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บทที่ 3
ผลและวิจารณ
1. การศึกษาปริมาณและการทําลายของแมลงวันหนอนชอนใบ (Liriomyza sp.) บน
ถั่วฝกยาวที่วันปลูกตาง ๆ
1.1 การเขาทําลายของแมลงวันหนอนชอนใบ (Liriomyza sp.)
จากการสุมใบถั่วฝกยาวทุกวันหลังงอกจากแปลงถั่วฝกยาวที่วันปลูกตาง ๆ จนกระทั่ง
พบการเขาทําลาย (รอยชอน) ครั้งแรกของแมลงวันหนอนชอนใบ ปรากฏวาถั่วฝกยาวที่ปลูก
ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ มีนาคม และเมษายน 2545 พบรอยทําลายของแมลงครั้งแรกหลัง
ปลูก 9 วัน สวนถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และตุลาคม 2545 พบรอยเขา
ทําลายของแมลงครั้งแรกหลังปลูก 10 วัน (ตารางที่ 1) การพบรอยทําลายของแมลงวันหนอน
ชอนใบในครั้งแรกเมื่อถั่วฝกยาวอายุ 9-10 วันนั้นเปนระยะตนกลา ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
ของ Parrella (1987) ที่กลาววาแมลงชนิดนี้เขาทําลายพืชตั้งแตยังอยูในระยะกลา อยางไรก็
ตามการพบรอยชอนครั้งแรกนี้ไมไดเก็บใบจริงของถั่วฝกยาวไปนับจํานวนหนอน เนื่องจาก
ใบประกอบของถั่วฝกยาวยังคลี่ไมเต็มที่ หากเก็บใบจริงอาจมีผลกระทบตอการสังเคราะห
แสงและทําใหพืชตายได
เมื่อพิจารณาในแงของจํานวนใบถั่วฝกยาวที่ถูกแมลงวันหนอนชอนใบเขาทําลายเมื่อ
พบรอยชอนครั้งแรก ปรากฏวาเปอรเซ็นตใบถั่วฝกยาวที่ถูกทําลายมีความแตกตางกันทางสถิติ
(P<0.01) ระหวางวันปลูก โดยถั่วฝกยาวที่ปลูกระหวางเดือนมกราคม - เมษายน แตกตางกัน
ทางสถิติ (P<0.01) กับถั่วฝกยาวที่ปลูกระหวางเดือนมิถุนายน - ตุลาคม โดยถั่วฝกยาวที่ปลูก
ในเดือนเมษายนพบจํานวนใบถั่วฝกยาวถูกทําลายมากที่สุด (28.1 + 4.1%) สวนถั่วฝกยาวที่
ปลูกในเดือนมิถุนายน พบจํานวนใบถั่วฝกยาวถูกทําลายนอยที่สุด (1.3 + 2.5%) (ตารางที่ 1)

44

ตารางที่ 1 เปอรเซ็นตจํานวนใบถั่วฝกยาวที่ถูกแมลงวันหนอนชอนใบเขาทําลายเมื่อพบรอย
ชอนครั้งแรก (9 และ 10 วันหลังปลูก) ระหวางเดือนมกราคม - ตุลาคม 2545
วันปลูก
15 ม.ค. 45
14 ก.พ. 45
15 มี.ค. 45
18 เม.ย. 45
21 มิ.ย. 45
23 ก.ค. 45
3 ต.ค. 45
F-test
C.V. (%)
1/

วันที่พบรอยชอนครั้งแรก
24 ม.ค. 45 (9 วัน)
23 ก.พ. 45 (9 วัน)
24 มี.ค. 45 (9 วัน)
27 เม.ย. 45 (9 วัน)
1 ก.ค. 45 (10 วัน)
2 ส.ค. 45 (10 วัน)
13 ต.ค. 45 (10 วัน)

เปอรเซ็นตใบถูกทําลาย (Mean + S.E.)1/
20.0a + 3.5
21.9a + 4.2
26.3a + 1.9
28.1a + 4.1
1.3b + 2.5
5.6b + 3.3
5.0b + 3.2
24.18**
29.37

คาเฉลี่ยจาก 4 ซ้ํา โดยตัวเลขในแนวตั้งที่กํากับดวยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.01) โดยวิธี DMRT

