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การใช้เชือ้ รา Beauveria bassiana และ Metarhizium anisopliae
ในการควบคุมเพลีย้ จักจั่นปี กลายหยัก Recilia dorsalis และเพลีย้
Utilization of EntomopathogenicPathogenic Fungi Beauveria
bassiana and Metarhizium anisopliae (Metschn.) Control Recilia
dorsaliand Nephotettix virescens (Hemiptera: Cicadellidae)
ณิชานันท์ เกินอาษา1,2*
Nichanun Kernasa1,2*
บทคัดย่อ: การทดลองการน�ำเชือ้ รา Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin 2 ไอโซเลท และเชือ้
รา Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokin 3 ไอโซเลท ในการควบคุมเพลีย้ จักจั่นปี กลายหยัก
Recilia dorsalis (Motschulsky) และเพลีย้ จักจั่นสีเขียว Nephotettix virescens (Distant) (Hemiptera:
Cicadellidae) ผลการทดลองพบว่า เชือ้ รา B. bassiana และ M. anisopliae ท�ำให้ตวั เต็มวัยเพลีย้ จักจั่น
ปี กลายหยัก R. dorsalis ตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่แตกต่างทางสถิติกับชุดควบคุม โดยเชือ้ รา B.
bassiana (NBCRCBB002) ท�ำให้ตวั เต็มวัยเพลีย้ จักจั่นปี กลายหยัก R. dorsalis มีการตายสูงที่สดุ เท่ากับ 80
เปอร์เซ็นต์ และท�ำให้เพลีย้ จักจั่นสีเขียว N. virescens มีการตายสูงที่สดุ เท่ากับ 67.00±32.15 เปอร์เซ็นต์ เชือ้
รา B. bassiana (NBCRCBB002) ที่แยกจากด้วงหมัดผัก มีความเหมาะสมที่สดุ ที่สามารถน�ำไปใช้เพื่อควบคุม
เพลีย้ จักจั่นปี กลายหยัก R. dorsalis และเพลีย้ จักจั่นสีเขียว N. virescens มากที่สดุ โดยสามารถใช้ได้ตงั้ แต่
ความเข้มข้น 107 ถึง 109 โคนิเดีย/มิลลิลติ ร
คำ�สำ�คัญ: เชื้อราสาเหตุโรคของแมลง ความรุนแรง LC50 แมลงปากดูด
ABSTRACT: Evaluation of using Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin 2 isolates and
Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokin 3 isolates for control Recilia dorsalis (Motschulsky) and
Nephotettix virescens (Distant) (Hemiptera: Cicadellidae) found that B. bassiana and M. anisopliae
showed entomopathogenicity to R. dorsalis adults not significantly different but significantly different
to control. While B. bassiana (NBCRCBB002) showed the highest percent mortality to R. dorsalis
adults at 80.00. Beauveria bassiana (NBCRCBB002) revealed the highest percent mortality to N.
virescens adults at 67.00±32.15. This indicated that B. bassiana (NBCRCBB002) is the most suitable
for utilization to control R. dorsalis and N. virescens at 1×107 - 1×109 conidia/ml.
Keywords: entomopathogenic fungi, virulence, LC50, sucking insect pests
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บทนำ�
เชือ้ ราสาเหตุโรคของแมลง เช่น เชือ้ ราใน
สกุล Beaveria และ Metarhizium เป็ นศัตรู
ธรรมชาติท่ีมีการน�ำไปใช้เพื่อควบคุมแมลงศัตรู พืช
ทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย (Inglis et al., 2001)
มีกลไก การเข้าท�ำลายแมลงโดย สปอร์สมั ผัสบน
ผนังล�ำตัวแมลงและสร้าง germ tube พร้อมทัง้
สร้างเอนไซม์ไคทีเนส (chitinases)และ โปรทีเอส
(proteases) หลายชนิดเพื่อย่อยผนังล�ำตัวแมลง
เมื่อ germtube สร้างเส้นใยแทงเข้าไปในตัวแมลง
จะสร้างเส้นใยกระจายไปทั่วล�ำตัวแมลง และท�ำให้
แมลงตายในที่สดุ (Hayek and St Leger, 1994;
Fang et al., 2005) เชือ้ ราทัง้ สองชนิดนีม้ ีรายงาน
การน�ำไปใช้เพื่อควบคุมแมลงจ�ำพวกปากดูดหลาย
ชนิด เช่น เพลีย้ ไฟ และเพลีย้ อ่อน (Shipp et al.,
2003) นอกจากนี ้ Akmal et al. (2013) รายงานการ
ใช้เชือ้ ราขาว Beauveria bassiana (Balsamo)
Vuillemin ในการควบคุมก�ำจัดเพลีย้ อ่อนหลายชนิด
ได้แก่ Schizaphis graminum (Rondani) ,
Rhopalosiphum
padi (L.,Brevicoryne
brassicae L. และ Lipaphis erysimi (Kaltenbach)
(Hemiptera: Aphididae) Kichaoul et al. (2016)
รายงานว่า เชือ้ รา B. bassiana สามารถฆ่าตัวเต็ม
วัยเพลีย้ อ่อนได้ 95-97% เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
สารฆ่ า แมลงที่ ท ำ� ให้ตัว เต็ ม วัย เพลี ย้ อ่ อ นตายได้
เพียง 50% เมื่อใช้ในแปลงไม้ผลและไม้ดอกเชือ้ รา
Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokin
สามารถเข้าท�ำลายแมลงศัตรู พืชจ�ำพวกเพลีย้ อ่อน
และด้วง Chandler (1997) รายงานว่า เชือ้ รา M.
