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บทคัดย่ อ
กำรศึกษำควำมหลำกหลำยของผีเสื ้อกลำงวันในหุบเขำลำพญำ จังหวัดยะลำ เก็บข้ อมูล
ตังแต่
้ เดือนมกรำคม 2547 ถึง เดือนพฤษภำคม 2549 ที่ระดับควำมสูงไม่เกิน 500 เมตรจำก
ระดับน ้ำทะเลปำนกลำง โดยวิธีวำงแนวเส้ นทำงสำรวจ 2 เส้ นทำง คือ แนวป่ ำริมลำธำรและ
เส้ นทำงศึกษำธรรมชำติ บันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับสภำพแหล่งที่พบ เก็บตัวอย่ำงผีเสื ้อกลำงวันโดยวิธี
เดินตำมแนวเส้ นทำงที่กำหนดแล้ วใช้ สวิงโฉบจับ ในกำรศึกษำครัง้ นี ้พบผีเสื ้อกลำงวัน 5 วงศ์ 60
สกุล 143 ชนิด วงศ์ที่พบมำกที่สดุ คือ Nymphalidae (33 สกุล 78 ชนิด) รองลงมำคือ
วงศ์ Papilionidae (6 สกุล 24 ชนิด) Pieridae (7 สกุล 21 ชนิด) Lycaenidae (8 สกุล 13 ชนิด)
และวงศ์ที่พบน้ อยที่สดุ คือวงศ์ Hesperiidae (6 สกุล 7 ชนิด)
คาสาคัญ : ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ผีเสื ้อกลำงวัน หุบเขำลำพญำ
ABSTRACT
A taxonomic study of butterflies (Order Lepidoptera) was carried out in Lumpaya
Valley, Yala Province, Thailand. By lines transect method from January 2004 to May
2006 (<500 meter above sea level) The total of 143 species representing 60 genera and
5 families were captured and identified. The butterflies were devided into 5 families, i.e.
Nymphalidae (33 genera 78 species) Papilionidae (6 genera 24 species) Pieridae(7
genera 21 species) Lycaenidae (8 genera 13 species) and Hesperiidae (6 genera 7
species)
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บทนา
ผีเสื ้อกลำงวัน (Butterfly) เป็ นสัตว์ในไฟลัมอำร์ โทรโปดำ (Arthropoda) คลำสอินเซกตำ
(Class Insecta) ออร์ เดอร์ เลพิดอปเทอรำ (Order Lepidoptera) ซึง่ เป็ นกลุม่ แมลงที่มีเกล็ดอยูบ่ น
แผ่นปี ก ในประเทศไทยมีจำนวนประมำณ 1,300 ชนิด (1) แบ่งย่อยออกเป็ น 5 วงศ์ คือ
วงศ์ผีเสื ้อขำหน้ ำพู่ (NYMPHALIDAE), วงศ์ผีเสื ้อบินเร็ ว (HESPERIIDAE), วงศ์ผีเสื ้อสีน ้ำเงิน
(LYCAENIDAE),วงศ์ผีเสื ้อหำงติง่ (PAPILIONIDAE) และวงศ์ผีเสื ้อหนอนกะหล่ำ (PIERIDAE)(1-3)
ผีเสื ้อกลำงวันเป็ นแมลงที่มีสีสนั ที่สวยงำม หำกินตอนเช้ ำมืด กลำงวัน และตอนพลบค่ำ
มีควำมสำคัญต่อระบบนิเวศ และสร้ ำงควำมสมดุลให้ แก่ธรรมชำติ ช่วยในกำรผสมเกสรซึง่ เป็ นจุด
กำเนิดชีวิตของพรรณไม้ นำนำชนิดให้ สืบสำยพันธุ์ตอ่ ไป ส่วนตัวหนอนผีเสื ้อจะกัดกินใบอ่อนของ
พืชอำศัย (host plant) จึงจัดผีเสื ้อเป็ นผู้บริ โภคอันดับต้ นของห่วงโซ่อำหำร ดังนันผี
้ เสื ้อจึงมี
ควำมสำคัญในระบบนิเวศของธรรมชำติ ซึง่ ล้ วนมีคณ
ุ ค่ำที่ไม่อำจประเมินค่ำได้ หำกเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงของประชำกรผีเสื ้อทังชนิ
้ ดและจำนวนจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนันๆ
้
ระบบก็จะ
เสียสมดุล ย่อมส่ง ผลกระทบถึงมนุษย์และโลกอย่ำงแน่นอน (4)
หุบเขำลำพญำเป็ นป่ ำดิบชื ้นอยูใ่ นเทือกเขำสันกำลำคีรีทำงภำคใต้ ของไทย เป็ นพื ้นที่ที่มี
ควำมอุดมสมบูรณ์คอ่ นข้ ำงสูง มีอำกำศชุม่ ชื ้นตลอดปี มีควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศทังป่
้ ำพรุ
บึงน ้ำ ลำธำร ป่ ำดิบชื ้น จำกลักษณะดังกล่ำวทำให้ มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพค่อนข้ ำงสูง (5)
และยังไม่มีรำยงำนกำรศึกษำผีเสื ้อกลำงวันในพื ้นทีนี ้มำก่อน ดังนันศู
้ นย์วิจยั ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพฯ จึงได้ สำรวจและศึกษำควำมหลำกหลำยของผีเสื ้อกลำงวันในหุบเขำลำพญำ ลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำของผีเสื ้อแต่ละชนิด เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐำนของระบบฐำนข้ อมูลของโครงกำรฯ อัน
นำไปสูก่ ำรวำงแผนเพื่อหำแนวทำงในกำรอนุรักษ์ผีเสื ้อ ตลอดจนส่งเสริมเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แก่
ผู้สนใจและบุคคลทัว่ ไป เพื่อสร้ ำงจิตสำนึกและตระหนักถึงควำมสำคัญของทรัพยำกรเหล่ำนี ้ให้ คง
อยูก่ บั หุบเขำลำพญำและประเทศชำติตลอดไป
วิธีการ (Methods)
กำรสำรวจและเก็บตัวอย่ำงผีเสื ้อกลำงวันในหุบเขำลำพญำ ที่ระดับควำมสูงไม่เกิน 500
เมตรจำกระดับน ้ำทะเลปำนกลำง ศึกษำโดยวำงแนวเส้ นทำงสำรวจ 2 เส้ นทำง ระยะทำงประมำณ
3,800 เมตร โดยวำงตำมแนวป่ ำริมลำธำร และบริเวณเส้ นทำงศึกษำธรรมชำติ กำรเก็บข้ อมูลโดย
กำรบันทึกข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำรงชีวิต เช่น สภำพพื ้นที่อำศัย ภูมิอำกำศ สังเกตพฤติกรรม
และและถ่ำยภำพผีเสื ้อในสภำพธรรมชำติ กำรเก็บตัวอย่ำงผีเสื ้อ โดยใช้ สวิงโฉบจับ วันละ 2 ครัง้
เวลำ 09.00 – 11.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. เก็บตัวอย่ำงเดือนละ 2 ครัง้ ตังแต่
้ เดือนมกรำคม

