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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุด 
 

1. ชุดโครงการวิจัย  การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมในพ้ืนที่ 
ภาคใต้ตอนล่าง 

 
2. โครงการวิจัย  การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกและพืชผักเศรษฐกิจที่เหมาะสม 

ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 
กิจกรรม  ศึกษาการระบาดของศัตรูพืชภายใต้ความแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศในพ้ืนที่ 
   ภาคใต้ตอนล่าง   

ชื่อการทดลอง ศึกษาการระบาดของศัตรูพริกภายใต้ความแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศในพ้ืนที่
จังหวัดตรัง 

3. ชื่อภาษาอังกฤษ Study on  Pest outbreaks  in Capsicum  frutescens Linn. under Climatic  
Variability  in Trang Province. 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง นางสาวกลอยใจ  คงเจี้ยง   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 
ผู้ร่วมงาน  นายสุนันท์  ถีราวุฒิ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา   

   นางสาวอภิญญา  สุราวุธ   ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 
 
5. บทคัดย่อ 

การศึกษาการระบาดของศัตรูพริกภายใต้ความแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศในพ้ืนที่ จ.ตรัง เพ่ือศึกษา
และวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพริกภายใต้ความแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศในพ้ืนที่ จ.ตรังด าเนินการระหว่าง
เดือน ต.ค. 2556– ก.ย. 2558  ศึกษาการระบาดของศัตรูพริกขี้หนู  (พริกขี้หนูพันธุ์พริกชี) ในแต่ละช่วงอายุตั้งแต่
เพาะกล้า หลังย้ายกล้าถึงออกดอก  ออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยว และปลายฤดู เก็บเกี่ยว  ในพ้ืนที่ อ.หาดส าราญ และ 
อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง พบว่า การระบาดของศัตรูพริกในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของพืชต่างกัน ระดับความรุนแรง
ในการระบาดของศัตรูพริกต่างกัน และในช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวพบศัตรูพืชมากที่สุด โดยพบว่าในพ้ืนที่  อ.หาด
ส าราญ  มีจ านวนชนิดของศัตรู และความรุนแรงในการระบาดของศัตรูพริกมากกว่าในพ้ืนที่ อ.ปะเหลียน  โดยพบ
การระบาดของเพลี้ยไฟ  เพลี้ยอ่อนไรขาว  หนอนกระทู้ผัก   หนอนเจาะสมอฝ้าย แมลงหวี่ขาว เพลี้ยหอย โรค
เหี่ยวเหลือง (Fusarium sp.) โรคเหี่ยวเขียว (Ralstonia sp.) โรครากเน่าและโคนเน่า (Sclerotium sp.) อาการ
ใบด่างจากเชื้อไวรัสยอดเน่า ใบจุดตากบ  และโรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum  sp.) ในช่วงปลายฤดูเก็บเก่ียว
จะพบปัญหาการระบาดของโรคแอนแทรคโนสรุนแรงในทุกพ้ืนที่  นอกจากนี้ในพ้ืนที่ อ.หาดส าราญ  พบการท าลาย
ร่วมกันระหว่างเชื้อ  Fusarium sp. และ Sclerotium sp. ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การตายของพริกสูง  การศึกษา
ช่วงเวลาการระบาดของแมลงวันผลไม้ (Bactrocera sp.)  และเพลี้ยไฟ พบว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 
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พบการระบาดของแมลงวันผลไม้มากที่สุด  และในช่วงเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ พบการระบาดของเพลี้ยไฟมาก
ที่สุด  อย่างไรก็ตามสภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ก็เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงในการระบาดของ
ศัตรูพืช ระยะการเจริญเติบโตของพืชก็เป็นตัวกระตุ้นให้ศัตรูพืชแต่ละชนิดเข้าท าลาย ระยะปลูก    สภาพพ้ืนที่ปลูก 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ศัตรูธรรมชาติ ตัวห้ า ตัวเบียน นอกจากนี้
การจัดการของเกษตรกรเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่มีผลต่อการระบาด เช่น การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากใน
ระยะกล้าท าให้ศัตรูพืชเข้าท าลาย 

 
6. ค าน า 

พริกจัดเป็นพืชผักท่ีมีศักยภาพสูงและมีความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ มีการเพาะปลูกกันอย่าง
แพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศ  โดยมีพ้ืนที่ปลูกพริกรวมทั้งสิ้น 474,717 ไร่ ผลผลิตรวม 333,672  ตัน    
(วรรณภา, 2550) พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพริกเดิมที่มีการปลูกมากกว่า
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ ส่วนภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกพริกรวม 4,297  ไร่  จังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกพริกมากที่สุด คือ  
จังหวัดพัทลุง สงขลา สตูล และตรัง การปลูกพริกเพ่ือการค้ามีแนวโน้ม ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น  ผลผลิตพริกกว่า 90 
เปอร์เซ็นต์ ใช้บริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ปัจจุบันปริมาณพริกท่ีใช้ในประเทศ  686,081 ตัน/ปี  ซึ่งนอกจากจะ
บริโภคผลสดแล้ว พริกยังถูกน าส่งไปแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร   

ปัญหาในการผลิตพริกที่พบส่วนใหญ่ คือ ปัญหาด้านโรคและแมลงส่งผลกระทบต่อผลผลิตทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้โรคบางชนิดยังสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้  ท าให้ปัจจุบันเกษตรกรหันมาใช้
สารเคมีกันอย่างกว้างขวาง แม้ว่าการใช้สารเคมีในการควบคุมศัตรูพืชในระยะแรกพบว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก แต่ก็
ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น ปัญหาการตกค้างของสารเคมีในผลิตผลเกษตร เป็นปัญหาส าคัญในการ
ส่งออก ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภค รวมไปถึงสภาวะสินค้า
เกษตรเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งมีมาตรการกีดกันสินค้าเกษตรที่ผลิตในขบวนการที่ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้
ยังมีปัญหาการต้านทานของศัตรูพืชต่อสารเคมีที่ใช้แม้ว่าการต้านทานสารเคมีของศัตรูพืชจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล
ให้การระบาดของศัตรูพืชเพ่ิมข้ึน สภาพอากาศก็เป็นตัวแปรส าคัญที่มีผลต่อการระบาดของศัตรูพืช ส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร 

ประมาณการณ์ว่าจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงท าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง 10 -30 % (กรม
อุตุ นิ ยมวิท ย า , 2552 )  คณ ะกรรมการระหว่ างรั ฐบ าลว่ าด้ วยการ เป ลี่ ยนแปลงสภ าพภู มิ อากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ศึกษาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา ยืนยันว่า
อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกปี (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2552) ท าให้ในอนาคตไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นล าดับ ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมด้วยระดับความรุนแรงที่ต่างกัน เช่นภาคเกษตรกรรม 
แหล่งน้ า และระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม อุณหภูมิที่สูงขึ้น/น้ าท่วม/ภัยแล้งที่รุนแรงจากเอลนิโญ ท า
ให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงนอกจากนี้ปัญหาน้ าท่วมขังยังส่งผลต่อการระบาดของโรค และแมลงศัตรูที่ส าคัญ 
(Benchaphunet al., 2002)  การศึกษาการระบาดของศัตรูพริกภายใต้ความแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศใน
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พ้ืนที่จังหวัดพัทลุง  จะเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง และพยากรณ์การระบาดของศัตรูพืชล่วงหน้า เพ่ือรับมือกับความ
แปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศต่อไป 

 
7. วิธีด าเนินการ 

7.1 แบบและวิธีการทดลอง 
  7.1.1 แผนการทดลอง :  

 7.1.2 วิธีการทดลอง 
ส ารวจและสุ่มตัวอย่างแบบซิกแซก โดยการส ารวจจะเลือกเวลาในการสุ่มโดยก าหนดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

- อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อปรากฏการณ์ทางชีววิทยาของศัตรูพืช และพืชอาศัย 
- ช่วงเวลาที่สามารถตรวจพบศัตรูพืชได้ดีที่สุด (ระยะการงอกของต้นกล้า  ระยะออกดอก  ระยะ

ออกผล)  

ออกแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูล ซึ่งระบุข้อมูล 
1. ศัตรูพืชชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ 
2. วันเวลา 
3. สภาพดินฟ้าอากาศ 
4. ต าแหน่งที่ตั้ง GPS ของแหล่งเก็บตัวอย่าง 
5. บรรยายถิ่นที่อยู่ของพืช (ลักษณะพืชที่ขึ้นบริเวณนั้น, ชนิดของดิน) 
6. อาการของโรค 
7. ระยะของศัตรู (ส าหรับแมลง  ระยะตัวหนอน  ดักแด้  ตัวเต็มวัย  ส าหรับพืช ระยะต้นกล้า แตกหน่อ  

ต้นแก่) 
8. พ้ืนที่ หรือความยาวแปลงหรือแนวส ารวจที่ท าการประเมิน 
9. การจัดการในแหล่งส ารวจ 
10. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
11. ศัตรูธรรมชาติที่พบ 
การใช้มาตราส่วนของคะแนน 

 ในกรณีที่พบศัตรูพืชหรืออาการของโรคพืช เป็นปริมาณมาก อาจไม่สามารถบันทึกจ านวนทั้งหมดของ
ศัตรูพืช จะใช้ข้อมูลอ่ืนเป็นมาตรฐานวัดปริมาณ เช่น สัดส่วนของการท าลายที่พบบนพืชอาศัย หรือสัดส่วนการปก
คลุมพ้ืนที่ของศัตรูพืช 
  

เกณฑ์ก าหนดปริมาณการเข้าท าลายต่อพ้ืนที่ผิวใบ เช่นพื้นที่ผิวใบทั้งหมดที่ถูกศัตรูพืชเข้าท าลายให้คะแนน 
0, 1, 2, 3,4  และ 5 ตามระดับความรุนแรงในการเข้าท าลายของศัตรูพืชแต่ละชนิด 
การตรวจนับอาการใบหงิกของยอดพริก เนื่องจากการท าลายของเพลี้ยไฟ และไรขาว โดยการให้คะแนนดังนี้ 

คะแนน 0 = ทรงพุ่มปกติ ลักษณะยอดอ่อนสมบูรณ์ 
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คะแนน 1 = ใบยอดแสดงอาการใบหงิกเล็กน้อย 1-5 % 
คะแนน 2 = ใบยอดแสดงอาการใบหงิกปานกลาง 6-25 % 
คะแนน 3 = ใบยอดแสดงอาการใบหงิกมากกว่า 26-50 % 
คะแนน 4 = ใบยอดแสดงอาการใบหงิกมากกว่า 50 % 
กอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ (2539) 

 

ระดับความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนสวัดพ้ืนที่ผิวที่แสดงอาการของโรคเทียบกับพ้ืนที่ผิวทั้งหมด  
ระดับ 0  ไม่พบอาการของโรคปรากฏบนผิวพืช 
ระดับ 1  พ้ืนที่ผิวเป็นโรค  1-20 % 
ระดับ 2  พ้ืนที่ผิวเป็นโรค  21-40 % 
ระดับ 3  พ้ืนที่ผิวเป็นโรค  41-60 % 
ระดับ 4  พ้ืนที่ผิวเป็นโรค  61-80 % 
ระดับ 5  พ้ืนที่ผิวเป็นโรค  81 – 100% 
ที่มา : บุญญวดี, 2540 

 

ปริมาณของเพลี้ยไฟที่พบในแปลงจากการตรวจนับจากกับดักกาวเหนียว  
ระดับ 0  ไม่พบเพลี้ยไฟ 
ระดับ 1  พบเพลี้ยไฟ 1-25 ตัว 
ระดับ 2  พบเพลี้ยไฟ 26-50 ตัว 
ระดับ 3  พบเพลี้ยไฟ 51-75 ตัว 
ระดับ 4  พบเพลี้ยไฟ 76-100 ตัว 
ระดับ 5  พบเพลี้ยไฟมากกว่า 100 ตัว 

 

7.1.3 การบันทึกข้อมูล 
บันทึกชนิดของศัตรูพืชที่พบ  ต าแหน่งที่ตั้ง GPS  ระยะของศัตรูพืช  อาการของโรค ระดับความรุนแรง  

ศัตรูธรรมชาติที่พบและอ่ืนๆ  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงศัตรูพืชที่พบ โดยน าข้อมูลสภาพอากาศจากกรม
อุตุนิยมวิทยามาวิเคราะห์ 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จากการเก็บข้อมูลการระบาดศัตรูพริกในช่วงปี 2557-2558  ในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ ของจังหวัดตรัง  คือ     อ.

หาดส าราญ และ อ.ปะเหลียน พบว่าในแต่ละแปลงมีการระบาดของศัตรูพืชแตกต่างกันออกไป  โดยพบว่าในระยะ  
ต้นกล้าไม่พบการท าลายของศัตรูพืช ทั้ง 2 อ าเภอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในระยะต้นกล้าเกษตรกรท าการเพาะใน
ถาดเพาะอยู่ในพ้ืนที่จ ากัด และมีการใช้เคมีก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช ตั้งแต่ในขั้นตอนของการคลุก เมล็ด และระยะ
กล้าท าให้ไม่พบปัญหาการท าลายของโรคและแมลงศัตรู  หลังจากย้ายกล้าจะพบการระบาดของศัตรูพืชที่แตกต่าง
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กันไปในแต่ละแปลง  โดยพบว่าชนิดของศัตรูพืช และความรุนแรงของการระบาดศัตรูพืช เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละช่วง
อายุของพืช  และในช่วงปลายฤดูเก็บเก่ียวพบการระบาดของศัตรูพืชมากที่สุด (ตารางท่ี 1, 2)  
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ตารางท่ี 1ผลการส ารวจการระบาดของศัตรูพริก จังหวัดตรังปี 2557 

ชื่อ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ลักษณะดิน/ 
ถิ่นที่อยู่ 

ศัตรูพืชที่พบ ลักษณะการท าลาย ระดับ 
ความรุนแรง 

การจัดการ/การ
ใช้น้ า 

หมายเหตุ 

นายวิโรจน์  ณ ระนอง 
111 ม.12ต.หาดส าราญ  
อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 

47 N 560316E- 
799014N   

เพาะกล้า 3 ดินทราย 
ปลูกพริกแซม
ปาล์มน้ ามัน 

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใช้อบาเม็กตินและ
แมนโคแซบฉดีพ่น
ต้นกล้า / น้ าหยด 

พริกข้ีหนู (พริกชี) 
ปลูกเดือน กย. 56 

  หลังย้ายกล้า
จนถึงออก
ดอก 

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
แมลงหวี่ขาว 
ใบจุดตากบ 
 

ใบหงิก 
ดูดน้ าเลี้ยง 
ใบเป็นจุด 

5 % ระดับ 1-2  
3 %  
3 % 
 

ใช้สารอบาเม็กติน   
แมนโคแซบ เมตา
แลกซิลคอปเปอร์
ไฮดรอกไซด์ และ
คาร์เบนดาซิม 

 

  ออกดอกจนถึง
เก็บเกี่ยว
ผลผลติ 

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
แมลงหวี่ขาว 
เพลี้ยอ่อน 
เชื้อรา 

ใบหงิก 
ดูดน้ าเลี้ยง 
ใบหงิก 
ยอดเน่า 

2 % ระดับ 1-2  
2 %  
2 % 
2 % 

  

