บทคัดยอ
การศึกษาความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันมีวัตถุประสงค$เพื่อศึกษาความหลากชนิดของ
ผีเสื้อกลางวันภายในเส)นทางศึกษาธรรมชาติ กม.33 – หนองผักชี อุทยานแหงชาติเขาใหญและ
เส)นทางศึกษาธรรมชาติ น้ําตกกองแก)ว ภายในเขตบริการอุทยานแหงชาติเขาใหญ ทําการศึกษาโดย
ใช)วิธีการเดินสํารวจแบบวางแนวสํารวจ (Transect) กว)าง 2 เมตร โดยวางแนวสํารวจตลอดเส)นทาง
ศึกษาธรรมชาติ ภายในเส)นทางศึกษาธรรมชาติ กม.33 – หนองผักชี อุทยานแหงชาติเขาใหญและ
เส)นทางศึกษาธรรมชาติ น้ําตกกองแก)ว ภายในเขตบริการอุทยานแหงชาติเขาใหญ ได)ทําการศึกษา
ระหวางเดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนมีนาคม 2558 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน
ผลการศึกษาความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันภายในเส)นทางศึกษาธรรมชาติ กม.33 –
หนองผักชี พื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ พบผีเสื้อกลางวันทั้งสิ้น 80 ชนิด ใน 5 วงศ$ ได)แก วงศ$ผีเสื้อ
หางติ่ง(Papilionidae)11 ชนิดวงศ$ผีเสื้อสีน้ําเงิน (Lyceanidae) 11 ชนิด วงศ$ผีเสื้อหนอนกะหล่ํา
(Pieridae) 10 ชนิ ด วงศ$ ผี เ สื้ อบิ น เร็ ว (Hesperiidae) 6 ชนิ ด และวงศ$ ผี เ สื้ อขาหน) า พู
(Nymphalidae)42 ชนิดพบผีเสื้อกลางวันในวงศ$ Nymphalidae มากที่สุด 42 ชนิด คิดเปTนร)อยละ
52.5 ของชนิดผีเสื้อกลางวันที่พบทั้งหมด และจํานวนชนิดผีเสื้อที่พบน)อยที่สุดคือ วงศ$ Hesperiidae
พบเพียง 6 ชนิด คิดเปTนร)อยละ7.5 ของชนิดผีเสื้อกลางวันที่พบทั้งหมด
สวนความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันภายในเส)นทางศึกษาธรรมชาติ น้ําตกกองแก)ว ภายใน
เขตบริการของอุทยานแหงชาติเขาใหญ พบผีเสื้อกลางวันทั้งสิ้น 64 ชนิด ใน 5 วงศ$ ได)แก วงศ$ผีเสื้อ
หางติ่ง(Papilionidae)9 ชนิดวงศ$ผีเสื้อสีน้ําเงิน (Lyceanidae) 8 ชนิด วงศ$ผีเสื้อหนอนกะหล่ํา
(Pieridae) 8 ชนิ ด วงศ$ ผี เ สื้ อ บิ น เร็ ว (Hesperiidae) 1 ชนิ ด และวงศ$ ผี เ สื้ อขาหน) า พู
(Nymphalidae)38 ชนิด พบผีเสื้อกลางวันในวงศ$ Nymphalidae มากที่สุด 38 ชนิด คิดเปTนร)อยละ
59.37 ของชนิดผีเสื้อกลางวันที่พบทั้งหมด และจํานวนชนิดผีเสื้อที่พบน)อยที่สุดคือ วงศ$ Hesperiidae
พบเพียง 1 ชนิด คิดเปTนร)อยละ1.56 ของชนิดผีเสื้อกลางวันที่พบทั้งหมด
คําสําคัญ: ความหลากชนิด ผีเสื้อกลางวัน เส)นทางศึกษาธรรมชาติอุทยานแหงชาติเขาใหญ

คํานํา
อุ ท ยานแหงชาติ เ ขาใหญนั บ เปT น อุ ท ยานแหงชาติ แ หงแรกของไทย มี ข นาดของพื้ น ที่ ป ระมาณ
1,353,471.50 ไร ประกอบด)วย ปYาดิบเขา ปYาดิบชื้น ปYาดิบแล)ง ปYาเบญจพรรณ และปYาเต็งรัง ตลอดจนทุง
หญ)าและปYารุนสอง สวนในด)านของสังคมสัตว$ ด)วยสภาพปYาที่มีความหลากหลาย เปTนแหลงพักพิงอาศัย และ
แหลงอาหาร อุทยานแหงชาติเขาใหญจึงชุกชุมไปด)วยสัตว$ปYานานาชนิด ด)วยเหตุนี้จึงทําให)อุทยานแหงชาติเขา
ใหญได)รับความนิยมจากนักทองเที่ยวในการศึกษาธรรมชาติในเส)นทางศึกษาธรรมชาติภายในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ โดยเฉพาะเส)นทางศึกษาธรรมชาติ กม. 33 – หนองผักชี และเส)นทางศึกษาธรรมชาติน้ําตก
กองแก)ว ซึ่งเส)นทางศึกษาธรรมชาติทั้งสองเส)นทางนี้จะมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงโดยเฉพาะผีเสื้ อ
กลางวัน
จากการสื บ ค) น ข) อมู ล พบวา ข) อ มู ล ผี เ สื้ อกลางวั น ของอุ ทยานแหงชาติ เ ขาใหญมี น) อยมาก ยั ง ไมมี
การศึกษาและบันทึกข)อมูลของผีเสื้อกลางวันอยางจริงจัง ทางศูนย$นวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุ)มครอง
จังหวัดนครราชสีมา จึงมีความสนใจที่จะเก็บบันทึกข)อมูลชนิดของผีเสื้อกลางวันภายในเส)นทางศึกษาธรรมชาติ
ของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ซึ่งเปTนพื้นที่ที่ได)รับความนิยมจากนักทองเที่ยวในการเดินปYาศึกษาธรรมชาติ เพื่อ
นําข)อมูลที่ได)จากการศึกษามาใช)ในการทําสัญลักษณ$สื่อความหมายให)นักทองเที่ยวได)ตระหนักถึงความสําคัญ
ของผีเสื้อกลางวันซึ่งเปTนหนึ่งในกลไกสําคัญของระบบนิเวศ
จากการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค$เพื่อทราบจํานวนความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันภายในเส)นทาง
ศึกษาธรรมชาติ กม. 33– หนองผักชี และเส)นทางศึกษาธรรมชาติน้ําตกกองแก)ว ภายในเขตบริการอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ วาในแตละพื้นที่วามีความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันมากน)อยเพียงใด เพื่อจะได)ใช)เปTน
ข)อมูลพื้นฐาน ที่มีประโยชน$ในการศึกษา และเปTนแนวทางในการอนุรักษ$และจัดการผีเสื้อในอนาคต

