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7. บทคัดย่อ 
 การทดสอบหารูปแบบการปลูกพืชร่วมในระบบการปลูกผักกาดขาวอินทรีย์เพ่ือป้องกันก าจัด

หนอนใยผักในจังหวัดเชียงใหม่ ในพ้ืนที่อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม 
2556 ถึงเดือนกันยายน 2558 แบบ RCB มี 5 กรรมวิธี มี 4 ซ้ า ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ปลูกผักกาดขาวเป็นพืชหลัก
โดยปลูกผักกาดหัวล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน กรรมวิธีที่ 2 ปลูกผักกาดขาวเป็นพืชหลักโดยปลูกผักกาดหัวแซม
กระจายในแปลง กรรมวิธีที่ 3 ปลูกผักกาดขาวเป็นพืชหลักโดยปลูกผักกาดหัวสลับแถวแปลง  กรรมวิธีที่ 4 
ปลูกเฉพาะผักกาดขาว ไม่ปลูกพืชกับดัก กรรมวิธีที่  5 ปลูกเฉพาะผักกาดหัว ไม่ปลูกพืชกับดัก ผลการ
ด าเนินการพบว่าในช่วงระยะเวลาที่ท าการทดสอบไม่พบการระบาดของหนอนใยผักแต่พบว่าผักกาดหัวมี
ศักยภาพเป็นพืชกับดักของด้วงหมัดผัก การประเมินผลการใช้พืชกับดักในแปลงพบว่าค่าเฉลี่ยของประชากร
ด้วงหมัดผักมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ และพบเข้าท าลาย
มากที่สุดในช่วงที่ผักกาดหัว (พืชกับดัก) ออกดอก  



    
Abstract 

Experiment was conducted test patterns cropping systems in growing organic to Chinese 
Cabbage eliminate to Control  Diamond back Moth Larvae. In Doi Saket Chiangmai Province 
During the period July 2013 to September 2015 in a Experimental design was RCB with 4 
treatments with 5 replications . The creators of the first planting as the main crop by 
planting Chinese Cabbage head around to all four sides and test patterns cropping by 
Chinese radish , the creators of two grown Chinese Cabbage is the main crop by planting, 
Chinese radish Sam distributed in the conversion process, the three grown Chinese Cabbage 
plants . The main planting alternate rows of Chinese Cabbage heads conversion process that 
only four planting Chinese Cabbage. Trap crops are planted by Chinese radish , the creators 
of the five heads of Chinese Cabbage. Do not trap crops the results showed that the 
duration of the test found the outbreak of the Diamond back Moth Larvae, but the cabbage 
head is a potential trap crop of vegetables, flea beetles . Evaluation of the use of trap crops 
on plots show that the average population of flea beetles vegetables differences are 
statistically significant at a confidence level of 95 percent, and destroyed most of the 
Chinese radish (plant Trap ), flowering 
8. ค าน า 

ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ เป็นระบบเกษตรกรรมแบบองค์รวม ที่มุ่งหมายในการปกป้องดูแลพืชให้มี
ความแข็งแรงทนทานต่อศัตรูและสภาพแวดล้อมมากกว่าการขจัดปัญหาหรือศัตรู เน้นการผลิตพืชให้มีความ
ปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และมีความเป็นธรรมในสังคม การผลิตพืชอินทรีย์จึง
ต้องมีความระมัดระวังในการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ไม่เป็นอันตราย และเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต
พืชอินทรีย์ หลักการปฏิบัติที่ส าคัญคือปรับปรุงดินให้สมบูรณ์ ใช้พันธุ์พืชต้านทาน/ทนทาน และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนปลูกพืชในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม หรือปรับองค์ประกอบแวดล้อมให้มี
เอ้ืออ านวยมากที่สุด และมีความจ าเป็นต้องใช้สารหรือเชื้อปฏิปักษ์และหรือการปล่อยศัตรูธรรมชาติบางชนิด 
เพ่ือช่วยควบคุมปริมาณศัตรูพืชให้อยู่ในระดับเศรษฐกิจ  ปัจจุบันการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในภูมิภาค
ต่าง ๆ น้อยรายที่จะผลิตพืชได้ผลดีจนเป็นที่น่าพอใจ โดยมีความยั่งยืนและผลิตเป็นการค้าได้ผลิตผลที่
สม่ าเสมอตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผักที่มีความต้องการบริโภคในปริมาณมากเป็นประจ าวัน และมี
ปัญหาศัตรูพืชมากที่สุด จากการติดตามศึกษาแนวทางการปฏิบัติในการจัดระบบการปลูกพืชอินทรีย์ของ
เกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ ของประเสริฐ(2550) พบว่าแนวทางของนางสมหมาย หนูแดง จากไร่ทนเหนื่อย อ าเภอ
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ได้ใช้กระบวนการผลิตพืชผักอินทรีย์ผสมผสานแบบผสมผสานทั้งฟาร์มในพ้ืนที่
ประมาณ 50 ไร่ โดยสามารถผลิตผลิตผลออกตลาดอย่างสม่ าเสมอ และได้รับมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์
มาตรฐานประเทศไทยจากกรมวิชาการเกษตร และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (มกท.) โดยหน่วยงานรับรอง



มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (IOAS) ได้ใช้ฟาร์มดังกล่าวเป็นสถานที่การตรวจประเมินระบบงานการตรวจ
รับรองหน่วยรับรอง (Certified Body) ประจ าปีของส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยด้วย ซึ่งในการปลูก
พืชผักอินทรีย์ในฟาร์มดังกล่าวได้ใช้วิธีการปลูกพืชแบบผสมผสาน อาทิ การปลูกปอเทืองแซมไว้ในแปลงผัก 
ปลูกผักกาดหอมแซมผักกาดขาว/ผักกาดกวางตุ้ง/แครอท ปลูกปอเทืองแฝกไว้ในด้านข้างร่องถั่วฝักยาว และ
ภูมิปัญญาของนางสมหมาย พบว่า ผักขม เป็นพืชที่แมลงด้วงหมัดผักชอบกินและเป็นพืชล่อแมลง (Trap crop) 
ได้ดีในแปลงผลิตผักกวางตุ้ง รวมทั้งการใช้ปอเทืองเพ่ือการล่อหนอนศัตรูผัก  (ไม่ได้ระบุชนิด) และในกลุ่มของ
เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย หรือในเครือข่ายของสันติอโศกใช้หลักการปลูกพืชไร้สารพิษหรือ
พืชอินทรีย์ โดยปลูกพืชผักหลากหลายชนิดในแปลง ได้ใช้หลักการที่ว่า “ปรุงดินให้ดี แต่ถ้าดินยังดีไม่พอต้อง
ปลูกหลากหลาย” และได้ปลูกดาวเรืองและดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ไว้รอบ ๆ แปลงผัก  และจากการศึกษาของ
รัตนา (2542)ได้ศึกษาชนิดของแมลงศัตรูพืชและปริมาณการท าลายเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมการปลูกผักใน
ระบบการปลูกพืชผสมผสาน โดยศึกษาพืชผัก 8 ชนิด ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ 
มะเขือเปราะ แตงกวา และพริก พบว่า แปลงผักระบบผสมผสานมีความหลากหลายของชนิดแมลงมากกว่า
แปลงที่ใช้สารเคมี โดยเฉพาะแมลงห้ าและเบียน ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยส าคัญในการควบคุมการระบาดของแมลง 
ได้พบด้วงดิน ด้วงก้นกระดก แมลงวันดอกไม้ แมงมุมและแตนเบียนโคตีเซีย (Cotesia) อย่างไรก็ดี นัก
นิเวศวิทยามีความเห็นพ้องกันว่า การเพ่ิมความหลากหลายและซับซ้อนในระบบนิเวศจะก่อให้เกิดความ
เสถียรภาพในระบบนิเวศนั้น ๆ และจะไม่เกิดการระบาดของศัตรูพืช (Elton, 1958 ; Odum, 1964 ; 
Pimentel, 1961) การเกษตรในระบบการปลูกพืชผสมผสาน ใช้หลักการเน้นสร้างความหลากหลายของชนิด
พืชและสัตว์ในระบบนิเวศเกษตร เพ่ือท าให้เกิดการสมดุล มีการศึกษาถึงการปลูกพืชชนิดอ่ืนร่วมกับพืชหลัก 
ซึ่งส่งผลดีท าให้มีแมลงศัตรูธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึนทั้งชนิดและปริมาณและยังท าให้มีแมลงศัตรูพืชลดน้อยลงด้วย 
(Kenny and Chapmann, 1988 ; Wiech and Wnuk, 1991) แสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมความหลากหลายของ
ชนิดพืชที่ปลูกจะลดความรุนแรงของการระบาดของแมลงศัตรูพืช  จึงสมควรศึกษาระบบการปลูกพืชร่วมกับ
พืชเศรษฐกิจหลักใน 3 กลุ่ม กล่าวคือ 1) กลุ่มพืชผัก   ได้แก่ พืชตระกูลกะหล่ า(คะน้า กวางตุ้ง บล็อคโคลี่) 
ตระกูลถั่ว (ถั่วฝักยาว) แตง (แตงกวาและแตงโม) และมะเขือเทศ 2) กลุ่มสมุนไพรเครื่องเทศ ได้แก่ พริก  หอม 
กระเทียม ผักชี ผักคึ่นช่าย กะเพรา โหระพา และ แมงลัก และพืชผักสมุนไพรบางชนิด 3) กลุ่มพืชไร่ (งา 
ทานตะวันถั่วเขียวและถั่วลิสง) ทั้งนี้จะได้ศึกษาการใช้การควบคุมแมลงโดยชีวะวิธีเป็นตัวเปรียบเทียบ อย่างไร
ก็ดี จะได้ศึกษาการป้องกันก าจัดโรคพืชร่วมไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากโรคพืช จัดเป็นศัตรูพืชที่มีความส าคัญ  
ก่อให้เกิดผลเสียหายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โรคพืชสามารถท าความเสียหายแก่พืชปลูก ตั้งแต่ระยะเริ่ม
เพาะปลูกจนกระทั่งถึงระยะเก็บเกี่ยว การควบคุมโรคพืชมีหลายวิธี แต่เกษตรกรส่วนใหญ่มักเลือกใช้วิธีการ
ควบคุมโรคพืชโดยใช้สารเคมี เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และได้ผลรวดเร็ว ซึ่งผลจากการใช้สารเคมีที่ไม่ถูก
วิธี หรือใช้มากจนเกินไป ส่งผลเสียตามมาหลายประการ เช่น เกิดการดื้อยาของเชื้อโรค มีสารตกค้างในผลิตผล 
ตลอดจนเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีในสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดผลเสียโดยตรงต่อผู้ใช้ได้แก่ตัว
เกษตรกรเอง และผู้บริโภค นอกจากนี้โดยทางอ้อม ส่งผลถึงการกีดกันทางการค้า เนื่องมาจากภายใต้เงื่อนไข
ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) สินค้าทางการเกษตรที่จะส่งไปขายยังประเทศคู่ค้าจะต้องมีความ



ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ดังนั้น การควบคุมโรคพืชโดยชีวะวิธี จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่มีบทบาทส าคัญต่อการ
ควบคุมโรคพืชทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือลดปัญหาจากการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชดังกล่าวที่นับวัน
จะเพ่ิมปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะน าจุลินทรีย์  ซึ่ง
เรียกว่า    “ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ (antagonist) “  ในธรรมชาติมาควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช และในปัจจุบันก็เป็น
ที่ยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีโอกาสสูงในการน าไปเป็นกลยุทธ์ป้องกันก าจัดโรคพืช เนื่องจากมีการน าไปใช้อย่าง
ได้ผลดีและสามารถพัฒนาเป็นการค้าได้หลายชนิด เช่น ในประเทศออสเตรเลียได้พัฒนาใช้เชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ในทางการค้าส าเร็จเป็นครั้งแรก โดยใช้เชื้อ Agrobacterium radiobecter K84 ที่เป็นพวกซาโปร
ไฟท์ไปควบคุมโรคปุ่มปมของพืชที่เกิดจากเชื้อ A. tumefaciens  แบคทีเรียแบคทีเรียกลุ่ม Pseudomonads 
ชนิดสร้างสารเรืองแสง มีความสามารถในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคที เรียที่ติดไปกับดิน ซึ่ง
เป็นเชื้อโรคพืชที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชอย่างมาก  หรือแบคทีเรีย Bacillus หลายชนิดมีรายงานว่า มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อโรคได้เช่นเดียวกับ  Pseudomonads ชนิดสร้างสารเรืองแสงในพืชหลายชนิด 
ทั้งสภาพเรือนปลูกพืชทดลองและแปลงทดลอง (นิพนธ์, 2538)  ในประเทศไทย ได้มีการศึกษาวิจัยการน า
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์มาใช้ในการควบคุมโรคพืชและสามารถพัฒนาจนได้เป็นสารชีวินทรีย์หลายชนิด ที่ใช้ในการ
ควบคุมศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบได้กับสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เช่น ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ท าการผลิตผงเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์  Bacillus subtilis  สายพันธุ์ CH4 ใช้ใน
การป้องกันและควบคุมโรคพืชที่ เกิดจากเชื้อรา และแบคที เรียหลายชนิด ได้แก่  Alternaria spp. 
Phytophthora palmivora Fusarium spp. Rhizoctonia sp. Cercospora spp.  Acrocylindrium 
oryzae  Erwinia spp.  Pyricularia oryzae Colletotrichum spp. Ralstonia solanacearum แ ล ะ
Xanthomonas campestris ( www.rdi.ku.ac.th/ kasetresearch52/04-plant/.../plant_00.html) 
นอกจากนี้มีชีวินทรีย์บางชนิดสามารถผลิตเป็นการค้าแล้ว เช่น แบคทีเรีย Bacillus subtilis ใช้ในการควบคุม
โรคกาบใบแห้งในข้าวหรือโรคที่เกิดจากเชื้อราในดินของพืชเศรษฐกิจหลายชนิด การน าจุลินทรีย์ปฏิปักษ์มาใช้
ในการควบคุมโรค จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดโรคพืช  เพ่ื อลด
สารตกค้างหรือใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์ 
9. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
- กล้องถ่ายรูป 
- สมุดบันทึก 
- แว่นขยาย 
- สวิงโฉบแมลง 
- กับดักพลาสติกสีเหลือง 
- กาวเหนียวดักแมลง 
- พลั่วสนาม 
- ถุงพลาสติกเก็บตัวอย่างพืช และเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่น 

