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การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆาแมลงในปองกันกําจัด
หนอนเจาะฝกถั่วเหลือง
Field Trial on Effectiveness of Some Insecticides for Controlling Bean
Podborer, Etiella zinckenella (Treitschke) on Soybean
สุเทพ สหายา บุญทิวา วาทิรอยรัมย เตือนจิตต สัตยาวิรุทธ
กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดยอ
ทดสอบประสิทธิภาพสารฆาแมลงปองกันกําจัดหนอนเจาะฝกถั่วเหลืองแตพบการระบาด
ต่ําไมสามารถทดลองได จึงปรับแผนการทดลองทดสอบกับมวนศัตรูถั่วเหลืองซึ่งพบการระบาดมาก
ดําเนินการทดลองที่ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค ระหวางเดือนมกราคม 2550 – กันยายน 2552 วาง
แผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา 9 กรรมวิธี คือการพนสาร acetamiprid (Molan 20 % SP),
buprofezin(Napam 40%SC), thiamethoxam/ lambdacyhalothrin (Eforia 247 ZC
14.1/10.6%ZC), lambdacyhalothrin (Karate Zeon 2.5 % CS), gammacyhalothrin(Proaxis
1.5%CS) imidacloprid (Provado 70 %WG), fipronil (Ascend 5 % SC) และ triazophos
(Hostathion 40 % EC) อัตรา 10 , 30 , 5 , 20 , 20 , 2, 20 และ 50 กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
ตามลํ า ดั บ และกรรม วิ ธี ไ ม พ น สาร ผลพ บว า การพ น สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ได แ ก
lambdacyhalothrin, gammacyhalothrin, thiamethoxam/lamdacyhalothrin และ fipronil สวน
acetamiprid, imidacloprid และ buprofezin มีประสิทธิภาพปานกลาง ซึ่งสารทุกชนิดดังกลาว
ขางตนมีประสิทธิภาพเทียบเทาถึงดีกวา สารฆาแมลง triazophos อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
ที่ใชเปนสารเปรียบเทียบในครั้งนี้
คําคน : ถั่วเหลือง มวนเขียวขาว สารฆาแมลง
Keywords : Soybean, Green stink bug, Nezara viridula (Linnaeus) , Insecticides
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คํานํา
ถั่วเหลือง Glycine max (L) Merrill เปนพืชไรเศรษฐกิจที่สําคัญ เมล็ดถั่วเหลืองนําไปใช
ประโยชนไดหลายรูปแบบทั้งสกัดน้ํามันพืช และอาหารแปรรูป เชน น้ํานมถั่วเหลือง เตาหู เตาเจี้ยว
ซีอิ้ว และซอสปรุงรส เปนตน นอกจากนี้ยังบริโภคในรูปถั่วเหลืองฝกสด ผลการวิเคราะหโปรตีนใน
ถั่วเหลืองพันธุรับรอง 15 พันธุพบวามีโปรตีนเฉลี่ย 37.7 % มี 3 พันธุที่ใหโปรตีนสูงสุดคือ จักรพันธ
1 เชียงใหม 60 และ สจ.4 (สถาบันวิจัยพืชไร, 2545) ป 2546 – 2547 ผลผลิตถั่วเหลืองที่เกษตรกร
ผลิตไดมีมูลคาประมาณ 3,200 ลานบาท/ป แตยังไมเพียงพอตองนําเขาทั้งรูปกาก เมล็ด และ
น้ํามันถั่วเหลือง มูลคารวมปละประมาณ 16,000 – 26,000 ลานบาท ฤดูปลูกป 2546/47 มีพื้นที่
