
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
1. ชุดโครงการ วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
2. โครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี 
 กิจกรรม การผลิตและการใช้เชื้อจุลินทรีย์และไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช 
 กิจกรรมย่อย การผลิตและการใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช 
3. ชื่อการทดลอง เทคนิคการเก็บรักษาต้นเชื้อไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง และแบคทีเรียร่วมอาศัยด้วยการ

ประยุกต์ใช้วิธีการ Cryopreservation 
Maintenance of Entomopathogenic Nematodes Species and Their 
Symbiotic Bacteria by Cryopreservation Technique 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง นางสาวพัชรีวรรณ  จงจิตเมตต์ สังกัด ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
ผู้ร่วมงาน  นายสาทิพย์  มาลี  สังกัด ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

นางสาววิไลวรรณ  เวชยันต์ สังกัด ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
นางสาวสุชลวัจน์  ว่องไวลิขิต สังกัด ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
นางเสาวนิตย์  โพธิ์พูนศักดิ์ สังกัด ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
นางอัมพร  วิโนทัย  สังกัด ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5. บทคัดย่อ 
การเก็บรักษาต้นเชื้อไส้ เดือนฝอยศัตรูแมลง และแบคทีเรียร่วมอาศัยด้วยการประยุกต์ใช้วิธี การ 

Cryopreservation ด าเนินการที่กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2558 การด าเนินงานสามารถเพาะเลี้ยงขยาย
ปริมาณไส้เดือนฝอยทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ Steinernema minutum และ Heterorhabditis indica  และสามารถ
แยกเชื้อแบคทีเรียร่วมอาศัยของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงทั้ง 2 ชนิด คือแบคทีเรีย Xenorhabdus stockiae จาก
ไส้เดือนฝอย S. minutum  และแบคทีเรีย Photorhabdus luminescens จากไส้เดือนฝอย H. indica บน
อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย NBTA  เมื่อน าแบคทีเรียแต่ละชนิดทดลองน าลงเลี้ยงในอาหารเหลวเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย 
YS Broth  ท าการตรวจความบริสุทธิ์ของเชื้อโดยวิธี slide smear ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอ่ืน 
การเก็บรักษาแบคทีเรียในสารละลายกลีเซอรีนตามระดับความเข้มข้นต่างๆ พบว่าแบคทีเรียอ่อนแอ และมีสภาพ
ไม่คงที่ จ านวนเซลล์ลดลง ดังนั้นไม่สามารถเก็บรักษาแบคทีเรียที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสได้   ส าหรับไส้เดือน
ฝอยศัตรูแมลงทั้ง 2 ชนิด สามารถท าการเพาะเลี้ยงขยายปริมาณไส้เดือนฝอยโดยใช้แมลงอาศัย (หนอนกินรังผึ้ง) 
ได้เป็นปริมาณมาก 

The maintenance of the entomopathogenic nematodes and their symbiotic bacteria by 
Cryopreservation technics were conducted at the Biological Control Research Group, 
Entomology and Zoological Group, Plant Protection Research and Development Office, during 
October 2012 - September 2015.  Mass rearing of two nematodes species were Steinernema 



minutum and Heterorhabditis indica, including the isolation of symbiotic bacteria of these two 
nematodes species, are Xenorhabdus stockiae isolated from S. minutum and Photorhabdus 
luminescens isolated from H. indica, they were growing on NBTA selected media, which each 
bacteria species were reared to multiply in culture medium YS Broth.  Checking the purity of 
both the symbiotic bacteria by slide smear showed no contamination. Keeping bacteria in 
various concentrations glycerin at lower temperature -20°C was showed weakness and instability 
bacteria and the number of cell reduced.  Thus, it is unsuitable to storage these bacteria at -20°C.  
For the two nematodes species can be cultured to augmentation by rearing with the insect host 
(Galleria mellonella).   
 
