
1. ชุดโครงการวิจัย : พัฒนาการอารักขาพืช 
 
2. โครงการวิจัย : การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   : ศึกษาอัตราสารออกฤทธิ์ของสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ในการป้องกัน

ก าจัดหนอนใยผัก (Diamond back moth); Plutellaxylostella 
Linnaeus ด้วยวิธีการพ่นสารแบบน  าน้อย 

   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  : Study on Active Ingredient of insecticide Groups for 
Controlling    Diamondback moth; Plutellaxylostella 
Linnaeus by Low Volume Spraying 

4. คณะผู้ด าเนินงาน   
 หัวหน้าการทดลอง  : สุชาดา สุพรศิลป์  ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
    ผู้ร่วมงาน            :  สุภางคนา ถิรวุธ    ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 

วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูร  ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช  
สิริกัญญา ขุนวิเศษ  ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
พฤทธิชาติ  ปุญวัฒโท  ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช   
สรรชัย เพชรธรรมรส  ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช   
สิริวิภา พลตร ี   ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 

 
5. บทคัดย่อ : จากศึกษาอัตราสารออกฤทธิ์ของสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ในการ

ป้องกันก าจัดหนอนใยผัก (diamond back moth); 
Plutellaxylostella Linnaeus ด้วยวิธีการพ่นสารแบบน  าน้อย  

 การทดลองท่ี 1  ศึกษาอัตราสารออกฤทธิ์ของสารฆ่า
แมลงกลุ่ม diamide ในการป้องกันก าจัดหนอนใยผักในคะน้าด้วย
วิธีการพ่นสารแบบน  าน้อยด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบ
ใช้แรงลมประกอบหัวฉีด Wizza ท าการทดลองในแปลงเกษตรกร 
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง
เมษายน 2554 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ  า 6 กรรมวิธี  
ได้แก่  การพ่นสาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) อัตรา
สารออกฤทธิ์ 6.4-9.6, 8-12, 9.6-14.4, 11.2-16.8 และ 12.8-
19.2 กรัม a.i./ไร่ ตามล าดับ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร  
ส าหรับการทดลองนี ผลการทดลองยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน
เนื่องจากปัญหาจากสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น และมีโรคระบาด 



แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการทดลองที่ได้พบว่าสารกลุ่ม diamide 
ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนใยผักในพื นที่ที่ท าการ
ทดลอง 

การทดลองที่ 2  ศึกษาอัตราสารออกฤทธิ์ของสารฆ่า
แมลงกลุ่มต่างๆ ในการป้องกันกาจัดหนอนใยผักในคะน  าด้วย
วิธีการพ่นสารแบบน  าน้อยด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบ
ใช้แรงลมประกอบหัวฉีด Wizza ท าการทดลองในแปลงเกษตรกร 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เมษายน 2555 เมื่อคะน้าอายุ 25-35, 35-45 และ 45-55 วัน วาง
แผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ  า 6 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 
และ กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) 
อัตรา 9.6-14.4 กรัม a.i./ ไร่ และอัตรา 12.8-19.2 กรัม a.i./ไร่ 
กรรมวิธีที่ 3 และ 4 พ่นสาร chlorantraniliprole (Prevathon 
5.17% SC) อัตรา 8.3-12.6 กรัม  a.i./ไร่ และอัตรา 12.4-18.6 
กรัม a.i./ไร่ กรรมวิธีที่  5 พ่นสาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 
16% EC) อัตรา 25.6-38.4 กรัม a.i./ไร่ และกรรมวิธีที่ 6 ไม่พ่น
สาร ผลการทดลองพบว่าสาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16% 
EC) อัตรา 25.6-38.4 กรัม  a.i./ไร่ มีประสิทธิภาพในการควบคุม
หนอนใยผัก และให้ผลิตคุณภาพดีมากกว่าสารกลุ่ม diamide  

การทดลองที่ 3  ศึกษาอัตราสารออกฤทธิ์ของสารฆ่า
แมลงกลุ่มต่างๆ ในการป้องกันก าจัดหนอนใยผักในคะน้า ท าการ
ทดลองในแปลงเกษตรกร อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2556 เมื่อคะน้าอายุ 25-35, 
35-45 และ 45-55 วัน วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ  า 7 
กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีที่1 พ่นสาร flubendiamide (Takumi 
20% WDG) อัตรา 12.8-19.2 กรัม a.i./ไร่ กรรมวิธีที่2 พ่นสาร 
spinosad (Success 12% SC) อัตรา  19.2-28.8 กรัม  a.i./ไร่ 
และกรรมวิธีที่  3 พ่นสาร spinosad (Success 12% SC) อัตรา  
28.8-43.2 กรัม a.i./ไร่ กรรมวิธีที่ 1-3 พ่นด้วยวิธีพ่นสารแบบน  า
น้อย (LV) ด้วยเครื่องยนต์ พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม
ประกอบหัวฉีด Wizza ส่วนกรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร flubendiamide 
(Takumi 20% WDG) อัตรา 12.8-19.2 กรัม a.i./ไร่ กรรมวิธีที่ 5 
พ่นสาร spinosad (Success 12% SC) อัตรา  19.2-28.8 กรัม 



a.i./ไร่ กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร spinosad (Success 12% SC) อัตรา  
28.8-43.2 กรัม  a.i./ไร่ กรรมวิธีที่ 4-6 พ่นด้วยวิธีพ่นสารแบบน  า
มาก (HV) ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน  าสูง
ประกอบหัวฉีดแบบปรับมุมพ่นได้ และกรรมวิธีที่ 7 ไม่พ่นสาร จาก
ผลการทดลองพบว่าพ่นสาร spinosad (Success 12% SC) อัตรา  
28.8-43.2 กรัม a.i./ไร่ มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอน
ใยผัก แต่มีต้นทุนรวมในการพ่นสารสูงที่สุด 9,000 บาท/ไร่/5 ครั ง 
ซึ่ ง เมื่ อ เป รียบ เที ยบผลทางสถิติ กรรมวิธี พ่ นสาร  spinosad 
(Success 12%  SC) อัตรา  19.2-28.8 กรัม a.i./ไร่ มีต้นทุนรวม
ในการพ่นสาร 6,000 บาท/ไร่/5 ครั ง ยังมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันก าจัดหนอนใยผักไม่แตกต่างกัน ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร 
flubendiamide (Takumi 20% WDG) อัตรา 12.8-19.2 กรัม  
a.i./ไร่ ซึ่งมีต้นทุนรวมน้อยที่สุด 5,184 บาท/ไร่/5 ครั ง  ส าหรับ
วิธีการพ่นด้วยวิธีพ่นสารแบบ LV และ HV ให้ผลในการป้องกัน
ก าจัดไม่แตกต่างกัน แต่วิธีพ่นสารแบบ LV ประหยัดเวลาและ
แรงงานได้มากกว่า  
 

6. ค าน า : หน อน ใยผั ก  (Diamond-back moth ; Plutella xylostella 
Linnaeus) เป็นแมลงศัตรูผักคะน้าที่ส าคัญ สร้างความต้านทานต่อ
สารฆ่าแมลงได้รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งที่ปลูกผัก
ต่อเนื่องกันตลอดทั งปี มีการใช้สารฆ่าแมลงมากมายหลายชนิดและ
บ่อยครั ง พรรณเพ็ญและคณะ (2543,  2544) รายงานว่าหนอนใย
ผักสายพันธุ์ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีอัตราความต้านทานต่อสาร
ฆ่าแมลง fipronil สูงขึ นจาก 36.6 เท่าในปี 2542 เป็น 138.3 เท่า 
ของสายพันธุ์อ่อนแอในปี 2544 หนอนใยผักสายพันธุ์บางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง abamectin สูงขึ น
จาก 14.1 เท่าในปี 2542 เป็น 4.1 เท่าของสายพันธุ์ที่อ่อนแอในปี 
2544 การที่หนอนใยผักสามารถพัฒนาสร้างความต้านทานต่อสาร
ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการใช้สารชนิดเดียวหรือกลุ่มเดียวกัน
ติดต่อกันเป็นเวลานาน และการขาดข้อมูลงานวิจัยด้านกลุ่มสาร
ต่างๆ เกษตรกรหลายรายใช้สารไม่ตรงกับชนิดศัตรูพืช ใช้สารผิดวิธี 
ผสมสารหลายชนิดเข้าด้วยกัน หรือบางกรณี ผสมผิดวิธี ลดอัตรา
สารลงจากค าแนะน า โดยยึดหลักจากปริมาณน  าที่ผสมในการพ่น 



ทั งนี  อัตราการใช้สารตามค าแนะน าของนักวิชาการนั นเป็นการ
ทดลองจากการพ่นสารแบบผสมน  ามาก ซึ่งเป็นวิธีการที่เกษตรกร
ทั่วไปใช้อยู่  ในบางพื นที่  เกษตรกรใช้เครื่องพ่นสารประเภทใช้
แรงลม ซึ่งสามารถพ่นได้เร็วกว่า ความกว้างแนวพ่นสารกว้างกว่า 
ดังนั น อัตราการใช้น  าต่อไร่จึงน้อยลง เกษตรกรผสมสารตามฉลากที่
ก าหนดเป็นอัตราสารต่อน  า 20 ลิตร เมื่อปริมาณน  าลดลง ปริมาณ
สารออกฤทธิ์จึงลดลงไปด้วย ซึ่งน้อยกว่าอัตราที่แนะน า เป็นผลให้
แมลงได้รับสารน้อยและสร้างความต้านทานได้  ตัวอย่างเช่นสาร
กลุ่ม diamide จากการทดลองในปี 2553 ที่อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า สาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) ที่
อัตราแนะน าคือ 6 กรัม/น  า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการ
ควบคุมหนอนใยผัก ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณมากกว่า  
(จีรนุชและคณะ, 2553) แต่มีข้อมูลจากการสอบถามเกษตรสวนผัก 
อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พบว่า มีการใช้เครื่องยนต์พ่นสาร
สะพายหลังแบบใช้แรงลม อัตราพ่นต่อไร่ไม่เกิน 60 ลิตร/ไร่ ดังนั น 
เมื่อการใช้น  าต่อไร่ลดลง ท าให้อัตราการใช้สารลดลงด้วย ท าให้การ
ป้องกันก าจัดไม่ได้ผล ในการปฏิบัติที่ถูกต้องในการผสมสารฆ่า
แมลง จ าเป็นต้องคิดจากปริมาณสารฆ่าแมลง (finished product) 
หรือจากอัตราสารออกฤทธิ์ (active ingredient) ต่อพื นที่ ดังนั น
กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช  จึงได้ท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพสารกลุ่ม diamide เปรียบเทียบกับสารชนิดอ่ืน โดย
วิธีการพ่นสารแบบน  าน้อยและการพ่นแบบน  ามากเพ่ือเป็นข้อมูล
ยืนยันวิธีการใช้สาร  

