
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน 191

INSECT



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน192

 

 � แมลงเป็นสิ่งมี ชี วิตที่มีความหลากหลายของชนิดมากที่สุด 
มีรูปร่างแตกต่างกันหลายลักษณะ เช่น ด้วง ผีเสื้อ มด และปลวก 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี ดังนั้นเราจึงสามารถพบแมลง
ได้ทกุแห่งบนโลกใบนี ้
 แมลงมีบทบาทและหน้าที่ส�าคัญเป็นอย่างมากในระบบนเิวศ 
เนือ่งจากเป็นผู้ช่วยผสมเกสรให้แก่พรรณพืชนานาชนดิ เป็นทั้งผู้ล่าและ
เหยื่อในห่วงโซ่อาหาร เป็นผู้ย่อยสลายอินทรียวัตถุต่างๆ และบางชนดิ
อาจเป็นศตัรพูชืด้วย 
 ป่าไม้ คอืบริเวณที่มพีชืพรรณไม้นานาชนดิขึน้อยูห่นาแน่น จงึเป็น
แหล่งอาหาร และแหล่งที่อยูอ่าศยัที่สมบรูณ์แบบของแมลงเกอืบทกุชนดิ 
แต่ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ความ
ต้องการที่อยู่อาศัยและพื้นที่ท�ากินมีมากขึ้น จึงเกิดการบุกรุกและแผ้ว
ถางป่าเพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ส่งผลให้แหล่งที่อยู่อาศัย
ตลอดจนพืชอาหารของแมลงลดลง นอกจากนี้การใช้สารเคมีทางการ
เกษตรในการป้องกันก�าจัดศัตรูพืชมากเกินปริมาณที่ก�าหนดไว้ ซึ่งอาจ
ท�าให้แมลงบางชนดิสญูพันธุ์ไปได้ 
 แมลงกับป่าไม้จึงมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกัน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึง่
ไปไม่ได้ และ “มนษุย์” ก็เป็นผู้ได้รับประโยชน์ที่เกิดจาก “การบริการ
ทางนเิวศ” ที่ ได้จากแมลง 

แมลงกบัป่าไม้
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วิธีการสำ�รวจ

กลุ่มแมลงอื่นๆ

 เดินตามเส้นทางสำารวจ	โดยสังเกตบริเวณจอมปลวก	

บนพื้นดิน	ใต้ดิน	ใต้ใบไม้ผุ	และบนต้นไม้	บันทึกข้อมูลปลวกที่พบ	

เลือกเก็บตัวอย่างปลวกวรรณะทหาร	ประมาณ	20	ตัว	ต่อการพบปลวก	1	ครั้ง	

เก็บปลวกลงในขวดบรรจุแอลกอฮอล์ความเข้มข้น	75	เปอร์เซ็นต์

กลุ่มผีเสื้อ

 เดินตามเส้นทางการสำารวจ	เก็บตัวอย่างแมลง	ซึ่งสามารถ

พบได้ตามพื้นดิน	โดยด้วงที่มีขนาดใหญ่เก็บด้วยวิธีห่อ

กระดาษไขแบบท๊อฟฟี่	ส่วนแมลงอื่นๆ	จับใส่ขวด

น๊อคแมลง	บันทึกข้อมูลรายละเอียด

กลุ่มปลวก

 โดยสำารวจผีเสื้อกลางวันในเวลา	      

10.00	-	12.00	น.	เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผีเสื้อ

ออกหากินและบินอยู่ในระดับต่ำา	จึงสามารถใช้สวิงจับได้ง่าย	

จากนั้นทำาให้ผีเสื้อสลบ	โดยใช้มือบีบบริเวณส่วนอก	แล้วนำาบรรจุ

ใส่ซองพับเป็นรูปสามเหลี่ยม	บันทึกข้อมูลรายละเอียด

แมลงกลางวัน
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  ตั้งกับดักล่อแมลงกลางคืนโดยใช้กับดักโดมและแสงจากหลอดไฟแสงจันทร์	

พร้อมผ้าฉากสีขาว เพื่อเป็นตัวดึงดูดแมลงตอนกลางคืน โดยเริ่มเปิดไฟตั้งแต่เวลา	

18.00	น.	จนถึง	06.00	น.	เก็บตัวอย่างในช่วงเวลา	20.00-22.00	น.	และ	06.00	น.	พร้อม

ทั้งถ่ายรูปและเก็บตัวอย่างใส่ขวดน๊อคแมลง ทิ้งไว้จนกว่าแมลงตาย ผีเสื้อกลางคืนเก็บ

ใส่ซองสามเหลี่ยม ด้วงและแมลงอื่นๆ เก็บใส่กระดาษไขห่อแบบท๊อฟฟี่ บันทึกข้อมูล

รายละเอียด

 โดยสำารวจผีเสื้อกลางวันในเวลา	      

10.00	-	12.00	น.	เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผีเสื้อ

ออกหากินและบินอยู่ในระดับต่ำา	จึงสามารถใช้สวิงจับได้ง่าย	

จากนั้นทำาให้ผีเสื้อสลบ	โดยใช้มือบีบบริเวณส่วนอก	แล้วนำาบรรจุ

ใส่ซองพับเป็นรูปสามเหลี่ยม	บันทึกข้อมูลรายละเอียด

แมลงกลางคืน
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ค�ว�า�ม�ห�ล�า�ก�ห�ล�า�ย�ท�า�ง�ชี�ว�ภ�า�พ

 

 แมลงที่ กิน
หรืออาศัยอยู่ภายใน
หรือภายนอกของ
แมลงชนดิอื่น

ด้�า�น�แ�ม�ล�ง�จำนวน�202�ชนิด

   
กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่าไม้�21 ชนดิ

  แมลงที่อาศัยกินน�้าหวาน
จากดอกไม้เป็นอาหารจะพา
เกสรที่ติดตามขาไปผสมกับ
เกสรของดอกไม้ดอกอื่น

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร�134 ชนดิ 

กลุ่มแมลงตัวห�้า-ตัวเบียน�27 ชนดิ 

แบ่งตามการใช้ประโยชน์

  แมลงที่ท�าลาย
ต้นไม้ที่ยังมีชี วิตอยู ่ 
โดยการเข ้าท�าลาย
ส่วนต่างๆ ของต้นไม้
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  แมลงที่สามารถน�ามาบริโภค
เป็นอาหารทั้งในระยะตัวอ่อน
และตัวเต็มวัย หรือได ้จาก
ผลผลิตของแมลง เช่น น�้าผึ้ง

กลุ่มแมลงเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน�13 ชนดิ 
 

กลุ่มแมลงที่เป็นอาหาร�7 ชนดิ

 แมลงที่ชว่ยย่อยสลาย
อินทรียวัตถุต่างๆ เช่น 
เศษไม้ ท่อนไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ 
ช ่วยปรับปรุงดินให้มีความ
อุดมสมบูรณ์
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ความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง
จ�านวน�202�ชนิด

แบ่งตามหลักอนุกรมวิธาน
Order�Lepidoptera�
����� (กลุ่มผีเสื้อ) 127 ชนิด

Order�Odonata�
�����(กลุ่มแมลงปอ) 12 ชนิด

Order�Coleoptera�
�����(กลุ่มด้วง) 28 ชนิด

Order�Hymenoptera�
(กลุ่ม ผึ้ง ต่อ แตน แมลงภู่) 14 ชนิด

ผีเส ื ้อกลางคืน

ผีเส ื ้อกลางวัน
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Order�Hemiptera��(กลุ่มมวน เพลี้ย) 4 ชนิด

Order�Isoptera�(กลุ่มปลวก) 10 ชนิด

Order�Orthoptera
(กลุ่มตั๊กแตน) 6 ชนิด

Order�Diptera
�����(กลุ่มแมลงวัน) 1 ชนิด

มวน
เพลี ้ย
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 รายช่ือความหลากหลายของ แมลง

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

1 ผึ้งโพรง Apis cerana	Fabricius Apidae

2 ผึ้งหลวง Apis dorsata	Fabricius Apidae

3 ผึ้งมิ้ม Apis florea	Fabricius Apidae

4 ชันโรง Trigona	sp. Apidae

5 แมลงภู่ Xylocopa aestuans	(Linnaeus)	 Apidae

6 มอธลายเสือท้องแดง Amerila astreus	Drury Arctiidae

7 ผีเสื้อลายเสือ Creatonotos transiens	(Walker) Arctiidae

8 ผีเสื้อลายเสือ Spilosoma strigatula	Walker Arctiidae

9 ด้วงดอกไม้ Dicheros inermiceps	Bourgoin Cetoniidae

10 ด้วงดอกไม้ Heterorrhina micans	(Guerin) Cetoniidae

11 ผีเสื้อหนอนเจาะสัก Xyleutes persona Le	Guillou Cossidae

12 ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ Danaus genutia	Cramer Danaidae

13 ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ Euploea core godartii	Lucas Danaidae

14 ผีเสื้อจรกาฟ้าป่าตำ่า Euploea modesta	Butler Danaidae

15 ผีเสื้อจรกาเมียลาย Euploea mulciber	Cramer Danaidae

16 ผีเสื้อจรกาสองขีด Euploea sylvester	Fabricius Danaidae
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ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

17 ผีเสื้อหนอนใบรักขีดยาว Parantica aglea	Cramer Danaidae

18 ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ่ Tirumala septentrionis Butler Danaidae

19 ผีเสื้อหนอนคืบ Biston bengaliaria	(Guenée) Geometridae

20 ผีเสื้อหนอนคืบ Godonela nora	(Walker) Geometridae

21 ผีเสื้อหนอนคืบ Hyposidra aquilaria	(Walker) Geometridae

22 ผีเสื้อกลางคืน Hyposidra talaca	(Walker) Geometridae

23 ผีเสื้อกลางคืน Spaniocentra megaspilaria 

Guenée

Geometridae	

24 ผีเสื้อสีต่างฤดูประจุด Caprona agama	(Moore) Hesperiidae

25 ผีเสื้อสีต่างฤดูจุดเหลือง Caprona alida	De	Nicéville Hesperiidae

26 ผีเสื้อหน้าเข็มสยาม Hasora proxissima Elwes	&	Edwards Hesperiidae

27 ผีเสื้อป้ายขาวลำาธาร Tagiades litigiosa	Möschler Hesperiidae

28 ผีเสื้อป้ายขาวเด่น Tagiades ultra	Evans Hesperiidae

29 ผีเสื้อหนอนกินผิวสัก Hyblaea	sp. Hyblaeidae

30 ผีเสื้อหนอนบุ้ง Euthrix laeta austrina 

(de	Lajonquière)

