
INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้ขาวหางริว้
Cheritra  freja (Fabricius)

ลักษณะ  ปีกกว้าง	38-42	มิลลเิมตร	พืน้ปีกสีขาวขุน่	ปีกคูห่น้ามีสีขาวไลเ่ฉดน�า้ตาลไปจนสดุ

ขอบมีขีดเส้นประสองเส้น	ปีกคูห่ลงัสีขาวขุน่	มีเส้นประสองเส้นเป็นลายพาดตอ่เน่ืองจากปีกคู่

หน้า	และท่ีส�าคญัปลายปีกจะมีจดุสีด�าขนาดใหญ่	2	จดุ	และแถบสะท้อนแสงสีฟ้าเขียวให้เหน็

ประโยชน์ของแมลง  	ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

 วงศ์  Lycaenidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

                    ผีเสือ้ฟ้าหิ่งห้อยสีคล�า้    
 Chilades  pandava (Horsfield)

ลักษณะ  ปีกกว้าง	30-35	มิลลเิมตร	ปีกด้านบนสีฟ้าอมมว่ง	ขอบปีกสีด�า	ท้องปีกสีน�า้ตาล

ออ่นลวดลายสีน�า้ตาล	ปลายปีกหลงัมีจดุสีด�าครอบด้วยสีส้ม	2	จดุ

ประโยชน์ของแมลง  	ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

 วงศ์  Lycaenidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้แต้มแสดธรรมดา
Drupadia  ravindra  boisduvalii 

 วงศ์  Lycaenidae

ลักษณะ  ปีกกว้าง	25	มิลลเิมตร	ปีกคูห่น้าสีส้มขอบปีกสีด�า	ปีกคูห่ลงัสีฟ้าอมมว่ง	ด้านลา่ง

ของปีกคูห่น้าสีส้ม	ประดบัด้วยแถบสีส้มเข้ม	ด้านลา่งของปีกคูห่ลงัสีขาวขอบสีส้มออ่น	ประดบั

ด้วยแต้มสีส้มขอบด�า	และขีดสัน้คูส่ีด�า	หนวดแบบกระบอง		ขาเดนิ		ปากแบบดดูกิน	ปีก

แบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	มีตารวม	2	ตา	

ประโยชน์ของแมลง  	ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้แสดหางยาว
Loxura  atymnus (Stall)

ลักษณะ  ปีกกว้าง	36-40	มิลลเิมตร	ทัง้สองเพศคล้ายกนั	มมุปลายปีกหลงัของปีกคูห่ลงัย่ืนยาว

มาก	ปีกบนพืน้ปีกสีส้ม	มมุปลายปีกหน้าของปีกคูห่น้ามีสีด�า	ปีกลา่งพืน้ปีกสีน�า้ตาล

ออกเหลือง		

ประโยชน์ของแมลง  	ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

 วงศ์  Lycaenidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

                    ผีเสือ้ปีกปมหลังนูน  
Netria  speideli (Schintlmeister)

ลักษณะ  ปีกกว้าง	58	มิลลเิมตร	ปีกสีเขียวอมน�า้ตาลคล้ายตะไคร่น�า้เกาะ	ประดบัด้วยแถบ

ขวางปีกสีน�า้ตาลข้างละ	3	แถบ	ปีกคูห่ลงัสีน�า้ตาล	หนวดแบบฟันหวี	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน		

ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา		

ประโยชน์ของแมลง  	เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	ด้วย	

 วงศ์  Notodontidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

 

ผีเสือ้ราชาด�า
Charaxes  solon  sulphureus (Rothschild)

 วงศ์  Nymphalidae

ลักษณะ  ปีกกว้าง	60	มิลลเิมตร	ปีกสีด�าอมน�า้ตาล	กลางปีกประดบัด้วยแถบและจดุแต้มสี

เหลืองออ่น	ขอบปีกด้านนอกของปีกคูห่ลงัประดบัด้วยจดุสีเหลือง	ด้านลา่งของปีกสีเทาอม

น�า้ตาล	เหลือบสีมว่งกลางปีกประดบัด้วยแถบสีเหลืองขอบด้านในสีด�า	ขอบปีกด้านนอก

ประดบัด้วยจดุสีส้มอมน�า้ตาลขอบด้านนอกสีด�า	หนวดแบบกระบอง	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน	

ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

 

                       ผีเสือ้แผนที่เลก็ 
Cyrestis  themire  themire (Honrath)

ลักษณะ  ปีกกว้าง	35-45	มิลลเิมตร	ปีกบน	ขอบปีกด้านข้างมีแถบหนาสีน�า้ตาลเข้มบนพืน้สีขาว	

มีลายเส้นสีเหลืองออ่นพาดยาวในแนวเดียวกบัล�าตวั	ปีกลา่ง	คล้ายปีกบน		หนวดแบบกระบอง

ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวม

มี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  	ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

 วงศ์  Nymphalidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้บารอนเทา
Euthalia  anosia  anosia (Moore)

  วงศ์  Nymphalidae

ลักษณะ  ปีกกว้าง	66	มิลลเิมตร	ปีกสีน�า้ตาลอมเทา	น�า้ตาลเลือนปลายปีกคูบ่น	ปีกคูบ่น

ประดบัด้วยแต้มสีขาวเรียงเป็นแถวตัง้แตข่อบปีกบนถงึกลางปีก	แต้มสีน�า้ตาลเข้มขอบด�าอยู่

บริเวณขอบปีกด้านใน	ปีกคูห่ลงักลางปีกประดบัด้วยจดุเลือนสีด�าเรียงเป็นแถว	แต้มสีน�า้ตาล

ขอบด�าตัง้อยูข่อบปีกด้านใน	ด้านลา่งของปีกสีเทาอมน�า้ตาล	ประดบัด้วยจดุสีน�า้ตาลขอบด�า

บริเวณขอบปีกด้านใน	ปีกบนประดบัด้วยจดุแต้มสีขาว		หนวดแบบกระบอง	ขาเดิน		ปากแบบ

ดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  	ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

 ผีเสือ้หนอนใบรักลายเสือ
Danaus  genutia (Cramer)

ลักษณะ ปีกกว้าง	75-95	มิลลเิมตร	ปีกบนจะมีสีออกเหลืองส้มปนน�า้ตาลและมีเส้นปีกสีด�า

ตดัทัว่ปีก	บริเวณขอบปีกจะมีสีด�าและมีจดุสีขาวเรียงกนัสองแถวอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นสีด�า

โดยขอบบนของปีกคูห่น้าจะมีสีด�ามากกวา่สว่นอ่ืนๆ	ปีกลา่งจะมีลกัษณะเหมือนกบัปีกบน	

ตวัผู้ มีแถบสีด�าอยูบ่ริเวณกลางปีกคูห่ลงั หนวดแบบกระบอง	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน

ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวม	มี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

 วงศ์  Nymphalidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้ใบไม้ใหญ่อนิเดยี
Kallima  imachus (Boisduval)

ลักษณะ  ปีกกว้างประมาณ	85-110	มิลลเิมตร	ตวัผู้และตวัเมียมีลกัษณะคล้ายกนัแตต่วัเมีย

มีขนาดใหญ่กวา่	และมมุปลายปีกด้านบนของปีกคูห่น้าแหลมและยาวกวา่ตวัผู้ 	ปีกบนพืน้ปีก

ทัง้หมดสีน�า้เงินอมมว่ง	มีสีส้มแถบใหญ่พาดขวางกลางปีกคูห่น้า	มีจดุขาวเลก็อยูข่อบปีกคู่

หน้า	และบริเวณกลางปีกอยา่งละ	1	จดุ	ปีกลา่งสีน�า้ตาลมีลายเส้นกลางปีกเลียนแบบใบไม้

แห้ง	ถ้าไมส่งัเกตแทบจะมองไมเ่หน็

ประโยชน์ของแมลง  	ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

สถานภาพ  ห้ามน�าเข้าห้ามสง่ออก	ท่ีระบไุว้วา่ห้ามจบั	ห้ามมีในครอบครอง		ตามอนสุญัญา

วา่ด้วยการค้าระหวา่งประเทศซึง่ชนิดสตัว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สญูพนัธุ์	(CITES)

 วงศ์  Nymphalidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้สะพายขาวปีกโค้ง
                  Lebadea  martha  malayana (Fabricius) 

 วงศ์   Nymphalidae

304

ลักษณะ  ปีกกว้างประมาณ	45-60	มิลลเิมตร	ปีกบน	พืน้ปีกสีน�า้ตาลแดง	กลางปีกมีแถบสี

ขาวพาดตอ่เน่ืองกนัทัง้	2	ปีก	ปีกลา่งคล้ายปีกบนแตส่ีออ่นกวา่		หนวดแบบกระบอง	ขาเดนิ	

ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวม	มี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  	ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช



INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้อ๊าชดุ๊คเหลือง
Lexias  canescens (Butler)

ลักษณะ  ปีกกว้าง	73	มิลลเิมตร	ปีกสีน�า้ตาลอมด�า	ขอบปีกคูบ่นประดบัด้วยจดุสีส้มอม

น�า้ตาลประดบัทัว่ปีก	หนวดแบบกระบอง	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็

เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

สถานภาพ  ห้ามน�าเข้าห้ามสง่ออก	ท่ีระบไุว้วา่ห้ามจบั	ห้ามมีในครอบครอง		ตามอนสุญัญา

วา่ด้วยการค้าระหวา่งประเทศซึง่ชนิดสตัว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สญูพนัธุ์	(CITES)

 วงศ์   Nymphalidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

   ผีเสือ้เหลืองหนามธรรมดา
                             Polyura  athamas (Drury) 

ลักษณะ  ปีกกว้าง	75-85	มิลลเิมตร	ขอบปีกด้านข้างของปีกคูห่ลงัย่ืนแหลมคล้ายหนาม	2	

แฉก	ปีกบน	พืน้ปีกสีน�า้ตาลเข้มเกือบด�ามีแถบสีเหลืองอมเขียวพาดตอ่เน่ืองกนั	กลางปีกหน้า

ของปีกคูห่ลงัมีแต้มจดุสีเขียวออ่นเรียงกนั	2	จดุ	ปีกลา่ง	พืน้ปีกสีน�า้ตาลแถบกลางปีกบริเวณ

เดียวกบัปีกบนมีสีเขียวออ่น

ประโยชน์ของแมลง  ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

  วงศ์   Nymphalidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

  ผีเสือ้ไวส์เคาท์ขอบฟ้า
Tanaecia  julii (Lesson)

ลักษณะ ปีกกว้าง	55	มิลลเิมตร	ปีกสีน�า้ตาลเข้ม	ขอบปีกด้านลา่งของปีกคูห่ลงัประดบัด้วย

แถบสีฟ้า	ด้านลา่งของปีกคูห่น้าสีน�า้ตาลอมส้ม	ด้านลา่งของปีกคูห่ลงัสีน�า้ตาล	จดุกระสี

น�า้ตาลอมเขียว	ประดบัด้วยจดุสีด�า	หนวดแบบกระบอง	ขาเดนิ		ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบาง

ใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  	ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

 วงศ์  Nymphalidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้หางแหลมมลายู
 Vindula  dejone  erotella (Butler)

ลักษณะ  ปีกกว้าง	78	มิลลเิมตร	ด้านบนของปีกสีส้มอมน�า้ตาล	ขอบปีกด้านนอกประดบัด้วย

แถบหยกัสีด�า	ปลายปีกคูบ่นมีจดุสีส้มขนาดเลก็ข้างละ	1	จดุ	ปีกคูล่า่งประดบัด้วยจดุกลมสี

เหลืองส้ม	2	จดุ	ขอบของจดุมีสีด�า	กลางจดุมีสีด�าคร่ึงหนึง่และสีฟ้าอมมว่งคร่ึงหนึง่	และสี

เหลืองส้ม	ขอบสีด�า	ตรงกลางมีจดุสีด�า	ด้านลา่งของปีกสีน�า้ตาลอมส้ม	ประดบัด้วยแถบยาวสี

น�า้ตาลเข้มอมส้มกลางปีกข้างละ	1	แถบ	และขอบปีกข้างละ	1	แถบ	หนวดแบบกระบอง		ขา

เดนิ		ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	

2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

  วงศ์  Nymphalidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

                          ผีเสือ้โยมา 
Yoma  sabina (Cramer)