 
7. วิธีด าเนินการ  :- อุปกรณ ์

1. แปลงทดลองคะน้า  
2. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีด 
Wizza  
3. เครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงดันน  าสูงประกอบหัวฉีดแบบปรับ
มุมพ่นได้ 
4. สารทดลอง : สารฆ่าแมลง 3 ชนิด ได้แก่ flubendiamide 

(Takumi 20% WDG), chlorantrannillprole (Prevathon 5.17% 



SC), tolfenpyrad (HachiHachi 16% EC), spinosad (Success 
12% SC) 

5. สารป้องกันก าจัดโรคพืช 
6. สารป้องกันก าจัดด้วงหมัดผัก dinotefuran (Starkle 10% 
WP) 
7. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ, วัดความชื นสัมพัทธ์, วัดความเร็วลม และ
นาฬิกาจับเวลา 
8. ชุดพ่นสาร อุปกรณ์ชั่งและผสมสาร 

 
  - วิธีการ 
  การทดลองท่ี 1 ปี 2554 

ท าการทดลองเปรียบเทียบอัตราสารที่ใช้ทดลอง วาง
แผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ  า มี 6 กรรมวิธี  ในการก าจัด
แมลงศัตรูคะน้า โดยท าการหว่านคะน้าบนพื นที่แปลงย่อยขนาด  
5x5.5 เมตร มีระยะระหว่างแปลงย่อย 1.0 เมตร ท าการตรวจนับ
หนอนใยผักทุก 4 วัน โดยสุ่มนับจากคะน้า 20 ต้นต่อแปลงย่อย และ
พ่นสารเฉพาะครั งที่จ านวนหนอนเฉลี่ยในทุกกรรมวิธีมากกว่า 0.15 
ตัวต่อต้น ตลอดการทดลอง พ่นสารจ านวน 5 ครั ง พ่นสารแบบน  า
น้อย (LV) ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบ
หัวฉีดแบบน  าน้อย Wizza ที่อัตราพ่น 12-20 ลิตร/ไร่ ความกว้างแนว
พ่นสาร 1.3 เมตร โดยพ่นสาร  flubendiamide (Takumi 20% 
WDG) ทีอั่ตราสารออกฤทธิ์ต่างๆ เทียบปริมาณการใช้สารจากการพ่น
สารแบบน  ามาก (HV) ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงดันน  าสูง
ประกอบหัวฉีดแบบปรับมุมพ่นได้ที่พ่น 80, 100, 120 และ 140 
ลิตร/ไร่ เมื่อคะน้าอายุ 25-34, 35-44, 45-54 และ 55-64 วัน ดังนี 
ดังนี  

    1. สาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) อัตรา 6.4, 8, 
9.6 กรัม a.i./ไร่ หรืออัตรา 8 กรัม/น  า 20 ลิตร 
    2. สาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) อัตรา 8, 10, 
12 กรัม a.i./ไร่ หรืออัตรา 10 กรัม/น  า 20 ลิตร 
    3. สาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) อัตรา 9.6, 12, 
14.4 กรัม a.i./ไร่ หรืออัตรา 12 กรัม/น  า 20 ลิตร 



    4. สาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) อัตรา 11.2, 
14, 16.8 กรัม a.i./ไร่ หรืออัตรา 14 กรัม/น  า 20 ลิตร   
    5. สาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) อัตรา 12.8, 16, 
19.2 กรัม a.i./ไร่ หรืออัตรา 16 กรัม/น  า 20 ลิตร  
    6. กรรมวิธีไม่พ่นสาร 
ระยะเก็บเกี่ยว ท าการสุ่มเก็บผลผลิตคะน้าเมื่ออายุ 59 วัน บน
พื นที่ 1 ตารางเมตร/แปลงย่อย ตัดแต่งให้อยู่ในสภาพพร้อมส่ง
ตลาด ท าการคัดแยกเป็น 3 ระดับ โดยระดับ A และ B สามารถ
ขายได้ ส่วนระดับ C  มีรอยท าลายมาก ขายไม่ได้ นับจ านวนต้น 
และชั่งน  าหนักผลผลิต 

น าข้อมูลจ านวนหนอนใยผักมาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย
โปรแกรม IRRISTAT กรณีข้อมูลหนอนใยผักก่อนการพ่นสารไม่
แตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis 
of Variance กรณีข้อมูลหนอนใยผักก่อนการพ่นสารแตกต่างกัน
ทางสถิ ติ  วิ เค ราะห์ ข้ อมู ลหลั งพ่ น สารด้ วยวิ ธี  Analysis of 
Covariance เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่กรรมวิธีโดย
วิธี DMRT 

  การทดลองท่ี 2 ปี 2555 
  วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ  า มี 6 กรรมวิธี  
ท าการหว่านคะน้าบนพื นที่แปลงย่อยขนาด 3.6×6.5  เมตร ระยะ
ระหว่างแปลงทดลอง 1.0 เมตร ท าการตรวจนับหนอนใยผักทุก 4 
วัน โดยสุ่มนับจากคะน้า 25 ต้นต่อแปลงย่อย และเริ่มพ่นสารเมื่อ
พบหนอนใยผักเฉลี่ยตั งแต่ 0.60 ตัวต่อต้น ตลอดการทดลองพ่นสาร
จ านวน 5 ครั ง พ่นสารด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้
แรงลมประกอบหัวฉีดแบบน  าน้อย Wizza ที่อัตราพ่น 12-20 ลิตร/
ไร่ ความกว้างแนวพ่นสาร 1.8 เมตร โดยพ่นสารเทียบจากการพ่น
สารแบบน  ามากด้วยเครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงดันน  าสูงที่อัตรา
พ่น 80, 100, 120 และ 140 ลิตร/ไร่ เมื่อคะน้าอายุ 25-34, 35-
44, 45-54 และ 55-64 วัน ดังนี  

1. พ่นสาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) อัตรา
สารออกฤทธิ์ 9.6, 12, 14.4 กรัม a.i./ไร่ หรืออัตรา 12 กรัม/น  า 
20 ลิตร  



2. พ่นสาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) อัตรา
สารออกฤทธิ์ 12.8, 16, 19.2 กรัม a.i./ไร่ หรืออัตรา 16 กรัม/น  า 
20 ลิตร 

3. พ่ น ส า ร  chlorantraniliprole (Prevathon 5.17% 
SC)อัตราสารออกฤทธิ์ 8.3, 10.3, 12.4 กรัม a.i./ไร่ หรืออัตรา 40 
มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 

4. พ่ น ส า ร  chlorantraniliprole (Prevathon 5.17% 
SC) อัตราสารออกฤทธิ์ 12.4, 15.5, 18.6 กรัม a.i./ไร่ หรืออัตรา 
60 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตรอัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 

5. พ่นสาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16%EC)อัตรา
สารออกฤทธิ์ 25.6, 32, 38.4 กรัม a.i./ไร่ หรืออัตรา 40 มิลลิลิตร/
น  า 20 ลิตร 

6. ไม่พ่นสาร 
ระยะเก็บเกี่ยว ท าการสุ่มเก็บผลผลิตคะน้าเมื่ออายุ 55 วัน 

บนพื นที่ 1 ตารางเมตร/แปลงย่อย ตัดแต่งให้อยู่ในสภาพพร้อมส่ง
ตลาด ท าการคัดแยกเป็น 3 ระดับ โดยระดับ A และ B สามารถ
ขายได้ ส่วนระดับ C  มีรอยท าลายมาก ขายไม่ได้ นับจ านวนต้น 
และชั่งน  าหนักผลผลิต 

น าข้อมูลจ านวนหนอนใยผักมาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย
โปรแกรม IRRISTAT กรณีข้อมูลหนอนใยผักก่อนการพ่นสารไม่
แตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis 
of Variance กรณีข้อมูลหนอนใยผักก่อนการพ่นสารแตกต่างกัน
ทางสถิ ติ  วิ เคราะห์ ข้ อมู ลหลั งพ่ นสารด้ วยวิ ธี  Analysis of 
Covariance เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่กรรมวิธี
โดยวิธี DMRT 

  การทดลองท่ี 3 ปี 2556 
   วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ  า 7 กรรมวิธี ท าการ

หว่านคะน้าบนพื นที่แปลงย่อยขนาด 3.6×6.5  เมตร ระยะระหว่าง
แปลงทดลอง 1.0 เมตร ท าการตรวจนับหนอนใยผักทุก 4 วัน โดยสุ่ม
นับจากคะน้า 30 ต้นต่อแปลงย่อย และเริ่มพ่นสารเมื่อพบหนอนใย
ผักเฉลี่ยตั งแต่ 0.30 ตัวต่อต้น ตลอดการทดลองพ่นสารจ านวน 5 
ครั ง กรรมวิธีที่ 1-3 พ่นด้วยวิธีพ่นสารแบบน  าน้อยประกอบหัวฉีด 
Wizza อัตราพ่น 12 - 20 ลิตร/ไร่ (LV) ความกว้างแนวพ่นสาร 1.8 