ตารางที่ 2 และภาพที่ 15 แสดงเปอรเซ็นตใบถั่วฝกยาวที่ถูกแมลงวันหนอนชอนใบเขา
ทําลายทุก 7 วันหลังปลูกตลอดระยะเวลาการทดลอง ซึ่งการสุมตัวอยางหลังปลูก 35 วัน
เปนตนไปไมสามารถเก็บขอมูลในถั่วฝกยาวที่ปลูกเดือนเมษายนได เนื่องจากมีฝนตกหนักใน
วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2545 ติดตอกันทําใหไมสามารถใสปุย พูนโคนตนและปกคางถั่วฝกยาว
ได สวนถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนมกราคมถึงมีนาคมไมสามารถเก็บขอมูลหลังปลูก 70 วันได
เนื่องจากตนทรุดโทรมและไมมีใบใหเก็บขอมูลอีกตอไป
จากขอมูลดังกลาวปรากฏวาถั่วฝกยาวที่ปลูกในวันที่ 15 มีนาคม 2545 พบจํานวนใบ
ถั่วฝกยาวถูกชอนตลอดการทดลองเฉลี่ยมากที่สุด 26.2 + 0.6% ซึ่งแตกตางทางสถิติ (P<0.01)
กับถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนอื่น ๆ สวนถั่วฝกยาวที่ปลูกในวันที่ 3 ตุลาคม 2545 พบจํานวนใบ
ถั่วฝกยาวถูกชอนตลอดการทดลองเฉลี่ยนอยที่สุด 2.7 + 1.1% หากพิจารณาในรายละเอียดทุก
7 วันหลังปลูก พบวาถั่วฝกยาวที่ปลูกในวันที่ 15 มีนาคม 2545 พบจํานวนใบถั่วฝกยาวถูก
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ชอนมากที่สุด (47.8 + 6.4%) หลังปลูก 49 วัน (สุมตัวอยางวันที่ 3 พฤษภาคม 2545) และถั่ว
ฝกยาวที่ปลูกวันที่ 3 ตุลาคม 2545 หลังปลูก 42-70 วัน (สุมตัวอยางวันที่ 14 พฤศจิกายน - 12
ธันวาคม 2545) พบใบถั่วฝกยาวที่ถูกแมลงวันหนอนชอนใบเขาทําลายนอยมากหรือบางชวง
เวลาไมพบการเขาทําลายเลย ทั้งนี้อาจขึ้นอยูกับปจจัยทางกายภาพตาง ๆ เชน อุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ และปริมาณน้ําฝนเปนตน
จากตารางที่ 3 พบวาจํานวนใบถั่วฝกยาวที่ถูกแมลงวันหนอนชอนใบเขาทําลายมี
ความสัมพันธทางบวกกับอุณหภูมิ แตมีความสัมพันธทางลบกับความชื้นสัมพัทธ และ
ปริมาณน้ําฝน โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธเทากับ 0.40, -0.41 และ –0.53 ตามลําดับ
แสดงวาเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความชื้นสัมพัทธต่ํา และฝนตกนอย ทําใหแมลงลงทําลายพืชมาก
ขึ้น ซึ่งคลายกับปรากฏการณของแมลงชนิดอื่น จากรายงานของ ณรรฐพล วัลลียลักษณ และ
เพ็ญสุข เตาทอง (2526) พบวาในฤดูฝนการขยายพันธุและจํานวนของเพลี้ยออนผัก Lipaphis
erysimi ลดนอยลงกวาฤดูอื่น ๆ Zoebisch et al. (1992) รายงานเพิ่มเติมวาแมลงวันหนอน
ชอนใบมีอัตราการวางไขและความสามารถในการใหลูกหลาน (fecundity) สูงขึ้น ในขณะ
เดียวกันมีชวงชีวิต (longevity) สั้นลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
1.2 ประชากรแมลงวันหนอนชอนใบ (Liriomyza sp.)
จากการสุมตัวอยางนับจํานวนหนอนทั้งหมด (หนอนที่มีชีวิตและหนอนตาย)
ของแมลงวันหนอนชอนใบ ตั้งแตถั่วฝกยาวอายุ 7-70 วัน ในวันปลูกที่แตกตางกันในเดือน
ตาง ๆ (ตารางที่ 4 และ ภาพที่ 16) พบวาถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนเมษายนมีปริมาณหนอนสูง
สุด โดยตลอดระยะการทดลอง (สุมตัวอยางหลังปลูก 7, 14, 21 และ 28 วัน) มีความหนาแนน
ประชากรหนอนทั้งหมด/ใบเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.9 + 0.8 ตัว ซึ่งแตกตางทางสถิติ (P<0.01) กับ
ทุกเดือนที่ทําการทดลอง สวนถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนตุลาคมพบปริมาณหนอนต่ําสุด โดย
ตลอดระยะการทดลองมีความหนาแนนประชากรหนอนทั้งหมด/ใบเฉลี่ยเทากับ 0.4 + 0.1 ตัว
เมื่อพิจารณาในแงความหนาแนนประชากรหนอนทั้งหมดทุก 7 วันหลังปลูก พบวาถั่วฝกยาว
ที่ปลูกในเดือนเมษายน 2545 หลังปลูก 14 วัน (สุมตัวอยางวันที่ 2 พฤษภาคม 2545) มีความ
หนาแนนประชากรหนอนทั้งหมด/ใบมากที่สุด (9.7 + 1.8 ตัว) สวนถั่วฝกยาวที่ปลูกเดือน
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ตุลาคมมีความหนาแนนประชากรหนอนทั้งหมด/ใบนอยที่สุดหรือไมพบเลยตั้งแตหลังปลูก
42 วันเปนตนไป
ความหนาแนนประชากรหนอนมีชีวิต/ใบตลอดการทดลอง และทุก 7 วันหลังปลูก
(ตารางที่ 5 และภาพที่ 17) มีแนวโนมเชนเดียวกันกับความหนาแนนของประชากรหนอน
ทั้งหมด/ใบ กลาวคือเมื่อปลูกถั่วฝกยาวในเดือนเมษายน 2545 พบวาตลอดการทดลองความ
หนาแนนประชากรหนอนมีชีวิต/ใบเฉลี่ยสูงสุด 4.8 + 0.1 ตัว ซึ่งแตกตางทางสถิติ (P<0.01)
กับถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนอื่น ๆ และหลังปลูก 14 วัน ความหนาแนนประชากรหนอนมี
ชีวิต/ใบเฉลี่ยสูงสุด 9.6 + 1.8 ตัว สวนถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนตุลาคม 2545 พบวาตลอดการ
ทดลองและหลังปลูก 35 วันเปนตนไป ความหนาแนนประชากรหนอนมีชีวิต/ใบต่ําสุด 0.3 +
0.1 ตัว และพบนอยมากหรือไมพบเลย
การอยู ร อดของแมลงวั น หนอนชอนใบตลอดการทดลองใหผลแตกตางทางสถิติ
(P<0.01) ระหวางวันปลูกที่แตกตางกัน โดยถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนเมษายนมีเปอรเซ็นตการ
อยูรอดสูงสุดเทากับ 97.1 + 0.1% และแตกตางทางสถิติ (P<0.01) กับเปอรเซ็นตการอยูรอด
ของแมลงดังกลาวในถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนอื่น ๆ ยกเวนเดือนมีนาคม (ตารางที่ 6 และภาพ
ที่ 18) สวนถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนตุลาคม แมลงวันหนอนชอนใบอยูรอดต่ําสุดอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ (P<0.01) กับถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนอื่น ๆ โดยมีเปอรเซ็นตการอยูรอดเทากับ
26.8 + 6.9% อยางไรก็ตามการอยูรอดของแมลงชนิดนี้ตลอดการทดลอง สวนใหญสูงกวา
50% ยกเวนถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนตุลาคม หลังจากปลูก 35 วัน มีเปอรเซ็นตการอยูรอดคอน
ขางต่ํา
จากการทดลองครั้งนี้สรุปไดวาแมลงวันหนอนชอนใบเริ่มระบาดในถั่วฝกยาวที่ปลูก
ในเดือนมกราคม หลังจากนั้นการระบาดของแมลงจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อปลูกถั่วฝกยาวในเดือน
มีนาคมและเมษายน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของทัศนีย แจมจรรยา (2537) ที่รายงานวา
แมลงวันหนอนชอนใบ L. trifolii ระบาดมากในพืชหลายชนิดที่ปลูกในเขตจังหวัดขอนแกน
มหาสารคาม กาฬสินธและอุดรธานี ในชวงฤดูแลงระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายน สวน
ถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนมิถุนายน - ตุลาคมมีการระบาดของแมลงลดลงเรื่อย ๆ
การที่แมลงวันหนอนชอนใบระบาดมากหรือนอยตางกันตลอดปนั้นขึ้นอยูกับปจจัย
ตาง ๆ หลายประการไดแก อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณน้ําฝน ชวงเวลาการปลูกพืช
การเขตกรรมและปจจัยอื่น ๆ ปจจัยดังกลาวอาจเกิดจากปจจัยเดี่ยว ๆ หรืออาจเกิดจากหลาย
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ปจจัยรวมกัน จากตารางที่ 3 พบวาจํานวนหนอนทั้งหมด/ใบ จํานวนหนอนมีชีวิต/ใบ และ
อัตราการอยูรอดมีความสัมพันธทางบวกกับอุณหภูมิ แตมีความสัมพันธทางลบกับความชื้น
สัมพัทธ และปริมาณน้ําฝน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางจํานวนหนอนทั้งหมด/
ใบ จํานวนหนอนมีชีวิต/ใบ และอัตราการอยูรอดเทากับ 0.42, 0.48, 0.81 กับปริมาณน้ําฝนเทา
กับ -0.46, -0.41 และ -0.73 ตามลําดับ สวนความชื้นสัมพัทธมีความสัมพันธทางลบกับอัตรา
การอยูรอด โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ -0.83 แสดงวาจํานวนหนอนทั้งหมด/ใบ
จํานวนหนอนมีชีวิต/ใบ และการอยูรอดของแมลงชนิดนี้จะสูงขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูง ความชื้น
สัมพัทธต่ํา และฝนตกนอย ซึ่งคลายกับรายงานของ Xui - Mei and Guan - Heng (2001) ที่
กลาววาแมลงวันหนอนชอนใบ L. chinensis ที่จังหวัด Shangdong ประเทศจีนสามารถเจริญ
เติบโตและขยายพันธุไดดีที่อุณหภูมิ 20-32 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ
Palumbo et al. (1994) พบวาแมลงวันหนอนชอนใบ L. trifolii และ L. sativae ในรัฐอริโซนา
ประเทศสหรัฐอเมริกาเจริญเติบโตไดดีที่อุณหภูมิ 22-33 องศาเซลเซียส
นอกจากนี้อุณหภูมิยังมีผลตอการวางไขและเวลาที่ใชในการพัฒนาการของการเจริญ
เติบโตของแมลงวันหนอนชอนใบในแตละระยะดวย Zoebisch et al. (1992) พบวาตัวเต็มวัย
ของแมลงวันหนอนชอนใบ L. trifolii ที่เลี้ยงภายใตอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียสสามารถวางไข
สูงสุดวันที่ 2 ในขณะที่ตัวเต็มวัยที่เลี้ยงภายใตอุณหภูมิ 25, 20 และ 13.9 องศาเซลเซียส
สามารถวางไขสูงสุดในวันที่ 3, 4 และ 8 ตามลําดับ เมื่อเลี้ยงแมลงชนิดนี้ ภายใตอุณหภูมิ 32
และ 13.9 องศาเซลเซียส ระยะไขใชเวลา 2 และ 11 วันตามลําดับ แตถาลดอุณหภูมิถึง 9.5
องศาเซลเซียสจะเปนอันตรายตอการเจริญเติบโตในระยะไข
ระยะหนอนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญของแมลงวันหนอนชอนใบ L. trifolii ใชเวลา
เจริญเติบโตประมาณ 10 และ 4 วันตามลําดับ เมื่อเลี้ยงภายใตอุณหภูมิ 13.9 องศาเซลเซียส แต
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเปน 32 องศาเซลเซียส หนอนทั้งขนาดเล็กและใหญใชเวลา 3 และ 1 วัน
ตามลําดับ (Zoebisch et al., 1992) สวนแมลงวันหนอนชอนใบ L. sativae อยูในระยะหนอน 8
วัน ภายใตอุณหภูมิ 19 องศาเซลเซียส แตเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเปน 34 องศาเซลเซียสแมลงจะอยู
ในระยะหนอนเพียง 3.4 วัน (Petitt et al., 1991) Zoebisch et al. (1992) รายงานเพิ่มเติมวาตัวเต็มวัยเพศเมียของแมลงวันหนอนชอนใบทั้ง 2 ชนิดมีอัตราการวางไขและความสามารถใน
การใหลูกหลาน (fecundity) สูงขึ้น ในขณะเดียวกันมีชวงชีวิต (longevity) สั้นลงเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้น ซึ่งจะมีผลทําใหแมลงวันหนอนชอนใบมีวัฏจักรชีวิตสั้นลงแตสามารถขยายพันธุได

