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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบนิเวศบริการของสัตว์ขาปล้องผู้ล่าโดยการ

ควบคุมเหยื่อในระบบนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี โดยทำการศึกษาความหลากหลายของสัตว์

ขาปล้องในนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมีในพื้นที่ของเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มส่งเสริมศูนย์พันธ์ุข้าวชุมชนในตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ระหว่างเดือน

กรกฎาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ดำเนินการสุ่มด้วยวิธีการจับโดยสวิงบก กับดักหลุมและ

สวิงน้ำ จำนวน 6 จุดต่อแปลง ในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมีอย่างละ 3 แปลง ตั้งแต่

ระยะปลูกข้าวจนถึงหลงัเกบ็เกี่ยว พบสัตว์ขาปล้องทั้งหมด 16,491 ตัว จำแนกได้เป็น 15 อันดับ 129 

วงศ์ และ 188 ชนิด อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความหลากชนิดของสัตว์ขาปล้อง 

(Shannon-Wiener’s diversity index) โดยรวมตลอดการศึกษาระหว่างนาข้าวอินทรีย์และนาข้าว

ใช้สารเคมีพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
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    Abstract 

 This study was aimed to investigate ecosystem services through prey 

regulation by predatory Arthropods in organic and conventional rice paddy fields by 

comparing Arthropod diversity in organic and conventional rice paddy fields in the 

area of farmers that are grouped together as Community Enterprises, Promotion 

Group for Rice Variety Center in Nong Saeng Sub-district, Pakphli District, Nakhon 

Nayok Province between July 2018 and May 2019. Sweep net, pitfall trap and aquatic 

swwep net were used to collect Arthropods (6 sampling points/plot: 3 organic rice 

plots and 3 conventional rice plots) covering the range of rice planting through post-

harvesting period. It was found that there were a total of 16 ,4 9 1  individuals of 

Arthropods collected and identified into 15 orders, 129 families and 188 species. 

However, when comparing Shannon-Wiener’s diversity index for overall Arthropods, 

there was no statistical significant difference in Arthropod diversity between in 

organic rice fields and in conventional rice fields.  
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บทนำ 
 
ความสำคัญและท่ีมาของปัญหา 

ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายในหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับนิเวศบริการ (ประโยชน์

ที่มนุษย์ได้รับจากระบบนิเวศ )ไม่ว่าจะเป็นทัง้ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ อาหาร น้ำ พลงังาน และ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อมนุษยท์ั้งทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  การได้ประโยชนจ์าก

ด้านหนึ่งอาจนำมาซึง่การเสียประโยชน์ในอีกด้านหนึง่ เช่น การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมที่พึง่พิง

ธรรมชาติไปสูเ่กษตรกรรมแบบใช้สารเคมีอาจทำให้ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มข้ึนแต่ขณะเดียวกันทำให้

เกิดปญัหาสิ่งแวดล้อมอันเนือ่งมาจากมลพิษทีเ่กิดข้ึนรวมทั้งปัญหาสุขภาพที่แย่ลง  

สำหรับประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการปรับโมเดลเพือ่นำไปสู่ในการ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพือ่ขับเคลื่อนประเทศใหเ้ข้าสู่ 

ประเทศไทย 4.0   ด้วยการน้อมนำหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพือ่ให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 

การทำเกษตรอินทรียจ์ัดได้ว่าให้ความสำคัญกบัการอนรุักษ์และฟื้นฟรูะบบนิเวศการเกษตร

และความหลายหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นนิเวศบริการในพื้นที่เกษตรกรรมด้านการควบคุมอย่างหนึ่ง

รวมถึงการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยผู้ล่า ถึงแม้ว่ารฐับาลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตร

อินทรียร์วมถึงข้าว อย่างไรก็ตามพื้นที่การผลิตข้าวอินทรีย์ในปัจจุบันยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น

เพื่อใหก้ารขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลบรรลเุป้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร

ดำเนินการในลักษณะบรูณาการข้ามกระทรวงเพื่อสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ที่ดำเนินงานเกษตรอินทรีย์

เพิ่มข้ึน  

จังหวัดนครนายกจัดว่าเป็นจงัหวัดหนึง่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยตามการจัดแบ่ง

ภูมิภาคตามคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ อาชีพหลักของประชากรในจงัหวัดน้ี

เป็นเกษตรกรและพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่คือพื้นทีป่ลกูขา้วนาปี (ข้อมูลของสำนักงานการเกษตร

