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ศึกษาอัตราสารออกฤทธิ์ของสารฆ่าแมลงกลุ่ม diamide
ในการป้องกันก้าจัดหนอนใยผักในคะน้าด้วยวิธีการพ่นสารแบบน้้าน้อย
Study on Active Ingredient of Diamide Group for Controlling
Diamond-back moth; Plutella xylostella (Linnaeus)
by Low Volume Technique
สุชาดา สุพรศิลป์ สุภางคนา ถิรวุธ สิริกัญญา ขุนวิเศษ
วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูร สรรชัย เพชรธรรมรส สิริวิภา พลตรี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
_____________________________
รายงานความก้าวหน้า
ศึกษาอัตราสารออกฤทธิ์ ของสารฆ่าแมลงกลุ่ม diamide ในการป้องกันกาจัดหนอนใยผักใน
คะน้ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารพ่ น สารแบบน้ าน้ อ ย ท าการทดลองในแปลงเกษตรกร อ าเภอ ท่ า ม่ ว ง จั ง หวั ด
กาญจนบุรี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2555 เมื่อคะน้าอายุ 25-35, 35-45 และ 45-55 วัน
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้า 6 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีที่1 และ กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร
flubendiamide (Takumi 20%WDG) อัตรา 9.6-14.4 กรัม a.i./ ไร่ และอัตรา 12.8-19.2 กรัม a.i./
ไร่ กรรมวิธีที่3 และ 4 พ่นสาร chlorantraniliprole (Prevathon 5.17%SC) อัตรา 8.3-12.6 กรัม
a.i./ไร่ และอัตรา 12.4-18.6 กรัม a.i./ไร่ กรรมวิธีที่5พ่นสาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16%EC)
อัตรา 25.6-38.4 กรัม a.i./ไร่ ทุกกรรมวิธีพ่นสารแบบน้าน้อยด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบ
ใช้แรงลมประกอบหัวฉีด Wizza ที่อัตราพ่น 20 ลิตรต่อไร่ และกรรมวิธีที่ 6 ไม่พ่นสาร เริ่มพ่นสารเมื่อ
พบหนอนใยผักระบาดเฉลี่ย 0.6 ตัว/ต้น โดยอัตราการใช้สารเท่ากับ อัตราการพ่นแบบน้ามากที่อัตรา
80,100 และ120 ลิตรต่อไร่ เมื่อคะน้าอายุ 25-35, 35-45 และ 45-55 วัน ทาการตรวจนับหนอนใย
ผักทุก 4 วัน โดยสุ่มนับจากคะน้า 25 ต้นต่อแปลงย่อย ตลอดการทดลองพ่นสารจานวน 5 ครั้ง เก็บ
เกี่ยวผลผลิตบนพื้นที่ 1 ตารางเมตรต่อแปลงย่อย บันทึกจานวนต้นและน้าหนักคะน้าตามคุณภาพ
ตลาด ผลการทดลองพบว่าสาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16%EC) อัตรา 25.6-38.4 กรัม a.i./ไร่
มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผัก และให้ผลิตคุณภาพดีมากกว่าสารกลุ่ม diamide ซึ่งแม้จะ
เพิ่มอัตราการใช้สารก็ยังควบคุมหนอนใยผักได้ระดับหนึ่งเท่านั้นไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี
ไม่พ่นสาร ซึง่ อาจเกิดหนอนใยผักเกิดความต้านทานต่อสารกลุ่ม diamide หรืออัตราการใช้น้ามีผลต่อ
การป้องกันกาจัด ดังนั้นจึงทาการทดลอง โดยเปรียบเทียบกับสารฆ่าแมลงชนิดอื่นที่เกษตรกรใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน และเปรียบเทียบอัตราการใช้น้าโดยวิธี การพ่นสารแบบน้าน้อยและการพ่นสารแบบน้ามาก
เพื่อยืนยันผลในปีถัดไปรหัส
รหัสการทดลอง 03-04-54-02-04-01-04-54
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ค้าน้า
หนอนใยผัก (Diamond-back moth ; Plutella xylostella Linnaeus) เป็นแมลงศัตรู
ผักคะน้าที่สาคัญ ทาให้เกษตรกรจาเป็นต้องใช้สารฆ่าแมลงในการป้องกันกาจัด จึงมีการใช้สารฆ่า
แมลงมากมายหลายชนิดและบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งที่ปลูกผักต่อเนื่องกันตลอดทั้งปี
