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Abstract 
Population density study of pest and their natural enemies on two chilli pepper cultivars; Hua-rua and 

Aromatic chilli. Those were based on mixed soil media, bioextract and effective micro organism (E.M.). The six 
organic agriculture system treatments were compared to farmer treatment and control. Five dominant pest 
species and  eight natural enemies were recorded. The abundance of the pests and their natural enemies varried 
on chilli cultivars, leaf colour and treatments. The Aromatic chilli leaf colour showed the pale-green, pale-yellow 
and more blight colour than Hua-rua, which were attracted to the pests in the former than the later cultivar. The 
mixed soil treatment at the age of chilli 90–120 days found more pests appearance than the others, however 
decrease on age of 120 days and not significant to farmer  treatment. Moreover, the cost effectiveness and profit 
on mixed soil treatment  better than the others.  
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บทคัดย่อ 

 ศกึษาประชากรศตัรูพริกและศตัรูธรรมชาติในแปลงพริก 2 สายพนัธุ์ ได้แก่ พนัธุ์หวัเรือ และพนัธุ์ขีห้นหูอม ด้วย
กรรมวิธีดินผสม   6  กรรมวิธี คือ ดินผสม น า้สกดัชีวภาพจากพืช และ  อี.เอ็ม. เปรียบเทียบกบักรรมวิธีชาวบ้าน และแปลง
ควบคมุ   พบวา่ศตัรูพริกที่ส าคญั 5 ชนิด และ ศตัรูธรรมชาติที่ส าคญั 8 ชนิด ปริมาณศตัรูพริกและศตัรูธรรมชาติแตกตา่งกนั
ขึน้กบั พนัธุ์   สใีบ และวิธีการปลกู พบศตัรูธรรมชาติและศตัรูพริกในพริกขีห้นหูอมมากกวา่พริกหวัเรือ   โดยใบพริกพนัธุ์ขีห้นู
หอมมีสเีขียวออ่น เหลอืงออ่น และมีความสวา่งของสใีบมากกวา่พริกพนัธุ์หวัเรือ จึงดงึดดูศตัรูพริกได้ดีกวา่พนัธุ์หวัเรือ  ศตัรู
พริกมีปริมาณมากในกรรมวิธีดินผสมเมื่อพริก 90-120 วนั แตห่ลงัจาก 120 วนั แปลงควบคมุมีปริมาณศตัรูพริกมากที่สดุ 
ขณะที่ปริมาณศตัรูพริกในกรรมวิธีดินผสมลดน้อยลง และไมแ่ตกตา่งกบักรรมวิธีชาวบ้านซึง่ใช้สารเคมี  กรรมวิธีดินผสมเป็นวิธี
ที่มีสดัสว่นผลตอบแทนตอ่การลงทนุสงูกวา่กรรมวิธีเกษตรอินทรีย์อื่นๆ  
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ค าน า 
ประเทศไทยมีการปลกูพริกทัว่ทกุภาค พริกที่นิยมปลกู เช่น พริกขีห้น ู พริกใหญ่  พริกหยวก  และพริกยกัษ์  เป็นต้น  

