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Abstract: The objective of this research was to study on the effect of ecological engineering in rice paddy field
on diversity of insects and spiders compared to non-managed rice paddy field. The bund of RD61 rice paddy
field at 2 rai was adjusted to be wider up to 1 meters and Crotalaria juncea was planted on. Insects and spiders
were determined every week from seedling stage (14 days old) to harvesting stage using net sweeping method.
All insects and spiders were identified, Shannon-Wiener’s diversity and distribution indices were analyzed. The
relationship between number species and number of insects and spiders with abiotic factors: temperature,
relative humid and rainfall and biotic factors: natural enemies were determined. The result found that the
management of rice paddy field based on ecological engineering by planting C. juncea on the bund of rice
paddy field affected on the ratio of species numbers and the amounts of insects and spiders, generated higher
diversity that supported the more complexity, balance and stability of insect and spider activities in the rice
paddy field ecosystem and finally, reduced the species and amount of rice insect pests in the managed rice
paddy field.
Keywords: Biodiversity, insect and spider, rice paddy field, ecological engineering system
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บทคัดย่ อ: วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ เพื่อศึกษาผลของระบบนิเวศวิศวกรรมในแปลงนาข้ าวต่อความหลากหลายของ
แมลงและแมงมุมเปรี ยบเทียบกับแปลงนาปกติ ในพืน้ ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยทาการปรับปรุ งคันนาแปลงนาข้ าวพันธุ์
กข61 ขนาด 2 ไร่ ให้ กว้ างขึ ้นเป็ น 1 เมตร และปลูกปอเทืองบนคันนาโดยรอบ สุม่ สารวจด้ วยสวิงโฉบ ตังแต่
้ ข้าวอายุ 14 วัน
ทุก ๆ 7 วันจนถึงระยะเก็บเกี่ยว จาแนกชนิดของแมลง และแมงมุม วิเคราะห์ความหลากหลายชนิด และการกระจายตัวของ
Shannon-Wiener พร้ อมทัง้ เปรี ย บเที ย บสัด ส่ วนแมลงศั ต รู ข้ าว แมลงศัต รู ธรรมชาติ แมงมุ ม และอื่ น ๆ รวมไปถึ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างจานวนของแมลงและแมงมุมที่พบกับปั จจัยทางกายภาพ คือ อุณหภูมิ ความชืน้ สัมพัทธ์ รวมถึง
ปริ มาณน า้ ฝน และปั จจัยทางชี วภาพ คื อ จ านวนชนิ ดของศัตรู ธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า การจัดการระบบนิ เวศ
วิศวกรรมในนาข้ าวด้ วยการปลูกปอเทืองโดยรอบคันนามีผลต่อสัดส่วนของชนิดและจานวนแมลงและแมงมุมชนิดต่าง ๆ
สนับสนุนการสร้ างความหลากหลายทางชีวภาพให้ เกิดขึ ้นในระบบนิเวศแปลงนา และเป็ นกลไกที่สง่ ผลต่อกิจกรรมต่าง ๆ
ของแมลงและแมงมุมให้ มีความซับซ้ อนมากขึ ้น มีความสมดุลและเสถียรมากขึ ้น และมีสว่ นลดจานวนชนิดและปริ มาณ
ของแมลงศัตรูข้าวได้
คาสาคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ แมลงและแมงมุม นาข้ าว ระบบนิเวศวิศวกรรม

