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บทคัดย่อ 

 การศึกษารูปแบบการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตกะเพรา โหระพา แมงลัก

อินทรีย์ภาคเหนือตอนล่าง ได้ด าเนินการทดลองตั้งปี 2554-2558 ในแปลงทดลองของศูนย์วิจัยและพัฒนากร

เกษตรพิจิตร ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตกะเพรา โหระพา 

แมงลักอินทรีย์  4 กรรมวิธี คือกรรมวิธีที่ 1 ใช้สารสกัดพืช เช่น สะเดา ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับ

การปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก กรรมวิธีที่ 2 ใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืช เช่น ไส้เดือนฝอย 

Steinernema carpocapsae, NPV, Bacillus thuringiensis แ ล ะ  Metarhizium anisopliae ใน แ ป ล ง

กะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก กรรมวิธีที่ 3 ใช้สารสกัดพืช และ

การใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืช

กับดัก กรรมวิธีที่ 4  ปลูกกะเพรา โหระพา แมงลัก โดยไม่ใช้ชีวินทรีย์หรือสารสกัดพืชและไม่ปลูกพืชกับดัก 

(กรรมวิธีควบคุม) ท าการฉีดพ่นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 

Design มี 5 ซ้ า 

 ผลการทดลอง พบว่า รปูแบบการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตกะเพรา โหระพา 

แมงลักอินทรีย์ในรูปแบบไหนก็ใช้ได้เหมือนกัน ขณะที่พืชแต่ละชนิดมีความชอบของศัตรูพืชเข้าท าลายแตกต่างกัน 

พืชทุกชนิดมีการเจริญเติบโตดีโดยเฉพาะในระยะ 1-2 สัปดาห์แรกหลังจากย้ายต้นกล้าลงแปลงในทุกกรรมวิธี  ซึ่ง
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ประชากรของแมลงศัตรูพืชที่ระบาด จะมีปริมาณน้อยในช่วงแรกของการปลูกพืช และจะมีปริมาณมากขึ้นในช่วง

สัปดาห์ที่ 4-5 สัปดาห์หลังปลูก ต่อจากนั้นปริมาณจะลดลงเมื่อพืชใกล้เก็บเกี่ยวจากาการส ารวจพบแมลงศัตรูพืช 3 

ชนิด คือ เพลี้ยอ่อน หนอนม้วนใบ และเพลี้ยไฟ ซึ่งปลูกกะเพรา โหระพา แมงลัก โดยไม่ใช้ชีวินทรีย์หรือสารสกัด

พืชและไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม) พบว่า มีปริมาณความหนาแน่นของประชากรแมลงศัตรูพืชมากที่สุด 

และใช้สารสกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้ง

และดาวกระจายเป็นพืชกับดักพบว่า มีการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อน หนอนม้วนใบ และเพลี้ยไฟ มีปริมาณต่ ากว่า

ทุกกรรมวิธี และผลผลิตกะเพรา โหระพา และแมงลัก ทีเ่ป็นพืชหลัก พบว่า ในทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ  

 

Abstract 

The study of organicintegrated pest controlmodel for basil, sweet basil, lemon basil in 
the lower northern were conducted in 2010-2015, in the experimental field of agricultural 
research and development, Phichit.This includes four treatments,the first treatment,including 
treatments using plant extracts such as neem extracts in the plot plant for basil, sweet basil, 
lemon basil with growbog choy andcosmos as trap crops. The second treatment uses biological 
pestsagainst such as nematodes Steinernemacarpocapsae, NPV, Bacillus thuringiensisand 
Metarhiziumanisopliaeto basil, sweet basil, lemon basil with growbog choy andcosmos as trap 
crops. The third treatment uses plant extracts and use biological pest againstin the plot plant 
for basil, sweet basil, lemon basil with growbog choy andcosmos as trap crops.And the fourth 
treatment, grow basil, sweet basil, lemon basil were only, without use biological or plant 
extracts and plant traps (control). Sprayed two times a week. The experimental design was 
randomized complete block design with five replicates. The results showed that theorganic 
integrated pest controlmodel for basil, sweet basil, lemon basil were identical. 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 crop 
and there were plenty more during the fourth and fifth week after planting. Subsequently, 
amount decreases as plants into harvested.The survey found three kinds of insect pests were 
aphids, caterpillar roll leaves and thrips.The fourth treatment, grow basil, sweet basil, lemon 
basil were only, without the use  biological or plant extracts and plant traps (control) showed a 
population density of pests higher than the most of treatment. And the third treatment uses 
plant extracts and use biological pest against in the plot plant for basil, sweet basil, lemon basil 
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with growbog choy andcosmos as trap cropsshowed pests damage of aphids, caterpillar roll 
leaves and thripslower than the most of treatment. The yield of basil, sweet basil, lemon basil 
as the main crop were not significant in statistically. 
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1/ รหัสการทดลอง 03-02-54-02-02-01-03-54 

 
 

 

 

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  

การเกษตรในระบบการปลูกพืชผสมผสาน ใช้หลักการเน้นสร้างความหลากหลายของชนิดพืชและสัตว์ใน

ระบบนิเวศเกษตร เพ่ือท าให้เกิดการสมดุลมีการศึกษาถึงการปลูกพืชชนิดอ่ืนร่วมกับพืชหลัก ซึ่งส่งผลดีท าให้มี

แมลงศัตรูธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้นทั้งชนิดและปริมาณและยังท าให้มีแมลงศัตรูพืชลดน้อยลงด้วย  (Kenny and 

Chapmann, 1988; Wiech and Wnuk, 1991) แสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมความหลากหลายของชนิดพืชที่ปลูกจะ

ลดความรุนแรงของการระบาดของแมลงศัตรูพืช จึงสมควรศึกษาระบบการปลูกพืชร่วมกับพืชเศรษฐกิจหลักใน 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 ทานตะวันถั่วเขียวและถั่วลิสง) ทั้งนี้

จะได้ศึกษาการใช้การควบคุมแมลงโดยชีววิธีเป็นตัวเปรียบเทียบ อย่างไรก็ดี จะได้ศึกษาการป้องกันก าจัดโรคพืช
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ร่วมไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากโรคพืช จัดเป็นศัตรูพืชที่มีความส าคัญ  ก่อให้เกิดผลเสียหายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

โรคพืชสามารถท าความเสียหายแก่พืชปลูก ตั้งแต่ระยะเริ่มเพาะปลูกจนกระทั่งถึงระยะเก็บเกี่ยว การควบคุมโรค

พืชมีหลายวิธี แต่เกษตรกรส่วนใหญ่มักเลือกใช้วิธีการควบคุมโรคพืชโดยใช้สารเคมี เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก 

และได้ผลรวดเร็ว ซึ่งผลจากการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกวิธี หรือใช้มากจนเกินไป ส่งผลเสียตามมาหลายประการ เช่น 