2547 ถึงเดือนพฤษภำคม 2549 ผีเสื ้อกลำงวันที่เก็บมำจะใส่ซองเก็บแมลง เมื่อตำยแล้ วก็นำมำจัด
รูปร่ำงตำมลักษณะมำตรฐำน โดยใช้ เข็มปั กแมลงเบอร์ 00, เบอร์ 0 และเบอร์ 1 ตำมขนำดของ
แมลง จำกนันน
้ ำผีเสื ้อเข้ ำอบในตู้อบที่ อุณหภูมิ 40 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 1 สัปดำห์ แล้ ว
บันทึกภำพ ผีเสื ้อทังหมดเก็
้
บรักษำไว้ ที่ศนู ย์วิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพฯ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏยะลำ โดยมีรำยละเอียดของสถำนที่ วัน เดือน ปี เวลำ ชื่อผู้เก็บตัวอย่ำง ผีเสื ้อแต่ละตัวจะถูก
บันทึกข้ อมูลต่ำงๆ ได้ แก่ ตำ หนวด รูปร่ำง ลักษณะของปี ก ขนำดควำมยำวปี ก จำนวนและตำแหน่ง
ของจุดหรื อแถบสีตำ่ งๆ บนปี ก ควำมยำวและสีของลำตัว ขนที่ปกคลุมส่วนต่ำงๆ รวมถึงลักษณะ
พิเศษที่พบบนลำตัวผีเสื ้อ ในกำรจำแนกชนิดของผีเสื ้ออำศัยข้ อมูลจำกเอกสำรตีพิมพ์ชนิดของผีเสื ้อ
กลำงวันทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ (6-13) โดยกำรเปรี ยบเทียบทังจำกรู
้
ปภำพ รูปวำดและคำ
บรรยำย รวมทังกำรน
้
ำตัวอย่ำงไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชำญ ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำ มหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ ตรวจสอบ และเทียบเคียงตัวอย่ำง เพื่อเป็ นกำรยืนยันข้ อมูลที่
แน่นอน
ผล (Results)
ตารางที่ 1 รำยชื่อผีเสื ้อกลำงวันที่สำรวจพบในหุบเขำลำพญำ ตำบลลำพะยำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลำ
วงศ์