ลักษณะ 	ปีกกว้าง	73	มิลลเิมตร	สีน�า้ตาลเข้ม	มีแถบตามยาวสีน�า้ตาลข้างละ	1	แถบ	

หนวดแบบกระบอง	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	

มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก		ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

 วงศ์  Nymphalidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้เชงิลายธรรมดา
                           Papilio  clytia  clytia (Evan) 

ลักษณะ  ปีกกว้าง	88	มิลลเิมตร	สีน�า้ตาลด�า	ประดบัด้วยแถบสีขาว	หนวดแบบกระบอง	

ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก		ตารวม

มี	2	ตา		

ประโยชน์ของแมลง  ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

สถานภาพ  ห้ามน�าเข้าห้ามสง่ออก	ท่ีระบไุว้วา่ห้ามจบั	ห้ามมีในครอบครอง		ตามอนสุญัญา

วา่ด้วยการค้าระหวา่งประเทศซึง่ชนิดสตัว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สญูพนัธุ์	(CITES)

วงศ์  Papilionidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

      ผีเสือ้หางตุ้มจุดชมพู
         Pachliopta  aristolochiae (Fabricius) 

ำ�

                     ผีเสือ้หางดาบใหญ่ 
                     Pathysa  antiphates  itamputi (Butler) 

ลักษณะ  ปีกกว้าง		75-95		มิลลเิมตร		หวัสีด�าอมส้ม	และด้านลา่งของท้องสีขาวปนด�า	ปีก	และด้าน

บนของท้องมีสีขาวอมด�า	หนวดแบบกระบอง	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้น

ปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา	

ประโยชน์ของแมลง  ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

สถานภาพ  ห้ามน�าเข้าห้ามสง่ออก	ท่ีระบไุว้วา่ห้ามจบั	ห้ามมีในครอบครอง		ตามอนสุญัญาวา่ด้วย

การค้าระหวา่งประเทศซึง่ชนิดสตัว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สญูพนัธุ์	(CITES)

 วงศ์   Papilionidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

      ผีเสือ้หางตุ้มจุดชมพู
         Pachliopta  aristolochiae (Fabricius) 

ลักษณะ  ปีกกว้าง	78	มิลลเิมตร	หวั	และด้านลา่งของท้องสีชมพ	ูอก	ปีก	และด้านบนของท้อง

มีสีเทาอมด�า	ปีกลา่งประดบัด้วยแถบสีขาว	4	แถบและแถบสีชมพอูอ่น	2	แถบ	ขอบปีกประดบัด้วย

จดุสีชมพ	ูหนวดแบบกระบอง	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน

มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก		ตารวมมี	2	ตา		

ประโยชน์ของแมลง  ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

สถานภาพ  ห้ามน�าเข้าห้ามสง่ออก	ท่ีระบไุว้วา่ห้ามจบั	ห้ามมีในครอบครอง		ตามอนสุญัญาวา่ด้วย

การค้าระหวา่งประเทศซึง่ชนิดสตัว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สญูพนัธุ์	(CITES)

 วงศ์   Papilionidae
ำ�
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

  ผีเสือ้ถุงทองธรรมดา
 Troides  aeacus (C&R. Felder)

ลักษณะ  ตวัผู	้ปีกกว้าง	110	มิลลเิมตร	ล�าตวัสีด�า	สว่นท้องสีด�าสลบัสีเหลือง	ปีกคูห่น้าสีด�า	

ปีกคูห่ลงัสีเหลือง	ขอบปีกมีแถบสีด�า ตวัเมีย	ปีกกว้าง	130	มิลลเิมตร	ล�าตวัสีด�า	สว่นท้องสี

เทาอมเหลือง	ปีกคูห่น้าสีเทาด�า	ปีกคูห่ลงัสีด�าจะแต้มด้วยแถบสีเหลือง		หนวดแบบกระบอง	

ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก		ตารวม

มี	2	ตา		

ประโยชน์ของแมลง  ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

สถานภาพ  แมลงทัง้คุ้มครองและแมลงห้ามน�าเข้าห้ามสง่ออก 

 วงศ์  Papilionidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้หางดาบลายจุด
                   Graphium  nomius  swinhoei (Moore) 

ลักษณะ 	ปีกกว้าง	58	มิลลเิมตร	ขอบปีกคูบ่นประดบัด้วยแถบสีด�าสลบัด้วยแถบสีเหลืองออ่น	ขอบปีก

ด้านนอกสีด�าประดบัด้วยจดุสีเหลืองออ่นเรียงเป็นแถว	ปีกคูห่ลงัพืน้ท่ีด้านในสีเหลืองประดบัด้วยแถบสีด�า	

2	แถบ	พืน้ท่ีปีกด้านนอกสีด�า	ประดบัด้วยขีดสีเหลืองออ่นเรียงเป็นแถว	ด้านลา่งของปีกคูห่น้า	ขอบปีก

ด้านบนประดบัด้วยแถบสีน�า้ตาล	สลบักบัแถบสีเหลืองออ่น	ขอบปีกด้านนอกสีน�า้ตาลปลายด้านลา่งสีด�า	

ประดบัด้วยจดุสีเหลืองเรียงเป็นแถว	ด้านลา่งของปีกคูห่ลงั	กลางปีกประดบัด้วยแถบสีด�า	และสีชมพอูม

แดง	ขอบปีกด้านในและด้านนอกสีน�า้ตาล	ขอบปีกด้านนอกประดบัด้วยแต้มสีด�าและสีเหลืองออ่นเรียง

เป็นแถว	ปลายปีกย่ืนยาวคล้ายดาบสีด�าสลบัเหลืองออ่น		หนวดแบบกระบอง	ขาเดิน	ปากแบบดดูกิน	ปีก

แบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  	ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

สถานภาพ  ห้ามน�าเข้าห้ามสง่ออก	ท่ีระบไุว้วา่ห้ามจบั	ห้ามมีในครอบครอง		ตามอนสุญัญาวา่ด้วยการ
ค้าระหวา่งประเทศซึง่ชนิดสตัว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สญูพนัธุ์	(CITES)

 วงศ์  Papilionidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

 ผีเสือ้หนอนมะนาว
                  Papilio  demoleus  malayanus (Wallace) 

ลักษณะ  ปีกกว้าง	70	มิลลเิมตร	ปีกสีด�า	ประดบัด้วยจดุแต้มสีเหลืองขนาดใหญ่	กระจายทัว่ปีก	ปลาย

ปีกคูห่ลงัประดบัด้วยจดุขนาดใหญ่สีส้มแดงด้านบนของจดุมีจดุสีน�า้เงิน	ด้านลา่งของปีกประดบัด้วยจดุ

แต้มขนาดใหญ่สีเหลือง	สีด�า	และสีส้มแดงกระจายทัว่ปีก	แถบสีด�าตามขวางอยูด้่านในของปีก	ด้านบน

ของล�าตวัสีด�า	ด้านลา่งของล�าตวัสีเหลืองประดบัด้วยแถบสีด�ายาวตลอดความยาวของล�าตวั	หนวดแบบ

กระบอง	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก ตารวมมี	

2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

สถานภาพ  ห้ามน�าเข้าห้ามสง่ออก	ท่ีระบไุว้วา่ห้ามจบั	ห้ามมีในครอบครอง		ตามอนสุญัญาวา่ด้วยการ
ค้าระหวา่งประเทศซึง่ชนิดสตัว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สญูพนัธุ์	(CITES)

 วงศ์  Papilionidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

มวนหลังโล่
Aspongopus  fuscus (Westwood)

ลักษณะ  ล�าตวัยาว	20-24	มิลลเิมตร	สีน�า้ตาลด�า	ปีกคูห่น้าเนือ้มีความหนาบางไมเ่ทา่กนั	

โดยโคนปีกจะมีความแข็งและหนากวา่บริเวณปลายปีก	หนวดแบบเส้นด้าย		ขาเดิน		

ปากแบบเจาะดดู	ตาเด่ียวมี	2	ตา	ตารวมมี	2	ตา			

ประโยชน์ของแมลง		เป็นอาหารของสตัว์อ่ืนๆ	ในระบบนิเวศ

  วงศ์  Pentatomidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้หนอนคูนธรรมดา
                   Catopsiilia  pomona  pomona (Fabricius) 

ลักษณะ  ปีกกว้าง	64	มิลลเิมตร	ปีกสีเหลือง	ประดบัด้วยจดุสีด�า	หนวดแบบกระบอง	ขาเดนิ		

ปากแบบดดูกิน		ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก		ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง   ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

 วงศ์  Pieridae 
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ลักษณะ  ปีกกว้าง	60	มิลลเิมตร	ปีกคูบ่นสีขาวขอบปีกสีด�า	ปีกคูล่า่งสีเหลืองส้ม	ด้านลา่งของ

ปีกสีเหลืองส้ม	ประดบัด้วยจดุสีน�า้ตาลออ่นขอบสีเข้ม	หนวดแบบกระบอง	ขาเดนิ	ปากแบบดดู

กิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา	

ประโยชน์ของแมลง   ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

ผีเสือ้หนอนคูนเลือง                          Catopsilia  scylla (Linnaeus)

วงศ์  Pieridae 
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้ฟ้าเมียเลียนธรรมดา
Pareronia  anais   anais (Lesson)

ลักษณะ  ปีกกว้าง	60	มิลลเิมตร	ปีกสีฟ้า	ประดบัด้วยแถบตามยาวสีด�า	เส้นปีกมีสีด�า	

ขอบปีกสีด�า	ด้านลา่งของปีกสีฟ้าออ่น	เส้นปีกสีด�า	หนวดแบบกระบอง	ขาเดนิ	

ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีกตารวม

มี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง   ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช	

 วงศ์  Pieridae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

                    ผีเสือ้กลางคืน 
Pterothysanus  lalicilia (Walker)

ลักษณะ  ปีกกว้าง	58	มิลลเิมตร		สีด�าอมน�า้ตาล	ประดบัด้วยแถบสีขาวพาดตามขวาง	

ขอบปีกประดบัด้วยจดุสีส้ม	หนวดแบบฟันหวี	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีก

เหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง   ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

 วงศ์  Pterothysanidae 
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้สายัณห์สีตาลไหม้
Melanitis  phedima (Cramer)   

ลักษณะ  ปีกกว้าง	63	มิลลเิมตร		ปีกสีน�า้ตาลเข้มเกือบด�า	ปีกด้านลา่งสีน�า้ตาลเข้ม	ประดบั

ด้วยจดุสีน�า้ตาลบริเวณขอบปีก		หนวดแบบกระบอง	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน	เนือ้ปีกแบบบาง

ใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง   ชว่ยผสมเกสรให้แก่พืช

 วงศ์  Satyridae 
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

                          มวนสบู่ด�า  
Chrysocoris  grandis (Thunberg)

ลักษณะ  ล�าตวัยาว	20	มิลลเิมตร	สีเหลืองอมเทา	หวัสีด�า	ขอบด้านหน้าสีเหลืองอมเทา		

สามเหลี่ยมตรงกลางล�าตวั	(scutellum)	มีขนาดใหญ่คลมุท้อง	ประดบัด้วยจดุแต้มสีด�า	3	จดุ	

แถบสีด�าขวางระหวา่งอกปล้องแรกกบั	สามเหลี่ยมตรงกลางล�าตวั	(scutellum)	ปีกคูห่น้าสีด�าใส		

หนวดแบบเส้นด้าย	ขาเดนิ	ปากแบบเจาะดดู	ปีกคูห่น้าเป็นแบบแข็ง		ตาเด่ียวมี	2	ตา		

ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง		เป็นอาหารของสตัว์อ่ืนในระบบนิเวศ

 วงศ์   Scarabaeidae

322



INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

                      ผีเสือ้หวักะโหลก 
Acherontia  lachesis (Fabricius)

 

ลักษณะ   ปีกกว้าง	120	มิลลเิมตร		สีน�า้ตาลด�า	ด้านบนของอกประดบัด้วยจดุแต้มคล้ายรูป

หวักะโหลก	ปีกคูห่น้าประดบัด้วยเส้นลายสีเทา	สีน�า้ตาลท่ีสว่นปลายปีก	ปีกคูห่ลงัประดบัด้วย

แถบสีเหลือง	ท้องสีด�าสลบัสีน�า้เงินเทา	ด้านลา่งของปีกและล�าตวั	สีเหลืองอมเทาสลบัด�า		

หนวดแบบฟันหวี	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน		ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็

