


 ii

 
รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

 

การศกึษาความหลากหลายทางชนิดของมอดเอมโบรเซียในเผ่าพนัธ์ุ Xyleborini 

(Coleoptera: Curculionidae,Scolytinae) ในพืน้ที่อุทยานแห่งชาตเิขาหลวง 

 

(On the Species Diversity of Ambrosia Beetles in the Tribe Xyleborini (Coleoptera: 

Curculionidae, Scolytinae) in Khao Lung National Park) 

 
 
 
 

เสนอโดย  
 
 

นายวสุิทธ์ิ       สิทธิฉายา1 

รศ.ดร. สุรไกร     เพิ่มคาํ1 

นายชาญชัย      จรเสมอ2 

 
 
 
1ภาควิชาการจัดการศัตรูพชื คณะทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. 
สงขลา 

2อุทยานแห่งชาตเิขาหลวง สาํนักงานบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ 5 (นครศรีธรรมราช) กรมอุทยาน สัตว์ป่า 
และพรรณพืช  

 

ระยะเวลาดําเนินการวิจยั : มีนาคม 2553- เดือนมิถนุายน 2554 
 



 i

กิตตกิรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยนีไ้ด้รับทุนสนับสนุนส่วนใหญ่จากกองทุนวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ หาวิทยาลยั-

สงขลานครินทร์ และบางส่วนจากโครงการพฒันาองค์ความรู้และศกึษานโยบายการจดัการทรัพยากรชีวภาพ

ในประเทศไทย  ซึ่ง ร่วมจัดตัง้โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  และศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ท่ีสนบัสนนุโครงการวิจยัเลขท่ี BRT R352088 “การศกึษาความหลากหลายทาง

ชนิด และ พลวตัประชากรของมอดเอมโบรเซีย (Ambrosia beetles) (Coleoptera: Curculionidae; 

Scolytinae, Platypodinae) ในระบบนิเวศสวนทุเรียนเชิงเด่ียวและเชิงผสมในพืน้ท่ีภาคใต้” โดยระหว่าง

ดําเนินการวิจยัโครงการดงักลา่วในพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติเขาหลวงคณะผู้วิจยัได้เก็บตวัอย่าง

มอดเอมโบรเซียในพืน้ท่ีอุทยานแห่งชาติเขาหลวงควบคู่กันไปด้วย คณะผู้ วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติเขาหลวงทกุท่านท่ีอํานวยความสะดวกในการเก็บตวัอย่าง คณะผู้วิจยัและผู้วิจยัหลกัขอขอบพระคณุ 

Prof. Dr. Roger A. Beaver และภรรยา เป็นอย่างสงูท่ีอนญุาตและอํานวยความสะดวกและต้อนรับด้วยความ

อบอุ่นยิ่งในการเดินทางไปเปรียบเทียบตวัอย่างเพ่ือยืนยนัการจําแนกชนิดของผู้ วิจยัหลกัท่ี Dr. Roger A. 

Beaver’s Bark and Ambrosia beetles private collection อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตลอดจนคําแนะนําและ

ข้อเสนอแนะตา่งๆ ท่ีมีประโยชน์ยิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ii

บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัชิน้นีมุ้่งเน้นศึกษาความหลากหลายทางชนิดและการเปล่ียนแปลงระดบัประชากรของมอด

เผ่าพนัธุ์ Xyleborini ในพืน้ท่ีป่าดิบชืน้ พืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติเขาหลวง จ. นครศรีธรรมราช โดยใช้กบัดกัชนิด 

ethanol baited traps ผลการศกึษาพบมอดทัง้สิน้จํานวน 12,063 ตวั จําแนกเป็น 26 สกลุ 74 ชนิด โดยมอดส่ี

ชนิดจดัเป็นชนิดเดน่ได้แก่  Arixyleborus rugosipes Hopkins (24.60%) Xyleborus perforans (Wollaston) 

(19.75%) Xylosandrus crassiusculus (Motschulsky) (14.90%) และ Leptoxyleborus concisus 

(Blandford) (12.19%) โดยมอดสี่ชนิดมีจํานวนรวมกนัคดิเป็น 71.43% (8,616 ตวั) ของมอดท่ีพบทัง้หมด การ

เปล่ียนแปลงระดบัประชากรของมอดเอมโบรเซียเผา่พนัธุ์ Xyleborini ในพืน้ท่ีป่าดิบชืน้ในพืน้ท่ีศกึษามีแนวโน้ม

การเปล่ียนแปลงตามฤดกูาลและมีความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ โดยมอดมีระดบัประชากร

สงูสดุในฤดแูล้งช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม และเพิ่มขึน้เล็กน้อยในระหว่างฤดฝูนเดือนกรกฎาคม-

กันยายนเม่ือปริมาณนํา้ฝนลดลงระหว่างฤดู การเปลี่ยนแปลงระดับประชากรของมอดกลุ่มดังกล่าวมี

ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัสภาพภมูิอากาศโดยระดบัประชากรของมอดสงูขึน้เม่ือระดบัอณุหภมูิสงูขึน้และลดลง

เม่ืออุณหภูมิลดลง ในขณะท่ีมีความสมัพนัธ์ในทางตรงกันขามกับการความชืน้สมัพทัธ์ การศึกษาความ

หลากหลายของมอดกลุม่ดงักลา่วด้วยกบัดกัชนิด ethanol baited Panel-trap (ePT) ชนิดดงักลา่วสามารถดกั

แมลงได้มากว่าทัง้จํานวนชนิดและจํานวน (ตวั) ในแต่ละชนิดมากกว่ากบัดกั ethanol baited Bottles-trap 

(eBT) นอกจากนีก้บัดกัชนิดนีย้งัสามารถดกัจบัแมลงได้ดีแม้ในช่วงท่ีระดบัประชากรของแมลงอยู่ในระดบัต่ํา 

เม่ือเปรียบเทียบรูปแบบการวางกบัดกัโดยใช้กบัดกัชนิด eBT พบว่าการการวางกบัดกัแบบชิดให้ประสิทธิภาพ

ดีกวา่การวางแบบห่างเลก็น้อยโดยพบจํานวนและจํานวนในแตล่ะชนิดมากกวา่การวางแบบห่างเลก็น้อย 
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Abstract 
 

The present research was focused on species diversity and annual flight pattern of 

ambrosia beetles in the Tribe Xyleborini in tropical rainforest of Khao Laung National Park, Nakhon 

sri Thammarat Province. Ethanol baited traps were used and were effective studied for insect 

trapping. In total, 12,063 xyleborines individuals from 26 genera and 74 species were trapped.      

Of these, four xyleborin ambrosia beetles were defined as dominated species in the studied area. 

The species were Arixyleborus rugosipes Hopkins (24.60%) Xyleborus perforans (Wollaston) 

(19.75%) Xylosandrus crassiusculus (Motschulsky) (14.90%) and Leptoxyleborus concisus 

(Blandford) (12.19%). The accumulated number of these four species shared 71.43% (8,616 

individuals) of all insects cough.  The flight pattern of xyleborin ambrosia beetles in tropical 

rainforest was fluctuated seasonally and was correlated with climatic factors. The seasonal flight 

peak was first reacted in the dry season of the year, between Aprils and May with addition small 

increase-peak in the middle of rainy season between July and August, when the monthly rainfall 

was dropped. The abundance of xyleborin ambrosia beetles was changed in relation to 

temperature and relative humidity. The population was increased in correspondence with 

increasing of the temperature, whereas the population was dropped with the increasing of ambient 

relative humidity. The ethanol baited Panel-trap (ePT) was more effective than ethanol baited Bottle-

trap (eBT), both in captured species number and species quantities. The ePT was also well 

functioned in beetles captured in the low abundance periods. Compare between trap setting types, 

high density trap setting was captured a bit more number of individual and species number than 

low density trap setting.  
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1. ความสาํคัญและที่มาของหวัข้อการวจิัย 
  

มอดเอมโบรเซีย (Ambrosia beetles) เป็นแมลงขนาดเล็ก (1-8 มิลลิเมตร) สมาชิกของวงศ์ย่อย 

Platypodinae และ เผ่าพนัธุ์ Xyleborini ในวงศ์ย่อย Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) มอดในกลุม่นี ้

จดัเป็นแมลงจําพวก Xylomycetophagous insect (กลุม่แมลงท่ีกินราท่ีเจริญเติบโตในเนือ้ไม้เป็นอาหาร) ทํา

หน้าท่ีสําคญัในกระบวนการย่อยสลายในระบบนิเวศ เน่ืองจากแมลงในกลุม่นีเ้จาะเข้าไปในเนือ้ไม้ท่ีตายใหม่ๆ 

นํารารวมทัง้จุลินทรีย์ชนิดอ่ืนๆ เข้าไปย่อยสลายเนือ้ไม้ นอกจากมอดเอมโบรเซียจะทําหน้าท่ีเป็นผู้ย่อยสลาย

ลําดบัต้นๆ ท่ีสําคญัในระบบนิเวศแล้ว ในปัจจบุนัมอดในกลุม่นีย้งัจดัเป็นแมลงศตัรูพืชท่ีทวีความสําคญัมากขึน้

อีกด้วย มอดเอมโบรเซียจดัเป็นแมลงในกลุ่ม secondary insect pest มกัเข้าทําลายพืชท่ีอยู่ภายใต้สภาวะ

เครียด จากปัจจยักายภาพและชีวภาพ รวมทัง้โรคและแมลง ชอบเข้าทําลายต้นไม้ท่ีโทรมใกล้ตาย หรือต้นไม้ท่ี

ตายใหม่ๆ อย่างไรก็ตามในรอบสิบปีท่ีผ่านมาพบว่ามอดในกลุ่มมอดเอมโบรเซียสามารถยกระดบัการเข้า

ทําลายพืช โดยสามารถเข้าทําลายต้นไม้ในสภาพสมบรูณ์แข็งแรงได้ (primary insect pest) โดยพบการระบาด

อย่างรุนแรงและเป็นสาเหตกุารตายอย่างกว้างขวางในพืชเศรษฐกิจทัง้ไม้ผล ไม้ยืนต้นและไม้ป่าเศรษฐกิจ ทัง้

จากแมลงตา่งถ่ินและแมลงในแหลง่แพร่กระจายเดิม ตวัอย่างมอดเอมโบรเซียตา่งถ่ินท่ีระบาดรุนแรงเช่น มอด 

Redbay ambrosia beetles (Xyleborus glabratus Eichhoff)  ระบาดรุนแรงเป็นสาเหตกุารตายของไม้ยืนต้น

ในวงศ์ อโวคาโด (Lauraceae) ในสหรัฐอเมริกา (Fraedrich et al., 2008; Grégoire et al., 2003; Mayfield 

et al., 2008) มอด Asian ambrosia beetles (Xylosandrus crassiusculus Motschulsky) เป็นแมลงศตัรู

สําคญัและสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อพืชมากมายหลายชนิดรวมทัง้ พีท พลมั พลบั เชอร์ร่ี และไม้ยืนต้น

อ่ืนๆ ในหลายประเทศ (Kühnholz et al, 2003) มอดเอมโบรเซียท่ีระบาดอย่างรุนแรงในถ่ินแพร่กระจายเดิม

ยกตวัอย่างเช่น Platypus quercivorus (Murayama) ระบาดอย่างรุนแรงเป็นสาเหตกุารตายของไม้โอ๊กชนิด 

Quercus crispula Blume ในตอนกลางของญ่ีปุ่ น (Kamata et al., 2002; Kinuura and Kobayashi, 2005) 

เช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆ ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของมอดเอมโบร-เซียเช่นเดียวกนัโดย

พบมอด Euplatypus parallelus (Fabricius) (Platypodinae) ระบาดรุนแรงเป็นสาเหตกุารตายของต้นประดู่

บ้านในพืน้ท่ีภาคใต้ รวมทัง้ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียและซีเชลล์ (Bamrungsri et al., 2008; Boa and 

Kirkendall, 2004; Philip, 1999S; Sanderson et al., 1997) 

การศกึษาวิจยัแมลงในกลุ่มมอดเอมโบรเซียในประเทศไทยมีน้อยมาก ทัง้ทางด้านความหลากหลาย