  ปลายฤดเูก็บ
เกี่ยว  

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
หนอนเจาะสมอฝ้าย 
แอนแทรคโนส 
 
 

ใบหงิก 
กัดกินใบและผล 
ผลเป็นแผล 
 

2 % ระดับ 1-2  
3 %  
3 % ระดับ 1-2  
 

 หนอนเจาะสมอฝ้าย
เลือกกัดกินวัชพืช 
(เทียนนา) มากกว่าพริก 
ตั้งแต่เดือน เมย. 
เกษตรกรปล่อยท้ิง
เนื่องจากขาดน้ า 
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ชื่อ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ลักษณะดิน/ 
ถิ่นที่อยู่ 

ศัตรูพืชที่พบ ลักษณะการท าลาย ระดับ 
ความรุนแรง 

การจัดการ/การ
ใช้น้ า 

หมายเหตุ 

นายกิตติศักดิ์  เทศนอก  
43/4 ม.2 ต.ตะเสะ 
อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 
 

47 N 561397E- 
797614N 

เพาะกล้า 6 ดินทราย 
ปลูกผสมผสาน
ระหว่างมะพร้าว 
แตงโม และพริก 
 
 
 

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใช้อบาเม็กตินและ
แมนโคแซบฉดีพ่น
ต้นกล้า / น้ าหยด 

พริกข้ีหนู (พริกชี) 
ปลูกเดือน กย. 56 

  หลังย้ายกล้า
จนถึงออก
ดอก 

6 ดินทราย 
ปลูกผสมผสาน
ระหว่างมะพร้าว 
แตงโม และพริก 
 
 
 

เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
แบคทีเรีย 
เชื้อรา  

ใบหงิก 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
ยอดเน่า 

2 % ระดับ 1-2  
2 %  
10 %  

ใช้สารอบาเม็กติน   
แมนโคแซบ เมตา
แลกซิลคอปเปอร์
ไฮดรอกไซด์ และ
คาร์เบนดาซิม 

 

  ออกดอกจนถึง
เก็บเกี่ยว
ผลผลติ 

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
เพลี้ยหอย 
แบคทีเรีย 
เชื้อรา 

ใบหงิก 
ดูดน้ าเลี้ยง 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
ยอดเน่า  

2 % ระดับ 1-2  
1 %  
3 % 
10 %  
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  ปลายฤดเูก็บ
เกี่ยว  

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
เพลี้ยหอย 
แมลงหวี่ขาว 
แบคทีเรีย 
แอนแทรคโนส 
แมลงวันผลไม ้

ใบหงิก 
ดูดน้ าเลี้ยง 
ดูดน้ าเลี้ยง 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
ผลพริกเป็นแผล  
ผลพริกเน่า 

2 % ระดับ 1-2  
1 %  
2 % 
10 %  
2 % ระดับ 1-2 
2-3 % 
 
 

 เกษตรกรปล่อยท้ิง
แปลงเดือน มิย.
เนื่องจากผลผลติราคา
ตกต่ า 

ชื่อ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ลักษณะดิน/ 
ถิ่นที่อยู่ 

ศัตรูพืชที่พบ ลักษณะการท าลาย ระดับ 
ความรุนแรง 

การจัดการ/การ
ใช้น้ า 

หมายเหตุ 

นายสมาน  ยอมใหญ่  
61/3 ม.3 ต.ตะเสะ 
อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 

47 N 561816E-
796948N 

เพาะกล้า 3 ดินทราย 
ปลูกผสมผสาน 
ระหว่างมะพร้าว  
มะละกอ และ
พริก 
 

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใช้อบาเม็กตินและ
แมนโคแซบฉดีพ่น
ต้นกล้า / น้ าหยด 

พริกข้ีหนู (พริกชี) 
ปลูกเดือน กย. 56 

  หลังย้ายกล้า
จนถึงออก
ดอก 
 
 

  ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใช้สารอบาเม็กติน   
แมนโคแซบ เมตา
แลกซิลคอปเปอร์
ไฮดรอกไซด์ และ
คาร์เบนดาซิม 

 

  ออกดอกจนถึง
เก็บเกี่ยว
ผลผลติ 

3 ดินทราย 
ปลูกผสมผสาน 
ระหว่างมะพร้าว  

เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
แมลงหวี่ขาว 
เชื้อรา 

ใบหงิก 
ดูดน้ าเลี้ยง 
ยอดเน่า 

2 % ระดับ 1-2  
2 %  
1 % 
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มะละกอ และ
พริก 

แบคทีเรีย 
เชื้อรา Fusarium 
แอนแทรคโนส 

พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
ผลพริกเป็นแผล  

2 % 
3 %  
2 % ระดับ 1-2 

  ปลายฤดเูก็บ
เกี่ยว  

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
แมลงหวี่ขาว 
แบคทีเรีย 
เชื้อรา Fusarium 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
ดูดน้ าเลี้ยง 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
ผลพริกเป็นแผล  

2 % ระดับ 2-3  
2 %  
2 % 
3 %  
10 % ระดับ 2-3 
 
 
 
 

 เกษตรกรปล่อยท้ิง
แปลงเดือน สค.
เนื่องจากผลผลติราคา
ตกต่ า 

ชื่อ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ลักษณะดิน/ 
ถิ่นที่อยู่ 

ศัตรูพืชที่พบ ลักษณะการท าลาย ระดับ 
ความรุนแรง 

การจัดการ/การ
ใช้น้ า 

หมายเหตุ 

นายตะการ  หมานหลู 
165 ม.6 ต.หาดส าราญ 
อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 
 
 

47 N 564563E- 
802296N 

เพาะกล้า 3.5  ดินร่วนเหนียว 
ปลูกพริกแซม
ยางพารา 

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใช้อบาเม็กตินและ
แมนโคแซบฉดีพ่น
ต้นกล้า / ใช้สาย
ยางรด 

พริกข้ีหนู (พริกชี) 
ปลูกเดือน กค. 56 

  หลังย้ายกล้า
จนถึงออก
ดอก 
 
 

  ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใช้สารอบาเม็กติน   
แมนโคแซบ เมตา
แลกซิลคอปเปอร์
ไฮดรอกไซด์ และ
คาร์เบนดาซิม 
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  ออกดอกจนถึง
เก็บเกี่ยว
ผลผลติ 

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
แบคทีเรีย 
เชื้อรา 
แอนแทรคโนส 
 

ใบหงิก 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
ยอดเน่า 
ผลพริกเป็นแผล  

2 % ระดับ 1-2  
1 %  
15 % 
10 % ระดับ 1-2 
 
 

  

  ปลายฤดเูก็บ
เกี่ยว  

3.5  ดินร่วนเหนียว 
ปลูกพริกแซม
ยางพารา 

เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
แมลงหวี่ขาว 
เพลี้ยหอย 
แบคทีเรีย 
เชื้อรา 
แอนแทรคโนส 
 
 
 
 

ใบหงิก 
ดูดน้ าเลี้ยง 
ดูดน้ าเลี้ยง 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
ยอดเน่า 
ผลพริกเป็นแผล  

2 % ระดับ 2-3  
2 %  
1 % 
2 % 
10 %  
20 % ระดับ 2-3 

 เกษตรกรปล่อยท้ิง
แปลงเดือน สค.
เนื่องจากขาดน้ า 

ชื่อ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ลักษณะดิน/ 
ถิ่นที่อยู่ 

ศัตรูพืชที่พบ ลักษณะการท าลาย ระดับ 
ความรุนแรง 

การจัดการ/การ
ใช้น้ า 

หมายเหตุ 

นายชนะ  เสียมไหม 228 
ม.5 ต.หาดส าราญ อ.หาด
ส าราญ จ.ตรัง 

47 N 558776E- 
801734 N 
 

เพาะกล้า 1 ดินทราย 
ปลูกพริกแซม
ปาล์มน้ ามัน 

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใช้อบาเม็กตินและ
แมนโคแซบฉดีพ่น
ต้นกล้า / ใช้ถังน้ า
รด 

