
ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

งเูขียวพระอนิทร์ Chrysopelea ornata 

วงศ์ Colubridae
 รูปร่างลกัษณะเป็นงบูก	หวักลม	

วอ่งไวปราดเปรียว	เลือ้ยเร็ว	ล�าตวัสีเขียวออ่น	

มีลายด�าตลอดตวั	หวัมีลายมากจนดคูล้ายกบั

มีหวัสีด�า	ใต้คางสีขาว	ใต้ท้องสีเขียวออ่นหรือ

เหลืองออ่นๆ	ใต้หางมีลายด�าเป็นจดุๆ
สถานภาพ	:	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ

ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

งเูขียวหวัจิง้จกป่า Ahaetulla prasina 

วงศ์ Colubridae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดความยาวล�าตวั

ตัง้แตห่วัถงึปลายหาง	197	เซนติเมตร	สีล�าตวั

โดยทัว่ไปสีน�า้ตาลออ่น	ขอบเส้นสีขาวจางๆ	

ใกล้บริเวณข้างล�าตวัด้านลา่ง	สีผนัแปรได้ตัง้แต่

สีน�า้ตาลอมส้ม	น�า้ตาล	หรือสีเทา
สถานภาพ	:	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช

บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

งเูขียวหางไหม้ท้องเขียว 

Trimeresurus popeiorum 

วงศ์ Viperidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดความยาวถงึ	

82	เซนติเมตร	หวัขนาดใหญ่	ล�าตวัสีเขียว	ขอบ

ข้างล�าตวัมีเส้นสีขาวและน�า้ตาลแดงจากหลงั

ตาจนถงึโคนหาง	หางสีน�า้ตาลไหม้	ท้องสีเขียว
สถานภาพ	:	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ

ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

งปูลิง Enhydris plumbea 

วงศ์  Colubridae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดความยาวประมาณ		56	เซนติเมตร	ล�าตวัคอ่นข้างแบน	

ด้านบนสีเขียวมะกอก	ด้านลา่งสีเหลือง	หวัแบน	พบได้หลายสี	เชน่	สีน�า้ตาลเหลือง	สีเทา	

สีเขียวมะกอก	บางครัง้จะเรียกวา่	งเูขียวมรกต	ท้องจะมีสีเหลืองซีดหรือสีขาวหมน่	เกลด็

ใต้หางจะมีเส้นสีด�าอยูต่รงกลาง	ล�าตวัคอ่นข้างอ้วน	สัน้	มีเขีย้วพิษหลงัแตพิ่ษไมเ่ป็น

อนัตรายกบัมนษุย์

สถานภาพ : ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	2535
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

งลูายสาบคอแดง Rhabdophis subminiatus 

วงศ์ Colubridae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดความยาวล�าตวัถงึ	130	เซนติเมตร	สีเขียวมะกอก	

บริเวณคอสีแดงส้ม	ตาโต	ใต้ตามีแถบสีด�า	ตวัไมเ่ตม็วยัคอสีเหลืองสด	ใต้ท้ายทอย

สีด�า

สถานภาพ :	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครอง

สตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

งสูิงบ้าน Ptyas korros 

วงศ์  Colubridae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดความ

ยาวล�าตวัประมาณ	256	เซนติเมตร	

สีเขียวมะกอก	เกลด็เรียบ	มนัเงา	

ขอบเกลด็สีด�าหรือสีเข้ม	ตาโต	กลม

สถานภาพ	:	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครอง

ตามพระราชบญัญตัสิงวนและ

คุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย 200

จิง้จกเขาสูงยูนนาน 

Hemiphyllodactylus yunnanensis  

วงศ์ Gekkonidae
 รูปร่างลกัษณะมีขนาดตวัเลก็	จากปลาย

ปากถงึรูก้น	50	มิลลเิมตร	และหางยาว	50	

มิลลเิมตร	หวัยาวและกว้างกวา่ล�าคอเลก็น้อย	ล�าตวั

ยาวมาก	หางยาวใกล้เคียงกบัความยาวล�าตวั	

(ไมร่วมหวั)	ผิวหนงัล�าตวัมีเกลด็ออ่นนุม่ปกคลมุ	

ล�าตวัสีน�า้ตาลคล�า้และมีจดุประสีน�า้ตาลกระจาย	

ด้านท้องสีครีมและมีจดุเลก็สีเข้มกระจาย

สถานภาพ	:	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช

บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535



ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย201

จิง้จกดนิลายจุด Dixonius siamensis 

วงศ์ Gekkonidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดความยาวของล�าตวัรวม

ความยาวหาง	11	เซนติเมตร	ล�าตวัเหน็เกลด็ขนาดใหญ่

ชดัเจน	สีน�า้ตาลออ่น	หรือสีเทามีลายจดุแต้มสีด�ากระจาย

ทัว่ล�าตวั	นิว้และเลบ็ยาว	ตวัไมเ่ตม็วยัสีด�าหรือเทาด�า	มีจดุ

สีขาวขนาดเลก็ด้านบนล�าตวั
สถานภาพ :	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัิ

สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535



ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

จิง้จกหางแบนเล็ก Hemidactylus platyurus 

วงศ์ Gekkonidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดความยาวล�าตวัและหวัรวมกนั	6	เซนตเิมตร	เม่ือรวม

หางยาวถงึ	13	เซนตเิมตร	ล�าตวัยาวและแบน	หวัแบนและคอ่นข้างยาวและสว่นหวักว้างกวา่

ล�าคอเลก็น้อย	หางยาวแบน	ผิวหนงัล�าตวัมีเกลด็ออ่นนุม่ปกคลมุอยู	่สีของล�าตวัสามารถ

เปลี่ยนผนัได้ตามสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีอาศยั

สถานภาพ	:	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	2535
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

จิง้เหลนบ้าน Eutropis multifasciata 

วงศ์ Scincidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดความยาว

ประมาณ	35	เซนตเิมตร	รูปร่างอ้วน	

กลางปลายล�าตวัเรียว	ล�าตวัด้านบนสีน�า้ตาล	

ข้างล�าตวัมีแถบสีน�า้ตาลเข้ม	ท้องสีครีม	ริม

ฝีปากลา่งมีเกลด็สีส้มกระจาย

สถานภาพ :	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตาม

พระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	2535
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

จิง้เหลนภเูขาเกล็ดเรียบ 

Sphenomorphus maculatus 

วงศ์ Scincidae
 รูปร่างลกัษณะมีขนาดความยาวล�าตวั

ถงึความยาวหางประมาณ	16	เซนติเมตร	เกลด็

เลก็และเรียบมนั	สีเขียวมะกอก	หรือน�า้ตาลออ่น	

ด้านบนล�าตวัมีจดุสีด�ากระจาย	ข้างล�าตวัมีแถบ

สีด�าทบึหรือสีด�าและมีจดุเลก็	ๆ	สีน�า้ตาลออ่น

กระจาย	ท้องสีเหลืองออ่นอมน�า้ตาล	มีจดุสีด�า

กระจาย	หางสีออ่นและสดกวา่ล�าตวั

สถานภาพ :	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ

ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

จิง้เหลนหลากลาย Eutropis macularia 

วงศ์ Scincidae
 รูปร่างลกัษณะมีขนาดความยาวหวัถงึ

ปลายหาง	16	เซนติเมตร	เป็นจิง้เหลนท่ีมีความ

คลอ่งแคลว่	วอ่งไว	ล�าตวัด้านบนสีน�า้ตาลด�า	ด้าน

ข้างล�าตวัสีด�า	มีจดุสีขาวกระจาย	มีเส้นสีขาวจาก

หลงัตาจนถงึกลางล�าตวั	ริมฝีปากบนสีขาวครีม	

ริมฝีปากลา่งสีแดงส้ม	รวมทัง้บริเวณคาง	คอ	อก	

จนถงึโคนขาหน้า

สถานภาพ	:	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ

ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย 206

จิง้เหลนห้วยท้องแดง Tropidophorus berdmorei 

วงศ์ Scincidae

 รูปร่างลกัษณะเป็นจิง้เหลนท่ีมีแผน่ปิดห	ูแทนท่ี

จะเป็นรูหลูกึอยา่งจิง้เหลนกลุม่อ่ืน	ล�าตวัหนา	เม่ือยงัเลก็

เกลด็ล�าตวัเป็นเกลด็สนั	แตเ่ม่ือโตขึน้เปลี่ยนเป็นเกลด็เรียบ	

เกลด็หวัเรียบ	ไมมี่เกลด็เหนือจมกู	เกลด็น�าหน้าผาก	เป็น

แผน่เดียว	ไมมี่เส้นแบง่แยก	หลงัสีน�า้ตาลเข้ม	มีลายแต้มสี

จางขอบด�าเลือนลาง	ท้องสีแดงอมชมพ	ูหรือสีแดงอมส้ม	

เกลด็ปิดทวารเป็นแผน่ใหญ่	2	แผน่

สถานภาพ :	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช

บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535



ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย207

ตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko 

วงศ์ Gekkonidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดล�าตวัยาว	35	

เซนตเิมตร	ล�าตวัแบน	หวัโต	ตาเหลือง	สว่น

กลางตาสีด�า	ผิวหนงัสีเทา	เทาอมเขียว	และสี

ส้มเรียงกนัเป็นริว้ลายชดัเจน	นิว้มีพงัผืดเหนียว	

วางไขค่รัง้ละ	2-3	ฟอง	ไขส่ีขาว	รูปทรงคร่ึง

วงกลม	วางตดิกบัไม้	ผนงับ้าน	ตามซอกผนงั	

หรือโพรงไม้

สถานภาพ : ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ
ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535



ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

คางคกบ้าน 

Duttaphrynus melanostictus 

วงศ์ Bufonidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	6-8	

เซนตเิมตร	คางคกขนาดใหญ่	ล�าตวัสีน�า้ตาล

ถงึน�า้ตาลเข้ม	สนัแข็งบนหวัเรียงตอ่กนัเป็นเส้น

เดียวตัง้แตป่ลายหวัจนถงึขมบั	ตอ่มพิษหลงั

แผน่หใูหญ่และยาว	ผิวด้านบนมีหนามสีด�า

และตุม่บนล�าตวั
สถานภาพ :	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ

ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

กบชะง่อนผาอัสสัม Odorrana chloronota 

วงศ์ Ranidae

 รูปร่างลกัษณะเป็นกบขนาดกลาง	ความ

ยาวจากหวัถงึก้น	ตวัผู้ 	41-53	มิลลเิมตร	ตวัเมีย	

80-100	มิลลเิมตร	รูปร่างเรียว	หน้ายาวเรียว	แผน่

ปิดหสูีน�า้ตาลเข้มปรากฏชดัเจน	ขายาวเรียว	

ปลายนิว้แผก่ว้าง	หลงัสีน�า้ตาลออ่นหรือสีเขียวสด	

อาจมีลายจดุใหญ่สีน�า้ตาลเข้มถงึสีด�า	สีข้างอาจมี

สีเขียวสด	ท้องสีครีม	ขาหลงัมีลายแถบพาดสี

น�า้ตาล	ริมฝีปากสีครีม	ไมมี่ตุม่ท่ีฝ่าตีนด้านนอก

สถานภาพ :	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ

ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ANIMAL : สัตว์ป่า 
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กบหงอน Limnonectes gyldenstolpei 

