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5.บทคัดย่อ 
 ผลกระทบของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชต่อมวนเพชฌฆาตในสภาพห้องปฏิบัติการและสภาพกึ่งแปลง
ทดสอบ ในปี 2554 ด าเนินการทดลองกับมวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนวัย 5 ในสภาพห้อง ปฏิบัติการ ที่กลุ่มกีฏ
และสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 ซ้ า 27 กรรมวิธี ได้แก่ 
acetone และ น้ ากลั่น เป็นกรรมวิธีควบคุม และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 25 ชนิด ที่อัตราต่างๆต่อน้ า 20 ลิตร 
ผลหลังเคลือบสารฯในหลอดแก้วทดลอง 4 ชั่วโมง แล้วปลอ่ยมวนสัมผัสสารฯ 72 ชั่วโมงพบว่า สารป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชที่ไม่มีพิษต่อมวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนวัย 5 และไม่แตกต่างทางสถิติกับน้ ากลั่น และacetone (ท าให้
มวนตาย 0 และ 0%) มี 19 ชนิด ได้แก่ amitraz 20% EC, buprofezin 10% WP, lambdacyhalothrin 2.5% 
CS, thiamethoxam-lambdacyhalothrin 14.1% 10.6% ZC, benfuracarb 20% EC, clothianidin 16% 
SG, novaluron 10% EC, indoxacarb 15% SC, spinosad 12% SC, emamactin benzoate 1.92% EC, 
flubendiamide 20% WDG, lufennuron 5% EC, tolfenpyrad 16% EC, Bacillus thuringiensis WDG, 
Bacillus thuringiensis HP, antracol 70% WP, captan 50% WP, chlorfenapyr 10% SC และ
betacyfluthrin 2.5% EC โดยท าให้มวนเพชฌฆาตตาย 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 4 และ  8 %  
ตามล าดับ ส่วนสารฯไม่มีพิษต่อมวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนวัย 5 แต่แตกต่างทางสถิติกับน้ ากลั่น และacetone มี 
4 ชนิด ได้แก่ fipronil, fenpropathrin, etofenprox และ dinotefuran ท าให้มวนตาย 12, 20, 24 และ 28% 
ตามล าดับ ส่วนสารที่มีพิษต่อมวนมี 2 ชนิดคือ cypermethrin และ carbosulfan ท าให้มวนตายมากที่สุด 32 
และ52 % ตามล าดับ และแตกต่างทางสถิติกับน้ ากลั่น acetone  



 ผลกระทบของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชต่อมวนเพชฌฆาตในสภาพห้องปฏิบัติการและสภาพกึ่งแปลง
ทดสอบ ในปี 2555 ด าเนินการทดลองกับมวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนวัย 5 ในสภาพกึ่งแปลงทดสอบ ที่แปลงปลูก
กระเจี๊ยบเขียว และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 ซ้ า 
10 กรรมวิธี ได้แก่ น้ า และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 9 ชนิด ที่อัตราต่างๆต่อน้ า 20 ลิตร ที่กรมวิชาการเกษตร
แนะน าให้ใช้ในกระเจี๊ยบเขียว ทดลองโดยพ่นน้ า และสารฯ บนต้นกระเจี๊ยบเขียวในแปลงเกษตรกรที่จังหวัด
กาญจนบุรี ในตอนเย็น และเก็บใบกระเจี๊ยบเขียวจากกรรมวิธีต่างๆในตอนเช้าน ากลับมายังห้องปฏิบัติการ และ
น ามาใส่ในหลอดแก้วทดลองพร้อมมวนเพชฌฆาตตัวอ่อนวัย 5 เพ่ือทดสอบผลของสารฯต่อมวน ใส่ดักแด้หนอนนก
เพ่ือเป็นอาหาร นาน 72 ชั่วโมง การทดลองพบว่ามีสาร 7 ชนิด ปลอดภัยต่อมวนเพชฌฆาตตัวอ่อนวัย 5 คือ 
clothianidin 16%SG, etofenprox 20%EC, buprofezin 10%WP, carbosulfan 20%EC, dinotefuran 
10%WP, fipronil 5%SC และ fenpropathrin 10%EC โดยท าให้มวนเพชฌฆาตตัวอ่อนวัย 5 ตาย 0, 12, 12, 
16, 16, 8, 20% ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับน้ า (0%) และมีระดับความเป็นพิษต่อมวนเท่ากับ 1 ส่วนสาร
อีก 2 ชนิดคือ lambdacyhalothrin 2.5%CS และ imidacloprid 10%SL ท าให้มวนตาย 24 และ 40% ซ่ึง
แตกต่างทางสถิติกับน้ า และมีระดับความเป็นพิษต่อมวนเท่ากับ 1 และ 2 ตามล าดับ 

ผลกระทบของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชต่อมวนเพชฌฆาตในสภาพห้องปฏิบัติการและสภาพกึ่งแปลง
ทดสอบ ในปี 2556 ด าเนินการทดลองกับมวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนวัย 5 ในสภาพกึ่งแปลงทดสอบ ที่แปลงปลูก
ถั่วเขียว และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 ซ้ า 8 
กรรมวิธี ได้แก่ น้ า และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 7 ชนิด ทีอั่ตราต่างๆต่อน้ า 20 ลิตร ที่กรมวิชาการเกษตรแนะน า
ให้ใช้ในถั่วเขียว ทดลองโดยพ่นน้ า และสารฯ บนต้นถั่วเขียว และเก็บใบถั่วเขียวจากกรรมวิธีต่างๆน ามาใส่ใน
หลอดแก้วทดลองพร้อมมวนเพชฌฆาตตัวอ่อนวัย 5 เพ่ือทดสอบผลของสารฯต่อมวน ใส่ดักแด้หนอนนกเพ่ือเปน็
อาหาร นาน 72 ชั่วโมง การทดลองพบว่ามีสาร 5 ชนิด ปลอดภัยต่อมวนเพชฌฆาตตัวอ่อนวัย 5 คือ dinotefuran 
10% WP, fipronil 5% SC, lambdacyhalothrin 2.5% CS, betacyfluthrin 2.5% EC และ amitraz 20% 
EC โดยท าให้มวนเพชฌฆาตตัวอ่อนวัย 5 ตาย 15.84, 5.00, 7.50, 7.50 และ 2.50 % ตามล าดับ และมีระดับ
ความเป็นพิษต่อมวนเท่ากับ 1 ส่วนสารอีก 2 ชนิดคือ imidacloprid 10% และ carbosulfan 20%  ท าให้มวน
เพชฌฆาตตาย 56.67 และ36.67 % และมีระดับความเป็นพิษต่อมวนเท่ากับ 2 จัดว่าเป็นสารฆ่าแมลงที่มีพิษน้อย
ต่อมวนเพชฌฆาต 
 
6.ค าน า 

มวนเพชฌฆาต (assassin bug) (Hemiptera: Reduviidae) หลายชนิดเป็นมวนตัวห้ าที่มี 
ประสิทธิภาพสูงในการท าลายหนอนศัตรูพืช สามารถอดอาหารได้เป็นเวลานานเมื่อไม่มีเหยื่อ มวนตัวห้ าในวงศ์นี้มี
อุปนิสัยขยันและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจในการท าลายแมลงศัตรูพืช Slater and  
Baranowski (1978) กล่าววา่มวนเพชฌฆาตสามารถเจริญเติบโตอยู่ได้ ทั้งใน พืชสวน พืชไร่  และสามารถฆ่าแมลง
ทั้งท่ีมีขนาดเล็กและกลาง ซึ่งได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น ไข่และหนอนของ ด้วงที่  



