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พัฒนาเทคนิคการพ่นสารในการป้องกันกาจัดเพลีย้ จักจัน่ ฝ้ายศัตรูกระเจีย๊ บเขียว
Efficacious Study on Spraying Technique for Controlling Leafhopper
(Amrasca biguttula biguttula Ishida) on Okra
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อิศเรส เทียนทัด สรรชัย เพชรธรรมรส
กลุม่ กีฏและสัตววิทยา สานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความก้าวหน้า
พัฒนาเทคนิคการพ่นสารในการป้องกันกาจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายศัตรูกระเจี๊ยบเขียว การทดลอง
ที่ 1 ทาการทดลองทางด้านกายภาพ ด้วยการพ่นสารละลายของสี Saturn yellow ความเข้มข้น 1%
บนต้นกระเจีย๊ บเขียวอายุไม่เกิน 2 เดือน ที่แปลงกระเจี๊ยบเขียวของเกษตรกร อาเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึงมกราคม 2560 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้า
5 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบก้านฉีด
ประกอบหัวฉีดแบบพัด 3 หัว กรรมวิธีที่ 2 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้า
ประกอบก้านฉีดแบบปรับมุมพ่นที่ด้านท้าย กรรมวิธีที่ 3 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบ
แรงดันน้าประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง (แบบคานเดี่ยว) ประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวง 2 หัว
กรรมวิธีที่ 4 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง
(แบบคานเดี่ยว) ประกอบหัวฉีดแบบพัด 2 หัว กรรมวิธีที่ 5 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลัง
แบบแรงดันน้าประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง (แบบคานคู่) ประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวง 4 หัว ทุก
กรรมวิธีใช้อัตราพ่น 80 ลิตรต่อไร่ หลังพ่นทดลองเก็บใบของต้นกระเจี๊ย บเขียวไปตรวจวัดการ
แพร่กระจายของละอองสารภายใต้หลอดแสงสีม่วง (Ultraviolet light) โดยให้คะแนนเป็นระดับความ
หนาแน่น แบ่งเป็น ส่วนบนทรงพุ่ม (เหนือลม) บนใบและใต้ใบ, ส่วนบนทรงพุ่ม (ใต้ลม) บนใบและใต้
ใบ, ส่วนล่างทรงพุ่ม (เหนือลม) บนใบและใต้ใบ และส่วนล่างทรงพุ่ม (ใต้ลม) บนใบและใต้ใบ จากผล
การทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นของละอองสารโดยรวมในกรรมวิธีที่ 5 พ่นสีทดลองด้วย
เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง (แบบคานคู่) ประกอบ
หัวฉีดแบบกรวยกลวง 4 มีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละอองสารโดยรวมสูงที่สุด สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการพ่นสารเพื่อป้องกันกาจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียวต่อไป ส่วนการทดลองที่ 2
การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกาจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว จะทาการ
ทดลองในปีถัดไป
รหัสการทดลอง 03-33-60-01-01-00-02-60
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คานา
กระเจี๊ยบเขียว (Okra, Hibicus esculentus; Linnaeus) เป็นพืชผักที่มีความสาคัญในด้าน
การส่งออก มีการปลูกกันอย่างจริงจังต่อเนื่องกันมานานประมาณ 10 ปี มีแหล่งผลิตที่สาคัญอยู่ในภาค
กลางและภาคตะวันตก ตลาดที่สาคัญของกระเจี๊ยบเขียวขณะนี้ คือ ประเทศญี่ปุ่น สาหรับเมล็ดพันธุ์ที่
ปลู กเพื่อการส่ งออกนั้ น ยั งต้อ งใช้พัน ธุ์จากต่างประเทศ โดยมีการนาเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่ ง
ลักษณะประจาพันธุ์คือ ฝักต้องเป็นรูปห้าเหลี่ยม สีเขียว ฝักตรงไม่โค้งงอ ไม่มีรอยตาหนิและปราศจาก
การทาลายของโรคและแมลง ขนาดความยาวฝั กต้องอยู่ระหว่าง 7-11 เซนติ เมตร และเส้ นผ่ า น
ศูนย์กลางต้องไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร การปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออกนั้นมีตลาดรองรับที่
แน่นอน ราคาประกันคงที่ และที่สาคัญให้ผลตอบแทนต่อไร่สูง และจัดเป็นพืชผักทารายได้สูงพืชหนึ่ง
