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บทคัดย่อ 
การศึกษาชนิดของพืชกับดัก และพืชอาศัยแมลงที่มีประโยชน์ในระบบการปลูกพืชตระกูลกะหล่ าอินทรีย์ 

ท าการส ารวจแปลงปลูกพืชตระกูลกะหล่ าในเขตภาคกลางที่จังหวัด  นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี และนครสวรรค์ 
จากนั้นด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพของพืชกับดักแต่ละชนิดที่จะสามารถน ามาปลูกร่วมกับพืชปลูกหลักที่เป็น
พืชตระกูลกะหล่ าได้อย่างเหมาะสม โดยท าการทดสอบที่ แปลงเกษตรกร ต. บ้านโพธิ์ อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. 
สุพรรณบุรี การทดลองนี้ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2555 เริ่มจากการส ารวจพืชที่พบ
แมลงศัตรูพืช ตระกูลกะหล่ า และศัตรูธรรมชาติ ในแปลงปลูกพืชตระกูลกะหล่ าและรอบๆ แปลงปลูก เก็บตัวอย่าง 
พืชมาจ าแนกชนิดวัชพืชที่พบแมลง ผลการส ารวจพบพืชที่พบแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ า ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ผัก
เขียวน้อย ผักเสี้ยน หญ้าชันกาศ ผักเป็ดไทย หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก พืชที่พบศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ กระต่ายจาม 
ผักโขม ตีนตุ๊กแก หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก กะเม็ง และหญ้าแพรก แมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ าที่พบบนวัชพืชหลาย
ชนิด ได้แก่ ด้วงหมัดกระโดด ด้วงหมัดผัก เพลี้ยอ่อน และหนอนผีเสื้อ เป็นต้น ศัตรูธรรมชาติที่พบบนวัชพืชใน
แปลงปลูกพืช ได้แก่ ด้วงเต่าลาย ด้วงเต่าลายขวาง ด้วงเต่าส้ม หนอนแมลงวันดอกไม้ แมลงวันขายาว ด้วงก้น



กระดก มด และแมงมุม พืชที่มีแนวโน้มว่าจะมีศักยภาพในการเป็นพืชกับดัก ได้แก่ ผักเขียวน้อย กวางตุ้ง และ
ผักเสี้ยน นอกจากนี้การส ารวจแปลงปลูกคะน้าที่ ต. หน้าไม้ อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี ได้เริ่มใช้วิธีการปลูกพืช
กับดักแมลงโดยปลูกผักกาดขาว และผักกวางตุ้ง ดักแมลงศัตรูผักคะน้าได้ผลดี 

การทดสอบประสิทธิภาพของพืชกับดักที่น ามาปลูกร่วมกับพืชปลูกหลักโดยเลือกปลูกพืชกับดักที่เป็นพืช
ในตระกูลเดียวกับพืชปลูกหลักคะน้า ทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ กวางตุ้ง ผักกาดเขียว ผักกาดขาว ผักกาดหัว และคะน้า
ฮ่องกง โดยปลูกล้อมรอบแปลงพืชปลูกหลัก คือ คะน้า ทั้ง 4 ด้าน พบว่าพืชที่สามารถดักแมลงได้หลายชนิด คือ 
กวางตุ้ง และเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบแมลงศัตรูพืชแต่ละชนิดหลังปลูก 35 วัน พบว่ากวางตุ้งเป็นพืชที่พบด้วง
หมัดผักจ านวน 0.23 ตัว/ต้น ขณะเดียวกันจ านวนหนอนคืบกะหล่ าในกวางตุ้งพบจ านวน 0.03 ตัว/ต้น ส าหรับ
หนอนกระทู้ผักพบว่าท าลายผักกวางตุ้งจ านวน 0.04 ตัว/ต้น ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติในแต่ละพืช ส าหรับหนอน
เจาะยอดกะหล่ าตรวจพบจ านวน 0.11 ตัว/ต้น ที่กวางตุ้งอายุ 14 วัน หลังหว่านเมล็ด และเนื่องจากมีแมลงศัตรู
ธรรมชาติในแปลงปลูกมากเพียงพอที่จะช่วยควบคุมจ านวนแมลงศัตรูพืชด้วย ท าให้ผลผลิตไม่เสียหายเกินระดับ
เศรษฐกิจ สามารถจ าหน่ายได้ในราคาเดียวกันกับผักทั่วไปในท้องตลาด ซึ่งแมลงศัตรูธรรมชาติที่พบกระจายทั่ว
แปลงทดสอบ ได้แก่ แตนเบียนหลายชนิด แมลงวัน แมลงปอ ด้วงเต่าแดง ตั๊กแตน แมลงหางหนีบ และแมงมุม 
 

ค าน า 
 ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ เป็นระบบเกษตรกรรมแบบองค์รวม ที่มุ่งหมายในการปกป้องดูแลพืช ให้มีความ
แข็งแรงทนทานต่อศัตรูและสภาพแวดล้อม มากกว่าการขจัดปัญหาหรือศัตรู เน้นการผลิตพืชให้มีความปลอดภัย
ตลอดกระบวนการผลิต ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และมีความเป็นธรรมในสังคม การผลิตพืชอินทรีย์จึงต้องมีความ
ระมัดระวังในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย และเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ 
(กรมวิชาการเกษตร, 2543) หลักการปฏิบัติที่ส าคัญคือ ปรับปรุงดินให้สมบูรณ์ ใช้พันธุ์พืชต้านทาน/ทนทาน และมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนปลูกพืชในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม หรือปรับองค์ประกอบแวดล้อมให้
เอ้ืออ านวยมากที่สุด และมีความจ าเป็นต้องใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลง จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรค และหรือ
การปล่อยศัตรูธรรมชาติบางชนิด เพ่ือช่วยควบคุมปริมาณศัตรูพืชให้อยู่ในระดับเศรษฐกิจ ปัจจุบันการผลิตพืช
อินทรีย์ของเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ น้อยรายที่จะผลิตพืชได้ผลดีจนเป็นที่น่าพอใจโดยมีความยั่งยืนและผลิตเป็น
การค้าได้ผลิตผลที่สม่ าเสมอตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผักที่มีความต้องการบริโภคในปริมาณมากเป็น
ประจ าวัน และมีปัญหาศัตรูพืชมากที่สุด จากการติดตามศึกษาแนวทางการปฏิบัติในการจัดระบบการปลูกพืช
อินทรีย์ของเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ของประเสริฐ (2550) พบว่าในการปลูกพืชผักอินทรีย์ที่ใช้วิธีการปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน อาทิ การปลูกปอเทืองแซมไว้ในแปลงผัก ปลูกผักกาดหอมแซมผักกาดขาว/ผักกาดกวางตุ้ง/แครอท 
ปลูกปอเทือง แฝงไว้ในด้านข้างร่องถั่วฝักยาว และด้วยภูมิปัญญาของเกษตรกร พบว่า ผักโขม เป็นพืชที่ด้วงหมัด
ผักชอบกินและเป็นพืชกับดักแมลง (Trap crop) ได้ดีในแปลงผลิตผักกวางตุ้ง รวมทั้งการใช้ปอเทืองเพ่ือเป็นกับดัก
แมลงศัตรูผัก   
 พืชกับดักที่น ามาปลูกร่วมกับพืชปลูกหลักนั้น ตามหลักการแล้วการเลือกปลูกพืชกับดักจะขึ้นอยู่กับ
ความชอบของแมลงศัตรูพืชที่ต้องการปลูกเป็นพืชหลัก ดังนั้นเทคนิคในการเลือกปลูกพืชกับดักคือ เลือกชนิดพืช



กับดักที่อยู่ในตระกูลเดียวกันซึ่งแมลงชอบมากกว่าพืชปลูกหลักโดยปลูกไปพร้อมกัน หรือปลูกพืชหลักเป็นพืชกับ
ดักโดยปลูกน าไปก่อนการปลูกพืชหลักแปลงใหญ่เพ่ือให้พืชเจริญเติบโตจนถึงระยะที่แมลงศัตรูพืชชอบลงท าลาย 
(Wszelaki and Broughton, 2013) ซึ่งประโยชน์ของการปลูกพืชกับดัก อาทิ เพ่ิมคุณภาพของผลผลิต ดึงดูด
แมลงศัตรูธรรมชาติ เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ และลดการใช้สารเคมีก าจัดแมลง 

ดังนั้นการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชนิดของพืชกับดักแมลงศัตรูพืช  และพืชอาศัยของแมลงที่มี
ประโยชน์ในแปลงปลูกพืชตระกูลกะหล่ าในภาคกลาง เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ในการปลูกร่วมกับ
พืชหลักและใช้ร่วมกับวิธีการอ่ืนๆ ในระบบแปลงปลูกพืชตระกูลกะหล่ าอินทรีย์ในภาคกลางได้ 
 
 
 

วิธีด าเนินการ 
แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1. การส ารวจแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติในพืชกับดักและพืชอาศัย ในแปลงปลูกพืชอินทรีย์

ตระกูลกะหล่ า และแปลงปลูกพืชตระกูลกะหล่ าที่ใช้สารเคมี 
วัสดุและอุปกรณ์ 

1. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแมลง เช่น กรงเลี้ยงแมลง กล่องพลาสติก ที่ดูดแมลง ขวดแก้ว แอลกอฮอล์ พู่กัน
ผ้าขาวบาง ถุงพลาสติก กระดาษหนังสือพิมพ์ ปากคีบ ฯลฯ 

2. กล้องจุลทรรศน์ 
3. แว่นขยาย 
4. กล้องถ่ายรูป 
5. วัสดุอื่น ๆ 

 
วิธีการ 

ส ารวจแปลงปลูกพืชตระกูลกะหล่ า พืชผัก และวัชพืชในบริเวณใกล้เคียง ทั้งแปลงอินทรีย์และไม่อินทรีย์
ของเกษตรกร/หน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ภาคกลาง ส ารวจแมลงศัตรูส าคัญ (key pests) ศัตรูพืชล าดับรอง (minor 
pests) และแมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ าและเบียน) ส ารวจและเก็บรวบรวมพืชที่มีศักยภาพเป็นพืชกับดักท่ีพบแมลง
ศัตรูพืชตระกูลกะหล่ า และพืชอาศัยศัตรูธรรมชาติในแปลงปลูกพืชตระกูลกะหล่ า ประเมินศักยภาพของพืชกับดัก
และพืชอาศัย เก็บตัวอย่างวัชพืชที่พบแมลงศัตรูพืช และศัตรูธรรมชาติ น าตัวอย่างพืชที่พบแมลงศัตรูพืชตระกูล
กะหล่ ามาตรวจสอบจ าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการ 
 
ขั้นตอนที่ 2. ศึกษาเปรียบเทียบชนิดพืชกับดักที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับปลูกร่วมกับพืชปลูกตระกูลกะหล่ า 
วัสดุและอุปกรณ์ 

1. เครื่องมือทางการเกษตร ได้แก่ รถไถ จอบ เสียม คราด สปริงเกลอร์ 



2. วัสดุการเกษตร ได้แก่ ฟางข้าว ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักเติมอากาศ เมล็ดพันธุ์ 
3. อ่ืนๆ  ถุงพลาสติก มีด กรรไกร แผ่นฟิวเจอร์บอดร์ด ตาชั่ง ตาข่ายกั้นแปลง  

 
วิธีการ 
การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ RCB 6 กรรมวิธี 4 ซ้ า ดังต่อไปนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 ปลูกพืชกับดัก  กวางตุ้ง 
กรรมวิธีที่ 2 ปลูกพืชกับดัก  ผักกาดเขียว 
กรรมวิธีที่ 3 ปลูกพืชกับดัก  ผักกาดขาว 
กรรมวิธีที่ 4 ปลูกพืชกับดัก  ผักกาดหัว 
กรรมวิธีที่ 5 ปลูกพืชกับดัก  คะน้าฮ่องกง 
กรรมวิธีที่ 6 พืชปลูกหลัก    คะน้ายอด 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบแผนผังการปลูกพืชตามแผนการทดลอง 
 
วิธีการปลูก 
- การเตรียมดินในแปลงปลูก 

ปลูกพืชตระกูลถั่วในแปลงปลูกเป็นเวลา 1 เดือน แล้วท าการไถกลบเพ่ือให้เป็นปุ๋ยพืชสด จากนั้นไถและ
พรวนดินในแปลงปลูกให้ละเอียด ตากดินทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน เพ่ือฆ่าเชื้อโรคในดิน หลังจากนั้นคลุกเคล้าด้วย
ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ในอัตรา 250 กิโลกรัม/งาน พรวนย่อยดินให้ละเอียดโดยเฉพาะผิวหน้าดิน เพ่ือป้องกันไม่ให้



เมล็ดซึ่งมีขนาดเล็กตกในดินลึกเกินไป แล้วจึงขึ้นแปลงตามแผนผังการปลูกพืชตามแผนการทดลองโดยยกแปลง
ปลูกสูงประมาณ 10 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร 
 
- การหว่านเมล็ด 

หว่านเมล็ด 1.25 กรัม/ตารางเมตร ให้กระจายสม่ าเสมอทั่วพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร ตามแผนการทดลอง 
ส าหรับแปลงกรรมวิธีที่ 6 หว่านเมล็ดกระจายทั่วพ้ืนที่ 5.8 ตารางเมตร จากนั้นคลุมแปลงด้วยฟางข้าวบางๆ เสร็จ
แล้วรดน้ าให้ชุ่ม ส าหรับคะน้าเมื่อต้นโตได้ประมาณ 15 วัน ท าการถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้ง 
 
- การดูแลรักษา 
 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทั่วทุกแปลงพืชแต่ละชนิดหลังจากปลูกแล้ว 10 วัน และใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ที่อายุ 20 วันหลัง
ปลูก โดยใส่ในอัตราครั้งละ 300 กิโลกรัม/ไร่ โดยหว่านให้กระจายทั่วแปลง และควรรดน้ าเช้าเย็น พืชตระกูล
กะหล่ าเป็นพืชที่ต้องการน้ าอย่างเพียงพอและสม่ าเสมอ เพราะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว พืชที่ขาดน้ าจะชะงัก
การเจริญเติบโต 
 
- การจัดการศัตรูพืช 
 การก าจัดวัชพืช และโรคพืชที่พบในแปลงปลูกพืชหลักและแปลงพืชกับดักท าได้โดยการถอน และควรท า
อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในระยะแรกๆ มีความจ าเป็นมาก เนื่องจากต้นพืชปลูกต้องเติบโต แข็งแรง สามารถต่อสู้
แข่งขันกับวัชพืช และลดการระบาดของโรคพืชได ้
 
- การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์และ/หรือ ช่องทางจ าหน่าย 
 เก็บเกี่ยวเมื่อพืชปลูกหลักคะน้ามีอายุการเก็บเกี่ยวที่ประมาณ 35-45 วันหลังปลูก โดยเก็บพืชแต่ละชนิด
ในแปลง 1 ตารางเมตร ตัดรากและแต่งส่วนที่ เสียหายทิ้ง ชั่งน้ าหนัก จากนั้นจึงน าไปล้างท าความสะอาด ก่อน
บรรจุใส่ถุงพลาสติกและน าไปชั่งขายตามแหล่งรับซื้อทั่วไป 
 
การเก็บบันทึกข้อมูล 

นับจ านวนแมลงศัตรูพืชทุกชนิดที่พบ ทุกๆ 7 วันหลังหว่านเมล็ด  บันทึกแมลงศัตรูธรรมชาติที่พบในแปลง 
บันทึกเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคพืชในแปลง และบันทึกสภาพอากาศและอุณหภูมิระหว่างด าเนินการ 
 
เวลาและสถานที่ 
 ด าเนินการทดลองตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2555 

สถานที่ด าเนินงาน ได้แก่ กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช และแปลงเกษตรกร ที่จังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี  ลพบุรี  นครสวรรค์ และสุพรรณบุรี 
 



ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จากการส ารวจแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติในพืชกับดักและพืชอาศัย ในแปลงปลูกคะน้า 

