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บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาจําแนกชนิดและ
ความหนาแนนของแมลง   พรอมกับจัดทําสื่อสมุดภาพแมลงใน
แปลงผักเกษตรอินทรีย พื้นที่แปลงผักเกษตรอินทรียแบบผสมผสาน 
ของปราชญชาวบาน นายสวาสดิ์  พุทธรรมา บานเลขที่ 142 หมูที่ 1 
ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน 
พ.ศ. 2553 โดยใชวิธีกลจับแมลงแลวนับจําแนกชนิด จํานวน และ
สัมภาษณรวบรวมขอมูลในแปลงเกษตรอินทรีย พรอมศึกษาจาก
เอกสารที่เกี่ยวของ 

ผลการศึกษา พบแมลงจํานวน 40 ตัว จําแนกได 11 ชนิด 
ใน 9 วงศ  โดยพบมดงาม Pheidole sp. วงศ FORMICIDAE     
มากที่ สุด คิดเปนรอยละ 22.50 มีความหนาแนน 0.225              
ตัวตอตารางเมตร ตั๊กแตนเล็ก Hieroglyphus banian (Fabricius) 
วงศ ACRIDIDAE มากเปนอันดับสอง คิดเปนรอยละ 17.50          
มีความหนาแนน 0.175  ตัวตอตารางเมตร และจ้ิงหรีด Acheta 
testacea Walker วงศ GRYLLIDAE มากเปนอันดับสาม           
คิดเปนรอยละ 12.50 มีความหนาแนน 0.125 ตัวตอตารางเมตร          
สวนแมลงที่พบนอยที่สุด คือ ดวงหนวดยาว Batoera Rubus 
Linnaeus  วงศ CERAMBYCIDAE  คิดเปนรอยละ 2.50 มี        
ความหนาแนน 0.025 ตัวตอตารางเมตร เทากับ  แมลงวันหัวเขียว 
Musca domestica วงศ CALLIPHORIDAE  และพบวามดเปนแมลง
ที่พบไดมากที่สุดรวม 3 ชนิด คิดเปนรอยละ 40 ของแมลงที่จับได 
หรือมีความหนาแนน 0.4 ตัวตอตารางเมตร  เน่ืองจากสภาพแปลง
ผักเอื้อตอการสรางรังอาศัยของมดเพราะมีทรงพุมเชนร้ัวผักปลังและ
พุมใบเตย มีความชุมชื้นเหมาะสมจากการบํารุงดินของเกษตรกร
ดวยกระบวนการเกษตรอินทรีย แตพบแมลงไมหนาแนนถึงข้ัน
ทําลายแปลงผักใหเสียหาย  

จากการศึกษาครั้งน้ี นําผลและวิธีการศึกษาไปปรับเปน
แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มีกิจกรรมการศึกษารวมกับชุมชน 
และโรงเรียนจัดบูรณาการชวงชั้น บูรณาการรายวิชาตางๆ ที่
เกี่ยวของ สําหรับครูและนักเรียน  พรอมจัดทําสื่อสมุดภาพแมลง
เผยแพรตอไป 
 
คําสําคัญ :   แมลง, แปลงผักเกษตรอินทรียแบบผสมผสาน  
 
1. บทนํา 

ปจจุบันคนสวนใหญใสใจดูแลสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ 
รวมถึงการออกกําลังกายและการกินอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน  
สืบเน่ืองจากวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552 มีการปฏิรูประบบสุขภาพ
โดยไดประกาศธรรมนูญในราชกิจจานุเบกษา วาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.2552  มีฐานะเปนกฎหมายของแผนดิน  เปนกรอบ

และแนวทางรวมในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการ
ดําเนินงาน ดานสุขภาพของประเทศเพื่อเปาหมายปฏิรูประบบ
สุขภาพ  ใหตอบสนองสุขภาวะองครวมทั่วทั้งสังคมไทย1 เม่ือคนไทย
ใสใจเร่ืองสุขภาพมากขึ้นจึงใหความสําคัญกับอาหารเพื่อสุขภาพมาก
ข้ึนดวยประกอบกับประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ประชาชน
สวนใหญเปนเกษตรกรกวาครึ่งประเทศ (34 ลานคน) คิดเปนรอยละ 
55.7 ของประชากรทั้งประเทศในพ.ศ. 2545 ที่ผานมาองคการ
อนามัยโลก รายงานวาป พ.ศ. 2544 มีผูปวยจากยาฆาแมลงทั่วโลก
อยูเกือบ 69,000 ราย และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป เกษตรกรไทยใช
สารปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช (Pesticide) มากและบอยครั้งใน
ชีวิตประจําวัน2  เม่ือมีความใสใจเร่ืองสุขภาพมากขึ้นจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพข้ึนดวย 

เกษตรกรใชวิธีการปลูกผักในแปลงผักเกษตรอินทรียคือ
บริเวณแปลงผักจะใชสารเคมีนอยที่ สุดหรือไมใชสารเคมีเลย 
โดยเฉพาะเคมีสังเคราะหอันตรายประเภทยาฆาแมลง และยากําจัด
ศัตรูพืช เนนการใชสารอินทรียและวิธีการที่ปลอดภัยตอธรรมชาติ
และชีวิต  ในพื้นที่แปลงปลูกจะสามารถพบสิ่งมีชีวิตหลากหลาย
อาศัยอยู  ผูศึกษามีความสนใจในสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแปลงผัก
เกษตรอินทรีย โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตจําพวกแมลง จาก พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถานป พ.ศ.2542 ใหนิยามของ “แมง” หมายถึง 
ชื่อสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่เม่ือเจริญเติบโตเต็มที่มีรางกายแบงเปน 
2 สวน คือ สวนหัวกับอกรวมเปนสวนเดียวกัน และมีสวนทองอีก
สวนหน่ึง มีขา 8 หรือ 10 ขา ไมมีหนวด ไมมีปก เชน แมงมุม 
แมงดาทะเล แมงปอง สวน “แมลง” นิยามวาหมายถึง ชื่อสัตวไมมี
กระดูกสันหลัง เม่ือรางกายเจริญเติบโตเต็มที่แบงออกเปน 3 สวน 
เห็นไดชัดเจน ไดแก สวนหัว สวนอก และสวนทอง มี 6 ขา เปนสัตว
ไมมีกระดูกสันหลังพวกเดียวที่มีปก ซ่ึงอาจมี 1 หรือ 2 คู แตอาจพบ
พวกที่ไมมีปกก็ได  ผูศึกษาจึงศึกษาแมลงโดยเฉพาะในไฟลัม      
อารโทโพดา (Phylum Arthropoda)  ในคลาสอินเซ็คตา (Insecta) 
ในสวนเกษตรอินทรีย ซ่ึงทําการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
แบงพื้นที่เปนสัดสวน มีพื้นที่ปลูกผักหลายจุดแบงเปนแปลงปลูกพืช
เชิงเดี่ยว กับแปลงปลูกพืชผสมผสาน3  คือปลูกพืชหมุนเวียน
ปรับเปล่ียนไปตลอดทั้งป  โดยเลือกพืชตางชนิดเพื่อลดปญหาการ
เขาทําลายของโรคและแมลง การจัดรอบการปลูกพืชผักยังผันแปร
ตามฤดูกาลและความตองการของผูบริโภคดวย  

การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาชนิดและ
ความหนาแนนของแมลงในแปลงผักเกษตรอินทรียแบบปลูกพืช
ผสมผสาน เพื่อใชเปนขอมูลเบ้ืองตนและจัดทําสื่อในการจัดการเรียน
การสอนโดยวิธีวิจัยและนําไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหแก
ครูและนักเรียนตอไป 
 



