
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุดป ี60 

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :   
 

2. โครงการวิจัย   :  โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลันเตา 

 กิจกรรม   :  กิจกรรมที่ 2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตถั่วลันเตาคุณภาพ 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :   
 

3. ชือ่การทดลอง (ภาษาไทย)  :  การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูถั่วลันเตา: ทดสอบประสิทธิภาพสาร

       สกัดสะเดา น  ามันปิโตรเลียม และสารฆ่าแมลงกลุ่มใหม่ในการ

       ป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันชอนใบ Liriomyza sp        
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางลัดดาวัลย์  อินทร์สังข์  สถาบันวิจัยพืชสวน 

ผู้ร่วมงาน                            :  นายสมศักดิ์  ศิริพลตั งมั่น1/    

       นายอนุภพ  เผือกผ่อง2/    

       นางวืมล  แก้วสีดา3/    
    

5. บทคัดย่อ     

  การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดสะเดา น  ามันปิโตรเลียม และสารฆ่าแมลงกลุ่มใหม่ในการ

ป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันชอนใบ Liriomyza sp. ด าเนินงานในปี 59-60 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวน

เชียงราย วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ  า 8 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 สะเดาบด อัตรา 1 

กก. ต่อน  า 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 2 น  ามันปิโตรเลียม 83.9% EC อัตรา 30 มล. ต่อน  า 20 ลิตร กรรมวิธี

ที่ 3 spinosad 12% SCอัตรา 20 ก. ต่อน  า 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 4 fipronil 5% SC อัตรา  20 มล, 

ต่อน  า 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 5  emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 10 มล. ต่อน  า 20 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 6 carbosulfan 20% ECอัตรา  30 มล, ต่อน  า 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 7 dinotefuran 10% 

WP อัตรา 20 ก. ต่อน  า 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 8  control (พ่นน  าเปล่า) พบว่า กรรมวิธีที่ใช้ fipronil 

พบจ านวนหนอนชอนใบน้อยสุดคือ 0.93 0.62 0.56 และ 0.40 หลังพ่นสารครั งที่ 1-4 ตามล าดับ แต่

ไม่แตกต่างทางสถิติกับ กรรมวิธีที่ใช้ emamectin benzoate และ carbosulfan เมื่อดูเปอร์เซ็นต์

การท าลายของหนอนชอนใบ พบว่า กรรมวิธีที่ใช้ fipronil พบการท าลายน้อยสุด แต่ไม่แตกต่างทาง

สถิติกับ กรรมวิธีที่ใช้ สะเดา น  ามันปิโตรเลียม emamectin benzoate และ carbosulfan ตั งแต่



หลังการพ่นสารครั งที่ 2  เมื่อเช็คปริมาณผลผลิต กรรมวิธีที่ใช้ emamectin benzoate ให้ผลผลิต

มากที่สุดทั งก่อนพ่นสารคือ 617.50 กรัมต่อแปลงย่อย และ 622.50 700.00 732.50 และ 655.00 

กรัมต่อแปลงย่อย หลังพ่นสารครั งที่ 1-ครั งที่ 4 ตามล าดับ  และน  าหนังผลผลิตหลังพ่นสารแตกต่าง

ทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน  
1/  ส านกัวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   2/ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่   3/  ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  

6. ค าน า      

  ถั่วลันเตา ( Sugar Pea) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Pisum sativum Linn. จัดอยู่ในวงศ์ Fabaceae 
และถ่ัวลันเตายังมีชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ อีกเช่น ถั่วลันเตาเปลือกหนา ถั่วหวาน ถั่วแขก ถั่วลันเตา (ไทย), ถั่ว
น้อย (พายัพ) เป็นต้น จัดเป็นพืชล้มลุกตระกูลถั่ว ฝักมีสีเขียวอ่อน นิยมรับประทานทั้งฝักสด  และ
ระดับอุตสาหกรรมคือ การผลิตถั่วลันเตากระป๋องโดยใช้เฉพาะเมล็ดถั่วลันเตา การปลูกถั่วลันเตา 
พบว่า มีแมลงศัตรูเข้าท าลายหลายชนิดและส่งผลให้ผลผลิตเสียหาย ไม่ได้คุณภาพ และมีปัญหาพบ
สารพิษตกค้างสูง เนื่องจากมีการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูถั่วลันเตาไม่ถูกต้องตามชนิด
ของแมลงศัตรู หรือมาการใช้ในอัตราที่สูงเกินความจ าเป็น พบว่าถั่วลันเตาอยู่ในผัก 3 อันดับต้น ๆ ที ่

