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3.   ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : เทคนิคการพ่นแบบต่างๆ ในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย 

(Helicoverpa armigera HÜbner) ในกระเจี๊ยบเขียว โดยการใช้เชื้อ

ไวรัส NPV 

     ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)         : Efficacious Study on Spraying Technique for Controlling  
Cotton Ballworm (Helicoverpa armigera HÜbner) on Okra 
by using NPV 

           
4.   คณะผู้ด าเนินงาน  

หัวหน้าการทดลอง  นางสาวสิริกัญญา  ขุนวิเศษ  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
ผู้ร่วมงาน   นางสาวสุชาดา  สุพรศิลป์   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

   นายอิศเรส  เทียนทัด   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
   นายสรรชัย  เพชรธรรมรส  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 
5. บทคัดย่อ : ท าการศึกษาเทคนิคการพ่นแบบต่างๆ ในการป้องกันก าจัดหนอน

เจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera HÜbner) ในกระเจี๊ยบเขียว 
โดยการใช้เชื้อไวรัส NPV การทดลองที่ 1 ด าเนินการที่แปลงเกษตรกร 
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเมษายน 
2560 การทดลองที่ 2 ด าเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกร อ าเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม 2560 
จ านวน 2 การทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า 5 
กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีที่  1 พ่นเชื้อ NPV ด้วยเครื่องยนต์พ่นสาร
สะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบใบพัด (wizza) อัตรา
พ่น 20 ลิตรต่อไร่ กรรมวิธีที่ 2 พ่นเชื้อ NPV ด้วยเครื่องยนต์พ่นสาร
สะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบฝักบัว อัตราพ่น 40 
ลิตรต่อไร่ กรรมวิธีที่ 3 พ่นสารด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบ
แรงดันน้ าสูง ประกอบหัวฉีดแบบปรับมุมพ่นด้านท้าย อัตราพ่น 120 
ลิตรต่อไร่ (วิธีการของเกษตรกร) กรรมวิธีที่  4 พ่นเชื้อ NPV ด้วย
เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง ประกอบก้านฉีดแบบ



คานคู่แนวตั้ง 2 ข้าง ใช้หัวฉีดแบบพัด อัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่ 
กรรมวิธีที่ 5 ไม่พ่นเชื้อ ตามล าดับ ทุกกรรมวิธีที่พ่นเชื้อ พ่นด้วยเชื้อ
ไวรัส NPV ของกรมวิชาการเกษตร อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
ใช้อัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่ พ่นเชื้อทดลองทุก 4 วัน ผลการทดลองทั้ง 
2 การทดลอง ให้ผลสอดคล้องกัน โดยทุกกรรมวิธีที่พ่นเชื้อด้วยเทคนิค
การพ่นแบบต่างๆ มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะสมอ
ฝ้ายได้ดีกว่ากรรมวิธีไม่พ่นเชื้อ และกรรมวิธีพ่นเชื้อแบบน้ าน้อย โดย
การใช้เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันก าจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียวได้ดีไม่แตกต่าง
กันกับกรรมวิธีพ่นเชื้อแบบน้ ามาก โดยการใช้เครื่องยนต์พ่นสาร
สะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง ช่วยให้เกษตรกรประหยัดเวลาและ
แรงงานในการพ่นสาร 
ค าหลัก: หนอนเจาะสมอฝ้าย, เทคนิคการพ่น, กระเจี๊ยบเขียว และ
ไวรัส NPV 
A study on the efficacy of different spraying technique for 
controlling cotton ball worm, Helicoverpa armigera 
HÜbner on okra with the use of nuclear polyhedrosis virus 
(NPV) was conducted in 2 trials at farmer’s fields in 
Kampangsaen District, Nakornpathom Province during 
March – April 2017 and Thamaka District, Kanchanaburi 
Province during November – December 2017. The 
experiment was designed in RCB with 5 treatments and 4 
replications. The treatments were the application of mist 
blower sprayer by wizza at 20 l/Rai, mist blower sprayer by 
conventional nozzle at 40 l/Rai, motorized knapsack 
sprayer by spray lance at 120 l/Rai, motorized knapsack 
sprayer by boom at 120 l/Rai and control. Every treatment 
sprayed NPV (by the Department of Agriculture) at 30 ml/ 
20 l of water using application rate 120 l/Rai every 4 days. 
Outside of control, all the treatments were effective in 
controlling cotton ball worm in okra. It was found that the 
control of cotton ballworm of all treatments were equally 
effective. Furthermore, the Low volume treatments could 



reduce spraying time spent compared with high volume 
treatments. 

