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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย :  - 

2. โครงการวิจัย :  การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชที่ต้านทานต่อสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

กิจกรรม :  การศึกษาความต้านทานและการจัดการความต้านทานศัตรูพืชในพืชบริโภคและพืช

อาหาร สัตว์ 

3. ชื่อการทดลอง :  ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis ที่ท าลายพริก 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

   ผู้ร่วมงาน               สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

   ศรีจ านรรจ์ ศรีจันทรา  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
  

5. บทคัดย่อ    

เพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood เป็นแมลงศัตรูส าคัญท่ีท าลายพริก และยังสามารถ

ต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้หลายชนิด จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความต้านทานในการป้องกัน

ก าจัดแมลงชนิดนี้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความต้านทานและความเป็นพิษของสารฆ่าแมลง

ในเพลี้ยไฟพริกท่ีท าลายพริกในแปลงเกษตรกรที่ต าบลพระแท่น และต าบลดอนชะเอม อ าเภอท่ามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี และท่ีอ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยใช้ใบพริกที่ถูก

ชุบด้วยสารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ  ที่ความเข้มข้นตามอัตราแนะน าและที่ความเข้มข้น 2 เท่าของอัตราแนะน า 

คือ imidacloprid 8, 16 กรัม/น้ า 20 ลิตร, spinetoram 10, 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, emamectin 

benzoate 30, 60 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, abamectin 40, 80 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, fipronil 40, 80 

มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, carbosulfan 50, 100 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, lambda cyhalothrin 40, 80 

มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, cyantraniliprole 40, 80 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, tolfenpyrad 40, 80 มิลลิลิตร/

น้ า 20 ลิตร และ chlorfenapyr 30, 60 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร แล้วน าไปให้เพลี้ยไฟพริกจากแปลงพริก

ของเกษตรกรดูดกิน บันทึกเปอร์เซ็นต์การตายหลังจากให้เพลี้ยไฟดูดกินเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ผลการ

ทดลองพบว่าสารฆ่าแมลงซึ่งท าให้เพลี้ยไฟตายตั้งแต่ 60-70% ขึ้นไปที่ความเข้มข้นตามอัตราแนะน าและ

ที่ความเข้มข้น 2 เท่าของอัตราแนะน าในเพลี้ยไฟพริกจากต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี คือ spinetoram, emamectin benzoate และ chlorfenapyr จากต าบลดอนชะเอม อ าเภอ
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ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี คือ spinetoram และ chlorfenapyr และจากอ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุร ี

คือ imidacloprid,  spinetoram, emamectin benzoate, fipronil และ carbosulfan สารฆ่าแมลงที่

มีความเป็นพิษสูงต่อเพลี้ยไฟพริกที่ท าลายพริกสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการความต้านทานโดย

การใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียนในแปลงพริก  

ค าส าคัญ: สารฆ่าแมลง  ความเป็นพิษ  เพลี้ยไฟพริก พริก 

Abstract  

Chili thrips, Scirtothrips dorsalis Hood, are important pest damaging chili and 

showing resistance to many insecticides. Insecticide resistance management should be 

implemented for controlling this insect. The purpose of this research was to evaluate 

resistance and toxicity of insecticides affecting mortality of chili thrips, Scirtothrips dorsalis 

Hood, damaging chili in farmers’ fields at Tambon Phra Thaen and Tambon Don Cha Em, 

Tha Maka district, Kanchanaburi province and Wat Pleng district, Ratchaburi province. The 

experiments were conducted in laboratory using chili leaves dipped in various insecticides 

at their recommended dose and at 2-fold of their recommended dose; imidacloprid 8, 

16g/20 L, spinetoram 10, 20ml/20 L, emamectin benzoate 30, 60ml/20 L, abamectin 40, 

80ml/20 L, fipronil 40, 80ml/20 L, carbosulfan 50, 100ml/20 L, lambda cyhalothrin 40, 

80ml/20 L, cyantraniliprole 40, 80ml/20 L, tolfenpyrad 40, 80ml/20 L and chlorfenapyr 

30, 60ml/20 L; and then fed to the chili thrips collected from farmers’ chili fields. The 

mortality percentage was recorded after feeding for 48 hr. The results revealed that the 

insecticides causing at least 60-70% mortality at their recommended dose and at 2-fold 

of their recommended dose in thrips from Tambon Phra Thaen, Tha Maka district was 

spinetoram, emamectin benzoate and chlorfenapyr and from Tambon Don Cha Em, Tha 

Maka district was spinetoram and chlorfenapyr but from Wat Pleng district was 

imidacloprid,  spinetoram, emamectin benzoate, fipronil and carbosulfan. High toxicity 

insecticides against chili thrips damaging chili could be used in resistance management by 

means of insecticide rotation in chili fields.  