ทางชนิด ชีววิทยา นิเวศวิทยาและการระบาด การศึกษาในครัง้นีเ้ป็นการสร้างข้อมูลพืน้ฐานท่ีสําคัญทัง้

ทางด้านความหลากหลายทางชนิด และการเปล่ียนแปลงพลวตัประชากรของมอดเอมโบรเซียในพืน้ท่ีภาคใต้ 

นอกจากนี ้ข้อมูลท่ีได้ยังมีความสําคญัเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบอิทธิพลของลกัษณะสงัคมพืช และความ



 2

 ดงันัน้ข้อมลูท่ีได้จากโครงการนีส้ามารถนําไปใช้ร่วมกบัโครงการคูข่นานดงักลา่วเพ่ือศกึษาอิทธิพลของ

ความซบัซ้อนของสงัคมพืช (ความหลากหลายของพืช) ท่ีเพิ่มขึน้ ได้แก่ สงัคมพืชไม้ผลยืนต้นเชิงเด่ียว ไม้ผลยืน

ต้นเชิงผสม และสงัคมป่าดิบชืน้ในพืน้ท่ี ตอ่ความหลากหลายและพลวตัประชากรของมอดเอมโบรเซียในพืน้ท่ี

ได้มากขึน้ 
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2 ตรวจเอกสาร 
 

การศกึษามอดเอมโบรเซียในวงศ์ย่อย Scolytinae และ Platypodinae ในประเทศไทยมีไม่มากนกั 

เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศเพ่ือนบ้านเช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และปาปัวนิวกินี การศึกษาส่วนใหญ่เป็น

การศกึษาความหลากหลายทางชนิดของมอดมากกวา่การศกึษาด้านอ่ืนๆ เช่น ชีววิทยา การระบาด หรือการ

เป็นศตัรูพืช ในประเทศไทยมีรายงานอย่างเป็นทางการของมอดกลุ่มนีค้รัง้แรกในปีค.ศ. 1967 และ 1970 

โดยนกักีฏวิทยาชาวออสเตรียช่ือ Prof. Dr. Karl E. Schedl ซึง่รายงานมอดในวงศ์ย่อย Scolytinae 2 ชนิด ท่ี

ติดไปกบัไม้ซุงสง่ออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น (Schedl, 1967; 1970) และรายงานเพิ่มเติมอีก 5 ชนิดในลกัษณะ

เดียวกนั (Scolytinae 3 ชนิด Platypodinae 2 ชนิด) โดยนกักีฏวิทยาชาวองักฤษช่ือ Browne ในปี ค.ศ. 

1980 และ 1981 (Browne, 1980a,b,c; Browne, 1981) การศกึษาความหลากหลายของมอดเอมโบรเซียใน

ประเทศไทยมีการดําเนินการอย่างจริงจงั โดยนกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ 2 ท่านได้แก่ F. G. Browne และ 

Roger A. Beaver ในปี ค.ศ. 1970-1975 การศกึษาครัง้นีร้ายงานมอดในวงศ์ย่อย Scolytinae จํานวน 70 

ชนิด และวงศ์ย่อย Platypodinae 26 ชนิด จากพืน้ท่ีดอยสเุทพ-ปยุ และรอบๆ เมืองเชียงใหม่ (Browne and 

Beaver, 1975) การศกึษาในระยะตอ่มาสว่นใหญ่ทําโดย Dr. Roger A. Beaver หรือ นกัวิจยัท่านอ่ืนๆ เป็น

ผู้ สํารวจเก็บตวัอย่างแล้วส่งให้ Dr. Roger A. Beaver เป็นผู้ จําแนกชนิด โดยในปี ค.ศ. 1990 Beaver 

รายงานมอดชนิดใหม่ (new species) ท่ีพบในประเทศไทย 3 ชนิด (Scolytinae 2 ชนิด Platypodinae 1 

ชนิด) และ มอดท่ีพบรายงานในประเทศไทยเป็นครัง้แรกจํานวน 12 ชนิด (Scolytinae 11 ชนิด 

Platypodinae 1 ชนิด) จากพืน้ท่ีดอยสเุทพ-ปยุ และพืน้ท่ีใกล้เคียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และเขตรักษาพนัธุ์

สตัว์ป่าโตนงาช้าง จงัหวดัสงขลา (Beaver, 1990) ในปีเดียวกนั Murphy และ  Meepol (1990) รางงานมอด

เพิ่มเติม  2 ชนิดในวงศ์ย่อย Scolytinea และ 1 ชนิดในวงศ์ย่อย Platypodinae เข้าทําลายต้นไม้ในป่าชาย

เลนในจงัหวดัระนอง ปี ค.ศ. 1999 Beaver  รายงานมอด 21 ชนิดในวงศ์ย่อย Scolytinae และ 6 ชนิด ใน

วงศ์ย่อย Platypodinae จากตวัอย่างท่ีเก็บจากจงัหวดัเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตรัง และสงขลา (Beaver,  

1999a,b)  ในปีค.ศ. 2006 Puranasakul ศกึษาความหลากหลายของมอดในกลุ่มนีใ้นพืน้ท่ีดอยสเุทพ-ปยุ 

และรายงานมอดจํานวน 2 ชนิดในวงศ์ย่อย Platypodinae ท่ีเป็นชนิดท่ีค้นพบใหม่ (new species) และ

รายงานมอดในวงศ์ย่อย Scolytinae จํานวน 9 ชนิด และ 4 ชนิดในวงศ์ย่อย Platypodinae ท่ีรายงานครัง้

แรกในประเทศไทย (Puranasakul, 2006) ในปี ค.ศ. 2008 Cognato พบมอดชนิดใหม่จากประเทศไทย 1 
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 เช่นเดียวกบัการศกึษาทางด้านความหลากหลาย การศกึษามอดเอมโบรเซียในแง่ของแมลงศตัรูพืชใน

ประเทศไทยก็มีเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกัน ศรุต (2538) รายงานการเข้าทําลาย ลกัษณะทางชีววิทยาบาง

ประการและการป้องกนัและกําจดัของมอดเอมโบรเซียชนิด Wallacella fornicatus เข้าทําลายทเุรียนในพืน้ท่ี

ภาคตะวันออก โดยพบว่ามอดระบาดควบคู่กับการระบาดของโรคราก-เน่าโคนเน่าของทุเรียน ชัยวัฒน์ 

(2538) รายงานว่ามอดชนิดระบาดตลอดปีในพืน้ท่ีปลกูทเุรียนทัง้ภาคตะวนัออกและภาคใต้ และมอดชนิดนี ้

ไม่ได้เป็นพาหะของโรครากเน่า-โคนเน่า ในปี พ.ศ. 2544 จริยา และคณะ รายงานการระบาดของมอดเอม

โบรเซียไม่ระบชุนิดในสกลุ Xylosandrus  ในสวนลําไยและลิน้จ่ี ในพืน้ท่ีอําเภอฝางจงัหวดัเชียงใหม่ โดย

พบว่ามอดเข้าทําลายลําไย และลิน้จ่ี ในแปลงสํารวจบางแปลงมากถึง 91.43%   จริยาและคณะ  (2544) 

รายงานว่ามอดชนิดนีเ้ข้าทําลายลําไยได้ทกุระยะตัง้แตต้่นกล้าในโรงเพาะชําจนถึงต้นท่ีมีอายมุากกว่า 10 ปี 

ในกรณีท่ีต้นลําไยมีขนาดเล็กหรือมอดเข้าทําลายหนาแน่นจะทําให้เกิดอาการเห่ียว และโทรมตายในท่ีสดุ 

Euler และคณะ (2006) ศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่อการเคลื่อนท่ีของประชากรของแมลงรวมทัง้มอด 

Wallacella fornicatus แมลงศตัรูสําคญัของลําไยในสวนลําไยพืน้ท่ีดอยปยุ จงัหวดัเชียงใหม่พบว่าความ

หนาแน่นของมอดในพืน้ท่ีป่ารอบๆ แปลงลําไย และในแปลงลําไยมีคา่ใกล้เคียงกนั และพืน้ท่ีป่าสามารถเป็น

แหลง่ท่ีอยู่อาศยัสํารองของมอด และแมลงดงักล่าวสามารถเข้ามาระบาดในแปลงลําไยได้ ในปี พ.ศ. 2550-

2551 วิสทุธ์ิ และคณะ (ผลการสํารวจ) Sittichaya และ Beaver (2009) และ Kangkamanee และคณะ 

(2010) รายงานมอดในกลุ่มนี ้18 ชนิดเข้าทําลายไม้ยางพาราบนลานไม้และไม้แปรรูปภายในโรงเล่ือยใน
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ตารางที่ 1 ประวตักิารศกึษาความหลากหลายทางชนิดของมอดในวงศ์ยอ่ย Scolytinae และ วงศ์ยอ่ย 

Platypodinae วงศ์ Curculionidae ในประเทศไทย 
ปีที่ศกึษา 

(ค.ศ.) 
ผู้วจัิย พืน้ที่ศกึษา 

จาํนวนแมลงรายงานใหม่ 
หมายเหตุ 

Scolytinae Platypodinae 

1967 และ 

1970 

Schedl K. E. รายงานมอดท่ีติดไปกบั

ไม้ท่ีสง่ออกไปยงัประเทศ

ญ่ีปุ่ น 

2 - Schedl, 1967 และ 

Schedl, 1970 

1970-1975 

 

Beaver R. A. และ       

Browne F. G. 

ดอยสเุทพ-ปยุ และพืน้ท่ี

ใกล้เคียง 

64 26 

 

Browne and 

Beaver, 1975 

1980-1981 Browne F. G. รายงานมอดท่ีติดกบัไม้

สง่ออกไปยงัญ่ีปุ่ น 

3 2 Browne, 1980a, b, 

c 

Browne, 1981 

1970-1986 Beaver R. A. ดอยสเุทพ-ปยุ และพืน้ท่ี

ใกล้เคียง แมฮ่่องสอน 

โตนงาช้าง สงขลา  

13 3 Beaver, 1990 

1990 Murphy D.H. และ  

Meepol W.  

ป่าชายเลน จ. ระนอง 2 1 Murphy and 

Meepol, 1990  

1993-1996 Beaver R. A. ดอยอินทนนท์  เชียงใหม ่

เขาช่อง ตรัง  

21 6 Beaver, 1999a, b 

2004-2005 Puranasakul, W. ดอยสเุทพ-ปยุ เชียงใหม่ 9 6 Puranasakul, 2006 

2008 Cognato A. I. - 1 - Cognato, 2008 

2006-2008 วิสทุธ์ิ สทิธิฉายา 

Beaver R. A. ธีรพล 

มงัฆมณี  อรัญ งาม

ผอ่งใส สรุไกร เพ่ิมคํา  

โรงเล่ือยไม้ยางพารา 8 

จงัหวดัภาคใต้ และ 5 

จงัหวดัภาคตะวนัออก 

แปลงมะมว่ง จงัหวดั

สงขลา 

สวนป่าสกั กาญจนบรีุ 

แปลงอบเชย สงขลา 

6 - Sittichaya and  

Beaver, 2009; 

Kangkamanee  et 

al., 2010 

รวม   121 44  
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3 วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพ่ือศกึษาความหลากหลายทางชนิดของมอดเอมโบรเซีย (ambrosia beetles) เผา่พนัธุ์ Xyleborini 

(Curculionidae: Scolytinae) ในพืน้ท่ีเขาหลวง  

2. เพ่ือศกึษาพลวตัประชากรของมอดเอมโบรเซียในระบบนิเวศป่าดบิชืน้ในพืน้ท่ีภาคใต้ของประเทศ

ไทย   

3. ทดสอบประสทิธิภาพของกบัดกัท่ีใช้แอลกอฮอล์เป็นสารดงึดดู และรูปแบบการวางกบัดกั ตอ่

จํานวนชนิดและปริมาณของมอดเอมโบรเซีย 

 
 

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สร้างข้อมลูพืน้ฐานทางด้านความหลากหลายและพลวตัปิระชากรของมอดเอมโบรเซียในภาคใต้