anisopliae สามารถเข้าท�ำลายเพลีย้ อ่อนกินรากผัก
กาดหอม Pemphigus bursarius (L.) (Butt et al.
.1994)
แมลงศัตรูขา้ วมีหลายวงศ์ (families) ด้วย
กัน แต่แมลงศัตรูท่ีสำ� คัญที่นอกจากท�ำความเสีย
หายแก่ตน้ ข้าวแล้วยังเป็ นแมลงพาหะน�ำโรคใบสีสม้
(rice tungo disease or yellow orange leaf
disease) มาสูข่ า้ ว ได้แก่ เพลีย้ จักจั่นปี กลายหยัก
Recilia dorsalis (Motschulsky) และเพลีย้ จักจั่นสี
เขียว Nephotettix virescens (Distant)
(Hemiptera: Cicadellidae) แมลงทัง้ สองชนิดนีเ้ ข้า
ท�ำลายข้าวได้ทกุ ระยะการเจริญเติบโต หากข้าวได้

รับเชือ้ ช่วงระยะกล้า-แตกกอ
ข้าวจะเสียหาย
มากกว่าได้รบั เชือ้ เมื่อข้าวช่วงตัง้ ท้อง-ออกรวง ใบ
ข้าวที่เป็ นโรคจะแสดงอาการใบมีสีเขียวสลับเหลือง
และอาจเปลี่ยนเป็ นสีเหลือง ต้นที่เป็ นโรคจะเตีย้
แคระแกรน ถ้าเป็ นรุนแรงอาจถึงตาย ถ้าต้นเป็ นโรค
มีอายุจนกระทั่งออกรวงจะให้รวงเล็กและออกรวง
ช้ากว่าปกติ (ธีระ, 2532)
โรคใบสีสม้ เป็ นโรคที่สำ� คัญที่สดุ ของข้าว
ในเขตร้อนของเอเชีย ที่สามารถท�ำลายต้นข้าวจน
เสียหายเป็ นพืน้ ที่กว้างได้อย่างรวดเร็ว (ประพาส,
2513) กรมวิชาการเกษตร (2522) รายงานว่า มีการ
พบการระบาดครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2507 และได้แพร่
ระบาดท�ำความเสียหายแก่การท�ำนาเพิ่มมากขึน้
ทุกปี ซึง่ การควบคุมเพลีย้ จักจั่นปี กลายหยัก R.
dorsalis และเพลีย้ จักจั่นสีเขียว N. virescens ของ
เกษตรกร นอกจากการใช้ขา้ วพันธุต์ า้ นทานโรคแล้ว
ยังมีการใช้วารฆ่าแมลงในกลุมคาร์บาเมท ซึง่ ถ้าใช้
เป็ น เวลานานอาจท�ำ ให้เ พลี ย้ ทั้ง สองชนิ ด สร้า ง
ความต้านทานขึน้ มาได้ ท�ำให้ตอ้ งใช้สารฆ่าแมลง
ในปริมาณที่เพิ่มขึน้ ซึง่ สารฆ่าแมลงส่งผลเสียต่อ
สุขภาพทัง้ แบบเฉียบพลันและเรือ้ รัง ก่อให้เกิดการ
ตกค้างของสารฆ่าแมลงในผลผลิต นอกจากนีย้ งั ส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย (นิภาพรและอุไร
วรรณ, 2556) การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีจงึ เป็ น
ทางเลือกหนึง่ ที่เหมาะสมในการน�ำมาใช้
การ
ควบคุ ม โดยวิ ธี นี ้เ ป็ นการใช้ป ระโยชน์จ ากศั ต รู
ธรรมชาติและเชือ้ จุลนิ ทรีย ์ เช่น ตัวห�ำ้ ตัวเบียน เชือ้
รา เชือ้ แบคทีเรีย เชือ้ ไวรัส เชือ้ โพรโทซัว รวมทัง้
ไส้เดือนฝอย ซึง่ เป็ นวิธีท่ีปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (ชาญณรงค์, 2552)
ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ ได้นำ� เชือ้ ราขาว B.