Keywords: insecticide, toxicity, chili thrips, chili 
 

6. ค าน า                         
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เพลี้ยไฟพริก (chili thrips: Scirtothrips dorsalis Hood) จัดเป็นแมลงศัตรูพริกที่ส าคัญชนิด

หนึ่งที่พบเข้าท าลายพริกเป็นประจ า ท าให้ดอกพริกร่วง รูปทรงผลบิดงอ ผลผลิตพริกเสียคุณภาพ ซึ่งการ

ท าลายที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงมากหากไม่มีการป้องกันก าจัด เกษตรกรมักพ่นสารฆ่าแมลงเพ่ือควบคุมการ

ระบาดท าลายของแมลงศัตรูพริก  

การป้องกันความเสียหายจาก S. dorsalis โดยวิธธีรรมชาติมักท าได้ยาก ส่วนมากเกษตรกรมักใช้

วิธีการพ่นสารฆ่าแมลงเป็นหลักเนื่องการให้ผลการป้องกันก าจัดที่รวดเร็ว ในต่างประเทศ Seal et al., 

(2006) รายงานว่าสารฆ่าแมลงที่ใช้ได้ผลในการป้องกันก าจัดแมลงชนิดนี้คือ chlorfenapyr, spinosad 

และ imidacloprid ส่วนในประเทศไทยนั้น ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (2553) ได้แนะน าสารเคมีที่

ใช้ในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟพริกในแปลงพริก คือ สาร prothiofos (Tokuthion 50% EC) อัตรา 20-

30 มล./น้ า 20 ลิตร, methiocarb (Mesurol 50% WP) อัตรา 20-30 กรัม/น้ า 20 ลิตร, carbosulfan 

(Posse 20% EC),  อัตรา 20-30 มล./น้ า 20 ลิตร, imidacloprid (Confidor 100 SL) อัตรา 20-40 มล./

น้ า 20 ลิตร,  emamectin benzoate (Proclaim 1.92 %EC) อัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร, fipronil 

(Ascend 5 %SC) อัตรา 10-20 มล./น้ า 20 ลิตร แต่สารฆ่าแมลงดังกล่าวส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพลดลง

ในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟพริก ทั้งนี้อาจเนื่องจากแมลงมีความต้านทานเพ่ิมมากขึ้น 

วิธีการที่สามารถใช้ในการชะลอปัญหาความต้านทานของแมลงศัตรูพืชต่อสารฆ่าแมลงอย่าง

ได้ผลคือการใช้สารแบบหมุนเวียน วิธีการนี้จ าเป็นต้องใช้สารก าจัดแมลงหลาย ๆ  กลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ที่

มีประสิทธิภาพและมีความเป็นพิษสูงต่อแมลงชนิดนั้น ๆ แบบหมุนเวียนกันในแต่ละช่วงเวลา หรือหนึ่ง

ช่วงอายุขัยของแมลงศัตรูชนิดนั้น ๆ โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารก าจัดแมลงที่มีความเป็นพิษต่ าหรือแมลงมี

ความต้านทานสูง ดังนั้นการทราบว่าสารฆ่าแมลงชนิดใดบ้างที่มีความเป็นพิษสูงต่อเพลี้ยไฟพริกท่ีท าลาย

พริกจึงมีความส าคัญ เพราะจะช่วยในการเลือกชนิดสารฆ่าแมลงหรือกลุ่มสารฆ่าแมลงมาใช้ในแผนการใช้

สารแบบหมุนเวียนเพื่อลดปัญหาความต้านทาน  

ในปัจจุบันข้อมูลความต้านทานและความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ ต่อเพลี้ยไฟพริกท่ี

ท าลายพริกในแหล่งปลูกที่ส าคัญมีค่อนข้างน้อย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความต้านทาน

และความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงที่มีผลต่อการตายของเพลี้ยไฟพริกท่ีท าลายพริกในแปลงเกษตรกรที่

อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และท่ีอ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกพริกแหล่งใหญ่

ของภาคกลาง ข้อมูลที่ได้จะใช้ในการเลือกชนิดสารที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในระบบหมุนเวียนการใช้สาร

ฆ่าแมลงเพ่ือป้องกันก าจัดและชะลอปัญหาความต้านทานในเพลี้ยไฟพริกท่ีท าลายพริก 

7. วิธีด าเนินการ   
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เก็บเพลี้ยไฟพริกตัวเต็มวัยที่ระบาดในแหล่งปลูกพริกของเกษตรกรทีต่ าบลพระแท่น อ าเภอท่า

มะกา (13o 59’ 56’’ N, 99o 48’ 36’’ E)  และต าบลดอนชะเอม อ าเภอท่ามะกา (13o 57’ 41’’ N, 

99o 47’ 24’’ E)  จังหวัดกาญจนบุรี และท่ีอ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (13o 26’ 22’’ N, 99o 51’ 

27’’ E)  จากดอกพริก น าเพลี้ยไฟมาทดลองในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 26 + 2๐C ความชื้นสัมพัทธ์ 

60-70% ช่วงแสง 12 : 12 ชั่วโมง (สว่าง : มืด)  

การศึกษาความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟพริกที่ท าลายพริก โดยท าการชุบใบอ่อนพริก

ด้วยสารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ  ที่ความเข้มข้นตามอัตราแนะน าและที่ความเข้มข้น 2 เท่าของอัตราแนะน า 

นาน 10 วินาที แล้วน าไปให้เพลี้ยไฟดูดกิน สารฆ่าแมลงที่ใช้ทดลองในปี พ.ศ. 2560 คือ imidacloprid 

70%WG อัตรา 8, 16 กรัม/น้ า 20 ลิตร, spinetoram 12%SC อัตรา 10, 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, 

emamectin benzoate 1.92%EC อัตรา 30, 60 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, abamectin 1.8%EC อัตรา 

40, 80 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, fipronil 5%SC อัตรา 40, 80 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, carbosulfan 20%EC 

อัตรา 50, 100 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, lambda cyhalothrin 2.5%CS อัตรา 40, 80 มิลลิลิตร/น้ า 20 

ลิตร, cyantraniliprole 10%OD อัตรา 40, 80 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และ tolfenpyrad 16%EC อัตรา 

40, 80 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และในปี พ.ศ. 2561 ได้เพ่ิมสารฆ่าแมลงที่ใช้ทดลองอีกหนึ่งชนิดคือ 

chlorfenapyr 30, 60 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร โดยผสมสารจับใบ (Triton X-100) อัตรา 0.05 มิลลิลิตร/

ลิตรในสารทดลองด้วย ส่วนตัวควบคุม (control) ให้เพลี้ยไฟดูดกินใบอ่อนพริกที่ชุบด้วยน้ าที่ผสมสารจับ

ใบ ในแต่ละซ้ าให้เพลี้ยไฟดูดกินใบอ่อนพริกในถ้วยพลาสติกปิดฝาจ านวน 10 ตัว/ถ้วย ท าการทดลองอย่าง

น้อย 3 ซ้ า  

เมื่อเพลี้ยไฟดูดกินใบอ่อนพริกครบ 48 ชั่วโมงท าการบันทึกเปอร์เซ็นต์การตาย ถ้าพบว่าเพลี้ยไฟ

ในชุดควบคุมตาย 5-20% จะท าการปรับค่าเปอร์เซ็นต์การตายโดยใช้ Abbott’s formula (Abbott, 

1925) แต่ถ้าตายเกิน 20% จะท าการทดลองใหม่ แล้วท าการหาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การตายและค่า 

standard deviation (SD) 

การศึกษาความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง spinetoram, emamectin benzoate, fipronil 

cyantraniliprole และ chlorfenapyr ในเพลี้ยไฟพริกที่ท าลายพริกจากต าบลดอนชะเอม อ าเภอท่า

มะกา จังหวัดกาญจนบุรี ท าโดยให้เพลี้ยไฟดูดกินใบอ่อนพริกที่ชุบสารฆ่าแมลงแต่ละชนิด  จ านวน 5 