และประเทศไทย เพ่ือใช้ในการอ้างอิงและจดัการแมลงศตัรูพืชในอนาคต 

2. ใช้ตวัอยา่งแมลงท่ียืนยนัชนิดแล้วจากผลการศกึษาในครัง้นี ้สําหรับใช้ในการอ้างอิง และ

เปรียบเทียบในการจําแนกชนิดของแมลงกลุม่นีใ้นพืน้ท่ีอ่ืนๆ ตอ่ไป  

3. สามารถนําผลการศกึษาไปตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาตไิด้ 
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5 วธีิการวจิัย 
 
5.1 พืน้ที่ศึกษา 
 

พืน้ท่ีอุทยานแห่งชาติเขาหลวงมีพืน้ท่ีประมาณ 570 ตารางกิโลเมตรตัง้อยู่บนเทือกเขาหลวง

ระหวา่งละติจดูท่ี 8 องศา 22 ลิปดาถึง 8 องศา 45 ลิปดาเหนือและ ระหว่างลองติจดูท่ี 99 องศา 37 ลิปดา

ถึง 99 องศา 51 ลิปดาตะวนัออก ตัง้อยู่ในท้องท่ี อ.นบพิตํา อ. พิปนู อ.เมือง อ.พรมคีรี อ. ลานสกา อ. ชา้ง

กลาง และ อ.ฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ลกัษณะภมูิประเทศเป็นเทือกเขาสลบัซบัซ้อนตอนกลาง วางตวั

ยาวในแนวเหนือใต้มีท่ีราบระหว่างหุบเขาเล็กน้อย โดยตัง้อยู่สงูจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง ตัง้แต่ระดบั

100 เมตรถึง 1,835 เมตร (ภาพท่ี 1) 

 

 
ภาพที่ 1 ท่ีตัง้ของพืน้ท่ีศกึษาอทุยานแห่งชาตเิขาหลวง จ. นครศรีธรรมราช จดุสีแดงแสดงตําแหนง่ของ

พืน้ท่ีเก็บตวัอยา่งบริเวณพืน้ท่ีทําการอทุยานแห่งชาตเิขาหลวง 
 

พืชพรรณไม้ในพืน้ท่ีเขาหลวงสว่นใหญ่เป็นสงัคมป่าดิบชืน้ (Tropical Rain Forest) และบนยอด

เขาท่ีความสงูมากกว่า 800 เมตรจากระดบันํา้ทะเลเป็นป่าดิบเขา (Tropical Hill-Evergreen Forest) พนัธุ์
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ภาพที่ 2 สภาพสงัคมพืชป่าดิบชืน้ในพืน้ท่ีศึกษาพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติเขาหลวง A สภาพทัว่ไปมองจาก
ด้านข้าง และ B สภาพของสงัคมพืชชัน้ลา่งใต้เรือนยอด  
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5.2 กับดกัและรูปแบบการวางกับดกั 
 

ใช้กบัดกัท่ีมีแอลกอฮอล์ 95% เป็นสารดงึดดูแมลง (ethanol baited trap) และใช้เอทิลนิไกลคอล 

(ethylene glycol) 30% เป็นสารป้องกนัแมลงเนา่เป่ือย (preservative agent) ในการศกึษาครัง้นีใ้ช้กบัดกั 

2 ชนิดด้วยกนัได้แก่ กบัดกัแบบท่ี 1 ใช้ขวดนํา้ด่ืมใสขนาด 5 ลติร มาดดัแปลงเพ่ือใช้เป็นกบัดกัตามภาพท่ี 3 

(ethanol baited bottle trap, eBT) และแบบท่ี 2 กบัดกั Panel trap (ethanol baited panel trap, ePT) 

(ภาพท่ี 4)  

 

 

3 

2 

1 

ภาพที่ 3 กบัดกัแบบท่ี 1 ethanol baited Bottle-trap (eBT), ใช้ขวดนํา้ด่ืมขนาด 5 ลติร กบัดกั

ประกอบด้วยหมายเลข 1 ขวดนํา้ขนาด 5 ลติรตดัตามภาพ หมายเลข 2 ภาชนะท่ีใช้ใสแ่อลกอฮอล์ 95% 

สําหรับดงึดดูแมลง หมายเลข 3 ภาชนะท่ีใช้ในการเก็บแมลงท่ีมาตดิกบัดกั  
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ภาพที่ 4 กบัดกัแบบท่ี 2 Ethanol-baited panel trap (ePT) ใช้แอลกอฮอล์ 95% เป็นสารดงึดดูแมลง กบั

ดกัทําด้วย อคลลิกิใส ประกอบด้วย แผน่หลงัคาขนาด 60x60 เซนตเิมตร (หมายเลข 1) แผ่น fight barriers 

สองแผ่นขนาด 20x40  เซนติเมตร (หมายเลข 2)  ขวดพลาสติกสีขาวขนาด 250 ซีซี สําหรับใสส่ารดงึดดู

มอด (แอลกอฮอล์) กรวยเส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณปากกรวย 20 เซนติเมตร (หมายเลข 4) และขวดเก็บ

แมลงท่ีมาติดกบัดกั (หมายเลข 5) กบัดกัแขวนกบัเสาเหล็กสงูจากพืน้ 150 เซนติเมตร โดยวดัความสงูท่ี

สว่นบนสดุของขวดใสส่ารดงึดดู (หมายเลข 6) 

 

ทําการศึกษาโดยเก็บตวัอย่างบริเวณท่ีทําการอทุยานแห่งชาติเขาหลวง (นํา้ตกกะโรม) โดยใช้

เส้นทางศกึษา 2 เส้นทาง ระยะห่างระหว่างเส้นทาง 500 เมตร เส้นทางศกึษาท่ี 1วางกบัดกั Panel trap 

(ePT) จํานวน 5 กบัดกั สงูจากพืน้ดิน 1.5 เมตร ระยะห่างระหว่างกบัดกั 200 เมตร เส้นทางศกึษาท่ี 2 แบง่

ออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกวางกบัดกั Bottle trap (eBT) จํานวน 10 กบัดกั ติดตัง้กบัดกัสงูจากพืน้ 1.5 

เมตร (วดัความสงูจากพืน้จนถึงบริเวณบนสดุของขวดใสส่ารดงึดดู) ระยะห่างระหว่างกบัดกั 10 เมตร สว่น

ท่ี 2 วางกบัดกัชนิดเดียวกนั จํานวน 10 กบัดกั ระยะห่างระหวา่งกบัดกั 100 เมตร (ภาพท่ี 5) 

เก็บแมลงท่ีมาติดกับดกัทุกวนัท่ี 1 ของทุกๆ เดือนแยกแต่ละกับดกั ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 16 

เดือน ตัง้แตเ่ดือน มีนาคม 2553 ถึง มิถนุายน 2554 (ภาพท่ี 5) 
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ภาพที่ 5 รูปแบบการวางกบัดกัท่ีใช้ในการศกึษา วางกบัดกัในเส้นทางศกึษา 2 เส้นทาง ระยะห่างระหว่าง

เส้นทาง 500 เมตร เส้นทางแรกวางกบัดกัชนิด ePT จํานวน 5 กบัดกั ระยะห่างระหว่างกบัดกั 200 เมตร 

เส้นทางท่ี 2 แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกวางกบัดกั eBT จํานวน 10 กบัดกัระยะห่างระหว่างกบัดกั 10 เมตร 

ช่วงท่ี 2 ทิง้ระยะห่างจากกบัดกัสดุท้ายของช่วงแรก 100 เมตร วางกับดกัจํานวน 10 กบัดกัระยะห่าง

ระหวา่งกบัดกั 100 เมตร  

 

5.3 การศึกษาความหลากหลายทางชนิดและพลวัตปิระชากรของมอดเอมโบรเซีย  
 

นําตวัอย่างแมลงมาจําแนกชนิด และสง่ตวัอย่างไปยืนยนัการจําแนกชนิดโดย Dr. Roger Beaver 

(เชียงใหม่) ผู้ เช่ียวชาญการจําแนกชนิดของแมลงในกลุ่มนี ้ นบัจํานวนแมลงในแต่ละกบัดกัแยกเป็นราย

เดือน นําข้อมูลจํานวนแมลงมาคํานวณความหลากหลายทางชีวภาพโดยใช้ดชันีความหลากหลาย H 

คํานวณด้วย Shannon-Wiener diversity index และ Fisher’s alpha diversity index คํานวณจํานวนชนิด

ทัง้หมด (total species richness) ท่ีคาดว่าจะพบทัง้หมดในพืน้ท่ีศกึษาด้วย Chao1- (abundance 

based) และ Chao2- (incidence based) species richness estimators โดยคํานวณดชันีความ

หลากหลายและชนิดท่ีพบทัง้หมดในพืน้ท่ีศกึษาด้วยโปรแกรม EstimateS (Colwell, 2005) นําข้อมลู

จํานวนแมลงรวมทุกกบัดกัในแต่ละเดือนมาสร้างกราฟพลวตัประชากรของมอดเอมโบรเซียท่ีพบในพืน้ท่ี

ศกึษาและวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างจํานวนมอดตอ่เดือนกบัปัจจยัภมูิอากาศด้วย linear regression  

บนัทกึข้อมลูอณุหภมูิ และความชืน้สมัพทัธ์ใต้เรือนยอด (under canopy climatic factors) ของพืน้ท่ีศกึษา

ตลอดระยะเวลาทําการวิจยัโดยใช้ เคร่ืองบนัทึก Hobo pro v2 Temperature/Humidity data loger-U23, 
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 5.4 เปรียบเทยีบประสิทธิภาพของกับดกัและรูปแบบการวางกับดกั 
 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกบัดกัทัง้สองชนิด (eBT และ ePT) ในการศกึษาความหลากหลาย

และตดิตามประชากรของมอดเอมโบรเซียเผ่าพนัธุ์ Xyleborini โดยนําตวัอย่างแมลงท่ีดกัได้จากกบัดกัชนิด 

ePT  5 กบัดกั และ จากกบัดกั eBT กบัดกัท่ี 11 13 15 17 และ 19 รวม 5 กบัดกั มาเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพระหว่างชนิดของกับดกั โดยนําค่าเฉลี่ยจํานวนมอดท่ีดกัจับได้ต่อกับดกัในแต่ละเดือน ไป

แปลงคา่ (transform) ด้วย log(n+1) เพ่ือให้มีการกระจายแบบปกติ (normal distribution) และนําคา่ท่ีได้

ไปเปรียบเทียบ โดยใช้ t-test และ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกับดกัทัง้สองชนิดในการศึกษาความ

หลากหลายทางชนิดของมอด โดยนําข้อมลูชนิดและจํานวนในแต่ละชนิดไปวิเคราะห์ จํานวนชนิดท่ีพบต่อ

ระยะเวลาในการศึกษา (computed species accumulation curve) โดยใช้ Mao Tau-function 

(analytical analog of randomized rarefaction procedure) เพ่ือเปรียบเทียบแนวโน้มจํานวนชนิดท่ีพบ

ต่อระยะเวลาในการศึกษาในกับดกัแต่ละชนิด และคํานวณจํานวนชนิดท่ีคาดว่าจะพบทัง้หมดในพืน้ท่ี

ศกึษา (total species richness) ด้วย Chao1- และ Chao2- estimators จากข้อมลูของกบัดกัทัง้สองชนิด

และนําผลลพัธ์ท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับจํานวนชนิดท่ีพบจากการศึกษาทัง้หมดในครัง้นีแ้ละข้อมลูจํานวน

ชนิดของมอด xyleborine ambrosia beetles ในท้องถ่ิน ในการวิเคราะห์ accumulation curve และ total 

species richness คํานวณโดยใช้โปรแกรม EstimateS (Colwell, 2005) 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการวางกับดกัเพ่ือใช้ในการศึกษาความหลากหลายและติดตาม

ประชากรของมอด Xyleborin ambrosia beetles สองรูปแบบ (แบบชิด และแบบห่าง) โดยทําการวิเคราะห์

เช่นเดียวกับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างชนิดของกับดกั นําข้อมูลไปแปลงค่าด้วย log(n+1)   

