
1. ชุดโครงการวิจัย : พัฒนาการอารักขาพืช 
 
2. โครงการวิจัย : การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การคัดเลือกสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆในการป้องกันก าจัดหนอนใยผัก 
 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  : Efficacious Trial on Different Mode of Action of 

Insecticides for Controlling Diamond-back Moth;       
Plutella xylostella (Linnaeus) 

 
4. คณะผู้ด าเนินงาน   
 หัวหน้าการทดลอง : นางสาวสุภางคนา ถิรวุธ ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
    ผู้ร่วมงาน            : นางสาวสิริกัญญา  ขุนวิเศษ ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
                         : นายวรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูร ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
                         : นางสาวสุชาดา  สุพรศิลป์ ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 

                   : นายสรรชัย เพชรธรรมรส ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
                   : นางสิริวิภา พลตรี ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 

 
5. บทคัดย่อ : ท าก ารท ด สอบ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส ารฆ่ าแม ล งกลุ่ ม ต่ า งๆ ใน             

การป้ องกันก าจัดหนอนใยผัก Plutella xylostella Linnaeus 
(Plutellidae:Lepidoptera) ในคะน้า โดยท าการทดลองในแปลง
เกษตรกร  อ าเภอพนมทวน และอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
ระหว่างเดือนมกราคม 2554 – สิงหาคม 2557 การทดลองที่ 1 วาง
แผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ  า จ านวน 7 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธี
พ่ น ส า ร  flubendiamide, tolfenpyrad, spinosad, fipronil, 
indoxacarb และ chlorfenapyr เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร 
ผลการทดลองพบว่า สาร spinosad มีประสิทธิภาพในการควบคุม
หนอนใยผักได้ดีที่สุด รองลงมาคือสาร tolfenpyrad การทดลองที่ 2 
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ  า จ านวน 6 กรรมวิธี ได้แก่ 
กรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide, Bacillus thuringiensis subsp. 
aizawai, tolfenpyrad, spinosad และ spinetoram เปรียบเทียบ
กับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ผลการทดลองพบว่า สาร tolfenpyrad มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผักได้ดีที่สุด ทุกกรรมวิธีที่พ่น



สารมีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผักได้ดีกว่าแปลงไม่พ่นสาร 
ยกเว้นกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide การทดลองที่ 3 และ 4 วาง
แผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ  า จ านวน 6 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธี
พ่ นสารแบบสลับกลุ่ มตามกลไกการออกฤทธิ์ , การพ่นสาร 
tolfenpyrad, spinosad, BT subsp. aizawai แ ล ะ  BT subsp. 
kurstaki เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ผลการทดลองพบว่า 
สาร spinosad มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผักได้ดีที่สุด 

6. ค าน า : หนอนใยผัก Plutella xylostella Linnaeus แมลงศัตรูที่ส าคัญ
ของพืชผักตระกูลกะหล่ า เป็นแมลงที่ก าจัดยากท่ีสุด เนื่องจากมีความ
ต้านทานสูงต่อสารฆ่าแมลงหลายชนิด ทั งนี เนื่องจากหนอนใยผักมี
อายุขัยเพียง 14 วัน ท าให้หนอนใยผักมีมากกว่า 25 รุ่นต่อปีที่ได้รับ
สารฆ่าแมลงอย่างต่อเนื่อง การที่หนอนใยผักอยู่รอดสูงเป็นปัจจัยหลัก
ที่ท าให้สามารถพัฒนาความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้หลายชนิด
และรวดเร็วโดยเฉพาะในแหล่งที่ปลูกผักติดต่อกันตลอดปี เช่น 
อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อ าเภอท่าม่วงและอ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี ในปี 2541-2542 พรรณเพ็ญและคณะ, 2543 
รายงานความต้านทานของหนอนใยผักต่อสาร fipronil มีอัตรา 
36.59 เท่า ปี 2544 อัตราการต้านทานเพิ่มเป็น 138.27 เท่า ท าให้ใช้
ไม่ได้ผล เกษตรกรหันมาใช้ indoxacarb และ spinosad ในปี 2553 
จีรนุชและคณะท าการทดลองที่อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
พบว่าสาร spinosad ยังสามารถควบคุมหนอนใยผักได้ระดับหนึ่งใน
กรณีที่ระบาดไม่รุนแรงและต้องเพ่ิมอัตราการใช้จาก 40 เป็น 60 
มล./น  า 20 ลิตร ส่วน fipronil, metaflumizone (BAS320I 24% 
EC) และ emamectin benzoate (Proclaim 019 EC 1.92% EC) 
ไม่สามารถควบคุมหนอนใยผักได้  เพ่ือเป็นการยืนยันผลของ
ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ทั งชนิดใหม่และเก่าที่แมลงเคย
แสดงความต้านทานมาแล้วในการป้องกันก าจัดหนอนใยผักในพื นที่
ต่างๆ และอัตราสารออกฤทธิ์ที่สามารถควบคุมหนอนใยผักได้ จึงได้
ท าการทดลองซ  ากับสารกลุ่มต่างๆ ในพื นที่อ่ืนๆ จากผลการทดลอง
น าไปใช้เป็นข้อมูลท าเป็น model ในการเลือกใช้สารป้องกันก าจัด
หนอนใยผักต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ :  
  - อุปกรณ์ 



  1. แปลงคะน้า ขนาดแปลงย่อย 2.4 x 7 เมตร จ านวน 21 แปลง 
  2. เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลังประกอบหัวฉีดแบบ

กรวยกลวง 
  3. สารก าจัดแมลง ได้แก่ flubendiamide, tolfenpyrad, 

spinosad, fipronil, indoxacarb, chlorfenapyr, 
spinetoram, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 
และ Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 

  4. สารป้องกันก าจัดโรคพืช 
  5. สารจับใบ 
  6. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ, วัดความชื นสัมพัทธ์, วัดความเร็วลมและ

นาฬิกาจับเวลา 
  7. ชุดพ่นสารและอุปกรณ์อ่ืนๆ 
  - วิธีการ 
   การทดลองที่ 1 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 7 กรรมวิธี 

จ านวน 4 ซ  า ท าการทดลองบนแปลงคะน้า ขนาดพื นที่แปลงย่อย 
2.6×7.0 เมตร ระยะห่างระหว่างแปลงทดลอง 1 เมตร เมื่อคะน้าอายุ 
20 วัน ถอนแยกให้มีระยะระหว่างต้น 15-20 เซนติเมตร เริ่มตรวจ
นับหนอนใยผักและแมลงอ่ืนๆ เมื่อคะน้าเริ่มงอกพ่นสารฆ่าแมลง
ควบคุมด้วงหมัดผักในระยะที่คะน้าเริ่มงอก และเริ่มพ่นสารฆ่าแมลง
ตามแผนการทดลองเมื่อมีหนอนใยผักระบาด พ่นสารด้วยเครื่องพ่น
สารแบบสูบโยกสะพายหลังด้วยอัตราพ่น 100, 120, และ 140 ลิตร/
ไร่ เมื่อคะน้าอายุประมาณ 25, 35 และ 45 วัน ตามล าดับ โดยพ่น
สารตามกรรมวิธีต่างๆ ดังนี  

  1. พ่นสาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) อัตรา 6 กรัม/
น  า 20 ลิตร 

  2. พ่นสาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16% EC) อัตรา 40 มล./
น  า 20 ลิตร 

