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บทคัดย่อ 
 การศึกษาการระบาดของศตัรูพริกภายใตค้วามแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศในพ้ืนท่ี จ.สงขลา เพ่ือ
ศึกษาและวิเคราะห์ความเส่ียงศัตรูพริกภายใต้ความแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศในพ้ืนท่ี จ.สงขลา 
ด าเนินการระหวา่งเดือนตุลาคม 2556 – กนัยายน 2558    ศึกษาการระบาดของศตัรูพริก 2 พนัธ์ุ  (พริกข้ีหนูพนัธ์ุ
พริกชี  และพริกข้ีหนูดวงมณี) ในแต่ละช่วงอายุตั้งแต่เพาะกลา้ หลงัยา้ยกลา้ถึงออกดอก  ออกดอกจนถึงเก็บ
เก่ียว และปลายฤดูเกบ็เก่ียว  ในพ้ืนท่ี อ.ควนเนียง และ อ.ระโนด  จ.สงขลา พบว่าการระบาดของศตัรูพริกในแต่
ละช่วงการเจริญเติบโตของพืชต่างกนัระดบัความรุนแรงในการระบาดของศตัรูพริกต่างกนั และในช่วงปลายฤดู
เก็บเก่ียว พบศตัรูพืชมากท่ีสุด โดยพบว่าในพ้ืนท่ี อ.ควนเนียง มีจ านวนชนิดของศตัรู และความรุนแรงในการ
ระบาดของศตัรูพริกมากกว่าในพ้ืนท่ี อ.ระโนด โดยพบการระบาดของเพล้ียไฟ  เพล้ียอ่อน ไรขาว หนอนกระทูผ้กั   
แมลงหว่ีขาว เพล้ียหอย โรคเห่ียวเหลือง (Fusarium sp.) โรครากเน่าและโคนเน่า  (Sclerotium sp.) อาการใบด่าง
จากเช้ือไวรัส  ใบจุดตากบ ใบจุดจากเช้ือแบคทีเรีย ยอดเน่า และโรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum  sp.)  
ในขณะท่ีในพ้ืนท่ี  อ.ระโนด    ไม่พบการระบาดของแมลงหว่ีขาว เพล้ียหอย ใบจุดจากเช้ือแบคทีเรีย  ในช่วง
ปลายฤดูเกบ็เก่ียวจะพบปัญหาการระบาดของโรคแอนแทรคโนสรุนแรงในทุกพ้ืนท่ี  และพบว่าพริกข้ีหนูพนัธ์ุ
พริกชีอ่อนแอต่อโรคแอนแทรคโนสมาก กว่าพริกข้ีหนูดวงมณี  นอกจากน้ีในพ้ืนท่ี อ.ควนเนียง พบการท าลาย
ร่วมกนัระหว่างเช้ือ  Fusarium sp. และ Sclerotium sp. ส่งผลให้เปอร์เซ็นตก์ารตายของพริกสูง  การศึกษา
ช่วงเวลาการระบาดของแมลงวนัผลไม ้(Bactrocera  sp.)  และเพล้ียไฟ (Scirtothrips  sp.) พบว่า ในช่วงเดือน
มิถุนายนพบการระบาดของแมลงวนัผลไม้มากท่ีสุด  และในช่วงเดือนพฤษภาคม พบการระบาดของเพล้ียไฟ
มากท่ีสุด  อย่างไรก็ตามสภาพอากาศ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพทัธ์ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีมีผลต่อความรุนแรงในการ
ระบาดของศตัรูพืช ระยะการเจริญเติบโตของพืชก็เป็นตวักระตุน้ให้ศตัรูพืชแต่ละชนิดเขา้ท าลาย ระยะปลูก  
สภาพพ้ืนท่ีปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ศตัรูธรรมชาติ ตวัห ้ า  
ตวัเบียน นอกจากน้ีการจดัการของเกษตรกรเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการระบาด เช่น การใส่ปุ๋ย การ
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากในระยะกลา้ท าใหศ้ตัรูพืชเขา้ท าลาย 

 
ค าส าคัญ: ศตัรูพริก  การระบาด,  Pest, Capsicum  frutescens Linn.   
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ค าน า 
 พริกจดัพืชผกัท่ีมีศกัยภาพสูงและมีความส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ 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 พริกยงัถูกน าส่งไปแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร   
 ปัญหาในการผลิตพริกท่ีพบส่วนใหญ่คือปัญหาดา้นโรคและแมลง ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทั้งใน
ดา้นปริมาณและคุณภาพ นอกจากน้ีโรคบางชนิดยงัสามารถติดไปกบัเมลด็พนัธ์ุได ้ ท าใหปั้จจุบนัเกษตรกรหนั
มาใชส้ารเคมีกนัอย่างกวา้งขวาง แมว้่าการใชส้ารเคมีในการควบคุมศตัรูพืชในระยะแรกพบว่ามีประสิทธิภาพ
สูงมาก แต่ก็ก่อใหเ้กิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น ปัญหาการตกคา้งของสารเคมีในผลิตผลเกษตร เป็นปัญหา
ส าคญัในการส่งออก ซ่ึงนบัวนัยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูบ้ริโภค รวมไป
ถึงสภาวะสินคา้เกษตรเพ่ือการแข่งขนัในตลาดโลก ซ่ึงมีมาตรการกีดกนัสินคา้เกษตรท่ีผลิตในขบวนการท่ีไม่ได้
มาตรฐาน นอกจากน้ียงัมีปัญหาการตา้นทานของศตัรูพืชต่อสารเคมีท่ีใช ้ แมว้า่การตา้นทานสารเคมีของศตัรูพืช
จะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลใหก้ารระบาดของศตัรูพืชเพ่ิมข้ึน สภาพอากาศกเ็ป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีผลต่อการระบาด
ของศตัรูพืช ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร    
 ประมาณการณ์ว่าจากสภาวะอากาศท่ีเปล่ียนแปลงท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรลดลง 10-30 % (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2552)  คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental 
Panel on Climate Change : IPCC) ศึกษาหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านมา ยืนยนัว่าอุณหภูมิของโลกสูงข้ึน 
และมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนทุกปี (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2552) ท าใหใ้นอนาคตไม่สามารถหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเป็นล าดับ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสภาพภูมิอากาศท่ี
เปล่ียนแปลงน้ีเกิดข้ึนทั้งทางตรง และทางออ้มดว้ยระดบัความรุนแรงท่ีต่างกนั เช่นภาคเกษตรกรรม แหล่งน ้ า 
และระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน/น ้าท่วม/ภยัแลง้ท่ีรุนแรงจากเอลนิโญ ท าใหผ้ล
ผลิตทางการเกษตรลดลง นอกจากน้ีปัญหาน ้าท่วมขงัยงัส่งผลต่อการระบาดของโรค และแมลงศตัรูท่ีส าคญั 
(Benchaphun et al., 2002)  การศึกษาการระบาดของศตัรูพริกภายใตค้วามแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา จะเป็นขอ้มูลในการเฝ้าระวงั และพยากรณ์การระบาดของศตัรูพืชล่วงหนา้ เพ่ือรับมือกบั
ความแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศต่อไป  
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วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
 ส ารวจและสุ่มตวัอย่างแบบซิกแซก โดยการส ารวจจะเลือกเวลาในการสุ่มโดยก าหนดจากปัจจยั