กวางตุ้ง เขียวน้อย และผักกาดขาว ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1 พบแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ า จ านวน 
10 ชนิด ในพืชปลูกทั้ง 4 ชนิด และพบในวัชพืชชนิดต่างๆ อีก จ านวน 13 ชนิด ซึ่งเป็นวัชพืชที่ขึ้นปะปนอยู่ใน
แปลงและรอบแปลงปลูก ซึ่งสามารถเป็นพืชอาศัยของแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ าได้หลายชนิด ซึ่งชนิดที่ส าคัญ
ได้แก่ ด้วงหมัดผัก ด้วงหมัดกระโดด และเพลี้ยอ่อน จากการส ารวจนี้ไม่พบการท าลายของหนอนใยผัก และพบว่า 
หากปลูกผักกวางตุ้ง หรือ เขียวน้อยในระยะเวลาเดียวกับคะน้าจะพบด้วงหมัดผักเข้าท าลายพืชทั้ง  2 ชนิดนี้ 
มากกว่าผักคะน้า ส่วนวัชพืชที่พบด้วงหมัดผักเข้าท าลายในขณะที่เก็บเกี่ยวพืชปลูกไปแล้ว ได้แก่ ผักเสี้ยน  จาก
ตารางที ่2 ส ารวจพบศัตรูธรรมชาติ จ านวน 11 ชนิด ในพืชปลูกทั้ง 4 ชนิด และพบในวัชพืชชนิดต่างๆ อีก จ านวน 
24 ชนิด ซึ่งเป็นวัชพืชที่ขึ้นปะปนอยู่ในแปลงและรอบแปลงปลูก ซึ่งสามารถเป็นพืชอาศัยของศัตรูธรรมชาติได้
หลายชนิด ซึ่งชนิดที่ส าคัญได้แก่ ด้วงเต่าลายหยัก ด้วงเต่าลายขวาง ด้วงเต่าส้ม และหนอนแมลงวันดอกไม้ 
นอกจากนี้การส ารวจหลังจากที่เก็บเกี่ยวพืชปลูกไปแล้ว พบว่า ต้นกระต่ายจามซึ่งเป็นวัชพืชรอบแปลง พบตัวเต็ม
วัย ไข ่และตัวหนอนของด้วงเต่าลายหยักยังคงมีอยู่  ส าหรับในแปลงที่มีการระบาดของเพลี้ยอ่อน พบด้วงเต่าลาย
ขวางทุกระยะการเจริญเติบโตบนต้นกะเม็ง หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก หญ้าข้าวนก และหญ้านกสีชมพู ซึ่งขึ้นปะปน
อยู่ในแปลงปลูก  นอกจากนี้การส ารวจแปลงปลูกคะน้าที่ ต. หน้าไม้ อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี ได้เริ่มใช้วิธีการ
ปลูกพืชกับดักแมลงโดยปลูกผักกาดขาว และผักกวางตุ้ง เป็นพืชกับดักแมลงศัตรูผักคะน้าได้แก่ ด้วงหมัดผักได้ผล
เป็นอย่างดี 
ตารางที่ 1 ชนิดพืชและแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ าที่พบในแปลงปลูกพืชตระกูลกะหล่ าและวัชพืชในแปลงและ

รอบแปลงในเขตภาคกลาง 
 

 
 



ตารางที่ 2 ชนิดพืชและศัตรูธรรมชาติที่พบในแปลงปลูกพืชตระกูลกะหล่ าและวัชพืชในแปลงและรอบแปลงในเขต
ภาคกลาง 

 

 
 
ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 
 
 



ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจ านวนแมลงที่ตรวจพบในพืชกับดักแต่ละชนิดและพืชปลูกหลัก ที่ 35 วันหลัง
หว่านเมล็ด 

             
ชนิดพืชกับดัก        ค่าเฉลี่ยจ านวนแมลงที่ตรวจพบ (ตัว/ต้น) 

           

    ด้วงหมัดผัก     หนอนกระทู้ผัก     หนอนคืบกะหล่ า 
             

กวางตุ้ง     0.23 a   0.04 a     0.03  a 
ผักกาดเขียว    0.10 a   0.01 a     0      a 
ผักกาดขาว    0.05 a   0.06 a     0.01  a 
ผักกาดหัว    0.26 a   0 a     0.04  a 
คะน้าฮ่องกง    0.08 a   0.20 a     0      a 
คะน้ายอด    0.20 a   0.06 a     0.04   a    

             
 

ตัวอักษรทีเ่หมือนกันในแนวเดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย DMRT 
 

จากตารางที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพของพืชกับดักที่น ามาปลูกร่วมกับพืชปลูกหลักโดยเลือกปลูกพืช
กับดักที่เป็นพืชในตระกูลเดียวกับพืชปลูกหลักคะน้า คือ Family Crucifer ชื่อวิทยาศาสตร์ Bassica spp. ทั้ง 5 
ชนิด ได้แก่ กวางตุ้ง ผักกาดเขียว ผักกาดขาว ผักกาดหัว และคะน้าฮ่องกง โดยปลูกล้อมรอบแปลงพืชปลูกหลัก 
คือ คะน้า ทั้ง 4 ด้าน (ภาพที่ 2) พบว่าพืชที่สามารถดักแมลงได้หลายชนิด และมีประสิทธิภาพดีเหมาะส าหรับปลูก
เป็นพืชกับดักร่วมกันกับแปลงปลูกคะน้า คือ กวางตุ้ง เนื่องจากพบว่ากวางตุ้งมีแมลงลงท าลายหลายชนิดได้แก ่
ด้วงหมัดผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนคืบกะหล่ า และหนอนเจาะยอด ซึ่งแมลงเหล่านี้พบในคะน้าเช่นเดียวกัน และ
เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบแมลงศัตรูพืชแต่ละชนิดหลังปลูก 35 วัน พบว่ากวางตุ้งเป็นพืชที่พบด้วงหมัดผักจ านวน 
0.23 ตัว/ต้น มากกว่าพืชชนิดอื่นและคะน้ายอด 0.2 ตัว/ต้น แต่น้อยกว่าผักกาดหัว 0.26 ตัว/ต้น และเม่ือ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่แตกต่างกันกับพืชชนิดอื่นๆ ขณะเดียวกันจ านวนหนอนคืบกะหล่ าในกวางตุ้งพบจ านวน 
0.03 ตัว/ต้น มากเป็นอันดับสามรองจากคะน้ายอด และผักกาดหัว คือ 0.04 ตัว/ต้น เท่ากัน ส าหรับหนอนกระทู้
ผักพบว่าท าลายผักกวางตุ้งจ านวน 0.04 ตัว/ต้น น้อยกว่าคะน้าฮ่องกง 0.2 ตัว/ต้น คะน้ายอด 0.06 ตัว/ต้น และ
ผักกาดขาว 0.06 ตัว/ต้น แต่พบว่าไม่แตกต่างทางสถิติเช่นเดียวกัน ส าหรับหนอนเจาะยอดกะหล่ าตรวจพบจ านวน 
0.11 ตัว/ต้น ที่กวางตุ้งอายุ 14 วัน หลังหว่านเมล็ด หลังจากนั้นตรวจพบหนอนเจาะยอดที่คะน้าฮ่องกง 0.013 
ตัว/ต้น ที่อายุ 21 วัน และ 0.06 ตัว/ต้น ที่อายุ 28 วัน และคะน้ายอด 0.06 ตัว/ต้น ที่อายุ 28 วัน (ภาพที่ 3 – 6) 

ส าหรับวิธีการปลูกพืชกับดักเป็นแนวกั้นล้อมรอบแปลงปลูกพืชหลักทั้ง 4 ด้าน เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร
เนื่องจากจะช่วยดักแมลงที่เคลื่อนที่ไปมาได้ตลอดเช่นพวกด้วงหมัดผักได้เป็นอย่างดี และการตัดสินใจเลือกกวางตุ้ง
เป็นพืชกับดักในแปลงปลูกคะน้าแทนการเลือกปลูกคะน้าฮ่องกงเป็นพืชกับดัก เนื่องจากต้นกวางตุ้งนอกจากจะดัก
แมลงได้หลายชนิดกว่าคะน้าฮ่องกงแล้ว ลักษณะล าต้นของกวางตุ้งยังสูงกว่าคะน้าฮ่องกงซึ่งสามารถใช้เป็นแนวกั้น



ได้ดีกว่า และลักษณะใบของกวางตุ้งยังมีลักษณะอ่อนบางกว่าคะน้าซึ่งพบว่าทั้งด้วงหมัดผักและหนอนหลายชนิด
ชอบกินมากกว่าใบคะน้าซึ่งแข็งและหนากว่า แต่ถ้าสามารถปลูกคะน้ายอด หรือคะน้าฮ่องกงร่วมกับกวางตุ้ง เพ่ือ
ใช้เป็นพืชกับดักร่วมกันน่าจะให้ผลดีได้เช่นเดียวกันโดยจะเห็นได้ว่าในส่วนของหนอนเจาะยอดนั้นจะพบว่าเลือก
ท าลายที่คะน้าฮ่องกงที่เวลาเดียวกับคะน้ายอด ซึ่งตรงนี้อาจเลือกใช้วิธีการปลูกคะน้ายอด หรือคะน้าฮ่องกงน าไป
ก่อน การปลูกพืชในแปลงหลัก  ส่วนพืชกับดักชนิดอ่ืน คือ ผักกาดเขียว ผักกาดขาว และผักกาดหัว รวมถึง
ลักษณะล าต้นที่ไม่สูงมากไม่ควรใช้เป็นแนวกั้นและความชอบของแมลงซึ่งพบเพียงไม่ กี่ชนิดจึงไม่เหมาะที่จะ
น ามาใช้เป็นพืชกับดัก 

โรคที่ตรวจพบได้ในแปลงปลูกพืชหลักคะน้ายอดนั้นพบว่าเมื่อประเมินเชิงปริมาณ (อรพรรณ, 2551) คิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของจ านวนต้นต่อจ านวนต้นทั้งหมดในแปลงแล้วนั้น มีเปอร์เซ็นต์ความเสียหายน้อย
กว่า 1% โดยเมื่อพบต้นคะน้าเกิดโรคจะด าเนินการถอนต้นคะน้านั้นไปท าลายทิ้งทันที ท าให้ลดโอกาสการเกิดโรค
ระบาดในแปลงผักได้ ส่วนในแปลงพืชกับดักไม่พบการเกิดโรค 

ราคาต้นทุนการผลิตของผักคะน้ายอดและกวางตุ้ง รวมถึงพืชกับดักชนิดอ่ืนอีก 3 ชนิดนั้น ไม่แตกต่างกัน
เลย ส าหรับผลผลิตกวางตุ้งที่ใช้เป็นพืชกับดัก พบว่ายังสามารถขายได้ในราคาเทียบเท่ากับราคาตลาดผักทั่วไปคือ
ผักคะน้ายอดซึ่งเป็นพืชปลูกหลัก สามารถขายได้ที่ราคา 40 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ผักกวางตุ้งขายได้ที่ราคาตลาด 
22 บาทต่อกิโลกรัม (ราคาตลาดสี่มุมเมือง ณ วันที่จ าหน่าย) ทั้งนี้เนื่องจากจ านวนแมลงที่พบไม่ได้สูงเกินค่าระดับ
เศรษฐกิจที่พอจะท าให้ผลผลิตเสียหายได้จนเสียราคา และเนื่องจากมีแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงปลูกมากเพียง
พอที่จะช่วยควบคุมจ านวนแมลงศัตรูพืชด้วย ส าหรับแมลงศัตรูธรรมชาติที่พบกระจายทั่วแปลงทดสอบ ได้แก่ แตน
เบียนหลายชนิด แมลงวัน แมลงวันขายาว แมลงปอ ด้วงเต่าแดง และแมงมุม 

 
 

 
 



ภาพที่ 2 แปลงปลูกพืชกับดักทั้ง 5 ได้แก่ 1. กวางตุ้ง 2. ผักกาดเขียว 3. ผักกาดขาว 4. ผักกาดหัว  
5. คะน้าฮ่องกง ล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ของแปลงปลูกพืชหลักคะน้ายอด 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงจ านวนแมลงที่ตรวจพบในพืชกับดักท้ัง 5 ชนิด และพืชปลูกหลัก ตรวจนับวันที่ 14 หลังหว่านเมล็ด 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงจ านวนแมลงที่ตรวจพบในพืชกับดักท้ัง 5 ชนิด และพืชปลูกหลัก ตรวจนับวันที่ 21 หลังหว่านเมล็ด 
 
 



 
 

ภาพที่ 5 แสดงจ านวนแมลงที่ตรวจพบในพืชกับดักท้ัง 5 ชนิด และพืชปลูกหลัก ตรวจนับวันที่ 28 หลังหว่านเมล็ด 
 

 
 
ภาพที่ 6 แสดงจ านวนแมลงที่ตรวจพบในพืชกับดักท้ัง 5 ชนิด และพืชปลูกหลัก ตรวจนับวันที่ 35 หลังหว่านเมล็ด 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการส ารวจแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติในพืชกับดักและพืชอาศัย ในแปลงปลูกพืชตระกูล
กะหล่ า พบแมลงศัตรูธรรมชาติจ านวน 11 ชนิด ในแปลงพืชปลูก และพบในวัชพืชชนิดต่างๆ ที่ข้ึนปะปนอยู่ใน
แปลงและรอบแปลงปลูก ได้แก่ ต้นกระตายจาม ต้นกะเม็ง หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก หญ้าข้าวนก และหญ้านกสี
ชมพู อีกจ านวน 24 ชนิด ซึ่งสามารถเป็นพืชอาศัยของศัตรูธรรมชาติได้ ชนิดแมลงศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ 
แตนเบียน ด้วงเต่าลายหยัก ด้วงเต่าลายขวาง ด้วงเต่าส้ม และหนอนแมลงวันดอกไม้  ส าหรับพืชที่มีแนวโน้มว่ามี



ศักยภาพในการเป็นพืชกับดัก ได้แก่ ผักเขียวน้อย กวางตุ้ง และผักเสี้ยน จากนั้นจึงท าการทดสอบประเมิน
ประสิทธิภาพการเป็นพืชกับดัก โดยเลือกใช้พืชกับดักท่ีเป็นพืชในตระกูลเดียวกับพืชปลูกหลัก คือ คะน้ายอด มา
เป็นพืชทดสอบ ได้แก่ กวางตุ้ง ผักกาดเขียว ผักกาดขาว ผักกาดหัว และคะน้าฮ่องกง ผลการทดสอบพบว่าพืชที่
สามารถดักแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิดและเหมาะสมที่สุด คือ กวางตุ้ง เพราะสามารถดักแมลงศัตรูพืช ได้แก่ 
หนอนกระทู้ผัก หนอนคืบกะหล่ า ด้วงหมัดผัก หนอนเจาะยอด ได้ดีกว่าพืชชนิดอื่นเมื่อปลูกในเวลาเดียวกัน 
ส าหรับคะน้าฮ่องกงซึ่งเป็นพืชที่พบการท าลายของหนอนเจาะยอดและแมลงชนิดอื่นในเวลาเดียวกันกับที่พบใน
คะน้ายอด นั้นแสดงว่าถ้าปลูกคะน้าฮ่องกงร่วมกับกวางตุ้งเป็นพืชกับดักในแปลงปลูกคะน้ายอดแล้ว หรือใช้คะน้า
ยอดเป็นพืชกับดักโดยปลูกน าก่อน น่าจะสามารถช่วยลดการท าลายของแมลงศัตรูพืชที่จะลงท าลายคะน้ายอดได้ดี
ขึ้น 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 จากผลงานวิจัยที่ได้นี้ ท าให้ทราบถึงชนิดของพืชกับดักแต่ละชนิดที่มีความเฉพาะเจาะจงกับแมลงศัตรูพืช 
ท าให้สามารถเลือกปลูกพืชกับดักท่ีมีประสิทธิภาพและน าไปปลูกร่วมกับพืชปลูกหลัก เพ่ือลดการเข้าท าลายของ
แมลง และข้อมูลที่ได้นี้จะน าไปพัฒนาต่อในการทดลองรูปแบบการปลูกพืชร่วมในระบบการปลูกพืชผักอินทรีย์ภาค
กลางต่อไป นอกจากนี้เกษตรกรสามารถน าผลงานวิจัยนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กับการปลูกพืชตระกูลกะหล่ าแต่ละ
ชนิดไดต้ามความเหมาะสมตามพ้ืนที่และสภาพแวดล้อม 
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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปี 2555 
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กิจกรรมย่อยที่ 1.1  ศึกษาชนิดของพืชกับดักและพืชอาศัยของศัตรูธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ ในระบบการปลูก
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การทดลองที่ 1.1.2 ศึกษาชนิดของพืชกับดักหรือพืชอาศัยของศัตรูธรรมชาติในระบบการปลูกพืชอินทรีย์
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Study on Trap Crop or Plant Host of Natural Enemies in Organic Farming 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาหาชนิดพืชกับดักหรือพืชอาศัยของศัตรูธรรมชาติในระบบการปลูกพืชอินทรีย์ 
ภาคเหนือตอนบน ในพ้ืนที่อ าเภอแม่ออน และอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2553 
ถึงเดือนกันยายน 2555 ผลการด าเนินการพบว่า ผักโขม ปอเทือง มะเขือเทศ หัวผักกาด และสลัด มีศักยภาพเป็น
พืชกับดักของแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ การประเมินผลการใช้พืชกับดักในแปลงปลูกผักตระกูลกะหล่ า พบว่า แปลง
ปลูกคะน้ามีจ านวนประชากรเฉลี่ยของหนอนใยผัก เพลี้ยอ่อน และเปอร์เซ็นต์การท าลายของด้วงหมัดผัก ใน
กรรมวิธีปลูกพืชกับดักมีความแตกต่างกับกรรมวิธีไม่ปลูกพืชกับดักอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  แปลงปลูกกะหล่ าปลี
มีจ านวนประชากรเฉลี่ยของหนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนคืบกะหล่ า หนอนเจาะยอด เพลี้ยอ่อน และ
เปอร์เซ็นต์การท าลายของด้วงหมัดผักในกรรมวิธีปลูกพืชกับดัก มีความแตกต่างกับกรรมวิธีไม่ปลูกพืชกับดักอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  แปลงปลูกกะหล่ าดอกพบว่าจ านวนประชากรเฉลี่ยหนอนใยผัก ในกรรมวิธีที่ 1 มีความแตกต่าง
กับกรรมวิธีที่ 2 และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจ านวนประชากรเฉลี่ยของเพลี้ยอ่อนทุกกรรมวิธีมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเปอร์เซ็นต์การท าลายเฉลี่ยของด้วงหมัดผักในทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  แปลงปลูกผักกวางตุ้งพบว่าเปอร์เซ็นต์การท าลายของด้วงหมัดผักในกรรมวิธีที่ 1 มีคว าม
แตกต่างกับกรรมวิธีที่ 2 และ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