6. ค าน า 

เนื่องด้วยประเทศไทยค้นพบไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จากพ้ืนที่ต่างๆ กัน โดยพบทั้ง
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่เป็นชนิดใหม่ๆ และที่เป็นชนิดเดียวกันกับที่ได้เคยมีการศึกษามาแล้ว ซึ่งไส้เดือนฝอยศัตรู
แมลงทั้งหมดนี้ยังเก็บรักษาในรูปแบบที่สามารถเก็บรักษาได้ในระยะเวลาสั้นเพียง 1-2 เดือน จ าเป็นต้องน าออกมา
ต่อเชื้อขยายพันธุ์อย่างสม่ าเสมอ  ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพ่ือปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาต้นเชื้อไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 
ให้ได้เป็นระยะเวลานาน 2-3 ปี โดยไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาในการต่อเชื้อ อีกทั้งยังไม่เป็นการลดประสิทธิภาพของ
ต้นเชื้อเนื่องจากไม่ต้องผ่านกระบวนการต่อเชื้อหลายๆ ครั้ง 

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการเก็บรักษาต้นเชื้อทั้งไส้เดือนฝอยศัตรู
แมลงและแบคทีเรียร่วมอาศัย และรวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมและสถานที่เก็บรักษาชนิดพันธุ์ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่
ยังคงมีชีวิตชนิดต่างๆ ไว้  

ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพ่ือได้เทคนิคการเก็บรักษาไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรียร่วม
อาศัย ด้วยวิธีการเก็บแบบ cryopreservation และเพ่ือเป็นแหล่งหรือสถานที่เก็บรักษาชนิดพันธุ์ไส้เดือนฝอยศัตรู
แมลงและแบคทีเรียร่วมอาศัย ประหยัดเวลาและแรงงานลดขั้นตอนในการต่อเชื้อเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
และแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาต่อยอดน าเทคนิคนี้ไปใช้กับไส้เดือนฝอยและแบคทีเรียชนิดอ่ืนๆ ได้ 
และถ่ายทอดเผยแพร่เทคนิคนี้ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบงานทางด้านที่เก่ียวข้องกันนี้ 
 
7. วิธีด าเนินการ 
 - อุปกรณ์ 

1. ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema minutum และ Heterorhabditis indica 
2. หนอนกินรังผึ้ง Galleria mellonella 
3. อาหารเลี้ยงเชื้อ NBTA, YS broth, อาหารเทียมเลี้ยงหนอนกินรังผึ้ง 
4. สารเคมี glycerin, แอลกอฮอล์ 
5. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จานแก้ว, แท่งแก้วสามเหลี่ยม, ออโตไปเปท, eppendopf, ขวดแก้ว 



6. วัสดุอื่นๆ ส าลี, แท่งเหล็กส าหรับเขี่ยเชื้อ 
 - วิธีการ 
ขั้นตอนที่ 1. การศึกษาเทคนิคและทดสอบปัจจัยที่เหมาะสม ต่อการเก็บรักษาต้นเชื้อแบคทีเรียร่วมอาศัยของ
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงโดยการประยุกต์ใช้วิธีการ Cryopreservation 

คัดแยกแบคทีเรียร่วมอาศัยของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 2 ชนิด คือ Steinernema minutum และ 
Heterorhabditis indica  

วางแผนการทดลองแบบ CRD  10 ซ้ า  3 กรรมวิธี 
1. เก็บรักษาแบคทีเรียร่วมอาศัยโดยใช้ความเข้มข้นกลีเซอรีน 33% 
2. เก็บรักษาแบคทีเรียร่วมอาศัยโดยใช้ความเข้มข้นกลีเซอรีน 50% 
3. เก็บรักษาแบคทีเรียร่วมอาศัยโดยใช้ความเข้มข้นกลีเซอรีน 66% 

- เลี้ยงขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงทั้ง 2 ชนิด ด้วยแมลงอาศัย (หนอนกินรังผึ้ง) น าเก็บที่อุณหภูมิ 25ซ 
เป็นเวลา 48 ชั่วโมง น าหนอนที่ตายมาตัดขา ใช้ loop แตะ haemolymph แล้วขีดลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ

แบคทีเรีย NBTA ในจานแก้ว น าเก็บที่อุณหภูมิ 28ซ  จากนั้นคัดเลือก 1 โคโลนี ลงเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ
แบคทีเรีย YS Broth ปริมาตร 150 มล. ในขวดแก้วขนาด 500 มล. เขย่าเลี้ยงเชื้อที่ความเร็วรอบ 180 รอบ/นาที 

อุณหภูมิ 28ซ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  จากนั้นเติมกลีเซอรีนลงในขวดแบคทีเรียตามปริมาตรในแต่ละกรรมวิธี น า
เก็บรักษาตามวิธีการ Cryopreservation ตรวจและเก็บบันทึกข้อมูลผลการทดสอบ ทุกๆ 1 เดือนวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ (แยกทดสอบ และวิเคราะห์ผลในแต่ละชนิดแบคทีเรียร่วมอาศัย) 

