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4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  เมธาสิทธิ์ คนการ   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
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5. บทคัดย่อ 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพรูปแบบการใช้ชีวภัณฑ์ราเขียวเมตาไรเซียมในการควบคุมด้วงแรดในสภาพ

ไร่ ท าการทดสอบในพ้ืนที่แปลงปลูกมะพร้าวน้ าหอมจ านวน 300 ไร่ ของเกษตรกร อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2562 เพ่ือหาวิธีการหรือรูปแบบการประยุกต์ใช้เชื้อรา
เขียวเมตาไรเซียม Metarhizium anisopliae สายพันธุ์ DOA-M5 ในสภาพไร่ ท ากองกับดักจ านวน 20 กอง 
วางแผนการทดลอง แบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี โดยใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ การหว่านชีวภัณฑ์ราเขียวเม
ตาไรเซียมรูปแบบอัดเม็ด การพ่นเชื้อราเขียว การอัดเชื้อราเขียวลงกองกับดักโดยใช้เครื่อง Soil injection การ



ใส่เชื้อสด และการไม่ใส่เชื้อ ผลการทดสอบจากการเก็บข้อมูลในสภาพไร่ทั้ง 3 ครั้ง พบการติดเชื้อของหนอน
ด้วงแรดในสภาพธรรมชาติน้อยมาก โดยครั้งที่ 1 พบหนอนด้วงแรดติดเชื้อเมตาไรเซียมด้วยวิธีการพ่นเชื้อ 
33.33 เปอร์เซ็นต ์ครั้งที่ 2 พบหนอนด้วงแรดติดเชื้อเมตาไรเซียมในการหว่านชีวภัณฑ์อัดเม็ด 2.04 เปอร์เซ็นต์ 
และการใส่เชื้อสด 3.85 เปอร์เซ็นต์ และในครั้งที่ 3 พบหนอนด้วงแรดติดเชื้อเมตาไรเซียมโดยวิธีพ่นเชื้อ 2.22 
เปอร์เซ็นต์ วิธีการอัดเชื้อ 6.25 เปอร์เซ็นต์ และการใส่เชื้อสด 11.76 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามเมื่อน าหนอน
จากกองกับดักแต่ละกรรมวิธีมาตรวจเชื้อแฝง (latent infection) พบว่าทุกกรรมวิธีที่เก็บมาติดเชื้อราเขียว 
100 เปอร์เซ็นต์ ในห้องปฏิบัติการ ปัจจัยที่ท าให้หนอนด้วงแรดมีการติดเชื้อในสภาพธรรมชาติน้อยในการ
ทดสอบครั้งนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ขนาดกองกับดักไม่สัมพันธ์กับปริมาณเชื้อราเขียวที่ใส่ในกอง 
สภาพวัสดุในกองที่แห้งเกินไป ความชื้นในกองขณะทดสอบ รวมทั้งชนิดของด้วงแรดในพื้นที่ท่ีท าการทดสอบ  

 
Abstract 
The comparison of efficiency in Metarhizium biopesticide formulation for control Rhinoceros 

beetles in coconut plantation which conducted in aroma coconut plantation 300 Rai in Cha-

am, Phetchaburi Province during October 2560 - September 2562, for the suitable method for 

applied Metarhizium anisopliae strain DOA-M5.  The experiment was conducted in artificial 

breeding sites (ABS) about 20 treatments on RCB with 4 replications following 5 treatment by 

using various treatment, for example, the scatter of Metarhizium BCA, spaying of Metarhizium 

spore solution, Soil injection by using spore solution from fresh culture and control.  The 

results of 3 experiments were showed the low infected of larvae in the natural condition 

which first experiment was 33. 3%  by using spaying of spore solution treatment, second 

experiment was 2.04% by using the scatter of Metarhizium BCA treatment and 3.85% of fresh 

culture.  The third experiment was 2. 22% by using soil injection and 11. 76%.  However, the 

larvae which collected from all experiments were infected 100% in laboratory. The factors of 

infected larvae revealed very low number in the natural condition for this experiment which 

depended on the size of ABS interrelated with the number of fungal conidia, the condition of 

ABS which very dry and the relative humidity in ABS including the species of rhinoceros beetle 

in the area experiment.  