ปัจจบุนัพืน้ท่ีปลกูพริกมีมากกวา่   5   แสนไร่   แตใ่นการปลกูพริกเกษตรกรต้องประสบปัญหาการระบาดของศตัรูพริกที่ส าคญั  
ได้แก่  เพลีย้ไฟ และไรขาว  อาศยัดดูกินน า้เลีย้งใต้ใบพริกท าให้ใบพริกหงิกงอ  การระบาดรุนแรงพริกจะชะงกัการเจริญเติบโต 
แคระแกร็นไมต่ิดผลและแห้งตายในท่ีสดุ ยากตอ่การป้องกนัก าจดั (ปิยรัตน์ และคณะ , 2542) รัตน์ติยา และนชุรีย์ (2546) 
รายงานวา่ศตัรูพืชทัง้ 2 ชนิดในพริกขีห้นหูอมมีปริมาณมากกวา่พริกหวัเรือ  และพบปริมาณศตัรูพืชในแปลงที่ไมพ่น่สารเคมี
มากสงูกวา่แปลงที่พน่สารเคมี วรรณภา และสกุญัญา (2546)  รายงานวา่ กรมวิชาการเกษตรต้องสัง่ระงบัการสง่ออกพริกของ
บริษัทหลายแหง่เนื่องจากตรวจสอบพบสารพิษตกค้างในปริมาณมากกวา่คา่มาตรฐานท่ีก าหนดไว้  ดงันัน้วิธีการที่ช่วยลด
ปริมาณการใช้สารฆา่แมลง ที่ปลอดภยัตอ่ศตัรูธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม คือ การปลกูพริกภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ ซึง่
เป็นระบบการผลติที่เน้นการปรับปรุงดินให้มีความอดุมสมบรูณ์   หลกีเลีย่งการใช้สารสงัเคราะห์ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษใน
สภาพแวดล้อม ศตัรูธรรมชาติที่ส าคญัของเพลีย้ไฟและไรขาวพริก เช่น เพลีย้ไฟตวัห า้   ไรตวัห า้  ด้วงเตา่ลาย แมลงวนัขายาว 
เป็นต้น ดงันัน้การส ารวจปริมาณศตัรูพริกและศตัรูธรรมชาติในแปลงพริกเกษตรอินทรีย์ จะเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการหาแนวทาง
ที่จะควบคมุศตัรูพริกโดยไมใ่ช้สารเคมี 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 ส ารวจปริมาณศตัรูพริก และศตัรูธรรมชาติ ในแปลงพริกพนัธุ์ขีห้นหูอม และพนัธุ์หวัเรือ  ท่ีปลกูภายใต้ระบบเกษตร
อินทรีย์ด้วยกรรมวิธีดินผสม 6 กรรมวิธี คือ 1) ดินผสม  2) น า้สกดัชีวภาพจากพืช  3)  อี.เอ็ม. 4)  ดินผสม+น า้สกดัชีวภาพจาก
พืช  5) ดินผสม+อี.เอ็ม. 6) ดินผสม+น า้สกดัชีวภาพจากพืช+อี.เอ็ม. เปรียบเทียบกบักรรมวิธีชาวบ้าน และแปลงควบคมุ ในฤดู
แล้ง (พฤศจิกายน 2545 - มีนาคม 2546) ณ หมวดพืชผกั ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น วาง
แผนการทดลองแบบ RCBD ทัง้หมด 4  ซ า้ ส ารวจทกุ 7 วนั สุม่ส ารวจ 5 ต้นตอ่แปลง ต้นละ 4 ยอด นบัปริมาณไรขาว 3 ระดบั  
คือ ระดบั 1-50 ตวั 50-100 ตวั และ  >100 ตวัตอ่ใบ (สุม่ใบพริกที่คลีเ่ต็มที่ใบแรกจากยอด) สว่นเพลีย้ไฟเก็บยอดพริกที่มีใบ
ประมาณ 4-5 ใบ แช่ในแอลกอฮอลล์ 50% นาน 30 นาที แล้วตรวจนบัปริมาณเพลีย้ไฟในแอลกอฮอลล์ภายใต้กล้องจลุทรรศน์  
แปลงพน่สารเคมี ใช้ carbosulfan (Posse) 20% EC อตัรา 20มล./น า้ 20 ลติร amitraz (Mitac)  อตัรา 40 มล./น า้ 20 ลติร  
ผสมสารจบัใบฉีดพน่ทกุ  7 วนั วดัสขีองใบพริก โดยเก็บใบพริกที่คลีเ่ต็มที่ใบที ่3 จากยอด ต้นละ 2 ใบ สุม่เก็บ 5 ต้น/แปลงยอ่ย 
เก็บใบพริกหลงัปลกูพริก 60 และ 90 วนั วดัสใีบพริกด้วยเคร่ือง Chroma meter ของบริษัท Minolta รุ่น CR-300 ในระบบ 
Hunter’s Scale อา่นคา่ L a b โดยวดั  2  ต าแหนง่ตอ่ใบ หาคา่เฉลีย่น าไปเปรียบเทียบกบักระดาษเทียบส ี  
 

