
ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา

INSECT

247

กลุ่มแมลงหายากและใกล้สูญพันธ์ุ 1 ชนดิ

ด้วงคีมยีราฟ

แมลงคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535
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ผีเสื้อถุงทองธรรมดา

แมลงคุ้มครองในบัญชีที่ 2 แห่งอนสุัญญาว่าด้วย 
การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนดิสัตว์ป่าและพืชป่าที่ ใกล้สูญพันธ์ุ 

(CITES)

กลุ่มแมลงคุ้มครองและห้ามน�าเข้าห้ามส่งออก 1 ชนดิ
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กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

1 แมลงภู่ Xylocopa rufescens Smith Anthophoridae

2 ผึ้งโพรง Apis cerana F. Apidae

3 ผึ้งหลวง Apis dorsata Fabricius Apidae

4 ผึ้งมิ้ม Apis florea Fabracius Apidae

5 ผีเสื้อลายเสือ Creatonotos transiens (Walker) Arctiidae

6 ผีเสื้อลายเสือ Nyctemera adversata Schaller Arctiidae

7 ผีเสื้อลายเสือ Tatargina picta (Walker) Arctiidae

8 ผีเสื้อหนอนคืบ Cusiala boarmoides Moore Geometridae

9 ผีเสื้อหนอนคืบชะอม Godonela nora (Walker) Geometridae

10 ผีเสื้อหนอนคืบ Ornithospila lineata Moore Geometridae

11 ผีเสื้อหนอนคืบ Semiothica eloenora Geometridae

12 ผีเสื้อแต้มขาวธรรมดา Iton semamora (Moore) Hesperiidae

13 ผีเสื้อลายด่างตาลแดง Pseudocoladenia dan (F.) Hesperiidae

14 ผีเสื้อจิ๋วดงอินเดีย Scobura cephala (Hewitson) Hesperiidae

15 ผีเสื้อป้ายขาวตรง Tagiades parra Frushstorfer Hesperiidae

16 ผีเสื้อหนอนชักใย Micropacha krocha Zolotuhin Lasiocampidae

17 ผีเสื้อหนอนหอย	บุ้งร่าน Miresa albipuncta Herrich-Schaffer Limacodidae

18 ผีเสื้อหนอนร่าน Parasa lepida Cramer Limacodidae

รายชื่อความหลากหลายของแมลง
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19 ผีเสื้อหนอนหอย	บุ้งร่าน Phocoderma velutinum Kollar Limacodidae

20 ผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา Castalius rosimon rosimon	(F.) Lycaenidae

21 ผีเสื้อหมากรุกมลายู Curetis santana	(Moore) Lycaenidae

22 ผีเสื้อหนอนพุทราแถบฟ้า Discolampa ethion (Westwood) Lycaenidae

23 ผีเสื้อพุ่มไม้ธรรมดา Hypolycaena erylus (Godart) Lycaenidae

24 ผีเสื้อฟ้าวาวสีต่างฤดู Jamides celeno (Cramer) Lycaenidae

25 ผีเสื้อแสดหางยาว Loxura atymnus (Stoll) Lycaenidae

26 ผีเสื้อหางริ้วขาวใหญ่ Neomyrina nivea hiemalis (Godm.) Lycaenidae

27 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Asota caricae F. Noctuidae

28 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Bamra mundata Walker Noctuidae

29 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Chalciope mygdon Cramer Noctuidae

30 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Daddala quadrisignata Walker Noctuidae

31 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Dierna strigata (Moor) Noctuidae

32 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Entomogramma fautrix Guenee Noctuidae

33 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Ercheia cyllaria (Cramer) Noctuidae

34 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Erebus caprimulgus (F.) Noctuidae

35 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Erebus macrops (L.) Noctuidae

36 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Hamodes lutea	(Walker) Noctuidae

37 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Hamodes propitia (Boisduval) Noctuidae

38 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Mocris undata (F.) Noctuidae

39 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Neochera dominia Cramer Noctuidae

40 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Oxyodes scrobiculata (F.) Noctuidae

41 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Pandesma anysa Guenee Noctuidae

42 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Parallelia stuposa	(F.) Noctuidae

43 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Peridrome orbicularis Walker Noctuidae
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44 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Peridrome subfascia Walker Noctuidae

45 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Rema costimacula (Guenée) Noctuidae

46 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Spirama helicina (Hubner) Noctuidae

47 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Spirama retorta (Clerk) Noctuidae

48 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Tiruvaca subcostalis Walker Noctuidae

49 ผีเสื้อปีกปม	หนอนมังกร Phalera torpida Walker Noctuidae

50 ผีเสื้อหนอนมังกรล�าไย Tarsolepis elephantorum Banziger Noctuidae

51 ผีเสื้อหนอนหนาม

กะทกรก

Acraea violae (F.) Nymphalidae

52 ผีเสื้อหนอนละหุ่งลายหยัก Ariadne ariadne pallidior 

(Fruhstorfer)

Nymphalidae

53 ผีเสื้อจ่าเมียสีส้ม Athyma nefte (Cramer) Nymphalidae

54 ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา Cethosia cyane euanthe Fruhstorfer Nymphalidae

55 ผีเสื้อลายขี้เมี่ยง Cupha erymanthis erymanthis 

(Drury)

Nymphalidae

56 ผีเสื้อเคาท์เทา Cynitia lepidea (Butler) Nymphalidae

57 ผีเสื้อไผ่ลายธรรมดา Discophora sondaica Boisduval Nymphalidae

58 ผีเสื้อหนอนมะพร้าวลาย

จุด

Elymnias malelas  malelas 

(Hewitson)

Nymphalidae

59 ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ Euploea core godartii Lucas Nymphalidae

60 ผีเสื้อจรกาเมียเลียน Euploea mulciber mulciber (Cramer) Nymphalidae

61 ผีเสื้อบารอนมาลายู Euthalia monina (F.) Nymphalidae

62 ผีเสื้อปีกไข่ใหญ่ Hypolimnas bolina bolina (L.) Nymphalidae

63 ผีเสื้อแพนซีเหลือง Junonia hierta hierta (F.) Nymphalidae

64 ผีเสื้อแพนซีสีตาล Junonia lemonias lemonias (L.) Nymphalidae

65 ผีเสื้อแพนซีมยุรา	 Junonia almana (Linnaeus) Nymphalidae
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66 ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย Kallima inachus (Doyere) Nymphalidae

67 ผีเสื้อเลอะเทอะป่าไผ่ Lethe europa niladana Fruhstorfer Nymphalidae

68 ผีเสื้อเลอะเทอะแดงแถบ

เพศ

Lethe minerva (F.) Nymphalidae

69 ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา Lexias pardalis jadeitina

(Frushtorfer)

Nymphalidae

70 ผีเสื้อสายัณห์สีตาล

ธรรมดา

Melanitis leda leda (L.) Nymphalidae

71 ผีเสื้อตาลพุ่มเหลือบม่วง Mycalesis francisca Stoll Nymphalidae

72 ผีเสื้อตาลพุ่มคั่นกลาง Mycalesis intermedia (Moore) Nymphalidae

73 ผีเสื้อกะลาสีลายจุด Neptis magadha C.	&	R.	Felder Nymphalidae

74 ผีเสื้อนิโกร Orsotriaena medus medus (F.) Nymphalidae

75 ผีเสื้อกะลาสีแดงแถบกว้าง Pantoporia sandaka	(Butler) Nymphalidae

76 ผีเสื้อลายเสือขีดยาว Parantica aglea melanoides Moor Nymphalidae

77 ผีเสื้อเสือดาวน้อย Phalanta alcippe (Stoll) Nymphalidae

78 ผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา Polyura athamas athamas	(Drury) Nymphalidae

79 ผีเสื้อลายตลกธรรมดา Symbrenthia lilaea luciana 

Fruhstorfer

Nymphalidae

80 ผีเสื้อไวส์เคาท์ขอบฟ้า Tanaecia julii (Lesson) Nymphalidae

81 ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้า

ธรรมดา

Ypthima baldus (F.) Nymphalidae

82 ผีเสื้อหนอนจ�าปีจุดแยก Graphium doson evemonides 

(Honrath)

Papilionidae

83 ผีเสื้อหางดาบลายจุด Graphium nomius swinhoei (Moore) Papilionidae

84 ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู Pachliopta aristolochiae (F.) Papilionidae

85 ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา Papilio clytia clytia (L.) Papilionidae

86 ผีเสื้อหนอนมะนาว	 Papilio demoleus malayanus Wallace Papilionidae
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87 ผีเสื้อหางติ่งเฮเลน Papilio helenus	L. Papilionidae

88 ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง Papilio memnon agenor Linnaeus Papilionidae

89 ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา Papilio polytes romulus Cramer Papilionidae

90 ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นด�า Appias olferna olferna Swinhoe Pieridae

91 ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona pomona (F.) Pieridae

92 ผีเสื้อหนอนคูนลายกระ Catopsilia pyranthe pyranthe (L.) Pieridae

93 ผีเสื้อหนอนกาฝากจุดแดง Delias descombesi descombesi 

(Boisduval)

Pieridae

94 ผีเสื้อเณรสามจุด Eurema blanda	(Boisduval) Pieridae

95 ผีเสื้อเณรธรรมดา Eurema hecabe hecabe (L.) Pieridae

96 ผีเสื้อเณรสีจางไทย Eurema novapallida Yata Pieridae

97 ผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก Ixias pyrene verna H.	Druce Pieridae

98 ผีเสื้อขาวแคระ Leptosia nina (F.) Pieridae

99 ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมดา Pareronia anais anais	(Lesson) Pieridae

100 แมลงวันดอกไม้ Ischiodon seutellare F. Syrphidae

101 เหลือบ Tabanus fulvilinearis Philip Tabanidae

102 ผีเสื้อหนอนมะไฟ

ลายเลียน

Cyclosia papilionaris Drury Zygaenidae

103 ผีเสื้อรมควัน Gynautocera papilionaria Guerin Zygaenidae
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 กลุ่มแมลงที่เป็นอาหาร
ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

1 หนอนรถด่วน Omphisa fuscidentalis (Hampson) Crambidae

2 มดแดง	 Oecophylla smaragdina F. Formicidae

3 แมลงกระชอน Gryllotalpa africana Beauvois Gryllotalpidae

4 แมลงนูน Apogonia expeditionis Ritsema Scarabaeidae

5 ตั๊กแตนพุงพลุ้ย Mecopoda elongata (Linnaeus) Tettigoniidae
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1 มวนถั่วฝักยาว Riptortus pedestris F. Alydidae

2 ด้วงเต่ากินใบ Lycaria westermanni Stal Calopterygidae

3 ด้วงกินใบ Monolepta nigripes Baly Calopterygidae

4 ด้วงเต่ากินใบ Oides bipunctata F. Calopterygidae

5 ผีเสื้อหนอนเจาะสัก Xyleutes ceramica Walker Cossidae

6 ผีเสื้อหนอนเจาะล�าต้น Dausara amethysta (Butter) Crambidae

7 ผีเสื้อหนอนเจาะล�าต้น Haritalodes derogata F. Crambidae

8 ด้วงก้นตัด Schistoceros anobioides 

Waterhouse

Bostrichidae

9 แมลงทับขาเขียว Sternocera aequisignata 

E.	Saunders

Bostrichidae

10 แมลงทับขาแดง Sternocera ruficornis E.	Saunders Bostrichidae

11 ด้วงหนวดยาวเงาหลังย่น Aeolesthes aurifaber (White) Cerambycidae

12 ด้วงหนวดปมจุดด�าเหลือง Aristobia approxmator (Thomson) Cerambycidae

13 ด้วงหนวดยาว Cacia cretifera luteofasciata (Pic) Cerambycidae

14 ด้วงหนวดยาวอ้อย Dorysthenes buqueti (Guerin) Cerambycidae

15 ด้วงหนวดยาว Epipedocera laticollis Gahan Cerambycidae

16 ด้วงหนวดยาว Epipedocera subatra 

Gressitt & Rondon

Cerambycidae

17 ด้วงหนวดยาว Eutaenia albomaculata Breuning Cerambycidae

18 ด้วงหนวดยาวหลังขนแถบ Moechotypa suffusa (Pascoe) Cerambycidae

 กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่าไม้
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19 ด้วงหนวดยาว Niphona malaccensis Breuning Cerambycidae

