
ศึกษาอัตราการใชเชื้อราเขียว M. anisopliae (Metsch) Sorokin ในการควบคุมหนอนดวงแรดมะพราว 

Efficacy of entomopathogenic fungus, M. anisopliae (Metsch) Sorokin control Oryctes 

rhinoceros. 
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บทคัดยอ 

ศึกษาอัตราการใชเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (Metsch) Sorokin  ในการควบคุมหนอนดวง

แรดมะพราว; Oryctes rhinoceros Linnaeus ไดทําการศึกษาในชวงเดือนตลุาคม 2553 - กันยายน 2554 ที่

หองปฏิบัติการเชื้อราโรคแมลง กลุมงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช และแหลงปลูกมะพราวใน 2 พื้นที่ของ ต.สามเรือน อ. เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี และ ต.โรง

หีบ อ. บางคนที จ. สมุทรสงคราม  ทําการทดสอบ 3 ครั้ง โดยนําเชื้อราเขียวของกรมวชิาการเกษตร (DOA) ที่ผาน

การทดสอบวามีประสิทธภิาพดใีนการควบคุมหนอนดวงแรดมะพราว; Oryctes rhinoceros Linnaeus มาทดสอบ

ในอัตราตางๆ ไดแก 200, 400, 600, 800 และ 1,000 กรัม ตอถังซีเมนต ขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 ซม. สูง 50 

ซม. ความจุ 0.25 ลูกบาศกเมตร  โดยเปรียบเทียบกบัเชื้อราเขียวของกรมสงเสริมการเกษตร (DOAE) และการไมใส

เชื้อ (control) ตรวจนับการตายของหนอนดวงแรดมะพราวในวันที่ 14 และ 28 ของการทดลอง ผลการทดลองทั้ง 

3 ครั้งที ่จ.ราชบุรี พบวาเชื้อราเขียวทําใหหนอนดวงแรดมะพราวเปนโรคและสวนใหญตายภายในวันท่ี 28 หลังการ

ทดลอง เนื่องจากสภาพเปนพื้นที่โลง คอนขางรอน หนอนดวงแรดมะพราวจึงมีเปอรเซ็นตการตายโดยเฉลี่ยต่ํากวา 

50% ขณะที ่ จ.สมุทรสงคราม เปนสภาพที่มีรมเงา อากาศเย็นกวาพบวาเชื้อราเขียวทําใหหนอนดวงแรดมะพราว

เปนโรคและพบการตายตั้งแตวันท่ี 14 หลังการทดลอง โดยเฉพาะในวันที่ 28 หลังการทดลอง พบการตายเฉลี่ย

มากกวา 50% นอกจากนั้นยังพบวาทั้ง 2 แปลงทดลอง การใชราเขียวอัตรา 200 – 1,000 กรัม/ถังซีเมนต ไมทําให

เปอรเซ็นตการตายของหนอนดวงแรดมะพราวตางกัน จึงควรแนะนําใหใชเชื้อราเขียวอัตรา 200 กรัม/ถังซีเมนต 

(ความจุ 0.25 ลูกบาศกเมตร  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 / สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 



 

 

 

 

 

คํานาํ 
 

ปจจุบันมีผูใหความสนใจงานปองกันกําจัดศัตรูพืชทางชีวภาพมากขึ้น การนําเชื้อจุลินทรียมาใชควบคุม

แมลงศัตรูพืชเปนอีกวิธีการหนึ่งที่ไดรับความสนใจนอกจากมีความปลอดภัยตอสุขภาพของตัวเกษตรกรผูใชรวมทั้ง

ผูบริโภคแลว ยังไมทําใหเกิดพิษตกคางของสารฆาแมลงในสภาพแวดลอม  

เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (M. anisopliae) เปนจุลินทรียที่นํามาใชควบคุมแมลงศัตรูพืชไดหลายชนิดขึ้นอยูกับ

สายพันธุ จัดอยูใน Phylum Ascomycota ซึ่งเชื้อราในกลุมนี้มักจะเปนสาเหตุกอใหเกิดโรค “muscadine” ใน

