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5. บทคัดย่อ  

ท าการศึกษาผลของไคโตซาน และ กัม ตอความอยูรอดและประสิทธิภาพของไสเดือนฝอยศัตรูแมลง S. 

carpocapsae ชนิดผง  พบวา่ หลังการผสมสารไคโตซาน และ กัม อัตรา 0.05% ในผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยผง  

พบว่า ไคโตซาน และ กัม ไม่มีผลต่อการมีชีวิตและคุณภาพของไส้เดือนฝอย เมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ ไส้เดือน

ฝอยมีชีวิตรอดและประสิทธิภาพการเข้าท าลายแมลงไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน  และที่เวลา 3 เดือน ไส้เดือนฝอย

ยังคงมีเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดในระดับสูง และยังคงมีประสิทธิภาพการเข้าท าลายแมลงสูงเช่นเดียวกัน  ศึกษาขนาด

บรรจุต่อความอยู่รอดของไส้เดือนฝอย S. carpocapsae ชนิดผง   โดยบรรจุไส้เดือนฝอย S. carpocapsae 

ชนิดผง  10, 15, 20 และ 25 ล้านตัวต่อภาชนะบรรจุขนาด 80 ลูกบาศก์เซนติเมตร พบว่า  ที่อัตรา 10  ล้านตัว

ต่อภาชนะบรรจุขนาด 80 ลูกบาศก์เซนติเมตร ไส้เดือนฝอยมีชีวิตรอดสูงกว่ากรรมวิธีอ่ืน   

 

6. ค าน า           

ไส้เดือนฝอยสกุล Steinernema  และ  Heterorhabditis เป็นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่มีศักยภาพสูงมี

การศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็นสารชีวินทรีย์น าไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิด (Klein, 1990; Poinar, 1979) 

เนื่องจาก ไส้เดือนฝอยทั้ง 2 สกุล มีการด ารงชีวิตร่วมกับแบคทีเรียที่เป็น symbiotic bacterium โดยไส้เดือนฝอย

ตัวอ่อนวัย 3 ระยะเข้าท าลายแมลง (infective juvenile) จะมีแบคทีเรียดังกล่าวอยู่ในล าไส้ส่วนหน้า   และจะ

ปลดปล่อยในระบบเลือดของแมลงเมื่อสามารถไชเข้าไปอยู่ในตัวแมลง ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท าให้แมลงตายภายใน

เวลา 24-48  ชั่วโมง (Poinar and Thomas, 1966)   สามารถเลี้ยงเพ่ิมปริมาณด้วยแมลงอาศัยซึ่งนิยมใช้หนอน



กินรังผึ้ง (Galleria  mellonella L.)  ซึ่งเป็นหนอนที่เลี้ยงให้มีปริมาณมากได้ง่ายด้วยอาหารเทียม  (วัชรี, 2540) 

ไส้เดือนฝอยสกุล Steinernema  และ  Heterorhabditis สามารถเลี้ยงเพ่ิมปริมาณได้ในอาหารเทียมทั้งอาหาร

แข็ง และในอาหารเหลว (Bedding, 1981, 1984, Friendman, 1990)  เป้าหมายของการเลี้ยงไส้เดือนฝอย 

Steinernema sp.  ให้ได้ปริมาณมากเพ่ือการน าไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชจะต้องผลิตให้ได้ไส้เดือนฝอยตัวอ่อน

ระยะที่ 3  ที่เป็นระยะเข้าท าลายแมลงซึ่งเป็นระยะที่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น สภาพ

ที่ไม่มีอาหารหรือไม่มีแมลงอาศัย   ในปัจจุบันมีการศึกษาค้นคว้าสูตรอาหารเทียมและพัฒนาวิธีการผลิตไส้เดือน

ฝอยให้ได้ปริมาณมากแต่ต้นทุนการผลิตต่ า   เพ่ือการน าไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชในพ้ืนที่กว้างขวางได้ทุกระดับ     

การเลี้ยงเพ่ิมปริมาณด้วยอาหารเทียมระยะแรกเลี้ยงบนอาหารเทียมที่ไม่มีเชื้ออ่ืนเจือปนเรียกว่า  axenic culture 

ซึ่งส่วนประกอบของอาหารที่ใช้มีราคาแพงแต่การเจริญเติบโตของไส้เดือนฝอยไม่ดีนัก ต่อมามีการพัฒนาการเลี้ยง