ปกคลมุเนือ้ปีกตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	ด้วย	นอกจากนัน้ยงัชว่ย

ผสมเกสรให้แก่พืช   

 วงศ์  Sphingidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้เหย่ียว
Ambulyx  moorei (Moore)

ลักษณะ  ปีกกว้าง	92	มิลลเิมตร		ปีกสีน�า้ตาลแดง	ปีกคูห่น้าประดบัด้วยจดุสีเขียวเรียงขวาง

ปีกใกล้ล�าตวัข้างละ	1	แถว	แถบหยกัสีน�า้ตาลเลือนขวางปีกทัง้	2	ข้าง	แถบสีน�า้ตาลขวางปีก

โค้งใกล้ขอบปีกด้านนอกข้างละ	1	แถบ	สว่นอกด้านข้างประดบัด้วยจดุสีเขียว	4	จดุ	สว่นท้อง

ประดบัด้วยจดุสีเขียว	2	จดุ	หนวดแบบฟันหวี		ขาเดิน	ปากแบบดดูกิน		ปีกแบบบางใสทัง้ปีก

เหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	ด้วย	นอกจากนัน้ยงัชว่ย

ผสมเกสรให้แก่พืช   

   

 วงศ์  Sphingidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

 วงศ์  Sphingidae

ผีเสือ้เหย่ียว
Amplypterus  panopus  panopus (Cramer)

  

ลักษณะ 	ปีกกว้าง	129	มิลลเิมตร		ปีกคูห่น้าสีน�า้ตาล	ประดบัด้วยแถบตามขวางปีกสีน�า้ตาล

เข้ม	1	แถบกลางปีก	จดุกลมขนาดใหญ่สีด�าอยูม่มุของขอบปีกข้างละ	1	จดุ	แถบลายสีน�า้ตาล

เข้มอยูต่ดิกบัล�าตวัข้างละ	1	แถบ	แถบสามเหลี่ยมสีน�า้ตาลเข้มท่ีขอบปีกด้านนอก	ปีกคูล่า่ง

ขอบปีกด้านนอกสีน�า้ตาลเข้ม	ด้านท่ีตดิกบัล�าตวัสีชมพ	ูอกและสว่นปลายของท้องสีน�า้ตาล

เข้ม		หนวดแบบฟันหวี	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็

ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	ด้วย	นอกจากนัน้ยงัชว่ย

ผสมเกสรให้แก่พืช  
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้เหย่ียว
Cechenena  helops  helops (Walker)

ลักษณะ  ปีกกว้าง	92	มิลลเิมตร		ปีกสีน�า้ตาล	ปีกบนประดบัด้วยจดุกลมขนาดใหญ่สีน�า้ตาล

เข้มติดกบัล�าตวัข้างละ	1	จดุ	ปลายปีกมีสีน�า้ตาลเข้ม	ปีกคูล่า่งสีน�า้ตาลเข้มเกือบด�า	ขอบปีก

ด้านลา่งสีน�า้ตาลออ่น		หนวดแบบฟันหวี		ขาเดนิ		ปากแบบดดูกิน		ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็

เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก		ตารวมมี		2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	ด้วย	นอกจากนัน้ยงัชว่ย

ผสมเกสรให้แก่พืช   

 วงศ์  Sphingidae  
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้เหย่ียว
                  Daphnis  hypothous  hypothous (Cramer)  

ลักษณะ  ปีกกว้าง	106	มิลลเิมตร		ปีกคูห่น้าสีน�า้ตาลอมเขียว	ประดบัด้วยแถบทรงเหลี่ยม

ขนาดใหญ่สีเขียวเข้ม	ปีกคูห่ลงัสีน�า้ตาลเข้ม	ประดบัด้วยแถบเลือนสีขาวขวางกลางปีก		

หนวดแบบฟันหวี		ขาเดิน		ปากแบบดดูกิน		ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็

ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา	

ประโยชน์ของแมลง  เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	ด้วย	นอกจากนัน้ยงัชว่ย

ผสมเกสรให้แก่พืช      

 วงศ์  Sphingidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้เหย่ียว
Megacorma obliqua (Walker)

ลักษณะ 	ปีกกว้าง	111	มิลลเิมตร	ปีกคูห่น้าสีขาวอมเทาลายคล้ายเปลือกไม้	กลางขอบปีก

ด้านบน	ประดบัด้วยแต้มสามเหลี่ยมขนาดใหญ่สีน�า้ตาลเข้มข้างละ	1	แต้ม	ปีกคูห่ลงัสีน�า้ตาล

เข้ม	ขอบปีกด้านลา่งสีน�า้ตาลออ่น	หนวดแบบฟันหวี		ขาเดิน	ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใส

ทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	ด้วย	นอกจากนัน้ยงัชว่ย

ผสมเกสรให้แก่พืช     

 วงศ์  Sphingidae

ผีเสือ้เหย่ียว
                  Daphnis  hypothous  hypothous (Cramer)  
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้เหย่ียว
    Opistoclanis  hawkeri (Joicey & Talbot)

ลักษณะ  ปีกกว้าง	77	มิลลเิมตร		ปีกคูห่น้าสีน�า้ตาลอมส้ม	แต้มสีน�า้ตาลเข้มอมส้มกระจาย

ทัว่ปีก	ปีกคูห่ลงัสีน�า้ตาลอมชมพ	ู	หนวดแบบฟันหวี	ขาเดนิ		ปากแบบดดูกิน		ปีกแบบบางใส

ทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	ด้วย	นอกจากนัน้ยงัชว่ย

ผสมเกสรให้แก่พืช      

 วงศ์  Sphingidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้เหย่ียว
Parum colligate (Walker)

 วงศ์  Sphingidae

ลักษณะ  ปีกกว้าง	64	มิลลเิมตร		ปีกคูห่น้าสีเขียวอมเทา	แต้มด้วยแถบสีเขียว	ประดบัด้วย
จดุสีเหลืองอมน�า้ตาลกลางปีกข้างละ	1	จดุ	ปีกคูห่ลงัสีเขียวอมเทา	แต้มด้วยแถบสีเขียวเข้ม

ท่ีมมุขอบปีกด้านลา่ง		หนวดแบบฟันหวี	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้น

ปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก		ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	ด้วย	นอกจากนัน้ยงัชว่ย

ผสมเกสรให้แก่พืช     
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

   ผีเสือ้เหย่ียว
                          Psilogramma  increta (Walker) 

ลักษณะ  ปีกกว้าง	103	มิลลเิมตร	สีน�า้ตาลเทา	ลายเหมือนเปลือกไม้	หนวดแบบฟันหวี	

ขาเดนิ		ปากแบบดดูกิน		ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	

ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	ด้วย	นอกจากนัน้ยงัชว่ย

ผสมเกสรให้แก่พืช   

 วงศ์  Sphingidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้เหย่ียว
        Theretra nessus (Drury)

ลักษณะ  ปีกกว้าง	106	มิลลเิมตร	แถบสีเขียวอย่ตูรงกลางยาวตัง้แตห่วัถงึสว่นท้ายของล�าตวั	ด้าน

ข้างของหวั	และสว่นอกประดบัด้วยแถบสีเทา	แถบสีส้มอมเขียวขนาบแถบสีเขียวบนสว่นอก	สว่นท้อง

สีเหลืองส้มยกเว้นแถบตรงกลางด้านบนมีแถบสีเขียว	ปีกคูบ่นสีน�า้ตาลอมเขียวประดบัด้วยขีดยาวสีด�า	

2	ขีด	กลางปีก	ปีกคูห่ลงัสีเหลือง	ประดบัด้วยแถบสีด�าขนาดใหญ่	ข้างละ	1	แถบ	ด้านลา่งของปีกและ

ล�าตวัสีส้ม	ปีกคูบ่นประดบัด้วยแถบขนาดใหญ่สีเขียวเข้มใกล้ล�าตวัข้างละ	1	แถบ	ด้านนอกของปีกสี

ส้ม	ปีกคูห่ลงัสีส้ม	ประดบัด้วยแถบขวางปีกสีเขียวออ่น	หนวดแบบแบบฟันหวี		ขาเดนิ		ปากแบบดดู

กิน		ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง  เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	ด้วย	นอกจากนัน้ยงัชว่ยผสม

เกสรให้แก่พืช   

 วงศ์  Sphingidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

                      มอธไหมป่าปีกโค้ง 
                   Antheraea  frithi  pedunculata (Bouvier)  

ลักษณะ  ปีกกว้าง	116	มิลลเิมตร	สีน�า้ตาลถงึน�า้ตาลแดง	ปีกบนประดบัด้วยจดุกลมคร่ึงหนึง่

เป็นสีน�า้ตาลเข้ม	และอีกคร่ึงหนึง่เป็นสีน�า้ตาลอมชมพขูอบสีด�าตรงกลางใสข้างละ	1	จดุ	

และปีกลา่งข้างละ	1	จดุ		แบบฟันหวี	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน		ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีก

ชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา	

ประโยชน์ของแมลง   เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	   

 วงศ์  Saturniidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

                           ผีเสือ้ยักษ์ 
Antheraea helferi helferi (Moore)

ลักษณะ  ปีกกว้าง	135	มิลลเิมตร		สีน�า้ตาลถงึน�า้ตาลแดง	ปีกบนประดบัด้วยจดุกลมสี

น�า้ตาลเข้มขอบสีด�าคร่ึงหนึง่	อีกคร่ึงหนึง่สีชมพอูอ่น	ตรงกลางใส	ข้างละ	1	จดุ	ปีกคูล่า่ง

ประดบัด้วยจดุกลมสีน�า้ตาลเข้มขอบสีด�าคร่ึงหนึง่	อีกคร่ึงหนึง่สีชมพอูอ่น	ตรงกลางใส	ข้างละ	

1	จดุ	มีแต้มสีด�าด้านบนจดุตรงกลางใสข้างละ	1	จดุ	หนวดแบบฟันหวี		ขาเดิน		ปากแบบดดู

กิน		ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง   เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	

  

 วงศ์  Saturniidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

 ผีเสือ้หางยาวส่ีตาปีกลายตรง
Actias  selene (Hübner)

ลักษณะ  ปีกกว้าง	139	มิลลเิมตร	ปีกสีเขียวออ่นอมเหลือง	ขอบปีกด้านบนของปีกคูห่น้า

สีชมพ	ูกลางปีกประดบัด้วยจดุสีชมพขูอบจดุด้านในสีด�า	ข้างละ	1	จดุ	ปีกคูห่ลงักลางปีก	

ประดบัด้วยจดุสีชมพขูอบจดุด้านบนสีด�า	สว่นของปีกท่ีย่ืนยาวลงด้านลา่งสีเหลืองออ่น	ประดบั

ด้วยแถบสีชมพ	ูด้านบนของอกสีเขียวออ่นอมเหลือง	ประดบัด้วยแถบขวางสีแดงอมชมพ	ูหวัสี

แดงอมชมพ	ู	หนวดแบบฟันหวี	2	ด้าน	ขาเดิน		ปากแบบดดูกิน	ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็เส้น

ปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา

ประโยชน์ของแมลง เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	

สถานภาพ เป็นแมลงคุ้มครองตามพระราชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.2535

 วงศ์  Saturniidae
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ปลวก
Globitermes sulphureus (Haviland)



INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ลักษณะ  ล�าตวัยาว	3	มิลลเิมตร	ตวัปลวกทหารมีสีเหลือง	หวัสีส้ม	กรามยาวโค้งงอคล้ายเคียว	

หนวดแบบลกูปัด

ประโยชน์ของแมลง  เป็นกลุม่ปลวกกินเนือ้ไม้	(Wood	Feeding	Termites)	สร้างเป็นรังดนิ

ขนาดกลางถงึใหญ่อยูบ่นพืน้ดนิ	

 วงศ์  Termitidae
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ปลวก
Globitermes sulphureus (Haviland)



INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ปลวก
Hypotermes makhamensis (Ahmad)

ปลวก
Hospitalitermes  ataramensis (Prashad & Sen-Sarma)

ลักษณะ  ล�าตวัยาว	3	มิลลเิมตร	ลกัษณะกรามของปลวกวรรณะทหารลดรูปเป็นงวง 

สีของล�าตวัปลวกทหารมีสีด�า	ขาและหนวดมีสีเหลือง	หนวดเป็นแบบลกูปัด

ประโยชน์ของแมลง  เป็นปลวกท่ีมีความสมัพนัธ์กบัไลเคนเน่ืองจากกินไลเคนเป็นอาหาร	

และท�ารังอยูต่ามโพรงต้นไม้

 วงศ์  Termitidae
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ปลวก
Hypotermes makhamensis (Ahmad)