48

รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนมีนาคม และเมษายนจึงพบแมลงวัน
หนอนชอนใบมากที่สุด เนื่องจากอุณหภูมิตลอดการทดลองทั้ง 2 เดือนสูงมาก (29.6 และ 29.5
องศาเซลเซียส) (ภาพผนวกที่ 1) สวนถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนตุลาคมมีการระบาดของ
แมลงวันหนอนชอนใบนอยที่สุดนั้น เนื่องจากอุณหภูมิตลอดการทดลองต่ําที่สุด (27.9 องศา
เซลเซียส) เมื่อเทียบกับเดือนอื่น ๆ
Parrella (1987) รายงานวาความชื้นสัมพัทธที่ 30-70% ทําใหดักแดของแมลงวัน
หนอนชอนใบเจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัยไดดีที่สุด แสดงวาเมื่อความชื้นสัมพัทธสูงกวา 70%
อาจมีผลทําใหดักแดลอกคราบเปนตัวเต็มวัยนอยลง ดังนั้นเมื่อความชื้นสัมพัทธในเดือน
ตุลาคมสูงถึง 80.9% (ภาพผนวกที่ 2) ทําใหปริมาณของแมลงวันหนอนชอนใบลดต่ําลงไป
อยางไรก็ตาม Petitt and Wietlisbach (1994) รายงานในทางตรงกันขามวาความชื้นสัมพัทธที่
70-95% ทําใหดักแดแมลงวันหนอนชอนใบ L. Sativae มีชีวิตอยูรอดดีที่สุด
ถั่วฝกยาวที่ปลูกเดือนตุลาคมมีฝนตกเฉลี่ยสูงสุดถึง 9.5 มิลลิลิตร (ภาพผนวกที่ 3)
ปริมาณน้ําฝนที่มากขึ้นมีผลทําใหปริมาณแมลงวันหนอนชอนใบนอยลง ปรากฏการณเชนนี้
คลายคลึงกับแมลงชนิดอื่น จากรายงานของ ณรรฐพล วัลลียลักษณ และ เพ็ญสุข เตาทอง
(2526) พบวาในฤดูฝนการขยายพันธุและจํานวนของเพลี้ยออนผัก Lipaphis erysimi ลดนอย
ลงกวาฤดูอื่น ๆ นอกจากนี้เมื่อฝนตกหนักทําใหเพลี้ยออน Sitobion avenae, Rhopalosiphum
padi และ Metopolophium dirhodum ตายไดและอัตราการมีชีวิตอยูรอด (survival rate) นอย
ลงในระยะ alatae และ apterae (Gosselke et al., 2001) หรือเมื่อใหน้ําแบบ sprinkler ซึ่งมี
ลักษณะคลายฝนตกในรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาทําใหความหนาแนนของไขและ
ตัวออนของแมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci) ลดลงเมื่อเทียบกับการใหน้ําไปตามรองปลูก
(furrow irrigation) (Castle et al., 1996) หรือในกรณีตัวเต็มวัยของแมลงหวี่ขาวลดลงในไร
ฝายที่รัฐอริโซนาและตอนใตของรัฐแคลิฟอรเนีย เมื่อฝนในฤดูรอน (summer shower) ตก
หนักโดยกระทันหัน (Henneberry et al., 1995 อางโดย Castle et al., 1996) นอกจากนี้ยังมีราย
งานเพิ่มเติมวาหนอนใยผักที่พบที่เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถวางไข (egg
deposition) นอยลงเมื่อใหน้ําโดยใช sprinkler (Tabashnik and Mau, 1986)
ถั่วฝกยาวที่ปลูกเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และตุลาคมมีการระบาดของแมลงวัน
หนอนชอนใบนอย ถึงแมวาอุณหภูมิตลอดการทดลองในถั่วฝกยาวที่ปลูกเดือนมิถุนายนสูงถึง
29.5 องศาเซลเซียสก็ตาม แตแปลงปลูกเดือนมิถุนายนอยูหางจากแปลงปลูกเดือนมกราคม -

