
การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม เพื่อปองกันกําจัดหนอนดวงแรดมะพราว  

และปาลมน้ํามัน 

Efficiency of Metarhizium anisopliae to control Rhinoceros Beetle 
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บทคัดยอ 

 

 การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมที่มีประสิทธิภาพดี ตามคําแนะนําของสํานักวิจัยการ

อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เพื่อปองกันกําจัดหนอนดวงแรดมะพราวและปาลมน้ํามัน ในกองลอ 4 ชนิด คือ 

ปุยคอก ปุยหมัก ทะลายเปลาปาลมน้ํามันและขุยมะพราว ระหวางเดือนเมษายน 2554 ถึง กันยายน 2554 ที่สวน

มะพราวเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 1 แปลง สุราษฎรธานี 1 แปลง และสวนปาลมน้ํามันที่สุราษฎรธานี 1 

แปลง พบวา ดวงแรดชอบวางไขในมูลวัว รองลงมาคือ ทะลายปาลมน้ํามันเกา โดยพบจํานวนตัวหนอนของดวง

แรดเฉลี่ย 30 ตัว และ 5 ตัวตอกองลอ นอกจากนี้พบวา เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมมีประสิทธิภาพในการกําจัด

หนอนดวงแรดไดดีในชวง 0.5 - 2 เดือน สําหรับการปองกันไมใหดวงแรดแพรพันธุในแหลงปลูกนั้น โดยการ

แนะนําใหเกษตรกรใสเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในกองมูลปศุสัตวและกองซากพืชที่มีในแปลงปลูก หรือใกลแหลง

ปลูกมะพราวหรือปาลมน้ํามัน ตลอดจนใสในกองทะลายปาลมน้ํามันที่เปนวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานสกัดน้ํามัน

ปาลมดิบ ที่ตั้งใกลแหลงปลูกปาลมน้ํามันและมะพราว ซึ่งจะสามารถลดการแพรพันธุของดวงแรดไดระดับหนึ่ง 
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คํานํา 

 

ดวงแรด Oryctes rhinoceros L. เปนศัตรูที่สําคัญของมะพราวและปาลมน้ํามัน ซึ่งมักจะระบาด ทํา

ความเสียหายเปนพื้นที่กวางในหลายเขตที่ปลูกมะพราว และ ปาลมน้ํามัน ในปาลมน้ํามันเริ่มมีความสําคัญมาก 

เพราะเริ่มมีการโคนลมตนปาลมอายุมากและปลูกทดแทนใหม ทําใหมีแหลงขยายพันธุของดวงแรดมากขึ้น 

ประชากรของดวงแรดจึงเพิ่มมากขึ้น และเขาทําลายตนปาลมที่ปลูกใหม ตั้งแตตนปาลมน้ํามันขนาดเล็กจนถึงตน

ปาลมน้ํามันใหผลผลิต สําหรับตนปาลมน้ํามันขนาดเล็ก โอกาสทําใหตนผิดปกติและตายมีมากที่สุด ดวงแรดเกิด

แพรกระจายทั่วประเทศและมีเกิดตลอดป สําหรับปริมาณจะมีมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับแหลงเพาะขยายพันธุ 

จากผลของการศึกษาพบวาในทองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ฤดูที่ดวงแรดผสมพันธุและวางไขมากที่สุดอยูระหวาง

เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ฉะนั้นจะพบความเสียหายอยูระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม 

เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เปนจุลินทรียที่นํามาใชควบคุมแมลงศัตรูพืชได

หลายชนิดขึ้นอยูกับสายพันธุ เสาวนิตย โพธิ์พูนศักดิ์ ไดทําการคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราเขียวใน

หองปฏิบัติการ โดยเนนการควบคุมแมลงศัตรูมะพราว และปาลมน้ํามัน ไดแก หนอนดวงแรด, หนอนแมลงดํา

หนาม และ หนอนหัวดํา จากการดําเนินงานที่ผานมาไดเก็บรวบรวมเชื้อราเขียว จากแหลงตางๆ จํานวน 10 ไอโซ

เลท และไดนํามาทดสอบประสิทธิภาพเพื่อคัดเลือกไอโซเลทที่มีความเหมาะสม ทดสอบในเบื้องตนไดไอโซเลทที่มี

ประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูมะพราว และปาลมน้ํามันดังกลาว โดยเชื้อราโคนิเดียของราเขียวที่ติดกับ

ผนังลําตัวแมลง เมื่อไดรับความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมจะกระตุนใหเกิดการงอกและแทงทะลุผานชั้นผนัง

