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การเปลีย่ นแปลงประชากรของผีเสื้ อหนอนคูนธรรมดา (Catopsilia Pomona) ในบริเวณบ้ านบึงเนียม
จังหวัดขอนแก่น
Population Dynamics of the Lemon Emigrant (Catopsilia Pomona) in Ban Bueng Niam,
Khon Kaen Province
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บทคัดย่ อ
ผีเสื้ อหนอนคูนธรรมดาเป็ นผีเสื้ อกลางวันที่พบมากในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดโดยรอบ โดยมีบทบาท
ทั้งเป็ นศัตรู พืช และถูกใช้เป็ นอาหารของคนในพื้ นที่ การศึ กษานี้ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อประมาณขนาดประชากรและ
การเปลี่ยนแปลงจานวนผีเสื้ อหนอนคูนธรรมดาในบริ เวณบ้านบึงเนี ยม จังหวัดขอนแก่นในรอบหนึ่ งปี และปั จจัยทาง
สิ่ งแวดล้อมที่ มีผลต่อประชากรของผีเสื้ อ โดยการสารวจประชากรผีเสื้ อหนอนคูนธรรมดาทุกสัปดาห์ในแต่ละระยะ
ตัวเต็มวัย หนอน ดักแด้และไข่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 พบว่า ผีเสื้ อในทุกระยะ
มี จ านวนสู ง สุ ด ในเดื อ นมิ ถุ น ายน (10.2 ตัว /ตารางกิ โ ลเมตร) ด้านปั จ จัย ทางสิ่ ง แวดล้อ ม พบว่า ความเข้ม แสงมี
ความสัม พัน ธ์ เชิ งบวกกับ จานวนผี เสื้ อ หนอนคู น ธรรมดาตัวเต็ม วัย (r = 0.353, p-value <0.05) ในขณะที่ ค วามชื้ น
สัมพัทธ์มีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับจานวนผีเสื้ อตัวเต็มวัย (r = -0.278 p-value <0.05)
ABSTRACT
Lemon Emigrant (Catopsilia pomona) is one of most sighted butterfly species in Khon Kaen and
surrounding provinces. This species plays an important role as pest species and is used as food for local people. This
study aimed to estimate the population size and population dynamics of Lemon Emigrant in Ban Bueng Niam, Khon
Kaen province in one year and to determine effects of environmental factors on the number of this butterfly species.
Population surveys of adults, larva, pupa and eggs were performed once a week from November 2014 to July 2015.
The maximum density of this butterfly in every stage was found in June 2015(1,020,000 / km2). Light intensity
correlated positively with the number of adult butterflies (r = 0.353, p-value <0.05), whereas relative humidity
correlated negatively with the number of adults (r = - 0.278 p-value <0.05).

