
 

การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“นวตักรรมและเทคโนโลยวีชิาการ ����” 

   “วจิยัจากองคค์วามรูสู้ก่ารพฒันาอย่างยั )งยนื” 
 

 

A - 641 
 

การสาํรวจหาไส้เดือนฝอยศตัรแูมลงในเขตจงัหวดัสกลนคร 
A Survey of Entomopathogenic nematode in Sakonnakhon Provicne 

วรางรตัน์  เสนาสงิห์1*  และปิยะ  บุญเทยีม2 

  1,2สาขาวชิาพชืศาสตร ์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
Email: Ohsenasing69@gmail.com* 

 
บทคดัยอ่ 

การสาํรวจจาํนวนตวัไสเ้ดอืนฝอยศตัรแูมลงทั >ง 3 ตําบล คอื ตําบลดงไฟน้อย อําเภอเมอืงสกลนคร, ตําบลบงึ

ทวาย อําเภอเต่างอย และตําบลกกปลาซวิ อําเภอภูพานในเขตจงัหวดั สกลนคร ซึ)งทั >ง 3 ตําบล มลีกัษณะเนื>อดนิที)

แตกต่างกนั โดยทาํการตรวจนบัจาํนวนตวัไสเ้ดอืนฝอยดว้ยสายตาภายใตก้ลอ้งสเตอรโิอพรอ้มนบัจาํนวนดว้ย Counter 

ทั >งนี>ยงัพบว่าอุณหภูมแิละความชื>นในช่วงเดอืน กนัยายน ถงึ ตุลาคม 2557 ที)ทําการสาํรวจอุณหภูมอิยู่ในช่วง 27  ถงึ 

34 องศาเซลเซยีสและความชื>นสมัพทัธอ์ยู่ในช่วง 55 ถงึ 71 เปอรเ์ซน็ต์ จงึส่งผลพบจํานวนตวัไสเ้ดอืนฝอยศตัรูแมลง

เฉลี)ยที)ตําบลดงไฟน้อย 1.87 ตวั ตําบลบงึทวาย 1.98 ตวั และตําบลกกปลาซวิไม่พบจํานวนตวัไสเ้ดอืนฝอยศตัรูแมลง 

มคีวามแตกต่างกนัทางสถติทิี)ระดบัความเชื)อมั )น 95 เปอรเ์ซน็ต์ นอกจากนี>ยงัพบว่าทศิทางในการสาํรวจ ณ ตําบลดง

มะไฟน้อยมจีาํนวนตวัไสเ้ดอืนฝอยแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัยิ)งทางสถติทิี)ระดบัความเชื)อมั )น 95 เปอรเ์ซน็ต์ โดยพบ

ที)ทศิเหนือสงูสุดเฉลี)ยเท่ากบั 2.89 ตวั รองลงมาไดแ้ก่ ทศิตะวนัตก, ทศิตะวนัออก, ทศิใต้ และจุดศูนยก์ลาง เฉลี)ย

เท่ากบั 2.00, 1.89, 1.44 และ 1.11 ตวัตามลาํดบั อกีสองพื>นที)สาํรวจคอื ตําบลบงึทวาย และตําบลกกปลาซวิทศิทางใน

การสาํรวจไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถิติ ิ

คาํสาํคญั: Entomopathogenic  nematode ไสเ้ดอืนฝอยแมลงศตัรแูมลง จงัหวดัสกลนคร 
 

Abstract 

 The survey of number of entomopathogenic nematodes in three areas of Sakon Nakhon Province 
including Tambon Dong Mafai Noy, Amphoe Mueang Sakon Nakhon, Tambon Bueng Tha Vay, Amphoe Tao 
Ngoi and Tambon Kok Pla Siv, Amphoe Phu Phan was conducted. Three Amphoe had different soil texture. 
Counting of nematodes by the eyes under the stereo count with the counter. Temperature and humidity 
during September to October 2014 ranged from 27 to 34 degrees Celsius and relative humidity ranged from 
55 to 71 percent. The average number of entomopathogenic nematodes in Tambon Dong Mafai was 1.87, 
Tambon Bueng Tha Vay was 1.98 and there were no entomopathogenic nematodes found in Tambon Kok 
Pla Siv. There statistically difference at 95 percent confidence level. In addition, it was found that the 
direction of the survey at Tambon Dong Mafai Noy had significantly different of nematodes at 95 percent 
confidence level. The North average height was 2.89. West, east, south and center was 2.00, 1.89, 1.44 and 
1.11, respectively.The direction of two areas Tambon Bueng Tha Vay and Tambon Kok Pla Siv were not 
different. 