Lasiocampi-

dae

31 ผีเสื้อกลางคืน Miresa albipuncta	Herrich-

Schäffer

Limacodidae

32 ผีเสื้อหนอนหอย Parasa lepida	Cramer Limacodidae

33 ผีเสื้อฟ้าพุ่มธรรมดา Acytolepis puspa	(Horsfield) Lycaenidae

34 ผีเสื้อม่วงใบไม้ใหญ่ Amblypodia narada Horsfield Lycaenidae

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
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ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

35 ผีเสื้อหนอนพุทราแถบตรง Caleta roxus	(Godart) Lycaenidae

36 ผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีคลำ้า Chilades pandava	(Horsfield) Lycaenidae

37 ผีเสื้อลายขีดเงินลายขอ Cigaritis lohita (Horsfield) Lycaenidae

38 ผีเสื้อฟ้าวาวสีต่างฤดู Jamides celeno	(Cramer) Lycaenidae

39 ผีเสื้อแสดหางยาว Loxura atymnus	(Cramer) Lycaenidae

40 ผีเสื้อฟ้าขีดสีม่วง Nacaduba subperusia	(Snellen) Lycaenidae

41 ผีเสื้อหางคู่ฟ้ามัว Pratapa icetoides (Elwes) Lycaenidae

42 ผีเสื้อหางพลิ้ว Zeltus amasa	(Hewitson) Lycaenidae

43 ผีเสื้อหางเหลือง Lymantria sp. Lymantriidae

44 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Aedia acronyctoides	(Guenèe) Noctuidae

45 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Artena convergens (Gaede) Noctuidae

46 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Asota caricae	(Fabricius) Noctuidae

47 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Bastilla crameri	(Moore) Noctuidae

48 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Calyptra parva Bänziger Noctuidae

49 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Daddala sp. Noctuidae

50 ผีเสื้อกลางคืน Episparis liturata (Fabricius) Noctuidae

51 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Ercheia cyllaria	(Cramer) Noctuidae

52 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Erebus hieroglyphica	Drury Noctuidae

53 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Eudocima homaena	(Hübner) Noctuidae

54 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Euplocia membliaria	(Cramer) Noctuidae

55 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Fodina stola	Guenée Noctuidae

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
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ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

56 ผีเสื้อกลางคืน Hyposemansis	sp. Noctuidae

57 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Ischyja inferna	Swinhoe Noctuidae

58 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Ischyja manlia	(Cramer) Noctuidae

59 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Lygniodes endoleucus 

(Guerin-Menerville)

Noctuidae

60 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Mocis frugalis (Fabricius) Noctuidae

61 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Mocis undata Fabricius Noctuidae

62 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Neochera dominia Cramer Noctuidae

63 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Neochera inops	(walker) Noctuidae

64 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Ophiusa disjungens (Walker) Noctuidae

65 ผีเสื้อกลางคืน Oxyodes billeti de	Joannis	 Noctuidae

66 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Oxyodes scrobiculata Fabricius Noctuidae

67 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Pericyma cruegeri	(Butler) Noctuidae

68 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Peridrome orbicularis	Walker	 Noctuidae

69 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Peridrome subfascia Walker Noctuidae

70 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Pindara illibata	(Fabricius) Noctuidae

71 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Spirama helicina	(Hübner) Noctuidae

72 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Spirama retorta	Clerk Noctuidae

73 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Thyas coronata	(Fabricius) Noctuidae

74 ผีเสื้อหลังรูปวัว Tinolius eburneigutta	Walker Noctuidae

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน204

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

75 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Yephcalpis dilectissima 

(Walker)

Noctuidae

76 ผีเสื้อกลางคืน Gabala roseoretis Kobes Nolidae

77 ผีเสื้อกลางคืน Lobocraspis griseifusa Hampson Nolidae

78 ผีเสื้อหนอนหนาม

กะทกรก

Acraea violae	Fabricius	 Nymphalidae

79 ผีเสื้อหนอนละหุ่งลายหัก Ariadne ariadne	Linnaeus Nymphalidae

80 ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา Cethosia cyane euanthes 

Fruhstorfer

Nymphalidae

81 ผีเสื้อตาลหนามสามจุด Charaxes marmax	Westwood Nymphalidae

82 ผีเสื้อสีอิฐธรรมดา Cirrochroa tyche (C.	&	R.	Felder) Nymphalidae

83 ผีเสื้อลายขี้เมี่ยง Cupha erymanthis Drury Nymphalidae

84 ผีเสื้อแผนที่ลายหินอ่อน Cyrestis cocles Fabricius Nymphalidae

85 ผีเสื้อไผ่ลายธรรมดา Discopphora sondaica 

zal	Westwood

Nymphalidae

86 ผีเสื้อมาควิสแถบตรง Euthalia recta	(de	Nicéville) Nymphalidae

87 ผีเสื้อปีกไข่ใหญ่ Hypolimnas bolina Linnaeus Nymphalidae

88 ผีเสื้อแพนซีมยุรา Junonia almana	Linnaeus Nymphalidae

89 ผีเสื้อแพนซีเทา Junonia atlites Linnaeus Nymphalidae

90 ผีเสื้อแพนซีตาลไหม้ Junonia iphita	Cramer Nymphalidae

91 ผีเสื้อแพนซีสีตาล Junonia lemonias	Linnaeus Nymphalidae

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
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ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

92 ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา Lexias pardalis	(Moore) Nymphalidae

93 ผีเสื้อแถบขาว Moduza procris	(Cramer) Nymphalidae

94 ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา Neptis hylas	Linnaeus	 Nymphalidae

95 ผีเสื้อกะลาสีแดง

ธรรมดา

Pantoporia hordonia	Stoll Nymphalidae

96 ผีเสื้อช่างร่อน Parthenos sylvia gambrisius 

(Fabr.)

Nymphalidae

97 ผีเสื้อเสือดาวเล็ก Phalanta alcippe alcippoides 

Moore

Nymphalidae

98 ผีเสื้อม้าเขียวธรรมดา Polyura athamas	Drury Nymphalidae

99 ผีเสื้อกลางคืน Tonica barrowi	Bingham Oecophoridae

100 ผีเสื้อหางดาบใหญ่ Graphium antiphates pompilius 

(Fabricius)

Papilionidae

101 ผีเสื้อหางดาบลายขีด Graphium aristeus (Stoll) Papilionidae

102 ผีเสื้อหนอนจำาปีจุดแยก Graphium doson (C.	&	R.	Felder) Papilionidae

103 ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู Pachlipota aristolochiae 

(Fabricius)

Papilionidae

104 ผีเสื้อหนอนมะนาว Papilio demoleus Linnaeus Papilionidae

105 ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง Papilio memnon agenor 

Linnaeus

Papilionidae

106 ผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน Papilio nephelus	Boisduval Papilionidae

107 ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา Papilio polytes	Linnaeus Papilionidae

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
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ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

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

109 ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona	(Fabricius) Pieridae

110 ผีเสื้อเหลืองสยาม

ธรรมดา

Cepora iudith	(Fabricius) Pieridae

111 ผีเสื้อหนอนกาฝากใต้ปีก

แดง

Delias pasithoe (Linnaeus) Pieridae

112 ผีเสื้อเณรสามจุด Eurema blanda	(Boisduval) Pieridae

113 ผีเสื้อเณรธรรมดา Eurema hecabe	(Linnaeus) Pieridae

114 ผีเสื้อเณรภูเขา Eurema simulatrix (Semper) Pieridae

115 ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่ Hebomoia glaucippe	(Linnaeus) Pieridae

116 ผีเสื้อขาวแคระ Leptosia nina (Fabricius) Pieridae

117 ผีเสื้อฟ้าเมียเลียน

ธรรมดา

Pareronia anais	(Bouge) Pieridae

118 ผีเสื้อกลางคืน Pterothysanus lalicilia	(Walker) Pterothysani-

dae

119 ผีเสื้อหนอนกอ Pterothysanus	sp. Pyralidae

120 ผีเสื้อหนอนกอ Pygospila tyres (Cramer) Pyralidae

121 มอธไหมป่าปีกโค้ง Antheraea frithi	Moore Saturniidae

122 ผีเสื้อเลอะเทอะป่าไผ่ Lethe europa	Fabricius Satyridae

123 ผีเสื้อสายัณห์สีตาล

ธรรมดา

Melanitis leda (Linnaeus) Satyridae

124 ผีเสื้อสายัณห์สีตาลใหญ่ Melanitis zitenius	(Herbst) Satyridae

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
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125 ผีเสื้อตาลพุ่มพม่า Mycalesis	perseoides	(Moore) Satyridae

126 ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้า

ธรรมดา

Ypthima baldus	Fabricius Satyridae

127 ผีเสื้อจรวด Acosmerycoides sp. Sphingidae

128 ผีเสื้อจรวด Acosmeryx shervillii Boisduval Sphingidae

129 ผีเสื้อจรวด Agrius convolvuli	Linnaeus Sphingidae

130 ผีเสื้อจรวด Ambulyx	sp. Sphingidae

131 ผีเสื้อจรวด Clanis bilineata	Walker Sphingidae

132 ผีเสื้อจรวด Meganoton nyctiphanes	Walker Sphingidae

133 ผีเสื้อจรวด Parum colligata (Walker) Sphingidae

134 ผีเสื้อจรวด Psilogramma increta Walker Sphingidae

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
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ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

