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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาถึงประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยทีท่ ำให้เกิดโรคกับแมลงจำนวน 2 ชนิด
ทีม่ สี มั ฤทธิผลทีด่ ใี นการเข้าทำลายลูกน้ำยุงลายในห้องปฏิบตั กิ ารคือ Steinernema carpocapsae และ S. riobravae
ในการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน Aedes aegypti (L.) ประกอบด้วย การศึกษาประสิทธิผลของไส้เดือนฝอย
ในสภาพธรรมชาติ เปรียบเทียบค่าใช้จา่ ยของการใช้ไส้เดือนฝอยในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย กับการใช้ทรายทีมฟี อส
ประเมินความยากง่ายของการนำไส้เดือนฝอยไปใช้ในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย และศึกษาการยอมรับของประชาชน
ต่อการใช้ไส้เดือนฝอย ในชุมชนหนองศาลา หมูท่ ่ี 9 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การศึกษาประสิทธิผล
ของไส้เดือนฝอยในสภาพธรรมชาติ ดำเนินการโดยทดสอบในภาชนะน้ำขังต่างๆ นอกบ้าน ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ทีส่ ำคัญของยุงลายบ้าน คัดเลือกภาชนะทีพ่ บลูกน้ำยุงลายเท่านัน้ และใส่ไส้เดือนฝอยทีอ่ ตั ราความหนาแน่น 10,000
ตัวต่อพื้นที่ก้นภาชนะ 200 ตารางเซนติเมตร และตรวจผลการตายของลูกน้ำยุงลายที่ 1-5 วัน การเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายของการใช้ไส้เดือนฝอยกับการใช้ทรายทีมีฟอส โดยคำนวณจากปริมาณไส้เดือนฝอยที่ใช้ต่อ 1 หน่วย
ภาชนะกับค่าใช้จ่ายของไส้เดือนฝอยที่ใช้ และนำมาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทรายทีมีฟอส การประเมิน
ความยากง่ายของการใช้ไส้เดือนฝอย วิเคราะห์จากความสะดวกในการจัดหาไส้เดือนฝอย ขั้นตอน และความถี่
ในการใส่ไส้เดือนฝอย โดยวิเคราะห์จากการทดลองในครัง้ นีแ้ ละการทบทวนเอกสาร ส่วนการศึกษาการยอมรับของ
ประชาชนต่อการใช้ไส้เดือนฝอย ทำโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผล
ของไส้เดือนฝอยที่เข้าทำลายลูกน้ำยุงลายในภาชนะธรรมชาติ ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae มีประสิทธิผลสูงกว่า
S. riobravae และตัวควบคุมเปอร์เซ็นต์การตายของลูกน้ำยุงลายเท่ากับ 68.00, 46.67 และ 0.33 ตามลำดับ
โดยเวลาทีท่ ำลายลูกน้ำยุงลายสูงสุดอยูท่ ่ี 48 ชัว่ โมง ในไส้เดือนฝอยทัง้ 2 ชนิด และในวันที่ 5 เปอร์เซ็นต์การตายของ
ลูกน้ำยุงลายจะลดลงมาก ซึ่งผลไม่แตกต่างจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการ การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของการใช้
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ไส้เดือนฝอยในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย

ไส้ เ ดื อ นฝอยกั บ ทรายที ม ี ฟ อสพบว่ า ค่ า ใช้ จ ่ า ยการใช้ ไ ส้ เ ดื อ นฝอยสู ง กว่ า การใช้ ท รายที ม ี ฟ อสถึ ง 80 เท่ า
การประเมิ น ความยากง่ า ยของการใช้ ไ ส้ เ ดื อ นฝอยพบว่ า ค่ อ นข้ า งยาก เพราะผู ้ จ ำหน่ า ยไส้ เ ดื อ นฝอยมี น ้ อ ย
ขั้นตอนในการใส่ไส้เดือนฝอยมีความยุ่งยาก ประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง เนื่องจาก
ต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ ระมัดระวัง และความถี่ในการใส่ไส้เดือนฝอยต้องใส่ใหม่ทุก 5 วัน ส่วนผล
การศึกษาการยอมรับของประชาชน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับ (>70%) โดยสรุป ไส้เดือนฝอยจึงอาจจะเป็น
ทางเลือกหนึ่งของวิธีการควบคุมลูกน้ำยุงลาย เนื่องจากมีผลในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และประชาชนยอมรับ
และควรใช้ไส้เดือนฝอย S.carpocapsae เป็นอันดับแรก เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกว่า อย่างไรก็ตามยังไม่เหมาะ
ที่จะนำไปใช้ในโครงการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้านระดับประเทศ เนื่องจากประสิทธิผลมีเพียง 70% ค่าใช้จ่ายสูง
มีความยุ่งยากในการปฏิบัติและต้องทำบ่อย

