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บทคัดย่ อ
ความหลากชนิดและโครงสร้างทางสังคมของแมลงผิวดินได้ศึกษาในพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่างกัน
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจาแนกพื้นที่ออกเป็ น 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เกษตรแปลงปลูกปาล์มน้ ามัน พื้นที่แปลงปลูก
ยูคาลิปตัส พื้นที่วนเกษตร และพื้นที่เกษตรแปลงปลูกส้ม ทาการศึกษาปั จจัยแวดล้อม และเก็บตัวอย่างแมลง
ผิวดินโดยใช้กบั ดักหลุมและกับดักถุงผ้า ทาการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2558
โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายกระจายทัว่ พื้นที่ ทาการเก็บตัวอย่างทุก 2 เดือน ผลการศึกษาพบแมลงจานวน
ทั้งสิ้ น 144 ชนิด 29 วงศ์ 9 อันดับ ซึ่งแมลงในอันดับ Hymenoptera พบจานวนชนิดมากที่สุดจานวน 55 ชนิด
รองลงมาเป็ นอันดับ Coleoptera ส่ วนค่าดัชนี ความหลากหลายและค่าดัชนี ความสม่าเสมอพบว่าในพื้นที่
แปลงปลูกยูคาลิปตัส มีค่าดัชนีของแมลงผิวดินมากที่สุด ในฤดูฝนพบแมลงผิวดินมากกว่าฤดูแล้ง ส่ วนปัจจัย
แวดล้อม พบว่าค่าความเป็ นกรด-ด่างดิน (soil pH) ค่าฟอสฟอรัส และค่าไนโตรเจน มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสาคัญยิง่ ทางสถิติ (p<0.01) กับจานวนชนิดของแมลงผิวดิน แสดงให้เห็นว่าปั จจัยแวดล้อมบางประการมี
ผลต่อลักษณะทางสังคมของแมลงผิวดินในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกันด้วย ดังนั้น การจัดการปั จจัย
แวดล้อมให้มีความเหมาะสมสามารถช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายของแมลงผิวดินได้
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ABSTRACT
The species diversity and community structure of ground-dwelling insects were carried out in
different land uses in Pathum Thani province. The land uses were classified into four types namely 1) Oil
palm plantation, 2) Eucalyptus plantation, 3) Agroforestry plantation and 4) Orange garden. Some
environment factors and insect data were conducted in each land use. Pitfall-trap and Winkler extractors
were used to collect ground-dwelling insects, during January and December 2015 by simple sampling
spread across the area. The samples were collected every 2 months. A total of 144 species, belonging to 29
families and 9 order of ground-dwelling insects were found. The highest number of insects that found were
in the Hymenoptera order (55 species), followed by Coleoptera order. For the diversity index and similarity
index, it was found that Eucalyptus plantation was the highest. The rainy season was found ground-dwelling
insect species more than dry season (125 and 112 species, respectively). It was also found that environmental
factors; soil pH, Phosphorus and Nitrogen were related to the number of ground-dwelling insect species (pvalue<0.01). The result revealed that some environmental factors influenced the ground-dwelling insect
community in different land uses. Thus, the suitable environmental management can maintain grounddwelling insects.
Keywords: Species Diversity, Ground-dwelling Insects, Environmental factors, Land Use
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แมลงอาจสามารถแบ่งได้จากถิ่นที่อยู่อาศัยหรื อ
พฤติกรรมการหาอาหาร แมลงสามารถจาแนกได้
อย่างง่ายออกเป็ น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ แมลงไม่มีปีก
(apterygote insects) และแมลงมี ปี ก (pterygote
insects) (Wallwork, 1976) ความสั ม พัน ธ์ ข อง
สิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งแวดล้อมในระบบนิเวศ กลุ่มแมลง
ที่ อ าศัย อยู่บ ริ เ วณผิว ดิ น จะมี บ ทบาทส าคัญ ทาง
ระบบนิ เ วศ ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู ้ย่ อ ยสลายเป็ น
ผูช้ ่ วยในกระบวนการกลับคืนของธาตุอาหารใน
ดิ น ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น (Wiwatwitaya,
1991) การศึ ก ษาการลดลงหรื อเพิ่ ม ขึ้ นของ
ประชากรแมลง จึงสามารถใช้ในการบ่งชี้ถึงความ
อุ ด มสมบู ร ณ์ ข องระบบนิ เ วศได้ (Mound and
Waloff, 1978)
ปั จจุบนั มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่าง
กันอย่างหลากหลายและซับซ้อน ซึ่ งหลายพื้นที่มี
การบริ ห ารจัด การที่ ดี แต่ ใ นบางพื้ น ที่ มี ก ารใช้
สารเคมีที่ทาให้เกิดสารตกค้างในดิน การรบกวน
จากการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่
ทาให้ความหลากหลายของแมลงลดลง (Gullan
and Cranston, 2010) หากแต่ปริ มาณซากพืชซาก
สัตว์ และสิ่ งปกคลุ มดิ น เป็ นปั จ จัยหนึ่ งที่ ทาให้
เกิ ด ความแตกต่ างในด้านความหลากชนิ ด และ
อัตราการย่อยสลายของพืชขึ้นอยูก่ บั ความชื้นของ
ดิ นด้วย (Wiwatwitaya and Takeda, 2005; Marod
and Kutintara, 2009) อาทิ การศึ ก ษาคุ ณ สมบัติ
บางประการของดินส่ งผลต่อการกระจายตัวของ
ด้วงดินของ Triphatthanasuwan and Wannawong
(2006) พบว่ า การเปลี่ ย นแปลงสิ่ งแวดล้ อ ม
สามารถท าให้เ กิ ด ความแตกต่ า งกัน ทั้ง จ านวน
ชนิ ด หรื อความมากมายด้วยเช่นกัน ในการศึกษา
ผลของปั จจัยแวดล้อมในพื้นที่การใช้ประโยชน์