ปลูก 1.13 ลานไร ผลผลิตรวม 2.66 แสนตัน ผลผลิตเฉลี่ย 235 กิโลกรัม/ไร (สถาบันวิจัยพืชไร,
2547)
หนอนเจาะฝกถั่ว Etiella zinckenella Treitschke เปนแมลงศัตรูของถั่วเหลืองและ
ถั่วเขียว หนอนจะเจาะเขาไปอาศัยกัดกินอยูภายในฝกหลังจากฟกออกจากไขและจะพบรอยเจาะ
เพียงเล็กนอยเทานั้น หรืออาจไมพบรอยเจาะเลย แตถาพบรอยเจาะขนาดโตและมีมูลของหนอน
ออกมารอบ ๆ รอยเจาะ เมื่อแกะฝกดูจะพบวา เมล็ดภายในฝกถูกทําลายเกือบหมด และหนอนมี
ขนาดโตมากแลว หนอนที่มีขนาดโตสามารถเคลื่อนยายไปกัดกินฝกอื่น ๆ ไดโดยชักใยดึงฝกมา
ติดกันแลวเจาะเขาไปกัดกินเมล็ดอยูภายในฝกใหม การทําลายของหนอนเจาะฝกทําใหผลผลิต
ของถั่วเหลืองลดลงมากกวา 40 เปอรเซ็นต และพบวาเปนแมลงศัตรูสําคัญของการปลูกถั่วเหลือง
บริโภคฝกสดเพื่ออุตสาหกรรมแชแข็ง (ศรีสมร และคณะ,2544) คําแนะนําในการปองกันกําจัด
แมลงศัตรูดังกลาว แนะนําสารเพียง 2 ชนิดเทานั้นคือสารฆาแมลง triazophos 40% EC อัตรา 50
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ lambda-cyhalothrin 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร
(กลุมกีฏและสัตววิทยา, 2551) จึงวางแผนงานวิจัยในการทดสอบประสิทธิภาพสารในการปองกัน
กําจัดหนอนเจาะฝกในถั่วเหลือง อยางไรก็ตามจากการทดลอง 3 ฤดูปลูกพบวาหนอนเจาะฝกมีการ
ระบาดต่ํามาก ไมสามารถพนสารตามกรรมวิธีได แตในขณะเดียวกันพบการระบาดของมวนเขียว
ข า วศั ต รู ที่ สํ า คั ญ ของถั่ ว เหลื อ งเช น เดี ย วกั น ดั ง นั้ น จึ ง ได ป รั บ เปลี่ ย นแผนการทดลองทดสอบ
ประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดมวนเขียวขาว Nezara viridula (Linnaeus) เพื่อเปนคําแนะนํา
ทางเลือกของเกษตรกรในการปองกันกําจัดแมลงชนิดนี้ และมวนศัตรูถั่วเหลืองในอนาคต
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วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. แปลงถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 60
2. สารฆาแมลง acetamiprid (Molan 20 % SP), buprofezin(Napam 40%SC),
thiamethoxam/lambdacyhalothrin(Eforia 247 ZC 14.1/10.6%ZC),
lambdacyhalothrin (Karate Zeon 2.5 % CS), gammacyhalothrin(Proaxis 1.5%CS)
imidacloprid (Provado 70 %WG), fipronil (Ascend 5 % SC) และ triazophos
(Hostathion 40 % EC)
3. ถังพนสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
4. ปายแสดงกรรมวิธที ดลอง
5. ตาชั่งละเอียดทศนิยม 2 ตําแหนง กระบอกตวงสารขนาด 100 มิลลิลิตร และถังน้ํา
พลาสติกขนาด 20 ลิตร
6. กระดาษบันทึกผลการทดลอง
วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 4 ซ้ํา กรรมวิธีมี 9 กรรมวิธี
รายละเอียดดังนี้
กรรมวิธี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

