
การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากวานน้ําในการปองกันกําจัดดวงหมัดผักในคะนา 

Application  of  Acorus calamus Linn.  Extract  for  Controlling  Kale Pests 

 
อิสริยะ  สืบพันธุดี1/ รัตนาภรณ  พรหมศรัทธา1/ พรรณีกา  อัตตนนท1/  ธิติยาภรณ ประยรูมหิศร1/  

 

บทคัดยอ 

 

ทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากวานน้ําในการปองกันกําจัดดวงหมัดผักในคะนา ระหวางเดือน มกราคม 

ถึง มิถุนายน 2554 ณ แปลงเกษตรกร อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้ํา 7 

กรรมวิธี พบวาสารสกัดวานน้ํา, สารสกัดวานน้ํา + น้ํามันวานน้ํา และสารสกัดน้ํามันวานน้ํามีประสิทธิภาพในการ

ปองกันกําจัดดวงหมัดผักใกลเคียงกับรากหางไหลสดแชน้ํา แตมีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดดวงหมัดผักนอย

กวาสารสกัดหนอนตายหยาก (อุตรดิตถ) ซึ่งมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับสารไซเปอรเมทริน 35% W/V EC และเมื่อ

ดูผลผลิตพบวาทุกกรรมวิธีใหผลผลิตมากกวาแปลงเปรียบเทียบ คือใหผลผลิตเฉลี่ยอยูระหวาง 36.27 – 51.33  

กิโลกรัมตอ 10 ตารางเมตร แตไมแตกตางกันทางสถิติกับแปลงเปรียบเทียบ ซึ่งใหผลผลิตเฉลี่ย 32.67 กิโลกรัมตอ 

10 ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 / สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร 



 

 

 

 

 

คํานํา 

 

จากรายงานการตรวจวิเคราะหพืชผักและผลไมสงออกของกลุมวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร ชวง มกราคม –  

ธันวาคม 2551 พบวา สารไซเปอรเมทริน เปนสารเคมีชนิดหนึ่งที่ตกคางมาก และพบในปริมาณที่เกินคา MRLs ใน

พืชผักผลไมที่สงออกไปยังประเทศญีปุ่น สิงคโปร และสหภาพยุโรป นอกจากนี้ สารไซเปอรเมทริน เปนสารที่ไมได

รับการแนะนําจากกรมวิชาการเกษตรใหใชในพืชผักเชน ในคะนาและพริก แตก็ยังมีการนําไปใช ทําใหเกิดปญหา

การสงออกบอยครั้ง 

สารไซเปอรเมทริน เปนสารปองกันกําจัดแมลง กลุม pyrethroid ที่มีความเปนพิษในระดับพิษปานกลาง 

(Moderately Hazardous, class II) เปนสารปองกันกําจัดแมลงที่เกษตรกรนิยมใชมาก ในป พ.ศ. 2551 มี

ปริมาณนําเขาสูงถึง 932.2 ตัน คิดเปนสารสําคัญหรือสารออกฤทธิ์ (active ingredient, a.i.) 856.35 ตัน มีมูลคา  

281.38 ลานบาท จากฉลากสารปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยกรมวิชาการเกษตร สารไซเปอรเมทริน ผลิตเปนสูตร EC 

(Emulsifiable concentrate) ความเขมขน 10 % , 25 % และ 35 % ใชปองกันกําจัดแมลงศัตรูพชืหลายชนิด 

เชนหนอนเจาะสมอฝาย หนอนใยผัก หนอนกระทูผัก หนอนผีเสื้อ หนอนกอ มอด และเพลี้ยจักจั่นมะมวง มี

วิธีการใชโดยการฉีดพน ดังนั้นโอกาสที่สารพิษจะฟุงกระจายในอากาศขณะฉีดพน ปนเปอนบนผลผลิตและเกิด

อันตรายตอสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอม เมื่อตกลงบนดินหรือในแหลงน้ํายอมเกิดข้ึนไดสูง 

คะนาเปนพืชที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งและพบวามีปริมาณสารไซเปอรเมทรินตกคางในปริมาณที่เกินคา MRLs 

กําหนดคือ 1.00 mg/kg แมลงศัตรูที่ทําลายผลผลิตคะนามากที่สุดไดแก หนอนใยผักและดวงหมัดผัก ดังนั้น

