
ศตัรธูรรมชาตแิละศตัรพูรกิในแปลงพรกิหวัเรอืและขีห้นหูอม
ภายใตก้ารปลกูระบบเกษตรอนิทรยี ์ 

รัตน์ตยิา สืบสายบุญส่ง  นุชรีย์ ศิริ  ทศันีย์ แจ่มจรรยา และสุชีลา เตชะวงค์เสถยีร

ศูนย์วจิยัควบคุมศัตรูพชืโดยชีวนิทรีย์แห่งชาต ิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวทิยาลยัขอนแก่น

บทคดัย่อ

ค าน า

วธีิด าเนินการ

ส ารวจทุก 7 วนั โดยสุ่มส ารวจ  4  ยอด/ต้น สุ่ม 5 ต้น/แปลงย่อย ตัดยอดพริกเพือ่น ามาจ าแนกชนิด
และปริมาณเพลีย้ไฟและไรขาวในห้องปฏิบัติการ

ส ารวจชนิดและปริมาณศัตรูพริกและศัตรูธรรมชาติ

กรรมวิธีท่ี 1 ดินผสม (ดิน :  มูลววั : มูลไก่  อตัรา  10 : 3 : 1 )

กรรมวิธีท่ี 2 น ้าสกดัชีวภาพจากพืช  (กรรมวิธีท่ี 1+ ใชน้ ้ าสกดัชีวภาพอตัรา  100  มล. ผสมน ้า  10  ลิตร  
ราดดินคร้ังแรกก่อนปลูก 1 วนั คร้ังต่อไปราดดินทุกๆ  7  วนั) 

กรรมวิธีท่ี 3 อี.เอม็. (กรรมวิธีท่ี 1+ ใชอี้.เอม็. 20 มล.  ผสมกากน ้าตาล 20 มล.  ผสมน ้า  10  ลิตร ราดดิน
คร้ังแรกก่อนปลูก  1  วนั คร้ังต่อไปราดดินทุกๆ  7  วนั) 

กรรมวิธีท่ี 4  กรรมวิธีท่ี  1  +  กรรมวิธีท่ี  2
กรรมวิธีท่ี  5  กรรมวิธีท่ี  1  +  กรรมวิธีท่ี  3
กรรมวิธีท่ี  6  กรรมวิธีท่ี  1  +  กรรมวิธีท่ี  2  +  กรรมวิธีท่ี  3

กรรมวิธีท่ี 7 กรรมวิธีชาวบา้น (ใชปุ๋้ยมูลไก่อตัรา 5.6  กก. และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  อตัรา 70  กรัม รอง
พ้ืนก่อนปลกู ใส่มูลไก่อตัรา  0.7  กก. ทุกๆ  30  วนัหลงัปลูก หลงัปลูก 30 และ 60 วนั ใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  อตัรา 70  กรัม  และหลงัปลูก 90 และ 120 วนัปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12  
อตัรา 70 กรัม  พน่สารฆ่าแมลง  carbosulfan  (POSSE)  20%  EC  อตัรา 40  มล. ผสมสาร
ฆ่าไร dicofol (Kelthane 18.5%EC) อตัรา 20  มล. ผสมกบัสารจบัใบอตัรา 50  มล./น ้ า  20 
ลิตร  ฉีดพน่ทุก  7  วนัหลงัจากปลูกพริกลงแปลง  1  สปัดาห์ )

กรรมวิธีท่ี 8 แปลงควบคุม (ปลูกพริกไม่ไดด้ าเนินการใดๆ)

ผลการทดลอง

อายุพริก กรรมวิธี CV
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

เพลีย้ไฟระยะตัวอ่อน (ตัวต่อต้น)

30 วัน 0.76 0.73 0.72 0.74 0.73 0.73 0.72 0.73 5.23

60 วัน 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 วัน 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 วัน 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 วัน 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

Scirtothrips dorsalis ระยะตัวเตม็วัย (ตัวต่อต้น)

30 วัน 0.73 0.71 0.71 0.72 0.74 0.73 0.72 0.73 3.54

60 วัน 0.81 0.72 0.76 0.78 0.79 0.79 0.72 0.76 10.23

90 วัน 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 วัน 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 วัน 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

