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บทคัดย่อ 
เพลี้ยจักจั่น Matsumuratettix hiroglyphicus เป็นแมลงพาหะน าเช้ือไฟโตพลาสมาสาเหตุของโรคใบขาว

อ้อย ซึ่งเป็นโรคที่มีความส าคัญมากที่สุด การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของราสาเหตุโรค
แมลงในการเข้าท าลายเพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus ทั้งระยะตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ โดยใช้รา 2 สกุล 3 ชนิด 
17 ไอโซเลท ผลการทดลองในระยะตัวเต็มวัยพบว่าที่ระดับความเข้มข้น 1x108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ภายหลังฉีดพ่นรา 
12 วัน ราที่มีประสิทธิภาพในการเข้าท าลายดีที่สุด คือ Metarhizium sp. ไอโซเลท BCC30455 ท าให้เพลี้ยจักจั่น
ตาย 55 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ Beauveria bassiana ไอโซเลท BCC26682 ท าให้เพลี้ยจักจั่นตาย 45 เปอร์เซน็ต์ 
ส่วนผลการทดลองในระยะตัวอ่อนพบว่าราที่มีประสิทธิภาพในการเข้าท าลายดีที่สุด คือ M. anisopliae ไอโซเลท 
BCC16000 และ B. bassiana ไอโซเลท BCC20196 ท าให้เพลี้ยจักจั่นตาย 30 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ผลการทดลอง
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ในระยะไข่ ราที่มีประสิทธิภาพดีที่ที่สุด คือ Metarhizium sp. ไอโซเลท BCC16762 ท าให้ไข่ไม่ฟัก 35 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมา คือ M. anisopliae ไอโซเลท BCC22353 ท าให้ไข่ไม่ฟัก 25 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลองสามารถ
คัดเลือกราไอโซเลทท่ีมีประสิทธิภาพน ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมปริมาณแมลงพาหะได้ 
 

ค าส าคัญ : เพลี้ยจักจั่นแมลงพาหะ; โรคใบขาวอ้อย; ราสาเหตุโรคแมลง 
 

Abstract 
The leafhopper Matsumuratettix hiroglyphicus is the vector of phytoplasma which cause the 

sugarcane white leaf disease. It is the most destructive disease of the sugarcane planting. The 
objective of this study was to test the efficiency of the entomopathogenic fungi against this 
leafhopper, the experiment conducted all insect life stages with fungi 2 genus 3 species and 17 
isolates. The result of adult testing revealed that at concentration 1x108 spore/ ml within 12 days 
of spraying, the Metarhizium sp. isolate BCC30455 showed the highest pathogenicity which 55 % of 
mortality. Follow by, Beauveria bassiana isolate BCC26682 was cause 45 % death. For the nymph 
stage, the M. anisoliae isolate BCC16000 and the B. bassiana isolate BCC20196 were show the 
nymph death with 30 %. While the eggs stage, the Metarhizium sp. isolate BCC16762 cause 35 % 
of unhatched and M. anisopliae isolate BCC22353 cause 25 % of unhatched. From the result of 
this experiment, all those mentioned isolates will be selected for control the leafhopper vector. 

 

Keywords: leafhopper vector; sugarcane white leaf disease; entomopathogenic fungal 
 
1. บทน า 

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย
และสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกน้ าตาลและ
ผลิตภัณฑ์จากน้ าตาลได้ปีละหลายหมื่นล้านบาท [1] 
โดยประเทศไทยจัดเป็นประเทศผู้ผลิตน้ าตาลอันดับ 3 
ของโลก รองจากประเทศบราซิลและอินเดยี ซึ่งปริมาณ
ผลผลิตอ้อย (รวมทุกสายพันธ์ุ) ของประเทศไทยภายใน
ปี พ.ศ. 2558 อยู่ที่ 108.90 ล้านตัน และคาดการณ์ว่า
ปริมาณผลผลิตอ้อยภายในปี พ.ศ. 2559 จะมีแนวโน้ม
ลดลงอยู่ที่ 104.38 ล้านตัน [2] ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สาเหตุหลายประการ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งที่สร้างความเสียหายและส่งผลให้อ้อยสูญเสีย
ผลผลิตไปเป็นมูลค่าสูง สาเหตุหนึ่งเกิดจากปัญหาโรค

