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บทคัดย่อ 

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างทางสังคมของแมลงที่มาใช้ประโยชน์จากพื้นที่นาข้าว
ของละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันของพันธุ์ข้าว โดยเลือกศึกษาจาก 3 สายพันธุ์หลัก ได้แก่ ข้าวกข 41 ข้าวปทุมธานี 
80 และ ข้าวพิษณุโลก 2 ในระยะข้าวแตกกอ จากต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้ในนาข้าวแต่
ละสายพันธ์ุ ท าการเก็บตัวอย่างโดยใช้สวิงโฉบ 20 ครั้งต่อแปลงนา จ านวน 3 แปลง ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตัวอย่างที่ได้ท าการจัดจ าแนกตามลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก พบแมลงทั้งหมด 53 ชนิด 
37 วงศ์ ใน11 อันดับ โดยข้าวพันธุ์ กข 41 พบจ านวนชนิดมากที่สุด เท่ากับ 40 ชนิด ทั้งนี้ค่าความหลากชนิดของ
แมลง (H’) โดยรวมในข้าวทุกสายพันธุ์ค่อนข้างสูง (2.69) อย่างไรก็ตามค่าความหลากชนิด (H’) ค่าความสม่ าเสมอ 
(J’) และดัชนีความเด่น (D) ในข้าวพันธุ์ กข 41 โดยรวมตลอดการส ารวจมีค่ามากที่สุด เท่ากับ 2.89, 0.82 และ 
0.91 ตามล าดับ ส าหรับค่าความคล้ายคลึง (Ss) ระหว่างข้าวทั้ง 3 สายพันธุ์ พบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.66-0.78 นอกจากนี้
แมลงศัตรูในข้าวทั้ง 3 สายพันธุ์ที่พบบ่อย ได้แก่ แมลงวันเจาะยอดข้าว (วงศ์ Ephydridae), แมลงบั่ว (วงศ์ 
Cecidomyiidae) และเพลี้ยจักจัน่สีเขียว (วงศ์ Cicadellidae) ในขณะที่แมลงศัตรูธรรมชาติที่พบได้บ่อย ได้แก่ ด้วง
เต่าสีส้ม (วงศ์ Coccinellidae), แมลงปอเข็ม (วงศ์ Agrionidae) และแมลงวันหัวบุบ (วงศ์ Asillidae)  
ค าส าคัญ:  แมลงในนาข้าว / สังคมแมลง / ข้าวกข 41 / ข้าวปทุมธานี 80 /ข้าวพิษณุโลก 2 
 