เกิดการดื้อยาของเชื้อโรค มีสารตกค้างในผลิตผล ตลอดจนเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีในสภาพธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เกิดผลเสียโดยตรงต่อผู้ใช้ได้แก่ตัวเกษตรกรเอง และผู้บริโภค นอกจากนี้โดยทางอ้อม ส่งผลถึงการกีด

กันทางการค้า เนื่องมาจากภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) สินค้าทางการเกษตรที่จะส่งไป

ขายยังประเทศคู่ค้าจะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค   

ดังนั้น การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่มีบทบาทส าคัญต่อการควบคุมโรคพืชทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต เพ่ือลดปัญหาจากการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชดังกล่าวที่นับวันจะ เพ่ิมปริมาณมากขึ้น

เรื่อย ๆ ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะน าจุลินทรีย์ ซึ่งเรียกว่า “จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 

(antagonist)” ในธรรมชาติมาควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช และในปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีโอกาสสูงใน

การน าไปเป็นกลยุทธ์ป้องกันก าจัดโรคพืช เนื่องจากมีการน าไปใช้อย่างได้ผลดีและสามารถพัฒนาเป็นการค้าได้

หลายชนิด เช่น ในประเทศออสเตรเลียได้พัฒนาใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในทางการค้าส าเร็จเป็นครั้งแรก โดยใช้

เชื้อ Agrobacterium radiobecter K84  ที่ เป็นพวกซาโปรไฟท์ไปควบคุมโรคปุ่มปมของพืชที่ เกิดจากเชื้อ 

A.tumefaciens  แบคทีเรียกลุ่ม Pseudomonads ชนิดสร้างสารเรืองแสง มีความสามารถในการควบคุมโรคพืช

ที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียที่ติดไปกับดิน ซึ่งเป็นเชื้อโรคพืชที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชอย่างมาก หรือ

แบคที เรีย  Bacillus หลายชนิ ดมี รายงานว่ า  มี ป ระสิทธิภ าพ ในการควบคุม เชื้ อ โรค ได้ เช่ น เดี ยวกับ  

Pseudomonads ชนิดสร้างสารเรืองแสงในพืชหลายชนิด ทั้งสภาพเรือนปลูกพืชทดลองและแปลงทดลอง (นิพนธ์, 

2538)  ในประเทศไทย ได้มีการศึกษาวิจัยการน าจุลินทรีย์ปฏิปักษ์มาใช้ในการควบคุมโรคพืชและสามารถพัฒนา

จนได้เป็นสารชีวินทรีย์หลายชนิด ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบได้กับสารป้องกันก าจัด

ศัตรูพืช เช่น ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ท าการผลิตผงเชื้อจุลินทรีย์

ปฏิปักษ์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ CH4 ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย

ห ล า ย ช นิ ด ไ ด้ แ ก่  Alternaria spp. Phytophthora palmivora  F. usarium spp  Rhizoctonia sp.  

Cercospora spp.  Acrocylindrium oryzae  Erwinia spp. Pyricularia oryzae  Colletotrichum spp.  

Ralstonia solanacearum และ  Xanthomonas campestris (www.rdi.ku.ac.th/ kasetresearch52/04-

plant/.../plant_00.html) นอกจากนี้มีชีวินทรีย์บางชนิดสามารถผลิตเป็นการค้าแล้ว เช่น แบคทีเรีย Bacillus 

subtilis ใช้ในการควบคุมโรคกาบใบแห้งในข้าวหรือโรคที่เกิดจากเชื้อราในดินของพืชเศรษฐกิจหลายชนิด การน า

http://www.rdi.ku.ac.th/
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จุลินทรีย์ปฏิปักษ์มาใช้ในการควบคุมโรค จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัด

โรคพืช เพ่ือลดสารตกค้างหรือใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์  

 

วิธีด าเนินการ 

 - อุปกรณ์   

   1. เมล็ดพันธุ์พืช ได้แก่ กะเพรา โหระพา แมงลัก และชนิดอื่นๆ 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. วัสดุชีวภาพที่ใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ สารสกัดพืช เช่น สะเดา ,ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืช  

เช่น   ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae, NPV, Bacillus thuringiensis และ  
Metarhizium anisopliae 

 7. วัสดุอุปกรณ์การให้น้ า และวัสดุอ่ืนๆ ที่จ าเป็นอาทิ ป้ายแปลง เครื่องมือการเกษตรต่างๆ 
 

 - วิธีการ 

 ปี 2555  

 วางแผนการทดลองแบบ split plot design มี 2 ปัจจัย จ านวน 4 ซ้ า  

 - ปัจจัยหลักมี 2 วิธีการคือการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยการพ่นน้ าสกัดสมุนไพร และวิธีการพ่นน้ าเปล่า

สลับกับน้ าสกัดสมุนไพร  

 - ปจัจัยรอง คือ ชนิดผักสมุนไพรมี 6 ชนิดได้แก่ กะเพรา โหระพา แมงลัก หอม ผักชี และตะไคร้บ้าน  

 วิธีปฏิบัติการทดลอง 

 ปฏิบัติดูแลตามหลักการเกษตรอินทรีย์ โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้เตรียมไว้และให้น้ าสม่ าเสมอ ท าการ

ป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามกรรมวิธีที่ก าหนดไว้ 

 ปี 2556 

 วางแผนการทดลองแบบ split plot design มี 2 ปัจจัย จ านวน 4 ซ้ า ดังนี้   

 - ปัจจัยหลัก คือ ชนิดพืชผักสมุนไพรมี 3 ชนิดได้แก่ กะเพรา โหระพา และแมงลัก  

 - ปัจจัยรองมี 2 วิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืช คือ การพ่นน้ าเปล่า และวิธีการพ่นน้ าเปล่าสลับกับน้ าสกัด

สมุนไพร 
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 วธิีปฏิบัติการทดลอง 

 ด าเนินการเตรียมผลิตปุ๋ยคอกหมักและน้ าสกัดสมุนไพร(พริก กระเทียม และตะไคร้ หมักในน้ าส้มสายชู

อัตรา1:3  เพ่ือใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ท าการเตรียมเพาะกล้าผักสมุนไพร 3 ชนิดได้แก่ กะเพรา โหระพา 

และแมงลัก พร้อมทั้งเตรียมแปลงปลูกให้ดินอยู่ในสภาพร่วนซุย โดยมีการปรับpHดินให้มีค่าประมาณ 6-6.5 ด้วย

ปูนขาว และใส่ปุ๋ยคอกหมักประมาณ 50 กก.ต่อแปลง ปฏิบัติดูแลตามแผนการที่ก าหนดไว้ มีการให้ปุ๋ยอินทรีย์น้ า

