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ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) การควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย [Helicoverpa arnigera (Hubner)] ในถั่วเขียว 
    สายพันธุ์ดีเด่น 
ชือ่การทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Control of Cotton Bollworm [Helicoverpa arnigera (Hubner)] in  
    Mungbean Elite Lines 
 
คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  อนุวัฒน์  จันทรสุวรรณ 
    สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร 
ผู้ร่วมงาน   สุเทพ  สหายา 1/ ปวีณา  ไชยวรรณ์ 2/ สุมนา  งามผ่องใส 2/ อารดา  มาสริ 2/ 
    เชาวนาถ  พฤทธิเทพ 2/ สุรีรัตน์  ทองค า 3/ 

 
บทคัดย่อ 
 

 การควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายในถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่น เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันก าจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร ระหว่าง เดือน
ธันวาคม 2554 ถึง เดือนมีนาคม 2555 และ ระหว่าง เดือนธันวาคม 2555 ถึง เดือนมีนาคม 2556 โดยวาง
แผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ  า 5 กรรมวิธี คือ พ่นสารฆ่าแมลง ไทอะมีโทแซม/แลมบ์ดาไซฮาโลทริน (เอฟโฟ
เรีย 24.7 % ZC) อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร อิมาเม็กตินเบนโซเอต (โปรเคลม 1.92% EC) อัตรา 10 มล./น  า 
20 ลิตร ลูเฟนนูรอน (แม็ท 5% EC) อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร แลมบ์ดาไซฮาโลทริน (คาราเต้ 2.5 % EC) 
อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่พ่นสารฆ่าแมลง จากการทดลอง พบว่า ในปี 2555 ไม่
พบการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้าย แต่พบการเข้าท าลายของหนอนเจาะฝัก ซึ่งเข้าท าลายถั่วเขียวในระยะติด
ฝัก ในปี 2556 พบการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้าย แต่พบในปริมาณน้อย และพบการระบาดของหนอน
แมลงวันเจาะต้นถั่ว และหนอนกระทู้ผัก ท าให้ไม่สามารถทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกัน
ก าจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายได้ 
 
 
 
 
1/ ส านักวิจัยวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม. 10900  โทรศัพท์ 0-2579-7542 
2/ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000  โทรศัพท์ 0-5640-5080 
3/  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม.  10900  โทรศัพท์ 0-2579- 
   3930 
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ค าน า 
 ถั่วเขียวเป็นพืชไร่ชนิดหนึ่งที่ใช้น  าน้อย มีความทนทานต่อความแห้งแล้ง สามารถเจริญเติบโตได้ดีใน
สภาพแวดล้อมของประเทศไทย ถั่วเขียวมีอายุการเก็บเกี่ยวสั นประมาณ 60-75 วัน ในปี 2550 ประเทศไทยมีพื นที่
ปลูกถ่ัวเขียวประมาณ 1 แสนไร่ ได้ผลผลิต 122,000 ตัน เพ่ิมขึ นจากปี 2549 ที่มีพื นที่ปลูกประมาณ 9 หมื่นไร่ 
และได้ผลผลิต 113,000 ตัน 
 การขยายพื นที่ปลูกถั่วเขียวเพ่ือให้มีปริมาณผลผลิตเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค อาจจะท าให้
เกิดการระบาดของแมลง การเข้าท าลายของหนอนแมลงศัตรูพืช เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผลผลิตและคุณภาพของ
ถั่วเขียวลดลง แมลงศัตรูที่ส าคัญของถั่วเขียว ได้แก่ หนอนแมลงวันเจาะล าต้น เพลี ยอ่อน เพลี ยไฟ เพลี ยจักจั่น มวน
เขียวข้าว มวนเขียวถั่ว หนอนเจาะฝัก หนอนม้วนใบ หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม และหนอนเจาะสมอฝ้าย เป็นต้น 
 หนอนเจาะสมอฝ้าย เป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญชนิดหนึ่งของถั่วเขียว ตัวหนอนที่มีขนาดเล็กจะกัดกินใบและดอก 
ตัวหนอนที่มีขนาดใหญ่จะกัดกินเมล็ดภายในฝัก ท าให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของถั่วเขียวลดลง การป้องกั น
ก าจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดความเสียหายของผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของถั่วเขียว 

 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1. เมล็ดถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่น CNMB 06-02-20-5 
 2. ปุ๋ยเคม ี

3. สารฆ่าแมลง ไทอะมีโทแซม/แลมบ์ดาไซฮาโลทริน (เอฟโฟเรีย 24.7 % ZC) อิมาเม็กตินเบนโซเอต 
(โปรเคลม 1.92% EC) ลูเฟนนูรอน (แม็ท 5% EC) และ แลมบ์ดาไซฮาโลทริน (คาราเต้ 2.5 % EC) 
 4. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน  า 
วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ  า 5 กรรมวิธี คือ 