ลําตัวเขาสูภายใน เสนใยเชื้อราเจริญเติบโตโดยการดูดซึมและใชอาหารภายในตัวแมลง ในขณะเดียวกันเสนใย

บางสวนอาจทําลายเนื้อเยื่อหรืออวัยวะภายในของแมลงใหไดรับความเสียหาย จากนั้นจะเจริญเติบโตและ

แพรกระจายจนเต็มตัวเหยื่อ ตัวหนอนที่ตายจะแข็งและแหง (เสาวนิตย,  2554) 

การทดลองนี้เปนการนําเชื้อราเขียวไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมหนอนดวงแรดมาทดสอบใน

สภาพสวน โดยจะศึกษาวัสดุที่เหมาะสมที่นํามาใชเปนกองลอ และผลของเชื้อราเขียวในการกําจัดหนอนดวงแรด 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

 1. ถังซีเมนต เสนผาศูนยกลาง 1.0 เมตร หรือตะกราใสผลไมขนาดใหญเสนผาศูนยกลาง 0.7 เมตร   

 2. วัสดุสําหรับใชทํากองลอ คือปุยหมัก ปุยคอก ขุยมะพราว และ ทะลายเปลาปาลมน้ํามัน 

 3. เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม M. anisopliae (Metsch) Sorokin (กองกีฏวิทยา) 



 

วิธีการ 

ดําเนินการ 6 เดือน ในระหวางเดือน เมษายน 2554 ถึง กันยายน 2554 ที่สวนมะพราวเกษตรกร จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 1 แปลง และ สุราษฎรธานี 1 แปลง และ สวนปาลมน้ํามันที่สุราษฎรธานี 1 แปลง 

1. วางแผนการทดลองแบบ factorial in RCB จํานวน 5 ซ้ํา  8 กรรมวิธี  

กรรมวิธี  มี 8 กรรมวิธี ประกอบดวย 2 ปจจัย คือ 

ปจจัยท่ี 1 วัสดุทํากองลอ มี 4 ชนิด คือ  

 1. ปุยคอก 

   2. ปุยหมัก 

   3. ทะลายเปลาปาลมน้ํามัน 

   4.  ขุยมะพราว 

ปจจัยท่ี 2 การใชเชื้อราเมตาไรเซียม มี 2 ระดับ คือ   

1. ใสเชื้อราเมตาไรเซียม และ 

2. ไมใสเชื้อราเมตาไรเซียม 

2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

2.1 สํารวจและคัดเลือกแปลงมะพราว และปาลมน้ํามัน ที่มีการระบาดของดวงแรด 

2.2 เตรียมทํากองลอโดยใชปุยคอก ขุยมะพราว หรือ เศษวัสดุเหลือใชตางๆ ลงหมักในบอซีเมนตขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.0 เมตร ชนิดละ 10 บอ สุมวางบอวัสดุตามกรรมวิธีซ้ําละ 2 บอ/กรรมวิธี ทิ้งไวประมาณ 2 

เดือน  

2.3 การเตรียมเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม โดยเพาะเลี้ยงในขาวโพดบดที่นึ่งฆาเชื้อแลวถุงละ 200 กรัม บม

เลี้ยงเชื้อในสภาพอุณหภูมิหองปฏิบัติการเปนเวลา 2-3 สัปดาห 

 2.4 วิธีการปฏิบัติการทดลอง 

 -  หลังการวางวัสดุทดลอง 1-2 เดือน ตรวจสอบจํานวนตัวออนของดวงแรดที่เจริญอยูในวัสดุ

กองลอ วิเคราะหชนิดของกองลอที่ดวงแรดชอบวางไข 

- นําเชื้อราเขียวที่เตรียมไว ใสในกองลอชนิดวัสดุละ 1 บอ/กรรมวิธี/ซ้ําโดยคลุกเชื้อราเขียวใหทั่ว

กองลอที่วางลอไวในสภาพธรรมชาติ ที่เหลืออีก 1 บอไมใสเชื้อรา  

- จากนั้น 1 เดือนตรวจนับตัวออนทีเ่ปนโรคจากเชื้อราและอาการความผิดปกต ิ

2.5  การวิเคราะหขอมูล 

 - วิเคราะหจํานวนตัวออนของดวงแรดเปรียบในแตละวัสดุกองลอตามแผนการทดลอง 

  - วิเคราะหประสิทธิภาพและความสัมพันธของวัสดุกองลอกับเชื้อราเขียวตามแผนการทดลอง 

 

เวลาและสถานที่ 



 เริ่มตน 1 เมษายน 2554 สิ้นสุด 30 กันยายน 2554 ณ สวนเกษตรกร ในจังหวัดสุราษฎรธานี และ 

