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เทคนิคการผลิตขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema riobrave
Study on Entomopathogenic Nematode, Steinernema riobrave
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บทคัดย่อ
ศึกษาการผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่ทนอุณหภูมิสูง Steinernema riobrave ดาเนินการ
ทดลองที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 ทาการศึกษาผลของ
ความเข้มข้นเริ่มต้น (Inoculums) ของไส้เดือนฝอย S. riobrave ในการเลี้ยงด้วยแมลงอาศัย (หนอน
กินรังผึ้ง) ต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย ดาเนินการทดลองด้วยวิธี Paper bioassay
ใช้จานแก้วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 ซม. ภายในวางกระดาษกรอง 1 แผ่น โดยหยดไส้เดือนฝอย
S. riobrave เริ่มต้น 3 อัตรา คือ 2,000 3,000 และ 4,000 ตัวในน้ากลั่น 0.4 และ 0.5 มิลลิลิตร
พบว่า ไส้เดือนฝอย S. riobrave อัตรา 2,000 – 4,000 ตัวต่อน้า 0.4 และ 0.5 มิลลิลิตร พบหนอน
กินรั งผึ้ งตาย 82-100 เปอร์เซ็น ต์ ภายในเวลา 48 ชั่วโมง ไส้เดือนฝอย S. riobrave สามารถ
เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ออกลูกหลานและพัฒนาเป็นไส้เดือนฝอยระยะเข้าทาลายแมลง (IJ) และ
เริ่มออกจากซากหนอนวันที่ 10 วัน ได้ผลผลิตไส้เดือนฝอยเฉลี่ย 210,000 – 360,000 ตัวต่อหนอน
1 ตัว การใช้ไส้เดือนฝอย S. riobrave ความเข้มข้นเริ่มต้น 4,000 ตัวในน้า 0.5 มิลลิลิตรต่อหนอน
10 ตัว ให้ผลผลิตไส้เดือนฝอยเฉลี่ยสูงสุด 360,000 ตัวต่อหนอนกิน 1 ตัว และไส้เดือนฝอยที่เลี้ยง
ได้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการเข้าทาลายแมลง ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อทดสอบตาม
วิธีการของ Miller (1989) โดยหยดไส้เดือนฝอย 1 ตัว ต่อหนอนกินรังผึ้ง 1 ตัว ตรวจผลการทดลองที่
48 ชั่วโมง
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คานา
ไส้เดือนฝอยที่อยู่ในสกุล Steinernema และ Heterorhabditis มีการดารงชีวิตร่วมกับ
แบคทีเรียที่เป็น symbiotic bacterium โดยไส้เดือนฝอยตัวอ่อนวัย 3 ระยะเข้าทาลายแมลง
(infective juvenile) จะมีแบคทีเรียดังกล่าวอยู่ในลาไส้ส่วนหน้า และจะปลดปล่อยในระบบเลือด
ของแมลงเมื่อมันสามารถไชเข้าไปอยู่ในตัวแมลง ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญทาให้แมลงตายภายในเวลา 2448 ชั่วโมง (Poinar and Thomas, 1966) ไส้เดือนฝอยทั้ง 2 สกุลนี้เป็นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่มี
ศักยภาพสูงมีการศึกษาวิจั ย และพัฒ นาเป็นสารชีวินทรีย์นาไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิด
(Poinar, 1979) สามารถเลี้ ยงเพิ่มปริมาณด้ว ยแมลงอาศัย เช่น หนอนกินรั งผึ้ง (Galleria
mellonella L.) ซึ่งเป็นหนอนที่เลี้ยงขยายเป็นปริมาณมากได้ง่าย จึงนิยมใช้เลี้ยงเพิ่มปริมาณ
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง (วัชรี, 2540) ไส้เดือนฝอยสามารถเลี้ยงเพิ่มปริมาณได้ในอาหารเทียมทั้ง
อาหารแข็ง (Bedding, 1981, 1984) และในอาหารเหลว (Friendman, 1990) การเลี้ยงไส้เดือนฝอย
Steinernema sp. ให้ได้ปริมาณมากเพื่อการนาไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช จะต้องผลิตให้ได้ไส้เดือน
ฝอยตัวอ่อนระยะที่ 3 ที่เป็นระยะเข้าทาลายแมลง ซึ่งเป็นระยะที่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพที่