คานา

ด้ วยการควบคุมแมลงศัตรู พื ชในปั จจุบันนัน้ มี
เป้าหมายที่ม่งุ เน้ นการเกษตรปลอดภัย การเกษตรปลอด
สาร และเกษตรอินทรี ย์ ที่ชดั เจนและเป็ นระบบมากขึ ้น ทัง้
ในส่วนของการค้ นหาวิธีการควบคุมที่มีความปลอดภัยใน
รู ป แบบต่ าง ๆ เช่ น การใช้ ชี วภัณ ฑ์ (นาวิ น และคณะ,
2559; อารยา และคณะ, 2558) การใช้ สารสกัดจากพื ช
(ปั ณรสี , 2559; ศุ ภ กร และคณะ, 2560) การใช้ ก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ (พุฒิ พัฌ น์ และคณะ, 2560) และ
การศึกษาพฤติ กรรมในการปฏิ บัติ และการยอมรั บของ
เกษตรกร (ตะวัน และคณะ, 2557; นราศิ ณี และคณะ,
2560; พหล และสุ ร ชั ย , 2559; สุ ภ าวดี , 2559) เพื่ อ
กาหนดแนวทางในการส่งเสริ มและเสริ มสร้ างมาตรฐาน
การผลิ ต ที่ ล ดการใช้ สารเคมี ค วบคุ ม แมลงศั ต รู พื ช
เสริ มสร้ างความปลอดภัยและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม โดย
การจัดการระบบนิเวศในนาข้ าว (ecological manipulation)
หรื อ นิ เวศวิ ศ วกรรม (ecological engineering) (Gurr,
2009) เป็ นหนึ่งในแนวคิดของการจัดการศัตรู พืชที่เกิดขึ ้น
และมีความเป็ นไปได้ ในการนามาใช้ ปรับระบบการปลูก
ข้ าว เพื่อลดการระบาดของศัตรูข้าวได้ โดยทาการปรับปรุ ง
คันนาให้ กว้ างขึ ้นและปลูกพืชไม้ ดอก สมุนไพรหลากหลาย
ชนิ ด ตามคั น นา เพื่ อสร้ างความหลากชนิ ด ของพื ชให้
เกิ ดขึน้ ในระบบนาข้ าว พื ชดังกล่าวสามารถดึงดูดศัตรู
ธรรมชาติให้ เข้ ามาสู่แปลงนาได้ ง่ายเนื่องจากเป็ นแหล่ง
น ้าหวานที่เป็ นอาหาร และเป็ นที่หลบพักของในช่วงเวลาที่

ข้ าวจัดเป็ นพื ชอาหารที่ มี ความสาคัญ มากใน
เอเชี ย (Peng and Hardy, 2001) การระบาดของแมลง
ศัตรู ข้าวชนิดต่าง ๆ ที่ สาคัญ คือเพลี ้ยกระโดดสีน า้ ตาล
เพลี ้ยจักจัน่ สีเขียว เพลี ้ยกระโดดหลังขาว หนอนห่อใบข้ าว
สร้ างความเสียหายต่อผลผลิตข้ าวในพื น้ ที่ ต่าง ๆ ทั่วทัง้
เอเชียทุกปี (Savary et al., 2012) และพื ้นที่การระบาดยัง
มีแนวโน้ มขยายเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงระดับที่รัฐบาล
ต้ องประกาศพื น้ ที่ นาในหลายจังหวัดเป็ นพื น้ ที่ภัยพิ บัติ
บ่อยครัง้ (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2555) ระบบการทานา
ในปั จจุบนั มุ่งเน้ นการผลิตเพื่อการค้ า ปลูกในพื ้นที่ขนาด
ใหญ่ ต่ อเนื่ องตลอดทัง้ ปี มี ข้ าวทุ กระยะการเพาะปลูก
ตลอดเวลา จึงเป็ นสภาพพื ้นที่เหมาะสมต่อการแพร่ ระบาด
ของศัตรูพืช ทาให้ ศตั รูพืชสามารถสะสมและก่อให้ เกิดการ
ระบาดได้ (วันทนา และคณะ, 2554) มีการใช้ สารควบคุม
ศั ต รู พื ช ชนิ ด ต่ า ง ๆ มากมายซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ ศั ต รู
ธรรมชาติ (Heong, 2009) ซึ่ ง การที่ ศั ต รู ธ รรมชาติ ถู ก
ท าลายนอกจากแมลงศัตรู ข้ าวมี โอกาสระบาดแล้ วยัง
ส่งผลทาให้ แมลงที่เป็ นศัตรูรองไม่มีความสาคัญกลายเป็ น
แมลงศัตรู ข้าวที่สาคัญขึ ้นมาได้ นอกจากนี ้การนิยมใช้ ปยุ๋
ไนโตรเจนในปริ มาณสูงเพื่อเร่งการเจริ ญเติบโตของข้ าวนัน้
กลับเป็ นการกระตุ้นการระบาดของแมลงศัตรู ข้าวชนิ ด
ต่าง ๆ ได้ (Lu and Heong, 2009)
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มี อากาศหรื อสภาพแวดล้ อมในนาข้ าวไม่ เหมาะสมได้
( Begum et al., 2004; Ostman, 2004) ท า ใ ห้ ศั ต รู
ธรรมชาติ มี ชี วิ ต ที่ ยาวนานขึ น้ การค้ นหาเหยื่ อมี
ประสิทธิ ภาพมากขึ ้น (Jervis et al., 2004; Lu et al., 2014;
Rivero and Casas, 1999) ส่งผลสนับสนุนให้ เกิ ดกลไก
การควบคุมภายใต้ ความสมดุลของธรรมชาติ โดยการ
ควบคุมดังกล่าวขึน้ อยู่กับระดับความซับซ้ อนของกลไก
การควบคุมโดยธรรมชาติที่จะก่อให้ เกิดสมดุลของระบบ
นิ เวศในนาข้ าว (Hoeng and Sogawa, 1994) และการ
จัดการดังกล่าวถือเป็ นมาตรการหนึ่งที่สาคัญมากในการ
อนุรักษ์ ศัตรู ธรรมชาติ สนับสนุนการตัง้ รกราก และการ
คงอยู่ของศัตรูธรรมชาติในสภาพจริ ง (Van Driesche and
Bellows, 1996)
นอกจากนีส้ ามารถใช้ ร่วมกับวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้ องกับสารฆ่าแมลง เช่น พันธุ์ต้านทาน การเขตกรรม
และการควบคุม โดยชี ววิ ธี เป็ นต้ น และเป็ นแนวทางที่
สาคัญที่สามารถใช้ ในการบริ หารจัดการศัตรู พืช (Landis
et al., 2000) เป็ นแนวคิดที่ได้ รับการยอมรับเป็ นอย่างมาก
อย่างไรก็ ตามการศึกษาวิจัยในลักษณะของระบบนิเวศ
วิศวกรรมในนาข้ าวนี ย้ ังมีการศึกษาและข้ อมูลในระดับ
พื ้นที่ยงั มีน้อยมาก
จึงได้ ทาการศึกษาผลของการจัดการระบบนิเวศ
แปลงนาด้ วยการปลูก ปอเทื อ งรอบแปลงนาต่ อ ความ
หลากหลายทางชี ว ภาพของแมลงศั ต รู ข้ าวและศั ต รู
ธรรมชาติขึ ้นเปรี ยบเทียบกับแปลงที่ไม่มีการจัดการ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการใช้ ประโยชน์สาหรับการบริ หารจัดการ
แมลงศัตรูข้าวในนาชลประทานต่อไปในอนาคต

