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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย  : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน 

2. โครงการวิจัย  : การอนุรักษ์จุลินทรีย์ทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์   

3. ชื่อการทดลอง  : การทดสอบคุณสมบัติการเพ่ิมขยายไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงในอาหารเทียม 

: Mass Production of Entomopathogenic Nematode in Artificial 

Media 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  : นางนุชนารถ  ตั้งจิตสมคิด  ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ 

ผู้ร่วมงาน   : นางสาวมัลลิกา แก้ววิเศษ  ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ 

5.  บทคัดย่อ   : การเพาะขยายไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงในอาหารเทียม  จ านวน 17 ไอโซเลท 
โดยมีไส้เดือนฝอย Steinernema siamkayai  (KP strain) เป็นสายพันธุ์เปรียบเทียบ  ด้วยอาหารสูตรไข่ไก่ผสม
น้ ามันหมูและน้ า ทีอั่ตราส่วน 4 : 2 : 4  เป็นเวลา 7 วัน  ผลการทดลองพบว่า ไส้เดือนฝอยไอโซเลท CM, LP, PB, 
NP, CN, KB, UT, AT, RB, KK, UB, SK, RE, PR, BR, RJ และ CB  ให้ผลผลิตไส้เดือนฝอยตัวอ่อนระยะที่ 3 
จ านวน 7.9  8.2  9.2  11.2  7.6  10.8  12.8  13.2  13.8  15.5  8.2  11.8  17.2  5.8  10.5  9.2 และ 7.7 
ล้านตัวต่ออาหาร 20 กรัม ตามล าดับ  ในขณะที่สายพันธุ์เปรียบเทียบ (KP strain) ได้ผลผลิตเฉลี่ย 16.8 ล้านตัว
ต่ออาหาร 20 กรัมเท่ากัน   ไอโซเลทที่ให้ผลผลิตสูงที่สุดคือ RE เท่ากับ 17.2 ล้านตัวต่ออาหาร 20 กรัม และสูง
กว่าสายพันธุ์เปรียบเทียบ  ซึ่งไอโซเลท RE เก็บได้จากพ้ืนที่ จ.ร้อยเอ็ด  รองลงคือ KK และ RB เท่ากับ 15.5 และ 
13.8 ล้านตัว ต่ออาหาร 20 กรัม  แยกไดจ้าก จ.ขอนแก่น และ จ.ราชบุรี ตามล าดับ   
 

 
ABSTRACT   : Mass rearing of 17 entomopathogenic nematodes isolates in 
artificial media, chicken egg mixed with lard and water ratio 4: 2: 4 for 7 days incubation.  As a 
comparison with Steinernema siamkayai (KP strain).  The results showed that 
entomopathogenic nematodes isolates CM, LP, PB, NP, CN, KB, UT, AT, RB, KK, UB, SK, RE, PR, 
BR, RJ and CB for nematode production, 7.9 8.2 9.2 11.2 7.6 10.8 12.8 13.2 13.8 15.5 8.2 11.8 
17.2 5.8 10.5 9.2 and 7.7 million nematodes per 20 g of media, respectively.  While the 
comparison strain (KP strain) yielded an average of 16.8 million per 20 grams of media each.  
The highest yield isolates were RE, 17.2 million per 20 grams of media and higher than the 
comparison species, which isolates RE collected from Roi Et Province, followed by KK and RB 
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equal to 15.5 and 13.8 million per media 20 grams separated from Khon Kaen and Ratchaburi, 
respectively. 
 