 
ค าน า 

การปลูกพืชอินทรีย์ เป็นระบบการปลูกพืชที่ต้องใช้องค์ประกอบในการบริหารจัดการระบบการผลิตอย่าง
ครบถ้วน เพ่ือให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและรอดพ้นจากการท าลายจากศัตรูพืช รวมทั้งผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมใน
ทุกด้าน ตลอดจนมีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์สากล แต่
การจัดการให้ได้องค์ประกอบแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ท่ีจะลดความเสียหายจากศัตรูพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมลง



ศัตรูซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญท่ีสุดในระบบการจัดการการผลิตพืชอินทรีย์ โดยท าความเสียหายแก่ผลิตผลมากท่ีสุดเมื่อ
เทียบกับปัญหาด้านอ่ืนๆ จากแนวทางที่เรียนรู้สืบต่อกันมาเชิงภูมิปัญญาและข้อมูลจากต่างประเทศในช่วง 15 - 
20 ปี ที่ผ่านมา การควบคุมแมลงและโรคศัตรูพืชส่วนใหญ่ใช้สารสกัดสมุนไพรเป็นหลัก  ซึ่งได้ผลบ้างและไม่ได้ผล
บ้างในบางครั้งและฤดูกาล อาจลดความเสียหายจากโรคและแมลงลงได้บ้างในบางครั้ง แต่ไม่สามารถที่จะผลิตได้
ต่อเนื่องตลอดปีในปริมาณมาก พืชหลายชนิดท าไม่ได้  รวมทั้งวิธีการปลูกพืชหลากหลายชนิดได้มีการใช้ในสวน
เกษตรกรในบางกลุ่มแต่ยังไม่มีความชัดเจน  ทั้งชนิดพืชที่จะใช้อย่างได้ผลดี และกรรมวิธีปลูกร่วมในแปลงที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพืชหลัก จากรายงานของประเสริฐ (2552) ได้ศึกษาการปลูกพืชร่วมในแปลงคะน้าอินทรีย์ที่
จังหวัดอุบลราชธานีพบว่าผักชีเป็นพืชที่ปลูกสลับแถวคะน้าแล้วได้ผลผลิตมากที่สุด และผักชีเป็นพืชกับดักไส้เดือน
ฝอยรากปมเมื่อเก็บผลผลิตผักชีในระยะ 1 เดือน เป็นการน าไส้เดือนฝอยศัตรูพืชออกไปจากแปลง และการปลูก
ผักกาดตีนหมี ในแปลงคะน้าจะเป็นกับดักด้วงหมัดผักได้ดี ปรากฏว่าด้วงหมัดผักไม่มีการระบาดไปสู่แปลงอ่ืน จาก
รายงานของ OISAT (2009) เกี่ยวกับพืชกับดัก ได้มีการใช้พืชจ านวนมากเป็นกับดักแมลงต่างๆ หลายชนิด อาทิ 
มะเขือเทศปลูกข้างแปลงเป็นกับดักหนอนกระทู้ในแปลงกะหล่ าปลี หญ้าแฝกใช้เป็นกับดักของหนอนเจาะล าต้น
ของฝ้ายได้ แต่ไม่พบรายงานการวิจัยข้อมูลดังกล่าวกับพืชเศรษฐกิจ ในประเทศไทย OISAT (2009) ได้สรุป
ค าแนะน าจากการวิจัยการใช้พืชกับดักปลูกในแปลงปลูกพืชเช่น การใช้พืชตระกูลถั่วปลูกสลับแถวข้าวโพดจะช่วย
ลดการท าลายของตั๊กแตนกินใบ ด้วงเต่ากินใบ หนอนเจาะล าต้น และมวนบางชนิด การปลูกข้าวโพดในแปลงฝ้าย
ทุกๆ 20 แถว หรือ 10-15 เมตร หรือการปลูกถั่วเขียวในแปลงฝ้ายทุกๆ 5 แถว ช่วยลดปริมาณหนอนเจาะสมอ
ฝ้าย (Heliotis sp.) การปลูกหอม กระเทียม รอบแปลงหรือระหว่างร่องแครอทจะช่วยลดปริมาณของเพลี้ยไฟแค
รอท (carrot root fly Thrips) การปลูกหัวเรดดิสสลับแถวในแปลงพืชตระกูลกะหล่ าจะลดปริมาณด้วงหมัดผัก 
และด้วงท าลายราก (root maggot) เป็นต้น 

รัตนา (2542) ได้ศึกษาชนิดของแมลงศัตรูพืชและปริมาณการท าลายเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมการปลูกผัก
ในระบบการปลูกพืชผสมผสาน ในพืชผัก 8 ชนิด ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ มะเขือเปาะ 
แตงกวาและพริก พบว่า ในแปลงผักผสมผสาน มีความหลากหลายของชนิดแมลงมากกว่า แปลงผักระบบใช้
สารเคมี โดยมีแมลงศัตรูพืชส าคัญ (key pests) จ านวน 24 ชนิด เท่ากัน แต่มีแมลงที่เป็นศัตรูพืชล าดับรอง 
(minor pests) 30 ชนิด และแมลงห้ า แมลงเบียน 23 ชนิด มากกว่าที่พบในแปลงผักใช้สารเคมีซึ่งมีเพียง 10 และ 
3 ชนิด ตามล าดับ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาชนิดของพืชกับดักที่มีประสิทธิภาพในระบบการปลูกพืชผัก
อินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน เพ่ือแก้ปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืชภายใต้ระบบการบริหารศัตรูพืชแบบ
บูรณาการ 
 
 
 
 
 



วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

- กล้องถ่ายรูป 
- สมุดบันทึก 
- แว่นขยาย 
- สวิงโฉบแมลง 
- กับดักพลาสติกสีเหลือง 
- กาวเหนียวดักแมลง 
- พลั่วสนาม 
- ถุงพลาสติกเก็บตัวอย่างพืช และเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่น 
- ถุงเพาะช าต้นพืช 
- ถาดหรือกระบะและกระถางเพาะกล้าไม้ 
- ดินผสมเพาะช ากล้าไม้ 
- โรงเรือนเพาะช าชั่วคราวหลังคาพลาสติก/ซาแลน 
- เมล็ดพันธุ์พืช ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง บล็อกโคลี่ และชนิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- ปุ๋ยอินทรีย์ วัสดุปรับปรุงดินชนิดต่างๆ ได้แก่ โดโลไมท์ ยิบซั่ม ขี้เถ้าแกลบ/ขี้เถ้าไม้ ฯลฯ  
- วัสดุคลุมดินชนิดต่างๆ ได้แก่ ฟางข้าว เศษหญ้า  
- ตาข่ายพลางแสงสีฟ้า และตาข่ายป้องกันสัตว์เลี้ยง 
- วัสดุอุปกรณ์การให้น้ า และวัสดุอ่ืนๆ ที่จ าเป็นอาทิ ป้ายแปลง เครื่องมือการเกษตรต่างๆ 

วิธีการ 
ปี 2554 (แปลงคะน้า) 

แบบ RCBD จ านวน 2 กรรมวิธีๆ ละ 10 ซ้ า 
กรรมวิธีที่ 1 ปลูกพืชกับดัก (ผักโขม) ระหว่างแถวแปลงผักคะน้าจ านวน 10 แปลง ขนาดแปลง 1x6 เมตร 
กรรมวิธีที่ 2 ปลูกผักคะน้าจ านวน 10 แปลง ขนาดแปลง 1x6 เมตร (ไม่ปลูกพืชกับดัก) 

 
ปี 2554 (แปลงกะหล่ าปลี) 

แบบ RCBD จ านวน 2 กรรมวิธีๆ ละ 10 ซ้ า 
กรรมวิธีที่ 1 ปลูกพืชกับดัก (ผักโขม) ระหว่างแถวแปลงกะหล่ าปลีจ านวน 10 แปลง ขนาดแปลง 1x6 เมตร 
กรรมวิธีที่ 2 ปลูกกะหล่ าปลี จ านวน 10 แปลง ขนาดแปลง 1x6 เมตร (ไม่ปลูกพืชกับดัก) 

 
ปี 2555 (แปลงกะหล่ าดอก)  

แบบ RCBD จ านวน 4 กรรมวิธีๆ ละ 7 ซ้ า 



กรรมวิธีที ่1 ปลูกพืชกับดัก (ผกัสลัด) ระหว่างแถวของแปลงกะหล่ าดอกจ านวน 7 แปลง ขนาดแปลง 1x4 เมตร 
กรรมวิธีที ่2 ปลูกพืชกับดัก (ผกัโขม) ระหว่างแถวของแปลงกะหล่ าดอกจ านวน 7 แปลง ขนาดแปลง 1x4 เมตร 
กรรมวิธีที ่3 ปลูกพืชกับดัก (ปอเทือง) ระหว่างแถวของแปลงกะหล่ าดอกจ านวน 7 แปลง ขนาดแปลง 1x4 เมตร 
กรรมวิธีที่ 4 ปลูกกะหล่ าดอก จ านวน 7 แปลง ขนาดแปลง 1x4 เมตร (ไม่ปลูกพืชกับดัก)  

 
 
ปี 2555 (แปลงผักกวางตุ้ง) 

แบบ RCBD จ านวน 4 กรรมวิธีๆ ละ 7 ซ้ า 
กรรมวิธีที่ 1 ปลูกพืชกับดัก (ผักสลัด) ระหว่างแถวของแปลงผักกวางตุ้งจ านวน 7 แปลง ขนาดแปลง 1x4 เมตร 
กรรมวิธีที่ 2 ปลูกพืชกับดัก (ผักโขม) ระหว่างแถวของแปลงผักกวางตุ้งจ านวน 7 แปลง ขนาดแปลง 1x4 เมตร 
กรรมวิธีที่ 3 ปลูกพืชกับดัก (ปอเทือง)ระหว่างแถวของแปลงผักกวางตุ้งจ านวน 7 แปลง ขนาดแปลง 1x4 เมตร 
กรรมวิธีที่ 4 ปลูกผักกวางตุ้ง จ านวน 7 แปลง ขนาดแปลง 1x4 เมตร (ไม่ปลูกพืชกับดัก) 
 
เวลาและสถานที่ 

ด าเนินการทดลองเมื่อ ตุลาคม 2553 - กันยายน 2555 สถานที่ใช้ในการทดลองอยู่ในพ้ืนที่ 2 
อ าเภอ ได้แก่ อ.แม่ออน และอ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 ชนิดของพืชกับดัก 
  จากการส ารวจ สอบถาม ในแปลงปลูกผักอินทรีย์ของเกษตรกร และการตรวจสอบ

เอกสารทางวิชาการพบว่า ผักโขม มะเขือเทศ หัวผักกาด ปอเทือง และสลัดมีศักยภาพเป็นพืชกับดักของแมลงเป็น
พืชชนิดต่างๆ เช่น หนอนผีเสื้อ เพลี้ยอ่อน และด้วงหมัดผัก เช่น ผักโขมเป็นพืชที่ด้วงหมัดผักชอบกินและเป็นพืช
กับดักได้ดีในแปลงผลิตผักกวางตุ้ง การปลูกปอเทืองเพ่ือดักหนอนศัตรูผัก 

 
 ปี 2554 
 การประเมินผลการใช้พืชกับดัก 
 การทดลองในแปลงคะน้า 

 การประเมินผลการใช้พืชกับดักในการควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยการสุ่มนับจ านวนศัตรูพืชใน
แปลงที่ปลูกพืชกับดัก (ผักโขม) เปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ปลูกพืชกับดัก พบว่าจ านวนประชากรตลอด
ระยะเวลาการศึกษาของหนอนใยผัก มีจ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 8.50 และ 0.67 ตัว เพลี้ยอ่อนมีจ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 
116.00 และ 481.33 ตัว ด้วงหมัดผักมีเปอร์เซ็นต์การท าลายผักเฉลี่ยเท่ากับ 21.43 และ 38.14 ตัว ตามล าดับ ซึ่ง
เมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า จ านวนประชากรเฉลี่ยของหนอนใยผัก เพลี้ยอ่อน และเปอร์เซ็นต์



การท าลายเฉลี่ยของด้วงหมัดผักในกรรมวิธีปลูกพืชกับดักมีความแตกต่างกับกรรมวิธีไม่ปลูกพืชกับดักอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยจ านวนประชากรแมลงศัตรูพืชในแปลงคะน้า (จ านวนตัว/ต้น) 

 
ศัตรูพืช/กรรมวิธีที่ 1.ปลูกพืชกับดัก 2.ไม่ปลูกพืชกับดัก 

หนอนใยผัก 8.50 b 0.67 a 
เพลี้ยอ่อน 116.00 a 481.33 b 
ด้วงหมัดผัก 21.43 a 38.14 b 

 

ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางด้านแถว ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
การทดลองในแปลงกะหล่ าปลี 
 การประเมินผลของการใช้พืชกับดักในการควบคุมศัตรูพืช โดยการสุ่มนับจ านวนแมลงศัตรูพืช ใน

แปลงที่ปลูกพืชกับดักเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ปลูกพืชกับดัก พบว่าจ านวนประชากรตลอดระยะเวลาการศึกษา
ของหนอนใยผักมีจ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 และ 17.33 ตัว หนอนกระทู้ผักมีจ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และ 14.08 
ตัว หนอนคืบกะหล่ า มีจ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 0.25 และ 2.25 ตัว หนอนเจาะยอดมีจ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 0.00 และ 
0.58 ตัว เพลี้ยอ่อนมีจ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 398.92 และ 764.17 ตัว ด้วงหมัดผักมีจ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 48.26 และ 
69.21 ตัว ซึ่งเมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า จ านวนประชากรเฉลี่ยของหนอนใยผัก  หนอนกระทู้
ผัก หนอนคืบกะหล่ า หนอนเจาะยอด เพลี้ยอ่อน และเปอร์เซ็นต์การท าลายเฉลี่ยของด้วงหมัดผักในกรรมวิธีปลูก
พืชกับดักมีความแตกต่างกับกรรมวิธีไม่ปลูกพืชกับดักอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางท่ี 2) 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยจ านวนประชากรแมลงศัตรูพืชในแปลงกะล่ าปลี (จ านวนตัว/ต้น) 

