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การเปลีย่นแปลงประชากรของผเีส้ือหนอนคูนธรรมดา (Catopsilia Pomona) ในบริเวณบ้านบึงเนียม 
จังหวดัขอนแก่น 

Population Dynamics of the Lemon Emigrant (Catopsilia Pomona) in Ban Bueng Niam,  
Khon Kaen Province 
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บทคดัย่อ 

 ผีเส้ือหนอนคูนธรรมดาเป็นผีเส้ือกลางวนัท่ีพบมากในเขตจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัโดยรอบ โดยมีบทบาท
ทั้ งเป็นศัตรูพืชและถูกใช้เป็นอาหารของคนในพ้ืนท่ี การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประมาณขนาดประชากรและ                 
การเปล่ียนแปลงจ านวนผีเส้ือหนอนคูนธรรมดาในบริเวณบา้นบึงเนียม จงัหวดัขอนแก่นในรอบหน่ึงปี และปัจจยัทาง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อประชากรของผีเส้ือ โดยการส ารวจประชากรผีเส้ือหนอนคูนธรรมดาทุกสัปดาห์ในแต่ละระยะ                
ตวัเตม็วยั หนอน ดกัแดแ้ละไข่ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 พบวา่ ผีเส้ือในทุกระยะ
มีจ านวนสูงสุดในเดือนมิถุนายน (10.2 ตัว/ตารางกิโลเมตร) ด้านปัจจัยทางส่ิงแวดล้อม พบว่าความเข้มแสงมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับจ านวนผีเส้ือหนอนคูนธรรมดาตัวเต็มวยั (r = 0.353, p-value <0.05) ในขณะท่ีความช้ืน
สมัพทัธ์มีความสมัพนัธ์เชิงผกผนักบัจ านวนผีเส้ือตวัเตม็วยั (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).  

 
 
 

 
ค าส าคญั: ผีเส้ือหนอนคูนธรรมดา การเปล่ียนแปลงประชากร ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม 
Keywords: Catopsilia pomona, Population dynamics, Environmental factors 
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บทน า 
 ผีเส้ือกลางวนัเป็นแมลงท่ีพบเห็นได้ทั่วไป
และง่ายต่อการส ารวจ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของ
ประชากรผีเส้ืออาจสะท้อนให้เห็นการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้มและการส ารวจประชากรของผีเส้ือ
ในระยะยาวทั้งชนิดท่ีพบไดท้ัว่ไปและชนิดท่ีหายากจะ
สามารถช่วยในการประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีพบ
สภาพแวดลอ้มและยงัสะทอ้นให้เห็นถึงคุณภาพของ
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  เน่ืองจากผีเส้ือไดรั้บผล
จากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มท่ีมนัอาศยัอยู ่
ซ่ึ งมีการเป ล่ียนแปลงตลอดเวลาโดยปัจจัยของ
ส่ิงแวดล้อมนั้ นมีผลต่อการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรของผีเส้ือ (New, 1991) จากการศึกษาท่ีผ่าน
มาแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทางกายภาพส าคญัท่ีเป็นตวั
ก าหนดการด ารงชีวิตและขนาดประชากรของผีเส้ือ 
ได้แก่ ความช้ืน อุณหภูมิ และความเข้มแสง (Mazer 
and Appel, 2001)  

