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ทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการคลุกเมล็ดในการป้องกันกําจัดแมลง
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รายงานความก้าวหน้า
การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกําจัดแมลงศัตรูที่สําคัญในถั่วเขียวโดยวิธีคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อน
ปลูก ดําเนินการที่แปลงศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างเดือนตุลาคม
2553 – กันยายน 2555 ในปี 2554 วางแผนการทดลองแบบ RCB 5 ซ้ํา 4 กรรมวิธี ได้แก่การคลุกเมล็ด
ด้วยสาร 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 และด้วงหมัด
ผัก 10 ต้น/แปลงย่อย ตรวจนับแมลงหลังงอก 7, 14, 21, 28 และ 35 วัน ผลการทดลองมีแนวโน้มว่าการ
คลุ ก เมล็ ดพั นธุ์ ถั่ว เขี ยวด้ วยสารฆ่ า แมลงทุ ก ชนิ ด มี ป ระสิ ทธิ ภ าพป้ อ งกั นกํ า จั ดด้ วงหมั ดผั ก ส่ วนแมลง
ศัตรูพืชชนิดอื่นมีการระบาดค่อนข้างต่ํา และจะทําการทดลองซ้ําในฤดูกาลปลูกปี 2555 ต่อไป
คําค้น : ถั่วเขียว แมลงศัตรูที่สําคัญ สารฆ่าแมลง การคลุกเมล็ด
Keywords : Mungbean, Key insect pest, Seed treatment
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คํานํา
ถั่วเขียว มีแมลงศัตรูที่สําคัญหลายชนิด เช่น เพลี้ยไฟ;Caliothrips indicus Bagnal) เพลี้ย
อ่อน;Aphis craccivora Koch ไรขาว;Polyphagotarsonemus latus (Banks)) หนอนม้วนใบ;Archips
Fabricius หนอนกระทู้ หอม ;
micaceana (Walker) หนอนกระทู้ ผัก;Spodoptera litura
Spodoptera exigua(Hubner)) หนอนเจาะสมอฝ้าย; Helicoverpa armigera(Hubner) หนอนเจาะ
ฝักมารูค่า; Maruca vitrata Fab. ; M. testulalis (Geyer) ( Wongsiri, 2534.) โดยเฉพาะหนอนเจาะ
ฝักมารูค่า และหนอนผีเสื้อสีน้ําเงิน จะทําลายส่วนของดอก และเจาะฝักทําให้สูญเสียผลผลิตได้ถึง 49
%(วิเชียร และคณะ, 2543)ในการป้องกันกําจัดหนอนเจาะฝักถั่วเขียวโดยสารเคมี ในอดีตได้แนะนําให้
พ่นสาร methamidophos ซึ่งสารฆ่าแมลงดังกล่าวเป็นสารต้องห้ามตามประกาศ และขณะนี้สาร
แนะนํามีเพียง 2 ชนิด คือ lambdacyhalothrin และ triazophos (กลุ่มวิจัยกีฏและสัตววิทยา, 2551)
การคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันกําจัดศัตรูพืช เนื่องจากถั่วเขียวมี
แมลงศัตรูมากตั้งแต่เริ่มปลูก ดังนั้นจึงดําเนินการทดสอบสารประเภทคลุกเมล็ด เพื่อหาสารแนะนํา
เกษตรกรให้ใช้วิธีการป้องกันกําจัดแมลงศัตรูถั่วเขียวผสมผสานกับวิธีการอื่น

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ์
1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
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
(Foliage spray) ด้วยสารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ ดังนี้
1. imidacloprid 60 % FS
2. imidacloprid 70 % WS
3. thiamethoxam 35% FS

