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การทดสอบประสิทธิภาพสารประเภทคลุกเมล็ดป้องกันกําจัดแมลงศัตรูทสํี่สาํ คัญในถัว่ เหลือง
Field Trial on Effectiveness of Some Insecticides for Controlling Soybean Insect
Pests By Seed Treatment
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รายงานความก้าวหน้า
การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกําจัดแมลงศัตรูที่สําคัญในถั่วเหลือง โดยวิธีคลุกเมล็ดพันธุ์
ก่อนปลูก ดําเนินการที่แปลงศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 ในปี 2554 วางแผนการทดลองแบบ RCB 5 ซ้ํา 4 กรรมวิธี ได้แก่การ
คลุกเมล็ดด้วยสาร imidacloprid(Provado 60%FS) imidacloprid(Gaucho 70%WS) และ
thiamethoxam (Cruiser 35%FS) อัตรา 10, 5, และ 10 กรัมหรือมิลลิลิตร/เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม
ตามลําดับ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่ใช้สาร สุ่มนับจํานวนตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และ
ด้วงหมั ดผั ก 10 ต้น/แปลงย่ อย ตรวจนั บแมลงหลั งงอก 7, 14, 21, 28 และ 35 วัน ผลการทดลองมี
แนวโน้มว่าการคลุกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองด้วยสารฆ่าแมลงทุกชนิดมีประสิทธิภาพป้องกันกําจัดแมลงหวี่ขาว
ยาสูบ ส่วนแมลงศัตรูพืชชนิดอื่นมีการระบาดค่อนข้างต่ํา และจะทําการทดลองซ้ําในฤดูกาลปลูกปี 2555
ต่อไป
คําค้น : ถั่วเหลือง แมลงศัตรูที่สําคัญ สารฆ่าแมลง การคลุกเมล็ด
Keywords : Soybean, Key insect pest, Seed treatment
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คํานํา
ถั่วเหลือง (Soybean : Glycine nae (L) Mersill) เป็นพืชน้ํามันที่สําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง
ของประเทศไทย ผลผลิตที่ผลิตได้ไม่เพียงพอกับการใช้ในประเทศ ต้องนําเข้าจากต่างประเทศตั้งในรูปของ
เมล็ดและกากถั่วเหลือง ผลผลิตส่วนใหญ่นําไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิด และผลผลิตบางส่วนนํามา
บริโภคสด
แมลงศัตรูถั่วเหลือง เป็นอุปสรรคสําคัญหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง แมลงศัตรูพบเข้าทําลาย
ทุกระยะการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง บางชนิดทําความเสียหายให้กับถั่วเหลืองโดยตรง บางชนิดเป็น
พาหะนําโรคโดยเฉพาะแมลงหวี่ขาวยาสูบ ซึ่งเป็นแมลงพาหะนําเชื้อไวรัสสาเหตุโรคใบยอดย่น หรือใบคลื่น
มาสู่ต้นถั่วเหลือง ถ้าระบาดในช่วงถั่วเหลืองต้นเล็ก จะทําให้ไม่ได้ผลผลิตเลย การคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก
เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถป้องกันแมลงศัตรูถั่วเหลืองทั้งแมลงที่ทําลายโดยตรง และแมลงพาหะดังนั้นจึง
ดําเนินการทดสอบเพื่อหาชนิดและอัตราที่เหมาะสม เพื่อให้ได้วิธีการป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูแมลง
ศัตรูถั่วเหลืองแบบผสมผสานเหมาะสมสําหรับพื้นที่ทั้งถั่วเหลืองฝักแห้ง และถั่วเหลืองฝักสด

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ์
1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60
2. สารป้องกันกําจัดแมลง ได้แก่ imidacloprid(Provado X 60%FS), imidacloprid(Gaucho
70%WS) และ thiamethoxam (Cruiser 35%FS)
3. เครื่องชั่งละเอียด กระบอกตวงสาร และถุงพลาสติกสําหรับคลุกเมล็ด
4. ไม้หลักและป้ายสําหรับทําเครื่องหมายแปลงทดลอง
วิธีการ
แบบการวิจัย วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 5 ซ้ํา 4 กรรมวิธี คือการพ่นสารทางใบ (Foliage
spray) ด้วยสารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ ดังนี้
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 มิลลิลิตร/เมล็ด 1 กก.