Thrips palmi  ระยะตัวเตม็วัย (ตัวต่อต้น)

120 วัน 0.72 ab 0.71 b 0.71 b 0.73 a 0.72 ab 0.72 ab 0.73 a 0.72 ab 2.17

150 วัน 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

ตารางที่ 1 เปรียบเทยีบปริมาณเพลีย้ไฟและไรขาวในแปลงพริกพนัธ์ุหัวเรือและพริกพนัธ์ุขีห้นูหอม
เม่ือปลูกโดยใช้วสัดุปลูกแตกต่างกนัในกรรมวธีิต่างๆ 

ศัตรูพริก

ศัตรูธรรมชาติ

เม่ือพริกอายุ 90 วัน พริกพันธ์ุขีห้นูหอมมีปริมาณเพลีย้ไฟมากกว่าพันธ์ุหัวเรือ โดยมีปริมาณตัวอ่อนเพลีย้ไฟ 0.91 ตัว
ต่อต้น และตัวเต็มวัยเพลีย้ไฟ S. dorsalis 1.23 ตัวต่อต้น (ภาพที่ 1) เม่ือพริกอายุ  90 และ 120 วัน กรรมวิธีดินผสมมีปริมาณ
เพลีย้ไฟมากทีสุ่ด แต่ไม่แตกต่างกบักรรมวธีิดินผสมอืน่ๆ แต่เม่ือ 150 วนั ปริมาณเพลีย้ไฟน้อยลง (ตารางที่ 1) 

เม่ือพริกอายุ 60 วนั พริกพนัธ์ุหัวเรือมีปริมาณไรขาวระดับ 1-50 ตัว มากกว่าพนัธ์ุขีห้นูหอม เม่ือ 120 วนั พริกพนัธ์ุขีห้นู
หอมมีปริมาณไรขาวมากกว่าหัวเรือ โดยมีปริมาณ 26.29% เมื่อ 90 วนั กรรมวธีิดินผสมมีปริมาณไรขาวมากกว่าทุกกรรมวธีิ แต่
เมื่อ 150 วนั กรรมวิธีชาวบ้านมีปริมาณไรขาวมากทีสุ่ด (ตารางที่ 2) 

อายุพริก

พันธ์ุพริก กรรมวิธี 

CV (%)
หวัเรือ ขีห้นูหอม 1 2 3 4 5 6 7 8

ไรขาวระดับ 1-50 ตัวๅ/

60 วัน 5.59a 2.02b 6.92a 2.85ab 1.81ab 7.14a 3.77ab 5.41ab 1.00b 1.52b 57.28

90 วัน 14.44 15.20 25.33a 9.01bc 12.58abc 20.26ab 20.95ab 10.73cb 3.97c 15.76abc 61.56

120 วัน 2.68b 26.29a 14.86a 12.86ab 13.29ab 18.19a 18.00a 14.95a 7.57b 16.17a 31.65

150 วัน 2.91 2.35 2.97ab 2.86ab 1.72b 2.44ab 2.26b 1.00b 5.73a 2.08b 40.33

ตารางที ่2  เปรียบเทยีบปริมาณไรขาว(%) ในแปลงพริกพนัธ์ุหัวเรือและพริกพนัธ์ุขีห้นูหอมเมื่อปลูก
โดยใช้วสัดุปลูกแตกต่างกนัในกรรมวธีิต่างๆ 
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ภาพที ่1  เปรียบเทยีบปริมาณเพลีย้ไฟในแปลงพริกพนัธ์ุหัวเรือและพริกพนัธ์ุขีห้นูหอม
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ตวัต่อต้น

พบศัตรูธรรมชาตทิีส่ าคญั 9 ชนิด คอื ด้วงเต่าลาย ไรตวัห า้ เพลีย้ไฟตวัห า้ แมงมุม  แมลงวนัขายาว แตนเบยีนเพลีย้อ่อน 
แมลงหางหนีบแมลงช้างปีกใส  และด้วงเต่าตวัห า้ โดยในแปลงพริกหัวเรือพบศัตรูธรรมชาตเิพยีง 5 ชนิด ขณะทีแ่ปลงพริกขีห้นู
หอมพบ 9 ชนิด และศัตรูธรรมชาตพิบปริมาณมากในกรรมวธีิเกษตรอนิทรีย์ โดยเฉพาะกรรมวธีิดนิผสม และดนิผสม+น า้สกดั
ชีวภาพ ส่วนในกรรมวธีิชาวบ้านมีปริมาณน้อยมมาก (ภาพที่ 2)

