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บทคัดยอ 
  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิด
ของแมลงที่มีประโยชนบริเวณแปลงนาขาวอินทรีย   ของนายสวาสดิ์  
พุทธรรมา เกษตรกรตนแบบ แหงบานหวยชัน ตําบลศิลา อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน ทําการศึกษาระหวางวันที่ 1-30 เมษายน 
พ.ศ.  2553 เก็บขอมูลชนิดของแมลง หนาที่ของแมลง  โดยการ
สํารวจ  สังเกต และสัมภาษณ  วิเคราะหหาความหลากชนิดของ
แมลงเพื่อหาความสัมพันธระหวางชนิดของแมลงในแปลงนาขาว
อินทรีย และสัดสวนแมลงที่มีประโยชน แมลงที่เปนศัตรูขาว และ
แมลงทั้งที่มีประโยชนและที่เปนศัตรูขาว  
 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว า ช นิ ด แ ม ล ง ที่ มี ป ร ะ โ ย ช น                
ในแปลงนาขาวอินทรีย จํานวนทั้งส้ิน 12 วงศ 18 ชนิด แมลงที่มี
ประโยชนพบ 14 ชนิด 9 วงศ 503 ตัว แมลงชนิดที่มีประโยชนและ 
มีจํานวนมากที่สุด ไดแก แมลงเตาทอง 35 ตัว แมงมุมเข้ียวยาว21 
ตัว แมลงปอเข็ม 13 ตัว ตามลําดับ แมลงที่พบจํานวนมากที่สุด 
ไดแก เพลี้ยจักจ่ัน จํานวน 306 ตัว รองลงมา  คือ เพลี้ยกระโดดหลัง
ขาว จํานวน 83  ตัว และแมลงเตาทอง 53  ตัวตามลําดับ ชนิดแมลง
ที่มีประโยชน (ตัวห้ํา) ที่หลากชนิด ไดแก ดวงดิน ดวงเตา ตั๊กแตน
ขาวเล็ก ตั๊กแตนตําขาว ตั๊กแตนหนวดยาว มดดํา เตาทอง แมงมุม
เล็ก แมงมุมเข้ียวยาว และแมลงปอ ผลการวิเคราะหขอมูลความ
หลากชนิดในแปลงเกษตรอินทรีย บงชี้วา ความหลากชนิดของแมลง
ที่มีประโยชนในแปลงนาขาวอินทรีย ไดแก ดวงดิน ตั๊กแตนตําขาว 
ดวงเตาทองแมลงปอ แมงมุม ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งสามารถ
ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกการวางแผนดาน
เกษตรอินทรียได 
 
คําสําคัญ :  ความหลากชนิด, แมลงในแปลงนา, เกษตรอินทรีย 
 
1. บทนํา 

แมล ง เ ป น สั ต ว ที่ มี จํ า น วนช นิดมากที่ สุ ด ใ น โ ลก       
สามารถอาศั ยอยู ไ ด ทุ กแห งบนโลก  และ มีบทบาทสํ าคัญ              
ในระบบนิเวศ ทั้งในน้ําและบนบก มีความหลากหลายทั้งรูปราง    
และการดํารงชีวิต  มีการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี  
แมลงมีทั้งที่มีประโยชน ที่เปนศัตรูขาว และทั้งมีประโยชนและเปน
ศัตรูขาวแมลงพวกที่เปนศัตรูพืชจะทําลายเครื่องใชตางๆ หรือนําโรค
มาสูคน และสัตว ประโยชนของแมลง ไดแก ชวยผสมเกสรพืชทําให
เพิ่มผลผลิต ใหผลิตภัณฑธรรมชาติที่เปนแมลงศัตรูธรรมชาติไป
ทําลายแมลงศัตรูขาวโดยไมตองใชสารเคมีในการปองกันกําจัด
ศัตรูพืช แมลงบางพวกสามารถใชเปนตัวชี้วัดความสมบูรณ หรือ
ความเสื่อมโทรมของส่ิงแวดลอมได1  

