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การศึกษาผลกระทบของสารฆ่าแมลงปากดูด ต่อแมลงช้างปีกใส
Study on Effect of insecticides for Green Lacewings
ประภัสสร เชยคําแหง สมศักดิ์ ศิรพิ ลตั้งมัน่
รจนา ไวยเจริญ
กลุม่ กีฏและสัตววิทยา สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความก้าวหน้า
การศึกษาดําเนินการที่ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส พบว่า สารฆ่า
แมลง 8 ชนิดคือ malathion, thiamethoxam, dinotefuran, prothiofos, imidacloprid ,
chlorpyrifos, carbaryl , buprofezin, มีพิษสูงต่อตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส โดยทําให้ตัวอ่อนแมลง
ช้างปีกใสตาย 80-95% ภายใน 6 ชั่วโมง และ White oil, Petroleum sprays oil ปลอดภัยต่อตัว
อ่อนแมลงช้างปีกใสภายใน 6 ชั่วโมง ไม่พบการตาย
คํานํา
ในธรรมชาติมีแมลงหลายชนิดที่มีลักษณะเป็นแมลงห้ํา คอยกินและทําลายแมลงศัตรูพืช
หรือแมลงอื่นๆแมลงช้างปีกใสเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่ดํารงชีวิตโดยการเป็นตัวห้ําที่
สําคัญ จัดอยู่ในวงศ์ Chrysopidae อันดับ Neuroptera ช่วงระยะเวลาที่เป็นตัวอ่อน หรือตัวเต็มวัย
ของแมลงช้างปีกใสบางชนิดสามารถนําไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะแมลง
ศัตรูพืชที่มีขนาดเล็กและมีผนังลําตัวอ่อนนุ่ม เช่น เพลี้ยอ่อน ไร เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว เพลี้ยหอย
เพลี้ยแป้ง หนอนผีเสื้อ ไข่เพลี้ยจักจั่น ดักแด้ของแมลงขนาดเล็ก และไข่ผีเสื้อศัตรูพืชขนาดเล็กชนิด
ต่างๆ ตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใสจะเข้าทําลายเหยื่อโดยใช้ปากที่มีเขี้ยวยาวกัดกินเหยื่อ แมลงช้างปีกใส
สามารถพบได้ทั่วไปในสภาพธรรมชาติดังนั้นการใช้สารเคมีในการควบคุมศัตรูพืช มี
อันตรายต่อศัตรูธรรมชาติท่ีมีประโยชน์ด้วย เนื่องจากสารเคมีไปทําลายศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช
นั้นๆ ตัวอย่าง เช่น การศึกษาของ Fan และ Ho (1971) ได้ทําการศึกษาผลของสารฆ่าแมลงกับศัตรู
ธรรมชาติฃองหนอนใยผัก Cotesia plutellae ในห้องปฏิบัติการ พบว่า diazinon มีพษิ น้อยกว่า
Nexin (bromephes) และ DDVP( dichlorvas) และในปี 1974 Chang ได้ทําการทดลองในมุ้งตา
ข่าย พบว่า DPVP, Cidial (phenthoate), Phosdrin (mevinphos) และ Lannate (methomyl)
มีพิษสูง ต่อแตนเบียน C. plutellae ส่วน Salithion (2-Methyl-4H-1, 3, 2benzodioxaphosphorin-2-Sulfied), Bayrusil (quinalphos), Dibrom (naled) and diazinon
มีพิษรองลงมา และ Actollic (pirimiphos-methyl), Padan (cartap) and Pirimor (pirimicarb) มี
พิษน้อยต่อ C. plutellae
รหัสการทดลอง 03-04-54-02-03-01-02-54

