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ลําดับ ชื่อไทย ช่ือวิทยาศาสตร ชื่อวงศ

104 ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา* Chilasa  clytia (Linnaeus) Papilionidae

105 ผีเสื้อหนอนจําป

ธรรมดา*

Graphium  agamemnon 

(Linnaeus)

Papilionidae

106 ผีเสื้อหางดาบธรรมดา* Graphium  antiphates  

itamputi (Butler) 

Papilionidae

107 ผีเสื้อหนอนจําปจุด

แยก*

Graphium  doson 

(C. & R. Felder)

Papilionidae

108 ผีเสื้อสะพายฟา* Graphium  sarpedon 
(Linnaeus)

Papilionidae

109 ผีเสื้อหางตุมจุดชมพู* Pachliopta  aristolochiae 
(Fabricius) 

Papilionidae

110 ผีเสื้อหนอนมะนาว* Papilio  demoleus (Linnaeus) papilionidae

111 ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง* Papilio  memnon (Linnaeus) Papilionidae

112 ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา* Papilio  polytes (Linnaeus) Papilionidae

113 ผีเสื้อมาลายใหญ* Paranticopsis  xenocles  
kephisos (Fruhstorfer)

Papilionidae

114 ผีเสื้อปกคางคาวพมา* Parides  zaleucus (Hewitson) Papilionidae

115 ผีเสื้อหางดาบใหญ* Pathysa  antiphates  itamputi 
(Butler)

Papilionidae

116 ผีเสื้อหางดาบลายจุด* Graphium nomius  (Esper) Papilionidae

117 ผีเสื้อถุงทองธรรมดา* Troides  aeacus (C.& R.Felder) Papilionidae

118 ผีเสื้อหนอนใบกุม
ธรรมดา

Appias  albino (Boisduval) Pieridae 

กลุมแมลงชวยผสมเกสร
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ลําดับ ชื่อไทย ช่ือวิทยาศาสตร ชื่อวงศ

119 ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Catopsilia  pomona (Fabricius) Pieridae

120 ผีเสื้อเหลืองสยามขอบ
ดํา

Cepora  nadina (Lucas) Pieridae

121 ผีเสื้อหนอนกาฝากใต

ปกแดง

Delias  pasithoe (Linnaeus) Pieridae

122 ผีเสื้อหนอนกลอยสีตาล Drina  donina (Hewitson) Pieridae

123 ผีเสื้อเณรภูเขา Eurema  simulatrix (Semper) Pieridae

124 ผีเสื้อขาวแคระ Leptosia  nina (Fabricius) Pieridae

125 ผีเสื้อหนอนกะหลําเล็ก Pieris  rapae (Linnaeus) Pieridae

126 ผีเสื้อ Pterothysanus  lalicilia (Walker) Pterothysanidae

127 ผีเสื้อปกกึ่งหุบดํา Abisara  fylla (Westwood) Riodinidae

128 มอธเหยี่ยวองุนเขมจาง Acosmeryx  anceus (Stoll) Sphingidae

129 ผีเสื้อเหยี่ยว Acosmeryx  sericeus (Walker) Sphingidae

130 ผีเสื้อเหยี่ยว Ambulyx  sericeipennis (Butler) Sphingidae

131 มอธไหมปาปกโคง Antheraea  frithi (Moore) Saturniidae

132 ผีเสื้อหนอนกระทอน Attacus  atlas (Linnaeus) Saturniidae

133 ผีเสื้อเหยี่ยว Clanis  phalaris (Cramer) Sphingidae

134 ผเีสื้อเหยี่ยว Clanis  titan (Rothschild & 

Jordan)

Sphingidae

135 ผีเสื้อเหยี่ยว Hippotion  rosetta (Swinhoe) Sphingidae

136 ผีเสื้อเหยี่ยว Marumba  juvencus 

(Rothschild & Jordan)

Sphingidae

137 ผีเสื้อเหยี่ยว Psilogramma  increta (Walker) Sphingidae

กลุมแมลงชวยผสมเกสร
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ

138 ผีเสื้อเหยี่ยว Parum  colligata (Walker) Sphingidae

139 ผีเสื้อเหยี่ยว Theretra  clotho Sphingidae

140 ผีเสื้อตาล Mycalesis sp. Satyridae

141 แมลงวันทอง Bactrocera  dorsalis (Hendel) Tephitidae

142 มอธมะไฟขีดขาว Cyclosia  papilionaris (Drury) Zygaenidae

* เปนแมลงและสัตวขาปลองท่ีหามนําเขาหรือสงออก

กลุมแมลงชวยผสมเกสร
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ

1 ตั๊กแตนหนวดส้ัน Ceracris  fasciata (Bruner) Acrididae

2 ตั๊กแตนขาลายขางแถบ Pternoscirta  caliginosa (Haan) Acrididae

3 ผึ้งหลวง Apis  dorsata (Fabricius) Apidae

4 ดวงเสือ Calochroa  bramani 

(Dokhtouroff)

Cicindellidae

5 ดวงเสือ Cicindela  aurulenta (Fabricius) Cicindellidae

6 จักจั่น Pomponia  intermedia (Spread) Cicadidae

7 ดวงดิ่ง Eretes sp. Dytiscidae

8 ดวงดีด Aphanobius sp. Elateridae

9 แมลงมัน Carebara  castanea (Smith) Formicidae

10 จิ้งหรีดทองแดง Gryllus  testaceus (Walker) Gryllidae

11 แมลงกระชอน Gryllotalpa  africana (Beauvois) Gryllotalpidae

12 ดวงคีมไรคี Serrognathus  reichei (Hope) Lucanidae

13 มวนวน Anisop sp. Notonectidae

14 ตั๊กแตนหนวดยาวเขียว

ใหญ

Holochlora  japonica (Bruner) Passalidae

15 ตั๊กแตนใบไม* Phyllium  bioculatum (G.R.Gray) Phyllidae

16 ดวงองุน Anomala  cupripes (Hope) Scarabaeidae

17 แมลงกินูน Anomala sp. Scarabaeidae

18 แมลงนูน Apogonia  expiditionis (Ritz) Scarabaeidae

19 แมลงนูน Apogonia sp. Scarabaeidae

20 แมลงนูน Microtrichia sp. Scarabaeidae

กลุมแมลงที่ใชเปนอาหาร
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ

21 ดวงกวางชน Xylotrupes  gideon 

(Guérin-Méneville)

Scarabaeidae

22 ปลวก Macrotermes  maesodensis 

(Hagen)

Termitedae

23 ตั๊กแตนแคระ Paratettix sp. Tetrigidae

24 ตั๊กแตนพุงพลุย Mecopoda  elongata (Linnaeus) Tettigoniidae

25 ตั๊กแตนใบโศก Pseudophyllus  titan 

(White) 

Tettigoniidae

* เปนแมลงและสัตวขาปลองที่หามนําเขาหรือสงออก

กลุมแมลงที่ใชเปนอาหาร
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ลําดับ ชื่อไทย ช่ือวิทยาศาสตร ชื่อวงศ

1 ดวงหนวดปมสีตาลไหม Aristobia  horridula (Hope) Cerambycidae

2 ดวงหนวดยาว Bandar  pascoei (Lansberge) Cerambycidae

3 ดวงหนวดยาวกํามะถัน Celosterna  pollinosa  sulphurea 

(Heller)

Cerambycidae

4 ดวงหนวดยาว Chlorophorus sp. Cerambycidae

5 ดวงหนวดยาว Coptops sp. Cerambycidae

6 ดวงหนวดยาว Cremnosterna  carrisima Cerambycidae

7 ดวงหนวดยาว Cyriopalus  wallacei (Pascoe) Cerambycidae

8 ดวงหนวดยาวลายทหาร Diastocera  wallichi  tonkinensis 

(Kriesche)

Cerambycidae

9 ดวงหนวดยาวออย Dorysthenes  buqueti (Guerin) Cerambycidae

10 ดวงหนวดยาว Hoplocerambyx  spinicornis 

(Newman)

Cerambycidae

11 ดวงหนวดยาว Megopis  marginalis (Fabricius) Cerambycidae

12 ดวงหนวดยาว Palimna  anulata (Paar) Cerambycidae

13 ดวงหนวดยาว Rhytidodera  mutabilis 

(Holzschuh)

Cerambycidae

14 ดวงหนวดยาว Sarmydus  antennatus (Pascoe) Cerambycidae

15 ดวงหนวดยาวพะยูง Threnetica  lacrymans (Thomson) Cerambycidae

16 ดวงหนวดยาวเปลือก

ไมดาง

Thylactus  simulans (Gahan) Cerambycidae

17 ดวงหนวดยาว Xoanodera  striata 
(Gressitt & Rodon)

Cerambycidae

กลุมแมลงศัตรูพืชปาไม
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ

18 ดวงกินใบ Platycoynus  mouhoti Chrysomelidae

19 ดวงกินใบ Clytra sp. Chrysomelidae

20 ดวงกินใบ Platycoynus  mouhoti Chrysomelidae

21 ดวงเตาขาโต Saga  femorata (Drury) Chrysomelidae

22 แมลงกินูน Epilachna  vigintioctopunctata 
(Fabricius)

Coccinellidae

23 ดวงงวง Episomus sp. Curculionidae

24 มวนจูจี้ Adrisa  magna (Ueler) Cydnidae

25 เพลี้ย Ancyra sp. Eurybrachidae

26 จักจั่นงวง Pyrops  candelaria (Linnaeus) Fulgoridae

27 เพลี้ย Philagra  fusiformis (Walker) Issidae

28 มวนแดงทองยาว Lohita  grandis (Gray) Largidae

29 ดวงคีมไรคี Serrognathus  reichei (Hope) Lucanidae

30 มวนลําไย Tessaratoma  javanica 

(Thunberg)

Pentatomidae

31 มวนแดงทองยาว Mecopoda  elongata (Linnaeus) Pyrrhocoridae

32 มวนแดง Melamphaus sp. Pyrrhocoridae

33 เพลี้ยกระโดดดํา Callitettix  versicolor Cercopidae

กลุมแมลงศัตรูพืชปาไม
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ

1 แมลงสาบเยอรมัน Blattella  germanica (Linnaeus) Blatellidae

2 แมลงแกลบ Hemithyrsocera  lateralis Blattellidae

3 แมลงสาบ Neostylopyga sp. Blattidae

4 แมลงสาบ Pycrrocelus  sicrinamensis 

(Linnaeus)

Blattidae

5 หิ่งหอยยักษ Lamprigera sp.  Lampyridae

6 ดวงเข้ียวสั้น Aceraius  gradis (Burmeister) Passalidae

7 มอดแปง Gonocephalum  bilineatum 

(Walker)

Tenebrionidae

8 มอดแปง Strongylium  drythrocephalum Tenebrionidae

9 ปลวก Globitermes  sulphureus 

(Haviland)

Termitedae

10 ปลวก Hospitalitermes  ataramensis 

(Prashad &Sen-Sarma)

Termitedae

11 ปลวก Nasutitermes sp. Termitedae

กลุมแมลงเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน
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ลําดับ ชื่อไทย ช่ือวิทยาศาสตร ชื่อวงศ

1 ตั๊กแตนหนวดสั้น Ceracris  fasciata (Bruner) Acrididae

2 แมลงปอนําตกไชเนนซีส Neurobasis  chinensis (Linnaeus) Calopterygidae

3 แมลงปอ Vestalis  gracilis (Rambur) Calopterygidae

4 แมลงปอนําตก Euphaea  masoni (Selys) Euphaeidae

5 แมลงปอ Euphaea  ochracea (Selys) Euphaeidae

6 มด Camponotus  leonardi (Emery) Formicidae

7 มด Oecophylla  smaragdina 

(Fabricius)

Formicidae

8 มดแดง Oecophylla  smaragdina 

(Fabricius)

Formicidae

9 มดหนามกระทิงดํา Polyrhachis  armata (Le Guillou) Formicidae

10 หิ่งหอย Luciola  circumdata (Motschulsky) Lampyridae

11 ดวงนํามันดําแถบขาว Epicauta  waterhousei 

(Haag-Rutenberg )

Meloidae

12 มวนพิฆาต Eocanthecona  furcellata (Wolff) Pentatomidae

13 ตอแมงมุม Anoplius sp. Pompilidae

14 มวนเพชฌฆาตคาดเหลือง Sycanus  collaris (Fabricius) Reduviidae

15 ดวงดิน Craspedophorus sp. Rhysodidae

16 ตอหมารา Sceliphron  javanum 
(Lepeletier) 

Sphecidae

17 ดวงกนกระดก Paederu  sfuscipes (Curtis) Staphylinidae

18 เหลือบ Haematopota  pachycera

(Bigot)

Tabanidae

กลุมแมลงตัวหําตัวเบียน
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ

19 เหลือบ Tabanus sp. Tabanidae

20 ตอกระดาษ Delta  petiolata (Fabricius) Vespidae

21 ตอหัวเสือ Provespa sp. Vespidae

22 ตอหัวเสือแถบใหญ Vespa  tropica (Fabricius) Vespidae

23 หิ่งหอย Luciola  circumdata (Motschulsky) Lampyridae

ลําดับ ชื่อไทย ช่ือวิทยาศาสตร ชื่อวงศ

1 ดวงดินขอบทองแดง Mouhotia  batesi (Lewis) Carabidae

2 ดวงกวางดาวหนามขาตรง Cheirotonus  parryi (Gray) Scarabaeidae

3 ผีเสื้อถุงทองปาสูง Troides  helena (Linnaeus) Papilionidae

กลุมแมลงตัวหําตัวเบียน

แมลงหายากและใกลสูญพันธุ
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 วงศ  Carabidae

Mouhotia batesi (Lewis)

ดวงดินขอบทองแดง

แมลงในปาแมคํามี

ลักษณะ  มีขนาดลําตัวยาว 8.0-10.0 เซนติเมตร และมีลักษณะสวยงาม สวนหัวแบนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 

พื้นอกมีสีดํามัน ขอบสีชมพู หรือทองแดง-เขียว ซึ่งเปนท่ีมาของช่ือดวงดินขอบชมพู ดวงชนิดนี้มีลักษณะ

พิเศษคือ ปกคูหนาเชื่อมเปนแผนเดียวกัน ไมสามารถแยกออกจากกันได พื้นปกมีลักษณะเปนรองตื้นๆ 

เรียงขนานกันเปนแถวยาวจากโคนปกถึงปลายปก
ถิ่นอาศัย  ปาเต็งรัง ปาสน ชอบเดินหากินตามพื้นดินและพื้นทราย พบชุกชุมในชวงเวลาใกลคํา หาก

ตกใจหรือถูกจับจะปลอยกล่ินฉุนออกมาเพ่ือใชปองกันตัว

ประโยชนของแมลง  ชวยยอยสลายเศษซากพืชใหเปนปุยไดรวดเร็วขึ้น
สถานภาพ  หายาก เปนแมลงอนุรักษฯ (ที่ระบุไววาหามจับ หามมีในครอบครอง)
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 วงศ  ScarabaeidaeCheirotonus parryi (Gray)

ดวงกวางดาวหนามขาตรง

ลักษณะ  ลําตัวมีขนาดลําตัว ตัวผู 4.8-7.1 เซนติเมตร (วัดจากปลายหัวถึงปลายทอง) 

ตัวเมีย 4.8-5.5 เซนติเมตร ตัวผู หัวและอกสีเขียววาว ผิวขรุขระ กลางอกบุม ขอบมีขนสีนําตาล

ยาวชัดเจน ขาทุกคูมีหนามและขนสีนําตาลสั้นๆ แตขาคูหนายาวลักษณะคลายเขากวางและไมมีขน   

พื้นปกสีนําตาลดํา มีจุดสีนําตาลกระจายท่ัวตัว ตัวเมีย หัวและอกสีเขียววาว ผิวขรุขระ กลางอกบุม 

ขาคูหนาไมยาวเหมือนตัวผูแตมีหนามสั้นๆ เหมือนขาคูอื่น และมีขนสีนําตาลส้ัน พื้นปกสีนําตาลดํา 

มีจุดสีนําตาลกระจายหนาแนนกวาตัวผู 
ถิ่นอาศัย  อาศัยอยูในที่สมบูรณในธรรมชาติ

ประโยชนของแมลง  ชวยยอยสลายเศษซากพืชใหเปนปุยไดรวดเร็วขึ้น
สถานภาพ  หายาก เปนแมลงอนุรักษฯ (ที่ระบุไววาหามจับ หามมีในครอบครอง)
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 วงศ  Papilionidae Troides helena (Linnaeus)

ผีเส้ือถุงทองปาสูง

ลักษณะ  เปนผีเสื้อที่มีขนาดใหญมีขนาดลําตัว ตัวผู 11.2-12.5 เซนติเมตร ปกหนายาว 6.6-7.6 

เซนติเมตร ตัวเมีย 12.3-15.0 เซนติเมตร ปกหนายาว 7.5-8.6 เซนติเมตร เพศผูมีปกหนายาวสีดําไมมี

ลวดลาย    หรือมีเกล็ดสีเทาเฉพาะรอบเสนปกและรอบเชลลปกเทานั้นสวนที่ปกหลังมีสีเหลืองทอง 

ที่ขอบปกมีรูปสามเหล่ียมสีดําเชนเดียวกับผีเส้ือถุงทองธรรมดา แตจะไมมีเกล็ดสีเทาบนสามเหลี่ยมที่

ขอบปกนอกจากนี้สามเหลี่ยมสีดําที่มุมปกมรีอยคอด สวนเพศเมียเหมือนผีเสื้อถุงทองธรรมดา ตางกัน

ที่จุดสามเหล่ียมที่ขอบปกหลังจะเชื่อมกับจุดสีดําที่อยูถัดเขาไป 
ถิ่นอาศัย  เปนผีเสื้อที่บินไดสูงระดับยอดไม มีเขตการแพรกระจายทั่วประเทศไทย 

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม
สถานภาพ  แมลงอนุรักษและผีเสื้อคุมครอง 
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 วงศ  Apidae
Apis dorsata (Fabricius)

ผึ้งหลวง

ลักษณะ  เปนผึ้งที่มีขนาดใหญที่สุดในผึ้ง 4 ชนิด มีลักษณะตัวใหญ ลําตัวยาวรีขนาดลําตัวยาว 
1.7-1.9 เซนติเมตร สวนอกกวาง 0.5 เซนติเมตร ความยาว 0.6-0.7 เซนติเมตร 

ถิ่นอาศัย  จะติดอยูใตกิ่งไม หนาผา โขดหิน หรือมุมตึกท่ีอยูสูงๆ เปนที่โลงแจงซึ่งจะมีรมเงาที่ไมรอน

เกินไป บางครั้งในที่เดียวกันอาจมีผึ้งเกาะรวมกันมากกวา 50 รัง   ประชากรสวนใหญจะอยูปกคลุมรัง

เพื่อทําหนาที่ปองกันรังรวงผ้ึงมีขนาดใหญ มีประชากรประมาณ 10,000-80,000 ตัวตอรัง เปนรวงชั้น

เดียว หรือรวงเดียว บางครั้งอาจมีความกวางถึง 2 เมตร ลักษณะรวงทั่วไปจะโคงรีเปนรูปครึ่งวงกลม
ประโยชนของแมลง  ตัวออนนํามาประกอบอาหาร และ ขี้ผึ้งนํามารักษาโรคริดสีดวงจมูก ในสวน

ของนําผ้ึงนํามารับประทาน เปนยา และชวยผสมเกสร
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 วงศ  Apidae
Trigona apicalis (Smith)

ชันโรง

ลักษณะ  ชันโรง เปนแมลงสังคมกลุมเดียวกับผึ้ง แตไมมีเหล็กไน ไมดุราย มีขนาดเล็กกวา

ผึ้งพันธุประมาณ 2 - 3 เทา ขนาดลําตัวยาวไมเกิน 1 เซนติเมตร อกกวางไมเกิน 0.25 

เซนติเมตร รังทําจากขี้ผึ้งผสมข้ีดินและยางไมขนาดหอยโขง หรือตะโหงกวัว จึงมักจะเรียกวา
ผึ้งหอยโขงหรือผึ้งตะโหงกวัว แตมีชื่ออื่นอีกมากมายแตกตางไปตามทองถิ่น เชน หูด ขี้ตังนี 

หรือ กินชัน, อีสานเรียก ขี้สูด
ถิ่นอาศัย  ชันโรงเปนแมลงที่ปรับตัวเกง มันอาศัยในรูอยูตามชอกหลืบ โพรงตนไม  พบแพรกระจาย
อยูทั่วทุกภาคของประเทศ    
ประโยชนของแมลง  ชวยในการผสมเกสรดอกไม
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 วงศ  Calopterygidae 

Neurobasis  chinensis (Linnaeus)

แมลงปอนําตกไชเนนซีส

ลักษณะ  ลําตัวยาว 7.4 เซนติเมตร ตัวสีเขียวเมทาลิก ปกบนใส ปกลางเทาเหลือบมวง

ลักษณะหนวดแบบเสนขน (Setaceous) ลักษณะขาเดิน (walking leg) ลักษณะปากแบบกัด

กิน (chewing type) ลักษณะปกคูหนาแบบ (membrane) เน้ือปกบางใสทั่วทั้งปก ลักษณะ 
ตาเดี่ยว มี 3 ตา ตารวม มี 2 ตา   

ถิ่นอาศัย  พบไดตามลําธารหรือแหลงนําธรรมชาติ  

ประโยชนของแมลง  บงชี้ความอุดมสมบูรณของแหลงนํา
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 วงศ  Cicadidae
Pomponia  intermedia

จักจั่น

ลักษณะ  ขนาดลําตัว ลําตัวยาว 8.0 เซนติเมตร สีนําตาลแดง แตมสีแดงบนปกติดกับตัว

ลักษณะหนวดแบบเสนขน (Setaceous) ลักษณะขาเดิน (walking leg) ลักษณะปากแบบ

เจาะดูด (piercing sucking type) ลักษณะปกคูหนาmembrane ลักษณะตา ตารวม
 มี 2 ตา  

ถิ่นอาศัย  พบไดทั่วไปในปาเบญจพรรณ

ประโยชนของแมลง  ใชเปนอาหาร นํามาทําเปนเมนูอาหารตางๆ เพราะแมลงเหลาน้ีมีทั้ง
โปรตีนและไขมันมาก  
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 วงศ  Geometridae
Dysphania militaris (Linnaeus) 

มอธทองเฉียงพราปา

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว ปกกางกวางประมาณ 3-4 เซนติเมตร หัว อก และทองสีเหลือง ทองมี

แถบสีนําเงินคาดขวางเปนปลองๆ ปกคูหนามีสีนําเงินเขมตั้งแตกลางปกไปจนถึงปลายปก และ
มีแตมสีขาวจางๆ กลางปกถึงโคนปกมีสีเหลือง มีแถบสีนําเงินบนสีเหลือง ปกคูหลังเหลือง และ
มีแถบสีนําเงิน 

ถิ่นอาศัย  ปาโปรง มักออกหากินตอนกลางวัน ชอบลงกินของเหลวตามกองมูลสัตว

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม
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 วงศ  Hesperiidae

Coladenia indrani uposathra 
(Fruhstorfer)

ผีเส้ือลายดางสามสี

hhra ra 

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 3.5-4 เซนติเมตร หัว อก และทองสีเหลืองสม ปกบน 
พื้นปกคูหนามีสีนําตาลดํา มีแตมสีขาวและสีเหลืองประปราย ปกคูหลังพื้นปกมีสีเหลืองสม มีแตม

สีดําทั่วทั้งปก ขอบปกดานขางมีสีดํา ปกลางคลายปกบน 

ถิ่นอาศัย  พบท่ัวไปในปาโปรง มักออกหากินตอนกลางวัน  

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม
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 วงศ  Lasiocampidae
Radhica  holoxantha (Grunberg)

ผีเสื้อหนอนชักใย

ลักษณะ  ปกกวาง 8.0 เซนติเมตร สีนําตาลแดง ลักษณะหนวดแบบฟนหวี (bipectinate)

ลักษณะขาแบบขาเดิน (walking leg) ลักษณะปากแบบดูดกิน (Siphoning type) ลักษณะ

ของปกคูหนาแบบ (membrane) เนื้อปกบางใสท่ัวทั้งปก ลักษณะตารวม มี 2 ตา  

ถิ่นอาศัย  พบชวงกลางคืนในปาเบญจพรรณ ที่เปนพื้นที่โลง  

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม  
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 วงศ  Lucanidae
Serrognathus reichei (Hope) 

ดวงคีมไรคี

ลักษณะ  ดวงคีมไรคี มีลักษณะลําตัวสีดํา ผิวมัน เขี้ยว หรือคีมที่ปากยื่นไปขางหนา 

โคงเขา ปกคอนขางมันวาว มีขนาดลําตัวประมาณ 3-4 เซนติเมตร   

ถิ่นอาศัย  ตัวเต็มวัยวางไขในขอนไมผุเหมือนดวงคีมทั่วไป

ประโยชนของแมลง  ชวยยอยสลายเศษซากพืชใหเปนปุยไดรวดเร็วขึ้น  
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 วงศ  Lycaenidae

Cheritra freja (Fabricius)

ผีเสื้อขาวหางริ้ว

))

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 3.8-4.2 เซนติเมตร ทั้งสองเพศคลายกัน มุมปลาย

ปกหลังของปกคูหลังยื่นยาว ปกบน พื้นปกสีมวง ปกลาง พื้นปกสีขาวครีมขอบปกคูหนามี

สีนําตาลออกเหลือง ขอบปกดานขางของปกท้ังสองคูมีเสนสีดํามุมปลายปกหลังของปกคู
หลังมีจุดสีดํา 

ถิ่นอาศัย  เปนผีเสื้อที่พบไดในปาไผ จากสวนของหางที่บางและยาว เม่ือลมพัดจะพลิ้ว

ไหวเหมือนขี้เถา ทําใหศัตรูหลงเขาใจผิด

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม
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 วงศ  Lycaenidae

Loxura atymnus (Fruhstorfer)

ผีเสื้อแสดหางยาว

ลักษณะ  มีขนาดลําตัวเล็ก ปกกางกวาง 3.5-4 เซนติเมตร ลักษณะเดนคือ สีพื้นปกและ

เนื้อสัมผัสสีสมดานคลายผิวมันเทศ แตเพราะบินได จึงเปนที่มาของชื่อ Common Yamfl y 

(มันเทศบินธรรมดา) มีหัวแหลมยื่นยาว ลักษณะเดนชัดคือ ปลายปกหลังของปกคูหลังยื่นยาว
คลายหาง ปกบน พื้นปกสีสมมุมปลายปกหลังของปกคูหนาสีดํา ปกลาง พื้นปกสีนําตาลออก
เหลืองคลายสีฝุน 

ถิ่นอาศัย  ปาเบญจพรรณ    า  

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไมหาร
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 วงศ  Lymantriidae

Lymantria sp.