                  Keywords: cotton ballworm, spraying technique, okra and                          
                                                NPV 
 
6. ค าน า : กระเจี๊ยบเขียว (Okra, Hibicus esculentus Linnaeus) เป็นพืชผัก

ที่มี ความส าคัญ ในด้านการส่ งออก มีการปลูกกันอย่ างจริงจั ง
ต่อเนื่องกันมานานประมาณ 10 ปี มีแหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในภาคกลาง
และภาคตะวันตก ตลาดที่ส าคัญของกระเจี๊ยบเขียวขณะนี้  คือ 
ประเทศญี่ปุ่น ส าหรับเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกเพ่ือการส่งออกนั้นยังต้องใช้
พันธุ์จากต่างประเทศ โดยมีการน าเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งลักษณะ
ประจ าพันธุ์ คือ ฝักต้องเป็นรูปห้าเหลี่ยม สีเขียว ฝักตรงไม่โค้งงอ ไม่มี
รอยต าหนิและปราศจากการท าลายของโรคและแมลง ขนาดความยาว
ฝักต้องอยู่ระหว่าง 7-11 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางต้องไม่เกิน 
1.5 เซนติเมตร การปลูกกระเจี๊ยบเพ่ือการส่งออกนั้นมีตลาดรองรับที่
แน่นอน ราคาประกันคงที่ และที่ส าคัญให้ผลตอบแทนต่อไร่สูง และ
จัดเป็นพืชผักท ารายได้สูงพืชหนึ่ง (กลุ่มกีฏและสัตววิทยา, 2554) 
ปัญหาหนึ่งที่ส าคัญ ท าให้ผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียวไม่ได้มาตรฐาน
การส่งออก คือ  แมลงศัตรูมีหลายชนิด มีทั้งประเภทปากดูด ได้แก่ 
เพลี้ยจักจั่นฝ้าย เพลี้ยไฟฝ้าย เพลี้ยอ่อนฝ้าย แมลงหวี่ขาว และเพลี้ย
แป้ง ส่วนพวกหนอนผีเสื้อ ได้แก่ หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอ
ฝ้าย หนอนหนามเจาะสมอฝ้าย และหนอนกระทู้ผัก เป็นต้น (ปิยรัตน์
และคณะ, 2542)  
ดังนั้น จึงต้องท าการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการพ่นสาร ให้มี
ประสิทธิภาพและมีสารพิษตกค้างน้อยที่สุด โดยการเลือกใช้สารชีวินท
รีย์ (ไวรัส NPV) เน้นความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เกษตรกรผู้ปลูก และ
ให้ผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวมีคุณภาพ เพ่ือการส่งออกไปยังต่างประเทศ 

 
7. วิธีด าเนินการ    : 

- อุปกรณ์   1. แปลงปลูกกระเจี๊ยบเขียว 
2. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง (Motorized    
knapsack sprayer (MK)) 



3. เครื่องยนต์ พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม  (Mist blower 
sprayer (MB)) 
4. หัวฉีดส าหรับเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม ได้แก่   
หัวฉีดแบบใบพัด (wizza) และแบบฝักบัว (conventional sprayer) 
5. หัวฉีดส าหรับเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง ได้แก่ 
หัวฉีดแบบพัด และแบบกรวยกลวง 
6. ก้านฉีดแบบปรับมุมพ่นด้านท้าย (Spray lance) 
7. ก้านฉีดแบบคานคู่ (Boom) 
8. เชื้อไวรัส NPV หนอนเจาะสมอฝ้าย 
9. ส า รป้ อ งกั น ก า จั ด โร ค พื ช  captan (Captan 50 WP) แ ล ะ 
mancozeb (Manzate 80 WP) 

     10.  สารจับใบ 
     11. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และปุ๋ยคอก 

12. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ วัดความชื้นสัมพัทธ์ วัดความเร็วลม และ
นาฬิกาจับเวลา 

     13.  อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ชุดพ่นสาร อุปกรณ์ชั่งตวงสาร และผสมสาร  
 