ดงัต่อไปน้ี 
 - อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อปรากฏการณ์ทางชีววิทยาของศตัรูพืช และพืชอาศยั 

               - ช่วงเวลาท่ีสามารถตรวจพบศตัรูพืชไดดี้ท่ีสุด (ระยะกลา้  หลงัยา้ยกลา้ถึงออกดอก ออกดอกจนถึง
เกบ็เก่ียวผลผลิต และปลายฤดูเกบ็เก่ียว)  

 ออกแบบฟอร์มในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงระบุขอ้มูล 
 1. ศตัรูพืช ช่ือสามญัและช่ือวิทยาศาสตร์ 
 2. วนัเวลา 
 3. สภาพดินฟ้าอากาศ 
 4. ต าแหน่งท่ีตั้ง GPS ของแหล่งเกบ็ตวัอยา่ง 
 5. บรรยายถ่ินท่ีอยูข่องพืช (ลกัษณะพืชท่ีข้ึนบริเวณนั้น, ชนิดของดิน) 
 6. อาการของโรค 
 7. ระยะของศตัรู (ส าหรับแมลง  ระยะตวัหนอน  ดกัแด ้ ตวัเตม็วยั  ส าหรับพืช ระยะตน้กลา้ แตกหน่อ ตน้แก่) 
 8. พ้ืนท่ี หรือความยาวแปลงหรือแนวส ารวจท่ีท าการประเมิน 
 9. การจดัการในแหล่งส ารวจ 
 10. ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 

11. ศตัรูธรรมชาติท่ีพบ 
 การใช้มาตราส่วนของคะแนน 

 ในกรณีท่ีพบศตัรูพืชหรืออาการของโรคพืช เป็นปริมาณมาก อาจไม่สามารถบนัทึกจ านวนทั้งหมด
ของศตัรูพืช จะใชข้อ้มูลอ่ืนเป็นมาตรฐานวดัปริมาณ เช่น สดัส่วนของการท าลายท่ีพบบนพืชอาศยั หรือสัดส่วน
การปกคลุมพ้ืนท่ีของศตัรูพืช 
 เกณฑก์ าหนดปริมาณการเขา้ท าลายต่อพ้ืนท่ีผิวใบ เช่นพ้ืนท่ีผิวใบทั้งหมดท่ีถูกศตัรูพืชเขา้ท าลายให้
คะแนน 0, 1, 2, 3,4  และ 5 ตามระดบัความรุนแรงในการเขา้ท าลายของศตัรูพืชแต่ละชนิด     
การตรวจนบัอาการใบหงิกของยอดพริก เน่ืองจากการท าลายของเพล้ียไฟ 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, 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 % 
 (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 
 บนัทึกชนิดของศตัรูพืชท่ีพบ  ต าแหน่งท่ีตั้ง GPS  ระยะของศตัรูพืช  อาการของโรค ระดบัความ

รุนแรง  ศตัรูธรรมชาติท่ีพบและอ่ืนๆ  เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงศตัรูพืชท่ีพบ โดยน าขอ้มูลสภาพอากาศจาก
กรมอุตุนิยมวิทยามาวิเคราะห์ 

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 

 จากการเกบ็ขอ้มูลการระบาดศตัรูพริกในช่วงปี 2557-2558  ในพ้ืนท่ี 2 อ าเภอ ของจงัหวดัสงขลา คือ     
อ.ระโนด และ อ.ควนเนียง พบวา่ในแต่ละแปลงมีการระบาดของศตัรูพืชแตกต่างกนัออกไป  โดยพบว่าในระยะ  
ตน้กลา้ไม่พบการท าลายของศตัรูพืช ทั้ง 2 อ  าเภอ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในระยะตน้กลา้เกษตรกรท าการเพาะใน
ถาดเพาะอยูใ่นพ้ืนท่ีจ ากดั และมีการใชเ้คมีก าจดัโรคแมลงศตัรูพืช ตั้งแต่ในขั้นตอนของการคลุกเมลด็ และระยะ
กลา้ท าให้ไม่พบปัญหาการท าลายของโรคและแมลงศตัรู  หลงัจากยา้ยกลา้จะพบการระบาดของศตัรูพืชท่ี
แตกต่างกนัไปในแต่ละแปลง  โดยพบว่าชนิดของศตัรูพืช และความรุนแรงของการระบาดศตัรูพืช เพ่ิมมากข้ึน
ในแต่ละช่วงอายขุองพืช  และในช่วงปลายฤดูเกบ็เก่ียวพบการระบาดของศตัรูพืชมากท่ีสุด (ตารางท่ี 1, 2)  
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ตารางที่ 1  ผลการส ารวจการระบาดของศตัรูพริก จงัหวดัสงขลา ปี 2557 