20 ด้วงหนวดยาวจุดสยาม Olenecamptus siamensis Breuning Cerambycidae

21 ด้วงหนวดยาวเกาะคู่ Paraleprodera inidiosa (Pascoe) Cerambycidae

22 ด้วงหนวดยาว Stibara humeralis Thompson Cerambycidae

23 เพลี้ยกระโดดด�า Callitetrix versicolor F. Cercopidae

24 ด้วงเสือ Calochroa bramani (Dokhtouroff) Cicindellidae

25 ด้วงเสือเหลืองจุดไหล่เชื่อม Calochroa shozoi Naviaux	&	Sawada Cicindellidae

26 ด้วงเต่าลายสมอ Coccinella transversalis F. Coccinellidae

27 ด้วงเสือเล็กลายพลุเหลือง Lophyra striolata striolata (Illiger) Cicindellidae

28 มวนถั่วแระ Clavigralla gibbosa Spinola Coreidae

29 มวนนักกล้าม Petillia calcar Dall. Coreidae

30 ด้วงม้วนใบมะม่วง Apoderus notatus (F.) Curculionidae

31 แมลงค่อมทอง Hypomeces squamosus F. Curculionidae

32 มวนจู้จี้ Adrisa magna Unler Cydnidae

33 ด้วงดีด Oxynopterus audouini Cand Elateridae

34 จักจั่นงวง Pyrops candelaria (Linnaeus) Fulgoridae

35 ครั่ง Laccifer lacca (Kerr) Kerridae

36 ด้วงคีมสองแถบ Prosopocoilus inquinatus 

Westwood

Lucanidae

37 ด้วงน�้ามัน Epicauta hirticornis H.	Rutenbers Meloidae

38 ผีเสื้อหนอนเจาะล�าต้น Arthroschista hilaralis (Walker) Pyralidae

39 ผีเสื้อหนอนเจาะล�าต้น Pygospila tyres Cramer Pyralidae

40 มวนแดง Antilochus coquebertii (F.) Pyrrhocoridae

41 มวนแดงนุ่น Odontopus nigricornis Stal Pyrrhocoridae

42 เพลี้ย Ricania speculum Walker Ricanidae
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43 ผีเสื้อจรวด Clanis bilineata (Walker) Sphingidae

44 ผีเสื้อจรวด Marumba decoratus	(Moore) Sphingidae

45 ผีเสื้อจรวด Parum colligata Walker Sphingidae

46 ผีเสื้อจรวด Sataspes tagalica Boisduval Sphingidae

47 ด้วงหลินจือ Platydema waterhousei Gelbien Tenebrionidae

48 มวนแดงห�้า Antilochus nigripes Brum. Pyrrhocoridae

49 มวนแดงฝ้าย Dysdercus cingulatus F. Pyrrhocoridae
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1 แมลงสาบป่า Pycnoscelus indicus (F.) Blaberidae

2 แมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala (Fabricius) Calliphoridae

3 มด Camponotus leonardi Emeri Formicidae

4 มด Camponotus rufoglaucus (Jerdan) Formicidae

5 มด Cataulacus granulatus Latreille Formicidae

6 มด Diacamma vagans Smith Formicidae

7 มด Dolichoderus tuberifera (Emery) Formicidae

8 เสี้ยนดิน Dorylus orientalis Westwood Formicidae

9 มด Odontoponera denticulata Smith Formicidae

10 มด Pachycondyla rufipes Jerdan Formicidae

11 มด Pheidole nodifera-group Formicidae

12 มด Pheidologeton diversus (Jerdan) Formicidae

13 มดหนามกระทิงด�า Polyrhachis armata Le Guillou Formicidae

14 มด Polyrhachis hippomanes Smith Formicidae

15 มดหนามหีบทองแหลม Polyrhachis illaudata Walker Formicidae

16 ด้วงแรด Trichogomphus martabani 

Guérin-Méneville

Scarabaeidae

17 ปลวก Coptotermes gestroi Wasmann Termitidae

18 ปลวกท้องเหลือง Globitermes sulphureus Haviland Termitidae

19 ปลวก Havilanditermes proatripennis 

Ahmad

Termitidae

 กลุ่มแมลงเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
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20 ปลวก Hospitalitermes ataramensis 

Prashad & Sen-Sarma

Termitidae

21 ปลวก Hypotermes makhamensis Ahmad Termitidae

22 ปลวก Microcerotermes crassus Snyder Termitidae

23 ปลวก Odontotermes feae (Wasmann) Termitidae

24 ปลวก Odontotermes proformosanus 

Ahmad

Termitidae
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1 แมลงปอเข็มน�้าตกปีกเขียว Neurobasis chinensis (L.) Calopterygidae

2 แมลงด�าหนามข้าว Dicladispa armigera (Olivier) Calopterygidae

3 ด้วงเต่ากินใบ Aulacophora lewisii Baly Chrysomelidae

4 แมลงปอเข็มน�้าตกสีพายัพ Euphaea pahyapi Hämäläinen Euphaeidae

5 มดน�้าผึ้ง Anoplolepis gracilipes F. Smith Formicidae

6 มดตะนอย Dolichoderus thoracicus Smith Formicidae

7 มดตะนอย Tetraponera attenuata Smith Formicidae

8 มดตะนอย Tetraponera nigra (Jerdan) Formicidae

9 มดตะนอยอกส้ม Tetraponera rufonigra Jerdan Formicidae

10 แตนเบียน Leucospis petiolata F. Leucospidae

11 แมลงปอบ้านสองสีเขียวฟ้า Diplacodes trivialis (Rambur) Libellulidae

12 แมลงปอบ้านสีหม่น

ทองแดง

Orthetrum pruinosum neglectum 

Rambur

Libellulidae

13 แมลงปอบ้านเสือวงลาย Orthetrum testaceum (Burmeister) Libellulidae

14 แมลงปอบ้านเสือ

สามเหลี่ยม

Orthetrum triangulare (Selys) Libellulidae

15 แมลงปอบ้านไร่ปีกทอง Rhyothemis phyllis (Sulzer) Libellulidae

16 มวนเพชฌฆาตคาดเหลือง Sycanus croceovittatus Dohrn Reduviidae

17 มวนเพชฌฆาต Vilius macrops Walker Reduviidae

18 ต่อหมาร่า Chalybion bengalense Dahlbum Sphecidae

19 ด้วงก้นกระดก Paederus fuscipes Curtis Staphylinidae

 กลุ่มแมลงตัวห�้า ตัวเบียน
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 กลุ่มแมลงหายากและใกล้สูญพันธ์ุ
ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

1 ด้วงคีมยีราฟ Prosopocoilus giraffa Olivier Lucanidae

ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

1 ผีเสื้อถุงทองธรรมดา Troides aeacus aeacus	(C.	&	R.	Felder) Papilionidae

 กลุ่มแมลงคุ้มครองและห้ามน�าเข้าห้ามส่งออก

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

20 แตนกระดาษ Delta arcuata	(F.) Vespidae

21 ต่อกระดาษ Polistes stigma F. Vespidae
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(Order	lepidoptera:	lepido	=	scale,	pteron	=	wing)

 ผีเสื้อ ความงดงามของผีเสื้อนั้นมีมากมาย	พบได้ตลอดทั้งปี

ทุกฤดูกาล	แต่หมุนเวียนเปลี่ยนชนิดไปตามแหล่งพืชอาหาร	ในช่วง

ที่พบมากคือช่วงผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝนระหว่างมิถุนายนถึงสิงหาคม	

ผีเสื้อแบ่งออกเป็น	2	กลุ่มใหญ่ๆ	คือ	ผีเสื้อกลางวัน	(butterflies) 

และผีเสื้อกลางคืน	(moths)	หรือที่เราเรียกว่า	มอธ	ผีเสื้อกลางวัน

มีแค่	10%	ของผีเสื้อทั้งหมด	แต่ด้วยสีสันของปีกอันสวยงามสะดุดตา

และพบเห็นได้ง่ายในเวลากลางวันจึงเป็นที่รู้จักมากกว่าผีเสื้อกลางคืน	

ที่มีมากถึง	90%	ของผีเสื้อทั้งหมด	

 Order Lepidoptera
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 ผีเสื้อ สามารถขยายพันธุ์และเพิ่มจ�านวนได้มากหรือน้อย

ขึ้นอยู่กับชนิด	ในการเจริญเติบโตมีการลอกคราบและการเปลี่ยนแปลง

รูปร่างในแต่ละช่วงวัยที่แตกต่าง	มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์	

(complete	metamorphosis)	คือมี	ระยะไข่	ระยะตัวหนอน	ระยะ-

ดักแด้	และระยะตัวเต็มวัย

วงจรชวีติผเีสือ้หางตุม้จดุชมพู
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ผีเสื้อกลางวัน
      (Butterflies)

	 ผีเสื้อกลางวันจะออกหากินในเวลากลางวันและเวลาพลบค�่า

ลักษณะที่แตกต่างจากผีเสื้อกลางคืน	คือ	หนวดจะมีลักษณะคล้าย

กระบอง	(ปลายหนวดพองโตออกคล้ายกระบอง)	บางพวกมีปลาย

หนวดโค้งงอเป็นตะขอ	เวลาเกาะจะชูหนวดขึ้นเป็นรูปตัววี	(V)	

จะมีเกล็ด	(scale)	ปกคลุมเนื้อปีกที่บางใสและเกล็ดนี้จะมีสีสัน 

ต่างๆ	กัน	ล�าตัว	ปีก	และขาปกคลุมด้วยเกล็ดขนาดเล็กมากคล้ายฝุ่น	

ปากเป็นงวงยาวม้วนเข้าอยู่ใต้หัวได้	ปากเป็นชนิดดูดกิน	(siphoning	

type)	บางชนิดไม่มีปาก	และไม่กินอาหารเมื่อเจริญวัยเต็มที่แล้ว
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Family Lycaenidae

 วงศ์ผีเสื้อสีน�้าเงิน	เป็นผีเสื้อขนาดเล็ก	บอบบาง	สีสด	

น�้าเงินทองแดง	น�้าตาลแก่หรือส้ม	ตัวผู้กับตัวเมียอาจมีสีต่างกัน	

หนวดมักจะมีวงสีขาว	และมีเกล็ดขาวล้อมรอบขอบตา	บางตัว

มีหางยื่นยาวออกไป	เส้นปีกเรเดียส	(R)	ของปีกหน้าแตกเป็น	3-4	

แขนง	ตัวหนอนค่อนข้างแบนมีลักษณะคล้ายหอย	ล�าตัวสั้นและ

กว้าง	ขาจริงและขาเทียมเล็ก	ส่วนหัวหดเข้าไปในล�าตัวได้

	 ผีเสื้อวงศ์นี้	2-3	ชนิด	มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ	ได้แก่	

พวกตัวหนอนกินพืชตระกูลถั่ว	เจาะผลทับทิม	มะปราง	ชมพู่	หว้า	

มะม่วง	และล�าไย	เป็นต้น	แต่มีบางชนิดให้ประโยชน์โดยเป็นตัวห�้า

กัดกินเพลี้ยอ่อนและกินครั่ง	
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

 ด้านหน้าประดับด้วยแถบสีขาวขนาดใหญ่

พาดกลางปีกคู่บนและปีกคู่ล่าง	ด้านข้างของแถบ

สีขาวประกบด้วยแถบสีน�้าเงินม่วงวาว	ขอบปีกมีสีด�า	

ด้านท้องปกคลุมด้วยเกล็ดสีขาว	ประดับด้วยจุดสีเทา

กระจายบริเวณขอบปีก	และแถบสีเทาใกล้กับล�าตัว

ข้างละ	4	แถบ

 แหล่งที่พบ ปีกกว้าง 25 มม.Discolampa ethion (Westwood)

ผีเสื้อหนอนพุทราแถบฟ้า The Banded Blue Pierrot

 ด้านท้อง

 ด้านหน้า

พบในป่าทึบ

	พบในที่โล่งแจ้ง
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 ด้านหน้า

  ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ผีเสื้อพุ่มไม้ธรรมดา

 ด้านหน้าปกคลุมด้วยเกล็ดสีน�้าเงินอมม่วง	

มันวาว	ขอบปีกปกคลุมด้วยเกล็ดสีด�า	กลางปีกคู่บน

ประดับด้วยแต้มกลมสีด�า	ด้านท้องขอบปีกคู่บนและปีกคู่

ล่างปกคลุมด้วยเกล็ดสีเทาประดับด้วยแถบขวางสีน�้าตาล

มุมด้านล่างของปีกคู่ล่างประดับด้วยจุดสีส้ม	ขอบปีกมีริ้ว

ขนาดเล็ก	2	ริ้ว	

 Hypolycaena erylus (Godart)

 The Common Tit      

 แหล่งที่พบ ปีกกว้าง 25 มม.