ผีเสื้อกลางคืน

ลักษณะ  มีขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ หัว อก ทอง และปกบนสีขาว ปกลางมีสีสม

ขอบปกนําตาลดํา โคนปกและโคนขามีขนปกคลุมหนาแนน มีจุดและเสนสีดํากระจาย

อยูทั่วทั้งปก 

ถิ่นอาศัย  ปาดิบเขา ปาโปรง     า  
ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม

วงศ  Lymantriidae
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 วงศ  Notodontidae

Tarsolepis elephantorum (Banziger)

ผีเสื้อหนอนมังกรลําไย

ลักษณะ  มีขนาดลําตัวเรียวยาวสีนําตาล ปกกางกวาง 6-7 เซนติเมตร ปกบน
สีนําตาลบริเวณกลางปกมีแถบสีขาวสองแถบสวนปกดานลางสีนําตาลออนๆ 

หนวดแบบฟนหวี (pectinate) หนอนของผีเส้ือกลางคืนชนิดนี้มีสีสวย เคล่ือนไหว

ชา ชอบหอยหัวและชูหางลง

ถิ่นอาศัย  พบไดทั่วไปตอนกลางคืน 

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม
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 วงศ  Noctuidae

Erebus caprimulgus (Fabricius)

ผีเส้ือกลางคืน

ลักษณะ  ปกกางกวาง 9.1 เซนติเมตร ปกสีนําตาล ประดับดวยจุดสีดําที่ปกบนขางละ 1 ตา

ลักษณะหนวดแบบเสนดาย (fi liform) ลักษณะขาเดิน (walking leg) ลักษณะปากแบบดูดกิน 
(Siphoning type) ลักษณะปกคูหนาแบบ (membrane) เนื้อปกบางใสทั่วทั้งปก ลักษณะตา 
ตาเดี่ยว มี 2 ตา ตารวม มี 2 ตา 

ถิ่นอาศัย  พบชวงกลางคืนในปาเบญจพรรณ ที่เปนพื้นที่โลง  

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม  
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 วงศ  Nymphalidae  

Cethosia cyane euanthes (Frushstorfer)

ผีเส้ือกะทกรกธรรมดา

ลักษณะ  มีขนาดปานกลางคอนขางใหญ ปกกางกวาง  8.5-9.5 เซนติเมตร ลักษณะเดนคือ ปกเปน
ขอบหยักเวาตลอดแนวคลายผาลูกไม มีสีสันบนปกคลายลายเสือดาว จึงเปนที่มาของชื่อ Leopard 

Lacewing (ผาลูกไมลายเสือดาว) นั่นเอง มีลักษณะขอบปกหยักเวาตลอดขอบปกคูหนาและปกคูหลัง 
ปกบน เพศผูมีพื้นปกสีนําตาลสมเพศเมียมีพื้นปกสีนําตาลเทา ปกคูหนาตั้งแตกลางปกไปจนถึงมุมปก

ดานหนาเปนสีดํา มีแถบสีขาวพาดขวางเห็นเดนชัด ปกลาง สีพื้นปกคลายปกบน แตสีออนกวา มีเสน

ลายและจุดสีดําทั่วทั้งปก เพศเมียมีเหลืองออน ตั้งแตกลางปกลงมาจนถึงขอบปก
ถิ่นอาศัย  พบตามปาโปรงไหลเขา หรือบนภูเขาท่ีไมสูงมากนัก

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม
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 วงศ  Nymphalidae
Cethosia biblis (Drury)

ผีเสื้อกะทกรกแดง

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 6.5-9 เซนติเมตร ผีเส้ือทั้งเพศผูและเพศเมียมี
ลวดลายเหมือนกัน แตเพศเมียมีสีจางกวาผีเสื้อเพศผู ปกสีสมแดงขอบปกสีขาวที่ขอบปก
ดานทอง ขอบปกหลังมีลวดลายซิกแซกหยักเดียวกัน 

ถิ่นอาศัย  พบไดทั่วไปชอบตอมดอกไม แตบางครั้งพบลงเกาะพื้นทรายชื้นๆ

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม
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 วงศ  Nymphalidae

Cirrochroa  tyche  rotundata (Butler)

ผีเส้ือสีอิฐธรรมดา

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว 5.5-6.5 เซนติเมตร ผีเสื้อมีปกสีเหลืองเขม-นําตาลลวดลายสีนําตาล
เขม ขอบปกสีดําบางๆ ลวดลายซิกแซกขนานขอบปก มีจุดสีดําเล็กๆ ระหวางเสนปกดานทอง
ปกเปนสีนําตาล มีเสนลวดลายสีนําตาลแดงจากปกหนาถึงปกหลัง   

ถิ่นอาศัย  เปนผีเสื้อที่หางาย พบบริเวณริมนํา และชอบตอมดอกไมที่ขึ้นริมทางเดิน ที่มี
แสงแดดสองถึง

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม    
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 วงศ  Nymphalidae
Danaus chrysippus (Linnaeus)

ผีเส้ือหนอนใบรักธรรมดา

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 7-8 เซนติเมตร ผีเส้ือสีนําตาล-สม ขอบปกสีดําและมี
แถบสีขาว สวนปกหลัง มีจุดสีดํา 3-4 จุดกระจายรอบเชลลปก โดยผีเส้ือเพศเมียมี 3 จุด สวน

เพศผูมี 4 จุด 

ถิ่นอาศัย  พบไดทั่วไป อาศัยอยูตามทุงหญา โดยมากพบตอมดอกไม 

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม
าร
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 วงศ  Nymphalidae

Danaus genutia (Cramer)

ผีเส้ือหนอนใบรักลายเสือ

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 7.5-9.5 เซนติเมตร ผีเส้ือมีปกสีนําตาล-สม 
ลวดลายสีดําและขาวคลายกับลวดลายของเสือ ในผีเส้ือเพศผูมีเกล็ดเพศขนาดใหญเห็นชัด

เจนที่ปกหลัง 

ถิ่นอาศัย  เปนผีเสื้อที่หางายชอบตอมดอกไม  ลักษณะการบินของผีเส้ือจะบินรอน 
ผีเสื้อชนิดนี้มีพิษสะสมไว เนื่องจากในระยะตัวหนอนกินใบไมที่มีพิษ 

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม
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 วงศ  Nymphalidae

Euploea core (Cramer)

ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 7.5-8.5 เซนติเมตร ผีเส้ือจรกาหนอนย่ีโถที่พบใน

ประเทศไทยมี 3 ชนิดยอย คือ E.c.layardi และ E.c. graminifera ปกบนมีสีนําตาลไหม
เกือบดํา มุมปลายปกหนาสีนําตาลเกือบจาง กลางปกมีสีเหลือบนําเงิน ปกหลัง มีจุดสีขาว
ประเรียงกันตามแนวขอบปกดานขางและดานหลัง 2 แถว ปกลาง มีลักษณะคลายปกบน 
วงจรชีวิต ไข 4 วนั หนอน 9-22 วัน ดักแด 6-14 วัน 

ถิ่นอาศัย ตามปาโปรง ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ สวนดอกไม ชอบหากินตามพุมดอกไม 

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม
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 วงศ  Nymphalidae
Euripus  nyctelius (Doubleday)

ผีเส้ือปกเวาธรรมดา

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 5-7 เซนติเมตร ผีเส้ือมีปกสีนําตาลดํา ขอบปกเวา ผีเส้ือ

เพศผูมีลวดลายเปนจุด และเสนขีดสีขาวเลียนแบบผีเส้ือหนอนใบรัก สวนเพศเมียจะเลียน

แบบผีเสื้อจรกาดําขาว และจรกาหนอนย่ีโถ

ถิ่นอาศัย  เปนผีเสื้อที่หายาก มักพบบริเวณริมนํา

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม     
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 วงศ  Nymphalidae
Euthalia  monina  (Fabricius) 

ผีเสื้อบารอนมลายู

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว 5.0-8.0 เซนติเมตร ผีเสื้อเพศผูมีปลายปกหนาแหลมขอบปกเวาเล็ก

นอย ปกมีสีนําตาลเขมมีเกล็ดสีนําเงินท่ีปกหนาและปกหลังโดยเฉพาะขอบปก และปลายปก

หนา สวนเพศเมียมีปกสีนําตาล มีแถบ และจุดสีขาวบนปก

ถิ่นอาศัย  เปนผีเสื้อที่พบไดไมบอยนัก สวนใหญพบตอมพื้นดินชื้นหรือโปงสัตวปาในปาที่คอน
ขางชื้น

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม  
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 วงศ  Nymphalidae
Junonia hierta (Fabicius)

ผีเส้ือแพนซีเหลือง

ลักษณะ  มีขนาดเล็กปกกางกวาง 5-6 เซนติเมตร ลักษณะเดนคือ มีสีเหลืองเปนลวดลาย

บนปกเหมือนลายดอกแพนซี ซึ่งเปนท่ีมาของช่ือ Yellow Pansy (ดอกแพนซีสีเหลือง) ปก

บน สีเหลืองอมสมขอบปกสีดํา บริเวณโคนปกคูหลังมีแตมสีมวงอมฟาขนาดใหญ กลางพื้นปก
สีดํา เพศเมียมีจุดที่ปกคูหนา 1 จุด ที่ปกคูหลัง 2 จุด ปกลางพื้นปกสีนําตาลออน วงจรชีวิต ไข 
4-5 วัน หนอน 9-12 วัน ดักแด 6-8 วัน ตัวเต็มวัย 10-20 วัน 

ถิ่นอาศัย  เปนผีเสื้อที่พบในท่ีโลงตามชายปาหรือริมทางเดินในปาที่มีแสงแดดสองถึง

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม
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 วงศ  Nymphalidae
Junonia lemonias (Moore)

ผีเสื้อแพนซีสีตาล

ลักษณะ  มีขนาดเล็ก ปกกางกวาง 4.5-5.5 เซนติเมตร ลักษณะเดนคือ พื้นปกสีนําตาลไหม มี

แตมสีเหลืองประปราย จึงเปนที่มาของช่ือ Lemon Pansy (ดอกแพนซีสีเปลือกเลมอน) ปกบน 
สีนําตาลถึงสีนําตาลไหมขอบปกดานนอกของปกคูหนามีแถบสีเหลือง กลางปกคูหนามีแตมสี

เหลืองประปรายมีจุดวงกลมคลายดวงตาท่ีปกบนและปกลางรวมท้ังหมด 4 จุด ขอบปกลางยื่น
แหลมเล็กนอย ปกลาง พื้นปกสีนําตาลออนมีลวดลายจางๆ
ถิ่นอาศัย  เปนผีเสื้อที่หางาย พบไดตามชายปา สวนไมดอก โดยจะบินเตี้ยๆ และชอบตอม

ดอกไม
ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม

าร
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 วงศ  Nymphalidae

Kallima limborgii (Moore)

ผีเส้ือใบไมใหญมลายู

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 8.5 - 11 เซนติเมตร ปกบน พื้นปกทั้งหมดสีนําเงินอม

มวง มีสีสมแถบใหญพาดขวางกลางปกคูหนามีจุดขาวเล็กอยูขอบปกคูหนา และบริเวณกลางปก 
อยางละ 1 จุด ปกลาง สีนําตาล มีลายเสนกลางปกเลียนแบบใบไมแหง ถาไมสังเกตแทบจะมอง

ไมเห็น 
ถิ่นอาศัย  เปนผีเสื้อที่พบในที่โลงตามชายปาหรือริมทางเดินในปาที่มีแสงแดดสองถึง
ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม
สถานภาพ  เปนแมลงหามนําเขา หามสงออก
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 วงศ  Nymphalidae  

Lexias dirtea (Fabricius)

ผีเสื้ออาชดุคเล็ก

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 8-10.5 เซนติเมตร ผีเส้ือมีลักษณะเดนที่ปลายหนวด

สีดํา ในเพศผูมีสีนําตาลดํา ขอบปกหนาและหลังเปนสีเงินฟาที่ปกหลังผีเส้ือเพศเมียสีนําตาล 
จุดสีเหลืองกระจายทั้งปกหนาและปกหลัง 

ถิ่นอาศัย  เปนผีเสื้อที่บินไมสูง พบผีเสื้อเกาะกางปก บนพื้นในปาไผ

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม
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 วงศ  Nymphalidae

Phalanta phalantha (Drury)

ผีเส้ือเสือดาวใหญ

ลักษณะ  มีขนาดเล็ก ปกกางกวาง 5-6 เซนติเมตร ลักษณะเดนคือ พื้นปกสีสมสดใสมีลายแตมดํา

คลายลายเสือดาว จึงเปนที่มาของช่ือ Common Leopard (เสือดาวธรรมดา) ลําตัวสีสม ปกบน พื้น

ปกสีนําตาลสมมีจุดสีดําทั่วทั้งแผนปก ขอบปกดานขางของปกคูหลังเรียบ แตลายสีดําบนขอบหลัง

ของปกคูหลังหยักเวาขนานกันสองเสน ปกลาง คลายปกบน แตสีออนกวาเลก็นอย 

ถิ่นอาศัย  เปนผีเส้ือที่หางาย โดยเฉพาะบริเวณริมนําที่มีทรายชื้น ในเวลากลางวัน บางครั้งพบรวม
กันเปนกลุมบนทรายชื้นริมนํา

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม
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 วงศ  Nymphalidae
Polyura athamas (Drury) 

ผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 7.5-8.5 เซนติเมตร ปกพื้นปกสีนําตาลเขม-ดํา มีแถบสี

ครีม-เขียวออนพาดกลางยาวตอเนื่องจากปกคูหลังไปคูหนา ลากยาวไปเกือบสุดแลวตอเน่ือง

ดวยจุดใหญ 1 จุด และจุดเล็กอีก 1 จุดจนสุดปลายปกคูหนาปกลางพื้นปกสีนําตาลออน-เขม
มีแถบสีเขียวออนขนาดใหญระบายตรงกลางปกยาวตอเน่ืองท้ังปกคูหลัง-หนามีจุดวงรีขนาด
ใหญสีเดียวกันอยูบนปลายปกคูบน

ถิ่นอาศัย  เปนผีเสื้อที่หางายพบตอมดูดนําจากทรายริมนํา รวมทั้งตอมมูลสัตว

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม
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 วงศ  Nymphalidae

Polyura eudamippus (Doubleday)

ผีเส้ือเหลืองหนามใหญโคนปกดํา

ลักษณะ  ปกมีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 9.5–10 เซนติเมตร ขอบปกดานขางของปกคูหลัง

ยื่นแหลมคลายหนาม ปกบนพ้ืนปกสีขาวครีม ขอบปกดานนอกมาถึงโคนปก และขอบปก
ดานขางของปกคูหนามีสีดํา แตมดวยจุดสีขาวครีม ขอบปกดานขางของปกคูหลังมีสีดํา ปก
ลางพื้นปกสีขาว ขอบปกดานขางของปกคูหนามีสีนําตาล ใกลโคนปกมีแถบสีนําตาลรูปตัว 

Y ของปกคูหลัง มีสีนําตาลออน ถัดเขามามีจุดสีดําเรียงกันกลางปกมีแถบสีนําตาลพาดยาว 

จากขอบปกดานนอกมายังใกลมุมปลายปกหลัง 

ถิ่นอาศัย  มักพบผีเสื้อตอมพื้นทราย หรือ หินที่เปยกนําริมนํา

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม
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 วงศ  Nymphalidae
Tanaecia julii (Fruhstorfer) 

ผีเส้ือไวสเคาทขอบฟา

ลักษณะ  มีขนาดปานกลาง ปกกางกวาง 6.5-8 เซนติเมตร ลักษณะเดนคือ พื้นปกสีนําตาล

ไหมสมําเสมอ มีแตมสีฟาที่ชายปกคูหลังขนาดใหญคลายเส้ือคลุม เปนที่มาของชื่อ 
The Common Earl (เอิรลธรรมดา) เอิรลเปนตําแหนงขุนนางในสภาอังกฤษที่รองลงมาจาก
ยุค ดานหลังของลําตัวเปนสีนําตาลไหม ปกบน เปนสีนําตาลเขมเกือบไหม มีลายสีดําบนปกคู

หนาปกคูหลังที่ชายขอบปกดานลางเปนแตมสีฟาขนาดใหญ เห็นเดนชัดและสวยงาม ปกลาง 
มีสีคลายปกบน

ถิ่นอาศัย  พบไดตามชายปา ลงตอมพื้นหรือบนทรงพุมของไมพุมเตี้ยๆ

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม
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วงศ  Nymphalidae 

Tirumala septentrionis (Butler)

ผีเสื้อหนอนใบรักฟาใหญ

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 8.5-9.5 เซนติเมตร ผีเส้ือมีปกสีนําเงินเขม-ดํา 
ลวดลายสีขาว-ฟา เซลลปกหนามีเสนสีฟาขนาดใหญและยาวกวาเสนอื่น ผีเส้ือเพศผูสังเกต
ไดจากเกล็ดเพศที่ปกหลังเห็นชัดเจน ขณะท่ีเพศเมียจะไมมีเกล็ดเพศน้ี 

ถิ่นอาศัย  เปนผีเสื้อที่พบไดทั่วไปโดยเฉพาะในที่โลง ซึ่งมักจะพบผีเส้ือตอมดูดนําหวาน
จากดอกไม มากกวาลงดูดนําจากพื้นทรายชื้น

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม
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 วงศ  Nymphalidae

Vagrans egista (Cramer)

ผีเส้ือพเนจร

 

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 5.5-6.5 เซนติเมตร จุดเดนของผีเส้ือ คือมีรูปราง

ของปกหนายาว ปกหลังมีติ่งแหลม ผีเสื้อมีปกสีเหลือง-สม ลวดลายบนปกและขอบปกสี

นําตาลเขม

ถิ่นอาศัย  เปนผีเสื้อที่หางาย พบในท่ีโลงริมทางเดิน   
ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม
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 วงศ  Nymphalidae

Yoma sabina (Doherty)

ผีเส้ือโยมา

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 7.5-8.5 เซนติเมตร ผีเส้ือโยมามีปกสีนําตาลเขม มีแถบ

ขนาดใหญสีเหลืองพาดขวางปกจากสันปกจากสันปกหนาถึงมุมปกหลังเห็นไดชัดเจน เปน

ผีเสื้อมีรูปรางของปกสวยงามท่ีปลายปกหนาเปนเหล่ียม ขอบปกเวาลึก ที่ปกหลังมีติ่งเล็กๆ 
เกิดเปนเหลี่ยมมุมท่ีปกหลัง 

ถิ่นอาศัย  เปนผีเสื้อที่หางาย มักเห็นเกาะกางปกบนทรงพุมไมเตี้ยๆ หรือบนพื้นดินริมทาง

เดินชายปา

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม

สถานภาพ  เปนแมลงหามนําเขา หามสงออก
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 วงศ  Papilionidae
Chilasa clytia (Linnaeus)

ผีเส้ือเชิงลายธรรมดา

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 9-12 เซนติเมตร เปนผีเสื้อที่มีทั้งสิ้น 6 ฟอรมโดยบางฟอรม

มีลวดลายสีสันที่เลียนแบบผีเส้ือในสกุลผีเสื้อจรกา (Euploea) บางฟอรมเลียนแบบผีเสื้อหนอน
ใบรัก ในสกุล Ideopsis โดยฟอรม dissimilima และ dissimilis เปนฟอรมที่เลียนแบบผีเสื้อ

หนอนใบรัก อยางไรก็ตามผีเสื้อเชิงลายธรรมดาสังเกตไดจากดานทองปกที่ขอบปกหลังมีลวดลาย
เปนสีเหลืองสมขนานกับขอบปก 
ถิ่นอาศัย  อาศัยอยูตามพ้ืนราบทั่วไป จนถึงบนภูเขาที่ไมสูงมากนัก เปนผีเสื้อที่ชอบตอมดอกไม  

และดูดนําริมลําธาร
ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม
สถานภาพ  เปนแมลงหามนําเขา หามสงออก
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 วงศ  Papilionidae

Graphium agamemnon (Linnaeus)

ผีเสื้อหนอนจําปธรรมดา

ลักษณะ  มีขนาดใหญ ปกกางกวาง 9-12 เซนติเมตร ลักษณะเดนคือ มีจุดสีเขียวออนประทั่วทั้งปกบน

และปกลาง ที่ปลายปกคูหลังมีติ่งหางย่ืนยาวออกมา จึงเปนที่มาของของชื่อ Tailed Green jay (ประ

เขียวมีหาง) ปกบน พื้นปกสีนําตาลเขมเกือบดํา มีแถบและจุดแตมสีเขียวออนทั่วทั้งสองคู ปกลาง พื้น

ปกสีนําตาลเขมแตออนกวาปกบนเล็กนอย มีลวดลายแตมสีเขียวออนประปรายตอจากปกบน จนแทบ

จะเห็นเปนปกเดียวกัน ปลายปกคูหลังมีลักษณะเปนติ่งยื่นยาวออกไปเล็กนอย ขอบปกหยักเปนคลื่น
ทั้งปกบนและปกลาง 

ถิ่นอาศัย  เมื่อเกาะมักจะหุบปกต้ังขึ้นชิดกัน เฉพาะเวลาอาบแดดเทานั้น จึงจะกางปกราบลง
ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม  

สถานภาพ  เปนแมลงหามนําเขา หามสงออก

   



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹áÁÅ§

294 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 วงศ  Papilionidae
Graphium antiphates itamputi (Butler)

ผีเสื้อหางดาบธรรมดา

ลักษณะ  ขนาดจากมุมปลายปกดานซายถึงดานขวาของปกคูบนยาวประมาณ 7.8-8.5 เซนติเมตร 

ลําตัวและทองขาวครีม มีแถบสีนําตาลพาด 1 แถบ จากหัวถึงปลายสวนทองยาวประมาณ 2.1 

เซนติเมตร ปกดานหลังพ้ืนปกสีขาว ปกคูบนมีแถบสีดําจากขอบปกดานนอกถึงกลางปก โดยมีแถบ

สีเขียวและขาวอยูบนพื้นสีดํา ปกคูลางขอบปกมีแถบสีดํา และปลายปกยื่นยาวคลายดาบ ปกดาน

ทองปกคูบนสีและลายคลายปกดานหลัง ปกคูลางกลางปกมีสีเหลืองออนและมแีถบและจุดสีดํา 
ถิ่นอาศัย  ปาโปรง หากินตามพื้นที่ชื้นแฉะริมลําธาร  
ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม    
สถานภาพ  เปนแมลงหามนําเขา หามสงออก 
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 วงศ  Papilionidae

Graphium sarpedon (Linnaeus)

ผีเสื้อสะพายฟา

ลักษณะ มีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 8-9 เซนติเมตร ผีเส้ือมีสีสันสวยงามโดยเฉพาะแถบโทน

สีฟาอมเขียวออน-แก ไลเลียงกันตามลําดับ จากปลายปกหนาจรดมุมปกหลัง 

ถิ่นอาศัย  เปนผีเสื้อที่ชอบเกาะดูดนําจากพื้นทรายช้ืน ริมนํา รวมกับผีเส้ือชนิดอื่น ในเวลา

กลางวัน

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม    
สถานภาพ  เปนแมลงหามนําเขา หามสงออก 
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 วงศ  Papilionidae
Pachliopta aristolochiae (Fabricius)

ผีเสื้อหางตุมจุดชมพู

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 8-11 เซนติเมตร ผีเส้ือมีลําตัวสีชมพู-แดง ปกของผีเส้ือ

ทั้งสองเพศ มีสีสันท่ีเหมือนกัน โดยที่ปกหนาเปนสีดํา มีเกล็ดสีเทา ระบายรอบเสนปก และคร่ึง

หนึ่งของเซลปก สวนท่ีปกหลังมีติ่งหาง ปกมีสีดํา ที่กลางปกมีแถบสีขาว 5 แถบ สวนทองปก

หลัง ที่ขอบปกมีจุดสีชมพู 6 จุด 

ถิ่นอาศัย  พบบอยบริเวณปาโปรง ปาละเมาะ เปนผีเส้ือที่หางาย

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม    

สถานภาพ  เปนแมลงหามนําเขา หามสงออก 
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 วงศ  Papilionidae
Papilio demoleus (Linnaeus)

ผีเส้ือหนอนมะนาว

ลักษณะ  มีขนาดปานกลาง ปกกวาง 8-10 เซนติเมตร ลักษณะเดนคือ พื้นปกสีดํามีแตมประสี
เหลือง ตัวหนอนผีเส้ือชนิดนี้กินพืชอาหารประเภทมะนาว มะกรูด สม จึงเปนที่มาของชื่อ Lime 

Butterfl y (ผีเสื้อมะนาว) มีลําตัวสีครีม ขางลําตัวมีเสนสีดําพาดขวางตามแนวลําตัว ปกบน พื้นปกสี
ดํา มีแถบและจุดแตมสีเหลืองครีมประปรายทั่วทั้งปก ปกลาง พื้นปกสดีําเชนกัน มีประสีเหลืองครีม

และสีดําแตมทั่วไป ปลายปกดานติดกับหลังผีเสื้อมีจุดดํากับแดงสองจุด เฉพาะตัวผูกลางจุดแดงจะ

มีจุดสีนําเงินแตมอยูดวย  
ถิ่นอาศัย  ตามปาโลงแจง ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ทุงหญา สวนครัวทั่วไป พบเห็นไดบอย  

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม    
สถานภาพ  เปนแมลงหามนําเขา หามสงออก 
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298 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 วงศ  Papilionidae
Papilio memnon (Linnaeus)

ผีเส้ือหางติ่งนางระเวง

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 12-15 เซนติเมตร ปกบนและปกลางเปนสีดําอมเงิน เพศผู

มีแตมสีแดงจากบริเวณโคนปกลาง เพศเมียมีแตมสีแดงบริเวณโคนปกบนและโคนปกลาง ปลาย

ปกคูหลังมีทั้งชนิดที่มีติ่งยื่นออกมาและชนิดที่ไมมีติ่ง เพศผูมีแบบเดียว สวนเพศเมียมี 7 แบบทั้ง

ชนิดมีติ่งหางและไมมีติ่งหาง บางแบบมีขอบปกดานขางของปกคูหลังยื่นยาวและมีแถบขาวและสี

ขาวอมชมพูกลางปก ปกบนพ้ืนปกสีดํา บางสวนของปกคูหนามีสีออกเทาเงินเล็กนอยปกคูหลังมีสี
เหลือบนําเงิน ปกลาง พื้นปกสีดํา โคนปกมีแตมสีแดงมีเน้ือปกแบบบางใสทั้งปก เห็นเสนปกชัดเจน 

(Membrane) 
ถิ่นอาศัย  พบไดทั่วไป ชอบรวมกลุมกับผีเสื้อชนิดอ่ืน ตามริมนํา สวนเพศเมียพบตอมดอกไม

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม    
สถานภาพ  เปนแมลงหามนําเขา หามสงออก 



                                                  ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹áÁÅ§    

299»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

  วงศ  Papilionidae

Papilio polytes romulus (Cramer)

ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา

ลักษณะ  มีขนาดปานกลาง ปกกางกวาง 9-10 เซนติเมตร ลักษณะเดนคือ ที่ปกคูหลังยื่นยาวคลายหาง 
พื้นปกสีดํามีจุดสีขาวเรียงตามขอบปกคูหนา จึงดูคลายการแตงกายของนักบวชคริสเตียน นิกายมอรมอน 

จึงเปนที่มาของชื่อ Common (มอรมอนธรรมดา) ทั้งเพศผูและเพศเมียมีลักษณะคลายกัน ตางกันเพียง
ปกคูหลังที่ยื่นยาวนั้น ของเพศผูจะสั้นกวาเพศเมียมาก พื้นปกทั้งปกบนและปกลางเปนสีดํา ปกบน มจีุด

สีขาวเรียงกันตามขอบปกดานขางของปกคูหนา ปกคูหลังของเพศผูมีแถบสีขาวขนาดเทาๆ กันเรียงกัน

บริเวณกลางปก สวนเพศเมียปกคูหลังมีแถบสีขาวเปนกลุมอยูกลางปก ตอดวยแถบสีชมพูนวล ขอบปกมี

จุดแดงเรียงตอกัน ทําใหดูสวยงาม ปกลาง คลายปกบน
ถิ่นอาศัย  พบไดบอย ผีเส้ือเพศผูพบลงตอมดูดนําริมลําธาร สวนเพศเมียมักพบลงดูดนําหวานจาก
ดอกไมและสามารถพบไดตลอดป
ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม    

สถานภาพ  เปนแมลงหามนําเขา หามสงออก 
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300 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 วงศ  Papilionidae
Parides zaleucus (Hewitson)

ผีเสื้อปกคางคาวพมา

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 8-10 เซนติเมตร ผีเส้ือมีลําตัวสีแดง ปกยาวสีนําเงิน
เขม-ดํา มีเกล็ดสีเทารอบเสนปกของปกหนา สวนที่ปกหลังไมมีติ่งหาง แตมีแถบสีขาวที่

ใกลขอบปก ผีเสื้อเพศเมียและเพศผู มีลักษณะท่ีแตกตางกัน สังเกตไดจากเพศเมียมีปก

หนากวางกวา รวมทั้งแถบสีขาวที่ปกหลังมีขนาดใหญกวาเพศผูอยางชัดเจน 

ถิ่นอาศัย  ผีเสื้อชนิดนี้ชอบลงดูดนําจากทรายชื้นบริเวณริมลําธาร

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม    

สถานภาพ  เปนแมลงหามนําเขา หามสงออก 



                                                  ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹áÁÅ§    
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 วงศ  Papilionidae

Graphium nomius (Esper)

ผีเสื้อหางดาบลายจุด

ลักษณะ  ขนาดลําตัว ปกกางกวาง 7.5-9 เซนติเมตร มุมปลายปกหลังของปกคูหลังยื่นยาว มีปลาย
แหลมคลายดาบ ปกบน พื้นปกสีขาวครีมปกคูหนามีแถบสีนําตาลเขมหนาจากขอบปกดานนอกถึง

กลางปกหลายแถบ ขอบปกดานขางของปกทั้ง 2 คูมีแถบสีนําตาลเขมเกือบคร่ึงปก บนแถบนําตาล
เขมนี้ของปกคูหนามีจุดสีขาวครีมเรียงกันโดยจุดที่ 2 จากบนจะไมอยูในแนวเดียวกัน บนแถบนําตาล

เขมของปกคูหลังมขีีดสีขาวครีมรูปจันทรเส้ียวเรียงกัน ปกลาง คลายปกบน แตแถบสีนําตาลจะหนา

กวาปกบน 
ถิ่นอาศัย  มักพบผีเสื้อลงเกาะริมนํา หรือโปงสัตวปา  

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม    
สถานภาพ  เปนแมลงหามนําเขา หามสงออก 
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 วงศ  Papilionidae
Troides aeacus (C.&R.Felder)

ผีเสื้อถุงทองธรรมดา

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 15-17 เซนติเมตร เปนผีเสื้อที่มีปกขนาดใหญเหมือนนก ลักษณะปก

ปกคูหนายาวสีดําสีดํามีเกล็ดสีเทารอบเสนปกและในเซลลปกหนาซึ่งเห็นไดอยางชัดเจนในทั้งสองเพศแต

เพศผูและเพศเมียจะตางกันตรงที่ลวดลายท่ีปกคูหลังของเพศผูเปนสีเหลืองทองท่ีรอยปกมีรอยหยักสีดํา

ที่เหนือรอยหยัก 3 อันที่มุมดานในของปกจะมีเกล็ดสีเทาลักษณะเหมือนฝุนสีเทาครอบอยูขณะที่เพศเมีย

นอกจากรอยหยักที่ขอบปกหลังแลวยังมีจุดขนาดใหญกระจายอยูในชองวางระหวางเสนปก ชองละ 

1 จุดลักษณะขาขายาวและมีการพัฒนาที่สมบูรณโดยเฉพาะขาคูหนาสามารถใชในการเดินได 
ถิ่นอาศัย  เปนผีเสื้อที่บินสูงระดับยอดไม แตในเวลากลางวันที่มีแดดจัดจะพบผีเสื้อลงตอมดอกไม เชน
ดอกเข็ม
ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม    

สถานภาพ  เปนแมลงหามนําเขา หามสงออก 
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 วงศ  Pieridae
Catopsilia pomona (Fabricius)

ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา

è è

ลักษณะ  มีขนาดปานกลาง ปกกางกวาง 5.5 - 8 เซนติเมตร ลักษณะเดนคือ ปกสีเหลืองปลอดตลอด

ทั้งลําตัว ชอบอพยพยายถิ่นที่อยูเปนระยะๆ จึงเปนที่มาของชื่อ Lemon Emigrant (สีเหลืองเลมอน

ผูอพยพ) ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดามี 6 แบบ โดยรวมแลวมีลักษณะคลายกันคือ มีสีเหลืองหรือสีเหลืองอม

เขียวโดดเดนเชนกันคือ แบบโครคอล (f.crocale) แบบโพโมนา (f.pomona) แบบฮิลาเรีย (f.hilaria) 

แบบจูเกอรธา (f.jugurtha) แบบคาทิลลา (f.catilla) และแบบอัลคะเมียน (f.alcmeone) ชนิดที่พบมาก

ในประเทศไทยคือ แบบโพโมนา ปกบน เพศผูมีพื้นปกสีเหลือง ปกคูหนามีสีดําที่มุมปลายปกและกลาง

ปก 1 จุด เพศเมียมีลักษณะคลายกัน แตจะมีสีออกเหลืองมากกวา ปกลาง เพศผูมีพื้นปกสีเหลืองเขียว 
กลางปกคูหนามีนําตาล 1 จุด คูหลังมีวงกลมสีนําตาลติดกัน 2 วง สวนตัวเมียพื้นปกลางสีออนกวาตัวผู 

ถิ่นอาศัย  ผีเสื้อสวนใหญจะหากินตามพ้ืนที่ทรายชื้นๆ หรือตอมดอกไม  
ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม     
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304 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 วงศ  Pieridae
Delias pasithoe (Linnaus)

ผีเส้ือหนอนกาฝากใตปกแดง

ลักษณะ  มีขนาดปานกลาง ปกกางกวาง 7-8.5 เซนติเมตร ลักษณะเดนคือ ใตปกบริเวณติดกับลําตัวมีแตม

สีแดงตลอดแนวดูงดงาม คลายการแตงกายของหญิงโสเภณี จึงเปนที่มาของช่ือ Red-base Jezebel (หญิง

โสเภณีพื้นแดง) นั่นเอง มีลําตัวและหัวเปนสีดํา ปกบน พื้นปกของเพศผูมีสีนําตาลเขมเกือบดํา ขอบปก

และกลางปกทั้งสองคูมีแตมสีขาว ขอบปกดานในใกลลําตัวเปนแตมสีเหลืองขนาดใหญ สวนเพศเมียมีพื้น

ปกสีนําตาล ปกคูหลังไมมีสีเหลือง หากแตมีสีขาวแตมระหวางชองเสนปก ปกลาง ทั้งเพศผูและเพศเมียมี
ลักษณะคลายกับปกบนของแตละเพศ ปกคูหลังมีสีเหลืองในชองระหวางเสนปกเกือบเต็มทั้งปกแผนปกโคน

ปกหลังติดกับสวนหัว มีแตมสีแดงเรียงกันตามชวงปกดูสดสวย 
ถิ่นอาศัย  เปนผีเสื้อที่พบบริเวณบนทรงพุมของตนไมที่มีตนกาฝากตามชายปาในชวงเวลาเชาถึงกอนเที่ยง
วัน  

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม

 



                                                  ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹áÁÅ§    
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 วงศ  Pieridae
Cepora nadina  (Lucas)

ผีเส้ือเหลืองสยามขอบดํา

ลักษณะ  มีขนาดเล็ก ปกกางกวาง 4.5-6.5 เซนติเมตร ชื่อของผีเสื้อเปนชื่อของนกนางนวลตีนเปดปก

ยาวท่ีเรียกวา “Gull”ลักษณะเดนคือ ปกผีเส้ือสวนใหญเปนสีขาวนวล ผีเสื้อชนิดนี้มีขนาดเล็ก จึงเปน

ที่มาของชื่อ Lesser Gull (นกนางนวลตัวนอย) นั่นเอง ปกบน เพศผูมีพื้นปกสีขาว มุมปลายปกหนาของ

ปกคูหนาสีดํา เพศเมียมีพื้นปกสีนําตาลเขม กลางปกท้ังสองคูมีแถบสีขาว ปกลาง ทั้งสองเพศคลายกัน 
คือพื้นปกคูหนาสีขาว ขอบปกดานนอกมีสีเหลืองปนนําตาล เชนเดียวกับพื้นปกคูหลัง 

ถิ่นอาศัย  ตามชายปา ปาโปรง เพศผูชอบหากินตามพื้นที่ชื้นแฉะ และมักเกาะผึ่งปกตามพุมไมเต้ียๆใกล
แหลงหากิน พบไดชุกชุม
ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม     
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 วงศ  Pieridae
Eurema simulatrix (Semper)

ผีเสื้อเณรภูเขา

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว ปกกางกวาง 4-5 เซนติเมตร ผีเสื้อขนาดเล็กสีเหลืองลวดลายคลายกับ
ผีเสื้อเณรแอนเดอรสัน แตมีจุดสีนําตาลในเซลลปกหนาดานทอง 2 จุด 

ถิ่นอาศัย  ปาเบญจพรรณ  พบตอมดอกไมริมทางเดิน 

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม   
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 วงศ  Hesperiidae
potanthus nesta (Evans)

ผีเส้ือหนอนหญาสิกขิม

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว 2.4-3 เซนติเมตร คลายผีเสื้อหนอนหญาลายแฉกกวาง ตางกันที่ขนาด

และตําแหนงของแตมสีเหลือง ปกบน พื้นปกสีนําตาลเขม กลางปกทั้งสองคูมีแตมสีเหลือง 

ปกลางคลายปกบน แตปกคูหลังจะมีแตมสีเหลืองเกือบทั่วทั้งปก 

ถิ่นอาศัย  ปาเบญจพรรณ

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม  
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 วงศ  Sphingidae
Acosmeryx anceus (Stoll)

มอธเหย่ียวองุนเขมจาง

ลักษณะ  มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 6-7 เซนติเมตร หัว อก ทอง และปกสีนําตาล และมี

ลวดลายสีนําตาลไหม กลางปกคูหนามีจุดสีขาวขางละหนึ่งจุด ดานใตของลําตัวสีนําตาล 

ถิ่นอาศัย  ปาเบญจพรรณ ออกบินชวงหัวคํา ตอนกลางวันเกาะพักนอนตามลําตนไมใหญใน

บริเวณที่รมครึ้ม ออกบินชวงหัวคํา

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม   

   

ll))
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 วงศ  Saturnidae
Antheraea frithi (Moore)

มอธไหมปาปกโคง

ลักษณะ  มีขนาดลําตัวกวาง 9-10 เซนติเมตร อกและทองสีนําตาล พื้นปกบนสีนําตาล มี
เสนสีนําตาลเขมพาดขวาง กลางปกท้ังสองคูมีเสนวงกลมปกละหนึ่งจุด โคนปกมีขนหนาแนน 

ปลายปกบนโคงงอลง ปกลางคลายปกบนแตมีสีออนกวามาก 

ถิ่นอาศัย  ปาโปรง ออกบินตอนใกลสวาง ประมาณ 05.00 น.  