พริกข้ีหนู (พริกชี) 
ปลูกเดือน กค. 56 

  หลังย้ายกล้า
จนถึงออก

  ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใช้สารอบาเม็กติน   
แมนโคแซบ เมตา
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ดอก 
 
 

แลกซิลคอปเปอร์
ไฮดรอกไซด์ และ
คาร์เบนดาซิม 

  ออกดอกจนถึง
เก็บเกี่ยว
ผลผลติ 

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
แมลงหวี่ขาว 
เชื้อรา 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
ดูดน้ าเลี้ยง 
ยอดเน่า 
ผลพริกเป็นแผล  

2 % ระดับ 2-3  
2 %  
5 %  
5 % ระดับ 1-2 

  

  ปลายฤดเูก็บ
เกี่ยว  

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
แมลงหวี่ขาว 
เชื้อรา 
แอนแทรคโนส 
 
 
 
 

ใบหงิก 
ดูดน้ าเลี้ยง 
ยอดเน่า 
ผลพริกเป็นแผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 % ระดับ 3-4  
4 %  
5 %  
10 % ระดับ 2-3 

 เกษตรกรปล่อยท้ิง
แปลงเดือน กพ.
เนื่องจากขาดน้ า 

ชื่อ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ลักษณะดิน/ 
ถิ่นที่อยู่ 

ศัตรูพืชที่พบ ลักษณะการท าลาย ระดับ 
ความรุนแรง 

การจัดการ/การ
ใช้น้ า 

หมายเหตุ 

นายทวน  พรหมจันทร์  
23 ม.2 ต.ตะเสะ 

47N 561197E-
797993N 

เพาะกล้า 3 ดินทราย 
ปลูกผสมผสาน

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใช้อบาเม็กตินและ
แมนโคแซบฉดีพ่น

พริกข้ีหนู (พริกชี) 
ปลูกเดือน กค. 56 
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อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 
 

ระหว่างมะพร้าว 
ปาล์มน้ ามัน 
แตงโม และพริก 

ต้นกล้า / ระบบ
น้ าหยด 

  หลังย้ายกล้า
จนถึงออก
ดอก 
 
 

  ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใช้สารอบาเม็กติน   
แมนโคแซบ เมตา
แลกซิลคอปเปอร์
ไฮดรอกไซด์ และ
คาร์เบนดาซิม 

 

  ออกดอกจนถึง
เก็บเกี่ยว
ผลผลติ 

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
แบคทีเรีย 
เชื้อรา Fusarium 
เชื้อรา 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
ยอดเน่า 
ผลพริกเป็นแผล  

2 % ระดับ 1-2  
5 % 
10 % 
5 %  
5 % ระดับ 1-2 

  

  ปลายฤดเูก็บ
เกี่ยว  

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
แบคทีเรีย 
เชื้อรา Fusarium 
เชื้อรา 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
ยอดเน่า 
ผลพริกเป็นแผล  

2 % ระดับ 2-3  
5 % 
15 % 
10 %  
10 % ระดับ 2-3 
 
 
 
 
 
 

 เกษตรกรปล่อยท้ิง
แปลงเดือน พค.
เนื่องจากผลผลติราคา
ตกต่ า 
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ตารางท่ี 2ผลการส ารวจการระบาดของศัตรูพริก จังหวัดตรัง ปี 2558 

ชื่อ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ลักษณะดิน/ 
ถิ่นที่อยู่ 

ศัตรูพืชที่พบ ลักษณะการท าลาย ระดับ 
ความรุนแรง 

การจัดการ/การ
ใช้น้ า 

หมายเหตุ 

นายทวน  พรหมจันทร์  
23 ม.2 ต.ตะเสะ 
อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 
 

47 N 580381E- 
811883N   

เพาะกล้า 9 ดินเหนียว ปลูก
แซมยางพารา 
ระหว่างต้นพริก
ปลูกแตงโม 
แตงกวา 

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใช้อะบาเม็กติน
และแมนโคแซบ
ฉีดพ่นต้นกล้า / 
น้ าหยด 

พริกข้ีหนู (พริกชี) 
ปลูกเดือน พค. 57 
ตค. ให้ผลผลิต 

  หลังย้ายกล้า
จนถึงออก
ดอก 

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
ใบจุดตากบ 
 

ใบหงิก 
ใบเป็นจุด 

5 % ระดับ 1-2  
3 % 
 

ใช้สารอะบาเม็ก
ติน   แมนโคแซบ 
เมตาแลกซิลคอป
เปอร์ไฮดรอกไซด์ 
และคาร์เบนดาซิม 

 

  ออกดอกจนถึง
เก็บเกี่ยว
ผลผลติ 

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
เชื้อรา 
แอนแทรคโนส 
เชื้อรา Fusarium 
เชื้อรา Sclerotium 
แบคทีเรีย 
ไวรัส 

ใบหงิก 
ยอดเน่า 
ผลเป็นแผล 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
ใบด่าง 

10 % ระดับ 1-2  
20 %  
20 % ระดับ 1-2 
12 % 
3 % 
8 % 
5 % 

  

  ปลายฤดเูก็บ
เกี่ยว  

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
แมลงหวี่ขาว 
เชื้อรา 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
ดูดน้ าเลี้ยง 
ยอดเน่า 
ผลเป็นแผล 

10 % ระดับ 1-2  
2 % 
20 %  
45 % ระดับ 2-3-4 

 มค. 58 เกษตรกร
ปล่อยทิ้งเนื่องจาก
ประสบปัญหาโรคแอน
แทรคโนส 
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เชื้อรา Fusarium 
เชื้อรา Sclerotium 
แบคทีเรีย 
ไวรัส 

พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
ใบด่าง 

15 % 
5 % 
10 % 
8 % 

ชื่อ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ลักษณะดิน/ 
ถิ่นที่อยู่ 

ศัตรูพืชที่พบ ลักษณะการท าลาย ระดับ 
ความรุนแรง 

การจัดการ/การ
ใช้น้ า 

หมายเหตุ 

นายสมาน  ยอมใหญ่  
61/3 ม.3 ต.ตะเสะ 
อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 

47 N 563179E- 
794331N 

เพาะกล้า 4 ดินทราย 
ปลูกแซมปาล์ม
น้ ามัน 
 
 
 

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใช้อะบาเม็กติน
และแมนโคแซบ
ฉีดพ่นต้นกล้า / 
น้ าหยด 

พริกข้ีหนู (พริกชี) 
ปลูกเดือน กค. 57 
พย.ให้ผลผลติ 

  หลังย้ายกล้า
จนถึงออก
ดอก 

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
เชื้อรา 
ไวรัส 

ใบหงิก 
ยอดเน่า 
ใบด่าง 

8 % ระดับ 1-2  
10 %  
15 %  

ใช้สารอะบาเม็ก
ติน   แมนโคแซบ 
เมตาแลกซิลคอป
เปอร์ไฮดรอกไซด์ 
และคาร์เบนดาซิม 

ก่อนปลูกพริก ปลูก
แตงกวามาก่อนพบการ
ระบาดของแมลงหวี่
ขาวในแตงกวา 

  ออกดอกจนถึง
เก็บเกี่ยว
ผลผลติ 

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
เชื้อรา 
แอนแทรคโนส 
เชื้อรา Fusarium 
เชื้อรา Sclerotium 
แบคทีเรีย 
ไวรัส 

ใบหงิก 
ยอดเน่า 
ผลเป็นแผล 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
ใบด่าง 

8 % ระดับ 1-2  
20 %  
5 % ระดับ 1-2 
5 % 
8 % 
2 % 
35 % 
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  ปลายฤดเูก็บ
เกี่ยว  