ผีเสื้อพุ่มไม้ธรรมดา

 ด้านท้อง
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 แหล่งที่พบ ปีกกว้าง 30 มม.

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

 ด้านหน้าเนื้อปีกสีส้ม	ปลายปีกหลังยื่นยาว

คล้ายหาง	มุมปลายปีกประดับด้วยสีขาว	ขอบปีกคู่บน

สีด�า	ด้านท้องสีส้มอมเหลือง	มุมด้านล่างของปีกคู่ล่าง

ยื่นยาวออกเป็นติ่ง	ติ่งประดับด้วยจุดสีด�าข้างละ	1	จุด	

ในเพศผู้	ด้านท้องมีสีเหลืองลวดลายสีน�้าตาลจางๆ 

และสีจะเข้มขึ้นในเพศเมีย

Loxura atymnus (Stoll)

ผีเสื้อแสดหางยาว The Yamfly

 ด้านหน้า

 ด้านท้อง
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Family Nymphalidae

 วงศ์ผีเสื้อวงศ์ขาหน้าพู่	เป็นผีเสื้อขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

มีอยู่ไม่กี่ชนิดที่มีขนาดเล็ก	มีลักษณะพิเศษคือขาคู่หน้าเล็กมาก	

เล็กกว่าคู่อื่นๆ	ไม่ใช้ในการเดินหรือเกาะใช้แต่ขาคู่กลางหรือหลัง	

เวลาเกาะจะพับขาคู่หน้าไว้กับอก	เส้นเรเดียส	(R)	แบ่งเป็น	5	แขนง

ในปีกคู่หน้า	ดิสคอลเซลล์อาจจะเปิดหรือปิดโดยมีเส้นบางๆ	เส้นปีก

อานัลเวนที่	3	ในปีกคู่หน้าไม่มี	หนวดปกคลุมด้วยเกล็ด	ดักแด้มักจะ

ห้อยหัวลง	

	 เป็นแมลงที่ไม่ค่อยส�าคัญนัก	ถึงแม้ว่าบางชนิดจะกินข้าว	

กล้วย	ละหุ่ง	มะม่วง	และไม้ดอกต่างๆ	แต่ไม่มากมายจนก่อให้เกิด

ความเสียหายขึ้นได้
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

 ด้านหน้าปกคลุมด้วยเกล็ดปีกสีส้ม	ประดับ

ด้วยจุดแต้มสีด�า	ขอบปีกด้านนอกของปีกคู่ล่างมีแถบ

สีด�าประดับด้วยจุดสีเหลืองตลอดแนว	ส่วนหัวและ

อกปกคลุมด้วยเกล็ดสีด�า	ประดับด้วยจุดสีเหลือง 

ด้านท้องปกคลุมด้วยเกล็ดสีส้มอมเหลือง	ประดับด้วย

แต้มสีด�า	ขอบปีกคู่ล่างด้านติดกับล�าตัวและด้านนอก

มีแถบสีด�าประดับด้วยจุดแต้มสีครีมอมเหลืองขนาดใหญ่	

ลักษณะเด่น ความที่เป็นผีเสื้อที่มีพิษอยู่ในตัว	

จึงปลอดภัยจากผู้ล่า

แหล่งที่พบ ปีกกว้าง 39 มม.Acraea violae (F.)

ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก The Tawny Coster

 ด้านหน้า

 ด้านท้อง
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา

 ด้านท้อง

 ด้านหน้า

แหล่งที่พบ ปีกกว้าง 58 มม.

The Leopard Lacewing

 ด้านหน้าปีกมีลวดลายสีส้มแดง	ขอบปีกนอก

เป็นรอยหยักตลอดแนว	ปีกคู่บนขอบปีกสีด�า	มีแถบ

สีขาวข้างละ	1	แถบ	ด้านท้องสีเหลืองมีจุดสีด�าคล้าย

ลวดลายของเสือดาว	ขอบปีกสีน�้าตาลเข้มมีลวดลาย

ซิกแซกสีขาวคล้ายลายผ้าลูกไม้	โคนปีกสีเหลืองอมส้ม	

มีลวดลายเป็นริ้วสีด�า	ในผีเสื้อเพศผู้มีสีเข้มกว่าเพศเมีย

Cethosia cyane euanthe Fruhstorfer
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

แหล่งที่พบ ปีกกว้าง 77 มม.

	 ปีกสีน�้าตาลแดงเข้ม	โคนปีกสีเข้ม

เกือบด�า	มุมปลายปีกคู่บนสีเทาเคลือบด้วยเกล็ด

สีขาว	ขอบปีกคู่ล่างประดับด้วยจุดสีขาวเรียงต่อกัน	

2	แถว	ล�าตัวสีน�้าตาลด�า	มีหนวดแบบกระบอง

	 ผีเสื้อชนิดนี้มีลักษณะการบินร่อนช้าๆ	

บางครั้งพบเป็นกลุ่มใหญ่ในที่ร่มร�าไรในเวลา

กลางวัน	ชอบตอมดอกไม้	พบเห็นได้ง่าย

ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ The Common Indian Crow

Euploea core godartii Lucas

 ด้านหน้า

 ด้านท้อง
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เพศเมีย

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

Lexias pardalis jadeitina (Frushtorfer)

  ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา

เพศผู้

 เพศผู้ปีกกว้าง	68	มิลลิเมตร	ปีกคู่บนสีด�าอม

น�้าเงินประดับด้วยจุดสีส้มอมน�้าตาล	ขอบปีกประดับด้วย

แถบสีฟ้าวาวอมเทา	ขอบปีกคู่ล่างประดับด้วยแถบสีฟ้า

วาวอมม่วง	ด้านท้องปีกสีส้มอมน�้าตาล	เพศเมียปีกกว้าง	

77	มิลลิเมตร	ด้านหน้าปีกปกคลุมด้วยเกล็ดสีน�้าตาลเข้ม	

ประดับด้วยจุดแต้มสีครีมอมเหลืองกระจายทั่วปีก	

ด้านท้องปีกคู่บนสีน�้าตาลอมเทา	ปีกคู่บนและปีกคู่ล่าง

ประดับด้วยจุดแต้มสีครีมอมเหลืองกระจายอยู่ทั่วปีก	

 ปีกกว้าง 68-77 มม.  แหล่งที่พบ

The Common Archduke      
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

แหล่งที่พบ

 ด้านหน้าปกคลุมด้วยเกล็ดสีน�้าตาลเข้ม	

ปลายปีกคู่บนมีสีน�้าตาลเข้มเกือบด�า	ปลายปีกประดับ

ด้วยจุดแต้มสีด�าขนาดใหญ่	ขอบด้านนอกมีสีส้ม	

ประดับด้วยจุดสีขาว	2	จุด	ขอบปีกคู่ล่างประดับด้วย

จุดสีขาวขนาดเล็ก	4	จุด	ด้านท้องปีกสีน�้าตาลอมส้ม	

ปีกคู่บนประดับด้วยจุดขนาดเล็กบริเวณค่อนไปทาง 

มุมของปีก	4	จุด	ปีกคู่ล่างประดับด้วยแต้มสีด�ากลาง

ปีกข้างละ	1	จุด	ประดับด้วยจุดสีขาวขนาดเล็กเรียง

จากบนลงล่างจ�านวน	5	จุด

ผีเสื้อสายัณห์สีตาลธรรมดา The Common Evening Brown

Melanitis leda leda (L.) ปีกกว้าง 77 มม.

 ด้านหน้า

 ด้านท้อง



ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา

INSECT

275

 ด้านท้อง

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ผีเสื้อกะลาสีลายจุด

 ด้านหน้า

 ด้านหน้าปีกสีด�า	ปีกคู่บนประดับด้วย

แถบขวางสีขาวข้างละ	1	แถบ	และจุดแต้มขนาด

ปานกลาง	ปีกคู่ล่างประดับด้วยแถบขวางขนาดใหญ่

ข้างละ	1	แถบ	และแถบของจุดสีขาว	1	แถว	

ขอบปีกประดับด้วยเส้นประสีขาว	ด้านท้องมีสีส้ม

อมน�้าตาล	ปีกคู่บนประดับด้วยแถบขวางสีขาว 

ข้างละ	1	แถบ	และจุดแต้มขนาดปานกลาง	ปีกคู่

ล่างประดับด้วยแถบขวางขนาดใหญ่ข้างละ	1	แถบ	

และแถบของจุดสีขาว	1	แถว	ขอบปีกประดับด้วย

เส้นประสีขาวเด่นชัดกว่าด้านหน้า

แหล่งที่พบ ปีกกว้าง 62 มม.Neptis magadha C. & R. Felder

 The Spotted Sailor
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

แหล่งที่พบ ปีกกว้าง 55 มม.

 ด้านหน้าสีน�้าตาลไหม้	มีลวดลายสีด�า	

มุมปีกคู่บนแต้มจุดสีขาวขนาดใหญ่ข้างละ	1	จุด	

ด้านท้องปีกคู่บนสีน�้าตาลอมส้มมีแต้มจุดสีขาว

ขนาดใหญ่ข้างละ	1	จุด	ปีกคู่ล่างสีน�้าตาล	จุดกระ

สีน�้าตาลอมเขียวกระจายทั่วปีก	

Tanaecia  julii (Lesson)

ผีเสื้อไวส์เคาท์ขอบฟ้า  The Common Earl

 ด้านหน้า

 ด้านท้อง
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Family Papilionidae

	 วงศ์ผีเสื้อหางแฉก	เป็นผีเสื้อขนาดใหญ่		ส่วนใหญ่มีจุดสังเกต

ได้ง่าย	ที่ปีกคู่หลังขยายเป็นหางยาวออกไป	จึงได้ชื่อว่า	“หางแฉก”	

เส้นคิวบิตัส	(Cu)	ในปีกคู่หน้ามีลักษณะคล้ายกับว่าเป็น	4	เส้น	และ

มีอานัลเวน	2-3	เส้นในปีกคู่หน้า	ในปีกคู่หลังมี	1	เส้น	โดยมากปีก

มีพื้นสีด�า	และมีรอยแต้ม	รอยจุด	หรือลายสีเหลือง	แดง	เขียว	ขาว	

หรือน�้าเงิน	

	 หนอนของผีเสื้อในวงศ์นี้บางชนิดเป็นศัตรูของพืชส�าคัญๆ	

เช่น	พืชตระกูลส้ม	ได้แก่	ส้มเขียวหวาน	ส้มโอ	ส้มจุก	ส้มแป้น	 

ส้มเกลี้ยง	มะนาว	บางชนิดก็เป็นศัตรูของผัก
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	 ล�าตัวส่วนท้องสีด�าสลับสีเหลือง	เพศผู้ปีก

คู่บนเรียวยาวสีด�า	มีเกล็ดสีเทารอบเส้นปีก	ปีกคู่บนสีด�า	

ปีกคู่ล่างสีเหลืองทองที่ขอบปีกมีรอยหยักสีด�า	เหนือ

รอยหยัก	3	รอยที่มุมด้านในของปีกจะมีเกล็ดสีเทา

ลักษณะเหมือนฝุ่นครอบอยู่	เพศเมียปีกคู่หน้าสีด�า	

ปีกคู่ล่างมีรอยหยักที่ขอบปีก	มีจุดขนาดใหญ่กระจาย

อยู่ในช่องระหว่างเส้นปีก	ช่องละ	1	จุด	ล�าตัวสีด�า
 
*	ผีเสื้อถุงทองธรรมดา	เป็นแมลงคุ้มครองในบัญชีที่	2	

แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ	ซึ่งชนิดสัตว์ป่า

และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ	(CITES)	

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

เพศผู้

เพศเมีย

ผีเสื้อถุงทองธรรมดา The Golden Birdwing

Troides aeacus aeacus (C. & R. Felder) แหล่งที่พบ ปีกกว้าง 113 มม.
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 ด้านท้อง

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ผีเสื้อหนอนจ�าปีจุดแยก 

ปีกกว้าง 62 มม.

