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บทที่ 3

ผลการศึกษา

ความหลากหลายของชนิดและความชุกชุมของผีเส้ือหนอนคืบในบริเวณปา
บาลา เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา –บาลา จังหวัดนราธิวาส

1.  ความหลากหลายของชนิดผีเสื้อหนอนคืบ
                 ผลการศกึษาความหลากหลายชนิดของผีเสื้อหนอนคืบในปาบาลา เขตรักษาพันธุสัตว
ปาฮาลา – บาลา จังหวัดนราธิวาส ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 จนถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2545 สํ ารวจพบผีเสื้อหนอนคืบทั้งหมด 756 ตัว 129 ชนิด  67 สกุล 17 เผาพันธุ 
ใน 5 วงศยอยไดแก วงศยอย Ennominae พบจ ํานวนชนิดเทากับ 79 ชนิด Geometrinae สํ ารวจ
พบจ ํานวนชนิดเทากับ 32 ชนิด Desmobathrinae พบจ ํานวนชนิดเทากับ 8 ชนิด Sterrhinae  พบ
จ ํานวนชนิดเทากับ 7 ชนิด และ Larentiinae สํ ารวจพบจ ํานวนชนิดเทากับ 3 ชนิด ซึ่งมีราย
ละเอยีดของผีเสื้อหนอนคืบแตละชนิดในแตละวงศยอยในภาคผนวก ก และภาคผนวก ข

2.  จ ํานวนชนดิและจํ านวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในแตละวงศยอย  และชวงเวลา

    2.1  จ ํานวนชนิดของผีเสื้อหนอนคืบในแตละวงศยอย
                 ผลการส ํารวจผีเสื้อหนอนคืบในบริเวณปาบาลา เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา – บาลา 
จงัหวดันราธวิาส ในระหวางเดือนกรกฎาคม 2544 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2545 สํ ารวจพบผีเสื้อ
หนอนคืบทั้งหมด 756 ตัว 129 ชนิด สามารถจ ําแนกออกเปนวงศยอยได 5 วงศยอย 17 เผา 67 
สกุล คือ วงศยอย Ennominae สํ ารวจพบจ ํานวนชนิดมากที่สุดคือ 79 ชนิด ซึ่งคิดเปน 61.24%
รองลงมาคือ วงศยอย Geometrinae พบจ ํานวนชนิดเทากับ 32 ชนิด คิดเปน 24.80% ถดัมาคือ 
วงศยอย Desmobathrinae, วงศยอย Sterrhinae  และวงศยอย Larentiinae โดยพบจํ านวนชนิด
เทากับ 8, 7 และ 3 ชนิด ซึ่งคิดเปน 6.20%, 5.43% และ2.33% ตามลํ าดับ (รูปที่ 5)
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รูปที ่5 รอยละของจํ านวนชนิดของผีเสื้อหนอนคืบในแตละวงศยอย

    2.2  จ ํานวนตัวผีเสื้อหนอนคืบในแตละวงศยอย
                 ผลการศึกษาพบผีเสื้อหนอนคืบทั้งหมด 756 ตัว ใน 5 วงศยอยคือ วงศยอย
Ennominae พบจ ํานวนตัวมากที่สุดเทากับ 522 ตัว คิดเปน 69.05% รองลงมาคือ วงศยอย 
Geometrinae สํ ารวจพบจํ านวนตัวเทากับ 88 ตัว คิดเปน 11.64% ถดัมาคือ วงศยอย Larentiinae
วงศยอย Desmobathrinae และวงศยอย Sterrhinae พบจ ํานวนตัวเทากับ 80, 42 และ 24 ตัว ซึ่ง
คิดเปน 10.58%, 5.56% และ 3.17% ตามลํ าดับ (รูปที่ 6)
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รูปที่ 6  รอยละของจํ านวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในแตละวงศยอย

             สํ าหรับจ ํานวนตวัของผีเสื้อหนอนคืบที่สํ ารวจพบมากเปน 5 อันดับแรก  แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  จ ํานวนตวัของผเีสื้อหนอนคืบชนิดที่พบมากเปน 5 อันดับแรก ในบริเวณปาบาลา
                 เขตรกัษาพนัธุสัตวปาฮาลา – บาลา จังหวัดนราธิวาส ระหวางเดือนกรกฎาคม
                 พ.ศ. 2544 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545