เมตร โดยพ่นสารเทียบจากการพ่นสารแบบน  ามากที่อัตราพ่น 80, 
100, 120 และ 140 ลิตร/ไร่ เมื่อคะน้าอายุ 25-34, 35-44, 45-54 
และ 55-64 วัน ส่วนกรรมวิธีที่ 4-6 พ่นด้วยวิธีพ่นสารแบบน  ามาก
ประกอบหัวฉีดแบบปรับมุมพ่นได้ อัตราการพ่น 80 - 140 ลิตร/ไร่ 
(HV) ความกว้างแนวพ่นสาร 1.2 เมตร ดังนี  

    1. พ่นสาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) อัตรา 
12.8-19.2 กรัม a.i./ไร่ หรืออัตรา 16 กรัม/น  า 20 ลิตรพ่นด้วยวิธีพ่น
สารแบบ LV 

   2. พ่นสาร spinosad (Success 12% SC) อัตรา 19.2-28.8 
กรัม a.i./ไร่ หรืออัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 มิลลิลิตรลิตรพ่นด้วยวิธี
พ่นสารแบบ LV 

   3. พ่นสาร spinosad (Success 12% SC) อัตรา 28.8-43.2 
กรัม a.i./ไร่ หรืออัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 มิลลิลิตรลิตรพ่นด้วยวิธี
พ่นสารแบบ LV 

    4. พ่นสาร flubendiamide (Takumi 20%WDG) อัตรา 
12.8-19.2 กรัม a.i./ไร่ หรืออัตรา 16 กรัม/น  า 20 ลิตร พ่นด้วยวิธี
พ่นสารแบบ HV 

    5. พ่นสาร spinosad (Success 12% SC)อัตรา 19.2-28.8 
กรัม a.i./ไร่ หรืออัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 มิลลิลิตรลิตรพ่นด้วยวิธี
พ่นสารแบบ HV 

    6.พ่นสาร spinosad (Success 12% SC)อัตรา 28.8-43.2 
กรัม a.i./ไร่ หรืออัตรา 60 มิลลิลิตร/น  า 20 มิลลิลิตรลิตร พ่นด้วยวิธี
พ่นสารแบบ HV 

    7. ไม่พ่นสาร 
 

ระยะเก็บเกี่ยว ท าการสุ่มเก็บผลผลิตคะน้าเมื่ออายุ 55 วัน บน
พื นที่ 1 ตารางเมตร/แปลงย่อย ตัดแต่งให้อยู่ในสภาพพร้อมส่ง
ตลาด ท าการคัดแยกเป็น 3 ระดับ โดยระดับ A และ B สามารถ
ขายได้ ส่วนระดับ C  มีรอยท าลายมาก ขายไม่ได้ นับจ านวนต้น 
และชั่งน  าหนักผลผลิต 

น าข้อมูลจ านวนหนอนใยผักมาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย
โปรแกรม IRRISTAT กรณีข้อมูลหนอนใยผักก่อนการพ่นสารไม่
แตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis 



of Variance กรณีข้อมูลหนอนใยผักก่อนการพ่นสารแตกต่างกัน
ทางสถิ ติ  วิ เคราะห์ ข้ อมู ลหลั งพ่ นสารด้ วยวิ ธี  Analysis of 
Covariance เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่กรรมวิธี
โดยวิธี DMRT 
 
- เวลาและสถานที่   

 การทดลองที่ 1 ท าการทดลองระหว่าง มีนาคมถึงเมษายน 
2554 ที่แปลงเกษตรกร อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

 การทดลองที่  2 ท าการทดลองระหว่าง กุมภาพันธ์ถึง
เมษายน 2555 ที่แปลงเกษตรกร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 การทดลองที่  3 ท าการทดลองระหว่าง กรกฎาคมถึง
สิงหาคม 2556 ที่แปลงเกษตรกร  อ าเภอพนมทวน  จังหวัด
กาญจนบุรี  

 
8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  : การทดลองที่ 1 เริ่มด าเนินการทดลองเมื่อคะน้าอายุ 30 วัน ท า

การตรวจนับแมลงก่อนพ่นสารทุกครั ง และท าการพ่นสารเมื่อปริมาณ
หนอนใยผักเฉลี่ยตั งแต่ 0.15 ตัว/ต้น ขึ นไป ท าการพ่นสารจ านวน    
5 ครั ง พบว่า  

ก่อนการพ่นสาร พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.59-0.69 ตัว/ต้น 
ซ่ึงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธี (ตารางท่ี 1) 

หลั งพ่ น ส ารค รั้ งที่  1 (4  วั น ) กรรมวิ ธี ที่ พ่ น ส าร 
flubendiamide ที่อัตรา 8, 9.6 และ 12.8 กรัม a.i./ไร่ พบหนอน
ใยผักเฉลี่ย 0.09, 0.09,  และ 0.05 ตัว/ต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่น
สารที่ พบหนอนเฉลี่ ย  0 .24 ตั วต่อต้ น   กรรมวิธีที่ พ่ นสาร 
flubendiamide ที่อัตรา 6.4 และ 11.2 กรัม a.i./ไร่ พบหนอนใย
ผักเฉลี่ย 0.13,  และ 0.29 ตัว/ต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสาร 

หลั งพ่ น ส ารค รั้ งที่  2  (4  วัน ) กรรมวิ ธี ที่ พ่ น ส าร 
flubendiamide ที่อัตรา 9.6 กรัม a.i./ไร่ พบหนอนใยผักเฉลี่ย 
0 .03 ตั ว /ต้ น  ไม่ แตกต่ างกันทางสถิติ กับกรรมวิธี พ่ นสาร 
flubendiamide ที่ อัตราอ่ืนๆ แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่พบหนอนเฉลี่ย 0.13  ตัว



ต่อต้น  กรรมวิธีที่พ่นสาร flubendiamide ที่อัตรา 6.4, 8 และ 
12.8  กรัม a.i./ไร่ พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.09, 0.04  และ 0.06 
ตัวต่อต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร หลังการพ่น
สารครั งที่ 2 4 วัน พบว่าหนอนใยผักทุกกรรมวิธีลดลงน้อยกว่า 
0.15 ตัว จึงไม่ท าการพ่นสาร 

หลังพ่นสารครั้งที่ 2 (8 วัน)  พบหนอนใยผักในกรรมวิธี
ต่างๆ เฉลี่ย 0.08-0.18 ตัว/ต้น ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ และ
หนอนใยผักยังต่ ากว่า 0.15 ตัว/ต้น จึงยังไม่ท าการพ่นสาร 

หลั งพ่ นสารครั้ งที่  2  (12 วัน ) กรรมวิธีที่ พ่ นสาร 
flubendiamide ที่ อัตรา 8, 10, 12 และ 14 กรัม a.i./ไร่ พบ
หนอนใยผักเฉลี่ย 0.49, 0.31, 0.53 และ 0.30 ตัว/ต้น น้อยกว่า
และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่พบ
หนอนเฉลี่ย 1.08 ตัว/ต้น  กรรมวิธีที่พ่นสาร flubendiamide ที่
อัตรา 16 กรัม a.i./ไร่ พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.61ตัว/ต้น ไม่
แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร หลังการพ่นสารครั งที่  2 
12 วัน พบว่าหนอนใยผักทุกกรรมวิธีมากกว่า 0.15 ตัว จึงท าการ
พ่นสารครั งที่ 3 

หลั งพ่ นสารครั้ งที่  3  (4 วัน )  กรรมวิธีที่ พ่ นสาร 
flubendiamide ที่อัตรา 12 และ 19.2 กรัม a.i./ไร่ พบหนอนใย
ผักเฉลี่ย 0.66 และ 0.74  ตัว/ต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ
กรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide ที่อัตราอ่ืนๆ แต่น้อยกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่พบหนอน
เฉลี่ย 1.24 ตัวต่อต้น  กรรมวิธีที่พ่นสาร flubendiamide ที่อัตรา 
9.6, 14.4 และ 14.4  กรัม a.i./ไร่ พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.93, 
0.82  และ 1.05 ตัว/ต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่น
สาร หลังการพ่นสารครั งที่ 3  4 วันพบว่าหนอนใยผักทุกกรรมวิธี
มากกว่า 0.15 ตัว จึงท าการพ่นสารครั งที่ 4 

หลั งพ่ นสารครั้ งที่  4  (4  วัน )  กรรมวิธีที่ พ่ นสาร 
flubendiamide ที่อัตรา 9.6, 12, 14.4  และ 19.2  กรัม a.i./ไร่ 
พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.20, 0.23, 0.25 และ 0.15  ตัว/ต้น น้อย
กว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่
พบหนอนเฉลี่ย 0.50 ตัว/ต้น กรรมวิธีที่พ่นสาร flubendiamide 
ที่อัตรา 14.4  กรัม a.i./ไร่ พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.33 ตัว/ต้น ไม่



แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร หลังการพ่นสารครั งที่ 4 
4 วัน พบว่าหนอนใยผักทุกกรรมวิธีมากกว่า 0.15 ตัว จึงท าการพ่น
สารครั งที่ 5 

หลังพ่นสารครั้งที่ 5  4 วัน  พบหนอนใยผักในกรรมวิธี
ต่างๆ เฉลี่ย 0.09 -0.24 ตัวต่อต้น ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ  
 
