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บทคัดย่อ
การศึกษาการระบาดของศัตรู พริ กภายใต้ความแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศในพื้นที่ จ.พัทลุงเพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ ยงศัตรู พริ กภายใต้ความแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศในพื้นที่ จ.พัทลุงดําเนิ นการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2556– กันยายน 2558 ศึกษาการระบาดของศัตรู พริ ก 2 พันธุ์ (พริ กขี้หนูพนั ธุ์พริ กชี และ
พริ กชี้ ฟ้า) ในแต่ละช่วงอายุต้ งั แต่เพาะกล้า หลังย้ายกล้าถึงออกดอก ออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยว และปลายฤดูเก็บ
เกี่ ยว ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ควนขนุ น จ.พัทลุง พบว่าการระบาดของศัตรู พริ กในแต่ละช่วงการเจริ ญเติบโต
ของพืชต่างกันระดับความรุ นแรงในการระบาดของศัตรู พริ กต่างกัน โดยในช่ วงปลายฤดูเก็บเกี่ ยวพบศัตรู พืช
มากที่สุด และพบว่าในพื้นที่ อ.เมือง ระดับความรุ นแรงในการระบาดศัตรู พริ กสู งกว่า อ.ควนขนุน โดยพบการ
ระบาดของเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน ไรขาว หนอนกระทูผ้ กั หนอนเจาะสมอฝ้าย โรคเหี่ ยวเหลือง (Fusarium sp.)
โรคเหี่ ยวเขียว (Ralstonia sp.)โรครากเน่าและโคนเน่า (Sclerotium sp.) อาการใบด่างจากเชื้อไวรัส ใบจุดตากบ
และโรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum sp.) ในช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวจะพบปั ญหาการระบาดของโรคแอน
แทรคโนสรุ นแรงในทุกพื้นที่ และพบว่าพริ กชี้ ฟ้าจะอ่อนแอต่อโรคแอนแทรคโนสมากกว่าพริ กขี้ หนู (พันธุ์
พริ กชี ) นอกจากนี้ ยงั พบการทําลายร่ วมกันระหว่างเชื้ อ Fusarium sp. และ Sclerotium sp. ส่ งผลให้เปอร์ เซ็นต์
การตายของพริ กสู ง การศึกษาช่วงเวลาการระบาดของแมลงวันผลไม้ (Bactrocera sp.) และเพลี้ยไฟ พบว่า
ในช่วงเดือนมิถุนายนพบการระบาดของแมลงวันผลไม้มากที่สุด และในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมพบ
การระบาดของเพลี้ยไฟมากที่สุด อย่างไรก็ตามสภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ก็เป็ นอีกปั จจัยที่มีผลต่อ
ความรุ นแรงในการระบาดของศัตรู พืช ระยะการเจริ ญเติบโตของพืชก็เป็ นตัวกระตุน้ ให้ศตั รู พืชแต่ละชนิ ดเข้า
ทําลาย ระยะปลูก สภาพพื้นที่ ปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดิ นที่ แตกต่ างกัน มี ผลต่อการเจริ ญเติ บโตของพื ช
ศัตรู ธรรมชาติ ตัวหํ้า ตัวเบี ยน นอกจากนี้ การจัดการของเกษตรกรเป็ นอี กปั จจัยหนึ่ งที่ สําคัญที่ มีผลต่อการ
ระบาด เช่น การใส่ ปุ๋ย การใส่ ปุ๋ยไนโตรเจนมากในระยะกล้าทําให้ตน้ พริ กอ่อนแอ ศัตรู พืชเข้าทําลายได้ง่าย
คาสาคัญ: ศัตรู พริ ก ความแปรปรวนของอากาศ
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สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา

คานา
พริ กจัดพื ชผักที่ มีศกั ยภาพสู งและมีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิ จของประเทศ มีการเพาะปลูกกัน
อย่างแพร่ หลายทัว่ ทุกภาคของประเทศ โดยมีพ้ืนที่ ปลูกพริ กรวมทั้งสิ้ น 474,717 ไร่ ผลผลิตรวม 333,672 ตัน
(วรรณภา, 2550) พื้นที่ส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ซึ่ งเป็ นแหล่งปลูกพริ กเดิมที่มีการปลูกมากกว่า
ภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ ส่ วนภาคใต้มีพ้ืนที่ ปลูกพริ กรวม 4,297 ไร่ จังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกพริ กมากที่สุด คื อ
จังหวัดพัทลุง สงขลา สตูล และตรัง การปลูกพริ กเพื่อการค้ามีแนวโน้ม ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ผลผลิตพริ กกว่า
90 เปอร์ เซ็ นต์ ใช้บริ โภคภายในประเทศเป็ นหลัก ปั จจุบนั ปริ มาณพริ กที่ ใช้ในประเทศ 686,081 ตัน/ปี ซึ่ ง
นอกจากจะบริ โภคผลสดแล้ว พริ กยังถูกนําส่ งไปแปรรู ปในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ปัญหาในการผลิตพริ กที่พบส่ วนใหญ่คือปัญหาด้านโรคและแมลงส่ งผลกระทบต่อผลผลิตทั้งในด้าน
ปริ มาณและคุณภาพ นอกจากนี้โรคบางชนิดยังสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้ ทําให้ปัจจุบนั เกษตรกรหันมาใช้
สารเคมีกนั อย่างกว้างขวาง แม้วา่ การใช้สารเคมีในการควบคุมศัตรู พืชในระยะแรกพบว่ามีประสิ ทธิ ภาพสู งมาก
แต่กก็ ่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น ปัญหาการตกค้างของสารเคมีในผลิตผลเกษตร เป็ นปั ญหาสําคัญใน
การส่ งออก ซึ่ งนับวันยิ่งทวีความรุ นแรงมากขึ้นเรื่ อยๆ และส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผูบ้ ริ โภค รวมไปถึงสภาวะ
สิ นค้าเกษตรเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่ งมีมาตรการกีดกันสิ นค้าเกษตรที่ผลิตในขบวนการที่ไม่ได้มาตรฐาน
นอกจากนี้ ยงั มีปัญหาการต้านทานของศัตรู พืชต่อสารเคมีที่ใช้แม้ว่าการต้านทานสารเคมีของศัตรู พืชจะเป็ น
ปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลให้การระบาดของศัตรู พืชเพิ่มขึ้น สภาพอากาศก็เป็ นตัวแปรสําคัญที่มีผลต่อการระบาดของ
ศัตรู พืช ส่ งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร
ประมาณการณ์ว่าจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงทําให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง 10-30 % (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2552) คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental
Panel on Climate Change : IPCC) ศึกษาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านมา ยืนยันว่าอุณหภูมิของโลกสู งขึ้น
และมีแนวโน้มที่จะสู งขึ้นทุกปี (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2552) ทําให้ในอนาคตไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศที่ อ าจจะทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ นเป็ นลํา ดับ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ นจากสภาพภู มิ อ ากาศที่
เปลี่ยนแปลงนี้ เกิ ดขึ้ นทั้งทางตรง และทางอ้อมด้วยระดับความรุ นแรงที่ต่างกัน เช่นภาคเกษตรกรรม แหล่งนํ้า
และระบบนิ เวศน์ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม อุณหภูมิที่สูงขึ้น/นํ้าท่วม/ภัยแล้งที่รุนแรงจากเอลนิ โญ ทําให้ผล
ผลิตทางการเกษตรลดลงนอกจากนี้ ปัญหานํ้าท่ วมขังยังส่ งผลต่อการระบาดของโรค และแมลงศัตรู ที่สําคัญ
(Benchaphunet al., 2002) การศึกษาการระบาดของศัตรู พริ กภายใต้ความแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศใน
พื้นที่จงั หวัดพัทลุง จะเป็ นข้อมูลในการเฝ้าระวัง และพยากรณ์การระบาดของศัตรู พืชล่วงหน้า เพื่อรับมือกับ
ความแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
สํารวจและสุ่ มตัวอย่างแบบซิ กแซก โดยการสํารวจจะเลือกเวลาในการสุ่ มโดยกําหนดจากปั จจัย
ดังต่อไปนี้
- อิทธิ พลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อปรากฏการณ์ทางชีววิทยาของศัตรู พืช และพืชอาศัย
- ช่วงเวลาที่สามารถตรวจพบศัตรู พืชได้ดีที่สุด (ระยะการงอกของต้นกล้า ระยะออกดอก ระยะออกผล)
ออกแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูล ซึ่ งระบุขอ้ มูล
1. ศัตรู พืชชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์
2. วันเวลา
3. สภาพดินฟ้าอากาศ
4. ตําแหน่งที่ต้ งั GPS ของแหล่งเก็บตัวอย่าง
5. บรรยายถิ่นที่อยูข่ องพืช (ลักษณะพืชที่ข้ ึนบริ เวณนั้น, ชนิดของดิน)
6. อาการของโรค
7. ระยะของศัตรู (สําหรับแมลง ระยะตัวหนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัย สําหรับพืช ระยะต้นกล้า แตก
หน่อ ต้นแก่)
8. พื้นที่ หรื อความยาวแปลงหรื อแนวสํารวจที่ทาํ การประเมิน
9. การจัดการในแหล่งสํารวจ
10. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
11. ศัตรู ธรรมชาติที่พบ
การใช้ มาตราส่ วนของคะแนน
ในกรณี ที่พบศัตรู พืชหรื ออาการของโรคพืช เป็ นปริ มาณมาก อาจไม่สามารถบันทึกจํานวนทั้งหมดของ
ศัตรู พืช จะใช้ขอ้ มูลอื่นเป็ นมาตรฐานวัดปริ มาณ เช่น สัดส่ วนของการทําลายที่พบบนพืชอาศัย หรื อสัดส่ วนการ
ปกคลุมพื้นที่ของศัตรู พืช
เกณฑ์กาํ หนดปริ มาณการเข้าทําลายต่อพื้นที่ผิวใบ เช่นพื้นที่ผิวใบทั้งหมดที่ถูกศัตรู พืชเข้าทําลายให้
คะแนน 0, 1, 2, 3,4 และ 5 ตามระดับความรุ นแรงในการเข้าทําลายของศัตรู พืชแต่ละชนิด
การตรวจนับอาการใบหงิกของยอดพริ ก เนื่องจากการทําลายของเพลี้ยไฟ และไรขาว โดยการให้คะแนนดังนี้
คะแนน 0 = ทรงพุ่มปกติ ลักษณะยอดอ่อนสมบูรณ์
คะแนน 1 = ใบยอดแสดงอาการใบหงิกเล็กน้อย 1-5 %
คะแนน 2 = ใบยอดแสดงอาการใบหงิกปานกลาง 6-25 %
คะแนน 3 = ใบยอดแสดงอาการใบหงิกมากกว่า 26-50 %
คะแนน 4 = ใบยอดแสดงอาการใบหงิกมากกว่า 50 %
กอบเกียรติ์ บันสิ ทธิ์ (2539)
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ระดับความรุ นแรงของโรคแอนแทรคโนส วัดพื้นที่ผิวที่แสดงอาการของโรคเทียบกับพื้นที่ผิวทั้งหมด
ระดับ 0
ไม่พบอาการของโรคปรากฏบนผิวพืช
ระดับ 1
พื้นที่ผิวเป็ นโรค 1-20 %
ระดับ 2
พื้นที่ผิวเป็ นโรค 21-40 %
ระดับ 3
พื้นที่ผิวเป็ นโรค 41-60 %
ระดับ 4
พื้นที่ผิวเป็ นโรค 61-80 %
ระดับ 5
พื้นที่ผิวเป็ นโรค 81 – 100%
ที่มา : บุญญวดี, 2540
ปริ มาณของเพลี้ยไฟที่พบในแปลงจากการตรวจนับจากกับดักกาวเหนียว
ระดับ 0
ไม่พบเพลี้ยไฟ
ระดับ 1
พบเพลี้ยไฟ 1-25 ตัว
ระดับ 2
พบเพลี้ยไฟ 26-50 ตัว
ระดับ 3
พบเพลี้ยไฟ 51-75 ตัว
ระดับ 4
พบเพลี้ยไฟ 76-100 ตัว
ระดับ 5
พบเพลี้ยไฟมากกว่า 100 ตัว
ผลการทดลองและวิจารณ์
จากการเก็บข้อมูลการระบาดศัตรู พริ กในช่วงปี 2557-2558 ในพื้นที่ 2 อําเภอ ของจังหวัดพัทลุง คื อ
อําเภอเมือง และ อําเภอควนขนุน พบว่าในแต่ละแปลงมีการระบาดของศัตรู พืชแตกต่างกันออกไป โดยพบว่า
ในระยะต้นกล้าไม่พบการทําลายของศัตรู พืช ทั้ง 2 อําเภอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในระยะต้นกล้า เกษตรกรทําการ
เพาะในถาดเพาะอยู่ในพื้นที่จาํ กัด และมีการใช้เคมีกาํ จัดโรคแมลงศัตรู พืช ตั้งแต่ในขั้นตอนของการคลุกเมล็ด
และระยะกล้าทําให้ไม่พบปั ญหาการทําลายของโรคและแมลงศัตรู หลังจากย้ายกล้าจะพบการระบาดของ
ศัตรู พืชที่ แตกต่างกันไปในแต่ละแปลง โดยพบว่าชนิ ดของศัตรู พืช และความรุ นแรงของการระบาดศัตรู พืช
เพิ่มมากขึ้นในแต่ละช่วงอายุของพืช และในช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวพบการระบาดของศัตรู พืชมากที่สุด (ตารางที่ 1 และ 2)
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ตารางที่ 1 ผลการสํารวจการระบาดของศัตรู พริ ก จังหวัดพัทลุงปี 2557
ชื่ อ
นายพบ ชู ทอง
131 ม. 5 ต.ปันแต
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

GPS
47N 621869E853475N

ระยะของพืช/
การทาลาย
เพาะกล้า

หลังย้ายกล้า
จนถึงออก
ดอก
ออกดอก
จนถึงเก็บ
เกี่ยวผลผลิต

ปลายฤดูเก็บ
เกี่ยว

พื้นที่
(ไร่ )
1.5

ลักษณะดิน/ ศัตรู พืชทีพ่ บ
ถิ่นทีอ่ ยู่
ดินร่ วนเหนียว ไม่พบ
ปลูกแซม
ยางพารา
บริ เวณข้างเคียง
สวนยางพารา
หนอนกระทูผ้ กั
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อรา
เพลี้ยไฟ ไรขาว
เชื้อรา Fusarium
เชื้อรา Sclerotium
แอนแทรคโนส
ไวรัส
แมลงวันผลไม้
แอนแทรคโนส
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ลักษณะการทาลาย