ประจวบคีรีขันธ จํานวน 3 แปลง 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

  

1. ชนิดของกองลอ 

จากการศึกษาวัสดุกองลอที่ดวงแรดชอบวางไข ทั้ง 3 สถานที่  คือในสวนปาลมน้ํามัน แปลงมะพราว

เกาาที่เกาะพะลวย และแปลงมะพราว จ.ประจวบคีรีขันธ พบวา หลังวางกองลอภายใน 1-1.5 เดือน สามารถพบ

ตัวออนของดวงแรดในมูลวัว และพบในทะลายปาลมเปลาเล็กนอย  ซึ่งตัวออนที่พบในชวงแรกจะเปนตัวหนอนใน

วัยเดียวกันทั้งใน 3 สถานที่ แสดงวา ดวงแรดวางไขเพียงครั้งเดียวซึ่งอาจเปนตัวเต็มวัยเพียงตัวเดียววางไขในแตละ

กองลอดวยเชนกัน  โดยตัวเต็มวัยเขาวางไขในกองมูลวัวหมักทันทีหลังวางกองลอ เนื่องจากระยะไขใชเวลา 8-12 

วัน จึงจะฟกเปนตัวหนอน (ศูนยวิจัยปาลมน้ํามัน, 2555) ดังนั้นตัวหนอนที่พบในชวง 1-1.5 เดือนแรก คาดวาจะมี

อายุประมาณ 3 สัปดาห-1 เดือน (ภาพที่ 1 )  

 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวหนอนของดวงแรดที่ตรวจพบในกองลอหลังวางลอ 1- 2 เดือนซึ่งเปนตัวหนอนในวัยเดียวกัน 

 

นอกจากนี้ยังพบตัวหนอนของดวงแรดในทะลายปาลมเปลาแตปริมาณนอยกวาในมูลวัว โดยแปลง

ทดลองที่สุราษฎรธานีจะพบตัวหนอนชากวาในขี้วัว ในขณะท่ีการทดลองที่ จ.ประจวบคีรีขันธสามารถพบตัวหนอน

ไดตั้งแตเดือนแรกหลังการวางกองลอ ซึ่งอาจเปนไปไดที่ทะลายปาลมที่ใชที่สุราษฎรธานีอาจยังใหมกวาทะลาย

ปาลมในการทดลองที่ประจวบคีรีขันธ สวนในขุยมะพราวและปุยหมักไมพบตัวออนของดวงแรด(ตารางที่ 1) และ

จากการตรวจสอบจํานวนตัวหนอนในระยะตอมา พบวาในมูลวัวมีจํานวนตัวหนอนสูงสุดหลังวางกองในชวง 1-3 

เดือนแรก ทั้ง ในแปลงปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี  และแปลงมะพราว จ.ประจวบคีรีขันธ (ตารางที่ 2) จากผลการ

ทดลองนี้ แสดงวาดวงแรดชอบ วางไขในมูลวัวมากกวาวัสดุลอชนิดอื่น รองลงมาคือทะลายปาลมน้ํามันซึ่งตองผาน

การยอยสลายมาแลวระยะหนึ่งตัวเต็มวัยจึงวางไข ดังนั้นเพื่อปองกันไมใหดวงแรดแพรพันธุ เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว



รวมดวย หรือในคอกปศุสัตวใกลเคียงแหลงปลูกมะพราว หรือปาลมน้ํามัน และโรงงานปาลมน้ํามันที่ตั้งใกลแหลง

ปลูกปาลม ควรมีการจัดการเพื่อปองกันการขยายพันธุของดวงแรด 

 

ตารางที่ 1  จํานวนตัวออนของดวงแรดในวัสดุลอชนิดตางๆ เฉลี่ยตอกองลอหลังวางลอท่ีศูนยวิจัยปาลมน้ํามันและ

เกาะพะลวย อ. เกาะสมุย 1.5 เดือน และ ที่ประจวบคีรีขันธ 1 เดือน 
 

ชนิดกองลอ ศูนยวิจัยปาลมน้ํามัน เกาะพะลวย ประจวบคีรีขันธ เฉลี่ย 

มูลวัว 27.9 15.8 47 30.23 

ทะลายปาลม 0 0 16 5.3 

ขุยมะพราว 0 0 0 0 

ปุยหมัก 0 0 0 0 

หมายเหตุ   ขอมูลเฉลี่ยจาก 5 ซ้ําๆ ละ 2 ซ้ํายอย    

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่2 แสดงจํานวนตัวออนเฉลี่ยตอกองลอหลังการวางกองลอในชวงเวลาตางๆ 

 

ชนิดกองลอ 
ศูนยวิจัยปาลมน้ํามัน ประจวบคีรีขันธ 

หลัง  1.5 ด. หลัง 2 ด. หลัง 2.5  ด.    หลัง  1 ด. หลัง 1.5 ด. หลัง  2 ด. หลัง  2.5 ด. 