 
ศัตรูพืช/กรรมวิธีที่ 1. ปลูกพืชกับดัก 2. ไม่ปลูกพืชกับดัก 

หนอนใยผัก 3.17 a 17.33 b 
หนอนกระทู้ผัก 4.75 a 14.08 b 
หนอนคืบกะหล่ า 0.25 a 2.25 b 
หนอนเจาะยอด 0.00 a 0.58 b 
เพลี้ยอ่อน 398.92 a 764.17 b 
ด้วงหมัดผัก 48.26 a 69.21 b 

 



ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางด้านแถว ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ทีร่ะดับความเชื่อมั่น 95% 
 

 ปี 2555 
 การประเมินผลการใช้พืชกับดัก 
 การทดลองในแปลงกะหล่ าดอก 

 จากการสุ่มนับปริมาณแมลงศัตรูพืชในแปลงกะหล่ าดอก พบจ านวนประชากรเฉลี่ยของหนอนใย
ผักในกรรมวิธีปลูกพืชกับดัก (สลัด ผักโขม ปอเทือง) และกรรมวิธีไม่ปลูกพืชกับดักเท่ากับ 5.89 8.70 5.91 และ 
8.77 ตัว/ต้น ตามล าดับ เพลี้ยอ่อน เท่ากับ 44.26 44.99 43.82 และ 42.66 ตัว/ต้น ตามล าดับ และด้วงหมัดผัก
พบเปอร์เซ็นต์การท าลายเท่ากับ 1.72 1.57 2.35 และ 1.86 เปอร์เซ็นต์/ต้น ตามล าดับ ซึ่งเมื่อน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า จ านวนประชากรเฉลี่ยของหนอนใยผัก ในกรรมวิธีที่ 1 มีความแตกต่างกับกรรมวิธีที่ 2 
และกรรมวิธีที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จ านวนประชากรเฉลี่ยของเพลี้ยอ่อนทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และเปอร์เซ็นต์การท าลายเฉลี่ยของด้วงหมัดผักในทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนั ยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3)  
 
 
 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยจ านวนประชากรแมลงศัตรูพืชในแปลงกะหล่ าดอก (จ านวนตัว/ต้น) 

 

ศัตรูพืช/กรรมวิธีที่ 
ปลูกพืชกับดัก 

ไม่ปลูกพืชกับดัก 
1. สลัด 2. ผักโขม 3. ปอเทือง 

หนอนใยผัก 5.89 a 8.70 b 5.91 a 8.77 b 
เพลี้ยอ่อน 44.26 c 44.99 d 43.82 b 42.66 a 
ด้วงหมัดผัก* 1.72 b 1.57 a 2.35 d 1.86 c 

 

ด้วงหมัดผัก* = เปอร์เซ็นต์การท าลายต่อต้น 
ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางด้านแถว ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

 การทดลองในแปลงผักกวางตุ้ง 
 จากการสุ่มนับปริมาณแมลงศัตรูพืชในแปลงผักกวางตุ้ง พบจ านวนประชากรเฉลี่ยของหนอน

กระทู้หอม ในกรรมวิธีปลูกพืชกับดัก (สลัด ผักโขม ปอเทือง) และกรรมวิธีไม่ปลูกพืชกับดักเท่ากับ 0 0.03 0 และ 
0 ตัว/ต้น ตามล าดับ หนอนเจาะยอด เท่ากับ 0 0.03 0 และ 0 ตัว/ต้น ตามล าดับ ด้วงหมัดผักพบเปอร์เซ็นต์การ
ท าลายเท่ากับ 1.97 2.50 2.37 และ 1.80 เปอร์เซ็นต์/ต้น และหนอนกระทู้ผักพบเปอร์เซ็นต์การท าลายเท่ากับ 



0.03 0 0 และ 0 ตามล าดับ ซึ่งเมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าเปอร์เซ็นต์การท าลายของด้วงหมัด
ผัก ในกรรมวิธีที่ 1 มีความแตกต่างกับกรรมวิธีที่ 2 และกรรมวิธีที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 4) 

 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นในภาพรวมว่าการใช้พืชกับดักในแปลงคะน้า และแปลง
กะหล่ าปลี สามารถลดจ านวนประชากรและความรุนแรงจากการท าลายของแมลงศัตรูพืชได้มากกว่าการไม่ปลูก
พืชกับดัก อย่างไรก็ตามในแปลงปลูกกะหล่ าดอกและแปลงผักกวางตุ้งการใช้พืชกับดักยังให้ผลที่ไม่แตกต่างกับการ
ไม่ปลูกพืชกับดัก ซึ่งอาจเกิดจากรูปแบบการใช้พืชกับดักที่ไม่เหมาะสม การตรวจสอบและพัฒนารูปแบบการใช้พืช
กับดักจะได้ด าเนินการในปีถัดไป 

 
ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ยจ านวนประชากรแมลงศัตรูพืชในแปลงกวางตุ้ง (จ านวนตัว/ต้น) 

 

ศัตรูพืช/กรรมวิธีที่ 
ปลูกพืชกับดัก 

ไม่ปลูกพืชกับดัก 
1. สลัด 2. ผักโขม 3. ปอเทือง 

หนอนกระทู้หอม 0 0.03 0 0 
หนอนเจาะยอด 0 0.03 0 0 
*ด้วงหมัดผัก 1.97 b 2.50 b 2.37 b 1.80 a 
หนอนกระทู้ผัก 0.03 0 0 0 

 
* ด้วงหมัดผัก = เปอร์เซ็นต์การท าลายต่อต้น 
ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางด้านแถว ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาชนิดพืชกับดักในระบบการปลูกพืชอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนพบว่า ผักโขม ปอเทือง มะเขือเทศ 

หัวผักกาด และสลัด มีประสิทธิภาพเป็นพืชกับดักของแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ 
การประเมินผลการใช้พืชกับดักในแปลงปลูกคะน้าและกะหล่ าปลี โดยเปรียบเทียบระหว่างปลูกพืชกับดัก 

และไม่ปลูกพืชกับดัก พบว่าค่าเฉลี่ยของประชากรแมลงศัตรูพืชมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนใน
แปลงปลูกกะหล่ าดอก และผักกวางตุ้งในภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยของประชากรแมลงศัตรูพืชไม่มีความแตกต่าง
ในทางสถิต ิ

 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

ได้ชนิดพืชกับดักหรือพืชอาศัยแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการลดการท าลายของแมลงศัตรูพืช
ในระบบการปลูกพืชผักอินทรีย์ ภาคเหนือตอนบน 
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กิจกรรมที่ 1  ศึกษาชนิดของพืชกับดักท่ีมีประสิทธิภาพในระบบการปลูกพืชอินทรีย์ 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1    ศึกษาชนิดของพืชกับดักและพืชอาศัยของศัตรูธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ ในระบบการ

ปลูกพืชอินทรีย์ 
 
การทดลองที่ 1.1.3  ศึกษาชนิดของพืชกับดักและพืชอาศัยศัตรูธรรมชาติ ในระบบการปลูกพืชอินทรยี์

ภาคเหนือตอนล่าง 
 

คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  นางสุมาลี  สุวรรณบุตร     สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  
ผู้ร่วมงาน  นายยสิศร์  อินทร์สถิต      สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

                    นางจารุพรรณ  สุดสวาท   สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
  นายเสงี่ยม  แจ่มจ ารูญ     สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
 

บทคัดย่อ 
ศึกษาชนิดของพืชกับดักและพืชอาศัยศัตรูธรรมชาติ ในระบบการปลูกพืชอินทรีย์ภาคเหนือตอนล่าง ได้

ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ในปี 2554-2555 ปรากฏว่าการปลูกพืชหลัก 3 ชนิด
ได้แก่ กะเพรา โหระพา และแมงลักมีศัตรูพืชที่ส าคัญ 3 ชนิดคือ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และหนอนม้วนใบ ท าการ
ปลูกพืชกับดัก 5 ชนิดได้แก่ มะเขือเปราะ ต าลึง ผักกวางตุ้ง พริก และดาวกระจาย พบว่า ค่าความสัมพันธ์(r) ของ
ปริมาณหนอนม้วนใบบนพืชหลักกะเพรา และโหระพา กับพืชกับดักผักกวางตุ้ง และพริกมีค่าความสัมพันธ์(r) เชิง
ลบค่อนข้างสูงคือ กะเพรา (r=-0.576, -0.541) และโหระพา (r=-0.572, -0.485) ตามล าดับ ย่อมแสดงว่า
ผักกวางตุ้งและพริกน่าจะมีศักยภาพในระดับหนึ่งที่จะเป็นพืชกับดักของหนอนม้วนใบ ส่วนเพลี้ยไฟบนพืชหลัก
กะเพรา และโหระพามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับพืชกับดักดาวกระจาย (r=0.783*, 0.641*
ตามล าดับ) ขณะที่เพลี้ยไฟบนพืชหลักแมงลักมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับพืชกับดักพริก (r=0.902*)
แสดงให้เห็นว่าพืชกับดักดาวกระจาย และพริกอาจสามารถใช้เป็นพืชกับดักเพลี้ยไฟได้แต่ต้องปลูกห่างจากพืชหลัก
และควรท าป้องกันก าจัดเป็นระยะๆ เพ่ือลดประชากรเพลี้ยไฟในแปลงพืชหลัก ส าหรับพืชอาศัยศัตรูธรรมชาติ
พบว่า มะเขือเปราะ ต าลึง และผักกวางตุ้งเป็นพืชอาศัยอย่างดีส าหรับด้วงเต่า ส่วนแมงมุมชอบอาศัยบนพืชกับดัก
ที่ศึกษาได้แก่ มะเขือเปราะ ต าลึง ผักกวางตุ้ง และพริก 

 
ค าน า 

การปลูกพืชอินทรีย์ เป็นระบบการปลูกพืชที่ต้องใช้องค์ประกอบในการบริหารจัดการระบบการผลิตอย่าง
ครบถ้วน เพ่ือให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ปลอดภัยจากการท าลายของศัตรูพืช และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก
ด้าน จึงจะได้ผลิตผลที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ตามมาตรฐานการ
ผลิตพืชอินทรีย์สากล แต่การจัดการให้ได้องค์ประกอบแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ท่ีจะลดความเสียหายจากศัตรูพืช 



โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมลงศัตรูซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดในระบบการจัดการการผลิตพืชอินทรีย์  จากแนวทางที่
เรียนรู้สืบต่อกันมาเชิงภูมิปัญญาและข้อมูลจากต่างประเทศในช่วง 15 - 20 ปี ที่ผ่านมา การควบคุมศัตรูพืชส่วน
ใหญ่ท าการพ่นป้องกันก าจัดโดยใช้สารสกัดสมุนไพร น้ าส้มควันไม้ และน้ าหมักชีวภาพผสมสมุนไพรต่างๆตาม
หลักการขององค์ความรู้ที่ได้จากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้  ซึ่งได้ผลบ้างและไม่ได้ผลบ้างในบางครั้งและบาง
ฤดูกาล ซึ๋งสามารถลดความเสียหายจากโรคและแมลงลงได้บ้าง อย่างไรก็ตามวิธีการปลูกพืชหลากหลายชนิดได้มี
การใช้ในสวนเกษตรกรบางกลุ่มมาบ้างแล้วแต่ยังไม่มีความชัดเจน ทั้งชนิดพืชที่จะใช้อย่างได้ผลดี และกรรมวิธีปลูก
ร่วมในแปลงที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพืชหลัก จากการศึกษาของรัตนา (2542) ได้ศึกษาชนิดของแมลงศัตรูพืช
และปริมาณการท าลาย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมการปลูกผักในระบบการปลูกพืชผสมผสาน โดยศึกษาพืชผัก 8 
ชนิด ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ มะเขือเปราะ แตงกวา และพริก พบว่า แปลงผักระบบ
ผสมผสานมีความหลากหลายของชนิดแมลงมากกว่าแปลงที่ใช้สารเคมี  โดยเฉพาะแมลงห้ าและแมลงเบียน ได้แก่ 
ด้วงดิน ด้วงก้นกระดก แมลงวันดอกไม้ แมงมุมและแตนเบียนโคตีเซีย (Cotesia) อย่างไรก็ดีนักนิเวศวิทยามี
ความเห็นพ้องกันว่า การเพ่ิมความหลากหลายและซับซ้อนในระบบนิเวศจะก่อให้เกิดเสถียรภาพในระบบนิเวศ
นั้นๆ และจะไม่เกิดการระบาดของศัตรูพืช (Elton, 1958; Odum, 1964; Pimentel, 1961) การเกษตรในระบบ
การปลูกพืชผสมผสาน ใช้หลักการเน้นสร้างความหลากหลายของชนิดพืชและสัตว์ในระบบนิเวศเกษตร เพ่ือท าให้
เกิดการสมดุล มีการศึกษาถึงการปลูกพืชชนิดอ่ืนร่วมกับพืชหลัก ซึ่งส่งผลดีท าให้มีแมลงศัตรูธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น
ทั้งชนิดและปริมาณ อีกทั้งยังท าให้มีแมลงศัตรูพืชลดน้อยลงได้ด้วย (Kenny and Chapmann, 1988; Wiech 
and Wnuk, 1991) แสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมความหลากหลายของชนิดพืชที่ปลูกสามารถลดความรุนแรงของการ
ระบาดของแมลงศัตรูพืช  จึงสมควรศึกษาระบบการปลูกพืชร่วมกับพืชเศรษฐกิจหลักเช่น กลุ่มสมุนไพรเครื่องเทศ 
ได้แก่ พริก  หอม กระเทียม ผักชี ผักค่ืนช่าย กะเพรา โหระพา และ แมงลัก 

 โครงการวิจัยครอบคลุมถึงการส ารวจและศึกษาชนิดของพืชกับดักและพืชอาศัยศัตรูธรรมชาติที่
ปลูกร่วมกับพืชหลักเป็นเบื้องต้นก่อน เป้าหมายที่ศึกษาเพ่ือเน้นกลุ่มพืชที่มีปัญหามากและยังไม่มีข้อมูลวิจัย
สนับสนุนอย่างเพียงพอ ได้แก่ พืชผัก พืชผักสมุนไพรเครื่องเทศ และพืชไร่ ที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ 

 
วิธีด าเนินการ 

วัสดุและอุปกรณ์  
 1. กล้องถ่ายรูป  
 2. กล้องจุลทรรศน์ 
 3. แว่นขยาย30x  
 4. วัสดุการเกษตร และวัสดุอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
 
วิธีการ  
 ศึกษาเชิงส ารวจข้อมูลระบบการปลูกพืชอินทรีย์ของเกษตรกร/หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่แต่ละ

การทดลองเพ่ือหาชนิดของพืชที่มีศักยภาพเป็นกับดักและเป็นพืชอาศัยของศัตรูธรรมชาติ และวัชพืชต่างๆ แล้ว



วางแผนการทดลอง เพ่ือประเมินศักยภาพของพืชกับดักและพืชอาศัยศัตรูธรรมชาติจ านวน 5 ชนิดได้แก่ มะเขือ
เปราะ ต าลึง ผักกวางตุ้ง พริก และดาวกระจาย รวมทั้งศึกษาปฏิสัมพันธ์กับแมลงศัตรูพืชและพืชหลักที่ปลูกคือ
พืชผักสมุนไพรเครี่องเทศจ านวน 3 ชนิดได้แก่ กะเพรา โหระพา และแมงลัก โดยปฏิบัติดูแลแบบอินทรีย์ในแต่ละ
ฤดูกาล ใช้ปัจจัยการผลิตตามความจ าเป็น พ้ืนที่ด าเนินการรวมในการทดลอง 1 ไร่ ส ารวจแมลงศัตรูพืชส าคัญ 
(key pest) ศัตรูพืชล าดับรอง (minor pests) และศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ าและเบียน) ในตอนเช้าก่อนท าการรดน้ า
ทุกสัปดาห์ ไม่มีการใดๆ บนต้นพืชหลักและพืชกับดัก เก็บข้อมูลโดยการนับจ านวนแมลงทั้งที่เป็นศัตรูพืชและพืช
กับดัก และวัดปริมาณการท าลายของแมลง ประเมินเปอร์เซ็นต์การท าลายต่อต้น เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและ
ลักษณะโดยทั่วไปของพืชกับดักแต่ละชนิด  