- วิธีการ ท าการศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการพ่นเชื้อไวรัส NPV ป้องกันก าจัด
หนอนเจาะสมอฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว ด้วยวิธีการพ่นเชื้อไวรัส NPV 
แบบต่างๆ โดยท าการทดลองบนแปลงกระเจี๊ยบเขียวขนาดแปลงย่อย
ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า 5 
กรรมวิธี  ได้แก่  
1. พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบ
หัวฉีดแบบใบพัด อัตราพ่น 20 ลิตรต่อไร่ 
2. พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบ

หัวฉีดแบบฝักบัว อัตราพ่น 40 ลิตรต่อไร่ 
3. พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง 
ประกอบหัวฉีดแบบปรับมุมพ่นด้านท้าย  อัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่ 
(วิธีการของเกษตรกร) 
4. พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง 
ประกอบก้านฉีดแบบคานคู่แนวตั้ง 2 ข้าง ใช้หัวฉีดแบบพัด อัตราพ่น 
120 ลิตรต่อไร่ 
5. ไม่พ่นเชื้อ 



เริ่มพ่นเชื้อไวรัส NPV เมื่อพบหนอนเจาะสมอฝ้ายมากกว่า 0.5 ตัวต่อ 
10 ต้น โดยสุ่มตรวจนับจ านวนหนอนที่ฝักและดอก 10 ต้นต่อแปลง
ย่อย ทุกกรรมวิธีที่พ่นสาร พ่นด้วยเชื้อไวรัส NPV ของกรมวิชาการ
เกษตร อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่นเชื้อทดลองอย่างน้อย 3 
ครั้ง ทุก 4 วัน ท าการตรวจนับแมลงก่อนพ่นเชื้อทุกครั้ง และหลังพ่น
เชื้อครั้งสุดท้าย 4 วัน ในขณะที่ท าการพ่นเชื้อป้องกันก าจัดแมลงให้ใช้
ฉากพลาสติกป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองสารระหว่างแปลง
ทดลอง  
การบันทึกข้อมูล 
น าข้อมูลหนอนเจาะสมอฝ้ายมาวิเคราะห์ทางสถิติ กรณีจ านวนข้อมูล
หนอนเจาะสมอฝ้ายก่อนพ่นเชื้อไม่แตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์ความ
แปรปรวนหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of Variance แต่ถ้าจ านวน
หนอนเจาะสมอฝ้ายก่อนพ่นเชื้อแตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์ความ
แปรปรวนหลังพ่นสารด้วยวิธี  Analysis of Covariance จากนั้น
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่ละกรรมวิธีด้วยวิธี DMRT 
ค านวณเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด (% Efficacy) 
ตามวิธีการของ Henderson-Tilton (Puntener, 1992) โดยใช้สูตร
ในการค านวณ ดังนี้ 

% Efficacy = [1 – (Ta.Cb/Ca.Tb) ] X 100 
โดยที่  Tb = จ านวนแมลงที่พบก่อนพ่นสารในกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่า
แมลง 

Ta = จ านวนแมลงที่พบหลังพ่นสารในกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่า
แมลง 

Cb = จ านวนแมลงที่พบก่อนพ่นสารในกรรมวิธีที่ไม่พ่นสาร
ฆ่าแมลง 

Ca = จ านวนแมลงที่พบหลังพ่นสารในกรรมวิธีที่ไม่พ่นสารฆ่า
แมลง 
ต้นทุนสารฆ่าแมลง ค านวณต้นทุนสารฆ่าแมลงที่ใช้ โดยค านวณจาก
อัตราที่ใช้ต่อไร่ ซึ่งราคาสารฆ่าแมลงที่น ามาค านวณจะใช้จากราคาที่
ซื้อระหว่างการด าเนินการทดลอง 

  
- เวลาและสถานที่ การทดลองที่ 1 ที่แปลงเกษตรกร อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ท าการทดลองระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเมษายน 2560  



การทดลองที่ 2 ที่แปลงเกษตรกร อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ท าการทดลองระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม 2560 
   

8.   ผลการทดลองและวิจารณ์  : การทดลองที่ 1 
จ านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย (Table 1) 
ก่อนพ่นเชื้อครั้งที่ 1  

พบหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 6.75-8.75 ตัวต่อ 10 ต้น ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี จึงวิเคราะห์หนอนเจาะสมอ
ฝ้ายหลังพ่นเชื้อด้วยวิธี Analysis of Variance 
หลังพ่นเชื้อครั้งที่ 1  

