
1. ชุดโครงการวิจัย : พัฒนาการอารักขาพืช 
 
2. โครงการวิจัย : การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   :  ศึกษาประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆในการป้องกันก าจัด

หนอนใยผักด้วยวิธีการพ่นสารแบบน  าน้อย 
 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  : Study on Efficacy of Some Mode of Action of Insecticides                  

for Controlling Diamond – back moth ; Plutella xylostella 
(Linnaeus) by Low Volume Spraying 

 
4. คณะผู้ด าเนินงาน   
 หัวหน้าการทดลอง : นางสาวสุภางคนา ถิรวุธ ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
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                         : นางสาวสุชาดา  สุพรศิลป์ ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 

                   : นายสรรชัย เพชรธรรมรส ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
                   : นางสิริวิภา พลตรี ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 

 
5. บทคัดย่อ : ท าการศึกษาประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆในการป้องกัน

ก าจัดหนอนใยผัก Plutella xylostella (Linnaeus) ด้วยวิธีการพ่น
สารแบบน  าน้อยในคะน้า ท าการทดลอง 3 การทดลอง ในแปลงคะน้า
ของเกษตรกร อ าเภอพนมทวน และท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

  การทดลองท่ี 1 ท าการศึกษาประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ใน
การป้องกันก าจัดหนอนใยผัก ในคะน้า โดยวิธีการพ่นสารแบบน  าน้อย
ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีด 
Wizza ท าการทดลองที่แปลงเกษตรกร อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2554 วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB มี 4 ซ  า จ านวน 6 กรรมวิธี คือ ท าการพ่นสารฆ่า
แมลง 5 ชนิด ได้แก่ 1) สาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) 
อัตรา 80 -120 กรัม a.i./ไร่  2) สาร spinosad (Success120 SC 
12% SC) อัตรา 28.8 - 43.2 กรัม    a.i./ไร่ 3) สาร tolfenpyrad 
(Hachi Hachi 16%  EC) อัตรา 25.6 - 38.4 กรัม a.i./ไร่ 4) สาร 



chlorfenapyr (Rampage 10% SC) อัตรา 24-36 กรัม a.i./ไร่  5) 
เชื อ Bt (Xentari) อัตรา 168x105 DBMU และ 6) กรรมวิธีไม่พ่น
สาร ท าการพ่นสารเมื่อมีหนอนใยผักระบาดผลการทดลองพบว่า สาร 
tolfenpyrad (Hachi Hachi 16%  EC) มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ในการ
ควบคุมหนอนใยผักได้ดีที่สุดให้ผลผลิต มีคุณภาพดีและปริมาณสูงสุด 
การทดลองที่ 2 ท าการศึกษาประสิทธิภาพของกรรมวิธีพ่นสารแบบ
ต่างๆ ในการป้องกันก าจัดหนอนใยผักในคะน้า โดยท าการพ่นสาร
ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อยมาก , น  าน้อย และ น  ามากด้วย
เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีด Micron 
X-1, หัวฉีด Wizza และหัวฉีดแบบฝักบัว ตามล าดับ เปรียบเทียบกับ
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามากที่เกษตรกรใช้ด้วยเครื่องยนต์พ่นสาร
สะพายหลังแบบใช้แรงดันน  าประกอบก้านหัวฉีด 3 หัว และกรรมวิธี
ไม่พ่นสาร ท าการทดลองที่แปลงเกษตรกร อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2555 วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB มี 4 ซ  า จ านวน 5 กรรมวิธี คือ 1) กรรมวิธีพ่นสาร
แบบน  าน้อยมากโดยใช้เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม
ประกอบหัวฉีด Micron X-1 2) กรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อยด้วย
เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีด Wizza 
3) กรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามากด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลัง
แบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีดแบบฝักบัว 4) กรรมวิธีพ่นสารแบบน  า
มากที่เกษตรกรใช้ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน  า
ประกอบก้านหัวฉีด 3 หัว และ 5) กรรมวิธีไม่พ่นสาร ท าการพ่นสาร
เมื่อพบหนอนใยผักระบาด ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารใช้สารก าจัดแมลง 
spinosad (Success 120 SC 12% SC) อัตรา 28.80, 36.00 และ 
43.20 กรัม a.i./ไร่ โดยใช้อัตราพ่นน  าน้อยมากที่  5, 6 และ 8 ลิตร/
ไร่  ใช้อัตราพ่นแบบน  าน้อยที่ 10, 12 และ 15 ลิตร/ไร่ และใช้อัตรา
พ่นแบบน  ามากที่ 80, 100 และ 120 ลิตร/ไร่ เมื่อคะน้าอายุ 25, 35 
และมากกว่า 45 วัน ตามล าดับ ผลการทดลองพบว่าทุกกรรมวิธีที่มี
การพ่นสารสามารถควบคุมหนอนใยผักได้ไม่แตกต่างกัน ด้านผลผลิต
พบว่ากรรมวิธีที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุดคือกรรมวิธีพ่นสาร
แบบน  าน้อยมากด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม
ประกอบหั วฉีด Micron X-1   การทดลองที่  3 ท าการศึกษา
ประสิทธิภาพสารชนิดต่างๆเพ่ือป้องกันก าจัดหนอนใยผักในคะน้า 



โดยเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีการพ่นสารป้องกันก าจัดแมลงแบบ
น  ามากโดยใช้ เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน  าสูง
ประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวง, กรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อยด้วย
เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีด wizza 
และกรรมวิธีไม่พ่นสาร ท าการทดลองที่แปลงเกษตรกร อ าเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2556 วาง
แผนการทดลองแบบ RCB มี  3 ซ  า จ านวน 7 กรรมวิธี  คือ 1) 
กรรมวิธีพ่นสาร chlorfenapyr  10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิตร ด้ วยกรรมวิธี พ่ นสารแ บบน  าน้ อย , 2) กรรมวิธี พ่ นสาร 
tolfenpyrad 16% EC  อัตรา 40 มิ ลลิ ลิ ตร/น  า  20 ลิตร ด้ วย
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย, 3) กรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12% SC  
อัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย, 4) 
กรรมวิธีพ่นสาร chlorfenapyr  10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิตร  ด้ วยกรรมวิธี พ่นสารแบบน  ามาก , 5) กรรมวิธี พ่ นสาร 
tolfenpyrad 16% EC  อัตรา 40 มิ ลลิ ลิ ตร/น  า  20 ลิตร ด้ วย
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก, 6) กรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12% SC  
อัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก 
และ 7) กรรมวิธีไม่พ่นสาร ผลการทดลองสรุปได้ว่า ทุกกรรมวิธีที่มี
การพ่นสารสามารถควบคุมหนอนใยผักได้ไม่แตกต่างกัน เมื่อมองถึง
ด้านผลผลิต พบว่ากรรมวิธีที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุดคือ
กรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12% SC  อัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย 

6. ค าน า : คะน้าเป็นพืชผักตระกูลกะหล่ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิด
หนึ่งของประเทศ การปลูกคะน้าเป็นการค้าต่อเนื่องตลอดทั งปี ซึ่งมัก
ประสบปัญหาแมลงศัตรูพืชระบาดรุนแรงเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หนอนใยผักที่มีความส าคัญท าความเสียหายทั งด้านผลผลิตและ
คุณภาพของคะน้า การระบาดเกิดขึ นรวดเร็ว ประกอบกับหนอนใย
ผักมีหลายชั่วอายุขัยต่อปี โดยในแต่ละปีหนอนใยผักสามารถสร้าง
ความต้านทานสารฆ่าแมลงได้หลายชนิดและรวดเร็วก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการผลิตคะน้าอย่างรุนแรง เกษตรกรจึงจ าเป็นต้องใช้สาร
ก าจัดแมลงในอัตราที่สูงซึ่งบางครั งเกินความจ าเป็นและบ่อยครั ง ท า
ให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ น อีกทั งยังเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเร่งให้หนอนใย
ผักสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงเร็วขึ นอีกด้วย จึงท าการศึกษา