http://www.rdi.ku.ac.th/


- ถุงเพาะช าต้นพืช 
- ถาดหรือกระบะและกระถางเพาะกล้าไม้ 
- ดินผสมเพาะช ากล้าไม้ 
- โรงเรือนเพาะช าชั่วคราวหลังคาพลาสติก/ซาแลน 
- เมล็ดพันธุ์พืช ได้แก่ ผักกาดขาว ผักกาดหัว และชนิดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
- ปุ๋ยอินทรีย์ วัสดุปรับปรุงดินชนิดต่างๆ ได้แก่ โดโลไมท์ ยิบซั่ม ขี้เถ้าแกลบ/ขี้เถ้าไม้ ฯลฯ  
- วัสดุคลุมดินชนิดต่างๆ ได้แก่ ฟางข้าว เศษหญ้า  
- ตาข่ายพลางแสงสีฟ้า และตาข่ายป้องกันสัตว์เลี้ยง 
- วัสดุอุปกรณ์การให้น้ า และวัสดุอ่ืนๆ ที่จ าเป็นอาทิ ป้ายแปลง เครื่องมือการเกษตรต่างๆ 

วิธีการ 
ปี 2556 (แปลงผักกาดขาว) 

แบบ RCB มี 5 กรรมวิธี มี 4 ซ้ า ดังนี้     
กรรมวิธีที่ 1 ปลูกผักกาดขาวเป็นพืชหลักโดยปลูกผักกาดหัวล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน จ านวน 4 
แปลง ขนาดแปลง 1x6 เมตร 
กรรมวิธีที่ 2 ปลูกผักกาดขาวเป็นพืชหลักโดยปลูกผักกาดหัวแซมกระจายในแปลง จ านวน 4 แปลง 
ขนาดแปลง 1x6 เมตร 
กรรมวิธีที่ 3 ปลูกผักกาดขาวเป็นพืชหลักโดยปลูกผักกาดหัวสลับแถวแปลง จ านวน 4 แปลง ขนาด
แปลง 1x6 เมตร 
กรรมวิธีที่ 4 ปลูกเฉพาะผักกาดขาว ไม่ปลูกพืชกับดัก จ านวน 4 แปลง ขนาดแปลง 1x6 เมตร 
กรรมวิธีที่ 5 ปลูกเฉพาะผักกาดหัว ไม่ปลูกพืชกับดัก จ านวน 4 แปลง ขนาดแปลง 1x6 เมตร 