ลักษณะ ล�าตวัยาว	5	มิลลเิมตร	หวัสีน�า้ตาลเข้ม	เวลากดัจะพน่สารสีแดง	มกัเรียกปลวกชนิดนีว้า่	

ปลวกเลือด

ประโยชน์ของแมลง  มีความสามารถในการยอ่ยสลายสงู	ท�ารังอยูใ่ต้ดิน	กินอาหารได้หลายอยา่ง 

ทัง้เนือ้ไม้	ก่ิงไม้	ใบไม้	ตลอดจนเศษซากพืช	และเชือ้ราท่ีเพาะเลีย้งไว้ภายในรัง	หรือเรียกวา่ 

สว่นเหด็	(fungus	garden)	ซึง่สามารถเกิดเหด็โคนขึน้มาได้

 วงศ์  Termitidae

ปลวก
Hospitalitermes  ataramensis (Prashad & Sen-Sarma)
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INSECT : แมลง 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ปลวก
Macrotermes  gilvus (Hagen)

ลักษณะ  ล�าตวัยาว	13	มิลลเิมตร	เป็นปลวกขนาดใหญ่	กรามใหญ่	ล�าตวัสีน�า้ตาลอมเหลือง	

หนวดแบบลกูปัด	

ประโยชน์ของแมลง  มีความสามารถในการยอ่ยสลายสงู	สร้างรังดนิขนาดใหญ่อยูบ่นพืน้ดนิ 

กินอาหารได้หลายอยา่ง	ทัง้เนือ้ไม้	ก่ิงไม้	ใบไม้	ตลอดจนเศษซากพืช	และเชือ้ราท่ีเพาะเลีย้งไว้

ภายในรัง	หรือเรียกวา่	สว่นเหด็	(fungus	garden)	ซึง่สามารถเกิดเหด็โคนขึน้มาได้

 

 วงศ์  Termitidae
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ปลวก
Microcerotermes minutus (Ahmad)

ลักษณะ  ล�าตวัยาว	3	มิลลเิมตร	ปลวกวรรณะทหารหวัมีลกัษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

กรามยาวเกินคร่ึงหนึง่ของหวั	หนวดแบบลกูปัด

ประโยชน์ของแมลง เป็นปลวกกลุม่กินเนือ้ไม้	จงึมีความส�าคญัในการยอ่ยเศษไม้ในป่าสร้างรัง

ขนาดเลก็บนดนิหรือบนต้นไม้

 วงศ์  Termitidae
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ปลวก            
Nasutitermes  matangensiformis (Holmgren) 

ลักษณะ  ล�าตวัยาว	4	มิลลเิมตร	ลกัษณะกรามของปลวกวรรณะทหารลดรูปเป็นงวง	หวัสีน�า้ตาลเข้ม	

หนวดแบบลกูปัด

ประโยชน์ของแมลง  เป็นปลวกกลุม่กินเนือ้ไม้	จงึมีความส�าคญัในการยอ่ยเศษไม้ในป่า	สร้างรังดนิ

ขนาดเลก็บนต้นไม้

 วงศ์  Termitidae
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ลักษณะ  ล�าตวัยาว	5	มิลลเิมตร	หวัเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	สีเหลืองออ่น	กรามเป็นแบบ 

ไมส่มมาตร	บางเรียวสีด�า	หนวดแบบลกูปัด

ประโยชน์ของแมลง  เป็นปลวกกลุม่กินดนิและอินทรีย์วตัถจุงึมีสว่นชว่ยปรับโครงสร้างของดนิ

ในป่าให้มีความสามารถในการอุ้มน�า้ได้ดี

 วงศ์  Termitidae

ปลวก            
Termes propinquus
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสือ้กลางคืน
Dysodia  miniata (Walker)

ลักษณะ ปีกกว้าง	28	มิลลเิมตร	สีส้มอมน�า้ตาล	ปีกคูห่น้าแถบสีน�า้ตาลด�า	ปีกคูห่ลงัประดบั

ด้วยจดุใสข้างละ	1	จดุ	หนวดแบบเส้นด้าย	ขาเดนิ	ปากแบบดดูกิน		ปีกแบบบางใสทัง้ปีกเหน็

เส้นปีกชดัเจน	มีเกลด็ปกคลมุเนือ้ปีก	ตารวมมี	2	ตา	

ประโยชน์ของแมลง  เป็นอาหารของนก	กิง้ก่า	และสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	ด้วย	

 วงศ์  Hyrididae 
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

แตนกระดาษ
Delta arcuata (Fabricius)

 วงศ์  Vespidae 

ลักษณะ  ล�าตวัยาว	25	มิลลเิมตร		สีน�า้ตาลแดงคาดแถบเหลือง		หนวดแบบหกัข้อศอก	

ขาเดนิ	ปากแบบกดักิน		ปีกแบบบางใส	ตาเด่ียวมี	3	ตา	ตารวมมี	2	ตา		   

ประโยชน์ของแมลง  ตวัเตม็วยัมีพฤตกิรรมเป็นตวัห�า้
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ต่อหวัเสือ
 Vaspa  affinis (Linnaeus)

ลักษณะ  ล�าตวัด�า	สว่นท้องประดบัด้วยแถบสีเหลืองขนาดใหญ่	ปีกแบบบางใส	ขาเดนิ	

ปากแบบกดักิน	ตาเด่ียวมี	3	ตา	ตารวมมี	2	ตา	

ประโยชน์ของแมลง  ตวัเตม็วยัมีพฤตกิรรมเป็นตวัห�า้	

 วงศ์  Vespidae  
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ต่อหวัเสือ
 Vaspa  affinis (Linnaeus)



MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

 เหด็รา คือสิง่มีชีวิตจ�าพวก

ราท่ีมีการเจริญเติบโตเป็นเส้นใย	เม่ือ

สภาพแวดล้อมเหมาะสมจะพฒันา

ไปเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ท่ีเราเรียก

วา่ “ดอกเหด็” (Mushroom) เพ่ือใช้

ในการสร้างสปอร์ส�าหรับขยายพนัธุ์	

ส�าหรับราท่ีไมมี่โครงสร้างขนาดใหญ่

และสร้างสปอร์บนเส้นใย	เราเรียกวา่ 

“เชือ้รา” (Fungi)

 เหด็รา ไมส่ามารถ
สร้างอาหารเองได้	จงึต้องการ

อาหารจากแหลง่ตา่งๆ	ได้แก่	พืช

และสตัว์	ทัง้ท่ีมีชีวิตและไมมี่ชีวิต	

รวมทัง้อินทรีย์วตัถ	ุนอกจากนีย้งั

ต้องการความชืน้และแสงเพ่ือใช้

ในการเจริญเตบิโตอีกด้วย

เหด็รา 	จดัเป็นสิง่มีชีวิต

ท่ีอยูใ่นอาณาจกัรฟังไจ 

(Kingdom Fungi)
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เหด็เบสิดโิอไมซติสิ  (Basidiomycetes) 

เหด็แอสโคไมซติสิ  (Ascomycetes)

  Ascus

  Ascospore

  Basidiospore

  Basidium

 สปอร์เกิดอยูภ่ายนอกโครงสร้างท่ี

มีรูปร่างคล้ายกระบอง	(Basidium)	เรียกวา่	

เบสดิโิอสปอร์	(Basidiospore)	ซึง่มีสปอร์

จ�านวน	4	สปอร์	อยูต่ดิกบัก้านสปอร์บน		

เบซเิดียม	(Basidium)	เชน่	เหด็โคน	เหด็

หอม	เหด็นางฟ้า	และเหด็ตบัเตา่	เป็นต้น

	 สปอร์เกิดภายในโครงสร้างท่ีมี

รูปร่างคล้ายถงุ	(Ascus)	เรียกวา่								

แอสโคสปอร์	(Ascospore)	ซึง่มีสปอร์

จ�านวน	8	สปอร์	อยูภ่ายในถงุ	เชน่															

เหด็หหูน	ูเหด็เผาะ	เหด็ถ้วย	และเหด็ดนั

หมีมว่งด�า	เป็นต้น

จ�ำแนกตำมลักษณะกำรเกิดของสปอร์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
เห็ดสำมำรถจ�ำแนกตำมลักษณะต่ำงๆ ได้หลำยแบบดังนี้
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

 เหด็กนิได้ เหด็ท่ีมีรสชาตอิร่อย	 มีคณุคา่ทางอาหาร	 มีคนน�ามากินเป็นอาหารและ
ยารักษาโรค	 เชน่	 เหด็โคน	 เหด็ขมิน้ใหญ่	 เหด็ขิง	 เหด็น�า้หมาก	 เหด็หลนิจือ	 และเหด็ถัง่เชา่	

เป็นต้น

  จ�าแนกตามลักษณะการน�ามาใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

 เหด็พษิ เหด็ท่ีมีพิษตอ่ระบบทางเดนิอาหาร	 ระบบหายใจ	 และระบบประสาท	 เม่ือ

กินเข้าไปท�าให้ตายได้	เชน่	เหด็ยวงขนนุ	เหด็ระโงกหิน	และเหด็กรวยเกลด็ทอง	เป็นต้น

 เหด็กนิไม่ได้	 เหด็ท่ีมีรสชาตไิมอ่ร่อย	 ไมเ่ป็นท่ีนิยมกินกนั	 หรือไมมี่คนน�ามากินเป็น
อาหาร	เชน่	เหด็ร่ม	เหด็กรวยทองตะก	ูเหด็ก้อนฝุ่ นเหลืองทอง	และเหด็กรวยจีบ	เป็นต้น			

เหด็แดงน�า้หมาก เหด็โคน เหด็ขมิน้ใหญ่ เหด็ขิง

เหด็ก้อนฝุ่ นเหลืองทองเหด็กรวยทองตะกู เหด็กรวยจีบเหด็ร่ม

เหด็ระโงกหิน เหด็กรวยเกลด็ทอง
เหด็ยวงขนนุ
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เหด็ไมคอร์ไรซา (Mycorrhiza)
 

	 เหด็ท่ีอาศยัอยูก่บัรากฝอยของพืช

ไม้ต้นขนาดใหญ่	เหด็ดงึธาตอุาหารและน�า้

ให้กบัพืช	และป้องกนัรากพืชไมใ่ห้เชือ้รา

และแบคทีเรียอ่ืนเข้าท�าลาย	เหด็ได้รับ

อาหารจากพืชเพ่ือใช้ในการเจริญเตบิโต	

เชน่	เหด็ตบัเตา่	เหด็ผึง้	เหด็น�า้หมาก	เหด็ขิง	

และเหด็ขา่	เป็นต้น

เหด็พาราไซต์ (Parasite)                               
 

	 เหด็ท่ีท�าให้เกิดโรคโดยเข้าท�าลาย

พืชและสตัว์ท่ีมีชีวิตอยูใ่ห้ตาย	เชน่		เหด็

หลนิจือเข้าท�าลายไม้ยืนต้น	และเหด็ถัง่เชา่

เข้าท�าลายหนอนแมลง	เป็นต้น	

เหด็ซมิไบโอซสิ (Symbiosis)
 

	 เหด็ท่ีอยูร่่วมกบัสิง่มีชีวิตอ่ืนแบบ

พึง่พาอาศยักนั	ได้แก่	เหด็โคนท่ีต้องอยูร่่วม

กบัปลวกโดยเส้นใยของเหด็โคนจะเป็น

อาหารของปลวก	สว่นปลวกสร้างอาหาร

เลีย้งเหด็โคน

เหด็ซาโปรไฟต์ (Saprophyte)
 