ท าลายหน่อไม้ฝรั่ง  รวมทั้งแมลงศัตรูป่าไม้ Sahayaraj (2002) กล่าวว่า มวนเพชฌฆาต Rhynocoris marginatus 
(F.) เลี้ยงขยายพันธุ์ได้ดีด้วยหนอนผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica Stainton โดย กินหนอนผีเสื้อข้าวสาร
วันละ 8 ตัว/มวน 1 ตัว  Sahayaraj and Paulraj (2001) รายงานว่ามวนเพชฌฆาต R. marginatus เมื่อเลี้ยง
ดัวยหนอนกระทู้ผักสามารถวางไข่ได้ 405.28 + 22.15 ฟอง มีวงจรชีวิต 103.933 วัน Grundy and Maelzer 
(2002) กล่าวว่าตัวอ่อนมวนเพชฌฆาต  Pristhesancus plagipennis (Walker) กินหนอนเจาะสมอฝ้ายที่มีขนาด
เล็กถึงกลางมากกว่า 160 ตัว/9-12 อาทิตย์/มวน 1 ตัว สามารถเลี้ยงขยายปริมาณและน าไปปล่อยเพื่อควบคุม
หนอนเจาะสมอฝ้ายในอัตรา 1 ตัว/แถวยาว 1 เมตร  Sahayaraj and Sathiamoorthi (2002) กล่าวว่ามวน
เพชฌฆาต R.  marginatus  เลี้ยงได้ด้วยหนอนผีเสื้อข้าวสาร สามารถกินแมลงศัตรูพืชได้เกือบ 25 ชนิด เชน่ 
หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย และได้น าไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงถั่วเหลือง ท าให้ผลผลิต
เพ่ิมข้ึน Grundy (2007)รายงานว่ามวนเพชฌฆาต P. plagipennis  มีประสิทธิ ภาพในการควบคุมหนอน 
Helicoverpa และ Creontiades และรายงานอีกว่าสารฆ่าแมลงที่ใช้ควบคุมหนอน Helicoverpa และ 
Creontiades ที่มีพิษน้อยจนถึงพิษปานกลางต่อมวนคือ indoxacarb, pyriproxifen, buprofezin, spinosad 
และ fipronil ในขณะที่ emamectin, benzoate, abamectin, diafenthiuron, imidacloprid และ 
omethaote มีพิษปานกลางจนถึงมีสูงต่อมวน ส าหรับในประเทศไทย รัตนาและคณะ (2548) รายงานว่ามวน
เพชฌฆาตสกุล Sycanus ที่พบมากในประเทศไทยมี 3 สกุล คือ Sycanus versicolor Dohrn., Sycanus 
collaris Fabricius และ Sycanus croceovittatus Dohrn. สามารถท าลายหนอนศัตรูพืชได้หลายชนิดและพบ
ได้ทั่วไป ส าหรับ S. versicolor เป็นชนิดที่พบบ่อยและพบมากกว่าอีก 2 ชนิด การผลิตขยายให้ได้ปริมาณมากเพ่ือ
ใช้เป็นชีวะภัณฑ์สามารถท าได้ง่ายและง่ายกว่ามวนพิฆาต รวมทั้งต้นทุนการผลิตยังต่ ากว่ามวนพิฆาตแต่
ประสิทธิภาพในการท าลายหนอนไม่สูงเท่ามวนพิฆาต ดังนั้นมวนเพชฌฆาตจึงเป็นแมลงห้ าอีกชนิดหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพน่าสนใจในการน ามาใช้ควบคุมหนอนศัตรูพืชเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับเกษตรกร โดยอาจจะใช้มวน
เพชฌฆาตอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับชีวภัณฑ์อ่ืนควบคุมหนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย และ
หนอนใยผัก ซึ่งเป็นหนอนศัตรูพืชที่ก าลังมีปัญหาการระบาดในกระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว กล่ า
ปลี และทานตะวัน ในปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมความส าคัญมากข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากการใช้สารเคมีป้องกัน
ก าจัดไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรและในปัจจุบันการจัดการศัตรูพืชได้พัฒนามาเป็นการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานซึ่งจะ
มีการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีร่วมด้วย ส่วนการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีจะเป็นองค์องค์ประกอบหลักท่ีส าคัญ ดังนั้น
การทดสอบความเป็นพิษของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ก าจัดแมลงปากดูดและก าจัดแมลงปากกัดในพืชต่างๆ
ข้างต้นที่มีต่อมวนเพชฌฆาตจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาเพ่ือหาสารฯที่ปลอดภัย(ไม่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตราย
น้อย)ต่อมวนเพชฌฆาต ซึ่งสามารถแนะน าแก่เกษตรกรเมื่อจ าเป็นต้องใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช และเป็นการ
อนุรักษ์มวนเพชฌฆาตให้มีบทบาทในการควบคุมศัตรูได้มากท่ีสุดเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป 
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7.วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. กล่องพลาสติก, หลอดแก้วทดลอง และชั้นเลี้ยงแมลง 
2. อาหารไก่ส าหรับเลี้ยงหนอนนก 
3. มวนเพชฌฆาต 
4. หนอนนก 
5. จมูกข้าวสาลี 
6. พู่กัน, ปากคีบ, กระดาษเนื้อเยือ และส าลี 
7. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
8. เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสพายหลัง 
9. ผ้าใยแก้ว และหนังยาง 
10. ต้นถั่วเหลือง หรือต้นถั่วเขียว 