กรรมวิธีพ่นสารที่เหมาะสมในการป้องกันก าจัดหนอนใยผักในคะน้า
โดยเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นสารของเกษตรกรเพ่ือเป็นแนวทางใน
การจัดการความต้านทานของหนอนใยผักและหาแนวทางในการลด
ต้นทุนการผลิตคะน้าด้านการใช้สารป้องกันก าจัดแมลงต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ :  
  - อุปกรณ์ 
  1. แปลงคะน้า ขนาดแปลงย่อย 2.4 x 7 เมตร จ านวน 21 แปลง 
  2. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม (Mist blower) 

ประกอบหัวฉีด Wizza  
 3. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน  าประกอบหัวฉีด

แบบกรวยกลวง 
  4. สารก าจัดแมลง  
  5. สารป้องกันก าจัดโรคพืช 
  6. สารจับใบ 
  7. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ, วัดความชื นสัมพัทธ์, วัดความเร็วลมและ

นาฬิกาจับเวลา 
  8. ชุดพ่นสารและอุปกรณ์อ่ืนๆ 
  - วิธีการ 
  การทดลองท่ี 1 
  วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 6 กรรมวิธีจ านวน 4 ซ  า ท าการ

หว่านคะน้าบนพื นที่แปลงย่อย ขนาด 3.9  x 7.0 เมตร (แบ่งเป็น
แปลงย่อยเล็ก 1.3 x 7.0 เมตร จ านวน 3 แปลง ระยะระหว่างแปลง
ทดลอง 1.0 เมตร เมื่อคะน้าอายุ 20 วัน ถอนแยกให้มีระยะระหว่าง
ต้น 15-20 เซนติเมตร    ท าการพ่นสารเมื่อพบหนอนใยผักระบาด
ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม อัตราพ่น 15 -20 
ลิตร/ไร่ ใช้ความกว้างแนวพ่นสาร 0.65 เมตร ใช้อัตราสารออกฤทธิ์
เท่ากับอัตราการผสมแบบน  ามากที่อัตรา 80,100 และ 120 ลิตร/ไร่ 
เมื่อคะน้าอายุประมาณ 25,40, และ50 วัน โดยใช้สารฆ่าแมลงตาม
ค าแนะน าผสมน  า 20 ลิตร ตามล าดับ ดังนี   

  1 สาร flubendiamide (Takumi 20%  WDG) 10 กรัม หรือ 80-
120 กรัม a.i./ไร่  

  2 สาร spinosad  (Success120 SC 12% SC) 60 มล. หรือ 28.8-
43.2 กรัม a.i./ไร่  



  3 สาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16% EC) 40 มล. หรือ  25.6-
38.4 กรัม a.i./ไร่  

  4 สาร chlorfenapyr (Rampage 10%  SC) 60 มล. หรือ 24-36 
กรัม a.i./ไร่  

  5 เชื อ Bt (Xentari) 80 กรัม 168x105 DBMU  
  6 กรรมวิธีไม่พ่นสาร 
  พ่นสารทุก 4 วัน จ านวน 5 ครั ง ตรวจนับแมลงจากคะน้า 25 ต้น/

แปลงย่อย ก่อนพ่นสารทุกครั ง และหลังพ่นสารครั งสุดท้าย 4 วัน 
ระยะเก็บเกี่ยว (คะน้าอายุ 55-60 วัน) ท าการสุ่มตัดผลผลิตคะน้าใน
พื นที่ 1 ตารางเมตร/แปลงย่อย (ตรงกลางแปลง) บันทึกจ านวนต้น
ทั งหมดและน  าหนักคะน้าตามคุณภาพของตลาด (maketable yield) 
โดยตัดแต่งผลผลิตให้พร้อมส่งตลาด ท าการให้คะแนนโดยวัดจากรอย
ท าลายของหนอนใยผักที่ 4 ใบกลางเป็น 3 ระดับ ดังนี  

  ระดับ A   ไม่มีรอยท าลาย-ท าลายเล็กน้อย 
  ระดับ B   มีรอยท าลายมากขึ น แต่ยังขายได้ 
  ระดับ C   มีรอยท าลายมากขายไม่ได้ 
  น าข้อมูลจ านวนหนอนใยผักมาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรม 

IRRISTAT กรณีข้อมูลหนอนใยผักก่อนการพ่นสารไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ วิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of Variance กรณี
ข้อมูลหนอนใยผักก่อนการพ่นสารแตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์
ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of Covariance เปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่กรรมวิธีโดยวิธี DMRT 

  การทดลองท่ี 2 
  วางแผนการทดลองแบบ RCB  มี 4 ซ  า จ านวน 5 กรรมวิธี ดังนี  
  1. กรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อยมากโดยใช้เครื่องยนต์พ่นสาร

สะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีด Micron X-1  
  2. กรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อยด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลัง

แบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีดWizza  
  3. กรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามากด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลัง

แบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีดแบบฝักบัว  
  4. กรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามากที่เกษตรกรใช้ด้วยเครื่องยนต์พ่น

สารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน  าประกอบก้านหัวฉีด 3 หัว 
  5. กรรมวิธีไม่พ่นสาร  



  ท าการหว่านคะน้าบนพื นที่แปลงย่อย 5.2 x 8 เมตร ระยะระหว่าง
แปลงทดลอง 0.5 เมตร เมื่อคะน้าอายุ 20 วัน ถอนแยกให้มีระยะ
ระหว่างต้น 15-20 เซนติเมตร ท าการพ่นสารเมื่อพบหนอนใยผัก
ระบาด ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารใช้สารก าจัดแมลง spinosad (Success 
120 SC 12% SC  ) อัตรา 28.80, 36.00 และ 43.20 กรัม a.i./ไร่ 
โดยใช้อัตราพ่นน  าน้อยมากที่  5, 6 และ 8 ลิตร/ไร่  ใช้อัตราพ่นแบบ
น  าน้อยที่ 10, 12 และ 15 ลิตร/ไร่ และใช้อัตราพ่นแบบน  ามากที่ 80, 
100 และ 120 ลิตร/ไร่ เมื่อคะน้าอายุ 25, 35 และมากกว่า 45 วัน 
ตามล าดับ ความกว้างแนวพ่นสาร 1.3 เมตร  พ่นสารทุก 4 วัน 
จ านวน 4 ครั ง ตรวจนับแมลงจากคะน้า 30 ต้น/แปลงย่อย ก่อนพ่น
สารทุกครั ง และหลังพ่นสารครั งสุดท้าย 4 วัน ระยะเก็บเกี่ยว (คะน้า
อายุ 55-60 วัน) ท าการสุ่มตัดผลผลิตคะน้าในพื นที่ 1 ตารางเมตร/
แปลงย่อย (ตรงกลางแปลง) บันทึกจ านวนต้นทั งหมดและน  าหนัก
คะน้าตามคุณภาพของตลาด (maketable yield) โดยตัดแต่งผลผลิต
ให้พร้อมส่งตลาด ท าการให้คะแนนโดยวัดจากรอยท าลายของหนอน
ใยผักที่ 4 ใบกลางเป็น 3 ระดับ ดังนี  

  ระดับ A   ไม่มีรอยท าลาย-ท าลายเล็กน้อย 
  ระดับ B   มีรอยท าลายมากขึ น แต่ยังขายได้ 
  ระดับ C   มีรอยท าลายมากขายไม่ได้ 
  น าข้อมูลจ านวนหนอนใยผักมาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรม 

