
1. ชุดโครงการวิจัย   : พัฒนาการอารักขาพืช 
 

2. โครงการวิจัย   : ศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช   
 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  : การคัดเลือกสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ 

       (Tobacco whitefly), Bemisia tabaci Gennadius ในพริก 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  : Field Trial on Effectiveness of Some Insecticides  

for Controlling (Tobacco whitefly), Bemisia tabaci 

Gennadius on Chili. 

4. คณะผู้ด าเนินงา 
หัวหน้าการทดลอง : นางสาวสุภางคนา ถิรวุธ   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
ผู้ร่วมงาน  : นายวรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูร  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

    นางสาวสิริกัญญา ขุนวิเศษ  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
    นางสาวสุชาดา สุพรศิลป์  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
    นายสรรชัย  เพชรธรรมรส  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 
5. บทคัดย่อ   

การศึกษาประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Tobacco 
whitefly), Bemisia tabaci Gennadius ในพริก ด าเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกร อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคม  – สิงหาคม 2557 และท าการทดลองซ  าระหว่างเดือนกรกฎาคม  – สิงหาคม 
2558  วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ  า จ านวน 6 กรรมวิธี คือ พ่นสาร buprofezin 40% SC อัตรา 40 
มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร, พ่นสาร pymetrozine 50% WG อัตรา 10 กรัม/น  า 20 ลิตร , พ่นสาร acetamiprid 
20% SP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร, พ่นสาร spiromesifen 24% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และ พ่น
สาร white oil อัตรา 100 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่ใช้สาร ผลการทดลองพบว่ากรรมวิธี
พ่นสาร spiromesifen 24% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาว
ในพริกได้ดีที่สุด 

Abstract 
Efficacy of different insecticides against tobacco whitefly (Bemisia tabaci Gennadius) on 

chili was conducted at the farmer’s chili plantation in Tha muang Districts, Kanchanaburi 
Province during July – August 2014 and repeated during July – August 2015. The experiment 
was designed in RCB with 6 treatments and 4 replications. Five insecticides, viz., buprofezin 
(Napam 40%  SC) at 40 ml/20 l of water, pymetrozine (Plenum 50%  WG) at 10 g/20 l of water, 



acetamiprid (Molan 20% SP) at 20g/20 l of water, spiromesifen (Oberon 24% SC) at 20 ml/20 l of 
water and white oil (White oil 67% EC) at 100 ml/20 l of water were evaluated for their efficacy 
against tobacco whitefly compared with untreated. The results indicated that the most effective 
insecticides to control tobacco whitefly in chili were spiromesifen (Oberon 24% SC). 
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ค าหลัก : พริก, แมลงหวี่ขาวยาสูบ, สารก าจัดแมลง 
 
6. ค าน า    

พริกเป็นพืชผักเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพทั งบริโภคภายในประเทศและส่งออก ปัญหาในการ
ผลิตนอกจากโรคพืชแล้วยังมีปัญหาจากแมลงและไรศัตรูพืช ได้แก่ หนอนแมลงวันผลไม้ท าลายผล ; Bactocera 
latifrons (Hendel), ไรขาวพริก ; Polyphagotarsonemus latus เพลี ยไฟพริก; Scirtothrips dorsalis และ
แมลงหวี่ขาวยาสูบ ; Bemisia tabaci Gennadius ท าให้เกษตรกรต้องพ่นสารป้องกันก าจัดตลอดฤดูปลูก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมลงหวี่ขาวยาสูบ ซึ่งเป็นพาหะน าโรคใบหงิกเหลืองของพริก (Yellow Leaf Curl Disease) 
โรคนี เกิดจากไวรัสใบหงิกเหลืองพริก (Pepper yellow leaf curl virus, PeYLCV) พบระบาดในแหล่งปลูกพริก
ทั่วไปของประเทศโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี และจากการส ารวจในปี 2555 พบการระบาดของโรคขยายวงกว้างขึ นในพื นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง
ท าสร้างความเสียหายต่อการปลูกพริกอย่างรุนแรง กลุ่มวิจัยโรคพืชรายงานว่าโรคนี มักพบระบาดในฤดูแล้ง โดยมี
แมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะน าโรค ไม่สามารถถ่ายทอดโดยวิธีกลและผ่านทางเมล็ด  โดยพริกจะแสดงอาการใบ
ด่างหงิกเหลือง เป็นขีดหรือหย่อมโปร่งแสงระหว่างเส้นใบ บางครั งเส้นใบย่อยมีสีเหลืองและสานเป็นร่างแหบริเวณ
โคนใบ ใบโค้งงอ หงิกย่น บิดเบี ยว ยอดเป็นกระจุก ต้นแคระแกร็น ผลด่างบิดเบี ยวและมีขนาดเล็กผิดปกติ ท า
ให้ผลผลิตลดลงประมาณ 80% (ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร, 2552)  