ผลผลิตคะน้า (ตารางท่ี 2) 
  จากการสุ่มเก็บผลผลิตคะน้าบนพื นที่ 1 ตารางเมตร/
แปลงย่อย หลังตัดแต่งพร้อมส่งตลาด ท าการคัดแยกเป็น 3 ระดับ 
โดยระดับ A และ B สามารถขายได้ ส่วนระดับ C  มีรอยท าลาย
มาก ขายไม่ได้ผลการทดลองพบว่า  
            ผลผลิตระดับ A กรรมวิธีที่พ่นสาร flubendiamide ที่
ทุกอัตรามีผลผลิตระดับ A เฉลี่ย 0.58-0.76 กก./ตารางเมตร 
มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร 
ซึ่งมีผลผลิตระดับ A เฉลี่ย 0.13 กก./ตารางเมตร 
              ผลผลิตระดับ A+B กรรมวิธีที่พ่นสาร flubendiamide 
ที่ทุกอัตรามีผลผลิตเฉลี่ย 1.22-1.56 กก./ตารางเมตร ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสาร ซึ่งมีผลผลิตระดับ A+B เฉลี่ย 0.64 กก./ตาราง
เมตร 
              จากผลการทดลอง เมื่อพิจารณาจากปริมาณหนอนใย
ผัก และผลผลิตคะน้าพบว่า ทุกอัตราสารออกฤทธิ์ ไม่มีความ
แตกต่างกันยกเว้นที่อัตรา 9.6-14.4 กรัม a.i./ไร่ จ านวนหนอนใย
ผัก เฉลี่ยมากกว่าที่อัตราต่ ากว่า คือที่ 6.4-9.6, 8-12  และ 9.6-
14.4  กรัม a.i./ไร่ และได้ผลผลิตคะน้าน้อยที่สุด ผลการทดลองยัง
ไม่ชัดเจน หลังพ่นครั งสุดท้าย ปริมาณหนอนใยผัก ยังสูงกว่าค่า
ระดับเศรษฐกิจ ยกเว้นที่อัตรา 8-12 และ 12.8-19.2 กรัม a.i./ไร่ 
ประกอบกับมีโรคระบาดในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 10 
วัน และหลังจากพ่นสารครั งที่ 1 สภาพภูมิอากาศมีอุณหภูมิลดลง
ต่ าลงมากอากาศหนาว ปริมาณหนอนใยผักจึงลดลงจนต่ ากว่า 0.15 
ตัว/ต้น ไม่ได้ท าการพ่นสาร เมื่อพิจารณาจ านวนหนอนใยผัก หลัง
การพ่นสารแต่ละครั ง พบว่า หนอนใยผักมีแนวโน้มเกิดความ
ต้านทานสารกลุ่ม diamide จ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราสารขึ นจากเดิม



ประมาณ 2.5 เท่า คือจากอัตราแนะน า 6 กรัมเป็น 16 กรัม/น  า 20 
ลิตร (อัตราสารออกฤทธิ์  12.8 -19.2  กรัม  a.i./ไร่ ) จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแปลงทดลองสภาพภูมิอากาศ ควรจะได้มีการ
ทดลองซ  าเพ่ือยืนยันผล โดยเพ่ิมสารทดลองชนิดอ่ืนในกลุ่มเดียวกัน
ที่ยังไม่ได้มีการทดลอง 

การทดลองที่ 2 เริ่มด าเนินการทดลองเมื่อคะน้าอายุ 30 
วัน ท าการตรวจนับแมลงก่อนพ่นสารทุก 4 วัน โดยสุ่มจากคะน้า
จ านวน 25 ต้น/แปลงย่อย และท าการพ่นสารเมื่อปริมาณหนอนใย
ผักเฉลี่ยตั งแต่ 0.60 ตัว/ต้น ขึ นไป ท าการพ่นสาร จ านวน 5 ครั ง 
พบว่า  

ก่อนการพ่นสาร พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.53-0.68 ตัว/
ต้น ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธี 
(ตารางที ่3) 

หลังพ่นสารครั้งที่ 1 ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ  โดยพบหนอนใยผักเฉลี่ย  0.24-0.35 ตัว/ต้น และไม่
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย  
0.34 ตัว/ต้น 

หลังพ่นสารครั้งที่  2 กรรมวิธีพ่นสาร  tolfenpyrad 
(Hachi Hachi 16% EC) อัตรา 25.6 กรัม a.i./ไร่ พบหนอนใยผัก
น้อยที่สุดเฉลี่ย 0.03 ตัว/ต้น น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธี พ่นสาร  flubendiamide (Takumi 20% 
WDG) อัตรา 9.6 กรัม a.i./ไร่, กรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide 

(Takumi 20% WDG) อัตรา 12.8 กรัม a.i./ไร่, กรรมวิธีพ่นสาร 

chlorantraniliprole (Prevathon 5.17%SC) อัต รา  8.3 กรัม 

a.i./ไร่ และกรรมวิธีพ่นสาร chlorantraniliprole (Prevathon 
5.17% SC) อัตรา 12.4 กรัม a.i./ไร่ พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.28, 
0.30, 0.30, 0.36 ตัว/ต้น ตามล าดับ และไม่แตกต่างกับกรรมวิธีไม่
พ่นสารซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.49 ตัว/ต้น  

หลังพ่นสารครั้งที่  3 กรรมวิธีพ่นสาร  tolfenpyrad 
(Hachi Hachi 16% EC) อัตรา 32 กรัม a.i./ไร่ พบหนอนใยผัก
น้อยที่ สุ ด เฉลี่ ย  0.06 ตั ว/ต้น  รองลงมาคือกรรมวิธี พ่ นสาร 
flubendiamide (Takumi 20% WDG) อัตรา 12 กรัม a.i./ ไร่ 



และกรรมวิธี พ่นสาร  flubendiamide (Takumi 20% WDG) 
อัตรา 16 กรัม a.i./ไร่ ซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.10 และ 0.19 ตัว/
ต้ น  ต าม ล าดั บ  ซึ่ ง ไม่ แ ต ก ต่ า งกั น ท า งส ถิ ติ  ก าร พ่ น ส าร 
chlorantraniliprole (Prevathon 5.17% SC) อัตรา 10.3 กรัม 

a.i./ไร่ และกรรมวิธีพ่นสาร chlorantraniliprole (Prevathon 
5.17% SC) อัตรา 15.5 กรัม a.i./ไร่ พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.39 
และ 0.49 ตัว/ต้น ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับการพ่นสาร 
flubendiamide (Takumi 20% WDG) อัตรา 12 กรัม a.i./ ไร่

และกรรมวิธี พ่นสาร  flubendiamide (Takumi 20% WDG) 
อัตรา 16 กรัม  a.i./ไร่ ส่วนกรรมวิธี พ่นสาร  flubendiamide 
(Takumi 20% WDG) อัตรา 16 กรัม a.i./ไร่, กรรมวิธีพ่นสาร 

chlorantraniliprole (Prevathon5.17% SC) อัตรา 10.3 และ 
15.5 กรัม a.i./ไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบ
หนอนใยผักเฉลี่ย 0.26 ตัว/ต้น  

หลังพ่นสารครั้ งที่  4 กรรมวิธี พ่นสาร  tolfenpyrad 
(Hachi Hachi 16% EC) อัตรา 32 กรัม a.i./ ไร่ พบหนอนใยผัก
น้อยที่ สุ ด เฉลี่ ย  0.08 ตั ว/ต้น  รองลงมาคือกรรมวิธี พ่นสาร 
flubendiamide (Takumi 20% WDG) อัตรา 12 กรัม a.i./ ไร่ 
ซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย  0.32 ตัว/ต้น ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติ 
กรรมวิธีพ่นสาร chlorantraniliprole (Prevathon 5.17% SC) 
อัตรา 10.3 กรัม  a.i./ ไร่  กรรมวิธี พ่ นสาร  flubendiamide 
(Takumi 20% WDG) อัตรา 16 กรัม a.i./ ไร่ และกรรมวิธีพ่น

สาร chlorantraniliprole (Prevathon 5.17%SC) อัตรา 15.5 
กรัม  a.i./ไร่  พบหนอนใยผัก เฉลี่ ย  0.39, 0.42, 0.49 ตั ว/ต้น 
ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบ
หนอนใยผักเฉลี่ย 0.76 ตัว/ต้น 

หลังพ่นสารครั้ งที่  5 กรรมวิธี พ่นสาร  tolfenpyrad 
(Hachi Hachi 16% EC) อัตรา 38.4 กรัม a.i./ไร่ พบหนอนใย
ผักน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.07 ตัว/ต้น และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) 
19.2 ก รั ม  a.i./ไ ร่ , ก ร ร ม วิ ธี พ่ น ส า ร  chlorantraniliprole 
(Prevathon 5.17% SC) อัตรา 12.6 กรัม a.i./ไร่, กรรมวิธีพ่น



สาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) อัตรา 14.4 กรัม 

a.i./ไร่ และกรรมวิธีพ่นสาร chlorantraniliprole (Prevathon 
5.17% SC) อัตรา 18.6 กรัม a.i./ ไร่ พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.41, 
0.45, 0.53, 0.54 ตัว/ต้น ตามล าดับ และไม่แตกต่างกับกรรมวิธีไม่
พ่ น ส า ร ซึ่ ง พ บ ห น อ น ใ ย ผั ก เ ฉ ลี่ ย 0.59 ตั ว /ต้ น
ผลผลิตคะน้า (ตารางที ่3)  

หลังการตัดแต่งให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งตลาดและทาการ
คัดแยกเป็นคะน้าที่ขายได้ คือระดับ A และ B และระดับ C คือ
ส่วนที่ขายไม่ได้ ผลการทดลองพบว่าผลผลิตเป็นไปตามปริมาณ
ของหนอนใยผัก กล่าวคือ  

ผลผลิตระดับ A กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad (Hachi 
Hachi 16% EC) อัตรา 25.6-38.4 กรัม a.i./ไร่ ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมหนอนใยผักได้ดีที่สุด ให้ผลผลิตคุณภาพระดับ A 
สูงสุดคือ 0.78 กิโลกรัม/ตารางเมตร ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ท า ง ส ถิ ติ กั บ ก ร ร ม วิ ธี พ่ น ส า ร  flubendiamide (Takumi 
20%WDG) 12.4-18.6 ก รั ม  a.i./ ไ ร่ , ก ร ร ม วิ ธี พ่ น ส า ร 

chlorantraniliprole (Prevathon 5.17% SC) 8.3-12.6 ก รั ม 

a.i./ ไร่, กรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) 
อั ต ร า  9.6-14.4 ก รั ม  a.i./ ไ ร่  แ ล ะ ก ร ร ม วิ ธี พ่ น ส า ร 
chlorantraniliprole (Prevathon 5.17% SC) อั ต ร า  12.4-
18.6 กรัม a.i./ ไร่ ซึ่งให้ผลผลิตรวม 0.10, 0.07, 0.03 และ 0.03 
กิโลกรัม/ตารางเมตร ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งมีผลผลิตรวม 0.04 กิโลกรัม/ตารางเมตร  