bassiana และเชือ้ ราเขียว M. anisopliae มาใช้ใน
การควบคุมพลีย้ จักจั่นปี กลายหยัก R. dorsalis
และเพลีย้ จักจั่นสีเขียว N. virescens ซึง่ เป็ นวิธีท่ี
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วิธีการศึกษา
การเตรียมกล้าข้าว
น�ำเมล็ดข้าวพันธุข์ าวดอกมะลิ
105
ปริมาณ 100 กรัม แช่นำ้� เป็ นเวลา 2 วัน เพื่อเพิ่ม
อัตราการงอกของข้าว (สุมาลีและวัฒนา, 2555)
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จากนัน้ น�ำข้าวที่แช่นำ้� มาวางบนกระดาษทิชชูและ
ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ พ่นน�ำ้ ให้ชมุ่ เพื่อให้
เมล็ดข้าวมีความชืน้ และน�ำไปบ่มในที่มืด เมื่อราก
งอกจึง น�ำ เมล็ด ข้า วไปปลูก ในกระถางขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 8 นิว้ เมื่อกล้าข้าวมีอายุ 15-20 วัน
จึงน�ำมาใช้ในการทดลอง
การเพาะเลีย้ งเพลีย้ จักจั่นปี กลายหยัก R.
dorsalis และเพลีย้ จักจั่นสีเขียว N. virescens
เก็บรวบรวมตัวเต็มวัยเพลีย้ จักจั่นปี กลาย
หยัก R. dorsalis จากแปลงอ้อยคุณพรศักดิ์ ตันติ
พูนผล ต�ำบลวังชะโอน อ�ำเภอบึงสามัคคี จังหวัด
ก�ำแพงเพชร ส่วนตัวเต็มวัยเพลีย้ จักจั่นสีเขียว N.
virescens เก็บที่นาข้าวหมู่ 2 ต�ำบลบ้านพราน
อ�ำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยการใช้กบั ดัก
แสงไฟล่อแมลงแล้วใช้เครือ่ งดูดแมลง (aspirator)
ดูดเก็บเข้ามาที่หอ้ งปฏิบตั ิการศูนย์วิจยั ควบคุมศัตรู
พืชโดยชีวินทรียแ์ ห่งชาติ ภาคกลาง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม น�ำมาเลีย้ งบนต้นข้าวอายุ 1 เดือน ครอบ
ด้วยกรงพลาสติก เมื่อแมลงวางไข่ให้แยกตัวเต็มวัย
ไปกรงอื่นเพื่อให้วางไข่ตอ่ ไป ไข่ท่ีได้ปล่อยให้ฟัก
เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป
การเพาะเลีย้ งเชือ้ รา B. bassiana และเชือ้ รา
M. anisopliae
น�ำเชือ้ รา B. bassiana จ�ำนวน 2 ไอโซเลท
คือ NBCRCBB001 ที่แยกได้จากเพลีย้ กระโดดสี
น�ำ้ ตาล และ NBCRCBB002 ที่แยกได้จากด้วงหมัด
ผัก และใช้เชือ้ รา M. anisopliae จ�ำนวน 3 ไอโซเลท
คือ NBCRCMA001ที่แยกได้จากด้วงหนวดยาวอ้อย
NBCRCMA002 ที่แยกได้จากด้วงแรดมะพร้าว
และ NBCRCMA003 ที่แยกได้จากดินในแปลงอ้อย
มาเพาะเลีย้ งบนอาหารวุน้ potato dextrose agar
(PDA)เ บ่มไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส
ความชืน้ สัมพัทธ์ 75±2 %RH เมื่อเชือ้ รามีอายุ 1421 วัน จึงน�ำมาใช้ในการทดลอง
การเตรียมสารแขวนลอยของเชือ้ ราเพือ่ ใช้ใน
การทดลอง
การเตรียมสารแขวนลอยโคนิเดียเชือ้ รา
ท�ำโดย
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ล้างเชือ้ ราด้วยน�ำ้ กลั่นผสม Triton X
0.05% ปริมาตร 45 ไมโครลิตร แล้วใช้ชอ้ นสแตน
เลสถูท่ีผิวหน้าอาหาร PDA จากนัน้ ดูดโคนิเดีย
แขวนลอยใส่ในขวดแก้ว แล้วเติมน�ำ้ กลั่นลงไปใน
จานเลีย้ งเชือ้ ปริมาตร 2 มิลลิลติ ร ล้างโคนิเดียใส่ใน
ขวดแก้ว จะได้สารแขวนลอยโคนิเดียเพื่อใช้ในการ
ทดลอง
การปรับระดับความเข้มข้นของเชือ้ รา
น�ำปิ เปตดูดน�ำ้ กลั่นผสม Triton X 0.05%
ใส่ใน vial หลอดละ 900 ไมโครลิตร จ�ำนวน 3 หลอด