Abstract 
  This current research aimed to determine the community structure of insects that use rice 
paddy fields at various rice varieties. Three main varieties of rice i.e. RD 41, Pathumthani 80 and 
Phitsanulok 2 in tiller stage from Thab Man sub-district, Taphan Hin district, Phichit province were 
selected. Three sampling plots of paddy field in each rice variety were chosen and insects were 
caught using sweeping net at 20 times/sampling plot during June to July 2017. All samples were 
identified based on external morphology. Fifty-Three insect species, 37 families obtained were 
representative of 11 orders. RD 41 showed the highest diversity (40 species). Herein, species diversity 
(H’) for all insect of all rice varieties was considered relatively high. However, the highest insect 
species diversity index (H’), Evenness (J’) and Simpson index (D) in RD 41 obtained from the pooled 
data set of this survey were 2.89, 0.82 and 0.91, respectively. Based on similarity index (Ss), the 
assemblage recorded of rice insect among various rice varieties shared ranging from 0.66-0.78. 
Additionally, the insect pests namely, Hydrellia philippin (F. Ephydridae), Prodiplosis longifila (F. 
Cecidomyiidae) and Edwardsiama hergmanni (F. Cicadellidae) were the dominant species. Whereas, 
Micraspis discolor (F. Coccinellidae), Agriocnemis pygmaea (F. Agrionidae) and Ommatius sp. 
(Asillidae) were mainly exhibited.  
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ข้าว (Oryza sativa L.) เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ซึ่งในประเทศไทยนั้นข้าวถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่
ส าคัญของประเทศ เกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกมีหลากหลาย ทั้งข้าวอายุสั้นและ
ยาว ท าให้ในพ้ืนท่ีมีข้าวทุกช่วงอายุปะปนกัน จึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดการสะสมของแมลงศัตรูข้าวและเกิดการระบาด
เป็นระยะๆ สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตข้าวอยู่เนืองๆ (วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ และคนอื่นๆ, 2554) โดยทั่วไปใน
ประเทศไทยพบแมลงศัตรูข้าวประมาณ 50 ชนิด โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือแมลงเจาะล าต้นและยอด ได้แก่หนอน
กอชนิดต่าง ๆ เช่น หนอนกอสีชมพู หนอนกอลายแถบสีม่วง แมลงกินใบ เช่น หนอนห่อใบข้าว หนอนปลอก หนอน
กระทู้คอรวง แมลงจ าพวกปากดูด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และศัตรูพืช
ชนิดอื่น ๆ เช่น แมลงบั่ว รวมถึงไรแดง ไรขาว ซึ่งแมลงเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการผลิตข้าว และมีการ
ระบาดแบบต่อเนื่อง แม้โดยปกติประชากรของแมลงเหล่านี้มักมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลและ
แหล่งเพาะปลูก แต่ทุกกรณีส่งผลกระทบท าให้ปริมาณผลผลิตข้าวลดลง ในที่สุดจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาวะการ
ระบาดของแมลง (Pathak and Khan, 1994) การควบคุมด้วยสารฆ่าแมลงเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย เพราะให้ผลในการควบคุมที่รวดเร็ว ชัดเจน และสะดวก (ส านวน ฉิมพกา และวีรเทพ พงษ์ประเสริฐ) แต่
เนื่องจากการใช้สารเคมีมีผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศในนาข้าว ท าลายแมลงศัตรูธรรมชาติ ส่งผลต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพของแมลงศัตรูธรรมชาติ ส่งผลกระทบก่อให้เกิดการระบาดของแมลงศัตรูข้าวที่ไม่ส าคัญ
หลายชนิด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล แมลงบั่ว แมลงหล่า แมลงฉงหรือแมลงสิง เป็นต้น (ปรีชา วังศิลาบัตร, 2542) 
ที่ผ่านมาได้มีศึกษาความหลากชนิดของแมลงศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติในนาข้าวอินทรีย์ พบแมลงและแมงมุม
จ านวน 52 ชนิด จ าแนกได้เป็นแมลงศัตรูข้าว จ านวน 20 ชนิด แมลงศัตรูธรรมชาติ จ านวน 25 ชนิด และแมงมุม 
(วิชัย สรพงษ์ไพศาล และคนอื่นๆ , 2554) การศึกษาความหลากหลายของแมลงและแมงมุม ในนาข้าวเขต
ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก ในข้าวระยะแตกกอ ผลการศึกษาพบแมลงและแมงมุม จ านวน 78 ชนิด (วีรยุทธ สร้อย
นาค และคนอื่นๆ, 2558)  และได้มีการศึกษาดัชนีความหลากหลายทางชนิดของศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูข้าวใน
รูปแบบการปลูกข้าวที่ใช้สารเคมีและอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบศัตรูธรรมชาติและศัตรูข้าว 57 ชนิด ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงปริมาณประชากรและความหลากหลายทางชนิดผันแปรตามระยะการเจริญของต้นข้าว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในระยะข้าวแตกกอจนถึงระยะข้าวตั้งท้อง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงประชากรและดัชนีความหลากหลายทาง
ชนิดของศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูข้าวไม่ได้รับผลจากระบบการปลูกท้ังสองรูปแบบ (รุ่งเกียรติ แก้วเพชร และคน
อื่นๆ, 2557) แต่การศึกษาในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวแตกต่างสายพันธุ์กันนั้นยังไม่ได้มีการศึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ท าการศึกษาโครงสร้างทางสังคมของแมลงที่ใช้ประโยชน์ในนาข้าวจากสายพันธ์ุ กข 41 ปทุมธานี 80 และ พิษณุโลก 
2 ในพื้นที่ต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางสังคมของแมลงที่มาใช้ประโยชน์ในนาข้าวจาก 3 สายพันธุ์ ได้แก่ กข 
41 ปทุมธานี 80 และ พิษณุโลก 2  
 
 อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 พ้ืนที่ศึกษาและการเก็บตัวอย่าง 
 ท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างแมลงในนาข้าวจากพ้ืนท่ีต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดย
เลือกพื้นที่ท่ีมีการปลูกข้าวพันธุ์ กข 41 ปทุมธานี 80 และ พิษณุโลก 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560 โดย
การเลือกใช้แปลงนาขนาด 100 เมตร × 100 เมตร จ านวน 3 แปลง ต่อสายพันธุ์ข้าว ใช้แผนการสุ่มแบบธรรมดา 
ด าเนินการสุ่มโดยใช้สวิงโฉบ ตามแนวเส้นทแยงมุมของแปลงนา โดยโฉบเป็นจ านวน 20 โฉบ ต่อแปลงนา ในระยะ
แตกกอ น าตัวอย่างที่ได้มาเก็บรักษาในเอธิลแอลกอฮอล์ 95% และท าการจัดจ าแนกตามลักษณะสัณฐานวิทยา
ภายนอกในห้องปฏิบัติการ 
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 การจ าแนกชนิดแมลง 
 จัดจ าแนกตามลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก (external morphology) เป็นหลัก ในระดับ อันดับ 
(order), วงศ์ (family) และชนิด (species) โดยใช้คู่มือในการจ าแนกของสุวัฒน์ รวยอารีย์ (2544) และ Pathak, 
and Khan. (1994) เป็นหลัก  
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity index) ค านวณโดยใช้ดัชนีความ
หลากหลายของ Shannon-Wiener’s Index (H’) ตามวิธีของ Ludwig and Reynolds (1988) ค่าดัชนีความ
สม่ าเสมอ (J’) จากสูตรของ (Mulder et al., 2004) ค่าดัชนีความเด่น (Simpson’s index: D) จากสูตร Simpson 
(1949) และค่าดัชนีความคล้ายคลึง (similarity Index) จากสูตร Sorensen’s Similarity Coefficient (Sorensen, 
1948) และการค านวณหาจ านวนค่าเฉลี่ยของแมลงที่พบในนาข้าวตามวิธีของ Leclerg et al. (1966) และทดสอบ 
การวิเคราะห ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พร้อมการทดสอบทั้งคู่ของประชากรที่มีค่าเฉลี่ย
ของตัวอย่าง แตกต่างกัน ด้วยวิธีของ Fisher's Least Significant Difference (LSD) จากโปรแกรม SPSS version 
16.0 ตามล าดับ  