ผลผลิ ต รวม  (A+B) กรรมวิ ธี พ่ น ส าร  tolfenpyrad 
(Hachi Hachi 16% EC) อั ต ร า  25.6-38.4 ก รั ม  a.i./ไ ร่ ใ ห้
ผลผลิตสูงสุดคือ 0.99 กิโลกรัม/ตารางเมตร หรือ 1,584 กิโลกรัม/
ไร่ มากกว่าและแตกต่างทางสถิติกับทุกกรรมวิธี ผลผลิตรองลงมา
ได้แก่กรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) 
อั ต ร า  12.8-19.2 ก รั ม  a.i./ไ ร่  แ ล ะ ก ร ร ม วิ ธี พ่ น ส า ร 
chlorantraniliprole (Prevathon 5.17% SC) อัตรา 8.3-12.6 
กรัม a.i./ไร่ ซึ่งให้ผลผลิตรวม 0.49 และ 0.34 กิโลกรัม/ตาราง
เมตร หรือ 784 และ 550 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ แต่กรรมวิธีพ่น
สาร chlorantraniliprole (Prevathon 5.17% SC) อัตรา 8.3-
12.6 กรัม a.i./ไร่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร 
chlorantraniliprole (Prevathon 5.17% SC) อั ต ร า  12.4-
18.6 ก รั ม  a.i./ ไร่  แ ล ะก ร ร ม วิ ธี พ่ น ส า ร  flubendiamide 
(Takumi 20% WDG) 9.6-14.4 กรัม a.i./ไร่ ซึ่งให้ผลผลิตรวม 
0.27 และ0.24 กิ โลกรัม /ตารางเมต ร  ห รือ  436 และ  390 
กิโลกรัม/ไร่ ตามลาดับ โดยทั ง 2 กรรมวิธีที่พ่นสารมีผลผลิตไม่
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งมีผลผลิต รวม 0.10 
กิโลกรัม/ตารางเมตร หรือ 156 กิโลกรัม/ไร่   
 
 ต้นทุนการพ่นสารป้องกันก าจัดหนอนใยผัก (ตารางท่ี 4) 

จากผลการทดลองพบว่ากรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad 
(Hachi Hachi 16% EC) อั ต ร า  25.6-38.4 ก รั ม  a.i./ไ ร่  มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนใยผักดีที่สุด รองลงมาคือ
กรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) อัตรา 
9.6-14.4 กรัม a.i./ไร่ ซึ่งมีต้นทุนเท่ากัน  

การทดลองที่ 3  เริ่มด าเนินการทดลองเมื่อคะน้าอายุ 33 
วันท าการตรวจนับแมลงก่อนพ่นสารทุก 4 วัน โดยสุ่มจากคะน้า
จ านวน 30 ต้น/แปลงย่อย และท าการพ่นสารเมื่อปริมาณหนอนใย
ผักเฉลี่ยตั งแต่ 0.3 ตัว/ต้น ขึ นไป ท าการพ่นสาร จ านวน 5 ครั ง 
พบว่า (ตารางท่ี 1) 

ก่อนการพ่นสาร ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.36-0.49  ตัว/ต้น 



หลั งพ่ น ส ารค รั้ งที่  1  กรรม วิ ธี พ่ น ส าร  spinosad 
(Success 12% SC) อัตรา  19.2 และ 28.8 กรัม a.i./ไร่ ที่พ่นด้วย
วิธีพ่นสารแบบ LV  พบหนอนใยผักน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.26 และ 0.33 
ตัว/ต้น ตามล าดับ รองลงมาคือกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide 
(Takumi 20% WDG) อัตรา 12.8 กรัม a.i./ไร่ ที่พ่นด้วยวิธีพ่น
สารแบบ HV พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.42 ตัว/ต้น และกรรมวิธีพ่น
สาร spinosad (Success 12% SC) ที่พ่นด้วยวิธีพ่นสารแบบ HV 
อัตรา  19.2  และ 28.8  กรัม a.i./ไร่ พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.36 
ตัว/ต้น และ 0.37 ตัว/ต้น ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
และกรรมวิธี พ่นสาร  flubendiamide (Takumi 20% WDG) 
อัตรา 12.8 กรัม a.i./ไร่ ที่พ่นด้วยวิธีพ่นสารแบบ LV พบหนอนใย
ผักเฉลี่ย 0.61 ตัว/ต้น แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร
ซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.85 ตัว/ต้น 
หลังพ่นสารครั้งที่ 2 กรรมวิธีพ่นสาร spinosad (Success 12%  
SC) อัตรา 36 กรัม a.i./ไร่ ที่พ่นด้วยวิธีพ่นสารแบบ LV พบหนอน
ใยผักน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.11 ตัว/ต้น รองลงมาคือกรรมวิธีพ่นสาร 
spinosad (Success 12% SC) อัตรา 24 กรัม a.i./ไร่ ที่พ่นด้วยวิธี
พ่นสารแบบ LV และกรรมวิธีพ่นสาร spinosad (Success 12% 
SC) อัตรา 36 กรัม a.i./ไร่ ที่พ่นด้วยวิธีพ่นสารแบบ HV พบหนอน
ใยผักเฉลี่ย  0.16 ตัว/ต้น และ 0.24 ตัว/ต้น ตามล าดับ ซึ่ งไม่
แตกต่ างกั น ท างสถิ ติ กั บ ก รรมวิ ธี พ่ น ส าร  flubendiamide  
(Takumi 20% WDG) อัตรา 16 กรัม a.i./ไร่ ที่พ่นด้วยวิธีพ่นสาร
แบบ LV และ HV พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.30 ตัว/ต้น และ 0.29 
ตัว/ต้น และกรรมวิธีพ่นสาร spinosad (Success 12% SC) อัตรา  
24 กรัม a.i./ไร่ พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.30 ตัว/ต้น แต่ทุกกรรมวิธี
พ่นสารมีความแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบ
หนอนใยผักเฉลี่ย 0.50 ตัว/ต้น 

หลังพ่นสารครั้งที่  3 ทุกกรรมวิธีที่ พ่นสารไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.38-0.54  ตัว/ต้น และ
ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบหนอนใยผัก
เฉลี่ย 0.48 ตัว/ต้น 

หลั งพ่ น ส ารค รั้ งที่  4  กรรม วิ ธี พ่ น ส าร  spinosad 
(Success 12% SC) อัตรา 36 กรัม a.i./ไร่ ที่พ่นด้วยวิธีพ่นสาร



แบบ LV พบหนอนใยผักน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.36 ตัว/ต้น รองลงมาคือ
กรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide (Takumi 20%WDG) อัตรา 
16 กรัม a.i./ไร่ ที่พ่นด้วยวิธีพ่นสารแบบ LV,  HV และกรรมวิธีพ่น
สาร spinosad (Success 12% SC) อัตรา  24 กรัม a.i./ไร่ ที่พ่น
ด้วยวิธีพ่นสารแบบ LV และ HV และกรรมวิธีพ่นสาร spinosad 
(Success 12% SC) อัตรา 36 กรัม a.i./ไร่ ที่พ่นด้วยวิธีพ่นสาร
แบบ HV พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.72, 0.50, 0.53, 0.51และ 0.51 
ตัว/ต้น ตามล าดับ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร
ซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 1.06 ตัว/ต้น 

หลังพ่นสารครั้งที่  5 ทุกกรรมวิธีที่ พ่นสารไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.21-0.29 ตัว/ต้น และ
ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบหนอนใยผัก
เฉลี่ย 0.28 ตัว/ต้น 

หลังพ่นสารครั้งที่  6 ทุกกรรมวิธีที่ พ่นสารไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.03-0.13 ตัว/ต้น และ
ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบหนอนใยผัก
เฉลี่ย 0.16 ตัว/ต้น 
 

ผลผลิตคะน้า (ตารางที ่5)  
หลังการตัดแต่งให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งตลาดและท าการ

คัดแยกเป็นคะน้าที่ขายได้คือระดับ A และ B และระดับ C คือส่วน
ที่ขายไม่ได้ ผลการทดลองพบว่าผลผลิตไม่สอดคล้องกับปริมาณ
ของหนอนใยผักกล่าวคือ 

ผลผลิตระดับ A กรรมวิธีพ่นสาร spinosad (Success 
12% SC) อัตรา 28.8-43.2กรัมa.i./ไร่ ที่พ่นด้วยวิธีพ่นสารแบบ 
LV ซึ่งมีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผักได้ดีที่สุด  แต่
ผลผลิตระดับ A ที่ได้คือ 0.06 กิโลกรัม/ตารางเมตร ซึ่งไม่แตกต่าง
ท า ง ส ถิ ติ กั บ ก ร ร ม วิ ธี พ่ น ส า ร  flubendiamide (Takumi 
20%WDG) อัตรา 12.8-19.2 กรัมa.i./ไร่ ที่พ่นด้วยวิธีพ่นสารแบบ 
LV และ HV และกรรมวิธีพ่นสาร spinosad (Success 12% SC) 
อัตรา  19.2-28.8 กรัมa.i./ไร่ ที่พ่นด้วยวิธีพ่นสารแบบ LV และ 
HV และกรรมวิธีพ่นสาร spinosad (Success 12% SC) อัตรา  
28.8-43.2 กรัมa.i./ไร่ ที่พ่นด้วยวิธีพ่นสารแบบ HV ซึ่งให้ผลผลิต



ระดับA ที่ได้คือ 0.02, 0, 0.12, 0.06 และ 0.16 กิโลกรัม/ตาราง
เมตร ตามล าดับ และทุกกรรมวิธีที่พ่นสารไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่ งมีผลผลิตระดับ A ที่ ได้คือ 0.04 
กิโลกรัม/ตารางเมตร           