 
วิธีการ 
 - วิธีปฏิบัติการทดลอง 
                 1. ผลกระทบของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีต่อมวนเพชฌฆาตในสภาพห้องปฏิบัติการ(ปี 2554) 
                   ศึกษาในปี 2554 โดยน าสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าให้ใช้หรือเป็นสาร
ใหม่ ที่มีการส ารวจว่าเกษตรกรมีการน าไปใช้ในแปลงและได้ทดสอบในห้องปฏิบัติการกับสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช
พวกปากดูดในปี 2551 และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชพวกปากกัด ปี 2552 ซึ่งพบว่ามีทั้งไม่มีพิษ, มีพิษน้อย , มีพิษ
ปานกลาง และมีพิษมากต่อมวนเพชฌฆาต แต่จะน าสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเฉพาะ 3 พวกแรก 26 ชนิด(ซึ่งไม่มี
พิษต่อมวนเพชฌฆาต 20 ชนิด มีพิษน้อย 5 ชนิด มีพิษปานกลาง 1 ชนิด) มาทดสอบซ้ าเพ่ือยืนยันข้อมูลก่อน
เผยแพร่ 
       ด าเนินการเก็บรวบรวมมวนเพชฌฆาต S. versicolor จากแปลงปลูกพืชน ามาเพาะเลี้ยง พร้อม
ทั้งเพาะเลี้ยงหนอนนกเพ่ือใช้เป็นอาหารของมวนเพชฌฆาตในห้องปฏิบัติการของกลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร  
                   วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 ซ้ า มี 28 กรรมวิธี ได้แก่ acetone  น้ ากลั่น  และสารป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช 26 ชนิด ที่อัตราต่างๆต่อน้ า 20 ลิตรคือ  
                       สารฆ่าแมลงและไร 24 ชนิด  

- etofenprox 20% EC อัตรา  30 มล   
- imidacloprid 10% SL อัตรา  10 มล. 
- buprofezin 10% WP อัตรา  20 กรัม.  
- carbosulfan 20% EC อัตรา  50 มล. 
- dinotefuran 10% WP อัตรา  10 กรัม  



- fipronil 5% SC อัตรา  20 มล.  
- lambdacyhalothrin 2.5% CS อัตรา  20 มล.  
- betacyfluthrin  2.5% EC อัตรา 30 มล.  
- fenpropathrin 10% EC อัตรา 20 มล.  
- thiamithoxam-lambdacyhalothrin 24.7% ZC อัตรา  4 มล. 
- cypermethrin 35% EC อัตรา 20 มล. 
- benfuracarb 20% EC อัตรา 50 มล. 
- clothianidin 16% SG อัตรา 12 กรัม.  
- amitraz 20% EC อัตรา 40 มล. 

                   - novaluron 10% EC อัตรา 20 มล. 
                  - indoxacarb 15% SC อัตรา 15  มล. 

                                - spinosad 12% SC อัตรา 20 มล. 
                      - emamactin benzoate 1.92% EC อัตรา 10 มล. 
                      - flubendiamide 20% WG อัตรา  6 กรัม 
                      - lufennuron 5% EC อัตรา 10 มล. 
                      - tolfenpyrad 16% EC อัตรา 30 มล. 
                      - chlorfenapyr 10% SC อัตรา 20 มล. 
                      - Bacillus thuringiensis var aizawai WDG อัตรา 60 กรัม  
                      - Bacillus thuringiensis var kurstaki HP อัตรา 60 กรัม. 
                  สารก าจัดโรคพืช 2 ชนิด  
                      - captan 50% WP อัตรา 40 กรัม 
                      - antracol 70% WPอัตรา 60 กรัม 