ใบขาวอ้อย (sugarcane white leaf disease) จัดเป็น
โรคที่ส าคัญของการปลูกอ้อยในประเทศไทยและทวีป
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสาเหตุมาจากเช้ือไฟโต
พลาสมา (phytoplasma) ซึ่งสามารถแพร่ระบาดผ่าน
ทางท่อนพันธุ์อ้อยที่มีเช้ือไฟโตพลาสมาอยู่และมีเพลี้ย
จั ก จั่ น  Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsu-
mura) เป็นแมลงพาหะที่ส าคัญ โดยพฤติกรรมการ
เคลื่อนที่และการดูดกินของแมลงพาหะดังกล่าว มีผล
โดยตรงต่อการแพร่ระบาดของโรคใบขาว เนื่องจาก
เพลี้ยจักจั่นเป็นแมลงปากดูด ภายหลังที่แมลงได้รับเชื้อ
จากการดูดกินน้ าเลี้ยงที่ต้นอ้อยที่เป็นโรคใบขาวอ้อย
แล้ว เช้ือไฟโตพลาสมาจะถูกส่งผ่านไปตามต่อมน้ าลาย 
ท่อทางเดินอาหาร heamolymph อวัยวะสืบพันธุ์  

  9 วนั 
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แล้วเกิดการเพาะขยายเชื้อโรคภายในตัวแมลง โดยเช้ือ
สามารถถ่ายทอดได้ทั้งในระยะตัวเต็มวัยและตัวอ่อน
หรือจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกผ่านทางไข่ได้ [3] 

การควบคุ มแมลง โดย ชีววิ ธี  (biological 
control) เป็นการใช้ศัตรูธรรมชาติของแมลงในการ
ควบคุม โดยใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาช่วยท าลาย
แมลงศัตรู เพื่อลดการควบคุมแมลงศัตรูจากวิธีการใช้
สารเคมีมาส่งเสริมการใช้สารทางชีวภาพ (biopesti-
cide) เป็นการสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ค านึงถึงความปลอดภัยของมนุษย์และสัตว์เป็นส าคัญ 
โดยราสาเหตุโรคแมลง (entomopathogenic fungi) 
เป็นหนึ่งในวิธีการควบคุมแมลงโดยชีววิธี สามารถเข้า
ท าลายแมลงที่อาศัยอยู่ได้ โดยสปอร์ของราจะไปตกที่
บริเวณผิวของตัวแมลง เมื่อได้รับความชื้นและอุณหภูมิ
ที่เหมาะสม สปอร์ของราจะงอกแล้วแทงทะลุผ่านผิว
ช้ันคิวติเคิล (cuticle) และช่องเปิด เช่น รูหายใจหรือ
บาดแผล เข้าไปในตัวแมลงแล้วดูดซึมสารอาหาร 
ท าลายเนื้อเยื่อและระบบอวัยวะต่าง ๆ หรือบางชนิด
อาจปลดปล่อยสารพิษ แล้วขยายเพิ่มจ านวนจนทั่วตัว
แมลง จากนั้นจะปรากฏเห็นเส้นใยหรือไฮฟา (hypha) 
เจริญปกคลุมที่ผิวภายนอกของตัวแมลง [4] ในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการน าราสาเหตุโรคแมลงไป
ประยุกต์ใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูกันอย่างแพร่หลาย 
นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มของการน าราสาเหตุโรค
แมลงมาใช้ควบคุมจ านวนประชากรของแมลงศัตรูยังมี
เพิ่มมากข้ึนในปัจจุบัน 

จากรายงานการศึกษาถึงแนวทางการน ารา
สาเหตุโรคแมลงมาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น 
การใช้รา Metarhizium anisopliae ในการควบคุม
แมลงวันผลไม้  (Ceratitis capitata) [5] การใช้รา 
Beauveria bassiana และรา M. anisopliae ในการ
เข้าท าลายด้วงเจาะล าต้นกล้วย (Odoiporus longi-
collis) ในห้องปฏิบัติการ  [6 ] การประเมินรา B. 

bassiana สายพันธุ์  ATCC 74040 ในการจัดการ
แมลงวันผลไม้ (C. capitata) [7] การใช้ราสาเหตุโรค
แ ม ล ง ใ น ก า ร ท า ล าย ยุ ง ก้ นป ล่ อ ง  ( Anopheles 
funestus) [8] การใช้รา M. anisopliae JEF-003 ที่
จ าแนกได้จากตั วอ่อนของหนอนนก (Tenebrio 
molitor)  ในการควบคุมตัวอ่อนของยุงลายสวน 
(Aedes albopictus) [9] การใช้รา M. anisopliae ไอ
โซเลท PSUM04 ควบคุมเพลี้ยอ่อนผัก (Lipaphis 
erysimi) ในผักคะน้าระบบไฮโดรโปนิกส์ [10] การใช้
รา B. bassiana และ Purpureocillium lilacinum 
ที่อาศัยอยู่ในต้นพืชมาควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย 
(Helicoverpa zea)[11] การทดสอบประสิทธิภาพ
ของสารชีวภัณฑ์ราก าจัดแมลงในการควบคุมด้วงหมัด
ผักแถบลาย (Phyllotreta striolata) ในเบบี้ฮ่องเต้
บนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่ [12] อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับเพลี้ยจักจั่นที่เป็นแมลงพาหะน าโรคใบขาวอ้อย 
M. hiroglyphicus นั้น ยังไม่เคยมีการศึกษาถึงการน า
ราสาเหตุ โรคแมลงมาใ ช้ในการควบคุมจ านวน
ประชากรของแมลงพาหะมาก่อน 

