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บทคัดย่อ 
 กำรศกึษำควำมหลำกหลำยของผีเสือ้กลำงวนัในหบุเขำล ำพญำ  จงัหวดัยะลำ  เก็บข้อมลู
ตัง้แตเ่ดือนมกรำคม 2547 ถึง เดือนพฤษภำคม 2549  ท่ีระดบัควำมสงูไมเ่กิน 500 เมตรจำก
ระดบัน ำ้ทะเลปำนกลำง  โดยวิธีวำงแนวเส้นทำงส ำรวจ 2 เส้นทำง  คือ  แนวป่ำริมล ำธำรและ
เส้นทำงศกึษำธรรมชำต ิ  บนัทกึข้อมลูเก่ียวกบัสภำพแหลง่ท่ีพบ  เก็บตวัอย่ำงผีเสือ้กลำงวนัโดยวิธี
เดนิตำมแนวเส้นทำงท่ีก ำหนดแล้วใช้สวิงโฉบจบั  ในกำรศกึษำครัง้นีพ้บผีเสือ้กลำงวนั  5 วงศ์  60 
สกลุ 143 ชนิด วงศ์ท่ีพบมำกท่ีสดุคือ Nymphalidae (33 สกลุ 78 ชนิด) รองลงมำคือ                
วงศ์ Papilionidae  (6 สกลุ 24 ชนิด)  Pieridae (7 สกลุ  21 ชนิด)  Lycaenidae (8 สกลุ 13 ชนิด)  
และวงศ์ท่ีพบน้อยท่ีสดุคือวงศ์ Hesperiidae (6 สกลุ 7 ชนิด) 
 

ค าส าคัญ : ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  ผีเสือ้กลำงวนั  หบุเขำล ำพญำ 
 

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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บทน า 
 ผีเสือ้กลำงวนั (Butterfly) เป็นสตัว์ในไฟลมัอำร์โทรโปดำ (Arthropoda) คลำสอินเซกตำ 
(Class Insecta) ออร์เดอร์เลพิดอปเทอรำ (Order Lepidoptera) ซึง่เป็นกลุม่แมลงท่ีมีเกล็ดอยูบ่น
แผน่ปีก ในประเทศไทยมีจ ำนวนประมำณ 1,300 ชนิด (1) แบง่ย่อยออกเป็น 5 วงศ์ คือ             
วงศ์ผีเสือ้ขำหน้ำพู ่ (NYMPHALIDAE), วงศ์ผีเสือ้บนิเร็ว (HESPERIIDAE), วงศ์ผีเสือ้สีน ำ้เงิน 
(LYCAENIDAE),วงศ์ผีเสือ้หำงติง่(PAPILIONIDAE) และวงศ์ผีเสือ้หนอนกะหล ่ำ (PIERIDAE)(1-3)  
 ผีเสือ้กลำงวนัเป็นแมลงท่ีมีสีสนัท่ีสวยงำม หำกินตอนเช้ำมืด กลำงวนั และตอนพลบค ่ำ    
มีควำมส ำคญัตอ่ระบบนิเวศ และสร้ำงควำมสมดลุให้แก่ธรรมชำต ิ ช่วยในกำรผสมเกสรซึง่เป็นจดุ
ก ำเนิดชีวิตของพรรณไม้นำนำชนิดให้สืบสำยพนัธุ์ตอ่ไป สว่นตวัหนอนผีเสือ้จะกดักินใบอ่อนของ 
พืชอำศยั (host plant) จงึจดัผีเสือ้เป็นผู้บริโภคอนัดบัต้นของหว่งโซ่อำหำร ดงันัน้ผีเสือ้จงึมี
ควำมส ำคญัในระบบนิเวศของธรรมชำต ิ ซึง่ล้วนมีคณุคำ่ท่ีไมอ่ำจประเมินคำ่ได้ หำกเกิดกำร
เปล่ียนแปลงของประชำกรผีเสือ้ทัง้ชนิดและจ ำนวนจะสง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศนัน้ๆ ระบบก็จะ
เสียสมดลุ ย่อมสง่ ผลกระทบถึงมนษุย์และโลกอยำ่งแน่นอน (4) 