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
แมลงหวี่ขาว 
เชื้อรา 
แอนแทรคโนส 
เชื้อรา Fusarium 
เชื้อรา Sclerotium 
แบคทีเรีย 
ไวรัส 

ใบหงิก 
ดูดน้ าเลี้ยง 
ยอดเน่า 
ผลเป็นแผล 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
ใบด่าง 

10 % ระดับ 1-2 
3 % 
15 %  
10 % ระดับ 1-2 
12 % 
15 % 
8 % 
40 % 

 เกษตรกรปล่อยท้ิง
แปลงเดือน กพ.
เนื่องจากปัญหาโรค 
และผลผลิตราคาตกต่ า 

ชื่อ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ลักษณะดิน/ 
ถิ่นที่อยู่ 

ศัตรูพืชที่พบ ลักษณะการท าลาย ระดับ 
ความรุนแรง 

การจัดการ/การ
ใช้น้ า 

หมายเหตุ 

นายตะการ  หมานหลู 
165 ม.6 ต.หาดส าราญ 
อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 
 
 

47 N 560483E-
800038N 

เพาะกล้า 2 ดินทราย 
ปลูกแซม
ยางพารา 
 

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใช้อะบาเม็กติน
และแมนโคแซบ
ฉีดพ่นต้นกล้า / 
ใช้สายยางรด 

พริกข้ีหนู (พริกชี) 
ปลูกเดือน กย. 57 

  หลังย้ายกล้า
จนถึงออก
ดอก 
 
 

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
 

ใบหงิก 
 

3 % ระดับ 1-2 
 

ใช้สารอะบาเม็ก
ติน   แมนโคแซบ 
เมตาแลกซิลคอป
เปอร์ไฮดรอกไซด์ 
และคาร์เบนดาซิม 

 

  ออกดอกจนถึง
เก็บเกี่ยว
ผลผลติ 

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
แบคทีเรีย 
เชื้อรา Fusarium 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
ผลพริกเป็นแผล  

2 % ระดับ 1-2  
1 % 
2 %  
2 % ระดับ 1-2 
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  ปลายฤดเูก็บ
เกี่ยว  

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
แมลงหวี่ขาว 
เชื้อรา Fusarium 
 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
ดูดน้ าเลี้ยง 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
ผลพริกเป็นแผล 

2 % ระดับ 2-3  
2 %  
3 % 
10 % 
10 % ระดับ 2-3 

 ต้นพริกเหี่ยวใบเหลือง
เกษตรกรใส่มลูไก่
เกษตรกรปล่อยท้ิง
แปลงเดือน มีค.
เนื่องจากต้นพริก
บางส่วนตาย 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ลักษณะดิน/ 
ถิ่นที่อยู่ 

ศัตรูพืชที่พบ ลักษณะการท าลาย ระดับ 
ความรุนแรง 

การจัดการ/การ
ใช้น้ า 

หมายเหตุ 

นายวิวัฒน์  รงค์รัตน ์
157/1 ม.5 ต.หาดส าราญ 
อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 

47 N 560303E- 
799802N 

เพาะกล้า 1 ดินทรายปลูก
แตงโม และผัก
ระหว่างพริก 

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใช้อะบาเม็กติน
และแมนโคแซบ
ฉีดพ่นต้นกล้า / 
ใช้สายยางรด 
 
 
 

พริกข้ีหนู (พริกชี) 
ปลูกเดือน ตค. 57 

 47 N 560303E- 
799802N 

หลังย้ายกล้า
จนถึงออก
ดอก 

  หนอนกระทู้ผัก 
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
เชื้อรา 

กัดขั้วดอก/ใบ 
ใบหงิก 
ใบเป็นจุด 

5 % 2-3 ตัว/ต้น 
5 % ระดับ 1-2  
2 % 

ใช้สารอะบาเม็ก
ติน   แมนโคแซบ 
เมตาแลกซิลคอป
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ไวรัส 
 

ใบด่าง 
 

3 % 
 

เปอร์ไฮดรอกไซด์ 
และไซเปอรเ์มท
ริน  

 
 

 ออกดอกจนถึง
เก็บเกี่ยว
ผลผลติ 

  หนอนกระทู้ผัก 
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
เชื้อรา 
เชื้อรา Fusarium 
แอนแทรคโนส 
ไวรัส 

กัดขั้วดอก/ผล 
ใบหงิก 
ยอดเน่า 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
ผลพริกเป็นแผล 
ใบด่าง 

20 % 3-5 ตัว/ต้น 
10 % ระดับ 1-2  
2 % 
3 % 
5 % ระดับ 1-2 
10 % 

  

  ปลายฤดเูก็บ
เกี่ยว  

  หนอนกระทู้ผัก 
แมลงหวี่ขาว 
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
เชื้อรา 
เชื้อรา Fusarium 
แอนแทรคโนส 
ไวรัส 

กัดขั้วดอก/ผล 
ดูดน้ าเลี้ยง 
ใบหงิก 
ยอดเน่า 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
ผลพริกเป็นแผล 
ใบด่าง  

5 % 1- 2 ตัว/ต้น 
7 % 
15 % ระดับ 2-3  
5 % 
5 % 
8 % ระดับ 1-2 
40 % 

 เกษตรกรปล่อยท้ิง
แปลงเดือน เมย.เนื่อง
ประสบปัญหาโรค 

ชื่อ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ลักษณะดิน/ 
ถิ่นที่อยู่ 

ศัตรูพืชที่พบ ลักษณะการท าลาย ระดับ 
ความรุนแรง 

การจัดการ/การ
ใช้น้ า 

หมายเหตุ 

นายสมศักดิ์  ยอมใหญ่ 
63/1 ม.3 ต.ตะเสะ 
อ.หาดส าราญ จ.ตรัง 
 

47 N 569826E- 
806321 N 
 

เพาะกล้า 5 ดินร่วนทราย 
ปลูกแซม
ยางพารา
ระหว่างพริก
ปลูกแตงโม 
 

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใช้อะบาเม็กติน
และแมนโคแซบ
ฉีดพ่นต้นกล้า / 
ระบบน้ าหยด 

พริกข้ีหนู (พริกชี) 
ปลูกเดือน มีค. 58 
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 47 N 569826E- 
806321 N 
 

หลังย้ายกล้า
จนถึงออก
ดอก 
 
 

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
ไวรัส 
 

ใบหงิก 
ใบด่าง 
 

5 % ระดับ 1-2  
3 % 
 

ใช้สารอะบาเม็ก
ติน   แมนโคแซบ 
เมตาแลกซิลคอป
เปอร์ไฮดรอกไซด์ 
และคาร์เบนดาซิม 

 

  ออกดอกจนถึง
เก็บเกี่ยว
ผลผลติ 

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
ไวรัส 
 

ใบหงิก 
ใบด่าง 
 

10 % ระดับ 1-2 
30 % 

  

  ปลายฤดเูก็บ
เกี่ยว  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
ไวรัส 
แอนแทรคโนส 
 

ใบหงิก 
ใบด่าง 
ผลพริกเป็นแผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 % ระดับ 2-3 
90 % 
5 % ระดับ 1-2 

  

ชื่อ GPS ระยะของพืช/ 
การท าลาย 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ลักษณะดิน/ 
ถิ่นที่อยู่ 

ศัตรูพืชที่พบ ลักษณะการท าลาย ระดับ 
ความรุนแรง 

การจัดการ/การ
ใช้น้ า 

หมายเหตุ 

นายกมลศกัดิ์ จันทรังสี
กุล 23 ม.3 ต.ทุ่งยาว 

47 N 569826E- 
806326 N 

เพาะกล้า 1.5 ดินร่วนทราย 
ปลูกแซม

ไม่พบ ไม่พบการท าลาย  ใช้อะบาเม็กติน
และแมนโคแซบ

พริกข้ีหนู (พริกชี) 
ปลูกเดือน เมย. 58 
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อ.ปะเหลียน 
 

