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 ปัจจุบันเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ปลูกผักปลอดภัยมากขึ้น แต่เกษตรกร 
ยังขาดชีวภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4  
จึงได้น าชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย (Steinernema sp. Thai strain) มาถ่ายทอดให้กับ
เกษตรกร ซึ่งไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยมีคุณสมบัติทนทานอุณหภูมิสูง 38 องศาเซลเซียส เหมาะสมท่ี 
จะน ามาใช้ก าจัดแมลงในประเทศไทย มีศักยภาพในการก าจัดแมลงเทียบได้กับสายพันธุ์ต่างประเทศท่ีผลิตเป็น
การค้าท่ีส าคัญ คือ สามารถเพาะเล้ียงขยายปริมาณได้ดีในอาหารเทียมราคาถูก ต้นทุนต่ า ซึ่งเกษตรกรสามารถ
ผลิตได้เอง ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย มีศักยภาพในการควบคุมแมลงได้หลายชนิด ได้แก่ แมลง  
ในกลุ่มหนอนผีเส้ือ และกลุ่มหนอนด้วง ได้แก่ หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอ
ฝ้าย หนอนคืบ ด้วงหมัดผัก ด้วงกุหลาบ หนอนด้วงและปลวกท าลายรากมันส าปะหลัง ตลอดจนมีศักยภาพ  
ในการก าจัดปลวกในสวนผลไม้ สวนปาล์มน้ ามัน และปลวกท าลายกล้าไม้สวนป่า ดังนั้น การเพาะเล้ียงไส้เดือน
ฝอยสายพันธุ์ไทยจึงเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีท่ีเหมาะกับเกษตรกรรายย่อยหรือกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตผักอินทรีย์ 
ผักอนามัย และผักปลอดภัย ท่ีจะสามารถทดแทนการใช้สารเคมี ท าให้ได้ผลผลิตท่ีปลอดภัย ไม่มีสารพิษ
ตกค้าง  
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ไส้เดือนฝอยก ำจัดแมลงสำยพันธุ์ไทย 

นุชนำรถ  ต้ังจิตสมคิด 

ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย มีช่ือสกุลว่า Steinernema sp.จัดเป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก โดย
ไส้เดือนฝอยระยะเข้าท าลายแมลงมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มีลักษณะล าตัวกลมคล้ายเส้นด้าย มีความยาวล าตัว
เฉล่ีย 0.432 มิลลิเมตร และความกว้างเฉล่ีย 0.022 มิลลิเมตร ล าตัวไม่แบ่งเป็นข้อเป็นปล้อง มีผนังช้ันนอก
เป็นรอยหยัก ยืดหยุ่นได้ มีอวัยวะเพื่อด ารงชีวิตประกอบด้วย ช่องขับถ่ายทางผิวหนัง เส้นประสาท ทางเดิน
อาหาร อวัยวะสืบพันธุ์แบบแยกเพศผู้เพศเมีย และกล้ามเนื้อ แต่ไม่พบระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ 

แหล่งอำศัย 
ตัวอ่อนระยะท่ี 3 ของไส้เดือนฝอยหรือระยะเข้าท าลายแมลง จะอาศัยอยู่ในดินท่ีระดับความลึก 4 -6 

นิ้ว ซึ่งมีการกระจายตัวในหลายพื้นท่ีของประเทศไทย พบในเนื้อดินท้ังชนิดดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดิน
เหนียว สามารถอยู่ในดินได้นาน 6-8 เดือน โดยตัวอ่อนระยะท่ี 3 นี้จะไม่กินอาหารและไม่เจริญเติบโตในขณะ
อยู่ในดิน ส่วนไส้เดือนฝอยท่ีระยะการเจริญเติบอื่นๆ จะอาศัยอยู่ภายในตัวแมลงเท่านั้น และไม่ทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมภายนอกตัวแมลง 

กำรเป็นพำรำสิตในตัวแมลง 
ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. เป็นพาราสิตได้ท้ังในระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัยของแมลง   

สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ให้รุ่นลูกรุ่นใหม่ภายในตัวล าตัวของหนอนอย่างต่อเนื่อง จนแมลงหรือ
หนอนเหลือแต่ซาก จึงเคล่ือนท่ีออกจากซากเหยื่อในช่วงท่ีเป็นตัวอ่อนระยะท่ี 3 ลงสู่ดิน ซึ่งตัวอ่อนระยะท่ี 3 นี้ 
มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีท่ีสุด สามารถอยู่ในดินเพื่อรอเหยื่อแมลงใหม่ได้มากกว่า 6 เดือน โดย
พบว่าแมลงระยะตัวหนอนหลายชนิดเป็นแหล่งอาหารท่ีดีของไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ ไทย เมื่อเข้าไปเป็นรพารา
สิตในตัวหนอนจะสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ 2-3 ช่ัวอายุ ให้ลูกรุ่นใหม่ต้ังแต่ 10,000 – 100,000 
ตัวต่อหนอน 1 ตัว (ข้ึนกับชนิดและขนาดของหนอน) 
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รูปร่ำงและลักษณะส ำคัญ 

 

ระยะกำรเจริญเติบโต 
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ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย มีระยะการเจริญเติบโตเริ่มจากไข่มีการพัฒนาเป็นตัวอ่อนระยะ
ท่ี 1 จากนั้นเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนระยะ ท่ี 2 3 และ 4 โดยวิธีลอกคราบ และพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยแบ่งแยก
เพศเป็นเพศผู้และเพศเมีย 

ไส้เดือนฝอยระยะตัวอ่อนมีขนาดเล็กมาก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์หรือเลนส์
ขยายขนาด 30 เท่าขึ้นไป จึงสามารถมองเห็นได้ 

 

กลไกกำรฆ่ำแมลง 
เมื่อไส้เดือนฝอยท่ีอาศัยท่ีอาศัยอยู่ในดินพบแมลงเหยื่อ จะเคล่ือนท่ีเข้าสู่ตัวแมลงโดยผ่านทางช่องเปิด

จามธรรมชาติได้แก่ ทางปาก ช่องทางขับถ่าย หรือรูหายใจทางผิวหนัง จากนั้นเข้าสู่ช่องว่างภายในตัวแมลงซึ่ง
มีน้ าเลือด ไส้เดือนฝอยจะปลดปล่อยแบคทีเรียแกรมลบ Xenorhabdus sp.ท่ีอาศัยอยู่บริเวณล าไส้ส่วนหน้า
ของไส้เดือนฝอยระยะเข้าท าลายลงสู่กระแสเลือดของแมลง โดยแบคทีเรียดังกล่าวจะสามารถสร้างพิษท่ีมีผล
ท าให้แมลงเกิดภาวะเลือดเป็นพิษ และตายอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน 12 ช่ัวโมง และสีของล าตัวแมลงจะ
เปล่ียนเป็นสีด าแต่ไม่เน่าเละ 

  
 

วงจรชีวิต 
วงจรชีวิตเริ่มจากไส้เดือนฝอยตัวอ่อนระยะท่ี 3 เข้าสู่ตัวแมลงโดยแมลงกินเข้าไปหรือเข้าตามช่องเปิด