 
เวลาและสถานที่ 
 ด าเนินการทดลองตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2555  
 สถานที่ด าเนินงาน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จากการศึกษาระบบการปลูกพืชผักสมุนไพร 3 ชนิดได้แก่ กะเพรา โหระพา และแมงลักแบบ อินทรีย์เพ่ือ

หาชนิดของพืชที่มีศักยภาพเป็นพืชกับดักและเป็นพืชอาศัยของศัตรูธรรมชาติ พบว่าศัตรูพืชที่ส าคัญในผักสมุนไพร
ที่ศึกษาได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และหนอนม้วนใบ ผลการศึกษาพบว่า ค่าความสัมพันธ์ (r) ของปริมาณศัตรูพืชที่
พบบนพืชหลัก 3 ชนิดและพืชกับดักชนิดต่างๆ ส่วนมากไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน แต่มีศัตรูพืชบางชนิดพบค่า
ความสัมพันธ์ (r) เชิงลบระหว่างพืชหลักและพืชกับดักค่อนข้างสูงแต่ไม่ถึงระดับมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า
ถ้าพืชกับดักพบแมลงศัตรูมาก พืชหลักก็จะมีโอกาสพบศัตรูพืชน้อยลง  

 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าค่าความสัมพันธ์ (r) ระหว่างพืชหลักคือกะเพรา และพืชกับดัก 4 ชนิดได้แก่ 
มะเขือเปราะ ต าลึง กวางตุ้ง และพริก ต่อปริมาณหนอนม้วนใบที่พบมีแนวโน้มในเชิงลบ แม้ว่าจะไม่ถึงระดับมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะผักกวางตุ้งและพริกมีค่าความสัมพันธ์ (r) ในเชิงลบค่อนข้างสูง (r=-0.576, -0.541 
ตามล าดับ) ย่อมแสดงว่าผักกวางตุ้งและพริกน่าจะมีศักยภาพในระดับหนึ่งที่จะเป็นพืชกับดักของหนอนม้วนใบใน
กะเพราได้ ส่วนมะเขือเปราะและต าลึงมีค่าความสัมพันธ์ (r) ในเชิงลบค่อนข้างน้อย (r=-0.221, -0.124 
ตามล าดับ) ไม่เหมาะสมในการปลูกเป็นพืชกับดักหนอนม้วนใบส าหรับเพลี้ยไฟที่พบบนกะเพราและดาวกระจายจะ
เห็นได้ว่ามีค่าความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.783*) แสดงว่าดาวกระจายสามารถเป็นพืชกับ
ดักเพลี้ยไฟจากนอกแปลงได้มาก ซึ่งหากจะน ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นพืชกับดักเพลี้ยไฟ ควรจะท าการปลูก
ให้ห่างจากต้นพืชหลัก แล้วท าการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟเป็นระยะๆ ซึ่งอาจช่วยลดปริมาณเพลี้ยไฟที่จะเข้าท าลาย
พืชหลักได้อีกวิธีหนึ่ง ส่วนเพลี้ยไฟที่พบบนกะเพราและมะเขือเปราะมีค่าความสัมพันธ์เชิงลบน้อยมาก (r=-0.076) 
แสดงว่าการใช้มะเขือเปรสะเป็นพืชกับดักเพลี้ยไฟมีผลน้อย เช่นเดียวกับหนอนม้วนใบขณะเดียวกันเพลี้ยอ่อนที่พบ
บนมะเขือเปราะและกะเพรามีค่าความสัมพันธ์ในเชิงบวกเล็กน้อย (r=0.144)   



 ผลการทดลองในตารางที่ 2 พบแมลงศัตรูพืช 3 ชนิดมีค่าความสัมพันธ์ (r) ในพืชหลัก (โหระพา) และ
พืชกับดักในท านองเดียวกับตารางที่ 1 กล่าวคือ ผักกวางตุ้งและพริกมีค่าความสัมพันธ์ ( r) เชิงลบค่อนข้างสูง (r=-
0.572, -0.485 ตามล าดับ) ขณะที่มะเขือเปราะและต าลึงมีค่าความสัมพันธ์ (r) เชิงบวกค่อนข้างน้อย (r=0.134, 
0.313 ตามล าดับ) แสดงว่ามะเขือเปราะไม่เหมาะที่จะเป็นพืชกับดักหนอนม้วนใบ แต่ต าลึงยังสามารถท่ีจะเป็นพืช
กับดักได้แต่ต้องมีการป้องกันก าจัดหนอนม้วนใบเป็นระยะๆ ท านองเดียวกับเพลี้ยไฟที่พบในโหระพาและ
ดาวกระจายพบว่า มีค่าความสัมพันธ์เชิงบวกสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.641*) แต่พริกมีค่าความสัมพันธ์เชิง
บวกค่อนข้างน้อย (r=0.225) และมะเขือเปราะมีค่าความสัมพันธ์เชิงลบเล็กน้อย (r=-0.111) ส าหรับเพลี้ยอ่อนที่
พบบนโหระพาและมะเขือเปราะมีค่าความสัมพันธ์เชิงบวกค่อนข้างสูง (r=0.609) ดังนั้นมะเขือเปราะจึงอาจเป็น
พืชกับดักเพลี้ยอ่อนในโหระพาได้แต่ต้องมีการป้องกันก าจัดเพลี้ยอ่อนเป็นระยะๆ  

 การทดลองในตารางที่ 3 ได้ผลในท านองเดียวกับตารางที่ 2 โดยพบว่า หนอนม้วนใบมีค่าความสัมพันธ์
(r)เชิงลบเล็กน้อยระหว่างแมงลักและผักกวางตุ้งหรือพริก (r=-0.391, -0.117 ตามล าดับ) ขณะที่แมงลักและมะเขือ
เปราะหรือต าลึงมีค่าความสัมพันธ์เชิงบวกเพียงเล็กน้อย (r=0.172, 0.273 ตามล าดับ) ส่วนของเพลี้ยอ่อนที่พบบน
มะเขือเปราะในการปลูกแมงลักมีค่าความสัมพันธ์เชิงลบระดับหนึ่ง (r=-0.34) ซึ่งอาจน าไปใช้เป็นพืชกับดักเพลี้ย
อ่อนในการปลูกแมงลักและควรท าการป้องกันก าจัดเป็นระยะๆ ส าหรับเพลี้ยไฟพบมีค่าความสัมพันธ์(r)เชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.902*) ระหว่างการปลูกแมงลักและพริก แสดงว่าพริกสามารถใช้เป็นพืชกับดักเพลี้ย
ไฟและควรท าการป้องกันก าจัดเป็นระยะๆ 

 จากผลการทดลองในตารางที่ 1-3 จะเห็นได้ว่า พืชกับดักที่ศึกษายังไม่มีความเด่นชัดในการเป็นพืชกับ
ดักของแมลงศัตรูพืช 3 ชนิด (เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และหนอนม้วนใบ) ที่พบในพืชหลัก 3 พืช (กะเพรา โหระพา 
และแมงลัก) แต่ในด้านศัตรูธรรมชาติพบว่า พืชกับดักที่ศึกษาสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูธรรมชาติที่
ควบคุมศัตรูพืชได้อย่างมากในช่วงที่มีการระบาดของแมลงศัตรูพืชหลัก ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 4-6 โดยผลการ
ทดลองในตารางที่ 4 พบความสัมพันธ์ระหว่างพืชหลักและพืชกับดักชนิดต่างๆ  ต่อปริมาณศัตรูธรรมชาติ คือ 
ปริมาณ ด้วงเต่าในกะเพรามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับมะเขือเปราะ ต าลึง และผักกวางตุ้ง 
( r=0.681*, 0.855*, 0.649* ตามล าดับ) ขณะที่พริกมีแนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง (r=0.537) ในส่วนของ
แมงมุมพบความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกะเพราและกวางตุ้งหรือพริก  (r=0.764*, 
0.734* ตามล าดับ)  ส่วนมะเขือและต าลึงมีแนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง  (r=0.475, 0.607 ตามล าดับ) 
ส าหรับมดด าใหญ่พบมีแนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงระหว่างกะเพราและต าลึง (r=0.529) และตั๊กแตนพบมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกะเพราและต าลึง (r=0.74*) และมีแนวโน้มความสัมพันธ์
ค่อนข้างสูงในมะเขือเปราะ (r=0.463) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างโหระพาและพืชกับดักชนิดต่างๆต่อปริมาณแมลงศัตรูธรรมชาติในตารางที่  5 
พบว่าด้วงเต่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างโหระพาและมะเขือ เปราะ (r=0.737*) 
และมีแนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับต าลึง กวางตุ้ง และพริก (r=0.411, 0.472, 0.349 ตามล าดับ) ส าหรับ
แมงมุมพบเพียงมีแนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับต าลึง กวางตุ้ง และพริก  (r=0.492, 0.493, 0.447 
ตามล าดับ) ส่วนมดด าใหญ่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างโหระพาและต าลึง  (r=0.838*) 



และมีแนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับมะเขือเปราะและกวางตุ้ง (r=0.474, 0.471 ตามล าดับ) ตั๊กแตนเป็น
แมลงศัตรูธรรมชาติอีกชนิดที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างโหระพาและต าลึง  
(r=0.797*) และมีแนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับมะเขือเปราะ (r=0.561) 

 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างแมงลักกับมะเขือเปราะ ต าลึง กวางตุ้ง และพริกในตารางที่ 5 พบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างเด่นชัดต่อปริมาณแมงมุมซึ่งมีค่า r=0.639*, 0.662*, 0.658*, 0.656* ตามล าดับ และ
พบมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อปริมาณตั๊กแตนซึ่งมีค่า r=0.631*, 0.661* ตามล าดับ 
ส่วนด้วงเต่าพบมีแนวโน้มความสัมพันธ์ปานกลางในพริก (r=0.394) และมดด าตัวใหญ่พบมีแนวโน้มความสัมพันธ์
ปานกลางหรือค่อนข้างสูงกับมะเขือเปราะและกวางตุ้ง (r=0.352, 0.432 ตามล าดับ)  

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 จากการทดลองนี้พบว่าผักกวางตุ้งค่อนข้างจะมีศักยภาพสูงในการใช้เป็นพืชกับดักหนอนม้วนใบได้ใน
การปลูกพืชกะเพรา โหระพา และแมงลัก รองลงมาคือพริก ส่วนเพลี้ยไฟสามารถใช้พริกเป็นพืชกับดักในการปลูก
แมงลัก หรือปลูกดาวเรืองเพ่ือเป็นพืชกับดักเพลี้ยไฟในโหระพา และกะเพรา แต่มีข้อแม้ว่าต้องท าการป้องกันก าจัด
เป็นระยะๆ เพ่ือลดปริมาณเพลี้ยไฟที่ดักได้ในพืชกับดัก ส าหรับในด้านการเป็นพืชอาศัยของแมลงศัตรูธรรมชาติ
พบว่า ต าลึง มะเขือเปราะ และผักกวางตุ้งเป็นพืชกับดักที่พบด้วงเต่ามากกว่าเมื่อเทียบกับพริก ส่วนดาวเรืองไม่พบ
ด้วงเต่า แต่พบแมงมุมบนมะเขือเปราะ ต าลึง กวางตุ้ง และพริก ขณะที่ไม่พบแมงมุมอยู่บนดาวเรือง แต่พบตั๊กแตน
อาศัยบนต าลึงและมะเขือเปราะ และพบมดด าใหญ่อยู่บนต าลึงมากสุด 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ได้พืชกับดักที่มีแนวโน้มสูง 2 ชนิดคือผักกวางตุ้งและพริกในการดักหนอนม้วนใบในแปลงปลูก
กะเพรา โหระพา และศัตรูธรรมชาติในระบบการปลูกพืชอินทรีย์ในแปลงกะเพรา โหระพา แมงลัก ที่พบได้แก่แมง
มุมพบบนมะเขือเปราะ ต าลึง ผักกวางตุ้ง และพริก พบด้วงเต่าอยู่บนต าลึง มะเขือเปราะ และผักกวางตุ้ง ตั๊กแตน
พบบนต าลึง และมะเขือเปราะ มดด าใหญ่พบอยู่บนต าลึง 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างพืชหลัก (กะเพรา) และพืชกับดักชนิดต่างๆ ต่อปริมาณเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ 

   และหนอนม้วนใบ 
 

พืชหลัก 
 พืชกับดัก 

กะเพรา 

เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ หนอนม้วนใบ 
มะเขือเปราะ 0.144 -0.076 -0.221 
ต าลึง -- -- -0.124 
กวางตุ้ง -- -- -0.576 
พริก -- 0.191 -0.541 
ดาวกระจาย -- 0.783* -- 

 
 



ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพืชหลัก (โหระพา) และพืชกับดักชนิดต่างๆ ต่อปริมาณเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ 
   และหนอนม้วนใบ 
 

พืชหลัก 
 พืชกับดัก 

โหระพา 

เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ หนอนม้วนใบ 
มะเขือเปราะ 0.609 -0.111 0.134 
ต าลึง -- -- 0.313 
กวางตุ้ง -- -- -0.572 
พริก -- 0.225 -0.485 
ดาวกระจาย -- 0.641* -- 

 
 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างพืชหลัก (แมงลัก) และพืชกับดักชนิดต่างๆ ต่อปริมาณเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ 
   และหนอนม้วนใบ 
 

พืชหลัก                                
            พืชกับดัก 

แมงลัก 
เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ หนอนม้วนใบ 

มะเขือเปราะ -0.34 -0.111 0.172 
ต าลึง -- -- 0.273 
กวางตุ้ง -- -- -0.391 
พริก -- 0.902* -0.117 
ดาวกระจาย -- 0.221 -- 

 
 
 

ตารางที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างพืชหลัก (กะเพรา) และพืชกับดักชนิดต่างๆ ต่อปริมาณศัตรูธรรมชาติ 
 

พืชหลัก 
         พืชกับดัก 

กะเพรา 
ด้วงเต่า แมงมุม มดด าใหญ่ ตั๊กแตน 

มะเขือเปราะ 0.681* 0.475 0.165 0.463 
ต าลึง 0.855* 0.607 0.529 0.74* 
กวางตุ้ง 0.649* 0.764* 0.399 -- 



พริก 0.537 0.734* -- -- 
ดาวกระจาย -- -- -- -- 

 
 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างพืชหลัก (โหระพา) และพืชกับดักชนิดต่างๆ ต่อปริมาณศัตรูธรรมชาติ 
 

พืชหลัก 
         พืชกับดัก 

โหระพา 
ด้วงเต่า แมงมุม มดด าใหญ่ ตั๊กแตน 

มะเขือเปราะ 0.737* 0.104 0.474 0.561 
ต าลึง 0.411 0.492 0.838* 0.797* 
กวางตุ้ง 0.472 0.493 0.471   
พริก 0.349 0.447 -- -- 
ดาวกระจาย -- -- -- -- 

 
 

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างพืชหลัก (แมงลัก) และพืชกับดักชนิดต่างๆ ต่อปริมาณศัตรูธรรมชาติ 
 

พืชหลัก 
         พืชกับดัก 

แมงลัก 
ด้วงเต่า แมงมุม มดด าใหญ่ ตั๊กแตน 

มะเขือเปราะ 0.127 0.639* 0.352 0.631* 
ต าลึง 0.21 0.662* 0.297 0.661* 
กวางตุ้ง 0.299 0.658* 0.432 -- 
พริก 0.394 0.656* -- -- 
ดาวกระจาย -- -- -- -- 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปี 2555 



 
ชุดโครงการ        วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์  
 
โครงการวิจัย  การศึกษาระบบการปลูกพืชร่วมเพ่ือจัดการระบบสมดุลในห่วงโซ่อาหารในระบบ    

เกษตรอินทรีย์ 
กิจกรรมที่ 1         ศึกษาชนิดของพืชกับดักท่ีมีประสิทธิภาพในระบบการปลูกพืชอินทรีย์ 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1  ศึกษาชนิดของพืชกับดักและพืชอาศัยของศัตรูธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในระบบการ

ปลูกพืชอินทรีย์ 
 
การทดลองที่ 1.1.4  ศึกษาชนิดของพืชกับดักและพืชอาศัยของศัตรูธรรมชาติในระบบการปลูกพืชอินทรีย์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 

คณะผู้ด าเนินงาน   
หัวหน้าการทดลอง นางสาวพีชณิตดา ธารานุกูล สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 
ผู้ร่วมงาน  นางสาวศรีนวล สุราษฎร ์  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 
   นางนิชุตา คงฤทธิ์  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 
   นายก าธร มาหะ   สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 
   นายจิระ อะสุรินทร์  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาชนิดของพืชกับดักและพืชอาศัยของศัตรูธรรมชาติในระบบการปลูกพืชอินทรีย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ศึกษาหาพืชกับดักที่เหมาะสมในการน าไปใช้ในการผลิตข้าวโพดหวานเพ่ือดักหนอน
เจาะสมอฝ้าย ด าเนินการทดลองภายในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง จากการศึกษาพบว่า
ศัตรพืูชส าคัญท่ีท าความเสียหายให้แก่ข้าวโพดหวานได้แก่ หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะล าต้น และเพลี้ยอ่อน 
ตามล าดับ แมลงศัตรูธรรมชาติที่พบ ได้แก่ ด้วงเต่าทอง แตนเบียนหนอน แมลงอ่ืนๆที่พบได้แก่ ผึ้ง ด้วงเต่าแตง
แดง มวนเขียวข้าว เมื่อทราบข้อมูลศัตรูพืชที่ส าคัญของการผลิตข้าวโพดหวานแล้วจึงได้ด าเนินการศึกษาหาพืช
กับดักที่คาดว่าจะมีศักยภาพในการดักหนอนเจาะสมอฝ้ายข้าวโพดหวานไม่ให้ท าความเสียหายแก่การผลิต
ข้าวโพดหวานและเป็นการลดการใช้สารเคมี  โดยได้คัดเลือกพืชที่จะน าใช้ในการทดสอบจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ 
ถั่วเขียว พริก ข้าวฟ่าง ทานตะวัน และปอเทือง ซึ่งพืชทั้งหมดมีหนอนเจาะสมอฝ้ายเป็นศัตรูที่ส าคัญ จาก
การศึกษาพบว่าเมื่อปลูกพืชทั้ง 5 ชนิดเป็นพืชกับดัก ไม่พบการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้ายในแปลงข้าวโพด
หวานและพืชกับดัก แต่พบเพลี้ยอ่อนในข้าวฟ่างซ่ึงเป็นพืชกับดักและในข้าวโพดหวานซึ่งเป็นพืช  

 
 



 
 
 
 
ค าน า 

ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ เป็นระบบเกษตรกรรมแบบองค์รวม ที่มุ่งหมายในการปกป้องดูแลพืชให้มีความ
แข็งแรงทนทานต่อศัตรูและสภาพแวดล้อมมากกว่าการขจัดปัญหาหรือศัตรู เน้นการผลิตพืชให้มีความปลอดภัย
ตลอดกระบวนการผลิต ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และมีความเป็นธรรมในสังคม การผลิตพืชอินทรีย์จึงต้องมีความ
ระมัดระวังในการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ไม่เป็นอันตราย และเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ 
หลักการปฏิบัติที่ส าคัญคือปรับปรุงดินให้สมบูรณ์ ใช้พันธุ์พืชต้านทาน/ทนทาน และมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
ตลอดจนปลูกพืชในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม หรือปรับองค์ประกอบแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยมากที่สุด และมีความ
จ าเป็นต้องใช้สารหรือเชื้อปฏิปักษ์และหรือการปล่อยศัตรูธรรมชาติบางชนิด เพื่อช่วยควบคุมปริมาณศัตรูพืชให้อยู่
ในระดับเศรษฐกิจ  

ปัจจุบันการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ น้อยรายที่จะผลิตพืชได้ผลดีจนเป็นที่น่าพอใจ 
โดยมีความยั่งยืนและผลิตเป็นการค้าได้ผลิตผลที่สม่ าเสมอตลอดทั้งปี การเกษตรในระบบการปลูกพืชผสมผสาน 
ใช้หลักการเน้นสร้างความหลากหลายของชนิดพืชและสัตว์ในระบบนิเวศเกษตร เพ่ือท าให้เกิดการสมดุล มี
การศึกษาถึงการปลูกพืชชนิดอ่ืนร่วมกับพืชหลัก ซึ่งส่งผลดีท าให้มีแมลงศัตรูธรรมชาติเพ่ิ มมากขึ้นทั้งชนิดและ
ปริมาณและยังท าให้มีแมลงศัตรูพืชลดน้อยลงด้วย  (Kenny and Chapmann, 1988 ; Wiech and Wnuk, 
1991) แสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมความหลากหลายของชนิดพืชที่ปลูกจะลดความรุนแรงของการระบาดของแมลง
ศัตรูพืช  จึงควรศึกษาระบบการปลูกพืชร่วมกับพืชเศรษฐกิจหลักใน กลุ่มพืชผัก   กลุ่มสมุนไพรเครื่องเทศ และ
กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดหวาน) จากการศึกษาของรัตนา (2542) ได้ศึกษาชนิดของแมลงศัตรูพืชและปริมาณการท าลาย
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมการปลูกผักในระบบการปลูกพืชผสมผสาน โดยศึกษาพืชผัก 8 ชนิด ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง 
ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ มะเขือเปราะ แตงกวา และพริก พบว่า แปลงผักระบบผสมผสานมีความหลากหลาย
ของชนิดแมลงมากกว่าแปลงที่ใช้สารเคมี โดยเฉพาะแมลงห้ าและเบียน ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยส าคัญในการควบคุม
การระบาดของแมลง ได้พบด้วงดิน ด้วงก้นกระดก แมลงวันดอกไม้ แมงมุมและแตนเบียนโคตีเซีย  (Cotesia) 
อย่างไรก็ดี นักนิเวศวิทยามีความเห็นพ้องกันว่า การเพ่ิมความหลากหลายและซับซ้อนในระบบนิเวศจะก่อให้เ กิด
ความเสถียรภาพในระบบนิเวศนั้นๆ และจะไม่เกิดการระบาดของศัตรูพืช (Elton, 1958 ; Odum, 1964 ; 
Pimentel, 1961) การเกษตรในระบบการปลูกพืชผสมผสาน ใช้หลักการเน้นสร้างความหลากหลายของชนิดพืช
และสัตว์ในระบบนิเวศเกษตร เพ่ือท าให้เกิดการสมดุล มีการศึกษาถึงการปลูกพืชชนิดอ่ืนร่วมกับพืชหลัก ซึ่งส่งผล
ดีท าให้มีแมลงศัตรูธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้นทั้งชนิดและปริมาณและยังท าให้มีแมลงศัตรูพืชลดน้อยลงด้วย  (Kenny 
and Chapmann, 1988 ; Wiech and Wnuk, 1991) แสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมความหลากหลายของชนิดพืชที่
ปลูกจะลดความรุนแรงของการระบาดของแมลงศัตรูพืช จึงสมควรศึกษาระบบการปลูกพืชร่วมกับพืชเศรษฐกิจ



หลักใน 3 กลุ่ม กล่าวคือ 1) กลุ่มพืชผัก ได้แก่ พืชตระกูลกระหล่ า(คะน้า กวางตุ้ง บล็อกโคลี) ตระกูลถั่ว 
(ถ่ัวฝักยาว) แตง (แตงกวาและแตงโม) และมะเขือเทศ 2) กลุม่สมุนไพรเครื่องเทศ ได้แก่ พริก หอม กระเทียม ผักชี 
ผักคื่นช่าย กะเพรา โหระพา และ แมงลัก 3) กลุ่มพืชไร่ (ข้าวโพดหวาน) 

จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดหวานประมาณ 647 ไร่ โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากถึง 
6,363,900 บาท/ปี แต่เกษตรผู้ผลิตข้าวโพดหวานประสบปัญหาการเข้าท าลายของศัตรูพืชโดยเฉพาะหนอนเจาะ
สมอฝ้ายหรือหนอนเจาะฝัก ท าให้ก่อความเสียหายแก่เกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดหวานเป็นอย่างมาก ซึ่งเกษตรกร
แก้ปัญหาโดยการฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือก าจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย เมื่อฉีดพ่นสารเคมีซ้ าๆ ท าให้เกิดการต้านทาน
สารเคมีของหนอนเจาะสมอฝ้ายการป้องกันก าจัดจึงไม่ได้ผล และการฉีดพ่นสารเคมีบ่อยๆ อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ตัวเกษตรกรและผู้บริโภคได้ ดังนั้นการศึกษาเพ่ือหาพืชกับดักมาใช้ในการป้องกันหนอนเจาะสมอฝ้ายจึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรสามารถน าไปใช้ได้จริง 

 
วิธีด าเนินการ 

วัสดุและอุปกรณ์ 
  1. ข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรีย์ 2 
2. ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด 
3. กล้องถ่ายรูป  
4. สมุดบันทึก  
5. แว่นขยาย  
6. สวิงโฉบแมลง  
 
วิธีการ 

1. ปีงบประมาณ 2554 ส ารวจแมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญของข้าวโพดหวาน 
1) ปลูกข้าวโพดหวานในแปลงขนาด 1 ไร่ โดยใช้ระยะปลูก 25 x 50 ซม. เพ่ือส ารวจการระบาดของ

แมลงศัตรข้าวโพดหวานและแมลงศัตรูธรรมชาติ 
2) เมื่อข้าวโพดมีอายุครบ 2 สัปดาห์ท าการถอนแยก และใส่ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดอัตรา 1,000 กก./ไร ่
3) เมื่อข้าวโพดเริ่มติดฝักใส่ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดอัตรา 1,000 กก./ไร ่
4) ส ารวจแมลงศัตรูพืชส าคัญ (key pest) ศัตรูพืชล าดับรอง (minor pests) และศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ า

และเบียน) ในตอนเช้าก่อนการรดน้ า ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอกจนเก็บผลผลิต 
 
การบันทึกข้อมูล 
 -   แมลงศัตรูส าคัญท่ีพบในข้าวโพดหวาน 
 -   แมลงศัตรูธรรมชาติที่พบในแปลงข้าวโพดหวาน 
 -   ช่วงระยะเวลาการระบาดของศัตรูพืชข้าวโพดหวาน 



  
2. ปีงบประมาณ 2555 ศึกษาหาพืชท่ีมีศักยภาพเป็นพืชกับดัก 

แผนการทดลอง  : RCB 5 กรรมวิธี 4 ซ้ า ประกอบด้วย 
กรรมวิธีที่ 1  ถั่วเขียว   
กรรมวิธีที่ 2    พริก   
กรรมวิธีที่ 3  ข้าวฟ่าง   
กรรมวิธีที่ 4  ทานตะวัน  
กรรมวิธีที่ 5  ปอเทือง 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. ปลูกข้าวโพดหวานในแปลงขนาด 1 ไร่ โดยใช้ระยะปลูก 25 x 50 ซม. 
2. ปลูกพืชที่คาดว่ามีศักยภาพเป็นพืชกับดักตามกรรมวิธีล้อมรอบพืชหลักตามกรรมวิธี ดังภาพ 

                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. ส ารวจการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้ายและศัตรูข้าวโพดชนิดอ่ืนที่พบในพืชกับดัก 
4. ส ารวจการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้ายและศัตรูข้าวโพดชนิดอ่ืนที่พบในแปลง 
   ข้าวโพดหวาน 

 5. ส ารวจแมลงศัตรูธรรมชาติที่พบในพืชกับดักและข้าวโพดหวาน 
 
การบันทึกข้อมูล 

- การระบาดของศัตรูในแต่ละช่วงเวลา 

 1 2 3 4 5  

4  3 

5 5 

2 1 

3 2 

1 4 

 2 3 5 4 1  



- ระดับความเสียหายของผลผลิต 
- พืชที่มีศักยภาพในการน ามาใช้เป็นพืชกับดัก 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

- ร้อยละของแมลงศัตรูข้าวโพดหวานที่พบในพืชกับดัก 
- ร้อยละของแมลงศัตรูข้าวโพดหวานที่พบในข้าวโพดหวาน 
- ร้อยละของแมลงศัตรูธรรมชาติข้าวโพดหวานที่พบในพืชกับดัก 
- ร้อยละของแมลงศัตรูธรรมชาติข้าวโพดหวานที่พบในพืชกับดัก 
- ระดับความเสียหายของผลผลิต 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 
1. ปีงบประมาณ 2554 ส ารวจแมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญของข้าวโพดหวาน 

1) จากการส ารวจแมลงศัตรูพืชของข้าวโพดหวานพบว่ามีศัตรูที่ส าคัญ 3 ชนิด ได้แก่ หนอนเจาะสมอฝ้าย 
หรือหนอนเจาะฝักข้าวโพด (Corn Earworm) หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด (Corn Stemborer) และเพลี้ยอ่อน 
(Corn Leaf Aphid) โดยหนอนเจาะฝักข้าวโพด เข้าท าลายข้าวโพดในระยะติดฝัก หนอนเจาะล าต้น และเพลี้ย
อ่อน จะเข้าท าลายต้นข้าวโพดตั้งแต่ระยะแรกของการเจริญเติบโต จากเอกสารวิชาการ (2547) การปลูกพืชไร่ 
กรมวิชาการเกษตรได้ระบุศัตรูพืชที่ส าคัญของข้าวโพดหวานที่ท าความเสียหายแก่การปลูกข้าวโพดหวานมากที่สุด 
ได้แก่ หนอนเจาะล าต้นข้าวโพดจะเข้าท าลายตั้งแต่ข้าวโพดหวานอายุ 20 วัน หนอนเจาะสมอฝ้ายจะเข้าท าลาย
ข้าวโพดในระยะข้าวโพดหวานเริ่มออกดอก และเพลี้ยอ่อนข้าวโพดเข้าท าลายข้าวโพดหวานได้ทุกช่วงอายุ  
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงหนอนเจาะสมอฝ้าย หรือหนอนเจาะฝักข้าวโพด 
 
 



 
 

ภาพที่ 2 แสดงหนอนเจาะล าต้นข้าวโพด 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงเพลี้ยอ่อนข้าวโพด 
2) จากการส ารวจแมลงศัตรูธรรมชาติของข้าวโพดหวาน พบศัตรูธรรมชาติในแปลงข้าวโพดหวาน ได้แก่ 

ด้วงเต่าทอง ตัวอ่อนด้วงเต่า ซึ่งเป็นแมลงตัวห้ าที่ส าคัญของเพลี้ยอ่อนข้าวโพด มวนตาโตเป็นตัวห้ าที่ส าคัญของ
หนอนเจาะสมอฝ้าย และแตนเบียนหนอนเป็นตัวเบียนที่ส าคัญของหนอน เจาะสมอฝ้ายเช่นกัน กรมส่งเสริม
การเกษตร (2547) ได้ระบุตัวห้ าที่ส าคัญของหนอนเจาะสมอฝ้าย ได้แก่ แมลงวันช้างปีกใส มวนพิฆาต มวน
เพชฌฆาต มวนกิ่งไม้ มวนตาโต แมลงหางหนีบ ด้วงดิน ต่อรัง ตั๊กแตนต า ข้าว และตัวเบียนที่ส าคัญได้แก่ แตน
เบียนไข่ แตนเบียนหนอน แมลงวันก้นขน เป็นต้น 
 



 
ภาพที่ 4 แสดงด้วงเต่าและตัวอ่อนด้วงเต่าตัวห้ า 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงหนอนเจาะล าต้นถูกเบียนโดยแตนเบียน 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงมวนตาโตเข้าท าลายหนอนเจาะสมอฝ้าย 

 
3) จากการส ารวจแมลงชนิดอื่นๆ ที่พบในแปลงข้าวโพดหวาน พบแมลง 3 ชนิด ได้แก่ ผึ้งซึ่งเป็นตัวช่วยใน