1. พ่นสารฆ่าแมลง ไทอะมีโทแซม/แลมบ์ดาไซฮาโลทริน (เอฟโฟเรีย 24.7 % ZC) อัตรา 10 มล./น  า 20 
ลิตร 

2. พ่นสารฆ่าแมลง อิมาเม็กตินเบนโซเอต (โปรเคลม 1.92% EC) อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร 
3. พ่นสารฆ่าแมลง ลูเฟนนูรอน (แม็ท 5% EC) อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร 
4. พ่นสารฆ่าแมลง แลมบ์ดาไซฮาโลทริน (คาราเต้ 2.5 % EC) อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร 
5. ไม่พ่นสารฆ่าแมลง- 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 1. ปลูกถั่วเขียวในแปลงย่อยขนาด 3.00x5.00 เมตร ระยะระหว่างแถว 0.50 เมตร ระยะ

ระหว่างต้น 0.20 เมตร จ านวน 6 แถวต่อแปลงย่อย โดยขุดหลุมและหยอดเมล็ด จ านวน 2-3 เมล็ดต่อหลุม รอง
ก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก.ต่อไร่ หลังจากถั่วเขียวงอก 7 วัน ถอนให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม 
ก าจัดวัชพืชเมื่อถั่วเขียวอายุ 15 และ30 วัน  

 2. เมื่อถั่วเขียวมีอายุ 4 สัปดาห์ สุ่มนับจ านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย โดยสุ่มนับ 20 ต้น จาก 4 
แถวกลาง หลังจากนั นพ่นสารฆ่าแมลงตามกรรมวิธีต่าง ๆ นับจ านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย หลังจากพ่นสารฆ่าแมลง 
3, 5, 7 และ 10 วัน น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
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เวลาและสถานที่ 
 เดือนธันวาคม 2554 ถึง เดือนมีนาคม 2555 และ ระหว่าง เดือนธันวาคม 2555 ถึง เดือนมีนาคม 
2556 ทีศู่นย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 จากการสุ่มนับจ านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย โดยสุ่มนับ 20 ต้น จาก 4 แถวกลาง ของแต่ละแปลงย่อย เมื่อ
ถั่วเขียวมีอายุ 4 สัปดาห์ ถ้าพบหนอนเจาะสมอฝ้ายมากกว่า 1 ตัวต่อต้น ท าการพ่นสารฆ่าแมลงตามกรรมวิธีต่าง ๆ 
นับจ านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย หลังจากพ่นสารฆ่าแมลง 3, 5, 7 และ 10 วัน จากการทดลอง พบว่า ในปี 2555 
ไม่พบการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้าย แต่พบการเข้าท าลายของหนอนเจาะฝัก ซึ่งเข้าท าลายถั่วเขียวในระยะ
ติดฝัก ในปี 2556 พบการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้าย แต่พบในปริมาณน้อย และพบการระบาดของหนอน
แมลงวันเจาะต้นถั่ว และหนอนกระทู้ผัก สาเหตุที่พบการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้ายน้อย อาจเนื่องมาจาก ใน
ปี 2555-2556 มีการระบาดของแมลงศัตรูถั่วเขียวหลายชนิด เช่น หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว หนอนกระทู้ผัก 
และหนอนเจาะฝัก จึงพบหนอนเจาะสมอฝ้ายในปริมาณน้อย ท าให้ไม่สามารถทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่า
แมลงในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายได ้
 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 การควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายในถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่นโดยการพ่นสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆ เปรียบเทียบกับ
การไม่พ่นสารฆ่าแมลง จากการทดลอง พบว่า ในปี 2555 ไม่พบการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้าย แต่พบการ
เข้าท าลายของหนอนเจาะฝัก ซึ่งเข้าท าลายถั่วเขียวในระยะติดฝัก ในปี 2556 พบการระบาดของหนอนเจาะสมอ
ฝ้าย แต่พบในปริมาณน้อย และพบการระบาดของหนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว และหนอนกระทู้ผัก ท าให้ไม่สามารถ
ทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายได้ 
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 การควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายที่เข้าท าลายถั่วเขียวโดยใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพจะเป็นการลดความ
เสียหายของผลผลิตถั่วเขียวจากการเข้าท าลายของหนอนเจาะสมอฝ้าย ท าให้ได้ผลผลิตถั่วเขียวเพ่ิมขึ น 
 
ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร ที่ช่วยด าเนินการทดลอง บันทึกและ
รวบรวมข้อมูล ท าให้งานทดลองส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
เอกสารอ้างอิง 
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