acetamiprid 20 % SP
buprofezin 40%SC
thiamethoxam/lambdacyhalothrin 14.1/10.6 %ZC
lambdacyhalothrin 2.5 %CS
gammacyhalothrin 1.5 %CS
imidacloprid 70 %WG
fipronil (Ascend 5 % SC)
triazophos (Hostathion 40 % EC)
ไมพนสารฆาแมลง

อัตราการใช
อัตราสารสําเร็จรูป
อัตราสารออกฤทธิ์
(ก.หรือ มล./น้ํา 20 ลิตร)
(กรัม a.i. /ไร)
10
16.00
30
48.00
5
4.94
20
2.00
20
1.20
2
5.60
20
4.00
50
80.00
-

ปลูกถั่วเหลืองระยะปลูกระหวางตนและแถว 0.25 x 0.50 เมตร ขนาดแปลงยอย 5.00 x
5.00 เมตร จํานวน 36 แปลงยอย เวนระยะระหวางแปลงยอย 1.50 เมตร หลังปลูกพนสารกําจัด
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วัชพืช alachlor(Alachlor 48%EC)อัตรา 600 มิลลิลิตร/ไร เมื่ออายุ 20 วัน ถอนแยกใหเหลือหลุม
ละ 1 ตน พรอมทั้งใสปุยสูตร 15 – 15 – 15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร เมื่อถั่วเหลืองติดฝกสุมนับถั่ว
เหลือง 10 ตน/แปลงยอย จาก 4 แถวกลางของแปลงยอย โดยตรวจนับปริมาณหนอนเจาะฝกถั่ว
เหลือง เปอรเซ็นการทําลายฝกถั่วเหลืองและแมลงศัตรูชนิดอื่นไดแก มวนเขียวขาว มวนเขียวถั่ว
และมวนถั่วเหลือง กอนพนสาร และหลังพนสาร 3, 5 และ 7 วัน
เริ่มพนสารทดลองตามกรรมวิธี เมื่อพบการระบาดของมวนเขียวขาวมากกวา 2 ตัว/10 ตน
โดยพนแบบน้ํามากใชอัตราน้ําในการพน 80 ลิตร/ไร
การบันทึกผล บันทึกจํานวนมวนเขียวขาว และศัตรูพืชชนิดอื่นเปรียบเทียบการทดลอง
ตามกรรมวิธี ต า งๆ โดยวิ เ คราะหผ ลทางสถิติ จํ า นวนแมลงแต ล ะครั้ง ที่ ต รวจนั บ ด ว ยโปรแกรม
IRRISTAT โดยแปลงคาขอมูลจํานวนแมลงที่ตรวจนับได ดวยคา sqaure root (x + 0.5) กอน
วิเคราะหผลทางสถิติ ถาจํานวนแมลงศัตรูถั่วเหลืองกอนพนสารไมแตกตางกันทางสถิติวิเคราะห
ความแปรปรวนหลังพนสารดวยวิธี analysis of variance ถาจํานวนแมลงศัตรูถั่วเหลืองกอนพน
สารแตกตางกันทางสถิติวิเคราะหความแปรปรวนหลังพนสารดวยวิธี analysis of covariance
จากนั้นเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี DMRT คํานวณเปอรเซ็นตประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด
(% Efficacy) ตามวิธีการของ Henderson – Tilton (Puntener, 1992)
บันทึกผลกระทบของสารทดลองที่มีตอตนถั่วเหลือง (phytotoxicity)
ระยะเวลาและสถานที่
เริ่มตน มกราคม 2550 – กันยายน 2552
ศูนยวิจยั พืชไรนครสวรรค อ.ตากฟา จ.นครสวรรค
ผลและวิจารณผลการทดลอง
ป 2550 พบการระบาดของหนอนเจาะฝกถั่วนอยมาก และหนอนเจาะสมอฝายเกิน 2 ตัว/10 ตน
จึงมีการพนสารตามกรรมวิธี 1 ครั้ง หลังพนสาร 3, 5 และ 7 วัน ผลการตรวจนับพบวาจํานวน
หนอนลดลงเนื่องจากมีฝนตกหนักติดตอกัน ทําใหขอมูลมีความแปรปรวนสูงไมสามารถวิเคราะห
ผลทางสถิติได
ป 2551 ไมพบการระบาดของหนอนเจาะฝกถั่ว และหนอนเจาะสมอฝายแตพบการระบาดของมวน
เขียวขาวรุนแรงมาก จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนแมลงศัตรูเปาหมายเปนมวนเขียวขาว
จํานวนมวนเขียวขาว (ตารางที่ 1)
กอนพนสารพบปริมาณมวนเขียวขาวในกรรมวิธีตางๆ เฉลี่ย อยูระหวาง 3.50 – 7.25 ตัว/
10 ตน และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกรรมวิธี จึงวิเคราะหขอ มูลหลังพน
สารดวยวิธี analysis of covariance
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หลังพนสารแลว 3 วัน พบปริมาณมวนเขียวขาวในกรรมวิธีที่มีการพนสารอยูระหวาง 0 –
1.00 ตัว/10 ตน ไมแตกตางกันทางสถิติ แตนอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไมพนสาร ที่พบปริมาณมวนเขียวขาวเฉลี่ย 7.75 ตัว/10 ตน
หลังพนสารแลว 5 วัน พบปริมาณมวนเขียวขาวในกรรมวิธีที่มีการพนสารอยูระหวาง 0 –
