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ศึกษาประสิทธิภาพของหัวฉีดชนิดต่างๆประกอบเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมใน
การป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟศัตรูพริก
Efficacious Study on Some type of Nozzle Filted on Mistblower Sprayer to
Control Chilli Thrips (Scirtothrips dorsalis Hood) on Chilli
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บทคัดย่อ
ทาการศึก ษาประสิ ท ธิภ าพของหั ว ฉีดชนิ ดใช้แรงลม 2 ชนิด ประกอบเครื่องยนต์พ่นสาร
สะพายหลังแบบใช้แรงลม เปรียบเทียบกับเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลัง แบบใช้แรงดันน้า(กรรมวิธี
ของเกษตรกรในพื้นที่) โดยการพ่นสารป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟในพริก ที่แปลงเกษตรกร อาเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2555 บนพื้นที่แปลงย่อยขนาด 2.4 x 13.7
เมตร จานวน 5 ร่อง วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 5 ซ้า 4 กรรมวิธี ดังนี้ 1. พ่นสารแบบน้ามาก
ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน้า อัตราพ่น 60, 70 และ 80 ลิตร/ไร่ 2. พ่นสาร
แบบน้าน้อยด้วยหัวฉีด wizza อัตราพ่น 10, 15 และ 20 ลิตร/ไร่ 3. พ่นสารแบบน้าน้อยมากด้วย
หัวฉีด Micron X-1 อัตราพ่น 3, 6 และ 9 ลิตร/ไร่ ที่อายุพริกประมาณ 55, 70 และ 85 วัน
ตามลาดับ และ 4. กรรมวิธีไม่พ่นสาร ทุกกรรมวิธีพ่นสาร emamectin benzoate (Proclaim 1.92
% EC) ควบคุมเพลี้ยไฟพริก อัตรา 20 มล./น้า 20 ลิตร ในการพ่นครั้งที่ 1, 2 และ 3 และเพิ่มอัตรา
เป็นอัตรา 30 มล./น้า 20 ลิตรในการพ่นครั้งที่ 4, 5 และ6 ใช้อัตราสารออกฤทธิ์เท่ากัน โดยใช้อัตรา
สารเท่ากับการพ่นสารแบบน้ามาก พ่นสารทุก 7 วัน จานวน 6 ครั้ง ทาการตรวจนับเพลี้ยไฟพริก 25
ยอด/แปลงย่อย ก่อนพ่นสารทุกครั้ง ผลการทดลองพบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสารปริมาณเพลี้ยไฟพริก
น้อยกว่าและ แตกต่าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
กรรมวิธีที่พ่นสาร พบว่าทุกกรรมวิธีมีปริมาณเพลี้ยไฟพริกไม่แตกต่างกันทางสถิติ ควรทาการทดลอง
ซ้าโดยเปลี่ยนสถานที่ดาเนินการทดลอง และทดสอบในสภาพแปลงใหญ่ต่อไป
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คานา
พริ กเป็ น พืช ผักเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพเป็นพืช ส่งออก ปัญหาในการผลิ ต
นอกจากโรคพืชแล้วยังมีปัญหาจากแมลงและไรศัตรูพืชทาให้ผลผลิตลดลง เกษตรกรจะทาการพ่นสาร
ป้องกันกาจัดศัตรูพืช ด้วยวิธีพ่นสารแบบน้ามากโดยใช้เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน้า
หรือใช้เครื่องยนต์ลากสายแบบแรงดันน้าสูง ทาให้ต้องใช้อัตราพ่นที่มากเกินควร บางรายมีการใช้สาร
หลายชนิดผสมกัน เช่นใช้สารฆ่าแมลงหลายชนิดผสมกัน หรือการใช้สารฆ่าแมลงผสมสารกาจัดโรคพืช
บางกรณีทาให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดค่อนข้างต่า ใช้เวลา เติมสารบ่อยครั้งเมื่อใช้เครื่องพ่น
สารแบบสะพายหลังซึ่งบรรจุน้ายาได้ไม่เกิน 20 ลิตร และสูญเสียค่อนข้างมาก การพ่นสารด้วยเครื่อง
พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมให้ผลดีในการพ่นสารป้องกันกาจัดแมลงศัตรูสาคัญๆ หลายชนิด เช่น
การพ่นสารแบบน้าน้อยในฝ้าย และการใช้เครื่อง Airblast ในการพ่นสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชในไม้ผล
ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่หรือพืชปลูกที่มีทรงพุ่มค่อนข้างแน่นทึบ เป็นต้น จีรนุชและคณะ, 2553 พบว่าการ
พ่นสารแบบน้าน้อยด้วยเครื่อ งยนต์พ่นสารแบบใช้แรงลม สามารถควบคุ ม เพลี้ยไฟพริก และไรขาว
พริกได้ดีใกล้เคียงกับการพ่นแบบน้ามาก แต่ประหยัดเวลาในการพ่นและการผสมสาร เนื่องจากการพ่น
สารแบบใช้แรงลม มีละอองสารที่มีขนาดเล็กและสม่าเสมออีกทั้งยังมีลมในการช่วยพัดพาละอองสาร
เข้าสู่เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการพ่นสารป้องกันกาจัดศัตรูพริก จึงได้ทาการศึกษา
ประสิทธิภาพของหัวฉีดแบบใช้แรงลมในการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพริก ที่มีประสิ ทธิภาพ ประหยัด
และปลอดภัย เป็นทางเลือกของเกษตรกรต่อไป
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วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์
1. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน้าประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวง
(motorised knapsack power sprayer)
2. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม (motorised knapsack mist blower)
3. หัวฉีดชนิดใช้แรงลมจานวน 2 ชนิด คือ หัวฉีด wizza และหัวฉีด Micron X-1
4. แปลงพริกขนาดแปลงย่อย 2.4X13.7 เมตร จานวน 5 ร่อง รวม 20 แปลง
5. สารป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟ emamectin benzoate (Proclaim 1.92% EC)