ผีเส้ือหนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona 
(Fabricius, 1758) เป็นผี เส้ือกลางวันในวงศ์ผี เส้ือ
หนอนกะหล ่ า (Family Pieride) อันดับ Lepidoptera 
และเป็นผีเส้ือในวงศ์ผีเส้ือกะหล ่าท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด
ชนิดหน่ึงของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Corbet and 
Pendlebury, 1992) โดยพบแพร่กระจายทัว่ไปในทวีป
เอเชียตั้งแต่อินเดีย ศรีลงักา จีนตอนใต ้พม่า ไทย ลาว 
กมัพูชาและเวียดนาม เป็นตน้ ส าหรับประเทศไทยพบ
ผี เส้ือหนอนคูนธรรมดาได้ในทุกภาคตลอดทั้ งปี 
(สุทัศน์และคณะ, 2545) ผีเส้ือชนิดน้ีเป็นผีเส้ือท่ีมี
ขนาดกลาง เม่ือกางเต็มท่ีวดัจากปลายปีกคู่หนา้ทั้งสอง
ขา้งมีความยาวประมาณ 5.5-8.0 เซนติ เมตร หัวส่วน
อกและทอ้งดา้นบนมีสีเทาเขม้เกือบด า ส่วนดา้นล่างจะ
มีสีเหลือง พ้ืนปีกทั้งสองคู่มีสีเหลือง เขียวอ่อนหรือสี
ขาว มุมปลายปีกคู่หน้าจะมีสีด าผีเส้ือชนิดน้ีอาจจะมี
ลวดลายบนปีกและสีของหนวดท่ีแตกต่างกันไป
หลากหลายแบบ (Ek-Amnuay, 2006) ผี เส้ือชนิดน้ี
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 7 ฟอร์ม โดยการใชล้กัษณะ
ทางสัณฐานวิทยาของผีเส้ือชนิดน้ี เช่น ความหลากหลาย

ของลวดลาย สีสนั โดยแต่ละฟอร์มจะเป็นเพศหน่ึงเพศ
ใดโดยเฉพาะ ได้แก่ ฟอร์ม (f.) hilaria และ alcmeone 
เป็นฟอร์มของเพศผู ้ ส่วนฟอร์ม pomona, jugurtha, 
crocale, catilla และ nivescens เป็นฟอร์มของเพศเมีย 
(Ek-Amunay, 2012) ตัวหนอนของผีเส้ือหนอนคูน
ธรรมดาจะกินใบของไม้ยืนต้นในวงศ์ถั่ว (Family 
Fabaceae) และพืชอ่ืนอีกหลายชนิดเป็นอาหาร เช่น ใบ
คูนหรือราชพฤกษ์  (Cassia fistula) ข้ี เหล็ก (Senna 
siamea) ชุมเห็ดเทศ (Senna alata) ชุมเห็ดไทย (Senna 
tora) ชงโคนา (Buteara cemosa) และทองกวาว (Butea 
monosperma) (Ek-Amnuay, 2006; สุทศัน์, 2552)  
 การท่ีผีเส้ือชนิดน้ีพบได้ทั่วไปเป็นจ านวน
มาก ท าให้ในปัจจุบนัพบวา่มีการศึกษาคน้ควา้และวจิยั
ในแง่มุมต่างๆ ทั้ งทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาของ 
ผีเส้ือชนิดน้ีไม่นอ้ยกวา่ผีเส้ือชนิดอ่ืนๆ เช่น การศึกษา
โครงสร้างจุลกายวิภาคของระบบสืบพนัธ์ุผีเส้ือหนอน
คูนธรรมดา (ปิยนุช, 2557) การศึกษาพฤติกรรมการหา
กินของผีเส้ือหนอนคูนธรรมดาในการเลือกพนัธ์ุไม้
ดอกชนิดต่างๆ และช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการหา
อาหาร (สุทัศน์, 2552) นอกจากน้ียงัมีการศึกษานิเวศ 
วิทยาและวงจรชีวิตของผีเส้ือหนอนคูนในป่าตริปุระ 
ประเทศอิน เดี ย (Choudhury and Agarwala, 2013)    
แต่อยา่งไรก็ตามการศึกษาในเชิงนิเวศวิทยาประชากร
ของผีเส้ือชนิดน้ีในประเทศไทยยงัคงมีการศึกษาน้อย 
ทั้ งๆท่ีผีเส้ือชนิดน้ีมีบทบาททางเศรษฐกิจและทาง
เกษตรกรรม โดยในช่วงท่ีหนอนของผีเส้ือชนิดน้ี
ระบาดจะมีตน้ไมท่ี้เป็นพืชอาหารของหนอน เช่น คูน 
ถูกท าลายเป็นจ านวนมาก เน่ื องจากใน ช่วงการ
เจริญเติบโตของตวัหนอนตวัหนอนมกักดักินใบและ
ดอกของตน้คูนและพืชชนิดใกลเ้คียงเป็นอาหาร จน
ก่อให้เกิดความเสียหายกับพืช และยงัท าให้สองขา้ง
ทางบริเวณดงักล่าวขาดความสวยงาม  