ทุก 2 สัปดาห์และให้น้ าใต้ต้นสม่ าเสมอสัปดาห์ละ 3 วัน ท าการป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามกรรมวิธีที่ก าหนดไว้ 

 ปี 2557-2558   

   วางแผนการทดลองแบบ RCBD 5 ซ้ า 4 กรรมวิธี ดังนี้ 

 กรรมวิธีที่ 1 ใช้สารสกัดพืช เช่น สะเดา ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและ

ดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

 กรรมวิธีที่  2  ใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืช เช่น ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae, NPV, 

Bacillus thuringiensis และ Metarhizium anisopliae ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูก

กวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

 กรรมวิธีที่ 3   ใช้สารสกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก 

ร่วมกับการปลูกกวางตุง้และดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

 กรรมวิธีที่ 4  ปลูกกะเพรา โหระพา แมงลัก โดยไม่ใช้ชีวินทรีย์หรือสารสกัดพืชและไม่ปลูกพืชกับดัก 

(กรรมวิธีควบคุม) 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง 

 ปรับปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอ่ืนตามความจ าเป็น ท าการ

ปลูกพืชหลัก พืชกับดัก ตามผลการด าเนินงานที่คัดเลือกได้จากการทดลองที่ 2.3 ส าหรับการควบคุมป้องกันก าจัด

ศัตรูพืชโดยใช้สารสกัดพืชและสารชีวินทรีย์ ซึ่งการใช้สารสกัดพืช หรือชีวินทรีย์ต่างๆ ในแต่ละกรรมวิธีจะใช้ตาม

การระบาดของศัตรูพืชแต่ละชนิดและ ใช้ป้องกันศัตรูพืชในช่วงเวลาที่เหมาะสม ท าการตรวจนับจ านวนของ

ศัตรูพืชแต่ละชนิดที่พบในแปลงทดลองพืชหลักตามวิธีการแนะน าที่ก าหนด และเก็บเกี่ยวผลผลิตตามช่วงอายุที่

เหมาะสมของพืชปลูกหลักแต่ละชนิด เปรียบเทียบข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลการทดลอง  ท าการการบันทึก

ข้อมูลชนิดและจ านวนแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาติ รวมถึงผลผลิตของพืชแต่ละชนิด 

 - เวลาและสถานที่ 

       ระยะเวลา :  2 ปี (ปี 2557-2558) 

  สถานที่ : แปลงทดลองในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 ปี 2555  ต้นผักสมุนไพรที่ศึกษามีการเจริญเติบโตดีในแต่ละกรรมวิธีป้องกันก าจัดศัตรูพืชไม่แตกต่างกัน 

และพบศัตรูพืชเข้าท าลายใบพืชน้อยมากเฉลี่ยน้อยกว่า 5%ของพืชแต่ละชนิด ด้านผลผลิต(น้ าหนักต้น)ของต้นผักชี 

หอม และตะไคร้บ้านพบว่าการป้องกันก าจัดของทั้ง 2 กรรมวิธีไม่แตกต่างกัน เฉพาะในต้นกะเพรา โหระพา และ

แมงลักมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเฉลี่ยประมาณ 5-7% ซึ่งอาจเนื่องจากมีการตัดช่อดอกออกในระหว่างการ

ทดลองเพ่ือรักษาต้นให้ใหม่ตลอดเวลาและอยู่ได้ยาวนาน แมลงศัตรูพืชที่พบได้แก่ เพลี้ยอ่อนและมดคันไฟบนยอด

กะเพรา โหระพา แมงลัก หนอนม้วนใบบนใบหอม ส่วนผักชีและตะไคร้บ้านไม่พบศัตรูใดๆเข้าท าลาย 

ขณะเดียวกันพบแมลงศัตรูธรรมชาติหลากหลายชนิด คือ พบด้วงเต่าทั้งตัวแก่และตัวอ่อนเมื่อพบเพลี้ยอ่อน 

นอกจากนั้นยังพบหลากหลายชนิดของแมงมุม มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต ตั๊กแตน ตัวแตนเบียน ตัวห้ า แมลงปอ 

มดด าตัวใหญ่เป็นต้น 

 ปี 2556  ต้นผักสมุนไพรทั้ง3ชนิดที่ศึกษามีการเจริญเติบโตดี โดยกรรมวิธีการพ่นสารป้องกันก าจัด

ศัตรูพืช บนผักสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ หลังปลูก 8 สัปดาห์แมงลัก โหระพา และกะเพรา

ถูกเพลี้ยอ่อนและหนอนม้วนใบท าลายไม่แตกต่างกัน ค่าเฉลี่ย 5.9, 6.1, 4.3 ยอดหงิก/50ยอด และ 1.0, 2.5, 0.8 

ตัว/50ยอดตามล าดับพืช ส่วนการพ่นน้ าสลับกับน้ าสกัดสมุนไพรสามารถช่วยลดการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อนได้

ดีกว่าการพ่นด้วยน้ าเปล่าอย่างเดียว ค่าเฉลี่ย 4.3, 6.6 ยอดหงิก/50ยอด หลังปลูกสัปดาห์ที่ 12, 16 และ 20 การ

ป้องกันก าจัดทั้ง 2 วิธีไม่มีความแตกต่างกัน แต่พืช3ชนิดมีความแตกต่างกัน  ในการถูกเข้าท าลายโดยเพลี้ยอ่อน

และหนอนม้วนใบ โดยพบว่าแมงลักและโหระพาถูกเข้าท าลายมาก กว่ากะเพราอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับ

ในช่วงที่อากาศร้อนจัดเช่นเดือนพฤษภาคม(ช่วง 20 สัปดาห์หลังปลูก) การพ่นป้องกันศัตรูพืชด้วยน้ าสลับกับน้ า

สกัดสมุนไพรให้ผลดีในการลดการเข้าท าลายของหนอนม้วนใบลงได้มากกว่าการพ่นป้องกันด้วยน้ าเปล่าอย่างเดียว 

ค่าเฉลี่ย 7.3, 20.9 ตัวหนอนม้วนใบ/50ยอดตามล าดับ  

 ส าหรับน้ าหนักต้นรวมกับส่วนยอดที่เก็บทุกครั้ง พบว่า การพ่นป้องกันศัตรูพืชด้วยน้ าเปล่าสลับกับน้ าสกัด

สมุนไพรให้น้ าหนักต้นสูงกว่าการพ่นป้องกันด้วยน้ าเปล่าอย่างเดียว ค่าเฉลี่ย 2340.6, 2044 กรัม/5ตารางเมตร

ตามล าดับ น้ าหนักต้นรวมของแมงลักและโหระพาให้น้ าหนักสูงกว่ากะเพรา ค่าเฉลี่ย 2706.8, 2526.5 และ 

1343.6 กรัม/5ตารางเมตรตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นพืชต่างชนิดกันน้ าหนักต้นจึงแตกต่างกันตามธรรมชาติ 

