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3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)     : การศึกษาผลกระทบของสารฆ่าแมลงปากดูด ต่อแมลงช้างปีกใส 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  : Study on Effect of insecticides for Green Lacewings 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง  นางประภัสสร เชยค าแหง   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
   ผู้ร่วมงาน   สมศักดิ์ ศิริพลตั งมั่น      ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
    นางรจนา  ไวยเจริญ         ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
5. บทคัดย่อ   
การศึกษาด าเนินการที่ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส พบว่า สารฆ่าแมลง 8 ชนิดคือ 
malathion, thiamethoxam, dinotefuran, prothiofos, imidacloprid, chlorpyrifos, 
carbaryl,  buprofezin,  มีพิษสูงต่อตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส โดยท าให้ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสตาย 
80-95% ภายใน 6 ชั่วโมง    และ White oil, Petroleum sprays oil ปลอดภัยต่อตัวอ่อนแมลงช้าง
ปีกใสภายใน 6 ชั่วโมง ไม่พบการตาย 
6.ค าน า   
ในธรรมชาติมีแมลงหลายชนิดที่มีลักษณะเป็นแมลงห  า คอยกินและท าลายแมลงศัตรูพืชหรือแมลง
อ่ืนๆแมลงช้างปีกใสเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่ด ารงชีวิตโดยการเป็นตัวห  าที่ส าคัญ จัดอยู่
ในวงศ์ Chrysopidae อันดับ Neuroptera ช่วงระยะเวลาที่เป็นตัวอ่อน หรือตัวเต็มวัยของแมลงช้าง
ปีกใสบางชนิดสามารถน าไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะแมลงศัตรูพืชที่มี
ขนาดเล็กและมีผนังล าตัวอ่อนนุ่ม เช่น เพลี ยอ่อน ไร เพลี ยไฟ แมลงหวี่ขาว เพลี ยหอย เพลี ยแป้ง 
หนอนผีเสื อ ไข่เพลี ยจักจั่น ดักแด้ของแมลงขนาดเล็ก และไข่ผีเสื อศัตรูพืชขนาดเล็กชนิดต่างๆ ตัว
อ่อนของแมลงช้างปีกใสจะเข้าท าลายเหยื่อโดยใช้ปากที่มีเขี ยวยาวกัดกินเหยื่อ แมลงช้างปีกใสสามารถ
พบได้ทั่วไปในสภาพธรรมชาติดังนั นการใช้สารเคมีในการควบคุมศัตรูพืช มีอันตรายต่อศัตรู
ธรรมชาติที่มีประโยชน์ด้วย เนื่องจากสารเคมีไปท าลายศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชนั นๆ ตัวอย่าง เช่น 
การศึกษาของ Fan และ Ho (1971) ได้ท าการศึกษาผลของสารฆ่าแมลงกับศัตรูธรรมชาติฃองหนอน



ใยผัก Cotesia plutellae ในห้องปฏิบัติการ พบว่า diazinon มีพิษน้อยกว่า Nexin (bromephes)  
และ DDVP( dichlorvas) และในปี 1974 Chang ได้ท าการทดลองในมุ้งตาข่าย พบว่า DPVP, Cidial 
(phenthoate), Phosdrin (mevinphos)  และ Lannate (methomyl) มีพิษสูง ต่อแตนเบียน C.  
plutellae สว่น Salithion (2-Methyl-4H-1, 3, 2-benzodioxaphosphorin-2-Sulfied), Bayrusil 
(quinalphos), Dibrom (naled) and diazinon มีพิษรองลงมา และ Actollic (pirimiphos-
methyl), Padan (cartap) and Pirimor (pirimicarb) มีพิษน้อยต่อ C.  plutellae Mani และ 
Krishnamoorthy (1984) พบว่า permethrin, fenvalerate, cypermethrin, deltamethrin และ 
phosalone มีความปลอดภัย ต่อตัวเต็มวัย และดักแด้ ของ C. plutellae. Dichlorvos, 
monocrotophos และ endosulfan พบว่ามีพิษสูงต่อ ตัวเต็มวัย แต่ มีพิษน้อยต่อดักแด้ C.  
plutellae.  Keinmeesuke และคณะ (1994) รายงานว่า Bt, abamectin, teflubenzuron มีพิษ
น้อยต่อ C.  plutella. ส่วน ethofenprox cartap, pyraclofos, thiocyclam และ cypermethrin  
พบมีพิษสูง ที่ความเข้มข้น 200 เท่า และมีพิษปานกลางทีทความเข้มข้น 2,000 เท่า สาร Btk, 
carbaryl, teflubenzuron and fenvalerate พบว่ามีความปลอดภัยต่อ C. plutellae (Obra, 
1995) ลัดดาวัลย์ และคณะ (2545) ได้ท าการศึกษาผลของสารฆ่าแมลงต่อแตนเบียน C. plutellae 
ในห้องปฏิบัติการ พบว่า fipronil, chlorpenapyr และdiafenthiuron มีความเป็นพิษต่อแตนเบียน
สูงมาก พบอัตราการตายมากกว่า 99 % รองลงมา คือ abamethrin มีการตายอยู่ระหว่าง  80-99% 
ส่วน cypermethrin มีความเป็นพิษน้อย พบอัตราการตาย ระหว่าง 50-79 % แต่สารฆ่าแมลง ทั ง 5 
ชนิดนั น พบว่า มีความเป็นพิษน้อยต่อดักแด้ของแตนเบียน C. plutellae   ดังนั นการท าการวิจัยใน
เรื่องนี จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของสารเคมีฆ่า
แมลงศัตรูพืชว่ามีผลกระทบต่อศัตรูธรรมชาติเหล่านั นมากน้อยเพียงใดและยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะ
สามารถน าผลงานวิจัยที่ได้มาปรับใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชอย่างผสมผสานได้อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
7. วิธีด าเนินการ    
- อุปกรณ ์ วางแผนการทดลองแบบ RCB 17 กรรมวิธี 5 ช  า 