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาวิธีการควบคุมและป้องกันก าจัดเพลี้ยจักจั่นแมลง
พาหะน าโรคใบขาวอ้อยด้วยการใช้ราสาเหตุโรคแมลง
ในสกุล Metarhizium และ Beauveria และเพื่อน ารา
ที่มีประสิทธิภาพไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการลด
ปริมาณประชากรแมลงต่อไป  
 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 
2.1 การเลี้ยงเพ่ิมปริมาณแมลงพาหะเพ่ือใช้

ในการทดสอบ 
โดยดักจับเพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus 

ในอ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ในช่วงที่มีการ
ระบาด คือ เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2558 
โดยใช้กับดักแสงไฟและอุปกรณ์หลอดดูดแมลง ตั้งแต่
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เวลา 18:30 ถึง 20:30 น. น าแมลงที่ได้มาเลี้ยงบนต้น
อ้อยที่มีกรงพลาสติกครอบและมีทรายโรยรอบโคนต้น
เพื่อส าหรับเป็นที่วางไข่และเพิ่มปริมาณ โดยเลี้ยงไว้ใน
ห้องควบคุมอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส  

2.2 ราสาเหตุโรคแมลงท่ีน ามาใช้ทดสอบ 
ราที่น ามาทดสอบนั้น  เป็นราที่ได้รับมาจาก 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  
( National Center for Genetic Engineering and 
Biotechnology)  ประกอบด้วยรา 2 สกุล  3 ชนิด 
( Metarhizium sp., M.  anisopliae แ ล ะ  B. 
bassiana) จ านวน 17 ไอโซเลท ซึ่งคัดเลือกมาจากรา
ที่พบจากตัวแมลงในอันดับ Hemiptera (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 ราสาเหตุโรคแมลง 17 ไอโซเลท ที่ใช้ศึกษา ซึ่งน ามาจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ 
 

ล ำดับ ไอโซเลท ช่ือวิทยำศำสตร ์ อันดับของแมลงอำศัยท่ีพบ 
1 BCC27998 Metarhizium anisopliae Hemiptera 
2 BCC16000 Metarhizium anisopliae Hemiptera 
3 BCC16762 Metarhizium anisopliae Hemiptera 
4 BCC12817 Metarhizium anisopliae Orthoptera 
5 BCC22353 Metarhizium anisopliae Coleoptera 
6 BCC35992 Metarhizium anisopliae Coleoptera 
7 BCC32164 Metarhizium anisopliae Dictyoptera 
8 BCC30455 Metarhizium sp. Hemiptera 
9 BCC22046 Metarhizium sp. Hemiptera 
10 BCC29224 Metarhizium sp. Hemiptera 
11 BCC22355 Beauveria bassiana Hemiptera 
12 BCC20196 Beauveria bassiana Hemiptera 
13 BCC26682 Beauveria bassiana Hemiptera 
14 BCC25948 Beauveria bassiana Hemiptera 
15 BCC19930 Beauveria bassiana Coleoptera 
16 BCC19012 Beauveria bassiana Coleoptera 
17 BCC14482 Beauveria bassiana Coleoptera 

 
2.3 การเตรียมสารแขวนลอยรา  

เลี้ยงราแต่ละไอโซเลทเพื่อเพิ่มจ านวนใน
อาหารเลี้ยงเช้ือ potato dextrose agar (PDA) แล้ว
น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน
หรือจนกว่าราจะสร้างสปอร์สมบูรณ ์จากนั้นเตรียมสาร
แขวนลอยราแต่ละไอโซเลทในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเช้ือ 15 
มิลลิลิตรที่ผสมสาร Tween 80 ที่ความเข้มข้น  0.1 