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาโครงสร้างทางสังคมของแมลงที่มาใช้ประโยชน์จากพื้นที่นาข้าวของละพื้นที่ที่มีความ
แตกต่างกันของพันธุ์ข้าว 3 สายพันธุ์หลัก ได้แก่ กข 41 ปทุมธานี 80 และพิษณุโลก 2 ในระยะข้าวแตกกอ พบแมลง
ทั้งหมด 53 ชนิด 37 วงศ์ ใน 11 อันดับ โดยข้าวพันธุ ์กข 41 พบจ านวนชนิดมากที่สุด เท่ากับ 40 ชนิด ทั้งนี้ค่าความ
หลากชนิดของแมลง (H’) โดยรวมในข้าวทุกสายพันธุ์ค่อนข้างสูง (2.69) อย่างไรก็ตามค่าความหลากชนิด (H’) ค่า
ความสม่ าเสมอ (J’) และดัชนีความเด่น (D) ในข้าวพันธุ์ กข 41 โดยรวมตลอดการส ารวจมีค่ามากที่สุด เท่ากับ 2.89, 
0.82 และ 0.91 ตามล าดับ ส าหรับค่าความคล้ายคลึง (Ss) ระหว่างข้าวทั้ง 3 สายพันธุ์ พบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.66-0.78 
นอกจากนี้แมลงศัตรูในข้าวทั้ง 3 สายพันธุ์ที่พบบ่อย ได้แก่ แมลงวันเจาะยอดข้าว (วงศ์ Ephydridae), แมลงบ่ัว 
(วงศ์ Cecidomyiidae) และเพลี้ยจั่กจันสีเขียว (วงศ์ Cicadellidae) ในขณะที่แมลงศัตรูธรรมชาติที่พบได้บ่อย 
ได้แก่ ด้วงเต่าสีส้ม (วงศ์ Coccinellidae), แมลงปอเข็ม (วงศ์ Agrionidae) และแมลงวันหัวบุบ (วงศ์ Asillidae) 
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแมลงที่พบในนาข้าวทั้ง 3 สายพันธุ์ พบว่ามี แมลงบั่ว  ริ้นน้ ากร่อย และแมลงวัน
เจาะยอดข้าว มีค่าเฉลี่ยจ านวนตัวต่อสายพันธุ์ข้าว กข 41 ปทุมธานี 80 และ พิษณุโลก 2 สูงสุด โดยมีค่าเท่ากับ 
35.33±48.79, 64.67±103.35 และ 87.67±127.74 ตัวต่อสายพันธุ์ข้าว ตามล าดับ (ตารางที่ 1) นอกจากนี้ เมื่อท า
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจ านวนตัวอย่างของแมลงที่ใช้ประโยชน์ในนาข้าวจากทั้ง 3 สายพันธุ์ แบบทีละคู่ (LSD) 
พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยของแมลง 53 ชนิดที่ใช้ประโยชน์ในนาข้าวท้ัง 3 สายพันธ์ุข้าว   

 
Rice varieties 

 
 

RD 41 
(n=3) 

Pathumthani 80 
(n=3) 

Phitsanulok 2 
(n=3) 

Mean±SD Mean±SD Mean±SD 

Rice insects 
Blatella germanica 8.00±4.36 5.33±2.08 0.00±0.00 
Micraspis discolor  2.33±3.21 0.00±0.00 6.33±5.69 
Coccinella transversalis  0.00±0.00 0.00±0.00 0.33±0.58 
Epilachna Vigintioctopunctata   0.00±0.00 0.00±0.00 4.00±6.93 
Harmonia octomaculata  0.00±0.00 0.00±0.00 0.33±0.58 
Aulacophora indica 1.00±1.73 1.00±1.00 0.33±0.58 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยของแมลง 53 ชนิดที่ใช้ประโยชน์ในนาข้าวท้ัง 3 สายพันธ์ุข้าว (ต่อ) 
 

Rice varieties 
RD 41 
(n=3) 

Pathumthani 80 
(n=3) 

Phitsanulok 2 
(n=3) 