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม    
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 วงศ  Saturniidae
Attacus atlas (Linnaeus)

ผีเส้ือหนอนกระทอน

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว  ยาว 4-5 เซนติเมตร กวาง 1.5–2 เซนติเมตร อกและทองสีนําตาล 
ทองมีเสนสีขาวคาดขวางเปนปลองๆ ปกท้ังสองดานมีสีและลวดลายคลายกัน พื้นปกสีนําตาล

บริเวณกลางปกทั้งสองคูมีแถบสีขาวขุนเปนรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ ใกลมุมปลายปกคูหนามี

แตมสีดําหนึ่งจุด ตามแนวขอบปกดานขางของปกท้ังสองคูมีเสนหยักสีดํา 

ถิ่นอาศัย  ปาโปรง 

ประโยชนของแมลง  ชวยผสมเกสรดอกไม  
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 วงศ  Formicidae
Carebara castanea (Smith)

แมลงมัน

ลักษณะ  แมงมันเปนสัตวที่มีลักษณะแตกตางกันอยู 3 ลักษณะ ถาเปนแมแมงมันจะมีลักษณะคลายมด
คันตัวเล็กๆ สีแดงออกสม กัดเจ็บและคันมาก ลักษณะที่สอง คือ ไข มีลักษณะคลายไขมดแดง มีสีนวล 

เรียกไขแมงมัน อยูในดินลึกประมาณ 50 เซนติเมตร ลักษณะที่สามลูกแมงมันจัดอยูในประเภทแมงชนิด
หนึ่งมีปกคลายกับลูกมดแดงแตตัวใหญกวา สวนทายจะปองมากมีสีนําตาลไหม บินได ชนิดที่เปนแมลง

นี้เรียก “ลูกแมงมัน” ซึ่งมีทั้งตัวผูและตัวเมียสําหรับตัวผูตัวจะเล็กกวาตัวเมียและสีออกเหลือง ลูกแมง

มัน จะบินไปผสมพันธุใหมและสรางที่อยูใหมแมงมัน หมายถึงลูกมดชนิดหนึ่ง เรียกมดชนิดนี้วา “แมแมง

มัน” รูปรางของแมงมันจะมีลักษณะคลายลูกมดแดง (ที่ชาวบานเรียกวา “แมเพอ”) คือมีปกสําหรับบิน

ไปผสมพันธุ แมงมันมี 2 ประเภทไดแก แมงมันตัวเมีย มีสีแดงคลํา ตัวใหญ มีรสมันนิยมนํามาบริโภค
เปนอาหาร เรียกกันทั่วไปวา “แมงมันแม”แมงมันตัวผู มีสีเหลือง ตัวเล็กกวาแมงมันตัวเมีย ไมนิยมรับ
ประทานเพราะมีรสขม เรียกกันทั่วไปวา “แมงมันปู” หรือ “แมงมันคา”

ถิ่นอาศัย พบแมลงมันประมาณเดือนพฤษภาคม ฝนตก ดินเปยก มดงานจะกัดดินเปนรู เพื่อใหมดตัวผู
และมดตัวเมียออกไปทําหนาที่ผสมพันธุ เมื่อเสร็จภารกิจแลวมดตัวผูจะตาย ตัวเมียจะหาที่วางไขตอไป

ประโยชนของแมลง  เปนอาหารของมนุษย  
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 วงศ  Scarabaeidae
Xylotrupes gideon (Guerin-Meneville)

ดวงกวางชน

ลักษณะ  ลําตัวมีสีตั้งแตสีนําตาลอมแดงจนถึงเกือบดําสนิท ตัวผูที่มีขนาดใหญเรียกวา กวาง
โซง หรือ กวางชน มีเขาที่หลังอกยื่นยาวเปนจะงอยเรียวไปทางดานหนาและโคงลง หัวมีเขาเล็ก
ยื่นออกไปเปนเขาเดี่ยว โคงขึ้นคลายนอแรด แตปลายแยกเปน 2 แฉก บางตัวใตทองอาจมีขนสี

เหลืองออนนุมคลายกํามะหยี่ ในตัวผูที่มีขนาดยอมมีเขาส้ันเรียก กวางกิ หรือ กวางแซม ตวัเมีย

ไมมีเขาเรียก กวางแม หรือ กวางอีลุม ขนาดโตเต็มท่ีประมาณ 1-2 นิ้ว ขณะที่ตัวเมียจะมีความ
เล็กกวา 

ถิ่นอาศัย  ปาเต็งรัง ระยะหนอนของดวงกวางอาศัยอยูในดิน 

ประโยชนของแมลง  ชวยยอยสลายเศษซากพืชใหเปนปุยไดรวดเร็วขึ้น  
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 วงศ  Termitedae
Macrotermes maesodensis (Hagen)

ปลวก

ลักษณะ  ปลวกในสกุลน้ีมีวรรณะทหารสองขนาด รูปรางสวนหัวของปลวกทหารขนาดใหญ (Major 

soldier) มีลักษณะคอนขางส่ีเหลี่ยม สวนหัวแคบกวาสวนทาย สีนําตาลแดงหรือสีดํา ขนาดความ

ยาวของหัววัดถึงฐานกราม 3.24-4.9 มิลลิเมตร สวนกวางสุดประมาณ 2.36-4.0 มิลลิเมตร กราม

ยาว 1.42-2.52 มิลลิเมตร สวนในปลวกทหารขนาดเล็ก (Minor soldier) มีความยาวของหัววัดถึง

ฐานกราม 1.82-2.28 มิลลิเมตร สวนกวางสุดประมาณ 1.50-1.97 มิลลิเมตร กรามยาว 1.14-1.50 

มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย ปลวกสกุลน้ีจะสรางรังขนาดใหญอยูบนพื้นดิน รังมีรูปรางลักษณะไมแนนอนแลวแตชนิด
ของปลวกปลวกสกุลน้ีจะเขาทําลายไมโดยนําดินมาเคลือบไวตามผิวไม ลักษณะเปนแผนบางๆ และ

กัดกินเนื้อไมจากผิวเขาไปเปนพ้ืนที่กวางตามแนวขวางเสี้ยนไม พบเขาทําความเสียหายใหกับอาคาร
บานเรือนที่อยูในเขตชนบท และไมที่ใชประโยชนกลางแจง
อาหารของแมลง ปลวกเพาะเลี้ยงเช้ือรา กินใบไม เศษเนื้อไม

ประโยชนของแมลง  ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุ เชน เศษไม ใบไม เพื่อใหระบบนิเวศสมดุลยิ่งขึ้น  
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 วงศ  Papilionidae
Pseudophyllus titan (White)

ตั๊กแตนใบโศก

ลักษณะ  เปนตั๊กแตนขนาดใหญ หนวดยาว ลําตัวสีเขียว สีอาจเขมออนแตกตางกันไปตาม
สภาพแวดลอม ปกคลายใบไม เสนปกดูคลายเสนโครงรางของใบไม ขาหลังมีหนามแหลม 

ถิ่นอาศัย  ปาดิบชื้น ปาโปรง ในสวน ตามพุมไมกอไม ชวงกลางคืนชอบขึ้นไปทําเสียงดัง 
“เจี๊ยบ เจี๊ยบ”บนพุมเรือนยอดไม

ประโยชนของแมลง  เปนอาหารของสัตวกินแมลง  
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 วงศ  Cerambycidae  

Aristobia horridula (Hope)

ดวงหนวดปมสีตาลไหม

ลักษณะ  ตัวเต็มวัยที่หนวดปลองที่ 3-4 มีพูเปนขนสีดํา เห็นเปนกอนคลายแปรงลางขวด ตัว
เต็มวัยยาวประมาณ 2.5-3.2  เซนติเมตร ไมรวมความยาวของหนวด ตัวหนอนสีขาว ตัวเต็มวัย
ลําตัวมีพื้นสีดํา หนวดสีเหลือง ขาสีดํา ดานหลัง (Dorsal) ลําตัวมีจุดแตมสีเหลืองเต็มตัว ใหญ

บางเล็กบาง

ถิ่นอาศัย  ตัวหนอนท่ีฟกออกมาจากไขจะเจาะเขาไปอยูในกิ่งไม กัดกินเน้ือไมจากกิ่งลงไปสู
ลําตนและเขาดักแดในลําตน เมื่อออกจากดักแดตัวดวงจะกัดลําตนจนเปนรูกลมเพ่ือหาทางออก

ประโยชนของแมลง  ชวยยอยสลายเศษซากพืชใหเปนปุยไดรวดเร็วขึ้น  
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 วงศ  Cerambycidae
Diastocera wallichi tonkinensis (Kriesche) 

ดวงหนวดยาวลายทหาร

ลักษณะ  หนวดสีเขียวเขม กลางหนวดมีพูขนสีดํา สีลําตัวสีเขียวเขมอมมวง ขาสีเขียว

เขม โคนขามีสีแดง ปกมีแตมสีดําพาดขวาง ลําตัวยาว 5.5  เซนติเมตร  

ถิ่นอาศัย  ปาดิบเขา ปาโปรง ดวงหนวดยาวสวนใหญในระยะตัวออนเปนหนอนเจาะ

เนื้อไม ซึ่งเปนอันตรายตอตนไม ตัวเต็มวัยหากินตอนกลางคืนโดยเจาะเน้ือไมหรือกัดกิน

รากตนไม 

ประโยชนของแมลง  ชวยยอยสลายเศษซากพืชใหเปนปุยไดรวดเร็วขึ้น  

ศ
ensis (Kri
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 วงศ  Cerambycidae  
Dorysthenes buqueti (Guerin)

ดวงหนวดยาวออย

ลักษณะ  ตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัย มีสีนําตาลแดงยาวประมาณ 2.5–4  เซนติเมตร  กวาง 
1–1.5 เซนติเมตร ตรงปลายปลองสุดทายของสวนทองเพศเมียมีลักษณะมน สวนเพศผูตรงปลายเวา

และมีขนที่ดานลางของสวน ตัวเต็มวัยออกจากดักแดในดินหลังจากฝนตก 2 - 4 วัน ในเวลากลางคืน 
ตั้งแตเดือนมีนาคม – มิถุนายน และพบวาออกมากท่ีสุดในเดือนเมษายน มีนิสัยวองไวมากในเวลา

กลางคืนเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วในบริเวณไรออยสวนในเวลากลางวันจะหลบซอนตัวอยูนิ่งๆตาม

โคนตนออย ถึงแมวาตัวเต็มวัยจะมีปกแข็งแรงแตไมชอบบิน เปนแมลงศัตรูพืชที่สรางความเสียหาย

ใหเกิดกับออย โดยเขาทําลายทางโคนตนใตดินแลวเจาะไชเขากัดกินภายในลําตน กัดกินหนอออย
สวนโคนจนขาดทําใหแหงตาย 

ถิ่นอาศัย  ปาโปรง  
ประโยชนของแมลง  ชวยยอยสลายเศษซากพืชใหเปนปุยไดรวดเร็วขึ้น  
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 วงศ  Cerambycidae 
Threnetica lacrymans (Thomson)

ดวงหนวดยาวพยูง

ลักษณะ  หนวดมีสีดําสลับขาว หัว หลัง อก และปกสีดํา มีจุดประสีขาวทั่วตัว ขาสีดํา มีขนาด

ลําตัว 2-3.2 เซนติเมตร  

ถิ่นอาศัย  ปาโปรง พบชุกชุมใกลตนพะยูงที่มีหนอนเจาะทําลาย บางคร้ังพบเกาะอยูบนตน
พะยูงโดยตรง

ประโยชนของแมลง  ชวยยอยสลายเศษซากพืชใหเปนปุยไดรวดเร็วขึ้น  
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 วงศ  Chrysomelidae
Sugra purpurea (Lichtenstein)

ดวงเตาขาโต

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว 2-2.3 เซนติเมตร หนวดแบบสรอยลูกปด ลําตัวสีนําเงินหรือ
สีนําเงินเหลือบเขียว ผิวเรียบมันมันวาว ขาหลังสวนโคนขาใหญกวาสวนอื่น ตัวออนเจาะ

กินอยูภายในลําตนไมเลื้อยพวกองุนปา ตัวเต็มวัยกินพืชชนิดเดียวกัน และยังเปนเปนแมลง

ทําลายตนยูคาลิปตัสใหเกิดความเสียหาย 

ถิ่นอาศัย  ปาละเมาะ ริมทางเดินในปาและริมถนน  

ประโยชนของแมลง  ชวยยอยสลายเศษซากพืชใหเปนปุยไดรวดเร็วขึ้น  
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 วงศ  Fulgoridae
Pyrops candelaria (Linne)

จักจั่นงวง

ลักษณะ  มีขนาดลําตัวยาว 1.5-2.5 เซนติเมตร สวนหัวยื่นยาวและโคงขึ้น มีจุดสีขาว

บริเวณงวงประปราย สวนปลายสีแดง ปกสีเขียวอมนําตาล กลางปกมีสีขาวและจุดสีเขียวอม
นําตาล ขาสีนําตาล 

ถิ่นอาศัย  สวนผลไม ชอบเกาะอยูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ 2-3 ตัว

ประโยชนของแมลง  เปนอาหารนก 
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 วงศ  Largidae

Lohita grandis (Gray)

มวนแดงทองยาว

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว 7-8 เซนติเมตร หนวดยาวสีดํา หัว อก ปก และทองสีแดง ขาสีดํา 

ยกเวนขาคูหนามีสีแดง กลางอกและปกมีแตมสีดํา หัวเล็กแหลม สวนทองยาวมาก

ถิ่นอาศัย  ปาโปรง  
ประโยชนของแมลง  เปนอาหารนก
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 วงศ  Pentatomidae
Tessaratoma papillosa (Drury)

มวนลําไย

ลักษณะ  ตัวเต็มวัยมีสีนําตาลปนเหลือง มีรูปรางลักษณะคลายโล มีขนาดยาวประมาณ
2.5 – 3.1 เซนติเมตร สวนอกกวางประมาณ 1.5–1.7 เซนติเมตร สําหรับตัวเมียจะวางไขเปนกลุมอยู

ตามใบและกานดอกของลําไย หรือพืชอ่ืนๆ ซึ่งมักจะวางไขเปนกลุมๆ ละ 5–28 ฟอง ระยะตัวเต็มวัยอาจ
มีอายุมากถึง 90 วัน หรือเกินกวาน้ี หรือเกินกวาน้ี 

ถิ่นอาศัย   ปาโปรง  

บันทึกเพิ่มเติม  มวนลําไยหรือแมงแกง ซึ่งเปนแมลงศัตรูที่สําคัญที่สุดของลําไย ที่มีการทําลายโดยการ
เขาไปทําลายภายในของลําไยและล้ินจี่ไดเชนเดียวกัน 

ประโยชนของแมลง  ประโยชนทางดานอาหารในการนําไปรับประทานนั้น โดยจะเด็ดปกทิ้ง และบีบ
ตรงสวนทองเพื่อใหฉี่ที่มีกลิ่นฉุนๆ ออก แลวนําไปคั่วไฟออนๆ จนสุก โรยเกลือเล็กนอย สวนมากจะใช
เปนกับแกลม และของกินเลน
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 วงศ  Cercopidae
Callitettix versicolor (Fabricius)

เพล้ียกระโดดดํา

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว 0.4 เซนติเมตร หัวและหนวดส้ัน หัว อก ทอง และขาสีดํา ปกสีดํา 
และใกลโคนปกมีแตมสีขาวสี่แตม ปลายปกมีแตมสีแดงสี่แตม ชอบซอนตัวอยูตามกอหญา

และไมพื้นลาง หากถูกรบกวนจะบินไปมาใกลๆ แลวลงเกาะซอนตัวใตใบพืช  

ถิ่นอาศัย  ทุงโลงตามชานเมืองและในปา  
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 วงศ  Blattellidae
Hemithyrsocera lateralis

แมลงแกลบ

ลักษณะ  มีขนาดลําตัว 1.4-2.8 เซนติเมตร หนวดยาวสีดํา หัวและอกสีดํา รอบอกดานบนมี

แถบสีเหลือง ปกสีดํา มีขอบดานขางสีเหลือง ขาสีดําและมีขนแหลมๆ โดยรอบ ชอบเกาะเดน

บนใบพืชพื้นลาง เม่ือถูกรบกวนจะไตหนีอยางรวดเร็วไปตามใบพืช หากจวนตัวจะบินหนีใน

ระยะใกลๆ 

ถิ่นอาศัย  ชายปา ปาละเมาะ  

ประโยชนของแมลง  เพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  
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 วงศ  Lampyridae
Lamprigera sp.

หิ่งหอยยักษ

ลักษณะ  เปนดวงที่มีลําตัวยาว 6-7 เซนติเมตร กวาง 2.5 เซนติเมตร ลักษณะพิเศษคือ 

ตัวเต็มวัยเพศเมียไมมีปก และมีลักษณะคลายหนอน ลําตัวแบงเปนปลองๆ สีดํา บริเวณ

สวนหัวและสวนปลายทองมีสีสม สามารถทําแสงไดบริเวณปลองทองปลองสุดทาย สวน
เพศผูมีปกบินได มีขนาดตัวเล็กกวาเพศเมียมาก โดยเพศผู สีนําตาลเทา 

ถิ่นอาศัย  อยูตามโคนไมริมนํา มักวางไขไวตามดินหรือที่ชื้นแฉะ  

ประโยชนของแมลง  เพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  
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 วงศ  Termitedae  
Globitermes sulphureus (Haviland)

ปลวก

ลักษณะ  รูปรางสวนหัวของปลวกวรรณะทหารมีลักษณะคอนขางกลมมน สีเหลืองนําตาล ขนาดความ

ยาวของหัววัดถึงฐานกราม 0.75-0.98 มิลลิเมตร สวนกวางสุดประมาณ 0.8-1.09 มิลลิเมตร กรามยาว 

0.65-0.93 มิลลิเมตร มีลักษณะโคงมากท่ีสวนปลาย กรามดานในทั้งสองขางมีฟนขนาดเล็กยื่นออก

มาตรงกลางขางละ 1 ซี่ สวนทองของปลวกวรรณะทหารมีสีเหลืองของกํามะถันสังเกตเห็นไดชัดเจนมาก 

ปลวกสกุลนี้สรางรังบนดินขนาดกลางถึงขนาดคอนขางใหญ ลักษณะรูปรางคลายโดมมีเสนผาศูนยกลาง

ฐานรังตั้งแต 30-80 เซนติเมตร สูงประมาณ 50-100 เซนติเมตร ผิวรังชั้นนอกสุดมีลักษณะเปนชั้นดิน

บางๆ เคลือบไว โครงสรางรังในช้ันที่2 จะแข็งแรงมาก และมีชองระบายอากาศกระจายอยูทั่วไป และชั้น
ในสุดของรังมีลักษณะคลายกอนสมองซ่ึงจะยุยและแตกงาย ภายในบริเวณน้ีจะพบตัวออนอยูมากมาย 
ถิ่นอาศัย  ปลวกชนิดนี้ปรับตัวไดดีในสภาพแวดลอมที่แหงแลง

อาหารของแมลง ปลวกกินเนื้อไม  
ประโยชนของแมลง  ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุ เชน เศษไม ใบไม เพื่อใหระบบนิเวศสมดุลยิ่งขึ้น
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 วงศ  Termitedae

Hospitalitermes ataramensis 
(Prashad & Sensarm)

ปลวก

ลักษณะ  สวนหัวของปลวกวรรณะทหารมีสีนําตาลแดง กรามท้ังสองขางลดรูปหายไป เปลี่ยนรูปราง

ไปเปนงวง (nasus) ยื่นยาวออกไปดานหนา ขนาดความยาวหัววัดถึงnasus ยาว 1.76-1.89 มิลลิเมตร 

ความยาวสวนหัวถึงฐานกรามไมรวม nasus 1.19-1.30 มิลลิเมตร ความกวางของสวนหัวประมาณ 

1.14-1.27 มิลลิเมตร ลักษณะสําคัญของปลวกในสกุลนี้คือ สวนหัวบริเวณหลังฐานหนวดคอด

ถิ่นอาศัย  จะพบที่เจอปลวกชนิดน้ีตามไลเคน แสดงใหเห็นวาจะพบในสภาพอากาศที่ดี ชอบความช้ืน
อาหารของแมลง ปลวกกินไลเคน

ประโยชนของแมลง  ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุ เชน เศษไม ใบไม เพื่อใหระบบนิเวศสมดุลยิ่งขึ้น
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 วงศ  Termitedae 
Nasutitermes sp.

ปลวก

ลักษณะ  รูปรางสวนหัวของปลวกวรรณะทหารมีลักษณะคอนขางกลมนําตาลแดง กรามทั้งสองขางลดรูปหาย
ไป เปลี่ยนรูปรางไปเปนงวง (nasus) ยื่นยาวออกไปดานหนา เพ่ือฉีดพนสารเคมีออกมาตอสูกับศัตรูขนาดความ

ยาวของหัววัดถึง nasus ยาว 1.61-1.89 มิลลิเมตร ความยาวสวนหัวถึงฐานกรามไมรวม nasus 1.01-1.22 

มิลลิเมตร ความกวางของสวนหัวประมาณ 1.04-1.27 มิลลิเมตร ลักษณะสําคัญของปลวกในสกุลนี้คือสวนหัว
ดานหลังฐานหนวดไมคอด ที่ฐานของ nasus ไมมีฟนเล็กๆ ยื่นออกมา ปลองหนวดสั้น สวนที่ยื่นไปของกราม 

(apical projection) ไมมีฟน เมื่อมองสวนหัวทางดานบนจะเห็นเปนหัวเสนตรง ปลวกในสกุลนี้สรางรังดินขนาด
เล็กอยูบนตนไมสูงๆ หรือบางคร้ังอาจพบทํารังอยูบนโครงสรางภายในอาคารบานเรือนได ลักษณะรังคอนขาง

กลมถึงกลมรี สีนําตาลเขม ผิวรังเรียบ และเปราะบาง การออกหาอาหารจะทําเปนทอทางเดินที่คอนขางแบน 

มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 1.0 เซนติเมตร สีนําตาลเขม  
ถิ่นอาศัย ลักษณะการเขาทําลายมักจะกินเขาไปภายในเน้ือไมเปนรองลึกไปตามความยาวของเสี้ยนไม พบเขา

ทําลายไมในอาคารบานเรือนในเขตชนบท

ประโยชนของแมลง  ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุ เชน เศษไม ใบไม เพ่ือใหระบบนิเวศสมดุลยิ่งขึ้น    
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 วงศ  Lampyridae
Luciola circumdata (Motschulsky)

หิ่งหอย

ลักษณะ  หิ่งหอยตัวเมียวางไขเดี่ยวๆ บนดินที่มีความชุมชื้น ไขมีลักษณะกลมสีนวล ระยะไข 15 วัน หนอนมี 

5 วัย ระยะหนอน 420 วัน ระยะดักแด 10 วัน ตัวเต็มวัยมีขนาดยาว 1.2 เซนติเมตร กวาง 0.7 เซนติเมตร วงจร
ชีวิต 445 วัน วงจรชีวิตของหิ่งหอยจะยาวนานหรือสั้นขึ้นอยูกับฤดูกาล อุณหภูมิ ความชื้น และความสมบูรณ

ของอาหาร หิ่งหอยมีแสงท้ังระยะหนอน ดักแด และตัวเต็มวัย ระยะไขมีแสงเฉพาะบางชนิดเทานั้น หิ่งหอยตัวผู
มีปก ตัวเมียมีรูปรางหลายแบบ มีทั้งปกปกติ ปกส้ัน และมีรูปรางคลายหนอน การเกิดแสงของหิ่งหอย ตัวเต็มวัย
ของหิ่งหอยมีอวัยวะทําแสงอยูที่ปลองทองดานลาง ตัวผูใหแสง 2 ปลอง ตัวเมียใหแสง 1 ปลอง แสงในตัวผู
จึงสวางกวาตัวเมีย แสงของหิ่งหอยเปนแสงเย็น เกิดจากปฏิกิรยิาของสาร luciferin ที่อยูในอวัยวะทําแสง 

ถิ่นอาศัย  สวนปา แหลงนํานี้เปนแหลงนําท่ีสะอาด   

ประโยชนของแมลง  หิ่งหอยเปนดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศนและสภาพแวดลอมนัก

วิทยาศาสตรไดนํายีนสหรือฮอรโมนที่สรางแสงสวางของหิ่งหอย มาใชประโยชนในการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียใน

เนื้อสัตวไดรวดเร็วขึ้น 
  



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹áÁÅ§

330 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 วงศ  Meloidae
Epicauta waterhousei (Haag-Rutenberg)

ดวงนํามันแถบขาว

ลักษณะ  มีลําตัวขนาดยาว 1.8-2.4 เซนติเมตร ดวงนํามันดําแถบขาว มีหัวสีสมแดง สวน

อื่นของลําตัวมีสีเทาดํา ปกมีแถบสีเหลืองออนปนเทาซ่ึงเปนขนออน พาดตามความยาวสอง

ขางของปกและที่เสนกลางปก เพศเมียมีขนาดลําตัวใหญกวา ยาวกวาเพศผู

ถิ่นอาศัย  พบทั่วไป มีพืชอาศัยโดยเฉพาะถั่วตางๆ มะเขือ มะเขือเทศ และผักขม เปนตน   

ประโยชนของแมลง  เปนแมลงตัวหําที่มีประโยชนตอเกษตรกร  

  



                                                  ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹áÁÅ§    

331»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 วงศ  Reduviidae
Sycanus collaris (Fabricius)

มวนเพชฌฆาตคาดเหลือง

ลักษณะ  มีหัวแคบและยาว สวนทายของหัวแคบคลายคอ จงอยปาก มี 3 ปลอง และ โคงงอ สอดเขาไป

ในรองใตแผนแข็งของอกปลองแรก  มีหนวดยาวแบบเสนดาย มี 4 ปลอง สวนมากมีตาเดี่ยว โคนขาคูหนา 
(Femur) มักจะขยายใหญ สวนขอบของบริเวณกลางสวนทองกวางออก ทําใหสวนปกคลุมไมมิดสามารถ

มองเห็นสวนนี้ไดงาย ตัวออนมี 1-5 ระยะ ลําตัวมีสีแดงหลังลายดํา ตัวเต็มวัยจะเปลี่ยนเปนสีดํา มีสีเหลือง
หรือสีแดงแตม ตัวยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ลําตัว และ ทองของเพศเมียจะใหญ สวนในเพศผู ลําตัวและ
ทองจะเล็ก  ตัวออนระยะที่ 3 ถึงตัวเต็มวัย จะมีพิษทําใหเราเจ็บปวดไดหากถูกมันตอย พฤติกรรม ชอบเกาะ
บนยอดของพุมไม บินตรงไปชาๆ 
ถิ่นอาศัย  พบไดทั่วไปตามปาธรรมชาติ มักพบเกาะอยูตามพื้นหญา พุมไมเตี้ย และมักพบพวกมันเกาะตาม

ตนติ้วและตนแตวในปา พบชุกชุมในชวงเดือนกันยายน- พฤศจิกายน และ เมษายน- มิถุนายน

ประโยชนของแมลง  เปนศัตรูธรรมชาติ เปนสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน ชวยควบคุมแมลงศัตรูพืชมีบทบาทใน
การควบคุมหนอนผีเส้ือหลายชนิด โดยดูดกินของเหลวภายในตัวหนอน  
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 วงศ  Sphecidae 
Sceliphron javanum (Lepeletir)

