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1. ชื่อชุดโครงการ  : - 
 
2. โครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนาการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพื่อใช้เป็น 
      ค าแนะน าในการผลิตพืช บริโภคภายในประเทศ และส่งออก 

กิจกรรม   : ศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพ่ือเป็นค าแนะน าส าหรับพืชผัก 
  ที่มีปัญหาการส่งออกไปสหภาพยุโรป 

 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ  

(tobacco whitefly); Bemisia  tabaci (Gennadius) ในผักชีฝรั่ง 
   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Efficacy of Insecticides for Controlling tobacco whitefly  

(Bemesia tabaci) in Parsley 
 
4. คณะผู้ด าเนินงาน  
    หัวหน้าการทดลอง  : นางนลินา  ไชยสิงห์ 
    ผู้ร่วมงาน   : นางสาวสิริกัญญา  ขุนวิเศษ 

  นางสาวสุชาดา  สุพรศิลป์ 
  นายสรรชัย  เพชรธรรมรส   
  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 

5. บทคัดย่อ 
ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ , Bemisia  tabaci (Gennadius) ในผักชีฝรั่ง

ด าเนินการในแปลงของเกษตรกร อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 และ เดือนกรกฎาคม 2561 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design มี 3 ซ  า 9 
กรรมวิธี ได้แก่กรรมวิธีพ่นสารด้วย buprofezin 40%SC, spirotetramat 15%W/V OD, sulfoxaflor 50%WG, 
cyantraniliprole 1 0 % OD, dinotefuran 1 0 % SL ,thiamethoxam 2 5 % WG, white oil 6 7  % EC, 
petroleum oil 83.9% EC ที่อัตรา 20 มล., 15 มล.,12 กรัม., 30 มล., 10 มล., 6 กรัม., 120 มล. และ 80 มล./ 
น  า 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่ใช้สาร ผลการทดลองสรุปได้ว่าสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
ก าจัดแมลงหวี่ขาวในผักชีฝรั่งคือสาร cyantraniliprole 10%OD อัตรา 30 มล./น  า 20 ลิตร รองลงมาได้แก่สาร 
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buprofezin 40%SC อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร และ thiamethoxam 25%WG อัตรา 6 กรัม/น  า 20 ลิตร และ
ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารฆ่าแมลงไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ (phytotoxicity) ต่อผักชีฝรั่งทั ง 2 การทดลอง 
 
ค าหลัก: ผักชีฝรั่ง  แมลงหวี่ขาวยาสูบ 
 

Efficacy of Insecticides for controlling tobacco whitefly, Bemesia tabaci in Parsley in 

farmer’s parsley gardens at Kam Paeng Saen Districts, Nakhon Pathom Province during January – 
February 2017 and July 2018 were investigated. RCB design was planed with 9 treatments and 3 
replicates. The treatments were the applications of buprofezin 40%SC, spirotetramat 15%W/V 
OD, sulfoxaflor 50%WG, cyantraniliprole 10%OD, dinotefuran 10%SL, thiamethoxam 25%WG, 
white oil 67 %EC, petroleum oil 83.9% EC at the rate of 20 ml., 15 ml.,12 g., 30 ml., 10 ml., 6 g., 
120 ml and 80 ml./ 20 liters of water and the untreated control, respectively. Results from both 
experiments showed that cyantraniliprole 10%OD at the rate of 30 ml./20  liters of water was 
the most effective. Buprofezin 40%SC and thiamethoxam 25%WG at the rate of 20 ml. and 6 
g./2 0  liters of water showed moderated control for whitefly. No negative side effects 
(phytotoxictity) were found in all insecticides treated on parsley. 

