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ผลของสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชต่อการเจริญและประสิทธิภาพของ
เชือ้ ราขาว Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin
ในการควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูมันสาปะหลัง
Effect of Pesticides on Growth and Efficacy of
Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin
for Controlling of Cassava Pink Mealybug
จันทิมา จันทนพิมพ์1,2 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์1,2,3,4* และ วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์2,3,4
บทคัดย่อ
การทดสอบผลของสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชได้แก่ สารกาจัดแมลง (thiamethoxam, amitraz) สาร
ป้องกันกาจัดเชื้อราโรคพืช (mancozeb, benomyl) และสารกาจัดวัชพืช (paraquat dichloride) ต่อการเจริญ
ของเชื้ อ ราขาว Beauveria bassiana และประสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุ ม เพลี้ ย แป้ ง สี ช มพู มั น ส าปะหลั ง
(Phenacoccus manihoti) สาหรับผลต่อการอยู่รอดของสปอร์พบว่า การนาเชื้อราขาวความเข้มข้น 1×104 และ
1×105 สปอร์/มล. มา spread ลงบนอาหารที่มีส่วนผสมของสารเคมีดังกล่าว ตรวจสอบการงอกของสปอร์ที่เวลา
1 และ 3 วัน นั้น เชื้อที่ความเข้มข้น 1×105 สปอร์/มล. ตรวจผล 1 วัน กรรมวิธีควบคุม (อาหาร PDA ไม่ผสมสาร
ใด ๆ) มีการเจริญของเชื้อราสูงที่สุด (444.33 cfu/plate) แตกต่างทางสถิติ (P<0.05) กับกรรมวิธีอื่น ๆ ส่วนใน
กรรมวิธีที่ผสม PDA กับสารเคมีต่าง ๆ นั้น เฉพาะ PDA+ thiamethoxam เท่านั้นที่มีการเจริญของเชื้อราขาว
(185.33 cfu/plate) ส่วนเชื้อที่ความเข้มข้น 1×104 สปอร์/มล. ตรวจสอบการเจริญหลังการเพาะเลี้ยงเชื้อ 3 วัน
นั้น การเจริญของเชื้อสูงที่สุดพบในอาหาร PDA+thiamethoxam (269.00 cfu/plate) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีควบคุมที่มีค่ารองลงมาเท่ากับ 252.60 cfu/plate ขณะที่เชื้อราที่เลี้ยงในอาหาร PDA+amitraz (166.80
cfu/plate) และ PDA+ paraquat dichloride (145.00 cfu/plate) มีค่าใกล้เคียงกันและไม่แตกต่างกันทางสถิติ
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ส่ ว นผลต่ อ การเจริ ญ ของเส้ น ใยนั้ น เชื้ อ จะเจริ ญ เพิ่ ม ขึ้ น ตามอายุ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง เชื้ อ ราที่ เ ลี้ ย งในอาหาร
PDA+thiamethoxam มีเส้นผ่าศูนย์กลาง (Ø) การเจริญในวันที่ 7 (Ø 2.72 ซม.) และวันที่ 14 (Ø 4.67 ซม.) ไม่
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม (Ø 2.72 และ 5.32 ซม. ตามลาดับ) เฉพาะ PDA+benomyl เท่านั้นที่เชื้อไม่
สามารถเจริญได้ และเมื่อนาสปอร์ของเชื้อราขาวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงด้วยอาหาร PDA+สารเคมีป้องกันกาจัด
ศัตรูพืชที่สามารถเจริญได้ดี มาทดสอบประสิทธิภาพในการเข้าทาลายเพลี้ยแป้งสีชมพูมันสาปะหลัง โดยใช้ความ
เข้มข้นของเชื้อ 1×108 สปอร์/มล. พ่นให้เพลี้ยแป้งวัย 3–ตัวเต็มวัย พบว่าการเข้าทาลายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลาหลังการปลูกเชื้อ โดยเชื้อราที่เลี้ยงใน PDA+thiamethoxam มีการเข้าทาลายเพลี้ยแป้งมากที่สุด ทั้งใน
วันที่ 7 (17.78%), 10 (43.33%), 14 (46.67%) และ 21 (46.67%) หลังการปลูกเชื้อ ซึ่งมีค่าสูงกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ
อย่างชัดเจน รวมทั้งกรรมวิธีที่พ่นด้วยเชื้อราที่เลี้ยงด้วยอาหาร PDA ซึ่งไม่มีการผสมสารกาจัดศัตรูพืชใดๆที่ทุก
ช่วงเวลาของการตรวจผล (9.44 30.25 30.25 และ 33.28% ตามลาดับ) โดยกรรมวิธีที่มี thiamethoxam และ
PDA อย่างเดียวให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเชื้อราขาว B. bassiana สามารถ
นามาใช้ร่วมกับสารป้องกันกาจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะ thiamethoxam ได้เป็นอย่างดี โดยไม่ทาให้ประสิทธิภาพใน
การเข้าทาลายเพลี้ยแป้งสีชมพูมันสาปะหลังลดลง