  3. พ่นสาร spinosad (Success 120 SC 12% SC) อัตรา 60 มล./
น  า 20 ลิตร 

  4. พ่นสาร fipronil (Ascend 5% SC) อัตรา 60 มล./น  า 20 ลิตร 
  5. พ่นสาร indoxacarb (Ammate 15% SC) อัตรา 20-40 มล./น  า 

20 ลิตร 



  6. พ่นสาร chlorfenapyr (Rampage 10% SC) อัตรา 60 มล./น  า 
20 ลิตร 

  7. กรรมวิธีไม่พ่นสาร 
   พ่นสารทุก 4 วัน จ านวน 4 ครั ง ตรวจนับแมลงโดยการสุ่มนับ

จากคะน้าจ านวน 30 ต้น/แปลงย่อย ก่อนพ่นสารทุกครั งและหลังพ่น
สารครั งสุดท้าย 4 วัน  

   ระยะเก็บเกี่ยวเมื่อคะน้าอายุ 55 วัน ท าการสุ่มตัดผลผลิต
คะน้าในพื นที่ 1 ตารางเมตร/แปลงย่อย (ตรงกลางแปลง) บันทึก
จ านวนต้นทั งหมดและน  าหนักตามคุณภาพของตลาด (maketable 
yield) โดยตัดแต่งให้ผลผลิตพร้อมส่งตลาด ให้คะแนนผลผลิตโดยวัด
จากรอยท าลายของหนอนใยผักที่ 4 ใบกลางเป็น 3 ระดับ ดังนี  

   ระดับ A ไม่มีรอยท าลาย-ท าลายเล็กน้อย 
   ระดับ B มีรอยท าลายมากขึ นแต่ยังขายได้ 
   ระดับ C มีรอยท าลายมากขึ นแต่ขายไม่ได้ 
   การทดลองที่ 2 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 6 กรรมวิธี 

จ านวน 4 ซ  า ท าการทดลองบนแปลงคะน้า ขนาดพื นที่แปลงย่อย 
2.4×6.5 เมตร ระยะห่างระหว่างแปลงทดลอง 0.5 เมตร เมื่อคะน้า
อายุ 20 วัน ถอนแยกให้มีระยะระหว่างต้น 15-20 เซนติเมตร เริ่ม
ตรวจนับหนอนใยผักและแมลงอ่ืนๆ เมื่อคะน้าเริ่มงอกพ่นสารฆ่า
แมลงควบคุมด้วงหมัดผักในระยะที่คะน้าเริ่มงอก และเริ่มพ่นสารฆ่า
แมลงตามแผนการทดลองเมื่อมีหนอนใยผักระบาด พ่นสารด้วยเครื่อง
พ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลังด้วยอัตราพ่น 80, 100, และ 120 
ลิตร/ไร่ เมื่อคะน้าอายุประมาณ 25, 35 และ 45 วัน ตามล าดับ โดย
พ่นสารตามกรรมวิธีต่างๆ ดังนี  

  1. พ่นสาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) อัตรา 6 กรัม/
น  า 20 ลิตร 

  2. พ่นสาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16% EC) อัตรา 40 มล./
น  า 20 ลิตร 

  3. พ่นสาร spinosad (Success 120 SC 12% SC) อัตรา 60 มล./
น  า 20 ลิตร 

  4. พ่นสาร spinetoram (Exalt 12% SC) อัตรา 10 มล./น  า 20 
ลิตร 



  5. พ่ น เ ชื อ  Bacillus thuringiensis subsp. aizawai  35,000 
DBMU/mg (Xentari) อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร 

  6. กรรมวิธีไม่พ่นสาร 
   พ่นสารทุก 4 วัน จ านวน 5 ครั ง ตรวจนับแมลงโดยการสุ่มนับ

จากคะน้าจ านวน 25 ต้น/แปลงย่อย ก่อนพ่นสารทุกครั งและหลังพ่น
สารครั งสุดท้าย 4 วัน  

   ระยะเก็บเก่ียว ท าการสุ่มเก็บผลผลิตคะน้าในพื นที่ 1 ตาราง
เมตร/แปลงย่อย (ตรงกลางแปลง) บันทึกปริมาณและน  าหนักสดที่มี
คุณภาพของตลาด (Marketable Yield) โดยตัดแต่งผลผลิตให้พร้อม
ส่งตลาด ท าการให้คะแนนโดยวัดจากรอยท าลายของหนอนใยผักท่ี 4 
ใบกลางเป็น 3 ระดับ ดังนี  

   ระดับ A  ไม่มีรอยท าลาย-ท าลายเล็กน้อย 
   ระดับ B  มีรอยท าลายมากขึ นแต่ยังขายได้ 
   ระดับ C  มีรอยท าลายมากขึ นแต่ขายไม่ได้ 
   การทดลองที่ 3 และ 4 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 6 

กรรมวิธี จ านวน 4 ซ  า ท าการทดลองในแปลงคะน้า ขนาดพื นที่แปลง
ย่อย 19.2 ตารางเมตร ระยะห่างระหว่างแปลงทดลอง 0.5 เมตร เมื่อ
คะน้าอายุ 20 วัน ถอนแยกให้มีระยะระหว่างต้น 15-20 เซนติเมตร 
เริ่มตรวจนับหนอนใยผักและแมลงอ่ืนๆ เมื่อคะน้าเริ่มงอกพ่นสารฆ่า
แมลงควบคุมด้วงหมัดผักในระยะที่คะน้าเริ่มงอก และเริ่มพ่นสารฆ่า
แมลงตามแผนการทดลองเมื่อมีหนอนใยผักระบาด พ่นสารด้วยเครื่อง
พ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลังด้วยอัตราพ่น 80, 100, และ 120 
ลิตร/ไร่ เมื่อคะน้าอายุประมาณ 25, 35 และ 45 วัน ตามล าดับ โดย
พ่นสารตามกรรมวิธีต่างๆ ดังนี  

  1. พ่นสารแบบสลับกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์ (การพ่นสารครั งที่ 1 
และ 2 ใช้ เชื อ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai  35,000 
DBMU/mg (Xentari) อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร, การพ่นสารครั งที่ 
3 และ 4 ใช้สาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16% EC) อัตรา 40 
มล./น  า 20 ลิตร , การพ่นสารครั งที่  5 และ 6 ใช้สาร spinosad 
(Success 120 SC 12% SC) อัตรา 60 มล./น  า 20 ลิตร ในการฉีด
พ่น) 

  2. พ่นสาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16% EC) อัตรา 40 มล./
น  า 20 ลิตร 



  3. พ่นสาร spinosad (Success 120 SC 12% SC) อัตรา 60 มล./
น  า 20 ลิตร 

  4. พ่ น เชื อ  Bacillus thuringiensis  subsp. aizawai  35,000 
DBMU/mg (Xentari) อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร 

  5. พ่ น เ ชื อ  Bacillus thuringiensis  subsp. kurstaki (Dipel) 
อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร 

  6. กรรมวิธีไม่พ่นสาร 
   พ่นสารทุก 4 วัน จ านวน 6 ครั ง ตรวจนับแมลงโดยการสุ่มนับ

จากคะน้าจ านวน 30 ต้น/แปลงย่อย ก่อนพ่นสารทุกครั งและหลังพ่น
สารครั งสุดท้าย 4 วัน  