2.50 ตัว/10 ตน นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ที่พบ
ปริมาณมวนเขียวขาวเฉลี่ย 8.50 ตัว/10 ตน
หลังพนสารแลว 7 วัน พบปริมาณมวนเขียวขาวในกรรมวิธีที่มีการพนสารอยูระหวาง 0.50
– 12.50 ตัว/10 ตน นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ที่พบ
ปริมาณมวนเขียวขาวเฉลี่ย 39.00 ตัว/10 ตน เมื่อเปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีที่มีการพนสารพบวา
ปริมาณมวนเขียวขาวมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกรรมวิธี การพนสาร
thiamethoxam/lambdacyhalothrin, lambdacyhalothrin และgammacyhalothrin พบปริมาณ
มวนเขียวขาวเฉลี่ย 0.75, 1.00 และ0.50 ตัว/10 ตน ตามลําดับ นอยกวาและแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับการพนสารเปรียบเทียบ triazophos ซึ่งพบเฉลี่ย 9.50 ตัว/10 ตน สวนการพน
สารacetamiprid, buprofezin, imidacloprid,และ fipronil พบปริมาณมวนเขียวขาวเฉลี่ย12.50,
8.50, 2.75 และ 2.25 ตัว/10 ตน ไมแตกตางทางสถิติกับการพนสารเปรียบเทียบ triazophos
หลังพนสารแลว 10 วันพบปริมาณมวนเขียวขาวในกรรมวิธีที่มีการพนสารอยูระหวาง 1.25
– 24.00 ตัว/10 ตน นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ที่พบ
ปริมาณมวนเขียวขาวเฉลี่ย 43.75 ตัว/10 ตน เมื่อเปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีที่มีการพนสารพบวา
ปริมาณมวนเขียวขาวมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกรรมวิธี การพนสาร
gammacyhalothrin, lambdacyhalothrin, buprofezin, fipronil, thiamethoxam/lambdacyhalothrin
และimidacloprid พบปริมาณมวนเขียวขาวเฉลี่ย 1.25, 1.50, 4.00, 5.25, 6.25 และ14.25 ตัว/10
ต น ตามลํ า ดั บ น อ ยกว า และแตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ กั บ การพ น สารเปรี ย บเที ย บ
triazophos ซึ่งพบเฉลี่ย 24.00 ตัว/10 ตน สวนการพนสาร acetamiprid พบปริมาณมวนเขียวขาว
เฉลี่ย 23.25 ตัว/10 ตน ไมแตกตางทางสถิติกับการพนสารเปรียบเทียบ triazophos
เปอรเซ็นตประสิทธิภาพการปองกันกําจัดของสารฆาแมลงกับมวนเขียวขาว (ตารางที่ 2)
การประเมินผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช มีอยูหลายวิธีการ
วิธีการหลักคือการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทางสถิติ ในการทดลองนี้ใชวิธีการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ดวยวิธี Duncan , s New Multiple Range Test (DMRT) การทดลองบางครั้งแมวาหลังจากมีการ
พนสารไปแลว จํานวนแมลงที่พบในกรรมวิธีที่มีการพนสารนอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธีการไมพนสาร แตกลับพบวาหลังพนสารจํานวนแมลงไมไดลดลง หรืออาจมี
จํานวนเพิ่มขึ้นก็ได การคํานวณหาเปอรเซ็นตประสิทธิภาพการปองกันกําจัด ( % efficacy ) ซึ่ง
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เปนการนําจํานวนขอมูลแมลงกอน และหลังพนสารมาคํานวณจะทําใหทราบถึงประสิทธิภาพของ
สารแตละชนิดเมื่อเปรียบเทียบกับการไมพนสาร กรณีที่จํานวนแมลงกอนทดลองมีจํานวนเทากัน
ซึ่ ง สามารถกํ า หนดได ใ นการทดลองสภาพห อ งปฏิ บั ติ ก ารจะใช สู ต รการคํ า นวณเปอร เ ซ็ น ต
ประสิทธิภาพการปองกันกําจัดโดยใชสูตรของ Abbott แตในการทดลองนี้เปนการทดลองในสภาพ
ไร จํานวนมวนเขียวขาวกอนพนสารไมเทากันและมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดังนั้นจึงใชวิธีคํานวณหาเปอรเซ็นตประสิทธิภาพการปองกันกําจัดโดยใชสูตรของ Henderson –
Tilton (Puntener, 1992) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
% Efficacy = [( Ca.Tb – Ta.Cb)/ Ca.Tb] x 100,