แมลง โดยใน M. anisopliae มีการเรียกเชื้อราชนิดนี้วา “green muscadine” พบแพรกระจายไดทั่วไป สามารถ

ใชควบคุมแมลงในกลุม Diptera, Lepidoptera, Orthoptera, Coleoptera, Hemiptera และ Hymenoptera 

(Lezama-Gutiérrez และคณะ 2000; Kershaw และคณะ 1999; Rosa และคณะ 2000)    

ในเมืองไทยมีการศึกษาการนําเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมเพื่อใชในการควบคุมแมลงศัตรูพืชมากมาย จาก

รายงานผลงานคนควาวิจัยตั้งแตป 2525 -2539 โดยมลิวัลย ปนยารชุน กลุมงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ  

กองกีฏและสัตววิทยา ไดทําการศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราดังกลาวกับแมลงศัตรูพืชชนิดตางๆ 

พบวาสามารถนํามาใชควบคุมแมลงศัตรูพืชไดหลายชนิดไดแก ดวงแรดมะพราว; Oryctes rhinoceros, มอดเจาะ

ผลกาแฟ; Hypothenemus hampei, มวนโกโก; Helopeltis spp เปนตน  เสาวนิตย และคณะ (2553)  ไดทํา

การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในหองปฏิบัติการ โดยเนนการ

ควบคุมแมลงศัตรูมะพราว ไดแก หนอนดวงแรดมะพราว ,หนอนแมลงดําหนาม และหนอนหัวดํามะพราว จากการ

ดําเนินงานที่ผานมาไดเก็บรวบรวมเชื้อราเขียว M. anisopliae จากแหลงตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 10 ไอโซเลท และได

นํามาทดสอบประสิทธิภาพเพื่อคัดเลือกไอโซเลทที่มีความเหมาะสม ซึ่งการทดสอบในเบื้องตนไดไอโซเลทที่มี

ประสิทธิภาพดีในการควบคุมแมลงศัตรูมะพราวดังกลาว   

การดําเนินงานในป 2554 ไดนําเชื้อราเขียวไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมหนอนดวงแรดศัตรู

มะพราวมาขยายผลทดสอบในสภาพไร โดยศึกษาอัตราการใชเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมที่เหมาะสมตอกองลอขนาด

พื้นที่ 0.25 ลูกบาศกเมตร ผลที่ไดจะรวบรวมผลงานที่ไดเพื่อเผยแพรใหแกเกษตรกรและผูสนใจตอไป 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ  

1. เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม M. anisopliae สายพันธุกรมวิชาการเกษตร (DOA) และ  

กรมสงเสริมการเกษตร (DOAE) 



2.  หนอนดวงแรดมะพราว; Oryctes rhinoceros Linnaeus วัย 3 

3.  ขาวโพดบดหยาบ 

4.  Potato Dextrose Broth (PDB) 

5.  กลองเลี้ยงแมลง   

6.  ที่ดูดสปอร (Micropipet) 

7.  เครื่องนับสปอร (Hemacytometer) 

8.  ตูเขี่ยเชื้อ 

9.  หมอนึ่งความดัน (Autoclave) 

10. กลองจุลทรรศน 

11. บีกเกอร ขนาด 250, 500, 1000 มล. 

12. กระบอกตวง ขนาด 250, 500, 1000 มล. 

13. ฟลาสก ขนาด 250, 500 มล. 