ABSTRACT
The effect of chemical pesticides such as insecticides (thiamethoxam, amitraz),
fungicides (mancozeb, benomyl) and herbicide (paraquat dichloride) on the growth of white
mascardine fungus (Beauveria bassiana) and its efficiency for controlling of cassava pink
mealybug (Phenacoccus manihoti) was carried out. The pesticides were mixed in medium. Spore
suspensions of 1x104 and 1x105 spores/ml were spread on the medium. The spore survival after
1 and 3 days after spreading was evaluated. It was found that the highest survival was detected
in control treatment (PDA without pesticides) with concentration of 1x10 5 spores/ml at 1 day
after spreading (444.33 cfu/plate) and significantly different (P<0.05) to others. Only the
treatment of PDA+thiamethoxam, the fungus was able to grow and express viability of 185.33
cfu/plate For the concentration of 1x104 spore/ml treated after 3 days, the maximum fungal
growth was found in PDA+thiamethoxam medium (269.00 cfu/plate) which was not significantly
different to the following treatment (control treatment, 252.60 cfu/plate). Whereas, the growth
of fungus on PDA+ amitraz (166.80 cfu/plate) and PDA+paraquat dichloride (145.00 cfu/plate)
were similar and not significantly different. The effect of pesticides on mycelial growth was
depended on age. It grew on PDA+thiamethoxam with colony diameter (Ø) of 2.72 (7 days) and
4.67 cm (14 days), which was not significantly different with control (2.72 and 5.32 cm,
respectively). Only on PDA+benomyl, the fungus was unable to grow. When the spore of good
survival fungi from all treatments were tested on the infection efficiency against the 3 rd instar-
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adult cassava pink mealybug with conidial concentration of 1x108 spore/ml, the result revealed
that the fungal infectivity trended to increase by the time after inoculation. The fungal spore
obtained from PDA+thiamethoxam had the most infection rate at all dates after inoculation
(17.78%, 43.33%, 46.67%, 46.67% at 7, 10, 14 and 21 days respectively), which were clearly
higher than the spores derived from other treatments and control treatment (PDA) (9.44, 30.25,
30.25 and 33.28%, respectively). However, the infectivity from both treatments
(PDA+thiamethoxam, PDA) at all checking times were not significantly different. The result of this
study indicates that the B. bassiana could be used in combination with the pesticides,
especially thiamethoxam as well without adverse effect against cassava pink mealybug
คาสาคัญ: สารเคมีป้องกันกาจัด ศัตรูพืช Beauveria bassiana Phenacoccus manihoti ผลกระทบ
ประสิทธิภาพเชื้อ
Keywords: Pesticide, Beauveria bassiana, Phenacoccus manihoti, Side effect, Infectivity

บทนา
การป้ อ งกั น ก าจั ดเพลี้ ย แป้ งมั น ส าปะหลั งมี
หลายวิธี เช่น การเขตกรรม ชีววิธี วิธีกล และการใช้
สารเคมี (โอภาษ, ม.ป.ป.) ซึ่งสารเคมี ป้องกันกาจัด
ศัตรูพืชที่นามาใช้ในแปลงมันสาปะหลังอย่างแพร่หลาย
เช่น thiamethoxam, benomyl และ paraquat
dichloride (อุด มศั กดิ์ , 2555; กรมพั ฒนาที่ ดิน ,
ม.ป.ป.; กรมวิชาการเกษตร, ม.ป.ป.) ปัจจุบันเกษตรกร
นิ ย มใช้ ส ารเคมี ใ นการก าจั ด ศั ต รู พื ช เพิ่ ม สู งขึ้ น อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง จากสถิ ติ ข องส านั ก ควบคุ ม พื ช และวั ส ดุ
การเกษตร รายงานว่ามี การนาเข้า วัตถุ อันตรายทาง
การเกษตรในปี 2557 มากกว่า 147,376 ตัน และมี
มูลค่าการนาเข้าประมาณ 22,000 ล้านบาท ปัจจุบัน
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชเป็นปัญหาสาคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทั้งในส่วนของ
เกษตรกรและผู้ บ ริ โ ภค (ส านั ก ควบคุ ม พื ช และวั ส ดุ
การเกษตร, ม.ป.ป.) การควบคุ ม โดยชี ว วิ ธี จึ ง เป็ น
ทางเลือกที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งานและลดความ
เสี่ยงต่อการตกค้างของสารที่เป็นอันตรายในธรรมชาติ

