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5. บทคัดย่อ   

ศึกษารูปแบบการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตไม้ผลอินทรีย์ภาคกลางด าเนิน 

การในแปลงทดสอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ระหว่างปี 2556-2558 เพ่ือศึกษารูปแบบ

การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตแก้วมังกรและฝรั่งอินทรีย์จากการทดลอง พบว่า 

รูปแบบการป้องกันก าจัดโรคล าต้นเน่าในแก้วมังกรอินทรีย์แบบผสมผสานด้วยการตัดแต่งกิ่งร่วมกับการใช้น  า

ปูนใสพ่นบริเวณแผลที่เกิดจากการตัดแต่งกิ่งมีค่าเฉลี่ยความรุนแรงของการเข้าท าลายของโรคพืชน้อยที่สุด 

ส่วนรูปแบบการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานในการผลิตฝรั่งอินทรีย์ด้วยการใช้น  าหมักชีวภาพ 

สารสกัดจากพืชสมุนไพร และสารชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ในการป้องกันก าจัดหนอนกินใบฝรั่งมีค่าเฉลี่ยความรุนแรง

ของการเข้าท าลายน้อยที่สุด นอกจากการควบคุมแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานแล้วควรมีการเขตกรรมที่

เหมาะสมได้แก่การก าจัดวัชพืชอย่างสม่ าเสมอและหมั่นดูแลรักษาส ารวจแปลงปลูกเป็นประจ า จะส่งผลให้การ

ผลิตไม้ผลอินทรีย์ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 



 

 

 

        
       Study of integrated pest control in organic fruit production. The test plots in the 

Nakhon pathom agricultural research and development center during the year 2013-2015 to 
study the integrated pest control of organic fruit production (dragon fruit and guava) showed 
that patterns Disease Control stalk rot in dragon fruit with pruning with the use of lime water 
spray area wounds caused by pruning, the average severity of attacks of disease is minimal. 
The integrated pest control in guava production by using bio-fermentation, Extracts from 
medicinal plants Biological to control leaf-eating caterpillars with the severity of the damage 
to a minimum. In addition to integrated pest control should be the appropriate action, 
weeding and field surveys regularly. Will result in the high quality organic fruit. 

    

6. ค าน า                           
 ฝรั่ง ชื่อสามัญ Guava ชื่อวิทยาศาสตร์ Psidium guajava Linn. วงศ์  Myrtaceae เป็นผลไม้ที่มี

ประโยชน์มาก ฝรั่งมีหลายพันธุ์ที่เดียวแต่ละพันธุ์ก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไป เนื อของฝรั่งมี วิตามิน ซี สูง
ช่วยบรรเทาและแก้โรคเลือดออกตามไรฟัน หรือโรคลักปิดลักเปิดได้ดี นอกจากนี ยังมีวิตามิน เอ มีเหล็ก 
แคลเซียมและเกลือแร่อ่ืนๆ 

แก้ วมั งกร (Dragon fruit ) อยู่ ใน วงศ์  Cactaceae ซึ่ ง เป็ น วงศ์ เดี ย วกับ ตะบองเพชร  สกุ ล 
Hylocereanae แก้วมังกรนิยมรับประทานเป็นผลไม้สด เป็นส่วนผสมของฟรุตสลัดหรือปั่นเป็นน  าผลไม้ เป็น
ผลไม้ที่สามารถรับประทานเพ่ือบรรเทาอาการโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน ตลอดจนช่วยลดความอ้วน
เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีแคลอรีต่ า เป็นผลไม้ที่มีกากใยสูง มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่ช่วยทั งในเรื่องการบ ารุง
ผิวพรรณ กระดูกและฟันแข็งแรง ช่วยดูดซับสารพิษต่างๆ ออกจากร่างกาย เช่น สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง
ที่มากบัผัก สารตกค้าง เช่นตะกั่ว ที่มาจากควันท่อไอเสียรถยนต์ และสารอื่นๆ และยังช่วยลดการเกิดมะเร็งอีก
ด้วย จึงควรมีการพัฒนาเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

