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ผลงานวจัิยโดยสรุป 
การศึกษาการเพาะเล้ียงและเก็บรักษาเช้ือราเขียว Metarhizium anisopliae สามารถเจริญบน

อาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25  องศาเซลเซียส และวสัดุอาหารท่ี
เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณเพื่อสร้างสปอร์ไดม้ากท่ีสุดคือขา้วพนัธ์ุเสาไห้ การศึกษาการใช้เช้ือรา M. 
anisopliae ผสมกับ ปุ๋ ย ท่ี ใช้ในการป ลูกอ้อย สูตร 21-0 -0 สูตร 16 -20 -0 และสูตร 16 -16-8 ใน
หอ้งปฏิบติัการ เช้ือราสามารถเจริญร่วมกบัปุ๋ยสูตรต่างๆ ได ้ไม่มีความแตกต่างจากกรรมวิธีควบคุม  และ
ผลจากการศึกษาความเป็นพิษของเช้ือรา M. anisopliae ต่อแมลงศตัรูธรรมชาติ ได้แก่ แมลงหางหนีบ 
Euborellia spp. และมวนตวัห ้ า  Eocanthecona  furcellata ในห้องปฏิบติัการเช้ือรา M. anisopliae ไม่ลง
ท าลายแมลงศตัรูธรรมชาติได ้ 

การควบคุมด้วงหนวดยาวเจาะล าต้นอ้อย  Dorysthenes buqueti Guerin ด้วย เช้ือราเขียว  
M. anisopliae ในอตัรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ โรยเช้ือราเขียว M. anisopliae ท่ีเจริญบนเมล็ดขา้วสารโดยคลุก
กบัปุ๋ยก่อนกลบและให้น ้ า และใส่เช้ือราเขียว M. anisopliae ลงในแปลงออ้ยอีกคร้ังเม่ือออ้ยอายุได้ 4 
เดือน ในแปลงสาธิตปี 2552 และ 2553 ท่ีเคยใช้เช้ือราเขียว M. anisopliae อตัราเดียวกนั เม่ือประเมินผล
การท าลายด้วงหนวดยาวเจาะล าตน้ออ้ย D. buqueti  เม่ือออ้ยอายุ 5 และ 10 เดือน มีเปอร์เซ็นต์การเขา้
ท าลายของเช้ือราเขียว M. anisopliae สูงถึง 76.61±16.86 และ 95.83±8.34 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั อีกทั้ง
ผลผลิตออ้ยในแปลงทดลองเชิงสาธิต ปีการผลิต 2551/2552 และ 2552/2553 ในแปลงทดลองท่ีใชเ้ช้ือรา
เขียว M. anisopliae เพียง 1 คร้ังก่อนปลูก กบัแปลงทดลองท่ีใชเ้ช้ือราเขียว M. anisopliae ในแปลง 2 คร้ัง 
ค่าเฉล่ียของผลผลิตออ้ยไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) แต่แปลงสาธิตท่ีใชเ้ช้ือราเขียว 
M. anisopliae ในแปลง 2 คร้ัง มีปริมาณผลผลิตออ้ยสูงสุด เฉล่ียเท่ากบั 17.39±3.18 ตนัต่อไร่ 

บริษทั หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั โดยสุ่มตรวจสารพิษตกคา้งจากแปลงสาธิตท่ีมี
การใช้ศตัรูธรรมชาติในการควบคุมศตัรูออ้ยโดยชีววิธีเปรียบเทียบกบัแปลงปลูกออ้ยของเกษตรกรท่ี
ไม่ไดร่้วมโครงการ พบวา่ ตวัอย่างดินจากแปลงทดลองการใช้เช้ือราเขียว M. anisopliae ทั้ง 16 ตวัอยา่ง 
ไม่พบการตกคา้งของสารคาโบฟูแรน แต่ผลจากการทดสอบตวัอยา่งดินจากแปลงควบคุมพบการตกคา้ง
ของสารคาโบฟูราน 0.11-0.23 มิลลิกรัมต่อตัวอย่างดิน 1 กิโลกรัม  การประเมินผลท่ีได้รับจาก
โครงการวิจยัในปี 2554 ทั้ งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้ งผลทางเศรษฐศาสตร์ ท าการน าข้อมูลแยก
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเกษตรกร ท่ีเพิ่งเขา้ร่วมโครงการเป็นปีแรก มีจ านวน 145 คน กลุ่มท่ี 2 
กลุ่มเกษตรกรท่ีเคยร่วมด าเนินโครงการมาแลว้เป็นเวลา 2 ปี จ  านวน 261 คน และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มเกษตรกร
ท่ีเคยร่วมด าเนินโครงการมาแลว้เป็นเวลา 3 ปี (ตลอดโครงการ) จ านวน 214 คน 

การจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับแมลงศัตรูอ้อยท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจ การใช้
ประโยชน์และเพาะเล้ียงศตัรูธรรมชาติเพื่อควบคุมแมลงศตัรูออ้ยโดยชีววิธี จากการประเมิน พบว่า
เกษตรกรกลุ่มใหม่ไม่เคยได้รับความรู้เก่ียวกบัศตัรูธรรมชาติสูงถึง 96 เปอร์เซ็นต์ และก่อนได้รับการ
ฝึกอบรมเกษตรกรมีความเขา้ใจเก่ียวกบัศตัรูธรรมชาติในระดบัน้อย 34 เปอร์เซ็นต์ และหลงัจากไดรั้บ



การฝึกอบรมเกษตรมีความเขา้ใจเพิ่มข้ึนในระดบัมาก 48-60 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงเกษตรกรทั้ง 3 กลุ่มมี
ความพอใจในภาพรวมของการจดัฝึกอบรม ในระดบัมาก 52-60 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งเกษตรกรยงัมีความ
ตอ้งการใหมี้การจดัฝึกอบรมซ ้ าและเพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ืองสูงถึง 89-94 เปอร์เซ็นต ์ 

จากผลสรุปท่ีไดจ้ากการด าเนินงานตลอดทั้งโครงการตั้งแต่ปี 2552 – 2554 แสดงใหเ้ห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจนว่า การด าเนินงานในโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศตัรูออ้ยโดยชีววิธีเพื่อ
การผลิตออ้ยปลอดภยัประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้คือเกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการใช้
ศตัรูธรรมชาติเพื่อควบคุมแมลงศตัรูออ้ย ไม่เพียงแต่เกษตรกรเท่านั้นการด าเนินงานคร้ังน้ียงัไดท้  าการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มนกัวิชาการของโรงงานน ้ าตาลเพื่อเป็นแกนน าในการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อ
ชุมชนอีกดว้ย รวมทั้งงานวิจยัในแปลงสาธิตการใช้ศตัรูธรรมชาติยงัช้ีให้เห็นวา่ สามารถเพิ่มมูลค่าและ
ผลผลิตของออ้ยเม่ือเปรียบเทียบกับการปลูกออ้ยในกระบวนการผลิตแบบเดิม อีกทั้งยงัปลอดภยัต่อ
สภาพแวดลอ้ม ผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค เน่ืองจากสามารถลดการใชส้ารฆ่าแมลงซ่ึงมีพิษตกคา้งในแปลงปลูก
ออ้ยและธรรมชาติอีกดว้ย 
 
ต้นทุนรวมในการผลติทีแ่ท้จริงต่อหน่วย 175 บาท/1 กิโลกรัม 
 
สถานทีท่ าการวจัิย  ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวนิทรียแ์ห่งชาติ ภาคกลาง 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
 
หลกัฐานหรือวตัถุพยานทีบ่่งบอกถึงความส าเร็จ     - ผลการด าเนินงานของ อรพรรณ และคณะ (2552; 

2554; 2555) 
      - เอกสารประกอบการอบรม 
     - การยอมรับของเกษตรกรท่ีมีการใชศ้ตัรูธรรมชาติ 
     - สามารถเพิ่มมูลค่าและผลผลิตของออ้ย 
 
อรพรรณ เกินอาษา  ววิฒัน์ เสือสะอาด  โสภณ อุไรช่ืน  กิตติยา สุขเสน  เทว ีมณีรัตน์  อทิติยา แกว้

ประดิษฐ ์ น ้าผึ้ง ชมพูเขียว  เพญ็นภา วรรณรัตน์  จิราวรรณ โสพิลา  ศิริวรรณ ทุนคุม้ทอง  
รัตติกาล ทรัพยโ์มค  ปวณีา บูชาเทียน  และ อาภรณ์ ป้ันทองค า. 2552. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การควบคุมแมลงศตัรูออ้ยโดยชีววธีิเพื่อการผลิตออ้ยปลอดภยั. ใน รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 2552. 