รอบ ๆ คันนา ซึ่งมี ขนาดกว้ าง 1 เมตร ใช้ เมล็ดปอเทื อง
0.5 กิ โลกรัม มี การให้ น า้ ในระดับความสูง 5 เซนติ เมตร
ตังแต่
้ ข้าวมีอายุ 7 วัน จนถึงระยะการสร้ างเมล็ด ใส่ปยุ๋ 3
ครั ง้ ครั ง้ ที่ 1 หลังหว่ านข้ าว 30 วัน ใช้ ปุ๋ ยสูตร 16-20-0
อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ครัง้ ที่ 2 หลังหว่านข้ าว 45 วัน ใช้
ปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ และครัง้ ที่ 3 ระยะ
สร้ างรวงอ่อน ใช้ ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิ โลกรัมต่อไร่
พ่นสารบิวทาคลอร์ อัตรา 250 มิลลิลิตร/น ้า 70 ลิตร เพื่อ
คุมวัชพืชเมื่อข้ าวมีอายุ 7 วันแต่ไม่มีการใช้ สารเคมีกาจัด
แมลง
แปลงที่ 2 แปลงที่ ไม่ มี ก ารจั ด การ (control:
CON) บริ เวณคันนา มีขนาดกว้ าง 1 เมตร ไม่ปลูกพืชใด ๆ
มี การให้ น า้ ใส่ปุ๋ ยเหมื อนแปลงที่ 1 พ่ นสารบิ วทาคลอร์
อัตรา 250 มิลลิลิตร/น ้า 70 ลิตร เพื่อคุมวัชพืชเมื่อข้ าวมี
อายุ 7 วัน แต่ไม่มี การใช้ สารเคมีกาจัดแมลง (คันนาตัด
หญ้ าเรี ยบเตียน)
สุ่มสารวจจ านวนชนิ ดและปริ มาณแมลง และ
แมงมุม ด้ วยสวิงโฉบตามแนวเส้ นทแยงมุม แนวทแยงละ
15 โฉบ 2 แนวต่ อ 1 แปลง (แปลงละ 30 โฉบ 1 โฉบคื อ
โฉบไปและกลับ) ทุกสัปดาห์ จากทัง้ 2 แปลงและบริ เวณ
คันนาของแปลงจัดการระบบนิเวศตัง้ แต่ข้าวอายุ 14 วัน
หลังหว่าน จนถึงระยะเก็บเกี่ยว
จาแนกชนิดของแมลงและตรวจนับจานวนของ
แมลงในห้ องปฏิบตั ิการ โดยนาแมลงที่ได้ มาแยกเป็ นกลุม่
4 กลุม่ ได้ แก่ แมลงศัตรู ข้าว แมลงศัตรู ธรรมชาติ แมงมุม
และแมลงอื่ น ๆ ตาม อัน ดั บ (order) วงศ์ (family) และ
ชนิ ด (species) ตามแนวทางการจ าแนกของธวัช และ
เพชรหทั ย (2554), พิ สุ ท ธิ์ (2553), วั น ทนา และคณะ
( 2550, 2553, 2554) , Asahina (1993) , Hutacharern
et al. (2007) และ Shepard et al. (1995) รวบรวมข้ อมูล
บันทึกผลวิเคราะห์ข้อมูล เปรี ยบเทียบสัดส่วนของจานวน
ชนิดและปริ มาณ แมลงศัตรูข้าว แมลงศัตรูธรรมชาติ แมงมุม
และแมลงอื่น ๆ วิเคราะห์ ค่าดัชนีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Shannon-Wiener index of diversity, H) และค่า
ดัชนีการกระจายตัว (Shannon-Wiener index of species
evenness, EH) (Kreb, 1972; Wilson, 2000)
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ (correlation analysis,
R) ระหว่างจานวนชนิดและปริ มาณของแมลงศัตรูข้าวกับ