คาสาคัญ: ผีเสื้ อหนอนคูนธรรมดา การเปลี่ยนแปลงประชากร ปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อม
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ของลวดลาย สี สนั โดยแต่ละฟอร์มจะเป็ นเพศหนึ่งเพศ
ใดโดยเฉพาะ ได้แก่ ฟอร์ ม (f.) hilaria และ alcmeone
เป็ นฟอร์ ม ของเพศผู ้ ส่ ว นฟอร์ ม pomona, jugurtha,
crocale, catilla และ nivescens เป็ นฟอร์ ม ของเพศเมี ย
(Ek-Amunay, 2012) ตัว หนอนของผี เสื้ อหนอนคู น
ธรรมดาจะกิ น ใบของไม้ยื น ต้น ในวงศ์ ถ ่ัว (Family
Fabaceae) และพืชอื่นอีกหลายชนิ ดเป็ นอาหาร เช่น ใบ
คู น หรื อราชพฤกษ์ (Cassia fistula) ขี้ เหล็ ก (Senna
siamea) ชุมเห็ ดเทศ (Senna alata) ชุมเห็ ดไทย (Senna
tora) ชงโคนา (Buteara cemosa) และทองกวาว (Butea
monosperma) (Ek-Amnuay, 2006; สุทศั น์, 2552)
การที่ ผี เสื้ อ ชนิ ด นี้ พบได้ท่ัวไปเป็ นจ านวน
มาก ทาให้ในปั จจุบนั พบว่ามีการศึกษาค้นคว้าและวิจยั
ในแง่ มุ ม ต่ างๆ ทั้ง ทางชี ว วิ ท ยาและนิ เวศวิ ท ยาของ
ผีเสื้ อชนิ ดนี้ ไม่นอ้ ยกว่าผีเสื้ อชนิ ดอื่นๆ เช่น การศึกษา
โครงสร้างจุลกายวิภาคของระบบสื บพันธุ์ผีเสื้ อหนอน
คูนธรรมดา (ปิ ยนุช, 2557) การศึกษาพฤติกรรมการหา
กิ น ของผีเสื้ อ หนอนคู น ธรรมดาในการเลื อกพันธุ์ ไม้
ดอกชนิ ด ต่ า งๆ และช่ ว งเวลาที่ เหมาะสมในการหา
อาหาร (สุ ทัศน์, 2552) นอกจากนี้ ยงั มี การศึ กษานิ เวศ
วิท ยาและวงจรชี วิตของผีเสื้ อ หนอนคู น ในป่ าตริ ปุ ระ
ประเทศอิ น เดี ย (Choudhury and Agarwala, 2013)
แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในเชิ งนิ เวศวิทยาประชากร
ของผีเสื้ อชนิ ดนี้ ในประเทศไทยยังคงมีการศึกษาน้อย
ทั้ง ๆที่ ผี เสื้ อ ชนิ ด นี้ มี บ ทบาททางเศรษฐกิ จ และทาง
เกษตรกรรม โดยในช่ ว งที่ ห นอนของผี เสื้ อชนิ ด นี้
ระบาดจะมีตน้ ไม้ที่เป็ นพืชอาหารของหนอน เช่น คูน
ถู ก ท าลายเป็ นจ านวนมาก เนื่ องจากในช่ ว งการ
เจริ ญเติบโตของตัวหนอนตัวหนอนมักกัดกิ นใบและ
ดอกของต้น คู น และพื ชชนิ ด ใกล้เคี ยงเป็ นอาหาร จน
ก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายกับ พื ช และยังท าให้ส องข้าง
ทางบริ เวณดังกล่าวขาดความสวยงาม
ดั ง นั้ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้ศึ ก ษาจึ ง ท าการ
สารวจขนาดประชากรผีเสื้ อหนอนคู น ธรรมดา และ
การเปลี่ ย นแปลงขนาดประชากรของผี เ สื้ อชนิ ด
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางกายภาพกับ

บทนา
ผีเสื้ อกลางวัน เป็ นแมลงที่ พ บเห็ น ได้ท่ัวไป
และง่ายต่อการสารวจ การเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นของ
ประชากรผี เสื้ ออาจสะท้อ นให้เห็ น การเปลี่ ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมและการสารวจประชากรของผีเสื้ อ
ในระยะยาวทั้งชนิ ดที่พบได้ทวั่ ไปและชนิ ดที่หายากจะ
สามารถช่ ว ยในการประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงที่ พ บ
สภาพแวดล้อมและยังสะท้อนให้เห็ นถึ งคุณภาพของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เนื่ องจากผีเสื้ อได้รับผล
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ มนั อาศัยอยู่
ซึ่ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาโดยปั จจั ย ของ
สิ่ ง แวดล้อ มนั้ นมี ผ ลต่ อ การลดลงหรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ของ
ประชากรของผีเสื้ อ (New, 1991) จากการศึ กษาที่ ผ่าน
มาแสดงให้เห็ นว่า ปั จจัยทางกายภาพสาคัญที่ เป็ นตัว
กาหนดการดารงชี วิต และขนาดประชากรของผี เสื้ อ
ได้แ ก่ ความชื้ น อุ ณ หภู มิ และความเข้ม แสง (Mazer
and Appel, 2001)
ผีเสื้ อหนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona
(Fabricius, 1758) เป็ นผี เ สื้ อกลางวัน ในวงศ์ ผี เสื้ อ
หนอนกะหล่ า (Family Pieride) อัน ดั บ Lepidoptera
และเป็ นผีเสื้ อในวงศ์ผีเสื้ อกะหล่าที่มีจานวนมากที่ สุด
ชนิ ด หนึ่ งของเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ (Corbet and
Pendlebury, 1992) โดยพบแพร่ กระจายทัว่ ไปในทวีป
เอเชี ยตั้งแต่อินเดี ย ศรี ลงั กา จีนตอนใต้ พม่า ไทย ลาว
กัมพูชาและเวียดนาม เป็ นต้น สาหรับประเทศไทยพบ
ผี เสื้ อหนอนคู น ธรรมดาได้ ใ นทุ ก ภาคตลอดทั้ งปี
(สุ ทัศ น์ แ ละคณะ, 2545) ผี เสื้ อชนิ ด นี้ เป็ นผี เสื้ อที่ มี
ขนาดกลาง เมื่อกางเต็มที่วดั จากปลายปี กคู่หน้าทั้งสอง
ข้างมีความยาวประมาณ 5.5-8.0 เซนติ เมตร หัวส่ วน
อกและท้องด้านบนมีสีเทาเข้มเกือบดา ส่วนด้านล่างจะ
มีสีเหลือง พื้นปี กทั้งสองคู่มีสีเหลือง เขียวอ่อนหรื อสี
ขาว มุมปลายปี กคู่หน้าจะมี สีดาผีเสื้ อชนิ ดนี้ อาจจะมี
ลวดลายบนปี กและสี ข องหนวดที่ แ ตกต่ า งกั น ไป
หลากหลายแบบ (Ek-Amnuay, 2006) ผี เสื้ อชนิ ด นี้
สามารถแบ่ งออกได้เป็ น 7 ฟอร์ ม โดยการใช้ลกั ษณะ
ทางสัณ ฐานวิท ยาของผีเสื้ อชนิ ดนี้ เช่ น ความหลากหลาย