การบันทึกข้อมูล 
- นับจ านวนเซลล์แบคทีเรียด้วยวิธีการ spread plate  

 

ขั้นตอนที่ 2. การศึกษาเทคนิคและทดสอบปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาต้นเชื้อไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง โดย
การประยุกต์ใช้วิธีการ Cryopreservation 

ทดสอบไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 2 ชนิด คือ Steinernema minutum และ Heterorhabditis indica 
(แยกทดสอบ และวิเคราะห์ผลในแต่ละชนิดไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง) โดยวางแผนการทดลองแบบมี 2 ปัจจัย 4x4 
factorial in CRD 3 ซ้ า 16 กรรมวิธี  

ปัจจัยที่ 1 อัตราความหนาแน่นของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่ระดับต่างๆ 4 ระดับ คือ 
1. 5,000  ตัว/หลอด 
2. 10,000  ตัว/หลอด 
3. 50,000  ตัว/หลอด 
4. 100,000  ตัว/หลอด 

 ปัจจัยที่ 2 ความเข้มข้นของสารละลายกลีเซอรีนส าหรับเก็บรักษาไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 4 ระดับ คือ 
1. 10% 
2. 14% 



3. 18% 
4. 22% 

เลี้ยงขยายปริมาณไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงด้วยแมลงอาศัย (หนอนกินรังผึ้ง) เก็บผลผลิตไส้เดือนฝอยศัตรู
แมลงวัย 3 ระยะเข้าท าลายแมลง (Infective Juvenile) หลังออกจากซากแมลงอาศัย 1-3 วัน จากนั้นกรองไส้เดือน
ฝอยศัตรูแมลงเพ่ือก าจัดเศษซากหนอนและสิ่งสกปรกออก แล้วน ามาล้างท าความสะอาดด้วย 0.1% ฟอร์มาลีน และ 
0.1% ไฮยามีน ในครั้งสุดท้ายเพ่ือลดการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ชนิดอ่ืน เตรียมไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงให้ได้ตาม
จ านวนที่ต้องการทดสอบในแต่ละปัจจัย ในสารละลายกลีเซอรีนที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ตามปัจจัยที่ต้องการ

ทดสอบ จากนั้นน าเก็บที่ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ  25ซ เป็นเวลา 24 ชั่ วโมง ส าหรับไส้ เดือนฝอยศัตรูแมลง 
Steinernema minutum  และ 72 ชั่วโมง ส าหรับไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Heterorhabditis indica ก่อนน ามา
ทดสอบในขั้นตอนต่อไปตามวิธีการ Cryopreservation  ตรวจผลการทดสอบโดยสุ่มตัวอย่างทุกเดือน บันทึกข้อมูล
ผลการทดสอบ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ 

บันทึกผลการทดลอง 
- นับจ านวนและคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 
- ทดสอบประสิทธิภาพการเข้าท าลายแมลงอาศัย (หนอนกินรังผึ้ง) 

- เวลาและสถานที่ 
- ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555  ถึงเดือนกันยายน 2558 
- ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการด าเนินงานสามารถแยกเชื้อแบคที เรียร่วมอาศัยของไส้ เดือนฝอยศัตรูแมลง 2 ชนิด คือ 

Steinernema minutum ได้แก่  แบคที เรีย Xenorhabdus stockiae และ Heterorhabditis indica ได้แก่ 
แบคทีเรีย Photorhabdus luminescens ได้บนอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย NBTA โดยโคโลนีของแบคทีเรีย 
Xenorhabdus stockiae มีลักษณะเป็นโคโลนีเดี่ยว กลม นูน สีน้ าเงินเข้มตรงกลาง และขอบโคโลนีไม่เรียบ มีสี
อ่อน ซึ่งเป็นบริเวณที่เรียกว่า clear zone  ส าหรับโคโลนีของแบคทีเรีย Photorhabdus luminescens จะมี
ลักษณะเป็นโคโลนีเดี่ยว กลม นูน สีเขียวเข้มตรงกลาง และขอบไม่เรียบมีสีอ่อน จากนั้นได้น าแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิด 
ทดลองน าลงเลี้ยงในอาหารเหลวเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย YS Broth (แยกขวด) ท าการตรวจความบริสุทธิ์ของเชื้อโดยวิธี 
slide smear ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอ่ืน สามารถน าเก็บในสารละลายกลีเซอรีนตามระดับ