 
Keywords: parsley, tobacco whitefly 
 
 
6. ค าน า 
 ในอดีตพืชผักสวนครัวปลูกเพ่ือบริโภคภายในประเทศเท่านั น  แต่ปัจจุบันมีการส่งออกไปจ าหน่ายใน
ต่างประเทศหลายชนิด เช่น โหระพา กะเพรา แมงลัก และผักชีฝรั่ง เป็นต้น ประเทศญี่ปุ่นน าเข้าพืชผักสวนครัวมี
ปริมาณรวมทั งสิ นมากกว่า 200 ตัน ต่อปี แต่การน าเข้าส่วนมากเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป  มีรายงานของ
ส านักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจ าสหภาพยุโรปเกี่ยวกับปัญหาการน าเข้าสินค้าประเภทเครื่องปรุงและ
พืชสมุนไพรจากประเทศไทยในช่วงเดือนสิงหาคม 2545 ถึง พฤษภาคม 2546 มีการตรวจยึด/ปฏิเสธการน าเข้า/
ท าลายสินค้าของประเทศเดนมาร์กเนื่องจากพบหนอนชอนใบ (Liriomyza sp.)ในโหระพา และ แมลงหวี่ขาว
ยาสูบ (Bemisia tabaci Gennadius) ในผักชีสด จ านวน 11 รายการจาก 124 รายการ หรือ 8.87 เปอร์เซ็นต์ 
ของสินค้าทั งหมดที่ถูกกัก/ท าลาย และตรวจพบสารพิษตกค้างชนิดที่ไม่เหมาะสมในการใช้กับพืชดังกล่าว  ใน
ปริมาณตั งแต่ 15 –100 % ในพืชผักสวนครัวเพ่ือการส่งออก (เตือนจิตต์และคณะ, 2548)  ผักชีฝรั่ง (Parsley); 
Eryngium  foetidum  L. เป็นสินค้าผักสดที่สหภาพยุโรปประกาศระเบียบตรวจเข้ม เนื่องจากพบศัตรูพืชกักกัน 
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรป เพราะสินค้าจะต้องถูกกักท่ีด่านน าเข้าของสหภาพยุโรป ท าให้
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เกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีก ซึ่งผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
เพ่ิมขึ น (พนารัตน์ และพรรณนีย์,  2554)  
 แมลงหวี่ขาว  (Whitefly) เป็นแมลงที่ อยู่ ใน อันดับ  Hemiptera อันดับย่อย Sternorrhycha วงศ์ 
Aleyrodidae มี 2 วงศ์ย่อย คือ วงศ์ย่อย Aleurodicinae และวงศ์ Aleyrodinae ทั ง 2 วงศ์ย่อย เป็นศัตรูพืชโดย
ทั งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน  าเลี ยงจากต้นพืช แมลง หวี่ขาวบางชนิด ได้แก่ Bemisia tabaci Gennadius 
เป็นพาหะของเชื อไวรัสใบหด (tobacco leaf curl virus) ซึ่งเป็นโรคส าคัญของใบยาสูบ และยังพบในพืชอาหาร
หลายชนิด ได้แก่ กะเพรา กุหลาบ ผักชีฝรั่ง พืชตระกูลแตง มะเขือเทศ มันฝรั่ง และพืชผักต่างๆ (สมชัย, 2550)  
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สหภาพยุโรป จัดผักชีฝรั่งเป็นพืชควบคุม (Regulated plant) 5 กลุ่ม 16 ชนิด ที่ถูกตรวจพบ
ศัตรูพืชกักกันและแจ้งเตือนมายังไทยอย่างต่อเนื่อง จนไทยต้องแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาโดยการขอระงับ
การส่งออกพืช (พนารัตน์ และพรรณนีย์,  2554)  การป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบในผักชีฝรั่งเป็นเรื่องส าคัญ  
ดังนั นจึงท าการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และผลผลิตปลอดจากศัตรูพืช ได้
ด าเนินการทดสอบการป้องกันก าจัด แมลงหวี่ขาวในผักชีฝรั่ง เพ่ือช่วยลดการระบาดของแมลงหวี่ขาวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาการส่งออก ได้อีกทางหนึ่ง 
7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
 1. แปลงผักชีฝรั่ง 
 2. สารฆ่าแมลง ได้แก่ buprofezin 40%SC, spirotetramat 15%W/V OD, sulfoxaflor 50%WG, 
cyantraniliprole 1 0 % OD, dinotefuran 1 0 % SL ,thiamethoxam 2 5 % WG, white oil 6 7  % EC, 
petroleum oil 83.9% EC 
 3. เมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง  
 3. เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง 
 4. อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น กระบอกตวงสาร ถังผสมสาร ชุดพ่นสาร เทปวัดระยะ 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 แบบการวิจัย วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design มี 3 ซ  า 9 กรรมวิธี 
รองก้นหลุมด้วยสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆ ดังนี   
 กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร buprofezin 40%SC  อัตรา   20  มล./น  า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร spirotetramat 15%W/V OD อัตรา    15  มล./น  า 20 ลิตร  
       กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร sulfoxaflor 50%WG  อัตรา  12  กรัม/น  า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร cyantraniliprole 10%OD อัตรา  30  มล./น  า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร dinotefuran 10%SL  อัตรา  10  มล./น  า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร thiamethoxam 25%WG อัตรา     6  กรัม/น  า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 7 พ่นสาร white oil 67 %EC  อัตรา   120  มล./น  า 20 ลิตร         
 กรรมวิธีที่ 8 พ่นสาร petroleum oil 83.9% EC อัตรา    80  มล./น  า 20 ลิตร 
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 กรรมวิธีที ่9 ไม่พ่นสารทดลอง  
 ด าเนินงานในแปลงผักชีฝรั่งของเกษตรกร แบ่งแปลงทดลองเป็นแปลงย่อย ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ตาราง
เมตร โดยใช้เครื่องพ่นสารสูบโยกสะพายหลัง ตรวจนับจ านวนตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวยาสูบ โดยเลือกสุ่มผักชีฝรั่งใน
แถวกลาง แปลงย่อยละ 10 จุดๆ ละ 5 ใบ โดยใช้แว่นขยายขนาด 3x ท าการพ่นสารฆ่าแมลงตามกรรมวิธีครั งแรก 
เมื่อพบตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวระบาดสม่ าเสมอ ตรวจนับจ านวนแมลงหวี่ขาวก่อนพ่นสาร 1 วัน ตรวจนับหลังพ่นสาร 
3, 5 และ 7 วัน น าข้อมูลจ านวนแมลงหวี่ขาวมาการวิเคราะห์ผลทางสถิติ  และเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์
ประสิทธิภาพแต่ละกรรมวิธีตามแบบของ Henderson-Tilton (Puntener, 1992) โดยใช้สูตรค านวณดังนี  
 % Efficacy = {[(CaxTb) – (TaxCb)] / CaxTb} x 100 
 Ta = Number of insects in the treated plot after application 
 Tb = Number of insects in the treated plot before application 
 Ca = Number of insects in the untreated plot after application 
 Cb = Number of insects in the untreated plot before application 
 

สถานที่ท าการทดลอง 
ท าการทดลองแปลงผักชีฝรั่งของเกษตรกร  อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 ปี 2560 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 
 ปี 2561 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 25561 

