
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด  
     

1. ชุดโครงการวิจัย : โครงการวิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววธิี  
2. โครงการวิจัย  : การผลิตและการใช้เชื้อจุลินทรีย์และไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช 

กิจกรรม  : การผลิตและการใช้เชื้อราควบคุมแมลงศัตรูพืช  
3. การทดลอง  : การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราบิวเวอเรีย; Beauveria bassiana  

  (Balsamo) เพ่ือใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช 
        : Selection and Efficacy test of white muscadine fungus, Beauveria bassiana 

  (Balsamo)  to control insect pests 
 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

ชื่อหัวหน้าโครงการ อัมพร  วิโนทัย  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
ชื่อ หัวหน้าการทดลอง เสาวนิตย์  โพธิ์พูนศักดิ์ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช     
ชื่อผู้ร่วมงาน  อิศเรส  เทียนทัด  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  

วิไลวรรณ  เวชยันต ์ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   

 
5. บทคัดย่อ 

การคัดเลือกและพัฒนาวิธีการเลี้ยงเชื้อราบิวเวอเรีย เริ่มในเดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2556 ที่
ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
กรมวิชาการเกษตร การด าเนินงานในปี 2554 ไดเ้ก็บตวัอย่างแมลงเป็นโรคในธรรมชาติ จ านวน 12 ตัวอย่าง 
ได้แก่ เชื้อราจากใบส้มโอ อ.บางขันแตก จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 1 ตัวอย่าง, เชื้อราจากเพลี้ยแป้งมัน
ส าปะหลัง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จ านวน 1 ตัวอย่าง, เชื้อราจากหนอนแทะเปลือกลองกอง จ.จันทบุรี 
จ านวน 1 ตัวอย่าง และเชื้อราจากเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในนาข้าวที่ จ.สุพรรณบุรี จ านวน 9 ตัวอย่าง น ามา
แยกเชื้อให้บริสุทธิ์และส่งจ าแนกเชื้อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพบว่าเป็นเชื้อรา
แมลงจ านวน 3 ชนิด คือ Paecillomyces sp., Lecanicillium sp. และ Isaria sp.  ต่อมาในปี 2555 ไดข้อ
ความอนุเคราะห์ตัวอย่างเชื้อราบิวเวอเรียจากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร (B4) ซึ่งแยกเชื้อได้จากมอดเจาะเมล็ด
กาแฟ เพ่ือใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพกับแมลงศัตรูพืชได้แก่ เพลี้ยแป้งสีชมพู เพลีย้กระโดดสีน้ าตาล หนอน
กระทู้ผัก และหนอนกระทู้หอม โดยท าการทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับเชื้อราบิวเวอเรียจากกรมส่งเสริม
การเกษตร  (B2) และเชื้อราบิวเวอเรียจากศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ (BCC22355 และ BCC31578) ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพพบว่า เชื้อราบิวเวอเรียทั้ง 4 ไอโซเลทมีแนวโน้มในการใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู ได้ดีกว่าเพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาล หนอนกระทู้ผัก และหนอนกระทู้หอม โดยพบว่าเชื้อราบิวเวอเรียสายพันธุ์ชุมพร (B4) ท าให้
เพลี้ยแป้งสีชมพูติดเชื้อได้ 96 – 100% ในขณะที่ผลการทดสอบประสิทธิภาพกับเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลพบการติด



เชื้ออยู่ระหว่าง 3.75 – 12.5%  ส่วนผลการทดสอบประสิทธิภาพกับ หนอนกระทู้ผัก และหนอนกระทู้หอม 
สามารถท าให้ติดเชื้อเพียง 2%   

 
6. ค าน า  

ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจงานดา้นการป้องกันก าจัดศัตรูพืชทางชีวภาพมากขึ้น  วิธีการหนึ่งที่ได้รับความสนใจ
คือการน าเชื้อจุลินทรีย์มาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช  ซึ่งนอกจากมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวเกษตรกรผู้ใช้
รวมทั้งผู้บรโิภคแลว้ ยังไม่ท าใหเ้กิดพิษตกค้างของสารฆ่าแมลงในสภาพแวดล้อม  

