
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการผลิตมันเทศ 
2. โครงการวิจัย   :  โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชหัว 
3. ชื่อโครงการวิจัยย่อย                  โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมันเทศ        
      กิจกรรม   : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาการหลังการเก็บ            
                                         เกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตพืชหัวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
4. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :   การป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ , Cylas                
                                           formicarius Fabricius ในมันเทศ แบบผสมผสาน 
        (ภาษาอังกฤษ)  Intergreated management  for controlling sweet potato weevil   
                ( Cylas formicarius Fabricius ) on Sweet potato .   
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  นางอุราพร หนูนารถ   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
ผู้ร่วมงาน                  :  นางลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์   สถาบันวิจัยพืชสวน   
                                  นายสมรวย  รวมชัยอภิกุล  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
                                 นายวรวิช สุดจริตธรรมจาริยางกูร  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
                                 นางสาวสิริกัญญา ขุนวิเศษ  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
5.บทคัดย่อ  :  เริ่มด าเนินการทดสอบการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ , Cylas formicarius 

Fabricius ในมันเทศ แบบผสมผสาน อ บางปะหัน  จ.อยุธยา  โดยด าเนินการปลูกมันเทศ ในพ้ืนที่ 1 ไร่ ท า

การแช่ยอดพันธุ์มันเทศด้วยสาร thiamethoxam    อัตรา 2 กรัม/น้ า 20  ลิตร นาน 5 นาที ก่อนปลูก รอง

ก้นหลุมก่อนปลูกด้วย สาร fipronil 0.3 % G )  เมื่อมันเทศ มีอายุ 1 เดือน พ่นสาร fipronil 10% SC  อัตรา 

40 มล./น้ า 20  ลิตร 2 ครั้ง ทุก 10 วัน และติดกับดักฟีโรโมน 6 กับดักต่อไร่  และแปลงปลูกมันเทศของ

เกษตรกรที่ อ าเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยา จากผลการด าเนินการพบว่าแปลงทดสอบแบบผสมผสานได้ 

น  าหนักผลผลิตดี2200 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตที่เป็นหัวเสีย 2.4 % แปลงเปรียบเทียบของเกษตรกร อ าเภอบาง

ปะหัน ได้ผลผลิต 2000 กก.ต่อไร่ ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ 10 %   

 
5. ค าน า                                 :  มันเทศ (sweet potato) เป็นพืชผักประเภทหัวชนิดหนึ่ง นิยมปลูก

ตลอดปีทั่วทุกภาคของประเทศ พันธุ์มันเทศท่ีปลูกเป็นการค้าจะมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 4-6 เดือน 
และปลูกต่อเนื่องกันตลอดทั งปี ปัญหาที่ส าคัญในการผลิตมันเทศท่ีส าคัญที่สุด ได้แก่ ด้วงงวงมันเทศ 
Cylas formicarius Fabricius  ( Colepotera :Curculionidae)  ซ่ึงเป็นแมลงศัตรูส าคัญที่พบท าลาย
เฉพาะพืชในวงศ์เดียวกับมันเทศเท่านั น พบท าลายทุกส่วนของพืช การท าลายของด้วงงวงมันเทศเพียง
เล็กน้อย ท าให้มันเทศเสียคุณภาพเพราะมีกลิ่นเหม็นและมีรสขม  ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต ใน



ปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้สารฆ่าแมลงในกลุ่ม Orgonophosphate และฟูราดาน มากท่ีสุด จากปัญหา
ดังกล่าวจึงท าการทดสอบประสิทธิภาพสารเคมี ในการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ   เพื่อให้ได้สารที่มี
ประสิทธิภาพดี รวมทั งท าการตรวจสอบความเป็นพิษของสารดังกล่าวที่มีต่อมันเทศและปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลผลิตมันเทศที่มีคุณภาพ และไม่มีพิษตกค้างในผลผลิต 
6. วิธีด าเนินการ                         :  

 สิ่งทีใ่ช้ในการทดลอง 
-แปลงมันเทศ 
 
-สารฆ่าแมลง fipronil 0.3% G, fipronil 10% SC , thiamethoxam 25 % WG , imidacloprid 
70 % WG) 
 