ดูดโคนิเดียแขวนลอย 100 ไมโครลิตร ที่เตรียมไว้
จากการล้างโคนิเดียใส่ลงใน vial ที่เตรียมไว้
เป็ นการเจือจาง 10 เท่า จากนัน้ ดูดโคนิเดีย
แขวนลอยจาก vial ที่เจือจาง 10 เท่า ปริมาตร 100
ไมโครลิตร ใส่ลงใน vial อีกหลอดหนึง่ เป็ นการเจือ
จาง 100 เท่า วัดความเข้มข้นของสารแขวนลอย
ด้วย haemacytometer ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ก�ำลังขยาย 1,000เท่า และท�ำการปรับความเข้มข้น
ของโคนิเดียในระดับความเข้มข้นที่ตอ้ งการ
การทดสองประสิทธิภาพการเข้าท�ำลายเพลีย้
จักจั่นปี กลายหยัก R. dorsalis และเพลีย้ จักจั่น
สีเขียว N. virescens ของเชือ้ รา B. bassiana
และเชือ้ รา M. anisopliae
วางแผนการทดลองแบบ completely
randomized design (CRD) มี 6 กรรมวิธี กรรมวิธี
ละ 5 ซ�ำ้ ซ�ำ้ ละ 5 ตัว ได้แก่
กรรมวิธีท่ี 1 น�ำ้ กลั่นผสม Triton X 0.05%
(ชุดควบคุม)
กรรมวิธีท่ี 2 เชือ้ รา B. bassiana ที่แยกได้
จากเพลีย้ กระโดดสีนำ้� ตาล (NBCRCBB001)
กรรมวิธีท่ี 3 เชือ้ รา B. bassiana ที่แยกได้
จากด้วงหมัดผัก (NBCRCBB002 )
กรรมวิธีท่ี 4 เชือ้ รา M. anisopliae ที่แยก
ได้จากด้วงหนวดยาวอ้อย (NBCRCMA001)
กรรมวิธีท่ี 5 เชือ้ รา M. anisopliae ที่แยก
ได้จากด้วงแรดมะพร้าว (NBCRCMA002)
กรรมวิธีท่ี 6 เชือ้ รา M. anisopliae ที่แยก
ได้จากดินในแปลงอ้อย (NBCRCMA003)
สารแขวนลอยโคนิเดียในแต่ละกรรมวิธีใช้
ระดับความเข้มข้นมาตรฐาน ที่ 1x108 โคนิเดีย/
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มิลลิลติ ร ตามการทดลองของ Li et al. (2012) ที่
ทดลองเชื ้อ ราทั้ง สองชนิ ด นี ้กั บ เพลี ้ย กระโดดสี
น�ำ้ ตาล Nilaparvata lugens Stål
ใช้ปิเปตดูดสารแขวนลอย คนิเดีย 1
ไมโครลิตร ใส่ในขวดสเปรย์ แล้วพ่นลงบนตัวแมลง เก็บ
ไว้ทอ่ี ณ
ุ หภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์
75±2 %RH จนเห็นเส้นใยเชือ้ ราแทงออกมาภายนอก
ล�ำตัว ซึง่ เป็นเวลา 7 วัน ข้อมูลทีไ่ ด้นำ� ไปวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางสถิตแิ ละเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ ด้วยวิธิ Duncan’s Multiple-Range Test
(DMRT) ที่ระดับความเชือ้ มั่น 95%
การทดสอบความรุ นแรงของชือ้ รา B. bassiana
และเชือ้ รา M. anisopliae ต่อตัวเต็มวัยเพลีย้
จักจั่นปี กลายหยัก R. dorsalis และเพลีย้ จักจั่น
สีเขียว N. virescens
น�ำไอโซเลทของเชือ้ ราที่ให้ผลดีท่ีสดุ จาก
การทดลองที่แล้วมาใช้ในการทดลอง โดยใช้ความ
เข้มข้นที่แตกต่างกัน ได้แก่ 105, 106, 107, 108 และ
109 โคนิเดีย/มิลลิลติ ร เปรียบเทียบกับน�ำ้ กลั่นผสม
Triton X 0.05% (ชุดควบคุม)ใช้ปิเปตดูดสารโคนิ
เดียแขวนลอยแต่ละความเข้มข้น 1 ไมโครลิตร ใส่
ในขวดสเปรย์ แล้วพ่นลงบนตัวแมลง บ่มไว้ท่ี
อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์
75±2 %RH เป็ นเวลา 7 วัน หรือจนเห็นเส้นใยเชือ้ รา
แทงออกมาภายนอกล�ำตัว
ผลการศึกษาและวิจารณ์
การทดสองประสิทธิภาพการเข้าท�ำลายเพลีย้
จักจั่นปี กลายหยัก R. dorsalis และเพลีย้ จักจั่น
สีเขียว N. virescens ของเชือ้ รา B. bassiana
และเชือ้ รา M. anisopliae