14. ถังซีเมนต ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 80 ซม. สูง 50 ซม. พรอมฝาปด จํานวน 56 ถัง 

15. วัสดุที่ใชทํากองลอ ไดแก ปุยคอก และ ขุยมะพราว 

 

วิธีการ   

เลี้ยงเพิ่มปริมาณเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม 

นําเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมที่ผานการคัดเลือกในหองปฏิบัติการวามีประสิทธิภาพดีมาเลี้ยงขยายเพิ่ม

ปริมาณ  โดยเริ่มตนจากการเลีย้งในอาหารเหลว (PDB) ตัดชิ้นวุนที่มีเชื้อราเขียวประมาณ 1 X 1 ซม.  ถายใสลงในฟ

ลาสคอาหารเหลว (PDB)  นําไปเลี้ยงบนเครื่องเขยา ที่ความเร็วรอบ 180/นาที เปนเวลานาน 4 วัน  ตรวจเช็คการ

ปนเปอนของเชื้ออื่นดวยกลองจลุทรรศนกอนจะนํามาเลี้ยงเพิ่มปริมาณบนขาวโพดบดหยาบ โดยเตรียมเมล็ดขาวโพด

บดหยาบ 200 กรัม เติมน้ํา 200 มิลลิลิตร ปดปากถุงดวยจุกสําลีและหุมทับดวยกระดาษ นําไปนึ่งฆาเชื้อที่

อุณหภูมิ 121o c  ความดัน 15 ปอนด/ ตารางนิ้ว เปนเวลา 20 นาที ปลอยทิ้งไวใหเย็น แลวจึงถายหัวเชื้อที่เตรียม

ไวใสในอัตรา 5 มล./ถุง คลุกใหเชื้อ กระจายทัว่อาหาร นําไปเลี้ยงที่อุณหภูมิหอง (27 +  3 oc.) เปนเวลานาน 14 วัน 

เชื้อราเขียวจะเจริญเติบโตและสรางโคนิเดียจนเต็มถุง  จึงนําเชื้อที่ไดไปทดสอบกับแมลงศัตรูพืชตอไป 

 

ศึกษาอัตราการใชเชื้อราเขียวในการควบคุมหนอนดวงแรดมะพราว 

ใชเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม สายพันธุกรมวิชาการเกษตร (DOA) และ สายพันธุกรมสงเสริมการเกษตร (DOAE) อายุ

เชื้อ 14 วัน  โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา   7 กรรมวิธี  คือ 

กรรมวิธีที่ 1  เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (DOA)  อัตรา 200 กรัม / 0.25 ลูกบาศกเมตร 

กรรมวิธีที่ 2  เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (DOA)  อัตรา 400 กรัม/ 0.25 ลูกบาศกเมตร 

กรรมวิธีที ่3  เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (DOA)  อัตรา 600 กรัม/ 0.25 ลูกบาศกเมตร 

กรรมวิธีที ่4  เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (DOA)  อัตรา 800 กรัม / 0.25 ลูกบาศกเมตร 



กรรมวิธีที ่5  เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (DOA)  อัตรา 1,000 กรัม/ 0.25 ลูกบาศกเมตร 

กรรมวิธีที ่6 เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (DOAE) อัตรา 1,000 กรัม/ 0.25 ลูกบาศกเมตร 

กรรมวิธีที่ 7 control = ไมใสเชื้อ 

ทําการทดลองใน 2 พื้นที่ คือ ต.สามเรือน อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุร ี และที่ ต.โรงหีบ อ. บางคนที จ. 

สมุทรสงคราม ระหวางวันที่ 26 เมษายน – 14 กันยายน 2554 โดยผสมปุยคอก และขุยมะพราว ในอัตรา 0.5 : 1 

ลงในถังซีเมนตขนาดกวาง 80 ซม. สูง 50 ซม. รดน้ําใหชุมทิ้งไวประมาณ 1 – 2 อาทิตยหรือจนกวาไมมีความรอน

เกิดข้ึนในสวนผสมดังกลาว จากนั้นนําเชื้อราเขียวที่เตรียมไวใสตามกรรมวิธีตางๆ คลุกเชื้อราเขียวใหกระจายทั่วทั้ง

ถัง ใสหนอนดวงแรดมะพราวในอัตรา 30 ตัว/ถัง รดน้ําเพื่อใหเกิดความชุมชื้น หาวัสดุไดแก ทางมะพราวคลุมปาก