ลํ าดบัที่                ชนิด                         จํ านวนตัว          รอยละ      รูปภาคผนวก ข. ที่

                 1 Eois  memorata  68 8.99 129
                 2 Hypomecis  costaria   58 7.67   68
                 3 Omiza  lycoraria   43 5.69     4
                 4 Ectropis  bhurmitra   36 4.76   57
                 5 Hypomecis  sommereri    31 4.10   72

                  

E n n o m i n a e
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    2.3  จ ํานวนชนิดของผีเสื้อหนอนคืบในแตละชวงเวลา
                 ผลการส ํารวจผีเสื้อหนอนคืบต้ังแตเวลา 18.00 น. – 24.00 น. พบทั้งหมด 129 ชนิด 
โดยในชวงเวลา 20.00 น. – 22.00 น. สํ ารวจพบชนิดของผีเสื้อหนอนคืบมากที่สุดคือ 90 ชนิด คิด
เปน 69.77% รอลงมาในชวงเวลา 22.00 น. – 24.00 น. พบทั้งหมด 75 ชนิด คิดเปน 58.14% และ
ชวงเวลา 18.00 น. – 20.00 น.พบจํ านวนชนิดของผีเสื้อหนอนคืบนอยที่สุดคือ 61 ชนิด คิดเปน 
47.29% (รูปที่ 7)

    2.4  จ ํานวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในแตละชวงเวลา
                    ผลการศึกษาสํ ารวจพบผีเสื้อหนอนคืบทั้งหมด 756 ตัว โดยชวงเวลาที่สํ ารวจพบ
จ ํานวนตวัของผเีสื้อหนอนคืบมากที่สุดคือ ชวงเวลา 20.00 น. – 22.00 น. พบเทากับ 298 ตัว คิด
เปน 39.47% รองลงมาคอื ชวงเวลา 22.00 น. – 24.00 น. พบจํ านวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบทั้ง
หมด 259 ตัว คิดเปน 34.30% และในชวงเวลา 18.00 น. – 20.00 น. สํ ารวจพบจํ านวนตัวของ
ผีเสือ้หนอนคืบนอยที่สุดคือ 199 ตัว คิดเปน 26.36% (รูปที่ 7)
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รูปที ่ 7  จ ํานวนชนิดและจํ านวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในแตละชวงเวลา ในบริเวณปาบาลา
             เขตรกัษาพนัธุสัตวปาฮาลา – บาลา จังหวัดนราธิวาส ชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544
             – เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2545

                 สํ าหรบัจ ํานวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบชนิดที่สํ ารวจพบมากเปน 5 อันดับแรกของแตละ
ชวงเวลาแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2  จ ํานวนตวัของผเีสื้อหนอนคืบชนิดที่พบมากเปน 5 อันดับแรกของแตละชวงเวลาใน
                 บริเวณปาบาลา เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา – บาลา จังหวัดนราธิวาส ต้ังแตเดือน
                 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545

ลํ าดับที่                          ชนิด                                   จ ํานวนตัว             รอยละ          รูปภาค
                                                                                                                                               ผนวก ข. ที่

18.00 – 20.00 น.
1 Eois  memorata 35 4.63       129
2 Cleora  determinata 18 2.38         55
3 Ectropis  bhurmitra   9 1.19         57
  Omiza  lycoraia   9 1.19           4
   Zythos  turbata   9 1.19       125
4 Eois  pallidula   8 1.06       130
5 Ozola  turlini   7 0.92         82
   Hypomecis  subdetractaria   7 0.92         70
   Hypomecis  sommereri   7 0.92         72
20.00 – 22.00 น.
1 Hypomecis  costaria 21 2.78         68
2 Eois  memorata 19 2.51       129
3 Ectropis  bhurmitra 14 1.85         57
   Hypomecis  subdetractaria 14 1.85         70
4 Mesaster  albidiscata 12 1.59           9
5 Hypomecis  sommereri 11 1.46         72
    Petelia  paroobathra 11 1.46         19
22.00  - 24.00 น.
1 Omiza  lycoraia 26 3.44           4
2 Amblychia  angeronaria 23 3.04         50
3 Hypomecis  costaria 17 2.25         68
4 Chorodna  complicataria 13 1.72         48
   Hypomecis  sommereri 13 1.72         72
5 Ornithospila  submonstrans   8  1.06         11
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ความสัมพันธระหวางปจจัยทางกายภาพกับจํ านวนชนิดและจํ านวนตัวของ
ผีเส้ือหนอนคืบ

