
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
------------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ 
 
2. โครงการวิจัย : ศึกษาระบบการปลูกพืชร่วมเพ่ือจัดการระบบสมดุลในห่วงโซ่อาหารในระบบเกษตรอินทรีย์ 
    กิจกรรม: การศึกษาชนิดของพืชกับดักและพืชอาศัยศัตรูธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในระบบการปลูกพืชอินทรีย์ 
 
3. ชื่อการทดลอง : ศึกษาชนดิของพืชกับดักและพชือาศัยศัตรูธรรมชาติ ในระบบการปลูกพชือินทรีย์ภาคเหนือตอนล่าง 
 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
    หัวหน้าการทดลอง :  นางสุมาลี  สุวรรณบุตร      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
    ผู้ร่วมงาน    :   นายยสิศร์  อินทร์สถิต     ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี2 
   นางจารุพรรณ  สุดสวาท    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
       นายเสงี่ยม  แจ่มจ ารูญ       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
 
5. บทคัดย่อ  :   ศึกษาชนิดของพืชกับดักและพืชอาศัยศัตรูธรรมชาติ ในระบบการปลูกพืชอินทรีย์ภาคเหนือ
ตอนล่าง ได้ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ในปี 2554-2555 ปรากฏว่าการปลูกพืชหลัก 
3 ชนิดได้แก่ กะเพรา โหระพา และแมงลักมีศัตรูพืชที่ส าคัญ 3 ชนิดคือ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และหนอนม้วนใบ ท า
การปลูกพืชกับดัก 5 ชนิดได้แก่ มะเขือเปราะ ต าลึง ผักกวางตุ้ง พริก และดาวกระจาย พบว่า ค่าความสัมพันธ์
(r)ของปริมาณหนอนม้วนใบบนพืชหลักกะเพรา และโหระพา กับพืชกับดักผักกวางตุ้ง และพริกมีค่าความสัมพันธ์
(r)เชิงลบค่อนข้างสูงคือ กะเพรา(r =-0.576, -0.541) และโหระพา(r =-0.572, -0.485)ตามล าดับ ย่อมแสดงว่า
ผักกวางตุ้งและพริกน่าจะมีศักยภาพในระดับหนึ่งที่จะเป็นพืชกับดักของหนอนม้วนใบ ส่วนเพลี้ยไฟบนพืชหลัก
กะเพราและโหระพามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับพืชกับดักดาวกระจาย(r =0.783*, 0.641*
ตามล าดับ) ขณะที่เพลี้ยไฟบนพืชหลักแมงลักมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับพืชกับดักพริก(r=0.902*) 
แสดงให้เห็นว่าพืชกับดักดาวกระจาย และพริกอาจสามารถใช้เป็นพืชกับดักเพลี้ยไฟได้แต่ต้องปลูกห่างจากพืชหลัก
และควรท าการพ่นสารป้องกันก าจัดเป็นระยะๆเพ่ือลดประชากรเพลี้ยไฟในแปลงพืชหลัก ส าหรับพืชอาศัยศัตรู
ธรรมชาติพบว่า มะเขือเปราะ ต าลึง และผักกวางตุ้งเป็นพืชอาศัยอย่างดีส าหรับด้วงเต่า ส่วนแมงมุมชอบอาศัยบน
พืชกับดักที่ศึกษาได้แก่ มะเขือเปราะ ต าลึง ผักกวางตุ้ง และพริก 
 