           ทดสอบกับมวนเพชฌฆาต 2 ระยะคือระยะตัวอ่อนวัย 3 และ 5 โดยแต่ละระยะของมวนที่ใช้ทดลอง
จะใช้มวนจ านวน 10 ตัว/ซ้ า หยด acetone  น้ ากลั่น และสารฆ่าแมลง ในหลอดแก้วทดลอง 1 ชนิด / 2 หลอด / 
ซ้ า  เอียงหลอดไปมาให้สารสัมผัสพ้ืนที่ด้านในหลอดแก้วให้ทั่ว แล้วตั้งทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้องนาน 2 – 4 
ชั่วโมง ใส่มวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนวัย 3 และ 5 จ านวน 5 ตัว/หลอด พร้อมใส่ดักแด้หนอนนกเพ่ือเป็นอาหาร
แก่มวนเพชฌฆาต ในหลอดทดลองนาน 72 ชั่วโมง และในระหว่างนี้ท าการตรวจนับมวนเพชฌฆาตที่ตายที่ 1, 24, 
48 และ 72 ชั่วโมง 
       2. ผลกระทบของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีต่อมวนเพชฌฆาตสภาพกึ่งแปลงทดสอบ(ปี2555-2556) 
        น าสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าให้ใช้ในกระเจี๊ยบเขียว ถั่วเหลืองและถั่ว
เขียว และได้ทดสอบในห้องปฏิบัติการในข้อที่ 1 แล้ว น าสารที่พบว่าไม่มีพิษ,มีพิษน้อย และมีพิษปานกลางต่อมวน
เพชฌฆาต มาทดสอบผลกระทบที่มีต่อมวนเพชฌฆาตในสภาพกึ่งแปลงทดลอง ว่าจากพ่นสารฯโดยใช้เครื่องพ่น



สารแบบสูบโยกสะพายหลัง ลงบนต้นพืชในสภาพธรรมชาติแล้วสารฯ ยังมีความปลอดภัยต่อมวนเพชฌฆาตอยู่
หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการทดลองนี้จะสามารถถ่ายทอดเป็นค าแนะน าออกไปสู่เกษตรกรได้เลย  
        ด าเนินการเก็บรวบรวมมวนเพชฌฆาต S. versicolor จากแปลงปลูกพืชน ามาเพาะเลี้ยง พร้อมทั้ง
เพาะเลี้ยงหนอนนกเพ่ือใช้เป็นอาหารของมวนเพชฌฆาตในห้องปฏิบัติการของกลุ่มกีฏและสัตววิทยา  ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร  
                2.1 ผลกระทบของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในกระเจี๊ยบเขียวที่มีต่อมวนเพชฌฆาตสภาพกึ่งแปลง
ทดสอบ (ปี 2555) 

   วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 10 ซ้ า 10 กรรมวิธี ได้แก่ น้ า และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
9 ชนิด ที่ อัตราต่างๆต่อน้ า 20 ลิตร ที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าให้ใช้ในกระเจี๊ยบเขียวและทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการแล้วว่าไม่มีพิษ,มีพิษน้อย และมีพิษปานกลางต่อมวนเพชฌฆาต มาทดสอบในสภาพกึ่งแปลงทดสอบ
คือ 

- etofenprox 20% EC อัตรา  30 มล.   
- imidacloprid 10% SL อัตรา  10 มล.   
- buprofezin 10% WP อัตรา  20 กรัม.  
- carbosulfan 20% EC อัตรา  50 มล. 
- dinotefuran 10% WP อัตรา  10 กรัม 
- fipronil 5% SC อัตรา  20 มล.  
- Lambdacyhalothrin 2.5% CS อัตรา  20 มล.  
- fenpropathrin 10% EC อัตรา 20 มล.  
- clothianidin 16% SG อัตรา 12 กรัม 

    ทดสอบกับมวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนวัย 3 แบ่งแปลงกระเจี๊ยบเขียวที่ใช้ทดลองออกเป็น
แปลงย่อยขนาดแปลงละ 3x8 ตารางเมตร จ านวน 10 แปลง พ่นน้ า และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 1 ชนิด/ 1 
แปลงย่อย ด้วยเครื่องสูบโยกสะพายหลัง ในเวลา 17.00 น. และในเวลา 7.00 น. ของวันถัดมาเริ่มเก็บใบกระเจี๊ยบ
เขียวที่ 2 แถวกลาง จ านวน 20 ใบ/1 แปลงย่อย(สารฯ 1 ชนิด) น าใบกระเจี๊ยบเขียวจากแปลงย่อยเดียวกันใส่ลงใน
ถุงพลาสติก 1 ใบ เก็บทั้งหมด 10 แปลง ใส่ในถังน้ าแข็ง เดินกลับเข้ามายังห้องปฏิบัติการ น าใบกระเจี๊ยบเขียวที่
เก็บมาใส่ในหลอดทดลองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซ.ม. จ านวน 1 ใบ/หลอด และ ใช้ 2 หลอด/ซ้ า ใส่มวน
เพชฌฆาตระยะตัวอ่อนวัย 3 ลงในหลอดทดลอง โดยใส่มวน 5 ตัว/หลอด/วัย และใช้ 2 หลอด/วัย/ซ้ า พร้อม
ดักแด้หนอนนกปิดปากหลอดด้วยผ้าแก้ว ทิ้งไว้นาน 48 ชั่วโมง ตรวจนับจ านวนมวนที่ตาย และที่รอดชีวิต    
       2.2 ผลกระทบของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ ในถั่วเหลืองและถั่วเขียวที่มีต่อมวนเพชฌฆาต
สภาพกึ่งแปลงทดสอบ (ปี 2556)    

             วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 10 ซ้ า 8 กรรมวิธี ได้แก่ น้ า และสารป้องกันก าจัดศัตรู พืช 
7 ชนิด ที่อัตราต่างๆต่อน้ า 20 ลิตร ที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าให้ใช้ในถั่วเหลืองและถ่ัวเขียวและทดสอบใน



ห้องปฏิบัติการแล้วว่าไม่มีพิษ, มีพิษน้อย และมีพิษปานกลางต่อมวนเพชฌฆาต มาทดสอบในสภาพกึ่งแปลง
ทดสอบคือ 

 - imidacloprid 10% SL อัตรา  10 มล.  
- carbosulfan 20% EC อัตรา  50 มล. 
- dinotefuran 10% WP อัตรา  10 กรัม  
- fipronil 5% SC อัตรา  20 มล.  
- Lambdacyhalothrin 2.5% CS อัตรา  20 มล.  
- betacyfluthrin 2.5% EC อัตรา 40 มล.  
- amitraz 20% EC อัตรา 30 มล. 

ทดสอบกับมวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนวัย 3 ปลูกถั่วเหลืองที่ใช้ทดลองจ านวน 9 แปลง แปลง
ละ 25 ต้น พ่นน้ า และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 1 ชนิด/ 1 แปลงย่อย ด้วยเครื่องสูบโยกสะพายหลัง เก็บใบถั่ว
เหลืองที่ 2 แถวกลาง จ านวน 40 ใบ/1 แปลงย่อย (สารฯ 1 ชนิด) น าใบถั่วเหลืองจากแปลงย่ อยเดียวกันใส่ลงใน
ถุงพลาสติก 1 ใบ เก็บทั้งหมด 8 แปลง น าใบถั่วเหลืองที่เก็บมาใส่ในหลอดทดลองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซ.ม. 
จ านวน 2 ใบ/หลอด และ ใช้ 2 หลอด/ซ้ า ใส่มวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนวัย 3 ลงในหลอดทดลอง โดยใส่มวน 5 
ตัว/หลอด/วัย และใช้ 2 หลอด/วัย/ซ้ า พร้อมดักแด้หนอนนกปิดปากหลอดด้วยผ้าแก้ว ทิ้งไว้นาน 48 ชั่วโมง ตรวจ
นับจ านวนมวนที่ตาย และที่รอดชีวิต                

การบันทึกข้อมูล  
           บันทึกจ านวนมวนเพชฌฆาตที่ตายในแต่ละซ้ าหลังการทดสอบ ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ  
เวลาและสถานที่ 
       เวลา     เริ่มต้น  2554 สิ้นสดุ  2556 
       สถานที่     - แปลงปลูกกระเจี๊ยบเขียว จังหวัดกาญจนบุรี  
                   - ห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
                     กรมวิชาการเกษตร 
 
8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช  25 ชนิด ต่อมวนเพชฌฆาตตัวอ่อนวัย 5 หลังเคลือบสาร 4 ชั่วโมง พบว่ามีสาร 
19 ชนิด คือ amitraz, buprofezin, lambdacyhalothrin, thiamethoxam-lambdacyhalothrin, 
benfuracarb, clothianidin, novaluron, indoxacarb, spinosad, emamactin benzoate, 
flubendiamide, lufennuron, tolfenpyrad, Bacillus thuringiensis WDG,  Bacillus thuringiensis HP,  
antracol, captan, chlorfenapyr และ betacyfluthrin ท าให้มวนเพชฌฆาตตาย 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0,  0,  4 และ 8 %  ตามล าดับ ซึง่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P 0.05 ) กับกรรมวธิีควบคุมที่ใช้น้ ากลั่น และ 
acetone ซึ่งท าให้มวนเพชฌฆาตตาย 0 และ 0 % ตามล าดับ และการประเมินค่าความเป็นพิษของสารที่มีต่อมวน
เพชฌฆาตตามวิธีการของ IOBC Steak et al.,(1999) มีค่าเท่ากับ 1 (มวนตายน้อยกว่า 30 %) แสดงว่าสารทั้ง 19 