วงศ์ Dicroglossidae

 รูปร่างลกัษณะมีขนาดล�าตวั	50-60	มิลลเิมตร	

ตวัผู้ มีหวัใหญ่	ระหวา่งตามีติง่หนงัเรียบกลมและยาวเลย

ตาออกมา	ชายขอบด้านข้างและด้านหลงัของติง่นีไ้มต่ดิ

กบัหวั	ล�าตวัสีเขียวมะกอกเข้ม	และมีแต้มสีน�า้ตาลท่ีเอว

แล้วจางลงมาตามขา	ท้องสีเหลืองออ่น	

สถานภาพ :	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช

บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535



ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

กบหนอง Fejervarya limnocharis

วงศ์ Dicroglossidae

	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	4-6	

เซนตเิมตร	ล�าตวัสีเขียวมะกอกสกุ	บนหลงัมีจดุ

และปุ่ มกระจาย	บางตวัมีเส้นกลางหลงัสีขาว

ตามความยาวล�าตวั	ขอบริมฝีปากบนและลา่ง

มีแถบสีน�า้ตาลเข้ม	ท้องสีขาวครีม

สถานภาพ :	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ
ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

กบห้วยขาปุ่มเหนือ Limnectes taylori 

วงศ์ Dicroglossidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	90	

มิลลเิมตร	ล�าตวัสีน�า้ตาลอมเขียวมะกอก	

ระหวา่งตามีแถบสีด�าพาด	ขอบปากลา่งมีจดุสี

น�า้ตาล	ขามีลายพาดสีเข้ม	คางและท้องเหลือง

ด้านบนของแข้งเตม็ไปด้วยตุม่ขนาดใหญ่หนา

แนน่มากบ้างน้อยบ้าง	

สถานภาพ : ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ
ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

กบอ่องเล็ก Hylarana nigrovittatat 

วงศ์ Ranidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	

5.7-7.0	เซนติเมตร	ล�าตวัสีน�า้ตาลอมเขียว

มะกอก	ข้างล�าตวัมีสีด�า	ด้านในของต้นขามี

ลายร่างแหสีด�า-เขียว	ขามีลายพาดสีเข้ม	ท้อง

สีขาวและแต้มสีด�า

สถานภาพ :	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ
ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เขียดจะนา Occidozyga lima

วงศ์ Dicroglossidae
 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	33-39	

มิลลเิมตร	ล�าตวัสีน�า้ตาลอมเขียว	บางตวัมีเส้น

กลางหลงัสีจางๆ	ขอบนอกของต้นขาไปถงึก้นมี

แถบสีด�า	ผิวหนงัตามล�าตวัด้านบนเตม็ไปด้วยตุม่

ขนาดตา่งๆ	กนั	ท่ีคอและท้องมีตุม่ขนาดใหญ่แบน

เรียงตอ่กนัเหมือนแผน่กระเบือ้ง	

สถานภาพ	:	ไมจ่ดัเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระ

ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ปาดบ้าน Polypedates megacephalus 

วงศ์ Rhacophoridae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	

50-80	มิลลเิมตร	ล�าตวัสีเทาหรือสีน�า้ตาลอม

เหลือง	กลางหลงัมีจดุหรือแต้มสีเข้มหรือมีขีด

ยาว	4	เส้นขนานกนั	ขามีลายพาดสีเข้ม

สถานภาพ	:	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตาม

พระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	2535
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

อึ่งขาค�า Microhyla pulchra 

วงศ์ Microhylidae

 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	29	

มิลลเิมตร	ทัง้แผน่หลงัมีลวดลายเป็นรูปบัง้หวักลบั	

ลกัษณะเป็นแถบสีครีมหลายแถบขนานกนัตามขอบ

หลงัเข้ามาตรงกลางจนสว่นบนชนกนัท่ีท้ายทอย	เอวมี

จดุกลมใหญ่สีด�า	2	จดุ	ล้อมรอบด้วยแถบหลายแถบ

ขนานกนัเหมือนแถบท่ีขอบหลงั	บนหวัและท้ายทอยมี

แถบสีด�าพาดขวาง	ขามีลายพาดสีเข้ม	ก้น	ท้อง	

ขาหนีบ	และใต้ขามีสีเหลืองสด	ตวัผู้ใต้คางมีสีด�า 

สถานภาพ	:	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช

บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

อึ่งข้างด�า Microhyla heymonsi 

วงศ์ Microhylidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	2	

เซนตเิมตร	ลกัษณะทัว่ไป	ล�าตวัสีน�า้ตาล	

บริเวณขอบหลงัเข้ามาถงึกลางหลงัมีแถบ

สีน�า้ตาลเข้มหรือน�า้ตาลอมมว่ง	และสีจางพาด

เฉียง	คล้ายหวัลกูศร	ก้นมีจดุกลมสีด�าข้างละ	

1	จดุ	กลางหลงัมีเส้นพาดผา่นตลอดล�าตวั

สถานภาพ :	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตาม

พระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	2535
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

อึ่งน�า้เต้า Microhyla fissipes  

วงศ์ Microhylidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	28	

มิลลเิมตร	ล�าตวัสีแดงหรือสีเขียวมะกอกอมเทา	

หลงัมีแต้มสีเข้มรูปคล้ายน�า้เต้า	ข้างหวัและล�า

ตวัมีแถบสีด�าด้าน	ขาอาจมีหรือไมมี่ลายพาด

สีเข้ม	คอและอกสีเทาหรือน�า้ตาลประจดุสีขาว

สถานภาพ	:	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ
ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535

218



ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

อึ่งเพ้า Glyphoglossus molossus

วงศ์ Microhylidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	60	

มิลลเิมตร	ลกัษณะล�าตวัสีด�าหรือน�า้ตาลอมเทา	

แผน่หลงัและขามีแต้มหรือจดุสีน�า้ตาลกระจาย

ทัว่ไป	ท้องสีขาวและบางสว่นมีแต้มลายเมฆ
สถานภาพ	:	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช

บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

อึ่งหลังขีด Micryletta inornata

วงศ์ Microhylidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	23	

มิลลเิมตร	ล�าตวัสีน�า้ตาลเข้ม	น�า้ตาลแดง	หรือ

สีเทา		มีจดุยาวๆ	เรียงเป็นแถวหรือตอ่กนัเป็น

ขีด	ขาสีน�า้ตาลออ่นหรือเหลือง		และมีจดุหรือ

ขีดสีเข้มเรียงเป็นเส้นยาว	คางและขอบปาก

ลา่งมีจดุสีครีม		อกและใต้ท้องมีลายจดุ
สถานภาพ	:	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ

ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

อึ่งอ่างก้นขีด Kaloula mediolineata

วงศ์ Microhylidae

	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ		56	

มิลลเิมตร	ปลายนิว้ตีนคอ่นข้างแหลม	ล�าตวัสี

น�า้ตาลแดง	ตามแนวขอบหลงัมีแถบกว้างสี

น�า้ตาลขอบด�าพาดเฉียง	และจากก้นขึน้มากลาง

หลงัประมาณ	1/3	ของหลงั	พาดแถบแบบ

เดียวกนัขามีแถบพาดสีเข้ม	หวัมีแถบสีน�า้ตาล

แคบๆ	พาดขวาง	1	แถบ	ท้องสีขาวอมเหลือง

สถานภาพ	:	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตาม

พระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	2535
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

อึ่งอ่างบ้าน Kaloula pulchra 

วงศ์ Microhylidae
 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	75	

มิลลเิมตร	ปลายนิว้ตีนหน้าแผอ่อกเลก็น้อย	ล�าตวั

สีน�า้ตาลเข้ม	บนหวัมีแถบสีน�า้ตาลออ่นหรือชมพู

พาดขวาง	ตอ่ด้วยแถบสีเดียวกนัตัง้ฉากพาดยาว

มาตามขอบหลงั	ขามีลายพาดสีเข้ม	ใต้คางมีสี

เขมา่	ท้องมีลายเลอะๆ	สีมว่งอมด�า

สถานภาพ :	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ

ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ปลาดกั Amblyceps mucronatum 

วงศ์ Akysidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	12	

เซนตเิมตร	เป็นปลาไมมี่เกลด็ขนาดเลก็	ล�าตวั

คอ่นกลม	สว่นหางแบนข้าง	หวัโต	ปากป้าน	มี

หนวด	4	คู	่นยัน์ตาเลก็	ครีบหลงัและครีบอกออ่น

นุม่ถกูคลมุด้วยผิวหนงัหนา	ครีบไขมนัเลก็	และ

ยาว	ครีบหางเป็นแฉกลกึ

สถานภาพ: ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช
บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ปลาค้อเชียงตุง

Schistura kengtungensis 

วงศ์ Balitoridae
	 เป็นปลาเกลด็มีแถบข้างล�าตวั	

8-12	แถบ	เส้นข้างล�าตวัมีทัง้สมบรูณ์และไม่

สมบรูณ์	มีแถบสีด�าหนาบริเวณโคนหางหน้า

ครีบหาง	ครีบหางมี	17	ก้าน	ครีบท้องมี	8	

ก้าน	มีจดุสีด�าท่ีฐานครีบหลงัด้านบนและ

ครีบหลงัตรงกบัครีบหาง

สถานภาพ :ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตาม
พระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	2535
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ปลาก้าง Channa limbata 

วงศ์ Channidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	

12-20	เซนติเมตร	ล�าตวัทรงกระบอก	เรียวยาว

ครีบหลงัและครีบก้นยาว	ครีบอกใหญ่			หวัมน

กลม	ล�าตวัสีน�า้ตาลออ่นถงึน�า้เงินคล�า้	และมี

ลายประหรือจดุสีคล�า้	ท้องสีจาง	โคนครีบอกมี

ลายเส้นสีคล�า้เป็นแถบ	4-6	แถบ	ครีบหลงั	

ครีบก้น	และครีบหางสีเทาหรือน�า้เงิน	ขอบมี

สีส้มหรือสีจาง	

สถานภาพ : ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ
ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ปลาช่อน Channa striata 

วงศ์ Channidae
 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	30-40	เซนติเมตร	ล�าตวัทรงกระบอก	

เรียวยาวครีบหลงัและครีบก้นยาว	ครีบอกใหญ่	ล�าตวัคล�า้อมเขียวมะกอกหรือ

น�า้ตาลออ่น	และมีลายเส้นทแยงสีคล�า้	6-7	ลาย	ท้องสีจาง

สถานภาพ :	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครอง

สตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ปลาตะเพยีนขาว 

Barbonymus gonionotus   

วงศ์ Cyprinidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	36	

เซนตเิมตร	เป็นปลาน�า้จืดมีรูปร่างเหมือนปลา

ในวงศ์ปลาตะเพียนทัว่ไป	ตวัมีสีเงินแวววาว	

ด้านหลงัมีสีคล�า้เลก็น้อย	ด้านท้องสีจาง	ครีบ

อ่ืนๆ	มีสีเหลืองออ่น

สถานภาพ : ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ
ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ปลาแก้มช�า้ Puntius orphoides 

วงศ์ Cyprinidae
 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	25	เซนติเมตร	