ช่ือ GPS 
ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย 
ระดบั 

ความรุนแรง 
การจดัการ/ 
การใช้น า้ 

หมายเหตุ 

นายชีพ  โรจนรัตน์  113 
ม.4 ต.บา้นขาว   
อ.ระโนด จ.สงขลา 

47 N 634649E- 
0869309 N 
 

เพาะกลา้ 3 ดินเหนียว 
พืชขา้งเคียง      
นาขา้ว  มะระ 
ตาลโตนด  

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใชก้รัมมอ๊กโซน
ฆ่าหญา้ก่อนปลูก 
ใชค้าร์โบซลัแฟน 
และแมนโคแซบ
ฉีดพน่ตน้กลา้ /   

ปลูก 25 มค. 57 
พริกช้ีหนู (ดวงมณี) 
ระยะปลูก 80*70 ซม. 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 

  หนอนกระทูผ้กั 
เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
 

กดัขั้วดอก/ใบ 
ใบหงิก 
 

2 % 1-2 ตวั/ตน้ 
5 % ระดบั 1-2  
 

มีการใชส้ารไซ
เปอร์เมทริน 
และอะบาเมก็ติน 

  ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
แอนแทรคโนส  

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ผลพริกเป็นแผล 

3 % ระดบั 1-2 
2 % 
5 % ระดบั 1-2 

มีการใชส้ารอะบา
เมก็ติน และเมตา
แลคซิล 

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  
 
 
 
 
 
 

  แอนแทรคโนส ผลพริกเป็นแผล 20 % โรคระดบั 2-3  



 
 

414 

ช่ือ GPS 
ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย 
ระดบั 

ความรุนแรง 
การจดัการ/ 
การใช้น า้ 

หมายเหตุ 

นางพรทพิย์  ฉิมอนิทร์ 
143/4 ม.6 ต.บา้นขาว    
อ.ระโนด จ.สงขลา 
 

47 N 637552E- 
861941N   

เพาะกลา้ 1 ดินเหนียว 
พืชขา้งเคียง นา
ขา้ว ตาลโตนด 
มะพร้าว แตงโม 

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใชค้าร์โบซลัแฟน 
และแมนโคแซบ
ฉีดพน่ตน้กลา้ /   
คูน ้ าร่องสวน 

เพาะกลา้เอง    
ปลูก 21 มค. 57 
พริกช้ีหนู (พริกชี) 
ระยะปลูก 80*70 ซม. 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Sclerotium 
ไวรัส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ใบด่าง  

3 % ระดบั 1-2 
2 % 
5 %  

  

  ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Sclerotium 
ไวรัส 
แอนแทรคโนส 
แมลงวนัผลไม ้

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ใบด่าง  
ผลพริกเป็นแผล 
ผลพริกเน่า 

5 % ระดบั 2-3 
8 % 
10 % 
5 % โรคระดบั 1-2 
2-3 % 

  

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  

1  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Sclerotium 
ไวรัส 
แอนแทรคโนส 
แมลงวนัผลไม ้

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ใบด่าง  
ผลพริกเป็นแผล 
ผลพริกเน่า 

7 % ระดบั 2-3 
8 % 
12 %  
18 % โรคระดบั 2-3 
3-5 % 
 
 
 

 เกษตรกรปล่อยท้ิง
แปลงเน่ืองจากพริก
ราคาตกต ่า 
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ช่ือ GPS 
ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย 
ระดบั 

ความรุนแรง 
การจดัการ/ 
การใช้น า้ 

หมายเหตุ 

ศรีสุดา  ทองด้วง 
1 ม.3 ต.บา้นขาว  
อ.ระโนด จ.สงขลา 

47 N 635192E- 
868145N 

เพาะกลา้ 1 ดินเหนียว 
พืชขา้งเคียง     
นาขา้ว กลว้ย 
มะพร้าว   

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใชค้าร์โบซลัแฟน
และแมนโคแซบ
ฉีดพน่ตน้กลา้ 
และใชปุ๋้ยอินทรีย์
รองกน้หลุม/ คูน ้ า
ร่องสวน 

เพาะกลา้เอง 
ปลูก 16 กพ. 57 
พริกช้ีหนู (ดวงมณี) 
ระยะปลูก 65*50 ซม. 
 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
 

ใบหงิก 
 

3 % ระดบั 1-2 
 

  

  ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
ผลพริกเป็นแผล 

4 % ระดบั 1-2 
5 % โรคระดบั 1-2 

  

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
ผลพริกเป็นแผล 

3 % ระดบั 2 
20 % โรคระดบั 2-3 

 เกษตรกรปล่อยท้ิง
แปลงเน่ืองจากพริก
ราคาตกต ่า 
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ช่ือ GPS 
ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย 
ระดบั 

ความรุนแรง 
การจดัการ/ 
การใช้น า้ 

หมายเหตุ 

อาทติย์  สงจุน 
160/2 ม.6 ต.บา้นขาว 
อ.ระโนด จ.สงขลา 

47 N636561E-
861272 

เพาะกลา้ 3 ดินเหนียว 
พืชขา้งเคียง  
นาขา้ว มะพร้าว
ตาลโตนด   

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใชค้าร์โบซลัแฟน
และแมนโคแซบ
ฉีดพน่ตน้กลา้ /  
คูน ้ าร่องสวน 

เพาะกลา้เอง 
ปลูก 15 กพ. 57 
พริกช้ีหนู (ดวงมณี) 
ระยะปลูก 80*70 ซม. 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
 

ใบหงิก 
 

3 % ระดบั 1-2 
 

  

  ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

3 ดินเหนียว 
พืชขา้งเคียง  
นาขา้ว 
ตาลโตนด 
มะพร้าว  

เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
ผลพริกเป็นแผล 

5 % ระดบั 1-2 
3 % โรคระดบั 1-2 

 วชัพืชข้ึนในแปลง 

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
ผลพริกเป็นแผล 

8 % ระดบั 2-3 
10 % โรคระดบั 2-3 

 เกษตรกรปล่อยท้ิง
แปลงเน่ืองจากพริก
ราคาตกต ่า 
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ช่ือ GPS 
ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย 
ระดบั 