เชื้อราขาว Beauveria bassiana เป็นจุลินทรีย์ ทีน่ ามาใชค้วบคุมแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับสาย
พันธุ์ จัดอยู่ใน Phylum: Ascomycota, Class: Sordariomycetes ซึ่งเชื้อราในกลุ่มนี้มักจะเป็นสาเหตุก่อให้เกดิ
โรค “muscadine” ในแมลง โดยใน B. bassiana  มีการเรียกเชื้อราชนิดนี้ว่า “white muscadine” พบว่า
เป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคครั้งแรกกับหนอนไหม (Steinhaus, 1949)  B. bassiana เป็นเชื้อราในดิน  พบ
แพร่กระจายได้ทั่วไป  แมลงอาศัยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Lepidoptera, Coleoptera และ Hemiptera แต่
บางครั้งอาจจะพบในกลุ่ม Diptera และ Hymenoptera ด้วย (Tanada and Kaya, 1993) เชื้อราชนิดนี้ถูก
น ามาผลิตใช้ในทางการค้าภายใต้ชื่อการค้าต่างๆ ในหลายประเทศ เช่น Bea-sin ใน เม็กซิโก, Boverin ใน 
รัสเซีย, Boverol-spofa ใน เช็กโกสโลวาเกีย, Conidia ใน โคลัมเบีย, Mycotrol ใน อเมริกา, Ostrinil ใน 
ฝรั่งเศส และ Proecol ในเวเนซุเอลา เป็นต้น (Wraight et al., 2001) 

ในเมืองไทยมีการศึกษาการน าเชื้อราขาวมาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชมากมาย จากรายงานผลงาน
ค้นคว้าวิจัยตั้งแต่ปี 2525 -2539 โดยมลิวัลย์  ปันยารชุน กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ  กองกีฏ
และสัตววิทยา ได้ท าการศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราดังกล่าวกับแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ พบว่า
สามารถน ามาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิดได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล และหนอนเจาะข้ัวผลเงาะ เป็น
ต้น    เชื้อราขาว (Beauveria bassiana) ได้รับความสนใจจากเกษตรกรกลุ่มผู้ท าการเกษตรปลอดสารพิษเป็น
จ านวนมาก เนื่องจากสามารถใช้ได้กับแมลงหลายประเภททั้งกลุ่มแมลงปากกัด ได้แก่ หนอนผีเสื้อศัตรูพืชชนิด
ต่างๆ และกลุ่มแมลงปากดูดได้แก่ เพลี้ยกระโดด, เพลี้ยไฟ, เพลี้ยแป้ง ฯลฯ ซึ่งศัตรูพืชเหล่านี้ท าความเสียหาย
ให้กับพืชผลเกษตรเป็นจ านวนมาก  การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2554 – 2556 งานวิจัยเชื้อราโรคแมลง
ได้รับอนุเคราะห์เชื้อราบิวเวอเรียจากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรที่ได้มีการเก็บรวบรวมเชื้อราบิวเวอเรียจากมอดเจาะ
ผลกาแฟในแปลงเกษตรกร และได้ท าการคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกได้ทั้ง 8 ไอโซเลท ใน
ห้องปฏิบัติการ จนได้เชื้อราบิวเวอเรียที่มีประสิทธิภาพดีในการใช้ควบคุมมอดเจาะผลกาแฟจ านวน 4 ไอโซเลท 
(ยุพินและคณะ, 2545) ต่อมา ประภาพรและคณะ (2556) ได้น าเชื้อราบิวเวอเรียทั้ง 4 ไอโซเลท มาขยายผลทดสอบ
ประสิทธิภาพในสภาพไร่ และศึกษาถึงวิธีการเลี้ยงขยายปริมาณเชื้อราบิวเวอเรียดังกล่าว  

ในปัจจุบันงานวิจัยเชื้อราโรคแมลงได้รับความอนุเคราะห์เชื้อราบิวเวอเรียจากคุณประภาพร ฉันทานุมัต ิ
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 – 2556  ได้น าเชื้อราบิวเวอเรียดังกล่าวมาศึกษาประสิทธิภาพ
ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดอ่ืนนอกเหนือจากมอดเจาะผลกาแฟ โดยเปรียบเทียบกับเชื้อราบิวเวอเรียสาย