 ด้านหน้า

 ด้านหน้าปีกปกคลุมด้วยเกล็ดสีด�า	

ประดับด้วยแต้มสีฟ้าขนาดใหญ่เรียงขวางบริเวณกลาง

ปีกจุดแต้มสีฟ้าเรียงตามแนวขอบปีกคู่บนลงปีกคู่ล่าง	

ขอบด้านในติดล�าตัวของปีกคู่ล่างประดับด้วยเกล็ด

ขนยาวสีน�้าตาลจ�านวนมาก	ด้านท้องของปีกคู่บน

ประดับด้วยจุดแต้มสีแดงอมชมพูใกล้ล�าตัวข้างละ	1	จุด	

ปีกคู่ล่างประดับด้วยแถบสีแดงอมชมพูตรงขอบปีกใกล้

ล�าตัวข้างละ	1	แถบ	และแต้มสีแดงอมชมพูใกล้มุมด้าน

ล่างของปีกข้างละ	3	จุด

The Common Jay 

Graphium doson evemonides (Honrath) แหล่งที่พบ
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เพศเมีย

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

แหล่งที่พบ ปีกกว้าง 120 มม.

 เพศผู้มีเกล็ดปีกสีน�้าเงิน	ปีกคู่บนสีด�า

อมน�้าเงิน	ปีกคู่ล่างมีแถบสีน�้าเงินทั่วทั้งปีก	เวลาบิน

เกล็ดปีกของผีเสื้อจะสะท้อนแสงเป็นสีเงิน	เพศผู้เป็น

ผีเสื้อที่บินได้ว่องไว	เพศเมียมีล�าตัว	ปีก	และหนวด

สีด�า	มีแถบสีแดงประดับบนปีกคู่บนส่วนติดกับล�าตัว	

ปลายปีกคู่ล่างประดับด้วยแถบสีแดง	

	 เพศเมียมีรูปร่างต่างๆ	5	รูปร่างด้วยกัน

เช่น	f.	agenor,	f.	distantianus,	f.	rhetenorina 

เป็นต้น

f.agenor

Papilio memnon agenor Linnaeus

ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง The Great Mormon

เพศผู้
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 ด้านท้อง

 ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

 ด้านหน้า

	 ล�าตัวมีขนาดกลาง	ด้านหน้าปีกคู่บนสีด�า

อมเทา	ปีกยาวเป็นวงรี	ปีกคู่ล่างสีด�าสนิท	ที่กลางปีก

ประดับด้วยแถบสีขาว	5	แถบ	แต้มจุดสีชมพูที่ขอบปีก	

มีปลายหางยาวยื่นออกมาจากปลายปีก	ด้านท้องสีปีก

คู่บนจางกว่าด้านหน้า	ปีกคู่ล่างที่กลางปีกประดับด้วย

แถบสีขาว	5	แถบ	ขอบปีกมีจุดสีชมพู	6	จุด	มีปลาย

หางยาวยื่นออกมาจากปลายปีก

 แหล่งที่พบ ปีกกว้าง 63 มม.

The Common Rose

Pachliopta aristolochiae (F.)
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Family Pieridae

 วงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล�่า	เป็นผีเสื้อขนาดกลาง	มักจะมี

สีขาว	เหลือง	หรือส้ม	และมีลายจุดสีด�าที่ปีกคู่หน้าชิดกับเส้นเรเดียส		

ขาสามคู่เจริญเท่ากัน	 และเล็บแต่ละซี่	 มีฟันเป็น	 2	 ง่าม	 ตัวหนอน

ยาวมีล�าตัวเป็นปล้องเห็นได้ชัดเจน

	 หนอนของผีเสื้อในวงศ์นี้หลายชนิดเป็นศัตรูส�าคัญของ

พืชที่เพาะปลูก	โดยเฉพาะหนอนกะหล�่าปลี	นอกจากนี้ยังมีพวก

ที่กินพืชตระกูลถั่ว	
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 ด้านท้อง

Eurema blanda (Boisduval)

ผีเสื้อเณรสามจุด The Three-spot Grass Yellow

	 เนื้อปีกปกคลุมด้วยเกล็ดสีเหลือง

ก�ามะถัน	ด้านหน้ามุมปีกคู่บนมีสีด�าขนาดใหญ่	

ด้านท้องปีกคู่บนประดับด้วยแต้มสีน�้าตาล

ที่สันขอบด้านบน	ด้านในติดกับล�าตัวประดับ

ด้วยจุดสีน�้าตาล	3	จุด	ปีกคู่ล่าง	ประดับด้วย

จุดสีน�้าตาลเล็กๆ	กระจายทั่วปีก

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ปีกกว้าง 29-47 มม.

 ด้านหน้า

แหล่งที่พบ
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

 ด้านหน้าปีกปกคลุมด้วยเกล็ดสีขาว	ขอบปีก

คู่บนมีสีด�า ด้านท้องปีกคู่บนพื้นสีด�า	ประดับด้วยแต้ม

สีขาว	ปีกคู่ล่างสีเหลืองอมส้มขอบปีกด้านบนติดล�าตัว

ประดับด้วยจุดแต้มสีแดงส้มข้างละ	1	จุด	ขอบปีกด้าน

นอกประดับด้วยแต้มรูปสามเหลี่ยมสีด�า

ปีกกว้าง 68 มม.Delias descombesi descombesi (Boisduval)

ผีเสื้อหนอนกาฝากจุดแดง The Red-spot Jezebel

 ด้านหน้า

 ด้านหลัง

แหล่งที่พบ
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 ด้านหลัง

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

	 เนื้อปีกปกคลุมด้วยเกล็ดสีครีมอมเหลือง

ด้านหน้าขอบปีกติดกับล�าตัวสีเหลืองก�ามะถัน	

มีจุดสีด�าที่ปลายปีก	ด้านท้องปีกคู่บนประดับด้วยจุด

แต้มขอบสีชมพูกลางปีก	1	จุด	และกลางปีกคู่ล่าง	2	จุด	

	 เป็นผีเสื้อที่มีความชุกชุมมากที่สุด	ผีเสื้อ

หนอนคูนธรรมดายังมีความหลากหลายของลวดลาย

สีสัน	ซึ่งสามารถแบ่งรูปร่างต่างๆ	ได้ถึง	6	รูปร่าง

โดย	f.	hilaria	และ	f.	alcmeone	เป็นรูปร่างของ

เพศผู้	ส่วน	f.	pomona,	f.	jugurtha,	f.	crocale 

และ	f.	catilla	เป็นรูปร่างของเพศเมีย	

 ด้านหน้า

 ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา The Lemon Emigrant

Catopsilia pomona pomona (F.) แหล่งที่พบ ปีกกว้าง 79 มม.
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ผีเสื้อกลางคืน
(Moths)

 ผีเสื้อกลางคืน	 ส่วนใหญ่ออกหากินกลางคืน	 มีอยู่ไม่กี่ชนิด 

ที่ออกหากินกลางวันเหมือนกับผีเสื้อกลางวัน	 แต่จะมีลักษณะต่างกัน 

ก็คือ	 หนวดของผีเสื้อกลางคืนมีหนวดรูปร่างต่างกันหลายแบบ	 เช่น	 

รูปเรียวคล้ายเส้นด้าย	 รูปฟันหวี	 หรือแบบพู่ขนนก	 ยกเว้น	 ลักษณะ	

คล้ายกระบอง	 ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของผีเสื้อกลางวัน	 ล�าตัวของ

ผีเสื้อกลางคืนมักจะอ้วนและปกคลุมไปด้วยขนปุกปุย	ล�าตัว	ปีก	และ

ขาปกคลุมด้วยเกล็ดขนาดเล็กมากคล้ายฝุ่น	 เมื่อมองด้วยตาเปล่า	 

เกล็ดเหล่านี้ท�าให้เกิดสีต่าง	ๆ	กัน	ปากเป็นงวงยาวม้วนเข้าอยู่ใต้หัวได้

ปากเป็นชนิดดูดกิน	 (siphoning	type)	บางชนิดไม่มีปาก	และไม่กิน

อาหารเมื่อเจริญวัยเต็มที่แล้ว	 เนื้อปีกบางใส	 (membrane)	 ปกคลุม

ด้วยเกล็ดปีก	 ตารวมโต	 ส่วนใหญ่มี	 ตาเดี่ยว	 2	 ตา	 อยู่ใกล้ๆ	 กับ 

ขอบตารวม	มีขาแบบเดิน	(walking	leg)	
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Family Arctiidae
 วงศ์ผีเสื้อลายเสือ	 (tiger	 moths)	 เป็นผีเสื้อขนาดเล็ก 

ถึงขนาดกลาง	 ซึ่งส่วนใหญ่มีสีสดฉูดฉาดมีลายพาดตามขวางสีและ

จุดสีต่างๆ	กัน	ส่วนใหญ่สีเหลืองปนด�าคล้ายลายเสือ	เมื่อพักอยู่กับ

ทีก่จ็ะพบัปีกหุม้ตวัคล้ายรปูหลงัคา	ตวัหนอนมขีนมากมลีกัษณะเป็น

ตัวบุ้ง	ดักแด้มีปลอกซึ่งตัวหนอนใช้ใยถักกับขนหุ้มล�าตัว

	 ตัวหนอนของแมลงวงศ์นี้ส่วนใหญ่กินใบของต้นไม้ใหญ่	

โดยเฉพาะไม้ป่าเป็นอาหาร	 บางคร้ังกลายเป็นแมลงศัตรูทางป่าไม้	 

ตัวเต็มวัยออกหากินเวลากลางคืน	และมักจะชอบเล่นแสงไฟ
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 ด้านหน้า

 ผีเสื้อลายเสือ

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ปีกกว้าง 46-55 มม.Tatargina picta (Walker)

 ด้านหน้าปีกคู่บนปกคลุมด้วยเกล็ดสีแดง

อมชมพูเข้ม	ประดับด้วยแถบสีด�าขอบเหลืองอ่อน 

เรียงเป็นแถวแนวตั้งทั้งหมดข้างละ	6	แถว	ปีกคู่ล่าง 

สีส้มอ่อนอมชมพู	หัวและอกสีแดงอมชมพูเข้มประดับ 

ด้วยจุดสีด�า	ล�าตัวมีสีเหลืองอมส้ม	ประดับด้วยจุดสีด�า 

เรียงตามความยาว	ด้านท้องสีจางกว่าด้านหน้า

 แหล่งที่พบ

Tiger Moths



ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา

INSECT

289

Family Cossidae
 วงศ์ผีเสื้อหนอนเจาะไม้	(carpenter	moths)	เป็นผีเสื้อ

ที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่	ล�าตัวอ้วน	ก้นแหลม	ปีกค่อนไปทางยาว

มากกว่ากว้าง	หนา	และแข็งแรง	มักจะมีรอยด่างหรือจุดทั่วไปตามปีก	

หนวดเป็นแบบฟันหวีเป็นสองแถว	(bipectinate)	ทั้งตัวเมียและตัวผู้	

หรือบางครั้งตัวผู้มีโคนหนวดแบบฟันหวีเป็นสองแถว	แต่ตอนปลาย

เป็นแบบเส้นด้าย	(filiform)

	 แมลงในวงศ์นี้ออกหากินในเวลากลางคืน	ชอบวางไข่ตามเปลือก

ไม้หรือในรู	ตัวหนอนเจาะกินเป็นรูขนาดใหญ่เข้าไปในเนื้อไม้	ท�าให้กิ่ง

หักแห้งตาย	เป็นศัตรูส�าคัญของไม้สัก	และศัตรูของต้นไม้หลายชนิด	 

ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก
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ผีเสื้อหนอนเจาะสัก Teak Borer