6. ค าน า 

ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลง (Entomopathogenic nematode) ได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็นเวลา
มากกว่า 90 ปี ซึ่งพบว่าไส้เดือนฝอยมีความสัมพันธ์กับแบคทีเรียแกรมลบในวงศ์ Enterobacterioceae สกุล 
Xenorhabdus  sp.  อยู่ร่วมกันในลักษณะพ่ึงพาอาศัยหรือเรียกว่า symbiosis   โดยเซลล์ของแบคทีเรียเหล่านี้
อาศัยอยู่บริเวณล าไส้ส่วนหน้าของไส้เดือนฝอยระยะเข้าท าลาย (infective-stage juvenile)  โดยไส้เดือนฝอยเปน็
ตัวพาแบคทีเรียเข้าสู่ตัวแมลง   โดยผ่านทางช่องเปิดตามธรรมชาติของแมลง ได้แก่ ทางปาก ช่องขับถ่าย และรู
หายใจทางผิวหนัง (spiracle)  จากนั้นเข้าสู่ช่องว่างภายในตัวแมลง (haemocoel) ซึ่งมีน้ าเลือด (haemolymph)   
ไส้เดือนฝอยจะปลดปล่อยแบคทีเรียสู่กระแสเลือดแมลง และร่วมกันสร้างสารพิษ ท าให้แมลงเกิดภาวะเลือดเป็น
พิษ (septicemia)  และตายอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน 48 ชม.   เซลล์ของแบคทีเรียสามารถเพ่ิมปริมาณใน
น้ าเลือดของแมลง  และไส้เดือนฝอยจะเจริญเติบโตโดยใช้เซลล์ของแบคทีเรียในการขยายพันธุ์ ซึ่งเป็นแบบจับ
คู่ผสมพันธุ์ระหว่างเพศผู้และเพศเมีย เรียกการผสมพันธุ์แบบนี้ว่า amphimictic  ไส้เดือนฝอยเจริญเติบโตอยู่
ภายในแมลงที่ตายแล้วประมาณ 2-3 ชั่วอายุ ขึ้นอยู่กับขนาดของแมลง  เมื่อแมลงเริ่มแห้งเป็นซาก ไส้เดือนฝอยตัว
อ่อนระยะที่สาม (third-stage juvenile) จะสะสมอาหารส ารองประเภทไขมันสะสมบริเวณเนื้อเยื่อที่อยู่ระหว่าง
ผิวหนังกับกล้ามเนื้อช่องท้อง (hypodermal chord) และดูดกลืนเซลล์แบคทีเรียเก็บไว้ในช่องว่าง (lumen) ของ
ล าไส้ส่วนหน้า  และเคลื่อนตัวออกจากซากของแมลง  เพ่ือรอแมลงเหยื่อตัวใหม่ต่อไป (Akhurst and Boemare,  
1990) 

ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างไส้เดือนฝอยและแบคทีเรีย (nematode-bacterium complex)  ได้รับ
ความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ ที่จะพัฒนาศัตรูธรรมชาติของแมลงชนิดนี้มาใช้ประโยชน์  โดยเฉพาะใช้ก าจัด
แมลงระยะตัวหนอนที่เป็นศัตรูส าคัญในพืช  จึงมีการศึกษาและพัฒนาไส้เดือนฝอยในกลุ่มนี้ตั้งแต่เริ่มค้นพบครั้ง
แรก จนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงขยายปริมาณไส้เดือนฝอยในอาหารเทียมได้ส าเร็จตั้งแต่ ค.ศ. 1931 
โดย Glaser  ซึ่งเป็นวิธีการเพาะเลี้ยงแบบ axenic culture ที่ไม่มีเซลล์ของ symbiotic bacteria ร่วมด้วย  
ต่อมามีการพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเป็นแบบ monoxenic culture ที่มี symbiotic bacteria ร่วมด้วย (Bedding, 
1981)  ซึ่งให้ผลผลิตไส้เดือนฝอยสูงกว่าแบบเดิม   นอกจากนี้ ไส้เดือนฝอยยังได้รับการรับรองจาก The United 
States Environmental Protection Agency (EPA) ถึงความปลอดภัยต่อพืช สัตว์เลือดอุ่นและมนุษย์ รวมทัง้
ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม (Gaugler and Kaya, 1990)    ไส้เดือนฝอยจึงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั่ว
โลก  ที่จะพัฒนาให้น ามาใช้ประโยชน์  โดยมีการค้นหาชนิดและสายพันธุ์ใหม่ในเขตต่างๆ ทั่วโลก    ทั้งในยุโรป  
อเมริกา  ออสเตรเลีย เอเซีย และบางประเทศในแอฟริกา  เพ่ือได้สายพันธุ์พ้ืนเมืองหลากหลายชนิด  รวมทั้ง
ประเทศไทย ได้เริ่มมีการส ารวจเก็บรวบรวมไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539  สามารถแยกได้
ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงจ านวน 9 ไอโซเลท   จัดอยู่ใน family Steinernematidae จ านวน 8 ไอโซเลท  โดย
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ก าหนดรหัสตามจังหวัดที่พบคือ จังหวัดกาญจนบุรี (KBs)  พิจิตร (PCs)  อยุธยา (AYs)  กาฬสินธุ์ (KSs)  
มหาสารคาม (MKs)   ขอนแก่น (KKs)   หนองคาย (NKs)  และสระแก้ว (SKs)  และ family Heterorhabditidae 
จ านวน 1 ไอโซเลท คือ ร้อยเอ็ด (REh)  (นุชนารถ และคณะ, 2543)   9 ไอโซเลท  ได้น ามาศึกษาศักยภาพในการ
เป็นสารชีวภัณฑ์ควบคุมแมลง  ซึ่งพบว่าสายพันธุ์ที่แยกได้จากจังหวัดกาญจนบุรี  มีศักยภาพในก าจัดแมลงได้
หลายชนิดและเพาะเลี้ยงได้ง่ายในอาหารเทียมราคาถูก  สามารถน าไปพัฒนาและขยายผลสู่เกษตรกรได้ตั้งแต่ปี 
2546-2549 (นุชนารถ, 2546, 2547)  และในปี 2550 สายพันธุ์ KBs มีศักยภาพในการก าจัดแมลงลดลง และการ
เพาะเลี้ยงในอาหารเทียมให้ผลผลิตต่ าลงอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นในปี 2549-2553 จึงได้ท าการส ารวจรวบรวมและ
ศึกษาไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงสายพันธุ์ใหม่  ซ่ึงสามารถแยกได้สกุล Steinernema sp. ในพ้ืนที่จังหวัด
ก าแพงเพชร (KPs)  ร้อยเอ็ด (REs)  อุบลราชธานี (UBs)  เพชรบูรณ์ (PBs)   และสกุล Heterorhabditis sp. ใน
พ้ืนทีจ่ังหวัดเพชรบุรี (PRh)    เมื่อท าการเปรียบเทียบศักยภาพของไส้เดือนฝอยในการฆ่าแมลงพบว่า KPs มี
ศักยภาพในการก าจัดแมลงได้หลายชนิด   REs ก าจัดลูกน้ ายุงลาย  และ PRh ก าจัดเห็บวัว   ไส้เดือนฝอย KPs 
และ Res สามารถผลิตขยายและเพ่ิมปริมาณได้ง่ายในอาหารเทียมชนิดแข็งก่ึงเหลวสูตรไข่ไก่ผสมน้ ามันหมูและน้ า
สะอาด ที่อัตราส่วน 5:2:3 สภาพการเลี้ยงแบบ axenic culture ได้ผลผลิตเฉลี่ย 250-300 ล้านตัวต่อหาร 1 ลิตร 
(นุชนารถ และ ณัฏฐิมา, 2552)  จึงมีการใช้สายพันธุ์ KPs ทดแทน KBs  ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันรวม 7 ปี  
สายพันธุ์ KPs ยังคงศักยภาพในการก าจัดแมลงและยังให้ผลผลิตในอาหารเทียมคงที่และสม่ าเสมอ (นุชนารถ, 
2552; นุชนารถ และคณะ, 2552; นุชนารถ, 2553)  ส าหรับไอโซเลทอ่ืนๆ นั้น เมื่อน ามาเพาะเลี้ยงขยายปริมาณ
ในอาหารเทียมราคาถูกสูตรเดียวกัน สภาพการเลี้ยงแบบ axenic culture ให้ผลผลิตต่ ากว่า 250 ล้านตัวต่อ
อาหาร 1 ลิตร 
 ในปี 2559  ได้มีการเก็บรวบรวมตัวอย่างดินจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง ก าแพงเพชร  

เพชรบูรณ์  นครปฐม  ชัยนาท  กาญจนบุรี  อุทัยธานี  อยุธยา  ราชบุรี  บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ขอนแก่น 

ร้อยเอ็ด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจันทบุรี รวม 18 จังหวัด จ านวน 878 ตัวอย่าง และท าการแยกไส้เดือน

ฝอยด้วย Galleria baiting technique ได้ไส้เดือนฝอยในกลุ่มที่ใช้ก าจัดแมลง จ านวน 17 ไอโซเลท (จังหวัด) 

จ าแนกได้ 1 สกุล (Steinernema sp.) โดยวธิ ีcross mating กับ S. siamkayai  และท าการเก็บรักษาในสารอุ้ม

ความชื้นที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  ตามรหัสที่ก าหนดเป็นอักษรย่อชื่อจังหวัด ดังนี้ ภาคเหนือ Steinernema 

sp. CM, LP, PB   ภาคกลาง Steinernema sp. NP, CN, KB, UT, AT, RB  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

Steinernema sp. KK, UB, SK, RE, BR   ภาคตะวันตก Steinernema sp. PR, PJ  และภาคตะวันออก 

Steinernema sp. CB (นุชนารถ และ มัลลิกา, 2560)  ไอโซเลทที่แยกได้นี้  จึงควรน ามาทดสอบเพาะขยายใน