ถังเพ่ือรักษาความชื้นสังเกตการเปนโรค ของหนอนในวันที่ 14 และ 28 ของการทดลอง   จดบันทึกขอมูลเพื่อการ

วิเคราะหผล 

การบันทึกขอมูล  :  เก็บรวบรวมขอมูล และจดบันทึกความผิดปกติทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหวางทําการทดลอง 

    ไดแก   -  อาการและการเกิดโรคของแมลงที่ใชทดสอบ   

  -  ระยะเวลาที่ทําใหเกิดโรค    

 :  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ IRRISTAT 

 

 

เวลาและสถานที่ 

: ตุลาคม 2553 สิ้นสุด   เดือนกันยายน 2554 

: หองปฏิบัติการเชื้อราโรคแมลง   กลุมงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ  กลุมกีฏและสัตววิทยา 

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร  กรุงเทพฯ  

: แหลงปลูกมะพราว ในพื้นท่ี จ.ราชบุรี และจ.สมุทรสงคราม 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

ศึกษาอัตราการใชเชื้อราเขียวในการควบคุมหนอนดวงแรดมะพราวที่ จ.ราชบุรี 

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราเขียวทั้ง 3 ครั้ง ที่ ต.สามเรือน อ. เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี พบ

เปอรเซ็นตการตายของหนอนดวงแรดที่เกิดจากเชื้อราเขียวในแปลงทดสอบสวนใหญในวันที่ 28 ของการทดลอง 

เปอรเซ็นตการติดเชื้อราเขียวทั้ง 3 ครั้งคอนขางนอย สวนใหญพบนอยกวา 50% การทดลองครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 

ของการทดลอง พบเปอรเซ็นตการตายจากเชื้อราเขียว DOA  ในทุกอัตราที่ทําการทดลอง โดยมีเปอรเซ็นตการ

ตายอยูระหวาง 0.83 - 13.69% ไมแตกตางจากเชื้อของ DOAE และการไมใสเชื้อ (control) ที่พบการตายที่ 1.70 

และ 0.83%  การทดลองครั้งที่ 2  ในวันที่ 28 ของการทดลอง พบเปอรเซ็นตการตายจากเชื้อราเขียว DOA  ใน

ทุกอัตราที่ทําการทดลอง โดยมีเปอรเซ็นตการตายอยูระหวาง 21 – 57.12% ในขณะที่เปอรเซ็นตการตายของ



หนอนดวงแรดที่เกิดจากเชื้อราเขียว DOAE และการไมใสเชื้อ (control) อยูที่ 6.31 และ1.04%   การทดลองครั้งที่ 

3 พบเปอรเซ็นตการตายทั้งในวันที่ 14 และ 28 ของการทดลอง โดยในวันที่ 14 พบเปอรเซ็นตการตายจากเชื้อรา

เขียว DOA  ในอัตรา 200, 400 และ 600 กรัม โดยมีเปอรเซ็นตการตายอยูระหวาง 0.86 – 2.72% ในขณะที่ไม

พบเปอรเซ็นตการตายของหนอนดวงแรดที่เกิดจากเชื้อราเขียว DOAE และการไมใสเชื้อ (control)  สวนในวันที่ 

28 ของการทดลอง พบเปอรเซ็นตการตายจากเชื้อราเขียว DOA  ในทุกอัตราที่ทําการทดลอง โดยมีเปอรเซ็นต

การตายอยูระหวาง 14.98 – 28.43% สวนเปอรเซ็นตการตายของหนอนดวงแรดที่เกิดจากเชื้อราเขียว DOAE อยู

ที ่16.10% (ตารางที่ 1) 

 

ศึกษาอัตราการใชเชื้อราเขียวในการควบคุมหนอนดวงแรดมะพราวที่ จ.สมุทรสงคราม 

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราเขียวทั้ง 3 ครั้ง ที่ ต.โรงหีบ อ. บางคนที จ. สมุทรสงคราม พบ