  
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การทดลองท่ี 1 แปลงเกษตรกร อ. ก าแพงแสน จ. นครปฐม ท าการทดลองระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 
2560 
จ านวนแมลงหว่ีขาวยาสูบ (ตารางท่ี 1) 
 ก่อนการพ่นสาร พบว่าทุกกรรมวิธีมีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบ 3.00-7.33 ตัว/ต้น ไม่แตกต่างทางสถิติ 
 หลังพ่นสารครั้งที่ 1 แล้ว 3 วัน พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร cyantraniliprole 10%OD อัตรา 30 มล./น  า 
20 ลิตร พบปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบน้อยที่สุด 3.33 ตัว/ต้น น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสาร แต่ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีอ่ืน ส่วนกรรมวิธีอ่ืนไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสาร 
 หลังพ่นสารครั้งที่ 1 แล้ว 5 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 0.33-3.00 ตัว/ต้น น้อย
กว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 7.67 ตัว/ต้น เมื่อ
เปรียบเทียบเฉพาะกรรมวิธีพ่นสารพบว่า กรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40%SC อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร white 
oil 67 %EC อัตรา 120 มล./น  า 20 ลิตร และสาร petroleum oil 83.9% EC อัตรา 80 มล./น  า 20 ลิตร มี
แมลงหวี่ขาวยาสูบ 0.33, 0.33 และ 0.67 ตัว/ต้น ตามล าดับน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีพ่นสาร dinotefuran 10%SL อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร และ thiamethoxam 25%WG อัตรา 6 กรัม/
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น  า 20 ลิตร ที่มีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 3.00 ตัว/ต้นเท่ากัน แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร spirotetramat 
15%W/V OD อัตรา 15 มล./น  า 20 ลิตร sulfoxaflor 50%WG อัตรา 12 กรัม/น  า 20 ลิตร cyantraniliprole 
10%OD อัตรา 30 มล./น  า 20 ลิตร ที่มีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 1.33, 2.00 และ 1.00 ตัว/ต้นตามล าดับ 
 หลังพ่นสารครั้งที่ 1 แล้ว 7 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 2.00-4.33 ตัว/ต้น น้อย
กว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 10.33 ตัว/ต้น เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีพ่นสารพบว่าทุกกรรมวิธีมีแมลงหวี่ขาวยาสูบไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
 หลังพ่นสารครั้งท่ี 2 แล้ว 3 วัน พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40%SC อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร 
cyantraniliprole 10%OD อัตรา 30 มล./น  า 20 ลิตร dinotefuran 10%SL อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร และ 
petroleum oil 83.9% EC อัตรา 80 มล./น  า 20 ลิตร พบปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบน้อยที่สุด 1.00, 0.67, 1.67 
และ 1.33 ตัว/ต้น น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่พบแมลงหวี่ขาวยาสูบ 
5.33 ตัว/ต้น แต่ไม่แตกต่างจากกรรมวิธีพ่นสาร  spirotetramat 15%W/V OD อัตรา 15 มล./น  า 20 ลิตร 
sulfoxaflor 50%WG อัตรา 12 กรัม/น  า 20 ลิตร thiamethoxam 25%WG อัตรา 6 กรัม/น  า 20 ลิตร และ 
white oil 67 %EC อัตรา 120 มล./น  า 20 ลิตร ที่พบแมลงหวี่ขาวยาสูบ 2.33, 2.33, 3.00 และ 2.67 ตัว/ต้น   
 หลังพ่นสารครั้งที่ 2 แล้ว 5 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 0.33-4.33 ตัว/ต้น น้อย
กว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 12.00 ตัว/ต้น เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีพ่นสารพบว่ากรรมวิธีพ่นสาร dinotefuran 10%SL อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร และ 
thiamethoxam 25%WG อัตรา 6 กรัม/น  า 20 ลิตร มีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 0.33 และ 1.00 ตัว/ต้น น้อยกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร dinotefuran 10%SL อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร และ 
petroleum oil 83.9% EC อัตรา 80 มล./น  า 20 ลิตร ที่มีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 3.33 และ 4.33 ตัว/ต้น ตามล าดับ 
แต่ไม่แตกต่างจากกรรมวิธีพ่นสารอื่นซึ่งมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเฉลี่ย 1.33-1.67 ตัว/ต้น 
 หลังพ่นสารครั้งท่ี 2 แล้ว 7 วัน พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40%SC อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร 
spirotetramat 15%W/V OD อัตรา 15 มล./น  า 20 ลิตร sulfoxaflor 50%WG อัตรา 12 กรัม/น  า 20 ลิตร 
cyantraniliprole 10%OD อัตรา 30 มล./น  า 20 ลิตร  dinotefuran 10%SL อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร 
thiamethoxam 25%WG อัตรา 6 กรัม/น  า 20 ลิตร และ petroleum oil 83.9% EC อัตรา 80 มล./น  า 20 
ลิตร มีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 1.67, 1.00, 1.67, 1.67, 1.67 และ 0 ตัว/ต้น ตามล าดับน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 4.00 ตัว/ต้น ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร  white oil 67 
%EC อัตรา 120 มล./น  า 20 ลิตรพบแมลงหวี่ขาวยาสูบ 2.67 ตัว/ต้น ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
กับกรรมวิธีไม่พ่นสารแต่ก็ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีพ่นสารอื่น 
 
 เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดของสารฆ่าแมลงกับแมลงหว่ีขาวยาสูบ (ตารางท่ี 2) 
 พบว่าสารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบได้ดีที่สุดคือ buprofezin 40%SC, 
cyantraniliprole 10%OD และ thiamethoxam 25%WG ซึ่งสอดคล้องกันการทดลองของ ของ สุเทพ (2553) 
ที่รายงานว่าการใช้สาร buprofezin 40%SC  มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการก าจัดแมลงหวี่ขาวในผักชีและผักชีฝรั่ง 
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การทดลองท่ี 2 แปลงเกษตรกร อ. ก าแพงแสน จ. นครปฐม ท าการทดลองในเดือนกรกฎาคม 2561 
จ านวนแมลงหว่ีขาวยาสูบ (ตารางท่ี 3) 