หบุเขำล ำพญำเป็นป่ำดิบชืน้อยูใ่นเทือกเขำสนักำลำคีรีทำงภำคใต้ของไทย เป็นพืน้ท่ีท่ีมี
ควำมอดุมสมบรูณ์คอ่นข้ำงสงู มีอำกำศชุม่ชืน้ตลอดปี มีควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศทัง้ป่ำพรุ 
บงึน ำ้ ล ำธำร ป่ำดบิชืน้ จำกลกัษณะดงักลำ่วท ำให้มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพคอ่นข้ำงสงู (5) 
และยงัไมมี่รำยงำนกำรศกึษำผีเสือ้กลำงวนัในพืน้ทีนีม้ำก่อน ดงันัน้ศนูย์วิจยัควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพฯ จงึได้ส ำรวจและศกึษำควำมหลำกหลำยของผีเสือ้กลำงวนัในหบุเขำล ำพญำ ลกัษณะทำง
สณัฐำนวิทยำของผีเสือ้แตล่ะชนิด เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐำนของระบบฐำนข้อมลูของโครงกำรฯ อนั
น ำไปสูก่ำรวำงแผนเพื่อหำแนวทำงในกำรอนรัุกษ์ผีเสือ้ ตลอดจนสง่เสริมเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์แก่
ผู้สนใจและบคุคลทัว่ไป เพ่ือสร้ำงจิตส ำนกึและตระหนกัถึงควำมส ำคญัของทรัพยำกรเหลำ่นีใ้ห้คง
อยูก่บัหบุเขำล ำพญำและประเทศชำติตลอดไป 

 

วิธีการ (Methods) 
 กำรส ำรวจและเก็บตวัอยำ่งผีเสือ้กลำงวนัในหบุเขำล ำพญำ ท่ีระดบัควำมสงูไมเ่กิน 500 
เมตรจำกระดบัน ำ้ทะเลปำนกลำง ศกึษำโดยวำงแนวเส้นทำงส ำรวจ 2 เส้นทำง ระยะทำงประมำณ 
3,800 เมตร โดยวำงตำมแนวป่ำริมล ำธำร และบริเวณเส้นทำงศกึษำธรรมชำต ิ กำรเก็บข้อมลูโดย
กำรบนัทกึข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำรงชีวิต เชน่ สภำพพืน้ท่ีอำศยั ภมูิอำกำศ สงัเกตพฤตกิรรม
และและถ่ำยภำพผีเสือ้ในสภำพธรรมชำต ิ กำรเก็บตวัอย่ำงผีเสือ้ โดยใช้สวิงโฉบจบั วนัละ 2 ครัง้ 
เวลำ 09.00 – 11.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. เก็บตวัอยำ่งเดือนละ 2 ครัง้ ตัง้แตเ่ดือนมกรำคม 



2547 ถึงเดือนพฤษภำคม 2549 ผีเสือ้กลำงวนัท่ีเก็บมำจะใสซ่องเก็บแมลง เม่ือตำยแล้วก็น ำมำจดั
รูปร่ำงตำมลกัษณะมำตรฐำน โดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ 00, เบอร์ 0 และเบอร์ 1 ตำมขนำดของ
แมลง จำกนัน้น ำผีเสือ้เข้ำอบในตู้อบท่ี อณุหภมูิ 40 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 1 สปัดำห์ แล้ว
บนัทกึภำพ ผีเสือ้ทัง้หมดเก็บรักษำไว้ท่ีศนูย์วิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพฯ มหำวิทยำลยัรำช
ภฏัยะลำ โดยมีรำยละเอียดของสถำนท่ี วนั เดือน ปี เวลำ ช่ือผู้ เก็บตวัอยำ่ง ผีเสือ้แตล่ะตวัจะถกู
บนัทกึข้อมลูตำ่งๆ ได้แก่ ตำ หนวด รูปร่ำง ลกัษณะของปีก ขนำดควำมยำวปีก จ ำนวนและต ำแหนง่
ของจดุหรือแถบสีตำ่งๆ บนปีก ควำมยำวและสีของล ำตวั ขนท่ีปกคลมุสว่นตำ่งๆ รวมถึงลกัษณะ
พิเศษท่ีพบบนล ำตวัผีเสือ้ ในกำรจ ำแนกชนิดของผีเสือ้อำศยัข้อมลูจำกเอกสำรตีพิมพ์ชนิดของผีเสือ้
กลำงวนัทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ (6-13) โดยกำรเปรียบเทียบทัง้จำกรูปภำพ รูปวำดและค ำ
บรรยำย รวมทัง้กำรน ำตวัอยำ่งไปให้ผู้ เช่ียวชำญ ในพิพิธภณัฑ์ธรรมชำตวิิทยำ มหำวิทยำลยั 
สงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ ตรวจสอบ และเทียบเคียงตวัอยำ่ง เพ่ือเป็นกำรยืนยนัข้อมลูท่ี
แนน่อน 