เป็นปลาน�า้จืดชนิดหนึง่มีรูปร่างคล้ายปลาชนิดอ่ืน	ในวงศ์นี	้

แตมี่รูปร่างป้อมกลมกวา่	ด้านข้างแบน	หวัเลก็	ปากคอ่นข้าง

เลก็และอยูป่ลายสดุ	มีหนวดสัน้	ๆ	และเลก็จ�านวน	4	เส้น	

มีเกลด็คอ่นข้างใหญ่	สีตามบริเวณล�าตวัและหวัจะเป็นสีขาว

เงิน	หลงัสีน�า้ตาลออ่น	ฝาปิดเหงือกมีสีแดงหรือสีส้มเหมือน

รอยช�า้	อนัเป็นท่ีมาของช่ือ	บริเวณหลงัชอ่งเปิดเหงือกมีสี

แถบด�า	ครีบทัง้หมดมีสีแดง	ครีบหางจะมีสีแถบด�า

สถานภาพ	:	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัิ

สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ปลาจาด Poropuntius chondrorhynchus 

วงศ์ Cyprinidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	20-30	เซนติเมตร	คล้ายปลา

ตะเพียนขาว	แตล่�าตวัเรียวกวา่	มีหนวดยาวท่ีมมุปาก	2	คู	่มีเกลด็ใหญ่	

ล�าตวัสีเงินเทา	ครีบสีส้มและมีขอบสีแดงเร่ือหรือชมพ	ูครีบก้นมีลกัษณะ

โค้งเหมือนเคียว

สถานภาพ : ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและ
คุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ปลาซวิควายแถบด�า 

Rasbora  dusonensis 

วงศ์ Cyprinidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	

6-10	เซนติเมตร	เส้นข้างล�าตวัสมบรูณ์เกลด็ใน

แนวเส้นข้างล�าตวัมีจ�านวน	27-30	เกลด็	มีแถบ

สีด�าพาดตามยาวด้านข้างของล�าตวัตัง้แตแ่ผน่

ปิดเหงือกถงึฐานครีบหาง	ท่ีสว่นปลายของแถบ

บริเวณคอดหางถงึฐานครีบหางมีลกัษณะเป็น

รูปวงรีหรือรูปไขช่ดัเจน

สถานภาพ : ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ
ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

แมงมุมนุ่งซิ่นใหญ่ Argiope pulchella 

วงศ์ Araneidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	เพศผู้ 	

6-7	มิลลเิมตร	เพศเมีย	15-16	มิลลเิมตร	สว่นหวั

และอกสีน�า้ตาลมีขนสีขาวยาวปกคลมุหนาแนน่	

ท้องสีเหลืองมีลายจดุแต้มและคาดตามขวางสีเงิน

สถานภาพ : ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช
บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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แมงมุมหลังหนามฮาสเซลล์ 

Gasteracantha  hasseltii 

วงศ์ Araneidae
 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	0.8	

เซนตเิมตร	หวัและอกสีน�า้ตาลด�า	มีขนสีขาว

ปกคลมุ	ท้องแข็งด้านบนสีเหลือง	มีจดุแต้มสีด�า

กระจาย	มีหนามจ�านวน	3	คู	่คูก่ลางยาวท่ีสดุ	

และงอนขึน้เลก็น้อย

สถานภาพ : ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ
ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

แมงมุมใยทองท้องขนาน

Nephila maculata 

วงศ์ Nephilidae
 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	เพศผู้ 	

6-9	มิลลเิมตร	เพศเมีย	50-60	มิลลเิมตร	มีหวัและ

อกสีเทาอมน�า้ตาลเข้มขนสีขาว	ท้องรูปทรง

กระบอกยาว	สีด�ามีลายขีดสีเหลืองขนาดใหญ่	2	

ขีดอยูต่รงกลางขนานไปตามความยาวของท้อง

สถานภาพ : ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ
ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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แมงมุมใยทองท้องด�า 

Nephila kuhlii 

วงศ์ Nephilidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาด

ประมาณ	เพศผู้ 	5-6	มิลลเิมตร	เพศเมีย	

50-60	มิลลเิมตร	เพศเมียหวัและอก	รวม

ทัง้ท้องสีด�า	ขาสีน�า้ตาลแดง	แมงมมุเพศ

ผู้สีน�า้ตาลแดง

สถานภาพ : ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครอง
ตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครอง

สตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

แมงมุมใยทองลายจุด 

Nephila  antipodiana

วงศ์ Nephilidae
 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	เพศผู้ 	

5-6	มิลลเิมตร	เพศเมีย	50-60	มิลลเิมตร	มีหวัและ

อกสีด�ามีขนสีทอง	ท้องรูปทรงรียาวสีด�าด้านบนมี

จดุสีเหลืองคอ่นข้างกลมเรียงกนัเป็นแถวตามแนว

ยาวสองแถว	และมีริว้สีเหลืองกระจายทัว่ท้องด้าน

บน

สถานภาพ : ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ
ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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แมงมุมลอยน�า้ Dolomedes sp. 

วงศ์ Pisauridae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	

2	เซนติเมตร	สว่นหวัและอก	สีน�า้ตาล	

ท้อง	ด้านบนสีน�า้ตาล	มีแถบสีขาวด้านข้าง	

ข้างละแถบตามยาวและขาสีน�า้ตาล	

มีหนามขนาดใหญ่กระจายทัว่ไป

สถานภาพ : ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครอง
ตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	2535
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ปเูจ้าพ่อหลวง Potamon bhumibol

วงศ์ Potamidae 
 รูปร่างลกัษณะกระดองจะเป็นสีน�า้ตาล

เข้ม	ขาเดนิทัง้	4	คู	่เป็นสีน�า้ตาลเข้ม	ขาก้ามทัง้

สองข้างเป็นสีน�า้ตาลเข้ม	ยกเว้นด้านในของก้าม

หนีบอนัลา่งเป็นสีมว่ง	และปลายก้ามหนีบทัง้

สองข้างเป็นสีส้ม	เป็นปนู�า้จืดตวัใหญ่ท่ีสดุใน

ประเทศไทย

สถานภาพ : ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ
ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง

ป่าแมจ่างฝ่ังซ้ายเป็นป่าท่ีมีความอดุมสมบรูณ์มี

ระบบนิเวศท่ีหลากหลาย	ประกอบด้วย	ป่าดบิแล้ง	

ป่าเบญจพรรณ	ป่าเตง็รัง	ป่าเตง็รัง-ไม้สน	และ

ป่าดบิเขาต�่า	ท�าให้ในพืน้ท่ีมีความหลากหลายของ

พรรณไม้เป็นจ�านวนมาก	เราจงึพบแมลงท่ีมีความ

หลากหลายในป่าผืนนีด้้วย	แมลงมีบทบาทส�าคญั

ตอ่ระบบนิเวศป่าหลายๆ	ด้าน	เชน่	แมลงผสมเกสร	

แมลงตวัห�า้ตวัเบียน	แมลงศตัรูพืชป่าไม้	และแมลงท่ี

เพ่ิมความอดุมสมบรูณ์ของดนิ	เป็นต้น	ดงันัน้แมลง

จงึจดัเป็นสว่นหนึง่ของตวับง่ชีค้วามอดุมสมบรูณ์

ของป่าได้เชน่เดียวกนั
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โดยทัว่ไปชาวบ้านมกัเรียก	 	 แมลง	 วา่	 แมง	 เพราะเข้าใจวา่เป็นสตัว์จ�าพวกเดียวกนั	

แท้จริงแล้วสตัว์ทัง้สองพวกนีแ้ตกตา่งกนั

แมลงขยายพนัธุ์ได้อยา่งรวดเร็วและจ�านวนมาก	มีการลอกคราบเพ่ือเจริญเตบิโต

และเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ในแตล่ะชว่งวยั	วงจรชีวิตของแมลงทัว่ไปประกอบด้วย	

ระยะไข	่	ระยะตวัออ่น		ระยะดกัแด้		และระยะตวัเตม็วยั		เราจะพบแมลงได้ทัง้บนบก

จนถงึในน�า้	แมลงบนบก	คือ	แมลงท่ีอยูใ่นดนิและต้นไม้	เชน่	มด	ด้วง	ปลวก	มวน

และเพลีย้	แมลงท่ีบนิอยูบ่นฟ้า	เชน่	ผีเสือ้	ผึง้	และแมลงปอ	เป็นต้น	และแมลงท่ี

อาศยัอยูใ่นน�า้	เชน่	ด้วงดิง่	มวนจิงโจ้น�า้	และตวัออ่นแมลงปอ	เป็นต้น
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หวั	(Head)

อก	(Thorax)	

ท้อง	(Abdomen)

ขาของแมลง	(Legs)	มี	6	ขา

หนวด	(Antennae)	1	คู่

“แมลง” 	มีขาทัง้หมด	6	ขา	หรือ	3	คู	่มีหนวด	1	คู	่ไว้รับสมัผสั	
ตวัเตม็วยัแบง่เป็น	3	สว่นชดัเจน	คือ	สว่นหวั	สว่นอก	และสว่นท้อง

แมลง (ตั๊กแตน)

ลักษณะที่ท�ำให้ทรำบว่ำเป็นแมลง
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สว่นท้อง	(Abdomen)

 สว่นหวัและสว่นอกรวมกนั	

(Cephalothorax)

 
ขาของแมงมมุ	(Legs)

	มี	8	ขา

แมง (แมงมุม)

“แมง” 	มีขาทัง้หมด	8	ขา	หรือ	4	คู	่ไมมี่หนวด	ไมมี่ปีก
ล�าตวัแบง่เป็น	2	สว่น	คือ	สว่นหวัและสว่นอกรวมกนั		สว่นท้อง

ให้สังเกตง่ำยๆ คือ
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วิธีการส�ารวจ

ส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงใน กลุ่มผีเสือ้กลางวัน 

กลุ่มผีเสือ้กลางคืน กลุ่มปลวก และกลุ่มแมลงอ่ืนๆ

 ใช้การเดนิส�ารวจ ตามเส้นทางใน

พืน้ที่ป่าแม่จางฝ่ังซ้าย โดยส�ารวจกลุ่ม

ผีเสือ้กลางวันในเวลา 10.00-12.00 น. 

เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาที่ผีเสือ้ออกหากนิ

และบนิอยู่ในระดบัต�่า จงึสามารถใช้สวงิ

จบัได้ง่าย จากนัน้ท�าให้ผีเสือ้สลบ โดยใช้

มือบบีบริเวณหน้าอก แล้วน�าบรรจุใส่ซอง

ที่พบัเป็นรูปสามเหล่ียม และบนัทกึข้อมูล

รายละเอียด

กลุม่ผีเสือ้กลางวนั

243



INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

วิธีการส�ารวจ

 กลุ่มผีเสือ้กลางคืน ใช้กับดกัแสงไฟ (Light trap) เพื่อใช้ดกัแมลง โดยเปิดไฟ 

ตัง้แต่เวลา 18.00-6.00 น. ของวันถดัไป เกบ็ตวัอย่างในช่วงเวลา 20.00 น. 22.00 น. 