Abstract
This research aims to study the efficiency of the two selected entomopathogenic nematodes which
showed a good efficacy in killing Aedes aegypti larvae in the laboratory, that are Steinernema carpocapsae and
S. riobravae. The research consisted of the study on effectiveness of nematodes in the natural condition, the
cost comparison between using the nematodes and temephos sand granules to control larvae, evaluate the
difficulty and the public acceptance of using the nematodes. The study was conducted at Nongsara community,
Moo 9, Pongsawai subdistrict, Muang district, Ratchaburi province. The effectiveness study was done in the
water containers outside the house which are the importance sources of mosquito breeding. The study was
conducted by selecting only water containers that found larvae, then put nematodes amount 10,000 per 200
sq.cm. and followed up the results from the first day to the fifth day. The cost comparison between using
nematodes and temephos sand granules, calculates from the number of nematodes per one container multiply
by cost of nematode then compare with cost of using temephos sand granules. The difficulty evaluation of using
nematodes was considered from the providing, procedure and frequency of repeat procedure. Data was analyzed
from this experiment and literature review. The public acceptance of using nematodes was done by interview
volunteers using questionnaires which were developed during the study. The results showed that the effectiveness of nematodes on killing effect of larvae of S. carpocapsae, S. riobravae and the control are 68.00,
46.67, and 0.33 respectively. Both species had peak period on killing effect on larvae at 48 hours and
remark decreased at the day 5. The cost of using nematodes was higher than using temephos sand granule about
80 times. For difficulty of using nematodes found that this method is difficult implement because of the few
suppliers, complicated procedure that general population cannot self-manage and it need to repeat procedure
every 5 days. For public acceptance, it was found that the majority of people (>70%) accepted this measure.
In summary, the using of nematodes can be an alternative method for larvae control, but should use S. carpocapsae
as the first choice because of its high effectiveness. However this method is not suitable for the national
program in controlling Ae. Aegypti larvae due to low effectiveness at 70%, high cost, and complicated
procedure.
ประเด็นสำคัญ
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บทนำ
ไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่คุกคาม
ประชากรโลกมากกว่า 40% หรือประมาณ 2,500 ล้านคน
ทัว่ โลก โดยมียงุ ลายบ้าน Aedes aegypti เป็นพาหะนำโรค
ที่สำคัญ มีการระบาดกระจายอย่างกว้างขวางในหลาย
พื้นที่ เนื่องจากมีการขยายของเขตเมือง มีการเคลื่อน
ย้ายถิ่น ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของแหล่งเพาะพันธุ์ของ
ยุงลายมากขึ้น(1-4) การควบคุมโรคโดยการกำจัดยุงลาย
ด้วยสารเคมีที่ขาดประสิทธิภาพ(5-6) และภาวะโลกร้อน
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น มีผลทำให้ยุงพาหะและเชื้อไวรัส
เจริญเติบโตได้ดีขึ้น(2,7) การควบคุมยุงพาหะทั้งระยะ
ลูกน้ำและตัวเต็มวัยเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกัน
และควบคุมโรค ทั้งนี้เพื่อลดความหนาแน่น ลดอายุขัย
และลดการสัมผัสระหว่างคนและยุง ซึ่งจะทำให้หยุด
วงจรการแพร่ ข องโรคได้ วิ ธ ี ก ารดำเนิ น การควบคุ ม
ยุงพาหะที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน คือการใช้สารเคมี
เนื่องจากสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงจาก
ข้ อ มู ล การจั ด ซื ้ อ สารเคมี ข องสำนั ก โรคติ ด ต่ อ นำ
โดยแมลง ในปีงบประมาณ 2555 พบว่า มีการจัดซือ้ สาร
เคมี เ พื ่ อ ใช้ ใ นการควบคุ ม ยุ ง และแมลงพาหะนำโรค
เป็นเงิน 202,219,392 บาท ในจำนวนนี้มีการจัด
ซื้อทรายทีมีฟอส เพื่อใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย เป็นเงิน
8,370,000 บาท
นอกจากมูลค่าในการจัดซื้อสารเคมีในแต่ละปี
ของแต่ละหน่วยงานต่างๆ จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็น
การสิน้ เปลืองงบประมาณ ค่าใช้จา่ ยแล้ว การใช้สารเคมี
ติดต่อเป็นเวลานานๆ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย
จึงมีความจำเป็นจะต้องหาวิธีการอื่นๆ มาเสริมหรือ
ทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อเป็นการลดอันตรายต่อสิ่งที่
มีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนป้องกัน
แมลงสร้างความต้านทานต่อสารเคมี(8)
การควบคุมแมลงทางชีววิธี (biological control)
เป็ น ทางเลื อ กหนึ ่ ง ที ่ จ ะช่ ว ยลดผลกระทบจากปั ญ หา