กรรมวิธีที่พ่นเชื้อพบหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 3.50-6.00 ตัว
ต่อ 10 ต้น ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี แต่น้อยกว่า
และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นเชื้อ ซึ่งพบ
หนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 8.50 ตัวต่อ 10 ต้น  เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกรรมวิธีที่พ่นเชื้อ พบว่ากรรมวิธีที่ 4 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์
พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง ประกอบก้านฉีดแบบคานคู่
แนวตั้ง 2 ข้าง ใช้หัวฉีดแบบพัด อัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่ พบหนอน
เจาะสมอฝ้ายน้อยที่สุดเฉลี่ย 3.50 ตัวต่อ 10 ต้น แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่  3 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสาร
สะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง ประกอบหัวฉีดแบบปรับมุมพ่นด้านท้าย 
อัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่ (วิธีการของเกษตรกร) ที่พบหนอนเจาะสมอ
ฝ้ายเฉลี่ย 6.00 ตัวต่อ 10 ต้น แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1 
พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบ
หัวฉีดแบบใบพัด อัตราพ่น 20 ลิตรต่อไร่ และกรรมวิธีที่ 2 พ่นเชื้อด้วย
เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบ
ฝักบัว อัตราพ่น 40 ลิตรต่อไร่ พบหนอนเจาะสมอฝ้ายรองลงมาเฉลี่ย 
3.75 และ 5.00 ตัวต่อ 10 ต้น ตามล าดับ  
หลังพ่นเชื้อครั้งที่ 2   

กรรมวิธีที่พ่นเชื้อพบหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 2.25-3.00 ตัว
ต่อ 10 ต้น ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี แต่น้อยกว่า
และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นเชื้อ ซึ่งพบ
หนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 7.50 ตัวต่อ 10 ต้น  เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกรรมวิธีที่พ่นเชื้อ พบว่ากรรมวิธีที่ 1 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์



พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบใบพัด อัตราพ่น 
20 ลิตรต่อไร่ พบหนอนเจาะสมอฝ้ายน้อยที่สุดเฉลี่ย 2.25 ตัวต่อ 10 
ต้น รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 2 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพาย
หลังแบบใช้แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบฝักบัว อัตราพ่น 40 ลิตรต่อไร่ 
กรรมวิธีที่ 3 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ า
สูง ประกอบหัวฉีดแบบปรับมุมพ่นด้านท้ายอัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่ 
(วิธีการของเกษตรกร) และกรรมวิธีที่ 4 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสาร
สะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง ประกอบก้านฉีดแบบคานคู่แนวตั้ง 2 
ข้าง ใช้หัวฉีดแบบพัด อัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่ พบหนอนเจาะสมอ
ฝ้ายเฉลี่ย 2.50, 2.50 และ 3.00 ตัวต่อ 10 ต้น ตามล าดับ  
หลังพ่นเชื้อครั้งที่ 3  

กรรมวิธีที่พ่นเชื้อพบหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 1.25-2.25 ตัว
ต่อ 10 ต้น ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี แต่น้อยกว่า
และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นเชื้อ ซึ่งพบ
หนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 8.00 ตัวต่อ 10 ต้น  เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกรรมวิธีที่พ่นเชื้อ พบว่ากรรมวิธีที่ 2 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์
พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบฝักบัว อัตราพ่น 
40 ลิตรต่อไร่ พบหนอนเจาะสมอฝ้ายน้อยที่สุดเฉลี่ย 1.25 ตัวต่อ 10 
ต้น รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 3 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพาย
หลังแบบแรงดันน้ าสูง ประกอบหัวฉีดแบบปรับมุมพ่นด้านท้าย อัตรา
พ่น 120 ลิตรต่อไร่ (วิธีการของเกษตรกร) กรรมวิธีที่ 4 พ่นเชื้อด้วย
เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูงประกอบก้านฉีดแบบ
คานคู่แนวตั้ง 2 ข้าง ใช้หัวฉีดแบบพัด อัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่ และ
กรรมวิธีที่ 1 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม 
ประกอบหัวฉีดแบบใบพัด อัตราพ่น 20 ลิตรต่อไร่ ที่พบหนอนเจาะ
สมอฝ้ายเฉลี่ย 1.25, 1.50 และ 2.00 ตัวต่อ 10 ต้น ตามล าดับ  
เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพ (Table 2) 

