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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 

ชุดโครงการ วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

โครงการวิจัย การศึกษาระบบการปลูกพืชร่วมเพื่อจัดการระบบสมดุลในห่วงโซ่อาหารในระบบเกษตร

อินทรีย์ 

กิจกรรมที่ 2 การศึกษารูปแบบของการน าพืชกับดักไปใช้ในระบบการปลูกพืชอินทรีย์ 

การทดลองที่ 2.3  การทดสอบรูปแบบการปลูกพืชร่วมในการปลูกกะเพรา โหระพา แมงลักอินทรีย์:  

 เพ่ือป้องกันก าจัดเพลี้ยอ่อนและหนอนม้วนใบ ในจังหวัดพิจิตร1/      

The test of organic combine growing model with basil, sweet basil, lemon basil for 

protection of aphids and caterpillar roll leaves in Phichit province. 

 หัวหน้าการทดลอง   นางสาวดรุณี  สมณะ สังกัด   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

      ผู้รว่มงาน  

             นางสาวเบญจวรรณ สุรพล      สังกัด  ศูนย์วิจยัและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

              นายเสงี่ยม  แจ่มจ ารูญ           สังกัด  ศูนย์วิจยัและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษารูปแบบของการน าพืชกับดักไปใช้ในระบบการปลูกพืชอินทรีย์ โดยการปลูกทดสอบรูปแบบการ

ปลูกพืชร่วมในการปลูกกะเพรา โหระพา แมงลักอินทรีย์ เพ่ือป้องกันก าจัดเพลี้ยอ่อนและหนอนม้วนใบ ในจังหวัด

พิจิตร ได้ด าเนินการทดลองตั้งปี 2556-2558 ในแปลงทดลองของศูนย์วิจัยและพัฒนากรเกษตรพิจิตร ซึ่ง

ประกอบด้วยรูปแบบการปลูกพืชร่วมในการปลูกกะเพรา โหระพา แมงลักอินทรีย์ 4 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 การ

ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 

ด้าน   กรรมวิธีที่ 2  ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดัก

แซมกระจายในแปลง กรรมวิธีที่ 3  ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และ

ดาวกระจาย เป็นพืชกับดักสลับแถวแปลง กรรมวิธีที่ 4  ปลูกเฉพาะกะเพรา โหระพา แมงลัก ไม่ปลูกพืชกับดัก 

(กรรมวิธีควบคุม)  โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design มี 5 ซ้ า 

 ผลการทดลอง พบว่า การปลูกพืชกับดักในรูปแบบไหนก็ใช้ได้เหมือนกัน ขณะที่พืชแต่ละชนิดมีความชอบ

ของศัตรูพืชเข้าท าลายแตกต่างกัน พืชทุกชนิดมีการเจริญเติบโตดีโดยเฉพาะในระยะ 1-2 สัปดาห์แรกหลังจากย้าย

ต้นกล้าลงแปลงในทุกกรรมวิธี  ซึ่งประชากรของแมลงศัตรูพืชที่ระบาด จะมีปริมาณน้อยในช่วงแรกของการปลูก

พืช และจะมีปริมาณมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 4-5 สัปดาห์หลังปลูก ต่อจากนั้นปริมาณจะลดลงเมื่อพืชใกล้เก็บเกี่ยว

จากาการส ารวจพบแมลงศัตรูพืช 3 ชนิด คือ เพลี้ยอ่อน หนอนม้วนใบ และเพลี้ยไฟ ซึ่งการปลูกพืชเฉพาะกะเพรา 
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โหระพา แมงลัก ไม่ปลูกพืชกับดัก พบว่า มีปริมาณความหนาแน่นของประชากรแมลงศัตรูพืชมากที่สุด และการ

ปลูกพืชระบบการปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลักและปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดัก

ล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อน หนอนม้วนใบ และเพลี้ยไฟ มีปริมาณต่ ากว่าทุก

กรรมวิธี และผลผลิตกะเพรา โหระพา และแมงลัก ทีเ่ป็นพืชหลัก พบว่า ในทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ  

 

Abstract 

The study of plantstrap model to use in organic cropping systems. Experimentaltest of 
organic combine growing model with basil, sweet basil, lemon basil for protection of aphids and 
caterpillar roll leaves in Phichit province.  The trial was conducted in 20 1 3 -20 1 5, in the 
experimental field of agricultural research and development, Phichit. Which contains a model of 
organic combine growing with basil, sweet basil, lemon basil crops. Four treatments of creators, 
the first treatment,grow basil, sweet basil, lemon basil as the main crop with growbog choy 
andcosmos asplantstrap surrounded by plants converted all four side. The second treatment, 
grow basil, sweet basil, lemon basil as the main crops with growbog choy andcosmos as trap 
plants,as scattered plots. The third treatment,grow basil, sweet basil, lemon basil as the main 
crops with growbog choy andcosmos as plantstrap,as alternating rows.And the fourth 
treatment,grow basil, sweet basil, lemon basil were only,not grow plants trap (control). The 
experimental design was randomized complete block design with five replicates. The results 
showed that plant trap crops in any model were the same,as each plant had a preference of 
pest infestation different.All of treatment had high grow, especially in the first and second 
weeks after transplanted seedlings to the field, conversion process at alltreatment.The 
population ofpest which outbreaks had a few amount at beginning of the cropand there were 
plenty more during the fourth and fifth week after planting.Subsequently, the amount 
decreases as plants into harvested.The survey found three kinds of insect pests were aphids, 
caterpillar roll leavesandthrips. The fourth treatment, grow basil, sweet basil, lemon basil were 
only,not grow plants trapshowed a population density of pests higher than the most of 
treatment. And the first treatment, grow basil, sweet basil, lemon basil as the main crop with 
growbog choy andcosmos as plants trap surrounded by plants converted all four side showed 
pests damage of aphids, caterpillar roll leaves and thripslower than the most of treatment.The 
yield of with basil, sweet basil, lemon basil as the main crop were not significant in statistically. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1/ รหัสการทดลอง 03-02-54-02-03-01-03-56 
 

ค าน า 

ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ เป็นระบบเกษตรกรรมแบบองค์รวม ที่มุ่งหมายในการปกป้องดูแลพืชให้มีความ

แข็งแรงทนทานต่อศัตรูและสภาพแวดล้อมมากกว่าการขจัดปัญหาหรือศัตรู เน้นการผลิตพืชให้มีความปลอดภัย

ตลอดกระบวนการผลิต ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และมีความเป็นธรรมในสังคม การผลิตพืชอินทรีย์จึงต้องมีความ

ระมัดระวังในการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ไม่เป็นอันตราย และเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ 

หลักการปฏิบัติที่ส าคัญคือปรับปรุงดินให้สมบูรณ์ ใช้พันธุ์พืชต้านทาน/ทนทาน และมีความหลากหลายทางชีวภาพ 

ตลอดจนปลูกพืชในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม หรือปรับองค์ประกอบแวดล้อมให้มีเอ้ืออ านวยมากที่สุด และมีความ