การปลูกไม้ผลอินทรีย์ คือ การปลูกผักและไม้ผลที่มีระบบการผลิตที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อมรักษา
สมดุลย์ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือสาร
ก าจัดศัตรูพืชต่าง ๆ โดยหันกลับมาใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ไถกลบเศษพืช และปุ๋ยชีวภาพในการ
ปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ือให้ผลไม้ มีความแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตที่ปลอดภัย
จากสารพิษและไม่ท าลายสภาพแวดล้อม (กรมวิชาการเกษตร. 2543 และส านักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดิน, 2550) โดยภาพรวมแล้วภาครัฐต้องการให้เกษตรกรได้ตระหนักในการควบคุมหรือการผลิต
ทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญต่อการดูแลระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม โดยเกษตรกรที่ผลิตแบบเกษตร
อินทรีย์จะมีแรงจูงใจมาจากความปลอดภัยในการบริโภคและสารพิษที่ตกค้างทางการเกษตร ที่ส่งผลกระทบ

http://th.wikipedia.org/wiki/Cactaceae
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Hylocereanae&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87


ต่อตนเองและครอบครัว แม้การผลิตเกษตรอินทรีย์จะยุ่งยากกว่าการผลิตเกษตรเคมี แต่เกษตรกรผู้ผลิตก็ลง
ความเห็นว่าในระยะยาวแล้วการผลิตเกษตรอินทรีย์จะให้ผลในการตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการ
ผลิตที่ใช้เกษตรเคมี (ปรีชา และคณะ, 2552) 

ในปัจจุบันระบบเกษตรอินทรีย์เริ่มมีความส าคัญมากยิ่งขึ น เนื่องจากผู้บริโภคได้เห็นพิษภัยจาก
สารเคมีทีตกค้างในพืชผลที่บริโภคกันเป็นประจ าวัน (สาลี่, 2558) จากผลการส ารวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง
ใน ผั ก ส ด ทั่ ว ป ร ะ เท ศ ตั ง แ ต่ ปี  2537-2542 ข อ งค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ ย า  (อ .ย .) แ ล ะ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ามีสารพิษตกค้างในผักสดตั งแต่ ร้อยละ 13.04 – 67.44 และจากรายงาน
ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตั งแต่ ปี 2540-2544 พบว่า มีผู้ป่วยจากสารเคมีที่ใช้ก าจัดศัตรูพืช 4-7 คน 
ต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะผู้ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเท่านั น แต่ จ านวนผู้ป่วยจริงสูงกว่านี ) 

 
 

7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์การทดลอง 
 -กล้องถ่ายรูป  -สมุดบันทึก  -แว่นขยาย/กล้องจุลทรรศ์ 
 -สวิงโฉบแมลง  -กล่องเลี ยงแมลง  -กับดักพลาสติกสีเหลือง 
 -กาวเหนียวดักแมลง  -วัสดุปรับปรุงดิน  -วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร 
 -น  าหมักชีวภาพ  -สารสกัดสมุนไพร -สารชีวินทรีย ์

วิธีการทดลอง 

การผลิตแก้วมังกรอินทรีย์ 
แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 กรรมวิธี 5 ซ  า 

 กรรมวิธีที่ 1 การตัดแต่งก่ิงที่เป็นโรคออกจากแปลงเพื่อท าลาย 

 กรรมวิธีที่ 2 ใช้ปูนแดงทาบริเวณท่ีเป็นโรค 

 กรรมวิธีที่ 3 ตัดแต่งกิ่งร่วมกับการใช้น  าปูนใสพ่นบริเวณแผลเกิดจากการตัดแต่งกิ่ง 

 กรรมวิธีที่ 4 ปลูกพืชโดยปล่อยตามธรรมชาติไม่ใช้สารและวิธีการป้องกันก าจัดโรคและแมลงชนิดอื่นใด  
   (กรรมวิธีควบคุม) 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

  ด าเนินการทดลองในแปลงแก้วมังกรอินทรีย์ ซึ่งมีอายุประมาณ 4 ปี จัดระยะปลูกระหว่างแถวและ
ระหว่างต้นประมาณ 3 x 3 เมตร ในพื นที่ 1 ไร่ มีต้นประมาณ 160 ต้น การใช้สารต่าง ๆ ในแต่กรรมวิธีจะใช้
ตามการระบาดของศัตรูพืชแต่ละชนิดและใช้ป้องกันก าจัดศัตรูพืชในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยทั่วไปจะใช้
ระยะเวลาแต่ละช่วง ห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์ ในกรรมวิธีที่ 1 การตัดแต่งก่ิงที่เป็นโรคออกจากแปลงเพ่ือท า
บาย กรรมวิธีที่ 2 ใช้ปูนแดงทาบริเวณที่เป็นโรคล าต้นเน่า และกรรมวิธีที 3 ด าเนินการตัดแต่งก่ิงร่วมกับการใช้
น  าปูนใสพ่นบริเวณแผลที่เกิดจากการตัดแต่งกิ่ง 