Xyleutes ceramica Walker

 ด้านหน้าล�าตัวและเนื้อปีกปกคลุมด้วย

เกล็ด	สีน�้าตาลปนสีด�าเรียงกัน	ลักษณะคล้าย

เปลือกไม้	ด้านท้องลักษณะคล้ายด้านหน้า	ล�าตัว

ส่วนท้องสีน�้าตาลเกือบด�า	ลักษณะหนวด	หนวดตัวผู้

มีลักษณะผสม	คือ	โคนหนวดจะเป็นแบบฟันหวี	

ปลายหนวดเป็นแบบเส้นด้าย	ผีเสื้อชนิดนี้เป็นศัตรู

ที่ร้ายแรงของไม้สัก

ปีกกว้าง 95 มม.แหล่งที่พบ

 ด้านหน้า

 ด้านท้อง
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Family Noctuidae
 วงศ์ผีเสื้อหนอนกระทู้	เป็นผีเสื้อที่วงศ์ใหญ่ที่สุดในบรรดา

ผีเสื้อทั้งหมด	ส่วนใหญ่หากินในเวลากลางคืนและมักชอบเล่นไฟ	

มีขนาดและสีสันที่หลากหลาย	แต่ส่วนใหญ่มีขนาดกลางและสีทึบ	

ล�าตัวอ้วนป้อม	ปีกคู่บนค่อนข้างแคบและปีกคู่ล่างกว้าง	เมื่อพับปีก

จะมีลักษณะหุ้มตัวคล้ายหลังคา	

	 แมลงในวงศ์นี้เป็นศัตรูพืชทางการเกษตร	ตัวหนอนกัดกิน

ใบและผล	และบางครั้งก็เจาะเข้าไปในล�าต้น	มีหลายชนิดที่เป็นศัตรู

ของพืช	รวมทั้งธัญพืชต่างๆ	เช่น	หนอนกอข้าวสีชมพู	หนอนกระทู้

กล้าข้าว	เป็นต้น	บางชนิดมีลักษณะเป็นหนอนคืบ	เช่น	หนอนคืบ

กะหล�่าปลี	หนอนคืบละหุ่ง	เป็นต้น	บางชนิดท�าลายรากพืชและ

หน่อพืชต่างๆ	หนอนกระทู้เหล่านี้มีนิสัยออกหากินในเวลากลางคืน	

และจะหลบซ่อนตัวอยู่ตามใต้ก้อนหิน	ดิน	หรือใต้ดินตามโคนต้นพืช

ในเวลากลางวัน
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ผีเสื้อหนอนกระทู้

 ด้านหน้าปีกคู่บนปกคลุมด้วยเกล็ดสีเทา

เหลือบฟ้าอ่อนๆ	สีขาวตามแนวเส้นปีก	โคนปีก

สีเหลือง	ปีกคู่ล่างสีขาว	ขอบปีกประดับด้วยจุดแต้ม

สีด�าเรียงตามแนวขอบปีก	แต้มสีด�าด้านบน	

แต้มสีเหลืองอ่อนกลางปีกข้างละ	1	แต้ม	อก	และ

ท้องสีเหลืองก�ามะถัน	สีขาวอยู่กลางระหว่างอกกับ

ท้อง	ด้านท้องเนื้อปีกสีขาว	ขอบปีกคู่บนสีเทา	

กลางปีกมีแถบสีด�าเหลือบน�้าเงินเข้ม	ขอบปีกคู่ล่าง

ประดับด้วยจุดสีเทาเรียงตามแนวขอบปีกด้านล่าง	

อก	และท้องสีขาวมีจุดแต้มสีด�า

Neochera dominia Cramer 

Owlet Moths

แหล่งที่พบ

 ด้านหน้า

 ด้านท้อง

ปีกกว้าง 70 มม.
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 วงศ์ผีเสื้อปีกปม	 (prominents)	 เป็นผีเสื้อขนาดกลาง 

ถึงขนาดใหญ่	ล�าตัวอ้วน	ป้อม	ปกคลุมด้วยขนและเกล็ด	ปีกไม่กว้าง

มากแต่แข็งแรง	มุมด้านปีกล่างยื่นไม่ถึงปลายของส่วนท้อง	บางชนิด

ด้านล่างตรงกลางปีกมุมแหลมยื่นออกมา	จึงได้ชื่อว่า	prominents	

	 แมลงเหล่านี้ออกหากินในเวลากลางคืน	 และมักจะชอบเล่น

แสงไฟ	 ตัวหนอนกินใบพืชชนิดต่างๆ	 ซึ่งไม่ค่อยมีความส�าคัญทาง

เศรษฐกิจเท่าไรนัก	 มี	 2-3	 ชนิด	 ท่ีเป็นศัตรูของผลไม้ที่ปลูก	 เช่น 

ชนิดที่กัดดอกเงาะ	มะม่วง	ล�าไย	เป็นต้น	

Family Notodontidae
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 ด้านหน้าปีกคู่บนสีน�้าตาลเข้มอมส้ม	

ประดับด้วยแต้มสามเหลี่ยมสีเงินข้างละ	2	แต้ม	

ปีกคู่ล่างสีครีมเหลือบสีเงิน	ล�าตัวเรียวยาวปลาย

ท้องมีเกล็ดยาวเป็นพู่สีน�้าตาลอ่อน	ด้านท้องปีก

คู่บนสีเหลืองอมน�้าตาล	ปีกคู่ล่างมีจุดสีด�ากลางปีก	

ล�าตัวเรียวยาวปลายท้องมีเกล็ดยาวเป็นพู่สีน�้าตาล

อ่อน	กลางล�าตัวมีพู่ขนสีส้มแดง	เป็นผีเสื้อกลางคืน

ที่มีนิสัยชอบดูดกินน�้าตาจากสัตว์ป่า	เช่นกินน�้าตา

จากช้าง	

Tarsolepis elephantorum Banziger แหล่งที่พบ ปีกกว้าง 59 มม.

ผีเสื้อหนอนมังกรล�าไย  Longan Dragon-tailed Caterpillar 

 ด้านหน้า

 ด้านท้อง
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 วงศ์ผีเสื้อหนอนเจาะล�าต้น	ผีเสื้อหนอนกอ	(snout	moths)

เป็นวงศ์ที่ใหญ่เป็นที่สามของอันดับผีเสื้อ	ล�าตัวค่อนข้างบอบบาง	

หัวเห็นได้ชัด	มักมีตาเดี่ยว	ปีกหน้ายาวเป็นรูปค่อนไปทางสามเหลี่ยม	

	 แมลงในวงศ์นี้มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจอย่างสูง	มีหลาย

ชนิดที่ตัวหนอนเจาะเข้าไปอาศัยอยู่ในล�าต้นธัญพืชต่างๆ	เช่น	ข้าว	

ข้าวโพด	ข้าวฟ่าง	เป็นต้น

Family Pyralidae
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Arthroschista hilaralis (Walker)

	 ล�าตัว	และปีกปกคลุมด้วยเกล็ดสีเขียวใบไม้	

ขอบปีกสีน�้าตาลอมเหลือง	ปลายท้องปล้องสุดท้าย

ประดับด้วยเกล็ดขนยาวสีด�าเป็นกระจุก	หนวดแบบ

เส้นด้าย	(filiform)	ขาแบบเดิน	(walking	legs)	ปาก

แบบดูดกิน	(siphoning)	ปีกแบบบางใสจะมีเกล็ด	

(scale)	ปกคลุมเนื้อปีกที่บางใส	(membrane)	และ

เกล็ดนี้จะมีสีสันต่างๆ	กัน	ตารวมมี	2	ตา

แหล่งที่พบ ปีกกว้าง 35 มม.

Snout Mothsผีเสื้อกลางคืน

ด้านหน้า
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Family Zygaenidae
 วงศ์ผีเสื้อหนอนมะไฟ	(Zygaenidae)	ผีเสื้อกลางคืนที่ออกหา

กินในเวลากลางวัน	สีสดใส	บอกความเป็นพิษในตัว	จึงมีผีเสื้อชนิดอื่นๆ

มาเลียนแบบ	ในประเทศไทยพบว่า	เป็นศัตรูของไม้ผล	กินใบมะไฟเป็น

อาหาร	
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Cyclolosia papilionaris Drury

 Drury’s Jewelผีเสื้อหนอนมะไฟลายเลียน 

 ปีกคู่บนปกคลุมด้วยเกล็ดสีครีมอมเหลือง

วาวประดับด้วยแถบสีน�้าตาลตลอดแนวเส้นปีก	

ขอบปีกสีด�าเหลือบน�้าตาล	ปีกคู่ล่างสีครีมอมเหลือง	

ขอบปีกสีน�้าตาลอมด�า	หัวและอกสีด�าเหลือบฟ้า	

ท้องแถบสีด�าสลับครีมอมเหลือง	หนวดแบบฟันหวี	

(pectinate)

ปีกกว้าง 65 มม. แหล่งที่พบ

 ด้านหน้า

 ด้านท้อง
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ผีเสื้อรมควัน 

 ล�าตัวและปีกปกคลุมด้วยเกล็ดสีด�า

สนิท	ปีกคู่ล่างประดับด้วยแต้มสีขาวขนาด

ใหญ่บริเวณกลางปีกข้างละ	1	แต้ม	หัวและอก

ประดับด้วยแถบสีแดง	ด้านล่างของปีกบริเวณ

ใกล้ล�าตัวประดับด้วยแถบสีแดง	ด้านล่างของ

อกและท้องประดับด้วยแถบสีแดงสลับด�า	

หนวดแบบฟันหวี	(pectinate)	

Smoky Moth

Gynautocera papilionaria Guerin แหล่งที่พบ ปีกกว้าง 88 มม. 

 ด้านหน้า

 ด้านท้อง
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 ด้วง (Beetles,Weevils)	เป็นแมลงปีกแขง็	ลกัษณะหนวด 

มีหลายแบบด้วยกัน	เช่น	หนวดแบบลูกตุ้ม	(capitate)	หนวดแบบ

หักข้อศอก	 (geniculate)	 ขาแบบเดิน	 (walking	 leg)	 ปากแบบ

กัดกิน	 (chewing	 type)	 ปีกคู่หน้าเป็นแบบแข็งทั้งปีก	 (elytra)	 

ปีกคู่หลังบางใส	(membrane)	ด้วงมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบ

สมบูรณ์	(complete	metamorphosis)	คือมี	ระยะไข่	ตัวหนอน	

ดักแด้	และตัวเต็มวัย
 

Order Coleoptera
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Family Buprestidae
 วงศ์	 Buprestidae	 ได้แก่	 แมลงทับ	 ด้วงเจาะไม้	 (bupres-

tids,	metallic	wood	borers)	มีลักษณะคล้ายกับด้วงดีดมาก	คือ	 

ล�าตัวยาวและแคบทางด้านท้าย	 แต่มักจะแวววาว	 มีสีสดใสมากกว่า

ด้วงดีด	 โดยจะเป็นสีเขียว	 ทองแดง	 น�้าเงิน	 และสีอื่นๆ	 ล�าตัว 

แข็งมาก	หนวดเป็นแบบฟันเลื่อย	ลักษณะที่ต่างจากด้วงดีดก็คือส่วน

อกปล้องแรกกับปล้องท่ีสองรวมกันเป็นปล้องเดียว	 ทางด้านบริเวณ

ท้องของแมลง	(ventral)	และแมลงเหล่านี้ไม่มีอวัยวะใช้ดีดขอบด้าน

ท้ายของ	pronotum	ไม่เป็นมมุแหลม	ส�าหรบัตวัหนอนนัน้ต่างจากด้วง 

ปีกแข็งอื่่นๆ	ที่มีอกปล้องแรก	(prothorax)	ขยายใหญ่มาก	และใหญ่

กว่าปล้องอื่นๆ	ล�าตัวเรียวเล็ก	หัวเล็กมากและหดเข้าไปอยู่ในส่วนอก	

หนวดสั้นมาก

	 แมลงในวงศ์นีม้มีากในเขตร้อน	ตวัเตม็วยัมักพบได้ตามดอกไม้

และเปลือกไม้ต่างๆ	บางชนิดเมื่อถูกรบกวนจะท�าเป็นแกล้งตายหล่น

จากกิ่งไม้	 ตัวหนอนส่วนใหญ่ท�าลายต้นไม้และป่าไม้	 โดยการกัดกิน

เข้าไปในเปลือกและเนื้อไม้ท�าให้เกิดเป็นรู	 บางชนิดกัดกินเข้าไปใน

รากท�าให้ต้นไม้และไม้ผลตายได้	 จัดว่ามีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ 

ด้านป่าไม้มาก	ม	ี2-3	ชนดิ	เจาะกนิเข้าไปในไม้ล้มลกุ	บางชนดิจะชอน

ผิวใบหรือท�าให้เกิดปม
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แมลงทับขาแดง Jewel Beetle

