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บทคัดย่อ 
 

การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูที่ส าคัญในถั่วเขียวโดยวิธีคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อน
ปลูก ด าเนินการที่แปลงศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างเดือนตุลาคม 
2553 – กันยายน 2556 ในปี วางแผนการทดลองแบบ RCB 5 ซ  า 4 กรรมวิธี ได้แก่การคลุกเมล็ดด้วยสาร 
imidacloprid(Provado  60%FS) imidacloprid(Gaucho 70%WS) และ thiamethoxam (Cruiser 
35%FS)  อัตรา 10, 5, และ 10 กรัมหรือมิลลิลิตร/เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ตามล าดับ เปรียบเทียบกับกรรมวิธี
ไมใ่ช้สาร สุ่มนับจ านวนตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาว เพลี ยอ่อน เพลี ยจักจั่น และด้วงหมัดผัก 10 ต้น/แปลงย่อย ผล
พบว่าการคลุกเมล็ดด้วยสารฆ่าแมลง 3 ชนิด มีประสิทธิภาพป้องกันก าจัดแมลงศัตรูถั่วเขียว เช่น แมลงหวี่ขาว
ยาสูบ เพลี ยจักจั่น และด้วงหมัดผัก นอกจากนี พบว่าการคลุกเมล็ดด้วยสารทั ง 3 ชนิดดังกล่าว จะช่วยส่งเสริม
ให้ถั่วเขียวเจริญเติบโต (Crop enhancement) โดยได้ผลผลิตมากกว่า ความสูงต้นสูงกว่าการไม่ใช้สารคลุก
เมล็ด 
ค าค้น : ถั่วเขียว แมลงศัตรูทีส่ าคญั สารฆ่าแมลง การคลุกเมล็ด 
Keywords : Mungbean, Key insect pest, Seed treatment  
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ค าน า 
 

ถั่ วเขียว มีแมลงศัตรูที่ ส าคัญหลายชนิด เช่น เพลี ยไฟ ;Caliothrips indicus Bagnal) เพลี ย
อ่อน ;Aphis craccivora Koch ไรขาว ;Polyphagotarsonemus latus (Banks)) หนอนม้วนใบ ;Archips 
micaceana (Walker) หนอนกระทู้ผัก;Spodoptera litura  Fabricius  หนอนกระทู้หอม ; Spodoptera 
exigua(Hubner))  หนอนเจาะสมอฝ้าย; Helicoverpa armigera(Hubner) หนอนเจาะฝักมารูค่า; Maruca 
vitrata Fab. ; M.  testulalis  (Geyer) ( Wongsiri, 2534.)  นอกจากนี ยังมีหนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว ; 
Ophiomyia phaseoli Tyoni  แมลงหวี่ขาวยาสูบ; Bemisia tabaci Gennadius เพลี ยจักจั่น ; Empoasca 
sp. (กลุ่มวิจัยกีฏและสัตววิทยา,  2553)  หนอนเจาะฝักมารูค่า และหนอนผีเสื อสีน  าเงิน จะท าลายส่วนของ
ดอก และเจาะฝักท าให้สูญเสียผลผลิตได้ถึง 49 %  วิธีการตรวจนับแมลงศัตรูถั่วเขียวก่อนพ่นสารจะท าให้ลด
จ านวนครั งการพ่นสารน้อยกว่าวิธีปฏิบัติของเกษตรกรถึง 50% (วิเชียร และคณะ, 2539;2543) ในการ
ป้องกันก าจัดหนอนเจาะฝักถั่วเขียวโดยสารเคมี  ในอดีตได้แนะน าให้พ่นสาร  methamidophos  ซึ่งสารฆ่า
แมลงดังกล่าวเป็นสารต้องห้ามตามประกาศ และขณะนี สารแนะน ามีเพียง  2 ชนิด คือ lambdacyhalothrin 
และ triazophos ส่วนแมลงศัตรูถั่วเขียวชนิดอ่ืนๆ ยังไม่มีค าแนะน า แต่จะใช้ค าแนะน าอ้างอิงจากแมลงศัตรู
ถั่วเหลือง (กลุ่มวิจัยกีฏและสัตววิทยา,  2553)   
 ปัจจุบันมีการปรับปรุงการแบ่งกลุ่มของสารป้องกันก าจัดแมลงไว้ตามกลไกการออกฤทธิ์หรือต าแหน่ง
ของการออกฤทธิ์ (Mode of Action หรือ Site of Action) ซึ่งจัดกลุ่มโดย Insecticide Resistance Action 
Committee (IRAC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกร นักวิชาการ นักส่งเสริมเกษตร และธุรกิจเคมีเกษตร มี
การแนะน าการใช้สารป้องกันก าจัดแมลงและไร อย่างมีประสิทธิภาพและยั งยืน และเป็นกลยุทธ์ในการจัดการ
ความต้านทานของแมลงไรต่อสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช นอกจากนี แล้วปัจจุบันมีสารเคมีชนิดใหม่ๆที่ขึ น
ทะเบียน รวมทั งสารชีวินทรีย์ สารสกัดจากพืช ซึ่งค่อนข้างมีความเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของแมลงศัตรูพืช 
ขณะเดียวกันก็มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม และศัตรูธรรมชาติ (สุเทพ ,   2552)  การคลุกเมล็ด
พันธุ์ด้วยสารเคมีก่อนปลูกเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช เหมาะส าหรับพืชที่พบการระบาดของ
แมลงศัตรูพืชเป็นประจ า เนื่องจากถั่วเขียวมีแมลงศัตรูมากตั งแต่เริ่มปลูก ดังนั นจึงด าเนินการทดสอบสาร
ประเภทคลุกเมล็ด  
 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือทราบชนิดและอัตราของสารประเภทคลุกเมล็ดส าหรับป้องกันก าจัดแมลงศัตรูถั่วเขียว 
2.เพ่ือหาเทคนิคการใช้สารแนะน าเกษตรกรให้ใช้วิธีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูถั่วเขียวที่เหมาะสม และ
ผสมผสานกับวิธีการอ่ืน 
 



วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 

1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 
2. สารป้องกันก าจัดแมลง ได้แก่ imidacloprid(Provado X 60%FS), imidacloprid(Gaucho 

70%WS) และ thiamethoxam (Cruiser 35%FS) 
3. เครื่องชั่งละเอียด กระบอกตวงสาร และถุงพลาสติกส าหรับคลุกเมล็ด 
4. ไม้หลักและป้ายส าหรับท าเครื่องหมายแปลงทดลอง 

 
วิธีการ           

แบบการวิจัย  วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 5 ซ  า  4 กรรมวิธี คือการคลุกเมล็ดพันธุ์ (Seed 
treatment) ด้วยสารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ ดังนี   

1. imidacloprid 60 % FS   อัตรา 10 มิลลิลิตร/เมล็ด 1 กก. 
2. imidacloprid 70 % WS   อัตรา 5 กรัม/เมล็ด 1 กก. 
3. thiamethoxam 35% FS   อัตรา 10 มลิลิลิตร/เมล็ด 1 กก. 
4. ไม่ใช้สารฆ่าแมลง   
คลุกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ตามกรรมวิธี แล้วปลูกขนาดแปลงย่อย 5 x 5 เมตรระยะระหว่างต้นและแถว 

0.25 x 0.50 เมตร จ านวน 20 แปลงย่อย ท าการตรวจนับเพลี ยอ่อน เพลี ยจักจั่น เพลี ยไฟ แมลงหวี่ขาว และ
แมลงชนิดอ่ืน โดยวิธีสุ่มนับจากถั่วเขียวบริเวณ 4 แถวกลางแปลงย่อย ๆ ละ 10 ต้น  ไม่ตรวจนับแถวริม ท า
การตรวจนับแมลงหลังงอก  ประมาณ 7 วัน จนถึงประมาณ 35 วัน  

    
การบันทึกข้อมูล บันทึกจ านวนแมลงที่พบแต่ละกรรมวิธี บันทึกความสูง บันทึกผลผลิต บันทึก

