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1. แผนงานวิจัย วิจัยและพัฒนาการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพ่ือใช้เป็นค าแนะน าในการผลิตพืช
บริโภคภายในประเทศ และส่งออก                           
                             

2. โครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพื่อใช้เป็นค าแนะน าในการผลิตพืช
บริโภคภายในประเทศ และส่งออก 
    กิจกรรม  ศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพื่อเป็นค าแนะน าส าหรับพืชผักที่มีปัญหา
การส่งออกไปสหภาพยุโรป  
3.  ชื่อการทดลอง     ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดหนอนผีเสื้อในพริก  
           Efficacy of bacteria and insecticides for controlling lepidopterous pest in chili                  
4.  ชื่อคณะผู้ด าเนินการ   
     หัวหน้าการทดลอง  นายสมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น        ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
     ผู้ร่วมการทดลอง  นายสภุราดา สุคนธาภิรมณ์ ณ พัทลุง  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
5.  บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือได้ชนิดสารฆ่าแมลงและอัตราการใช้ที่มีประสิทธิภาพป้องกัน
ก าจัดหนอนกระทูห้อมและหนอนกระทู้ผักในพริก การศึกษาประสิทธิภาพประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย 
และสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอมในพริก  ท าการทดลองที่แปลงเกษตรกร อ าเภอ
ห้วยกระเจา และอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างเดือนธันวาคม 2559-มิถุนายน 2560 วาง
แผนการทดลองแบบ randomized complete block มี 4ซ้ า 9กรรมวิธี ได้แก่กรรมวิธีพ่น  Bacillus 
thuringiensis subsp aizawai, chlorantraniliprole 5.17% SC, emamectin benzoate 
1.92%EC, lufenuron 5%EC, spinetoram 12%SC, indoxacarb 15%EC, chlorfenapyr 10%SC 
และmethoxyfenozide 24%SC เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯ ผลการทดลองพบว่ากรรมวิธี   
พ่ น  chlorantraniliprole 5.17% SC, chlorfenapyr10%SC, indoxacarb15%EC, emamectin 
benzoate 1.92%EC, spinetoram 12%SC, methoxyfenozide 24%SC, lufenuron 5%EC และ 
Bacillus thuringiensis subsp aizawai มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอมในพริก 
และพบแมลงศัตรูธรรมชาติหนอนกระทู้หอม 1 ชนิด คือ มวนพิฆาต (Stink bug : Eocanthecona 
furcellata (Wolff)) การศึกษาเชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ผักใน
พริก ท าการทดลองที่แปลงเกษตรกร อ าเภอท่าม่วง และอ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2560 - มิถุนายน 2561 วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block 
มี 4 ซ้ า 10 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai, emamectin 
benzoate 1 . 9 2%EC, lufenuron 5%EC, methoxyfenozide 24% SC, indoxacarb 15%EC, 
spinetoram   12%SC, deltamethrin 3%EC, chlorantraniliprole 5.17%SC และ chlorfenapyr 
10%SC เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯ ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีพ่น indoxacarb 15%EC, 
chlorantraniliprole 5.17% SC, chlorfenapyr 10%SC, emamectinbenzoate 1 . 9 2 %EC, 



spinetoram 12%SC, methoxyfenozide 24%SC, lufenuron 5%EC, deltamethrin 3%EC และ 
Bacillus thuringiensis subsp aizawai มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ผักในพริก 
และพบแมลงศัตรูธรรมชาติหนอนกระทู้ผัก 1 ชนิด คือ มวนพิฆาต (Stink bug: Eocanthecona 
furcellata (Wolff)) 
Abstract   The purpose of this research was to obtain effective insecticides and their 
recommended rates to control beet armyworm (Spodoptera exigua (Hübner)) and 
common cutworm (Spodoptera litura (Fabricius)) damaging chili. A study on the 
efficacy of bacteria and insecticides for controlling beet armyworm in chili, was 
conducted on farmer’s fields in in Huai Krachao and Ta Muang district, Kanchanaburi 
province during December, 2016-June, 2017. The trial was a randomized complete 
block design with 4 replicates and 9 treatments namely, spraying of Bacillus 
thuringiensis subsp aizawai, chlorantraniliprole 5.17%SC, emamectin benzoate 
1.92%EC, lufenuron 5%EC, spinetoram 12%SC, indoxacarb 15%EC, chlorfenapyr 
10%SC, methoxyfenozide 24%SC and non-treated control. The results revealed that 
chlorantraniliprole 5.17%SC, chlorfenapyr 10%SC, indoxacarb 15%EC, emamectin 
benzoate 1.92%EC, spinetoram 12%SC, methoxyfenozide 24%SC, lufenuron 5%EC and 
Bacillus thuringiensis subsp aizawai were effective for controlling beet armyworm and 
found 1 species of natural enemy, Stink bug : Eocanthecona furcellata (Wolff) in the 
trails. A study on the efficacy of bacteria and insecticides for controlling common 
cutworm in chili, was conducted on farmer’s fields in Ta Muang and Ta Maka district, 
Kanchanaburi province during December, 2016-June, 2018. The trial was a randomized 
complete block design with 4 replicates and 10 treatments namely, spraying of Bacillus 
thuringiensis subsp aizawai, emamectin benzoate 1.92%EC, lufenuron 5%EC, 
methoxyfenozide 24%SC, indoxacarb 15%EC, spinetoram 12%SC, deltamethrin 3%EC,   
  

6.  ค าน า  พริกเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ที่ใช้บริโภคภายในประเทศ และ
ส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกทั่วประเทศกว่า 3 แสนไร่ ได้ผลผลิตกว่า 3 แสนตัน (นิรนาม, 
2559) การปลูกซ้ าท่ีเดิมและขยายพ้ืนที่การปลูกเป็นบริเวณกว้างติดต่อกันปัญหาต่างๆ ก็จะสะสมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะปัญหาแมลงศัตรูพริก หนอนกระทู้หอม(beet armyworm:Spodoptera exigua 
(Hübner)) และ  หนอนกระทู้ ผั ก  (common cutworm: Spodoptera litura (Fabricius)) เป็น
หนอนผีเสื้อทีส่ าคัญพบเข้าท าลายพริกเป็นประจ า โดยหนอนจะกัดกินใบ กิ่งก้าน ดอก และผลพริกท า
ให้ผลผลิตพริกเน่าเสียคุณภาพ (สมศักดิ์, 2559)  ซึ่งการท าลายที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงมากหากไม่มีการ
ป้องกันก าจัด ท าให้เกษตรกรต้องพ่นสารฆ่าแมลงเพ่ือแก้ไขปัญหา และควบคุมการระบาดเข้าท าลาย
ของแมลงศัตรูดังกล่าว และจากการใช้สารฆ่าแมลงอย่างไม่มีแบบแผนของเกษตรกร การขาด



ค าแนะน าและส่งเสริมการบริหารศัตรูพืช รวมทั้งนักวิชาการขาดแคลนข้อมูลใหม่ๆโดยเฉพาะ
ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงซึ่งปัจจุบัน IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) ได้
แบ่งกลุ่มสารฆ่าแมลงออกเป็น 29 กลุ่ม ตามกลไกการออกฤทธิ์ โดยวิธีการเลือกใช้สารฆ่าแมลงที่มี
ความเป็นพิษและกลไกการออกฤทธิ์ที่เหมาะสมจะท าให้การจัดการแมลงศัตรูพืชประสบผลส าเร็จ  
(IRAC, 2018) ดังนั้นการศึกษาประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัด
หนอนผีเสื้อในพริกจะเป็นแนวทางการใช้สารฆ่าแมลงได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และที่ส าคัญเชื้อ
แบคทีเรียไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ สิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อศัตรูธรรมชาติ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
ช่วยชะลอความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงและลดปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตพริกได ้

7.  วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ ์ 

1. แปลงพริกใหญพั่นธุ์หยกขาวและพริกเหลืองพันธุ์ออเรนจ์ 
2. เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis subsp aizawai (Florbac SC)  
3 .  ส า ร ฆ่ า แ ม ล ง ไ ด้ แ ก่  chlorantraniliprole 5.17% SC (DuPont Prevathon), 

chlorfenapyr 10%SC (Rampage), emamectin benzoate 1 . 9 2%EC (Proclaim 019 EC), 
indoxacarb 15%EC (Ammate 15 EC), lufenuron 5%EC (Math 050 EC), methoxyfenozide 
24% SC (Prodigy 240 SC), deltamethrin 3%EC (Decis3) และ spinetoram 12%SC (Exalt) 

4. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และ 13-13-21 
5. เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง 
6. อุปกรณ์บันทึกการตรวจนับแมลง เช่น ตารางบันทึก ปากกา เป็นต้น 

วิธีการ 
         การศึกษาประสิทธิภาพประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัด
หนอนกระทูห้อมในพริก   

วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block มี 4 ซ้ า 9 กรรมวิธี ได้แก่ 
กรรมวิธีที่ 1 พ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2 พ่น chlorantraniliprole 5.17%SC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 

      กรรมวิธีที่ 3 พ่น emamectin benzoate 1.92%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
      กรรมวิธีที่ 4 พ่น lufenuron 5%EC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
      กรรมวิธีที่ 5 พ่น spinetoram 12%SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
      กรรมวิธีที่ 6 พ่น indoxacarb 15%EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
      กรรมวิธีที่ 7 พ่น chlorfenapyr 10%SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
      กรรมวิธีที่ 8 พ่น methoxyfenozide 24%SC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 

กรรมวิธีที ่9 ไม่ใช้สารฯ 



การศึกษาประสิทธิภาพประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัด
หนอนกระทูผ้ักในพริก   

วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block มี 4 ซ้ า 10 กรรมวิธี ได้แก่ 
กรรมวิธีที่ 1 พ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2 พ่น emamectin benzoate 1.92%EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
กรรมวิธีที่ 3 พ่น lufenuron 5%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
กรรมวิธีที่ 4 พ่น methoxyfenozide 24%SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
กรรมวิธีที่ 5 พ่น indoxacarb 15%EC อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
กรรมวิธีที่ 6 พ่น spinetoram 12%SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
กรรมวิธีที่ 7 พ่น deltamethrin 3%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
กรรมวิธีที่ 8 พ่น chlorantraniliprole 5.17%SC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
กรรมวิธีที่ 9 พ่น chlorfenapyr 10%SC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
กรรมวิธีที ่10 ไม่ใช้สารฯ 
ย้ายกล้าพริกใหญ่พันธุ์หยกขาวและพริกเหลืองพันธุ์ออเรนจ์ อายุ 30 วัน ปลูกในแปลง

ทดลองพริกของเกษตรกร ขนาดแปลงย่อย 4.8 x 7 เมตร ระยะปลูก 0.8 x 0.7 เมตร หลุมละ 1 ต้น 
จ านวน 77 ต้น/แปลงย่อย ปฏิบัติดูแลต้นพริกตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร  (สัจจะ, 2560) 
เริ่มพ่นสารทดลองตามกรรมวิธีครั้งแรก เมื่อพบการระบาดเข้าท าลายของหนอนกระทู้หอมหรือหนอน
กระทู้ผักเฉลี่ย 1 ตัว/ต้น และท าการพ่นสารทดลองทุก 7 วัน โดยใช้อัตราการพ่นสารทดลอง 80 ลิตร/
ไร่ ด าเนินการตรวจนับจ านวนหนอนกระทู้หอมหรือหนอนกระทู้ผัก จ านวน 10 ต้น/แปลงย่อย พร้อม
ทั้งตรวจนับชนิดและจ านวนศัตรูธรรมชาติ และท าการสุ่มเก็บผลพริกระยะส่งตลาดจ านวน 20 ต้น/
แปลงย่อย เพ่ือชั่งน้ าหนักผลผลิตพริกที่มีคุณภาพ แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
เวลาและสถานที่  

แปลงทดลองพริกใหญ่พันธุ์หยกขาวของเกษตรกร อ าเภอห้วยกระเจา และอ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างเดือนธันวาคม 2559-มิถุนายน 2560 และ แปลงทดลองพริกเหลืองพันธุ์
ออเรนจ์ของเกษตรกร อ าเภออ าเภอท่าม่วง และอ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2560 - มิถุนายน 2561 
8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 
             การศึกษาประสิทธิภาพประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัด
หนอนกระทู้หอมในพริก   
แปลงทดลองที1่. อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (เดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
          จ านวนหนอนกระทู้หอม 
          ในTable1. จากการตรวจนับจ านวนหนอนกระทู้หอม รวม 5 ครั้ง (ก่อนพ่นสารฯครั้งแรก 1 
ครั้ง และหลังพ่นสารฯ 4 ครั้ง) พบว่า ก่อนพ่นสารฯ ครั้งแรกพบจ านวนหนอนกระทู้หอมในทุก



กรรมวิธีเฉลี่ยระหว่าง 12.5-17.8 ตัว/10ต้น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  และหลังพ่นสารฯ 4 ครั้ง 
พบจ านวนหนอนกระทู้หอมมีความแตกต่างกันทางสถิติทุกครั้ง คือ ทุกกรรมวิธีที่ใช้สารฯ พบจ านวน
หนอนกระทู้หอมเฉลี่ยระหว่าง 7.5-14.3, 5.0-17.0, 2.0-14.5 และ 0.8-8.8 ตัว/10ต้น หลังการพ่น
สารฯครั้งที่ 1, 2, 3 และ4 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่
ใช้สารฯที่พบจ านวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 22.5, 31.5, 34.3 และ 17.8 ตัว/10ต้น หลังการพ่นสารฯ
ครั้ งที่  1 , 2 , 3 และ4 ตามล าดับ ยกเว้นหลังการพ่นสารฯครั้ งที่1 ในกรรมวิธี พ่น  Bacillus 
thuringiensis subsp aizawai, lufenuron 5%EC และ methoxyfenozide 24%SC อัตรา 100, 
40 และ30 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตรตามล าดับ พบจ านวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 19.3, 15.3 และ 14.8 
ตัว/10ต้น ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯ  โดยหลังการพ่นสารฯครั้งที่ 2, 3 
และ4 กรรมวิธีพ่น chlorantraniliprole 5.17%SC, emamectin benzoate 1.92%EC, lufenuron 
5%EC, spinetoram 12%SC, indoxacarb 15%EC, chlorfenapyr 10%SC แ ล ะ 
methoxyfenozide 24%SC อัตรา 30, 30, 40, 20, 20, 40 และ 30 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร ตามล าดับ 
มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมประชากรหนอนกระทู้หอม รองลงมา คือกรรมวิธีพ่น Bacillus 
thuringiensis subsp aizawai อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร       
          จ านวนศัตรูธรรมชาต ิ
          ในTable1.จากการตรวจนับชนิดและจ านวนศัตรูธรรมชาติ รวม 4 ครั้ง พบแมลงศัตรู
ธรรมชาติ 1ชนิด คือ มวนพิฆาต (Stink bug) Eocanthecona furcellata (Wolff)  โดยทุกกรรมวิธี
ทีใ่ช้สารฯพบจ านวนมวนพิฆาตเฉลี่ยระหว่าง 0-2.0 ตัว/40ต้น  ซ่ึงน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯที่พบจ านวนมวนพิฆาตเฉลี่ย 3.5 ตัว/40ต้น โดยกรรมวิธีพ่น 
Bacillus thuringiensis subsp aizawai อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร พบจ านวนมวนพิฆาตเฉลี่ย
2.0ตัว/40ต้นมากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นchlorantraniliprole 
5.17%SC,  emamectin benzoate 1.92%EC, lufenuron 5%EC, spinetoram 12%SC, 
indoxacarb 15%EC และ chlorfenapyr 10%SC อัตรา 30, 30, 40, 20, 20  และ 40 มิลลิลิตร/น้ า 
20ลิตร ตามล าดับ ที่พบจ านวนมวนพิฆาตเฉลี่ย 0.3, 0.3, 0.8, 0.3, 0 และ 0.3 ตัว/40ต้น ตามล าดับ 
แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น methoxyfenozide 24%SC 
          ผลผลิตพริกและต้นทุนสารฆ่าแมลง 
         ในTable2. จากการเปรียบเทียบน้ าหนักผลพริกที่มีคุณภาพระยะส่งตลาด พบว่าทกุกรรมวิธีที่
ใช้สารฯมีต้นทุนสารฆ่าแมลงเฉลี่ยระหว่าง 1.31-4.70บาท/20ต้น/ครั้ง ซึ่งได้น้ าหนักผลพริกเฉลี่ย
ระหว่าง 6.5-10.4 กิโลกรัม/20ต้น มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สาร
ฯทีไ่ดน้้ าหนักผลพริกเฉลี่ย 5.0 กิโลกรัม/20ต้น  โดยกรรมวิธีพ่น chlorantraniliprole 5.17%SC 
อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร ได้น้ าหนักผลพริกมากสุดเฉลี่ย 10.4 กิโลกรัม/20ต้น ซ่ึงมากกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai, 
lufenuron 5%EC, spinetoram 12%SC และ methoxyfenozide 24%SC อัตรา 100, 40, 20 



และ 40 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร ตามล าดับ ที่ได้น้ าหนักผลพริกเฉลี่ย 6.5, 7.4, 8.3 และ 8.2  กิโลกรัม/20
ต้น ตามล าดับ แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น emamectin benzoate 
1.92%EC, indoxacarb 15%EC และ chlorfenapyr 10%SC 
แปลงทดลองที2่. อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2560) 
         จ านวนหนอนกระทู้หอม 
         ในTable 3. จากการตรวจนับจ านวนหนอนกระทู้หอม รวม 4 ครั้ง (ก่อนพ่นสารฯครั้งแรก 1 
ครั้ง และหลังพ่นสารฯ 3 ครั้ง) พบว่า ก่อนพ่นสารฯครั้งแรกพบจ านวนหนอนกระทู้หอมในทุกกรรมวิธี
เฉลี่ยระหว่าง 13.5-24.0 ตัว/10ต้น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  และหลังพ่นสารฯ 3ครั้ง พบ
จ านวนหนอนกระทู้หอมมีความแตกต่างกันทางสถิติทุกครั้ง คือ ทุกกรรมวิธีที่ใช้สารฯพบจ านวน
หนอนกระทู้หอมเฉลี่ยระหว่าง 6.0-12.0, 2.3-10.3 และ 0.5-8.3 ตัว/10ต้น หลังการพ่นสารฯครั้งที่ 
1, 2 และ 3 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯ ที่พบ
จ านวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 18.8, 29.8 และ 26.5 ตัว/10ต้น หลังการพ่นสารฯครั้งที่ 1, 2 และ3 
ตามล าดับ ยกเว้นหลังการพ่นสารฯครั้งที่1 ในกรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai 
อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร พบจ านวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 12.5 ตัว/10ต้น ไม่แตกต่างทาง
สถิติ กับกรรมวิ ธี ไม่ ใช้ สารฯ โดยกรรมวิ ธี พ่น  chlorantraniliprole 5.17%SC, emamectin 
benzoate 1 . 9 2 %EC, lufenuron 5%EC, spinetoram 12%SC, indoxacarb 15%EC, 
chlorfenapyr 10%SC, และ methoxyfenozide 24%SC อัตรา 30, 30, 40, 20, 20, 40 และ 30 
มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร ตามล าดับ มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมประชากรหนอนกระทู้หอมตลอดการ
ทดลอง รองลงมา คือกรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ า 
20ลิตร       
          จ านวนศัตรูธรรมชาต ิ
          ในTable 3.จากการตรวจนับชนิดและจ านวนศัตรูธรรมชาติ  รวม 3 ครั้ง พบแมลงศัตรู
ธรรมชาติ 1ชนิด คือ มวนพิฆาต (Stink bug : Eocanthecona furcellata (Wolff))  โดยทุกกรรมวิธี
ที่ใช้สารฯพบจ านวนมวนพิฆาตเฉลี่ยระหว่าง 0 - 1.3 ตัว/40ต้น  ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯ ที่พบจ านวนมวนพิฆาตเฉลี่ย 3.0 ตัว/40ต้น โดยกรรมวิธีพ่น 
Bacillus thuringiensis subsp aizawai อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร พบจ านวนมวนพิฆาตเฉลี่ย 
1.3 ตัว/40ต้น มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น spinetoram 12%SC 
และ indoxacarb 15%EC อัตรา 20 และ 20 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร ตามล าดับ ที่ไม่พบมวนพิฆาต 
          ผลผลิตพริกและต้นทุนสารฆ่าแมลง 
          ในTable 4.จากการเปรียบเทียบน้ าหนักผลพริกที่มีคุณภาพระยะส่งตลาด พบว่า ทุกกรรมวิธี
ที่ใช้สารฯมีต้นทุนสารฆ่าแมลงเฉลี่ยระหว่าง 1.31-4.70 บาท/20ต้น/ครั้ง ซึ่งได้น้ าหนักผลพริกเฉลี่ย
ระหว่าง 5.3 – 9.1 กิโลกรัม/20ต้น  มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้
สารฯ  ที่ ได้น้ าหนักผลพริกเฉลี่ย 3.3 กิโลกรัม/20ต้น  โดยกรรมวิธีพ่น chlorantraniliprole 



5.17%SC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร ได้น้ าหนักผลพริกมากสุดเฉลี่ย 9.1 กิโลกรัม/20ต้น ซึ่ง
มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น  Bacillus thuringiensis subsp 
aizawai, lufenuron 5%EC, spinetoram 12%SC และ methoxyfenozide 24%SC อัตรา 100, 
40 ,20 และ 40 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร ตามล าดับ ที่ได้น้ าหนักผลพริกเฉลี่ย 5.3, 6.3, 7.3 และ 7.0 
กิโลกรัม/20ต้น ตามล าดับ  
          จากการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอมในพริก พบว่า 
สารฆ่าแมลงที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่อแมลงแตกต่างกัน  คือ chlorantraniliprole 5.17%SC, 
emamectin benzoate 1 . 9 2 %EC, lufenuron 5%EC, spinetoram 12%SC, indoxacarb 
15%EC, chlorfenapyr 10%SC และ methoxyfenozide 24%SC ซึ่งมีกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์กลุ่ม
ที่ 28, 6, 15, 5, 22, 13 และ18 ตามล าดับ แสดงประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้
หอมตลอดการทดลอง สอดคล้องกับการทดลองของ Zhou  et al. (2017) และ Hanning et al. 
(2009) สารฆ่าแมลงchlorantraniliprole, chlorfenapyr, emamectin benzoate, indoxacarb, 
methoxyfenozide, lufenuron, metaflumizone, chlorfluazuron แ ล ะ  spinosad มี
ประสิทธิภาพป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ หอมได้ดี  โดยที่สารฆ่าแมลง  chlorantraniliprole, 
chlorfenapyr, emamectin benzoate แ ล ะ  indoxacarb มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ดี ก ว่ า
methoxyfenozide, lufenuron, metaflumizone, spinosad และchlorfluazuron ซึ่ งสารฆ่ า
แมลงemamectin benzoate, chlorfenapyr และ indoxacarb ยังมีประสิทธิภาพในการฆ่าตัวเต็ม
วัยหนอนกระทู้หอม  ขณะที่สารฆ่าแมลง chlorantraniliprole มีผลต่อการเจริญเติบโตของหนอน 
ท าให้ล าตัวหนอนหดสั้น ซึ่งเมื่อเข้าดักแด้ได้มีขนาดและน้ าหนักลดลง (Cook et al. (2017) และ Lai 
and Su (2011))  และจากการทดลองของ Osorio et al. (2008) พบว่า เมื่อหนอนกระทู้หอมได้รับ
สารฆ่าแมลง methoxyfenozide จะมีผลต่อตัวเต็มวัยเพศเมีย ท าให้ปริมาณและอัตราการวางไข่
น้ อ ย ล ง  ส่ ว น ส า ร ฆ่ า แ ม ล ง  indoxacarb, emamectin benzoate, chlorfenapyr แ ล ะ 
metaflumizone ไม่มีผลต่อปริมาณ อัตรา และการฟักไข่ของหนอนกระทู้หอม แต่ท าให้หนอนกระทู้
หอมวัย 1-3 ตายมากกว่าหนอนกระทู้หอมวัย 4-6 (Kang et al., 2017) ปัจจุบันการใช้สารฆ่าแมลง 
chlorantraniliprole 5.17% SC, methoxyfenozide 24% SC, chlorfenapyr 10%SC, 
indoxacarb 15%EC, emamectin benzoate 1.92%EC, spinetoram 12%SC และ lufenuron 
5%EC ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอม หากเกษตรกรมีการใช้สารฆ่าแมลง
ดังกล่าวบ่อยครั้งมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจท าให้เกิดปัญหาหนอนกระทู้หอมสร้างความต้านทานสูงขึ้น
ได้ เช่นเดียวกับ   การทดลองของ Chen et al.(2013) พบว่า พ้ืนที่ที่ใช้สารฆ่าแมลง spinosad, 
chlorfenapyr, indoxacarb, chlorfluazuron, chlorantraniliprole, chlorpyrifos, 
tebufenozide, cypermethrin และ emamectin benzoate ในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอม
อย่างต่อเนื่องตลอด 4ปี หนอนกระทู้หอมจะสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น 
โดยสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง chlorpyrifos และcypermethrin มากสุดถึง 1,240-3,080



