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วิจารณผลการศึกษา

ความหลากหลายของชนิดและความชุกชุมของผีเส้ือหนอนคืบ

                 การศึกษาความหลากหลายของชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อหนอนคืบในบริเวณปา
บาลา เขตรกัษาพันธุสัตวปาฮาลา – บาลา จังหวัดนราธิวาส ต้ังแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 - 
กรกฎาคม พ.ศ. 2545 พบผีเสื้อหนอนคืบทั้งหมด 756 ตัว 129 ชนิด 67 สกุล 5 วงศยอย ในหลาย
การศึกษาพบวามีหลายปจจัยที่สงผลตอความหลากหลายของชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อ
หนอนคืบ  ปจจัยเหลานั้นไดแก
                 สภาพถิน่ทีอ่ยูอาศยั  ในสภาพปาสมบูรณกับปาที่ถูกรบกวนยอมสงผลกระทบตอความ
หลากหลาย  เชน Chey (2002) ไดเปรียบเทียบความหลากชนิดของผีเสื้อหนอนคืบในปาดิบชื้นที่
ถกูท ําลายอยางรนุแรง พบวามีจํ านวนตัวและชนิดนอยกวาในปาที่ถูกทํ าลายนอยกวา  ในสภาพปา
สมบูรณยอมมีพืชอาหารใหตัวหนอนดํ ารงชีวิตอยูได   ซึ่ง Holloway (1993, 1996 and 1997) ได
รวมรวบพืชอาหารที่ผีเสื้อหนอนคืบกินเปนอาหารมีหลากหลายในปา  ถาหากวาสภาพปาถูก
ท ําลายยอมสงผลตอจํ านวนประชากร และชนิดของผีเสื้อหนอนคืบได
                 อีกปจจยัคอื ระดับความสูงจากระดับนํ้ าทะเล  ในการศึกษาครั้งนี้ทํ าการศึกษาในระดับ
ความสูงประมาณ 200 เมตร  ทํ าใหไดความหลากหลายของชนิดผีเสื้อหนอนคืบนอยกวาการ
ศึกษาในหลายระดับความสูง  เชนการศึกษาของ Holloway (1993,1996and1997) ทีสํ่ ารวจความ
หลากหลายชนดิของผีเสื้อหนอนคืบ ในบริเวณเกาะบอรเนียว ประเทศมาเลเซีย พบผีเสื้อหนอนคืบ
ทัง้หมด 1,064 ชนดิ 263 สกุล 6 วงศยอย และการศึกษาของ Brehm (2002) ไดศึกษาความหลาก
หลายชนดิของผีเสื้อหนอนคืบในปาดิบเขา ประเทศเอกวาดอร พบผีเสื้อหนอนคืบทั้งหมด 13,938 
ตัว 1,010 ชนดิ 6 วงศยอย มากกวาการศึกษาครั้งนี้เชนกัน
                 โดยสรปุจะเหน็วา สภาพของปา และความสูงจากระดับนํ้ าทะเล ในการเก็บตัวอยางมี
ผลตอความหลากหลายของชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อหนอนคืบ (Intachat et al., 1999b; 
Beck et al., 2002; Brehm, 2002; Holloway, 1989, 1993,1996,1997 and 1998)
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                 ในการศกึษาครั้งนี้พบผีเสื้อหนอนคืบในวงศยอย Ennominae มจี ํานวนตัวและจํ านวน
ชนดิมากทีสุ่ด (522 ตัว 79 ชนิด) ซึ่งมีมากกวาวงศยอยอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Chey 
(2000); Intachat et al. (1999b) และ Holloway (1984, 1985, 1989 and 1993) อาจกลาวไดวา
ผีเสือ้หนอนคบืในวงศยอยนี้สามารถแพรกระจายไดอยางกวางขวางในบริเวณปาพื้นที่ราบตํ่ า ไมวา