อาหารเทียม สภาพการเลี้ยงแบบ axenic culture เพ่ือได้ไอโซเลทที่มีศักยภาพในการเพิ่มปริมาณได้ไม่ต่ ากว่า 

250 ล้านตัวต่อครั้งการผลิต เพ่ือคัดเลือกน าไปใช้ก าจัดแมลงในสภาพไร่ต่อไป    
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7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
1. ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. จ านวน 18 ไอโซเลท ได้แก่  CM, LP, KP, PB, NP, CN, KB, UT, 

AT, RB, KK, UB, SK, RE, BR, PR, PJ, และ CB  
2. ไส้เดือนฝอย Steinernema siamkayai  (KP strain) เป็นสายพันธุ์เปรียบเทียบ  
3. อาหารเทียมเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอย สูตรไข่ ได้แก่ ไขไก่ น้ ามันหมู ฟองน้ า   
4. อาหารและวัสดุเลี้ยงหนอนกินไขผึ้ง (Galleria mellonella) 
5. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการไส้เดือนฝอย ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์ชนิด Stereo microscope เครื่องแก้ว  

เครื่องชั่ง ชุดผลิตไส้เดือนฝอยพร้อมใช้  และภาชนะบรรจุอาหารเพาะเลี้ยง 
6. สารเคมีและวัสดุเพาะเลี้ยง ได้แก่  แอลกอฮอล์ 70% สารฆ่าเชื้อ Hyamine 0.1% และ ฟองน้ าแผ่น 
- วิธีการ 

  น าไส้เดือนฝอยแต่ละไอโซเลท (17 ไอโซเลท) และไส้เดือนฝอย Steinernema siamkayai KP strain 
(control) ทดสอบเพาะเลี้ยงในอาหารสูตรไข่ไก่ผสมน้ ามันหมูและน้ า อัตราส่วน 4:2:4 น าไปคลุกกับฟองน้ าตัด
ขนาด 1x1 ซม. น้ าหนัก 40 กรัมต่ออาหาร 650 กรัม ได้เป็นก้อนอาหาร  บรรจุในภาชนะพลาสติกทรงกระบอกมี
ฝาปิดขนาดความจุ 650 มล. น้ าหนักก้อนอาหาร 20 กรัมต่อภาชนะ และน าไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ าเดือดที่อุณหภูมิ 
90-100oซ เป็นเวลา 60 นาที  จากนั้นปล่อยให้อาหารเย็น จึงท าการใส่หัวเชื้อไส้เดือนฝอยแต่ละไอโซเลท จ านวน 
50,000 ตัวต่อภาชนะ  ตั้งวางบ่มเพาะในถุงตาข่ายกันแมลงเป็นเวลา 7 วัน ตามวิธีการของนุชนารถ (2558) ได้
ผลผลิตไส้เดือนฝอยตัวอ่อนระยะที่ 3   จากนั้นน ามาแยกล้างผลผลิตไส้เดือนฝอยแต่ละไอโซเลท โดยใส่น้ า 500 
มล. ลงในแต่ละภาชนะเพาะ ใช้มือบีบก้อนฟองน้ าให้ไส้เดือนฝอยหลุดออกมาอยู่ในน้ า เอาก้อนฟองน้ าทิ้งไป   ใช้
ไมโครไปเปตดูด 1 มล. ใส่ลงในน้ าสะอาด 200 มล. ได้เป็นสารละลายไส้เดือนฝอย กวนให้ตัวไส้เดือนฝอยกระจาย
ในน้ า และใช้ไมโครไปเปตดูด 1 มล. ใส่จานตรวจนับภายใต้กล้องจุลทรรศน์  แต่ละไอโซเลทนับ 10 ภาชนะ   
ค านวณเป็นค่าเฉลี่ยผลผลิตไส้เดือนฝอยของแต่ละไอโซเลท  คูณปริมาตรน้ า 200 มล. ค่าเฉลี่ยที่นับได้เท่ากับ
จ านวนผลผลิตไส้เดือนฝอยต่อ 1 มล.  น าไปคูณปริมาตรน้ าตั้งต้น 500 มล. เท่ากับผลผลิตไส้เดือนฝอยต่อภาชนะ 
  การบันทึกข้อมูล  จ านวนผลผลิตไส้เดือนฝอยตัวอ่อนระยะที่ 3 ในแต่ละไอโซเลท เปรียบเทียบกับ 
Steinernema siamkayai KP strain  