ความรุนแรง 
การจดัการ/ 
การใช้น า้ 

หมายเหตุ 

ส ารวย  ด าอนิทร์ 
174 ม.4 ต.บา้นขาว  
อ.ระโนด จ.สงขลา 

47N 635261E-
869558N 

เพาะกลา้ 1 ดินเหนียว 
พืชขา้งเคียง  
นาขา้ว แตงโม 
ปาลม์น ้ ามนั  

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใชค้าร์โบซลัแฟน
และแมนโคแซบ
ฉีดพน่ตน้กลา้ /  
คูน ้ าร่องสวน 

เพาะกลา้เอง 
ปลูก 9 กพ. 57  
พริกช้ีหนู (ดวงมณี) 
ระยะปลูก 80*70   
ซม. 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
 

ใบหงิก 
 

3 % ระดบั 1-2 
 

  

  ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
ผลพริกเป็นแผล 

5 % ระดบั 1-2 
5 % โรคระดบั 1-2 

  

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
ผลพริกเป็นแผล 

10 % ระดบั 2 
30 % โรคระดบั 2-3 

 เกษตรกรปล่อยท้ิง
แปลงเน่ืองจากพริก
ราคาตกต ่า 
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ช่ือ GPS 
ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย 
ระดบั 

ความรุนแรง 
การจดัการ/ 
การใช้น า้ 

หมายเหตุ 

นางกลัยา  เส้งวุ่น 
25 ต.บางเหรียง  
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

47 N 657116E- 
789940N 

เพาะกลา้ 1 ดินร่วนทราย 
พืชขา้งเคียง 
กระเพรา 

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใชค้าร์โบซลัแฟน
และแมนโคแซบ
ฉีดพน่ตน้กลา้ / 
บ่อน ้ าสายยางรด 

เพาะกลา้เอง 
ปลูก 5 กย. 57  
พริกช้ีหนู (พริกชี) 
ระยะปลูก 80*70 ซม. 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 

1 ดินร่วนทราย 
พืชขา้งเคียง 
กระเพรา 

เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
ไวรัส 
แบคทีเรีย 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 
ใบเป็นแผล 

3 % ระดบั 1-2  
8 %  
5 % 
5 % 
5 % 

อะบาเมก็ติน  คาร์
โบซลัแฟน  อะเซ
ทามิพริด แมนโค
แซบ และอมิสตา 

 

  ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
ไวรัส 
แบคทีเรีย 
แอนแทรคโนส 
เช้ือรา 
เช้ือรา 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 
ใบเป็นแผล 
ผลพริกเป็นแผล 
ยอดเน่า 
ใบจุด 

8 % ระดบั 2-3  
22 %  
16 % 
25 % 
18 % 
30 % ระดบั 2-4  
5 % 
2-3 % 

  

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
แมลงหวีข่าว 
เพล้ียหอย 

ใบหงิก 
ดูดน ้ าเล้ียง 
ดูดน ้ าเล้ียง 

15 % ระดบั 2-3  
5 %  
2 %  

 เกษตรกรตดัท้ิง 
เน่ืองจากปัญหาโรค
แมลง  
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ช่ือ GPS 
ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย 
ระดบั 

ความรุนแรง 
การจดัการ/ 
การใช้น า้ 

หมายเหตุ 

เช้ือรา Fusarium 
เช้ือรา Sclerotium 
ไวรัส 
แบคทีเรีย 
แอนแทรคโนส 
เช้ือรา 

พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ใบด่างเหลือง 
ใบเป็นแผล 
ผลพริกเป็นแผล 
ยอดเน่า 

28 % 
20 % 
30 % 
20 % 
50 % ระดบั 3-5 
10 % 
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ตารางที ่2  ผลการส ารวจการระบาดของศตัรูพริก จงัหวดัสงขลา ในปี 2558 

ช่ือ GPS 
ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย 
ระดบั 

ความรุนแรง 
การจดัการ/ 
การใช้น า้ 

หมายเหตุ 

นายชีพ  โรจนรัตน์  
113 ม.4 ต.บา้นขาว   
อ.ระโนด จ.สงขลา 

47 N 634649E- 
0869309 N 
 

เพาะกลา้ 1.5 ดินเหนียว 
ปลูกบนร่อง
สวน 
พืชร่วมมะระ 
พืชขา้งเคียง      
นาขา้ว  
ตาลโตนด  

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใชก้รัมมอ๊กโซน
ฆ่าหญา้ก่อนปลูก 
ใชค้าร์โบซลัแฟน 
และแมนโคแซบ
ฉีดพน่ตน้กลา้ /  คู
น ้ าร่องสวน 

ปลูก    5  มีค. 58 
พริกช้ีหนู (เขียวมนั) 
ระยะปลูก 50*60 ซม. 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 

  หนอนกระทูผ้กั 
เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
 

กดัขั้วดอก/ใบ 
ใบหงิก 
 

2 % 1-2 ตวั/ตน้ 
5 % ระดบั 1-2  
 

มีการใชส้ารไซ
เปอร์เมทริน 
และอะบาเมก็ติน 

  ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
 

3 % ระดบั 1-2 
2 % 
 

มีการใชส้ารอะบา
เมก็ติน และเมตา
แลคซิล 

 
 
 
 
 
 

 ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ผลพริกเป็นแผล 

3 % ระดบั 1-2 
2 % 
5 % ระดบั 2-3 
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ช่ือ GPS 
ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย 
ระดบั 

ความรุนแรง 
การจดัการ/ 
การใช้น า้ 

หมายเหตุ 

นายสุนทร  จนัทร์ปลอด 
41/8  ต.ท่าบอน  
อ.ระโนด จ.สงขลา 
 

47 N 637316E- 
862809N   

เพาะกลา้ 1 ดินเหนียว 
ปลูกบนร่อง

สวน 
พืชขา้งเคียง นา
ขา้ว ตาลโตนด  

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใชค้าร์โบซลัแฟน 
และแมนโคแซบ
ฉีดพน่ตน้กลา้ /   
คูน ้ าร่องสวน 

เพาะกลา้เอง    
ปลูก   8 กพ. 58 
พริกช้ีหนู (ดวงมณี) 
ระยะปลูก 70*75 ซม. 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
 