เกษตรกรหลายรายใช้สารไม่ตรงกับชนิดศัตรูพืช ผสมสารหลายชนิดเข้าด้วยกัน โดยไม่คานึงถึงการ
สลับกลุ่มสาร หรือบางกรณีผสมสารผิดวิธี ลดอัตราสารลงจากคาแนะนา โดยยึดหลักจากปริมาณน้าที่
ผสมในการพ่น ทั้งนี้อัตราการใช้สารตามคาแนะนาของนักวิชาการนั้นเป็นการทดลองจากการพ่นสาร
แบบผสมน้ามาก ซึ่งเป็นวิธีการที่เกษตรกรทั่วไปใช้ในการพ่นสาร ดังนั้นแมลงจึงสร้างความต้านทานต่อ
สารฆ่าแมลงได้รวดเร็ว นอกจากนี้ในบางพื้นที่เกษตรกรใช้เครื่องพ่นสารประเภทใช้แรงลม ซึ่งสามารถ
พ่นได้เร็ว และพ่นที่ความกว้างแนวพ่นสารซึ่งกว้างกว่า อย่างไรก็ตามการใช้น้าต่อไร่ที่ลดลง จึงทาให้
เกษตรกรมีความเข้าใจผิดในการผสมสาร ซึ่งผสมตามฉลากที่กาหนดเป็นอัต ราสารต่อน้า 20 ลิตร
ดังนั้นเมื่อปริมาณน้าลดลง ปริมาณสารออกฤทธิ์ จึงลดลงไปด้วย ซึ่งน้อยกว่าอัตราที่แนะนา เป็นผลให้
แมลงได้รับสารน้อยและสร้างความต้านทานได้ ตัวอย่างเช่นสารกลุ่ม diamide ซึ่งจีรนุชและคณะทา
การทดลองในปี 2553 ที่อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าสาร flubendiamide (Takumi 20%
WDG) ที่อัตราแนะนาคือ 6 กรัม/น้า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีที่สุด ในการควบคุมหนอนใยผัก ให้
ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณมากกว่า จีรนุชและคณะ(2554) แต่มีข้อมูลจากการสอบถามเกษตร
สวนผัก อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พบว่า มีการใช้เครื่องยนต์พ่ นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม
อัตราพ่นต่อไร่ไม่เกิน 60 ลิตร/ไร่ ดังนั้นเมื่อการใช้น้าต่อไร่ลดลง ทาให้อัตราการใช้สารลดลงด้วย ทา
ให้การป้องกันกาจัดไม่ได้ผล การปฏิบัติที่ถูกต้องในการผสมสารฆ่าแมลง จาเป็นต้องคิดจากปริมาณ
สารฆ่าแมลง(finished product) หรือจากอัตราสารออกฤทธิ์ (active ingredient) ต่อพื้นที่ ดังนั้น
กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช จึงได้ทาการทดสอบประสิทธิภาพสารกลุ่ม diamide
เปรียบเทียบกับสารชนิดอื่น โดยวิธีการพ่นสารแบบน้าน้อยเพื่อเป็นข้อมูลยืนยันวิธีการใช้สาร
วิธีด้าเนินการ
อุปกรณ์
1. แปลงทดลองคะน้า ขนาดแปลงย่อย 3.6×6.5 เมตร จานวน 24 แปลง
2. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม ประกอบหัวฉีด Wizza
3. สารทดลอง : สารฆ่าแมลง 3 ชนิด ได้แก่ flubendiamide (Takumi 20%WDG),
chlorantrannillprole (Prevathon 5.17%SC), tolfenpyrad (Hachi Hachi 16%EC)
4. สารป้องกันกาจัดโรคพืช
5. สารป้องกันกาจัดด้วงหมัดผัก dinotefuran 10% WP (Starkle 10%WP)
6. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ, วัดความชื้นสัมพัทธ์, วัดความเร็วลมและนาฬิกาจับเวลา
7. ชุดพ่นสาร อุปกรณ์ชั่งและผสมสาร
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วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ RCB จานวน 4 ซ้า มี 6 กรรมวิธี ทาการหว่านคะน้าบนพื้นที่แปลง
ย่อยขนาด 3.6×6.5 เมตร ระยะระหว่างแปลงทดลอง 1.0 เมตร ทาการตรวจนับหนอนใยผักทุก 4 วัน
โดยสุ่มนับจากคะน้า 25 ต้นต่อแปลงย่อย และเริ่มพ่นสารเมื่อพบหนอนใยผักเฉลี่ยตั้งแต่ 0.60 ตัวต่อ
ต้น ตลอดการทดลองพ่นสารจานวน 5 ครั้ง พ่นสารด้วยเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม
ประกอบหัวฉีดแบบน้าน้อย Wizza ที่อัตราพ่น 20 ลิตร/ไร่ ความกว้างแนวพ่นสาร 1.8 เมตร โดยพ่น
สารเทียบจากการพ่นสารแบบน้ามากที่อัตราพ่น 80, 100 และ 120 ลิตร/ไร่ เมื่อคะน้าอายุ 25-35,
35-45, 45-55 วัน ดังนี้
1. พ่นสาร flubendiamide (Takumi 20%WDG) อัตรา 9.6-14.4 กรัม a.i./ไร่