- เวลาและสถานที่ 
เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2560  สิน้สุดเดือนกันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ  ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  กรมวิชาการเกษตร  จตุจักร  กทม. 
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8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลจากการเพาะขยายไส้เดือนฝอยก าจัดแมลง 17 ไอโซเลท  ในอาหารเพาะเลี้ยงสูตรไข่ไก่ผสมน้ ามันหมู  

และน้ า เปรียบเทียบกับ Steinernema siamkayai  (KP strain) พบว่า ไส้เดือนฝอย 17 ไอโซเลท ได้แก่ CM, 
PL, PB, NP, CN, KB, UT, AT, RB, KK, UB, SK, RE, PR, BR, RJ และ CB สามารถเจริญเติบโตได้ในอาหารเทียม
สูตรไข่ ที่มีขั้นตอนการเตรียมไม่ยุ่งยากและมีต้นทุนต่ า  ในสภาพการเพาะเลี้ยงแบบ axenic culture  โดยไอโซ
เลทที่มีศักยภาพในการขยายพันธุ์เพ่ิมจ านวนในอาหารเทียมสูตรไข่ไก่เป็นเวลา 7 วัน (ภาพท่ี 1) ได้ไส้เดือนฝอยตัว
อ่อนระยะที่ 3 มากท่ีสุดคือ RE เท่ากับ 17.2 ล้านตัวต่อน้ าหนักก้อนอาหาร 20 กรัม และสูงกว่า KPs (ไอโซเลทที่
ใช้เปรียบเทียบ ได้ผลผลิต 16.8 ล้านตัวต่อภาชนะเพาะ)    ซึ่งไอโซเลท RE เก็บได้จากพ้ืนที่ จ.ร้อยเอ็ด  รองลงคือ 
KK และ RB เท่ากับ 15.5 และ 13.8 ล้านตัวต่อน้ าหนักก้อนอาหาร 20 กรัม   แยกได้จาก จ.ขอนแก่น และ จ.
ราชบุรี ตามล าดับ  ส าหรับไอโซเลท CM, LP, PB, NP, CN, KB, UT, AT, UB, SK, BR, PR, PJ, และ CB ได้
ผลผลิต เท่ากับ 7.9  8.2  9.2  11.2  7.6  10.8  12.8  13.2  8.2  11.8  5.8  10.5  9.2 และ 7.7 ล้านตัวต่อ
ภาชนะเพาะ ตามล าดับ  (ตารางที่ 1)   
 

 
  
ภาพที่  1  การเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยในอาหารสูตรไข่ไก่ผสมน้ ามันหมูและน้ า บ่มเพาะเป็นเวลา 7 วัน สามารถ

เพ่ิมปริมาณเต็มก้อนอาหาร  พร้อมน าไปใช้พ่นก าจัดแมลงศัตรูพืช 
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ตารางท่ี  1  ผลผลิตไส้เดือนฝอยก าจัดแมลง 17 ไอโซเลท เปรียบเทียบกับ Steinernema siamkayai  (KP 

strain)  เพาะขยายในอาหารเทียมสูตรไข่ไก่ผสมน้ ามันหมูและน้ า เป็นเวลา 7 วัน 
 
ล าดับที่ ไส้เดือนฝอยไอโซเลทต่างๆ จ านวนไส้เดือนฝอย (ล้านตัว)  

ต่ออาหาร 20 กรัม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

CM แยกได้จาก จ.เชียงใหม่ 
LP แยกได้จาก จ.ล าปาง 
PB แยกได้จาก จ.เพชรบูรณ์ 
NP แยกได้จาก จ.นครปฐม 
CN แยกได้จาก จ.ชัยนาท 
KB แยกได้จาก จ.กาญจนบุรี 
UT แยกได้จาก จ.อุทัยธานี 
AT แยกได้จาก จ.พระนครศรีอยุธยา 
RB แยกได้จาก จ.ราชบุรี 
KK แยกได้จาก จ.ขอนแก่น 
UB แยกได้จาก จ.อุบลราชธานี 
SK แยกได้จาก จ.ศรีสะเกษ 
RE แยกได้จาก จ.ร้อยเอ็ด 
PR แยกได้จาก จ.เพชรบุรี 
BR แยกได้จาก จ.บุรีรัมย์ 
PJ แยกได้จาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
CB แยกได้จาก จ.จันทบุรี 
Steinernema siamkayai  (KP strain) (Control) 

7.9   
8.2   
9.2   
11.2   
7.6   
10.8   
12.8   
13.2   
13.8   
15.5   
8.2   
11.8   
17.2   
5.8   
10.5   
9.2  
 7.7 
16.8 

