
ชุดโครงการวิจัย   แผนงานวิจัยและพัฒนาถั่วเขียว 
 
โครงการวิจัย   โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียว 
กิจกรรม    การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวผิวมัน 
กิจกรรมย่อย   การศึกษาข้อมูลจ าเพาะของพันธุ์ 
 
ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) การควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่วในถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่น 
ชือ่การทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Control of Cowpea Aphid 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 
 

การควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่วในถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่น เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันก าจัดหนอนเพลี้ยอ่อนถั่ว ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร ระหว่าง เดือน
ธันวาคม 2555 ถึง เดือนมีนาคม 2556 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี คือ พ่นสารฆ่า
แมลง คาร์บาริล (เซฟวิน 85 % WP) อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร ไดโนทีฟูแรน (สตาร์เกิล 10 % WP) อัตรา 
20 กรัม/น้ า 20 ลิตร เบตาไซฟลูทริน (โฟลิเทค 2.5 % EC) อัตรา 40 มล./น้ า 20 ลิตร คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 
20 % EC) อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่พ่นสารฆ่าแมลง จากการทดลอง พบว่า หลัง
พ่นสารฆ่าแมลง 1, 3, 5, 7 และ 10 วัน สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัดพบเพลี้ยอ่อนถั่ว 
คือ สารฆ่าแมลง เบตาไซฟลูทริน อัตรา 40 มล./น้ า 20 ลิตร พบเพลี้ยอ่อนถั่ว เฉลี่ย 0.25, 0, 0.12, 0.44, 
0.26 และ 0 ตัวต่อต้น ตามล าดับ โดยมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มล./น้ า 
20 ลิตร ซึ่งเป็นสารฆ่าแมลงที่แนะน าให้ใช้ในการป้องกันก าจัดเพลี้ยอ่อนถั่ว ที่พบเพลี้ยอ่อน เฉลี่ย 0.15, 0.02, 
0.07, 0.42, 0.02 และ 0 ตัวต่อต้น ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
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 
 ถั่วเขียวเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูง จึงนิยมใช้เป็นอาหารบริโภคโดยตรง รวมทั้งใช้เป็นวัตถุดิบในถั่ว
เขียวเป็นพืชไร่ชนิดหนึ่งที่ใช้น้ าน้อย มีความทนทานต่อความแห้งแล้ง สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทย ถั่วเขียวมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 60-75 วัน ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกถั่วเขียว
ประมาณ 854,124 ไร่ ได้ผลผลิต 97,957 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 ที่มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 852,913 
ไร่ และได้ผลผลิต 97,570 ตันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก ดังนั้น
ความต้องการถั่วเขียวจึงมากขึ้นทุกปี ในปี พ .ศ. 2552 ความต้องการถั่วเขียวเพ่ือใช้ในการบริโภค มีประมาณ 
86,000 ตัน เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2551 ที่มีประมาณ 67,700 ตัน 
 การขยายพ้ืนที่ปลูกถั่วเขียวเพ่ือให้มีปริมาณผลผลิตเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค อาจจะท าให้
เกิดการระบาดของแมลง การเข้าท าลายของหนอนแมลงศัตรูพืช เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผลผลิตและคุณภาพของ
ถั่วเขียวลดลง แมลงศัตรูที่ส าคัญของถั่วเขียว ได้แก่ หนอนแมลงวันเจาะล าต้น หนอนม้วนใบ หนอนกระทู้ผัก หนอน
กระทู้หอม หนอนเจาะฝัก หนอนเจาะสมอฝ้าย มวนเขียวข้าว มวนเขียวถั่ว เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น และเพลี้ยอ่อนถั่ว 
เป็นต้น 
 เพลี้ยอ่อนถั่ว เป็นแมลงปากดูดที่มีขนาดเล็ก ดูดน้ าเลี้ยงที่ยอด ใบอ่อน ช่อดอก ท าให้ต้นแคระแกร็น ยอด
อ่อนหงิกงอ ดอกร่วง ฝักอ่อนบิดเบี้ยว และเมล็ดลีบ ท าให้ผลผลิตเสียหายและลดลงมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ การ
ควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่ว เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดความเสียหายของผลผลิตถั่วเขียวและคุณภาพผลผลิตของถั่ว
เขียว 
 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1. เมล็ดถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่น CNMB 06-02-20-5 
 2. ปุ๋ยเคมสีูตร 12-24-12 