พริกหัวเรือ พริกขีห้นูหอม

สรุปผลการทดลอง

พันธ์ุพริก และกรรมวิธีการปลูกมีผลต่อปริมาณศัตรูพริก และศัตรูธรรมชาติ โดยพริก
พันธ์ุขี้หนูหอมมีปริมาณเพลี้ยไฟและไรขาวมากกว่าพริกหัวเรือ และกรรมวิธีดินผสมซ่ึงเป็น
กรรมวธีิเกษตรอนิทรีย์มีปริมาณศัตรูพริกมากกว่ากรรมวธีิชาวบ้านเม่ือพริก 90-120 วนั เป็นผลให้
ในพริกพันธ์ุขี้หนูหอม และกรรมวิธีดินผสมมีชนิดและปริมาณศัตรูธรรมชาติมากว่าพริกหัวเรือ 
และมากกว่ากรรมวิธีชาวบ้านที่ใช้สารเคมี  แต่หลังจาก 120 วัน ปริมาณศัตรูพริกในกรรมวิธีดิน
ผสมจะน้อยลง น่ันแสดงว่าเกษตรอินทรีย์มีผลดีในระยะยาว ดังน้ันการปลูกพริกภายใต้ระบบ
เกษตรอินทรีย์จึงควรใช้กรรมวิธีดินผสม และใช้กับพริกพันธ์ุขีห้นูหอม ทั้งนีเ้พราะ ชนิด ปริมาณ
ศัตรูธรรมชาติ และอายุการเกบ็เกีย่วมากกว่าพริกหัวเรือ

พริกพันธ์ุหัวเรือและพริกขีห้นูหอม เป็นพริกที่มีความส าคัญทางการค้าของประเทศไทย  เกษตรกร
นิยมปลูกใช้บริโภคทั้งภายในประเทศและส่งเป็นสินค้าออก ต่างประเทศ ใน ปิยรัตน์ และคณะ (2542) รายงาน
ว่าการปลูกพริกต้องประสบปัญหาศัตรูพริกเข้าท าลาย ที่ส าคัญคือ เพลีย้ไฟ Scirtothrips  dorsalis Hood และ
ไรขาว Polyphagotarsonemus latus Banks  เพลีย้ไฟและไรขาวชอบดูดกินน ้าเลีย้งจากใบอ่อน ยอดอ่อน 
(วฒันา และคณะ, 2544) ท าให้มีการใช้สารเคมีในการป้องกนัก าจัดมาก กอบเกยีรติ์และคณะ (2540)  ก่อให้เกดิ
ปัญหาสารพษิตกค้าง การปลูกพริกภายใต้ระบบเกษตรอนิทรีย์ จึงเป็นแนวทางที่สามารถลดการใช้สารเคมี ลด
ปัญหาสารพษิตกค้าง ปลอดภัยต่อศัตรูธรรมชาติ ก่อให้เกดิความหลากหลายในสภาพแวดล้อม