จ าเป็นต้องใช้จุลินทรีย์หรือเชื้อปฏิปักษ์และหรือการปล่อยศัตรูธรรมชาติบางชนิด เพ่ือช่วยควบคุมปริมาณศัตรูพืช

ให้อยู่ต่ ากว่าระดับเศรษฐกิจ  ปัจจุบันการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ น้อยรายที่จะผลิตพืช

ได้ผลดีจนเป็นที่น่าพอใจ โดยมีความยั่งยืนและผลิตเป็นการค้าได้ผลิตผลที่สม่ าเสมอตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

พืชผักที่มีความต้องการบริโภคในปริมาณมากเป็นประจ าวัน และมีปัญหาศัตรูพืชมากที่สุด รัตนา (2542) ได้ศึกษา

ชนิดของแมลงศัตรูพืชและปริมาณการท าลายเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมการปลูกผักในระบบการปลูกพืชผสมผสาน 

โดยศึกษาพืชผัก 8 ชนิด ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ มะเขือเปราะ แตงกวา และพริก พบว่า 

แปลงผักระบบผสมผสานมีความหลากหลายของชนิดแมลงมากกว่าแปลงที่ใช้สาร เคมี โดยเฉพาะแมลงห้ าและ

เบียน ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยส าคัญในการควบคุมการระบาดของแมลง ได้พบด้วงดิน ด้วงก้นกระดก แมลงวันดอกไม้ 

แมงมุมและแตนเบียนโคตีเซีย (Cotesia)  

อย่างไรก็ดี นักนิเวศน์วิทยามีความเห็นพ้องกันว่า การเพ่ิมความหลากหลายและซับซ้อนในระบบนิเวศจะ

ก่อให้เกิดความเสถียรภาพในระบบนิเวศน์นั้น ๆ และจะไม่เกิดการระบาดของศัตรูพืช (Elton, 1958; Odum, 

1964; Pimentel, 1961) การเกษตรในระบบการปลูกพืชผสมผสาน ใช้หลักการเน้นสร้างความหลากหลายของ

ชนิดพืชและสัตว์ในระบบนิเวศเกษตร เพ่ือท าให้เกิดการสมดุลมีการศึกษาถึงการปลูกพืชชนิดอ่ืนร่วมกับพืชหลัก ซึ่ง

ส่งผลดีท าให้มีแมลงศัตรูธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้นทั้งชนิดและปริมาณและยังท าให้มีแมลงศัตรูพืชลดน้อยลงด้วย  

(Kenny and Chapmann, 1988; Wiech and Wnuk, 1991) แสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมความหลากหลายของชนิด

พืชที่ปลูกจะลดความรุนแรงของการระบาดของแมลงศัตรูพืช  จึงสมควรศึกษาระบบการปลูกพืชร่วมกับพืช

เศรษฐกิจหลักใน 3 กลุ่ม กล่าวคือ 1) กลุ่มพืชผัก ได้แก่ พืชตระกูลกะหล่ า(คะน้า กวางตุ้ง บรอคโคลี่) ตระกูลถั่ว 

(ถั่วฝักยาว) แตง (แตงกวาและแตงโม) และมะเขือเทศ 2) กลุ่มสมุนไพรเครื่องเทศ ได้แก่ พริก  หอม กระเทียม 

ผักชี ผักคึ่นช่าย กะเพรา โหระพา และ แมงลัก และพืชผักสมุนไพรบางชนิด 3) กลุ่มพืชไร่ (งา ทานตะวันถั่วเขียว

และถ่ัวลิสง)  
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เกษตรกรส่วนใหญ่ มักแก้ปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืชด้วยการพ่นสารฆ่าแมลง ซึ่งมีราคาสูงเมื่อ

เปรียบเทียบกับราคาของผลผลิตท าให้ไม่คุ้มทุน และท าให้แมลงเกิดอาการดื้อยาขึ้นด้วย ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญใน

การป้องกันก าจัดในอนาคต นอกจากนี้การใช้สารฆ่าแมลง ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้ โดยท าให้

สุขภาพอ่อนแอลงและยังส่งผลท าให้เกิดมลภาวะะในสภาพแวดล้อม ด้วยเหตุนี้การเพ่ิมความหลากหลาย 

(diversity) ของชนิดพืชทดสอบรูปแบบในการปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลักและปลูกกวางตุ้งและ

ดาวกระจายเป็นพืชกับดักร่วมกันในแปลงปลูก จึงเป็นแนวทางการศึกษาอีกวิธีหนึ่งที่คาดว่าจะสามารถลดปัญหา

การแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชในระบบการปลูกพืชนี้มีการปฏิบัติและการจัดการได้เด่นชัดมากพอที่จะแสดงให้

เห็นว่า ระบบการปลูกพืชสามารถลดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชได้ (Risch et al.,1983; Tingey and 

Lamont, 1988; Dent,1991) นอกจากนี้ระบบการปลูกพืชทดสอบรูปแบบในการพืชหลักและพืชกับดักร่วมกันใน

แปลงปลูกยังเป็นการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและที่ส าคัญวิธีนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์และไม่

เป็นมลภาวะะต่อสภาพแวดล้อม 

 

วิธีด าเนินการ 

 - อุปกรณ์  

  1. เมล็ดพันธุ์พืช ได้แก่ กะเพรา โหระพา แมงลัก และชนิดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแมลง เช่น กรงเลี้ยงแมลง กล่องพลาสติก ขวดแก้ว แอลกอฮอล์ พู่กัน  
    ผ้าขาวบาง ถุงพลาสติก กระดาษหนังสือพิมพ์ ปากคีบฯลฯ 

 3. แว่นขยาย 
 4. กล้องถ่ายรูป 
 5. วัสดุปรับปรุงดินชนิดต่างๆ ได้แก่ โดโลไมท์ ยิปซั่ม ขี้เถ้าแกลบ/ขี้เถ้าไม้ ฯลฯ 
 6. วัสดุคลุมดินชนิดต่างๆ ได้แก่ ฟางข้าว เศษหญ้า 
 7. วัสดุอุปกรณ์การให้น้ า และวัสดุอ่ืนๆ ที่จ าเป็นอาทิ ป้ายแปลง เครื่องมือการเกษตรต่างๆ 

  

 - วิธีการ  

 ปี 2556  วางแผนการทดลองแบบ Factorial in RCB+1check จ านวน 4 ซ้ า ประกอบด้วย 2 ปัจจัย 

ดังนี้   

 - ปัจจัยที่หนึ่ง คือ ผักสมุนไพร 3 ชนิด (กะเพรา โหระพา และแมงลัก)  

 - ปัจจัยที่สอง คือ วิธีการปลูกพืชกับดัก (ผักกวางตุ้ง พริก มะเขือเปราะ ดาวกระจาย) มี 3 รูปแบบได้แก่ 

  แบบที่1 ปลูกพืชกับดักล้อมรอบแปลงพืชหลัก (กะเพรา โหระพา และแมงลัก)  