 

ใบหงิก 
 
 

3 % ระดบั 1-2 
 
 

 มีวชัพืชในแปลงมาก 
เกษตรกรก าจดัวชัพืช
โดยใชพ้าราควอท และ
ตดัหญา้ 

  ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
 

5 % ระดบั 2-3 
2 % 

  

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  

  
 
 
 
 
 
 
 

เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ผลพริกเป็นแผล 

7 % ระดบั 2-3 
1 % 
3 % ระดบั 1-2 

 วชัพืชในแปลงมาก 
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ช่ือ GPS 
ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย 
ระดบั 

ความรุนแรง 
การจดัการ/ 
การใช้น า้ 

หมายเหตุ 

ศรีสุดา  ทองด้วง 
1 ม.3 ต.บา้นขาว  
อ.ระโนด จ.สงขลา 

47 N 635192E- 
868145N 

เพาะกลา้ 1 ดินเหนียว 
พืชขา้งเคียง     
นาขา้ว กลว้ย 
มะพร้าว   

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใชค้าร์โบซลัแฟน
และแมนโคแซบ
ฉีดพน่ตน้กลา้ 
และใชปุ๋้ยอินทรีย์
รองกน้หลุม/ คูน ้ า
ร่องสวน 

เพาะกลา้เอง 
ปลูก 13 กพ. 58 
พริกช้ีหนู (ดวงมณี) 
ระยะปลูก 65*50 ซม. 
 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
 

ใบหงิก 
 

3 % ระดบั 1-2 
 

  

  ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
ผลพริกเป็นแผล 

4 % ระดบั 1-2 
5 % โรคระดบั 1-2 

 ผลพริกมีอาการด่าง 
(เมย พค. อากาศร้อน
มาก)  

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  
 
 
 
 
 
 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
แอนแทรคโนส 
 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ผลพริกเป็นแผล 

5 % ระดบั 1-2 
5 % 
10 % ระดบั 2-3 
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ช่ือ GPS 
ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย 
ระดบั 

ความรุนแรง 
การจดัการ/ 
การใช้น า้ 

หมายเหตุ 

อภิญญา  อ่อนประเสริฐ 
160/2 ม.6 ต.บา้นขาว 
อ.ระโนด จ.สงขลา 

47 N635449E-
867335N 

เพาะกลา้ 1 ดินเหนียว 
พืชขา้งเคียง  
นาขา้ว 
ตาลโตนด  

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใชค้าร์โบซลัแฟน
และแมนโคแซบ
ฉีดพน่ตน้กลา้ /  
คูน ้ าร่องสวน 

เพาะกลา้เอง 
ปลูก 15 มค. 58 
พริกช้ีหนู (ดวงมณี) 
ระยะปลูก 80*70 ซม. 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 
 
 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
 

ใบหงิก 
 

3 % ระดบั 1-2 
 

  

 47 N635449E-
867335N 

ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

1  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
ยอดเน่า 
ผลพริกเป็นแผล 

4 % ระดบั 1-2 
3 % 
3 % โรคระดบั 1-2 

มีการใชส้ารอะบา
เมก็ติน และเมน
โคแซบ 

 

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  
 
 
 
 
 
 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ผลพริกเป็นแผล 

5 % ระดบั 1-2 
1 % 
5 % ระดบั 1-2 
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ช่ือ GPS 
ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย 
ระดบั 

ความรุนแรง 
การจดัการ/ 
การใช้น า้ 

หมายเหตุ 

ส ารวย  ด าอนิทร์ 
174 ม.4 ต.บา้นขาว  
อ.ระโนด จ.สงขลา 

47N 635261E-
869558N 

เพาะกลา้ 1 ดินเหนียว 
พืชขา้งเคียง  
นาขา้ว แตงโม 
ปาลม์น ้ ามนั  

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใชค้าร์โบซลัแฟน
และแมนโคแซบ
ฉีดพน่ตน้กลา้ /  
คูน ้ าร่องสวน 

เพาะกลา้เอง 
ปลูก 5 กพ. 58  
พริกช้ีหนู (ดวงมณี) 
ระยะปลูก 80*70   
ซม. 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
 

ใบหงิก 
 

3 % ระดบั 1-2 
 

  

  ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
ผลพริกเป็นแผล 

5 % ระดบั 1-2 
5 % โรคระดบั 2-3 

 ผลพริกมีอาการด่าง 
(เมย พค. อากาศร้อน
มาก)  

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  
 
 
 
 
 
 
 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
แอนแทรคโนส 
 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ผลพริกเป็นแผล 

8 % ระดบั 1-2 
2 % 
10 % ระดบั 2-3 
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ช่ือ GPS 
ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พื้นที ่
(ไร่) 

ลกัษณะดนิ/ 
ถิ่นทีอ่ยู่ 

ศัตรูพืชทีพ่บ ลกัษณะการท าลาย 
ระดบั 

ความรุนแรง 
การจดัการ/ 
การใช้น า้ 

หมายเหตุ 

นางประภา  จุลรัตน์ 
4   ต.บา้นขาว  
อ.ระโนด  จ.สงขลา 

47N 635278E- 
868555N 

เพาะกลา้ 1 ดินเหนียว 
พืชขา้งเคียง 
นาขา้ว 

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใชค้าร์โบซลัแฟน
และแมนโคแซบ
ฉีดพน่ตน้กลา้ / 
บ่อน ้ าสายยางรด 

เพาะกลา้เอง 
ปลูก 31 มค. 58  
พริกช้ีหนู (พริกชี) 
ระยะปลูก 70*60   
ซม. 