และสหกรณ์จังหวัดนครนายก, สงิหาคม 2559) นอกจากนี้สาเหตุทีเ่กษตรอินทรีย์ยังไม่ได้รับความ

นิยมอาจเนือ่งมาจากเกษตรกรขาดองค์ความรู้ในด้านเกษตรแผนใหม่และไม่มหีลกัฐานทางวิชาการ
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ของการศึกษาในพื้นทีท่้องถ่ินเพื่อยืนยันว่าการทำเกษตรอินทรีย์ดีกว่าการทำเกษตรโดยใช้สารเคมี 

รวมทั้งงานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ในประเทศที่กำลังพฒันารวมถึงประเทศไทยยงัมีไม่มากนกั 

(Reganold & Wachter, 2016) 

 ดังนั้นการวิจัยน้ีจึงสนใจที่จะศึกษานิเวศบริการของนาข้าวเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด
นครนายก โดยทำการเปรียบเทียบนิเวศบริการของสัตว์ขาปล้องผู้ล่าโดยการควบคุมเหยือ่ในระบบนา
ข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมีจากการศึกษาความหลากชนิดของสัตว์ขาปล้องในนาข้าว  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ศึกษาความหลากชนิดของสัตว์ขาปล้องผูล้่าและเหยือ่ในระบบนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้

สารเคมี  
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 

งานวิจัยนีม้ีขอบเขตในการศึกษา 2 ประเด็น คือ  

ขอบเขตเชิงเนื้อหา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1)  การศึกษาภาคสนาม ซึ่งจะทำการศึกษาความหลากชนิดของสัตว์ขาปล้อง

ผู้ล่าและเหยื่อในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี โดยทำการเก็บตัวอย่างของสัตว์ขาปล้องผู้

ล่าและเหยื่อในพื้นที่นา รวมทัง้สอบถามข้อมลูเกษตรกรเกี่ยวกับข้อมูลการทำนาเพื่อนำมา

ประกอบการประเมินคุณค่านิเวศบรกิาร (ข้อมลูเกี่ยวกับการประเมินนิเวศบริการบางส่วนอยู่ใน

แผนงาน)  

2)  การศึกษาในห้องปฏิบัติการ ทำการจัดจำแนกสัตว์ขาปล้องผูล้่าและเหยื่อ

ตามหลกัอนุกรมวิธาน เพื่อวิเคราะห์ความหลากชนิดของสัตว์ขาปล้องผู้ล่าและเหยื่อในพื้นที่นาข้าว

อินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี  

ขอบเขตเชิงพื้นที่ พื้นทีท่ี่ใช้ในการศึกษา พื้นที่นาที่มทีั้งนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้

สารเคมีของเกษตรกรทีร่วมกลุ่มกันเป็นวิสาหกจิชุมชน กลุ่มส่งเสริมศูนย์พันธ์ุข้าวชุมชน ในหมู่บ้าน

บ้านเนินหินแร่ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก  
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

-  ทราบความหลากชนิดของสัตว์ขาปลอ้งผู้ล่าและเหยื่อในระบบนาข้าวอินทรีย์และ

นาข้าวใช้สารเคมี  

 - นำผลการวิจัยเผยแพร่ตอ่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน

การสง่เสรมิและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ต่อไป 

-  ได้ผลงานตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI 

อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือไดผ้ลงานเพื่อนำเสนอและตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับ

นานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง     
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วิธีดำเนินการวิจัย  
 พ้ืนท่ีศึกษา 