IRRISTAT กรณีข้อมูลหนอนใยผักก่อนการพ่นสารไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ วิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of Variance กรณี
ข้อมูลหนอนใยผักก่อนการพ่นสารแตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์
ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of Covariance เปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่กรรมวิธีโดยวิธี DMRT 

  การทดลองท่ี 3 
  ท าการทดลองพ่นสารชนิดต่างๆโดยเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีการ

พ่นสารฆ่าแมลงแบบน  ามากและกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อยกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสาร โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 7 กรรมวิธี 
จ านวน 3 ซ  า ดังนี  

  1. พ่นสาร chlorfenapyr  10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิตร  ทุก 4 วัน (พ่นสารแบบน  าน้อย; Low Volume) 



  2. พ่นสาร tolfenpyrad 16% EC  อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิตร  ทุก 4 วัน (พ่นสารแบบน  าน้อย; Low Volume) 

  3. พ่นสาร spinosad 12% SC  อัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร  
ทุก 4 วัน (พ่นสารแบบน  าน้อย; Low Volume) 

  4. พ่นสาร chlorfenapyr  10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิตร  ทุก 4 วัน (พ่นสารแบบน  ามาก; High Volume) 

  5. พ่นสาร tolfenpyrad 16% EC  อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิตร  ทุก 4 วัน (พ่นสารแบบน  ามาก; High Volume) 

  6. พ่นสาร spinosad 12% SC  อัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร  
ทุก 4 วัน (พ่นสารแบบน  ามาก; High Volume) 

  7. ไม่ใช้สารฆ่าแมลง 
  กรรมวิธีที่ 1-3 ท าการพ่นสารด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบ

ใช้แรงลมประกอบหัวฉีด Wizza อัตราพ่น 10 - 15 ลิตร/ไร่ ( Low 
volume application ; LV ) กรรมวิธีที่  4-6 ท าการพ่นสารด้วย
เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน  า ประกอบหัวฉีดแบบ
ก ร ว ย ก ล ว ง  อั ต ร า พ่ น  80 - 120 ลิ ต ร / ไร่  (  High volume 
application ; HV ) ทุกกรรมวิธีมีการพ่นสารทุก 4 วัน จ านวน 6 
ครั ง สุ่มตรวจนับหนอนใยผักในคะน้าจ านวน 30 ต้น/แปลงย่อย ก่อน
พ่นสารทุกครั งและหลังพ่นสารครั งสุดท้าย 4 วัน น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ทางสถิติ  ระยะเก็บเกี่ยว (คะน้าอายุ 55-60 วัน) ท าการสุ่ม
ตัดผลผลิตคะน้าในพื นที่ 1 ตารางเมตร/แปลงย่อย (ตรงกลางแปลง) 
บันทึกจ านวนต้นทั งหมดและน  าหนักคะน้าตามคุณภาพของตลาด 
(maketable yield) โดยตัดแต่งผลผลิตให้พร้อมส่งตลาด ท าการให้
คะแนนโดยวัดจากรอยท าลายของหนอนใยผักที่ 4 ใบกลางเป็น 3 
ระดับ ดังนี  

  ระดับ A   ไม่มีรอยท าลาย-ท าลายเล็กน้อย 
  ระดับ B   มีรอยท าลายมากขึ น แต่ยังขายได้ 
  ระดบั C   มีรอยท าลายมากขายไม่ได้ 
  น าข้อมูลจ านวนหนอนใยผักมาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรม 

IRRISTAT กรณีข้อมูลหนอนใยผักก่อนการพ่นสารไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ วิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of Variance กรณี
ข้อมูลหนอนใยผักก่อนการพ่นสารแตกต่างกันทางสถิติ วิ เคราะห์



ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of Covariance เปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่กรรมวิธีโดยวิธี DMRT 

  -เวลาและสถานที่   
  การทดลองที่ 1 ท าการทดลองระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2554 

ที่แปลงเกษตรกร อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  
การทดลองที่ 2 ท าการทดลองระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 
2555 ที่แปลงเกษตรกร อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
การทดลองที่ 3 ท าการทดลองระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 
2556 ที่แปลงเกษตรกร อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

 
8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  :  
  การทดลองที่ 1 ท าการตรวจนับแมลงก่อนพ่นสารทุก 4 วัน ท าการ

พ่นสารเมื่อหนอนใยผักระบาด จากผลการทดลองมีการตรวจนับ
แมลงจ านวน 8 ครั ง แต่มีการพ่นสารจ านวน 5 ครั ง โดยตรวจนับ
แมลงครั งสุดท้ายหลังพ่นสาร 4 วัน ทั งนี ในการตรวจนับแมลงก่อนพ่น
สารครั งแรก เมื่อปริมาณหนอนใยผักเฉลี่ย 0.28 ตัว/ต้น จึงได้ท าการ
พ่นสารและท าการตรวจนับแมลงครั งที่ 2 หลังพ่นสาร 4 วัน ปรากฏ
ว่าปริมาณหนอนใยผักลดลงในทุกกรรมวิธี เฉลี่ย 0.09 ตัว/ต้น 
โดยเฉพาะกรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad ไม่พบหนอนใยผักเลย 
เนื่องจากในช่วงที่ท าการทดลองคือปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือน
เมษายน 2554 มีฝนตกและอุณหภูมิลดต่ าลงเหลือประมาณ 15 
องศาเซลเซียส อากาศหนาวเย็นท าให้การตรวจนับครั งที่ 2 และ 3 
พบหนอนใยผักในปริมาณน้อยคือเฉลี่ย 0.06 และ 0.16 ตัว/ต้น 
ตามล าดับ (ตารางที่1.1) จึงได้ท าการตรวจนับแมลงจนสภาพอากาศ
เป็นปกติ เมื่อตรวจนับครั งที่ 4 ปริมาณหนอนใยผักอยู่ในเกณฑ์ที่พ่น
สารทดลองได้ จึงเริ่มท าการทดลองตามแผน โดยเริ่มมีการพ่นสาร
จ านวน 4 ครั ง ตามผลการทดลอง ดังนี  

  ก่อนพ่นสารครั งที่ 2 ทุกกรรมวิธีที่พ่นสาร พบปริมาณหนอนใยผัก
เฉลี่ย 0.09-0.18 ตัว/ต้น ทุกกรรมวิธี ปริมาณหนอนใยผักไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ และไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่น
สารซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.23 ตัว/ต้น 

  หลังการพ่นสารครั งที่ 2 ทุกกรรมวิธีพบปริมาณหนอนใยผักเฉลี่ย
เพ่ิมขึ นกว่าก่อนการพ่นสาร  โดยทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีปริมาณหนอน



ใยผักเฉลี่ย 0.36-0.81 ตัว/ต้น ซึ่งแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่น
สารซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.81 ตัว/ต้น ยกเว้นกรรมวิธีพ่นสาร 
flubendiamide ที่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร 

  หลังการพ่นสารครั งที่ 3 ทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารมีความแตกต่าง
ท า งส ถิ ติ กั บ ก ร รม วิ ธี ไม่ พ่ น ส าร  ย ก เว้ น ก ร รม วิ ธี พ่ น ส า ร 
flubendiamide ที่มีปริมาณหนอนใยผักเฉลี่ย 0.64 ตัวต่อต้น โดย
กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad พบปริมาณหนอนใยผักน้อยที่สุดเฉลี่ย 
0.04 ตัว/ต้น และไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นเชื อ Bt 
และสาร spinosad ซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.13 และ 0.19 ตัว/ต้น 
ตามล าดับ  