คานา
แมลงเป็ นสิ่ งมี ชีวิตที่ มีความหลากหลาย
ทั้งทางพันธุกรรม ชนิด และถิ่นที่อยูอ่ าศัย (Borror
et al., 1989; McGavin, 2001) สามารถด ารงชี วิ ต
และปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมในแต่ละระบบ
นิ เวศได้เป็ นอย่างดี (Gullan and Cranston, 1994)
ทั้งยังสามารถตอบสนองต่ อสภาพแวดล้อม ซึ่ ง
หลายชนิ ด มี ค วามไวต่ อ การถู ก รบกวนถิ่ น ที่ อยู่
อาศัย หรื อการเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง แวดล้อ มได้ดี
(Thani, 2014) ทาให้ปัจจุบนั มีนกั วิจยั นาแมลงมา
ใ ช้ เ ป็ น ตั ว บ่ งชี้ เพื่ อ ส า รวจสถา นภาพทาง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ (Tasen, 2019) และการ
ยอมรับถึงการใช้แมลงเป็ นตัวบ่งชี้ สภาพ (Brow,
1991) รว ม ทั้ ง ผลข อ ง กิ จก รรมและ การใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ต่างกันของมนุษย์ที่อาจส่ งผลต่อ
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ ด้ ว ย ซึ่ ง
ความสัม พัน ธ์ข องสิ่ ง มี ชี วิตในระบบนิ เ วศมัก มี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ กัน ในรู ป แบบห่ ว งโซ่ อ าหาร
หรื อสายใยอาหารเป็ นขั้นตอนจากระดับหนึ่งไปสู่
อี ก ระดับ หนึ่ งได้ (Marod and Kutintara, 2009)
แมลงหลายกลุ่มได้ถูกนามาจัดเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่มี
ศัก ยภาพในการเป็ นตัว บ่ ง ชี้ ทางชี ว ภาพหรื อ
Bioindicator ข อ ง ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ต่ อ ก า ร
เปลี่ ย นแปลงสิ่ ง แวดล้อ มได้ด้ ว ย (Cheesman,
1997; Andersen, 2002) นอกจากนี้ แมลงยั ง มี
ความส าคั ญ ในการบริ การทางระบบนิ เวศ
(ecosystem services) ที่ ห ลากหลายอี ก ด้ ว ยทั้ ง
บริ การด้านการนาไปใช้ประโยชน์ ทางวัฒนธรรม
การท่องเที่ยว แม้กระทัง่ การสร้างผลผลิตขั้นปฐม
ภูมิ และการหมุนเวียนธาตุอาหารซึ่ งเชื่อมโยงกับ
องค์ประกอบของระบบนิ เวศ (Schowalter, 2013)
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ที่ดินต่างกันในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานี ซึ่ งเดิมส่ วน
ใหญ่ ท านาและมี ก ารท าเกษตรกรรมเชิ ง เดี่ ย ว
ค่อนข้างมาก และถูกปรับเปลี่ยนไปหลายสาเหตุ
เช่ น เป็ นการปลูกไม้ผล ปาล์มน้ ามัน ยูคาลิปตัส
และอื่น ๆ อาจมีการปลูกวนเกษตรที่เป็ นการปลูก
พืชแบบผสมผสานด้วยเช่นกัน ดังนั้นการศึกษานี้
จึ ง ต้อ งการทราบถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ข องปั จ จัย
แวดล้อ มบางประการต่ อ ความหลากชนิ ด และ
ความมากมายของแมลงผิ ว ดิ น ในพื้ น ที่ ก ารใช้
ประโยชน์ที่ดินต่างกันของจังหวัดปทุมธานี เพื่อ
เป็ นข้อ มู ล ในการน ามาเป็ นแนวทางในการ
วางแผนและประเมินความสามารถในการจัดการ
พื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดปทุมธานี
ต่อไปในอนาคต