เมื่อค านวณเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพ (% Efficacy) ตามวิธี
ของ Henderson-Tilton (1992) พบว่าหลังการพ่นเชื้อครั้งที่  2 
กรรมวิธีที่ 1 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม 
ประกอบหัวฉีดแบบใบพัด อัตราพ่น 20 ลิตรต่อไร่ และกรรมวิธีที่ 2  
พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบ



หัวฉีดแบบฝักบัว อัตราพ่น 40 ลิตรต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพดี
ที่สุดในการป้องกันก าจัดมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์  
การทดลองที่ 2 
จ านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย (Table 3) 
ก่อนพ่นเชื้อครั้งที่ 1  

พบหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 11.50-15.00 ตัวต่อ 10 ต้น ไม่
มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี จึงวิเคราะห์หนอนเจาะสมอ
ฝ้ายหลังพ่นเชื้อด้วยวิธี Analysis of Variance 
หลังพ่นเชื้อครั้งที่ 1  

กรรมวิธีที่พ่นเชื้อพบหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 5.00-7.75 ตัว
ต่อ 10 ต้นไม่ มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี แต่น้อยกว่า
และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นเชื้อ ซึ่งพบ
จ านวนหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 11.75 ตัวต่อ 10 ต้น โดยกรรมวิธีที่ 
3 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสู ง 
ประกอบหัวฉีดแบบปรับมุมพ่นด้านท้าย อัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่ 
(วิธีการของเกษตรกร) พบหนอนเจาะสมอฝ้ายน้อยที่สุดเฉลี่ย 5.00 ตัว
ต่อ 10 ต้น รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 1 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสาร
สะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบใบพัด อัตราพ่น 20 
ลิตรต่อไร่,กรรมวิธีที่ 2 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบ
ใช้แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบฝักบัว อัตราพ่น 40 ลิตรต่อไร่ และ
กรรมวิธีที่ 4 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ า
สูง ประกอบก้านฉีดแบบคานคู่แนวตั้ง 2 ข้าง ใช้หัวฉีดแบบพัด อัตรา
พ่น 120 ลิตรต่อไร่ พบหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 5.25 , 6.50 และ 
7.75 ตัวต่อ 10 ต้น ตามล าดับ  
หลังพ่นเชื้อครั้งที่ 2   

กรรมวิธีที่พ่นเชื้อพบหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 7.00-8.00 ตัว
ต่อ 10 ต้น ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี  แต่น้อยกว่า
และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นเชื้อ ซึ่งพบ
หนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 13.00 ตัวต่อ 10 ต้น เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกรรมวิธีที่พ่นเชื้อ พบว่ากรรมวิธีที่ 2 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์
พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบฝักบัว อัตราพ่น 
40 ลิตรต่อไร่ และกรรมวิธีที่ 4 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพาย
หลังแบบแรงดันน้ าสูง ประกอบก้านฉีดแบบคานคู่แนวตั้ง 2 ข้าง ใช้



หัวฉีดแบบพัด อัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่ พบหนอนเจาะสมอฝ้ายน้อย
ที่สุดเฉลี่ย 7.00 และ 7.00 ตัวต่อ 10 ต้น ตามล าดับ รองลงมาคือ
กรรมวิธีที่ 1 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม 
ประกอบหัวฉีดแบบใบพัด อัตราพ่น 20 ลิตรต่อไร่ และกรรมวิธีที่ 3 
พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง ประกอบ
หัวฉีดแบบปรับมุมพ่นด้านท้ายอัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่ (วิธีการของ
เกษตรกร) พบหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 7.75 และ 8.00 ตัวต่อ 10 
ต้น ตามล าดับ  
หลังพ่นเชื้อครั้งที่ 3  