ต่างๆ ทีเ่ กิดจากการใช้สารเคมี ซึง่ มีการนำสิง่ ทีม่ ชี วี ติ ตาม
ธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลง ไส้เดือนฝอย
ที ่ ท ำให้ เ กิ ด โรคกั บ แมลง(entomopathogenic
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nematodes) เป็นหนึ่งใน bio-agents ที่ได้มีการนำมา
ใช้ในวงการการเกษตร มีรายงานการนำไส้เดือนฝอย
ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงหลายชนิดมาใช้ควบคุมแมลง
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีคุณสมบัติเด่นหลาย
ประการคือ(9) ทำให้แมลงตายได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย
ต่อสภาพแวดล้อม ไส้เดือนฝอยทีท่ ำให้เกิดโรคกับแมลง
สามารถกำจัดแมลงศัตรูได้มากกว่า 200 ชนิด สามารถ
เลีย้ งให้มปี ริมาณมากได้ในอาหารเทียม(10) โดยธรรมชาติ
ไส้เดือนฝอยจะเจริญเติบโตภายในแมลงอาศัยเท่านั้น
การผลิตไส้เดือนฝอยให้ได้ปริมาณมากจึงไม่เหมาะสม
ในเชิงธุรกิจ เนื่องจากต้นทุนในการผลิตสูง ต่อมามี
การพัฒนาการผลิตในอาหารเทียม ซึง่ เป็นวิธที ค่ี มุ้ ทุนใน
ต่างประเทศมีการใช้ไส้เดือนฝอยในการควบคุมแมลง
ศัตรูพืช อย่างกว้างขวางและผลิตเป็นการค้าในหลายๆ
ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย
อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นต้น สำหรับงานวิจยั ในประเทศไทยทีผ่ า่ นมา เป็นการ
ศึ ก ษาการใช้ ไ ส้ เ ดื อ นฝอยที ่ ท ำให้ เ กิ ด โรคกั บ แมลง
มาใช้ ค วบคุ ม แมลงศั ต รู พ ื ช ทางการเกษตร พบว่ า มี
ประสิทธิภาพเข้าทำลายแมลงศัตรูพืชที่สำคัญหลายชนิด
เช่น แมลงในอันดับ Lepidoptera, Coleoptera และ
Diptera เป็นต้น(11) จากรายงานของวัชรีและคณะ(9)
พบว่าการใช้ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae ป้องกันและ
กำจัดหนอนกินใต้ผิวลองกองและลางสาด Cossus sp.
ที่จังหวัดจันทบุรี ในสภาพสวนที่มีความชื้น 60-80%
โดยใช้อตั รา 2 ล้านตัว ต่อน้ำ 1 ลิตร พ่น 3-5 ลิตร ต่อต้น
สามารถควบคุมหนอนได้ 80%
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำไส้เดือนฝอย
มาใช้ ค วบคุ ม ลู ก น้ ำ ยุ ง พาหะนำโรคในประเทศไทย
ยังมีน้อย มีการศึกษาไส้เดือนฝอยในวงศ์ Mermitidae
พบว่าสามารถทำลายลูกน้ำยุงได้ แต่ยังเป็นเพียงการ
ศึกษาในห้องปฏิบัติการ การศึกษาในภาคสนาม ยังมี
น้ อ ยกว่ า bioagents ตั ว อื ่ น ๆ และต้ อ งระวั ง เรื ่ อ ง
ความปลอดภัยและผลกระทบสิ่งที่มีชีวิตนอกเป้าหมาย
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เมื่อเทียบกับไส้เดือนฝอย
ในกลุ่มไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลง พบว่า
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ไส้เดือนฝอย Steinernema และ Heterorhabditis มีการ
รั บ รองความปลอดภั ย ต่ อ พื ช และสั ต ว์ เ ลื อ ดอุ ่ น
โดยสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา
(The United States Environmental Protection Agency)
และได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งลงทะเบียนภายใต้กฎหมายการ
ใช้สารกำจัดศัตรูพืช(9) จึงเป็นไส้เดือนฝอยที่น่าสนใจ
ในการนำมาใช้ ค วบคุ ม ลู ก น้ ำ ยุ ง พาหะ เนื ่ อ งจากมี
แนวโน้มของการเป็น bio-pesticide ทีด่ ี
การนำไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลง
มาใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลายในครั้งนี้ เนื่องจากมีการ
ทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรค
กับแมลงต่อลูกน้ำยุงพาหะในห้องปฏิบัติการแล้ว จาก
การศึกษาของมานิตย์ นาคสุวรรณ(8) พบว่า ไส้เดือนฝอย
ทีท่ ำให้เกิดโรคกับแมลง: S. carpocapsae, S. siamkayai.
S. feltiae, Heterorhabditis indica และ H. bacteriophora
สามารถเข้าทำลายลูกน้ำยุงพาหะได้ เรียงลำดับค่าเฉลีย่
เปอร์เซ็นต์การตายของลูกน้ำยุง จากสูงไปต่ำดังนี้ Ae.
aegypti, Culex quinquefasciatus, Cx. gelidus, Anopheles dirus และ An. minimus โดยไส้เดือนฝอย S.
carpocapsae มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ า ชนิ ด อื ่ น และมี
ประสิทธิภาพดีที่สุดต่อลูกน้ำยุงลาย นอกจากนี้ยังมี
ไส้เดือนฝอย S. riobravae ซึง่ เป็นไส้เดือนฝอยชนิดทีม่ ี
คุณลักษณะพิเศษคือทนอุณหภูมทิ ร่ี อ้ น เหมาะกับสภาพ
อากาศในประเทศไทย นอกจากนี้ทั้ง S. carpocapsae
และ S. riobravae ประเทศไทยสามารถเลีย้ งขยายเพิม่
ปริ ม าณได้ เ อง ดั ง นั ้ น จึ ง ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของ
ไส้เดือนฝอย ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงทั้ง 2 ชนิด:
S. carpocapsae และ S. riobravae ต่อลูกน้ำยุงลาย
ในสภาพธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์จริง เพื่อใช้
ในการพิ จ ารณาการนำไส้ เ ดื อ นฝอยที ่ ท ำให้ เ กิ ด โรค
กับแมลงไปควบคุมลูกน้ำยุงลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ยังศึกษาประสิทธิผล
ของไส้เดือนฝอยในการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้านใน
สภาพธรรมชาติ โดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการใช้
ไส้เดือนฝอยกับการใช้ทรายทีมีฟอส ประเมินความ
ยากง่ายของการนำไส้เดือนฝอยไปใช้ในการควบคุม

