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5. บทคัดย่อ  

           จากการส ารวจแมลงในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ที่ได้จากการใช้กับดักกาวเหนียวพบ
แมลงในแปลงมะคาเดเมียพบ มะนาว มะม่วง ลิ้นจี่ กาแฟโรบัสต้า มะเขือเทศและมันฝรั่งพบว่ามีแมลงหลาย
ชนิดมีทั้งแมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูธรรมชาติและแมลงทั่วไป บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายชนิด
พืชและแมลง มีประโยชน์ช่วยในการพยากรณ์แมลงในรอบปีและนอกจากนี้การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช
ในแต่ละแปลงควรใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะจะมีผลท าให้แมลงที่มีประโยชน์หรือแมลงศัตรู
ธรรมชาติที่มีมากจะลดน้อยลงไป แมลงศัตรูพืชที่พบส่วนมากจะเป็นเพลี้ย ส่วนแมลงศัตรูธรรมชาติที่พบเกือบ
ทุกแปลงพืชคือด้วงเต่า 



6. ค าน า  
 

แมลงมีความเป็นอยู่และนิสัยที่ค่อนข้างหลากหลายแมลงแต่ละกลุ่มมีวิธีการส ารวจที่แตกต่างกันไปด้วย
การส ารวจจึงควรใช้วิธีการที่ให้ได้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น และได้ข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ด้วย ด้วยการเก็บข้อมูลให้
เป็นระบบ น าโดยการเก็บข้อมูลความชุกชุม ด้วยการนับจ านวนประชากรแมลงแต่ละชนิดซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่
ยากจนเกินไป ข้อมูลที่ได้จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในด้านการจัดสถานภาพ หากมีข้อมูลที่มากพอ เช่น 
แมลงชนิดใดหายากใกล้สูญพันธุ์ แมลงชนิดใดมีอยู่อย่างชุกชุม แมลงชนิดใดมีศักยภาพสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ เป็นต้น  

การศึกษาเกี่ยวกับประชากรของแมลง (Insect community) ในระบบนิเวศหนึ่ง ๆ วิธีการสุ่มส ารวจ
จะต้องได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรแมลงในประชากรนั้นหรือตัวแทนของแมลงชนิดนั้น ๆ เพ่ือน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ถูกต้อง ตัวแทนของแมลงอาจจะได้โดยวิธีสุ่มตัวอย่างหลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงและ
อุปนิสัยการด ารงชีวิตของแมลง แมลงจะสามารถถูกสุ่มส ารวจได้โดยการใช้กับดักแมลงหลาย ๆ ชนิด เช่น กับ
ดักกาวเหนียว เป็นต้น 
 
๗. วิธีด าเนินการ 

    7.1 อุปกรณ์ได้แก่แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดตัดเป็นแผ่นขนาด15x20เซนติเมตร สวมทับด้วยถุงพลาสติก

ใส และทากาวเหนียวส าหรับดักแมลงศัตรูพืช  

    7.2 วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

แบบการวิจัย (Research Design) 
- ไม่มีแผนการทดลอง 

 วิธีด าเนินการวิจัย (Research Design) 
- ติดตั้งกับดักกาวเหนียวบริเวณรอบแปลงไม้ผล แปลงพืชผัก ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

เชียงใหม่ 
-รวบรวมรวบรวมแผ่นกับดักกาวเหนียว  
- วิเคราะห์จุดที่มีความเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อ 
 (1)  การเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ  

(2)  การส ารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรมของแมลงศัตรูพืช และแมลงที่เป็น
ประโยชน์ (ตัวห้ า ตัวเบียน) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะของพืชอาหารแมลง 
(Alternate host) 

การบันทึกข้อมูล  
- ข้อมูลด้านการเจริญเติบโตและผลผลิต 
- ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
- ข้อมลูด้านโรคและแมลงศัตรูพืช ฯลฯ 