ผลการทดลอง 
พนัธุ์พริกมีผลตอ่ปริมาณเพลีย้ไฟ เมื่อพริกอาย ุ90 วนั โดยพริกพนัธุ์ขีห้นหูอมมีปริมาณเพลีย้มากกวา่พนัธุ์หวัเรือ ซึง่

กรรมวิธีที่มีผลตอ่ปริมาณเพลีย้ไฟมากที่สดุคือ กรรมวิธีดินผสม แตไ่มแ่ตกตา่งกบักรรมวิธีดินผสมอื่นๆ  เมื่อพริก 120 วนัขึน้ไป 
แปลงควบคมุ มีปริมาณศตัรูพริกมากกวา่ทกุกรรมวิธี  พนัธุ์พริกมีผลตอ่ปริมาณไรขาว และเพลีย้ออ่น ระดบั 1-50 ตวั ท่ี 60 วนั 
โดยพริกพนัธุ์หวัเรือมีปริมาณมากกวา่พนัธุ์ขีห้นหูอม สว่นท่ี 120 วนั พริกพนัธุ์ขีห้นหูอมมีปริมาณไรขาว มากกวา่พนัธุ์หวัเรือ 
(Table 1) สใีบพริกทัง้ 2 พนัธุ์ในแตล่ะกรรมวิธีแตกตา่งกนัเมื่อพริกอาย ุ 90 วนั  โดยสใีบพริกพนัธุ์ขีห้นหูอม มีสเีขียวออ่น 
เหลอืงออ่น และมีความสวา่งของสใีบมากกวา่พริกพนัธุ์หวัเรือ ( Table 2) สดัสว่นผลตอบแทนตอ่การลงทนุตอ่ไร่ของการปลกู



 

  

พริกพนัธุ์ขีห้นหูอมมากกวา่พริกพนัธุ์หวัเรือ ในแตล่ะกรรมวิธี  พบวา่  พบวา่  ในฤดแูล้งแปลงควบคมุมีคา่สดัสว่นผลตอบแทน
ตอ่การลงทนุสงูสดุ และรองลงมาคือกรรมวิธีดินผสม  

Table  1  Number of thrips broad mites and aphid on two chili pepper cultivars under different organic 
agriculture system treatments. (November 2002 – March 2003) 

Chilli date Varietes  Treatments CV 



 

  

1/  ค่าเฉล่ียท่ีตามดว้ยอกัษรเหมือนกนัในแนวนอนภายในพนัธุ์พริกหรือภายในกรรมวธีิไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความ  เช่ือมัน่  95%  โดยวธีิ  DMRT 
   *,** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  95%  และ  99%,  ns  ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 

 

 
Table  2  Chilli leaf colour value at 90 date of two chilli cultivars under different organic agriculture system 

treatments. (November 2002 – March 2003) 

days Hua-rua Aromatic 
 chili pepper 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
(%) 

Thrip (nymph)   
30 วนั 0.73 1/ 0.74 0.76 0.73 0.72 0.74 0.73 0.73 0.72 0.73 5.23 
60 วนั 0.74 0.74 0.78 a 0.73 b 0.72 ab 0.75 ab 0.73 ab 0.73 ab 0.71 b 0.75 ab 6.30 
90 วนั 0.77 b 0.91 a 1.02 a 0.74 c 0.78 bc 0.91 ab 0.90 ab 0.85 bc 0.78 bc 0.77 bc 15.06 
120 วนั 0.99 0.96 1.07 a 0.90 bc 0.80 c 1.03 ab 0.95 ab 1.02 ab 0.98 ab 1.03 ab 13.50 
150 วนั 0.82 b 0.92 a 0.87 ab 0.86 ab 0.76 b 0.92 ab 0.87 ab 0.86 ab 0.86 ab 0.99 a 15.40 

   30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 150 วนั 

F-test cultivar ns ns ** ns ** 
 Treatments ns ns ** ** ns 
 cultivarx Treatments ns ns * ns ns 