อุปกรณ์ และวิธีการ
ดาเนิ นการศึกษาในเขตนาชลประทานจังหวัด
นครสวรรค์ เตรี ยมแปลงทดลอง ขนาด 2 ไร่ 2 แปลง โดย
ทาการปรับพื ้นที่นาให้ มีคนั นากว้ างขนาด 1 เมตร รอบทุก
แปลง ปลูกข้ าวพันธุ์ กข61 (อายุเก็บเกี่ยวสัน้ ในฤดูนาปรัง
96 วัน และฤดู นาปี 87) วัน โดยวิ ธี การหว่ าน อัต รา 20
กิโลกรัมต่อไร่ ทัง้ 2 แปลง โดย
แปลงที่ 1 แปลงนาระบบนิ เวศวิ ศ วกรรม
(ecological engineering system: EE) ปลู ก ปอเทื อง
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ปั จจั ย ทางชี ว ภาพคื อ จ านวนชนิ ด และปริ ม าณศั ต รู
ธรรมชาติ แ ละปั จ จัย ทางกายภาพ คื อ ปริ ม าณน า้ ฝน
อุณหภูมิ และความชื ้น จากทังสองแปลง
้

ผลการวิจัย

จานวนชนิดของแมลงศัตรู ธรรมชาติมากที่สดุ คือร้ อยละ
41 แมลงศัตรู ข้าวแมงมุม และแมลงอื่น ๆ คิดเป็ นร้ อยละ
20, 6 และ 33 ตามลาดับ (ภาพที่ 1) ส่วนปริ มาณแมลงที่
สารวจด้ วยสวิงโฉบ พบสัดส่วนปริ มาณแมลงศัตรู ข้าวใน
แปลง EE และแปลง CON คิ ด เป็ นร้ อยละ 59 และ 42
ตามลาดับ แมลงศัตรู ธรรมชาติคิดเป็ นร้ อยละ 13 และ 16
ตามลาดับ แมงมุมคิ ดเป็ นร้ อยละ 10 และ 9 ตามลาดับ
แมลงอื่น ๆ คิดเป็ นร้ อยละ 18 และ 33 ตามลาดับ สาหรับ
บริ เวณคันนา EEF พบ สัดส่วนปริ มาณแมลงอื่น ๆ มาก
ที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 73 ตามด้ วยแมลงศัตรูข้าว แมลงศัตรู
ธรรมชาติ และแมงมุ ม คิ ด เป็ นร้ อยละ 10, 8 และ 9
ตามลาดับ (ภาพที่ 2)

