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บทคัดย่อ 

การศึกษาการระบาดของศตัรูพริกภายใตค้วามแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศในพ้ืนท่ี จ.พทัลุงเพ่ือ
ศึกษาและวิเคราะห์ความเส่ียงศตัรูพริกภายใตค้วามแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศในพ้ืนท่ี จ.พทัลุงดาํเนินการ
ระหวา่งเดือนตุลาคม 2556– กนัยายน 2558  ศึกษาการระบาดของศตัรูพริก 2 พนัธ์ุ  (พริกข้ีหนูพนัธ์ุพริกชี  และ
พริกช้ีฟ้า) ในแต่ละช่วงอายุตั้งแต่เพาะกลา้ หลงัยา้ยกลา้ถึงออกดอก  ออกดอกจนถึงเก็บเก่ียว และปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  ในพ้ืนท่ี อ.เมือง และ อ.ควนขนุน จ.พทัลุง พบว่าการระบาดของศตัรูพริกในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต
ของพืชต่างกนัระดบัความรุนแรงในการระบาดของศตัรูพริกต่างกนั โดยในช่วงปลายฤดูเก็บเก่ียวพบศตัรูพืช
มากท่ีสุด และพบว่าในพ้ืนท่ี อ.เมือง ระดบัความรุนแรงในการระบาดศตัรูพริกสูงกว่า อ.ควนขนุน โดยพบการ
ระบาดของเพล้ียไฟ  เพล้ียอ่อน   ไรขาว  หนอนกระทูผ้กั  หนอนเจาะสมอฝ้าย โรคเห่ียวเหลือง (Fusarium sp.)
โรคเห่ียวเขียว (Ralstonia sp.)โรครากเน่าและโคนเน่า  (Sclerotium sp.) อาการใบด่างจากเช้ือไวรัส  ใบจุดตากบ  
และโรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum  sp.)  ในช่วงปลายฤดูเก็บเก่ียวจะพบปัญหาการระบาดของโรคแอน
แทรคโนสรุนแรงในทุกพ้ืนท่ี  และพบว่าพริกช้ีฟ้าจะอ่อนแอต่อโรคแอนแทรคโนสมากกว่าพริกข้ีหนู (พนัธ์ุ
พริกชี)  นอกจากน้ียงัพบการทาํลายร่วมกนัระหว่างเช้ือ  Fusarium sp. และ Sclerotium sp. ส่งผลใหเ้ปอร์เซ็นต์
การตายของพริกสูง  การศึกษาช่วงเวลาการระบาดของแมลงวนัผลไม ้(Bactrocera  sp.)  และเพล้ียไฟ พบว่า
ในช่วงเดือนมิถุนายนพบการระบาดของแมลงวนัผลไมม้ากท่ีสุด  และในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมพบ
การระบาดของเพล้ียไฟมากท่ีสุด  อยา่งไรกต็ามสภาพอากาศ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพทัธ์ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความรุนแรงในการระบาดของศตัรูพืช ระยะการเจริญเติบโตของพืชก็เป็นตวักระตุน้ใหศ้ตัรูพืชแต่ละชนิดเขา้
ทาํลาย ระยะปลูก  สภาพพ้ืนท่ีปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
ศตัรูธรรมชาติ ตวัหํ้ า   ตวัเบียน นอกจากน้ีการจดัการของเกษตรกรเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีสําคญัท่ีมีผลต่อการ
ระบาด เช่น การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากในระยะกลา้ทาํใหต้น้พริกอ่อนแอ ศตัรูพืชเขา้ทาํลายไดง่้าย 
 
ค าส าคัญ: ศตัรูพริก ความแปรปรวนของอากาศ   

 
 
 
 

                                                 
1 สาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 จงัหวดัสงขลา 
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ค าน า 
พริกจดัพืชผกัท่ีมีศกัยภาพสูงและมีความสําคญัทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ มีการเพาะปลูกกนั

อย่างแพร่หลายทัว่ทุกภาคของประเทศ  โดยมีพ้ืนท่ีปลูกพริกรวมทั้งส้ิน 474,717 ไร่ ผลผลิตรวม 333,672  ตนั    
(วรรณภา, 2550) พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกพริกเดิมท่ีมีการปลูกมากกว่า
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ ส่วนภาคใตมี้พ้ืนท่ีปลูกพริกรวม  4,297  ไร่  จงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกพริกมากท่ีสุด คือ  
จงัหวดัพทัลุง สงขลา สตูล และตรัง การปลูกพริกเพ่ือการคา้มีแนวโนม้ ขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน  ผลผลิตพริกกว่า 
90 เปอร์เซ็นต์ ใช้บริโภคภายในประเทศเป็นหลกั ปัจจุบนัปริมาณพริกท่ีใช้ในประเทศ  686,081 ตนั/ปี  ซ่ึง
นอกจากจะบริโภคผลสดแลว้ พริกยงัถูกนาํส่งไปแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร   

ปัญหาในการผลิตพริกท่ีพบส่วนใหญ่คือปัญหาดา้นโรคและแมลงส่งผลกระทบต่อผลผลิตทั้งในดา้น
ปริมาณและคุณภาพ นอกจากน้ีโรคบางชนิดยงัสามารถติดไปกบัเมลด็พนัธ์ุได ้ ทาํใหปั้จจุบนัเกษตรกรหนัมาใช้
สารเคมีกนัอยา่งกวา้งขวาง แมว้า่การใชส้ารเคมีในการควบคุมศตัรูพืชในระยะแรกพบว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก 
แต่กก่็อใหเ้กิดปัญหาหลายอยา่งตามมา เช่น ปัญหาการตกคา้งของสารเคมีในผลิตผลเกษตร เป็นปัญหาสาํคญัใน
การส่งออก ซ่ึงนบัวนัยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูบ้ริโภค รวมไปถึงสภาวะ
สินคา้เกษตรเพ่ือการแข่งขนัในตลาดโลก ซ่ึงมีมาตรการกีดกนัสินคา้เกษตรท่ีผลิตในขบวนการท่ีไม่ไดม้าตรฐาน 
นอกจากน้ียงัมีปัญหาการตา้นทานของศตัรูพืชต่อสารเคมีท่ีใชแ้มว้่าการตา้นทานสารเคมีของศตัรูพืชจะเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลใหก้ารระบาดของศตัรูพืชเพ่ิมข้ึน สภาพอากาศก็เป็นตวัแปรสําคญัท่ีมีผลต่อการระบาดของ
ศตัรูพืช ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร 