ศึกษาประชากรศัตรูพริกและศัตรูธรรมชาติในแปลงพริก 2 สายพนัธ์ุ ได้แก่ พนัธ์ุหัวเรือ และพนัธ์ุขีห้นู
หอม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2545–มีนาคม 2546 ปลูกพริกภายใต้ระบบเกษตรอนิทรีย์ ด้วยกรรมวธีิ ดิน
ผสม 6 กรรมวิธี ซ่ึงประกอบด้วย ดินผสม น ้าสกัดชีวภาพจากพืช และ อี.เอ็ม. เปรียบเทียบกับกรรมวิธี
ชาวบ้าน และแปลงควบคุม พบว่าศัตรูพริกที่ส าคัญได้แก่ เพลีย้ไฟ และไรขาว ศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญมี 9 ชนิด 
ได้แก่ ด้วงเต่าลาย ไรตัวห า้ เพลีย้ไฟตัวห า้ แมงมุม  แมลงวนัขายาว แตนเบียนเพลีย้อ่อน แมลงหางหนีบ แมลง
ช้างปีกใส  และด้วงเต่าตัวห า้ โดยพบทั้งศัตรูพริกและศัตรูธรรมชาติในพริกขีห้นูหอมมากกว่าพริกหัวเรือ แ ละ
ปริมาณมากในกรรมวธีิดินผสมเมื่อพริก 90-120 วนั และหลงัจาก 120 วนั ปริมาณศัตรูพริกลดน้อยลง ดังน้ัน
การปลูกพริกโดยใช้สูตรดนิผสม ระหว่าง ดนิ:มูลววั:มูลไก่ อตัรา 10:3:1 จึงเป็นวธีิที่เหมาะสมที่ควรแนะน าให้
มีการน าไปใช้ในการปลูกพริกระบบเกษตรอนิทรีย์ต่อไป

กอบเกียรต์ิ บนัสิทธ์ิ ปิยรัตน์ เขียนมีสุข สมศกัด์ิ ศิริพลตั้งมัน่ อุทยั เกตุนุติ ลกัษณา วรรณภีร์ สังคม ประสมทอง และนิรันดร์ ทองพนัธ์ุ.  2540.  การป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพริก     โดยวธีิผสมผสาน. ใน เอกสารวชิาการ เร่ือง การป้องกนัก าจดัศตัรูพืชโดยวธีิผสมผสาน.  กองกีฏและสัตววทิยา กรมวชิาการเกษตร เขตจตุัจกัร,  กรุงเทพมหานคร.  360 หนา้.

ปิยรัตน์ เขียนมีสุข กอบเกียรต์ิ บนัสิทธ์ิ นงพร กิจบ ารุง จกัรพงศ์ พิริยพล ศรีสุดา โทท้อง สมศกัด์ิ ศิริพลตั้งมัน่ ลดัดาวลัย์ อินทร์สังข์ อุราพร ใจเพช็ร ศรีจ านรรจ์ พิชิตสุวรรณชยั สมรวย รุ่งรัตนวารี และสัจจะ ประสงคท์รัพย.์ 2542. แมลงศตัรูผกัท่ีส าคญับางชนิดและการป้องกนัก าจดั.  หนา้ 25-63.   ใน เอกสารวชิาการแมลงศตัรูผกั. กองกีฏและสัตววทิยา กรมวชิาการเกษตร,  กรุงเทพฯ.

วฒันา จารณศรี มานิตา คงช่ืนสิน เทวนิทร์ กลุปิยะวฒัน์ และพิเชฐ เชาวนว์ฒันวงศ.์ 2544. เอกสารวชิาการไรศตัรูพืชและการป้องกนัก าจดั. กลุ่มงานวจิยัไรและแมงมุมกองกีฏและสัตววทิยา กรมวชิาการเกษตร, กรุงเทพฯ.

ปลกูพริก 2 สายพนัธ์ุ คอื พริกหัวเรือ และพริกขีห้นูหอม
ด าเนินการระหว่าง พฤศจิกายน 2545 - มีนาคม 2546
ณ  หมวดพชืผัก  ภาควชิาพชืสวน  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น
วางแผนการทดลองแบบ RCBD  มี  4  ซ ้า  8  กรรมวธีิ  ดังนี ้

พริกหัวเรือ

พริกขีห้นูหอม

ศูนย์วจิัยควบคุมศัตรูพชืโดยชีวนิทรีย์แห่งชาต ิ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ตู้ ปณ. 181  มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  โทรศัพท์ 0-4334-3055   E-maill nbcrc@kku.ac.th

http://home.kku.ac.th/nbcrc/nbcrckku/home.htm

                    สนับสนุนโดย                        ภารกจิสร้างเศรษฐกจิและสันตสุิข  ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิ   

                                                           ถนนพหลโยธิน   จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  โทรศัพท์ 0-2579-1370-9,0-2561-2445  ต่อ 466,492