   ระยะเก็บเกี่ยว ท าการสุ่มเก็บผลผลิตคะน้าในพื นที่ 1.5 ตาราง
เมตร/แปลงย่อย (ตรงกลางแปลง) บันทึกปริมาณและน  าหนักสดที่มี
คุณภาพของตลาด (Marketable Yield) โดยตัดแต่งผลผลิตให้พร้อม
ส่งตลาด ท าการให้คะแนนโดยวัดจากรอยท าลายของหนอนใยผักท่ี 4 
ใบกลางเป็น 3 ระดับ ดังนี  

   ระดับ A  ไม่มีรอยท าลาย-ท าลายเล็กน้อย 
   ระดับ B  มีรอยท าลายมากขึ นแต่ยังขายได้ 
   ระดับ C  มีรอยท าลายมากขึ นแต่ขายไม่ได้ 
   น าข้อมูลจ านวนหนอนใยผักมาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย

โปรแกรม IRRISTAT กรณีข้อมูลหนอนใยผักก่อนการพ่นสารไม่
แตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of 
Variance กรณีข้อมูลหนอนใยผักก่อนการพ่นสารแตกต่างกันทาง
สถิติ วิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of Covariance 
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่กรรมวิธีโดยวิธี DMRT 

   -เวลาและสถานที่   
  การทดลองที่ 1 ท าการทดลองระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 

2554 ที่แปลงเกษตรกร อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  
การทดลองที่ 2 ท าการทดลองระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2555  
ที่แปลงเกษตรกร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
การทดลองที่ 3 ท าการทดลองระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 
2556 ที่แปลงเกษตรกร อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
การทดลองที่ 4 ท าการทดลองระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
2557 ที่แปลงเกษตรกร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 



8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  :  
  การทดลองท่ี 1  
   หลังพ่นสารครั งที่ 1 พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad พบ

จ านวนหนอนใยผักน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.13 ตัว/ต้น ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร spinosad ซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 
0.18 ตัว/ต้น แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ 
ทุกกรรมวิธี โดยกรรมวิธีที่พ่นสาร spinosad ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร indoxacarb และ fipronil ซึ่งพบหนอนใย
ผักเฉลี่ย 0.25 และ 0.30 ตัว/ต้น และ 2 กรรมวิธีพ่นสารดังกล่าว 
จ านวนหนอนใยผักไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร 
chlorfenapyr และ flubendiamide ซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.35 
และ 0.36 ตัว/ต้น และไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่น
สาร ซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.37 ตัว/ต้น (ตารางท่ี 1.1) 

   หลังพ่นสารครั งที่ 2 กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad พบจ านวน
หนอนใยผักน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.16 ตัว/ต้น และแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ ยกเว้นกรรมวิธีพ่นสาร spinosad 
ซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.26 ตัว/ต้น โดยกรรมวิธีพ่นสาร spinosad 
จ านวนหนอนใยผักไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร 
chlorfenapyr และ indoxacarb ซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.35 และ 
0.36 ตัว/ต้น โดย 2 กรรมวิธีดังกล่าว จ านวนหนอนใยผักไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร fipronil ซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 
0.50 ตัว/ต้น ทุกกรรมวิธีที่พ่นสาร มีจ านวนหนอนใยผักมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไม่พ่นสาร ซึ่งพบ
ห น อน ใย ผั ก เฉ ลี่ ย  0 .7 8  ตั ว /ต้ น  ย ก เว้ น ก ร รม วิ ธี พ่ น ส าร 
flubendiamide พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.63 ตัว/ต้น และไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร fipronil ด้วย 

   หลังพ่นสารครั งที่ 3 กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad ยังคงพบ
ห น อน ใย ผั ก น้ อ ย ที่ สุ ด เฉ ลี่ ย  0 .0 7  ตั ว /ต้ น  ส่ ว น ก ร รม วิ ธี               
พ่ น ส า ร  spinosad, chlorfenapyr, indoxacarb, fipronil แ ล ะ 
flubendiamide พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 0.15 , 0.24, 0.25, 
0.36 และ 0.48 ตัว/ต้น ตามล าดับ ทุกกรรมวิธีจ านวนหนอนใยผักไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ และไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น
สาร tolfenpyrad ยกเว้นกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide และ 



fipronil โดยทุกกรรมวิธีพ่นสารพบจ านวนหนอนใยผักน้อยกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบหนอน
ใยผักเฉลี่ย 1.21 ตัว/ต้น 

   ห ลั งก า ร พ่ น ค รั งที่  4  ก ร รม วิ ธี พ่ น ส าร  tolfenpyrad, 
spinosad, chlorfenapyr, indoxacarb, fipronil แ ล ะ  fluben-  
diamide พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.07, 0.18, 0.20, 0.23, 0.41 และ 
0.44 ตัว/ต้น ตามล าดับ ทุกกรรมวิธีจ านวนหนอนใยผักไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธี
ไม่พ่นสารซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.91 ตัว/ต้น ยกเว้นกรรมวิธีพ่น
สาร flubendiamide ซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.44 ตัว/ต้น 

   ด้านผลผลิตคะน้า พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad ซึ่ง
สามารถควบคุมหนอนใยผักได้ดีที่สุด ผลผลิตระดับ A น่าจะมีจ านวน
และน  าหนักมากกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ แต่กลับพบว่ามีผลผลิตที่ระดับ A 
น้อยกว่า กรรมวิธีพ่นสาร spinosad ทั งนี เนื่องจากในการทดลองครั ง
นี พบว่าการระบาดของหนอนเจาะยอดลงท าลาย โดยจากการตรวจ
นับตลอดฤดูพบว่า กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad มีหนอนเจาะยอด
ลงท าลายมากที่สุดคือเฉลี่ย 2.05 ตัว/แปลงย่อย/ครั ง ดังนั นโอกาสที่
ท าให้คุณภาพคะน้าลดลงก็มากขึ นด้วย (ตารางท่ี 1.2 และ 1.3) 

  การทดลองท่ี 2 
   จากผลการพ่นสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ทุก 4 วัน จ านวน 5 ครั ง 

ตรวจนับหนอนใยผักก่อนพ่นสารทุกครั งและหลังพ่นสารครั งสุดท้าย 
4 วัน พบว่า (ตารางที่ 2.1) 

   ก่อนพ่นสารครั งที่ 1 ท าการตรวจนับหนอนใยผักจากคะน้า
จ านวน 25 ต้น/แปลงย่อย พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.52 – 0.78 ตัวต่อ
ต้น ซึ่งพบว่าทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

   หลังพ่นสารครั งที่ 1 กรรมวิธีที่พ่นสารพบจ านวนหนอนใยผัก
อยู่ระหว่าง 0.20-0.30 ตัว/ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่ างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.52 
ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสาร พบว่ากรรมวิธีพ่น
สาร tolfenpyrad พบหนอนใยผักน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.20 ตัว/ต้น ซึ่งไม่
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide, spinosad, 
spinetoram และ เชื อ BT ที่พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.30, 0.26, 0.22 
และ 0.21 ตัว/ต้น ตามล าดับ 