ประมาณการณ์ว่าจากสภาวะอากาศท่ีเปล่ียนแปลงทาํใหผ้ลผลิตทางการเกษตรลดลง 10-30 % (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2552)  คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental 
Panel on Climate Change : IPCC) ศึกษาหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านมา ยืนยนัว่าอุณหภูมิของโลกสูงข้ึน 
และมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนทุกปี (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2552) ทาํใหใ้นอนาคตไม่สามารถหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเป็นลําดับ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสภาพภูมิอากาศท่ี
เปล่ียนแปลงน้ีเกิดข้ึนทั้งทางตรง และทางออ้มดว้ยระดบัความรุนแรงท่ีต่างกนั เช่นภาคเกษตรกรรม แหล่งนํ้ า 
และระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน/นํ้าท่วม/ภยัแลง้ท่ีรุนแรงจากเอลนิโญ ทาํใหผ้ล
ผลิตทางการเกษตรลดลงนอกจากน้ีปัญหานํ้ าท่วมขงัยงัส่งผลต่อการระบาดของโรค และแมลงศตัรูท่ีสําคญั 
(Benchaphunet al., 2002)  การศึกษาการระบาดของศตัรูพริกภายใตค้วามแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัพทัลุง  จะเป็นขอ้มูลในการเฝ้าระวงั และพยากรณ์การระบาดของศตัรูพืชล่วงหนา้ เพ่ือรับมือกบั
ความแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศต่อไป 
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วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
สาํรวจและสุ่มตวัอยา่งแบบซิกแซก โดยการสาํรวจจะเลือกเวลาในการสุ่มโดยกาํหนดจากปัจจยั

ดงัต่อไปน้ี 
 - อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อปรากฏการณ์ทางชีววิทยาของศตัรูพืช และพืชอาศยั 
 - ช่วงเวลาท่ีสามารถตรวจพบศตัรูพืชไดดี้ท่ีสุด (ระยะการงอกของตน้กลา้  ระยะออกดอก ระยะออกผล)  

ออกแบบฟอร์มในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงระบุขอ้มูล 
1. ศตัรูพืชช่ือสามญัและช่ือวิทยาศาสตร์ 
2. วนัเวลา 
3. สภาพดินฟ้าอากาศ 
4. ตาํแหน่งท่ีตั้ง GPS ของแหล่งเกบ็ตวัอยา่ง 
5. บรรยายถ่ินท่ีอยูข่องพืช (ลกัษณะพืชท่ีข้ึนบริเวณนั้น, ชนิดของดิน) 
6. อาการของโรค 
7. ระยะของศตัรู (สาํหรับแมลง  ระยะตวัหนอน  ดกัแด ้ ตวัเตม็วยั  สาํหรับพืช ระยะตน้กลา้ แตก

หน่อ ตน้แก่) 
8. พ้ืนท่ี หรือความยาวแปลงหรือแนวสาํรวจท่ีทาํการประเมิน 
9. การจดัการในแหล่งสาํรวจ 
10. ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 
11. ศตัรูธรรมชาติท่ีพบ 
การใช้มาตราส่วนของคะแนน 

 ในกรณีท่ีพบศตัรูพืชหรืออาการของโรคพืช เป็นปริมาณมาก อาจไม่สามารถบนัทึกจาํนวนทั้งหมดของ
ศตัรูพืช จะใชข้อ้มูลอ่ืนเป็นมาตรฐานวดัปริมาณ เช่น สดัส่วนของการทาํลายท่ีพบบนพืชอาศยั หรือสดัส่วนการ
ปกคลุมพ้ืนท่ีของศตัรูพืช 
 เกณฑก์าํหนดปริมาณการเขา้ทาํลายต่อพ้ืนท่ีผิวใบ เช่นพ้ืนท่ีผิวใบทั้งหมดท่ีถูกศตัรูพืชเขา้ทาํลายให้
คะแนน 0, 1, 2, 3,4  และ 5 ตามระดบัความรุนแรงในการเขา้ทาํลายของศตัรูพืชแต่ละชนิด 
การตรวจนบัอาการใบหงิกของยอดพริก เน่ืองจากการทาํลายของเพล้ียไฟ และไรขาว โดยการใหค้ะแนนดงัน้ี 

คะแนน 0 = ทรงพุ่มปกติ ลกัษณะยอดอ่อนสมบูรณ์ 
คะแนน 1 = ใบยอดแสดงอาการใบหงิกเลก็นอ้ย 1-5 % 
คะแนน 2 = ใบยอดแสดงอาการใบหงิกปานกลาง 6-25 % 
คะแนน 3 = ใบยอดแสดงอาการใบหงิกมากกวา่ 26-50 % 
คะแนน 4 = ใบยอดแสดงอาการใบหงิกมากกวา่ 50 % 
กอบเกียรต์ิ บนัสิทธ์ิ (2539) 
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ระดบัความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนส วดัพ้ืนท่ีผิวท่ีแสดงอาการของโรคเทียบกบัพ้ืนท่ีผิวทั้งหมด  
ระดบั 0  ไม่พบอาการของโรคปรากฏบนผิวพืช 
ระดบั 1  พ้ืนท่ีผิวเป็นโรค  1-20 % 
ระดบั 2  พ้ืนท่ีผิวเป็นโรค  21-40 % 
ระดบั 3  พ้ืนท่ีผิวเป็นโรค  41-60 % 
ระดบั 4  พ้ืนท่ีผิวเป็นโรค  61-80 % 
ระดบั 5  พ้ืนท่ีผิวเป็นโรค  81 – 100% 
ท่ีมา : บุญญวดี, 2540 

ปริมาณของเพล้ียไฟท่ีพบในแปลงจากการตรวจนบัจากกบัดกักาวเหนียว  
ระดบั 0  ไม่พบเพล้ียไฟ 
ระดบั 1  พบเพล้ียไฟ 1-25 ตวั 
ระดบั 2  พบเพล้ียไฟ 26-50 ตวั 
ระดบั 3  พบเพล้ียไฟ 51-75 ตวั 
ระดบั 4  พบเพล้ียไฟ 76-100 ตวั 
ระดบั 5  พบเพล้ียไฟมากกวา่ 100 ตวั 

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 

จากการเก็บขอ้มูลการระบาดศตัรูพริกในช่วงปี 2557-2558  ในพ้ืนท่ี 2 อาํเภอ ของจงัหวดัพทัลุง คือ     
อาํเภอเมือง และ อาํเภอควนขนุน พบว่าในแต่ละแปลงมีการระบาดของศตัรูพืชแตกต่างกนัออกไป  โดยพบว่า
ในระยะตน้กลา้ไม่พบการทาํลายของศตัรูพืช ทั้ง 2 อาํเภอ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในระยะตน้กลา้ เกษตรกรทาํการ
เพาะในถาดเพาะอยู่ในพ้ืนท่ีจาํกดั และมีการใชเ้คมีกาํจดัโรคแมลงศตัรูพืช ตั้งแต่ในขั้นตอนของการคลุกเมล็ด 
และระยะกลา้ทาํให้ไม่พบปัญหาการทาํลายของโรคและแมลงศตัรู  หลงัจากยา้ยกลา้จะพบการระบาดของ
ศตัรูพืชท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละแปลง  โดยพบว่าชนิดของศตัรูพืช และความรุนแรงของการระบาดศตัรูพืช 
เพ่ิมมากข้ึนในแต่ละช่วงอายขุองพืช  และในช่วงปลายฤดูเกบ็เก่ียวพบการระบาดของศตัรูพืชมากท่ีสุด (ตารางท่ี 1 และ 2)  
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ตารางที่ 1 ผลการสาํรวจการระบาดของศตัรูพริก จงัหวดัพทัลุงปี 2557 