ไม่ปลอดภัย ซึ่งมี กะหล่ าดอก ถั่วลันเตา และหัวหอม (ศิริพร  

http://www.tei.or.th/plibai/th_plibai 59_sarakadi.html) สรพงษ์ (2553) ท าการส ารวจและ

วิเคราะห์พิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร พบว่าถั่วลันเตามีสารพิษตกค้างมากที่สุด 87 เปอร์เซ็นต์ 

ดร. ไบรอัน (2011) กล่าวว่าถั่วลันเตา มีสารเมทิล พาราไทออน อยู่ถึง 90% ของปริมาณสารพิษ

ทั งหมด  

 หนอนแมลงวันชอนใบ จัดเป็นแมลงศัตรูถั่วลันเตาที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งจะท าลายพื นที่ใบ มี

การแนะน าแนะน าให้ใช้สาร ฟิโปรนิล (แอสเซนต์ 5% SC) เบตาไซฟลูทริน (โฟลิ เทค 2.5% EC) 

(กลุ่มกีฎและสัตววิทยา, 2553) ในการป้องกันก าจัด ในปัจจุปันมีสารเคมีกลุ่มใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพใน

การป้องกันก าจัดแมลงมากขึ น ดังนั นการทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุ่มใหม่ ร่วมกับสารที่มีความ

ปลอดภัยกับมนุษย์ มาท าการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนชอนใบจึงเป็นแนวทาง

อีกทางหนึ่งที่จะหาวิธีป้องกะนก าจัดหนอนชอนใบได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ น  

                         

7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์      

  - ระบุอุปกรณ์ที่ส าคัญ เช่น เครื่องมือ พันธุ์ สารเคมี ปุ๋ย ฯลฯ 

- วิธีการ 

   กรรมวิธีการทดลอง 

 - วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ  า 8 กรรมวิธี ได้แก่ 



  กรรมวิธีที่ 1  สะเดาบด     อัตรา   1 กก. ต่อน  า 20 ลิตร 

  กรรมวิธีที่ 2  น  ามันปิโตรเลียม 83.9% EC   อัตรา 30 มล. ต่อน  า 20 ลิตร 

  กรรมวิธีที่ 3  spinosad 12% SC   อัตรา  20  ก. ต่อน  า 20 ลิตร 

  กรรมวิธีที่ 4  fipronil 5% SC                   อัตรา  20 มล. ต่อน  า 20 ลิตร      

  กรรมวิธีที่ 5  emamectin benzoate 1.92% EC  อัตรา  10 มล. ต่อน  า 20 ลิตร 

  กรรมวิธีที่ 6  carbosulfan 20% EC  อัตรา  30 มล. ต่อน  า 20 ลิตร 

  กรรมวิธีที่ 7  dinotefuran 10% WP        อัตรา  20  ก.  ต่อน  า 20 ลิตร   

  กรรมวิธีที่ 8  control (พ่นน  าเปล่า) 

 - เตรียมแปลงย่อยขนาด 5.00 x 6.00 ตรม. และปลูกถั่วลันเตาด้วยการหยอดเมล็ด พ่นสารทดลอง

ตามกรรมวิธีครั งแรกเมื่อพบการระบาดท าลายของหนอนแมลงวันชอนใบ 10 % ท าการพ่นสารทดลองทุก 7 

วัน จ านวน 4 ครั ง โดยใช้อัตราพ่น 100 ลิตร ต่อไร่ และนับจ านวนหนอนแมลงวันชอบใบก่อนพ่นสารทดลอง

ครั งแรก และ 7 วันหลังพ่นสารทดลองโดยการสุ่มนับ 20 ใบ จากต้นถั่วลันเตา 10 ต้น ต่อแปลงย่อย ใน 5 แถว

กลาง และค านวณเปอร์เซ็นต์การท าลายโดยการค านวณเปอร์เซ็นต์การท าลายบนใบที่ 3 จากยอด จากการสุ่ม