ผลกระทบของสารทดลองที่มีต่อต้นถั่วเขียว (phytotoxicity) เปรียบเทียบผลการทดลองพ่นสารตามกรรมวิธี
ต่างๆ โดยวิเคราะห์ผลทางสถิติจ านวนแมลงในแต่ละครั งที่ตรวจนับด้วยโปรแกรม IRRISTAT ในกรณีที่การ
ทดลองมีความแปรปรวน (ค่า CV สูง) จะท าการแปลงค่าข้อมูลจ านวนแมลงที่ตรวจนับได้ ด้วยค่า sqaure 
root (x + 0.5) ก่อนวิเคราะห์ผลทางสถิติ  

 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ เริ่มต้น  ตุลาคม 2553 สิ นสุด กันยายน 2556 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 
อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์   

    

 



ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 การทดลอง  ปี 2554 

จ านวนตัวเต็มวัยแมลงหว่ีขาว (ตารางท่ี 1) 

 หลังงอก 7, 14, 21 28 และ 35 วัน พบจ านวนแมลงหวี่ขาวอยู่ระหว่าง 0 - 1.00, 0 – 0.40, 0.60 – 

1.20, 1.00 – 2.00 และ 1.00 – 2.40  ตัว/10 ต้น ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติในแต่ละกรรมวิธี แต่ กรรมวิธีที่มี

การคลุกเมล็ดมีแนวโน้มของจ านวนแมลงหวี่ขาวน้อยกว่าการไม่ใช้สาร 

ตารางท่ี 1 จ านวนแมลงหว่ีขาวในถั่วเขียว จากการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารกรรมวิธีต่างๆ ท่ี อ.ตากฟ้า จ.

นครสวรรค์ปี 2554 
 

กรรมวิธ ี
อัตราการใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อ 
เมลด็พันธ์ุ 1 กก 

จ านวนแมลงหวี่ขาว (ตัว/10 ต้น)1/ 
หลังงอก (วัน) 

7 14 21 28 35 

Imidacloprid 60%FS 
Imidacloprid 70%WS 
Thiamethoxam 35%FS 
ไม่ใช้สาร 

10 
5 
10 
- 

0.60 
0.60 

0 
1.00 

0.20 
0 
0 

0.40 

0.80 
1.00 
0.60 
1.20 

2.00 
2.00 
1.00 
2.00 

1.00 
2.20 
1.80 
2.40 

CV (%) 83.4* 281.7* 90.7* 74.7* 35.4 

 
1/  ค่าเฉลี่ยจาก 5 ซ  า ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % วิเคราะห์โดย วิธี Duncan , S New Multiple Range Test  
* ข้อมูลถูกแปลงค่าด้วย Square root X + 0.5 ก่อนวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

 

จ านวนด้วงหมัดผัก (ตารางท่ี 2) 

 หลังงอก 7 วัน กรรมวิธีที่คลุกเมล็ดด้วยสาร imidacloprid 60%FS, imidacloprid 70%WS และ 

thiamethoxam 35%FS พบด้วงหมัดผักเฉลี่ย 0.20, 0.40 และ 0.40 ตัว/10 ต้น ตามล าดับ ไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติ แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ กรรมวิธีไม่ใช้สารที่พบเฉลี่ย 1.00 ตัว/ 10 ต้น  

 หลังงอก 14 วัน กรรมวิธีที่คลุกเมล็ดด้วยสาร imidacloprid 60%FS, imidacloprid 70%WS และ 

thiamethoxam 35%FS พบด้วงหมัดผักเฉลี่ย 1.60, 3.20 และ 2.20 ตัว/10 ต้น ตามล าดับ ไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติ กรรมวิธีไม่ใช้สารพบเฉลี่ย 3.80 ตัว/10 ต้น มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธีใช้สาร imidacloprid 60%FS และ thiamethoxam 35%FS แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธี

ใช้สาร imidacloprid 70%WS 



 หลังงอก 21 วัน กรรมวิธีที่คลุกเมล็ดด้วยสาร imidacloprid 60%FS, imidacloprid 70%WS และ 

thiamethoxam 35%FS พบด้วงหมัดผักเฉลี่ย 1.80, 1.20 และ 1.20 ตัว/10 ต้น ตามล าดับ ไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติ แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ กรรมวิธีไม่ใช้สารที่พบเฉลี่ย 4.20 ตัว/ 10 ต้น  

 หลังงอก 28 และ 35 วัน กรรมวิธีที่คลุกเมล็ดด้วยสาร imidacloprid 60%FS, imidacloprid 