ชนิดไม่มีพิษต่อมวนเพชฌฆาต ส่วน fipronil, fenpropathrin, etofenprox และ dinotefuran ท าให้มวนตาย 
12, 20, 24 และ 28 % ตามล าดับ โดยแตกต่างทางสถิติกับน้ ากลั่น acetone และสารฯ 19 ชนิดข้างต้น แต่การ
ประเมินค่าความเป็นพิษของสารที่มีต่อมวนมีค่าเท่ากับ 1 (มวนตายน้อยกว่า 30%) แสดงว่าสารทั้ง 4 ชนิด ไม่มี
พิษต่อมวนเพชฌฆาตตามวิธีการของ IOBC ส าหรับ cypermethrin และ carbosulfan ท าให้มวนตายมากท่ีสุด 
32 และ52 % ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างสารทั้ง 2 ชนิด แต่แตกต่างทางสถิติกับ น้ ากลั่น 
acetone และสารฯ 23 ชนิดข้างต้น และการประเมินค่าความเป็นพิษของสารที่มีต่อมวนมีค่าเท่ากับ 2 (มวนตาย 
30–79%)  แสดงว่าสารทั้ง 2 ชนิด มีพิษน้อยต่อมวนเพชฌฆาตตามวิธีการของ IOBC ซึ่งจากการทดลองได้ผล
แตกต่างกับการทดลองของ Grundy (2007) ที่รายงานว่า buprofezin, fipronil, indoxacarb และ spinosad 
มีพิษน้อยจนถึงพิษปานกลางต่อมวนเพชฌฆาต Pristhesancus plagipennis (Walker) และ emamectin 
benzoate มีพิษปานกลางจนถึงมีพิษสูงต่อมวนเพชฌฆาต P. plagipennis 
 ผลการทดลองผลกระทบของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชในกระเจี๊ยบเขียว 9 ชนิด ซ่ึงกรมวิชาการเกษตร
แนะน าให้ใช้ในกระเจี๊ยบเขียว มี 7 ชนิดปลอดภัยต่อมวนเพชฌฆาตตัวอ่อนวัย 5 คือ clothianidin 16%SG, 
etofenprox 20%EC, buprofezin 10%WP, carbosulfan 20%EC, dinotefuran 10%WP, fipronil 5%SC 
และ fenpropathrin 10%EC โดยท าให้มวนเพชฌฆาตตัวอ่อนวัย 5 ตาย 0, 12, 12, 16, 16, 8, 20% ตามล าดับ 
ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับน้ า (0%) และมีระดับความเป็นพิษต่อมวนเท่ากับ 1 ส่วน ดังนั้นสามารถแนะน าได้ว่าสาร
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช clothianidin 16%SG ปลอดภัยต่อมวนเพชฌฆาตตัวอ่อนวัย 5 มากที่สุด 

ผลการทดลองผลกระทบของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชในถั่วเหลืองและถ่ัวเขียวจ านวน 7 ชนิด ตามอัตรา
ที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าให้ใช้ และทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วว่าไม่มีพิษ, มีพิษน้อย และมีพิษปานกลางต่อ
มวนเพชฌฆาต มาทดสอบในสภาพกึ่งแปลงทดสอบคือ imidacloprid, carbosulfan,.dinotefuran, fipronil, 
lambdacyhalothrin, betacyfluthrin และ amitraz พบว่าท าให้มวนเพชฌฆาตตาย 56.67, 36.67, 15.84, 
5.00, 7.50, 7.50 และ 2.50 % ตามล าดับ การประเมินค่าความเป็นพิษของสารที่มีต่อมวนเพชฌฆาตพบว่าสารฆา่
แมลง dinotefuran, fipronil, lambdacyhalothrin, betacyfluthrin และ amitraz จัดว่ามีไม่มีพิษต่อมวน
เพชฌฆาต เนื่องจากท าให้มวนเพชฌฆาตตายไม่เกิน 30 % สว่นสารฆ่าแมลง imidacloprid และ carbosulfan  ที่
จัดว่ามีพิษน้อยต่อมวนเพชฌฆาต เนื่องจากท าให้มวนเพชฌฆาตตายมากกว่า 30 % แต่ไม่เกิน 70%  (ตารางที่1) 
 
