
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการผลติมันเทศ 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการผลิตมันเทศ 

    กิจกรรม    :  วิจัยและพัฒนาการผลิตมันเทศ                                                 
กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :   

 

3. 3.ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ      

                                            (sweet potato weevil ; Cylas formicarius Fabricius ) ในมัน 

                                              เทศเพ่ือทดแทนการใช้ฟูราดาน 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Efficacy test of insecticide for controlling sweet potato  

                                         weevil , Cylas formicarius Fabricius 

 4.คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  : นางอุราพร หนูนารถ  สังกดั ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

ผู้ร่วมงาน                  :นางลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์             สังกัด  สถาบันวิจัยพืชสวน   

                                นายสมรวย  รวมชัยอภิกุล           ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

                                นายวรวิช สุดจรติธรรมจรยิางกูล        ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

                                นางสาวสิริกัญญา ขุนวิเศษ          ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5.บทคัดย่อ :การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ , Cylas formicarius 

Fabricius ในมันเทศ ด าเนินการทดลอง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2555- กุมภาพันธุ์ 

2556 และ ระหวา่งเดือน มกราคม – เมษายน 2557 จ านวน 2 การทดลอง ที่แปลงมันเทศ

ของศูนยฺวิจัยพืชสวน  อ.เมือง จ. พิจิตร โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB  มี   4 ซ  า 8 กรรมวิธ ี

ได้แก่ กรรมวิธีใช้สาร cartap 4 % GRR อัตรา 2.8 กิโลกรมัต่อไร่, กรรมวิธีใช้สาร cartap/isoprocarb 

3%/3% GR อัตรา 2.8 กิโลกรมัต่อไร่, กรรมวิธีใช้สาร dinotefuran 1 G  อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่, 

กรรมวิธีใช้สาร fipronil 0.3 % G  อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่, กรรมวิธีพ่นสาร imidacloprid 70 % WG 

อัตรา 2 กรัม /น  า 20  ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร fipronil 10 % SC  อัตรา 20 มิลลิลติรต่อน  า 20 ลิตร 

, กรรมวิธีใช้ไส้เดือนฝอย อัตรา  50,000,000 ตัว/น  า 20  ลิตร/แปลงยอ่ย และกรรมวิธีไม่พ่นสาร  



ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีใช้สาร fipronil 0.3 % G  อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่ และ กรรมวิธีพ่น

สาร imidacloprid 70 % WG อัตรา 2 กรัม /น  า 20  ลิตร มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ในการป้องกันด้วง

งวงมันเทศ  รองลงมาคือกรรมวิธใีช้สาร cartap 4 % GRR    อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่,กรรมวิธีใช้

สาร dinotefuran 1 G  อัตรา 2.8 กิโลกรมัต่อไร่ ,กรรมวิธีพ่นสาร fipronil 10 % SC  อัตรา 20 

มิลลลิิตรต่อน  า 20 ลิตร และกรรมวิธีใช้ไส้เดือนฝอย อัตรา  50,000,000 ตัว/น  า 20  ลิตร/แปลง

ย่อย  ส่วนกรรมวิธีใช้สาร cartap/isoprocarb 3%/3% GR  อัตรา 2.8 กิโลกรมัต่อไร่มีประสิทธิภาพ

ในการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ โดยทุกกรรมวิธีที่ใช้สาร ให้ผลผลิตที่มีคณุภาพ น  าหนักรวม

ของผลผลิตมันเทศ และมเีปอร์เซนตจ์ านวนหัวมันเทศท่ีมคีุณภาพมากกว่ากรรมวิธีไม่ใช้สาร 

และมีจ านวนด้วงงวงมันเทศน้อยกว่ากรรมวิธไีม่ใช้สาร โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สาร และไม่พบอาการเป็นพิษต่อมันเทศในทุกกรรมวิธีที่ใช้สาร 

                              ค ำส ำคัญ  มันเทศ ด้วงงวงมันเทศ ประสิทธิภาพสาร 

ABSTRACT :                        Sweet potato, commercially grown in over 100 countries, is         

one of the ten most important staple crops in the world. On 

the other hand, sweet potato weevil is a major pest of sweet 

potato in most areas of cultivation. The feeding of the insect 

induces the production of toxin sesquiterpenes, which causes 

an extremely bitter taste of sweet potato making it unfit for 

consumption.  Efficacy of various insecticides for controlling 

Sweet potato weevil; Cylas formicarius Fabricius on sweet 

potato in Phichit Province between November 2012 to 

February 2013 and January to April 2014 was conducted. The 

treatments include cartap 4% GR, cartap/isoprocarb 3%/3%, 

dinotefuran 1 G, fipronil 0.3 % G,  imidacloprid 70 % WG, 

fipronil 10 % SC, and Steinernema carpocapsae at the rate of 

2.8 kg./rai, 2.8 kg./rai,  2.8 kg./rai, 2.8 kg./rai, 2 grams, 20 ml/20 

li. of water and 50,000,000 no./20 li. of water, respectively, 

and untreated (control).  The trial was conducted using the 

RCB design, replicated 4 times. Results of the study showed 

that fipronil 0.3 % G at the rate 2.8 kg./rai and imidacloprid 

70% WG at the rate 2 grams/20 li. of water gave the highest 



production of good quality sweet potato tubers in terms 

weight and percentage.  These was followed by cartap 4% GR 

at the rate 2.8 kg./rai, dinotefuran 1 G at the rate 2.8 kg./rai, 

fipronil 10% SC at the rate 20 ml /20 li. of water and 

Steinernema carpocapsae at the rate 50,000,000 no./20 li. of 

water. No phytotoxicity effect was also observed on sweet 

potato treated with different insecticides. 