เปอรเซ็นตการตายของหนอนดวงแรดที่เกิดจากเชื้อราเขียวทั้งในวันที่ 14 และ 28 ของการทดลอง โดยพบการติด

เชื้อมากที่สุดในวันที่ 28 ของการทดลอง การติดเชื้อราเขียวสวนใหญจะพบมากกวา 50%  จากการทดลองครั้งที่ 1 

พบเปอรเซ็นตการติดเชื้อราเขียว ไมแตกตางกันในทุกอัตราที่ใช ทั้งในวันที่ 14 และ 28 ของการทดลอง โดยการติด

เชื้อราเขียวของ DOA ที่ 14 วันอยูระหวาง 3.83 – 16.30%  ไมแตกตางจากเชื้อของ DOAE และการไมใสเชื้อ 

(control) ที่พบการติดเชื้อที่ 3.51% และ 0 ตามลําดับ เปอรเซ็นตการติดเชื้อราเขียวของ DOAที่ 28 วันอยูระหวาง 

46.89 –  68.96% ซึ่งใหผลไมแตกตางจากเชื้อของ DOAE ที่พบการติดเชื้อที่ 57.06%   การทดลองครั้งที่ 2 ใหผล

คลายการทดลองครั้งที่ 1 โดยในวันที่ 14 ของการทดลอง ยังคงพบเปอรเซ็นตการตายของหนอนดวงแรดที่เกิดจาก

เชื้อราเขียวของ DOAไมมีความแตกตางกันในทุกอัตราที่ใชทดสอบ การติดเชื้ออยูระหวาง 44.87 – 62.19% สวน

เปอรเซ็นตการติดเชื้อราเขียวของ DOAE คอนขางนอยกวาโดยอยูที่ 26.50%   การติดเชื้อราเขียวของ DOA ที่ 28 วัน

อยูระหวาง 64.88 –  83.42% ในขณะที่การติดเชื้อราเขียวของ DOAE อยูที่ 62.37%  การทดลองครั้งที่ 3 ยังคงมี

แนวโนมเปอรเซ็นตการติดเชื้อราเขียวคลายผลการทดลองใน 2 ครั้งแรก โดยยังคงพบเปอรเซ็นตการตายของหนอน

ดวงแรดจากเชื้อราเขียว DOA ไมมีความแตกตางกันในทุกอัตราที่ใชทดสอบ การติดเชื้อราเขียวของ DOA ที่ 14 วัน

อยูระหวาง 19.57 – 41.01% ซึ่งมากกวาการติดเชื้อราเขียวของ DOAE ที่ 18.76% และการติดเชื้อราเขียวของ DOA 

ที่ 28 วันอยูระหวาง 46.24 –  67.43% สวนการติดเชื้อราเขียวของ DOAE อยูที่ 58.65% (ตารางที่ 2) 

ผลการทดลองทั้ง 2 พื้นที่ พบเปอรเซ็นตการตายของหนอนดวงแรดที่เกิดจากเชื้อราเขียว DOA ในทุกอัตรา

ที่ใชทดสอบ การใชราเขียวอัตรา 200 – 1,000 กรัม/ถังซีเมนต ไมทําใหเปอรเซ็นตการตายของหนอนดวงแรด

มะพราวตางกัน การติดเชื้อสวนใหญนาจะเกิดจากการคลุกสวนผสมทั้งหมดและเชื้อราเขียวในถังซีเมนต ใหเขากัน

เพื่อใหเชื้อกระจายทั่วทั้งถังและมีโอกาสสัมผัสกับหนอนดวงแรดมากที่สุด  จากผลการทดลองการใชเชื้อราเขียวที่

อัตรา 200 กรัมตอพื้นที่ 0.25 ลูกบาศกเมตร มีความเหมาะสมมากกวาอัตราอื่น  เนื่องจากมีเปอรเซ็นตการตายสะสม

ของหนอนดวงแรดไมแตกตางจากการใสในอัตราที่มากกวา จึงควรแนะนําใหใชเชื้อราเขียวอัตรา 200 กรัม/ถัง