ตอหมารา

ลักษณะ  มีขนาดใหญโตประมาณ 2 เซนติเมตร ลักษณะของตอหมาราชนิดนี้ สวนปลองอกมีสีดํา ปลองทองมีสี

แสด ขาของมันมีสีนําตาลแดง ปกใสท่ัวทั้งปกหนาและปกหลังจัดอยูในกลุมเดียวกับ ผึ้ง ตอ แตน เปนแมลงสังคม 
แมลงกลุมน้ีมักจะมีปก 2 คู เนื้อปกบางใส มีลายในปก ปกคูหนาจะใหญกวาปกคูหลัง มีเอวคอดก่ิวเหมือนมดตัว

เมียมีเหล็กใน มีปากแบบกัดกินซึ่งตางกับพวกผ้ึง ซึ่งมีวิวัฒนาการสูงกวา ปากจะเปนอวัยวะคลายลิ้นสามารถใชดูด
นําหวานกินได การดํารงชีวิตจะคลายกับตอชนิดอื่น  
ถิ่นอาศัย  ตัวเมียจะสรางรังโดยการเอาดินเหนียวมาสรางรังเปนชวงๆ แลวเจาะรูไวจากนั้นจะนําเหยื่อท่ีหามา

ได ซึ่งอาจเปนตัวหนอน หรือแมลงขนาดเล็ก ซึ่งถูกตอยใหสลบนํามาใสไวแลววางไข ชวงละ 1 ใบ จากนั้นไขจะ
เริ่มฟกตัวเปนหนอน กัดกินเหยื่อในรังจนเจริญเติบโตเปนตัวขึ้นมาและบินออกจากรังแตยังคงทิ้งรัง ซึ่งเปนมูลดิน

ไว พฤติกรรมของตอชนิดนี้ไมไดแตกตางจากตัวตออื่นๆ นั้นก็เพราะพฤติกรรมการเปนนักลาจอมโหดจับตัวออน

ตั๊กแตน โดยการตอย เมื่อเหยื่อที่นาสงสารถูกพิษในที่สุดก็สลบ 
ประโยชนของแมลง  ชวยกําจัดแมลงศัตรูพืช
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Order Coleoptera

Family CurculionidaeFamily Curculionidae

Family Chrysomelidae Family Scarabaeidae
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 Family AttelabidaeFamily Cerambycidae

Family Tenebrionidae Family Lycidae 

Family Brentidae Family Staphylinidae       
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Order Orthoptera

Family AcrididaeFamily Acrididae

Family Acrididae Family Acrididae
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Family Phasmatidae Family Phasmatidae

 Family MantidaeFamily Phyllidae
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Order Lepidoptera

Family Notodontidae  Family Geometridae

Family Sphigidae   Family Lasiocampidae
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  Family Pompilidae

Family LimacodidaeFamily Pyralidae

Order Formicidae 

 Order Formicidae
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Order Odonata

 Family Vespidae  Family Vespidae 

  Family Euphaeidea   Family Euphaeidea 
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Family Reduviidae        Family Coreidae             

Family Flatidae                                Family Flatidae                                

Order Homoptera

Order Hemiptera 
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ความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดรา
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 เห็ดรา คือ สิ่งมีชีวิตจําพวกรา มีการเจริญเติบโตเปนเสนใยและเม่ือสภาพแวดลอม
เหมาะสมจะรวมตัวกันเปนโครงสรางขนาดใหญเพื่อใชในการสรางสปอรที่ใชขยายพันธุที่เราเรียก
วา ดอกเห็ดหรือ Fruiting body เห็ดไมสามารถสรางอาหารเองไดจากการสังเคราะหแสงเหมือน
พืช จึงตองอาศัยอาหารจากแหลงตางๆ ไดแก ซากพืช ซากสัตว อินทรียวัตถุ รวมทั้งความช้ืน และ
แสงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต จัดเปนสิ่งมีชีวิตที่อยูในอาณาจักรฟงใจ (Kingdom Fungi)
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เห็ดสามารถจําแนกตามลักษณะตางๆ ไดหลายแบบดังนี้

เห็ดเบสิดิโอไมซิติส (Class Basidiomycetes) สปอรของ
เห็ดกลุมนี้เกิดอยูบนโครงสรางที่มีรูปรางคลายกระบองหรือ 
basidium โดยมากมีสปอรจํานวน 4 อัน ตอ 1 โครงสรางรูป
กระบอง ไดแก เห็ดหอม เห็ดนางรม เห็ดฟาง เปนตน

เห็ดแอสโคไมซิติส (Class Ascomycetes) สปอรของเห็ด
กลุมนี้เกิดอยูภายในถุงที่เรียกวา ascus ซึ่งถุงนี้มีผนังบางและ
อาจจะมีรูปรางยาวคลายกระบองหรือพองกลมคลายลูกโปง
ก็ได สวนใหญมีสปอร 8 อันตอ 1 ถุง ไดแก เห็ดหูหนู เห็ดเผาะ 
เห็ด ดันหมีมวงดํา เห็ดถวยขนส้ัน เห็ดถวยขนยาว เปนตน

จําแนกกลุมเห็ดโดยใชลักษณะการเกิดของสปอรแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ 

  เห็ดกินได  เชน เห็ดระโงก เห็ดไคล เห็ดนําหมาก เห็ดตับเตา
  หรือเห็ดผึ้ง เห็ดโคน เห็ดหลินจือ 

จําแนกเห็ดตามลักษณะการนํามาใชประโยชนแบงออกเปน 3 กลุม คือ

  นอกจากเห็ดจะมีความสําคัญในดานของการเปนแหลงอาหารใหแกมนุษยแลวเห็ดยังมีความ
สําคัญตอระบบนิเวศคือทําหนาที่ยอยสลายอินทรียวัตถุทําใหเกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหาร 
(nutrient cycle) ที่เอื้อประโยชนแก พืช สัตว และจุลินทรียในระบบนิเวศ ใหสามารถดํารงชีวิตได

เห็ดพิษ เชน Scleroderma citrinum 

เห็ดกินไมได เปนเห็ดที่มีรสชาติไมอรอย

หรือไมเปนท่ีนิยมกินกัน เชน เห็ดหูหนูลาย
เสือ และเห็ดดอกสาน 
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  จําแนกเห็ดตามลักษณะความสัมพันธของเห็ดกับสิ่งที่เห็ดเจริญอยูแบงออกไดเปน 
3 กลุม คือ

เห็ดซาโปรไฟต (saprophytic mushroom)

 คือเห็ดที่เจริญอยูบนเศษซากของสิ่งมีชีวิตที่

ตายแลว เชน เห็ดแครง เห็ดขอนขาว เห็ดลม เห็ดหูหนู 

เห็ดที่เกิดบนดินไดแก เห็ดนําหมึก เห็ดกระโดง เห็ด

รางแห เห็ดถอบ เปนตน

เห็ดพาราไซต (parasitic mushroom)                               
 คือเห็ดที่เจริญอยูบนส่ิงมีชีวิต เชน 
เห็ดหลินจือ เห็ดกระถินพิมาน เห็ดหิ้ง เปนตน 

เห็ดไมคอรไรซา (mycorrhizal mushroom)

 คือเห็ดที่มีเสนใยเจริญอยูกับรากของพืชชั้นสูง
ที่มีชีวิตในแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเนื่องจากพืช
สามารถสังเคราะหแสงเปลี่ยนนําและอนินทรียสารเปน

นําตาลและคารโบไฮเดรตเห็ดจะไดรับสารอาหารดัง

กลาวมาใชในการเจริญเติบโตในขณะเดียวกันเห็ดจะ
ชวยดูดนําและแรธาตุตางๆใหพืชและชวยปองกันราก
พืชจากการทําลายของราหรือแบคทีเรียชนิดอื่นท่ีเปน
สาเหตุของโรคพืชตัวอยางเห็ดในกลุมนี้ เชน เห็ดเผาะ 

เห็ดไคล เห็ดตับเตาหรือเห็ดผึ้ง เห็ดนําหมาก เห็ดขมิ้น 
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 นอกจากน้ียังมีเห็ดอีกกลุมหนึ่งที่มีความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยกัน (symbiosis) กับ
แมลง เชน เห็ดปลวกหรือเห็ดโคน ที่มีการอยูรวมกันกับปลวก

 ความหลากหลายของเห็ดในพื้นท่ีปาแมคํามีเราพบเห็ดหลากหลายชนิดมีทั้งกลุมเห็ด
กินได กลุมเห็ดกินไมได และเห็ดพิษ รวมทั้งสิ้น 106 ชนิด แบงออกตามหลักอนุกรมวิธาน
ไดทั้งหมด 29 วงศ คือ วงศ Agaricaceae Amanitaceae Auriculariaceae Boletaceae 
Cantharellaceae  Schizophyllaceae  Clavariaceae Dacrymycetaceae Diplocystidiaceae 
Fomitopsidaceae Ganodermatacae Hygrophoraceae Hydnangiaceae Hymeno-
chaetaceae Lyophyllaceae Marasmiaceae Meruliaceae Mycenaceae Phanero-
chaetaceae Physalacriaceae Pleurotaceae Polyporaceae Russulaceae Sarcosoma-
taceae Sclerodermataceae Stereaceae  Trichiidae Tubiferaceae และ Xylariaceae  
แบงออกเปน

กลุมเห็ดกินได จํานวน 16 สกุล ไดแก สกุล Amanita Auricularia  Astraeus  Boletellus 
Boletus Cantharellus Ganoderma Hygrocybe Lactarius Leccinum Lentinus Russula  
Schizophyllum Pulveroboletus  Termitomyces และ Strobilomyces

กลุมเห็ดกินไมได จํานวน 42 สกุล ไดแก สกุล Acryria  Agaricus  Auricularia Calvatia  
Campanella Clavulinopsis Coprinopsis Coprinus Crepidotus Crinipellis Cyptotrama 

Dacryopinax Daldinia  Earliella   Fomitopsis  Ganoderma  Galiella  Hexagonia  

Hygrocybe  Hymenochaete Hypoxylon  Laccaria  Lentinus  Lentinus  Lenzites  
Leucocoprinus  Lycogala  Marasmiellus  Marasmius  Meruliopsis  Microporus  
Phellinus  Pisolithus  Pleurotus  Podoscypha Polyporus Pycnoporus Stereum 

Trametes Trogia  Xeromphalina และ Xylaria

กลุมเห็ดพิษ 3 สกุล ไดแก สกุล Agaricus  Amanita และ Scleroderma
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 เราพบความหลากหลายของเห็ดแตละชนิดแตกตางกันไปตามฤดูกาลฤดูที่พบเห็ดหลาก
หลายชนิดอยูในชวงฤดูฝน เห็ดที่พบสวนใหญเปนกลุมเห็ดกินไดซึ่งจัดเปนกลุมเห็ดไมคอรไรซา 
ชนิดเห็ดที่พบมาก ไดแก กลุมเห็ดตับเตา สกุล Boletus กลุมเห็ดตะไคล และกลุมเห็ดนําหมาก 
สกุล Russula กลุมเห็ดระโงก สกุล Amanita นอกจากน้ียังพบกลุมเห็ดปลวกหรือเห็ดโคนสกุล 
Termitomyces อีกดวย และกลุมเห็ดกินไมได ไดแก กลุมเห็ดรมในสกุล Marasmius มีความ
หลากหลายชนิดมากในชวงฤดูฝนปจจัยทางกายภาพท่ีมีผลตอการเกิดการเจริญและความสมบูรณ
ของดอกเห็ด คือ ความช้ืนท่ีเพียงพอประกอบกับสภาพอากาศที่รอนอบอาวมีแสงแดดจัดที่มีฝนตก
ปริมาณมากจึงเปนปจจัยท่ีกระตุนใหเห็ดเจริญเติบโตนอกจากนี้สภาพพื้นดินท่ีมีเศษซากพืชทับถม
ทําใหมีธาตุอาหารสมบูรณสงผลใหดอกเห็ดเจริญเติบโตไดดีในชวงฤดูรอนเห็ดที่พบสวนใหญจัดอยู
ในกลุมเห็ดกินไมได ไดแก เห็ดกรวยทองตะกู สกุล   Microporus เห็ดหิ้ง สกุล Ganoderma เห็ด
กระดาง สกุล Polyporus

กลุมเห็ดกินได  33 ชนิด กลุมเห็ดกินไมได  66 ชนิด กลุมเห็ดพิษ  7 ชนิด
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รายชื่อความหลากหลายของเห็ดรา
กลุมเห็ดกินได

ลําดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร วงศ กลุมเห็ด

1 เห็ดระโงกเหลือง   Amanita hemibapha 

 (Berk. & Broome) Sacc. subsp. 

 Javanica Cor. & Bas

 Amanitaceae  ไมคอรไรซา

2  เห็ดระโงกขาว Amanita princeps Corner & Bas  Amanitaceae  ไมคอรไรซา

3  เห็ดไสเดือน Amanita vaginata var. punctata 

(Cleland & Cheel) E.-J. Gilbert

 Amanitaceae  ไมคอรไรซา

4  เห็ดไสเดือน  Amanita vaginata var. 

 vaginata (Bull. & Fr.) Vitt.
 Amanitaceae  ไมคอรไรซา

5  เห็ดหูหนู  Auricularia auricula-judae 

 (Bull.) Quél

 Auriculariaceae  ซาโปรไฟท

6  เห็ดผึ้งนกยูง  Boletellus emodensis 

 (Berk.) Singer

 Boletaceae  ไมคอรไรซา

7  เห็ดเสม็ด  Boletus griseipurpureus Corner  Boletaceae  ไมคอรไรซา

8  เห็ดตับเตาเพลิง  Boletus rufo-aureus Massee  Boletaceae  ไมคอรไรซา

9  เห็ดผึ้งพระ  Leccinum extremiorientale 

 (Lar.N. Vassiljeva) Singer

 Boletaceae  ไมคอรไรซา

10 เห็ดแทงกํามะถัน  Pulveroboletus ravenelii 

 (Berk. & M.A. Curtis) Murrill

 Boletaceae  ไมคอรไรซา

11  เห็ดตาเฒา  Strobilomyces fl occopus 
 (Vahl) P. Karst

 Boletaceae  ไมคอรไรซา

12  เห็ดปอดดํา  Strobilomyces seminudus  
 Hongo

 Boletaceae  ไมคอรไรซา

13 -  Cantharellus  cinnabarinus 
 Schw.

 Cantharellaceae  ไมคอรไรซา
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ลําดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร วงศ กลุมเห็ด

14  เห็ดขมิ้นเล็ก  Cantharellus minor Peck  Cantharellaceae  ไมคอรไรซา

15  เห็ดเผาะ Astraeus hygrometricus 
(Pers.) Morgan

Diplocystidiaceae ไมคอรไรซา

16  เห็ดหลินจือ  Ganoderma lucidum 
(Curtis) P. Karst.

Ganodermataceae  พาราไซต

17  เห็ดปากนกแกว  Hygrocybe conica (Schaeff.) 
 P. Kumm.

 Hygrophoraceae  ซาโปรไฟท

18  เห็ดขาวตอก  Termitomyces microcarpus
 (Berk. & Broome) R. Heim

 Lyophyllaceae  symbiosis

19  เห็ดโคน  Termitomyces sp.1  Lyophyllaceae  symbiosis

20  เห็ดโคน  Termitomyces sp.2  Lyophyllaceae  symbiosis

21  เห็ดลม เห็ดบด 
 เห็ดกระดาง

 Lentinus polychrous Lév.  Polyporaceae  ซาโปรไฟท

22  เห็ดขอนขาว  Lentinus squarrosulus Mont  Polyporaceae  ซาโปรไฟท

23  เห็ดขิง  Lactarius piperatus (L.) Pers  Russulaceae  ไมคอรไรซา

24 -  Lactarius sp.  Russulaceae  ไมคอรไรซา

25  เห็ดนําแปง  Russula alboareolata 
Hongo

 Russulaceae  ไมคอรไรซา

26  เห็ดหนามวง  Russula cyanoxantha
 (Schaeff.) Fr.

 Russulaceae  ไมคอรไรซา

27  เห็ดตะไคลขาว  Russula delica Fr.  Russulaceae  ไมคอรไรซา

28  เห็ดถาน  Russula densifolia 
 Secr. ex Gillet

 Russulaceae  ไมคอรไรซา

29  เห็ดนําหมาก  Russula emetica
 (Schaeff.) Pers.

 Russulaceae  ไมคอรไรซา

กลุมเห็ดกินได
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ลําดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร วงศ กลุมเห็ด

30 เห็ดหลมสี

กุหลาบ

 Russula rosacea (Pers.) S.F.G.  Russulaceae  ไมคอรไรซา

31 เหด็ตะไคลเขยีว  Russula virescens (Schaeff.) Fr.  Russulaceae  ไมคอรไรซา

32 เห็ดแดง  Russula sp.  Russulaceae  ไมคอรไรซา

33 เห็ดแครง  Schizophyllum commune Fr.  Schizophyllaceae  ซาโปรไฟท

กลุมเห็ดกินได
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กลุมเห็ดกินไมได

ลําดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร วงศ กลุมเห็ด

1  เห็ดกระดุม  Agaricus trisulphuratus Berk  Agaricaceae  ซาโปรไฟท

2  เห็ดจาวมะพราว  Calvatia boninensis 

 S. Ito & S. Imai

 Agaricaceae  ซาโปรไฟท

3 เห็ดนําหมึก

ผิวบาง

Coprinus plicatilis (Curtis) Fr.  Agaricaceae  ซาโปรไฟท

4 -  Coprinus sp.  Agaricaceae  ซาโปรไฟท

5  เห็ดดาวกระจาย  Leucocoprinus fragilissimus   

 (Berk. & M.A. Curtis) Pat.

 Agaricaceae  ซาโปรไฟท

6  เห็ดหูหนูลายเสือ  Auricularia mesenterica 

 (Dicks.) Pers.

 Auriculariaceae  ซาโปรไฟท

7  เห็ดปะการังสี 

 กุหลาบ

 Clavaria rosea Fr.  Clavariaceae  ซาโปรไฟท

8 -  Clavulinopsis sp.  Clavariaceae  ซาโปรไฟท

9  เห็ดพายทอง  Dacryopinax spathularia

 (Schwein.) G.W. Martin

 Dacrymycetaceae  ซาโปรไฟท

10 -  Fomitopsis sp.1  Fomitopsidaceae  ซาโปรไฟท

11 -  Fomitopsis sp.2  Fomitopsidaceae  ซาโปรไฟท

12 -  Fomitopsis sp.3  Fomitopsidaceae  ซาโปรไฟท

13 -  Ganoderma applanatum 

 (Pers.) Pat.

 Ganodermataceae  พาราไซต

14 -  Laccaria sp.1  Hydnangiaceae  ไมคอรไรซา

15 -  Laccaria sp.2  Hydnangiaceae  ไมคอรไรซา

16 -  Hygrocybe sp.1  Hygrophoraceae  ซาโปรไฟท

17 -  Hygrocybe sp.2  Hygrophoraceae  ซาโปรไฟท

18 -  Hygrocybe sp.3  Hygrophoraceae  ซาโปรไฟท
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ลําดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร วงศ กลุมเห็ด

19 -  Hymenochaete sp.1 Hymenochaetaceae  ซาโปรไฟท

20 -  Hymenochaete sp.2 Hymenochaetaceae  ซาโปรไฟท

21 -  Phellinus sp. Hymenochaetaceae  พาราไซต

22 -  Campanella junghuhnii 

 (Mont.) Singer

 Marasmiaceae  ซาโปรไฟท

23 -  Crinipellis stipitaria (Fr.) Pat  Marasmiaceae  ซาโปรไฟท

24  เห็ดรมขาว  Marasmiellus candidus 

 (Bolton) Singer

 Marasmiaceae  ซาโปรไฟท

25 เห็ดรมนางฟาสีขาว  Marasmius pellucidus 

 Berk. & Broome

 Marasmiaceae  ซาโปรไฟท

26 -  Marasmius sp.1  Marasmiaceae  ซาโปรไฟท

27 -  Marasmius sp.2  Marasmiaceae  ซาโปรไฟท

28 -  Marasmius sp.3  Marasmiaceae  ซาโปรไฟท

29 -  Marasmius sp.4  Marasmiaceae  ซาโปรไฟท

30 -  Marasmius sp.5  Marasmiaceae  ซาโปรไฟท

31  เห็ดกรวยแกว  Trogia infundibuliformis 

 Berk. & Br.

 Marasmiaceae  ซาโปรไฟท

32 -  Podoscypha nitidula 

 (Berk.) Pat.

 Meruliaceae  ซาโปรไฟท

33 -  Favolaschia sp.  Mycenaceae  ซาโปรไฟท

34 -  Xeromphalina sp.1  Mycenaceae  ซาโปรไฟท

35 -  Xeromphalina sp.2  Mycenaceae ซาโปรไฟท

36 Meruliopsis corium 
(Pers.) Ginns

Phanerochaetaceae ซาโปรไฟท

กลุมเห็ดกินไมได
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ลําดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร วงศ กลุมเห็ด

37 - Cyptotrama asprata 

(Berk.) Redhead & Ginns

Physalacriaceae ซาโปรไฟท

38 -  Pleurotus sp.  Pleurotaceae  ซาโปรไฟท

39 -  Earliella scabrosa 

 (Pers.) Gilb.& Ryvarden

 Polyporaceae  ซาโปรไฟท

40 -  Hexagonia apiaria (Pers.) Fr.  Polyporaceae  ซาโปรไฟท

41 -  Hexagonia tenuis (Hook.) Fr.  Polyporaceae  ซาโปรไฟท

42 -  Lentinus sp.  Polyporaceae  ซาโปรไฟท

43 -  Lenzites sp.1  Polyporaceae  ซาโปรไฟท

44 -  Lenzites sp.2  Polyporaceae  ซาโปรไฟท

45 เห็ดกรวยทองตะกู  Microporus xanthopus 

 (Fr.) Kuntze

 Polyporaceae  ซาโปรไฟท

46 เห็ดพัดใบลาน  Polyporus grammocephalus   

 Berk.

 Polyporaceae  ซาโปรไฟท

47 เห็ดรังผึ้งสีขาว  Polyporus retirugus (Bres.)  

 Ryvarden

 Polyporaceae  ซาโปรไฟท

48 เห็ดขอนแดง  Pycnoporus sanguineus 

 (L.) Murrill

 Polyporaceae  ซาโปรไฟท

49 -  Polyporus tenuiculus 
 (P. Beauv.) Fr.

 Polyporaceae  ซาโปรไฟท

50 -  Polyporus tricholoma Mont.  Polyporaceae  ซาโปรไฟท

51 -  Trametes sp.1  Polyporaceae  ซาโปรไฟท

52 -  Trametes sp.2  Polyporaceae  ซาโปรไฟท

53 -  Trametes sp.3  Polyporaceae  ซาโปรไฟท

54 -  Coprinopsis sp.  Psathyrellaceae  ซาโปรไฟท

กลุมเห็ดกินไมได



                                                  ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹àËç´ÃÒ     

»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 353

ลําดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร วงศ กลุมเห็ด

55 เห็ดปากหมู  Galiella rufa (Schwein.) 

 Nannf. & Korf

 Sarcosomataceae  ซาโปรไฟท

56 เห็ดกอนกรวด  Pisolithus tinctorius 

 (Pers.) Coker & Couch

Sclerodermataceae  ไมคอรไรซา

57 -  Stereum ostrea

 (Blume & T. Nees) Fr.

 Stereaceae  ซาโปรไฟท

58 -  Stereum  sp.  Stereaceae  ซาโปรไฟท

59 -  Acryria incarnata 

 (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers.

 Trichiidae  ซาโปรไฟท

60 เห็ดนํานมหมาปา  Lycogala epidendrum 

 (J.C. Buxb. ex L.) Fr.

 Tubiferaceae  ซาโปรไฟท

61 เห็ดดันหมีมวงดํา  Daldinia eschscholzii 

 (Ehrenb.) Rehm

 Xylariaceae  ซาโปรไฟท

62 - Hypoxylon moriforme  

 Henn.

 Xylariaceae  ซาโปรไฟท

63 -  Hypoxylon stygium 

 (Lév.) Sacc. 

 Xylariaceae  ซาโปรไฟท

64 -  Xylaria cubensis (Mont.) Fr.  Xylariaceae  ซาโปรไฟท

65 -  Xylaria grammica (Mont.)  
 Mont.

 Xylariaceae  ซาโปรไฟท

66 -  Xylaria sp.1  Xylariaceae  ซาโปรไฟท

กลุมเห็ดกินไมได
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กลุมเห็ดพิษ

ลําดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร วงศ กลุมเห็ด

1 -  Agaricus sp.  Agaricaceae  ซาโปรไฟท

2 -  Amanita cokeri (E.-J. Gil  

 bert & Kühner) E.-J. Gilber

 Amanitaceae  ไมคอรไรซา

3 -  Amanita sp.1  Amanitaceae  ไมคอรไรซา

4 -  Amanita sp.2  Amanitaceae  ไมคอรไรซา

5 -  Amanita sp.2  Amanitaceae  ไมคอรไรซา

6 -  Amanita sp.4  Amanitaceae  ไมคอรไรซา

7 -  Scleroderma citrinum Pers.  Sclerodermataceae  ไมคอรไรซา
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เห็ดราในป่าแม่คํามี

เห็ดระโงกเหลือง
Amanita hemibapha (Berk. & Broome) Sacc. subsp. Javanica 

Cor. & Bas
วงศ  Amanitaceae                                          กลุมเห็ด     ไมคอรไรซา 
ชนิดปา ปาเต็งรัง                                                             กินได                     

ลักษณะดอก เห็ดออนมีเปลือกหุมรูปไขสีขาวเมื่อเห็ดเจริญขึ้น ผิวเปลือกจะหลุดหอยเปน
วงแหวน ดอกเห็ดเมื่อบานเปนรูปกระทะควํา หมวก ผิวเรียบ ขอบหมวกมีริ้ว เสนผาศูนยกลาง 
5-12 เซนติเมตร ครีบ ถี่ สีเหลืองออนไมติดกาน กาน ทรงกระบอก  สีเหลือง เสนผาศูนยกลาง 
0.8-2 × 8-15 เซนตเิมตร กานกลวงมวีงแหวนบางๆ สเีหลอืงตดิทีก่าน เปลอืกหุมดอกเปนรปูถวย
สีขาวอยูที่โคนดอก สปอร ทรงรีกวาง สีใส ผิวเรียบ ขนาด 7-9 x 5-7 ไมโครเมตร 

กลุมเหด
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เห็ดระโงกขาว
 Amanita princeps Corner & Bas

วงศ Amanitaceae    กลุมเห็ด     ไมคอรไรซา 
ชนิดปา ปาเต็งรัง                                                                   กินได

ลักษณะดอก  เห็ดออนมีเปลือกหุมรูปไขสีขาว เมื่อเจริญขึ้นจะดันผิวเยื่อดานบนปริแตกออกเห็น
หมวก สีขาวครีมเปลือกหุมดอกคงเหลือเปนถวยติดกับโคนกาน เม่ือบานดอกเปนรูปกระทะควําถึง
แบนเวากลาง หมวก ผิวเรียบ ขอบหมวกมีริ้วชัดเจน เสนผาศูนยกลาง 8-22 เซนติเมตร ผิวหมวก
เมื่อถูกความชื้นในอากาศจะเหนียวหนืด ครีบ คอนขางถี่สีขาวครีม ไมติดกาน เยื่อหุมครีบสีขาว 
กาน ทรงกระบอกกลวงสีขาว ผิวเรียบ เสนผาศูนยกลาง 0.9-2.2 ×12.5-25 เซนติเมตร สปอร รูป

กลมรี สีขาว ผิวเรียบ  ขนาด 8-10 x 9-11 ไมโครเมตร

กลุมเหด
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เห็ดไสเดือน
Amanita vaginata var. punctata (Cleland & Cheel) E.-J. Gilbert

วงศ Amanitaceae    กลุมเห็ด     ไมคอรไรซา 

ชนิดปา ปาเต็งรัง                                                                 กินได

ลักษณะดอก  ดอกเด่ียว หมวก สีนําตาลเขมท่ีกลางหมวกแลวคอยๆจางลงมาทางขอบหมวก 
ขนาดกวาง 5-6 เซนติเมตร เห็นลายตามรองครีบเล็กๆที่ริมขอบ ครีบ สีขาวครีมครีบถี่ ครีบหาง
กาน กาน กลวง มีวงแหวนเปนแผนบางสีขาวหลุดงายอยูดานบนของกาน สปอร กลมรี สีขาว
ผิวเรียบ ขนาด 9-10 × 9-11 ไมโครเมตร

กลุมเหด
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เห็ดหูหนู  
Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél

วงศ Auriculariaceae    กลุมเห็ด     ซาโปรไฟต 

ชนิดปา ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ                                              กินได

ลักษณะดอก  ดอกเปนวุนรูปทรงถวยคลายหูไมแนนอน ขนาด 2-7 เซนติเมตร หนา 1-2 เซนติเมตร 
ผิวดานนอกสีนําตาลเหลือง นําตาลแดง นําตาลเทา มีขนเล็กๆ ผิวหยักรอยคล่ืน ผิวดานในมีสี

เหมือนดานนอกอาจจะออนกวาเล็กนอยไมมีขน มีรอยหยักยนคลายเสนเลือดฝอยแผเปนรัศมีออก
ไปจากโคน สปอร รูปรี สีใส ผิวเรียบ ขนาด 5-6 × 12-15 ไมโครเมตร

กลุมเหด 
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เห็ดผึ้งนกยูง 
Boletellus emodensis (Berk.) Singer

วงศ Boletaceae    กลุมเห็ด     ไมคอรไรซา 
ชนิดปา ปาเต็งรัง-ไมสน                                                          กินได

ลักษณะดอก เน้ือในสีเหลืองออนเปลี่ยนเปนสีนําเงินเขม หมวก ขนาด 2.2-12.5 เซนติเมตร มี
เศษชิ้นสวนผิวหมวกท่ีขอบหมวก ดอกมีสะเก็ดสีแดงถึงแดงเขม กาน ตรง ตัน สีแดงถึงแดงเขม 
ผิวกานมีลายตามความยาว โคนกานพบกลุมเสนใยสีขาว สปอร รูปรางคลายกระสวยมีสันตาม
ความยาว ขนาด 8-11 × 15-19 ไมโครเมตร

ุ
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เห็ดเสม็ด
Boletus griseipurpureus Corner

วงศ Boletaceae    กลุมเห็ด     ไมคอรไรซา 
ชนิดปา ปาเต็งรัง                                                                 กินได

ลักษณะดอก  ดอกเด่ียว หมวก ขนาด 4-10 เซนติเมตร รูปทรงกระทะควํา นูนแลวแบน สีมวง

อมเทา หนืดมือเมื่อเปยกนําใตดอกเปนรูสีมวงอมชมพูออน กาน สีมวงขนาด 4-8 เซนติเมตร หนา 
1-1.5 เซนติเมตร เรียวใหญไปท่ีโคน สปอร รูปรียาว สีนําตาลอมชมพู ผิวเรียบ ขนาด 8-10 x 
3-3.5 ไมโครเมตร

ุ
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เห็ดตับเตาสีเพลิง
Boletus rufo-aureus Massee

วงศ Boletaceae    กลุมเห็ด     ไมคอรไรซา 

ชนิดปา ปาเต็งรัง-ไมสน                                                         กินได

ลักษณะดอก  ดอกเดี่ยว หมวก ขนาด 6-10 เซนติเมตร นูนแลวแบนแหงมีขนบางๆเกือบเรียบ 
สีแดงอมสมถึงสมอมแดง กาน มีขนาด 4-10×1-2 เซนติเมตร โคนใหญรูปใบพายหยาบสีเดียวกับ
หมวกเนื้อแนนเปนลายดางเหลืองทองถึงสมอมแดงเมื่อตัดเปล่ียนเปนสีเขียวออน สปอร

ทรงกระบอก ผิวเรียบ ผนังบาง สีนําตาลอมเขียว ขนาด 11-14 × 4-5 ไมโครเมตร

กลุมเหด 
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เห็ดเผาะ
Astraeus hygrometricus (Pers.)