การผสมเกสรข้าวโพด ด้วงเต่าแตงแดงเป็นศัตรูพืชตระกูลแตง (พิสุทธิ์, 2553) ไม่ท าลายต้น ข้าวโพดหวานและ
มวนเขียวข้าวเป็นแมลงศัตรูข้าวโพดหวานที่จะกัดกินและท าลายใบและยอดของข้าวโพด พบว่าระบาดได้ทุกช่วง
อายุของข้าวโพด   

 



 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงแมลงชนิดอื่นๆ ที่พบในแปลงข้าวโพดได้แก่ ผึ้ง มวนเขียวข้าว และด้วงเต่าแตงแดง 
 

2. ปีงบประมาณ 2555 ศึกษาหาพืชท่ีมีศักยภาพเป็นพืชกับดัก 
1) จากผลการส ารวจแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงปลูกข้าวโพดปี 2554  พบศัตรูที่

ส าคัญและท าความเสียหายให้ผลผลิตข้าวโพด 3 ชนิด ได้แก่ หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะล าต้น และเพลี้ย
อ่อน โดยเฉพาะหนอนเจาะสมอฝ้ายที่ท าลายฝักข้าวโพดท าให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ จึงได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลพืชที่
มีศักยภาพและมีหนอนเจาะสมอฝ้ายเป็นศัตรูที่ส าคัญ เพ่ือน ามาทดสอบส าหรับเป็นพืชกับดักส าหรับการปลูก
ข้าวโพดพืชอินทรีย์ ได้แก่ ทานตะวัน ปอเทือง ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว และพริก จากผลการทดลองพบว่าไม่พบการ
ระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้ายทั้งในพืชกับดักและข้าวโพดหวาน เนื่องจากอาจไม่ใช่ช่วงฤดูกาลระบาดของหนอน
เจาะสมอฝ้ายและสภาพแวดล้อมอาจไม่เหมาะสมต่อการระบาด ท าให้ไม่พบการระบาด แต่พบการระบาดของ
เพลี้ยอ่อนในข้าวฟ่างซึ่งเป็นเพลี้ยอ่อนชนิดเดียวกันกับข้าวโพด ประมาณ 35.83% (ตารางที่ 2) และพบการ
ระบาดของเพลี้ยอ่อนในแปลงข้าวโพดประมาณ 22.17% (ตารางท่ี 3)  

 
 
 
 
ตารางที่ 1 ร้อยละของแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ ที่พบในพืชกับดัก 

 



ชนิดแมลง 
ร้อยละที่พบแมลงศัตรูพืช 

ทานตะวัน ปอเทือง ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว พริก 
มด 40.62 6.25 26.88 10.63 38.75 
มวน 2.5 13.33 10 8.13 5 
หนอน 2.5 5.83 0 41.88 2.5 
บุ้ง 0 5 0 0 0 
เพลี้ยอ่อน 0 0 35.83 0 43.13 
แมลงวันผลไม้ 3.75 0 0 0 0 
แมลงค่อมทอง 2.5 13.75 2.5 0 0 

 
 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงเพลี้ยอ่อนในข้าวฟ่าง 
 
 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงเพลี้ยอ่อนในข้าวโพดหวาน 
 



2) จากการศึกษายังพบแมลงศัตรูธรรมชาติในพืชกับดักท่ีน ามาทดสอบซึ่ง ได้แก่ แมงมุม ด้วงเต่า และตัว
อ่อนด้วงเต่า (ตารางที่ 2) โดยแมงมุมเป็นตัวห้ าที่จะจับแมลงเป็นอาหารโดยวิธีการล่าเหยื่อและการดักจับด้วยใย
แมงมุม (กรมส่งเสริมการเกษตร, มปป.) แมงมุมยังเป็นแมลงที่มีประโยชน์ที่ช่วยท าลายหนอนเจาะล าต้นข้าวโพด
ได้อีกด้วย (ชุติมันต์ และคณะ, มปป.)  นอกจากนี้ด้วงต่าชนิดต่างๆ  ยังเป็นตัวห้ าที่ ช่วยควบคุมประชากรของ
หนอนเจาะล าต้นข้าวโพดไม่ให้ระบาดท าความเสียหาย (รจนา, 2546) และด้วงเต่ายังเป็นศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญ
ชนิดหนึ่งของเพลี้ยอ่อน (โกศล และคณะ, 2538) เป็นแมลงห้ าทั้งในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย สามารถควบคุม
ศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไก่ฟ้า เพลี้ยหอย ไรกินพืช รวมทั้งไข่ของแมลงศัตรูพืชอีก
หลายชนิด (พิมลพร, 2545) จากตารางที่ 1 พบเพลี้ยอ่อนในข้าวฟ่างซึ่งน ามาเป็นพืชกับดักหนอนเจาะสมอฝ้าย 
แต่ไม่พบหนอนเจาะสมอฝ้ายพบเฉพาะเพลี้ยอ่อนดังที่ได้กล่าวไปแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับตารางที่ 2 จะมี
ความสัมพันธ์กับตารางที่ 1 โดยในข้าวฟ่างจะพบแมลงศัตรูธรรมชาติที่เป็นตัวห้ าเพลี้ยอ่อนทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ แมง
มุม ด้วงเต่าและตัวอ่อนด้วงเต่า 

 
ตารางที่ 2 ร้อยละของแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดต่างๆ ที่พบในพืชกับดัก  

  

ชนิดแมลง 
ร้อยละที่พบแมลงศัตรูธรรมชาติ 

ทานตะวัน ปอเทือง ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว พริก 
แมงมุม 12.92 7.5 11.67 2.5 5 
ด้วงเต่า 14.17 13.33 16.25 2.5 11.25 
ตัวอ่อนด้วงเต่า 0 0 6.25 0 5 

 
 

ตารางที่ 3 ร้อยละของแมลงศัตรูและแมลงศัตรูธรรมชาติที่พบในข้าวโพดหวาน  
 

ชนิดแมลง 
ร้อยละที่พบแมลงศัตรูและแมลงศัตรูธรรมชาติในข้าวโพดหวาน 

ทานตะวัน ปอเทือง ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว พริก เฉลี่ย 
เพลี้ยอ่อน 21.67 20.00 16.67 27.5 25.00 22.17 
แมงมุม 25.00 21.11 18.33 20.00 16.67 20.22 
ด้วงเต่า 13.33 20.00 17.5 13.33 20.00 16.83 

 
 
 



 
 

ภาพที่ 10 แสดงด้วงเต่าตัวห้ าเพลี้ยอ่อนในข้าวฟ่าง 
 
 

 
 

ภาพที่ 11 แสดงด้วงเต่าและแมงมุมตัวห้ าเพลี้ยอ่อนในข้าวโพด 
 

สรุปผลการทดลอง 
1. แมลงศัตรูพืชของข้าวโพดหวานที่ส าคัญมี 3 ชนิด ได้แก่ หนอนเจาะสมอฝ้าย (Corn Earworm) หนอน

เจาะล าต้นข้าวโพด (Corn Stemborer) และเพลี้ยอ่อน (Corn Leaf Aphid) 
 2. แมลงตัวห้ าทีส าคัญได้แก่ ด้วงเต่าตัวห้ าชนิดต่างๆ 

 3. ไม่พบพืชที่มีศักยภาพในการดักหนอนเจาะสมอฝ้ายเนื่องจากไม่พบการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้าย 
แต่พบพืชที่มีศักยภาพในการดักเพลี้ยอ่อน คือ ข้าวฟ่าง 
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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปี 2555  
 

ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
 
โครงการวิจัย การศึกษาระบบการปลูกพืชร่วมเพ่ือจัดการระบบสมดุลในห่วงโซ่อาหารในระบบเกษตร

อินทรีย์ 
กิจกรรม  ที่ 1   ศึกษาชนิดของพืชกับดักท่ีมีประสิทธิภาพในระบบการปลูกพืชอินทรีย์ 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ศึกษาชนิดของพืชกับดักและพืชอาศัยของศัตรูธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในระบบการ

ปลูกพืชอินทรีย์ 
 
การทดลองที่ 1.1.5 ศึกษาชนิดของพืชกับดักและพืชอาศัยของศัตรูธรรมชาติในระบบการปลูกพืชอินทรีย์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 
คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  นางสาวดารากร  เผ่าชู สังกัด ศูนวิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญ 
ผู้ร่วมงาน  นางสาวนิรมล  ด าพะธิก สังกัด ศูนวิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญ 
 

บทคัดย่อ 
จากการทดลองศึกษาชนิดของพืชกับดักในระบบการปลูกพืชอินทรีย์ โดยมีการปลูกพืชหลัก ได้แก่ 

ถั่วฝักยาว พืชกับดักที่ใช้ในการทดลองมีพืช 6 ชนิดได้แก่ แตงกวา ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ผักเสี้ยน ผักกะเพรา 
และดาวเรือง พบว่า ถั่วฝักยาว ที่ปลูกโดยไม่มีพืชกับดักใดๆ เลย ให้ผลผลิตรวม 11.7 กิโลกรัม โดยให้ผลผลิต
เฉลี่ย/ต้น 0.10 กิโลกรัม ซึ่งน้อยกว่าวิธีการที่ปลูกโดยมีพืชกับดัก โดยแปลงที่ผลผลิตสูงสุดให้ผลผลิต 20 กิโลกรัม 
ให้ผลผลิตเฉลี่ย/ต้น 0.18 กิโลกรัม การที่แปลงถั่วฝักยาวซึ่งไม่มีการปลูกพืชกับดักใดๆ ทั้งสิ้น ให้ผลผลิตที่น้อยกว่า
แปลงอ่ืนๆ เนื่องจากมีการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อนได้อย่างเต็มที่ มีการระบาดของเพลี้ยอ่อน ในปริมาณมากกว่า
แปลงที่มีการปลูกพืชกับดักล่อแมลงหรือไล่แมลง โดยระยะที่มีการระบาดของเพลี้ยอ่อนมากที่สุด จะอยู่ในช่วงที่



ถั่วฝักยาวเริ่มติดดอก คือประมาณ 35 วันหลังปลูก และระยะติดฝักก็ยังพบการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อนใน
ปริมาณที่สูงอยู่ และจะพบปริมาณที่สูงจนมีการเก็บเก่ียวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว ส่วนแมลงศัตรูธรรมชาติ ที่พบได้แก่ 
ด้วงเต่าทอง และแมลงหางหนีบ แต่ตัวที่ส าคัญ และมีบทบาทมากในการทดลองนี้ คือ ด้วงเต่าทอง ซึ่งมีจ านวน
ประชากรจ านวนมาก ในการท าหน้าที่กินเพลี้ยอ่อนให้กับถั่วฝักยาว แต่เนื่องจากประชากรเพลี้ยอ่อนมีปริมาณที่
มากกว่าด้วงเต่าทองมากจึงท าให้ท าลายเพลี้ยอ่อนไม่หมด 
 

ค าน า 
ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ เป็นระบบเกษตรกรรมแบบองค์รวม มีแนวทางส าคัญในการ  ป้องกันก าจัด

ศัตรูพืชเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงของพืช ให้พืชสามารถพัฒนาความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช รวมทั้งท า
ให้พืชสามารถแข่งขันกับวัชพืชได้ดีขึ้น โดยมุ่งหมายในการปกป้องดูแลพืชให้มีความแข็งแรงทนทานต่อศัตรูและ
สภาพแวดล้อมมากกว่าการขจัดปัญหาหรือศัตรู เน้นการผลิตพืชให้มีความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม และมีความเป็นธรรมในสังคม การผลิตพืชอินทรีย์จึงต้องมีความระมัดระวังในการใช้สาร
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ไม่เป็นอันตราย และเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ หลักการปฏิบัติที่ส าคัญคือ
ปรับปรุงดินให้สมบูรณ์ ใช้พันธุ์พืชต้านทาน/ทนทาน และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนปลูกพืชในช่วง
ฤดูกาลที่เหมาะสม หรือปรับองค์ประกอบแวดล้อมให้มีเอ้ืออ านวยมากที่สุด และมีความจ าเป็นต้องใช้สารหรือเชื้อ
ปฏิปักษ์และหรือการปล่อยศัตรูธรรมชาติบางชนิด เพ่ือช่วยควบคุมปริมาณศัตรูพืชให้อยู่ในระดับเศรษฐกิจ  
ปัจจุบันการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ น้อยรายที่จะผลิตพืชได้ผลดีจนเป็นที่น่าพอใจ โดยมี
ความยั่งยืนและผลิตเป็นการค้าได้ผลิตผลที่สม่ าเสมอตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผักที่มีความต้องการบริโภค
ในปริมาณมากเป็นประจ าวัน และมีปัญหาศัตรูพืชมากที่สุด 

รัตนา (2542) ได้ศึกษาชนิดของแมลงศัตรูพืชและปริมาณการท าลายเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมการปลูกผัก
ในระบบการปลูกพืชผสมผสาน ในพืชผัก 8 ชนิด ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ มะเขือเปาะ 
แตงกวาและพริก พบว่า ในแปลงผักผสมผสาน มีความหลากหลายของชนิดแมลงมากกว่า แปลงผักระบบใช้
สารเคมี โดยมีแมลงศัตรูพืชส าคัญ (key pests) จ านวน 24 ชนิด เท่ากัน แต่มีแมลงที่เป็นศัตรูพืชล าดับรอง 
(minor pests) 30 ชนิด และแมลงห้ า แมลงเบียน 23 ชนิด มากกว่าที่พบในแปลงผักใช้สารเคมีซึ่งมีเพียง 10 และ 
3 ชนิด ตามล าดับ 

จากการติดตามศึกษาแนวทางการปฏิบัติในการจัดระบบการปลูกพืชอินทรีย์ของเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ของ
ประเสริฐ (2550) พบว่าแนวทางของนางสมหมาย หนูแดง จากไร่ทนเหนื่อย อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ได้ใช้
กระบวนการผลิตพืชผักอินทรีย์ผสมผสานแบบผสมผสานทั้งฟาร์มในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ โดยสามารถผลิตผลิตผล
ออกตลาดอย่างสม่ าเสมอ และได้รับมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์มาตรฐานประเทศไทยจากกรมวิชาการเกษตร 
และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (มกท.) โดยหน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ( IOAS) ได้ใช้ฟาร์ม
ดังกล่าวเป็นสถานที่การตรวจประเมินระบบงานการตรวจรับรองหน่วยรับรอง (Certified Body) ประจ าปีของ
ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยด้วย ซึ่งในการปลูกพืชผักอินทรีย์ในฟาร์มดังกล่าวได้ใช้วิธีการปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน อาทิ การปลูกปอเทืองแซมไว้ในแปลงผัก ปลูกผักกาดหอมแซมผักกาดขาว/ผักกาดกวางตุ้ง/แครอท 



ปลูกปอเทืองแฝกไว้ในด้านข้างร่องถั่วฝักยาว และภูมิปัญญาของนางสมหมาย พบว่า ผักขม เป็นพืชที่แมลงด้วง
หมัดผักชอบกินและเป็นพืชล่อแมลง (Trap crop) ได้ดีในแปลงผลิตผักกวางตุ้ง รวมทั้งการใช้ปอเทืองเพ่ือการล่อ
หนอนศัตรูผัก (ไม่ได้ระบุชนิด) และในกลุ่มของเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย หรือในเครือข่ายของ
สันติอโศกใช้หลักการปลูกพืชไร้สารพิษหรือพืชอินทรีย์ โดยปลูกพืชผักหลากหลายชนิดในแปลง ได้ใช้หลักการที่ว่า 
“ปรุงดินให้ดี แต่ถ้าดินยังดีไม่พอต้องปลูกหลากหลาย” และได้ปลูกดาวเรืองและดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ไว้รอบ ๆ 
แปลงผัก โดยรวมแล้ว แนวทางหลักในการจัดการศัตรูพืชของระบบเกษตรอินทรีย์มีอยู่ 4 แนวทาง คือ พันธุ์พืช , 
การเขตกรรม, การจัดการศัตรูพืช การจัดการวัชพืช รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการส าคัญ 4 ด้าน 
คือ สุขภาพ นิเวศ ความเป็นธรรม และการดูแลเอาใจใส่ หรือเรียกว่า หลักการเกษตรอินทรีย์ นับเป็นทางเลือกที่
เหมาะสมให้เกษตรกรผลิตผักสดที่ไร้สารพิษ ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตผักสดที่บริโภคภายในประเทศและ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