- 502 -

BMP16-3
ขนาดประชากร โดยเลื อกพื้น ที่ ศึกษาในบริ เวณถนน
รอบเมืองขอนแก่น ในพื้นที่บา้ นบึงเนียมซึ่งเป็ นบริ เวณ
ที่ มีการปลูกต้น คู นเป็ นจานวนมาก เพื่อให้เข้าใจการ
เปลี่ ยนแปลงประชากรของผี เสื้ อชนิ ดนี้ และน ามาใช้
เป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับควบคุมการระบาดของผีเสื้ อ
ชนิดนี้ต่อไป

วิธีการดาเนินการ
ศึกษาจานวนประชากรและการเปลี่ยนแปลง
ของผีเสื้ อหนอนคูนธรรมดากาหนดจุดสารวจโดยการ
วางแนวเส้นสารวจ (Line Transect) โดยวางแนวเส้น
ส ารวจเป็ น 20 เส้ น แต่ ล ะเส้ น มี ค วามยาว 50 เมตร
ก ว้ า ง 5 เม ต ร ต าม วิ ธี ข อ ง Manual for Butterfly
Monitoring (Van Swaay et al., 2012) โดยวางแนวเส้น
ส ารวจขนานไปกับ ถนนรอบเมื อ งขอนแก่ น ในการ
สารวจจะทาการนับจานวนผีเสื้ อหนอนคูนธรรมดาใน
ระยะตัวเต็มวัย ตัวหนอน ดักแด้และไข่ตามเส้นสารวจ
ที่กาหนดไว้ โดยเก็บข้อมูลในช่วงเวลา 8.00-14.00 น.
และบันทึ กจานวนและเวลาที่ ทาการศึ กษา ทาการวัด
อุณหภูมิ ความชื้ นสัมพัทธ์ และความเข้มแสงสามครั้ง
ในช่ วงที่ เริ่ ม ต้น การส ารวจ ระหว่างการส ารวจ และ
หลัง การส ารวจและน ามาหาค่ าเฉลี่ ย ท าการส ารวจ
สัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็ นระยะเวลา 1 ปี (52 สัปดาห์) โดย
มี การคัด เลื อ กวัน ที่ มี อ ากาศดี ที่ เหมาะสมกับ การพบ
ผีเสื้ อ เริ่ มตั้งแต่เดื อนพฤศจิ กายน พ.ศ. 2557 ถึงเดื อน
ตุลาคม พ.ศ. 2558
การวิเคราะห์ ข้อมูล
คานวณความหนาแน่ นของผีเสื้ อหนอนคู น
ในระยะต่างๆ โดยคานวณจากสูตรความหนาแน่น
จานวนผีเสื้ อ
ความหนาแน่น =
ขนาดพื้นที่ศึกษา
โดยค านวณจากพื้ น ที่ ศึ ก ษาขนาด 5000
ตารางเมตร และน ามาคู ณ ด้วย 1,000,000 เพื่ อ แปลง
หน่ วยเป็ นตารางกิ โลเมตร น ามาศึ กษาแนวโน้ม การ
เปลี่ยนแปลงของประชากรในช่วงเวลาที่ ทาการศึ กษา
ทาการสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวน
ผีเสื้ อตัวเต็มวัยและหนอนผีเสื้ อต่อช่วงเวลาเพื่อทาการ
วิ เ คราะห์ รู ปแบบ การระบาดของผี เ สื้ อ และห า
ความสัมพันธ์ของปั จจัยทางกายภาพและจานวนผีเสื้ อ
หนอนคูนที่ พบด้วยสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน
โดยใช้โปรแกรม SPSS ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่ อ ศึ ก ษ าค ว า ม ห น า แ น่ น แ ล ะ ก า ร
เปลี่ ย นแปลงของขนาดประชากรผี เสื้ อหนอนคู น
ธรรมดา (Catopsilia pomona) ในบริ เวณบ้านบึ งเนี ยม
จังหวัดขอนแก่น
วิธีการศึกษา
พื้นทีศ่ ึกษา
การศึกษานี้ ทาการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
บริ เวณถนนรอบเมื องขอนแก่ น ในทิ ศตะวัน ออกใน
เขตพื้ น ที่ บ้ า นบึ ง เนี ย ม ต าบลบึ ง เนี ย ม อ าเภอเมื อ ง
จั ง หวัด ขอนแก่ น พิ กั ด 16 o26'15.20"เหนื อ และ
102o54'59.53"ตะวันออก ดังภาพที่ 1 เป็ นบริ เวณที่กรม
ทางหลวงมีการปลูกไม้ยืนต้นได้แก่ตน้ ราชพฤกษ์หรื อ
ต้น คู น ซึ่ งเป็ นต้น ไม้ป ระจาชาติ ไทยและเป็ นดอกไม้
ประจาจังหวัดขอนแก่นเป็ นจานวนมาก เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวโรกาสที่ทรงมี
พระชนมายุครบ 6 รอบ (กรมทางหลวง, 2553)