ผลการทดลองพบว่าเชือ้ รา B. bassiana
และเชือ้ รา M. anisopliae ท�ำให้ตวั เต็มวัยเพลีย้
จักจั่นปี กลายหยัก R. dorsalis ตายไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ แต่แตกต่างทางสถิตกิ บั ชุดควบคุม โดย
เชือ้ รา B. bassiana (NBCRCBB002) ท�ำให้ตวั เต็ม
วัยเพลีย้ จักจั่นปี กลายหยัก R. dorsalis มีเปอร์เซ็นต์
การตายสูงที่สดุ เท่ากับ 80.00 (Table 1) แสดงว่า
สามารถใช้เชือ้ ราขาว B. bassiana หรือเชือ้ ราเขียว
M. anisopliae ในการควบคุมเพลีย้ จักจั่นปี กลาย

หยัก R. dorsalis ได้ Rios-Velasco et al. 2014
ท�ำการศึกษาเชือ้ รา B. bassiana ไอโซเลท BbCIAD1 และเชือ้ รา M. anisopliae ไอโซเลท MaCIAD1 จากดินที่เมือง Chihuahua ประเทศเม็กซิโก
กับตัวอ่อน Bemisia tabaci Gennadius เพลีย้ ไก่
แจ้ Bactericera cockerelli Sulc. (Hemiptera:
Triozidae) และเพลีย้ ไฟตะวันตก Frankliniella
occidentalis พบว่า แมลงทัง้ สามชนิดถูกเข้าก่อโรค
โดยเชือ้ ราทัง้ สองไอโซเลท
ส่วนการทดลองกับเพลีย้ จักจั่นสีเขียว N.
virescens พบว่า เชือ้ รา B. bassiana
(NBCRCBB002) ท�ำให้ตวั เต็มวัยเพลีย้ จักจั่นสี
เขียว N. virescens มีเปอร์เซ็นต์การตายสูงที่สดุ
เท่ากับ 67.00±32.15 แต่เปอร์เซ็นต์การตายไม่แตก
ต่างกันทางสถิติกบั เชือ้ ราขาว B. bassiana
(NBCRCBB001) ซึง่ ท�ำให้ตวั เต็มวัยเพลีย้ จักจั่น
ปี กลายหยัก N. virescens มีเปอร์เซ็นต์การตาย
เท่ากับ 50.00±10.00 (Table 2) ดังนัน้ เชือ้ รา B.
bassiana ทัง้ สองไอโซเลทจึงจึงสามารถน�ำมาใช้
เพื่อควบคุมเพลีย้ จักจั่นสีเขียว N. virescens
ผลการทดลองสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Toledo et al. (2007) ซึง่ รายงานเชือ้ รา B. bassiana
เชือ้ รา Lecanicillium muscarium (Petch)
Zare&W. Gams เชือ้ รา M. anisopliae เชือ้ รา
Isaria farinose (Holmsk.) Fr. เชือ้ รา Isaria
fumosorosea Wize 17 ไอโซเลท ในการควบคุมพลี ้
ยกระโดด Peregrinus maidis (Ashmead)
(Hemiptera: Delphacidae) พบว่ามีเพียงเชือ้ รา B.
bassiana ไอโซเลท CEP 147 เท่านัน้ ที่ทำ� ให้เพลีย้
กระโดด P. maidis มีอตั ราการตายสะสม เท่ากับ
69.80±6.40 % หลังจากใส่เชือ้ ไป 7 วัน เมื่อน�ำเชือ้
ราขาว B. bassiana ไอโซเลท CEP 147 ไปทดสอบ
กับตัวเต็มวัยเพลีย้ กระโดด P. maidis เพลีย้ กระโดด
Delphacodes kuscheli Fennah (Hemiptera:
Delphacidae) และเพลีย้ จักจั่น Dalbulus maidis
(DeLong&Wolcott) (Hemiptera: Cicadellidae)
พบว่า เชือ้ ราชนิดนีท้ ำ� ให้เพลีย้ กระโดด D. kuscheli
เพลีย้ กระโดด P. maidis และเพลีย้ จักจั่น D. maidis
มีอตั ราการตายสะสม เท่ากับ 73.30±9.99,
68.60±6.70 และ 49.90±9.70 เปอร์เซ็นต์ ตาม
ล�ำดับWang and Zheng (2012) รายงานว่าเชือ้ รา
B. bassiana ไอโซเลท CYT 5 ความเข้มข้น 1x108
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โคนิเดีย/มิลลิลติ ร
ท�ำให้เพลีย้ ไฟตะวันตก
Frankliniella occidentalis (Pergande) มีอตั ราการ
ตาย ท่ากับ 93.08% ซึง่ เป็ นอัตราการตายทีส่ งู มาก
ในขณะที่ Puterka et al. (1994) รายงานว่า ชือ้ รา B.