ดังนั้ นการศึกษาค ร้ังน้ีผู ้ศึกษาจึงท าการ
ส ารวจขนาดประชากรผีเส้ือหนอนคูนธรรมดา และ
การเป ล่ียนแปลงขนาดประชากรของผี เส้ือชนิด 
ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางกายภาพกับ
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ขนาดประชากร โดยเลือกพ้ืนท่ีศึกษาในบริเวณถนน
รอบเมืองขอนแก่น ในพ้ืนท่ีบา้นบึงเนียมซ่ึงเป็นบริเวณ
ท่ีมีการปลูกตน้คูนเป็นจ านวนมาก เพื่อให้เขา้ใจการ
เปล่ียนแปลงประชากรของผีเส้ือชนิดน้ีและน ามาใช้
เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับควบคุมการระบาดของผีเส้ือ
ชนิดน้ีต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เ พ่ื อ ศึ ก ษ าค ว าม ห น าแ น่ น แ ล ะ ก า ร
เปล่ียนแปลงของขนาดประชากรผีเส้ือหนอนคูน
ธรรมดา (Catopsilia pomona) ในบริเวณบา้นบึงเนียม 
จงัหวดัขอนแก่น 

 
วธีิการศึกษา 

พื้นทีศึ่กษา 
การศึกษาน้ีท าการศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น 

บริเวณถนนรอบเมืองขอนแก่น ในทิศตะวนัออกใน
เขตพ้ืนท่ีบ้านบึงเนียม ต าบลบึงเนียม อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น  พิกัด  16 o26 '15.20"เห นือ และ
102o54'59.53"ตะวนัออก ดงัภาพท่ี 1 เป็นบริเวณท่ีกรม
ทางหลวงมีการปลูกไมย้ืนตน้ไดแ้ก่ตน้ราชพฤกษห์รือ
ตน้คูนซ่ึงเป็นตน้ไมป้ระจ าชาติไทยและเป็นดอกไม้
ประจ าจงัหวดัขอนแก่นเป็นจ านวนมาก เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในวโรกาสท่ีทรงมี
พระชนมายคุรบ 6 รอบ (กรมทางหลวง, 2553)  

 

 
ภาพที ่1 พ้ืนท่ีศึกษาในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น  

วธีิการด าเนินการ  
ศึกษาจ านวนประชากรและการเปล่ียนแปลง

ของผีเส้ือหนอนคูนธรรมดาก าหนดจุดส ารวจโดยการ
วางแนวเส้นส ารวจ (Line Transect) โดยวางแนวเส้น
ส ารวจเป็น 20 เส้น แต่ละเส้นมีความยาว 50 เมตร 
ก ว้า ง  5  เม ต ร  ต าม วิ ธี ข อ ง  Manual for Butterfly 
Monitoring (Van Swaay et al., 2012) โดยวางแนวเส้น
ส ารวจขนานไปกับถนนรอบเมืองขอนแก่น ในการ
ส ารวจจะท าการนบัจ านวนผีเส้ือหนอนคูนธรรมดาใน
ระยะตวัเตม็วยั ตวัหนอน ดกัแดแ้ละไข่ตามเส้นส ารวจ
ท่ีก าหนดไว ้โดยเก็บขอ้มูลในช่วงเวลา 8.00-14.00 น.
และบันทึกจ านวนและเวลาท่ีท าการศึกษา ท าการวดั
อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพทัธ์ และความเขม้แสงสามคร้ัง
ในช่วงท่ีเร่ิมต้นการส ารวจ ระหว่างการส ารวจ และ
หลังการส ารวจและน ามาหาค่าเฉล่ีย ท าการส ารวจ
สัปดาห์ละ 1 คร้ังเป็นระยะเวลา 1 ปี (52 สัปดาห์) โดย
มีการคัดเลือกวนัท่ีมีอากาศดีท่ีเหมาะสมกับการพบ
ผีเส้ือ เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2558   
 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ค านวณความหนาแน่นของผีเส้ือหนอนคูน
ในระยะต่างๆ โดยค านวณจากสูตรความหนาแน่น  