 เหด็ท่ียอ่ยสลายซากพืชซากสตัว์

ท่ีตายแล้วและอินทรีย์วตัถเุป็นอาหาร	

เชน่	เหด็น�า้หมกึ	เหด็ขอนขาว	เหด็

ปะการัง	เหด็แครง	และเหด็ลม	เป็นต้น

 จ�าแนกตามลักษณะความสัมพนัธ์กับสิ่งมีชีวติอ่ืน แหล่ง

อาหาร และที่อยู่อาศัย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

 นอกจากเห็ดจะมีความส�าคัญเป็นแหล่งอาหารให้แก่มนุษย์แล้วเห็ด   

ยังมีความส�าคัญต่อระบบนิเวศ โดยท�าหน้าที่ย่อยสลายอนิทรีย์วัตถุท�าให้เกดิ

การหมุนเวียนของธาตุอาหาร (nutrient cycle) ที่เอือ้ประโยชน์แก่ พชื สัตว์ และ

จุลินทรีย์ในระบบนิเวศให้สามารถด�ารงชีวติได้
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

 จากการส�ารวจพบเหด็จ�านวน

22 วงศ์ 34 สกุล 79 ชนิด ดงันี ้

 เราพบความหลากหลายของเหด็แต่ละชนิดในพืน้ที่ป่าแม่จางฝ่ัง

ซ้ายมีความแตกต่างกันในแต่ละฤดกูาล ในช่วงฤดฝูนพบความหลากชนิด

ของเหด็มากที่สุดในเดอืนมถุินายน-กันยายน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น

เหด็โคน และเหด็กลุ่มไมคอร์ไรซา ได้แก่ เหด็ระโงกเหลือง เหด็ระโงกขาว 

เหด็ขมิน้ เหด็มันป ูเหด็ตะไคลเขียว เหด็ตบัเต่า เหด็เผาะ เหด็ขงิ และเหด็

ข่า เป็นต้น ในช่วงเดอืนกันยายน-มถุินายน พบเหด็ที่ขึน้บนขอนไม้ กิ่งไม้ 

เช่น  เหด็ลม เหด็หหูนู เหด็แครง เหด็นิว้มือ และเหด็หลินจอื เป็นต้น 

 

       การส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านเหด็ราในพืน้ที่ป่าแม่จาง

ฝ่ังซ้ายครัง้นี ้เราพบเหด็ราในสกุล Boletus และ Polyporus  เป็นจ�านวนมาก

ซึ่งยังไม่สามารถจ�าแนกชนิดได้

กลุ่มเหด็พษิ  

จ�านวน  2 สกุล  2 ชนิด

กลุ่มเหด็กนิไม่ได้ 

จ�านวน 20 สกุล  47 ชนิด 

กลุ่มเหด็กนิได้ 

จ�านวน 15 สกุล 30 ชนิด 
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เหด็สกุล Boletus

 จากการส�ารวจพบเหด็จ�านวน

22 วงศ์ 34 สกุล 79 ชนิด ดงันี ้
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เหด็สกุล Polyporus
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

                ในช่วงฤดฝูน (มถุินายน-กันยายน) มีความหลากชนิดของเหด็ป่าขึน้เป็น

จ�านวนมาก เหด็ที่คนนิยมกนิกัน เช่น เหด็โคน เหด็ระโงกเหลือง เหด็ระโงกขาว 

เหด็ตบัเต่า เหด็เผาะ เหด็น�า้หมาก เหด็ขมิน้ เหด็มันป ูเหด็ไคล เหด็ขงิ และเหด็ข่า 

เป็นต้น ชาวบ้านจะเข้าไปเกบ็เหด็เหล่านีม้าเป็นอาหารและขายเป็นรายได้ จะเหน็มี

การวางเหด็ขายข้างถนนทั่วไป และในช่วงนีเ้ช่นกันจะมีข่าวว่ามีคนเสียชีวติเพราะ

กนิเหด็พษิเข้าไป 

 เหด็พษิที่มีลักษณะคล้ายกับเหด็กนิได้นัน้จะเป็นกลุ่มเหด็ระโงก (เหด็ไข่

ห่าน) สกุล Amanita เน่ืองจากเหด็สกุลนีมี้ทัง้ชนิดที่กนิได้และกนิไม่ได้ ที่มีลักษณะ

ภายนอกคล้ายกันคือ เหด็ระโงกขาวที่เป็นเหด็กนิได้ (Amnita princeps) กับเหด็ระ

โงกหนิหรือเหด็ไข่ตายซากที่เป็นเหด็พษิ (Amanita verna) ดงันัน้ถ้าคนเกบ็เหด็ที่

ไม่มีความช�านาญพอกจ็ะเกบ็เหด็พษิปนกับเหด็กนิได้มาด้วย

 	เหด็พิษท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัเหด็กินได้

 สารพษิที่พบในเหด็ระโงกหนิคือสารในกลุ่ม              

Cyclopeptides ซึ่งสารกลุ่มนีเ้ม่ือกนิเข้าไปประมาณ 6-24 

ช่ัวโมง จะท�าให้เกดิอาการคล่ีนเหยีน อาเจยีน เวียน

ศีรษะ ใจส่ัน อ่อนเพลีย ท้องร่วง เป็นตะคริวที่ท้อง ปวด

ท้องอย่างรุนแรง พษิไปท�าลายตบัและไต 

  ความเป็นพษิของเหด็ระโงกหนิ

354



MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เหด็ระโงกหนิ (เหด็พษิ)
(Amanita verna (Bull.Ex Fr.) Vitt.)

 ก้านสีขาวขุ่น ตนั 

ผิวไม่เรียบเป็นขุย

    ดอก (หมวก) มีขนาด 5-12 ซม. 

สีขาวขุ่น ผิวไม่เรียบเป็นหนามเล็กๆ 

ไม่ล่ืน ไม่มีริว้ที่ขอบหมวก

355



MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

  ก้านสีขาวนวล กลวง ผิวเรียบ 

  ดอก (หมวก) มีขนาด 6-20 ซม.

สีขาวนวล ผิวเรียบและล่ืน มีริว้

ที่ขอบหมวกชัดเจน 

เหด็ระโงกขาว (เหด็กนิได้)
(Amanita princeps Coner & Bas.)
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

รายชื่อความหลากหลายของเห็ด

กลุ่มเห็ดกินได้

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

1 เหด็ระโงกแดงอมส้ม	 Amanita caesarea

	(Fr.)	Schw

Amanitaceae ไมคอร์ไรซา

2 เหด็ระโงกเหลือง Amanita hemibapha 

(Berk.	&	Br.)	Sacc.	subsp.	

javanica	Cor.	&	Bas

Amanitaceae ไมคอร์ไรซา

3 เหด็ระโงกขาว	 Amanita princeps 

Corner	&	Bas.

Amanitaceae ไมคอร์ไรซา

4 เหด็ไส้เดือน	 Amanita vaginata 

var.	vaginata 

(Bull.	&	Fr.)	Vitt.

Amanitaceae ไมคอร์ไรซา

5 เหด็เผาะฝ้าย Astraeus asiaticus C.	

Phosri,	M.P.	Martin&R.

Watling

Astraeaceae ไมคอร์ไรซา

6 เหด็เผาะหนงั	 Astraeus odoratus 

C.	Phosri,	R.	Watling,	M.P.	

Martin	&	A.J.S.	Whalley

Astraeaceae ไมคอร์ไรซา

7 เหด็หหูนู Auricularia auricula-judae 

(Hooker)	Underw.

Auriculariaceae ซาโปร์ไฟต์

8 เหด็ตบัเตา่1 Boletus	sp.1 Boletaceae ไมคอร์ไรซา

9 เหด็ตบัเตา่2 Boletus	sp.2 Boletaceae ไมคอร์ไรซา

10 เหด็ตบัเตา่3 Boletus	sp.3 Boletaceae ไมคอร์ไรซา

11 เหด็ตบัเตา่4 Boletus	sp.4 Boletaceae ไมคอร์ไรซา

12 เหด็ตบัเตา่5 Boletus	sp.5 Boletaceae ไมคอร์ไรซา

13 เหด็ตบัเตา่6 Boletus	sp.6 Boletaceae ไมคอร์ไรซา
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

14 เหด็ตบัเตา่7 Boletus	sp.7 Boletaceae ไมคอร์ไรซา

15 เหด็ขมิน้น้อย Craterellus aureus 

Berk.	&	Curt.

Cantharellaceae ไมคอร์ไรซา

16 เหด็ขมิน้ใหญ่

เหด็มนัปใูหญ่	

Cantharellus cibarius 

Fr.

Cantharellaceae ไมคอร์ไรซา

17 เหด็ปะการัง

เปือ้นเลือด 

Ramaria sanguinea 

Pers.

Clavariaceae ซาโปรไฟต์

18 เหด็หลนิจือ Ganoderma lucidum

	(Curtis)	P.karst.

Ganodermata-

ceae

พาราไซต์

19 เหด็ขล�าหมา Mycoamaranthus 

cambogensis	(Pat.)

S.	Lumyong,	R.	Sanmee,

P.	Lumyong,	Z.L.	Yang	&

M.	Trappe

Hymenogas-

teraceae

ซาโปรไฟต์

20 เหด็ลม

เหด็กระด้าง		

Lentinus polychrous 

Lev.	

Polyporaceae ซาโปรไฟต์

21 เหด็ขา่	 Lactarius flavidulus 

Imai.

Russulaceae ไมคอร์ไรซา

22 เหด็ขิง Lactarius piperatus 

(L.)	Pers.

Russulaceae ไมคอร์ไรซา

23 เหด็น�า้แป้ง Russula alboareolata 

Hongo

Russulaceae ไมคอร์ไรซา

กลุ่มเห็ดกินได้

358



MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

24 เหด็หน้ามว่ง Russula cyanoxantha 

(Schaeff.)	Fr.

Russulaceae ไมคอร์ไรซา

25 เหด็แดงน�า้

หมาก	

Russula emetica

(Schaeff.)	Pers.

Russulaceae ไมคอร์ไรซา

26 เหด็หลม่สี

กหุลาบ

Russula rosacea 

(Pers.)	S.F.G.

Russulaceae ไมคอร์ไรซา

27 เหด็ตะไคล

เขียว

Russula virescens 

(Schaeff.)	Fr.

Russulaceae ไมคอร์ไรซา

28 เหด็แครง Schizophyllum commune 

Fr.											

Schizophyllaceae ซาโปรไฟต์

29 เหด็หหูนขูาว		 Tremella fuciformis	Berk. Tremellaceae ซาโปรไฟต์

30 เหด็โคน Termitomyces globulus 

Heim	&	Goossens

Tricholomataceae ซมิไบโอซสิ

กลุ่มเห็ดพิษ

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

1 เหด็ระโงกหิน	

 

Amanita verna 

(Bull.	Ex	Fr.)	Vitt.

Amanitaceae ไมคอร์ไรซา

2 เหด็กรวยเกลด็ทอง Gomphus floccosus 

(Schweinitz)	Singer

Gomphaceae ซาโปรไฟต์

กลุ่มเห็ดกินได้
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

กลุ่มเห็ดกินไม่ได้

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

1 เหด็ผึง้จนัทร์

เสีย้ว	

Xerocomus subtomentosus  

(L.:Fr.)	Que´l.

Boletaceae ไมคอร์ไรซา

2 Serpula similis Coniophoraceae ซาโปรไฟต์

3 Coprinus	sp. Coprinaceae ซาโปรไฟต์

4 Eariella	sp.	 Coriolaceae ซาโปรไฟต์

5 เหด็พายทอง Dacryopinax spathularia 

(Schwein.)	G.W.	Martin

Dacrymyceta-

ceae

ซาโปรไฟต์

6 เหด็จวกัง	ู Amauroderma rugosum 

(Blume	&	T.	Nees)	Torrend

Ganodermata-

ceae

ซาโปรไฟต์

7 Phellinus	sp.1 Hymenogastera-

ceae

ซาโปรไฟต์

8 Phellinus	sp.2 Hymenogastera-

ceae

ซาโปรไฟต์

9 Phellinus	sp.3 Hymenogastera-

ceae

ซาโปรไฟต์

10 Campanella junghuhnii 

(Mont.)	Singer

Marasmiaceae พาราไซต์

11 เหด็รังมิม้ Hexagonia apiaria	(Pers)	Fr. Polyporaceae ซาโปรไฟต์

12 เหด็รังแตน				 Hexagonia tenuis	(Cke.)	Fr. Polyporaceae ซาโปรไฟต์

13 เหด็กรวยจีบ	 Lentinus similis	Berk.	&	Br. Polyporaceae ซาโปรไฟต์

14 Lopharia	sp. Polyporaceae ซาโปรไฟต์

15 เหด็กรวยทอง

ตะกู

Microporus xanthopus 

(Fr.)	Ktz.		