เปรี ยบเทียบสัดส่ วนของจานวนชนิ ดแมลงศัตรู ข้าว
แมลงศัตรูธรรมชาติ แมงมุม และแมลงอื่น ๆ
การสารวจชนิดแมลงด้ วยสวิงโฉบ ในแปลงนา
ระบบนิ เวศวิ ศ วกรรม (EE) แปลงนาที่ ไม่ มี ก ารจัด การ
(CON) บริ เวณคันนาแปลงนิ เวศวิศวกรรม (EEF) พบว่า
สัดส่วนของจานวนชนิ ดของแมลงศัตรู ข้าวในแปลง EE
และ CON คิ ดเป็ นร้ อยละ 17 และ 22 (ภาพที่ 1) แมลง
ศั ต รู ธรรม ชาติ (NEs) คิ ด เป็ นร้ อยละ 50 และ 51
ความหลากหลายเชิงอนุกรมวิธาน
ตามล าดับ แมงมุมคิ ดเป็ นร้ อยละ 5 และ 4 ตามลาดับ
ความหลากหลายในเชิ งอนุ ก รมวิ ธ านพบว่ า
แมลงอื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 28 และ 23 ตามลาดับ สาหรับ
จานวนอันดับของแมลงและแมงมุมที่พบในแปลงแต่ละ
บริ เวณคันนา พบว่า คันนาของแปลง EEF พบสัดส่วน
ประเภท EE และ CON มีเท่า ๆ กัน คื ออยู่ในช่วง 19-20
.
.
(EE)
(CON)
(EEF)

Figure 1. Percentage of species numbers of insect and spider found in ecological engineer field (EE),
control field (CON) and bund of ecological engineer field (EEF) by sweeping method
(EE)
(CON)
(EEF)

Figure 2. Percentage of numbers of insects and spiders found in ecological engineer field (EE), control
field (CON) and bund of ecological engineer field (EEF) by sweeping method
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อันดับ ในระดับวงศ์พบจานวน 79 และ 81 วงศ์ ตามลาดับ
ในระดับชนิดพบจานวน 137 และ 133 ชนิ ด ตามลาดับ
ส่วนในบริ เวณขอบแปลงของแปลง EE นันมี
้ จานวนอันดับ
วงศ์ และชนิด คือ 17, 59 และ 89 ตามลาดับ น้ อยกว่าที่
พบในแปลง EE และ CON (ภาพที่ 3)

ทังนี
้ ้ในส่วนแมลงศัตรูข้าวมีค่าดัชนีความหลากหลายทาง
ชีวภาพเท่ากับ 1.04 ,1.11 และ 1.53 ตามลาดับ และมีค่า
ดั ช นี ก ารกระจายตั ว 0.33, 0.33 และ 0.53 ตามล าดั บ
แมลงศั ต รู ธ รรมชาติ มี ค่ า ดั ช นี ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพเท่ากับ 2.96, 2.31 และ 2.99 ตามลาดับ และมีค่า
ดัชนีการกระจายตัว 0.70, 0.53 และ 0.83 ตามลาดับ แมงมุม
มีค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพเท่ากับ 0.98, 0.95
และ 0.77 ตามลาดับ และมีค่าดัชนีการกระจายตัว 0.50,
0.59 และ 0.48 ตามลาดับ ในส่วนของแมลงอื่ น ๆ มี ค่ า
ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพเท่ากับ 2.22, 0.77 และ
1.53 ตามลาดับ และมีค่าดัชนีการกระจายตัว 0.61, 0.23
และ 0.46 ตามล าดับ โดยกลุ่ม แมลงที่ มี ค่ า ดัชนี ความ
หลากหลายทางชีวภาพและค่าดัชนีการกระจายตัวสูงที่สดุ
คือกลุม่ แมลงศัตรูธรรมชาติ (ตารางที่ 1)

ค่ าดั ช นี ความหลากหลายทางชี วภาพ (H) และค่ า
ดัชนีการกระจายตัว (EH) ของแมลง
ผลการวิ เคราะห์ ความหลากหลายทางชี วภาพ
และค่าดัชนีการกระจายตัวของแมลง จากการสารวจแมลง
โดยใช้ สวิ งโฉบ พบว่าในภาพรวมของแมลงและแมงมุม
ทังหมดมี
้
ค่าดัชนีความหลากหลายในแปลง EE, CON และ
EEF เท่ากับ 2.61, 2.42 และ 2.45 ตามลาดับ และค่าดัชนี
การกระจายตัวเท่ ากับ 0.53, 0.49, และ 0.55 ตามล าดับ
.