เกษตรกรจึงใชสารเคมีปองกันกําจัดศตรูพืชในปริมาณมากในระยะเก็บเก่ียวผลผลิตทําใหผลผลิตที่ไดมีโอกาสที่จะมี

ปริมาณสารพิษตกคางในผลผลิตไดสูง ประกอบกับการใชสารเคมีในการกําจัดแมลงศัตรูพืชที่ไมถูกตอง ทําใหแมลง

เกิดการดื้อตอสารเคมีดังกลาว ศัตรูธรรมชาติถูกทําลาย เกิดการระบาดของแมลงศัตรูชนิดใหม เกิดการตกคางของ

สารเคมีในสิ่งแวดลอม และเกิดการเปนพิษตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน จากขอเสียดังกลาวในการใช

สารเคมี การลดการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนอีกแนวทางหนึ่งที่รวมถึงการเพิ่มการใชปจจัยการผลิตที่ไม

เปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมคือ การใชสารสกัดจากพืชเพื่อทดแทนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเปน

ทางเลือกในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งจะทําใหผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยตอการบริโภคและ

สิ่งแวดลอมและเปนการสนับสนุนใหเกษตรกรใชเปนทางเลือกที่ดีและปลอดภัย 

 วานน้ําเปนพืชที่อยูในวงศ Araceae มีถิ่นกําเนิดเดิมอยูในเขตอบอุนของทวีปเอเชีย เปนพืชที่ขึ้นอยูกับ

โคลน เลน หรือริมบอ หนอง บึง มีชื่ออื่น ๆ ไดแก คาเจียงจี้ ทิสีปุตอ ผมผา สมชื่น ฮางคาวน้ํา ฮางคาวบาน ฮาง

คาวผา Calamus flargoot, Myrtle grass, Sweet flag, Sweet sedge วานน้ําเปนไมลมลุกเนื้อออน สูง 1 – 2  



เมตร จะมีลักษณะเหงาอยูใตดิน เปนรูปทรงกระบอกท่ีคอนขางแบน ภายนอกจะมีสีน้ําตาลออน มีกลิ่นหอม ใบรูป

ยาวเรียงคลายใบดาบฝรั่ง จะเรียงสลับซายขวาทะแยงกัน มีการนําวานน้ํามาใชเปนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช

ตั้งแตตน ค.ศ. 1600 ในประเทศแถบทวีปยุโรป นํามาใชเปนสารไลแมลง ซึ่งมีการใชมากอนที่จะใชหางไหล 

(Thacker, 2009) มงคล แกวเทพ (2547) ไดรายงานวิจัยที่ระบุถึงฤทธิ์ในการกําจัดแมลงของวานน้ําวามีผลตอ

ระบบสืบพันธุ การวางไขและการเปลี่ยนแปลงรูปรางของแมลง สารสกัดเมทธานอลของวานน้ําทําใหดวงขาว  

Sitophilus oryzae (L.) และด วงถั่ ว เหลื อง Callosobruchus chinensis ที่ โต เต็ มวัยตายมากกว า 90%  

หลังจากการสัมผัสสารสกัดโดยตรง 3 – 4 วัน น้ํามันหอมระเหยจากเหงาวานน้ําพบสาร -asarone (2,4,5-

trimethoxypropenylbenzenes), acorangermacrone  และ  asarylaldehyde ซึ่งเปนสารออกฤทธิ์ที่มีผลตอ

แมลงวันผลไม 3 ชนิด คือ Ceratitis capitata, Dacus cucurbita และ D. dorsalis เมื่อนําวานน้ํา สะเดา และ

โลติ๊นมาผสมในอัตราสวน 1:1:1 พบวามีผลยับยั้งการเจริญเติบโตและการกินอาหารของตัวออนผีเสื้อกลางคืน  

Earias vittella (Fab) นอกจากนี้วานน้ํายังสามารถใชปองกันกําจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บได (Kim et al., 2003) 

เมื่อนําขาวสาลีไปคลุกกับน้ํามันวานน้ําที่ความเขมขน 100, 500 และ 1,000 ppm  สามารถปองกันมอดแปง  

Tribolium castaneum ได และเมื่อมอดแปงถูกสารสกัดที่มีความเขมขน 200 ppm พบวาทําใหการเจริญเติบโต