70%WS และ thiamethoxam 35%FS ไม่พบด้วงหมัดผัก ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับการไม่ใช้

สารที่พบด้วงหมัดผักที่ 28 และ 35 วัน เฉลี่ย 0.60 และ 0.40 ตัว/10 ต้น ตามล าดับ 

 ผลการทดลองในปี 2554 พบว่ากรรมวิธีการคลุกเมล็ดด้วยสารทุกกรรมวิธีมีแนวโน้มในการควบคุม

ประชากรของด้วงหมัดผักในถั่วเขียว ส่วนแมลงอ่ืนๆ ระบาดค่อนข้างต่ า อาจเป็นเพราะมีฝนตกหนัก  
 ส าหรับแมลงชนิดอื่นๆ พบเพลี ยจักจั่น และเพลี ยไฟ แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ตารางท่ี 2 จ านวนด้วงหมัดผักในถั่วเขียว จากการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารกรรมวิธีต่างๆ ที่ อ.ตากฟ้า จ.

นครสวรรค์ ปี 2554 
 

 
กรรมวิธ ี

อัตราการใช้ 
(กรัม หรือ มล ต่อ 
เมลด็พันธ์ุ 1 กก 

จ านวนด้วงหมัดผัก (ตัว/10 ต้น)1/ 
หลังงอก (วัน) 

7 14 21 28 35 

Imidacloprid 60%FS 
Imidacloprid 70%WS 
Thiamethoxam 35%FS 
ไม่ใช้สาร 

10 
5 
10 
- 

0.20 a 
0.40 a 
0.40 a 
1.00 b 

1.60 a 
3.20 ab 
2.20 a 
3.80 b 

1.80 a 
1.20 a 
1.20 a 
4.20 b 

0 a 
0 a 
0 a 

0.60 b 

0 a 
0 a 
0 a 

0.40 b 
CV (%) 97.2* 78.6* 77.4* 157.9* 270.7* 

1/  ค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ  า ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภเ์ดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
วิเคราะหโ์ดย วิธี Duncan , S New Multiple Range Test  
* ข้อมูลถูกแปลงค่าด้วย Square root X + 0.5 ก่อนวิเคราะหผ์ลทางสถิต ิ

การทดลอง  ปี 2555 

จ านวนตัวเต็มวัยแมลงหว่ีขาว (ตารางท่ี 3) 

 หลังงอก 7 และ 12 และ 35 วัน พบจ านวนแมลงหวี่ขาวอยู่ระหว่าง 2.25 - 3.00 และ 0 – 0.50  

ตัว/10 ต้น ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติในแต่ละกรรมวิธี  

 หลังงอก 17 วัน กรรมวิธีคลุกเมล็ดด้วยสาร imidacloprid 70%WS อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ด 1 

กิโลกรัม พบจ านวนแมลงหวี่ขาวน้อยที่สุดเฉลี่ย 1.75 ตัวต่อ 10 ต้น น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารที่พบเฉลี่ย 4.00 ตัวต่อ 10 ต้น ส่วนกรรมวิธีการคลุกเมล็ดด้วยสาร imidacloprid 

60%FS อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม  และ thiamethoxam 35%FS อัตรา10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 

กิโลกรัม  พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 2.50 และ 3.50 ตัวต่อ 10 ต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีทีใ่ช้สาร 



 หลังงอก 22 วัน กรรมวิธีคลุกเมล็ดด้วยสาร imidacloprid 70%WS อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ด 1 

กิโลกรัม พบจ านวนแมลงหวี่ขาวน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.25 ตัวต่อ 10 ต้น รองลงมาคือ thiamethoxam 35%FS 

อัตรา10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม  และ imidacloprid 60%FS อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม  

พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 1.25 และ 1.75 ตัวต่อ 10 ต้น แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธีที่ใช้

สาร ส่วนกรรมวิธีไม่ใช้สารพบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 4.75 ตัวต่อ 10 ต้น มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติกับกรรมวิธีที่มีการใช้สาร  

 หลังงอก 27 วัน กรรมวิธีคลุกเมล็ดด้วยสาร imidacloprid 60%FS อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 