อรพรรณ เกินอาษา  ววิฒัน์ เสือสะอาด  โสภณ อุไรช่ืน  กิตติยา สุขเสน  เทว ีมณีรัตน์  อทิติยา แกว้
ประดิษฐ ์ น ้าผึ้ง ชมพูเขียว  เพญ็นภา วรรณรัตน์  จิราวรรณ โสพิลา  ศิริวรรณ ทุนคุม้ทอง  
รัตติกาล ทรัพยโ์มค  และ ปวีณา บูชาเทียน . 2554. การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารควบคุมแมลงศตัรู



ออ้ยโดยชีววธีิเพื่อการผลิตออ้ยปลอดภยั. ใน รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ ส านกังาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 2554. 

อรพรรณ เกินอาษา  ววิฒัน์ เสือสะอาด  โสภณ อุไรช่ืน  เทว ีมณีรัตน์  อทิติยา แกว้ประดิษฐ ์ เพญ็นภา 
วรรณรัตน์  รัตติกาล ทรัพยโ์มค  ปวณีา บูชาเทียน และดอกกลว้ยไม ้ หอมระหดั. 2555.  การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารควบคุมแมลงศตัรูออ้ยโดยชีววธีิเพื่อการผลิตออ้ยปลอดภยั. ใน รายงาน
การวจิยัฉบบัสมบูรณ์ประจ าปี 2555 ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวนิทรียแ์ห่งชาติ ภาคกลาง 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน.  

 
วธีิการที่น าไปเผยแพร่ การน าองคค์วามรู้เร่ืองการเพาะเล้ียงเช้ือราเขียว M. anisopliae ไปเผยแพร่

ใหก้บัเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยและตวัแทนจากโรงงานน ้าตาล เพื่อใหส้ามารถ
ผลิตและเพาะเล้ียงเช้ือราเขียวใชไ้ดเ้อง เพื่อลดการระบาดของหนอนดว้ง
หนวดยาวเจาะล าตน้ออ้ย D. buqueti 

 
ปัจจัยทั้งภายนอกและภายในทีเ่ป็นส่วนส าคัญทีท่ าให้ประสบความส าเร็จ  
ปัจจัยภายนอก ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ ส านกังานเกษตรอ าเภอ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบล และความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกร 
ปัจจัยภายใน ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ สนบัสนุนงบประมาณส าหรับท าการวิจยั 
 ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวนิทรียแ์ห่งชาติ ภาคกลาง สนบัสนุนในเร่ืองสถานท่ี

ส าหรับท าการวจิยั 
 อาจารย ์นกัวจิยั ผูช่้วยห้องปฏิบติัการ และบุคลากรของศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพืช

โดยชีวนิทรียแ์ห่งชาติ ภาคกลาง 
 
ปัญหาทีส่ าคัญในการด าเนินงาน เน่ืองจากมีต าแหน่งพนักงานราชการส าหรับนักวิจัยท่ีปฏิบัติงาน

ภายในศูนยว์ิจยัฯ มีเพียงหน่ึงต าแหน่งเท่านั้น นอกนั้นเป็นนักวิจยั
ลูกจ้างโครงการ(ต าแหน่งชั่วคราว) ดังนั้ นเม่ือนักวิจัยพนักงาน
ราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจยัลูกจา้งโครงการลาออก นักวิจยั
พนกังานราชการ/นกัวิจยัลูกจา้งโครงการคนใหม่เขา้มารับหนา้ท่ีแทน 
ส่งผลให้เกิดปัญหารอยต่อของการปฏิบติังาน นักวิจยัท่ีเขา้มาใหม่
ตอ้งใช้เวลาในการเรียนรู้งานจนท าให้บางคร้ังเกิดความไม่ต่อเน่ือง
ของงาน 

  
 