แมลงหวี่ขาวยาสูบ ; Bemisia tabaci Gennadius (Tobacco Whitefly) เป็นแมลงที่ อยู่ ในอันดับ 
Hemiptera อันดับย่อย Sternorrhycha วงศ์ Aleyrodidae เป็นศัตรูพืชโดยทั งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน  า
เลี ยงจากต้นพืช อีกทั งยังเป็นพาหะของเชื อไวรัสใบหด (tobacco leaf curl virus) ซึ่งเป็นโรคส าคัญของใบยาสูบ 
และยังพบในพืชอาหารหลายชนิด ได้แก่ กะเพรา กุหลาบ มะเขือเปราะ พืชตระกูลแตง มะเขือเทศ มันฝรั่ง และ
พืชผักต่างๆ     (สมชัย, 2550) 

สุเทพและคณะ (2553) รายงานว่าสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบใน
ผักชีฝรั่ง คือ buprofezin (Napam 40%SC หรือ Award 40%SC) อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร รองลงมาคือ 
dinotefuran (Starkle 10%SL) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ส่วน imidacloprid (Provado 70%WG) และ 
thiamethoxam (Actara 25%WG) อัตรา 5 และ 5 กรัม/น  า 20 ลิตร ตามล าดับ มีประสิทธิภาพปานกลาง แต่
การพ่นสารทุกกรรมวิธีไม่สามารถป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวระยะตัวอ่อนได้ 100 %  



สุเทพและพวงผกา (2553) รายงานว่าสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวทั ง
ระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยในกะเพรา คือ buprofezin (Napam 40%SC) และ imidacloprid (Provado 
70%WG) อัตรา 20-40 มิลลิลิตรและ 6-12 กรัม/น  า 20 ลิตร ตามล าดับ ส่วน dinotefuran (Starkle 10%SL) 
และ thiamethoxam (Actara 25%WG) อัตรา 15-20 มิลลิลิตรและ6-12 กรัม/น  า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพปาน
กลางสามารถป้องกันก าจัดได้เฉพาะตัวเต็มวัย นอกจากนี พบว่าสารที่เป็นผลพลอยได้จากการสกัดน  ามันปิโตรเลียม 
ได้แก่ white oil (White oil 67 %EC) และ petroleum oil (SK-99 83.9% EC) อัตราการใช้เท่ากันคือ 100-
150 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพปานกลาง สามารถป้องกันก าจัดได้เฉพาะตัวเต็มวัย สามารถแนะน าสาร
ชนิดและอัตราดังกล่าวข้างต้นในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบในกะเพรา หรือกลุ่มพืชใกล้เคียงกันเช่น 
โหระพา หรือแมงลัก ได้ ทั งนี กรณีการระบาดไม่รุนแรงให้ใช้อัตราต่ า แต่ถ้าสภาพการระบาดรุนแรงควรใช้อัตราสูง 
ควรสลับกลุ่มสารตามกลไกการออกฤทธิ์ โดยใช้สารที่มีกลไกการออกฤทธิ์เหมือนกันติดต่อกันไม่เกิน 2 ครั ง 

ในปัจจุบันยังไม่มีค าแนะน าในการเลือกใช้สารรวมถึงอัตราที่เหมาะสมในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวใน
พริก ดังนั นกลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชจึงท าการคัดเลือกสารฆ่าแมลง อัตราการใช้สารที่มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัยและประหยัด คุ้มค่ากับการลงทุนในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบซึ่งเป็นพาหะน า
โรคใบหงิกเหลืองของพริก เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและแนะน าเกษตรกรต่อไป 
7. วิธีด าเนินการ: 

- อุปกรณ์   
1. แปลงพริก ขนาดแปลงย่อย 5.2 x 8 เมตร จ านวน 24 แปลง 
2. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน  าประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวง 
3. สารก าจัดแมลง buprofezin 40%  SC, pymetrozine 50%  WG, acetamiprid 20%  SP, 

  spiromesifen 24% SC, white oil 67% EC 
4. สารป้องกันก าจัดโรคพืช 
5. สารจับใบ 
6. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ, วัดความชื นสัมพัทธ์, วัดความเร็วลมและนาฬิกาจับเวลา 
7. ชุดพ่นสารและอุปกรณ์อ่ืนๆ 
 
- วิธีการ   
: วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ  า จ านวน 6 กรรมวิธี ดังนี  
1. พ่นสาร buprofezin 40% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
2. พ่นสาร pymetrozine 50% WG อัตรา 10 กรัม/น  า 20 ลิตร 
3. พ่นสาร acetamiprid 20% SP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร 
4. พ่นสาร spiromesifen 24% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
5. พ่นสาร white oil 67% EC อัตรา 100 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
6. ไม่ใช้สารฆ่าแมลง 