และ 6.00 น. พร้อมทัง้ถ่ายรูปและเกบ็ตวัอย่างใส่ขวดฆ่าแมลง  เม่ือแมลงตายจงึ

เกบ็ใส่กระดาษเกบ็ตวัอย่างและบนัทกึข้อมูลรายละเอียด

กลุม่ผีเสือ้กลางคืน
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กลุม่ปลวก

เดนิตามเส้นทางส�ารวจ	โดยสงัเกตบริเวณจอมปลวก	บนพืน้ดนิ	ใต้ดนิ	ใต้ใบไม้ผ	ุและบน

ต้นไม้	บนัทกึข้อมลูรายละเอียดปลวกท่ีพบ	การเลือกเก็บตวัอยา่งเน้นท่ีปลวกวรรณะทหาร	

จ�านวนไมเ่กิน	20	ตวั	ตอ่การพบปลวก	1	ครัง้	เก็บปลวกลงในขวดบรรจแุอลกอฮอล์ท่ีมี

ความเข้มข้น	75	เปอร์เซน็ต์
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กลุม่แมลงอืน่ๆ

เดนิตามเส้นทางการส�ารวจ	เก็บตวัอยา่งแมลงอ่ืนๆ	ซึง่สามารถพบได้ตามพืน้ดนิ	ด้วงท่ีมี

ขนาดใหญ่เก็บด้วยวิธีหอ่กระดาษเหมือนท๊อฟฟ่ี	และการเก็บตวัอยา่งแมลงอ่ืนๆ	จบัใสข่วด

ฆา่แมลง	บนัทกึข้อมลูรายละเอียด		

เพล้ียแบน

รังชันโรง

แมลงปอบ้าน

ตัวอ่อนมวน
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กลุม่แมลงชว่ยผสมเกสร

พบจ�านวน		111	ชนิด	เชน่	
แมลงวนัดอกไม้	ผีเสือ้หนอนคนู
เหลือง	ผีเสือ้ฟ้าไม้ก่อมดเลีย้ง	
ชนัโรง	ผีเสือ้หญ้า	เป็นต้น	แมลง
กลุม่นีช้ว่ยผสมเกสรให้พรรณพืช	
เป็นการเพ่ิมความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้กบัระบบนิเวศ

ความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ป่าแม่จางฝั่งซ้าย
พบจ�านวน 240 ชนิด แบ่งออกเป็น

แมลงวันดอกไม้

ผีเสื้อหนอนคูนเหลือง

ผีเสื้อหญ้า

ชันโรง

ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อมดเลี้ยง

247



INSECT : แมลง 
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กลุม่แมลงศตัรพืูชป่าไม ้

กลุม่แมลงท่ีเป็นอาหาร

พบจ�านวน	15	ชนิด	เชน่	จกัจัน่	

จิง้หรีด	แมลงเหน่ียง	เป็นต้น	แมลง

เป็นแหลง่อาหารตามธรรมชาตท่ีิมี

ประโยชน์ให้โปรตีนสงู	และมีคณุคา่

ทางโภชนาการ

พบจ�านวน	68	ชนิด	เชน่	เพลีย้แบน

ด้วงหนวดยาวลายทหาร	จกัจัน่งวง	เป็นต้น	

แมลงกลุม่นีด้ดูกินน�า้เลีย้งจากพืชเป็น

อาหาร	การพบแมลงศตัรูพืชป่าไม้เป็น

จ�านวนมากแสดงให้เหน็วา่สภาพ

แวดล้อมในป่ามีพืชอาหารของแมลงท่ี

หลากหลายและอดุมสมบรูณ์อยูม่าก

จักจั่น

จิ้งหรีด

เพลี้ยแบน

จักจั่นงวง

ด ้ วงหนวดยาว
ลายทหาร

แมลงเหนี่ยง
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กลุม่แมลงเพ่ิมความอดุมสมบรูณข์องดิน

พบจ�านวน	 13	 ชนิด	 เชน่	 ด้วงมลูสตัว์	
แมลงสาบ	ปลวก	เป็นต้น	
แมลงกลุ่มนี เ้ป็นผู้ ช่วยย่อยสลายใน
ระบบนิเวศป่าไม้	 เน่ืองจากเป็นผู้บริโภค
ล�าดบัแรก	 ปลวกหรือกลุม่แมลงท่ีอาศยั
อยู่ในดินช่วยปรับปรุงดินให้มีความ
อดุมสมบรูณ์เป็นแหลง่อาหารของต้นไม้
ในป่า

ด้วงมูลสัตว์

แมลงสาบ

ปลวกบนต้นไม้

ปลวกบนพื้นดิน
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กลุม่แมลงตวัห�า้ ตวัเบียน

กลุม่แมลงท่ีใหผ้ลผลิต

พบจ�านวน	31	ชนิด	เชน่	มด	ด้วงเสือ	แตนกระดาษ	 เป็นต้น	เป็นกลุม่แมลงกิน
แมลงศตัรูพืชเป็นอาหาร	และชว่ยควบคมุศตัรูพืชให้ลดน้อยลง	
มีประโยชน์ทางอ้อมมากมายตอ่ผืนป่า	และท่ีส�าคญัท่ีสดุคือ	แมลงตวัห�า้
ตวัเบียนยงัเป็นตวัชีว้ดัความอดุมสมบรูณ์ของป่าอีกด้วย

พบจ�านวน		2		ชนิด	ได้แก่	คร่ัง	ผึง้หลวง	โดยผึง้หลวงนอกจากชว่ยผสมเกสร
แล้ว	ผลติภณัฑ์จากผึง้สามารถน�าใช้ประโยชน์ได้	เชน่	น�า้ผึง้	ไขผึง้	และตวั
ออ่นของผึง้	เป็นต้น	สว่นคร่ังใช้ท�าสีย้อมผ้า	ใช้ประทบัตรา	ใช้ในทาง
อตุสาหกรรมคือ	ผลติภณัฑ์เชลแลค	และภาชนะเคร่ืองใช้ตา่งๆ	จากคร่ัง	ฯลฯ

ด้วงเสือ

มด+ตั๊กแตนต�าข้าว

แตนกระดาษ

ครั่ง

ผึ้งหลวง
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แมลงหายากและใกลสู้ญพนัธุ ์
แมลงหายากและใกล้สญูพนัธุ์จ�านวน	2	ชนิด	คือ	ผีเสือ้นางพญาตะวันออก 

และผีเสือ้หางยาวส่ีตาปีกลายตรง ซึง่เป็นกลุม่แมลงท่ีมีความส�าคญัตอ่

ระบบนิเวศมากเพราะเป็นกลุม่แมลงท่ีมีจ�านวนน้อยและหายาก	โดยเป็น

แมลงคุ้มครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พทุธศกัราช	

2535		

ผีเสื้อนางพญาตะวันออกผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง
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ผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา

ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา  

ผีเสื้อหางดาบใหญ ่

 แมลงห้ามน�าเข้าห้ามสง่ออก

ตามอนสุญัญาวา่ด้วยการค้า

ระหวา่งประเทศซึง่เป็นชนิดสตัว์

 ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สญูพนัธุ์

 (CITES)	พบจ�านวน	12	ชนิด

 เชน่	แมลงทบันางพญาสองสี

ผีเสือ้อ๊าชดุ๊คธรรมดา ผีเสือ้

ใบไม้ใหญ่อนิเดยี ผีเสือ้หาง

ดาบใหญ่ และผีเสือ้เหลือง

หนามธรรมดา	เป็นต้น

แมลงหา้มน�าเขา้หา้มส่งออก
แมลงทับนางพญาสองสี

ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย
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ตวัเมียตวัผู้

ผีเสือ้ถุงทองธรรมดา 

เป็นแมลงคุ้มครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พทุธศกัราช	

2535	และแมลงห้ามน�าเข้าห้ามสง่ออก	ตามอนสุญัญาวา่ด้วยการค้าระหวา่ง

ประเทศซึง่ชนิดสตัว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สญูพนัธุ์	(CITES)	พบจ�านวนแมลง	

1	ชนิด	คือ	ผีเสือ้ถุงทองธรรมดา

แมลงคุม้ครองและแมลงหา้มน�าเขา้
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 แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดกูสันหลังที่พบมากในป่าแม่จางฝ่ังซ้าย บางชนิด

เป็นแมลงที่พบได้ทั่วไปของประเทศไทย แต่บางชนิดเป็นแมลงที่จดัอยู่ในสถานะ

แมลงหายากและใกล้สูญพนัธ์ุตามพระราชบญัญัตสิงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พุทธศักราช 2535 และแมลงห้ามน�าเข้าห้ามส่งออก ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า

ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพชืป่าที่ใกล้สูญพนัธ์ุ (CITES) ปัจจุบนัเราจะพบ

แมลงกลุ่มนีน้้อยลงในหลายพืน้ที่ เน่ืองจากมีการจบัเพื่อการค้า และการ

เปล่ียนแปลงของถิ่นอาศัยจนท�าให้แมลงไม่สามารถด�ารงชีพอยู่ได้ แต่ส�าหรับพืน้ที่

ป่าแม่จางฝ่ังซ้ายถอืว่าเป็นพืน้ที่หน่ึงที่มีความอุดมสมบรูณ์ทัง้แหล่งอาหาร ที่อยู่

อาศัย และปลอดภยัจากการรบกวนของมนุษย์ เน่ืองจากชุมชนรอบป่าได้มีการ

อนุรักษ์และให้ความส�าคัญต่อระบบนิเวศป่าไม้ ท�าให้แมลงกลุ่มนีมี้จ�านวนมากขึน้ 

ป่าแห่งนีจ้งึเปรียบเสมือนห้องเรียนธรรมชาตขิองนักเรียน นักวจิยั และบุคคลทั่วไป

ที่ใช้ศกึษาเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลงป่าไม้ได้



INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 ผีเสือ้ไผล่ายธรรมดา Discophora  sondaica (Stichel) Amathusiidae

2 ผีเสือ้นางพญาตะวนัออก	

***

Stichophthalma  louisa  mathilda 

(Janet)

Amathusiidae

3 ผีเสือ้เจ้าป่าปีกพู	่* Thauria  aliris	(Westwood)	 Amathusiidae

4 ผึง้สีฟ้า Thyreus  nitidulus	(Fabricius) Anthophoridae

5 ชนัโรง Trigona	sp. Apidae

6 มอธลายเสือท้องแดง Amerila  astreus	(Drury) Arctiidae

7 ผีเสือ้ลายเสือ Barsine  cornicornutata	(Holloway) Arctiidae

8 ผีเสือ้ลายเสือ Barsine  cruciata	(Walker) Arctiidae

9 ผีเสือ้ลายเสือ Brumia  sarawaka Arctiidae

10 ผีเสือ้ลายเสือ Cincia  sordida (Moeschler) Arctiidae

11 ผีเสือ้ลายเสือ Creatonotos  gangis (Linnaeus) Arctiidae

12 ผีเสือ้ลายเสือ Creatonotos  transiens	(Walker) Arctiidae

13 ผีเสือ้ลายเสือ Cyana  javanica (Butler) Arctiidae

14 ผีเสือ้ลายเสือ Oeonistis  altica (Linnaeus) Arctiidae

15 ผีเสือ้ลายเสือ Spilosoma  procedra (Swinhoe) Arctiidae

16 ผีเสือ้ปอเทืองสีปนู	 Tatargina  picta (Walker) Arctiidae

17 ผีเสือ้ลายเสือ Utetheisa  pulchelloides	(Hampson) Arctiidae

18 ผีเสือ้ Tetragonus  catamitus	(Geyer) Callidulidae

19 มอธหนอนกอมว่งลาย Pygospila  tyres	(Cramer) Crambidae

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร

รายชื่อความหลากหลายของแมลง
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

20 ผีเสือ้จรกาหนอนย่ีโถ Euploea  core  godartii (Lucas) Danaidae

21 ผีเสือ้จรกาเมียลาย Euploea  mulciber	(Cramer) Danaidae

22 ผีเสือ้ลายเสือขีดยาว Parantica  aglea  melanoides	(Moore) Danaidae

23 ผีเสือ้ลายเสือฟ้าเข้ม Tirumala  septentrionis	(Butler) Danaidae

24 ผีเสือ้หนอนคืบ Abraxaphantes  perampla 

(Swinhoe)