 
6. ค าน า  



การประยุกต์ใช้เชื้อราโรคแมลง (entomopathogenic fungi ) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช เป็น
ทางเลือกหนึ่งเพ่ือลดการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เชื้อรา
เขียว Metarhizium spp. เป็นเชื้อราโรคแมลงที่มีความสามารถในการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้และได้มี
การศึกษากันอย่างกว้างขว้างโดยทั่วไป ส าหรับกรมวิชาการเกษตรนั้นได้มีรายงานการวิจัยผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของเชื้อรา M. anisopliae สายพันธุ์ DOA-M5 ที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันก าจัดด้วงแรด
มะพร้าว (Oryctes rhinoceros) ทั้งในสภาพห้องปฏิบัติการและอัตราการใช้ในสภาพไร่ (เสาวนิตย์ และคณะ, 
2557) อย่างไรก็ตามงานวิจัยดังกล่าวยังขาดความสมบูรณ์ เนื่องจากยังไม่ได้น าไปประยุกต์ใช้ในสภาพไร่อย่าง
จริงจัง หรือรูปแบบ การน าไปใช้ในสภาพไร่ร่วมกับวิธีเกษตรผสมผสานแบบอ่ืนที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และ
ง่ายในการปฏิบัติงานของเกษตรกร  

ดังนั้นการหาวิธีการหรือรูปแบบการปฏิบัติงานในการประยุกต์ใช้เชื้อรา  Metarhizium 
anisopliae สายพันธุ์ DOA-M5 ในสภาพไร่เพ่ือเป็นแนวทางลดการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชร่วมกับวีธี
การต่างๆ โดยเฉพาะรูปแบบการฉีดพ่นสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช  เช่น Mist blower Soil 
injection และ Power sprayer จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้เชื้อรา
เขียวเมตาไรเซียม 

 
 

7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 

1.  เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม Metarhizium anisopliae สายพันธุ์ DOA-M5 ที่มีประสิทธิภาพในการ

ควบคุมด้วงแรด ในรูปแบบผง อัดเม็ด และเชื้อสด 

2.  Potato Dextrose Agar (PDA) 

3.  Potato Dextrose Broth (PDB) 

4.  เครื่องนับสปอร์ (Hemacytometer) 

5.  เครื่องเขย่าผสมสาร (Vortex) 

6.  หม้อนึ่งความดัน (Autoclave) 

7.  ตู้เขี่ยเชื้อ 

8.  กล้องจุลทรรศน์ 

9.  ที่ดูดสปอร ์(Micropipette) 

10. บีกเกอร์ ขนาด 250, 500 และ 1,000 มล. 

11. กระบอกตวง ขนาด 250, 500 และ 1,000 มล. 

12. ฟลาสก ์ขนาด 250 และ 500 มล. 



- วิธีการ 
1.การผลิตเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม  
เลี้ยงขยายเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในอาหารเหลว (PDB) โดยตัดชิ้นวุ้นที่มีเชื้อราเขียวประมาณ 1 x 1 

เซนติเมตร ถ่ายใส่ลงใน flask อาหารเหลว น าไปเลี้ยงบนเครื่องเขย่า ที่ความเร็วรอบ 180 รอบ/นาที เป็น
เวลานาน 4 วัน ตรวจเช็คการปนเปื้อนของเชื้ออ่ืนด้วยกล้องจุลทรรศน์ก่อนจะน ามาเลี้ยงเพ่ิมปริมาณบนข้าวโพดบด
หยาบ โดยเตรียมข้าวโพดบดหยาบ 200 กรัม เติมน้ า 200 มิลลิลิตร ปิดปากถุงด้วยจุกส าลีและหุ้มทับด้วย
กระดาษ น าไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121°ซ ความดัน 15 ปอนด์/ ตารางนิ้ว เป็นเวลา 20 นาที ปล่อยทิ้งไว้ให้
เย็น แล้วจึงถ่ายหัวเชื้อที่เตรียมไว้ใส่ในอัตรา 1 มล./ถุง คลุกให้เชื้อ กระจายทั่วอาหาร น าไปเลี้ยงที่อุณหภูมิห้อง 
(27+3°ซ) เป็นเวลานาน 14 วัน 

2. การเตรียมเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในรูปแบบผงอบแห้ง (dry conidia)  
น าเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมที่เลี้ยงบนข้าวโพดบดหยาบ อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 50±2ºซ เป็นเวลา 

1 วัน จากนั้นท าให้แห้งโดยวิธีดูดความชื้น (desiccator) ทิ้งไว้ประมาณ 3-5 วัน แยกโดยใช้ตะแกรงร่อน น าเข้า
เครื่องเขย่า เพ่ือเก็บผงโคนิเดีย จากนั้นน ามาผงโคนิเดียผสมทัลคัมในอัตราส่วน (1 : 50) และเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น 
7±2ºซ จนกว่าจะน ามาทดสอบ 

3. การผลิตชีวภัณฑ์เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในรูปแบบอัดเม็ด 
น าเชื้อราเขียวที่เลี้ยงขยายเพ่ิมปริมาณตามวิธีการในข้อที่ 1 มาผลิตในรูปแบบอัดเม็ดตามวิธีของ 

(เสาวนิตย์ และคณะ 2561) และเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น 7±2ºซ จนกว่าจะน ามาทดสอบ  
แผนการทดลอง : วางแผนการทดลอง แบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี ดังนี้  
กรรมวิธีที่ 1 หว่านเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมรูปแบบเม็ด อัตรา 400 กรัม/กองกับดัก 
กรรมวิธีที่ 2 พ่นเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมรูปแบบผง อัตรา 400 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

โดยใช้เครื่องยนต์พ่นสารแบบสะพายหลัง  
กรรมวิธีที่ 3 อัดเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมรูปแบบผงลงใน อัตรา 400 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

กองกับดัก โดยใช้เครื่อง Soil injection  
กรรมวิธีที่ 4 ใส่เชื้อสด    อัตรา 400 กรัม/กองกับดัก 
กรรมวิธีที่ 5 ไม่ใส่เชื้อ   

หมายเหตุ : กรรมวิธีที่ 1 – 4 ความเข้มข้นโคนิเดียเชื้อ = 108 โคนิเดีย/กรัม  
 
การทดสอบประสิทธิภาพ 
ท ากองกับดัก โดยกั้นบ่อขนาดความจุ 2 x 2 x 0.50 เมตร ใส่เศษวัสดุจ าพวกมะพร้าวสับและปุ๋ยคอก 

ในอัตรา 2:1 ลงในบ่อให้เต็มคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 เดือน ตรวจนับจ านวนหนอนก่อนการใส่

เชื้อราเขียวตามกรรมวิธีต่างๆ เมื่อพบหนอนจึงท าการทดสอบประสิทธิภาพโดยใส่เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมตาม

กรรมวิธีต่างๆ หาวัสดุคลุมกองกับดักหลังจากพ่นเชื้อราเขียว ตรวจผลเดือนละ 1 ครั้ง (ประมาณ 1-2 เดือน) 



การบันทึกข้อมูล 
- นับจ านวนหนอนด้วงแรดที่ติดเชื้อเพ่ือเปรียบเทียบในแต่ละกรรมวิธี  
- บันทึกระยะเวลาในการท าให้หนอนด้วงแรดติดเชื้อในแต่ละกรรมวิธี 
- วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติท่ีเหมาะสม 

