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นทกัดย่อ 
การใข้รังสิเพอฟ้าให้!ข้อรแขีขา Metarhizium anisopliae ส!ขพันธุกรมส่ง(สรินการ(ทษตร ขักฟ้าให้!กิตก!รกทน) I 

พันธุ!พอเพิ่มประสัทรภ!พการดวนคุมห้วงแรดมะพร้ท เ Oryctes rhinoceros) ระอะพนอนใดชก!รน!ขร้งรแกมมาพกว!ม I 
เข้มข้นต่างๆ พบว่ใรังสิแกนมาทึ่ทวามเข้มข้นทิ่ 1.6, 8 แทะ 10 kGy ทามารท!ปทยนแปทงลทนณะของเขอรแขียวจ!กทั่มี I 
สปอร'ส!ขีขวให้เป็น!ข'อราท่ํมีสปอร์สิกํใ มีประททiภาทการทวบคุม!!นอนกํวงแรดมะทร้ทสูงกว่า!ข'ทร!เขีขาสน)พันธุเดิม 
ของกรมส่งเสริมกไรเกนดร แทะ(ข'อราเขียวทไกํรันการฉาขรังสิแกมมาทั่ควไมเข้มข้นอนๆ อิก 19 ท)ยพันธุรวนทั่งสาขพันธุ 
เดนกรมส่งเสริมการเกนดร ใดยทบว่แข้'อร แขียว MAI 20 มีการเจริญ!ดิบใดมี!ส์พน่เพภูนยกลาง 1.8 เขนต!มดร บน 
อาหาร)น PDA ในเวลา 10 วัน และเจริญเตมฤงของเมลีตข้ทใพดพนักทรึ่มาใทกรัมภ!ขใน 15 วัน สามารทฟ้าให้ดวงแรด 
มะพร้าววัข 3 ตาข 80 เปอร์เซึนต่ ภาขใน 10 วัน เบึ๋อเปรขบ(ทีขบเขึ้อรา!ขีขวพันธุกทาข VIAI -20 ทับเขึ้อ 
ราเขียวทาขพันธุเดิมของกรมส่งเทริมการเกพตร ขึ๋งมีสปอร์เป็นสิเขีอวมีการเจริญเทบใตมีเสันน่านฐนย์กทาง I เขนตเมตร 
บนอาพาร)น PDA ใบเวลา 10 วันแทะเจริญ 3 ใน 4 ธุงของเมทึดข้ไวใทด!!นัก ทรึ๋งกิใทกรัมใน!วทา 15 วัน ทามารทฟ้าให้ 
ห้วงแรดมะทร้าววัย 3 ตาข 60 เปอร์เขีนต์ภไขใน 7 วัน จีงสชุปไห้ว่แข'อรา!ขีผวสายพันธุกทาย MAI -2(1 มีคุณสม!โต 
เหมาะสมแทะมีประสิทรภาหการทวนคุมห้วงแรดมะพร้าวดิกว่I เขอราเขยวสาขพันธุเดิมทรมส่งเสริมการเกนตรใน 
ห้องปฎบัดิการ แม้ว่า!ข'อราเขียวท!ขพันธุ MAI-20 จะฟ้!ให้ห้วงแรดมะทร้าวตน!ข้ากว่าสาขพ้นชุ!ตมของกรมส่ง!สริม 
การเทพตร ทั่งนิ้!นองจากห้วงแรดมะพร้าวระยะหนอนเป็นวัขทั่ใม่ทํ1ทาขมะทร้าว 

(มอ(ปริขบเทียนประสัท?กาทการทวนคุมหนอนห้วงแรดมะทร้ทของ!ขํ่อรา!ขียวสาขพันธุ!ดิมกรมส่งเสริม 
ทารเกนตรแทะเขอรแขีขวสาขพับธุกทไข MA1-20 ในสกาพาแรมขาดิใดขการท่อให้ห้วงแรด นะพร้าวต้วเต็มวัยมา 
วางใข่แทะแริญ!ป็พระขะหนอนในกอง{เขท่อทรงสิ!!!ทขมจตุรัสขนาด 2x2*0.5 เมตร .ท่ึ บรรชุห้วข{เยททก ข'เทอข ชุย 
มะทร้าว ใดยใข้เขยราเขียวสายพันธุกรมส่งเสริมการเกนครทเจริญบนเมลึดข้าวโทดหนัก 1 แทะ 2 กิใทกรัม โรยทงบน 
พวหห้ากอง{เขท่อ ฟ้าหนักทะ 4 กอง เปรขา)เทขบทับ!ข'ทรา!ขีขวทาขพันธุกทาข MAI -20 ที่ด์นนนทารทดสอบในล้กนผะ 
เดิยวทัน ทนว่าหทงจากโรย(ขอราพขว ทั่ง 2 ขน๊ดทงนบกองท่อแทะฟ้าการสำรวจดิดต่อทันทุกสัปด]ห'ๆทะทร่ํงท่ังทน 4 สิปด!ท' 
พบการดาขของพนอนห้วงแรดมะพร้าว ใดขเขื้อร!เขียวสายพันธุกรมส่งเสริมการเกพตรแทะสายพันธุ' MAI-20 หนัก 

n q u T i i i กรนท่แทร ับท!ร!กนคร « » ) i m ก}งเทท 1 0 0 0 
: ส์!น้กง!นป!ฆ!แ(เพ!สันคิ พ แ ท ร ก } แ ท พ 10900 
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1 กิโลกรัมทำใาทเนอนด้วงแรดมะพร้าวดาย เฉทย 45.4 แทะ 55.5 เปอร'!เนต ดามลำด้น ในขณะที่เข'อราสายพันธุ'กรม 
ส่งเสร้มทารแาพดรและสายพันชุกลาย MAI-20 นนักสเยพันธุ'ทะ 2 กิโทกรัม มประสิท!ภาพทำใพหนอนด้วงแรดมะพร้าว 
ดายเซท่ีข 72.7 และ 48.1 เปอร้เซีนต'ตามลำด้น 