เปอร์เซ็นต์ ด้วยการขูดโคนิเดียราจากผิวหน้าของ
อาหาร PDA ลงในน้ า ผสมให้เข้ากัน แล้วกรองด้วยผ้า
ขาวบาง เพื่อให้ได้สปอร์ของราแขวนลอยในน้ า เจือจาง
สารแขวนลอยรา แล้วน าไปตรวจนับปริมาณสปอร์ต่อ
ปริมาตรด้วย haemacytometer แล้วน าไปค านวณหา
ความเข้มข้นของสปอร์และปรับระดับความเข้มข้นให้
ได้ 1x108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร [10,13,14] 
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2.4 การทดสอบประสิทธิภาพของราในการ
เข้าท าลายแมลงในระยะตัวเต็มวัยและตัวอ่อน 

ทดสอบประสิทธิภาพของราบนตัวเต็มวัย
และตัวอ่อนเพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus โดยฉีดพ่น
สารแขวนลอยราความเข้มข้นให้ได้ 1x108 สปอร์ต่อ
มิลลิลิตร ลงบนตัวของแมลง หลังจากนั้นน าไปเลี้ยงใน
กรงพลาสติกที่มีต้นอ้อยอยู่ วางกรงเลี้ยงแมลงบนถาด
ที่ใส่น้ าเพื่อรักษาความช้ืน แล้วน าไปเลี้ยงในห้อง 
ควบคุมอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส วางแผนการ
ท ด ล อ ง แ บ บ  completely randomized design 
(CRD) โดยแต่ละไอโซเลทมี 4 ซ้ าการทดลอง ใช้เพลี้ย
จักจั่นซ้ าละ 5 ตัว และใช้น้ ากลั่นผสมสาร Tween 80 
ที่ความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ เป็นกลุ่มควบคุม บันทึก
จ านวนเพลี้ยจักจั่นท่ีตายทุก ๆ วัน เป็นเวลา 12 วัน น า
ซากแมลงที่ตายมาวางบนกระดาษกรองที่ ช้ืน เพื่อ
ตรวจสอบว่ามีสปอร์ของราบนตัวแมลงหรือไม่เมื่อมี
สปอร์ราเกิดขึ้น น ามาตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์และ
น าห่วงเขี่ยเช้ือ (loop) แตะสปอร์รามาเลี้ยงบนอาหาร 
PDA เพื่อเป็นการยืนยันว่าแมลงดังกล่าวตายด้วยราที่
ทดสอบ 

2.5 การทดสอบประสิทธิภาพของราในการ
เข้าท าลายแมลงในระยะไข ่

ทดสอบประสิทธิภาพของราบนไข่เพลี้ย
จักจั่น M. hiroglyphicus โดยคัดเลือกไข่ที่มีลักษณะ
เต่ง ผิวเรียบ มีสีเหลืองอ่อน ปรากฏตาสีแดงของตัว
แมลง มาใส่ในภาชนะพลาสติกขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง 
3 เซนติเมตร ที่มีทรายอยู่ หยดสารละลายแขวนลอยรา
ความเข้มข้น 1x108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ลงไปปริมาตร 
10 ไมโครลิตร แล้วน าไปวางบนกระดาษกรองที่ชุ่มน้ า
ซึ่งอยู่ในจานเพาะเลี้ยง (petri dish) ปิดฝาและพันจาน
เพาะเลี้ยงด้วยพาราฟิล์ม (parafilm) เพื่อเป็นการ
รักษาความช้ืน วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยแต่
ละไอโซเลทมี 4 ซ้ าการทดลอง ใช้ไข่ซ้ าละ 5 ฟอง และ

ใช้น้ ากลั่นผสมสาร  Tween 80 ที่ความเข้มข้น 0.1 
เปอร์เซ็นต์ เป็นกลุ่มควบคุม บันทึกจ านวนไข่ที่ไม่ฟัก
ทุก ๆ 2 วัน เป็นเวลา 12 วัน น าซากไข่ที่ไม่ฟักมา
ตรวจดู เส้นใยของราและความผิดปกติด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ 
 

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ 
3.1 ประสิทธิภาพของราสาเหตุโรคแมลงใน

การเข้าท าลายเพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus 
ผลการวิ จั ยพบว่ าร าที่ น าม าทดสอบ