1 แมลงปอยักษ์ Anax indicus	Lieftinck Aeshnidae

2 ด้วงเสือ Callytron andersoni	(Gestro) Cicindelidae

3 ด้วงเสือ Cosmodela aurulenta	Fabricius Cicindelidae

4 ด้วงเต่าตัวหำ้า Synonecha grandis	(Thunberg) Coccinellidae

5 มดนำ้าผึ้ง Anoplolepis gracilipes	F.	Smith Formicidae

6 มด Crematogaster	sp. Formicidae

7 มด Dolichoderus	sp. Formicidae

8 มดหนามกระทิงดำา Polyrhachis armata (Le	Guillou) Formicidae

9 มดตะนอยอกส้ม Tetraponera rufonigra	(Jerdon) Formicidae

10 แมลงปอเสือ Gomphidia	sp. Gomphidae

11 แมลงปอเสือ Ictinogomphus decoratus 

Selys 

Gomphidae

12 หิ่งห้อยยักษ์ Lamprigera	sp. Lampyridae

13 แมลงปอบ้าน Brachydiplax sobrina	Rambur Libellulidae

14 แมลงปอบ้านแม่กาง

ปลายปีกดำา

Cratilla metallica (Brauer) Libellulidae

15 แมลงปอบ้าน Crocothemis servilia	Drury Libellulidae

16 แมลงปอบ้าน Indothemis carnatica	Fabricius Libellulidae

17 แมลงปอบ้าน Neurothemis fluctuans	(Fabricius) Libellulidae

18 แมลงปอบ้านใหม่กลม Neurothemis fulvia (Drury) Libellulidae

19 แมลงปอบ้านเสือวงลาย Orthetrum testaceum 

(Burmeister)

Libellulidae

กลุ่มแมลงตัวห�้า-ตัวเบียน
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20 แมลงปอบ้านไร่ปีกทอง Rhyothemis phyllis	(Sulzer) Libellulidae

21 แมลงปอบ้านไร่ปลายปีกใส Rhyothemis plutonia	Selys Libellulidae

22 ตั๊กแตนตำาข้าว Hierodula patellifera	Serville Mantidae

23 ต่อรู Mesomeris	sp. Scoliidae

24 เหลือบ Tabanus sp.	 Tabanidae

25 แตนกระดาษ Delta arcuata	(Fabricius) Vespidae

26 ต่อกระดาษ Delta petiolata	(Fabricius) Vespidae

27 ต่อหัวเสือบ้าน Vespa affinis	(Linnaeus) Vespidae

กลุ่มแมลงตัวห�้า-ตัวเบียน
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กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่าไม้

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

1 ตั๊กแตนบอลแถบตาล Ceracris fasciata 

(Brunner	von	Wattenwyl)

Acrididae

2 ด้วงหนวดยาวเงาหลังย่น Aeolesthes aurifaber	(White) Cerambycidae

3 ด้วงหนวดปมสีตาลไหม้ Aristobia horridula	(Hope) Cerambycidae

4 ด้วงหนวดยาวลายไทย Calothyrza margaritifera

(Westwood)

Cerambycidae

5 ด้วงหนวดยาว Cremnosterna carrissima 

(Pascoe)

Cerambycidae

6 ด้วงหนอนยาวอ้อย Dorysthenes buqueti	(Guérin) Cerambycidae

7 ด้วงหนวดยาวจุดขาวคู่บาง Gnatholea ebrurifera Thomson Cerambycidae

8 ด้วงหนวดยาว Microlenecamptus signatus 

(Aurivillius)

Cerambycidae

9 ด้วงหนวดยาว Moechotypa coomani Pic Cerambycidae

10 ด้วงหนวดยาว Niphona rondoni Breuning	 Cerambycidae

11 ด้วงหนวดยาว Pterolophia	sp. Cerambycidae

12 ด้วงหนวดยาวพะยูง Threnetica lacrymans	(Thomson) Cerambycidae

13 ด้วงหนวดยาวสลักกา Xoanodera striata 

Gresstt	&	Rondon

Cerambycidae

14 ด้วงเต่าทองผักบุ้ง Aspidomorpha sanctaecrucis 

Fabricius

Chrysomelidae

15 จักจั่นงวง Kalidasa sp. Fulgoridae
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16 จักจั่นงวง Pyrops candelaria	(Linné) Fulgoridae

17 ด้วงนำ้ามัน Mylabris cichorii	Linnaeus Meloidae

18 ด้วงนำ้ามันเหลืองดำาใหญ่ Mylabris phalerta Pallas Meloidae

19 มวนเขียวข้าว Nezara viridula Linnaeus Pentatomidae

20 มวนแดงนุ่น Probergrothius nigricornis	(Stål) Pyrrhocoridae

21 ตั๊กแตนพุงพลุ้ย Mecopada elongata	(Linnaeus) Tettigoniidae

กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่าไม้
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ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

1 ด้วงคีมสองแถบ Prosopocoilus inquinatus (Westwood) Lucanidae

2 ปลวก Coptotermes havilandi Holmgren Rhinotermitidae

3 ด้วงคางคกขายาว Gymnopleurus	sp. Scarabaeidae

4 ด้วงกว่างชน Xylotrupes gideon	(Linnaeus) Scarabaeidae

5 ปลวก Globitermes sulphureus (Haviland) Termitidae

6 ปลวก Hypotermes makhamensis	Ahmad Termitidae

7 ปลวก Macrotermes annandalei	(Silvestri) Termitidae

8 ปลวก Macrotermes carbonarius (Hagen) Termitidae

9 ปลวก Macrotermes gilvus	(Hagen) Termitidae

10 ปลวก Macrotermes	sp.	 Termitidae

11 ปลวก Microcerotermes crassus	Snyder Termitidae

12 ปลวก Nasutitermes perparvus	Ahmad	 Termitidae

13 ปลวก Odontotermes	sp. Termitidae

กลุ่มแมลงเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
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กลุ่มแมลงที่เป็นอาหาร

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

1 แมลงทับขาแดง Sternocera ruficornis	Sauders Buprestidae

2 จิ้งหรีดทองแดงลาย Acheta domestica	(Linnaeus) Gryllidae

3 จิ้งหรีดทองดำา Gryllus bimaculatus	De	Geer Gryllidae

4 แมลงกระชอน Gryllotalpa africana	Beauvois Grylotalpidae

5 แมลงเหนี่ยง Hydrous cavistanum	Bedel. Hydrophilidae

6 แมลงนูนเขียวธรรมดา Anomala grandis (Hope) Scarabaeidae

7 แมลงนูน Anomala	sp. Scarabaeidae
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� ป่าแม่วงก์-แม่เปิน สภาพป่าแต่เดิมมีความ
อุดมสมบูรณ์มาก ต่อมามีประชากรอพยพเข้ามาใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่ามากขึ้น ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท�าลาย
เปลี่ ย นส ภาพกลาย เป ็ นพื้ น ที่ อา ศั ย แล ะพื้ น ที่
เกษตรกรรม จึงท�าให้เหลือพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าน้อย
ลง จนกระทั่งชาวบ้านในพื้นที่ ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาไฟป่าและภัยแล้งจึงได้มีการรวมตัวกันอนุรักษ์
และดูแลฟื้นฟูป่าที่เหลืออยู่ให้มีสภาพสมบูรณ์มากขึ้น
 ลลิตา สบายใจ ผู ้ ใหญ่บ้าน บ้านคลองบ ่วง
สามัคคี เล่าว่า เมื่อก่อนป่าแม่วงก์-แม่เปิน โซนป่าเขา
แม่กระทู ้ ต�าบลปางสวรรค์ เป็นป่าที่มีการบุกรุก
ท�าลายจนมีสภาพป่าโล่งเตียน มีไฟป่าเข้าเสมอ ไม่มี
ความสมบูรณ์ แต่หลังจากที่มีการฟื้นฟูเป็นเวลากว่า 
10 ปี ปัจจุบันนี้มีแหล่งน�้า เห็ดโคน และพืชสมุนไพร
หลายชนดิ เพราะสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

หิ่งห้อยมหัศจรรย์..
	 	 	 		ผูกพันสายน้ำาไหล

แมลงที่น่าสนใจ
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�
� นอกจากแหล่งน�้า แหล่งอาหารและยารักษาโรคที่
เกดิขึน้ สิง่หนึง่ที่สร้างความตื่นเต้นให้กบัผู้ใหญ่ลลติาคอืการ

ค้นพบ หิ่งห้อยยักษ์ (Lamprigera sp.) เมื่อครั้ง
ไปร่วมส�ารวจแมลงกลางคืนกับกลุ่มงานความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านป่าไม้ ซึ่งผู้ใหญ่บอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่

ป่าเขาแม่กระทู้แห่งนี้มีหิ่งห้อยยักษ์อยู่ด้วย ยิ่งได้ทราบ
จากเจ้าหน้าที่ที่ร่วมส�ารวจ ว่าหิ่งห้อยยักษ์สามารถ

เป็นตัวบ ่งชี้ ถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบ
นเิวศป่าไม้ เพราะหิ่งห้อยยักษ์อาศัยอยู่

ใกล้แหล่งน�้าสะอาด ผู้ใหญ่ลลิตายิ่งมี
ความรู ้สึกดี ใจและภูมิ ใจที่การ
ร ่วมกันฟื ้นฟูป ่าได ้ช ่วยรักษา
แหล่งที่ อยู ่อาศัยของหิ่งห ้อย
ยักษ์ พร้อมทั้งวางแผนไว้ว่าเมื่อ
หิ่ งห ้อยยักษ ์ เป ็นตัว ชี้ วัดถึง
ความสะอาดของแหล่งน�้า ก็มี
โครงการที่จะพัฒนาแหล่งน�้า
บนภูเขามาเป็นแหล่งน�้าดื่ม
ส�าหรับคนในพื้นที่อีกด้วย
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ความหลากหลายของแมลง 202�ชนิด