Geometridae

25 ผีเสือ้หนอนคืบ Achrosis  incitata	(Walker) Geometridae

26 ผีเสือ้หนอนคืบ Cleora	sp. Geometridae

27 ผีเสือ้หนอนคืบ Heterostegane  subtesselata Geometridae

28 ผีเสือ้หนอนคืบ Hypochrosis  flavifusata	(Moore)	 Geometridae

29 ผีเสือ้หนอนคืบ Pingasa  rudinaria Geometridae

30 ผีเสือ้หนอนคืบ Problepsis  plenarbis Geometridae

31 ผีเสือ้หนอนคืบ Thalassodes  antiquadraria (Lnoue) Geometridae

32 ผีเสือ้หนอนหญ้าจดุเพ่ิม Caltoris  bromus  bromus	(Leech) Hesperiidae

33 ผีเสือ้จดุเหลี่ยมภเูขา Halpe  kusala (Fruhstorfer) Hesperiidae

34 ผีเสือ้หนอนหญ้าสกิขิม Potanthus  nesta  nesta	(Evans) Hesperiidae

35 ผีเสือ้จดุเหลี่ยมสีทอง Thoressa  masoni (Moore) Hesperiidae

36 ผีเสือ้หนอนชกัใย Arguda  sandrae  boica 

(Zolotuhin)

Lasiocampidae

37 ผีเสือ้หนอนชกัใย Euthrix  laeta	(Walker) Lasiocampidae

38 ผีเสือ้หนอนชกัใย Kunugia  austroplacida	(Holloway) Lasiocampidae

39 ผีเสือ้หนอนชกัใย Metanastria  asteria	(Zolotuhin) Lasiocampidae
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

40 ผีเสือ้หนอนชกัใย	 Streblote  stupidum	(Staudinger) Lasiocampidae

41 ผีเสือ้กลางคืน Takanea  diehlei Lasiocampidae

42 ผีเสือ้ขีดหกโนรา Prosotas  nora	(C.	Felder) Lycaenidae

43 ผีเสือ้หางเหลือง Euproctis	sp. Lymantriidae

44 ผีเสือ้หางเหลือง Lymantria  marginalis	(Walker) Lymantriidae

45 ผีเสือ้หางเหลือง	 Lymantria  narindra	(Moore) Lymantriidae

46 ผีเสือ้หางเหลือง Lymantria  singapura	(Swinhoe) Lymantriidae

47 ผีเสือ้หางเหลือง Lymantria	sp. Lymantriidae

48 ผีเสือ้หางเหลือง Nygmia	sp. Lymantriidae

49 ผีเสือ้สีตา่งฤดปูระจดุ Caprona  agama  agama	(Moore) Hesperiidae

50 ผีเสือ้ป้ายขาวธรรมดา Tagiades  japetus (Stoll) Hesperiidae

51 ผีเสือ้ฟ้าไม้ก่อมดเลีย้ง Arhopala  centaurus	(Godfrey) Lycaenidae

52 ผีเสือ้หนอนพทุราธรรมดา Castalius  rosimon	(Fabricius) Lycaenidae

53 ผีเสือ้ขาวหางริว้ Cheritra  freja (Fabricius) Lycaenidae

54 ผีเสือ้ฟ้าห่ิงห้อยสีคล�า้ Chilades  pandava	(Horsfield) Lycaenidae

55 ผีเสือ้แต้มแสดธรรมดา Drupadia  ravindra boisduvalii 

(Moore)

Lycaenidae

56 ผีเสือ้แสดหางยาว Loxura  atymnus	(Stall) Lycaenidae

57 ผีเสือ้กลางคืน Artena  dotata (Fabricius) Noctuidae

58 ผีเสือ้กลางคืน Brana  cara	(Yoshimoto) Noctuidae

59 ผีเสือ้กลางคืน Ophiusa  tirhaca 	(Cramer)	 Noctuidae

60 ผีเสือ้กลางคืน Peridrome  orbicularis	(Walker) Noctuidae

61 ผีเสือ้ตาลประดบัมกุ Yepcalphis  dilectissima	(Walker) Noctuidae	
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

62 ผีเสือ้กลางคืน Besaia  neglecta Notodontidae

63 ผีเสือ้กลางคืน Euhampsonia  cristata Notodontidae

64 ผีเสือ้กลางคืน Rodneya  cernyi Notodontidae

65 ผีเสือ้กลางคืน Tarsolepis  remicauda Notodontidae

66 ผีเสือ้กะทกรกแดง	 Cethosia  biblis  biblis	(Drury) Nymphalidae

67 ผีเสือ้กะทกรกธรรมดา Cethosia  cyane  euanthes 

(Fruhstorfer)

Nymphalidae

68 ผีเสือ้ราชาด�า Charaxes  solon  sulphureus 

(Rothschild)

Nymphalidae

69 ผีเสือ้ลายขีเ้ม่ียง Cupha  erymanthis  erymanthis 

(Drury)

Nymphalidae

70 ผีเสือ้แผนท่ีเลก็ Cyrestis  themire  themire	(Honrath) Nymphalidae

71 ผีเสือ้หนอนใบรักลาย

เสือ

Danaus  genutia	(Cramer)	 Nymphalidae

72 ผีเสือ้บารอนเทา	 Euthalia  anosia  anosia 

(Moore)	

Nymphalidae

73 ผีเสือ้แพนซีตาลไหม้ Junonia  iphita  iphita (Cramer) Nymphalidae

74 ผีเสือ้ใบไม้ใหญ่

อินเดีย*

Kallima  imachus	(Boisduval) Nymphalidae

75 ผีเสือ้สะพายขาวปีก

โค้ง

Lebadea  martha  malayana 

(Fabricius)

Nymphalidae

76 ผีเสือ้อ๊าชดุ๊คเหลือง* Lexias  canescens	(Butler) Nymphalidae

77 ผีเสือ้อ๊าชดุ๊คธรรมดา	* Lexias  pardalis	(Moore)		 Nymphalidae

78 ผีเสือ้แถบขาวเรียง

ธรรมดา

Moduza  procris  milonia 

(Fruhstorfer)

Nymphalidae
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

79 ผีเสือ้กะลาสีเทาแถบสัน้ Neptis  columella	(Cramer) Nymphalidae

80 ผีเสือ้กะลาสีธรรมดา Neptis  hylas (Linnaeus)	 Nymphalidae

81 ผีเสือ้กะลาสีเหลืองเลก็ Neptis  miah	(Moore) Nymphalidae

82 ผีเสือ้เหลืองหนาม

ธรรมดา

Polyura  athamas	(Drury)	 Nymphalidae

83 ผีเสือ้ไวส์เคาท์ขอบฟ้า Tanaecia  julii	(Lesson)	 Nymphalidae

84 ผีเสือ้หางแหลมมลายู Vindula  dejone  erotella 

(Butler)	

Nymphalidae

85 ผีเสือ้โยมา Yoma  sabina	(Cramer) Nymphalidae

86 ผีเสือ้หางดาบลายจดุ* Graphium  nomius  swinhoei 

(Moore)

Papilionidae

87 ผีเสือ้หางตุ้มจดุชมพ*ู Pachliopta  aristolochiae 

(Fabricius)	

Papilionidae

88 ผีเสือ้เชิงลายธรรมดา* Papilio  clytia  clytia	(Evan) Papilionidae

89 ผีเสือ้หนอนมะนาว* Papilio  demoleus  malayanus 

(Wallace)	

Papilionidae

90 ผีเสือ้หางติง่นางละเวง* Papilio memnon agenor 

(Linnaeus)	

Papilionidae

91 ผีเสือ้กลางคืน	 Pterothysanus  lalicilia	(Walker) Pterothysanidae

92 ผีเสือ้หางดาบใหญ่* Pathysa  antiphates  itamputi 

(Butler)

Papilionidae

93 ผีเสือ้ถงุทองธรรมดา** Troides  aeacus 

(C&R.	Felder)		

Papilionidae

94 ผีเสือ้หนอนคนูธรรมดา	 Catopsiilia  pomona	(Fabricius) Pieridae
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

95 ผีเสือ้หนอนคนูลายกระ Catopsilia  pyranthe  pyranthe

	(Linnaeus)

Pieridae

96 ผีเสือ้หนอนคนูเหลือง	 Catopsilia  scylla	(Linnaeus) Pieridae

97 ผีเสือ้เหลืองสยามลาย

ขีด	

Cepora  nerissa  dapha	(Moore) Pieridae

98 ผีเสือ้หนอนกาฝากจดุ

แดง

Delias  descombesi  descombesi 

(Boisduval)

Pieridae

99 ผีเสือ้หนอนกาฝาก

ธรรมดา

Delias  hyparete  indica	(Wallace) Pieridae

100 ผีเสือ้หนอนกาฝากใต้ปีก

แดง

Delias  pasithoe  pasithoe 

(Linnaeus)

Pieridae

101 ผีเสือ้เณรภเูขา	 Eurema  simulatrix	(Semper) Pieridae

102 ผีเสือ้ปลายปีกส้มใหญ่ Hebomoia  glaucippe  glaucippe 

(Linnaeus)

Pieridae

103 ผีเสือ้ปลายปีกส้มเลก็ Ixias  pyrene  verna	(H.	Druce) Pieridae

104 ผีเสือ้ฟ้าเมียเลียน

ธรรมดา

Pareronia  anais  anais 

(Lesson)	

Pieridae

105 ผีเสือ้ปีกกึง่หบุลาย

แปลก

Abisara  abnormis	(Moore) Riodinidae

106 ผีเสือ้หางยาวสี่ตา

ปีกลายตรง	***

Actias  selene	(Hübner)	 Saturniidae

107 ผีเสือ้ปีกใส	 Melittia  amboinensis 

(Felder)	

Sessidae

108 ผีเสือ้สายณัห์สีตาลไหม้ Melanitis  phedima	(Cramer) Satyridae
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

109 ผีเสือ้ตาลพุม่คัน่กลาง Mycalesis  intermedia 

(Moore)	

Satyridae

110 แมลงวนัดอกไม้ Citrogramma  clarum	(Hervé-Bazin) Syrphidae

111 ผีเสือ้กลางคืน Dysodia  miniata	(Walker) Thyrididae

*** 		เป็นแมลงหายากและใกล้สญูพนัธุ์

 **   เป็นแมลงคุ้มครองและแมลงห้ามน�าเข้าห้ามสง่ออก

  *   เป็นแมลงท่ีห้ามน�าเข้าห้ามสง่ออก
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 ตัก๊แตนหนวดสัน้หวัยาว Acrida	sp. Acrididae

2 แมลงทบัขาเขียว Sternocera  aequisignata 

(Saunder)