- ไส้เดือนฝอย 
 
- เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง 
 
- ปุ๋ยเคมี 15-15-15 
 
- อุปกรณ์ในการตรวจนับแมลง เช่น สมุดบันทึก ถุงพลาสติก เป็นต้น 
  วิธีปฏิบัต ิ
ท าการทดลองในแปลงปลูกมันเทศของเกษตรกร  ขนาด 1 ไร่ โดยแบ่งเป็น 2 วิธีการ คือ วิธีการ
ป้องกันก าจัดด้วงงวงแบบผสมผสาน และวิธีการของเกษตรกร โดยในแปลงแบบผสมผสาน 
ด าเนินการทดลองดังนี คือ ก่อนปลูกท าการจุ่มเถามันเทศด้วยสาร, thiamethoxam    อัตรา 2 กรัม/
น  า 20  ลิตร นาน 5 นาที ก่อนปลูก รองก้นหลุมก่อนปลูกด้วย สาร fipronil 0.3 % G )  เมื่อมันเทศ 
มีอายุ 1 เดือน พ่นสาร fipronil 10% SC  อัตรา 40 มล./น  า 20  ลิตร 2 ครั ง , สาร 
thiamethoxam 25 % WG  อัตรา 2 กรัม/น  า 20  ลิตร 2 ครั ง  และ สาร imidacloprid  70 % 
WG)  อัตรา 2 กรัม /น  า 20  ลิตร   2 ครั ง  โดยพ่นสารทุก 7 วัน บริเวณโคนต้น ด้วยอัตรา 160 
ลิตร/ไร่ และราดด้วยไส้เดือนฝอยในอัตรา 100000 ตัวต่อน  า 20 ลิตรต่อไร่ ใน  2 สัปดาห์สุดท้าย
ก่อนเก็บผลผลิต ท าการติดกับดักฟีโรโมน 10 กับดักต่อไร่  ท าการเปรียบเทียบการท าลายของด้วงงวง
มันเทศ ระหว่างแปลงทดสอบ และ แปลงปลูกมันเทศของเกษตรกร ซึ่งปฏิบัติตามกรรมวิธีของ
เกษตรกร โดยตรวจนับหัวที่ถูกท าลายและไม่ถูกท าลาย  น  าหนักผลผลิตที่ได้คุณภาพ น าข้อมูลที่ได้มา
ค านวณเปอร์เซ็นต์หัวดี และวิเคราะห์พิษตกค้างของสารฆ่าแมลงในหัวมันเทศ และต้นทุนการผลิตต่อ
ไร่ พร้อมทั งบันทึกอาการเป็นพิษต่อพืช  แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

7. ผลการทดลองและวิจารณ์ เริ่มด าเนินการทดสอบการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ , Cylas 
formicarius Fabricius ในมันเทศ แบบผสมผสาน อ บางปะหัน  จ.อยุธยา  โดยด าเนินการปลูกมัน
เทศ ในพื นที่ 1 ไร่ ท าการแช่ยอดพันธุ์มันเทศด้วยสาร thiamethoxam    อัตรา 2 กรัม/น  า 20  ลิตร 



นาน 5 นาที ก่อนปลูก รองก้นหลุมก่อนปลูกด้วย สาร fipronil 0.3 % G )  เมื่อมันเทศ มีอายุ 1 
เดือน พ่นสาร fipronil 10% SC  อัตรา 40 มล./น  า 20  ลิตร 2 ครั ง ทุก 10 วัน และติดกับดักฟีโร
โมน 6 กับดักต่อไร่  และแปลงปลูกมันเทศของเกษตรกรที่ อ าเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยา จากผล
การด าเนินการพบว่าแปลงทดสอบแบบผสมผสานได้ น  าหนักผลผลิตดี2200 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตที่
เป็นหัวเสีย 2.4 % แปลงเปรียบเทียบของเกษตรกร อ าเภอบางปะหัน ได้ผลผลิต 2000 กก.ต่อไร่ 
ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ 10 %         ปิยรัตน์ เขียนมีสุข ,2538 ได้ด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพ
สารฆ่าแมลง สารสกัดจากสะเดา และไส้เดือนฝอย ในการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ พบว่า fipronil 
อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ รองลงมาได้แก่ 
azinphos methyl อัตรา 60 มล./น  า 20ลิตร  ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์,2543 ได้ท าการศึกษา
ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงและสารสกัดจากสะเดาในการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ พบว่า 
Zetamethrin ให้ผลดีในการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ รองลงมาคือ fipronil, carbosulfan และ 
chorpyrifos  และ ในปี 2544 ได้ท าการทดสอบการใช้สารฆ่าแมลงและเชื อจุลินทรีย์  ที่จังหวัด
อุทัยธานี พบว่า carbosulfan อัตรา 100 มล./น  า 20 ลิตร ได้ผลดีที่สุด ส่วนที่จังหวัด สุพรรณบุรี 
พบว่า fipronil อัตรา 30 มล./น  า 20 ลิตรให้ผลดีที่สุดในการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ 