ซีเมนต (ความจุ 0.25 ลูกบาศกเมตร)  นอกจากจะประหยัดเชื้อลดการใชเชื้อราเขียวเกินความจําเปน ยังสามารถลด

ตนทุนคาใชจายและแรงงานในการผลิตเชื้ออีกดวย   ซึ่งผลการทดลองนี้เปนไปในทางเดียวกันกับ มลิวัลย และคณะ 

(2529) ที่ทําการศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราเขียวตอดวงแรดมะพราวที่ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร โดยใชเชื้อราเขียวที่



อัตรา 200, 400, 600, 800 และ 1,000 กรัม ตอกองปุยหมักขนาด 2 x 2 x 0.5 เมตร และไดสรุปวา อัตราการใชที่

เหมาะสม คือ 200 – 400 กรัม โดยทําใหหนอนดวงแรดเปนโรคได 77.55 – 96.35% และเชื้อยังคงประสิทธิภาพได

นาน 6 – 12 เดือน    

และจากการที่พบเปอรเซ็นตการตายของหนอนดวงแรดที่ จ.ราชบุรี นอยกวาที่ จ.สมุทรสงคราม นาจะเกิดจาก

สภาพพื้นที่ และสภาพอากาศที่มีความแตกตางกันในชวงเวลาทดลอง โดยพื้นที่ที่ทําการทดลองในเขต จ.ราชบุรี เปนที่

โลงไมไดเปนสภาพสวน แตอยูในแหลงที่มีการรับซื้อยอดมะพราวมีการกองสวนที่เหลือใชจากการตัดแตงยอดมะพราว

ทําใหกลายเปนแหลงขยายพันธุของหนอนดวงแรด  สภาพอากาศในเวลากลางวันคอนขางรอน วัดอุณหภูมิเฉลี่ยใน

กองลอได 32.42 OC  สวนสภาพพื้นที่ในเขต จ.สมุทรสงคราม อยูในแหลงปลูกมะพราวมีลักษณะเปนรองสวน สภาพ

อากาศในเวลากลางวันคอนขางเย็นกวา เนื่องจากอยูใตรมเงาของตนมะพราว วัดอุณหภูมิเฉลี่ยในกองลอได 29.50 OC 

จากลักษณะดังกลาวทําใหผลการทดลองที่ไดเกิดความแตกตางกัน  โดยพบเปอรเซ็นตการตายสะสมของหนอนดวง

แรดจากการติดเชื้อราเขียว DOA ในแปลงทดสอบ จ.สมุทรสงคราม เกิดขึ้นมากกวาแปลงทดสอบใน เขต จ.ราชบุรี    

จากการทดลองมีการลดสวนผสมของ ปุยคอก : มะพราวสับ จากเดิมที่ใช 1: 1 ปรับลดลงเปน 0.5: 1 เนื่องจากพบวา

การใสปุยคอกมากเกินไป ทําใหขบวนการหมักใชเวลานาน และสวนผสมเกิดความรอนสูง  เมื่อลดอัตราสวนปุยคอก

ลงทําใหขบวนการหมักใชเวลาเร็วขึ้น และความรอนที่เกิดในกองลอสลายตัวไดเร็วทําใหลดระยะเวลาในการทําการ

ทดสอบใหเร็วขึ้น  นอกจากนี้การใหความชื้นกับสวนผสมยังมีสวนชวยกระตุนใหโคนิเดียของเชื้องอก ทําใหมีโอกาสใน

การเขาทําลายเหยื่อไดมากขึ้น   

อยางไรก็ดีจากการทดลองยังพบวาปริมาณเชื้อของ DOA ที่ใสไมไดสัมพันธตอการเกิดโรคมากนัก เนื่องจาก

สวนใหญพบเปอรเซ็นตการตายสะสมของหนอนดวงแรดจากเชื้อราเขียวไมแตกตางกันในแตละการทดลอง   การ

แพรระบาดของเชื้อราโรคแมลงขึ้นอยูกับปริมาณความหนาแนนของเชื้อซึ่งตองมีมากพอ และตองอยูในสภาพ