Ta = Number of stink bug in the treated plot after application
Tb = Number of stink bug in the treated plot before application
Ca = Number of stink bug in the untreated plot after application
Cb = Number of stink bug in the untreated plot before application
หลังพนสาร 3 วัน พบวาสารเกือบทุกชนิดแสดงประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดมวนเขียว
ขาวไดดีมากกวา 90% ยกเวน buprofezin ที่แสดงประสิทธิภาพปานกลางอยูที่ 73.42%
หลังพนสาร 5 วัน พบวาสารเกือบทุกชนิดแสดงประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดมวนเขียว
ขาวไดดีมากกวา 80% ยกเวน buprofezin และ triazophos ที่แสดงประสิทธิภาพอยูที่ 39.80 และ
77.82%
หลังพนสาร 7 วัน พบวาสารที่แสดงประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดมวนเขียวขาวไดดี
ไดแกgammacyhalothrin, thiamethoxam/lamdacyhalothrin, lamdacyhalothrin, fipronil และ
imidacloprid, โดยมีประสิทธิภาพเทากับ 98.71, 96.82, 96.00, 92.95 และ87.62 % ตามลําดับ
ซึ่งดีกวา triazophos ที่มีประสิทธิภาพ 70.26 % สวน acetamiprid และ buprofezin มี
ประสิทธิภาพ 43.75 และ 56.28 % ตามลําดับ ซึ่งดอยกวา triazophos
หลังพนสาร 10 วัน พบวาสารที่แสดงประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดมวนเขียวขาวไดดี
ไดแก gammacyhalothrin, lamdacyhalothrin, fipronil, buprofezin, thiamethoxam/lamdacyhalothrin
และ acetamiprid โดยมีประสิทธิภาพเทากับ 97.14, 94.66, 85.39, 81.71, 76.43และ70.00 %
ตามลําดับ ซึ่งดีกวา triazophos ที่มีประสิทธิภาพ 33.21 % สวน imidacloprid มีประสิทธิภาพ
43.00 % ซึ่งดอยกวา triazophos
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ป 2552
จํานวนมวนเขียวขาว (ตารางที่ 3)
กอนพนสารพบปริมาณมวนเขียวขาวในกรรมวิธีตางๆ เฉลี่ย อยูระหวาง 3.75 – 10.25 ตัว/
10 ตน และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกรรมวิธี จึงวิเคราะหขอมูลหลังพน
สารดวยวิธี analysis of covariance
หลังพนสารแลว 3 วัน พบปริมาณมวนเขียวขาวในกรรมวิธีที่มีการพนสารอยูระหวาง 0 –
2.25 ตัว/10 ตน ไมแตกตางกันทางสถิติ แตนอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไมพนสาร ที่พบปริมาณมวนเขียวขาวเฉลี่ย 15.25 ตัว/10 ตน
หลังพนสารแลว 5 วัน พบปริมาณมวนเขียวขาวในกรรมวิธีที่มีการพนสารอยูระหวาง 0 –
2.25 ตัว/10 ตน นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ที่พบ
ปริมาณมวนเขียวขาวเฉลี่ย 17.50 ตัว/10 ตน
หลังพนสารแลว 7 วัน พบปริมาณมวนเขียวขาวในกรรมวิธีที่มีการพนสารอยูระหวาง 0.25
– 11.25 ตัว/10 ตน นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ที่พบ
ปริมาณมวนเขียวขาวเฉลี่ย 19.00 ตัว/10 ตน เมื่อเปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีที่มีการพนสารพบวา
ปริมาณมวนเขียวขาวมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกรรมวิธี การพนสาร
lambdacyhalothrin gammacyhalothrin, fipronil, thiamethoxam/lambdacyhalothrin,
imidacloprid, acetamiprid และ buprofezin พบปริมาณมวนเขียวขาวเฉลี่ย 0.25, 0.50, 0.75,
2.00, 3.00, 4.00 และ6.25 ตัว/10 ตน ตามลําดับ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับการพนสารเปรียบเทียบ triazophos ซึ่งพบเฉลี่ย 11.25 ตัว/10 ตน
หลังพนสารแลว 10 วันพบปริมาณมวนเขียวขาวในกรรมวิธีที่มีการพนสารอยูระหวาง 0.50
– 14.00 ตัว/10 ตน นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ที่พบ