   หลังพ่นสารครั งที่ 2 กรรมวิธีที่พ่นสารพบจ านวนหนอนใยผัก
อยู่ระหว่าง 0.09-0.35 ตัว/ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.60 
ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสาร พบว่ากรรมวิธีพ่น
สาร tolfenpyrad พบหนอนใยผักน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.09 ตัว/ต้น ซึ่งไม่
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร spinosad, spinetoram ที่พบ
หนอนใยผักเฉลี่ย 0.15 และ 0.15 ตัว/ต้น ตามล าดับ แต่แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide และ 
เชื อ BT ที่พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.35 และ 0.31 ตัว/ต้น ตามล าดับ 

   หลังพ่นสารครั งที่ 3 กรรมวิธีที่พ่นสารพบจ านวนหนอนใยผัก
อยู่ระหว่าง 0.08-0.22 ตัว/ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.37 
ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสาร พบว่ากรรมวิธีพ่น
สาร tolfenpyrad พบหนอนใยผักน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.08 ตัว/ต้น ซึ่งไม่
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide, spinosad, 
spinetoram และ เชื อ BT ที่พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.22, 0.17, 0.13 
และ 0.09 ตัว/ต้น ตามล าดับ 

   หลังการพ่นครั งที่ 4 กรรมวิธีที่พ่นสารพบจ านวนหนอนใยผัก
อยู่ระหว่าง 0.21-0.94 ตัว/ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบหนอนใยผักเฉลี่ย 1.13 
ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสาร พบว่ากรรมวิธีพ่น
สาร tolfenpyrad พบหนอนใยผักน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.21 ตัว/ต้น ซึ่ง
น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร 
flubendiamide, spinosad, spinetoram แ ล ะ  เชื อ  BT ที่ พ บ
หนอนใยผักเฉลี่ย 0.94, 0.41, 0.47 และ 0.56 ตัว/ต้น ตามล าดับ 

   หลังการพ่นครั งที่ 5 กรรมวิธีที่พ่นสารพบจ านวนหนอนใยผัก
อยู่ระหว่าง 0.11-0.79 ตัว/ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบหนอนใยผักเฉลี่ย 1.05 
ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสาร พบว่ากรรมวิธีพ่น
สาร tolfenpyrad พบหนอนใยผักน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.11 ตัว/ต้น ซึ่ง
น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร 
flubendiamide, spinosad, spinetoram แ ล ะ  เชื อ  BT ที่ พ บ
หนอนใยผักเฉลี่ย 0.71, 0.48, 0.79 และ 0.46 ตัว/ต้น ตามล าดับ 



   ผลผลิตคะน้า (ตารางที่ 2.2) หลังการตัดแต่งให้อยู่ในสภาพ
พร้อมส่งตลาดและท าการคัดแยกเป็นคะน้าที่ขายได้ คือระดับ A และ 
B และระดับ C คือส่วนที่ขายไม่ได้ ผลการทดลองพบว่า ผลผลิต
ระดับ A กรรมวิธีที่มีการพ่นสารให้ผลผลิตระดับ A อยู่ระหว่าง 0.01-
0.38 กก./ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ซึ่งไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตระดับ A ได้
เลย เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร พบว่ากรรมวิธี
พ่นสาร tolfenpyrad และ กรรมวิธีพ่นสาร spinosad ให้ผลผลิต
ระดับ A จ านวน 0.38 และ 0.29 กก./ตารางเมตร ตามล าดับ ซึ่ง
มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร 
flubendiamide, spinetoram และ เชื อ BT ซึ่งให้ผลผลิตระดับ A 
จ านวน 0.01, 0.05 และ 0.01    กก./ตารางเมตร ตามล าดับ 

   ผลผลิตรวม (A+B) กรรมวิธีที่มีการพ่นสารให้ผลผลิตระดับ 
A+B อยู่ระหว่าง 0.15 - 1.03 กก./ตารางเมตร โดยกรรมวิธีพ่นสาร 
tolfenpyrad และ กรรมวิธีพ่นสาร spinosad ให้ผลผลิตระดับ A+B 
จ านวน 1.03 และ 0.80 กก./ตารางเมตร ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าและ
แ ต ก ต่ า งอ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า งส ถิ ติ กั บ ก ร รม วิ ธี พ่ น ส า ร 
flubendiamide, spinetoram, เชื อ BT และกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่
ให้ผลผลิตระดับ A+B จ านวน 0.15, 0.37, 0.20 และ 0.14  กก./
ตารางเมตร ตามล าดับ 

  การทดลองท่ี 3 
    จากผลการพ่นสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ทุก 4 วัน จ านวน 6 ครั ง 

ตรวจนับหนอนใยผักก่อนพ่นสารทุกครั งและหลังพ่นสารครั งสุดท้าย 
4 วัน พบว่า (ตารางที่ 3.1) 

    ก่อนพ่นสารครั งที่ 1 ท าการตรวจนับหนอนใยผักจากคะน้า
จ านวน 30 ต้น/แปลงย่อย พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.28 – 0.42 ตัวต่อ
ต้น ซึ่งพบว่าทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

    หลังพ่นสารครั งที่  1 กรรมวิธีพ่นสาร spinosad อัตรา 60 
มล./น  า 20 ลิตร และ กรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. aizawai อัตรา 
80 กรัม/น  า 20 ลิตร พบจ านวนหนอนใยผัก 0.25 - 0.35 ตัว/ต้น 
ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสารที่พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.77 ตัว/ต้น ส่วนกรรมวิธี
การพ่นสารแบบสลับกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์ , กรรมวิธีพ่นสาร 



tolfenpyrad และ กรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. kurstaki อัตรา 80 
กรัม/น  า 20 ลิตร พบจ านวนหนอนใยผักน้อยเฉลี่ย 0.44, 0.48 และ 
0.51 ตัว/ต้น ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร 

    หลังพ่นสารครั งที่  2 กรรมวิธีพ่นสาร spinosad อัตรา 60 
มล./น  า 20 ลิตร และ กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad พบจ านวน
หนอนใยผัก 0.17 และ 0.18 ตัว/ต้น ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบจ านวน
หนอนใยผักเฉลี่ย 0.38 ตัว/ต้น ส่วนกรรมวิธีพ่นสารแบบสลับกลุ่ม
ตามกลไกการออกฤทธิ์, กรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. aizawai อัตรา 
80 กรัม/น  า 20 ลิตร และ กรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. kurstaki 
อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร พบจ านวนหนอนใยผักน้อยเฉลี่ย 0.21, 
0.23 และ 0.27 ตัว/ต้น ตามล าดับ ซึ่ งไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสาร 

    หลังพ่นสารครั งที่ 3 กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad อัตรา 40 
มล./น  า 20 ลิตร พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 0.13 ตัว/ต้น ซึ่งน้อย
กว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่
พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.36 ตัว/ต้น ส่วนกรรมวิธีพ่นสารแบบสลับ
กลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์, กรรมวิธีพ่นสาร spinosad อัตรา 60 
มล./น  า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. aizawai อัตรา 80 
กรัม/น  า 20 ลิตร และ กรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. kurstaki อัตรา 
80 กรัม/น  า 20 ลิตร พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 0.26, 0.29, 0.22 
และ 0.38 ตัว/ต้น ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่
พ่นสาร 