กิโลกรัม พบจ านวนแมลงหวี่ขาวน้อยที่สุดเฉลี่ย 1.00 ตัวต่อ 10 ต้น รองลงมาคือ thiamethoxam 35%FS 

อัตรา10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม  และimidacloprid 70%WS อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม พบ

แมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 1.25 และ 1.50 ตัวต่อ 10 ต้น แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธีที่ใช้สาร 

ส่วนกรรมวิธีไม่ใช้สารพบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 4.50 ตัวต่อ 10 ต้น มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

กับกรรมวิธีที่มีการใช้สาร 

ตารางท่ี 3 จ านวนแมลงหวี่ขาวในถั่วเขียว จากการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารกรรมวิธีต่างๆ ท่ี อ.ตากฟ้า จ.

นครสวรรค์ปี 2555 
 

 
กรรมวิธ ี

อัตราการใช้ 
(กรัม หรือ มล 

ต่อ 
เมลด็พันธ์ุ 1 กก 

จ านวนแมลงหวี่ขาว (ตัว/10 ต้น)1/ 
หลังงอก (วัน) 

7 12 17 22 27 32 

Imidacloprid 60%FS 
Imidacloprid 70%WS 
Thiamethoxam 35%FS 
ไม่ใช้สาร 

10 
5 
10 
- 

2.25 
2.50 
2.75 
3.00 

0.25 
0.50 

0 
0 

2.50 ab 
1.75 a 
3.50 ab 
4.00 b 

1.75 a  
0.25 a 
1.25 a 
4.75 b 

1.00 a 
1.50 a 
1.25 a 
4.50 b 

4.75  
4.75 
6.50 
5.25 

CV (%) 44.0 187.7 43.4 85.5 52.0 44.3 
 
1/  ค่าเฉลี่ยจาก 5 ซ  า ท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภเ์ดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
วิเคราะหโ์ดย วิธี Duncan , S New Multiple Range Test  
* ข้อมูลถูกแปลงค่าด้วย Square root X + 0.5 ก่อนวิเคราะหผ์ลทางสถิต ิ

 
จ านวนเพลี้ยจักจั่น (ตารางท่ี 4) 
 หลังงอก 7 วัน กรรมวิธีคลุกเมล็ดด้วยสาร imidacloprid 70%WS อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม 
พบจ านวนเพลี ยจักจั่นน้อยที่สุดเฉลี่ย 5.75 ตัวต่อ 10 ต้น รองลงมาคือ imidacloprid 60%FS อัตรา 10 
มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม  และthiamethoxam 35%FS อัตรา10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม  พบเพลี ย