ส ารวจการระบาดของแมลงหวี่ขาวในพริก โดยแบ่งแปลงเป็นแปลงย่อยขนาด 5.28 เมตร จ านวน 24 
แปลงย่อย ท าการตรวจนับตัวอ่อนและตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาว บริเวณใต้ใบจ านวน 5 ใบต่อต้น โดยสุ่มบริเวณยอด 
1 ใบ กลางล าต้น  2 ใบ และส่วนล่างของล าต้น 2 ใบ โดยนับจ านวนทั งหมด 20 ต้นต่อแปลงย่อย ก่อนการพ่นสาร
ทุกครั ง และหลังพ่นสาร 3 , 5 และ 7 วัน ท าการพ่นสารเมื่อพบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ยจ านวน 2 ตัวต่อต้น เว้น
ระยะห่างของการพ่นสารตามการระบาดของแมลงหวี่ขาว 

บันทึกจ านวนแมลงหวี่ขาวทั งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย  บันทึกชนิดและจ านวนศัตรูธรรมชาติ  บันทึก
อาการเกิดพิษของพืชเนื่องจากสารฆ่าแมลง วิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง น าข้อมูลจ านวนแมลงมาวิเคราะห์ผล
ทางสถิติ  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ประสิทธิ ภาพแต่ละกรรมวิธีตามแบบของ 
Henderson-Tilton (Püntener, 1992) โดยใช้สูตรค านวณดังนี  

         Efficacy % = (1 - 
n in C before treatment × n in T after treatment 

 

n in C after treatment × n in T before treatment 
 

) × 100 

 
หมายเหตุ n  =  Insect population 

T   = Treated 
C  =  Control 

 
8. เวลาและสถานที่:   

ด าเนินการทดลองที่แปลงพริกของเกษตรกร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึง
สิงหาคม 2557 และท าการทดลองซ  าระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2558 

9. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง: 

ปี 2557  (Table 1) 
จากผลการพ่นสารทดลองด้วยกรรมวิธีต่างๆ พบว่า  
ก่อนพ่นสารทดลอง พบจ านวนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 1.95 – 2.60 ตัว/ต้น ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

ระหว่างกรรมวิธี 
หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 จ านวน 3 วัน พบว่ากรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวนแมลงหวี่ขาวอยู่ระหว่าง 

0.99 – 2.36 ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร pymetrozine 50% 
WG อัตรา 10 กรัม/น  า 20 ลิตร พบจ านวนแมลงหวี่ขาวน้อยที่สุดเฉลี่ย 0.99 ตัว/ต้น ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีพ่นสาร spiromesifen 24% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร white oil อัตรา 100 
มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตรและกรรมวิธีไม่ใช้สารฆ่าแมลงที่พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 1.19 , 2.01 และ 1.46 ตัว/ต้น 
ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร 



acetamiprid 20% SP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 2.36 และ 2.26 ตัว/ต้น ตามล าดับ ไม่
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร white oil อัตรา 100 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตรและกรรมวิธีไม่ใช้สารฆ่าแมลง 

หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 จ านวน 5 วัน พบว่ากรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวนแมลงหวี่ขาวอยู่ระหว่าง 
1.10 – 1.40 ตัว/ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบแมลงหวี่ขาว
เฉลี่ย 2.78 ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40% SC 
อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร pymetrozine 50% WG อัตรา 10 กรัม/น  า 20 ลิตร, กรรมวิธี
พ่นสาร acetamiprid 20% SP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร spiromesifen 24% SC อัตรา 20 
มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และ กรรมวิธีพ่นสาร white oil อัตรา 100 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 
1.33, 1.10, 1.38, 1.24 และ 1.40 ตัว/ต้น ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่น
สาร 

หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 จ านวน 7 วัน กรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวนแมลงหวี่ขาวอยู่ระหว่าง 1.66 – 
4.25 ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40% SC อัตรา 
40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร pymetrozine 50% WG อัตรา 10 กรัม/น  า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร 
acetamiprid 20%  SP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร , กรรมวิธีพ่นสาร spiromesifen 24%  SC อัตรา 20 
มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตรและ กรรมวิธีพ่นสาร white oil อัตรา 100 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 
2.55, 1.66, 3.50, 1.74 และ 4.25 ตัว/ต้น ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี ส่วนกรรมวิธี
ไม่พ่นสาร พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 5.24 ตัว/ต้น ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40% 
SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร acetamiprid 20% SP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร และ 
กรรมวิธีพ่นสาร white oil อัตรา 100 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 

การพ่นสารครั้งที่ 2 เป็นการพ่นสารห่างจากครั งที่ 1 เป็นเวลา 7 วัน โดยใช้ข้อมูลแมลงหวี่ขาวหลังการ
พ่นสารครั งที่ 1 จ านวน 7 วัน เป็นข้อมูลก่อนการพ่นสารครั งที่ 2 ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธี 
จึงวิเคราะห์ข้อมูลหลังการพ่นสารครั งที่ 2 ด้วย Analysis of Covariance 