จะเปนปาของประเทศไทยหรือปาของประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้นผีเสื้อหนอนคืบในวงศยอย 
Ennominae มีความชุกชุมของหลายชนิดอยูในอันดับตนๆ มากกวาวงศยอยอื่นๆ เชนชนิด 
Hypomecis costaria Guenée, Omiza  lycoraria  Guenée, Ectropis  bhurmitra Walker
และ Hypomecis sommereri Sato (ตารางที่ 1)  สงผลใหวงศยอย Ennominae มจี ํานวนตัวมาก
กวาวงศยอยอื่นๆ
                 สํ าหรับชวงระยะเวลาการศึกษาครั้งนี้พบจํ านวนชนิดและจํ านวนตัวในชวงเวลา 20.0 
น. – 22.00 น. มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Brehm (2002) ทีศึ่กษาในปาประเทศ
เอกวาดอร  และการศึกษาของ มณฑล (2544) พบวาในชวงเวลา 20.00 น. – 22.00 น. พบจํ านวน
ตัวมากทีสุ่ดเชนกนั แตจํ านวนชนิดพบมากที่สุดในชวงเวลา 18.00 น. – 20.00 น. นอกจากนั้นจาก
การศกึษาครั้งนี้พบวาผีเสื้อหนอนคืบชนิด Eois  memorata มคีวามชกุชุมมากในชวงเวลา 18.00 
น. – 20.00 น. สวนผีเสื้อหนอนคืบชนิด Hypomecis  costaria มคีวามชกุชุมากในชวงเวลา 20.00 
น. – 22.00 น. และผีเสื้อหนอนคืบชนิด Omiza  lycoraria มคีวามชกุชุมากในชวงเวลา 22.00 น. – 
24.00 น. ทัง้นีจ้ ํานวนชนดิและจํ านวนตัวที่พบแตกตางกันในแตละชวงเวลา อาจเนื่องมาจากผีเสื้อ
หนอนคบืแตละชนดิ ออกมาทํ ากิจกรรมตางๆ เชน ผสมพันธุ ในชวงเวลาที่แตกตางกัน ดังเชนใน
ผีเสือ้กลางคืนกลุมอ่ืนๆ  ไดแก ผีเสื้อกลางคืนชนิด Spodoptera exempta มคีวามชุกชุมมากหลัง
จากดวงอาทติยตกประมาณ 3 – 5 ชั่วโมง ขณะที่ผีเสื้อกลางคืนชนิด Heliothis armigera และ 
Spodoptera litura มคีวามชกุชุมมากหลังจากเที่ยงคืน (Muirhead – Thomson, 1991) เปนตน         
นอกจากนี้พบวาผีเสื้อหนอนคืบชนิด Omiza lycoraria, Hypomecis subdetractaria, H.  
sommereri, H.  costaria, Eois  memorata  และ Ectropis  bhurmitra สํ ารวจพบได 2 – 3 ชวง
เวลา (ตารางที่ 2) ขณะที่ผีเสื้อหนอนคืบชนิด Cleora  determinata, Petelia  paroobathra และ
Amblychia  angeronaria เปนตน (ตารางที่ 2) ที่สํ ารวจพบเพียงชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น ซึ่ง
อาจกลาวไดวาชวงเวลาอาจมีผลตอการทํ ากิจกรรมตางๆ ของผีเสื้อหนอคืบแตละชนิด เชน การ
ออกหากิน ซึ่งพืชอาหารของผีเสื้อหนอนคืบแตละชนิดอาจมีชวงระยะเวลาในการบานของดอกไม
แตกตางกนั จงึอาจทํ าใหผีเสื้อหนอนคืบแตละชนิดออกมาหากินในชวงระยะเวลาที่แตกตางกัน
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ความสัมพันธระหวางปจจัยทางกายภาพกับจํ านวนชนิดและจํ านวนตัวรวมของ
ผีเส้ือหนอนคืบ

                 การศกึษาครัง้นีพ้บวาความสัมพันธของปจจัยทางกายภาพ ไดแก ปริมาณนํ้ าฝน และ
อุณหภูมิกับจํ านวนชนิดและจํ านวนตัวรวมของผีเสื้อหนอนคืบ ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัย
สํ าคญั ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของ Brehm (2002) พบวาปจจัยทางกายภาพ เชน อุณหภูมิ และ
ปริมาณนํ ้าฝนมคีวามสัมพันธกับจํ านวนชนิดและจํ านวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบ ระดับความสูงของ
ระดับนํ้ าทะเลนาจะมีสวนที่ทํ าใหผลการศึกษาแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาของ Brehm 
(2002) ท ําการศึกษาในระดับที่มีความสูง 1,040 – 2,677 เมตร ซึง่ความสูงของระดับนํ้ าทะเลอาจ
มีผลตอปจจัยทางกายภาพเชน อุณหภูมิ และปริมาณนํ้ าฝน ในบริเวณที่ศึกษาแตกตางกัน 
(Holloway, 1980 and 1998; Mcquillan et al., 1998) ซึง่สงผลตอจํ านวนชนิดและจํ านวนตัวรวม
ของผีเสื้อหนอนคืบได
                แตจํ านวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในแตละวงศยอยมีความสัมพันธกับปจจัยทางกายภาพ  
โดยอณุหภมูิกับจํ านวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในวงศยอย Ennominae และGeometrinae มีความ
สัมพันธในรูปเชิงเสน และมีทิศทางเดียวกันกับอุณหภูมิ โดยที่อุณหภูมิเพิ่มข้ึนทํ าใหมีโอกาสพบ
จ ํานวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในวงศยอย Ennominae และ Geometrinae เพิม่ข้ึน ซึ่งผลการศึกษา
คร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ Guedes et al.  (2000); Pitcairn et al. (1990) และ Sharma et 
al. (2002) ทีพ่บวาอณุหภมู ิเปนปจจัยทางกายภาพที่มีผลตอการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของจํ านวนชนิด
และจ ํานวนประชากรของผีเสื้อกลางคืน มีการศึกษาที่สนับสนุนอุณหภูมิต่ํ าทํ าใหจํ านวนประชากร
ของผเีสือ้กลางคืนเพิ่มสูงขึ้นเชน ผีเสื้อกลางคืนชนิด Spodoptera exempta  (Speight et al., 
1999) อาจสรุปไดวาอณุหภูมิ เปนปจจัยทางกายภาพปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความชุกชุมและจํ านวน
ชนดิของผเีสื้อกลางคืน ซึ่งแตกตางไปตามชนิดของผีเสื้อกลางคืน (Bulter et al., 1999; Holloway, 
1980 and 1984)
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การเปลี่ยนแปลงของผีเส้ือหนอนคืบตามฤดูกาล

             จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาฤดูกาลไมมีผลตอจํ านวนชนิดและจํ านวนตัวรวมของ
ผีเสื้อหนอนคืบในปาบาลา และเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของจํ านวนชนิดและจํ านวนตัว
ของผีเสื้อหนอนคืบในแตละวงศยอยก็พบผลเชนเดียวกัน คือฤดูกาลไมมีผลตอจํ านวนชนิดและ
จ ํานวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในแตละวงศยอย นอกจากนัน้ยงัพบวาคาดัชนีความหลากหลายชนิด
ของผีเสื้อหนอนคืบไมแตกตางกันระหวางทั้งสองฤดูกาลเชนกัน ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของ 