ของตัวออนและตัวโตเต็มวัยลดลง และสาร asarones  ซึ่งสกัดแยกมาจากน้ํามันหอมระเหยจากรากวานน้ํามีผล

ยับยั้ งการเจริญ เติบโตและการกินอาหารของผี เสื้ อกลางคืนชนิด Peridrama saucia (Nawamaki and  

Kuroyanagi , 1996)  ไดทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากวานน้ําในการยับยั้งการงอกของเมล็ดผักกาดหอม 

งานวิจัยนี้จึงใชคุณสมบัติของสารสกัดจากพืชดังกลาวมาใช ในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูของคะนา เพื่อ

ลดการใชสารไซเปอรเมทรินซึ่งเปนปญหาสารพิษตกคางในคะนา และปองกันไมใหเกิดปญหาในการสงออกคะนา  

จึงจําเปนตองศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดวานน้ําตอศัตรูพืชแตละชนิดและเวลาในการใชและอัตราที่เหมาะสม

ในการใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากสารสกัดจากธรรมชาติมักเปนสารที่มีความจําเพาะ (selective) 

ตอศัตรูพืชตางชนิดกัน  

 

วิธีดําเนินการ 

 

การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากวานน้ําในการปองกันกําจัดดวงหมัดผักในคะนา  วางแผนการ

ทดลองแบบ  RCB  3  ซ้ํา  7  กรรมวิธี  ดังนี้ 

กรรมวิธีที่  1.  แปลงเปรียบเทียบ 

กรรมวิธีที ่ 2.  สารสกัดหนอนตายหยาก (อุตรดิตถ)  อัตรา  100  มิลลิลิตรตอน้ํา  20  ลิตร 

กรรมวิธีที ่ 3.  สารสกัดวานน้ํา  อัตรา  150  มิลลิลิตรตอน้ํา  20  ลิตร 

กรรมวิธีที ่ 4. สารสกัดวานน้ํา + น้ํามันวานน้ํา  อัตรา  100  มิลลิลิตรตอน้ํา  20  ลิตร 

กรรมวิธีที ่ 5.  น้ํามันวานน้ํา  25 % V/V  อัตรา  25  มิลลลิิตรตอน้ํา  20  ลิตร 

กรรมวิธีที ่ 6.  รากหางไหลสดแชน้ํา  อัตรา  1  กิโลกรัมตอน้ํา  20  ลิตร 

กรรมวิธีที ่ 7.  สารไซเปอรเมทริน 35% W/V EC  อัตรา  17  มิลลิลิตรตอน้ํา  20  ลิตร 



 

อุปกรณ 

1.  แปลงทดลองยอยขนาด  10  ตารางเมตร  จํานวน  21  แปลง 

2.  เมล็ดพันธุคะนา 

3.  สารทดลองไดแก  สารสกัดหนอนตายหยาก (อุตรดิตถ),  สารสกัดวานน้ํา,  สารสกัดวานน้ํา + น้ํามัน 

      วานน้ํา,  สารสกัดน้ํามันวานน้ํา,  รากหางไหลสดแชน้ํา  และสารไซเปอรเมทริน 35% W/V EC 

 4.  ปุยเคมีสูตร  15-15-15  และปุยคอก 

5.  เครื่องพนสารแบบสูบโยกสะพายหลัง 

6.  กรวยพลาสติกขนาดใหญ 

7.  ถังพลาสติกสําหรับผสมสารทดลอง 

8.  ปายแปลงทดลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการ 

1.  เตรียมแปลงทดลองยอยขนาด  10  ตารางเมตร  จํานวน  21  แปลง  ระยะระหวางแปลงทดลองยอย  

1.5  เมตร  ระยะระหวางแตละกรรมวิธี  1.5  เมตร 

2.  หวานเมล็ดคะนาใหกระจายสม่ําเสมอทั่วทั้งแปลง  ตนกลาจะข้ึนภายใน 7  วัน  ทําการถอนตนกลาที่

แนนหรือออนแอท้ิง  เพื่อปองกันโรคและแมลง  ดูแลเรื่องน้ําและปุย 

3.  ตรวจหาเปอรเซ็นตสารสําคัญของสารธรรมชาติที่ใชในการทดลอง  ไดแก  สารสกัดหนอนตายหยาก 