การถูกคุกคามของสหภาพสากล
ว่าด้วยการอนุรักษ์�(IUCN)�

ผเีสือ้แพนซมียรุา Junonia almana Linnaeus

แมลงปอยกัษ์ Anax indicus Lieftinck

แมลงปอเสอื Ictinogomphus decoratus Selys 

แมลงปอบ้าน Brachydiplax sobrina Rambur 

แมลงปอบ้านแม่กางปลายปีกด�า Cratilla metallica (Brauer)

แมลงปอบ้าน Crocothemis servilia Drury  

แมลงปอบ้าน Neurothemis fluctuans (Fabricius)

แมลงปอบ้านใหม่กลม Neurothemis fulvia (Drury) 

แมลงปอบ้านเสอืวงลาย Orthetrum testaceum (Burmeister)

แมลงปอบ้านไร่ปีกทอง Rhyothemis phyllis (Sulzer)  

แมลงปอบ้านไร่ปลายปีกใส Rhyothemis plutonia Selys

กลุ่มใกล้ถูกคุกคาม (NT) 

แมลงปอบ้าน Indothemis carnatica Fabricius

กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)�

จำ�นวน�12�ชนิด

แบ่งตามสถานภาพ
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	 ลำาตัวยาว 39 มิลลิเมตร ปีกใสไม่มีสี มีจุดที่ปลายปีกข้างละ 1 จุด โคนปีกมีสีนำ้าตาล	

ลำาตัวสีเหลืองอ่อน ประดับด้วยแถบสีนำ้าตาลเกือบดำาวางแนวขวาง ด้านบนของส่วนท้องประดับ

ด้วยแถบสีดำาขนาดใหญ่ 1 แถบ วางพาดตั้งแต่ท้องปล้องแรกถึงปล้องสุดท้าย ลักษณะหนวด 

หนวดแบบเส้นขน (setaceous) ลักษณะปาก ปากแบบกัดกิน (chewing type) ลักษณะปีก

ปีกแบบบางใส (membrane) ลักษณะขา ขาเดิน (walking legs) ลักษณะตา ตาเดี่ยว

(simple eyes) มี 3 ตา ตารวม (compound eyes) มี 2 ตา

แมลงปอบ้าน Black Marsh Skimmer

Indothemis carnatica Fabricius

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ใกล้ถูกคุกคาม (NT)

สถานภาพ
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ผีเสื้อแพนซีมยุรา The Peacock Pansy

Junonia almana Linnaeus

	 ปีกกว้าง 44 มิลลิเมตร สีส้มอมนำ้าตาล ปีกคู่หน้ากลางปีกประดับด้วยจุดคล้ายตา

ข้างละหนึ่งจุด ขอบปีกสีนำ้าตาลเข้ม มีแถบขวางที่ขอบปีกด้านบน 4 แถบ ปีกคู่หลังประดับ

ด้วยจุดตาขอบสีนำ้าตาลเข้ม ด้านในจุดตาประดับด้วยจุดสีนำ้าตาลเข้มข้างละ 1 จุด ขอบปีกด้าน

นอกประดับด ้วยเส ้นหยักสีนำ้าตาลเข ้ม 2 เส ้น ลักษณะหนวด หนวดแบบกระบอง

(clavate) ลักษณะปาก ปากแบบดูดกิน (siphoning type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส

(membrane) ลักษณะขา ขาเดิน (walking legs) ลักษณะตา ตารวม (compound

eyes) มี 2 ตา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

สถานภาพ

เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)
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	 ลำาตัวยาว 89 มิลลิเมตร มีตาขนาดใหญ่กินพื้นที่เกือบทั้งหมดของหัวสีนำ้าตาลเข้ม

เกือบดำา ส่วนอกสีนำ้าตาลอมเขียวเหลือง ส่วนท้องเรียวยาวโคนสีนำ้าเงินอมดำา ด้านบนของ

ส่วนท้องประดับด้วยแถบสีนำ้าตาลเข้มเกือบดำา ด้านข้างประดับด้วยแต้มสีเหลืองอมนำ้าตาล

cerci ยื่นยาวเหมาะสำาหรับยึดจับตัวเมีย ลักษณะหนวด หนวดแบบเส้นขน (setaceous)	

ลักษณะปาก ปากแบบกัดกิน (chewing type) ลักษณะป ีก ป ีกแบบบางใส

(membrane) ลักษณะขา ขาเดิน (walking legs) ลักษณะตา ตาเดี่ยว (simple eyes)

มี 3 ตา ตารวม (compound eyes) มี 2 ตา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

แมลงปอยักษ์ The Lesser Green Emperor

Anax indicus Lieftinck

เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

สถานภาพ
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

	 ลำาตัวยาว	 77	 มิลลิเมตร	 ตาขนาดใหญ่สีนำ้าตาลแยกห่างจากกัน	 อกสีดำาประดับด้วย

แถบเฉียงสีเหลืองอมเขียว	2	แถบ	ด้านบนของอกปล้องแรกประดับด้วยแถบสีเหลืองอมนำ้าตาล	

ด้านบนของอกปล้องสองและสามประดับด้วยแต้มสีเหลืองอมนำ้าตาลเรียงตามยาว ท้องยาว

เรียว	ปล้องแรกขยายใหญ่	ส่วนท้ายของปลายท้องขยายใหญ่	cerci	ยาวเหมาะสำาหรับจับตัวเมีย	

ปีกบางใสสีนำ้าตาลอ่อน	 ลักษณะหนวด	 หนวดแบบเส้นขน	 (setaceous)	 ลักษณะปาก	 ปาก

แบบกัดกิน	 (chewing	 type)	ลักษณะปีก	 ปีกแบบบางใส	 (membrane)	ลักษณะขา	 ขาเดิน	

(walking	legs)	ลักษณะตา	ตารวม	(compound	eyes)	

แมลงปอเสือ Clubtail Dragonfly

Ictinogomphus decoratus Selys

เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

สถานภาพ
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

แมลงปอบ้าน The Sombre Lieutenant

Brachydiplax sobrina Rambur

	 ลำาตัวยาว 59 มิลลิเมตร เรียวยาว ตาขนาดใหญ่สีนำ้าตาลแดง ด้านบนของอก

สีเทาอมฟ้าด้านล่างสีนำ้าตาลเหลือง	 ท้องเรียวยาว	 ส่วน	 5	 ปล้องแรกสีเทาอมฟ้า	 ที่เหลือสีดำา	

ปีกบางใสสีนำ้าตาลอ่อนๆ	ลักษณะหนวด	หนวดแบบเส้นขน	 (setaceous)	ลักษณะปาก	ปาก

แบบกัดกิน	 (chewing	 type)	ลักษณะปีก	ปีกแบบบางใส	 (membrane)	ลักษณะขา	ขาเดิน	

(walking	 legs)	ลักษณะตา	ตาเดี่ยว	 (simple	eyes)	มี	 3	ตา	ตารวม	 (compound	eyes)	

มี	2	ตา

เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

สถานภาพ
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	 ลำาตัวยาว	 56	 มิลลิเมตร	 เรียวยาวสีครามอมเทา	 ตาสีนำ้าตาลเข้มอมแดง	 มีแต้มสีดำา

ที่ปลายปีก	 ลักษณะหนวด	 หนวดแบบเส้นขน	 (setaceous)	 ลักษณะปาก	 ปากแบบกัดกิน	

(chewing	 type)	 ลักษณะปีก	 ปีกแบบบางใส	 (membrane)	 ลักษณะขา	 ขาเดิน	 (walking	

legs)	ลักษณะตา	ตาเดี่ยว	(simple	eyes)	มี	3	ตา	ตารวม	(compound	eyes)	มี	2	ตา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

แมลงปอบ้านแม่กางปลายปีกด�า  The Large Dark Wing-tipped Libellulid

Cratilla metallica (Brauer)

เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

สถานภาพ
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

แมลงปอบ้าน The Scarlet Skimmer 

Crocothemis servilia Drury

	 ลำาตัวยาว 64 มิลลิเมตร เรียวยาวสีแดงอมชมพู ด้านบนของส่วนท้องประดับด้วย

เส้นสีดำา	โคนปีกสีส้มอมนำ้าตาล	ลักษณะหนวด	หนวดแบบเส้นขน	(setaceous)	ลักษณะปาก 

ปากแบบกัดกิน	 (chewing	 type)	 ลักษณะปีก	 ปีกแบบบางใส	 (membrane)	 ลักษณะขา 

ขาเดิน (walking legs) ลักษณะตา ตาเดี่ยว (simple eyes) มี 3 ตา ตารวม	

(compound	eyes)	มี	2	ตา

เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

สถานภาพ
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

แมลงปอบ้าน Dragonfly

Neurothemis fluctuans (Fabricius)

	 ลำาตัวยาว	81	มิลลิเมตร	เรียวยาวสีส้มอมนำ้าตาล	ตาขนาดใหญ่กินพื้นที่เกือบทั้งหมด

ของหัวสีนำ้าตาลแดง	ด้านบนของส่วนท้องประดับด้วยแถบสีดำา	 ขาสีดำา	 โคนปีกคู่หลังสีนำ้าตาล

อ่อนอมเหลือง	ลักษณะหนวด	หนวดแบบเส้นขน	(setaceous)	ลักษณะปาก	ปากแบบกัดกิน	

(chewing type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส (membrane) ลักษณะขา ขาเดิน	

(walking	 legs)	ลักษณะตา	ตาเดี่ยว	 (simple	eyes)	มี	3	ตา	ตารวม	 (compound	eyes)	

มี	2	ตา

เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

สถานภาพ



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน 225

INSECT

	 ลำาตัวยาว 49 มิลลิเมตร ลำาตัวและปีกสีนำ้าตาลอมส้มเกือบแดง ปลายปีกใสไม่มีสี	

มีจุดแต้มสีนำ้าตาลเกือบแดงปีกละ 1 จุด และขอบปีกด้านบนส่วนที่ติดกับลำาตัวมีสีเดียวกัน

ข้างละ 1 แถบ ลักษณะหนวด หนวดแบบเส้นขน (setaceous) ลักษณะปาก ปากแบบ

กัดกิน (chewing type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส (membrane) ลักษณะขา ขาเดิน