ช่ือ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย ระดบั 
ความรุนแรง 

การจดัการ/การใช้
น า้ 

หมายเหตุ 

นายพบ  ชูทอง 
131 ม. 5 ต.ปันแต 
อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 
 
 

47N 621869E-
853475N 

เพาะกลา้ 1.5 ดินร่วนเหนียว 
ปลูกแซม
ยางพารา 
บริเวณขา้งเคียง 
สวนยางพารา 

ไม่พบ ไม่พบการทาํลาย  คลุกเมลด็พนัธ์ุ
และใชส้ารเคมี
แมนโคแซบ และ 
อะบาเมก็ติน / 
สปริงเกอร์ 

เพาะกลา้เอง 
ปลูก 29 มค.57 
พริกช้ีฟ้า 
ปลูก 3 และ 7 กพ. 57 
พริกช้ีหนู (พริกชี),  
ระยะปลูก 100*80 ซม. 
จาํนวน 1 ตน้/หลุม 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 

  หนอนกระทูผ้กั 
เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา 

กดัขั้วดอก/ใบ 
ใบหงิก 
ใบจุด 

3 % 1-2 ตวั/ตน้ 
5 % ระดบั 1-2  
5 % 1-2 จุด/ใบ  

มีการใชส้ารไซ
เปอร์เมทริน 
และอะบาเมก็ติน 

  ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

  เพล้ียไฟ ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
แอนแทรคโนส 
ไวรัส 
แมลงวนัผลไม ้

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ผลพริกเป็นแผล 
ใบด่าง 
ผลเน่า 

15 % ระดบั 1-2 
5 % 
15 % 
40 % ระดบั 2-3 
20 % 
3-5 % 

มีการใชส้ารอะบา
เมก็ติน และเมตา
แลคซิล 

  
 
 

ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  
 
 
 

  แอนแทรคโนส ผลพริกเป็นแผล 80 % โรคระดบั 3-4  
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ช่ือ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย ระดบั 
ความรุนแรง 

การจดัการ/การใช้
น า้ 

หมายเหตุ 

นางสายใจ  สงจนัทร์ 
254 ม. 4 ต.แหลมโตนด  
อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 

47N 610551E-
867391N 

เพาะกลา้ 1.3 ดินร่วนเหนียว 
ปลูกแซม
ยางพารา 
บริเวณขา้งเคียง 
สวนยางพารา 
สวนปาลม์ 

ไม่พบ ไม่พบการทาํลาย  คลุกเมลด็พนัธ์ุ
และใชส้ารเคมี
แมนโคแซบ และ 
อะบาเมก็ติน / คู
นํ้ าร่องสวน ตกัรด 

ซ้ือตน้กลา้ 
ปลูกวนัท่ี 16 มค.57
พริกช้ีหนู (พริกชี) 
ปลูกแซมสวนยาง 
ปลูกแถวเด่ียวระหวา่ง
ตน้ยางพารา จาํนวน 2 
ตน้/หลุม 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
 
 

ใบหงิก 3 % ระดบั 1-2  ใชส้ารอะบาเมก็
ติน และ อมีทราช 

 

  ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

  ไม่พบ ไม่พบการทาํลาย  คลุกเมลด็พนัธ์ุ
และใชส้ารเคมี
แมนโคแซบ และ 
อะบาเมก็ติน / นํ้ า
คลอง ตกัรด 

 

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  
 
 
 

  ไม่พบ ไม่พบการทาํลาย    
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ช่ือ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย ระดบั 
ความรุนแรง 

การจดัการ/การใช้
น า้ 

หมายเหตุ 

นายประเสริฐ คงผวง 
5/1 ม. 4 ต.แหลมโตนด 

อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 

47N 610381E-
866972N 

เพาะกลา้ 1 ดินร่วนเหนียว 
บริเวณขา้งเคียง 
สวนยางพารา 

ไม่พบ ไม่พบการทาํลาย  คลุกเมลด็พนัธ์ุ
และใชส้ารเคมี
แมนโคแซบ และ 
อะบาเมก็ติน / นํ้ า
คลอง ตกัรด 

ซ้ือตน้กลา้ 
ปลูกวนัท่ี 20 มค.57 
พริกช้ีหนู (พริกชี) 
ระยะปลูก 80*100 ซม. 
จาํนวน 1 ตน้/หลุม 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 

  เช้ือรา Fusarium พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 2 %    

  ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
เช้ือแบคทีเรีย 
ไวรัส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 

3 % ระดบั 1-2 
5 % 
3 % 
2 % 
5 % 

  

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
เช้ือแบคทีเรีย 
ไวรัส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 

5 % ระดบั 2-3 
8 % 
3 %  
2 % 
8 % 
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ช่ือ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย ระดบั 
ความรุนแรง 

การจดัการ/การใช้
น า้ 

หมายเหตุ 

นางปิยะวด ีสุวรรณรัตน์ 
184 ม. 7 ต.ชยับุรี  
อ.เมือง จ.พทัลุง 

47N 621847E-
853485N 

เพาะกลา้ 2 ดินเหนียว 
ปลูกบนร่อง
สวน บริเวณ
ขา้งเคียงนาขา้ว 
และปลูกมะเขือ 
มะพร้าว และ
ตาลโตนด 

ไม่พบ ไม่พบการทาํลาย  คลุกเมลด็พนัธ์ุ
และใชส้ารเคมี
แมนโคแซบ และ 
อะบาเมก็ติน / คู
นํ้ าร่องสวน 

เพาะกลา้เอง 
ปลูก 25 มค. 57 
พริกช้ีหนู (พริกชี) 
ระยะปลูก 80*70 ซม. 
จาํนวน 1 ตน้/หลุม 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 

  หนอนกระทูผ้กั 
เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 

กดัขั้วดอก/ใบ ยอด 
ใบหงิก 

5 % 3-5 ตวั/ตน้ 
5 % ระดบั 1-2  
 

มีการใชส้ารไซ
เปอร์เมทริน 
และอะบาเมก็ติน 

 

  ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
ไวรัส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 