สามารถท าให้เพลี้ยจักจั่นตายได้ทุกไอโซเลท มีอัตรา
การตายของแมลงระยะตั ว เต็ มวั ยตั้ ง แต่  5-55 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่  2) ทั้งนี้ราที่น ามาใช้ในการ
ทดสอบประสิทธิภาพ เป็นราที่สามารถเข้าท าลายแมลง
อาศัยหรือสามารถก่อให้เกิดโรคได้กับแมลงหลายชนิด
[4] เพลี้ยจักจั่นที่ราไอโซเลทดังกล่าวเข้าท าลายจึงตาย
ได้ทุกไอโซเลท โดยรา 2 ไอโซเลท แรกที่ท าให้อัตรา
การตายของแมลงสูงที่สุด ได้แก่ รา Metarhizium sp. 
ไอโซเลท BCC30455 มีประสิทธิภาพในการเข้าท าลาย
แมลงในระยะตัวเต็มวัยดีที่สุด คือ ที่ระดับความเข้มข้น 
1x108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ท าให้เพลี้ยจักจั่นตาย 55 
เปอร์เซ็นต์ ภายหลังการฉีดพ่นรา 12 วัน รองลงมา คือ 
รา B. bassiana ไอโซเลท BCC26682 ที่ระดับความ
เข้มข้น 1x108  สปอร์ต่อมิลลิลิตร ท าให้เพลี้ยจักจั่น
ตาย 45 เปอร์เซ็นต์ ภายหลังการฉีดพ่นรา 12 วัน จาก
การทดลองพบว่าเพลี้ยจักจั่นเริ่มตายหลังจากฉีดพ่นรา
ในวันที่ 3 แต่ยังไม่มีเส้นใยของราขึ้นปกคลุมตามล าตัว
ของแมลงและจะเห็นเส้นใยที่ผิวภายนอกของแมลง
ชัดเจนภายหลังการตาย 9 วัน (รูปที่ 1ก และ 1ข) 
จากนั้นน าซากแมลงที่ตายด้วยราไปส่องด้วยกล้อง
จุลทรรศน์และน าสปอร์ราที่ปรากฏบนตัวแมลงไป
เพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA พบว่าเมื่อสังเกตภายใต้
กล้องจุลทรรศน์จะปรากฏลักษณะเส้นใยและสปอร์
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ของราบนตัวแมลง ประกอบกับราที่เจริญบนอาหาร 
PDA มีลักษณะโคโลนีเหมือนกับราชนิดนั้น ๆ จึงเป็น
การยืนยันว่าแมลงตายจากราชนิดที่น ามาทดสอบ การ
ทดสอบประสิทธิภาพของรา  Metarhizium และ 
Beauveria กับแมลงระยะตัวเต็มวัยอื่น ๆ เช่น การ
ทดสอบความรุนแรงของราสาเหตุโรคแมลงจ านวน 12 
ไอโซเลท ของ Beauveria และ Metarhizium กับตัว
เต็มวัยเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล (Nilaparvata lugens) 
พบว่ามีช่วงการตายสะสมของแมลงอยู่ที่ 17.2-82.1 
เปอร์เซ็นต์ ภายหลังการให้รา 10 วัน ความรุนแรง
ระหว่างราของไอโซเลทที่ทดสอบมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญ โดย M. flavoviride ไอโซเลท Mf82 และ 

M. anisopliae ไอโซเลท Ma20 มีความรุนแรงมาก
ที่สุดและมีอัตราการตายสะสม 82.1 เปอร์เซ็นต์ และ 
65.4 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ[13] การศึกษาประสิทธิ-
ภาพของรา Metarhizium spp. ไอโซเลทภาคตะวัน-
ออกเฉียงเหนือในการควบคุมแมลงศัตรูที่ส าคัญทาง
เศรษฐกิจ พบว่าการทดสอบกับตัวเต็มวัยยุงร าคาญ 
(Culex quinquefasciatus) ด้วยสารแขวนลอยราที่
ระดับความเข้มข้น 6x108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ให้
ค่า เฉลี่ยอัตราการตายอยู่ ระหว่าง 6.00 -80.67 
เปอร์ เซ็นต์ [15] การทดสอบประสิทธิภาพรา M. 
anisopliae ไอโซเลท Tk4 ต่อการเข้าท าลายปลวก 
(Coptotermes formosanus) พบว่าภายหลังการให ้

 
ตารางที่ 2 ผลของราสาเหตุโรคแมลงในการเข้าท าลายเพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus ในระยะตัวเต็มวัย ตัว