Buprestidae

3 แมลงทบัอ�าพนัแถบเรียว* Chrysochroa  saundersi 

(Saunders)

Buprestidae

4 แมลงทบันางพญาสองส*ี Megaloxantha  brunnea 

(Saunders)

Buprestidae

5 จกัจัน่ Platypleura  hilpa	(Walker) Cicadidae

6 ด้วงดิง่ Eretes	sp. Dytiscidae

7 แมลงกระชอน Gryllotalpa  africana (Beauvois) Grylotalpidae

8 จิง้หรีดทองด�า Gryllus  bimaculatus	(De	Geer) Gryllidae

9 จิง้หรีดทองแดง Gryllus  testaceus (Walker) Gryllidae

10 แมลงเหน่ียง Hydrous  cavistanum (Bedel) Hydrophilidae

11 แมลงนนูเขียว Anomala  grandis	(Hope) Scarabaeidae

12 ตัก๊แตนพงุพลุ้ย Mecopoda  elongata	(Linnaeus) Tettigoniidae

13 ตัก๊แตนหนวดยาว Neoconocephalus	sp. Tettigoniidae

14 ตัก๊แตนหนวดยาว Pseudophyllus	sp. Tettigoniidae

15 ตัก๊แตนหนวดยาว Pyrgocorypha	sp. Tettigoniidae

กลุ่มแมลงที่เป็นอาหาร

 * เป็นแมลงท่ีห้ามน�าเข้าห้ามสง่ออก
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 ด้วงดนิ Mimocolliuris	sp. Carabidae

2 ด้วงหนวดยาวปมจดุ

เหลืองด�า

Aristobia  approximator	(Thomson) Cerambycidae

3 ด้วงหนวดยาว Batocera  numitor (Newman) Cerambycidae

4 ด้วงหนวดยาว Capnolymma  sulcaticeps	(Pic) Cerambycidae

5 ด้วงหนวดยาว

ก�ามะถนั

Celosterna  pollinosa  sulphurea 

(Heller)

Cerambycidae

6 ด้วงหนวดยาว	 Cremnosterna  carrisima 

(Pascoe)	

Cerambycidae

7 ด้วงหนวดยาว Dialeges  pauper	(Pascoe)	 Cerambycidae

8 ด้วงหนวดยาวลาย

ทหาร

Diastocera  wallichi  tonkinensis  

(Kriesche)

Cerambycidae

9 ด้วงหนวดยาวอ้อย Dorysthenes  buqueti (Guerin) Cerambycidae

10 ด้วงหนวดยาวแมงมมุ Gerania  bosci  bosci	(Fabricius) Cerambycidae

11 ด้วงหนวดยาว Gnatholea  eburifera	(Thomson) Cerambycidae

12 ด้วงหนวดยาว Moechotypa		sp. Cerambycidae

13 ด้วงหนวดยาว Neoplocaederus  ruficornis 

(Newman)

Cerambycidae

14 ด้วงหนวดยาว Niphona  rondoni (Breuning) Cerambycidae

15 ด้วงหนวดยาวสลกั

ข้าง

Xoanodera  regularis	(Gahan) Cerambycidae

กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่าไม้
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

16 ด้วงหนวดยาว	 Xystrocera  globosa	(Olivier) Cerambycidae

17 มวนนกักล้าม Anoplocnemis	sp. Coreidae

18 แมลงสงิ Leptocorisa  oratorius (Fabricius) Coreidae

19 ผีเสือ้หนอนเจาะไม้ Allata	sp. Cossidae

20 ผีเสือ้หนอนเจาะต้นสกั Xyleutes  personus	(Le	Guillo) Cossidae

21 ผีเสือ้หนอนเจาะต้นสกัสี

คล�า้

Xyleutes  strix (Linnaeus) Cossidae

22 ด้วงดีด Agrypnus sp. Elateridae

23 เพลีย้กระโดด Ancyra sp. Eurybrachidae

24 เพลีย้แบน Siphanta	sp. Flatidae

25 จกัจัน่งวง Penthicodes  atomaria (Weber) Fulgoridae

26 จกัจัน่งวง	 Pyrops  candelaria	(Linnaeus) Fulgoridae

27 มวนแดงท้องยาว Lohita grandis (Gray) Largidae

28 ด้วงน�า้มนัด�าแถบขาว Epicauta  waterhousei 

(Haag-Rutenberg)

Meloidae

29 ผีเสือ้หนอนกระทู้ 	 Asota  egens (Walker) Noctuidae

30 ผีเสือ้หนอนกระทู้ 	 Asota  producta	(Butler)	 Noctuidae

31 ผีเสือ้หนอนกระทู้ Bamra sp. Noctuidae

32 ผีเสือ้เจาะสมอฝ้าย Helicoverpa  armigera (Hübner) Noctuidae

33 ผีเสือ้หนอนกระทู้ Hypocala  violacea	(Butler) Noctuidae

34 ผีเสือ้หนอนกระทู้ Oxyodes  scrobiculata	(Fabricius) Noctuidae

35 ผีเสือ้หนอนกระทู้ Peridrome  subfascia (Walker) Noctuidae
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

36 ผีเสือ้หนอนกระทู้ 	 Tinolius  eburneigutta 

(Walker)	

Noctuidae

37 ผีเสือ้หนอนมงักร,ผีเสือ้

ปีกปม

Chadisra  bipars	(Walker)	 Notodontidae

38 ผีเสือ้ปีกปมหลงันนู		 Netria  speideli	(Schintlmeister) Notodontidae

39 ผีเสือ้หนอนมงักร,ผีเสือ้

ปีกปม

Phalera  grotei (Moore)	 Notodontidae

40 ผีเสือ้หนอนมงักร,ผีเสือ้

ปีกปม

Phalera  sangana	(Moore) Notodontidae

41 มวนหลงัโล่ Aspongopus  fuscus	(Westwood) Pentatomidae

42 ตัก๊แตนก่ิงไม้ Ramulus	sp. Phasmatidae

43 ผีเสือ้หนอนปลอก Eumeta  variegata	(Snellen) Psychidae

44 ผีเสือ้หนอนกอ	

ผีเสือ้หนอนเจาะล�าต้น

Heortia  vitessoides	(Moore) Pyralidae	

45 ผีเสือ้หนอนกอ Lixa sp. Pyralidae

46 มอธไหมป่าปีกโค้ง Antheraea  frithi  pedunculata 

(Bouvier)	

Saturniidae

47 ผีเสือ้ยกัษ์	 Antheraea  helferi (Moore)	 Saturniidae

48 มวนสบูด่�า	 Chrysocoris  grandis 

(Thunberg)	

Scutelleridae

49 มวนตองแตก	หรือมวน

ลิน้จ่ี

Chrysocoris  stollii	(Wolff)	 Scutelleridae

50 ด้วงแรดมะพร้าว	 Oryctes  rhinoceros 

(Linnaeus)	

Scarabaeidae
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

51 ผีเสือ้หวักะโหลก	 Acherontia  lachesis 

(Fabricius)	

Sphingidae

52 ผีเสือ้เหย่ียว	 Ambulyx  moorei	(Moore)	 Sphingidae

53 ผีเสือ้เหย่ียว	 Amplypterus  panopus  panopus 

(Cramer)	

Sphingidae

54 ผีเสือ้จรวด	 Angonyx  testacea	(Walker)	 Sphingidae

55 ผีเสือ้เหย่ียว	 Cechenena  helops  helops 

(Walker)	

Sphingidae

56 ผีเสือ้จรวด	 Cypa  terranea (Butler)	 Sphingidae

57 ผีเสือ้เหย่ียว	 Daphnis  hypothous  hypothous 

(Cramer)	

Sphingidae

58 ผีเสือ้เหย่ียว	 Hippotion  rosetta 

(Swinhoe)	

Sphingidae

59 ผีเสือ้เหย่ียว	 Marumba  dyras  dyras Sphingidae

60 ผีเสือ้เหย่ียว	 Megacorma  obliqua  

(Walker)	

Sphingidae

61 ผีเสือ้เหย่ียว	 Opistoclanis  hawkeri 

(Joicey	&	Talbot)	

Sphingidae

62 ผีเสือ้เหย่ียว	 Parum  colligata (Walker) Sphingidae

63 ผีเสือ้เหย่ียว	 Psilogramma  increta

 (Walker)	

Sphingidae

64 ผีเสือ้จรวด	 Theretra  clotho	(Drury) Sphingidae

65 ผีเสือ้จรวด	 Theretra  nessus (Drury) Sphingidae
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

66 มอดแป้ง	 Strongylium drythrocephalum  Tenebrionidae

67 ผีเสือ้หนอนมะไฟลาย

เลียน	

Cyclosia  papilionaris (Drury) Zygaenidae

68 ผีเสือ้หนอนมะไฟ Cyclosia		sp. Zygaenidae

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 แมลงสาบเยอรมนั Blatella  germanica	(Linnaeus) Blatellidae

2 แมลงสาบป่า Laxta	sp. Blaberidae

3 ปลวก Globitermes  sulphureus	(Haviland) Termitidae

4 ปลวก	 Hospitalitermes  ataramensis 

(Prashad	&	Sen-Sarma)

Termitidae

5 ปลวก	 Hypotermes  makhamensis 

(Ahmad)	

Termitidae

6 ปลวก	 Macrotermes  gilvus	(Hagen)	 Termitidae

7 ปลวก Macrotermes	sp. Termitidae

8 ปลวก	 Microcerotermes  minutus	(Ahmad)	 Termitidae

9 ปลวก	 Nasutitermes  matangensiformis 

(Holmgren)		

Termitidae

10 ปลวก Odontotermes	sp. Termitidae

11 ด้วงมลูสตัว์	 Onitis  virens	(Lansberge)		 Scarabaeidae

12 ปลวก	 Schedorhinotermes	sp.	 Rhinotermitidae

13 ปลวก	 Termes  propinquus	(Holmgren) Termitidae

กลุ่มแมลงเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ของดิน
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กลุ่มแมลงตัวห�้า ตัวเบียน
ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 ตัก๊แตนต�าข้าวเลก็ Oxya japonica (Linnaeus) Acrididae

2 แมลงปอยกัษ์ Gynacantha  incisura	(Fraser)	 Aeshnidae

3 แมลงปอน�า้ตก

ใหญ่ธรรมดา

Vestalis  gracilis	(Ramber) Calopterygidae

4 แมลงปอเข็มน�า้ตก Aristocypha  fenestrella	(Rambur)	 Chlorocyphidae

5 แมลงปอเข็มน�า้ตก Heliocypha  biforata	(Fabricius)	 Chlorocyphidae

6 ด้วงเสือ Calochroa  laurae (Gestro) Cicindellidae

7 ด้วงเสือ	 Cosmodela  aurulenta  juxtata 

(Acciavatti	&	Pearson)

Cicindellidae

8 ด้วงเสือ Cylindera  fallaciosa	(Horn) Cicindellidae

9 แมลงปอน�า้ตก Euphaea  masoni	(Selys)		 Euphaeidae

10 มด	 Crematogaster  aurita	(Karavaiev)	 Formicidae

11 มด	 Dolichoderus  tuberifera (Emery)	 Formicidae

12 มดละเอียดบ้าน Monomorium  pharaonis	(Linnaeus)	 Formicidae

13 มดแดง	 Oecophylla  smaragdina	(Fabricius)	 Formicidae

14 มด	 Pachycondyla  rufipes (Jerdon)	 Formicidae

15 มด	 Polyrhachis  armata	(Emery)	 Formicidae

16 มด	 Polyrhachis  proxima	(Roger)	 Formicidae

17 มด	 Tapinoma  melanocephalum 

(Fabricius)	