ก่อนการพ่นสาร พบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบ 12.33-25.71 ตัว/ต้น ทุก
กรรมวิธีที่พ่นสารมีแมลงหวี่ขาวยาสูบไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งมีจ านวนแมลงหวี่ขาวยาสูบ 
18.21 ตัว/ต้น 
 หลังพ่นสารครั้งท่ี 1 แล้ว 3 วัน พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40%SC อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร 
cyantraniliprole 10%OD อัตรา 30 มล./น  า 20 ลิตร thiamethoxam 25%WG อัตรา 6 กรัม/น  า 20 ลิตร มี
แมลงหวี่ขาวยาสูบ 9.67, 8.21 และ 8.54 ตัว/ต้น น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น
สาร sulfoxaflor 50%WG อัตรา 12 กรัม/น  า 20 ลิตร petroleum oil 83.9% EC อัตรา 80 มล./น  า 20 ลิตร 
และ กรรมวิธีไม่พ่นสาร ซึ่งมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 32.58, 18.08 และ 18.67 ตัว/ต้น ตามล าดับ แต่ไม่แตกต่างทาง
สถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร spirotetramat 15%W/V OD อัตรา 15 มล./น  า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นสาร dinotefuran 
10%SL อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร petroleum oil 83.9% EC อัตรา 80 มล./น  า 20 ลิตร ที่มีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 
15.67, 14.33 และ 14.00 ตัว/ต้น ตามล าดับ 
 หลังพ่นสารครั้งท่ี 1 แล้ว 5 วัน พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร white oil 67 %EC อัตรา 120 มล./น  า 20 ลิตร 
มีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 3.13 ตัว/ต้น น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งมีแมลง
หวี่ขาวยาสูบ 10.67 ตัว/ต้น และน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร  buprofezin 
40%SC อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร sulfoxaflor 50%WG อัตรา 12 กรัม/น  า 20 ลิตร และ cyantraniliprole 
10%OD อัตรา 30 มล./น  า 20 ลิตร ซึ่งมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 9.50, 11.75 และ 8.88 ตัว/ต้น ตามล าดับ แต่ไม่
แตกต่างกับกรรมวิธีพ่นสาร spirotetramat 15%W/V OD อัตรา 15 มล./น  า 20 ลิตร dinotefuran 10%SL 
อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร thiamethoxam 25%WG อัตรา 6 กรัม/น  า 20 ลิตร และ petroleum oil 83.9% 
EC อัตรา 80 มล./น  า 20 ลิตร ซึ่งมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 6.04, 5.83, 7.38 และ 6.67 ตัว/ต้น ตามล าดับ 
 หลังพ่นสารครั้งท่ี 1 แล้ว 7 วัน พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40%SC อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร 
spirotetramat 15%W/V OD อัตรา 15 มล./น  า 20 ลิตร cyantraniliprole 10%OD อัตรา 30 มล./น  า 20 
ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร white oil 67 %EC อัตรา 120 มล./น  า 20 ลิตร มีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 1.75, 3.54, 2.21 
และ 1.38 ตัว/ต้น ตามล าดับ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งมีแมลงหวี่
ขาวยาสูบ 9.00 ตัว/ต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีพ่นสารพบว่ากรรมวิธีพ่นสาร white oil 67 %EC อัตรา 
120 มล./น  า 20 ลิตร มีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 1.38 ตัว/ต้น มีจ านวนแมลงหวี่ขาวยาสูบน้อยสุดแต่ไม่แตกต่างกับ
กรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40%SC อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร spirotetramat 15%W/V OD อัตรา 15 มล./
น  า 20 ลิตร cyantraniliprole 10%OD อัตรา 30 มล./น  า 20 ลิตร แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร sulfoxaflor 50%WG อัตรา 12 กรัม/น  า 20 ลิตร dinotefuran 10%SL อัตรา 10 มล./
น  า 20 ลิตร thiamethoxam 25%WG อัตรา 6 กรัม/น  า 20 ลิตร และ petroleum oil 83.9% EC อัตรา 80 
มล./น  า 20 ลิตร ซึ่งมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 9.38, 6.46, 5.46  และ 6.54 ตัว/ต้น ตามล าดับ  
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หลังพ่นสารครั้งที่ 2 แล้ว 3 วัน พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร cyantraniliprole 10%OD อัตรา 30 มล./น  า 
20 ลิตร มีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 1.08 ตัว/ต้น น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่ง
มีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 6.25 ตัว/ต้น กรรมวิธีพ่นสาร sulfoxaflor 50%WG อัตรา 12 กรัม/น  า 20 ลิตร ซึ่งมีแมลง
หวี่ขาวยาสูบ 12.38 ตัว/ต้น มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกรรมวิธีไม่พ่นสาร ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร
อ่ืนมีจ านวนแมลงหวี่ขาวยาสูบ 1.08 - 7.63 ตัว/ต้น ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร  

หลังพ่นสารครั้งที่ 2 แล้ว 5 วัน พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร cyantraniliprole 10%OD อัตรา 30 มล./น  า 
20 ลิตร มีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 1.08 ตัว/ต้น น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่ง
มีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 4.58 ตัว/ต้น กรรมวิธีพ่นสาร sulfoxaflor 50%WG อัตรา 12 กรัม/น  า 20 ลิตร ซึ่งมีแมลง
หวี่ขาวยาสูบ 12.79 ตัว/ต้น มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกรรมวิธีไม่พ่นสาร ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร
อ่ืนมีจ านวนแมลงหวี่ขาวยาสูบ 1.08 - 7.46 ตัว/ต้น ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร  