- เวลาและสถานที่ : เริ่มต้น ตุลาคม 2560 สิ้นสุด กันยายน 2562 
- กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 
- แปลงปลูกมะพร้าวน้ าหอมของเกษตรกร อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพรูปแบบการใช้ชีวภัณฑ์ราเขียวเมตาไรเซียมในการควบคุมด้วงแรดในสภาพ
ไร่ ท าการทดสอบในพ้ืนที่แปลงปลูกมะพร้าวน้ าหอมจ านวน 300 ไร่ ของเกษตรกร อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี (รูปภาพที่ 1) จากการส ารวจพ้ืนที่เบื้องต้นโดยวิธีประเมินด้วยสายตา พบว่ามีการระบาดของด้วงแรด
ในแปลงมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ก่อนการทดสอบได้ข้อมูลจ านวนด้วงแรดในแปลงมะพร้าวจากการติดตั้งกับ
ดักฟีโรโมนของเกษตรกรโดยใช้วิธีการ trapping pheromone ด้วยสารเคมี (ethyl-4-methyloctanoate) 
ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการศึกษาจ านวนประชากรของด้วงแรดมะพร้าว และ Integrated Pest Management 
ในประเทศมาเลเซีย (Ramle et al., 2011 and Ramle and Kamarudin, 2014) เกษตรกรติดตั้งกับดักฟีโร
โมน จ านวน 6 จุด รอบบริเวณแปลงปลูกมะพร้าว พบว่าในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 มีจ านวน
ประชากรด้วงแรดสร้างความเสียหายให้กับต้นมะพร้าวกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ (ตารางที่ 1, รูปภาพที่ 2) และจาก
การตรวจสอบลักษณะพบเป็นด้วงแรดชนิดใหญ่ (large coconut beetle : Oryctes gnu Mohner) มากกว่า
ด้วงแรดชนิดเล็ก (coconut rhinoceros beetle : Oryctes rhionoceros L.) โดยพบเป็นด้วงแรดชนิดใหญ่ 
ประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ และพบจ านวนด้วงแรดชนิดเล็กประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ (รูปภาพที่ 3) ซึ่งโดย
ปกติด้วงแรดชนิดใหญ่จะพบบริเวณจังหวัดชุมพรลงไปทางภาคใต้ (ซี.พี.ไอ, 2517)  

การทดสอบวิธีการที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ด าเนินการทดสอบระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยการท ากองกับดัก (Artificial breeding site, ABC) จ านวน 
20 กอง (รูปภาพที่ 4) กระจายในพ้ืนที่แปลงมะพร้าวเกษตรกร จากนั้นน าชีวภัณฑ์เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม  
M. anisopliae สายพันธุ์ DOA-M5 (รูปภาพที่ 5) ทดสอบตามกรรมวิธีต่างๆ (รูปภาพที่ 6) วางแผนการทดลอง 
แบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี โดยใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ การหว่านชีวภัณฑ์เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมรูปแบบ
อัดเม็ด การพ่นเชื้อราเขียว (ตามรูปแบบกรรมวิธีการพ่นผงชีวภัณฑ์ Ramle et al. (2006)) การอัดเชื้อราเขียว
ลงกองกับดักโดยใช้เครื่อง Soil injection การใส่เชื้อสด และการไม่ใส่เชื้อ จากการเก็บข้อมูล 3 ครั้งในพ้ืนที่ 
พบว่าหนอนด้วงแรดมีการติดเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในแต่ละกรรมวิธีมีจ านวนไม่มากทั้ง 3 ครั้ง (ตารางที่ 2) ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลในวันที่ 26 กันยายน 2561 พบหนอนด้วงแรดติดเชื้อเมตาไรเซียมในกรรมวิธี
ที่ 2 (พ่นเชื้อผง) 33.33 เปอร์เซ็นต์ และไม่พบการติดเชื้อของหนอนด้วงแรดในกรรมวิธีอ่ืนๆ ที่เหลือ  



ครั้งที่ 2 เก็บข้อมูลในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 พบหนอนด้วงแรดติดเชื้อเมตาไรเซียมในกรรมวิธี
ที่ 1 (ชีวภัณฑ์อัดเม็ด) 2.04 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีที่ 4 (เชื้อสด) 3.85 เปอร์เซ็นต์ และไม่พบการติดเชื้อของ
หนอนด้วงแรดในกรรมวิธีอ่ืนๆ ที่เหลือ 

