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บทที่ 2

วิธีการวิจัย

พื้นที่วิจัย

1.  สภาพภูมิประเทศ
                 ปาบาลา เปนปาสวนหนึ่งซึ่งอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา – บาลา ประกอบดวย
พืน้ทีป่าประมาณ 105,625 ไร ลักษณะทั่วไปเปนภูเขาสูงชัน พื้นที่ปาแบงเปน 2 สวน (ชวลิต, 
2543) คือ
                 พื้นที่ปาสวนแรกเปนปาสงวนแหงชาติ ปาเทือกเขาบาลาอยูในบริเวณเขตอํ าเภอแวง
และอํ าเภอสุคิริน  จงัหวดันราธวิาส สภาพปาโดยทั่วไปเปนปาดงดิบ มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเล
ปานกลาง ต้ังแต 100 – 953 เมตร เปนแหลงตนนํ้ าของแมนํ้ าโกลก
                 พืน้ที่ปาสวนที่สองมีแนวเขตตอเนื่องติดกับปาฮาลา มีอาณาเขตติดตอในหลายอํ าเภอ 
คือ อํ าเภอสคิุริน จะแนะ และศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส สภาพปาเปนปาดงดิบ มีความสูงจาก
ระดบันํ้ าทะเลปานกลาง ต้ังแต 100 – 1,200 เมตร เปนแหลงตนนํ้ าของแมนํ้ าสายบุรี

2.  ลักษณะภูมิอากาศ
                 ลักษณะภมูอิากาศของปาบาลามี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนและฤดูรอน ปริมาณนํ้ าฝนมาก
กวา 2,500 มลิลิเมตรตอป อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธไมต่ํ า
กวา 60 รอยละ (ชวลิต, 2543)

3.  สังคมพืช
                 จากลกัษณะภมูิประเทศและภูมิอากาศของปา ทํ าใหเกิดสังคมพืชปาดิบชื้น แบบมาลา
ยัน (Malayan type forest) พชืพรรณไมทีก่ระจายพันธุอยูในปา สามารถแบงตามลักษณะทาง
นเิวศแบบกวาง ๆ ได 3 ลักษณะ (ชวลิต, 2543) คือ
    3.1 สังคมพืชปาดิบชื้นในระดับต่ํ า (Tropical lowand rain forest) โดยแบงตามระดับความสูง
ของพืน้ทีจ่ากนํ้ าทะเลปานกลางไดเปน 2 ระดับ คือ
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                 3.1.1.  สังคมพชืทีอ่ยูในพืน้ที่ที่มีระดับต่ํ ากวา 600 เมตร จากระดับนํ้ าทะเลปานกลาง 
เปนสงัคมพืชในวงศไมยาง หมากและหวาย (Dipterocarps  and Plams  Community) ซึง่ไมใน
วงศยาง (Dipterocarpaceae) เชน ยาง (Dipterocarpus alatus) กระบากทอง (Anisoptera  
curtisii) สยาขาว (Shorea  assamica) สยาแดง (Shorea  leprosula) หลุมพอ (Intsia 
palembanica) ทองบ้ึง (Dialium  platysepalum) และตะเคียนชันตาแมว (Neobalanocarpus  
heimii) ไมในวงศหมากและหวาย (Palmae) เชน หมากพน (Orania  sylvicola) และหลาวชะโอน 
(Oncosperma  horrida) พรรณไมพื้นลางสวนใหญเปนพืชในวงศขิงขา (Zingiberaceae) และ
วงศบอน (Araceae)
                 3.1.2.  สังคมพชืทีข้ึ่นอยูในพื้นที่ที่มีความสูงตั้งแตระดับ 600 – 1,000 เมตร จากระดับ
นํ ้าทะเลปานกลาง เปนสังคมพืชสยา – จากเขา และบังสูรย (Shorea – Eugeissona and 
Johannesteijsmannia Community) และสังคมพืชสยาและจากจํ า (Shorea and Calamus 
castaneus Community) พรรณไมที่ข้ึนอยูในระดับนี้ เชน สยาเหลือง (Shorea  curtisii) ยูง 
(Dipterocarpus  grandiflorus) ยางปาย (Dipterocarpus  costatus) จากเขาหรือจากเงาะ 
(Eugeissona  tristis) และบังสูรย (Johannesteijsmannia  altifrons)
     3.2  สังคมพืชปาดิบเขา (Lower montane rainforest) แบงตามระดับความสูงของพื้นที่จาก
ระดับนํ้ าทะเลไดเปน 2 ระดับ คือ
               3.2.1.  สังคมพชืในพืน้ที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเล ต้ังแต 1,000 – 1,400 เมตร เปน
สังคมพืชในวงศกอและโปยกั๊ก (Fagaceae and IIIicium Community) เชน ทะโล (Schima  
wallichii) โปยกั๊ก (IIIicium  tenuifolium) และพญาไม (Podocarpus  spp.)
               3.2.2.  สังคมพชืในพืน้ทีท่ี่มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเลสูงกวา 1,400 เมตร เปนสังคมพืช
วงศพญาไม – กุหลาบปา และอบเชย (Podocarpaceae – Ericaceae and Laurel Community)
พชืในวงศพญาไม (Podocarpaceae) เชน สนสามพันป (Dacrydium  elatum) และพญาไม 
(Podocarpus  neriifolius) พชืในวงศอบเชย (Lauraceae) และพืชในวงศกุหลาบปา (Ericaceae)
เชน ชอไขมุก (Vaccinium  spp.) และกุหลาบมลายู (Rhododendron  malayanum)
    3.3   สังคมพชืปาเขาหินปูน (Vegetation over limestone hill) เขาหนิปูนมีลักษณะเปนผาเขา
สูงชนั มคีวามสงูจากระดับนํ้ าทะเล ต้ังแต 500 – 700 เมตร เปนสังคมพืชในวงศกุหลาบปาและสน
สามพันป (Ericaceae and Dacrydium Community) ไมยนืตนสวนใหญมีลํ าตันแคระแกรนและ
บิดงอ สูงไมเกิน 5 เมตร ประกอบดวยพืชในวงศกุหลาบปา (Ericaceae) เชน ชอไขมุก
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(Vaccinium littoreum) และแดงประดับผา (Rhododendron longlflorum) และพชืในวงศพญาไม 
(Podocarpaceae) เชน สนสามพันป (Dacrydium  elatum)