4. ไม่ใช้สารฆ่าแมลง
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คลุกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 แล้วปลูกขนาดแปลงย่อย 5 x 5 เมตรระยะระหว่างต้น
และแถว 0.25 x 0.50 เมตร จํานวน 20 แปลงย่อย ทําการตรวจนับเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟแมลงหวี่ขาว และ
แมลงชนิดอื่น โดยวิธีสุ่มนับจากถั่วเหลืองบริเวณ 4 แถวกลางแปลงย่อย ๆ ละ 10 ต้น ไม่ตรวจนับแถวริม
ทําการตรวจนับแมลงหลังงอก 7, 14, 21, 28 และ 35 วัน
การบันทึกข้อมูล บันทึกจํานวนแมลงที่พบแต่ละกรรมวิธี บันทึกผลกระทบของสารทดลองที่มีต่อ
ต้นถั่วเหลือง (phytotoxicity) เปรียบเทียบผลการทดลองพ่นสารตามกรรมวิธีต่างๆ โดยวิเคราะห์ผลทาง
สถิติจํานวนแมลงในแต่ละครั้งที่ตรวจนับด้วยโปรแกรม IRRISTAT โดยแปลงค่าข้อมูลจํานวนแมลงที่ตรวจ
นับได้ ด้วยค่า sqaure root (x + 0.5) ก่อนวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ เริ่มต้น ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2555 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่
นครสวรรค์ อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การทดลอง ปี 2554
2554
จํานวนตั
นวนตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาว (ตารางที่ 1)
หลังงอก 7 วัน พบจํานวนแมลงหวี่ขาวอยู่ระหว่าง 1.4 -13.0 ตัว/10 ต้น ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ในทางสถิติ กรรมวิธีที่มีการคลุกเมล็ดพบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 1.4 – 4.8 ตัว/10 ต้น น้อยกว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พนสารที่พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 13.0 ตัว/10 ต้น กรรมวิธีคลุกเมล็ด
ด้วยสาร thiamethoxam 35%FS พบแมลงหวี่ขาวน้อยที่สุด 1.4 ตัว/10 ต้น รองลงมาคือการคลุกเมล็ด
ด้วยสาร imidacloprid 60%FS ซึ่งพบเฉลี่ย 3.0 ตัว/10 ต้น และไม่แตกต่างกันทางสถิติ กรรมวิธีการคลุก
เมล็ดด้วยสาร imidacloprid 70%WS พบเฉลี่ย 4.8 ตัว/10 ต้น มากกว่าและแตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีใช้สาร thiamethoxam 35%FS แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ imidacloprid 60%FS
หลังงอก 14 วัน พบจํานวนแมลงหวี่ขาวอยู่ระหว่าง 3.8 -12.6 ตัว/10 ต้น ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ในทางสถิติ กรรมวิธีที่มีการคลุกเมล็ดพบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 3.8 – 4.6 ตัว/10 ต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
โดย thiamethoxam 35%FS , imidacloprid 60%FS และ imidacloprid 70%WS พบแมลงหวี่ขาว
เฉลี่ย 3.8, 3.8 และ 4.6 ตัว/10 ต้น ตามลําดับ
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หลังงอก 21 วัน พบจํานวนแมลงหวี่ขาวอยู่ระหว่าง 6.4 -14.8 ตัว/10 ต้น ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ในทางสถิติ กรรมวิธีที่มีการคลุกเมล็ดพบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 6.4 – 8.6 ตัว/10 ต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