สกุล

NYMPHALIDAE Acraea
Athyma

Amathuxidia
Cethosia
Cupha
Cirrochroa
Cirrochroa
Chersonesia
Paduca
Cyrestis

ชื่อสามัญ
ผีเสื ้อหนอนหนำมกะทกรก
ผีเสื ้อจ่ำจุดขีด
ผีเสื ้อจ่ำกระบอง
ผีเสื ้อจ่ำกระบองหักสำม
ผีเสื ้อจ่ำเซลทึบ
ผีเสื ้อโคอินวั
ผีเสื ้อกระทกรกแดงมลำยู
ผีเสื ้อลำยขี ้เมีย่ ง
ผีเสื ้อสีอิฐแถบเหลือง
ผีเสื ้อสีอิฐธรรมดำ
ผีเสื ้อแผนที่แดงปี กมน
ผีเสื ้อตำลจิ๋ว
ผีเสื ้อแผนที่ลำยหินอ่อน
ผีเสื ้อแผนที่เล็ก
ผีเสื ้อเเผนที่เส้ นตรง

ชื่อวิทยาศาสตร์
Acraea violae Fabricius
Athyma kanwa kanwa Moore
Athyma pravara indosinica (Fruhstorfer)

Athyma perius perius L.
Athyma selenophora amharina Moore
Amathuxidia amythaon dilucida Honrath.

Cethosia hypsea hypsina C.& R.Felder
Cupha erymanthis lotis Sulzer
Cirrochroa orissa orissa C.& R.Felder
Cirrochroa tyche rotundata Butler
Chersonesia peraka peraka Distant
Paduca fasciata fasciata C.& R.Felder
Cyrestis cocles cocles (Fabricius)
Cyrestis themire themire Honrath
Cyrestis nivea nivalis C.& R. Felder