หลังการพ่นสารครั้งที่ 2 จ านวน 3 วัน พบว่ากรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวนแมลงหวี่ขาวอยู่ระหว่าง 
0.39 – 1.61 ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร spiromesifen 24% 
SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตรและ กรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
พบจ านวนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 0.39 และ 0.55 ตัว/ต้น ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
กับกรรมวิธีไม่ใช้สาร และกรรมวิธีพ่นสาร acetamiprid 20% SP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร ที่พบแมลงหวี่ขาว
เฉลี่ย 2.16 และ 1.30 ตัว/ต้น ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร pymetrozine 50% WG อัตรา 10 กรัม/น  า 20 
ลิตร และ กรรมวิธีพ่นสาร white oil อัตรา 100 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร พบจ านวนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 1.46 และ 
1.61 ตัว/ต้น ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/
น  า 20 ลิตรและกรรมวิธีพ่นสาร spiromesifen 24% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร รวมถึงไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารอีกด้วย 



หลังการพ่นสารครั้งที่ 2 จ านวน 5 วัน พบว่ากรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวนแมลงหวี่ขาวอยู่ระหว่าง 
0.64 – 2.24 ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40% 
SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร , กรรมวิธีพ่นสาร pymetrozine 50% WG อัตรา 10 กรัม/น  า 20 ลิตร , 
กรรมวิธีพ่นสาร acetamiprid 20% SP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร spiromesifen 24% SC 
อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 0.64 , 1.26, 1.05, และ 0.69 ตัว/ต้น ตามล าดับ ซึ่งน้อย
กว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สาร ที่พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 2.38 ตัว/ต้น ส่วนกรรมวิธี
พ่นสาร white oilอัตรา 100 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 2.24 ตัว/ต้น ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่ใช้สาร 

หลังการพ่นสารครั้งที่ 2 จ านวน 7 วัน พบว่ากรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวนแมลงหวี่ขาวอยู่ระหว่าง 
0.34 – 0.93 ตัว/ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่พบแมลงหวี่ขาว
เฉลี่ย 1.98 ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40% SC 
อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร pymetrozine 50% WG อัตรา 10 กรัม/น  า 20 ลิตร, กรรมวิธี
พ่นสาร acetamiprid 20% SP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร spiromesifen 24% SC อัตรา 20 
มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และ กรรมวิธีพ่นสาร white oil อัตรา 100 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 
0.73, 0.63, 0.34, 0.39 และ 0.93 ตัว/ต้น ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธีที่ มีการพ่น
สาร  

    
เปอรเซ็นตประสิทธิภาพการปองกันก าจัดของสารฆาแมลง  

หลังพนสารครั้งที่ 1 จ านวน 3 วัน พบวาทุกกรรมวิธีที่มีการพนสารมีประสิทธิภาพต่ ากว่า 50%  
หลังพนสารครั้งที่ 1 จ านวน 5 วัน พบวาสารที่แสดงประสิทธิภาพในการปองกันก าจัดแมลงหวี่ขาวไดดี

ที่ สุ ด คื อ  spiromesifen  โด ยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท ากั บ  56.66%  รอ งล งม าคื อ  buprofezin, white oil, 
acetamiprid, และpymetrozine โดยมีประสิทธิภาพเทากับ 54.25, 53.51, 53.28 และ 51.30% ตามล าดับ  

หลังพนสารครั้งที่ 1 จ านวน 7 วัน พบวาสารที่แสดงประสิทธิภาพในการปองกันก าจัดแมลงหวี่ขาวไดดี
ที่สุดคือ spiromesifen  โดยมีประสิทธิภาพเทากับ 67.73% รองลงมาคือ pymetrozine และ buprofezin โดย
มีประสิทธิภาพเทากับ 61.01 และ 53.47 % ตามล าดับ ส่วนสาร acetamiprid และ white oil มีประสิทธิภาพ
ต่ ากว่า 50% 

หลังพนสารครั้งที่ 2 จ านวน 3 วัน พบวาทุกกรรมวิธีที่มีการพนสารมีประสิทธิภาพต่ ากว่า 50% 
หลังพนสารครั้งที่ 2 จ านวน 5 วัน พบวาทุกกรรมวิธีที่มีการพนสารมีประสิทธิภาพต่ ากว่า 50%  
หลังพนสารครั้งที่ 2 จ านวน 7 วัน พบวาสารที่แสดงประสิทธิภาพในการปองกันก าจัดแมลงหวี่ขาวไดดี

ที่สุดคือ acetamiprid  เทากับ 74.29% ส่วนการพนสารกรรมวิธีอ่ืนๆ มีประสิทธิภาพต่ ากว่า 50% 
 
 
  



