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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย :  - 

2. โครงการวิจัย :  การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชที่ต้านทานต่อสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

กิจกรรม :  การศึกษาความต้านทานและการจัดการความต้านทานศัตรูพืชในไม้ดอกไม้ประดับ 

3. ชื่อการทดลอง :  ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis ที่ท าลาย

กุหลาบพวงในแหล่งปลูกภาคกลาง 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

   ผู้ร่วมงาน               ศรีจ านรรจ์ ศรีจันทรา     ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

   สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
  

5. บทคัดย่อ    

เพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood เป็นแมลงศัตรูส าคัญท่ีท าลายดอกกุหลาบพวง

เสียหาย และยังสามารถต้านทานต่อสารฆ่าแมลงไดห้ลายชนิด จึงต้องมกีารบริหารจัดการความต้านทาน

ในการป้องกันก าจัดแมลงชนิดนี้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความต้านทานและความเป็นพิษ

ของสารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟพริกที่ท าลายกุหลาบพวงในแปลงเกษตรกรที่อ าเภอเมืองนครปฐม และท่ี

อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยใช้ใบและกลีบดอกกุหลาบที่ถูก

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, chlorfenapyr 30, 60 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตรและ dichlorvos 30, 60 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร  

แล้วน าไปให้เพลี้ยไฟพริกจากแปลงกุหลาบของเกษตรกรดูดกิน บันทึกเปอร์เซ็นต์การตายหลังจากให้

เพลี้ยไฟดูดกินเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่าสารฆ่าแมลงซึ่งท าให้เพลี้ยไฟตายตั้งแต่ 60 และ 

80% ขึ้นไปที่ความเข้มข้นตามอัตราแนะน าและท่ีความเข้มข้น 2 เท่าของอัตราแนะน าในเพลี้ยไฟจาก

อ าเภอเมืองนครปฐมในปี พ.ศ. 2560 คือ spinetoram, emamectin benzoate, fipronil และ 
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cyantraniliprole และในปี พ.ศ. 2561 คือ spinetoram, emamectin benzoate, abamectin, 

fipronil และ carbosulfan  ส่วนในเพลี้ยไฟจากอ าเภอก าแพงแสน สารฆ่าแมลงที่ท าให้เพลี้ยไฟตาย

ตั้งแต่ 60 และ 80% ขึ้นไปที่ความเข้มข้นตามอัตราแนะน าและท่ีความเข้มข้น 2 เท่าของอัตราแนะน าในปี 

พ.ศ. 2560 คือ spinetoram และ emamectin benzoate  และปี พ.ศ. 2561 คือ spinetoram, 

emamectin benzoate  และ chlorfenapyr สารฆ่าแมลงที่มีความเป็นพิษสูงต่อเพลี้ยไฟพริกท่ีท าลาย

กุหลาบสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการความต้านทานโดยการใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียนใน

แปลงกุหลาบ และควรงดใช้สารฆ่าแมลง imidacloprid, lambda cyhalothrin และ dichlorvos 

เนื่องจากเพลี้ยไฟพริกมีความต้านทาน 

ค าส าคัญ: สารฆ่าแมลง  ความเป็นพิษ  เพลี้ยไฟพริก   กุหลาบ 
 

Abstract  

Chili thrips, Scirtothrips dorsalis Hood, are important pest damaging rose flowers 

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 roses in farmers’ fields at Mueang Nakhon Pathom District and 

Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province. The experiments were conducted in 

laboratory using rose leaves and petals 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, chlorfenapyr 30, 60ml/20 L and 

dichlorvos 30, 60ml/20L; and then fed to the chili thrips collected from farmers’ rose 

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

that the insecticides causing at least 60% and 80% mortality at their recommended dose 

and at 2-fold of their recommended dose in thrips from Mueang Nakhon Pathom District 

in year 2017 were spinetoram, emamectin benzoate, fipronil and cyantraniliprole; also in 

year 2018 were spinetoram, emamectin benzoate, abamectin, fipronil and carbosulfan.  

In thrips from Kamphaeng Saen District, the insecticides causing at least 60% and 80% 
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mortality at their recommended dose and at 2-fold of their recommended dose in year 

2017 were spinetoram and emamectin benzoate; also in year 2018 were spinetoram, 

emamectin benzoate and chlorfenapyr. High toxicity insecticides against chili thrips 

damaging roses could be used in resistance management by means of insecticide rotation 

in rose fields. However, the using of imidacloprid, lambda cyhalothrin and dichlorvos 

should be excluded because thrips were resistant to these insecticides.   