หลังพ่นสารครั้งท่ี 2 แล้ว 7 วัน พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40%SC อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร 
cyantraniliprole 10%OD อัตรา 30 มล./น  า 20 ลิตร และ thiamethoxam 25%WG อัตรา 6 กรัม/น  า 20 
ลิตร มีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 1.33, 0.17 และ 1.46 ตัว/ต้น ตามล าดับ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 4.75 ตัว/ต้น กรรมวิธีพ่นสาร sulfoxaflor 50%WG อัตรา 12 
กรัม/น  า 20 ลิตร ซึ่งมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 7.79 ตัว/ต้น มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกรรมวิธีไม่
พ่นสาร ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร spirotetramat 15%W/V OD อัตรา 15 มล./น  า 20 ลิตร dinotefuran 10%SL 
อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร white oil 67 %EC อัตรา 120 มล./น  า 20 ลิตร และ petroleum oil 83.9% EC 
อัตรา 80 มล./น  า 20 ลิตร มีจ านวนแมลงหวี่ขาวยาสูบ 2.38, 2.75, 2.33 และ 4.38 ตัว/ต้น ไม่แตกต่างทางสถิติ
กับกรรมวิธีไม่พ่นสาร  

หลังพ่นสารครั้งที่  3 แล้ว 3 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่ พ่นสารยกเว้นกรรมวิธีพ่นสาร  sulfoxaflor 
50%WG อัตรา 12 กรัม/น  า 20 ลิตร มีจ านวนแมลงหวี่ขาวยาสูบ 0.33 – 4.58 ตัว/ต้น น้อยกว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 8.67 ตัว/ต้น เมื่อพิจารณาระหว่างกรรมวิธี
พ่นสารพบว่า กรรมวิธีพ่นสาร cyantraniliprole 10%OD อัตรา 30 มล./น  า 20 ลิตร มีแมลงหวี่ขาวยาสูบน้อย
ที่สุดโดยมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 0.33 ตัว/ต้น แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร buprofezin 40%SC อัตรา 
20 มล./น  า 20 ลิตร และ petroleum oil 83.9% EC อัตรา 80 มล./น  า 20 ลิตร ที่มีจ านวนแมลงหวี่ขาวยาสูบ 
1.88 และ 2.71 ตัว/ต้น ตามล าดับ แต่น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารอ่ืน  

หลังพ่นสารครั้งที่ 3 แล้ว 5 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารยกเว้นกรรมวิธีพ่นสาร white oil 67 %EC 
อัตรา 120 มล./น  า 20 ลิตร มีจ านวนแมลงหวี่ขาวยาสูบ 0.50 – 3.17 ตัว/ต้น น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 5.92 ตัว/ต้น เมื่อพิจารณาระหว่างกรรมวิธีพ่นสาร
พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร cyantraniliprole 10%OD อัตรา 30 มล./น  า 20 ลิตร และ thiamethoxam 25%WG 
อัตรา 6 กรัม/น  า 20 ลิตร มีแมลงหวี่ขาวยาสูบน้อยที่สุดโดยมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 0.50 และ 0.58 ตัว/ต้น 
ตามล าดับ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร  buprofezin 40%SC อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร 
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spirotetramat 15%W/V OD อัตรา 15 มล./น  า 20 ลิตร และ dinotefuran 10%SL อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร 
ที่มีจ านวนแมลงหวี่ขาวยาสูบ 2.71, 1.46 และ 2.08 ตัว/ต้น ตามล าดับ  

หลังพ่นสารครั้งที่  3 แล้ว 7 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่ พ่นสารยกเว้นกรรมวิธีพ่นสาร  sulfoxaflor 
50%WG อัตรา 12 กรัม/น  า 20 ลิตร และ petroleum oil 83.9% EC อัตรา 80 มล./น  า 20 ลิตร มีจ านวนแมลง
หวี่ขาวยาสูบ 1.17 – 3.00 ตัว/ต้น น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งมีแมลง
หวี่ขาวยาสูบ 5.71 ตัว/ต้น เมื่อพิจารณาระหว่างกรรมวิธีพ่นสารพบว่า กรรมวิธีพ่นสาร spirotetramat 15%W/V 
OD อัตรา 15 มล./น  า 20 ลิตร cyantraniliprole 10%OD อัตรา 30 มล./น  า 20 ลิตร และ thiamethoxam 
25%WG อัตรา 6 กรัม/น  า 20 ลิตร มีแมลงหวี่ขาวยาสูบน้อยที่สุดโดยมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ 1.79, 1.17 และ 1.25 
ตัว/ต้น ตามล าดับ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร  buprofezin 40%SC อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร 
dinotefuran 10%SL อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร และ white oil 67 %EC อัตรา 120 มล./น  า 20 ลิตร ที่มี
จ านวนแมลงหวี่ขาวยาสูบ 2.71, 2.63 และ 3.00 ตัว/ต้น ตามล าดับ  
 
เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดของสารฆ่าแมลงกับแมลงหว่ีขาวยาสูบ (ตารางท่ี 4) 
 พบว่าสารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบได้ดีที่สุดคือ cyantraniliprole 10%OD 
รองลงมาได้แก่สาร buprofezin 40%SC และ thiamethoxam 25%WG ตามล าดับ  
ต้นทุนการพ่นสารป้องกันก าจัดแมลงหว่ีขาวยาสูบในผักชีฝรั่ง (ตารางท่ี 5) 
 พบว่าสาร petroleum oil 83.9% EC มีต้นทุนต่ าสุดคือ 16 บาท/ครั ง/ไร่ สารที่มีต้นทุนต่ ารองลงมาคือ 
white oil 67 %EC , buprofezin 40%SC , dinotefuran 10%SL , cyantraniliprole 10%OD , sulfoxaflor 
50%WG , spirotetramat 15%W/V OD และ thiamethoxam 25%WG ซึ่งมีต้นทุน 26, 60, 144, 310, 333, 
432 และ 720 บาท/ครั ง/ไร่ ตามล าดับ  
  เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด และต้นทุนการพ่นสาร พบว่า สารฆ่าแมลงที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวในผักชีฝรั่ง ได้แก่ สาร cyantraniliprole 10%OD อัตรา 30 มล./น  า 
20 ลิตร มีประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดประมาณ 70-95% รองลงมาได้แก่สาร buprofezin 40%SC อัตรา 20
มล./น  า 20 ลิตรมีประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดประมาณ 65-80% และ thiamethoxam 25%WG อัตรา 6 กรัม/
น  า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดประมาณ 50-70% ซึ่งเมื่อน าเรื่องของต้นทุนการพ่นสารเข้ามา
พิจารณาร่วมด้วยจะพบว่าสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 3 อันดับนั น สาร buprofezin 40%SC มีต้นทุนในการพ่น
สารต่ าที่สุดคือ 60 บาท/ไร่ รองลงมา คือ สาร cyantraniliprole 10%OD ซึ่งมีต้นทุนในการพ่นสาร 310 บาท/ไร่ 
และสารที่มีต้นทุนการพ่นสารมากสุดได้แก่สาร thiamethoxam 25%WG ที่มีต้นทุนในการพ่นสาร 720 บาท/ไร่ 
ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ สุเทพและคณะ (2553ค) ที่พบว่าสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
ก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบในผักชีฝรั่ง ได้แก่ 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 แต่การพ่นสารทุกกรรมวิธีไม่สามารถป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวระยะตัวอ่อน
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ได้ 100 %  และการทดลองของ สุเทพและพวงผกา (2553ก และ 2553ข) ที่พบว่าสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวทั งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยในกะเพรา  ได้แก่ buprofezin (Napam 40%SC 
และ imidacloprid (Provado 70%WG) อัตรา 20-40 มิลลิลิตรและ 6-12 /กรัมน  า 20 ลิตร ส่วน dinotefuran 
(Starkle 10%SL) และ thiamethoxam (Actara 25%WG) อัตรา 15-20 มิลลิลิตรและ6-12 กรัม/น  า 20 ลิตร มี
ประสิทธิภาพปานกลางสามารถป้องกันก าจัดได้เฉพาะตัวเต็มวัย  นอกจากนี พบว่าสารที่เป็นผลพลอยได้จากการ
สกัดน  ามันปิโตรเลียม ได้แก่ white oil (Vite oil 67 %EC) และ petroleum oil (SK-99 83.9% EC) อัตราการ
ใช้เท่ากันคือ 100-150 มิลลิลิตร/น  า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพปานกลาง สามารถป้องกันก าจัดได้เฉพาะตัวเต็มวัย 
สามารถแนะน าสารชนิดและอัตราดังกล่าวข้างต้นในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบในกะเพรา  หรือกลุ่มพืช
ใกล้เคียงกันเช่น โหระพา หรือแมงลัก ได้ ทั งนี กรณีการระบาดไม่รุนแรงให้ใช้อัตราต่ า แต่ถ้าสภาพการระบาด
รุนแรงควรใช้อัตราสูง  ดังนั นในการเลือกใช้สารป้องกันก าจัดแมลงของเกษตรกรนั น เกษตรกรควรค านึงถึงทั งในแง่
ของประสิทธิภาพของสาร ร่วมกับต้นทุนการป้องกันก าจัด และราคาของผลผลิตในช่วงที่เราใช้สารร่วมด้วย เช่น 
กรณีที่แมลงระบาดน้อยอาจจะเลือกสารที่ประสิทธิภาพไม่ต้องสูงมากแต่ราคาถูก แต่ในช่วงที่แมลงระบาดมากก็
เลือกสารที่ประสิทธิภาพสูงสุดถึงแม้ว่าจะต้องมีต้นทุนที่สูงก็ตาม หรือกรณีที่ราคาผลผลิตสูงเกษตรกรสามารถเลือก
สารที่มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากคุ้มค่ากับการลงทุน แต่ในช่วงราคาผลผลิตต่ าก็เลือกใช้สารที่มีประสิทธิภาพ
รองลงมาแต่ต้นทุนต่ า ทั งนี ในการใช้สารควรสลับกลุ่มสารตามกลไกการออกฤทธิ์ โดยพ่นสารให้ครบตามวงจรชีวิต
ของแมลงหวี่ขาวยาสูบแล้วจึงเปลี่ยนกลุ่มสาร เพ่ือป้องกันการต้านทานของแมลง 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ ,Bemisia tabaci  (Gennadius) ในผักชี
ฝรั่ง พบว่าสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวในผักชีฝรั่ง ได้แก่ สาร cyantraniliprole 
10%OD อัตรา 30 มล./น  า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดประมาณ 70-95% มีต้นทุนการพ่นสาร 310 
บาท/ไร่  รองลงมาได้แก่สาร buprofezin 40%SC อัตรา 20มล./น  า 20 ลิตรมีประสิทธิภาพการป้องกันก าจัด
ประมาณ 65-80% มีต้นทุนการพ่นสาร 60 บาท/ไร่ และ thiamethoxam 25%WG อัตรา 6 กรัม/น  า 20 ลิตร มี
ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดประมาณ 50-70% มีต้นทุนการพ่นสาร 720 บาท/ไร่ 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 น าผลการทดลองซึ่งได้สารที่มีประสิทธิภาพในป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูงในผักชีฝรั่ง ส าหรับเป็นสาร 