มูลวัว 10.6 31.6 22.2   54.2 61.2 61.2 61.2 

ทะลายปาลม 0 11.8 4   6 18.8 23.6 26.6 

ขุยมะพราว 0 0 0.6   0 0 0 0 

ปุยหมัก 0 0 0   0 0 0 0 

หมายเหตุ  ไมสามารถวิเคราะหความสัมพันธของชนิดกองลอกับประสิทธิภาพของเชื้อราได 

       ขอมูลเฉลี่ยจาก 5 ซ้ํา ของการทดลองที่ไมใสราเขียว 

 

2. ประสิทธิภาพของเชื้อราเขียวในวัสดุกองลอชนิดตางๆ 

เนื่องจากดวงแรดชอบวางไขเฉพาะในมูลวัวและทะลายปาลม  จึงไมสามารถวิเคราะหขอมูล

ความสัมพันธของชนิดกองลอและประสิทธิภาพของเชื้อราได แตจากการตรวจสอบการติดเชื้อและการตายของตัว

ออนดวงแรดพบวา ตัวออนติดเชื้อและตายภายใน 0.5 เดือนแรกหลังการใสเชื้อในกองลอ (ภาพที่ 2) แสดงวาเชื้อ

ราเขียวเมตาไรเซียมมีประสิทธิภาพท้ังดานความสามารถในการเจริญในขี้วัวและในทะลายปาลมที่ยอยสลาย และมี



ประสิทธิภาพในการเขาทําลายตัวออนไดดี จากผลการศึกษาในแปลงมะพราว จ.ประจวบคีรีขันธ พบวา เชื้อรา

เขียวมี ประสิทธิภาพในการเขาทําลายตัวออนดวงแรดไดดี ภายใน 0.5-1.5 เดือน พบวาสามารถกําจัดตัวออนดวง

แรดไดถึง 100% (ตารางที ่3)   

 

 
ภาพที่ 2 การติดเชื้อและการตายของหนอนดวงแรดที่ตรวจพบในกองลอหลังใสเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม 

 

ตารางท่ี 3 จํานวนตัวออนของดวงแรดที่ตายจากเชื้อราเมตาไรเซียมหลังการใสเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ในสถานที่

ทดลองแปลงมะพราวของเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ  

ชนิดกองลอ กอนใสเชื้อ 

หลังใสเชื้อ 0.5 เดือน หลังใสเชื้อ 1 เดือน หลังใสเชื้อ  1.5 เดือน 

ตาย/ติดเชื้อ 
ไมติด

เชื้อ 
ตาย/ติดเชื้อ ไมติดเชื้อ ตาย/ติดเชื้อ ไมติดเชื้อ 

มูลวัว 39.8 24.2 

(60.8%) 

17.6 

(44.2%) 

37.8 

(95%) 

2 

(5%) 

39.8 

(100%) 

0 

ทะลายปาลม 26 19.8 

(76%) 

6.2 

(23.8%) 

19.4 6.6 26 

(100%) 

0 

ขุยมะพราว 0 - - - - - - 

ปุยหมัก 0 - - - - - - 

หมายเหตุ  ภาชนะท่ีใสกองลอ คือ บอปูนซีเมนต 

 



สวนผลการทดลองใน แปลงปลูกปาลมน้ํามัน จ.สุราษฎรธานี พบวา ชวงแรกดวงแรดจะวางไขเฉพาะ

ในมูลวัว สวนในทะลายปาลมนั้นจะพบตัวออน หลังจากวางกองลอไวแลวประมาณ 1-2 เดือน (ตารางที่ 4) ซึ่งอาจ

เปนไปไดที่ทะลายปาลมที่นํามาใชในชวงแรกอาจยังใหมอยู ดวงแรดจึงไมมาวางไข ผลการตรวจสอบการเขา

ทําลายตัวออนดวงแรดของเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในมูลวัว พบวามีประสิทธิภาพในชวง 1 เดือนแรกของการใส

เชื้อลงในกองลอ หลังจากนั้นประสิทธิภาพของเชื้อราอาจจะลดลง เนื่องจากไดดําเนินการในแปลงปาลมน้ํามันที่มี

การใสปุยในการดูแลรักษาแตละปในปริมาณคอนขางมากโดยเฉพาะปุยไนโตรเจนซึ่งมีผลทําใหเชื้อราเขียวเมตาไร