จักจั่นเฉลี่ย 6.75 และ 7.25 ตัวต่อ 10 ต้น แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่า งกรรมวิธีที่ใช้สาร ส่วน
กรรมวิธีไม่ใช้สารพบเพลี ยจักจั่นเฉลี่ย 16.50 ตัวต่อ 10 ต้น มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีที่มีการใช้สาร 
 หลังงอก 12 วัน กรรมวิธีคลุกเมล็ดด้วยสาร thiamethoxam 35%FS อัตรา10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 
กิโลกรัม  พบจ านวนเพลี ยจักจั่นน้อยที่สุดเฉลี่ย 4.25 ตัวต่อ 10 ต้น รองลงมาคือ imidacloprid 70%WS 
อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม และimidacloprid 60%FS อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม  พบ
เพลี ยจักจั่นเฉลี่ย 4.75 และ 5.50 ตัวต่อ 10 ต้น แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธีที่ใช้สาร 
ส่วนกรรมวิธีไม่ใช้สารพบเพลี ยจักจั่นเฉลี่ย 14.25 ตัวต่อ 10 ต้น มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีที่มีการใช้สาร 
 หลังงอก 17 วัน กรรมวิธีคลุกเมล็ดด้วยสาร imidacloprid 60%FS อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 
กิโลกรัม  พบจ านวนเพลี ยจักจั่นน้อยที่สุดเฉลี่ย 10.00 ตัวต่อ 10 ต้น รองลงมาคือ thiamethoxam 35%FS 
อัตรา10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม  และimidacloprid 70%WS อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม พบ
เพลี ยจักจั่นเฉลี่ย 11.00 และ 14.00 ตัวต่อ 10 ต้น แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธีที่ใช้สาร 
ส่วนกรรมวิธีไม่ใช้สารพบเพลี ยจักจั่นเฉลี่ย 19.50 ตัวต่อ 10 ต้น มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีที่มีการใช้สาร 
 หลังงอก 22 วัน กรรมวิธีคลุกเมล็ดด้วยสาร imidacloprid 60%FS อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 
กิโลกรัม  และ thiamethoxam 35%FS อัตรา10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม  พบเพลี ยจักจั่นเฉลี่ย 7.00 
และ 7.50 ตัวต่อ 10 ต้น ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
กับกรรมวิธีที่ไม่ใช้สารที่พบเฉลี่ย 12.00 ตัวต่อ 10 ต้น ส่วนการใช้สาร imidacloprid 70%WS อัตรา 5 กรัม
ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม พบเพลี ยจักจั่นเฉลี่ย 14.00 ตัวต่อ 10 ต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สาร  
 หลังงอก 27 วัน กรรมวิธีคลุกเมล็ดด้วยสาร thiamethoxam 35%FS อัตรา10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 
กิโลกรัม  พบจ านวนเพลี ยจักจั่นน้อยที่สุดเฉลี่ย 7.50 ตัวต่อ 10 ต้น รองลงมาคือ imidacloprid 60%FS 
อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม  และimidacloprid 70%WS อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม พบ
เพลี ยจักจั่นเฉลี่ย 7.75 และ 9.00 ตัวต่อ 10 ต้น แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธีที่ใช้สาร 
ส่วนกรรมวิธีไม่ใช้สารพบเพลี ยจักจั่นเฉลี่ย 19.50 ตัวต่อ 10 ต้น มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีที่มีการใช้สาร 
 หลังงอก 32 วัน กรรมวิธีคลุกเมล็ดด้วยสาร thiamethoxam 35%FS อัตรา10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 
กิโลกรัม  พบจ านวนเพลี ยจักจั่นน้อยที่สุดเฉลี่ย 7.25 ตัวต่อ 10 ต้น รองลงมาคือ imidacloprid 70%WS 
อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม และ imidacloprid 60%FS อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม  พบ
เพลี ยจักจั่นเฉลี่ย 10.50 และ 10.75 ตัวต่อ 10 ต้น ส่วนกรรมวิธีไม่ใช้สารพบเพลี ยจักจั่นเฉลี่ย 19.50 ตัวต่อ 
10 ต้น มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่มีการใช้สาร 



ตารางท่ี 4  จ านวนเพลี้ยจักจั่นในถั่วเขียว จากการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารกรรมวิธีต่างๆ ที่ อ.ตากฟ้า จ.

นครสวรรค์ 2555 
 

 
กรรมวิธ ี

อัตราการใช้ 
(กรัม หรือ มล 

ต่อ 
เมลด็พันธ์ุ 1 กก 

จ านวนเพลี ยจักจั่น (ตัว/10 ต้น)1/ 
หลังงอก (วัน) 

7 12 17 22 27 32 

Imidacloprid 60%FS 
Imidacloprid 70%WS 
Thiamethoxam 35%FS 
ไม่ใช้สาร 

10 
5 
10 
- 

6.75 a 
5.75 a 
7.25 a 
16.50 b 

5.50 a 
4.75 a 
4.25 a 
14.25 b 

10.00 a 
14.00 a 
11.00 a 
19.50 b 

7.00 a 
14.00 b 
7.50 a 
12.00 b 

7.75 a 
9.00 a 
7.50 a 
16.25 b 

10.75 b 
10.50 ab 
7.25 a 
19.50 c 

CV (%) 20.6 44.1* 18.4 14.3 24.3 48.6* 
1/  ค่าเฉลี่ยจาก 5 ซ  า ท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภเ์ดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
วิเคราะหโ์ดย วิธี Duncan , S New Multiple Range Test  
* ข้อมูลถูกแปลงค่าด้วย Square root X + 0.5 ก่อนวิเคราะหผ์ลทางสถิต ิ
 

การทดลอง  ปี 2556 

  

จ านวนตัวเต็มวัยแมลงหว่ีขาว (ตารางท่ี 5) 