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น
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BMP16-4
ของเดื อนมิถุนายนจานวน 2,271 ตัว) จากนั้นจานวน
ประชากรตัว เต็ ม วัย ลดจ านวนลงในสั ป ดาห์ ต่ อ มา
ก่อนที่ จะเพิ่มจานวนขึ้ นสู งในสัปดาห์ ที่ 35 (สัปดาห์
สุ ดท้ายของเดื อนมิถุนายน จานวน 1,893 ตัว) และลด
จานวนลงหลังจากนั้น และคงปริ มาณอยูใ่ นระดับที่ไม่
เกิ น 500 ตัว แต่จานวนไข่ หนอน และดักแด้เพิ่ มขึ้ น
ก่ อ นช่ วงที่ ผี เสื้ อ ตัว เต็ม วัยจะมี จานวนมากขึ้ น แต่ จ ะ
พบว่ า หนอนและไข่ ข องผี เสื้ อจะมี จ านวนมากขึ้ น
หลังจากช่ ว งที่ ผี เสื้ อ ตัวเต็ม วัยมี จ านวนมากขึ้ น 2 - 3
สัปดาห์ แสดงดังภาพที่ 2

ผลการศึกษา
1. จ านวนของประชากรผี เสื้ อ หนอนคู น
ธรรมดาในแต่ ละสัปดาห์
จากการสารวจจานวนของประชากรผีเสื้ อ
ตัวเต็มวัย หนอน ดักแด้ และไข่ โดยการสารวจด้วยวิธี
Line transect จ านวน 20 เส้ น เป็ นเวลา 52 สั ป ดาห์
ตั้ง แต่ เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2557- ตุ ล าคม 2558 พบว่า
ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-18 จานวนผีเสื้ อตัวเต็มวัยที่พบคงที่
และเริ่ ม เพิ่ ม ขึ้ น ในสัป ดาห์ ที่ 23 ในช่ วงเดื อ น(เดื อ น
เมษายน) และเพิ่มสูงสุดใน สัปดาห์ที่ 31 (สัปดาห์แรก

จานวนผีเสื้ อทีส่ ารวจพบ (ตัว)

2400
2200

ตัวเต็มวัย

2000

หนอน

1800

ดักแด้
ไข่

1600

1400
1200
1000
800

600
400
200
1(3/11)
2(2/11)
3(17/11)
4(24/11)
5(30/11)
6(5/12)
7(14/12)
8(20/12)
9(29/12)
10(3/1)
11(11/1)
12(18/1)
13(26/1)
14(7/2)
15(11/2)
16(21/2)
17(28/2)
18(1/3)
19(8/3)
20(15/3)
21(22/3)
22(29/3)
23(5/4)
24(10/4)
25(19/4)
26(28/4)
27(3/5)
28(10/5)
29(23/5)
30(26/5)
31(9/6)
32(11/6)
33(18/6)
34(21/6)
35(28/6)
36(5/7)
37(21/7)
38(26/7)
39(30/7)
40(3/8)
41(9/8)
42(16/8)
43(23/8)
44(29/8)
45(13/9)
46(18/9)
47(20/9)
48(27/9)
49(3/10)
50(18/10)
51(25/10)
52(31/10)

0

สัปดาห์ (วัน/เดือน)