6. ค าน า   :  การปลูกพืชอินทรีย์ เป็นระบบการปลูกพืชที่ต้องใช้องค์ประกอบในการบริหารจัดการระบบการผลิต
อย่างครบถ้วน เพ่ือให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ปลอดภัยจากการท าลายของศัตรูพืช และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในทุกด้าน จึงจะได้ผลิตผลที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ตามมาตรฐาน
การผลิตพืชอินทรีย์สากล แต่การจัดการให้ได้องค์ประกอบแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ที่จะลดความเสียหายจาก
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ศัตรูพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมลงศัตรูซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดในระบบการจัดการการผลิตพืชอินทรีย์  จาก
แนวทางท่ีเรียนรู้สืบต่อกันมาเชิงภูมิปัญญาและข้อมูลจากต่างประเทศในช่วง 15 - 20 ปี ที่ผ่านมา การควบคุม
ศัตรพืูชส่วนใหญ่ท าการพ่นป้องกันก าจัดโดยใช้สารสกัดสมุนไพร น้ าส้มควัน และน้ าหมักชีวภาพผสมสมุนไพรต่างๆ
ตามหลักการขององค์ความรู้ที่ได้จากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้  ซึ่งได้ผลบ้างและไม่ได้ผลบ้างในบางครั้งและบางฤดูกาล 
ซึ๋งสามารถลดความเสียหายจากโรคและแมลงลงได้บ้าง อย่างไรก็ตามวิธีการปลูกพืชหลากหลายชนิดได้มีการใช้ใน
สวนเกษตรกรบางกลุ่มมาบ้างแล้วแต่ยังไม่มีความชัดเจน ทั้งชนิดพืชที่จะใช้อย่างได้ผลดี และกรรมวิธีปลูกร่วมใน
แปลงที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพืชหลัก จากการศึกษาของรัตนา(2542) ได้ศึกษาชนิดของแมลงศัตรูพืชและ
ปริมาณการท าลาย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมการปลูกผักในระบบการปลูกพืชผสมผสาน โดยศึกษาพืชผัก 8 ชนิด 
ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ มะเขือเปราะ แตงกวา และพริก พบว่า แปลงผักระบบ
ผสมผสานมีความหลากหลายของชนิดแมลงมากกว่าแปลงที่ใช้สารเคมี โดยเฉพาะแมลงห้ าและเบียน ซึ่งน่าจะเป็น
ปัจจัยส าคัญในการควบคุมการระบาดของแมลง ได้พบด้วงดิน ด้วงก้นกระดก แมลงวันดอกไม้ แมงมุมและแตน
เบียนโคตีเซีย (Cotesia) อย่างไรก็ดีนักนิเวศวิทยามีความเห็นพ้องกันว่า การเพ่ิมความหลากหลายและซับซ้อนใน
ระบบนิเวศจะก่อให้เกิดความเสถียรภาพในระบบนิเวศนั้นๆ และจะไม่เกิดการระบาดของศัตรูพืช (Elton, 1958; 
Odum, 1964; Pimentel, 1961) การเกษตรในระบบการปลูกพืชผสมผสาน ใช้หลักการเน้นสร้างความ
หลากหลายของชนิดพืชและสัตว์ในระบบนิเวศเกษตร เพื่อท าให้เกิดการสมดุล มีการศึกษาถึงการปลูกพืชชนิดอื่น
ร่วมกับพืชหลัก ซึ่งส่งผลดีท าให้มีแมลงศัตรูธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึนทั้งชนิดและปริมาณ อีกท้ังยังท าให้มีแมลงศัตรูพืช
ลดน้อยลงไดด้้วย(Kenny and Chapmann, 1988; Wiech and Wnuk, 1991) แสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมความ
หลากหลายของชนิดพืชที่ปลูกสามารถลดความรุนแรงของการระบาดของแมลงศัตรูพืช  จึงสมควรศึกษาระบบการ
ปลูกพืชร่วมกับพืชเศรษฐกิจหลักเช่น กลุ่มสมุนไพรเครื่องเทศ ได้แก่ พริก  หอม กระเทียม ผักชี ผักค่ืนช่าย 
กะเพรา โหระพา และ แมงลัก 
     โครงการวิจัยครอบคลุมถึงการส ารวจและศึกษาชนิดของพืชกับดักและพืชอาศัยศัตรูธรรมชาติที่ปลูกร่วมกับพืช
หลักเป็นเบื้องต้นก่อน เป้าหมายที่ศึกษาเพ่ือเน้นกลุ่มพืชที่มีปัญหามากและยังไม่มีข้อมูลวิจัยสนับสนุบอย่าง
เพียงพอก่อน ได้แก่ พืชผัก พืชผักสมุนไพรเครือ่งเทศ และพืชไร่ ที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ 
 
7.  วิธีด าเนินการ 
     - อุปกรณ์ : กล้องถ่ายรูป กล้องจุลทรรศน์ แว่นขยาย30x  วัสดุการเกษตร และวัสดุอ่ืนๆที่จ าเป็น 
     - วิธีการ  :  ศึกษาเชิงส ารวจข้อมูลระบบการปลูกพืชอินทรีย์ของเกษตรกร/หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่แต่ละการ
ทดลองเพ่ือหาชนิดของพืชที่มีศักยภาพเป็นกับดักและเป็นพืชอาศัยของศัตรูธรรมชาติ และวัชพืชต่างๆ แล้ว
วางแผนการทดลอง เพื่อประเมินศักยภาพของพืชกับดักและพืชอาศัยศัตรูธรรมชาติจ านวน 5 ชนิดได้แก่     
มะเขือเปราะ ต าลึง ผักกวางตุ้ง พริก และดาวกระจาย  รวมทั้งศึกษาปฏิสัมพันธ์กับแมลงศัตรูพืชและพืชหลักที่
ปลูกคือพืชผักสมุนไพรเครี่องเทศจ านวน 3 ชนิดได้แก่ กะเพรา โหระพา และแมงลัก โดยปฏิบัติดูแลแบบอินทรีย์
ในแต่ละฤดูกาล ใช้ปัจจัยการผลิตตามความจ าเป็น พ้ืนที่ด าเนินการรวมในการทดลอง 1 ไร่ ส ารวจแมลงศัตรูพืช
ส าคัญ (key pest) ศัตรูพืชล าดับรอง (minor pests) และศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ าและเบียน) ในตอนเช้าก่อนท าการ
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รดน้ าทุกสัปดาห์ ไม่มีการพ่นสารใดๆบนต้นพืชหลักและพืชกับดัก เก็บข้อมูลโดยการนับจ านวนแมลงทั้งท่ีเป็น
ศัตรูพืชและพืชกับดัก และวัดปริมาณการท าลายของแมลง ประเมินเปอร์เซ็นต์การท าลายต่อต้น เก็บข้อมูลการ
เจริญเติบโตและลักษณะโดยทั่วไปของพืชกับดักแต่ละชนิด  
     - เวลาและสถานที่ : ตุลาคม 2554–กันยายน 2555 และท าการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์    จากการศึกษาระบบการปลูกพืชผักสมุนไพร 3 ชนิดได้แก่ กะเพรา โหระพา และ
แมงลักแบบอินทรีย์เพ่ือหาชนิดของพืชที่มีศักยภาพเป็นพืชกับดักและเป็นพืชอาศัยของศัตรูธรรมชาติ พบว่าศัตรู 
พืชที่ส าคัญในผักสมุนไพรที่ศึกษาได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และหนอนม้วนใบ ผลการศึกษาพบว่า ค่าความสัมพันธ์
(r)ของปริมาณศัตรูพืชที่พบบนพืชหลัก 3 ชนิดและพืชกับดักชนิดต่างๆส่วนมากไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน แต่มี
ศัตรูพืชบางชนิดพบค่าความสัมพันธ์(r)เชิงลบระหว่างพืชหลักและพืชกับดักค่อนข้างสูงแต่ไม่ถึงระดับมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิซึ่งชี้ให้เห็นว่าถ้าพืชกับดักพบแมลงศัตรูมาก พืชหลักก็จะมีโอกาสพบศัตรูพืชน้อยลง  
 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าค่าความสัมพันธ์(r)ระหว่างพืชหลักคือกะเพรา และพืชกับดัก 4 ชนิดได้แก่ 
มะเขือ ต าลึง กวางตุ้ง และพริก ต่อปริมาณหนอนม้วนใบที่พบมแีนว โน้มในเชิงลบ แม้ว่าจะไม่ถึงระดับมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยเฉพาะผักกวางตุ้งและพริกมีค่าความสัมพันธ์ (r) ในเชิงลบค่อนข้างสูง (r=-0.576, -0.541 ตามล าดับ) 
ย่อมแสดงว่าผักกวางตุ้งและพริกน่าจะมีศักยภาพในระดับหนึ่งที่จะเป็นพืชกับดักของหนอนม้วนใบในกะเพราได้ 
ส่วนมะเขือและต าลึงมีค่าความสัมพันธ์ (r)ในเชิงลบค่อนข้างน้อย (r=-0.221, -0.124 ตามล าดับ)ไม่เหมาะสมใน
การปลูกเป็นพืชกับดักหนอนม้วนใบ  ส าหรับเพลี้ยไฟที่พบบนกะเพราและดาวกระจาย จะเห็นได้ว่ามีค่า
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r= 0.783*) แสดงว่าดาวกระจายสามารถดึงดูดเพลี้ยไฟจากนอก
แปลงได้มาก ซึง่หากจะน ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นพืชกับดักเพลี้ยไฟ ควรจะท าการปลูกให้ห่างจากต้นพืช
หลัก แล้วท าการพ่นสารป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟเป็นระยะๆ ซึ่งอาจช่วยลดปริมาณเพลี้ยไฟที่จะเข้าท าลายพืชหลักได้
อีกวิธีหนึ่ง ส่วนเพลี้ยไฟที่พบบนกะเพราและมะเขือมีค่าความสัมพันธ์เชิงลบน้อยมาก (r=-0.076) แสดงว่าการใช้
มะเขือเป็นพืชกับดักเพลี้ยไฟมีผลน้อยเช่นเดียวกับหนอนม้วนใบ ขณะเดียวกันเพลี้ยอ่อนที่พบบนมะเขือและ
กะเพรามีค่าความสัมพันธ์ในเชิงบวกเล็กน้อย (r=0.144)   
 ผลการทดลองในตารางที่ 2 พบแมลงศัตรูพืช 3 ชนิดมีค่าความสัมพันธ์ (r) ในพืชหลัก(โหระพา)และพืช
กับดักในท านองเดียวกับตารางที่ 1 กล่าวคือ ผักกวางตุ้งและพริกมีค่าความสัมพันธ์ (r)เชิงลบค่อนข้างสูง (r=-
0.572, -0.485 ตามล าดับ) ขณะที่มะเขือและต าลึงมีค่าความสัมพันธ์ (r)เชิงบวกค่อนข้างน้อย (r=0.134, 0.313 
ตามล าดับ) แสดงว่ามะเขือไม่เหมาะที่จะเป็นพืชกับดักหนอนม้วนใบ แต่ต าลึงยังสามารถที่จะเป็นพืชกับดักได้แต่
ต้องมีการพ่นสารป้องกันก าจัดหนอนม้วนใบเป็นระยะๆ ท านองเดียวกับเพลี้ยไฟที่พบในโหระพาและดาวกระจาย
พบว่า มีค่าความสัมพันธ์เชิงบวกสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(r=0.641*) แตพ่ริกมีค่าความสัมพันธ์เชิงบวกค่อนข้าง
น้อย (r=0.225) และมะเขือมีค่าความสัมพันธ์เชิงลบเล็กน้อย(r = -0.111) ส าหรับเพลี้ยอ่อนที่พบบนโหระพาและ
มะเขือมีค่าความสัมพันธ์เชิงบวกค่อนข้างสูง(r=0.609) ดังนั้นมะเขือจึงอาจเป็นพืชกับดักเพลี้ยอ่อนในโหระพาได้แต่
ต้องมีการพ่นสารป้องกันก าจัดเพลี้ยอ่อนเป็นระยะๆ  
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 การทดลองในตารางที่ 3 ได้ผลในท านองเดียวกับตารางที่ 2 โดยพบว่า หนอนม้วนใบมีค่าความสัมพนัธ์
(r)เชิงลบเล็กน้อยระหว่างแมงลักและผักกวางตุ้งหรือพริก(r=-0.391, -0.117 ตามล าดับ) ขณะทีแ่มงลักและมะเขือ
หรือต าลึงมีค่าความสัมพันธ์เชิงบวกเพียงเล็กน้อย(r=0.172, 0.273 ตามล าดับ) ส่วนของเพลี้ยอ่อนที่พบบนมะเขือ
ในการปลูกแมงลักมีค่าความสัมพันธ์เชิงลบระดับหนึ่ง(r=-0.34) ซึ่งอาจน าไปใช้เป็นพืชกับดักเพลี้ยอ่อนในการปลูก
แมงลักและควรท าการพ่นสารป้องกันก าจัดเป็นระยะๆ ส าหรับเพลี้ยไฟพบมีค่าความสัมพันธ์(r)เชิงบวกอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ(r=0.902*)ระหว่างการปลูกแมงลักและพริก แสดงว่าพริกสามารถใช้เป็นพืชกับดักเพลี้ยไฟและ
ควรท าการพ่นสารป้องกันก าจัดเป็นระยะๆ 