มาตรฐานเปรียบเทียบในการสนับสนุนการขึ นทะเบียนวัตถุอันตราย  แนะน าเกษตรกรเพ่ือผลิตบริโภค
ภายในประเทศและเพ่ือแก้ปัญหาในการส่งออก และปรับปรุงในหนังสือค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร เผยแพร่
แก่นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
11. ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณบุคลากรกลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชทุกท่านที่ช่วยท างานวิจัย 
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และขอขอบคุณเกษตรกรแปลงผักชีฝรั่ง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม ที่เอื อเฟ้ือสถานที่ทดลอง 
 

12. เอกสารอ้างอิง 
เตือนจิตต์ สัตยาวิรุทธ์  ไพศาล รัตนเสถียร  อัจฉรา หวังอาษา และวรจิต ผาภูม.ิ 2548.ประสิทธิภาพและวิธีการใช้

สารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูของพืชผักสวนครัว . หน้า 590 – 617. ใน: รายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็มปี 
2548 ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร.  

พนารัตน์  เสรีทวีกุล และพรรณนีย์  วิชชาชู. 2554 . อี.ยู.กับสินค้าผักส่งออกของไทย. น.ส.พ. กสิกร. 84 ฉ 1 : 
103-111.  

สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี. 2550. แมลงหวี่ขาว. เอกสารวิชาการประกอบการอบรมหลักสูตรการเก็บและจ าแนกตัวอย่าง
แมลงจ าพวกปากดูด และไรศัตรูพืชน าเข้าและส่งออก .ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ
เกษตร. 24 หน้า. 

สุเทพ สหายา  และพวงผกา อ่างมณี. 2553ก. ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวหนอนชอนใบใน
ผักสวนครัว(กะเพรา โหระพา และแมงลัก). หน้า 1519-1531.ใน: รายงาน ผลงาน วิ จั ย เรื่ อ งเต็ มปี 
2553. ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร.  

สุเทพ สหายา และเตือนจิตต์ สัตยาวิรุทธ์.2553ข. การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงป้องกันก าจัดแมลงศัตรู
ส าคัญของกะเพราและโหระพา.หน้า 27-46. ใน: รายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็มปี 2553  ส า นั ก วิ จั ย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 

สุเทพ สหายา พวงผกา อ่างมณี และ อัจฉรา หวังอาสา. 2553ค. ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรู
ส าคัญในผักชีและผักชีฝรั่ง. หน้า 100-109.ใน: รายงาน ผลงานวิจัยเรื่องเต็มปี  2553. ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร.  

Puntener, M. 1992. Manual for Field Trials in Plant Protection. 3rd ed. Agricultural Division, Ciba-
Geigy Limited. Switzerland. 271 pp. 
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13. ภาคผนวก 
Table 1 Efficacy of insecticides for controlling nymph of tobacco whitefly, Bemesia tabaci in parsley at Kamphaeng Saen District, Nakhon 
Patom Province, January-February 2017 

Treatment 

Application 
rate 

(g,ml/20 l 
of water) 

Average number of tobacco whitefly (nymph)  (insect/plants) 

Before app. 
After app. 1st (days) After app. 2nd (days) 

3 5 7 3 5 7 

1 buprofezin 40%SC 20 4.33 
 

6.33 ab1/   0.33 a 2.00 a 1.00 a 1.67 ab 2.67 bc 

2 spirotetramat 15%W/V OD 15 3.00 
 

3.67 ab 1.33 ab 2.33 a 2.33 ab 1.67 ab 1.00 ab 

3 sulfoxaflor 50%WG 12 4.33 
 

3.67 ab 2.00 ab 2.67 a 2.33 ab 1.33 ab 1.67 ab 

4 cyantraniliprole 10%OD 30 3.00 
 

3.33 a 1.00 ab 2.67 a 0.67 a 0.33 a 1.67 ab 

5 dinotefuran 10%SL 10 3.00 
 

4.33 ab 3.00 b 2.33 a 1.67 a 3.33 b 1.67 ab 

6 thiamethoxam 25%WG 6 7.67 
 

5.00 ab 3.00 b 3.33 a 3.00 ab 1.00 a 1.67 ab 

7 white oil 67 %EC 120 3.33 
 

4.33 ab 0.33 a 3.33 a 2.67 ab 1.67 ab 2.67 bc 

8 petroleum oil 83.9% EC 80 5.33 
 

5.33 ab 0.67 a 4.33 a 1.33 a 4.33 b 0.00 ab 

9 control 
 

7.33 
 

7.67 b 7.67 c 10.33 b 5.33 b 12.00 c 4.00 c 

CV(%)   13.35   10.75   18.31   17.61   21.79   16.32   20.28   

R.E.(%) 2/        -    -    -   73.8   125.0   73.8   
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1/  In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
2/ Relative efficiency was analyzed by Covariance because of data before application were significant different 
Table 2 Efficacy percentage of insecticides for controlling nymph of whitefly, Bemisia tabaci in parsley at Kamphaeng Saen District, Nakhon 
Patom Province, January-February 2017 
 

Treatment 

Application 
rate 

(g,ml/20 l 
of water) 