49

เมษายน สวนแปลงปลูกเดือนกรกฏาคมและตุลาคมก็อยูหางจากแปลงปลูกเดือนมิถุนายนและ
กรกฎาคมตามลําดับ จึงทําใหตัวเต็มวัยแมลงวันหนอนชอนใบอพยพไปสูแปลงปลูกพืชใหม
ลําบาก เนื่องจากแมลงชนิดนี้ไมคอยบินและเคลื่อนไหวมากนักตองอาศัยลมเปนตัวพัดพาโดย
ตรง (Tryon et al., 1980) จากการศึกษาของ Parrella (1987) พบวาแมลงวันหนอนชอนใบที่
เลี้ยงในเรือนกระจกที่ไมมีลมพัด ตัวเต็มวัยเพศเมียสามารถเคลื่อนที่ได 21.5 เมตรสวนตัวเต็มวัยเพศผูเคลื่อนที่ไดเพียง 18.0 เมตรเทานั้นภายในเวลา 7 วัน และเคลื่อนที่ไดไมเกิน 100 ฟุต
(Wolfenbarger 1961 อางโดย Tryon et al., 1980)
วัชพืชที่ขึ้นอยูในแปลงถั่วฝกยาวในแตละเดือน มีผลทําใหปริมาณแมลงวันหนอน
ชอนใบเพิ่มขึ้นและลดลง กลาวคือถั่วฝกยาวที่ปลูกตั้งแตเดือนมกราคม - เมษายนมีขอบแปลง
อยูหางจากวัชพืชขาง ๆ แปลงประมาณ 1 เมตร ตัวเต็มวัยของแมลงวันหนอนชอนใบอาจ
อพยพมาจากตนวัชพืชที่อยูขาง ๆ แปลงมาสูพืชปลูก เนื่องจากแมลงชนิดนี้สามารถอาศัยอยู
บนตนวัชพืชไดดวย (Waterhouse and Norris, 1987) สวนแปลงปลูกในเดือนมิถุนายนและ
กรกฎาคมปลูกหางจากวัชพืชรอบ ๆ แปลงมากกวาแปลงปลูกเดือนมกราคม - เมษายน โอกาส
ที่แมลงวันหนอนชอนใบอพยพจากตนวัชพืชมาสูตนถั่วฝกยาวจึงเกิดนอยกวาการปลูกใน 4
เดือนแรก สําหรับการปลูกเดือนตุลาคมถึงแมวาจะปลูกชิดตนวัชพืชแตเปนวัชพืชที่ไดรับการ
ตัดจนติดพื้นดินอยูเสมอ
นอกจากนี้แปลงปลูกตั้งแตเดือนมกราคม - เมษายนปลูกติดตอกันโดยไมไดเวนชวง
ปลูกเลยและแปลงปลูกของแตละเดือนยังหางกันเพียง 1 เมตร ดังนั้นตัวเต็มวัยของแมลงชนิด
นี้จึงสามารถเคลื่อนยายไปสูพืชปลูกแปลงใหมได ซึ่ง Waterhouse and Norris (1987) กลาววา
ตัวเต็มวัยของแมลงวันหนอนชอนใบเคลื่อนยายไปสูพืชปลูกใหมหลังจากพืชอาศัยตนเกาแก
แลว หรือถูกทําลายหลังเก็บเกี่ยว Genung and Janes (1995) อางโดย Parrella (1987) ยังราย
งานเพิ่มเติมวาการระบาดของแมลงวันหนอนชอนใบในระยะแรก ๆ จะไมรุนแรง เพราะ
ฉะนั้นถั่วฝกยาวที่ปลูกตอเนื่องกันตั้งแตเดือนมกราคม - เมษายน แมลงวันหนอนชอนใบจึง
ทําลายพืชรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการเวนชวงปลูกจึงเปนการตัดวัฏจักรชีวิตของแมลงไดอีก
วิธีหนึ่ง
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1.3

ผลผลิต

ตารางที่ 7 แสดงผลผลิตถั่วฝกยาวในระหวางเดือนมกราคม - ตุลาคม 2545
พบวาการปลูกถั่วฝกยาวในชวงวันปลูกที่แตกตางกัน ใหผลผลิตที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.01) โดยผลผลิตเฉลี่ยจากถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนมิถุนายนมีปริมาณสูงสุด
(4,630.0 + 285.0 กิโลกรัม/ไร) และมีความแตกตางทางสถิติกับผลผลิต ถั่วฝกยาวที่ปลูกใน
เดือนอื่น ๆ (P<0.01) สาเหตุที่ถั่วฝกยาวที่ปลูกเดือนมิถุนายนใหผลผลิตสูงสุดอาจเปนเพราะ
ชวงปลูกเดือนนี้ไมคอยพบการทําลายของแมลงวันหนอนชอนใบ และแมลงศัตรูอื่น ๆ และ
โรคของถั่วฝกยาว สวนถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนมีนาคมไมสามารถเก็บผลผลิตไดเลย และไม
มีความแตกตางทางสถิติกับผลผลิตในเดือนกุมภาพันธและตุลาคม ทั้งนี้เนื่องจากถั่วฝกยาวที่
ปลูกในเดือนมีนาคมมีแมลงวันหนอนชอนใบลงทําลายถั่วฝกยาวมากที่สุดจึงสงผลกระทบตอ
ผลผลิตซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Spencer (1989) ที่พบวาหากใบพืชมีความหนาแนนของ
หนอนชอนใบมากเกินไปทําใหผลผลิตของพืชลดลง หรือทําใหพืชตายได นอกจากนี้ในการ
พบรอยชอนครั้งแรก (ตารางที่ 1) แมลงวันหนอนชอนใบลงทําลายถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือน
มีนาคมสูงมากจึงอาจเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบตอผลผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งหากใบ
แรกของการเจริญเติบโตของพืชพวกถั่ว (beans) ถูกทําลายอยางรุนแรงจะทําใหพืชมีการเจริญ
เติบโตลดลงสงผลใหไมไดรับผลผลิตอยางเต็มที่ (Waterhouse and Norris, 1987)
นอกจากนี้ถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนมีนาคมไมสามารถเก็บผลผลิตไดยังมีสาเหตุสําคัญ
มาจากการเขาทําลายของเพลี้ยออน (A. craccivora) ซึ่งเปนแมลงที่ทําใหเกิดปญหาอยางมาก
ในการปลูกถั่วฝกยาวในจังหวัดสงขลา โดยเพลี้ยออนทําใหตนถั่วฝกยาว แคระแกร็น ฝกเล็ก
งอ ไมไดขนาด (ขวัญจิตร สันติประชา และ วัลลภ สันติประชา, 2537 ; จานุลักษณ ขนบดี
และ อัจฉรา บุญสงสวัสดิ์, 2536) และยังมีปญหาของหนอนแมลงวันเจาะลําตน (O.phaseoli)
และ (Melanagromyza sp.) ซึ่งเขาทําลายตั้งแตถั่วฝกยาวเริ่มงอก จึงทําใหใบถั่วฝกยาวรวง เถา
เหี่ยวแหง ตนหักที่โคนตนและตายในที่สุด (กองกีฏและสัตววิทยา, 2545 ; จานุลักษณ ขนบดี
และ อัจฉรา บุญสงสวัสดิ์, 2536) สวนถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนตุลาคมแมวาจะถูกแมลงวัน
หนอนชอนใบเขาทําลายนอย แตตลอดระยะเวลาปลูกมีฝนตกตลอดเวลาจึงทําใหถั่วฝกยาวให
ผลผลิตนอย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Tindall (1983) ที่พบวาถั่วฝกยาวบางพันธุไมออก
ดอกเลยเมื่อมีฝนตกหนัก
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เมื่อพิจารณาทั้งการระบาดของหนอนชอนใบและผลผลิต ที่ไ ดรับจะเห็นไดวาถั่ว
ฝกยาวที่ปลูกในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมมีแมลงวันหนอนชอนใบระบาดคอนขางนอยแต
ใหผลผลิตสูงกวาถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนอื่น ๆ ดังนั้นเพื่อปองกันปญหาการระบาดของ
แมลงวั น หนอนชอนใบ การปลู ก ถั่ ว ฝ ก ยาวในภาคใต ค วรปลู ก ตั้ ง แต เ ดื อ นมิ ถุ น ายน กรกฎาคมและควรหลีกเลี่ยงการปลูกในชวงหนาแลงโดยเฉพาะอยางยิ่งในเดือนมีนาคม เมษายนที่มีการระบาดของแมลงชนิดนี้อยางรุนแรง
ตารางที่ 7 ผลผลิตถั่วฝกยาวที่ปลูกในเดือนมกราคม - ตุลาคม 2545
เดือนที่ปลูก
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
ตุลาคม
F-test
C.V. (%)

ผลผลิต (ก.ก./ไร) (Mean + S.E.)
1658.6c + 560.7
41.4d + 33.9
0.0d + 0.0
4630.0a + 285.0
2655.7b + 586.6
131.4d + 22.6
83.07**
26.94

หมายเหตุ ตัวเลขในแนวตั้งที่กํากับดวยอักษรที่เหมือนกัน จะไมมีความแตกตางอยางมีนัย
สําคัญยิ่งทางสถิติ (P>0.01) โดยวิธี DMRT