เชื้อราขาว (Beauveria bassiana) ได้ถูกนามาใช้
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ซึ่งสามารถควบคุมแมลงได้
หลายชนิ ด เช่น ด้ว งแรดมะพร้า ว ด้ วงหนวดยาวกิ น
เหง้าอ้อย เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล และเพลี้ยแป้ง เป็น
ต้น (Samules et al., 1989; ศิวิลัย, 2546; ศิวิลัยและ
คณะ, 2556; กรมส่งเสริมการเกษตร, ม.ป.ป.) โดยมี
รายงานเกี่ยวกับการใช้เชื้อราขาวที่เพาะด้วยเมล็ดข้าว
ฟ่างสามารถทาให้เพลี้ยแป้งลายและเพลี้ยแป้งสีชมพูใน
แปลงลดลง 70-80% (Rodtong et al., 2012) และ
พบว่าเชื้อราขาวจะสร้าง hyphal body ที่ 6 วันหลัง
การปลูก เชื้อ และการเจริ ญของเชื้ อราจะถู ก จากัด อยู่
ภายในตั ว เพลี้ ย ที่ ต าย หลั งการปลู ก เชื้ อ 6-7 วั น
(Amnuaykanjanasin et al., 2012) สาหรับการใช้
เชื้อราขาวร่วมกับสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชมักส่งผล
กระทบต่อการงอกของสปอร์และการเจริญเติบโตของ
เชื้อรา โดยพบว่าการใช้สารกาจัดเชื้อรามีผลต่อการงอก
ของสปอร์มากกว่าการเจริญของเส้นใยของเชื้อ Isaria
farinosa ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเชื้อในการเข้า
ทาลายเพลี้ยแป้งส้มลดลง (Demirci et al., 2011)
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นอกจากนี้ยังมีรายงานถึงการใช้ chlorothalonil และ
mancozeb ซึ่งเป็นสารเคมีป้องกันกาจัดเชื้อราโรคพืช
มี ผ ลต่ อ การอยู่ ร อดของสปอร์ เ ชื้ อ ราขาวมากกว่ า ใน
แปลงที่มีการใช้ copper hydroxide หรือน้า (JarosSu et al., 1999) ส่วนสารเคมีกาจัดวัชพืช lenacil
และสารเคมีกาจัดแมลง imidacloprid สามารถใช้
ร่วมกั นกับการใช้ เชื้อราขาว B. bassiana ได้
(Poprawski et al., 1995; Alizadeh et al., 2007)
การวิ จั ย นี้ จึ ง มุ่ ง ศึ ก ษาเพื่ อ การคั ด เลื อ กหาสารเคมี
ป้องกันกาจัดศัตรูพืชทีน่ ิยมใช้ในแปลงมันสาปะหลัง ซึ่ง
เหมาะสมต่อการนาไปใช้ร่วมกันกับเชื้อราขาวในการ
ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูมันสาปะหลัง การตรวจสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพของเชื้ อ ราขาวที่ ส ามารถอยู่ ร อดได้ ดี
หลั ง จากการทดสอบร่ ว มกั บ สารเคมี ป้ อ งกั น ก าจั ด
ศัตรูพืช การศึกษาผลกระทบต่อเนื่องของสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชต่อประสิทธิภาพของเชื้อราขาว รวมทั้งเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการควบคุมเพลี้ยแป้ง
ดังกล่าวโดยวิธีผสมผสานในสภาพไร่ต่อไป

Research

อุปกรณ์และวิธีการ
1. การศึกษาผลของสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชต่อ
เชื้อราขาว Beauveria bassiana
1.1 การอยู่รอดของสปอร์
การเตรียมเชื้อ นาเชื้อราขาวที่เพาะเลี้ยงบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ SDA (sabouraud dextrose agar)
ในตู้ บ่ ม เชื้ อ อุ ณ หภู มิ 25±3°ซ ความชื้ น สัม พั ท ธ์ เ ฉลี่ ย
80.50 % (65–92 %) เป็นเวลา 14 วัน นามาผสมน้า
กลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว จึง ขูดเอาสปอร์แล้วกรองด้วยผ้า
ขาวบาง 4 ชั้ น โดยด าเนิน การในสภาพปลอดเชื้ อ
(aseptic
technique) นั บ จ านวนสปอร์ ด้ ว ย
haemacytometer ปรับความเข้มข้นของสปอร์ให้ได้
1×105 สปอร์/มล. และ 1×104 สปอร์/มล.
การเตรียมอาหารทดสอบ เตรียมอาหารเลี้ยง
เชื้อ PDA (potato dextrose agar) แล้วนามาผสม
สารเคมี ป้ อ งกั น ก าจั ด ศั ต รู พื ชโดยใช้ อั ต ราเฉลี่ ย ตาม
คาแนะนาในฉลาก (ตารางที่ 1) ขณะที่อาหารเลี้ยงเชื้อ
ยังอุ่นอยู่ (ประมาณ 60 °ซ) โดยให้มีความเข้มข้น
สุ ด ท้ า ยเท่ า กั บ ความเข้ ม ข้ น สารเคมี ป้ อ งกั น ก าจั ด
ศัตรูพืชตามอัตราแนะนา

ตารางที่ 1 สารเคมีที่นิยมนามาใช้ป้องกันกาจัดศัตรูพืชในแปลงมันสาปะหลังทีน่ ามาใช้ในการทดสอบ
กลุ่มสารเคมี

ประเภทสาร

Neonicotinoid

สารเคมีกาจัดแมลง

Amidine
Alkylenebis
(dithiocarbamate)

สารเคมีกาจัดแมลง
สารเคมีป้องกันกาจัด
เชื้อราโรคพืช
สารเคมีป้องกันกาจัด
เชื้อราโรคพืช

Benzimidazole
Bipyridylium
1/

สารเคมีกาจัดวัชพืช

หมายเหตุ: อัตราตามคาแนะนาของบริษัทผู้ผลิต

สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช
สารออกฤทธิ์
รูปการค้า®
รูปแบบ
แอคทารา 25
thiamethoxam
WG 25%
ดับบลิวจี®
amitraz
นันไมท์®
EC 20%