ในการปลูกขาวมักมีปญหาเรื่องแมลงที่เปนศัตรูขาว เชน 
เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลที่ดูดเจาะทอนํ้าเลี้ยงและทําใหขาวไหมเปน   
สีนํ้าตาลและตาย ทําใหเกษตรกรตองหาสารเคมีฉีดยากําจัด เพิ่ม
มากข้ึน หากไมสามารถควบคุมไดทําใหขาดทุนซ่ึงการเกษตรแบบใช
สารเคมี มุงเนนดานการเพิ่มผลผลิตดวยสารอาหารที่เปนธาตุหลัก 
N-P-K ใหไดตามความตองการตลาด และมุงกําจัดศัตรูพืชดวย
สารเคมี เพื่อใหไดปริมาณและคุณภาพและทันตามเวลาที่กําหนด 
ไมไดคํานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบใน
อนาคต เน่ืองจากสารเคมีที่ตกคาง สงผลกระทบ ตอสุขภาพของ
เกษตรกรผูใช ส่ิงมีชีวิตพืชพันธุ การดื้อยาของแมลงและสงผลระยะ
ยาวตอดิน นํ้า และระบบนิเวศ   

เกษตรอินทรีย (Organic Agriculture) คือ ระบบเกษตร   
ที่คํานึงถึงการจัดการสรางความสมดุลของธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ใชหลักการสรางความสมดุลผสมผสานเกื้อกูล ซ่ึงกันและกัน  
หลีกเลี่ยงสารเคมีที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศของแปลงนาขาว    
ดวยหลักทางชีวภาพ เปนการฟนฟูบํารุงดิน และเติมสารอาหาร    
ในดิน โดยนําส่ิงที่เหลือใชจากพืชและสัตวมาใชปรับปรุงบํารุงดิน 
และโครงสรางของดินใหเกิดความสมบูรณ  ตนขาวจะแข็งแรง       
มีภูมิตานทานตามธรรมชาติ เพราะไดรับสารอาหารตามธรรมชาติ
แบบคอยเปนคอยไป  สวนปญหาจากแมลงที่กัดกินนํ้า เลี้ยง        
และแพร โรคแกตนขาว  เกษตรกรใชหลักความหลากหลาย         
ทางชีวภาพควบคุมแทนสารเคมี โดยเชื่อวาแมลงในธรรมชาติ
สามารถควบคุมซ่ึงกันและกันแทนการใชสารเคมี ไปกําจัดแมลง
ประเภทเพลี้ยและแมลงที่เปนศัตรูอื่นๆ 

นายสวาสดิ์ พุทธรรมา ผู นําหลักการเกษตรอินทรีย      
มาใช และศึกษาวิธีการตางๆ มาใชผสมผสานอยางกลมกลืน       
และเขาใจธรรมชาติของวงจรชีวิตขาวและศัตรูขาวในแปลงนา              
ประสบความสําเร็จและเปนที่ยอมรับทั้งในระดับจังหวัดขอนแกน  
และระดับประเทศ องคความรูที่เกิดจากการทดลองเรียนรู คนหา 
และแลกเปลี่ยนปรับใชจึงพบแนวทางที่เหมาะสม  

ผู ศึ กษ า จึ ง สน ใ จศึ กษ าชนิ ด แมล งที่ มี ป ร ะ โ ยชน            
ในแปลงนาขาวอินทรีย ที่ใชแนวทางในการบริหารจัดการแบบ
ผสมผสาน ทั้งใชปุยชีวภาพที่ไดจากสารอินทรีย และการใชสมุนไพร
พื้นบานที่นํามาใชในการกําจัดศัตรูพืช 

 
2. วิธีการศึกษา 
  1. สํารวจพื้นที่ศึกษา กําหนดขอบเขตในแปลงนาขาว
อินทรีย 
 2. วัดบริเวณที่สํารวจ ประมาณ 1 ไร 
 3. กําหนดบริเวณที่จะเก็บตัวอยางแมลงทั่วแปลง โดยวิธี
สุมแบบเจาะจง จํานวน 3 จุด (หัวแปลง กลางแปลง และทายแปลง) 



 4. ใชตาขายตักแมลง (ดังแสดงในรูปที่ 1) บันทึกชนิด 
จํานวนของแมลงที่พบ และบันทึกภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
                         รูปท่ี 1  ตักแมลงโดยใชตาขายตักแมลง      
 
