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ทดสอบประสิทธิภาพสารฆาแมลงปองกันกําจัดแมลงศัตรูสําคัญในถั่วเขียว
Field Trial on Effectiveness of Some Insecticides for Controlling the
Key Insect Pests on Mungbean
สุเทพ สหายา
กลุมกีฏและสัตววิทยา

บุญทิวา วาทิรอยรัมย
สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช

รายงานความกาวหนา
ทดสอบประสิทธิภาพสารฆาแมลงปองกันกําจัดแมลงศัตรูสําคัญในถั่วเขียว โดยมีแมลง
เปาหมายคือหนอนเจาะฝกถั่วแตพบการระบาดต่ําและไมสม่ําเสมอไมสามารถทดลองได จึงปรับ
แผนการทดลองทดสอบกับมวนเขียวขาวซึ่งพบการระบาดมาก ดําเนินการทดลองที่ศูนยวิจัยพืชไร
นครสวรรค ระหวางเดือนตุลาคม 2551– กันยายน 2552 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา 9
กรรมวิธี คือการพนสาร thiamethoxam/ lambdacyhalothrin (Eforia 247 ZC 14.1/10.6%ZC),
emamectin benzoate(Proclaim 1.92%EC), fipronil (Ascend 5 % SC), lambdacyhalothrin
(Karate Zeon 2.5 % CS), deltamethrin(Decis 3%EC), etofenprox(Trebon 20%EC),
spinosad(Success 12%SC) และ triazophos (Hostathion 40 % EC) อัตรา 10 , 10 , 20 , 20 ,
20 , 50, 10 และ 50 กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร ตามลําดับและกรรมวิธีไมพนสาร ผลพบวาการ
thiamethoxam/
พน สารที่ มี แ นวโน ม ในการป อ งกั น กํ า จั ด มวนเขี ย วขา วในถั่ ว เขี ย ว ไดแ ก
lambdacyhalothrin, emamectin benzoate, fipronil , lambdacyhalothrin , deltamethrin และ
etofenprox ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเทาถึงดีกวา triazophos ซึ่งเปนสารเปรียบเทียบ สวน
spinosad แมวาหลังพนสาร 7 วัน พบมวนเขียวขาวไมแตกตางทางสถิติกับ triazophos แตที่หลัง
พนสาร 3 และ 5 วัน พบปริมาณมวนเขียวขาวยังสูง อาจเปนเพราะสาร spinosad เปนสารที่ออก
ฤทธิ์ชา อยางไรก็ตามจําเปนตองทดลองซ้ํา เพื่อยืนยันผลการทดลอง เนื่องจากการทดลองนี้มีการ
พนสารเพียงครั้งเดียวเพราะพบการระบาดใกลเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว
คําคน : ถั่วเขียว มวนเขียวขาว สารฆาแมลง
Keywords : Mungbean, Green stink bug, Nezara viridula (Linnaeus) , Insecticides
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คํานํา
ถั่วเขียว มีแมลงศัตรูที่สําคัญหลายชนิด เชน เพลี้ยไฟ(Caliothrips indicus Bagnal)
เพลี้ยออน(Aphis craccivora Koch) ไรขาว(Polyphagotarsonemus latus (Banks)) หนอนมวน
ใบ(Archips micaceana(Walker)) หนอนกระทูผัก(Spodoptera litura(Fabricius)) หนอนกระทู
หอม (Spodoptera exigua(Hubner)) หนอนเจาะสมอฝาย(Helicoverpa armigera(Hubner))
หนอนเจาะฝกมารูคา (Maruca vitrata Fab. ; M. testulalis Geyer)หนอนผีเสื้อสีน้ําเงิน
(Lampides boeticus Linn. ) ( Wongsiri, 2534.) โดยเฉพาะหนอนเจาะฝกมารูคา และหนอน
ผีเสื้อสีน้ําเงิน จะทําลายสวนของดอก และเจาะฝกทําใหสูญเสียผลผลิตไดถึง 49 %(วิเชียร และ
คณะ, 2543)ในการปองกันกําจัดหนอนเจาะฝกถั่วเขียวโดยสารเคมี ในอดีตไดแนะนําใหพนสาร
methamidophos ซึ่งสารฆาแมลงดังกลาวเปนสารตองหามตามประกาศ และขณะนี้สารแนะนํามี
เพียง 2 ชนิด คือ lambdacyhalothrin และ triazophos นอกจากนี้แมลงศัตรูชนิดอื่นๆ ในถั่วเขียว
ยังมีคําแนะนํานอยมาก หรือยังไมมีคําแนะนําเลย สวนใหญยังอางอิงคําแนะนําจากถั่วเหลือง(กลุม
วิจัยกีฏและสัตววิทยา, 2551) ดังนั้นจึงวางแผนงานวิจัยในการทดสอบประสิทธิภาพสารในการ
ปองกันกําจัดแมลงศัตรูที่สําคัญในถั่วเขียว โดยมีหนอนเจาะฝกถั่วเปนเปาหมายหลัก อยางไรก็ตาม
จากการตรวจนับแมลงพบการระบาดของหนอนเจาะฝกต่ํามาก และไมสม่ําเสมอไมสามารถพน
สารตามกรรมวิธีได แตในขณะเดียวกันพบการระบาดของมวนเขียวขาวศัตรูที่สําคัญของถั่วเขียว
เชนเดียวกัน ดังนั้นจึงไดปรับเปลี่ยนแผนการทดลองทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดมวน
เขียวขาว Nezara viridula (Linnaeus) เพื่อเปนคําแนะนําทางเลือกของเกษตรกรในการปองกัน
กําจัดแมลงชนิดนี้