Formicidae

18 มวนจิงโจ้น�า้ Gerris	sp. Gerridae

19 แมลงปอ

เสือ	

Macrogomphus  parallelogramma 

(Burmeister)	

Gomphidae

20 แมลงปอเสือปลาย

ข้างเหลือง

Paragomphus  capricornis (Förster)	 Gomphidae
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

21 แมลงปอบ้าน Neurothemis  fulvia	(Drury)	 Libellulidae

22 แมลงปอบ้าน Neurothemis  tullia  tullia	(Drury) Libellulidae

23 แมลงปอบ้าน Trithemis  festiva	(Rambur)	 Libellulidae

24 แมลงปอบ้าน Trithemis  aurora 

(Burmeister)	

Libellulidae

25 ตัก๊แตนต�าข้าว Hierodula  patellifera	(Serville)	 Mantidae

26 ตัก๊แตนต�าข้าว Rhombodera	sp. Mantidae

27 แมลงช้างหนวด

สัน้	

Palpares  insularis 

(McLachlan)	

Myrmeleontidae

28 ตอ่แมงมมุ Hemipepsis	sp. Pompilidae

29 ตอ่รู Megascolia  azurea  simensis 

(Betrem)	

Scoliidae

30 ตอ่หวัเสือ Vaspa  affinis	(Linnaeus) Vespidae

31 แตนกระดาษ	 Delta  arcuatus	(Fabricius)	 Vespidae

กลุ่มแมลงตัวห�้า ตัวเบียน
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กลุ่มแมลงที่ให้ผลผลิต
ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 ผึง้หลวง	 Apis  dorsata	(Fabricius)	 Apidae

2 คร่ัง	 Laccifer  lacca (Kerr)	 Kerridae

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 ผีเสือ้นางพญาตะวนัออก	 Stichophthalma  louisa  mathilda 

(Janet)

Amathusiidae

2 ผีเสือ้หางยาวสี่ตา

ปีกลายตรง	

Actias  selene	(Hübner)	 Saturniidae

แมลงหายากและใกล้สูญพันธุ์
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 ผีเสือ้เจ้าป่าปีกพู	่ Thauria  aliris	(Westwood)	 Amathusiidae

2 แมลงทบัอ�าพนัแถบเรียว Chrysochroa  saundersi	(Saunders) Buprestidae

3 แมลงทบันางพญาสองสี	 Megaloxantha  brunnea 

(Saunders)	

Buprestidae

4 ผีเสือ้ใบไม้ใหญ่อินเดีย Kallima  imachus (Boisduval) Nymphalidae

5 ผีเสือ้อ๊าชดุ๊คเหลือง	 Lexias  canescens (Butler)		 Nymphalidae

6 ผีเสือ้อ๊าชดุ๊คธรรมดา	 Lexias  pardalis	(Moore)		 Nymphalidae

7 ผีเสือ้หางดาบลายจดุ	 Graphium  nomius  swinhoei 

(Moore)	

Papilionidae

8 ผีเสือ้หางตุ้มจดุชมพ	ู Pachliopta  aristolochiae 

(Fabricius)	

Papilionidae

9 ผีเสือ้เชิงลายธรรมดา Papilio  clytia  clytia (Evan) Papilionidae

10 ผีเสือ้หนอนมะนาว	 Papilio  demoleus  malayanus 

(Wallace)	

Papilionidae

11 ผีเสือ้หางติง่นางละเวง	 Papilio memnon agenor 

(Linnaeus)	

Papilionidae

12 ผีเสือ้หางดาบใหญ่	 Pathysa  antiphates  itamputi 

(Butler)	

Papilionidae

แมลงห้ามน�าเข้าห้ามส่งออก

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 ผีเสือ้ถงุทองธรรมดา	 Troides  aeacus 

(C&R.	Felder)		

Papilionidae

แมลงคุ้มครองและแมลงห้ามน�าเข้าห้ามส่งออก
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 วงศ์  Amathusiidae

ผีเสือ้ไผ่ลายธรรมดา
   Discophora  sondaica  despoliata (Stichel)

ลักษณะ  ปีกกว้าง	60	มิลลเิมตร	หวั	ล�าตวั	หนวด	และปีกสีน�า้ตาลด�า	ปีกคูบ่นประดบัด้วยจดุ

สีน�า้ตาลออ่น	ปีกคูห่ลงัประดบัด้วยจดุกลมขนาดใหญ่สีด�ากลางปีกข้างละ	1	จดุ	ด้านหลงัของ

ปีกสีน�า้ตาล	สว่นท่ีอยูใ่กล้ล�าตวัสีน�า้ตาลเข้มกวา่สว่นท่ีอยูด้่านนอก	ปีกคูล่า่งประดบัด้วยจดุสี

น�า้ตาลโดยท่ีขอบของจดุเป็นสีด�าข้างละ	1	จดุ	และมีจดุสีขาวขนาดเลก็อยูใ่กล้กบัขอบปีกด้าน

ลา่งข้างละ	1	จดุ	หนวดแบบกระบอง	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีก

ชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช	
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ผีเสือ้นางพญาตะวันออก
 Stichophthalma  louisa  mathilda (Janet)

 วงศ์  Amathusiidae
ลักษณะ  ปีกกว้าง	125	มิลลเิมตร	ล�าตวัสีน�า้ตาลเข้ม	ปีกคูห่น้าคร่ึงหนึง่ท่ีตดิกบัล�าตวัสีน�า้ตาลเข้ม

คร่ึงหนึง่สีขาว	ขอบปีกด้านนอกประดบัด้วยแต้มสีด�าคล้ายลกูศร	ปีกคูห่ลงัสีน�า้ตาลเข้ม	ขอบปีกด้าน

นอกสีเหลืองอมน�า้ตาล	ประดบัด้วยแต้มสีด�าคล้ายลกูศร	ด้านลา่งของปีกคูบ่นประดบัด้วยแถบสีเขียว

อมเทาขวางกลางปีก	ขอบปีกแต้มสีด�า	ปีกด้านนอกสีเทาอมเขียว	ประดบัด้วยแต้มกลมสีส้มขอบด�า

เรียงเป็นแถบ	5	แต้ม	ขอบปีกสีน�า้ตาลออ่น	ด้านลา่งของปีกคูห่ลงัประดบัด้วยแถบสีเขียวอมเทาขอบ

ด�ากลางปีก	ปีกด้านนอกสีน�า้ตาลเข้มอมเขียวประดบัด้วยแต้มกลมสีส้มขอบด�าเรียงเป็นแถว	5	แถว	

ขอบปีกสีน�า้ตาลออ่นอมเทา	ปลายปีกประดบัด้วยจดุสีด�าข้างละ	1	จดุ	

ประโยชน์ของแมลง  ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

สถานภาพ  เป็นแมลงคุ้มครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.2535
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ผีเสือ้เจ้าป่าปีกพู่
                           Thauria  aliris (Westwood) 

ลักษณะ  ปีกกว้าง	106	มิลลเิมตร	ล�าตวัสีน�า้ตาลด�า	หนวดสีน�า้ตาลแดง	ปีกคูห่น้าสีน�า้ตาลด�า	

ประดบัด้วยแถบขาวข้างละ	1	แถบ	ปลายปีกมีจดุสีมว่งออ่นข้างละ	3	จดุ	ปีกคูล่า่งสีน�า้ตาลด�า	

ขอบปีกด้านบนและขอบปีกด้านลา่ง	ประดบัด้วยแถบสีน�า้ตาลส้มต�าแหนง่ละ	1	แถบ	ด้านลา่ง

ของปีกมีสีน�า้ตาลอมส้ม	ปีกคูห่น้าประดบัด้วยแถบสีขาวขนาดใหญ่ข้างละ	1	แถบ	ปีกคูล่า่ง

ประดบัด้วยจดุกลมสีน�า้ตาลข้างละ	2	จดุ	มีแถบสีน�า้ตาลขนาดใหญ่ใกล้กบัล�าตวัข้างละ	1	แถบ

ประโยชน์ของแมลง  ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

สถานภาพ  แมลงท่ีห้ามน�าเข้าห้ามสง่ออก	ตามอนสุญัญาวา่ด้วยการค้าระหวา่งประเทศซึง่ชนิด

สตัว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สญูพนัธุ์	(CITES)

 วงศ์  Amathusiidae   
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                              ผึง้สีฟ้า  
     Thyreus  nitidulus (Fabricius)

 วงศ์  Anthophoridae

ลักษณะ  ล�าตวัยาว	18	มิลลเิมตร	ล�าตวัสีด�า	สว่นหวัและอกปกคลมุด้วยขนสีฟ้าอมเทา	

หนวดแบบหกัข้อศอก	ขาเดนิ	ปากแบบกดัเลีย	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	

มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตาเด่ียวมี	3	ตา	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

274



INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

                           ผึง้หลวง 
                          Apis  dorsata (Fabricius) 

ลักษณะ  ล�าตวัยาว	17	มิลลเิมตร	หวั	ขา	อก	และปลายท้อง	มีสีด�า	บางสว่นของท้อง	และอก	

สีน�า้ตาล	หนวดแบบหกัข้อศอก	ขาเดนิ	ปากแบบกดัเลีย	ปีกแบบบางใสทัง้ปีก	ตาเด่ียวมี	3	ตา	

ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช	ผลติภณัฑ์จากผึง้สามารถน�าใช้ประโยชน์ได้	

เชน่	น�า้ผึง้	ไขผึง้	ชว่ยผสมเกสรดอกไม้	และตวัออ่นของผึง้	เป็นต้น

วงศ์  Apidae

275



INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

  ผีเสือ้ลายเสือ
   Barsine  cruciata (Walker)

ลักษณะ  ปีกกว้าง	27	มิลลเิมตร	ปีกคูห่น้า	และล�าตวัสีชมพอูมส้ม	ปีกคูห่น้าประดบัด้วยแถบ

สีด�า	และจดุสีเหลืองอมส้ม	ปีกคูห่ลงัสีชมพอูอ่น	ด้านลา่งของปีกสีชมพ	ูหนวดแบบเส้นด้าย	

ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก  

ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	ด้วย	

วงศ์  Arctiidae 
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                     ผีเสือ้ปอเทอืงสีปนู 
                            Tatargina  picta (Walker) 

ลักษณะ  ปีกกว้าง	37	มิลลเิมตร	ปีกคูห่น้าแถบสีแดงอมชมพสูลบัแถบจดุแถวสีด�าขอบ

เหลือง	ปีกคูห่ลงัสีส้มอมชมพ	ูหนวดแบบเส้นด้าย	ขาเดิน	ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้

ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	ด้วย	

 วงศ์  Arctiidae 
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ลักษณะ  ปีกกว้าง	34	มิลลเิมตร	ล�าตวั	และปีกสีขาว	ปีกคูห่น้าประดบัด้วยจดุสีแดงส้มและ

สีด�าทัว่ปีก	ขอบปีกคูห่ลงัประดบัด้วยแถบสีด�า	หนวดแบบเส้นด้าย	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน	

ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก		ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	ด้วย		

วงศ์  Arctiidae 

ผีเสือ้ลายเสือ
                Utetheisa  pulchelloides (Hampson) 
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วงศ์  Buprestidae 

ลักษณะ  ล�าตวัยาว	68	มิลลเิมตร	ล�าตวัมนัวาวสีเขียว	ด้านข้างของอกปล้องแรกมีแต้มสีส้มข้างละ	

1	แต้ม	ปีกคูห่น้าประดบัด้วยจดุแต้มสีเหลืองขนาดใหญ่ปีกละ	1	แต้ม	หนวดแบบฟันเลื่อย		ขาเดนิ	

ปากแบบกดักิน	ปีกคูห่น้าปีกแข็ง	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  เป็นอาหารของมนษุย์	เพราะมีปริมาณโปรตีนคอ่นข้างมากเม่ือเปรียบเทียบ

ตอ่น�า้หนกัตวัของแมลง

สถานภาพ  ห้ามน�าเข้าห้ามสง่ออก	ท่ีระบไุว้วา่ห้ามจบั	ห้ามมีในครอบครอง	ตามอนสุญัญาวา่ด้วย
การค้าระหวา่งประเทศซึง่ชนิดสตัว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สญูพนัธุ์	(CITES)

แมลงทบันางพญาสองสี
Megaloxantha  brunnea (Saunders)
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 วงศ์  Buprestidae 

ลักษณะ  ล�าตวัยาว	43	มิลลเิมตร	ล�าตวัมนัวาว	สีเขียว	หนวดแบบฟันเลื่อย	ขาเดนิ	

ปากแบบกดักิน	ปีกคูห่น้าปีกแข็ง	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  เป็นอาหารของมนษุย์	เพราะมีปริมาณโปรตีนคอ่นข้างมากเม่ือเปรียบ

เทียบตอ่น�า้หนกัตวัของแมลง

                       แมลงทบัขาเขียว 
                Sternocera  aequisignata (Saunder) 
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 วงศ์  Cerambycidae

ลักษณะ  ล�าตวัยาว	63	มิลลเิมตร	ล�าตวัสีน�า้ตาลเข้ม	ด้านข้างของล�าตวัมีแถบสีขาวพาด

ตลอดความยาวของล�าตวั	ด้านบนของสว่นอกปล้องแรกประดบัด้วยจดุสีน�า้ตาลแดง	2	จดุ	

ปีกคูห่น้าสีน�า้ตาล	ประดบัด้วยจดุสีน�า้ตาลแดงประปราย	หนวดแบบเส้นด้าย	ขาเดนิ	

ปากแบบกดักิน	ปีกคูห่น้าปีกแข็ง	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง			ชว่ยยอ่ยสลายเศษซากพืชให้เป็นปุ๋ ยได้รวดเร็วขึน้

ด้วงหนวดยาว
Batocera  numitor (Newman)
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 วงศ์  Cerambycidae

ลักษณะ  ล�าตวัยาว	55	มิลลเิมตร	สีเขียวขีม้้าอมน�า้ตาล	แถบขวางสีด�า	หนวดมีพูส่ีด�า	

ด้านลา่งของล�าตวัสีชมพสูลบัสีน�า้เงิน	หนวดแบบเส้นด้าย	ขาเดนิ	ปากแบบกดักิน	ปีกคูห่น้า

ปีกแข็ง	ตารวมมี	2	ตา	

ประโยชน์ของแมลง   ชว่ยยอ่ยสลายเศษซากพืชให้เป็นปุ๋ ยได้รวดเร็วขึน้

  

ด้วงหนวดยาวลายทหาร
Diastocera  wallichi  tonkinensis (Kriesche)
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 วงศ์  Cerambycidae

ลักษณะ  ล�าตวัยาว	63	มิลลเิมตร	ล�าตวัสีน�า้ตาลแดงเข้ม	หนวดแบบเส้นด้าย	ขาเดนิ	

ปากแบบกดักิน	ปีกคูห่น้าปีกแข็ง	ตารวมมี	2	ตา	

ประโยชน์ของแมลง  ชว่ยยอ่ยสลายเศษซากพืชให้เป็นปุ๋ ยได้รวดเร็วขึน้

ด้วงหนวดยาวอ้อย
  Dorysthenes  buqueti (Guerin)
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 วงศ์  Cerambycidae

ลักษณะ  ล�าตวัยาว	16	มิลลเิมตร	สีเหลืองอมเทา	ด้านบนของอกปล้องแรกประดบัด้วยแต้มสี

น�า้ตาลขนาดใหญ่	ด้านข้างของปีกคูห่น้าประดบัด้วยแถบสีน�า้ตาลขนาดใหญ่ข้างละ	1	แถบ	

หนวดแบบเส้นด้าย	ขาเดนิ	ปากแบบกดักิน	ปีกคูห่น้าปีกแข็ง	มี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  ชว่ยยอ่ยสลายเศษซากพืชให้เป็นปุ๋ ยได้รวดเร็วขึน้

ด้วงหนวดยาวสลักข้าง
                  Xoanodera  regularis (Gahan) 
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 วงศ์  Cossidae

ลักษณะ  ปีกกว้าง	104	มิลลเิมตร	สีด�า	อกสีขาว	ปีกประดบัด้วยแถบสีขาวบริเวณขอบลา่งของ

ปีกคูห่น้า	และปีกคูห่ลงั	หนวดคร่ึงหนึง่เป็นแบบฟันหวี	อีกคร่ึงหนึง่เป็นแบบเส้นด้าย	ขาเดนิ	

ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา	

ประโยชน์ของแมลง  เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	ด้วย	

                   ผีเสือ้หนอนเจาะไม้ 
                          Xyleutes  personus (Le Guillo) 
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 วงศ์  Danaidae

ลักษณะ  ปีกกว้าง	104	มิลลเิมตร	สีด�า	อกสีขาว	ปีกประดบัด้วยแถบสีขาวบริเวณขอบลา่ง

ของปีกคูห่น้า	และปีกคูห่ลงั	หนวดคร่ึงหนึง่เป็นแบบฟันหวี	อีกคร่ึงหนึง่เป็นแบบเส้นด้าย	ขาเดนิ	

ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  	ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

ผีเสือ้จรกาหนอนย่ีโถ 
                         Euploea  core  godartii (Lucas) 
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 วงศ์  Danaidae

ลักษณะ  ปีกกว้าง	77	มิลลเิมตร	สีน�า้ตาลเข้มเหลือบสีน�า้เงิน	ปีกบนแต้มจดุสีขาว	หนวดแบบ

กระบอง	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้

ปีก		ตารวมมี	2	ตา		

ประโยชน์ของแมลง  	ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

ผีเสือ้จรกาเมียลาย
               Euploea  mulciber  mulciber (Cramer)  
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

 วงศ์  Danaidae

ลักษณะ  ปีกกว้าง	88	มิลลเิมตร	สีด�า	แถบสัน้ๆ	สีฟ้า	และแต้มสีฟ้าขนาดเลก็	หนวดแบบ

กระบอง	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก  

ตารวมมี	2	ตา	

ประโยชน์ของแมลง  	ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

ผีเสือ้ลายเสือฟ้าเข้ม
Tirumala  septentrionis  septentrionis (Butler)
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                             จกัจั่นงวง 
                 Pyrops  candelaria (Linnaeus) 

 วงศ์  Fulgoridae 

ลักษณะ  ล�าตวัยาว	44	มิลลเิมตร	ล�าตวัสีเหลืองส้ม	สว่นหวัท่ีย่ืนออกเป็นงวงสีแดงอมส้มและสีเขียว	

ปีกคูห่น้าสีเขียว	ประดบัด้วยแถบและจดุสีส้มอมเขียว	ปีกคูห่ลงัสีเหลือง	สว่นของปลายปีกมีแถบสีด�า

ขนาดใหญ่ข้างละ	1	แถบ	หนวดแบบเส้นขนขาคูท่ี่	1	และ	2	ขาเดนิ	ขาคูท่ี่	3	ขากระโดด	ปากแบบ

เจาะดดู	ปีกคูห่น้าแบบมีเนือ้ปีกคร่ึงแข็งคร่ึงออ่นตลอดทัง้ปีก	มีตาเด่ียว	2	ตา	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	ด้วย	  
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

แมลงปอเสือ
Macrogomphus  parallelogramma (Burmeister)

ลักษณะ  ปีกกว้าง	102	มิลลเิมตร		ล�าตวัสีด�า	ด้านข้างของอกประดบัด้วยแถบสีเหลือง	

ข้างละ	2	แถบ	ท้องปล้องท่ี	1,	2	และ	6	ประดบัด้วยแถบสีเหลืองปล้องละ	1	แถบ	ด้านบนของ

อกประดบัด้วยจดุสีเหลือง	ปีกสีน�า้ตาลออ่นใส	พืน้ท่ีด้านหน้าของหวัประดบัด้วยแต้มสีเหลือง	

หนวดแบบเส้นขน	ขาเดนิ	ปากแบบกดักิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจนมีเกลด็

ปกคลมุเนือ้ปีก		มีตาเด่ียว	3	ตา		ตารวมมี	2	ตา	

ประโยชน์ของแมลง  	แมลงตวัห�า้	

 วงศ์  Gomphidae 
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แมลงเหน่ียง
Hydrous  cavistanum (Bedel)

ลักษณะ  ล�าตวัยาว	26	มิลลเิมตร	ล�าตวัมนัวาวสีด�า	หนวดแบบลกูตุ้ม	ขาวา่ยน�า้ทัง้	3	คู	่ปาก

แบบกดักิน	ปีกคูห่น้าปีกแข็ง	ตารวมมี	2	ตา	

ประโยชน์ของแมลง  เป็นอาหารของมนษุย์	เพราะมีปริมาณโปรตีนคอ่นข้างมากเม่ือเปรียบ

เทียบตอ่น�า้หนกัตวัของแมลง	

 วงศ์  Hydrophilidae
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                      ผีเสือ้หนอนชักใย 
Streblote  stupidum (Staudinger)

 วงศ์  Lasiocampidae

ลักษณะ  ปีกกว้าง	78	มิลลเิมตร	ปีกคูห่น้าสีน�า้ตาลแดง	ประดบัด้วยแถบขวางปีกสีน�า้ตาล

เข้มมีขอบทัง้	2	ด้าน	สีขาวกลางปีกข้างละ	1	แถบ	ปีกคูล่า่งสีน�า้ตาลแดง	หวัสีน�า้ตาลอม

เหลือง	อกและท้องสีน�า้ตาลแดงเข้ม	หนวดแบบฟันหวี	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใส

ทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	มีตารวม	2	ตา	 	

ประโยชน์ของแมลง  เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	ด้วย	
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ผีเสือ้ฟ้าไม้ก่อมดเลีย้ง
Arhopala  centaurus (Godfrey)

ลักษณะ  ปีกกว้าง	52	มิลลเิมตร	ปีกสีน�า้เงินอมมว่งวาว	ด้านลา่งของปีกสีน�า้ตาลเข้ม	ประดบั

ด้วยแต้มสีเข้ม	หนวดแบบกระบอง	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีก

ชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	มีตารวม	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  	ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

 วงศ์  Lycaenidae
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