ตามธรรมชาติของแมลง จากนั้นเคล่ือนตัวสู่น้ าเลือดของแมลงพร้อมปล่อยแบคทีเรียท่ีสร้างสารพิษเข้าสู่กระแส
เลือด ท าให้เลือดแมลงเป็นพิษ แมลงเหยื่อจะตายภายในเวลา 12 -24 ช่ัวโมง เซลล์ของแบคทีเรียสามารถเพิ่ม
ปริมาณในน้ าเลือดของแมลง และไส้เดือนฝอยจะใช้เซลล์ของแบคทีเรียในการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ โดย
ไส้เดือยฝอยตัวอ่อนระยะท่ี 3 เมื่ออยู่ในตัวแมลงจะเจริญเติบโตโดยวิธีการลอกคราบ จากตัวอ่อนระยะท่ี 3 
เป็นตัวอ่อนระยะท่ี 4 จากนั้นพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยแยกเพศผู้และเพศเมียโดยตัวเต็มวัยเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่า
เพศผู้ 3 เท่า สามารถผลิตไข่ได้มากกว่า 800 –1,000 ฟองต่อตัวเมีย 1 ตัว มีการจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อไข่ได้รับ
การผสมและพัฒนาเป็นตัวอ่อนระยะท่ี 1 ในไข่ และฟักออกจากไข่ ลอกคราบเป็นตัวอ่อนระยะท่ี 2 และระยะ
ท่ี 3 ตามล าดับ ใช้เวลาประมาณ 4-5 วันต่อ  1 รอบวงจรชีวิต โดยจะช้าหรือเร็วขึ้นกับอุณหภูมิและชนิดของ
เหยื่อแมลง และจ านวนรอบของวงจรชีวิตยังขึ้นกับขนาดแมลง อยู่ระหว่างผิวหนังกับกล้ามเนื้อช่องท้อง  
และดูดกลืนเซลล์แบคทีเรียเก็บไว้บริเวณล าไส้ส่วนหน้า ก่อนเคล่ือนตัวออกจากซากแมลง เพื่อรอแมลงเหยื่อ
ตัวใหม่ต่อไป 
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กำรขยำยพันธุ์ 

 

ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยก ำจัดแมลง 
ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลง หมายถึง ไส้เดือนฝอยท่ีมีชีวิตและมีคุณสมบัติในการฆ่าแมลงได้

หลายชนิดในเวลาไม่เกิน 24 ช่ัวโมง สามารถผลิตขยายได้ในอาหารเทียมปริมาณมากๆ มีวิธีการน าไปใช้ท่ีง่าย
และสะดวก โดยการพ่นไปกับน้ าให้ถูกตัวแมลงระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย หรือใช้วิธีราดหรือคลุกดินใน
บริเวณท่ีมีแมลงศัตรูพืชระบาด รวมท้ังชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยมีความปลอดภัยต่อพืช สัตว์เลือดอุ่น มนุษย์ และ
ไม่มีมลพิษต่อสภาพแวดล้อม 
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การผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงเป็นการค้า มีจ าหน่ายในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย กันอย่าง
แพร่หลาย โดยชนิดของไส้เดือนฝอยท่ีน ามาผลิตมีจ านวน 12 ชนิด 2 สกุล คือ Steinernemacarpocapsae, 
S. feltiae, S. glaseri, S. kushidai, S. riobrave, S. scapterisci, Heterorhabditisbacteriophora, H. 
indica, H.marelata, H. megidisและ H. zealandica ในรูปแบบต่างๆซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงเช่น บรรจุภัณฑ์
ไส้เดือนฝอยในดินทราย ดินเหนียว และดินร่วน บรรจุในสารอัลจิเนตและบรรจุในฟองน้ าสังเคราะห์ เป็นต้น 
รวมท้ังประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยจ าหน่ายเป็นการค้าบรรจุในสารลิเมอร์ในถุงรูป
สามเหล่ียม 

 

ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยของกรมวิชาการเกษตร บรรจุ 5 ล้านตัว 

ศักยภำพของไส้เดือนฝอยสำยพันธุ์ไทย 
ไส้เดือนฝอย Steinernemaสายพันธุ์ไทย มีศักยภาพในการควบคุมแมลงได้หลายชนิด ได้แก่ แมลงใน

กลุ่มหนอนผีเส้ือ และกลุ่มหนอนด้วง เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย 
ด้วงหมัดผัก หนอนด้วงในฟาร์มไก่ ด้วงกุหลาบ หนอนด้วงแมลงนูนหลวง ตลอดจนมีศักยภาพในการใช้ก าจัด
ปลวกในสวนผลไม้ สวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน และปลวกท าลายกล้าไม้สวนป่า 

นอกจากนั้น ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยมีคุณสมบัติทนทานอุณหภูมิได้สูง 38 องศาเซลเซียส เหมาะสม
ท่ีจะน ามาใช้ก าจัดแมลงในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนเช่นประเทศไทยและยังเพาะเล้ียงเพิ่มปริมาณได้ง่ายใน
อาหารเทียมราคาถูก เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถเพาะเล้ียงใช้เองได้ด้วยวัสดุ-อุปกรณ์ไม่ยุ่งยากในการเตรียม 
ท าเองได้ง่าย และต้นทุนต่ าเพื่อน าไปใช้ก าจัดแมลงศัตรูเป้าหมายทดแทนสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
หนอนกรทู้ผัก หนอนใยผัก 
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หนอนกระทู้หอม ด้วงหมัดผัก 

 

กระบวนกำรเพำะเลี้ยงไส้เดือนฝอยแบบท ำใช้เอง 
การเพาะเล้ียงไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยใช้เอง เป็นเทคโนโลยีการเพิ่มขยายไส้เดือนฝอยให้ได้ปริมาณ

มากๆ เพื่อน าไปใช้พ่นก าจัดแมลงศัตรูเป้าหมายในแปลงปลูก โดยเฉพาะแมลงท่ีเป็นศัตรูส าคัญในผัก  ได้แก่ 
หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และด้วงหมัดผัก รวมท้ังการใช้ก าจัดด้วงกุหลาบ หนอนแมลง
นูนหลวงและปลวกท าลายรากมันส าปะหลังด้วยวิธีท าอย่างง่ายๆ สะดวก ประหยัดเวลา และลดต้นทุน โดย
การใช้ชุดผลิตไส้เดือนฝอยส าเร็จรูปพร้อมใช้ ซึ่งประกอบด้วยวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีมีราคาถูก ใช้งานง่าย มีขั้นตอน
การเตรียมไม่ยุ่งยาก และใช้พื้นท่ีในการเพาะเล้ียงเพียง 1-2 ตารางเมตรเท่านั้น สามารถผลิตไส้เดือนฝอยได้
จ านวนมากเพียงพอต่อการใช้พ่นเพื่อก าจัดแมลงครอบคลุมพื้นท่ีปลูก 1 ไร่ต่อ 1 รอบการผลิต และผลิตขยาย
ได้อย่างต่อเนื่อง เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะเล้ียงด้วยตนเอง และจะมีไส้เดือนฝอยใช้ก าจัดแมลงตลอด
ฤดูปลูก ซึ่งเป็นการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