ปริมาณมวนเขียวขาวเฉลี่ย 23.00 ตัว/10 ตน เมื่อเปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีที่มีการพนสารพบวา
ปริมาณมวนเขียวขาวมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกรรมวิธี การพนสาร
lambdacyhalothrin และthiamethoxam/lambdacyhalothrin พบมวนเขียวขาวนอยที่สุดเฉลี่ย
0.50 และ 2.00 ตัว/10 ตน ตามลําดับ นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการพน
สารเปรียบเทียบ triazophos ซึ่งพบเฉลี่ย 14.00 ตัว/10 ตน สวนการพนสาร fipronil,
acetamiprid, gammacyhalothrin, imidacloprid และbuprofezin พบปริมาณมวนเขียวขาว
เฉลี่ย 4.75, 5.25, 6.25, 7.00 และ7.00 ตัว/10 ตน ตามลําดับ ไมแตกตางทางสถิติกับการพนสาร
เปรียบเทียบ triazophos
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เปอรเซ็นตประสิทธิภาพการปองกันกําจัดของสารฆาแมลงกับมวนเขียวขาว (ตารางที่ 4)
หลังพนสาร 3 และ 5 วัน พบวาสารทุกชนิดแสดงประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดมวน
เขียวขาวไดดีมากกวา 90%
หลังพนสาร 7 วัน พบวาสารทุกชนิดแสดงประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดมวนเขียวขาว
ไดดีมากกวา 80% และ ซึ่งดีกวา triazophos ที่มีประสิทธิภาพลดลงเหลือเพียง 25.00 %
หลังพนสาร 10 วัน พบวาสารที่แสดงประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดมวนเขียวขาวไดดี
ไดแก lamdacyhalothrin, thiamethoxam/lamdacyhalothrin buprofezin, acetamiprid และ
fipronil โดยมีประสิทธิภาพเทากับ 98.27, 86.66, 82.92, 81.89 และ81.00 % ตามลําดับ ซึ่งดีกวา
triazophos ที่มีประสิทธิภาพ 22.22 % สวน imidacloprid และ gammacyhalothrin มี
ประสิทธิภาพปานกลาง 66.66 และ 65.27 % ตามลําดับ ซึ่งดีกวา triazophos
สุเทพ และคณะ(2548) รายงานวาสารที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดมวนศัตรูถั่ว
เหลือง ไดแก fipronil, imidacloprid(10%SL), dinotefuran, thiamethoxam, lambdacyhalothrin
และ profenofos สําหรับการทดลองนี้สารหลายชนิดยังคงมีประสิทธิภาพดี เชน fipronil และ
lambdacyhalothrin
นอกจากนี้ พ บว า สาร buprofezin,
gammacyhalothrin,
imidacloprid(70%WG) มีประสิทธิภาพดีเชนกัน สวนสาร acetamiprid ในป 2548 การทดลองใน
อัตรา 3 กรัม พบวามีประสิทธิภาพคอนขางต่ํา ครั้งนี้จึงเพิ่มอัตราเปน 10 กรัม/น้ํา 20 ลิตร ผล
ปรากฏวามีประสิทธิภาพดีเชนกัน
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
ผลการทดลองทั้งสองปเมื่อเปรียบเทียบจากปริมาณของมวนเขียวขาว และเปอรเซ็นต
ประสิ ท ธิ ภ าพ พบว า สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการป อ งกั น กํ า จั ด มวนเขี ย วข า วได ดี ได แ ก
lambdacyhalothrin, gammacyhalothrin, thiamethoxam/lamdacyhalothrin และ fipronil สวน
acetamiprid, imidacloprid และ buprofezin มีประสิทธิภาพปานกลาง ซึ่งสารทุกชนิดดังกลาว
ขางตนมีประสิทธิภาพเทียบเทาถึงดีกวา สารฆาแมลง triazophos อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
ที่ใชเปนสารเปรียบเทียบในครั้งนี้
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณนายสุริยะ เกาะมวงหมู นางประไม จําปาเงิน นางสาวณิชาพร ฉ่ําประวิง
และนางสาววีณา ทิพยสุขุม ที่ชว ยดําเนินการทดลองและรวบรวมขอมูลจนผลงานสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี
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ตารางที่ 1 จํานวนมวนเขียวขาว, Nezara viridula (Linnaeus) ที่พบบนตนถั่วเหลืองกอนและ
หลังพนสารกรรมวิธีตางๆ ที่ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค ป 2551
กรรมวิธี