อ่อนและไข่ ภายหลังการฉีดพ่นสารแขวนลอยรา 12 วัน 
 

ล ำดับ ไอโซเลท ช่ือวิทยำศำสตร ์
เปอร์เซ็นต์การตายของแมลง/ไข่ท่ีไม่ฟัก 

ตัวเต็มวัย ตัวอ่อน ไข่ 
- control - 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 
1 BCC27998 Metarhizium anisopliae 10.00±11.55c1/ 5.00±10.00 15.00±19.15b 
2 BCC16000 Metarhizium anisopliae 15.00±19.15bc  30.00±25.82 5.00±10.00b 
3 BCC16762 Metarhizium anisopliae 20.00±0.00bc  25.00±30.00 35.00±25.17a 
4 BCC12817 Metarhizium anisopliae 15.00±10.00bc  10.00±20.00 10.00±11.55b 
5 BCC22353 Metarhizium anisopliae 10.00±11.55c 5.00±10.00 20.00±16.33ab 
6 BCC35992 Metarhizium anisopliae 5.00±10.00c 20.00±0.00 10.00±11.55b 
7 BCC32164 Metarhizium anisopliae 15.00±19.15bc 0.00±0.00 10.00±11.55b 
8 BCC30455 Metarhizium sp. 55.00±34.16a 5.00±10.00 5.00±10.00b 
9 BCC22046 Metarhizium sp. 15.00±10.00bc  5.00±10.00 5.00±10.00b 
10 BCC29224 Metarhizium sp. 5.00±10.00c 0.00±0.00 5.00±10.00b 
11 BCC22355 Beauveria bassiana 20.00±23.09bc  20.00±0.00 0.00±0.00b 
12 BCC20196 Beauveria bassiana 20.00±23.09bc 30.00±47.61 0.00±0.00b 
13 BCC26682 Beauveria bassiana 45.00±37.86ab 10.00±11.55 0.00±0.00b 
14 BCC25948 Beauveria bassiana 10.00±11.55c 10.00±11.55 10.00±20.00b 
15 BCC19930 Beauveria bassiana 30.00±20.00abc 10.00±11.55 10.00±11.55b 
16 BCC19012 Beauveria bassiana 25.00±19.15abc 20.00±16.33 0.00±0.00b 
17 BCC14482 Beauveria bassiana 30.00±25.82abc 15.00±10.00 0.00±0.00b 

1/ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งตามด้วยอักษรที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
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รูปที่ 1 เพลี้ยจักจั่น Matsumuratettix hiroglyphicus ระยะตัวเต็มวัยที่ถูกเข้ำท ำลำยโดยรำ Metarhizium 
sp. BCC30455 (ก) และรำ Beauveria bassiana BCC26682 (ข) ระยะตัวอ่อนวัยที่ 3 ที่ถูกเข้ำ
ท ำลำยโดยรำ Metarhizium anisopliae BCC16000 (ค) ลักษณะของไข่ภำยหลังได้รับสำรแขวนลอย
รำ ไข่ผิดปกติมีสีเหลอืงส้ม (ง) ไข่ผิดปกติพบเส้นใยรำปกคลุม (จ) รำเข้ำท ำลำยตัวอ่อนท่ีฟักในระยะแรก 
(ฉ) 

 
สารแขวนลอยราที่ระดับความเข้มข้น 1x107 สปอร์ต่อ
มิลลิลิตร 2-4 วัน ท าให้ปลวกมีอัตราการตายระหว่าง 
23.3-86.6 เปอร์เซ็นต์ และภายหลังการตาย 4-7 วัน 
พบเส้นใยสีขาวขึ้นปกคลุมและปรากฏสปอร์สีเขียวของ
ราบนซากของปลวก[16] การทดสอบประสิทธิภาพของ
รา M. anisopliae และ B. bassiana ที่แยกได้จาก
เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล พบว่าสารแขวนลอยราที่ระดับ
ความเข้มข้น 1x108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ท าให้เพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาลระยะตัวเต็มวัยตาย 75 และ 58.75 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ [14] การศึกษาประสิทธิภาพ

ของรา B. bassiana ในการเข้าท าลายมวนหญ้า 
(Lygus lineolaris) ด้วงงวงเจาะตา (Anthonomus 
signatus)  และด้ วงงวง เจาะราก  (Otiorhynchus 
ovatus) สตรอเบอรี่ พบว่าสารแขวนลอยราที่ระดับ
ความเข้มข้น 1x107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ท าให้แมลงศัตรู
สตรอเบอรี่มีอัตราการตายอยู่ระหว่าง 23.3-100 
เปอร์เซ็นต์ [17] ดังนั้นประสิทธิภาพในการเข้าท าลาย
แมลงขึ้นอยู่กับความรุนแรง ชนิดและไอโซเลทของราที่
มีความแตกต่างกัน รวมทั้งชนิดของแมลงที่มีลักษณะ
ทางกายภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยในการ
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ขัดขวางการเข้าท าลายแมลงของรา เช่น ความหนาของ
ผนังล าตัวหรือแมลงบางชนิดอาจอยู่ในระยะที่ไม่มีปีก 
ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลชนิดปีกสั้นและเพลี้ยอ่อน
ที่ไม่มีปีก 