Guedes et al. (2000) พบวาผเีสือ้หนอนคืบมีความชุกชุมของจํ านวนประชากรในชวงฤดูฝนมาก
กวาฤดูแลง แตการศึกษาของ Intachat et al. (2001) พบวาผเีสื้อหนอนคืบมีความหลากหลายของ
ชนิดและความชุกชุมของประชากรในชวงฤดูแลงมากกวาฤดูฝน เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศของ
พืน้ทีศึ่กษาในรอบปแตกตางกัน โดยเฉพาะผลของปริมาณนํ้ าฝนและอุณหภูมิ จากการศึกษาของ 
Guedes et al. (2000) ไดดํ าเนนิการศึกษาผีเสื้อหนอนคืบในปายูคาลิปตัส ประเทศบราซิล มี
ปริมาณนํ ้าฝนเฉลี่ย 116.67 มิลลิเมตรตอเดือน อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส และการศึกษา
ของ Intachat et al. (2001) ทีท่ ําการศกึษาผเีสื้อหนอนคืบในปาดิบชื้น ประเทศมาเลเซีย ซึ่งในชวง
ทีท่ ําการศึกษามีปริมาณนํ้ าฝนเฉลี่ย 133 มิลลิเมตร ตอเดือน อุณหภูมิเฉลี่ย  22.2 องศาเซลเซียส  
สวนการศกึษาครั้งนี้มีปริมาณนํ้ าฝนเฉลี่ย 255.86 มิลลิเมตรตอเดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.1 
องศาเซลเซียส ซึง่แตกตางกนัในแตละพื้นที่ศึกษา ดังนั้นลักษณะภูมิอากาศอาจมีผลทํ าใหจํ านวน
ชนดิและความชุกชุมของผีเสื้อหนอนคืบแตกตางกันในแตละพื้นที่
                 เมือ่พจิารณาถงึการเปลี่ยนแปลงจํ านวนตัวของชนิดผีเสื้อหนอนคืบแตละฤดูกาล พบวา
ผีเสือ้หนอนคบืที่พบจํ านวนตัวแตกตางกันระหวางสองฤดูกาล (ตารางที่ 6) อาจเนื่องจากผีเสื้อแต
ละชนดิมคีวามสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลแตกตางกัน เชน ในฤดู
ฝนผีเสื้อที่มีจํ านวนตัวมากกวาในฤดูแลงไดแก ผีเสื้อชนิด Pseudaletia  separata และ P. 
convecta  (Holloway, 1980) ผีเสื้อชนิด Mythima separata (Sharma et al., 2002) ผีเสื้อชนิด
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Anaea (Memphis) morvus  (Young, 1982) และผีเสื้อชนิด Belenois aurota  (Young, 1982 
อางโดย Kenyi, 1972)  สวนจ ํานวนตัวของผีเสื้อพบในฤดูแลงมากกวาฤดูฝน ไดแก ผีเสื้อชนิด
Spodoptera  mauritia  (Holloway, 1980)  ดังนัน้จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงจํ านวนประชากรของผีเสื้อแตละชนิดแตกตางกัน (Speight et al., 1999; 
Holloway, Personal communication)  นอกจากนัน้พชือาหารในรอบปที่ผีเสื้อหนอนคืบกินเปน
อาหารเปนอกีปจจัยหนี่งที่ทํ าใหชนิดของผีเสื้อหนอนคืบแตกตางกันในแตละฤดูกาล  เพราะวาชนิด
ของผเีสือ้หนอนคืบแตละชนิดมักจะกินอาหารที่เฉพาะเจาะจง (Holloway, 1989; Intachat, et al., 
1999b) เชนชนิด Ectropis  bhurmitra  Walker กนิพชือาหารในวงศไมยาง (Dipterocarpaceae)
Hyposidra  picaria  Walker กนิพชือาหารในไมวงศถั่ว (Leguminosae) ผีเสื้อหนอนคืบชนิด 