วงศ์

สกุล

NYMPHALIDAE Elymnias

Euthalia
Vindula

Terinnos
Junonia

Hapolimnas
Neptis

Tanaecia

Vindula
Lexias

ชื่อสามัญ
ผีเสื ้อหนอนมะพร้ ำวธรรมดำ
ผีเสื ้อหนอนมะพร้ ำวปี กแหลม
ผีเสื ้อหนอนมะพร้ ำวลำยเสือ
ผีเสื ้อดุ๊กจุดแดง
ผีเสื ้อบำรอนมลำยู
ผีเสื ้อตำลหำงแหลมธรรมดำ
ผีเสื ้อตำลหำงแหลมมลำยู
ผีเสื ้ออไซเรี ยนเล็ก
ผีเสื ้อแพนซีสตี ำลไหม้
ผีเสื ้อแพนซีสตี ำล
ผีเสื ้อแพนซีเทำ
ผีเสื ้อแพนซีมยุรำธรรมดำ
ผีเสื ้อแพนซีฟ้ำธรรมดำ
ผีเสื ้อแพนซีฟ้ำ
ผีเสื ้อปี กไข่ใหญ่
ผีเสื ้อกลำสีธรรมดำ
ผีเสื ้อกลำสี kamarupa
ผีเสื ้อกลำสีสมี วั จุดเสี ้ยว
ผีเสื ้อกลำสีมลำยู
ผีเสื ้อกลำสีเรี ยบ
ผีเสื ้อกลำสีแดงเปรัค
ผีเสื ้อกลำสีเหลืองเล็ก
ผีเสื ้อกลำสีมวั มลำยู
ผีเสื ้อสกุลกลำสี
ผีเสื ้อเคำท์มลำยู
ผีเสื ้อไวท์เคำท์อำรูนำ่
ผีเสื ้อไวสเคำท์ขอบฟ้ ำ
ผีเสื ้อไวท์เคำท์มลำยู
ผีเสื ้อตำลหำงแหลมธรรมดำ
ผีเสื ้อตำลหำงแหลมมลำยู
ผีเสื ้ออำชดุ๊คเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์
Elymnias hypermnestra tinctoria Moore
Elymnias penanga chelensis de Niceville

Elymnias nesaea loineli Fruhstorfer
Euthalia evelina compta (Fruhstorfer)
Euthalia monina monina Fabricius
Vindula erota erota (Fabricius)
Vindula dejone erotella (Butler)
Terinnos terpander robertsia (Butler)
Junonia iphita horsfieldi Moore
Junonia iphita iphita (Cramer)
Junonia atlites atlites L.
Junonia almana almana L.
Junonia orithya ocyale Hubner
Junonia orithya wallacei Distant
Hypolimnas bolina bolina L.
Neptis hylas papaja Moore
Neptis hylas kamarupa Moore
Neptis harita preeyae Kimura
Neptis duryodana nesia Moore
Neptis clinia susruta Moore
Neptis paraka parak Butler
Neptis miah batara Moore
Neptis omeroda omeroda Moore
Neptis anjana hyria (Fruhstorfer)
Tanaecia godart ii asoka C.& R. Felder
Tanaecia aruna aruna C.& R. Felder
Tanaecia julii xiphiones (Butler)
Tanaecia pelea pelea (Fabricius)
Vindula erota erota Fabricius
Vindula dejone erotella (Butler)
Lexias dirtea merguia (Tytler)