พันธุ์กรมส่งเสริมการเกษตร และสายพันธุ์จากศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ  โดยแมลงที่ใช้ท าการทดสอบได้แก่ เพลี้ยแป้ง
สีชมพู เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล หนอนกระทู้ผัก และหนอนกระทู้หอม เป็นต้น เพ่ือทราบประสิทธิภาพและน าข้อมูล
ที่ได้เพ่ือการตัดสินใจในการน าไปใช้ หรือเผยแพร่ต่อเกษตรกรผู้สนใจต่อไป   

วัตถุประสงค์การทดลอง 
-  ได้ทราบประสิทธิภาพของเชื้อราบิวเวอเรียสายพันธุ์ชุมพร (B4) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชต่างๆ ได้แก่ 

เพลี้ยแป้งสีชมพู เพลีย้กระโดดสีน้ าตาล หนอนกระทู้ผัก และหนอนกระทู้หอม เปรียบเทียบกับเชื้อราบิวเวอเรียสาย
พันธุ์กรมส่งเสริมการเกษตร และสายพันธุ์จากศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ เพ่ือทราบประสิทธิภาพและน าข้อมูลที่ได้เพ่ือ
การตัดสินใจในการน าไปใช้ หรือเผยแพร่ต่อเกษตรกรผู้สนใจต่อไป  

  
7. วิธีด าเนินการ  

- อุปกรณ ์ 
1. เชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) ไอโซเลทต่างๆ 

B2 = กรมส่งเสริมการเกษตร, B4 = บิวเวอเรียสายพันธุ์ชุมพร, BCC22355 = ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ 
และ BCC31578 = ศูนย์พันธุวิศวกรรม 

2.  แมลงศัตรูพืชที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ เพลี้ยแป้งสีชมพู เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล หนอนกระทู้ผัก และหนอน
กระทู้หอม   

3.  ข้าวโพดบดหยาบ  
4.   Potato Dextrose Agar (PDA) 
5.   Potato Dextrose Broth (PDB) 
6.   กล่องเลี้ยงแมลง   
7.   ที่ดูดสปอร์ (Micropipet) 
8.   เครื่องนับสปอร์ (Hemacytometer) 
9.   ตู้เขี่ยเชื้อ 
10.  หม้อนึ่งความดัน (Autoclave) 
11.  กล้องจุลทรรศน์ 
12.  เครื่องเขย่าผสมสาร (Vortex) 
13.  บีกเกอร์ ขนาด 250, 500, 1000 มล. 
14.  กระบอกตวง ขนาด 250, 500, 1000 มล. 
15.  ฟลาสก์ ขนาด 250, 500 มล. 

 



วิธีการ   
เลี้ยงเชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) ทั้ง 4 ไอโซเลท ได้แก่ B2 = กรมส่งเสริมการเกษตร, B4 = 

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร, BCC 22355 = ศูนย์พันธุวิศวกรรม และ BCC 31578 = ศูนย์พันธุวิศวกรรม บนเมล็ด
ข้าวโพดบดหยาบ โดยชั่งเมล็ดข้าวโพดบดหยาบ 200 กรัม เติมน้ า 200 มิลลิลิตร ปิดปากถุงด้วยจุกส าลีและหุ้มทับ
ด้วยกระดาษ น าไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121o ซ  ความดัน 15 ปอนด์/ ตารางนิ้ว เป็นเวลา 20 นาที ปล่อยทิ้งไว้ให้
เย็น แล้วจึงถ่ายหัวเชื้อที่เตรียมไว้ใส่ในอัตรา 2 มล./ถุง คลุกให้เชื้อกระจายทั่วอาหาร น าไปวางบนชั้นที่อุณหภูมิห้อง 
(27 +  3 oซ.) เป็นเวลา 14 วัน   น าถุงเชื้อราบิวเวอเรียที่เลี้ยงได้มา เติมน้ าผสม tween ปริมาตร 200 มิลลิลิตร/ถุง 
เขย่าให้โคนิเดียหลุด ใช้ผ้าขาวบางกรองเศษอาหารที่ปะปนกับสารแขวนลอยโคนิเดีย จากนั้นน าสารแขวนลอยโค
นิเดียที่ได้มาตรวจนับความเข้มข้นของโคนิเดีย ปรับก าลังโคนิเดียเชื้อให้เท่ากันทุกไอโซเลทที่ 1 X 108  โคนิเดีย/มล.  
 
การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราบิวเวอเรีย 

เพลี้ยแป้งสีชมพู Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero   
วิธีการ  เลี้ยงเพลี้ยแป้งสีชมพูบนผลฟักทอง เลือกใช้เพลี้ยแป้งวัย 2 อายุประมาณ 1 เดือน วางแผนการ

ทดลองแบบ CRD 5 กรรมวิธี 5 ซ้ า เตรียมสารแขวนลอยโคนิเดียทุกไอโซเลทที่ 1X108 โคนิเดีย/มล. วาง
แผ่นกระดาษกรองในจานเลี้ยงเชื้อหยดน้ าเพ่ือเพ่ิมความชื้นลงบนแผ่นกระดาษกรอง วางใบมันส าปะหลังโดยหงาย
หลังใบไว้ด้านบน เตรียมทรีตเมนต์ละ 5 จานเลี้ยงเชื้อ (5 ซ้ า) น าเพลี้ยแป้งสีชมพูที่คัดเลือกไว้จุ่มในสารแขวนลอยโค
นิเดียเชื้อแต่ละไอโซเลทที่เตรียมไว้ จากนั้นเขี่ยใส่ใบมันส าปะหลังที่เตรียม จานละ 20 ตัว ดังนั้นใช้เพลี้ยแป้งจ านวน 
100 ตัว/ทรีตเมนต์  control ใช้น้ านึ่งฆ่าเชื้อ ปิดฝาจานเลี้ยงเชื้อ วางไว้ที่อุณหภูมิห้องสังเกตการเป็นโรคทุก 2 วัน  
จดบันทึกข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์  

เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล (Nilaparvata lugens) 
วิธีการ  การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราบิวเวอเรียกับเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล ได้รับความอนุเคราะห์จาก

ห้องปฏิบัติการกรมการข้าวในการใช้สถานที่ทดสอบ รวมทั้งให้ความอนุเคราะห์เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลเพื่อใช้ในการ
ทดสอบ วางแผนการทดลองแบบ CRD 5 กรรมวิธี 4 ซ้ า เตรียมสารแขวนลอยโคนิเดีย ทุกไอโซเลทที่ 1X108 โคนิ
เดีย/มล. ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่เตรียมต้นข้าวอายุ ประมาณ 1 เดือน ใส่กระถาง (กระถางละ 15 – 20 ต้น) ใช้เพลีย้
กระโดดสีน้ าตาลประมาณวัย 3 – 4 ในการทดสอบ ท าให้เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลสลบโดดใช้ co2 เทเพลี้ยกระโดดสี
น้ าตาลที่สลบใส่จานเลี้ยงเชื้อ จานละ 10 ตัว พ่นสารแขวนลอยโคนิเดียเชื้อราขาวไอโซเลทต่างๆ ที่เตรียมไว้บนตัว
เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล (พ่น 3 ครั้ง ใช้สารแขวนลอยโคนิเดียประมาณ 3 มล.) จากนั้นเขี่ยเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลใส่
ต้นข้าวที่เตรียมไว้  จ านวน 10 ตัว/กอข้าว (= 1 ซ้ า) ครอบกระถางด้วยกระบอกพลาสติก  ด้านบนคลุมด้วยมุ้งตา
ข่าย  ท าการเช็คผลทุก  2  วัน หลังการทดสอบ 
หมายเหตุ:  ข้าวที่ปลูกลงกระถางใช้วิธีการเพาะเมล็ด กระถางละ 15 – 20 เมล็ด (1 กอ = 15 – 20 ต้น) 



หนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura (Fabricius) 
วิธีการ  หนอนกระทู้ผักที่ใช้ในการทดลองได้รับความอนุเคราะห์จากงานวิจัยแบคทีเรียและไวรัส กลุ่ม

งานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ วางแผนการทดลองแบบ CRD 5 กรรมวิธี 5 ซ้ า เตรียมสารแขวนลอยโคนิเดีย 
ทุกไอโซเลทที่ 1X108 โคนิเดีย/มล.  เลือกใช้หนอนกระทู้ผักวัย 2 ในการทดสอบ น าหนอนที่เลือกไปจุ่มในสาร
แขวนลอยโคนิเดียเชื้อทั้ง 4 ไอโซเลท ที่เตรียมไว้ ส่วนcontrol ใช้น้ านึ่งฆ่าเชื้อ จากนั้นเขี่ยใส่กล่องอาหารเทียม 
ทรีตเมนต์ละ 50 ตัว (5 ซ้ า/ซ้ าละ 10 ตัว) ปิดฝาจานเลี้ยงเชื้อ วางไว้ที่อุณหภูมิห้องสังเกตการเป็นโรคทุก 2 วัน จด
บันทึกข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ 

หนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua (Hübner) 
วิธีการ  หนอนกระทู้หอม ที่ใช้ในการทดลองได้รับความอนุเคราะห์จากงานวิจัยแบคทีเรียและไวรัส กลุ่ม

งานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ วางแผนการทดลองแบบ CRD 5 กรรมวิธี 5 ซ้ า เตรียมสารแขวนลอยโคนิเดีย 
ทุกไอโซเลทที่ 1X108 โคนิเดีย/มล. เลือกใช้หนอนกระทู้หอมวัย 3 ในการทดสอบ น าหนอนที่เลือกไปจุ่มในสาร
แขวนลอยโคนิเดียเชื้อทั้ง 4 ไอโซเลท ที่เตรียมไว้ ส่วนcontrol ใช้น้ านึ่งฆ่าเชื้อ จากนั้นเขี่ยใส่กล่องอาหารเทียม 
ทรีตเมนต์ละ 50 ตัว (5 ซ้ า/ซ้ าละ 10 ตัว) ปิดฝาจานเลี้ยงเชื้อ วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง สังเกตการเป็นโรคทุก 2 วัน 
จดบันทึกข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์  

 
 การบันทึกข้อมูล   

:  เก็บรวบรวมข้อมูล และจดบันทึกความผิดปกติทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างท าการทดลอง ได้แก่ 
 -  อาการ และการเกิดโรคของแมลงที่ใช้ทดสอบ    
-  ระยะเวลาที่ท าให้เกิดโรค    

:  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ IRRISTAT  
 

เวลาและสถานที่       
เริ่มต้น  ตุลาคม 2553    สิ้นสุด กันยายน 2556 
-   ห้องปฏิบัติการเชื้อราโรคแมลง กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา  

ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร  กรุงเทพฯ 
-   ห้องปฏิบัติการส านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กรุงเทพฯ  

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล  

การคัดเลือกเชื้อราบิวเวอเรีย เริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2553 ซึ่งในขณะนั้นได้เก็บตัวอย่างแมลงเป็นโรคใน
ธรรมชาติ จ านวน 12 ตัวอย่าง ได้แก่ เชื้อราจากใบส้มโอ อ.บางขันแตก จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 1 ตัวอย่าง, 
เชื้อราจากเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จ านวน 1 ตัวอย่าง, เชื้อราจากหนอนแทะเปลือก
ลองกอง จ.จันทบุรี จ านวน 1 ตัวอย่าง และเชื้อราจากเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในนาข้าวที่ จ.สุพรรณบุรี จ านวน 9 
ตัวอย่าง น ามาแยกเชื้อให้บริสุทธิ์และส่งจ าแนกเชื้อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย



การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล ซึ่งในขณะนั้นสามารถจ าแนกเชื้อราแมลงบริสุทธิ์ได้ 3 ชนิด โดยยังไม่ได้ระบุสายพันธุ์
คือ Paecillomyces sp., Lecanicillium sp. และ Isaria sp.  เนื่องจากยังไม่สามารถหาเชื้อราบิวเวอเรียใน
ธรรมชาติได้ ดังนั้นในปี 2555 จึงไดข้อความอนุเคราะห์ตัวอย่างเชื้อราบิวเวอเรียจากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร (B4) 
ซึ่งแยกเชื้อได้จากมอดเจาะเมล็ดกาแฟ เพ่ือใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพกับแมลงศัตรูพืชต่างๆ ได้แก่ หนอนกระทู้ผัก, 
หนอนกระทู้หอม, เพลี้ยแป้งสีชมพู และเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล ในขณะเดียวกันก็ได้ขอความอนุเคราะห์เชื้อราบิวเวอเรีย 
จากกรมส่งเสริมการเกษตร (B2) ซึ่งแยกเชื้อจากเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล รวมทั้งติดต่อขอซื้อเชื้อราบิวเวอเรียจาก
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติจ านวน 2 ไอโซเลท (BCC22355 และ BCC31578) เพ่ือน าเชื้อราจาก
ทั้ง 2 แหล่งมาใช้ในการเปรียบเทียบการทดสอบประสิทธิภาพกับเชื้อราบิวเวอเรียสายพันธุ์ชุมพร (B4) ที่ได้รับ งาน
ทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อราบิวเวอเรียสายพันธุ์ชุมพร (B4) เริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2554 ที่
ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ แมลงศัตรูพืชที่ใช้ในการทดสอบได้แก่ เพลี้ยแป้งสีชมพู 
เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล หนอนกระทู้ผัก และหนอนกระทู้หอม, โดยท าการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจ านวน 3 ครั้ง
ในเวลาที่ต่างกัน เพ่ือยืนยันผลการทดลอง ซึ่งแสดงผลการทดสอบดังนี้ 