(อุตรดิตถ),  สารสกัดวานน้ํา,  สารสกัดวานน้ํา + น้ํามันวานน้ํา,  น้ํามันวานน้ํา  25 % V/V  และรากหางไหลสด

แชน้ํากอนที่จะนําไปใชในการทดลอง 

4. เริ่มฉีดพนสารทดลองเมื่อคะนาอายุได  30  วัน  โดยพนสารทดลองทุก  5  วัน  พนสารทั้งหมด  5  

ครั้ง  สารทดลองที่ใชฉีดพนทุกกรรมวิธีผสมสารจับใบตราเบสมอร  อัตรา  5  มิลลิลิตรตอน้ํา  20  ลิตร 

5.  สุมตรวจนับจํานวนดวงหมัดผักจํานวน  10  ตนตอแปลงยอย  โดยนับครั้งแรกกอนฉีดพนสารทดลอง  

และหลังการฉีดพนสารทดลองจํานวน  5  ครั้ง 

6.  สุมเก็บผลผลิตคะนาหลังฉีดพนสารทดลองครั้งสุดทาย 

7.  นําขอมูลของแมลงและผลผลิตที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ  ทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกรรมวิธี

ตางๆ โดยวิธี  Analysis of Variance  และ  Analysis of Covariance   

8.  สรุปผลการทดลองและเขียนรายงาน 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 



 

ตรวจหาเปอรเซ็นตสารสําคัญของสารธรรมชาติที่ใชในการทดลองกอนที่จะนําไปฉีดพน  พบวา  สารสกัด

หนอนตายหยาก (อุตรดิตถ)  พบ Total alkaloid  2.5% W/V,  สารสกัดวานน้ํา  พบ β-arsarone  7.38% 

W/V,  สารสกัดวานน้ํา + น้ํามันวานน้ํา  พบ β-arsarone  28.99% W/V,  สารสกัดน้ํามันวานน้ํา  25 % V/V  

พบ β-arsarone  18.32% W/V  และรากหางไหลสดแชน้ํา  พบ  Rotenone  0.03% W/V 

จากการสุมนับจํานวนดวงหมัดผักที่เขาทําลายคะนากอนพนสารทดลอง  พบวากอนพนสารทดลองทุก

กรรมวิธีใหผลไมแตกตางกันทางสถิติกับแปลงเปรียบเทียบ  โดยพบดวงหมัดผักเฉลี่ยอยูระหวาง  3.00 – 6.33  ตัว

ตอแปลง 

หลังการฉีดพนสารทดลองครั้งที่  1  พบวาทุกกรรมวิธีใหผลไมแตกตางกันทางสถิติกับแปลงเปรียบเทียบ  

โดยพบดวงหมัดผักเฉลี่ยอยูระหวาง  5.33 – 10.67  ตัวตอแปลง 

หลังการฉีดพนสารทดลองครั้งที่  2  พบวากรรมวิธีที่  2  และกรรมวิธีที่  7  พบดวงหมัดผักนอยที่สุด  

โดยพบดวงหมัดผักเฉลี่ย  3.75  และ  3.81  ตัวตอแปลง  ตามลําดับ  ซึ่งแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่  3, 4, 

5,  6  และแปลงเปรียบเทียบ  ซึ่งพบดวงหมัดผักเฉลี่ย  อยูระหวาง  8.96 – 11.54  ตัวตอแปลง   

หลังการฉีดพนสารทดลองครั้งที่  3  พบวากรรมวิธีที่  7  และกรรมวิธีที่  2  พบดวงหมัดผักนอยที่สุด  

โดยพบดวงหมัดผักเฉลี่ย  5.67  และ  6.33  ตัวตอแปลง  ตามลําดับ  ซึ่งแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่  5  

และแปลงเปรียบเทียบ  ซึ่งพบดวงหมัดผักเฉลี่ย  14.33  และ  12.67  ตัวตอแปลง  ตามลําดับ  แตไมแตกตางกัน

ทางสถิติกับกรรมวิธีที่  3, 4 และกรรมวิธีที่ 6   ซึ่งพบดวงหมัดผักเฉลี่ย 8.33, 9.33 และ 8.33 ตัวตอแปลง  

ตามลําดับ  

หลังการฉีดพนสารทดลองครั้งที่  4  พบวากรรมวิธีที่  2  และกรรมวิธีที่  3  พบดวงหมัดผักนอยที่สุด  