ผลผลิตรวม(A+B) กรรมวิธีพ่นสาร spinosad (Success 
12% SC) อัตรา 28.8-43.2 กรัมa.i./ไร่ ที่พ่นด้วยวิธีพ่นสารแบบ 
LV ซึ่งมีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผักได้ดีที่สุด  แต่
ผลผลิตระดับ A ที่ได้คือ 0.87 กิโลกรัม/ตารางเมตร หรือ 1,392 
กิ โล ก รั ม /ไร่  ซึ่ ง ไม่ แ ตกต่ างท างสถิ ติ กั บ กรรมวิ ธี พ่ น ส าร 
flubendiamide (Takumi 20% WDG) อัตรา 12.8-19.2 กรัม
a.i./ไร่ ที่พ่นด้วยวิธีพ่นสารแบบ LV และ HV และกรรมวิธีพ่นสาร 
spinosad (Success 12% SC) อัตรา  19.2-28.8 กรัมa.i./ไร่ ที่
พ่ นด้ วยวิธี พ่ นสารแบบ LV และ HV และกรรมวิธี พ่ นสาร 
spinosad (Success 12% SC) อัตรา  28.8-43.2 กรัมa.i./ไร่ ที่
พ่นด้วยวิธีพ่นสารแบบ HV ซึ่งให้ผลผลิตรวม (A+B) คือ 0.58, 
1.80, 1.31, 0.44 และ1.11 กิ โลกรัม/ตารางเมตร หรือ  928, 
2,880, 2,096, 704 และ 1,776 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ และทุก
กรรมวิธีที่พ่นสารไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร
ซ่ึงให้ผลผลิตรวม (A+B) คือ 0.04 กิโลกรัม/ตารางเมตรหรือ 1,584 
กิโลกรัม/ไร่ 
ต้นทุนการพ่นสารป้องกันก าจัดหนอนใยผัก (ตารางท่ี 6) 

จากผลการทดลองพบว่า ต้นทุนในการพ่นสาร spinosad 
(Success 12% SC) อัตรา  28.8-43.2 กรัมa.i./ไร่ มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันก าจัดหนอนใยผักดีที่สุด แต่มีต้นทุนรวมในการพ่น
สารสูงที่สุด 9,000 บาท/ไร่/5 ครั ง รองลงมาคือกรรมวิธีพ่นสาร 
spinosad (Success 12% SC) อัตรา  19.2-28.8 กรัมa.i./ไร่ มี
ต้นทุนรวมในการพ่นสาร 6,000 บาท/ไร่/5 ครั ง จากการสอบถาม
ร้านค้าที่จ าหน่ายสาเหตุที่ต้นทุนสาร spinosad (Success 12% 
SC) มีราคาสูงเนื่องจากมีประสิทธิภาพดีและค่อยข้างปลอดภัย
เนื่องจากมีฉลากสีน  าเงิน และจากการสังเกตในแปลงพบว่าคะน้าที่
พ่นด้วยสาร spinosad (Success 12% SC) มีใบสวยกว่า ส่วนสาร 
flubendiamide (Takumi 20%WDG) อัตรา 12.8-19.2 กรัม
a.i./ไร่ ซึ่งมีต้นทุนรวมน้อยที่สุด 5,184 บาท/ไร่/5 ครั ง  เนื่องจาก



ไม่เป็นที่นิยมจึงมีต้นทุนลดลงมากกว่าปีก่อน ส าหรับวิธีการพ่นด้วย
วิธีพ่นสารแบบ LV และ HV ให้ผลในการป้องกันก าจัดไม่แตกต่าง
กัน แต่วิธีพ่นสารแบบ LV ประหยัดเวลาและแรงงานได้มากกว่า 

 



ตารางท่ี 1 จ านวนหนอนใยผักโดยเฉลี่ยที่พบบนคะน้าจากการพ่นสาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) ที่อัตราต่างๆจ านวน 5 ครั ง  ด้วยวิธีการพ่นสาร 
             แบบน  าน้อยประกอบหัวฉีด Wizza  แปลงเกษตรกรอ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (มีนาคม-เมษายน 2554) 1/ 
 

กรรมวิธ ี
 

อัตราการใช้ 
(กรัม/น  า 
20 ลิตร) 

จ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย (ตัว/ต้น)  
ก่อนพ่นสาร 

 
หลังพ่นสาร 

4 วัน 
หลังพ่นสาร 

ครั งท่ี 1 
 

4 วัน 
หลังพ่นสาร 

ครั งท่ี 2 
 

8 วัน 
หลังพ่นสาร 

ครั งท่ี 2 
 

12 วัน 
หลังพ่นสาร 

ครั งท่ี 2 
 

4 วัน 
หลังพ่นสาร 

ครั งท่ี 3 
 

4 วัน 
หลังพ่นสาร 

ครั งท่ี 4 
 

4 วัน 
หลังพ่นสาร 

ครั งท่ี 5 
 

1.flubendiamide 20% WDG 8 0.64 a 0.13 ab 0.09 ab 0.10 a 0.49 a 0.93 ab 0.20 a 0.24 a 
2.flubendiamide 20% WDG 10 0.59 a 0.09 a 0.04 ab 0.08 a 0.31 a 0.66 a 0.23 a 0.09 a 
3.flubendiamide 20% WDG 12 0.64 a 0.09 a 0.03 a 0.18 a 0.53 a 0.82 ab 0.25 a 0.16 a 
4.flubendiamide 20% WDG 14 0.69 a 0.29 c 0.08 ab 0.15 a 0.30 a 1.05 ab 0.33 ab 0.21 a 
5.flubendiamide 20% WDG 16 0.63 a 0.05 a 0.06 ab 0.10 a 0.61 ab 0.74 a 0.15 a 0.09 a 
6.untreated - 0.63 a 0.24 bc 0.13 b 0.16 a 1.08 b 1.24 b 0.50 b 0.21 a 

CV (%) 33.82 57.71 79.94 63.21 63.01 42.14 48.10 55.98 

R.E.(%) - - 74.5 107.1 85.6 152.2 82.9 82.0 

 
1/ ในช่องแนวตั งเดียวกันค่าเฉลี่ย (จาก 4 ซ  า) ที่ตามด้วยอักษรเดียวกันในสดมภ์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 
     



ตารางท่ี 2  ผลผลิตเฉลี่ยของคะน้าที่จ าหน่ายได้  จากพื นที่เฉลี่ย 1 ตารางเมตร/แปลงย่อย จากการพ่นสาร flubendiamide ที่อัตราต่างๆ ในแปลงเกษตรกร   
               อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (มีนาคม-เมษายน 2554) 1/     
 

กรรมวิธี 
 

อัตราการใช้ 
(กรัม/น  า 20 ลิตร) 

จ านวนต้นคะน้า/1ตารางเมตร น  าหนักคะน้าที่จ าหน่ายได้ 
(กิโลกรัม/1ตารางเมตร) 

A+B+C %A A A+B น  าหนักรวม 
A+B กก./พื นท่ี1ไร่ 

1.flubendiamide (Takumi 20% WDG) 8 59   28.81  0.58 a    1.36 a 2,176 
2.flubendiamide (Takumi 20% WDG) 10 52   30.77 0.60 a    1.54 a 2,464 
3.flubendiamide (Takumi 20% WDG) 12 56  35.71 0.76 a    1.55 a 2,480 
4.flubendiamide (Takumi 20% WDG) 14 58 37.93 0.68 a    1.22 a 1,952 
5.flubendiamide (Takumi 20% WDG) 16 57 35.09 0.75 a    1.56 a 2,496 
6.untreated - 54   7.41 0.13 b    0.64 b 1,024 

เฉลี่ย - 29.29     0.58 1.31 2,096 
CV (%) - -   30.41     17.69 - 

 
1/ ค่าเฉลี่ย (จาก 4ซ  า) ที่ตามด้วยอักษรเดียวกัน ในสดมภ์เดียวกัน  ไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

 
 



 
 

ตารางท่ี 3 จ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย(ตัว/ต้น) โดยการสุ่มนับคะน้า 25 ต้น/แปลงย่อย จากการพ่นสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีการพ่นสารแบบน  าน้อยประกอบ 
     หัวฉีด Wizza แปลงเกษตรกรอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (กุมภาพันธ์-เมษายน 2555) 1/ 

 

กรรมวิธี 
 

อัตราการใช้ 
(กรัม,มล./น  า 

20 ลิตร) 

จ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย(ตัว/ต้น)  
ก่อนพ่นสาร 

 
หลังพ่นสาร 

ครั งที่ 1 
 

ครั งที่ 2 
 

ครั งที่ 3 
 

ครั งที่ 4 
 

ครั งที่ 5 
 

1 flubendiamide(Takumi 20%WDG) 12 0.53 0.35 0.28 b 0.10ab 0.32ab 0.53 b 

2. flubendiamide(Takumi 20%WDG) 16 0.58 0.28 0.30 b 0.19abc 0.42 b 0.41 b 

3. chlorantraniliprole(Prevathon 5.17%SC) 40 0.65 0.30  0.30 b 0.23bc 0.39 b 0.45 b 

4. chlorantraniliprole(Prevathon 5.17%SC) 60 0.59 0.24 0.36 b 0.24 bc 0.49 b 0.54 b 

5. tolfenpyrad(HachiHachi 16%EC) 40 0.68 0.24 0.03 a 0.06 a 0.08 a 0.07 a 

6. untreated - 0.65 0.34 0.49 b 0.26 c 0.76 c 0.59 b 
CV (%) 22.7 37.9 56.0 54.5 42.8 30.3 
R.E. (%) - - - 76.3 81.5 65.5 

 
1/ ในช่องในแนวตั งเดียวกัน ค่าเฉลี่ย (จาก 4 ซ  า) ที่ตามด้วยอักษรเดียวกันในสดมภ์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวธิี DMRT 