วงศ Diplocystidiaceae    กลุมเห็ด     ไมคอรไรซา 
ชนิดปา ปาเต็งรัง                                                                             กินได

ลักษณะดอก  เมื่อยังออนมีลักษณะกลมขนาด1.5-3.5 เซนติเมตร ผิวเรียบสีขาวนวล มีรอยเปอน

ดิน ไมมีกาน ไมมีราก เมื่ออายุมากข้ึนผิวนอกจะเปนสีนําตาลหรือเกือบดําเน้ือเหนียว เห็ดเผาะมี
เปลือก 2 ชั้น เมื่อเห็ดอายุมากข้ึนเปลือกช้ันนอกจะแตกออกเปนแฉก 6-12 แฉก มีรอยแยกลึกลง
ไปถึงฐานดอก จึงทําใหดอกเห็ดมีรูปรางเหมือนดอกไม เม่ือแหงจะหุบเขา ภายในเปนถุงกลมสีขาว
หมน ขนาด 1.3-3.4 เซนติเมตร ดานบนแตกออกเปนรูใหสปอรฟุงกระจายออกมา สปอร รูปกลม

มีหนาม สีนําตาล ขนาด 7-11 ไมโครเมตร

ุ
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เห็ดขาวตอก
Termitomyces microcarpus (Berk. & Broome) R. Heim

วงศ Lyophyllaceae    กลุมเห็ด     symbiosis

ชนิดปา ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ                                             กินได

ลักษณะดอก  ดอกเด่ียวกระจายเปนกลุม หมวก ขนาด 0.5-2 เซนติเมตร ดอกมีลักษณะยอด
แหลมสีขาวนวลขอบดอกและผิวดอกเรียบ ครีบ คลายซ่ีฟน ครีบติดกานดอกมากมีการเรียงกัน
ของครีบดอกที่ใกลกัน กาน โคนหรือขาเปนทรงกระบอกขนาด 2-4 × 0.1-0.3 เซนติเมตร ไมมี
วงแหวนปลายเล็กผิวเรียบ สปอร รูปไข สีใส ผิวเรียบ ขนาด 6-7.5 × 3-4.5 ไมโครเมตร

กลุมเหด 
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เห็ดขิง  
Lactarius piperatus  (L.) Pers

วงศ Russulaceae    กลุมเห็ด     ไมคอรไรซา 

ชนิดปา ปาเต็งรัง                                                                 กินได

ลักษณะดอก  ดอกเดี่ยว หมวก ขนาด 5-10 เซนติเมตร ทรงกระทะควํา เม่ือโตเต็มที่จะแผแบน
และดานบนตรงกลางจะยุบตัวลงมีรูปรางคลายกรวยริมขอบโคงลงเล็กนอยมีสีขาวนวลหรือสี

ครีมออนผิวเรียบมันเปนเงาและเปยกช้ืนเมื่อกรีดหรือตัดจะมีนํายางสีขาวไหลออกมารอยแผลจะ
เปลี่ยนเปนสีนําตาลเล็กนอย ครีบ สีขาว ถี่หนาและมีจํานวนมาก กาน ทรงกระบอกสีขาวนวล 

ขนาด 2-5 × 01-2.5 เซนติเมตร ผิวเรียบภายในกลวง สปอร รูปทรงรียาว มีตาขายเสนละเอียด
บางสวนและมีปุมนูนเล็กๆ ขนาด 4-7 × 5-5.5 ไมโครเมตร

กลุุุุุุมเหด 
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เห็ดนําแปง
Russula alboareolata Hongo.

วงศ Russulaceae    กลุมเห็ด      ไมคอรไรซา 
ชนิดปา ปาเต็งรัง                                                                  กินได 

ลักษณะดอก  ดอกเดี่ยว หมวก ขนาด 5-10 เซนติเมตร ดอกออนมีรูปทรงกระทะควํา ริมขอบโคง
ลงเล็กนอยมีสีขาวคอนขางเรียบเมื่อดอกบานจะแผแบนออก ตรงกลางเวาตื้นบางคร้ังผิวมีสะเก็ด
เปนแผนบางๆสีขาวหรือสีนําตาลออนกระจายตามรัศมีดอกริมขอบมีรองเปนริ้วยาวโดยรอบและ
ฉีกขาด ครีบ สีขาวหรือสีขาวนวลเรียงหางกันเล็กนอย กาน ทรงกระบอกสีขาว ขนาด 1.5-2 x 
2-6 เซนติเมตร สปอร คอนขางกลม สีขาว ผิวมีหนามละเอียดโดยรอบ ขนาด 5-8 x 5.5-7.5 
ไมโครเมตร

ุ
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เห็ดหนามวง             
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.

วงศ Russulaceae    กลุมเห็ด     ไมคอรไรซา 
ชนิดปา ปาเต็งรัง                                                       กินได

ลักษณะดอก  ดอกเดี่ยว หมวก ขนาด 5-15 เซนติเมตร รูปทรงคลายกระทะควํา ดอกออนริมขอบ

มวนเขาเม่ือดอกบานจะแผแบนออกตรงกลางเวาและยุบลงมีสีมวงขาว สีชมพูอมมวง สีเหลืองออน
อมมวง สีมวงและสีมวงแก ริมขอบมีรองละเอียดผิวเรียบบางคร้ังผิวจะแตกเปนสะเก็ดบางๆเห็น
เนื้อภายในสีขาวถาอากาศช้ืนผิวจะเปยกและล่ืนเนื้อออนและกรุบ ครีบ เรียวบางเรียงกันถี่มีสีขาว
หรือสีขาวนวลบางครีบเชื่อมติดกันยึดติดกับกาน กาน สีขาวผิวคอนขางเรียบดอกออนกานตัน เม่ือ
ดอกบานกานมักจะพรุน สปอร กลมรี สีขาวใส ผิวขรุขระ ขนาด 6-7 ×7-9 ไมโครเมตร

กลุุุุมเหด 
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เห็ดตะไคลขาว
Russula delica Fr.

วงศ Russulaceae    กลุมเห็ด     ไมคอรไรซา 

ชนิดปา ปาเต็งรัง                                                        กินได

ลักษณะดอก  ดอกเด่ียว หมวก ขนาด 3-12 เซนติเมตร ดอกออนโคงเปนรูปทรงกลม มีสีขาว ผิวเรียบ
แลวปริแตกเปนเกล็ดเห็นเนื้อภายในสีขาวเมื่อแก เมื่อดอกบานริมขอบจะโคงงอลงแลวยกขึ้นเม่ือ
บานเต็มที่ ริมขอบจะแตกเปนรอง ตรงกลางเวาตื้น ครีบ ถี่ สีขาวหรือสีขาวนวล ยึดติดกาน กาน สีขาว 
รูปทรงกระบอก ขนาด 4-6 × 1-2 เซนติเมตร ผิวคอนขางเรียบ โคนกานเรียวกวาเล็กนอย สปอร 
ทรงกลม สีขาว ผิวขรุขระและมีสันนูนสานกันแบบรางแห ขนาด 7-8 x 5-7 ไมโครเมตร

กลุุุุมเหด 

  



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹àËç´ÃÒ

»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹368

เห็ดนําหมาก  
Russula emetica (Schaeff.) Pers.

วงศ Russulaceae    กลุมเห็ด     ไมคอรไรซา 
ชนิดปา ปาเต็งรัง                                                        กินได

ลักษณะดอก  ดอกเด่ียว หมวก ขนาด 5-10 เซนติเมตร ดอกออนมีรูปทรงคลายกระทะควําริมขอบ

โคงลงตรงกลางเวาต้ืนผิวเรียบสีแดงอมชมพูเมื่อแกดอกจะยกตัวขึ้น ครีบ ติดกานเรียงถี่สีขาว กาน 

กวาง 1-2.5 เซนติเมตร ยาว 5-10 เซนติเมตร สีขาว รูปทรงกระบอกไมสมําเสมอ ผิวเรียบ สปอร 
ทรงรียาว สีใส มีปุมนูนใหญและเสนละเอียดเชื่อมเปนตาขายรูหาง ขนาด 7.5-12 x 6-9 ไมโครเมตร
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เห็ดหลมสีกุหลาบ  

Russula rosacea (Pers.) S.F.G.
วงศ Russulaceae    กลุมเห็ด     ไมคอรไรซา 
ชนิดปา ปาเต็งรัง                                                                 กินได

ลักษณะดอก  ดอกเด่ียว หมวก ขนาด 5-18 เซนติเมตร กลางดอกเปนแองเล็กนอยผิวเปนมัน
วาวและหนืดมือเม่ือเปยกช้ืนสีแดงถึงแดงสดจางลงเปนสีชมพู ครีบ ติดกานกวางเล็กนอยรียงถี่ 
สีเหลืองออน กาน สีขาวปนเปอนสีชมพูหรือสีแดง ขนาด 2.5× 1-2.5 เซนติเมตร ผิวเรียบเน้ือสี
ขาวแนนกลวงเมื่อแก สปอร ทรงรีกวาง สีขาว มีปุมเล็กๆและสันเช่ือมกันตาขายบางสวน ขนาด 
8-10 × 7-8 ไมโครเมตร

ุ
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เห็ดตะไคลเขียว
Russula virescens (Schaeff.) Fr.

วงศ Russulaceae    กลุมเห็ด     ไมคอรไรซา 
ชนิดปา ปาเต็งรัง                                                        กินได

ลักษณะดอก  ดอกเด่ียว หมวก ขนาด 5-10 เซนติเมตร กลางดอกเปนแองเล็กนอยเม่ือแกมัก
ปริแตกเปนเกล็ดใหญขอบเปนลอนเล็กนอย สีเขียวอมเหลือง ครีบ ติดกาน กวางเล็กนอย เรียงถี่ 
สีขาวแลวเปลี่ยนเปนสีครีม กาน สีขาวรูปทรงกระบอก ขนาด 4-6 × 1-2 เซนติเมตร ผิวเรียบ โคน

กานเรียวกวาเล็กนอยเนื้อสีขาวแนน สปอร ทรงรี มีปุมและตาขายบางสวน ขนาด 8-10 x 7-8 
ไมโครเมตร

กลุมเหด
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เห็ดแครง
Schizophyllum commune Fr.

วงศ  Schizophyllaceae   กลุมเห็ด     ซาโปรไฟท 
ชนิดปา ปาเต็งรัง                                                        กินได

ลักษณะดอก ดอกกลุม ดอกเห็ดยาว 1-3 เซนติเมตร สูง 1-4 เซนติเมตร รูปพัด มีขนสีขาวหรือ
ขาวปนเทาปกคลุมปลายงุมลงเปนลอน แตกแขนงเปนแฉกเล็กๆ คลายน้ิวเทาตุกแก ครีบ เรียง
เปนรัศมีออกไปจากฐานดอกแยกเปนแฉกตามยาวและมวนงอลงครีบสีครีม กาน อยูดานขางหรือ
ไมเกือบไมมีกาน สปอร ทรงกระบอก สีใส ผิวเรียบ  ขนาด 1.5-2 × 4-5 ไมโครเมตร
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เห็ดกระดุมทองเหลือง  
Agaricus trisulphuratus Berk.

วงศ Agariceae                                กลุมเห็ด     ซาโปรไฟท 
ชนิดปา ปาเบญจพรรณ                                           กินไมได

ลักษณะดอก  ดอกเดี่ยว หมวก สีเหลืองสมสดใส ขนาด 3-5 เซนติเมตร มีสะเก็ดขนงอนสีสม

ปกคลุม สะเก็ดหลุดออกไดเมื่อแกหรือรวงหลุดงายเมื่อสัมผัสขอบหมวกหยัก ครีบ ถี่ไมติดกาน 

ครีบสีขาว กาน ทรงกระบอกมีวงแหวนบางๆ ขนาด 3-4 × 0.5-1 เซนติเมตร และมีสะเก็ดขนสีสม
ปกคลุมทรงรี สปอร ทรงรี สีใส ผิวเรียบขนาด 6-6.5 × 3-5 ไมโครเมตร
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เห็ดนําหมึกผิวบาง 
Coprinus plicatilis (Curtis) Fr.

วงศ Agaricaceae                                 กลุมเห็ด     ซาโปรไฟท
ชนิดปา ปาเบญจพรรณ                                      กินไมได

ลักษณะดอก  ดอกเดี่ยว หมวก กวาง 1-3 เซนติเมตร สีขาวหรือสีเทาตรงกลางเขมกวาปกติ ดอก
เริ่มแรกโคงลงเล็กนอยแลวบาน แผแบน ขอบยกเล็กนอย ผิวหมวกเปนรองตามแนวครีบ ผิวเรียบ 
ขอบหมวกเหลวเปนหมึกสีดําเมื่อแก เนื้อดอกบางมาก  สปอร สีดํา ผิวเรียบ ขนาด 8-9 × 10-12 
ไมโครเมตร
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เห็ดดาวกระจาย 
Leucocoprinus fragilissimus (Berk. & M.A. Curtis) Pat.

วงศ Agaricaceae                                 กลุมเห็ด     ซาโปรไฟท

ชนิดปา ปาเต็งรัง   ปาเบญจพรรณ                         กินไมได

ลักษณะดอก  ดอกเดี่ยว หมวก ขนาด 1-5 เซนติเมตร สีขาวอมเหลืองเมื่อบานออกเห็นเปนลาย

ทางตามแนวรัศมีชัดเจนบอบบางหักงายติดอยูบนกานที่ผอมยาวเรียว กาน มีขนคลายผงฝุนมี

วงแหวนติดอยูสวนบนของกาน กานเปราะหักงายเมื่อดอกบานแผแบน ตรง ตรงกลางนูนเล็กนอย 
สปอร รูปรี สีขาว ผิวเรียบ ขนาด 7-8 × 9-13 ไมโครเมตร
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เห็ดหูหนูลายเสือ
Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers.

วงศ Auriculariaceae                              กลุมเห็ด     ซาโปรไฟท
ชนิดปา ปาเบญจพรรณ                                  กินไมได

ลักษณะดอก  เปนแผนกลม ขนาด 2-4 เซนติเมตร ผิวดานบนมีขน มีแถบวงกลมนําตาลออนสลับ
นําตาลอมเทาถึงครีม ขอบสีออนกวาและเปนลอน ดานเจริญพันธหยาบ หยักยน เน้ือเปนวุน แหง
แลวยืดหยุน สปอร รูปไสกรอก สีขาว ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด 11-12 × 4.5 ไมโครเมตร
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เห็ดปะการังสีกุหลาบ 
Clavaria rosea Fr.

วงศ Clavariaceae                                 กลุมเห็ด     ซาโปรไฟท
ชนิดปา ปาเต็งรัง                                                  กินไมได

ลักษณะดอก  ดอกรูปเข็มหรือใบพายแคบ บางทีแบนเปนรองยาวและงอเรียบ ยอดแหลมหรือทู 

ขนาดกวาง 1-5 มิลลิเมตร สูง 2-5 เซนติเมตรชมพูอมแดง กาน ไมเดนชัด โคนขาว เน้ือเปราะ
ชมพูอมแดง สปอร รูปไขหรือทรงรีกวาง สีขาว ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด 5-8 × 2-3.5 ไมโครเมตร

      



                                                  ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹àËç´ÃÒ     

»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 377

เห็ดพายทอง 
Dacryopinax spathularia (Schwein.) G.W. Martin

วงศ Dacrymycetaceae                        กลุมเห็ด     ซาโปรไฟท

ชนิดปา ปาเต็งรัง                                               กินไมได

ลักษณะดอก  รูปกรวยหรือบานเปนชอนแบน ปลายแยกเปนหยักสีเหลืองตลอดท้ังดอก เน้ือเปน
วุน กาน ทรงแบนหนาหรือทรงกระบอก ขนาด 0.3-0.5 × 1-2 เซนติเมตร สปอร ทรงกลมถึงรี  สี
ใส ผิวเรียบใส ขนาด 7.5-10 × 3.5-7.5 ไมโครเมตร
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Campanella junghuhnii  (Mont.) Singer

วงศ Marasmiaceae                                 กลุมเห็ด     พาราไซต

ชนิดปา ปาเบญจพรรณ               กินไมได
                                                     
ลักษณะดอก  รูปครึ่งวงกลมหรือรูปเม็ดถั่ว ผิวบนเรียบ สีขาวนวล ขนาด 2.0-2.5 เซนติเมตร เน้ือ

เห็ดสีขาว ผิวดานบนเปนคลื่นโคง เนื้อเห็ดหยุนคลายเจลล่ี ฉีกขาดงาย ครีบ สีขาวหางเปนสันนูน 
ระหวางครีบมีสันนูนเชื่อมตอกันคลายรางแห กาน อยูที่ดานขางดอกหรือไมมี
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เห็ดรมขาว  
Marasmiellus candidus (Bolton) Singer.

วงศ Marasmiaceae                                 กลุมเห็ด     ซาโปรไฟท
ชนิดปา ปาเบญจพรรณ                               กินไมได

ลักษณะดอก  ขนาด 0.5-4 เซนติเมตร โคงนูนเมื่อยังออน แกแลวแผแบน ตรงกลางหมวกบุม 
ผิวหมวกแหงสีขาว หรือมีสีอมสมเม่ือแกเนื้อดอกบาง เหนียว ครีบ หาง ชิดกานหรือเกยกาน กาน 

สีขาว เมื่อทําใหขาดมีสีชมพู กานตรงโคนเล็กกวาปลายเล็กนอย สปอร รูปกระสวย สีใส ผิวเรียบ
ผนังบาง ขนาด 10-15 × 3-6 ไมโครเมตร
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เห็ดรมนางฟาสีขาว 
Marasmius pellucidus Berk. & Broome

วงศ Marasmiaceae                             กลุมเห็ด     ซาโปรไฟท
ชนิดปา ปาเบญจพรรณ                         กินไมได                

ลักษณะดอก  เหมือนกระดุมหรือรูปกระทะควํา เมื่อแกอาจบุมตรงกลาง หมวก ผิวเรียบสีขาว

หรือเหลืองอมขาว ขนาด 1.5-5 เซนติเมตร ครีบ หาง ครีบชิดกานหรือเกยกานเล็กนอย กาน เล็ก
สีนําตาลเหลือง นําตาลดํา มันวาว ขนาดเทากัน โคนกานมีกระจุกเสนใยสีขาวครีม สปอร ทรงรี
ยาว สีขาว ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด   6.5-8 × 3-4 ไมโครเมตร
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เห็ดกรวยแกว
Trogia infundibuliformis Berk. & Br. 

วงศ Marasmiaceae                             กลุมเห็ด     ซาโปรไฟท
ชนิดปา ปาเบญจพรรณ                            กินไมได

ลักษณะดอก  ดอกเด่ียว หมวก ขนาด 1-4 เซนติเมตร รูปกรวยลึก ผิวบางโปรงแสงเล็กนอย มีริ้วเรียง
เปนแนวรองตั้งแตกลางดอกไปจนถึงริมขอบ ริมขอบมวนงอเขา สีมวงออนถึงนําตาลออนอมชมพู 
ครีบ เรียวลงไปติดกาน หาง สีเดียวกับดอก กาน ขนาด 0.2-0.4 เซนติเมตร ทรงกระบอก ผิวเรียบ
 สปอร ทรงรียาว สีขาว ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด  6-8 × 3.5-4.5 ไมโคนเมตร มีหยดนํามัน 1 หยด
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Podoscypha nitidula (Berk.) Pat.
วงศ Meruliaceae                                 กลุมเห็ด     ซาโปรไฟท
ชนิดปา ปาเบญจพรรณ                              กินไมได

ลักษณะดอก  ขนาด 1-2.5 x 3-3.5 เซนติเมตร รูปพัดจีบหรือทรงกรวย ขึ้นบนผิวไมหรือเจริญเปน

กลุมตามดินผิวดอกมีสีนําตาลมีแนวรองเรียงตัวกันเปนแนววงกลมมองเห็นเปนวงบนผิว

ดอก ขอบดอกสีขาวนวล ผิวดานลางเรียบ สปอร รูปไข สีใส ขนาด 2-2.5 x 3-3.5 ไมโครเมตร
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Meruliopsis corium (Pers.) 
วงศ Phanerochaetaceae                      กลุมเห็ด     ซาโปรไฟท 
ชนิดปา ปาเบญจพรรณ                                      กินไมได  

ลักษณะดอก  ดอกมักเคลือบไปตามผิวไม สีขาวถึงสีครีม เม่ือแกเปนสีนําตาล ที่ริมขอบมีเนื้อเยือ
เจริญยื่นออกมา ผิวดานหนายนเปนริ้วคลายแผนหนังรูปทรงคลายพัดดานหลังคลายเปนรูตามยาว
หรือเปนรอง สปอร  สีขาว ขนาด 5-6 × 2.5-3.5 ไมโครเมตร
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Cyptotrama asprata (Berk.) Redhead & Ginns
วงศ Physalacriaceae                            กลุมเห็ด     ซาโปรไฟท 

ชนิดปา ปาเบญจพรรณ                                         กินไมได

ลักษณะดอก ดอกเด่ียว หมวก ดอกออนมีรูปรางครึ่งวงกลมถึงรูปชามควํา ขอบมวนเขา ดอกแก
แผแบน ผิวสีขาว มีกลุมของเสนขนสีเหลืองปกคลุม ลักษณะขนเปนกระจุก ของเสนใยที่ปลายมา

รวมกันแลวกระดกขึ้นจากผิว เนื้อในสีขาว ครีบ ติดกับกาน คอนขางกวาง เรียงตัวหาง ๆ สีขาว 

ขอบเรียบ มีครีบยอย 2 – 3 ระดับ กาน ติดตรงกลาง ผิวสีขาว มีขนลักษณะคลายกับที่ผิวหมวก

ปกคลุมอยู บริเวณโคนอาจพองออกภายในกลวง สปอร รูปมะนาว สีใส ผนังบาง  ผิวเรียบ ภายใน
มีหยดนํามัน 1 หรือหลายอัน ขนาด 8.5 - 10.5 X 5.5 – 7.5 ไมโครเมตร

    



                                                  ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹àËç´ÃÒ     

»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 385

Hexagonia tenuis (Hook.) 
วงศ Polyporaceae                             กลุมเห็ด     ซาโปรไฟท
ชนิดปา ปาเบญจพรรณ                                              กินไมได             

ลักษณะดอก  กวาง 3-6 เซนติเมตร ยาว 4-10 เซนติเมตร รูปครึ่งวงกลม รูปไต รูปพัด ผิวมีรอยยน
เรียงเปนรัศมี ขอบบางและคม เปนคลื่น มีแถบวงกลมสีนําตาลเทา นําตาลออน นําตาลอมเหลือง
และนําตาลหมนปนดํา ไมมีกาน เนื้อเหนียว บาง สีนําตาลออนถึงนําตาลแก รูยาวถึง 2 มิลลิเมตร 
สีนําตาลเทา สปอร ทรงกระบอก สีขาว ผิวเรียบ ผนังหนาเล็กนอย ขนาด 9-15 × 4-6 ไมโครเมตร
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เห็ดพัดใบลาน 
Polyporus grammocephalus Berk

วงศ Polyporaceae                               กลุมเห็ด     ซาโปรไฟท

ชนิดปา ปาเบญจพรรณ  ปาดิบแลง                           กินไมได

ลักษณะดอก  กวาง 3-7 เซนติเมตร ยาว 4-10 เซนติเมตร หนา 0.2-0.5 เซนติเมตร รูปไตหรือพัด

 ผิวเรียบมีริ้วเรียงเปนรัศมี ขอบเปนลอนและคลื่น งอลงเล็กนอย มีสีเหลืองอมนําตาล เนื้อเหนียว 
กานไมม ี หรือมีฐานคลายกาน ดานหลังหมวกเปนรู มี 3-5 รูตอมิลลิเมตร สปอร ทรงรี สีขาว 
ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด 4.5-6 × 2.5-3 ไมโครเมตร
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เห็ดกรวยทองตะกู
Microporus xanthopus (Fr.) Kuntze

วงศ Polyporaceae                               กลุมเห็ด     ซาโปรไฟท

ชนิดปา ปาเบญจพรรณ                                         กินไมได

ลักษณะดอก  ดอกขนาด 3.5-10 เซนติเมตร รูปกรวยปากกวาง บาง มีริ้วเรียงเปนรัศมี ยนเล็ก
นอย เปนมันวาว เปนแถบวงกลมของสีนําตาลอมเหลือง นําตาลแดงไปถึงนําตาลเขม ใตหมวก
เปนรู 5-8 รูตอมิลลิเมตร กานขนาด 1.5-2 x 0.3-0.4 เซนติเมตร กาน อยูกึ่งกลางหมวก รูปทรง
กระบอกเนื้อแข็งผิวเรียบ โคนแผออกเปนแปนวงกลมเล็กๆ เน้ือเหนียว สปอร ทรงรียาว สีใส 
ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด  2-2.5 × 5.5-7 ไมโครเมตร
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เห็ดขอนแดง
Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill

วงศ Polyporaceae                              กลุมเห็ด      ซาโปรไฟท

ชนิดปา ปาเต็งรัง                                กินไมได

ลักษณะดอก  รูปครึ่งกลมหรือรูปพัดไมมีกาน ขนาด 5-7 × 1-4 เซนติเมตร ผิวดานบน สีแดงอม

สมหรือมีแถบสีแดงสลับสีเหลือง แผแบน มีรอยยน ผิวเปนมันวาวเล็กนอย ดานลางเปนรูขนาดเล็ก

สีสมสะทอนแสง มี 5-7 รูตอมิลลิเมตร กาน สั้นมากและ มีสีเดียวกับหมวก สปอร ทรงกระบอก

โคงเล็กนอย สีใส ผิวเรียบขนาด 3-5.5 × 2-2.5 ไมโครเมตร
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Polyporus tricholoma Mont.
วงศ Polyporaceae                               กลุมเห็ด     ซาโปรไฟท

ชนิดปา ปาเบญจพรรณ                                          กินไมได

ลักษณะดอก  ดอกเด่ียว หมวก ขนาด 2-2.5 เซนติเมตร กลางหมวกเวาเล็กนอย มีเกล็ดและขน
บางๆที่ขอบหมวกดอกสีนําตาลออน ยาว 1-2 มิลลิเมตร สีขาวถึงเหลืองออน ปากรูเปนรูปหก
เหลี่ยม กาน ทรงกระบอกขนาด 2-3 × 0.15-0.2 เซนติเมตร อยูกึ่งกลางดอก มีเกล็ดเล็กนอย สี
นําตาลออน สปอร ทรงกระบอก ผิวเรียบขนาด 7-11 × 2-3 ไมโครเมตร
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เห็ดปากหมู
Galiella rufa (Schwein.) Nannf. & Korf

วงศ Sarcosomataceae                          กลุมเห็ด     ซาโปรไฟท
ชนิดปา ปาเบญจพรรณ                                                 กินไมได

ลักษณะดอก  ดอกขนาด 1.5-3 เซนติเมตร สูง 1-3 เซนติเมตร รูปถวยกนตื้น ภายใน สีสมอม
นําตาลจาง นําตาลแดงหรือนําตาล ผิวหนาเรียบ เปนที่สรางสปอรมากมาย สวนผนังชั้นนอกคอน

ขางเหนียว สีนําตาลที่ขอบนอก มีขนเล็กละเอียดปกคลุมอยูที่ปากถวยดานนอก เน้ือในเหมือน
เยลลี่มีลักษณะเปนวุน สปอร ทรงรูปไข สีใส ผิวเรียบ สรางเรียงเปนแถวในถุงแอสคัส ขนาด 

18-20 × 8-10 ไมโครเมตร
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เห็ดกอนกรวด 
Pisolithus tinctorius (Pers.) Coker & Couch

วงศ Sclerodermataceae                      กลุมเห็ด      ไมคอรไรซา 

ชนิดปา ปาเต็งรัง                                               กินไมได

ลักษณะดอก  ดอกขนาดกวาง 5-10 เซนติเมตร สูง 5-10 เซนติเมตร ทรงกลม ผิวสีนําตาลทอง
ผนังบาง ผิวขรุขระ สวนใกลฐานเรียวเล็กคลายกานและมีราก เม่ือผาดอกเห็ดมีลักษณะคลายเม็ด
กรวดสีนําตาลเหลืองอัดแนนและมักมีนําเมือกเหนียวสีนําตาลดํา  เม่ือแกผนังดานบนจะปริออก 
ภายในมีผงสปอรสนําตาลเขม สปอร กลม สีนําตาลดํา ผิวมีหนาม ขนาด 7-12 ไมโครเมตร
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Stereum ostrea (Blume & T. Nees) Fr.
วงศ Stereaceae                                  กลุมเห็ด     ซาโปรไฟท
ชนิดปา ปาเบญจพรรณ                                               กินไมได

ลักษณะดอก  มักขึ้นอยูบนขอนไมหรือกิ่งไม ดอกเห็ดขึ้นเปนกลุมเต็มทั้งตอไมหรือทอนไม ดอกเห็ด

ไมมีกาน ครึ่งวงกลมถึงเกือบกลม ขนาดใหญไดถึง 10 เซนติเมตร เน้ือดอกบางมาก เหนียวและแข็ง 
ผิวดอกมีสีเหลืองสดใส เหลืองอมสม หรือสีเขม มีวงซอนกัน ผิวเรียบ ใตหมวกมีลักษณะเปนรอยยน 
สีเหลืองจางกวาสีผิว สปอร รูปยาวรี สีขาว ผิวเรียบ ขนาด 4.5-7.5 × 2-3.5 ไมโครเมตร
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เห็ดนํานมหมาปา
Lycogala epidendrum (J.C. Buxb. ex L.) Fr.Buxb. ex L.) Fr.