เท่า และสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงchlorantraniliprole, indoxacarb, chlorfluazuron 
และ spinosad น้อยสุด 31-44 เท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่มีการใช้สารฆ่าแมลงแต่ละชนิดบ่อยครั้งและ
ต่อเนื่องมากน้อยเพียงไร ดังนั้นแนวทางการป้องกันและจัดการปัญหาการเพ่ิมจ านวนประชากรหนอน
กระทู้หอมต้านทานต่อสารฆ่าแมลง จึงควรสร้างแผนการใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียน ( insecticide 
rotation) เพ่ือการใช้สารฆ่าแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้หนอนกระทู้หอมพัฒนาสร้างความ
ต้านทานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียนเป็นวิธีการใช้สารฆ่าแมลงชนิดต่างๆ ที่
อยู่ต่างกลุ่มกัน โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารฆ่าแมลงที่มีกลไกการออกฤทธิ์แบบเดียวกันติดต่อกัน และสาร
ฆ่าแมลงที่ใช้ต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดจึงจะช่วยลดหรือชะลอปัญหาการสร้างความ
ต้านทานได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยข้อมูลความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในพ้ืนที่ประกอบการพิจารณาด้วย 
(IRAC,2017 และ Denholm and Rowland ,1992)  จากการเก็บน้ าหนักผลผลิตพริกที่มีคุณภาพ
ระยะส่งตลาดทั้ง 2 การทดลองพบว่ากรรมวิธีพ่นchlorantraniliprole 5.17%SC, chlorfenapyr 
10%SC, emamectin benzoate 1 . 9 2 %EC, indoxacarb 15%EC, spinetoram 12%SC, 
lufenuron 5%EC, methoxyfenozide 24%SC และ Bacillus thuringiensis subsp aizawai ให้
น้ าหนั กผลผลิ ตพริ กมากกว่ าการ ไม่ ใ ช้ ส ารฯสอดคล้ องกับผลการทดลองกรรมวิ ธี พ่ น
chlorantraniliprole 5.17% SC, chlorfenapyr 10%SC, emamectin benzoate 1 . 9 2 %EC, 
indoxacarb 15%EC, spinetoram 12%SC, lufenuron 5%EC และ methoxyfenozide 24%SC 
มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอม ส าหรับกรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis 
subsp aizawai ได้น้ าหนักผลผลิตพริกน้อยสุดในการพ่นสารฯ เนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacillus 
thuringiensis) จะไม่ออกฤทธิ์ท าให้แมลงตายทันที แต่จะท าให้แมลงเกิดโรคได้ต่อเมื่อแมลงกินอาหาร
ที่มีเชื้อปะปนเข้าไป และต้องการระยะเวลาก่อนที่แมลง(หนอนกระทู้หอม) จะเกิดอาการโรคและตาย 
ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของหนอน ตลอดจนปริมาณเชื้อที่กินเข้าไป อีกทั้งเชื้อแบคทีเรียไม่
คงทนสลายตัวได้เร็วเมื่อถูกแสงอาทิตย์  และจากรายงานของ อัจฉรา (2544) พบว่าเชื้อแบคทีเรียท า
ให้หนอนกระทู้หอมเกิดอาการของโรคและหนอนตายใน  1-2 วันหลังกินเชื้อเข้าไปและจะมี
ประสิทธิภาพลดลงหลังพ่น 4-5 วัน ดังนั้นในการทดลองจึงพบจ านวนหนอนกระทู้หอมตลอดการ
ทดลองมากกว่าและได้น้ าหนักผลผลิตพริกน้อยกว่ากรรมวิธีพ่นchlorantraniliprole 5.17%SC, 
chlorfenapyr 10%SC, lufenuron 5%EC, methoxyfenozide 24%SC, emamectin benzoate 
1.92%EC, spinetoram 12%SC และ indoxacarb 15%EC  ส าหรับศัตรูธรรมชาติกรรมวิธีพ่น 
Bacillus thuringiensis subsp aizawai, chlorantraniliprole 5.17%SC, emamectin benzoate 
1.92%EC, chlorfenapyr 10%SC, lufenuron 5%EC, spinetoram 12%SC, indoxacarb 15%EC 
และ methoxyfenozide 24%SC พบแมลงศัตรูธรรมชาติ  1 ชนิดคือ มวนพิฆาต (stink bug : 
Eocanthecona furcellata (Wolff) น้อยกว่ากรรมวิธีไม่ใช้สารฯ เนื่องมาจากผลทางอ้อม คือ 
จ านวนหนอนกระทูห้อมมีปริมาณน้อย หรือสารฆ่าแมลงมีผลกระทบต่อมวนพิฆาตแมลงศัตรูธรรมชาติ
โดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับ รัตนาและคณะ (2553) รายงานว่า สารฆ่าแมลง indoxacarb15%SC มีพิษ



ร้ า ย แ ร ง ต่ อ ม ว น พิ ฆ า ต  ข ณ ะ ที่ ส า ร ฆ่ า แ ม ล ง  chlorfenapyr 10%SC, emamectin 
benzoate1.92%EC และ  spininosad 12%SC มี พิษน้อยต่อมวนพิฆาต  ส่วนสารฆ่าแมลง
methoxyfenozide 24%SC, lufenuron 5%EC และ Bacillus thuringiensis subsp aizawai ไม่
มีพิษต่อมวนพิฆาต เช่นเดียวกับอัจฉรา (2544) ที่รายงานว่า เชื้อแบคทีเรีย (Bacillus thuringiensis) 
มีความเฉพาะเจาะจงต่อหนอนผีเสื้อศัตรูพืชเท่านั้นซึ่งไม่มีผลกระทบต่อแมลงห้ า แมลงเบียน และ
แมลงที่มีประโยชน์อื่นๆ 

การศึกษาประสิทธิภาพประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัด
หนอนกระทู้ผักในพริก   
 ผลการตรวจนับจ านวนหนอนกระทู้ผัก แปลงทดลองที่ 1 รวม 4 ครั้ง (ก่อนพ่นสารฯครั้งแรก 
1 ครั้ง และหลังพ่นสารฯ 3 ครั้ง) พบว่า ก่อนพ่นสารฯครั้งแรกพบจ านวนหนอนกระทู้ผักในทุกกรรมวิธี
เฉลี่ยระหว่าง 14.0 - 23.3 ตัว/10 ต้น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และหลังพ่นสารฯ 3ครั้ง พบ
จ านวนหนอนกระทู้ผักมีความแตกต่างกันทางสถิติทุกครั้ง และ ทุกกรรมวิธีที่ใช้สารฯ พบจ านวน
หนอนกระทู้ผักเฉลี่ยระหว่าง 2.8 - 14.3, 2.0 - 11.5 และ 0 - 8.0 ตัว/10ต้น หลังการพ่นสารฯ ครั้งที่ 
1, 2 และ 3 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯที่พบ
จ านวนหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 22.3, 25.5 และ 23.8 ตัว/10 ต้น หลังการพ่นสารฯ ครั้งที่ 1, 2 และ 3 
ตามล าดับ โดยหลังการพ่นสารฯ 3 ครั้ง กรรมวิธีพ่น indoxacarb 15%EC, chlorantraniliprole 
5.17%SC, chlorfenapyr 10%SC, emamectin benzoate 1.92%EC, spinetoram 12%SC และ 
methoxyfenozide 24%SC อัตรา 15, 20, 30, 20, 20 และ 20 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร ตามล าดับ มี
ประสิทธิภาพดีในการควบคุมประชากรหนอนกระทู้ผัก พบจ านวนหนอนกระทู้ผักเฉลี่ยระหว่าง 2.8 - 
7.5, 1.5 - 5.5 และ 0 - 1.5 ตัว/10 ต้น หลังการพ่นสารฯ ครั้งที่ 1, 2 และ 3 ตามล าดับ รองลงมาคือ 
กรรมวิธีพ่น lufenuron 5%EC และ deltamethrin 3%EC อัตรา 30 และ 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
ตามล าดับ พบจ านวนหนอนกระทู้ผักเฉลี่ยระหว่าง 10.3 - 10.5, 8.0 - 8.5 และ 5.3 - 6.3 ตัว/10 ต้น 
หลังการพ่นสารฯ ครั้งที่ 1, 2 และ 3 ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis subsp 
aizawai อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร ประสิทธิภาพในการควบคุมประชากรหนอนกระทู้ผักน้อย
ที่สุด พบจ านวนหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 14.3, 11.5 และ 8.0 ตัว/10 ต้น หลังการพ่นสารฯ ครั้งที่ 1, 2 
และ 3 ตามล าดับ (Table 5) 
 ผลการตรวจนับชนิดและจ านวนศัตรูธรรมชาติ รวม 3 ครั้ง พบแมลงศัตรูธรรมชาติ 1 ชนิด 
คือ มวนพิฆาต (Stink bug : Eocanthecona furcellata (Wolff)) โดยทุกกรรมวิธีที่ใช้สารฯ พบ
จ านวนมวนพิฆาตเฉลี่ยระหว่าง 0 - 2.8 ตัว/40 ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
กับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯ ที่พบจ านวนมวนพิฆาตเฉลี่ย  5.3 ตัว/40 ต้น โดยกรรมวิธีพ่น Bacillus 
thuringiensis subsp aizawai อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร พบจ านวนมวนพิฆาตเฉลี่ย 2.8 ตัว/
40 ต้น ซึ่งมากกว่า และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น emamectin benzoate 
1.92%EC, lufenuron 5%EC, methoxyfenozide 24%SC, indoxacarb 15%EC, spinetoram 



12%SC, deltamethrin 3%EC, chlorantraniliprole 5.17%SC และ chlorfenapyr 10%SC อัตรา 
20, 30, 20, 15, 20, 30, 20 และ 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ตามล าดับ ที่พบจ านวนมวนพิฆาตเฉลี่ย 
0, 1.3, 0.8, 0, 0, 0.5, 0 และ 0 ตัว/40 ต้น ตามล าดับ (Table 5) 

