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บทคัดยอ
โครงการวิจยั และพัฒนาสวนผีเสื้อธรรมชาติ ในสวนสัตวเปดเขาเขียว มีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อเพิม่ จํานวนผีเสื้อในสวนผีเสื้อใหมีมากเทาที่จะทําได โดยคํานึงถึงการดูแลรักษาสภาพนิเวศให
เหมาะตอการอยูอาศัย และเพาะพันธุของผีเสื้อชนิดที่มอี ยูในสวนสัตว รวมทั้งการขยายพื้นที่ปลูก
พืชอาหาร และเพิ่มชนิดของอาหารเขามาในแหลงอาศัยอยูเสมอ เพื่อใหการพัฒนาสวนผีเสือ้ มี
ความยัง่ ยืน การวิจยั นี้มหี ลักการสําคัญอยู 4 ประการ คือ การศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อ
แมลงผสมเกสร และแมลงอืน่ ๆ ศึกษาวงจรชีวิต เทคนิคการเลี้ยงเพือ่ เพิ่มปริมาณ และพืชอาหาร
ของผีเสื้อ ปรับพื้นที่ในสวนผีเสื้อเพื่อใหเหมาะสมตอการอยูอาศัยและพฤติกรรมของผีเสื้อ รวมทั้ง
เพิ่มสิง่ ดึงดูดผีเสื้อและผูเขาชมสวนผีเสื้อ
การศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อ แมลงผสมเกสรในสวนผีเสื้อ และความหลากหลาย
ของแมลงที่ออกหากินในเวลากลางคืนในสวนพฤกษศาสตร เพื่อทราบสถานภาพของแมลง พบวา
มีผีเสื้อถึง 43 ชนิด และแมลงผสมเกสร 13 ชนิด คาดัชนีความหลากหลายระดับปานกลางคือ
2.2012-2.4420 และคาความสม่ําเสมอสูงคือ 0.6096-0.6763 นอกจากนี้ยังพบแมลงในกลุมดวง
ถึง 34 วงศ และผีเสื้อกลางคืนอีก 14 วงศ ทัง้ สองอันดับนี้มีความหลากหลายและความสม่าํ เสมอ
สูงโดยเฉพาะชวงฤดูฝน จะเห็นไดวา ทัง้ ผีเสื้อ แมลงผสมเกสร และแมลงที่รวบรวมจากกับดักแสง
ไฟ ซึ่งมีความหลากหลายระดับปานกลางถึงระดับสูง แตความสม่ําเสมอของแมลงทุกกลุม
คอนขางสูง ซึ่งชี้ใหเห็นวาการดูแลรักษาสภาพนิเวศและแหลงอาหารในสวนสัตวเปดเขาเขียวมี
ความสม่าํ เสมอและมีประสิทธิภาพ การศึกษาวงจรชีวติ ผีเสื้อ และพืชอาหารที่มีในสวนสัตวเปด
เขาเขียว สามารถเลี้ยงผีเสื้อชนิดสําคัญๆใหครบวงจรได 16 ชนิด โดยใชพืชอาหารทีม่ ีในสวนสัตว
ซึ่งประกอบดวยพืชอาหารของผีเสื้อทัง้ ระยะหนอนและตัวเต็มวัย 24 ชนิด พืชสมุนไพร 75 ชนิด ไม
ดอกไมประดับ 44 ชนิด และกลุมอื่นอีก 42 ชนิด รวม 185 ชนิด คาดวาถาทําการศึกษาตอไปจะ
พบจํานวนชนิดของพืชเพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ
ทําใหมนั่ ใจวาผีเสื้อทีอ่ ยูอาศัยในสวนสัตวมีโอกาสที่จะ
เจริญเติบโต และขยายพันธุอยางตอเนื่อง พืชไมปาที่ควรขยายพื้นทีป่ ลูก เพราะมีประชากรหนอน
จํานวนมากมาใชเปนอาหาร เชน ขันทองพยาบาท (Suregade multifloum Baill.) และโมกมัน
(Wrightia tomentosa Roem. et Schult.) เปนตน

การปรับพืน้ ทีใ่ นสวนผีเสื้อเพื่อใหเหมาะสมตอการอยูอาศัยและพฤติกรรมของผีเสื้อ และมี
รมเงาใหเดินชมสวนไดอยางมีความสุข ในพืน้ ที่ไดรับแสงแดด 5 - 6 ชัว่ โมงจะปลูกไมดอก
หลากหลายชนิดเพื่อดึงดูดผีเสื้อ ดานหลังสวนปลูกตนไมเปนกําแพงกันลม เพื่อลดการรบกวนจาก
แรงลมตอการบินของผีเสื้อ ดานทิศตะวันตกปลูกไมรมเงาขนาดใหญ เพิม่ สิ่งดึงดูดทั้งผีเสื้อและผู
เขาชม ในสวนผีเสื้อใชความชุมชืน้ จากแหลงน้ํา (น้าํ ตกจําลองอยูใ นระหวางดําเนินการ) และ
แหลงน้ําหวานจากผลไมหมัก สิ่งดึงดูดผูเขาชมเปนนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับผีเสื้อ แผนพับนํา
ชมสวน และมีการเลนเกมสเปนครั้งคราว การปรับสภาพสวนผีเสื้อธรรมชาติทาํ ใหบรรยากาศ
บริเวณสวนรมรื่นเปนที่สนใจตอผูมาเยี่ยมชม
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Research and Development of Natural Butterfly Garden in
Khao Kheow Open Zoo
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Abstract
This project aims to increase the butterfly population in Khao Kheow open zoo
by improving its environment such as habitat, food sources, and type of food plant. The
four main activities were studying butterfly diversity and other insects, life cycle, mass
rearing techniques and food plants of butterfly, habitat improvement and promoting site
attraction. Biodiversity of butterfly and other insects study to determine insect status
revealed that there were 43 butterfly species and 13 pollinator species. The diversity
index was 2.2012 - 2.4420 and evenness index was 0.6096 - 0.6763. There were also
34 families of nocturnal coleopteran and 14 families of moth. The diversity range from
middle to high and the high evenness indicated the ecology of the zoo was effectively
managed. Investigation on butterfly life cycle and food plant showed that there were 16
butterfly species which could complete their life cycle. There were 24 food plants for
larvae and butterfly, 75 herbal plants, 44 flora plants and 42 other plants. The increment
of plant could promote butterfly population and lead to sustainable development. The
landscape development such as new waterfall, more flower, fruit and other activities
could be attractive to butterfly and also the visitors.
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