ไม่เหมาะสมได้ เช่น สภาพที่ไม่มีอาหารหรือไม่มี แมลงอาศัย ในปัจจุบันมีการศึกษาค้นคว้าสูตร
อาหารเทียม และพัฒนาวิธีการผลิตไส้เดือนฝอยให้ได้ปริมาณมากแต่ต้นทุนการผลิตต่า เพื่อการ
นาไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชในพื้นที่กว้างขวางได้ทุกระดับ การเลี้ยงเพิ่มปริมาณด้วยอาหารเทียม
ระยะแรก เลี้ยงบนอาหารเทียมที่ ไม่มีเชื้ออื่นเจือปนเรียกว่า axenic culture ซึ่งส่วนประกอบของ
อาหารที่ใช้มีราคาแพง เช่น ตับของกระต่ายที่ตั้งท้อง แต่การเจริญเติบโตของไส้เดือนฝอยไม่ดีนัก
ต่อมามีการพัฒนาการเลี้ยงไส้เดือนฝอยบนอาหารเทียมร่วมกับแบคทีเรียร่วมอาศัยในอาหารแข็ง เรียก
การเลี้ยงแบบนี้ว่า monoxenic culture (Bedding, 1981)
ในประเทศไทยโดยกลุ่ ม งานวิ จัย การปราบศัต รู พืช ทางชี ว ภาพ กลุ่ มกี ฏ และสั ต ววิท ยา
ส านั ก วิ จั ย พั ฒ นาการอารั ก ขาพื ช กรมวิ ช าการเกษตร ได้ ท าการทดลองน าไส้ เ ดื อ นฝอย S.
carpocapsae (Weiser) ไปควบคุมแมลงศัตรูพืชต่างๆ หลายชนิดได้เป็นผลสาเร็จ คือ หนอนกินใต้
ผิว เปลื อกลองกอง ตัวอ่อนของด้ว งหมัดผั กในผั กกาดหัว ด้ว งงวงมันเทศ หนอนกระทู้ห อมใน
ดาวเรือง นอกจากนี้ยังได้วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงขยายปริมาณมากด้วยอาหารเทียมทั้งชนิดกึ่งแข็งกึ่ง
เหลว โดยปรับปรุงสูตรอาหารบางส่วนให้เหมาะสม และศึก ษาวิธีการแยกเชื้อแบคทีเรียที่ติดอยู่ที่
ลาไส้ของไส้เดือนฝอยและการเพิ่มปริมาณเพื่อนาไปผสมในอาหารเทียมเลี้ยงไส้เดือนฝอย ซึ่งพบว่า
สูตรอาหารที่สามารถเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอย S. carpocapsae ได้ดีมี 3 สูตร คือสูตรที่ 1
ประกอบด้วยอาหารสุนัขกระป๋องสาเร็จรูป ผสมน้า น้ามันหมู และวุ้น สูตรที่ 2 เนื้อไก่และ
เครื่องในไก่ น้า NaCl และวุ้น และสูตรที่ 3 ตับไก่ น้า น้ามันหมู และวุ้น (วัชรี และ
พิมลพร, 2535) และต่อมามีการพัฒนาการเลี้ยงไส้เดือนฝอยในอาหารเหลวโดยวัชรี และสุทธิชัย
(2544) เป็นผลสาเร็จและเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนผลิตเป็นการค้าแล้ว
รายงานผลงานวิจัยประจาปี ๒๕๕๕ สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

801

จากรายงานการค้นพบไส้เดือนฝอย S. riobrave ซึ่งพบในเขตภูมิอากาศใกล้แถบร้อนที่มล
รัฐเท็กซัส (Cabanillas, 1994) ซึ่งภายในลาไส้ของไส้เดือนฝอย S. riobrave มี Xenorhabdus
cabanillasii เป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย (Poinar and Thomas, 1965) โดย
ไส้เดือนฝอยทาหน้าที่เป็นพาหะนาแบคทีเรียเข้าสู่ภายในลาตัวแมลงทางช่องเปิดต่างๆ เช่น ปาก ทวาร
ช่องรูหายใจ จากนั้นจะไชผ่านเข้าไปสู่ช่องว่างของลาตัว (haemocoel) และจะปล่อยแบคทีเรียออกมา
สู่ช่องว่างภายในลาตัวแมลง แบคทีเรียจะมีการแบ่งเซลล์และเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วและทาให้แมลง
ตายภายในเวลา 24-48 ชั่วโมง เพราะเลือดเป็นพิษ (septicemia) ในขณะเดียวกันแบคทีเรียก็จะสร้าง
สารที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยต่อไปจนอาหารภายในตัวแมลงหมด
ไส้เดือนฝอย S. riobrave มีความสามารถในการทนอุณหภูมิ สูงได้ถึง 35 0ซ จากผลการทดลอง
เบื้องต้น พบว่าไส้เดือนฝอย S. riobrave มีประสิทธิภาพสามารถเข้าทาลายแมลงที่อุณหภูมิ 35 0ซ
ได้ ในขณะที่ S. carpocapsae ไม่สามารถเข้าทาลายแมลงที่อุณหภูมิดังกล่าว และพบว่า S.