  แบบที่2 ปลูกพืชกับดักในระหว่างแปลงพืชหลักแต่ละชนิด  
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  แบบที่3 ปลูกพืชกับดักท้ังแบบที่1ร่วมกับแบบที่2   

  ส่วนวิธี check ไม่มีการปลูกพืชกับดัก   

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

 ท าการปรับปรุงสภาพดินให้ร่วนซุยก่อนด้วยปุ๋ยคอกที่หมักดีแล้ว และเพาะต้นกล้าทั้งพืชหลักและพืชกับ

ดัก จนต้นกล้ามีอายุต้น 1 เดือนจึงน าลงปลูกในแปลงปลูกที่มีขนาด 1x5 เมตร ปฏิบัติดูแลรักษาต้นตามหลักการ

เกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหมักเป็นระยะๆและให้น้ าทางดินอย่างเดียว ไม่มีการพ่นสาร

ป้องกันก าจัดศัตรู พืชใดๆ ท าการสุ่มเก็บยอด 50 ยอด/แปลงมานับแมลง และส ารวจนับแมลงศัตรูธรรมชาติทุก

เดือน 

 ปี 2557-2558   วางแผนการทดลองแบบ RCBD 5 ซ้ า 4 กรรมวิธี ดังนี้    

กรรมวิธีที ่1  ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และ  

                     ดาวกระจาย เป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน  

 

กรรมวิธีที่ 2  ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และ  

                    ดาวกระจาย เป็นพืชกับดักแซมกระจายในแปลง  

กรรมวิธีที่ 3  ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย  

                    เป็นพืชกับดักสลับแถวแปลง  

กรรมวิธีที่ 4  ปลูกเฉพาะกะเพรา โหระพา แมงลัก ไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม) 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

ทดสอบรูปแบบในการปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลักและปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็น

พืชกับดักร่วมกันในแปลงปลูก โดยใช้ปัจจัยการผลิตพ้ืนฐานในลักษณะเดียวกันตามความจ าเป็นเตรียมแปลงย่อย

ขนาด 25 ตารางเมตร (5 x 5 เมตร) ระยะระหว่างต้น 0.5 x 0.5 เมตร ปลูกกะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก 

และปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก ตามรูปแบบต่างๆ ตามวิธีการ ตรวจนับแมลงศัตรูส าคัญ ( key 

pest) ศัตรูพืชล าดับรอง (minor pests) และแมลงศัตรูธรรมชาติ (แมลงห้ าและแมลงเบียน) ในแปลงปลูกกะเพรา 

แมงลัก โหระพา และกวางตุ้งและดาวกระจาย โดยสุ่มนับในพืชแต่ละชนิดๆ ทุก 7 วัน ตามเอกสารแนะน าเก็บ

เกี่ยวผลผลิตของกะเพรา แมงลัก โหระพา และกวางตุ้ง เปรียบเทียบข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลการทดลองท า

การการบันทึกข้อมูลชนิดและจ านวนแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติ รวมถึงผลผลิตของพืชแต่ละชนิด 

 - เวลาและสถานที่ 

       ระยะเวลา :  2 ปี (ปี 2556-2558) 

  สถานที่ : แปลงทดลองในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

          ปี 2556 ด าเนินการปลูกทดสอบรูปแบบการปลูกพืชกับดักทั้ง 3 แบบ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ           

ในการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ(พบน้อยมาก) และหนอนม้วนใบต่อพืชหลักทั้ง 3 ชนิด ตลอดระยะเวลาที่

ศึกษา พบว่าการปลูกพืชกับดักในรูปแบบไหนก็ใช้ได้เหมือนกัน ขณะที่พืชแต่ละชนิดมีความชอบของศัตรูพืชเข้า

ท าลายแตกต่างกันทางสถิติ พืชทุกชนิดมีการเจริญเติบโตดีโดยเฉพาะในระยะ 1-2 สัปดาห์แรกหลังจากย้ายต้นกล้า

ลงแปลง โดยการสุ่มเก็บยอด 50 ยอดต่อแปลงตลอดฤดูกาลปลูก ไม่พบแมลงใดๆเข้าท าลาย หลังจากปลูก 4 

สัปดาห์เริ่มพบใบมีอาการหงิกเนื่อง จากมีเพลี้ยอ่อนและเพลี้ยไฟเข้าท าลายเล็กน้อย โดยพบใบหงิกบนต้นโหระพา 

แมงลัก มากกว่ากะเพราอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติค่าเฉลี่ย 5.7, 2.5 และ 1.2 ยอด ตามล าดับ และพบมีหนอนม้วน

ใบบนโหระพา แมงลัก มากกว่ากะเพรา ค่าเฉลี่ย 5.9, 4.0 และ 3.7 ตัว ตามล าดับ โดยหลังจากปลูก 8, 12, 16, 

18 และ 20 สัปดาห์ พบว่า การเข้าท าลายของศัตรูพืชที่ส าคัญคือเพลี้ยอ่อน และหนอนม้วนใบบนต้นผักสมุนไพร

ทั้ง 3 ชนิด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในการปลูกพืชกับดักทั้งแบบที่ 1, 2, และ 3 แต่มีความแตกต่างกันในส่วน

ของชนิดพืชที่ศึกษา โดยพบว่าส่วนมากต้นแมงลักและโหระพามีอาการใบหงิกมากกว่ากะเพราอย่างมีนัยส าคัญ ใน

แต่ละช่วงเวลาที่เก็บยอดอ่อน  

 จากการส ารวจนับเพลี้ยอ่อนจากกระเพรา โหระพา แมงลัก โดยการสุ่มเก็บยอด 50 ยอดต่อแปลง ตลอด

ฤดูกาลปลูก พบว่า แมงลักและโหระพาในแต่ละครั้งเฉลี่ยไม่มากประมาณ 2.3-14.6 ยอด ส่วนกะเพราพบน้อยมาก

เฉลี่ยประมาณ 0-2.5 ยอด ยกเว้นสัปดาห์ที่ 20 หลังปลูกพบอาการยอดใบหงิกมากสุดในแมงลักถึง 29.2 ยอด 

ขณะที่กะเพราและโหระพาพบยอดใบหงิกน้อยมาก 0 และ 0.3 ยอด ส าหรับหนอนม้วนใบจากกระเพรา โหระพา 

แมงลัก โดยการสุ่มเก็บยอด 50 ยอดต่อแปลง ตลอดฤดูกาลปลูก พบว่า ส่วนมากจะพบน้อยกว่า 10 ตัว ในทุกพืช

ตั้งแต่ปลูก ยกเว้นในช่วงสัปดาห์ที่ 18 และ 20 พบหนอนม้วนใบมากกว่า 10 ตัว ในแมงลักและโหระพา ส่วน

กะเพรายังคงพบน้อยมาก ค่าเฉลี่ยช่วง18 สัปดาห์ เท่ากับ 11.5, 13.5, 1.3 ตัว และช่วง20สัปดาห์มีค่าเฉลี่ย 27.8, 

16.8, 1.8 ตัว ตามล าดับพืช ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2556  