3. สารฆ่าแมลง คาร์บาริล (เซฟวิน 85 % WP) ไดโนทีฟูแรน (สตาร์เกิล 10 % WP) เบตาไซฟลูทริน 
(โฟลิเทค 2.5 % EC) และ คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20 % EC) 

4. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน้ า 
วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี คือ 

1. พ่นสารฆ่าแมลง คาร์บาริล (เซฟวิน 85 % WP) อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
2. พ่นสารฆ่าแมลง ไดโนทีฟูแรน (สตาร์เกิล 10 % WP) อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
3. พ่นสารฆ่าแมลง เบตาไซฟลูทริน (โฟลิเทค 2.5 % EC) อัตรา 40 มล./น้ า 20 ลิตร 
4. พ่นสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20 % EC) อัตรา 50 มล./น้ 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 
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  2. เมื่อถั่วเขียวมีอายุ 2 สัปดาห์ สุ่มนับปริมาณเพลี้ยอ่อนถั่ว โดยสุ่มนับ 20 ต้น จาก 4 แถวกลาง 
หลังจากนั้นพ่นสารฆ่าแมลงตามกรรมวิธีต่าง ๆ สุ่มนับปริมาณเพลี้ยอ่อนถั่ว หลังจากพ่นสารฆ่าแมลง 1, 3, 5, 7 
และ 10 วัน น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
เวลาและสถานที่ 
 เดือนธันวาคม 2555 ถึง เดือนมีนาคม 2556 ทีศู่นย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการสุ่มนับปริมาณเพลี้ยอ่อนถั่ว โดยสุ่มนับ 20 ต้น จาก 4 แถวกลาง ของแต่ละแปลงย่อย เมื่อถั่ว
เขียวมีอายุ 4 สัปดาห์  

ก่อนพ่นสารฆ่าแมลง พบว่า จ านวนเพลี้ยอ่อนถั่วไม่แตกต่างกันทางสถิติ ระหว่าง กรรมวิธีที่พ่นและไม่พ่น
สารฆ่าแมลง โดยพบจ านวนแมลงหวี่ขาว ระหว่าง 13.41 – 17.03 ตัว/ต้น 

หลังพ่นสารฆ่าแมลง 1 วัน พบว่า การพ่นสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร พบ
เพลี้ยอ่อนถั่ว 0.15 ตัวต่อต้น น้อยกว่า การไม่พ่นสารฆ่าแมลงที่พบเพลี้ยอ่อนถั่ว 0.73 ตัว/ต้น 

หลังพ่นสารฆ่าแมลง 3 วัน พบว่า การพ่นสารฆ่าแมลง เบตาไซฟลูทริน อัตรา 40 มล./น้ า 20 ลิตร ท าให้
ไม่พบเพลี้ยอ่อนถั่ว น้อยกว่า การไม่พ่นสารฆ่าแมลงที่พบเพลี้ยอ่อนถั่ว 0.78 ตัว/ต้น 

หลังพ่นสารฆ่าแมลง 5 วัน พบว่า การพ่นสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร พบ
เพลี้ยอ่อนถั่ว 0.07 ตัวต่อต้น น้อยกว่า การไม่พ่นสารฆ่าแมลงที่พบเพลี้ยอ่อนถั่ว 0.81 ตัว/ต้น 

หลังพ่นสารฆ่าแมลง 7 วัน พบว่า การพ่นสารฆ่าแมลง ไดโนทีฟูแรน อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พบ
เพลี้ยอ่อนถั่ว 0.07 ตัวต่อต้น น้อยกว่า การไม่พ่นสารฆ่าแมลงที่พบเพลี้ยอ่อนถั่ว 0.81 ตัว/ต้น 

หลังพ่นสารฆ่าแมลง 10 วัน พบว่า การพ่นสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร และ 
ไดโนทีฟูแรน อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พบเพลี้ยอ่อนถั่ว เท่ากัน  0.02 ตัวต่อต้น น้อยกว่า การไม่พ่นสารฆ่า
แมลงที่พบเพลี้ยอ่อนถั่ว 1.88 ตัว/ต้น 