อัตราแนะนา1
1–2 กรัม/น้า 20 ลิตร
50 มล./น้า 20 ลิตร
30-50 กรัม/น้า 20
ลิตร

mancozeb

เทนเอ็ม®

WP 80%

benomyl

ฟันดาโซล 50®

WP 50%

20 กรัม/น้า 20 ลิตร

paraquat
dichloride

กรัมม็อกโซน®

SL 27.6%

80-120 มล./น้า 6080 ลิตร

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 43 ฉบับที่ 3

วางแผนการทดลองแบบ completely
randomized design (CRD) 6 กรรมวิธี โดยมีอาหาร
ทดสอบ(กรรมวิธี) แต่ละกรรมวิธีมี 3 ซ้า (ความเข้มข้น
1×105 สปอร์ /มล.) และ 5 ซ้า (ความเข้มข้น 1×104
สปอร์/มล.) ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ไม่ผสม
สารใด ๆ (กรรมวิธีควบคุม)
กรรมวิธีที่ 2 อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA + สารเคมี
กาจัดแมลง thiamethoxam (1.5 กรัมต่อน้า 20 ลิตร)
กรรมวิธีที่ 3 อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA + สารเคมี
กาจัดแมลง amitraz
กรรมวิธีที่ 4 อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA + สารเคมี
ป้องกันกาจัดเชื้อราโรคพืช mancozeb (40 กรัม ต่อ
น้า 20 ลิตร)
กรรมวิธีที่ 5 อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA + สารเคมี
ป้องกันกาจัดเชื้อราโรคพืช benomyl
กรรมวิธีที่ 6 อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA+ สารเคมี
กาจัดวัชพืช paraquat dichloride (100 มล. ต่อน้า
70 ลิตร)
โดยเทอาหารเลี้ ย งเชื้ อ ตามกรรมวิ ธี ต่ า ง ๆ
ปริ ม าตร 20 มล. ลงในจานแก้ ว (plate, ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ซม.) ทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นนาสาร
แขวนลอยสปอร์ ข องเชื้ อ (ความเข้ ม ข้ น 1×105 หรื อ
1×104 สปอร์/มล.) ปริมาตร 100 ไมโครลิตร หยดลง
บนอาหารเลี้ ย งเชื้ อที่ เตรี ยมไว้แ ล้ว เพาะเลี้ย งบนผิ ว
อาหารเลี้ยงเชื้อ (spread plate) ด้วยแท่งแก้วรูปตัว L
น าไปเก็ บ ในตู้ บ่ ม เชื้ อ อุ ณ หภู มิ 25±3°ซ ความชื้ น
สัมพัทธ์เฉลี่ย 83.56% (74–92%) โดยที่ความเข้มข้น
1x 105 สปอร์/มล. ตรวจนับจานวนสปอร์ที่มีชีวิต
(colony forming unit (cfu)/plate) ที่ 24 ชม. (1
วัน) ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ดัดแปลงตามวิธี
ของ Golshan et al. (2013) ส่วนความเข้มข้น 1x104
สปอร์ /มล. ตรวจนับจานวนสปอร์ที่มีชีวิตเมื่อครบ 3
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วัน นาค่า cfu/plate ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน
(analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยด้วย Duncan' s multiple range test
(DMRT) รวมทั้งคานวณเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของเชื้อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม
1.2 การเจริญของเส้นใย
นาเชื้อราขาว B. bassiana ซึ่งเพาะเลี้ยงบน
อาหาร SDA ในตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิ 25±3°ซ ความชื้น
สัมพัทธ์เฉลี่ย 80.50% (65–92 %) นาน 14 วัน มา
เจาะด้วย cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง () 0.7
ซม. โดยเจาะชิ้ นวุ้ นบริ เวณขอบโคโลนี ม าวางลงตรง
กลางจานอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ผสมสารเคมีป้องกัน
กาจัดศัตรูพืชตามกรรมวิธีต่าง ๆ ในข้อ 1.1 ในตู้บ่มเชื้อ
อุณหภูมิ 25±3°ซ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 86.95% (74–
96%) ให้แสงตลอด 24 ชม. บันทึ กลักษณะการ
เจริญเติบโต วัดเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นใยที่ 7 และ 14 วัน
หลังจากการบ่มเชื้อ
2. การศึก ษาประสิ ทธิ ภ าพของสปอร์ เชื้อ ราขาว
Beauveria bassiana ที่ได้จากการเลี้ยงด้วยอาหาร
ที่ ผสมสารเคมี ป้ อ งกั น ก าจั ด ศั ตรู พืช ต่ อ การท าลาย
เพลี้ยแป้งสีชมพูมันสาปะหลัง
การเตรียมเพลี้ยแป้งสีชมพู เขี่ยเพลี้ยแป้ง
สีชมพูระยะตัวอ่อนวัย 3-ตัวเต็มวัยด้วยพู่กัน ลงบนชิ้น
ฟักทอง (พันธุ์ศรีเมือง) ที่มีขนาด 2×2 นิ้ว จานวน 15
ตัวต่อซ้า เขี่ยทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง จึงทดสอบการ
ฉีดพ่นตามกรรมวิธีต่าง ๆ
การเตรียมเชื้อราขาว คัดเลือกเชื้อราขาวที่
เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้ อ PDA ที่ผสมสารเคมี ป้องกั น
กาจั ด ศั ตรู พืชตามกรรมวิธี ในข้อ 1.1 โดยคั ดเลือ ก
เฉพาะกรรมวิธีที่สปอร์งอกและเชื้อเจริญได้ดี มีจานวน
โคโลนีมากสม่าเสมอ และนามาเพาะเลี้ยงต่อเป็นเวลา
14 วันบนอาหาร PDA ซึ่งมีกรรมวิธีต่างๆของเชื้อรา
ขาวในการทดสอบประสิทธิภาพการเข้ าทาลายเพลี้ย
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แป้ง แผนการทดลองแบบ CRD มี 3 ซ้า ซึ่งทดสอบบน
ฟักทองดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 ไม่ฉีดพ่นสารใด ๆ (กรรมวิธี
ควบคุม)
กรรมวิธีที่ 2 ฉีดพ่นสารจับใบ Besmor®
0.0125%
กรรมวิธีที่ 3 ฉีดพ่นด้วยสปอร์ที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงบน PDA
กรรมวิธีที่ 4 ฉีดพ่นด้วยสปอร์ ที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงบน PDA + thiamethoxam
กรรมวิธีที่ 5 ฉีดพ่นด้วยสปอร์ ที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงบน PDA + amitraz
กรรมวิธีที่ 6 ฉีดพ่นด้วยสปอร์ ที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงบน PDA + paraquat dichloride
การฉีดพ่นเชื้อราขาว ในกรรมวิธีที่มีการ
ฉี ด พ่ น เชื้ อ ราขาว เตรี ย มสารแขวนลอยสปอร์ ผ สม
Besmor® ให้มีความเข้มข้นสุดท้าย 0.0125% และมี
ความหนาแน่ น ของสปอร์ ใ นสารแขวนลอยเท่ า กั บ
1x108 สปอร์/มล. ฉีดพ่นสารแขวนลอยสปอร์นี้บนตัว
เพลี้ยแป้งที่อยู่บนฟักทองในอัตรา 2 มล./ชิ้น นาชิ้น
ฟั ก ทองไปบ่ ม ในกล่ อ งพลาสติ ก ที่ มี ฝ าปิ ด สนิ ท ซึ่ ง มี
ความชื้น จากสาลี ชุบน้ ากลั่ นที่ นึ่ งฆ่า เชื้ อ แล้ ว (moist
chamber) กล่ อ งละชิ้ น จากนั้ น บ่ ม ไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง
27.52°ซ (25.4–29.5°ซ ) ค วา มชื้ น สั ม พั ท ธ์ เ ฉลี่ ย
73.41% (51–87%)
การตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพในการเข้ า
ทาลายของเชื้อราขาว ตรวจสอบการตายของเพลี้ย
แป้งสีชมพูในทุกกรรมวิธี ด้วยการตรวจสอบตัวมีชีวิต
และตัวตาย ทุกวันเป็นเวลา 10 วัน รวมทั้งที่ 14 และ
21 วันหลังการปลูกเชื้อ (day post inoculation, dpi)
บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง 27.52°ซ (25.4–29.5°ซ) ความชื้น
สัมพั ทธ์ เฉลี่ ย 73.41% (51–87%) ตรวจสอบการเข้ า
ทาลายของเชื้อราขาวต่อเพลี้ยแป้งด้วยกล้องจุลทรรศน์