วงศ Tubiferaceae                                 กลุมเห็ด     ซาโปรไฟท
ชนิดปา ปาเต็งรัง                                                กินไมได

ลักษณะดอกกลม เกิดเปนกลุมยึดติดอยูกับทอนไมผุ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3-15 เซนติเมตร 
สีชมพูอมสม เม่ือแกมากเปนสีนําตาลสนิมหรือสีออกไปทางดํา  ภายในคลายนํานมเม่ือยังออน 
แกแลวเปนผงสีนําตาลดํา  สปอร ขนาด 6-7.5 ไมโครเมตร
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เห็ดดันหมีมวงดํา  
Daldinia eschscholzii (Ehrenb.) Rehm

วงศ Xylariaceae                                 กลุมเห็ด      ซาโปรไฟท
ชนิดปา ปาเบญจพรรณ                                               กินไมได   

ลักษณะดอก  ดอกรูปทรงกลม ขนาด 4-8 เซนติเมตร โคนมีลักษณะเปนรอยคอด ดานในเปน
วงกลมเรียงตัวเปนชั้นๆ (concentric layered zone) ชั้นนอกสุดที่ติดกับผิวนอกจะเห็นอับสปอร 
(Perithecia) มีลักษณะเปนรูปคนโฑ ผิวดานนอกสีออกมวงดํา ลักษณะคลายถานไมปกคลุมดวย
สปอรสีดําเม่ือแก สปอร สรางแอสโคสปอรในถุงแอสคัสทรงกระบอก มี 8 แอสโคสปอร แอสโคส

ปอรทรงรี ปลายมน สีนําตาลเขม ขนาด 11.3-12.5 × 5.0-6.3 ไมโครเมตร

               



                                                  ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹àËç´ÃÒ     

»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 395

Amanita cokeri  (E.-J. Gilbert & Kühner) E.-J. Gilber
วงศ Amanitaceae                                 กลุมเห็ด     ไมคอรไรซา 
ชนิดปา ปาเต็งรัง                                                         เห็ดพิษ

ลักษณะดอก  ดอกเดี่ยว หมวก ขนาด 4.5-11 เซนติเมตร นูนแลวแบน หนืด กลางหมวกมีปุมรูป
ปรามิดสนําตาลออน ขนาดเล็กลงบริเวณขอบ ครีบ ไมติดกาน เรียงถี่ สีขาว กาน ขนาด 11.5-13 
× 1-1.5 เซนติเมตร ทรงกระบอก โคนโปงเปนกระเปาะ สีขาว มีเกล็ดงอลงหรือปุมรูปปรามิดสี
นําตาลออนที่สวนลาง สปอร ทรงรียาว ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด 11-13 × 7-9 ไมโครเมตร 

ุ
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Amanita  sp.1 
วงศ Amanitaceae    กลุมเห็ด     ไมคอรไรซา 
ชนิดปา ปาเต็งรัง                                                                 เห็ดพิษ

ลักษณะดอก  ดอกขนาด 4 เซนติเมตร ดอกมีขนสีเทาปกคลุม หมวก ผิวหมวกมีขนหยาบสีเทา
คลายขี้เถาปกคลุม กาน ขนาด 4 × 1.5 เซนติเมตร โคนกานพองเปนกระเปาะ เน้ือสีขาว

ุ
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äÅà¤¹    ¤×Í ÍÐäÃ ?

   สิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยูรวมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันระหวาง รา 

(FUNGI) และ สาหราย (ALGAE) ซึ่งมีสาหรายสองกลุมคือ สาหรายสีเขียว (GREEN 

ALGAE) และสาหรายสีเขียวแกมนําเงิน (BLUE-GREEN ALGAE) โดยรานั้นมีหนาที่เก็บ
ความช้ืนและปองกันอันตรายใหสาหราย สวนสาหรายทําหนาที่สรางอาหารและแบงปน
ใหรา

áËÅè§ÍÒÈÑÂ¢Í§äÅà¤¹

 เราสามารถพบไลเคนไดทั่วไป โดยเฉพาะเปลือกตนไม ที่เห็นเปนดางๆ ดวงๆ  
ตามใบไม กอนหิน ดิน แกว พลาสติก สายไฟ คอนกรีต เหล็ก วัตถุหรือสถานที่ตางๆ        
ที่สภาพอากาศเหมาะกับการเจริญเติบโตของไลเคน
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 บนตนไม

 บนกอนหิน

 บนกอนหิน  บนกอนหิน

 บนปาย

 บนกิ่งไม
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Ç§¨ÃªÕÇÔμ¢Í§äÅà¤¹

â¤Ã§ÊÃéÒ§á·ÅÅÑÊ¢Í§äÅà¤¹
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 แทลลัส (thallus) 
 โครงสรางรางกายของไลเคน

 โลบ (lobe) 
 โครงสรางหลักแทลลัสแบบแผนใบ
 และแบบตนไมเล็ก ลักษณะเปนแผน
 แบนคลายใบไม

 ขนเซลล (cilia)  
 โครงสรางท่ีมีลักษณะคลายขนตา 

 ขึ้นอยูที่ขอบของแทลลัส

 แบบแผนใบ

â¤Ã§ÊÃéÒ§ÀÒÂ¹Í¡¢Í§äÅà¤¹
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 เพอริทีเซีย (perithecia)  
 โครงสรางสืบพันธุแบบอาศัยเพศ 
 ผลรูปตุม

 แอโพทีเซีย (apothecia)
 โครงสรางสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
 ผลรูปถวย

 โครงสรางสืบพันธุแบบอาศัยเพศ  

 ผลรูปเสน
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 ซอรีเดีย (soredia) 
 ลักษณะคลายขนมถวยฟูขนาดเล็ก 
 เจริญบนแทลลัสแบบแผนใบ
 ทําหนาที่ขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ

 ฟลลิเดีย (phyllidia)  
 ลักษณะคลายใบเกล็ด เปนแผนแบนขนาดเล็ก 

 เจริญบนแทลลัสแบบแผนใบ
 ทําหนาที่ขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ

 ไอซิเดีย (isidia) 

 ลักษณะคลายแทงหรือเปนตุมนูนกลม 
 เจริญบนแทลลัสแบบแผนใบ
 ทําหนาที่ขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ

 เจ
 ทํ
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แบบฝุนผง (crustose) ลักษณะแทลลัสเปนฝุนผงหรือดวงเกาะติดแนนกับวัตถุที่อาศัย

ÃÙ»áºº¡ÒÃàμÔºâμ¢Í§äÅà¤¹

 แบบแผนใบ (foliose) ลักษณะแทลลัสเปนแผนใบเกาะติดกับวัตถุที่อาศัยอยางหลวมๆ

 แบบเสนสาย (fruticose) ลักษณะแทลลัสเปนทรงพุมแตกเปนเสนสายสวนฐานยึดเกาะกับ

วัตถุที่อาศัย
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แบบตนไมเล็ก (squamulose) ลักษณะแทลลัสเปนตนหรือใบเกล็ด คลายตนไมเล็กพบตาม
พื้นดินหรือบนมอสส

แบบพลาคอยด (placoid) ลักษณะแทลลัสเปนโลบเรียวเล็กอยูติดกับวัตถุที่อาศัยแนนมาก

 ไลเคนเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่มีประโยชนในดานตางๆ มากมาย ทั้งดานการแพทย

เปนสวนประกอบของยาและยาสมุนไพร ดานอุตสาหกรรม นํามาใชเปนสียอมผา เคร่ืองสําอาง 
นําหอมและกระดาษลิตมัส (กระดาษที่ใชวัดความเปนกรดเปนดาง) ใชบอกอายุของโบราณวัตถุ
จากการเจริญเติบโตของไลเคน และที่สําคัญใชเปนตัวบงชี้คุณภาพของอากาศ สําหรับประเทศไทย

องคความรูดานไลเคน ยังมีการศึกษาในวงจํากัดและยังไมแพรหลายมากนัก

 »ÃÐâÂª¹ì¢Í§äÅà¤¹
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  กลุมอากาศดี   เปนกลุมไลเคนที่พบไดทั่วไป ไลเคนมีลักษณะแทลลัส
สมบูรณ พบมากบริเวณกลางปาและสันเขาไลเคนที่สํารวจพบ ไดแก Letrouitia leprolyta (Nyl.) 
Hafellner, Bulbothrix sensibilis (J. Steiner & Zahlbr.), Dirinaria applanata (Fee) D.D. 
Awasthi, Parmotrema gardneri (C. W. Dodge) Serus เปนตน และถามีอากาศรอนและแลง
มากเกินไป ไลเคนบางชนิดตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมโดยสรางสารสี (pigment) ปองกัน
รังสีอัตราไวโอเลต (uv) ทําหนาที่สะทอนรังสีที่จะทําอันตรายแกไลเคน ไลเคนที่สํารวจพบ ไดแก 
Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr.

  กลุมอากาศมีมลพิษ เปนกลุมไลเคนที่มีลักษณะแทลลัสไมสมบูรณตาย

บริเวณกลางแทลลัสแสดงวาบริเวณน้ันเคยมีอากาศดีไลเคนสามารถเจริญเติบโตได แตเมื่อเวลา

ผานไป อากาศเร่ิมมีมลพิษทําใหไลเคนมีลักษณะตายกลางแทลลัส สวนใหญพบบริเวณทางเขาปา 
ใกลๆ กับพื้นที่ทําการเกษตร ไลเคนที่สํารวจพบ ไดแก Coccocarpia pellita (Ach.) Müll.Arg., 
Dirinaria picta (Sw.) Schaer.ex Clem., Physcia caesia (Hoffm.) Hampe ex Fürnr และ 
Pyxine consocians Vain.

 
 ิ

 

การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพดานไลเคน พื้นที่ปาแมคํามี อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
พบไลเคนท้ังหมด 33 สกุล 42 ชนิด แบงเปนแบบฝุนผง 23 ชนิด แบบแผนใบ 
15 ชนิด แบบเสนสาย 1 ชนิด แบบตนไมเล็ก 1 ชนิด และแบบพลาคอยด 2 ชนิด ไลเคนชนิดเดน 
(dominant species) ที่พบมากไดแก Rambol diarussula (Ach.) Kalb, Lumbsch & Elix , 
Laurera benguelensis (Mull.Arg.) Zahlbr., Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb., 
Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale, Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) 
Hale., Relicinopsis rahengensis (Vain.) Elix & Verdon, Heterodermi     alepidota 
Swinscow & Krog และ Pyxine coccifera (Fee) Nyl.
 จากผลการสํารวจสามารถแบงไลเคนได 2 กลุมตามคุณภาพของอากาศ คือ 
กลุมอากาศดี และกลุมอากาศมีมลพิษ
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 ซึ่งไลเคน Pyxine consocians Vain. นั้นเปนไลเคนแบบแผนใบที่มีความออนไหวตอคุณภาพ
ของอากาศมาก

 ไลเคนไดรับนําและแรธาตุในการเจริญเติบโตจากอากาศในสภาพของฝน หมอก และ
นําคาง เมื่อในอากาศมีมลพิษ สารพิษเหลานั้นสามารถเขาไปภายในแทลลัสไดงาย เพราะไลเคน
ไมมีสวนที่ปกปองตัวเองเหมือนพืช พืชจะมีชั้นคิวตินเคลือบแผนใบจึงปองกันมลพิษทางอากาศ

ได แตไลเคนเมื่อสารพิษเขาไปสะสมมากๆ ก็จะตาย 

 พื้นที่ทําการเกษตรของชาวบาน สวนใหญทําไรขาวโพด ซึ่งมีพื้นที่ติดกับปาแมคํามี

เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวชาวบานจะเผาตอขาวโพดและแผวถางปา ทําใหเกิดหมอกควันในอากาศ       

สงผลกระทบตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตตางๆ ในปจจุบันมีไลเคนบางสวนที่เริ่มตายเน่ืองจากอากาศ
มีมลพิษ แลวในอนาคตถามีการขยายพื้นท่ีทําการเกษตรเพิ่มขึ้นจากการบุกรุกผืนปา ถึงวันนั้น
เราอาจพบเห็นไลเคนไดยากก็เปนได

 ปายังคงอยูไดถาไมมีมนุษย แตมนุษยจะอยูไมไดถาไมมีปา ไลเคนก็เชนกัน

ถาไมมีปาไลเคนก็ไมสามารถเจริญเติบโตได การอนุรักษและฟนฟูปาจึงเปนแนวทาง

หนึ่งที่ทําใหไลเคนและสิ่งมีชีวิตตางๆ ดํารงชีวิตอยูคูผืนปาแมคํามีไดตลอดไป

ิ โ ใ ฝ
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¤Ø³μéÍ§¡ÒÃ   áºº¹Õé

»èè èè í ÕÕ ªÕ Õ Ö »Ñ

  ËÃ×Í    
áºº¹Õé
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ÃÒÂª×èÍ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§äÅà¤¹

กลุมอากาศดี

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ที่เกาะอาศัย

1 Gassicurtia sp. Caliciaceae บนเปลือกไมตนเต็ง

2 Chrysothrix candelaris

(L.) Laundon

Chrysothricaceae บนเปลือกไมตนกระทอน

3 Cladonia submultiformis       

Asahina

Cladoniaceae บนดินและมอสส

4 Dimelaena thysanota 

(Tuck.) Hale & W.L. Culb

Coenogoniaceae บนหิน

5 Leptogium cyanescens         

(Rabenh.) Körb.

Collemataceae บนหิน

บนเปลือกไม

ตนเต็งและรัง

6 Crocynia gossypina

(Sw.) A. Massal.

Crocyniaceae บนเปลือกไม

ตนดงดํา

7 Dyplolabia afzelii 

(Ach.) Massal.

Graphidaceae บนเปลือกไม

ตนเต็ง

8 Fissurina sp. Graphidaceae บนเปลือกไม

ตนแดง มะฝอ

และชิงชัน

9 Graphis furcata Fée Graphidaceae บนเปลือกไม

ตนเต็งและ
กระพี้เขาควาย

10 Hemithecium  oryzaeforme  

(Fee) Staiger

Graphidaceae บนเปลือกไม

ตนมะฝอ
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กลุมอากาศดี

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ที่เกาะอาศัย

34 Malcolmiella  sp. Ramalinaceae บนเปลือกไม

ตนแดง

35 Opegrapha  subvulgata

Nyl.

Roccellaceae บนเปลือกไม

ตนตะครอ

36 Caloplaca  sp. Teloschistaceae บนหิน

37 Laurera  benguelensis

 (Mull. Arg.) Zahlbr.

Trypetheliaceae บนเปลือกไม

ตนกระพี้จั่น

38 Laurera  subdiscreta 

(Nyl.) Zahlbr.

Trypetheliaceae บนเปลือกไม

ตนกระพี้จั่น



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹    

413»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

กลุมอากาศมีมลพิษ

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ที่เกาะอาศัย

1 Coccocarpia pellita 

(Ach.) Müll. Arg.

Coccocarpiaceae บนเปลือกไม

ตนสานและเต็ง

2 Dirinaria picta

(Sw.) Schaer. ex Clem.

Physciaceae บนเปลือกไม 

ตนตะครอ

3 Physcia caesia

(Hoffm.) Hampe ex Fürnr.

Physciaceae บนหิน

4 Pyxine consocians

Vain.  

Physciaceae บนเปลือกไม 

ตนอินทนิล



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹

414 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

                     Gassicurtia sp. 

 แทลลัส แบบฝุนผง สีเทาอมเขียว ซอรีเดียสีแดงเขม กระจายทั่วแทลลัส

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนเต็ง

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 756 เมตร

วงศ  Caliciaceae

ไลเคนที่พบในปาแมคํามี



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹    

415»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

     Chrysothrix candelaris (L.) Laundon

 แทลลัส  แบบฝุนผง สีเหลืองอมเขียว คลายฝุนผง ไมสะทอนแสงเปนไลเคน         
ที่ไมสรางสวนสืบพันธุ

ที่อาศัย  บนเปลือกไมตนกระทอน

สภาพแวดลอม  พบในปาดิบแลง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 500 เมตร

วงศ Chrysothricaceae

แแททลลลลัสส  แแบบบฝฝนนผผงง สีีเหลื
ี่่ 



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹

416 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

      Cladonia submultiformis Asahina 

 แทลลัส แบบตนไมเล็กสีเขียวถึงสีเขียวอมขาว แทลลัสมี 2 แบบ แทลลัสแบบ
ปฐมภูมิ มีลักษณะเปนใบเกล็ด และแทลลัสแบบทุติยภูมิ เปนตนตั้งตรง

ที่อาศัย บนดินและมอสส

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรัง-ไมสน ที่ความสูงจากระดับนําท ะเล
  700-1,000 เมตร

วงศ Cladoniaceae



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹    

417»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

Dimelaena thysanota (Tuck.) Hale & W.L. Culb

 แทลลัส  แบบพลาคอยด สีเหลืองอมนําตาล โลบ แคบเรียวเล็ก เรียงชิด 

ติดกันแนน ตอนปลายแยกเปนโลบชัดเจน แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซียรูปถวย 

หนาจานสีดํา ยกตัวเหนือแทลลัส

ที่อาศัย  บนหิน

สภาพแวดลอม  พบในปาเต็งรัง-ไมสน ที่ความสูงจากระดับนําทะเล  600 เมตร

วงศ  Coenogoniaceae



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹

418 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

   Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb.

 แทลลัส แบบแผนใบ โลบกวาง สีเทาออกเขียวถึงสีเทาเขมอมดํา เม่ือโดนนํา      

มีลักษณะคลายเห็ดหูหนู นุมหยุน แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย รูปถวย หนาจานสีนําตาล 
ขอบสีเดียวกับแทลลัส ยกตัวขึ้นเหนือแทลลัส

ที่อาศัย บนหิน บนเปลือกไมตนสาน เต็งรัง และยมหิน

สภาพแวดลอม พบในปาดิบแลงและปาเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 
520-700 เมตร

วงศ  Collemataceae



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹    

419»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

     Crocynia gossypina (Sw.) A. Massal.

 แทลลัส แบบฝุนผง สีขาวเขียวเสนใยสานตัวอยางหลวมๆ แผกระจายบน             

ที่เกาะอาศัย บริเวณปลายแทลลัสมีลักษณะคลายแผนใบ แอสโคมาตา แบบแอโพทีเชีย     
รูปถวยสีแดงนําตาลทรงกลม

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนดงดํา

สภาพแวดลอม พบในปาดิบแลง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 528 เมตร

วงศ  Crocyniaceae



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹

420 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

         Dyplolabia afzelii (Ach.) Massal. 

 แทลลัส แบบฝุนผง สีเขียวอมเทา แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซียรูปเสนคูคลาย
ริมฝปากปริสีขาวไมแตกแขนงยกตัวเหนือแทลลัส

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนเต็ง

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 533 เมตร

วงศ  Graphidaceae



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹    

421»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

                    Graphis furcata Fée

 แทลลัส แบบฝุนผง สีขาวอมเทา แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซียรูปเสนคู
คลายริมฝปากสีดําเสนสั้นถึงยาวเรียวไมแตกแขนง

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนเต็งและกระพี้เขาควาย

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรังและปาเบญจพรรณ ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 
    520 เมตร

วงศ Graphidaceae



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹

422 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

Hemithecium oryzaeforme (Fee) Staiger 

 แทลลัส แบบฝุนผงสีขาวอมเทา แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซียรูปเสนคูคลาย
ริมฝปากยกตัวเหนือแทลลัสปกคลุมดวยฝุนผงสีขาว

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนมะฝอ

สภาพแวดลอม พบในปาดิบแลง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 436 เมตร

วงศ Graphidaceae



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹    

423»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

Lecanora pseudargentata Lumbsch

 แทลลัส  แบบฝุนผง สีขาวเขียว แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซียรูปถวย            

สีนําตาลสม ขอบหยักสีขาวยกตัวเหนือแทลลัส

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนมะก้ิม

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 510 เมตร

วงศ Lecanoraceae



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹

424 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 Ramboldia russula 

  (Ach.) Kalb, Lumbsch & Elix 

 แทลลัส แบบฝุนผง สีขาวนวลอมเขียว แตกเปนชองรางแห แอสโคมาตา 

แบบแอโพทีเซียรูปถวยสีสมอมนําตาลขอบจานหยักโย กระจายอยูเดี่ยวๆหรือเปนกลุม

ที่อาศัย บนหิน บนเปลือกไมตนมะก้ิม

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 756 เมตร

วงศ Lecanoraceae



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹    

425»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

Letrouitia leprolyta (Nyl.) Hafellner

 แทลลัส แบบฝุนผง สีเขียวอมเหลือง แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซียรูปถวย   
หนาจานสีสมถึงนําตาล ขอบสีสมสวนใหญเกิดเดี่ยวๆโดยยกตัวเหนือผิวแทลลัส

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนกระพี้เขาควาย

สภาพแวดลอม พบในปาดิบแลง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 600 เมตร

วงศ Letrouitiaceae



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹

426 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

     Bulbothrix sensibilis (J. Steiner & Zahlbr.) 

     แทลลัส แบบแผนใบสีเทาอมเขียวถึงสีเขียว ปลายโลบแผแบน เรียวยาว                             
เจริญแตกแขนงเปนคู บริเวณขอบโลบพบขนเซลลสีดํา ฐานพองเปนกระเปาะ          
แบบเสนเดี่ยวเปนจํานวนมาก

ที่อาศัย บนหิน บนเปลือกไมตนเต็ง

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 790 เมตร

วงศ Parmeliaceae



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹    

427»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

Bulbothrix tabacina (Mont. & Bosch) Hale

 แทลลัส แบบแผนใบ สีเขียว โลบ ขนาดเล็ก ขอบสัมผัสกันบริเวณขอบโลบ

พบขนเซลลสีดํา ฐานพองเปนกระเปาะ แบบเสนเดี่ยว ไอซิเดีย ทรงกระบอก หนาแนน
บริเวณกลางแทลลัส

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนเต็ง

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 540 เมตร

วงศ Parmeliaceae



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹

428 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

Parmotrema gardneri (C. W. Dodge) Serus

 แทลลัส แบบแผนใบสีเขียวเรียบเกาะกับแหลงอาศัยอยางหลวมๆ โลบกวาง   
ขอบซอนกัน บริเวณขอบโลบพบขนเซลลสีดํา ซอรีเดียกระจายบนขอบโลบ

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนเหียง

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 525 เมตร

วงศ Parmeliaceae



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹    

429»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale

 แทลลัส แบบแผนใบสีเขียวอมเทาเรียบ โลบกวาง ซอรีเดีย สีขาว 

พบบริเวณกลางแทลลัส 

ที่อาศัย บนหิน บนเปลือกไมตนรัง

สภาพแวดลอม พบในปาดิบแลงและปาเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 

520-640 เมตร

วงศ Parmeliaceae



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹

430 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale

 แทลลัส แบบแผนใบสีเขียวอมเทา เกาะกับแหลงอาศัยแบบหลวมๆ 
โลบกวาง ขอบซอนกัน ไอซิเดีย ทรงกระบอก พบหนาแนนบริเวณกลางแทลลัส

ที่อาศัย บนหิน บนเปลือกไมตนมะฝอและกระพี้จั่น

สภาพแวดลอม พบในปาดิบแลงและปาเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 
420-720 เมตร

วงศ Parmeliaceae



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹    

431»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

Relicinopsis rahengensis (Vain.) Elix & Verdon

 แทลลัส แบบแผนใบสีเขียวอมเหลือง โลบเล็ก รูปแถบ ขอบซอนกัน ไอซิเดีย    

ทรงกระบอก พบหนาแนนบริเวณกลางแทลลัส แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซียรูปถวย    

หนาจานสีนําตาลดํา ขอบสีขาว ยกตัวเหนือแทลลัส

ที่อาศัย บนหิน บนเปลือกไมตนเต็งและเหียง

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรังและปาเต็งรัง-ไมสน ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 

520-790 เมตร

วงศ Parmeliaceae



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹

432 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

Xanthoparmelia congensis (J. Steiner) Hale

 แทลลัส แบบแผนใบ สีเขียวอมเหลืองโลบขนาดเล็ก แคบ เรียวยาวไอซีเดีย

แบบกลม กระจายทั่วแทลลัส

ที่อาศัย บนหิน

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรัง-ไมสน ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 700 เมตร

วงศ Parmeliaceae



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹    

433»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

Usnea exasperata ( Mill. Arg. ) Motyka.

 แทลลัส แบบเสนสายสีเขียวอมเหลืองถึงสีนําตาล เปนเสนเรียวยาวหอยยอย

ลงมาจากตนไม

ที่อาศัย  บนเปลือกไมตนเต็งและเหียง

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรัง-ไมสน ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 700-1,000 เมตร

วงศ Parmeliaceae



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹

434 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

Buellia disciformis (Fr.) Mudd

 แทลลัส แบบฝุนผงสีขาวอมเทาถึงเทาออน ผิวขรุขระถึงแตกระแหง 

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซียรูปถวยสีเทาดํา ขอบสีดํา สวนใหญเกิดเดี่ยวๆโดยมีฐาน
ฝงตัวอยูในแทลลัส

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนมะก้ิม

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 510 เมตร

วงศ Physciaceae



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹    

435»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flotow. 

 แทลลัส แบบฝุนผงสีเขียวอมขาวถึงเทาอมขาว แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย
รูปถวยสีดํายกตัวเดนเหนือแทลลัสชัดเจน

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนปอ

สภาพแวดลอม  พบในปาเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 515 เมตร

วงศ Physciaceae



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹

436 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

   Dirinaria applanata (Fee) D.D. Awasthi 

 แทลลัส แบบแผนใบ สีเขียวอมเทาโลบซอนกันเรียงตัวเปนเหมือนรูปพัด

ซอรีเดียเปนกลุมกลมสีขาวบริเวณกลางแทลลัส แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซียรูปถวย 
หนาจานสีดํา ขอบสีเดียวกับแทลลัส ยกตัวเหนือแทลลัส

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนงิ้ว

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 600 เมตร

วงศ Physciaceae



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹    

437»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

Heterodermia lepidota Swinscow & Krog

 แทลลัส แบบแผนใบ สีเทาอมเขียว โลบ ยาวเปนแผนเรียบ แยกออกจากกัน

ชัดเจน ปลายโลบแผแบนคลายมือเสือ แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซียมรูปถวย หนาจาน
สีนําตาล ขอบสีเดียวกับ แทลลัส ยกตัวเดนเหนือแทลลัส

ที่อาศัย บนหิน บนเปลือกไมตนงิ้วและเต็ง

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรังและปาเต็งรัง-ไมสน ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 
550-755 เมตร

วงศ Physciaceae



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹

438 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

        Pyxine coccifera (Fee) Nyl.

 แทลลัส แบบแผนใบ สีเขียวอมเทาโลบ แบน แคบแตกแขนงเปนคู ซอรีเดีย
สีแดงกลมเปนปุยฟู สังเกตเห็นไดชัดเจนกระจายทั่วแทลลัส

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนเต็ง

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรังและปาเต็งรัง-ไมสน ที่ความสูงจากระดับนําทะเล  
600-700 เมตร

วงศ Physciaceae



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹    

439»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

       Porina mastoidea (Ach.) Mull. Arg.

 แทลลัส แบบฝุนผงสีเขียวอมเทา แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซียรูปตุม 

สีเหลืองเขียว ชองปลอยแอสโคสปอรสีดํา ยกตัวเหนือแทลลัส

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนกอตาหมู

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรัง–ไมสน ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 
1,000 เมตร

วงศ Porinaceae



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹

440 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

       Pyrenula macrocarpa A. Massal. 

 แทลลัส แบบฝุนผงสีเขียวถึงนําตาลอมเหลือง แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซีย

รูปตุม ทรงครึ่งวงกลมสีดํายกตัวเหนือแทลลัสเล็กนอย

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนมะฝอ

สภาพแวดลอม พบในปาดิบแลง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 436 เมตร

วงศ Pyrenulaceae



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹    

441»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

    Bacidia convexula (Mull. Arg.) Zahlbr.

 แทลลัส แบบฝุนผง สีเขียวอมเทาถึงเทาออน แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย
รูปถวยหนาจานนูนโคงสีนําตาลออนถึงสมออน ขอบสีครีมออน

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนสาน

สภาพแวดลอม พบในปาดิบแลง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 490 เมตร

วงศ Ramalinaceae



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹

442 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

Opegrapha subvulgata Nyl.

 แทลลัส แบบฝุนผง สีนําตาลเขียว แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซียรูปเสน
คลายริมฝปากสีดําแตกแขนงเล็กนอย หนาจานปดสนิทถึงเปดกวาง

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนครอ

สภาพแวดลอม  พบในปาดิบแลง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 528 เมตร

วงศ Roccellaceae



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹    

443»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. 

 แทลลัส แบบฝุนผงสีเหลืองเขียว แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซียสีดํา 

ฝงตัวในเนื้อเยื่อสโตรมาสีเหลืองสมยกตัวเดนเหนือแทลลัสชัดเจน

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนกระพี้จั่นและเต็ง

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 527 เมตร

วงศ Trypetheliaceae



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹

444 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

Laurera subdiscreta (Nyl.) Zahlbr.

 แทลลัส แบบฝุนผงสีดํา แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซียรูปตุมสีดําเขม

ยกตัวเดนเหนือแทลลัสชัดเจน

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนกระพี้จั่น

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 527 เมตร

วงศ Trypetheliaceae



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹    

445»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

Coccocarpia pellita (Ach.) Müll. Arg.

 แทลลัส แบบแผนใบสีเทาเขียวจนถึงสีดําสรางฟลลิเดียลักษณะคลาย

เกล็ดใบขนาดเล็กตรงกลางโลบ

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนสานและเต็ง

สภาพแวดลอม พบในปาดิบแลงและปาเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 
500-600 เมตร

วงศ Coccocarpiaceae



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹

446 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

Dirinaria picta (Sw.) Schaer.ex Clem.

 แทลลัส แบบแผนใบ สีเขียวอมเทา โลบ ซอนกันแนนปลายโลบกลมมน

ซอรีเดีย กลม สีขาวเทากระจายบนแทลลัสจํานวนมาก

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนตะครอ

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 528 เมตร

วงศ Physciaceae



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹    

447»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

Physcia caesia (Hoffm.) Hampe ex Fürnr. 

 แทลลัส แบบแผนใบ สีเทาขาวถึงขาวอมเหลืองโลบเรียวยาวแบนแข็งกระดาง

รูปใบพาย ซอรีเดียสีขาวกลม ขนาดเล็ก กระจายอยูบนแทลลัส

ที่อาศัย บนหิน

สภาพแวดลอม พบในปาดิบแลง ที่ความสูงจากระดับนําทะเล 436 เมตร

วงศ Physciaceae



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹äÅà¤¹

448 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

Pyxine  consocians  Vain. 