3. ผลการศึกษา 
 การศึกษาความหลากชนิดของแมลงที่ มีประโยชน       
ในแปลงนาขาวอินทรีย พบวา  

1. ความหลากชนิดของแมลงที่มีประโยชนในแปลงนาขาว
อินทรีย แมลงที่พบ มีจํานวน 12 วงศ 18 ชนิด แมลงที่พบมีจํานวน
มากที่สุดและมีความหนาแนนตอตารางเมตรมากที่สุด คือ เพลี้ย โดย
เพลี้ยชนิดที่พบมากที่สุด คือ เพลี้ยจักจ่ัน จํานวน 306 ตัวรองลงมา 
คือ เพลี้ยกระโดดหลังขาว จํานวน 83 ตัว แมลงที่พบนอยที่สุด 
ไดแก ดวงดิน ผีเส้ือหนอนปลอก และแมลงปอยักษ ดังแสดงใน 
รูปที่ 2 - 5 
 
 
            
                                        
 
 
 
 รูปท่ี 2 ตัวอยางแมลงบริเวณ         รูปท่ี 3 ตัวอยางแมลงบริเวณ 
          หัวแปลงนาขาว                                กลางแปลงนาขาว    
               
 
 
 
 
 
 
 
         รูปท่ี 4 ตัวอยางแมลงบริเวณทายปลายแปลงนาขาว 
 
   
 
        
 
 
 
 

รูปท่ี 5  ตัวอยางแมลงที่ตักไดในแปลงนาขาว 

2. ความหลากชนิดของแมลงที่มีประโยชนในแปลงนาขาว
อินทรีย พบวา มีแมลงที่มีประโยชน (ตัวห้ํา) จํานวน 14 ชนิด แมลง
ที่เปนศัตรูขาวจํานวน 10 ชนิด และแมลงที่เปนทั้งประโยชนและเปน
ศัตรูขาวจํานวน 6 ชนิด  

3. การประยุกตใชผลการศึกษาในการจัดการเรียน     
การสอนดวยการใชนวัตกรรมชุดนักวิ จัยนอยตรวจสอบแมลง        
ในแปลงนาขาวอินทรีย เร่ืองความหลากหลาย ทางชีวภาพ กลุม
สาระเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา มีความ
สอดคลองกับสาระที่ 2 ชีวิตและส่ิงแวดลอม  และสาระที่ 8 ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 
4. สรุปผลและวิจารณผลการศึกษา 

ผลการศึกษาความหลากชนิดของแมลงที่มีประโยชน     
ในแปลงนาขาวอินทรีย สามารถสรุปผลการศึกษา ไดดังน้ี คือ พบ
แมลงจํานวน 12 วงศ 18 ชนิด ชนิดแมลงที่พบมากที่สุด คือ เพลี้ย
จํานวน 2 ชนิด 2 วงศ คือ วงศ CICADELLIDAE ของเพลี้ยจักจ่ัน 
และวงศ DELPHACIDAE ของเพลี้ยกระโดดหลังขาว แมลงที่มี
ป ร ะ โ ย ช น ที่ พ บ ม า ก ที่ สุ ด  ไ ด แ ก  แ ม ล ง เ ต า ท อ ง ว ง ศ 
CHRYSOMELIDAE แมงมุมเข้ียวยาว วงศ ARANEAE แมลงปอ
เข็ม วงศ OENAGRIONIDAE ตามลําดับ 