(อัต รา 50:45:5) ลงไปในถ้ว ยประมาณ 1 ใน 3
ของปริ มาตรถ้วย วางทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมง (อ้างตาม
Seekhiew et al., 2020) แต่ละพื้นที่วางกับดักด้วย
การสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายกระจายทัว่ พื้นที่ จานวน
20 จุด แต่ละจุดห่ างกัน 10 เมตร และกับดักถุงผ้า
(Winkler extractor) ขนาด 19×23 เซนติเมตร เป็ น
ชุ ดกับดักที่ใช้สาหรั บศึกษาแมลงที่อาศัยและหา
อาหารตามผิว ดิ น หน้า ดิ น และตามเศษซากพืช
ซ า ก สั ต ว์ ( (Forest and Plant Conservation
Research Office, 2009; Tasen, 2019) โดยท าการ
วางแปลงย่ อ ยในแต่ ละพื้ นที่ ขนาด 50×50
เซนติเมตร จานวน 10 แปลงย่อย เก็บเศษใบไม้
ซากพืชและผิวดินลึก 3-5 เซนติเมตร ใส่ ถุงผ้าดิบ
จากแปลงตัว อย่า ง น ามาร่ อ นใส่ ถุ ง ตาข่า ย และ
แขวนไว้ภายในชุดกับดักถุงผ้าเป็ นระยะเวลา 72
ชั่ว โมง จากนั้น น าแมลงที่ ไ ด้จ ากกับดัก ทั้งสอง
ชนิ ดใส่ ขวดบรรจุแอลกอฮอล์ 70% เพื่อนามาจัด
จ าแนกความแตกต่ า งทางลั ก ษณะสั ณ ฐาน
ภายนอก (Morphospecies) ในห้องปฏิบตั ิการทาง
กี ฏ วิ ท ย า ป่ า ไ ม้ ค ณ ะ ว น ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินการเก็บตัวอย่าง
ในแต่ ล ะประเภทการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ทุ ก 2
เดื อ น ระหว่ า งเดื อ นมกราคมถึ ง เดื อ นธัน วาคม
พ.ศ. 2558 แบ่ ง เป็ นช่ ว งฤดู แ ล้ ง (เมษายนพฤศจิกายน) และช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม)
โดยใช้การสารวจในแปลงเดิมทุกครั้งที่สารวจ

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บข้ อมูล
การศึกษานี้ ได้ดาเนินการในพื้นที่จงั หวัด
ปทุมธานี โดยเลื อกพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
แตกต่างกัน 4 ประเภทได้แก่ พื้นที่แปลงปลูกยูคา
ลิปตัส (Eucalyptus plantation) พื้นที่เกษตรแปลง
ปลู ก ปาล์มน้ ามัน (Oil palm plantation) พื้น ที่ วน
เกษตร (Agroforestry plantation) และพื้นที่เกษตร
แปลงปลู ก ส้ ม (Orange garden) โดยใช้ก ารเก็ บ
ตัวอย่าง 2 วิธีการ คือกับดักหลุม (Pitfall-trap) ซึ่ ง
เป็ นวิธีการสาหรับศึกษากลุ่มแมลงที่มีพฤติกรรม
หากิ น และอาศั ย ตามผิ ว ดิ น ได้ ดี (Gordh and
Headrick, 2001) โดยใช้แก้วพลาสติก ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติ เมตร ยาว 15 เซนติ เมตร
ขุดหลุมฝังให้ขอบถ้วยอยูใ่ นระดับผิวดิน และริ น
สารละลายแอลกอฮอล์ 95% น้ า และน้ ายาล้างจาน