ไส้เดือนฝอยในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย

ลู ก น้ ำ ยุ ง ลาย และศึ ก ษาการยอมรั บ ของประชาชน
ในการใช้ไส้เดือนฝอย ในการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน

วัสดุและวิธกี ารศึกษา
การศึกษา เป็นการวิจยั เชิงทดลองในภาคสนาม
ระยะเวลา ตัง้ แต่ตลุ าคม 2555 - มิถนุ ายน 2556 โดยมี
ขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาประสิทธิผลของไส้เดือนฝอย
ในการกำจั ด ลู ก น้ ำ ยุ ง ลายบ้ า นในสภาพธรรมชาติ
มีขั้นตอนการทดสอบคือ
1. ทำการสำรวจภาชนะน้ำขังต่างๆ นอกบ้าน
ทีไ่ ม่ได้ใช้และมีขนาดความจุปริมาณน้ำไม่มาก เนือ่ งจาก
การทดสอบในห้องปฏิบตั กิ ารของมานิตย์ นาคสุวรรณ(8)
ใช้ปริมาณน้ำที่ใส่ลูกน้ำยุงลายเท่ากับ 100 มิลลิลิตร
เมือ่ นำมาทดสอบในภาคสนามจึงกำหนดขนาดภาชนะและ
ปริมาณน้ำให้ใกล้เคียงกัน สำรวจและคัดเลือกเฉพาะ
ภาชนะทีพ่ บลูกน้ำยุงลายเท่านัน้ จำนวน 30 ภาชนะ
2. ทำแผนที่บ้านและจุดที่สำรวจพบภาชนะ
น้ำขังที่พบลูกน้ำยุงลาย
3. หาภาชนะที่มีขนาดและรูปทรงใกล้เคียง
กับภาชนะน้ำขังนอกบ้านทีไ่ ด้สำรวจพบลูกน้ำยุงลายเพิม่
จำนวนหน่วยการทดลองละ 2 ใบ รวมเป็นหน่วยการ
ทดลองละ 3 ใบ
4. รวมจำนวนภาชนะน้ำขังต่างๆ นอกบ้าน
ทีใ่ ช้ในการทดสอบทัง้ หมด จำนวน 90 ภาชนะ
5. กำหนดรหัสและหมายเลขภาชนะ ตั้งแต่
T1/1, T1/2, T1/3-T30/1, T30/2, T30/3
(T1/1 หมายถึง ภาชนะน้ำขังหน่วยการทดลองที่ 1
ที่จะใส่ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae, T1/2 หมายถึง
ภาชนะน้ำขังหน่วยการทดลองที่ 1 ที่จะใส่ไส้เดือนฝอย
S. riobravae และ T1/3 หมายถึง ภาชนะน้ำขัง หน่วย
การทดลองที่ 1 ทีจ่ ะไม่ใส่ไส้เดือนฝอย เป็นต้น)
6. คำนวณพืน้ ทีก่ น้ ภาชนะน้ำขังในแต่ละหน่วย
การทดลอง และบันทึกไว้ เพื่อนำไปคำนวณหาความ
หนาแน่ น ของไส้ เ ดื อ นฝอยที ่ จ ะใส่ ใ นแต่ ล ะหน่ ว ย
การทดลอง
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7. จดบันทึกอุณหภูมิน้ำในทุกภาชนะและนำ
มาหาค่าเฉลี่ย
8. เกลี่ยจำนวนลูกน้ำยุงลายระยะวัย 3-4
จากในภาชนะน้ำขังนอกบ้านที่พบ เพื่อให้ในทุกภาชนะ
น้ำขังนอกบ้านมีลูกน้ำยุงลาย และได้รับการทดสอบ
ไส้เดือนฝอยครบตามแผนการทดลอง จำนวน 20 ตัว
ต่อภาชนะ
9. ใส่ไส้เดือนฝอยในอัตราความหนาแน่น
ทีไ่ ด้จากการทดสอบในห้องปฏิบตั กิ าร คือ 10,000 ตัว
ต่อพื้นที่ก้นภาชนะ 200 ตารางเซนติเมตร โดยจะทำ
การทดลองในช่วงเย็น เนือ่ งจากอากาศไม่รอ้ น เหมาะกับ
สภาพที ่ ไ ส้ เ ดื อ นฝอยต้ อ งการคื อ ความชื ้ น สู ง และ
อุณหภูมไิ ม่สงู (8)
10. ตรวจผลการตายของลูกน้ำยุงลายที่ 1-5
วัน
11. เก็บลูกน้ำยุงลายที่ตายตรวจด้วยกล้อง
จุ ล ทรรศน์ บั น ทึ ก จำนวนลู ก น้ ำ ยุ ง ลายที ่ ต ายด้ ว ย
ไส้เดือนฝอยเท่านั้น ลูกน้ำยุงลายที่ตายโดยการเข้า
ทำลายของไส้เดือนฝอยจะมีลักษณะตัวยาวยืด และไม่
เคลือ่ นไหว อาจจะจมหรือลอยน้ำก็ได้
12. คำนวณหาเปอร์เซ็นต์การตายของลูกน้ำ
ยุงลาย จากการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอย
ขั ้ น ตอนที ่ 2 เปรี ย บเที ย บค่ า ใช้ จ ่ า ยของการใช้ ไ ส้
เดือนฝอย กับการใช้ทรายทีมีฟอส คำนวณจากปริมาณ
ไส้เดือนฝอยที่ใช้ต่อ 1 หน่วยภาชนะกับค่าใช้จ่ายของ
ไส้ เ ดื อ นฝอยที ่ ใ ช้ ศ ึ ก ษา และนำมาเปรี ย บเที ย บกั บ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยของการใช้ ท รายที ม ี ฟ อสในขนาดภาชนะ
ที่เท่ากัน
ขั ้ น ตอนที ่ 3 ประเมิ น ความยากง่ า ยของการใช้ ไ ส้