2. พ่นสาร flubendiamide (Takumi 20%WDG) อัตรา 12.8-19.2 กรัม a.i./ไร่
3. พ่นสาร chlorantraniliprole (Prevathon 5.17%SC) อัตรา 8.3-12.6 กรัม a.i./ ไร่
4. พ่นสาร chlorantraniliprole (Prevathon 5.17%SC) อัตรา 12.4-18.6 กรัม a.i./ ไร่
5. พ่นสาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16%EC)
อัตรา 25.6-38.4 กรัม a.i./ไร่
6. ไม่พ่นสาร
การเก็บผลผลิต ทาการสุ่มเก็บผลผลิตคะน้าเมื่ออายุ 55 วัน บนพื้นที่ 1 ตารางเมตร/แปลงย่อย ตัด
แต่งให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งตลาด ทาการให้คะแนน นับจานวนต้น และชั่งน้าหนักผลผลิต
นาข้อมูลจานวนหนอนใยผั กมาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรม IRRISTAT กรณีข้อมูล
หนอนใยผักก่อนการพ่นสารไม่แตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of
Variance กรณีข้อมูลหนอนใยผักก่อนการพ่นสารแตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารด้วย
วิธี Analysis of Covariance เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่กรรมวิธีโดยวิธี DMRT
เวลาและสถานที่
ทาการทดลองระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ -เมษายน 2555 ที่แปลงเกษตรกร อาเภอท่าม่ว ง
จังหวัดกาญจนบุรี
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ทาการตรวจนับแมลงก่อนพ่นสารทุก 4 วัน โดยสุ่มจากคะน้าจานวน 25 ต้ น/แปลงย่อย และ
ทาการพ่นสารเมื่อปริมาณหนอนใยผักเฉลี่ยตั้งแต่ 0.60 ตัว/ต้น ขึ้นไป ทาการพ่นสาร จานวน 5 ครั้ง
ผลการทดลองพบว่า (ตารางที่ 1)
ก่อนการพ่นสาร พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.53-0.68 ตัว/ต้น ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ
หลังพ่นสารครั้งที่ 1 ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยพบหนอนใยผักเฉลี่ย
0.24-0.35 ตัว/ต้น และไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.34 ตัว/ต้น
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หลังพ่นสารครั้งที่ 2 กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16%EC) อัตรา 25.638.4 กรัม a.i./ไร่ พบหนอนใยผักน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.03 ตัว/ต้น น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide (Takumi 20%WDG) อัตรา 9.6-14.4 กรัม a.i./ไร่,
กรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide (Takumi 20%WDG) อัตรา 12.8-19.2 กรัม a.i./ไร่, กรรมวิธีพ่น
สาร chlorantraniliprole (Prevathon 5.17%SC) อัตรา 8.3-12.6 กรัม a.i./ไร่ และกรรมวิธีพ่น
สาร chlorantraniliprole (Prevathon 5.17%SC) อัตรา 12.4-18.6 กรัม a.i./ไร่ พบหนอนใยผัก
เฉลี่ย 0.28, 0.30, 0.30, 0.36 ตัว/ต้น ตามลาดับ และไม่แตกต่างกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบหนอนใย
ผักเฉลี่ย 0.49 ตัว/ต้น
หลังพ่นสารครั้งที่ 3 กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16%EC) อัตรา 25.638.4 กรัม a.i./ไร่ พบหนอนใยผักน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.06 ตัว /ต้น รองลงมาคือกรรมวิธีพ่นสาร
flubendiamide (Takumi 20%WDG) อัตรา 9.6-14.4 กรัม a.i./ ไร่ และกรรมวิธีพ่นสาร
flubendiamide (Takumi 20%WDG) อัตรา 12.8-19.2 กรัม a.i./ไร่ ซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.10
และ 0.19 ตั ว /ต้ น ตามล าดั บ ซึ่ ง ไม่ แ ตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ การพ่ น สาร chlorantraniliprole