Keywords: Entomopathogenic nematode Steinernema carpocasae Sakon Nakhon Province 
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บทนํา  
 การผลิตทางการเกษตรในเขตจังหวัด
สกลนครมีการใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดแมลง
ศตัรพูชือย่างแพร่หลายทาํใหต้น้ทุนในการผลติสงู และ
เกดิสารพษิตกคา้งในผลติผลค่อนขา้งสงู ส่งผลกระทบ
ต่อเกษตรกรผู้ผลติ ผู้บริโภค รวมทั >งสภาพแวดล้อม 
ซึ)งในปจัจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมหันมาบริโภค
ปลอดสารพษิกนัอย่างมาก จงึทาํใหเ้กษตรกรผูผ้ลติหนั
มาใช้สารกําจัดแมลงสตัรูพืชจากธรรมชาติมากขึ>น 
เนื)องจากไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิตทาง
ก า ร เ ก ษ ต ร  ก า ร ใ ช้ ไ ส้ เ ดื อ น ฝ อ ย ศั ต รู แ ม ล ง 
(Entomopathogenic  nematode) เพื)อควบคุมแมลง
ศตัรพูชืเป็นอกีวธิทีี)นิยมใชแ้ละมปีระสทิธภิาพค่อนขา้ง
สูง โดยในประเทศไทยได้นําไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
สายพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามา คือ Steinernema 
carpocasae นํามาเพาะเลี>ยงเพื)อเพิ)มปริมาณ ก่อน
นําไปใช้กําจัดแมลงศตัรูพืช  ได้หลายชนิด แต่ยังมี
ปญัหาเรื)องการเกบ็รกัษาที)อุณหภูมติํ)าประมาณ 6-10 
oC ดงันั >นจงึได้มกีารสํารวจ และค้นหาไสเ้ดือนฝอย
ศตัรูแมลงที)มถีิ)นกําเนิดในประเทศไทย ที)สามารถทน
อุณหภูมสิงูไดด้กีว่าเพื)อให้ไดไ้สเ้ดอืนฝอยศตัรูแมลงที)
เหมาะสมและทนทานต่อสภาพแวดลอ้มในประเทศไทย
มากที)สุดและเพื)อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
นําไปใช้กําจดัแมลงศตัรูพชืในประเทศไทย โดย วชัร ี
และคณะ (2541) รายงานว่าพบไสเ้ดอืนฝอยศตัรูแมลง
สายพันธุ์ไทยจากดินที)จ ังหวัดเพชรบูรณ์ คือ S. 
siamkayai  (Stock และคณะ, 1998) ขณะที)นุชนารถ 
(2540) รายงานว่าพบไสเ้ดอืนฝอยศตัรูแมลง ที)จงัหวดั 
พิ จิ ต ร   อ ยุ ธ ย า   แ ล ะ  ก า ญ จ น บุ รี  ช นิ ด  S. 
thailandensis และ มณจนัทร ์(2544) พบไสเ้ดอืนฝอย
ศตัรูแมลง 2 ตัว ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ 
Steinernema และ Heterorhabditis   
 งานวจิยัในครั >งนี>มวีตัถุประสงคเ์พื)อสาํรวจหา
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในพื>นที)ทํานาของเกษตรกร
จังหวัดสกลนคร โดยจะสํารวจพื>นที)แปลงนาปลอด
สารพษิของเกษตรกร 3 ตําบล 3 ใน 3 อําเภอ ในเขต
จงัหวดัสกลนคร คอื ตําบลดงมะไฟน้อย อําเภอเมอืง

สกลนคร, ตําบลบงึทวาย อาํเภอเต่างอย และตําบลกก
ปลาซวิ อาํเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร 
 