 

ผล (Results) 
 

ตารางท่ี 1 รำยช่ือผีเสือ้กลำงวนัท่ีส ำรวจพบในหบุเขำล ำพญำ ต ำบลล ำพะยำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัยะลำ  
 

วงศ์ สกุล ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ 
NYMPHALIDAE Acraea ผีเสือ้หนอนหนำมกะทกรก Acraea violae Fabricius 

Athyma ผีเสือ้จ่ำจดุขีด Athyma kanwa kanwa Moore 
ผีเสือ้จ่ำกระบอง Athyma pravara indosinica (Fruhstorfer) 

ผีเสือ้จ่ำกระบองหกัสำม Athyma  perius perius L. 
ผีเสือ้จ่ำเซลทบึ Athyma selenophora amharina Moore 

Amathuxidia ผีเสือ้โคอินวั Amathuxidia amythaon dilucida Honrath. 

Cethosia ผีเสือ้กระทกรกแดงมลำย ู Cethosia hypsea hypsina C.& R.Felder 
Cupha ผีเสือ้ลำยขีเ้มีย่ง Cupha erymanthis lotis Sulzer 
Cirrochroa ผีเสือ้สอีิฐแถบเหลอืง Cirrochroa orissa orissa C.& R.Felder 
Cirrochroa ผีเสือ้สอีิฐธรรมดำ Cirrochroa tyche rotundata Butler 
Chersonesia ผีเสือ้แผนท่ีแดงปีกมน Chersonesia peraka peraka Distant 
Paduca ผีเสือ้ตำลจ๋ิว Paduca fasciata fasciata C.& R.Felder 
Cyrestis ผีเสือ้แผนท่ีลำยหินออ่น Cyrestis cocles cocles (Fabricius)  

ผีเสือ้แผนท่ีเลก็ Cyrestis themire themire Honrath 
ผีเสือ้เเผนท่ีเส้นตรง Cyrestis nivea nivalis C.& R. Felder 

 



 

วงศ์ สกุล ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ 
NYMPHALIDAE Elymnias ผีเสือ้หนอนมะพร้ำวธรรมดำ Elymnias hypermnestra tinctoria Moore 

ผีเสือ้หนอนมะพร้ำวปีกแหลม Elymnias penanga chelensis de Niceville 

ผีเสือ้หนอนมะพร้ำวลำยเสอื Elymnias nesaea loineli Fruhstorfer 
Euthalia ผีเสือ้ดุ๊กจดุแดง Euthalia evelina compta (Fruhstorfer) 

ผีเสือ้บำรอนมลำย ู Euthalia monina monina Fabricius 
Vindula ผีเสือ้ตำลหำงแหลมธรรมดำ Vindula erota erota (Fabricius) 

ผีเสือ้ตำลหำงแหลมมลำย ู Vindula dejone erotella (Butler) 
Terinnos ผีเสือ้อไซเรียนเลก็ Terinnos terpander robertsia (Butler) 
Junonia ผีเสือ้แพนซีสตีำลไหม้ Junonia iphita horsfieldi Moore 

ผีเสือ้แพนซีสตีำล Junonia iphita iphita (Cramer) 
ผีเสือ้แพนซีเทำ Junonia atlites atlites L. 
ผีเสือ้แพนซีมยรุำธรรมดำ Junonia almana almana L. 
ผีเสือ้แพนซีฟ้ำธรรมดำ Junonia orithya ocyale Hubner 
ผีเสือ้แพนซีฟ้ำ Junonia orithya wallacei Distant 

Hapolimnas ผีเสือ้ปีกไขใ่หญ่ Hypolimnas bolina bolina L. 
Neptis ผีเสือ้กลำสธีรรมดำ Neptis hylas papaja Moore 