ส่วนราที่น ามาทดสอบกับแมลงระยะตัว
อ่ อนวั ยที่  3 มี เ ปอร์ เ ซ็ นต์ ก า รตายตั้ ง แต่  0-30 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) โดยราที่ท าให้เปอร์เซ็นต์การ
ตายของแมลงสูงที่สุด ภายหลังการฉีดพ่นราแล้ว 12 
วัน ได้แก่ รา M. anisopliae ไอโซเลท BCC16000 
(รูปที่ 1ค) และรา B. bassiana ไอโซเลท BCC20196 
มีประสิทธิภาพในการเข้าท าลายแมลงในระยะตัวอ่อน
ดีที่สุด คือ ที่ระดับความเข้มข้น 1x108 สปอร์ต่อ
มิลลิลิตร ท า ให้ เพลี้ยจักจั่ นตาย 30 เปอร์ เซ็นต์  
ภายหลังการฉีดพ่นรา 12 วัน รองลงมา คือ รา B. 
bassiana ไอโซเลท BCC16762 ท าให้เพลี้ยจักจั่นตาย 
25 เปอร์ เซ็นต์  อย่ างไรก็ตาม เมื่ อ เปรียบเทียบ
เปอร์เซ็นต์การตายกับระยะตัวเต็มวัย พบว่าตัวอ่อนมี
เปอร์เซ็นต์การตายน้อยกว่า ทั้งนี้เนื่องจากระยะตัว
อ่อนของเพลี้ยจักจั่นมีการลอกคราบเปลี่ยนวัย ท าให้
สปอร์ราหลุดออกจากตัวแมลงได้ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการต้านทานของแมลงต่อการเข้าท าลายของรา [18] 
เช่นเดียวกับประสิทธิภาพของราในการเข้าท าลาย
แมลงในระยะตัวเต็มวัย คือ ความรุนแรงข้ึนอยู่กับชนิด 
ไอโซเลทของรา รวมทั้งชนิดของแมลง เช่น การ
คัดเลือกรา B. bassiana เพื่อทดสอบความรุนแรงกับ
ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาว 2 ชนิด (Bemisia tabaci และ 
Trialeurodes vaporariorum) ภายใต้ห้องปฏิบัติการ 
พบว่าสารแขวนลอยราที่ระดับความเข้มข้น 1x107 
สปอร์ต่อมิลลิลิตร จากราทุกไอโซเลท สามารถ
ก่อให้เกิดโรคกับแมลงหวี่ขาวได้ทั้ง 2 ชนิด โดยมีช่วง
อัตราการตายระหว่าง 3-85 เปอร์เซ็นต์ [19] การ
ทดสอบประสิทธิภาพของรา B. bassiana ต่อการ
ควบคุมตัวอ่อนแมลงนูน (Polyphylla fullo) ระยะตัว

อ่อนวัยที่ 1, 2 และ 3 พบว่าสารแขวนลอยราที่ระดับ
ความเข้มข้น 4x109 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ท าให้ตัวอ่อน
วัยที่ 1 และ 2 มีอัตราการตายระหว่าง 27.2-79.8 
เปอร์เซ็นต์ และวัยที่ 3 มีอัตราการตายระหว่าง 17.5-
71 .6  เปอร์ เ ซ็นต์  [20 ] การศึกษาผลของรา  B. 
bassiana และ M. anisopliae กับตัวอ่อนตั๊กแตน
หนวดยาว (Uvarovistia zebra) พบว่าสารแขวนลอย
รา B. bassiana และ M. anisopliae ที่ระดับความ
เข้มข้น 5x108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ท าให้แมลงมีอัตรา
การตาย 57.7 และ 55.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ [21] 
การประเมินประสิทธิภาพของรา B. Bassiana ไอโซ
เลท Bb1801 ในการควบคุมตัวอ่อนเต่าทอง (Den-
droctonus valens) พบว่าสารแขวนลอยราที่ระดับ
ความเข้มข้น 1x107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ใช้ระยะเวลาที่
ท าให้แมลงตาย 50 เปอร์เซ็นต์ (lethal time, LT50) 
เท่ากับ 4.60 วัน [22] 