วัตถุประสงค$
1. เพื่อศึกษาความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันภายในเส)นทางศึกษาธรรมชาติ กม.33 – หนองผักชี
2. เพื่อศึกษาความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันภายในเส)นทางศึกษาธรรมชาติน้ําตกกองแก)ว ภายใน
เขตบริการอุทยานแหงชาติเขาใหญ
3. เพื่อใช)เปTนข)อมูลเบื้องต)นในการวางแผนจัดการอนุรักษ$ ผีเสื้อกลางวันและสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ$ ภายในอุทยานแหงชาติเขาใหญ

การตรวจเอกสาร
1. ลักษณะทัว่ ไปของผีเสื้อ
ผีเสื้อเปTนแมลงในอันดับLepidoptera มาจากภาษากรีกสองคําคือ Lepis หมายถึงเกล็ดPteron
หมายถึงป]กได)แกผีเสื้อกลางวัน (Butterflies), ผีเสื้อกลางคืน (Moths) และผีเสื้อบินเร็ว (Skippers) ผีเสื้อเปTน
แมลงที่มีวิวัฒนาการสูง มีป]ก2 คูป]กทั้งสองคูมีลักษณะเปTนแผนบางมีเส)นขวางป]กน)อยลักษณะและที่สําคัญของ
แมลงในอันดับนี้คือลําตัวป]กขามักปกคลุมด)วยเกล็ดป]ก(Scale) (ทรงยศ, 2530; สาวิตรี, 2538) และมีปากแบบ
Proboscis ผีเสื้อประกอบด)วยลําตัวที่ไมมีโครงกระดูกภายในเชนเดียวกับแมลงอื่นๆแตมีเปลือกนอกแข็งเปTน
สารจําพวกไคตินหอหุ)มรางกายภายในเปลือกแข็งเปTนที่ยึดของกล)ามเนื้อที่ใช)ในการเคลื่อนที่ลําตัวของผีเสื้อ
แบงออกเปTน 3 สวนคือสวนหัวสวนอกและสวนท)องทั้ง 3สวนประกอบด)วยวงแหวนหลายๆวงเรียงตอกันเชื่อม
ยึดด)วยเยื่อบางๆเพื่อให)เคลื่อนไหวได)สะดวกวงแหวนที่เชื่อมตอกันเปTนลําตัวของผีเสื้อมีทั้งหมด 14 ปล)องแบง
ออกเปTนสวนหัว1ปล)องสวนอก 3 ปล)องและสวนท)อง 10 ปล)องซึ่ง Common (1979)อ)างโดย(จารุจินต$,
2527)ได)อธิบายถึงสวนประกอบของอวัยวะที่มีความสําคัญของผีเสื้อดังนี้
หัว (Head) เปTนที่ตั้งของตารวม (Compound eyes) ที่มีขนาดใหญประกอบด)วยเลนส$เรียกวา
facets และมีตาเดี่ยว (Ocelli) 1 คูอยูเหนือตารวมอาจมองไมเห็นเพราะถูกปกคลุมด)วยเกล็ดป]ก (Common,
1974)อ)างโดย(จารุจินต$, 2527)
ผีเสื้อมีตารวมใหญคูหนึ่งอยูด)านข)างของสวนหัวสามารถรับรู)ภาพของวัตถุที่เคลื่อนที่ได)เร็วจึงบินได)
วองไวตามจับได)ยากบางทีอาจพบมีตาเดี่ยว (Simple eye) 2 ตาเชื่อกันวาใช)ในการรับรู)แสงวามืดหรือสวาง
หนวดมี 1 คูอยูระหวางตารวมเปTนอวัยวะรูปยาวเรียวคล)ายเส)นด)ายตอกันเปTนข)อๆทําหน)าที่สําหรับรับ
ความรู)สึกทางการดมกลิ่น
ปากสวนใหญเปTนทอหรืองวงยาวใช)ดูดกิน (Siphoning type) มีน)อยชนิดที่มีปากเปTนแบบกัดกินบาง
ชนิดไมมีปากและไมกินอาหารเมื่อเจริญวัยเต็มที่แล)วริมฝ]ปากบนเล็กเปTนชิ้นแคบๆอยูที่ฐานของงวงกรามมักจะ
ไมมีสวน Galea ของ MaxillaeจะมีลักษณะเปTนงวงยาวและม)วนอยูใต)หัว Labial Palps มักจะเจริญดีและยื่น
ออกไปข)างหน)าตารวมโตสวนใหญมีตาเดี่ยวสองตาอยูใกล)ๆกับขอบของตารวม (สุธรรม, 2510)
อก (Thorax) แบงออกเปTน 3 สวนคือ Prothorax คืออกปล)องแรกมีขนาดเล็กและเปTนบริเวณที่มี
เนื้อเยื่อ (Membranous) Mesothorax คืออกปล)องที่2 จะมีขนาดใหญที่สุดและ Metathorax คืออกปล)องที่
3 มีลักษณะแบน-บาง
ขา (Legs)พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช)ในการเดิน (Walking legs) และปกคลุมไปด)วยเกล็ดป]ก(scale) สวน
ของขาจะประกอบด)วยปล)องเล็กๆดังนี้
- Coxa เปTนปล)องที่ยึดติดกับด)านข)างของลําตัว
- Trochanter เปTนปล)องที่อยูถัดมามีขนาดเล็ก
- Femur เปTนปล)องที่มีความแข็งแรงและมีขนยาว