วสัด ุอปุกรณ์และวิธีดาํเนินการวิจยั 

วสัดุและอุปกรณ์ในการสํารวจ ได้แก่ พวีซีี

ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 7 เซนตเิมตร, เชอืกสาํหรบั

กาํหนดขนาดพื>นที)สุม่สาํรวจ 1 X 1 ตารางเมตร, เสยีม

, ถุงพลาสตกิ, หนังยางรดัของ, ปากกาเคม,ี เขม็ทศิ 

และตลบัเมตร 

วสัดุและอุปกรณ์ในการตรวจนับไสเ้ดอืนฝอย

ศตัรแูมลงในหอ้งปฏบิตักิาร ไดแ้ก่ กลอ้งสเตอรโิอ, ไม

โครปิเปต, เคานทเ์ตอร,์ นํ>ากลั )น, จานทดลอง, แท่งคน

สาร, สไลด์, ฟอร์มารนี 0.1%, ผ้ากรองขนาด 32 

ไมโครเมตร และบกีเกอร ์

สถานที)ในการสํารวจ ได้แก่ ตําบลดงมะไฟ

น้อย อําเภอเมอืงสกลนคร, ตําบลบงึทวาย อําเภอเต่า

งอย และตําบลกกปลาซิว อําเภอภูพาน จังหวัด

สกลนคร  

วธิกีารดาํเนินงานและเกบ็ขอ้มลู 

 การวางแผนการสํารวจและการตรวจนับ

จํานวนไสเ้ดอืนฝอยศตัรูแมลงในพื>นที)สาํรวจ 3 พื>นที)

ได้แก่ ตําบลดงมะไฟน้อย อําเภอเมืองสกลนคร,  

ตําบลบงึทวาย อําเภอเต่างอย และตําบลกกปลาซวิ 

อาํเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร ใชแ้ผนการทดลองแบบ

สุ่มในบลอ็กสมบูรณ์ (Randomized Complete Block 

Design: RCBD) จํานวน 3 บลอ็ก กําหนดให้พื>นที)

สํารวจ (ตําบลในแต่ละอําเภอของจังหวัดสกลนคร) 

เป็นบลอ็กโดยม ี5 กรรมวธิ ีดงันี> กรรมวธิทีี) 1 ทศิ

เหนือ, กรรมวธิทีี) 2 ทศิตะวนัออก, กรรมวธิทีี) 3 ทศิ

ตะวนัตก, กรรมวธิทีี) 4 ทศิใต้ และกรรมวธิทีี) 5 จุด

ศนูยก์ลาง 
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รปูทีA 1 แผนผงัพื>นที)สาํรวจทั >ง 3 ตําบลในเขตจงัหวดั
สกลนคร 

 
รปูทีA 2 การสุม่เกบ็ตวัอย่างดนิในแต่ละกรรมวธิ ี

การดําเนินงานและการเก็บข้อมูลไส้เดือน
ฝอยศตัรแูมลงดดัแปลงจากวธิกีารของ มณีจนัทร ์และ
คณะ (2544) และวรางรตัน์ และคณะ (2555) ดงันี> 
   �) เกบ็ตวัอย่างดนิ ดาํเนินการระหว่างเดอืน 
ตุลาคม – กนัยายน 2557 ทําการสุ่มเกบ็ตวัอย่างดนิ
ตามแผนผงัที)วางไว้ (รูปที) 1 และรูปที) 2) โดยใช้
ท่อพวีซีขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 7 เซนตเิมตรเกบ็ดนิ
ลกึจากผวิดนิ 15 เซนตเิมตร จํานวน 9 จุด ซึ)งมขีนาด
พื>นที)ศกึษา 1 x 1 ตารางเมตรในแต่ละกรรมวธิ ีลกึจาก
ผวิดนิประมาณ 10 เซนตเิมตร  
   2) ตรวจนับจํานวนไสเ้ดอืนฝอยดําเนินการ
ที)ห้องปฏบิตัิการทางพืชศาสตร์ สาขาวิชาพชืศาสตร ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร โดยทําการเจือจางตัวอย่างดินกับนํ>ากลั )น 
แลว้กรองดว้ยผา้กรองขนาด 32 ไมโครเมตร เพื)อกรอง
เอาตวัไสเ้ดอืนฝอยไวแ้ละแยกเอาเศษตะกอนดนิทิ>งไป 
ซึ)งนํ>ากรองที)ได ้เรยีกว่า “สารแขวนลอยไสเ้ดอืนฝอย”  

 3) หยดสารแขวนลอยไส้เดือนฝอยด้วยไม
โครปิเปตขนาด 20 ไมโครลติร ลงบนสไลดจ์ํานวน 10 
จุด ต่อ 1 ตวัอย่างดนิ  
 4) ตรวจนับจํานวนตัวไส้เดือนฝอยด้วย
สายตาภายใต้กล้องสเตอริโอพร้อมนับจํานวนด้วย 
Counter นับจํานวนและบนัทกึผลลงในตารางบนัทกึ
ผล 
 5)  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ , 
เปรยีบเทยีบค่าฉลี)ยดว้ยวธิ ีDuncan s Multiple Test 
(DMRT) และวเิคราะหห์าค่า R-square (ที)ระดบัความ
เชื)อมั )น 95%) 
 