 Mean±SD Mean±SD Mean±SD 
Dicladispa armigera  0.00±0.00 1.00±1.00 0.33±0.58 
Ophionea ishii ishii  0.33±0.58 1.33±0.58 0.00±0.00 
Heteronychus lioderes 0.33±0.58 0.00±0.00 0.00±0.00 
Paederus fuscipes  0.00±0.00 0.00±0.00 0.33±0.58 
Cylas formicarius  0.00±0.00 0.33±0.58 0.00±0.00 
Sitophilus oryzae  0.33±0.58 0.00±0.00 0.00±0.00 
Gesonula mandata 0.33±0.58 0.67±0.58 0.67±1.15 
Acrida willemsei  1.67±2.89 0.00±0.00 0.33±0.58 
Conocephalus longipennis  1.67±2.89 0.00±0.00 5.00±7.81 
Scirpophaga innotata 0.00±0.00 0.00±0.00 0.67±1.15 
Cnaphalocrocis medinalis  1.67±1.53 0.67±0.58 0.33±0.58 
Scirpophaga incertulas 4.00±4.00 1.33±0.58 1.00±1.00 
Sitotroga cerealella  0.33±0.58 0.00±0.00 0.00±0.00 
Sesamia inferens  1.67±1.53 0.00±0.00 0.00±0.00 
Nilaparvata lugens  13.00±2.65 1.67±1.15 0.67±0.58 
Edwardsiama hergmanni 3.33±2.89 20.67±25.48 10.00±7.55 
Cofana spectra  10.67±11.55 16.00±21.17 2.67±4.62 
Bothrogonia sp. 0.00±0.00 0.00±0.00 0.33±0.58 

Recilia dorsalis  0.33±0.58 3.00±3.46 0.33±0.58 

Microvelia douglasi atrolineata  4.67±8.08 0.00±0.00 0.33±0.58 

Rhinocoris fuscipes 2.33±1.15 0.00±0.00 1.00±1.13 
Cyrtorhinus lividipennis  2.33±2.52 0.67±0.58 2.00±3.46 
Scotinophara coarctata  0.67±1.15 0.33±0.58 1.00±1.00 
Stenchaetothrips biformis  0.33±0.58 0.00±0.00 6.00±5.57 
Tropobracon schoenobii  0.00±0.00 0.00±0.00 1.00±1.73 
Temelucha philippinensis  1.33±0.58 0.33±0.58 0.33±0.58 
Temelucha stangi  1.33±0.58 0.33±0.58 0.67±1.15 
Macroteleia indica  0.00±0.00 0.00±0.00 0.33±0.58 
Apis florea 0.33±0.58 0.00±0.00 0.00±0.00 
Solenopsis geminata  2.00±2.65 0.00±0.00 0.00±0.00 
Oecophylla smaragdina  2.33±1.15 0.00±0.00 0.00±0.00 
Xanthopimpla sp. 0.00±0.00 1.33±1.15 0.00±0.00 
Aprostocetus sp. 0.33±0.58 0.33±0.58 0.00±0.00 
Scelio sp. 0.67±0.53 0.00±0.00 0.00±0.00 
Ommatius sp. 10.33±5.03 4.00±2.65 5.00±4.58 
Chrysomya megacephala  1.67±2.89 0.33±0.58 0.67±0.58 
Orseolia oryzae  3.00±2.65 14.67±19.66 7.33±3.21 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยของแมลง 53 ชนิดที่ใช้ประโยชน์ในนาข้าวท้ัง 3 สายพันธ์ุข้าว (ต่อ) 
 

Rice varieties 
RD 41 
(n=3) 

Pathumthani 80 
(n=3) 

Phitsanulok 2 
(n=3) 

 Mean±SD Mean±SD Mean±SD 

Prodiplosis longifila 35.33±48.79 37.00±37.51 10.00±15.62 
Chaoborus astictopus 9.67±16.74 64.67±103.35 42.00±29.82 
Hydrellia philippina  3.67±5.51 10.00±9.17 87.67±127.74 
Hydrellia philippina Fallen 11.67±19.35 1.67±2.89 1.00±1.73 
Pipunculus sp. 0.00±0.00 1.00±1.00 0.00±0.00 
Argyrophylax nigrotibialis  0.00±0.00 0.33±0.58 0.00±0.00 
Helophilus insignis 0.67±1.15 0.00±0.00 1.33±1.53 
Palingenia longicauda 5.67±9.81 0.00±0.00 2.33±2.31 
Neurothemis tullia tullia  0.33±0.58 0.67±1.15 0.67±0.58 
Agriocnemis pygmaea  9.64±25.00 39.00±45.92 16.00±7.21 