 สุ่มเลือกพื้นที่นาข้าวทั้งนาข้าวอินทรีย์ และนาข้าวใช้สารเคมี โดยเป็นข้าวนาปี พันธ์ุข้าว
หอมมะล ิ105 จำนวน 6 แปลง ซึ่งเป็นนาข้าวอินทรีย ์3 แปลงและนาข้าวใช้สารเคม ี3 แปลง โดย
อาศัยการสำรวจเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศภูมิสารสนเทศ (หุ่นยนต์อากาศยานขนาด
เล็ก) คัดเลือกพื้นที่นาข้าวจากเกษตรกร 6 คนที่อยู่ในกลุม่วิสาหกจิชุมชน กลุ่มส่งเสริมศูนย์พันธ์ุข้าว
ชุมชนในตำบลหนองแสง อำเภอปากพล ีจงัหวัดนครนายก (ภาพที่ 3-1) โดยการสร้างแผนทีจ่ำลองจุด
เก็บตัวอย่างจำนวน 6 จุดต่อแปลง และเก็บในจุดเดียวกันตลอดระยะเวลาศึกษา ระยะเวลา
ศึกษา 7 เดอืน เริ่มตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดอืนมกราคม 2562  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา (นาข้าว A-F) ณ พื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมศูนย์พันธ์ุข้าวชุมชน 
  ในตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  
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การสรา้งแผนท่ีจำลองจุดเก็บตัวอย่าง  
 การสร้างแผนทีจ่ำลองจุดเก็บตัวอย่าง จำนวน 6 จุดต่อแปลง โดยออกแบบตามพื้นที่นา
ข้าวที่ได้จากการสำรวจพื้นที่นาข้าวโดยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิสารสนเทศ (หุ่นยนต์อากาศยาน
ขนาดเล็ก) ของเกษตรกรในตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกที่มทีั้งนาข้าวอินทรีย์
และนาข้าวใช้สารเคม ีจำนวน 6 คน ให้สัญลักษณ์ดังนี้ ORG1 (A) (ภาพที่ 2) ORG2 (B) (ภาพที่ 3) 
และ ORG3 (C) (ภาพที่ 4) ซึง่ทั้ง 3 แปลงเป็นนาข้าวอินทรยี์ (organic rice fields) และนาข้าวใช้
สารเคมี (conventional rice fields) อีก 3 แปลงของ CON1 (D) (ภาพที่ 5) CON2 (E) (ภาพที่ 6) 
และ CON3 (F) (ภาพที่ 7) 
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ภาพที่ 2 แผนทีจ่ำลองจุดเก็บตัวอย่างในพื้นที่นาข้าว (A) 

 

 

ภาพที่ 3 แผนทีจ่ำลองจุดเก็บตัวอย่างในพื้นที่นาข้าว (B) 
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ภาพที่ 4 แผนทีจ่ำลองจุดเก็บตัวอย่างในพื้นที่นาข้าว (C) 

 

 

ภาพที่ 5 แผนทีจ่ำลองจุดเก็บตัวอย่างในพื้นที่นาข้าว (D) 
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ภาพที่ 6 แผนทีจ่ำลองจุดเก็บตัวอย่างในพื้นที่นาข้าว (E) 

 

ภาพที่ 7 แผนทีจ่ำลองจุดเก็บตัวอย่างในพื้นที่นาข้าว (F) 
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การเก็บตัวอย่างสัตว์ขาปล้อง 
 การเกบ็ตัวอย่างเป็นการตรวจสอบทัง้สัตว์ขาปล้องผู้ล่า แมลงศัตรูพืชและสัตว์อื่น ๆ ที่อยู่

ในบริเวณแปลงนาข้าว ซึ่งการเกบ็ตัวอย่างจะเก็บจากต้นข้าวในนาข้าวตามจุดเก็บตัวอย่างที่ได้สุ่มไว้
โดยการเก็บจะแบง่ตามช่วงเวลาการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีอปุกรณ์การเก็บตัวอย่าง
ภาคสนามดังต่อไปนี ้

1. ปากคีบ (forceps) 
2. ถุงซิปล็อค 
3. สวิง 
4. ซองสามเหลี่ยม 
5. แอลกอฮอล ์75% 
6. เทอร์โมไฮโกรมเิตอร ์
7. กระปกุรกัษาสภาพแมลง (Vials) 
8. กระดาษ Label 
9. ตารางบันทึกข้อมลู 
10. สำล ี
11. เอทลิอาซเีตท (Ethyl acetate) 