ชุดผลิตไส้เดือนฝอยพร้อมใช้ 

อุปกรณ์ชุดผลิต 

 

1. หม้อนึ่งฆ่าเช้ืออาหารชนิดไฟฟ้า 1,500 วัตต์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. สูง 40 ซม.พร้อมแผ่นตะแกรง
รอง วางในหม้อนึ่งเพื่อป้องกันไม่ใช้ภาชนะแช่น้ า จ านวน 1 ใบ 
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2. ภาชนะผสมอาการพร้อมฝาปิด ปริมาตร 1.6 ลิตร จ านวน 1 ใบ 
3. ภาชนะคลุกอาหาร เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. สูง 12 ซม. จ านวน 1 ใบ 
4. ภาชนะบรรจุอาหารรูปทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 11 ซม. สูง 9 ซม. มีรูเจาะเล็กๆที่ฝาปิดจ านวน 20 ใบ 
5. ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 24 x 36 นิ้ว จ านวน 1 ใบ 
6. กระบอกฉีดแอลกอฮอล์ 70% ส าหรับฆ่าเช้ือ 
7. อุปกรณ์ใส่หัวเช้ือ ได้แก่ กระบอกฉีดยาขนาด 20 มล. พร้อมเข็มเบอร์ 18 
8. ผ้าเช็ดท าความสะอาด 1 ผืน 
9. ถุงมุ้งกันแมลงส าหรับใส่ภาชนะเพาะเล้ียงขณะบ่มเพาะ จ านวน 1 ใบ 
 

วัสดุสิ้นเปลือง 
10.อาหารเพาะเล้ียง (ไข่ 4 ฟอง + น้ ามันหมู 130 มล. + น้ า 260 มล. ต่อการเพาะเล้ียง 1 ครั้ง) 
11.ก้อนฟองน้ าตัดรูปทรงส่ีเหล่ียม 1 x 1 ซม. (น้ าหนัก 40 กรัม ต่อการเพาะเล้ียง 1 ครั้ง) 
12.หัวเช้ือไส้เดือนฝอย จ านวน 1 ถุง (บรรจุ 1 ล้านตัวต่อการเพาะเล้ียง 1 ครั้ง) 
 

ขั้นตอนกำรผลิตไส้เดือนฝอย 

ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมอำหำรเพำะเลี้ยง 
สูตรอาหารเทียมชนิดแข็งกึ่งเหลวท่ีใช้ในการเพาะเล้ียงขยายไส้เดือนฝอยประกอบด้วยแหล่ง

สารอาหาร 2 ชนิดท่ีส าคัญคือ โปรตีนจากไข่ไก่หรือไข่เป็ด ผสมไขมันท่ีได้จากสัตว์ (น้ ามันหมู) เป็นแหล่ง
อาหารที่สามารถหาได้ง่าย และราคาถูก มีอัตราส่วนผสมคือ 

สูตรอำหำร : ไข่ไก่หรือไข่เป็ด + น้ ำมันหมู + น้ ำสะอำด   อัตรำส่วน   4 : 2 : 4 
เตรียมอาหารปริมาตร 650 มล. ประกอบด้วยประกอบด้วยไข่ไก่หรือไข่เป็ด (4-5) ฟอง 260 มล. + 

น้ ามันหมู 130 มล. + น้ าสะอาด 260 มล. ผสมอัตราส่วนดังกล่าวในภาชนะผสมอาหาร ปิดฝาให้สนิท และ
เขย่าให้อาหารรวมกันเป็นเนื้อเดียวกัน 
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ขั้นตอนที่ 2 กำรคลุกอำหำรและบรรจุในภำชนะเพำะเลี้ยง 
น าแผ่นฟองน้ าจ านวน 4 แผ่น ตัดเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม ขนาด 1 x 1 ซม. ได้ก้อนฟองน้ า น้ าหนัก 40 

กรัม ใส่ในภาชนะ จากนั้นเทอาหารเพาะเล้ียงสูตรไข่ผสมน้ ามันหมูผสมน้ าเขย่าแล้วลงบนก้อนฟองน้ า ใช้มือ
คลุกเคล้าผสมอาหารดูดวับในก้อนฟองน้ าให้ท่ัวทุกก้อน ได้เป็นก้อนอาหาร จากนั้นน าก้อนอาหารแบ่งใส่ถุงใน
ถุงพลาสติกทนความร้อนชนิดหนาขนาด 6x9 เซนติเมตร จ านวน 20 ใบ เฉล่ียเท่าๆกัน แล้วเย็บด้วยลวดเย็บ
กระดาษเป็นทรงสามเหล่ียม เตรียมน าไปนึ่งฆ่าเช้ือในขั้นตอนต่อไป 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 กำรนึ่งฆ่ำเชื้อภำชนะบรรจุอำหำรเพำะเลี้ยง 
เติมน้ าลงไปในหม้อปริมาตร 2.5 ลิตร แล้วน าตะแกรงรองใส่ลงในหม้อเพื่อกันภาชนะบรรจุก้อนหาร

แช่น้ าจากนั้นน าถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 24 x 36 นิ้ว ท่ีตัดปลายก้นถุงท้ังสองด้านสวมลงในหม้อแล้วน าถุง
บรรจุก้อนอาหารเพาะเล้ียงท่ีเตรียมไว้ใส่ถุงพลาสติก รวมท้ังหมด 20 ถุงต่อการนึ่ง 1 ครั้งรวบปากถุงพลาสติก
หลวมๆ จากนั้นท าการปิดฝาหม้อ เสียบปล๊ักไฟ หมุนปุ่มปรับก าลังไฟระดับ 5  และหมุนปุ่มต้ังเวลาอัตโนมัติท่ี 
60 นาที เมื่อครบเวลานึ่งให้พักภาชนะบรรจุอาหารไว้ในหม้อประมาณ 30 นาที แล้วจึงน าออกมา ท าการเขย่า
อาหารบรรจุเบาๆ ให้ก้อนอาหารกระจายไม่ติดเป็นกลุ่ม น าไปต้ังวางให้เย็นก่อนใส่หัวเช้ือไส้เดือนฝอย 
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ขั้นตอนที่ 4 กำรคลุกอำหำรและบรรจุในภำชนะกำรเพำะเลี้ยง 
ใช้แอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นลงบนผ้าสะอาด น าผ้าไปเช็ดฆ่าเช้ือบริเวณพื้นท่ีใส่หัวเช้ือ มือของผู้ปฏิบัติ 