1. ปรมิาณนํ้ าฝน
                 ปริมาณนํ้ าฝนเฉลี่ยในรอบปที่ทํ าการศึกษามีคาสูงสุดในเดือนตุลาคมเทากับ 511.3 
มลิลิเมตรและตํ่ าสุดในเดือนเมษายนเทากับ 35.9 มิลลิเมตร เมื่อพิจารณาปริมาณนํ้ าฝน 10 ป
ยอนหลังของสถานีตรวจวัดอากาศอํ าเภอแวง  พบวามคีาเฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนเทากับ 
547.5 มลิลิเมตร และตํ่ าสุดในเดือนกุมภาพันธ 124.6 มิลลิเมตร  (รูปที่ 8)
                 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้ าฝนกับจํ านวนชนิดและจํ านวนตัวรวม
ของผีเสื้อหนอนคืบ พบวาปริมาณนํ้ าฝนกับจํ านวนชนิดและจํ านวนตัวรวมไมมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสํ าคัญในรูปเชิงเสน (P>0.05, r = –0.500 และ -0.306 ตามลํ าดับ) (ตารางที่ 3)
                 นอกจากนั้นปริมาณนํ้ าฝนกับจํ านวนชนิดของผีเสื้อหนอนคืบในระดับวงศยอยทั้ง 5 
วงศยอย พบวาไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสํ าคัญในรูปเชิงเสน (P>0.05) เชนกัน  (ตารางที่ 3)
แลวยังพบวาปริมาณนํ้ าฝนกับจํ านวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในระดับวงศยอยก็ไมมีความสัมพันธ
กนัอยางมีนัยสํ าคัญในรูปเชิงเสน (P>0.05) ดวย (ตารางที่ 3)

2. อุณหภูมิ
                 คาเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดในรอบปที่ทํ าการศึกษาเทากับ 28.3 องศาเซลเซียสในเดือน 
เมษายนและตํ ่าสุดในเดือนมกราคมเทากับ 25.9 องศาเซลเซียส เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยอุณหภูมิ 10 
ป ยอนหลัง พบวาเดือนพฤษภาคม มคีาเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดเทากับ 28.4 องศาเซลเซียสและตํ่ าสุด
ในเดอืนธนัวาคมเทากับ 25.9 องศาเซลเซียส (รูปที่ 9)
                 ผลการศึกษาอุณหภูมิกับจํ านวนชนิดและจํ านวนตัวรวมของผีเสื้อหนอนคืบ พบวา
จํ านวนชนิดและจํ านวนตัวรวมของผีเสื้อหนอนคืบไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสํ าคัญในรูปเชิง
เสน (P>0.05, r = 0.750 และ 0.739 ตามลํ าดับ) (ตารางที่ 3) แลวยงัพบอีกวาอุณหภูมิกับจํ านวน
ชนดิของผเีสือ้หนอนคืบในระดับวงศยอย ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสํ าคัญในรูปเชิงเสน (P>
0.05) เชนกัน (ตารางที่ 3) แตอุณหภูมิกับจํ านวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในระดับวงศยอยของ 
Ennominae และGeometrinae มคีวามสมัพนัธกันอยางมีนัยสํ าคัญในรูปเชิงเสน (P<0.01) โดยมี
ความสมัพันธในทิศทางเดียวกัน (r = 0.893 และ 0.964 ตามลํ าดับ) (ตารางที่ 3)
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รูปที ่8  คาเฉลี่ยปริมาณนํ้ าฝนในรอบปที่ทํ าการศึกษา (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 – เดือน
           กรกฎาคม พ.ศ. 2545) และในรอบ 10 ปจากสถานีตรวจวัดอากาศอํ าเภอแวง (เดือน
           กรกฎาคม พ.ศ. 2535 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544)