ความหนาแน่น =
จ านวนผีเส้ือ

ขนาดพ้ืนท่ีศึกษา
 

 

โดยค านวณจากพ้ืน ท่ี ศึกษาขนาด 5000 
ตารางเมตร และน ามาคูณด้วย 1,000,000 เพื่อแปลง
หน่วยเป็นตารางกิโลเมตร น ามาศึกษาแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของประชากรในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา 
ท าการสร้างกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวน
ผีเส้ือตวัเต็มวยัและหนอนผีเส้ือต่อช่วงเวลาเพ่ือท าการ
วิ เคราะห์ รูปแบบการระบาดของผี เส้ื อ  และห า
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางกายภาพและจ านวนผีเส้ือ
หนอนคูนท่ีพบด้วยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ผลการศึกษา 
1.  จ านวนของประชากรผีเส้ือหนอนคูน

ธรรมดาในแต่ละสัปดาห์ 
จากการส ารวจจ านวนของประชากรผีเส้ือ

ตวัเต็มวยั หนอน ดักแด้ และไข่ โดยการส ารวจดว้ยวิธี 
Line transect จ านวน 20 เส้นเป็นเวลา 52 สัปดาห์ 
ตั้ งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557- ตุลาคม 2558 พบว่า
ในช่วงสปัดาห์ท่ี 1-18 จ านวนผีเส้ือตวัเต็มวยัท่ีพบคงท่ี
และเร่ิมเพ่ิมข้ึนในสัปดาห์ท่ี  23 ในช่วงเดือน(เดือน
เมษายน) และเพ่ิมสูงสุดใน สปัดาห์ท่ี 31 (สปัดาห์แรก  
 

ของเดือนมิถุนายนจ านวน 2,271 ตวั) จากนั้นจ านวน
ประชากรตัวเต็มวยัลดจ านวนลงในสัปดาห์  ต่อมา
ก่อนท่ีจะเพ่ิมจ านวนข้ึนสูงในสัปดาห์ท่ี 35 (สัปดาห์
สุดทา้ยของเดือนมิถุนายน จ านวน 1,893 ตวั) และลด
จ านวนลงหลงัจากนั้น และคงปริมาณอยูใ่นระดบัท่ีไม่
เกิน 500 ตวั แต่จ านวนไข่ หนอน และดักแด้เพ่ิมข้ึน
ก่อนช่วงท่ีผีเส้ือตวัเต็มวยัจะมีจ านวนมากข้ึน แต่จะ
พบว่าหนอนและไข่ของผีเส้ือจะมีจ านวนมากข้ึน
หลังจากช่วงท่ีผีเส้ือตัวเต็มวยัมีจ านวนมากข้ึน 2 - 3 
สปัดาห์ แสดงดงัภาพท่ี 2   
                                               

ภาพที ่2 จ านวนของผีเส้ือในระยะต่างๆ ในแต่ละสปัดาห์ (สปัดาห์ท่ี 1 คือ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และสปัดาห์ 
สุดทา้ยคือวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
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2. ความหนาแน่นของผี เส้ือหนอนคูน
ธรรมดาในระยะต่างๆ ในแต่ละเดือน 

ความหนาแน่นของผีเส้ือหนอนคูนในแต่
ละระยะพบวา่มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในรอบในแต่ละเดือน
ตั้งแต่พฤศจิกายนถึงเดือนมิถุนายนและลดจ านวนลง
ในเดือนกรกฎาคม โดยตวัเต็มวยัมีความหนาแน่นของ
ประชากรมากก่ีสุดรองลงมาคือไข่ ตวัหนอนและดกัแด้
โดยพบความหนาแน่นของประชากรตวัเต็มวยัพบมาก
สุดในเดือนมิถุนายน (10.2 แสนตวั/ตารางกิโลเมตร) 
และน้อยท่ีสุดคือเดือนธันวาคมและเดือนกุมภาพนัธ์                 