แม้ว่าวิธีการพ่นป้องกันศัตรูพืชทั้ง 2 วิธีให้ผลส่วนมากไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัด การพ่น

ด้วยน้ าเปล่าสลับกับน้ าสกัดสมุนไพรจะให้ผลชัดเจนโดยเฉพาะเพลี้ยอ่อนที่ชอบอยู่ตามยอดอ่อนใบ 

ปี 2557  พบว่ารูปแบบการป้องกันก าจัดที่มีการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อนทั้งในกะเพรา โหระพา และ

แมงลัก เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ  พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อนทั้งในกะเพรา 

โหระพา และแมงลักมากที่สุด เท่ากับ 146.00, 40.00 และ 44.80 ตัวต่อ 10 ยอด ตามล าดับ และกรรมวิธีที่ 1 ใช้
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สารสกัดพืช ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก มีจ านวนการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อนในทั้ง

กะเพรา โหระพา และแมงลัก น้อยที่สุด ปริมาณเพลี้ยอ่อน เท่ากับ 78.20, 30.40 และ 41.20 ตัวต่อ 10 ยอด 

ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 ปริมาณเพลี้ยอ่อนในกะเพรา โหระพา แมงลักจังหวัดพิจิตร  

กรรมวิธ ี

ปริมาณเพลี้ยอ่อน (ตัว/10ยอด) 1/   

กะเพรา โหระพา แมงลัก 

รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย 

1 78.20a 7.82 30.40a 3.04 41.20a 4.12 

2 93.40a 9.34 38.60a 3.86 44.80a 4.48 

3 93.60a 9.36 33.80a 3.38 43.20a 4.32 

4 146.00a 14.60 40.00a 4.00 42.80a 4.28 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 10 ครั้ง 
2/  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตามหลังค่าเฉลี่ยในคอลัมภ์เดียวกันที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอร์เซ็นต์  

       กรรมวิธีที่ 1 : ใช้สารสกัดพืช เช่น สะเดา ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก          

                   กรรมวิธีที่ 2 : ใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืช เช่น ไส้เดือนฝอย Steinernemacarpocapsae, NPV, Bacillus thuringiensisและ Metarhiziumanisopliae 

                                     ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

                    กรรมวิธีที่ 3 : ใช้สารสกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

                    กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกกะเพรา โหระพา แมงลัก โดยไม่ใช้ชีวินทรีย์หรือสารสกัดพืชและไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม) 

 

 
ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเพลี้ยอ่อนที่อาศัยในทรงพุ่มในกะเพราจังหวัดพิจิตร 

                             จากกรรมวิธีการปลูกพืชวิธีการต่างๆ 

 

ส าหรับรูปแบบการป้องกันก าจัดที่มีการเข้าท าลายของหนอนม้วนใบทั้งในกะเพรา โหระพา และแมงลัก 

เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ  พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  มีการเข้าท าลายของหนอนม้วนใบทั้งใน กะเพรา 

โหระพา และแมงลักมากที่สุด เท่ากับ 52.60, 62.80 และ 86.80 ตัวต่อ 10 ยอด ตามล าดับ และกรรมวิธีที่ 1 ใช้

สารสกัดพืช ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก มีจ านวนการเข้าท าลายหนอนม้วนใบใน
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กะเพรา น้อยที่สุด ปริมาณหนอนม้วนใบ เท่ากับ 41.80 และกรรมวิธีที่ 3 ใช้สารสกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์

ปฏิปักษ์ศัตรูพืช ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก มีจ านวนการเข้าท าลายของหนอนม้วนใบ

ในโหระพา และแมงลักน้อยที่สุด ปริมาณหนอนม้วนใบ 56.40 และ78.20 ตัวต่อ 10 ยอด  (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2 ปริมาณหนอนม้วนใบในกะเพรา โหระพา แมงลักจังหวัดพิจิตร  

กรรมวิธ ี

ปริมาณหนอนม้วนใบ (ตัว/10ยอด) 1/   

กะเพรา โหระพา แมงลัก 

รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย 

1 44.20b 7.37 58.00a 9.67 80.00b 13.33 

2 46.00ab 7.67 59.40a 9.90 79.40b 13.23 

3 41.80a 8.30 56.40a 9.40 78.20b 13.03 

4 52.60a 8.77 62.80a 10.47 86.80a 14.47 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 10 ครั้ง 
2/  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตามหลังค่าเฉลี่ยในคอลัมภ์เดียวกันที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอร์เซ็นต์ 

    กรรมวิธีที่ 1 : ใช้สารสกัดพืช เช่น สะเดา ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก          

                   กรรมวิธีที่ 2 : ใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืช เช่น ไส้เดือนฝอย Steinernemacarpocapsae, NPV, Bacillus thuringiensisและ Metarhiziumanisopliae 

                                     ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

                    กรรมวิธีที่ 3 : ใช้สารสกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

                    กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกกะเพรา โหระพา แมงลัก โดยไม่ใช้ชีวินทรีย์หรือสารสกัดพืชและไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม) 

 

 
    ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงปริมาณหนอนม้วนใบที่อาศัยในทรงพุ่มในแมงลักจังหวัดพิจิตร 

              จากกรรมวิธีการปลูกพืชวิธีการต่างๆ 
 

จากผลการทดลองค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลผลิตรวมของกะเพรา โหระพา และแมงลัก เมื่อน ามาวิเคราะห์ทาง

สถิติ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งน้ าหนักของผลผลิตจะลดลงตั้งแต่สัปดาห์ที่ 5 ถึงสัปดาห์ที่ 10 หลัง

ปลูก โดยกรรมวิธีที่  3 ใช้สารสกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืช ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและ
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ดาวกระจายเป็นพืชกับดัก ทั้งในกะเพรา โหระพา และแมงลัก มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลผลิตมากที่สุด โดยโหระพา มี

น้ าหนักผลผลิตมากที่สุด เท่ากับ 1,849.20 กรัม รองลงมา คือ แมงลัก เท่ากับ 1,655.60 กรัม และกระเพรา มี

น้ าหนักผลผลิตน้อยที่สุด เท่ากับ 1,266.20 กรัม (ตารางท่ี 3) 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลผลิตในกะเพรา โหระพา แมงลักจังหวัดพิจิตร   

กรรมวิธ ี

น้ าหนักผลผลิต (ตัว/10ยอด) 1/   

กะเพรา โหระพา แมงลัก 

รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย 

1 1,199.80ab 199.97 1,751.40a 291.90 1,561.40a 260.23 

2 1,249.40 ab 208.23 1,739.00a 289.83 1,565.80a 260.97 

3 1,266.20a 211.03 1,849.20a 308.20 1,655.60a 275.93 

4 1,117.00b 186.17 1,672.80a 278.80 1,526.40a 254.40 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 6 ครั้ง 
2/  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตามหลังค่าเฉลี่ยในคอลัมภ์เดียวกันที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอร์เซ็นต์  