Average number of tobacco whitefly (nymph)  (insect/plants)1/ 

After app. 1st (days) After app. 2nd (days) 
3 5 7 3 5 7 

1 buprofezin 40%SC 20 -39.71 92.72 67.22 68.24 76.44 -13.00 

2 spirotetramat 15%W/V OD 15 -16.91 57.63 44.89 -6.81 66.00 38.92 

3 sulfoxaflor 50%WG 12 19.00 55.86 56.25 26.00 81.24 29.32 
4 cyantraniliprole 10%OD 30 -6.08 68.14 36.85 69.29 93.28 -2.01 
5 dinotefuran 10%SL 10 -34.94 4.43 44.89 23.45 32.20 -2.01 
6 thiamethoxam 25%WG 6 37.90 62.62 69.19 46.21 92.04 60.10 
7 white oil 67 %EC 120 -23.40 90.53 29.04 -10.27 69.37 -46.93 
8 petroleum oil 83.9% EC 80 4.43 87.99 42.35 65.68 50.38 100.00 



13 

 

 
 
 
Table 3 Efficacy of insecticides for controlling nymph of tobacco whitefly, Bemesia tabaci in parsley at Kamphaeng Saen District, Nakhon 
Patom Province, July 2018 

Treatment 

Application 
rate 

(g,ml/20 l 
of water) 

Average number of tobacco whitefly (nymph)  (insect/plants)1/ 

Before app. 
After app. 1st (days) After app. 2nd (days) After app. 3rd (days) 

3 5 7 3 5 7 3 5 7 

1 buprofezin 40%SC 20 24.38 cd 9.67 a 9.50 bc 1.75 ab 2.83 ab 1.92 ab 1.33 a 1.88 ab 2.71 abc 2.71 ab 

2 spirotetramat 15%W/V OD 15 12.33 a 15.67 ab 6.04 ab 3.54 abc 2.67 ab 4.04 abc 2.38 ab 4.58 c 1.46 ab 1.79 a 

3 sulfoxaflor 50%WG 12 22.08 bcd 32.58 c 11.75 c 9.38 e 12.38 d 12.79 e 7.79 c 12.08 e 3.00 bc 6.08 d 

4 cyantraniliprole 10%OD 30 25.71 bcd 8.21 a 8.88 bc 2.21 ab 1.08 a 1.08 a 0.17 a 0.33 a 0.50 a 1.17 a 

5 dinotefuran 10%SL 10 14.75 ab 14.33 ab 5.83 ab 6.46 cde 7.63 c 7.46 d 2.75 ab 4.38 bc 2.08 abc 2.63 ab 

6 thiamethoxam 25%WG 6 17.21 abc 8.54 a 7.38 abc 5.46 bcd 2.67 ab 1.54 ab 1.46 a 4.25 bc 0.58 a 1.25 a 

7 white oil 67 %EC 120 17.50 abcd 14.00 ab 3.13 a 1.38 a 4.88 bc 2.83 abc 2.33 ab 3.92 bc 4.29 cd 3.00 ab 

8 petroleum oil 83.9% EC 80 25.21 d 18.08 b 6.67 abc 6.54 cde 6.92 c 5.71 cd 4.38 b 2.71 abc 3.17 bc 3.96 bc 
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9 control 
 

18.21 abcd 18.67 b 10.67 bc 9.00 de 6.25 bc 4.58 bcd 4.75 b 8.67 d 5.92 d 5.71 cd 

CV(%)   20.11   29.1   33.6   37.5   38.8   35.0   46.0   28.6   47.4   36.1   
R.E.(%)       76.9   90.0   95.5   68.9   71.9   67.1   77.7   91.5   68.0    

1/  In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
Table 4 Efficacy percentage of insecticides for controlling nymph of whitefly, Bemisia tabaci in parsley at Kamphaeng Saen District, Nakhon 
Patom Province, July 2018 
 

Treatment 

Application 
rate 

(g,ml/20 l 
of water) 

Average number of tobacco whitefly (nymph)  (insect/plants) 1/ 
After app. 1st (days) After app. 2nd (days) After app. 3rd (days) 

3 5 7 3 5 7 3 5 7 

1 buprofezin 40%SC 20 -158.49 33.50 85.48 66.18 68.69 79.09 83.80 65.81 64.55 
2 spirotetramat 15%W/V OD 15 -23.96 16.40 41.91 36.91 -30.28 26.00 21.98 63.58 53.70 
3 sulfoxaflor 50%WG 12 -43.92 9.18 14.04 -63.36 -130.31 -35.26 -14.91 58.21 12.18 
4 cyantraniliprole 10%OD 30 68.85 41.05 82.61 87.76 83.30 97.47 97.30 94.02 85.49 
5 dinotefuran 10%SL 10 5.24 32.54 11.38 -50.72 -101.09 28.52 37.63 56.62 43.14 
6 thiamethoxam 25%WG 6 51.60 26.82 35.81 54.80 64.42 67.48 48.13 89.63 76.84 
7 white oil 67 %EC 120 21.97 69.48 84.04 18.75 35.70 48.96 52.95 24.59 45.33 
8 petroleum oil 83.9% EC 80 30.05 54.85 47.51 20.02 9.95 33.39 77.42 61.32 49.00 
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Table 5 Average cost of insecticides per rai for controlling whitefly, Bemisia tabaci in parsley 

 

Insecticides  

Rate of 
application/20 
liters of water 

(g,ml.) 

package (g,ml.) 
Cost/unit 
1/ (Baht) 

Cost Cost 

(Baht/20l) (Baht/rai2/) 

1 buprofezin 40%SC 20    1,000  750           15            60  

2 spirotetramat 15%W/V OD 15       250  1350         108          432  

3 sulfoxaflor 50%WG 12       12  50           83          333  

4 cyantraniliprole 10%OD 30       250  970           78          310  

5 dinotefuran 10%SL 10       1,000  1,800           36          144  

6 thiamethoxam 25%WG 6            20  180         180          720  

7 white oil 67 %EC 120       1,000  320           6            26  
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8 petroleum oil 83.9% EC 80       1,000  200            4            16  
 

1/ price in June 2018  
2/ Spray volume : 80 liters/rai 
 
 

 