Research

แบบสเตอริโอ คานวณเปอร์เซ็นต์การเข้าทาลายของ
เชื้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนการทดลองแบบ
CRD วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน (analysis
of
variance,
ANOVA) เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ย
Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%

ผลการวิจัย
1. ผลของสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชต่อเชื้อราขาว
Beauveria bassiana
1.1 การอยู่รอดของสปอร์
จากการทดสอบผลของสารเคมีต่อการอยูร่ อด
ของสปอร์เชื้อราขาว โดยเพาะเลี้ยงเชื้อราขาวที่ความ
เข้มข้น 1×105 สปอร์/มล. บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสม
สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ หลังการปลูก
เชื้อ 1 วัน พบว่ากรรมวิธีควบคุมที่เลี้ยงบนอาหาร PDA
ที่ไม่ผสมสารเคมีใด ๆ มีการเจริญของเชื้อรามากที่สุด
เท่ากับ 444.33 cfu (colony forming unit)/plate
แตกต่างทางสถิติ (P<0.05) กับทุกกรรมวิธี รองลงมา
คื อ PDA+thiamethoxam ที่ มี ก ารงอกของสปอร์
เท่ากับ 185.33 cfu/plate ส่วนกรรมวิธีอื่นๆไม่พบมี
การเจริญของเชื้อรา (0 cfu/plate) เมื่อคิดเป็นอัตรา
การอยู่ ร อดของสปอร์ นั้ น เชื้ อ ราที่ เ ลี้ ย งบนอาหาร
PDA+thiamethoxam มีการอยู่รอดของสปอร์มากถึง
41.71% ซึ่งแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอื่น (P<0.05)
ส่วนการงอกของสปอร์ของเชื้อราที่ความเข้มข้น 1×104
สปอร์/มล. บนอาหาร PDA ผสมกับสารเคมี ป้องกัน
กาจัดศัตรูพืช หลังการเพาะเลี้ยงเชื้อรา 3 วัน พบว่าเชื้อ
ราขาวที่เลี้ยงบนอาหาร PDA+thiamethoxam มีการ
งอกของสปอร์สูงที่สุด (269.00 cfu/plate) รองลงมา
และไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม (PDA อย่าง
เดียว) ที่มีการงอกของสปอร์เท่ากับ 252.60 cfu/plate