 
ตารางที่ 2 ผลรวมค่าเฉลี่ยของแมลงที่ใช้ประโยชน์ในนาข้าวท้ัง 3 สายพันธ์ุ  

Rice varieties 
 

Sweep net (n=3) 
Mean±SD 

RD 41 175.33±8.14ns 
Pathumthani 80 229.67±108.29ns 
Phitsanulok 2 220.67±100.96ns 

หมายเหตุ ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาทางสังคมของแมลงที่มาใช้ประโยชน์จากพื้นที่นาข้าวของละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันของ

พันธุ์ข้าว ที่พิจารณาค่าเฉลี่ยของแมลงที่มาใช้ประโยชน์จากพื้นที่นาข้าว สายพันธุ์ กข 41 ปทุมธานี 80 และ 
พิษณุโลก 2 พบว่าข้าวท้ัง 3 สายพันธ์ุ ไม่มีอิทธิพลต่อจ านวนชนิดของแมลงที่มาใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีนาข้าวท่ีศึกษา  
ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของรุ่งเกียรติ แก้วเพชร และคนอื่นๆ (2557) ที่ได้ศึกษาถึงดัชนีความ
หลากหลายทางชนิดของศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูข้าวในรูปแบบการปลูกข้าวที่ใช้สารเคมีและอินทรีย์ในพื้นที่
ภาคเหนือ จากการส ารวจพบศัตรูธรรมชาติอย่างน้อย 57 ชนิด 7 อันดับ 25 วงศ์ โดยกลุ่มที่พบมากที่สุด คือ แมงมุม 
(Araneae) พบจ านวน 21 ชนิด 8 วงศ์ รองลงมา คือ อันดับ Hymenoptera ได้แก่ แตนเบียนชนิดต่าง ๆ ได้มี
ข้อสรุปว่า การเปลี่ยนแปลงประชากรและดัชนีความหลากหลายทางชนิดของศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูข้าวไม่ได้
รับผลจากระบบปลูกท้ังสองแบบ และ/หรือ พื้นที่ศึกษาที่ต่างกัน นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าความหลากหลายของ
แมลงในนาข้าวมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างพ้ืนที่ท่ีไม่ใช้สารเคมีและใช้สารเคมี โดยจะ
พบจ านวนชนิดของแมลงน้อยกว่าในนาข้าวที่ใช้สารเคมีอย่างเห็นได้ชัด (Way and Heong, 1994) ทั้งนี้แม้
การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการมองในเรื่องของสายพันธุ์เป็นหลัก และพบว่า แมลงที่มาใช้ประโยชน์ในนาข้าวไม่
แตกต่างกัน หากมีการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในส่วนของระบบการปลูกและระยะของการเจริญเติมโต เป็นไปได้ว่าจะมี
ข้อมูลยืนยันถึงความแตกต่างทางสังคมแมลงได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลในเบื้องต้นในครั้งนี้สามารถใช้
ฐานข้อมูลส าหรับการจัดการแมลงศัตรูในข้าวแบบบูรณาการต่อไป  
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ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาเพิม่เตมิในทุกระยะของข้าวตั้งแต่ปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว 
2. ควรมีการเพิม่พื้นท่ีในการศึกษาให้หลากหลายพื้นท่ี 
 

เอกสารอ้างอิง 
ปรีชา วังศิลาบัตร. (2542). การระบาดเพิ่ม (resurgence) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลหลังการใช้สารฆ่าแมลง . 

วารสารกีฏและสัตววิทยา, 21(4), 266-275. 
รุ่งเกียรต ิแก้วเพชร  ปิยาภรณ ์วรานุสันติกลู ภาวัช วิจารัตน ์และ ศมาพร แสงยศ. (2557). ดัชนีความหลากหลาย

ทางชนิดของศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูข้าวในรูปแบบการปลูกข้าวที่ใช้สารเคมีและอินทรีย์ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 45(2), 417-420   

วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ สุกัญญา อรัญมิตร และ จินตนาไชยวงศ์. (2554). สถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน ้า
ตาลในประเทศไทย.วารสารวิชาการข้าว, 5(1), 79-89. 