6 % ระดบั 2-3  
3 %  
9 % 
3 % 

  

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือราFusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
ไวรัส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 

8 % ระดบั 2-3  
7 %  
15 % 
8 % 

 พบอาการเห่ียวท่ีเกิด
จากเช้ือ Fusarium และ 
Sclerotiumร่วมกนั
เกษตรกรตดัตน้พริก 
เน่ืองจากผลผลิตราคา
ตกตํ่า 
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ช่ือ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย ระดบั 
ความรุนแรง 

การจดัการ/การใช้
น า้ 

หมายเหตุ 

นางด า รัตนรังสี 
102 ม.1  ต.พญาขนั  
อ.เมือง จ.พทัลุง 

47N 623172E-
845413N 

เพาะกลา้ 1 ดินเหนียว 
ปลูกบนร่อง
สวน บริเวณ
ขา้งเคียงปลูกผกั 
กลว้ยและนา
ขา้ว  

ไม่พบ ไม่พบการทาํลาย  คลุกเมลด็พนัธ์ุ
และใชส้ารเคมี
แมนโคแซบ และ 
อะบาเมก็ติน /
คลองชลประทาน 

เพาะกลา้เอง 
ปลูก 9 กพ. 57 
พริกช้ีหนู (พริกชี) 
ระยะปลูก 60*70 ซม. 
จาํนวน 1 ตน้หลุม 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 

  หนอนกระทูผ้กั 
เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 

กดัขั้วดอก/ใบ 
ใบหงิก 

3 % 1-2 ตวั/ตน้ 
4 % ระดบั 1-2  
 

มีการใชส้ารไซ
เปอร์เมทริน 
และอะบาเมก็ติน 

 

  ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

 ดินเหนียว 
ปลูกบนร่อง
สวน บริเวณ
ขา้งเคียงปลูกผกั 
กลว้ยและนา
ขา้ว  

เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
เช้ือราSclerotium 
ไวรัส 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 
ผลพริกเป็นแผล 

3 % ระดบั 1-2  
5 %  
8 % 
5 % 
20 % ระดบั 2-3 

  

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือราFusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
ไวรัส 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 
ผลพริกเป็นแผล 

8 % ระดบั 2-3  
10 %  
15 % 
20 % 
40 % ระดบั 3-4 
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ช่ือ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย ระดบั 
ความรุนแรง 

การจดัการ/การใช้
น า้ 

หมายเหตุ 

นางกลัยา ส่งแสง 
89 ม. 7 ต.พญาขนั  
อ.เมือง จ.พทัลุง 

47N 623210E-
846080N 

หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 

1 ดินเหนียว 
ปลูกบนร่อง
สวน บริเวณ
ขา้งเคียงปลูกผกั 
กลว้ยและนา
ขา้ว  

เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
 

ใบหงิก 
 

2 % ระดบั 1-2 คูนํ้ าร่องสวน ซ้ือตน้กลา้ 
ปลูกวนัท่ี 2,15 มีค.57 
พริกช้ีหนู (พริกชี) 
ระยะปลูก 60*50 ซม. 

  ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
 

ใบหงิก 
 

4 % ระดบั 1-2  ไม่ใชส้ารเคมี 

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  

      เกษตรกรปล่อยท้ิง
แปลงเน่ืองจากพริก
ราคาตกตํ่า 
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ตารางที่ 2  ผลการสาํรวจการระบาดของศตัรูพริก จงัหวดัพทัลุงปี 2558 

ช่ือ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย ระดบั 
ความรุนแรง 

การจดัการ/การใช้
น า้ 

หมายเหตุ 

นางหนูเอื้อม  เมืองชุม15 
ม.4 ต.ปันแต 
อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 
 
 

47N 0617466E-
0861877N 

เพาะกลา้ 1.5 ดินร่วนเหนียว 
ปลูกบนร่อง
สวน  บริเวณ
ขา้งเคียง นาขา้ว 
และแปลง
มะเขือ 

ไม่พบ ไม่พบการทาํลาย  คลุกเมลด็พนัธ์ุและ
ใชส้ารเคมีแมนโค
แซบ และ อะบา
เมก็ติน / คูนํ้ า  รอง
สวน ตกัรด  

เพาะกลา้เอง 
ปลูก 1กพ. 58 
พริกข้ีหนู (พริกชี) 
ระยะปลูก 140*150 ซม. 
จาํนวน 2 ตน้/หลุม 
 
 
 
ช่วงเดือน มิย. พบพืช
แสดงอาการใบเหลือง
ไดรั้บนํ้ ามากเกินไป 
เน่ืองจากฝนตกหนกั 
และนํ้ าขงัในแปลง 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 

  หนอนกระทูผ้กั 
เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา 

กดัขั้วดอก/ใบ 
ใบหงิก 
ใบจุด 

3 % 1-2 ตวั/ตน้ 
3 % ระดบั 1-2  
2 % 1-2 จุด/ใบ  

มีการใชส้ารไซ
เปอร์เมทริน 
และอะบาเมก็ติน 

  ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
แอนแทรคโนส 
ไวรัส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ผลพริกเป็นแผล 
ใบด่าง 

10 % ระดบั 1-2 
5 % 
3 % 
5 % ระดบั 1-2 
5 % 

มีการใชส้ารอะบา
เมก็ติน และเมตา
แลคซิล 

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  
 
 
 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
แอนแทรคโนส 
ไวรัส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ผลพริกเป็นแผล 
ใบด่าง 

15 % ระดบั 2-3 
8 % 
5 % 
10 % ระดบั 2-3 
12 % 

 



358 

ช่ือ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย ระดบั 
ความรุนแรง 

การจดัการ/การใช้
น า้ 

หมายเหตุ 

นางข า  ไชยบุญแก้ว 
46 ม.10 ต.ปันแต 
อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 

47N 0614286E-
0858359N 

เพาะกลา้ 1 ดินร่วนเหนียว 
ปลูกบนร่อง
สวน ปลูกแซม
ปาลม์นํ้ ามนั 
บริเวณขา้งเคียง 
นาขา้วและ
มะละกอ 

ไม่พบ ไม่พบการทาํลาย  คลุกเมลด็พนัธ์ุและ
ใชส้ารเคมีแมนโค
แซบ และ อะบา
เมก็ติน / คูนํ้ าร่อง
สวน ตกัรด 

ซ้ือตน้กลา้ 
ปลูกวนัท่ี 12มค.58พริก
พริกข้ีหนู (พริกชี) 
ปลูกแซมปาลม์ 
ระยะปลูก 100* 120ซม. 
จาํนวน 2 ตน้/หลุม 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 

  หนอนกระทูผ้กั 
หนอนเจาะสมอฝ้าย 
เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
 