 หลังงอก 10 วัน กรรมวิธีคลุกเมล็ดด้วยสาร thiamethoxam 35%FS อัตรา10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 

กิโลกรัม และimidacloprid 70%WS อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม พบจ านวนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 0.40 

และ 0.60 ตัวต่อ 10 ต้น น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารที่พบเฉลี่ย 1.60 

ตัวต่อ 10 ต้น ส่วนกรรมวิธีการคลุกเมล็ดด้วยสาร imidacloprid 60%FS อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 

กิโลกรัม  พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 1.00 ตัวต่อ 10 ต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ใช้สาร 

 หลังงอก 15 วัน กรรมวิธีคลุกเมล็ดด้วยสาร thiamethoxam 35%FS อัตรา10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 

กิโลกรัม พบแมลงหวี่ขาวน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.20 ตัวต่อ 10 ต้น รองลงมาได้แก่ imidacloprid 60%FS อัตรา 10 

มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตรและimidacloprid 70%WS อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม พบจ านวนแมลงหวี่ขาว

เฉลี่ย 0.40 และ 0.60 ตัวต่อ 10 ต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธีที่ใช้สาร ส่วนกรรมวิธีไม่ใช้สารที่

พบเฉลี่ย 4.60 ตัวต่อ 10 ต้น มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ใช้สาร 

 หลังงอก 21 วัน กรรมวิธีคลุกเมล็ดด้วยสาร imidacloprid 60%FS อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 

กิโลกรมั  พบแมลงหวี่ขาวน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.20 ตัวต่อ 10 ต้น รองลงมาได้แก่ thiamethoxam 35%FS อัตรา

10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม  และimidacloprid 70%WS อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม พบจ านวน



แมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 0.40 และ 0.60 ตัวต่อ 10 ต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่ างกรรมวิธีที่ใช้สาร ส่วน

กรรมวิธีไม่ใช้สารที่พบเฉลี่ย 5.00 ตัวต่อ 10 ต้น มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่

ใช้สาร 

 หลังงอก 29 วัน กรรมวิธีคลุกเมล็ดด้วยสาร imidacloprid 60%FS อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 

กิโลกรัม  พบแมลงหวี่ขาวน้อยที่สุดเฉลี่ย 2.80 ตัวต่อ 10 ต้น รองลงมาได้แก่ imidacloprid 70%WS อัตรา 

5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม และ thiamethoxam 35%FS อัตรา10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม  พบจ านวน

แมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 3.00 และ 3.20 ตัวต่อ 10 ต้น ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธีที่ใช้สาร 

ส่วนกรรมวิธีไม่ใช้สารที่พบเฉลี่ย 8.60 ตัวต่อ 10 ต้น มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธีที่ใช้สาร 

 หลังงอก 35 วัน กรรมวิธีคลุกเมล็ดด้วยสาร imidacloprid 70%WS อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ด 1 

กิโลกรัม พบแมลงหวี่ขาวน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.60 ตัวต่อ 10 ต้น รองลงมาได้แก่ imidacloprid 60%FS อัตรา 10 

มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม  และ thiamethoxam 35%FS อัตรา10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม  พบ

จ านวนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 0.80 และ 1.60 ตัวต่อ 10 ต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธีที่ใช้สาร ส่วน

กรรมวิธีไม่ใช้สารที่พบเฉลี่ย 4.80 ตัวต่อ 10 ต้น มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่

ใช้สาร 

ตารางท่ี 5 จ านวนแมลงหวี่ขาวในถั่วเขียว จากการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารกรรมวิธีต่างๆ ท่ี อ.ตากฟ้า จ.