ครั้งที่ 3 เก็บข้อมูลในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 พบหนอนด้วงแรดติดเชื้อเมตาไรเซียมในกรรมวิธีที่ 
2 (พ่นเชื้อผง) 2.22 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีที่ 3 (อัดเชื้อผง) 6.25 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีที่ 4 (เชื้อสด) 11.76 
เปอร์เซ็นต ์และไม่พบการติดเชื้อของหนอนด้วงแรดในกรรมวิธีอ่ืนๆ ที่เหลือ 

จากการเก็บข้อมูลทั้ง 3 ครั้ง พบหนอนด้วงแรดมีการติดเชื้อในสภาพธรรมชาติน้อยมาก 
การศึกษาในครั้งนีจ้ึงไม่สามารถน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบในแต่ละกรรมวิธีได้   

และจากการเก็บข้อมูลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ไม่พบหนอนติดเชื้อในกองกับดักจึงได้เก็บ
ตัวอย่างหนอนด้วงแรดที่ได้จากกองกับดักในสภาพธรรมชาติ กลับมาตรวจเชื้ออีกครั้งในห้องปฏิบัติการ โดย
เก็บตัวอย่างในแต่ละกรรมวิธี จ านวน 20 ตัว/กรรมวิธี เพ่ือตรวจสอบการติดเชื้อแฝง (latent infection) ใน
ห้องปฏิบัติการ และพบว่าทุกๆ กรรมวิธีที่เก็บมาติดเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม 100 เปอร์เซ็นต์ในห้องปฏิบัติการ 
(ตารางที่ 3, รูปภาพที่ 7) โดยการติดเชื้อราเขียวจะเริ่มในวันที่ 7-8 หลังจากเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าหนอนมีการติดเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในธรรมชาติแล้ว เพียงแต่ต้องการระยะเวลา อุณหภูมิ และ
ความชื้น ในการพัฒนาของเชื้อในตัวแมลง 

ผลการทดลองในครั้งนี้แตกต่างจากงานของเสาวนิตย์  และคณะ (2561) ซึ่งในครั้งนั้นได้ผลิต 
ชีวภัณฑ์เมตาไรเซียมรูปแบบเชื้อสดอัดเม็ด และมีการทดสอบใช้ในพ้ืนที่แปลงปลูกมะพร้าวใน จ.นครปฐม 
และจ.สมุทรสงคราม พบว่าการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อสดอัดเม็ด และเชื้อสด ในอัตรา 400 กรัม/กองกับดัก ขนาด  
1.5 x 1.5 x 0.50 เมตร ท าให้หนอนด้วงแรดติดเชื้อราเขียวไม่แตกต่างกันที่  63.7 และ 61.5 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ 

จากการศึกษาในครั้งนี้ผลการทดลองพบหนอนมีการติดเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในธรรมชาติน้อย
มาก และไม่สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละกรรมวิธีทดสอบได้ อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้ 

1. งานทดลองนี้ท ากองกับดักขนาด 2 x 2 x 0.50 เมตร ซึ่งมีความจุของกองกับดักมากกว่าขนาด
กองกับดักในงานวิจัยของ เสาวนิตย์ และคณะ (2561) ที่ท ากองกับดักขนาด 1.5 x 1.5 x 0.50 เมตร เมื่อใส่
เชื้อราเขียวในอัตรา 400 กรัม/กองกับดัก เท่ากับการทดลองเดิม อาจท าให้เชื้อที่ใส่กระจายได้ไม่ทั่วถึงทั่งกอง
กับดัก เนื่องจากขนาดกองที่ใหญ่กว่าเดิม  