โดย thiamethoxam 35%FS , imidacloprid 60%FS และ imidacloprid 70%WS พบแมลงหวี่ขาว
เฉลี่ย 6.4, 6.8 และ 8.6 ตัว/10 ต้น ตามลําดับ
หลังงอก 28 วัน พบจํานวนแมลงหวี่ขาวอยู่ระหว่าง 15.0 -17.6 ตัว/10 ต้น ซึ่งไม่แตกต่างกันทาง
สถิติระหว่างกรรมวิธี
หลังงอก 35 วัน พบจํานวนแมลงหวี่ขาวอยู่ระหว่าง 6.6 -14.6 ตัว/10 ต้น ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ในทางสถิติ กรรมวิธีการคลุกเมล็ดด้วยสาร thiamethoxam 35%FS , imidacloprid 60%FS และ
imidacloprid 70%WS พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 6.6, 6.6 และ 11.4 ตัว/10 ต้น ตามลําดับ ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ แต่การคลุกเมล็ดด้วยสาร imidacloprid 70%WS พบแมลงหวี่ขาวไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่ใช้สาร
ผลการทดลองในปี 2554 พบว่า กรรมวิ ธีก ารคลุ ก เมล็ ดด้ วยสารทุ กกรรมวิ ธีมี แนวโน้ มในการ
ควบคุมประชากรของแมลงหวี่ขาวในถั่วเหลืองได้ อย่างไรก็ตามจําเป็นต้องทดลองซ้ําเพื่อยืนยันผลการ
ทดลองก่อนทําการแนะนําต่อไป
สําหรับแมลงชนิดอื่นๆ พบด้วงหมัดผัก แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ นางประไม จําปาเงิน นางสาวกัญญาภัค ตาแก้วและนางสาววีณา ทิพย์สุขุม ที่ช่วย
ดําเนินการทดลองและรวบรวมข้อมูลจนผลงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ตารางที่ 1 จํานวนแมลงหวี่ขาวในถั่วเหลือง จากการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารกรรมวิธีต่างๆ ที่ ออ..ตากฟ้า จ.
จ.
นครสวรรค์ ปี 2554
อัตราการใช้
จํานวนแมลงหวี่ขาว (ตัว/10 ต้น)1/
กรรมวิธี
(กรัม หรือ มล
หลังงอก (วัน)
ต่อ
7
14
21
28
เมล็ดพันธุ์ 1 กก
Imidacloprid 60%FS
10
3.0 ab 3.8 a
6.8 a
17.6
Imidacloprid 70%WS
5
4.8 b 4.6 a
8.6 a
16.8
Thiamethoxam 35%FS
10
1.4 a
3.8 a
6.4 a
15.0
ไม่ใช้สาร
13.0 c 12.6 b 14.8 b 17.0
CV (%)
108.6* 95.7* 87.0* 77.4.*

35
6.6 a
11.4 ab
6.6 a
14.6 b
60.5*

1/ ค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ํา ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % วิเคราะห์โดย วิธี Duncan , S New Multiple Range Test
* ข้อมูลถูกแปลงค่าด้วย Square root X + 0.5 ก่อนวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ตารางที่ 2 จํานวนด้วงหมัดผักในถัว่ เหลือง จากการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารกรรมวิธีต่างๆ ที่ อ.
อ.ตากฟ้า จ.
จ.
นครสวรรค์ ปี 2554
อัตราการใช้
จํานวนด้วงหมัดผัก (ตัว/10 ต้น)1/
กรรมวิธี
(กรัม หรือ มล ต่อ
หลังงอก (วัน)
เมล็ดพันธุ์ 1 กก
7
14
21 28**
35
Imidacloprid 60%FS
10
6.0
2.4
0.8
1.2
Imidacloprid 70%WS
5
6.4
1.0
0.6
1.0
Thiamethoxam 35%FS
10
10.0
2.5
1.0
1.4
ไม่ใช้สาร
9.0
2.4
0.4
0.8
CV (%)
97.2* 78.6* 77.4*
270.7*
1/ ค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ํา ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 % วิเคราะห์โดย วิธี Duncan , S New Multiple Range Test
* ข้อมูลถูกแปลงค่าด้วย Square root X + 0.5 ก่อนวิเคราะห์ผลทางสถิติ
** มีฝนตกหนัก
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