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บทคัดยอ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสารไทอะมีโทแซมและอิมิดาคลอพริดที่มีตอความงอก และความแข็งแรง
ของเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 โดยศึกษาในขาวที่มีความงอกแตกตางกันจํานวน 2 lots (93.3 และ 83.8 เปอรเซ็นต) ใช
แผนการทดลองแบบ 2 x 3 Factorial in CRD ทํา 4 ซํ้า ผลการทดลองพบวา เมล็ดที่มีความงอกเริ่มตน 93.3 เปอรเซ็นต เมื่อ
ผานการคลุกดวยสารไทอะมีโทแซมและอิมิดาคลอพริด (อัตรา 5 มล./เมล็ด 25 กก. น้ํา 3 ล. และ 5 ก./เมล็ด 30 กก.น้ํา 3 ล. 
ตามลําดับ) มีความงอกเพิ่มขึ้นทั้งความงอกมาตรฐานและความงอกในสภาพไร มีความยาวรากและความยาวสวนยอดที่ 7 
และ 14 วัน มากกวาเมล็ดที่ไมผานการคลุกสาร สวนเมล็ดที่มีความงอกเริ่มตน 83.8 เปอรเซ็นต เมื่อผานการคลุกดวยสารไทอะ
มีโทแซมและอิมิดาคลอพริด มีความงอกมาตรฐานและความงอกในสภาพไรไมแตกตางจากเมล็ดที่ไมผานการคลุกสาร มีความ
ยาวรากที่ 7 และ 14 วัน และความยาวสวนยอดที่ 14 วัน มากกวาเมล็ดที่ไมผานการคลุกสาร สรุปไดวาการคลุกสารไทอะมีโท
แซมและอิมิดาคลอพริดในเมล็ดขาวทําใหความงอกและความแข็งแรงของตนกลาเพ่ิมสูงขึ้น  
 
Abstract: The objectives of this research were to investigate effect of thiamethoxam and imidacloprid on seed 
germination and vigor in rice (Oryza sativa L.) ‘Khao Dawk Mali 105’.  Two seed lots of rice differed in initial seed 
germination (93.3 vs 83.8 %) were compared and 2 x 3 Factorial in CRD with 4 replications was used. The results 
showed that seed treatment with thiamethoxam and imidacloprid (at the rate of 5 ml/25 kg seed with 3 L of water 
and 5 g/30 kg seed with 3 L of water, respectively) of 93.3%-germination lot could increase standard germination, 
field emergence, root and shoot length at 7 and 14 days while seed treatment  with thiamethoxam  and  
imidacloprid  with 83.8%-germination lot could increase only root length at 7, 14 days and shoot length at 14 
days. It can be concluded that thiamethoxam and imidacloprid seed treatment increase germination and vigor of 
rice seed.  
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