 
จากผลการทดสอบเพาะขยายไส้เดือนฝอยรวม 17 ไอโซเลท ในอาหารเทียมสูตรไข่ ตามกระบวนการของ   

นุชนารถ (2558) สามารถคัดเลือกได้ 3 ไอโซเลท คือ RE, KK และ RB  มาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช  โดยเฉพาะ
แมลงศัตรูพืชผัก ได้แก่ หนอนกระทู้หอม  หนอนกระทู้ผัก  หนอนใยผัก  หนอนคืบ  หนอนเจาะสมอฝ้าย และด้วง
หมัดผัก  โดยใช้ในอัตรา 4-5 ภาชนะเพาะเลี้ยง หรือมีไส้เดือนฝอยระหว่าง 60-80 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร   ซึ่ง
ไส้เดือนฝอย KP strain เป็นสายพันธุ์ไทยที่มีการน าไปใช้ก าจัดแมลงศัตรูพืชในหลายพ้ืนที่ สามารถผลิตได้ใน
อาหารเทียมสูตรไข่ไก่ผสมน้ าหมูและน้ า ได้ผลผลิตไส้เดือนฝอยเฉลี่ย 300 ล้านตัวต่อรอบการผลิต 20 ภาชนะ
เพาะเลี้ยง  น าไปใช้พ่นก าจัดแมลงในแปลงผักได้ครอบคลุมพ้ืนที่ 1 ไร่ต่อครั้ง  มีต้นทุนการผลิตเพียง 100 บาทต่อ
รอบการผลิต   ช่วยลดต้นทุนการซื้อสารป้องกันก าจัดแมลงหรือสารชีวภัณฑ์อ่ืนๆ ได้มากกว่า 5 เท่า ไส้เดือนฝอย 
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RE, KK และ RB  ไอโซเลท  จะเป็นสายพันธุ์ไทยที่สามารถน ามาพัฒนาเป็นหัวเชื้อให้กับเกษตรกร น าไปเพาะขยาย
ไส้เดือนฝอยใช้เองได้ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบง่าย น าไปสู่การท าเกษตรปลอดภัย-เกษตรอินทรีย์ และไส้เดือน
ฝอยเป็นสารชีวภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ใช้  ผู้บริโภค รวมถึงปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย   
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การเพาะขยายไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงในอาหารเทียมสูตรไข่ไก่ผสมน้ ามันหมูและน้ า ที่อัตราส่วน 4:2:4  
เป็นเวลา 7 วัน  จ านวน 17 ไอโซเลท โดยมีไส้เดือนฝอย Steinernema siamkayai  (KP strain) เป็นสายพันธุ์
เปรียบเทียบ  ผลการทดลองพบว่า ไส้เดือนฝอยไอโซเลท CM, LP, PB, NP, CN, KB, UT, AT, RB, KK, UB, SK, 
RE, PR, BR, RJ และ CB  ให้ผลผลิตไส้เดือนฝอยตัวอ่อนระยะที่ 3 จ านวน 7.9  8.2  9.2  11.2  7.6  10.8  12.8  
13.2  13.8  15.5  8.2  11.8  17.2  5.8  10.5  9.2 และ 7.7 ล้านตัวต่ออาหาร 20 กรัม ตามล าดับ  ในขณะที่
สายพันธุ์เปรียบเทียบ (KP strain) ได้ผลผลิตเฉลี่ย 16.8 ล้านตัวต่ออาหาร 20 กรัมเท่ากัน 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

น าไปพัฒนาเป็นหัวเชื้อไส้เดือนฝอยส าหรับจ าหน่าย/จ่ายแจกให้กับเกษตรกร  หน่วยงาน และผู้สนใจ เพ่ือ
ผลิตและใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช  โดยการเพาะขยายไส้เดือนฝอยใช้เอง  เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีเพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองอย่างยั่งยืน  ส าหรับเกษตรกรรายย่อยหรือกลุ่มเกษตรกรผลิตพืชผักอินทรีย์  ผักอนามัย  ผักปลอดสารพิษ  
และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหาแมลงดื้อยา  ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย จึงเป็นชีวินทรีย์ที่สามารถเพาะเลี้ยงได้
เอง  และมีศักยภาพในการก าจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด  น ามาใช้ทดแทนหรือลดจ านวนครั้งของการใช้สารเคมี  
ได้ผลิตผลเกษตรที่ปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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