    หลังการพ่นครั งที่  4 กรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. kurstaki 
อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร พบจ านวนหนอนใยผักน้อยที่สุดเฉลี่ย 
0.21 ตัว/ต้น ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad
อัตรา 40 มล./น  า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสารแบบสลับกลุ่มตามกลไก
การออกฤทธิ์, กรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. aizawai อัตรา 80 กรัม/
น  า 20 ลิตร และ กรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.24, 
0.35, 0.27 และ 0.37 ตัว/ต้น ตามล าดับ ส่วน กรรมวิธีพ่นสาร 
spinosad อัตรา 60 มล./น  า 20 ลิตร พบจ านวนหนอนใยผักมาก
ที่สุดเฉลี่ย 0.39 ตัว/ต้น ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad อัตรา 40 มล./น  า 20 ลิตร, กรรมวิธี



พ่นสารแบบสลับกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์ , กรรมวิธีพ่นเชื อ BT 
subsp. aizawai อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร และ กรรมวิธีไม่พ่น
สาร 

    หลังการพ่นครั งที่ 5 กรรมวิธีพ่นสารแบบสลับกลุ่มตามกลไก
การออกฤทธิ์, กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad อัตรา 40 มล./น  า 20 
ลิตร , กรรมวิธี พ่นสาร spinosad อัตรา 60 มล ./น  า 20 ลิตร , 
กรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. aizawai อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร, 
กรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. kurstaki อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร 
และกรรมวิธีไม่พ่นสาร พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 0.20, 0.19, 
0.22, 0.24, 0.25 และ 0.19 ตัว/ต้น ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติระหว่างกรรมวิธี 

    หลังการพ่นครั งที่  6 กรรมวิธีพ่นสาร spinosad อัตรา 60 
มล./น  า 20 ลิตรและกรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. kurstaki อัตรา 80 
กรัม/น  า 20 ลิตร พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 0.02 และ 0.03 ตัว/
ต้น ตามล าดับ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีพ่นสารแบบสลับกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์ซึ่งพบจ านวน
หนอนใยผักเฉลี่ย 0.10 ตัว/ต้น  ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad 
อัตรา 40 มล ./น  า  20 ลิตร และ กรรมวิธี พ่น เชื อ  BT subsp. 
aizawai อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 
0.04 และ 0.05 ตัว/ต้น ตามล าดับ ไม่มีแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี
ไม่พ่นสารซึ่งพบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 0.07 ตัว/ต้น   

    ผลผลิตคะน้า (ตารางที่ 3.2) หลังการตัดแต่งให้อยู่ในสภาพ
พร้อมส่งตลาดและท าการคัดแยกเป็นคะน้าที่ขายได้ คือระดับ A 
และ B และระดับ C คือส่วนที่ขายไม่ได้ ผลการทดลองพบว่า ผลผลิต
ระดับ A ทุกกรรมวิธีให้ผลผลิตระดับ A อยู่ระหว่าง 0.04-0.22 กก./
1.5 ตารางเมตร ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี โดย
กรรมวิธีพ่นสารแบบสลับกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์ , กรรมวิธีพ่น
สาร tolfenpyrad อัตรา 40 มล./น  า 20 ลิตร , กรรมวิธีพ่นสาร 
spinosad อัตรา 60 มล./น  า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. 
aizawai อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร,กรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. 
kurstaki อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสาร  ให้
ผลผลิตระดับ A จ านวน 0.15, 0.20, 0.05, 0.22, 0.10 และ 0.04 
กก./1.5 ตารางเมตร ตามล าดับ 



    ผลผลิตรวม (A+B) กรรมวิธีที่มีการพ่นสารให้ผลผลิตระดับ 
A+B อยู่ระหว่าง 1.35 - 2.10 กก./1.5 ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่ให้ผลผลิต
ระดับ A+B จ านวน 0.38 กก./1.5 ตารางเมตร เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสารไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่าง
กรรมวิธี โดยกรรมวิธีพ่นสารแบบสลับกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์ , 
กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad อัตรา 40 มล./น  า 20 ลิตร, กรรมวิธี
พ่นสาร spinosad อัตรา 60 มล./น  า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นเชื อ BT 
subsp. aizawai อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร,กรรมวิธีพ่นเชื อ BT 
subsp. อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร ให้ผลผลิตระดับ A+B จ านวน 
2.10, 1.60, 1.63, 1.93 และ 1.35  กก./1.5 ตารางเมตร ตามล าดับ 

  การทดลองท่ี 4 
    จากผลการพ่นสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ทุก 4 วัน จ านวน 5 ครั ง 

ตรวจนับหนอนใยผักก่อนพ่นสารทุกครั งและหลังพ่นสารครั งสุดท้าย 
4 วัน พบว่า (ตารางที่ 4.1) 

    ก่อนพ่นสารครั งที่ 1 ท าการตรวจนับหนอนใยผักจากคะน้า
จ านวน 30 ต้น/แปลงย่อย พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.66 – 1.04 ตัวต่อ
ต้น ซึ่งพบว่าทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

    หลังพ่นสารครั งที่ 1 กรรมวิธีการพ่นสารแบบสลับกลุ่มตาม
กลไกการออกฤทธิ์, กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad อัตรา 40 มล./น  า 
20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร spinosad อัตรา 60 มล./น  า 20 ลิตร และ
กรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. aizawai อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร 
พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย0.78, 0.51, 0.41 และ 0.70 ตัว/ต้น 
ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสาร และกรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. kurstaki ที่พบ
จ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 1.01 และ0.93 ตัว/ต้น ตามล าดับ เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบว่ากรรมวิธีพ่นสาร 
tolfenpyrad อั ต ร า  40 ม ล ./น  า  20 ลิ ต ร , กรรม วิ ธี พ่ น ส าร 
spinosad อัตรา 60 มล./น  า 20 ลิตร พบจ านวนหนอนใยผักน้อย
กว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีการพ่นสาร
แบบสลับกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์และกรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. 
aizawai อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร 



    หลังพ่นสารครั งที่ 2 ทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวน
หนอนใยผักน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธี ไม่ พ่นสารซึ่ งพบหนอนใยผักเฉลี่ย  1.09 ตัว/ต้น เมื่ อ
เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบว่ากรรมวิธีพ่นสาร 
spinosad อัตรา 60 มล./น  า 20 ลิตร พบจ านวนหนอนใยผักน้อย
ที่สุด คือ 0.35 ตัว/ต้น ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร 
tolfenpyrad อัตรา 40 มล./น  า 20 ลิตร ซึ่งพบจ านวนหนอนใยผัก
เฉลี่ย 0.38 ตัว/ต้น ส่วนกรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. aizawai อัตรา 
80 กรัม/น  า 20 ลิตร พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 0.49 ตัว/ต้น ไม่
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad อัตรา 40 มล./น  า 
20 ลิตร กรรมวิธีการพ่นสารแบบสลับกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์พบ
จ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 0.53 ตัว/ต้น ไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. kurstaki อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร ที่
พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 0.65 ตัว/ต้น 

    หลังพ่นสารครั งที่ 3 ทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวน
หนอนใยผักน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธี ไม่ พ่นสารซึ่ งพบหนอนใยผักเฉลี่ย  1.14 ตัว/ต้น เมื่ อ
เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบว่ากรรมวิธีการพ่น
สารแบบสลับกลุ่ มตามกลไกการออกฤทธิ์ , กรรมวิธี พ่นสาร 
tolfenpyrad อัตรา 40 มล./น  า 20 ลิตร และกรรมวิธี พ่นสาร 
spinosad อัตรา 60 มล./น  า 20 ลิตร พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 
0.39, 0.37 และ 0.35 ตัว/ต้น ตามล าดับ น้อยกว่าและแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. aizawai อัตรา 
80 กรัม/น  า 20 ลิตร และ กรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. kurstaki 
อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร ที่พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 0.57 และ 
0.60 ตัว/ต้น ตามล าดับ 