Keywords: insecticide, toxicity, chili thrips, rose 
 

6. ค าน า                         

เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis Hood) เป็นแมลงศัตรูที่เป็นปัญหาส าคัญของกุหลาบ การ

ท าลายของแมลงชนิดนี้ท าให้กลีบดอกมีรอยแห้งและไม่สวยงามท าให้ไม่สามารถขายได้ สารฆ่าแมลงที่

เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟพริกในกุหลาบมีประสิทธิภาพต่ า (ศรีจ านรรจ์ และคณะ, 

2556) ซึ่งอาจเกิดจากเพลี้ยไฟมีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงอย่างมาก ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

(2553) ได้แนะน าสารที่ใช้ในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟพริกในกุหลาบเพียงไม่ก่ีชนิดคือ สาร 

imidacloprid 10%SL อัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร และ carbosulfan 20%EC อัตรา 50 มล./น้ า 20 ลิตร  

วิธีการที่สามารถใช้ในการชะลอปัญหาความต้านทานของแมลงศัตรูพืชต่อสารฆ่าแมลงอย่าง

ได้ผลคือการใช้สารแบบหมุนเวียน วิธีการนี้จ าเป็นต้องใช้สารก าจัดแมลงหลาย ๆ  กลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ที่

มีประสิทธิภาพและมีความเป็นพิษสูงต่อแมลงชนิดนั้น ๆ แบบหมุนเวียนกันในแต่ละช่วงเวลา หรือหนึ่ง

ช่วงอายุขัยของแมลงศัตรูชนิดนั้น ๆ โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารก าจัดแมลงที่มีความเป็นพิษต่ าหรือแมลงมี

ความต้านทานสูง ดังนั้นการทราบว่าสารฆ่าแมลงชนิดใดบ้างที่มีความเป็นพิษสูงต่อเพลี้ยไฟพริกท่ีท าลาย

กุหลาบจึงมีความส าคัญ เพราะจะช่วยในการเลือกชนิดสารฆ่าแมลงหรือกลุ่มสารฆ่าแมลงมาใช้ในแผนการ

ใช้สารแบบหมุนเวียนเพื่อลดปัญหาความต้านทาน  

ในปัจจุบันข้อมูลความต้านทานและความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ ต่อเพลี้ยไฟพริกท่ี

ท าลายกุหลาบในแหล่งปลูกท่ีส าคัญของประเทศมีค่อนข้างน้อย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน

ความต้านทานและความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงที่มีผลต่อการตายของเพลี้ยไฟพริกท่ีท าลายกุหลาบใน

แปลงเกษตรกรที่อ าเภอเมืองนครปฐม และท่ีอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกกุหลาบ

แหล่งใหญ่ของภาคกลาง ข้อมูลที่ได้จะใช้ในการเลือกชนิดสารที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในระบบหมุนเวียน

การใช้สารฆ่าแมลงเพ่ือป้องกันก าจัดและชะลอปัญหาความต้านทานในเพลี้ยไฟพริกท่ีท าลายกุหลาบ 

7. วิธีด าเนินการ   
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เก็บเพลี้ยไฟพริกตัวเต็มวัยที่ระบาดในแหล่งปลูกกุหลาบพวงของเกษตรกรในอ าเภอเมือง

นครปฐม (13o 53’ 15’’ N, 99o 56’ 54’’ E)  และอ าเภอก าแพงแสน (13o 55’ 38’’ N, 100o 2’ 0’’ E)  

จังหวัดนครปฐม โดยใช้ที่ดูด (aspirators) น าเพลี้ยไฟมาทดลองในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 26 + 2๐C 

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

การศึกษาความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟพริกที่ท าลายกุหลาบพวง โดยท าการชุบใบ

อ่อนและกลีบกุหลาบด้วยสารฆ่าแมลงชนิดต่าง 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 ได้เพ่ิมสารฆ่าแมลง

ที่ใช้ทดลองอีกสองชนิดคือ chlorfenapyr 30, 60 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตรและ dichlorvos 30, 60 

มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร โดยผสมสารจับใบ (Triton X-100) อัตรา 0.05 มิลลิลิตร/ลิตรในสารทดลองด้วย 