- Tibiaของขาคูแรกมีลักษณะคล)ายรูปใบไม)หรือคล)ายเส)นขน (Spur-like) และเปTนที่ตั้งของ
Epiphysis ที่ใช)สําหรับทําความสะอาดหนวด (Antennae หรือ Haustellum) Tibiaของขาคูที่ 2 จะมี Spur
1 คูและ Tibia ของขาคูที่ 3 จะมี Spur 2 คู
- Tarsi ประกอบด)วยปล)องเล็กๆ 5 ปล)องปล)อง tarsi สุดท)ายจะมีเล็บ (Claws)
ท)อง (Abdomen)ประกอบด)วยปล)อง10ปล)องโดยสวนใหญปล)องที่ 7-10 จะมี Genitalia
ไมมีแผนแข็งด)านข)างลําตัว (Sternum) ในปล)องที่ 1 และรูหายใจ (Spiracle) บนปล)องที่ 1-7
ป]ก (Wings) ป]กของผีเสื้อมี 2 คูไมมีป]กนอกป]กในป]กคูหน)าจะซ)อนทับป]กคูหลังบางสวนป]กของผีเสื้อ
เปTนเยื่อบางๆประกบกันมีเส)นป]กเปTนโครงรางให)ป]กคงรูปอยูได)เส)นป]กของผีเสื้อจึงเปรียบได)กับโครงกระดูกของ
สัตว$ชนิดอื่นๆปกติผีเสื้อสวนใหญจะมีเส)นป]กในป]กคูหน)า 12 เส)นและในป]กคูหลัง 9เส)นการจัดเรียงของเส)นป]ก
เปTนลักษณะสําคัญในการแยกชนิดของผีเสื้อพื้นที่ที่อยูระหวางเส)นป]กเรียกวาชองป]ก (Space) ซึ่งป]กจะมี
ลักษณะเปTนเนื้อเยื่อ Membrane ที่ปกคลุมด)วยเกล็ดป]กเกล็ดป]กมีลักษณะเปTนแผนแบนที่เรียงตัวซ)อนกัน
เรียกวา Scale แตละเกล็ดป]กจะมีก)านสั้นๆ (Pedicel) ยื่นออกมาจากแผนเกล็ดป]กและเกล็ดป]กจะผลิตเม็ดสีที่
เรียกวา Pigment ซึ่งจะปรากฏสีอยูบนแผนเกล็ดป]กในตัวเต็มวัยเพศผู)เกล็ดสีเล็กๆบนป]กเรียงตัวกันเปTนแถว
ซ)อนกันแบบกระเบื้องมุงหลังคานอกจากนี้ยังมีเกล็ดพิเศษเรียกวาAndroconia เปTนตอมที่กระจายทั่วเกล็ดป]ก
สามารถผลิตกลิ่นทําหน)าที่กระตุ)นความต)องการทางเพศของตัวเมียเพื่อใช)ในการดึงดูดเพศเมียในการจับคูผสม
พันธุ$(จารุจินต$และเกรียงไกร, 2544)
ผีเสื้อกลางวัน (Butterflies) และ ผีเสื้อกลางคืน (Moths) เปTนแมลงที่มีสมาชิกมากที่สุดเปTนอันดับ
สองเปTนแมลงที่คนทั่วไปรู)จักเปTนอยางดีมีตั้งแตขนาดเล็กไปจนถึงใหญมากลําตัวและขามักมีขนและเกล็ดปก
คลุมปากตัวเต็มวัยผีเสื้อเกือบทุกชนิดเปTนแบบงวงดูด (Siphoning type) เรียกงวงนี้วา Proboscis งวงปากนี้
คือสวนที่เปTน Galae ของฟvน (Maxillae) เมื่อไมใช)งานจะม)วนเปTนวงโค)งอยูใต)สวนหัวหากใช)งานจึงใช)แรงดัน
ในเลือดดันให)งวงของปากเหยียดออกเปTนทอตรงเพื่อใช)

ดูดน้ําหวานจากดอกไม)ริมฝ]ปากลางเปTนแผนแบนเล็กคล)ายแถบติดขวางอยูที่ฐานของงวงปากบางชนิดมีปาก
แบบกัดกินบางชนิดปากเสื่อมมีตารวมคอนข)างใหญมีหนวยตาจํานวนมากผีเสื้อกลางคืนมักมีตาเดี่ยวเพิ่มขึ้นอีก
2 ตาหนวดมีมากมายหลายแบบเชน Clavate, Filifrom, Pectinate, Bipectiate และอื่นๆมีป]ก 2 คูเปTนเยื่อ
บางมีเกล็ดขึ้นปกคลุมขาผอมเรียวยาวหลายชนิดมีอวัยวะฟvงเสียง(Tympanal organs) ตั้งอยูทางด)านลางของ
ปล)องท)อง (ศานิต, 2545)

1.1. วงจรของผีเสื้อ
ผีเสื้อจะมีมีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ$ (Holometabolous) คือการเจริญเติบโตที่มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงรูปรางแบบสมบูรณ$ (Complete
(C
metamorphosis) ประกอบด)วย 4 ระยะคือ
ไขตัวหนอนดักแด)และตัวเต็มวัย

ระยะไข่

ระยะตัวเติมวัย

ระยะหนอน

ระยะดักแด้

ภาพที่ 1วงจรชีวิตของผีเสื้อ
ที่มา:า Opler (1998)อ)างโดย (ศานิ
ศานิต, 2545)