6. สารป้องกันกาจัดไรขาวพริก pyridaben (Sanmite 20% WP)
7. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และอุปกรณ์ตวงสาร
วิธีการ
ทาการพ่นสารป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟพริก ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน้า
โดยวิธีการพ่นแบบผสมน้ามาก และเครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีดชนิดใช้แรงลม โดย
วิธีการพ่นแบบผสม น้าน้อย และน้าน้อยมาก ทาการทดลองบนแปลงพริกขนาด 2.4 X 13.7 เมตร
จานวน 5 ร่องต่อแปลงย่อย วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 กรรมวิธี จานวน 5 ซ้า ดังนี้
1. กรรมวิธีพ่นสารแบบน้ามากด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลัง แบบใช้แรงดันน้าประกอบ
หัวฉีดแบบกรวยกลวง อัตราพ่น 60, 70 และ 80 ลิตร/ไร่ ตามช่วงอายุของพริก
2. กรรมวิธี พ่นสารแบบน้าน้อยด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบ
หัวฉีด wizza อัตราพ่น 10, 15 และ 20 ลิตร/ไร่ ตามช่วงอายุของพริก
3. กรรมวิธีพ่นสารแบบน้าน้อยมากด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบ
หัวฉีด Micron X-1 อัตราพ่น 3, 6 และ 9 ลิตร/ไร่ ตามช่วงอายุของพริก
4. กรรมวิธีไม่พ่นสาร
ทาการพ่นสารฆ่าแมลง emamectin benzoate ( Proclaim 1.92 % EC) อัตรา 20 มล./
น้า 20 ลิตร โดยทุกกรรมวิธีที่พ่นสาร ใช้อัตราการพ่นตามอายุพริกที่ 55, 70 และ80 วันตามลาดับ ทุก
กรรมวิธีใช้อัตราสารออกฤทธิ์เท่ากัน โดยเทียบจากการพ่นสารแบบน้ามากในกรรมวิธีที่ 1 พ่นสารทุก
7 วัน จานวน 6 ครั้ง ทาการตรวจนับเพลี้ยไฟพริกจานวน 25 ยอดต่อแปลงย่อย ก่อนพ่นสารทุกครั้ง
และหลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 7 วัน ทาการพ่นสาร Sanmite (pyridaben 20% WP) อัตรา 15 กรัม/
น้า 20 ลิตร จานวน 1 ครั้ง เพื่อควบคุมไรขาวพริก
นาข้อมูลจานวนเพลี้ยไฟพริกมาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรม IRRISTAT กรณีข้อมูล
เพลี้ยไฟพริกก่อนการพ่นสารไม่แตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of
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Variance กรณีข้อมูลเพลี้ยไฟพริกก่อนการพ่นสารแตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสาร
ด้วยวิธี Analysis of Covariance เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่กรรมวิธีโดยวิธี DMRT
เวลาและสถานที่
ทาการทดลองที่แปลงเกษตรกร อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนพฤษภาคม
ถึงมิถุนายน 2555
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการพ่นสารป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟพริกด้วยกรรมวิธีพ่นสารแบบน้ามากด้วยเครื่องยนต์พ่น
สารสะพายหลั ง แบบใช้ แ รงดั น น้ าประกอบหั ว ฉี ด กรวยกลวง, กรรมวิ ธี พ่ น สารแบบน้ าน้ อ ยด้ ว ย
เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีด wizza และกรรมวิธีพ่นสารแบบน้าน้อย
มากด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมประกอบหัวฉีด Micron X-1 เปรียบเทียบกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสาร จานวน 6 ครั้ง ผลการทดลองพบว่า (ตารางที่ 1)
ก่อนการพ่นสาร ก่อนพ่นสารทดลองพบปริมาณเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ย 8.56 - 9.38 ตัว/ยอด
ซึง่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี
หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 กรรมวิธีที่พ่นสารพบปริมาณเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ย 6.06 – 6.82ตัว/
ยอด น้อยกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธี ที่ไม่พ่นสารที่พบเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ย 9.87 ตัว/ยอด
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสารพบว่า กรรมวิธีที่พ่นสารด้วยวิธีแบบน้าน้อยพบเพลี้ยไฟพริก
น้อยที่สุดเฉลี่ย 6.06 ตัว/ยอด แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารแบบน้ามากและน้า
น้อยมากที่พบเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ย 6.82 และ 6.79 ตัว/ยอด ตามลาดับ
หลังการพ่นสารครั้งที่ 2 กรรมวิธีที่พ่นสารพบปริมาณเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ย 5.38 – 6.26 ตัว/
ยอด น้อยกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธี ที่ไม่พ่นสารที่พบเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ย 9.27 ตัว/ยอด
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสารพบว่า กรรมวิธีที่พ่นสารด้วยวิธีแบบน้ามากพบเพลี้ยไฟพริก
น้อยที่สุดเฉลี่ย 5.38 ตัว/ยอด แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมที่วิธีพ่นสารแบบน้าน้อยและน้า
น้อยมากที่พบเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ย 5.53 และ 6.26 ตัว/ยอด ตามลาดับ
หลังการพ่นสารครั้งที่ 3 กรรมวิธีที่พ่นสารพบปริมาณเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ย 3.46 – 3.88 ตัว/