8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : ในปี 2560 เริ่มด าเนินการทดสอบการป้องกันก าจัดด้วงงวง

มันเทศ , Cylas formicarius Fabricius ในมันเทศ แบบผสมผสาน อ บางปะหัน  จ.อยุธยา  โดย

ด าเนินการปลูกมันเทศ ในพื นที่ 1 ไร่ ท าการแช่ยอดพันธุ์มันเทศด้วยสาร thiamethoxam    อัตรา 2 

กรัม/น  า 20  ลิตร นาน 5 นาที ก่อนปลูก รองก้นหลุมก่อนปลูกด้วย สาร fipronil 0.3 % G )  เมื่อ

มันเทศ มีอายุ 1 เดือน พ่นสาร fipronil 10% SC  อัตรา 40 มล./น  า 20  ลิตร 2 ครั ง ทุก 10 วัน 

และติดกับดักฟีโรโมน 6 กับดักต่อไร่  และแปลงปลูกมันเทศของเกษตรกรที่ อ าเภอบางปะหันจังหวัด

อยุธยา จากผลการด าเนินการพบว่าแปลงทดสอบแบบผสมผสานได้ น  าหนักผลผลิตดี2200 กิโลกรัม

ต่อไร่ ผลผลิตที่เป็นหัวเสีย 2.4 % แปลงเปรียบเทียบของเกษตรกร อ าเภอบางปะหัน ได้ผลผลิต 

2000 กก.ต่อไร่ ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ 10 % ผลการด าเนินการทดลองในปี 2561 เริ่มด าเนินการ

ทดลองการจัดการด้วงงวงมันเทศแบบผสมผสาน ที่ อ บางปะหัน จ. อยุธยา  ในเดือนเมษายน 2651 

ด าเนินการทดลองในแปลงแบบผสมผสานดังนี คือ ก่อนปลูกท าการจุ่มเถามันเทศด้วยสาร 

thiamethoxam    อัตรา 2 กรัม/น  า 20  ลิตร นาน 5 นาที ก่อนปลูก รองก้นหลุมก่อนปลูกด้วย สาร 

fipronil 0.3 % G )  เมื่อมันเทศ มีอายุ 1 เดือน พ่นสาร fipronil 10% SC  อัตรา 40 มล./น  า 20  

ลิตร 2 ครั งจากผลการด าเนินการพบว่าแปลงทดสอบแบบผสมผสานได้ น  าหนักผลผลิตดี2200 

กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตที่เป็นหัวเสีย 2.4 % แปลงเปรียบเทียบของเกษตรกร อ าเภอบางปะหัน ได้

ผลผลิต 2000 กก.ต่อไร่ ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ 10 %   



9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :         สามารถแนะน าวิธีการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ ใน

มันเทศที่เหมาะสมและได้ผลดี และลดปัญหาการเข้าท าลาย

ของดว้งงวงในมันเทศ และลดพิษตกค้างในผลผลิต ซึ่งท าให้

เกษตรกรสามารถผลิตมันเทศฝรั่งที่มีคุณภาพ และเพ่ิมความ

ปลอดภัยให้กับเกษตรกร 

10. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : ขอขอบคุณเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในเรื่องแปลงทดสอบ 

คุณสุมณฑา ธีระชีพ คุณดอกจันทร์ พิรักษาและ คุณณรงค์ คงเหลือ  ทีช่่วยรวบรวมข้อมูล และช่วย

งานวิจัยจนท าให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

11. - 

12. เอกสารอ้างอิง :  

 ปิยรัตน์ เขียนมีสุข  2538 การศึกษาประสิทธิภาพ ของสารฆ่าแมลง สารสกัดจากสะเดา และไส้เดือน    

              ฝอยในการป้องกันก าจัดด้วงงวงมันเทศ ในรายงานผลการวิจัยกลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูผักไม้ 

               ดอกและไม้ประดับ กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร. 

 ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ 2543 ประสิทธิภาพ ของสารฆ่าแมลง สารสกัดจากสะเดาในการป้องกันก าจัด 

                ด้วงงวงมันเทศ ในรายงานผลการวิจัยกลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูผักไม้ดอกและไม้ประดับ กอง 

                กีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร.น.129 

 ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ 2544 การทดสอบการใช้สารฆ่าแมลง และเชื อจุลินทรีย์ในการป้องกันก าจัดด้วง  

               งวงมันเทศ ในรายงานผลการวิจัยกลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูผักไม้ดอกและไม้ประดับ กองกีฏ 

                และสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร.น.148 
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