                  กรรมวิธีที่ 1 : ใช้สารสกัดพืช เช่น สะเดา ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก          

                   กรรมวิธีที่ 2 : ใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืช เช่น ไส้เดือนฝอย Steinernemacarpocapsae, NPV, Bacillus thuringiensisและ Metarhiziumanisopliae 

                                     ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

                    กรรมวิธีที่ 3 : ใช้สารสกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

                    กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกกะเพรา โหระพา แมงลัก โดยไม่ใช้ชีวินทรีย์หรือสารสกัดพืชและไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม) 

 

 ปี 2558 จากผลการทดลองในระยะ 4 สัปดาห์แรกหลังปลูกหลังย้ายกล้าลงแปลงปลูก พบว่า พืชทั้ง 3 

ชนิดที่ศึกษา มีการเจริญเติบโตดี โดยกรรมวิธีที่มีการพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชในเพลี้ยอ่อนบนผักสมุนไพรทั้ง 3 

ชนิด ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ 9-13 หลังปลูก จะเป็นช่วงของการระบาดของแมลงศัตรูพืช  

 ส าหรับรูปแบบการป้องกันก าจัดที่มีการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อนทั้งในกะเพรา โหระพา และแมงลัก 

เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ  พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติ พบการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อนทั้งในกะเพรา 

โหระพา และแมงลักมากที่สุด คือ กรรมวิธีที่ 4 ปริมาณเพลี้ยอ่อน เท่ากับ 120.80, 42.40 และ 41.00 ตัวต่อ 10 

ยอด ตามล าดับ และกรรมวิธีที่ 2 ใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืช ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับ

ดัก มีจ านวนการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อนทั้งในกะเพรา โหระพา และแมงลักน้อยที่สุด ปริมาณเพลี้ยอ่อน เท่ากับ 

69.80, 35.40 และ 25.40 ตัวต่อ 10 ยอด ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 ปริมาณเพลี้ยอ่อนในกะเพรา โหระพา แมงลักจังหวัดพิจิตร  
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กรรมวิธ ี

ปริมาณเพลี้ยอ่อน (ตัว/10ยอด) 1/   

กะเพรา โหระพา แมงลัก 

รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย 

1 76.40b 7.64 36.60a 3.66 28.20b 2.85 

2 69.80b 6.98 35.40a 3.54 25.40b 2.58 

3 95.20b 9.52 35.80a 3.58 29.80ab 2.98 

4 120.80a 12.08 42.40a 4.24 41.00a 4.10 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 10 ครั้ง 
2/  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตามหลังค่าเฉลี่ยในคอลัมภ์เดียวกันที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอร์เซ็นต์  

     กรรมวิธีที่ 1 : ใช้สารสกัดพืช เช่น สะเดา ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก          

                   กรรมวิธีที่ 2 : ใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืช เช่น ไส้เดือนฝอย Steinernemacarpocapsae, NPV, Bacillus thuringiensisและ Metarhiziumanisopliae 

                                     ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

                    กรรมวิธีที่ 3 : ใช้สารสกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

                    กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกกะเพรา โหระพา แมงลัก โดยไม่ใช้ชีวินทรีย์หรือสารสกัดพืชและไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม) 

 

 
    ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเพลี้ยอ่อนที่อาศัยในทรงพุ่มในกะเพราจังหวัดพิจิตร 

              จากกรรมวิธีการปลูกพืชวิธีการต่างๆ 
 

 ส าหรับการเข้าท าลายของหนอนม้วนใบทั้งในพืชหลัก ได้แก่ กะเพรา  โหระพา และแมงลักอินทรีย์

พบว่ามีการเข้าท าลายของหนอนม้วนใบค่อนข้างน้อยมากในปริมาณน้อยกว่า 10 ตัว ในทุกพืชตั้งแต่ปลูก ส่วนการ

เข้าท าลายของเพลี้ยไฟทั้งในกะเพรา โหระพา และแมงลัก เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ  พบว่า ไม่แตกต่างกันทาง

สถิติ พบการเข้าท าลายของเพลี้ยไฟทั้งในกะเพรา โหระพา และแมงลักมากที่สุด คือ กรรมวิธีที่  4 ปริมาณเพลี้ย

ไฟ เท่ากับ 23.40, 44.00 และ 108.20 ตัวต่อ 10 ยอด ตามล าดับ และกรรมวิธีที่ 1 ใช้สารสกัดพืช ร่วมกับการ

ปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก มีจ านวนการเข้าท าลายของเพลี้ยไฟทั้งในกะเพรา โหระพา และ

แมงลักน้อยท่ีสุด ปริมาณเพลี้ยไฟ เท่ากับ 19.40, 30.00 และ 74.40 ตัวต่อ 10 ยอด ตามล าดับ (ตารางท่ี 5) 

ตารางท่ี 5 ปริมาณเพลี้ยไฟในกะเพรา โหระพา แมงลักจังหวัดพิจิตร  



12 

 

กรรมวิธ ี

ปริมาณเพลี้ยไฟ (ตัว/10ยอด) 1/   

กะเพรา โหระพา แมงลัก 

รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย 

1 19.40a 1.94 30.00b 3.00 74.40a 7.44 

2 23.40a 2.34 37.60ab 4.00 97.40a 9.74 

3 21.80a 2.18 37.80ab 3.78 77.20a 7.72 

4 23.40a 2.34 44.00a 4.40 108.20a 10.82 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 10 ครั้ง 
2/  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตามหลังค่าเฉลี่ยในคอลัมภ์เดียวกันที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอร์เซ็นต์  

     กรรมวิธีที่ 1 : ใช้สารสกัดพืช เช่น สะเดา ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก          

                   กรรมวิธีที่ 2 : ใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืช เช่น ไส้เดือนฝอย Steinernemacarpocapsae, NPV, Bacillus thuringiensisและ Metarhiziumanisopliae 

                                     ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

                    กรรมวิธีที่ 3 : ใช้สารสกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

                    กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกกะเพรา โหระพา แมงลัก โดยไม่ใช้ชีวินทรีย์หรือสารสกัดพืชและไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม) 

 

 
    ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเพลี้ยไฟที่อาศัยในทรงพุ่มในแมงลักจังหวัดพิจิตร 

              จากกรรมวิธีการปลูกพืชวิธีการต่างๆ 

จากผลการทดลองค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลผลิตรวมของกะเพรา โหระพา และแมงลัก เมื่อน ามาวิเคราะห์ทาง

สถิติ พบว่า ค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลผลิตมากที่สุด คือ กรรมวิธีที่ 3 ใช้สารสกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืช 

ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก ในกะเพราและแมงลัก ใน โหระพา แมงลัก และกะเพรา