งานวิจัย
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แต่ทั้ง 2 กรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี
อื่น ๆ (P<0.05) ส่วนเชื้อราขาวที่เลี้ยงบนอาหาร PDA+
amitraz (166.80 cfu/plate) และPDA+paraquat
dichloride (145.00 cfu/plate) มีการงอกของสปอร์
ใกล้เคียงกันและไม่แตกต่างกันทางสถิติ ทั้งนี้เชื้อราขาว
ที่เลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผสมสารเคมี mancozeb
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และ benomyl ไม่พบการงอกของสปอร์ (0 cfu/plate)
และเมื่อคิดเป็นอัตราการอยู่รอดของสปอร์ พบว่าเชื้อรา
ที่เลี้ยงบนอาหาร PDA+thiamethoxam มีการอยู่รอด
ของสปอร์มากถึง 106.49 % ซึ่งแตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีอื่น (P<0.05) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ผลของสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชต่อการงอกของสปอร์เชื้อราขาว Beauveria bassiana
กรรมวิธี
PDA (ไม่ผสมสารใด ๆ)
PDA+thiamethoxam
PDA+amitraz
PDA+mancozeb
PDA+benomyl
PDA+paraquat
dichloride
F-test
C.V.(%)

การงอกของสปอร์
(cfu/plate)(×105) 1/
444.33 a
185.33 b
0c
0c
0c

การอยู่รอด
(%)1/
100 a
41.71 b
0c
0c
0c

การงอกของสปอร์
(cfu/plate)(×104) 2/
252.60 a
269.00 a
166.80 b
0c
0c

การอยู่รอด
(%)2/
100 a
106.49 a
66.03 b
0c
0c

0c

0c

145.00 b

57.40 b

**
33.99

**
31.15

**
17.41

**
17.07

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (DMRT, P>0.05); ** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%;
1/
5
2/
ตรวจผล 1 วัน หลังการเพาะเลี้ยงเชื้อ นับจานวน cfu ที่การเจือจาง 10 เท่าจากสารแขวนลอยสปอร์เริ่มต้น; ตรวจผล 3 วัน หลังการเพาะเลี้ยงเชื้อ นับ
4
จานวน cfu ที่การเจือจาง 10 เท่าจากสารแขวนลอยสปอร์เริ่มต้น

1.2 การเจริญของเส้นใย
ในด้ า นการเจริ ญ ของเส้ น ใยเชื้ อ ราขาว
B. bassiana ที่เลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ผสมสารเคมี
ป้องกันกาจัดศัตรูพืชนั้น ในทุกกรรมวิธีมีการเจริญของ
เส้นใยเพิ่มขึ้นตามอายุของเชื้อที่เพิ่มขึ้น เฉพาะใน PDA
ที่ผสม benomyl เท่านั้นที่ไม่มีการเจริญของเชื้อใด ๆ
เลยทั้งวันที่ 7 และ 14 ซึ่งหลังการเพาะเลี้ยงเชื้อ 7 วัน
พ บ ว่ า เ ชื้ อ ร า ข า ว ที่ เ ลี้ ย ง บ น อ า ห า ร PDA+
thiamethoxam มีการเจริญของเส้นใยเท่ากันกับเชื้อ
ราขาวที่เลี้ยงบนอาหาร PDA อย่างเดียว (กรรมวิธี
ควบคุม) โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใยเท่ากับ
2.72 ซม. ซึ่งทั้ง 2 กรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทาง

สถิติ แต่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอื่น ๆ (P<0.05)
ส่วนการเจริญของเส้นใยของเชื้อที่อายุ 14 วัน พบว่า
กรรมวิธีควบคุมมีการเจริญของเส้นใยสูงที่สุด (Ø 5.32
ซม.) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับเชื้อที่เจริญบนอาหาร
PDA+thiamethoxam (Ø 4.67 ซม.) โดยที่ทั้ง 2
กรรมวิธีแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอื่น ๆ นอกจากนั้น
พบว่ า ที่ อ ายุ เ ชื้ อ 7 วั น อาหาร PDA ที่ ผ สมสาร
mancozeb มีผลทาให้เชื้อ B. bassiana มีการเจริญที่
ช้าที่สุด (Ø 1.09 ซม.) ส่วนที่อายุเชื้อ 14 วัน เชื้อเจริญ
ช้าที่สุดในอาหาร PDA+amitraz (Ø 2.32 ซม.) (ตาราง
ที่ 3)
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ตารางที่ 3 ผลของสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อราขาว Beauveria bassiana
เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใย (ซม.)
7 วัน
14 วัน
PDA (ไม่ผสมสารใด ๆ)
2.72 a
5.32 a
PDA+thiamethoxam
2.72 a
4.67 a
PDA+amitraz
1.44 b
2.32 b
PDA+mancozeb
1.09 c
2.69 b
PDA+benomyl
0d
0c
PDA+paraquat dichloride
1.57 b
2.60 b
F-test
**
**
C.V.(%)
10.34
25.03
กรรมวิธี

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (DMRT, P>0.05); ** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของสปอร์เชื้อราขาว Beauveria bassiana ทีไ่ ด้จาการเลีย้ งด้วยอาหารที่ผสมสารเคมีป้องกัน
กาจัดศัตรูพืชต่อการทาลายเพลีย้ แป้งสีชมพูมันสาปะหลัง
การติดเชื้อ (%)
7 วัน 10 วัน 14 วัน
ไม่ฉีดพ่นสารใด ๆ (ควบคุม)
0
0b
0b
®
ฉีดพ่น Besmor (ควบคุม)
0
0b
0b
PDA (ไม่ผสมสารใด ๆ)
9.44 30.25 a 30.25 a
PDA+thiamethoxam
17.78 43.33 a 46.67 a
PDA+amitraz
11.75 33.02 a 35.40 a
PDA+paraquat dichloride 12.56 37.95 a 37.95 a
F-test
ns
**
**
C.V.(%)
106.29 31.82
32.90
กรรมวิธี