(นิรนาม, 2554)
ปัญหาหนึ่งที่สาคัญทาให้ผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียวไม่ได้มาตรฐานการส่งออก คือ แมลงศัตรู
มีหลายชนิด มีทั้งประเภทปากดูด ได้แก่ เพลี้ยจักจั่นฝ้าย เพลี้ยไฟฝ้าย เพลี้ยอ่อนฝ้าย แมลงหวี่ขาว
และเพลี้ยแป้ง ส่วนพวกหนอนผีเสื้อ ได้แก่ หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนหนามเจาะ
สมอฝ้าย และหนอนกระทู้ผั ก เป็น ต้น (ปิย รัตน์และคณะ, 2542) ดังนั้ น จึงต้องทาการศึกษาและ
พัฒ นาเทคนิ คการพ่ น สาร เพื่ อท าให้ ก ารพ่ นสารมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ลดต้ นทุ น ในการใช้ส าร มี ความ
ปลอดภัยต่อผู้พ่นสารและผู้บริโภค
วิธดี าเนินการ
อุปกรณ์
1. แปลงปลูกกระเจี๊ยบเขียว
2. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าสูง (moterized high pressure knapsack
sprayer)
3. สี Saturn yellow 1%
4. หลอดแสงสีม่วง (Ultraviolet light)
5. สารจับใบ
6. ซองสีน้าตาลสาหรับเก็บใบกระเจี๊ยบเขียว และกรรไกร
7. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และวัดความเร็วลม
8. อุปกรณ์อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ชั่งตวงสาร ผสมสาร และชุดพ่นสารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
วิธีการ
แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ขั้นตอน
การทดลองที่ 1 (ปี 2560) ทดลองด้านกายภาพ (การแพร่กระจายและความหนาแน่นของละอองสาร)
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้า 5 กรรมวิธี ดังนี้
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กรรมวิธีที่ 1 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบก้านฉีด ประกอบ
หัวฉีดแบบพัดจานวน 3 หัว
กรรมวิธีที่ 2 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบก้านฉีดแบบปรับ
มุมพ่นที่ด้านท้าย (วิธีของเกษตรกร)
กรรมวิธีที่ 3 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบคานหัวฉีดแบบ
แนวตั้ง (แบบคานเดี่ยว) ประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวง
กรรมวิธีที่ 4 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบคานหัวฉีดแบบ
แนวตั้ง (แบบคานคู่) ประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวง
กรรมวิธีที่ 5 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบคานหัวฉีดแบบ
แนวตั้ง (แบบคานคู่) ประกอบหัวฉีดแบบพัด
ทาการทดลองในแปลงกระเจี๊ยบเขียวของเกษตรกร ขนาดแปลงย่อยไม่น้อยกว่า 30 ตาราง
เมตร ทาการทดลองกับต้นกระเจี๊ยบเขียวอายุไม่เกิน 2 เดือน ทุกกรรมวิธีใช้อัตราพ่น 80 ลิตรต่อไร่
พ่นสีต้นกระเจี๊ยบเขียวเพื่อตรวจวัดความหนาแน่นของละอองสารด้วยสี Saturn yellow ความเข้มข้น
1% หลังจากพ่นสีทดลองแล้วเก็บใบกระเจี๊ยบเขียว ส่วนบนทรงพุ่ม (บนใบและใต้ใบ) แบ่งเป็น เหนือ
ลมและใต้ลม และส่วนล่างทรงพุ่ม (บนใบและใต้ใบ) ตรวจวัดการแพร่กระจายของละอองสารภายใต้
หลอดแสงสีม่วง (Ultraviolet light) ซ้าละ 5 ต้น ต้นละ 8 ใบต่อแปลงย่อย โดยให้คะแนนเป็นระดับ
ความหนาแน่น (ดารง และคณะ, 2551) ทาการวัดระดับการแพร่กระจายของละอองสาร ดังนี้
ระดับที่ 1 ไม่มีละอองสาร
ระดับที่ 2 มีละอองสาร 1-2 ละอองสาร
ระดั บ ที่ 3 มี ล ะอองสารเล็ ก น้ อ ยมี ค วามหนาแน่ น น้ อ ยกว่ า 20 ละออง/ตร.ซม. แต่ ไ ม่
สม่าเสมอ
ระดั บ ที่ 4 มี ล ะอองสารเล็ ก น้ อ ยมี ค วามหนาแน่ น น้ อ ยกว่ า 20 ละอองสาร/ตร.ซม. แต่
สม่าเสมอ
ระดับที่ 5 มีละอองสารปานกลางมีความหนาแน่นน้อยกว่า 21-50 ละอองสาร/ตร.ซม. แต่ไม่
สม่าเสมอ
ระดับที่ 6 มีละอองสารปานกลางมีความหนาแน่นน้อยกว่า 21-50 ละอองสาร/ตร.ซม. แต่
สม่าเสมอ
ระดับ ที่ 7 มีล ะอองสารเล็ กน้ อยมีความหนาแน่ นมากกว่า 50 ละอองสาร/ตร.ซม. แต่ไม่
สม่าเสมอ
ระดั บ ที่ 8 มี ล ะอองสารเล็ ก น้ อ ยมี ค วามหนาแน่ น มากกว่ า 50 ละอองสาร/ตร.ซม. แต่
สม่าเสมอ
ระดับที่ 9 ละอองสารมีมากเกินไปจนเกิด อาการหยดลงพื้นดิน (Run – off)