วงศ์

สกุล

NYMPHALIDAE Euthalia
Thaumantis
Ypthima
Faunis
Amathusia
Melanitis
Mycalesis

Xanthotaenia
Danaus

Tirumala
Thauria
Parantica

Ideopsis
Euploea

Euploea

ชื่อสามัญ
ผีเสื ้อบำรอนมลำยู
ผีเสื ้อบำรอนเหลือง
ผีเสื ้อดำรำไพรสีคล ้ำ
ผีเสื ้อสีตำลจุดตำฟำสเซีย
ผีเสื ้อป่ ำสีตำลไหม้
ผีเสื ้อหนอนมะพร้ ำวขนปุย
ผีเสื ้อสำยัณห์สตี ำลธรรมดำ
ผีเสื ้อสำยัณห์สตี ำลไหม้
ผีเสื ้อตำลพุม่ คัน่ กลำง
ผีเสื ้อตำลพุม่ สำมจุดเรี ยง
ผีเสื ้อตำลพุม่ ธรรมดำ
ผีเสื ้อตำลแถบเหลือง
ผีเสื ้อหนอนใบรักธรรมดำ
ผีเสื ้อหนอนใบรักขีดขำว
ผีเสื ้อหนอนใบรักลำยเสือ
ผีเสื ้อหนอนใบรักฟ้ ำใหญ่
ผีเสื ้อเจ้ ำป่ ำปี กพู่
ผีเสื ้อหนอนใบรักขีดยำว
ผีเสื ้อหนอนใบรักสีตำล
ผีเสื ้อหนอนใบรักเหลือง
ผีเสื ้อหนอนใบรักฟ้ ำ
ผีเสื ้อจรกำฟ้ ำป่ ำตำ่
ผีเสื ้อจรกำขีดฟ้ ำ
ผีเสื ้อจรกำขีดเดียว
ผีเสื ้อจรกำคำมำรัลซีแมน
ผีเสื ้อจรกำแคระ
ผีเสื ้อจรกำดำขำว
ผีเสื ้อจรกำสองขีด
ผีเสื ้อจรกำเมียลำย
ผีเสื ้อจรกำหนอนยี่โถ

ชื่อวิทยาศาสตร์
Euthalia monina monina Fabricius
Euthalia kanda marana Corbet.
Thaumantis klugius lucipor Westwood
Ypthima fasciata torone Fruhstorfer
Faunis canens arcesilas (Stichel)
Amathusia phidippus phidippus L.
Melanitis leda leda L.
Melanitis phedima addullae Fruhstorfer

Mycalesis intermedia Moore
Mycalesis perseus cepheus Butler
Mycalesis janardana sagittigera Fruhstorfer

Xanthotaenia busiris busiris Westwood
Danaus chrysippus chrysippus L.
Danaus melanippus hegesippus (Cramer)

Danaus genutia genutia (Cramer)
Tirumala septentrionis septentrionis Butler

Thauria aliris intermedia Crowley
Parantica aglea melanoides Moore
Parantica melaneus plataniston Fruhstorfer

Parantica aspasia aspasia Fabricius
Ideopsis vulgaris macrina Fruhstorfer
Euploea modesta modesta Bulter
Euploea.midamus chloe (Guerin-Meneville)

Euploea algae limborgii Moore
Euploea camaralzeman camaralzeman Butler

Euploea tulliolus ledereri C.& R.Felder
Euploea radamanthus radamanthus Fabricius.

Euploea sylvester harrisii C.& R. felder
Euploea mulciber mulciber (Cramer)
Euploea core graminifera Moore
ผีเสื ้อ Euploea algae menetriesii Euploea algae menetriesii C.& R.Felder
ผีเสื ้อ Euploea eunice leucogonis Euploea eunice leucogonis (Bulter)

วงศ์

สกุล

HESPERIIDAE

Erionota
Ancistroides
Pyroneura
Hasora
Palopidas
Tagiades

LYCAENIDAE

Arhopala

Abisara

Amblypodia
Celastrina
Curetis
Loxura
Jamides
Paralaxita
PAPILIONIDAE Troides
Parides
Pachliopta