Amblychia angeronaria Guenée และ Pingasa  ruginaria  Guenée กนิพชือาหารในวงศ
อบเชย (Lauraceae) (Holloway, 1993, 1996 and 1997) ซึง่ผเีสือ้หนอนคืบเหลานี้พบในฤดูฝน
มากกวาฤดูแลง และพบวาพืชเหลานี้ออกดอกและผลในชวงหนาฝนมากกวาฤดูแลง (วิลาวัณย, 
2542)   จงึสมัพนัธพืชอาหารที่ผีเสื้อหนอนคืบพวกนึก้นิเปนอาหาร ทํ าใหพบหนอนผีเสื้อชนิดเหลา
นีไ้ดมากกวาในชวงอื่นๆ   
                 สํ าหรับการแพรกระจายของผีเสื้อหนอนคืบในชวงรอบป พบกลุมที่พบเปนครั้งคราว 
โดยพบ 1 – 2 คร้ัง / ปของการเก็บตัวอยาง ซึ่งพบผีเสื้อหนอนคืบ 83 ชนดิ 53 สกุล ใน 5 วงศยอย 
(คิดเปน 64.34%, 79.10% และ100% ของชนิด, สกุล และวงศยอย ตามลํ าดับ) และกลุมที่พบ
บอยมาก โดยพบ 6 – 7 คร้ัง/ป  ซึ่งพบจํ านวนชนิดของผีเสื้อหนอนคืบทั้งหมด 13 ชนิด  11 สกลุ ใน 
3 วงศยอย (คิดเปน 10.08%, 16.42% และ 60% ของชนิด, สกุล และวงศยอย ตามลํ าดับ) ดัง
กลาวขางตนพืชอาหารที่หนอนคืบพวกนี้กินเปนอาหารเปนปจจัยสํ าคัญในการแพรกระจายในรอบ
ป จากการสํ ารวจพันธุพืชที่พบในปาบาลา  เขตรกัษาพนัธุสัตวปาฮาลา – บาลา  โดยชวลิต (2543) 
พบวามีพืชอาหารหลายชนิดที่ผีเสื้อหนอนคืบกินเปนอาหารเชน ผีเสื้อหนอนคืบชนิด Ectropis  
bhurmitra  Walker กินพืชอาหารในวงศไมยาง (Dipterocarpaceae) ผีเสื้อหนอนคืบชนิด
Hyposidra  picaria  Walker, Godonela  nora  Walker และ Rhombocentra  semipurpurea 
Warren กนิพชือาหารในไมวงศถั่ว (Leguminosae) ผีเสื้อหนอนคืบชนิด Amblychia angeronaria 
Guenée, Catoria  sublavaria  Guenée และ Pingasa  ruginaria  Guenée กนิพชือาหารใน
วงศอบเชย (Lauraceae) ผีเสื้อหนอนคืบชนิด Hyposidra  talaca Walker, Maxates  coelataria  
Walker และ Xylinophylla  hypocausta  Warren  กนิพชือาหารในวงศมะไฟ (Euphorbiaceae) 
ผีเสื้อหนอนคืบชนิด Probithia exclusa Walker, Hyposidra incomptaria Walker และ
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Hyposidra talaca Walker กินพืชอาหารในวงศชมพู (Myrtaceae) ผีเสื้อหนอนคืบชนิด 
Aporandria  specularia  Guenée กนิพชือาหารในวงศหมากและหวาย (Palmae) ผีเสื้อหนอน
คืบชนิด Hyposidra infixaria Walker กนิพชือาหารในวงศนอยหนา (Holloway, 1993, 1996 and 
1997) ดังนัน้พชือาหารเปนปจจัยสํ าคัญอยางหนึ่งที่มีผลตอการแพรกระจายของผีเสื้อหนอนคืบแต
ละชนิด (Holloway, 1989 and 1998; Holloway and Strok, 1991; Intachat et al., 1999a) และ
อาจกลาวไดวาถาหากพืชอาหารของผีเสื้อหนอนคืบมีการแพรกระจายสมํ่ าเสมอตลอดทั้งปก็มี
โอกาสที่จะพบผีเสื้อหนอนคืบไดตลอดทั้งปตามไปดวย


	º··Õè 4
	ÇÔ¨ÒÃ³ì¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

	¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§ª¹Ô´áÅÐ¤ÇÒÁªØ¡ª�

