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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 มี ความ
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  ซึ่ งได้ผลบ้างและไม่ได้ผล
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 (ตารางท่ี 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 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

 ปี 2555 
 การประเมินผลการใช้พืชกับดัก 
 การทดลองในแปลงกะหล่ าดอก 

 จากการสุ่มนับปริมาณแมลงศัตรูพืชในแปลงกะหล่ าดอก พบจ านวนประชากรเฉลี่ยของหนอนใย
ผักในกรรมวิธีปลูกพืชกับดัก (สลัด ผักโขม ปอเทือง) และกรรมวิธีไม่ปลูกพืชกับดักเท่ ากับ 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 าลายเฉลี่ยของด้วงหมัดผักในทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส 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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