ตารางท่ี 4  ผลผลิตเฉลี่ยของคะน้าที่จ าหน่ายได้บนพื นที่เฉลี่ย 1 ตารางเมตร/แปลงย่อย จากการพ่นสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีการพ่นสารแบบน  าน้อยประกอบหัวฉีด 
Wizza แปลงเกษตรกรอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (กุมภาพันธ์-เมษายน 2555) 

 

กรรมวิธี 
 

อัตราการใช้ 
(กรัม,มล./น  า

20 ลิตร) 

จ านวนต้นคะน้า/1ตารางเมตร(ต้น) น  าหนักคะน้าที่จ าหน่ายได้ 
(กิโลกรัม/1ตารางเมตร) 

A+B+C %A A A+B น  าหนักรวม 
A+B กก./พื นท่ี1ไร่ 

1 flubendiamide(Takumi 20% WDG) 12 249 3.16 0.03 b1/ 0.24 cd 390 

2. flubendiamide(Takumi 20% WDG) 16 226 5.13 0.10 b 0.49 b 784 
3. chlorantraniliprole(Prevathon 5.17% SC) 40 229 6.55 0.07 b 0.34 bc 550 
4. chlorantraniliprole(Prevathon 5.17% SC) 60 223 3.00 0.03 b 0.27 cd 436 

5. tolfenpyrad(HachiHachi 16% EC) 40 258 51.94 0.78 a 0.99 a 1,584 

6.ไม่พ่นสาร - 216 4.17 0.04 b 0.10 d 156 
C.V.(%) - - 62.38 28.17 - 

 
1/ค่าเฉลี่ย (จาก 4ซ  า) ที่ตามด้วยอักษรเดียวกัน ในสดมภ์เดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % โดยวิธี DMRT 

 
 



 
ตารางท่ี 5 ต้นทุนการพ่นสารป้องกันก าจัดหนอนใยผัก 

 

กรรมวิธี 
 

อัตราการใช้  
(กรัม,มล./ น  า 20 ลิตร) 

ราคาสาร1/ 
(บาท/กิโลกรัม,ลิตร) 

ต้นทุน 

บาท/ ลิตร บาท/ไร่/ครั ง2/ 
ต้นทุนรวม 

(พ่นสาร 5 ครั ง) 
1 flubendiamide 
(Takumi 20%WDG) 

12 18,000 216 1,296 6,480 

2. flubendiamide 
(Takumi 20%WDG) 

16 18,000 288 1,728 8,640 

3.chlorantraniliprole 
(Prevathon 5.17%SC) 

40 3,000 120 720 3,600 

4.chlorantraniliprole 
(Prevathon 5.17%SC) 

60 3,000 180 1,080 5,400 

5. tolfenpyrad 
(HachiHachi 16%EC) 

40 5,400 216 1,296 6,480 

 

1/ ราคาสารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 2/ อัตราการพ่นสารในคะน้าเทียบกับน  ามากประมาณ 120 ลิตร/ไร่ 
 
 
 



ตารางท่ี 6 จ านวนหนอนใยผักโดยเฉลี่ยจากการสุ่มนับคะน้า 30 ต้น/แปลงย่อย จากการพ่นสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีการพ่นสารแบบน  าน้อยประกอบหัวฉีด Wizza  
   แปลงเกษตรกรอ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (กรกฎาคม – สิงหาคม 2556) 

 

กรรมวิธี 
 

อัตราการใช้ 
(กรัม,มล./น  า 

20 ลิตร) 

จ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย(ตัว/ต้น) 

ก่อนพ่นสาร 
(2/08/56) 

หลังพ่นสาร 

ครั งที่ 1 
  (6/08/56) 

ครั งที่ 2 
(10/08/56) 

ครั งที่ 3 
(14/08/56) 

ครั งที่ 4 
(18/08/56) 

ครั งที่ 5 
(22/08/56) 

ครั งที่ 6 
(27/08/56) 

1.พ่นสาร flubendiamide20% WDG (LV) 16 0.43 0.61 bc1/ 0.30 b 0.38 0.72 ab 0.29 0.04 
2.พ่นสาร spinosad12% SC (LV) 40 0.37 0.26 a 0.16ab 0.41 0.53 ab 0.21 0.03 
3.พ่นสาร spinosad12% SC (LV) 60 0.41 0.33 a 0.11 a 0.42 0.51 ab 0.28 0.06 
4.พ่นสาร flubendiamide20% WDG(HV) 16 0.37 0.42ab 0.29 b 0.54 0.50 ab 0.23 0.07 
5.พ่นสาร spinosad12% SC (HV) 40 0.49 0.36ab 0.30 b 0.50 0.51 ab 0.21 0.13 
6.พ่นสาร spinosad12% SC (HV) 60 0.40 0.37ab 0.24ab 0.50 0.36 a 0.22 0.03 
7.ไม่พ่นสาร - 0.44 0.86 c 0.50 c 0.48 1.06 b 0.28 0.16 

CV (%) - 30.4 33.3 38.9 54.6 54.1 90.8 
R.E. (%) - 90.4 60.2 62.4 113.3 156.3 92.6 

1/ ในช่องในแนวตั งเดียวกันค่าเฉลี่ย(จาก 3 ซ  า)ท่ีตามด้วยอักษรเดียวกันในสดมภ์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 
หมายเหตุ LV  คือการพ่นสารด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบหัวฉีด Wizza อัตราพ่น 10 - 20 ลิตร/ไร่ 

  HV  คือการพ่นสารด้วยเครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน  าสูง ประกอบก้านฉีดแบบปรับมุมพ่นได้ อัตราพ่น 80 - 140 ลิตร/ไร่ 
  ทุกกรรมวิธีใช้อัตราสารเท่ากับอัตราการพ่นแบบน  ามาก  80 - 140 ลิตร/ไร ่



ตารางท่ี 7 ผลผลิตเฉลี่ยของคะน้าที่จ าหน่ายได้ จากพื นที่เฉลี่ย 1 ตารางเมตร/แปลงย่อย จากการพ่นสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีการพ่นสารแบบน  าน้อยประกอบหัวฉีด 
Wizza ในแปลงเกษตรกรอ าเภออ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (กรกฎาคม – สิงหาคม 2556) 

 

กรรมวิธี 
 

อัตราการใช้ 
 (กรัม,มล./ น  า 20 ลิตร) 

จ านวนต้นคะน้า/1ตารางเมตร 
(ต้น) 

น  าหนักคะน้าที่จ าหน่ายได้ 
(กิโลกรัม/1ตารางเมตร) 

A+B+C %A A A+B น  าหนักรวม 
A+B กก./พื นท่ี1ไร่ 

1.พ่นสาร flubendiamide20% WDG (LV) 16 170.33 0.58 0.021/ 0.58 928.00 

2.พ่นสาร spinosad12% SC (LV) 40 161.00 3.51 0.12 1.80 2,880.00 
3.พ่นสาร spinosad12% SC (LV) 60 121.33 6.06 0.16 1.31 2,096.00 
4.พ่นสาร flubendiamide20% WDG(HV) 16 149.00 0 0 0.44 704.00 
5.พ่นสาร spinosad12% SC (HV) 40 152.33 1.94 0.06 1.11 1,776.00 
6.พ่นสาร spinosad12% SC (HV) 60 146.67 4.27 0.06 0.87 1,392.00 
7.ไม่พ่นสาร - 136.67 0 0 0 0 

CV (%) - - 162.6 136.6 - 
 
1/ค่าเฉลี่ย(จาก 3 ซ  า)ท่ีตามด้วยอักษรเดียวกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 
หมายเหตุ  LV  คือการพ่นสารด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบหัวฉีด Wizza อัตราพ่น 10 - 20 ลิตร/ไร่ 
     HV คือการพ่นสารด้วยเครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน  าสูง ประกอบก้านฉีดแบบปรับมุมพ่นได้ อัตราพ่น 80 - 120 ลิตร/ไร่



ตารางท่ี 8 ต้นทุนการพ่นสารป้องกันก าจัดหนอนใยผัก 
 

กรรมวิธี 
 

อัตราการใช้  
(กรัม,มล./ น  า 20 

ลิตร) 

ราคาสาร1/ 
(บาท/กิโลกรัม

,ลิตร) 

ต้นทุน 

บาท/ ลิตร 
บาท/ไร่/
ครั ง2/ 

ต้นทุนรวม 
(พ่นสาร 5 ครั ง) 

1. flubendiamide 
(Takumi 20%WDG) 

16 10,800 172.80 1,036.80 5,184 

2.spinosad 
(Success 12% SC) 

40 5,000 200 1,200 6,000 

3.spinosad 
(Success 12% SC) 

60 8,000 300 1,800 9,000 

1/ ราคาสารเมื่อเดือนสิงหาคม 25562/ อัตราการพ่นสารในคะน้าเทียบกับน  ามากประมาณ 120 ลิตร/ไร่ 