วิชัย สรพงษ์ไพศาล สมชาย ธนสินชยกุล วงค์พันธ์ พรหมวงค์ ฉัตรมณี วุฒิสาร และ ภราดร ดอกจันทร์ . (2554). 
ความหลากชนิดของแมลงศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติในนาข้าวอินทรีย์. วารสารเกษตร, 27(1), 39 - 48  

วีรยุทธ สร้อยนาค วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ สมชาย ธนสินชยกุล วิชัย สรพงษ์ไพศาล และ คณิตา เกิดสุข. (2558). 
ความหลากหลายของแมลงและแมงมุม.ในนาข้าวเขตชลประทานจังหวัดพิษณุโลก. วารสารเกษตร 31(3), 
281 - 290  

สุวัฒน์ รวยอารีย์. (2554). การจัดการแมลงศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน . กรุงเทพฯ: กองกีฏและสัตววิทยา กรม
วิชาการเกษตร. 262 หน้า. 

ส านวน ฉิมพกา และ วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ. 2548. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูข้าวของ 
เกษตรกร อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร.วารสารเกษตรนเรศวร, 8(1), 77-94. 

Leclerg, E.L., Leonard, W.H. & Clark, A.G., (1966). Field Plot Technique, Minnesota: Burgess 
Publishing Company. 373 p. 

Ludwig, J.A. & Reynolds. J.F. (1988). Statistical Ecology. New York: John Wiley and Sons; 337 pp. 
Mulder, C.P.H., Bazeley, E.W., Dimitrakopoulos, P.G., Hector, A., Scherer M.L. & Schmid, B. (2004). 

Species evenness and productivity in experimental plant communities. Oikos, 107, 50–63. 
Pathak, M. D. & Khan, Z. R. (1994). Insect Peste of Rice. Phillippines, Manila: IRRI. 89 p. 
Simpson, E.H. (1949). Measurement of Diversity. Nature, 163, 688. 
Sorensen, T.A. (1948). A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based 

on similarity of species content, and its application to analyses of the vegetation on Danish 
commons. Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Biologiske Skrifter, 5, 1–34. 

Way, M.J. and Heong, K.L. (1994), The Role of Biodiversity in the Dynamics and Management of 
Insect Pests of Tropical Irrigated Rice-a Review. Bulletin of Entomological Research, 84, 
567-587. 