(Prevathon 5.17%SC) อัตรา 8.3-12.6 กรัม a.i./ไร่ และกรรมวิธีพ่นสาร chlorantraniliprole
(Prevathon 5.17%SC) อัตรา 12.4-18.6 กรัม a.i./ไร่ พบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.39 และ 0.49 ตัว/
ต้น ตามลาดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับการพ่นสาร flubendiamide (Takumi 20%WDG) อัตรา
9.6-14.4 กรัม a.i./ ไร่และกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide (Takumi 20%WDG) อัตรา 12.8-19.2
กรัม a.i./ไร่ ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide (Takumi 20%WDG) อัตรา 12.8-19.2 กรัม
a.i./ไร่, กรรมวิธีพ่นสาร chlorantraniliprole (Prevathon5.17%SC) อัตรา 8.3-12.6 และ 12.418.6 กรัม a.i./ไร่ ไม่แตกต่างทางสถิตกิ ับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.26 ตัว/ต้น
หลังพ่นสารครั้งที่ 4 กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16%EC) อัตรา 25.638.4 กรัม a.i./ ไร่ พบหนอนใยผักน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.08 ตัว/ต้น รองลงมาคือกรรมวิธีพ่นสาร
flubendiamide (Takumi 20%WDG) อัตรา 9.6-14.4 กรัม a.i./ ไร่ ซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.32
ตัว/ต้น ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติ กรรมวิธีพ่นสาร chlorantraniliprole (Prevathon 5.17%SC),
กรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide (Takumi 20%WDG) อัตรา 8.3-12.6 กรัม a.i./ ไร่ และกรรมวิธี
พ่นสาร chlorantraniliprole (Prevathon 5.17%SC) อัตรา 12.4-18.6 กรัม a.i./ไร่ พบหนอนใย
ผั ก เฉลี่ ย 0.39, 0.42, 0.49 ตั ว /ต้ น ตามล าดั บ ไม่ มี ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ กั บ กรรมวิ ธี พ่ น สาร
flubendiamide (Takumi 20%WDG) อัตรา 9.6-14.4 กรัม a.i./ไร่ ทุกกรรมวิธีพ่นสารมีความ
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบหนอนใยผักเฉลี่ย 0.76 ตัว/ต้น
หลังพ่นสารครั้งที่ 5 กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16%EC) อัตรา 25.638.4 กรัม a.i./ไร่ พบหนอนใยผักน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.07 ตัว/ต้น และแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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กับกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide (Takumi 20%WDG) 12.8-19.2 กรัม a.i./ไร่,กรรมวิธีพ่นสาร
chlorantraniliprole (Prevathon 5.17%SC) อัตรา 8.3-12.6 กรัม a.i./ไร่, กรรมวิธีพ่นสาร
flubendiamide (Takumi 20%WDG) อัตรา 9.6-14.4 กรัม a.i./ไร่ และกรรมวิธีพ่นสาร
chlorantraniliprole (Prevathon 5.17%SC) อัตรา 12.4-18.6 กรัม a.i./ ไร่ พบหนอนใยผักเฉลี่ย
0.41, 0.45, 0.53, 0.54 ตัว/ต้น ตามลาดับ และไม่แตกต่างกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งพบหนอนใยผัก
เฉลี่ย 0.59 ตัว/ต้น
ผลผลิตคะน้า (ตารางที่ 2) หลังการตัดแต่งให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งตลาดและทาการคัดแยก
เป็นคะน้าที่ขายได้ คือระดับ A และ B และระดับ C คือส่วนที่ขายไม่ได้ ผลการทดลองพบว่าผลผลิต
เป็นไปตามปริมาณของหนอนใยผัก กล่าวคือ
ผลผลิตระดับ A กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16%EC) อัตรา 25.638.4 กรัม a.i./ไร่ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผักได้ดีที่สุด ให้ผลผลิตคุณภาพระดับ A
สู ง สุ ด คื อ 0.78 กิ โ ลกรั ม /ตารางเมตร ซึ่ ง แตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ กั บ กรรมวิ ธี พ่ น สาร