Polyporaceae ซาโปรไฟต์
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

17 เหด็รังผึง้สีขาว				 Polyporus retirugis 

(Bres.)	Ryv.		

Polyporaceae ซาโปรไฟต์

18 Polyporus	sp.1 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

19 Polyporus	sp.2 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

20 Polyporus	sp.3 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

21 Polyporus sp.4 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

22 Polyporus	sp.5 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

23 Polyporus	sp.6 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

24 Polyporus	sp.7 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

25 Polyporus	sp.8 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

26 Polyporus	sp.9 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

27 เหด็ขอนแดง		 Pycnoporus sanguineus

	(Fr.)	Murr.

Polyporaceae ซาโปรไฟต์

28 เหด็กระด้างรู

น�า้ตาลออ่นอม

เหลือง				

Trametes cingulata 

Berk.

Polyporaceae ซาโปรไฟต์

29 Trametes	sp.1 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

30 Trametes	sp.2 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

31 Trametes	sp.3 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

32 เหด็ก้อนฝุ่ น

เหลืองทอง	

Scleroderma sinnamariense 

Mont.

Sclerodermata-

ceae

ซาโปรไฟต์

33 Stereum	sp.1 Stereaceae ซาโปรไฟต์

34 Stereum sp.2 Stereaceae ซาโปรไฟต์

กลุ่มเห็ดกินไม่ได้
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

35 เหด็ดนัหมี

มว่งด�า

Daldinia eschscholzii 

(Ehrenb.)	Rehm.

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

36 Daldinia	sp. Xylariaceae ซาโปรไฟต์

37 Hypoxylon haematostroma 

Mont.

Xylariaceae	 ซาโปรไฟต์

38 Hypoxylon monticulosum 

Mont.

Xylariaceae	 ซาโปรไฟต์

39 Hypoxylon moriforme 

Henn.

Xylariaceae	 ซาโปรไฟต์

40 Hypoxylon nitens 

Y.-M.	Ju	&	J.	D.	Rogers

Xylariaceae	 ซาโปรไฟต์

41 Hypoxylon	sp.1 Xylariaceae ซาโปรไฟต์

42 Hypoxylon	sp.2 Xylariaceae ซาโปรไฟต์

43 Hypoxylon	sp.3 Xylariaceae ซาโปรไฟต์

44 Xylaria  obovata	(Berk.)	Fr. Xylariaceae	 ซาโปรไฟต์

45 Xylaria cubensis	(Mont.)	Fr. Xylariaceae	 ซาโปรไฟต์

46 เหด็ก้านธปู Xylaria nigripes 

(Klotzsch)	M.C.	Cooke

Xylariaceae	 ซมิไบโอซสิ

47 Xylaria oligotoma 

Sacc.	&	Paol.

Xylariaceae	 ซาโปรไฟต์

กลุ่มเห็ดกินไม่ได้
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เห็ดระโงกเหลอืง
Amanita hemibapha 

(Berk. & Br.) Sacc. subsp. javanica Cor. & Bas.

    วงศ์  Amanitaceae

 

 ลักษณะดอก หมวก	เหด็ออ่นมีเปลือกหุ้มรูปไขส่ีขาว	เม่ือเหด็เจริญขึน้จะดนัผิว

เปลือกออกมา	หลดุห้อยเป็นวงแหวน	เม่ือบานเป็นรูปกระทะคว�่า	ผิวหมวกเรียบ	ขอบหมวก

มีริว้	เส้นผา่ศนูย์กลาง	5-12	เซนติเมตร	 ครีบ ถ่ี	สีเหลืองออ่นไมต่ดิก้าน  ก้าน ทรงกระบอก

สีเหลือง	เส้นผา่ศนูย์กลาง	8-15	×	0.8-2	เซนติเมตร	ก้านกลวง	มีวงแหวนบางสีเหลืองตดิท่ี

ก้าน	เปลือกหุ้มดอกเป็นรูปถ้วยสีขาวอยูท่ี่โคนดอก	สปอร์ ขนาด	7-9	x	5-7	ไมโครเมตร				

ทรงรีกว้าง	ใส	ผิวเรียบ

 กนิได้ กลุ่มเหด็  ไมคอร์ไรซา				ชนิดป่า เตง็รัง
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เห็ดระโงกขาว
Amanita princeps Corner & Bas.

   วงศ์  Amanitaceae

 

 ลักษณะดอก ดอกออ่นคล้ายไข	่สีขาว	หมวก ขนาด	6-20	เซนติเมตร	รูปกลมหรือ

ไข	่สีขาวนวลหรือเหลืองออ่น	เม่ือบานกางออกเป็นรูปกระทะคว�่าแบนราบ	ผิวเรียบ	เป็นมนั	

เม่ือเปียกชืน้จบัแล้วหนืดมือเลก็น้อย	ขอบเป็นริว้	ครีบ	สีขาวถงึครีม	ไมต่ดิก้าน	เรียงถ่ี	ก้าน 

ขนาด	10-20	x	1-2.5	เซนติเมตร	ทรงกระบอก	โคนใหญ่กวา่เลก็น้อย	ภายในกลวง	มีวงแหวน

ขาวนวลตอนบนของก้านสีเดียวกบัหมวก	เปลือกหุ้มดอกออ่นทรงกระบอก	สีขาว สปอร์ 

ขนาด	10-11.25	x	10	ไมโครเมตร	รูปกลมหรือเกือบกลม	ใส	ผิวเรียบ

 กนิได้ กลุ่มเหด็  ไมคอร์ไรซา				ชนิดป่า เตง็รัง-ไม้สน

Amanita hemibapha 

(Berk. & Br.) Sacc. subsp. javanica Cor. & Bas.
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เห็ดไส้เดอืน
Amanita vaginata var. vaginata (Bull. & Fr.) Vitt.

    วงศ์  Amanitaceae

 

 ลักษณะดอก หมวก ขนาด	5-10	เซนติเมตร	รูปไขน่นูแล้วแบนออก	บริเวณ

กลางดอกสีเทาด�าเข้มแล้วคอ่ยจางลงมาทางขอบดอก	มีลายตามร่องครีบท่ีริมขอบ ครีบ สี

ขาว	เรียงหา่งกนัเลก็น้อย	ไมต่ิดก้าน ก้าน ทรงกระบอกสีขาวนวล	เกือบเรียบ	กลวง	เปลือก

หุ้มดอกออ่นรูปถ้วย	สีขาว สปอร์ ขนาด	9-12	×	9-11	ไมโครเมตร	กลม	รี 

 กนิได้ กลุ่มเหด็  ไมคอร์ไรซา				ชนิดป่า เตง็รัง-ไม้สน
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เห็ดเผาะหนัง
Astraeus odoratus C. Phosri, R. 

Watling, M.P. Martin & A.J.S. Whalley

    วงศ์  Astraeaceae

 

 ลักษณะดอก ดอกกว้าง	 4-9	 เซนตเิมตร	 สงู	 1-2.5	 เซนตเิมตร	 รูปร่างกลม

	เม่ือโตเตม็ท่ีจะแตกออกเป็นแฉก	6-12	แฉก สปอร์	ขนาด	7-11	x	7-11	ไมโครเมตร	กลม			สี

น�า้ตาล	ผิวมีหนาม	

 กนิได้ กลุ่มเหด็  ไมคอร์ไรซา				ชนิดป่า เตง็รัง-ไม้สน
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Auricularia auricula-judae (Hooker) Underw.

  วงศ์  Auriculariaceae

 

 ลักษณะดอก เหด็เป็นรูปคร่ึงวงกลมหรือรูปพดั ไม่มีก้าน	 เนือ้เหด็บางสีน�า้ตาล

โปร่งแสง	สีน�า้ตาลเทา	ผิวด้านบนเรียบมีขนเลก็ๆ	เป็นคลื่นเลก็น้อย	ผิวด้านในสีเหมือนด้าน

นอกอาจจะออ่นกวา่เลก็น้อย	ไมมี่ขน	มีรอยหยกัยน่แผอ่อกเป็นรัศมีออกไปจากโคน	เม่ือถกู

ความชืน้ดอกเหด็จะมีเมือกลื่น	 ยาว	 2-10	 เซนตเิมตร	 กว้าง	 2-8	 เซนตเิมตร 

สปอร์ ขนาด 12-14	x	5-6	ไมโครเมตร	 รูปไขแ่กนคอดเลก็น้อย	ใส	ผิวเรียบ

เห็ดหูหนู

 กนิได้ กลุ่มเหด็  ซาโปรไฟต์				ชนิดป่า ดิบแล้ง
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เห็ดขมิน้ใหญ่ เห็ดมนัปูใหญ่
Cantharellus cibarius Fr.

  วงศ์  Cantharellaceae 

 

 ลักษณะดอก ดอกขนาด	2-7	เซนตเิมตร	สีเหลืองถงึเหลืองอมส้ม	กลางหมวกเป็น

แอง่	ขอบเป็นคลื่น	ริมขอบม้วนเข้าด้านใน ครีบ ทอดตวัยาวจากริมขอบจรดก้าน ก้าน ทรง

กระบอก	ยาว	1.8-4	×	0.6-1	เซนติเมตร	ผิวเรียบ	สีเหลืองออ่น สปอร์ ขนาด	6.25-12.5	×	

5-11.25	ไมโครเมตร	ทรงรี	ใส	ผิวเรียบ	ผนงับาง

 กนิได้ กลุ่มเหด็  ไมคอร์ไรซา				ชนิดป่า เตง็รัง
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เห็ดปะการังเป้ือนเลอืด
Ramaria sanguinea Pers.

 

 ลักษณะดอก  ขนาด	 10-15	 x	 4-8	 เซนตเิมตร	 รูปร่างคล้ายปะการัง	 แตกแขนง

หลายชัน้	ยอดแตกเป็นรูปส้อม	สีเหลืองออ่น ก้าน สัน้หรือไมมี่ก้าน	เม่ือช�า้เป็นสีแดงหรือแดง

เข้ม	 เนือ้ขาวถงึเหลืองออ่น	แดงเข้มเม่ือช�า้	สปอร์ ขนาด	12.5-13.75	x	3.75-5	 ไมโครเมตร	

รูปรี	ยาว	แคบ

กลุ่มเหด็  ซาโปรไฟต์					ชนิดป่า เตง็รัง-ไม้สน กนิได้

    วงศ์  Clavariaceae 
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เห็ดขล�าหมา
Mycoamaranthus cambogensis (Pat.) S. Lumyong, 

R.Sanmee, P. Lumyong, Z.L. Yang & M. Trappe

    วงศ์  Hymenogasteraceae 

 

 ลักษณะดอก  ดอกเห็ดมีขนาด 1-4 x 1-3.5 เซนติเมตร รูปเกือบกลมหรือรูปทรงไม่

แน่นอน ไม่มีก้าน ผนังบางมาก ผิวเรียบหรือมีเกล็ดเล็กๆ เหลืองสดหรือเหลืองอมส้ม เนื้อเยื่อ

ภายในสีขาว ยืดหยุ่นคล้ายยาง เปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลด�าเมื่อแก่ สปอร์ ขนาด 10-15 × 7.5-10 

ไมโครเมตร รูปยาวรี ผิวมีหนาม นิยมกินเมื่อดอกอ่อน

 กนิได้ กลุ่มเหด็  ซาโปรไฟต์				ชนิดป่า เตง็รัง
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เห็ดลม เห็ดกระด้าง
Lentinus polychrous Lev.

    วงศ์  Polyporaceae

 ลักษณะดอก หมวก เส้นผา่ศนูย์กลางขนาด	5-10	เซนติเมตร	ดอกรูปทรงกรวย	

ตรงกลางเว้าลกึคล้ายปากแตร	ดอกออ่นสีขาวอมเทา	เม่ือแก่จะมีสีน�า้ตาล	ผิวดอกมีขนสี

น�า้ตาลคล้ายเกลด็งอขึน้	เนือ้แนน่และเหนียว	ขอบดอกโค้งงอเลก็น้อย	มีรอยฉีกตามขอบ 

ครีบ ครีบถ่ี	สีน�า้ตาลเทาถงึน�า้ตาลแดงอมมว่ง	เกยก้าน	ก้าน ขนาด	0.5-2.5	×	0.4-1.5	

เซนตเิมตร	ก้านทรงกระบอกโค้งมีสีเทาเม่ือแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน�า้ตาลและมีขนเลก็ๆ	ภายใน

ก้านตนั	ก้านอยูต่รงกลางดอกหรือเยือ้งไปด้านใดด้านหนึง่	สปอร์ ขนาด	6-9	×	2.7-3.3	

ไมโครเมตร	ทรงรีโค้งงอเลก็น้อย	ผิวเรียบ	ผนงับาง

 กนิได้ กลุ่มเหด็  ซาโปรไฟต์				ชนิดป่า เตง็รัง
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เห็ดข่า
Lactarius flavidulus Imai.