จากการเปรียบเทียบผลผลิตพริกและต้นทุนสารฯ น้ าหนักผลพริกที่มีคุณภาพระยะส่งตลาด  
พบว่า ทุกกรรมวิธีที่ใช้สารฯ มีต้นทุนสารฆ่าแมลงเฉลี่ยระหว่าง 2.21 - 11.55 บาท/20 ต้น/ครั้ง ซึ่งได้
น้ าหนักผลพริกเฉลี่ย ระหว่าง 3.6 - 6.3 กิโลกรัม/20 ต้น มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯ  ที่ได้น้ าหนักผลพริกเฉลี่ย 2.4 กิโลกรัม/20 ต้น โดยกรรมวิธีพ่น 
emamectin benzoate 1.92%EC, indoxacarb 15%EC, chlorantraniliprole 5.17%SC และ 
chlorfenapyr 10%SC อัตรา 20, 15, 20 และ 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ตามล าดับ ได้น้ าหนักผล
พริกเฉลี่ย 5.7, 6.3, 6.1 และ 5.9 กิโลกรัม/20 ต้น ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai, lufenuron 5%EC และ 
deltamethrin 3%EC อัตรา 80, 30 และ 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ตามล าดับ ที่ได้น้ าหนักผลพริก
เฉลี่ย 3.6, 4.5 และ 4.2 กิโลกรัม/20 ต้น ตามล าดับ (Table 6) 

ผลการตรวจนับจ านวนหนอนกระทู้ผัก แปลงทดลองที่ 2  รวม 4 ครั้ง (ก่อนพ่นสารฯครั้งแรก 
1 ครั้ง และหลังพ่นสารฯ 3 ครั้ง) พบว่า ก่อนพ่นสารฯครั้งแรกพบจ านวนหนอนกระทู้ผักในทุกกรรมวิธี 
เฉลี่ยระหว่าง 15.0 - 25.3 ตัว/10 ต้น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และหลังพ่นสารฯ 3ครั้ง พบ
จ านวนหนอนกระทู้ผักมีความแตกต่างกันทางสถิติทุกครั้ง คือ ทุกกรรมวิธีที่ใช้สารฯพบจ านวนหนอน
กระทู้ผักเฉลี่ยระหว่าง 7.3 - 19.3, 2.0 – 12.8 และ 0 – 9.8 ตัว/10 ต้น หลังการพ่นสารฯ ครั้งที่ 1, 2 
และ 3 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯ ที่พบ
จ านวนหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 24.8, 29.3 และ 31.8 ตัว/10 ต้น หลังการพ่นสารฯ ครั้งที่ 1, 2 และ 3 
ตามล าดับ โดยหลังการพ่นสารฯ 3 ครั้ง กรรมวิธีพ่น indoxacarb 15%EC, chlorantraniliprole 
5.17%SC, chlorfenapyr 10%SC, emamectin benzoate 1.92%EC, spinetoram 12%SC, 
methoxyfenozide 24%SC และ lufenuron 5%EC อัตรา 15, 20, 30, 20, 20, 20 และ 30 
มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ตามล าดับ มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมประชากรหนอนกระทู้ผัก พบจ านวน
หนอนกระทู้ผักเฉลี่ยระหว่าง 7.3 - 13.8, 2.0 - 8.5 และ 0 – 4.8 ตัว/10 ต้น หลังการพ่นสารฯ ครั้งที่ 
1, 2 และ 3 ตามล าดับ รองลงมาคือ กรรมวิธีพ่น deltamethrin 3%EC และ Bacillus thuringiensis 
subsp aizawai อัตรา 30 และ 80 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ตามล าดับ พบจ านวนหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย
ระหว่าง 18.8-19.3, 12.8 และ 9.0-9.8 ตัว/10 ต้น หลังการพ่นสารฯ ครั้งที่ 1, 2 และ 3 ตามล าดับ 
(Table 7) 

ผลการตรวจนับชนิดและจ านวนศัตรูธรรมชาติ รวม 3 ครั้ง พบแมลงศัตรูธรรมชาติ 1ชนิด คือ 
มวนพิฆาต (Stink bug : Eocanthecona furcellata (Wolff)) โดยทุกกรรมวิธีที่ใช้สารฯ พบจ านวน
มวนพิฆาตเฉลี่ยระหว่าง 0 - 4.3 ตัว/40 ต้น ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธี ไม่ใช้สารฯ  ที่พบจ านวนมวนพิฆาตเฉลี่ย  8.5 ตัว/40 ต้น โดยกรรมวิธี พ่น  Bacillus 



thuringiensis subsp aizawai อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร พบจ านวนมวนพิฆาตเฉลี่ย 4.3 ตัว/
40 ต้น มากกว่า และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น emamectin benzoate 
1.92%EC, lufenuron 5%EC, methoxyfenozide 24%SC, indoxacarb 15%EC, spinetoram 
12%SC, deltamethrin 3%EC, chlorantraniliprole 5.17%SC และ chlorfenapyr 10%SC อัตรา 
20, 30, 20, 15, 20, 30, 20 และ 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ตามล าดับ ที่พบจ านวนมวนพิฆาตเฉลี่ย 
0.5, 1.0, 0.8, 0, 0.8, 1.8, 0.3 และ 0.5 ตัว/40 ต้น ตามล าดับ (Table 7) 

จากการเปรียบเทียบผลผลิตพริกและต้นทุนสารฯ น้ าหนักผลพริกที่มีคุณภาพระยะส่งตลาด 
พบว่าทุกกรรมวิธีที่ใช้สารฯ มีต้นทุนสารฆ่าแมลงเฉลี่ยระหว่าง 2.21 - 11.55 บาท/20 ต้น/ครั้ง ซึ่งได้
น้ าหนักผลพริกเฉลี่ยระหว่าง 3.1 - 6.6 กิโลกรัม/20 ต้น ซึ่งมากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯ ที่ ได้น้ าหนักผลพริกเฉลี่ย  1.9 กิโลกรัม/20 ต้น โดยกรรมวิธีพ่น 
emamectin benzoate 1.92%EC, indoxacarb 15%EC, chlorantraniliprole 5.17%SC และ 
chlorfenapyr 10%SC อัตรา 20, 15, 20 และ 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ตามล าดับ ได้น้ าหนักผล
พริกเฉลี่ย 5.6, 6.6, 6.2 และ 5.8 กิโลกรัม/20 ต้น ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น  Bacillus thuringiensis subsp aizawai, lufenuron 5%EC, 
spinetoram 12%SC และ deltamethrin 3%EC อัตรา 80, 30, 20 และ 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
ตามล าดับ ที่ได้น้ าหนักผลพริกเฉลี่ย 3.1, 4.5, 4.7 และ 3.9 กิโลกรัม/20 ต้น ตามล าดับ (Table 8) 

จากการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ผักในพริก  พบว่า 
สารฆ่าแมลงที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่อแมลงแตกต่างกัน คือ emamectin benzoate 1.92%EC, 
lufenuron 5%EC, methoxyfenozide 24% SC, spinetoram 12%SC, indoxacarb 15%EC, 
chlorantraniliprole 5.17%SC และ chlorfenapyr 10%SC ซึ่งมีกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์กลุ่มที่ 6, 
15, 18, 5, 22A, 28 และ13 ตามล าดับ แสดงประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ผัก
ตลอดการทดลอง สอดคล้องกับการทดลองของ Masui and Ikeda (2018) และ Pang et al. (2018) 
พบว่ า  สารฆ่ าแมลง  chlorfenapyr, emamectin benzoate, indoxacarb และ  spinosad มี
ประสิทธิภาพป้อง กันก าจัดหนอนกระทู้ผักได้ดีขณะที่สารฆ่าแมลง methomyl, permethrin และ 
chlorpyrifos มีประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อย เช่นเดียวกับการทดลองของ Azizur and Ram (2007) 
และ Dharma et al. (2018) รายงานว่า  สารฆ่าแมลง emamectin benzoate, indoxacarb, 
novaluron, lufenuron และ spinosad มีประสิทธิภาพป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ผักที่ต้านทานสาร
ฆ่าแมลงกลุ่ม synthetic pyrethroids และ กลุ่ม organophosphate แต่สารฆ่าแมลง spinosad มี
ประสิทธิภาพน้อยกว่าสารฆ่าแมลง emamectin benzoate, indoxacarb และ novaluron ในการ
ป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ผักที่ต้านทานสารฆ่าแมลงดังกล่าว ขณะที่ Greg et al. (2009) รายงานว่า
ส า ร ฆ่ า แ ม ล ง  chlorfenapyr, chlorantraniliprole, emamectin benzoate, indoxacarb, 
methoxyfenozide, chlorfluazuron, lufenuron, metaflumizone แ ล ะ  spinosad มี
ประสิทธิภาพป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ ผั ก ได้ดี  โดยที่ สารฆ่าแมลง  chlorantraniliprole, 