  หลังการพ่นสารครั งที่ 4 ทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารมีความแตกต่าง
ท า งส ถิ ติ กั บ ก ร รม วิ ธี ไม่ พ่ น ส าร  ย ก เว้ น ก ร รม วิ ธี พ่ น ส า ร 
flubendiamide ที่มีปริมาณหนอนใยผักเฉลี่ย 0.39 ตัวต่อต้น ซึ่งไม่
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่มีปริมาณหนอนใยผักเฉลี่ย 
0 .3 5  ตั ว / ต้ น  ก ร ร ม วิ ธี พ่ น ส า ร  tolfenpyrad , เชื อ  Bt , 
chlorfenapyr และ spinosad  พบปริมาณหนอนใยผักเฉลี่ย 0.07, 
0.08 , 0.10 และ 0.15 ตัว/ต้น ตามล าดับซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิต ิ

  หลังการพ่นสารครั งที่ 5 ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารพบหนอนใยผักเฉลี่ย 
0.03-0.06 ตัว/ต้น มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ซึ่ง
พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.14 ตัว/ต้น แต่แตกต่างกับกรรมวิธีพ่นสาร 
flubendiamide ซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.06 ตัว/ต้น  

  ผลผลิตคะน้า (ตารางที่ 1.2) หลังการตัดแต่งให้อยู่ในสภาพพร้อมส่ง
ตลาดและท าการคัดแยกเป็นคะน้าที่ขายได้ คือระดับ A และ B และ
ระดับ C คือส่วนที่ขายไม่ได้ ผลการทดลองพบว่าผลผลิตเป็นไปตาม
ปริมาณของหนอนใยผัก กล่าวคือ ผลผลิตระดับ A กรรมวิธีพ่นสาร 
tolfenpyrad ซึ่งมีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผักได้ดีที่สุด 
ให้ผลผลิตคุณภาพระดับ A สูงสุดคือ 1.17 กก./ตร.เมตร ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร chlorfenapyr และ spinosad  
ให้ผลผลิตระดับ A 1.03 และ 0.95 กก./ตร.เมตร ตามล าดับ โดยที่ 2 
กรรมวิธีหลังให้ผลผลิตระดับ A มากกว่าและไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นเชื อ Bt ซึ่งให้ผลผลิตระดับ A 0.82 กก./
ตร.เมตร ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide ให้ผลผลิตระดับ A  



0.60 กก./ตร.เมตร น้อยกว่าและไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีพ่นเชื อ Bt ทั งนี ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารให้ผลผลิตมากกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ซึ่งให้ผลผลิต
ระดับ A 0.03 กก./ตร.เมตร 

  ผลผลิตรวม (A+B) กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad ให้ผลผลิตสูงสุดคือ 
1.79 กก./ตร.เมตร หรือ 2,869 กก./ไร่ มากกว่าและไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร chlorfenapyr flubendiamide 
และ spinosad  ซึ่งให้ผลผลิตรวม 1.61, 1.54 และ 1.46 กก./ตร.
เมตร หรือ 2,576, 2,464 และ 2,336 กก./ไร่ ตามล าดับ โดยที่ 3 
กรรมวิธีหลังให้ผลผลิตมากกว่าและไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีที่พ่นเชื อ Bt ซึ่งให้ผลผลิตรวม 1.39 กก./ตร.เมตร หรือ 
2,224 กก./ไร่ โดยทุกกรรมวิธีที่ พ่นสารมีผลผลิตมากกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งมีผลผลิต
รวม 0.23 กก./ตร.เมตรหรือ 368 กก./ไร่ เนื่องจากสภาพอากาศที่
แปรปรวน ท าให้ผลการทดลองยังไม่ชัดเจน เพ่ือเป็นการยืนยันผลการ
ทดลองสมควรที่จะได้ท าการทดลองซ  า โดยปรับแผนการทดลอง 
พิจารณาถึงระยะเวลา และสถานที่ทดลอง  

  การทดลองท่ี 2 
  จากผลการพ่นสารทดลองด้วยกรรมวิธีต่างๆ ทุก 4 วัน จ านวน 4 ครั ง 

ตรวจนับหนอนใยผักก่อนพ่นสารทุกครั งและหลังพ่นสารครั งสุดท้าย 
4 วัน พบว่า (ตารางที่ 2.1) 

  ก่อนพ่นสารทดลอง พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 0.49 - 0.64 ตัว/ต้น 
ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธี 

  หลังการพ่นสารครั งที่ 1 กรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวนหนอนใย
ผักอยู่ระหว่าง 0.17-0.31 ตัว/ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.85 
ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร พบว่า
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อยมาก ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลัง
แบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีด Micron X-1 พบจ านวนหนอนใยผัก
น้อยที่สุดเฉลี่ย 0.17 ตัว/ต้น ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น
สารแบบน  าน้อยด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม
ประกอบหัวฉีด Wizza, กรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามากด้วยเครื่องยนต์
พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีดแบบฝักบัวและ



กรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามากที่เกษตรกรใช้ด้วยเครื่องยนต์พ่นสาร
สะพายหลังแบบใช้แรงดันน  าประกอบก้านหัวฉีด 3 หัว ที่พบหนอนใย
ผักเฉลี่ย 0.31, 0.27 และ 0.30 ตัว/ต้น ตามล าดับ 

  หลังการพ่นสารครั งที่ 2 กรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวนหนอนใย
ผักอยู่ระหว่าง 0.23-0.53 ตัว/ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบหนอนใยผักเฉลี่ย 1.13 
ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร พบว่า
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามากด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้
แรงลมประกอบหัวฉีดแบบฝักบัวพบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.38 ตัว/ต้น 
ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามากที่เกษตรกรใช้ด้วย
เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน  าประกอบก้านหัวฉีด 3 
หัว ที่พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.53 ตัว/ต้น ส่วนกรรมวิธีพ่นสารแบบน  า
น้อยมากด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบ
หัวฉีด Micron X-1 และกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อยด้วยเครื่องยนต์
พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีด Wizza พบหนอนใย
ผักเฉลี่ย 0.23 และ 0.33 ตัว/ต้น ตามล าดับ น้อยกว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามากท่ีเกษตรกรใช้
ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน  าประกอบก้าน
หัวฉีด 3 หัว  

  หลังการพ่นสารครั งที่ 3 กรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวนหนอนใย
ผักอยู่ระหว่าง 0.55-0.78 ตัว/ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบหนอนใยผักเฉลี่ย 2.53 
ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร พบว่า
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อยด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้
แรงลมประกอบหัวฉีด Wizza พบจ านวนหนอนใยผักน้อยที่สุดเฉลี่ย 
0.55 ตัว/ต้น ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย
มากด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีด 
Micron X-1, กรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามากด้วยเครื่องยนต์พ่นสาร
สะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีดแบบฝักบัวและกรรมวิธีพ่น
สารแบบน  ามากที่เกษตรกรใช้ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบ
ใช้แรงดันน  าประกอบก้านหัวฉีด 3 หัว ที่พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.78, 
0.73 และ 0.78 ตัว/ต้น ตามล าดับ 



  หลังการพ่นสารครั งที่ 4 กรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวนหนอนใย
ผักอยู่ระหว่าง 0.48-0.71 ตัว/ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบหนอนใยผักเฉลี่ย 2.18 
ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร พบว่า
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อยด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้
แรงลมประกอบหัวฉีด Wizza พบจ านวนหนอนใยผักน้อยที่สุดเฉลี่ย 
0.48 ตัว/ต้น ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย
มากด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีด 
Micron X-1, กรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามากด้วยเครื่องยนต์พ่นสาร
สะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีดแบบฝักบัวและกรรมวิธีพ่น
สารแบบน  ามากที่เกษตรกรใช้ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบ
ใช้แรงดันน  าประกอบก้านหัวฉีด 3 หัว ที่พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.65, 
0.60 และ 0.71 ตัว/ต้น ตามล าดับ 