กดัขั้วดอก/ใบ 
กดัขั้วดอก/ใบ 
ใบหงิก 
 

5 % 1-2 ตวั/ตน้ 
2 % 0-1 ตวั/ตน้ 
5 % ระดบั 1-2  
 

ใชส้ารอะบาเมก็
ติน และ อิมิดาโค
ลพริด และไซ
เปอร์เมทริน 

 
 
 
 

 47N 0614286E-
0858359N 

ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
แอนแทรคโนส 
ไวรัส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ผลพริกเป็นแผล 
ใบด่าง 

5 % ระดบั 1-2 
2 % 
3 % ระดบั 1 
3 % 

  

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  

  
 
 
 
 

เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือราFusarium 
แอนแทรคโนส 
ไวรัส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ผลพริกเป็นแผล 
ใบด่าง 

8 % ระดบั 2-3 
3 % 
5 % ระดบั 2-3 
5 % 

  



359 

ช่ือ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย ระดบั 
ความรุนแรง 

การจดัการ/การใช้
น า้ 

หมายเหตุ 

นายสวสัดิ์  หนูช่วย 
102 ม. 10 ต.ปันแต 
อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 

47N 0614434E-
0858364N 

เพาะกลา้ 1 ดินร่วนเหนียว 
ปลูกบนร่อง
สวน ปลูกแซม
ปาลม์นํ้ ามนั 
บริเวณขา้งเคียง 
นาขา้ว 

ไม่พบ ไม่พบการทาํลาย  คลุกเมลด็พนัธ์ุและ
ใชส้ารเคมีแมนโค
แซบ และ อะบา
เมก็ติน / คูนํ้ าร่อง
สวน ตกัรด 

ซ้ือตน้กลา้ 
ปลูกวนัท่ี 12มค.58พริก
พริกฃ้ีหนู (พริกชี) 
ปลูกแซมปาลม์ 
ระยะปลูก 100* 120ซม. 
จาํนวน 2 ตน้/หลุม 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 

  หนอนกระทูผ้กั 
หนอนเจาะสมอฝ้าย 
เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
 

กดัขั้วดอก/ใบ 
กดัขั้วดอก/ใบ 
ใบหงิก 
 

5 % 1-2 ตวั/ตน้ 
2 % 0-1 ตวั/ตน้ 
5 % ระดบั 1-2  
 

ใชส้ารอะบาเมก็
ติน และ อิมิดาโค
ลพริด และไซ
เปอร์เมทริน 

 

  ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
แอนแทรคโนส 
ไวรัส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ผลพริกเป็นแผล 
ใบด่าง 

5 % ระดบั 1-2 
2 % 
3 % ระดบั 1 
3 % 

  

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  
 
 
 
 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
แอนแทรคโนส 
ไวรัส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ผลพริกเป็นแผล 
ใบด่าง 

8 % ระดบั 2-3 
3 % 
6 % ระดบั 2-3 
5 % 

  



360 

ช่ือ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย ระดบั 
ความรุนแรง 

การจดัการ/การใช้
น า้ 

หมายเหตุ 

นางวรรณา  คงนวล 
17 ม. 10 ต.ปันแต 
อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 

47N 0613760E-
0859672N 

เพาะกลา้ 1 ดินร่วนเหนียว  
ปลูกในพ้ืนท่ีราบ
บริเวณขา้งเคียง 
สวนยางพารา 
และแปลง
ถัว่ฝักยาว 

ไม่พบ ไม่พบการทาํลาย  คลุกเมลด็พนัธ์ุและ
ใชส้ารเคมีแมนโค
แซบ และ อะบา
เมก็ติน / ใชส้าย
ยางรดจากบา้น 

เพาะตน้กลา้เอง 
ปลูกวนัที 
พริกข้ีหนู (พริกชี) 
ปลูกแถวเด่ียว 
ระยะตน้ 60 ซม. 
จาํนวน  1 ตน้/หลุม 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออกดอก 

  หนอนกระทูผ้กั 
เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
 

กดัขั้วดอก/ใบ 
ใบหงิก 
 

3 % 1-2 ตวั/ตน้ 
3 % ระดบั 1-2  
 

ใชส้ารเคมีแมนโค
แซบ และ อิมิดาโค
ลพริด 

 

  ออกดอกจนถึง
เก็บเก่ียว
ผลผลิต 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
เช้ือแบคทีเรีย 
ไวรัส 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 
ผลพริกเป็นแผล 

5% ระดบั 1-2 
10 % 
5 % 
2 % 
8 % 
5 % ระดบั 1-2 

ใชส้ารเคมีแมนโค
แซบ และ อิมิดาโค
ลพริดฟลูเบนไดอะ
ไมด ์โพรพาโม
คาร์บ ไฮโดรคลอ
ไรด ์(พรีวเิคอร์ เอน็) 

 

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  
 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือราFusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
เช้ือแบคทีเรีย 
ไวรัส 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 
ผลพริกเป็นแผล 

15% ระดบั 2-3 
12 % 
10 % 
4 % 
15 % 
15 % ระดบั 3-4 

  



361 

ช่ือ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย ระดบั 
ความรุนแรง 

การจดัการ/การใช้
น า้ 

หมายเหตุ 

นายอนาคต  ศรีรักษา 
130  ม.10 ต.พญาขนั 
อ.เมือง จ.พทัลุง 

47N 0623473E-
0845505N 

เพาะกลา้ 1 ดินเหนียว 
ปลูกในพ้ืนท่ีราบ 
บริเวณขา้งเคียง
ปลูกผกั กลว้ย
และนาขา้ว  

ไม่พบ ไม่พบการทาํลาย  คลุกเมลด็พนัธุ์และ
ใชส้ารเคมีแมนโค
แซบ และ อะบาเมก็
ติน /คลอง
ชลประทาน 

เพาะกลา้เอง 
ปลูก  
พริกข้ีหนู (พริกชี) 
ระยะปลูก 50*60 ซม. 
จาํนวน 1 ตน้หลุม 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออกดอก 

  หนอนกระทูผ้กั 
เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 

กดัขั้วดอก/ใบ 
ใบหงิก 
เห่ียวยนืตน้ตาย 

3 % 1-2 ตวั/ตน้ 
4 % ระดบั 1-2  
2 % 

มีการใชส้ารไซเปอร์
เมทริน และอะบา
เมก็ติน 

 

 47N 0623473E-
0845505N 

ออกดอกจนถึง
เก็บเก่ียว
ผลผลิต 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
เช้ือแบคทีเรีย 
ไวรัส 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 
ผลพริกเป็นแผล 

5 % ระดบั 1-2  
12 %  
8 % 
5 % 
15 % 
20 % ระดบั 2-3-4 

  

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือราFusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
เช้ือแบคทีเรีย 
ไวรัส 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 
ผลพริกเป็นแผล 