9.สรุปผลการทดลองและค าแนะน า  
การทดลองที่1 ปี 2554 จากผลการทดลอง เมื่อพิจารณาจากปริมาณหนอน
ใยผัก และผลผลิตคะน้าพบว่า ที่ทุกอัตราสารออกฤทธิ์ ไม่มีความแตกต่าง
กันยกเว้นที่อัตรา 14 กรัม/น  า 20 ลิตร จ านวนหนอนใยผัก เฉลี่ยมากกว่าที่
อัตราต่ ากว่า คือที่ 8, 10 และ 12 กรัม/น  า 20 ลิตร อย่างไรก็ตามผลการ
ทดลองในการทดลองนี ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากหลังพ่นครั งสุดท้าย ปริมาณ
หนอนใยผัก ยังสูงกว่าค่าระดับเศรษฐกิจ นอกจากนี จากปัญหาโรคระบาด
ในช่วงก่อนเก็บ เกี่ยวผลผลิตประมาณ 10 วัน ท าให้มีปัญหาในการ
ประเมินผลผลิตคะน้า ประกอบกับหลังจากพ่นสารครั งที่ 1 สภาพภูมิอากาศ
มีอุณหภูมิลดลงฉับพลันมีผลให้ปริมาณหนอนใยผักลดลงจนต่ ากว่า 0.15 
ตัว/ต้น จึงไม่ได้ท าการพ่นสาร เมื่อพิจารณาจ านวนหนอนใยผัก หลังการพ่น
สารแต่ละครั ง พบว่าสารกลุ่ม diamide มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด
ไม่ดีเท่าที่ควร จึงเพ่ิมอัตราสารขึ นจากเดิมประมาณ 2.5 เท่า คือจากอัตรา
แนะน า 6 กรัมเป็น 16 กรัม/น  า 20 ลิตร แต่ก็ยังให้ผลในทิศทางเดียวกัน จึง
ท าการทดลองซ  าเพ่ือยืนยันผล ตลอดจนเพ่ิมสารทดลองชนิดอ่ืนในกลุ่ม
เดียวกันและสารในกลุ่มอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้มีการทดลอง ในการทดลองที่ 2 ในปี 
2555 ซึ่งผลการทดลองพบว่าสาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16% EC) 
อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผัก 
และให้ผลิตคุณภาพดีมากกว่าสารกลุ่ม diamide  ซึ่งแม้จะเพ่ิมอัตราการใช้
สารก็ยังควบคุมหนอนใยผักได้ระดับหนึ่งเท่านั นไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
กับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ซึ่งอาจเกิดหนอนใยผักเกิดความต้านทานต่อสารกลุ่ม 
diamide ที่สอดคล้องกับรายงานของสุภราดา,2556 ที่ว่า หนอนใยผักใน
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีค่า RF flubendiamide  มากกว่า 52,244 
เท่า หรืออัตราการใช้น  ามีผลต่อการป้องกันก าจัด ดังนั นจึงท าการทดลอง 
โดยเปรียบเทียบกับสารฆ่าแมลงชนิดอ่ืนที่เกษตรกรใช้อยู่ในปัจจุบัน  และ
เปรียบเทียบอัตราการใช้น  าโดยวิธีการพ่นสารแบบน  าน้อยและการพ่นสาร
แบบน  ามากในปี 2556 และจากผลการทดลองพบว่าการฉีดพ่นสารเมื่อ
ปริมาณหนอนใยผักเฉลี่ยตั งแต่  0.60 ตัว/ต้น สามารถเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพได้ชัดเจน แต่คุณภาพผลผลิตที่ขายได้ลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 
2554 ที่ท าการพ่นสารเมื่อพบหนอนใยผักระบาด เฉลี่ยเกิน 0.15 ตัว/ต้น ใน
การทดลองปีต่อไปควรจึงปรับลดค่าเฉลี่ยหนอนใยผักเป็น 0.30 ตัว/ต้น หรือ
อัตราการใช้น  ามีผลต่อการป้องกันก าจัด ดังนั นจึงท าการทดลอง โดย
เปรียบเทียบกับสารฆ่าแมลงชนิดอ่ืนที่ เกษตรกรใช้อยู่ในปัจจุบัน และ
เปรียบเทียบอัตราการใช้น  าโดยวิธีการพ่นสารแบบน  าน้อยและการพ่นสาร



แบบน  ามากเพ่ือยืนยันผลในปีถัดไป และจากผลการทดลองพบว่าการฉีดพ่น
สารเมื่อปริมาณหนอนใยผักเฉลี่ยตั งแต่ 0.60 ตัว/ต้น สามารถเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพได้ชัดเจน แต่คุณภาพผลผลิตที่ขายได้ลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 
2554 ทีท่ าการพ่นสารเมื่อพบหนอนใยผักระบาด เฉลี่ยเกิน 0.15 ตัว/ต้น ซึ่ง
ได้ปรับค่าเฉลี่ยหนอนใยผักลดลง การทดลองที่ 3 ปี 2556 ผลการทดลอง
พบว่าสาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16% EC) อัตรา 25.6-38.4 กรัม 
a.i./ ไร่ มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผัก และให้ผลิตคุณภาพดีกว่า
สารกลุ่ม diamide ซึ่งแม้จะเพ่ิมอัตราการใช้สารก็ยังควบคุมหนอนใยผักได้
ระดับหนึ่งเท่านั น ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ซึ่งอาจ
เกิดหนอนใยผักเกิดความต้านทานต่อสารกลุ่ม diamide หรืออัตราการใช้น  า
มีผลต่อการป้องกันก าจัด ดังนั นจึงท าการทดลอง โดยเปรียบเทียบกับสารฆ่า
แมลงชนิดอ่ืนที่เกษตรกรใช้อยู่ในปัจจุบัน และเปรียบเทียบอัตราการใช้น  า
โดยวิธีการพ่นสารแบบน  าน้อยและการพ่นสารแบบน  ามากเพ่ือยืนยันผลในปี
2556 พบว่ากรรมวิธีพ่นสารแบบน  าน้อยและน  ามากสามารถป้องกันก าจัด
หนอนใยผักได้ดีไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่การพ่นสารแบบน  าน้อยสามารถ
ประหยัดเวลาและแรงงานได้มากกว่า ส าหรับในปี2556 ได้เปลี่ยนสาร 
tolfenpyrad (Hachi Hachi 16% EC) อัตรา  25.6-38.4 กรัม  a.i./ ไร่ 
เป็นสาร spinosad (Success 12% SC) ) อัตรา 19.2-28.8 กรัมa.i./ไร่ 
จากผลการทดลองพบว่าการฉีดพ่นสารเมื่อปริมาณหนอนใยผักเฉลี่ยตั งแต่ 
0.60 ตัว/ต้น สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพได้ชัดเจน  แต่คุณภาพ
ผลผลิตที่ขายได้ลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่ทาการพ่นสารเมื่อพบ
หนอนใยผักระบาด เฉลี่ยเกิน 0.15 ตัว/ต้น และเมื่อมองในแง่ต้นทุนพบว่า
พ่นสาร spinosad (Success 12% SC) อัตรา 28.8-43.2 กรัม a.i./ไร่ มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนใยผัก แต่มีต้นทุนรวมในการพ่นสาร
สูงที่สุด 9,000 บาท/ไร่/5 ครั ง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลทางสถิติกรรมวิธีพ่น
สาร spinosad (Success 12% SC) อัตรา  19.2 -28.8  กรัม  a.i./ไร่  มี
ต้นทุนรวมในการพ่นสาร 6,000 บาท/ไร่/5 ครั ง ยังมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันก าจัดหนอนใยผักไม่แตกต่างกัน จากการสอบถามร้านค้าที่จ าหน่าย
สาเหตุที่ต้นทุนสาร spinosad (Success 12% SC) มีราคาสูงเนื่องจากมี
ประสิทธิภาพดีและค่อยข้างปลอดภัยเนื่องจากมีฉลากสีน  าเงิน และจากการ
สังเกตในแปลงพบว่าคะน้าที่พ่นด้วยสาร spinosad (Success 12% SC) มี
ใบสวยกว่า ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) 
อัตรา 12.8-19.2 กรัม a.i./ไร่ ซึ่งมีต้นทุนรวมน้อยที่สุด 5,184 บาท/ไร่/5 



ครั ง  เนื่องจากไม่เป็นที่นิยมจึงมีต้นทุนลดลงมากกว่าปีก่อน วิธีการพ่นด้วย
วิธีพ่นสารแบบ LV และ HV ให้ผลในการป้องกันก าจัดไม่แตกต่างกัน แต่วิธี
พ่นสารแบบ LV ประหยัดเวลาและแรงงานได้มากกว่า 

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

วิ เศษ  สรรชัย เพชรธรรมรส และสิ ริวิภา  พลตรี . 2553. ทดสอบ
ประสิทธิภาพสารและพัฒนาเทคนิคการพ่นสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรู
ส าคัญในคะน้า. น. 124 -141 ในรายงานผลงานวิจัยประจ าปี  2553. 
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. กรมวิชาการเกษตร. 
พรรณเพ็ญ ชโยภาส  ปิยรัตน์ เขียนมีสุข  ทวีศักดิ์ ชโยภาส และจิราภรณ์ 
ทองพันธ์. 2543  
การศึกษาระดับความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงต่อหนอนใยผัก. น. 45-51 ใน 
เอกสารวิชาการรายงานผลการค้นคว้าและวิจัยประจ าปี 2542. กลุ่มงานวิจัย
แมลงพืชสวนอุตสาหกรรม กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร. 
พรรณเพ็ญ ชโยภาส  ปิยรัตน ์เขียนมีสุข  ทวีศักดิ์ ชโยภาส อัจฉรา ตันติ
โชดก และจิราภรณ์ ทองพันธ์. 2544. การตรวจความต้านทานต่อสารฆ่า
แมลงประเภทเชื อแบคทีเรียของหนอนใยผักในกะหล่ าปลี. น.1-12 ใน 
เอกสารวิชาการรายงานผลการค้นคว้าและวิจัยประจ าปี 2544. กลุ่มงานวิจัย
แมลงศัตรูพืชสวนอุตสาหกรรม. กองกีฏและสัตววิทยา. กรมวิชาการเกษตร. 
สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง  พรรณเพ็ญ ชโยภาส  ด ารง เวชกิจ  
สมศักดิ์ ศิริพลตั งมั่น   อุราพร หนูนารถ  จีรนุช เอกอ านวย และพฤทธิชาติ 
ปุญวัฒโท. 2552. ระดับความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงต่อหนอนใยผัก 
Plutella xylostella (Linnaeus) น. 48-49 ใน อารักขาพืชหลากหลาย
ผลผลิตเพ่ือเศรษฐกิจยั่งยืน. การประชุมสัมมนาวิชาการอารักขาพืช. 
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. กรมวิชาการเกษตร 
สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง  และสมศักดิ์ ศิริพลตั งมั่น. 2556. ระดับ
ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในหนอนใยผัก จากอ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี น. 36-37 ใน อารักขาพืชไทยก้าวไกลในประชาคมอาเซียน. การ
ประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั งที่ 11. สมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่ง
ประเทศไทย.  

 
13. ภาคผนวก
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