riobrave สามารถเลี้ยงขยายปริมาณในอาหารเทียมสูตรอาหารสุนัขผสมฟองน้าได้ แต่ผลผลิ ต
ไส้เดือนฝอยระยะเข้าทาลายแมลง IJ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการเลี้ยงไส้เดือนฝอยด้วยอาหารเทียม
ยังไม่คงที่ จากข้อมูลดังกล่ าวจึ งควรพัฒนาวิธีการเลี้ ยงและศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มี ผลต่อการเลี้ ยง
ไส้เดือนฝอย S. riobrave ซึ่งทนอุณหภูมิสูง การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้น
เริ่มต้น (Inoculums) ของไส้เดือนฝอย S. riobrave ต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย
ศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้น (Inoculums) ของไส้เดือนฝอย S. riobrave ที่เลี้ยงด้วยแมลงอาศัย
ต่อคุณภาพและประสิ ทธิภาพของไส้เดือนฝอยที่เลี้ ยงด้วยแมลงอาศัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาการผลิตขยายในอนาคตต่อไป
วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave วัย 3 ระยะเข้าทาลายแมลง
หนอนกินรังผึ้ง Galleria mellonella (L.)
แบคทีเรียร่วมอาศัย Xenorhabdus cabanillasii
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
วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ได้แก่ สาลี กระดาษอลูมิเนียม ปากคีบ ถาดนับไส้เดือนฝอย ผ้า
กรองขนาด 48 ไมครอน เข็มเขี่ย จุกสาลี จุกยาง petridish
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วิธีการ
ศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้น (Inoculums) ของไส้เดือนฝอย S. riobrave ทีใ่ ช้เลี้ยงด้วย
แมลงอาศัยต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย โดยมีการวางแผนการทดลองแบบ CRD
จานวน 10 ซ้า มี 6 กรรมวิธี ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 ไส้เดือนฝอยเข้มข้น 2,000 ตัว/น้า 0.4 มิลลิลิตร
กรรมวิธีที่ 2 ไส้เดือนฝอยเข้มข้น 2,000 ตัว/น้า 0.5 มิลลิลิตร
กรรมวิธีที่ 3 ไส้เดือนฝอยเข้มข้น 3,000 ตัว/น้า 0.4 มิลลิลิตร
กรรมวิธีที่ 4 ไส้เดือนฝอยเข้มข้น 3,000 ตัว/น้า 0.5 มิลลิลิตร
กรรมวิธีที่ 5 ไส้เดือนฝอยเข้มข้น 4,000 ตัว/น้า 0.4 มิลลิลิตร
กรรมวิธีที่ 6 ไส้เดือนฝอยเข้มข้น 4,000 ตัว/น้า 0.5 มิลลิลิตร
วิธีปฏิบัติการทดลอง
เตรียมไส้เดือนฝอย S. riobrave ให้มีความหนาแน่นตามกรรมวิธี แล้วหยดไส้เดือนฝอยลง
บนกระดาษกรองในจานทดลองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 ซม. ภายในวางกระดาษกรอง 1 แผ่น ใส่
หนอนกินรังผึ้ง G. mellonella จานวน 10 ตัว/จานทดลอง ทากรรมวิธีละ 10 ซ้า (จาน) จากนั้นนา
จานทดลองเก็บที่อุณหภูมิ 25 oซ. หลังการทดลองนาน 48 ชั่วโมงนาซากหนอนที่ตายในแต่ละ
กรรมวิธีมาล้างด้วยน้ากลั่น ก่อนนามาวางเรียงบนผ้าขาวบางที่ปูอยู่บนจานแก้วที่คว่าอยู่ในกล่อง