เดื อ นฝอย วิ เ คราะห์ จ ากความสะดวกในการจั ด หา
ไส้เดือนฝอย ขั้นตอนและความถี่ในการใส่ไส้เดือนฝอย
โดยศึกษาจากข้อมูลการทดลองในครั้งนี้และจากการ
ทบทวนเอกสาร
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาการยอมรับของประชาชน โดยใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเกี่ยวกับการยอมรับ
ใช้ ไ ส้ เ ดื อ นฝอย ในการควบคุ ม ลู ก น้ ำ ยุ ง ลายตาม
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ภาชนะน้ำขังต่างๆ นอกบ้าน โดยสัมภาษณ์ประชาชน
ในครัวเรือนทีไ่ ด้ทำการทดสอบ นำไส้เดือนฝอยไปใส่ใน
ภาชนะน้ำขังต่างๆ นอกบ้าน ซึ่งคำถามประกอบด้วย
- ข้อมูลทั่วไป: อายุ เพศ ระดับการศึกษา
อาชีพ
- การยอมรั บ ของประชาชนต่ อ การใช้
ไส้เดือนฝอยมีจำนวน 8 ข้อ ประกอบด้วย: ไส้เดือนฝอย
เป็นสิ่งมีชีวิต ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ ภาชนะน้ำขัง
ต่างๆ นอกบ้านสามารถใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมลูกน้ำ
ยุงลายได้ ไส้เดือนฝอยปลอดภัยและไม่เป็นอันตราย
ต่อคน ภาชนะน้ำใช้สามารถใช้ไส้เดือนฝอยควบคุม
ลู ก น้ ำ ยุ ง ลายได้ การใช้ ไ ส้ เ ดื อ นฝอยในการควบคุ ม
ลูกน้ำยุงลาย สามารถทำได้งา่ ย ไส้เดือนฝอยเป็นประโยชน์
ต่อการควบคุมลูกน้ำยุงลายในชุมชนไส้เดือนฝอย สามารถ
นำมาใช้ทดแทนทรายทีมีฟอสได้ และไส้เดือนฝอยเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
การสร้างเครือ่ งมือ และการพัฒนาคุณภาพของแบบสอบ
ถามที่ใช้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาทฤษฏีและการวิจัยที่เกี่ยวข้องร่วม
กับศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากการสอบถามของชุมชน
2. กำหนดโครงสร้ า งของเนื ้ อ หาของแบบ
สอบถาม
3. สร้างข้อคำถามของแบบสอบถาม
4. นำแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ มาให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
และอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจและแก้ไข เพื่อให้มีความ
ตรงเชิงเนื้อหา (content validity) แล้วนำมาปรับปรุง
แก้ไขก่อนที่จะนำเครื่องมือไปทดสอบ
พื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ พื้นที่บริเวณชุมชน
หนองศาลา หมูท่ ่ี 9 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี เลือกแบบเฉพาะเจาะจง สำรวจภาชนะน้ำขัง
ต่างๆ นอกบ้าน ทีพ่ บลูกน้ำยุงลาย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ไส้เดือนฝอย (ภาพที่ 1) ที่ทำให้เกิดโรค
กับแมลง 2 ชนิด ได้แก่ Steinernema carpocapsae และ
S. riobravae
2. เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง(8,12)
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เกี่ยวกับผลการศึกษาค่าใช้จ่ายในการใช้ทรายทีมีฟอส
ในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย
3. เอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง(9-11,13-16)
เกี่ยวกับผลการศึกษาที่นำไส้เดือนฝอยใช้ในการควบคุม
แมลง
4. แบบสัมภาษณ์ทผ่ี วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้
การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเก็บข้อมูลจากซากลูกน้ำยุงลายที่ตาย
ด้วยไส้เดือนฝอย (ภาพที่ 2) ในภาชนะน้ำขังต่างๆ
แยกตามชนิดของไส้เดือนฝอย คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์
เพื่อดูประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับ

ภาพที่ 1 ไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลง

ผลการศึกษา
1. ประสิทธิผลของไส้เดือนฝอยทีท่ ำให้เกิดโรค
กับแมลงในการควบคุมลูกน้ำยุงลายในภาชนะน้ำขัง
ต่างๆ นอกบ้าน
การทดสอบประสิทธิผลของไส้เดือนฝอยทัง้ 2
ชนิด ได้แก่ Steinernema carpocapsae และ S. riobravae
ในการเข้ า ทำลายลู ก น้ ำ ยุ ง ลายในภาชนะน้ ำ ขั ง ต่ า งๆ
นอกบ้ า นสภาพธรรมชาติ จากการพิ จ ารณาผลการ
ทดลอง 90 ภาชนะ พบว่าไส้เดือนฝอยทั้ง 2 ชนิด
สามารถเข้ า ทำลายลู ก น้ ำ ยุ ง ลายได้ เมื ่ อ เรี ย งลำดั บ

ไส้เดือนฝอยในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย

แมลงทัง้ 2 ชนิด ในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย
2. คำนวณหาค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งหน่วยภาชนะ
ระหว่างการใช้ไส้เดือนฝอยกับทรายทีมีฟอสแล้วนำมา
เปรียบเทียบว่าเป็นกี่เท่า
3. ประเมินความยากง่ายในการนำไส้เดือนฝอย
มาใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย ทัง้ ในเรือ่ งการจัดหา ขัน้ ตอน
การใส่ และความถี่
4. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและนำมา
วิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูป SPSS

ภาพที่ 2 ไส้เดือนฝอยเข้าทำลายลูกน้ำยุงลาย

ประสิ ท ธิ ภ าพ ของไส้ เ ดื อ นฝอยในการเข้ า ทำลาย
ลูกน้ำยุงลาย โดยดูจากเปอร์เซ็นต์การตายของลูกน้ำ
ยุงลายจากสูงไปจนถึงต่ำ คือ S. carpocapsae, S. riobravae
และตัวควบคุม พบเปอร์เซ็นต์การตายของลูกน้ำยุงลาย
เท่ากับ 68.00, 46.67 และ 0.33 ตามลำดับ (ตารางที่ 1)
โดยมีประสิทธิภาพสูงสุด ทีช่ ว่ งเวลาวันที่ 2 (48 ชัว่ โมง)
หลังจากนั้นจำนวนลูกน้ำยุงลายที่ตายด้วย ไส้เดือนฝอย
จะลดลงและน้ อ ยลงมากในวั น ที ่ 5 (ตารางที ่ 2)
ซึ ่ ง ผลการทดสอบ จะสอดคล้ อ งกั บ การทดสอบใน
ห้องปฏิบตั กิ ารของ มานิตย์ นาคสุวรรณ(8)
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ตารางที่ 1 ประสิทธิผลของไส้เดือนฝอย S. carpocapsae, S. riobravae ในการเข้าทำลายลูกน้ำยุงลาย Ae. aegypti (L)
ในภาชนะน้ำขังนอกบ้าน ทีร่ ะยะเวลา 5 วัน

1 = อุณหภูมนิ ำ้ ในภาชนะน้ำขังนอกบ้าน ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 26.11 องศาเซลเซียส
2 = ค่าเฉลี่ยจากในภาชนะน้ำขังต่างๆ นอกบ้าน จำนวน 30 ภาชนะ
ตารางที่ 2 จำนวนลูกน้ำยุงลายในภาชนะน้ำขังนอกบ้าน ทีถ่ กู ทำลายโดยไส้เดือนฝอยในระยะเวลา 1, 2, 3, 4 และ 5 วัน

2. การเปรียบค่าใช้จ่าย ระหว่างไส้เดือนฝอย
กั บ ทรายที ม ี ฟ อส ในการใส่ ต ามภาชนะน้ ำ ขั ง ต่ า งๆ
นอกบ้าน
2.1 อัตราการใช้ไส้เดือนฝอยคือ 10,000
ตัวต่อพื้นที่ก้นภาชนะ 200 ตารางเซนติเมตร(8) ดังนั้น
ไส้เดือนฝอย 1 กระป๋อง บรรจุ 50 ล้านตัว จะใช้ใส่ใน
ภาชนะได้ 1,000,000 ตารางเซนติเมตร ถ้าภาชนะน้ำขัง
ต่างๆ นอกบ้านทีใ่ ช้ในการทดลองครัง้ นี้ มีพน้ื ทีก่ น้ ภาชนะ
เฉลี่ยภาชนะละ 500 ตารางเซนติเมตร ไส้เดือนฝอย
จะใช้ใส่ในภาชะน้ำขังนอกบ้านได้ 2,000 ใบ สำหรับ
ราคาจำหน่ายไส้เดือนฝอยบรรจุกระป๋องเท่ากับ 200
บาท ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการใช้ไส้เดือนฝอย จะเท่ากับ
0.10 บาท ต่อ 1 ภาชนะน้ำขังนอกบ้าน
2.2 อัตราการใช้ทรายทีมฟี อส 1% G คือ
1 กรัม ต่อภาชนะทีม่ ปี ริมาณน้ำ 10 ลิตร(12) (10,000 มล.)
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ถ้าภาชนะน้ำขังต่างๆ นอกบ้านทีใ่ ช้ใน การทดลองครัง้ นี้
มีปริมาณน้ำเฉลี่ยเท่ากับ 250 มล. จะใช้ทรายทีมีฟอส
0.025 กรัม ต่อ 1 ภาชนะ สำหรับราคาจำหน่ายทราย
ทีมฟี อสเท่ากับ 50 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม ดังนัน้ ค่าใช้จา่ ย
ในการใช้ทรายทีมฟี อส 1% G จะเท่ากับ 0.00125 บาท
ต่อ 1 ภาชนะน้ำขังนอกบ้าน นั่นคือ การใช้ไส้เดือนฝอย
นำมาควบคุมลูกน้ำยุงลายมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการใช้ทราย
ทีมฟี อส เท่ากับ 80 เท่าในแต่ละภาชนะน้ำขังนอกบ้าน
ที่พบลูกน้ำยุงลาย
3. การประเมิ น ความยากง่ า ยในการนำ
ไส้เดือนฝอยมาควบคุมลูกน้ำยุงลาย
เพื่อเกิดผลสูงสุดในการนำไส้เดือนฝอยมา
ควบคุมลูกน้ำยุงลาย และการนำไปใช้จริง ซึ่งประกอบ
ไปด้วยความสะดวกในการจัดหาไส้เดือนฝอย ขั้นตอน
และความถีใ่ นการใส่ไส้เดือนฝอย