 
การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราบิวเวอเรียกับเพลี้ยแป้งสีชมพู 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพพบว่ามีความแตกต่างจากผลการทดสอบกับหนอนกระทู้ผักและหนอนกระทู้

หอม โดยพบว่าเชื้อราบิวเวอเรียทุกไอโซเลทสามารถท าให้เพลี้ยแป้งสีชมพูติดเชื้อได้ตั้งแต่ 60 – 100% จากผลการ
ทดลองครั้งที่ 1 พบว่าไอโซเลท B4, BCC22355 และ BCC31578 ท าให้เพลี้ยแป้งสีชมพูติดเชื้อได้ 96, 97 และ 
99% ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ส่วน B2 ท าให้เพลี้ยแป้งสีชมพูติดเชื้อ 60% ผลการทดลองครั้งท่ี 2 
พบว่าทุกไอโซเลทท าให้เพลี้ยแป้งสีชมพูติดเชื้อได้ดีไม่แตกต่างกันในทางสถิติ โดยพบว่า ไอโซเลท B2, BCC31578, 
B4, BCC22355 ท าให้เพลี้ยแป้งสีชมพูติดเชื้อ 92, 98, 99 และ 100% ตามล าดับ  และในการทดลองครั้งท่ี 3 
ยังคงพบว่าทุกไอโซเลทท าให้เพลี้ยแป้งสีชมพูติดเชื้อได้ดีไม่แตกต่างกันในทางสถิติ โดยพบว่าไอโซเลท B4, 
BCC22355 และ BCC31578 ท าให้เพลี้ยแป้งสีชมพูติดเชื้อได้ 100% ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ส่วน B2 ท าให้
เพลี้ยแป้งสีชมพูติดเชื้อได้ 98% (ตารางท่ี 1) 

 
การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราบิวเวอเรียกับเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
พบว่าเชื้อราบิวเวอเรียทุกไอโซเลทที่น ามาใช้ทดสอบมีประสิทธิภาพต่ าในการท าให้เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล

ติดเชื้อ จากการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อทั้ง 3 ครั้ง พบว่ามีการติดเชื้อราไม่เกิน 25% โดยผลจากการทดลองครั้งที่ 
1 พบว่า เชื้อราบิวเวอเรียไอโซเลท B2 ท าให้เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลติดเชื้อ 23.75% ส่วนไอโซเลท BCC22355, 
BCC31578 และ B4 ท าให้เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลติดเชื้อ 7.5, 10 และ 12.5% ตามล าดับ ผลการทดลองครั้งที่ 2 
พบว่าทุกไอโซเลทให้ผลไม่แตกต่างกันในทางสถิติ โดยไอโซเลท B2, BCC31578, BCC22355 และ B4 ท าให้เพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาลติดเชื้อที่ 5, 5, 1.25 และ 3.75% ตามล าดับ  และในการทดลองครั้งที่ 3 พบว่า ไอโซเลท 
BCC31578 ท าให้เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลติดเชื้อ 18.75% ในขณะที่ไอโซเลท B2, B4 และ BCC22355 ท าให้เพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาลติดเชื้อที่ 2.5, 5 และ 7.5% ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 



 
การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราบิวเวอเรียกับหนอนกระทู้ผัก 
พบว่าเชื้อราบิวเวอเรียทุกไอโซเลทที่น ามาใช้ทดสอบไม่มีประสิทธิภาพในการท าให้หนอนกระทู้ผักติดเชื้อ 

จากการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจ านวน 3 ครั้ง พบว่ามีการติดเชื้อราไม่ถึง 5% ในทุกไอโซเลทที่ท าการทดสอบ 
โดยการทดลองครั้งที่ 1 พบว่า เชื้อราบิวเวอเรียไอโซเลท BCC31578 ของศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ ท าให้หนอนกระทู้
ผักติดเชื้อเฉลี่ย 4% ในขณะที่เชื้อราบิวเวอเรียไอโซเลท B4, BCC22355 และ B2 พบท าให้หนอนกระทู้ผักติดเชื้อ 
2, 1 และ 0% ผลการทดลองครั้งที่ 2 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซนต์การติดเชื้อราบิวเวอเรียให้ผลไม่แตกต่างจากครั้งแรก โดย
พบไอโซเลท B2 ให้หนอนกระทู้ผักติดเชื้อ 2% ส่วนไอโซเลทอ่ืนๆที่เหลือไม่พบการติดเชื้อ และผลการทดลองครั้งที่ 3 
ก็ให้ผลไม่แตกต่างจากใน 2 ครั้งแรกคือพบว่า ไอโซเลท BCC31578 มีการติดเชื้อราเพียง 1% และไม่แตกต่างจาก
เชื้อราบิวเวอเรียไอโซเลทอ่ืนๆที่เหลือ (ตารางที่ 3) 

 
การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราบิวเวอเรียกับหนอนกระทู้หอม 
พบว่าให้ผลทดสอบใกล้เคียงและเป็นไปในทิศทางเดียวกับการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราบิวเวอเรียกับ

หนอนกระทู้ผัก โดยพบว่าผลการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อทั้ง 3 ครั้ง มีการติดเชื้อราสูงสุดเพียง 6% ผลการทดลอง
ครั้งที่ 1 พบว่าไอโซเลท B4 ท าให้หนอนกระทู้หอมติดเชื้อ 2% ในขณะที่ไอโซเลทอ่ืนๆที่เหลือไม่พบการติดเชื้อ การ
ทดลองครั้งที่ 2 พบการติดเชื้อที่ 5, 3, 2 และ 0% ของโอโซเลท BCC31578, BCC22355, B4 และ B2 ตามล าดับ 
และในการทดลองครั้งท่ี 3 พบการติดเชื้อที่ 6, 2, 2 และ 0% ของโอโซเลท BCC31578, BCC22355, B4 และ B2 
ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 

 
จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราบิวเวอเรียสายพันธุ์ชุมพร (B4)  เปรียบเทียบกับสายพันธุ์กรม

ส่งเสริมการเกษตร (B2) และสายพันธุ์จากศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ (BCC22355 และ BCC31578) พบว่าเชื้อทั้ง 4 ไอ
โซเลท ให้ผลการทดสอบเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือมีประสิทธิภาพดีเมื่อใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู มากกว่าเพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาล หนอนกระทู้ผัก และหนอนกระทู้หอม ตามล าดับ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า เชื้อทั้ง 4 ไอโซเลท อาจมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในล าดับพันธุกรรม ท าให้มีความเฉพาะเจาะจงต่อเหยื่ออาศัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่ง
ในอนาคตน่าจะได้มีการพิสูจน์โดยอาศัยเทคนิคทางชีวโมเลกุล เพื่อความชัดเจนในสายพันธุกรรมต่อไป 

   

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราบิวเวอเรียทั้ง 4 ไอโซเลทในห้องปฏิบัติการพบว่า เชื้อราบิวเวอเรีย
ทั้ง 4 ไอโซเลทมีแนวโน้มในการใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู ได้ดีกว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล หนอนกระทู้ผัก และ
หนอนกระทู้หอม โดยพบว่าเชื้อราบิวเวอเรียสายพันธุ์ชุมพร (B4) ท าให้เพลี้ยแป้งสีชมพูติดเชื้อได้ 96 – 100% 
ในขณะที่ผลการทดสอบประสิทธิภาพกับเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลพบการติดเชื้ออยู่ระหว่าง 3.75 – 12.5% และผล
การทดสอบประสิทธิภาพกับหนอนกระทู้ผัก และหนอนกระทู้หอม สามารถท าให้ติดเชื้อเพียง 2%  



10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
พัฒนาต่อ    เผยแพร่ วารสารวิชาการเกษตร  น าไปขยายผลในพ้ืนที่ 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อราบิวเวอเรียไอโซเลทต่างๆ กับเพลี้ยแป้งสีชมพู หลังท าการทดสอบ 
7 วัน โดยใช้ความเข้มข้นของสารแขวนลอยโคนิเดียเชื้อที่ 1X108 โคนิเดีย/มล.  