ภาพที่ 2 จานวนของผีเสื้ อในระยะต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 1 คือ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และสัปดาห์
สุดท้ายคือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
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BMP16-5
(0.1 แสนตัว/ตารางกิโลเมตร) ความหนาแน่นของไข่มี
จานวนสู งสุ ดในเดื อนมิถุนายนเช่นเดี ยวกับตัวเต็มวัย
(2.2 แสนฟอง/ตารางเมตร) ในขณะที่เดือนพฤศจิกายน
ถึงมกราคมไม่พบไข่บนต้นพืช ความหนาแน่นของตัว
หนอนพบมากสุ ด ในเดื อ นมิ ถุ น ายน (1.2 แสนตัว /
ตารางกิ โ ลเมตร) และในช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายนถึ ง
กุมภาพันธ์ไม่พบตัวหนอนและดักแด้ และเริ่ มพบใน
เดื อนมีนาคมและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่ งพบมากสุ ดใน
เดื อนพฤษภาคม (0.1 แสนตัว/ตารางกิโลเมตร) แสดง
ดังภาพที่ 3

2. ความหนาแน่ นของผี เ สื้ อหนอนคู น
ธรรมดาในระยะต่ างๆ ในแต่ ละเดือน
ความหนาแน่นของผีเสื้ อหนอนคูนในแต่
ละระยะพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในรอบในแต่ละเดือน
ตั้งแต่พฤศจิ กายนถึงเดื อนมิ ถุนายนและลดจานวนลง
ในเดือนกรกฎาคม โดยตัวเต็มวัยมีความหนาแน่ นของ
ประชากรมากกี่สุดรองลงมาคือไข่ ตัวหนอนและดักแด้
โดยพบความหนาแน่นของประชากรตัวเต็มวัยพบมาก
สุ ดในเดื อนมิ ถุนายน (10.2 แสนตัว/ตารางกิ โลเมตร)
และน้อยที่ สุดคื อเดื อนธันวาคมและเดื อนกุมภาพัน ธ์
ความหนาแน่ นของประชากรผีเสื้อ/ตารางกิโลเมตร

1600000
1400000
1200000
1000000

ดักแด้
ไข่

800000

หนอน

600000

ตัวเต็มวัย
400000
200000

เดือน

0
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ภาพที่ 3 ความหนาแน่นของประชากรผีเสื้ อในแต่ละเดือน
3. ปัจจัยสิ่งแวดล้ อมทีม่ ผี ลต่อผีเสื้ อหนอนคูน
ธรรมดา
ในขณะที่ ป ระชากรผี เสื้ อ ตัว เต็ม วัยมี ความสัมพัน ธ์กับ
ความเข้มแสงเชิงบวก (r = 0.353) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
กล่าวคือ เมื่อมีปริ มาณแสงสูงขึ้นจะพบผีเสื้ อมากขึ้น และ
ความชื้นมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับจานวนผีเสื้ อ
หนอนคู น ธรรมดา (r =-0.278) ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ 0.05
กล่าวคือ เมื่อสภาพแวดล้อมมีความชื้นที่สูงขึ้นจานวนตัว
หนอนและไข่จะลดลง แสดงดังตารางที่ 1

วิเคราะห์ ความสัมพัน ธ์ระหว่างปั จจัยทาง
สิ่ งแวดล้อมได้แก่ ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และความ
เข้มแสง เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อมที่ มี
ผลต่อจานวนของผีเสื้ อตัวเต็มวัย ตัวหนอน ดักแด้ และ
ไข่ของผีเสื้ อหนอนคูนธรรมดา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์
โดยใช้สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น โดยผล
การศึกษาพบว่า จานวนหนอน ดักแด้ และไข่ ไม่มีความ
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยสิ่ งแวดล้อม
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BMP16-6
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่ งแวดล้อมกับจานวนผีเสื้ อหนอนคูนธรรมดาในระยะต่างๆ
อุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์
ความเข้ มแสง
ตัวแปร
สัมประสิทธ์
p-value สัมประสิทธ์
p-value
สัมประสิทธ์ p-value
สหสัมพันธ์
สหสัมพันธ์
สหสัมพันธ์
0.159
0.262
-0.278*
0.046
0.353*
0.010
ตัวเต็มวัย
0.178
0.208
-0.126
0.375
0.080
0.575
หนอน
0.187
0.184
0.172
0.233
0.191
0.176
ดักแด้
0.122
0.389
-0.123
0.387
0.158
0.262
ไข่
* มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยใช้สถิติ Pearson’s Correlation Coefficien