ความเข้มข้นต่างๆ ได้ แต่เนื่องจากมีอุปสรรคในงานทดลอง เนื่องจากตู้ควบคุมอุณหภูมิ -80ซ ช ารุด และไม่

สามารถจัดหาเครื่องใหม่มาใช้ทดแทนได้ ท าให้ต้องทดลองด้วยตู้ควบคุมอุณหภูมิ -20ซ แต่ผลการทดลองทั้ง 3 
ครั้งพบว่า แบคทีเรียมีสภาพไม่คงที่ ซึ่งก่อนท าการเก็บรักษามีจ านวนเซลล์ตั้งต้น 107 เซลล์/มล. หลังการเก็บรักษา

จ านวนเซลล์ลดลงเหลือ 102 - 103 เซลล์/มล.  ดังนั้นจึงไม่สามารถเก็บรักษาแบคทีเรียที่อุณหภูมิ -20ซ ได้ 
 



 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ก โคโลนีแบคทีเรีย Xenorhabdus stockiae บนอาหารเลี้ยงเชื้อ NBTA 
ภาพ ข โคโลนีแบคทีเรีย Photorhabdus luminescens บนอาหารเลี้ยงเชื้อ NBTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ก เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิที่ 28 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 180 รอบ/นาที 
ภาพ ข อาหารเหลวเลี้ยงเชื้อ YS Broth (ซ้าย) และ แบคทีเรียในอาหารเหลวเลี้ยงเชื้อ (ขวา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ก เซลล์แบคทีเรียร่วมอาศัยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง 
ภาพ ข เซลล์แบคทีเรียร่วมอาศัยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงจากการย้อมแกรม  
 
ส าหรับการเพาะเลี้ยงขยายปริมาณไส้เดือนฝอยด้วยหนอนกินรังผึ้ง พบว่าไส้เดือนฝอยทั้ง 2 ชนิดสามารถ

เพาะเลี้ยงขยายได้เป็นปริมาณมากด้วยหนอนกินรังผึ้ง Galleria mellonella 
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ภาพแสดงลักษณะหนอนกินรังผึ้งถูกไส้เดือนฝอยทั้ง 2 ชนิดเข้าท าลาย 
  ภาพ ก  หนอนกินรังผึ้งถูกไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema minutum ท าลาย 
  ภาพ ข  หนอนกินรังผึ้งถูกไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Heterorhabditis indica ท าลาย 

 
ส าหรับการเก็บรักษาต้นเชื้อไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงทั้ง 2 ชนิด พบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้

ในการทดลอง และไม่สามารถด าเนินการทดสอบได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการตัดลดงบประมาณในการ
ด าเนินงาน ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานตามที่ ได้วางแผนการด าเนินงานไว้ จึงท าได้เพียงการเพาะเลี้ยงขยาย
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงทั้ง 2 ชนิด ให้ได้เป็นปริมาณมากเท่านั้น  
 โดยทั่วไปแล้วการเก็บรักษาตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตให้อยู่ได้อย่างมีชีวิตเป็นระยะเวลายาวนานคือการเก็บที่

อุณหภูมิต่ ากว่า –130ซ (White and Wharton, 1984) และวิธีการ Cryopreservation ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ใช้ในการเก็บรักษาตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตจ าเป็นต้องหาวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตชนิด
นั้นๆ เพ่ือการรักษาสภาพเนื้อเยื่อ และองค์ประกอบส าคัญของการมีชีวิต อีกทั้งอุณหภูมิที่คงที่ตลอดเวลาควบคุม
การเก็บรักษามีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้การควบคุมอัตราการละลายขณะน าสิ่งมีชีวิตออกจากการควบคุม
อุณหภูมิก็คงความส าคัญเช่นกัน (Triantaphyllou and McCabe, 1989)  รายงานของ  Popiel and Vasquez 
(1991) ศึกษาวิธีการ Cryopreservation ส าหรับไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงระยะเข้าท าลายชนิด Steinernema 
carpocapsae และ Heterorhabditis bacteriophora ต่อมา Curran et al (1992) ท าการศึกษาเพ่ิมเติมใน
กระบวนการเก็บรักษาไส้เดือนฝอยชนิดดังกล่าว 
 ส าหรับในประเทศไทยยังไม่มีรายงานการพัฒนากระบวนการเก็บรักษาไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงต้นเชื้ออย่าง
เฉพาะเจาะจง การเก็บรักษายังคงเก็บรักษาในรูปแบบเดียวกันกับการน าไปใช้ประโยชน์ คือเก็บในรูปของ 
suspension nematode ในชิ้นฟองน้ าสังเคราะห์ หรือเก็บรักษาแบบระยะสั้นๆ  (Short-term) คือ เก็บในขวด