13 % ระดบั 1-2  
15 %  
12 % 
7 % 
25 % 
30 % ระดบั 3-4-5 
 
 

  



362 

ช่ือ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย ระดบั 
ความรุนแรง 

การจดัการ/การใช้
น า้ 

หมายเหตุ 

นายวิชาญ  เรืองสวัสดิ์ 
ต.พญาขนั อ.เมือง 
จ.พทัลุง 

47N 0622960E-
0845784N 

เพาะกลา้ 1.5 ดินเหนียว 
ปลูกบนร่องสวน 
บริเวณขา้งเคียง
ปลูกดาวเรือง ผกั  
ขา้วโพดและนา
ขา้ว  

ไม่พบ ไม่พบการทาํลาย  คลุกเมลด็พนัธุ์และ
ใชส้ารเคมีแมนโค
แซบ และ อะบาเมก็
ติน / คูนํ้ า ร่องสวน 
ตกัรด 

เพาะตน้กลา้เอง 
ปลูกวนัที่  
พริกข้ีหนู (พริกชี) 
ระยะปลูก 75*75 ซม. 
จาํนวน 1 ตน้หลุม 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออกดอก 

  หนอนกระทูผ้กั 
เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 

กดัขั้วดอก/ใบ 
ใบหงิก 
 

3 % 1-2 ตวั/ตน้ 
3 % ระดบั 1-2 

  

  ออกดอกจนถึง
เก็บเก่ียว
ผลผลิต 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
เช้ือแบคทีเรีย 
ไวรัส 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 
ผลพริกเป็นแผล 

5 % ระดบั 1-2  
8 %  
7 % 
4 % 
10 % 
15 % ระดบั 2-3 

  

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
เช้ือแบคทีเรีย 
ไวรัส 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 
ผลพริกเป็นแผล 

8 % ระดบั 2-3  
10 %  
8 % 
5 % 
20 % 
25 % ระดบั 2-3 

  



 

363 

เม่ือเปรียบเทียบระดบัความรุนแรงในการระบาดของศตัรูพริก ในปี 2557-2558 ใน 2 พ้ืนท่ี คือ อาํเภอ
เมือง และอาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง พบวา่การระบาดของศตัรูพริกในพ้ืนท่ี อาํเภอเมืองมีระดบัความรุนแรง
ในการระบาดของศตัรูพริกสูงกว่าในพ้ืนท่ี อาํเภอควนขนุน โดยพบการระบาดของเพล้ียไฟ  เพล้ียอ่อนไรขาว  
หนอนกระทูผ้กั  หนอนเจาะสมอฝ้าย โรคเห่ียวเหลือง (Fusarium sp.) โรครากเน่าและโคนเน่า (Sclerotiumsp. ) 
อาการใบด่างจากเช้ือไวรัส ใบจุดตากบ ใบจุดจากเช้ือแบคทีเรีย และ โรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum  sp.)
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพ้ืนท่ีปลูกพริกใน อาํเภอเมือง เป็นพ้ืนท่ีปลูกพริกเดิม ท่ีปลูกต่อเน่ืองกนัมาทุกปี ทาํใหเ้กิด
การสะสมของโรคและแมลง และพบการทาํลายร่วมกนัระหวา่ง เช้ือ Fusarium sp. และ Sclerotium sp. ส่งผลให้
พืชแสดงอาการรุนแรง  ในขณะท่ีพ้ืนท่ีปลูกพริกในอาํเภอควนขนุน มีการปลูกพืชหมุนเวียนสลบักนัระหว่าง
พริก และพืชชนิดอ่ืน นอกจากน้ีบางแปลงในพ้ืนท่ี อาํเภอควนขนุน ยงัเป็นพ้ืนท่ีใหม่ท่ีไม่เคยปลูกพริกมาก่อน 
ทาํให้การระบาดของศตัรูนอ้ย ระยะปลูกเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยพบว่าใน
พ้ืนท่ี อาํเภอเมือง มีการปลูกระยะชิด  โดยมีระยะการปลูก 50 x 60, 60 x 70 และ 75 x 75 ซม. ซ่ึงเป็นระยะท่ีชิด
กว่าการปลูกในพ้ืนท่ี อาํเภอควนขนุน ซ่ึงมีระยะปลูก 80 x 100 และ 100 x 120 ซม. ซ่ึงการปลูกระยะชิดส่งผล
ให้ความช้ืนในทรงพุ่มสูง เหมาะสมกบัการแพร่ระบาดของโรคซ่ึงการเขตกรรมเป็นอีกปัจจยัหน่ึงมีผลต่อการ
แพร่ระบาดของศตัรูพืช 

เม่ือพิจารณาถึงพนัธ์ุพริกจะพบว่าพนัธ์ุพริกท่ีแตกต่างกนั จะมีชนิด และความรุนแรงในการแพร่
ระบาดของศตัรูพืชท่ีต่างกนั ซ่ึงในพ้ืนท่ี อาํเภอควนขนุน มีการปลูกพริก 2 พนัธ์ุ คือ พริกข้ีหนู (พนัธ์ุพริกชี) 
และ พริกช้ีฟ้า โดยพบวา่พริกข้ีหนู (พนัธ์ุพริกชี) มีระดบัความรุนแรงในการแพร่ระบาดของเพล้ียไฟ  เพล้ียอ่อน 
และอาการใบด่างจากเช้ือไวรัสมากกวา่พริกช้ีฟ้า ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพริกแต่ละสายพนัธ์ุมีการสะสมธาตุอาหาร
ไม่เท่ากนั ทาํใหก้ารดึงดูดแมลงศตัรูพืชต่างกนั สอดคลอ้งกบัรายงานของ Zhou และ Carter (2007) ซ่ึงรายงาน
ว่าปริมาณไนโตรเจนสะสมในใบของพริกมีผลต่อการเจริญเติบโตและขยายพนัธ์ุของเพล้ียอ่อน นอกจากน้ี  วิ
กนัดา (2557) รายงานว่าสีของใบพริกมีผลต่อการดึงดูดเพล้ียอ่อน โดยเพล้ียอ่อนจะดึงดูดต่อพริกท่ีสีใบมีค่า
ความสวา่งสูง และมีระดบัความเขม้ของสีเหลืองมาก  