การจําแนกแมลงในแปลงนาขาวอินทรีย มีจํานวนชนิด
ของแมลงท่ีมีประโยชนจํานวน 14 ชนิด ไดแก ดวงดิน(Sitophilus 
oryzae L.) ตั๊กแตนขาวเล็ก (Oxyajaponica (Thunberg) ตั๊กแตนตํา
ขาว Acrididae ตั๊กแตนหนวดยาว Acrididae ผีเส้ือหญา 
(Syntomoides)  ผี เ ส้ือหนอนปลอก (Pyralidae)  แมลงเต าทอง 
(Aspidomorpha miliaris F) แมงมุมเล็ก (Arachnida)  แมงมุมเข้ียว
ยาว(Arachnida)  แมลงปอเข็ม (Aphids glycins) แมลงปอบาน
(Neurothemis tullia tullia) แมลงปอยักษ (Libellulidae) และมดดํา 
(Dolichoderus sp.) แมลงที่เปนศัตรูขาว จํานวน 10 ชนิด ตั๊กแตน
ขาวเล็ก (Oxyajaponica (Thunberg) ตั๊กแตนหนวดยาว Acrididae 
ผี เ ส้ื อ หญ า  ( Syntomoides)  ผี เ ส้ื อ หนอนปลอก  ( Pyralidae)       
เพลี้ยจักจ่ัน (Empoasca spp.) เพลี้ยจักจ่ันเขียว (Nephoterttix 
virescena) เพลี้ยกระโดดหลังขาว (Sogatella furcifera) แมลง
เตาทอง (Aspidomorpha miliaris F) เพลี้ยไฟขาว 
(Stenchaetothrips biformis ) แมลงที่เปนทั้งประโยชนและศัตรูขาว 
จํานวน 8 ชนิด ไดแก ตั๊กแตนขาวเล็ก(Oxyajaponica(Thunberg)  
ตั๊กแตนหนวดยาว(Katydids) ผีเส้ือหญา (Syntomoides  imaon)
ผี เ ส้ือหนอนปลอก  (Pyralidae) แมลงเตาทอง (Aspidomorpha  
miliaris F) สัดสวนของแมลงที่มีประโยชน แมลงที่เปนศัตรูขาว   
และแมลงที่เปนทั้งประโยชนและศัตรูขาว ตอชนิดจํานวนแมลง
ทั้งหมด เทากับ 14 : 10 :  6 ตามลําดับ  

จากผลการศึกษาสภาพโดยทั่วไปของแปลงนาขาว  
เกษตรอินทรีย มีการใชทรัพยากรที่มีอยูในแปลงอยางเหมาะสม  
ชวยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงและพืช ซ่ึงถือวา
เป นการ ใชพื้ นที่ ที่ มี อยู อย า ง จํ ากั ด ให เ กิ ดประ โยชน สู ง สุ ด            
และเกื้อประโยชนตอกันไดเปนอยางดี หลักการทําเกษตรอินทรีย 
สรางความสมดุลในระบบนิเวศ  ทั้งยังเปนการลดความเสี่ยง       
จากปญหาโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดอีกดวย นอกจากนี้การไมใช



สารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะมีสวนชวยใหศัตรูธรรมชาติ สามารถควบคุม
ศัตรูพืช ซ่ึงเปนการสรางสมดุลนิเวศการเกษตรอีกวิธีหน่ึง2         

2. คาความหนาแนนของแมลงที่พบในแปลงนาขาว
เกษตรอินทรีย เทากับ 1.98 ตอตารางเมตร แมลงที่มีคาความ
หนาแนนสูงสุดคือเพลี้ยจักจ่ันมีคาเทากับ 1.26 รองลงมา คือ       
เพลี้ยกระโดดหลังขาว มีคาเทากับ 0.34 ทั้งน้ีเน่ืองจากแมลงเปนสัตว
ที่ชอบบริโภคน้ําเลี้ยง ในกรณีที่มีการใชปุยอินทรีย  จะมีจํานวนและ
ชนิดแมลงที่มีประโยชนในการเบียนหรือห้ําตอศัตรูขาว ถาหากมี
ความหลากชนิดของแมลงที่เปนประโยชนตอพืชมาก แสดงถึง      
ขาวในแปลงมีความอุดมสมบูรณมากซึ่งจะมีแมลงทั้งดานปริมาณ
และหลากชนิด ทางนิเวศวิทยา ที่เอื้อตอการการเจริญเติบโตของขาว
ในแปลงนาเกษตรอินทรียที่ควบคุมแมลงที่เปนศัตรูพืชไมใหทําลาย
ตนขาวเกิดการเสียหายมาก 
 3. จากการจําแนกชนิดของแมลง  ในแปลงเกษตรอินทรีย
ทั้ง 3 โซนในแปลงเดียวกัน มีจํานวนชนิดของแมลงที่ใหประโยชนตอ
พืช มีจํานวน 14 ชนิด แมลงที่เปนศัตรูพืช มีจํานวน 10 ชนิด และ
แมลงที่เปนทั้งประโยชนและศัตรูขาว มีจํานวน 6 ชนิด และมีจํานวน
ชนิดแมลงที่ ใหประโยชนและแมลงท่ีศัตรูขาวจํานวนมากที่ สุด         
มีจํานวนชนิดของแมลงมากเชนกัน  จึงทําใหเกิดความสัมพันธที่ 
แปรผันตามมา  