การผลิตฝรั่งอินทรีย์ 
วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 กรรมวิธี 5 ซ  า  
 กรรมวิธีที่ 1 ใช้น  าหมักชีวภาพ และสารสกัดสมุนไพรสะเดาในการป้องกันก าจัด 



 กรรมวิธีที่ 2 ใช้สารชีวินทรีย์ในการป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
 กรรมวิธีที่ 3 ใช้วิธีการป้องกันก าจัดแบบผสมผสานได้แก่ น  าหมักชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร  
                      และสารชีวนิทรีย์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
 กรรมวิธีที่ 4 ปลูกพืชโดยปล่อยตามธรรมชาติไม่ใช้วิธีการป้องกันก าจัดโรค (กรรมวิธีควบคุม) 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

  ด าเนินการทดลองในแปลงฝรั่งอินทรีย์ ซึ่งมีอายุประมาณ 4 ปี จัดระยะปลูกระหว่างแถวและระหว่าง
ต้นประมาณ 3 x 3 เมตร ในพื นที่ 1 ไร่ มีต้นประมาณ 160 ต้น การใช้สารต่าง ๆ ในแต่กรรมวิธีจะใช้ตามการ
ระบาดของศัตรูพืชแต่ละชนิดและใช้ป้องกันก าจัดศัตรูพืชในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาแต่
ละช่วง ห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์ ในกรรมวิธีที่ 1ใช้น  าหมักจากใบพืชสีเขียวในพื นที่ เช่น ผักบุ้ง ต้นกล้วย 
และน  าหมักจากผลไม้ โดยใช้อัตราส่วนการหมักตามที่เกษตรกรหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ใช้กันอยู่
โดยทั่วไป กรรมวิธีที่ 2 ใช้สารชีวินทรีย์ที่เหมาะสมกับการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช และกรรมวิธี ที 3 
ด าเนินการป้องกันก าจัดศัตรูพืช วิธีการผสมผสานหลายวิธี รวมถึงการเก็บกลุ่มไข่ และตัวอ่อนของแมลง
ศัตรูพืชออกท าลายนอกแปลงเพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพืช รวมทั งส ารวจและตรวจนับปริมาณแมลงในแปลง
ทดลอง 
 

 

การบันทึกข้อมูล 

การประเมินความเสียหายของพืชโดยให้คะแนนเป็นระดับความรุนแรง ดังนี  
ระดับ 0  คือ พื นที่ใบ/ผล ไม่มีความเสียหาย 
ระดับ 1 คือ พื นที่ใบ / ผลถูกท าลาย / แสดงอาการของโรค 1-20 เปอร์เซ็นต์ 
ระดับ 2 คือ พื นที่ใบ / ผลถูกท าลาย / แสดงอาการของโรค 21-50 เปอร์เซ็นต์ 
ระดับ 3 คือ พื นที่ใบ / ผลถูกท าลาย / แสดงอาการของโรค 51-75 เปอร์เซ็นต์ 
ระดับ 4 คือ พื นที่ใบ / ผลถูกท าลาย / แสดงอาการของโรค 76-100 เปอร์เซ็นต์ 

เก็บเกี่ยวผลผลิตตามช่วงอายุที่เหมาะสมบันทึกองค์ประกอบของผลผลิต สรุปและรายงานผล 
- ชนิด และจ านวนแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติ  
- จ านวนครั ง และระยะเวลาที่พ่นสาร 
- ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต    
- การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในแต่ละช่วงเวลา 
- ระดับความเสียหายของผลผลิต           
- ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
 

     เวลาและสถานที่   

ระยะเวลา  เริ่มต้น ปี 2556 สิ นสุดการทดลอง ปี 2558 

สถานที่ด าเนินการ แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  



8.1 ระบบการผลิตแก้วมังกรอินทรีย์ 
การผลิตแก้วมังกรอินทรีย์ใช้พันธุ์เนื อสีแดงโดยใช้ระยะปลูกระหว่างแถวและระหว่างต้น 3x3 เมตร โดย