หลังพ่นสารฆ่าแมลง 1, 3, 5, 7 และ 10 วัน สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัดพบ
เพลี้ยอ่อนถั่ว คือ สารฆ่าแมลง เบตาไซฟลูทริน อัตรา 40 มล./น้ า 20 ลิตร พบเพลี้ยอ่อนถั่ว เฉลี่ย 0.25, 0, 
0.12, 0.44, 0.26 และ 0 ตัวต่อต้น ตามล าดับ โดยมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน 
อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร ซึ่งเป็นสารฆ่าแมลงที่แนะน าให้ใช้ในการป้องกันก าจัดเพลี้ยอ่อนถั่ว ที่พบเพลี้ยอ่อนถั่ว 
เฉลี่ย 0.15, 0.02, 0.07, 0.42, 0.02 และ 0 ตัวต่อต้น ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ดังนั้นสามารถใช้สารฆ่าแมลง 
เบตาไซฟลูทริน อัตรา 40 มล./น้ า 20 ลิตร ซึ่งมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัดเพลี้ยอ่อนถั่ว เป็นการลด
ความเสียหายของผลผลิตถั่วเขียวจากการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อนถั่ว ท าให้ได้ผลผลิตถั่วเขียวเพ่ิมข้ึน 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

หลังพ่นสารฆ่าแมลง 1, 3, 5, 7 และ 10 วัน สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัดพบ
เพลี้ยอ่อนถั่ว คือ สารฆ่าแมลง เบตาไซฟลูทริน อัตรา 40 มล./น้ า 20 ลิตร พบเพลี้ยอ่อนถั่ว เฉลี่ย 0.25, 0, 
0.12, 0.44, 0.26 และ 0 ตัวต่อต้น ตามล าดับ โดยมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน 
อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร ซึ่งเป็นสารฆ่าแมลงที่แนะน าให้ใช้ในการป้องกันก าจัดเพลี้ยอ่อนถั่ว ที่พบเพลี้ยอ่อน 
เฉลี่ย 0.15, 0.02, 0.07, 0.42, 0.02 และ 0 ตัวต่อต้น ตามล าดับ ดังนั้นสามารถใช้สารฆ่าแมลง เบตาไซ
ฟลูทริน อัตรา 40 มล./น้ า 20 ลิตร ในการป้องกันก าจัดพบเพลี้ยอ่อนถั่ว โดยสามารถป้องกันก าจัดเพลี้ยอ่อนถั่ว
ได้นาน 10 วัน  
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 การควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่วที่เข้าท าลายถั่วเขียวโดยใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพจะเป็นการลดความ
เสียหายของผลผลิตถั่วเขียวจากการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อนถั่ว ท าให้ได้ผลผลิตถั่วเขียวเพ่ิมข้ึน 
 
ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร ที่ช่วยด าเนินการทดลอง บันทึกและ
รวบรวมข้อมูล ท าให้งานทดลองส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
เอกสารอ้างอิง 
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ภาคผนวก 
 
ตารางที่ 1 จ านวนเพลี้ยอ่อนถั่วที่พบในถั่วเขียว ก่อนและหลังพ่นสารฆ่าแมลง ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เดือน  
    ธันวาคม 2555– เดือนมีนาคม 2556 
 

กรรมวิธ ี
จ านวนเพลี้ยอ่อนถ่ัว (ตัว/ต้น) 

ก่อนพ่น 
สารฆ่าแมลง 

หลังพ่นสารฆ่าแมลง (วัน) 
1 3 5 7 10 

1. พ่นสารฆ่าแมลง คาร์บาริล 
85 % WP 

13.41 0.68 ab 1/ 0.31 ab 1/ 0.31 ab 1/ 1.61 1.60 

2. พ่นสารฆ่าแมลง ไดโนทีฟูแรน 
10 % WP 

16.92 0.98 b 0.09 ab 0.09 ab 0.19 0.02 

3. พ่นสารฆ่าแมลง เบตาไซฟลูทรนิ 
2.5 % EC 

17.03 0.25 ab 0 a 0 a 0.44 0.26 

4. พ่นสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน 
20 % EC 

13.57 0.15 a 0.02 a 0.02 a 0.42 0.02 

5. ไม่พ่นสารฆ่าแมลง 15.35 0.73 ab 0.78 b 0.78 b 1.33 1.88 
CV (%) - 79.6 - - - - 

 
1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยวิธี  
   DMRT 