                                   Key word : sweet potato, sweet potato weevil , efficacy,   

                                    control 

6.ค าน า                 :  มันเทศ (sweet potato, Ipomoea batatas L.) เป็นพืชอาหารที่มี

ความส าคัญอันดับ 7 ของโลก รองจากข้าวสาลี ข้าว ข้าวโพด มันฝรั่ง ข้าว

บาร์เลย์ และมันส าปะหลัง มีถิ่นก าเนิดในเขตร้อนแถบอเมริกากลางและ

อเมริกาใต้ มันเทศเป็นพืชหัวที่ปลูกง่าย ปลุกได้ในดินแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะ

เป้นดินเหนียว ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ในประเทศไทยนิยมปลูกตลอดปีทั่ว

ทุกภาคของประเทศ  แหล่งปลูกเพ่ือเป็นการค้าท่ีส าคัญในประเทศไทยมี 

เชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก หนองคาย อุบลราชธานี ศรีษะเกษ 

บุรีรัมย์อยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม ปราจีนบุรี ระยอง ตราด 

นครราชสีมา และพัทลุง พันธุ์มันเทศที่ปลูกเป็นการค้าจะมีอายุการเก็บ

เกี่ยวประมาณ 4-6 เดือน และปลูกต่อเนื่องกันตลอดทั งปี ปัญหาที่ส าคัญใน

การผลิตมันเทศที่ส าคัญที่สุด ได้แก่ ด้วงงวงมันเทศ, Cylas formicarius 

Fabricius  ( Colepotera  : Curculionidae)  ซึ่งเป็นแมลงศัตรูส าคัญที่

พบท าลายเฉพาะพืชในวงศ์เดียวกับมันเทศเท่านั น พบท าลายส่วนเถา และ

หัวมันเทศ พบระบาดทั่วทุกภาคของประเทศไทยและในเขตร้อนทั่วทุกแห่ง

ในโลก ที่มีการปลุกมันเทศ การท าลายของด้วงงวงมันเทศเพียงเล็กน้อย ท า

ให้มันเทศมีหัวน้อยลง หัวมีคุณภาพต่ า มีกลิ่นเหม็น และมีรสขม ไม่เป็นที่

ต้องการของผู้บริโภค  ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต ในปัจจุบัน

เกษตรกรมีการใช้สารฆ่าแมลงในกลุ่ม Orgonophosphate และฟูราดาน 

มากที่สุด จากปัญหาดังกล่าวจึงท าการทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีในการ



ป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ   เพื่อให้ได้สารที่มีประสิทธิภาพดี และ

ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ได้ผลผลิตมันเทศที่มีคุณภาพ 

และไม่มีพิษตกค้างในผลผลิต 

7วิธีด าเนินการ                         :  

   อุปกรณ์ 

  -  แปลงมันเทศ พันธุ์ พจ.265-1  

 -  เครือ่งพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง 

 -  สารฆ่าแมลง cartap 4% GR, cartap/isoprocarb 3%/3% GR , 

fipronil 0.3 % G , dinotefuran 1 G, imidacloprid 70% WG , 

fipronil 10 % SC และ   ไส้เดือนฝอย       

    -  สารป้องกันก าจัดโรคพืช  

    -  ปุ๋ยเคม ี,ปุ๋ยคอก 

    - แว่นขยาย 

    - อุปกรณ์ในการนับแมลง 

วางแผนการทดลองแบบ RCBD  มี 4 ซ  า 8 กรรมวิธี ดังนี    

 กรรมวิธีที่ 1 cartap 4 % GR            อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่  

 กรรมวิธีที่ 2 cartap/isoprocarb 3%/3% GR  อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่  

 กรรมวิธีที่ 3 dinotefuran 1 G                  อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่  

กรรมวิธีที่ 4 fipronil 0.3 % G                     อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่  

 กรรมวิธีที่ 5 imidacloprid 70 % WG      อัตรา 2 กรัม /น  า 20  ลติร  

 กรรมวิธีที่ 6 fipronil 10 % SC                  อัตรา 20 มิลลิลิตร /น  า 20  

ลิตร 



 กรรมวิธีที่ 7 ไส้เดือนฝอย                   อัตรา  50,000,000 ตัว/น  า 

20  ลิตร/แปลงย่อย 

 กรรมวิธีที่ 8 ไม่พ่นสาร   

วิธีกำร   

ด าเนินการทดลองในแปลงปลูกมันเทศของศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร   ขนาด

แปลงย่อย 24 ตารางเมตร  โดยไถตากดินไว้ 1 สัปดาห์ ก่อนปลูกท าการจุ่ม

เถามันเทศ ด้วยสาร thaimethoxam อัตรา 2 กรัมต่อน  า 20 ลิตร นาน 5 

นาที เมื่อมันเทศ มีอายุ 1 เดือน พ่นสารฆ่าแมลงบริเวณโคนต้น ด้วยอัตรา 

160 ลิตร/ไร่ ทุกสัปดาห์ และใช้สารฆ่าแมลงครั งสุดท้ายก่อนเก็บผลผลิต 2 

สัปดาห์ กรณีสาร fipronil 0.3% G  , cartap 4 % GR    , 

cartap/isoprocarb 3%/3% GR และ dinotefuran 1 G ใช้วิธีรองก้นหลุม 

ก่อนปลูก และโรยรอบๆ โคนต้นทุก ๆ 1 เดือน ( 1 ไร่มี  2,800 เถา ระยะ

ปลูก 30 x 50 cm. ) ท าการเปรียบเทียบการท าลายของด้วงงวงมันเทศ 

ระหว่างแปลงใช้สารและไม่ใช้สาร โดยตรวจนับหัวที่ถูกท าลายและไม่ถูก

ท าลาย  น  าหนักผลผลิตที่ได้คุณภาพ และ สุ่มมาตรวจนับจ านวนด้วงงวงมัน

เทศทั งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จ านวน 10 หัวต่อแปลงย่อย น าข้อมูลที่ได้มา