Figure 3. Taxonomic diversity of orders, families and species of insects and spiders in ecological

engineer field (EE), control field (CON) and bund of ecological engineer field (EEF) by
sweeping method
Table 1. Shannon-Wiener’s biodiversity and evenness indices of rice insect pests, insect natural
enemies, spider and other insects in ecological engineer field (EE), control field (CON) and
bund of ecological engineer field (EEF) by sweeping method
Paddy
Insect natural
Rice insect pests
Spiders
Other insects
Total
field type
enemies
H
EH
H
EH
H
EH
H
EH
H
EH
EE
1.04
0.33
2.96
0.70
0.98
0.50
2.22
0.61 2.61 0.53
CON
1.11
0.33
2.31
0.53
0.95
0.59
0.77
0.23 2.42 0.49
EEF
1.53
0.53
2.99
0.83
0.77
0.48
1.53
0.46 2.45 0.55
Remarks: H = Shannon-Wiener’s index
EH = Shannon-Wiener’s evenness index
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Shannon-Wiener (Shannon-Wiener’s evenness index,
EH) ซึ่งมีค่าการกระจายตัวไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อ
พิจารณาในรายกลุ่ม แปลง EE มี ความหลากหลายของ
แมลงศัตรูธรรมชาติ แมงมุม และแมลงอื่น ๆ สูงกว่าแปลง
CON มาก แต่ ในขณะเดี ยวกัน ความหลากหลายของ
แมลงศั ต รู ข้ าวในแปลง EE มี ค่ า ต่ า กว่ า แปลง CON
สอดคล้ องกับการศึกษาด้ านความหลากหลายของแมลง
ศัตรู ข้ าวของ วิ ชัย และคณะ (2554), วี รยุทธ และคณะ
(2558), Heong et al. (1991) แ ล ะ Ooi and Shepard
(1994)
ส่วนในบริ เวณแปลงปอเทืองที่ คันนาแปลง EE
นัน้ พบว่ามี ค่าความหลากหลายทางชี วภาพของแมลง
ศัตรู ข้าว แมลงศัตรู ธรรมชาติ และแมลงอื่น ๆ ในระดับสูง
เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัตรูธรรมชาติ สอดคล้ องกับผล
การศึ ก ษาของ จิ น ตนา และคณะ (2555) และ Norela
et al. (2013) โดยการปลูกพืชปอเทืองสามารถสนับสนุน
การสร้ างความหลากหลายทางชีวภาพให้ เกิดขึ ้นในระบบ
นิ เวศแปลงนา และเป็ นกลไกที่ ส่งผลต่ อกิ จกรรมต่าง ๆ
ของแมลงและแมงมุมให้ มีความซับซ้ อนมากขึน้ มีความ
สมดุลและเสถียรมากขึ ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนชนิดของแมลงศัตรู
ข้ าวกับปั จจัยทางชี วภาพและปั จจัยทางกายภาพพบว่า
ศัตรู ธรรมชาติมี ความสัมพันธ์ กับจานวนชนิดของแมลง
ศัตรู ข้าวมากที่ สุด ส่วนปั จจัยทางกายภาพเช่นปริ มาณ
น า้ ฝน อุ ณ หภู มิ แ ละความชื น้ มี ผลเกี่ ยวข้ อ งน้ อยมาก
ในขณะที่ ความสัมพันธ์ ของปริ มาณแมลงศัตรู ข้ าวกับ
ปั จจัยทางกายภาพและชี วภาพนัน้ มี น้ อยมากเช่ น กั น
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ วิชยั และคณะ (2554) และ
วีรยุทธ และคณะ (2558)