จากการสัมภาษณ  นายสวาสดิ์  พุทธรรมา เกษตรกร
บานหวยชัน  ถึงการทําเกษตรอินทรียแบบผสมผสาน  จึงทําใหชนิด
ของแมลงที่เปนตัวห้ําพบในแปลงเกษตร จะชวยลดการระบาดของ
โรคและแมลงศัตรูพืชได  จะทําใหมีความหลากหลายทางชีวภาพ     
มีแหลงอาหารที่หลากหลายของแมลง  จึงมีแมลงหลากหลายชนิดมา
อาศัยอยูรวมกัน  ในจํานวนแมลงเหลานี้  จะมีทั้งแมลงที่เปนศัตรูพืช  
และแมลงที่เปนศัตรูธรรมชาติ  ที่จะชวยควบคุมแมลงศัตรูพืชให
คลายคลึงกับธรรมชาติในปาที่อุดมสมบูรณน่ันเอง3  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวทางของกรมสงเสริมการเกษตรที่ใหความสําคัญของการทํา
เกษตรอินทรียที่เนนการปองกันกําจัดศัตรูพืชดวยการสรางความ
แข็งแรงของขาว พัฒนาความตานทานตอโรคและแมลง ทําใหพืช
สามารถแขงขนกับวัชพืชไดดี ระบบนิเวศในแปลงนาขาวมีความ
สมดุล การรบกวนจากศัตรูพืชนอยลง เกษตรกรไดเรียนรูและเขาใจ
ธรรมชาติ รูจักวางแผนการจัดการเกี่ยวกับศัตรูพืช ทั้งลักษณะนิสัย 
วงจรชีวิต การขยายพันธุ รวมทั้งศัตรูธรรมชาติของตนขาว ความรู
เหลานี้สวนหน่ึงไดมาจากการสังเกตสภาพแวดลอมในทองถ่ินที่
เกษตรกรศึกษาและนํามาประยุกตใชในการวางแผนจัดการศัตรูพืช4  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริฯ ในกลุม
สาระอื่ นๆในลักษณะบูรณาการสามารถนําความรู ไปใช ใน
ชีวิตประจําวัน        มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิทยาศาสตร 
 
5. ขอเสนอแนะ 
  1. ทําการสํารวจเก็บขอมูลเปรียบเทียบระหวางความ
หลากชนิดของแมลงที่มีประโยชนในแปลงนาขาวอินทรียกับแปลงนา
ขาวที่ใชสารเคมี 
  2. พัฒนาเครื่องที่ใชสําหรับตรวจสอบชนิดของแมลงที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  ตามโครงการครุวิจัย (สกว.)ที่ใหการสนับสนุน
ดานงบประมาณตามโครงการครุวิ จัย -วิทยาศาสตรอนามัย
ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม  ศู น ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร อ น า มั ย ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ขอขอบพระคุณ  ผูชวยศาสตราจารย       
ดร. ยรรยงค  อินทรมวง รองศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ อินทรมวง  
ดร.อัจฉรา บุปผาพันธ พี่เลี้ยงและคณะทํางาน คุณสวาสดิ์ พุทธรรมา  
เกษตรกรอินทรีย และครอบครัว ที่ใหคําแนะนํา ตรวจทาน และ
อํานวยความสะดวกดานสถานที่และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ขอขอบคุณโรงเรียนบานนาวิทยาคม อําเภอบานนาเดิม 
จังหวัดสุราษฎรธานี และสํานักงานพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี    
เขต 3 ที่ใหการสนับสนุน ชวยเหลือและสงเสริมในการดําเนินงาน
วิจัยในครั้งน้ีใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  ผลจากประสบการณในการ
ทําวิจัยจะนําความรูไปประยุกตในโรงเรียนและถายทอดใหแก
นักเรียน ชุมชน  
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