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. แปลงถั่วเขียวพันธุอทู อง 1
2. สารฆาแมลง thiamethoxam/lambdacyhalothrin(Eforia 247 ZC 14.1/10.6%ZC),
emamectin benzoate(Proclaim 1.92%EC, fipronil (Ascend 5 % SC)
lambdacyhalothrin (Karate Zeon 2.5 % CS), deltamethrin(Decis 3%EC)
etofenprox (Trebon 20 %EC), spinosad(Success 12%SC)และ triazophos
(Hostathion 40 % EC)
3. ถังพนสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
4. ปายแสดงกรรมวิธที ดลอง
5. กระบอกตวงสารขนาด 100 มิลลิลิตร และถังน้าํ พลาสติกขนาด 20 ลิตร
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6. กระดาษบันทึกผลการทดลอง
วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 4 ซ้ํา กรรมวิธีมี 9 กรรมวิธี
รายละเอียดดังนี้
กรรมวิธี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

thiamethoxam/lambdacyhalothrin 14.1/10.6 %ZC
emamectin benzoate 1.92%EC
fipronil 5 % SC
lambdacyhalothrin 2.5 %CS
deltamethrin 3 %EC
etofenprox 20%EC
spinosad 12 %SC
triazophos 40% EC(สารเปรียบเทียบ)
ไมพนสารฆาแมลง

อัตราการใช
อัตราสารสําเร็จรูป
อัตราสารออกฤทธิ์
(ก.หรือ มล./น้ํา 20 ลิตร)
(กรัม a.i. /ไร)
10
9.88
10
0.77
20
4.00
20
2.00
20
2.40
50
40
10
4.80
50
80.00
-