ผีเสือ้กลำส ีkamarupa Neptis hylas kamarupa Moore 
ผีเสือ้กลำสสีมีวัจดุเสีย้ว Neptis harita preeyae Kimura 
ผีเสือ้กลำสมีลำย ู Neptis duryodana nesia Moore 
ผีเสือ้กลำสเีรียบ Neptis clinia susruta Moore 
ผีเสือ้กลำสแีดงเปรัค Neptis paraka parak Butler 
ผีเสือ้กลำสเีหลอืงเลก็ Neptis miah batara Moore 
ผีเสือ้กลำสมีวัมลำย ู Neptis omeroda omeroda Moore 
ผีเสือ้สกลุกลำส ี Neptis anjana hyria (Fruhstorfer) 

Tanaecia ผีเสือ้เคำท์มลำย ู Tanaecia godart ii asoka C.& R. Felder 
ผีเสือ้ไวท์เคำท์อำรูนำ่ Tanaecia aruna aruna C.& R. Felder 
ผีเสือ้ไวสเคำท์ขอบฟ้ำ Tanaecia julii xiphiones (Butler) 
ผีเสือ้ไวท์เคำท์มลำย ู Tanaecia pelea pelea (Fabricius) 

Vindula ผีเสือ้ตำลหำงแหลมธรรมดำ Vindula erota erota Fabricius 
ผีเสือ้ตำลหำงแหลมมลำย ู Vindula dejone erotella (Butler) 

Lexias ผีเสือ้อำชดุ๊คเลก็ Lexias dirtea merguia (Tytler) 
 



วงศ์ สกุล ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ 
NYMPHALIDAE Euthalia ผีเสือ้บำรอนมลำย ู Euthalia monina monina Fabricius 
  ผีเสือ้บำรอนเหลอืง Euthalia kanda marana Corbet. 
 Thaumantis ผีเสือ้ดำรำไพรสคีล ำ้ Thaumantis klugius lucipor Westwood 
 Ypthima ผีเสือ้สตีำลจดุตำฟำสเซีย Ypthima fasciata torone Fruhstorfer 
 Faunis ผีเสือ้ป่ำสตีำลไหม้ Faunis canens arcesilas (Stichel)  
 Amathusia ผีเสือ้หนอนมะพร้ำวขนปยุ Amathusia phidippus phidippus L. 
 Melanitis ผีเสือ้สำยณัห์สตีำลธรรมดำ Melanitis leda leda L. 
  ผีเสือ้สำยณัห์สตีำลไหม้ Melanitis phedima addullae Fruhstorfer 
 Mycalesis ผีเสือ้ตำลพุม่คัน่กลำง Mycalesis intermedia Moore 
  ผีเสือ้ตำลพุม่สำมจดุเรียง Mycalesis perseus cepheus Butler 
  ผีเสือ้ตำลพุม่ธรรมดำ Mycalesis janardana sagittigera Fruhstorfer 
 Xanthotaenia ผีเสือ้ตำลแถบเหลอืง Xanthotaenia busiris busiris Westwood  
 Danaus ผีเสือ้หนอนใบรักธรรมดำ Danaus chrysippus chrysippus L. 
  ผีเสือ้หนอนใบรักขีดขำว Danaus melanippus hegesippus (Cramer) 
  ผีเสือ้หนอนใบรักลำยเสอื Danaus genutia genutia (Cramer) 
 Tirumala ผีเสือ้หนอนใบรักฟ้ำใหญ่ Tirumala septentrionis septentrionis Butler 
 Thauria ผีเสือ้เจ้ำป่ำปีกพู ่ Thauria aliris intermedia Crowley 
 Parantica ผีเสือ้หนอนใบรักขีดยำว Parantica aglea melanoides Moore 
  ผีเสือ้หนอนใบรักสตีำล Parantica melaneus plataniston Fruhstorfer 
  ผีเสือ้หนอนใบรักเหลอืง Parantica aspasia aspasia Fabricius 
 Ideopsis ผีเสือ้หนอนใบรักฟ้ำ Ideopsis vulgaris macrina Fruhstorfer 
 Euploea ผีเสือ้จรกำฟ้ำป่ำต ำ่ Euploea modesta modesta Bulter 
  ผีเสือ้จรกำขดีฟ้ำ Euploea.midamus chloe (Guerin-Meneville) 
  ผีเสือ้จรกำขดีเดยีว Euploea algae limborgii Moore 
  ผีเสือ้จรกำคำมำรัลซีแมน Euploea camaralzeman camaralzeman Butler 
  ผีเสือ้จรกำแคระ Euploea tulliolus ledereri  C.& R.Felder 
  ผีเสือ้จรกำด ำขำว Euploea radamanthus radamanthus  Fabricius. 