ยอด น้อยกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธี ที่ไม่พ่นสารที่พบเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ย 6.48 ตัว/ยอด
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสารพบว่า กรรมวิธีที่พ่นสารด้วยวิธีแบบน้ามากพบเพลี้ยไฟพริก
น้อยที่สุดเฉลี่ย 3.46 ตัว/ยอด แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารแบบน้าน้อยและน้า
น้อยมากที่พบเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ย 3.88 และ 3.56 ตัว/ยอด ตามลาดับ
หลังการพ่นสารครั้งที่ 4 กรรมวิธีที่พ่นสารพบปริมาณเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ย 6.67 – 7.13 ตัว/
ยอด น้อยกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธี ที่ไม่พ่นสารที่พบเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ย 10.68 ตัว/ยอด
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสารพบว่า กรรมวิธีที่พ่นสารด้วยวิธีแบบน้ามากพบเพลี้ยไฟพริก
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น้อยที่สุดเฉลี่ย 6.67 ตัว/ยอด แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารแบบน้าน้อยและน้า
น้อยมากที่พบเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ย 6.72 และ 7.13 ตัว/ยอด ตามลาดับ
หลังการพ่นสารครั้งที่ 5 กรรมวิธีที่พ่นสารพบปริมาณเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ย 4.84 – 5.62 ตัว/
ยอด น้อยกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธี ที่ไม่พ่นสารที่พบเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ย 8.01 ตัว/ยอด
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสารพบว่า กรรมวิธีที่พ่นสารด้วยวิธีแบบน้ามากพบเพลี้ยไฟพริก
น้อยที่สุดเฉลี่ย 4.84 ตัว/ยอด แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารแบบน้าน้อยและน้า
น้อยมากที่พบเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ย 5.11 และ 5.62 ตัว/ยอด ตามลาดับ
หลังการพ่นสารครั้งที่ 6 กรรมวิธีที่พ่นสารพบปริมาณเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ ย 1.45 – 1.90 ตัว/
ยอด น้อยกว่าและแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธี ที่ไม่พ่นสารที่พบเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ย 5.32 ตัว/ยอด
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่พ่นสารพบว่า กรรมวิธีที่พ่นสารด้วยวิธีแบบน้ามากพบเพลี้ยไฟพริก
น้อยที่สุดเฉลี่ย 1.45 ตัว/ยอด แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสารแบบน้าน้อยและน้า
น้อยมากที่พบเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ย 1.86 และ 1.90 ตัว/ยอด ตามลาดับ
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
จากผลการทดลองพบว่า ทุกกรรมวิธีทพี่ ่นสารด้วยหัวฉีดชนิดต่างๆ สามารถควบคุมเพลี้ยไฟ
พริกได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่กรรมวิธีการพ่นสารแบบน้าน้อยด้วยหัวฉีด wizza หลังการพ่นสาร
ทุกครั้ง พบปริมาณเพลี้ยไฟพริก น้อยกว่ากรรมวิธีอื่นๆ รองลงมาคือกรรมวิธีการพ่นสารแบบน้ามาก
ด้วยหัวฉีดกรวยกลวง โดยกรรมวิธีพ่นสารแบบน้าน้อยมากด้วยหัวฉีด micron X-1 พบปริมาณเพลี้ย
ไฟพริกมากที่สุด ทั้งนี้ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารสามารถควบคุมเพลี้ยไฟพริกได้ดีกว่ าและแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร อาจเป็นเพราะลักษณะทรงพุ่มใบค่อนข้างทึบ ประกอบกับ
เพลี้ยไฟพริกเป็นศัตรูพืชขนาดเล็กและหลบซ่อนอยู่ตามยอดอ่อนและซอกใบ การพ่นสารแบบน้าน้อย
ให้ละอองสารที่ละเอียดกว่าการพ่นสารแบบน้ามาก ละอองสารสามารถแทรกซอนเข้าสู่ทรงพุ่มพริกได้
ดีกว่า การควบคุมเพลี้ยไฟพริกจึงมีแนวโน้มดีกว่า สอดคล้องกับการทดลองของ พฤทธิชาติและคณะ
,2553 พบว่าการพ่นสารแบบน้าน้อยด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบหัวฉีด
wizza สามารถควบคุมไรขาวพริกและเพลี้ยไฟพริกได้ดี นอกจากนี้การพ่นสารแบบน้าน้อยด้วยหัวฉีด
wizza และ micron X-1 ช่วยประหยัดเวลาในการพ่นสาร ได้ 3-4 เท่า (ตารางที่2) เมื่อเทียบกับการ
พ่นสารแบบน้ามาก เนื่องจากพื้นที่ทดลองจากัด ทาให้ขาดกรรมวิธี การพ่นสารตามวิธีของเกษตรกร
อย่างไรก็ดีควรมีการทดลองซ้า เพื่อยืนยันผลการทดลองและเพิ่มเติมกรรมวิธีทดสอบประสิทธิภาพของ
สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟพริกที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ร่วมกับวิธีการและหัวฉีดที่ได้ผลดี
ที่สุดไว้แนะนาเกษตรกรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
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ตารางที่1 แสดงจานวนเพลี้ยไฟพริก จากการพ่นสาร ด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบหัวฉีดแบบต่างๆ ที่แปลงเกษตรกร
อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2555)