 ยางพารา ฉีดพ่นต้นกล้า / 
ระบบสปริงเกอร ์

  หลังย้ายกล้า
จนถึงออก
ดอก 
 
 

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
ไวรัส 
เชื้อรา 
 

ใบหงิก 
ใบด่าง 
ใบจุดตากบ 
 

5 % ระดับ 1-2  
3 % 
2 % 
 

ใช้สารอะบาเม็ก
ติน   แมนโคแซบ 
เมตาแลกซิลคอป
เปอร์ไฮดรอกไซด์ 
และคาร์เบนดาซิม 

 

  ออกดอกจนถึง
เก็บเกี่ยว
ผลผลติ 

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
ไวรัส 
เชื้อรา 
เชื้อรา 
 

ใบหงิก 
ใบด่าง 
ใบจุดตากบ 
ยอดเน่า 

8 % ระดับ 1-2  
25 % 
2 % 
2 % 

  

  ปลายฤดเูก็บ
เกี่ยว  

  เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว 
ไวรัส 
เชื้อรา 
เชื้อรา 
แอนแทรคโนส 

ใบหงิก 
ใบด่าง 
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย 
ยอดเน่า 
ผลพริกเป็นแผล 

10 % ระดับ 2-3  
80 % 
30 % 
2 % 
5 % ระดับ 1-2  
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เมื่อเปรียบเทียบระดับความรุนแรงในการระบาดของศัตรูพริก ในปี 2557 -2558 ใน 2 พ้ืนที่ คือ อ.หาด
ส าราญ และ  อ.ปะเหลียน จ.ตรัง พบว่าการระบาดของศัตรูพริกที่ อ.หาดส าราญ มีจ านวนชนิดของศัตรู และความ
รุนแรงในการระบาดของศัตรูพริกมากกว่าในพ้ืนที่ อ.ปะเหลียนโดยพบการระบาดของเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน ไรขาว  
หนอนกระทู้ผัก   หนอนเจาะสมอฝ้าย แมลงหวี่ขาวเพลี้ยหอย โรคเหี่ยวเหลือง (Fusarium sp.)  โรคเหี่ยวเขียว 
(Ralstonia sp.) โรครากเน่าและโคนเน่า (Sclerotium sp.) อาการใบด่างจากเชื้อไวรัส  ยอดเน่า ใบจุดตากบ  
และโรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum  sp.)  นอกจากนี้ในพ้ืนที่ อ.หาดส าราญ ยังพบการท าลายร่วมกัน
ระหว่าง เชื้อ Fusarium sp. และ Sclerotium sp. ส่งผลให้พืชแสดงอาการรุนแรง  ซึ่งการเลือกช่วงเวลาปลูกเป็น
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช  โดยเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดตรังจะปลูกพริก 2 ช่วง 
คือช่วง เดือน กรกฎาคม-กันยายน และช่วง มีนาคม-เมษายน เพื่อให้ผลผลิตออกในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ซึ่ง
ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และเป็นช่วงที่ผลผลิตพริกมีราคาสูงหากพิจารณาถึงสภาพ
อากาศในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันจะพบว่า ปริมาณฝนจะเริ่มมากข้ึนในช่วงเดือนกรกฎาคม และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จน
ไปถึงช่วงเดือนพฤศจิกายน หลังจากนั้นจะค่อยๆ ลดลง (ภาพที่ 1) ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกษตรกรตัดสินใจปลูกพืช
ในช่วงเริ่มเข้าสูฤ่ดูฝน คือ เรื่องราคา  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ปริมาณและการกระจายของฝนเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 1980- 2013 ในภาคใต้ฝั่งตะวนัตก และฝัง่ตะวนัออก 
ที่มา : วลัยพร, 2557  

 
จากการศึกษาระดับความรุนแรงในการแพร่ระบาดของแมลงปากดูด ที่ส่งผลให้พริกแสดงอาการใบหงิก 

พบการระบาดค่อนข้างสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพริกขี้หนู (พันธุ์พริกชี) มีธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อแมลงศัตรู 
สอดคล้องกับรายงานของ Zhou และ Carter (2007) ซึ่งรายงานว่าปริมาณไนโตรเจนสะสมในใบของพริกมีผลต่อ
การเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของเพลี้ยอ่อน นอกจากนี้  วิกันดา (2557) รายงานว่าสีของใบพริกมีผลต่อการ
ดึงดูดเพลี้ยอ่อน โดยเพลี้ยอ่อนจะดึงดูดต่อพริกที่สีใบมีค่าความสว่างสูง และมีระดับความเข้มของสีเหลืองมาก  

เมื่อพจิารณาถึงเปอร์เซ็นต์และระดับความรุนแรงในการเกิดโรคแอนแทรคโนสพบว่าผลพริกสุกที่มีสีแดง
จะมีเปอร์เซนต์การเข้าท าลายของโรคแอนแทรคโนสมากกว่าพริกที่มีสีเขียว สอดคล้องกับ Adikaramet al. 
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(1982)  ได้รายงานไว้ว่า เชื้อสาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริกมีการเข้าท าลายแบบแฝงในผลพริกสีเขียวที่ยังไม่สุก 
โดยสปอร์ของเชื้อราหลังจากงอกบนผิวพริก จะสร้าง appressorium แล้วเชื้อจะหยุดการเจริญ จนกระท่ังผลพริก
เริ่มสุกเชื้อราสามารถเจริญต่อไปได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากผลพริกสร้างสร้าง phytoalexin ซึ่งเป็นพิษต่อเชื้อรา คือ 
capsicannol ซึ่งความเข้มข้นของสาร capsicannol ในผลสุกต่ ากว่าผลที่ไม่สุก เมื่อผลสุกมากขึ้นระดับความ
เข้มข้นของสาร capsicannol ลดลง จนไม่เพียงพอต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา ส่งผลให้พริกแสดงอาการของ
โรคมากขึ้น โดยในแต่ละช่วงระยะการเจริญเติบโต ระดับความรุนแรงในการเกิดโรคจะต่างกัน โดยพบว่าในช่วง
ปลายฤดูเก็บเกี่ยวจะพบปัญหาการระบาดของโรคแอนแทรคโนสมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในช่วงแรก
เกษตรกรมีการบ ารุงรักษาต้นพริก ท าให้ความอุดมสมบูรณ์สูงเชื้อราเข้าท าลายได้น้อย ในช่วงปลายฤดูเก็บเก่ียว
เกษตรกรขาดการดูแลรักษา โดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยท าให้พืชขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้เชื้อเข้าท าลายได้ง่าย
นอกจากนีช้่วงเวลาดังกล่าวอาจมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเข้าท าลายของเชื้อ ซ่ึงศักดิ์ (2537) ไดร้ายงานไว้
ว่า เชื้อรา C. capsici เจริญเติบโตได้ดี และเข้าท าลายพืชได้มากในช่วงอุณหภูมิ 28 – 30 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ์ 95 % ขึ้นไป หากมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน โรคจะพัฒนาอาการได้อย่างรวดเร็ว 

การศึกษาช่วงเวลาในการระบาดของแมลงวันผลไม้ และเพลี้ยไฟโดยการติดกับดักกาวเหนียว พบว่า
ปริมาณของแมลงวันผลไม้พบมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม  ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็นช่วงที่พริกสุกและเก็บผลผลิตได้ ประกอบกับสภาพแวดล้อมในช่วงดังกล่าว มีอุณหภูมิ และความชื้น
สัมพัทธ์เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต    หลังจากนั้นปริมาณของแมลงวันผลไม้จะค่อยๆ ลดลง (ภาพที่ 2)  อาจเป็น
เพราะเกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัด  ในขณะที่การระบาดของเพลี้ยไฟพบในช่วงเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์  ทั้งนี้อาจเนื่องจากมาจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญของ
เพลี้ยไฟ (ภาพท่ี 3)  