ของลมมรสุ ม ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ (NEM) และลม
มรสุ มตะวัน ตกเฉี ยงใต้ (SWM) (Williams, 1972;
Ramesh et al., 2012)
ในพื้นที่ ที่ศึกษาช่วงที่พบผีเสื้ อตัวเต็มวัยเป็ น
จ านวนมากในเดื อ นมิ ถุ น ายนได้ สั ง เกตเห็ น ว่ า ใน
สั ป ดาห์ ที่ 31 ผี เสื้ อมี ก ารบิ น แบบมี ทิ ศ ทางจากทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อมายังทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ และใน
สัปดาห์ที่ 35 ผีเสื้ อมีการบินกลับจากทิศตะวันตกเฉี ยง
ใต้ มายังทิศตะวันออก เฉี ยงเหนือ
จานวนไข่และตัวหนอนมีการเพิ่มขึ้นในช่วง
ที่ ผีเสื้ อนี้ มีการอพยพเช่นกัน เนื่ องจากเป็ นช่วงเริ่ มฤดู
ฝ น โด ยมี รายงาน ข อ ง Christopher and Mathavan
(1986) ได้ทาการศึกษาในบริ เวณตอนใต้ของประเทศ
อิ น เดี ย (Madurai Kamaraj University) และระบุ ว่ า
ในช่วงเริ่ มฤดูฝนเป็ นช่วงที่ ผีเสื้ อชนิ ดนี้ มีการสื บพัน ธุ์
มากที่สุด โดยจะพบไข่สะสมมากที่สุดในฤดูน้ ี โดยพบ
จานวนไข่ รวมประมาณร้ อ ยละ 80 ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
การศึ กษานี้ ที่ พ บว่าในช่ วงเดื อนมิ ถุน ายนพบจานวน
ผีเสื้ อและไข่มากที่สุด
จากการศึ ก ษาครั้ งนี้ เมื่ อ หาความสั ม พัน ธ์
ระหว่างปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อมกับจานวนผีเสื้ อหนอน
คู น ธรรมดาในระยะต่ างๆ พบว่า ความเข้ม แสงเป็ น
ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั การพบผีเสื้ อตัวเต็มวัย โดย
พบว่าเมื่อมีความเข้มแสงสู งจะมีจานวนผีเสื้ อมากกว่า
วัน ที่ มี ค วามเข้ม แสงน้อ ย โดยแสงเป็ นปั จ จัย ส าคัญ