9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดลองผลกระทบของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช จ านวน 26 ชนิด ต่อมวนเพชฌฆาตวัย 5 สรุปได้
ว่ามีสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชจ านวน 23 ชนิด ได้แก่ etofenprox 20% EC, amitraz  20% EC, buprofezin 
10% WP, dinotefuran 10% WP, fipronil 5% SC, lambdacyhalothrin 2.5% CS, betacyfluthrin 2.5% 
EC, fenpropathrin 10% EC, clothianidin 16% SG, thiamethoxam-lambdacyhalothrin14.1%10.6% 
ZC,   benfuracarb 20% EC, novaluron 10% EC , indoxacarb 15% SC , spinosad 12% SC, 
emamactin benzoate 1.92% EC , flubendiamide 20% WG , lufennuron 5% EC, tolfenpyrad 16% 
EC , chlorfenapyr 10% SC, Bacillus thuringiensis WDG,  Bacillus thuringiensis HP, antracol 70% 



WP และ captan 50% WP  ทีไ่ม่มีพิษต่อมวนเพชฌฆาตโดยประเมินค่าความเป็นพิษของสารที่มีต่อมวนมีค่าเท่ากับ 
1 (มวนตายน้อยกว่า 30%) และมีสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชจ านวน 3 ชนิดได้แก่. imidacloprid 10% SL, 
carbosulfan 20% EC และ cypermethrin 35% EC . ที่ มีพิษน้อยต่อมวนเพชฌฆาตโดยประเมินค่าความเป็นพิษ
ของสารที่มีต่อมวนมีค่าเท่ากับ  (มวนตาย30- 70%) 
 
10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ไดค้ าแนะน าการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ปลอดภัยต่อมวนเพชฌฆาต เพ่ือสามารถแนะน าแก่
เกษตรกรเมื่อจ าเป็นต้องใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชร่วมกับการปล่อยมวนเพชฌฆาติ  และเป็นการอนุรักษ์ศัตรู
ธรรมชาติให้มีบทบาทในการควบคุมศัตรูได้มากท่ีสุด  เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป 
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13.ภาคผนวก 
 

ตารางที่ 1. ระดับความเป็นพิษของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชต่อมวนเพชฌฆาต (Sycanus versicolor Dornh.) 
ระยะตัวอ่อนวัย 5 หลังสัมผัสสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชนาน 72 ชั่วโมง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 1/ ระดับ 1 = ไม่เป็นพิษ (เปอร์เซ็นต์การตาย 30%),  
                2 = มีพิษน้อย (เปอร์เซ็นต์การตาย 30-79%),  
                3 = มีพิษปานกลาง (เปอร์เซ็นต์การตาย 80-99%),             

                4 = มีพิษร้ายแรง (เปอร์เซ็นต์การตาย 99% การตาย), Sterk et al, (1999). 

 

สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ระดับความเป็นพิษ 

carbosulfan 20% EC   21/ 
imidacloprid 10% SL 2 
cypermethrin 35% EC   2 
etofenprox 20% EC 1 
amitraz  20% EC 1 
buprofezin 10% WP 1 
dinotefuran 10% WP 1 
fipronil 5% SC 1 
lambdacyhalothrin 2.5% CS 1 
betacyfluthrin 2.5% EC 1 
fenpropathrin 10% EC 1 
clothianidin 16% SG 1 
thiamethoxam-lambdacyhalothrin14.1%10.6% ZC 1 
benfuracarb 20% EC 1 
novaluron 10% EC  1 
indoxacarb 15% SC  1 
spinosad 12% SC 1 
emamactin benzoate 1.92% EC  1 
flubendiamide 20% WG  1 
lufennuron 5% EC 1 
tolfenpyrad 16% EC  1 
chlorfenapyr 10% SC 1 
Bacillus thuringiensis WDG 1 
Bacillus thuringiensis HP 1 
antracol 70% WP 1 
captan 50% WP  1 