(walking	legs) ลักษณะตา ตาเดี่ยว (simple eyes) มี 3 ตา ตารวม (compound eyes)

มี	2	ตา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

แมลงปอบ้านใหม่กลม The Fulvous Forest Skimmer

Neurothemis fulvia (Drury)

เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

สถานภาพ
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

แมลงปอบ้านเสือวงลาย Dragonfly

Orthetrum testaceum (Burmeister)

	 ลำาตัวยาว 55 มิลลิเมตร เรียวยาวสีแดงอมส้ม ปีกคู่หน้าและคู่หลังบางใสไม่มีสี

โคนปีกสีส้มอมนำ้าตาล ปลายปีกมีจุดแต้มสีดำาปีกละ	 1	 จุด	ลักษณะหนวด	 หนวดแบบเส้นขน	

(setaceous)	 ลักษณะปาก	 ปากแบบกัดกิน	 (chewing	 type)	 ลักษณะปีก	 ปีกแบบบางใส	

(membrane)	 ลักษณะขา	 ขาเดิน	 (walking	 legs)	 ลักษณะตา	 ตาเดี่ยว	 (simple	 eyes)

มี	3	ตา	ตารวม	(compound	eyes)	มี	2	ตา

เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

สถานภาพ
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

แมลงปอบ้านไร่ปีกทอง The Yellow-striped Flutterer

Rhyothemis phyllis (Sulzer)

	 ลำาตัวยาว	71	มิลลิเมตร	เรียวยาวสีนำ้าเงินเข้มวาว	ปีกบางใสสีนำ้าตาลอ่อน	ปลายปีก

สีนำ้าตาลเข้ม โคนปีกคู่หน้าสีเหลืองอมนำ้าตาล โคนปีกคู่หลังประดับด้วยแถบสีดำาสลับแถบ

สีเหลืองอมนำ้าตาล	ลักษณะหนวด	 หนวดแบบเส้นขน	 (setaceous)	ลักษณะปาก	 ปากแบบ

กัดกิน	 (chewing	 type)	 ลักษณะปีก	 ปีกแบบบางใส	 (membrane)	 ลักษณะตา	 ตาเดี่ยว	

(simple	eyes)	มี	3	ตา	ตารวม	(compound	eyes)	มี	2	ตา

เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

สถานภาพ
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

แมลงปอบ้านไร่ปลายปีกใส Greater Blue Wing

Rhyothemis plutonia Selys

	 ลำาตัวยาว	 56	 มิลลิเมตร	 เรียวยาวสีนำ้าเงินเข้มวาวเหลือบสีม่วงทองแดง	 ปีกบางใส

สีนำ้าเงินเข้มวาวเหลือบเขียว	ม่วง	ทองแดง	ปลายปีกคู่หน้าใสไม่มีสี	ลักษณะหนวด	หนวดแบบ

เส้นขน	(setaceous)	ลักษณะปาก	ปากแบบกัดกิน	(chewing	type) ลักษณะปีก	ปีกแบบบาง

ใส	(membrane)	ลักษณะตา	ตาเดี่ยว	(simple	eyes)	มี	3	ตา	ตารวม	(compound	eyes)

มี	2	ตา

เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

สถานภาพ



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน 229

INSECT

ตัวอ่อนตั๊กแตน

ตัวอ่อนเพลี้ย

ระยะตัวอ่อน 
(Larva)

ตัวอ่อนมวน

ตัวอ่อนผีเสื้อ

ตัวอ่อนแมลงสาบ

ตัวอ่อนปลวก

ตัวอ่อนผีเสื้อ

ตัวอ่อนตั๊กแตน ตัวอ่อนมวน

ตัวอ่อนมวน

ตัวอ่อนตั๊กแตน

ตัวอ่อนเหาไม้
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แบ่งตามสถานภาพ

ผีเสื้อถุงทองธรรมดา

 Troides aeacus aeacus (C. & R. Felder)

จำ�นวน�1�ชนิด

แมลงคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ�
�ซึง่ชนดิพนัธุส์ตัว์ป่าและพชืป่าทีใ่กล้สญูพนัธุ์ (CITES) บญัชหีมายเลข�2
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	 ปีกกว้าง	103	มิลลิเมตร	เพศผู้ปีกคู่หน้าสีดำา	เส้นปีกสีดำา	บริเวณรอบๆ	เส้นปีกมีสีเทา

อมดำา ปีกคู่หลังสีเหลืองทอง ขอบปีกสีดำาสนิท ด้านในสีขาวประดับด้วยขนยาวสีขาว

ลักษณะหนวด หนวดแบบกระบอง (clavate) ลักษณะปาก ปากแบบดูดกิน (siphoning

type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส (membrane) ลักษณะขา ขาเดิน (walking legs)

ลักษณะตา ตารวม (compound	eyes)	มี	2	ตา

CITES บัญชีหมายเลข 2 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ผีเสื้อถุงทองธรรมดา The Golden Birdwing

Troides aeacus aeacus (C..&.R. Felder)

สถานภาพ
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ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก Acraea violae Fabricius

ผึ้งโพรง Apis cerana Fabricius

มดน�้าผึ้ง Anoplolepis gracilipes F. Smith

มวนเขียวข้าว Nezara viridula Linnaeus

จำ�นวน�4�ชนิด

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว ( รายการ 1 ) 

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน ( รายการ 2 ) 

  

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ยังไม่รุกราน

ในประเทศไทย ( รายการ 3 ) 

ชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีควรป้องกัน�ควบคุม�และกำ�จัดของประเทศไทย

แบ่งตามสถานภาพ
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	 ลำาตัวยาว	9	มิลลิเมตร	สีเหลืองอมน้ำาตาล	ท้องสีน้ำาตาลเข้ม	ตาสีดำา	ขายาว	ลักษณะ

หนวด หนวดแบบหักข้อศอก	 (geniculate)	 ลักษณะปาก	 ปากแบบกัดกิน	 (chewing	 type)	

ลักษณะปีก	วรรณะสืบพันธุ์ปีกแบบบางใส	(membrane) ลักษณะขา	ขาเดิน	(walking	legs)	

ลักษณะตา	ตารวม	(compound	eyes)	มี	2	ตา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

มดน�้าผึ้ง The Yellow Crazy Ant

Anoplolepis gracilipes F..Smith

รายการ 1 

สถานภาพ
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

มวนเขียวข้าว The Green Stink Bug

Nezara viridula Linnaeus

	 ลำาตัวยาว	13	มิลลิเมตร	ค่อนข้างแบน	ด้านบนและด้านล่างนูนเล็กน้อย	สีเขียวใบไม้	

ขอบส่วนท้องสีเหลืองอมเขียว หนวดเขียวสลับน้ำาตาล ลักษณะหนวด หนวดแบบเส้นด้าย

(filiform)	ลักษณะปาก ปากแบบเจาะดูด	(piercing-sucking	type)	ลักษณะปีก	เนื้อปีกส่วน

โคนแข็ง	ส่วนปลายบาง	(hemelytra)	ลักษณะขา	ขาเดิน	(walking	legs)	ลักษณะตา	ตารวม	

(compound	eyes)

รายการ 1 

สถานภาพ
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก Four-footed Butterflies

Acraea violae Fabricius

	 ปีกกว้าง	49	มิลลิเมตร	สีส้มประดับด้วยจุดแต้มสีดำา	ขอบปีกด้านนอกของปีกคู่หลัง

มีแถบสีดำาประดับด้วยจุดสีเหลืองตลอดแนวขอบปีก ส่วนหัวและอกปกคลุมด้วยเกล็ดสีดำา

ประดับด้วยจุดสีเหลือง ส่วนท้องปกคลุมด้วยเกล็ดสีส้มเข้มประดับด้วยแต้มสีดำาที่ติดกับ

ส่วนอก ด้านล่างของปีกปกคลุมด้วยเกล็ดสีส้มอมเหลืองประดับด้วยจุดสีดำา ลักษณะหนวด 

หนวดแบบกระบอง	 (clavate)	ลักษณะปาก	ปากแบบดูดกิน	 (siphoning	type) ลักษณะปีก

ปีกแบบบางใส (membrane) ลักษณะขา ขาเดิน (walking legs) ลักษณะตา ตารวม

(compound	eyes)	มี	2	ตา

รายการ 2

สถานภาพ
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สถานภาพ

	 ลำาตัวยาว 28 มิลลิเมตร หัว ขา อก และปลายท้องมีสีดำา บางส่วนของท้อง	

และอกมีขนปุยสีเหลืองอ่อน	ลักษณะหนวด	หนวดแบบหักข้อศอก	(geniculate)	ลักษณะปาก 

ปากแบบกัดเลีย (chewing-lapping type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส (membrane)

ลักษณะขา	ขาคู่หน้าและคู่กลางเป็นขาเดิน	(walking	legs)	ขาคู่หลังเป็นขาเก็บเกสร	(carrying	

legs)	ลักษณะตา	ตาเดี่ยว	(simple	eyes)		มี	3	ตา	และตารวม	(compound	eyes)	มี	2	ตา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

รายการ 3

ผึ้งโพรง Asiatic Honey Bee

Apis cerana Fabricius
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ผีเสื้อหางดาบใหญ่    Graphium antiphates pompilius (Fabricius)

ผีเสื้อหางดาบลายขีด Graphium aristeus (Stoll) 

ผีเสื้อหนอนจ�าปีจุดแยก Graphium doson (C. & R. Felder) 

ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู Pachlipota aristolochiae (Fabricius) 

ผีเสื้อหนอนมะนาว Papilio demoleus Linnaeus 

ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง Papilio memnon agenor Linnaeus 

ผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน Papilio nephelus Boisduval

ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา   Papilio polytes Linnaeus

ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา Lexias pardalis (Moore)

จำ�นวน�9�ชนิด

แบ่งตามสถานภาพ

แมลงห้ามนำ�เข้าหรือส่งออก
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม��

เรื่อง�กำ�หนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำ�เข้าหรือส่งออก�พ.ศ.�2548
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ผีเสื้อหางดาบใหญ่ The Fivebar Swordtail