รูปที ่9  คาเฉลี่ยอุณหภูมิในรอบปที่ทํ าการศึกษา (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 – เดือนกรกฎาคม
          พ.ศ. 2545) และในรอบ 10 ป (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2535 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544)
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ตารางที่ 3  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Spearman correlation coefficient) ระหวางปจจัยทาง   
กายภาพ (ปริมาณนํ้ าฝน และ อุณหภมู ิ) กับจํ านวนชนิด จํ านวนตัวรวม  จํ านวนชนิด
และจ ํานวนตัวในแตละวงศยอยของผีเสื้อหนอนคืบ  (* = P<0.05, ** = P<0.01 และ
n = 7)

                                                                                   ปจจยัทางกายภาพ

                                                         ปริมาณนํ้ าฝน                               อุณหภูมิ

จ ํานวนชนิดรวม           -0.500 0.750
จ ํานวนตัวรวม           -0.306 0.739
จ ํานวนชนิดในระดับวงศยอย
Ennominae            -0.714 0.250
Geometrinae            -0.685 0.036
Desmobathrinae            -0.054 0.036
Sterrhinae 0.019                      -0.112
Larentiinae              -0.474 0.474                
จํ านวนตัวในระดับวงศยอย
Ennominae 0.250 0.893**
Geometrinae 0.107 0.964**
Desmobathrinae            -0.703                       -0.198
Sterrhinae 0.162 0.450
Larentiinae 0.071 0.643                               
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การเปลี่ยนแปลงของผีเส้ือหนอนคืบตามฤดูกาล

1. การแบงฤดูกาล
                 การศกึษาครั้งนี้แบงฤดูกาลโดยใชหลักเกณฑของ Whitmore (1990) โดยพิจารณาจาก
ปริมาณนํ้ าฝนเปนเกณฑ ซึ่งปริมาณนํ้ าฝนในอํ าเภอแวง ชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 - 
กรกฎาคม พ.ศ. 2545 (รูปที่ 10) สามารถแบงฤดูกาลเปน 2 ชวง คือ
                 1.  ชวงฤดฝูน มปีริมาณนํ้ าฝนมากกวาหรือเทากับ 100 มิลลิเมตร ตอเดือน ซึ่งอยูใน
ชวงเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2544 และชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2545
                 2.  ชวงฤดูแลง มีปริมาณนํ้ าฝน นอยกวา 100 มิลลิเมตร ตอเดือน อยูในชวงเดือน
มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2545

รูปที ่10 ปริมาณ
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นํ้ าฝนในอํ าเภอแวง ชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545

ค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. ก

เดอืน
 45

ค.
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2. การเปลีย่นแปลงจํ านวนชนิดและจํ านวนตัวรวมของผีเสื้อหนอนคืบตามฤดูกาล
                 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจํ านวนชนิดและจํ านวนตัวรวมของผีเสื้อหนอนคืบใน
บริเวณปาบาลา  เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา – บาลา จังหวัดนราธิวาส ในชวงเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2544 จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 ทั้งฤดูฝนและฤดูแลง พบวาคาเฉลี่ยจํ านวนชนิดของ
ผีเสือ้หนอนคืบในฤดูฝนมีคาเทากับ 46.00 ± 7.49 ชนดิ สวนจํ านวนชนิดเฉลี่ยของผีเสื้อหนอนคืบ
ในฤดูแลงเทากับ 41.00 ± 9.00 ชนดิ  และเมือ่ทดสอบทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางกันอยาง
มนียัส ําคญัทางสถิติระหวางทั้งสองฤดูกาล (P>0.05) (ตารางที ่4) สํ าหรับจํ านวนตัวเฉลี่ยในฤดูฝน
เทากับ 117.00 ± 23.71 ตัว สวนจํ านวนตัวเฉลี่ยในฤดูแลงเทากับ 85.50 ± 30.50 ตัว และผลการ
ทดสอบทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติระหวางทั้งสองฤดูกาลเชน
กัน (P>0.05) (ตารางที่ 4)

ตารางที ่ 4   คาเฉลี่ยจํ านวนชนิดและจํ านวนตัวรวมของผีเสื้อหนอนคืบ ในระหวางฤดูฝนและ
      ฤดแูลงเพื่อนํ ามาเปรียบเทียบเพื่อหาคา t และ P ในบรเิวณปาบาลา เขตรักษาพันธุ
      สัตวปาฮาลา – บาลา จังหวัดนราธิวาส ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 – เดือน