    วงศ์  Russulaceae

 

 ลักษณะดอก หมวก ขนาด	5-10	เซนติเมตร	รูปร่มสีขาวนวลหรือสีเนือ้	กลาง

หมวกเว้าตืน้	เม่ือบานเตม็ท่ีหมวกจะกางออก	ขอบงอลงเลก็น้อย	ผิวเรียบ	เม่ือกรีดหรือตดั

จะมีน�า้ยางสีเทาอมฟ้าขาวไหลออกมา ครีบ แผน่แคบสีขาว	ยาวเทา่กนั	เรียงชิด ก้าน ทรง

กระบอก	สีเดียวกบัหมวก	โคนสอบเรียวเลก็กวา่ด้านบน สปอร์ ขนาด	7.5-8.75	x	7.5-8.75		

ไมโครเมตร	กลม	สีขาว	ผิวขรุขระ	มีหนามเลก็น้อย

 กนิได้ กลุ่มเหด็  ไมคอร์ไรซา				ชนิดป่า เตง็รัง
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เห็ดขงิ
Lactarius piperatus (L.) Pers.

    วงศ์  Russulaceae

 

 ลักษณะดอก ดอกขนาด	4-10	เซนติเมตร	รูปกระทะคว�่า	สีขาวนวลหรือครีมออ่น	

เม่ือบานเตม็ท่ีจะแผแ่บนคล้ายรูปกรวยปากกว้าง	ตรงกลางหมวกเว้าตืน้	ขอบโค้งลงเลก็น้อย	

ผิวเรียบมนัเป็นเงาและเปียกชืน้	เม่ือกรีดหรือตดัจะมีน�า้ยางสีขาวไหลออกมา	รอยแผลจะ

เปลี่ยนเป็นสีน�า้ตาลเลก็น้อย ครีบ สีขาว	ถ่ีหนาและมีจ�านวนมาก ก้าน ขนาด	2-5	×	1-2.5	

เซนตเิมตร	ทรงกระบอก	สีขาวนวล	ผิวเรียบ	สปอร์ ขนาด	5-7.5	x	5-7.5	ไมโครเมตร	กลม

หรือเกือบกลม	มีหนามเลก็น้อย

 กนิได้ กลุ่มเหด็  ไมคอร์ไรซา				ชนิดป่า เตง็รัง-ไม้สน

373



MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เห็ดน�า้แป้ง
Russula alboareolata Hongo

    วงศ์  Russulaceae 

 

 ลักษณะดอก หมวก ดอกขนาด	3-10	เซนตเิมตร	ดอกทรงคล้ายกระจกนนู								ตรง

กลางเป็นแอง่เลก็น้อย	 	 ริมขอบโค้งลงเลก็น้อย	 สีขาวคอ่นข้างเรียบ	 เม่ือแก่ดอกแผบ่านออก

คล้ายรูปกรวยตืน้	 ผิวแตกเป็นแผน่บางๆ	 สีขาว	 หรือน�า้ตาลออ่น	 กระจายตามรัศมีดอก

	ริมขอบมีร่องเป็นริว้ยาว	ขอบม้วนงอลงเลก็น้อย	และฉีกขาด  ครีบ สีขาว	หรือขาวนวล	เรียง

หา่งกนัเลก็น้อย  ก้าน  รูปทรงกระบอกไมส่ม�่าเสมอ	ผิวเรียบสีขาว สปอร์ ขนาด	5-8	x	5-8	

ไมโครเมตร	กลมหรือคอ่นข้างกลม	สีขาว	ผิวมีหนามเหน็ชดัเจน	และมีสนันนูสานกนัเป็น

ร่างแห		

กลุ่มเหด็  ไมคอร์ไรซา				ชนิดป่า เตง็รัง กนิได้
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เห็ดแดงน�า้หมาก
Russula emetica (Schaeff.) 

    วงศ์  Russulaceae

 

 ลักษณะดอก หมวก ขนาด	3-10	เซนติเมตร	เม่ือออ่นมีรูปทรงคล้ายกระทะคว�่า	

ริมขอบโค้งลง	ตรงกลางเว้าตืน้	ผิวเรียบ	สีแดงอมชมพ	ูเม่ือแก่ดอกจะยกตวัขึน้	ครีบ ตดิก้าน	

เรียงถ่ี	สีขาว ก้าน ขนาด	5-10	x	1-2	เซนติเมตร	สีขาว	รูปทรงกระบอกไมส่ม�่าเสมอ	ผิวเรียบ	

สปอร์ ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง	6.25-8.75	x	6.25-8.75	ไมโครเมตร	กลม	ใส	ผนงับาง	มี

หนามเลก็น้อย	มีสนันนูเป็นตาขา่ยรอบสปอร์	

 กนิได้ กลุ่มเหด็  ไมคอร์ไรซา				ชนิดป่า เตง็รัง-ไม้สน
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เห็ดตะไคลเขยีว
Russula virescens (Schaeff.) Fr.

    วงศ์  Russulaceae 

 

 ลักษณะดอก หมวก ขนาด	5-12	เซนติเมตร	สีเขียวหมน่อมน�า้ตาลออ่นหรืออม

เทา	ดอกออ่นรูปทรงกลม	เม่ือบานขอบโค้งงอลงแล้วยกขึน้	ตรงกลางเว้าตืน้	ผิวปริแตกเป็น

เกลด็สี่เหลี่ยมเหน็เนือ้ในสีขาว	ริมขอบแตกเป็นร่อง	ครีบ สีขาวหรือขาวนวล	เรียงถ่ี	ยดึตดิ

กบัก้าน	ก้าน ขนาด	3-5	x	2-3	เซนติเมตร	สีขาวหรือขาวนวล		ผิวเรียบโคนเรียวกวา่สว่นบน

เลก็น้อย	สปอร์ ขนาด	7.5	x	6.25-7.5	ไมโครเมตร	รูปกลมรี	สีขาว 

 กนิได้ กลุ่มเหด็  ไมคอร์ไรซา				ชนิดป่า เตง็รัง
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เห็ดแครง
Schizophyllum commune Fr.

    วงศ์  Schizophyllaceae

 

 ลักษณะดอก หมวก ขนาด	1-4	x	1-3	เซนตเิมตร	รูปพดั	แห้ง	มีขนสีขาวหรือขาวปน

เทาปกคลมุ	 ขอบงอลงเป็นลอนและมกัฉีกแยก	 เนือ้เหนียวขาวหมน่ ครีบ ครีบเรียงเป็นรัศมี

ออกไปจากฐานดอก	แยกเป็นแฉกตามยาวและม้วนงอลง	ครีบสีครีม ก้าน ก้านอยูด้่านข้างหรือ

เกือบไมมี่ก้าน สปอร์ ขนาด	 4-5	 x	 1.5-2	 ไมโครเมตร	 ทรงกระบอก	 ผิวเรียบ	 ผนงับาง 

 กนิได้ กลุ่มเหด็  ซาโปรไฟต์					ชนิดป่า เบญจพรรณ
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เห็ดหูหนูขาว
Tremella fuciformis Berk.

    วงศ์  Tremellaceae

 

 ลักษณะดอก หมวก ดอกขนาด	2-4	เซนติเมตร	ดอกเหด็คล้ายแผน่วุ้น	ผิวบาง	

สีขาว	โปร่งแสงเลก็น้อย	แผน่เหด็เป็นก่ิงก้านแขนงคล้ายเขากวางหรือปะการัง	สงู	4-7	

เซนตเิมตร	เม่ือแห้งจะแข็งเป็นก้อนเม่ือได้รับความชืน้จะสามารถคืนตวัได้เหมือนเดมิ	

สปอร์ ขนาด	7-9	x	6.5	ไมโครเมตร	รูปไข	่ผิวเรียบ	ใส	

 กนิได้ กลุ่มเหด็  ซาโปรไฟต์					ชนิดป่า เตง็รัง-ไม้สน

    วงศ์  Schizophyllaceae
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เห็ดโคน
Termitomyces globulus Heim & Goossens

  วงศ์  Tricholomataceae 

 

 ลักษณะดอก หมวก ขนาด	7-15	เซนติเมตร	เม่ือออ่นคอ่นข้างกลม	เม่ือบาน

คล้ายกระทะคว�่า		ปมนนูกลางหมวกไมเ่ดน่ชดัเหมือนเหด็โคนชนิดอ่ืนๆ	หมวกสีน�า้ตาล

หมน่อมเหลือง	มกัปริแตกเป็นทางรัศมีเข้าไปถงึกลางหมวก	ขอบบาง	งอเข้า	ครีบ สีขาว	

เรียงถ่ี	ไมต่ดิก้าน	ก้าน ขนาด	10-15	x	1.5-2.5	เซนติเมตร	สีขาว	เนือ้เหนียวและแข็ง	โคน

ก้านใต้ผิวดนิขยายใหญ่เลก็น้อย สปอร์	ขนาด	3.75-6.25	x	2.5-5	ไมโครเมตร	รูปไขก่ลบั

หรือรี	ผิวเรียบ	ผนงับาง	

 กนิได้ กลุ่มเหด็  ซมิไบโอซสิ					ชนิดป่า เตง็รัง
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เห็ดระโงกหิน
Amanita verna (Bull. Ex Fr.) Vitt.

    วงศ์  Pluteaceae

 

 ลักษณะดอก หมวก ขนาด	5-12	เซนตเิมตร	รูปคร่ึงวงกลมเม่ือบานกางออกเป็นรูป

กระทะคว�่า	ขอบไมมี่ริว้	สีขาวขุน่	ไมเ่รียบคล้ายหนามเลก็ๆ	ครีบ	สีขาว	ไมต่ดิก้าน	เรียงถ่ี	ก้าน 

ตนั	 ทรงกระบอก	 สีขาว	 ปลายบนเรียวเลก็	 โคนเป็นกระเปาะ	 ผิวไมเ่รียบ	 มีลกัษณะเป็นขยุ	

เปลือกหุ้มดอกออ่นรูปถ้วย	 สีขาว	 บาง	 แนบตดิกบัโคน สปอร์ ขนาด	 7.5-11.25	 x	 5-6.25	

ไมโครเมตร	รูปรี	เรียบ	ผนงับาง

 เหด็พษิ กลุ่มเหด็  ไมคอร์ไรซา				ชนิดป่า เตง็รัง-ไม้สน
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เห็ดกรวยเกลด็ทอง
Gomphus floccosus (Schweinitz) 

  วงศ์  Gomphaceae

 

 ลักษณะดอก ดอกขนาด	7-20	x	4-15	เซนติเมตร	รูปกรวยลกึเหมือนแตร	ขอบ

ยน่เป็นลอนและคลื่น	มีเกลด็หยาบแบนสีส้มถงึส้มอมแดง	ผิวด้านนอกเป็นรอยยน่สีครีมถงึ

เหลืองออ่นมีสนัเตีย้บางสนัเช่ือมเป็นตาขา่ย	เม่ือช�า้เปลี่ยนเป็นสีน�า้ตาล ก้าน เรียวลงท่ีโคน	

เรียบ	สีเหลืองออ่น	สปอร์ ขนาด 8.75-11.25	x	5	ไมโครเมตร	ใส	ผิวเรียบ

 เหด็พษิ กลุ่มเหด็  ซาโปรไฟต์					ชนิดป่า เตง็รัง-ไม้สน
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เห็ดผึง้จนัทร์เส้ียว
Xerocomus subtomentosus  (L. : Fr.) Que´l.