ก่อนการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยด้วย t-test และคํานวณ species accumulation curve และ total species 

richness เพ่ือเปรียบเทียบจํานวนชนิดท่ีพบจากการคํานวณ 
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6. ผลและอภปิรายผลการศกึษา 
 

6.1 ลักษณะภมูิอากาศในพืน้ที่ศกึษา 
 

 ลกัษณะภมูิอากาศของพืน้ท่ีศกึษาภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกประกอบด้วยสองฤดดู้วยกนัได้แก่ ฤดฝูนตัง้แต่

กลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนมกราคม และฤดรู้อนระหวา่งกลางมกราคมถึงกลางเมษายน ลกัษณะการ

กระจายของปริมาณนํา้ฝนในพืน้ท่ีแบง่ออกเป็นสองช่วงตามอิทธิพลของลมมรสมุ ช่วงแรกตัง้แตก่ลางเดือน

เมษายนถึง กรกฎาคม ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และช่วงท่ีสองระหว่างเดือน ตุลาคม-

มกราคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ สลบัด้วยเดือนท่ีมีปริมาณนํา้ฝนน้อยระหว่าง

กลางของช่วงฝนตกหนกัทัง้สองช่วงในเดือนสิงหาคม ปริมาณนํา้ฝนเฉล่ียรายปีย้อนหลงั 5 ปี (พ.ศ. 2549-

2553) ในพืน้ท่ีศึกษาจงัหวดันครศรีธรรมราชมีค่าเท่ากบั 1,558.26 มม อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาใน

การศึกษาวิจยัโครงการนี ้(มีนาคม 2553ถึงมิถนุายน 2554) พืน้ท่ีภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ 

ลานีญา (La Niña) ทําให้มีปริมาณนํา้ฝนในฤดฝูนมากผิดปกติ (1,043.3 มม ในเดือนพฤศจิกายน) 

มากกว่าคา่เฉลี่ยนํา้ฝนในเดือนท่ีมีปริมาณนํา้ฝนสงูสดุในฤดฝูน (300-400 มม) อย่างมาก รวมทัง้ฝนหลง

ฤดใูนช่วงต้นฤดแูล้ง (1,543.7 มม ในเดือนมีนาคม) ทําให้ในช่วงดําเนินการวิจยัมีช่วงฤดแูล้งเฉพาะต้นการ

ทําวิจยั (เดือน มีนาคม-เมษายน 2553) เท่านัน้ ในช่วงท่ีเหลือสว่นใหญ่มีปริมาณนํา้ฝนสงูถึงสงูมากผิดปกต ิ

(ภาพท่ี 6)  

 
ภาพ 6 ปริมาณนํา้ฝนรายเดือนในพืน้ท่ีศกึษาจงัหวดันครศรีธรรมราช (ขอมลูจากสถานีอตุนิุยมวิทยา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช)  
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พืน้ท่ีภาคใต้ตัง้อยู่ในเขตโซนร้อน ถกูขนาบด้วยทะเลทัง้สองด้าน ทําให้ภาคใต้ทัง้สองฝ่ังมีอณุหภมูิ

และระดบัความชืน้สมัพทัธ์สงูตลอดทัง้ปี และมีความแตกตา่งระหวา่งฤด ูและระหวา่งกลางวนัและกลางคืน

ค่อนข้างต่ํา ในปี พ.ศ. 2553 อณุหภมูิเฉล่ียตลอดทัง้ปีมีค่าเท่ากบั 27.55±1.20 องศาเซลเซียส สงูสดุใน

เดือนพฤษภาคม 29.65 องศาเซลเซียส และต่ําสุดในเดือนพฤศจิกายน 25.83 องศาเซลเซียส ความชืน้

สมัพทัธ์เฉล่ียตลอดปี 81.82±4.05 เปอร์เซน็ต์ สงูสดุในเดือนพฤศจิกายน 90.43 เปอร์เซ็นต์ ต่ําสดุช่วงเดือน

มีนาคมถึงพฤษภาคม เฉล่ีย 77.68 เปอร์เซ็นต์  อย่างไรก็ตามระดบัอณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธ์ภายใต้

เรือนยอดไม้ (under canopy micro-climate) ในพืน้ท่ีศกึษาป่าดิบชืน้บริเวณอทุยานแห่งชาติเขาหลวงมี

ความแตกตา่งจากข้อมลูจากสถานีตรวจอากาศซึง่เป็นพืน้ท่ีโลง่ โดยระดบัอณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธ์ใต้

เรือนยอดของป่าดิบชืน้มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าพืน้ท่ีโลง่ 2.23±0.37 องศาเซลเซียส และ 8.07±2.65 เปอร์เซ็นต์  

ตามลําดบั (ตารางภาคผนวกท่ี 1 และภาพท่ี 7)  

 

 
ภาพที่ 7 ระดบัอณุหภมูิ (˚C) และความชืน้สมัพทัธ์ (%) ใต้เรือนยอด (under canopy) ของพืน้ท่ีศกึษาป่า

ดบิชืน้อทุยานแห่งชาตเิขาหลวง จงัหวดันครศรีธรรมราช  
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เช่นเดียวกับปริมาณนํา้ฝน การเปลี่ยนแปลงลกัษณะอุณหภูมิและความชืน้สมัพทัธ์ระหว่างการ

ดําเนินการวิจยัมีความผิดปกตจิากสภาพอากาศโดยเฉล่ียในพืน้ท่ีภาคใต้ โดยระดบัอณุหภมูิเฉล่ียรายเดือน

ในช่วงฤดรู้อนปีท่ีสองมีค่าต่ําใกล้เคียงกบัอณุหภมูิเฉล่ียในช่วงฤดฝูน ในขณะท่ีความชืน้สมัพทัธ์เฉล่ียราย

เดือนมีคา่สงูมากทัง้ฤดฝูนและฤดรู้อน โดยมีคา่ความชืน้สมัพทัธ์เฉล่ียรายเดือนในฤดรู้อนมากกว่า 90% มี

คา่เท่ากบัหรือสงูกวา่คา่เฉลี่ยความชืน้สมัพทัธ์ปกตขิองฤดฝูนและความชืน้สมัพทัธ์ในช่วงฤดฝูนมีคา่สงูมาก

ผิดปกตแิละมีคา่สงูสดุระหวา่งเดือน พฤศจิกายน-มกราคม 2554 ในระดบั 97-99 เปอร์เซน็ต์   

 
6.2 ความหลากหลายของมอดเอมโบรเซียเผ่าพันธ์ุ Xyleborini ในพืน้ที่เขาหลวง 
 

ผลการเก็บตวัอยา่งพบมอดเอมโบรเซียเผา่พนัธุ์ Xyleborini (xyleborine ambrosia beetles) 

จํานวนทัง้สิน้ 12,063 ตวั จําแนกเป็น 26 สกลุ (Genera) 74 ชนิด (ตารางท่ี 2) ในระดบัสกลุ (Genus) พบ

มอดเอมโบรเซียในสกลุ Arixyleborus มากท่ีสดุ จํานวน 8 ชนิด รองลงมาได้แก่ สกลุ Xylosandrus 8 ชนิด 

สกลุ Ambrosiodmus และ Microperus จํานวน 6 ชนิดตามลําดบั (ภาพท่ี 8) ในระดบัชนิดพบมอดเอมโบร

เซีย 4 ชนิดท่ีจดัเป็นชนิดเดน่ ได้แก่ Arixyleborus rugosipes  Hopkins, Xyleborus perforans 

(Wollaston) Xylosandrus crassiusculus (Motschulsky) และ Leptoxyleborus concisus (Blanford) 

โดยมีสดัสว่นตอ่จํานวนมอดทัง้หมดคดิเป็น 24.60% 19.75% 14.90% และ 12.19% ตามลําดบั โดยมอด

ชนิดเดน่ทัง้ส่ีชนิดมีจํานวนรวมกนัคดิเป็น 71.43% (8,616 ตวั) ของมอดท่ีพบทัง้หมด มอดชนิดท่ีเหลือสว่น

ใหญ่มีจํานวนตวัรวมในแตล่ะชนิดคอ่นข้างน้อย โดยพบมอด 12 ชนิดท่ีมีจํานวนตวัรวมในแตล่ะชนิด

มากกวา่ 100 ตวั สดัสว่นรวมของจํานวนมอดในกลุม่นีเ้ท่ากบั 20.60% (2,485 ตวั) ของมอดท่ีพบทัง้หมด 

เม่ือรวมสดัสว่นมอดชนิดเดน่ 4 ชนิดและมอดชนิดท่ีพบมากกวา่ 100 ตวัตอ่ชนิดจํานวน 12 ชนิด พบวา่มี

อตัราสว่นมากถึง 92.03% หรือจํานวนตวัรวม 11,101 ตวั จากจํานวนมอดท่ีพบทัง้หมด 12,063 ตวั มอดท่ี

เหลือสว่นใหญ่จดัเป็นชนิดท่ีพบจํานวนน้อยโดย 20 ชนิด (27.03% ของชนิดท่ีพบ) มีจํานวนตวัท่ีพบน้อย

กวา่ 100 ตวั และ 38 ชนิด  (51.35% ของชนิดท่ีพบ) มีจํานวนตวัท่ีพบน้อยกวา่ 10 ตวั (ภาพท่ี 9 และภาพท่ี 

10) 
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ภาพที่ 8 สดัสว่นจํานวนชนิด (species) ในแตล่ะสกลุของมอดเอมโบรเซียเผา่พนัธุ์ Xyleborini ท่ีพบใน

พืน้ท่ีเขาหลวง 
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ภาพที่ 9 สดัสว่นของมอดเอมโบรเซียเผา่พนัธุ์ Xyleborini ชนิดท่ีพบมากในพืน้ท่ีศกึษาป่าดบิชืน้ในพืน้ท่ี

อทุยานแหง่ชาตเิขาหลวง จงัหวดันครศรีธรรมราช สํารวจระหวา่งเดือน มีนาคม 2553 – มิถนุายน 2554  

 

 
ภาพที่ 10 จํานวนชนิดของมอดเอมโบรเซียเผา่พนัธ์ุ Xyleborini แยกตามจํานวน (ตวั) ท่ีพบในพืน้ท่ีศกึษา 

บริเวณป่าดบิชืน้ในพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาตเิขาหลวง จงัหวดันครศรีธรรมราช สํารวจระหวา่งเดือน มีนาคม 

2553 – มิถนุายน 2554 จําแนกกลุม่ตามจํานวนตวัรวม 
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ตารางที่ 2 จํานวน (ตวั) และเปอร์เซน็ต์ (%) ของมอดเอมโบรเซียเผา่พนัธุ์ Xyleborini (Coleoptera: 

Curculionidae) ท่ีพบในอทุยานแห่งชาตเิขาหลวง ระหวา่งเดือน มีนาคม 2553-มิถนุายน 2554 

No. Species จํานวน % 
1 Arixyleborus rugosipes Hopkins 2,967 24.60 

2 Xyleborus perforans (Wollaston) 2,382 19.75 

3 Xylosandrus crassiusculus (Motschulsky) 1,797 14.90 

4 Leptoxyleborus concisus (Blandford 1,470 12.19 

5 Xylosandrus mancus (Blandford) 681 5.65 

6 Xyleborus affinis Eichhoff 325 2.69 

7 Arixyleborus granulifer (Eggers) 205 1.70 

8 Microperus sp. 3 196 1.62 

9 Ambrosiodmus conspectus (Schedl) 178 1.48 

10 Diuncus adossuarius  aff. (Schedl) 165 1.37 

11 Cyclorhipidion perpilosellum (Schedl) 151 1.25 

12 Xyleborinus exiguus (Walker) 150 1.24 

13 Debus emarginatus (Eichhoff) 113 0.94 

14 Webbia duodecimspinatus Schedl 113 0.94 

15 Arixyleborus suturalis (Eggers) 105 0.87 

16 Xyleborinus andrewesi (Blandford) 103 0.85 

17 Eccoptopterus sp3 91 0.75 

18 Eccoptopterus spinosus (Olivier) 74 0.61 

19 Xylosandrus morigerus (Blandford) 74 0.61 

20 Cyclorhipidion pruinosum (Blandford) 71 0.59 

21 Debus fallax (Eichhoff) 69 0.57 

22 Ambrosiodmus asperatus (Blandford) 64 0.53 

23 Arixyleborus puberulus (Blandford) 56 0.46 

24 Diuncus quadrispinosulus (Eggers) 56 0.46 

25 Diuncus ciliatoformis (Schedl) 38 0.32 

26 Xylosandrus compactus (Eichhoff) 37 0.31 

27 Xylosandrus sp. 35 0.29 
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ตารางที่ 2 จํานวน (ตวั) และเปอร์เซน็ต์ (%) ของมอดเอมโบรเซียเผา่พนัธุ์ Xyleborini (Coleoptera: 