 
วิธีด าเนินการ 

วัสดุและอุปกรณ์  
1.  เมล็ดพันธุ์พืช ได้แก่ ถั่วฝักยาว แตงกวา ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ผักเสี้ยน ดาวเรือง กะเพรา 
2. ปุ๋ยอินทรีย์ 
3. วัสดุปรับปรุงดินชนิดต่างๆ ได้แก่ โดโลไมท์ ยิปซั่ม ขี้เถ้าแกลบ ฯลฯ 
4.  วัสดุคลุมดินชนิดต่างๆ ได้แก่ ฟางข้าว เศษหญ้า  
5.  ตาข่ายพลางแสงสีฟ้า และตาข่ายป้องกันสัตว์เลี้ยง 
6.  วัสดุอุปกรณ์การให้น้ า และวัสดุอ่ืนๆที่จ าเป็นอาทิ ป้ายแปลง  
7.  กล้องถ่ายรูป 
8.  สมุดบันทึก  
9.  แว่นขยาย/กล้องจุลทรรศน์ 
10. สวิงโฉบแมลง  
11. กรงเลี้ยงแมลงหรือกระโจมตาข่ายตาถี่ครอบป้องกันแมลง 
12. พลั่วสนาม 
13. ถุงพลาสติกเก็บตัวอย่างพืช และเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่น 
14. ถุงเพาะช าต้นพืช 
15. ถาดหรือกระบะและกระถางเพาะกล้าไม้ 
16. กล่องโฟมส าหรับแช่รักษาตัวอย่างพืช 
17. ดินผสมเพาะช ากล้าไม้ 
18. โรงเรือนเพาะช าชั่วคราวหลังคาพลาสติก/ซาแลน 
19. วิธีการ 
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วิธีการ 
การส ารวจหาชนิดพืชและเก็บรวบรวม พันธุ์พืชกับดักและพืชอาศัยของศัตรูธรรมชาติด าเนินการในแปลง

ปลูกพืชอินทรีย์ในพ้ืนที่เกษตรกร/หน่วยงานต่างๆ ไม่มีแบบแผนการทดลองแต่ใช้วิธีสังเกต สอบถามข้อมูลจาก
เจ้าของแปลง/ประเมินจากความเสียหายพืชปลูก อาจติดกับดักเปรียบเทียบ และค้นหาตามข้อมูลอ้างอิง 

การทดสอบประสิทธิภาพพืชกับดักและพืชอาศัยศัตรูธรรมชาติ ปลูกพืชในแปลงปลูก วางแผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block (RCB) 6 กรรมวิธี มี 4 ซ้ า โดยพืชหลัก (ถั่วฝักยาว) พืชกับดัก ได้แก่ 
แตงกวา ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ผักเสี้ยน ผักกะเพรา ดาวเรือง 
 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1) ศึกษาเชิงส ารวจข้อมูลระบบการปลูกพืชอินทรีย์ของเกษตรกร/หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่แต่ละการ

ทดลองเพ่ือหาชนิดของพืชที่มีศักยภาพเป็นกับดักและเป็นพืชอาศัยของศัตรูธรรมชาติ รวมทั้งชนิดของโรคและ
วัชพืชส าคัญ  

2) วางแผนการทดลอง เพ่ือประเมินศักยภาพของพืชกับดักและพืชอาศัย รวมทั้งศึกษาปฏิสัมพันธ์กับ
แมลงศัตรูพืชและพืชปลูก โดยปลูกพืชอินทรีย์เป้าหมายที่ต้องการศึกษาตามความเหมาะสมในแต่ละภาคและ
ด าเนินการในแต่ละฤดูกาล ใช้ปัจจัยการผลิตตามความจ าเป็น พ้ืนที่ด าเนินการรวมในแต่ละการทดลอง 1 ไร่ 
ส ารวจแมลงศัตรูพืชส าคัญ (key pest) ศัตรูพืชล าดับรอง (minor pests) และศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ าและเบียน) ใน
ตอนเช้าก่อนการรดน้ า ทุกสัปดาห์ และติดตั้งกับดักกาวเหนียวที่ทาถุงพลาสติกที่สวมบนพลาสติกสีเหลืองขนาด 
20 × 30 ซม. 1 แผ่น ต่อ 8 ตารางเมตร สูงจากพ้ืนดิน 35 – 40 ซม. ติดตั้งไว้ 2 สัปดาห์ จึงเก็บมาตรวจนับแมลง 
ติดตั้งกับดักเดือนละ 1 ครั้ง ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งแปลง เก็บข้อมูลจากใบพืช ดิน เดือนละ 1 ครั้ง และวัดปริมาณ
การท าลายของแมลง ประเมินเปอร์เซ็นต์การท าลายต่อต้น เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและลักษณะโดยทั่วไปของ
พืชกับดักแต่ละชนิด และเก็บข้อมูลผลผลิตพืชปลูก 
 
 
 

การบันทึกข้อมูล 
- ชนิดและปริมาณแมลง และศัตรูธรรมชาติ/บนต้นพืชเป้าหมาย/ในแปลงที่สุ่มเก็บข้อมูลได้และหรือจาก 

การที่ติดกับดัก/ตรวจนับได้ 
- ปริมาณการท าลายของแมลงจากการประเมินความเสียหาย (Assessment) ข้อมูลการเจริญเติบโตของ

พืชปลูกพืชกับดักและพืชอาศัยศัตรูธรรมชาติ ผลผลิตพืชปลูกในแต่ละแปลง ข้อมูลการวิเคราะห์ดินในแต่ละ
ช่วงเวลา ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา 
 

เวลาและสถานที่ 
 เริ่มต้น ปี ตุลาคม 2553 สิ้นสดุ กันยายน 2555 



    สถานที่ท าการทดลอง ศูนวิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ด้านผลผลิต 

จากการทดลองในการปลูกพืชหลัก คือ ถั่วฝักยาว มีพืชกับดัก 6 ชนิดได้แก่ แตงกวา ผักกาดขาว ผักกาด
เขียว ผักเสี้ยน ผักกะเพรา และดาวเรือง พบว่า ถั่วฝักยาว ที่ปลูกโดยไม่มีพืชกับดักใดๆ เลย ให้ผลผลิตรวม 11.7 
กิโลกรัม โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย/ต้น 0.10 กิโลกรัม ซึ่งน้อยกว่าวิธีการที่ปลูกโดยมีพืชกับดัก โดยแปลงที่ผลผลิตสูงสุด
ให้ผลผลิต 20 กิโลกรัม ให้ผลผลิตเฉลี่ย/ต้น 0.18 กิโลกรัม รองลงมาคือ ให้ผลผลิต 16.1 กิโลกรัม ให้ผลผลิต
เฉลี่ย/ต้น 0.14 กิโลกรัม ถัดมาคือ ให้ผลผลิต 13.5 กิโลกรัม ให้ผลผลิตเฉลี่ย/ต้น 0.11 กิโลกรัม และ ให้ผลผลิต 
11.8 กิโลกรัม ให้ผลผลิตเฉลี่ย/ต้น 0.11 กิโลกรัม (ตาราง ที่ 1) การที่แปลงถั่วฝักยาวซึ่งไม่มีการปลูกพืชกับดักใดๆ
ทั้งสิ้น ให้ผลผลิตที่น้อยกว่า แปลงอ่ืนๆ เนื่องจากมีการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อนได้อย่างเต็มที่ เห็น ได้จากการที่มี
การระบาดของเพลี้ยอ่อนในปริมาณมากกว่าแปลงที่มีการปลูกพืชกับดักแมลง หรือไล่แมลง  
 
ด้านแมลงท่ีส าคัญ 

จากการทดลองพบว่า แมลงศัตรูพืชที่พบในถั่วฝักยาวมีหลายชนิด ได้แก่ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว และ
หนอนเจาะฝักถั่ว โดยตัวที่ส าคัญที่สุด มีผลกระทบและส่งผลเสียหายต่อผลผลิตถั่วฝักยาวมากที่สุด ได้ แก่ เพลี้ย
อ่อน โดยส่วนใหญ่จะเริ่มมีการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อน ประมาณ 21 วันหลังปลูก โดยแปลงถั่วฝักยาวที่ไม่ได้มี
การปลูกพืชกับดักใดๆ เลย จะมีการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อนมากท่ีสุด โดยระยะที่มีการระบาดของเพลี้ยอ่อนมาก
ที่สุด จะอยู่ในช่วงที่ถั่วฝักยาวเริ่มติดดอก คือประมาณ 35 วันหลังปลูก และจะมีการพบปริมาณเพลี้ยอ่อนเข้า
ท าลายถั่วฝักยาวในปริมาณไม่แตกต่างจากช่วงออกดอก จนมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว ส่วนถั่วฝักยาว
แปลงที่มีการปลูกพืชกับดักร่วมด้วย จะมีการระบาดของเพลี้ยอ่อนในช่วงการเจริญเติบโตของพืชไปในทางเดียวกัน
กับการปลูกถั่วฝักยาวแบบไม่มีพืชกับดัก แต่จะต่างกันที่จ านวนประชากรเพลี้ยอ่อนจะน้อยกว่าและไม่รุนแรง
เท่ากับการปลูกถั่วฝักยาวแบบเดี่ยวๆ  

จากการทดลอง พบว่าพืชกับดัก ที่มีเพลี้ยอ่อนเข้าท าลายเหมือนถั่วฝักยาว มี 2 ชนิด ได้แก่ ผักเสี้ยน ซึ่งมี
การเข้าท าลายในช่วงที่ผักเสี้ยนยังต้นเล็กๆ คือ 14 วันหลังปลูก แต่ปริมาณที่พบนั้นมีไม่มาก และไม่ได้ส่งผลให้
ผักเสี้ยนเสียหาย และพืชกับดักอีกชนิด ได้แก่ ดาวเรือง มีการพบเพลี้ยอ่อนเช่นกัน แต่ในปริมาณน้อยมาก 
ดาวเรืองจะใช้เป็นพืชที่ใช้ไล่แมลงกว่า 

จากการทดลองในแปลงปลูก แมลงศัตรูธรรมชาติ ที่พบได้แก่ ด้วงเต่าทอง และแมลงหางหนีบ แต่ตัวที่
ส าคัญ และมีบทบาทมากในการทดลองนี้ คือ ด้วงเต่าทอง ซึ่งมีจ านวนประชากรจ านวนมาก และมีการขยายพันธุ์
เพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในการท าหน้าที่กินท าลายเพลี้ยอ่อนให้กับถั่วฝักยาว แต่เนื่องจากประชากรเพลี้ยอ่อนมี
ปริมาณที่มากกว่าด้วงเต่าทองมากจึงท าให้ด้วงเต่าทองท าลายเพลี้ยอ่อนไม่หมด  แสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมความ
หลากหลายของชนิดพืชที่ปลูกจะลดความรุนแรงของการระบาดของแมลงศัตรูพืช การเพ่ิมความหลากหลายส่งผล
ดีท าให้มีแมลงศัตรูธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้นทั้งชนิดและปริมาณและยังท าให้มีแมลงศัตรูพืชลดน้อยลงด้วย การเกษตร



ในระบบการปลูกพืชผสมผสาน ใช้หลักการเน้นสร้างความหลากหลายของชนิดพืชและสัตว์ในระบบนิเวศเกษตร 
เพ่ือท าให้เกิดการสมดุล มีการศึกษาถึงการปลูกพืชชนิดอ่ืนร่วมกับพืชหลัก (Kenny and Chapmann, 1988 ; 
Wiech and Wnuk, 1991) ซึ่งสอดคล้องกับนักนิเวศวิทยาที่มีความเห็นพ้องกันว่า การเพ่ิมความหลากหลายและ
ความซับซ้อนในระบบนิเวศแปลงปลูก จะท าให้ระบบนิเวศเกิดความเสถียรภาพมากขึ้น และจะไม่เกิดการระบาด
ของศัตรูพืช (Elton, 1958 ; Odum, 1964 ; Pimentel, 1961)  
 
ด้านโรคพืช 

จากการทดลอง พบว่า ถั่วฝักยาวมีโรคราสนิมเข้าท าลายในทุกแปลงปลูก แต่แปลงปลูกที่ไม่มีพืชกับดัก 
จะมีจ านวนที่เป็นโรคมากกว่าเล็กน้อย แต่ความรุนแรงของโรคไม่มีความแตกต่างกัน 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ผลของการคัดเลือกพืชกับดัก เพ่ือใช้ป้องกันก าจัดเพลี้ยอ่อนในถั่วฝักยาว พบว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง

แปลงที่ปลูกถ่ัวฝักยาวชนิดเดียวกับแปลงที่มีการปลูกพืชกับดักร่วมด้วย พบว่าการปลูกพืชหลากหลายชนิด ช่วยลด
การระบาดและการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชได้ และพืชสามารถให้ผลผลิตได้ดีกว่าการปลูกพืชหลักเพียงชนิด
เดียว รวมทั้งสามารถเพ่ิมจ านวนศัตรูธรรมชาติให้กับระบบนิเวศเป็นจ านวนมาก โดยพืชที่มีความสามารถใช้เป็นพืช
กับดักจากการทดลองนี้ ได้แก่ ผักเสี้ยน ซึ่งมีแนวโน้มใช้เป็นพืชกับดักได้ดีกว่าพืชชนิดอ่ืนๆ แต่ไม่สามารถป้องกัน
การเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อนในถั่วฝักยาวได้ เนื่องจากถั่วฝักยาวเป็นพืชที่เพลี้ยอ่อนชอบดูดกินมากที่สุด อีกทั้ง
ความสูงของถั่วฝักยาวอาจมีผลในการเข้าท าลาย มากกว่าพืชกับดักที่มีลักษณะล าต้นเตี้ยกว่า ควรใช้พืชกับดักที่
เป็นพืชตระกูลถั่วด้วยกัน และมีความสูงใกล้เคียงกับถั่วฝักยาว 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน แทนการปลูกพืชแบบใช้สารเคมี  และถ่ายทอดไปยังกลุ่ม

เกษตรอื่นๆ ในพ้ืนที่ 
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ภาคผนวก 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนต้นต่อแปลง และน้ าหนักผลผลิตของถั่วฝักยาวในกรรมวิธีต่างๆ 

แปลงที่ 

ถั่วฝักยาว (control) มีพืชกับดัก ซ้ าที่ 1 มีพืชกับดัก ซ้ าที่ 2 มีพืชกับดัก ซ้ าที่ 3 มีพืชกับดัก ซ้ าที่ 4 

จ านวน
ต้น/แปลง 

น้ าหนัก
ผลผลิต
(กก.) 

จ านวน
ต้น/แปลง 

น้ าหนัก
ผลผลิต
(กก.) 

จ านวน
ต้น/แปลง 

น้ าหนัก
ผลผลิต
(กก.) 

จ านวน
ต้น/แปลง 

น้ าหนัก
ผลผลิต
(กก.) 

จ านวน
ต้น/แปลง 

น้ าหนัก
ผลผลิต
(กก.) 

1 40 4.4 40 7.8 40 5.9 35 3.7 40 5.3 

2 38 3.8 36 6.0 38 5.5 35 3.6 40 4.2 

3 42 3.5 36 6.3 36 4.7 36 4.5 38 4 

รวม 120 11.7 112 20.1 114 16.1 106 11.8 118 13.5 
เฉลี่ยน้ าหนักผลผลิต/

ต้น (กก.) 
0.10   0.18   0.14   0.11   0.11 

เฉลี่ยน้ าหนักผลผลิต/
แปลง (กก.) 

3.17   6.27   4.87   3.93   4.50 
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ภาพที่ 1 แสดงแมลงศัตรูพืชที่พบในแปลงปลูก 

 

 
ก. แมลงเต่าทอง 



 
   ข. แมลงหางหนีบ       ค. แตน                                ง. มวนเพชฌฆาต 

 

ภาพที่ 2 แสดงแมลงศัตรูธรรมชาติที่พบในแปลงปลูก 

    
 

   
 

   
  

ภาพที่ 3 แสดงแปลงปลูกพืชหลักร่วมกับพืชอินทรีย์ 
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