เท่ากับ 4,054.20 , 3,752.12 และ 2,875.8 กรัมตามล าดับ (ตารางที่ 6) 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลผลิตในกะเพรา โหระพา แมงลักจังหวัดพิจิตร   

กรรมวิธ ี

น้ าหนักผลผลิต(ตัว/10ยอด) 1/   

กะเพรา โหระพา แมงลัก 

รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย 

1 2,535.15 507.03 3,643.25 728.65 3,298.93 659.79 
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2 2,849.40 569.88 4,049.40 810.84 3,484.20 696.84 

3 2,875.80 575.16 4,054.20 809.88 3,752.12 750.42 

4 2,675.85 535.17 3,937.05 787.41 3,259.12 651.82 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 6 ครั้ง 
2/  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตามหลังค่าเฉลี่ยในคอลัมภ์เดียวกันที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์  

     กรรมวิธีที่ 1 : ใช้สารสกัดพืช เช่น สะเดา ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก          

                   กรรมวิธีที่ 2 : ใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืช เช่น ไส้เดือนฝอย Steinernemacarpocapsae, NPV, Bacillus thuringiensisและ Metarhiziumanisopliae 

                                     ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

                    กรรมวิธีที่ 3 : ใช้สารสกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

                    กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกกะเพรา โหระพา แมงลัก โดยไม่ใช้ชีวินทรีย์หรือสารสกัดพืชและไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม) 

 

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

การบันทึกข้อมูล จากผลการทดลองค่าเฉลี่ยของน้ าหนักผลผลิตรวมทั้งต้นโดยการสุ่มจ านวน 10 ยอดต่อต้น ทั้ง

แปลงของกะเพรา โหระพา และแมงลัก พบว่า กรรมวิธีที่ 3 ใช้สารสกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืช 

ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก มีปริมาณน้ าหนักผลผลิตรวมทั้งต้นมากที่สุด รวมพืช 3 

ชนิด เท่ากับ 16,212.00 กรัม โดยน้ าหนักผลผลิตรวมทั้งต้นของกะเพรา เท่ากับ 4,976.00 กรัม  โหระพา เท่ากับ 

7,312.00 กรัม และ แมงลัก เท่ากับ 3,924.00 กรัม (ตารางท่ี 7) 

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

กรรมวิธ ี
น้ าหนักผลผลิตรวมทั้งต้น (กรัม/10 ตน้)  

กระเพรา โหระพา แมงลัก รวม 

1 4,132.00 6,612.00 2,656.00 13,400.00 

2 4,932.00 5,964.00 3,844.00 14,740.00 

3 4,976.00 7,312.00 3,924.00 16,212.00 

4 4,680.00 5,856.00 2,884.00 13,420.00 

 

 ในช่วงฤดูฝน พบว่า การทดสอบรูปแบบการปลูกพืชร่วมในการปลูกกะเพรา โหระพา แมงลักอินทรีย์: 

เพ่ือป้องกันก าจัดเพลี้ยอ่อนและหนอนม้วนใบในจังหวัดพิจิตร ทั้ง 4 รูปแบบ พบว่า แต่ละกรรมวิธีไม่แตกต่างกัน 

มีการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืช ได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และหนอนม้วนใบ ตลอดระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต

ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ถึงสัปดาห์ที่ 13   

 ส าหรับรูปแบบการป้องกันก าจัดที่มีการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อนทั้งในกะเพรา โหระพา และแมงลัก เมื่อ

น ามาวิเคราะห์ทางสถิติ  พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติ พบการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อนในกะเพรา โหระพา และ

แมงลัก มากที่สุด ปริมาณเพลี้ยอ่อน เท่ากับ  40.40, 19.19 และ 18.00 ตัวต่อ 10 ยอด ตามล าดับ และ                    

กรรมวิธีที่ 3 การใช้สารสกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการ
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ปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก มีจ านวนการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อนน้อยที่สุด ในกะเพรา คือ 

ปริมาณเพลี้ยอ่อน เท่ากับ 33.40 ตัวต่อ 10 ยอด รองลงมา คือ โหระพาและแมงลัก ปริมาณเพลี้ยอ่อน เท่ากับ 

12.20 และ 13.80 ตัวต่อ 10 ยอด ตามล าดับ (ตารางท่ี 8) 

ตารางท่ี 8 ปริมาณเพลี้ยอ่อนในกะเพรา โหระพา แมงลักจังหวัดพิจิตร  

กรรมวิธ ี

ปริมาณเพลี้ยอ่อน (ตัว/10ยอด) 1/   

กะเพรา โหระพา แมงลัก 

รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย 

1 36.60a 3.66 14.60a 1.46 17.20a 1.72 

2 35.40a 3.54 12.80a 1.28 16.20a 1.62 

3 33.40a 3.34 12.20a 1.22 13.80a 1.38 

4 40.40a 4.04 19.00a 1.90 18.00a 1.80 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 10 ครั้ง 
2/  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตามหลังค่าเฉลี่ยในคอลัมภ์เดียวกันที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์  

     กรรมวิธีที่ 1 : ใช้สารสกัดพืช เช่น สะเดา ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก          

                   กรรมวิธีที่ 2 : ใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืช เช่น ไส้เดือนฝอย Steinernemacarpocapsae, NPV, Bacillus thuringiensisและ Metarhiziumanisopliae 

                                     ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

                    กรรมวิธีที่ 3 : ใช้สารสกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

                    กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกกะเพรา โหระพา แมงลัก โดยไม่ใช้ชีวินทรีย์หรือสารสกัดพืชและไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม) 

 
    ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเพลี้ยอ่อนที่อาศัยในทรงพุ่มในกะเพราจังหวัดพิจิตร  

       จากกรรมวิธีการปลูกพืชวิธีการต่างๆ 
 

ส าหรับรูปแบบการป้องกันก าจัดที่มีการเข้าท าลายของหนอนม้วนใบทั้งในกะเพรา โหระพา และแมงลัก 

เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ  พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  การเข้าท าลายของหนอนม้วนใบทั้งใน กะเพรา 

โหระพา และแมงลัก พบการเข้าท าลายในปริมาณที่น้อยทุกกรรมวิธี (ตารางท่ี 9) 

ตารางท่ี 9 ปริมาณหนอนม้วนใบในกะเพรา โหระพา แมงลักจังหวัดพิจิตร  

กรรมวิธ ี ปริมาณหนอนม้วนใบ (ตัว/10ยอด) 1/   
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กะเพรา โหระพา แมงลัก 

รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย 

1 1.80a 0.18a 2.20a 0.22a 2.40a 0.24 

2 1.80a 0.18a 2.30a 0.23a 2.40a 0.24 

3 1.60a 0.16a 2.00a 0.20a 1.20a 0.12 

4 2.40a 0.24a 3.40a 0.34a 2.60a 0.26 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 10 ครั้ง 
2/  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตามหลังค่าเฉลี่ยในคอลัมภ์เดียวกันที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอร์เซ็นต์  