ระดับ
ความรุนแรง

ไม่พบการทําลาย

กัดขั้วดอก/ใบ
ใบหงิก
ใบจุด
ใบหงิก
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
ผลพริ กเป็ นแผล
ใบด่าง
ผลเน่า
ผลพริ กเป็ นแผล

3 % 1-2 ตัว/ต้น
5 % ระดับ 1-2
5 % 1-2 จุด/ใบ
15 % ระดับ 1-2
5%
15 %
40 % ระดับ 2-3
20 %
3-5 %
80 % โรคระดับ 3-4

การจัดการ/การใช้
นา้
คลุกเมล็ดพันธุ์
และใช้สารเคมี
แมนโคแซบ และ
อะบาเม็กติน /
สปริ งเกอร์
มีการใช้สารไซ
เปอร์เมทริ น
และอะบาเม็กติน
มีการใช้สารอะบา
เม็กติน และเมตา
แลคซิล

หมายเหตุ
เพาะกล้าเอง
ปลูก 29 มค.57
พริ กชี้ฟ้า
ปลูก 3 และ 7 กพ. 57
พริ กชี้หนู (พริ กชี),
ระยะปลูก 100*80 ซม.
จํานวน 1 ต้น/หลุม

ชื่ อ

GPS

นางสายใจ สงจันทร์
254 ม. 4 ต.แหลมโตนด
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

47N 610551E867391N

ระยะของพืช/
การทาลาย
เพาะกล้า

พื้นที่
(ไร่ )
1.3

ลักษณะดิน/ ศัตรู พืชทีพ่ บ
ถิ่นทีอ่ ยู่
ดินร่ วนเหนียว ไม่พบ
ปลูกแซม
ยางพารา
บริ เวณข้างเคียง
สวนยางพารา
สวนปาล์ม

ลักษณะการทาลาย
ไม่พบการทําลาย

หลังย้ายกล้า
จนถึงออก
ดอก
ออกดอก
จนถึงเก็บ
เกี่ยวผลผลิต

เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว

ใบหงิก

ไม่พบ

ไม่พบการทําลาย

ปลายฤดูเก็บ
เกี่ยว

ไม่พบ

ไม่พบการทําลาย
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ระดับ
ความรุนแรง

3 % ระดับ 1-2

การจัดการ/การใช้
นา้
คลุกเมล็ดพันธุ์
และใช้สารเคมี
แมนโคแซบ และ
อะบาเม็กติน / คู
นํ้าร่ องสวน ตักรด

ใช้สารอะบาเม็ก
ติน และ อมีทราช
คลุกเมล็ดพันธุ์
และใช้สารเคมี
แมนโคแซบ และ
อะบาเม็กติน / นํ้า
คลอง ตักรด

หมายเหตุ
ซื้อต้นกล้า
ปลูกวันที่ 16 มค.57
พริ กชี้หนู (พริ กชี)
ปลูกแซมสวนยาง
ปลูกแถวเดี่ยวระหว่าง
ต้นยางพารา จํานวน 2
ต้น/หลุม

ชื่ อ

GPS

นายประเสริฐ คงผวง
5/1 ม. 4 ต.แหลมโตนด
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

47N 610381E866972N

ระยะของพืช/
การทาลาย
เพาะกล้า

หลังย้ายกล้า
จนถึงออก
ดอก
ออกดอก
จนถึงเก็บ
เกี่ยวผลผลิต

ปลายฤดูเก็บ
เกี่ยว

พื้นที่
(ไร่ )
1

ลักษณะดิน/ ศัตรู พืชทีพ่ บ
ถิ่นทีอ่ ยู่
ดินร่ วนเหนียว ไม่พบ
บริ เวณข้างเคียง
สวนยางพารา

ลักษณะการทาลาย

ระดับ
ความรุนแรง

ไม่พบการทําลาย

เชื้อรา Fusarium

พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย

2%

เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อรา Fusarium
เชื้อรา Sclerotium
เชื้อแบคทีเรี ย
ไวรัส
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อรา Fusarium
เชื้อรา Sclerotium
เชื้อแบคทีเรี ย
ไวรัส

ใบหงิก
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
ใบด่างเหลือง
ใบหงิก
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
ใบด่างเหลือง

3 % ระดับ 1-2
5%
3%
2%
5%
5 % ระดับ 2-3
8%
3%
2%
8%

353

การจัดการ/การใช้
นา้
คลุกเมล็ดพันธุ์
และใช้สารเคมี
แมนโคแซบ และ
อะบาเม็กติน / นํ้า
คลอง ตักรด

หมายเหตุ
ซื้อต้นกล้า
ปลูกวันที่ 20 มค.57
พริ กชี้หนู (พริ กชี)
ระยะปลูก 80*100 ซม.
จํานวน 1 ต้น/หลุม

ชื่ อ

GPS

นางปิ ยะวดี สุ วรรณรัตน์
184 ม. 7 ต.ชัยบุรี
อ.เมือง จ.พัทลุง

47N 621847E853485N

ระยะของพืช/
การทาลาย
เพาะกล้า

หลังย้ายกล้า
จนถึงออก
ดอก
ออกดอก
จนถึงเก็บ
เกี่ยวผลผลิต
ปลายฤดูเก็บ
เกี่ยว

พื้นที่
(ไร่ )
2

ลักษณะดิน/ ศัตรู พืชทีพ่ บ
ถิ่นทีอ่ ยู่
ดินเหนียว
ไม่พบ
ปลูกบนร่ อง
สวน บริ เวณ
ข้างเคียงนาข้าว
และปลูกมะเขือ
มะพร้าว และ
ตาลโตนด
หนอนกระทูผ้ กั
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อรา Fusarium
เชื้อรา Sclerotium
ไวรัส
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อราFusarium
เชื้อรา Sclerotium
ไวรัส
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ลักษณะการทาลาย

ระดับ
ความรุนแรง

ไม่พบการทําลาย

กัดขั้วดอก/ใบ ยอด
ใบหงิก

5 % 3-5 ตัว/ต้น
5 % ระดับ 1-2

ใบหงิก
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
ใบด่างเหลือง
ใบหงิก
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
ใบด่างเหลือง

6 % ระดับ 2-3
3%
9%
3%
8 % ระดับ 2-3
7%
15 %
8%

การจัดการ/การใช้
นา้
คลุกเมล็ดพันธุ์
และใช้สารเคมี
แมนโคแซบ และ
อะบาเม็กติน / คู
นํ้าร่ องสวน

หมายเหตุ
เพาะกล้าเอง
ปลูก 25 มค. 57
พริ กชี้หนู (พริ กชี)
ระยะปลูก 80*70 ซม.
จํานวน 1 ต้น/หลุม

มีการใช้สารไซ
เปอร์เมทริ น
และอะบาเม็กติน

พบอาการเหี่ ยวที่เกิด
จากเชื้อ Fusarium และ
Sclerotiumร่ วมกัน
เกษตรกรตัดต้นพริ ก
เนื่องจากผลผลิตราคา
ตกตํ่า

