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เทคนิคการพํนสารแบบตํางๆ ในการป้องกันกาจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย
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รายงานความก๎าวหน๎า
ท าการศึ ก ษาเทคนิ ค การพํ น เชื้ อ แบบตํ า งๆ ในการป้ อ งกั น ก าจั ด หนอนเจาะสมอฝ้ า ย
(Helicoverpa armigera HÜbner) ในกระเจี๊ยบเขียว โดยการใช๎ เชื้อไวรัส NPV ดาเนินการที่แปลง
เกษตรกร อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหวํางเดือนมีนาคม ถึงเมษายน 2560 วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้า 5 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพายหลัง
แบบใช๎แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบใบพัด อัตราพํน 20 ลิตรตํอไรํ กรรมวิธีที่ 2 พํนสารด๎วยเครื่องยนต์
พํนสารสะพายหลังแบบใช๎แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบฝักบัว อัตราพํน 40 ลิตรตํอไรํ กรรมวิธีที่ 3 พํน
สารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบแรงดันน้า ประกอบหัวฉีดแบบปรับมุมพํนด๎านท๎ายอัตรา
พํน 120 ลิตรตํอไรํ (วิธีการของเกษตรกร) กรรมวิธีที่ 4 พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบ
แรงดันน้า ประกอบคานหัวฉีดแนวตั้งคูํ อัตราพํน 120 ลิตรตํอไรํ กรรมวิธีที่ 5 ไมํพํนสาร ตามลาดับ
ทุกกรรมวิธีที่พํนสาร พํนด๎วยเชื้อไวรัส NPV อัตรา 30 มิลลิลิตรตํอน้า 20 ลิตร พํนเชื้อทดลอง ทุก
4 วัน จานวน 3 ครั้ง ผลการทดลองพบวํา ทุกกรรมวิธีที่พํนสารมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกาจัด
หนอนเจาะสมอฝ้ายได๎ดีกวํากรรมวิธีไมํพํนสาร และกรรมวิธีพํนสารแบบน้าน๎อย โดยการใช๎เครื่องยนต์
พํนสารสะพายหลังแบบใช๎แรงลม มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในกระเจี๊ยบ
เขียวได๎ดีไมํแตกตํางกัน แตํใช๎เวลาในการพํนและเวลาเติมสารน๎อยกวํา และจะทาการทดลองซ้าในปี
ถัดไป
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คานา
กระเจี๊ยบเขียว (Okra, Hibicus esculentus Linnaeus) เป็นพืชผักที่มีความสาคัญในด๎านการ
สํงออก มีการปลูกกันอยํางจริงจังตํอเนื่องกันมานานประมาณ 10 ปี มีแหลํงผลิตที่สาคัญอยูํในภาคกลาง
และภาคตะวันตก ตลาดที่สาคัญของกระเจี๊ยบเขียวขณะนี้ คือ ประเทศญี่ปุ่น สาหรับเมล็ดพันธุ์ที่ปลูก
เพื่อการสํงออกนั้นยังต๎องใช๎พันธุ์จากตํางประเทศ โดยมีการนาเข๎ามาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งลักษณะ
ประจาพันธุ์คือ ฝักต๎องเป็นรู ปห๎าเหลี่ ยม สีเขียว ฝักตรงไมํโค๎งงอ ไมํมีรอยตาหนิและปราศจากการ
ทาลายของโรคและแมลง ขนาดความยาวฝักต๎องอยูํระหวําง 7-11 เซนติเมตร และเส๎นผํานศูนย์กลาง
ต๎องไมํเกิน 1.5 เซนติเมตร การปลูกกระเจี๊ยบเพื่อการสํงออกนั้นมีตลาดรองรับที่แนํนอน ราคาประกัน
คงที่ และที่สาคัญให๎ผลตอบแทนตํอไรํสูง และจัดเป็นพืชผักทารายได๎สูงพืชหนึ่ง (นิรนาม, 2554)
ปัญหาหนึ่งที่สาคัญทาให๎ผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียวไมํได๎มาตรฐานการสํงออก คือ แมลงศัตรูมี
หลายชนิด มีทั้งประเภทปากดูด ได๎แกํ เพลี้ยจักจั่นฝ้าย เพลี้ยไฟฝ้าย เพลี้ยอํอนฝ้าย แมลงหวี่ขาว และ
เพลี้ยแป้ง สํวนพวกหนอนผีเสื้อ ได๎แกํ หนอนกระทู๎หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนหนามเจาะสมอฝ้าย
และหนอนกระทู๎ผัก เป็นต๎น (ปิยรัตน์ และคณะ, 2542)
ดังนั้ น จึ งต๎องทาการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการพํนสาร ให๎ มีประสิ ทธิภาพและมีสารพิษ
ตกค๎างน๎อยที่สุดสาหรับการใช๎สารชีวินทรีย์ (ไวรัส NPV) เพื่อความปลอดภัยตํอผู๎บริโภค เกษตรกรผู๎
ปลูก และให๎ผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวมีคุณภาพ เพื่อการสํงออกไปยังตํางประเทศ
วิธดี าเนินการ
อุปกรณ์