กรรมวิธีที่พ่นเชื้อพบหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 5.50-6.25 ตัว
ต่อ 10 ต้น ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี แต่น้อยกว่า
และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นเชื้อ ซึ่งพบ
หนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 10.50 ตัวต่อ 10 ต้น เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกรรมวิธีที่พ่นเชื้อ พบว่ากรรมวิธีที่ 2 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์
พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบฝักบัว อัตราพ่น 
40 ลิตรต่อไร่ และกรรมวิธีที่ 4 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพาย
หลังแบบแรงดันน้ าสูง ประกอบก้านฉีดแบบคานคู่แนวตั้ง 2 ข้าง ใช้
หัวฉีดแบบพัด อัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่ พบหนอนเจาะสมอฝ้ายน้อย
ที่สุดเฉลี่ย 5.50 และ 5.50 ตัวต่อ 10 ต้น ตามล าดับ รองลงมาคือ
กรรมวิธีที่ 3 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ า
สูง ประกอบหัวฉีดแบบปรับมุมพ่นด้านท้าย อัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่ 
(วิธีการของเกษตรกร) และกรรมวิธีที่ 1 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสาร
สะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบใบพัด อัตราพ่น 20 
ลิตรต่อไร่ ที่พบหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 5.75 และ 6.25 ตัวต่อ 10 
ต้น ตามล าดับ  
หลังพ่นเชื้อครั้งที่ 4  

กรรมวิธีที่พ่นเชื้อพบหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 2.25-5.00 ตัว
ต่อ 10 ต้น ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี  แต่น้อยกว่า
และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นเชื้อ ซึ่งพบ
หนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 7.75 ตัวต่อ 10 ต้น เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสาร พบว่ากรรมวิธีที่ 2 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์
พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบฝักบัว อัตราพ่น 
40 ลิตรต่อไร่ พบหนอนเจาะสมอฝ้ายน้อยที่สุดเฉลี่ย 2.25 ตัวต่อ 10 



ต้น รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 3 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพาย
หลังแบบแรงดันน้ าสูง ประกอบหัวฉีดแบบปรับมุมพ่นด้านท้าย อัตรา
พ่น 120 ลิตรต่อไร่ (วิธีการของเกษตรกร) , กรรมวิธีที่ 4 พ่นเชื้อด้วย
เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง ประกอบก้านฉีดแบบ
คานคู่แนวตั้ง 2 ข้าง ใช้หัวฉีดแบบพัด อัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่ และ
กรรมวิธีที่ 1 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม 
ประกอบหัวฉีดแบบใบพัด อัตราพ่น 20 ลิตรต่อไร่ พบหนอนเจาะสมอ
ฝ้ายเฉลี่ย 2.75, 3.75 และ 5.00 ตัวต่อ 10 ต้น ตามล าดับ  
หลังพ่นเชื้อครั้งที่ 5  

กรรมวิธีที่พ่นเชื้อพบหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 1.00-3.25 ตัว
ต่อ 10 ต้น ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี แต่น้อยกว่า
และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นเชื้อ ซึ่งพบ
หนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 8.25 ตัวต่อ 10 ต้น เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกรรมวิธีที่พ่นเชื้อ พบว่ากรรมวิธีที่ 3 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์
พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง ประกอบหัวฉีดแบบปรับมุมพ่น
ด้านท้าย อัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่ (วิธีการของเกษตรกร) พบหนอน
เจาะสมอฝ้ายน้อยที่สุดเฉลี่ย 1.00 ตัวต่อ 10 ต้น รองลงมาคือกรรมวิธี
ที่ 1 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบ
หัวฉีดแบบใบพัด อัตราพ่น 20 ลิตรต่อไร่ , กรรมวิธีที่ 4 พ่นเชื้อด้วย
เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง ประกอบก้านฉีดแบบ
คานคู่แนวตั้ง 2 ข้าง ใช้หัวฉีดแบบพัด อัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่ และ
กรรมวิธีที่ 2 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม 
ประกอบหัวฉีดแบบฝักบัว อัตราพ่น 40 ลิตรต่อไร่ พบหนอนเจาะสมอ
ฝ้ายเฉลี่ย 1.25, 1.50 และ 3.25 ตัวต่อ 10 ต้น ตามล าดับ  
เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพ (Table 4) 

เมื่อค านวณเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพ (% Efficacy) ตามวิธี
ของ Henderson-Tilton (1992) พบว่าหลังการพ่น เชื้อครั้งที่  4 
กรรมวิธีที่ 2 พ่นเชื้อด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม 
ประกอบหัวฉีดแบบฝักบัว อัตราพ่น 40 ลิตรต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์
ประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัดมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ 
ต้นทุนการใช้สาร (Table 5) 

เมื่อพิจารณาต้นทุนการพ่นเชื้อที่อัตราพ่น 20, 40 และ 120 
ลิตรต่อไร่ พบว่ามีต้นทุนการพ่นสารเท่ากันคือ 405 บาทต่อไร่ โดยคิด