ส่วนตัวควบคุม (control) ให้เพลี้ยไฟดูดกินใบอ่อนและกลีบกุหลาบที่ชุบด้วยน้ าที่ผสมสารจับใบ ในแต่ละ

ซ้ าให้เพลี้ยไฟดูดกินใบอ่อนและกลีบกุหลาบในถ้วยพลาสติกปิดฝาจ านวน 10 ตัว/ถ้วย ท าการทดลอง

อย่างน้อย 3 ซ้ า  

เมื่อเพลี้ยไฟดูดกินใบอ่อนและกลีบกุหลาบครบ 48 ชั่วโมงท าการบันทึกเปอร์เซ็นต์การตาย ถ้า

พบว่าเพลี้ยไฟในชุดควบคุมตาย 5-20% จะท าการปรับค่าเปอร์เซ็นต์การตายโดยใช้ Abbott’s formula 

(Abbott, 1925) แต่ถ้าตายเกิน 20% จะท าการทดลองใหม่ แล้วท าการหาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การตายและ

ค่า standard deviation (SD) 

การศึกษาความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง spinetoram, emamectin benzoate, fipronil และ 

cyantraniliprole ในเพลี้ยไฟพริกท่ีท าลายกุหลาบพวงจากอ าเภอเมืองนครปฐม และอ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม ท าโดยให้เพลี้ยไฟดูดกินใบอ่อนและกลีบกุหลาบที่ชุบสารฆ่าแมลงแต่ละชนิด  จ านวน 5 

ความเข้มข้นที่ท 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   ซ่ึง
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เท่ากับค่า LC90 ของเพลี้ยไฟต่อสารฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ หารด้วยค่าความเข้มข้นของสารฆ่าแมลงชนิดนั้น 

ๆ ที่อัตราแนะน า 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

สารฆ่าแมลงที่มีพิษสูงซึ่งท าให้เพลี้ยไฟตายตั้งแต่ 60 และ 80% ขึ้นไปที่ความเข้มข้นตามอัตรา

แนะน าและที่ความเข้มข้น 2 เท่าของอัตราแนะน าในเพลี้ยไฟที่ท าลายกุหลาบจากอ าเภอเมืองนครปฐมใน

ปี พ.ศ. 2560 คือ spinetoram, emamectin benzoate, fipronil และ cyantraniliprole (ภาพที่ 1) 

และในปี พ.ศ. 2561 คือ spinetoram, emamectin benzoate, abamectin, fipronil และ 

carbosulfan  (ภาพที่ 2) ในปี พ.ศ. 2560 สารที่ท าให้เพลี้ยไฟตายน้อยกว่า 40% และน่าคาดว่าเพลี้ยไฟ

น่าจะต้านทาน คือ imidacloprid, carbosulfan, lambda cyhalothrin และ tolfenpyrad (ภาพที่ 1) 

ส่วนในปี พ.ศ. 2561 สารที่ท าให้เพลี้ยไฟตายน้อยกว่า 40% และน่าคาดว่าเพลี้ยไฟน่าจะต้านทาน คือ 

imidacloprid (ภาพที่ 2) 

 

 
Figure 1. Toxicity of various insecticides at their recommended dose and 2-fold of 

recommended dose on Scirtothrips dorsalis damaging rose from Mueang Nakhon Pathom 

District, Nakhon Pathom Province in year 2017. 
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Figure 2. Toxicity of various insecticides at their recommended dose and 2-fold of 

recommended dose on Scirtothrips dorsalis damaging rose from Mueang Nakhon Pathom 

District, Nakhon Pathom Province in year 2018. 

 

ส่วนในเพลี้ยไฟจากอ าเภอก าแพงแสน สารฆ่าแมลงที่มีพิษสูงซึ่งท าให้เพลี้ยไฟตายตั้งแต่ 60 และ 

80% ขึ้นไปที่ความเข้มข้นตามอัตราแนะน าและที่ความเข้มข้น 2 เท่าของอัตราแนะน าในปี พ.ศ. 2560 คือ 

spinetoram และ emamectin benzoate  (ภาพที่ 3) และปี พ.ศ. 2561 คือ spinetoram, 

emamectin benzoate  และ chlorfenapyr (ภาพที่ 4) ในปี พ.ศ. 2560 สารที่ท าให้เพลี้ยไฟตายน้อย