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 2556

การจัดหาไส้เดือนฝอย พบว่า ไม่สามารถหาซือ้
ไส้เดือนฝอยได้ ท ั ่ ว ไป เนื ่ อ งจากในปั จ จุ บ ั น มี เ พี ย ง
หน่วยงานเดียวคือ ที่สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ทีส่ ามารถผลิตและจำหน่ายไส้เดือนฝอย จึงเป็นอุปสรรค
ต่อการนำไปใช้จัดอยู่ในระดับยาก
ขั ้ น ตอนการนำไปใช้ ต ้ อ งดำเนิ น การโดย
ผูช้ ำนาญการ ประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถดำเนินการ
ได้ดว้ ยตัวเอง เนื่องจากต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ
ระมัดระวัง เช่น การบรรจุ การขนย้ายและขัน้ ตอนต่างๆ
ในระหว่างทำการทดสอบ เพราะไส้เดือนฝอยทีท่ ำให้เกิด
โรคกับแมลง เป็นสิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็ก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
ต้องการอุณหภูมิที่ต่ำและความชื้นสูงตลอดเวลาเพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการนำมาควบคุมแมลง
ความถี ่ ข องการใช้ พ บว่ า จากการทดสอบ
ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลง
ในการเข้าทำลายลูกน้ำยุงลายจะมีศกั ยภาพในการควบคุม
ลูกน้ำยุงลาย ในช่วงเวลา 1-5 วัน นั่นคือ ต้องใส่
ไส้เดือนฝอยทุกๆ 5 วัน เมือ่ เทียบกับทรายทีมฟี อสทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการควบคุมลูกน้ำยุงลายได้นาน 3 เดือน
จึงเป็นปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติ ต้องใส่บ่อยครั้ง
ทำให้สิ้นเปลืองแรงงานและมีค่าใช้จ่ายสูงในการนำ
ไส้เดือนฝอยมาใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
4. การยอมรั บ ของประชาชนต่ อ การใช้
ไส้เดือนฝอยในการควบคุมลูกน้ำยุงลายตามภาชนะ
น้ำขังต่างๆ นอกบ้าน
จากการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนหนองศาลา
หมู่ 9 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ต่อการ
ยอมรั บ ใช้ ไ ส้ เ ดื อ นฝอยในการควบคุ ม ลู ก น้ ำ ยุ ง ลาย
นอกบ้าน จำนวน 107 คน พบว่า ข้อมูลทัว่ ไป เช่น อายุ
ของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ ในระหว่างอายุ 40-59 ปี
ร้อยละ 61.7 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 86.0 ส่วนใหญ่
มีสถานะสมรส (คู)่ ร้อยละ 79.4 และระดับการศึกษา
ประถมศึกษา ร้อยละ 72.0 อาชีพส่วนใหญ่เป็นแม่บา้ น
ร้อยละ 57.9 สำหรับการยอมรับของประชาชนต่อการ
ใช้ไส้เดือนฝอย พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าไส้เดือนฝอย
เป็นสิ่งมีชีวิตใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ ร้อยละ62.6

ไส้เดือนฝอยในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 37.4 และเห็นด้วยว่าภาชนะน้ำขังต่างๆ
นอกบ้าน สามารถใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมลูกน้ำยุงลายได้
ร้อยละ 93.5 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 6.5 เห็นด้วยว่าไส้เดือนฝอย
ปลอดภั ย และไม่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ คน ร้ อ ยละ 85.0
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.0 เห็นด้วยภาชนะน้ำใช้สามารถ
ใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ ร้อยละ 91.6
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 8.4 เห็นด้วยกับการใช้ไส้เดือนฝอย
ในการควบคุมลูกน้ำยุงลายสามารถทำได้ง่าย ร้อยละ
82.2 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 17.8 เห็นด้วยว่าไส้เดือนฝอยเป็น
ประโยชน์ต่อการควบคุมลูกน้ำยุงลายในชุมชน ร้อยละ
91.6 ไม่แน่ใจร้อยละ 8.4 ไส้เดือนฝอยสามารถนำมา
ใช้ทดแทนทรายทีมฟี อสได้ ร้อยละ 87.9 ไม่แน่ใจ ร้อยละ
12.1 และเห็นด้วยกับไส้เดือนฝอยเป็นทางเลือกหนึง่ ใน
การป้องกันโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 71 ไม่แน่ใจ ร้อยละ
29.0