Pachliopta
Chilasa
Papilio

ชื่อสามัญ
ผีเสื ้อหนอนม้ วนใบกล้ วยทอรัส
ผีเสื ้อนิลกำยแถบแดง
ผีเสื ้อ Yellow-Vein Lancer
ผีเสื ้อหน้ ำเข็มสวนแถบขำว
ผีเสื ้อหนอนหญ้ ำตัวเล็ก
ผีเสื ้อป้ำยขำวยำเด๊ ะ
ผีเสื ้อป้ำยขำว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erionota torus Evans
Ancistroides armatus armatus H.Druce
Pyroneura latoia latoia Hewitson
Hasora chromus chromus Cramer
Palopidas mathias mathias Fabricius
Tagiades parra naxos Evans
Tagiades japetus ravi Moore
ผีเสื ้อ Arhopala birmana birmana Arhopala birmana birmana Moore
ผีเสื ้อฟ้ ำไม้ ก่อหำงดำกลำงปี ก
Arhopala atosia jahara Corbet
ผีเสื ้อฟ้ ำไม้ ก่อแอนเดอลัส
Arhopala anthelus anthea (Evans)
ผีเสื ้อฟ้ ำไม้ ก่อวำวใหญ่
Arhopala aedias agnis C.& R. Felder
ผีเสื ้อกึ่งปี กหุบมลำยู
Abisara savitri savitri C.& R. Felder
ผีเสื ้อ Abisara neophron
Abisara neophron chelina Doubleday &
chelina
Hewitson
ผีเสื ้อม่วงใบไม้
Amblypodia narada taooana Moore
Celastrina pellecebra pellecebra Fruhstofer
ผีเสื ้อฟ้ ำพุม่ มลำยู
ผีเสื ้อสกุลหมำกสุก
Curetis saronis indosinica Fruhstofer
ผีเสื ้อหมำกสุกมลำยู
Curetis santana malayica C.& R. Felder
ผีเสื ้อแสดหำงยำวธรรมดำ
Loxura atymnus fuconius Fruhstorfer
ผีเสื ้อฟ้ ำวำวใหญ่
Jamides alecto agelades Fruhstofer
ผีเสื ้อสีชำดมลำยู
Paralaxita damajanti damajanti
ผีเสื ้อถุงทองธรรมดำ( 1 )
Troides aeacus thomsoni Bates
ผีเสื ้อถุงทองธรรมดำ( 2 )
Troides helena cerberus C.& R. Felder
ผีเสื ้อปี กค้ ำงคำวธรรมดำ
Parides varuna varuna White
ผีเสื ้อหำงตุ้มก้ นเหลือง
Pachliopta neptunus neptunus (GuerinMeneville)
Pachliopta aristolochiae asteris Rothschild.
ผีเสื ้อหำงตุ้มจุดชมพู (1 )
Pachliopta aristolochiae goniopeltis Rothschild.
ผีเสื ้อหำงตุ้มจุดชมพู (2 )
ผีเสื ้อเชิงลำยธรรมดำ
Chilasa clytia clytia L.
ผีเสื ้อหนอนมะนำว
Papilio demoleus malayanus Wallace
ผีเสื ้อ Papilio nephelus annulus Papilio nephelus annulus Pendlebury.