การวิเคราะห์ ข้อมูล
น าข้ อ มู ล ที่ ส ารวจพบทั้ งหมดศึ ก ษา
โครงสร้ างทางสังคมแมลงผิวดิ นในแต่ละพื้นที่
ศึ ก ษา โดยวิ เ คราะห์ ค่ า ดัช นี ค วามหลากหลาย
Shannon-Wiener Index (H’) ค่ า ดั ช นี ค ว า ม
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Wilson, 1990) และจั ด เป็ นกลุ่ ม แมลงที่ มี ก าร
ดารงชีวิตและปรับตัวได้ดีในพื้นที่หลายประเภท
และยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพพื้นที่แห้ง
แล้ ง หรื อพื้ น ที่ เ ปิ ดโล่ ง ได้ ดี (Watanabe and
Ruaysoongnern, 1984) โดยเฉพาะพวกมดสกุ ล
Pheidole พบมีจานวนชนิดค่อนข้างสู ง สอดคล้อง
กับรายงานการศึกษามดในประเทศไทย ที่พบมด
ในสกุ ล Pheidole มากเช่ น กัน (Jaitrong, 2011;
Khachonpisitsak et al., 2020) โดยมดในกลุ่มนี้ มี
บทบาทเป็ นผูล้ ่าและเป็ นตัวห้ าของสัตว์ขนาดเล็ก
ที่อาศัยอยูต่ ามพื้นดิน (Brown, 1991)
เมื่ อ เปรี ยบเที ย บในแต่ ล ะพื้ น ที่ ก ารใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น พบว่ า พื้ น ที่ เ กษตรแปลงปลู ก
ปาล์มน้ ามัน มี จ านวนชนิ ด มากที่ สุด เท่ ากับ 97
ชนิ ด รองลงมาเป็ นพื้ น ที่ ว นเกษตร พื้ น ที่ แ ปลง
ปลู ก ยูค าลิ ป ตัส และพื้ น ที่ เ กษตรแปลงปลู ก ส้ม
จานวน 95, 94 และ 86 ชนิ ด ตามลาดับ ในส่ วน
ของจ านวนตัว ของแมลงผิ ว ดิ น ที่ พ บในแต่ ล ะ
พื้นที่น้ ัน พบว่าในพื้นที่วนเกษตร พบจานวนตัว
ของแมลงมากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 29.25 ของ
จานวนตัวที่พบทั้งหมด รองลงมาเป็ นพื้นที่แปลง
ปลูกยูคาลิปตัส (ร้อยละ 26.58) พื้นที่ปลูกปาล์ม
น้ ามัน (ร้อยละ 24.33) พื้นที่เกษตรแปลงปลูกส้ม
(ร้อยละ 19.84) (Table 1) เนื่องจากพื้นที่วนเกษตร
เป็ นพื้ น ที่ ที่ มีก ารปลู ก พื ชไว้ห ลายชนิ ด อาจเป็ น
เหตุผลหนึ่งที่ทาให้พบจานวนตัวมากกว่าพื้นที่อื่น
ส่ วนในพื้นที่แปลงปลูกส้มที่พบน้อยอาจเกิดจาก
การรบกวนพื้นที่ จากกิ จกรรมทั้งการดู แลใส่ ปุ๋ย
และกาจัดวัชพืชและศัตรู พืชมากกว่าพื้นที่อื่น โดย
ทุกพื้นที่พบกลุ่มมดมากที่สุดทั้งจานวนชนิ ดและ
จานวนตัว สอดคล้องกับการศึกษาของ Jaitrong
(2011) และ Gullan and Cranston (1994) ที่กล่าว