นับ 20 ใบ จากต้นถั่วลันเตา 10 ต้น ต่อแปลงย่อย ใน 5 แถวกลาง โดยให้ระดับการท าลายตามเกณฑ์ (Index 

of damaging) ดังนี  

  คะแนน 0   พื นที่ใบไม่ถูกท าลาย 

  คะแนน 1   พื นที่ใบถูกท าลายไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต ์

  คะแนน 2   พื นที่ใบถูกท าลายไม่เกิน 6-25 เปอร์เซ็นต ์

  คะแนน 3   พื นที่ใบถูกท าลายไม่เกิน 26-50 เปอร์เซ็นต ์

  คะแนน 4   พื นที่ใบถูกท าลายมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต ์

    เมื่อได้คะแนนในแต่ละกรรมวิธีแล้วน ามาค านวณหา เปอร์เซ็นต์การท าลาย (% infestation) โดย

ใช้สูตรของ Townsend and Heuberger (anonymous, 1975) และท าการสุ่มเก็บน  าหนักฝักสดที่ ได้

คุณภาพระยะส่งตลาดจากต้นถั่วลันเตา 20 ต้น ต่อแปลงย่อย ใน 5 แถวกลาง จ านวน 4 ครั ง รวมทั งบันทึก

ผลกระทบของสารทดลองที่มีต่อพืช (Phytotoxicity)  

- เวลาและสถานที่   

  ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560 

  ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

 จากตารางที่ 1 จ านวนหนอนในแต่ละกรรมวิธีหลังพ่นสารทดลอง พบว่า หลังพ่นสารครั งที่ 1 

กรรมวิธีที่ใช้ carbosulfan fipronil emamectin benzoate และสะเดาบด พบจ านวนหนอนชอนใบไม่แตกต่างกัน



ทางสถิติ คือ พบจ านวนหนอนระหว่าง 0.89-1.11 ตัว/20ใบ แต่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ใช้ spinosad น  ามัน

ปิโตรเลียม dinotefuran และทุกกรรมวิธีแตกต่างจากกรรมวิธีควบคุม (พ่นน  าเปล่า) ที่พบจ านวนหนอน 

2.11 ตัว/20ใบ หลังพ่นสารครั งที่ 2 พบว่ากรรมวิธีที่ใช้สาร fipronil emamectin benzoate และ 

carbosulfan พบจ านวนหนอนชอนใบเฉลี่ยน้อยสุดคือ 0.61 0.66 และ 0.76 ตัวตามล าดับแต่ไม่แตกต่าง

ทางสถิติกับ การใช้สะเดาบดที่พบหนอน 1.00 ตัว และแตกต่างจากกรรมวิธีควบคุม พบจ านวนหนอน 

1.94 ตัว/20ใบ หลังพ่นสารครั งที่ 3 กรรมวิธีที่ใช้ fipronil พบจ านวนหนอนต่ าสุดคือ 0.56 ตัว/20ใบ แต่ไม่

แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ใช้ emamectin benzoate และ carbosulfan พบจ านวนหนอน 0.70 และ 

0.76 ตัว/20ใบ หลังพ่นสารครั งที่ 4 พบว่ากรรมวิธีที่ใช้ fipronil พบจ านวนหนอนน้อยสุด คือ 0.40 ตัว/

20ใบ รองลงมาคือ emamectin benzoate carbosulfan spinosad และ สะเดาบด พบจ านวนหนอน 0.45 

0.48 0.58 และ 0.63 ตัว/20ใบ ตามล าดับ และทุกกรรมวิธีแตกต่างจากกรรมวิธีควบคุมที่พบจ านวน

หนอน 1.88 ตัว/20ใบ 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนชอนใบก่อนการพ่นสารและหลังพ่นสารในถั่วลันเตา 

กรรมวิธี จ านวนหนอนชอนใบ/20ใบ1/ 

ก่อนพ่นสาร หลังพ่นสาร 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3 ครั งท่ี 4 

สะเดาบด                                          2.36c     1.11a     1.00ab     0.85 bc     0.63 ab 