ชื่ อ
นางดา รัตนรังสี
102 ม.1 ต.พญาขัน
อ.เมือง จ.พัทลุง

GPS
47N 623172E845413N

ระยะของพืช/
การทาลาย
เพาะกล้า

หลังย้ายกล้า
จนถึงออก
ดอก
ออกดอก
จนถึงเก็บ
เกี่ยวผลผลิต

ปลายฤดูเก็บ
เกี่ยว

พื้นที่
(ไร่ )
1

ลักษณะดิน/ ศัตรู พืชทีพ่ บ
ถิ่นทีอ่ ยู่
ดินเหนียว
ไม่พบ
ปลูกบนร่ อง
สวน บริ เวณ
ข้างเคียงปลูกผัก
กล้วยและนา
ข้าว
หนอนกระทูผ้ กั
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
ดินเหนียว
ปลูกบนร่ อง
สวน บริ เวณ
ข้างเคียงปลูกผัก
กล้วยและนา
ข้าว

ลักษณะการทาลาย

ระดับ
ความรุนแรง

ไม่พบการทําลาย

กัดขั้วดอก/ใบ
ใบหงิก

3 % 1-2 ตัว/ต้น
4 % ระดับ 1-2

เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อรา Fusarium
เชื้อราSclerotium
ไวรัส
แอนแทรคโนส

ใบหงิก
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
ใบด่างเหลือง
ผลพริ กเป็ นแผล

3 % ระดับ 1-2
5%
8%
5%
20 % ระดับ 2-3

เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อราFusarium
เชื้อรา Sclerotium
ไวรัส
แอนแทรคโนส

ใบหงิก
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
ใบด่างเหลือง
ผลพริ กเป็ นแผล

8 % ระดับ 2-3
10 %
15 %
20 %
40 % ระดับ 3-4
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การจัดการ/การใช้
นา้
คลุกเมล็ดพันธุ์
และใช้สารเคมี
แมนโคแซบ และ
อะบาเม็กติน /
คลองชลประทาน
มีการใช้สารไซ
เปอร์เมทริ น
และอะบาเม็กติน

หมายเหตุ
เพาะกล้าเอง
ปลูก 9 กพ. 57
พริ กชี้หนู (พริ กชี)
ระยะปลูก 60*70 ซม.
จํานวน 1 ต้นหลุม

ชื่ อ
นางกัลยา ส่ งแสง
89 ม. 7 ต.พญาขัน
อ.เมือง จ.พัทลุง

GPS
47N 623210E846080N

ระยะของพืช/
การทาลาย
หลังย้ายกล้า
จนถึงออก
ดอก

ออกดอก
จนถึงเก็บ
เกี่ยวผลผลิต
ปลายฤดูเก็บ
เกี่ยว

พื้นที่
(ไร่ )
1

ลักษณะดิน/ ศัตรู พืชทีพ่ บ
ถิ่นทีอ่ ยู่
ดินเหนียว
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
ปลูกบนร่ อง
สวน บริ เวณ
ข้างเคียงปลูกผัก
กล้วยและนา
ข้าว
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว

ลักษณะการทาลาย
ใบหงิก

ระดับ
ความรุนแรง
2 % ระดับ 1-2

ใบหงิก

4 % ระดับ 1-2

การจัดการ/การใช้
หมายเหตุ
นา้
คูน้ าํ ร่ องสวน
ซื้อต้นกล้า
ปลูกวันที่ 2,15 มีค.57
พริ กชี้หนู (พริ กชี)
ระยะปลูก 60*50 ซม.

ไม่ใช้สารเคมี

เกษตรกรปล่อยทิ้ง
แปลงเนื่องจากพริ ก
ราคาตกตํ่า
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ตารางที่ 2 ผลการสํารวจการระบาดของศัตรู พริ ก จังหวัดพัทลุงปี 2558
ชื่ อ

GPS

นางหนูเอื้อม เมืองชุม15 47N 0617466E0861877N
ม.4 ต.ปั นแต
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ระยะของพืช/
การทาลาย
เพาะกล้า

หลังย้ายกล้า
จนถึงออก
ดอก
ออกดอก
จนถึงเก็บ
เกี่ยวผลผลิต

ปลายฤดูเก็บ
เกี่ยว

พื้นที่
(ไร่ )
1.5

ลักษณะดิน/
ศัตรู พืชทีพ่ บ
ถิ่นทีอ่ ยู่
ดินร่ วนเหนียว ไม่พบ
ปลูกบนร่ อง
สวน บริ เวณ
ข้างเคียง นาข้าว
และแปลง
มะเขือ
หนอนกระทูผ้ กั
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อรา
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อรา Fusarium
เชื้อรา Sclerotium
แอนแทรคโนส
ไวรัส
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อรา Fusarium
เชื้อรา Sclerotium
แอนแทรคโนส
ไวรัส
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ลักษณะการทาลาย

ระดับ
ความรุนแรง

ไม่พบการทําลาย

กัดขั้วดอก/ใบ
ใบหงิก
ใบจุด
ใบหงิก
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
ผลพริ กเป็ นแผล
ใบด่าง
ใบหงิก
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
ผลพริ กเป็ นแผล
ใบด่าง

3 % 1-2 ตัว/ต้น
3 % ระดับ 1-2
2 % 1-2 จุด/ใบ
10 % ระดับ 1-2
5%
3%
5 % ระดับ 1-2
5%
15 % ระดับ 2-3
8%
5%
10 % ระดับ 2-3
12 %

การจัดการ/การใช้
นา้
คลุกเมล็ดพันธุ์และ
ใช้สารเคมีแมนโค
แซบ และ อะบา
เม็กติน / คูน้ าํ รอง
สวน ตักรด
มีการใช้สารไซ
เปอร์เมทริ น
และอะบาเม็กติน
มีการใช้สารอะบา
เม็กติน และเมตา
แลคซิล

หมายเหตุ
เพาะกล้าเอง
ปลูก 1กพ. 58
พริ กขี้หนู (พริ กชี)
ระยะปลูก 140*150 ซม.
จํานวน 2 ต้น/หลุม

ช่วงเดือน มิย. พบพืช
แสดงอาการใบเหลือง
ได้รับนํ้ามากเกินไป
เนื่องจากฝนตกหนัก
และนํ้าขังในแปลง

ชื่ อ
นางขา ไชยบุญแก้ ว
46 ม.10 ต.ปั นแต
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

GPS
47N 0614286E0858359N

ระยะของพืช/
การทาลาย
เพาะกล้า

หลังย้ายกล้า
จนถึงออก
ดอก
47N 0614286E0858359N

ออกดอก
จนถึงเก็บ
เกี่ยวผลผลิต
ปลายฤดูเก็บ
เกี่ยว

พื้นที่
(ไร่ )
1

ลักษณะดิน/
ศัตรู พืชทีพ่ บ
ถิ่นทีอ่ ยู่
ดินร่ วนเหนียว ไม่พบ
ปลูกบนร่ อง
สวน ปลูกแซม
ปาล์มนํ้ามัน
บริ เวณข้างเคียง
นาข้าวและ
มะละกอ
หนอนกระทูผ้ กั
หนอนเจาะสมอฝ้าย
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อรา Fusarium
แอนแทรคโนส
ไวรัส
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อราFusarium
แอนแทรคโนส
ไวรัส
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ลักษณะการทาลาย