 จากผลการทดลองในตารางที่ 1-3 จะเห็นได้ว่า พืชกับดักที่ศึกษายังไม่มีความเด่นชัดในการเป็นพืชกับ
ดักของแมลงศัตรูพืช 3 ชนิด(เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และหนอนม้วนใบ)ท่ีพบในพืชหลัก 3 พืช(กะเพรา โหระพา และ
แมงลัก) แต่ในด้านศัตรูธรรมชาติพบว่า พืชกับดักท่ีศึกษาสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูธรรมชาติที่ควบคุม
ศัตรูพืชได้อย่างมากในช่วงที่มีการระบาดของแมลงศัตรูบนพืชหลักดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 4-6 โดยผลการทดลอง
ในตารางที่ 4 พบความสัมพันธ์ระหว่างพืชหลักและพืชกับดักชนิดต่างๆต่อปริมาณศัตรูธรรมชาติ คือ ปริมาณ   
ด้วงเต่าในกะเพรามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับมะเขือ ต าลึง และผักกวางตุ้ง( r=0.681*, 
0.855*, 0.649* ตามล าดับ) ขณะที่พริกมีแนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง(r=0.537) ในส่วนของแมงมุมพบ
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกะเพราและกวางตุ้งหรือพริก(r=0.764*, 0.734* ตาม 
ล าดับ)  ส่วนมะเขือและต าลึงมีแนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง(r=0.475, 0.607ตามล าดับ) ส าหรับมดด าใหญ่
พบมีแนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงระหว่างกะเพราและต าลึง(r=0.529) และตั๊กแตนพบมีความสัมพันธ์เชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตริะหว่างกะเพราและต าลึง(r=0.74*)  และมีแนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงในมะเขือ
(r=0.463) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างโหระพาและพืชกับดักชนิดต่างๆต่อปริมาณแมลงศัตรูธรรมชาติในตารางที่5 พบว่า
ด้วงเต่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างโหระพาและมะเขือ(r=0.737*)และมีแนวโน้ม
ความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับต าลึง กวางตุ้ง และพริก(r=0.411, 0.472, 0.349ตามล าดับ) ส าหรับแมงมุมพบเพียงมี
แนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับต าลึง กวางตุ้ง และพริก(r=0.492, 0.493, 0.447ตามล าดับ) ส่วนมดด าใหญ่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างโหระพาและต าลึง(r=0.838*) และมีแนวโน้มความสัมพันธ์
ค่อนข้างสูงกับมะเขือและกวางตุ้ง(r=0.474, 0.471ตามล าดับ) ตั๊กแตนเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติอีกชนิดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างโหระพาและต าลึง(r=0.797*)และมีแนวโน้มความสัมพันธ์
ค่อนข้างสูงกับมะเขือ(r=0.561) 
 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างแมงลักกับมะเขือ ต าลึง กวางตุ้ง และพริกในตารางที่5 พบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างเด่นชัดต่อปริมาณแมงมุมซึ่งมีค่า r=0.639*, 0.662*, 0.658*, 0.656* ตามล าดับ และ
พบมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติต่อปริมาณตั๊กแตนซึ่งมีค่า r=0.631*, 0.661*ตามล าดับ 