bassiana มีความรุนแรงมากกว่าเชือ้ รา M.
anisopliae เมือ่ ทดสอบกับตัวอ่อนเพลีย้ ไก่แจ้ลกู แพร์
Cacopsylla pyricola (FrÖster) (Hemiptera:
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Psyllidae) โดยท�ำให้ตวั อ่อนเพลีย้ ไก่แจ้ลกู แพร์มี
อัตราการตาย 92.50-99.60% ทีค่ วามเข้มข้น 99.6092.50x107 โคนิเดีย/มิลลิลติ ร ในเวลา 7 วัน แต่การ
ศึ ก ษาที่ ก ล่ า วมาแตกต่ า งจากการศึ ก ษาของ
Maketon et al. (2008) ท�ำการทดสอบเชือ้ รา B.
bassiana ไอโซเลท CKB-001 CKB-048
และCKB-095 เชือ้ รา Hirsutella citriformis ไอโซเลท

Table 1 Percent mortality of R. dorsalis adults after sprayed with B. bassiana and M. anisopliae
Treatment
Percent mortality±S.D.
Control
0.00a
B. bassiana (NBCRCBB001)
70.00±5.77b
B. bassiana (NBCRCBB002)
80.00±0.00b
M. anisopliae (NBCRCMA001)
76.67±3.33b
M. anisopliae (NBCRCMA002)
76.67±12.02b
M. anisopliae (NBCRCMA003)
76.67±8.82b
Means within a column followed by the same letter do not differ significantly (P>0.05) with Duncan’s MultipleRange Test (DMRT)

Table 2 Percent mortality of N. virescens adults after sprayed with B. bassiana and M. anisopliae
Treatment
Percent mortality±S.D.
Control
0.00d
B. bassiana (NBCRCBB001)
50.00±10.00ab
B. bassiana (NBCRCBB002)
67.00±32.15a
M. anisopliae (NBCRCMA001)
17.00±5.77c
M. anisopliae (NBCRCMA002)
3.00±5.77c
M. anisopliae (NBCRCMA003)
30.00±20.00bc
Means within a column followed by the same letter do not differ significantly (P>0.05) with Duncan’s MultipleRange Test (DMRT)

CKH-001 และเชือ้ รา Verticillium lecanii ไอโซเลท
CKV-053 เชือ้ รา M. anisopliae ไอโซเลท CKM048, CKM-051, CKM-036, และCKM-007 เชือ้ รา
M. flavoviridae ไอโซเลท CKM-083 เชือ้ รา
Paecilomyces lilacinus ไอโซเลท CKP-012 และ
CKPF-095 ด้วยการหยดสารแขวนลอยแต่ละไอโซ
เลทลงบนใบมะเขือที่ความเข้มข้น 5x106 โคนิเดีย/
มิลลิลติ ร แล้วน�ำไปให้เพลีย้ จักจั่น Amrasca
biguttula Ishida กิน พบว่าเชือ้ รา M. anisopliae
ไอโซเลท CKM-048 ท�ำให้ เพลีย้ จักจั่น A. biguttula
มีอตั ราการตายสูงที่สดุ
เท่ากับ 73.33±10.0

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลการทดลองนีแ้ สดงให้เห็นว่าเชือ้
ราเขียว M. anisopliae มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมเพลีย้ จักจั่น A. biguttula ดีกว่าเชือ้ ราชนิด
อื่นๆ
Zaki (1998) รายงานว่า เชือ้ รา B. bassiana
ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถ
ท�ำลายเพลีย้ อ่อนถั่ว Aphis craccivora L.