chlorfenapyr, emamectin benzoate แ ล ะ  indoxacarb มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ดี ก ว่ า 
methoxyfenozide, lufenuron, metaflumizone, chlorfluazuron และ  spinosad ซึ่ งสารฆ่า
แมลง emamectin benzoate, chlorfenapyr และ indoxacarb ยังมีประสิทธิภาพในการฆ่าตัวเต็ม
วัยหนอนกระทู้ผัก ส่วนสารฆ่าแมลง chlorantraniliprole มีผลต่อการเจริญเติบโตของหนอน ท าให้
ล าตัวหนอนหดสั้น ซึ่งเมื่อเข้าดักแด้ได้มีขนาดและน้ าหนักลดลง (Masanori et al., 2005; Cook et 
al., 2018) และจากการทดลองของ Samuel et al. (2018) พบว่า สารฆ่าแมลง methoxyfenozide 
เมื่อหนอนผีเสื้อได้รับสารฯ จะมีผลต่อระยะดักแด้ท าให้ไม่สามารถเจริญเป็นตัวเต็มวัยได้จึงท าให้
ปริมาณและอัตราการวางไข่น้อยลง ส่วนสารฆ่าแมลง indoxacarb, emamectin benzoate และ 
chlorfenapyr ไม่มีผลต่อปริมาณและอัตราการฟักไข่ ปัจจุบันการใช้สารฆ่าแมลง indoxacarb 
15%EC, chlorantraniliprole 5.17% SC, chlorfenapyr 10%SC, emamectin benzoate 
1.92%EC, spinetoram 12%SC, methoxyfenozide 24%SC, lufenuron 5%EC, deltamethrin 
3%EC และ Bacillus thuringiensis subsp aizawai ยังคงมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด
หนอนกระทู้ผัก แตห่ากเกษตรกรมีการใช้สารฆ่าแมลงดังกล่าวบ่อยครั้งมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจท าให้
เกิดปัญหาหนอนกระทู้ผักสร้างความต้านทานสูงขึ้นได้ เช่นเดียวกับการทดลองของ Sarfraz  et al 
.(2012) พบว่าพ้ืนที่ที่ใช้สารฆ่าแมลง methoxyfenozide, esfenvalerate, spinosad, indoxacarb 
และ emamectin benzoate ในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ผักเป็นประจ าหนอนกระทู้ผักจะสร้าง
ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น โดยสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง 
indoxacarb, methoxyfenozide และ spinosad น้อยกว่าสารฆ่าแมลง esfenvalerate และสร้าง
ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง emamectin benzoate น้อยสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่มีการใช้สารฆ่า
แมลงแต่ละชนิดบ่อยครั้งและต่อเนื่องมากน้อยเพียงไร ดังนั้นแนวทางการป้องกันและจัดการปัญหา
การขยายตัวหรือเพ่ิมจ านวนประชากรของหนอนกระทู้ผักต้านทานต่อสารฆ่าแมลง จึงควรสร้าง
แผนการใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียน ( insecticide rotation) เพ่ือการใช้สารฆ่าแมลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพไม่ให้หนอนกระทู้ผักพัฒนาสร้างความต้านทานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการใช้สารฆ่าแมลง
แบบหมุนเวียนเป็นวิธีการใช้สารฆ่าแมลงชนิดต่างๆ ที่อยู่ต่างกลุ่มกันโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารฆ่าแมลง
ที่มีกลไกการออกฤทธิ์แบบเดียวกันติดต่อกัน และสารฆ่าแมลงที่ใช้ต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกัน
ก าจัดจึงจะช่วยลดหรือชะลอปัญหาการสร้างความต้านทานได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยข้อมูลความต้านทานต่อ
สารฆ่าแมลงในพ้ืนที่ประกอบการพิจารณาการใช้สารฆ่าแมลงชนิดต่างๆด้วย (Denholm and 
Rowland, 1992; IRAC, 2018) จากการเก็บน้ าหนักผลผลิตพริกที่มีคุณภาพระยะส่งตลาดทั้ง 2 การ
ทดลอง พบว่า กรรมวิธีพ่น indoxacarb 15%EC, chlorantraniliprole 5.17%SC, chlorfenapyr 
10%SC, emamectin benzoate 1 . 9 2 %EC, spinetoram 12%SC, lufenuron 5%EC, 
methoxyfenozide 24%SC, deltamethrin 3%EC และ Bacillus thuringiensis subsp aizawai 
ให้น้ าหนักผลผลิตพริกมากกว่าการไม่ใช้สารฯ สอดคล้องกับผลการทดลองกรรมวิธีพ่น indoxacarb 
15%EC, chlorantraniliprole 5.17% SC, emamectin benzoate 1 . 9 2 %EC, chlorfenapyr 



10%SC, spinetoram 12%SC, methoxyfenozide 24% SC, lufenuron 5%EC แ ล ะ 
deltamethrin 3%EC มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ผัก  โดยกรรมวิธี พ่น 
indoxacarb 15%EC ให้ผลผลิตพริกมากสุด เช่นเดียวกับ Gadhiya et al. (2014) รายงานว่า สาร
ฆ่าแมลงchlorantraniliprole, emamectin benzoate, indoxacarb, lufenuron และ spinosad 
มีประสิทธิภาพป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ผัก โดยการพ่นสารฆ่าแมลง  chlorantraniliprole  และ 
indoxacarb ให้ผลผลิตมากสุดแตกต่างกับการพ่นด้วยสารฆ่าแมลง  spinosad และ lufenuron 
ส าหรับกรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai ได้น้ าหนักผลผลิตพริกน้อยสุดในการ
พ่นสารฯ เนื่องจาก เชื้อแบคทีเรีย (Bacillus thuringiensis) จะไม่ออกฤทธิ์ท าให้แมลงตายทันที แต่
จะท าให้แมลงเกิดโรคได้ต่อเมื่อแมลงกินอาหารที่มีเชื้อปะปนเข้าไป และต้องการระยะเวลาก่อนที่
แมลง(หนอนกระทู้ผัก) จะเกิดอาการโรคและตาย ทั้งนี้ยังข้ึนอยู่กับอายุและขนาดของหนอน ตลอดจน
ปริมาณเชื้อที่ กินเข้าไป อีกทั้งเชื้อแบคทีเรียไม่คงทนสลายตัวได้เร็วเมื่อถูกแสงอาทิตย์ และจาก
รายงานของ อัจฉรา (2544) พบว่าเชื้อแบคทีเรียท าให้หนอนกระทู้ผักเกิดอาการของโรคและหนอน
ตายใน 1-2 วันหลังกินเชื้อเข้าไปและจะมีประสิทธิภาพลดลงหลังพ่น 4-5 วัน ดังนั้น ในการทดลองจึง
พบจ านวนหนอนกระทู้ผักตลอดการทดลองมากกว่า และได้น้ าหนักผลผลิตพริกน้อยกว่ากรรมวิธีพ่น 
indoxacarb15%EC, chlorantraniliprole 5.17% SC, chlorfenapyr 10%SC, emamectin 
benzoate 1 . 9 2%EC, spinetoram 12%SC และmethoxyfenozide 24% SC  ส า ห รั บ ศั ต รู
ธรรมชาติ Rang et al. (2018) รายงานว่า พบศัตรูธรรมชาติหนอนกระทู้ผักเป็นแมลงเบียน 71ชนิด 
แมลงห้ า 36 ชนิด แมงมุม 12 ชนิด เชื้อรา 4 ชนิด เชื้อแบคทีเรีย 7 ชนิด และไส้เดือนฝอย 4 ชนิด 
โดยแมลงเบียนไข่หนอนกระทู้ผักมีประสิทธิภาพลดจ านวนหนอนกระทู้ผักได้มากที่สุด และจากการ
ทดลองกรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai, emamectin benzoate 1.92%EC, 
lufenuron 5%EC, methoxyfenozide 24% SC, spinetoram 12%SC, deltamethrin 3% EC, 
chlorantraniliprole 5.17%SC และ chlorfenapyr 10%SC พบแมลงศัตรูธรรมชาติเพียง 1 ชนิด 
คือ มวนพิฆาต (Stink bug : Eocanthecona furcellata (Wolff) ซึ่งน้อยกว่ากรรมวิธีไม่ใช้สารฯ 
เนื่องมาจากผลทางอ้อม คือ จ านวนหนอนกระทู้ผักมีปริมาณน้อย หรือสารฆ่าแมลงมีผลกระทบต่อ
มวนพิฆาตแมลงศัตรูธรรมชาติโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับ รัตนาและคณะ (2553) รายงานว่า สารฆ่า
แมลง indoxacarb15%SC มีพิษร้ายแรงต่อมวนพิฆาต ขณะที่สารฆ่าแมลง chlorfenapyr 10%SC, 
emamectin benzoate1.92%EC และ spininosad 12%SC มีพิษน้อยต่อมวนพิฆาต ส่วนสารฆ่า
แมล ง  methoxyfenozide 24% SC, lufenuron 5%EC แ ล ะ  Bacillus thuringiensis subsp 
aizawai ไม่มีพิษต่อมวนพิฆาต เช่นเดียวกับ อัจฉรา (2544) ที่รายงานว่าเชื้อแบคทีเรีย (Bacillus 
thuringiensis) มีความเฉพาะเจาะจงต่อหนอนผีเสื้อศัตรูพืชเท่านั้นไม่มีผลกระทบต่อแมลงห้ า แมลง
เบียน และแมลงที่มีประโยชน์อื่นๆ 
9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ   การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียและสารฆ่าแมลง
ในการป้องกันก าจั ดหนอนกระทู้ หอมพบว่า  กรรมวิ ธี พ่น  chlorantraniliprole 5.17%SC, 