     กรรมวิธีที่ 1 : ใช้สารสกัดพืช เช่น สะเดา ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก          

                   กรรมวิธีที่ 2 : ใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืช เช่น ไส้เดือนฝอย Steinernemacarpocapsae, NPV, Bacillus thuringiensisและ Metarhiziumanisopliae 

                                     ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

                    กรรมวิธีที่ 3 : ใช้สารสกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

                    กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกกะเพรา โหระพา แมงลัก โดยไม่ใช้ชีวินทรีย์หรือสารสกัดพืชและไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม) 

 
    ภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงปริมาณหนอนม้วนใบที่อาศัยในทรงพุ่มในโหระพาในจังหวัดพิจิตร 

              จากกรรมวิธีการปลูกพืชวิธีการต่างๆ 
 

 รูปแบบการป้องกันก าจัดที่มีการเข้าท าลายของเพลี้ยไฟทั้งในกะเพรา โหระพา และแมงลัก เมื่อน ามา

วิเคราะห์ทางสถิติ  พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติ พบการเข้าท าลายของเพลี้ยไฟทั้งในกะเพรา โหระพา และ

แมงลัก มากที่สุด คือ กรรมวิธีที่  4 ปริมาณเพลี้ยไฟ  เท่ากับ 36.80, 75.60 และ 144.60 ตัวต่อ 10 ยอด 

ตามล าดับ และกรรมวิธีที่ 3 การใช้สารสกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา 

แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก มีจ านวนการเข้าท าลายของน้อยที่สุด ปริมาณ

เพลี้ยไฟ เท่ากับ 32.00, 65.40 และ 123.60 ตัวต่อ 10 ยอด ตามล าดับ (ตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10 ปริมาณเพลี้ยไฟในกะเพรา โหระพา แมงลักจังหวัดพิจิตร  

กรรมวิธ ี

ปริมาณเพลี้ยไฟ (ตัว/10ยอด) 1/   

กะเพรา โหระพา แมงลัก 

รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย 
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1 36.40a 3.64 68.80a 6.88 132.40a 13.24 

2 35.40a 3.54 74.60a 7.46 137.40a 13.74 

3 32.00a 3.20 65.40a 6.54 123.60a 12.36 

4 36.80a 3.68 75.60a 7.56 144.60a 14.46 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 10 ครั้ง 
2/  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตามหลังค่าเฉลี่ยในคอลัมภ์เดียวกันที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอร์เซ็นต์  

     กรรมวิธีที่ 1 : ใช้สารสกัดพืช เช่น สะเดา ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก          

                   กรรมวิธีที่ 2 : ใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืช เช่น ไส้เดือนฝอย Steinernemacarpocapsae, NPV, Bacillus thuringiensisและ Metarhiziumanisopliae 

                                     ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

                    กรรมวิธีที่ 3 : ใช้สารสกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

                    กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกกะเพรา โหระพา แมงลัก โดยไม่ใช้ชีวินทรีย์หรือสารสกัดพืชและไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม) 

 

 
ภาพที่ 7 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเพลี้ยไฟที่อาศัยในทรงพุ่มในแมงลักจังหวัดพิจิตร 

               จากกรรมวิธีการปลูกพืชวิธีการต่างๆ 

 

จากผลการทดลองค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลผลิตรวมของกะเพรา โหระพา และแมงลัก เมื่อน ามาวิเคราะห์ทาง

สถิติ พบว่า กรรมวิธีที่ 3 การใช้สารสกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก 

ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลผลิตมากที่สุด โดยแมงลัก มีน้ าหนัก

ผลผลิตมากที่สุด เท่ากับ 5,061.40 กรัม รองลงมา คือ กระเพรา เท่ากับ 3,450.60 กรัม และโหระพา มีน้ าหนัก

ผลผลิตน้อยท่ีสุด เท่ากับ 3,268.60 กรัม (ตารางท่ี 11) 

ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลผลิตในกะเพรา โหระพา แมงลักจังหวัดพิจิตร   

กรรมวิธ ี
น้ าหนักผลผลิต(ตัว/10ยอด) 1/   

กะเพรา โหระพา แมงลัก 

รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย รวม2/   เฉลี่ย 

1 3,274.05 818.51 3,059.60 764.90 4,145.60 1,036.40 

2 2,970.60 742.65 2,442.27 610.57 4,692.67 1,173.17 
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3 3,450.60 862.65 3,268.60 817.15 5,061.40 1,265.35 

4 3,335.00 833.75 3,147.30 786.83 3,910.90 977.73 
1/  ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 ซ้ า รวมส ารวจ 6 ครั้ง 
2/  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตามหลังค่าเฉลี่ยในคอลัมภ์เดียวกันที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์  

     กรรมวิธีที่ 1 : ใช้สารสกัดพืช เช่น สะเดา ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก          

                   กรรมวิธีที่ 2 : ใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืช เช่น ไส้เดือนฝอย Steinernemacarpocapsae, NPV, Bacillus thuringiensisและ Metarhiziumanisopliae 

                                     ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

                    กรรมวิธีที่ 3 : ใช้สารสกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  

                    กรรมวิธีที่ 4 : ปลูกกะเพรา โหระพา แมงลัก โดยไม่ใช้ชีวินทรีย์หรือสารสกัดพืชและไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธีควบคุม) 

 

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

การบันทึกข้อมูล จากผลการทดลองค่าเฉลี่ยของน้ าหนักผลผลิตรวมทั้งต้นโดยการสุ่มจ านวน 10 ยอดต่อต้น ทั้ง

แปลงของกะเพรา โหระพา และแมงลัก พบว่า กรรมวิธีที่ 3 ใช้สารสกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืช 

ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก มีปริมาณน้ าหนักผลผลิตรวมทั้งต้นมากที่สุด รวมพืช 3 

ชนิด เท่ากับ 14,423.22 กรัม โดยน้ าหนักผลผลิตรวมทั้งต้นของกะเพรามากสุดในกรรมวิธีที่ 3 เท่ากับ 6,410.80 

กรัม รองลงมา แมงลัก ในกรรมวิธีที่ 1 เท่ากับ 5,342.75 กรัม และโหระพาน้อยสุดในกรรมวิธีที่  3 เท่ากับ  

3,862.67 กรัม (ตารางท่ี 12) 

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

กรรมวิธ ี
น้ าหนักผลผลิตรวมทั้งต้น (กรัม/10 ตน้)  

กระเพรา โหระพา แมงลัก รวม 

1 6,237.20 1,919.50 5,342.75 13,499.45 

2 5,225.00 1,816.33 4,727.00 11,768.33 

3 6,410.80 3,862.67 4,149.75 14,423.22 

4 5,717.60 3,734.33 3,580.00 13,031.93 

  