ส ม่ า เ ส ม อ ( Evenness index) (Ludwig and
Reynolds, 1988) และค่ า ดั ช นี ความคล้ า ยคลึ ง
(Similarity index) ต า ม วิ ธี ก า ร ข อ ง Sorensen
(Sorensen, 1948) พร้ อ มท าการวิ เ คราะห์ ค่ า ทาง
สถิ ติ ด้ว ยการวิ เ คราะห์ ค่ า ความแปรปรวนของ
ข้อ มู ล เปรี ยบเที ย บแมลงผิ ว ดิ น ในแต่ ล ะพื้ น ที่
พร้ อมทั้งวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
Variance, ANOVA) และหาความสั ม พัน ธ์ ข อง
ปัจจัยแวดล้อมบางประการกับชนิดและจานวนตัว
ของแมลงผิวดิน โดยใช้ Pearson correlation
ผลและวิจารณ์
ความหลากชนิดของแมลงผิวดิน
จากการศึกษาพบจานวนแมลงผิวดินใน
พื้นที่ศึกษาทั้งหมด 144 ชนิด 29 วงศ์ 9 อันดับ คือ
อั น ดั บ Hymenoptera, Coleoptera, Hemiptera,
Orthoptera, Blattodea, Isoptera, Collembola,
Embioptera แ ล ะ Dermaptera ซึ่ ง อั น ดั บ
Hymenoptera พบจานวนชนิ ดและจานวนตัวมาก
ที่สุด จานวนทั้งสิ้ น 55 ชนิ ด 4,635 ตัว รองลงมา
เป็ นอันดับ Coleoptera อัน ดับ Hemiptera อันดับ
Orthoptera อั น ดั บ Blattodea อั น ดั บ Isoptera
จานวน 54, 14, 8, 8 และ 2 ชนิด ตามลาดับ ส่ วน
แมลงในอัน ดับ Collembola อัน ดับ Dermaptera
และอันดับ Embioptera พบเพียงอันดับละ 1 ชนิด
ส่ วนในระดับวงศ์พบจานวนชนิ ดของพวกมดใน
วงศ์ Formicidae มากที่สุด สอดคล้องกับรายงานที่
พบพวกมดในพื้ น ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ต่ า ง ๆ
มากกว่ า แมลงในกลุ่ ม อื่ น (Wiwatwitaya, 1991;
Seekhiew et al., 2020) เ ห ตุ ผ ล ดั ง ก ล่ า ว อ า จ
เนื่ อ งจากมดเป็ นแมลงสั ง คม (Hölldobler and
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ว่ามดเป็ นแมลงสังคม และบางชนิ ดมักพบอาศัย
อยู่รวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่ ซึ่ งสามารถปรับตัวได้ดี
อยู่ ไ ด้ ใ นทุ ก สภาพพื้ น ที่ เมื่ อ พิ จ ารณาความ
แตกต่างของความหลากชนิดตามฤดูกาล พบว่าใน
ฤดู ฝนพบแมลงผิวดิ นทั้งหมด 125 ชนิ ด จานวน
3,473 ตัว คิดเป็ นร้ อยละ 86.81 ของชนิ ดแมลงที่
พบทั้งหมด ซึ่ งมากกว่าในฤดู แล้งที่พบแมลงผิว
ดิ น ทั้ง หมด 112 ชนิ ด จ านวน 2,615 ตัว คิ ด เป็ น
ร้อยละ 77.78 ของชนิ ดแมลงที่พบทั้งหมด แสดง
ว่าปริ มาณน้ าฝน และอุณหภูมิของอากาศ อาจมี
ผลต่อการเพิ่มขึ้นลดลงของจานวนชนิดแมลง จาก
การศึ ก ษาของ Wiwatwittaya (1996) แมลงบาง
กลุ่มต้องการถิ่นอาศัยที่มีความชื้นเพียงพอ ช่วงฤดู

แล้งกับฤดู ฝนสภาพพื้นที่ มีความแตกต่างกันไม่
มากนัก นอกจากด้านความชื้น ทาให้แมลงผิวดิน
ที่พบไม่แตกต่างกันมาก แมลงที่พบได้มากหรื อ
สามารถครอบครองพื้ น ที่ ไ ด้ นั่ น คื อ แมลง
เหล่านั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ต่างๆได้ดี และเป็ นแมลงที่ดารงชี วิตแบบสังคม
รวมทั้งอาจมีผลถึงพฤติกรรมการหาอาหารและ
การดารงชี วิตของแมลงต่างๆ ซึ่ งตรงกับรายงาน
ของ Andersen et al. (2002) ที่ ก ล่ าวว่าปั จจัยทาง
กายภาพไม่ ว่ า จะเป็ นอุ ณ หภู มิ ความชื้ น และ
ปริ ม าณน้ า ฝนจะมี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง
ของประชากรของแมลงในกลุ่มมดด้วย