ไส้เดือนฝอยบนอาหารเทียมร่วมกับแบคทีเรียร่วมอาศัยในอาหารแข็ง เรียกการเลี้ยงแบบนี้ว่า  monoxenic 

culture (Bedding, 1981) ในประเทศไทยโดยกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ   กลุ่มกีฏและสัตววิทยา  

ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ได้ท าการทดลองน าไส้เดือนฝอย S.  carpocapsae 

(Weiser) ไปควบคุมแมลงศัตรูพืชต่างๆ หลายชนิดได้เป็นผลส าเร็จ ทั้งหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง ตัวอ่อนของ

ด้วงหมัดผักในผักกาดหัว   ด้วงงวงมันเทศ   หนอนกระทู้หอมในดาวเรือง   นอกจากนี้ยังได้วิจัยและพัฒนาการ

เลี้ยงขยายปริมาณมากด้วยอาหารเทียมทั้งชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลวโดยปรับปรุงสูตรอาหารบางส่วนให้เหมาะสม  และ

ศึกษาวิธีการแยกเชื้อแบคทีเรียที่ติดอยู่ที่ล าไส้ของไส้เดือนฝอยและการเพ่ิมปริมาณเพ่ือน าไปผสมในอาหารเทียม

เลี้ยงไส้เดือนฝอย   และต่อมามีการพัฒนาการเลี้ยงไส้เดือนฝอยในอาหารเหลว (วัชรี และสุทธิชัย,2544)  และ

เทคโนโลยีดังกล่าวได้ถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนผลิตเป็นการค้าแล้ว  วิธีการเก็บไส้เดือนฝอย S. carpocapsae ในรูป

ผงชื้นละลายน้ า เป็นหนึ่งในวิธีการเก็บรักษาชีวภัณฑ์ที่เกษตรกรน าไปใช้งานได้ง่าย เพียงละลายน้ าฉีดพ่น และเป็น

วิธีการที่เก็บรักษาไส้เดือนฝอยให้มีอายุการเก็บรักษา (shelf- life) โดยมีอัตราการอยู่รอดไม่ต่ ากว่า 90% และ

ยังคงมีประสิทธิภาพในการเข้าท าลายแมลงไม่เปลี่ยนแปลง โดยเก็บในดินผงใส่ในกระบอกทึบพลาสติก ขนาด 300

ลูกบาศก์เซนติเมตร  ที่อุณหภูมิ  5-7 องศาเซลเซียส มีอายุการเก็บนาน 6 เดือน   

7. วิธีด าเนินการ                          

อุปกรณ์   

- ไส้เดือนฝอย  Steinernema carpocapsae วัย 3 ระยะเข้าท าลายแมลง 
- หนอนกินรังผึ้ง  Galleria mellonella (L.) 
- แบคทีเรียร่วมอาศัย  Xenorhabdus  nematophila    
- อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ ตู้อบนึ่งฆ่าเชื้อ ตู้ปลอดเชื้อ เครื่องเขย่า กล้องจุลทรรศน์ 



- เครื่องแก้วต่างๆ ได้แก่  flask,  beaker,  cylinder,  petri dish  และ  test tube  
- อาหารเลี้ยงเชื้อ ได้แก่ Ys broth, Yeast extract, และ Tryptic soy broth  
- สารเคมีต่างๆ ได้แก่ alcohol, formalin, hyamine,  
- วัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ  ได้แก่ ส าลี กระดาษอลูมิเนียม  ปากคีบ ถาดนับไส้เดือนฝอย   

 

วิธีการ 

1. การเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอย  Steinernema  carpocapsae 
 โดยการเลี้ยงไส้เดือนฝอย  S. carpocapsae ร่วมกับแบคทีเรียร่วมอาศัย ในอาหารสูตร TSB3 

(วัชรี และสุทธิชัย, 2544) ที่บรรจุในขวดรูปชมพู่ วางบนเครื่องเขย่า ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เมื่อไส้เดือนฝอย
พัฒนาเป็นระยะเข้าท าลายแมลง (IJ) มากกว่า 90 %  จึงท าการเก็บไส้เดือนฝอยระยะเข้าท าลายแมลง โดยการล้าง
ตกตะกอน เทเก็บไส้เดือนฝอยใส่ในฟองน้ าสังเคราะห์ในถุงพลาสติก เก็บไว้ในตู้เย็น เพ่ือน าไปเตรียมสูตรส าเร็จต่อไป 

2. การเตรียมผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae  ชนิดผง 
  น าสารแขวนลอยของไส้เดือนฝอย S. carpocapsae วัย 3 ระยะเข้าท าลายแมลง จ านวน 50 ล้าน

ตัว ผสมกับดินสูตรของวัชรี และสุทธิชัย (2544) ผสมให้เข้ากัน น าส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในถุงพลาสติกเก็บในตู้เย็น เพ่ือ
น าใช้ในขั้นตอนต่อไป    

3. ทดสอบผลของสารเสริมประสิทธิภาพต่อการมีชีวิตรอดและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอย S. 
carpocapsae  ชนิดผง 

  น าสารเสริม 2 ชนิด คือ ไคโตซาน และ กัม ในอัตราชนิดละ 0.05% มาผสมกับไส้เดือนฝอย S. 
carpocapsae จากข้อ 2 จ านวน 100 กรัม ผสมให้เข้ากันดีด้วยเครื่องผสม ก่อนน าส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในกระป๋อง
พลาสติกขนาด 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร (ท าสูตรละ 3 ซ้ า)   ท าตรวจการมีชีวิตรอดของไส้เดือนฝอย ทดสอบ
ประสิทธิภาพการเข้าท าลายแมลงและทดสอบคุณภาพของไส้เดือนฝอย S. carpocapsae  ทุกเดือน 

4. ทดสอบขนาดบรรจุต่อความอยู่รอดของไส้เดือนฝอย S. carpocapsae ชนิดผง    
 ศึกษาขนาดบรรจุไส้เดือนฝอยชนิดผง  4 ระดับ ได้แก่ 10, 15, 20 และ 25 ล้านตัวต่อภาชนะ

บรรจุขนาด 80 ลูกบาศก์เซนติเมตร  ทุกเดือน สุ่มตัวอย่างไส้เดือนฝอยจ านวน 1 กรัมน ามาละลายน้ าและตรวจ
การมีชีวิตรอดของไส้เดือนฝอยและประสิทธิภาพการเข้าท าลายแมลงตามวิธีการของ Miller 1989 

      การบันทึกข้อมูล  
- จ านวนไส้เดือนฝอยที่รอดชีวิต  
- จ านวนหนอนตายที่เวลา 48 ชั่วโมง เมื่อทดสอบคุณภาพของไส้เดือนฝอยตามวิธีมาตรฐานของ 

Miller (1989) 
เวลาและสถานที่ 

 เวลา :   เดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2558 

 สถานที่ :   ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา  



ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

  หลังการผสมสารไคโตซาน และ กัม อัตรา 0.05% ในผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยผง  พบว่า ภายในเวลา 

1 ชั่วโมง  ไคโตซาน และ กัม  ไม่มีผลต่อการมีชีวิตของไส้เดือนฝอย และเมื่อน าไส้เดือนฝอยนี้ไปทดสอบคุณภาพตาม

วิธีมาตรฐานของ Miller (1989) โดยน าสารแขวนลอยของไส้เดือนฝอย  1 ตัว  หยดลงบนกระดาษกรองในถาดหลุม 

ขนาด  24 หลุมต่อถาด ก่อนใส่หนอนกินรังผึ้ง 1 ตัว ไส้เดือนฝอยนี้ยังคงมีคุณภาพสามารถเข้าท าลายแมลงได้ไม่

เปลี่ยนแปลง เมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ ไส้เดือนฝอยมีชีวิตรอดและประสิทธิภาพการเข้าท าลายแมลงไม่เปลี่ยนแปลง

เช่นกัน  และที่เวลา 3 เดือน ไส้เดือนฝอยมีเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดในระดับสูง และยังคงมีประสิทธิภาพการเข้าท าลาย