1. แปลงกระเจี๊ยบเขียว
2. เครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบแรงดันน้า และเครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบใช๎
แรงลม
3. เชื้อไวรัส NPV หนอนเจาะสมอฝ้าย
4. สารป้องกันกาจัดโรคพืช captan (Captan 50 WP) และ mancozeb (Manzate 80 WP)
5. สารจับใบ
6. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และปุ๋ยคอก
7. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ วัดความชื้นสัมพัทธ์ วัดความเร็วลม และนาฬิกาจับเวลา
8. อุปกรณ์อื่นๆ เชํน ชุดพํนสาร อุปกรณ์ชั่งตวงสาร และผสมสาร
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วิธีการ
ทาการศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการพํนสารป้องกันกาจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในกระเจี๊ยบ
เขียว ด๎วยวิธีการพํนสารแบบตํางๆ โดยทาการทดลองบนแปลงกระเจี๊ยบเขียวขนาดแปลงยํอยไมํน๎อย
กวํา 30 ตารางเมตร วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้า 5 กรรมวิธี ดังนี้
1. พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบใช๎แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบใบพัด อัตรา
พํน 20 ลิตรตํอไรํ
2. พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบใช๎แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบฝักบัว อัตรา
พํน 40 ลิตรตํอไรํ
3. พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบแรงดันน้า ประกอบหัวฉีดแบบปรับมุมพํน
ด๎านท๎าย อัตราพํน 120 ลิตรตํอไรํ (วิธีการของเกษตรกร)
4. พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบแรงดันน้า ประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้งคูํ
อัตราพํน 120 ลิตรตํอไรํ
5. ไมํพํนสาร
เริ่มพํนเชื้อเมื่อพบหนอนเจาะสมอฝ้ายมากกวํา 0.5 ตัวตํอ 10 ต๎น โดยสุํมตรวจนับจานวน
หนอนที่ฝักและดอก 10 ต๎นตํอแปลงยํอย ทุกกรรมวิธีที่พํนสาร พํนด๎วยเชื้อไวรัส NPV ของกรมวิชาการ
เกษตร อัตรา 30 มิลลิลิตรตํอน้า 20 ลิตร พํนสารทดลองอยํางน๎อย 3 ครั้ง ทุก 4 วัน ทาการตรวจนับ
แมลงกํอนพํนสารทุกครั้ง และหลังพํนสารครั้งสุดท๎าย 4 วัน ในขณะที่ทาการพํนสารป้องกันกาจัดแมลง
ให๎ใช๎ฉากพลาสติกป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองสารระหวํางแปลงทดลอง
การบันทึกข๎อมูล
นาข๎อมูลหนอนเจาะสมอฝ้ายมาวิเคราะห์ทางสถิติ กรณีจานวนข๎อมูลหนอนเจาะสมอฝ้ายกํอน
พํนสารไมํแตกตํางกันทางสถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวนหลังพํนสารด๎วยวิธี Analysis of Variance แตํ
ถ๎าจานวนหนอนเจาะสมอฝ้ายกํอนพํนสารแตกตํางกันทางสถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวนหลังพํนสาร
ด๎วยวิธี Analysis of Covariance จากนั้นเปรียบเทียบความแตกตํางคําเฉลี่ยของแตํละกรรมวิธีด๎วยวิธี
DMRT
เวลาและสถานที่ทดลอง
การทดลองที่ 1 ที่แปลงเกษตรกร อาเภอเมืองนครปฐม จั งหวัดนครปฐม ทาการทดลอง
ระหวํางเดือนมีนาคม ถึงเมษายน 2560
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จานวนหนอนเจาะสมอฝ้าย (ตารางที่ 1)
กํอนพํนสารครัง้ ที่ 1
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พบจานวนหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 6.75-8.75 ตัวตํอ 10 ต๎น ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ
ระหวํางกรรมวิธี จึงวิเคราะห์จานวนหนอนเจาะสมอฝ้ายหลังพํนสารด๎วยวิธี Analysis of Variance
หลังการพํนสารครั้งที่ 1
กรรมวิธีที่พํนสารพบจานวนหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 3.50-6.00 ตัวตํอ 10 ต๎น มีความแตกตําง
ทางสถิติระหวํางกรรมวิธี โดยกรรมวิธีที่ 4 พํนเชื้อด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบแรงดันน้า
ประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้งคูํ อัตราพํน 120 ลิตรตํอไรํ พบจานวนหนอนเจาะสมอฝ้ายน๎อยที่สุดเฉลี่ย
3.50 ตัวตํอ 10 ต๎น แตกตํางอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 3 พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสาร
สะพายหลังแบบแรงดันน้า ประกอบหัวฉีดแบบปรับมุมพํนด๎านท๎าย อัตราพํน 120 ลิตรตํอไร (วิธีการของ
เกษตรกร) ที่พบจานวนหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 6.00 ตัวตํอ 10 ต๎น แตํไมํแตกตํางทางสถิติกับกรรมวิธี
ที่ 1 พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบใช๎แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบใบพัด อัตราพํน 20
ลิตรตํอไรํ และกรรมวิธีที่ 2 พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบใช๎แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบ
ฝักบัว อัตราพํน 40 ลิตรตํอไรํ พบจานวนหนอนเจาะ สมอฝ้ายรองลงมาเฉลี่ย 3.75 และ 5.00 ตัวตํอ 10
ต๎น ตามล าดับ ทั้งนี้ ทุกกรรมวิธีที่พํนสารมีจานวนหนอนเจาะสมอฝ้ ายน๎อยกวําและแตกตํางอยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมํพํนสาร ซึ่งพบจานวนหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 8.50 ตัวตํอ 10 ต๎น
หลังการพํนสารครั้งที่ 2
กรรมวิธีที่พํนสารพบจานวนหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 2.25-3.00 ตัวตํอ 10 ต๎น ไมํมีความ
แตกตํางทางสถิติระหวํางกรรมวิธี โดยกรรมวิธีที่ 1 พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบใช๎
แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบใบพัด อัตราพํน 20 ลิตรตํอไรํ พบจานวนหนอนเจาะสมอฝ้ายน๎อยที่สุดเฉลี่ย
2.25 ตัวตํอ 10 ต๎น รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 2 พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบใช๎แรงลม
ประกอบหัวฉีดแบบฝักบัว อัตราพํน 40 ลิตรตํอไรํ กรรมวิธีที่ 3 พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพาย
หลังแบบแรงดันน้ า ประกอบหัวฉีดแบบปรับมุมพํนด๎านท๎ายอัตราพํน 120 ลิตรตํอไรํ (วิธีการของ
เกษตรกร) และกรรมวิธีที่ 4 พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบแรงดันน้า ประกอบคานหัวฉีด
แบบแนวตั้งคูํ อัตราพํน 120 ลิตรตํอไรํ พบจานวนหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 2.50, 2.50 และ 3.00 ตัวตํอ
10 ต๎น ตามลาดับ ทั้งนี้ทุกกรรมวิธีที่พํนเชื้อมีจานวนหนอนเจาะสมอฝ้ายน๎อยกวําและแตกตํางอยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมํพํนเชื้อ ซึ่งพบจานวนหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 7.50 ตัวตํอ 10 ต๎น
หลังการพํนสารครั้งที่ 3
กรรมวิธีที่มีการพํนสารพบจานวนหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 1.25-2.25 ตัวตํอ 10 ต๎น ไมํมีความ
แตกตํางทางสถิติระหวํางกรรมวิธี โดยกรรมวิธีที่ 2 พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบใช๎
แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบฝักบัว อัตราพํน 40 ลิตรตํอไรํ พบจานวนหนอนเจาะสมอฝ้ายน๎อยที่สุดเฉลี่ย
1.25 ตัวตํอ 10 ต๎น รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 3 พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบแรงดันน้า
ประกอบหัวฉีดแบบปรับมุมพํนด๎านท๎าย อัตราพํน 120 ลิตรตํอไรํ (วิธีการของเกษตรกร) กรรมวิธีที่ 4 พํน
สารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบแรงดันน้า ประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้งคูํ อัตราพํน 120
ลิตรตํอไรํ และกรรมวิธีที่ 1 พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบใช๎แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบ
รายงานผลงานวิจัยประจาปี ๒๕๖๐ สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