        รปที่ 3   สวน         รูปท่ี 4   การคนควา

           รูปท่ี  1    กับดัก    รูปท่ี 2    แบบวิธีกล 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ี ศึกษาเกี่ยวกับ ชนิดและความหนาแนน
ของแมลงในแปลงผักเกษตรอินทรีย ซ่ึงมีวัสดุอุปกรณและวิธีการใน
การเก็บขอมูลดังน้ี 
 1. วัสดุอุปกรณ   

1.1 สายวัด  
1.2 กับดักจับแมลง /สวิงจับแมลง  
1.3 กลองบันทึกภาพ  
1.4 อุปกรณการบันทึกขอมูล  
1.5 แบบบันทึกขอมูล 
1.6 สมุดภาพแมลง 
2. วิธีการศึกษา 

2.1 สํารวจพื้นที่/สุมแปลงผักกลุมตัวอยาง/  
จับแมลง 

2.2 สํารวจตรวจนับจําแนกชนิดและจํานวน
ของแมลงดวยแวนขยายแลวจดบันทึกและเก็บภาพแมลง   

2.3 สัมภาษณปราชญชาวบาน แลวบันทึกผล 
2.4 วิเคราะหคาสถิติ ศึกษาเอกสารหองสมุด/

อินเตอรเน็ต วิเคราะหขอมูล  
2.5 รายงานผลการศึกษา และทําบัญชีรายชื่อ

ของแมลง   
2.6 ทําสื่อสมุดภาพแมลง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ผลการศึกษา 
1. ชนิดและความหนาแนนของแมลงในแปลง ผัก     

เกษตรอินทรีย  
ในการศึกษาครั้งน้ีเลือกพื้นที่แบบเจาะจงใชแปลงผัก

ผสมผสานในสวนเกษตรอินทรีย ขนาดแปลง 2 เมตร x 20 เมตร = 
40 ตารางเมตร ปลูกพืชผักคละชนิดเต็มพื้นที่ จํานวน 23 ชนิด คือ 
ถ่ัวพู   ถ่ัวฟกยาว  ตําลึง  ผักปลัง  มะระข้ีนก  ผักชีลาว  ผักชีฝร่ัง  
พริกข้ีหนู  ผักกะแยง  กุยฉาย  ข้ึนฉาย  แมงลัก  กะเพรา  โหระพา  
บัวบก  มะเขือเทศ มะเขือเปราะ  มะเขือข่ืน  สะระแหน ผักบุง เตย
หอม  อัญชัน  และแปะตําปง     โดยจําแนกชนิดจํานวนแมลงที่พบ
ดังตารางที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มดดํา 
Dolichoderus sp. 

แมลงปอเข็ม 

Aphids glycines 

ผีเส้ือ 
Syntomoides  imaon 

แมลงปอบาน 
Neurothemis tullia tullia 

แมลงวัน 
Musca domestica 

มดแดง  Oecophylla 
smaragdina Fabricus 

ตารางท่ี 1   จําแนกชนิดและจํานวนแมลงในแปลงผัก 

ชนิดท่ี ชื่อแมลง 
ชื่อวิทยาศาสตร 

(Scientific  Name) 
ชื่อวงศ 

(Family) 
จํานวน 

(ตัว) 
รอยละ 

ความหนาแนน 
(ตัว/ตร.ม.) 