อัตราการใช
(กรัมหรือ
มิลลิลิตร/20 ลิตร)

จํานวนตัวออนและตัวเต็มวัยมวนเขียวขาว(ตัว/10 ตน)
หลังพนสาร(วัน)
กอนพน
3
5
7
10

1. acetamiprid
10
4.00 ab 0 a
0.75 a 12.50 c 23.25 c
2. buprofezin
30
3.50 a 1.00 a 2.50 a 8.50 bc 4.00 a
3. thiamethoxam/lambdacyhalothrin
5
4.25 ab 0 a
0.75 a 0.75 a 6.25 ab
20
4. lambdacyhalothrin
7.25 c
0a
0a
1.00 a 1.50 a
5. gammacyhalothrin
20
7.00 c 0.25 a
0a
0.50 a 1.25 a
6. imidacloprid
2
4.00 ab 0.25 a 0.50 a 2.75 ab 14.25 b
7. fipronil
20
5.75 bc 0.50 a 1.00 a 2.25 ab 5.25 ab
8. triazophos
50
5.75 bc 0.25 a 1.50 a 9.50 bc 24.00 c
9. ไมพนสาร
4.50 ab 7.75 b 8.50 b 39.00 d 43.75 d
CV(%)
23.30 98.60 112.50 59.10
44.80
RE(%)
79.50 86.40 85.30
76.50
1/ คาเฉลี่ย(จาก 4 ซ้ํา) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกันไมแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% วิเคราะหโดยวิธี DMRT
หมายเหตุ 1. ขอมูลจํานวนมวนเขียวขาว ไดถูกแปลงคาดวย square root (X + 0.5 ) กอนวิเคราะหผลทางสถิติ
โดย X คือคาจํานวนมวนเขียวขาวที่ตรวจนับได