วิจารณ์ ผลการศึกษา
ก าร ศึ ก ษ าค รั้ งนี้ ไ ด้ ท าก าร ศึ ก ษ าก าร
เปลี่ ย นแปลงจ านวนของผี เสื้ อหนอนคู น ธรรมดา
ในช่วงเดื อนต่างๆ ในบริ เวณถนนรอบเมืองขอนแก่น
ในทิศตะวันออกในเขตพื้นที่บา้ นบึงเนียม ซึ่งเป็ นพื้นที่
ที่มีการปลูกต้นคูนที่เป็ นพืชอาหารหลักของผีเสื้ อชนิ ด
นี้ เป็ นจานวนมาก โดยในช่ วงเวลาที่ ศึกษาผูศ้ ึ กษาได้
พบผีเสื้ อหนอนคูนธรรมดาในพื้นที่ ศึกษาเป็ นจานวน
มาก รวมทั้งพบผีเสื้ อในระยะไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัว
ตัวเต็มวัย แสดงให้เห็ นว่าบริ เวณพื้นที่ ศึกษาเป็ นพื้นที่
หนึ่ งที่ ผี เสื้ อ ใช้ในการสื บ พัน ธุ์ แต่จ ากการที่ จ านวน
ของผีเสื้ อหนอนคูนธรรมดาตัวเต็มวัยไม่สอดคล้องกับ
จานวนไข่ ตัวอ่ อ น และดัก แด้ข องผี เสื้ อ ในช่ ว งเวลา
ก่อนหน้านี้ คือ ไข่ ตัวอ่อน และดักแด้ของผีเสื้ อชนิ ดนี้
ไม่ได้มีการเพิ่มจานวนก่อนที่จะพบผีเสื้ อตัวเต็มวัยเป็ น
จานวนมาก รวมทั้งการที่พบดักแด้จานวนน้อยมากใน
บริ เวณที่ ศึกษาแสดงให้เห็ นว่าผีเสื้ อตัวเต็มวัยที่ พบใน
บริ เวณนี้ อาจจะไม่ ไ ด้เกิ ด และพัฒ นาในพื้ น ที่ ศึ ก ษา
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การที่ ผี เ สื้ อตั ว เต็ ม วัย มี ค วาม
หนาแน่ น มากที่ สุ ดในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายนอาจจะ
เนื่องจากเป็ นอพยพของผีเสื้ อชนิดนี้ โดยมีรายงานก่อน
หน้านี้ ที่ ระบุ ว่าแนวโน้มการอพยพย้ายถิ่ น ของผีเสื้ อ
ส่ วนใหญ่จะเกิ ดขึ้นในช่ วงเดื อนมีนาคมถึงกรกฎาคม
และตุ ล าคมถึ ง พฤศจิ ก ายน เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งสภาพ
ภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออานวย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วง
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อย่างหนึ่ งที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการออกหากิ น ของ
ผีเสื้ อ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของศรุ ตา (2549) และ
สุ ทัศน์ (2552) โดยจากการศึ กษาพบว่าในเดื อนช่ วง
มิถุนายนเป็ นช่วงที่มีแสงที่ค่อนข้างมากกว่าเดือนอื่นที่
ทาการศึกษา (73,886 ลักซ์) จึงทาให้พบผีเสื้ อตัวเต็มวัย
เป็ นจานวนมาก แสงจึงถือได้มีความสาคัญต่อการการ
เปลี่ ย นแปลงของแมลงเป็ นตัว กระตุ ้น จัง หวะของ
กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ นจากภายในของสิ่ งมี ชี วิ ต
ในขณะที่ ความชื้ นสัมพัทธ์มีความสัมพันธ์แบบผกผัน
กับจานวนประชากรผีเสื้ อ ซึ่ งคล้ายกับการศึ กษาของ
Antonini et al. (2005) คื อเมื่ อ มี ความชื้ นสู งจะพบว่ามี
จานวนผีเสื้ อลดลง โดยความชื้ น จะเปลี่ ยนตามความ
เข้มแสง คือเมื่อความเข้มแสงสู งขึ้น ความชื้นจะลดลง
ซึ่ งจากการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะเห็ น ได้ว่าความเข้ม แสงมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับจานวนประชากร นัน่ คือเมื่อมี
ความชื้ น ต่ า ความเข้ม แสงจะมาก ส่ ง ผลให้ จ านวน
ประชากรผี เสื้ อมากตามด้ว ย ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การ
สารวจของ Pollard et al. (1993) ที่พบว่าสภาพอากาศมี
ผลต่อจานวนชนิ ดและปริ มาณของผีเสื้ อกลางวัน เมื่อ
อากาศมี ความชื้ น สัม พัทธ์สู งพบว่าจา นวนชนิ ดและ
ปริ ม าณของผี เสื้ อกลางวัน ลดลง เนื่ องจากอากาศที่ มี
ความชื้นสู งมาก จะทาให้ตวั อ่อนของผีเสื้ อกลางวันเข้า
สู่ ระยะพั ก ตั ว โดยมี ก ลไกทางสรี ระวิ ท ย า เ ป็ น
ต ั ว ก า ห น ด ป ร ะ ช า ก ร ต ั ว เ ต็ ม วัย จึ ง มี น้ อ ยลง
นอกจากนั้นแสงอาทิตย์ก็เป็ นปั จจัยหลักของพฤติกรรม
การเกี้ยวพาราสี พฤติกรรมการออกหากิน และพฤติกรรม
การวางไข่ของผีเสื้ อกลางวัน (Ratiwiriyapong, 2004)
ใน ทางตรงกั น ข้ า มถ้ า ห ากในอากาศมี
ความชื้ น ต่ ามากอาจส่ งผลให้ ผี เสื้ อตายได้เนื่ อ งจาก
สู ญ เสี ย น้ ามาก การออกหาอาหารของสั ต ว์ห ากิ น
กลางวัน เช่ น ผี เ สื้ อ มั ก ขึ้ นกั บ ความเข้ ม แสงและ
อุณหภูมิที่พอเหมาะ (Bhuyan et al., 1999) นอกจากนั้น
ผี เสื้ อยัง ค่ อ นข้า งไวต่ อ การเปลี่ ย นแปลงปั จ จัย ทาง
กายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และระดับแสง
ซึ่งโดยทัว่ ไปอจะมีผลกระทบโดยตรงกับการเลือกที่อยู่