Curculionidae) ท่ีพบในอทุยานแห่งชาตเิขาหลวง ระหวา่งเดือน มีนาคม 2553-มิถนุายน 2554 (ตอ่) 

No. Species จํานวน % 
28 Xylosandrus morigerus (Blandford) 33 0.27 

29 Arixyleborus scabripennis (Blandford) 31 0.26 

30 Eccoptopterus limbus Sampson 24 0.20 

31 Anisandrus hirtus (Hagedorn) 23 0.19 

32 Streptocranus aff. capucinulus (Schedl) 15 0.12 

33 Arixyleborus leprosulus Schedl 13 0.11 

34 Xyleborinus perpusillus (Eggers) 12 0.10 

35 Amasa schlichi (Stebbing) 11 0.09 

36 Pseudowebbia trepanicauda (Eggers) 10 0.08 

37 Debus pumilus (Eggers) 8 0.07 

38 Microperus recidens (Sampson) 8 0.07 

39 Ambrosiodmus sp2 6 0.05 

40 Cryptoxyleborus stenographus (Schedl) 6 0.05 

41 Euwallacea fornicates (Eichhoff) 6 0.05 

42 Stictodex dimidiatus (Eggers) 6 0.05 

43 Wallacellus similis (Ferrari) 6 0.05 

44 Planiculus laevis (Eggers) 5 0.04 

45 Truncaudum agnatum (Eggers) 5 0.04 

46 Streptocranus bicuspis Browne 5 0.04 

47 Xylosandrus subsimilis (Eggers) 5 0.04 

48 Ancipitis punctatissimus (Eichhoff) 4 0.03 

49 Coptodryas confusa Hopkins 4 0.03 

50 Euwallacea interjectus (Blandford) 4 0.03 

51 Euwallacea semirudis (Blandford) 4 0.03 

52 Microperus nugax (Schedl) 4 0.03 

53 Ambrosiodmus sp. 1 3 0.02 

54 Ambrosiodmus lewisi (Blandford) 3 0.02 
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ตารางที่ 3 จํานวน (ตวั) และเปอร์เซน็ต์ (%) ของมอดเอมโบรเซียเผา่พนัธุ์ Xyleborini (Coleoptera: 

Curculionidae) ท่ีพบในอทุยานแห่งชาตเิขาหลวง ระหวา่งเดือน มีนาคม 2553-มิถนุายน 2554 (ตอ่) 

No. Species จํานวน % 

55 Arixyleborus mediosectus (Eggers) 3 0.02 

56 Beaverium sundaensis (Eggers) 3 0.02 

57 Microperus sp. 2  3 0.02 

58 Ambrosiodmus rubricollis (Eichhoff) 2 0.02 

59 Ancipitis puer (Eggers) 2 0.02 

60 Cryptoxyleborus subnaevus Browne 2 0.02 

61 Euwallacea sp.  2 0.02 

62 Microperus diversicolor (Eggers) 2 0.02 

63 Planiculus limatus (Schedl) 2 0.02 

64 Xyleborus aff. pileatulus Schedl 2 0.02 

65 Amasa sp 1 0.01 

66 Arixyleborus malayensis (Schedl) 1 0.01 

67 Cnestus murayamai (Schedl) 1 0.01 

68 Euwallacea destruens (Blandford) 1 0.01 

69 Fortiborus pseudopilifer (Schedl) 1 0.01 

70 Microperus undulatus (Sampson) 1 0.01 

71 Planiculus laevis (Eggers) 1 0.01 

72 Xyleborinus artestriatus (Eichhoff) 1 0.01 

73 Xyleborinus nr. exiguus (Walker) 1 0.01 

74 Xyleborus metacuneolus Eggers 1 0.01 

 รวม 12,063 100.00 
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เม่ือคํานวณจํานวนชนิดท่ีคาดว่าจะพบทัง้หมดในพืน้ท่ีศกึษาด้วย Chao1 และ Chao2- species 

richness estimator พบวา่จํานวนชนิดท่ีคาดวา่จะพบทัง้หมดมีคา่เท่ากบั 80 (±95% CI: 75-98) ชนิด และ 

80 (±95% CI: 76-95) ชนิด ตามลําดบั ซึง่มีคา่ใกล้เคียงกบัจํานวนชนิดทัง้หมดท่ีพบจากการศกึษาในครัง้นี ้

จํานวน 74 ชนิด (ภาพท่ี 11) เม่ือพิจารณาแนวโน้มของกราฟจํานวนชนิดของมอด xyleborin ambrosia 

beetles ท่ีคาดว่าจะพบในพืน้ท่ีศกึษาในภาพท่ี 9 พบว่ากราฟพฒันาเข้าสู่จุดคงท่ี (asymptotic point) 

แสดงว่าจํามอดท่ีคํานวณได้มีค่าใกล้เคียงกบัจํานวนชนิดของมอดท่ีมีอยู่จริงในพืน้ท่ีศึกษา ค่าดชันีความ

หลากหลาย (±SD) ของมอดกลุ่มดงักลา่วคํานวณด้วย Shannon-Wiener diversity index และ Fisher’s 

alpha diversity index มีคา่เท่ากบั 2.46 และ 10.50 ตามลําดบั 

 

 
ภาพที่ 11 จํานวนชนิดของมอด xyleborine ambrosia beetles ท่ีคาดวา่จะพบในพืน้ท่ีศกึษา คํานวณโดย

Chao1 (abundance-based) และ Chao2 (incidence-based) species richness estimators และ

จํานวนชนิดท่ีพบจริงจากการศกึษา 

 

จํานวนชนิดของมอด xyleborine ambrosia beetles ในพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติเขาหลวง 74 ชนิด

จากการสํารวจ เม่ือรวมกบัจํานวนมอดเอมโบรเซียในวงศ์ย่อย Platypodinae จํานวน 34 ชนิด และ มอด

เปลือกไม้ (bark beetles) จํานวน 40 ชนิด รวมในการศกึษาพบมอดเปลือกไม้และมอดเอมโบรเซีย (bark 

and ambrosia beetles) ในพืน้ท่ีศกึษาจํานวนทัง้สิน้ 148 ชนิด จํานวนมอดท่ีพบทัง้หมดมากกว่าจํานวน

มอดกลุม่ดงักลา่วท่ีพบจากการสํารวจในประเทศไทยและพืน้ท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีมีรายงานก่อนหน้า
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6.3 พลวัตประชากรของมอด xyleborine ambrosia beetles ในพืน้ที่ป่าดบิชืน้ อุทยานแห่งชาตเิขา
หลวง  
 

การเปล่ียนแปลงระดบัประชากรในรอบปีหรือพลวตัประชากรของมอดเอมโบรเซียในพืน้ท่ีศกึษาป่า

ดิบชืน้ พืน้ท่ีอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ในช่วงการศึกษาปีแรกมีนาคม 2553-กุมภาพันธ์ 2554 มีการ

เปล่ียนแปลงระดบัประชากรแบบสงูสดุ 1 ครัง้ในรอบปี (unimodal curve) โดยระดบัประชากรสงูสดุใน

เดือนเมษายน-พฤษภาคม (ภาพท่ี 12) โดยมีจํานวนมอดท่ีจบัได้ทัง้หมดจํานวน 1,633 ตวั และ 1,187 ตวั

ตามลําดบั หลงัจากนัน้ในช่วงฤดฝูนระดบัประชากรจะลดลงและจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบๆ โดย

ระดบัประชากรจะต่ําลงจากช่วงสงูสดุจนถึงระดบัต่ําสดุในเดือนกรกฎาคมและสงูขึน้เล็กน้อยตัง้แต่เดือน

สิงหาคมถึงจุดสูงสุดในเดือนกันยายน (750 ตวั) ในช่วงกลางฤดฝูนเม่ือปริมาณนํา้ฝนลดลงแต่ระดบั

ประชากรจะต่ํากว่าในช่วงระดับประชากรสูงสุดในฤดูร้อนค่อนข้างมาก และลดลงอีกครัง้จนถึงระดับ

ประชากรต่ําสดุในช่วงท่ี 2 เดือนพฤศจิกายนและเร่ิมเพิ่มขึน้อีกครัง้ในเดือนกมุภาพนัธ์จนครบรอบปี 

 ในปีท่ีสองช่วงมีนาคม 2554-มิถุนายน 2554 การเปลี่ยนแปลงระดับประชากรของมอดกลุ่ม

ดงักล่าวค่อนข้างแตกต่างกบัการเปล่ียนแปลงระดบัประชากรในช่วงปีแรก เม่ือระดบัประชากรสงูขึน้จาก

เดือนมกราคมและกมุภาพนัธ์แทนท่ีระดบัประชากรจะเพิ่มสงูขึน้ตอ่เน่ืองในเดือนมีนาคมและสงูสดุในเดือน

เมษายนเช่นเดียวกบัการเปล่ียนแปลงระดบัระดบัประชากรในช่วงปีแรก แต่ระดบัประชากรของมอดกลบั

ลดลงอีกครัง้และลดลงต่ําสดุในเดือนเมษายน และเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในเดือนพฤษภาคมและมิถนุายน 
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ภาพที่ 12 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงระดบัประชากรของมอด xyleborin ambrosia beetles 

และปัจจยัภมูอิากาศในพืน้ท่ีศกึษา: A ปริมาณนํา้ฝน B และ C อณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธ์ใต้เรือนยอด

ตามลําดบั เส้นประในภาพท่ี 12C แสดงช่วงเวลาและระดบัประมาณนํา้ฝนท่ีมากผิดปกตริะหวา่งการศกึษา 
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การเปล่ียนแปลงระดบัประชากรของมอดเอมโบรเซียเผ่าพนัธุ์ Xyleborini ในป่าดิบชืน้พืน้ท่ีเขา

หลวงมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงตามฤดกูาลโดยมอดมีระดบัประชากรสงูสดุในฤดแูล้งช่วงเดือนมีนาคมถึง

เดือนเมษายน และเพิ่มขึน้เล็กน้อยในระหว่างฤดูฝนเดือนกรกฎาคม-กันยายน เม่ือปริมาณนํา้ฝนลดลง

ระหว่างฤด ู(ลกัษณะการกระจายของปริมาณนํา้ฝนในพืน้ท่ีภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกมีลกัษณะฝนตกมากช่วง

ต้นและปลายฤดแูละลดลงในกลางฤด)ู การลดลงอย่างผิดปกติของระดบัประชากรของมอดในการศกึษาปี

ท่ี 2 ช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนคาดว่าจะมีสาเหตมุาจากปริมาณนํา้ฝนท่ีมากผิดปกติในเดือนมีนาคม 

(1,543.7 มม) ทําให้ความชืน้สงูและอาจสง่ผลกระทบตอ่การสร้างรังของมอดเอมโบรเซีย โดยความชืน้ท่ีสงู

เกินไปจะทําให้เชือ้ราท่ีอยูร่วมกบัมอดเอมโบรเซียแบบพึง่พาอาศยัจะเจริญเติบโตมากเกินความสามารถใน

การควบคมุของมอดเอมโบรเซียและสง่ผลให้การสร้างรังล้มเหลว (Batra, 1966; Hulcr  et al., 2008a) 

ระดบัประชากรของมอดเอมโบรเซียสงูขึน้หลงัจากฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมและมิถนุายนคาดว่าอาจ

เน่ืองมาจากปริมาณไม้ซึง่เป็นอาหารและวสัดสุร้างรังท่ีมีเพิ่มขึน้อย่างมาก เน่ืองจากในเดือนมีนาคมมีฝน

ตกมากและมีลมกระโชกทําให้ก่ิงไม้ขนาดเล็กและขนาดกลางหักลงสู่พืน้ป่ารวมทัง้มีต้นไม้โค่นล้มทัง้ต้น

จํานวนมาก  

รูปแบบการเปล่ียนแปลงระดบัประชากรของมอดเอมโบรเซียเผ่าพนัธุ์ Xyleborini ในพืน้ท่ีป่าดิบชืน้

มีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสุทธ์ิ และสุรไกร (2554a,b,c) ในพืน้ท่ี

เกษตรกรรมท่ีมีไม้ผลเป็นเป็นพืชหลกั Beaver และ Löyttyniemi (1991) ในพืน้ท่ีป่า savanna (Zambia) 

และ Flechtmann และคณะ (2001) ในสวนป่าสนและสวนป่ายคูาลิปตสั ท่ีมีรูปแบบท่ีแน่นอนและมี

ช่วงเวลาท่ีระดบัประชากรสงูสดุและต่ําสดุชดัเจนเปล่ียนแปลงตามฤดกูาล แต่แตกต่างจากงานวิจยัของ 

Hulcr และคณะ (2008a) ในพืน้ท่ีป่าดิบเขาและป่าเต็งรัง (ดอยสเุทพ เชียงใหม่) ท่ีมีรูปแบบไม่ชดัเจน 

อย่างไรก็ตามในพืน้ท่ีป่าดิบชืน้มีช่วงเวลาท่ีระดบัประชากรสงูสดุอยู่ในช่วงฤดแูล้ง หรือช่วงกลางฤดฝูนเม่ือ

ปริมาณนํา้ฝนลดลงแตกตา่งจากพืน้ท่ีเกษตรกรรมและพืน้ท่ีป่า savanna ท่ีระดบัประชากรสงูสดุในช่วง

กลางและปลายฤดูฝน ปัจจยัท่ีคาดว่ามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงระดบัประชากรของมอดเอมโบรเซีย 

กลุ่มดงักล่าวได้แก่ลกัษณะของสงัคมพืช (Reed and Muzika, 2010) และการเปล่ียนแปลงลกัษณะ

ภมูิอากาศใต้เรือนยอด (Under-canopy microclimate) ในแตล่ะสงัคมพืช (Sittichaya et al., 2011) โดย

ในพืน้ท่ีเกษตรกรรม (สวนไม้ผล) สวนป่าและป่า savanna การเปลี่ยนแปลงลกัษณะภมูิอากาศภายใน

สงัคมพืชดงักล่าวมีความแตกต่างระหว่างฤดกูาลอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพอากาศภายนอก

สงัคมพืช (Sittichaya et al., 2011) ทําให้ปัจจยัภมูิอากาศมีอิทธิพลโดยตรงต่อระดบัประชากรของมอด 
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ถึงแม้วา่การเปล่ียนแปลงของอณุหภมูิในพืน้ท่ีศกึษาจะขึน้ลงอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมตอ่การ

เจริญเตบิโตของมอดกลุม่ดงักลา่ว อยา่งไรก็ตามผลการศกึษาของ Walgama และ Zalucki (2007) พบวา่

ระดบัอณุหภมูิท่ีเหมาะสมท่ีสดุตอ่การเจริญเตบิโตของมอดเอมโบรเซียชนิด Euwallacia fornicatus 

(Eichhoff) เฉล่ียทกุระยะการณ์เจริญเตบิโตอยูท่ี่ 30 องศาเซลเซยีส ถงึแม้วา่การศกึษาชีววทิยาของมอด

เอมโบรเซียท่ีพบในพืน้ท่ีศกึษาสว่นใหญ่ยงัมีน้อย อยา่งไรก็ตามผลการศกึษาของ Walgama และ Zalucki 

(2007) แสดงให้เห็นวา่อณุหภมูิในพืน้ท่ีศกึษายงัไมใ่ช่อณุหภมูิท่ีเหมาะสมท่ีสดุตอ่การเจริญเตบิโตของมอด

เอมโบรเซียบางกลุม่ ดงันัน้การเปล่ียนแปลงระดบัอณุหภมูิท่ีตา่งกนั 1-4 องศาในแตล่ะช่วงเวลาในรอบปี
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ภาพที่ 13 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภมูิอากาศได้แก่ ปริมาณนํา้ฝน (มม) อณุหภมูิ (˚C) และ ความชืน้

สมัพทัธ์ (%) ภายใต้เรือนยอดกบัระดบัประชากรรวมรายเดือนของมอด xyleborin ambrosia beetles ใน

พืน้ท่ีป่าดบิชืน้ อทุยานแห่งชาตเิขาหลวง 
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6.4 ประสิทธิภาพของชนิดและรูปแบบการวางกับดักต่อการศึกษาความหลากหลายและติดตาม
ประชากรของมอดเอมโบรเซียเผ่าพันธ์ุ Xyleborini 

 

6.4.1 เปรียบเทยีบประสิทธิภาพระหว่างกับดกั eBT และ ePT   

ผลการศกึษาพบว่ากบัดกัชนิด ePT (ethanol baited Panel-trap) ซึง่มีขนาดใหญ่กว่าดกัจบัมอด

เอมโบรเซียเผา่พนัธุ์ Xyleborini ได้มากกว่ากบัดกัแบบ eBT (ethanol baited Bottles-trap) ทัง้จํานวนชนิด

และจํานวน(ตวั)ทัง้หมด และผลการศึกษาดงักล่าวแสดงให้เห็นว่ากับดกัชนิด ePT นีมี้ประสิทธิภาพใน

การศึกษาความหลากหลายและติดตามประชากรมอดเอมโบรเซียได้ดีกว่ากับดกัอีก eBT  ผลการเก็บ

ตวัอย่าง กบัดกั ePT จํานวน 5 กบัดกัระยะเวลาในการศกึษา 16 เดือนพบแมลงทัง้หมด 3,382 ตวั จําแนก

ได้เป็น 55 ชนิด ในขณะท่ีกบัดกัแบบ eBT ดกัจบัแมลงได้ทัง้หมด 1,745 ตวัจําแนกเป็น 51 ชนิด  คา่เฉลี่ย

จํานวนมอด/เดือนในกบัดกัชนิด ePT มีคา่เท่ากบั (±SE) 55.44±11.70 ตวั/กบัดกั/เดือน สงูกวา่คา่เฉลี่ยของ

กบัดกัชนิด eBT ท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 28.61±9.23 ตวั/กบัดกั/เดือน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (F=0.032, 

df=119.97, p=0.001) 

จํานวนชนิดท่ีพบจากการศกึษาต่อระยะเวลาท่ีใช้ในการศกึษา (species accumulation curve) 

คํานวณโดย Mao Tau-function จากผลการเก็บตวัอย่างด้วยกบัดกัชนิด ePT มีคา่สงูกว่ากบัดกัชนิด eBT 

เล็กน้อยตลอดระยะเวลาศกึษา (ภาพท่ี 14A) และกราฟจํานวนชนิดท่ีพบของกบัดกัชนิด ePT มีแนวโน้ม

พฒันาเขาสูร่ะดบัคงท่ี (Asymptotic point) (จดุท่ีแสดงว่าจํานวนชนิดท่ีสํารวจพบมีคา่เท่ากบัหรือใกล้เคียง

กบัจํานวนชนิดท่ีมีในพืน้ท่ีศกึษา และจํานวนการสุม่ตวัอย่างไม่น้อยเกินไป (under-sampling)) มากกว่า

กราฟของกบัดกัชนิด eBT ผลการศกึษาดงักลา่วสอดคล้องกบัจํานวนชนิด และจํานวนมอด(ตวั)ทัง้หมดท่ี

กบัดกัแตล่ะชนิดจบัได้ในข้างต้นท่ีแสดงให้เห็นวา่กบัดกัชนิด ePT มีประสทิธิภาพสงูกวา่กบัดกัชนิด eBT  

อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณากราฟ species accumulation curve ในภาพท่ี 14A จะพบว่ากราฟ

จํานวนชนิด (species) ท่ีสํารวจพบจากกบัดกัทัง้สองชนิดมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง ยงัไม่เข้าสูร่ะดบั

คงท่ีแสดงให้เห็นว่าจํานวนชนิดท่ีสํารวจได้มีค่าน้อยกว่าชนิดท่ีคาดว่ามีอยู่จริงในพืน้ท่ีศกึษาค่อนข้างมาก 

และการเก็บตวัอย่างโดยใช้กบัดกัเพียง 5 กบัดกัของแต่ละชนิดนัน้น้อยเกินไป ผลการศกึษาจํานวนชนิดท่ี

พบจากการสํารวจ 51 ชนิดจากกบัดกัแบบ eBT และ 55 จากกบัดกัแบบ ePT มีค่าน้อยกว่าจํานวนชนิดท่ี

คาดว่าจะพบในพืน้ท่ีศึกษา สอดคล้องกับจํานวนชนิดท่ีพบจากการศึกษาในครัง้นีท้ัง้หมดจากกับดกัทุก

ชนิดและรูปแบบการวางกับดกัทัง้สองรูปแบบท่ีระดบั 81 ชนิดจากการสํารวจและ 88-89 ชนิดจากการ

คํานวณ 
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ผลจากศกึษาโดยใช้กบัดกั ePT พบมอดเอมโบรเซียเผา่พนัธุ์ Xyleborini การสํารวจ 55 ชนิดเมือนํา

ผลการศึกษาดังกล่าวไปคํานวณจํานวนชนิดท่ีคาดว่าจะพบทัง้หมดในพืน้ท่ีศึกษา (total species 

richness) ได้จํานวนชนิดทัง้หมดจากการคํานวณด้วย Chao1- และ Chao2-estimators (±95% CI) 

เท่ากบั 60.63± 56.32-79.06 ชนิด และ 65.18± 58.09-88.55 ชนิดตามลําดบั ในขณะท่ีกบัดกัชนิด eBT 

พบจํานวนชนิดจากการสํารวจทัง้หมด 51 ชนิด และจํานวนชนิดทัง้หมดจากการคํานวณด้วย Chao1- และ 

Chao2-estimators (±95% CI) เท่ากบั 68.5±56.12-110.84 ตวั และ 76.33± 59.41-127.33 ชนิด

ตามลําดบั (ภาพท่ี 14B,C) เม่ือพิจารณาผลท่ีได้จากการคํานวณและแนวโน้มของกราฟในภาพท่ี 14B และ 

14C จะพบว่ากับดกัทัง้สองชนิดและจํานวนกับดกัท่ีใช้จํานวน 5กับดกั มีข้อเสียท่ีแตกต่างกัน โดยกบัดกั

ชนิด ePT สามารถดกัจบัมอดได้จํานวนชนิดมากกว่ากบัดกั eBT และให้ผลลพัธ์จํานวนชนิดท่ีเพิ่มขึน้แม้

ในช่วงท่ีระดบัประชากรของมอดอยู่ในระดบัต่ํา (ช่วงเดือนท่ี 5-14) (พิจารณากราฟการเปล่ียนแปลงระดบั

ประชากรในภาพท่ี 12 ประกอบ)  และจํานวนชนิดท่ีจบัได้เพิ่มเตมิในช่วงเดือนท่ี 15-16 ซึง่มีระดบัประชากร

สงูเพิ่มขึน้ไม่มากนกัแสดงให้เห็นว่าจํานวนชนิดท่ีพบทัง้หมดจากการศกึษาโดยใช้กบัดกัชนิดนีส้ามารถดกั

จับแมลงเกือบทุกชนิดได้ตัง้แต่การศึกษาในช่วงท่ีระดับประชากรสูงครัง้แรกเดือนท่ี 3-5 ของการเก็บ

ตวัอย่าง (เมษายน-มิถนุายน 2553) และในช่วงท่ีระดบัประชากรต่ําช่วงเดือนท่ี 5-13 ผลการเก็บตวัอย่าง