2. การทดสอบสารฆาแมลงที่มีผลตออัตราการตายของแมลงวันหนอนชอนใบ
(Liriomyza sp.) ในสภาพหองปฏิบัติการ
จากการทดสอบสารฆาแมลง fipronil สารสกัดจากสะเดาไทยและน้ํามันปโตรเลียม
ในสภาพหองปฏิบัติการ พบวาหลังจากฉีดพนสารฆาแมลงทุกชนิดแลว 24, 48 และ 72
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ชั่วโมง สารสกัดจากสะเดาไทยมีประสิทธิผลดีที่สุดรองลงมาไดแกสาร fipronil สวนน้ํามัน
ปโตรเลียมมีประสิทธิผลต่ําสุด (ตารางที่ 8) หลังการฉีดพน 24 ชั่วโมง พบวาเปอรเซ็นต
หนอนที่ตายในทุกทรีตเมนตไมแตกตางทางสถิติ แตหลังการฉีดพน 48 และ 72 ชั่วโมง พบ
วาการฉีดพนดวยสารสกัดจากสะเดาทั้ง 2 อัตรา และสาร fipronil ใหผลแตกตางทางสถิติกับ
ชุดควบคุมที่ P<0.05 และ P<0.01 ตามลําดับ
จากขอมูลในตารางที่ 8 ชี้ใหเห็นวาแมสารสกัดจากสะเดาใหผลตอการตายของหนอน
แมลงวันหนอนชอนใบไมแตกตางทางสถิติแตมีแนวโนมใหการควบคุมไดดีกวาสาร fipronil
ในทํานองเดียวกันกับน้ํามันปโตรเลียมที่มีแนวโนมใหผลดีกวาชุดควบคุม แมวาใหผลไมแตก
ตางทางสถิติก็ตาม จากผลการทดลองสามารถกลาวไดวาสารสะกัดจากสะเดาไทยใหประสิทธิผลดีที่สุด รองลงมาไดแกสาร fipronil สวนน้ํามันปโตรเลียมใหประสิทธิผลต่ําสุด นอกจาก
นี้หากใชสารสะกัดจากสะเดาไทยในการควบคุมหนอนแมลงวันหนอนชอนใบ ควรใชใน
อัตรา 50 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร เนื่องจากใหผลในการควบคุมไมแตกตางทางสถิติกับอัตรา 100 ซีซี/
น้ํา 20 ลิตร
สารสกัดจากสะเดาไทยที่ใชในการทดสอบประสิทธิผลทั้ง 2 อัตราความเขมขนทําให
อัตราการตายของแมลงวันหนอนชอนใบสูงมาก สอดคลองกับการศึกษาในหองปฏิบัติการ
ของ Jeyakumar และ Uthamasamy (1997) ซึ่งรายงานวาหลังการฉีดพน neem oil 0.3% ไป
แลว 3 ชั่วโมง ทําใหแมลงวันหนอนชอนใบ L. trifolii ตายถึง 26.6% และหลังการฉีดพน
neem oil 0.3% และ neem seed kernel extract 5% ที่ 24 ชั่วโมง ทําใหแมลงวันหนอนชอนใบ
L. trifolii ตายถึง 93.3 และ 90.0% ตามลําดับ
สาเหตุที่สารสกัดจากสะเดาไทยมีประสิทธิผลดีที่สุด เนื่องจากในการทดลองครั้งนี้ฉีด
พ น สารไปยั ง ใบถั่ ว ฝ ก ยาวโดยตรงทําให ส ารซึ ม ผ า นเข าไปในใบถั่วฝกยาวและเขาไปทํา
อันตรายกับหนอน จากการศึกษาของ Larew (1988) พบวาสารสกัดจากสะเดาอินเดียสามารถ
ซึมผานเขาไปในใบพืชไดดี รวมทั้งเคลื่อนยายในตนพืชจากสวนบนลงลางไดดีกวาจากสวน
ลางขึ้นบน แตการเคลื่อนยายจากใบพืชที่สัมผัสกับสารโดยตรงไปยังใบพืชที่ไมไดสัมผัสกับ
สารไมคอยดีนัก ถาจะใหไดผลดีตองฉีดพนสารสกัดลงไปที่ตัวแมลงหรือสวนของพืชที่แมลง
อาศัยอยูโดยตรง หรือฉีดพนใหครอบคลุมทั้งใบพืช สวนการเคลื่อนยายของสารสกัดจาก
สะเดาไทยในตนพืชนั้นยังไมมีรายงาน แตสันนิษฐานวากระบวนการเคลื่อนยายของสารสกัด
จากสะเดาไทยนาจะเกิดขึ้นในทํานองเดียวกันกับสารสกัดในสะเดาอินเดีย นอกจากนี้ Stone
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(1992) ยังรายงานเพิ่มเติมวาสาร azadirachtin ซึ่งเปนสารออกฤทธิ์ชนิดหนึ่งที่ไดจากสารสกัด
จากสะเดาสามารถเคลื่อนยายหรือซึมจากผิวใบเขาสูภายในใบพืชได เมื่อมีการฉีดพนสารสกัด
จากสะเดาลงสูใบพืช แมลงหรือแมลงวันหนอนชอนใบดูดกินใบพืชก็ไดรับสารพิษจากสาร
สกัดจากสะเดาดวย
ในดานการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากสะเดาที่มีผลตอการตายของแมลงวันหนอน
ชอนใบนั้น มีรายงานวา สาร azadirachtins ซึ่งมีโครงสรางคลาย ecdysone ซึ่งเปนฮอรโมน
ชนิดหนึ่งที่ใชในการควบคุมการลอกคราบของแมลง ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการทํางานของ
ecdysone การสราง chitin และ polysaccharide ทําใหแมลงไมสามารถสรางเปลือกหุม ลําตัว
(external skeleton) ได นอกจากนี้ยังมีผลในการยับยั้งการกินอาหาร ทําใหแมลงวันหนอน
ชอนใบตายในที่สุด (Stone, 1992) สุภาณี พิมพสมาน (2540) รายงานเพิ่มเติมวา azadirachtin
มีผลตอการทํางานและการสังเคราะหฮอรโมนที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนรูปรางของแมลงหลาย
ชนิด
สวนสาร fipronil มีประสิทธิผลรองลงมาจากสารสกัดจากสะเดานั้น ปรีชา พุทธิปรีชาพงศ (2537) รายงานวาสาร fipronil เปนสารฆาแมลงประเภทถูกตัวตายแลวยังเปนสาร
ประเภทดูดซึมอีกดวย ดังนั้นถึงแมวาแมลงวันหนอนชอนใบจะไมไดรับสาร fipronil โดยตรง