ความเข้มข้นทีท่ าให้เพลี้ยไฟตายอยู่ในช่วง 10-90% วิธีการทดลองและบันทึกผลเหมือนกับการทดลอง

แรก วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยวิธี Probit analysis (Finney, 1971) เพ่ือหาค่าความเข้มข้นของสารฆ่า

แมลงที่ท าให้เพลี้ยไฟตาย 50% และ 90% (Lethal concentration, LC50 and LC90) แล้วหาค่า 

Resistance factor (RF) (Morse และ Brawner, 1986) ของเพลี้ยไฟต่อสารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ   ซึ่ง
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เท่ากับค่า LC90 ของเพลี้ยไฟต่อสารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ หารด้วยค่าความเข้มข้นที่อัตราแนะน าของสารฆ่า

แมลงชนิดนั้น ๆ  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

สารฆ่าแมลงที่มีพิษสูงซึ่งท าให้เพลี้ยไฟตายตั้งแต่ 60-70% ขึ้นไปที่ความเข้มข้นตามอัตราแนะน า

และท่ีความเข้มข้น 2 เท่าของอัตราแนะน า ในเพลี้ยไฟที่ท าลายพริกจากต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรีในปี พ.ศ. 2560 คือ spinetoram, emamectin benzoate ส่วนสารที่ท าให้เพลี้ยไฟ

ตายน้อยกว่า 40% ที่ความเข้มข้นตามอัตราแนะน าซ่ึงเพลี้ยไฟน่าจะต้านทาน คือ imidacloprid,  

abamectin, lambda cyhalothrin และ tolfenpyrad (ภาพที่ 1) ส่วนในเพลี้ยไฟที่ท าลายพริกจาก 

อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ. 2560 สารฆ่าแมลงที่มีพิษสูงซึ่งท าให้เพลี้ยไฟตายตั้งแต่ 60-70% 

ขึ้นไปที่ความเข้มข้นตามอัตราแนะน าและที่ความเข้มข้น 2 เท่าของอัตราแนะน า คือ imidacloprid,  

spinetoram, emamectin benzoate, fipronil, carbosulfan ส่วนสารที่ท าให้เพลี้ยไฟตายน้อยกว่า 

40% ที่ความเข้มข้นตามอัตราแนะน าซ่ึงเพลี้ยไฟน่าจะต้านทาน คือ lambda cyhalothrin และ 

tolfenpyrad (ภาพที่ 2) 

สารฆ่าแมลงที่มีพิษสูงซึ่งท าให้เพลี้ยไฟตายตั้งแต่ 60-70% ขึ้นไปที่ความเข้มข้นตามอัตราแนะน า

และท่ีความเข้มข้น 2 เท่าของอัตราแนะน า ในเพลี้ยไฟที่ท าลายพริกจากต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี ในปี พ.ศ. 2561 คือ spinetoram, emamectin benzoate และ chlorfenapyr ส่วน

สารทีท่ าให้เพลี้ยไฟตายน้อยกว่า 40% ที่ความเข้มข้นตามอัตราแนะน าซึ่งเพลี้ยไฟน่าจะต้านทาน คือ 

imidacloprid และ tolfenpyrad (ภาพที ่3) ส่วนในเพลี้ยไฟที่ท าลายพริกจากต าบลดอนชะเอม อ าเภอ

ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในปี พ.ศ. 2561 สารฆ่าแมลงที่มีพิษสูงซึ่งท าให้เพลี้ยไฟตายตั้งแต่ 60-70% 

ขึ้นไปที่ความเข้มข้นตามอัตราแนะน าและที่ความเข้มข้น 2 เท่าของอัตราแนะน า คือ spinetoram และ 

chlorfenapyr ส่วนสารที่ท าให้เพลี้ยไฟตายน้อยกว่า 40% ที่ความเข้มข้นตามอัตราแนะน าซ่ึงเพลี้ยไฟ

น่าจะต้านทาน คือ imidacloprid, abamectin, carbosulfan, lambda cyhalothrin, 

cyantraniliprole และ tolfenpyrad (ภาพที่ 4) 
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Figure 1. Mortality percentage of Scirtothrips dorsalis from Tambon Phra Thaen, Tha Maka 

district, Kanchanaburi province, fed with chilli leaves dipped with various insecticides at 

recommended dose and two folds of recommended dose in year 2017. 