ความสัมพันธ์ ระหว่ างจานวนชนิดของแมลงศัตรูข้าว
กับปั จจัยทางชีวภาพและปั จจัยทางกายภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนชนิดของแมลงศัตรู
ข้ าวที่ พบกับปั จจัยทางชี วภาพคื อจ านวนชนิ ดของศัตรู
ธรรมชาติและปั จจัยทางกายภาพ คือ อุณหภูมิ ความชืน้
สัมพัทธ์ และปริ มาณน ้าฝน พบว่าในแปลงนาระบบนิเวศ
วิ ศ วกรรม (EE) พบ จ านวนชนิ ด แมลงศั ต รู ข้ าวมี
ความสัมพันธ์กบั จานวนชนิดของแมลงศัตรูธรรมชาติมาก
ที่ สุ ด (R = 81.4) ส่ ว นปั จจั ย ทางกายภาพอื่ น ๆ มี
ความสัมพันธ์ น้อยมาก เช่นเดียวกัน แปลงนาที่ไม่มีการ
จั ด การ (CON ) พบว่ า จ านวนชนิ ด แมลงศั ต รู ข้ าวมี
ความสัมพันธ์กบั จานวนชนิดของแมลงศัตรูธรรมชาติมาก
ที่ สุ ด (R = 79.8) ส่ ว นปั จจั ย ทางกายภาพอื่ น ๆ มี
ความสัมพันธ์น้อยมาก ส่วนความสัมพันธ์ ระหว่างจานวน
ประชากรของแมลงศัตรู ข้าวที่ พบกับปั จจัยทางชี วภาพ
และปั จจัยทางกายภาพ มีความสัมพันธ์น้อยมาก

วิจารณ์
ผลการศึ ก ษาสั ด ส่ ว นของแมลงกลุ่ ม ต่ า ง ๆ
พบว่าสัดส่วนจานวนชนิดของศัตรูธรรมชาติ ในแปลง EE,
CON และ EEF มี ค่ าสูงกว่ าของแมลงศัตรู พื ชถึ ง 2.94,
2.32 และ 2.05 เท่า ตามลาดับ ที่สาคัญคือในบริ เวณรอบ
คันนาที่มีการปลูกพืชปอเทืองของแปลง EE มีสดั ส่วนของ
จ านวนชนิ ด และปริ ม าณของแมลงอื่ น ๆ สู งมาก ผล
การศึ กษาแสดงถึ งบทบาทของการปลูกปอเทื องรอบ ๆ
แปลงนามี ผลสนับสนุนการเพิ่ มขึน้ ของแมลงชนิ ดอื่ น ๆ
และมีสว่ นลดจานวนชนิดของแมลงศัตรู ข้าวได้ สอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของ จิ นตนา และคณะ (2555) ที่พบว่า
การปลูกพื ชบริ เวณคันนาสามารถดึงดูด และเป็ นที่ อยู่
อาศัยของแมลงต่าง ๆ ในระบบนิเวศนาข้ าวได้ และเป็ น
แนวทางที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพที่ จะเสริ มการใช้ ความ
หลากหลายทางชีวภาพได้
ผลการศึกษาความหลากหลายชนิดของแมลง
และแมงมุม พบว่า ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ
ของ Shannon-Wiener (Shannon-Wiener’s index, H)
แมลงและแมงมุมในแปลง EE มี ค่ าสูงกว่าแปลง CON
และในท านองเดี ยวกันกับ ค่ าดัชนี การกระจายตัวของ

สรุป
การศึ ก ษาความหลากหลายของแมลงและ
แมงมุ มในนาข้ าวระบบนิ เวศวิ ศวกรรมในพื น้ ที่ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยทาการปรับปรุ งคันนาแปลงนาขนาด 2 ไร่
ให้ กว้ างขึ ้นเป็ น 1 เมตรและปลูกปอเทืองบนคันนาโดยรอบ
พบว่ามี ผลต่อสัดส่วนของจานวนชนิด และปริ มาณของ
แมลงศัต รู ข้ าว ศัต รู ธรรมชาติ แมงมุ ม และแมลงอื่ น ๆ
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สามารถดึ งดูด และเป็ นที่ อยู่อาศัยของแมลงต่ าง ๆ ใน
ระบบนิ เวศนาข้ าวได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิ ดความ
หลากหลายทางชี วภาพในระดับที่ สูงขึน้ และมี ส่วนลด
จานวนชนิดของแมลงศัตรูข้าวได้

ธวัช ปฏิรูปานุสร และ เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร. 2554. ศัตรู
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