ควานสำกัญ : เชอราเมตตาใรเชขบ กลายพันธุ'ร้งสีแกมนา ด้วงแรดมะพร้าว 

Abs t rac t 

Increasing the efficiency of Melarhizium anisopliae (Ma) DOAE variety เ0 control rhinoceros beetle (Oryctes 

rhinoceros) by gamma radiation was found that among 20 varieties got from the fungus irradiated with 20 doses of 

gamma radiation, MAI -20 irradiated wnh 1.6. 8 and 10 kGy of gamma ray was the most suitable far control rhinoceros 

larvae as follow reason the dominant characterize of MAI -20 is the spore with black color. It can grow with the diameter 

of 1.8 centimeter on PDA agar within 10 days and lull growth on surface of maize seed at 1.5 kilogram with in 15 days . 

The effectiveness of MAI 20 to control 3 in star larvae of rhinoceros beetle was 80 percent mortality within 10 days 

while the original variety (DOAE variety) with the dominant characterization of green color spore, I centimeter diameter 

growth on PDA agar within 10 days and full growth on surface of maize seed 1.5 kilogram within 15 days. This variety 

caused 60 perceni mortality to 3 in star larvae of rhinoceros within 7 days. 

It could conclude that from laboratory experiment. MAI-20 is the most effective and suitable variety to control-

rhinoceros beelle even though the mortality time was longer than the original variety because the larvae of the insect does 

not caused the damage to coconut. 

The efficiency for controlling rhinoceros beetle at field trial by using irradiated MAI -20 comparing to the 

original variety and control (with out fungus) by adding each 1.2 kilogram of the MAI-20 and original variety growih on 

surface of maize seed on each manure pile size 1x1x0.5 meter. 

After 7 days of both varieties of Melarhizium application, the number of dead larvae caused by the fungus and 

Ihe number of healthy larvae in each manure pile was collected and counted. It was found that after continuous survey 4 

times (7 day per 1 time) the perceni mortality of rhinoceros larvae caused by the 2 fungus varieties were as follow : I 

kilogram of original varieties had an average of 55.5 percent larva mortality while the mutant variety ( MAI-20) had an 

average of 45.4 perceni of larva mortality . For 2 kilogram of original variety caused an average of 72.7 perceni of larva 

mortality while the mutant variety MAI-20 had an average of 48.1 percent of larva mortality. 

Keywords: Melarhizium anisopliae. mutant, gamma radiation, rhinoceros beetle 



คำพ! 
มะพ?!ว เป็นพี*!ศร WJ กิจ*นดนนึ่งที่ส้าคญของประเทศ พลแทิคของมะท?าวนอกจากไ*ในการบริใภกแต้วขัง 

สามารทนำไปใช้ในการประกอบอุตสาหกรรมไต้ ส่วนต่างๆของฆะพ?าว เข่น ทาดันมะพ?าว กะลามะพ?าว สามารถ 
นำไปใช้านก 13 ทำเท่อฺร่นเจอร์แทะพทองประดับ กาบมะท?าวนำมาใช้ทำวัสคุปถูกพี* ใบแหล่งท่องเที่ขวมะพ?าวเป็นพีขท 
เสริมทํศนิขภาพให้รความสวยงามมากขึ้น อย่างารก็คามการปถูกมะพ?าวรปิญพาอุปสรรกพลายประการ นอกจาก 
เกนดรกรจะประสนริ)ญหารากาดawnทดทด! การปถูกมะพ?าวขังประสบปิญพาต้านดัต}พีข ส้าพรับศต}พ*ที่เป็นป็ญนา 
หลักในปิจชุบับของการพทิตนะท?าวของประเทศใหย ศอแมลงคำหนาบบะท?าว ต้วงแรคแทะต้วงงวงมะพ!'!ว โดยต้วง 
แรคมะพ?าวเป็นป็ญพาที่ทำให้นะพ?าวเกิดความเรขหายสูง นอกจ!กนดวงแรดมะพ!'ทขังเป็นเฌลงที่*กนํ!ใพต้วงงวง 
มะพ?าวทรอต้วงใฟ่เช้าทำสาย*าในภายหลัง ทำให้มะพ?ทถูกทำทาย}นแรงมากยงขึ้น 

การฟ้องกันกัาจ้ดต้วงแรดมะพ?าวสามารถทำใต้ททเยวิ? เข่น ก!รใช้สารเกร •การเขตทรรนการใช้เข'อแทิพทริย 
กอเขึ้อราเมตตาใรเ*ขม ซึ่งการใช้วิ?น'ที่รประรท?ภ!ทวิ?หนึ่ง ประหขัค ปทอคกัขค่อเโใช้ %บริใกก คลอคจพร้กนา 
สภาทแวคต้อน อย่างไรก็คาม เขึ้อรแขีขวเมตตาใรเ*ขมที่ใช้ในปิจชุบันขังรประสิท?ภาทการควบคุมต้วงแรคมะท?ฑระดับ 
าเานททาง คอ 60-70 (ปอรเ*นดั 