Table 1. Number of species of ground-dwelling insects in different land uses, Pathum Thani province
Study area

Species

Family

Order

% Individuals

Eucalyptus plantation

94

24

8

26.58

Agroforestry plantation

95

23

7

29.25

Oil palm plantation

97

25

9

24.33

Orange garden

86

24

7

19.84

Total

144

29

9
ชนิ ดของแมลงที่พบไม่มีความแตกต่างกันในแต่
ละพื้นที่ อย่างไรก็ตามพื้นที่แปลงปลูกยูคาลิปตัส
มีค่า H/ มากที่สุด เท่ากับ 1.72 รองลงมาคือพื้นที่
วนเกษตร และพื้นที่เกษตรแปลงปลูกปาล์มน้ ามัน
มีค่าดัชนี ความหลากหลายทางชนิ ดเท่ากับ 1.65
และ 1.58 ตามลาดับ ส่ วนพื้นที่เกษตรแปลงปลูก
ส้มมีค่าดัชนี ความหลากหลายทางชนิ ดน้อยที่สุด
เท่ากับ 1.36 (Table 2)

โครงสร้ างทางสั งคมของแมลงผิวดินในพื้นที่การ
ใช้ ประโยชน์ ที่ดินต่ างกัน
ค่าดัชนี ความหลากหลายทางชนิ ด ของ
Shannon-Wiener’s Index (H’) ในแต่ละพื้นที่การ
ใช้ประโยชน์มีความหลากหลายค่อนข้างต่า (H/ <
2.0) เมื่อทดสอบดัชนี ความหลากหลาย (H/) ด้วย
Kruskal- Wallis test พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ(P > 0.05) แสดงว่าความหลาก
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ในส่ ว นผลการวิ เ คราะห์ ค่ า ดัช นี ค วาม
สม่าเสมอ พบว่าพื้นที่แปลงปลูกยูคาลิปตัส มีค่า
ดัชนี ความสม่ าเสมอมากที่ สุด มี ค่าเท่ ากับ 0.38
รองลงมาเป็ นพื้นที่เกษตรแปลงปลูกปาล์มน้ ามัน
พื้นที่วนเกษตร และพื้นที่เกษตรแปลงปลูกส้ม มี
ค่าเท่ากับ 0.36, 0.35 และ 0.30 ตามลาดับ ซึ่ งจัด
ได้ว่ามีระดับความสม่าเสมอค่อนข้างน้อย แสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า ในพื้ น ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ใน
จังหวัดปทุมธานี มีการกระจายของชนิ ดแมลงผิว
ดินค่อนข้างแตกต่างกันมาก สอดคล้องกับรายงาน
ข อ ง Prabphal and Khachonpisitsak ( 2017) ที่
พบว่ า ความหลากชนิ ด ความชุ กชุ ม และ

องค์ป ระกอบทางชนิ ด ของกลุ่ ม สั ง คมแมลงมี
ค ว า ม แ ปร ผั น ไ ป ตา ม รู ป แ บบ ข อง ก ารท า
เกษตรกรรม ส้มเป็ นพืชที่ตอ้ งดูแลอย่างเข้มข้น จึง
จ าเป็ นต้อ งใส่ ปุ๋ ยและใช้ ส ารเคมี ใ นการเพิ่ ม
ผลิ ต ผลมากกว่า พืช ชนิ ด อื่ น และเป็ นสาเหตุ ใ ห้
ความหลากหลายของแมลงที่อาศัยอยู่ตามพื้นดิน
น้อยกว่าในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อื่ น ๆ ซึ่ ง Chunsavad (2003) รายงานว่ า จ านวน
ชนิ ดมดในระบบนิ เวศสวนส้มในจังหวัดสงขลา
มีความสัมพันธ์กบั ฤดูกาล ซึ่งมีผลต่อแหล่งอาหาร
ทาให้ส่งผลต่อความหลากชนิดของมดด้วย