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การบันทึกข้อมูล
นาข้อมูลความหนาแน่นของละอองสารทั้งหมดที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล และเปรียบเทียบทาง
สถิติโดยวิธีการที่เหมาะสม
เวลาและสถานที่
การทดลองที่ 1 ที่แปลงเกษตรกร อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ทาการทดลองระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึงมกราคม 2560
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การทดลองที่ 1 ทางด้านกายภาพ (การแพร่กระจายและความหนาแน่นของละอองสาร)
จากการทดลองพ่นสีเพื่อตรวจวัดความหนาแน่นของละอองสาร ในต้นกระเจี๊ยบเขียวอายุไม่
เกิน 2 เดือน ด้วยกรรมวิธีต่างๆ 5 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลัง
แบบแรงดันน้าประกอบก้านฉีด ประกอบหัวฉีดแบบพัด 3 หัว กรรมวิธีที่ 2 พ่นสี ด้วยเครื่องยนต์พ่น
สารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบก้านฉีด แบบปรับมุมพ่นที่ด้านท้าย (วิธีของเกษตรกร) กรรมวิธี
ที่ 3 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง (แบบคาน
เดี่ยว) ประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวง 2 หัว กรรมวิธีที่ 4 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบ
แรงดันน้าประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง (แบบคานเดี่ยว) ประกอบหัวฉีดแบบพั ด 2 หัว กรรมวิธีที่ 5
พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง (แบบคานคู่)
ประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวง 4 หัว พบค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละอองสารโดยรวมดังนี้ 4.69,
4.32, 5.63, 5.29 และ 6.48 ตามลาดับ จากผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีที่ 5 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์
พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง (แบบคานคู่) ประกอบหัวฉีดแบบ
กรวยกลวง 4 หัว พบค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละอองสารโดยรวมสูงที่สุดคือ 6.48 ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 3 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบคาน
หัวฉีดแบบแนวตั้ง (แบบคานเดี่ยว) ประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวง 2 หัว พบค่าเฉลี่ยความหนาแน่น
ของละอองสารโดยรวมคือ 5.63 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 4 พ่นสีด้วย
เครื่ อ งยนต์ พ่ น สารสะพายหลั ง แบบแรงดั น น้ าประกอบคานหั ว ฉี ด แบบแนวตั้ ง (แบบคานเดี่ ย ว)
ประกอบหัวฉีดแบบพัด 2 หัว กรรมวิธีที่ 1 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้า
ประกอบก้านฉีด ประกอบหัวฉีดแบบพัด 3 หัว และกรรมวิธีที่ 2 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพาย
หลังแบบแรงดันน้าประกอบก้านฉีด แบบปรับมุมพ่นที่ด้านท้าย (วิธีของเกษตรกร) ที่พบค่าเฉลี่ยความ
หนาแน่นของละอองสารโดยรวม 5.29, 4.69 และ 4.32 ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
ส่วนบนทรงพุ่ม (เหนือลม) แบ่งเป็น ด้านบนใบและด้านใต้ใบของกระเจี๊ยบเขียว
ส่วนบนทรงพุ่ม (เหนือลม) ด้านบนของใบกระเจี๊ยบเขียว พบค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละออง
สารดังนี้ 7.37, 6.31, 7.87, 7.06 และ 8.18 ตามลาดับ พบว่า กรรมวิธีที่ 5 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสาร
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สะพายหลังแบบแรงดันน้า ประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง (คานคู่) ประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวง 4
หัว พบค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละอองสารสูงที่สุดคือ 8.18 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิ ธี
อื่นๆ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 2 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพาย
หลังแบบแรงดันน้าประกอบก้านฉีด แบบปรับมุมพ่นด้านท้าย ซึ่งพบค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละออง
สารต่าที่สุดคือ 6.31 สาหรับด้านใต้ของใบกระเจี๊ยบเขียว พบค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละอองสาร
2.34, 2.65, 5.18, 4.74 และ 7.68 ตามลาดับ พบว่า กรรมวิธีที่ 5 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพาย
หลังแบบแรงดันน้า ประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง (คานคู่) ประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวง 4 หัว พบ
ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละอองสารสูงที่สุดคือ 7.68 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับทุก
กรรมวิธีโดยเฉพาะกรรมวิธีที่ 1 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบก้านฉีด
ประกอบหัวฉีดแบบพัด 3 หัว และกรรมวิธีที่ 2 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้า
ประกอบก้านฉีด แบบปรับมุมพ่นที่ด้านท้าย ซึ่งพบค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละอองสารต่าที่สุ ดคือ
2.34 และ 2.65 ตามลาดับ
ส่วนบนทรงพุ่ม (ใต้ลม) แบ่งเป็น ด้านบนใบและด้านใต้ใบของกระเจี๊ยบเขียว
ส่วนบนทรงพุ่ม (ใต้ลม) ด้านบนของใบกระเจี๊ยบเขียว พบค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละออง
สารดังนี้ 7.28, 6.12, 7.68, 7.46 และ 8.65 ตามลาดับ พบว่า กรรมวิธีที่ 5 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่น
สารสะพายหลังแบบแรงดันน้า ประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง (คานคู่) ประกอบหัวฉีดแบบกรวย
กลวง 4 หัว พบค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละอองสารสูงที่สุดคือ 8.65 มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติกับทุกกรรมวิธี โดยเฉพาะกรรมวิธีที่ 2 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายลังแบบ
แรงดันน้าประกอบก้านฉีด แบบปรับมุมพ่นด้านท้าย ซึ่งพบค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละอองสารต่า
ที่สุดคือ 6.12 สาหรับด้านใต้ของใบกระเจี๊ยบเขียว พบค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละอองสารดังนี้
2.18, 2.84, 4.75, 4.59 และ 7.21 ตามลาดับ พบว่ากรรมวิธีที่ 5 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพาย
หลังแบบแรงดันน้า ประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง (คานคู่) ประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวง 4 หัว พบ
ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละอองสารสูงที่สุดคือ 7.21 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับทุก
กรรมวิธีโดยเฉพาะกรรมวิธีที่ 1 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบก้านฉีด
ติดหัวฉีดแบบพัด 3 หัว และกรรมวิธีที่ 2 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้า
ประกอบก้านฉีด แบบปรับมุมพ่นที่ด้านท้าย (วิธีการของเกษตรกร) ซึ่งพบค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของ
ละอองสารต่าที่สุดคือ 2.18 และ 2.84 ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ส่วนล่างทรงพุ่ม (เหนือลม) แบ่งเป็น ด้านบนใบและด้านใต้ใบของกระเจี๊ยบเขียว
ส่วนล่างทรงพุ่ม (เหนือลม) ด้านบนของใบกระเจี๊ยบเขียว พบค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละออง
สารดังนี้ 7.75, 7.34, 7.96, 7.68 และ 8.12 ตามลาดับ พบว่า กรรมวิธีที่ 5 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสาร
สะพายหลังแบบแรงดันน้า ประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง (คานคู่) ประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวง 4
หัว พบค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละอองสารสูงที่สุดคือ 8.12 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี
อื่นๆ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 2 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพาย
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หลังแบบแรงดันน้าประกอบก้านฉีด แบบปรับมุมพ่นด้านท้าย (วิธีของเกษตรกร) ซึ่งพบค่าเฉลี่ยความ
หนาแน่ น ของละอองสารต่าที่สุ ดคือ 7.34 ส าหรับด้านใต้ของใบกระเจี๊ย บเขียว พบค่าเฉลี่ ย ความ
หนาแน่นของละอองสารดังนี้ 1.50, 1.25, 2.12, 1.34 และ 2.18 ตามลาดับ พบว่ากรรมวิธีที่ 5 พ่นสีด้วย
เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้า ประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง (คานคู่) ประกอบหัวฉีด
แบบกรวยกลวง 4 หัว พบค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละอองสารสูงที่สุดคือ 2.18 ไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติกับ กรรมวิธีอื่นๆ แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 2 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสาร
สะพายลังแบบแรงดันน้าประกอบก้านฉีด แบบปรับมุมพ่นด้านท้าย ซึ่งพบค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของ
ละอองสารต่าที่สุดคือ 1.25
ส่วนล่างทรงพุ่ม (ใต้ลม) แบ่งเป็น ด้านบนใบและด้านใต้ใบของกระเจี๊ยบเขียว
ส่วนล่างทรงพุ่ม (ใต้ลม) ด้านบนของใบกระเจี๊ยบเขี ยว พบค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละออง
สาร 7.68 6.71, 7.90, 7.75 และ 7.75 ตามลาดับ พบว่ากรรมวิธีที่ 3 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพาย
หลังแบบแรงดันน้าประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง (แบบคานเดี่ยว) ประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวง
2 หั ว พบค่า เฉลี่ ย ความหนาแน่ น ของละอองสารสู งที่สุ ดคื อ 7.90 ไม่ มีความแตกต่างทางสถิ ติกั บ
กรรมวิธีอื่นๆ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 2 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสาร
สะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบก้านฉีด แบบปรับมุมพ่นด้านท้าย (วิธีของเกษตรกร) ซึ่งพบค่าเฉลี่ย
ความหนาแน่นของละอองสารต่าที่สุดคือ 6.71 สาหรับด้านใต้ใบของกระเจี๊ยบเขียว พบค่าเฉลี่ยความ
หนาแน่นของละอองสารดังนี้ 1.43, 1.34, 1.59, 1.68 และ 2.09 ตามลาดับ พบว่ากรรมวิธีที่ 5 พ่นสีด้วย
เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้า ประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง (คานคู่) ประกอบหัวฉีด
แบบกรวยกลวง 4 หัว พบค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละอองสารสูงที่สุดคือ 2.09 ไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติกับกรรมวิธีอื่นๆ (ตารางที่ 3)
จากผลการทดลองของการทดลองที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละอองสารโดยรวม
ในกรรมวิธีที่ 5 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง
(แบบคานคู่) ประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวง 4 หัว มีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละอองสารโดยรวมสูง
ที่สุ ด คื อ ระดั บ ที่ 6 สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพ่ น สารเพื่ อ ป้ อ งกั น ก าจั ด เพลี้ ย จั ก จั่ น ฝ้ า ยใน
กระเจี๊ยบเขียวต่อไป ส่วนในกรรมวิธีที่ 3 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้า
ประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง (แบบคานเดี่ยว) ประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวง 2 หัว และกรรมวิธีที่
4 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง (แบบคาน
เดี่ยว) ประกอบหัวฉีดแบบพัด 2 หัว พบค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของละอองสารโดยรวมระดับ ที่ 5
สามารถให้ ล ะอองสารที่เ พีย งพอต่ อการป้อ งกั นก าจั ดแมลง เนื่ องจากละอองสารที่ มีร ะดั บความ
หนาแน่นระดับที่ 5-6 ละอองสารอยู่ที่ประมาณ 21-50 ละอองสารต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งเพียง