เม่ือพิจารณาถึงเปอร์เซ็นตแ์ละระดบัความรุนแรงในการเกิดโรคแอนแทรคโนสในพ้ืนท่ีอาํเภอควน
ขนุน พบวา่พนัธ์ุพริกท่ีต่างกนัจะมีระดบัความรุนแรงในการเกิดโรคท่ีต่างกนั  โดยพบว่าพริกช้ีฟ้ามีระดบัความ
รุนแรงในการเกิดโรคแอนแทรคโนสสูงกวา่พริกข้ีหนู (พนัธ์ุพริกชี)  สอดคลอ้งกบัรายงานของสมศิริ (2521) ซ่ึง
ไดร้ายงานไวว้่า เช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides เป็นโรคอย่างรุนแรงในพริกยกัษ ์ แสดงอาการปาน
กลางกบัพริกช้ีฟ้า และพริกเหลือง และเป็นโรคนอ้ยท่ีสุดกบัพริกข้ีหนู ส่วนเช้ือรา C. capsici  เป็นโรคอย่าง
รุนแรงกบัพริกหยวก และพริกเหลือง แสดงอาการปานกลางกบัพริกช้ีฟ้า และเป็นโรคนอ้ยท่ีสุดกบัพริกข้ีหนู 
นอกจากน้ียงัพบความรุนแรงในการระบาดของโรคแอนแทรคโนสในผลพริกท่ีสุกมากกว่าพริกท่ีมีสีเขียว  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Adikaramet al.(1982)  ไดร้ายงานไวว้่า เช่ือสาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริกมีการเขา้ทาํลายแบบ
แฝงในผลพริกสีเขียวท่ียงัไม่สุก โดยสปอร์ของเช้ือราหลงัจากงอกบนผิวพริก จะสร้าง appressorium แลว้เช้ือจะ
หยุดการเจริญ จนกระทั่งผลพริกเร่ิมสุกเช้ือราสามารถเจริญต่อไปได้ ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากผลพริกสร้างสาร 
phytoalexin ซ่ึงเป็นพิษต่อเช้ือรา คือ capsicannol ซ่ึงความเขม้ขน้ของสาร capsicannol  ในผลสุกตํ่ากว่าผลท่ีไม่
สุก เม่ือผลสุกมากข้ึนระดบัความเขม้ขน้ของสาร capsicannol ลดลง จนไม่เพียงพอต่อการยบัย ั้งการเจริญของ
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เช้ือรา ส่งผลใหพ้ริกแสดงอาการของโรคมากข้ึน โดยในแต่ละช่วงระยะการเจริญเติบโต ระดบัความรุนแรงใน
การเกิดโรคจะต่างกนั โดยพบว่าในช่วงปลายฤดูเก็บเก่ียวจะพบปัญหาการระบาดของโรคแอนแทรคโนสมาก
ท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในช่วงแรกเกษตรกรมีการบาํรุงรักษาตน้พริก ทาํใหค้วามอุดมสมบูรณ์สูงเช้ือราเขา้
ทาํลายไดน้อ้ย ในช่วงปลายฤดูเกบ็เก่ียวเกษตรกรขาดการดูแลรักษา โดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยทาํใหพื้ชขาดความอุดม
สมบูรณ์ ส่งผลให้เช้ือเขา้ทาํลายไดง่้ายนอกจากน้ีช่วงเวลาดงักล่าวอาจมีสภาพแวดลอ้มเหมาะสมต่อการเขา้
ทาํลายของเช้ือ ซ่ึงศกัด์ิ (2537) ไดร้ายงานไวว้่า เช้ือรา C  capsici  เจริญเติบโตไดดี้ และเขา้ทาํลายพืชไดม้าก
ในช่วงอุณหภูมิ 28 – 30 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์ 95 % ข้ึนไป หากมีฝนตกติดต่อกนัหลายวนั โรคจะ
พฒันาอาการไดอ้ย่างรวดเร็วประกอบกบัความอุดมสมบูรณ์ของตน้พริกลดลง หากพิจารณาจากสภาพขอ้มูล
อากาศในช่วงปลายฤดูเก็บเก่ียว (สิงหาคม-กนัยายน) เร่ิมเขา้สู่ช่วงหนา้ฝนของภาคใต ้(ภาพท่ี 1)  ซ่ึงมีความช้ืน
สมัพทัธ์เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของเช้ือ 

 
a) rainfall(mm.)      b) rainyday(day) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ปริมาณและการกระจายของฝนเฉล่ียรายเดือนในช่วง 1980- 2013 ในภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก และฝ่ังตะวนัออก 
   ท่ีมา : วลยัพร, 2557  

 
การศึกษาช่วงเวลาในการระบาดของแมลงวนัผลไม ้และเพล้ียไฟ โดยการติดกบัดกักาวเหนียว พบว่า

ปริมาณของแมลงวนัผลไมพ้บมากท่ีสุดในช่วงเดือนมิถุนายน ทั้ง 2 ปี ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากช่วงเวลา
ดงักล่าวเป็นช่วงท่ีพริกเร่ิมสุกและเก็บผลผลิตได ้ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มในช่วงดงักล่าว มีอุณหภูมิ และ
ความช้ืนสมัพทัธ์เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต    หลงัจากนั้นปริมาณของแมลงวนัผลไมจ้ะค่อย ๆ ลดลง (ภาพท่ี 
2 และ 3 )  อาจเป็นเพราะเกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการป้องกนักาํจดั  ในขณะท่ีการระบาดของเพล้ียไฟพบ
มากในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม อาจเน่ืองจากมาจากในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงท่ีพริกแตกใบอ่อน 
และเป็นช่วงฤดูร้อนของภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก เหมาะสมต่อการเจริญของเพล้ียไฟ หลงัจากนั้นจะค่อย ๆ ลดลง  
(ภาพท่ี 4) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากหลงัจากท่ีเกษตรกรพบการระบาดของเพล้ียไฟ เกษตรกรมีการใชส้ารเคมีในการ
ป้องกนักาํจดั  
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ภาพที่ 2 จาํนวนประชากรแมลงวนัผลไม ้Bactrocera sp. ในแปลงปลูกพริกท่ีพบในกบัดกักาวเหนียว ปี 2557 

 

 
 
ภาพที่ 3 จาํนวนประชากรแมลงวนัผลไม ้Bactrocera sp. ในแปลงปลูกพริกท่ีพบในกบัดกักาวเหนียว ปี 2558 
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ภาพที่ 4 จาํนวนประชากรเพล้ียไฟ Scirtothrips sp. ในแปลงปลูกพริกท่ีพบในกบัดกักาวเหนียว ปี 2558 
 