1028

ใบพัด อัตราพํน 20 ลิตรตํอไรํ ที่พบจานวนหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 1.25, 1.50 และ 2.00 ตัวตํอ 10
ต๎น ตามลาดับ ทั้งนี้ ทุกกรรมวิธี ที่พํนเชื้อมีจ านวนหนอนเจาะสมอฝ้ ายน๎ อยกวําและแตกตํางอยํ างมี
นัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมํพํนเชื้อ ซึ่งพบจานวนหนอนเจาะสมอฝ้ายเฉลี่ย 8.00 ตัวตํอ 10 ต๎น
จากผลการทดลองพบวํา กรรมวิธีพํนสารแบบน้าน๎อย โดยการใช๎เครื่องยนต์พํนสารสะพายหลัง
แบบใช๎แรงลม และกรรมวิธีพํนสารแบบน้ามาก โดยใช๎เครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบแรงดันน้า มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียวได๎ดีไมํแตกตํางกัน ทั้งนี้ วิธี การพํน
สารของเกษตรกรแบบน้ามากจะใช๎เวลาในการพํนสารและผสมสารมากกวํา เนื่องจากใช๎อัตราการพํนที่สูง
กวํา เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพํนสารแบบน้าน๎อยด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบใช๎แรงลม
และละอองสารจากการพํนสารแบบน้าน๎อย จะมีขนาดของละอองสารที่เล็กและละเอียดมากกวําการพํน
สารแบบใช๎น้ามาก ประกอบกับมีลมจากเครื่องชํวยพัดพาเอาละอองเข๎าสูํต๎นกระเจี๊ยบเขียวได๎ดีกวําการ
พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารแบบแรงดันน้า และทุกกรรมวิธีที่พํนสารพบจานวนหนอนเจาะสมอฝ้าย
เฉลี่ยน๎อยกวําและแตกตํางกับกรรมวิธีไมํพํนสาร
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
การพํนเชื้อด๎วยวิธีการพํนสารแบบน้าน๎อย ด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพายหลังแบบใช๎แรงลม โดย
ใช๎ อั ตราสารออกฤทธิ์ เทํ ากั บการพํ นสารแบบน้ ามาก สามารถป้ องกั นก าจั ดหนอนเจาะสมอฝ้ ายใน
กระเจี๊ยบเขียวได๎ดี ชํวยให๎ประหยัดเวลาในการพํนสารและเติมสาร โดยการทดสอบนี้ใช๎อั ตราสารออก
ฤทธิ์ เทํากัน เปรี ยบเทียบกับวิธีการพํน สารของเกษตรกร โดยการการนาเชื้อไวรัส NPV มาใช๎ในการ
ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต์พํนสารแบบตํางๆ เพื่อเป็นทางเลือกให๎กับเกษตรกรผู๎ปลูกกระเจี๊ยบ
เขียว และเพื่อความปลอดภัยตํอเกษตรกรผู๎พํนสาร ผลผลิต และผู๎บริโภค
เอกสารอ๎างอิง
นิรนาม. 2554. แมลงศัตรูผัก เห็ด และไม๎ดอก. เอกสารวิชาการ กลุํมบริหารศัตรูพืช กลุํมกีฏและสัตว