ปี 2557 (แปลงผักกาดขาว) 
แบบ RCB มี 5 กรรมวิธี มี 5 ซ้ า ดังนี้     
กรรมวิธีที่ 1 ปลูกผักกาดขาวเป็นพืชหลักโดยปลูกผักกาดหัวล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน จ านวน 5 
แปลง ขนาดแปลง 1x6 เมตร 
กรรมวิธีที่ 2 ปลูกผักกาดขาวเป็นพืชหลักโดยปลูกผักกาดหัวแซมกระจายในแปลง จ านวน 5 แปลง 
ขนาดแปลง 1x6 เมตร 
กรรมวิธีที่ 3 ปลูกผักกาดขาวเป็นพืชหลักโดยปลูกผักกาดหัวสลับแถวแปลง จ านวน 5 แปลง ขนาด
แปลง 1x6 เมตร 
กรรมวิธีที่ 4 ปลูกเฉพาะผักกาดขาว ไม่ปลูกพืชกับดัก จ านวน 5 แปลง ขนาดแปลง 1x6 เมตร 
กรรมวิธีที่ 5 ปลูกเฉพาะผักกาดหัว ไม่ปลูกพืชกับดัก จ านวน 5 แปลง ขนาดแปลง 1x6 เมตร 

ปี 2558 (แปลงผักกาดขาว) 
แบบ RCBD มี 4 กรรมวิธี มี 5 ซ้ า ดังนี้     
กรรมวิธีที่ 1 ปลูกผักกาดหัวก่อนผักกาดขาว 2 สัปดาห์ จ านวน 5 แปลง ขนาดแปลง 1x6 เมตร 



กรรมวิธีที่ 2 ปลูกผักกาดหัวก่อนผักกาดขาว 3 สัปดาห์ จ านวน 5 แปลง ขนาดแปลง 1x6 เมตร 
กรรมวิธีที่ 3 ปลูกผักกาดหัวก่อนผักกาดขาว 4 สัปดาห์ จ านวน 5 แปลง ขนาดแปลง 1x6 เมตร 
กรรมวิธีที่ 4 ปลูกผักกาดหัวและผักกาดขาวพร้อมกัน จ านวน 5 แปลง ขนาดแปลง 1x6 เมตร 

เวลาและสถานที่ 
ด าเนินการทดลองเมื่อ กรกฎาคม 2556 - กันยายน 2558 สถานที่ใช้ในการทดลองอยู่ในพ้ืนที่ อ าเภอ 

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

10. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ปี 2556 (ผักกาดขาวเป็นพืชหลัก ผักกาดหัวเป็นพืชกับดัก) 
 การทดสอบรูปแบบการปลูกพืชร่วม พบว่าการปลูกพืชกับดักสลับแถวแปลง ท าให้ได้ผลผลิตเฉลี่ยของ
พืชหลักมากว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตาราง 1) และจ านวนแมลงที่พบไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตาราง 2) 
ตาราง 1 แสดงผลผลิตพืชปลูก 

กรรมวิธี ผลผลิต/1 

กรรมวิธีที่ 1 ปลูกผักกาดขาวเป็นพืชหลักโดยปลูกผักกาดหัวล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน  0.45b 

กรรมวิธีที่ 2 ปลูกผักกาดขาวเป็นพืชหลักโดยปลูกผักกาดหัวแซมกระจายในแปลง  0.44b 

กรรมวิธีที่ 3 ปลูกผักกาดขาวเป็นพืชหลักโดยปลูกผักกาดหัวสลับแถวแปลง  0.57a 

กรรมวิธีที่ 4 ปลูกเฉพาะผักกาดขาว ไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม) 0.52ab 

กรรมวิธีที่ 5 ปลูกเฉพาะผักกาดหัว ไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม 0.53ab 

/1 ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันตามด้วยอักษรที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

จากการสุ่มนับปริมาณแมลงศัตรูพืชในแปลงผักกาดขาว พบแมลงศัตรูพืช 4 ชนิด ดังนี้ จ านวน
ประชากรเฉลี่ยของหนอนใยผักในกรรมวิธีปลูกพืชกับดักล้อมรอบ แซมกระจาย สลับแถว ไม่ปลูกพืชกับดัก 
เท่ากับ 1.47 1.36 1.36 2.47 ตัว/ต้น ตามล าดับ หนอนกระทู้ผัก 0.06 0.00 0.00 0.00 ตัว/ต้น ตามล าดับ 
หนอนเจาะยอด 0.14 0.30 0.31 0.30 ตัว/ต้น ตามล าดับ และด้วงหมัดผัก 11.55 10.47 10.47 13.63 ตัว/
ต้น ตามล าดับ (ตาราง 2) ซึ่งเมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า จ านวนประชากรเฉลี่ยของหนอน
ใยผัก ในกรรมวิธีที่ 4 มีความแตกต่างกับกรรมวิธีอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จ านวนประชากรเฉลี่ยของ
หนอนกระทู้ผักและหนอนเจาะยอดทุกกรรมวิธีมีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และจ านวน