 ปี 2557  จากการส ารวจ โดยการสุ่มเก็บยอด 10 ยอดต่อแปลงย่อยตลอดฤดูกาลปลูก ในแมลงศัตรูพืชใน

กระเพรา โหระพา แมงลักอายุประมาณ 5-12 สัปดาห์หลังปลูก ซึ่งประชากรของแมลงศัตรูพืชที่ระบาด จะมี

ปริมาณน้อยในช่วงแรกของการปลูกพืช และจะมีปริมาณมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 4-5 สัปดาห์หลังปลูก ต่อจากนั้น

ปริมาณจะลดลงเมื่อพืชใกล้เก็บเกี่ยว (Cervancia, 1982)  พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในการเข้าท าลาย

ของแมลงศัตรูพืช แต่จะมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งแมลงศัตรูที่เข้าท าลายได้แก่ เพลี้ยอ่อนและหนอน

ม้วนใบ ส่วนเพลี้ยไฟ และด้วงหมัด (พบน้อย)   
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ส าหรับการส ารวจนับเพลี้ยอ่อนจาก กะเพรา โหระพา และแมงลัก โดยการสุ่มเก็บยอด 10 ยอดต่อแปลง 

ตลอดฤดูกาลปลูก พบว่า มีการระบาดของเพลี้ยอ่อนในทุกระยะของพืชหลักเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 หลังปลูกเริ่มพบ

ร่องรอยการท าลายและมีประชากรเพลี้ยในปริมาณมากซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชหลักและเมื่อน ามาวิเคราะห์ทาง

สถิติ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ พบปริมาณเพลี้ยอ่อนมากที่สุด ในกรรมวิธีที่ 3 ปลูก กะเพรา โหระพา 

แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักสลับแถวแปลง มีปริมาณเพลี้ยอ่อน เท่ากับ 

155.00, 42.75 และ 37.75 ตัว ในกะเพรา โหระพา และแมงลัก ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 ปริมาณเพลี้ยอ่อนในกะเพรา โหระพา แมงลักจังหวัดพิจิตร  

กรรมวิธ ี

ปริมาณเพลี้ยอ่อน (ตัว/10ยอด)  1/   

กะเพรา โหระพา แมงลัก 

รวม   2/   เฉลี่ย รวม   2/   เฉลี่ย รวม   2/   เฉลี่ย 

1 120.25a 15.03 30.75a 3.84 36.50a 4.81 

2 97.00a 12.13 25.75a 3.22 30.00a 3.75 

3 155.00a 19.38 42.75a 5.34 37.75a 4.72 

4 151.75a 18.97 32.00a 4.00 30.75a 3.84 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 10 ครั้ง 
2/  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตามหลังค่าเฉลี่ยในคอลัมภ์เดียวกันที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอร์เซ็นต์  

  กรรมวิธีที่ 1 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน         

                 กรรมวิธีที่ 2 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักแซมกระจายในแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 3 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักสลับแถวแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกเฉพาะกะเพรา โหระพา แมงลัก ไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม)  

 

 
        ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเพลี้ยอ่อนที่อาศัยในทรงพุ่มในกะเพราจังหวัดพิจิตร 

                   จากกรรมวิธีการปลูกพืชวิธีการต่างๆ 

ส่วนหนอนม้วนใบจาก กะเพรา โหระพา และแมงลัก โดยการสุ่มเก็บยอด 10 ยอดต่อแปลง ตลอดฤดูกาล

ปลูก พบว่า มีการระบาดของหนอนม้วนใบในพืชหลักน้อยมากหรือไม่มีเลย และเมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า 
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ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยในกะเพราและโหระพา มีปริมาณหนอนม้วนใบมากที่สุด ในกรรมวิธีที่ 4 ปลูก

เฉพาะกะเพรา โหระพา แมงลัก ไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม) มีปริมาณหนอนม้วนใบ เท่ากับ 9.25 และ 

7.25 ตัว และแมงลักมีปริมาณหนอนม้วนใบมากที่สุด ในกรรมวิธีที่ 2 ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก 

และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักแซมกระจายในแปลง มีปริมาณหนอนม้วนใบ เท่ากับ 6.00 ตัว 

(ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 ปริมาณหนอนม้วนใบในกะเพรา โหระพา แมงลักจังหวัดพิจิตร  

กรรมวิธ ี

ปริมาณ (ตัว/10ยอด)  1/   

กะเพรา โหระพา กะเพรา 

รวม   2/   เฉลี่ย รวม   2/   เฉลี่ย รวม   2/   เฉลี่ย 

1 1.75a 0.22 3.50b 0.44 5.00a 0.63 

2 3.00a 0.38 6.00ab 0.75 6.00a 0.72 

3 2.50a 0.31 5.00ab 0.63 5.25a 0.66 

4 9.75a 1.22 7.25a 0.91 5.75a 0.72 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 10 ครั้ง 
2/  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตามหลังค่าเฉลี่ยในคอลัมภ์เดียวกันที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอร์เซ็นต์  

  กรรมวิธีที่ 1 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน         

                 กรรมวิธีที่ 2 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักแซมกระจายในแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 3 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักสลับแถวแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกเฉพาะกะเพรา โหระพา แมงลัก ไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม)  

 

 

        ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงปริมาณหนอนม้วนใบที่อาศัยในทรงพุ่มในกะเพราจังหวัดพิจิตร 

                   จากกรรมวิธีการปลูกพืชวิธีการต่างๆ 
 

 ปี 2558 ด าเนินการปลูกทดสอบ 2 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูแล้งและ ฤดูฝน โดยช่วงฤดูแล้ง ปลูกเมื่อช่วงเดือน

มกราคม พบว่าการทดสอบรูปแบบการปลูกพืชร่วมในการปลูกกะเพรา โหระพา แมงลักอินทรีย์: เพ่ือป้องกันก าจัด

เพลี้ยอ่อนและหนอนม้วนใบในจังหวัดพิจิตร ทั้ง 4 รูปแบบ มีการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อน ตลอดระยะเวลาเก็บ
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เกี่ยวผลผลิตตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ซึ่งประชากรของแมลงศัตรูพืชที่ระบาด จะมีปริมาณน้อยในช่วงแรกของการปลูกพืช 

และจะมีปริมาณมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 4-5 สัปดาห์หลังปลูก ต่อจากนั้นปริมาณจะลดลงเมื่อพืชใกล้ เก็บเกี่ยว 

(Cervancia, 1982) เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่มีการเข้า

ท าลายของเพลี้ยอ่อนทั้งในกะเพรา โหระพา และแมงลัก น้อยที่สุด คือ กรรมวิธีที่ 1 การปลูก กะเพรา โหระพา 

แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน มีปริมาณเพลี้ย

อ่อน เท่ากับ  79.50 ตัว, 25.25 ตัว และ 37.75 ตัว ตามล าดับ (ตารางที ่3)    