ดงักล่าวทําให้ค่าแนวโน้มจํานวนชนิดท่ีคาดว่าจะพบในพืน้ท่ีศึกษาจากการคํานวณไม่สูงเกินจริงจนส่ง

สญัญาณสูก่ารสรุปท่ีผิดพลาดได้อย่างในกรณีผลการคํานวณจากกบัดกั eBT ในภาพท่ี 14C ดงัท่ีจะกลา่ว

ตอ่ไป อย่างไรก็ตามในการศกึษาความหลากหลายทางชนิดของมอด xyleborin ambrosia beetles ในป่า

ดบิชืน้ในพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาตเิขาหลวงโดยใช้กบัดกั ePT จํานวน 5 กบัดกัระยะเวลาในการศกึษา 16 เดือน 

พบจํานวนชนิดของมอดน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น (under sampling/under estimate) ทัง้จํานวนชนิดจากการ

สํารวจจริงและจากการคํานวณ (55 ชนิดจากการสํารวจ และ 61- 65 ชนิดจากคํานวณ)  เม่ือเปรียบเทียบ

กบัจํานวนมอดในกลุ่มนีท่ี้พบทัง้หมดจากการศกึษาในครัง้นี ้จํานวน 74 ชนิด (88-89 ±83-109 ชนิด จาก

การคํานวณ) นอกจากนีแ้นวโน้มเส้นกราฟจํานวนชนิดท่ีคาดว่าจะพบในพืน้ท่ีศกึษาจากการคํานวณ (ภาพ 

14B) ยงัมีแนวโน้มเข้าสูร่ะดบัคงท่ีแสดงให้เห็นวา่จํานวนชนิดท่ีพบและคํานวณได้จากการสํารวจด้วยกบัดกั

ชนิดนีมี้แนวโน้มใกล้เคียงกบัชนิดท่ีมีอยู่จริงในพืน้ท่ีศกึษา ซึง่เป็นการส่งสญัญาณท่ีผิดอย่างยิ่ง เน่ืองจาก

ชนิดท่ีพบจริงทัง้หมดจากการศกึษาครัง้นีจ้ากกบัดกัทัง้หมดและจากการคํานวณจากฐานการเก็บตวัอย่างท่ี

ครอบคลมุมากกวา่มีจํานวนชนิดสงูกวา่คอ่นข้างมาก   
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ภาพที่ 14 Species accumulation curve และ total species richness ของมอด xyleborin ambrosia 

beetles ผลจากการเปรียบเทียบชนิดกบัดกั:  A จํานวนชนิดของมอดเอมโบรเซียกลุม่ดงักลา่วท่ีพบในพืน้ท่ี

ศกึษาตอ่ระยะเวลาท่ีใช้ในการศกึษา คํานวณจํานวนชนิดท่ีพบด้วย Mao Tau-function (Colwell, 2005), 

B และ C จํานวนชนิดทัง้หมดในพืน้ท่ีศึกษาจากการสํารวจ และจากกการคํานวณด้วย Chao1-และ 

Chao2-estimators, B กบัดกัชนิด ePT และ C กบัดกัชนิด eBT  
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ในขณะท่ีกบัดกั ePT พบจํานวนชนิดต่ํากว่าชนิดท่ีพบทัง้หมดในการศกึษาในครัง้นี ้และให้ข้อมลู

จํานวนชนิดท่ีคาดว่าจะพบจากการคํานวณน้อยกว่าจํานวนชนิดท่ีพบจริง และส่งสัญญาณไปในทาง 

under-estimate  ในทางตรงกนัข้ามการศกึษาความหลากหลายของมอดเอมโบรเซียกลุ่มดงักล่าวโดยใช้

กบัดกัชนิด eBT ถึงแม้ว่าจํานวนชนิดท่ีพบจากการสํารวจจริง 51 ชนิดจะน้อยกว่าชนิดท่ีพบทัง้หมดจาก

การศกึษาโดยรวมและจากกบัดกัชนิด ePT (55 ชนิด) แต่จํานวนชนิดทัง้หมดท่ีคาดว่าจะพบจากการ

คํานวณ  68.5- 76.33 ชนิด มีคา่ใกล้เคียงกบัจํานวนชนิดท่ีพบจากการสํารวจทัง้หมดในครัง้นี ้(81 ชนิด)

มากกวา่ผลจากกบัดกัชนิด ePT  อยา่งไรก็ตามจํานวนชนิดจากการคํานวณมีคา่±95% CI (สงูสดุ) 110.84-

127.33 ชนิด ค่าดังกล่าวค่อนข้างสูงกว่าความเป็นจริงค่อนข้างมาก ผลลพัธ์จากการคํานวณท่ีสูงมาก

ดงักล่าวเกิดจากการดกัจบัมอดชนิดท่ีไม่เคยจบัได้มาก่อนในตอนท้ายของการเก็บตวัอย่าง (ภาพท่ี 14C) 

ลกัษณะของข้อมลูดงักลา่วแสดงให้เห็นข้อด้อยของกบัดกัชนิด eBT 2 ประการด้วยกนั ได้แก่ ประการแรก 

การเก็บตวัอย่างโดยใช้กบัดกัชนิดนี ้5 กบัดกั ระยะเวลาศกึษา 16 เดือน เป็นการเก็บตวัอย่างท่ีน้อยเกินไป 

(under sampling) และให้จํานวนชนิดท่ีคาดว่าจะพบในพืน้ท่ีศกึษาจากการคํานวณท่ีสงูเกินจริง (over 

estimate) และข้อท่ีสองกับดกัชนิดนีมี้ประสิทธิภาพ น้อยกว่ากับดกัชนิด ePT เม่ือใช้ศึกษาความ

หลากหลายและติดตามประชากรของมอดเอมโบรเซียในช่วงท่ีระดบัประชากรอยู่ในระดบัต่ํา (เดือนท่ี 4-13 

ของการเก็บตวัอย่าง) โดยสงัเกตจากกราฟจํานวนชนิดท่ีพบจริงจากการสํารวจ (observation species 

richness) และท่ีคาดว่าจะพบทัง้หมด (Chao1, Chao2) ในภาพท่ี 14C ท่ีเพิ่มขึน้แบบก้าวกระโดดในช่วง

ปลายของการเก็บตวัอย่างซึง้เป็นช่วงท่ีระดบัปะชากรอยู่ในระดบัสูงมาก (ดูภาพท่ี12 การเปลี่ยนระดบั

ประชากรประกอบ)  มอดสว่นใหญ่ถกูจบัได้ในช่วงท่ีระดบัประชากรสงูในช่วงต้นและปลายการเก็บตวัอย่าง 

(เดือนท่ี 2-4 และ เดือนท่ี15-16) ในขณะท่ีในช่วงท่ีระดบัประชากรตํ่าพบจํานวนชนิดมอดเพิ่มเติมน้อยมาก 

ส่งผลให้การคํานวณชนิดท่ีคาดว่าจะพบมีค่าสูงเกินจริงมาก ถึงแม้จํานวนชนิดของมอด xyleborin 

ambrosia beetles ท่ีคาดวา่จะพบในพืน้ท่ีศกึษาอาจมีสงูถึง 150-180 ชนิดอย่างไรก็ตามจากผลการศกึษา

ท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการศกึษาความหลากหลายทางชนิดของมอดเอมโบรเซียจําเป็นต้องใช้วิธีในการ

สุม่เก็บตวัอยา่งหลายๆ วิธีร่วมกนั เช่นใช้ Flight interception trap, pan trap และการเก็บตวัอย่างโดยตรง  

เพ่ือให้สามารถพบชนิดของมอดในพืน้ท่ีศกึษานัน้ๆ ให้มากท่ีสดุ (วิสทุธ์ิ และสรุไกร, 2554c; Sittichaya et 

al., 2011; Beaver, ตดิตอ่สว่นตวั) ในการศกึษาแมลงในกลุม่นี ้ไมส่ามารถใช้กบัดกัท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นสาร

ดงึดดูได้เพียงอย่างเดียว เน่ืองจากแอลกอฮอล์ไม่สามารถดงึดดูมอดเอมโบรเซียได้ทกุกลุม่ ยกตวัอย่างเช่น 

มอดในสกลุ Microperus, Coptodryas, Immanus บางชนิดในสกลุ Xylosandrus ถึงแม้ว่ามอดเหลา่นีจ้ะ
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6.4.2 เปรียบเทยีบประสิทธิภาพระหว่างรูปแบบการวางกับดกัแบบชิด และแบบห่าง  

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการวางกบัดกัโดยใช้กบัดกั eBT วางใน 2 รูปแบบด้วยกนั

ได้แก่แบบชิด (densely trap setting) ระยะห่างระหว่างกบัดกั 10 เมตรจํานวน 10 กบัดกั  และแบบห่าง 

(distantly trap setting) ระยะห่างระหว่างกบัดกั 100 เมตร  จํานวน 10 กบัดกั เพ่ือใช้ในการศกึษาความ

หลากหลายและติดตามประชากรของมอดเอมโบรเซียเผ่าพนัธุ์ Xyleborini ผลการศกึษาพบว่าการวางกบั

ดกัแบบชิดมีประสิทธิภาพดีกว่าการวางกบัดกัแบบห่างเล็กน้อย โดยการวางกบัดกัแบบชิดพบจํานวนมอด

เอมโบรเซีย กลุม่ดงักลา่วทัง้สิน้ 4,278 ตวั จําแนกเป็น 69 ชนิด และมีคา่เฉลี่ยจํานวนมอดท่ีดกัได้ตอ่กบัดกั

ต่อเดือน (±SE) เท่ากับ 30.13±3.39 ตวั/กับดกั/เดือน ในขณะท่ีการวางกับดกัแบบห่างพบมอดจํานวน

ทัง้สิน้ 3,852 ตวั จําแนกเป็น 64 ชนิด มีค่าเฉล่ียจํานวนมอดท่ีดกัได้ต่อกบัดกัต่อเดือนเท่ากบั 27.13±4.39 

ตวั/กบัดกั/เดือน น้อยกว่าการวางกบัดกัแบบชิดเล็กน้อยและไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิต ิ

(F=0.413, df=282, p=0.584)  

กราฟ species accumulation curve (ภาพท่ี 15A)  ของการวางกบัดกัทัง้สองรูปแบบมีแนวโน้ม

จํานวนชนิดเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองเม่ือใช้ระยะเวลาในการศกึษามากขึน้ (ไมมี่แนวโน้มเข้าสูร่ะดบัคงท่ี) แสดง

ให้เห็นวา่การเก็บตวัอย่างด้วยกบัดกัดงักลา่วจํานวน 10 กบัดกั ทัง้สองรูปแบบการวางกบัดกัยงัน้อยเกินไป 

(under sampling) อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบการวางกบัดกัจะพบว่าการวางกบัดกั

แบบชิดจะมีประสิทธิภาพในการศกึษาความหลากหลายทางชนิดได้ดีกว่าเล็กน้อย โดยสงัเกตได้จากกราฟ

จํานวนชนิดตอ่ระยะเวลาในการสํารวจท่ีมีคา่สงูกวา่และมีแนวโน้มเข้าสูร่ะดบัคงท่ีมากกวา่    

จํานวนชนิดท่ีคาดว่าจะพบทัง้หมดในพืน้ท่ีศกึษา (total species richness) คํานวณด้วย Chao1- 

และ Chao2-estimators (±95% CI) จากการวางกบัดกัแบบชิดมีคา่เท่ากบั 99.6± 78.50-167.60 ชนิด 

และ 89.04± 75.57-130.08 ชนิดตามลําดบั ในขณะท่ีการวางกบัดกัแบบห่างพบจํานวนชนิดทัง้หมดจาก

การคํานวณด้วย Chao1- และ Chao2-estimators (±95% CI) เท่ากบั 92.5±73.18-152.45 ชนิด และ 

100.96±77.10-168.33 ชนิดตามลําดบั (ภาพท่ี 15B,C) ผลจากการคํานวณแสดงให้เห็นว่าจํานวนชนิด

ทัง้หมดท่ีคากวา่จะพบในพืน้ท่ีศกึษามีคอ่นข้างสงูมาก (under sampling/over estimate)  เม่ือเปรียบเทียบ