(0.1 แสนตวั/ตารางกิโลเมตร) ความหนาแน่นของไข่มี
จ านวนสูงสุดในเดือนมิถุนายนเช่นเดียวกับตวัเต็มวยั 
(2.2 แสนฟอง/ตารางเมตร) ในขณะท่ีเดือนพฤศจิกายน
ถึงมกราคมไม่พบไข่บนตน้พืช ความหนาแน่นของตวั
หนอนพบมากสุดในเดือนมิถุนายน (1.2 แสนตัว/
ตารางกิโลเมตร) และในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง
กุมภาพนัธ์ไม่พบตวัหนอนและดักแด้ และเร่ิมพบใน
เดือนมีนาคมและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ซ่ึงพบมากสุดใน
เดือนพฤษภาคม (0.1 แสนตวั/ตารางกิโลเมตร) แสดง
ดงัภาพท่ี 3 

 
     ภาพที ่3 ความหนาแน่นของประชากรผีเส้ือในแต่ละเดือน

 
3.  ปัจจยัส่ิงแวดล้อมทีม่ผีลต่อผเีส้ือหนอนคูน

ธรรมดา 
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทาง

ส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ ความช้ืนสัมพทัธ์ อุณหภูมิ และความ
เขม้แสง เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
ผลต่อจ านวนของผีเส้ือตวัเต็มวยั ตวัหนอน ดกัแด ้และ
ไข่ของผีเส้ือหนอนคูนธรรมดา วิเคราะห์ความสัมพนัธ์
โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยผล
การศึกษาพบวา่ จ านวนหนอน ดกัแด ้และไข่ ไม่มีความ
ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 
ในขณะท่ีประชากรผีเส้ือตวัเต็มวยัมีความสัมพนัธ์กับ
ความเขม้แสงเชิงบวก (r = 0.353) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
กล่าวคือ เม่ือมีปริมาณแสงสูงข้ึนจะพบผีเส้ือมากข้ึน และ
ความช้ืนมีความสัมพนัธ์แบบแปรผกผนักบัจ านวนผีเส้ือ
หนอนคูนธรรมดา (r =-0.278) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
กล่าวคือ เม่ือสภาพแวดลอ้มมีความช้ืนท่ีสูงข้ึนจ านวนตวั
หนอนและไข่จะลดลง แสดงดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ความสมัพนัธ์ของปัจจยัส่ิงแวดลอ้มกบัจ านวนผเีส้ือหนอนคูนธรรมดาในระยะต่างๆ

ตวัแปร 

อุณหภูม ิ ความช้ืนสัมพทัธ์ ความเข้มแสง 

สัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์   

p-value สัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์   

p-value สัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์   

p-value 

ตวัเตม็วยั 0.159 0.262 -0.278* 0.046 0.353* 0.010 
หนอน 0.178 0.208 -0.126 0.375 0.080 0.575 
ดกัแด้ 0.187 0.184 0.172 0.233 0.191 0.176 
ไข่ 0.122 0.389 -0.123 0.387 0.158 0.262 

* มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) โดยใชส้ถิติ Pearson’s Correlation Coefficien