นครสวรรค์ปี 2556 
 

 
กรรมวิธ ี

อัตราการใช้ 
(กรัม หรือ มล ต่อ 
เมลด็พันธ์ุ 1 กก 

จ านวนแมลงหวี่ขาว (ตัว/10 ต้น)1/ 
หลังงอก (วัน) 

10 15 21 28 35 

Imidacloprid 60%FS 
Imidacloprid 70%WS 
Thiamethoxam 35%FS 
ไม่ใช้สาร 

10 
5 
10 
- 

1.00 ab 
0.60 a 
0.40 a 
1.60 b 

0.40 a 
0.60 a 
0.20 a 
4.60 b 

0.20 a 
0.60 a 
0.40 a 
5.00 b 

2.80 a 
3.00 a 
3.20 a 
8.60 b 

0.80 a 
0.60 a 
1.60 a 
4.80 b 

CV (%) 24.9* 43.7* 23.8* 22.8* 23.5* 
 
1/  ค่าเฉลี่ยจาก 5 ซ  า ท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภเ์ดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
วิเคราะหโ์ดย วิธี Duncan , S New Multiple Range Test  
* ข้อมูลถูกแปลงค่าด้วย Square root X + 0.5 ก่อนวิเคราะหผ์ลทางสถิต ิ

ผลผลิตและความสูงถั่วเขียว (ตารางที่ 6) 



ผลของทั ง 3 ปี พบว่ากรรมวิธีการคลุกเมล็ดด้วยสารฆ่าแมลงได้ผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่มากกว่าและ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สาร เช่นเดียวกับความสูงต้นที่พบว่ากรรมวิธีการคลุกเมล็ด

ด้วยสารฆ่าแมลงต้นถั่วเขียวมีความสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

กับกรรมวิธีไม่ใช้สาร  

ตารางท่ี 6 ผลผลิตและความสูงของถั่วเขียว จากการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารกรรมวิธีต่างๆ ที่ อ.ตากฟ้า จ.

นครสวรรค์ปี 2554 -2556 
 อัตราการใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อ 
เมลด็พันธ์ุ 1 กก 

ผลผลติ 
(กิโลกรัม/20 ตารางเมตร 

ความสูง 
(เซ็นติเมตร) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
Imidacloprid 60%FS 
Imidacloprid 70%WS 
Thiamethoxam 35%FS 
ไม่ใช้สาร 

10 
5 
10 
- 

1.43 a 
1.25 a 
1.50 a 
0.86 b 

1.40 a 
1.50 a 
1.41 a 
1.00 b 

1.48 a 
1.43 a 
1.48 a 
1.20 b 

46.57 a 
47.61 a 
46.84 a 
34.20 b 

46.19 a 
49.31 a 
45.75 a 
35.38 b 

47.25 a 
48.43 a 
49.26 a 
37.22 b 

CV (%) 8.6 4.4 3.8 4.8 5.6 5.2 
1/  ค่าเฉลี่ยจาก 5 ซ  า ท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภเ์ดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
วิเคราะหโ์ดย วิธี Duncan , S New Multiple Range Test  

การตรวจอาการเกิดพิษของสารต่อพืช (Phytotoxicity) ตลอดการทดลองไม่พบอาการเกิดพิษ
ของสาร ต่อถั่วเขียว 
 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
การทดสอบประสิทธิภาพการคลุกเมล็ดด้วยสารฆ่าแมลง 3 ชนิด ได้แก่ imidacloprid 70%WS 

อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม imidacloprid 60%FS อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม และ
thiamethoxam 35%FS อัตรา10 มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม ผลสรุปได้ว่าทั ง 3 กรรมวิธีมีประสิทธิภาพ
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูถั่วเขียว เช่น แมลงหวี่ขาวยาสูบ เพลี ยจักจั่น และด้วงหมัดผัก นอกจากนี พบว่าการ
คลุกเมล็ดด้วยสารทั ง 3 ชนิดดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้ถ่ัวเขียวเจริญเติบโต (Crop enhancement) โดยได้
ผลผลิตมากกว่า ความสูงต้นสูงกว่าการไม่ใช้สารคลุกเมล็ด 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ได้ค าแนะน าสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูของถั่วเขียว   
2. ใช้เป็นข้อมูลพื นฐานส าหรับจัดท าแปลง GAP ส าหรับการผลิตถั่วเขียว 
3. ใช้เป็นข้อมูลองค์ประกอบส าหรับเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว 

 
ค าขอบคุณ 



 ขอขอบคุณ นางประไม  จ าปาเงิน นางสาวกัญญาภัค ตาแก้วและนางสาววีณา  ทิพย์สุขุม ที่ช่วย
ด าเนินการทดลองและรวบรวมข้อมูลจนผลงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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