พฤติกรรมการผสมพันธุ$ของผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืนชนิดที่หากินในเวลากลางวัน เพศเมียจะ
ดึงดูดเพศผู)โดยการกระตุ)นจากการมองเห็น แตผีเสื้อที่หากินในเวลากลางคืน เพศเมียจะดึงดูดเพศผู)โดยการใช)
กลิ่นทางเพศ เมื่อได)รับการกระตุ)นตอบสนองผีเสื้อจะบินขึ้นไปผสมพันธุ$บนอากาศ เมื่อผสมเสร็จแล)วตัวเมียจะ
บินไปเกาะบนพืชอาหารเพื่อวางไขอาจวางเปTนกลุมหรือฟองเดี่ยว
ผีเสื้อจะใช)ทอ(Proboscis) ที่เปTนงวงยาวในการดูดอาหารและไมสามารกินอาหารที่เปTนของแข็งได)
ผีเสื้อหลายชนิดจะดูดกินน้ําหวานจากเกสรดอกไม)และสวนอื่นๆของพืชเชนผีเสื้อในวงศ$ Nymphalidae จะดูด
กินน้ําเลี้ยงผลไม)เนาขี้นกหรือมูลสัตว$ผีเสื้อเพศผู)บางชนิดดูดกินแรธาตุและเกลือแรซึ่งจําเปTนตอรางกายจาก
ทรายที่ชื้นหรือแองน้ําขนาดเล็ก
ผีเสื้อตัวเต็มวัยจะดูดกินอาหารที่เปTนของเหลวเชนน้ําน้ําหวานของเสียผลไม)เนามูลสัตว$แตในระยะที่
เปTนตัวหนอนจะกัดกินใบพืชเปTนอาหารซึ่งตัวหนอนของผีเสื้อแตละชนิดจะกินพืชอาหารที่แตกตางกันไป
-ระยะไข
ระยะไข
หลังจากที่ผีเสื้อได)รับการผสมพันธุ$ผีเสื้อเพศเมียจะบินออกหาต)นพืชที่เหมาะสมเปTนอาหารของตัว
หนอนที่จะฟvกออกมาด)วยสัญชาตญาณพิเศษของผีเสื้อตัวเมียเพียงการแตะ สัมผัสกับใบพืชก็สามารถรู)ได)ทันที
วาใชใบพืชที่ต)องการหรือไมผีเสื้อเพศเมียจะวางไขใกล)ๆหรือบนพืชอาหารของตัวหนอนไขจะมีขนาดรูปราง
และลักษณะภายนอกที่แตกตางกันออกไปโดยทั่วไปผีเสื้อจะวางไขฟองเดี่ยวๆแตผีเสื้อบางชนิดจะวางไขเปTน
กลุมๆขณะที่วางไขจะขับสารเหนียวออกมาเพื่อให)ไขยึดติดกับใบพืชสวนมากไขของผีเสื้อจะมีสีขาวเหลืองออน
หรือเขียวแตเมื่อไขจะฟvกสีจะเปลี่ยนเปTนสีเข)ม
-ระยะหนอน
หลังจากผีเสื้อวางไขแล)ว 5-10 วันหนอนจะใช)ปากเจาะเปลือกไขให)แตกออกและกินเปลือกไขเปTน
อาหารมื้อแรกเพราะเปลือกไขมีสารอาหารที่จําเปTนตอการเจริญเติบโตของหนอนผีเสื้อหลังจากนั้นตัวหนอนจะ
เริ่มกินใบพืชเปTนอาหารจนกวาจะเข)าดักแด)หนอนผีเสื้อจะมีการลอกคราบเพื่อขยายการเติบโตของรางกาย
ประมาณ 4-6 ครั้ง ครั้งสุดท)ายเปลือกนอกจะแข็งกลายเปTนดักแด) หนอนผีเสื้อบางชนิดไมกินใบพืชเปTนอาหาร
แตจะกินเพลี้ยออนเปTนอาหารเชนหนอนผีเสื้อในวงศ$ Lycaenidae (ผีเสื้อสีน้ําเงิน) รูปรางของหนอนผีเสื้อมี
ลั ก ษณะแตกตางกั น ไปในผี เ สื้ อ แตละชนิ ด สวนมากมี รู ป รางยาวรี แ ละมี ข นปกคลุ ม ทั่ ว ลํ า ตั ว ตั ว หนอน
ประกอบด)วยสวนหัวสวนอก 3 ปล)องและสวนท)อง 10 ปล)อง
-ระยะดักแด)
ผีเสื้อแตละชนิดมีความแตกตางกันระยะที่เปTนดักแด)จะไมมีการกินอาหารเพราะมีการสะสมอาหาร
อยางเติมที่แล)ว ใช)เวลาประมาณ 7-10 วัน ผีเสื้อสวนใหญอยูในดักแด)ประมาณ 10-15วันหากสภาพอุณหภูมิ
ภายนอกไมเหมาะสมอาจยืดเวลาออกไปอีกหลังจากนั้นผีเสื้อจะใช)ขาดันให)เปลือกแตกออกและขยับตัวออกมา