    หลังการพ่นครั งที่ 4 ทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวน
หนอนใยผักน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธี ไม่ พ่นสารซึ่ งพบหนอนใยผักเฉลี่ย  1.17 ตัว/ต้น เมื่ อ
เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบว่ากรรมวิธีการพ่น
สารแบบสลับกลุ่ มตามกลไกการออกฤทธิ์ , กรรมวิธี พ่นสาร 
tolfenpyrad อัตรา 40 มล./น  า 20 ลิตร และกรรมวิธี พ่นสาร 
spinosad อัตรา 60 มล./น  า 20 ลิตร พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 



0.35, 0.40 และ 0.39 ตัว/ต้น ตามล าดับ น้อยกว่าและแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. aizawai อัตรา 
80 กรัม/น  า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. kurstaki 
อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร ที่พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 0.64 และ 
0.69 ตัว/ต้น ตามล าดับ 

    หลังการพ่นครั งที่ 5 ทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวน
หนอนใยผักน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 0.83 ตัว/ต้น เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบว่า กรรมวิธีการพ่น
สารแบบสลับกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์ และกรรมวิธีพ่นสาร 
spinosad อัตรา 60 มล./น  า 20 ลิตร พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 
0.27 และ 0.23 ตัว/ต้น ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. aizawai อัตรา 80 
กรัม/น  า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. kurstaki อัตรา 
80 กรัม/น  า 20 ลิตร ที่พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 0.39 และ 0.42 
ตัว/ต้น ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad อัตรา 40 
มล./น  า 20 ลิตร พบจ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย 0.32 ตัว/ต้น ไม่
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีการพ่นสารแบบสลับกลุ่มตามกลไกการ
ออกฤทธิ์, กรรมวิธีพ่นสาร spinosad อัตรา 60 มล./น  า 20 ลิตร 
และกรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. aizawai อัตรา 80 กรัม/น  า 20 
ลิตร 

    ผลผลิตคะน้า (ตารางที่ 4.2) หลังการตัดแต่งให้อยู่ในสภาพ
พร้อมส่งตลาดและท าการคัดแยกเป็นคะน้าที่ขายได้ คือระดับ A 
และ B และระดับ C คือส่วนที่ขายไม่ได้ ผลการทดลองพบว่า ผลผลิต
ระดับ A ทุกกรรมวิธีให้ผลผลิตระดับ A อยู่ระหว่าง 0.03-0.27 กก./
1.5 ตารางเมตร ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี โดย
กรรมวิธีพ่นสารแบบสลับกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์ , กรรมวิธีพ่น
สาร tolfenpyrad อัตรา 40 มล./น  า 20 ลิตร , กรรมวิธีพ่นสาร 
spinosad อัตรา 60 มล./น  า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. 
aizawai อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร,กรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. 
kurstaki  อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสาร  ให้
ผลผลิตระดับ A จ านวน 0.23, 0.25, 0.27, 0.15, 0.13 และ 0.03 
กก./1.5 ตารางเมตร ตามล าดับ ผลผลิตรวม (A+B) กรรมวิธีที่มีการ



พ่นสารให้ผลผลิตระดับ A+B อยู่ระหว่าง 1.33 - 2.16 กก./1.5 
ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่ให้ผลผลิตระดับ A+B จ านวน 0.26 กก./1.5 
ตารางเมตร เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสารไม่พบ
ความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี โดยกรรมวิธีพ่นสารแบบสลับ
กลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์, กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad อัตรา 
40 มล./น  า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร spinosad อัตรา 60 มล./น  า 
20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. aizawai อัตรา 80 กรัม/น  า 
20 ลิตร,กรรมวิธีพ่นเชื อ BT subsp. kurstaki  อัตรา 80 กรัม/น  า 
20 ลิตร ให้ผลผลิตระดับ A+B จ านวน 2.16, 1.63, 1.83, 1.50 และ 
1.33  กก./1.5 ตารางเมตร ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 1.1 จ านวนหนอนใยผักบนคะน้า  จากการพ่นสารฆา่แมลงกลุ่มต่างๆ แปลงเกษตรกรอ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบรุี (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2554) 

กรรมวิธ ี
อัตราสาร/ 
น  า 20ลิตร 
(มล.,กรมั) 

จ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย (ตัว/ต้น) 1/ 

ก่อนพ่นสาร 
หลังพ่นสารครั งท่ี 

1 2 3 4 
flubendiamide 6 0.22 0.36 c 0.63 de 0.48 c 0.44 b 

 tolfenpyrad 40 0.29 0.13 a 0.16 a 
 

0.07 a 
 

0.07 a 
 spinosad 60 0.24 0.18 ab 

 
0.26 ab 
ababab 
 

0.15 ab 
 

0.18 a 
 fipronil 60 0.25 0.30 bc 

 
0.50 cd 0.36 bc 

 
0.41 a 
 indoxacarb 40 0.28 0.25 abc 0.36 bc 0.25 abc 0.23 a 

chlorfenapyr 60 0.21 0.35 c 0.35 bc 0.24 abc 0.20 a 
control - 0.17 0.37 c 0.78 e 1.22 d 0.91 b 
CV% - 41.2 36.0 27.4 57.2 63.9 
1/ ค่าเฉลี่ย(จาก 4 ซ  า)ที่ตามด้วยอักษรเดียวกันในสดมภ์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
โดยวิธี DMRT 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1.2  เปรียบเทียบผลผลิตคะน้าที่จ าหน่ายได้บนพื นที่เฉลี่ย 1 ตารางเมตร/แปลงย่อย จากการพ่นสารฆ่า
แมลงกลุ่มต่างๆ แปลงเกษตรกรอ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554) 

กรรมวิธ ี

จ านวนต้น 
(ต้น/ตร.ม.) 

น  าหนักคะน้าที่จ าหน่ายได1้/ 
(กก./ตร.ม.) น  าหนัก (กก./ ไร)่ 

A+B+C %A A A+B 

flubendiamide 49.75 0.50 0.02  d 1.03  bc 1,648 

tolfenpyrad 48.50 30.93 0.74  ab 1.51  abc 2,416 

spinosad 66.00 31.06 0.91  a 2.02  a 3,232 

fipronil 63.50 6.69 0.21  cd 0.96  c 1,536 

indoxacarb 61.50 14.63 0.44  bcd 1.57  ab 2,512 
chlorfenapyr 61.75 17.00 0.54  abc 1.61  ab 2,576 
control 49.75 0 0  d 0.16  d 256 
CV% - - 70.28 29.94 - 

1/ ค่าเฉลี่ย(จาก 4 ซ  า)ที่ตามด้วยอักษรเดียวกันในสดมภ์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
โดยวิธี DMRT 

 
ตารางที่ 1.3  จ านวนหนอนเจาะยอดและดักแด้แตนเบียนหนอนจากการตรวจนับแมลงตลอดฤดูปลูกเฉลี่ย /แปลง
ย่อย โดยการสุ่มนับจากคะน้า 30 ต้น/แปลงย่อย แปลงเกษตรกรอ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (มกราคม-
กุมภาพันธ์ 2554) 