flubendiamide (Takumi 20%WDG) 12.4-18.6 กรั ม a.i./ ไร่ , กรรมวิ ธี พ่ น สาร
chlorantraniliprole (Prevathon
5.17%SC) 8.3-12.6 กรั ม a.i./ ไร่ , กรรมวิ ธี พ่ น สาร
flubendiamide (Takumi 20%WDG) อัตรา 9.6-14.4 กรัม a.i./ ไร่ และกรรมวิธีพ่นสาร
chlorantraniliprole (Prevathon 5.17%SC) อัตรา 12.4-18.6 กรัม a.i./ ไร่ ซึ่งให้ผลผลิตรวม
0.10, 0.07, 0.03 และ 0.03 กิโลกรัม/ตารางเมตร ตามลาดับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี
ไม่พ่นสารซึ่งมีผลผลิตรวม 0.04 กิโลกรัม/ตารางเมตร
ผลผลิตรวม (A+B) กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad (Hachi
Hachi 16%EC) อัตรา 25.6-38.4 กรัม a.i./ไร่ให้ผลผลิตสูงสุดคือ 0.99 กิโลกรัม/ตารางเมตร หรือ
1,584 กิโลกรัม/ไร่ มากกว่าและแตกต่างทางสถิติกับ ทุกกรรมวิธี ผลผลิตรองลงมาได้แก่กรรมวิธีพ่น
สาร flubendiamide (Takumi 20%WDG) อัตรา 12.8-19.2 กรัม a.i./ไร่ และกรรมวิธีพ่นสาร
chlorantraniliprole (Prevathon 5.17%SC) อัตรา 8.3-12.6 กรัม a.i./ไร่ ซึ่งให้ผลผลิตรวม
0.49 และ 0.34 กิโลกรัม/ตารางเมตร หรือ 784 และ 550 กิโลกรัม/ไร่ ตามลาดับ แต่กรรมวิธีพ่นสาร
chlorantraniliprole (Prevathon 5.17%SC) อัตรา 8.3-12.6 กรัม a.i./ไร่ ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร chlorantraniliprole (Prevathon 5.17%SC) อัตรา 12.4-18.6 กรัม
a.i./ ไร่และกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide (Takumi 20%WDG) 9.6-14.4 กรัม a.i./ไร่ซึ่งให้
ผลผลิตรวม 0.27 และ0.24 กิโลกรัม/ตารางเมตร หรือ 436 และ 390 กิโลกรัม/ไร่ ตามลาดับ โดยทั้ง
2 กรรมวิธีที่พ่นสารมีผลผลิตไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งมีผลผลิตรวม 0.10 กิโลกรัม/
ตารางเมตร หรือ 156 กิโลกรัม/ไร่
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ต้นทุนการพ่นสารป้องกันก้าจัดหนอนใยผัก (ตารางที่ 3)
จากผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีพ่นสาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16%EC) อัตรา
25.6-38.4 กรัม a.i./ไร่ มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดหนอนใยผักดีที่สุด รองลงมาคือกรรมวิธีพ่น
สาร flubendiamide (Takumi 20%WDG) อัตรา 9.6-14.4 กรัม a.i./ไร่ ซึ่งมีต้นทุนเท่ากัน
สรุปผลการทดลองและค้าแนะน้า
ผลการทดลองพบว่าสาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16%EC) อัตรา 25.6-38.4 กรัม
a.i./ ไร่ มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผัก และให้ผลิตคุณภาพดี กว่าสารกลุ่ม diamide ซึ่งแม้
จะเพิ่มอัตราการใช้สารก็ยังควบคุมหนอนใยผักได้ระดับหนึ่งเท่านั้น ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสาร ซึ่งอาจเกิดหนอนใยผักเกิดความต้านทานต่อสารกลุ่ม diamide หรืออัตราการใช้น้า
มีผลต่อการป้องกันกาจัด ดังนั้นจึงทาการทดลอง โดยเปรียบเทียบกับสารฆ่าแมลงชนิดอื่นที่เกษตรกร
ใช้อยู่ในปัจจุบัน และเปรียบเทียบอัตราการใช้น้าโดยวิธีการพ่นสารแบบน้าน้อยและการพ่นสารแบบน้า
มากเพื่อยืนยันผลในปีถัดไป และจากผลการทดลองพบว่าการฉีดพ่นสารเมื่อปริมาณหนอนใยผักเฉลี่ย
ตั้งแต่ 0.60 ตัว/ต้น สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพได้ชัดเจน แต่คุณภาพผลผลิตที่ขายได้ลดลงมาก
เมื่อเทีย บกับ ปี 2554 ที่ทาการพ่น สารเมื่อพบหนอนใยผั กระบาด เฉลี่ยเกิน 0.15 ตัว/ต้น ในการ
ทดลองปีต่อไปควรปรับค่าเฉลี่ยหนอนใยผักให้ลดลง