  ผลผลิตคะน้า (ตารางที่ 2.2) หลังการตัดแต่งให้อยู่ในสภาพพร้อมส่ง
ตลาดและท าการคัดแยกเป็นคะน้าที่ขายได้ คือระดับ A และ B และ
ระดับ C คือส่วนที่ขายไม่ได้ ผลการทดลองพบว่า  

  ผลผลิตระดับ A กรรมวิธีที่มีการพ่นสารให้ผลผลิตระดับ A อยู่
ระหว่าง 0.01-0.13 กก./ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ซึ่งไม่สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตระดับ A ได้เลย เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่น
สาร พบว่ากรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อยด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพาย
หลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีด Wizza ให้ผลผลิตระดับ A สูงสุด
คือ 0.13 กก./ตารางเมตร ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร
แบบน  าน้อยมากด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม
ประกอบหัวฉีด Micron X-1, กรรมวิธี พ่นสารแบบน  ามากด้วย
เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีดแบบ
ฝักบัวและกรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามากที่เกษตรกรใช้ด้วยเครื่องยนต์
พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน  าประกอบก้านหัวฉีด 3 หัวซึ่ง
ให้ผลผลิตระดับ A จ านวน 0.01, 0.05 และ 0.03 กก./ตารางเมตร 
ตามล าดับ  

  ผลผลิตรวม (A+B) กรรมวิธีที่มีการพ่นสารให้ผลผลิตระดับ A+B อยู่
ระหว่าง 0.44 - 0.83 กก./ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าและแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารให้ผลผลิตระดับ A+B 



จ านวน 0.07 กก./ตารางเมตร เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มี
การพ่นสาร พบว่ากรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อยด้วยเครื่องยนต์พ่นสาร
สะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีด Wizza และกรรมวิธีพ่นสาร
แบบน  ามากด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม
ประกอบหัวฉีดแบบฝักบัวให้ผลผลิตระดับ A+B จ านวน 0.65 และ 
0.77 กก./ตารางเมตร ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น
สารแบบน  ามากที่เกษตรกรใช้ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบ
ใช้แรงดันน  าประกอบก้านหัวฉีด 3 หัว ที่ ให้ผลผลิตระดับ A+B 
จ านวน 0.44 กก./ตารางเมตร ส่วนกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อยมาก
ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีด 
Micron X-1 ให้ผลผลิตระดับ A+B มากที่สุดคือ 0.83 กก./ตาราง
เมตร มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น
สารแบบน  ามากที่เกษตรกรใช้ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบ
ใช้แรงดันน  าประกอบก้านหัวฉีด 3 หัว 

  การทดลองท่ี 3 
   จากผลการพ่นสารทดลองด้วยกรรมวิธีต่างๆ ทุก 4 วัน จ านวน 6 

ครั ง ตรวจนับหนอนใยผักก่อนพ่นสารทุกครั งและหลังพ่นสารครั ง
สุดท้าย 4 วัน พบว่า (ตารางท่ี 3.1) 

  ก่อนพ่นสารทดลอง พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 0.36 - 0.43 ตัว/ต้น 
ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธี 

  หลังการพ่นสารครั งที่ 1 กรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวนหนอนใย
ผักอยู่ระหว่าง 0.19-0.47 ตัว/ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.70 
ตัว/ต้น ยกเว้นกรรมวิธีพ่นสาร chlorfenapyr 10% SC อัตรา 40 
มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย และแบบน  า
มาก ซึ่ งพบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ ย  0.47 และ 0.38 ตั ว/ต้น 
ตามล าดับ ซึ่ งไม่แตกต่างทางสถิติ กับกรรมวิธี ไม่ พ่นสาร เมื่ อ
เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร พบว่าไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติระหว่างกรรมวิธีพ่นสารทั งแบบน  ามากและน  าน้อย โดย
กรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12% SC ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก 
พบจ านวนหนอนใยผักน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.19 ตัว/ต้น  

  หลังการพ่นสารครั งที่ 2 กรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวนหนอนใย
ผักอยู่ระหว่าง 0.13-0.33 ตัว/ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี



นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.67 
ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร พบว่า
กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad 16% EC  อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก พบจ านวนหนอนใยผักน้อย
ที่สุดเฉลี่ย 0.13 ตัว/ต้น ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12% SC ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก 
ที่พบจ านวนหนอนใยผักมากท่ีสุดเฉลี่ย 0.33 ตัว/ต้น ส่วนกรรมวิธีพ่น
สาร chlorfenapyr  10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วย
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย, กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad 16% EC  
อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย , 
กรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12% SC  อัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิตร ด้ วยกรรมวิธี พ่นสารแบบน  าน้ อย และกรรมวิธี พ่นสาร 
chlorfenapyr  10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร  ด้วย
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 0.22, 0.16, 
0.22 และ 0.19 ตัว/ต้น ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี
พ่นสาร spinosad 12% SC ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก 

  หลังการพ่นสารครั งที่ 3  กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad 16% EC  
อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย , 
กรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12% SC  อัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิตร ด้ วยกรรมวิธี พ่นสารแบบน  าน้ อย และกรรมวิ ธี พ่นสาร 
tolfenpyrad 16% EC  อัตรา 40 มิ ลลิ ลิ ตร/น  า  20 ลิ ต ร ด้ วย
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 0.08, 0.20 
และ 0.14 ตัว/ต้น ตามล าดับ ซึ่ งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบจ านวนหนอนใยผัก
เฉลี่ย 0.61 ตัว/ต้น ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร chlorfenapyr  10% SC 
อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย , 
กรรมวิธีพ่นสาร chlorfenapyr  10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิตร  ด้ วยกรรมวิธี พ่นสารแบบน  ามาก และกรรมวิธี พ่นสาร 
spinosad 12% SC  อัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธี
พ่นสารแบบน  ามาก พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 0.28, 0.41 และ 
0.39 ตัว/ต้น ตามล าดับไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่น
สาร 



  หลังการพ่นสารครั งที่  4 กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad 16% EC  
อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย 
และกรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad 16% EC  อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 
20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 
0.22 และ 0.23 ตัว/ต้น ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบจ านวนหนอนใยผัก
เฉลี่ย 0.45 ตัว/ต้น ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร chlorfenapyr  10% SC 
อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย , 
กรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12% SC  อัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิ ต ร  ด้ วย ก รรม วิ ธี พ่ น ส ารแบ บ น  าน้ อ ย , กรรม วิ ธี พ่ น ส าร 
chlorfenapyr  10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร  ด้วย
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก และกรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12% SC  
อัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก พบ
จ านวนหนอนใยผักเฉลี่ ย  0.29, 0.36, 0.54 และ 0.38 ตั ว/ต้น 
ตามล าดับไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร 

  หลังการพ่นสารครั งที่ 5 ทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร ได้แก่ กรรมวิธีพ่น
สาร chlorfenapyr  10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วย
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย, กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad 16% EC  
อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย , 
กรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12% SC  อัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิ ต ร  ด้ วย ก รรม วิ ธี พ่ น ส ารแบ บ น  าน้ อ ย , กรรม วิ ธี พ่ น ส าร 
chlorfenapyr  10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร  ด้วย
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก, กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad 16% EC  
อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก 
และกรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12% SC  อัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 
0.39, 0.18, 0.21, 0.33, 0.10 และ0.26 ตัว/ต้น ตามล าดับไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 
0.35 ตัว/ต้น 