21 วัน
0b
0b
33.28 a
46.67 a
40.16 a
37.95 a
**
30.44

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (DMRT, P>0.05); ** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

2. ประสิ ท ธิ ภ าพของสปอร์ เชื้ อ ราขาว Beauveria
bassiana ที่ ไ ด้ จ ากการเลี้ ย งด้ ว ยอาหารที่ ผสม
สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชการทาลายต่อเพลี้ยแป้ง
สีชมพูมันสาปะหลัง
จากการนาสปอร์เชื้อราขาวที่ได้จากการเลี้ยง
ด้วยอาหาร PDA ที่ผสมสารเคมีป้องกันกาจัด ศัตรูพืช
ชนิดที่เจริญได้ดีทั้งการเจริญของสปอร์และเส้นใย และมี
ความสม่ าเสมอในการเจริ ญ เติ บ โต มาทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเข้ า ท าลายเพลี้ ย แป้ ง สี ช มพู มั น
ส าปะหลั ง พบการติ ด เชื้ อ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ตาม

ระยะเวลาหลังการพ่นเชื้อ โดยหลังการพ่นเชื้อ 7 วัน
พบมีการเข้าทาลายสูงสุดในกรรมวิธีที่พ่นด้วยเชื้อราที่
เลี้ยงด้วยอาหาร PDA+thiamethoxam (17.78%) แต่
ในทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนการ
เข้าทาลายหลังการปลูกเชื้อ 10 14 และ 21 วัน ใน
กรรมวิธีที่พ่นด้วยเชื้อราขาวนั้น เพลี้ยแป้งสีชมพูได้รับ
การเข้าทาลายใกล้เคียงกันซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ
และการพ่ น ด้ ว ยเชื้ อ รา ขาวที่ เ ลี้ ย ง ด้ ว ยอาหา ร
PDA+thiamethoxam เพลี้ ย แป้ ง สี ชมพู มี ก ารติ ด เชื้ อ
สู งสุ ด อี ก เช่ น กั น ทั้ งในวั น ที่ 10 (43.33%), 14

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 43 ฉบับที่ 3

(46.67%) และ 21 (46.67%) รองลงมาคื ออาหาร
PDA+paraquat dichloride เพลี้ยแป้งสีชมพูมีการติด
เชื้อในวันที่ 10 และ 14 เท่ากัน (37.95%) ส่วนการติด
เชื้อที่ 21 วันนั้น PDA+amitraz (40.16%) มีค่า
รองลงมาจาก PDA+thiamethoxam สาหรับเชื้อราที่
เลี้ยงในอาหาร PDA โดยไม่ผสมสารเคมีนั้นพบว่าการ
ติดเชื้อในวันที่ 10 14 และ 21 วัน น้อยกว่ากรรมวิธี
อื่นๆที่มีการใช้สารเคมีผสม ซึ่งมีค่าคือ เท่ากับ 30.25
30.25 และ 33.28% ตามลาดับ (ตารางที่ 4)

สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย
การทดสอบผลของสารเคมี ป้ อ งกั น ก าจั ด
ศัตรูพืชทั้งสารกาจัดแมลง สารป้องกันกาจัดเชื้อราโรค
พืช และสารกาจัดวัชพืช ต่อการอยู่รอดของสปอร์เชื้อรา
ขาวนั้น พบว่าการเพาะเลี้ยงเชื้อบนอาหาร PDA ผสม
สารเคมี ป้องกันก าจัด ศัตรู พืชชนิดต่ าง ๆ ต่ อการงอก
ของสปอร์ในเวลา 1 วัน กรรมวิธีที่เลี้ยงเชื้อบนอาหาร
PDA+thiamethoxam มี ก ารงอกของสปอร์ เ ท่ า กั บ
185.33 cfu/plate รองจากกรรมวิธีควบคุม และเมื่อ
เปรียบเทียบถึงการอยู่รอดของสปอร์เชื้อราที่เลี้ยงบน
อาหาร PDA+thiamethoxam นั้นมีการอยู่รอดของ
สปอร์มีมากถึง 41.71% เมื่อเวลาผ่านไป 3 วัน การงอก
สปอร์ของเชื้อราที่เพาะเลี้ยงด้วยความเข้มข้น 1×104
สปอร์/มล.บนอาหาร PDA+thiamethoxam มีการงอก
ของสปอร์สูงที่สุด 269.00 cfu/plate โดยมีการอยู่รอด
ของสปอร์สูงสุดถึง 106.49% ซึ่งผลการทดลองนี้ให้ผล
ในทานองเดียวกันกับการทดลองของ Oliveira et al.
(2003) ที่พบว่าเชื้อราขาว B. bassiana ที่เจริญบน
PDA+thiamethoxam เมื่อใช้ในอัตราตามคาแนะนา
ตรวจผลหลังจาก 24 ชั่วโมงมีการงอกของสปอร์ 62.3%
, colony area 25.2 ตร.มม. โดยไม่แตกต่างทางสถิติ
กับกรรมวิธีควบคุม (27.2 ตร.มม.) และ thiamethoxam
มีการยับยั้งการผลิตสปอร์น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสารเคมี
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กาจัดแมลงตัวอื่น นอกจากนี้ยังพบว่า thiamethoxam
ไม่มีผลต่อการงอกและการผลิตสปอร์ของเชื้อราขาว B.
bassiana รวมทั้งไม่มีผลต่อหัวเชื้อ B. thuringiensis,
B. bassiana หรือ M. anisopliae ที่ใช้ในแปลงถั่ว
(Filno et al., 2001; Neves et al., 2001) ส่วนการ
เจริญของเส้นใยเชื้อราขาว B. bassiana ที่เลี้ยงบน
อาหาร PDA ที่ผสมสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชนั้น ใน
ทุกกรรมวิธีมีการเจริญเพิ่มขึ้นตามอายุของเชื้อที่เพิ่มขึ้น
แต่เฉพาะ benomyl เท่านั้นที่ไม่มีการเจริญของเชื้อ
เลย ในทานองเดียวกันการศึกษาของ Demirci et al.
(2011) ซึ่งรายงานว่าการใช้ captan, chlorothalonil,
mancozeb และ propineb ที่ 5 ไมโครกรัม/มล.
สามารถยั บ ยั้ ง การงอกของสปอร์ ข องเชื้ อ Isaria
farinose แ ล ะ mancozeb ที่ อั ต ร า 2,500–5,000
ไมโครกรัม/มล. สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อนี้
ได้ จากผลการทดสอบเชื้อราขาวครั้งนี้ที่เชื้ออายุ 7 วัน
กรรมวิธีที่ใช้สาร thiamethoxam มีการเจริญของเส้น
ใยเท่ า กั บการเลี้ ยงเชื้ อ ในอาหาร PDA อย่ า งเดี ย ว
(กรรมวิธีควบคุม) โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้น
ใย 2.72 ซม. ส่วนการศึกษานีท้ เี่ กี่ยวกับเจริญของเส้นใย
ของเชื้ อ ที่ อ ายุ 14 วั น นั้ น เชื้ อ ที่ เ จริ ญ บนอาหาร
PDA+thiamethoxam มีการเจริญของเส้นใย (Ø 4.67
ซม.) รองจากกรรมวิธีควบคุมคือ PDA (Ø 5.32 ซม.)
และพบว่าที่อายุเชื้อ 7 วัน อาหาร PDA ที่ผสมสาร
mancozeb สามารถทาให้เชื้อ B. bassiana เจริญได้
ในระดับหนึ่ง ให้ผลคล้ายกับการศึกษาของ Kouassi et
al. (2003) ที่สรุปว่าหลังจากการใช้ mancozeb ใน
อัตราแนะนา บนอาหารเลี้ยงเชื้อ SDA ที่อายุ 8, 12
และ 16 วั น เชื้อราขาวมีการเจริญของเส้นใยเพีย ง
เล็กน้อย สาหรับผลการทดลองนี้ในการนาสปอร์ของ
เชื้อราขาวที่ได้จากการเลี้ยงด้วยอาหาร PDA ที่ผสม
สารเคมี ป้ องกั น ก าจั ด ศั ต รู พื ช ชนิด ต่ า ง ๆ มาทดสอบ
ประสิทธิภาพในการเข้าทาลายเพลี้ยแป้งสีชมพูนั้น พบ
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การติ ด เชื้ อ มีแ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้ นตามระยะเวลาหลั งการ
ปลูกเชื้อ โดยหลังการปลูกเชื้อ 7–21 วัน มีการติดเชื้อ
สู ง สุ ด ในกรรมวิ ธี ที่ พ่ น ด้ ว ยเชื้ อ ราที่ เ ลี้ ย งด้ ว ยอาหาร
PDA+thiamethoxam สาหรับเชื้อราที่เลี้ยงในอาหาร
PDA โดยไม่ผสมสารเคมีนั้นพบว่าการติดเชื้อในวันที่
10, 14 และ 21 วัน น้อยกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ ที่มีการใช้
สารเคมีผสม นอกจากนั้น จากการศึกษาของ Demirci
et al. (2011) ที่ทดสอบผลของ mancozeb ต่อเชื้อรา
Isaria farinosa ในการป้องกันกาจัดเพลี้ยแป้งส้ม
พบว่าสามารถทาให้อัตราการตายของไข่ลดลง 30.40%
, วั ย 1 ตาย 29.72% และตัวเต็มวัยเพศเมียตาย
34.01% แต่ จ ากการศึ ก ษาครั้ งนี้ พ บว่ า สารฆ่ า เชื้ อ รา
benomyl และ mancozeb มีผลกระทบเชิงลบต่อการ
เจริ ญ ของเส้ น ใยเชื้ อ ราขาว ส่ ว นสารก าจั ด แมลง
thiamethoxam นั้นกลับมีผลกระทบในเชิงบวกต่อการ
เจริญของเส้นใยและสปอร์ที่ได้จากการเลี้ยงเชื้อราขาว
บน PDA ผสมสารเคมีนี้ ทาให้มีการเข้าทาลายเพลี้ย
แป้ ง มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ สู ง ที่ สุ ด ที่ ทุ ก อายุ ก ารตรวจสอบ
ประกอบกับคาแนะนาในการป้องกันกาจัดเพลี้ยแป้งสี
ชมพูนั้น แนะนาให้ใช้สารเคมี thiamethoxam นี้ ฉีด
พ่นหรือแช่ท่อนพันธุ์ (กรมวิชาการเกษตร, ม.ป.ป .)
แสดงให้เห็นว่าการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพืช
thiamethoxam นั้น สามารถใช้ร่วมกันกับเชื้อราขาว
Beauveria bassiana ในการควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู
โดยการนามาฉีดพ่นแบบผสมผสานในสภาพไร่ได้อย่างดี
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