ขณะที่ผีเสื้อออกจากดักแด)ใหมๆจะมีป]กที่ยับยูยี่ยังบินไมได)ต)องเกาะห)อยป]กลงด)านลางเพื่อให)ป]กแห)งและกาง
ออกเต็มที่จนมีความแข็งแรงพอจึงเริ่มบินออกหากิน
-ระยะตัวเต็มวัย
ลักษณะของผีเสื้อตัวเต็มวัยประกอบด)วยสวนหัวสวนอกและสวนท)องดังนี้
สวนหัวประกอบด)วยตาหนวดและปากตารวมมีขนาดใหญเคลื่อนไหวไมได)อาจมีหรือไมมีขนปกคลุม
ประกอบด)วย Facets หรือ Corneal lens จํานวนมากหนวดมี 1 คูอยูระหวางดวงตาทําหน)าที่ในการดมกลิ่น
ปากเปTนทอ (Proboscis หรือ Haustellum) สําหรับดูดอาหารที่เปTนของเหลวเชนน้ําน้ําหวานขณะที่ไมได)กิน
อาหารปากจะถูกม)วนเก็บเปTนวงคล)ายขดลานนาฬิกา
สวนอกประกอบด)วยปล)อง3 ปล)องคือ Prothorax mesothorax และ Metathoraxมีขาติดอยูที่อก
ด)านท)องปล)องละ 1 คูป]กเปTนเนื้อบางใสและมีเส)นป]กซึ่งลักษณะของเส)นป]กสามารถใช)ในการจําแนกชนิดของ
ผีเสื้อป]กปกคลุมไปด)วยเกล็ดป]กมี 2คูคือป]กคูหน)าและป]กคูหลังป]กนอกจากใช)ในการบินยังมีความสําคัญในการ
เกี้ยวพาราสีชวยเพิ่มอุณหภูมิให)แกรางกายและใช)ในการหลบหนีศัตรู
สวนท)องประกอบด)วยอวัยวะที่ใช)ในการยอยอาหารขับถายของเสียและสืบพันธุ$ลักษณะของอวัยวะ
สืบพันธุ$ (Genitalia) สามารถใช)ในการจําแนกชนิดของผีเสื้อได)
ผี เ สื้ อ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตแบบโฮโลเมตาโบลั ส (Holometabolous) หรื อ การเจริ ญ เติ บ โตและ
เปลี่ยนแปลงรูปรางแบบสมบูรณ$ (Complete metamorphosis) ประกอบด)วย 4 ระยะคือไขหนอนดักแด)
และตั ว เต็ ม วั ย (จารุ จิ น ต$ แ ละเกรี ย งไกร,2544)อธิ บ ายถึ ง การเจริ ญ เติ บ โตของผี เ สื้ อ แบบโฮโลเมตาโบลั ส
(Holometabolous) แบงเปTน 4 ระยะดังนี้
ตัวเต็มวัยหลังจากนั้นผีเสื้อจะใช)ขาดันให)เปลือกดักแด)แตกออกและขยับตัวออกมาผีเสื้อที่ออกจาก
ดักแด)ใหมๆยังบินไมได)ทันทีต)องเกาะห)อยป]กลงด)านลางเพื่อให)ป]กแห)งและกางออกเต็มที่และSmart (1975)
กลาววาตัว เต็ มวั ย เพศเมีย สามารถวางไขได) หลายร) อยฟองในชวงที่ มีชี วิต อยู หรื อประมาณ20-200 ฟอง
(Fieishman et al, 2000)ผีเสื้อที่ออกมาจากดักแด)เปTนตัวเต็มวัยที่สมบูรณ$พร)อมที่จะผสมพันธุ$ได)ทันที
(Smart, 1975) และจะไมมีการเจริญเติบโตหรือเปลี่ยนแปลงรูปรางอีกจนกระทั่งตายอ)างโดย (จารุจินต$และ
เกรียงไกร, 2544)
การเจริญเติบโตในแตละขั้นตอนผีเสื้อจะมีรูปรางที่ไมเหมือนกันเลยข)อดี สําหรับการเจริญเติบโตแบบ
นี้คือแตละชวงของวงจรชีวิตต)องการอาหารแตกตางกัน และอาจจะอาศัยในสภาพแวดล)อมที่แตกตางกันมีศัตรู
ตางชนิดกันทําให)การเจริญเติบโตในแตละระยะมีอัตราเสี่ยงตอการถูกทําลายน)อยลง (เกรียงไกร, 2540) และ
วงจรชีวิต (Life cycle) จะแตกตางกันไปใช)ระยะเวลาไมเทากันทั้งนี้อาจมีผลมาจากสภาพแวดล)อมตาม
ธรรมชาติอุณหภูมิแสงแดด ความชื้นในอากาศลมฝนมีสวนทําให)ปรับตัวเพื่อการอยูรอด (พิสุทธิ์, 2527) และ
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีผลตอแตละ ระยะของวงจรชีวิตของผีเสื้อฤดูกาลที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง

เชน ในเขตหนาว ที่มีอุณหภูมิผีเสื้อมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปรางเปTนแบบ Complete metamorphosis
หรือเรียกอีกอยางวาHolometabolous คือการเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางแบบสมบูรณ$แบงเปTน
4 ระยะด)วยกันคือไขหนอนดักแด)และตัวเต็มวัย (สมศรี, 2535)
2. นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของผีเสื้อกลางวัน
- พฤติกรรมการวางไข
โดยทั่วไปใบพืชที่เปTนอาหารของหนอนผีเสื้อจะมีสารอาหารที่จําเปTนตอตัวหนอน หนอนผีเสื้อสวนมาก
มีความสัมพันธ$กับพืชอาหารแบบ Monophagous คือกินพืช 2-3 ชนิดหรือเพียงชนิดเดียวเทานั้นเปTนอาหาร
แตก็พบวามีหนอนผีเสื้อบางชนิดเปTนแบบ Oligophagous คือสามารถกินพืชอาหารได)หลายชนิดด)วยเหตุนี้จึง
มีหนอนผีเสื้อหลายชนิดที่เปTนศัตรูทําลายพืชผลที่ปลูก
ผีเสื้อตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไขบนหรือบริเวณใกล)ๆพืชอาหารของตัวหนอนและมีความสามารถใน
การแยกแยะพืชอาหารได)อยางถูกต)องปกติจะวางไข 1-2 ครั้งบนพืชอาหารแตก็มีหลายชนิดที่วางไขตอเนื่องกัน
เปTนสัปดาห$จนถึง 10 วันโดยตัวเต็มวัยเพศเมียจะใช)จุดสัมผัสที่ปลายเท)าหนวด (Antennae) และสวนปลายสุด
ของท)อง (Abdomen) สัมผัสเพื่อใช)ในการหาพืชอาหารหลังจากนั้นจึงวางไขบนพืชอาหารและในบริเวณที่มี
สภาพอากาศเหมาะสมมีผีเสื้อหลายชนิดที่ถูกจํากัดให)มีพืชอาหารได)เ พียงแคชนิดเดียวเทานั้นทั้งยังขึ้นกั บ
ฤดูกาลและสถานที่ด)วย
พงศ$เทพ (2525) กลาววาผีเสื้อวางไขบนพื้นผิวพืชอาหารที่มีสีเขียวโดยอาศัยกลิ่นของพืชด)วยอวัยวะ
รับความรู)สึกที่ได)รับการกระตุ)นจากสารเคมีที่สะสมในต)นไม) (Chemoreception) เปTนเครื่องบงชี้สถานที่หรือ
ตําแหนงวางไขและ Bateman (1986)อ)างโดย (พงศ$เทพ, 2525) กลาววานอกจากนี้ยังมีปvจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข)อง
กับตําแหนงของการวางไขเชนอุณหภูมิตําแหนงพืชอาหารที่มีความสัมพันธ$กับพืชอาหารใกล)เคียงและการ
วางไขของแมลงชนิดอื่นด)วย
Cockfield et al. (1994)กลาวถึงการวางไขในชวงฤดูหนาววามีการรายงานกันอยางมากด)วยการใช)
อุณหภูมิของฤดูใบไม)ผลิสวนการวางไขในชวงฤดูร)อนจะขึ้นอยูกับการตอบสนองของการวางไขตออุณหภูมิใน
แตละวันโดยไมมีรูปแบบการวางไขการพัฒนารูปแบบทําได)แคการคาดเดาการวางไขในแตละวันที่เหมือนกัน
อยางไรก็ตามรูปแบบการวางไขในชวงฤดูร)อนสามารถประเมินได)จากกลุมไขและ Carrière et al. (1995)
กลาววาแมผีเสื้อจะค)นหาพืชอาหารแลความชอบในการเลือกพืชอาหารสามารถประเมินได)จากอัตราการวางไข
ในแตละตําแหนงบนพืชอาหารนั้นๆ (Carrière et al., 1995; Thompsom, 1993) Ulmer et al. (2003)
กลาววาการเลือกตําแหนงการวางไขเปTนกระบวนการที่ซับซ)อนของแมลงกินพืชอ)างโดย (พงศ$เทพ, 2525)
Carrière et al. (1995) อธิบายถึงการวางไขของแมผีเสื้อตามตําแหนงตางๆบนพืชอาหารวามีความ
หลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
1. ความเหมาะสมของพืชอาหาร
2. อัตราของการถูกลาและถูกเบียนจากศัตรูธรรมชาติ