เอกสารอ้างอิง
จีรนุช เอกอานวย ดารง เวชกิจ พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท สิริกัญญา ขุนวิเศษ สรรชัย เพชรธรรมรส
และสิริวิภา พลตรี. 2553. ทดสอบประสิทธิภาพสารและพัฒนาเทคนิคการพ่นสารป้ องกัน
ก าจั ด แมลงศั ต รู ส าคั ญ ในคะน้ า . น. 124-141 ในรายงานผลงานวิ จั ย ประจ าปี 2553.
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. กรมวิชาการเกษตร.
พรรณเพ็ญ ชโยภาส ปิยรัตน์ เขียนมีสุข ทวีศักดิ์ ชโยภาส และจิราภรณ์ ทองพันธ์. 2543
การศึกษาระดับความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงต่อหนอนใยผัก . น. 45-51 ใน เอกสารวิชาการ
รายงานผลการค้นคว้าและวิจัยประจาปี 2542. กลุ่มงานวิจัยแมลงพืชสวนอุตสาหกรรม กอง
กีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร.
พรรณเพ็ญ ชโยภาส ปิยรัตน์ เขียนมีสุข ทวีศักดิ์ ชโยภาส อัจฉรา ตันติโชดก และจิราภรณ์ ทองพันธ์.
2544. การตรวจความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงประเภทเชื้อแบคทีเรียของหนอนใยผักใน
กะหล่าปลี. น.1-12 ใน เอกสารวิชาการรายงานผลการค้นคว้าและวิจัยประจาปี 2544. กลุ่ม
งานวิจัยแมลงศัตรูพืชสวนอุตสาหกรรม. กองกีฏและสัตววิทยา. กรมวิชาการเกษตร.
สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง พรรณเพ็ญ ชโยภาส ดารง เวชกิจ สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น
รายงานผลงานวิจัยประจาปี ๒๕๕๕ สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