และภาชนะบรรจุอาหารเพาะเล้ียงท่ีผ่านการนึ่งแล้วโดยเฉพาะบริเวณฝาภาชนะ จากนั้นใช้กระบอกฉีดยา
ปริมาตร 20 มิลลิลิตร พร้อมเข็มเบอร์ 18 ท่ีผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว แทงผ่านถุงบรรจุหัวเช้ือและดูดไส้เดือนฝอย
จากถุงท้ังหมดในครั้งเดียวและน าไปฉีดผ่านรูที่ฝาของภาชนะบรรจุอาหารสู่ก้อนอาหาร โดยแบ่งใส่ประมาณ 1 
มิลลิลิตรต่อภาชนะ (1 มิลลิลิตร มีหัวเช้ือ 50,000 ตัว) รวม 20 ภาชนะ และท าการเขย่าภาชนะเบาๆ ให้หัว
เช้ือไส้เดือนฝอยกระจายท่ัวก้อนอาหาร 
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ขั้นตอนที่ 5 กำรบ่มเพำะเลี้ยง 
น าภาชนะบรรจุก้อนอาหารท่ีใส่หัวเช้ือแล้วไปต้ังวางในมุ้งกันแมลง น าไปบ่มเพาะในห้องท่ีมีอากาศ

ถ่ายเท อุณหภูมิขณะบ่มเพาะไม่ร้อนเกินไป (อุณหภูมิท่ีเหมาะสมระหว่าง 27 – 33 ºC และไม่เกิน 35 ºC) 
ไส้เดือนฝอยจะเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ภายในภาชนะเพาะเล้ียงจนอาหารหมด ใช้เวลาประมาณ 7 วัน อาจ
สังเกตเห็นไส้เดือนฝอยเคล่ือนท่ีเกาะรอบภาชนะเพาะเล้ียงเป็นเส้นตาข่ายสีขาวหรือรวมกลุ่มกันเป็นกระจุก 

การใส่หัวเช้ือไส้เดือนฝอยเริ่มต้นจ านวน 50,000 ตัวต่อภาชนะเพาะเล้ียง และต้ังวางบ่มเพาะเป็นเวลา 
7 วัน ไส้เดือนฝอยจะเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ในอาหารเพาะเล้ียงเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 300 เท่า หรือเฉล่ียเท่ากับ 
15 ล้านตัวต่อภาชนะ 

ดังนั้นการเตรียมอาหารปริมาตร 650 มิลลิลิตร เพาะเล้ียงได้ 20 ภาชนะ ใช้เวลาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
เตรียมอาหาร และใส่หัวเช้ือไม่เกิน 30 นาที และรอเวลาการนึ่งฆ่าเช้ือและให้อาหารเย็นก่อนใส่หัวเช้ือ
ประมาณสองช่ัวโมง เกษตรกรสามารถเพาะขยายไส้เดือนฝอยได้ 250 -350 ล้านตัวต่อ 1 รอบการผลิต และ
น าไปใช้พ่นก าจัดแมลงศัตรูพืชครอบคลุมพื้นท่ี 1 ไร่ (ข้ึนกับชนิดและขนาดของแมลง) 
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ข้อพึงระวังในกระบวนกำรเพำะเลี้ยงไส้เดือนฝอย 
ทุกขั้นตอนของการเพาะเล้ียงไส้เดือนฝอยในอาการสูตรไข่ผสมน้ ามันหมูและน้ า มีข้อพึงระวังต้ังแต่

ขั้นตอนท่ี 1 จนถึงขั้นตอนท่ี 5 ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่ประสบผลส าเร็จในการเพาะขยาย สาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆท่ี
ท าให้ไส้เดือนฝอยไม่เจริญเติบโตและขยายพันธุ์หรือเพิ่มจ านวนได้น้อย คือ  

1. การใช้อาหารเพาะเล้ียงไม่มีคุณภาพ ได้แก่ไข่หมดอายุ น้ ามันหมูเก็บไว้นานเกินไป และน้ าไม่
สะอาด น ามาใช้เป็นวัตถุดิบ ท าให้คุณค่าของสารอาหารไม่เพียงพอให้ไส้เดือนฝอยเจริญเติบโตหรือยายพันธุ์
ลดลง 

2. การผสมสูตรอาหารไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน ไข่แดงยังเป็นก้อนไม่แตกรวมกับน้ ามันหมูและน้ า ท า
ให้เนื้ออาหารไม่สม่ าเสมอเมื่อน าไปคลุกกับก้อนฟองน้ า 

3. การคลุกอาอาหารกับก้อนฟองน้ าไม่ท่ัวถึงทุกก้อน บางก้อนมีอาการแฉะเกินไปหรือบางก้อนแห้ง 
4. เกิดการปนเป้ือนจากจุลินทรีย์อื่นๆ ได้แก่ รา และแบคทีเรีย มีโอกาสปนเปื้อนมากท่ีสุดในช่วงการ

ใส่หัวเช้ือผ่านรูที่ฝาภาชนะบรรจุอาหาร ซึ่งมีสปอร์ของจุลินทรีย์แพร่กระจายท้ังในอากาศ พื้นท่ีใส่หัวเช้ือ และ
มือของผู้ปฏิบัติ จึงควรท าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนใส่เช้ือ รวมท้ังในช่วงต้ังวางบ่มเพาะไม่ควร
หยิบจับภาชนะเพาะเล้ียง และควรต้ังวางในพื้นท่ีท่ีสะอาด ปราศจากมด แมลงหวี่ แมลงวัน หรือแมลงอื่นๆเล็ด
ลอดเข้ามาในถุงมุ้ง 

5. ไม่ควรใช้หัวเช้ือไส้เดือนฝอยท่ีหมดอายุแล้ว จึงควรตรวจสอบวันหมดอายุก่อนใช้ทุกครั้ง โดยหัวเช้ือ
มีอายุ 1 เดือน ซึ่งมีระบุวันท่ีผลิตบนถุงบรรจุ 

6. การน าอุปกรณ์ชุดผลิตมาใช้ครั้งต่อไป ควรล้างท าความสะอาดด้วยน้ ายาล้างจานหรือน้ าสบู่ และผ่ึง
ให้แห้งก่อนใช้ ได้แก่ ภาชนะผสมอาการ ภาชนะคลุกอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร และกระบอกฉีดยาพร้อมเข็ม 
งบลงทุนและต้นทุนกำรเพำะเลี้ยงใช้เอง 

การเพาะเล้ียงไส้เดือนฝอยแบบท าใช้เอง ประกอบด้วยวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในกระบวนการเพาะเล้ียง 
โดยแบ่งเป็นอุปกรณ์การเพาะเล้ียงคิดเป็นงบลงทุนเริ่มต้น และค่าใช่จ่ายในการปฏิบัติต่อครั้งคิดเป็นต้นทุน ดังนี้ 

งบลงทุนเร่ิมต้น หน่วย เป็นเงิน (บำท) 
ชุดผลิตไส้เดือนฝอยพร้อมใช ้   
1.ชุดหม้อนึ่งฆ่าเช้ืออาหารชนิดไฟฟ้า  1,500 ใบ 1 ชุด 7,000 
2.ภาชนะผสมอาหาร 1 ใบ 30 
3.ภาชนะคลุกอาหาร 1 ใบ 25 
4.ภาชนะเพาะเล้ียง 20 ใบ 160 
5.ถุงพลาสติกทนร้อน 1 ใบ 5 
6.กระบอกฉีดพร้อมแอลกอฮอล์ 70% 1 ใบ 60 
7.กระบอกฉีดยาพร้อมเข็ม 1 ชุด 20 
8.ผ้าเช็ดท าความสะอาด 1 ผืน 20 
9.ถุงมุ้งกันแมลง 1 ใบ 180 

 รวมงบลงทุนเร่ิมต้น 7,500 
*หมำยเหตุ: อุปกรณ์สามารถท าความสะอาดและน ากลับมาใช้ได้มากครั้ง 
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ต้นทุนกำรเพำะเลี้ยงคร้ังต่อไป หน่วย เป็นเงิน(บำท) 
1.ไข่ไก่/ไข่เป็ด 4 ฟอง 20 
2.น้ ามันหมู 130 มล. 10 
3.แผ่นฟองน้ า 4 แผ่นตัดเป็นรูป
ส่ีเหล่ียม 1x1 ซม. 