พลาสติกเลี้ยงเชื้อ ที่อุณหภูมิ 6-10ซ ซึ่งระยะเวลาในการเก็บรักษาประมาณ 6-9 เดือน ส าหรับไส้เดือนฝอยศัตรู
แมลงในสกุล Steinernema แต่ส าหรับไส้เดือนฝอยในสกุล Heterorhabditis ระยะเวลาในการเก็บรักษาจะสั้น
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กว่าคือประมาณ 3-4 เดือน (Kaya and Stock, 1997)  ในส่วนของแบคทีเรียร่วมอาศัยของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง

นั้น การเก็บรักษาแบบระยะสั้นๆ จะเก็บรักษาบนอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย NBTA และเก็บที่อุณหภูมิ 12-25ซ 

ซึ่งจ าเป็นต้องท าการต่อเชื้อแบคทีเรีย ทุกๆ เดือน กรณีเก็บที่ 12ซ หรือ 2 ครั้งต่อเดือน เมื่อเก็บที่ 25ซ (Kaya 
and Stock, 1997)  ส าหรับการเก็บรักษาแบคทีเรียร่วมอาศัยของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเป็นระยะเวลานาน 
จ าเป็นต้องเก็บรักษาแบคทีเรียเมื่อแบคทีเรียอยู่ในระยะ Phase I โดยการคัดเลือกโคโลนีและน าลงเลี้ยงขยาย
ปริมาณในอาหารเหลวเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้การตรวจนับเซลล์และระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนน าเก็บรักษา 
มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงานสามารถแยกเชื้อแบคทีเรียร่วมอาศัยของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงทั้ง 2 ชนิด คือ 
แบคทีเรีย Xenorhabdus stockiae จากไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema minutum และ แบคทีเรีย 
Photorhabdus luminescens จาก Heterorhabditis indica ได้บนอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย NBTA โดย
ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอ่ืน ดังนั้นสามารถน าไปใช้ศึกษาต่อในเรื่องของการเก็บรักษาใน
อุณหภูมิต่ า หรืองานทดสอบด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงทั้ง 2 ชนิดนี้ต่อไป 

จากปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน จึงไม่สามารถทราบผลการเก็บรักษาแบคทีเรีย
และไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงได้  ดังนั้นถ้ามีการศึกษาเพ่ิมเติมการเก็บรักษาไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพ่ือให้มีชีวิตอยู่
รอดได้เป็นเวลานาน และมีความแข็งแรงเมื่อน าออกมาใช้ประโยชน์ เพ่ือให้สามารถคงประสิทธิภาพในการก าจัด
แมลงศตัรูพืชได้อย่างสูงสุด โดยที่รูปแบบวิธีการเก็บรักษาไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงต้นเชื้อ และไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
ที่น าไปใช้ประโยชน์ก าจัดแมลงศัตรูพืชจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน คือ การเก็บรักษาต้นเชื้อไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
เพ่ือรักษาชนิดพันธุ์ หรือเพ่ือน าไปเลี้ยงขยายเพ่ิมปริมาณไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงต่อนั้นจ าเป็นต้องค านึงถึง
ระยะเวลาการมีชีวิตรอด การคงสภาพ และความสามารถในการพัฒนาการเจริญเติบโตได้หลังการเก็บรักษา ส่วน
การเก็บรักษาผลผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงหลังจากผ่านการเลี้ยงขยายเพิ่มปริมาณเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ สิ่งที่ต้อง
ค านึงถึง คือ คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อน าไปใช้ก าจัดแมลงศัตรูพืช อายุการเก็บรักษาในวัสดุภัณฑ์ที่
เหมาะสม ความสะดวกในการเก็บรักษาและการขนส่ง และต้องง่ายและเหมาะสมเมื่อน าไปใช้ฉีดพ่นในสภาพไร่นา 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้ข้อมูลเบื้องต้นวิธีการเพาะเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและวิธีการคัดแยกแบคทีเรียร่วมอาศัย เพ่ือ
การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรียร่วมอาศัยเพ่ืองานทดสอบอื่นๆ ต่อไป 
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