  
             7.3 เวลาและสถานที่   ระยะเวลาเริ่มต้น 255๗  สิ้นสุด 255๘ รวม ๑   ปี  



            ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ต.โป่งน้ าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (สวพ.1)   
๘. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

         น ากับดักกาวเหนียวเป็นการใช้วัสดุทาด้วยสารที่มีลักษณะเหนียวคล้ายกาว เพ่ือดักแมลงที่
บินมาให้ติดกาวเหนียว ท าให้แมลงเหล่านั้นไม่สามารถเคลื่อนที่หรือบินหนีไปได้การใช้กับดักกาว
เหนียวก าจัดแมลงศัตรูพืช เป็นวิธีการหนึ่งของการก าจัดแมลงศัตรูพืชโดยวิธีกล (Mechanical 
control) ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถก าจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ฟิวเจอร์บอร์ดตัดเป็น
แผ่นขนาด15x20เซนติเมตร สวมทับด้วยถุงพลาสติกใส และทากาวเหนียวส าหรับดักแมลงศัตรูพืช
ให้ทั่วแล้วน ากับดักปักลงบนแปลงปลูกพืชในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
ได้ท าการศึกษาชนิด และจ านวนแมลงที่ติดกับดัก โดยใช้วิธีการตรวจนับจ านวนแมลงที่ติดกับดัก
โดยแยกเป็น แมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูธรรมชาติ และแมลงทั่วไป ดังนี้ 
 

แปลงปลูกพืช 
แมลงท่ีพบ(ตัว) 

แมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูธรรมชาติ แมลงท่ัวไป 
1. มะคาเดเมีย 
(Macadamia 
integrifolia) 

- มอดเจาะล าต้น 
(Xyleborussp.) 
- มวน 
- เพลี้ยจักจั่น(Idioscopus sp.) 

- ด้วงเต่า (Stethorus sp.) - แมลงวันขา
โหย่ง (stilt 
legged files) 

2. มะนาว (Citrus 
aurantifoliaChristm.) 
 
 
 
 
3. มะม่วง
(Mangiferaindica Linn.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพลี้ยจักจั่น (Idioscopus sp.) 
- แมลงวันผลไม้ 
(Bactrocerasp.) 
- เพลี้ยไฟพริก 
(Scirtothripsdorsalis Hood) 
- มวนนักกล้าม 
(Anoplocnemisplasiana) 
- เพลี้ยจักจั่นเขา 
(Alcimocorissp.) 
- แมลงค่อมทอง 
(HypomecessquamosusFabr
icius) 
- เพลี้ยไฟพริก 
(Scirtothripsdorsalis Hood) 
- แมลงวันผลไม้ 
(Bactrocerasp.) 

- ด้วงเต่า (Coccinella sp.) 
- แมลงวันหัวบุบ 
(ProctacanthuslongulusWi
edemann) 
 
- ด้วงเต่า (Coccinella sp.) 
- แมลงวันก้นขน 
(Argyrophylaxnigrotibialis) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มด 
(Oecophylla 
sp.) 
 
 
 
- แมลงวันหลัง
ค่อม 
(humpbacke
d flies) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4. ลิ้นจี่ (Litchi 
chinensisSonn.) 
 
 
5. กาแฟโรบัสต้า 
(Coffeacanephoravar.ro
busta) 

- เพลี้ยจักจั่น (Idioscopus sp.) 
- เพลี้ยไก่แจ้ 
(Cornegenapsyllasinica) 
- แมลงวันผลไม้ 
(Bactrocerasp.) 

 
 
 
- ตั๊กแตน(Short-horned 
Grasshopper) 
 
 
- แมลงวันขายาว 
(Dolichopus sp.) 
- ด้วงเต่า
(CoccinellatransversalisFa
bricius) 

 
 
 
- แมลงวันขา
โหย่ง (stilt 
legged files) 
 
- มด 
(Oecophylla 
sp.) 

 
 
 

6. มะเขือเทศ 
(Lycopersiconesculent
umMill.) 
 