    วงศ์  Boletaceae 

 

 ลักษณะดอก หมวก ขนาด	4.5-7.7	เซนติเมตร	สีน�า้ตาลอมเหลืองหรือน�า้ตาล

อมเขียวมะกอก	เนือ้สีขาวถงึขาวอมเหลือง รู	เหลี่ยมใหญ่	ขนาด	0.5-2.5	x	0.5-0.9	

เซนตเิมตร	สีเหลืองมีร่องขวาง ก้าน ตนั	สว่นบนหนากวา่สว่นโคน	สปอร์ ขนาด	10-15	x	

6.25-7.5	ไมโครเมตร

 กนิไม่ได้ กลุ่มเหด็  ไมคอร์ไรซา				ชนิดป่า เตง็รัง
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กลุ่มเหด็  พาราไซต์				ชนิดป่า  เบญจพรรณ

Campanella junghuhnii (Mont.) Singer

  วงศ์  Marasmiaceae

 

 ลักษณะดอก รูปคร่ึงวงกลมหรือรูปเมด็ถัว่	ขนาด	2.0-2.5	เซนติเมตร	ผิวบนเรียบ	

สีขาวนวล	เนือ้เหด็สีขาว	ผิวด้านบนเป็นคลื่นโค้ง	เนือ้เหด็หยุน่คล้ายเจลลี่	ฉีกขาดงา่ย	ครีบ 

สีขาวหา่งเป็นสนันนู	ระหวา่งครีบมีสนันนูเช่ือมตอ่กนัคล้ายร่างแห ก้าน อยูท่ี่ด้านข้างหรือ

ไมมี่

 กนิไม่ได้
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เห็ดรังมิม้ 
Hexagonia apiaria (Pers) Fr.

    วงศ์  Polyporaceae

 

 ลักษณะดอก หมวก ขนาด	 6-10	 x	 3.5-6	 เซนตเิมตร	 หนา	 1-2.5	 เซนตเิมตร											

รูปคร่ึงวงกลม	 สีน�า้ตาลแดงหรือน�า้ตาลเข้ม	 แล้วเปลี่ยนเป็นน�า้ตาลด�า	 ผิวมีขนเป็นเส้น

หยาบ	ปลายแตกแขนงและตัง้ตรง	สีด�าหรือสีน�า้ตาลด�า	ยาวประมาณ	6	มิลลเิมตร รู รูขนาด

ใหญ่เหด็ชดัเจน	รูปหกเหลี่ยมสีน�า้ตาล	มี	3-4	รูตอ่เซนตเิมตร ไม่มีก้าน สปอร์ ขนาด	10-15	

×	4-6	ไมโครเมตร	ทรงกระบอก	ใส	ผิวเรียบ 

 กนิไม่ได้ กลุ่มเหด็  ซาโปรไฟต์					ชนิดป่า เตง็รัง-ไม้สน
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เห็ดรังแตน
Hexagonia tenuis (Cke.) Fr.

    วงศ์  Polyporaceae 

 

 ลักษณะดอก  ดอกเหด็ขนาด		4-10	x	3-6	เซนติเมตร	รูปคร่ึงวงกลม	รูปไต	รูป

พดั	ผิวมีรอยยน่เรียงเป็นรัศมี	ขอบบางและคม	เป็นคลื่น	มีแถบวงกลมสีน�า้ตาลเทา	

น�า้ตาลออ่น	น�า้ตาลอมเหลือง	และน�า้ตาลหมน่ปนด�า		เนือ้เหนียว	บาง	สีน�า้ตาลออ่นถงึ

น�า้ตาลแก่		รู		ยาวถงึ	2	มิลลเิมตร	สีน�า้ตาลเทา	จ�านวน	1-2	รูตอ่มิลลเิมตร	รูปเหลี่ยมหรือ

หกเหลี่ยม ไม่มีก้าน 

 กนิไม่ได้ กลุ่มเหด็  ซาโปรไฟต์				ชนิดป่า เตง็รัง
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เห็ดกรวยทองตะกู
Microporus xanthopus (Fr.) Ktz.

    วงศ์  Polyporaceae 

 ลักษณะดอก หมวก ดอกขนาด	3.5-10	เซนติเมตร	รูปกรวยปากกว้าง	บาง	มีริว้

เรียงเป็นรัศมี	ยน่เลก็น้อย	เป็นมนัวาว	เป็นแถบวงกลมของสีน�า้ตาลอมเหลือง	น�า้ตาลแดง

ไปถงึน�า้ตาลเข้ม		รู ใต้หมวกจ�านวน	5-8	รูตอ่มิลลเิมตร ก้าน ขนาด	1.5-4.5	x	0.3-0.4	

เซนตเิมตร	โดยปกตก้ิานอยูก่ึง่กลางหมวก	รูปทรงกระบอก	เนือ้แข็ง	ผิวเรียบ	โคนแผอ่อก

เป็นวงกลมเลก็ๆ	เนือ้เหนียว สปอร์ ขนาด		5.5-7		x		2-2.5	ไมโครเมตร		ทรงรียาว		ใส		ผิว

เรียบ	ผนงับาง

 กนิไม่ได้ กลุ่มเหด็  ซาโปรไฟต์					ชนิดป่า ดิบแล้ง
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เห็ดขอนแดง
Pycnoporus sanguineus (Fr.) Murr.

    วงศ์  Polyporaceae

 

 ลักษณะดอก หมวก ขนาด	5-7	×	1-4	เซนตเิมตร	ดอกรูปพดัหรือรูปไต	ผิวด้านบนสี

แดงอมส้มหรือมีแถบสีแดงสลบัสีเหลือง	แผแ่บน	เรียบหรือมีรอยยน่	ผิวเป็นมนัวาวเลก็น้อย					

รู ขนาดเลก็สีแดงอมส้ม	มี	5-7	รูตอ่มิลลเิมตร สปอร์ ขนาด	3-5.5	×	2-2.5	ไมโครเมตร	

ทรงกระบอก	ใส

 กนิไม่ได้ กลุ่มเหด็  ซาโปรไฟต์					ชนิดป่า เตง็รัง-ไม้สน
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เห็ดกระด้างรูน�า้ตาลอ่อนอมเหลอืง
Trametes cingulata Berk.

    วงศ์  Polyporaceae

 

 ลักษณะดอก ดอกกว้าง	6.5-8	เซนติเมตร	หนา	1-3	มิลลเิมตร	รูปคร่ึงวงกลมถงึ

รูปพดั	ผิวด้านบนหมวกเป็นสีขาวหรือขาวหมน่	มกัมีแถบวงกลมและร่องหยกั รู รูกลม	

จ�านวน	4-6		รูตอ่มิลลเิมตร	น�า้ตาลออ่นอมเหลือง  สปอร์ ขนาด			5-6	×	3-4	ไมโครเมตร	

ทรงรี	กว้าง	ไมมี่สี	ผิวเรียบ

 กนิไม่ได้ กลุ่มเหด็  ซาโปรไฟต์				ชนิดป่า เตง็รัง
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เห็ดก้อนฝุ่นเหลอืงทอง
Scleroderma sinnamariense Mont.

 วงศ์  Sclerodermataceae

 

 ลักษณะดอก ดอกเหด็ขนาด	1.5-5	x	2-4	เซนติเมตร	รูปร่างคอ่นข้างกลม	สีเหลือง

ทองถงึสีเหลืองอมส้ม	มีรอยเว้า	ท�าให้เหน็เป็นพ	ูผนงัหนาประมาณ	0.3-0.5	เซนติเมตร	ผนงั

โดยรอบมีจดุหรือตุม่นนูสีน�า้ตาล	แตกเม่ือแก่	ผิวด้านบนแตกออก	2-3	แฉก	ไมเ่ป็นระเบียบ	

ภายในบรรจสุปอร์สีด�าอมเทา ไม่มีก้าน โคนมีลกัษณะคล้ายรากสีเหลือง		

สปอร์ ขนาด	8.75	x	7.5	ไมโครเมตร	รูปร่างกลม	สีขุน่เทา	ผิวมีหนาม 

 กนิไม่ได้ กลุ่มเหด็  ซาโปรไฟต์				ชนิดป่า เตง็รัง
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    วงศ์  Xylariaceae

Daldinia  eschscholzii (Ehrenb.) Rehm.   

 ลักษณะ เป็นก้อนคอ่นข้างกลม	 นนูขึน้บนผิวไม้และเปลือกไม้	 เนือ้แข็ง	 สีน�า้ตาล

มว่งเม่ือแก่เป็นสีมว่งด�าหรือน�า้ตาลด�า	 ผิวเรียบ	 ขนาดสงู	 1-4	 เซนตเิมตร	 เส้นผา่ศนูย์กลาง	

0.5-5	 เซนตเิมตร	 เนือ้ในเป็นวงแหวนเรียงซ้อนกนั	 ท�าปฏิกิริยากบั	 KOH	 10%	 ให้สีมว่ง

 สปอร์ ขนาด	11.3-13.8		x		5-6.3	ไมโครเมตร	รูปร่างคล้ายตวั	D	สีน�า้ตาล	ผิวไมเ่รียบ 

germ slits (ชอ่งท่ีสปอร์งอก)	เป็นเส้นตรงยาวเตม็สปอร์

เห็ดดนัหมม่ีวงด�า

 กนิไม่ได้
กลุ่มเหด็  ซาโปรไฟต์		ชนิดป่า เบญจพรรณ	

เตง็รัง	เตง็รัง-ไม้สน	และดบิแล้ง
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Hypoxylon  haematostroma Mont. 

    วงศ์  Xylariaceae

 

 ลักษณะ เป็นแผน่หรือก้อนคอ่นข้างกลม	นนูขึน้มาบนผิวไม้และเปลือกไม้	เนือ้คอ่น

ข้างแข็ง	ขนาดไมแ่นน่อน	หนา	3-5	มิลลเิมตร	ผิวหน้าไมเ่รียบ	สีส้มแดง	ท�าปฏิกิริยากบั	KOH	

10%	ให้สีส้มหรือสีส้มแดง สปอร์ ขนาด	12.5-13.8	X	6.3-7.5	ไมโครเมตร	รูปร่างคล้ายตวั	D	

สีน�า้ตาลถงึน�า้ตาลเข้ม	ผิวไมเ่รียบ germ slits (ชอ่งท่ีสปอร์งอก)	เป็นเส้นตรงยาวเตม็สปอร์

 กนิไม่ได้ กลุ่มเหด็  ซาโปรไฟต์					ชนิดป่า ดิบแล้ง
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    วงศ์  Xylariaceae

Hypoxylon  monticulosum Mont.

 ลักษณะ เป็นแผน่	 นนูขึน้มาบนผิวไม้และเปลือกไม้	 	 เนือ้คอ่นข้างแข็ง	 ขนาดไม่

แนน่อน	หนา	0.5-1	 มิลลเิมตร	สีน�า้ตาลมว่ง	 เม่ือแก่สีด�า	 ผิวหน้าคอ่นข้างเรียบ	 ไมมี่สีเม่ือท�า

ปฏิกิริยากบั	KOH	10%	 สปอร์ ขนาด	6.9-8.8	X	3.8-4.4	ไมโครเมตร	รูปร่างยาวรี	สีน�า้ตาล	

ผิวไมเ่รียบ	germ slits	(ชอ่งท่ีสปอร์งอก)	เป็นรูปตวั	S

 กนิไม่ได้ กลุ่มเหด็  ซาโปรไฟต์					ชนิดป่า ดิบแล้ง
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Hypoxylon  nitens Y.-M. Ju & J.D. Rogers.

    วงศ์  Xylariaceae

 ลักษณะ เป็นแผน่หรือก้อนคอ่นข้างกลม	นนูขึน้มาบนผิวไม้และเปลือกไม้	คล้ายไม้

ไหม้ไฟ		เนือ้คอ่นข้างแข็ง	ขนาดไมแ่นน่อน	หนา	0.8-3	มิลลเิมตร	สีน�า้ตาลด�าอมมว่ง										

เม่ือแก่มีสีด�ามนั	ผิวหน้าไมเ่รียบ	มีลกัษณะบุม๋ลงคล้ายจาน	ขนาดจานเส้นผา่ศนูย์กลาง				

0.3-0.5	มิลลเิมตร	ท�าปฏิกิริยากบั	KOH	10%	ให้สีเขียวมะกอก   สปอร์ ขนาด	8.8-10	X	

3.8-4.4	ไมโครเมตร	ยาวรีหวัท้ายมน	สีน�า้ตาล	ผิวเรียบ germ slits (ชอ่งท่ีสปอร์งอก)	เป็นเส้น

ตรงยาวเตม็สปอร์

 กนิไม่ได้ กลุ่มเหด็  ซาโปรไฟต์					ชนิดป่า ดิบแล้ง
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