อาศัย รวมทั้งการพัฒ นาของตัวอ่อน (Bergman et al.,
2000; Blau, 1980)
อย่างไรก็ตามในการศึ กษาครั้งนี้ ไม่ได้แสดง
ให้เห็ นถึงความสัมพันธ์ของการพบผีเสื้ อกับอุณหภูมิ
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างจานวนของผีเสื้ อในระยะ
อื่ น กับ ปั จ จัย ทางกายภาพต่ างๆอาจจะเป็ นเพราะว่า
ช่วงเวลาที่ ทาการศึกษาไม่ได้เป็ นช่วงเวลาที่ ปัจจัยทาง
กายภาพเหล่านี้ มีผลกระทบต่อการอยูร่ อดของผีเสื้ อใน
ระยะไข่ ตัวหนอนและดักแด้โดยตรง เช่น อุณหภูมิที่มี
ผลโดยตรงต่ อ การวางไข่ แ ละอยู่ร อดของตัว หนอน
อาจจะเป็ นอุ ณ หภู มิ ต่ าสุ ด ของวัน ไม่ ใ ช่ อุ ณ หภู มิ ใ น
ช่วงเวลากลางวันดังเช่นในช่วงที่ทาการศึกษา
เนื่ องจากในช่ วงที่ มีผีเสื้ อหนอนคู นจานวน
มากๆจะพบว่าใบและดอกของต้น คู น ถู ก กัด กิ น เป็ น
จานวนมาก ทาให้ความสวยงามของต้นไม้ชนิ ดนี้ลดลง
การศึ ก ษานี้ สามารถใช้ เป็ นข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการ
ควบคุมวางแผนในการจัดการควบคุมการระบาดของ
ผี เสื้ อ ต่ อ ไปได้ ซึ่ ง สามารถน าไปประยุกต์ใ ช้ในการ
บริ หารจัดการการปลูกต้นไม้ริมทางในพื้นที่อื่นๆ เช่น
ท าการควบคุ ม ไข่ ของผี เสื้ อชนิ ดนี้ ก่ อ นและระหว่าง
ช่ ว งเวลาที่ จะมี ก ารระบาดในพื้ นที่ ในช่ ว งเดื อ น
มิถุนายน หรื อลดจานวนการปลูกต้นคูนเป็ นต้นไม้ริม
ทางและทาการปลูกพืชชนิ ดอื่น ที่ ไม่ใช่พืชอาหารของ
ผี เสื้ อ ชนิ ด นี้ แซมระหว่างต้น คู น เพื่ อ ลดจ านวนพื ช
อาหารที่ เหมาะสมของผีเสื้ อชนิ ดนี้ ลง อย่างไรก็ตาม
เพื่ อ การควบคุ ม ผี เสื้ อหนอนคู น ธรรมดาให้ ไ ด้ มี
ป ระสิ ท ธิ ภาพ เราอาจจะต้ อ งมี ความ เข้ า ใจใน
นิ เวศวิท ยาของผีเสื้ อชนิ ดนี้ ม ากกว่านี้ เช่ น อัตราการ
วางไข่และการอยู่รอดของหนอนผีเสื้ อบนพืชอาหาร
ชนิ ด ต่ างๆ เส้ น ทางการอพยพ และแหล่ งสื บ พัน ธุ์ ที่
สาคัญ เป็ นต้น
สรุปผลการศึกษา
ผ ล ก าร ศึ ก ษ าค รั้ ง นี้ ท าใ ห้ ท ร าบ ก าร
เปลี่ยนแปลงของจานวนในระยะไข่ ตัวหนอน ดักแด้
และตัวเต็มวัยของผีเสื้ อหนอนคูนธรรมดาซึ่ งสะท้อน
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ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของประชากรของผีเสื้ อชนิดนี้
ในพื้นที่ ที่ศึกษาในรอบหนึ่ งปี โดยพบว่าในช่วงเดื อน
มิ ถุ น ายนเป็ นช่ ว งที่ มี จ านวนประชากรของผี เสื้ อ ใน
ระยะต่างๆมากที่ สุด และเป็ นช่วงเวลาที่ สาคัญในการ
อพยพของผี เสื้ อ ชนิ ด นี้ ผ่านบริ เวณจังหวัด ขอนแก่ น
นอกจากนั้น การศึ ก ษาครั้ งนี้ แสดงให้เห็ น ปั จ จัยทาง
สิ่ งแวดล้อมด้านกายภาพที่ มีผลต่อจานวนผีเสื้ อชนิ ดนี้
โดยพบว่าความเข้ม แสงมี ค วามสั ม พัน ธ์ เชิ งบวกกับ
จานวนผีเสื้ อตัวเต็มวัย และความชื้นมีความสัมพันธ์เชิง
ลบกับจานวนผีเสื้ อตัวเต็มวัย ดังนั้นเมื่ อทราบถึ งการ
เปลี่ยนแปลงจานวนของผีเสื้ อที่ เกิ ดขึ้นก็จะเป็ นข้อมูล
พื้นฐานสามารถพื้นฐานสาหรับควบคุมการระบาดและ
การศึกษาของผีเสื้ อชนิดนี้ต่อไป
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