emamectin benzoate 1 . 9 2 %EC, lufenuron 5%EC, spinetoram 12%SC, indoxacarb 
15%EC chlorfenapyr 10%SC และ methoxyfenozide 24%SC อัตรา 30, 30, 40, 20, 20, 40 
และ 30 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร ตามล าดับ มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมประชากรหนอนกระทู้หอม
ตลอดการทดลอง และผลผลิตพริกที่ ได้ก็ ให้น้ าหนักดี  รองลงมา คือกรรมวิธี พ่น Bacillus 
thuringiensis subsp aizawai อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร และพบแมลงศัตรูธรรมชาติหนอน
กระทู้หอม 1 ชนิด คือ มวนพิฆาต (Stink bug) Eocanthecona furcellata (Wolff) การทดสอบ
ประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ผักในพริก กรรมวิธีพ่น 
indoxacarb 15%EC, chlorantraniliprole 5.17% SC, chlorfenapyr 10%SC, emamectin 
benzoate 1.92%EC, spinetoram 12%SC และ methoxyfenozide 24%SC อัตรา 15, 20, 30, 
20, 20 และ 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ตามล าดับ มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมประชากรหนอน
กระทู้ผักและผลผลิตพริกที่ ได้ก็ ให้น้ าหนักดี  รองลงมา คือกรรมวิธี พ่น  lufenuron5%EC, 
deltamethrin 3%EC และ  Bacillus thuringiensis subsp aizawai อั ต ร า  30, 30  และ  80 
มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ตามล าดับ ตลอดการทดลองพบแมลงศัตรูธรรมชาติ ของหนอนกระทู้ผัก 1 
ชนิด คือ มวนพิฆาต (Stink bug : Eocanthecona furcellata (Wolff)) ส าหรับแนวทางการใช้สาร
ฆ่าแมลงเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและชะลอการเกิดปัญหาการต้านทานต่อสารฆ่าแมลงของหนอนกระทู้
หอมและหนอนกระทู้ผัก จึงควรใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียนที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่อแมลงแตกต่าง
กันไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงสารเดียว หรือที่มีกลไกการออกฤทธิ์ในกลุ่มเดียวกัน 
รวมทั้งการพิจารณาการใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ซ่ึงปลอดภัยต่อศัตรูธรรมชาติ ก็เป็น
ทางเลือกหนึ่งที่จะชะลอการต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้ โดยเฉพาะช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตใน
ระยะสั้นจะสามารถลดการใช้สารฆ่าแมลงรวมทั้งปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้เพราะเชื้อแบคทีเรียเป็น
สารชีวินทรีย์ที่มีพิษตกค้างสั้นเพียง 1 วัน ซึ่งจะส่งผลให้การใช้สารฆ่าแมลงและสารพิษตกค้างใน
ผลผลิตพริกลดลง 
10. การน าไปใช้ประโยชน์ 1. ใช้เป็นข้อมูลให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริก สามารถน าไปใช้เป็นแนว
ทางการใช้สารฆ่าแมลงได้อย่างถูกต้อง และ มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้
หอมและหนอนกระทู้ผักที่เป็นแมลงศัตรูพืชทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

                            2. .ใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดหลักเกณฑ์การควบคุมแมลงศัตรูพริก 
เพ่ือการจัดท ามาตรฐานการควบคุมแมลงศัตรูพืชเพ่ือให้ได้มาตรฐานรับรองของกรมวิชาการเกษตรได ้

                              3. ใช้เป็นข้อมูลในการจัดระบบการพ่นสารฆ่าแมลงหมุนเวียน เพ่ือ
ลดหรือชะลอการสร้างความต้านทานของแมลงศัตรูพืช 

                              4. ใช้เป็นข้อมูลเผยแพร่ผลงานวิจัยในเอกสารวิชาการต่างๆ เช่น 
วารสารกีฏและสัตววิทยา ปี2562 และ รายงาน ผลงานวิจัยประจ าปี  2560 และปี2561 ของ
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช วารสารกรมวิชาการเกษตร  เป็นต้น เพ่ือให้นักวิชาการด้าน
การเกษตร และ ผู้สนใจ ทุกภาคส่วน น าไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ 



11. ค าขอบคุณ  ขอบคุณเกษตรกรผู้ปลูกพริก อ าเภอห้วยกระเจา อ าเภอท่าม่วง และอ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี 
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Table 1. Average number of larvae common cutworm and stink bug on chili before and after spraying Bacillus thuringiensis and some insecticides at 

Huai Krachao district, Kanchanaburi province during December 2016 - March 2017  (Trail 1)    

                   Treatment 
Rate of application 

(ml./20 litres of water) 

 Average Number of larvae common cutworm per 10 plants 1/ 
   Average number of  
   stink bug/40 plants 1/ 2/ Before spraying 

 After spraying 
      1 st            2 nd          3 rd     

 1. Bacillus thuringiensis            100           23.3       3.5  a       2.0  a          0.3  a          0  c 
 2. chlorantraniliprole 5.17%W/V SC             30           14.0    10.5  bc       8.5  b        6.3  bc          1.3  c 
 3. emamectinbenzoate1.92%W/V EC     30           19.8     7.5  ab       5.5  ab      1.5  ab          0.8  c 
 4. lufenuron 5%W/V EC     40           18.8       3.8  a        1.5  a          0  a            0  c 
 5. spinetoram 12%W/V SC     20           14.5       6.0  ab        4.5  ab       1.5  ab            0  c 
 6. indoxacarb 15%W/V EC     20           18.0     10.3  bc        8.0  b       5.3  bc          0.5  c 
 7. chlorfenapyr 10% W/V SC     40           18.0       2.8  a        2.0  a         0  a            0  c 
 8. methoxyfenozide 24% W/V SC     30           20.3       4.0  a        2.0  a       0.3  a            0  c 
 9. control    -           16.3     22.3  d       25.5 d      23.8 d          5.3  a 
        CV (%)             39.7   41.6     40.5      68.8          75.6 
        R.E. (%)              -       -     68.4      49.5             - 

 1/ Number followed by the same letter in a column are not significantly different at the 5% level by Duncan’s new multiple range test. 
2/ Number of stink bug per 40 plants average from 4 replications 3 times 



  



Table 2. Average marketable yields and product cost of insecticide on chili at Huai Krachao district, Kanchanaburi province during December 2016 - 
March 2017  (Trail 1)               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/Number followed by the same letter in a column are not significantly different at the 5% level by Duncan’s new multiple range test. 
 
  

กรรมวิธี 
             Rate of application 

                 (ml./20 litres of water) 
Marketable yields1/   

 (kg./20plants  ) 
      Product cost of insecticide 

     (baht/20plants/time) 
 1. Bacillus thuringiensis          100                3.6  c 1.31 
 2. chlorantraniliprole 5.17%W/V SC                30                5.7  a                    1.95 
 3. emamectinbenzoate1.92%W/V EC                30                4.5  bc                    3.64 
 4. lufenuron 5%W/V EC    40                5.3  ab 2.26 
 5. spinetoram 12%W/V SC    20                6.3  a 2.85 
 6. indoxacarb 15%W/V EC    20                5.3  ab 2.20 
 7. chlorfenapyr 10% W/V SC    40                4.2  c 4.70 
 8. methoxyfenozide 24% W/V SC    30                6.1  a 2.44 
 9. control    -                2.4  d 0 

CV %               12.3                       



 Table 3. Average number of larvae common cutworm and stink bug on chili before and after spraying Bacillus thuringiensis and some insecticides at Ta Maka 
district, Kanchanaburi province during March–June 2018 (Trail 2)  

                   Treatment 
Rate of application 

(ml./20 litres of water) 

 Number of larvae common cutworm per 10 plants 1/ 
   Number of stink bug 
       /40 plants 1/ 2/ Before spraying 