 Euploea ผีเสือ้จรกำสองขดี Euploea sylvester harrisii C.& R. felder 
  ผีเสือ้จรกำเมียลำย Euploea mulciber mulciber (Cramer) 
  ผีเสือ้จรกำหนอนยี่โถ Euploea core graminifera Moore 
  ผีเสือ้ Euploea algae menetriesii Euploea algae menetriesii C.& R.Felder 
  ผีเสือ้ Euploea eunice leucogonis Euploea eunice leucogonis (Bulter) 



 

วงศ์ สกุล ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ 
HESPERIIDAE Erionota ผีเสือ้หนอนม้วนใบกล้วยทอรัส Erionota torus Evans 

Ancistroides  ผีเสือ้นิลกำยแถบแดง Ancistroides armatus armatus H.Druce 
Pyroneura  ผีเสือ้ Yellow-Vein Lancer Pyroneura latoia latoia Hewitson 
Hasora ผีเสือ้หน้ำเข็มสวนแถบขำว Hasora chromus chromus Cramer 
Palopidas ผีเสือ้หนอนหญ้ำตวัเลก็ Palopidas mathias mathias Fabricius 
Tagiades ผีเสือ้ป้ำยขำวยำเด๊ะ Tagiades parra naxos Evans 

ผีเสือ้ป้ำยขำว Tagiades japetus ravi  Moore 
LYCAENIDAE Arhopala ผีเสือ้ Arhopala birmana birmana Arhopala birmana birmana Moore 

ผีเสือ้ฟ้ำไม้ก่อหำงด ำกลำงปีก  Arhopala atosia jahara Corbet 
ผีเสือ้ฟ้ำไม้ก่อแอนเดอลสั Arhopala anthelus anthea (Evans) 
ผีเสือ้ฟ้ำไม้ก่อวำวใหญ่ Arhopala aedias agnis C.& R. Felder 

Abisara ผีเสือ้กึ่งปีกหบุมลำย ู Abisara savitri savitri C.& R. Felder 
ผีเสือ้ Abisara neophron 
chelina 

Abisara neophron chelina Doubleday & 
Hewitson 

Amblypodia ผีเสือ้มว่งใบไม้ Amblypodia narada taooana Moore 
Celastrina ผีเสือ้ฟ้ำพุม่มลำย ู Celastrina pellecebra pellecebra Fruhstofer 

Curetis ผีเสือ้สกลุหมำกสกุ Curetis saronis indosinica Fruhstofer 
ผีเสือ้หมำกสกุมลำย ู Curetis santana malayica C.& R. Felder 

Loxura ผีเสือ้แสดหำงยำวธรรมดำ Loxura atymnus fuconius Fruhstorfer 
Jamides  ผีเสือ้ฟ้ำวำวใหญ่ Jamides alecto agelades Fruhstofer 
Paralaxita  ผีเสือ้สชีำดมลำย ู Paralaxita damajanti damajanti 

PAPILIONIDAE Troides ผีเสือ้ถงุทองธรรมดำ( 1 ) Troides aeacus thomsoni Bates 
ผีเสือ้ถงุทองธรรมดำ( 2 ) Troides helena cerberus C.& R. Felder 

Parides ผีเสือ้ปีกค้ำงคำวธรรมดำ Parides varuna varuna White  
Pachliopta ผีเสือ้หำงตุ้มก้นเหลอืง Pachliopta neptunus neptunus (Guerin-

Meneville) 
ผีเสือ้หำงตุ้มจดุชมพ ู(1 ) Pachliopta aristolochiae asteris Rothschild. 

 Pachliopta ผีเสือ้หำงตุ้มจดุชมพ ู(2 ) Pachliopta aristolochiae goniopeltis Rothschild. 

 Chilasa ผีเสือ้เชิงลำยธรรมดำ Chilasa clytia clytia L. 

 Papilio ผีเสือ้หนอนมะนำว Papilio demoleus malayanus Wallace 

  ผีเสือ้ Papilio nephelus annulus Papilio nephelus annulus Pendlebury. 



วงศ์ สกุล ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ 
PAPILIONIDAE Papilio ผีเสือ้หำงติง่อิศวร Papilio iswara iswara White. 