  หลงัยา้ยกลา้
จนถึงออก
ดอก 
 

1  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
 

ใบหงิก 
 

3 % ระดบั 1-2 
 

  

 47N 635278E- 
868555N 

ออกดอก
จนถึงเก็บ
เก่ียวผลผลิต 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
ผลพริกเป็นแผล 

5 % ระดบั 1-2 
8 % โรคระดบั 2-3 

 ผลพริกมีอาการด่าง 
(เมย พค. อากาศร้อน
มาก)  

  ปลายฤดูเก็บ
เก่ียว  
 
 
 
 
 
 

  เพล้ียไฟ/อ่อน ไรขาว 
เช้ือรา Fusarium 
แอนแทรคโนส 
 

ใบหงิก 
พืชเห่ียวยนืตน้ตาย 
ผลพริกเป็นแผล 

8 % ระดบั 1-2 
5 % 
15 % ระดบั 3-4 
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 เม่ือเปรียบเทียบระดบัความรุนแรงในการระบาดของศตัรูพริก ในปี 2557-2558 ใน 2 พ้ืนท่ี คือ อ.ระ
โนด และ  อ.ควนเนียง จ.สงขลา พบวา่การระบาดของศตัรูพริกท่ี อ.ควนเนียง มีจ านวนชนิดของศตัรู และความ
รุนแรงในการระบาดของศตัรูพริกมากกวา่ในพ้ืนท่ี อ.ระโนด  โดยพบการระบาดของเพล้ียไฟ  เพล้ียอ่อน ไรขาว  
หนอนกระทูผ้กั   แมลงหว่ีขาว เพล้ียหอย โรคเห่ียวเหลือง (Fusarium sp.) โรครากเน่าและโคนเน่า  (Sclerotium 
sp. ) อาการใบด่างจากเช้ือไวรัส  ใบจุดตากบ ใบจุดจากเช้ือแบคทีเรีย และ โรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum  
sp.)  ในขณะท่ีในพ้ืนท่ี  อ.ระโนด ไม่พบการระบาดของแมลงหว่ีขาว เพล้ียหอย ใบจุดจากเช้ือแบคทีเรีย ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจาก ในพ้ืนท่ี อ.ควนเนียง เป็นการปลูกพริกในช่วงฤดูฝน  (ปลูกเดือนกนัยายน) ซ่ึงมีฝนตกชุก สภาพ
ความช้ืนสูง   มีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการแพร่ระบาดของโรค  นอกจากน้ีในพ้ืนท่ี อ.ควนเนียง ยงัพบ
การท าลายร่วมกนัระหว่าง เช้ือ Fusarium sp. และ Sclerotium sp. ส่งผลใหพื้ชแสดงอาการรุนแรง  ซ่ึงการเลือก
ช่วงเวลาปลูกเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคแมลงศตัรูพืช  หากพิจารณาถึงสภาพอากาศใน
พ้ืนท่ีภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทยจะพบว่า ปริมาณฝนจะเร่ิมมากข้ึนในช่วงเดือนมีนาคม และเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนไปถึงช่วง
เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม (ภาพท่ี 1) ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กษตรกรตดัสินใจปลูกพืชในช่วงฤดูฝน 
คือ เร่ืองราคา ทั้งน้ีเน่ืองจากในช่วงฤดูฝนผลผลิตพริกมีราคาสูง ในขณะท่ีการปลูกพริกในพ้ืนท่ี อ.ระโนด จ.
สงขลา เกษตรกรจะปลูกในช่วงหลงัฝนตก  (เดือน มค-กพ)  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 เม่ือพิจารณาถึงพนัธ์ุพริกจะพบว่าพนัธ์ุพริกท่ีแตกต่างกนั จะมีชนิด และความรุนแรงในการแพร่

ระบาดของศตัรูพืชท่ีต่างกนั ซ่ึงในพ้ืนท่ี อ.ระโนด มีการปลูกพริกข้ีหนู 2 พนัธ์ุ คือ พริกข้ีหนู (พนัธ์ุพริกชี) และ 
พริกข้ีหนู (พนัธ์ุดวงมณี)  โดยพบวา่พริกข้ีหนู (พนัธ์ุพริกชี) มีระดบัความรุนแรงในการแพร่ระบาดของเพล้ียไฟ  
เพล้ียอ่อน และอาการใบด่างจากเช้ือไวรัสมากกว่าพริกข้ีหนู (พนัธ์ุดวงมณี) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพริกแต่ละสาย
พนัธ์ุมีการสะสมธาตุอาหารไม่เท่ากนั ท าใหก้ารดึงดูดแมลงศตัรูพืชต่างกนั สอดคลอ้งกบัรายงานของ Zhou และ 
Carter (2007) ซ่ึงรายงานว่าปริมาณไนโตรเจนสะสมในใบของพริกมีผลต่อการเจริญเติบโตและขยายพนัธ์ุของ
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เพล้ียอ่อน นอกจากน้ี  วิกนัดา (2557) รายงานว่าสีของใบพริกมีผลต่อการดึงดูดเพล้ียอ่อน โดยเพล้ียอ่อนจะ
ดึงดูดต่อพริกท่ีสีใบมีค่าความสวา่งสูง และมีระดบัความเขม้ของสีเหลืองมาก  