Scirtothrips dorsalis  (adult)         
30 วนั 0.73  0.72  0.73 0.71 0.71 0.72 0.74 0.73 0.72 0.73 3.54 
60 วนั 0.75  0.78 0.81 0.72 0.76 0.78 0.79 0.79 0.72 0.76 10.23 
90 วนั 0.88 b 1.23 a 1.35 a 0.89 cd 0.84 d 1.14 abc 1.20 ab 1.10abcd 0.88 cd 1.04 bcd 24.58 
120 วนั 0.78 0.78 0.76 abc 0.75 bc 0.74 c 0.81 ab 0.76abc 0.75 bc 0.77abc 0.82 a 7.01 
150 วนั 0.86 b 0.99 a 0.87 b 0.91 b 0.79 b 0.92 b 0.99 ab 0.88 b 0.90 b 1.16 a 23.61 

   30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 150 วนั 

F-test cultivar ns ns ** ns ** 
 Treatments ns ns ** ns ns 
 cultivarx Treatments ns ns ** ns ns 

Thrips palmi   (adult)         
120 วนั 0.72 0.72 0.72 ab 0.71 b 0.71 b 0.73 a 0.72 ab 0.72 ab 0.73 ab 0.72 ab 2.17 
150 วนั 0.75 a 0.73 b 0.72 c 0.72 c 0.71 c 0.74 bc 0.77 ab 0.74 bc 0.71 c 0.79 a 4.66 

   30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 150 วนั 

F-test cultivar - - - ns * 
 Treatments - - - ns ** 
 cultivarx Treatments - - - ns ns 

Broad mites 1-50 level          
60 วนั 5.59a1/ 2.02b 6.92a 2.85ab 1.81ab 7.14a 3.77ab 5.41ab 1.00b 1.52b 57.28 
90 วนั 14.44 15.20 25.33a 9.01bc 12.58abc 20.26ab 20.95ab 10.73cb 3.97c 15.76abc 61.56 
120 วนั 2.68b 26.29a 14.86a 12.86ab 13.29ab 18.19a 18.00a 14.95a 7.57b 16.17a 31.65 
150 วนั 2.91 2.35 2.97ab 2.86ab 1.72b 2.44ab 2.26b 1.00b 5.73a 2.08b 40.33 

Aphid 1-50  level          
30 วนั 31.39 b  48.13 a 48.78 a 45.79 ab 47.70 ab 47.30 ab 36.87 b 42.87 ab 6.02 c 42.74 ab 25.26 
60 วนั 1.17 b 19.77 a 13.50 a 9.85 ab 7.28 ab 13.62 a 11.81 a 12.93 a 3.89 b 10.91 ab 67.28 
90 วนั 16.89 15.40 19.89 15.24 12.11 12.30 19.67 20.81 9.93 19.24 79.95 

Treatments Hua-rua  Aromatic chili pepper  



 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/  ค่าเฉล่ียท่ีตามดว้ยอกัษรเหมือนกนัในแนวคอลมัน์ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  95%  โดยวธีิ  DMRT 
** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  99%,  ns  ไม่แตกต่างกนัทางสถิต 

 
สรุปผล 

การส ารวจประชากรศตัรูพริกและศตัรูธรรมชาติ    พบวา่ปริมาณประชากรแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บั พนัธุ์พริก สใีบพริก 
และวิธีการปลกู เมื่อพริกอาย ุ90 วนัขึน้ไป สใีบพริกทัง้ 2 พนัธุ์ ในแตล่ะกรรมวิธีแตกตา่งกนั ท าให้ปริมาณศตัรูพริกแตกตา่งกนั 
โดยพริกพนัธุ์ขีห้นหูอมมีปริมาณตวัออ่นเพลีย้ไฟ ตวัเต็มวยัเพลีย้ไฟ S. dorsalis  T. palmi  ไรขาว และเพลีย้ออ่นมากกวา่พริก
พนัธุ์หวัเรือ ทัง้นีเ้นื่องจากสใีบพริกพนัธุ์ขีห้นหูอม มีสเีขียวออ่น เหลอืงออ่น และมีความสวา่งของสใีบมากกวา่พริกพนัธุ์หวัเรือ  
จึงดงึดดูศตัรูพริกได้ดีกวา่  โดยเฉพาะในกรรมวิธีดินผสม ใบพริกมีสเีหลอืง และสวา่งกวา่ทกุกรรมวิธี จึงดงึดดูเพลีย้ไฟและไร
ขาวได้มากกวา่เมื่อพริกอาย ุ 90-120 วนั แตห่ลงัจาก 120 วนั แปลงควบคมุมีปริมาณศตัรูพริกมากที่สดุ พบศตัรูธรรมชาติที่
ส าคญั 8 ชนิด คือ ด้วงเตา่ลาย ไรตวัห า้ เพลีย้ไฟตวัห า้ แมงมมุ  แมลงวนัขายาว แตนเบียนเพลีย้ออ่น แมลงหางหนีบ และแมลง
ช้างปีกใส  ขณะที่ปริมาณศตัรูพริกในกรรมวิธีดินผสมลดน้อยลง และไมแ่ตกตา่งกบักรรมวิธีชาวบ้านซึง่ใช้สารเคมี  เมื่อ
เปรียบเทียบการลงทนุและผลตอบแทน กรรมวิธีดินผสมเป็นวิธีที่มีสดัสว่นผลตอบแทนตอ่การลงทนุสงูกวา่กรรมวิธีเกษตร
อินทรีย์อื่นๆ  