ตารางที่ 2 เปอรเซ็นตประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดมวนเขียวขาวจากการพนสารกรรมวิธี
ตางๆ ที่ศูนยวจิ ัยพืชไรนครสวรรค ป 2551
กรรมวิธี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

acetamiprid
buprofezin
thiamethoxam/lambdacyhalothrin
lambdacyhalothrin
gammacyhalothrin
imidacloprid
fipronil
triazophos

อัตราการใช
(กรัม หรือมิลลิลิตร/
น้ํา20 ลิตร)
10
30
5
20
20
2
20
50

3
100
73.42
100
100
96.67
94.18
91.91
95.95

ประสิทธิภาพ (%)
หลังพนสาร (วัน)
5
7
84.06 43.75
39.28 56.28
85.00 96.82
100 96.00
100 98.71
89.37 87.62
85.21 92.95
77.82 70.26

10
70.00
81.71
76.43
94.66
97.14
43.00
85.39
33.21

26
ตารางที่ 3 จํานวนมวนเขียวขาว, Nezara viridula (Linnaeus) ที่พบบนตนถั่วเหลืองกอนและ
หลังพนสารกรรมวิธีตางๆที่ศนู ยวจิ ัยพืชไรนครสวรรค ป 2552
อัตราการใช
(กรัมหรือ
มิลลิลิตร/20 ลิตร)

จํานวนตัวออนและตัวเต็มวัยมวนเขียวขาว(ตัว/10 ตน)
หลังพนสาร(วัน)
กอนพน
3
5
7
10

1. acetamiprid
10
7.25 ab
1.50 a
2.25 a
4.00 ab 5.25 abc
2. buprofezin
30
10.25 b
2.25 a
1.00 a
6.25 b
7.00 bc
3. thiametho./lambda.
5
3.75 a
0.25 a
0.50 a
2.00 a
2.00 a
20
4. lambdacyhalothrin
7.25 ab
0.25 a
0.25 a
0.25 a
0.50 a
5. gammacyhalothrin
20
4.50 a
0a
0.25 a
0.50 a
6.25 abc
6. imidacloprid
2
5.25 ab
1.25 a
1.50 a
3.00 ab
7.00 bc
7. fipronil
20
6.25 ab
0.25 a
0.75 a
0.75 a
4.75 abc
8. triazophos
50
4.50 a
0a
0a
11.25 c
14.00 c
9. ไมพนสาร
5.75 ab 15.25 b 17.50 b
19.00 d
23.00 d
CV(%)
41.00
44.00
50.80
66.30
74.60
RE(%)
46.20
58.40
96.30
67.60
1/ คาเฉลี่ย(จาก 4 ซ้ํา) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกันไมแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% วิเคราะหโดยวิธี DMRT

หมายเหตุ 1. ขอมูลจํานวนมวนเขียวขาว ไดถูกแปลงคาดวย square root (X + 0.5 )
กอนวิเคราะหผลทางสถิติโดย X คือคาจํานวนมวนเขียวขาวที่ตรวจนับได
ตารางที่ 4 เปอรเซ็นตประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดมวนเขียวขาวจากการพนสารกรรมวิธี
ตางๆ ที่ศูนยวจิ ัยพืชไรนครสวรรค ป 2552
กรรมวิธี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

acetamiprid
buprofezin
thiamethoxam/lambdacyhalothrin
lambdacyhalothrin
gammacyhalothrin
imidacloprid
fipronil
triazophos

อัตราการใช
(กรัม หรือมิลลิลิตร/
น้ํา20 ลิตร)
10
30
5
20
20
2
20
50

3
92.34
91.87
97.53
98.72
100
91.19
98.52
100

ประสิทธิภาพ (%)
หลังพนสาร (วัน)
5
7
90.06 83.44
96.87 81.70
95.73 84.00
98.89 98.96
98.22 96.66
90.85 82.85
96.16 96.40
100 25.00

10
81.89
82.92
86.66
98.27
65.27
66.66
81.00
22.22