วิจารณ์
1. การทดสอบประสิทธิผลของไส้เดือนฝอย
ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงในการเข้าทำลายลูกน้ำยุงลาย
ในสภาพตามธรรมชาติเมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์การตาย
ของลูกน้ำยุงลาย พบว่า ไส้เดือนฝอยทีท่ ำให้เกิดโรคกับ
แมลงทั้ง 2 ชนิด คือ Steinernema carpocapsae และ
S. riobravae สามารถเข้าทำลายลูกน้ำยุงลายได้ ซึง่ ไม่
มีความแตกต่างกันกับการทดลองในห้องปฏิบตั กิ าร แต่ใน
พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ไม่สามารถใช้
ไส้เดือนฝอยเพียงอย่างเดียวในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย
ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากยังมีลูกน้ำยุงลายที่รอดจาก
การเข้าทำลายของไส้เดือนฝอย ซึง่ จะกลายเป็นตัวเต็มวัย
และสามารถแพร่โรคได้
2. การศึ ก ษาค่ า ใช้ จ ่ า ยในการกำจั ด ลู ก น้ ำ
ยุ ง ลายโดยใช้ ท รายที ม ี ฟ อสและการใช้ ไ ส้ เ ดื อ นฝอย
ในพื้นที่ของภาชนะน้ำขังนอกบ้านเท่ากัน พบว่า ค่าใช้
จ่ายในการใช้ไส้เดือนฝอยนำมาควบคุมลูกน้ำยุงลายมี
ค่าใช้จ่าย สูงกว่าการใช้ทรายทีมีฟอส เท่ากับ 80 เท่า
ดั ง นั ้ น การจะนำไส้ เ ดื อ นฝอยไปใช้ ใ นการควบคุ ม
ลู ก น้ ำ ยุ ง ลายไม่ ค ุ ้ ม ค่ า ต่ อ การนำไส้ เ ดื อ นฝอยไปใช้
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ทั้งประเทศ ซึ่งจะมีการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศ
สูงมาก
3. การศึกษาความยากง่ายในการนำไส้เดือนฝอย
นำมาควบคุมลูกน้ำยุงลาย จากผลประเมินค่อนข้าง
ยุง่ ยาก เพราะการหาไส้เดือนฝอยมาใช้ไม่งา่ ยนัก ขัน้ ตอน
ในการใส่ไส้เดือนฝอยมีความยุง่ ยากสำหรับประชาชนทัว่ ไป
และต้องดำเนินการใส่ไส้เดือนฝอยทุกๆ 5 วัน จึงจะ
สามารถควบคุมลูกน้ำยุงลายที่รอดตายและลูกน้ำยุงลาย
ทีเ่ กิดใหม่ได้ ดังนัน้ จึงไม่เหมาะสมทีจ่ ะให้เป็นมาตรการ
หลักนำไส้เดือนฝอยไปควบคุมลูกน้ำยุงลาย ที่จะต้อง
ใส่บอ่ ยครัง้ เป็นการสิน้ เปลืองแรงงานและเวลา อย่างไร
ก็ตาม จากการศึกษาการเก็บซากลูกน้ำยุงลายที่ถูกเข้า
ทำลายโดยไส้เดือนฝอย และดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์
พบว่าในตัวลูกน้ำยุงลายที่มีไส้เดือนฝอย ที่มีทั้งเพศผู้
และเพศเมียอยู่ ไส้เดือนฝอยจะสามารถผสมพันธุ์กัน
และมีไข่ในตัวเมียได้(17) จึงมีความเป็นไปได้ที่ไส้เดือน
ฝอยจะขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ
4. จากผลการศึกษาการยอมรับของประชาชน
ส่วนใหญ่ยอมรับให้นำไส้เดือนฝอยใส่ในภาชนะน้ำขัง
นอกบ้านที่ไม่ใช้แล้ว ดังนั้นควรนำไส้เดือนฝอยไปใช้ใน
บางพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารยอมรับ และถ้าแก้ไขเรือ่ งค่าใช้จา่ ยและ
ความยากง่ายในการนำไส้เดือนฝอยไปใช้ในการควบคุม
ลูกน้ำยุงลาย ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
1. การนำไส้ เ ดื อ นฝอยนำมาใช้ ค วบคุ ม
ลูกน้ำยุงลาย ยังไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นมาตรการหลัก
ควรเป็นมาตรการเสริมในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย
2. ควรจะทำการศึกษาเพิม่ เติมดังนี้
2.1 ศึ ก ษาการทำให้ ล ู ก น้ ำ ยุ ง ลายเพิ ่ ม
โอกาสในการกินไส้เดือนฝอยเข้าไป
2.2 ศึกษาหาวิธใี ห้ไส้เดือนฝอยขยายพันธุ์
เพิม่ จำนวนได้เองในธรรมชาติ
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2.3 ศึกษาวิธกี ารทีใ่ ช้ไส้เดือนฝอยควบคุม
ลูกน้ำยุงลายให้ง่ายขึ้นและสะดวก
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