พื นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกได้ประมาณ 170 ต้น แต่ละต้นใช้ค้างซีเมนต์ความสูงประมาณ 150 เซนติเมตร ให้ ต้น
แก้วมังกรอินทรีย์เลื อยบนค้างซีเมนต์ เนื่องจากเป็นพืชที่ล าต้นอวบน  าและเลื อยขึ นด้านบน (ภาพท่ี 1) 

การจัดการธาตุอาหารแก้วมังกรอินทรีย์ 
ส าหรับการผลิตแก้วมังกรอินทรีย์โดยทั่วไป มีการใส่ปุ๋ยแบบผสมผสานกล่าวคือมีการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ย

คอก เมื่อต้นแก้วมังกรอินทรีย์ติดดอกจึงเพ่ิมปริมาณการให้น  าและปุ๋ย โดยเฉพาะวัสดุทางการเกษตรที่ให้ธาตุ
ไนโตรเจนเพ่ือท าให้ต้นแก้วมังกรอินทรีย์มีการแตกก่ิงที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้มีผลผลิตสูงขึ นในทุกปีการผลิต 
ส าหรับการผลิตแก้วมังกรอินทรีย์ควรให้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างน้อย 2 กิโลกรัม/ต้น/ปี ในระยะ 1-2 ปีแรกหลังจาก
การปลูก หลังจากนั นเพ่ิมปริมาณ เป็น 3 กิโลกรัม/ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 2 ครั ง/ปี หรือมากกว่าขึ นอยู่กับอายุของ
พืช ขนาดทรงพุ่ม และปริมาณผลผลิตที่ติดดอกออกผล และหากต้องการให้แก้วมังกรอินทรีย์มีคุณภาพผลผลิตที่
ดีมีรสชาติอร่อย หวาน ควรให้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณฟอสฟอรัสค่อนข้างสูง 

การก าจัดวัชพืชแปลงแก้วมังกรอินทรีย์ 
การก าจัดวัชพืชในแปลงผลิตแก้วมังกรอินทรีย์ความท าการก าจัดวัชพืชอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือก าจัดแหล่ง

สะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช โดยใช้วธิีการใช้เครื่องตัดหญ้าและท าการปลูกพืชคลุมดินในกลุ่มของพืชตระกูล
ถั่วได้แก่ ถั่วเซนโตซีมา   

การท าค้างแก้วมังกรอินทรีย์ 
ในระยะแรกของการปลูกสร้างสวนแก้วมังกรอินทรีย์ความมีการท าค้างค  ายันล าต้นแก้วมังกรที่ปลูกใหม่

เพ่ือป้องกันลมพัดจนต้นแก้วมังกรโยก เพราะอาจกประทบกระเทือนระบบรากแก้วมังกรอินทรีย์ ท าให้แก้ว
มังกรอินทรีย์ไม่เจริญเติบโต ส าหรับวัสดุที่ใช้ท าค้างควรเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและสามารถหาซื อได้ง่ายใน
พื นที่ เช่น ไม้เนื อแข็ง เหล็ก หรือ เสาปูนซีเมนต์ 

การตัดแต่งกิ่งแก้วมังกรอินทรีย์ 
การตัดแต่งกิ่งแก้วมังกรอินทรีย์เป็นการช่วยให้แก้วมังกรอินทรีย์เกิดกิ่งอ่อน และตาดอกตามออกมา ท า

ให้ทรงพุ่มโดยรวมของแก้วมังกรมีความโล่งโปรงมากขึ น การถ่ายเทอากาศระหว่างภายในและภายนอกทรงพุ่มมี
การไหลเวียนลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชให้น้อยลงได้ แสงแดดสามารถส่องเข้ามาภายในทร งพุ่ม
มากขึ น ทั งยังสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปริมาณผลผลิตที่ได้มีความแน่นอนในแต่ละปีการผลิต ผลแก้ว
มังกรมีขนาดใหญ่ ผิวผลสวยงาม ดังนั นเกษตรกรควรท าการตัดแต่งก่ิงแก้วมังกรอินทรีย์ทุกปีเพ่ือเป็นการกระตุ้น
การเจริญเติบโตของส่วนยอด และกระตุ้นการสร้างตาดอก (ภาพที่ 3) 