วงศ์
PAPILIONIDAE

สกุล
Papilio

Graphium

PIERIDAE

Appias

Catopsilia

Cepora
Delias

ชื่อสามัญ
ผีเสื ้อหำงติง่ อิศวร
ผีเสื ้อหำงติง่ ธรรมดำ
ผีเสื ้อหำงติง่ นำงละเวง
ผีเสื ้อหำงติง่ เฮเลน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Papilio iswara iswara White.
Papilio polytes romulus Cramer.
Papilio memnon agenor L.
Papilio helenus helenus L.
ผีเสื ้อ Papilio mahadeva mahadeva Papilio mahadeva mahadeva Moore.
ผีเสื ้อหำงดำบธรรมดำ
Graphiun antiphates itamputi Butler.
ผีเสื ้อหำงดำบภูเขำ
Graphiun agetes agetes Westwood.
Graphiun sarpedon luctatius (Fruhstorfer)
ผีเสื ้อสะพำยฟ้ ำ
ผีเสื ้อม้ ำลำยเซลทึบ
Graphiun ramaceus pendleburyi Corbet
ผีเสื ้อหนอนจำปี ธรรมดำ
Graphiun agamemnon agamemnon L.
ผีเสื ้อหนอนจำปี เล็ก
Graphiun eventus eventus (Fruhstorfer)
Graphiun bathycles bathycloides (Honrath)
ผีเสื ้อหนอนจำปี จุดต่อขอบ
ผีเสื ้อหนอนจำปี ธรรมดำ
Graphium agamemnon agamemnon L.
Graphium macareus perakensis Fruhstorfer
ผีเสื ้อม้ ำลำยธรรมดำ
Graphiun arycles arycleoides (Fruhstorfer)
ผีเสื ้อหนอนจำปี จุดเชื่อม
ผีเสื ้อหนอนใบกุ่มเนโร
Appias nero figulina Butler.
ผีเสื ้อหนอนใบกุ่มลำลัสซิส
Appias lalassis lalassis Grose-Smith.
ผีเสื ้อหนอนใบกุ่มธรรมดำ
Appias albina darada C.& R. Felder
ผีเสื ้อหนอนใบกุ่มเส้ นดำ
Appias libythea olferna Swinhoe.
ผีเสื ้อหนอนคูนธรรมดำ
Catopsilia pomona pomona Fabricius
ผีเสื ้อหนอนคูนสไคลำ
Catopsilia scylla cornelia Fabricius
ผีเสื ้อหนอนคูนลำยกระ
Catopsilia pyranthe pyranthe L.
ผีเสื ้อเหลืองสยำมธรรมดำ
Cepora iudith malaya Fruhstorfer
ผีเสื ้อเหลืองสยำมลำยขีด
Cepora nerissa depha Moore
ผีเสื ้อหนอนกำฝำกธรรมดำ
Delias hyparete metarete Butler
Delias descombesi descombesi Boisduval
ผีเสื ้อ Delias descombesi
descombesi

วงศ์
PIERIDAE

สกุล

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Delias

ผีเสื ้อ Delias descombesi
eranthos

Delias descombesi eranthos Fruhstorfer

Leptosia
Eurema

ผีเสื ้อขำวแคระ
ผีเสื ้อสกุลเณร
ผีเสื ้อเณรธรรมดำ
ผีเสื ้อเณรสำมจุด
ผีเสื ้อเณรส่ำหรี
ผีเสื ้อเณรแอนเดอสัน
ผีเสื ้อเณรจิ๋ว
ผีเสื ้อ Eurema pallida
ผีเสื ้อหนอนใบกุ่มไลบีเรี ย

Leptosia nina nina Fabricius
Eurema simulatrix tecmessa de Niceville
Eurema hecabe contubernalis Moore
Eurema blanda snelleni Moore
Eurema sari sodalis Moore
Eurema andersonii andersonii Moore
Eurema brigitta fruhstorferi Moore
Eurema pallida Shirozu & Yata
Seletara Liberia distanti Butler