กรรมวิธีที่ 1. malathion 83%EC               15 มล. /น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2. thiamethoxam 25%WG     4 กรัม / น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 3. dinotefuran 10 %WP     20 กรัม /น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 4. prothiofos  50%EC     50 ซีซี. /น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 5. Lambdacyhalothrin 24.7%ZC   10 ซีซี. /น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 6. chlorpyrifos /cypermethrin 50%/5% EC  30มล./น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 7. imidacloprid 10 %SL   40 มล. /น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 8. chlorpyrifos 20%EC   30 มล. /น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 9. carbaryl 85 % WP                      60 กรัม /น  า 20 ลิตร 



กรรมวิธีที่10.acetamiprid 20%SP   10 กรัม /น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่11.clothianidin 16%EC    20 กรัม /น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่12.Thiamethoxam/lambdacyhalothrin 24.7 % ZC 10 ซีซี / น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่13.pyrifosmethrin 50%EC     50 ซีซี. /น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่14.buprofezin  40%SC     15 มล. /น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่15.White oil 67%EC    100 มล. /น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่16.Petroleum sprays oil 83.9 %EC  60 มล. /น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่17. น  า  
 - วิธีการ  วางแผนการทดลองแบบ RCB 17 กรรมวิธี 5 ช  า ใช้ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส

ช  าละ 20 ตัวอ่อนน าสารฆ่าแมลงตามที่ก าหนด สเปรย์ในหลอดทดลอง ทิ งไว้ 3-4 ชั่วโมง จนสารที่
สเปรย์แห้งสนิท ใช้ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi วัย 2 ใส่ในหลอดทดลอง บันทึก
ผลอัตราการรอดของตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส ภายใน 2, 4 และ 6 ชั่วโมง ตามล าดับ 
เวลาและสถานที่  ตุลาคม 2553 สิ นสุด กันยายน 2556 

  ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ   
 8.ผลการทดลองและวิจารณ์   
สารฆ่าแมลง 8 ชนิดคือ malathion, thiamethoxam dinotefuran, prothiofos, imidacloprid ,  
chlorpyrifos, carbaryl ,  buprofezin มีพิษสูงต่อตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส โดยท าให้ตัวอ่อนแมลง 
ช้างปีกใสตาย 80-95% ภายใน 6 ชั่วโมง    และ White oil, Petroleum sprays oil ปลอดภัยต่อ 
ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสภายใน 6 ชั่วโมง ไม่พบการตาย 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
สารฆ่าแมลง 8 ชนิดคือ malathion, thiamethoxam,dinotefuran, prothiofos, imidacloprid ,  
chlorpyrifos carbaryl ,  buprofezin,  มีพิษสูงต่อตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส โดยท าให้ตัวอ่อนแมลง 
ช้างปีกใสตาย 80-95% ภายใน 6 ชั่วโมง    และ White oil, Petroleum sprays oil ปลอดภัยต่อ 
ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสภายใน 6 ชั่วโมง ไม่พบการตาย 
10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  น าไปแนะน าการใช้สารเคมีให้ปลอดภัยต่อศัตรูธรรมชาติ 
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