ผีเสือ้หำงติง่ธรรมดำ Papilio polytes romulus Cramer. 
ผีเสือ้หำงติง่นำงละเวง Papilio memnon agenor L. 
ผีเสือ้หำงติง่เฮเลน Papilio helenus helenus L. 
ผีเสือ้ Papilio mahadeva mahadeva Papilio mahadeva mahadeva Moore. 

Graphium ผีเสือ้หำงดำบธรรมดำ Graphiun antiphates itamputi Butler.  
ผีเสือ้หำงดำบภเูขำ Graphiun agetes agetes Westwood.  
ผีเสือ้สะพำยฟ้ำ  Graphiun sarpedon luctatius  (Fruhstorfer) 

ผีเสือ้ม้ำลำยเซลทบึ Graphiun ramaceus pendleburyi Corbet 
ผีเสือ้หนอนจ ำปีธรรมดำ Graphiun agamemnon agamemnon L. 
ผีเสือ้หนอนจ ำปีเลก็ Graphiun eventus eventus  (Fruhstorfer) 
ผีเสือ้หนอนจ ำปีจดุตอ่ขอบ Graphiun bathycles bathycloides (Honrath) 

ผีเสือ้หนอนจ ำปีธรรมดำ Graphium agamemnon agamemnon L. 
ผีเสือ้ม้ำลำยธรรมดำ Graphium macareus perakensis  Fruhstorfer 

ผีเสือ้หนอนจ ำปีจดุเช่ือม Graphiun arycles arycleoides (Fruhstorfer) 

PIERIDAE Appias ผีเสือ้หนอนใบกุ่มเนโร Appias nero figulina Butler. 
ผีเสือ้หนอนใบกุ่มลำลสัซิส Appias lalassis lalassis Grose-Smith. 
ผีเสือ้หนอนใบกุ่มธรรมดำ  Appias albina darada C.& R. Felder 
ผีเสือ้หนอนใบกุ่มเส้นด ำ Appias libythea olferna Swinhoe. 

Catopsilia ผีเสือ้หนอนคนูธรรมดำ Catopsilia pomona pomona  Fabricius 
ผีเสือ้หนอนคนูสไคลำ Catopsilia scylla cornelia  Fabricius 
ผีเสือ้หนอนคนูลำยกระ  Catopsilia  pyranthe pyranthe L. 

Cepora ผีเสือ้เหลอืงสยำมธรรมดำ  Cepora iudith malaya Fruhstorfer  
ผีเสือ้เหลอืงสยำมลำยขดี  Cepora nerissa depha Moore  

Delias ผีเสือ้หนอนกำฝำกธรรมดำ Delias hyparete metarete Butler 
ผีเสือ้ Delias descombesi 
descombesi   

Delias descombesi descombesi  Boisduval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วงศ์ สกุล ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ 
PIERIDAE Delias ผีเสือ้ Delias descombesi 

eranthos 
Delias descombesi eranthos Fruhstorfer 

Leptosia ผีเสือ้ขำวแคระ Leptosia nina nina Fabricius 
Eurema ผีเสือ้สกลุเณร  Eurema simulatrix tecmessa de Niceville 

ผีเสือ้เณรธรรมดำ Eurema hecabe contubernalis Moore 
ผีเสือ้เณรสำมจดุ  Eurema blanda snelleni Moore 
ผีเสือ้เณรสำ่หรี  Eurema sari sodalis Moore 
ผีเสือ้เณรแอนเดอสนั  Eurema andersonii andersonii Moore 
ผีเสือ้เณรจ๋ิว Eurema brigitta fruhstorferi Moore 
ผีเสือ้ Eurema pallida Eurema pallida Shirozu & Yata 

Seletara  ผีเสือ้หนอนใบกุ่มไลบีเรีย Seletara Liberia distanti Butler 
 

 ผีเสือ้กลำงวนัในหบุเขำล ำพญำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัยะลำ พบทัง้หมด 5 วงศ์ 60 สกลุ 143 
ชนิด จำกกำรศกึษำส ำรวจพบผีเสือ้กลำงวนัในหบุเขำล ำพญำ ตัง้แตเ่ดือนมกรำคม 2547 ถึงเดือน
พฤษภำคม 2549  ส ำรวจพบผีเสือ้กลำงวนั 5 วงศ์ 60 สกลุ 143 ชนิด (รำยละเอียดดงัตำรำง ท่ี 1) 
พบวงศ์ NYMPHALIDAE มำกท่ีสดุ คือ 33 สกลุ 78 ชนิด รองลงมำ คือ วงศ์ PAPILIONIDAE 6 
สกลุ 24 ชนิด วงศ์ PIERIDAE 7 สกลุ 21 วงศ์ LYCAENIDAE 8 สกลุ 13 ชนิด และวงศ์ท่ีพบน้อย
ท่ีสดุคือ วงศ ์HESPERIIDAE พบเพียง 6 สกลุ 7 ชนิด เทำ่นัน้ 
 