ล�าตัวยาว 44 มม.Sternocera ruficornis E. Saunders

	 ล�าตัวอ้วนป้อม	สีเขียวเป็นมันเหลือบทองหรือทองแดง	ส่วนของอกปล้องแรก

มีจุดหลุมขนาดใหญ่กระจายทั่วไป	บริเวณฐานของปีกประดับด้วยจุดสีเหลืองข้างละ

1	จุด	ปีกประดับด้วยจุดหลุมประปราย	ปลายปีกมีหนามแหลม	ขาสีน�้าตาลแดง	

หนวดแบบฟันเลื่อย	(serrate)	

แหล่งที่พบ
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Family Cerambycidae
 วงศ์	Cerambycidae	 ได้แก่	 ด้วงหนวดยาว	 (long-horned	

beetles,	 cerambycids)	 เป็นวงศ์ใหญ่วงศ์หนึ่งของด้วงปีกแข็ง 

มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่	 มีสีสันต่างๆ	 สวยงาม	 ล�าตัวยาว	 รูปร่าง	

ค่อนไปทางทรงกระบอก	 หนวดยาวมากและมักจะยาวกว่าล�าตัว	 

ขายาว	มี	tarsi	5	ปล้อง	แต่มักจะเห็น	4	ปล้อง	เพราะปล้องที่	3	ใหญ่

เป็นง่ามและหุ้มปล้องที่	 4	 ซึ่งมีขนาดเล็กมาก	ที่	 tibia	 (กระดูกหน้า

แข้ง)	มีหนาม	(spur)	2	ซี่	ตัวหนอนมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกยาว	

หัวกลม	 บางคร้ังจึงนิยมเรียกกันว่า	 หนอนเจาะไม้หัวกลม	 (round-

headed	borers)	

	 แมลงในวงศ์นี้มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจด้านป่าไม้มาก	 

มีแพร่หลายทั่วโลก	ตัวหนอนเจาะท�าลายไม้ต่างๆ	โดยเข้าไปกินอยู่ใน

เยือ่	cambium	หรอืเนือ้ไม้ใหญ่ท�าให้ต้นตาย	ในประเทศไทยทีส่�าคญัๆ	

คอื	พวกทีเ่จาะมะม่วง	ส้ม	ขนนุ	นุน่	ไม้สกั	ก่อให้เกดิความเสียหายมาก
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ล�าตัวยาว 18 มม.

ด้วงหนวดยาวจุดสยาม Longhorn Beetles

	 ล�าตัวและขามีสีน�้าตาลเข้ม	หนวดมีสีน�้าตาลอ่อน	ปลายปล้องหนวดแต่ละ

ปล้องมีสีด�า	ปีกประดับด้วยแต้มสีเหลืองขอบด�าจ�านวน	8	จุด	scutellum	สีเหลือง	

ด้านหลังของอกปล้องแรกประดับด้วยแต้มสีขาว	4	แต้ม	ด้านหลังของตารวมประดับ

ด้วยแต้มสีเหลือง	2	แต้ม	ท้องด้านใต้สีขาว
 

*	scutellum	คือ	แผ่นแข็งทรงสามเหลี่ยมที่อยู่ระหว่างฐานปีกของแมลง

Olenecamptus siamensis Breuning แหล่งที่พบ
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Family Cicindelidae
 วงศ์ Cicindelidae ได้แก่ด้วงเสือ (tiger beetles) เป็น

แมลงที่คล่องแคล่วว่องไว วิ่งและบินได้เร็ว ตาโตโปน เห็นได้ชัดเจน  

ความกว้างของส่วนหัวซึ่งรวมทั้งตารวมนั้นกว้างกว่าอกปล้องแรก  

กรามใหญ่และเรียวแหลมยืน่ออกมา ขายาว ล�าตวัมกัมสีสีดแตกต่างกนั

มากมาย และมกัมรีอยแต้มเป็นจดุหรือแถบ เป็นสตีดักบัสพีืน้ของล�าตวั 

ปีกคู่หน้ามักไม่มีร่องหลุมเรียงกัน

 แมลงในวงศ์เหล่านี้ทุกชนิดอาศัยอยู่บนบก และพบได้ทั่วไป

ตามแหล่งทีเ่ป็นทราย ทัง้ตวัอ่อนและตวัเตม็วยัเป็นตวัห�า้ จบัแมลงและ 

สัตว์เล็กอื่นๆ กินเป็นอาหาร ด้วงเสือเป็นแมลงที่ดุร้าย กินจุ และ 

กินไม่เลือก
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ด้วงเสือ

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

	 ล�าตัวทรงกระบอกยาว	สีน�้าเงินเหลือบเขียว	ขายาว	ปีกประดับด้วยแถบสีเหลือง

ยาวจากฐานปีกถึง	2/3	ของปีก	ข้างละ	1	แถบ	ปลายปีกประดับด้วยจุดสีเหลือง	ข้างละ	

1	จุด	กรามเรียวยาว	ด้านล่างของล�าตัวปกคลุมไปด้วยขนสีเทา	อกกว้างกว่ายาว	 	

 

Calochroa bramani (Dokhtouroff) แหล่งที่พบ ล�าตัวยาว 15 มม.

 Tiger Beetles
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Family Lucanidae
	 ด้วงในวงศ์นี้มีลักษณะเด่นคือ	ในตัวผู้จะมีขากรรไกรล่างที่มี

ขนาดใหญ่และกางเข้าออกได้เหมือนคีมหรือกรรไกรอันเป็นที่มาของ

ชื่อเรียก	ซึ่งใช้ส�าหรับเป็นอาวุธในการต่อสู้กันและแย่งตัวเมีย	ด้วงพบ

ได้ทั่วโลก	ปกติเป็นแมลงที่ไม่ก้าวร้าวต่อมนุษย์	ในประเทศไทยสามารถ

พบได้หลายชนิด	อาทิ	ด้วงคีมยีราฟ	(Prosopocoilus giraffa)	

ซึ่งเป็นชนิดที่มีขนาดใหญ่พอๆ	กับนิ้วมือมนุษย์	
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 ด้วงคีมยีราฟ 

 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

	 ล�าตัวด�าเป็นมัน	ประดับด้วยจุดหลุมละเอียด	ตัวผู้จะมีกรามยาวมากใช้ใน

การต่อสู้กับตัวผู้ตัวอื่นๆ	ในการครอบครองตัวเมียและที่อยู่อาศัย

*เป็นแมลงคุ้มครองที่หายากใกล้สูญพันธุ์ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535 

ล�าตัวยาว 95 มม. Prosopocoilus giraffa (Olivier) แหล่งที่พบ

  Giraffe Stag Beetle
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Family Scarabaeidae
 ด้วงกว่างมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากแมลงปีกแข็งจ�าพวก

อื่นๆ	อย่างเห็นได้ชัด	คือ	ตัวผู้มีขนาดที่ใหญ่	แลดูบึกบึน	มีปีกที่พัฒนา

เป็นเปลือกแข็ง	 1	 คู่	 หุ้มล�าตัวด้านบนที่นูนอยู่เหมือนสวมชุดเกราะ	 

มีสีด�าคล�้าหรือน�้าตาลเข้มที่เงางาม	 ขณะที่บางชนิดอาจมีสีอ่อนกว่า

หรือแม้กระท่ังสีทองก็มี	 มีจุดเด่นท่ีเห็นได้ชัด	 คือ	 มีอวัยวะบริเวณ 

ส่วนหัวที่งอกยาวออกมาคล้ายเขาจ�านวนอย่างน้อย	1	คู่	อยู่ด้านบน

และด้านล่างของส่วนหัว	ซึ่งจะมีจ�านวนและลักษณะสั้น-ยาวแตกต่าง

กนัออกไปตามสกลุและชนดิ	ซึง่พบมากทีส่ดุได้ถงึ	5	เขา	ขณะทีต่วัเมีย

จะมีขนาดเล็กกว่าและไม่มีเขา	 หรือมีแต่สั้นกว่ามาก	 มีผิวล�าตัวที่

ขรุขระหยาบและมีขีดร่อง	 ที่ส่วนปีกแข็งมาก	 ตามล�าตัวในบางชนิด 

มขีนอ่อนคล้ายก�ามะหยีส่เีหลอืงหรอืสนี�า้ตาลปกคลมุอยูบ่รเิวณใต้ท้อง

ทัง้ตวัผูแ้ละตวัเมยี	ขาคูห่น้ามช่ีองทีอ่ยูใ่นแนวขวางสามารถบิดขยบัได้	

มีหนวดเป็นรูปใบไม้
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ด้วงแรดป่า

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

 เพศผู้ขนาดล�าตัวยาว	51	มิลลิเมตร	

ล�าตัวสีด�าเป็นเงาส่วนของปีกประดับด้วยจุดหลุมเรียง

เป็นแถบตลอดทั้งปีก	ด้านบนของอกปล้องแรกยื่นยาว

ออกไปเป็นโหนกสันคล้ายเขาขนาดใหญ่	1	อัน	

สันกะโหลกงอกยื่นเป็นเขายาว	1	เขา	ซึ่งเป็นเอกลักษณ์

ของเพศผู้	เพศเมียขนาดล�าตัวยาว	49	มิลลิเมตร	ล�าตัว

สีด�าเป็นเงา	ส่วนของปีกประดับด้วยจุดหลุมเรียงเป็น

แถบตลอดทั้งปีก	ด้านบนของอกปล้องแรกลักษณะครึ่ง

วงกลม	ส�าหรับตัวเมียไม่มีเขา

แหล่งที่พบ

Rhino Beetle

Trichogomphus martabani (Guérin-Méneville)

เพศผู้ 

เพศเมีย

ล�าตัวยาว 51-49 มม.
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Family Staphylinidae
 เป็นด้วงขนาดเลก็ประมาณ	7	มลิลเิมตร	มีความสามารถในการ

เคลือ่นไหวได้รวดเรว็	จดัอยูใ่นอนัดบั	Coleoptera	วงศ์	Staphylinidae	

พบกระจายทั่วโลก	กว่า	20	ชนิด	ส�าหรับชนิดที่พบได้ในประเทศไทย	

คือ	 ด้วงก้นกระดก	 ด้วงชนิดนี้อาศัยบริเวณพงหญ้าที่มีความชื้น	 

ชอบออกมาเล่นไฟ	จะมมีากโดยเฉพาะในฤดฝูน	ด้วงวงศ์นีมี้ประโยชน์

ในการควบคมุการระบาดของแมลงศตัรพูชื	โดยจะช่วยก�าจดัไข่หนอน

ผีเสื้อ	ท�าลายไข่และหนอนของแมลงวัน
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 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

	 โคนหนวดสีน�้าตาลแดง	 ส่วนปลายสีน�้าตาลด�า	 มีขนตามปล้องหนวด	 

หัวแบนสีด�า	 อกส่วนหน้าแบนยาวสีน�้าตาลไหม้	 ปีกสีด�าและมีขนส้ันๆ	 ขาท้ังสาม 

คู่สีน�้าตาลแดง	 ส่วนท้องมี	 6	 ปล้อง	 4	 ปล้องแรกมีสีน�้าตาล	 ส่วนที่เหลือมีสีด�า 

หนวดแบบเส้นด้าย	(filiform)	

	 ด้วงชนิดนี้สามารถปล่อยสารที่เรียกว่า	 เพเดริน	 (Pederin)	 ออกมา	 

สารชนิดนี้มีความเป็นพิษท�าลายเนื้อเยื่อ	 ผู้ท่ีสัมผัสล�าตัวด้วงชนิดนี้จะมีอาการปวด

แสบปวดร้อน	คัน	ในรายที่เป็นมาก	อาจมีไข้ปวดศีรษะ	หากเข้าตาอาจท�าให้ตาบอด

ได้	แผลจะมลีกัษณะเป็นทางยาว	อาจจะพบเป็นตุม่ใส	(vesicle)	อาการเหล่านีจ้ะหาย

เองได้ภายใน	7-10	วัน	ควรท�าความสะอาดแผลและปิดปากแผลเพื่อป้องกันการติด

เชื้อ	อาจใช้ยาสมานแผลพวกยาแก้แพ้ได้	เบื้องต้นหลังจากทราบว่าสัมผัสด้วงชนิดนี้

ควรล้างด้วยน�้าสะอาดทันที	หากอาการไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์

 

ล�าตัวยาว 9 มม.