Table 2. Species diversity index and evenness index of ground-dwelling insects in different land uses,
Pathum Thani province
Study area
Species diversity index
Evenness index
Eucalyptus plantation
1.72
0.38
Agroforestry plantation
1.65
0.36
Oil Palm plantation
1.58
0.35
Orange garden
1.36
0.33
ดัชนี ความคล้ายคลึงของแมลงผิวดิ นใน
พื้ น ที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง โดยมี ค่ า อยู่
ระหว่าง 0.663-0.783 (Table 3) การศึกษานี้พบว่า
พื้นที่วนเกษตรผสมปาล์มน้ ามันมีความคล้ายคลึง
กับพื้นที่สวนป่ ายูคาลิปตัสมากที่สุด เท่ากับ 0.783
รองลงมาคื อพื้ น ที่ ว นเกษตรผสมปาล์มน้ ามัน มี
ความคล้ายคลึงกับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน เท่ากับ
0.773 แสดงถึงพื้นที่ที่ปลูกพืชหลากหลายและมี
กิ จกรรมการรบกวนน้อยแมลงสามารถกระจาย
หรื อ เข้า ไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ดี ซึ่ งต่ า งจากพื้ น ที่
เกษตรแปลงปลูกส้มที่มีความคล้ายคลึงกับพื้นที่
อื่นๆ ต่า สาเหตุหนี่ งอาจเนื่ องมาจากปั จจัยการถูก

รบกวนจากการใช้ประโยชน์พ้ืนที่โดยมนุษย์ โดย
พื้นที่เกษตรแปลงปลูกส้มมีความถี่ของกิ จกรรม
จากเกษตรกรที่เข้มข้นกว่าแปลงอื่นๆ ทั้งการรด
น้ า ใส่ ปุ๋ ย และการจัด การวัช พื ช มัก มี ก ารใช้
สารเคมี เ ป็ นหลัก ท าให้ พ้ื น ที่ ถู ก รบกวนของ
กิจกรรมบ่อยกว่าแปลงอื่นๆ ซึ่ งสอดคล้องกับผล
ศึ ก ษาของ Khachonpisitsak (2016) ที่ ร ายงาน
พบว่าพื้นที่ อนุ รักษ์ที่มีการรบกวนจากกิ จกรรม
ของมนุษย์นอ้ ยมีความหลากหลายของชนิ ดแมลง
มากกว่าพื้นที่ที่ถูกมนุษย์ใช้ประโยชน์ในการสร้าง
เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและมี ก ารเปิ ดให้บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยวเช่นกัน
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Table 3. Similarity index of ground-dwelling insects in different land uses,
Pathum Thani province
EG

AP
0.764

OP
0.783
0.773

OG
0.656
0.649
0.663

EG
AP
OP
OG
Note : OP = Oil palm plantation, AP = Agroforestry plantation,
EP = Eucalyptus plantation and OG = Orange garden
Table 4. Pearson Correlation between species,
individuals of ground dwelling insect and
some factors in different land uses,
Pathum Thani Province.

ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งแมลงผิ ว ดิ น กั บ ปั จ จั ย
แวดล้อมบางประการ
ความสัมพันธ์ ระหว่างจานวนชนิ ด และ
จานวนตัวของแมลงผิวดิ นกับปั จจัยแวดล้อมใน
พื้ นที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ต่ า งกั น จากค่ า
สหสั ม พัน ธ์ Pearson Correlation พบว่ า จ านวน
ชนิ ดของแมลงผิ วดิ น มี ความสั มพันธ์ ผกผัน กับ
ปั จจัยแวดล้อมบางประการ (Table 4) ได้แก่ ค่า
ความเป็ นกรด-ด่างดิน (soil pH) ฟอสฟอรัส และ
ไนโตรเจนมี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ
ทางสถิ ติ (p <0.01) โดยปั จจั ย แวดล้ อ มด้ า น
อุณหภูมิดิน ความชื้ นดิน ค่าอินทรี ยวัตถุดิน และ
ค่าคาร์ บอน ไม่ พบว่ามี ความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p > 0.05) กับจานวนชนิ ด ใน
ส่ วนของจานวนตัวมีความสัมพันธ์ผกผันกันกับ
ปั จจัยแวดล้อมเพียง 2 ปั จจัยคือค่าความเป็ นกรดด่างดิ น (pH) และฟอสฟอรัส ซึ่ งมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) แสดงถึง
ปั จจัยทางด้าน pH และฟอสฟอรัสมีผลต่อจานวน
ชนิ ดและประชากรแมลงผิวดิน ซึ่ งในพื้นที่ศึกษา
นี้ดินค่อนข้างเป็ นดินเค็ม

