
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
------------------------ 

 
1. ชุดโครงการ :           วิจยัและพัฒนาการอารักขาพืช 
2. โครงการวิจัย :          การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
3. ช่ือการทดลอง:         การศึกษาและพัฒนาวิธีการพ่นสารเพื่อป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง:    สมรวย     รวมชัยอภิกุล                                                                     
                              กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
   ผู้ร่วมงาน               : อุราพร     หนูนารถ         
                                กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
                                พฤทธิชาต ิ ปุณวฒัโท           
                                กลุ่มกีฏและสัตววิทยา  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช               
5. บทคัดย่อ :              การศึกษาและพัฒนาวิธีการพ่นสารเพื่อป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง 
                                ในมันส าปะหลัง ด าเนินการทดลอง ที่แปลงเกษตรกร อ าเภอล า 
                                นารายณ์ จังหวัดลพบุรี  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2554 

                            โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 5 ซ้ า  4 กรรมวิธี  
                            ได้แก่ 1. เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง 2.                 
                            เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง 3.  
                            เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง (ประกอบ 
                            คานหัวฉีด) 4.เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม 
                            จากผลการทดลองพบว่าทุกกรรมวิธีให้ค่าเฉลี่ยของละออง 
                            สารในทุกต าแหน่งเพียงพอต่อการป้องกันก าจัดแมลง คือมี 
                            จ านวนละอองมากกว่า 30 ละอองต่อตารางเวนติเมตร โดย 
                            กรรมวิธีการพ่นด้วยเครื่องพ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม 
                            ให้ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละอองสารสูงสุดและแตกต่าง 
                            อย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีอ่ืนๆ โดยรองลงมาคือกรรมวิธี 
                            การพ่นด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง  
                            ประกอบหัวฉีดกรวยกรวงแบบ adjustable cone และ  
                            เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบหัวฉีด 
                            แบบฝักบัว และกรรมวิธีที่ให้ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของ 
                            ละอองสารต่ าสุดคือ กรรมวิธีการพ่นด้วยเครื่องพ่นสารแบบ 
                            สูบโยกสะพายหลัง โดยค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละออง 



                             สารที่ได้แตกต่างกับกรรมวิธีอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
6. ค าน า :                     มันส าปะหลัง เป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศ3 
                                 โดยเฉพาะ  การผลิตเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมด้าน 
                                 พลังงาน จึงมีการขยายพ้ืนที่การผลิตมากข้ึน ท าให้พบการระบาดของ 
                                 แมลงศัตร ูโดยเฉพาะปัญหาของเพลีย้แปง้ลงท าลายส่วนตา่งๆ ของพืช  
                                       ท าใหพื้ชชะงกัการเจรญิเติบโต ผลผลิตได้รับความเสียหาย ท าให ้
                                       เกษตรกรตอ้งใชส้ารปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืช จงึควรท างานวิจยัเพ่ือหา 
                                       วิธีการพน่สารเพ่ือปอ้งกนัก าจดัเพลีย้แปง้ในมนัส าปะหลงั เพ่ือให้ได้ 
                                 ผลผลิตตามความต้องการ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องศึกษาประสิทธิภาพของ 
                                 วธิีการพ่นสารแบบต่างๆ ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูในมันส าปะหลัง  
                                 เพ่ือให้ได้วิธีการป้องกันก าจัดที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด และปลอดภัย  

7. วิธีด าเนินการ : 
- อุปกรณ ์                    1. เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง (knapsack sprayer) ประกอบ 
                                 หวัฉีดกลวยกรวงยี่ห้อ Abuz สีแดง ที่อัตราการไหล 1.5 ลิตรต่อนาที  

                      2. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง (motorized high  
                      pressure  knapsack sprayer) ประกอบหัวฉีดกลวยกรวง แบบ  
                      adjustable cone 
                      3. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง (motorized high  
                      pressure  knapsack sprayer)  ประกอบคานหัวฉีดแบบกลวยกรวงยี่ห้อ  
                      Abuz สีแดง ที่อัตราการไหล 1.5 ลิตรต่อนาทีต่อหัว จ านวน 5 หัว  
                      4. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม (knapsack misblower)  
                      ประกอบหัวฉีดแบบฝักบัว ที่อัตราการไหล 3.45 ลิตรต่อนาที 