กรรมวิธี
(ชนิดหัวฉีด)

ก่อนพ่นสาร
10/05/55

พ่นสารแบบน้ามาก (กรวยกลวง)
พ่นสารแบบน้าน้อย (wizza)
พ่นสารแบบน้าน้อยมาก (Micron X-1)
ไม่พ่นสาร
C.V. (%)
R.E. (%)

8.56
8.56
9.38
8.84
13.1
-

1/

1
17/05/55
6.06 a
6.06 a
6.79 a
9.87 b
23.3
-

2
24/05/55
5.53 a
5.53 a
6.26 a
9.27 b
29.2
87.0

ปริมาณเพลี้ยไฟพริก(ตัว/ยอด) 1/
หลังการพ่นสารครั้งที่
3
4
31/05/55
7/06/55
3.88 a
6.72 a
3.88 a
6.72 a
3.56 a
7.13 a
6.48 b
10.68 b
33.6
15.6
166.0
67.7

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเดียวกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธDี MRT
หัวฉีดฝักบัว
พ่นสารแบบน้ามาก อัตราพ่น 60, 70 และ 80 ลิตร/ไร่
หัวฉีดwizza
พ่นสารแบบน้าน้อย อัตราพ่น 10, 15 และ 20 ลิตร/ไร่
หัวฉีดmicron X-1
พ่นสารแบบน้าน้อยมาก อัตราพ่น 3, 6 และ 9 ลิตร/ไร่
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5
14/06/55
5.11 a
5.11 a
5.62 a
8.01 b
27.1
54.7

6
21/06/55
1.86 a
1.86 a
1.90 a
5.32 b
27.4
74.4
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ตารางที่2

เปรียบเทียบเวลาในการพ่นสารจากหัวฉีดแบบต่างๆ ที่อัตราการพ่นต่างๆกัน
แปลงเกษตรกรอาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2555)

กรรมวิธี
กรวยกลวง

wizza

Micron X-1

อัตราการพ่น
( ลิตร/ไร่ )
60
70
80
10
15
20
3
6
9

อัตราการไหล
( ลิตร/นาที )
2.70
1.70
1.70
0.37
0.37
0.47
0.13
0.13
0.18
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เวลาพ่น/ไร่
(นาที )
25
42
49
27
40
42
23
46
50

จานวนครั้ง
ที่ผสมสาร
3
3
4
1
2
2
1
1
1
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