ปลูกถั่วเขียวระยะปลูกระหวางตนและแถว 0.25 x 0.50 เมตร ขนาดแปลงยอย 5.00 x
5.00 เมตร จํานวน 36 แปลงยอย เวนระยะระหวางแปลงยอย 1.50 เมตร หลังปลูกพนสารกําจัด
วัชพืช alachlor(Alachlor 48%EC)อัตรา 600 มิลลิลิตร/ไร เมื่ออายุ 20 วัน ถอนแยกใหเหลือหลุม
ละ 1 ตน พรอมทั้งใสปุยสูตร 15 – 15 – 15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร เมื่อถั่วเขียวออกดอกและติดฝก
สุมนับถั่วเขียว 10 ตน/แปลงยอย จาก 4 แถวกลางของแปลงยอย โดยตรวจนับปริมาณหนอนเจาะ
ฝกถั่ว เปอรเซ็นฝกถั่วถูกทําลายและแมลงศัตรูชนิดอื่นไดแก มวนเขียวขาว มวนเขียวถั่ว และมวน
ถั่วเหลือง กอนพนสาร และหลังพนสาร 3, 5 และ 7 วัน
เริ่มพนสารทดลองตามกรรมวิธี เมื่อพบการระบาดของมวนเขียวขาวมากกวา 2 ตัว/10 ตน
โดยพนแบบน้ํามากใชอัตราน้ําในการพน 80 ลิตร/ไร
การบันทึกผล บันทึกจํานวนมวนเขียวขาว และศัตรูพืชชนิดอื่นเปรียบเทียบการทดลอง
ตามกรรมวิ ธี ต า งๆ โดยวิเ คราะห ผ ลทางสถิติ จํ า นวนแมลงแต ล ะครั้ง ที่ ต รวจนับ ด ว ยโปรแกรม
IRRISTAT โดยแปลงคาขอมูลจํานวนแมลงที่ตรวจนับได ดวยคา sqaure root (x + 0.5) กอน
วิเคราะหผลทางสถิติ ถาจํานวนแมลงกอนพนสารไมแตกตางกันทางสถิติวิเคราะหความแปรปรวน
หลังพนสารดวยวิธี analysis of variance ถาจํานวนแมลงกอนพนสารแตกตางกันทางสถิติ
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วิเคราะหความแปรปรวนหลังพนสารดวยวิธี analysis of covariance จากนั้นเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ดวยวิธี DMRT
บันทึกผลกระทบของสารทดลองที่มีตอตนถั่วเขียว (phytotoxicity)
ระยะเวลาและสถานที่
เริ่มตน ตุลาคม 2551 – กันยายน 2553
ศูนยวิจยั พืชไรนครสวรรค อ.ตากฟา จ.นครสวรรค
ผลและวิจารณผลการทดลอง
จํานวนมวนเขียวขาว (ตารางที่ 1)
กอนพนสารพบปริมาณมวนเขียวขาวในกรรมวิธีตางๆ เฉลี่ย อยูระหวาง9.00– 17.00 ตัว/
10 ตน และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกรรมวิธี จึงวิเคราะหขอ มูลหลังพน
สารดวยวิธี analysis of covariance
หลังพนสารแลว 3 วัน พบปริมาณมวนเขียวขาวในกรรมวิธีที่มีการพนสาร spinosad เฉลี่ย
17.25 ตัว/10 ตน ไมแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ที่พบเฉลี่ย 17.56 ตัว/10 ตน สวน
การพนสารกรรมวิธีอื่นๆ พบมวนเขียวขาวอยูระหวาง 0 – 2.00 ตัว/10 ตน ไมแตกตางกันทางสถิติ
แตนอยกว าและแตกตางอยางมีนัย สําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร และกรรมวิธีพ นสาร
spinosad
หลังพนสารแลว 5 วัน พบปริมาณมวนเขียวขาวในกรรมวิธีที่มีการพนสาร spinosad เฉลี่ย
8.75 ตัว/10 ตน ไมแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ที่พบเฉลี่ย 11.00 ตัว/10 ตน สวนการ
พนสารกรรมวิธีอื่นๆ พบมวนเขียวขาวอยูระหวาง 0.25 – 2.75 ตัว/10 ตน นอยกวาและแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร
หลังพนสารแลว 7 วัน พบปริมาณมวนเขียวขาวในกรรมวิธีที่มีการพนสารอยูระหวาง 0.50
– 3.75 ตัว/10 ตน นอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ที่พบ
ปริมาณมวนเขียวขาวเฉลี่ย 7.75ตัว/10 ตน
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
-
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ตารางที่ 1 จํานวนมวนเขียวขาว, Nezara viridula (Linnaeus) ที่พบบนตนถั่วเขียวกอนและ
หลังพนสารกรรมวิธีตางๆที่ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค ป 2552
กรรมวิธี

1. thiamethoxam/lambdacyhalothrin
2. emamectin benzoate
3. fipronil
4. lambdacyhalothrin
5. deltamethrin
6. etofenprox
7. spinosad
8. triazophos
9. ไมพนสาร
CV(%)
RE(%)

อัตราการใช
(กรัมหรือ
มิลลิลิตร/20
ลิตร)
10
10
20
20
20
50
10
50
-

จํานวนตัวออนและตัวเต็มวัยมวนเขียวขาว
(ตัว/10 ตน)
หลังพนสาร(วัน)
กอนพน
3
5
7
10.75 ab
14.00 ab
10.75 ab
17.00 b
9.50 ab
10.75 ab
10.00 ab
9.00 a
12.50 ab
43.6
-

0.50 a
1.50 a
1.00 a
0a
2.00 a
1.00 a
17.25 b
0.50 a
17.56 b
68.2
102.3

0.25 a
2.75 b
0.25 a
0.50 a
0.75 a
0.25 a
8.75 bc
1.50 ab
11.00 c
70.5
78.6

1.75 a
1.25 a
2.36 ab
1.00 a
0.50 a
0.50 a
3.00 ab
3.75 ab
7.75 c
48.4
88.5

1/ คาเฉลี่ย(จาก 4 ซ้ํา) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกันไมแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% วิเคราะหโดยวิธี DMRT
หมายเหตุ 1. ขอมูลจํานวนมวนเขียวขาว ไดถูกแปลงคาดวย square root (X + 0.5 ) กอนวิเคราะหผลทางสถิติ
โดย X คือคาจํานวนมวนเขียวขาวที่ตรวจนับได