3. พฤติกรรมการเลือกพืชอาหารที่แนนอนของแมผีเสื้อหรือตัวหนอนที่เพิ่งฟvกจากไข
อ)างโดย (พงศ$เทพ, 2525)
- พฤติกรรมการการหากิน
ผีเสื้อกลางวันมีแหลงอาหาร 2 แหลงใหญๆ คือ ดอกไม)และโปYงดินที่มีแรธาตุอาหาร โดยผีเสื้อเพศผู)
สวนใหญจะอยูตามโปYงดินเกือบทั้งหมด โปYงดินจะอยูตามริมน้ํา แองน้ํา หรือพื้นที่ชื้นแฉะ และมีแรธาตุอาหาร
ปะปนอยู เชน น้ําจากมูลสัตว$ ปvสสาวะสัตว$ ซากเนาเป~•อย จากสิ่งมีชีวิตและผลไม) ผีเสื้อมักจะออกหากินเมื่อมี
แสงแดด ในเวลา 8.00 น. จนถึง 11.00 น. หรือจนกวาแสงแดดจะหมด หากสภาพอากาศครึ้มฟ€าครึ้มฝนหรือ
มีลมแรง ผีเสื้อจะหลบตามพุมไม) หากฝนตกผีเสื้อจะหลบอยูตามใต)ใบไม)การผสมพันธุ$ผีเสื้อเพศผู)จะใช)วิธีการ
ในการมองหาเพศเมียเพื่อการผสมพันธุ$2 วิธีด)วยกันคือ
1. ผีเสื้อเพศผู)บินหาเพศเมียที่พร)อมจะผสมพันธุ$ซึ่งมักเปTนที่ที่ผีเสื้อนั้นๆคุ)นเคย
2. ผีเสื้อเพศผู)เกาะอยูในที่สูงและบินผานไปที่เพศเมียอยูหากเพศเมียพร)อมที่จะผสมพันธุ$ เพศผู)จะ
บังคับเพศเมียลงสูพื้นเพื่อผสมพันธุ$แตหากมีเพศผู)อีกตัวหนึ่งเฝ€าอยูกอนการตอสู)จะเกิดขึ้นโดยผีเสื้อเจ)าถิ่นจะ
บินแบบควงสวานเพื่อขับไล
การอบอุนรางกายเนื่องจากผีเสื้อเปTนสัตว$เลือดเย็นไมสามารถปรับอุณหภูมิให)คงที่อยูได)จึงจําเปTนต)อง
มีวิธีการอบอุนรางกาย วิธีที่พบบอยคือการผึ่งแดดโดยตรง โดยการเกาะอยูนิ่งๆ
- พฤติกรรมการนอน
รรมการนอน
ผีเสื้อกลางวันอาศัยชวงเวลาที่ไมเหมาะสมเชน เวลากลางคืนหรือชวงท)องฟ€ามืดครึ้มนอนหลับ โดย
ผีเสื้อจะหุบป]กและเอาหัวลงหนวดชี้ตรงไปข)างหน)า บางชนิดนอนใต)ต)นไม) บางชนิด นอนเปTนกลุม
- พฤติกรรมการบิ
รรมการบิน
การบิ น เร็ ว หรื อช) า ของผี เ สื้ อมี ความสั ม พั น ธ$ ร ะหวางลํ า ตั ว และป] กของผี เ สื้ อ มี ส วนในการกํ า หนด
กลาวคือผีเสื้อที่มีขนาดลําตัวใหญเมื่อเปรียบเทียบกับป]กที่มีขนาดเล็ก ผีเสื้อชนิดนั้นจะต)องกระพือป]กถี่และบิน
เร็วหากผีเสื้อที่มีขนาดใหญเมื่อเปรียบเทียบลําตัวผีเสื้อจะไมคอยกระพือป]กบอย มันบินในลักษณะรอนจึงบิน
ช)าการป€องกันตัวผีเสื้อมีวิธีป€องกันตัวเองจากศัตรูหลายแบบ เชน มีสีสันสดใส บินเร็ว สีที่ป]ก
2.1 พฤติกรรมการการป€
รรมการการป€องกันอันตรายของผีเสื้อกลางวันจากศัตรูแยกออกได)เปTน 5 วิธีดว) ยกันคือ
1.วิธกี ารบิน
ผีเสื้อมีวิธีการบินเปTน 2 พวกคือ พวกที่บินเร็วอยางเชนผีเสื้อหางติ่ง (Papilio)บินได)เร็วมากจนมีศัตรู
น)อยชนิดที่อาจบินไลจับได)ทันพวกนี้สวนมากมีสีสดใสอีกพวกหนึ่งบินได)ช)าและบินแปลกไปจากผีเสื้อทั่วไป
เพื่อให)ศัตรูงงเวลาเห็นจนไมคิดวาเปTนผีเสื้อเชนผีเสื้อกะลาสี (Melanitis)และผีเสื้อแผนที่ (Cyrestis)กลุมหลังนี้
จะบินรอนไปช)าๆนานๆ จะกระพือป]กบินสักทีมักมีลวดลายลวงตาบางอยางบนป]ก ทําให)ศัตรูติดตามได)ยาก