 
 

 
 

ภาพที ่2 จ านวนประชากรแมลงวันผลไม้ Bactrocera sp. ในแปลงปลูกพริกที่พบบนกับดักกาวเหนียว ปี 2558 
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ภาพที ่3  จ านวนประชากรเพลี้ยไฟ Scirtothrips sp. ในแปลงปลูกพริกที่พบบนกับดักกาวเหนียว ปี 2558 
 
 เมื่อพิจารณาถึงระบบการปลูกพริกในพ้ืนที่ จ.ตรัง ในปี 2558 พบว่าการระบาดของโรคใบด่างซึ่งมีสาเหตุ
จากเชื้อไวรัสค่อนข้างสูง ทั้งนี้เนื่องมาจากในพ้ืนที่ปลูกพริก จ.ตรัง มีการปลูกแตงกวาก่อนการปลูกพริก  หรืออยู่
ใกล้แปลงแตงกวา ซึ่งพบปัญหาใบด่างในแตง เป็นไปได้ว่าแมลงพาหะน าโรคไวรัสสามารถแพร่กระจายมายังแปลง
ปลูกพริก ส่งผลให้พบอาการใบด่างสูง นอกจากนี้ระบบการปลูกพริกที่มีการปลูกพืชแซม โดยมีศัตรูพืชชนิด
เดียวกันก็มีผลท าให้การระบาดของศัตรูพริกรุนแรงขึ้น ในบางแปลงมีการปลูกผักตระกูลกะหล่ า ระหว่างแถวพริก 
ซึ่งมีการระบาดของหนอนกระทู้ผัก เมื่อเก็บผลผลิตของพืชตระกูลกะหล่ าหมด หนอนกระทู้ผักขาดอาหาร จึงเข้า
ท าลายพริกแทน 

จากการส ารวจครั้งนี้จะพบว่าเปอร์เซ็นต์การเกิดโรครากเน่าโคนของพริกที่เกิดจากเชื้อ Sclerotium และ
โรคเหี่ยวเหลืองที่เกิดจาก Fusarium จะพบเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละระยะของพืช ทั้งนี้อาจมีสาเหตุ
เนื่องมาจากเชื้อรา Sclerotium และ เชื้อรา Fusarium เป็นเชื้อราที่อยู่ในดิน การจัดการโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
ในดินมีข้อจ ากัดค่อนข้างมาก ท าให้เปอร์เซ็นต์การแพร่ระบาดเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  ประกอบกับการจัดการของเกษตรกร
ที่นิยมถอนต้นที่เป็นโรคทิ้งในแปลง และในช่วงฤดูฝนซึ่งมีน้ ามากท าให้โรคแพร่ระบาดได้มากขึ้น นอกจากนี้โรค
แอนแทรคโนสซึ่งเป็นโรคที่ส าคัญในพริกก็มีเปอร์เซ็นต์ และระดับความรุนแรงของโรคเพ่ิมมากขึ้นไปในทิศทาง
เดียวกันตามช่วงระยะการปลูกของพืช  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเกษตรกรไม่นิยมเก็บผลพริกที่เป็นโรคทิ้งนอกแปลง 
เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้การระบาดของโรคแอนแทรคโนสรุนแรงขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศที่มีฝน
ตกและความชื้นสัมพัทธ์สูง เหมาะสมกับการแพร่ระบาดของโรค  สอดคล้องกับรายงานของ    สหรัตถ์  (2553) ซึ่ง
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ได้ กล่าวว่า อุณหภูมิเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ เช่น การระบาดของโรคราแป้ง มักระบาดในอุณหภูมิต่ า  
นอกจากนี้ระยะการเจริญเติบโตของพืชก็เป็นตัวกระตุ้นให้ศัตรูพืชแต่ละชนิดเข้าท าลาย ระยะปลูก การปลูกพืชที่
ชิดเกิดไป  สภาพพ้ืนที่ปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่แตกต่างกัน มีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืช ถ้าพืช
อ่อนแอจะง่ายต่อการเข้าท าลายของศัตรูพืช  นอกจากนี้ศัตรูธรรมชาติ ตัวห้ า ตัวเบียน และการจัดการของ
เกษตรกรเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่มีผลต่อการระบาด เช่น การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากในระยะกล้าท าให้
ศัตรูพืชเข้าท าลาย 
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ศัตรูธรรมชาติที่พบในแปลงเกษตรกรที่ปลูกพริกในพื้นที่ จ.ตรัง 
 ด้วงเต่าตัวห้ า  แมงปอ แมลงช้างปีกใส แตนเบียน แมลงวันขายาว  แมงมุม  แมลงหางหนีบ  
 
ตารางที่ 3 วัชพืชที่พบในแปลงพริกจังหวัดตรัง 

เกษตกร วัชพืช 
1. นายทวน พรหมจันทร์ Cyperushaspa( ก ก ท ร า ย )  Mimosapudica L. ( ไ ม ย ร า บ ห น า ม ) 

Melochiacorchorfolia L. (เซง่ใบมน) Echinochloacolona (L.) Link 
 (หญ้านกสีชมพู) Heliotropiumindicum L. (หญ้างวงช้าง) Physolis minima 
L.(โทงเทง) Ludwigiahyssopifolia (G.Don) Exell (เทียนนา) Eleusineindica 
(L.) Gaertn. (หญ้าตีนกา) Digitariaciliaris (Retz.) Koel. (หญ้าตีนนก) 
Corchorusolitorius (ปอวัชพืช) 

2. นายสมาน ยอมใหญ่ Ludwigiahyssopifolia (G.Don) Exell(เทียนนา) Physolis minima(โทงเทง) 
Echinochloacolona (L.) Link (หญ้านกสีชมพู) Eleusineindica (L.) Gaertn. 
(หญ้าตีนกา) Digitariaciliaris (Retz.) Koel. (หญ้าตีนนก) Chlorisbarbata Sw. 
(หญ้ ารังนก) Cyperus sp. (กก) Praxelisclematidea (Griseb.)R.M.King& H. 
Rob. (สาบม่วง) Scopariadulcis L. (กระต่ายจาม)  
Fimbristylis sp. (หนวดปลาดกุ)  Porturacaoleracea L. (ผกัเบีย้ใหญ่)  
Amaranthusviridis L. (ผกัโขม) 

3. นายตะการ หมานหลู Praxelisclematidea (Griseb.)R.M.King& H. Rob. (สาบม่วง)  
Ludwigiahyssopifolia (G.Don) Exell (เทียนนา)   
Fimbristylis sp. (หนวดปลาดกุ)  AsystasiaintrusaBlume (บาหยา) 

4. นายวิวัฒน์ รงค์รัตน์ Echinochloacolona (L.) Link (ห ญ้ า น ก สี ช ม พู )  Ludwigiahyssopifolia 
(G.Don) Exell ( เ ที ย น น า )  HeliotropiumindicumL. ( ห ญ้ า ง ว ง ช้ า ง ) 
Fimbristylissp. (ห น ว ด ป ล า ดุ ก )  Amaranthusviridis L.(ผั ก โข ม )  Mimosa 
pudica L. ( ไ ม ย ร า บ ห น า ม )  Scopariadulcis L. ( ก ร ะ ต่ า ย จ า ม )
Passiflorafoetida L. (กะทกรก) Cleome rutidosperma DC. (ผักเสี้ยนดอก
ม่วง) PhyllanthusamarusSchumach. &Thonn. (ลูกใต้ใบ) 