ทารทคเนแขอร!เขขวในมประรท?ภาทการควบคุมดัวงแรดมะท?าวที่สูงขึ ้นจงเป็นสิงที่จะก่อให้เกิดประไขขนํ 
ค่อเกนครกรผู้ปถูกมะท?าวมากขึ้นซึ่งกรมส่งเสริมการเกนตรแทะท่านํกง!นททงง!นปรนเญเพอส้นติไดัร่วมรอกันพัคเน! 
เขอรแขขวท!ขพนธุเตมของกรมส่งเทรินการเกพตรเพึ๋อให้เกิคสาขพ้นชุกทายพ้นชุ'ใพม่ซึ่งสามารกดัคเทีอกสายพ้นธุเาทาข 
พันธุ7ารประรท?ก!พถูงในการควบคุบต้วงแรคบะพ?าวในห้องป(เบ้ดกไรกว่าสายพันธุเติม I สายพันธุ ด้งนนเพอให้เกิด 
การคิแนินกไรก!รใช้เขกราเขียวเมคตาไรเซึ ่ยมสเขพัมชุกลายอย่างรา)ระรท?ภาพ กไรนํไเขึ้อรไเขียวเมตคไไรเซึ่ยมสไย 
พันชุกลาขไปทดสอบประรท?ภาพเทรกวบคุบต้วง!(รคมะท?ไวไนสกไทรรรม*าติ ต้แ*อราเขียวสไยพันธุคงกลไวร 
ประสิท?กไทกไรควบคุมต้วงแรคบะพ?ไวสูงกว่ใสไยพันธุเติบ จะสามไรทนำ!*'อรไเขียวทไขพันธุดังกลไวไปใช้ส่งเทรินกไร 
ควบคุมต้วงแรดมะพ?ไวใต้อย่!งถูกต้องเพมาะทมเกิคการขอมร้บของเกนครกรในกไรใช้เขึ้อชุลนทริผควบคุมศํต}ท*ต่อไป 

วัคคุประสงท่ 
1. เทอทคสอนประสัท?ภาพเขึ้อราเขียวสายพันธุเาทเยที่มประรท?ภาพควนคุมต้วงแรดมะพ?ไว 
2. ส่งเสริมการไ*!*อรแ*อราเขียวสเยพันธุกทายควบคุมต้วงแรคมะพ?าวไห้กันเกนครกร 

อุปกรณํแระวิธีก!รทครอง 

ก. การฑดสคนใพห้คงปฎิบ้ดิก!ร 

1. ก!รก!บรังรเขอร! Metarhi-Jum anisopiiae v»r. rhinoceros ส!ยพ้นชุกรนส่งเสริมก!รเกนดร!พีeท!ให้กfl!นพ้นชุ 
ห้แ*อราเขียว Melarhizium anisopliae var rhinoceros ส!ยพันธุกรมส่งเสริมการเกนดรที่ใต้รับการงายรังสืจาก 

ท่านํกงานปรนlqjiทอส้นต ิ มากกว่า 200 ไอใ*เลท แต้วทำทารดัด(ทอกลักพณะเขึ้อราที่แตกต่างจากสายพันธุเดน จำนวน 86 
ไอไ*เทท แทะไต้ส่งกลันมาขังกรมส่งเสริมการเกนตรจำนวน 20 ดัวอย่าง(สาขพันธุ) 

2. ก!รทตสอนเพึ่อเปริขบเทียบการเจริญและประสทรภาพของเขอร แขียวส!ยพ้นชุ้เดน110ะส!ขพ้พชุที่าดัรับก!รทเยรังa 
2.1 เปริยบเทียบก!รเจริญบนอทแร^น 



- เดรีขนก!ห 11 PDA าน91นเลยง!*'ฬไนวน 84 9 ไน 
- นไท้ว!*อรแขียว Metarhizium anisopliae ทใสัรับกททไยรังรแรว น่!มแขึ่ขเ*'อลงบนอาพแ PDA ทึ่ 

เดรีขมไวั ตาอข่และ 4 ราน นง!เมด 20 (รวอย่าง เปรียบ!ทียบเว้นเขอราเขียว Metarhizium anisopliae สายท้นชุเดิม ใน เราน 
กไรเ9ริญบนอไทไรfน แสะล้กบผะใกใสมีของเขแร 1 ฌออใชุ 5.10, 15 แทะ20 วัน 

2.2 เปรียบเทียบการเร่รีอุ!บนเมสดข้าวใทด 
- นำเมทดข้!วใทด รแนิ้!ไท้ทะอ!ดแข่ป้"!ไวั I กน ผงใท้ทอทม!ด ตวงใส่ถุงทลาสติแทนรัอนถุงทะ 0.5 

กิใทกรัมป้ามานึ่งข่า!*อทึ่ชุผหภูมิ 121'เซทเ*ยสกวามดัน 15 ปอนด'ด'ทด!รแนวน!น 30 น!ที ผ1ใท้เข็น 
•ป ้าท ้าเพราเข ียว Metarhizium anisopliae 21 ดัวอข่างทึ่เ9ริญไดั 20 วันบนอาทารๅน ป้านาเทยงใน 

เมล็ดข้าาใพดทึ่เตรียมไวั ดัาอย่เงทะ 10 ถุง 
- สังเกตเทรเ9ริญนนเมทดข้แไทดระยะ 5.10,15 และ20 วัน 