โดยพบดวงหมัดผักเฉลี่ย  7.33  และ  8.33  ตัวตอแปลง  ตามลําดับ  ซึ่งแตกตางกันทางสถิติกับแปลง

เปรียบเทียบ  ซึ่งพบดวงหมัดผักเฉลี่ย  15.67  ตัวตอแปลง  แตไมแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่  4,  5,  6  

และกรรมวิธีที่  7   ซึ่งพบดวงหมัดผักเฉลี่ย  11.00,  11.33 ,  11.67   และ  10.67  ตัวตอแปลง  ตามลําดับ  

หลังการฉีดพนสารทดลองครั้งที่  5  พบวาทุกกรรมวิธีพบดวงหมัดผักนอยกวาแปลงเปรียบเทียบ  โดยพบ

ดวงหมัดผักเฉลี่ยอยูระหวาง  5.33 – 7.67  ตัวตอแปลง  ซึ่งแตกตางกันทางสถิติกับแปลงเปรียบเทียบ  ซึ่งพบดวง

หมัดผักเฉลี่ย  13.00  ตัวตอแปลง  (ตารางที่  1) 

จากการเก็บผลผลิตคะนา  มาหาน้ําหนักผลผลิตที่มีคุณภาพดี  พบวาทุกกรรมวิธีใหผลผลิตมากกวาแปลง

เปรียบเทียบ  กรรมวิธีที่  7  ใหผลผลิตสูงสุด  51.33  กิโลกรัมตอ 10  ตารางเมตร  รองลงมาไดแก  กรรมวิธีที่  2  

และกรรมวิธีที่  3  ซึ่งใหผลผลิตเทากัน  46.67  กิโลกรัมตอ 10  ตารางเมตร  รองลงมาไดแก  กรรมวิธีที่  6,  4  

และกรรมวิธีที่  5  ใหผลผลิต  45.33,  43.87  และ  36.27  กิโลกรัมตอ 10  ตารางเมตร  สวนแปลงเปรียบเทียบ

ใหผลผลิตนอยที่สุด  32.67  กิโลกรัมตอ 10  ตารางเมตร  (ตารางที่  2) 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 



 การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากวานน้ําในการปองกันกําจัดดวงหมัดผักในคะนา  พบวา  สารสกัด

วานน้ํา,   สารสกัดวานน้ํา + น้ํามันวานน้ํา  และสารสกัดน้ํามันวานน้ํามีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดดวงหมัด

ผักใกลเคียงกับรากหางไหลสดแชน้ํา  แตมีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดดวงหมัดผักนอยกวาสารสกัดหนอน

ตายหยาก (อุตรดิตถ)  ซึ่งมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับสารไซเปอรเมทริน 35% W/V EC  เมื่อเปรียบเทียบน้ําหนัก

ของผลผลิตคะนา  ที่มีคุณภาพดีพบวาทุกกรรมวิธีใหผลผลิตมากกวาแปลงเปรียบเทียบ  กรรมวิธีที่  7  ใหผลผลิต

สูงสุด  รองลงมาไดแก  กรรมวิธีที่  2  และกรรมวิธีที่  3  ซึ่งใหผลผลิตเทากัน  รองลงมาไดแก  กรรมวิธีที่  6,  4  

และกรรมวิธีที่  5  สวนแปลงเปรียบเทียบใหผลผลิตนอยที่สุด  (ตารางที่  2)  น้ําหนักของผลผลิตคะนาที่สุมเก็บ

นอยกวาที่ควรเปน  เนื่องจากกอนการเก็บเกี่ยวมีการระบาดของโรคใบแดงเกิดขึ้น  ทําใหใบของคะนาแหงกรอบ

และน้ําหนักหายไป 

 อยางไรก็ตาม  การทดลองการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากวานน้ําในการปองกันกําจัดดวงหมัดผัก

ในคะนาควรทําการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มขึ้น  และจะไดใชเปนแนวทางในการลดความเสี่ยงภัยจาก

สารพิษตกคางในผลิตผลการเกษตร  ลดการใชสารเคมี  และเพื่อความปลอดภัยทั้งตอตัวเกษตรกรผูฉีดพนสาร  

ผูบริโภค  รวมทั้งสิ่งแวดลอมอีกดวย 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