ผลการวิจยั  

                ปริมาณไส้เดือนฝอยศตัรูแมลงในพืFนทีA

สาํรวจในเขตจงัหวดัสกลนคร 

1. พืFนสํารวจ ตําบลดงไฟน้อย อําเภอ
เมืองสกลนคร (บลอ็กทีA 1) 

จากการสาํรวจพบว่า กรรมวธิทีี) 1 ทศิเหนือ

พบไสเ้ดอืนฝอยศตัรูแมลงเฉลี)ยสงูสุดเท่ากบั 2.89 ตวั 

รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวธิทีี) 3 ทศิตะวนัตก, กรรมวธิทีี) 2 

ทศิตะวนัออก, กรรมวธิทีี) 4 ทศิใต ้และกรรมวธิทีี) 5 จุด

ศนูยก์ลาง เฉลี)ยเท่ากบั 2.00, 1.89, 1.44 และ1.11 ตวั

ตามลาํดบั (ตารางที) 1 และรปูที) 3) ถา้แยกวเิคราะหใ์น

แต่ละจุดเกบ็ตวัอย่างดนิทั >ง 9 จุด ในพื>นที)สาํรวจขนาด 

1 x 1 ตารางเมตร พบค่าเฉลี)ยจํานวนตวัไสเ้ดอืนฝอย

ศตัรูแมลงสงูสุดที)จุดที) 5 เท่ากบั 3.20 ตวั รองลงมา

ไดแ้ก่ จุดที) 4, จุดที) 2 กบั 3, จุดที) 7, จุดที) 1, จุดที) 6 

กบั 8 และจุดที) 9 เฉลี)ยเท่ากบั 3.00, 2.20, 2.00, 

1.60, 1.00 และ 0.60 ตัวตามลําดบั ซึ)งมีความ

แตก ต่า งกันทางสถิติที) ร ะดับคว าม เชื) อมั )น  95 

เปอร์เซน็ต์และมค่ีา R2 เท่ากบั 0.5461 (ตารางที) 1 

และรปูที) 3) 

2. พืFนสาํรวจ ตาํบลบึงทวาย อาํเภอเต่า

งอย (บลอ็กทีA 2) 
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 จากการสํารวจพบว่า กรรมวธิีที) 3 
ทิศตะวันตกพบไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเฉลี)ยสูงสุด
เท่ากบั 2.67 ตัว รองลงมาได้แก่ กรรมวิธีที) 5 จุด
ศูนยก์ลาง, กรรมวธิทีี) 2 ทศิตะวนัออก, กรรมวธิทีี) 1 
ทศิเหนือ และกรรมวธิทีี) 4 ทศิใต้ เฉลี)ยเท่ากบั 2.33, 
1.78, 1.67 และ1.44 ตวัตามลาํดบั (ตารางที) 1 และรูป
ที) 3) และจากค่าเฉลี)ยในแต่ละจุดเกบ็ตวัอย่างดนิดว้ย
ท่อพวีซีขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางขนาด 7 เซนติเมตร

ทั >ง 9 จุด ในพื>นที)สาํรวจขนาด 1 x 1 ตารางเมตร พบ
ค่าเฉลี)ยจํานวนตวัไสเ้ดอืนฝอยศตัรูแมลงสงูสุดที)จุดที) 
1 เท่ากบั 4.00 ตวั รองลงมาไดแ้ก่ จุดที) 8, จุดที) 4 กบั 
5, จุดที) 6, จุดที) 2, 7 กบั 9 และจุดที) 3 เฉลี)ยเท่ากบั 
2.40, 2.00, 1.80, 1.60 และ 0.80 ตวัตามลําดบั ซึ)งไม่
มีความแตกต่างทางสถิติที)ระดับความเชื)อมั )น 95 
เปอร์เซน็ต์และมค่ีา R2 เท่ากบั 0.2023 (ตารางที) 1 
และรปูที) 4) 

3. พืFนสาํรวจ ตาํบลกกปลาซิว อําเภอภู
พาน (บลอ็กทีA 3) 