การห่อผลแก้วมังกรอินทรีย์ 
การห่อผลแก้วมังกรอินทรีย์ส่วนใหญ่ใช้ถุงพลาสติกห่อก่อนแล้วใช้กระดาษห่อสวมทับถุงพลาสติกอีก

ชั นหนึ่ง เพื่อป้องกันแสงแดดส่องท าลายผิวผลแก้วมังกรอินทรีย์ ส าหรับช่วงเวลาการห่อผลจะห่อเมื่อผลเริ่ม
เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง การห่อผลแก้วมังกรอินทรีย์นอกจากเป็นการป้องกันการเข้าท าลายของแมลงวัน
ผลไม้ แล้วยังท าให้เปลือกผลด้านนอกมีสีสวยงาม น่ารับประทาน 

การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 



ส าหรับการผลิตแก้วมังกรอินทรีย์มีแมลงศัตรูพืชเข้าท าลายหลายชนิดในขณะเดียวกันก็มีแมลงศัตรู
ธรรมชาติหลายชนิดควบคุมปริมาณแมลงศัตรูพืชส าหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแมลงศัตรูพืชในการ
ผลิตแก้วมังกรอินทรีย์ยังมีรายงานไม่มากนัก จ าเป็นที่จะต้องมีการทดลองเพ่ือให้ทราบแนวทางในการ
ด าเนินการบริหารจัดการแมลงศัตรูพืชในระบบการผลิตแก้วมังกรอินทรีย์และยังเป็นแนวทางในการผลิตไม้ผล
อินทรีย์ชนิดอื่น ๆ อีกด้วย 

ผลของการควบคุมโรคด้วยวิธีผสมผสาน 

จากผลการทดลองในปีการผลิต 2556 – 2558 พบ ว่ารูปแบบการป้องกันก าจัดโรคล าต้นเน่า (ภาพที่ 
2) ในแก้วมังกรอินทรีย์แบบผสมผสานในระบบการผลิตแก้วมังกรอินทรีย์เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรค
พืชได้ผลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในกรรมวิธีที่ 3 การตัดแต่งกิ่งร่วมกับการใช้น  าปูนใสพ่นบริเวณแผลที่เกิดจาก
การตัดแต่งกิ่งมีค่าเฉลี่ยความรุนแรงของการเข้าท าลายของโรคพืชน้อยที่สุด 1.10 แตกต่างกับกรรมวิธีควบคุมที่
พบค่าเฉลี่ยความรุนแรงของการเข้าท าลายเท่ากับ 3.00 นอกจากการควบคุมโรคพืชแบบผสมผสานแล้วควรมี
การเขตกรรมที่เหมาะสมได้แก่การก าจัดวัชพืชอย่างสม่ าเสมอและหมั่นดูแลรักษาส ารวจแปลงปลูกเป็นประจ า 
จะส่งผลให้การผลิตแก้วมังกรอินทรีย์ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ (ตารางท่ี 1) 
 

8.2 ระบบการผลิตฝรั่งอินทรีย์ 
 การผลิตฝรั่งอินทรีย์ใช้ฝรั่งพันธุ์กิมจูโดยใช้ระยะปลูกระหว่างแถวและระหว่างต้น 3x3 เมตร โดยพื นที่ 
1 ไร่สามารถปลูกได้ 160 ต้น การให้น  าหลังจากปลูกแล้วท าการให้น  าอย่างสม่ าเสมอโดยสังเกตจากความชื นใน
ดินเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยการให้น  าจะค่อย ๆ เพ่ิมขึ นตามความต้องการของต้นฝรั่งอินทรีย์ ส าหรับ
ในช่วงที่ฝรั่งอินทรีย์ก าลังให้ผลผลิตปริมาณความชื นในดินมีความส าคัญต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิต 
 การจัดการธาตุอาหารฝรั่งอินทรีย์ 
 ส าหรับการผลิตฝรั่งโดยทั่วไป มีการใส่ปุ๋ยแบบผสมผสานกล่าวคือมีการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก เมื่อออก
ดอกจึงเพ่ิมปริมาณการให้น  าและปุ๋ย โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนเพ่ือท าให้ต้นฝรั่งอินทรีย์มีการแตกใบอ่อนที่
สมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้มีผลผลิตสูงขึ นในทุก ๆ ปีการผลิต ส าหรับแปลงอินทรีย์ควรให้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างน้อย 2 
กิโลกรัม/ต้น/ปี หรือมากกว่าขึ นอยู่กับอายุพืช ขนาดทรงพุ่ม และปริมาณผลผลิตที่ติดดอกออกผล และหาก
ต้องการให้ฝรั่งอินทรีย์มีคุณภาพผลผลิตที่ดีมีรสชาติหวานกรอบควรให้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง 
 