 
 
7. มันฝรั่ง 
(Solanumtuberosum 
Linn.) 

- เพลี้ยจักจั่น (Empoasca 
sp.) 
- เพลี้ยไฟ (Trips tabaci) 
- แมลงวันผลไม้
(Bactrocerasp.) 
 
- แมลงหวี่ขาว
(Bemisiatabaci) 
- ผีเสื้อหนอนชอนใบ 
(Phyllocnistis sp.) 
- แมลงหวี่ขาว
(Bemisiatabaci) 
- เพลี้ยจักจั่นเขา 
(Alcimocorissp.) 
- เพลี้ยจักจั่น (Empoasca 
sp.) 
- เพลี้ยไฟพริก 
(Scirtothripsdorsalis 

- แมลงวันขายาว (Dolichopus 
sp.) 
- ด้วงเต่า 
(CoccinellatransversalisFa
bricius) 
 
- ด้วงเต่า (Coccinella sp.) 
- แมลงวันก้นขน 
(Argyrophylaxnigrotibialis) 
 

- แมลงวันขาโหย่ง 
(stilt legged 
files) 
 
 
 
- ผีเสื้อหญ้า (วงศ์ 
Euchromiidae) 



Hood) 
- แมลงวันหนอนชอนใบ 
(Liriomyzabrassicae) 
- แมลงวันผลไม้
(Bactrocerasp.) 
 

๙. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

           การส ารวจและการติดตามสถานการณ์แมลงศัตรูพืชท าเพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
เกิดขึ้นของศัตรูพืช ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของประชากรศัตรูพืชนั้นๆ
แมลงทั้งหมดที่พบในพ้ืนที่ปลูกพืช ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ เป็นแมลงที่
เคยพบในเขตพ้ืนที่ประเทศไทยทั้งหมด และไม่พบว่าเป็นแมลงชนิดใหม่การเข้าใจชนิดศัตรูพืช 
ศัตรูธรรมชาติ ประกอบกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะสามารถน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ตัดสินใจควบคุมศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องและสามารถวางแผนการควบคุมศัตรูพืช
ได้ด้วยตนเอง 
         ในอนาคตอันใกล้นี้  อาจเกิดการระบาดของศัตรู พืชชนิดใหม่ขึ้น เนื่ องจาก
สภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและติดตามสถานการณ์
ของสภาพแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้ทราบสาเหตุและด าเนินการป้องกันและแก้ไขได้ทัน
ก่อนที่จะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง 
 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการวางกับดักกาวเหนียวตลอดทั้งปีและรีบตรวจสอบกับดักกาวเหนียวจะท าให้

ตรวจสอบชนิดของแมลงได้ดีกว่าทิ้งไว้นาน 
- ควรมีการน าข้อมูลแมลงมาพยากรณ์มาวิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือที่จะเป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน 

๑๐. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
๘.๑ นักวิจัยน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยด้านอารักขาพืชเพ่ือลดต้นทุนการใช้
สารเคมีลง 

                     ๘.๒ เป็นแนวทางในการพยากรณ์แมลงที่จะเกิดผลกระทบกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ 
      

    11. ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณส านักผู้เชี่ยวชาญที่ได้สนับสนุนงานวิจัยไปสู่พ้ืนที่ ท าให้เกิดความรู้ในองค์รวม ใน

ด้านแมลงและพืช เพื่อลดต้นทุนในการผลิตให้แก่เกษตรกร เพ่ือให้ข้อมูลทันสมัยเพ่ือให้นักวิจัยได้
น าไปใช้ต่อยอดในอนาคต ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย  



 
           12.เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 

 
      กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว.2551.แมลงที่พบในผลิตผลเกษตรและการ

ป้องกันก าจัด.ส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร.
กรมวิชาการเกษตร.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.170หน้า 
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ภาพที่ 1 การติดตั้งกับดักกาวเหนี่ยวในแปลงมันฝรั่งเพ่ือส ารวจการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช 
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