 
 โดยทำการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้ 

 1. การเกบ็ตัวอย่างด้วยสวิง (sweep net) 
 โดยใช้สวิงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 33 เซนติเมตร ความลึกของสวิง 95 เซนติเมตร 
และความยาวของด้าม 100 เซนติเมตร ในการเก็บตัวอย่างสัตว์ขาปล้องที่บินหรือเกาะอยู่บริเวณต้น
ข้าว หากจับได้ผเีสื้อต้องทำให้ผเีสื้อตายก่อนด้วยการใส่ขวดที่มีสำลีชุบเอทลิอาซเีตท (Ethyl acetate) 
จากนั้นบรรจุลงในซองสามเหลี่ยมด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ปีกเสียหาย ซึ่งเก็บตามแผนทีจ่ำลอง
จุดเกบ็ตัวอย่างของแตล่ะแปลงบรเิวณขอบแปลง (คันนา) โดยโฉบสวิงจำนวน 5 ครั้งต่อจุด 
ครอบคลมุพื้นทีป่ระมาณ 1 ตารางเมตร หลงัจากนั้นจงึเกบ็ตัวอย่างแมลงใส่ถุงซปิล็อค พร้อมทั้ง
บันทึกข้อมลูใส่ลงในกระปุกทีม่ีแอลกอฮอล ์75% แล้วนำไประบุชนิดต่อไป นอกจากนี้การเกบ็
ตัวอย่างในข้อนี้ยังรวมถึงการเก็บตัวอย่างด้วยมือแบบหนดเวลา (hand collecting with constant 
time) โดยใช้ปากคีบ (forceps) จบัสัตว์ขาปล้องที่อาศัยอยูบ่นต้นข้าวตามแผนที่จำลองจุดเก็บ
ตัวอย่างของแต่ละแปลงบริเวณขอบแปลง (คันนา) ทัง้หมด 6 จุดด้วยเช่นกัน (รัตน์สุดา เสนาดี, 
2559) 
 2. การเกบ็ตัวอย่างสัตว์ขาปล้องด้วยวิธีการใช้กับดกัหลุม (pitfall trap)  
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เป็นวิธีจับสัตว์ขาปลอ้งทีเ่ดินบนผิวดิน โดยใช้แก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 cm ความสูง 10.5 cm 
ฝังลงไปในดิน กลบดินรอบแก้วให้ดินเสมอกบัปากแก้ว (ภาพที่ 3-8) และเติมน้ำผสมน้ำยาล้างจาน 
10% ลงในแก้วสูง 3 cm เพื่อป้องกันไม่ใหส้ัตว์ขาปลอ้งหลบหนี สุม่วางกับดกับริเวณคันนา ไร่ละ 6 
จุด ค้างไว้ 1 คืน แล้วจึงเก็บตัวอย่าง โดยนำตัวอย่างสัตว์ขาปล้องที่อยู่ในแก้วพลาสติกเทใส่ลงในถุงซปิ
ล็อค ขนาดกว้าง 12 cm ยาว 17 cm จากนั้นเติมเอทานอล 75% แล้วจึงนำตัวอย่างไปเกบ็รักษา
สภาพในกระปุกใส่ตัวอย่างขนาดความจุ 120 ml ด้วยเอทานอล 75% และนำตัวอย่างมาจัดจำแนก
ตามหลกัอนุกรมวิธานอย่างน้อยถึงระดับวงศ์ (Family) หากไม่สามารถระบุชนิดได้ กำหนดใหเ้ป็น
ชนิดเชิงสัณฐาน (morphospecies) 
3. การเกบ็ตัวอย่างสัตว์ขาปล้องด้วยใช้สวิงน้ำ 
ใช้สวิงจับสัตว์ขาปล้องที่อยู่ในน้ำหรอืบนผิวน้ำในบรเิวณจุดเก็บตัวอย่างในพื้นที่ศึกษา โดยกวาดไปมา
ในน้ำหรือบนผิวน้ำเป็นจำนวน 5 ครัง้ โดยมีพื้นที่ในการสุ่มแต่ละจุดเท่ากบั 0.3 ตารางเมตร (30 
เซนติเมตร x 1 เมตร) ซึง่ระดบัความลึกของน้ำไม่เกิน 20 เซนติเมตร จากนั้นนำมาสัตว์ขาปล้องออก
จากสวิงเพื่อเกบ็ในถุงซิปล็อคตรงจุดเกบ็ตัวอย่างทันที เมื่อทำการเกบ็ตัวอย่างเรียบร้อย จงึย้าย
ตัวอย่างมาเกบ็ในกระปุกที่มีเอทานอล 75% เพือ่รักษาสภาพ 

 
การระบชุนิดของสัตว์ขาปล้อง  

อุปกรณ์ที่ใช้ในการระบุชนิดประกอบด้วย  
  1. จานแก้ว (Petri dish)  
  2. ปากคีบ (forceps)  
  3. พู่กัน 
  4. เข็มเข่ียแมลง 
  5. หลอดหยด (dropper)  
  6. ขวดบีบ (wash bottle)  
  7. กระปุกรักษาสภาพแมลง (vials)  
  8. แอลกอฮอล์ 75 % 
  9. หลอดใส่ตัวอย่าง (Eppendorf tubes) 
  10. ภาชนะสำหรับใส่ตัวอย่าง 
  11. กลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ (stereo microscope) ยี่หอ้ OPTIKA รุ่น ST-40-2L 
  12. ตารางบันทึกข้อมูล 
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 นำตัวอย่างของสัตว์ขาปล้องที่ได้จากการสำรวจพื้นที่ศึกษาของแต่ละแปลงมาจัดจำแนก
ตามหลกัอนุกรมวิธานอย่างน้อยถึงระดับวงศ์ (Family) โดยอาศัยหลักการจัดจำแนกของ Triplehorn 
and Johnson (2005) ภายใตก้ล้องจลุทรรศนส์เตอริโอ ณ ห้องปฏิบัติการ BS1106/1 ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยใช้คู่มือการระบุชนิดได้แก่ 