 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 


	Binder1
	PSK01_การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากผักกาดหอม
	PSK02_ปริมาณแคปไซซินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสมุนไพรรสเผ็ด
	PSK03_การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบโดยใช้แป้งกล้วยน้ำว้าทดแทนแป้งสาลี
	PSK04_การกำจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยตัวดูดซับจากใบมันสำปะหลัง
	PSK05_การเตรียมเซลลูโลสจากใบผักตบชวาเพื่อดูดซับโครเมียม (VI)ไอออน
	PSK06_การศึกษาการออกฤทธิ์ลดระดับกลูโคสของสารสกัดจากต้นมะขามป้อม
	PSK07_การหาปริมาณวิตามินซีในกล้วยบางชนิดโดยเทคนิค HPLC และ UV-Visible
	PSK08_การใช้เปลือกส้มโอเป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ในแป้งขนมเทียนแช่แข็ง
	PSK09_การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทอดต่อการดูดซับน้ำมันของผลิตภัณฑ์เปลือกแก้วมังกรทอดปรุงรส
	PSK10_การสกัดแยกหาปริมาณแอนโทไซยานินจากลูกมะม่วงหาว มะนาวโห่
	PSK11_การพัฒนาผลิตภัณฑ์กราโนล่าบาร์เสริมแคลเซียมจากกระดูกปลากรายผง
	PSK12_โครงสร้างทางสังคมของแมลงที่ใช้ประโยชน์ในนาข้าวสายพันธุ์ กข 41 ปทุมธานี 80 และ พิษณุโลก 2
	PSK13_ค่าpH กรดแลคติกและกรดแอล-แอสคอร์บิก (วิตามินซี) ของผลิตภัณฑ์น้ำฝาถังจากถังน้ำหมักมะเฟือง
	PSK14_การศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวกล้องหอมดำสุโขทัย 2 ข้าวกล้องหอมแดงสุโขทัย 1
	PSK15_การหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของถั่วงอก
	PSK16_วิธีการจำแนกชนิดพอลิเมอร์อย่างง่ายโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
	PSK17_กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานินและ pH ของแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด
	PSK18_การศึกษาปริมาณสารเบต้าแคโรทีนทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและจากฟักทอง
	PSK19_การพัฒนาชุดปฏิบัติการเคมีใช้หลักการของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
	PST01_ความรู้และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย
	PST02_การรับรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
	PST03_การปวดหลังของพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก
	PST04_พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ตำบลนครชุม
	PST05_การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแขวนไทยจากเปลือกข้าวโพด
	PST06_การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกล้วยน้ำว้า
	PST07_การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
	PST08_ความหลากชนิดของตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้ ในเขตวนอุทยานผางาม จังหวัดเลย
	PST09_ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางคืน ในเขตวนอุทยานผางามจังหวัดเลย
	PST10_การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูเสริมผงขมิ้น
	PST11_การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีมเสริมผงเปลือกกล้วยน้ำว้า
	PST12_การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระทงลอยจากเปลือกข้าวโพดย้อมกากกาแฟ
	PST13_เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมินิกรีนเฮาส์เพื่อชุมชน
	PST14_แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สำหรับการใช้เชื้อเพลิงในกิจกรรม
	PST15_ความหลากชนิดของหอยทากบกในถ้ำหินปูน เขตวนอุทยานผางาม จังหวัดเลย
	PST16_ผลกระทบที่จะเกิดจากการจัดตั้งสถานีต้นแบบ
	PST17_การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้สารสกัดจากพืชเป็นสารล่อและเหยื่อพิษเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ในสวนมะม่วง

	PSM01_การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินและประมวลผลสหกิจศึกษาออนไลน์
	PSM02_ระบบสารสนเทศกฤตภาคข่าวสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
	PSM03_การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน กรณีศึกษา บ้านหนองโกนอก
	PSM04_การพัฒนาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัดนครสวรรค์
	PSM05_การพัฒนาระบบยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑ์ออนไลน์ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189
	PSM06_การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์
	PSM07_การศึกษาวิธีการสกัดคุณลักษณะการรู้จำการแสดงออกอารมณ์ทางใบหน้า
	PSM08_การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมนักศึกษา
	PSM09_การเปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมคูณเมทริกซ์แบบขนาน
	PSM10_การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ขนาดภาพดอกดาวเรือง
	PSM11_การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อร้องเรียน
	PSM12_เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลจิสติกส
	PSM13_สายอากาศแบบแถบกว้างช่องเปิดที่มีสตับสองตัวทีสำหรับระบบการสื่อสารไร้สาย
	PSM14_การออกแบบสายอากาศช่องเปิดรูปตัวซีป้อนด้วยสายส่งแบบไมโครสริปไลท์ที่มีสตับรูปสี่เหลี่ยม
	PSM15_การออกแบบสายอากาศช่องเปิดหลายความถี่ที่ป้อนด้วยสายส่งแบบท่อนำคลื่นระนาบร่วม
	PSM16_ความพึงพอใจของประชาชนที่มาออกกำลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรต่อตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
	PSM17_สายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลน์ที่มีสตับรูปหก
	PSM18_ต้นแบบระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟผ่านแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์