ปี 2558  (Table 2) 
จากผลการพ่นสารทดลองด้วยกรรมวิธีต่างๆ พบว่า  
ก่อนพ่นสารทดลอง พบจ านวนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 2.15 – 2.40 ตัว/ต้น ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

ระหว่างกรรมวิธี 
หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 จ านวน 3 วัน พบว่ากรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวนแมลงหวี่ขาวอยู่ระหว่าง 

1.10 – 2.46 ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร pymetrozine 50% 
WG อัตรา 10 กรัม/น  า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร spiromesifen 24% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร 
พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 1.10 และ 1.24 ตัว/ต้น ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ที่พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 2.26 ตัว/ต้น ส่วน
กรรมวิธีพ่นสาร white oil อัตรา 100 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และ acetamiprid 20% SP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 
ลิตร พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 2.43 และ 2.46 ตัว/ต้น ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารฆ่าแมลง
ที่พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 2.96 ตัว/ต้น  

หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 จ านวน 5 วัน พบว่ากรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวนแมลงหวี่ขาวอยู่ระหว่าง 
1.06 – 1.65 ตัว/ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบแมลงหวี่ขาว
เฉลี่ย 2.85 ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร pymetrozine 50% 
WG อัตรา 10 กรัม/น  า 20 ลิตร พบจ านวนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 1.06 ตัว/ต้น ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีพ่นสาร spiromesifen 24% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ที่พบจ านวนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 1.15 
ตัว/ต้น ส าหรับกรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40%  SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร , กรรมวิธีพ่นสาร 
acetamiprid 20% SP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร, และ กรรมวิธีพ่นสาร white oil อัตรา 100 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิตร พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 1.24 , 1.24 และ 1.65 ตัว/ต้น ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่าง
กรรมวิธี 

หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 จ านวน 7 วัน กรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวนแมลงหวี่ขาวอยู่ระหว่าง 1.44 
– 4.16 ตัว/ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 
5.15 ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบว่า กรรมวิธีพ่นสาร spiromesifen 24% SC 
อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร พบจ านวนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 1.44 ตัว/ต้น ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีพ่นสาร pymetrozine 50% WG อัตรา 10 กรัม/น  า 20 ลิตร ที่พบจ านวนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 1.54 ตัว/
ต้น ส าหรับกรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40%  SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร 
acetamiprid 20% SP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร พบจ านวนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 2.35 และ 2.46  ตัว/ต้น 
ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร white oil อัตรา 100 มิลลิลิตร/
น  า 20 ลิตร ที่พบจ านวนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 4.16 ตัว/ต้น  

การพ่นสารครั้งที่ 2 เป็นการพ่นสารห่างจากครั งที่ 1 เป็นเวลา 7 วัน โดยใช้ข้อมูลแมลงหวี่ขาวหลังการ
พ่นสารครั งที่ 1 จ านวน 7 วัน เป็นข้อมูลก่อนการพ่นสารครั งที่ 2 ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธี 
จึงวิเคราะห์ข้อมูลหลังการพ่นสารครั งที่ 2 ด้วย Analysis of Covariance 



หลังการพ่นสารครั้งที่ 2 จ านวน 3 วัน กรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวนแมลงหวี่ขาวอยู่ระหว่าง 0.43 
– 2.64 ตัว/ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ พ่นสาร ที่พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 
3.16 ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบว่า กรรมวิธีพ่นสาร spiromesifen 24% SC 
อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร พบจ านวนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 0.43 ตัว/ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่าง
ทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร pymetrozine 50%  WG อัตรา 10 กรัม/น  า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร 
acetamiprid 20% SP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร ที่พบจ านวนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 1.34 และ 1.55  ตัว/ต้น 
ตามล าดับ ตามด้วยกรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร 
white oil อัตรา 100 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ที่พบจ านวนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 2.15 และ 2.64  ตัว/ต้น ตามล าดับ  

หลังการพ่นสารครั้งที่ 2 จ านวน 5 วัน กรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวนแมลงหวี่ขาวอยู่ระหว่าง 0.64 
– 2.44 ตัว/ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 
3.25 ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร spiromesifen 24% SC 
อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร พบจ านวนแมลงหวี่ขาวเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 0.64 ตัว/ต้น ตามด้วยกรรมวิธีพ่นสาร 
buprofezin 40% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร , กรรมวิธีพ่นสาร pymetrozine 50% WG อัตรา 10 
กรัม/น  า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร acetamiprid 20% SP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร 
white oil อัตรา 100 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ซึ่งพบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 1.16 , 1.28, 1.28, และ 2.44 ตัว/ต้น 
ตามล าดับ  