40 กรัม 40 

4.หัวเช้ือไส้เดือนฝอย 1 ถุง 20 
 รวมต้นทุนต่อคร้ัง 90 
 

กำรแยกผลผลิตไส้เดือนฝอยสำยพันธุ์ไทยที่บ่มเพำะเลี้ยง 
ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยท่ีบ่มเพาะเล้ียงในภาชนะเป็นเวลา 7 วัน จะได้เป็นสารชีวภัณฑ์พร้อมใช้

ทันที หรือเรียกว่า เช้ือสด เริ่มใช้ต้ังแต่วันท่ี 8 จนถึงวันท่ี 14 วันหลังบ่มเพาะ 7 วัน วิธีการแยกไส้เดือนฝอย
ออกจากก้อนอาหาร ปฏิบัติได้ดังนี้ 

1. เทก้อนอาหารท่ีบ่มเพาะเล้ียงเป็นเวลา 7 วันลงในภาชนะ (กะละมังหรือถังพลาสติก) ใช้น้ าล้าง
ไส้เดือนฝอยท่ีติดอยู่รอบๆภาชนะออกให้หมด 

2. เติมน้ าให้ท่วมก้อนอาหารพร้อมหยดน้ ายาล้างจานลงไปเล็กน้อยเพื่อช่วยลดคราบน้ ามัน จากนั้นใช้
มือกวักและขย าก้อนอาหารให้ไส้เดือนฝอยหลุดออกมาอยู่ในน้ าและบีบก้อนฟองน้ าแยกท้ิงไป 

3. เทน้ าท่ีได้ท้ังหมดผ่านตะแกรงหยาบหรือกระชอนเพื่อกรองแยกฟองน้ าท่ีเหลืออยู่ท้ิงไป ส่วนของน้ า
ท่ีผ่านตระแกรงลงสู่ภาชนะรองรับ จะมีไส้เดือนฝอยจ านวนมากจากนั้นน าไปใส่ถังพ่นสารชนิดสะพายหลังเติม
น้ าครบ 20 ลิตร 
 
 

  



15 
 

กำรเพำะเลี้ยงไสเ้ดือนฝอยสำยพันธุ์ไทยนอก mini clean room 
 

กำรเลี้ยงขยำยไส้เดือนฝอยสำยพันธุ์ไทย  ศวพ.นครรำชสีมำ 
รัชดา  ปรัชเจริญวนิชย์ 

 
1. สถานท่ี   :   จัดหาห้องในหน่วยงานเพื่อเป็นห้องเล้ียงขยาย 
2. ผู้รับผิดชอบ  :  น.ส.รัชดา  ปรัชเจริญวนิชย์ 
    ผู้ปฏิบัติงาน  :  น.ส.เรวดี  โขงจันทึก 
3.  วิธีการปฏิบัติงาน  :   ด าเนินงานตามท่ี ดร.นุชนารถ ต้ังจิตสมคิด อบรม 
4.  ข้อคิดเห็นจากการปฏิบัติงาน 
 4.1 การใช้หัวเช้ือ  แบบเจลดีกว่าแบบน้ า  ท้ิงเวลานาน  แบบเจลมีตัวเหลือ  แข็งแรงมากกว่าแบบน้ า 
 4.2 การท าความสะอาดอุปกรณ์  ต้องรัดกุม  ท่ีกรอง  เข็มฉีด  แม้ว่าจะใช้น้ าต้มในการล้างเจล  แต่ยัง
พบมีการปนเป้ือน 
 4.3 อุณหภูมิอาการเป็นปัจจัยส าคัญ  ช่วงอาการร้อนส่วนใหญ่ไม่เกิดตัว  หรือมีตัวน้อย  ช่วงอากาศ
เย็นจะมีตัวเยอะ  และดูแข็งแรง 
 4.4 ห้องท่ีใช้เล้ียงฯ  ค่อนข้างอบ  ถ้าเปิดระบายอากาศมาก  แมลงหวี่จะเข้าห้องเยอะ และเข้าไปถึง
ในถุงอาหารเทียมซึ่งมีส่วนให้เกิดการปนเป้ือน 
 4.5 ก่อนเข้าไปท างาน ในห้องเล้ียงฯ  ควรท าความสะอาดมือ  เท้า  
 4.6 ขณะด าเนินการ ใส่ถุงมือ  และหน้ากากอนามัย งดการสนทนา 
 4.7 น้ ามันหมูท่ีใช้ ควรเจียวเอง  มันหมูในตลาดท่ีหั่นแล้วของเบทาโกร ท่ีใช้ส าหรับหมูกะทะ  และมัน
ท่ีแช่แข็ง  มีการเคล้าเกลือ  ควรซื้อจากรถเร่ที่ขายตามหมู่บ้าน (ท่ีเชือดหมูเอง) 
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กำรเลี้ยงขยำยไส้เดือนฝอยสำยพันธุ์ไทย  ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4 จ.อุบลรำชธำนี 

มัตติกา  ทองรส 
 

1. สถานท่ี   :   สวพ.4 จัดหาห้องในหน่วยงานเพื่อเป็นห้องเล้ียงขยาย 
  พิกัดท่ีต้ัง: 48P 502 16585 
2. ผู้รับผิดชอบ  :  น.ส.มัตติกา  ทองรส 
    ผู้ปฏิบัติงาน  :  น.ส.มุธิตา  เครือทอง 
3.  วิธีการปฏิบัติงาน  :   ด าเนินงานตามท่ี ดร.นุชนารถ อบรม 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการเพาะเล้ียงไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 

 4.1 การใช้หัวเช้ือ  แบบเจลดีกว่าแบบน้ าเนื่องด้วยได้รับหัวเช้ือทางไปรษณีย์ แบบเจลจะมีปริมาณ
รอดชีวิตและแข็งแรงมากกว่าแบบน้ า 
 4.2 การท าความสะอาดอุปกรณ์  ต้องรัดกุม  ท่ีกรอง  เข็มฉีด  ต้มฆ่าเช้ือก่อนใช้งานทุกครั้งเพื่อลด
การปนเป้ือน 
 4.3 น้ าท่ีใช้กรองแยกเจลออกจากหัวเช้ือ ต้องผ่านการต้มฆ่าเช้ือและเย็นก่อน 