พลาสติก ภายในหล่อด้วยน้ากลั่นให้ระดับน้าสูงประมาณ 3/4 ของความสูงของจานแก้ว เพื่อล่อ
ไส้เดือนฝอย (Trap) หลังจากนั้นประมาณ 10 วัน เทเก็บน้าที่มีไส้เดือนฝอยทุกวัน นามาล้างด้วยน้า
กลั่นและนับจานวนไส้เดือนฝอยที่ผลิตได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ในแต่ละกรรมวิธี ก่อนเทเก็บไส้เดือน
ฝอยในชิ้นฟองน้าสังเคราะห์ในถุงพลาสติกที่อุณหภูมิ 15 oซ. นาน 2 สัปดาห์ จึงนาไส้เดือนฝอยมา
ทดสอบคุณภาพของไส้เดือนฝอยที่ผลิตได้ตามวิธีการของ Miller (1989) โดยใช้ไส้เดือนฝอย 1 ตัว/
หนอนกินรังผึ้ง 1 ตัว แต่ละกรรมวิธีทา 3 ซ้า (ถาด) ๆ ละ 24 ตัว ตรวจนับและบันทึกจานวนหนอน
ตายภายในเวลา 48 ชั่วโมง
การบันทึกผล
- บันทึกจานวนหนอนกินรังผึ้งที่ตายในแต่ละกรรมวิธี ที่เวลา 48 ชั่วโมง
- จานวนไส้เดือนฝอยระยะเข้าทาลายแมลง ในแต่ละกรรมวิธี
เวลาและสถานที่
เวลา : เดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2555
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้น (Inoculums) ของไส้เดือนฝอย S. riobrave ที่
เหมาะสมในการเลี้ยงด้วยแมลงอาศัย (หนอนกินรังผึ้ง) ต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย
ดาเนินการทดลองด้วยวิธี Paper bioassay ใช้จานแก้วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 ซม. ภายในวาง
กระดาษกรอง 1 แผ่น โดยหยดไส้เดือนฝอยวัย 3 ระยะเข้าทาลายแมลง (IJs) เข้มข้น 3 อัตรา คือ
2,000 3,000 และ 4,000 ตัวในน้ากลั่น 0.4 มิลลิลิตร และที่อัตราความเข้มข้นของไส้เดือนฝอย
2,000 3,000 และ 4,000 ตัวในน้ากลั่น 0.5 มิลลิลิตร หลังการทดลอง 48 ชั่วโมง พบว่าไส้เดือนฝอย
S. riobrave เข้าทาลายและทาให้หนอนกินรังผึ้งตาย เท่ากับ 82-100 เปอร์เซ็นต์ โดยพบหนอนกินรัง
ผึ้งตายสู งสุ ดเมื่อใช้ ไส้ เดือนฝอยเข้มข้น เริ่มต้น 4,000 ตัวในน้า 0.4 มิล ลิลิตร และ 0.5 มิลลิ ลิตร
เท่ากับ 97 และ100 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ รองลงมาคือไส้เดือนฝอยเข้มข้นเริ่มต้น 3,000 ตัวในน้า
0.5 มิลลิลิตร และ 0.4 มิลลิลิตร เท่ากับ 89 และ 93 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ และที่อัตราความเข้ มข้น
เริ่มต้นของไส้เดือนฝอย 2000 ตัวในน้า 0.5 มิลลิลิตร และ 0.4 มิลลิลิตร พบหนอนกินรังผึ้งตาย
เท่ากับ 88 และ 82 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
ปริมาณน้าที่ใช้ในทุกความเข้มข้นมีผลในการทาให้หนอนกินรังผึ้งตายแตกต่างกัน เมื่อเพิ่มความ
เข้มข้นของไส้เดือนฝอยเริ่มต้น แต่ลดปริมาณน้าลง พบหนอนกินรังผึ้งตายลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
ปริมาณน้าที่ลดลงหมายถึงความชื้นต่อหน่วยพื้นที่ทดลองลดลง ส่งผลให้การเคลื่อนที่ค้นหาแมลงและ