หลังการพ่นสารครั้งที่ 2 จ านวน 7 วัน กรรมวิธีที่มีการพ่นสารพบจ านวนแมลงหวี่ขาวอยู่ระหว่าง 0.33 
– 1.23 ตัว/ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 
2.36 ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่มีการพ่นสาร พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร acetamiprid 20% SP อัตรา 
20 กรัม/น  า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร spiromesifen 24% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร พบจ านวน
แมลงหวี่ขาวเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 0.33 และ 0.40 ตัว/ต้น ตามล าดับ ตามด้วยกรรมวิธีพ่นสาร pymetrozine 50% 
WG อัตรา 10 กรัม/น  า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร และ
กรรมวิธีพ่นสาร white oil อัตรา 100 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ซึ่งพบแมลงหวี่ขาวเฉลี่ย 0.56, 0.63 และ 1.23 ตัว/
ต้น ตามล าดับ  
 
เปอรเซ็นตประสิทธิภาพการปองกันก าจัดของสารฆาแมลง  

หลังพนสารครั้งที่ 1 จ านวน 3 วัน พบวาสารที่แสดงประสิทธิภาพในการปองกันก าจัดแมลงหวี่ขาวไดดี
ที่สุดคือ pymetrozine  โดยมีประสิทธิภาพเทากับ 60.25% รองลงมาคือ spiromesifen โดยมีประสิทธิภาพเท
ากับ 57.55% สวนการพนสารกรรมวิธีอ่ืนๆ มีประสิทธิภาพต่ ากว่า 50% 

หลังพนสารครั้งที่ 1 จ านวน 5 วัน พบวาสารที่แสดงประสิทธิภาพในการปองกันก าจัดแมลงหวี่ขาวไดดี
ที่สุดคือ  pymetrozine  โดยมีประสิทธิภาพเทากับ 60.21% รองลงมาคือ spiromesifen, acetamiprid, 
buprofezin โดยมีป ระสิทธิภ าพ เท ากับ  59.12, 58.30 และ 55.92% ตามล าดั บ  ส่ วนสารwhite oil มี
ประสิทธิภาพต่ ากว่า 50% 



หลังพนสารครั้งที่ 1 จ านวน 7 วัน พบวาสารที่แสดงประสิทธิภาพในการปองกันก าจัดแมลงหวี่ขาวไดดี
ที่สุดคือ  spiromesifen  โดยมีประสิทธิภาพเทากับ 71.67% รองลงมาคือ pymetrozine, acetamiprid, 
buprofezin โดยมีประสิทธิภาพเทากับ  68.01, 54.22 และ 53.77 %  ตามล าดับ  ส่ วนสารwhite oil มี
ประสิทธิภาพต่ ากว่า 50% 

หลังพนสารครั้งที่ 2 จ านวน 3 วัน พบวาสารที่แสดงประสิทธิภาพในการปองกันก าจัดแมลงหวี่ขาวไดดี
ที่สุดคือ spiromesifen โดยมีประสิทธิภาพเทากับ 51.33%  สวนการพนสารกรรมวิธีอ่ืนๆ มีประสิทธิภาพต่ ากว่า 
50% 

หลังพนสารครั้งที่ 2 จ านวน 5 วัน พบวาทุกกรรมวิธีที่มีการพนสารก มีประสิทธิภาพต่ ากว่า 50%  
หลังพนสารครั้งที่ 2 จ านวน 7 วัน พบวาสารที่แสดงประสิทธิภาพในการปองกันก าจัดแมลงหวี่ขาวไดดี

ที่สุดคือ acetamiprid  เทากับ 70.73% รองลงมาคือ buprofezin, spiromesifen, pymetrozine, และwhite 
oil โดยมีประสิทธิภาพเทากับ 41.50, 54.22 และ 53.77% ตามล าดับ ส่วนสารwhite oil มีประสิทธิภาพต่ ากว่า 
50% 
 
ต้นทุนการใช้สารฆ่าแมลง (Table 3) 

เมื่อพิจารณาต้นทุนการใช้สารฆ่าแมลงโดยค านวณจากอัตราพ่น 80ลิตรต่อไร่ พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร 
white oil อัตรา 100 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร มีต้นทุนต่ าที่สุดคือ 60 บาท/ครั ง/ไร่ กรรมวิธีพ่นสารที่มีต้นทุนต่ า
รองลงมากรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร acetamiprid 
20% SP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร pymetrozine 50% WG อัตรา 10 กรัม/น  า 20 ลิตรและ 
กรรมวิธีพ่นสาร spiromesifen 24% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร ซึ่งมีต้นทุน 136, 224, 230 และ 232 
บาท/ครั ง/ไร่ ตามล าดับ 