2.3 การทดสอบประรท?ภาทเแรกวบชุมท้วงแรดมะทรัาว 
- ป้าดินมาอนข่ แขท!น!ณนภูมิ 121 องศาเซลเชียส ทวามดัน 15 ปอนด์ดกดารางน'!นาน 20 นาที วางพ่ึงใท้เข็น 
- ป้าหนอนท้วงแรดมะทรั!ววัอ 3 มาใส่ทล่ก!พลาสติกกท่ทงทะ 5 ดัว แราเอาดินใส่ลงไปในกท่อง 100 กรัม 

ด่อทท่อง 
- ป้ แขึ่0ร!เขียว Metarhizium anisopliae ทึ่เจริญอยู่บนเมทดข้าวใหดทิ้ง 21 ดัวอข่างมาใส่สงในกล่องทมีหนอน 

สัวงแรดมะหรัาา ดัวอย่างละ? กล่องใดขใข้เข้ิอร!เขียวกล่องละ 30กรัม 
- นันทีกระชะเวลาแทะทกบผะการดายของหนอนท้างแรดนะพรัาาดัวขเ*อราเขียว 

ข. ก!รทดสอบ!*อรแขีขวเมคต!ไแซึ่ยมส!นพพชุ่กท!ยไนแปทงทดสอบ 
จากการทดสอบในท้องปฎไวัติการทบว่า เ*อราเขียวสายท้นชุ MAI-20 ซึ่งมีการเจริญเติบใดนนอไหาร^น PDA 

กไขใน 20 วัน ดิกว่าสายท้นชุ'อื่น กอ เจริญ 4 เชนติเขดร แทะเจริญบนเมล็ดข้าวเดึมถุงใข้ททา 15 วัน สาน!รถป้าใท้ดัวงแรด 
มะทรัทด!ย 80 เปอร'เซ็นต* ท!วัทยแทะท(นะ. 2548 Vจงน่แข"อราเขี0)ส!ขท้นชุ' MA1-20 มาทดสทนประรท?กาทการ 
ทวบคุมท้วงแรดมะทรัทในสก!พธรรม*!ติดังน่' 

I ผสิด*ย!ขเ*อรแขียวสาขท้นชุดั๋งเดิมแทะสายท้นชุกสาย 

-น่านัว!*อร!เขียวท!ขท้นชุ'เดิม ป้ามานลดขขาขมนเมลด*!วใพด!เน้กถุงละ 0.5 กิใสกรัมทึ่นึ่งข่ 11*อท่ึ 
ปะปนไนหม้อซึ ่งข่แ*อโดยไข้ กา!มดัน 15 ปอนด ์ด ่อดเแงน ิ ้ว ชุผหภูมี 120 องศแซทเซียท น!น30น1ท ี ที"งใท้เอ็น 
แรวเขขนัว!*อรแขีขาสงนน!มล็ดข้าวไทดในชุ้เขยเขก ดงที"งไวัไนชุผหภูมี 25 องศ!เซลเซยศ 

- ป้!นัวเข"อราเขีขวสาขท้นชุ'กลาข มาผลดขย!ขบนเมลีดข้ทใหดหนักถุงละ 0.5 กิโลกรัม ทึ่นึ่งข่แ*อก 
ปะปนในหม้อนึ๋งข่แ*อโดขไข้กวามดัน 15 ปอนด์ต'ทด!รางนิ้ว อฺผหภูมิ 121 องศาเซทเซียสนาน 30 นาทีทีงใท้เข็นแรวเขึ่ข 
ท้าเขแร แขียวสาขท้นชุกทาย MAI-20 ลงบนเมล็ดข้าวไพดานดูเขื่ขเชอ ตํ่งทีงไวัไนธุผหภูม 25 กงศแซล!ชีขส 

2. เดรีขมกอง!!}ขล่อแมลงใท้ดัวงแรดมะทรั!วมาวางไข่ 
จัดฟ้ากอง!]ยล'ทเป็นกรอบร่!หลขมขน!ด 2x2x0.5 เมตร ไดยใข้ท่อนนะหรั!ว 8 ท่อนก่อเป็น}ปท!หลยม 

จ้ชุรัส ข้อน!วัน 2 *น เนอก่อกรอบร่เหทยมเสริจแรวจะน่าไ]ยกอกผสมขเลึ่อยแทะ 1(ขมะทรัาวใส่ลงในกรอนส์เหลขม9นเตีม 
ทงใวั9มทว่า!]ขกอกในกองล่อ9ะย่อขสล!ยใดยด้องใข้เวลาอย่างดํ่!ประม!ผ 3 เดอม เหกใท้แน่ใ9ว่าวสชุานกองส่อย่อขสทายด 
โกยไท้ทอเหมาะกบ*วงเวสไวไงไข่*องท้วงแรดมะฑรัไว จัดกองไ]ยกอกล่อดั แแรดมะพรัไว ท้'งสึ่น 20 กองไนที'นท 4 แห่งไน 
01๓ อ(มอง จง!เว้ดาfirm 



- แต่ละสทานที่จะก0งา]ยกอเาล่0 ร ทอง เป็น control I กอง กองที่ใส่เชอร แขียวส 1 ขพันธุ!ดิบ I กิใทกรัม 
I กอง แทะ ะ กโทกรัม I กอง กองที่ใทํเชื้อรไเขียวสาแฟ้น{กท10 I กิใทกรัม I กอง แทะ 2 กโลกรัม I กทง 