จากการสํารวจพบว่า ทุกกรรมวธิแีละทุกจุด
เกบ็ตวัอย่างดนิไม่พบจาํนวนตวัไสเ้ดอืนฝอยศตัรแูมลง 
(ตารางที) 1 และรปูที) 3) 
 

ตารางทีA 1 ค่าเฉลี)ยจํานวนไสเ้ดอืนฝอยศตัรูแมลงที)
พบทั >ง 3 พื>นที)สาํรวจ 

 

 
 
รปูทีA 3 เปรยีบเทยีบค่าเฉลี)ยจํานวนไสเ้ดอืนฝอยศตัรู
แมลงที)พบทั >ง 3 พื>นที)สาํรวจ 
 

 
 
รปูทีA 4 ความสมัพนัธร์ะหว่างจุดที)สุ่มเกบ็ตวัอย่างดนิ
ในพื>นที)สํารวจทั >ง 9 จุดกบัจํานวนไสเ้ดอืนฝอยศตัรู
แมลงที)พบทั >ง 3 พื>นที)สาํรวจ 
 
สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการสํารวจปรมิาณไส้เดอืนฝอยศตัรู
แมลงทั >ง 3 พื>นที)สาํรวจในเขตจงัหวดัสกลนครสามารถ
สรุปผลไดด้งันี> 

1. พืFนทีAตําบลดงไฟน้อย อําเภอเมือง
สกลนคร พบจาํนวนไสเ้ดอืนฝอยศตัรูแมลงเป็นลําดบั
ที)สองของพื>นที)สํารวจโดยพื>นตําบลดงมะไฟน้อยใน
ขณะที)ทําการสาํรวจเกบ็ขอ้มูลมอุีณหภูมติํ)า ความชื>น
สัมพัทธ์ในอากาศสูง (กรมอุตุนิยมวิทยาสกลนคร, 
2558) ใกลเ้คยีงกบัพื>นที)ตําบลบงึทวาย อาํเภอเต่างอย 

จาํนวนไส้เดือนฝอยศตัรแูมลง (ตวั) 

ค่าสถิติ
ทีAได้ 

พืFนทีA
สาํรวจ กรรมวิธีทีA 

(บลอ็ค
ทีA) N E W S Centra 

−

x  

น้อ
ย 

 อ
าํเ

ภอ
เมื

อง
สก

ลน
คร

 2.89 a 1.89 ab 2.00 ab 1.44 b 1.11 b 

F - test * 

C.V. % 60.26 

R2 0.5461 
−

x  

2. 
ตาํ

บล
บึง

ทว
าย

   
อาํ

เภ
อเ

ต่า
งอ

ย 1.67  1.78  2.67  1.44  2.33  

F - test ns 

C.V. % 83.43  

R2 0.2023 
−

x  

3. 
ตาํ

บล
กก

ปล
าซิ

ว 
 

อาํ
เภ

อภ
พูา

น 0 0 0 0 0 

F - test ns 

C.V. % - 

R2 0.0000 
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2. พืFนทีAตาํบลบึงทวาย อาํเภอเต่างอย พบ
จาํนวนไสเ้ดอืนฝอยศตัรแูมลงมากเป็นลาํดบัที)หนึ)งของ
พื>นที)สํารวจโดยพื>นตําบลบึงทวาย อําเภอเต่างอยใน
ขณะที)ทําการสํารวจเก็บข้อมูลมีอุณหภูมิตํ) าที)สูง 
ความชื>นสมัพทัธ์ในอากาศสูงกว่าอกีสองพื>นที)สํารวจ 
(กรมอุตุนิยมวิทยาสกลนคร, 2558)จึงส่งผลให้พบ
จาํนวนไสเ้ดอืนฝอยศตัรแูมลงสงูที)สดุเช่นกนั 

3. พืFนทีAตาํบลกกปลาซิว อาํเภอภพูาน ไม่
พบไสเ้ดอืนฝอยศตัรแูมลงเนื)องจากบรเิวณพื>นที)สาํรวจ
ในขณะที)ทํ าการสํารวจเก็บข้อมูลมี อุณหภูมิสูง 
ความชื>นสัมพัทธ์ในอากาศตํ) า (กรมอุตุนิยมวิทยา
สกลนคร, 2558) ไม่เหมาะสมต่อการอาศยัหรอืการเอา
ตวัรอดของไสเ้ดอืนฝอยศตัรแูมลง 
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