Graphium antiphates pompilius (Fabricius)

	 ปีกกว้าง 60 มิลลิเมตร ปีกสีครีมอมเขียว ปีกคู่หน้าประดับด้วยแถบสีดำาบริเวณ

สันปีก	5	แถบ	แถบสีดำาขนาดใหญ่ที่ขอบปีกด้านนอกประดับด้วยแถบสีครีมอมเขียวข้างละ	1	แถบ

ปีกคู่หลังขอบปีกสีเทาประดับด้วยแต้มสีดำา จุดสีดำาประดับที่มุมด้านล่างข้างละ 1 จุด มุมปีก

ด้านนอกยื่นยาวคล้ายดาบสีดำา	 ลักษณะหนวด	 หนวดแบบกระบอง	 (clavate)	 ลักษณะปาก 

ปากแบบดูดกิน	 (siphoning	 type)	 ลักษณะปีก	 ปีกแบบบางใส	 (membrane)	 ลักษณะขา

ขาเดิน	(walking	legs)	ลักษณะตา	ตารวม	(compound	eyes)	มี	2	ตา

ห้ามน�าเข้าหรือส่งออก 

สถานภาพ
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ผีเสื้อหางดาบลายขีด The Stripe Swordtail

Graphium aristeus (Stoll)

	 ปีกกว้าง 59 มิลลิเมตร สีน้ำาตาลเกือบดำา ประดับด้วยแถบสีครีมอมเขียว	

พาดเฉียงจากปีกคู่หน้าต่อเนื่องถึงปีกคู่หลังหลายแถบ ขอบปีกบนประดับด้วยแถบแคบ

สีครีมอมเขียวพาดตามแนวตั้งข้างละ	1	แถบ	มุมด้านล่างของปีกคู่หลังยื่นยาวคล้ายดาบขอบสี

ครีมอมเขียว	 ขอบปีกด้านในประดับด้วยขนยาวสีน้ำาตาล	 ลักษณะหนวด	 หนวดแบบกระบอง	

(clavate)	 ลักษณะปาก	 ปากแบบดูดกิน	 (siphoning	 type)	 ลักษณะปีก	 ปีกแบบบางใส

(membrane)	ลักษณะขา	ขาเดิน	(walking	legs)	ลักษณะตา	ตารวม	(compound	eyes)	

มี	2	ตา

ห้ามน�าเข้าหรือส่งออก 

สถานภาพ
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	 ปีกกว้าง	 62	มิลลิเมตร	สีดำา	 ด้านบนประดับด้วยแต้มสีฟ้าขนาดใหญ่เรียงขวางบริเวณ

กลางปีก	 จุดแต้มสีฟ้าเรียงตามแนวขอบปีกคู่หน้าถึงปีกคู่หลัง	 ด้านล่างของปีกคู่หน้าประดับด้วย

จุดแต้มสีแดงอมชมพูใกล้ลำาตัวข้างละ	 1	 จุด	 ปีกคู่หลังประดับด้วยแถบสีแดงอมชมพูใกล้ขอบ

ปีกด้านในข้างละ	 1	 แถบ	 และแต้มสีแดงอมชมพูใกล้มุมด้านล่างของปีกข้างละ	 3	 จุด	 และขอบ

ด้านในประดับด้วยขนยาวสีน้ำาตาลจำานวนมาก	 ลักษณะหนวด	 หนวดแบบกระบอง	 (clavate)	

ลักษณะปาก	 ปากแบบดูดกิน	 (siphoning	 type)	 ลักษณะปีก	 ปีกแบบบางใส	 (membrane)	

ลักษณะขา	ขาเดิน	(walking	legs)	ลักษณะตา	ตารวม	(compound	eyes)	มี	2	ตา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ผีเสื้อหนอนจ�าปีจุดแยก The Common Jay

Graphium doson (C..&.R. Felder)

ห้ามน�าเข้าหรือส่งออก 

สถานภาพ
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู The Common Rose

Pachlipota aristolochiae (Fabricius)

สถานภาพ

	 ปีกกว้าง 78 มิลลิเมตร สีดำา เส้นปีกสีดำารอบๆ เส้นปีกด้านในมีสีเทาอมดำา	

ปีกคู่หลังประดับด้วยแถบสีขาวอมชมพูข้างละ 4 แถบ แถบสีชมพูข้างละ 1 แถบ	

และแต้มสีชมพูคล้ายเสี้ยวพระจันทร์ ข้างละ 6 จุด ที่บริเวณขอบปีก มุมของปีกยื่นยาวออก

มาเป็นติ่ง หัวและปลายท้องสีแดง ลักษณะหนวด หนวดแบบกระบอง (clavate) ลักษณะ

ปาก ปากแบบดูดกิน (siphoning type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส (membrane)

ลักษณะขา ขาเดิน (walking legs) ลักษณะตา ตารวม (compound eyes) มี 2 ตา

ห้ามน�าเข้าหรือส่งออก 
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ผีเสื้อหนอนมะนาว The Lime Butterfly

Papilio demoleus Linnaeus

สถานภาพ

	 ปีกกว้าง 70 มิลลิเมตร สีดำา ประดับด้วยจุดแต้มสีเหลืองขนาดใหญ่กระจายทั่วปีก

ปลายปีกคู่หลังประดับด้วยจุดขนาดใหญ่สีส้มแดง ด้านบนของจุดมีจุดสีน้ำาเงิน ด้านล่างของ

ปีกประดับด้วยจุดแต้มขนาดใหญ่สีเหลือง สีดำา และสีส้มแดง กระจายทั่วปีก มีแถบสีดำาตาม

ขวางอยู่ด้านในของปีก ด้านบนของลำาตัวสีดำา ด้านล่างของลำาตัวสีเหลืองประดับด้วยแถบสีดำา

ยาวตลอดความยาวของลำาตัว ลักษณะหนวด หนวดแบบกระบอง (clavate) ลักษณะปาก 

ปากแบบดูดกิน	 (siphoning	 type)	 ลักษณะปีก	 ปีกแบบบางใส (membrane)	 ลักษณะขา

ขาเดิน	(walking	legs)	ลักษณะตา	ตารวม	(compound	eyes)	มี	2	ตา

ห้ามน�าเข้าหรือส่งออก 
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง The Great Mormon

Papilio memnon agenor Linnaeus

	 ปีกกว้าง 120 มิลลิเมตร เพศผู้มี เกล็ดปีกสีน้ำาเงิน ปีกคู่หน้าสีดำาอมน้ำาเงิน	

ปีกคู่หลังมีแถบสีน้ำาเงินทั่วทั้งปีก	 เวลาบินเกล็ดปีกของผีเสื้อจะสะท้อนแสงเป็นสีเงิน	 เพศผู้เป็น

ผีเสื้อที่บินได้ว่องไว	 ลักษณะหนวด	 หนวดแบบกระบอง	 (clavate)	 ลักษณะปาก	 ปากแบบ

ดูดกิน	 (siphoning	 type)	 ลักษณะปีก	 ปีกแบบบางใส	 (membrane)	 ลักษณะขา	 ขาเดิน	

(walking	legs)	ลักษณะตา	ตารวม	(compound	eyes)	มี	2	ตา

ห้ามน�าเข้าหรือส่งออก 
สถานภาพ
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	 ปีกกว้าง	 85	 มิลลิเมตร	 สีดำา	 ปีกคู่หลังประดับด้วยแต้มสีขาวขนาดใหญ่กลางปีก	

มุมปีกยื่นยาวเป็นติ่งขนาดใหญ่	 ลักษณะหนวด	 หนวดแบบกระบอง	 (clavate)	 ลักษณะปาก 

ปากแบบดูดกิน	 (siphoning	 type)	 ลักษณะปีก	 ปีกแบบบางใส	 (membrane) ลักษณะขา

ขาเดิน	(walking	legs)	ลักษณะตา	ตารวม	(compound	eyes)	มี	2	ตา

ผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน The Black and White Helen

Papilio nephelus Boisduval

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ห้ามน�าเข้าหรือส่งออก 
สถานภาพ
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา The Common Mormon

Papilio polytes Linnaeus

	 ปีกกว้าง	75	มิลลิเมตร	สีดำา	ขอบปีกด้านนอกของปีกคู่หน้าประดับด้วยจุดแต้มสีขาว	

ปีกคู่หลังประดับด้วยแต้มสีขาว 7 แต้มเรียงอยู่กลางปีก มุมปีกด้านล่างยื่นออกไปมีลักษณะ

เป็นติ่ง ลักษณะหนวด หนวดแบบกระบอง (clavate) ลักษณะปาก ปากแบบดูดกิน	

(siphoning type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส (membrane)	ลักษณะขา	ขาเดิน	(walking	

legs) ลักษณะตา ตารวม	(compound	eyes)	มี	2	ตา

ห้ามน�าเข้าหรือส่งออก 
สถานภาพ
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

 ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา The Common Archduke

Lexias pardalis (Moore)

	 ปีกกว้าง	 63	 มิลลิเมตร	 สีดำาอมน้ำาเงิน	 ปีกคู่หน้าประดับด้วยจุดสีส้มอมน้ำาตาล	 และ

แถบสีฟ้าวาวอมเทา ขอบปีกคู่หลังประดับด้วยแถบสีฟ้าวาวอมม่วง ด้านล่างของปีกสีส้มอม

น้ำาตาล ประดับด้วยจุดสีส้มอมน้ำาตาลกระจายทั่วปีก ลักษณะหนวด หนวดแบบกระบอง

(clavate) ลักษณะปาก ปากแบบดูดกิน (siphoning type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส	

(membrane)	ลักษณะขา	ขาเดิน	(walking	legs)	ลักษณะตา	ตารวม	(compound	eyes)	มี	

2	ตา

ห้ามน�าเข้าหรือส่งออก 
สถานภาพ
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 1.	เป็นผู้ย่อยไม้	ปลวกมากกว่า	80%	มีประโยชน์และมีความสำาคัญต่อระบบ