ประชากรเฉลี่ยของด้วงหมัดผักในผัก ในกรรมวิธีที่ 4 มีความแตกต่างกับกรรมวิธีอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยจ านวนประชากรแมลงศัตรูพืชในแปลงผักกาดขาว (จ านวนตัว/ต้น) 

ศัตรูพืช/กรรมวิธีที่ 
รูปแบบพืชกับดัก 

4. ไม่ปลูกพืชกับดัก 
1. ล้อมรอบ 2. แซมกระจาย 3. สลับแถว 

หนอนใยผัก 1.47b 1.36b 1.36b 2.47a 
หนอนกระทู้ผัก 
หนอนเจาะยอด 

0.06a 
0.41a 

0.00a 
0.30a 

0.00a 
0.31a 

0.00a 
0.30a 

ด้วงหมัดผัก 11.55b 10.47b 10.47b 13.63a 
ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางด้านแถว ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
ปี 2557 (ผักกาดขาวเป็นพืชหลัก ผักกาดหัวเป็นพืชกับดัก) 
 การทดสอบรูปแบบการปลูกพืชร่วม พบว่าผลผลิตในการปลูกพืชกับดักทุกรูปแบบไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตาราง 3)  

ตาราง 3 แสดงผลผลติพืชปลกู 
กรรมวิธี ผลผลิต/1 

       ผักกาดขาว ผักกาดหัว 

กรรมวิธีที่ 1 ปลูกผักกาดขาวเป็นพืชหลักโดยปลูกผักกาดหัว
ล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน 

7.66a 2.25a 

กรรมวิธีที่ 2 ปลูกผักกาดขาวเป็นพืชหลักโดยปลูกผักกาดหัว

แซมกระจายในแปลง 

3.52a 2.87a 

กรรมวิธีที่ 3 ปลูกผักกาดขาวเป็นพืชหลักโดยปลูกผักกาดหัว

สลับแถวแปลง 

0.88a 1.57a 

กรรมวิธีที่ 4 ปลูกเฉพาะผักกาดขาว ไม่ปลูกพืชกับดัก  6.62a 0.00a 

กรรมวิธีที่ 5 ปลูกเฉพาะผักกาดหัว ไม่ปลูกพืชกับดัก  0.00a 5.82a 

/1ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความ

เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 



จากการสุ่มนับปริมาณแมลงศัตรูพืชในแปลงผักกาดขาว พบแมลงศัตรูพืช 3 ชนิด ดังนี้ จ านวน
ประชากรเฉลี่ยของหนอนกระทู้ผัก พบในกรรมวิธีปลูกพืชกับดัก สลับแถว เท่ากับ 0.01 ตัว/ต้น ซึ่งไม่พบใน
กรรมวิธีอ่ืน หนอนเจาะยอด พบในกรรมวิธีไม่ปลูกพืชกับดัก เท่ากับ 0.01 ตัว/ต้น ซึ่งไม่พบในกรรมวิธีอ่ืน และ
ด้วงหมัดผัก 11.37 13.07 13.63 5.61 ตัว/ต้น ตามล าดับ (ตาราง 4) ซึ่งเมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทาง
สถิติพบว่า มีเพียงจ านวนประชากรเฉลี่ยของด้วงหมัดผักในผัก ในกรรมวิธีที่ 4 เท่านั้นที่มีความแตกต่างกับทั้ง 
3 กรรมวิธีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยจ านวนประชากรแมลงศัตรูพืชในแปลงผักกาดขาว (จ านวนตัว/ต้น) 

ศัตรูพืช/กรรมวิธีที่ 
รูปแบบพืชกับดัก 

4. ไม่ปลูกพืชกับดัก 
1. ล้อมรอบ 2. แซมกระจาย 3. สลับแถว 

หนอนกระทู้ผัก 
หนอนเจาะยอด 

0.00a 
0.00a 

0.00a 
0.00a 

0.01a 
0.00a 

0.00a 
0.02a 

ด้วงหมัดผัก 11.37a 13.07a 13.63a 5.61b 
ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางด้านแถว ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
ปี 2558 (ผักกาดขาวเป็นพืชหลัก ผักกาดหัวเป็นพืชกับดัก) 
 การทดสอบรูปแบบการปลูกพืชร่วม พบว่าผลผลิตในการปลูกพืชกับดักทุกรูปแบบไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตาราง 5)  
ตาราง 5 แสดงผลผลติพืชปลูก 