1.  เพื่อใชเปนขอมูลในการแนะนําการใชผลิตภัณฑสารธรรมชาติในการปองกันกําจัดดวงหมัดผักในคะนา 

2.  เพื่อลดปริมาณการใชสารไซเปอรเมทริน 35% W/V EC  ซึ่งเปนการลดความเสี่ยงภัยของเกษตรกรผู

ฉีดพนสาร  และลดปญหาสารพิษตกคางในผลผลิตคะนา    รวมทั้งสิ่งแวดลอม  และเพื่อความปลอดภัยของ

ผูบริโภคดวย 
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ภาคผนวก 

 

ตารางที่  1  จํานวนดวงหมัดผักที่พบในการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากวานน้ําในการปองกันกําจัดดวงหมัด 

     ผักในคะนา  ณ  แปลงเกษตรกร  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี  ป  2554    
กรรมวิธี อัตราการใช/ 

น้ํา  20  ลิตร 

คาเฉลี่ยจํานวนดวงหมัดผัก/10 ตน                นับหลังพนสาร/คร้ังที่ 

กอนพน 1 2 3 4 5 

T1 น้ํา  20  ลิตร 4.33 10.67 11.54 b 12.67 bc 15.67 b 13.00 b 

T2 100  มิลลิลิตร 3.00 8.00   3.75 a 6.33 a   7.33 a   5.67 a 

T3 150  มิลลิลิตร 4.67 5.33   9.30 b   8.33 ab   8.33 a   6.67 a 

T4 100  มิลลิลิตร 5.00 5.33   8.96 b    9.33 abc   11.00 ab   7.33 a 

T5 25  มิลลิลิตร 6.33 5.67   9.10 b    14.33 c   11.33 ab   5.67 a 

T6 1  กิโลกรัม 4.00 6.67   9.86 b  8.33 ab   11.67 ab   5.33 a 

T7 17  มิลลิลิตร 4.00 7.33   3.81 a 5.67 a   10.67 ab   7.67 a 

CV(%) - 68.40 44.80 24.8 31.2 29.00 19.2 

RE (%) - - - 159.80 - - - 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แสดงไวหลังตัวเลขตางกัน แสดงวาคาเฉลี่ยแตกตางกันทางสถิต ิP ≤ 0.5 (คํานวณโดยวิธี 

Duncan’ s new multiple range test) 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่  2  ผลผลิตคะนาในการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากวานน้ําในการปองกันกําจัดดวงหมัดผักใน

คะนา  ณ  แปลงเกษตรกร  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี  ป  2554    



 
กรรมวิธี อัตราการใช/ 

น้ํา  20  ลิตร 

ผลผลิตคะนา 

กิโลกรัม/10 ตารางเมตร 

T1 น้ํา  20  ลิตร 32.67 a 

T2 100  มิลลิลิตร 46.67 a 

T3 150  มิลลิลิตร 46.67 a 

T4 100  มิลลิลิตร 43.87 a 

T5 25  มิลลิลิตร 36.27 a 

T6 1  กิโลกรัม 45.33 a 

T7 17  มิลลิลิตร 51.33 a 

CV(%) - 29.3 

RE (%) - - 

 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แสดงไวหลังตัวเลขตางกัน  แสดงวาคาเฉลี่ยแตกตางกันทางสถิติ P ≤ 0.5 (คํานวณโดยวิธี 

Duncan’ s new multiple range test) 

T1 = แปลงเปรียบเทียบ 

T2 = สารสกัดหนอนตายหยาก (อุตรดิตถ)  อัตรา  100  มิลลิลิตรตอน้ํา  20  ลิตร 

T3 = สารสกัดวานน้ํา  อัตรา  150  มิลลิลิตรตอน้ํา  20  ลิตร 

T4 = สารสกัดวานน้ํา + น้ํามันวานน้ํา  อัตรา  100  มิลลิลิตรตอน้ํา  20  ลิตร 

T5 = น้ํามันวานน้ํา  25 % V/V  อัตรา  25  มิลลิลิตรตอน้ํา  20  ลิตร 

T6 = รากหางไหลสดแชน้ํา  อัตรา  1  กิโลกรัมตอน้ํา  20  ลิตร 

T7 = สารไซเปอรเมทริน 35% W/V EC  อัตรา  17  มิลลิลิตรตอน้ํา  20  ลิตร 