2. จากการเก็บข้อมูลในสภาพธรรมชาติ แปลงทดสอบเป็นมะพร้าวต้นเล็กไม่มีร่มเงา และมีการ
วางกองกับดักในพ้ืนที่โล่งกลางแจ้ง พบว่าเมื่อขุดลงไปในกองกับดัก กองกับดักในขณะที่ขุดมีสภาพค่อนข้าง
แห้งในกอง การให้น้ าเพ่ิมความชื้นในกองกับดักเป็นแบบระบบน้ าหยด ซึ่งบางครั้งพบปัญหาการกระจายน้ าใน
กองไม่ทั่วถึง สภาพวัสดุในกองแห้ง ความชื้นน้อยไม่พอกระตุ้นให้เชื้อรางอกเข้าท าลายแมลง ซึ่งสภาพในแปลง
ทดลองครั้งนี้แตกต่างจากงานของเสาวนิตย์ และคณะ (2561) ซึ่งวางกองกับดักบริเวณแปลงมะพร้าวต้นใหญ่ 
บริเวณพ้ืนที่ที่วางกองกับดักมีร่มเงา วัสดุในกองมีความชื้นสูง และมีการคลุมกองด้วยทางมะพร้าวเพ่ือรักษา
ความชื้นในกอง 



3. การเก็บข้อมูลในสภาพไร่ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องไม่สามารถตรวจสอบการติดเชื้อ
ราเขียวได้ง่าย เนื่องจากเป็นการติดเชื้อราแบบแฝง (latent infection) บนตัวหนอนด้วงแรด หนอนอาจได้รับเชื้อ
แล้วแต่ยังไม่แสดงอาการติดเชื้อราให้เห็น หนอนในสภาพธรรมชาติมีความแข็งแรงสูง ดังนั้นการติดเชื้อตายใน
ธรรมชาติต้องอาศัยระยะเวลาการเข้าท าลายมากกว่าในห้องปฏิบัติการ 

4. ด้วงแรดที่พบในแปลงทดสอบครั้งนี้ส่วนใหญ่ที่พบเป็นด้วงแรดชนิดใหญ่ (large coconut 
beetle: Oryctes gnu Mohner) โดยปกติจะพบตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปทางภาคใต้ (ซี.พี.ไอ, 2517) ซึ่งงาน
ทดสอบชีวภัณฑ์ของ เสาวนิตย์ และคณะ (2561) เป็นงานทดสอบในเขตภาคกลางแถบ จ.นครปฐม และ 
จ.สมุทรสงคราม ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันของชนิดด้วงที่ท าการทดสอบ ดังนั้นการใช้ปริมาณชีวภัณฑ์ตาม
อัตราที่ก าหนดไว้เดิมทีแ่นะน าอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนอัตราใหม่ให้เหมาะสมกับชนิดด้วงแรดที่ท าการศึกษา 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการเก็บข้อมูลทั้ง 3 ครั้ง พบหนอนด้วงแรดมีการติดเชื้อในสภาพธรรมชาติน้อยมาก 
การศึกษาในครั้งนี้ไม่สามารถน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบในแต่ละกรรมวิธีได้  ปัจจัยที่ท าให้หนอนด้วงแรดมี
การติดเชื้อในสภาพธรรมชาติน้อยในการทดสอบครั้งนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ขนาดกองกับดักไม่
สัมพันธ์กับปริมาณเชื้อราเขียวที่ใส่ในกอง สภาพวัสดุในกองที่แห้งเกินไป ความชื้นในกองขณะทดสอบ รวมทั้ง
ชนิดของด้วงแรดในพ้ืนที่ที่ท าการทดสอบ อย่างไรก็ตามเมื่อน าหนอนจากกองกับดักแต่ละกรรมวิธีมาตรวจเชื้อ
แฝง (latent infection) พบว่าทุกกรรมวิธีที่เก็บมาติดเชื้อราเขียว 100 เปอร์เซ็นต์ ในห้องปฏิบัติการ อาจเป็น
เพราะหนอนในสภาพธรรมชาติมีความแข็งแรงสูง การติดเชื้อตายในธรรมชาติต้องอาศัยระยะเวลาการเข้า
ท าลายมากกว่าในห้องปฏิบัติการ และด้วงแรดในพ้ืนที่ที่ท าการทดสอบเป็นคนละชนิดกับที่เคยทดสอบในเขต
ภาคกลาง ดังนั้นอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนอัตราการใส่เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมใหม่ให้มีความเหมาะสมกับชนิด
ด้วงแรดทีจ่ะท าการศึกษาในโอกาสต่อไป  