ระดับ
ความรุนแรง

ไม่พบการทําลาย

กัดขั้วดอก/ใบ
กัดขั้วดอก/ใบ
ใบหงิก

5 % 1-2 ตัว/ต้น
2 % 0-1 ตัว/ต้น
5 % ระดับ 1-2

ใบหงิก
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
ผลพริ กเป็ นแผล
ใบด่าง
ใบหงิก
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
ผลพริ กเป็ นแผล
ใบด่าง

5 % ระดับ 1-2
2%
3 % ระดับ 1
3%
8 % ระดับ 2-3
3%
5 % ระดับ 2-3
5%

การจัดการ/การใช้
นา้
คลุกเมล็ดพันธุ์และ
ใช้สารเคมีแมนโค
แซบ และ อะบา
เม็กติน / คูน้ าํ ร่ อง
สวน ตักรด

ใช้สารอะบาเม็ก
ติน และ อิมิดาโค
ลพริ ด และไซ
เปอร์เมทริ น

หมายเหตุ
ซื้อต้นกล้า
ปลูกวันที่ 12มค.58พริ ก
พริ กขี้หนู (พริ กชี)
ปลูกแซมปาล์ม
ระยะปลูก 100* 120ซม.
จํานวน 2 ต้น/หลุม

ชื่ อ
นายสวัสดิ์ หนูช่วย
102 ม. 10 ต.ปั นแต
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

GPS
47N 0614434E0858364N

ระยะของพืช/
การทาลาย
เพาะกล้า

หลังย้ายกล้า
จนถึงออก
ดอก
ออกดอก
จนถึงเก็บ
เกี่ยวผลผลิต
ปลายฤดูเก็บ
เกี่ยว

พื้นที่
(ไร่ )
1

ลักษณะดิน/
ศัตรู พืชทีพ่ บ
ถิ่นทีอ่ ยู่
ดินร่ วนเหนียว ไม่พบ
ปลูกบนร่ อง
สวน ปลูกแซม
ปาล์มนํ้ามัน
บริ เวณข้างเคียง
นาข้าว
หนอนกระทูผ้ กั
หนอนเจาะสมอฝ้าย
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อรา Fusarium
แอนแทรคโนส
ไวรัส
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อรา Fusarium
แอนแทรคโนส
ไวรัส
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ลักษณะการทาลาย

ระดับ
ความรุนแรง

ไม่พบการทําลาย

กัดขั้วดอก/ใบ
กัดขั้วดอก/ใบ
ใบหงิก

5 % 1-2 ตัว/ต้น
2 % 0-1 ตัว/ต้น
5 % ระดับ 1-2

ใบหงิก
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
ผลพริ กเป็ นแผล
ใบด่าง
ใบหงิก
พืชเหี่ ยวยืนต้นตาย
ผลพริ กเป็ นแผล
ใบด่าง

5 % ระดับ 1-2
2%
3 % ระดับ 1
3%
8 % ระดับ 2-3
3%
6 % ระดับ 2-3
5%

การจัดการ/การใช้
นา้
คลุกเมล็ดพันธุ์และ
ใช้สารเคมีแมนโค
แซบ และ อะบา
เม็กติน / คูน้ าํ ร่ อง
สวน ตักรด
ใช้สารอะบาเม็ก
ติน และ อิมิดาโค
ลพริ ด และไซ
เปอร์เมทริ น

หมายเหตุ
ซื้อต้นกล้า
ปลูกวันที่ 12มค.58พริ ก
พริ กฃี้หนู (พริ กชี)
ปลูกแซมปาล์ม
ระยะปลูก 100* 120ซม.
จํานวน 2 ต้น/หลุม

ชื่ อ
นางวรรณา คงนวล
17 ม. 10 ต.ปันแต
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

GPS
47N 0613760E0859672N

ระยะของพืช/
การทาลาย
เพาะกล้า

พื้นที่
(ไร่ )
1

ลักษณะดิน/
ถิ่นทีอ่ ยู่

ศัตรู พืชทีพ่ บ

ดินร่ วนเหนียว
ไม่พบ
ปลูกในพื้นที่ราบ
บริ เวณข้างเคียง
สวนยางพารา
และแปลง
ถัว่ ฝักยาว

ลักษณะการทาลาย

ระดับ
ความรุนแรง

ไม่พบการทําลาย

การจัดการ/การใช้
นา้
คลุกเมล็ดพันธุ์และ
ใช้สารเคมีแมนโค
แซบ และ อะบา
เม็กติน / ใช้สาย
ยางรดจากบ้าน

หลังย้ายกล้า
จนถึงออกดอก

หนอนกระทูผ้ กั
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว

กัดขั้วดอก/ใบ
ใบหงิก

3 % 1-2 ตัว/ต้น
3 % ระดับ 1-2

ใช้สารเคมีแมนโค
แซบ และ อิมิดาโค
ลพริ ด

ออกดอกจนถึง
เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อรา Fusarium
เชื้อรา Sclerotium
เชื้อแบคทีเรี ย
ไวรัส
แอนแทรคโนส
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อราFusarium
เชื้อรา Sclerotium
เชื้อแบคทีเรี ย
ไวรัส
แอนแทรคโนส

ใบหงิก
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย
ใบด่างเหลือง
ผลพริ กเป็ นแผล
ใบหงิก
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย
ใบด่างเหลือง
ผลพริ กเป็ นแผล

5% ระดับ 1-2
10 %
5%
2%
8%
5 % ระดับ 1-2
15% ระดับ 2-3
12 %
10 %
4%
15 %
15 % ระดับ 3-4

ใช้สารเคมีแมนโค
แซบ และ อิมิดาโค
ลพริ ดฟลูเบนไดอะ
ไมด์ โพรพาโม
คาร์บ ไฮโดรคลอ
ไรด์ (พรี วเิ คอร์ เอ็น)

ปลายฤดูเก็บ
เกี่ยว
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หมายเหตุ
เพาะต้นกล้าเอง
ปลูกวันที
พริ กขี้หนู (พริ กชี)
ปลูกแถวเดี่ยว
ระยะต้น 60 ซม.
จํานวน 1 ต้น/หลุม

ชื่ อ
นายอนาคต ศรีรักษา
130 ม.10 ต.พญาขัน
อ.เมือง จ.พัทลุง

GPS
47N 0623473E0845505N

ระยะของพืช/
การทาลาย
เพาะกล้า

หลังย้ายกล้า
จนถึงออกดอก
47N 0623473E0845505N

ออกดอกจนถึง
เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

ปลายฤดูเก็บ
เกี่ยว

พื้นที่
(ไร่ )
1

ลักษณะดิน/
ถิ่นทีอ่ ยู่

ศัตรู พืชทีพ่ บ

ดินเหนียว
ไม่พบ
ปลูกในพื้นที่ราบ
บริ เวณข้างเคียง
ปลูกผัก กล้วย
และนาข้าว
หนอนกระทูผ้ กั
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อรา Fusarium
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อรา Fusarium
เชื้อรา Sclerotium
เชื้อแบคทีเรี ย
ไวรัส
แอนแทรคโนส
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อราFusarium
เชื้อรา Sclerotium
เชื้อแบคทีเรี ย
ไวรัส
แอนแทรคโนส
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ลักษณะการทาลาย