ค านวณเปอร์เซ็นต์หัวดี น  าหนักผลผลิต และจ านวนด้วงที่พบ น าข้อมูลที่ได้

ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ   พร้อมทั งบันทึกอาการเป็นพิษต่อพืช  

  

          เวลำและสถำนที่ 

                เวลา     พฤศจิกายน 2555 – มีนาคม 2556 

                           มกราคม  – เมษายน 2557 

                สถานที่  แปลงปลูกมันเทศของศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร  จ. 

พิจิตร 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์  (เป็นส่วนส าคัญของการท างานวิจัย) 

                                       ค่ำเฉลี่ยของน  ำหนักผลผลิตดีที่มีคุณภำพของมันเทศ (ตำรำงท่ี 1 ) 



                                         จากการด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัด

ด้วงงวงมันเทศ พบว่าทุกกรรมวิธีที่ใช้สาร น  าหนักผลผลิตของมันเทศที่มี

คุณภาพดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 17.50 – 30.00 กิโลกรัม/แปลงย่อย  ซึ่งมี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่มีน  าหนัก

ผลผลิตดีของมันเทศเฉลี่ย 10.45 กิโลกรัม/แปลงย่อย   เมื่อเปรียบเทียบ

ระหว่างกรรมวิธี พบว่ากรรมวีที่ใช้สาร dinotefuran 1 G อัตรา 1 กรัม/ 

หลุมปลูก และ fipronil  0.3 % G อัตรา 1 กรัม/ หลุมปลูก  มีน  าหนัก

ผลผลิตดีของมันเทศเฉลี่ยดีที่สุดคือ 30.00 และ 28.53  กิโลกรัม/แปลงย่อย 

ตามล าดับ รองลงมาคือ กรรมวิธีใช้สาร imidacloprid 70 % WG อัตรา 2 

กรัม /น  า 20  ลิตร fipronil 10 % SC อัตรา 20 มิลลิลิตร /น  า 20  ลิตร, 

สาร cartap 4 % GR    อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่   และกรรมวิธี 

cartap/isoprocarb 3%/3% GR    อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่     มี

น  าหนักผลผลิตดีของมันเทศรองลงมาเฉลี่ย 26.23, 24.53 ,23.65 และ 

22.90 กิโลกรัม/แปลงย่อย ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธี ไส้เดือนฝอย อัตรา  

50,000,000 ตัว/น  า 20  ลิตร/แปลงย่อย มีน  าหนักผลผลิตดีของมันเทศ 

เฉลี่ย 17.50 กิโลกรัม/แปลงย่อย โดยทุกกรรมวิธีที่ใช้สารให้น  าหนักผลผลิต

ที่ดีและมีคุณภาพมากกว่าและมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธีไม่พ่นสาร 

                                      ค่ำเฉลี่ยของน  ำหนักผลผลิตรวมของมันเทศ (ตำรำงที่ 1 ) 

                                        จากการด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัด

ด้วงงวงมันเทศ พบว่าน  าหนักผลผลิตรวมของมันเทศ ทุกกรรมวิธีที่ใช้สารฆ่า

แมลง มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10.98 – 30.00 กิโลกรัม/แปลงย่อย  เมื่อ

เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีพบว่า พบว่ากรรมวีที่ใช้สาร cartap 4 % GR    

อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่   , สาร dinotefuran 1 G อัตรา 1 กรัม/ หลุม

ปลูก , สาร fipronil 0.3% G อัตรา 1 กรัม/หลุมปลูก, สาร imidacloprid 

70 % WG อัตรา 2 กรัม /น  า 20  ลิตร และ สาร  fipronil 10 % SC  มี

น  าหนักผลผลิตรวมเฉลี่ย 24.90 , 30.00, 28.65, 26.55  และ 23.20 

กิโลกรัมต่อ 24 ตารางเมตร ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าและแตกต่างมางสถิติกับ

กรรมวิธีไม่ใช้สาร ซึ่งมีน  าหนักรวมเฉลี่ย 10.98 กิโลกรัมต่อ 24 ตารางเมตร 



ส่วนกรรมวิธีใช้สาร cartap/isoprocarb 3%/3% GR    อัตรา 2.8 

กิโลกรัมต่อ 1 ไร่    และกรรมวิธีที่ใช้ไส้เดือนฝอย อัตรา  50,000,000 ตัว/

น  า 20  ลิตร/แปลงย่อย มีน  าหนักผลผลิตรวมเฉลี่ย22.80 และ 21.15 

กิโลกรัม/24 ตารางเมตร  ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับ

กรรมวิธีที่ไม่ใช้สาร     

                                       ค่ำเฉลี่ยของจ ำนวนหัวที่มีคุณภำพดี  (ตำรำงที่ 1 ) 

                                        จากการสุ่มนับจ านวนหัวมันเทศที่มีคุณภาพดี ทุกกรรมวิธีที่ใช้สาร มีจ านวน

หัวมันเทศที่มีคุณภาพดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 24.58 – 49.64 เปอร์เซนต์  

ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่มี

จ านวนหัวมันเทศที่มีคุณภาพดีเฉลี่ย 1.56 เปอร์เซ็นต์   เมื่อเปรียบเทียบ

ระหว่างกรรมวิธี พบว่ากรรมวีที่ใช้สาร พบว่า กรรมวิธีการใข้ไส้เดือนฝอย 

อัตรา  50,000,000 ตัว/น  า 20  ลิตร/แปลงย่อย มีจ านวนหัวมันเทศที่มี

คุณภาพดีเฉลี่ยมากสุด คือ 49.64 เปอร์เซ็นต์   รองลงมาคือ กรรมวิธีใช้สาร  

imidacloprid 70 % WG อัตรา 2 กรัม /น  า 20  ลิตร กรรมวีที่ใช้สาร 

cartap 4 % GR    อัตรา 1 กรัม/หลุม,สาร fipronil 0.3% G อัตรา 2.8 

กิโลกรัมต่อ 1 ไร่   และสาร  fipronil 10 % SC  มีจ านวนหัวมันเทศที่มี

คุณภาพดีเฉลี่ย 40.97, 30.22, 33.35 และ 33.02  เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ 

ส่วนกรรมวิธีใช้สาร cartap/isoprocarb 3%/3% GR    อัตรา 2.8 

กิโลกรัมต่อ 1 ไร่    และ สาร dinotefuran 1 G อัตรา 1 กรัม/ หลุมปลูก 

มีจ านวนหัวมันเทศที่มีคุณภาพดีเฉลี่ย 24.58 และ 25.56  เปอร์เซ็นต์  

ตามล าดับ 

                                       จ ำนวนเฉลี่ยด้วงงวงที่พบในผลผลิตมันเทศ (ตำรำงท่ี 2 ) 

  

                                         จากการด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดด้วง

งวงมันเทศ พบว่าทุกกรรมวิธีที่ใช้สารพบจ านวนด้วงงวงมันเทศเฉลี่ย 29.00 

– 67.50 ตัว/ 10 หัว น้อยกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไม่ใช้สาร 

ที่พบจ านวนด้วงงวงมันเทศ เฉลี่ย 380.50  ตัว/ 10 หัว เมื่อเปรียบเทียบ

ระหว่างกรรมวิธีที่ใช้สารพบว่า กรรมวิธีที่ใช้สาร cartap 4 % GR      อัตรา 



1 กรัม/หลุมปลูก, กรรมวิธีที่ใช้สาร cartap/isoprocarb 3%/3% อัตรา 2.8 

กิโลกรัมต่อ 1 ไร่   , กรรมวิธีที่ใช้สาร dinotefuran 1 G              

อัตรา 1 กรัม/ หลุมปลูก, กรรมวิธีที่ใช้สาร fipronil 0.3 % G  อัตรา 1 กรัม/ 

หลุมปลูก, กรรมวิธีพ่นสาร imidacloprid 70 % WG  อัตรา 2 กรัม /น  า 20  

ลิตร ,กรรมวิธีพ่นสาร fipronil 10 % SC  อัตรา 20 มิลลิลิตร /น  า 20  ลิตร 

และ   กรรมวิธีที่ใช้ ไส้เดือนฝอย อัตรา  50,000,000 ตัว/น  า 20  ลิตร/

แปลงย่อย พบจ านวนด้วงงวงมันเทศเฉลี่ย 67.50,38.75, 50.50, 

35.50,53.50, 29.00 และ 63.00  ตัว/ 10 หัว  ตามล าดับ  

ผลกำรด ำเนินกำรทดลองในปี 2557 

                                     ค่ำเฉลี่ยของน  ำหนักผลผลิตดีที่มีคุณภำพของมันเทศ (ตำรำงท่ี 3 ) 

               จากการด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัด

ด้วงงวงมันเทศ พบว่าทุกกรรมวิธีที่ใช้สาร น  าหนักผลผลิตของมันเทศที่มี

คุณภาพดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  26.60 – 72.33 กิโลกรัม/24 ตารางเมตร   

ซึ่งมากกว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่มี

น  าหนักผลผลิตที่มีคุณภาพดีของมันเทศเฉลี่ย 1.48 กิโลกรัม/24 ตารางเมตร     

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธี พบว่ากรรมวีที่ใช้สาร fipronil 0.3 % G 

อัตรา 1 กรัม/ หลุมปลูก มีน  าหนักผลผลิตที่มีคุณภาพดีของมันเทศเฉลี่ยมาก

ที่สุดคือ 72.13 กิโลกรัม/24 ตารางเมตร     รองลงมาคือ กรรมวิธีพ่นสาร 

fipronil 10 % SC  อัตรา 20 มิลลิลิตร /น  า 20  ลิตร และ กรรมวิธีที่ใช้ 

ไส้เดือนฝอย อัตรา  50,000,000 ตัว/น  า 20  ลิตร/แปลง มีน  าหนักผลผลิตที่

มีคุณภาพดีของมันเทศเฉลี่ย 49.45 และ 42.15 กิโลกรัม/24 ตารางเมตร 

ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีใช้สาร cartap 4 % GR    อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อ 1 

ไร่   กรรมวิธีใช้สาร cartap/isoprocarb 3%/3% GR    อัตรา 2.8 กิโลกรัม

ต่อ 1 ไร่   กรรมวิธีใช้สาร dinotefuran 1 G อัตรา 1 กรัม/ หลุมปลูก    

และ กรรมวิธีพ่นสาร imidacloprid  70 % WG  อัตรา 2 กรัม /น  า 20  

ลิตร มีน  าหนักผลผลิตที่มีคุณภาพดีของมันเทศเฉลี่ย  29.88, 26.60, 32.55 

และ  28.78 กิโลกรัม/24 ตารางเมตร     ตามล าดับ โดยทุกกรรมวิธีที่ใช้สาร



ให้น  าหนักผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพมากกว่าและมีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร 

