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บทคัดย่อ 

 การส ารวจไส้เดือนฝอยในวงศ์  Steinernematidae และวงศ์ Heterorhabditidae จากตัวอย่างดินใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จ านวน  510 ตัวอย่าง จากพ้ืนที่ต่างๆ  66 แห่ง ใน 19 จังหวัด 
แยกไส้เดือนฝอยโดยใช้หนอนกินรังผึ้ง  (Galleria  mellonella (L.)) วัยสุดท้ายเป็นเหยื่อล่อ พบไส้เดือนฝอย
ที่ท าให้เกิดโรคกับแมลงจ านวน 7 ไอโซเลต จากพ้ืนที่  7 แห่ง ใน 6 จังหวัด ลักษณะดินที่พบไส้เดือนฝอยทุกไอ
โซเลตเป็นดินร่วนปนทราย และพบในแปลงปลูกถ่ัวพุ่ม ถั่วลิสง มันส าปะหลัง อ้อย แปลงปลูกพืชผสมผสาน   
และสวนผลไม ้ 

 การจ าแนกไส้เดือนฝอยโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล ใช้เทคนิค  PCR – RFLP โดยการสกัดดีเอ็นเอ
ไส้เดือนฝอยระยะเข้าท าลาย เพ่ิมขยายปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซีอาร์ที่ต าแหน่ง  Internal Transcibed 
Spacer ของไรโบโซมอล ดีเอ็นเอ ใช้ไพร์เมอร์  18S และ 26S ได้ผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ขนาด  1,100 คู่เบส เมื่อน า
ชิ้นส่วนดีเอ็นเอตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ 6 ชนิด พบว่าเอนไซม์ตัดจ าเพาะ    Alu I, Dde I, Hinf I, Rsa I และ 
Taq I สามารถแยกความแตกต่างของรูปแบบของแถบชิ้นส่วนดีเอ็นเอของไส้เดือนฝอยไอโซเลต  1, 2, 3, 5, 6 
และ 7 ได้ และเอนไซม์ตัดจ าเพาะ  Dde I สามารถแยกความแตกต่างของรูปแบบของแถบชิ้นส่วนดีเอ็นเอของ
ไส้เดือนฝอยไอโซเลต  4 ได้ ซึ่งมีจ านวนรูปแบบของแถบชิ้นส่วนดีเอ็นเอใกล้เคียงกับไส้เดือนฝอย 
Heterorhabditis indica ส่วนเอนไซม์ตัดจ าเพาะ Hind III ไม่สามารถแยกความแตกต่างของรูปแบบของแถบ
ชิ้นส่วนดีเอ็นเอของไส้เดือนฝอยในทุกไอโซเลตได้   ผลการศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของไส้เดือนฝอย
ทั้ง 7 ไอโซเลต พบว่าไส้เดือนฝอยจากไอโซเลตที่  6 และ 7 มีความคล้ายคลึงทางพันธุกรรม  100 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนไส้เดือนฝอยไอโซเลตที่  4 และไส้เดือนฝอย H. indica มีค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรม 
เท่ากับ 98 เปอร์เซ็นต์ และที่ค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรม  77 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสามารถ
แบ่งไส้เดือนฝอยได้เป็น  3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มแรกเป็นไส้เดือนฝอยไอโซเลตที่  1 กลุ่มท่ีสอง ได้แก่ ไส้เดือนฝอยไอ
โซเลตที่ 2 และไอโซเลตที่ 5 และกลุ่มที่สาม ได้แก่ ไส้เดือนฝอยไอโซเลตที่  3 และไอโซเลตที่  6 หรือไอโซเลตที่  
7   

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท าให้เกิดโรคของไส้เดือนฝอยที่สามารถเพาะเลี้ยงได้กับหนอนกินรัง
ผึ้ง 4 ไอโซเลต พบว่าค่า  LC50 ของไส้เดือนฝอย ไอโซเลตที่  1, 2, 3 และ 4 เป็น 2.24, 61.97, 158.08 และ 
246.99 nematodes/larva ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนค่า  LC50 ของไส้เดือน



ฝอย Steinernema carpocapsae เป็น 0.64 nematodes/larva ซ่ึงต่ ากวา่ไส้เดือนฝอยท้ัง  4 ไอโซเลต 
ส่วนการใช้อัตราไส้เดือนฝอย  800 nematodes/larva ของ ไอโซเลต  1 – 3 หนอนกินรังผึ้งตาย  100 
เปอร์เซ็นต ์ และไอโซเลต 4 ท าให้หนอนตาย 73.33 เปอร์เซ็นต์   

  

ค าส าคัญ: ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ที่พบดั้งเดิมในท้องถิ่น ไส้เดือนฝอยที่ท าให้เกิดโรคกับแมลง  

                  ประสิทธิภาพการท าให้เกิดโรค Individual LC50  และ เอนไซม์ตัดจ าเพาะ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Entomopathogenic nematodes of the families Steinernematidae and 
Heterorhabditidae were surveyed in northeast Thailand over 510 soil samples from 66 sites 
of 19 provinces were tested for the presence of the nematodes by baiting method with last 
instar larvae of Galleria. Seven isolates of entomopathogenic nematodes were isolated from 
soil samples of 7 field sites of 6 provinces. All seven isolates of entomopathogenic 
nematodes were detected from sandy – loamy soils from agricultural fields of cowpea, 
peanut, cassava, sugarcane, multiple crops and fruit crop.  

Molecular identification of the isolated entomopathogenic nematodes was carried 
out using PCR – RFLP assays. DNA of nematodes at the infective juveniles stages was 
extracted and amplified at the Internal Transcibed Spacer regions of ribosomal DNA by using 
18S forward primer and 26S reverse primer. PCR products of 1,100 base pairs were detected, 
and then were digested with 6 different restriction enzymes. The results showed that 
entomopathogenic nematode isolates 1, 2, 3, 5, 6 and 7 revealed distinctive DNA banding 
patterns with restriction enzymes Alu I, Dde I, Hinf I, Rsa I and Taq I. The entomopathogenic 
nematode isolate 4 showed a similar DNA banding pattern with Heterorhabditis indica when 
digested with Dde I. Restriction enzyme Hind III did not show any difference in DNA banding 
pattern in all isolates. A dendrogram of similarity of entomopathogenic nematodes based on 
presence and absence of DNA banding pattern from RFLP results was constructed. The 
results showed that entomopathogenic nematodes isolates 6 and 7 were 100% similar while 
entomopathogenic nematode isolate 4 and entomopathogenic nematodes H. indica were 
98% similar. However, three groups of entomopathogenic nematode isolates were separated 
at the level of 77% similarity. First was the entomopathogenic nematode isolate 1, followed 
by entomopathogenic nematode isolates 2 and 5. The entomopathogenic nematode 
isolates 3 and 6 or 7 were grouped together at 91% similarity.  

The pathogenecity of 4 entomopathogenic nematode isolates capable of mass 
propagation with the wax moth larvae were tested. The results showed the LC50 of 
entomopathogenic nematodes isolates 1, 2 3 and 4 were 2.24, 61.97, 158.08 and 246.99 
nematodes/larva, respectively. In constast, the LC50 of entomopathogenic nematodes 
Steinernema carpocapsae was 0.64 nematodes/larva. By using the concentration of 
nematodes at 800 nematodes/larva. The entomopathogenic nematode isolates 1, 2 and 3 
showed 100% mortality 
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