 
วจิารณ์ผลการศึกษา  

ก าร ศึ ก ษ าค ร้ั ง น้ี ได้ ท าก าร ศึ ก ษ าก าร
เปล่ียนแปลงจ านวนของผี เส้ือหนอนคูนธรรมดา
ในช่วงเดือนต่างๆ ในบริเวณถนนรอบเมืองขอนแก่น 
ในทิศตะวนัออกในเขตพ้ืนท่ีบา้นบึงเนียม ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี
ท่ีมีการปลูกตน้คูนท่ีเป็นพืชอาหารหลกัของผีเส้ือชนิด
น้ีเป็นจ านวนมาก โดยในช่วงเวลาท่ีศึกษาผูศึ้กษาได้
พบผีเส้ือหนอนคูนธรรมดาในพ้ืนท่ีศึกษาเป็นจ านวน
มาก รวมทั้งพบผีเส้ือในระยะไข่ ตวัอ่อน ดกัแด ้และตวั
ตวัเต็มวยั แสดงให้เห็นวา่บริเวณพ้ืนท่ีศึกษาเป็นพ้ืนท่ี
หน่ึงท่ีผีเส้ือใช้ในการสืบพนัธ์ุ  แต่จากการท่ีจ านวน
ของผีเส้ือหนอนคูนธรรมดาตวัเต็มวยัไม่สอดคลอ้งกบั
จ านวนไข่ ตัวอ่อน และดักแด้ของผีเส้ือในช่วงเวลา
ก่อนหนา้น้ี คือ ไข่ ตวัอ่อน และดกัแดข้องผีเส้ือชนิดน้ี
ไม่ไดมี้การเพ่ิมจ านวนก่อนท่ีจะพบผีเส้ือตวัเตม็วยัเป็น
จ านวนมาก รวมทั้งการท่ีพบดกัแดจ้ านวนน้อยมากใน
บริเวณท่ีศึกษาแสดงให้เห็นวา่ผีเส้ือตวัเต็มวยัท่ีพบใน
บริเวณน้ีอาจจะไม่ได้เกิดและพัฒนาในพ้ืนท่ีศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการท่ี ผี เส้ือตัว เต็มวัย มีความ
หนาแน่นมากท่ี สุดในช่วงเดือนมิถุนายนอาจจะ
เน่ืองจากเป็นอพยพของผีเส้ือชนิดน้ี โดยมีรายงานก่อน
หน้าน้ีท่ีระบุว่าแนวโน้มการอพยพยา้ยถ่ินของผีเส้ือ
ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในช่วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม
และตุลาคม ถึงพฤศ จิกายน เพื่ อห ลีกเล่ี ยงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วง 

 
ของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (NEM) และลม
มรสุมตะวัน ตก เฉี ยงใต้  (SWM) (Williams, 1972; 
Ramesh et al., 2012)  

ในพ้ืนท่ีท่ีศึกษาช่วงท่ีพบผีเส้ือตวัเต็มวยัเป็น
จ านวนมากในเดือนมิถุนายนได้สังเกตเห็นว่าใน
สัปดาห์ท่ี  31 ผี เส้ือมีการบินแบบมีทิศทางจากทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือมายงัทิศตะวนัตกเฉียงใต ้และใน
สัปดาห์ท่ี 35 ผีเส้ือมีการบินกลบัจากทิศตะวนัตกเฉียง
ใต ้มายงัทิศตะวนัออก เฉียงเหนือ  

จ านวนไข่และตวัหนอนมีการเพ่ิมข้ึนในช่วง
ท่ีผีเส้ือน้ีมีการอพยพเช่นกนั เน่ืองจากเป็นช่วงเร่ิมฤดู
ฝน โดย มี รายงาน ขอ ง  Christopher and Mathavan 
(1986) ไดท้ าการศึกษาในบริเวณตอนใตข้องประเทศ
อิน เดี ย  (Madurai Kamaraj University) และระบุ ว่ า
ในช่วงเร่ิมฤดูฝนเป็นช่วงท่ีผีเส้ือชนิดน้ีมีการสืบพนัธ์ุ
มากท่ีสุด โดยจะพบไข่สะสมมากท่ีสุดในฤดูน้ี โดยพบ
จ านวนไข่รวมประมาณร้อยละ 80 ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาน้ีท่ีพบว่าในช่วงเดือนมิถุนายนพบจ านวน
ผีเส้ือและไข่มากท่ีสุด   