เอกสารอ้างอิง 
ปิยรัตน์  เขียนมีสขุ   กอบเกียรติ์  บนัสทิธ์ิ  นงพร  กิจบ ารุง  จกัรพงศ์  พิริยพล   ศรีสดุา  โท้ทอง    สมศกัดิ์   ศิริพลตัง้มัน่     ลดั

ดาวลัย์   อินทร์สงัข์     อรุาพร   ใจเพ็ชร ศรีจ านรรจ์  พิชิตสวุรรณชยั  สมรวย  รุ่งรัตนวารี   และ สจัจะ  ประสงค์ทรัพย์. 
2542. แมลงศตัรูผกัที่ส าคญับางชนิดและการป้องกนัก าจดั,  หน้า 25-63.   ใน เอกสารวิชาการแมลงศตัรูผกั. กองกีฏ
และสตัววิทยา    กรมวิชาการเกษตร:  กรุงเทพฯ. 

วรรณภา  เสนาดี  และสกุญัญา  แพทย์ปฐม. 2546. เสวนาโต๊ะกลมการพฒันาและเพิ่มมลูคา่พริก. วารสารเคหการเกษตร,   27 
(2) : 183-192. 

รัตน์ติยา สรุะโยธี และนชุรีย์ ศิริ. 2546.ประชากรของเพลีย้ไฟและไรขาวในพริกสองสายพนัธุ์ ใน วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปี
ที่ 34 ฉบบัท่ี 1-3 (พิเศษ) มกราคม – มิถนุายน 2546. การประชมุวิชาการพืชสวนแหง่ชาติ  ครัง้ที่  3 วนัท่ี  22 – 25  
เมษายน 2546 ณ โรงแรม มิราเคิล       แกรนด์ กรุงเทพมหานคร. หน้า 419-422. 

L a b  L a b 

Mixed media 48.52 bc   -9.11    bc   15.35 bc    49.90 d   -10.84 c   16.37 d 

Bioextracted 51.53 ab   -10.54  ab   19.52 a    52.00 ab   -12.11 a   19.88 ab 

E.M. 52.20 a   -10.91  a   21.15 a    52.89 a   -11.99 a   21.29 a 

Mixed media+Bioextracted  50.51 ab   -10.07  ab    18.62 ab    50.27 cd   -10.99 bc   16.87 d 

Mixed media+ E.M. 48.58 bc   -9.38   abc   15.51 bc    50.45 cd   -11.46 abc   17.08 d 

Mixed media+Bioextracted +E.M. 50.07 ab   -10.13  ab   18.25 ab    50.55 cd   -11.78 ab   17.60 cd 

chemical 46.92 c   -8.09    c   13.20 c    50.12 cd   -10.73 c   16.83 d 

Control 51.80 a   -10.04  ab   18.24 ab    51.43 bc   -11.79 ab    19.16 bc 

F-test 1/ ** ** **  ** ** ** 
CV (%) 3.86 9.71 13.28  1.66 4.45 7.32 