จากการสํารวจคร้ังน้ีจะพบว่าเปอร์เซ็นต์การเกิดโรครากเน่าโคนเน่าของพริกท่ีเกิดจากเช้ือ 
Sclerotiumและโรคเห่ียวเหลืองท่ีเกิดจาก Fusarium จะพบเปอร์เซ็นตท่ี์สูงข้ึนเร่ือยๆ ในแต่ละระยะของพืช ทั้งน้ี
อาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากเช้ือรา Sclerotium   และ เช้ือรา Fusarium เป็นเช้ือราท่ีอยูใ่นดิน การจดัการโรคพืชท่ีเกิด
จากเช้ือราในดินมีขอ้จาํกดัค่อนขา้งมาก ทาํใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  ประกอบกบัการจดัการ
ของเกษตรกรท่ีนิยมถอนตน้ท่ีเป็นโรคท้ิงในแปลง และในช่วงฤดูฝนซ่ึงมีนํ้ ามากทาํให้โรคแพร่ระบาดไดม้าก
ข้ึน นอกจากน้ีโรคแอนแทรคโนสซ่ึงเป็นโรคท่ีสาํคญัในพริกก็มีเปอร์เซ็นต ์และระดบัความรุนแรงของโรคเพ่ิม
มากข้ึนไปในทิศทางเดียวกนัตามช่วงระยะการปลูกของพืช  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเกษตรกรไม่นิยมเก็บผลพริกท่ี
เป็นโรคท้ิงนอกแปลง เน่ืองจากขาดแคลนแรงงาน ส่งผลใหก้ารระบาดของโรคแอนแทรคโนสรุนแรงมากข้ึน 
ประกอบกบัสภาพอากาศท่ีมีฝนตกและความช้ืนสัมพทัธ์สูง เหมาะสมกบัการแพร่ระบาดของโรค  สอดคลอ้ง
กบัรายงานของ   สหรัตถ ์(2553) ซ่ึงไดก้ล่าวว่า อุณหภูมิเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญั เช่น การระบาดของโรครา
แป้ง มกัระบาดในอุณหภูมิตํ่า  นอกจากน้ีระยะการเจริญเติบโตของพืชก็เป็นตวักระตุน้ใหศ้ตัรูพืชแต่ละชนิดเขา้
ทาํลาย ระยะปลูก การปลูกพืชท่ีชิดเกิดไป  สภาพพ้ืนท่ีปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีแตกต่างกนั มีผล
โดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืช ถา้พืชอ่อนแอจะง่ายต่อการเขา้ทาํลายของศตัรูพืช  นอกจากน้ีศตัรูธรรมชาติ 
ตวัหํ้า ตวัเบียน และการจดัการของเกษตรกรเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีมีผลต่อการระบาด เช่น การใส่ปุ๋ย การ
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากในระยะกลา้ทาํใหศ้ตัรูพืชเขา้ทาํลาย 
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 ศัตรูธรรมชาตทิี่พบในแปลงเกษตรกรที่ปลูกพริกในพื้นที่ จงัหวดัพทัลุง 
 ดว้งเต่าตวัหํ้า  แมลงวนัขายาว  แมงมุม  แมลงวนัหวับุบ แมลงหางหนีบ ดว้งกน้กระดก 
 วชัพืชที่พบในแปลงเกษตรกรที่ปลูกพริกในพื้นที่ อ าเภอควนขนุน และ อ าเภอเมือง จังหวดัพัทลุง 
 หญา้ตีนนก  (Digitariaciliaris (Retz.) Koel.) สาบม่วง  (Praxelisclematidea R.M King) ผกัโขม 
(Amaranthus lividus) ผกัเส้ียนผี  (Cleome viscosa Linn.)  หญา้ตีนกา  (Eleusineindica (L.) Gaertn.)  หญา้
ละออง (Vernoniacinerea Less) หญา้แพรก  (Cynodondactylon(L.) Pers.) นํ้ านมราชสีห์ (Euphorbia hirta L.) 
หญา้ชนักาด (Panicumrepens) เซ่งใบมนMelochiacarchorifoliaL.) ลูกใตใ้บ (phyllanthusamarusSchum&Thonn.) ไมยราบ 
(Mimosa piga L.) บานไม่รู้โรยป่าป่า (Gomphrenacelosioides Mart.)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  ตวัอยา่งปัญหาศตัรูพริกท่ีพบในแปลง จงัหวดัพทัลุง 
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สรุปผลการทดลอง 
การศึกษาการระบาดของศตัรูพริกในพ้ืนท่ี อาํเภอเมือง และ อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง พบว่าในแต่

ละช่วงเจริญเติบโตของพริก ตั้งแต่เพาะกลา้ หลงัยา้ยกลา้ถึงออกดอก  ออกดอกจนถึงเก็บเก่ียว และปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  พบการระบาดของศตัรูพริกในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของพืชต่างกนั และระดบัความรุนแรงในการ
ระบาดของศตัรูพริกต่างกนั โดยในช่วงปลายฤดูเก็บเก่ียวพบศตัรูพืชมากท่ีสุด โดยพบว่าในพ้ืนท่ี อาํเภอเมือง
ระดบัความรุนแรงในการระบาดของศตัรูพริกมากกวา่ในพ้ืนท่ี อาํเภอควนขนุน  โดยพบการระบาดของเพล้ียไฟ  
เพล้ียอ่อน ไรขาว  หนอนกระทู้ผกั หนอนเจาะสมอฝ้าย โรคเห่ียวเหลือง (Fusarium sp.) โรคเห่ียวเขียว 
(Ralstonia  sp.) โรครากเน่าและโคนเน่า  (Sclerotiumsp.) อาการใบด่างจากเช้ือไวรัส  ใบจุดตากบ และโรคแอน
แทรคโนส (Colletotrichum  sp.) ในช่วงปลายฤดูเกบ็เก่ียวจะพบปัญหาการระบาดของโรคแอนแทรคโนสในทุก
พ้ืนท่ี และพบว่าพริกช้ีฟ้าอ่อนแอต่อโรคแอนแทรคโนสมากกว่าพริกข้ีหนู (พนัธ์ุพริกชี)  นอกจากน้ียงัพบการ
ทาํลายร่วมกนัระหว่างเช้ือ  Fusarium sp. และ Sclerotium sp. ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การตายของพริกสูง  
การศึกษาช่วงเวลาการระบาดของแมลงวนัผลไม ้(Bactrocera  sp.)  และเพล้ียไฟ  พบว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน
พบการระบาดของแมลงวนัผลไมม้ากท่ีสุด  และในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม พบการระบาดของเพล้ีย
ไฟมากท่ีสุด  อยา่งไรกต็ามสภาพอากาศ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพทัธ์ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีมีผลต่อความรุนแรงในการ
ระบาดของศตัรูพืช ระยะการเจริญเติบโตของพืชก็เป็นตวักระตุน้ให้ศตัรูพืชแต่ละชนิดเขา้ทาํลาย ระยะปลูก  
สภาพพ้ืนท่ีปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ศตัรูธรรมชาติ ตวัหํ้ า  
ตวัเบียน นอกจากน้ีการจดัการของเกษตรกรเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีมีผลต่อการระบาด เช่น การใส่ปุ๋ย การ
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากในระยะกลา้ทาํใหต้น้พริกอ่อนแอต่อการเขา้ทาํลายของศตัรูพืช 
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