ในขณะที่ราที่น ามาทดสอบกับระยะไข่ ท า
ให้มีเปอร์เซ็นต์ไข่ไม่ฟักตั้งแต่ 0-35 เปอร์เซ็นต์ (ตาราง
ที่ 2) โดยราที่ท าให้เปอร์เซ็นต์ไข่ไม่ฟักสูงที่สุด ท าให้ไข่
มี ลักษณะผิดปกติและปรากฏราที่ ผิว  ได้แก่  รา 
Metarhizium sp. ไอโซเลท BCC16762 คือ ที่ระดับ
ความเข้มข้น 1x108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ท าให้ไข่ไม่ฟัก
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญคิดเป็น 35 เปอร์เซ็นต์ รอง 
ลงมา คือ รา M. anisopliae ไอโซเลท BCC22353 ท า
ให้ไข่ไม่ฟัก 20 เปอร์เซ็นต์ และลักษณะของไข่ที่ไม่ฟัก
จะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเหลืองส้ม (รูปที่ 1ง) และ
ปรากฏราขึ้นท่ีผิวของไข่ (รูปที่ 1จ) ซึ่งปัจจัยที่ขัดขวาง
การเข้าท าลายของราในระยะไข่อาจเนื่องจากไข่มีการ
ป้องกันทางสรีรวิทยาด้วยเยื่อหุ้มไข่ ช้ันนอก (egg 
chorion) [23] และที่ผิวของไข่เคลือบด้วยไข (waxy 
coating) ซึ่งป้องกันน้ าและยับยั้งการเข้าท าลายของรา 
[24] อย่างไรก็ตาม ไข่ที่ได้รับรา ไข่ที่ฟักออกเป็นตัว
อ่อนในระยะแรกสามารถสัมผัสกับสปอร์ราบนเยื่อหุ้ม

  9 วนั 

  9 วนั 
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ไข่ ช้ันนอกในระหว่างการฟักหรือสัมผัสกับราใน
สภาพแวดล้อมภายนอกบริเวณที่ไข่อยู่ได้ [25,26] (รูป
ที่ 1ฉ) ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ราไม่เป็นผลท าให้เกิดการตาย
จนกระทั่งภายหลังการฟักไข่ โดยงานวิจัยที่ทดสอบ
ประสิทธิภาพของราสาเหตุโรคแมลงกับระยะไข่ของ
แมลง เ ช่น การทดสอบประสิทธิภาพของรา B. 
bassiana ในการเข้ าท าลายไข่ด้วงงวงมะพร้าว 
(Rhynchophorus ferrugineus) พบว่าสารละลาย
แขวนลอยราที่ระดับความเข้มข้น 1x107 สปอร์ต่อ
มิลลิลิตร ท าให้ไข่ไม่ฟัก 61.1 เปอร์เซ็นต์ ภายหลังการ
ให้รา 4 วัน [27] การทดสอบความรุนแรงของรา B. 
bassiana ต่อเปอร์เซ็นต์การตายของไข่ไรแมงมุม 
(Tetranychus cinnabarinus) พบว่าภายหลังการฉีด
พ่นราลงบนไข่ 12 วัน ไข่ท่ีรา B. bassiana เข้าท าลาย
จะหดแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลส้ม พบการเจริญเติบโต
ของราและสารละลายแขวนลอยราที่ระดับความ
เข้มข้น 5x107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ท าให้ไข่ไม่ฟัก 65.4 
เปอร์เซ็นต์[28] การศึกษาความอ่อนแอของไข่เห็บ 
(Ornithodoros lahorensis) ต่ อ ก า ร รั บ อ ร า  M. 
anisopliae และ B. bassiana พบว่าภายหลังไข่ไดร้บั
สารละลายแขวนลอยราที่ระดับความเข้มข้น 1x107 
สปอร์ต่อมิลลิลิตร ไข่มีลักษณะหด เปลี่ยนเป็นสีแดง มี
การสร้างสปอร์ที่ผิวของไข่และมีอัตราการไม่ฟักไข่ 
85.5 เปอร์เซ็นต์ [29]  
 

4. สรุป 
การทดสอบประสิทธิภาพของราสกุล Meta-

rhizium และ  Beauveria พบว่าราทุกไอโซเลทมี
ประสิทธิภาพในการเข้ าท าลายเพลี้ยจักจั่ น  M. 
hiroglyphicus ได้ แต่มีระดับความรุนแรงแตกต่างกัน
ในแต่ละไอโซเลท ดังนั้นจึงสามารถคัดเลือกราที่มี
ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีกว่าราไอโซเลทอื่น ๆ ได้แก่ 
ร า  Metarhizium sp. ไ อ โซ เลท  BCC30455 และ 

BCC16762 รา M. anisopliae ไอโซเลท BCC16000 
และ ร า  B. bassiana ไ อ โ ซ เ ลท  BCC26682 และ 
BCC20196 เป็นต้น น าไปพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ควบคุมแมลงพาหะต่อไป เช่น การเพิ่มระดับความ
รุนแรงของรา โดยน าราที่คัดเลือกผ่านการเข้าท าลาย
แมลงพาหะชนิดนี้ เพื่อฟื้นฟูประสิทธิภาพให้ดีกว่าเดิม
ร่วมกับการปรับรูปแบบของราให้อยู่ ในรูปแบบที่
เหมาะสมต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 
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