5. นายสมศักดิ์ ยอมใหญ่ PhyllanthusamarusSchumach. &Thonn. (ลูกใต้ใบ) Praxelisclematidea 
(Griseb.)R.M.King& H. Rob. (สาบม่วง)  Echinochloacolona (L.) Link (หญ้า
นกสีชมพู) Digitariaciliaris (Retz.) Koel.(หญ้ าตีนนก) Cyperusirria L. (กก
ทราย) Physolis minima L.(โทงเทง) Ludwigiahyssopifolia (G.Don) Exell 
(เทียนนา) Melochiacorchorfolia L. (เซง่ใบมน) 



25 
 

 

 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างปัญหาศัตรูพริกที่พบในแปลง จ.ตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. นายกมลศักดิ์  
จันทรังสิกุล 

Praxelisclematidea (Griseb.)R.M.King& H. Rob. (สาบม่วง) 
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9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
การศึกษาการระบาดของศัตรูพริกในพ้ืนที่ อ.หาดส าราญ และ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง พบว่าในแต่ละช่วง

เจริญเติบโตของพริก ตั้งแต่เพาะกล้า หลังย้ายกล้าถึงออกดอก  ออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยว และปลายฤดูเก็บเกี่ยว   
พบการระบาดของศัตรูพริกในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของพืชต่างกัน และระดับความรุนแรงในการระบาดของ
ศัตรูพริกต่างกัน โดยในช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวพบศัตรูพืชมากที่สุด โดยพบว่าในพ้ืนที่ อ.หาดส าราญ มีจ านวนชนิด
ของศัตรู และความรุนแรงในการระบาดของศัตรูพริกมากกว่าในพื้นที่ อ.ปะเหลียน โดยพบการระบาดของเพลี้ยไฟ  
เพลี้ยอ่อนไรขาว  หนอนกระทู้ผัก   หนอนเจาะสมอฝ้าย แมลงหวี่ขาวเพลี้ยหอย โรคเหี่ยวเหลือง(Fusarium sp.)  
โรคเหี่ยวเขียว (Ralstonia sp.) โรครากเน่าและโคนเน่า (Sclerotiumsp.) อาการใบด่างจากเชื้อไวรัส  ยอดเน่า 
ใบจุดตากบ  และโรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum  sp.)  ในช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวจะพบปัญหาการระบาด
ของโรคแอนแทรคโนสรุนแรงในทุกพ้ืนที่  นอกจากนี้ในพ้ืนที่ อ.หาดส าราญ  พบการท าลายร่วมกันระหว่างเชื้อ  
Fusarium sp. และ Sclerotium sp. ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การตายของพริกสูง  การศึกษาช่วงเวลาการระบาดของ
แมลงวันผลไม้ (Bactrocera sp.)  และเพลี้ยไฟพบว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน -กรกฏาคม พบการระบาดของ
แมลงวันผลไม้มากท่ีสุด  และในช่วงเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ พบการระบาดของเพลี้ยไฟมากท่ีสุด  อย่างไรก็ตาม
สภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ก็เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงในการระบาดของศัตรูพืช ระยะการ
เจริญเติบโตของพืชก็เป็นตัวกระตุ้นให้ศัตรูพืชแต่ละชนิดเข้าท าลาย ระยะปลูก    สภาพพ้ืนที่ปลูก ความอุดม
สมบูรณ์ของดินที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ศัตรูธรรมชาติ ตัวห้ า    ตัวเบียน นอกจากนี้การ
จัดการของเกษตรกรเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่มีผลต่อการระบาด เช่น การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากใน
ระยะกล้าท าให้ศัตรูพืชเข้าท าลาย 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ไดข้้อมูลการระบาดศัตรูพริกส าหรับใช้ในการเฝ้าระวัง และวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ส าหรับแนะน าโดย

กรมวิชาการเกษตร  สถาบันการศึกษา และเกษตรกรสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 
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13.  ภาคผนวก 
ตารางผนวกท่ี 1 ปริมาณแมลงวันทองที่ติดกับดักกาวเหนียวในแปลงเกษตรกรที่ปลูกพริกในพื้นที่ อ.หาดส าราญ 
และ อ.ปะเหลียน จ.ตรังปี 2558 

 

เกษตรกร ปริมาณแมลงวันทองท่ีพบในแต่ละเดือน (ตัว) 
 พย. ธค. มค. กพ. มิย. กค. สค. 

นายทวน  พรหมจันทร์ 31 27 15     
นายสมาน  ยอมใหญ่ 22 16 17 11    
นายตะการ  หมานหลู 31 27 39 39    
นายวิวัฒน์  รงค์รัตน์ 21 17 15 12    
นายสมศักดิ์  ยอมใหญ่     84 55 50 
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นายกมลศักดิ์  จันทรังสี     79 61 64 
ตารางผนวกที่ 2 ปริมาณเพลี้ยไฟที่ติดกับดักกาวเหนียวในแปลงเกษตรกรที่ปลูกพริกในพ้ืนที่ อ.หาดส าราญ และ  
                    อ.ปะเหลียน จ.ตรังปี 2558 

 

เกษตรกร ระดับของเพลี้ยไฟที่พบในแต่ละเดือน 
 พย. ธค. มค. กพ. มิย. กค. สค. 

นายทวน  พรหมจันทร์ 1 2 2     
นายสมาน  ยอมใหญ่ 1 2 5 5    
นายตะการ  หมานหลู 1 1 4 5    
นายวิวัฒน์  รงค์รัตน์ 1 1 5 5    
นายสมศักดิ์  ยอมใหญ่     3 1 1 
นายกมลศักดิ์  จันทรังสี     4 2 1 
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ที่มา : สถานีตรวจอากาศจังหวัดตรัง, 2559 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด-ต่ าสุด และความชื้นสัมพัทธ์ ปี 2548-2556 ของจังหวัดตรัง 
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แบบฟอร์มส ารวจศัตรูพืช 
          ข้อมูลจากการส ารวจ 
          ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
I  ข้อมูลแปลง 

1. ต าแหน่งที่ตั้ง /พิกัดภูมิศาสตร์ 
............................................................................................................................. ....................................... 
2. เจ้าของแปลง (ชื่อ / ที่อยู่ ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
3. แผนที่ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
II  ข้อมูลศัตรูพืช 

1. ชนิดพืช 
............................................................................................................................. ....................................... 
2. พ้ืนที่ /ความยาวแปลง หรือแนวส ารวจที่ท าการประเมิน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
3. บรรยายถิ่นที่อยู่ของพืช (ลักษณะพืชที่ขึ้นบริเวณนั้น, ชนิดของดิน ทราย/ร่วน/เหนียว) 
................................................................ ...................................................................................................  
4. ชนิดของศัตรูพืชที่พบ และระยะของศัตรู (กรณีของแมลงระบุ : หนอน / ดักแด้ / ตัวเต็มวัย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ระยะการเจริญเติบโตของพืชที่พบศัตรูเข้าท าลาย (ระยะต้นกล้า / ออกดอก / ให้ผลผลิต) 
............................................................................................................................. ...................................... 
6. ลักษณะการท าลายของแมลง / ลักษณะอาการของโรค 
............................................................................................................................. ..................................... 
7. ความเสียหาย / ระดับความรุนแรงในการเข้าท าลาย 
............................................................................................................................. ...................................... 
8. ศัตรูธรรมชาติที่พบ (ตัวห้ า / ตัวเบียน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
9. สภาพดินฟ้าอากาศ 
............................................................................................................................. ........................................ 
10. การจัดการในแหล่งส ารวจ (การให้น้ า / การใช้สารเคมี / การปลูกผสมผสาน ฯลฯ) 
.............................................................................................................................. ...................................... 
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III  ข้อมูลอื่นๆ ที่ได้จากการสังเกตในแปลง (ขวดสารเคมีที่พบในแปลง ฯลฯ) และข้อคิดเห็น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        ผู้บันทึกข้อมูล.............................................. 
        วันที่........................................................... 