นิเวศป่าไม้	 โดยปลวกทำาหน้าที่เป็นผู้ย่อยร่วมกับโปรโตซัว	 เชื้อรา	และแบคทีเรีย	ช่วย

ย่อยซากพืช	 เศษกิ่งไม้	 ใบไม้	 ที่ร่วงหล่นหรือต้นไม้ที่หักโค่นล้มทับถมกันอยู่ในป่า	 ให้

เป็นอินทรียวัตถุทำาให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารในดิน ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

เจริญเติบโตของต้นไม้

ปลวกชนิดต่างๆ ในป่าแม่วงก์-แม่เปิน 

ที่มีบทบาทสำาคัญต่อผืนป่า

ปลวกในระบบนเิวศป่าไม้  

	 2.	 เป็นแหล่งอาหารในห่วงโซ่อาหาร	 (Food	chain)	ปลวกมีส่วนช่วยในการ

ถ่ายทอดพลังงานต่อไปยังผู้บริโภคลำาดับต่างๆ ก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตของมวล

ชีวภาพ	โดยปลวกเป็นแหล่งอาหารให้กับมนุษย์และสัตว์อื่นๆ	ในธรรมชาติอีกมากมาย	

ได้แก่	คางคก	สัตว์เลื้อยคลานหลายชนิด	รวมทั้งสัตว์ป่าพวก	ไก่ป่า	และนก	เป็นต้น
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	 3.	 ปลวกกับเห็ดโคน	 ปลวกงานจะเป็นผู้นำาสปอร์ของเห็ดโคนเข้ามาสะสม

รวมกันไว้ในรัง	จากนั้นปลวกจะกินเศษไม้	ใบไม้	ผสมกับนำ้าลาย	สปอร์เห็ดโคน	และ

สปอร์เห็ดก้านธูป	 แล้วจึงคายออกมานำามาสร้างสวนเห็ด	 ที่มีลักษณะคล้ายสมองคน

อยู่ภายในรัง	 เห็ดก้านธูปจะย่อยเซลลูโลส	 และลิกนินต่อเพื่อให้เป็นอาหารของเห็ด

โคน	 ปลวกงานจะผลิตสารเคมี	 ยับยั้งไม่ให้เส้นใยเห็ดโคนที่เป็นตุ่มเล็กๆ	 พัฒนาไป

เป็นดอกเห็ด	เส้นใยตุ่มเล็กๆ	นี้	เป็นอาหารไว้เลี้ยงตัวอ่อนของปลวก

	 4.	จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของปลวก	ซึ่งสามารถผลิตเอนไซม์

บางชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถนำามาพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมหรือใช้ในการแก้ไขและควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล้อมใน

อนาคตต่อไป	เช่น	การย่อยสลายสารกำาจัดศัตรูพืชที่มีฤทธิ์ตกค้างนานหรือการกำาจัด

นำ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	เป็นต้น
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  ลำาตัวยาว 5 มิลลิเมตร หัวเป็นรูปไข่

สีเหลืองสว่าง ใต้ริมฝีปากบนมีรูเปิดกว้าง

เรียกว่า fontanelle สำาหรับปล่อยสาร

เหนียวสีขาวออกมาต่อสู้ศัตรู ริมฝีปากบน

มีสีน้ำาตาลอ่อน ขาและส่วนท้องมีสีเหลือง

อ่อน หนวดแบบสร้อยลูกปัด (monili-

form) ปากแบบกัดกิน (chewing type)	

ปีกแบบบางใส (membrane) ขาเดิน	

(walking	legs)	ตารวม	(compound	eyes)

ถิ่นอาศัย : ทำารังใต้ดินไม่สามารถเห็นรัง

บนพื้นดิน	

อาหารของแมลง : กินเนื้อไม้

บันทึกเพิ่มเติม : ปลวกสกุล Copto-

termes	 จะทำาลายเนื้อไม้และเปลี่ยนไปเป็น

โครงสร้างดินมีลักษณะพรุนคล้ายฟองน้ำาใน

ขณะที่ผิวไม้ภายนอกดูปกติ

ปลวก Coptotermes havilandi Holmgren

กลุ่มปลวกเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
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ปลวก Globitermes sulphureus (Haviland)

ถิ่นอาศัย : ทำารังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

บนพื้นดิน	ผิวรังเปราะบางแตกง่าย

อาหารของแมลง : กินเนื้อไม้ เศษใบไม้	

ไม้ผุพัง

บันทึกเพิ่มเติม : เป็นอาหารของสัตว์ขนาด

เล็กหลายชนิด	 เช่น	 ไก่	 นก	 และสัตว์เลื้อย

คลาน

  ลำาตัวยาว	 4	 มิลลิเมตร	 หัวค่อนข้างกลม

สีน้ำาตาลอมเหลือง กรามโค้งสีดำาเป็นมัน

อกและท้องสีเหลืองอมน้ำาตาล หัวสีน้ำาตาล

แดง หนวดแบบสร้อยลูกปัด (moniliform)	

ปากแบบกัดกิน (chewing type) ปีก

แบบบางใส (membrane) ขาเดิน (walk-

ing legs) ตารวม (compound eyes)

กลุ่มปลวกเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
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ปลวก Hypotermes makhamensis Ahmad

  ลำาตัวยาว	 4	 มิลลิเมตร	 มีขนสีน้ำาตาล

ปกคลุม หัวค่อนข้างกลม สีน้ำาตาลควัน

เขม่า ด้านหน้ามีสีอ่อนกว่าเล็กน้อย ริม

ฝีปากบนมีสี น้ำาตาล กรามสั้นสี น้ำาตาล

เข้ม โค้งเล็กน้อย กรามด้านซ้ายค่อน

มาทางส่วนโคนมีรอยหยักเป็นฟันเลื่อย

3 รอย หนวดแบบสร้อยลูกปัด (monili-

form) ปากแบบกัดกิน (chewing type)	

ปีกแบบบางใส (membrane) ขาเดิน	

(walking	legs)	ตารวม	(compound	eyes)

ถิ่นอาศัย : ทำารังใต้ดินไม่สามารถเห็นรัง

บนพื้นดิน	

อาหารของแมลง : กินอาหารได้หลาย

อย่าง	ทั้งเนื้อไม้	กิ่งไม้	ตลอดจนเศษซากพืช

และเชื้อราที่เพาะเลี้ยงไว้ภายในรัง

บันทึกเพิ่มเติม :	สวนเห็ดใต้ดินเป็น

ลักษณะเฉพาะที่ปรากฏในกลุ่มปลวกกิน

เนื้อไม้ใบไม้และเพาะเลี้ยงเชื้อรา

กลุ่มปลวกสร้างเห็ดโคน
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ปลวก Macrotermes annandalei (Silvestri)

	 	 ลำาตัวยาว 9 มิลลิเมตร หัวขนาดใหญ่

มีลักษณะค่อนข้างสี่เหลี่ยม ส่วนหน้าแคบ

กว่าส่วนท้าย สีน้ำาตาลอมส้มหรือสีน้ำาตาล

แดง กรามมีขนาดใหญ่สีดำา ปลายโค้ง

เล็กน้อย ลำาตัวสีน้ำาตาลอ่อนกว่าส่วนหัว

ด้านบนของลำาตัวสีน้ำาตาลเข้ม ขายาว

สีน้ำ าตาลเข้ม หนวดแบบสร้อยลูกปัด

(moniliform) ปากแบบกัดกิน (chewing

type) ปีกแบบบางใส (membrane)

ขาเดิน (walking legs) ตารวม (com-

pound eyes)

ถิ่นอาศัย : ทำารังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

บนพื้นดิน

อาหารของแมลง : กินอาหารได้หลายอย่าง	

ทั้งเนื้อไม้	กิ่งไม้	ตลอดจนเศษซากพืช

และเชื้อราที่เพาะเลี้ยงไว้ภายในรัง

บันทึกเพิ่มเติม :	สวนเห็ดใต้ดินเป็นลักษณะ

เฉพาะที่ปรากฏในกลุ่มปลวกกินเนื้อไม้ใบไม้

และเพาะเลี้ยงเชื้อรา

กลุ่มปลวกสร้างเห็ดโคน
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ปลวก Macrotermes carbonarius (Hagen)

	 	 ลำาตัวยาว 12 มิลลิเมตร หัวขนาดใหญ่

สีน้ำาตาลเข้มเกือบดำา บริเวณขอบด้านหน้า

สีน้ำาตาลแดง ลำาตัวสีน้ำาตาลเข้มเกือบดำา	

ขายาวสีน้ำาตาลอมเหลือง หนวดแบบสร้อย

ลูกปัด (moniliform) ปากแบบกัดกิน

(chewing type) ปีกแบบบางใส (mem-

brane) ขาเดิน (walking legs) ตารวม

(compound eyes)

ถิ่นอาศัย :	ทำารังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

อยู่บนพื้นดิน

อาหารของแมลง : กินอาหารได้หลาย

อย่าง	ทั้งเนื้อไม้	กิ่งไม้	ตลอดจนเศษซากพืช

และเชื้อราที่เพาะเลี้ยงไว้ภายในรัง	

บันทึกเพิ่มเติม : สวนเห็ดใต้ดินเป็น

ลักษณะเฉพาะที่ปรากฏในกลุ่มปลวกกิน

เนื้อไม้ใบไม้และเพาะเลี้ยงเชื้อรา

กลุ่มปลวกสร้างเห็ดโคน
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	 	 ลำาตัวยาว 9 มิลลิเมตร หัวขนาดใหญ่

มีลักษณะค่อนข้างสี่ เหลี่ยม ส่วนหน้า

แคบกว่าส่วนท้าย สีน้ำาตาลอมส้มหรือ

สี น้ำ าตาลแดง กรามมีขนาดใหญ่สีดำ า

ปลายโค้งเล็กน้อย ลำาตัวสีน้ำาตาลอ่อนกว่า

ส่วนหัว ขายาว หนวดแบบสร้อยลูกปัด	

(moniliform) ปากแบบกัดกิน (chewing

type) ปีกแบบบางใส (membrane)

ขาเดิน (walking legs) ตารวม (com-

pound eyes)

ปลวก Macrotermes gilvus (Hagen)

กลุ่มปลวกสร้างเห็ดโคน

ถิ่นอาศัย :	ทำารังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

อยู่บนพื้นดิน

อาหารของแมลง : กินอาหารได้หลาย

อย่าง	ทั้งเนื้อไม้	กิ่งไม้	ตลอดจนเศษซากพืช	

และเชื้อราที่เพาะเลี้ยงไว้ภายในรัง	

บันทึกเพิ่มเติม : สวนเห็ดใต้ดินเป็น

ลักษณะเฉพาะที่ปรากฏในกลุ่มปลวกกิน

เนื้อไม้ใบไม้และเพาะเลี้ยงเชื้อรา
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ปลวก Macrotermes sp.