 After spraying 
      1 st            2 nd         3 rd     

 1. Bacillus thuringiensis      80           20.8      19.3  b     12.8  b        9.8  b               4.3  b 
 2. emamectin benzoate 1.92%W/V EC             20           16.0       8.3  a       2.8  a            0  a       0.5  cd 
 3. lufenuron 5%W/V EC             30           17.0    13.8  ab       8.5  ab        4.8  ab         1.0  cd 
 4. methoxyfenozide 24% W/V SC     20           15.3    13.3  ab       6.5  ab      3.3  ab         0.8  cd 
 5. indoxacarb 15%W/V EC     15           21.8       7.3  a         2.3  a          0  a           0  d 
 6. spinetoram 12%W/V SC     20           17.0      12.3  ab         8.5  ab       2.8  ab         0.8  cd 
 7. deltamethrin 3%W/V EC     30           24.0      18.8  b       12.8  b       9.0  b         1.8  c 
 8. chlorantraniliprole 5.17%W/V SC     20           25.3        8.8  a         2.0  a         0  a         0.3  cd 
 9. chlorfenapyr 10% W/V SC     30           15.0        9.8  a         3.0  a         0  a         0.5  cd 
 10. control    -           15.8      24.8  c        29.3 c      31.8 c         8.5  a 
        CV (%)             44.9    43.3      48.1      86.0         57.5 
        R.E. (%)              -       -      85.3      65.2            - 

 1/ Number followed by the same letter in a column are not significantly different at the 5% level by Duncan’s new multiple range test. 
2/ Number of stink bug per 40 plants average from 4 replications 3 times 



  



Table 4. Average marketable yields and product cost of insecticide on chili at Ta Maka district, Kanchanaburi province during March–June 2018 (Trail 
2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/Number followed by the same letter in a column are not significantly different at the 5% level by Duncan’s new multiple range test. 
 

 

กรรมวิธี 
             Rate of application 

                 (ml./20 litres of water) 
Marketable yields1/   

 (kg./20plants  ) 
      Product cost of insecticide 

     (baht/20plants/time) 
 1. Bacillus thuringiensis          80                3.1  e 3.15 
 2. emamectin benzoate 1.92%W/V EC                20                5.6  ab                    4.90 
 3. lufenuron 5%W/V EC                30                4.5  cde                    3.83 
 4. methoxyfenozide 24% W/V SC    20                5.0  bc 5.11 
 5. indoxacarb 15%W/V EC   15                6.6  a 4.67 
 6. spinetoram 12%W/V SC    20                4.7  cd 8.05 
 7. deltamethrin 3%W/V EC    30                3.9  de 2.21 
 8. chlorantraniliprole 5.17%W/V SC    20                6.2  a 3.78 
 9. chlorfenapyr 10% W/V SC    30                5.8  ab                   11.55 
 10. control    -                1.9  f 0 

CV %               14.1                       



  



Table 5. Average number of larvae common cutworm and stink bug on chili before and after spraying Bacillus thuringiensis and some insecticides at Ta 
Muang district, Kanchanaburi province during November 2017– February 2018 (Trail 1)   

                   Treatment 
Rate of application 

(ml./20 litres of water) 

 Average Number of larvae common cutworm per 10 plants 1/ 
   Average number of  
   stink bug/40 plants 1/ 2/ Before spraying 

 After spraying 
      1 st            2 nd          3 rd     

 1. Bacillus thuringiensis      80           19.8       14.3  c     11.5  c         8.0  c               2.8  b 
 2. emamectin benzoate 1.92%W/V EC             20           23.3       3.5  a       2.0  a          0.3  a          0  c 
 3. lufenuron 5%W/V EC             30           14.0    10.5  bc       8.5  b        6.3  bc          1.3  c 
 4. methoxyfenozide 24% W/V SC     20           19.8     7.5  ab       5.5  ab      1.5  ab          0.8  c 
 5. indoxacarb 15%W/V EC     15           18.8       3.8  a        1.5  a          0  a            0  c 
 6. spinetoram 12%W/V SC     20           14.5       6.0  ab        4.5  ab       1.5  ab            0  c 
 7. deltamethrin 3%W/V EC     30           18.0     10.3  bc        8.0  b       5.3  bc          0.5  c 
 8. chlorantraniliprole 5.17%W/V SC     20           18.0       2.8  a        2.0  a         0  a            0  c 
 9. chlorfenapyr 10% W/V SC     30           20.3       4.0  a        2.0  a       0.3  a            0  c 
 10. control    -           16.3     22.3  d       25.5 d      23.8 d          5.3  a 
        CV (%)             39.7   41.6     40.5      68.8          75.6 
        R.E. (%)              -       -     68.4      49.5             - 

 1/ Number followed by the same letter in a column are not significantly different at the 5% level by Duncan’s new multiple range test. 
2/ Number of stink bug per 40 plants average from 4 replications 3 times 



  



Table 6. Average marketable yields and product cost of insecticide on chili at Ta Muang district, Kanchanaburi province during November 2017– 
           February 2018 (Trail 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/Number followed by the same letter in a column are not significantly different at the 5% level by Duncan’s new multiple range test. 
  

กรรมวิธี 
             Rate of application 

                 (ml./20 litres of water) 
Marketable yields1/   

 (kg./20plants  ) 
      Product cost of insecticide 

     (baht/20plants/time) 
 1. Bacillus thuringiensis          80                3.6  c 3.15 
 2. emamectin benzoate 1.92%W/V EC                20                5.7  a                    4.90 
 3. lufenuron 5%W/V EC                30                4.5  bc                    3.83 
 4. methoxyfenozide 24% W/V SC    20                5.3  ab 5.11 
 5. indoxacarb 15%W/V EC   15                6.3  a 4.67 
 6. spinetoram 12%W/V SC    20                5.3  ab 8.05 
 7. deltamethrin 3%W/V EC    30                4.2  c 2.21 
 8. chlorantraniliprole 5.17%W/V SC    20                6.1  a 3.78 
 9. chlorfenapyr 10% W/V SC    30                5.9  a                   11.55 
 10. control    -                2.4  d 0 

CV %               12.3                       



 Table 7. Average number of larvae common cutworm and stink bug on chili before and after spraying Bacillus thuringiensis and some insecticides at Ta Maka 
district, Kanchanaburi province during March–June 2018 (Trail 2)  

                   Treatment 
Rate of application 

(ml./20 litres of water) 

 Number of larvae common cutworm per 10 plants 1/ 
   Number of stink bug 
       /40 plants 1/ 2/ Before spraying 

 After spraying 
      1 st            2 nd         3 rd     

 1. Bacillus thuringiensis      80           20.8      19.3  b     12.8  b        9.8  b               4.3  b 
 2. emamectin benzoate 1.92%W/V EC             20           16.0       8.3  a       2.8  a            0  a       0.5  cd 
 3. lufenuron 5%W/V EC             30           17.0    13.8  ab       8.5  ab        4.8  ab         1.0  cd 
 4. methoxyfenozide 24% W/V SC     20           15.3    13.3  ab       6.5  ab      3.3  ab         0.8  cd 
 5. indoxacarb 15%W/V EC     15           21.8       7.3  a         2.3  a          0  a           0  d 
 6. spinetoram 12%W/V SC     20           17.0      12.3  ab         8.5  ab       2.8  ab         0.8  cd 
 7. deltamethrin 3%W/V EC     30           24.0      18.8  b       12.8  b       9.0  b         1.8  c 
 8. chlorantraniliprole 5.17%W/V SC     20           25.3        8.8  a         2.0  a         0  a         0.3  cd 
 9. chlorfenapyr 10% W/V SC     30           15.0        9.8  a         3.0  a         0  a         0.5  cd 
 10. control    -           15.8      24.8  c        29.3 c      31.8 c         8.5  a 
        CV (%)             44.9    43.3      48.1      86.0         57.5 
        R.E. (%)              -       -      85.3      65.2            - 

 1/ Number followed by the same letter in a column are not significantly different at the 5% level by Duncan’s new multiple range test. 
2/ Number of stink bug per 40 plants average from 4 replications 3 times 



  



Table 8. Average marketable yields and product cost of insecticide on chili at Ta Maka district, Kanchanaburi province during March–June 2018 (Trail 
2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/Number followed by the same letter in a column are not significantly different at the 5% level by Duncan’s new multiple range test. 
 
 

กรรมวิธี 
             Rate of application 

                 (ml./20 litres of water) 
Marketable yields1/   

 (kg./20plants  ) 
      Product cost of insecticide 

     (baht/20plants/time) 
 1. Bacillus thuringiensis          80                3.1  e 3.15 
 2. emamectin benzoate 1.92%W/V EC                20                5.6  ab                    4.90 
 3. lufenuron 5%W/V EC                30                4.5  cde                    3.83 
 4. methoxyfenozide 24% W/V SC    20                5.0  bc 5.11 
 5. indoxacarb 15%W/V EC   15                6.6  a 4.67 
 6. spinetoram 12%W/V SC    20                4.7  cd 8.05 
 7. deltamethrin 3%W/V EC    30                3.9  de 2.21 
 8. chlorantraniliprole 5.17%W/V SC    20                6.2  a 3.78 
 9. chlorfenapyr 10% W/V SC    30                5.8  ab                   11.55 
 10. control    -                1.9  f 0 

CV %               14.1                       
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