  หลังการพ่นสารครั งที่  6 กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad 16% EC  
อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย , 
กรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12% SC  อัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย, กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad 



16% EC  อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบ
น  ามากก และกรรมวิธี พ่นสาร spinosad 12% SC  อัตรา 60 
มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามากพบจ านวน
หนอนใยผักเฉลี่ย 0.05, 0.04, 0.02และ 0.06 ตัว/ต้น ตามล าดับ ซึ่ง
น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร
ซึ่งพบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 0.16 ตัว/ต้น ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร 
chlorfenapyr  10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วย
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย และกรรมวิธีพ่นสาร chlorfenapyr  
10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร  ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบ
น  ามาก พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย  0.08, และ 0.14 ตัว/ต้น 
ตามล าดับไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร 

  ผลผลิตคะน้า (ตารางที่ 3.2) หลังการตัดแต่งให้อยู่ในสภาพพร้อมส่ง
ตลาดและท าการคัดแยกเป็นคะน้าที่ขายได้ คือระดับ A และ B และ
ระดับ C คือส่วนที่ขายไม่ได้ ผลการทดลองพบว่า ผลผลิตระดับ A 
กรรมวิธีที่มีการพ่นสารให้ผลผลิตระดับ A อยู่ระหว่าง 0.03-0.38 
กก./ตารางเมตร เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร 
พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad 16% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร/
น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก ให้ผลผลิตระดับ A 
สูงสุดคือ 0.38 กก./1.5 ตารางเมตร ซึ่ งไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad 16% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย , กรรมวิธีพ่นสาร spinosad 
12% SC  อัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบ
น  าน้ อย , กรรมวิ ธี พ่ น สาร chlorfenapyr  10% SC อั ตรา 40 
มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก และกรรมวิธี
พ่นสาร spinosad 12% SC อัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วย
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก ซึ่งให้ผลผลิตระดับ A จ านวน 0.19, 
0.12, 0.14 และ 0.12 กก./1.5 ตารางเมตร ตามล าดับ  

  ผลผลิตที่สามารถขายได้ (A+B) กรรมวิธีพ่นสาร chlorfenapyr  
10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบ
น  าน้ อ ย , กรรมวิ ธี พ่ น ส าร  tolfenpyrad 16% EC  อั ต รา  40 
มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย, กรรมวิธีพ่น
สาร spinosad 12% SC  อัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วย
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย, กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad 16% EC  



อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก 
และกรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12% SC  อัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามากให้ผลผลิตระดับ A+B เฉลี่ย 
1.42, 2.00, 2.29, 1.96 และ 1.79 กก./1.5 ตารางเมตร ตามล าดับ
ซึ่งมากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่น
สารที่ให้ผลผลิตระดับ A+B จ านวน 0.41 กก./1.5 ตารางเมตร ส่วน
กรรมวิธีพ่นสาร chlorfenapyr  10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก ให้ผลผลิตระดับ A+B จ านวน 
1.04 กก./1.5 ตารางเมตร ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่น
สาร เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร พบว่ากรรมวิธี
พ่นสาร spinosad 12% SC  อัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วย
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อยให้ผลผลิตระดับ A+B ปริมาณมากที่สุด
เป็นจ านวน 2.29 กก./1.5 ตารางเมตร ส่ วนกรรมวิธี พ่นสาร 
tolfenpyrad 16% EC  อัตรา 40 มิ ลลิ ลิ ตร/น  า  20 ลิตร ด้ วย
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก , กรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12% SC  
อัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก, 
กรรมวิธีพ่นสาร chlorfenapyr  10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิตร ด้ วยกรรมวิธี พ่ นสารแบบน  าน้ อยและกรรมวิธี พ่ นสาร 
tolfenpyrad 16% EC  อัตรา 40 มิ ลลิ ลิ ตร/น  า  20 ลิตร ด้ วย
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อยไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่าง
กรรมวิธี 

 

ตารางท่ี 1.1 จ านวนหนอนใยผักในคะน้า จากการพ่นสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีการพ่นสารแบบ
น  าน้อย แปลงเกษตรกรอ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (มีนาคม-เมษายน 2554) 

สารฆ่าแมลง 

จ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย (ตัว/ต้น) 
ก่อนพ่น

สาร 
(25/03/54

) 

                                         หลังพ่นสารครั งท่ี 
1 

(29/03/54) 
1 

(02/04/54) 
1 

(06/04/54) 
2 

(10/04/54) 
3 

(14/04/54) 
4 

(18/04/54) 
5 

(22/04/54) 

flubendiamide 0.39  
c1/ 

0.10  c 0.09  ab 0.14  a 0.81 b 0.64 d 0.39 b 0.06 ab 

spinosad 0.26  
abc 

0.01 ab 0.05  ab 0.16  a 0.45 ab 0.19 ab 0.15 ab 0.05 a 
 tolfenpyrad 0.15  a 0 a     0   a 0.09  a 0.38 a 

 
0.03 a 0.08 a 0.04 a 

chlorfenapyr 0.24 ab 0.09  bc 0.06  ab 0.18  a 0.36 a 0.28 bc 0.10 a 0.04 a 

Bt 0.36 bc 0.13 c 0.04  ab 0.18  a 0.41 ab 0.13 ab 0.09 a 0.03 a 



control 0.29 bc 0.23 d 0.14  b 0.23  a 0.81 ab 0.46 cd 0.35 b 0.14 b 
cv(%) 28.52 63.24 115.93 57.54 46.10 47.97 64.76 91.24 
R.E. - 72.0 63.9 84.9 95.7 78.4 54.7 80.0 

1/  ตัวเลขที่ตามด้วยอกัษรเหมือนกัน ในแต่ละสดมภ์เดียวกันไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธ ีDMRT 
 

ตารางท่ี 1.2  เปรียบเทียบผลผลิตคะน้าที่จ าหน่ายได้  บนพื นที่เฉลี่ย 1 ตารางเมตร/แปลงย่อย  
จากการพ่นสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีการพ่นสารแบบน  าน้อย แปลงเกษตรกร  
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (มีนาคม-เมษายน 2554) 

สารฆ่าแมลง จ านวนต้นคะน้า/1ตร.ม.(ต้น) น  าหนักคะน้าที่จ าหน่ายได ้
(กก./ตร.ม.) 

น  าหนัก/พ.ท.1ไร ่

A+B+C %A A A+B 

flubendiamide 85.50 22.81 0.60 c 1.54 ab 2,464 

spinosad 81.50 46.32 0.95 ab 1.46 ab 2,336 

tolfenpyrad 85.50 45.03 1.17 a 1.79 a 2,864 

chlorfenapyr 84.25 45.70 1.03 ab 1.61 ab 2,576 

Bt 82.00 36.59 0.82 bc 1.39 b 2,224 
control 69.25 3.25 0.03 d 0.23  c 368 
เฉลี่ย 81.33  0.77 1.34 2,138.67 
cv(%) -  26.59 17.71  

1/ ค่าเฉลี่ย(จาก 4 ซ  า)ที่ตามด้วยอักษรเดียวกันในสดมภเ์ดียวกันไมแ่ตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 % 
โดยวิธี DMRT 

 
ตารางท่ี 2.1 จ านวนหนอนใยผักในคะน้าจากการพ่นสารก าจัดแมลงด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบต่างๆ ที่ 
แปลงเกษตรกร อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2555) 