รายงานผลงานวิจัยประจําปี 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

972

Mani และ Krishnamoorthy (1984) พบว่า permethrin, fenvalerate, cypermethrin,
deltamethrin และ phosalone มีความปลอดภัย ต่อตัวเต็มวัย และดักแด้ ของ C. plutellae.
Dichlorvos, monocrotophos และ endosulfan พบว่ามีพิษสูงต่อ ตัวเต็มวัย แต่ มีพิษน้อยต่อ
ดักแด้ C. plutellae. Keinmeesuke และคณะ (1994) รายงานว่า Bt, abamectin,
teflubenzuron มีพิษน้อยต่อ 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) ได้ทําการศึกษาผลของสารฆ่าแมลงต่อแตน
เบียน C. plutellae ในห้องปฏิบัติการ พบว่า fipronil, chlorpenapyr และdiafenthiuron มีความ
เป็นพิษต่อแตนเบียนสูงมาก พบอัตราการตายมากกว่า 99 % รองลงมา คือ abamethrin มีการตาย
อยู่ระหว่าง 80-99% ส่วน cypermethrin มีความเป็นพิษน้อย พบอัตราการตาย ระหว่าง 50-79 %
แต่สารฆ่าแมลง ทั้ง 5 ชนิดนั้น พบว่า มีความเป็นพิษน้อยต่อดักแด้ของแตนเบียน C. plutellae
ดังนั้นการทําการวิจัยในเรื่องนี้จึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดําเนินการวิจัยเพื่อศึกษาถึง
ผลกระทบของสารเคมีฆ่าแมลงศัตรูพืชว่ามีผลกระทบต่อศัตรูธรรมชาติเหล่านั้นมากน้อยเพียงใดและ
ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถนําผลงานวิจัยที่ได้มาปรับใช้ในการป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชอย่าง
ผสมผสานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ
วางแผนการทดลองแบบ RCB 17 กรรมวิธี 5 ช้ํา
กรรมวิธีที่ 1. malathion 83%EC
15 มล. /น้ํา 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 2. thiamethoxam 25%WG
4 กรัม / น้ํา 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 3. dinotefuran 10 %WP
20 กรัม /น้ํา 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 4. prothiofos 50%EC
50 ซีซี. /น้ํา 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 5. Lambdacyhalothrin 24.7%ZC
10 ซีซี. /น้ํา 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 6. chlorpyrifos /cypermethrin 50%/5% EC 30มล./น้ํา 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 7. imidacloprid 10 %SL
40 มล. /น้ํา 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 8. chlorpyrifos 20%EC
30 มล. /น้ํา 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 9. carbaryl 85 % WP
60 กรัม /น้ํา 20 ลิตร
กรรมวิธีที่10.acetamiprid 20%SP
10 กรัม /น้ํา 20 ลิตร
กรรมวิธีที่11.clothianidin 16%EC
20 กรัม /น้ํา 20 ลิตร
กรรมวิธีที่12.Thiamethoxam/lambdacyhalothrin 24.7 % ZC 10 ซีซี / น้ํา 20 ลิตร
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กรรมวิธีที่13.pyrifosmethrin 50%EC
กรรมวิธีที่14.buprofezin 40%SC
กรรมวิธีที่15.White oil 67%EC
กรรมวิธีที่16.Petroleum sprays oil 83.9 %EC
กรรมวิธีที่17. น้ํา
แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi
หลอดทดลอง

50 ซีซี. /น้ํา 20 ลิตร
15 มล. /น้ํา 20 ลิตร
100 มล. /น้ํา 20 ลิตร
60 มล. /น้ํา 20 ลิตร

วิธกี าร
วางแผนการทดลองแบบ RCB 17 กรรมวิธี 5 ช้ํา ใช้ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสช้ําละ 20 ตัวอ่อน
นําสารฆ่าแมลงตามที่กําหนด สเปรย์ในหลอดทดลอง ทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมง จนสารที่สเปรย์แห้งสนิท ใช้ตวั
อ่อนแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi วัย 2 ใส่ในหลอดทดลอง บันทึกผลอัตราการรอดของตัว
อ่อนแมลงช้างปีกใส ภายใน 2, 4 และ 6 ชั่วโมง ตามลําดับ
เวลาและสถานที่

ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2556
ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
สารฆ่าแมลง 8 ชนิดคือ malathion, thiamethoxam, dinotefuran, prothiofos,
imidacloprid , chlorpyrifos, carbaryl , buprofezin, มีพิษสูงต่อตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส โดยทํา
ให้ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสตาย 80-95% ภายใน 6 ชั่วโมง และ White oil, Petroleum sprays oil
ปลอดภัยต่อตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสภายใน 6 ชั่วโมง ไม่พบการตาย
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
สารฆ่าแมลง 8 ชนิดคือ malathion, thiamethoxam, dinotefuran, prothiofos,
imidacloprid , chlorpyrifos, carbaryl , buprofezin, มีพิษสูงต่อตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส โดยทํา
ให้ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสตาย 80-95% ภายใน 6 ชั่วโมง และ White oil, Petroleum sprays oil
ปลอดภัยต่อตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสภายใน 6 ชั่วโมง ไม่พบการตาย
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