ปกติพวกที่มีสารพิษอยูในตัวมักบินช)าเพื่อให)ศัตรูรู)จักและเปTนการประกาศคุณสมบัติในตัวของมันหรือเปTนการ
ลวงตาศัตรู
2.การป€
2.การป€องกันตัวด)วยสีและลวดลายบนป]ก
ผีเสื้อสวนมากที่ไมมีสารพิษในตัวและไมมีสีสดใสเพื่อประกาศคุณสมบัตินี้ มักป€องกันตัวเองด)วยสีสัน
และลวดลายที่อยูทางด)านใต)ป]กโดยเฉพาะป]กคูหลัง เนื่องจากผีเสื้อเวลาเกาะพักจะพับป]กขึ้นและชวงเวลาพัก
เปTนชวงที่อันตรายที่สุดลวดลายอาจจะกลมกลืนกับสภาพแวดล)อมที่มันอาศัยเชน ใต)ป]กของผีเสื้อปลายป]กส)ม
ใหญ (Hebomoia glaucippe) เปTนลายกระคล)ายกับทรายแห)งหรือมีลักษณะคล)ายกับวัตถุใดวัตถุหนึ่งอาจ
เปTนใบไม)ดังพบในผีเสื้อใบไม)ใหญ (Kallima) และในผีเสื้อตาลสายัณห$ (Melanitis) บางแบบและผีเสื้อแพนซี
มยุรา(Junonia almanac) บางแบบเพื่อที่จะให)สภาพกลมกลืนดียิ่งขึ้นผีเสื้อพวกนี้มักเกาะตามกิ่งหรือตามลํา
ต)นไม)แล)วทอดป]กไปตามแนวกิ่งไม)
ผีเสื้อบินเร็ว (Notocrypta) และผีเสื้อปYา (Faunis)ตลอดจนผีเสื้อตาลสายัณห$(Melanitis) มักมีสี
น้ําตาลหรือมีลายเปรอะถึงแม)วาบางชนิดชอบอาศัยอยูตามที่รมครึ้มและคอนข)างมืดซึ่งปลอดภัยจากศัตรูตาม
ธรรมชาติหลายจําพวก
สวนพวกที่มีจุดตากลมๆใต)ป]กดังเชนพวกผีเสื้อปYานั้น เชื่อกันวามันใช)ในการทําให)ศัตรูตกใจ หรือทําให)
ศัตรูโจมตีตรงจุดที่ไมสําคัญนักเชนเดียวกับหางเส)นเล็กๆ ตามขอบป]กคูหลังในพวกผีเสื้อสีน้ําเงิน(Taxila)โดยจะ
มีป]กยื่นออกมาเปTนติ่ง ซึ่งมีจุดดําตรงกลางประกอบกับมีหางยื่นออกมา ทําให)ดูคล)ายเปTนหัวและหนวดการ
ป€องกันตัวอีกแบบหนึ่ง พบในพวกผีเสื้อสีน้ําเงิน(Taxila)โดยมีสีน้ําเงินวาวทางด)านบนป]ก และสีดําคล้ําทางด)าน
ใต)ป]กทําให)พวกนกที่กําลังไลผีเสื้อสีน้ําเงิน (Taxila)อยูหาลําตัวผีเสื้อสีคล้ําที่กําลังเกาะอยูไมพบผีเสื้ออีกกลุม
หนึ่งที่อาศัยอยูในปYาทึบที่มีแสงแดดเล็ดลอดลงไปถึงพื้นได)บ)าง จะมีสีดําจุดขาวทําให)กลมกลืนกับสภาพพื้น
ปYา เชนผีเสื้อกะลาสี (Melanitis)ผีเสื้อจา (Athymal)พวกเหลานี้เวลาบินจะรอนแผป]กออกตามแนวนอนอีก
ด)วย
3.นิ
3.นิสยั
นิสัยของผีเสื้อบางชนิดชวยให)รอดพ)นจากศัตรูได)ผีเสื้อบินเร็วหลายชนิดเชน ผีเสื้อปYา(Faunis)และ
พวกผีเสื้อตาลสายัณห$(Melanitis)มีนิสัยชอบออกหากินเวลาเช)ามืด หรือตอนโพล)เพล)เพื่อหลบนกที่ออกหากิน
กลางวันแตยังไมทราบวา จะถูกพวกค)างคาวกินบ)างหรือไมผีเสื้อพวกนี้ยังชอบเกาะอยูตามที่มืดๆหรือในพุมไม)
หนาทึบผีเสื้อตัวเมียสวนมากมีนิสัยเชนเดียวกันนี้
4.การป€
4.การป€องกันตัวโดยใช)กลิน่ และรสที่ไมดี
มดี
ผีเสื้อบางพวกที่กินพืชที่มีพิษ จะได)พิษนั้นๆ ติดไปด)วยซึ่งพวกสัตว$กินแมลงและกิ้งกาไมชอบสารพวก
นี้พวกนี้จะมีสีสันฉูดฉาดเปTนการประกาศคุณสมบัติของตัวและบินไปมาอยางช)าๆเพื่อให)ศัตรูมีเวลาจ)องดูนานๆ
จนจําได)บางทีนกที่ยังรุนหนุมมีประสบการณ$น)อยอาจจับผีเสื้อพวกนี้กินได) ผีเสื้อพวกนี้จึงต)องมีผนังลําตัวแข็ง
เหนียวและบางคราวอาจแกล)งทําตายได)อีกด)วย