 แทลลัส แบบแผนใบ สีเขียวอมเทาโลบแบนราบ แตกแขนงเปนคู ซอรีเดีย
สีขาวขนาดเล็กกระจายทั่วแทลลัส

ที่อาศัย บนเปลือกไมตนอินทนิล

สภาพแวดลอม พบในปาเต็งรังที่ความสูงจากระดับนําทะเล  527 เมตร

วงศ Physciaceae



»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ´éÒ¹ÀÙÁÔ»ÑÞÞÒ

450 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

ความสําคัญ 
      ภูมิปญญาทองถิ่นมีความสําคัญและมีคุณคาตอวิถีการดํารงชีวิตและความอยูรอด
ของบุคคลในทองถิ่นน้ันๆ มีความสําคัญในฐานะที่เปนฐานวัฒนธรรม หมายความวา 
ชนใดที่ดํารงความเปนกลุมหรือความเปนชนชาติหรือประเทศมาเปนเวลานานตองมี
ภูมิปญญาของกลุมหรือของชนชาติของประเทศนั้นๆท่ีรวมเรียกวาภูมิปญญาทองถิ่น
           ภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปนความรูสะสมมาจากประสบการณชีวิตสังคมและในสภาพ
สิ่งแวดลอมที่ตางกันโดยมีการถายทอดสืบตอกันมาเปนวัฒนธรรมและมีความสําคัญใน
การเช่ือมโยงหรือบูรณาการระหวางสิ่งแวดลอม สังคม และชีวิต

       ภูมิปญญาทองถิ่น (Local wisdom) หมายถึง ความรู ความคิด ความเช่ือ ทักษะ 
หรือพ้ืนเพรากฐานความรูของชาวบานท่ีไดสั่งสมสืบทอดและปฏิบัติกันมาต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบันมีความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ
       โดยผานกระบวนการคิดวิเคราะหและการถายทอดจากบรรพบุรุษตลอดจนสถาบัน
ตางๆ ในสังคม สามารถประยุกตใชไดอยางสมสมัย ดังนั้นภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปนส่ิงที่มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอยางเขาดวยกัน ทั้งคนกับธรรมชาติ วิถีชีวิต สังคม หรือ
สิ่งแวดลอมรอบตัว

ภูมิปญญาทองถ่ิน



                                                          ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ´éÒ¹ÀÙÁÔ»ÑÞÞÒ    

451»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

การเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น

1. สอบถามภูมิปญญาทองถิ่นจากผูนําชุมชน เพื่อเขาไปสัมภาษณผูรูภูมิปญญา
    ทองถิ่นแตละสาขา
2. ใชวิธีสัมภาษณและสอบถาม พรอมท้ังจดบันทึก ถายภาพน่ิงและถายวีดีโอ 
    เพ่ือชวยเก็บขอมูล
3. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและจัดเก็บในระบบฐานขอมูล เพื่อใชเปนแนวทางใน 
    การพัฒนาและใชประโยชนตอไป

ลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่น  
แบงออกเปน 6 สาขา
1. สาขาคติ ความเชื่อหลักปฏิบัติ
2. สาขาประเพณี พิธีกรรม
3. สาขาการดํารงชีพ และโภชนาการ
พื้นบาน
4. สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบาน
5. สาขาเทคโนโลยีพื้นบาน
6. สาขาบริหารจัดการความหลาก
หลายทางชีวภาพ
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    ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีพบสวนใหญ
เกิดจากวิถีชีวิต ประเพณีที่สืบทอดตอ
กันมาของคนในชุมชนรอบปาแมคํามี 
ผูรูในชุมชนเริ่มมีการคิดคนและประดิษฐ
สิ่งของที่ชวยใหคนกับปาอยูรวมกันได
กลุมคนที่อพยพมาตั้ งรกรากเปนคน
เมืองแพรที่เร่ิมหาท่ีอยูอาศัยใหมจึงลง

หลักปกฐาน ณ ตําบลหวยโรงในปจจุบัน  
จากการบอกเลาของผูเฒาผูแกในชุมชน 
ปามีความอุดมสมบรูณมาก ผูคนตางเขา
ปาหาพืชและสัตวเพื่อนํามาสรางบาน 
สิ่งของเคร่ืองใชในครัวเรือนและใชเปนยา
รักษาโรค ชุมชนจึงเปนสวนหน่ึงของปาที่
คอยพึ่งพิงซึ่งกันและกัน 

ก่อเกิดชุมชนก่อเกิดชุมชน

       ตําบลหวยโรงมีทั้งหมด 8 หมูบาน  
แตละหมูบานจะมีวิถีชีวิตคลายคลึงกัน
ทั้งการดํารงชีวิต คนในชุมชนยังคงมีการ
หาของปาเพ่ือนํามาบริโภค แลกเปล่ียน
กันในหมูบานและนํามาขายเพื่อเพิ่มราย
ไดในครัวเรือน การนับถือขนบประเพณี 
พิธีกรรมท่ีสืบทอดกันมาจากรุนสูรุนแตละ
ชุมชนจะมี ดงชาวบาน ซ่ึงเปนสถานที่ที่
ใชในการประกอบพิธีไหวผีหมูบาน รอบ
ดงชาวบานตองมีตนไมใหญเพื่อใหเกิด
ความรมเย็นรวมทั้งเปนกุศโลบายของ
ผูเฒาในสมัยกอนใหชวยกันอนุรักษปา

โดยหามคนในชุมชนตัดตนไมรอบๆดงชาว

บาน  การประกอบพิธีกรรมเปนการเช่ือม
ความสัมพันธของคนในแตละชุมชนไดเปน

อยางดี
          การสํารวจภูมิปญญาทองถิ่น มี

การเก็บขอมูลในชุมชนหมู 1, 2, 3 และ6  
โดยที่ตั้งชุมชนอยูใกลปาแมคํามี
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สาขาภูมิปญญาทองถิ่น ชื่อ-สกุล อายุ (ป) ที่อยู ชาติพันธุ

สาขาคติ ความเช่ือหลักปฏิบัติ

  หมอเสี่ยงทาย นายโสพล มอญจันทร 53 ม.1 ไทย

สาขาประเพณี พิธีกรรม

  หมอขวัญ/หมอสงเคราะห นายอินศวร ถาฐาน 64 ม.1 ไทย

  ดนตรีพื้นบาน ซึง นายทูน ยาถี 74 ม.2 ไทย

  ดนตรีพื้นบาน สะลอ นายคํา โมะสันทะ 61 ม.2 ไทย

  นักรองพื้นบาน นางนวล วีรกุล 72 ม.2 ไทย

สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบาน

  หมอสมุนไพร นายสุข ธิมาปง 64 ม.6 ไทย

  หมอยาฝน พระสาย  ปภัสสโร  53 ม.6 ไทย

  หมอเปา นายชวน ศรีเจริญอนุรักษ

นายทองอยู นันธิสม

59

70

ม.1

ม.6

ไทย

ไทย

สาขาเทคโนโลยีพื้นบาน

  เครื่องมือเกษตรกรรม นายสีวัน สงวนเสนา 48 ม.6 ไทย

  จักสานไซ นายบุญชวย อินทา 71 ม.2 ไทย

  จักสานไมกวาด นายทูน ยาถี

นางผองศรี แดงมา

74

40

ม.2

ม.6

ไทย

ไทย

  ผูรูจักสาน นายผัด คิดอาน 73 ม.6 ไทย

  รั้วไมไผ นายประยูร นันธิสม 42 ม.6 ไทย

  ชางสรางบาน นายลอง ใหมแกว 55 ม.1 ไทย

สาขาบริหารจัดการความหลากหลายฯ

  ผูรูดานตนไม
  ผูรูดานพืชสมุนไพร

นายบุญสง  ใจตั้ง
นายพุด  กองกุนะ

55
58

ม. 2
ม. 2

ไทย
ไทย

ทําเนียบผูรู
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ชื่อ – สกุล              นายโสพล มอญจันทร
ที่อยู  ม.1  ต.หวยโรง  อ.รองกวาง  จ.แพร
ถายทอดจาก(บุคคล)  บรรพบุรุษ

สาขาคติ ความเชื่อ หลักปฏิบัติ

แตละหมูบานจะมี“ดงชาวบาน”เปน
บริเวณที่มีตนไมสูงใหญสรางเปนสถาน
ที่สําหรับบูชาเจาปาเจาเขา ที่หมู 1 จะมี
เจาปา 4 ตน คือ เจาพอปูหลวง เจาพอ
พาลโตน เจาพอหมื่นพื้น และเจาแมบัว
ตอง คนในหมูบานจะบนเม่ือตองการ
สิ่งของที่หายไปหรือบนใหกับบุตรหลาน
ในการเกณฑทหาร เปนตน การแกบนมี
การบนบานกับเจาพอสามารถบนเมื่อไร

ก็ได แตการแกบนจะตองมาแกบนไดใน

เดือน 3 กับ 9 เทาน้ัน การแกบนจะใช 
“เหลาไหไกคู” แปลวาเหลา 1 ขวด ไก 
2 ตัว หรือ ดวยหัวหมู เม่ือตองการแกบน

ตองบอกกับผูเส่ียงทาย แตละหมูบาน

จะมีผูเส่ียงทาย 1 คน ใชไมไผในการ
เสี่ยงทาย เรียกวา ไมวา ขณะกําลังแกบน 
ผูเสี่ยงทายจะจับไมไผทั้ง 2 แขน แลวยืด

แขนทั้ง 2 ขางออก

ตามความยาวของไมไผ โดยไมไผจะยาวสุด

แขนของผูเสี่ยงทาย หากเจาปามารับของ
ไมไผจะยาวกวามือของผูเสี่ยงทาย เปน
พิธีที่ทําการสืบทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ 

การใชประโยชนทางชีวภาพดานปาไมมี

ความเก่ียวของกับการเส่ียงทายเพราะมี
การใชประโยชนจากไมไผ และบริเวณท่ี
เปนดงชาวบานยังเปนสถานท่ีที่ยังมีตนไม
ขนาดใหญอยูเปนจํานวนมาก

 หมอเสี่ยงทาย
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ลักษณะเดน   เปนพิธีเกาแกและเปนกุศโลบายใหชุมชน

ชวยกันรักษาปา โดยใชไมไผในการเสี่ยงทาย
เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม : 
ไผ ตนแดง ตนปอกระสา ตนกระพี้เขาควาย  ตนมะมุน  
ตนถานไฟผี

 เจาพอปูหลวง  เจาพอพาลโตน  เจาพอหมื่นพื้น  เจาแมบัวตอง

ชาวบานชวยกันดูแลพรรณไมขนาดใหญหลายชนิดที่อยู
บริเวณรอบดงชาวบานไมใหมีการทําลายหรือโคนลม
พรรณไมที่มีอยู ดงชาวบานมีพื้นท่ีโดยประมาณ 100x100 

เมตร มีพรรณไมขนาดใหญ คือ ตนแดง ตนปอกระสา ตน
กระพ้ีเขาควาย ตนมะมุน และตนถานไฟผี เปนพรรณไมที่
มีมาตั้งแตเร่ิมตั้งดงชาวบาน ชาวบานจึงรวมกันอนุรักษให

คงอยูคูกับชุมชนสืบไป

ไมวา ที่ใชในการเสี่ยงทาย

ดงชาวบาน
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 สาขาประเพณี พิธีกรรม

    ซึง เปนเครื่องดนตรีประเภทสาย สวน
มากจะทําจากไมสัก หรือไมประดู ซึงประกอบ
ดวยกลองเสียง มีคอยื่นและขึงสาย ซึ่งเปนตน
กําเนิดเสียงจากปลายคอผานกลางกลองเสียง
ไปยังขอบของกลองเสียงอีกดานเดียวกัน 
ความหนาของกลองเสียงข้ึนอยูกับชนิดของ
ไมที่จะใชทําควานขางในใหกลวงเปนรูปวงรี
เหลือขอบโดยรอบกับพื้นกลองเสียงซ่ึงไมหนา
มากนัก จากนั้นใชแผนไมบางๆติดกัน ปดดาน
บนเจาะรูบริเวณใกลศูนยกลางคอนไปทาง
คอเล็กนอยใหมีขนาดกวางพอสมควรเพื่อให
เสียงผานออกมา สวนคอจะมีลักษณะเปนคัน

ยาวย่ืนออกมา ซึงที่ชาวบานใชทําจากไมสัก 

สายท่ีใชจะใชสายเบส(สายเอ็นตกปลา)เบอร 
1 จํานวน 4 เสน จะแบงสายที่ขึงออกเปน 2 คู 

ลักษณะเดน  ใชประกอบในพิธีการ
สําคัญของหมูบาน คือ พิธีไหวผีหมูบาน 
เกี่ยวของกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพดานปาไม : ตนสัก 

ชื่อ – สกุล          นายทูน ยาถี
ที่อยู  ม.2  ต.หวยโรง  อ.รองกวาง  จ.แพร
ถายทอดจาก       บรรพบุรุษ    

ปจจุบัน การเลนเคร่ืองดนตรีซึงจะมีแตผู
เฒาภายในหมูบาน เน่ืองจากไมมีลูกหลาน

ที่สนใจในการสืบทอดการเลนซึง หากไมมี

การสืบทอดผูที่สามารถเลนซึงไดคงมีจํานวน
นอยลงอยางมาก ไมสักที่นํามาใชในการทํา
ซึงเปนไมสักที่ชาวบานสามารถหาไดจากปา 

เนื้อไมจึงมีความแข็งแรงทําใหไดเสียงซึงที่

ไพเราะ แตปจจบุันไมมีผูสืบทอดทําใหไมมี

การทําซึงชิ้นใหมขึ้น อีกทั้งบริเวณโดยรอบ
หมูบานมีการปลูกสวนไมสักมากขึ้น ไมสัก
ที่มีการปลูกอาจมีคุณภาพท่ีแตกตางจากไม
สักที่ไดจากปาในสมัยกอน ในการทําเคร่ือง
ดนตรีซึง

ดนตรีพื้นบาน
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ชื่อ – สกุล          นายคํา โมะสันทะ
ที่อยู   ม.2  ต.หวยโรง  อ.รองกวาง  จ.แพร
ถายทอดจาก       บรรพบุรุษ    

สาขาประเพณี พิธีกรรม

ลักษณะเดน  ใชประกอบในพิธีสําคัญของ
หมูบาน คือ พิธีไหวผีหมูบาน  
เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพดาน

ปาไม : ตนสัก ตนหวาย ตนสน 

ดนตรีพื้นบาน 

     สะลอ เปนเครื่องดนตรีคลายซอของภาค
กลางใชกะลาตัดกะลาดานหน่ึงใหเปนชองกวาง
แลวใชไมแผนบางๆปดปากกะลา เจาะกะลาให
ทะลุลงขางลางเพื่อสอดคันทวนท่ีทําดวยไมสัก 
เพราะมีความคงทน ตรงกลางคันทวนมีรัดอก
ทําดวยหวายโดยมีระดับเสียงไดสูงสุด 12 ระดับ
เสียง ปลายคันทวนดานบนเจาะรูสําหรับสอด
ลูกบิด ซึ่งมี 2 หรือ 3 อัน สําหรับขึงเสนเอ็นใช

สายเบส เบอร 1 จํานวน 2 เสน  ขึงเสนเอ็น
จากปลายลูกบิดลงมาถึงดานกลางของกะโหลก 
คันชักสะลอทําดวยไมดัดเปนรูปโคง ในอดีตขึง

ดวยหางมา

ยางสน

แตปจจุบันเปล่ียนมาใชเปนเสนเอ็นที่
ใชตกปลาหรือเอ็นที่ใชสําหรับเคร่ือง
ดนตรี เวลาสีใชยางสนถูทําใหเกิดเสียง 
การทําสะลอเชื่อมโยงกับปาไมในอดีต
ในการนําไมในปามาทําเคร่ืองดนตรี

แสดงใหเห็นคุณคา อดีตในปาน้ีมีไมสัก
ขนาดใหญอยูเปนจํานวนมาก  ปจจุบัน
การเลนสะลอมีผูที่สามารถเลนได
จํานวนนอยลงจึงไมมีการทําเครื่อง

ดนตรีสะลอชิ้นใหม 
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  ชื่อ – สกุล    นางนวล วีรกุล
  ที่อยู   ม.2  ต.หวยโรง  อ.รองกวาง  จ.แพร
  ถายทอดจาก       บรรพบุรุษ   

สาขาประเพณี พิธีกรรม

  พืชที่พบจากบทเพลง : ยาง กระเจาะ พะยอม มะเมา หัด ตาน เปลา แดง ไมงุน 
   มะมุน  เอื้องไขนก เอื้องตกโตลาย เอื้องชางนาว รัง สัก ตะเคียน ไผไร ประดู เต็ง 
   คํามอก อูน ยม  จําป จําปา ราตรี กวาว มะลิซอน สะบันงา พิกุล สะแลงหอม เอื้องผา  

   เอื้องหมาก เอื้องเมี้ยน  เอื้องจําปา เอื้องขี้หมา เอื้องเพิ้ง  เอื้องผึ้ง เอื้องสามปอย
   สัตวที่พบจากเน้ือเพลง : ลิง คาง แมว บาง ชะนี แรด กวาง กระทิง ชาง นกเหงือก  

   นกคุม  นกเคาแมว นกเขา นกเปลา กลุมนกกระราง กลุมนกขุนแผน  ปลากาง  
   ปลามะหาว  ปลาซิวอาว  ปลาคาว  ปลากด  ปลาปก  ปลาดุก

นักรองพื้นบานเปนผูที่ไดรับการสืบทอดจากรุนสูรุน 
มีการบันทึกเนื้อรองของเพลงในอดีต

เนื้อเพลงมีทั้งเพลงเชิญเจาปาเจาเขา เพลงชมดง เพลงแตเพลงมีการเอยถึงสัตวปาและตนไม
ในอดีต ทําใหทราบวาปจจุบันมีพรรณไมและสัตวที่หายไปจากอดีต รวมทั้งแสดงใหเห็น
ความอุดมสมบูรณของผืนปาในอดีตไดเปนอยางดี

นักรองพื้นบาน
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ซอพระลอ
ยกมือสิบน้ิวขั้นต้ังหวางก้ิวเกศ               เกลาเกษี
ขะถูลีองคพระบาทเจา                        จะเขาปาไม 

ไมหยาดยางยายไมขะเจาะขะยอม          เมาสาย

ไมหัสตานทรายเปาแดง                      ไมงุน

วาไมหมากมุนออกหยาดยังยาย             ดอกเอ้ียงไขนก                                 

เอื้องตกโตลายมาติดเปน                     สายดอกเอ้ืองกจ็างนาว

วานางบัวผัดตัดเอาไมซาว                    จะมาแมนดอกเปาบาน

ยามเมื่อพระลอเปนไดหนีออกบาน          จะเขาดงปาไมใหญ

เขาปาไมไปบนานเนิน                         ไปถึงคีลีภูเขาใหญกวาง 

วาลิงวอก คาง แมวบางนางนี              ไดยินเสียงผีฮองคางคอยคอย  

วาผีโพงดง  เสียงโขงบนอย                   ผีอี่คอยจั๊กถอมตวยหลัง 

แรดและกวาง  คะติงก็ละโว                 เสียงจางโขงฮองคางโอมโอ                 

มาหักไมอยูริมตาง                             ยามเม่ือพระลอเปนไดหนีออกบาน      

จะเขาดงปาไมใหญ                            ก็ไปรอดนําแมสะระหนอง                

สองฝงคลองมีแตจระเข                       ตั๋วยาวแลลอยอยูกลางหนอง                 

เงือกกิ๋นคนวิ๊ดโตนโตมตั้ม                     ลอยอยูเหนือนําตาเหลือกโมงโมง          

ผีตายโหงรองอยูหั้นฮูฝง                       ตางพงษดงจื่อหนอยใหญ

วาแลวละล้ิวสุดเจนสายตา                    ผามักกา  เขาดงปาไม

ไม สักเคียนสูง ยางยุง                          ไมไล เปาดูแงะขะมอกอูนออน  

ยังวาฝูงพะมอญ หมูเพ่ิงสอดไซ               ขะยมขะยอมมีเงาลมใกล  

ตั้งตนไวเขาวารางเกลียวกลม                 พระปายลมปดปวงดอกไม  

มายิ่งหอมหวน จื่อจวนใจใบ                  ยามเม่ือเขาปาไมใหญ

สองพี่เลี้ยง เจารางงามสวย                   นางรื่นนางรวยสองคูสราง

เขาดงปาจางกอยยางเดินเตียว               หมอแกคาวนําสองเสลียว

สามคนเตียวเขาดงปาไม                      เหลียวผอตางเหนือ 
วันตก ออก ใต มาหันเปน                     โตง เปนนา

ผอภูเขาก็เปนเงาเมฆฟา                       หัวใจมัวมืดกุมสวาง
ผอดวงดอกไม แมบุผฝาเผย                  วาพระปายเจยละเฉยกาบเกา
จําปจําปา ราตรีดอกกวาว                   มะลิซอนและสบายงา
พิกุดดาราเปาบานก่ิงยอย                     สะแลงหอมไกลอูนออน
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ซอยบานแบงยอยอยูปาดงไพร               มาเดินตางไกลบใจของใกล  
กั๋วตายในปาไมใหญ                            ผอนกในปามันบินลาแสวง  

นกแกง นกงุม นกเกา                         อันน้ัน นกเขา มันปนเปนนกเปา

นกเกาเปนเปนกงุม                             มันมาจับก่ิงสุมอยูบนงาไม

อันนั้นนกถั๋ว  มันเปนเปอนนกไส            จับกิ่งไมไตไปไตมา เซาะกากูอูยังกูกากลา

พูดเจี๋ยนจา หยังมาดูมวนถอง                วากูปอกูสองตั่วผัวเมีย

ใจพระองคเมาทรงละเล่ีย                     กั๋วตายในปาไมใหญ

วานกกาบฟาจับไหนก็เหงา                   ตั๋วบเลาสะติบตั้ง

จับลางเตื่อนั้นหลับกางหลงใหล              ฝนหันลงตังตองมาเก๊ิกแขง

เกิ๊กขาผันลงตางงา                             กั๋วกาเกิ๊กไม

มาตี๋อกตนเลลนรองไฮ                         กัวตายในปาไมใหญ

องคตําตานเตา หนอพระสะถาน             ไปจมปูปากอกังเตาะคาว  

ปามะหาว  เปนเปนปาอาว                  ปาคาวเปนเปอนปาบุง  

ปาสะเด็ดปาสะหลาก                          ตุงกางก็มายุม  

มันไปเปนฝูงนะ                                 บใจของนอย
ปาแกดปากดปาปกปาซอย                  ปานอยๆลอยเล่ือนไปมา

ตั๋วใหญๆปกหางเปนหัว                        ลางพองเอาต๋ัวมันขึ้นตี๋ฟองนํา

วาปาดุกดิกปกหัวขึ้นจํา                       มันก็ไปเปนหมูผัวเมีย

ใจพระองคเมาทรงละเห่ีย                     กั๋วตายในปาไมใหญ

อายฮักเหลือหมอกบจางบอกปนใผ          ใจพระองคเมาทรงปนบา

อันคนตังหนาก็ดีระวัง                          อันคนตังหลังก็ยังหวงไว

จับลางเตื่อก็หนาว                              จับบางคาวก็ไข

เตื่อรองไหอยูคนเดียว                          ตั๋วเองเดียวบมีลูกนอง

มาหันนกหนูจุกจูเขาคอน                      มาจับไมอยูเลียงกอน 

เมื่อใดจะเหยจั๊ก                                เมื่อสูหองกับคิงกองแผนํามัน

วาลมปดไมเขาสูบานตู                        แมสีชมพูเหมือนปอมเกาเนิ้ง
วาเกามันตาย  ตังปายมันเซ้ิง                ลมปดไมไหวหวั่นตวยแนว

ดอกพิกุลนั้นก็คือดอกแกว                    นองเปนของเปนแตแลหนา
วาเอื้องตางเจื้อตางมีหลายสี                  ลายบดีเปนเลี้ยงตั๋วเล้ียง
มีตังเอ้ืองผา เอื้องหมาก เอื้องเมี้ยน        ตะเตี่ยงซอนดอกเอ้ียงจําปา



                                                          ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ´éÒ¹ÀÙÁÔ»ÑÞÞÒ    

461»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

นั้นดอกเอี้ยงข้ีหมา เอี้ยงเพ้ิง                 กเ็อี้ยงมิ้ม วาสามปอยหลวง
รุงเรืองควางปนงาม                            สะแลมสะอาดงามกอน
นั้นกุหลาบสีออน                               สีสะหวางฟา เจาบานหนองหิน
ตี๋นดอยหนองหา                                เก็บไปเปนนํากาของเจาบาน

ตี๋นดอยเก็บไปขายซื้อควาย                   แมนอยจื่อสีดํามอย วองงามฯลฯ

ตนเปลาใหญ

คํามอก

บทเพลง ซอพระลอเปนเพลง
เก าแกที่ มี บั น ทึก ในหมู บ าน  
โดยจะนํามารองระหวางรอ
เจาปาเจาเขาประทับทรงที่ราง
ทรง บทเพลงจะกลาวถึงตนไม 
ดอกไม และสิ่งมีชีวิตตางๆ รวม
ทั้งความรูสึก เชน ความหวาด
กลัว เปนตน บทเพลงที่ใชทําให
รูวาในอดีตปามีตนไม สัตวปา 
ชนิดไหนบาง

ลักษณะเดน  มีการบันทึกเนื้อเพลงแบบโบราณ

เพื่อใชในพิธีกรรมสําคัญ คือ พิธีไหวผีหมูบาน  
เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ดานปาไม : ยาง กระเจาะ พะยอม มะเมา หัด 

ตาน เปลา แดง ไมงุน มะมุน  เอื้องไขนก เอื้อง

ตกโตลาย เอื้องชางนาว รัง สัก ตะเคียน ไผไร 

ประดู เต็ง คํามอก อูน ยม  จําป จําปา ราตรี กวาว 

มะลิซอน สะบันงา พิกุล สะแลงหอม  เอื้องผา 

เอื้องหมาก เอื้องเม้ียน เอื้องจําปา เอื้องขี้หมา 

เอื้องเพิ้ง  เอื้องผึ้ง เอื้องสามปอย  ลิง  คาง  

แมว  บาง  ชะนี  แรด  กวาง  กระทิง  ชาง  นก
เหงือก  นกคุม  นกเคาแมว  นกเขา นกเปลา 

กลุมนกกระราง กลุมนกขุนแผน ปลากาง ปลา

มะหาว ปลาซิวอาว ปลาคาว ปลากด
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สาขาการดูแลสุขภาพพ้ืนบาน

ยาแกปวดหัวศีรษะ
สมุนไพรที่นํามาใช มีดังนี้
กุมนํา  กุมบก  มะแวงขาว  ฝกดีด  มะขามบาน  
ผักหวานบาน  มวนหมู 
วิธีการทํา 1. นําอุนใสขาวสารประมาณครึ่งกํามือ 
            2. นําไมสมุนไพรมาฝนกับหินลงในนําอุน
วิธีการใช  1. นํายาสมุนไพรที่ฝนผสมนําแลวดื่ม  
                หามนํายาสมุนไพรไปแชเย็น
            2. นํายาสมุนไพรมาพรมหนาผากขางที่ปวดศีรษะ

ยาแกลมพิษ  ประกอบดวย
สารบาน  สารกง  สารเงิน  สารคํา  เถากองแกบ  แปปปา  
สารไมสาว  สารถั่วเนา  มะจํา  ปง  ดําหัว  ถั่วพู  หาด  เหียง 

วิธีการ  1. นําอุนใสขาวสารประมาณคร่ึงกํามือ

          2. นําไมสมุนไพรมาฝนกับหินลงในนําอุน
วิธีการใช  :  ดื่มกิน

สรรพคุณ  :  แกคัน  แกลมพิษ

หมอยาฝน

ชื่อ – สกุล          พระสาย  ปภัสสโร  
ที่อยู   ม.6  ต.หวยโรง  อ.รองกวาง  จ.แพร
รับจากแหลงอื่น    ลําปาง

ลักษณะเดน  เปนการสืบทอดตอๆกันมา ทําใหรูถึงสรรพคุณของพืชสมุนไพรที่นํามาผสม
กันทําใหสามารถแกโรคภัยไขเจ็บไดอยางดี
เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม :  กุมนํา  กุมบก  มะแวงขาว  ฝก
ดีด  มะขามบาน  ผักหวานบาน  มวนหมู  สารบาน  สารกง  สารเงิน  สารคํา  เถากอง

แกบ  แปปปา  สารไมสาว  สารถั่วเนา  มะจํา  ปง(นางแยมปา)  ดําหัว  ถั่วพู  หาด  เหียง
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สาขาการดูแลสุขภาพพ้ืนบาน

         สมุนไพร ที่ใชรักษาโรคไดมาจากปา 
บางชนิดนํามาเพาะขยายพันธุและปลูกภายใน
บาน หรือซื้อมาจากท่ีอื่น เนื่องจากบางชนิด
เปนสมุนไพรหายาก หมอสมุนไพรมีความรูเรื่อง
สมุนไพรชนิดตางๆ รวมทั้งสรรพคุณของสมุนไพร
สมุนไพรชนิดใดมีพิษ วิธีแกพิษ โดยนําสมุนไพร
ที่ไดมาตากแหง การตมสมุนไพรจะตองมีหมอตม
แยกตามสรรพคุณ โดยเขียนสรรพคุณไวที่ฝาหมอ
ตม จะไมตมยาที่ตางสรรพคุณในหมอเดียวกัน  
ปจจุบันหมอสมุนไพรมีการทําสมุนไพรตากแหง
เปนผลิตภัณฑ สามารถนําไปจําหนายเพิ่มรายได
ใหแกครัวเรือน  หมอสมุนไพรมีการเรียนรูเพิ่ม

เติมโดยการเขารวมสัมมนาท่ีเกี่ยวของกับสมุนไพร 

ทําใหมีการแลกเปล่ียนความรูดานสมุนไพรกับ
บุคคลภายนอก เปนการพัฒนาความสามารถใน
การเปนหมอสมุนไพรที่ดี

หมอสมุนไพร

ชื่อ – สกุล           นายสุข  ธิมาปง
ที่อยู   ม.6  ต.หวยโรง  อ.รองกวาง  จ.แพร
ถายทอดจาก        บรรพบุรุษและหมอยาทานอื่น

การปรุงยา ตองคํานึงถึง 
1. ขนาดของสมุนไพร 
2. จํานวนที่ใช 
อุปกรณที่ใชตม 

1. สมุนไพร 2. หมอตม 

3. กระบอกสําหรับดื่ม
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ตนกาสามปก

ยาบํารุงกําลังที่ดี ประกอบดวย
1. กาสามปก
2. เครือตดหมา
3. เครือออน

สมุนไพรที่หายาก คือ เครือตดหมา กาสามปก ขาวเย็นเหนือ

สมุนไพรที่พบในปา คือ เฒาหนังหุม โดไมรูลม 
ฮอสะพายควาย มากระทืบโรง รางแดง รางจืด 
แกนฝาง เครือเขานํา 

ลักษณะเดน   ใชสมุนไพรในปา
นํามาตากแหงแลวนํามาตมดื่ม นํา
นําที่ตมมาแจกจายเมื่อมีพิธีกรรม
สําคัญในหมูบาน เปนผูรูสรรพคุณ

สมุนไพร

เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพดาน
ปาไม : กาสามปก  เครือตดหมา  เครือออน
เฒาหนังหุม  โดไมรูลม  ฮอสะพายควาย  
มากระทืบโรง  รางแดง(เถากองแกบ)  