1 ดวงหนวดยาว Batoera Rubus Linnaeus CERAMBYCIDAE 1 2.50 0.025 

2 แมลงวันหัวเขียว Musca domestica    CALLIPHORIDAE  1 2.50 0.025 

3 แมลงปอเข็ม Aphids glycines COENAGRIONIDAE 2 5.00 0.050 

4 แมลงปอบาน Neurothemis tullia tullia LIBELLULIDAE 2 5.00 0.050 

5 ตั๊กแตนลาย Choredocus insignis ACRIDIDAE 3 7.50 0.075 

6 ผีเส้ือหญา Syntomoides  imaon EUCHOMIIDAE 3 7.50 0.075 

7 มดแดง Oecophylla smaragdina Fabricus FORMICIDAE 3 7.50 0.075 

8 มดดํา Dolichoderus sp. HYMENNOPTERA 4 10.00 0.100 

9 จ้ิงหรีด Acheta testacea Walker GRYLLIDAE   5 12.50 0.125 

10 ตั๊กแตนเล็ก Hieroglyphus banian (Fabricius) ACRIDIDAE 7 17.50 0.175 

11 มดงาม Pheidole sp. FORMICIDAE 9 22.50 0.225 

      รวม 40 100.00 1.000 

 
จากตารางที่ 1 พบวาพบแมลงจํานวน 40 ตัว จําแนกได 

11 ชนิด ใน 9 วงศ  โดยพบมดงาม Pheidole sp. วงศ 
FORMICIDAE   มากที่สุด คิดเปนรอยละ 22.50 มีความหนาแนน 
0.225 ตัวตอตารางเมตร  ตั๊กแตนเล็ก Hieroglyphus banian 
(Fabricius) วงศ ACRIDIDAE     มากเปนอันดับสอง คิดเปนรอยละ 
17.50 มีความหนาแนน 0.175  ตัวตอตารางเมตร และจ้ิงหรีด 
Acheta testacea Walker วงศ GRYLLIDAE   มากเปนอันดับสาม 
คิดเปนรอยละ 12.50 มีความหนาแนน 0.125 ตัวตอตารางเมตร   
สวนแมลงที่พบนอยที่สุดคือดวงหนวดยาว Batoera Rubus 
Linnaeus วงศ CERAMBYCIDAE คิดเปนรอยละ 2.50 มี        
ความหนาแนน 0.025 ตัวตอตารางเมตร เทากับ  แมลงวันหัวเขียว 
Musca domestica วงศ CALLIPHORIDAE  และพบวามดเปนแมลง
ที่พบไดมากที่สุดรวม 3 ชนิด คิดเปนรอยละ 40 ของแมลงที่จับได 
หรือมีความหนาแนน  0.4 ตัวตอตารางเมตร 

 
2. แนวทางการประยุกตใชผลการศึกษาในการจัดการ

เรียนรูในหองเรียน โดยจัดทําสื่อสมุดภาพแมลงในแปลงผักเกษตร
อินทรียจากการสํารวจนับจําแนกชนิดของแมลงดวยแวนขยายแลว
จดบันทึกและเก็บภาพแมลง แลวจัดทําภาพแมลงที่พบ พรอมเขียน
กํากับชื่อแมลง  ชื่อวิทยาศาสตรลงไปในภาพ รวบรวมเปนรูปเลม
เพื่อใชเปรียบเทียบชนิดแมลงที่พบในแปลงผักเกษตรอินทรียจาก
การศึกษาในพื้นที่อื่นๆ ตอไป ดังรูปที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จิ้งหรีด 
Acheta testacea Walker 

ต๊ักแตนเล็ก 
Hieroglyphus banian (Fabricius) 

มดงาม   Pheidole sp. 

ดวงหนวดยาว 
Batoera Rubus Linnaeus 

ต๊ักแตนลาย 
Choredocus insignis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  5   แมลงทีพ่บเพ่ือจัดทําสมุดภาพ 
 