เข้าทาลายแมลงของไส้เดือนฝอย S. riobrave เป็นไปได้ไม่ง่ายและล่าช้าลง ทั้งนี้การทาให้แมลงตาย
ของไส้เดือนฝอยจะเกิดขึ้นภายหลังจากไส้เดือนฝอยค้นหาแมลงพบและเจาะผ่านเข้าสู่ตัวแมลงโดยผ่าน
ทางช่องเปิดธรรมชาติ เช่น ช่องว่างระหว่า งข้อปล้องของหนอน ปาก เป็นต้น ภายหลังจากไส้เดือน
ฝอยผ่านเข้าสู่ตัวแมลงสาเร็จแล้ว ไส้เดือ นฝอยวัย 3 ระยะเข้าทาลายแมลงจะพัฒนาเป็นไส้เดือนฝอย
ระยะต่างๆ จนเป็นตัวเต็มวัยขยายพันธุ์ อยู่ภายในซากของแมลงโดยอาศัยของเหลวในตัวแมลงเป็น
อาหาร ในการทดลองครั้งนี้ พบว่า ไส้เดือนฝอย S. riobrave ที่เข้าสู่ตัวหนอนกินรังผึ้ง เจริญเติบโต
อยู่ภายในซากหนอนกินรังผึ้งวัย 5 นั้น ใช้เวลาประมาณ 10-12 วัน ภายหลังการหล่อให้ไส้เดือนฝอย
ที่พัฒ นาอยู่ ภ ายในซากแมลงจนเป็ น ไส้ เ ดือนฝอยวัย 3 ระยะเข้าทาลายแมลงออกจากซากแมลง
เคลื่อนที่ลงสู่น้าที่หล่อไว้ในกล่องชื้น โดยพบการเคลื่อนย้ายของไส้เดือนฝอยออกจากซากแมลงลงสู่น้า
ที่หล่อไว้ในวันที่ 10 หลังหนอนตาย ซึ่งได้ทาการเทเก็บไส้เดือนฝอยที่อยู่ ในน้าสะอาดที่หล่อไว้ทุกวัน
นาน้าไส้เดือนฝอยมาล้างด้วยน้ากลั่น 2-3 ครั้ง เพื่อกาจัดเศษซากหนอนที่อาจปนเปื้อนมา จากนั้นนา
สารแขวนลอยที่มีไส้เดือนฝอยที่สะอาดอยู่มานับจานวนไส้เดือนฝอยที่ผลิตขยายในแต่ละกรรมวิธี
พบว่าจานวนไส้เดือนฝอยวัย 3 ระยะเข้าทาลายแมลงที่เลี้ ยงขยายด้วยหนอนกินรังผึ้ง เมื่อใช้ไส้เดือน
ฝอยเริ่มต้นแตกต่างกัน ได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อหนอนหนอนกินรังผึ้งหนึ่งตัว เท่ากับ 2.10x105 - 3.60 x105
ตัว เมื่อใช้ไส้เดือนฝอยเริ่มต้น 4,000 ตัวในน้า 0.5 มิลลิลิตรต่อหนอนกินรังผึ้ง 10 ตัว ได้ผลผลิต
ไส้เดือนฝอยวัย 3 ระยะเข้าทาลายแมลง สูงสุด 3.60 x 105 ตัว รองลงมาคือ ไส้เดือนฝอยเริ่มต้น
3,000 ตัวในน้า 0.5 มิลลิลิตรต่อหนอนกินรังผึ้ง 10 ตัว ได้ผลผลิตไส้เดือนฝอยวัย 3 ระยะเข้าทาลาย
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แมลง 2.80 x105 ตัว และไส้เดือนฝอยเริ่มต้น 2,000 ตัวในน้า 0.5 มิลลิลิตรต่อหนอนกินรังผึ้ง 10 ตัว
ได้ผลผลิตไส้เดือนฝอยวัย 3 ระยะเข้าทาลายแมลง 2.40 x 105 ตัว เมื่อลดปริมาณน้าที่ใช้ลงพบว่า
การใช้ไส้เดือนฝอยเริ่มต้น 4,000 ตัวในน้า 0.4 มิลลิลิตรต่อหนอนกินรังผึ้ง 10 ตัว ได้ผลผลิตไส้เดือน
ฝอยวัย 3 ระยะเข้าทาลายแมลง สูงกว่ารองลงมาคือ ใช้ไส้เดือนฝอยเริ่มต้น 3,000 และ 2,000 ตัวใน
น้า 0.4 มิลลิลิตรต่อหนอนกินรังผึ้ง 10 ตัว ได้ผลผลิตไส้เดือนฝอยวัย 3 ระยะเข้าทาลายแมลง เท่ากับ
3.40 x105, 2.60 x105 และ 2.10 x105 ตัว ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
เมื่อนาไส้เดือนฝอยที่เลี้ยงขยายได้จากทุกกรรมวิธี นามาทดสอบคุณภาพของไส้เดือนฝอยที่