ขอบเขตของการวิจัย

                 ศึกษาชนดิและความชุกชุมของผีเสื้อหนอนคืบในปาบาลา เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา 
– บาลา โครงการอนุรักษธรรมชาติและสัตวปา สวนปาพระนามาภไิธย พื้นที่สวนที่ 2 อํ าเภอแวง 
จงัหวดันราธวิาส บริเวณพื้นที่ราบที่มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเลไมเกิน 200 เมตร (รูปที่ 3) เก็บ
รวบรวมขอมูลเปนเวลา 1 ป โดยเก็บขอมูล 2 เดือนตอหนึ่งครั้ง เร่ิมต้ังแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2544 จนถงึเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545

การเก็บรวบรวมขอมูล

                 ก ําหนดจุดเก็บตัวอยาง 3 จุด (จดุที่1 อยูที่พิกัด 47N0814377, จดุที่ 2 อยูที่พิกัด 
47N0814464 และจุดที่ 3 อยูที่พิกัด 47N08145478) ทีม่ลัีกษณะใกลเคียงกัน แตละจุดหางกัน
ประมาณ 200 เมตร (รูปที่ 3) ทํ าการเกบ็ตัวอยางผีเสื้อกลางคืนโดยการวางกับดักแสงไฟ  โดยที่กับ
ดักแสงไฟแตละชุดประกอบดวย หลอดไฟสีมวง (black light) ทีม่กี ําลังสองสวาง 12 วตัต ใชแหลง
ก ําเนดิไฟฟาจากถานไฟฉาย 1.5 วัตต 8 กอน คลุมทับดวยถุงผาโปรงแสง (รูปที่ 4) ติดตั้งกับดัก
แสงไฟ 1 กบัดัก ตอ พืน้ที ่1 บริเวณ แลวทํ าการเก็บตัวอยางจากกับดักแสงไฟ  ทุกๆ 2 ชั่วโมง โดย
เร่ิมต้ังแต เวลา  18.00 -  24.00 น. ใชเวลาในการเก็บตัวอยางผีเสื้อกลางคืนเปนเวลา  3  คืนติดตอ
กนั เกบ็ตัวอยางผีเสื้อกลางคืนจากกับดักแสงไฟโดยใชขวดเก็บตัวอยางแมลงที่บรรจุดวยสารเอทิล
อะซีเตท (ethyl acetate) เพือ่ท ําใหสลบ แลวจึงยายไปใสในถุงพลาสติก
                 ตัวอยางผเีสือ้กลางคืนที่จับไดนํ ามาจัดทาทาง และเก็บรักษาที่ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยใชเข็มปกบริเวณอกปลองกลาง
แลวจึงจัดทาทางตามหลักการเก็บรักษา ผีเสื้อกลางคืนแตละตัวบันทึกรายละเอียดในกระดาษ
บันทกึใหครบถวน และนํ าไปศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานโดยจํ าแนกตาม Holloway (1993,
1996 and 1997)
                 ขอมลูปริมาณนํ้ าฝน และ อุณหภูมิ ไดจากสถานีตรวจวัดอากาศอํ าเภอแวง และสถานี
ตรวจวัดอากาศนราธิวาส
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รูปที ่3   แผนที่แสดงบริเวณจุดเก็บตัวอยาง 3 จุด (1,2,3) ในปาบาลา เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา -
            บาลา อํ าเภอแวง จังหวัดนราธิวาส
            ทีม่า: กรมแผนที่ทหาร, 2530; ศูนยรีโมทเซนซิง่และสารสนเทศภูมิศาสตร ภาคใต      
            มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร, 2545
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รูปที ่4   ลักษณะของกับดักแสงไฟที่ใชในการเก็บตัวอยางผีเสื้อกลางคืน

การวิเคราะหขอมูล

                 1.  เปรียบเทยีบจ ํานวนชนิดและจํ านวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในแตละวงศยอย และใน
แตละชวงเวลา โดยการคํ านวณเปนรอยละ
                 2. หาคาดชันคีวามหลากหลายของชนิดของผีเสื้อหนอนคืบทั้งฤดูแลงและฤดูฝน โดยใช
สมการ Shannon - Weiner Index และหาคาความสมํ่ าเสมอของชนิดโดยใชสมการ Shannon
evenness  (Burd, 2000; Mugurran, 1988; Southwood and Henderson, 2000)
                 3.  เปรียบเทียบผลของฤดูกาลตอจํ านวนชนิดและจํ านวนตัวรวม จํ านวนชนิดและ
จ ํานวนตวัในระดบัวงศยอย และจํ านวนตัวในแตละชนิดของผีเสื้อหนอนคืบ โดยใชการทดสอบทาง
สถิติแบบ Independent - Samples T-Test
                 4. เปรียบเทยีบความสมัพนัธระหวางปจจัยทางกายภาพกับจํ านวนชนิดและจํ านวนตัว
รวม จํ านวนชนิดและจํ านวนตัวในระดับวงศยอยของผีเสื้อหนอนคืบ โดยการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Spearman correlation coefficient)
                 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel และ SPSS for 
Windows เวอรชั่น 10.0
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