4.4 ฉีดหัวเช้ือในตู้เข่ียเช้ือเพื่อลดการปนเป้ือน 
4.5 รมฆ่าเช้ือห้องเพาะเล้ียงด้วยฟอร์มาลีนและด่างทับทิม อัตรา 10 ซีซีต่อ10 กรัม อย่างน้อยเดือน

ละ 1 ครั้ง 
4.6 ปัญหาส าคัญท่ีท าให้เกิดการปนเป้ือน คือ แมลงหวี่  เนื่องจากห้องท่ีใช้ในการเพาะเล้ียง  

ไม่มิดชิดท าให้แมลงหวี่ขาวเข้าไปวางไขไ่ด้ แนวทางแก้ไข โดยน าไส้เดือนฝอยท่ีผลิตใส่ถุงตาข่ายและวางเล้ียงใน
กรงมุ้งตาข่ายอีกช้ัน 

  
ช้ันวางเล้ียงไส้เดือนฝอย กรงมุ้งตาข่าย 

  
ตู้เข่ียเช้ือ ตู้เข่ียเช้ือ 
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กำรเลี้ยงขยำยไส้เดือนฝอยสำยพันธุ์ไทย ศวพ.รอ้ยเอ็ด 

สุดารัตน์  โซคแสน 
1. สถานท่ี   :    ศวพ.ร้อยเอ็ด จัดหาห้องในหน่วยงานเพื่อเป็นห้องเล้ียงขยาย 
2. ผู้รับผิดชอบ  :  น.ส.สุดารัตน์ โชคแสน 
    ผู้ปฏิบัติงาน  :  นางธนพร ศรีเจริญ 
3.  วิธีการปฏิบัติงาน  :   ด าเนินงานตามท่ี ดร.นุชนารถ อบรม 
4.  ข้อคิดเห็นจากการปฏิบัติงาน 
 4.1 หัวเช้ือแบบเจล สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าแบบน้ าและมีปริมาณการรอดชีวิตมากกว่าแบบน้ า  
 4.2 ท าความสะอาดห้องเพาะเล้ียงทุกครั้ง ก่อนท่ีจะเข้าไปด าเนินการเพาะเล้ียง 
 4.3 วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในขั้นตอนการเพาะเล้ียงต้องสะอาด โดยเฉพาะในขั้นตอนการฉีดหัวเช้ือ เช่น น้ า
ท่ีกรอง บกิเกอร์ ต้องนึ่งฆ่าเช้ือก่อนน าไปใช้เสมอ 

4.4 การเตรียมน้ ามันหมูส าหรับเพาะเล้ียง ต้องน ามาเจียวเอง และเก็บไว้ในตู้เย็น ก่อนน ามาใช้ต้อง
หลอมให้ใสเป็นเนื้อเดียวกัน 

4.5 การใช้หัวเช้ือแบบเจล พบว่า มีการปนเป้ือนมากกว่าหัวเช้ือแบบน้ า โดยพบลักษณะการปนเป้ือน
ในฟองน้ าจะมีสีเขียวคล้ า 
 4.6 ห้องท่ีใช้ในการเพาะเล้ียงในช่วงบ่ายจะมีอากาศร้อนอบอ้าว จึงติดพัดลมดูดอากาศเพื่อระบาย
อากาศ  
 4.7  ปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งท่ีท าให้เกิดการปนเป้ือน คือ แมลงหวี่  เนื่องจากห้องท่ีใช้ในการเพาะเล้ียง  
ไม่มิดชิดท าให้แมลงหวี่ขาวเข้าไปได้  
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กำรเลี้ยงขยำยไส้เดือนฝอยสำยพันธุ์ไทย  ศวพ.โนนสูง 

ศรีนวล  สุราษฎร์ 
 

1. สถานท่ี   :   ศวพ.โนนสูง จัดหาสถานท่ีในหน่วยงานเพื่อเป็นห้องเล้ียงขยาย 
2. ผู้รับผิดชอบ  :  น.ส.ศรีนวล สุราษฎร์ 
    ผู้ปฏิบัติงาน  :  น.ส.อินทิรา ท่ังกลาง 
3.  วิธีการปฏิบัติงาน  :   ด าเนินงานตามท่ี ดร.นุชนารถ อบรม 
4.  ข้อคิดเห็นจากการปฏิบัติงาน 
 4.1 ห้องท่ีใช้เล้ียงขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยเป็นห้องแบบเปิด อากาศผ่านเข้าออกได้ตลอดเวลา 
ท าให้เกิดการปนเป้ือนทุกครั้งแม้ข้ันตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนจะปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และอุปกรณ์
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานจะผ่านการต้มฆ่าเช้ือทุกครั้ง 
 4.2 ในฤดูร้อน พบว่าช่วงเวลาบ่ายห้องเล้ียงขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยมีอุณหภูมิสูงเกิน 40qC ท า
ให้ไส้เดือนฝอยไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 
 4.3 มันหมูท่ีซื้อมาจากตลาดเพื่อเจียวเอง ควรซื้อมาจากร้านค้าท่ีมั่นใจได้ว่าไม่มีการคลุกเกลือ 
เนื่องจากมันหมูท่ีมีการคลุกเกลือเมื่อน ามาเจียวแล้วน าไปท าอาหารเล้ียงขยายไส้เดือนฝอย ไม่พบว่ามีการเพิ่ม
ปริมาณของไส้เดือนฝอย 
 4.4 หัวเช้ือแบบน้ าไส้เดือนฝอยมีการตกตะกอน ต้องคอยเขย่าทุกวัน และถ้าเก็บไว้นานหลายวันเมื่อ
น ามาตรวจเช็คความมีชีวิตของไส้เดือนฝอยภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบยังเหลือมีชีวิตอยู่น้อยมากและไม่
แข็งแรงสังเกตได้จากการเคล่ือนไหวท่ีช้ามาก 

  
  

  
กำรเพำะเลี้ยงไสเ้ดือนฝอยสำยพันธุ์ไทยนอก mini clean room 
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กำรเลี้ยงขยำยไส้เดือนฝอยสำยพันธุ์ไทย  ศวพ.สุรินทร์ 
จิรัสชญาพร  รณเรืองฤทธิ์ 