3. ใท่เชอรนขีขวลงในกองท่อ 
แ1อวัสตุที ่ทยู ่ในกองล่อย่อขสกาขสมyรฒ์เสัวจะใช้เพราเขียวลงในล่อด้งน 
•'กอง!]ทcontrol าน่ด้องใส่เชื้อราเขียว 
-ใส่เชอราเขียวสายฑ้นธุเดิม อตรา I กิใทกรับ ต่อ I กอง 
- ใส่เชอราเขียวทายท้มธุ(ดิน อัตรา 2 ก!ลกรัม I กอง 
- ใส่เชื้อราเขีฮวสาทฟ้นธุกลเย MA1 20 พเรา I กํไทกรัม ต่อ กอง I กอง 
- ใส่เชื้อราเขียวสายฟ้นธุกลาย MAI- 20 อัตรา 2 กิใลกรัมต่อกอง I ทอง 

ทั้งสิ้นฟ้า 4 'ร"! ในอำเภอเนอง จงนวัดชุนทร 
4. ทารตรวจสอบประสิทรภาทการตวบทุมด้วงแรตมะหรัท) 

4.1 การตรวจสกบกรํ่งแรก จะด้าเพนการบอังจากใรยเชื้อราเขียว 7 วัน จะตรวจสอบแทะนับจำนวน 
พนอนที่ตายทใน่ตายด้วยเชื้อราเขียว 

4.2 การตรวจสอบตริ้งอัตไป จะตำเนินการตรวจสทบทรํ่งนรก 7 วัน แทะตำเนินการตรวจสอบต่อไปอีก 
ประมาท! 5-8 ตรง 

4.3 การตรวจนับทุกกรํ่ง จะนับจำนวนด้วบบอนทั้งสิ้นในกองทั้งด้วปกติ แทะด้วที่ตายด้วยเชื้อร)เขียว 
ในทุกกอง 

4.4 เปรยบเทียบประสิทรภ)ทการดานคุนด้วงแรตมะทรัท 
- ประสิทธภาทการดวนคุมด้วงแรดมะทรัาวสาขท้นธุ'เดินทับสายฟ้นธุกลาย MAI- 20 ที่อัตรา 

เชื้อราเขียว I กใทกรัม ทับ 2 กิใทกรัม 

(งอการฑดสองแระวิจารก) 

ก.ก)รทดทอบพาเขอร)เขียวสายทัพชุ่กทเยแทะสายทัพธุเดิมกาบทุนด้วงแรดนะหรัาว 
I. กาแปริยบเทียบการเจริญ(ดิบโตในอาทารเพ 

การเปริขบเทีขบการเจริญเติบใตในอาพารวัน ทนว่า เชื้อราเขียว Melarhizium anisopliae สายท้น{ที่ 
ได้รันการฉาทรังสัที่แสดงดวามแดกต่างจากสายฟ้นธุเดิมกอ MAI-I. MAI-6. MAI-8. MAI-13. MAI-14. MAI-20 แปที ่ 1) 
แต่ทายท้นธุ'ที่สามไรณจริญเติบโตบนอาหาร PDA เนอเลขง(ชื ้อแ 10 วัน กอ MAI -6 โดยม)สันพ่านภูนขกทางชองใดใทนิ 
3.5 ขน รองทงมากอ MAI-I3 มีเสันพ่านภูนข์กทางของโดใทนิ 2 ขน. แทะMAI-20 นเสันพ่านภูนผกรางโกโทนิ 1.8 จเม. 



MAM * MA]-6 MAI-8 

Control (ศายท้นธุ!สิน) 

รูปที่ 1 ภาพเชื ้อร!เขียว Metarhizium anisopliae ส!ยพันธุที่มีลักบณะMตกต่างจากฝ็ทยพันธุ้เดน 
เฉริญเติบโคบนอ!ห!ร}นเมื ่ออ!ยุ!ข วัน 
2. เปรียบเทยบก!ร!จรีญเตบใตบนเมทิดข้!วโพด 

!ปรียบเท่ขบการเจริญเตบโตบนเมทดข้าวใพต ทบว่า อรใ!ขีขา Metarhizium anisopliae ทาขท้นธุทึ่ 
แทดงทวามแตกต่างจากสายท้นชุ'เดิมที่มการเจริญเดิบใตบนข้าวโทดใต้ดี ทอ เจริญเตึมธุงในเวทา 15 วัน ไต้แท่ MAI-6. MAI-
14. MAI-20 แทะcontrol เทาขท้นธุเดิน) โตข มสิบนเมทีตข้าวโทด ทอ MAI- 6 มสิเทาดำ MAI-I4 มสิ!?ขว MAI-20 มสิเขียว 
ตำ แทะ control (ทาขท้นชุเดิม) มสิเขียว < }ปท 2) 

MAI-6 MAI-14 MAI-20 Control (สาขท้นชุเดิน) 

3ปที่ 2 ภ!พเชื ้อร!เขียว Metarhizium anisopliae ที่ได้รับก!รนใยรังร!อริญ!ดิบโคบน!นรคข้ไวโพดเมื่ออใยุ 
15 วัน 
3. การทตทอนประรทรภาพกับต้วรแรดนะพร!ว 