 

 

 
Figure 2. Mortality percentage of Scirtothrips dorsalis from Wat Pleng district, Ratchaburi 

province, fed with chilli leaves dipped with various insecticides at recommended dose 

and two folds of recommended dose in year 2017. 
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Figure 3.  Mortality percentage of Scirtothrips dorsalis from Tambon Phra Thaen, Tha Maka 

district, Kanchanaburi province, fed with chili leaves dipped with various insecticides at 

recommended dose and two folds of recommended dose in year 2018 

 

 

 
Figure 4.  Mortality percentage of Scirtothrips dorsalis from Tambon Don Cha Em, Tha 

Maka district, Kanchanaburi province, fed with chili leaves dipped with various insecticides 

at recommended dose and two folds of recommended dose in year 2018 
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ไฟที่ท าลายพริกจากต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในปี พ.ศ. 2561 ไม่ต้านทานต่อ

สาร spinetoram (RF=0.06) ต้านทานเพียงเล็กน้อยต่อสาร emamectin benzoate (RF=3.91) และ 

chlorfenapyr (RF=5.00) แต่ต้านทานสูงต่อสาร fipronil (RF=40.09) และ cyantraniliprole 

(RF=28.17)  (ตารางท่ี 1) ส่วนเพลี้ยไฟที่ท าลายพริกจากต าบลดอนชะเอม อ าเภอท่ามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี ในปี พ.ศ. 2561 ไม่ต้านทานต่อสาร spinetoram (RF=0.15) ต้านทานปานกลางต่อสาร 

fipronil (RF=10.31) แต่ต้านทานสูงต่อสาร emamectin benzoate (RF=47.86) และ 

cyantraniliprole (RF=95.02) (ตารางที่ 1)  

 

Table 1. Insecticide resistance of Scirtothrips dorsalis from Tambon Phra Thaen and Tambon 
Don Cha Em, Tha Maka district, Kanchanaburi province in year 2018 

 

Area / Insecticide LC50 
(ppm) 

LC90 
(ppm) 

Recommended 
dose (ppm) 

Resistance 
Factor 1 (RF) 

Tambon Phra Thaen     
   spinetoram 0.27 3.34 60.0 0.06 
   emamectin benzoate 11.08 112.51 28.8 3.91 
   fipronil 149.37 4,009.14 100.0 40.09 
   cyantraniliprole 404.37 5,634.80 200.0 28.17 
   chlorfenapyr 7.73 749.46 150.00 5.00 
Tambon Don Cha Em     
   spinetoram 0.20 8.90 60.0 0.15 
   emamectin benzoate 17.42 1,378.49 28.8 47.86 
   fipronil 84.95 1,031.22 100.0 10.31 
   cyantraniliprole 1,026.14 19,004.91 200.0 95.02 

1 Resistance factor = LC90 / Recommended dose 

 

วิจารณ์ 

ข้อมูลจากผลการทดลองชี้ว่าสารฆ่าแมลงที่มีความเป็นพิษสูงต่อเพลี้ยไฟพริกที่ท าลายพริกใน

ต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีในปี พ.ศ. 2560 คือ spinetoram, emamectin 

benzoate ส่วนในปี พ.ศ. 2561 คือ spinetoram, emamectin benzoate และ chlorfenapyr  (ภาพ

ที่ 1 และ 3) เห็นได้ว่าสาร spinetoram, emamectin benzoate และ chlorfenapyr เป็นสารที่มีความ
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เป็นพิษสูง อีกทั้ง spinetoram, emamectin benzoate และ chlorfenapyr เป็นสารที่เพลี้ยไฟในต าบล

พระแท่น อ าเภอท่ามะกา ไม่ต้านทาน หรือมีความต้านทานน้อย (ตารางท่ี 1)  จึงเหมาะสมที่จะน ามาใช้ใน

ระบบการใช้สารแบบหมุนเวียนในแปลงพริกทีต่ าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือ

ชะลอปัญหาความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง  

สารฆ่าแมลงที่สมควรงดเว้นการใช้ชั่วคราวในแปลงพริกในพ้ืนที่ต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือลดปัญหาความต้านทานคือสาร imidacloprid, tolfenpyrad, fipronil และ 

cyantraniliproleเพราะมีความเป็นพิษต่ าและมีค่าความต้านทานสูง (ภาพที่ 1 และ 3, ตารางที่ 1) 