1.  สถำนที่   : ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรสุรินทร์   
            พิกัดที่ต้ัง : 48P 333289  1647214  
2.  ผู้รับผิดชอบ  : จิรัสชญาพร  รณเรืองฤทธิ์ 
    ผู้ปฏิบัติงำน  :  นายดวงเด่น สายพันธ์   นายพิษณุศิลป์ มีศิริ และนายวราวุฒิ สุภเสถียร 
3.  วิธีกำรปฏิบัติงำน  :    
  ใช้อาหารสูตรไข่ไก่ ผสมน้ ามันหมู และน้ า ปริมาตร 650 มิลลิลิตร ท่ีอัตรา ส่วน 4:2:4 ผสมให้เป็น
เนื้อเดียวกัน น าไปคลุกกับก้อนฟอนน้ าตัด 1x1 เซนติเมตร น้ าหนัก 40 กรัม จากนั้นแบ่งใสในภาชนะ
เพาะเล้ียงรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางขนาก 30 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร เท่าๆ กัน 20  ใบ และปิด
ด้วยฝาท่ีมีรูเจาะขนาดเล็ก น าไปนึ่งฆ่าเช้ืออาหารในหม้อนึ่งน้ าเดือด 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 60 นาทีพัก
ให้อาหารเย็นท าการดูหัวเช้ือไส้เดือนฝอยชนิดน้ าด้วยกระบอกฉีดยาพร้อมเข็มฉีดผ่านทางรูเล็กๆท่ีฝาภาชนะ
เพาะเล้ียงลงไปในก้อนอาหารจ านวน1มิลลิลิตรมี 50,000 ตัวต่อภาชนะน าไปบ่มเพาะในถุงมุ้งกันแมลงเป็น
เวลา 7 วันท่ีอุณหภูมิห้อง(28-30องศาเซลเซียส)ไส้เดือนฝอยสามารถเพิ่มจ านวนได้ 300 เท่าหรือ15 ล้านตัว
ต่อภาชนะหรือ 300 ล้านตัวต่อการผลิต 1 ครั้งสามารถน าไปใช้พ่นก าจัดแลงครอบคลุมพื้นท่ี1ไร่  
  การเพาะเล้ียงไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยนอก mini clean room จะเพาะเล้ียงไสเดือนฝอยสายพันธุ์
ไทยเดือนละ 4 ครั้ง คิดเป็น% ท่ีน าไปใช้ได้ 50% และน าไปให้กลุ่มเกษตรกรผลิตพืชผักอินทรีย์ ต าบลแจนแวน 
อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ใช้พ้นในแปลงผลิตพืชผักอินทรีย์ 
3.  ปัญหาและอุปสรรคในการเพาะเล้ียงไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย  
  - ขาดห้องปฏิบัติการในการเพราะไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย  
 - ห้องมีอุณหภูมิสูงเวลากลางวันท าให้เช้ือในการเพาะเล้ียงอ่อนแอ 

- มดและแมลงหวี่เข้าท ามาท าลายตอนเพาะแล้วท าให้เกิดการปนเป้ือนของเช้ือราต่างๆ 
4.  แนวทำงกำรแก้ไข 
 - เพาะเล้ียงในห้องประชุมช่วงไม่มีการใช้ห้องท ากิจกรรม 
 - เปิดหน้าต่างระบายอากาศตอนกลางวัน 
 - กลางมุ้ง สองช้ัน และท ากับดักล่อมดแมลง 
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ขยายสู่เกษตรกรกลุ่มผักอินทรีย์และติดตามหลังจากฉีดพ้นไสเดือนฝอยสายพันธุ์ไทย   
ในพื้นท่ีเกษตรกรต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 
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กำรเลี้ยงขยำยไส้เดือนฝอยสำยพันธุ์ไทย ศวพ. บุรีรัมย์  
รัตน์ติยา  พวงแก้ว 

 
1. สถานท่ี   :   บ้านเกษตรกรนายไพวัลย์ เฉลิมรัมย์ บ้านเลขท่ี 88 หมู่ 6 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
2. ผู้รับผิดชอบ  :  นางรัตน์ติยา พวงแก้ว 
    ผู้ปฏิบัติงาน  :  นายไพวัลย์ เฉลิมรัมย์ 
3.  วิธีการปฏิบัติงาน  :    

1) ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
2) ให้กลุ่มเกษตรกรคัดเลือกตัวแทนเพื่อเล้ียงขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยให้กับเกษตรกรในกลุ่มใช้

ก าจัดศัตรูพืชผัก 
3) ตัวแทนเกษตรกรเล้ียงขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยโดยใช้ห้องในบ้าน และมีนักวิชาการจาก ศวพ.

บุรีรัมย์ คอยดูแลเป็นพี่เล้ียง และติดตามการด าเนินงานเป็นระยะๆ 
4) น าเกษตรกรที่สนใจมาศึกษาดูงานท่ีบ้านนายไพวัลย์ เฉลิมรัมย์ เพื่อขยายผลเทคโนโลยี 
5) จัดประชุมเกษตรกรที่น าไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยไปใช้ เพื่อสรุปผลการใช้และประเด็นปัญหา 
6) ฝึกให้ตัวแทนเกษตรกรเป็นวิทยากร และถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป 
7) จดบันทึกการผลิต การปนเป้ือน และรายละเอียดของเกษตรกรที่น าไปใช้ 

4.  เทคนิคการเพาะเล้ียงไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
1) ติดเทอร์โมมิเตอร์ท่ีห้องท่ีเล้ียงขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย หากอุณหภูมิสูงมากกว่า 38 องศา

เซลเซียส เกษตรกรจะไม่ผลิต เพราะอุณหภูมิสูงเกินไปไส้เดือนฝอยจะไม่เพิ่มปริมาณ 
2) ห้องท่ีเล้ียงขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ต้องมิดชิด ไม่คนเดินเข้า-ออก 
3) ใช้กล้องส่องดูหัวเช้ือก่อนทุกครั้งก่อนผลิต หากถุงไหนหัวเช้ือไม่แข็งแรงจะไม่น ามาผลิต 
4) การใช้หัวเช้ือแบบน้ าท าให้สะดวก แต่หัวเช้ืออ่อนแอเนื่องจากการขนส่งทางไปรษณีย์  
5) การใช้หัวเช้ือแบบเจล ค่อนข้างยุ่งยาก แต่หัวเช้ือแข็งแรงกว่าแบบน้ า 
6) น้ ามันหมูท่ีน ามาเล้ียงขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ต้องเจียวเอง และซื้อจากเขียงหมูในหมู่บ้าน  
7) ก่อนเข้าท างานเกษตรกรจะอาบน้ าก่อนทุกครั้ง ใส่หน้ากากอนามัย เส้ือคลุม และถุงมือ 
8) อุปกรณ์ทุกอย่างต้องนึ่งฆ่าเช้ือพร้อมกับการนึง่อาหารไส้เดือนฝอย 
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กำรเพำะเลี้ยงไสเ้ดือนฝอยสำยพันธุ์ไทยใน mini clean room 
กำรเลี้ยงขยำยไส้เดือนฝอยสำยพันธุ์ไทย  สวพ.4 

มัตติกา  ทองรส 
 

1.  สถำนที่ :   ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.ม่วงสามสิบ) 
ต.ยางสักกะโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 

  พิกัดท่ีต้ัง : 48P0480784 170634 
2. เกษตรกรต้นแบบ: นางกรวรรณ  ภิญโญ 
3.  วิธีกำรปฏิบัติงำน : ด าเนินงานตามท่ี ดร.นุชนารถ อบรม 
4.  ปัญหำและอุปสรรคในกำรเพำะเลี้ยงไส้เดือนฝอยสำยพนัธุ์ไทย 
 4.1 หัวเช้ือไส้เดือนฝอยแบบน้ ามีปริมาณไส้เดือนฝอยน้อยกว่าแบบเจล 