กว่า 40% และคาดว่าเพลี้ยไฟน่าจะต้านทาน คือ imidacloprid, abamectin, lambda cyhalothrin 

และ tolfenpyrad (ภาพที่ 3) ส่วนในปี พ.ศ. 2561 สารทีท่ าให้เพลี้ยไฟตายน้อยกว่า 40% และน่าคาดว่า

เพลี้ยไฟน่าจะต้านทาน คือ imidacloprid, carbosulfan, lambda cyhalothrin, cyantraniliprole, 

tolfenpyrad และ dichlorvos (ภาพที่ 4) 
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Figure 3. Toxicity of various insecticides at their recommended dose and 2-fold of 

recommended dose on Scirtothrips dorsalis damaging rose from Kamphaeng Saen District, 

Nakhon Pathom Province in year 2017. 

 

 
Figure 4. Toxicity of various insecticides at their recommended dose and 2-fold of 

recommended dose on Scirtothrips dorsalis damaging rose from Kamphaeng Saen District, 

Nakhon Pathom Province in year 2018. 
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emamectin benzoate, fipronil และ cyantraniliprole ในปี พ.ศ. 2561 พบว่าเพลี้ยไฟที่ท าลาย
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กุหลาบที่อ าเภอเมืองนครปฐมไม่ต้านทานต่อสาร spinetoram และ emamectin benzoate แต่

ต้านทานเล็กน้อยต่อสาร fipronil และต้านทานปานกลางต่อสาร cyantraniliprole ส่วนเพลี้ยไฟที่

ท าลายกุหลาบที่อ าเภอก าแพงแสนไม่ต้านทานต่อสาร emamectin benzoate แต่ต้านทานเล็กน้อยต่อ

สาร spinetoram และ fipronil ต้านทานมากต่อสาร cyantraniliprole (ตารางที่ 1) 

 

Table 1. Insecticide resistance of Scirtothrips dorsalis damaging rose from Mueang Nakhon 

Pathom district and Kanphaeng Saen district, Nakhon Pathom province in year 2018. 

 

District / Insecticide LC50 
(ppm) 

LC90 
(ppm) 

Recommended 
dose (ppm) 

Resistance 
factor1 

Mueang Nakhon Pathom     
    spinetoram 2.08 35.38 60.0 0.59 
    emamectin benzoate 0.73 6.77 28.8 0.24 
    fipronil 197.34 361.16 100.0 3.61 
    cyantraniliprole 243.87 8,515.56 200.0 42.58 
Kamphaeng Saen     
    spinetoram 4.20 440.66 60.0 7.34 
    emamectin benzoate 0.80 8.31 28.8 0.29 
    fipronil 110.37 1,333.88 100.0 13.34 
    cyantraniliprole 723.80 28,679.40 200.0 143.40 

1 Resistance factor = LC90 / Recommended dose 
 

วิจารณ์ 

ข้อมูลจากผลการทดลองชี้ว่าสารฆ่าแมลงที่มีความเป็นพิษสูงต่อเพลี้ยไฟพริกที่ท าลายกุหลาบใน

อ าเภอเมืองนครปฐม ในปี พ.ศ. 2560 คือ spinetoram, emamectin benzoate, fipronil และ 

cyantraniliprole ส่วนในปี พ.ศ. 2561 คือ spinetoram, emamectin benzoate, abamectin, 

fipronil และ carbosulfan  (ภาพท่ี 1 และ 2) เห็นได้ว่าสาร spinetoram, emamectin benzoate 

และ fipronil เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูงทั้งสองปี อีกทั้ง spinetoram, emamectin benzoate และ 

fipronil เป็นสารที่เพลี้ยไฟในอ าเภอเมืองนครปฐมไม่ต้านทาน หรือมีความต้านทานน้อยมาก (ตารางที่ 1)  

จึงเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในระบบการใช้สารแบบหมุนเวียนในแปลงกุหลาบที่อ าเภอเมืองนครปฐมเพ่ือ
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ชะลอปัญหาความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง นอกจากนี้สาร spinetoram และ fipronil ก็มีรายงานว่ามี

ประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟกุหลาบในแปลงอีกด้วย (ศรีจ านรรจ์ และคณะ 2556) แต่ในปี 

2561 ก็พบว่าสาร abamectin, carbosulfan, lambda cyhalothrin และ tolfenpyrad กลับมีความ