ตารางท่ี 3 ปริมาณเพลี้ยอ่อนในกะเพรา โหระพา แมงลักจังหวัดพิจิตร   

กรรมวิธ ี

ปริมาณเพลี้ยอ่อน (ตัว/10ยอด) 1/   

กะเพรา โหระพา แมงลัก 

รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย 

1 79.50b 7.95 25.25a 2.53 37.75a 3.78 

2 83.00ab 8.30 29.50a 2.95 43.00a 4.30 

3 96.25ab 9.63 30.25a 3.03 40.25a 4.03 

4 111.75a 11.18 36.50a 3.65 49.25a 4.93 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 10 ครั้ง 
2/  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตามหลังค่าเฉลี่ยในคอลัมภ์เดียวกันที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอร์เซ็นต์  

                กรรมวิธีที่ 1 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน         

                 กรรมวิธีที่ 2 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักแซมกระจายในแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 3 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักสลับแถวแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกเฉพาะกะเพรา โหระพา แมงลัก ไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม)  

 

 
   ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเพลี้ยอ่อนที่อาศัยในทรงพุ่มในกะเพราจังหวัดพิจิตร 

              จากกรรมวิธีการปลูกพืชวิธีการต่างๆ 

การทดสอบรูปแบบการปลูกพืชร่วมในการปลูกกะเพรา โหระพา แมงลักอินทรีย์ :  เพ่ือป้องกันก าจัดเพลี้ย

อ่อนและหนอนม้วนใบในจังหวัดพิจิตร ทั้ง 4 รูปแบบ ค่าเฉลี่ยการเข้าท าลายของหนอนม้วนใบ ตลอดระยะเวลา



10 

 

เก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งการเข้า

ท าลายของหนอนม้วนใบทั้งในกะเพรา โหระพา และแมงลัก ซึ่งมีการเข้าท าลายค่อนข้างน้อยในทุกกรรมวิธี 

(ตารางที ่4)    

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4 ปริมาณหนอนม้วนใบในกะเพรา โหระพา แมงลักจังหวัดพิจิตร   

กรรมวิธ ี

ปริมาณหนอนม้วนใบ (ตัว/10ยอด) 1/   

กะเพรา โหระพา แมงลัก 

รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย 

1 0.50a 0.05 0.75a 0.08 0.75a 0.08 

2 0.75a 0.08 0.75a 0.08 1.00a 0.10 

3 1.50a 0.15 1.75a 0.18 1.00a 0.10 

4 0.50a 0.05 1.25a 0.13 1.25a 0.13 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 10 ครั้ง 
2/  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตามหลังค่าเฉลี่ยในคอลัมภ์เดียวกันที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอร์เซ็นต์  

                กรรมวิธีที่ 1 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน         

                 กรรมวิธีที่ 2 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักแซมกระจายในแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 3 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักสลับแถวแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกเฉพาะกะเพรา โหระพา แมงลัก ไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม)  

 

 
ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงปริมาณหนอนม้วนใบที่อาศัยในทรงพุ่มในโหระพาจังหวัดพิจิตร 
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           จากกรรมวิธีการปลูกพืชวิธีการต่างๆ 

 

ส าหรับการทดสอบรูปแบบการปลูกพืชร่วมในการปลูกกะเพรา โหระพา แมงลักอินทรีย์ :  เพ่ือป้องกัน

ก าจัดเพลี้ยอ่อนและหนอนม้วนใบในจังหวัดพิจิตร ทั้ง 4 รูปแบบ ค่าเฉลี่ยการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อน ตลอด

ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

โดยกรรมวิธีที่มีการเข้าท าลายของเพลี้ยไฟในกะเพรา โหระพา และแมงลัก น้อยที่สุด คือ กรรมวิธีที่ 1 การปลูก 

กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน 

ปริมาณเพลี้ยไฟเท่ากับ 42.00 ตัว, 14.50 ตัว และ 30.5 ตัว ตามล าดับ (ตารางที่ 5)    

 

 

 

ตารางท่ี 5 ปริมาณเพลี้ยไฟในกะเพรา โหระพา แมงลักจังหวัดพิจิตร  

กรรมวิธ ี

ปริมาณเพลี้ยไฟ (ตัว/10ยอด) 1/   

กะเพรา โหระพา แมงลัก 

รวม เฉลี่ย รวม เฉลี่ย รวม เฉลี่ย 

1 42.00b 4.20 14.50b 1.45 30.50a 3.05 

2 49.75ab 4.98 14.75b 1.48 37.25a 3.73 

3 47.25ab 4.73 16.50ab 1.65 33.25a 3.33 

4 69.25a 6.93 22.25a 2.23 39.75a 3.98 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 10 ครั้ง 
2/  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตามหลังค่าเฉลี่ยในคอลัมภ์เดียวกันที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอร์เซ็นต์  

                กรรมวิธีที่ 1 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน         

                 กรรมวิธีที่ 2 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักแซมกระจายในแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 3 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักสลับแถวแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกเฉพาะกะเพรา โหระพา แมงลัก ไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม)  
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ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเพลี้ยไฟที่อาศัยในทรงพุ่มในกะเพราจังหวัดพิจิตร 

                    จากกรรมวิธีการปลูกพืชวิธีการต่างๆ 

 

 จากผลการทดลองค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลผลิตรวมของกะเพรา โหระพา และแมงลัก เมื่อน ามาวิเคราะห์ทาง

สถิติ  พบว่า กรรมวิธีที่ 1 การปลูก กะเพรา โหระพา และแมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย

เป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยที่ให้ผลผลิตสูงที่สุด โดยโหระพา มีน้ าหนักผลผลิตมากที่สุด 

เท่ากับ 5,100.25 กรัม รองลงมา คือ กระเพรา เท่ากับ 4,766.25 กรัม และแมงลัก มีน้ าหนักผลผลิตน้อยที่สุด 

เท่ากับ 2,393.50 กรัม (ตารางท่ี 6)  

 

 

 

 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลผลิตของกะเพรา โหระพา แมงลักจังหวัดพิจิตร  

กรรมวิธ ี

น้ าหนักผลผลิต (กรัม/10 ยอด) 1/   

กะเพรา โหระพา แมงลัก 

รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย 

1 4,766.25 529.58 5,100.25 566.69 2,393.50 265.94 

2 3,402.75 378.08 2,944.25 327.14 1,388.25 154.25 

3 4,322.00 480.22 3,438.25 328.75 2,195.50 243.94 

4 2,607.75 289.75 4,783.75 531.53 1,322.50 146.94 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 6 ครั้ง 
2/  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตามหลังค่าเฉลี่ยในคอลัมภ์เดียวกันที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอร์เซ็นต์  

                กรรมวิธีที่ 1 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน         

                 กรรมวิธีที่ 2 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักแซมกระจายในแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 3 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักสลับแถวแปลง 
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                 กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกเฉพาะกะเพรา โหระพา แมงลัก ไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม)  

 

 

 ส าหรับน้ าหนักผลผลิตรวมทั้งต้น (ท าการสุ่มจ านวน 10 ต้น/พืช) โดยท าการเก็บครั้งสุดท้ายของ            