ระดับ
ความรุนแรง

ไม่พบการทําลาย

กัดขั้วดอก/ใบ
ใบหงิก
เหี่ยวยืนต้นตาย
ใบหงิก
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย
ใบด่างเหลือง
ผลพริ กเป็ นแผล
ใบหงิก
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย
ใบด่างเหลือง
ผลพริ กเป็ นแผล

3 % 1-2 ตัว/ต้น
4 % ระดับ 1-2
2%
5 % ระดับ 1-2
12 %
8%
5%
15 %
20 % ระดับ 2-3-4
13 % ระดับ 1-2
15 %
12 %
7%
25 %
30 % ระดับ 3-4-5

การจัดการ/การใช้
นา้
คลุกเมล็ดพันธุ์และ
ใช้สารเคมีแมนโค
แซบ และ อะบาเม็ก
ติน /คลอง
ชลประทาน
มีการใช้สารไซเปอร์
เมทริ น และอะบา
เม็กติน

หมายเหตุ
เพาะกล้าเอง
ปลูก
พริ กขี้หนู (พริ กชี)
ระยะปลูก 50*60 ซม.
จํานวน 1 ต้นหลุม

ชื่ อ
นายวิชาญ เรื องสวัสดิ์
ต.พญาขัน อ.เมือง
จ.พัทลุง

GPS
47N 0622960E0845784N

ระยะของพืช/
การทาลาย
เพาะกล้า

หลังย้ายกล้า
จนถึงออกดอก
ออกดอกจนถึง
เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

ปลายฤดูเก็บ
เกี่ยว

พื้นที่
(ไร่ )
1.5

ลักษณะดิน/
ถิ่นทีอ่ ยู่

ศัตรู พืชทีพ่ บ

ดินเหนียว
ไม่พบ
ปลูกบนร่ องสวน
บริ เวณข้างเคียง
ปลูกดาวเรื อง ผัก
ข้าวโพดและนา
ข้าว
หนอนกระทูผ้ กั
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อรา Fusarium
เชื้อรา Sclerotium
เชื้อแบคทีเรี ย
ไวรัส
แอนแทรคโนส
เพลี้ยไฟ/อ่อน ไรขาว
เชื้อรา Fusarium
เชื้อรา Sclerotium
เชื้อแบคทีเรี ย
ไวรัส
แอนแทรคโนส
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ลักษณะการทาลาย

ระดับ
ความรุนแรง

ไม่พบการทําลาย

การจัดการ/การใช้
นา้
คลุกเมล็ดพันธุ์และ
ใช้สารเคมีแมนโค
แซบ และ อะบาเม็ก
ติน / คูน้ าํ ร่ องสวน
ตักรด

กัดขั้วดอก/ใบ
ใบหงิก

3 % 1-2 ตัว/ต้น
3 % ระดับ 1-2

ใบหงิก
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย
ใบด่างเหลือง
ผลพริ กเป็ นแผล
ใบหงิก
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย
พืชเหี่ยวยืนต้นตาย
ใบด่างเหลือง
ผลพริ กเป็ นแผล

5 % ระดับ 1-2
8%
7%
4%
10 %
15 % ระดับ 2-3
8 % ระดับ 2-3
10 %
8%
5%
20 %
25 % ระดับ 2-3

หมายเหตุ
เพาะต้นกล้าเอง
ปลูกวันที่
พริ กขี้หนู (พริ กชี)
ระยะปลูก 75*75 ซม.
จํานวน 1 ต้นหลุม

เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความรุ นแรงในการระบาดของศัตรู พริ ก ในปี 2557-2558 ใน 2 พื้นที่ คือ อําเภอ
เมือง และอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่าการระบาดของศัตรู พริ กในพื้นที่ อําเภอเมืองมีระดับความรุ นแรง
ในการระบาดของศัตรู พริ กสู งกว่าในพื้นที่ อําเภอควนขนุน โดยพบการระบาดของเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อนไรขาว
หนอนกระทูผ้ กั หนอนเจาะสมอฝ้าย โรคเหี่ ยวเหลือง (Fusarium sp.) โรครากเน่าและโคนเน่า (Sclerotiumsp. )
อาการใบด่างจากเชื้ อไวรัส ใบจุดตากบ ใบจุดจากเชื้ อแบคทีเรี ย และ โรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum sp.)
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากพื้นที่ปลูกพริ กใน อําเภอเมือง เป็ นพื้นที่ปลูกพริ กเดิม ที่ปลูกต่อเนื่ องกันมาทุกปี ทําให้เกิ ด
การสะสมของโรคและแมลง และพบการทําลายร่ วมกันระหว่าง เชื้อ Fusarium sp. และ Sclerotium sp. ส่ งผลให้
พืชแสดงอาการรุ นแรง ในขณะที่ พ้ืนที่ ปลูกพริ กในอําเภอควนขนุ น มีการปลูกพืชหมุนเวียนสลับกันระหว่าง
พริ ก และพืชชนิ ดอื่น นอกจากนี้ บางแปลงในพื้นที่ อําเภอควนขนุน ยังเป็ นพื้นที่ใหม่ที่ไม่เคยปลูกพริ กมาก่อน
ทําให้การระบาดของศัตรู นอ้ ย ระยะปลูกเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ ส่งผลต่อการแพร่ ระบาดของโรค โดยพบว่าใน
พื้นที่ อําเภอเมือง มีการปลูกระยะชิ ด โดยมีระยะการปลูก 50 x 60, 60 x 70 และ 75 x 75 ซม. ซึ่ งเป็ นระยะที่ชิด
กว่าการปลูกในพื้นที่ อําเภอควนขนุน ซึ่ งมีระยะปลูก 80 x 100 และ 100 x 120 ซม. ซึ่ งการปลูกระยะชิ ดส่ งผล
ให้ความชื้ นในทรงพุ่มสู ง เหมาะสมกับการแพร่ ระบาดของโรคซึ่ งการเขตกรรมเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งมีผลต่อการ
แพร่ ระบาดของศัตรู พืช
เมื่ อพิ จารณาถึงพันธุ์พริ กจะพบว่าพันธุ์พริ กที่ แตกต่ างกัน จะมี ชนิ ด และความรุ นแรงในการแพร่
ระบาดของศัตรู พืชที่ ต่างกัน ซึ่ งในพื้นที่ อําเภอควนขนุ น มีการปลูกพริ ก 2 พันธุ์ คื อ พริ กขี้ หนู (พันธุ์พริ กชี )
และ พริ กชี้ฟ้า โดยพบว่าพริ กขี้หนู (พันธุ์พริ กชี) มีระดับความรุ นแรงในการแพร่ ระบาดของเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน
และอาการใบด่างจากเชื้อไวรัสมากกว่าพริ กชี้ฟ้า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพริ กแต่ละสายพันธุ์มีการสะสมธาตุอาหาร
ไม่เท่ากัน ทําให้การดึงดูดแมลงศัตรู พืชต่างกัน สอดคล้องกับรายงานของ Zhou และ Carter (2007) ซึ่ งรายงาน
ว่าปริ มาณไนโตรเจนสะสมในใบของพริ กมีผลต่อการเจริ ญเติ บโตและขยายพันธุ์ของเพลี้ยอ่อน นอกจากนี้ วิ
กันดา (2557) รายงานว่าสี ของใบพริ กมีผลต่ อการดึ งดู ดเพลี้ ยอ่อน โดยเพลี้ ยอ่อนจะดึ งดูดต่ อพริ กที่ สีใบมีค่า
ความสว่างสู ง และมีระดับความเข้มของสี เหลืองมาก
เมื่อพิจารณาถึงเปอร์ เซ็นต์และระดับความรุ นแรงในการเกิดโรคแอนแทรคโนสในพื้นที่ อาํ เภอควน
ขนุน พบว่าพันธุ์พริ กที่ต่างกันจะมีระดับความรุ นแรงในการเกิดโรคที่ต่างกัน โดยพบว่าพริ กชี้ ฟ้ามีระดับความ
รุ นแรงในการเกิดโรคแอนแทรคโนสสู งกว่าพริ กขี้หนู (พันธุ์พริ กชี) สอดคล้องกับรายงานของสมศิริ (2521) ซึ่ ง
ได้รายงานไว้ว่า เชื้ อรา Colletotrichum gloeosporioides เป็ นโรคอย่างรุ นแรงในพริ กยักษ์ แสดงอาการปาน
กลางกับพริ กชี้ ฟ้า และพริ กเหลือง และเป็ นโรคน้อยที่ สุดกับพริ กขี้หนู ส่ วนเชื้ อรา C. capsici เป็ นโรคอย่าง
รุ นแรงกับพริ กหยวก และพริ กเหลือง แสดงอาการปานกลางกับพริ กชี้ ฟ้า และเป็ นโรคน้อยที่ สุดกับพริ กขี้ หนู
นอกจากนี้ ยงั พบความรุ นแรงในการระบาดของโรคแอนแทรคโนสในผลพริ กที่สุกมากกว่าพริ กที่มีสีเขียว ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Adikaramet al.(1982) ได้รายงานไว้ว่า เชื่ อสาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริ กมีการเข้าทําลายแบบ
แฝงในผลพริ กสี เขียวที่ยงั ไม่สุก โดยสปอร์ของเชื้อราหลังจากงอกบนผิวพริ ก จะสร้าง appressorium แล้วเชื้ อจะ
หยุด การเจริ ญ จนกระทั่ง ผลพริ ก เริ่ ม สุ ก เชื้ อ ราสามารถเจริ ญ ต่ อไปได้ ทั้งนี้ เนื่ อ งมาจากผลพริ กสร้ า งสาร
phytoalexin ซึ่ งเป็ นพิษต่อเชื้ อรา คือ capsicannol ซึ่ งความเข้มข้นของสาร capsicannol ในผลสุ กตํ่ากว่าผลที่ไม่
สุ ก เมื่อผลสุ กมากขึ้ นระดับความเข้มข้นของสาร capsicannol ลดลง จนไม่เพียงพอต่อการยับยั้งการเจริ ญของ
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เชื้อรา ส่ งผลให้พริ กแสดงอาการของโรคมากขึ้น โดยในแต่ละช่วงระยะการเจริ ญเติบโต ระดับความรุ นแรงใน
การเกิดโรคจะต่างกัน โดยพบว่าในช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวจะพบปั ญหาการระบาดของโรคแอนแทรคโนสมาก
ที่สุด ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากในช่วงแรกเกษตรกรมีการบํารุ งรักษาต้นพริ ก ทําให้ความอุดมสมบูรณ์สูงเชื้ อราเข้า
ทําลายได้นอ้ ย ในช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวเกษตรกรขาดการดูแลรักษา โดยเฉพาะการใส่ ปุ๋ยทําให้พืชขาดความอุดม
สมบู รณ์ ส่ งผลให้เชื้ อเข้าทําลายได้ง่ายนอกจากนี้ ช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเข้า
ทําลายของเชื้ อ ซึ่ งศักดิ์ (2537) ได้รายงานไว้ว่า เชื้ อรา C capsici เจริ ญเติบโตได้ดี และเข้าทําลายพืชได้มาก
ในช่วงอุณหภูมิ 28 – 30 องศาเซลเซี ยส ความชื้ นสัมพัทธ์ 95 % ขึ้นไป หากมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน โรคจะ
พัฒนาอาการได้อย่างรวดเร็ วประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของต้นพริ กลดลง หากพิจารณาจากสภาพข้อมูล
อากาศในช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว (สิ งหาคม-กันยายน) เริ่ มเข้าสู่ ช่วงหน้าฝนของภาคใต้ (ภาพที่ 1) ซึ่ งมีความชื้ น
สัมพัทธ์เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของเชื้อ
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ภาพที่ 1 ปริ มาณและการกระจายของฝนเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 1980- 2013 ในภาคใต้ฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก
ที่มา : วลัยพร, 2557

การศึกษาช่วงเวลาในการระบาดของแมลงวันผลไม้ และเพลี้ยไฟ โดยการติดกับดักกาวเหนี ยว พบว่า
ปริ มาณของแมลงวันผลไม้พบมากที่ สุดในช่ วงเดื อนมิถุนายน ทั้ง 2 ปี ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุเนื่ องมาจากช่ วงเวลา
ดังกล่าวเป็ นช่ วงที่ พริ กเริ่ มสุ กและเก็บผลผลิตได้ ประกอบกับสภาพแวดล้อมในช่ วงดังกล่าว มีอุณหภูมิ และ
ความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโต หลังจากนั้นปริ มาณของแมลงวันผลไม้จะค่อย ๆ ลดลง (ภาพที่
2 และ 3 ) อาจเป็ นเพราะเกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการป้ องกันกําจัด ในขณะที่การระบาดของเพลี้ยไฟพบ
มากในช่ วงเดื อนเมษายน และพฤษภาคม อาจเนื่ องจากมาจากในช่ วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงที่ พริ กแตกใบอ่อน
และเป็ นช่วงฤดูร้อนของภาคใต้ฝั่งตะวันออก เหมาะสมต่อการเจริ ญของเพลี้ยไฟ หลังจากนั้นจะค่อย ๆ ลดลง
(ภาพที่ 4) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลังจากที่เกษตรกรพบการระบาดของเพลี้ยไฟ เกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการ
ป้องกันกําจัด
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ภาพที่ 2 จํานวนประชากรแมลงวันผลไม้ Bactrocera sp. ในแปลงปลูกพริ กที่พบในกับดักกาวเหนียว ปี 2557