น  ามันปิโตรเลียม 83.9% EC                   1.89b     1.61b     1.56cd     1.08 c     0.74 b 

spinosad 12% SC     1.89b     1.60b     1.48c     1.36 d     0.58 ab 

fipronil 5% SC                                 1.59ab     0.93a     0.61a     0.56 a     0.40 a 

emamectin benzoate 1.92% EC        1.40a     1.11a     0.66a     0.70 ab     0.45 ab 

carbosulfan 20% EC     1.58ab     0.89a     0.76a     0.76 ab     0.48 ab 

dinotefuran 10% WP                        1.88b     1.73b     1.30bc     1.36 d     1.03 c 

control     1.70ab     2.11c     1.94d     1.75 e     1.88 d 

CV (%) 12.5 15.6 22.3 14.6 23.3 

 1/  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมอืนกนัในแนวตั งไม่มีความแตกต่างทางสถิติโดยวิธ ีDMRT 



 เมื่อดูจากเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนชอนใบ (ตารางที่ 2 ) ก่อนการพ่นสาร พบอยู่ระหว่าง 

13.19-14.19 % หลังการพ่นสารครั งที่ 1 กรรมวิธีที่ใช้ spinosad พบการท าลายต่ าสุดคือ 8.94 % แต่ไม่

แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ใช้ fipronil carbosulfan emamectin benzoate dinotefuran พบการท าลาย 

10.00 10.06 10.31 และ 10.44 % ตามล าดับ แต่ทั ง 4 กรรมวิธีไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ใช้ 

สะเดาบด และน  ามันปิโตเลียม ที่พบการท าลาย 11.44 และ 11.63 % หลังพ่นสารครั งที่ 2 พบว่า

กรรมวิธีที่ใช้ fipronil พบเปอร์เซ็นต์การท าลายน้อยสุด คือ 8.19 % แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่

ใช้ สะเดาบด carbosulfan  emamectin benzoate และ น  ามันปิโตเลี่ยม ที่พบเปอร์เซ็นต์การท าลาย 

8.75 9.13 9.25 และ 9.44 % ตามล าดับ  และทุกกรรมวิธี พบมีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี

ควบคุมที่พบการท าลาย 14.50 % หลังพ่นสารครั งที่ 3 พบกรรมวิธีที่พบการท าลายน้อยสุดคือ กรรมวิธีที่

ใช้ fipronil emamectin benzoate carbosulfan พบการท าลาย 8.44 % แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ

กรรมวิธี ที่ใช้ สะเดาบด และน  ามันปิโตเลียม ที่พบการท าลาย 8.88 และ 9.31 % หลังพ่นสารครั งที่ 4 

กรรมวิธีที่ใข้ fipronil ดีที่สุด พบการท าลาย 8.56 % รองลงมาคือ สะเดาบด spinosad emamectin 

benzoate carbosulfa และ น  ามันปิโตเลียมออย พบการท าลาย 9.06 9.31 9.38 9.50 และ 9.56 % 

ตามล าดับ และทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมที่พบการท าลายของหนอนชอนใบ 

13.81 %  

 

 

ตารางที่ 2   แสดงเปอร์เซ็นต์การท าลายของหนอนชอนใบก่อนการพ่นสารและหลังพ่นสารในถั่วลันเตา 

กรรมวิธี % การท าลาย1/   

ก่อนพ่นสาร หลังพ่นสาร 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3 ครั งท่ี 4 

สะเดาบด                                      13.64     11.44b       8.75ab      8.88ab     9.06ab 

น  ามันปิโตรเลียม 83.9% EC               14.13     11.63b      9.44ab      9.31ab     9.56ab 

spinosad 12% SC 14.19       8.94a    10.13b     10.06b       9.31ab 

fipronil 5% SC                             13.94     10.00ab      8.19a      8.44a       8.56a   

emamectin benzoate 1.92% EC    14.19     10.31ab      9.25ab      8.44a       9.38ab 

carbosulfan 20% EC 13.19     10.06ab      9.13ab      8.44a       9.50ab 



dinotefuran 10% WP                    14.16     10.44ab    12.38c      9.69b       9.81b   

control 14.06     13.75c    14.50d    13.56c     13.81c   

CV (%) 4.4 9.5 10.1 8.0 7.3 

1/  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั งไม่มีความแตกต่างทางสถิติโดยวิธ ีDMRT 

 จากตารางที่ 3 แสดงผลผลิตที่ได้ พบว่า กรรมวิธีที่ใช้ emamectin benzoate ให้ผลผลิตมาก