ก!รทดสอบประรท!ภ!พก้บต้วงแรดมะพร้!ว พบว่า เรึ้อร!เขีขว Metarhizium anisopliae ส!ขท้นธุที่ 
แสด)ทวานแตกท่า!จากทาขท้นชุเดิม ททํ!ไททนอนต้วงแรดมะทfทวัข 3 ตาข 7 วัน ใดยทา0ท้นธุทั่แสด!ทวามแตกต่างจาก 
สาขท้นชุเดิม ท่าใทต้วงแรตนะพรัทตาขในเวท! 10 วัน ทอ MA1-6. MAI-13 แทะ MAI-20 แทะเมึ๋อเปรีขบเทิขบ 
ประรทจภาพกททวบธุมต้วงแรดมะทf ไววัข 3 ($ปที่ 3) ทบว่!ส!ขท้นชุ เพราเข ีขว Metarhizium anisopliae ที่แสตงคว!ม 
แตกต่างจากทาขท้นชุ'เดิม กอ MAI-6.MAI-I3. MA1-20 และสายท้นชุ'เปรีขบเทีขบ(ส!ขท้นธุ'เดิม)เป็น 10.50. 80 Jin: 60 
เปอร'!ชึนต้ต!มทำต้น( ตารางที่ I) 



คไ!ไงที I แรดงผรกไรทดรอบกทแเรียบเทียบรกษณะบพอาHไรเทียเJ กพอริญบนอาหาร เมริดข้ทโพด 
แระประฝัทริภาพการควน3นนนอนด้วงแรดมะพร้าววัย 3 ของเชอราเขย! Metarhidum anisopiiae 

J 1 บฑ้นชุ่ 
OOMOIsal พ 
6เพ1ร PDA 

การเจริญเคิบโค 
บน8าห11เน 

ก!รเจริญเดนโตบน 
เมลิดข้างโทดม)น 

15 วน 

ร so ะเวลไทไรคาย 
ชกงดํ[งง!ทดนะพริท 

วัย (31M) 

% การดาย J 1 บฑ้นชุ่ 
OOMOIsal พ 
6เพ1ร PDA อายุ 10 วัน อายุ 20 วัน 

ก!รเจริญเดนโตบน 
เมลิดข้างโทดม)น 

15 วน 

ร so ะเวลไทไรคาย 
ชกงดํ[งง!ทดนะพริท 

วัย (31M) 

% การดาย 

MAl-1 ขท*! ทนชุคขท 1 - - -

MAl-2 เชนรเข้ม 0.5 3 y. ยุง ค ไย 10 วัน 30 
MAl-3 สืเขียวขอบข!ว 2 3 เดมธุง คาย 10 วัน 20 • 
M A W รเขขา^ขอบขาว 1.5 2 5 % ยุง คาย 10 วัน 10 
MAI-5 เขียวขีม้! 1 2 % ยุง ใม่คาย ใม่ดาย 
MAI-« สืน่าดาลขอบขาว 3.5 7 เค็มยุง คาย 10 วัน 10 
MA 1-7 เขียวข"ม้าขอบขาว 1.7 4.5 เค็มยุง ดาย 10 วัน 40 
MAI-8 ข ทชุเ 3.2 4 V* ยุง คาย 10 วัน 20 
MAI-9 เขียวเข้มขอบขไว 2.3 3 เค็มยุง พาย 7 วัน 70 
MA1-10 เขียวเข้มขอบขาว 1.5 2.5 % ยุง ดาย 7 วัน 80 
MAI-II เขียวเข้มขอบขาว 2 4 เค็มยุง คาย 7 วัน 80 
M A M 2 เขียวเข้มขอบขาว 3 4 เค็มยุง ตาย 7 วัน 50 
MAI-13 น่!ต)ลคํ! 2 4.5 % ยุง ดาย 10 วัน 50 
MAI-14 เขียวขอบเพลอง •) 2.8 เค็มยุง คาย 7 วัน 20 
MAMS เขียวขอบขาว 2 3 V. ยุง ตาย 7 วัน 60 
MAI-16 เขียวขอบขไว 2 3 เค็มยุง ตาย 7 วัน 20 
MAI-17 เขียวเข้ม 2 4.5 เค็มคง ตาย 7 วับ 60 
MAI-18 เขียวขอบขาว 1.3 3 V. ยุง ตาย 7 วับ 50 
MAI-19 เขียวขอบขาว 2.5 4 เค็มยุง ตาย 7 วัน 70 
MA1-20 เขียวดำ 1.8 4 เค็มยุง ตาย 10 วัน 80 
Control เขียวขอบชาว 1 3 V.ยุง ตาย 7 วับ 60 

fiCr 
MAI-6 MAI-13 

รูปทิ่ 3 รกนฌะของด้วงนรดนะพร้าวตายด้วยเชื้อราเขียง Melarhizium anisopiiaeในพ้องปฎบัดิก!ร 
ของร!ยพันธุ ่กร!ยแระร!ยพันธุ ้เดินกรมรง!รริมก!รเกษตร 



ตา'ทงที่ 2 สๅปผaการทคaองการเปรียบเทียบ อกบฌะการเจริญเคิบโคบพอาหารเพ-ข้าวโพด แฝิะ 
ประสิทธิภาพการควบคุมทมอพด้วงแรดมะพร้าววัย 3 ของเชื้อราเขียว Melarhizium anisopliae 
ที่ได้รับการฉายรังสีที่แสดงควทเแคกด่างจากสายพ้พธุ้เดิม 

สานท้นชุ ทัทบผะนนทาทาร 
PDA 

การเจริญบนอาหาร 
เน PDA 81IJ 20 วัน 

(ซน.) 