อัตราการพ่นสารที่ 120 ลิตรต่อไร่ จากการทดลองมีการลดอัตราการ
ใช้น้ าต่อไร่ลง แต่ไม่ลดอัตราเชื้อไวรัส NPV ดังนั้น ทุกกรรมวิธีจะใช้
อัตราเชื้อไวรัส NPV เท่ากัน จากการการทดลองพบว่า ทุกกรรมวิธีที่
พ่นเชื้อไวรัส NPV มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะ
สมอฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียวได้ดีไม่แตกต่างกัน 

จากการทดลอง พบว่ากรรมวิธีพ่นเชื้อแบบน้ าน้อย โดยการใช้
เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม และกรรมวิธีพ่นเชื้อแบบ
น้ ามาก โดยใช้เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้ าสูง มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในกระเจี๊ ยบ
เขียวได้ดีไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ วิธีการพ่นสารของเกษตรกรแบบน้ ามาก 
จะใช้เวลาในการพ่นสารและผสมสารมากกว่า เนื่องจากใช้อัตราการ
พ่นที่สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีการพ่นสารแบบน้ าน้อย ด้วย
เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม โดยละอองสารที่ได้จาก
การพ่นสารแบบน้ าน้อย จะมีขนาดของละอองสารที่เล็กและละเอียด
มากกว่าการพ่นสารแบบน้ ามาก ประกอบกับมีลมจากเครื่องช่วยพัด
พาเอาละอองเข้าสู่ต้นกระเจี๊ยบเขียวได้ดีกว่าการพ่นสารด้วย
เครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน้ าสูง และทุกกรรมวิธีที่พ่นเชื้อพบ
หนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ยน้อยกว่าและแตกต่างกับกรรมวิธีไม่พ่นเชื้อ 
และทุกกรรมวิธีที่ พ่น เชื้อด้วยเทคนิคการพ่นเชื้อแบบต่างๆ มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในกระเจี๊ยบ
เขียวได้ดีกว่ากรรมวิธีไม่พ่นเชื้อ และจากเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพ
พบว่า ถ้ามีการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้ายไม่รุนแรง จะใช้เวลาใน
การพ่นเชื้อน้อยครั้งกว่าก็สามารถลดการระบาดของหนอนเจาะสมอ
ฝ้ายลงได ้

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : เชื้อไวรัส NPV น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการควบคุมหนอนเจาะ

สมอฝ้ายในช่วงที่หนอนระบาดไม่รุนแรง สามารถใช้ในช่วงที่หนอน

เจาะสมอฝ้ายมีการระบาดต่ าหรือระยะก่อนเก็บเกี่ยว เพ่ือไม่ให้เกิดพิษ

ตกค้างในผลผลิต เพราะกระเจี๊ยบเขียวมีการเก็บผลผลิตทุกวันและกิน

ฝักสด ควรมีการแนะน าวิธีการใช้สารอย่างถูกต้องให้แก่เกษตรกร ด้วย

วิธีการพ่นสารแบบน้ าน้อยโดยการใช้เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลัง

แบบใช้แรงลม ซึ่งสามารถพ่นสารในอัตราการพ่นต่อไร่ลดลง การพ่น



แบบน้ ามากท่ีใช้เครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน้ าสูงหรือเครื่องพ่นสาร

แบบสูบโยกสะพายหลัง คือสามารถลดอัตราการใช้น้ าลงจาก 120 

ลิตรต่อไร่ เหลือเพียง 20-40 ลิตรต่อไร่ ไม่ลดอัตราการใช้สารฆ่าแมลง

ตามน้ าที่ผสมสาร เพ่ือให้อัตราสารออกฤทธิ์ตกลงสู่พ้ืนที่เท่ากัน ช่วย

ท าให้ประหยัดเวลาในการผสมสาร พ่นสาร และเติมสาร เพ่ือเป็น

ทางเลือกให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวต่อไป 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ได้อัตราพ่นสารที่เหมาะสมและเทคนิคการพ่นสารที่มีประสิทธิภาพ 

ในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว เพ่ือเป็น

ค าแนะน าให้กับเกษตรกร 

11. ค าขอบคุณ : ขอขอบคุณเกษตรกรเจ้าของแปลงกระเจี๊ยบเขียวที่อนุเคราะห์แปลง

ทดลอง คุณสรรชัย เพชรธรรมรส เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 