จากการทดลองในครั งนี พบว่า สาร spiromesifen มีประสิทธิภาพในการปองกันก าจัดแมลงหวี่ขาวได้ดี
ที่สุด แต่เมื่อมองถึงต้นทุนการผลิตพบว่าส าหรับสาร spiromesifen มีต้นทุนสูงที่สุด คือประมาณ 232 บาท/ไร
ครั ง ซึ่งสาร spiromesifen มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั งเอนไซม์ acetyl CoA carboxylase โดยยับยั งกระบวนการ
สังเคราะห์ไขมันโดยเฉพาะการสร้าง triglycerides และ fatty acids ออกฤทธิ์แบบสัมผัสตาย นอกจากนี ยังมีผล
ต่อการวางไข่ และอัตราการฟักของไข่อีกด้วย (สุเทพ, ม.ป.ป.) รองลงมาคือสาร pymetrozine เมื่อมองถึงต้นทุน
การผลิตพบว่าค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน คือประมาณ 230 บาท/ไร ครั ง โดยสาร pymetrozine  มีกลไกการออก
ฤทธิ์ยับยั งการกินอาหารของแมลง โดยจะท าให้กล้ามเนื อส่วนปากของแมลงอ่อนแรง ไม่สามารถกินอาหารได้ ท า
ให้แมลงตายในที่สุด (สุเทพ, ม.ป.ป.) ส าหรับสาร buprofezinในการทดลองนี พบว่ามีประสิทธิภาพในการปองกัน
ก าจัดแมลงหวี่ขาวไดคอนขางดี โดยต้นทุนการผลิตไม่สูงมากนัก คือประมาณ 136 บาท/ไร ครั ง ซึ่งสอดคล้องกัน
กับการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวและหนอนชอนใบในผักสวนครัว ได้แก่ กะเพรา 
โหระพา และแมงลัก (สุเทพและพวงผกา, 2553) ที่พบว่าสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลง
หวี่ขาวทั งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยในกะเพรา ได้แก่ buprofezin (Napam 40%SC และ imidacloprid 
(Provado 70%WG) อัตรา 20-40 มล. และ 6-12 /กรัมน  า 20 ลิตร ส่วนสาร acetamiprid มีประสิทธิภาพใน



การก าจัดแมลงหวี่ขาวปานกลางซึ่งสอดคล้องกันกับการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวในผัก
สวนครัว ที่รายงานว่าสาร dinotefuran (Starkle 10%SL) และ thiamethoxam (Actara 25%WG) ซึ่งเป็นสาร
ในกลุ่ม neonicotinoids เช่นเดียวกันกับสาร acetamiprid มีประสิทธิภาพในการก าจัดแมลงหวี่ขาวได้ปานกลาง
โดยป้องกันก าจัดได้เฉพาะตัวเต็มวัยเท่านั น (สุเทพและพวงผกา, 2553) ส าหรับสาร white oil มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวค่อนข้างต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับสารก าจัดแมลงกลุ่มอ่ืนๆ  การน าสาร white oil ไป
ใช้จึงอาจน าไปใช้ร่วมกับสารก าจัดแมลงชนิดอ่ืนในลักษณะของสารเสริมประสิทธิภาพเพ่ือไปเสริมฤทธิ์ทาง
กายภาพของสารเคมนีั นๆ เชน การจับใบพืช การเพ่ิมการแทรกซึมเขาสู่ผนังล าตัวของแมลง เปนตน   

จากการทดลองเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ปริมาณฝน มีผลต่อปริมาณของแมลงหวี่ขาว อีกทั ง
ยังอาจมีส่วนท าให้ประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดแมลงที่ฉีดพ่นลดน้อยลงอีกด้วย จากการสังเกตขณะท าการ
ทดลองพบว่า แปลงพริกที่มีวัชพืชขึ นปกคลุมบริเวณโคนต้นหรือบริเวณด้านข้างแปลงจะมีปริมาณแมลงหวี่ขาวที่
มากกว่าแปลงพริกที่ไม่มีวัชพืช อีกทั งวัชพืชบางชนิดยังเป็นพืชอาศัยของแมลงหวี่ขาวอีกด้วย ดังนั นการก าจัด
วัชพืชในแปลงพริกจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดประชากรแมลงหวี่ขาวในแปลงลงได้ 



Table 1. Number of whiteflies per plant in different treatments on chili.  (July-August 2014). 

Treatment 

Application rate 
 (g/ml per 20 l of 

water) 

Average number of whiteflies per plant1/ 

Before After 1st Treatment After 2nd Treatment 

1st Treatment 3 DAT 5 DAT 7 DAT 3 DAT 5 DAT 7 DAT 

1. buprofezin 40% SC 40 ml 2.51 2.36 b 1.33 a 2.55 ab 0.55 a 0.64 a 0.73 a 

2. pymetrozine 50% WG 20 g 1.95 0.99 a 1.10 a 1.66 a 1.46 ab 1.26 a 0.63 a 

3. acetamiprid 20% SP 20 g 2.55 2.26 b 1.38 a 3.50 ab 1.30 b 1.05 a 0.34 a 

4. spiromesifen 24% SC 20 ml 2.47 1.19 a 1.24 a 1.74 a 0.39 a 0.69 a 0.39 a 

5. white oil 100 ml 2.60 2.01 ab 1.40 a 4.25 ab 1.61 ab 2.24 b 0.93 a 

6. Untreated  - 2.40 1.46 ab 2.78 b 5.24 b 2.16 b 2.38 b 1.98 b 

CV% 36.1 38.2 36.7 54.5 44.1 60.9 73.3 

RE% - - - - 35.2 54.1 39.4 
 

1/ Means with in the same column followed by the same letter are not significantly at different α< 0.05, according to Duncan’s tests. Each 

value represents the mean of four replications. 