	 	 ลำาตัวยาว 11 มิลลิเมตร หัวขนาดใหญ่

มีลักษณะค่อนข้างสี่เหลี่ยม ส่วนหน้าแคบ

กว่าส่วนท้าย สีน้ำาตาลอมส้มหรือสีน้ำาตาล

แดง กรามมีขนาดใหญ่สีดำา ปลายโค้ง

เล็กน้อย ลำาตัวสีน้ำาตาลอ่อนกว่าส่วนหัว	

ขายาว หนวดแบบสร้อยลูกปัด (monili-

form) ปากแบบกัดกิน (chewing type)

ปีกแบบบางใส (membrane) ขาเดิน

(walking legs) ตารวม (compound

eyes)

ถิ่นอาศัย : ทำารังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

อยู่บนพื้นดิน

อาหารของแมลง :	กินอาหารได้หลาย

อย่าง	ทั้งเนื้อไม้	กิ่งไม้	ตลอดจนเศษซากพืช	

และเชื้อราที่เพาะเลี้ยงไว้ภายในรัง

บันทึกเพิ่มเติม :	สวนเห็ดใต้ดินเป็น

ลักษณะเฉพาะที่ปรากฏในกลุ่มปลวกกิน

เนื้อไม้ใบไม้และเพาะเลี้ยงเชื้อรา

กลุ่มปลวกสร้างเห็ดโคน
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ปลวก Microcerotermes crassus Snyder

  ลำาตัวยาว 5 มิลลิเมตร หัวขนาดใหญ่	

สีน้ำ าตาลแดง กรามใหญ่สี ดำ า เป็นมัน	

อกและท้องสีเหลืองอมน้ำาตาล ปกคลุม

ด้วยขนละเอียดสีน้ำาตาลอมเหลือง หนวด

แบบสร้อยลูกปัด (moniliform) ปากแบบ

กัดกิน (chewing type) ปีกแบบบางใส

(membrane) ขาเดิน (walking legs)

ตารวม (compound eyes)

ถิ่นอาศัย :	ทำารังขนาดเล็กอยู่บนพื้นดินหรือ

บนต้นไม้	ค่อนข้างกลมหรือกรวยแหลมผิว

รังขรุขระเป็นติ่งแข็ง

อาหารของแมลง : กินอาหารได้หลาย

อย่าง	ทั้งเนื้อไม้	กิ่งไม้	ตลอดจนเศษซากพืช	

และเชื้อราที่เพาะเลี้ยงไว้ภายในรัง

บันทึกเพิ่มเติม :	พบทำาลายเนื้อไม้และ

เปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างดินมีลักษณะรูพรุน

คล้ายฟองน้ำาในขณะที่ผิวไม้ภายนอกดูปกติ

กลุ่มปลวกเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
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	 	 ลำาตัวยาว 4 มิลลิเมตร หัวมีลักษณะค่อน

ข้างกลมสีน้ำาตาลอมเหลือง กรามทั้งสองข้าง

ลดรูปหายไป ส่วนของสันกะโหลกยื่นยาวออก

เป็นงวงไปด้านหน้าเพื่อฉีดพ่นสารเหนียวออก

มาต่อสู้ศัตรู ส่วนหัวด้านหลังฐานหนวดไม่คอด

ที่ฐานของงวงไม่มีฟันเล็กๆ ยื่นออกมา หนวด

แบบสร้อยลูกปัด (moniliform) ปากแบบ

กัดกิน (chewing type) ปีกแบบบางใส

(membrane) ขาเดิน (walking legs)

ตารวม (compound eyes)

ปลวก Nasutitermes perparvus Ahmad

ถิ่นอาศัย : ทำารังขนาดเล็กอยู่บนพื้นดิน กิ่งไม้	

ต้นไม้

อาหารของแมลง :	กินเนื้อไม้เป็นอาหาร

บันทึกเพิ่มเติม : เป็นอาหารของสัตว์ขนาดเล็ก

หลายชนิด	เช่น	ไก่	นก	และสัตว์เลื้อยคลาน

กลุ่มปลวกเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน 259

INSECT

ปลวก Odontotermes sp.

ถิ่นอาศัย : ทำารังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

อยู่บนพื้นดิน

อาหารของแมลง : กินอาหารได้หลายอย่าง	

ทั้งเนื้อไม้	กิ่งไม้	ตลอดจนเศษซากพืชและเชื้อรา

ที่เพาะเลี้ยงไว้ภายในรัง	

บันทึกเพิ่มเติม : สวนเห็ดใต้ดินเป็นลักษณะ

เฉพาะที่ปรากฏในกลุ่มปลวกกินเนื้อไม้ใบไม้

และเพาะเลี้ยงเชื้อรา	

 				ลำาตัวยาว 8 มิลลิเมตร สีครีม หัวมีขนาดใหญ่

ก ร ามสี น้ำ า ต า ล อก เป็ น รู ป อ านม้ า มุ ม

ด้ า น ข้ า ง ยื่ น ย า ว ไ ป ด้ า นหน้ า ท้ อ ง ท ร ง

กระบอกยาวสีครีม หนวดแบบสร้อยลูกปัด

(moniliform) ปากแบบกัดกิน (chewing

type) ปีกแบบบางใส (membrane) ขาเดิน

(walking legs) ตารวม (compound eyes)

กลุ่มปลวกสร้างเห็ดโคน
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Oxyodes	scrobiculata Fabricius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ผีเสื้อหนอนกระทู้ ปีกกว้าง	 42	 มิลลิเมตร	 ปีกคู่หน้า

ประดับด้วยจุดกลมสีดำา	 ปลายปีกสีนำ้าตาลอมดำา	 ปีกคู่หลัง

ประดับด้วยแถบสีดำาบริเวณสันด้านบน

Hasora		proxissima Elwes & Edwards. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ผีเสื้อหน้าเข็มสยาม ปีกกว้าง	47	มิลลิเมตร	ลำาตัวป้อมสั้น	

ปีกสีนำ้าตาลเข้มเกือบดำา	 ปีกคู่หน้าประดับด้วยจุดสีครีม	 3	

จุด	ด้านล่างปีกคู่หน้าประดับด้วยจุดสีครีม	3	จุด	ปีกคู่หลัง

ประดับด้วยแถบเลือนสีครีมอมม่วงข้างละ	 1	 แถบ	 ปลาย

หนวดงอเป็นตะขอ

Miresa	albipuncta Herrich-Schäffer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ผีเสื้อกลางคืน ปีกกว้าง 28 มิลลิเมตร ลำาตัวป้อมสั้น

สีน้ำาตาลแดง	ปกคลุมด้วยขนยาวปุกปุยสีส้มอมน้ำาตาล	ปีกคู่

หน้าประดับด้วยจุดสีทองกลางปีก	

ผีเสื้อกลางคืน.(Moth).ส่วนมากสีสันจะออกโทนเรียบๆ	

ไม่มีลวดลายเด่นชัดสวยงามอย่างผีเสื้อกลางวัน	ลำาตัวกลมและอ้วนกว่า	ปีกจะมี

ขนปกคลุมอยู่เป็นจำานวนมากและยังเป็นเส้นยาวๆ	มองเห็นได้ชัดเจน
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Yephcalpis	dilectissima	(Walker). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ผีเสื้อหนอนกระทู ้ปีกกว้าง	21	มิลลิเมตร	หัว	อกและปีกคู่

หน้าสีนำ้าตาลแดง	อกประดับด้วยจุดสีเหลืองอ่อน	2	จุด	ปีก

ประดับด้วยจุดสีเหลืองอ่อนเรียงกลางปีกและขอบปีก	 ปีกคู่

หลังสีนำ้าตาล	ขอบปีกเหลืองอ่อน

Gabala	roseoretis	Kobes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ผีเสื้อกลางคืน ปีกกว้าง	 15	 มิลลิเมตร	 ลำาตัวขนาดเล็ก

ปีกสีครีมประดับด้วยเส้นหยักสีนำ้าตาลแดง แถบสีนำ้าตาล

แดงขนาดใหญ่กลางปีก

Lobocraspis	griseifusa	Hampson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ผีเสื้อกลางคืน ปีกกว้าง	38	มิลลิเมตร	ลำาตัวเรียวยาว	ด้าน

บนสีนำ้าตาลอมเหลืองอ่อน ด้านล่างสีอ่อนกว่า ปีกคู่หน้า

ค่อนข้างแคบยาว	 สีเหลืองอมนำ้าตาล	 ประดับด้วยจุดขนาด

เล็ก	 สีนำ้าตาลเข้ม	 ปีกคู่หลังกว้างกว่าปีกคู่หน้าสีเหลืองวาว

เหลือบสีนำ้าตาล	พื้นที่ด้านในสีนำ้าตาลเหลือบสีทอง	

เวลาผีเสื้อกลางคืนเกาะจะกางปีกขนานกับลำาตัว พร้อมกับเอา

ลำาตัวซ่อนไว้ใต้ปีก	ส่วนหนวดจะมีขนเหมือนแปรงลวดหรือขนนก
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จักจั่นเขา

ตั๊กแตนหนวดสั้น แมลงหางหนบี

ผีเสือ้หางพลิว้

ต่อกระดาษ
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