  1. บทปฏิบัติการกีฏวิทยาเบื้องต้น (จริยา จันทร์ไพแสง, 2538) 
  2. คู่มือการจัดจำแนกสกุลมดบริเวณอุทยานแหง่ชาติเขาใหญ่ (เดชา วิวัฒน์วิทยา และ 

คณะ, 2544) 
 โดยพยายามจำแนกสัตว์ขาปล้องให้ได้ระดับทีล่ะเอียดทีสุ่ด หากไม่สามารถระบุชนิดได้

กำหนดใหเ้ป็นชนิดเชิงสัณฐาน (morphospecies)  รวมถึงจัดจำแนกตามบทบาทเชิงนเิวศ   

 
สุดท้ายวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม R  (R Core Team, 2018)  
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ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องในนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมีใน
พื้นที่ของเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมศูนย์พันธ์ุข้าวชุมชนในตำบลหนอง
แสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 ด้วย
วิธีการจับโดยสวิงบก กับดักหลุมและสวิงน้ำ จำนวน 6 จุดต่อแปลง ในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์และนาข้าว
ใช้สารเคมีอย่างละ 3 แปลง ตั้งแต่ระยะปลูกข้าวจนถึงหลังเก็บเกี่ยว พบสัตว์ขาปล้องทั้งหมด 16,491 
ตัว จำแนกได้เป็น 15 อันดับ 129 วงศ์ และ 188 ชนิด  
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมีพบว่า จำนวนตัวของสัตว์ขาปลอ้งทีพ่บ
ทั้งหมดแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยพบในนาอินทรยี์ 7,278 ตัว ขณะที่นาที่ใข้สารเคมีพบ 

9,213 ตัว (χ2 = 227.05, df = 1, p < 0.001). 
 
เมื่อเปรียบเทียบวิธีการเกบ็ตัวอย่างพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังภาพที่ 12  
 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความหลากชนิดของสัตว์ขาปล้อง  (Shannon-Wiener’s 
diversity index) โดยรวมตลอดการศึกษาระหว่างนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมีพบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยการรวมวิธีการเกบ็ตัวอย่างทัง้สามวิธีเข้าด้วยก้น ไดผ้ลดังนี้ ที่ระดับ taxa ใน
ระดับวงศ์หรือชนิด พบว่ามจีำนวนวงศ์หรือชนิดไม่แตกต่างกันระหว่างนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้

สารเคมี (χ2 = 0.24, df = 1, p = 0.63) และ (χ2 = 0.65, df = 1, p = 0.42).ตามลำดับ เมื่อดู
ค่าเฉลี่ยของดัชนีความหลากชนิด (Shannon index) พบว่าไม่ว่าจะเป็น taxon ในระดับอันดับ วงศ์
หรือชนิด พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิตามลำดับ (F = 0.142 on 1 and 4 DF,  p = 
0.725), (F = 0.152 on 1 and 4 DF,  p = 0.717) และ  (F = 0.090 on 1 and 4 DF,  p = 
0.779)  ดังภาพที่ 8  
 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมีพบว่าค่าดัชนีความหลากชนิดของสัตว์ขา
ปล้อง (Shannon-Wiener’s diversity index)  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ ภาพที่  
มสีามภาพที่ 9 10 และ 11 
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เมื่อพจิารณาจากลำดับข้ันของการกิน (trophic level) พบว่าสัตว์ขาปล้องผู้ล่ามีจำนวนตัวมากกว่าใน

นาข้าวใช้สารเคมีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (χ2 = 6337.9, df = 10, p < 0.001).อย่างไรก็ตามเมื่อ

พิจารณาจากจำนวน taxa แล้วพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (χ2 = 4.376, df = 
10, p = 0.92). ดังภาพที่ 13 และ 14  