ด้วงก้นกระดก 

Paederus fuscipes Curtis

 Rove Beetle

แหล่งที่พบ
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 ได้แก่	 มวน	 ซึ่งประกอบด้วยแมลงขนาดต่างๆ	 กัน	 ทั้งเล็ก

และใหญ่	 ส่วนใหญ่มีปีก	 2	 คู่	 ปีกคู่หน้ามีลักษณะยาวแคบและไม่มี

เส้นปีกเหมือนแมลงอันดับอื่นๆ	 แต่จะมีลักษณะแข็งบริเวณส่วนโคน 

เรียก	 corium	 และส่วนปลายปีกมีลักษณะเป็นแผ่นบางอ่อน	 เรียกว่า	

membrane		มีปากแบบเจาะดูดและมักจะพับเก็บไว้ทางด้านล่างของ

ล�าตัว	หนวดยาว	4-5	ปล้อง	ตารวมเห็นได้ชัด	ตาเดี่ยวอาจจะมีหรือไม่มี

กไ็ด้	มกีารเปลีย่นแปลงรปูร่างแบบง่าย	(Paurometabolous)	คอืแมลง

ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเล็กน้อยในระหว่างการเจริญเติบโตมี	3	ขั้น

ตอนคอื	ไข่	ตวัอ่อน	ตวัเตม็วยั	โดยทีร่ะยะตวัอ่อนเรยีกว่า	นิม้	(Nymph)	 

ซึ่งมีลักษณะรูปร่างความเป็นอยู่ตลอดจนการกินอาหารเหมือนตัวเต็ม

วัย	ยกเว้นลักษณะเล็กๆ	น้อยๆ	บางอย่างซึ่งจะค่อยๆ	พัฒนาในที่สุด

Order Hemiptera
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Family Kerridae
	 คือแมลงจ�าพวกเพล้ีย	 ถือว่าเป็นแมลงศัตรูพืชตามธรรมชาต	ิ 

ที่จะใช้งวงปากเจาะเพื่อดูดน�้าเลี้ยงของต้นไม้	 ประเภทไม้เนื้อแข็ง	 แต่ว่า

กลับเป็นแมลงที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่างมากนับจากอดีตจนถึง

ปจัจุบนั	มนษุย์ได้น�ามาใช้เปน็สมุนไพร	เป็นยารักษาโรคโลหติจาง	โรคลม

ขัดข้อ	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมการท�าเชลแล็ก	แลก

เกอร์	เครือ่งใช้	เครือ่งประดบัต่างๆ	ย้อมสผ้ีา	สโีลหะ	หรอืผลติภณัฑ์ต่างๆ	

ตลอดจนใช้ประทบัในการไปรษณย์ีขนส่งหรอืตราประทบัเอกสารทางราช

การใดๆ	ปัจจุบันครั่งเป็นสินค้าส่งออกที่ส�าคัญของหลายๆ	ประเทศ	อาทิ	

อินเดีย	ไทย	ซึ่งมีการเลี้ยงในเชิงเกษตร	มีราคาขายที่แพงมาก	

	 ครั่งตัวเมียมีรูปร่างเป็นถุงไม่มีขา	รังมีลักษณะกลม	ส่วนตัวผู้จะมี

ทั้งมีปีกและไม่มีปีก	รังมีลักษณะยาว	ตัวผู้จะคลานจากรังมาผสมพันธุ์กับ

ตัวเมียเมื่อได้รับการผสมพันธุ์จะวางไข่ภายในรัง
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ครั่ง (ตัวผู้)

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
 ครั่งตัวผู้ปีกสีด�า	โคนปีกสีแดงเลือดหมู	ล�าตัวสีด�า	มีขนาด

ปานกลางถึงขนาดเล็ก	หนวดแบบขน	(setaceous)	หนวดเล็กมาก

มองดูคล้ายขน	ขนาดของปล้องค่อยๆ	เรียวเล็กลงไปทางปลายหนวด	

ปากแบบเจาะดูด	(Piercing-sucking	type)	ท�าหน้าที่ในการเจาะดูด

อาหารที่เป็นของเหลว	ครั่งตัวผู้มี	2	ชนิด	คือตัวผู้ที่มีปีกสามารถบินไป

ผสมกับครั่งบนกิ่งต้นไม้ต้นอื่นได้	กับตัวผู้ที่ไม่มีปีกจะคลานไปผสมกับ

ครั่งตัวเมียที่เกาะกิ่งต้นเดียวกัน

	 ครั่งจะขับสารชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนยางหรือ

ชันออกมาไว้ป้องกันตัวเองจากศัตรู	แมลงครั่งจะดูดกินน�้าเลี้ยงจาก

พืชอาหารแล้วปล่อยยางหรือชัน	(resin)	ออกมาห่อหุ้มตัวเองไว้จนมิด

ซึ่งสารที่ขับถ่ายออกมานี้เรียกว่า	“ครั่งดิบ” ตามชื่อเรียก	สารนี้มี

สีแดงม่วง	ลักษณะคล้ายขี้ผึ้งสีเหลืองเข้ม	หรือยางสีส้ม	ซึ่งมนุษย์ได้

น�ามาใช้ประโยชน์	

Laccifer lacca (Kerr) ปีกกว้าง 10 มม.แหล่งที่พบ

Lac

ครั่งดิบ 
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Order Hymenoptera
 ได้แก่	 พวกผึ้ง	 ต่อ	 แตน	 มด	 อันดับนี้ประกอบด้วยกลุ่มแมลง 

ซึ่งมักจะมีปีก	 2	 คู่	 เนื้อปีกเป็นแผ่นบาง	 เส้นปีกมีการรวมตัวหรือ 

เสื่อมหายไปท�าให้มีลักษณะเส้นปีกแตกต่างกัน	 บางชนิดมีมากและ 

บางชนดิแทบไม่มเีส้นปีกเลย	ปีกคูห่ลงัมขีนาดเลก็กว่าปีกคูห่น้า	ปากใช้

กัดกิน	และปากดูด	การก�าหนดเพศในอันดับ	Hymenoptera	ขึ้นกับ	

การปฏสินธขิองไข่	(fertilization)	ไข่ทีม่กีารปฏสินธแิล้วจะเจรญิไปเป็น

เพศเมีย	และไข่ที่ไม่มีการปฏิสนธิจะเจริญไปเป็นเพศผู้
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Family Apidae
 ผึ้งจัดเป็นแมลงชนิดหนึ่งอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง	 โดยส่วนใหญ่จะ

ออกหาอาหารเป็นน�้าหวานจากเกสรของดอกไม้	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืช

ในการผสมพันธุ์	 ผึ้งท�างานกันเป็นระบบ	 มีผึ้งนางพญาเป็นหัวหน้าใหญ	่

ลักษณะทั่วไปของผึ้ง	แบ่งออกได้เป็น	3	ส่วน	คือ	ส่วนหัว	ประกอบด้วย

อวัยวะรับความรู้สึกต่างๆ	ที่ส�าคัญ	คือ	ตารวม	มีอยู่	2	ตา	ประกอบด้วย

ดวงตาเลก็ๆ	ท�าให้ผึง้สามารถมองเหน็สิง่ต่างๆ	ได้รอบทศิ	ตาเดีย่ว	อยูด้่าน

บนส่วนหวั	ระหว่างตารวมสองข้าง	เป็นจุดเลก็ๆ	3	จดุ	ซึง่ตาเดี่ยวนีจ้ะเป็น

ส่วนที่รับรู้ในเรื่องของความเข้มของแสง	ท�าให้ผึ้งสามารถแยกสีต่างๆ	ของ

สิ่งที่มองที่เห็นได้	ส่วนอก	ประกอบด้วยปล้อง	4	ปล้อง	ส่วนด้านล่างของ

อกปล้องแรกมีขาคู่หน้า	ส่วนล่างอกปล้องที่	3	มีขาคู่ที่สามซึ่งขาหลังของ

ผึง้งานนีจ้ะมตีระกร้อเกบ็ละอองเกสรดอกไม้	และด้านบนจะมีปีกคูห่ลงัอยู่

หนึง่คูท่ีเ่ลก็กว่าปีกคูห่น้า	ส่วนท้อง	ผึง้งานและผึง้นางพญาจะเหน็ภายนอก

เพียง	6	ปล้อง	ส่วนปล้องที่	8-10	จะหุบเข้าไปแทรกตัวรวมกันอยู่ในปล้อง

ที่	7	ส่วนผึ้งตัวผู้จะเห็น	7	ปล้อง
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ผึ้งหลวง

แหล่งที่พบ

 หัว	ขา	อก	และปลายท้อง	มีสีด�า	บางส่วนของท้องและอกสีน�้าตาล	

หนวดแบบหักข้อศอก	(geniculate)	ลักษณะขา	ขาคู่ที่	1	และ	2	ขาเดิน	

(walking	leg)	ขาคู่ที่	3	ขาเก็บเกสร	(carrying	legs)	ปากแบบกัดเลีย	

(chewing	lapping)

	 ประชากรส่วนใหญ่จะอยู่ปกคลุมรังเพื่อท�าหน้าที่ป้องกันรัง	รวงผึ้งมีขนาด

ใหญ่	มีประชากรประมาณ	10,000-80,000	ตัวต่อรัง	เป็นรวงชั้นเดียว	หรือรวงเดียว	

บางครั้งอาจมีความกว้างถึง	2	เมตร	ลักษณะรวงทั่วไปจะโค้งรีเป็นรูปครึ่งวงกลม	

ติดอยู่ใต้กิ่งไม้	บางครั้งในที่เดียวกันอาจพบเห็นมีผึ้งเกาะรวมกันมากกว่า	50	รัง	

	 ผึ้งหลวงจะดุร้ายเมื่อถูกรบกวนหรือท�าลายและจะรุมต่อยศัตรูของมัน	

นับเป็นสิบถึงร้อยตัว	เนื่องจากผึ้งหลวงเป็นผึ้งตัวใหญ่จึงมีพิษมากในเหล็กใน	จึงท�าให้

ศัตรูของมันได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

ล�าตัวยาว 31 มม.

The Giant Honey Bee

Apis dorsata Fabricius
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Family Formicidae
	 มดเป็นแมลงในวงศ์	 Formicidae	 อันดับ	 Hymenoptera	 

มีจ�านวนชนิดมากกว่า	 12,000	 ชนิด	 โดยพบมากในเขตร้อนของโลก	 

มดมีการสร้างรังเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่	 บางรังมีจ�านวนประชากร

มากถึงล้านตัว	 มีการแบ่งวรรณะกันท�าหน้าที่คือ	 วรรณะมดงาน	 

เป็นมดเพศเมีย	 เป็นหมัน	 ท�าหน้าที่หาอาหาร	 สร้างและซ่อมแซมรัง	

ปกป้องรังจากศัตรู	ดูแลตัวอ่อน	และงานอื่นๆ	ทั่วไป	 เป็นวรรณะที่พบ

ได้มากที่สุด	วรรณะสืบพันธุ์	เป็นมดเพศผู้	และราชินี	เพศเมีย	มีหน้าที่

สบืพนัธุ	์เนือ่งจากมดเป็นแมลงในวงศ์	Formicidae	จงึสามารถผลิตกรด

มดหรือกรดฟอร์มิกได้	เป็นลักษณะเฉพาะของแมลงในวงศ์นี้
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เสี้ยนดิน

แหล่งที่พบ

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

Dorylus orientalis Westwood

Oriental Army Ant

 ล�าตัวสีส้มอมน�้าตาล	รูปร่างยาวทรงกระบอก	หัวมีขนาดใหญ่	กรามมีขนาด

ใหญ่	หนวดแบบหักข้อศอก	(geniculate)	ขาเดิน	(walking	leg)	ปากแบบกัดกิน	

(chewing	type)	ตารวมมี	2	ตา

ขนาดล�าตัวยาว 3 มม.
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แหล่งที่พบ

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
	 ล�าตัวสีส้มแดง	รูปร่างยาวเรียว	เอวคอดกิ่ว	หนวดแบบหักข้อศอก	

(geniculate)	ขาเดิน	(walking	leg)	ปากแบบกัดกิน	(chewing	type)	

ตารวม	มี	2	ตา	

	 มดแดงมีความส�าคัญต่อระบบนิเวศ	เป็นตัวควบคุมแมลงศัตรูพืชโดย

เป็นแมลงตัวห�้า	และตัวอ่อนกับไข่มดแดงยังน�าไปเป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูงแก่มนุษย์

อีกด้วย

ขนาดล�าตัว 12 มม.