 
10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ยังไม่สามารถให้ค าแนะน ากับเกษตรกรได้ เนื่องจากยังขาดความ

สมบูรณ์ของข้อมูล จ าเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงวิธีการประยุกต์ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในการควบคุมด้วง

แรดในสภาพไร่ ไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีใดๆ สิ่งส าคัญที่สุดคือ ขนาดกองกับดัก และปริมาณความเข้มข้นของชีว

ภัณฑ์ต้องมีความสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงวัสดุที่ใส่ในกองกับดัก รวมทั้งความชื้นภายในกองกับดัก

ที่มีความเหมาะสม จึงจะท าให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมด้วงแรดในสภาพธรรมชาติ  

 

11. ค าขอบคุณ  



ขอขอบคุณ นางสาววรรณารัตน์ ตัญญะวังรัตน์ (ผู้จัดการแปลงบ้านมะพร้าวน้ าหอมชะอ า) ที่ให้

ความอนุเคราะห์พ้ืนที่แปลงมะพร้าวน้ าหอมในการท างานวิจัยในครั้งนี้  

ขอขอบคุณนางสาวอุทุมพร จนัสีทา ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร และ นางสาวอาภรณ์รัตน ์ ศรสีว่าง 

ต าแหน่งพนักงานประจ าห้องทดลอง ที่ช่วยเก็บข้อมูลและท าให้งานวิจัยครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
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ตารางท่ี 1 จ านวนด้วงแรดมะพร้าวที่ได้จากการติดตั้งกับดักฟีโรโมนจ านวน 6 จุด รอบบริเวณแปลงปลูก 
    มะพร้าวของเกษตรกร อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 

 
เดือน จ านวนตัวเต็มวัยด้วงแรด (ตัว) 

มกราคม 133 
กุมภาพันธ์ 29 
มีนาคม 74 
เมษายน 84 

พฤษภาคม 70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ตารางท่ี 2 ร้อยละของการพบหนอนด้วงแรดที่มีการติดเชื้อ จ าแนกตามกรรมวิธีและลักษณะการติดเชื้อ จากการเก็บข้อมูล 3 ครั้ง ในพ้ืนทีแ่ปลงมะพร้าวเกษตรกร อ าเภอ

ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จ านวนกองกับดักทั้งหมด 20 กอง  

 

กรรมวิธี 

คร้ังท่ี 1 (วันที่ 26 กันยายน 2561) คร้ังท่ี 2 (วันที่ 20 มิถุนายน 2562) คร้ังท่ี 3 (วันที่ 8 สิงหาคม 2562) 

จ านวน

หนอน (ตัว) 

ไม่ติดเชื้อ ติดเชื้อ 

เมตาไรเซียม 

ติด

แบคทีเรีย 

จ านวน

หนอน (ตัว) 

ไม่ติดเชื้อ ติดเชื้อ 

เมตาไรเซียม 

ติด

แบคทีเรีย 

จ านวน

หนอน (ตัว) 

ไม่ติดเชื้อ ติดเชื้อ 

เมตาไรเซียม 

ติด

แบคทีเรีย 

T1 ชีวภัณฑ์ 

อัดเม็ด 
1 

1 

(100%) 
0 0 245 

239 

(97.55%) 

5 

(2.04%) 

1 

(0.41%) 
2 

2 

(100%) 
0 0 

T2 พ่นเชื้อผง 6 
3 

(50%) 

2 

(33.33%) 

1 

(16.67%) 
146 

146 

(100%) 
0 0 45 

41 

(91.11%) 

1 

(2.22%) 

