
แบบฟอร์มเสนอรายช่ือผลงานวิจัย 
นิทรรศการ ห้องท่ี 3 ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์จากฐาน มทร.อีสาน 5 วิทยาเขต 

วิทยาเขต ร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ 
ล าดับที่  1  รายละเอียด 
ชื่อผลงาน 
 

ความหลากหลายของแมลงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ 
ทุ่งกุลาร้องไห้ 

ชื่อผู้วิจัย สุกัญญา  ลาภกระโทก, กิติพงษ์ เวชกามา, สุกัญญา มิ่งใหญ่, อภิชัย สาวิสิทธิ์, รวินทรา เอี่ยม
รัตน์, สุภาพร ชื่นชม, สิริภัค ฤทธิ์น้้าค้า และ นราศักดิ์ ศรียศ  

บทคัดย่อ การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความหลากหลายของแมลงใน
แปลงปลูกพืช 3 ชนิด ได้แก่ แปลงข้าว แปลงผัก และแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยใช้วิธีการจับ
และสวิงโฉบ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 พบแมลงทั้งสิ้น 9 อันดับ 25 วงศ์ 39 ชนิด ซึ่ง
ค่าเฉลี่ยของจ้านวนชนิดและปริมาณของแมลงในแต่ละแปลงปลูกพืชมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) โดยพบแมลงในแปลงข้าวสูงที่สุด (31 ชนิด) รองลงมา ได้แก่ 
แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ (24 ชนิด) และแปลงผัก (15 ชนิด) ตามล้าดับ ทั้งนี้ค่าความหลากชนิด
ของแมลง (H’) โดยรวมของแปลงปลูกพืชทั้ง 3 ชนิด ค่อนข้างสูง (2.15)  
นอกจากนี้ แมลงศัตรูพืชที่พบในแปลงปลูกพืชทั้ง 3 ชนิด ที่พบบ่อย ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสี
น้้าตาล (Nilaparvata lugens)  เพลี้ยจักจั่นสีเขียว (Edwardsiama hergmanni) และ 
แมลงวันเจาะยอดข้าว (Hydrellia philippin) ในขณะที่แมลงศัตรูธรรมชาติที่พบบ่อย ได้แก่ 
ด้วงเต่าสีส้ม (Micraspis discolor) ด้วงเต่าลายสมอ (Coccinella transversalis) และ 
แมลงปอเข็ม (Agriocnemis pygmaea) 
เมื่อท้าการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์พบว่า จ้านวนชนิดและปริมาณของแมลงมีค่าสหสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งกับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (p < 0.01) 
 

เนื้อหา พ้ืนทีศ่ึกษา : ท้าการศึกษาความหลากหลายของแมลงในแปลงปลูกพืชต่างชนิดกัน ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ (ภาพที่ 1)  
อ้าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซ่ึงเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ส้าคัญของประเทศไทยที่มีการผลิตข้าว
หอมมะลิเพื่อส่งออกยังตลาดโลก โดยท้าการส้ารวจแมลงในแปลงปลูกพืช 3 ชนิด (ภาพที่ 2) 
ได้แก่ แปลงข้าว (A) แปลงผัก (B)  และแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ (C)  
 
การเก็บตัวอย่างแมลง : เก็บตัวอย่างแมลงโดยวิธีการจับและใช้สวิงโฉบ ใช้แผนการสุ่มแบบ
ธรรมดา ด้าเนินการสุ่มโดยใช้สวิงโฉบ ตามแนวเส้นทแยงมุมของแปลง โดยโฉบเป็นจ้านวน 20 
โฉบ ต่อแปลง ตัวอย่างที่ได้มาเก็บรักษาในเอธิลแอลกอฮอล์ 95% และท้าการจัดจ้าแนกตาม
ลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกในห้องปฏิบัติการ 
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การจ าแนกชนิดแมลง : จัดจ้าแนกตามลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก (external 
morphology (เป็นหลัก ในระดับ อันดับ (order(, วงศ์ (family (และชนิด (species ( 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity index (ค้านวณโดยใช้
ดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener’s Index )H(’ 
ด้วยโปรแกรม Species Diversity and Richness version 4.1.2. และค้านวณเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของแมลงแต่ละพ้ืนที่ และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างความ
หลากหลายของชนิดแมลงในแต่ละแปลงกับปัจจัย 
สิ่งแวดล้อมโดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Science) 
 