จากการศึกษาคร้ังน้ี เม่ือหาความสัมพันธ์
ระหวา่งปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มกบัจ านวนผีเส้ือหนอน
คูนธรรมดาในระยะต่างๆ พบว่า ความเข้มแสงเป็น
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการพบผีเส้ือตวัเต็มวยั โดย
พบว่าเม่ือมีความเขม้แสงสูงจะมีจ านวนผีเส้ือมากกว่า
วนัท่ีมีความเข้มแสงน้อย โดยแสงเป็นปัจจัยส าคัญ
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อย่างหน่ึงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออกหากินของ
ผีเส้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของศรุตา (2549) และ
สุทัศน์ (2552)  โดยจากการศึกษาพบว่าในเดือนช่วง
มิถุนายนเป็นช่วงท่ีมีแสงท่ีค่อนขา้งมากกวา่เดือนอ่ืนท่ี
ท าการศึกษา (73,886 ลกัซ์) จึงท าใหพ้บผีเส้ือตวัเต็มวยั
เป็นจ านวนมาก แสงจึงถือไดมี้ความส าคญัต่อการการ
เปล่ียนแปลงของแมลงเป็นตัวกระตุ ้นจังหวะของ
กิจกรรมต่างๆ ท่ี เกิดข้ึนจากภายในของส่ิงมีชีวิต 
ในขณะท่ีความช้ืนสัมพทัธ์มีความสัมพนัธ์แบบผกผนั
กับจ านวนประชากรผีเส้ือซ่ึงคลา้ยกับการศึกษาของ 
Antonini et al. (2005) คือเม่ือมีความช้ืนสูงจะพบว่ามี
จ านวนผีเส้ือลดลง โดยความช้ืนจะเปล่ียนตามความ
เขม้แสง คือเม่ือความเขม้แสงสูงข้ึน ความช้ืนจะลดลง 
ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ีจะเห็นได้ว่าความเข้มแสงมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัจ านวนประชากร นัน่คือเม่ือมี
ความช้ืนต ่ า ความเข้มแสงจะมาก ส่งผลให้จ านวน
ประชากรผีเส้ือมากตามด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับการ
ส ารวจของ Pollard et al. (1993) ท่ีพบวา่สภาพอากาศมี
ผลต่อจ านวนชนิดและปริมาณของผีเส้ือกลางวนั เม่ือ
อากาศมีความช้ืนสัมพทัธ์สูงพบว่าจ า นวนชนิดและ
ปริมาณของผีเส้ือกลางวนัลดลง เน่ืองจากอากาศท่ีมี
ความช้ืนสูงมาก จะท าให้ตวัอ่อนของผีเส้ือกลางวนัเขา้
สู่ระยะพักตัว  โดยมีกลไกทางสรีระว ิท ย า เ ป็ น
ต ัว ก า ห น ด  ป ร ะ ช า ก ร ต ัว เ ต ็ม วัยจึงมีน้อยลง 
นอกจากนั้นแสงอาทิตยก็์เป็นปัจจยัหลกัของพฤติกรรม
การเก้ียวพาราสี พฤติกรรมการออกหากิน และพฤติกรรม
การวางไข่ของผีเส้ือกลางวนั (Ratiwiriyapong, 2004) 

 ในทางตรงกันข้ามถ้าห ากในอากาศ มี
ความช้ืนต ่ ามากอาจส่งผลให้ผีเส้ือตายได้เน่ืองจาก
สูญเสียน ้ ามาก การออกหาอาหารของสัตว์หากิน
กลางวัน  เช่น  ผี เส้ือ  มักข้ึนกับความเข้มแสงและ
อุณหภูมิท่ีพอเหมาะ (Bhuyan et al., 1999) นอกจากนั้น
ผีเส้ือยงัค่อนข้างไวต่อการเปล่ียนแปลงปัจจัยทาง
กายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพทัธ์และระดบัแสง 
ซ่ึงโดยทัว่ไปอจะมีผลกระทบโดยตรงกบัการเลือกท่ีอยู่

อาศัย รวมทั้ งการพฒันาของตวัอ่อน (Bergman et al., 
2000; Blau, 1980)  

อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ไดแ้สดง
ให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของการพบผีเส้ือกบัอุณหภูมิ 
รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนของผีเส้ือในระยะ
อ่ืนกับปัจจัยทางกายภาพต่างๆอาจจะเป็นเพราะว่า
ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาไม่ไดเ้ป็นช่วงเวลาท่ีปัจจยัทาง
กายภาพเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อการอยูร่อดของผีเส้ือใน
ระยะไข่ ตวัหนอนและดกัแดโ้ดยตรง เช่น อุณหภูมิท่ีมี
ผลโดยตรงต่อการวางไข่และอยู่รอดของตัวหนอน
อาจจะเป็นอุณหภูมิต ่ าสุดของวนั ไม่ใช่อุณหภูมิใน
ช่วงเวลากลางวนัดงัเช่นในช่วงท่ีท าการศึกษา  

เน่ืองจากในช่วงท่ีมีผีเส้ือหนอนคูนจ านวน
มากๆจะพบว่าใบและดอกของต้นคูนถูกกัดกินเป็น
จ านวนมาก ท าให้ความสวยงามของตน้ไมช้นิดน้ีลดลง
การศึกษาน้ีสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
ควบคุมวางแผนในการจดัการควบคุมการระบาดของ
ผีเส้ือต่อไปได้ ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจดัการการปลูกตน้ไมริ้มทางในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เช่น 
ท าการควบคุมไข่ของผีเส้ือชนิดน้ีก่อนและระหว่าง
ช่วงเวลาท่ี จะมีการระบาดใน พ้ืน ท่ี ใน ช่วงเดือน
มิถุนายน หรือลดจ านวนการปลูกตน้คูนเป็นตน้ไมริ้ม
ทางและท าการปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่พืชอาหารของ
ผีเส้ือชนิดน้ีแซมระหว่างต้นคูน เพื่อลดจ านวนพืช
อาหารท่ีเหมาะสมของผีเส้ือชนิดน้ีลง  อย่างไรก็ตาม
เพื่ อการควบคุมผี เส้ือหนอนคูนธรรมดาให้ได้มี
ป ระ สิท ธิภ าพ  เราอาจจะต้อ ง มี ความ เข้าใจ ใน
นิเวศวิทยาของผีเส้ือชนิดน้ีมากกว่าน้ี เช่น อตัราการ
วางไข่และการอยู่รอดของหนอนผีเส้ือบนพืชอาหาร
ชนิดต่างๆ เส้นทางการอพยพ และแหล่งสืบพันธ์ุท่ี
ส าคญั เป็นตน้ 

 
สรุปผลการศึกษา 

ผ ล ก าร ศึ ก ษ าค ร้ั ง น้ี ท า ให้ ท ร าบ ก าร
เปล่ียนแปลงของจ านวนในระยะไข่ ตวัหนอน ดกัแด ้
และตวัเต็มวยัของผีเส้ือหนอนคูนธรรมดาซ่ึงสะท้อน
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ใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงของประชากรของผีเส้ือชนิดน้ี
ในพ้ืนท่ีท่ีศึกษาในรอบหน่ึงปี โดยพบว่าในช่วงเดือน
มิถุนายนเป็นช่วงท่ีมีจ านวนประชากรของผีเส้ือใน
ระยะต่างๆมากท่ีสุด และเป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัในการ
อพยพของผีเส้ือชนิดน้ีผ่านบริเวณจังหวดัขอนแก่น 
นอกจากนั้ นการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นปัจจัยทาง
ส่ิงแวดลอ้มดา้นกายภาพท่ีมีผลต่อจ านวนผีเส้ือชนิดน้ี 
โดยพบว่าความเข้มแสงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
จ านวนผีเส้ือตวัเตม็วยั และความช้ืนมีความสมัพนัธ์เชิง
ลบกับจ านวนผีเส้ือตวัเต็มวยั ดังนั้ นเม่ือทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงจ านวนของผีเส้ือท่ีเกิดข้ึนก็จะเป็นขอ้มูล
พ้ืนฐานสามารถพ้ืนฐานส าหรับควบคุมการระบาดและ
การศึกษาของผีเส้ือชนิดน้ีต่อไป 
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