1466

อุราพร หนูนารถ จีรนุช เอกอานวย และพฤทธิชาติ ปุญวัฒโท. 2552. ระดับความเป็นพิษของสารฆ่า
แมลงต่อหนอนใยผัก Plutella xylostella (Linnaeus) น. 48-49 ใน อารักขาพืช
หลากหลายผลผลิตเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน. การประชุมสัมมนาวิชาการอารักขาพืช. สานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช. กรมวิชาการเกษตร.
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ตารางที่ 1 จานวนหนอนใยผักเฉลี่ย(ตัว/ต้น) โดยการสุ่มนับคะน้า 25 ต้น/แปลงย่อย จากการพ่นสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีการพ่นสารแบบน้าน้อยประกอบหัวฉีด
Wizza แปลงเกษตรกรอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (กุมภาพันธ์-เมษายน 2555)

กรรมวิธี

1 flubendiamide (Takumi 20%WDG)
2. flubendiamide (Takumi 20%WDG)
3. chlorantraniliprole (Prevathon 5.17%SC)
4. chlorantraniliprole (Prevathon 5.17%SC)
5. tolfenpyrad (Hachi Hachi 16%EC)
6.ไม่พ่นสาร
CV(%)
R.E.
1/

อัตราการใช้
(กรัม,มล./น้า
20 ลิตร)
12
16
40
60
40
-

ก่อนพ่นสาร
(16/03/54)
0.53
0.58
0.65
0.59
0.68
0.65
22.7
-

จานวนหนอนใยผักเฉลี่ย(ตัว/ต้น)
หลังพ่นสาร
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
(19/03/54) (29/03/54) (2/04/54) (6/04/54)
0.35
0.28 b1/
0.10 ab
0.32 ab
0.28
0.30 b
0.19 abc
0.42 b
0.30
0.30 b
0.23 bc
0.39 b
0.24
0.36 b
0.24 bc
0.49 b
0.24
0.03 a
0.06 a
0.08 a
0.34
0.49 b
0.26 c
0.76 c
37.9
56.0
54.5
42.8
76.3
81.5

ค่าเฉลี่ย(จาก 4 ซ้า)ที่ตามด้วยอักษรเดียวกันในสดมภ์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT
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ครั้งที่ 5
(10/04/54)
0.53 b
0.41 b
0.45 b
0.54 b
0.07 a
0.59 b
30.3
65.5
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลผลิตคะน้าที่จาหน่ายได้บนพื้นที่เฉลี่ย 1 ตารางเมตร/แปลงย่อย จากการพ่นสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีการพ่นสารแบบน้าน้อยประกอบ
หัวฉีด Wizza แปลงเกษตรกรอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (กุมภาพันธ์-เมษายน 2555)
กรรมวิธี
1 flubendiamide (Takumi 20%WDG)
2. flubendiamide (Takumi 20%WDG)
3. chlorantraniliprole (Prevathon 5.17%SC)
4. chlorantraniliprole (Prevathon 5.17%SC)
5. tolfenpyrad (Hachi Hachi 16%EC)
6.ไม่พ่นสาร
C.V.(%)
1/

อัตราการใช้
(กรัม,มล./
น้า 20 ลิตร)
12
16
40
60
40
-

จานวนต้นคะน้า/1ตารางเมตร(ต้น)
A+B+C
249
226
229
223
258
216
-

%A
3.16
5.13
6.55
3.00
51.94
4.17
-

น้าหนักคะน้าที่จาหน่ายได้
(กิโลกรัม/1ตารางเมตร)
A
A+B
น้าหนัก/พื้นที่1ไร่
0.03 b1/
0.24 cd
390
0.10 b
0.49 b
784
0.07 b
0.34 bc
550
0.03 b
0.27 cd
436
0.78 a
0.99 a
1,584
0.04 b
0.10 d
156
62.38
28.17
-

ค่าเฉลี่ย(จาก 4ซ้า)ที่ตามด้วยอักษรเดียวกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT
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ตารางที่ 3 ต้นทุนการพ่นสารป้องกันกาจัดหนอนใยผัก
กรรมวิธี
1 flubendiamide
(Takumi 20%WDG)
2. flubendiamide
(Takumi 20%WDG)
3. chlorantraniliprole
(Prevathon 5.17%SC)
4. chlorantraniliprole
(Prevathon 5.17%SC)
5. tolfenpyrad
(Hachi Hachi 16%EC)
1/

อัตราการใช้
ราคาสาร1/
(กรัม,มล./ น้า 20 (บาท/กิโลกรัม
ลิตร)
,ลิตร)

ต้นทุน
บาท/20
ลิตร

บาท/ไร่/
ครั้ง2/

ต้นทุนรวม
(พ่นสาร 5 ครั้ง)

12

18,000

216

1,296

6,480

16

18,000

288

1,728

8,640

40

3,000

120

720

3,600

60

3,000

180

1,080

5,400

40

5,400

216

1,296

6,480

ราคาสารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ลิตร/ไร

2/

อัตราการพ่นสารในคะน้าเทียบกับน้ามากประมาณ 120

รายงานผลงานวิจัยประจาปี ๒๕๕๕ สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