                                       ค่ำเฉลี่ยของน  ำหนักผลผลิตรวมของมันเทศ (ตำรำงท่ี 1 ) 

               จากการด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัด

ด้วงงวงมันเทศ พบว่าน  าหนักผลผลิตรวมของมันเทศ ทุกกรรมวิธีที่ใช้สารฆ่า

แมลง มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 53.38 – 94.25 กิโลกรัม/24 ตารางเมตร  ซ่ึง

มากกว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่มี

น  าหนักผลผลิตรวมของมันเทศเฉลี่ย 21.50 กิโลกรัม/24 ตารางเมตร    เมื่อ

เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธี พบว่ากรรมวีที่ใช้สาร fipronil 0.3 % G อัตรา 

1 กรัม/ หลุมปลูก มีน  าหนักผลผลิตรวมเฉลี่ยมากที่สุดคือ 94.25 กิโลกรัม/

24 ตารางเมตร     รองลงมาคือ กรรมวิธีใช้สาร dinotefuran 1 G อัตรา 1 

กรัม/ หลุมปลูก กรรมวิธีพ่นสาร imidacloprid  70 % WG  อัตรา 2 กรัม /

น  า 20  ลิตร และกรรมวิธีที่ใช้ ไส้เดือนฝอย อัตรา  50,000,000 ตัว/น  า 20  

ลิตร/แปลง ซึ่งมีน  าหนักผลผลิตรวมเฉลี่ย 71.30, 72.05 และ 81.93 

กิโลกรัม/24 ตารางเมตร     ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีใช้สาร cartap 4 % GR    

อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่   กรรมวิธีใช้สาร cartap/isoprocarb 3%/3% 

GR    อัตรา 1 กรัม/หลุมปลูก, และ  กรรมวิธีพ่นสาร fipronil 10 % SC  

อัตรา 20 มิลลิลิตร /น  า 20  ลิตร มีน  าหนักผลผลิตรวมเฉลี่ย 65.38, 53.40 

และ  53.38  กิโลกรัม/24 ตารางเมตร     ตามล าดับ  

                                     ค่ำเฉลี่ยของจ ำนวนหัวที่มีคุณภำพดี  (ตำรำงที่ 3 ) 

                                        จากการสุ่มนับจ านวนหัวมันเทศที่มีคุณภาพดี ทุกกรรมวิธีที่ใช้สาร มีจ านวน

หัวมันเทศที่มีคุณภาพดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 30.75 – 86.13 เปอร์เซนต์  

ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่มี

จ านวนหัวมันเทศที่มีคุณภาพดีเฉลี่ย 1.64 เปอร์เซ็นต์   เมื่อเปรียบเทียบ

ระหว่างกรรมวิธี พบว่ากรรมวีที่ใช้สาร พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร fipronil 10 

% SC  อัตรา 20 มิลลิลิตร /น  า 20  ลิตร และกรรมวีธีที่ใช้สาร cartap 4 

% GR    อัตรา 1 กรัม/หลุม มีจ านวนหัวมันเทศที่มีคุณภาพดีเฉลี่ยมากสุด 

คือ 86.13 และ 70.47 เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ รองลงมาคือ กรรมวิธีใช้สาร 



fipronil 0.3 % G อัตรา 1 กรัม/ หลุมปลูก กรรมวิธีพ่นสาร  

imidacloprid 70 % WG อัตรา 2 กรัม /น  า 20  ลิตร และ กรรมวิธีการใข้

ไส้เดือนฝอย อัตรา  50,000,000 ตัว/น  า 20  ลิตร/แปลง มีจ านวนหัวมัน

เทศที่มีคุณภาพดีเฉลี่ย 57.30, 48.44 49.64 และ 40.43  เปอร์เซ็นต์  

ตามล าดับ   ส่วนกรรมวิธีที่ใช้สารcartap/isoprocarb 3%/3% GR    

อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่   และกรรมวิธีใช้สาร dinotefuran 1 G อัตรา 

1 กรัม/ หลุมปลูก 34.32 และ 30.75 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  

                                     จ ำนวนเฉลี่ยด้วงงวงท่ีพบในผลผลิตมันเทศ (ตำรำงที่ 4 )  

                                          จากการด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัด

ด้วงงวงมันเทศ พบว่าทุกกรรมวิธีที่ใช้สารพบจ านวนด้วงงวงมันเทศเฉลี่ย 

88.75-270.50 ตัว/ 10 หัว น้อยกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไม่

ใช้สาร ที่พบจ านวนด้วงงวงมันเทศ เฉลี่ย 629.25  ตัว/ 10 หัว เมื่อ

เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่ใช้สารพบว่า กรรมวิธีใช้สาร cartap 4 % GR      

อัตรา 1 กรัม/หลุมปลูก, กรรมวิธีที่ใช้สาร cartap/isoprocarb 3%/3% 

อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่   , กรรมวิธีที่ใช้สาร dinotefuran 1 G อัตรา 1 