                             5. สี Saturn yellow 
                             6. เครื่องมือวัดความเป็นกรด ด่าวของน้ า  
                             7. สารจับใบ (Tension Cs -7) 

                     8. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และ ความเร็วลม 
                     9. หลอดแสงสีม่วง 
                   10. ชุดพ่นสารป้องกันสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
                   11. อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์ตวง และผสมสาร  

- วิธีการ                    การทดลองทางด้านกายภาพ วางแผนการทดลองแบบ Factorial in RCB  
                             มี 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี พ่นสารในแปลงย่อยที่มีขนาด 10X12 เมตร โดย 
                             พ่นด้วยกรรมวิธีต่างๆ ดังนี้ 



                       1. เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง (knapsack sprayer) ประกอบ 
                       หัวฉีดกลวยกรวงยี่ห้อ Abuz สีแดง ที่แนวพ่นสาร 0.80 เมตร 
                       2. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง (motorized high  
                       pressure  knapsack sprayer) ประกอบหัวฉีดกลวยกรวง แบบ  
                       adjustable cone ที่แนวพ่นสาร 2.4 เมตร 
                       3. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง (motorized high  
                       pressure  knapsack sprayer)  ประกอบคานหัวฉีดแบบกลวยกรวงยี่ห้อ  
                       Abuz สีแดง ที่อัตราการไหล 1.5 ลิตรต่อนาทีต่อหัว จ านวน 5 หัว ที่แนว 
                       พ่นสาร 4 เมตร 
                       4. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม (knapsack misblower)  
                       ประกอบหัวฉีดแบบฝักบัว ที่แนวพ่นสาร 2.4 เมตร 
                       ทุกกรรมวิธีใช้อัตราพ่นสาร ที่อัตรา 100 ลิตรต่อไร่ 

                             ท าการพ่นบนต้นมันส าปะหลังที่มีความสูอง 80 เซนติเมตร ด้วยสี  
                             Saturn yellow 1% หลังจากพ่นสารทดลองแล้ว เก็บตัวอย่างโดยตัด 
                             ใบยอด แต่ละยอดยาวประมาณ 15 เซนติเมตร เก็บใส่ถุงกระดาษแล้ว 
                             น ามาเก็บไว้ในกล่องควบคุมอุณหภูมิ น าตัวอย่างที่ได้มาตรวจวัดการ 
                             แพร่กระจายภายใต้หลอดแสงสีม่วง (Ultraviolet light) โดยแบ่งเป็น  
                             3 ส่วน  คือ ส่วนยอด ส่วนใบ และส่วนล าต้น โดยส่วนยอด แบ่ง 
                             ออกเป็น 3 ระดับย่อย คือ ส่วนนอกสุด ส่วนใน และบริเวณปลาย 
                             ยอด ส าหรับส่วนที่ 2 คือ ส่วนใบ ตรวจนับจ านวน 4 ใบ จากยอด โดย  
                             นับทั้งบริเวณบนใบและใต้ใบ ส่วนที่  3 คือ ล าต้น ตรวจวัดโดยให้ 
                             คะแนนเป็นระดับความหนาแน่น ตรวจวัดซ้ าละ 10 ยอด ดังนั้น ใน 1  
                             กรรมวิธี ตรวจนับทั้งหมด 50 ยอด การทดลองท าการวัดระดับการ 
                             แพร่กระจายของละอองสารเป็นระดับ ดังนี้ 

                     ระดับ 1 ไม่มีละอองสาร 
                     ระดับ 2 มีละอองสาร 1-2 ละออง 
                     ระดับ 3 มีละอองสารหนาแน่นน้อยกว่า 30 ละอองสารต่อตาราง 
                     เซนติเมตร 
                     ระดับ 4 มีละอองสารหนาแน่นมากกว่า 30 ละอองสารต่อตาราง 
                     เซนติเมตร 
                     ระดับ 5 มีละอองสารความหนาแน่นมาก 
                     ระดับ 6 ละอองสารมมากเกินไปจนเกิดการหยดลงพื้นดิน  
                     (Run-off) 



                        ข้อมูลระดับความหนาแน่นของละอองสารทั้งหมดที่ได้น าไป 
                        วิเคราะห์ทางสถิติ 

-เวลาและสถานที่                ระยะเวลาเดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2555 
                           สถานทีแ่ปลงเกษตรกร อ าเภอล านารายณ์ จังหวัดลพบุรี  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ : จากผลการทดลองพบวา่ทกุกรรมวิธีใหค้า่เฉลีย่ของละอองสารในทกุ 