 
 
 การก าจัดวัชพืชแปลงฝรั่งอินทรีย์ 
 การก าจัดวัชพืชในแปลงผลิตฝรั่งอินทรีย์ความท าการก าจัดวัชพืชอย่างสม่ าเสมอ เพื่อก าจัดแหล่งสะสม
ของโรคและแมลงศัตรูพืช โดยใช้วิธีการใช้เครื่องตัดหญ้าและท าการปลูกพืชคลุมดินในกลุ่มของพืชตระกูลถั่ว
ได้แก่ ถั่วเซนโตซีมา   
 การท าค้างฝรั่งอินทรีย์ 
 ในระยะแรกของการปลูกสร้างสวนฝรั่งอินทรีย์ความมีการปักไม้ค  ายันล าต้นฝรั่งที่ปลูกใหม่เพ่ือป้องกัน
ลมพัดจนต้นฝรั่งโยก เพราะอาจกประทบกระเทือนระบบรากฝรั่ง ท าให้ฝรั่งอินทรีย์ไม่เจริญเติบโต ส าหรับวัสดุที่



ใช้ปักค  ายันควรเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงและสามารถหาซื อได้ง่ายในพื นที่ เช่น ไม้ไผ่ หรือไม้รวก  และเมื่อฝรั่ง
อินทรีย์มีการติดดอกออกผลให้ผลผลิตควรมีการพยุงผลฝรั่งเนื่องจากก่ิงของฝรั่งมีความอ่อนและเปราะบางเมื่อ
ฝรั่งติดผลที่มขีนาดใหญ่จะพบว่ามีก่ิงฝรั่งหักจ านวนมาก 
 การตัดแต่งกิ่งฝรั่งอินทรีย์ 
 การตัดแต่งกิ่งฝรั่งอินทรีย์เป็นการช่วยให้ฝรั่งเกิดก่ิงอ่อน และตาดอกตามออกมา ท าให้ทรงพุ่มโดยรวม
ของฝรั่งมีความโล่งโปรงมากขึ น การถ่ายเทอากาศระหว่างภายในและภายนอกทรงพุ่มมีการไหลเวียนลดการ
ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชให้น้อยลงได้ แสงแดดสามารถส่องเข้ามาภายในทรงพุ่มมากขึ น ทั งยังสะดวกต่อ
การเก็บเกี่ยวผลผลิต ปริมาณผลผลิตที่ได้มีความแน่นอนในแต่ละปีการผลิต ผลฝรั่งมีขนาดใหญ่ ผิวผลสวยงาม 
ดังนั นเกษตรกรควรท าการตัดแต่งก่ิงฝรั่งอินทรีย์ทุกปีเพ่ือเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของส่วนยอด และ
กระตุ้นการสร้างตาดอก 
 การห่อผลฝรั่งอินทรีย์ 
 การห่อผลฝรั่งอินทรีย์ส่วนใหญ่ใช้ถุงพลาสติกห่อก่อนแล้วใช้กระดาษห่อสวมทับถุงพลาสติกอีกชั นหนึ่ง 
เพ่ือป้องกันแสงแดดส่องท าลายผิวผลฝรั่งอินทรีย์ ส าหรับช่วงเวลาการห่อผลจะห่อเมื่อดอกฝรั่งบานและติดผล
จนกลีบดอกล่วงหล่นจากผลทั งหมดแล้ว โดยมีผลขนาดผลมะนาวหรือหลังดอกบานแล้วประมาณ 1 เดือน การ
ห่อผลฝรั่งนอกจากเป็นการป้องกันการเข้าท าลายของแมลงวันผลไม้ แล้วยังท าให้ผลฝรั่งมีผิวผลสวยน่า
รับประทานอีกด้วย 
 การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
 ส าหรับการผลิตฝรั่งอินทรีย์มีแมลงศัตรูพืชเข้าท าลายหลายชนิดในขณะเดียวกันก็มีแมลงศัตรูธรรมชาติ
หลายชนิดควบคุมปริมาณแมลงศัตรูพืชส าหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแมลงศัตรูพืชในการผลิตฝรั่ง
อินทรีย์ยังมีรายงานไม่มากนัก จ าเป็นที่จะต้องมีการทดลองเพ่ือให้ทราบแนวทางในการด าเนินการบริหารจัดการ
แมลงศัตรูพืชในระบบการผลิตฝรั่งอินทรีย์และยังเป็นแนวทางในการผลิตไม้ผลอินทรีย์ชนิดอื่น ๆ อีกด้วย 
 

ผลการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน 
จากผลการทดลองในปีการผลิต 2556 - 2558 พบ ว่ารูปแบบการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชแบบ

ผสมผสานในระบบการผลิตฝรั่งอินทรีย์เป็นแนวทางในการบริหารจัดการแมลงศัตรูพืชได้ผลเป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะในกรรมวิธีที่ 3 มีการใช้น  าหมักชีวภาพ สารสกัดจากพืชสมุนไพร และสารชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ในการ
ป้องกันก าจัดมีค่าเฉลี่ยความรุนแรงของการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชน้อยที่สุด 1.30 และ 1.25 ส าหรับแมลง
หวี่ขาวใยเกลียว (ภาพที่ 4) และหนอนกินใบฝรั่ง (ภาพที่ 5) ตามล าดับ แตกต่างกรรมวิธีควบคุมที่พบค่าเฉลี่ย
ความรุนแรงของการเข้าท าลายเท่ากับ 2.20 ส าหรับแมลงหวี่ขาวใยเกลียว และ 2.00 ส าหรับหนอนกินใบฝรั่ง 
นอกจากการควบคุมแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานแล้วควรมีการเขตกรรมที่เหมาะสมได้แก่การก าจัดวัชพืชอย่าง
สม่ าเสมอและหมั่นดูแลรักษาส ารวจแปลงปลูกเป็นประจ า (ภาพที่ 6) จะส่งผลให้การผลิตฝรั่งอินทรีย์ได้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพ (ตารางท่ี 2) 

 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 



      รูปแบบการป้องกันก าจัดโรคล าต้นเน่าในแก้วมังกรอินทรีย์แบบผสมผสานเป็นแนวทางในการควบคุม

โรคได้ผลเป็นอย่างดี โดยการตัดแต่งก่ิงร่วมกับการใช้น  าปูนใสพ่นบริเวณแผลที่เกิดจากการตัดแต่งกิ่ง  ส าหรับ

การผลิตฝรั่งอินทรีย์พบว่า การใช้น  าหมักชีวภาพ สารสกัดจากพืชสมุนไพร และสารชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ในการ

ป้องกันก าจัดมีค่าเฉลี่ยความรุนแรงของการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชน้อยที่สุด นอกจากการควบคุมแมลง

ศัตรูพืชแบบผสมผสานแล้วควรมีการเขตกรรมที่เหมาะสมได้แก่การก าจัดวัชพืชอย่างสม่ าเสมอและหมั่นดูแล

รักษาส ารวจแปลงปลูกเป็นประจ า จะส่งผลให้การผลิตฝรั่งอินทรีย์ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

     10.1 น าผลการวิจัยแนะน าให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลอินทรีย์ 

10.2  จัดท าเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลในระบบเกษตรอินทรีย์ 

10.3  เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักส่งออก ผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจทั่วไป และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ 
 

11.เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการเกษตร, 2543. มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์. กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 
ปรีชา ปิยจันทร์, นุชนาท จันทเตมีย์, เจริญ สุธรรมชัย, ณัฐถะปราน คล้ายประสิทธิ์ และกนกนาถ รัตนานุพงศ์,  

2552. การปลูกผลไม้เกษตรอินทรีย์ ปัญหาและอุปสรรค กรณีศึกษา ในเขตพื นที่ จังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด.วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธุ์ – พฤษภาคม 2552. 

สาลี่ ชินสถิต, 2558. การผลิตพืชอินทรีย์.กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานการผลิต กองพัฒนา 
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กรุงเทพฯ. 