กรรมวิธ ี
หนอนเจาะยอด 

(ตัว/แปลงย่อย/ครั ง) 
ดักแด้แตนเบียนหนอน 
(ตัว/แปลงย่อย/ครั ง) 

flubendiamide 1.05 2.55 

tolfenpyrad 2.05 0.85 

spinosad 0.75 1.00 

fipronil 1.05 1.35 

indoxacarb 1.2 1.35 
chlorfenapyr 1.25 2.10 
Untreated 1.46 0.71 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 2.1 จ านวนหนอนใยผักในคะน้าจากการพ่นสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆทีแ่ปลงเกษตรกรอ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี (เดือนมีนาคม-เมษายน  2555) 

กรรมวิธ ี
อัตราสาร/ 
น  า20ลิตร 
 (มล.,กรัม) 

จ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย (ตัว/ต้น) 1/ 

ก่อนพ่นสาร 
หลังพ่นสารครั งท่ี 

1 2 3 4 5 
flubendiamide 12 0.56  0.30 a 0.35 c 0.22 ab 0.94 c 

 
0.71 bc 

tolfenpyrad 40 0.78 0.20 a 0.09  a 
 

0.08 a 
 

0.21 a 
 

0.11  a 
 spinosad 60 0.56  0.26 a 

 
0.15 ab 
ababab 

 

0.17  ab 
 

0.41 b 
 

0.48  b 

spinetoram 10 0.73  0.22 a 
 

0.15 ab 0.13  a 
 

  0.47 b 
 

0.79 bc 

BT 80 0.52  0.21 a 0.31 bc 0.09 a  0.56 b 0.46 b 
Untreated - 0.65 0.52 b 0.60 d 0.37 b 1.13 d 1.05 c 
cv(%) - 28.2 41.0 39.5 52.7 16.5 37.2 

1/ ค่าเฉลี่ย(จาก 4 ซ  า)ที่ตามด้วยอักษรเดียวกันในสดมภ์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
โดยวิธี DMRT 
 
ตารางที่ 2.2   เปรียบเทียบผลผลิตคะน้าที่จ าหน่ายได้บนพื นที่เฉลี่ย 1 ตารางเมตร/แปลงย่อย จากการพ่นสารฆ่า
แมลงกลุ่มต่างๆทีแ่ปลงเกษตรกรอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (เดือนมีนาคม-เมษายน  2555)      

กรรมวิธ ี

จ านวนต้นคะน้า/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 

flubendiamide 61.75 0.81 0.01 b 0.15 c 240 

tolfenpyrad 58.75 26.81 0.38 a 1.03 a 1,648 

spinosad 60.00 8.75 0.29 a 0.80 b 1,280 

spinetoram 59.00 2.12 0.05 b 0.37 c 592 
BT 55.75 0.90 0.01 b 0.20 c 320 
Untreated 50.25 0 0 c 0.14 c 224 
CV (%) - - 100.9 33.0 - 

1/ ค่าเฉลี่ย(จาก 4 ซ  า)ที่ตามด้วยอักษรเดียวกันในสดมภ์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
โดยวิธี DMRT 

 
 
 
 
 



ตารางที่ 3.1 จ านวนหนอนใยผักในคะน้าจากการพ่นสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆทีแ่ปลงเกษตรกรอ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบรุี (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  2556) 

1/ ค่าเฉลี่ย(จาก 4 ซ  า)ที่ตามด้วยอักษรเดียวกันในสดมภ์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
โดยวิธี DMRT 
2/กรรมวิธีการพ่นสารแบบสลับกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์   การพ่นสารครั งที่  1 และ 2 ใช้เชื อ Bacillus 
thuringiensis  subsp. aizawai  35,000 DBMU/mg (Xentari) อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร, การพ่นสารครั งที่ 3 
และ 4 ใช้สาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16% EC) อัตรา 40 มล./น  า 20 ลิตร, การพ่นสารครั งที่ 5 และ 6 ใช้
สาร spinosad (Success 120 SC 12% SC) อัตรา 60 มล./น  า 20 ลิตร ในการฉีดพ่น 

 
ตารางท่ี 3.2   เปรียบเทียบผลผลิตคะน้าที่จ าหน่ายได้บนพื นที่เฉลี่ย 1.5 ตารางเมตร/แปลงย่อย จากการพ่นสารฆ่า
แมลงกลุ่มต่างๆทีแ่ปลงเกษตรกรอ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (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 

สลับกลุ่มสารฯ 123.0 2.90 0.15  2.10 a 2,240 

tolfenpyrad 152.25 5.35 
0.87 

0.20  1.60 a 1,707 

spinosad 135.00 0.87 0.05  1.63 a 1,739 
BT subsp. aizawai   125.50 5.29 0.22  1.93 a 2,058 
BT subsp. kurstaki  138.75 1.73 0.10  1.35 a 1,440 
Untreated 159.00 0.80 0.04  0.38 b 405 
CV (%) - - 154.9 35.2 - 

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

 

กรรมวิธ ี
อัตราสาร/ 
น  า 20 ลิตร 
 (มล.,กรัม) 

                   จ านวนหนอนใยผักเฉลี่ย (ตัว/ต้น) 1/ 

ก่อนพ่นสาร 
หลังพ่นสารครั งท่ี 

1 2 3 4 5 6 
สลับกลุ่มสารฯ 40, 60, 80 2/ 0.28  0.44 ab 0.21 ab 0.26 ab 0.24 ab 

 
0.20 0.10 b 

tolfenpyrad 40 0.37 0.48 ab 0.17  a 
 

0.13 a 
 

0.35 ab 
 

0.19 
 

0.04 ab 

spinosad 60 0.35  0.25 a 
 

0.18 a 
ababab 

 

0.29 ab 
 

0.39 b 
 

0.22 0.02 a 

BT subsp. aizawai   80 0.33  0.35 a 
 

0.23 ab 0.22 ab 
 

  0.27 ab 
 

0.24 0.05 ab 

BT subsp. kurstaki  80 0.42  0.51 ab 0.27 ab 0.38 b  0.21 a 0.25 0.03 a 

Untreated - 0.34 0.77 b 0.38 b 0.36 b 0.37 ab 0.19 0.07 ab 

cv(%) - 34.4 48.7 44.3 46.9 55.0 44.2 71.6 



ตารางที่ 4.1 จ านวนหนอนใยผักในคะน้าจากการพ่นสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆทีแ่ปลงเกษตรกรอ าเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบรุี (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  2557) 

1/ ค่าเฉลี่ย(จาก 4 ซ  า)ที่ตามด้วยอักษรเดียวกันในสดมภ์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
โดยวิธี DMRT 
2/กรรมวิธีการพ่นสารแบบสลับกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์   การพ่นสารครั งที่  1 และ 2 ใช้เชื อ Bacillus 
thuringiensis  subsp. aizawai  35,000 DBMU/mg (Xentari) อัตรา 80 กรัม/น  า 20 ลิตร, การพ่นสารครั งที่ 3 
และ 4 ใช้สาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16% EC) อัตรา 40 มล./น  า 20 ลิตร, การพ่นสารครั งที่ 5 และ 6 ใช้
สาร spinosad (Success 120 SC 12% SC) อัตรา 60 มล./น  า 20 ลิตร ในการฉีดพ่น 