Red Ant

Oecophylla smaragdina F.

มดแดง
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แหล่งที่พบ

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

	 ล�าตัวสีด�า	ปกคลุมด้วยขนละเอียด

สีน�้าตาลอมเทา	ด้านบนของอกปล้องแรก

มีหนาม	2	อัน	ยื่นไปด้านหน้า	ด้านบนของ	

petiole	มีหนาม	2	อัน	ยื่นไปด้านหลังของ

ล�าตัว	หนวดแบบหักข้อศอก	(geniculate)	

ขาแบบเดิน	(walking	leg)	ปากแบบกัดกิน	

(chewing	type)	ตารวมมี	2	ตา	

ขนาดล�าตัวยาว 13 มม.Polyrhachis illaudata Walker

มดหนามหีบทองแหลม Spiny Ant

*petiole	คือ	ลักษณะพิเศษที่พบเฉพาะในแมลงชนิดนี้		เป็นส่วนที่คอดกิ่วอยู่บริเวณตรงกลางตัวแมลง
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	 เป็นแมลงที่มีพิษ	เพศเมีย	(หมายถึงนางพญา	Queens	และ

ต่องาน	 Workers)	 เพราะมีเหล็กในอยู่ที่ปลายท้องซึ่งเป็นอวัยวะ 

ในการวางไข่หรือใช้ต่อยเหยื่อและป้องกันรัง	 มีปีกบางใสสองคู ่	 

ปีกคู่หลังมีขนาดเล็กกว่าปีกคู่หน้ามาก	 มีปากแบบแมลงโบราณซึ่งมี

เขี้ยวที่กางออกด้านข้างสองข้าง	 ท�าให้ต่อสามารถสร้างรังจากดินได้

ในรูปแบบต่างๆ	 จัดอยู่ในวงศ์	 Vespidae	 อันดับ	 Hymenoptera	 

รังที่สร้างใหม่ๆ	 จะมีลักษณะทรงกลม	 ขนาดเล็ก	 เม่ือนานวันเข้า 

ก็ขยายใหญ่ขึ้นจนอาจจะมีขนาดใหญ่	 รังกว้าง	 30-50	 เซนติเมตร 

หรือใหญ่กว่า	 ส่วนใหญ่ต่อจะสร้างรังรูปทรงกลม	 ในขณะที่แตน 

สร้างรังได้หลายรูปแบบท้ังรูปทรงคล้ายฝักบัว	 เป็นแผ่นบางหรือ 

เป็นเส้นยาว

Family Vespidae
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ต่อกระดาษ

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

แหล่งที่พบPolistes stigma F.

Paper Wasp

ล�าตัวยาว 27 มม.

	 ล�าตัวเรียวยาว	สีน�้าตาลอมแดง	หนวด	

ขา	และท้องสีน�้าตาลเข้มเกือบด�า	ท้องประดับด้วย

แถบสีเหลือง	ปีกบางใสประดับด้วยจุดสีด�าปลายปีก

ข้างละ	1	จุด	ด้านหลังของอกปล้องกลางประดับ

ด้วยแต้มสีด�า	2	แต้ม	ท้องปล้องแรกประดับด้วย

แต้มสีเหลือง	2	แต้ม	เอวคอดไม่มี	petiole	ด้านข้าง

ของท้องปล้องที่	2	ประดับด้วยแถบสีเหลืองขนาด

ใหญ่
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 Order Odonata
 อันดับ	Odonata	(odous	=	tooth)	ได้แก่	แมลงปอ	(dragonflies)  

และแมลงปอเข็ม	 (damselflies)	 เป็นแมลงที่มีขนาดใหญ่	 มีปากกัดกิน 

หนวดสั้นเล็กแบบเส้นขน	 (setaceous)	 ตารวมใหญ่	 มีปีกสองคู่บางใส	 

และมักมีสีสวยงามรองลงมาจากปีกผีเสื้อ	 ปีกคู ่หลังมีขนาดเท่าหรือ 

โตกว่าปีกคู ่หน้า	 ประมาณตรงกลางของขอบปีกด้านหน้าทั้งสองปีก 

มลีกัษณะคล้ายรอยต่อ	เรยีก	nodus	และมกัมจีดุสตีรงขอบใกล้ๆ	ปลายปีก

เรยีกว่า	stigma	ขาม	ีtarsi	3	ปล้อง	ส่วนท้องยาวและเลก็กว่าอกมาก	ทีป่ลาย

มี	cerci	สั้น	มีปล้องเดียว	ในตัวผู้ใช้เป็นอวัยวะยึดจับเพื่อท�าการสืบพันธุ์	 

มกีารเปลีย่นแปลงรปูร่างแบบไม่สมบูรณ์	(Incomplete	metamorphosis)

	 แมลงปอบนิจบัแมลงเลก็ๆ	ทีเ่คลีอ่นไหวเป็นเหยือ่ด้วยขาทีท่�างาน

ประสานกัน	 เหยื่อได้แก่	 ริ้น	 ยุง	 และผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก	 ในพวก

แมลงปอยกัษ์	อาจจะกนิพวกผึง้	หรอืแมลงปอทีมี่ขนาดเล็กกว่าได้	ตวัอ่อน

อาศยัอยูใ่นน�า้	มรีมิฝีปากล่าง	(labium)	รปูร่างคล้ายช้อนสามารถยดืออก

มาจับสัตว์กินได้อย่างรวดเร็ว	 เมื่อไม่ได้ใช้ก็หดมาคลุมไว้ใต้คาง	 พวกกลุ่ม

แมลงปอบ้าน	มักจะชอบคลาน	แต่พวกแมลงปอเข็มมักจะว่ายน�้าด้วยการ

โบกล�าตัวพร้อมทั้งใช้	 caudal	 gill	 ซึ่งมีลักษณะคล้ายใบไม้อยู่ส่วนปลาย 

ของท้อง	ท�าหน้าที่คล้ายส่วนหางของปลา
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Family Libellulidae
 แมลงชนิดนี้เป็นแมลงที่ตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน�้า ตัวเต็มวัยมีชีวิต

อยู่บนบก ปีกบินได้ มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ คือ มีระยะไข่  

ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ไม่มีระยะดักแด้ โดยระยะไข่และตัวอ่อนมีชีวิต

อยู่ในน�้า ตัวอ่อนที่อยู่ในน�้ามีรูปร่างแตกต่างจากตัวเต็มวัยมาก เม่ือ             

ตัวอ่อนเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะลอกคราบครั้งสุดท้าย กลายเป็น 

ตัวเต็มวัยที่มีปีกและจะใช้ชีวิตบนบกได้ต่อไป

 แมลงชนดินี ้มจีดุเด่น คอื มส่ีวนหวัทีก่ลมโต มดีวงตาขนาดใหญ่ 

2 ดวงอยูด้่านข้าง ซึง่ประกอบไปด้วยดวงตาขนาดเลก็รปูร่างคล้ายรงัผึง้

ถึง 30,000 ดวง ท�าให้แมลงปอสามารถมองเห็นภาพได้กว้างถึง 360 

องศา ถือเป็นแมลงที่มีประสาทการมองเห็นดีที่สุด

 แมลงในวงศ ์นี้ทุกชนิดเป ็นตัวห�้ าทั้ งระยะตัวอ ่อนและ 

ตัวเตม็วยั โดยตวัอ่อนกนิแมลงในน�า้ ตวัเตม็วยับินโฉบกนิแมลงขนาดเลก็
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

แหล่งที่พบ

	 บนส่วนอกมีสีน�้าตาลเข้มอมแดง	ล�าตัวสีแดง	ตาสีน�้าตาลเข้ม	หนวดแบบ

เส้นขน	(setaceous)	ขาเดิน	(walking	leg)	ปากแบบกัดกิน	(chewing	type)	

ปีกบางใส	(membrane)	ตารวมมี	2	ตา	

แมลงปอบ้านเสือวงลาย Crimson Dropwing 

Orthetrum testaceum (Burmeister) ล�าตัวยาว 42 มม.
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

แหล่งที่พบ

	 ล�าตัวสีขาว	ส่วนปลายของล�าตัวมีสีด�าอมน�้าเงิน	ปีกบางใสไม่มีสี	หนวดแบบ

เส้นขน	(setaceous)	ขาเดิน	(walking	leg)	ปากแบบกัดกิน	(chewing	type)	 

ปีกบางใส	(membrane)	ตารวมมี	2	ตา	

ล�าตัวยาว 42 มม.Orthetrum triangulare (Selys)

Blue-tailed Forest Hawkแมลงปอบ้านเสือสามเหลี่ยม
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 Order Diptera
	 Order	Diptera	(di=two,	pteron=wing)	หมายถึงกลุ่มแมลง

ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า	แมลงวันหรือแมลงสองปีก	(flies)	ส่วนใหญ่เป็น

แมลงที่มีปีกเพียงหนึ่งคู่เท่านั้น	 โดยจะพบที่อกปล้องกลาง	 (mesorax)	

มีลักษณะเป็นแผ่นบาง	 ส่วนที่อกปล้องที่สามซึ่งในแมลงโดยทั่วไป

จะพบปีกคู่ที่สองปรากฏอยู่นั้น	 ในแมลงอันดับนี้	 จะพบอวัยวะพิเศษ 

มลีกัษณะเป็นปุม่ยืน่ออกมาแทนปีก	เรียกว่า	halters	มีหน้าทีร่กัษาสมดลุ

ของแมลงขณะบนิ	อาจพบแมลงในอบัดบัอ่ืนทีมี่สองปีกได้	แต่มักจะไม่มี	 

halters	 แมลงวันบางชนิดอาจไม่มีปีกเลย	 ได้แก่	 แมลงวันตัวเบียน	

แมลงในอนัดบันีจ้ะมปีากได้หลายแบบ	เช่นปากแบบเจาะดดู	(piercing-

sucking)	เช่น	ปากเหลอืบ	ปากแบบซบัดดู	(sponging)	ซึง่ได้แก่	ปากของ

แมลงวนัทัว่ๆ	ไป	และพบว่ามแีมลงวนัหลายชนดิปากลดรปูจนไม่สามารถ

ท�างานได้	อกปล้องแรกและปล้องท่ีสามมีขนาดเลก็	ตดิเป็นปล้องเดยีวกบั

ปล้องทีส่องซึง่มขีนาดใหญ่	โดยท่ัวไป	ม	ีtarsi	5	ปล้อง	มกีารเจรญิเตบิโต 

แบบ	(holometabolous)	คือ	มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์	

	 อันดับ	Diptera	แบ่งออกได้เป็น	3	suborder	 โดยใช้ลักษณะ

ของหนวด	เส้นปีก	และเซลล์บนปีกเป็นลักษณะแยกความแตกต่าง
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Family Tabanidae
	 แมลงดูดเลือดอันดับ	Diptera	วงศ์	Tabanidae	ที่กัดและสร้าง

ความเจ็บปวดมาก	 มีลักษณะคล้ายแมลงวันที่มีขนาดใหญ่	 บินเสียงดัง	

และยังเป็นแมลงผสมเกสรที่มีความส�าคัญต่อดอกไม้อีกด้วย	เหลือบม้า

ส่วนใหญ่ลิน้	(proboscis)	สัน้	ใช้กรามทีเ่หมอืนมดีฉกีตดัเน้ือออกจากกนั 

แมลงกดัทีม่ลีิน้ยาว	ปากของมนัจะเจาะผวิหนังเหมือนเขม็	ตวัเตม็วยัของ

เหลือบกินน�้าหวานและบางครั้งกินเกสรดอกไม้	

	 เหลือบตัวเมียต้องกินเลือดในการขยายพันธุ์	 ตัวเมียส่วนมาก

กินเลือดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้านม	 แต่บางชนิดกินเลือดนก	 สัตว์สะเทิน

น�้าสะเทินบก	หรือสัตว์เลื้อยคลาน	เหลือบเป็นแมลงตัวห�้าของสัตว์ไม่มี

กระดูกสันหลัง