  
ไอโซเลทเชื้อราบิวเวอเรีย ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อราบิวเวอเรีย1/ของเพลี้ยแป้งสีชมพู  

การทดลองครั้งท่ี 1 การทดลองครั้งท่ี 2 การทดลองครั้งท่ี 3 

B2 (DOAE)  601/ b  92  a 98  a 

B4 (DOA/ชุมพร) 96  a 99  a 100  a 

BCC22355 (ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ) 97  a 100  a 100  a 

BCC31578 (ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ) 99  a 98  a 100  a 

Control 0  c 0  b 0  b 

CV 12.4% 7.2% 2.5% 

  1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวตั้งเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 
ด้วยวธิี DMRT (ค่าเฉลี่ยจาก 5 ซ้ าๆ ละ 20 ตัว)  

 



ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อราบิวเวอเรียไอโซเลทต่างๆ กับเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล หลังท าการ
ทดสอบ 9 วัน โดยใช้ความเข้มข้นของสารแขวนลอยโคนิเดียเชื้อที่ 1X108 โคนิเดีย/มล.   

 
ไอโซเลทเชื้อราบิวเวอเรีย ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อราบิวเวอเรีย1/ของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  

การทดลองครั้งท่ี 1 การทดลองครั้งท่ี 2 การทดลองครั้งที่ 3 

B2 (DOAE)  23.751/a 5  a 2.5  bc 

B4 (DOA/ชุมพร) 12.5  ab 3.75  a 5  bc 

BCC22355 (ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ) 7.5  b 1.25  a 7.5  b 

BCC31578 (ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ) 10  ab 5  a 18.75  a 

Control 0  b 0  a 0  c 

CV 85.6% 145.9% 49.7% 

1/ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวตั้งเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ด้วยวิธี DMRT (ค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ าๆ ละ 10 ตัว) 

  



ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อราบิวเวอเรียไอโซเลทต่างๆกับหนอนกระทู้ผัก หลังท าการทดสอบ 
10 วัน โดยใช้ความเข้มข้นของสารแขวนลอยโคนิเดียเชื้อที่ 1X108 โคนิเดีย/มล.  

 
ไอโซเลทเชื้อราบิวเวอเรีย ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อราบิวเวอเรีย1/ของหนอนกระทู้ผัก2/  

การทดลองครั้งท่ี 1 การทดลองครั้งท่ี 2 การทดลองครั้งท่ี 3 

B2 (DOAE) 01/  b  0  b 0  a 

B4 (DOA/ชุมพร) 2  ab 2  a 0  a 

BCC22355 (ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ) 1  ab 0  b 0  a 

BCC31578 (ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ) 4  a 0  b 1  a 

Control 0  b 0  b 0  a 

CV 175% 306.2% 500% 

  1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวตั้งเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วย
วิธี DMRT (ค่าเฉลี่ยจาก 5 ซ้ าๆ ละ 20 ตัว) 

2/ หนอนกระทู้ผักใช้หนอนวัย 2 
 



ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อราบิวเวอเรียไอโซเลทต่างๆกับหนอนกระทู้หอม หลังท าการทดสอบ 
10 วัน โดยใช้ความเข้มข้นของสารแขวนลอยโคนิเดียเชื้อที่ 1X108 โคนิเดีย/มล.   

 
ไอโซเลทเชื้อราบิวเวอเรีย ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อราบิวเวอเรีย1/ของหนอนกระทู้หอม2/ 

การทดลองครั้งท่ี 1 การทดลองครั้งท่ี 2 การทดลองครั้งท่ี 3 

B2 (DOAE)   01/ b  0  a 0  b 

B4 (DOA/ชุมพร) 2  a 2  a 2  b 

BCC22355 (ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ) 0  b 3  a 2  b 

BCC31578 (ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ) 0  b 5  a 6  a 

Control 0  b 0  a 0  b 

CV 306.2% 226.4% 127.5% 

  1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวตั้งเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 
ด้วยวธิี DMRT (ค่าเฉลี่ยจาก 5 ซ้ าๆ ละ 20 ตัว) 

2/ หนอนกระทู้หอมใช้หนอนวัย 3 

  
  