                  กรกฎาคม พ.ศ. 2545

ฤดูกาล t Pคาเฉลี่ย
ฝน

(n=5)
แลง

(n=2)
จ ํานวนชนิดรวม  46.00± 7.49 41.00 ± 9.00 0.735 0.495 ns
จ ํานวนตัวรวม 117.00 ± 23.17  85.50 ± 30.50 0.373 0.724 ns

หมายเหตุ : ns = ไมมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ (P>0.05)
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3.  การเปลีย่นแปลงจํ านวนชนิดและจํ านวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในแตละวงศยอยตาม
ฤดูกาล
                 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงจํ านวนชนิดและจํ านวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในแตละ
วงศยอย ระหวางฤดูฝนและฤดูแลง พบวาในชวงฤดูฝน ผีเสื้อหนอนคืบในวงศยอย Ennominae มี
จ ํานวนชนิดเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 28.00 ± 3.33 ชนดิ รองลงมาคือ วงศยอย Geometrinae ถดัมาคือ 
Desmobathrinae, Sterrhinae และ Larentiinae ตามล ําดับ (ตารางที่ 5) สํ าหรับคาเฉลี่ยจํ านวน
ตัวสูงสุดเทากับ 74.60 ± 12.73 ตัว ในวงศยอย Ennominae เชนกนั รองลงมาคือวงศยอย 
Larentiinae, Geometrinae, Desmobathrinae และ วงศยอย Sterrhinae ตามลํ าดับ (ตารางที่ 5)
                 สวนในชวงฤดูแลง พบวาผีเสื้อหนอนคืบในวงศยอย Ennominae มคีาเฉลี่ยจํ านวน
ชนิดสูงสุดเทากับ 33.00 ± 10.00 ชนิด รองลงมาคือ Geometrinae ถัดมาคือ วงศยอย 
Desmobathrinae, Larentiinae และ Sterrhinae ตามล ําดบั (ตารางที่ 5) สํ าหรับจํ านวนตัวเฉลี่ย
สูงสุดเทากับ 74.50 ± 30.50 ตัว ในวงศยอย Ennominae รองลงมาคือ Geometrinae,
Larentiinae, Desmobathrinae และ Sterrhinae ตามล ําดับ (ตารางที่ 5) และผลการทดสอบทาง
สถิติพบวาจํ านวนชนิดและจํ านวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในแตละวงศยอยไมมีความแตกตางกัน
อยางมนียัสํ าคัญทางสถิติระหวางทั้งสองฤดูกาล (P>0.05) (ตารางที่ 5)



31

ตารางที่ 5  คาเฉลี่ย (±SE), t และ P ของจ ํานวนชนิดและจํ านวนตัวในแตละวงศยอยของผีเสื้อ
                 หนอนคืบในฤดูฝน  และฤดูแลง ในบรเิวณปาบาลา เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา –
                 บาลา จงัหวดันราธวิาส ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
                 2545

เปรียบเทียบ                                              ฤดูกาล

                                                   ฝน (n =5)          แลง (n =2)                 t                 P
                                                      
จ ํานวนชนิดในแตละวงศยอย
Ennominae 28.00±3.33    33.00±10.00        -0.65        0.544 ns
Geometrinae  8.40±2.29      8.50±6.50        -0.01        0.985 ns
Desmobathrinae  3.20±0.97      3.50±0.50          -0.27        0.794 ns
Sterrhinae  1.80±0.58            1.00±0.00           0.82        0.450 ns
Larentiinae  1.60±0.24      2.00±0.00          -1.63        0.178 ns
จ ํานวนตัวในแตละวงศยอย
Ennominae 74.60±12.73     74.50 ±30.50       0.00        0.997 ns
Larentiinae 14.00±5.57       5.00±3.00          0.09        0.930 ns
Geometrinae 12.80±4.13      12.00±10.00       0.81        0.460 ns
Desmobathrinae   6.60±2.54        4.50±0.50         0.43        0.681 ns
Sterrhinae   3.80±1.77             2.50±0.50         0.95        0.385 ns
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4. การเปลีย่นแปลงจํ านวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบแตละชนิดตามฤดูกาล
                 การศึกษาครั้งนี้มีการกํ าหนดเกณฑวา หากจํ านวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบแตละชนิดพบ
ไมถงึ 6 ตัวตอฤดูกาลใหถือวาไมพบผีเสื้อหนอนคืบชนิดนั้นโดยไมนํ ามาคิดเปรียบเทียบ  เนื่องจาก
การทดสอบทางสถติิพบวา ถาจํ านวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบแตละชนิดทั้งสองฤดูกาลตํ่ ากวา 6 ตัว 
ขณะที่อีกฤดูกาลไมพบผีเสื้อหนอนคืบและเมื่อทดสอบทางสถิติไมมีความแตกตางกันอยางมีนัย
สํ าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95
                 คาเฉลี่ยจํ านวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบแตละชนิดแสดงไวในตารางที่ 6 และเมื่อ
พจิารณาจ ํานวนตวัของผีเสื้อหนอนคืบแตละชนิด พบวาจํ านวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบ 19 ชนิด มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติระหวางฤดูแลงและฤดูฝน (P<0.05) (ตารางที่ 6)
โดยจ ํานวนตวัของผีเสื้อหนอนคืบทั้ง 19 ชนิดมีจํ านวนตัวในฤดูฝนมากกวาฤดูแลง และพบวาผีเสื้อ
หนอนคบื 8 ชนดิ มจี ํานวนตัวไมแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติระหวางทั้งสองฤดูกาล (P>
0.05) (ตารางที่ 6)