ภูมิอากาศที่เหมาะสม เชน ความชื้นที่เพียงพอ และอุณหภูมิที่พอเหมาะ ที่จะกระตุนใหเชื้อราสรางสปอร และงอก

ได นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงโอกาสในการสัมผัสของโคนิเดียเชื้อตอผนังลําตัวของเหยื่อ ซึ่งแมลงทีต่ิดโรคสวนใหญ

มักไดรับเชื้อผานทางผนังลําตัว ราเขียวเปนเชื้อราที่พบในดิน ซึ่งโดยปกติดินจะชวยปกปองแสงแดดซึ่งเปนอันตราย

ตอโคนิเดีย ทําใหโคนิเดียสามารถมีชีวิตอยูรอดได นอกจากนี้ยังชวยปกปองไมใหเกิดความแหงอันเกิดจากอุณหภูมิ

ที่เปลี่ยนแปลงจากภายนอก  แตอยางไรก็ดีในดินประกอบไปดวยจุลินทรียชนิดอื่นมากมายซึ่งอาจผลิตสารที่

สามารถยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของโคนิเดียได (Boucias and Pendland, 1998) ในธรรมชาติมี

จุลินทรียอยูหลายชนิดทั้งเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียชนิดตางๆ เมื่ออยูในพื้นที่จํากัด ทําใหเกดิการแขงขันกันเพื่อแยง

อาหารและที่อยูอาศัย จากปรากฏการณนี้ทําใหเกิดความผันผวนในกลุมประชากรจุลินทรียที่อยูในพื้นที่ดังกลาว 

โดยพบวาในธรรมชาติจุลินทรียที่มีการเจริญเติบโตไดเร็วกวาจะมีความสามารถและมีศักยภาพในการแขงขันที่สูง

กวาจุลินทรียที่มีการเจริญเติบโตชากวา (Anonymous, 2012) 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 



จากการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราเขียวในการควบคุมหนอนดวงแรดมะพราวทีอ่ัตราตางๆ ในถังซีเมนต 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 ซม. สูง 50 ซม. ความจุ 0.25 ลูกบาศกเมตร เปรียบเทียบกับเชื้อราเขียวจากกรม

สงเสริมการเกษตร (DOAE) และการไมใสเชื้อ (control) ใน 2 พื้นที ่ทั้ง จ.ราชบุรี และจ.สมุทรสงคราม ผลการ

ทดลองท้ัง 3 ครั้งที ่ จ.ราชบรุี พบวาเชื้อราเขียวทําใหหนอนดวงแรดมะพราวเปนโรคและสวนใหญตายภายในวันที่ 

28 หลังการทดลอง เนื่องจากสภาพเปนพื้นที่โลง คอนขางรอน หนอนดวงแรดมะพราวจึงมีเปอรเซ็นตการตายโดย

เฉลี่ยต่ํากวา 50% ขณะที ่ จ.สมุทรสงคราม เปนสภาพท่ีมีรมเงา อากาศเย็นกวาพบวาเชื้อราเขียวทําใหหนอนดวง

แรดมะพราวเปนโรคและพบการตายตั้งแตวันท่ี 14 หลังการทดลอง โดยเฉพาะในวันที่ 28 หลังการทดลอง พบการ

ตายเฉลี่ยมากกวา 50% นอกจากนั้นยังพบวาทั้ง 2 แปลงทดลอง การใชราเขียวอัตรา 200 – 1,000 กรัม/ถัง

ซีเมนต ไมทําใหเปอรเซ็นตการตายของหนอนดวงแรดมะพราวตางกัน จึงควรแนะนําใหใชเชื้อราเขียวอัตรา 200 

กรัม/ถังซีเมนต (ความจุ 0.25 ลูกบาศกเมตร) นอกจากจะประหยัดเชื้อเปนการลดการใชเชื้อราเขียวเกินความจําเปน 

ยังสามารถลดตนทุนคาใชจายและแรงงานในการผลิตเชื้ออีกดวย 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

พัฒนาตอ    เผยแพร วารสารวิชาการเกษตร  นําไปขยายผลในพื้นที่ 
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ตารางที่ 1  คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการตายสะสมของหนอนดวงแรดที่เกิดจากเชื้อราเขียวในแปลงทดสอบ 

ต.สามเรือน อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี ระหวางวันที่ 26 เมษายน – 14 กันยายน 2554   

อัตราที่ใช 

(กรัม/0.25 ลบ.ม.) 

คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการตายสะสมของหนอนดวงแรด  1/ 

การทดลองครั้งที่ 1 การทดลองครั้งที่ 2 การทดลองครั้งที่ 3 

14 วัน 28 วัน 14 วัน 28 วัน 14 วัน 28 วัน 

DOA 200 กรัม 0.00 13.69 a  2/ 0.00 34.66 ab 2.72 a 26.13 ab 

DOA 400 กรัม 0.00 5.98 ab 0.00 57.12 a 1.73 a 14.98 ab 

DOA 600 กรัม 0.00 0.86 b 0.00 39.30 ab 0.86 a 28.43 a 

DOA 800 กรัม 0.00 5.19 ab 0.00 21.00 bc 0.00 a 20.91 ab 

DOA 1,000 กรัม 0.00 0.83 b 0.00 25.78 bc 0.00 a 24.05 ab 

DOAE 1,000 กรัม 0.00 1.70 b 0.00 6.31 c 0.00 a 16.10 ab 

Control =ไมใสเชื้อ 0.00 0.83 b 0.00 1.04 c 0.00 a 0.00 b 

CV (%) - 140.3 - 65.5 260.3 89.5 

  1/  คาเฉลี่ยจาก 4 ซ้ําๆ ละ 30 ตัว 

  2/ คาเฉลีย่ทีต่ามดวยอักษรเหมือนกันในแนวตั้งเดยีวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อมั่น 95% ทดสอบโดยใช DMRT) 

ตารางที ่2  คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการตายสะสมของหนอนดวงแรดที่เกิดจากเชื้อราเขียวในแปลงทดสอบ 

ต.โรงหีบ อ. บางคนที จ. สมุทรสงคราม ระหวางวันที่ 26 เมษายน – 14 กันยายน 2554   

อัตราที่ใช 

(กรัม/0.25 ลบ.ม.) 

คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการตายสะสมของหนอนดวงแรด 1/ 

การทดลองครั้งที่ 1 การทดลองครั้งที่ 2 การทดลองครั้งที่ 3 

14 วัน 28 วัน 14 วัน 28 วัน 14 วัน 28 วัน 

DOA 200 กรัม 4.88 a 64.00 a2/ 48.22 ab 83.42 a 35.99 a 67.43 a 

DOA 400 กรัม 14.09 a 60.69 a 62.19 a 81.40 a 20.11 ab 57.37 a 

DOA 600 กรัม 3.83 a 68.96 a 53.93 ab 82.42 a 41.01 a 59.81 a 

DOA 800 กรัม 13.00 a 54.17 a 61.01 a 78.37 ab 19.85 ab 46.24 a 

DOA 1,000 กรัม 16.30 a 46.89 a 44.87 ab 64.88 ab 19.57 ab 46.71 a 

DOAE 1,000 กรัม 3.51 a 57.06 a 26.50 bc 62.37 b 18.76 ab 58.65 a 

Control =ไมใสเชื้อ 0.00 a 1.96 b 0.00 c 0.00 c 1.28 b 0.00 b 

CV (%) 132 39.2 43.4 17.7 65.4 28 

 1/  คาเฉลี่ยจาก 4 ซ้ําๆ ละ 30 ตัว 



2/  คาเฉลีย่ที่ตามดวยอกัษรเหมือนกนัในแนวตั้งเดยีวกันไมมีความแตกตางกันทางสถติิที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% (ทดสอบโดยใช DMRT)   