รางจืด  แกนฝาง  เครือเขานํา  ขาวเย็นเหนือ
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สาขาเทคโนโลยีพื้นบาน 

        ไซเปนเครื่องมือดักสัตวนําขนาดเล็ก
วางบริเวณหวยที่มีนําไหลตลอดเวลา  การ
สานไซดักปลาผูรูใชไผบงสานเนื่องจากไผ
ชนิดนี้มีเน้ือเหนียวและทนนําไดดี

จักสานไซ

ชื่อ – สกุล           นายบุญชวย อินทา
ที่อยู   ม.2  ต.หวยโรง  อ.รองกวาง  จ.แพร
เรียนรู                ตนเอง

การวางไซดักปลา

ฤดูแลง : วางปากไซทวนนําตก เน่ืองจากปลาจะ
วายมาตามนําตก
ฤดูฝน  : วางปากไซออก ตามกระแสที่ไหลลง
จากเขา เนื่องจากฤดูที่มีนําปลาจะวายนํา
ทวนกลับ 

ลักษณะเดน   การสืบสานการสานไซ
ใหคงอยูและนําไปใชในการดําเนินชีวิต
เกี่ยวของกับความหลากหลายทาง

ชีวภาพดานปาไม : ไผบง       

วัสดุที่ใช : ไผบง
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อุปกรณที่ใช

1. กานดอกตองกง(กง)  2. ดามไมกวาด(ไมไผ)  
3. เชือก                    4. มีด
ขั้นตอนการเก็บดอกตองกง(กง)

1. กานดอกตองกงท่ีใชตองไมแกจัด
2. นําไปตากแดด 2 วัน แลวฟาดกับพื้นใหดอกหลุด
ออกจากกาน แลวนํากานมาใช

ขั้นตอนการทําไมกวาด

1. กํากานดอกตองกงเปนกําพอเหมาะ 
แลวนํามาผูกกับดามไมกวาดท่ีนํามาใช

2. เชือกที่ใชเปนพลาสติก เนื่องจากมีความคงทน

ไดดีโดยมีการจัดตั้งชมรมทําไมกวาด ราคาขาย
ดามละ  30 บาท  จะมีพอคามารับท่ีบาน
       การนํากานดอกตองกงมาใช หากมีการนํามา

ใชมากเกินไป อาจทําใหจํานวนตองกงมีปริมาณ

ลดลง ดังนั้นควรมีการอนุรักษหรือกําหนดระยะ
เวลาในการเก็บตนกง  เพื่อใหตองกงมีการขยาย
พันธุทําใหเห็นถึงการเช่ือมโยงกับความหลาก

หลายทางชีวภาพปาไม ในการใชทรัพยากรที่มีอยู
ใหเกิดประโยชนและยั่งยืน

จักสานไมกวาด

ชื่อ – สกุล          นางผองศรี  แดงมา
ที่อยู   ม.6  ต.หวยโรง  อ.รองกวาง  จ.แพร
ถายทอดจาก       บุคคลในหมูบาน

สาขาเทคโนโลยีพื้นบาน

ลักษณะเดน  การนําวัสดุ

ธรรมชาติมาใชเพื่อสราง

รายไดเสริมนอกจากการ
ทําสวน
เกี่ยวของกับความหลาก
หลายทางชีวภาพดานปา
ไม : ตนตองกง(กง)  ไผ
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สุมไก   : ใชไผเริม เพราะลําปลองยาว 
       เน้ือบาง สุมไก 1 ลูก ใชเสนไผ
         แนวตั้ง(ฐาน) 28 เสน แนวนอน  
         24 เสน จะทําขายตามจํานวนที่
           มีการสั่งทําเทาน้ัน
ฝกมีด  : ทําจากตนหวายปา เม่ือทําเสร็จ
           ตองนําไปยางไฟเพื่อใหเกิดความ

           เหนียว

ไซ       : ทําจากไผบง เพราะมีความทน
            นํา ไมผุงาย ใชในการดักปลา 
            พวกปลากาง ปลาจาด ใชใน
            ครัวเรือน

หมวก   : ทําจากไผบง เปนโครงสราง

            ของหมวก สวนที่สวมหัวจะใช
            ไผไร เพราะดัดงาย

สาขาเทคโนโลยีพื้นบาน

            ผูรูจักสาน เปนผูที่มีความรู
วิธีการจักสาน สุมไก หมวก ไซและฝก
มีด ซึ่งเปนอุปกรณที่ใชในการดํารงชีวิต
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เริ่มแรกจักสาน
เพ่ือใชในครัวเรือน เมื่อมีผูพบเห็นจึงมี
การขอใหจักสานและเร่ิมซ้ือขายเครื่อง
จักสาน จนกลายเปนอาชีพที่ใชหาเลี้ยง
ชีพในปจจุบัน

ผูรูจักสาน

ชื่อ – สกุล         นายผัด  คิดอาน 
ที่อยู  ม.6  ต.หวยโรง  อ.รองกวาง  จ.แพร
ถายทอดจาก      บรรพบุรุษ
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            การทําจักสานตางๆจะทําตามจํานวนท่ีมีการสั่งทําเทาน้ัน เชน สุมไกเนื่องจากมี
การเล้ียงไกในหมูบานนอยลง ลุงผัดจึงไมสานสุมไกเพิ่มแตจะสานเม่ือมีคนมาส่ังทําเทาน้ัน 
รวมทั้งฝกมีดและไซดวย สวนหมวกจะสานแลวนํามาใชเองภายในบานเม่ือถึงชวงฤดูฝน
จะนําออกมาใช วิธีการสานมีการสืบทอดมาต้ังแตโบราณจึงควรมีการอนุรักษการสานให
คงอยู เนื่องจากมีการสานหลายอยาง  รวมท้ังใชไผตางชนิดกัน ทําใหเห็นถึงความหลาก
หลายทางชีวภาพดานปาไมที่นํามาใชในชีวิตประจําวันไดหลากหลายชนิด

ลักษณะเดน   สืบทอดการสานมาแตโบราณ รูความแตกตางของไผที่นํามาใช
เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม : ไผเริม  ไผบง  ไผไร  หวายปา 
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สาขาเทคโนโลยีพื้นบาน

การนําไผซางมาใชเนื่องจากเนื้อไผดัด
งาย เหนียว ผางาย ทําใหมีขนาดพอดี 
เม่ือนํามาทํารั้ว รั้วสามารถใชงานไดนาน 
2-3 ป  การทํารั้วไมไผเปนการสืบทอด
กันตอๆมาและรั้วไมไผมีการทํานอยลง 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนไปทํารั้วโดยใชปูน
กันเปนจํานวนมาก รั้วไมไผที่พบเปนส่ิง
ที่พบเจอไดยาก ในปจจุบัน  ดังนั้นทําให
เห็นถึงการใชประโยชนความหลากหลาย

ทางชีวภาพดานปาไมอยางชัดเจน ใน
การนําไผซางมาใชใหเกิดประโยชน

ชื่อ – สกุล          นายประยูร  นันธิสม
ที่อยู   ม.6  ต.หวยโรง  อ.รองกวาง  จ.แพร
ถายทอดจาก       พอ แม 

รั้วไมไผ

วัสดุธรรมชาติที่นํามาใช คือ ไผซาง
รั้วเปนสิ่ งที่แสดงถึงขอบเขตของบาน  
การนําไผซางมาผาแลวตัดใหไดความสูง
ตามที่ตองการ แลวนํามาเรียงตอกันโดยใช
ไมไผมาขวางตรงกลาง ใหไมแนวนอนกับ
แนวตั้งสลับกัน ไมแนวนอนจะใช 3 เสน 
ไมแนวต้ังจํานวนท่ีใชขึ้นอยูกับความยาว
ของรั้วที่ตองการ

ลักษณะเดน  สามารถนําไผจากปามาใช

ประโยชน  ไมเปลืองคาใชจายในการทํารั้ว
เกี่ยวของกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพดานปาไม  : ไผซาง
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สาขาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

          ผูที่อยูอาศัยรวมกับปาแมคํามีมาเปน
เวลานาน การดํารงชีวิตมีความสัมพันธกับปา 
ทําใหรูจักพืชและสัตวในปาเปนอยางดี

ชื่อ – สกุล         นายบุญสง  ใจตั้ง
ที่อยู  ม.2  ต.หวยโรง  อ.รองกวาง  จ.แพร
ถายทอดจาก      บรรพบุรุษ

ผูรูดานตนไม

พืชสมุนไพรที่รูจักและนํามาใช

เครือเขาหลง      :  ใชเถากับราก ตมกิน
ฮอสะพายควายและโดไมรูลม  :  เขายาสมุนไพร ชวยเรื่องพละกําลัง
เต็ง รัง             :  ใชเปลือกและใบออนมะแหะ  ตมรวมกันแกผืนคัน เชน แพตนรักษ
หญาแหวหมู      :  ใชใบบดสดๆทาแกปวดบริเวณขอ-เอ็น

ผีอีคอย            :  นําตนมาตม ใสขาวสารกับเกลือเล็กนอย  แกอาการคล่ืนไส

ขิง  ขา  ขมิ้น     :  ใสรวมกันแลวหอผาขาวนําไปตม  นํามาประคบบริเวณทอง  
                        แกปวดทอง
ตนนมนาง         :  นําเปลือกมาตมรับประทาน  ใหผูหญิงที่เพิ่งคลอดลูกกินเพื่อขับ
                        ใหนํานมออกจากเตา
ไผบง  ไผไร       :  นําหนอมาทุบใหละเอียดแลวนํามาทาบริเวณที่โดยตอหรือผึ้งตอย

รากไผ             :  ลางใหสะอาด นํามาตมกับขาวเจา  แกอาการเวียนหัว
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พืชที่รูจัก

กวาว ผักเสี้ยน แดง ประดู แงะ เปา กอ ปนแถ กุก ยาง มวง เติม 
ตองเตา  ปอสา  ติ้ว  ไผไร  ไผซาง  ไผหก  ไผบง  ไผขี้มอด  ไผเฮ๊ียะ  
ไผเริม  จวง(โกสน)  รักใหญ กราง  เครือเขาหลง รางจืด หญาตดหมา 
เครือออน กวาวเครือ แกนฝาง  สะคาน  ขิง  ขา  ฮอสะพายควาย 
โดไมรูลม  จุมจะลิง  มะเมา ถั่วมะแฮะ หญาแหวหมู ยางนา ผีอีคอย 
นมนาง เอื้องขี้หมา เอื้องงวงชาง เอื้องพวงมาลัย  เอื้องสามปอย  
เอื้องชางนาว

ลักษณะเดน   นําสุมนไพรที่รูจักมาทํายารักษาโรคภายในครัวเรือนและถายทอดความรู
ดานสมุนไพรใหแกผูอื่น
เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม  :   กวาว  ผักเส้ียน  แดง  ประดู  
แงะ  เปา  กอ  ปนแถ  กุก(ปุดดอย)  ยาง  มวง(มะมวงขี้ยา)  เติม  ตองเตา  ปอสา  

ติ้ว  ไผไร  ไผซาง  ไผหก  ไผบง  ไผขี้มอด ไผเฮี๊ยะ  ไผเริม  จวง(โกสน)  รักใหญ  กราง  

เครือเขาหลง  รางจืด  เครือตดหมา  เครือออน  กวาวเครือ  แกนฝาง  สะคาน  ขิง  ขา  
ฮอสะพายควาย  โดไมรูลม  จุมจะลิง(บอระเพ็ด)  มะเมา  ถั่วมะแฮะ  หญาแหวหมู  
ยางนา  ผีอีคอย  ตนนมนาง  เอื้องขี้หมา  เอื้องพวงมาลัย  เอื้องสามปอย(กุหลาบอินท
จักร)  เอื้องงวงชาง  เอื้องชางนาว 
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สาขาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

      ผูมีความรูดานพืชสมุนไพร
เปนการสืบทอดจากบรรพบุ รุษ 
สามารถทราบวาพืชตนใดบางที่นํา
มาเปนพืชสมุนไพร รวมท้ังวิธีการตัด
พืชโดยพืชบางชนิดจะตองมีพิธีกรรม
ในการขออนุญาตจากเจาปาเจาเขา
เพ่ือนํามาทําเปนยาสมุนไพรและ
ความรูในเรื่องระยะเวลาหรือฤดูกาล
ในการเก็บพืชสมุนไพรแตละชนิด  
การเก็บสมุนไพรสวนใหญจะนิยมเก็บ
ฤดูหนาว

พืชสมุนไพร
1. ตนยาแก

   กระจายอยูในปาลึก  ชาวบานนิยมนํา  
   มาฝนกินกับนําอุน  สมัยกอนมีเยอะ

   ชาวบานจึงนํามาทําเปนไมหาบส่ิงของ
   สรรพคุณ  :  แกเบื่อเมา  แกเบื่อเห็ด
2. ตนผีอีคอย
   สรรพคุณ  :  ขับปสสาวะ

3. ตนเฒาหนังหุม

   สรรพคุณ  :  ยาบํารุงกําลัง 
   ใชผสมกับตนโดไมรูลม
4. ตนโดไมรูลม
    สรรพคุณ  :  ยาบํารุงกําลัง ใชผสมกับ    

    ตนเฒาหนังหุม

ผูรูดานพืชสมุนไพร

ชื่อ – สกุล          นายพุด  กองกุนะ
ที่อยู   ม.2  ต.หวยโรง  อ.รองกวาง  จ.แพร
ถายทอดจาก       บรรพบุรุษ

ตนยาแก
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5. ตนเดื่อปลอง
    ใชนําจากราก ตองตัดตนมะเดื่อปลอง 
    ทางทิศตะวันตก
    สรรพคุณ  :  ลดไข 
6. ตนนมนาง
    สรรพคุณ  :  นําเปลือกมาตมนําให
    แมที่เพิ่งคลอดลูกใหมๆ  เพื่อให 
    นํานมของแมออกดี  มีนํานมมาก

7. ตนมะจี๋ปุก (มะหวด)

    สรรพคุณ  :  นํารากมาเคี้ยวไดเลย  
    แกทองรวง  ทองเสีย

8. ตนเปยลูกฟอน
    สรรพคุณ  :  แกอัมพฤต เอาหัวมาตม 
    อาบ กิน

ตนผีอีคอย

ลักษณะเดน  ถายทอดความรู
ดานสมุนไพรและแนะนําใหแก
ชาวบานไดรูจัก 

เกี่ยวของกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพดานปาไม  :  ตนยา
แก ตนผีอีคอย  ตนเฒาหนังหุม  

ตนโดไมรูลม  ตนเดื่อปลอง  

ตนนมนาง  ตนมะจี๋ปุก  ตนเปย
ลูกฟอน
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กัณฑรีย บุญประกอบ และ กวินนาถ บัวเรือง.  2550.  ไลเคนแหงเกาะแสมสารจากยอดเขาถึง
 ชายทะเล.  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, กรุงเทพฯ.
เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์.  2546.  คูมือผีเสื้อ.  สํานักพิมพสารคดี, กรุงเทพฯ.
เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ และ จารุจินต นภีตะภัฏ.  2551.  คูมือแมลง.  สํานักพิมพสารคดี, 
 กรุงเทพฯ.
ขวัญเรือน พาปอง, กัณฑรีย บุญประกอบ และ H. Thorsten Lumbsch.  2554.  ไลเคน วงศ 
 Lecanoraceae (Lecanorales: Ascomycota) ในประเทศไทย.  อภิชาตการ
 พิมพ, มหาสารคาม.
คณะกรรมการจัดทําหนังสือพรรณไมพระตําหนักสวนปทุม.  2550.  พรรณไมพระตําหนักสวน
 ปทุม.   อมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.
จอรนพาร และคณะ.  2546.  คูมือธรรมชาติสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในประเทศไทย. สํานักพิมพ
 สารคดี จํากัด, กรุงเทพฯ. 
จิรศักดิ์ สุจริต และคณะ.  2551.  หอยทากบกในอุทยานแหงชาติเขานัน.  โรงพมิพกรุงเทพ 
 จํากัด, กรุงเทพฯ. 
จารุจินต นภีตะภัฎ และ เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์.  2544.  ผีเสื้อ.  บริษัท ดานสุทธาการพิมพ 
 จํากัด, กรุงเทพฯ.
เฉลิมพล สุวรรณภักดี.  2548.  การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลพริกไทย (Piper L.)  ใน
 ประเทศไทย.  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร, 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ธวัชชัย สันติสุข.  2547.  พืชถิ่นเดียวและพชืหายากของประเทศไทย.  โรงพิมพชุมชนสหกรณ 
 การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, กรุงเทพฯ.

ธัญญา จั่นอาจ.  2546.  คูมือสัตวสะเทินนําสะเทินบกในประเทศไทย.  บริษัทดานสุทธา

 การพิมพ จํากัด, กรุงเทพฯ.
นิวัฒ เสนาะเมือง.  2553.  เห็ดปาเมืองไทย: ความหลากหลายและการใชประโยชน.  
 หางหุนสวน จํากัดยูนิเวอรแซล กราฟฟคแอนด เทรดดิ้ง, กรุงเทพฯ. 

นิดดา หงสวิวัฒน.  2548. ผีเสื้อแสนสวย.  บริษัท สํานักพิมพแสงแดดเพ่ือนเด็ก จํากัด, 
 กรุงเทพฯ.

บุญสง เลขะกุล.  2535.  คูมือดูนก หมอบุญสง เลขะกุล นกเมืองไทย.  บริษัทดานสุทธา
 การพิมพ จํากัด, กรุงเทพฯ.

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
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ประนอม จันทรโณทัย.  2550.  พรรณไมภูพาน.  หจก. โรงพิมพคลังนานาวิทยา, ขอนแกน.
ประสิทธิ์ จันเสรีกร.  2551.  ภาพถายนกในเมืองไทย.  โรงพิมพตะวันออก (มหาชน) จํากัด,  
 กรุงเทพฯ. 
ปยะ เฉลิมกลิ่น.  2544.  พรรณไมวงศกระดังงา.  อมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชช่ิง จํากัด 
 (มหาชน), กรุงเทพฯ.
พชร มงคลสุข และ วสันต เพิงสูงเนิน.  2555.  ไลเคนวงศกราฟดาซิอิ, ศิลปกรรมตาม
 ธรรมชาติ (The Lichen Family Graphidaceae, Natural Art).  โรงพิมพ
 โนเบิ้ลพริ้นส, กรุงเทพฯ.
พรอมจิต ศรลัมพ และคณะ.  2543.  สารานุกรมสมุนไพรเลม 1.  อมรินทรพริ้นติ้งแอนท
 พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.
ภานุมาศ จันทรสุวรรณ, วัชระ สงวนสมบัติ และ พรนรินทร คุมทอง.  2549.  มะเด่ือ-ไทร ในปา 
 ตะวันออก.  องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ.  โรงพิมพดอกเบี้ย, กรงุเทพฯ.
ภราดร สามสูงเนิน.  2549.  อนุกรมวิธานของไมเถาเนื้อแข็ง ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดลอม
 สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา.  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
 พฤกษศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ราชบัณฑิตยสถาน.  2546. ศัพทพฤกษศาสตร อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับ
 ราชบัณฑิตยสถาน.  พิมพครั้งที่ 2.  อรุณการพิมพ, กรุงเทพฯ.
ราชบัณฑิตยสถาน.  2547.  อนุกรมวิธานพืช อักษร ก. ฉบับแกไขเพิ่มเติม.  หางหุนสวนจํากัด.
 อรุณการพิมพ, กรุงเทพฯ.
รัศมี สิมมา.  2551.  อนุกรมวิธานของเฟรนบริเวณอุทยานแหงชาติเขาปูเขายาจังหวัด

 พัทลุง.  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร, มหาวิทยาลัย

 เกษตรศาสตร.
วงศสถิต ฉั่วกุล.  2543.  สารานุกรมสมุนไพร เลม 4 กกยาอีสาน.  อมรินทรพริ้นติ้งแอนท
 พับลิชชิ่ง  จํากัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย.  2550.  เห็ดในปาสะแกราช.  

 อรุณการพิมพ, กรุงเทพฯ. 
สมโภชน อัคคะทวีวัฒน.  2545.  ภาพปลาและสัตวนําของไทย.  องคการคาของคุรุสภา, 
  กรุงเทพฯ. 
สมโภชน อัคคะทวีวัฒน.  2547.  สาระนารูปลานําจืดไทย เลม 2.  สํานักพิมพองคการคาของ

 คุรุสภา, กรุงเทพฯ. 
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สมศักดิ์ ปญหา และคณะ.  2552.  กิ้งกือกระบอกในประเทศไทย.  สํานักพิมพ NSN การพิมพ,  
 กรุงเทพฯ. 
สราวุธ สังขแกว, อัจฉรา ตีระวัฒนานนท และ กิตติศักด์ิ จินดาวงศ.  2554.  ไผในเมืองไทย. 
 อมรินทรพริ้นติ้งแอนทพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.
สลิล สิทธิสัจจธรรม.  2549.  กลวยไมปาเมืองไทย.  อมรินทรพริ้นติ้งแอนทพับลิชชิ่ง จํากัด  

 (มหาชน), กรุงเทพฯ.
สลิล สิทธิสัจจธรรม.  2552.  กลวยไมปาเมืองไทย 2.  อมรินทรพริ้นติ้งแอนทพับลิชชิ่ง จํากัด 
 (มหาชน), กรุงเทพฯ.
สัญญา มีสิม และ พชร มงคลสุข.  2553.  โฟลิโอสไลเคนวงศฟสเซียซิอิในเขตรักษาพันธุสัตวปา
 ภูหลวง จังหวัดเลย.  วารสารพฤกษศาสตรไทย. 2 (ฉบับพิเศษ): 55-64.
สุชาดา ศรีเพ็ญ.  2542.  พรรณไมนําในประเทศไทย.  สํานักพิมพอมรินทรพริ้นติ้งแอนท 
 พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน). กรุงเทพฯ.
สุธรรม อารีกุล, จํารัส อินทร, สุวรรณ ทาเขียว, และอองเต็ง นันทแกว.  2551.  องคความรูเรื่อง
 พืชปาท่ีใชประโยชนทางภาคเหนือของไทย เลม 1-3.  มูลนิธิโครงการหลวง.  
 อมรินทรพริ้นติ้งแอนทพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), กรุงเทพฯ 
สุรชัย ชลดํารงกลุ.  2553.  บันทึกผีเสื้อ.  สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยาน
 แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, กรุงเทพฯ.
สุรินทร มัจชีพ.  2531.  อาณาจักรสิ่งมีชีวิต เลม 2.  สํานักพิมพแพรพิทยา วังบูรพา, กรุงเทพฯ. 
สวนพฤกษศาสตรปาไม กรมปาไม.  2544.  ชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน ฉบับ 
 แกไขเพิ่มเติม.  บริษัทประชาชนจํากัด, กรุงเทพฯ.

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ.  2544.  เห็ดและราในประเทศไทย.  
 สํานักงาน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรุงเทพฯ.
หนวยวิจัยไลเคนภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  2547.  ความ

 หลากหลายชนิดของไลเคน ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ .  สํานักงานนโยบายและแผน

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, กรุงเทพฯ. 
อนงค จันทรศรีกุล และคณะ.  2551.  ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญใน
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อบฉันท ไทยทอง.  2543.  กลวยไมปาเมืองไทย.  อมรินทรพริ้นติ้งแอนทพับลิชช่ิง จํากัด 
 (มหาชน), กรุงเทพฯ.

เอื้อมพร วีสมหมาย และ ปณิธาน แกวดวงเทียน.  2547.  ไมปายืนตนของไทย 1.  เอ็น วาย 
 ฟลม จํากัด, กรุงเทพฯ.
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  Delias pasithoe   304
  Diastocera wallichi tonkinensis 316
  Dorysthenes buqueti  317 
  Dysphania militaris  264

  Epicerauta waterhousei  330
  Erebus caprimulgus  272 

  Megaustenia siamensis  226
  Monticola solitarius  182
  Motacilla cinerea  165
  Nemacheilus binotatus  209
  Neolissochilus stracheyi  218
  Nephila maculata  229
  Orthotomus sutorius  180
  Otus sunia   176
  Passer montanus  169
  Phaenicophaeus tristis  157
  Phyllodactylus siamensis 192
  Pila ampullacea  225
  Polypedates leucomystax 207
  Poropuntius bantamensis 219
  Ptyas mucosus   188
  Puntius brevis   220
  Puntius rhombeus  221
  Puntius stoliczkanus  222
  Pycnonotus jocosus  171

  Rasbora aurotaenia  223

  Rasbora paviana  224
  Rhipidura javanica  173
  Saxicola torquata  167

  Schistura desmotes  210

  Sitta frontalis   174
  Sphenomorphus maculatus 197
  Streptopelia chinensis  154
  Sturnus nigricollis  177

  Trichogaster trichopterus 208
  Trichopsis vittatus  211

  Tropidophorus berdmorei 198
  Tupaia belangeri  151
  Varanus bengalensis  200
  Xenentodon cancila  212

 ดานสัตว ดานสัตว  ดานสัตว ดานสัตว

 ดานแมลง
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Euploea core   278
Eurema simulatrix   306
Euripus nyctelius   279
Euthalia  monina  280 
Globitermes sulphureus  326
Graphium agamemnon  293
Graphium antiphates itamputi 294
Graphium nomius  301
Graphium sarpedon   295
Hemithyrsocera lateralis  324
Hospitalitermes ataramensis  327
Junonia hierta   281
Junonia lemonias  282 
Kallima limborgii   283 
Lamprigera  sp.   325
Lexias dirtea   284
Lohita grandis   321
Loxura atymnus   269
Luciola circumdata  329

Lymantria sp.   270

Macrotermes maesodensis  313
Mouhotia batesi   257
Nasutitermes  sp.  328

Neurobasis chinensis  262

Pachliopta aristolochiae   296
Papilio demoleus  297 
Papilio memnon   298

Papilio polytes romulus  299
Parides zaleucus   300
Phalanta phalantha  285

 Polyura athamas  286
 Polyura eudamippus  287 
 Pomponia intermedia  263
 potanthus nesta  307 
 Pseudophyllus titan  314
 Pyrops candelarin  320 
 Radhica  holoxantha  266
 Sceliphron javanum  332 
 Serrognathus reichei  267
 Sugra purpurea   319
 Sycanus collaris   331 
 Tanaecia julii   288 
 Tarsolepis elephantorum  271
 Tessaratoma papillosa  322
 Threnetica lacrymans  318
 Tirumala septentrionis  289
 Trigona apicalis   261
 Troides aeacus   302 
 Troides Helena   259

 Vagrans egista   290

 Xylotrupes Gideon  312
 Yoma Sabina   291

  Agaricus trisulphuratus  372
  Amanita cokeri   395
  Amanita hemibapha  355
  Amanita princeps  356

  Amanita vaginata Var. punctata 359
  Amanita sp.1   396

 ดานแมลง  ดานแมลง

  ดานเห็ดรา
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  Bacidia convexula  441
  Buellia disciformis  434
  Bulbothrix sensibilis  426
  Bulbothrix tabacina  427
  Chrysothrix candelaris  415
  Cladonia submultiformis 416
  Coccocarpia pellita  445
  Crocynia gossypina  419
  Dimelaena thysanota  417
  Diplotomma alboatrum  435

  Dirinaria applanata  436
  Dirinaria picta   446
  Dyplolabia afzelii  420

  Gassicurtia sp.   414

  Graphis furcata   421
  Hemithecium oryzaeforme 422
  Heterodermia lepidota  437
  Laurera benguelensis  443

  Laurera subdiscreta  444
  Lecanora pseudargentata 423
  Leptogium cyanescens  418

  Letrouitia leprolyta  425

  Astraeus hygrometricus  362
  Auricularia auricula-judae 358
  Auricularia mesenterica  375
  Boletellus emodensis  359
  Boletus griseipurpureus  360
  Boletus rufo-aureus                  361
  Campanella junghuhnii  378
  Clavaria rosea   376
  Coprinus plicatilis  373
  Cyptotrama asprata  384
  Dacryopinax spathularia 377
  Daldinia eschscholzii  394
  Galiella rufa   390
  Hexagonia tenuis  385
  Lactamus piperatus                 364
  Leucocoprinus fragilissimus 374
  Lycogala epidendrum  393
  Marasmiellus candidus  379
  Marasmius pellucidus  380

  Meruliopsis corium   383

  Microporus xanthopus  387
  Pisolithus tinctorius  391
  Podoscypha nitidula  382

  Polyporus grammocephalus 386

  Polyporus tricholoma               389
  Pycnoporus sanguineus  388
  Russula alboareolata  365
  Russula cyanoxantha  366
  Russula delica   367
  Russula emetica  368

  Russula rosacea   369
  Russula virescens  370
  Schizophyllum commune 371
  Stereum ostrea   392
  Termitomyces microcarpus 363
  Trogia infundibuliformis  381

  ดานเห็ดรา   ดานเห็ดรา

  ดานไลเคน
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  Opegrapha subvulgata  442
  Parmotrema gardneri  428
  Parmotrema praesorediosum 429
  Parmotrema tinctorum  430
  Physcia caesia   447
  Porina mastoidea  439
  Pyrenula macrocarpa  440
  Pyxine coccifera  438
  Pyxine consocians  448
  Ramboldia russula  424
  Relicinopsis rahengensis  431
  Usnea exasperata  433
  Xanthoparmelia congensis 432

  ดานเห็ดรา
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2.  นางแกวนภา กิตติบรรพชา นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ
3.  นายขวัญชัย ใจเฉพาะ  เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
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19. นายประเสริฐ สะสม   เจาหนาที่ตรวจปา
20. นายศุภชัย ทับแวว   ผูชวยพนักงานพิทักษปา
21. นายรัฐกิจ อิศรี    ผูชวยพนักงานพิทักษปา
22. นายจีระพงษ วงศกันตา   เจาหนาที่ปาไม
23. นายณัฐพงศ จันทรหอม   นักวิทยาศาสตร
24. นางสาวกรรณิการ เอียดรา  นักวิทยาศาสตร
25. นางสาวสิริกานต พันธุสาย  นักวิทยาศาสตร
26. นางสาวชลดา พรจาย   นักวิทยาศาสตร
27. นางสาวนรินรัตน นิ่มประเสริฐ  นักวิทยาศาสตร
28. นายรัตน กอนฟู   อาสาสมัครชุมชน
29. นายนิกร สะสม    อาสาสมัครชุมชน
30. นายโสพล มอญจันทร   อาสาสมัครชุมชน
31. นายสุเทพ ทะสุตะ   อาสาสมัครชุมชน
32. นายหวล กอนฉันทะ   อาสาสมัครชุมชน
33. นายสมบัติ ปราณี   อาสาสมัครชุมชน

34. นายณรงค พลจร   อาสาสมัครชุมชน

35. นายบรรเจิด ทะตัน   อาสาสมัครชุมชน
36. นายสมศักดิ์ สวนผล   อาสาสมัครชุมชน
37. นายบุญสง ใจตั้ง   อาสาสมัครชุมชน

38. นายนิยม สายนําเย็น   อาสาสมัครชุมชน

39. นายสมเดช กาจสกุล   อาสาสมัครชุมชน
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