Seletara

ผีเสื ้อกลำงวันในหุบเขำลำพญำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลำ พบทังหมด
้
5 วงศ์ 60 สกุล 143
ชนิด จำกกำรศึกษำสำรวจพบผีเสื ้อกลำงวันในหุบเขำลำพญำ ตังแต่
้ เดือนมกรำคม 2547 ถึงเดือน
พฤษภำคม 2549 สำรวจพบผีเสื ้อกลำงวัน 5 วงศ์ 60 สกุล 143 ชนิด (รำยละเอียดดังตำรำง ที่ 1)
พบวงศ์ NYMPHALIDAE มำกที่สดุ คือ 33 สกุล 78 ชนิด รองลงมำ คือ วงศ์ PAPILIONIDAE 6
สกุล 24 ชนิด วงศ์ PIERIDAE 7 สกุล 21 วงศ์ LYCAENIDAE 8 สกุล 13 ชนิด และวงศ์ที่พบน้ อย
ที่สดุ คือ วงศ์ HESPERIIDAE พบเพียง 6 สกุล 7 ชนิด เท่ำนัน้
วิจารณ์ (Discussion)
กำรศึกษำผีเสื ้อกลำงวันที่พบในแต่ละวงศ์และในแต่ละเส้ นทำงในหุบเขำลำพญำ จำกกำร
สำรวจพื ้นที่เส้ นทำงศึกษำธรรมชำติ บริเวณหุบเขำลำพญำ พบจำนวนชนิดของผีเสื ้อกลำงวันใน
วงศ์ NYMPHALIDAE และวงศ์ PAPILIONIDAE ค่อนข้ ำงสูง (14) โดยพบผีเสื ้อกลำงวันในวงศ์
NYMPHALIDAE มำกที่สดุ (7.15) ลักษณะเส้ นทำงศึกษำธรรมชำติ หุบเขำลำพญำ มีสภำพพื ้นที่
เป็ นป่ ำทึบ และป่ ำโปร่ง และมีพรรณไม้ หลำกหลำยชนิดที่เป็ นตัวดึงดูดผีเสื ้อกลำงวัน เช่น กะตังใบ
ว่ำนพังพอน ฯลฯ โดยเฉพำะพรรณไม้ กระเช้ ำผีมดซึง่ เป็ นอำหำรของตัวหนอนของผีเสื ้อถุงทอง
ปั กษ์ใต้
ซึง่ เป็ นตัวบ่งชี ้ถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของพื ้นป่ ำ
ส่วนเส้ นทำงตำมแนวลำธำรหรื อ
ป่ ำริมน ้ำตกบริเวณหุบเขำลำพญำพบจำนวนชนิดของผีเสื ้อกลำงวันในวงศ์
NYMPHALIDAE
วงศ์ PAPILIONIDAE ค่อนข้ ำงสูง โดยพบผีเสื ้อกลำงวันในวงศ์ NYMPHALIDAE มำกที่สดุ (14)
และพบว่ำในพื ้นที่ป่ำริมน ้ำตกมีมำกที่สดุ เป็ นเพรำะตัวเต็มวัยของผีเสื ้อกลำงวันเหล่ำนี ้หำกินโดย

กำรดูดเกลือแร่จำกดินหรื อหินชื ้นแฉะริมลำธำร และมีพรรณไม้ หลำกหลำยชนิดที่เป็ นตัวดึงดูดผีเสื ้อ
กลำงวัน เช่น โสกน ้ำ งด เป็ นต้ น (5,16)
กำรวิจยั ครัง้ นี ้สรุปได้ วำ่
หุบเขำลำพญำมีควำมสมบูรณ์ของป่ ำพอสมควร จึงมีควำม
หลำกหลำยของพรรณพืชที่เป็ นอำหำรของผีเสื ้อกลำงวัน ทังตั
้ วหนอน และตัวเต็มวัย แต่ในบำงพื ้นที่
เริ่มมีกำรบุกรุกเข้ ำไปทำกำรเกษตรเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยำงพำรำ ลองกอง ทำให้ พรรณพืช
ตำมธรรมชำติบำงส่วนถูกทำลำย ซึง่ อำจเป็ นผลให้ ควำมหลำกหลำยของผีเสื ้อกลำงวันลดลงได้ ใน
อนำคต ดังนันจึ
้ งควรมีกำรสำรวจอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรนำเสนอผลกำรวิจยั ให้ เป็ นที่ประจักษ์แก่
ชุมชน เพื่อให้ คนในชุมชนเกิดควำมตระหนักถึงคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติที่มีในท้ องถิ่น และ
ร่วมกับอนุรักษ์ให้ คงอยูส่ ืบไป
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจยั ขอขอบคุณ รศ.ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธ์ ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ ที่ให้ ควำมอนุเครำะห์ในกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้ องของข้ อมูล และกำรเทียบเคียงตัวอย่ำงในพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำ มหำวิทยำลัยสงขลำ
นครินทร์
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