4. สรุปผลและวิจารณผลการศึกษา  

มดเปนแมลงที่พบไดมากที่สุดรวม 3 ชนิด คิดเปนรอยละ 
40 ของแมลงที่จับได  เน่ืองจากสภาพแปลงผักเอื้อตอการสรางรัง
อาศัยของมดเพราะมีทรงพุมเชนร้ัวผักปลัง พุมใบเตย และดินมีความ
ชุมชื้นจากการบํารุ งดินของเกษตรกรดวยจุลินทรียชีวภาพ  
เกษตรกรใชโบกาฉิ ซ่ึงประกอบดวยแกลบดิน 1 ปบผสมคลุกเคลา
กับมูลสัตว 1 ปบ ใช E.M. 2 ฝา นํ้า10 ลิตร ผสมกับกากน้ําตาล     
2 ฝา รดใหทั่วกองใสรําละเอียด 1 ปบคลุกเคลาใหทั่ว เกลี่ยสวนผสม
ทั้งหมดเปนแปลงส่ีเหลี่ยมผืนผาตากในที่รม พลิกกลับกองสวนผสม
วันละ 1 คร้ัง ประมาณ 5-7 วัน ใชโบกาฉิ  คลุมแปลงผัก ฉีดพน 
E.M. ใหทั่วแปลง หมักไว 7 วัน นํากลาหรือเมล็ดพันธุผักมา
เพาะปลูกและฉีดพนแปลงผักดวย E.M. ทุก 7 วันจนเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ปองกันโรคและแมลงไดไมจําเปนตองใชเคมีสังเคราะหใน
การกําจัดแมลง 

อุปสรรคในการศึกษาครั้งน้ีคือการจับแมลงที่มีขนาดเล็ก
ไมไดและแมลงขนาดใหญเชนตั๊กแตนหนีจากกับดักและสวิงจับทําให
ไดตัวอยางแมลงจํานวน 40 ตัว จําแนกชนิดไดเพียง 11 ชนิด หากมี

การขยายผลศึกษาตอไปหรือทําซ้ําในพื้นที่อื่น ควรเตรียมเครื่องมือ
ในการดักจับแมลงเพิ่มเติมและเพิ่มระยะเวลาในการศึกษามากขึ้น 
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  

1. ประยุกตใชกระบวนการศึกษานี้เพื่อจัดทําแผนการ
เรียนรูแบบบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เชนกลุมสาระ
คณิตศาสตรเร่ืองการวัด การนับจํานวน การคิดคํานวณคารอยละ  
คาความหนาแนน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะในเรื่องการวาด
ภาพประกอบ กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองการเกษตร 
การปลูกผักผสมผสาน และการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต สําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

2. สรางสื่อสมุดภาพแมลงในแปลงผักเพื่อใชเปรียบเทียบ
ชนิดแมลงในการศึกษาครั้งตอไปและประกอบการจัดการเรียนการ
สอนสอนแบบบูรณาการในสาระการเรียนรูอื่นๆ  
 
5. ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาชนิดและความหนาแนนของแมลงสามารถตอ
ยอดศึกษาในแงมุมอื่นที่เกี่ยวของไดอีกเชนการเปรียบเทียบชนิด
แมลงกับชนิดของพืชในแปลงผัก เปนตน ในการศึกษาครั้งตอๆ ไป
สามารถจัดทําและปรับปรุงสมุดภาพแมลงใหมีชนิดแมลงหลากหลาย
ข้ึนตามผลที่พบ สําหรับการศึกษาในชวงเวลา ฤดูตางๆ จะทําใหพบ
ชนิดแมลงแตกตางกันไปดวย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะห
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ใหการสนับสนุน
ด านงบประมาณ  ขอขอบพระคุณ  คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ใหความอนุเคราะหดานสถานที่และเครื่องมือ
เครื่องใชในการศึกษาวิจัย ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย    
ดร.ยรรยงค  อินทรมวง และคณะผูจัดการอบรม รวมถึงปราชญ
ชาวบาน  นายสวาสดิ์  พุทธรรมา  และคณะพี่เลี้ยงทุกทาน ที่ให
ความรู คําแนะนําและตรวจทานแกไข และขอขอบคุณโรงเรียนนํ้า
พราสามัคค ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถเขต  2 ตนสังกัด
ที่ใหความชวยเหลือในดานตางๆ จนทําใหการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี
สําเร็จลงอยางสมบูรณ  จากประสบการณในการทําวิจัยครั้งน้ีผูวิจัย
จะนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในโรงเรียน และถายทอดใหแกครู 
นักเรียนและชุมชนเพื่อประโยชนในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาองค
ความรูตอไป 
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