ส่วนด้วงเต่าพบมีแนวโน้มความสัมพันธ์ปานกลางในพริก(r=0.394) และมดด าตัวใหญ่พบมีแนวโน้มความสัมพันธ์
ปานกลางหรือค่อนข้างสูงกับมะเขือและกวางตุ้ง (r=0.352, 0.432ตามล าดับ)  
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : จากการทดลองนี้พบว่าผักกวางตุ้งค่อนข้างจะมีศักยภาพสูงในการใช้
เป็นพืชกับดักหนอนม้วนใบได้ในการปลูกพืชกะเพรา โหระพา และแมงลัก รองลงมาคือพริก ส่วนเพลี้ยไฟสามารถ
ใช้พริกเป็นพืชกับดักในการปลูกแมงลัก หรือปลูกดาวเรืองเพ่ือเป็นพืชล่อเพลี้ยไฟในโหระพา และกะเพราแต่มขี้อ
แม้ว่าต้องท าการพ่นสารป้องกันก าจัดเป็นระยะๆเพ่ือลดปริมาณเพลี้ยไฟที่ดักได้ในพืชกับดัก ส าหรับในด้านการเป็น
พืชอาศัยของแมลงศัตรูธรรมชาติพบว่า ต าลึง มะเขือ และผักกวางตุ้งเป็นพืชที่ด้วงเต่าชอบมากกว่าเมื่อเทียบกับ
พริก ส่วนดาวเรืองด้วงเต่าไม่ชอบเลย แมงมุมชอบอาศัยบนมะเขือ ต าลึง กวางตุ้ง และพริก ขณะที่แมงมุมไม่ชอบ
อยู่อาศัยบนดาวเรือง ตัวตั๊กแตนชอบอาศัยบนต าลึงและมะเขือ และตัวมดด าใหญ่ชอบอยู่บนต าลึงมากสุด 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  ไดพื้ชกับดักที่มีแนวโน้มสูง 2 ชนิดคือผักกวางตุ้งและพริกในการดัก
หนอนม้วนใบในการปลูกกะเพรา โหระพา และพืชอาศัยศัตรูธรรมชาติในระบบการปลูกพืชอินทรีย์ในกะเพรา 
โหระพา แมงลัก ที่พบได้แก่แมงมุมชอบอาศัยบนมะเขือ ต าลึง ผักกวางตุ้ง และพริก ด้วงเต่าชอบอยู่บนต าลึง 
 มะเขือ และผักกวางตุ้ง ตั๊กแตนชอบอาศัยอยู่บนต าลึงและมะเขือ และมดด าใหญ่ขอบอยู่บนต าลึง 
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ตารางท่ี 1  ความสัมพันธ์ระหว่างพืชหลัก(กะเพรา)และพืชกับดักชนิดต่างๆต่อปริมาณเพลี้ยอ่อน  
               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* -- 

 
ตารางท่ี 2  ความสัมพันธ์ระหว่างพืชหลัก(โหระพา)และพืชกับดักชนิดต่างๆต่อปริมาณเพลี้ยอ่อน 
               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* -- 

 
 
ตารางท่ี 3  ความสัมพันธ์ระหว่างพืชหลัก(แมงลัก)และพืชกับดักชนิดต่างๆต่อปริมาณเพลี้ยอ่อน  
               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 -- 
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ตารางท่ี 4  ความสัมพันธ์ระหว่างพืชหลัก(กะเพรา)และพืชกับดักชนิดต่างๆต่อปริมาณศัตรูธรรมชาติ 
 

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 -- -- -- -- 

 
 
ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างพืชหลัก(โหระพา)และพืชกับดักชนิดต่างๆต่อปริมาณศัตรูธรรมชาติ 
 

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 -- -- -- -- 

 
 
ตารางท่ี 6 ความสัมพันธ์ระหว่างพืชหลัก(แมงลัก)และพืชกับดักชนิดต่างๆต่อปริมาณศัตรูธรรมชาติ 
 

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 -- -- -- -- 

 
 