                                            ต าแหนง่เพียงพอตอ่การปอ้งกนัก าจดัแมลง คือมีจ านวนละอองมากกวา่ 30  
                                            ละอองตอ่ตารางเวนติเมตร โดยกรรมวิธีการพน่ดว้ยเครือ่งพน่สารสะพายหลงัแบบ 

                                            ใชแ้รงลมใหค้า่เฉลีย่ความหนาแนน่ของละอองสารสงูสดุและแตกตา่งอยา่งมี 
                                            นยัส าคญักบักรรมวิธีอื่นๆ โดยรองลงมาคือกรรมวิธีการพน่ดว้ยเครือ่งยนตพ์น่สาร 
                                            สะพายหลงัแบบแรงดนัน า้สงู ประกอบหวัฉีดกรวยกรวงแบบ adjustable cone  

                                            และ เครือ่งยนตพ์น่สารสะพายหลงัแบบใชแ้รงลม ประกอบหวัฉีดแบบฝักบวั และ 

                                            กรรมวิธีที่ใหค้า่เฉลีย่ความหนาแนน่ของละอองสารต ่าสดุคือ กรรมวิธีการพน่ดว้ย 

                                            เครือ่งพน่สารแบบสบูโยกสะพายหลงั โดยคา่เฉลีย่ความหนาแนน่ของละอองสารที่ 
                                            ไดแ้ตกตา่งกบักรรมวิธีอื่นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แตเ่มื่อพิจารณาถึงระยะเวลา 
                                            ในการท างานจรงิในสภาพไร ่พบวา่การพน่สารโดยคานหวัฉีดใชร้ะยะเวลาในการ 

                                            พน่นอ้ยที่สดุ โดยใชเ้วลานอ้ยกวา่การพน่โดยใชเ้ครื่องพ่นสารแบบสูบโยก 
                          สะพายหลัง   และเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ า 
                          สูง  (motorized high pressure  knapsack   
                            sprayer) ประกอบหัวฉีดกลวยกรวง แบบ adjustable cone ซ่ึงเป็น  
                            วิธีของเกษตรกร 5 และ1.7 เท่า รวมทั้งการพ่นด้วยเครื่องยนต์พ่นสาร 
                            สะพายหลังแบบใช้แรงลม     (knapsack misblower)  
                            ประกอบหัวฉีดแบบฝักบัว 1.7 เท่า ตามล าดับ จากข้อมูลทางกายภาพ 
                            ดังกล่าว จะได้น ามาทดลองทางด้านชีวภาพ โดยการพ่นด้วยสารก าจัด 
                            แมลงต่อไป เพ่ือน ามาแนะน าวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อแนะน าผู้ที่สนใจต่อไป 
9. สรุปผลการทดลอง : ผลการทดลองพบว่าทุกกรรมวิธีให้ค่าเฉลี่ยของละอองสาร 
                              ในทุกต าแหน่งเพียงพอต่อการป้องกันก าจัดแมลง คือมีจ านวนละออง 
                              มากกว่า 30 ละอองต่อตารางเวนติเมตร โดยกรรมวิธีการพ่นด้วย 
                              เครือ่งพ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมให้ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของ 
                              ละอองสารสูงสุดและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีอ่ืนๆ โดย 
                              รองลงมาคือกรรมวิธีการพ่นด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบ 
                              แรงดันน้ าสูง ประกอบหัวฉีดกรวยกรวงแบบ adjustable cone และ  
                              เครือ่งยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบ 
                              ฝักบวั และกรรมวิธีที่ให้ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละอองสารต่ าสุด 
                              คือ กรรมวิธีการพ่นด้วยเครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง โดย 



                              ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละอองสารที่ได้แตกต่างกับกรรมวิธีอ่ืน 
                              อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหแ้ก่เกษตรกร เพ่ือเพิ่มผลผลิต 
                                                            ใหก้บัเกษตรกร 
                                                 2. เป็นองคค์วามรูท้างดา้นการปอ้งกนัก าจดัเพลีย้แปง้ใน 
                                                            มนัส าปะหลงั          
11. ค าขอบคุณ :                                  - 
12. เอกสารอ้างอิง :                              -  
13. ภาคผนวก :                                   - 
 
 



 