4.2 พบการปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรียและเช้ือราในอาหารเล้ียงไส้เดือนฝอย 
 4.2 ช่วงท่ีเดือนเมษายน-พฤษภาคม อุณหภูมิในห้องเพาะเล้ียงสูง 33-35 องศาเซลเซียส ท าให้
ไส้เดือนฝอยไม่สามารถเจริญเติบโตได้ 
5. แนวทำงกำรแก้ไข 
 5.1 การใช้หัวเช้ือ  แบบเจลดีกว่าแบบน้ า  ท้ิงเวลานาน  แบบเจลมีตัวเหลือ  แข็งแรงมากกว่าแบบน้ า 
 5.2 การท าความสะอาดอุปกรณ์  ต้องรัดกุม  ท่ีกรอง  เข็มฉีด  นึ่งฆ่าเช้ือก่อนใช้งานทุกครั้ง 
 5.3 น้ าท่ีใช้กรองแยกเจลออกจากหัวเช้ือ ต้องผ่านการนึ่งฆ่าเช้ือก่อน 

5.4 รมฆ่าเช้ือห้องเพาะเล้ียงด้วยฟอร์มาลีนและด่างทับทิม อัตรา 10 ซีซีต่อ 10 กรัม อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง 

5.5 ติดต้ัง mini clean room บริเวณท่ีอากาศถ่ายเทสะดวกอาคารที่ติดต้ังให้ใกล้กับต้นไม้เพื่อลด
อุณหภูมิในห้องเพาะเล้ียงได้ 
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กำรเลี้ยงขยำยไส้เดือนฝอยสำยพันธุ์ไทย  ศวพ.สุรินทร์ 
สกาว  สารธิยากุล 

 
1.  สถานท่ี   :   ศูนย์เรียนรู้และขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 11 บ้านเกษตรสมบูรณ์  
  ต าบลตาเมียง อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 
  พิกัดท่ีต้ัง: 48P 310354  1591173 
2. เกษตรกรต้นแบบ : นายจ ารส  อินทร์แป้น 
3.  วิธีการปฏิบัติงาน  :   ด าเนินงานตามท่ี ดร.นุชนารถ อบรม 
4.  ปัญหาและอุปสรรคในการเพาะเล้ียงไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 

4.1 ความช านาญของเกษตรกร 
4.2 อุณหภูมิท่ีสูงในห้องเพาะเล้ียง 
4.3 ความสะอาดของห้องเพาะเล้ียง 
4.4 ความแข็งแรงของหัวเช้ือไส้เดือนฝอย 

5.  แนวทำงกำรแก้ไข 
 5.1 ท าการเพาะเล้ียงไส้เดือนฝอยบ่อยๆ หรือเยอะครั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความช านาญ 
 5.2 เจาะช่องให้อากาศเข้ามาได้ท าให้อากาศหมุนเวียนท าให้พัดลมดูดอากาศท างานได้เต็ม
ประสิทธิภาพแล้วบุด้วยมุ้งตาข่าย ท าให้อุณหภูมิห้องอยู่ท่ี 32 – 33 องศาเซลเซียส 
 5.3 ใช้แอลกอฮอล์ 75% เช็ดท าความสะอาดห้องเพาะเล้ียง จากเดิมใช้แอลกอฮอล์ 70% 
 5.4 ไม่เก็บหัวเช้ือไว้นานและใช้หัวเช้ือแบบเจลท่ีมีอายุการเก็บรักษาได้นานกว่า 

  
การเตรียมอาหารไส้เดือนฝอย ภายในห้องเล้ียง 

  
ไส้เดือนฝอยเช้ือสด วิธีการใช้ไส้เดือนฝอย 
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กำรเลี้ยงขยำยไส้เดือนฝอยสำยพันธุ์ไทย  ศวพ.บุรีรัมย์ 
รัตน์ติยา  พวงแก้ว 

1. สถำนที่   :    
1) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.บ้านด่าน) ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 

เกษตรกรต้นแบบ: นางบังอร  อัปปะมะโต และนางฉันทนา  เตรียมไธสง 
2) บ้านเกษตรกรนายไพวัลย์ เฉลิมรัมย์ บ้านเลขท่ี 88 หมู่ 6 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

เกษตรกรต้นแบบ: นายไพวัลย์ เฉลิมรัมย์ 
2.  วิธีกำรปฏิบัติงำน :    

1) คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเพื่อติดต้ัง mini clean room 
2) ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยใน mini clean 
room 
3) นักวิชาการจาก ศวพ.บุรีรัมย์ คอยดูแลเป็นพี่เล้ียง และติดตามการด าเนินงานเป็นระยะๆ 
4) น าเกษตรกรที่สนใจมาศึกษาดูงาน เพื่อขยายผลเทคโนโลยี 
5) จัดประชุมเกษตรกรผู้ผลิตและเกษตรกรที่น าไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยไปใช้ เพื่อสรุปผลการใช้และ
ประเด็นปัญหา 
6) ฝึกให้เกษตรกรเป็นวิทยากร และถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป 
7) จดบันทึกการผลิต การปนเป้ือน และรายละเอียดของเกษตรกรที่น าไปใช้ 
 

3. เทคนิคกำรเพำะเลี้ยงไส้เดือนฝอยสำยพนัธุ์ไทย 
1) ติดเทอร์โมมิเตอร์ท่ีห้องท่ีเล้ียงขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย หากอุณหภูมิสูงมากกว่า 38 องศา
เซลเซียส แนะน าเกษตรกรไม่ให้ผลิต เพราะอุณหภูมิสูงเกินไปไส้เดือนฝอยจะไม่เพิ่มปริมาณ 
2) ไม่ให้คนเดินเข้า-ออกห้อง mini clean room 
3) ใช้กล้องส่องดูหัวเช้ือก่อนทุกครั้งก่อนผลิต หากถุงไหนหัวเช้ือไม่แข็งแรงจะไม่น ามาผลิต 
4) การใช้หัวเช้ือแบบน้ าท าให้สะดวก แต่หัวเช้ืออ่อนแอเนื่องจากการขนส่งทางไปรษณีย์  
5) การใช้หัวเช้ือแบบเจล ค่อนข้างยุ่งยากโดยต้องใช้น้ าล้างหัวเช้ือแยกออกจากเจลก่อน แต่หัวเช้ือแข็งแรง
กว่าแบบน้ า 
6) น้ ามันหมูท่ีน ามาเล้ียงขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ต้องเจียวเอง และซื้อจากเขียงหมูในหมู่บ้าน  
7) ก่อนเข้าท างานเกษตรกรจะอาบน้ าก่อนทุกครั้ง ใส่หน้ากากอนามัย เส้ือคลุม และถุงมือ ถอดรองเท้าทุก
ครั้งท่ีเข้าท างานในห้อง mini clean room 
8) อุปกรณ์ทุกอย่างต้องนึ่งฆ่าเช้ือพร้อมกับการนึ่งอาหารไส้เดือนฝอย 
9) เปิดพัดลมระบายอากาศอย่างน้อยวันละ 3-4 ชม.  
10) ควรรมห้อง mini clean room ทุก 2 เดือน 
11) ท าความสะอาดช้ันด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทุกสัปดาห์ 
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