ผลิตได้ตามวิธีการของ Miller (1989) โดยใช้ไส้เดือนฝอย 1 ตัว/หนอนกินรังผึ้ง 1 ตัว แต่ละกรรมวิธี
ทา 3 ซ้า (ถาด) ๆ ละ 24 ตัว ตรวจนับและบันทึกจานวนหนอนตายภายในเวลา 48 ชั่วโมง พบว่า
ไส้เดือนฝอยเลี้ยงขยายได้จากทุกกรรมวิธี มีคุณภาพโดยทาให้แมลงตายไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
การเลี้ยงไส้เดือนฝอย S. riobrave ซึ่งทนอุณหภูมิสูง ด้วยแมลงอาศัยหนอนกินรังผึ้ ง
Galleria melonella โดยวิธี paper bioassay โดยใช้ไส้เดือนฝอยเริ่มต้นตั้งแต่ 2,000 – 4,000 ตัว
ต่อน้า 0.4 และ 0.5 มิลลิลิตร ไส้เดือนฝอย S. riobrave เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ออกลูกหลาน
และพัฒนาเป็นไส้เดือนฝอยระยะเข้าทาลายแมลง (IJ) และเริ่มออกจากซากหนอนวันที่ 10 วัน ได้
ผลผลิตไส้เดือนฝอยเฉลี่ย 210,000 – 360,000 ตัวต่อหนอน 1 ตัว ไส้เดือนฝอยที่เลี้ยงได้ในทุกกรรวิธี
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการเข้าทาลายแมลงไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อทดสอบตามวิธีการ
ของ Miller (1989) โดยหยดไส้เดือนฝอย 1 ตัว ต่อหนอนกินรังผึ้ง 1 ตัว ตรวจผลการทดลองที่ 48
ชั่วโมง แม้ว่าการเลี้ยงไส้เดือนฝอย S. riobrave ด้วยหนอนกินรังผึ้ง G. melonella จะให้ผลผลิต
ไส้เดือนฝอยสูงถึง 360,000 ตัวต่อหนอนกินรังผึ้ง 1 ตัว ดังนั้นจาเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบและ
วิ ธี ก ารผลิ ต อื่ น ที่ เ หมาะสมทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ปริ ม าณมากเพี ย งพอส าหรั บ ความต้ อ งการของ
เกษตรกรในการนาไส้เดือนฝอย S. riobrave ซึ่งทนอุณหภูมิสูง ไปใช้ควบคุมแมลงในสภาพไร่
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ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การตายของหนอนกินรังผึ้งด้วยไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave
ที่ความเข้มข้นเริ่มต้นต่างๆ ภายในเวลา 48 ชั่วโมง
ปริมาณน้า (มล.)
0.4
0.5

ความเข้มข้นเริ่มต้น (inoculums)ของไส้เดือนฝอย S. riobrave (ตัว/มล)
2,000
3,000
4,000
82
89
97
88
93
100

ตารางที่ 2 จานวนผลผลิตไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave วัย 3 ระยะเข้าทาลายแมลงที่เลี้ยง
ด้วยหนอนกินรังผึ้ง
ความเข้มข้นเริ่มต้นของไส้เดือนฝอย
(ต้ว/มล)
2,000/น้า 0.4 มิลลิลิตร
2,000/น้า 0.5 มิลลิลิตร
3,000/น้า 0.4 มิลลิลิตร
3,000/น้า 0.5 มิลลิลิตร
4,000/น้า 0.4 มิลลิลิตร
4,000/น้า 0.5 มิลลิลิตร

จานวนไส้เดือนฝอย S. riobrave วัย 3 ระยะ IJ
(ตัว/หนอน)
2.10 x105
2.40 x105
2.60 x105
2.80 x105
3.40 x105
3.60 x105

รายงานผลงานวิจัยประจาปี ๒๕๕๕ สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