 

 



 

Table 2. Number of whiteflies per plant in different treatments on chili.  (July-August 2015). 
 

Treatment 

Application rate 
 (g/ml per 20 l of 

water) 

Average number of whiteflies per plant 

Before After 1st Treatment After 2nd Treatment 

1st Treatment 3 DAT 5 DAT 7 DAT 3 DAT 5 DAT 7 DAT 

1. buprofezin 40% SC 40 ml 2.27 2.26 b 1.24 ab 2.35 b 2.15 c 1.16 ab 0.63 ab 

2. pymetrozine 50% WG 20 g 2.15 1.10 a 1.06 a 1.54 a 1.34 b 1.28 ab 0.56 ab  

3. acetamiprid 20% SP 20 g 2.40 2.46 bc 1.24 ab 2.46 b 1.55 b 1.28 ab  0.33 a  

4. spiromesifen 24% SC 20 ml 2.27 1.24 a 1.15 a 1.44 a 0.43 a 0.64 a 0.40 a 

5. white oil 100 ml 2.35 2.43 bc 1.65 b 4.16 c 2.64 c 2.44 b 1.23 b 

6. Untreated  - 2.30 2.96 c 2.85 c 5.15 d 3.16 d 3.25 c 2.36 c 

CV% 21.2 32.1 23.5 51.3 34.6 40.1 56.8 

RE% - - - - 38.6 42.5 52.3 

 
1/ Means with in the same column followed by the same letter are not significantly at different α< 0.05, according to Duncan’s tests. Each 

value represents the mean of four replications. 

 

 



 
 
Table 3. Average cost of insecticides per Rai for controlling Tobacco whitefly (Bemisia tabaci Gennadius) on Chili.  
 

Insecticides Package 
Cost/unit1/ 

(Bath) 
Application rate 

(g/ml per 20 l of water) 
Cost 

(Bath/Rai/1 time2/) 

1. buprofezin 40% SC 1,000 ml 850 40 ml 136 

2. pymetrozine 50% WG 200 g 575 10 g 230 

3. acetamiprid 20% SP 100 g 280 20 g 224 

4. spiromesifen 24% SC 500 ml 1,450 20 ml 232 

5. white oil 67% EC 1,000 ml 150 100 ml 60 
 

1/ Price of insecticides at July 2014 
2/ Spray volume at 80 liters/Rai (1,600 m2) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ:   
ผลการทดลองพบว่ากรรมวิธีพ่นสาร spiromesifen 24%  SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร มี

ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวในพริกได้ดีที่สุด รองลงมาคือสาร pymetrozine 50% WG อัตรา 
10 กรัม/น  า 20 ลิตร ส าหรับสาร buprofezin 40% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร , สาร acetamiprid 
20% SP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพปานกลาง ส่วนสาร white oil อัตรา 100 มิลลิลิตร/น  า 20 
ลิตร พบว่าประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับสารก าจัดแมลงกลุ่มอ่ืนๆ  
ดังนั นการน าสาร white oil ไปใช้จึงอาจน าไปใช้ร่วมกับสารก าจัดแมลงชนิดอ่ืน ในลักษณะของสารเสริม
ประสิทธิภาพ จากการทดลองในครั งนี ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลงไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ (Phytotoxicity) ต่อ
ต้นพริกทั ง 2 การทดลอง ส าหรับการพ่นสารฆ่าแมลงให้มีประสิทธิภาพดีนั น ควรพ่นให้ทั่วทั งต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริเวณใบล่างเนื่องจากมักพบแมลงหวี่ขาวทั งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยบริเวณใบล่างใกล้โคนต้น  โดยควรหงายหัวฉีด
ขึ นเล็กน้อยและส่ายหัวฉีดเบาๆเพ่ือให้ละอองสารฆ่าแมลงเข้าสู่บริเวณด้านใต้ใบพืช เกษตรกรควรหมั่นส ารวจการ
ระบาดของแมลงหวี่ขาวถ้าเริ่มพบการระบาดควรรีบพ่นสารฆ่าแมลงทันที รวมทั งควรหมั่นดูแลก าจัดวัชพืชที่ขึ น
ภายในบริเวณแปลงปลูกเพ่ือลดจ านวนประชากรแมลงหวี่ขาว 

 
10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์: 

ได้ชนิดและอัตราการใช้สารในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบในพริกเพ่ือน าไปใช้แนะน าให้แก่
เกษตรกรต่อไป 
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