 
ภาพที่ 8 แสดงค่าดัชนีความหลากชนิดแยกตาม taxa (Shannon-Wiener’s diversity index)  
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ภาพที่ 9 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายในระดบัวงศ์ (Shannon-Wiener’s diversity index) 
เปรียบเทียบระหว่างนาข้าวอินทรียแ์ละนาข้าวใช้สารเคมี  
 

 
 
ภาพที่ 10 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายในระดับอันดับ (Shannon-Wiener’s diversity index) 
เปรียบเทียบระหว่างนาข้าวอินทรียแ์ละนาข้าวใช้สารเคม ี
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ภาพที่ 11 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายในระดับชนิด (Shannon-Wiener’s diversity index) 
เปรียบเทียบระหว่างนาข้าวอินทรียแ์ละนาข้าวใช้สารเคมี  
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ภาพที่ 12 แสดงความแตกต่างตามวิธีการเกบ็ตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างนาข้าวอินทรียแ์ละนาข้าว
ใช้สารเคมี  
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ภาพที่ 13 แสดงจำนวนตัวของสัตว์ขาปล้องผูล้่ามจีำนวนตัวจำแนกตามลำดับข้ันการกินเปรียบเทียบ
ระหว่างนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี  
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ภาพที่ 14 แสดงจำนวน taxa  สัตว์ขาปล้องตามลำดับข้ันของการกิน เปรียบเทียบระหว่างนาข้าว
อินทรียแ์ละนาข้าวใช้สารเคมี  
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สรุปและวิจารณผ์ลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาพบว่าความหลากหลายของสัตว์ขาปลอ้งและสัตว์ขาปล้องผูล้่าที่
พบระหว่างนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมีไม่แตกต่างกนั รวมทั้งมกีลไกการควบคุมทาง
ธรรมชาติแม้ว่าจะมีการใช้สารเคมี แสดงใหเ้ห็นว่าศัตรูธรรมชาติมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมแมลง
ศัตรูข้าว ทำให้แมลงศัตรูข้าวส่วนใหญ่มปีรมิาณไม่ถึงระดบัการระบาดข้ันรุนแรง นอกจากนี้ผล
การศึกษาในครั้งนี้ขัดแย้งกบัสมมติฐานและขัดแย้งกบัการศึกษาของ Way and Heong, (1994) ที่
รายงานว่า ในนาข้าวอินทรีย์จะมีความหลากหลายสงูกว่านาข้าวที่ใช้สารเคมี เนื่องจากในการศึกษาน้ี 
นาข้าวที่ใช้สารเคมี เกษตรกรมีการใช้สารเคมีมาปราบแมลงศัตรูพืชในปริมาณที่ไม่ได้มากนัก และใช้
เฉพาะช่วงที่มีการระบาดของศัตรูข้าวรุนแรงเท่านั้น ทำให้ความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องและสัตว์
ขาปล้องผูล้่าระหว่างนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวที่ใช้สารเคมีไม่แตกต่างกัน  
 

จากแผนงานวิจัยทีส่อดคล้องกบัการศึกษาในครัง้นี้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรของการ

ผลิตข้าวที่พบว่า นาข้าวอินทรีย์ให้กำไรสุทธิมากกว่านาข้าวใช้สารเคมี ดังนั้นอาจสรปุได้ว่าการผลิต

ข้าวอินทรีย์ทำใหเ้กิดประโยชนจ์ากนิเวศบริการมากกว่าการผลิตข้าวโดยใช้สารเคมี  

ถึงแม้ว่าการผลิตข้าวอินทรียอ์าจมมีูลค่าทางเศรษฐกิจไมม่ากแต่การผลิตข้าวอินทรียเ์ป็นการ
เพิ่มมลูค่าทางสังคม (social value) ทีท่ำให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดเครือข่ายและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างเกษตรกรในชุมชน/วิสาหกิจชุมชนกับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วนจาก
การทำงานแบบจตุรภาคี (quadruple helix) ระหว่าง 1. สงัคม/ชุมชน 2. เอกชน 3. หน่วยงานของ
รัฐ และ 4. หน่วยงานต่างประเทศ นำไปสูก่ารผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยที่สง่ผลดีต่อสุขภาพ 
ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมทำใหก้ารใช้สารเคมลีดลง เกิดการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมลูค่าทางสังคมที่เพิ่มข้ึนจากการผลิตข้าวอินทรีย์เป็นการลงทุนในระยะยาวแต่นำมาซึ่ง
การพัฒนาประเทศซึ่งสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืนตาม
เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (SEP for SDGs) 
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