5.  ดัชนคีวามหลากหลายของชนิดผีเสื้อหนอนคืบ
                 ความหลากหลายของชนิด (Shannon – Weiner Index) และความสมํ่ าเสมอของการ
แพรกระจาย (Evenness) ของผีเสื้อหนอนคืบ ในบรเิวณปาบาลา เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา –
บาลา จงัหวดันราธิวาส พบวาฤดูแลงมีคาดัชนีความหลากหลายเทากับ 3.838 (ภาคผนวก ค. ตา
รางที ่ 2) และในฤดูฝนมีคาดัชนีความหลากหลายเทากับ 3.976 (ภาคผนวก ค. ตารางที่ 3) ความ
หลากหลายของผีเสื้อหนอนคืบไมแตกตางกันทั้งสองฤดูกาล (P>0.05) สํ าหรับคาความสมํ่ าเสมอ
ของการแพรกระจาย ของผีเสื้อหนอนคืบในฤดูแลงมีคาเทากับ 0.916 และใน ฤดฝูนมคีาเทากับ 
0.846
                 สํ าหรบัจ ํานวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบชนิดที่พบมากเปน 5 อันดับแรก ของแตละฤดูกาล
แสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 6  คาเฉลี่ย (±SE), t และ P ของจ ํานวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบที่พบในชวงฤดูฝน (n = 5)   
และฤดูแลง (n = 2) ในบรเิวณปาบาลา เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา – บาลา จังหวัด
นราธวิาส ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 – เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2545

           ชนดิ                                     ฤดูฝน              ฤดูแลง              t                       P

Agathia  quinaria  1.20±0.20 0.00±0.00   3.58 0.016*
Amblychia  angeronaria  4.40±0.51 0.00±0.00   5.15 0.004**
Amblychia  hymenaria  1.20±0.20 0.00±0.00   3.58  0.016*
Catoria  olivescens  1.40±0.25 0.00±0.00   5.71 0.005**
Celenna  festivaria    1.40±0.25 0.00±0.00   5.71 0.005**
Chorodna  complicataria  2.40±0.60 0.00±0.00   4.00 0.016*
Ectropis  bhurmitra  6.80±2.48 0.00±0.00   2.86 0.046*
Eois  memorata            12.20±5.44 3.50±2.50   0.94  0.388 ns
Eois  pallidula  2.60±0.51 0.00±0.00   3.04 0.029*
Episothalma  robustaria  1.40±0.25 0.00±0.00   5.71  0.005**
Hypochrosis  binexata  1.60±0.25 0.00±0.00   6.53  0.003**
Hypomecis  costaria  7.60±5.46      10.00±1.00         -0.58  0.585 ns
Hypomecis  separata   1.80±0.37 0.00±0.00   2.87     0.035* 
Hypomecis  sommereri  3.40±1.36 7.00±2.00        -1.43  0.212 ns
Hypomecis  subdetractaria  4.20±1.59 4.00±1.00   0.10 0.920 ns
Hyposidra  incomptaria  1.20±0.20 0.00±0.00   3.58  0.016*
Hyposidra  infixaria  1.20±0.20 0.00±0.00   3.58  0.016*
Hyposidra  picaria  2.60±0.75 0.00±0.00   3.04 0.029*
Iulotrichia  decursaria  1.60±0.25 0.00±0.00   6.53 0.003**
Mesaster  albidiscata  2.40±0.68 3.00±1.00        -0.47 0.652 ns
Microcalicha  delika  1.40±0.25 0.00±0.00   5.71 0.005**
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ตารางที่ 6  (ตอ)