ที่สุดทั งก่อนพ่นสารคือ 617.50 กรัมต่อแปลงย่อย และ 622.50 700.00 732.50 และ  655.00 กรัมต่อ

แปลงย่อย หลังพ่นสารครั งที่ 1-ครั งที่ 4 ตามล าดับ  และน  าหนักผลผลิตหลังพ่นสารแตกต่างทางสถิติกับ

กรรมวิธีอ่ืน  

ตารางที่ 3  ผลผลิตแปลงหนอนชอนใบก่อนการพ่นสารและหลังพ่นสารในถั่วลันเตา 

กรรมวิธี ผลผลิต(กรัม/แปลงย่อย) 1/ 

ก่อนพ่นสาร หลังพ่นสาร 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3 ครั งท่ี 4 

สะเดาบด                                       462.50b   447.50cd    415.00cd   375.00 cd   350.00 de 

น  ามันปิโตรเลียม 83.9% EC               477.50b   467.50cd    460.00bc   452.50 bc   417.50 cd 

spinosad 12% SC 610.00a   590.00ab    485.00bc   442.50 bcd   382.50 de 

fipronil 5% SC                             455.00b   412.50cd    452.50bc   522.50 b     487.50 bc 

emamectin benzoate 1.92% EC    617.50a   622.50a    700.00a   732.50 a     655.00 a   

carbosulfan 20% EC 487.50b   387.50d    527.50b   522.50 b     527.50 b   

dinotefuran 10% WP                    477.50b   432.50cd    427.50cd   412.50 cd   367.50 de 

control 465.00b   505.00bc    340.00d   355.00 d     322.50 e 

CV (%) 15.0 14.5 12.6 11.8 11.1 

1/  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั งไม่มีความแตกต่างทางสถิติโดยวิธ ีDMRT 

 



                               

                                                          ภาพที่ 1 ลักษณะการท าลายของหนอนชอนใบในถั่วลันเตา  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

  การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดสะเดา น  ามันปิโตรเลียม และสารฆ่าแมลงกลุ่มใหม่ในการ

ป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันชอนใบ Liriomyza sp. พบว่า fipronil 5% SC อัตรา  20 มล, ต่อน  า 

20 ลิตร ป้องกันก าจัดหนอนชอนใบได้ดีที่สุด แต่ไม่แตกต่างทางสถิตกับการใช้  emamectin 

benzoate 1.92% EC อัตรา 10 มล. ต่อน  า 20 ลิตร และ carbosulfan 20% ECอัตรา  30 มล, ต่อ

น  า 20 ลิตร จากผลการทดลองยังพบว่า การใช้สะเดาบด 1 กก./ น  า 20 ลิตร และปิโตเลียมออย 

86.9 % EC อัตรา 30 มล. ต่อ น  า 20 ลิตร นั นสามารถป้องกันก าจัดหนอนชอนใบได้ดีกว่าการพ่น

น  าเปล่า ดังนั นการป้องกันก าจัดหนอนชอนใบเมื่อพบหนอนชอนใบเข้าระบาดท าการ ท าการพ่นด้วย 

fipronil 5% SC อัตรา  20 มล, ต่อน  า 20 ลิตร หรือ emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 10 

มล. ต่อน  า 20 ลิตร หรือ carbosulfan 20% ECอัตรา  30 มล, ต่อน  า 20 ลิตร พ่นทุก 5- 7 วัน และ

ไม่ควรพ่นสารชนิดเดียวกันติดต่อกันมากกว่า 2 ครั ง สามารถใช้สะเดาบด 1 กก. ต่อน  า 20 ลิตร 

หรือปิโตเลียมออย 86.9 % EC อัตรา 30 มล. ต่อ น  า 20 ลิตร ท าการพ่นสลับ เพ่ือเป็นการลดอัตรา

การใช้สารเคมี และป้องกันการดื อยาของแมลงอีกด้วย 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1.  น าผลการทดลองที่ได้แนะน าแก่เกษตรกรในการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดหนอนชอนใบที่     

 เข้าท าลายถั่วลันเตาได้อย่างถูกต้อง 

2.  จากผลการทดลองที่ได้น าไปต่อยอดในการศึกษาการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูถั่วลันเตา 

 แบบผสมผสานต่อไป 

 

 

11. เอกสารอ้างอิง  
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