Factors
Species
Individuals
Soil temperature -0.465ns
-0.024 ns
Soil moisture
-0.178 ns
-0.661 ns
OM
-0.630 ns
-0.271 ns
Soil pH
-0.977**
-0.744*
P
0.940**
-0.760*
N
-0.973** -0.623 ns
C
-0.700 ns
-0.271 ns
Remark; ns = Non-significant
* = Significantly different (P < 0.05),
** = Significantly different (P < 0.01)
ดัง นั้น ในแนวทางการจัด การเพื่ อ เพิ่ ม
ความหลากหลายของแมลงผิวดินในพื้นที่อาจต้อง
มองในส่ วนของปั จจัยแวดล้อมด้านความเค็มหรื อ
ค่า pH และค่าฟอสฟอรัสของดินเป็ นปั จจัยที่ตอ้ ง
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พิ จ ารณาให้ ค วามส าคัญ มากขึ้ น เมื่ อ พิ จ ารณา
ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ (r) ซึ่ งมีค่าระหว่าง 0
ถึง ±1 แสดงถึงค่าความสัมพันธ์ระหว่างแมลงผิว
ดินจะมีความสัมพันธ์ผกผันกันกับปั จจัยแวดล้อม
บางประการในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกัน
ใ น พื้ น ที่ จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ า นี อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม
Meenwang et al. (2012) ได้ ร ายงานว่ า ปั จจั ย
คุ ณ ภาพทางกายภาพและทางเคมี ล้ ว นแต่ มี
ความส าคัญ ต่ อ การด ารงชี วิ ต และการสื บ พัน ธุ์
ข อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต แ ล ะ เ ป็ น ตั ว ก า ห น ด ค ว า ม
หลากหลายและความชุกชุมของสิ่ งมีชีวิตได้ เมื่อ
ปั จ จัย ใดเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง อาจทาให้เ กิ ด ผล
กระทบต่ อสิ่ งมี ชี วิ ต ในพื้ นที่ นั้ นๆ ได้ ซึ่ ง
Hölldobler and Wilson (1990) ยัง กล่ า วว่ า ปั จ จัย
กายภาพมี ผ ลต่ อ ความชุ ก ชุ ม ของชุ ม ชี พ แมลง
โดยเฉพาะกลุ่มมด รวมทั้งปั จจัยทางกายภาพมีผล
ต่อการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของประชากรของแมลง
ในกลุ่มมด (Andersen et al., 2002) ด้วยเช่นกัน

คาลิปตัส (94 ชนิด) พื้นที่เกษตรแปลงปลูกส้ม (86
ชนิ ด) ส่ วนโครงสร้างทางสังคมของแมลงผิวดิน
พบว่าพื้นที่ แปลงปลูกยูคาลิ ปตัสมี ค่าดัชนี ความ
หลากหลายทางชนิดมากที่สุด (1.72) เช่นเดียวกับ
ค่าดัชนี ความสม่าเสมอ (0.38) ส่ วนค่าดัชนี ความ
หลากหลายทางชนิ ดและค่าดัชนี ในพื้นที่เกษตร
แปลงปลูกส้ม มีค่าน้อยที่สุด
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยแวดล้อมกับ
จานวนชนิดของแมลงผิวดินพบว่าความเป็ นกรดด่างดิน (Soil pH) ค่าฟอสฟอรัสและไนโตรเจน มี
ความสั ม พัน ธ์ แ บบผกผัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทาง
สถิติ (p<0.01) แสดงให้เห็นว่าปั จจัยแวดล้อมบาง
ประการมี ผลต่อแมลงผิวดิ น ดังนั้น สามารถใช้
ความหลากหลายของแมลงผิ ว ดิ น เป็ นตัว ชี้ วัด
รวมถึ ง เป็ นแนวทางการจัด การการฟื้ นกลับคื น
ของสภาพพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน
เพื่อการอนุ รักษ์ความหลากหลายของกลุ่มแมลง
ผิวดินในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทยได้
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