 อย่างไรก็ตามประชาการของแมลงศัตรูพืชทุกชนิด อาจจะไม่ตอบสนองต่อรูปแบบการปลูกพืชร่วมในการ

ปลูกกะเพรา โหระพา แมงลักอินทรีย์ เพ่ือป้องกันก าจัดเพลี้ยอ่อนและหนอนม้วนใบในจังหวัดพิจิตรทั้งหมด 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
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เดี่ยว ท าให้เกิดการหมุนเวียนของคาร์บอนไดออกไซด์ดีกว่าและท าให้การสังเคราะห์แสง (photosynthesis) ได้ดี

ขึ้นและพืชร่วมที่มีระดับความสูงแตกต่างกันจะช่วยลดความเข้มแสง ท าให้รักษาความชื้นบนผิวดินไว้ได้ ซึ่งมีผลใน

การแพร่ระบาดของเชื้อราที่เข้าท าลายแมลง นอกจากนี้ความชื้นสูงและร่มเงาของพืช ยังมีผลในเชิงบวกต่อกา ร

ด ารงชีวิตของแมงมุมอีกด้วย (Hasse and Litsinger, 1981)  

 

 

ภาพที่ 9 สภาพภูมิอากาศในจังหวัดพิจิตร ช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคมปี พ.ศ. 2557 
 

 
ภาพที่ 10 สภาพภูมิอากาศในจังหวัดพิจิตร ช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมปี พ.ศ. 2558 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาผลทดสอบรูปแบบการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตกะเพรา 

โหระพา แมงลักอินทรีย์ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งประชากรของแมลงศัตรูพืชที่ระบาด จะมีปริมาณน้อยในช่วงแรก

ของการปลูกพืช และจะมีปริมาณมากข้ึนในช่วงสัปดาห์ที่ 4-5 สัปดาห์หลังปลูก ต่อจากนั้นปริมาณจะลดลงเมื่อพืช

ใกล้เก็บเกี่ยว (Cervancia, 1982) จากผลการศึกษา พบว่า ในทุกกรรมวิธีส ารวจพบแมลงศัตรูพืช 3 ชนิด

เหมือนกัน ทั้ง 4 รูปแบบการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  ทั้งการใช้สารสกัดพืช เช่น สะเดา ในแปลง
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กะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก,  การใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืช 

เช่น ไส้เดือนฝอย Steinernemacarpocapsae, NPV, Bacillus thuringiensisและ Metarhiziumanisopliae 

ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก,  การใช้สารสกัดพืชและ

การใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืช

กับดัก  และการปลูกกะเพรา โหระพา แมงลัก โดยไม่ใช้ชีวินทรีย์หรือสารสกัดพืชและไม่ปลูกพืชกับดัก (กรรมวิธี

ควบคุม) ประชากรของแมลงศัตรูพืชมีแนวโน้มลดลงและมีปริมาณน้อยกว่าการปลูกกะเพรา โหระพา แมงลัก โดย

ไม่ใช้ชีวินทรีย์หรือสารสกัดพืชและไม่ปลูกพืชกับ  โดยรูปแบบการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานการใช้สาร

สกัดพืช และการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและ

ดาวกระจายเป็นพืชกับดัก พบว่า มีการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อน หนอนม้วนใบ และเพลี้ยไฟ มีปริมาณต่ ากว่าทุก

กรรมวิธี ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับฤดูกาลในแต่ละปีด้วย 

 เมื่อเปรียบเทียบการเข้าท าลายในพืชแต่ละชนิด ในกระเพราะ โหรพา และแมงลัก มีความแตกต่างกัน ใน

การถูกเข้าท าลายโดยในเพลี้ยอ่อน  พบว่า มีการเข้าท าลายในกะเพรามากที่สุด ส าหรับหนอนม้วนใบ พบว่า ทุก

พืชส่วนมากจะพบในปริมาณน้อยกว่า 10 ตัว ในทุกพืชตั้งแต่ปลูก และเพลี้ยไฟ พบว่า มีการเข้าท าลายในแมงลัก

มากที่สุด นอกจากนี้การทดลองในครั้งนี้ยังพบว่า รูปแบบการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิต

กะเพรา โหระพา แมงลักอินทรีย์ ไม่มีผลต่อความสูงของต้นพืชและผลผลิต ทั้งในกะเพรา โหระพา แมงลัก โดย

การมการใช้สารสกัดพืชและการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูก

กวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดักให้ปริมาณผลผลิตมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกกรรมวิธี 

 ดังนั้น ผลการทดสอบรูปแบบการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตกะเพรา โหระพา 

แมงลักอินทรีย์ภาคเหนือตอนล่างทั้ง 4 รูปแบบการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ทั้งการใช้สารสกัดพืช เช่น 

สะเดา ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก,  การใช้ชีวินทรีย์

ป ฏิ ปั ก ษ์ ศั ต รู พื ช  เช่ น  ไส้ เดื อ น ฝ อ ย  Steinernemacarpocapsae, NPV, Bacillus thuringiensisแ ล ะ 

Metarhiziumanisopliae ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับ

ดัก,  การใช้สารสกัดพืชและการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูก

กวางตุ้งและดาวกระจายเป็นพืชกับดัก  และการปลูกกะเพรา โหระพา แมงลัก โดยไม่ใช้ชีวินทรีย์หรือสารสกัดพืช

และไม่ปลูกพืชกับดักสามารถลดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชได้ในระดับหนึ่ง และจากการทดลอง พบว่า การ

ใช้สารสกัดพืชและการใช้ชีวินทรีย์ปฏิปักษ์ศัตรูพืชในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ร่วมกับการปลูกกวางตุ้งและ

ดาวกระจายเป็นพืชกับดักเหมาะสมที่สุด 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ คาดว่าจะท าให้ทราบถึงรูปแบบการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานใน

ระบบการผลิตกะเพรา โหระพา แมงลักอินทรีย์ภาคเหนือตอนล่าง ในกลุ่มพืชผักสมุนไพรอินทรีย์ที่มีผลกระทบต่อ

การระบาดของแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญของกะเพรา โหระพา แมงลัก ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน

การแพร่ระบาดของเมลงศัตรูพืชในระระบบการปลูกพืชอินทรีย์ ในกลุ่มพืชผักสมุนไพร โดยไม่ใช้สารเคมีและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับเกษตรกรในการลดค่าใช้จ่ายสารเคมี เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและลดความเสี่ยง

ต่อพืชเมื่อเกิดความเสียหายกับพืชใดพืชหนึ่งเพราะมีพืชอ่ืนทดแทน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายคือ กรม

ส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน และภาคเอกชน  
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