กรรมวิธ ี
จ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย (ตัว/ต้น) 1/ 

ก่อนพ่นสาร 
หลังพ่นสารครั งท่ี 

1 2 3 4 
1. พ่นสารแบบน  าน้อยมาก (เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้
แรงลม+หัวฉดีMicron X1) 
 
 
 

0.49  
 

0.17 a 
 

0.23 a  
 

0.78 a 
 

0.65 a 
 

2. พ่นสารแบบน  าน้อย (เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้
แรงลม+หัวฉดีWizza) 
 

0.63  0.31 a 
 

0.33 a 0.55 a 
 

  0.48 a 
 

3. พ่นสารแบบน  ามาก (เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้
แรงลม+หัวฉดีแบบฝักบัว) 

0.53  0.27 a 0.38 ab 0.73 a  0.60 a 

4. พ่นสารแบบน  ามากด้วยกรรมวธิีเกษตรกร (เครื่องยนต์พ่นสาร
สะพายหลังแบบใช้แรงดันน  า+ก้านหัวฉีด 3 หัว) 

0.62 0.30 a 0.53 b 0.78 a 0.71 a 



5. ไม่พ่นสาร 0.64 0.85 b 1.13 c 2.53 b 2.18 b 
cv(%) 23.0 37.6 22.0 20.1 15.6 
R.E. - - 46.4 21.9 15.4 

1/ ค่าเฉลี่ย(จาก 4 ซ  า)ที่ตามด้วยอักษรเดียวกันในสดมภเ์ดียวกันไมแ่ตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 % 
โดยวิธี DMRT 
 

ตารางที่ 2.2   เปรียบเทียบผลผลิตคะน้าที่จ าหน่ายได้บนพื นที่เฉลี่ย 1 ตารางเมตร/แปลงย่อย จาก
การพ่นสารก าจัดแมลงด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบต่างๆ ที่แปลงเกษตรกร อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2555)      

กรรมวิธ ี

จ านวนต้นคะน้า/1 ตร.ม.(ต้น) น  าหนักคะน้าที่จ าหน่ายได ้
(กก./ตร.ม.) 1/ 

น  าหนัก/พ.ท.
1 ไร ่

(กก./ไร)่ A+B+C %A A A+B 

1. พ่นสารแบบน  าน้อยมาก  
(เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้
แรงลม+หัวฉดีMicron X1) 
 
 
 

65.75 1.14 0.01 a 0.83 a 1,328 

2. พ่นสารแบบน  าน้อย (เครื่องยนต์พ่นสาร
สะพายหลังแบบใช้แรงลม+หัวฉดีWizza) 
 

63.25 3.95 0.13 a 0.65 ab 1,040 

3. พ่นสารแบบน  ามาก (เครื่องยนต์พ่นสาร
สะพายหลังแบบใช้แรงลม+หัวฉดีแบบ
ฝักบัว) 

53.75 0.47 0.05 a 0.77 ab 1,232 

4. พ่นสารแบบน  ามากด้วยกรรมวธิี
เกษตรกร (เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลัง
แบบใช้แรงดันน  า+ก้านหัวฉีด 3 หัว) 

63.00 1.98 0.03 a 0.44 b 704 

5. ไม่พ่นสาร 60.75 0 0 b 0.07 c 112 
CV% - - 176.2 40.6  

1/ ค่าเฉลี่ย(จาก 4 ซ  า)ที่ตามด้วยอักษรเดียวกันในสดมภเ์ดียวกันไมแ่ตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 % 
โดยวิธี DMRT 

 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3.1 จ านวนหนอนใยผักในคะน้าจากการพ่นสารก าจัดแมลงด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบต่างๆ ที่ 
แปลงเกษตรกร อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2556) 

กรรมวิธ ี

จ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย (ตัว/ต้น) 1/ 

ก่อน 
พ่นสาร 

หลังพ่นสารครั งท่ี 
1 2 3 4 5 6 

1. พ่นสาร chlorfenapyr   
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย 
 
 
 

0.36 0.47 ab 0.22 ab 
 

0.28 ab 
 

0.29 ab 
 

0.39 0.08 abc 

2. พ่นสาร tolfenpyrad  
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย  
 
 

0.41 0.30 a 0.16 ab 0.08 a 
 

0.22 a 
 

0.18 0.05 ab 

3. พ่นสาร spinosad  
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย  

0.42 0.21 a 0.22 ab 0.20 a 0.36 abc 0.21 
 

0.04 a 

4. พ่นสาร chlorfenapyr  
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก  

0.40 0.38 ab 0.19 ab 0.41 ab 0.54 c 0.33 0.14 bc 

5. พ่นสาร tolfenpyrad 
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก 

0.40 0.28 a 0.13 a 0.14 a 0.23 a 0.10 0.02 a 

6. พ่นสาร spinosad  
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก 

0.37 0.19 a 0.33 b 0.39 ab 0.38 abc 0.26 0.06 ab 

7. ไม่พ่นสาร 0.43 0.70 b 0.67 c 0.61 b 0.45 bc 0.35 0.16 c 
cv(%) 33.9 49.3 36.2 62.0 34.8 56.5 57.2 
R.E. - - 76.5 50.5 101.9 62.2 - 
1/ ค่าเฉลี่ย(จาก 4 ซ  า)ที่ตามด้วยอักษรเดียวกันในสดมภเ์ดียวกันไมแ่ตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความ
เชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

 
ตารางท่ี 3.2   เปรียบเทียบผลผลิตคะน้าที่จ าหน่ายได้บนพื นที่เฉลี่ย 1.5 ตารางเมตร/แปลงย่อย จาก
การพ่นสารก าจัดแมลงด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบต่างๆ ที่แปลงเกษตรกร อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2556) 

กรรมวิธ ี

จ านวนต้นคะน้า/1.5 ตร.ม.(ต้น) น  าหนักคะน้าที่จ าหน่ายได ้
(กก. /1.5 ตร.ม.) 1/ 

น  าหนัก/พ.ท.
1 ไร ่

(กก./ไร)่ A+B+C %A A A+B 

1. พ่นสาร chlorfenapyr  10% SC 
อัตรา 40 มิลลลิิตร/น  า 20 ลิตร ดว้ย
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย 
 
 
 

62.67 0.89 0.03 b 1.42 bc 1,514.67 



2. พ่นสาร tolfenpyrad 16% EC  อัตรา 
40 มิลลิลติร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธี
พ่นสารแบบน  าน้อย  
 
 

51.00 3.70 0.19 ab 2.00 ab 2,133.33 

3. พ่นสาร spinosad 12% SC  อัตรา 
60 มิลลิลติร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธี
พ่นสารแบบน  าน้อย  

53.11 3.56 0.12 ab 2.29 a 2,442.66 

4. พ่นสาร chlorfenapyr  10% SC 
อัตรา 40 มิลลลิิตร/น  า 20 ลิตร  ด้วย
กรรมวิธีพ่นสารแบบน  ามาก  

54.22 2.66 0.14 ab 1.04 cd 1,109.33 

5. พ่นสาร tolfenpyrad 16% EC  อัตรา 
40 มิลลิลติร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธี
พ่นสารแบบน  ามาก 

52.78 12.21 0.38 a 1.96 ab 2,090.67 

6. พ่นสาร spinosad 12% SC  อัตรา 
60 มิลลิลติร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธี
พ่นสารแบบน  ามาก 

60.78 2.19 0.12 ab 1.79 abc 1,909.33 

7. ไม่พ่นสาร 49.89 0.67 0.02 b 0.41 d 437.33 
CV% - - 107.4 27.2 - 

1/ ค่าเฉลี่ย(จาก 4 ซ  า)ที่ตามด้วยอักษรเดียวกันในสดมภเ์ดียวกันไมแ่ตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความ
เชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

