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ชือ่วทิยานิพนธ ความหลากหลายและความชุกชุมของผีเสื้อหนอนคืบ (Lepidoptera:
 Geometridae) ในบรเิวณเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา – บาลา จังหวัด

นราธิวาส
ผูเขียน นายชัยวัฒน  ประมวล
สาขาวิชา นเิวศวิทยา
ปการศึกษา 2546

บทคัดยอ

                 การศึกษาความหลากหลายของชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อหนอนคืบในบริเวณปา
บาลา เขตรกัษาพนัธุสัตวปาฮาลา – บาลา จังหวัดนราธิวาส  บริเวณปาดิบชื้นพื้นที่ราบตํ่ าที่มี
ความสงูจากระดบันํ้ าทะเลไมเกิน 200 เมตร ดวยวิธีการติดตั้งกับดักแสงไฟ 3 จุด แตละจุดหางกัน 
200 เมตร ท ําการเก็บตัวอยางผีเสื้อกลางคืน เร่ิมต้ังแตเวลา 18.00 น. – 24.00 น. โดยเก็บตัวอยาง
ทกุ ๆ 2 ชัว่โมง เปนเวลา 3 คืนติดตอกัน เก็บตัวอยาง 2 เดือน ตอหนึ่งครั้ง ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2544 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 จากการศึกษาสามารถจัดจํ าแนกผีเสื้อหนอนคืบได 5 
วงศยอย 17 เผา 67 สกุล 129 ชนิด ทั้งหมด 756 ตัว โดยวงศยอย Ennominae  พบจ ํานวนชนิด
มากทีสุ่ด คือ 79 ชนิด รองลงมา คือวงศยอย Geometrinae (32), Desmobathrinae (8), 
Sterrhinae (7) และ Larentiinae (3) ตามล ําดบั ขณะที่จํ านวนตัว พบวาในวงศยอย Ennominae 
พบจ ํานวนตัวมากที่สุด คือ 522 ตัว รองลงมา คือวงศยอย Geometrinae (88), Larentiinae (80), 
Desmobathrinae (42) และ Sterrhinae (24) ตามล ําดับ สํ าหรับชวงเวลาพบวา  20.00 น. – 
22.00 น. พบจ ํานวนตัวและจํ านวนชนิดมากที่สุด คือ 298 ตัว (90 ชนิด)  รองลงมาชวงเวลา 22.00 
น. – 24.00 น. พบ 259 ตัว (75 ชนิด) และในชวงเวลา 18.00 น. – 20.00 น.  สํ ารวจพบจํ านวนตัว
และจ ํานวนชนิดนอยที่สุดเทากับ 199 ตัว (61 ชนิด) นอกจากนีพ้บวา ผีเสื้อหนอนคืบที่พบจํ านวน
ตัวมาก 5 อันดับแรกไดแก ผีเสื้อหนอนคืบชนิด Hypomecis costaria Guenée, Omiza  
lycoraria  Guenée, Ectropis  bhurmitra  Walker, Hypomecis sommereri Sato และ Eois  
memorata  Walker   
                 ปจจยัทางกายภาพไดแก ปริมาณนํ้ าฝน และอุณหภูมิ ผลการศึกษาพบวาไมมีความ
สัมพนัธกับจํ านวนชนิด และจ ํานวนตัวรวมของผีเสื้อหนอนคืบ ในขณะที่อุณหภูมิ มีความสัมพันธ
กบัจ ํานวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในวงศยอย Ennominae และ Geometrinae กลาวคือ อุณหภูมิมี
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ความสัมพันธในเชิงบวกกับจํ านวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในวงศยอย Ennominae และ 
Geometrinae  (P<0.01, r = 0.893 และ 0.964 ตามลํ าดับ)
                 เมื่อเปรียบเทียบจํ านวนชนิดและจํ านวนตัวรวมของผีเสื้อหนอนคืบระหวางฤดูแลงและ
ฤดูฝนปรากฎวา จํ านวนชนิดและจํ านวนตัวรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
ระหวางทั้งสองฤดูกาล เชนเดยีวกบัจ ํานวนชนิดและจํ านวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในแตละวงศยอย
ระหวางฤดแูลงและฤดูฝน พบวาจํ านวนชนิดและจํ านวนตัวรวม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัย
สํ าคญัทางสถติิระหวางทั้งสองฤดูกาล นอกจากนี้พบวาผีเสื้อหนอนคืบที่พบจํ านวนตัวแตกตางกัน
ระหวางฤดูแลงและฤดูฝน (t-test, P<0.05) โดยมคีวามชกุชุมในชวงฤดูฝนมากกวาฤดูแลงมี 19 
ชนิด ไดแก Microcalicha  delika  Swinhoe, Ectropis  bhurmitra  Walker,  Hypochrosis  
binexata  Walker,  Hyposidra  picaria  Walker, Agathia  quinaria  Moore, Amblychia  
hymenaria  Guenée, Ornithospila  submonstrans  Walker, Pingasa  ruginaria  Guenée,
Chorodna  complicataria  Walker, Zythos  turbata  Walker, Eois  pallidula  Warren, 
Episothalma  robustaria Guenée, Iulotrichia  decursaria  Warren, Hyposidra  
incomptaria  Walker, Catoria  olivescens  Moore, Celenna  festivaria  Fabricius, 
Hyposidra  infixaria Walker, Amblychia  angeronaria  Guenée และ Hypomecis  separata  
Walker
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Abstract