คุณยุวดี ตันติวิวัทน์ พนักงานห้องปฏิบัติการระดับ ส.2 และนายพราย

งาม คงเปี่ยม ช่างซ่อมบ ารุงระดับ ช.4 ที่ช่วยด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเบื้องต้น จึงท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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Table 1 Efficacy of various application techniques for controlling cotton ball worm (Helicoverpa armigera HÜbner) on okra at 
Kampangsaen District, Nakornpathom Province during March – April 2017 (Trial 1) 
 

Treatment 
Spray 

volume (l / 
Rai) 

Rate of 
application 
(g, ml/ 20 l 
0f water) 

Before 
application 

Number of cotton ball worm (no/10 
plants) 

After application (time) 

1st 2nd 3rd 

1. MB wizza 20 30   7.751/ 3.75ab 2.25a 2.25a 
2. MB conventional nozzle 40 30 7.00 5.00ab 2.50a 1.25a 
3. MK spray lance 120 30 8.75 6.00b 2.50a 1.50a 
4. MK boom  120 30 6.75 3.50a 3.00a 2.00a 
5. control - - 6.75 8.50c 7.50b 8.00b 
CV (%)   61.7 28.0 43.0 38.6 
R.E. (%)     70.6 58.4 
1/ In a column means followed by common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 
 
 
 
 
 



 
 
Table 2 Efficacy percentage of various application techniques for cotton ball worm (Helicoverpa armigera HÜbner) on okra at 
Kampangsaen  District, Nakornpathom Province during March – April 2017 (Trial 1) 
 

Treatment 
Rate of application 

(g, ml/ 20 l 0f 
water) 

Efficacy percentage 

After application 

1st 2nd 3rd 
1. MB wizza 30 61.57 73.87 75.50 
2. MB conventional nozzle 30 43.28 67.86 84.93 
3. MK spray lance 30 45.55 74.29 85.54 
4. MK boom  30 58.82 60.00 75.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Table 3 Efficacy of various application techniques for controlling cotton ball worm (Helicoverpa armigera HÜbner) on okra at Thamaka 
District, Kanchanaburi Province during November – December 2017 (Trial 2) 
 

Treatment 
Spray volume 

(l / Rai) 

Rate of 
application 
(g, ml/ 20 l 
0f water) 

Before 
application 

Number of cotton ball worm (no/10 plants) 

After application 

1st 2nd 3rd 4th 5th 

1. MB wizza 20 30   15.001/ 5.25a 7.75a 6.25a 5.00ab 1.25a 
2. MB conventional nozzle 40 30 12.50 6.50a 7.00a 5.50a 2.25a 3.25a 
3. MK spray lance 120 30 13.50 5.00a 8.00a 5.75a 2.75a 1.00a 
4. MK boom  120 30 12.00 7.75a 7.00a 5.50a 3.75a 1.50a 
5. control - - 11.50 11.75a 13.00b 10.50b 7.75b 8.25b 
CV (%)   16.8 28.0 43.0 38.6 48.2 69.2 
R.E. (%)     57.2 39.0 74.1 68.2 
1/ In a column means followed by common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 
 
 



 
 
 
 
 
Table 4 Efficacy percentage of various application techniques for cotton ball worm (Helicoverpa armigera HÜbner) on okra at Thamaka 
District, Kanchanaburi Province during November – December 2017 (Trial 2) 
 

Treatment 

Rate of 
application (g, 

ml/ 20 l 0f 
water) 

Efficacy percentage 

After application 

1st 2nd 3rd 4th 5th 

1. MB wizza 30 65.74 49.43 54.37 50.54 88.38 
2. MB conventional nozzle 30 49.11 50.46 51.81 73.29 63.76 
3. MK spray lance 30 63.75 47.58 53.35 69.77 89.67 
4. MK boom  30 36.79 48.40 49.80 53.63 82.58 
 
Table 5 Average cost of various application techniques for controlling cotton ball worm (Helicoverpa armigera HÜbner) on okra  
 

Insecticide Package (ml) 
Cost/unit 1/ 

(Bath) 
Rate of  

application /20 l 
Cost (Bath/rai2/) 



of water (g) 
DOA BIO-V2 (Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus) 500 1,125 30 405 
1/ price in March 2017 
2/ Spray volume 120 l/rai 
 
 