วิทยา สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ. 74 หน๎า.
กรมวิชาการเกษตร. 90 หน๎า.
ปิยรัตน์ เขียนมีสุข กอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ นงพร กิจบารุง จักรพงศ์ พิริยพล ศรีสุดา โท๎ทอง
สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ อุราพร ใจเพ็ชร ศรีจานรรจ์ พิชิตสุวรรณชัย
สมรวย รุํงรัตนวารี และสัจจะ ประสงค์ทรัพย์. 2542. เอกสารวิชาการ แมลงศัตรูผัก. กลุํม
งานวิจัยแมลงศัตรูผัก ไม๎ดอกไม๎ประดับ กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร จตุจักร
กรุงเทพฯ. 97 หน๎า.
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนหนอนเจาะสมอฝ้ายจากการสุํมนับในกระเจี๊ยบเขียว (ตัว/ต๎น) ที่พํนสารตาม
กรรมวิธีตํางๆ ที่แปลงปลูกกระเจี๊ยบเขียวของเกษตรกร อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม ระหวํางเดือนมีนาคม ถึงเมษายน 2560

กรรมวิธี

อัตราการใช๎ จานวนหนอนเจาะสมอฝ้าย (ตัว/ต๎น)
(กรัม หรือ
หลังพํนสาร (ครั้งที่)
กํอนพํน
มล./น้า 20
สาร
1
2
3
ลิตร)

1. พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพาย
หลังแบบใช๎แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบ
ฝักบัว อัตราพํน 20 ลิตรตํอไรํ

30

7.751/ 3.75ab 2.25a

2.25a

2. พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารสะพาย
หลังแบบใช๎แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบ
ฝักบัว อัตราพํน 40 ลิตรตํอไรํ

30

7.00

5.00ab 2.50a

1.25a

3. พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารแบบ
แรงดันน้า ปรับมุมพํนด๎านท๎าย อัตราพํน
120 ลิตรตํอไรํ (วิธีการของเกษตรกร)

30

8.75

6.00b 2.50a

1.50a

4. พํนสารด๎วยเครื่องยนต์พํนสารแบบ
แรงดันน้า ประกอบก๎านฉีดแบบคานคูํ
แนวตั้ง 2 ข๎าง ใช๎หัวฉีดแบบพัด อัตราพํน
120 ลิตรตํอไรํ

30

6.75

3.50a 3.00a

2.00a

5. ไมํพํนสาร

-

6.75

8.50c 7.50b 8.00b

CV (%)

61.7

28.0

43.0

38.6

R.E. (%)

-

-

70.6

58.4

1/

ตัวเลขที่ตามด๎วยอักษรเดียวกันในแตํละสดมภ์ ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี
DMRT
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