กรรมวิธี ผลผลิต (กรัม)/1 

ผักกาดขาว ผักกาดหัว 

กรรมวิธีที่ 1 ปลูกผักกาดหัวก่อนผักกาดขาว 2 สัปดาห์ 338.00a 420.00a 

กรรมวิธีที่ 2 ปลูกผักกาดหัวก่อนผักกาดขาว 3 สัปดาห์ 356.00a 510.00a 

กรรมวิธีที่ 3 ปลูกผักกาดหัวก่อนผักกาดขาว 4 สัปดาห์ 

กรรมวิธีที่ 4 ปลูกผักกาดหัวและผักกาดขาวพร้อมกัน 

326.00a 

376.00a 

390.00a 

445.00a 

/1 ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันตามด้วยอักษรที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ

ความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ 

จากการสุ่มนับปริมาณแมลงศัตรูพืชในแปลงผักกาดขาว พบแมลงศัตรูพืช 1 ชนิด คือด้วงหมัดผัก พบ
ในกรรมวิธีปลูกพืชกับก่อน 2 สัปดาห์  ก่อน 3 สัปดาห์  ก่อน 4 สัปดาห์ ปลูกพร้อมกับพืชหลัก เท่ากับ 4.79 



4.09 4.75 5.23 ตัว/ต้น ตามล าดับ เมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า มีเพียงจ านวนประชากร
เฉลี่ยของด้วงหมัดผักในผัก ในกรรมวิธีที่ 4 เท่านั้นที่มีความแตกต่างกับทั้ง 3 กรรมวิธีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยจ านวนประชากรแมลงศัตรูพืชในแปลงผักกาดขาว (จ านวนตัว/ต้น) 

ศัตรูพืช/กรรมวิธีที่ 
รูปแบบพืชกับดัก 

4. ปลูกพร้อมกัน 1. ปลูกก่อน 2 
สัปดาห์ 

2. ปลูกก่อน 3 
สัปดาห์ 

3. ปลูกก่อน 4 
สัปดาห์ 

ด้วงหมัดผัก 4.79b 4.09c 4.75b 5.23a 
ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางด้านแถว ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
11. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การทดสอบหารูปแบบการปลูกพืชร่วมในระบบการปลูกผักกาดขาวอินทรีย์ เพ่ือป้องกันก าจัดหนอนใยผัก
ในจังหวัดเชียงใหม่ ในพ้ืนที่อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือน
กันยายน 2558 แบบ RCB มี 5 กรรมวิธี มี 4 ซ้ า พบว่ารูปแบบที่ให้ผลผลติเฉลี่ยมากท่ีสุดคือการปลูกพืชกับดัก
สลับแถวแปลงในปี 2556 และไม่แตกต่างกันของการทดลองในปี 2557-2558  

การประเมินผลการใช้พืชกับดักในแปลงพบว่าค่าเฉลี่ยของประชากรด้วงหมัดผักมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และพบเข้าท าลายมากที่สุดในช่วงที่ผักกาดหัว (พืชกับดัก) ออกดอก แนวทางในการปลูกพืช
กับดักควรด าเนินการในการปลูกพืชกับดักให้ออกดอกในช่วงที่พืชหลักก าลังเจริญเติบโตเพ่ือลดการเข้าท าลาย
ของหมัดกระโดดได ้ 
12. การน าไปใช้ประโยชน์ 

ได้ชนิดพืชกับดักหรือพืชอาศัยแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการลดการท าลายของแมลง
ศัตรูพืชในระบบการปลูกพืชผักอินทรีย์ ภาคเหนือตอนบน 
13. ค าขอบคุณ  
 ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนที่ให้ค าปรึกษาด้านการบันทึกข้อมูลและเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือ
อนุเคราะห์ใช้แปลงเพ่ือทดสอบและเก็บข้อมูลในพื้นที่ร่วมทั้งค าแนะน าเพื่อให้การทดลองส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
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ภาพที่ 1 การเจริญเติบโตพืชของแปลงทดลอง         

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2. ด้วงหมัดผักบนต้นผักกาดหัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