(Hemiptera: Aphididae) และแมลงหวี่ขาวยาสูบ
Bernesia tabaci (Gennadius) (Hemiptera:
Aleyrodidae) โดยท�ำให้แมลงตาย 100เปอร์เซนต์
Li et al. (2014) เชือ้ ราBeauveria 9 ไอโซเลท ได้
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ถู ก น� ำ มาทดสอบด้ ว ยการพ่ น ที่ ค วามเข้ ม ข้ น
มาตรฐาน 1,000 โคนิเดีย/ตารางมิลลิเมตร ในห้อง
ปฎิบตั กิ าร พบว่า ท�ำให้ตวั เต็มวัยเพลีย้ กระโดดสี
น�ำ้ ตาล N. lugens มีอตั ราการตายสะสม
17.20-79.10เปอร์เซนต์ภายใน 10 วันหลังจาก
การพ่น ไอโซเลทที่ทำ� ให้ตวั เต็มวัยเพลีย้ กระโดดสี
น�ำ้ ตาล N. lugens ตายสูงที่สดุ เท่ากับ
79.10เปอร์เซนต์ คือ ไอโซเลท Bb09 Bugti et al.
(2018) ทดสอบเชือ้ ราขาว B. bassiana ไอโซเลท
Bb-202 กับแมลงปากดูด 4 ชนิด ได้แก่ เพลีย้ อ่อน
ผัก Myzus persicae Sulzer (Hemiptera:
Aphididae) เพลีย้ จักจั่น Jacobiasca formosana
Paoli (Hemiptera: Cicadellidae) แมลงหวี่ขาว
ยาสูบ B. tabaci และมวนปี กแก้ว Stephanitis
nashi Esaki and Takeya (Hemiptera: Tingidae)
ที่ความเข้มข้น 1.0 × 102, 3.5 × 103, 5 × 104, and
6.75 × 105 โคนิเดีย/ตารางมิลลิเมตร พบว่า เชือ้ รา
B. bassiana ไอโซเลท Bb-202 ที่ความเข้มข้น 1.0
× 102 โคนิเดีย/ตารางมิลลิเมตร สามารถเข้าก่อโรค
ต่อเพลีย้ อ่อนผัก M. Persicae ได้สงู ที่สดุ 100
เปอร์เซนต์ ท�ำให้เพลีย้ จักจั่น J. formosana มีอตั รา
การตาย 86.60, 94.40, และ 97.40เปอร์เซนต์ หลัง
จากใส่เชือ้ 10 วัน ที่ความเข้มข้น 3.5 × 103, 5 ×
104, และ 6.75 × 105 โคนิเดีย/ตารางมิลลิเมตร และ
เชือ้ รา B. bassiana ไอโซเลท Bb-202 ยังสามารถ
เข้าก่อโรคได้ดีกบั แมลงหวี่ขาวยาสูบ B. tabaci โดย
ท�ำให้มีอตั ราการตาย 77.90 และ 81.10เปอร์เซนต์
ที่ความเข้มข้น 5 × 104 และ 6.75 × 105 โคนิเดีย/
ตารางมิลเิ มตร ท�ำให้มวนปี กแก้ว S. nashi มีอตั รา
การตายสูงที่สดุ เท่ากับ 63.70เปอร์เซนต์ ที่ความ

เข้มข้น 6.75 × 105 โคนิเดีย/ตารางมิลลิเมตร
การทดสอบความรุ นแรงของเชือ้ ราขาว
B.
bassiana และเชือ้ ราเขียว M. anisopliae ต่อตัว
เต็มวัยเพลีย้ จักจั่นปี กลายหยัก R. dorsalis และ
เพลีย้ จักจั่นสีเขียว N. virescens
การทดลองระดับความรุนแรงของเชือ้ รานัน้
เนื่องจากจ�ำนวนตัวอย่างแมลงทีใ่ ช้ทดสอบมีจำ� กัดจึง
เลือกเชือ้ ราขาว B. bassiana (NBCRCBB002) ทีแ่ ยก
จากด้วงหมัดผัก ท�ำให้ ตัวเต็มวัยเพลีย้ จักจั่นปี กลาย
หยัก R. dorsalis และตัวเต็มวัยเพลีย้ จักจั่นสีเขียว N.
virescens มีอตั ราการตายสูงที่สดุ มาท�ำการทดสอบ
ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน 5 ระดับ ในช่วงระยะ
เวลา 7 วัน พบว่า ระดับความเข้มข้น 105, 106, 107,
108 และ 109 โคนิเดียต่อมิลลิลติ ร เชือ้ รา B.
bassiana (NBCRCBB002) ท�ำให้ ตัวเต็มวัยเพลีย้
จักจั่นปี กลายหยัก R. dorsalis มีอตั ราการตาย
43.33, 46.67, 56.67, 63.33 และ 76.67 เปอร์เซ็นต์
ตามล�ำดับ (Table 3) และท�ำให้ตวั เต็มวัยของเพลีย้
จักจั่นสีเขียว N. virescens มีอตั ราการตาย 10,
13.3, 53.3, 63.3 และ 86.7 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ
(Table 4) ซึง่ ความเข้มข้นที่ทำ� ให้เพลีย้ ทัง้ สองชนิด
มาอัตราการตาย 50% ขึน้ ไปอยูร่ ะหว่าง 1×107 1×109 โคนิเดียต่อมิลลิลติ ร เมื่อน�ำเชือ้ รา B.