การบันทึกข้อมูล จากผลการทดลองค่าเฉลี่ยของน้ าหนักผลผลิตรวมทั้งต้นโดยการสุ่มจ านวน 10 ยอดต่อต้น ทั้ง

แปลงของกะเพรา โหระพา และแมงลัก พบว่า กรรมวิธีที่ 1 การปลูก กะเพรา โหระพา และแมงลัก เป็นพืชหลัก 

และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน มีปริมาณน้ าหนักผลผลิตรวมทั้งต้นมาก

ที่สุด รวมพืช 3 ชนิด เท่ากับ 908.81 กรัม โดยน้ าหนักผลผลิตรวมทั้งต้นของกะเพรา เท่ากับ 286.88 กรัม 

โหระพา เท่ากับ 388.3 

ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยของน้ าหนักผลผลิตรวมทั้งต้น (จ านวน 10 ต้น/พืช) 

กรรมวิธ ี
น้ าหนักผลผลิตรวมทั้งต้น (กรัม/10 ตน้)  

กระเพรา โหระพา แมงลัก รวม 

1 286.88 388.35 233.58 908.81 

2 264.93 349.23 195.08 809.24 

3 266.78 359.43 204.51 830.72 

4 229.25 347.33 187.5 764.08 
 

  ส าหรับในช่วงฤดูฝน  พบว่า การทดสอบรูปแบบการปลูกพืชร่วมในการปลูกกะเพรา โหระพา แมงลัก

อินทรีย์: เพ่ือป้องกันก าจัดเพลี้ยอ่อนและหนอนม้วนใบในจังหวัดพิจิตร ทั้ง 4 รูปแบบ ค่าเฉลี่ยการเข้าท าลายของ

เพลี้ยอ่อน ตลอดระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ซึ่งประชากรของแมลงศัตรูพืชที่ระบาด จะมีปริมาณ

น้อยในช่วงแรกของการปลูกพืช และจะมีปริมาณมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 4-5 สัปดาห์หลังปลูก ต่อจากนั้นปริมาณ

จะลดลงเมื่อพืชใกล้เก็บเกี่ยว (Cervancia, 1982) เช่นเดียวกับช่วงฤดูแล้ง เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ  ไม่แตกต่าง

กันทางสถิติ ซ่ึงในกะเพรา โหระพา และแมงลัก การเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อนน้อยที่สุด คือ กรรมวิธีที่ 1  การปลูก 

กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน  

ปริมาณเพลี้ยอ่อน เท่ากับ 29.40, 12.20 และ 23.20 ตัวต่อ 10 ยอด ตามล าดับ (ตารางที ่8)  

 

ตารางท่ี 8 ปริมาณเพลี้ยอ่อนในกะเพรา โหระพา แมงลักจังหวัดพิจิตร   

กรรมวิธ ี

ปริมาณเพลี้ยอ่อน (ตัว/10ยอด) 1/   

กะเพรา โหระพา แมงลัก 

รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย 

1 29.40a 2.94 12.20a 1.22 23.20a 2.32 

2 29.80a 2.98 16.80a 1.68 26.00a 2.60 

3 29.60a 2.96 14.20a 1.42 27.80a 2.78 
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4 32.00a 3.20 16.60a 1.66 26.00a 2.60 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 10 ครั้ง 
2/  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตามหลังค่าเฉลี่ยในคอลัมภ์เดียวกันที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอร์เซ็นต์  

  กรรมวิธีที่ 1 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน         

                 กรรมวิธีที่ 2 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักแซมกระจายในแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 3 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักสลับแถวแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกเฉพาะกะเพรา โหระพา แมงลัก ไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม)  

 

 

ภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเพลี้ยอ่อนที่อาศัยในทรงพุ่มในกะเพรา โหระพา แมงลัก 

             จังหวัดพิจิตรจากกรรมวิธีการปลูกพืชวิธีการต่างๆ 

 

การทดสอบรูปแบบการปลูกพืชร่วมในการปลูกกะเพรา โหระพา แมงลักอินทรีย์ :  เพ่ือป้องกันก าจัดเพลี้ย

อ่อนและหนอนม้วนใบในจังหวัดพิจิตร ทั้ง 4 รูปแบบ ค่าเฉลี่ยการเข้าท าลายของหนอนม้วนใบ ตลอดระยะเวลา

เก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า รูปแบบการป้องกันก าจัดแต่ละกรรมวิธีไม่

แตกต่างกันทางสถิติ การเข้าท าลายของหนอนม้วนใบในกะเพรา โหระพา และแมงลัก มีการเข้าท าลายในปริมาณ

ที่น้อยทุกกรรมวิธี (ตารางท่ี 9) 

 

 

 

 

ตารางท่ี 9 ปริมาณหนอนม้วนใบในกะเพรา โหระพา แมงลักจังหวัดพิจิตร  

กรรมวิธ ี
ปริมาณหนอนม้วนใบ (ตัว/10ยอด) 1/   

กะเพรา โหระพา แมงลัก 
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รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย 

1 1.20a 0.12 0.30a 0.30 2.40b 0.24 

2 2.00a 0.20 1.00a 0.00 4.00ab 0.40 

3 3.00a 0.30 2.20a 0.22 3.80ab 0.38 

4 3.20a 0.32 2.60a 0.26 5.00a 0.50 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 10 ครั้ง 
2/  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตามหลังค่าเฉลี่ยในคอลัมภ์เดียวกันที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอร์เซ็นต์  

  กรรมวิธีที่ 1 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน         

                 กรรมวิธีที่ 2 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักแซมกระจายในแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 3 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักสลับแถวแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกเฉพาะกะเพรา โหระพา แมงลัก ไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม)  

 

 
   ภาพที่ 7 การเปลี่ยนแปลงปริมาณหนอนม้วนใบที่อาศัยในทรงพุ่มในแมงลักจังหวัดพิจิตร 

                 จากกรรมวิธีการปลูกพืชวิธีการต่างๆ 

 

การทดสอบรูปแบบการปลูกพืชร่วมในการปลูกกะเพรา โหระพา แมงลักอินทรีย์ : เพ่ือป้องกันก าจัดเพลี้ย

อ่อนและหนอนม้วนใบในจังหวัดพิจิตร ทั้ง 4 รูปแบบ ค่าเฉลี่ยการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อน ตลอดระยะเวลาเก็บ

เกี่ยวผลผลิตตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ  ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ซึ่งในกะเพราและแมงลัก มีการ

เข้าท าลายของเพลี้ยไฟน้อยที่สุด คือ กรรมวิธีที่ 1 การปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูก

กวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน ปริมาณเพลี้ยไฟ เท่ากับ 62.00 และ 230.00 ตัว

ต่อ 10 ยอด และโหระพา พบการเข้าท าลายของเพลี้ยไฟน้อยที่สุด คือ กรรมวิธีที่ 2 การปลูก กะเพรา โหระพา 

แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักแซมกระจายในแปลง  ปริมาณเพลี้ยไฟ 

เท่ากับ 329.20 ตัวต่อ 10 ยอด ในฤดูนี้เกิดการระบาดของเพลี้ยไฟค่อนข้างระบาดมาก เนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศ

มีความแปรปรวนสูงมาก ส่งผลให้มีปริมาณเพลี้ยไฟเพ่ิมข้ึน  (ตารางที่ 10)    
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ตารางท่ี 10 ปริมาณเพลี้ยไฟในกะเพรา โหระพา แมงลักจังหวัดพิจิตร  

กรรมวิธ ี

ปริมาณเพลี้ยไฟ (ตัว/10ยอด) 1/   

กะเพรา โหระพา แมงลัก 

รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย 

1 62.00a 6.20 335.60a 33.56 230.00b 23.00 

2 66.80a 6.68 329.20a 32.92 288.80ab 28.88 

3 73.20a 7.32 382.20a 38.22 273.80ab 49.78 

4 63.20a 6.32 335.60a 33.56 354.00a 35.40 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 10 ครัง้ 
2/  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตามหลังค่าเฉลี่ยในคอลัมภ์เดียวกันที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอร์เซ็นต์  

  กรรมวิธีที่ 1 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน         

                 กรรมวิธีที่ 2 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักแซมกระจายในแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 3 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักสลับแถวแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกเฉพาะกะเพรา โหระพา แมงลัก ไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม)  

 

 
    ภาพที่ 8 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเพลี้ยไฟที่อาศัยในทรงพุ่มในกระเพราจังหวัดพิจิตร 

              จากกรรมวิธีการปลูกพืชวิธีการต่างๆ 

 

 ค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลผลิตรวมของกะเพรา โหระพา และแมงลัก เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ   พบว่า 

กรรมวิธีที่ 1 การปลูก กะเพรา โหระพา และแมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดัก

ล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลผลิตมากที่สุด โดยแมงลัก มีน้ าหนักผลผลิตมากที่สุด เท่ากับ 

3,550.80 กรัม รองลงมา คือ กระเพรา เท่ากับ 2,620.65 กรัม และโหระพา มีน้ าหนักผลผลิตน้อยที่สุด เท่ากับ 

2,066.60 กรัม (ตารางท่ี 11) 
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ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลผลิตในกะเพรา โหระพา แมงลักจังหวัดพิจิตร  

กรรมวิธ ี

น้ าหนักผลผลิต (กรัม/10 ยอด) 1/   

กะเพรา โหระพา แมงลัก 

รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย 

1 2,620.65 655.16 2,066.60 516.65 3,550.80 887.70 

2 2,445.27 611.32 1,988.50 497.13 3,360.40 840.10 

3 2,478.78 619.70 1,842.75 460.69 3,012.55 753.14 

4 2,516.68 629.17 1,975.10 493.78 2,842.30 710.58 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 9 ครั้ง 

  กรรมวิธีที่ 1 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน         

                 กรรมวิธีที่ 2 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักแซมกระจายในแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 3 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักสลับแถวแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกเฉพาะกะเพรา โหระพา แมงลัก ไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม)  

 

ส าหรับน้ าหนักผลผลิตรวมทั้งต้น (ท าการสุ่มจ านวน 10ต้น/พืช) โดยท าการเก็บครั้งสุดท้ายของการบันทึก

ข้อมูล พบว่า กรรมวิธีที่ 1 การปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็น

พืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ ง 4 ด้าน มีปริมาณน้ าหนักผลผลิตรวมทั้งต้นมากที่สุด รวมพืช 3 ชนิด เท่ากับ 

15,887.50 กรัม โดยน้ าหนักผลผลิตรวมทั้งต้นของกะเพรา เท่ากับ 5,216.00 กรัม โหระพา เท่ากับ 3,057.17 

กรัม และ แมงลัก เท่ากับ 7,614.33 กรัม (ตารางท่ี 12) 

 

ตารางท่ี 12 ค่าเฉลี่ยของน้ าหนักผลผลิตรวมทั้งต้น (จ านวน 10 ต้น/พืช) 

กรรมวิธ ี
น้ าหนักผลผลิตรวมทั้งต้น (กรัม/10 ตน้) 1/  

กระเพรา โหระพา แมงลัก รวม 

1 5,216.00 3,057.17 7,614.33 15,887.50 

2 4,434.00 1,136.20 5,432.00 11,002.20 

3 4,134.00 1,043.00 6,055.00 11,232.00 

4 4,017.67 993.00 3,127.00 8,137.67 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 10 ครั้ง 

  กรรมวิธีที่ 1 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน         

                 กรรมวิธีที่ 2 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักแซมกระจายในแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 3 : ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักสลับแถวแปลง 

                 กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกเฉพาะกะเพรา โหระพา แมงลัก ไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม)  
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 อย่างไรก็ตามประชาการของแมลงศัตรูพืชทุกชนิด อาจจะไม่ตอบสนองต่อระบบการปลูกพืชทั้งหมด จาก

การรายงานของ Risch rt al.(1983) พบว่า 53% ของแมลงศัตรูพืชจะลดลงในระบบการปลูกพืชที่มีความ

หลากหลาย และ 18% พบว่า มีแมลงศัตรูพืชอุดมสมบูรณ์ และ 9% แมลงศัตรูพืชไม่มีการตอบสนองและเพ่ือให้

เกิดความถูกต้องและสม่ าเสมอของข้อมูล ควรเพ่ิมจ านวนซ้ าและขนาดของแปลงย่อยที่ต้องการศึกษาให้มากขึ้น

และแต่ละแปลงย่อยไม่ควรอยู่ใกล้เคียงกันมากเกินไป  

 ผลของการปลูกพืชร่วมต่อสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในระบบการปลูกพืชผสมผสานนั้น นอกจากจะมีความ

หลากหลายทางด้านชีววิทยา(biodiversity) ยังพบว่ากระแสลมที่พัดหมุนเวียนภายในระบบมีมากกว่าการปลูกพืช

เดี่ยว ท าให้เกิดการหมุนเวียนของคาร์บอนไดออกไซด์ดีกว่าและท าให้การสังเคราะห์แสง (photosynthesis) ได้ดี

ขึ้นและพืชร่วมที่มีระดับความสูงแตกต่างกันจะช่วยลดความเข้มแสง ท าให้รักษาความชื้นบนผิวดินไว้ได้ ซึ่งมีผลใน

การแพร่ระบาดของเชื้อราที่เข้าท าลายแมลง นอกจากนี้ความชื้นสูงและร่มเงาของพืช ยังมีผลในเชิงบวกต่อการ

ด ารงชีวิตของแมงมุมอีกด้วย (Hasse and Litsinger, 1981) และ Litsinger (1982) รายงานว่าแถวของพืชที่มีทรง

พุ่มสูง ท าให้มีผลต่อกระแสลมเหนือทรงพุ่ม ซึ่งมีผลต่อการเคลื่อยย้ายของแมลงบางชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน และท าให้