กรัม/ หลุมปลูกม กรรมวิธีที่ใช้สาร fipronil 0.3 % G  ,กรรมวิธีพ่นสาร 

imidacloprid 70 % WG  อัตรา 2 กรัม /น  า 20  ลิตร , กรรมวิธีพ่นสาร 

fipronil 10 % SC  อัตรา 20 มิลลิลิตร /น  า 20  ลิตร และกรรมวิธีการใข้

ไส้เดือนฝอย อัตรา  50,000,000 ตัว/น  า 20  ลิตร/แปลงย่อย พบจ านวน

ด้วงงวงมันเทศเฉลี่ย 228.00, 260.00, 228.75, 100.00, 270.50  และ 

88.75  ตัว/ 10 หัว  ตามล าดับ  

           ตัวเต็มวัยของด้วงงวงมันเทศเป็นแมลงปีกแข็งขนาดเล็ก ล าตัวส่วนปีกมีสี

น  าเงินเข้มเป็นมัน บริเวณอกและขามีสีอิฐแดง ส่วนหัวยื่นยาวออกมาเป็น

งวงและโค้งลง ปีกคู่แรกแข็งกว่าล าตัว ล าตัวยาวประมาณ 5.0-6.5 

มิลลิเมตร กว้าง 1 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ 

บริเวณหัวและเถามันเทศ ในรอยเจาะใต้ผิวเปลือก ถ้าเป็นเถามันเทศ

แมลงจะวางไข่ใกล้ตาและก้านใบ ไข่มีสีครีม ด้านหัวแหลม ท้ายกว้าง

รูปร่างรีๆ คล้ายไข่ไก่ ผิวเรียบแต่ไม่เป็นมัน เปลือกไข่บางมากและแตก



ง่าย ขนาดของไข่กว้างยาวเฉลี่ย 0.44 x 1.61 มิลลิเมตร ปกติไข่จะไม่

เปลี่ยนสี ระยะไข่ใกล้ฟักจะมองเห็นหัวของตัวหนอนมีสีด าด้านบนของไข่ 

ระยะไข่ของด้วงงวงมันเทศประมาณ 4-5 วัน หนอนที่ฟักออกจากไข่

ใหม่ๆ จะมีสีขาวไม่มีขา ล าตัวอ่อนบางสามารถมองเห็นอวัยวะภายในได้ 

หัวมีสีน  าตาล ล าตัวงอเล็กน้อย ระยะหนอนประมาณ 11-13 วัน หนอนมี 

3 ระยะ หนอนวัยที่ 1 มักพบท าลายบริเวณผิวมันเทศลึกประมาณ 0.5 

เซนติเมตร หนอนวัยที่ 2 ท าลายลึกกว่าหนอนวัยที่ 1  และหนอนวัยที่ 3 

จะท าลายลึกกว่าหนอนวัยที่ 1 และ 2 หัวมันเทศที่ถูกท าลายและเสียหาย

มักเกิดจากหนอนวัย 3 หนอนขนาดโตเต็มที่ยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร 

หนอนจะเข้าดักแด้บริเวณหัวและเถามันเทศ   ดักแด้ระยะแรกมีสีขาว 

ต่อมาตา ปีก และขาจะเปลี่ยนเป็นสีด า ล าตัวมีสีค่อนข้างเหลือง ส่วนท้อง

มองเห็นไม่ชัด และเคลื่อนไหวได้  ขนาดดักแด้เฉลี่ย 5 มิลลิเมตร ระยะ

ดักแด้ 5-6 วัน มักพบดักแด้ภายในบริเวณหัวและเถามันเทศที่ถูกท าลาย  

ตัวเต็มวัยด้วงงวงมันเทศที่ออกจากดักแด้ใหม่ๆ จะอาศัยอยู่ภายในหัว 

และเถามันเทศประมาณ 1-2 วัน หลังจากนั นจึงออกมาภายนอก   พบว่า   

ในสภาพที่มีอาหารตัวเต็มวัยสามารถมีอายุได้นานถึง 40-53 วัน เพศผู้มี

อายุยาวนานกว่าเพศเมีย แต่ในสภาพที่ไม่มีอาหารแมลงจะมีอายุเพียง 

10 วันเท่านั น การแพร่ระบาดเข้าท าลาย     ด้วงงวงมันเทศ จัดเป็น

แมลงศัตรูที่ส าคัญที่สุดของมันเทศ โดยตัวเต็มวัยจะท าลายทุกส่วนของพืช 

ในขณะที่ตัวหนอนท าลายในหัวและเถา ส าหรับหัวมันเทศที่ถูกด้วงงวง 

ท าลายจะมีลักษณะเป็นทางคดเคี ยว มีสีเขียวและสีด า แม้ถูกท าลายเพียง

เล็กน้อยก็ไม่สามารถรับประทานได้ เพราะมีกลิ่นเหม็นและรสขม หัวมัน

เทศที่ถูกท าลายรุนแรงบางครั งเน่าและมี กลิ่นเหม็น ในช่วงเดือนแรก

จะพบด้วงงวงมันเทศท าลายมันเทศเฉพาะบริเวณต้นและเถา

 เท่านั น เมื่อมันเทศอายุ 1 ½  เดือน ซึ่งเป็นระยะเริ่มมีหัว จะพบด้วงงวง

มันเทศเริ่มเข้าท าลาย  แต่บางแหล่งปลูกก็พบเมื่ออายุ 2-2 ½ เดือน 

ทั งนี ขึ นอยู่กับแหล่งปลูกและความรุนแรงของการ ระบาด การ

แพร่กระจายของด้วงงวงมันเทศมีแนวโน้มว่าเป็นแบบรวมกลุ่ม ตัวเต็มวัย

ด้วงงวง มันเทศชอบออกบินในช่วงเวลา 20.00 -21.00 น.ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นเพศผู้ ส่วนช่วงเช้า (8.00-9.00 น.) และกลางวัน (12.00-13.00 น.) 