 
ตารางท่ี 4.2   เปรียบเทียบผลผลิตคะน้าที่จ าหน่ายได้บนพื นที่เฉลี่ย 1.5 ตารางเมตร/แปลงย่อย จากการพ่นสารฆ่า
แมลงกลุ่มต่างๆทีแ่ปลงเกษตรกรอ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557) 

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 

สลับกลุ่มสารฯ 125.25 3.10 0.23  2.16 a 2,304 

tolfenpyrad 137.00 4.35 
0.87 

0.25  1.63 a 1,739 

spinosad 120.00 0.72 0.27  1.83 a 1,952 
BT subsp. aizawai   134.50 2.25 0.15  1.50 a 1,600 
BT subsp. kurstaki  139.75 1.73 0.13  1.33 a 1,419 
Untreated 148.00 0.75 0.03  0.26 b 277 
CV (%) - - 55.9 30.5 - 

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

กรรมวิธ ี
อัตราการใช้ 

 ต่อน  า 20 ลิตร 
  

จ านวนหนอนใยผัก (ตัว/ต้น) 

ก่อนพ่น 
  

หลังพ่นสาร 

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3 ครั งท่ี 4 ครั งท่ี 5 

1. สลับกลุม่สารฯ 40ml, 60ml, 80 g 1.03 0.78 b 0.53 cd 0.39 a 0.35 a 0.27 a 

2. tolfenpyrad 16% EC 40 ml 0.93 0.51 a 0.38 ab 0.37 a 0.40 a 0.32 ab 

3. spinosad 12% SC  60 ml 1.04 0.41 a 0.35 a 0.35 a 0.39 a 0.23 a 

4. BT subsp. aizawai    80 g 1.00 0.70 b 0.49 bc 0.57 b 0.64 b 0.39 bc 

5. BT subsp. kurstaki   80 g 1.03 0.93 c 0.65 d 0.60 b 0.69 b 0.42 c 

6. ไม่พ่นสาร  - 0.66 1.01 c 1.09 e 1.14 c 1.17 c 0.83 d 

CV%   15.5 32.3 46.7 52.4 51.1 53.1 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : จากการทดลองพบว่าสาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 
16%  EC) ที่ อัตรา 40 มล./น  า 20 ลิตร , สาร spinosad 
(Success 120 SC 12%  SC) อัตรา 60 มล./น  า 20 ลิตร 
ส่ วนสารกลุ่ ม อ่ื น ๆ  ได้ แก่  fipronil (Ascend 5%  SC), 
indoxacarb (Ammate 1 5 %  SC) แ ล ะ  chlorfenapyr 
(Rampage 1 0 %  SC), Bacillus thuringiensis  subsp. 
aizawai (Xentari) อัต รา  80 กรัม /น  า  20  ลิ ต ร  และ 
Bacillus thuringiensis  subsp. kurstaki (Dipel) ถึ งแม้
จะเพ่ิมอัตราการใช้ไม่สามารถควบคุมหนอนใยผักให้อยู่ใน
ระดับต่ ากว่า ET ได้ แต่ก็น้อยกว่าแปลงไม่พ่นสาร ส่วนสาร 
flubendiamide (Takumi 20% WDG) ในอัตราแนะน าไม่
สามารถควบคุมหนอนใยผักได้เลย ไม่แตกต่างกับแปลงไม่พ่น
สาร ควรจะมีการหยุดใช้ เหมือนกับสาร tolfenpyrad 
(Hachi Hachi 16%  EC) ซึ่งไม่มีการใช้มาระยะหนึ่ งแล้ว 
เพราะไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาด เมื่อน ามาใช้ใหม่พบว่า
สามารถควบคุมได้ดี จากผลการทดลองในระยะเวลาและ
สถานที่ต่างๆ ควรน ามาเป็นข้อมูลเบื องต้นในเรื่องของการ
จัดการความต้านทานสารป้องกันก าจัดของหนอนใยผัก โดย
ท าเป็นรูปแบบต่างๆ ให้เกษตรกรเลือกใช้สารตลอดจนอัตรา
การใช้สารออกฤทธิ์ที่ถูกต้องต่อไป 

 
10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ :  ไดช้นิดและอัตราของสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆในการป้องกัน 

ก าจัดหนอนใยผักเพ่ือแนะน าให้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกคะน้า
ต่อไป 

 
11. ปัญหาและอุปสรรค :  ช่วงระยะที่ท าการทดลองที ่1 สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน 
   ท าให้ส่งผลกระทบต่อปริมาณแมลง ในการทดลองท่ี 2 และ 3  
   เกิดการระบาดของหนอนเจาะยอดกะหล่ าและหนอนกระทู้ 
   หอม รวมถึงมีการระบาดของโรคขอบใบทองของคะน้าซึ่งเป็น 
   โรคที่เกิดจากเชื อแบคทีเรียในแปลงทดลองท าให้ส่งผลกระทบ 
   ต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
12. เอกสารอ้างอิง : จีรนุช เอกอ านวย  ด ารง เวชกิจ  พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท  สิริกัญญา 

ขุนวิเศษ  สรรชัย เพชรธรรมรส และสิริวิภา  พลตรี. 2553. 



ทดสอบประสิทธิภาพสารและพัฒนาเทคนิคการพ่นสารป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรูส าคัญในคะน้า. น. 124 -141 ในรายงาน
ผลงานวิจัยประจ าปี 2553. ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. 
กรมวิชาการเกษตร. 

 พรรณเพ็ญ ชโยภาส  ปิยรัตน์ เขียนมีสุข  ทวีศักดิ์ ชโยภาส และจิรา
ภรณ์ ทองพันธ์. 2543 การศึกษาระดับความเป็นพิษของสาร
ฆ่าแมลงต่อหนอนใยผัก. น. 45 -51 ใน เอกสารวิชาการ
รายงานผลการค้นคว้าและวิจัยประจ าปี 2542. กลุ่มงานวิจัย
แมลงพืชสวนอุตสาหกรรม กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการ
เกษตร. 

 พรรณเพ็ญ ชโยภาส  ปิยรัตน์ เขียนมีสุข  ทวีศักดิ์ ชโยภาส อัจฉรา 
ตันติโชดก และจิราภรณ์ ทองพันธ์. 2544. การตรวจความ
ต้านทานต่อสารฆ่าแมลงประเภทเชื อแบคทีเรียของหนอนใย
ผักในกะหล่ าปลี. น.1-12 ใน เอกสารวิชาการรายงานผลการ
ค้นคว้าและวิจัยประจ าปี 2544. กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูพืช
สวนอุตสาหกรรม. กองกีฏและสัตววิทยา. กรมวิชาการเกษตร. 

 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง  พรรณเพ็ญ ชโยภาส  ด ารง เวชกิจ  
สมศักดิ์ ศิริพลตั งมั่น อุราพร หนูนารถ  จีรนุช เอกอ านวย 
และ  พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท. 2552. ระดับความเป็นพิษของ
สารฆ่าแมลงต่อหนอนใยผัก Plutella xylostella (Linnaeus) 
น. 48-49 ใน อารักขาพืชหลากหลายผลผลิตเพ่ือเศรษฐกิจ
ยั่งยืน. การประชุมสัมมนาวิชาการอารักขาพืช. ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช. กรมวิชาการเกษตร. 
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