เป็นพิษเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้อาจเกิดจากพฤติกรรมการใช้สารฆ่าแมลงแต่ละชนิดของเกษตรกรในพ้ืนที่นั้น ๆ สาร

ชนิดใดที่ใช้บ่อยโดยไม่มีการหมุนเวียนที่เหมาะสมก็จะมีความเป็นพิษลดลง ส่วนสารชนิดใดที่งดใช้เป็น

เวลานานก็จะมีความเป็นพิษเพ่ิมข้ึน สารฆ่าแมลงที่สมควรงดเว้นการใช้ชั่วคราวในแปลงกุหลาบในพ้ืนที่

อ าเภอเมืองนครปฐมเพื่อลดปัญหาความต้านทานคือสาร imidacloprid เพราะมีความเป็นพิษต่ าทั้งสองปี 

(ภาพท่ี 1 และ 2) 

สารฆ่าแมลงที่มีความเป็นพิษสูงต่อเพลี้ยไฟพริกที่ท าลายกุหลาบในอ าเภอก าแพงแสนในปี พ.ศ. 

2560 คือ spinetoram และ emamectin benzoate (ภาพที่ 3)  และปี พ.ศ. 2561 คือ spinetoram, 

emamectin benzoate  และ chlorfenapyr (ภาพที่ 4) เห็นได้ว่าสาร spinetoram, emamectin 

benzoate และ chlorfenapyr เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง อีกท้ัง spinetoram และ emamectin 

benzoate เป็นสารที่เพลี้ยไฟในอ าเภอก าแพงแสน ไม่ต้านทานหรือมีความต้านทานน้อยมาก (ตารางที่ 1)  

ดังนั้นสาร spinetoram, emamectin benzoate และ chlorfenapyr จึงเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในระบบ

การใช้สารแบบหมุนเวียนในแปลงกุหลาบที่อ าเภอก าแพงแสน ส่วนสารที่ควรงดเว้นการใช้ชั่วคราวใน

แปลงกุหลาบในพ้ืนที่อ าเภอก าแพงแสนเพ่ือลดปัญหาความต้านทานคือสาร imidacloprid, lambda 

cyhalothrin, tolfenpyrad, dichlorvos เพราะมีความเป็นพิษต่ า (ภาพท่ี 3 และ 4) และควรงดเว้นการ

ใช้ cyantraniliprole ชัว่คราวด้วย เนื่องจากเพลี้ยไฟในอ าเภอก าแพงแสนมีความต้านทานสูง (ตารางท่ี 1) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

สารฆ่าแมลงที่มีความเป็นพิษสูงต่อเพลี้ยไฟพริกที่ท าลายกุหลาบในอ าเภอเมืองนครปฐมในปี 

พ.ศ. 2560 และ 2561 คือ spinetoram, emamectin benzoate และ fipronil ส่วนสารฆ่าแมลงที่มี

ความเป็นพิษสูงต่อเพลี้ยไฟพริกที่ท าลายกุหลาบในอ าเภอก าแพงแสนในปี พ.ศ. 2560 และ 2561 คือ 

spinetoram และ emamectin benzoate  สารฆ่าแมลงที่มีความเป็นพิษสูงต่อเพลี้ยไฟพริกท่ีท าลาย

กุหลาบเหล่านี้สามารถน ามาใช้ในระบบการใช้สารแบบหมุนเวียนในแปลงกุหลาบเพ่ือชะลอปัญหาความ

ต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

ด้านวิชาการ :   ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยไปตีพิมพ์ในรายงานผลงานวิชาการประจ าปี วารสาร 

ตลอดจนเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการต่างๆ ส าหรับกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยและสถานศึกษา
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ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าผลงานวิจัยที่ได้ไปต่อยอดหรือพัฒนาการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟที่ส าคัญในการผลิต

กุหลาบพวง 

ด้านนโยบาย : น าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยไปปรับใช้ในการเลือกชนิดกลุ่มสารฆ่าแมลงที่เหมาะสม

เพ่ือสร้างเทคโนโลยีการหมุนเวียนสารฆ่าแมลงตามกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ ส าหรับใช้ในการป้องกันก าจัด

เพลี้ยไฟศัตรูที่ส าคัญในการผลิตกุหลาบพวง และน าไปเผยแพร่สู่เกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบพวง กรมส่งเสริม

การเกษตร  

กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบพวง  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง และภาคธุรกิจเอกชน 
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