                 The purpose of this research was to investigate the species diversity and 
abundance of geometrid moths in Hala – Bala Wildlife Sanctuary (< 200 meters above 
sea level), Narathiwat Province.  It is a tropical rainforest in southern Thailand.  Field data 
were collected every 2 months from July 2001 – July 2002. Three light traps were placed 
200 meters apart.  Moths were collected every 2 hours between 6.00 pm - 12.00 pm for 
3 consecutive nights.  Seven hundred and fifty six individuals of geometrid moths 
comprising 5 subfamilies, 17 tribes, 67 genera and 129 species were collected and 
identified.  Base on number of species and individuals, Ennominae (79 species, 522 
individuals respectively) was the predominant group followed by Geometrinae (32 
species, 88 individuals), Desmobathrinae (8 species, 42 individuals), Sterrhinae (7 
species, 24 individuals) and Larentiinae (3 species, 80 individuals).  The number of 
species and individual varied with time as follows: 6.00 – 8.00 pm (61 species, 199 
individuals); 8.00 – 10.00 pm (90 species, 298 individuals); 10.00 – 12.00 pm (75 
species, 259 individuals). The most numberous species collected were Hypomecis  
costaria  Guenée, Omiza  lycoraria  Guenée, Ectropis  bhurmitra  Walker, Hypomecis  
sommereri  Sato and Eois  memorata  Walker.
                 No association  between rainfall or temperature and total number of species 
or individuals was found.  The total number of individuals in subfamily Ennominae and 
Geometrinae were positively correlated with temperature (P<0.01, r = 0.893 and 0.964 
respectively).  No difference in total number of species or individuals was found between 
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dry and wet season.  Nineteen species were more abundant in the wet than dry season: 
Microcalicha  delika  Swinhoe, Ectropis  bhurmitra  Walker, Hypochrosis  binexata  
Walker, Hyposidra  picaria  Walker, Agathia  quinaria  Moore, Amblychia  hymenaria 
Guenée, Ornithospila  submonstrans  Walker, Pingasa  ruginaria Guenée, Chorodna  
complicataria  Walker, Zythos  turbata  Walker, Eois  pallidula  Warren, Episothalma  
robustaria Guenée,  Iulotrichia  decursaria  Warren, Hyposidra  incomptaria  Walker,
Catoria  olivescens  Moore, Celenna  festivaria  Fabricius, Hyposidra  infixaria  Walker, 
Amblychia  angeronaria  Guenée and  Hypomecis  separata  Walker.
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