วิจารณ์ (Discussion) 
 กำรศกึษำผีเสือ้กลำงวนัท่ีพบในแตล่ะวงศ์และในแตล่ะเส้นทำงในหบุเขำล ำพญำ จำกกำร
ส ำรวจพืน้ท่ีเส้นทำงศกึษำธรรมชำต ิ บริเวณหบุเขำล ำพญำ พบจ ำนวนชนิดของผีเสือ้กลำงวนัใน
วงศ์ NYMPHALIDAE และวงศ์ PAPILIONIDAE คอ่นข้ำงสงู (14) โดยพบผีเสือ้กลำงวนัในวงศ์ 
NYMPHALIDAE มำกท่ีสดุ (7.15) ลกัษณะเส้นทำงศกึษำธรรมชำติ หบุเขำล ำพญำ มีสภำพพืน้ท่ี
เป็นป่ำทบึ และป่ำโปร่ง และมีพรรณไม้หลำกหลำยชนิดท่ีเป็นตวัดงึดดูผีเสือ้กลำงวนั เชน่ กะตงัใบ 
วำ่นพงัพอน ฯลฯ โดยเฉพำะพรรณไม้กระเช้ำผีมดซึง่เป็นอำหำรของตวัหนอนของผีเสือ้ถงุทอง  
ปักษ์ใต้ ซึง่เป็นตวับง่ชีถ้ึงควำมอดุมสมบรูณ์ของพืน้ป่ำ สว่นเส้นทำงตำมแนวล ำธำรหรือ             
ป่ำริมน ำ้ตกบริเวณหบุเขำล ำพญำพบจ ำนวนชนิดของผีเสือ้กลำงวนัในวงศ์ NYMPHALIDAE             
วงศ์ PAPILIONIDAE คอ่นข้ำงสงู โดยพบผีเสือ้กลำงวนัในวงศ์ NYMPHALIDAE มำกท่ีสดุ (14) 
และพบวำ่ในพืน้ท่ีป่ำริมน ำ้ตกมีมำกท่ีสดุ เป็นเพรำะตวัเตม็วยัของผีเสือ้กลำงวนัเหลำ่นีห้ำกินโดย



กำรดดูเกลือแร่จำกดนิหรือหินชืน้แฉะริมล ำธำร และมีพรรณไม้หลำกหลำยชนิดท่ีเป็นตวัดงึดดูผีเสือ้
กลำงวนั เชน่ โสกน ำ้ งด  เป็นต้น (5,16) 
 กำรวิจยัครัง้นีส้รุปได้วำ่ หบุเขำล ำพญำมีควำมสมบรูณ์ของป่ำพอสมควร จงึมีควำม
หลำกหลำยของพรรณพืชท่ีเป็นอำหำรของผีเสือ้กลำงวนั ทัง้ตวัหนอน และตวัเตม็วยั แตใ่นบำงพืน้ท่ี
เร่ิมมีกำรบกุรุกเข้ำไปท ำกำรเกษตรเพ่ือปลกูพืชเศรษฐกิจ เชน่ ยำงพำรำ ลองกอง ท ำให้พรรณพืช
ตำมธรรมชำตบิำงสว่นถกูท ำลำย ซึง่อำจเป็นผลให้ควำมหลำกหลำยของผีเสือ้กลำงวนัลดลงได้ใน
อนำคต ดงันัน้จงึควรมีกำรส ำรวจอย่ำงตอ่เน่ือง และมีกำรน ำเสนอผลกำรวิจยัให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่
ชมุชน เพ่ือให้คนในชมุชนเกิดควำมตระหนกัถึงคณุคำ่ของทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีในท้องถ่ิน และ
ร่วมกบัอนรัุกษ์ให้คงอยูสื่บไป 
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