มี 5 ซ้ํา 4 กรรมวิธี คือการพ่นสารทางใบ
อัตรา 10 มิลลิลิตร/เมล็ด 1 กก.
อัตรา 5 กรัม/เมล็ด 1 กก.
อัตรา 10 มิลลิลิตร/เมล็ด 1 กก.
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4. ไม่ใช้สารฆ่าแมลง
คลุกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ตามกรรมวิธี แล้วปลูกขนาดแปลงย่อย 5 x 5 เมตรระยะระหว่างต้นและ
แถว 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
ต้นถั่วเขียว (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, 14, 21 28 และ 35 วัน พบจํานวนแมลงหวี่ขาวอยู่ระหว่าง 0 - 1.00, 0 – 0.40,
0.60 – 1.20, 1.00 – 2.00 และ 1.00 – 2.40 ตัว/10 ต้น ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติในแต่ละกรรมวิธี แต่
กรรมวิธีที่มีการคลุกเมล็ดมีแนวโน้มของจํานวนแมลงหวี่ขาวน้อยกว่าการไม่ใช้สาร
จํานวนด้วงหมัดผัก (ตารางที่ 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 ตามลําดับ ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับ 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 ตามลําดับ ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ กรรมวิธีไม่ใช้สารพบเฉลี่ย 3.80 ตัว/10 ต้น มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติกับกรรมวิธีใช้สาร imidacloprid 60%FS และ thiamethoxam 35%FS แต่ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติกับกรรมวิธีใช้สาร 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 ตามลําดับ ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับ กรรมวิธีไม่ใช้สารที่พบเฉลี่ย
4.20 ตัว/ 10 ต้น
หลังงอก 28 และ 35 วัน กรรมวิธีที่คลุกเมล็ดด้วยสาร imidacloprid 60%FS, imidacloprid
70%WS และ thiamethoxam 35%FS ไม่พบด้วงหมัดผัก ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับการ
ไม่ใช้สารที่พบด้วงหมัดผักที่ 28 และ 35 วัน เฉลี่ย 0.60 และ 0.40 ตัว/10 ต้น ตามลําดับ
ผลการทดลองในปี 2554 พบว่า กรรมวิ ธีการคลุ กเมล็ ดด้ วยสารทุ กกรรมวิธีมี แนวโน้ มในการ
ควบคุมประชากรของด้วงหมัดผักในถั่วเขียว ส่วนแมลงอื่นๆ ระบาดค่อนข้างต่ํา อาจเป็นเพราะมีฝนตก
หนัก อย่างไรก็ตามจําเป็นต้องทดลองซ้ําเพื่อยืนยันผลการทดลองก่อนทําการแนะนําต่อไป
สําหรับแมลงชนิดอื่นๆ พบด้วงหมัดผัก แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ นางประไม จําปาเงิน นางสาวกัญญาภัค ตาแก้วและนางสาววีณา ทิพย์สุขุม ที่ช่วย
ดําเนินการทดลองและรวบรวมข้อมูลจนผลงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ตารางที่ 1 จํานวนแมลงหวี่ขาวในถั่วเขียว จากการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารกรรมวิธีต่างๆ ที่ อ.
อ.ตากฟ้า จ.
จ.
นครสวรรค์ปี 2554

กรรมวิธี
Imidacloprid 60%FS
Imidacloprid 70%WS
Thiamethoxam 35%FS
ไม่ใช้สาร
CV (%)

อัตราการใช้
(กรัม หรือ มล ต่อ
เมล็ดพันธุ์ 1 กก
10
5
10
-

จํานวนแมลงหวี่ขาว (ตัว/10 ต้น)1/
หลังงอก (วัน)
7
14
21
28
0.60
0.20
0.80 2.00
0.60
0
1.00 2.00
0
0
0.60 1.00
1.00
0.40
1.20 2.00
83.4* 281.7* 90.7* 74.7*

35
1.00
2.20
1.80
2.40
35.4

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 เขียว 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
0.20 a 1.60 a 1.80 a
0a
0a
Imidacloprid 70%WS
5
0.40 a 3.20 ab 1.20 a
0a
0a
Thiamethoxam 35%FS
10
0.40 a 2.20 a 1.20 a
0a
0a
ไม่ใช้สาร
1.00 b 3.80 b 4.20 b 0.60 b 0.40 b
CV (%)
97.2*
78.6*
77.4* 157.9* 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
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