การเจริญบน 
ช้าวโฑด 15 วัน 

ทกบนะรนน 
ข้าวโทต 

ระยะ*ทงกไร 
ตไย* e งดัวง 
แรดเงะพร้าว 

% กไร 
ทาย 

MAI-I ขาว rl เรํ่นเป็นชุดขาว เรํ่มเป็นชุดขาว 
• * • 

MAI-6 สินาตาทขอบขาว 7 เตึมธุง สิเทาด่า 10 วัน 10 
MAI-8 ขาว^ 4 % ธุง สิขาว 10 วัน 20 

MAI-13 นาตาทด่า 4.5 ' / .ช ุง สิเทาด่า 10 วัน 50 
MA1-14 เขีขาขอน!หทอง 2.8 เต็มชุง สิเขียว 7 วับ 20 
M A1-20 เขียวด่า 4 เตีมถุง สิตำ 10 วัน 80 
Control เขีขวขอบขาว 3 % ถุง สิเขียว 7 วับ 60 

•ไม ่ท « f » 0 บ ! น 0 » 1 ท มิทารแริญเรแใคช้ามไท 

ไเกททดสอบการใ*เชื้ en »ขี01ฒคคเไรเชื้ยมสา๓1 นธุ่ na าขกาบคุมด้ว!เทตบritJ าวไน!เปทงทคส8บ 
การทดสอบ!พึ๋อ!ปริชบ!ทียบประสัทรภาพการดวบคุมดัวงแรดมะพร้าวในสภาพ?รรม*าดิ*อง!ชื ้อรา!ขียใสาขท้นชุ' 

เดินกรมส่งเสริมการ!กบดรแทะทาขท้นชุ'กลายMAI-20 โดยใช้เชื้อราแด่ทะสายท้นชุทิ่เจริญบนเมล็ดช้าาใทด I แทะ 2 กิใทกรัม 
ใรยบนกองท่อดัวงแรดมะพร้าวให้วางไข่ ทนผลการทดสอบดังตารแทึ ่ 3 

คารางที่ 3 ผสการควบคุมด้วงแรคมะพร้าวของเชื้อราเขียวสวยพัพธุกรมส่งเสริมการmบตรแสะสายพัมธุกอาย 
MAI-20 

ทแใท่เชื ้ทรไเขีย 1 
จำนวนทบทนดัวงแรด 

มะพร้าวทีพบ 
จำพวนดัางแรดมะพร้าวทพบ!ฉทย %ก1รด1ขเ0ลข ทแใท่เชื ้ทรไเขีย 1 

จำนวนทบทนดัวงแรด 
มะพร้าวทีพบ หนทพปกค หพทพดาย %ก1รด1ขเ0ลข 

Controlfl ม,ใส่) 28 28 - 0 
MAI-20 1 กท. II 6 5 45.4 
MAI (กสก) i ทก. 18 8 10 55.5 
MAI-20 2 กก. 27 14 13 48.1 
MA1 (กสก) 2 กก. 22 6 16 72.7 

จากตารางทึ่ 3 ทบว่าจากการสำรวจ 4 ดรํ ่งทบว่า เปอร้เซ็นต'การตายของหนอนดัวงแรตมะทร้าวทิ่เกิตจากเชื้อรา 
เขีขว 10ลยของ 2 ทาขท้นชุ' ตอ สายท้นชุ'เดิมกรมส่งเสริมการเกบตรใส่เชื้อราเขีขว I กิไลกรัมมิ เปอร'เซีนต'การตาขเฉลํ่ข 55.5 
เปอร'!ซีนด่ สายท้นชุ'กลาย MAI-20 มเปอร้เซ็นต'การตายของหนอนดัวงแรตมะหร้าวเฉลํ่ข 45 4 เปอร้เซีนด่สำพร้นเชื้อรา 
เขียว หนัก 2 กิโทกรัม หนเปอร'!ซ็นด่การตายของหนอนดัวงแรดมะทร้าวทึ่แาดจากเชื้อราเขียวสายท้นชุ'เดิมกรมส่ง!สริม 
การเกนตรเฉลึ่ยเป็น 72.7 เปอร'!ซ็นด่ และของเชื้อราเขียวสายท้นชุกทาย MAI-20 เฉทยเป็น 48.1 เปอร'เซ็นต' 



MAI (กสก) 2 กก. Control 

รูปกิ่ 3 สักษณ;ะ:ของด้วงแรดมะพร้ไวตไยด้วย•ชื้อรไเขียว Metarhizium anisopiiue สไขฟ้มธุ่กaไยแอะ 
สไยพันธุเดมในแปลงทดสอบ 

สๅ[ปผสกไรทดสอง 

ก. หดสอบหแขอร!เขยวสนเหัพชุกท!ยกวนคุมด้วงแรกมะพร้ท 
9ากก 11 ทกกองส}ปาด้ว่) ด้วอย่างเชอทเขยว Metarhizium anisopliae ทั๋ได้ร้นการน!ข?งร ทึ่แสกงกวนเแตกด่เง 