พบปริมาณน้อย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแปรปรวน อาจท าให้เกิดการแปรปรวนของข้อมูลด้าน

แมลงศัตรูพืชได้ ดังภาพที่ 9 และ 10 

 การปลูกพืชร่วมหรือพืชสลับ ยังพบว่ามีผลต่อสรีระวิทยาพืชด้วย ซึ่งน าไปสู่ความไม่ชอบในการเลือกเข้า

ท าลายของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน (soil fertility) 

สภาวะน้ าในดิน (soil water status) และการใช้น้ าของพืช   

 

ภาพที่ 9 สภาพภูมิอากาศในจังหวัดพิจิตร ช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคมปี พ.ศ. 2557 
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ภาพที่ 10 สภาพภูมิอากาศในจังหวัดพิจิตร ช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมปี พ.ศ. 2558 

 
 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาผลทดสอบรูปแบบการปลูกพืชร่วมในการปลูกกะเพรา โหระพา แมงลักอินทรีย์ เพ่ือป้องกัน

ก าจัดเพลี้ยอ่อนและหนอนม้วนใบในจังหวัดพิจิตร ซึ่งประชากรของแมลงศัตรูพืชที่ระบาด จะมีปริมาณน้อยใน

ช่วงแรกของการปลูกพืช และจะมีปริมาณมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 4-5 สัปดาห์หลังปลูก ต่อจากนั้นปริมาณจะ

ลดลงเมื่อพืชใกล้เก็บเกี่ยว (Cervancia, 1982) จากผลการศึกษา พบว่า  ในทุกกรรมวิธีส ารวจพบแมลงศัตรูพืช 3

ชนิดเหมือนกัน แต่ในระบบการปลูกพืชร่วมทั้ง 4 รูปแบบ ทั้งแบบ การปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก 

และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน, การปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็น

พืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักแซมกระจายในแปลง, การปลูก กะเพรา โหระพา 

แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักสลับแถวแปลง และการปลูกเฉพาะกะเพรา 

โหระพา แมงลัก ไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม)  ประชากรของแมลงศัตรูพืชมีแนวโน้มลดลงและมีปริมาณ

น้อยกว่าการปลูกเฉพาะกะเพรา โหระพา แมงลัก ไม่ปลูกพืชกับดัก โดยในระบบการปลูกพืชระบบการปลูก 

กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลักและปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน 

พบว่า มีการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อน หนอนม้วนใบ และเพลี้ยไฟ มีปริมาณต่ ากว่าทุกกรรมวิธี  

 เมื่อเปรียบเทียบการเข้าท าลายในพืชแต่ละชนิด ในกระเพราะ โหรพา และแมงลัก พบว่ามีความแตกต่าง

กัน ในการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อน พบว่า มีการเข้าท าลายในกะเพรามากที่สุด ส าหรับหนอนม้วนใบ พบว่า ทุก

พืชส่วนมากจะพบในปริมาณน้อยกว่า 10 ตัว ในทุกพืชตั้งแต่ปลูก ยกเว้นในช่วงสัปดาห์ที่ 11-12 สัปดาห์หลังปลูก 

พบหนอนม้วนใบมากกว่า 10 ตัว และการเข้าท าลายของเพลี้ยไฟ พบว่า พบว่ามีการระบาดมากในช่วงฤดูกาลปลูก

ในฤดูฝนค่อนข้างมากในทุกพืช นอกจากนีก้ารทดลองในครั้งนี้ยังพบว่า ระบบการปลูกพืชทดสอบรูปแบบในการพืช
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หลักและพืชกับดักร่วมกันในแปลงปลูกไม่มีผลต่อความสูงของต้นพืชและผลผลิต ทั้งในกะเพรา โหระพา แมงลัก 

เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

 ดังนั้น การปลูกทดสอบรูปแบบการปลูกพืชร่วมในการปลูกกะเพรา โหระพา แมงลักอินทรีย์  เพ่ือป้องกัน

ก าจัดเพลี้ยอ่อนและหนอนม้วนใบในจังหวัดพิจิตร ทั้งแบบกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน, แบบพืชกับดักแซม

กระจายในแปลง และแบบพืชกับดักสลับแถวแปลง สามารถลดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชได้ในระดับหนึ่ง 

และจากการทดลอง พบว่า รูปแบบการปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลูกกวางตุ้ง และ

ดาวกระจายเป็นพืชกับดักล้อมรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมที่สุด 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ คาดว่าจะท าให้ทราบถึงระบบการปลูกพืชอินทรีย์ และการบริหารจัดการ

ศัตรูพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับระบบการปลูกพืชอินทรีย์ ในกลุ่มพืชผักสมุนไพรอินทรีย์ที่มีผลกระทบต่อการ

ระบาดของแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญของกะเพรา โหระพา แมงลัก ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการ

แพร่ระบาดของเมลงศัตรูพืชในระระบบการปลูกพืชอินทรีย์ในกลุ่มพืชผักสมุนไพร โดยไม่ใช้สารเคมีและสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้กับเกษตรกรในการลดค่าใช้จ่ายสารเคมี เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินและลดความเสี่ยงต่อพืช

เมื่อเกิดความเสียหายกับพืชใดพืชหนึ่งเพราะมีพืชอ่ืนทดแทน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายคือ กรมส่งเสริม

การเกษตร เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน และภาคเอกชน  
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ภาคผนวก 

 

แผนผังทดสอบรูปแบบการปลูกพืชร่วมในการปลูกกะเพรา โหระพา แมงลักอินทรีย์: 

เพื่อป้องกันก าจัดเพลี้ยอ่อนและหนอนม้วนใบ ในจังหวัดพิจิตร 
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    หมายเหตุ :  วางแผนการทดลองแบบ RCB 5 ซ้ า 4 กรรมวิธี ดังนี้    

 กรรมวิธีที่ 1 ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลกูกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักลอ้มรอบแปลงทั้ง 4 ด้าน

 กรรมวิธีที่ 2 ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลกูกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักแซมกระจายในแปลง

 กรรมวิธีที่ 3 ปลูก กะเพรา โหระพา แมงลัก เป็นพืชหลัก และปลกูกวางตุ้ง และดาวกระจาย เป็นพืชกับดักสลับแถวแปลง  

 กรรมวิธีที่ 4 ปลูกเฉพาะกะเพรา โหระพา แมงลัก ไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวธิคีวบคุม)  
 

 

ภาพแปลงการทดสอบรูปแบบการปลูกพืชร่วมในการปลูกกะเพรา โหระพา แมงลักอินทรีย์: 

เพื่อป้องกันก าจัดเพลี้ยอ่อนและหนอนม้วนใบ ในจังหวัดพิจิตร 

T5 T3 T4 T2 T1 

T5 T3 T4 T2 T1 

T5 T3 T4 T2 T1 

T5 T3 T4 T2 T1 

Rep.2 

Rep.3 

Rep.4 
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