ภาพที่ 3 จํานวนประชากรแมลงวันผลไม้ Bactrocera sp. ในแปลงปลูกพริ กที่พบในกับดักกาวเหนียว ปี 2558
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ภาพที่ 4 จํานวนประชากรเพลี้ยไฟ Scirtothrips sp. ในแปลงปลูกพริ กที่พบในกับดักกาวเหนี ยว ปี 2558
จากการสํ า รวจครั้ งนี้ จะพบว่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเกิ ด โรครากเน่ า โคนเน่ า ของพริ กที่ เ กิ ด จากเชื้ อ
Sclerotiumและโรคเหี่ ยวเหลืองที่เกิดจาก Fusarium จะพบเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นเรื่ อยๆ ในแต่ละระยะของพืช ทั้งนี้
อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากเชื้อรา Sclerotium และ เชื้อรา Fusarium เป็ นเชื้อราที่อยูใ่ นดิน การจัดการโรคพืชที่เกิด
จากเชื้อราในดินมีขอ้ จํากัดค่อนข้างมาก ทําให้เปอร์ เซ็นต์การแพร่ ระบาดเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ประกอบกับการจัดการ
ของเกษตรกรที่นิยมถอนต้นที่ เป็ นโรคทิ้งในแปลง และในช่ วงฤดูฝนซึ่ งมีน้ าํ มากทําให้โรคแพร่ ระบาดได้มาก
ขึ้น นอกจากนี้โรคแอนแทรคโนสซึ่ งเป็ นโรคที่สาํ คัญในพริ กก็มีเปอร์ เซ็นต์ และระดับความรุ นแรงของโรคเพิ่ม
มากขึ้นไปในทิศทางเดียวกันตามช่วงระยะการปลูกของพืช ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจากเกษตรกรไม่นิยมเก็บผลพริ กที่
เป็ นโรคทิ้งนอกแปลง เนื่ องจากขาดแคลนแรงงาน ส่ งผลให้การระบาดของโรคแอนแทรคโนสรุ นแรงมากขึ้ น
ประกอบกับสภาพอากาศที่ มีฝนตกและความชื้ นสัมพัทธ์สูง เหมาะสมกับการแพร่ ระบาดของโรค สอดคล้อง
กับรายงานของ สหรัตถ์ (2553) ซึ่ งได้กล่าวว่า อุณหภูมิเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่สาํ คัญ เช่น การระบาดของโรครา
แป้ง มักระบาดในอุณหภูมิต่าํ นอกจากนี้ระยะการเจริ ญเติบโตของพืชก็เป็ นตัวกระตุน้ ให้ศตั รู พืชแต่ละชนิ ดเข้า
ทําลาย ระยะปลูก การปลูกพื ชที่ ชิดเกิ ดไป สภาพพื้ นที่ ปลูก ความอุดมสมบู รณ์ ข องดิ นที่ แตกต่ า งกัน มี ผ ล
โดยตรงต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ถ้าพืชอ่อนแอจะง่ายต่อการเข้าทําลายของศัตรู พืช นอกจากนี้ ศตั รู ธรรมชาติ
ตัวหํ้า ตัวเบียน และการจัดการของเกษตรกรเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่สาํ คัญที่มีผลต่อการระบาด เช่น การใส่ ปุ๋ย การ
ใส่ ปุ๋ยไนโตรเจนมากในระยะกล้าทําให้ศตั รู พืชเข้าทําลาย
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ศัตรู ธรรมชาติที่พบในแปลงเกษตรกรที่ปลูกพริกในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง
ด้วงเต่าตัวหํ้า แมลงวันขายาว แมงมุม แมลงวันหัวบุบ แมลงหางหนีบ ด้วงก้นกระดก
วัชพืชที่พบในแปลงเกษตรกรที่ปลูกพริกในพื้นที่ อาเภอควนขนุน และ อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
หญ้าตี นนก (Digitariaciliaris (Retz.) Koel.) สาบม่วง (Praxelisclematidea R.M King) ผักโขม
(Amaranthus lividus) ผักเสี้ ยนผี (Cleome viscosa Linn.) หญ้าตีนกา (Eleusineindica (L.) Gaertn.) หญ้า
ละออง (Vernoniacinerea Less) หญ้าแพรก (Cynodondactylon(L.) Pers.) นํ้านมราชสี ห์ (Euphorbia hirta L.)
หญ้าชันกาด (Panicumrepens) เซ่งใบมนMelochiacarchorifoliaL.) ลูกใต้ใบ (phyllanthusamarusSchum&Thonn.) ไมยราบ
(Mimosa piga L.) บานไม่รู้โรยป่ าป่ า (Gomphrenacelosioides Mart.)

ภาพที่ 5 ตัวอย่างปัญหาศัตรู พริ กที่พบในแปลง จังหวัดพัทลุง
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สรุ ปผลการทดลอง
การศึกษาการระบาดของศัตรู พริ กในพื้นที่ อําเภอเมือง และ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่าในแต่
ละช่วงเจริ ญเติบโตของพริ ก ตั้งแต่เพาะกล้า หลังย้ายกล้าถึงออกดอก ออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยว และปลายฤดูเก็บ
เกี่ ยว พบการระบาดของศัตรู พริ กในแต่ละช่ วงการเจริ ญเติ บโตของพืชต่างกัน และระดับความรุ นแรงในการ
ระบาดของศัตรู พริ กต่างกัน โดยในช่ วงปลายฤดูเก็บเกี่ ยวพบศัตรู พืชมากที่ สุด โดยพบว่าในพื้นที่ อําเภอเมือง
ระดับความรุ นแรงในการระบาดของศัตรู พริ กมากกว่าในพื้นที่ อําเภอควนขนุน โดยพบการระบาดของเพลี้ยไฟ
เพลี้ ยอ่ อ น ไรขาว หนอนกระทู ้ผกั หนอนเจาะสมอฝ้ า ย โรคเหี่ ยวเหลื อง (Fusarium sp.) โรคเหี่ ย วเขี ย ว
(Ralstonia sp.) โรครากเน่าและโคนเน่า (Sclerotiumsp.) อาการใบด่างจากเชื้อไวรัส ใบจุดตากบ และโรคแอน
แทรคโนส (Colletotrichum sp.) ในช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวจะพบปัญหาการระบาดของโรคแอนแทรคโนสในทุก
พื้นที่ และพบว่าพริ กชี้ ฟ้าอ่อนแอต่อโรคแอนแทรคโนสมากกว่าพริ กขี้หนู (พันธุ์พริ กชี ) นอกจากนี้ ยงั พบการ
ทําลายร่ วมกันระหว่างเชื้ อ Fusarium sp. และ Sclerotium sp. ส่ งผลให้เปอร์ เซ็นต์การตายของพริ กสู ง
การศึกษาช่วงเวลาการระบาดของแมลงวันผลไม้ (Bactrocera sp.) และเพลี้ยไฟ พบว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน
พบการระบาดของแมลงวันผลไม้มากที่สุด และในช่วงเดื อนเมษายนและพฤษภาคม พบการระบาดของเพลี้ย
ไฟมากที่สุด อย่างไรก็ตามสภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชื้ นสัมพัทธ์ก็เป็ นอีกปั จจัยที่มีผลต่อความรุ นแรงในการ
ระบาดของศัตรู พืช ระยะการเจริ ญเติ บโตของพืชก็เป็ นตัวกระตุน้ ให้ศตั รู พืชแต่ละชนิ ดเข้าทําลาย ระยะปลูก
สภาพพื้นที่ปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ศัตรู ธรรมชาติ ตัวหํ้า
ตัวเบียน นอกจากนี้ การจัดการของเกษตรกรเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่สาํ คัญที่มีผลต่อการระบาด เช่น การใส่ ปุ๋ย การ
ใส่ ปุ๋ยไนโตรเจนมากในระยะกล้าทําให้ตน้ พริ กอ่อนแอต่อการเข้าทําลายของศัตรู พืช
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