 เม่ือพิจารณาถึงเปอร์เซ็นต์และระดบัความรุนแรงในการเกิดโรคแอนแทรคโนสพบว่าพนัธ์ุพริกท่ี
ต่างกนัจะมีระดบัความรุนแรงในการเกิดโรคท่ีต่างกนั  โดยพบว่าพริกข้ีหนู (พนัธ์ุพริกชี) มีระดบัความรุนแรง
ในการเกิดโรค แอนแทรคโนสสูงกว่าพริกข้ีหนู (พนัธ์ุดวงมณี) ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเช้ือสาเหตุโรคแอนแทรคโนส
จะเขา้ท าลายผลพริกท่ีสุกมากว่าผลพริกท่ีมีสีเขียว ซ่ึงพริกข้ีหนู (พนัธ์ุพริกชี) เป็นพริกท่ีเกษตรกรนิยมเก็บผล
พริกสุก ในขณะท่ีพริกข้ีหนู (พนัธ์ุดวงมณี) นิยมเกบ็ผลแก่ (สีเขียว) จึงท าใหร้ะดบัความรุนแรงในการเขา้ท าลาย
ของโรคต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Adikaram et al.(1982)  ไดร้ายงานไวว้่า เช้ือสาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริกมี
การเขา้ท าลายแบบแฝงในผลพริกสีเขียวท่ียงัไม่สุก โดยสปอร์ของเช้ือราหลงัจากงอกบนผิวพริก จะสร้าง 
appressorium แลว้เช้ือจะหยุดการเจริญ จนกระทัง่ผลพริกเร่ิมสุกเช้ือราสามารถเจริญต่อไปได ้ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
ผลพริกสร้างสาร phytoalexin ซ่ึงเป็นพิษต่อเช้ือรา คือ capsicannol  ซ่ึงความเขม้ขน้ของสาร capsicannol  ในผล
สุกต ่ากว่าผลท่ีไม่สุก เม่ือผลสุกมากข้ึนระดบัความเขม้ขน้ของสาร capsicannol ลดลง จนไม่เพียงพอต่อการ
ยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา ส่งผลให้พริกแสดงอาการของโรคมากข้ึน โดยในแต่ละช่วงระยะการเจริญเติบโต 
ระดบัความรุนแรงในการเกิดโรคจะต่างกนั โดยพบวา่ในช่วงปลายฤดูเก็บเก่ียวจะพบปัญหาการระบาดของโรค
แอนแทรคโนสมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในช่วงแรกเกษตรกรมีการบ ารุงรักษาตน้พริก ท าให้ความอุดม
สมบูรณ์สูง เช้ือราเขา้ท าลายไดน้อ้ย ในช่วงปลายฤดูเก็บเก่ียวเกษตรกรขาดการดูแลรักษา โดยเฉพาะการใส่ปุ๋ย
ท าใหพื้ชขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลใหเ้ช้ือเขา้ท าลายไดง่้ายนอกจากน้ีช่วงเวลาดงักล่าวอาจมีสภาพแวดลอ้ม
เหมาะสมต่อการเขา้ท าลายของเช้ือ ซ่ึงศกัด์ิ (2537) ไดร้ายงานไวว้่า เช้ือรา C. capsici เจริญเติบโตไดดี้ และเขา้
ท าลายพืชไดม้ากในช่วงอุณหภูมิ 28 – 30 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์ 95 % ข้ึนไป หากมีฝนตกติดต่อกนั
หลายวนั โรคจะพฒันาอาการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 การศึกษาช่วงเวลาในการระบาดของแมลงวนัผลไม ้และเพล้ียไฟโดยการติดกบัดกักาวเหนียว พบว่า
ปริมาณของแมลงวนัผลไมพ้บมากท่ีสุดในช่วงเดือนมิถุนายน ทั้ง 2 ปี ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากช่วงเวลา
ดงักล่าวเป็นช่วงท่ีพริกเร่ิมสุกและเก็บผลผลิตได ้ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มในช่วงดงักล่าว มีอุณหภูมิ และ
ความช้ืนสมัพทัธ์เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต    หลงัจากนั้นปริมาณของแมลงวนัผลไมจ้ะค่อยๆ ลดลง (ภาพท่ี 
2, 3 )  อาจเป็นเพราะเกษตรกรมีการใชส้ารเคมีในการป้องกนัก าจดั  ในขณะท่ีการระบาดของเพล้ียไฟพบในช่วง
เดือนเมษายน และเพ่ิมมากข้ึนในช่วงเดือนพฤษภาคม อาจเน่ืองจากมาจากในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงท่ีพริก
แตกใบอ่อน และเป็นช่วงฤดูร้อนของภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก เหมาะสมต่อการเจริญของเพล้ียไฟ หลงัจากนั้นจะ
ค่อยๆลดลง  (ภาพท่ี 4) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเม่ือพบการระบาดของเพล้ียไฟ เกษตรกรตดัสินใจใชส้ารเคมีในการ
ป้องกนัก าจดั  

 เม่ือเปรียบเทียบระดบัความรุนแรงในการเกิดโรคในพ้ืนท่ี จ.สงขลา ระหว่างปี 2557 และปี 2558 
พบว่าในปี 2558 ระดับความรุนแรงในการระบาดของศัตรูพืชพบน้อยกว่า  เน่ืองมาจากเกษตรกรมีการ
ปรับเปล่ียนพนัธ์ุพริกท่ีปลูกจากพริกข้ีหนู (พนัธ์ุพริกชี) มาเป็นพริกข้ีหนู (พนัธ์ุดวงมณี) ซ่ึงมีความตา้นทานต่อ
ศตัรูมากกวา่  
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ภาพที่ 2 จ านวนประชากรแมลงวนัผลไม ้ Bactrocera  sp.  ในแปลงปลูกพริกท่ีพบบนกบัดกักาวเหนียว ปี 2557 
 

 
ภาพที่ 3 จ านวนประชากรแมลงวนัผลไม ้ Bactrocera  sp.  ในแปลงปลูกพริกท่ีพบบนกบัดกักาวเหนียว ปี 2558 
 