แมลง  

  ทดสอบขนาดบรรจุ ต่อความอยู่รอดของไส้เดือนฝอย S. carpocapsae ชนิดผง   โดย 

ศึกษาขนาดบรรจุไส้เดือนฝอยชนิดผง  4 ระดับ ได้แก่ 10, 15, 20 และ 25 ล้านตัวต่อภาชนะบรรจุขนาด 80 
ลูกบาศก์เซนติเมตร  ทุก  2  สัปดาห์ สุ่มตัวอย่างไส้เดือนฝอยจ านวน 1 กรัมน ามาละลายน้ าและตรวจการมีชีวิตรอด
ของไส้เดือนฝอยและประสิทธิภาพการเข้าท าลายแมลงตามวิธีการของ Miller 1989  พบว่า ขนาดบรรจุไส้เดือนฝอย 
S. carpocapsae ชนิดผงปริมาตร 5 กรัม ซึ่งมีไส้เดือนฝอยเข้มข้นอัตรา 10  ล้านตัวต่อภาชนะบรรจุขนาด 80 
ลูกบาศก์เซนติเมตร  เป็นกรรมวิธีที่ไส้เดือนฝอยมีชีวิตรอดสูงกว่ากรรมวิธีอ่ืน จะเห็นว่าภาชนะในการเก็บรักษาและ
ปริมาตรชีวภัณฑ์ที่บรรจใุนภาชนะ มีความสัมพันธ์กัน หากไม่เหมาะสม จะท าให้ชีวภัณฑ์หรือผงชื้นที่ภายในมี
ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae  ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความชื้นในการด ารงชีวิต ได้รับผลกระทบ  จากการ
ทดลอง กรรมวิธีที่บรรจุไส้เดือนฝอย อัตราตั้งแต่ 15-25 ล้านตัว ไส้เดือนฝอยมีเปอร์เซ็นต์การตายสูง และพบว่าผง
ชื้นนั้นมีการระเหยของน้ าสูง และแห้ง  หลังการทดลอง 5 เดือน  ในการทดลองครั้งนี้ไม่สามารถวัดความชื้นของชีว
ภัณฑ์ผงละลายน้ าได้เนื่องจากขาดเครื่องมือ   ขนาดบรรจุชีวภัณฑ์เดิม คือ ปริมาตร 75 กรัม ซึ่งมีไส้เดือนฝอย 50 
ล้านตัวบรรจุในกระป๋องทรงสูงปริมาตร 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร  ไส้เดือนฝอยมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงกว่า และ
เมื่อเก็บภาชนะในสภาพที่มีการรักษาอุณหภูมิให้คงที่ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาท่ี อุณหภูมิ  5-7 องศาเซลเซียส 
พบว่า ความชื้นของชีวภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงลดลง แต่อยู่ในระดับท่ีปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อการมีชีวิตของ
ไส้เดือนฝอยระยะเข้าท าลายแมลง (ชีวภัณฑ์) ที่บรรจุภายในภาชนะ 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

สารเสริมประสิทิภาพที่เพ่ิมไปในชีวภัณฑ์ทั้ง กัมและไคโตซานไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตของไส้เดือนฝอย 

ขนาดของภาชนะท่ีบรรจุและปริมาตรชีวภัณฑ์ที่บรรจุในภาชนะ มีความสัมพันธ์กัน ขนาดที่เหมาะสมส าหรับ 

ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยผงละลายน้ า คือ ปริมาตรผงชื้น 75 กรัม  ซึ่งมีไส้เดือนฝอย 50 ล้านตัว ต่อ ภาชนะ

ขนาด 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร ขนาดบรรจุที่เล็กลง ปริมาตรที่บรรจุต้องปรับลดในอัตราที่เหมาะสม  จาก



การทดลองครั้งนี้พบว่าภาชนะขนาด 80 ลูกบาศก์เซนติเมตร สามารถบรรจุผงดินปริมาตร 5 กรัมซึ่งมีไส้เดือน

ฝอยชื้น 10 ล้านตัว   เป็นอัตราที่เหมาะสม ไส้เดือนฝอยมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตได้สูง หลังการทดลอง 5 

เดือน 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  
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13. ภาคผนวก 

ส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง n.th 

 
      Figure 1 Survival percentage of entomopathogenic nematode, Steinernema riobrave     

                  Maintained  in powder formulation at 5-7 0c. 

 

 
      Figure 2 Survival percentage of entomopathogenic nematode, Steinernema riobrave     

                  after maintained  in powder formulation at 30 day. 

 

 

 

 



 
Figure 3 Survival percentage of entomopathogenic nematode, Steinernema riobrave     

             after maintained  in powder formulation at 60 day. 

 

 

 
Figure 4 Survival percentage of entomopathogenic nematode, Steinernema riobrave     

             after maintained  in powder formulation at 90 day. 

 



 
Figure 5 Survival percentage of entomopathogenic nematode, Steinernema riobrave     

             after maintained  in powder formulation at 120 day. 

 