ไม่พบตัวเต็มวัยออกบิน จ านวนตัวเต็มวัยจะพบมาก ขึ น เมื่อพืชอายุมาก

ขึ นและพบสูงสุดในช่วงเก็บเกี่ยวมันเทศ  ศัตรูธรรมชาติของด้วงงวงมัน

เทศ ที่พบ ได้ แก่ แตนเบียนหนอน  (Rhaconotus sp.) ซึ่งส่วนใหญ่

พบท าลายหนอนที่อยู่บริเวณ เถามันเทศเหนือดินเท่านั น ไม่พบ

ท าลายหนอนที่หัวมันเทศ แต่ความเสียหายของมันเทศนั น เกิดจากการ

ท าลายของแมลงที่หัวมันเทศ ซึ่งแตนเบียนไม่สามารถเข้าท าลายหนอนได้   

ดังนั น แตนเบียนชนิดนี จึงไม่สามารถควบคุมการระบาดของด้วงงวงมัน

เทศได้  เชื อราขาว Beauveria  bassiana และ ไส้เดือนฝอย 

Steinernema carpocapsae และ Heterorhabdtis sp. เป็นศัตรู

 ธรรมชาติของด้วงงวงมันเทศ ซึ่งท าให้ด้วงงวงมันเทศตายภายใน 24-48 

ชั่วโมง ตามล าดับ (สมศักดิ์ และคณะ, 2554) 

                                      จากผลการด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลง สารสกัดจาก

สะเดา และไส้เดือนฝอย ในการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ พบว่า 

fipronil อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัด

ด้วงงวงมันเทศ รองลงมาได้แก่ azinphos methyl อัตรา 60 มล./น  า 

20ลิตร( ปิยรัตน์ เขียนมีสุข ,2538  )ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์,2543 ได้

ท าการศึกษาประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงและสารสกัดจากสะเดาในการ

ป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ พบว่า Zetamethrin ให้ผลดีในการป้องกัน

ก าจัดด้วงงวงมันเทศ รองลงมาคือ fipronil, carbosulfan และ 

chorpyrifos  และ ในปี 2544 ได้ท าการทดสอบการใช้สารฆ่าแมลงและ

เชื อจุลินทรีย์  ที่จังหวัดอุทัยธานี พบว่า carbosulfan อัตรา 100 มล./

น  า 20 ลิตร ได้ผลดีที่สุด ส่วนที่จังหวัด สุพรรณบุรี พบว่า fipronil อัตรา 

30 มล./น  า 20 ลิตรให้ผลดีที่สุดในการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

        ประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ , Cylas 

formicarius Fabricius ในมันเทศ โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB  มี   

4 ซ  า 8 กรรมวิธี ได้แก ่กรรมวิธีใช้สาร cartap 4 % GR อัตรา 2.8 กิโลกรัม



ต่อไร่, กรรมวิธีใช้สาร cartap/isoprocarb 3%/3% GR อัตรา 2.8 

กิโลกรัมต่อไร่, กรรมวิธีใช้สาร dinotefuran 1 G  อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่, 

กรรมวิธีใช้สาร fipronil 0.3 % G  อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่, กรรมวิธีพ่น

สาร imidacloprid 70 % WG อัตรา 2 กรัม /น  า 20  ลิตร, กรรมวิธีพ่น

สาร fipronil 10 % SC  อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร , กรรมวิธีใช้

ไส้เดือนฝอย อัตรา  50,000,000 ตัว/น  า 20  ลิตร/แปลงย่อย และกรรมวิธี

ไม่พ่นสาร  ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีใช้สาร fipronil 0.3 % G  อัตรา 

2.8 กิโลกรัมต่อไร่ และ กรรมวิธีพ่นสาร imidacloprid 70 % WG อัตรา 2 

กรัม /น  า 20  ลิตร มีประสิทธิภาพดีที่สุด ในการป้องกันด้วงงวงมันเทศ  

รองลงมาคือกรรมวิธีใช้สาร cartap 4 % GR    อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่,

กรรมวิธีใช้สาร dinotefuran 1 G  อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่ ,กรรมวิธีพ่น

สาร fipronil 10 % SC  อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร และกรรมวิธีใช้

ไส้เดือนฝอย อัตรา  50,000,000 ตัว/น  า 20  ลิตร/แปลงย่อย  ส่วน

กรรมวิธีใช้สาร cartap/isoprocarb 3%/3% GR  อัตรา 2.8 กิโลกรัมต่อไร่

มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ โดยทุกกรรมวิธีที่ใช้สาร 

ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ น  าหนักรวมของผลผลิตมันเทศ และมีเปอร์เซนต์

จ านวนหัวมันเทศที่มีคุณภาพมากกว่ากรรมวิธีไม่ใช้สาร และมีจ านวนด้วง

งวงมันเทศน้อยกว่ากรรมวิธีไม่ใช้สาร โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สาร และไม่พบอาการเป็นพิษต่อมันเทศในทุก

กรรมวิธีที่ใช้สาร 

  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมาย 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : - 

 

      12.เอกสารอ้างอิง :         

          ปิยรัตน์ เขียนมีสุข  2538 การศึกษาประสิทธิภาพ ของสารฆ่า   

แมลง สารสกัดจากสะเดา และไส้เดือนฝอยในการป้องกันก าจัด



ด้วงงวงมันเทศ ในรายงานผลการวิจัยกลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูผัก

ไม้ดอกและไม้ประดับ กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร. 

ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ 2543 ประสิทธิภาพ ของสารฆ่าแมลง สาร

สกัดจากสะเดาในการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ ในรายงาน

ผลการวิจัยกลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูผักไม้ดอกและไม้ประดับ กอง

กีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร.น.129 

ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ 2544 การทดสอบการใช้สารฆ่าแมลง และ

เชื้อจุลินทรีย์ในการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ ในรายงาน

ผลการวิจัยกลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูผักไม้ดอกและไม้ประดับ กอง

กีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร.น.148 

สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น อุราพร หนูนารถ สมรวย รวมชัยอภิกุล 

และ ศรีจ านรรจ์ ศรัจันทรา     2554.   เอกสารวิชาการแมลง

ศัตรูผัก เห็ด และไม้ดอก.  กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มกีฎและ

สัตววิทยาส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

กรุงเทพฯ.  74 หน้า. 

  13.ภาคผนวก :                           - 

 

 

 

 

 

 

 

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

Em



Table 1.  Efficacy of various insecticides in control of Cylasformicarius on sweet potato at Phichit Province on November 2012 to February 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/Mean followed by the same letters were not significantly different at 5% level by DMRT.  Mean were the average of 4 replications. 

Treatment 1 to 4 were applied twice (before planting and at the time of earthing-up). 

Treatment 
Application Rate 

(grams, ml/20 liters water) 

Total weight of good 

tubers1/ 

(kg. per 24 sq.m.) 

Total tuber weight1/ 

(kg. per 24 sq.m) 

% of  good quality  

tubers1/ 

 (by tuber) 

1) cartap 4 % G    2.8 kg./Rai 23.65 ab 24.90 a 30.22 bc 

2) cartap/isoprocarb 3%/3% 2.8 kg./Rai 22.90 ab 22.80 ab 24.58 c 

3) dinotefuran 1 G 2.8 kg./Rai 30.00 a 30.00 a 25.56 c 

4) fipronil 0.3 % G     2.8 kg./Rai 28.53 a  28.65 a 33.35 bc 

5) imidacloprid 70 % WG 2 26.23 a 26.55 a 40.97 ab 

6) fipronil 10 % SC 20 24.53 ab 23.20 a 33.02 bc 

7) Steinernema carpocapsae 50,000,000 No. 17.50 b 21.15 ab 49.65 a 

8) Untreated (control) - 10.45 c 10.98 b 1.56 d 

CV  20.5 32.7 24.7 



 

 

Table 2.  Effect of various insecticides in control of Cylasformicarius on sweet potato in 2013 at Phichit Province. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treatment 
Application rate 

(grams,ml/20 liters water) 

No. of weevils1/ 

(No. per 10 tuber ) 

1) cartap 4 % G    2.8 kg./Rai 67.50 a 

2) cartap/isoprocarb 3%/3% 2.8 kg./Rai 38.75 a 

3) dinotefuran 1 G 2.8 kg./Rai 50.50 a 

4) fipronil 0.3 % G     2.8 kg./Rai 35.50 a 

5) imidacloprid 70 % WG 2 53.50 a 

6) fipronil 10 % SC 20 29.00 a 

7) Steinernema carpocapsae 50,000,000 No. 63.00 a 

8) Untreated (control) - 380.50 b 

 CV  41.2 



      1/ Means followed by the same letters were not significantly different at 5% level by DMRT.  Mean were the average of 4 replications. 

Treatment 1 to 4 were applied twice (before planting and at the time of earthing-up). 

 

 

 

Table 3.   Efficacy of various insecticides in control of Cylasformicarius on sweet potato at Phichit Province between January to April 2014. 

Treatment 
Application rate 

(grams,ml/20 liters water) 

Total weight of good tuber1/ 

( kg. per 24 sq.m ) 

Total tuber weight1/ 

( kg. per 24 sq.m ) 

% of good qualitytubers1/ (by 

tuber) 

1) cartap 4 % G    2.8 kg./Rai 29.88 c 65.38 bc 70.47 ab 

2) cartap/isoprocarb 3%/3% 2.8 kg./Rai 26.60 c 53.50 c 34.32 d 

3) dinotefuran 1 G 2.8 kg./Rai 32.55 c 71.30 abc 30.75 d 

4) fipronil 0.3 % G     2.8 kg./Rai 72.13 a 94.25 a 57.30 bc 

5) imidacloprid 70 % WG 2 28.78 c 72.05 abc 48.44 cd 

6) fipronil 10 % SC 
20 49.45 b 53.38 c 86.13 a 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1/ Means followed by the same letters were not significantly different at 5% level by DMRT.  Mean were the average of 4 replications. 

Treatment 1 to 4 were applied twice (before planting and at the time of earthing-up). 

7) Steinernema carpocapsae 50,000,000 No. 42.15 bc 81.93 ab 40.43 cd 

8) Untreated (control) - 1.48 d 21.50 d 1.64 e 

CV  27.2 25.5 29.9 



Table 4. Effect of various insecticides in control of Cylas formicarius on sweet potato at Phichit Province between January to April 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/ Means followed by the same letters were not significantly different at 5% level by DMRT.  Mean were the average of 4 replications. 

                Treatment 1 to 4 were applied twice (before planting and at the time of earthing-up). 

 

Treatment 
Application rate 

(grams,ml/20 liters water) 

No. of weevils1/ 

(No. per 10 tuberห ) 

1) cartap 4 % G    2.8 kg./Rai 228.00 a 

2) cartap/isoprocarb 3%/3% 2.8 kg./Rai 260.00 a 

3) dinotefuran 1 G 2.8 kg./Rai 228.75 a 

4) fipronil 0.3 % G     2.8 kg./Rai 100.00 a 

5) imidacloprid 70 % WG 2 270.50 a 

6) fipronil 10 % SC 20 246.75 a 

7) Steinernema carpocapsae 50,000,000 No. 88.75 a 

8) Untreated (control) - 629.25 b 

CV  60.6 



 