การทดลองที่ 1 
จากการศึกษาประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆในการป้องกัน
ก าจัดหนอนใยผักในคะน้า โดยวิธีการพ่นสารแบบน  าน้อยด้วย
เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีด Wizza 
ผลการทดลองพบว่า สาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16% EC) 
มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผักได้ดีที่สุดให้ผลผลิตมี
คุณภาพดีและปริมาณสูงสุดแต่เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน 
ท าให้ผลการทดลองยังไม่ชัดเจน เพ่ือเป็นการยืนยันผลการทดลอง
สมควรที่จะได้ท าการทดลองซ  า โดยปรับแผนการทดลอง พิจารณา
ถึงระยะเวลา และสถานที่ทดลอง 

 
 



การทดลองที่ 2 
การศึกษาประสิทธิภาพของกรรมวิธีพ่นสารแบบต่างๆ ในการป้องกัน
ก าจัดหนอนใยผักในคะน้า โดยท าการพ่นสารด้วยกรรมวิธีพ่นสาร
แบบน  าน้อยมาก, น  าน้อย และ น  ามากด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพาย
หลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีด Micron X-1, หัวฉีด Wizza และ
หัวฉีดแบบฝักบัว ตามล าดับ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นสารแบบน  า
มากที่เกษตรกรใช้ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน  า
ประกอบก้านหัวฉีด 3 หัว และกรรมวิธีไม่พ่นสาร ผลการทดลองสรุป
ได้ว่า ทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารสามารถควบคุมหนอนใยผักได้ไม่
แตกต่างกัน เมื่อมองถึงด้านผลผลิต พบว่ากรรมวิธีที่ให้ผลผลิตที่มี
คุณภาพมากที่สุดคือกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อยมากด้วยเครื่องยนต์
พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีด Micron X-1  การที่
ผลผลิตคะน้าที่มีคุณภาพในการทดลองครั งนี มีปริมาณค่อนข้างน้อย 
น่าจะมีสาเหตุมาจากการเข้าท าลายของหนอนกระทู้หอมและหนอน
เจาะยอดในช่วงต้นของการทดลอง ท าให้ส่วนยอดและใบของคะน้า
เกิดการเสียหาย 
การทดลองที่ 3 
การทดลองพ่นสารชนิดต่างๆโดยเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีการ
พ่นสารฆ่าแมลงแบบน  ามากโดยใช้เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลัง
แบบแรงดันน  าสูงประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวง, กรรมวิธีพ่นสาร
แบบน  าน้อยด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม
ประกอบหัวฉีด wizza และกรรมวิธีไม่พ่นสาร ผลการทดลองสรุป
ได้ว่า ทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารสามารถควบคุมหนอนใยผักได้ไม่
แตกต่างกัน เมื่อมองถึงด้านผลผลิต พบว่ากรรมวิธีที่ให้ผลผลิตที่มี
คุณภาพมากที่สุดคือกรรมวิธีพ่นสาร spinosad 12% SC  อัตรา 
60 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อย การที่
ผลผลิตคะน้าที่มีคุณภาพในการทดลองครั งนี มีปริมาณค่อนข้างน้อย 
น่าจะมีสาเหตุมาจากการระบาดของโรคขอบใบทองในช่วงปลาย
ของการทดลอง ท าให้ใบของคะน้าเกิดการเสียหาย นอกจากนี จะ
เห็นได้ว่าหลังการพ่นสารครั งที่  5 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
ระหว่างทุกกรรมวิธี อาจเป็นเพราะเนื่องจากหลังจากด าเนินการพ่น
สารครั งที่ 5 แล้วประมาณ 1 ชั่วโมง เกิดสภาพอากาศแปรปรวนมี
ฝนตกหนักในบริเวณเขตพื นที่แปลงทดลอง น่าจะเป็นสาเหตุท าให้



สารป้องกันก าจัดแมลงที่พ่นเกิดการชะล้างท าให้ผลการทดลอง
คลาดเคลื่อน 

10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ : ไดช้นิดและอัตราของสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆในการป้องกันก าจัด 
หนอนใยผักด้วยวิธีการพ่นสารแบบน  าน้อยเพ่ือแนะน าให้แก่ 
เกษตรกรผู้ปลูกคะน้าต่อไป 

 
11. ปัญหาและอุปสรรค : ช่วงระยะที่ท าการทดลองที่ 1 สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนท าให้

ส่งผลกระทบต่อปริมาณแมลง ในการทดลองที่ 2 และ 3 เกิดการ
ระบาดของหนอนเจาะยอดกะหล่ าและหนอนกระทู้หอม รวมถึงมีการ
ระบาดของโรคขอบใบทองของคะน้าซึ่ งเป็นโรคที่ เกิดจากเชื อ
แบคทีเรียในแปลงทดลองท าให้ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิต 

 
12. เอกสารอ้างอิง : จีรนุช เอกอ านวย  ด ารง เวชกิจ  พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท  สิริกัญญา 

ขุนวิเศษ  สรรชัย เพชรธรรมรส และสิริวิภา  พลตรี. 2553. ทดสอบ
ประสิทธิภาพสารและพัฒนาเทคนิคการพ่นสารป้องกันก าจัดแมลง
ศัตรูส าคัญในคะน้า. น. 124-141 ในรายงานผลงานวิจัยประจ าปี 
2553. ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. กรมวิชาการเกษตร. 

  
  พรรณเพ็ญ ชโยภาส  ปิยรัตน์ เขียนมีสุข  ทวีศักดิ์ ชโยภาส และจิรา

ภรณ์ ทองพันธ์. 2543 การศึกษาระดับความเป็นพิษของสารฆ่าแมลง
ต่อหนอนใยผัก. น. 45-51 ใน เอกสารวิชาการรายงานผลการค้นคว้า
และวิจัยประจ าปี 2542. กลุ่มงานวิจัยแมลงพืชสวนอุตสาหกรรม 
กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร. 

 
  พรรณเพ็ญ ชโยภาส  ปิยรัตน์ เขียนมีสุข  ทวีศักดิ์ ชโยภาส อัจฉรา 

ตันติโชดก และจิราภรณ์ ทองพันธ์. 2544. การตรวจความต้านทาน
ต่อสารฆ่าแมลงประเภทเชื อแบคทีเรียของหนอนใยผักในกะหล่ าปลี. 
น.1-12 ใน เอกสารวิชาการรายงานผลการค้นคว้าและวิจัยประจ าปี 
2544. กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูพืชสวนอุตสาหกรรม. กองกีฏและสัตว
วิทยา. กรมวิชาการเกษตร. 

 



  สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง  พรรณเพ็ญ ชโยภาส  ด ารง เวชกิจ  
สมศักดิ์ ศิริพลตั งมั่น อุราพร หนูนารถ  จีรนุช เอกอ านวย และ  
พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท. 2552. ระดับความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงต่อ
ห น อ น ใย ผั ก  Plutella xylostella (Linnaeus) น . 4 8 -4 9  ใน 
อารั กขาพื ชหล ากห ลายผลผลิ ต เพ่ื อ เศ รษ ฐกิ จยั่ งยื น . ก าร
ประชุมสัมมนาวิชาการอารักขาพืช. ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. 
กรมวิชาการเกษตร. 

 
  IRAC (Insecticide Resistance Action Committee), 2012. 

MOA Classification Scheme V 7.2. Available from: 
http://www.iraconline.org/wpcontent/uploads 
/MoA_Classification.pdf. (04.2012). 

 
13. ภาคผนวก  

http://www.irac-online.org/wp-content/uploads/MoA_Classification.pdf
http://www.irac-online.org/wp-content/uploads/MoA_Classification.pdf


 