          ชนดิ                                  ฤดูฝน                ฤดูแลง               t                          P

Omiza  lycoraria  7.20±2.31 3.50±2.50  0.90 0.407 ns
Ornithospila  submonstrans  2.00±0.55 0.00±0.00  2.67 0.044*
Ozola  turlini  2.40±0.93 4.50±2.50        -1.03 0.350 ns
Petelia  paroobathra  3.00±1.30 3.50±1.50        -0.21 0.838 ns
Pingasa  ruginaria  1.20±0.20 0.00±0.00  3.58 0.016*
Zythos  turbata  3.40±0.40 0.00±0.00  5.08   0.004**

หมายเหตุ : ns = ไมมคีวามแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญ (P>0.05), *  = P<0.05, **  = P<0.01,
                  ***  = P<0.001
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ตารางที่ 7  จ ํานวนตวัของผเีสื้อหนอนคืบชนิดที่พบมากเปน 5 อันดับแรก ในชวงฤดูฝน และชวงฤดู
                 แลงในบรเิวณปาบาลา เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา – บาลา จังหวัดนราธิวาส ระหวาง
                 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 – เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2545

ลํ าดบัที่                   ชนิด                            จํ านวนตัว               รอยละ              รูปภาค
                                                                                                                       ผนวก ข. ที่

ฤดูฝน
1 Omiza  lycoraria 30 7.71     4
2 Eois  memorata 29 7.46 129
3 Ectropis   bhurmitra 26 6.68   57
4 Hypomecis  costaria 22 5.66   68
    Amblychia   angeronaria 22 5.66   50
 5  Hypomecis    subdetractaria 17 4.63   70

ฤดูแลง
1 Eois  memorata 39           10.63 129
2 Hypomecis  costaria 34 9.26   68
3 H.  sommereri 21 5.72               72
4 Petelia  paroobathra 18 4.90   19
5 Hypomecis  subdetractaria 17 4.63   70
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6. การแพรกระจายของผีเสื้อหนอนคืบในรอบป
                 ผลการศกึษาผเีสือ้หนอนคืบ ในปาบาลา เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา – บาลา ต้ังแต
เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 – เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 พบผเีสือ้หนอนคืบทั้งหมด 129 ชนิด
สามารถจดักลุมการแพรกระจายของผีเสื้อหนอนคืบในรอบป โดยใชเกณฑจํ านวนครั้งที่สํ ารวจพบ
ของผเีสื้อหนอนคืบแตละชนิดแบงเปน 3 กลุม (ภาคผนวก ค. ตารางที่ 1) คือ
                 1.  กลุมทีพ่บบอยมาก (6 – 7 คร้ัง) คิดเปน 85.71 – 100% ซึง่พบจ ํานวนชนิดของผีเสื้อ
หนอนคืบทั้งหมด 13 ชนิด  11 สกลุ ใน 3 วงศยอย (10.08%, 16.42% และ60% ของชนิด, สกุล
และวงศยอย ตามลํ าดับ)
                 2.  กลุมทีพ่บบอย (3 – 5 คร้ัง) คิดเปน 42.86 – 71.43% ซึง่พบจ ํานวนชนิดของผีเสื้อ
หนอนคืบทั้งหมด 33 ชนิด 28 สกลุ ใน 5 วงศยอย (25.58%, 41.79% และ100% ของชนิด, สกุล
และวงศยอย ตามลํ าดับ)
                 3.  กลุมทีพ่บเปนครั้งคราว (1 – 2 คร้ัง) คิดเปน 14.29 – 28.57% ซึง่พบจํ านวนชนิด
ของผเีสือ้หนอนคืบทั้งหมด 83 ชนิด 53 สกุล ใน 5 วงศยอย (64.34%, 79.10% และ100% ของ
ชนิด, สกุล และวงศยอย ตามลํ าดับ)
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