5.เลียนแบบ
จากคุณสมบัติป€องกันตัวได)ของผีเสื้อในข)อที่ 4ทําให)ผีเสื้ออีกพวกที่ไมมีคุณสมบัตินั้นๆและจะตกเปTน
เหยื่ อของศั ต รู ได) งายๆ พากั น เลี ย นแบบรู ป รางนิ สั ย ตลอดจนวิ ธี การบิ น ของพวกที่ ป€ องกั น ตั ว ได) ดี อาจจะ
เลียนแบบทั้งสองเพศหรือเลียนแบบเฉพาะเพศเมียเทานั้นสวนมากจะเลียนแบบเฉพาะด)านบนของป]ก แตบาง
ทีก็ด)านใต)ป]กหรือทั้งสองด)าน
2.2 ศัตรู
ตรูธรรมชาติ
ศัตรูธรรมชาติของผีเสื้อกลางวันมีอยูหลายชนิดและมีจํานวนมากมีทั้งที่เปTนตัวห้ําจับผีเสื้อกินโดยตรง
เชนแมงมุมกิ้งกานกกินแมลงและแมลงที่เปTนตัวเบียนคอยเจาะทําลายไขทําลายหนอนหรือดักแด)ให)ตายกอนที่
จะเจริญเติบโตเปTนตัวเต็มวัยโดยเฉพาะอยางยิ่งแมลงในกลุม Chalcidoidea ที่เปTนแมลงเบียนทําลายไขระยะ
ที่เปTนตัวหนอนได)แกแมงมุม, มด, ตอ (โดยเฉพาะในกลุม Eumenidae และVespidae), มวนและสัตว$ที่มี
กระดูกสันหลัง (โดยเฉพาะนก) ทั้งระยะตัวหนอนและดักแด)อาจถูกทําลายจากเชื้อราและแบคทีเรีย
ศัตรูธรรมชาติเปTนเพียงปvจจัยหนึ่งในหลายปvจจัยที่จะทําให) Population เปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆมีอยู
หลายชนิดได)แกนกชนิดตางๆแมลงที่เปTนตัวห้ําตัวเบียนและสัตว$ชนิดอื่นๆซึ่งแมลงที่เปTนตัวห้ําตัวเบียนได)

3. การจําแนกผีเสื้อ
ผีเสื้อจัดเปTนสัตว$ใน
Kingdom Animalia
Phylum Arthropoda
Class Insecta
Order Lepidoptera
ซึ่งแบงเปTน 2 Superfamily คือPapilionoidesประกอบด)วยวงศ$ Papilionidae,
Pieridae,Nymphalidae, Lycaenidaeและ Hesperioides ประกอบด)วยวงศ$ Hesperiidae
การศึกษาผีเสื้อในประเทศไทยเริ่มครั้งแรกเมื่อป]ค.ศ. 1787 โดย Fabricius ได)จําแนกผีเสื้อจาก
ประเทศไทยไว) 4 ชนิดตอมาในป]ค.ศ. 1916 E. J. Godfrey ซึ่งถือได)วาเปTนบิดาผีเสื้อของไทยได)เขียนหนังสือ
Butterflies of Siam โดยได)รวบรวมผีเสื้อทั้งสิ้นไว) 371 ชนิดและในป]ค.ศ. 1930 Godfrey ได)พิมพ$ A
Revised List of Siamese Butterflies ซึ่งรวบรวมผีเสื้อไว)ได)มากถึง692 ชนิดตอมาในป]ค.ศ. 1977(Lekagul
และคณะ,1977) ได)จัดพิมพ$หนังสือ Field Guide toButterflies of Thailand ขึ้นเปTนตําราได)มีการที่
รวบรวมผีเสื้อไว) 630 ชนิด Pinratana (1981,1983, 1985, และ 1988) และ Pinratana และ Eliot (1992
และ 1996)ได)จัดพิมพ$หนังสือผีเสื้อของประเทศไทยพร)อมบัญชีรายชื่อผีเสื้อที่สํารวจพบในประเทศไทยรวม

ทั้งหมด 1,130 ชนิดประกอบคําบรรยายลักษณะภายนอกของผีเสื้อในแตละชนิดรวมถึงสถานที่พบรวม 6 เลม
โดยแบงเปTนวงศ$และจํานวนชนิดที่จําแนกชื่อไว)แล)วเชนเลมที่1ได)แกวงศ$Papilionidaeประกอบด)วยผีเสื้อ 64
ชนิดและวงศ$ Danaidae ประกอบด)วยผีเสื้อ 34 ชนิดเลมที่ 2 ได)แกวงศ$ Pieridaeประกอบด)วยผีเสื้อ 58 ชนิด
และวงศ$ Amathusiidae ประกอบด)วยผีเสื้อ 29 ชนิดเลมที่ 3 ได)แกวงศ$ Nymphalidaeประกอบด)วยผีเสื้อ
199 ชนิดเลมที่ 4 ได)แกวงศ$ Lycaenidae ประกอบด)วยผีเสื้อ 345 ชนิดเลมที่ 5 ได)แกวงศ$ Hesperiidae
ประกอบด)วยผีเสื้อ 270 ชนิดและเลมที่6ได)แกวงศ$ Satyridae ประกอบด)วยผีเสื้อ103ชนิดวงศ$ Libytheidae
ประกอบด)วยผีเสื้อ4ชนิดและวงศ$Riodinidae ประกอบด)วยผีเสื้อ 24 ชนิดอ)างโดย (พิสุทธิ์, 2527)