ผลและอภิปรายผล 
จากการเก็บตัวอย่างแมลงในแปลงปลูกพืช 3 ชนิด พบแมลงทั้งหมด 107 ตัว สามารถจ้าแนก
ได้เป็น 9 อันดับ 25 วงศ์ 39 ชนิด (ตารางที่ 1) พบแมลงในอันดับ Hymenoptera (8 ชนิด) 
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ อันดับ Odonata (6 ชนิด) อันดับ Hemiptera (5 ชนิด) อันดับ 
Coleoptera (5 ชนิด)  Homoptera (4 ชนิด) อันดับ Diptera (4 ชนิด) Orthoptera (3 
ชนิด)  Lepidoptera (2 ชนิด) และ Thysanoptera (1 ชนดิ) ตามล้าดับ นอกจากนั้นได้แบ่ง
แมลงออกเป็น 2 กลุ่ม คือ แมลงศัตรูพืช และ แมลงศัตรูธรรมชาติ (แมลงห้้า และแมลงเบียน) 
เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล (Nilaparvata lugens)  เพลี้ยจักจั่นสีเขียว (Edwardsiama 
hergmanni) และ แมลงวันเจาะยอดข้าว (Hydrellia philippin) ในขณะที่แมลงศัตรู
ธรรมชาติที่พบบ่อย ได้แก่ ด้วงเต่าสีส้ม (Micraspis discolor) ด้วงเต่าลายสมอ (Coccinella 
transversalis) และ แมลงปอเข็ม (Agriocnemis pygmaea) ซึ่งจากการส้ารวจแมลง พบว่า
จ้านวนแมลงศัตรูธรรมชาติจะมีปริมาณใกล้เคียงกับแมลงศัตรูพืช ซึ่งจะพบมากในแปลงที่ปลูก
พืชโดยไม่ใช้สารเคมี 
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โดยพบความหลากหลายของแมลงในแปลงข้าวสูงที่สุด (31 ชนิด) รองลงมา ได้แก่ แปลงหญ้า
เลี้ยงสัตว์ )24 ชนิด  (และแปลงผัก )15 ชนิด  (ตามล้าดับ  (ตารางที่ 2) เมื่อวิเคราะห์ดัชนีความ
หลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity index (ค้านวณโดยใช้ดัชนีความหลากหลาย
ของ Shannon-Wiener’s Index )H(’ 
ด้วยโปรแกรม Species Diversity and Richness version 4.1.2. พบว่า แปลงปลูกข้าวมีค่า
ดัชนีความหลากหลายสูงที่สุด (H’=2.09) รองลงมา ได้แก่ แปลงปลุกหญ้าเลี้ยงสัตว์ (H’= 
1.73) และ แปลงปลูกผัก (H’= 0.95) โดยทั้ง 3 แปลง มีค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 
2.15 ซึ่งค่าที่ได้ค่อนข้างมีค่าดัชนีความหลากหลายสูง 
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เมื่อค้านวณค่าเฉลี่ยของจ้านวนชนิดและปริมาณของแมลงในแต่ละแปลงปลูกพืช พบว่า มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ  ) p < 0.01(  
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างความหลากหลายของชนิดแมลงในแต่ละ
แปลงกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม พบว่า จ้านวนชนิดและปริมาณของแมลงมีค่าสหสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งกับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (p < 0.01) (ตารางที่ 3) ซึ่งผล
ของอุณหภูมิและความชื้นมีผลต่อการ ผสมพันธ์ วางไข่ และการเจริญเติบโตของแมลง 
         

 
 
สรุปผลการทดลอง: จากผลการส้ารวจความหลากหลายแมลงในแปลงปลูกพืช 3 ชนิด ใน
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ พบแมลง
ทั้งสิ้น 107 ตัว โดยจ้าแนกได้ 9 อันดับ 25 วงศ์ 39 ชนิด โดยพบในแปลงปลูกข้าวมากที่สุด 
(31 ชนิด) ซึ่งพบแมลงศัตรูธรรมชาติและแมลงศัตรูพืชในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถ
ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายและการรักษาสมดุลทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ นอกจากนั้น 
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส้าหรับการจัดการความ
หลากหลายในพ้ืนที่มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้  
ไดเ้ป็นอย่างด ี
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รูปภาพประกอบ 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ 
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ภาพที่ 2 พื้นที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลา
ร้องไห้ 
 

รายละเอียดอ่ืนๆ  
(ผลิตภัณฑ์ / โมเดล / 
ขนาด) 
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