 
ภาพที่ 4  จ านวนประชากรเพล้ียไฟ  Scirtothrips  sp.  ในแปลงปลูกพริกท่ีพบบนกบัดกักาวเหนียว ปี 2558 
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 จากการส ารวจคร้ังน้ีจะพบว่าเปอร์เซ็นต์การเกิดโรครากเน่าโคนเน่าของพริกท่ีเกิดจากเช้ือ 
Sclerotium และโรคเห่ียวเหลืองท่ีเกิดจาก Fusarium จะพบเปอร์เซ็นตท่ี์สูงข้ึนเร่ือยๆ ในแต่ละระยะของพืช ทั้งน้ี
อาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากเช้ือรา Sclerotium และ เช้ือรา Fusarium เป็นเช้ือราท่ีอยู่ในดิน การจดัการโรคพืชท่ีเกิด
จากเช้ือราในดินมีขอ้จ ากดัค่อนขา้งมาก ท าใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  ประกอบกบัการจดัการ
ของเกษตรกรท่ีนิยมถอนตน้ท่ีเป็นโรคท้ิงในแปลง และในช่วงฤดูฝนซ่ึงมีน ้ ามากท าให้โรคแพร่ระบาดไดม้าก
ข้ึน นอกจากน้ีโรคแอนแทรคโนสซ่ึงเป็นโรคท่ีส าคญัในพริกก็มีเปอร์เซ็นต ์และระดบัความรุนแรงของโรคเพ่ิม
มากข้ึนไปในทิศทางเดียวกนัตามช่วงระยะการปลูกของพืช  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเกษตรกรไม่นิยมเก็บผลพริกท่ี
เป็นโรคท้ิงนอกแปลง เน่ืองจากขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้การระบาดของโรคแอนแทรคโนสรุนแรงข้ึน 
ประกอบกบัสภาพอากาศท่ีมีฝนตกและความช้ืนสัมพทัธ์สูง เหมาะสมกบัการแพร่ระบาดของโรค  สอดคลอ้ง
กบัรายงานของ  สหรัตถ ์(2553) ซ่ึงได ้กล่าวว่า อุณหภูมิเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั เช่น การระบาดของโรครา
แป้ง มกัระบาดในอุณหภูมิต ่า  นอกจากน้ีระยะการเจริญเติบโตของพืชก็เป็นตวักระตุน้ใหศ้ตัรูพืชแต่ละชนิดเขา้
ท าลาย ระยะปลูก การปลูกพืชท่ีชิดเกิดไป  สภาพพ้ืนท่ีปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีแตกต่างกนั มีผล
โดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืช ถา้พืชอ่อนแอจะง่ายต่อการเขา้ท าลายของศตัรูพืช  นอกจากน้ีศตัรูธรรมชาติ 
ตวัห ้า ตวัเบียน และการจดัการของเกษตรกรเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการระบาด เช่น การใส่ปุ๋ย การ
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากในระยะกลา้ท าใหศ้ตัรูพืชเขา้ท าลาย 
ศัตรูธรรมชาตทิี่พบในแปลงเกษตรกรที่ปลูกพริกในพื้นที่ จ.สงขลา 
 ดว้งเต่าตวัห ้า  แตนเบียน แมลงวนัขายาว  แมงมุม  แมลงวนัหวับุบ แมลงหางหนีบ ดว้งกน้กระดก 
วชัพืชที่พบในแปลงเกษตรกรที่ปลูกพริกในพื้นที่ อ.ระโนด จ.สงขลา 
 หญา้ดอกขาว  ( Vernonia cinerea (L.) Less.)  หญา้นกสีชมพู  (Echinochloa colana (L.) Link.) หญา้
ตีนติด (Brachiaria reptans) หญา้รังนก  (Chloris barbata Sw.)  หญา้ยาง (Euphorbia heterophylla 
L.)  น ้านมราชสีห์  (Euphorbia hirta L.) หญา้ละออง  (Vernonia cinerea Less) 
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ภาพที่ 5 ตวัอยา่งปัญหาศตัรูพริกท่ีพบในแปลง จ.สงขลา 
 

สรุปผลการทดลอง 
 การศึกษาการระบาดของศตัรูพริกในพ้ืนท่ี อ.ควนเนียง และ อ.ระโนด จ.สงขลา พบว่าในแต่ละช่วง

เจริญเติบโตของพริก ตั้งแต่เพาะกลา้ หลงัยา้ยกลา้ถึงออกดอก  ออกดอกจนถึงเก็บเก่ียว และปลายฤดูเก็บเก่ียว  
พบการระบาดของศตัรูพริกในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของพืชต่างกนั และระดบัความรุนแรงในการระบาด
ของศตัรูพริกต่างกนั โดยในช่วงปลายฤดูเกบ็เก่ียวพบศตัรูพืชมากท่ีสุด โดยพบว่าในพ้ืนท่ี อ.ควนเนียง มีจ านวน
ชนิดของศตัรู และความรุนแรงในการระบาดของศตัรูพริกมากกว่าในพ้ืนท่ี อ.ระโนด โดยพบการระบาดของ
เพล้ียไฟ  เพล้ียอ่อน ไรขาว  หนอนกระทูผ้กั แมลงหว่ีขาว เพล้ียหอย โรคเห่ียวเหลือง (Fusarium sp.) โรคราก
เน่าและโคนเน่า  (Sclerotium sp.) อาการใบด่างจากเช้ือไวรัส  ใบจุดตากบ  ใบจุดจากเช้ือแบคทีเรีย ยอดเน่า และ
โรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum  sp.)  ในขณะท่ีในพ้ืนท่ี  อ.ระโนด   ไม่พบการระบาดของแมลงหว่ีขาว 
เพล้ียหอย ใบจุดจากเช้ือแบคทีเรีย  ในช่วงปลายฤดูเก็บเก่ียวจะพบปัญหาการระบาดของโรคแอนแทรคโนสใน
ทุกพ้ืนท่ี และพบวา่พริกข้ีหนูพนัธ์ุพริกชีอ่อนแอต่อโรคแอนแทรคโนสมากกว่าพริกข้ีหนูดวงมณี  นอกจากน้ีใน
พ้ืนท่ี อ.ควนเนียง พบการท าลายร่วมกนัระหว่างเช้ือ  Fusarium sp. และ Sclerotium sp. ส่งผลใหเ้ปอร์เซ็นตก์าร
ตายของพริกสูง  การศึกษาช่วงเวลาการระบาดของแมลงวนัผลไม ้(Bactrocera  sp.)  และเพล้ียไฟพบว่า ในช่วง
เดือนมิถุนายนพบการระบาดของแมลงวนัผลไมม้ากท่ีสุด  และในช่วงเดือนพฤษภาคม พบการระบาดของเพล้ีย
ไฟมากท่ีสุด  อยา่งไรกต็ามสภาพอากาศ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพทัธ์ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีมีผลต่อความรุนแรงในการ
ระบาดของศตัรูพืช ระยะการเจริญเติบโตของพืชก็เป็นตวักระตุน้ให้ศตัรูพืชแต่ละชนิดเขา้ท าลาย ระยะปลูก    
สภาพพ้ืนท่ีปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ศตัรูธรรมชาติ ตวัห ้ า    
ตวัเบียน นอกจากน้ีการจดัการของเกษตรกรเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการระบาด เช่น การใส่ปุ๋ย การ
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากในระยะกลา้ท าใหศ้ตัรูพืชเขา้ท าลาย 
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