กบัชนิดท่ีพบทัง้หมดจากการศึกษาครัง้นีโ้ดยรวม (81ชนิด) รวมทัง้ประมาณการจํานวนชนิดของมอดใน

กลุ่มนีใ้นพืน้ท่ีดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น และเส้นกราฟจํานวนชนิดทัง้หมดยงัมีแนวโน้มสงูขึน้ซึ่งเป็น

การส่งสัญญาณท่ีผิดค่อนข้างมากทัง้การวางกับดักแบบชิดและแบบห่าง อย่างไรก็ตามหากพิจารณา

เปรียบเทียบระหว่างรูปแบบการวางกบัดกัเพียงอย่างเดียว พบวา่การวางกบัดกัแบบชิดจะให้ข้อมลูท่ีดีกว่า

ทัง้จากจํานวนชนิดท่ีพบจริงจากการสํารวจและจากการคํานวณเน่ืองจากเส้นกราฟจํานวนชนิดทัง้หมดจาก
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ภาพที่ 15 Species accumulation curve และ Total species richness ของมอด xyleborin ambrosia 

beetles ข้อมลูจากการเปรียบเทียบรูปแบบการวางกบัดกัแบบชิด (ระยะห่างระหว่างกบัดกั 10 เมตร) และ

แบบห่าง (100 เมตร):  A จํานวนชนิดของมอดเอมโบรเซียกลุม่ดงักลา่วท่ีพบในพืน้ท่ีศกึษาตอ่ระยะเวลาท่ี

ใช้ในการศกึษา คํานวณจํานวนชนิดท่ีพบด้วย Mao Tau-function (Colwell, 2005), B และ C จํานวนชนิด

ทัง้หมดในพืน้ท่ีศกึษาจากการสํารวจ และจากกการคํานวณด้วย Chao1-และ Chao2-estimators, B การ

วางกบัดกัแบบชิด (densely trap setting) และ C การวางกบัดกัแบบห่าง (distantly trap setting)  
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7. สรุปผลการศกึษา 
 

การศึกษาความหลากหลายทางชนิดและการเปล่ียนแปลงระดับประชากรของมอดเผ่าพันธุ์ 

Xyleborini ในพืน้ท่ีป่าดิบชืน้ พืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติเขาหลวง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยใช้กบัดกัชนิด 

ethanol baited traps พบมอดทัง้สิน้ จํานวน 12,063 ตวั จําแนกเป็น 26 สกลุ (Genera) 74 ชนิด น่าสนใจ

มากท่ีในพืน้ท่ีป่าสมบรูณ์อย่างป่าดิบชืน้มีรูปแบบขององค์ประกอบทางชนิด (species composition) ของ

สงัคมมอดในกลุม่นีมี้ลกัษณะใกล้เคียงกบัแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีความหลากหลายต่ําอยา่งพืน้ท่ีเกษตรกรรมท่ี

มีมอดชนิดเดน่เพียง 3-5 ชนิดเท่านัน้ ชนิดอ่ืนๆ ท่ีเหลือจดัเป็นชนิดท่ีพบน้อย ในพืน้ท่ีศกึษาพบมอดชนิดท่ี

พบมากและจดัเป็นชนิดเดน่ได้แก่  Arixyleborus rugosipes Hopkins (24.60%) Xyleborus perforans 

(Wollaston) (19.75%) Xylosandrus crassiusculus (Motschulsky) (14.90%) และ Leptoxyleborus 

concisus (Blandford) (12.19%) โดยมอดส่ีชนิดมีจํานวนรวมกนัคิดเป็น 71.43% (8,616 ตวั) ของมอดท่ี

พบทัง้หมด จํานวนชนิดของมอด xyleborine ambrosia beetles ในพืน้ท่ีศกึษาจํานวน 74 ชนิดจากการ

สํารวจ 80 (±95% CI: 75-98) ชนิด และ 80 (±95% CI: 76-95) ชนิดจากการคํานวณ) เม่ือรวมกบัจํานวน

มอดเอมโบรเซียในวงศ์ยอ่ย Platypodinae จํานวน 34 ชนิด และ มอดเปลือกไม้ (bark beetles) จํานวน 40 

ชนิดรวมพบมอดเปลือกไม้และเอมโบรเซีย (bark and ambrosia beetles) ในพืน้ท่ีศกึษาจํานวนทัง้สิน้ 148 

ชนิด โดยมอด xyleborin ambrosia beetles ท่ีพบมีคา่คอ่นข้างสงูเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการศกึษาใน

ภมูิภาค อย่างไรก็ตามผลการศกึษาดงักลา่วคาดว่ายงัน้อยกว่าจํานวนชนิดของมอดในกลุม่ดงักลา่วท่ีมีอยู่

จริงในพืน้ท่ีเน่ืองจากกบัดกัแอลกอฮอล์ไมส่ามารถดงึดดูและดกัจบัมอดเอมโบรเซียได้ทกุกลุม่  

การเปล่ียนแปลงระดบัประชากรของมอดเอมโบรเซียเผา่พนัธุ์ Xyleborini ในพืน้ท่ีป่าดบิชืน้ อทุยาน

แห่งชาตเิขาหลวงมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตามฤดกูาลและมีความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 

โดยมอดมีระดบัประชากรสูงสุดในฤดแูล้งช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม และเพิ่มขึน้เล็กน้อยใน

ระหว่างฤดูฝนเดือนกรกฎาคม-กันยายนเม่ือปริมาณนํา้ฝนลดลงระหว่างฤดู การเปลี่ยนแปลงระดับ

ประชากรของมอดกลุ่มดงักล่าวมีความสอดคล้องกบัปัจจยัสภาพภมูิอากาศโดยระดบัประชากรของมอด

สูงขึน้เม่ือระดับอุณหภูมิสูงขึน้และลดลงเม่ืออุณหภูมิลดลง ในทางตรงกันขามการเปล่ียนแปลงระดับ

ประชากรของแมลงกลุม่ดงักลา่วมีลกัษณะตรงกนัข้ามกบัความชืน้สมัพทัธ์ 

กบัดกัชนิด ethanol baited Panel-trap (ePT) มีประสิทธิภาพดีกว่ากบัดกัชนิด ethanol baited 

Bottle-trap (eBT) โดยกบัดกัชนิดดงักลา่วสามารถดกัแมลงได้มากว่าทัง้จํานวนชนิดและจํานวน (ตวั) ใน

แต่ละชนิด นอกจากนีก้ับดกัชนิดนีย้งัสามารถดกัจบัมอดได้ดีแม้ในช่วงท่ีระดบัประชากรของแมลงอยู่ใน

ระดบัต่ํา อย่างไรก็ตามกบัดกัชนิดนีค้อ่นข้างมีราคาแพงจากราคาของวสัด ุ(แผ่นอคลิลิก) และมีขนาดใหญ่

ยุง่ยากในการขนสง่และติดตัง้ วสัดมีุความคงทนน้อย การลดขนาดให้เล็กลง หรือใช้วสัดอ่ืุนมาทดแทนอาจ
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ในการศกึษาครัง้นีใ้ช้ระยะเวลาในการศกึษา 16 เดือน ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างกบั

ดกั 2 ชนิดโดยแตล่ะชนิดของกบัดกั ใช้กบัดกัจํานวน 5 กบัดกั (ในแตล่ะชนิด) และในการศกึษารูปแบบการ

วางกบัดกัใช้กบัดกั eBT จํานวน 10 กบัดกัตอ่รูปแบบการวาง ผลจาการเก็บตวัอยา่งทัง้หมดสามารถสรุปได้

พอสงัเขป ว่าการเก็บตวัอย่างทัง้สองกรณีเป็นแบบเก็บตวัอย่างน้อยเกินไป (under sampling) ใน

การศกึษาในอนาคตต้องใช้จํานวนกบัดกัเพิ่มขึน้ ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชนิดและรูปแบบการ

วางกบัดกัในครัง้นี ้ตอบคําถามได้คอ่นข้างจํากดั ทัง้จํานวนกบัดกัท่ีเหมาะสมในการศกึษา และรูปแบบการ

วางกบัดกัท่ีเหมาะสม  

นอกจากนีผ้ลการศกึษาทําให้ทราบวา่กบัดกัชนิดท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นสารดงึดดูมีความเหมาะสมใน

การศึกษาความหลากหลายทางชนิดของมอดเอมโบรเซียได้ดี โดยสามารถดกัมอดได้จํานวนชนิดท่ีสูง

พอสมควร แต่ต้องมีวิธีการอ่ืนๆ ประกอบเพ่ือรับประกันว่ามอดชนิดท่ีไม่สามารถดึงดูดด้วยแอลกอฮอล์    

จะได้รับการสํารวจ แตก่บัดกัชนิดนีมี้ความเหมาะสมน้อยในการศกึษาการเปล่ียนแปลงระดบัประชากรของ

มอดเอมโบรเซียในป่าดิบชืน้เน่ืองจากในช่วงท่ีมีความชืน้สมัพทัธ์สงู และอณุหภมูิต่ํา อตัราระเหยของสาร

ดงึดดูอาจลดลงดงันัน้จึงไม่สามารถมัน่ใจได้ว่าการลดลงของจํานวนมอดท่ีดกัได้เกิดจากระดบัประชากรท่ี

ลดลง หรือประสทิธิภาพของกบัดกัท่ีลดลง หรือร่วมกนัทัง้สองปัจจยั  
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ภาคผนวก 
 

มอด xyleborin ambrosia beetles ที่พบมากที่สุด 10 ชนิดแรกในพืน้ที่ศกึษาป่าดบิชืน้ อุทยาน
แห่งชาตเิขาหลวง จ. นครศรีธรรมราช  
 

 
Arixyleborus rugosipes Hopkins, dorsal and lateral view  

 
Xyleborus perforans (Wollaston), dorsal and lateral view 

 
Xylosandrus crassiusculus (Motschulsky), dorsal and lateral view 
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Leptoxyleborus concisus (Blandford), dorsal and lateral view 

Xylosandrus mancus (Blandford), dorsal and lateral view 

 
Xyleborus affinis Eichhoff, dorsal and lateral view 

 
Arixyleborus granulifer (Eggers), dorsal and lateral view 
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Microperus sp7, dorsal and lateral view 

 
Ambrosiodmus conspectus (Schedl), dorsal and lateral view 

 
Diuncus  adossuarius (Schedl), dorsal and lateral view 
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ตารางภาคผนวกที ่1 เปรียบเทียบอุณหภูมิและความชื้นสมัพทัธ์เฉลี่ยรายเดือนระหวา่งพื้นที่โล่ง (สถานีตรวจอากาศ) และ ใตเ้รือนยอดไมข้องพื้นที่ศึกษาป่าดิบชื้นของ
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 

ปัจจยัภูมิอากาศ พื้นที่ 
Jan-

10 

Feb-

10 

Mar-

10 

Apr-

10 

May-

10 

Jun-

10 

Jul-

10 

Aug-

10 

Sep-

10 

Oct-

10 

Nov-

10 

Dec-

10 

Jan-

11 

Feb-

11 

Mar-

11 

Apr-

11 
เฉลี่ย 

อุณหภูมิ (°C) 

สถานีตรวจอากาศ 
26.61 27.17 27.89 29.00 29.65 28.65 27.94 27.61 27.49 27.07 25.68 25.83 25.34 26.72 26.44 27.74 

27.43±1.1

8 

ใตเ้รือนยอด 
24.30 25.51 26.46 26.72 27.12 26.13 25.32 25.55 25.18 24.55 23.59 23.34 23.47 24.62 24.08 24.99 

25.11±1.1

0 

ความชื้นสมัพทัธ์ 
(%) 

สถานีตรวจอากาศ 
82.56 78.59 77.9 78.2 76.96 79.19 80.14 79.93 82.54 83.44 90.43 87.2 87.34 80.22 85.35 80.67 

81.70±3.7

3 

ใตเ้รือนยอด 
90.84 82.98 79.57 85.20 86.94 87.74 89.82 89.18 91.48 92.58 98.96 98.66 96.64 89.52 92.65 91.54 

90.26±4.9

6 
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