ทางการสัมผัส แตสามารถรับสาร fipronil ไดโดยการดูดซึมจากใบพืช ดังนั้นสาร fipronil จึง
สามารถทําอันตรายและทําใหแมลงชนิดนี้ตายได
สําหรับน้ํามันปโตรเลียมมีประสิทธิผลในการฆาแมลงวันหนอนชอนใบต่ําสุดนั้น
เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ทดลองกับแมลงในระยะหนอน แตน้ํามันปโตรเลียมมีพิษสูงเมื่อ
ใชเปนสารฆาไข (ovicide) และมีพิษต่ําเมื่อใชกับแมลงในระยะอื่น ๆ (McEwen and
Stephenson, 1979) นอกจากนี้น้ํามันปโตรเลียมเปนสารฆาแมลงประเภทถูกตัวตาย (รุจ
มรกต, 2541) สามารถฆาไขแมลงไดดีเมื่อแมลงวางไขไวในที่ที่เปดเผยบนพื้นผิวของพืช แต
แมลงวันหนอนชอนใบนั้นวางไขในเนื้อเยื่อใตผิวใบชั้น adaxial หรือ abaxial (Parrella, 1987)
และหนอนชอนไชอยูในชั้น mesophyll ของใบพืช (Parrella et al., 1985) ดังนั้นสารชนิดนี้จึง
ไมสามารถสัมผัสกับไขและหนอนของแมลงไดโดยตรง
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3. การทดสอบสารฆาแมลงที่มีผลตอปริมาณแมลงวันหนอนชอนใบ (Liriomyza sp.) ใน
สภาพไร
จากการศึกษาผลของประสิทธิผลของสารฆาแมลงชนิดตาง ๆ ที่มีตอการลดปริมาณ
แมลงวันหนอนชอนใบภายหลังการฉีดพนสารฆาแมลง 4 ครั้ง พบวากอนการฉีดพนสารฆา
แมลงชนิดตาง ๆ และหลังการฉีดพนครั้งที่ 1 ไปแลว 1 วัน และหลังการฉีดพนครั้งที่ 2, 3 และ
4 ไปแลว 1, 3 และ 5 วัน สวนใหญเปอรเซ็นตใบถั่วฝกยาวที่มีแมลงวันหนอนชอนใบเขา
ทําลาย (ตารางที่ 9) ของทุกทรีทเมนตไมแตกตางทางสถิติ
สําหรับสารสกัดจากสะเดามีผลในการขับไลแมลงเพียง 2-6 ชั่วโมงแตหลังจาก 22 ชั่ว
โมงสารชนิดนี้ไมมีผลในการขับไลตัวเต็มวัยของแมลงวันหนอนชอนใบอีกตอไป (Webb et
al., 1983) จึงทําใหมีรอยชอนเกิดขึ้นใหมตลอดเวลา ถึงแมวาสารชนิดนี้มีประสิทธิผลสูงตอ
อัตราการตายของแมลงวันหนอนชอนใบในสภาพหองปฏิบัติการดังการทดลองในหัวขอที่ 2
ทั้งนี้เนื่องจากการทดลองในหองปฏิบัติการแมลงไดรับสารโดยตรง แตการทดลองในสภาพ
ไร ถึงแมวาระยะหนอนของแมลงไดรับสารโดยตรงแตตัวเต็มวัยของแมลงวันหนอนชอนใบ
อาจไมไดสัมผัสกับสารที่ฉีดพนโดยตรง ดังนั้นตัวเต็มวัยของแมลงจึงสามารถวางไขไดหลัง
จากฉีดพนสารไปแลว 22 ชั่วโมง
สวน fipronil เปนสารฆาแมลงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแมลงอันดับ Lepidoptera
(Casida and Pulman, 1994) แตจากการศึกษาประสิทธิผลของสารฆาแมลงที่มีตออัตราการ
ตายของแมลงวันหนอนชอนใบในสภาพหองปฏิบัติการในหัวขอที่ 2 สาร fipronil สามารถ
ควบคุมแมลงวันหนอนชอนใบในระยะหนอนไดดี ดังนั้นสารชนิดนี้อาจมีประสิทธิผลตอการ
ลดปริมาณแมลงวันหนอนชอนใบในสภาพไร หากใชในอัตราสูงขึ้นซึ่ง วินัย รัชตปกรณชัย
และ ภัควิภา เพชรวิชิต (2539) รายงานวาหากใชสาร fipronil ในอัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ํา 20
ลิตรสามารถควบคุมแมลงวันหนอนชอนใบในมะเขือเทศไดดี
ตารางที่ 10 แสดงผลผลิตของถั่วฝกยาวที่ไดจากการเก็บเกี่ยวฝกสดของทุกแถว โดย
ไมรวมหลุมหัวแปลงและทายแปลง (พื้นที่เก็บเกี่ยว 7.35 ตารางเมตรตอแปลง) แลวนํามา
คํานวณเปนผลผลิต/ไร จะเห็นไดวาผลผลิตถั่วฝกยาวในทุกทรีตเมนตที่ใชสารฆาแมลงไมมี
ความแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม ทั้งนี้เพราะทุกทรีตเมนตมีแมลงวันหนอนชอนใบลง
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ทําลายไมไดแตกตางกันอีกทั้งมีแมลงศัตรูชนิดอื่น ๆ ลงทําลายอีกดวย เชนหนอนกระทูผัก (S.
litura) และหนอนเจาะฝกลายจุด (M. testulalis) เปนตน
ตารางที่ 10 ผลผลิตถั่วฝกยาว (กิโลกรัม/ไร) ของการทดสอบสารฆาแมลงที่มีผลตอปริมาณ
แมลงวันหนอนชอนใบ (Liriomyza sp.) ในสภาพไร
ชุดทดลอง
คลุกเมล็ดดวย
fipronil 5% SC
ฉีดพนดวย
fipronil 5% SC
ฉีดพนสารสกัดจาก
สะเดาไทย aza. 0.1%
ฉีดพนสารสกัดจาก
สะเดาไทย aza. 0.1%
ฉีดพนน้ํามันปโตรเลียม
83.9% EC
ชุดควบคุม (ไมฉีดพนสาร)

อัตราการใช

ผลผลิต(ก.ก./ไร) (Mean + S.E.)

50 ม.ล./เมล็ด 1 ก.ก.

1,206.0 + 243.1

15 ม.ล./ น้ํา 20 ล.

1,493.3 + 327.0

50 ม.ล./ น้ํา 20 ล.

1,710.0 + 327.1

100 ม.ล./ น้ํา 20 ล

1,490.6 + 366.1

50 ม.ล./ น้ํา 20 ล.

1,485.2 + 216.2
1,324.1 + 388.0

F-test
C.V. (%)
หมายเหตุ ns = ไมมีความแตกตางทางสถิติ

0.98ns
23.97