สารฆ่าแมลงที่มีความเป็นพิษสูงต่อเพลี้ยไฟพริกที่ท าลายพริกในอ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ใน

ปี พ.ศ. 2560 คือ imidacloprid,  spinetoram, emamectin benzoate, fipronil, carbosulfan (ภาพ

ที่ 2)  ดังนั้นสารดังกล่าวจึงเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในระบบการใช้สารแบบหมุนเวียนในแปลงพริกที่อ าเภอ

วัดเพลง จังหวัดราชบุรี สว่นสารที่ควรงดเว้นการใช้ชั่วคราวในแปลงพริกในพ้ืนที่อ าเภอวัดเพลง จังหวัด

ราชบุรี เพ่ือลดปัญหาความต้านทานคือสาร lambda cyhalothrin และ tolfenpyrad เพราะมีความเป็น

พิษต่ า (ภาพที่ 2)  

สารฆ่าแมลงที่มีความเป็นพิษสูงต่อเพลี้ยไฟพริกที่ท าลายพริกในต าบลดอนชะเอม อ าเภอท่า

มะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในปี พ.ศ. 2561  คือ spinetoram และ chlorfenapyr (ภาพที่ 4)  อีกทั้ง 

spinetoram เป็นสารที่เพลี้ยไฟในต าบลดอนชะเอม ไม่ต้านทาน (ตารางท่ี 1)  ดังนั้นสาร spinetoram, 

และ chlorfenapyr จึงเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในระบบการใช้สารแบบหมุนเวียนในแปลงพริกทีต่ าบลดอน

ชะเอม อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนสารที่ควรงดเว้นการใช้ชั่วคราวในแปลงพริกในพ้ืนทีต่ าบล

ดอนชะเอม อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือลดปัญหาความต้านทานคือสาร imidacloprid, 

abamectin, carbosulfan, lambda cyhalothrin, cyantraniliprole และ tolfenpyrad เพราะมีความ

เป็นพิษต่ า (ภาพท่ี 4)  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : 

สารฆ่าแมลงที่มีความเป็นพิษสูงต่อเพลี้ยไฟพริกที่ท าลายพริกในต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี คือ spinetoram, emamectin benzoate และ chlorfenapyr และสารฆ่าแมลงที่มี

ความเป็นพิษสูงต่อเพลี้ยไฟพริกที่ท าลายพริกในต าบลดอนชะเอม อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี คือ 

spinetoram และ chlorfenapyr ส่วนสารฆ่าแมลงที่มีความเป็นพิษสูงต่อเพลี้ยไฟพริกท่ีท าลายพริกใน

อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี คือ imidacloprid,  spinetoram, emamectin benzoate, fipronil, 

carbosulfan สารฆ่าแมลงที่มีความเป็นพิษสูงต่อเพลี้ยไฟพริกท่ีท าลายพริกเหล่านี้สามารถน ามาใช้ใน

ระบบการใช้สารแบบหมุนเวียนในแปลงพริกเพ่ือชะลอปัญหาความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้ 
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10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

ด้านวิชาการ :   ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยไปตีพิมพ์ในรายงานผลงานวิชาการประจ าปี วารสาร 

ตลอดจนเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการต่างๆ ส าหรับกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยและสถานศึกษา

ที่เก่ียวข้อง เพื่อน าผลงานวิจัยที่ได้ไปต่อยอดหรือพัฒนาการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟที่ส าคัญในการผลิตพริก 

ด้านนโยบาย : น าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยไปปรับใช้ในการเลือกชนิดกลุ่มสารฆ่าแมลงที่เหมาะสม

เพ่ือสร้างเทคโนโลยีการหมุนเวียนสารฆ่าแมลงตามกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ ส าหรับใช้ในการป้องกันก าจัด

เพลี้ยไฟศัตรูที่ส าคัญในการผลิตพริก และน าไปเผยแพร่สู่เกษตรกรผู้ปลูกพริก กรมส่งเสริมการเกษตร  

กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง และภาคธุรกิจเอกชน 
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