เซียมมีการเจริญเติบโตลดลง  ซึ่งผลที่ไดนี้เปนเชนเดียวกับงานวิจัยของ เสาวนิตยและคณะ (2548) ที่ศึกษาหา

ปริมาณยูเรียที่เหมาะสมโดยเลี้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ผลการทดลองพบวา การไมใสยูเรียหรือการเติมยูเรีย

เพียง 0.5% ใหปริมาณโคนิเดียและเปอรเซ็นตการงอกไมแตกตางกัน ซึ่งนาจะเปนไปไดวาเชื้อราเขียวมีความตองการ

ยูเรียเพื่อการเจริญเติบโตในปริมาณที่นอยมาก หรืออาจจะไมจําเปนเลย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทรงศักดิ์ (2543) 

ที่ทําการเลี้ยงเชื้อรา Rhizopus oligosporus บนกากมันสําปะหลัง พบวา หากเติมยูเรียสูงกวา 2.5% จะมีผลให

การเจริญเติบโตของเชื้อราลดลงอยางเห็นไดชัด โดยในการทดลองครั้งนี้จะเห็นวาจากการตรวจสอบในชวง 2 

เดือนหลังใสเชื้อยังพบวามีตัวหนอนที่มีชีวิตอยู (ตารางที่ 4) จากขอมูลในตารางที่ 4 ในมูลวัวที่ใสเชื้อราเมตาไร

เซียม จะเห็นวามีตัวหนอนที่ตายเนื่องจากติดเชื้อและตัวหนอนที่ปกติมีจํานวนนอยกวาที่พบกอนใสเชื้อ ทั้งนี้

เนื่องจากตัวออนของดวงแรดอาจจะหนีออกจากภาชนะ โดยตัวหนอนจะมีปากท่ีแข็งแรงสามารถกัดตะกราและมุด

หนีออกจากภาชนะที่ใสได จากการตรวจสอบพบวามีตัวหนอนที่ติดเชื้อราบางสวนฝงตัวอยูในดิน (ภาพที่  3) และ

ตัวหนอนที่ติดเชื้อตายบางสวนอาจเนา เนื่องจากภาชนะใสวัสดุกองลอมีน้ําทวมขังในชวงที่มีฝนตก 

 
ภาพที่  3 ภาชนะท่ีเสียหายจากการกัดและมุดหนีของตัวหนอนซึ่งบางสวนที่ติดเชื้อฝงตัวตายอยูในดินนอกภาชนะ 

 

ตารางท่ี 4 จํานวนตัวออนของดวงแรดที่ตายจากเชื้อราเมตาไรเซียมหลังการใสเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ในสถานที่

ทดลองแปลงปาลมน้ํามันศูนยวิจัยปาลมน้ํามัน จ.สุราษฎรธานี  
 

ชนิดกองลอ 
กอนใส

เชื้อ 

หลังใสเชื้อ  1 เดือน หลังใสเชื้อ  2 เดือน 

หมายเหตุ ตาย/ติด

เชื้อ 

ไมติดเชื้อ ตาย/ติด

เชื้อ 

ไมติดเชื้อ 

มูลวัว 45.4 26.8 

(59%) 

8.8 

(19.4%) 

12.4 10.6 ตัวออนของดวง

แรดสามารถกัด



ทะลายปาลม 0 - - - - ตะกราออกได 

ขุยมะพราว 0 - - - - 

ปุยหมัก 0 - - - - 

หมายเหตุ  ภาชนะท่ีใสกองลอคือตะกราพลาสติกใสผลไมขนาดใหญ  

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

1. วัสดุที่ดวงแรดชอบวางไข เพื่อแพรพันธุ คือ มูลวัว รองลงมา คือ ทะลายปาลมน้ํามันเกา  

2. เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมมีประสิทธิภาพในการกําจัดตัวออนของดวงแรดไดดีในชวง 0.5-2 เดือน 
 

ดังนั้น เพื่อปองกันไมใหดวงแรดแพรพันธุ ในแหลงปลูก การสงเสริมใหใสเชื้อราเมตาไรเซียมในกองมูล

ปศุสัตวของคอกเลี้ยงในแปลงปลูก หรือในคอกปศุสัตวใกลเคียงแหลงปลูกมะพราว หรือปาลมน้ํามัน  และกอง

ทะลายปาลมที่เปนวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่ตั้งใกลแหลงปลูกปาลม และมะพราว สามารถลด

การแพรพันธุของดวงแรดไดระดับหนึ่ง 

 

คําขอบคุณ 

 

ขอขอบพระคุณกรมวิชาการเกษตร ที่ใหเงินทนุสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ 
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