bassiana (NBCRCBB002) ท�ำให้ ตัวเต็มวัยเพลีย้
จักจั่นปี กลายหยัก R. dorsalis และตัวเต็มวัยเพลีย้
จักจั่นสีเขียว N. virescens ตายมากที่สดุ นีไ้ ป
วิเคราะห์คา่ ความเป็ นพิษ
(Median
lethal
6
concentration; LC50) มีคา่ เท่ากับ1.29x10 และ
1.82×107 โคนิเดียต่อมิลลิลติ ร ตามล�ำดับ (Table 3 )

Table 3 Virulence bioassay of B. bassiana (NBCRCBB002) against R. dorsalis adults at five
concentration levels
Concentration levels
% Mortality
LC50
95% Fiducial Cl
Lower
Upper
(conidia/ml)
(conidia/ml)
Control
0.00
1x105
43.33
1x106
46.67
1.29x106
3.19x104
5.21x107
7
1x10
56.67
1x108
63.33
1x109
76.67
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Table 4 Virulence bioassay of B. bassiana (NBCRCBB002) against N. virescens adults at five
concentration levels
Concentration levels
% Mortality
LC50
95% Fiducial Cl
Lower
Upper
(conidia/ml)
(conidia/ml)
Control
0.00
1x105
10.00
1x106
13.30
1.82x107
4.21x106
5.21x107
7
1x10
53.30
1x108
63.30
1x109
86.70
Zafar et al. (2016) ท�ำการศึกษาการใช้
เชือ้ ราขาว B. bassiana กับแมลงหวี่ขาวยาสูบ B.
tabaci พบว่า เชือ้ ราขาว B. bassiana ไอโซเลท
Bb-01 มีความรุนแรงสูงที่สดุ ที่ LC50 2.40×107
สปอร์/มิลลิลติ ร ท�ำให้ไข่มีอตั ราการตายสูงที่สดุ
เท่ากับ 65.30เปอร์เซนต์ และมีความรุนแรงสูงที่สดุ
ที่ LC50 2.70×106 สปอร์/มิลลิลติ ร ท�ำให้ไตัวอ่อนมี
อัตราการตายสูงที่สดุ เท่ากับ 88.82%
Bugti et al. (2018) รายงานว่า เชือ้ ราขาว
B. bassiana ไอโซเลท Bb-202 ที่ความเข้มข้น 1 ×
105, 1 × 106, 1 × 107, and 1 × 108 โคนิเดีย/
มิลลิลติ ร ให้คา่ LC50 เท่ากับ 6.7 × 104, 1.3 × 106,
3.6 × 106, และ 1.2 × 107 โคนิเดีย/มิลลิลติ ร ตาม
ล�ำดับ กับ เพลีย้ อ่อนผัก M. persicae เพลีย้ จักจั่น
J. formosana แมลงหวี่ขาวยาสูบ B. tabaci และ
มวนปี กแก้ว S. Nashi ตามล�ำดับ

สรุ ป
เชือ้ รา B. bassiana และเชือ้ รา M. anisopliae
สามารถใช้เพือ่ ควบคุมเพลีย้ จักจั่นปี กลายหยัก
R.
dorsalis ได้ เชือ้ ราขาว B. bassiana (NBCRCBB002)
ทีแ่ ยกจากด้วงหมัดผัก ความเข้มข้น 1×107 - 1×109
โคนิเดียต่อมิลลิลติ ร มีความเหมาะสมทีส่ ดุ ทีส่ ามารถ
น�ำไปใช้เพือ่ ควบคุมเพลีย้ จักจั่นปี กลายหยัก
R.
dorsalis และเพลีย้ จักจั่นสีเขียว N. virescens มาก
ทีส่ ดุ ซึง่ การผลิตเชือ้ ราทีค่ วามเข้มข้นสูงควรค�ำนึงถึง
ความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ และอาจใช้เชือ้ รา B.
bassiana (NBCRCBB002) ในการควบคุมแมลงศัตรู
พืชดังกล่าวร่วมกับวิธีการอื่น เช่น ตัวห�ำ้ และตัว
เบียนได้

Figure 1 Median lethal concentration (LC50) of B. bassiana isolated from flea beetle (NBCRCBB002) against
R. dorsalis adults.
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Figure 2 Median lethal concentration (LC50) of B. bassiana isolated from flea beetle (NBCRCBB002) against
N. virescens adults.
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