พอที่จะทาการป้องกันกาจัดแมลงได้แล้ว (Matthews, 2000) และสามารถนาข้อมูลเบื้องต้นมา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในปีถัดไป
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สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
จากข้อมู ล ของการทดลองที่ 1 ทางด้านกายภาพ สามารถนามาใช้ทดสอบประสิ ทธิภ าพ
ร่วมกับสารฆ่าแมลง เพื่อป้องกันกาจัดเพลี้ยจั่นฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว ในการทดลองปีต่อไป และ
ทาการศึกษาประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกาจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว เพื่อ
ใช้เป็ นคาแนะน าด้านประสิ ทธิภาพของอัตราการพ่น สารที่เหมาะสม เทคนิ คการพ่นสาร เพื่อเป็ น
ทางเลือกให้แก่เกษตรกรต่อไป
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ตารางที่ 1 ระดับความหนาแน่นของละอองสารโดยรวม จากการพ่นสีด้วยกรรมวิธีต่างๆ 5 กรรมวิธี ใน
ต้นกระเจี๊ยบเขียวอายุไม่เกิน 2 เดือน ที่แปลงปลูกกระเจี๊ยบเขียวของเกษตรกร อาเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึงมกราคม 2560
กรรมวิธี
กรรมวิธีที่ 11/
กรรมวิธีที่ 2
กรรมวิธีที่ 3
กรรมวิธีที่ 4
กรรมวิธีที่ 5
CV (%)

ระดับความหนาแน่นของละอองสารโดยรวม
4.69 bc2/
4.32 c
5.63 ab
5.29 bc
6.48 a
12.07

1/

กรรมวิธีที่ 1 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบก้านฉีด ประกอบหัวฉีด
แบบพัด 3 หัว
กรรมวิธีที่ 2 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบก้านฉีด แบบปรับมุมพ่นที่
ด้านท้าย (วิธีของเกษตรกร)
กรรมวิธีที่ 3 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง
(แบบคานเดี่ยว) ประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวง 2 หัว
กรรมวิธีที่ 4 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง
(แบบคานเดี่ยว) ประกอบหัวฉีดแบบพัด 2 หัว
กรรมวิธีที่ 5 พ่นสีด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้าประกอบคานหัวฉีดแบบแนวตั้ง
(แบบคานคู่) ประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวง 4 หัว
2/
ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเดียวกันในแต่ละสดมภ์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ P = 0.05% โดยวิธี
DMRT
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ตารางที่ 2 ระดับความหนาแน่นของละอองสาร ด้านบนทรงพุ่ม (บนใบและใต้ใบ) เมื่อพ่นด้วยกรรมวิธี
ต่างๆ 5 กรรมวิธี ในต้นกระเจี๊ยบเขียวอายุไม่เกิน 2 เดือน ที่แปลงปลูกกระเจี๊ยบเขียวของ
เกษตรกร อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทาการทดลองระหว่างเดือนธันวาคม 2559
ถึงมกราคม 2560
กรรมวิธี
กรรมวิธีที่ 11/
กรรมวิธีที่ 2
กรรมวิธีที่ 3
กรรมวิธีที่ 4
กรรมวิธีที่ 5
CV (%)
1/

ด้านบนทรงพุม่ (เหนือลม)
บนใบ
ใต้ใบ
7.37 ab2/
2.34 c
6.31 b
2.65 c
7.87 a
5.18 b
7.06 ab
4.74 b
8.18 a
7.68 a
8.57
14.08

ด้านบนทรงพุม่ (ใต้ลม)
บนใบ
ใต้ใบ
7.28 b
2.18 c
6.12 c
2.84 c
7.68 b
4.75 b
7.46 b
4.59 b
8.65 a
7.21 a
6.43
21.12

และ 2/ เหมือนตารางที่ 1

ตารางที่ 3 ระดับความหนาแน่นของละอองสาร ด้านล่างทรงพุ่ม (บนใบและใต้ใบ) เมื่อพ่นด้วยกรรมวิธี
ต่างๆ 5 กรรมวิธี ในต้นกระเจี๊ยบเขียวอายุไม่เกิน 2 เดือน ที่แปลงปลูกกระเจี๊ยบเขียวของ
เกษตรกร อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทาการทดลองระหว่างเดือนธันวาคม 2559
ถึงมกราคม 2560
ด้านล่างทรงพุม่ (เหนือลม)
ด้านล่างทรงพุม่ (ใต้ลม)
กรรมวิธี
บนใบ
ใต้ใบ
บนใบ
ใต้ใบ
1/
2/
กรรมวิธีที่ 1
7.75 ab
1.50 ab
7.68 a
1.43 a
กรรมวิธีที่ 2
7.34 b
1.25 b
6.71 b
1.34 a
กรรมวิธีที่ 3
7.96 a
2.12 a
7.90 a
1.59 a
กรรมวิธีที่ 4
7.68 ab
1.34 ab
7.75 a
1.68 a
กรรมวิธีที่ 5
8.12 a
2.18 a
7.75 a
2.09 a
CV (%)
3.63
30.74
5.32
35.12
1/

และ 2/ เหมือนตารางที่ 1
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