3 

(6.67%) 

T3 อัดเชื้อผง 

ลงกองกับดัก 
30 

30 

(100%) 
0 0 141 

141 

(100%) 
0 0 32 

30 

(93.75%) 

2 

(6.25%) 
0 

T4 เชื้อสด 4 
4 

(100%) 
0 0 78 

75 

(96.15%) 

3 

(3.85%) 
0 17 

15 

(88.24%) 

2 

(11.76%) 
0 

T5 ไม่ใส่เชื้อ 25 
25 

(100%) 
0 0 182 

182 

(100%) 
0 0 8 

8 

(100%) 
0 0 





ตารางท่ี 3  เปอร์เซ็นต์การติดเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (M. anisoliae สายพันธุ์ DOA-M5) ของหนอน 
ด้วงแรดมะพร้าวหลังจากการเก็บตัวอย่างแต่ละกรรมวิธีในแปลง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  
มาตรวจสอบการติดเชื้อแฝงในห้องปฏิบัติการ 

 
กรรมวิธี จ านวนหนอนด้วงแรด เปอร์เซ็นต์การติดเชื้อราเขียว 

เมตาไรเซียม 
T1 ชีวภัณฑ์อัดเม็ด 20 100  
T2 พ่นเชื้อผง 20 100  
T3 อัดเชื้อผงลงกองกับดัก 20 100  
T4 เชื้อสด 20 100  
T5 ไม่ใส่เชื้อ 20 0 

 

 





 

รูปภาพที่ 1 ลักษณะแปลงมะพร้าวน้ าหอม จ านวน 300 ไร่ 
A = ต าแหน่งกองกับดัก จ านวน 20 กับดัก  
B = ลักษณะกองกับดัก 

 

 

A 

B 



 

            
         
รูปภาพที่ 2 ลักษณะของต้นและใบมะพร้าวที่เสียหายจากการเข้าท าลายของตัวเต็มวัยด้วงแรดมะพร้าว 

A และ B = ต้นมะพร้าวที่ถูกด้วงแรดเข้าท าลาย 
C = ลักษณะตัวเต็มวัยด้วงแรดมะพร้าว 
D = ใบมะพร้าวที่ถูกด้วงแรดเข้าท าลาย 

 
 

A B 

C D 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รูปภาพที่ 3  ลักษณะของด้วงแรดมะพร้าว  

A. ด้วงแรดชนิดใหญ่ (Large coconut beetle: Oryctes gnu Mohner)              
B. ด้วงแรดชนิดเล็ก (Coconut rhinoceros beetle: Oryctes rhionoceros L.)   

 
 

 

A 

B 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

                
รปูภาพที่ 4 ลักษณะกองกับดักตัวเต็มวัยด้วงแรดมะพร้าว  

 
 

 





        
  
 
 
 
 
 
 

     
 

        
 

รูปภาพที่ 5 ชีวภัณฑ์เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม M. anisopliae สายพันธุ์ DOA-M5  
 A = ลักษณะเชื้อสดอัดเม็ด 
 B = ลักษณะเชื้อผง 
 C = การเก็บรักษาชีวภัณฑ์เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมรูปแบบเชื้อสดอัดเม็ด 

 
 

A B 

C 





 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 6 การประยุกต์ใช้เชื้อรา M. anisopliae สายพันธุ์ DOA-M5 ตามกรรมวิธีต่างๆ 

               A = กรรมวิธีอัดเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมรูปแบบผงลงในกองกับดัก โดยใช้เครื่อง Soil injection 

               B = กรรมวิธีพ่นเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมรูปแบบผง โดยใช้เครื่องยนต์พ่นสารแบบสายหลัง 

               C = กรรมวิธีใส่เชื้อสด 

               D = กรรมวิธีหว่านเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมรูปแบบเม็ด 

A B 

C D 





 
รูปภาพที่ 7 ลักษณะหนอนด้วงแรดมะพร้าวที่ติดเชื้อ M. anisopliae สายพันธุ์ DOA-M5 
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