«1กส!ขหันชุ'เติม กอ ส!ขหันชุ' MAI -6 . MAI-13 แสะMAI-20 แสะท!ขหันชุ'ทหนว่!มประสนธิภ เหดทึ่?(ด กอท!ขหันธุ่ 
MAI-20 กอมกาแ9ร๊ญนนอาหาร^น PDA ใน 20 วัน ก่อนข้แตีกอ!9ริญ 4 IIเนติเนกร ก!ร!9ริญ!)นเมทดข้!วไหดเดึมธุงใข้ 
เวท! 15 วัน แทะทํ!ให้หนอนด้วงแรดมะหร้าวตาย 80 เปอร้เซ็นต์ ระยะเาทาการตายของหนอนด้างแรตมะหร้าวของสาย 
หันชุ MAI-6. MAI-13 แทะMAI- 20 9ะตาขหร้อมกัน กอ 10 วัน แด่การกาข9ะกายข้ากว่าสายหันชุเติม 3 วัน ซึ่งสายหันชุ'เติม 
หาให้หนอนด้วงแรกมะหร้!ววัย 3กายภายใน 7 วัน แก่เนึ ่อง91กด้วงแรดมะหร้ทใมวัยพนทน9ะใม่มกไรทํ!ท!ขมะหร้ท 
ด้วงแรก9ะทำทายมะทร้าวเทหาะระยะด้วเตีมวัข!!ท่นํ่น ด้งนี้นเขอรแ*ยว Metarhizium anisopliae มทมกวรท9แณไว!มี 
ประททธิก!ทในกแนิาไปไข้ทกสอบถงประสิทธิภาพทารกวนคุมด้วงแรกมะพร้าวในสภาท®รรม*!ติส่!นรับนิ!ไปไข้ 
ส่ง!สรมก!รกวบคุมด้วงแรกมะทร้ท กอสายหันชุ MAI-20 รองสงนา กอสายหันชุ MAI -13 ซึ่งม!ปอร้เซ็มกการกาย*อง 
ทนอมด้วงแรกมะทร้าววัย 3 เป็ม 80 แสะ 50 เป0ร้เชีนต ตาบส่าด้น สำน MAI-6 มี!ปอร'เซ็นกก!รก!ย!ทขง 10 เปอร'เซนต 
(การแทึ ่ 2) 

*. ทกสอบกแไข้เ*อร!!*ยวส1ยหัพชุ ้กท!ยกงบคุมด้วงแรกมะพร้!วานแปท!ทดสอบ 
ก!รทดสอบประสิทธิภ!ท*อง!*อรแขีขวสายหันชุ'เติมกรมส่งเสริมก!รเกนกรแสะส!ขหันชุ'!)ท 10 MAI-20 แก่ทะ 

*นิดหนํก I แทะ 2 กิใทกร้บ ใรอลงในแปทงทดสอบซึ่งรดเป็นกองท่อให้ด้วงแรกบะหร้าวม!ว!งใข่ ใด0โรย!*อรแร็เขวแด่ 
ทะท!ยหันชุแทะอย่!งทะน!หนกทงในแด่ทะกองท่อ 91U1U 4 ซ! ทํ!ก!รตรว9เแรต!ข*องทนอนด้วงแรดนะห?!วด้วย!*อร! 
เขยว 7 วันก^ ทํ่งสน 4 กริ้ง หนว่! นิ"!หน้กl*rt31 ทึ่ I กิโลกรันของส!ยหันชุกรมส่งเสริมก!รเกษตรม!!เอร'เซ็นตม(แรตเขขอ! 
หมอนด้วงแรดมะหร้!วเททขเป็น 55-5 เปอร'เซ็นกในขณะทึ ่ส!ยหันชุกท!ข MAI-20 มีเปอร'เซ็นตกแกนแททิ่ขเป็น 45.4 
เปอร'เซ็นต่ ส์!หรับเขอรแขขวหนิก 2 กิใทกรับ ทบเปอร'เซ็นตกแก!ขเซ'ลํ ่ขของหนอนด้ไงแรกมะหร้!วของเขทรแข๊ทว 
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moท้นชุกรมส่งIff?มการเกษตรIทลํ ่ยเปีน 55.5 เปกร์เซ็นก' แทะmoท้นชุกทาช MA1-20 มีเปอร์เซ็นต์การตา0เทnotปีน 
48.1 (ปอร์เ'ขีนต้ ดังนํ่นจงท}ปไต้ว่!สำทร้บในสภาทแรรมขาติแต้ว ทายท้นชุ'กรมส่งเส?มการเทพตรมีประสืฑรภาทการ 
ทวนๆมนนอนต้วมเรตมะพร้าวถูงกว่าสาขท้นชุกทาย MA1-20 

อย่างใรกึตาม(นองจากการทดสอบท่าข้าไปจากแพนที่เใาทนดกอประมาณ(ดอนมีอุนาขน แต่สามารถดำเนํนการใต้ 
ใน(ต้อนรงทาตม ทั่งพเนํ่องจากในปีบมีฝพตททนัก ฟ้าใพทรว!งใข่ของต้วงแรตมะพร้ทท!ข้!ทง แทะตณะพุ้ดํ!เนนการ 
มีระขะททาสำรวจเพขง 4 ทรํ่ง ซึ่งเป็นข่วงของระขะเริ่มต้นของการเกิดประขากรพนอนต้วงแรดมะพร้าวในกองท่อ ซึ่ง 
ต้าจะใพทามารถส}ปแทใต้อย่างเที่ขงตรงแต้วจะต้องสำรวจต่อาปรกประมาณ 6-7 สัปตาพ' ขึ่งเป็นข่วงใกต้ข่วงถูตต้าข 
ที่ทนอนจะเริ่มเข้าดักแต้ จีงจะสามารถส}ปทงประสืทรภาทการตวบคุมต้วงแรดที่แท้จ?งในสภาทธรรมขาติขอมขึ๋อรา 
ทั่ง 2 สาขท้นชุ 
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