ส านักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน, 2550. การจัดการดินเพ่ือปลูกผักและไม้ผลอินทรีย์. 
เอกสารเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชุดภูมิปัญญาหมอดินเกษตรกรไทย. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์,กรุงเทพฯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   12. ภาคผนวก 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชแก้วมังกรอินทรีย์ ปีการผลิต 2556-2558 

1/ระดับ 0  คือ พื นที่ใบ/ผล ไม่มีความเสียหาย 

 ระดับ 1 คือ พื นที่ใบ / ผลถูกท าลาย / แสดงอาการของโรค 1-20 เปอร์เซ็นต์ 
 ระดับ 2 คือ พื นที่ใบ / ผลถูกท าลาย / แสดงอาการของโรค 21-50 เปอร์เซ็นต์ 
 ระดับ 3 คือ พื นที่ใบ / ผลถูกท าลาย / แสดงอาการของโรค 51-75 เปอร์เซ็นต์ 
 ระดับ 4 คือ พื นที่ใบ / ผลถูกท าลาย / แสดงอาการของโรค 76-100 เปอร์เซ็นต์ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แปลงถั่วคลุมดินแก้วมังกรอินทรีย์ (1) แปลงแก้วมังกรอินทรีย์ (2) 

 

 

 

กรรมวิธี 
ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของ

การเข้าท าลายของโรค1/ 

กรรมวิธีที่ 1 การตัดแต่งก่ิงที่เป็นโรคออกจากแปลงเพื่อท าลาย 1.20 

กรรมวิธีที่ 2 ใช้ปูนแดงทาบริเวณท่ีเป็นโรค 1.50 

กรรมวิธีที่ 3 ตัดแต่งกิ่งร่วมกับการใช้น  าปูนใสพ่นบริเวณแผลที่เกิดจากการตัดแต่งก่ิง 1.10 

กรรมวิธีที่ 4 ปลูกพืชโดยปล่อยตามธรรมชาติไม่ใช้สารและวิธีการป้องกันก าจัดโรค 

                และแมลงชนิดอื่นใด (กรรมวิธีควบคุม) 

3.00 

(1) 
(2) 



9.  

10.  

11.  

12.  

 
ภาพที่ 2 ลักษณะรูปร่างของเชื อสาเหตุโรคภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า (1) ลักษณะรูปร่างของเชื อ 
           สาเหตุโรคภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง (2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การตัดแต่งกิ่งแก้วมังกรที่เป็นโรคล าต้นเน่า (1) การทาปูนขาวบริเวณล าต้นแก้วมังกรอินทรีย์ (2) 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชฝรั่งอินทรีย์ ปีการผลิต 2556-2558 

 

1/ระดับ 0  คือ พื นที่ใบ/ผล ไม่มีความเสียหาย 
  ระดับ 1 คือ พื นที่ใบ / ผลถูกท าลาย / แสดงอาการของโรค 1-20 เปอร์เซ็นต์ 
  ระดับ 2 คือ พื นที่ใบ / ผลถูกท าลาย / แสดงอาการของโรค 21-50 เปอร์เซ็นต์ 

 
กรรมวิธี 

ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของการเข้าท าลาย1/ 

แมลงหวี่ขาวใยเกลียว หนอนกินใบอ่อน 

1.น  าหมักชีวภาพ+สารสกัดสมุนไพร  1.60 1.35 

2. สารชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ (เชื อราบิวเวอร์เรีย) 1.40 1.40 

3.น  าหมักชีวภาพ+สารสกัดสมุนไพร+สารชีวินทรีย์ปฏิปักษ์             1.30 1.25 

4. ปลูกโดยปล่อยตามธรรมชาติ  2.20 2.00 

(2) (1) 

(2) (1) 



  ระดับ 3 คือ พื นที่ใบ / ผลถูกท าลาย / แสดงอาการของโรค 51-75 เปอร์เซ็นต์ 
  ระดับ 4 คือ พื นที่ใบ / ผลถูกท าลาย / แสดงอาการของโรค 76-100 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 4 การเข้าท าลายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียวบริเวณใต้ใบฝรั่ง (1) แมลงหวี่ขาวใยเกลียว (2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

(2) (1) 

(2) (1) 



ภาพที่ 5แสดงการเข้าท าลายของหนอนกัดกินใบฝรั่ง (1) หนอนกินใบอ่อนฝรั่งที่แตกใหม่ (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 การห่อผลผลิตในระยะการพัฒนาผลที่เหมาะสม (1) การห่อผลป้องกันการเข้าท าลายของแมลงวัน 

            ผลไม้และยังช่วยให้คุณภาพผลผลิตภายนอกสวยงามอีกด้วย (2) 

(2) (1) 


