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ผู้อ�านวยการกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

“ มาร่วมกันเป็นเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพกันค่ะ ”

 จำกกำรท�ำงำนร่วมกับชุมชน เจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ องค์กรภำครัฐและภำคเอกชน  

ในกำรส�ำรวจและเก็บข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ป่ำไม้ ภำยใต้กิจกรรม

อนุรักษ์และพัฒนำด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมำ 

กลุ่มงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้.ได้เห็นถึงควำมส�ำคัญของกระบวนกำร

ท�ำงำนกำรเก็บข้อมูล.และกำรให้ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพ.ดังนั้นกลุ่มงำนควำมหลำกหลำยฯ จึงได้จัดท�ำคู่มือกำรเรียนรู้ควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ 5 ด้ำน คือ ด้ำนพืช  ด้ำนสัตว์  ด้ำนแมลง ด้ำนเห็ดรำ และด้ำนไลเคน เพื่อ

ใช้ในกำรฝึกอบรมและศึกษำด้วยตนเองให้กับเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ ชุมชน  นักเรียน นักศึกษำ 

ประชำชน และผู้สนใจทั่วไป สำมำรถศึกษำควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ได้

 ส�ำหรับหนังสือ คู่มือกำรเรียนรู้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนแมลง เล่มนี้

เป็นหนังสือที่มีเนื้อหำเข้ำใจง่ำย ท�ำให้สำมำรถศึกษำและเก็บข้อมูลควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพของแมลงได้อย่ำงถูกต้อง ก่อนส่งให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบจ�ำแนกชนิดพันธุ์

รวมทั้งสำมำรถจ�ำแนกแมลงได้เบื้องต้น
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แมลง แต่ละชนิดมีรูปร่ำงลักษะภำยนอกที่แตกต่ำงกันตำมสภำพ

กำรด�ำรงชีวิตหรือเพื่อควำมอยู่รอดนั่นเอง เช่น กำรมีขำที่ขุดดินได้ มีปำกที่ไว้

เจำะดูดเหยื่อ หรืออวัยวะพิเศษส�ำหรับเก็บเกสร เรำจึงควรรู้ถึงส่วนประกอบ

ที่มองเห็นได้แต่ละส่วนที่แตกต่ำงกันของแมลง เพื่อที่จะสำมำรถแยกชนิดของ

แมลงเบื้องต้นได้

คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านแมลง  3

มารู้จักแมลงกันก่อนสำ รวจนะ



   ส่วนหัว 

 ส่วนอก 

  แบ่งเป็นสำมปล้อง แต่ละปล้องมีขำหนึ่งคู่ ปล้องที่ 2 และ 3 มีปีกปล้องละหนึ่งคู่

   ส่วนท้อง 
   ประกอบด้วยอวัยวะสืบพันธุ์ และอวัยวะวำงไข่

4   คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านแมลง

 หลำยคนมักเข้ำใจว่ำ ทั้งสองชนิดเป็นสัตว์จ�ำพวกเดียวกัน แต่ถ้ำสังเกตดีๆ แมลง 

และ แมง มีข้อแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน คือ แมลง มี 6 ขำ ล�ำตัวแบ่งออกเป็นสำมส่วน คือ 

หัว อก และท้อง ส่วน แมง มี 8 ขำ ล�ำตัวแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ หัว และท้อง

แมลง มีขำทั้งหมด 6 ขำ หรือ 3 คู่ มีหนวด 1 คู่ ไว้รับสัมผัส ตัวเต็มวัยแบ่งเป็น 3 

ส่วนชัดเจน คือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง

หนวด (Antennae) 1 คู่ ขา (Legs) มี 6 ขา

ท้อง 

อก (Thorax)

กับ แมง 

แมง มีขำทั้งหมด 8 ขำ หรือ 4 คู่ ไม่มีหนวด ไม่มีปีก ล�ำตัวแบ่งเป็น 2 ส่วน 

คือ ส่วนหัวและส่วนอกรวมกัน และส่วนท้อง

ส่วนท้อง

ขา 8 ขา

แมลง

แมง

หัว (Head)

ส่วนหัวและส่วนอกรวมกัน 

แมลง



   ส่วนหัว 

 ส่วนอก 

  แบ่งเป็นสำมปล้อง แต่ละปล้องมีขำหนึ่งคู่ ปล้องที่ 2 และ 3 มีปีกปล้องละหนึ่งคู่

   ส่วนท้อง 
   ประกอบด้วยอวัยวะสืบพันธุ์ และอวัยวะวำงไข่

         ลักษณะภายนอกของ      แมลง
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      แมลงไม่มีกระดูกสันหลัง    แต่มีโครงร่ำงแข็งภำยนอก

             ท�ำหน้ำที่ห่อหุ้มป้องกันอวัยวะภำยใน  ร่ำงกำยแมลงแบ่งเป็นข้อปล้อง  

                 ล�ำตัวของแมลงแบ่งออกเป็นสำมส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง

  ประกอบด้วยหนวดหนึ่งคู่ บำงชนิดมีทั้งตำเดี่ยวและตำประกอบ บำงชนิดมีแต่ตำประกอบ และมีปำก



 ........................................ประกอบด้วยตา
ตาเดี่ยว (simple eyes)

ท�าหน้าที่ มองภำพเป็นรูปทรงต่ำงๆ 

  มีเลนส์ตำขนำดเล็กเป็นรูปหกเหลี่ยม
เรียงต่อกัน แมลงสำมำรถรับคลื่นแสงของสีได้ในช่วงสั้นของกำรมองเห็นของ

มนุษย์ โดยสำมำรถรับแสงสีเขียวและสีน้�ำเงินได้ดี จ�ำนวนเลนส์ตำของแมลงขึ้นอยู่

กับกำรใช้งำนของสำยตำ แมลงที่หำกินตอนกลำงคืนจะมีเลนส์ตำน้อยกว่ำแมลง

ที่ต้องใช้สำยตำในกำรหำกินหรือล่ำเหยื่อมำกกว่ำ เช่น แมลงปอ แมลงวัน และ

เหลือบ

6  คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านแมลง

ท�าหน้าที.่.รับรู้ควำมเข้มของแสง  

...แมลงส่วนมำกมีตำเดี่ยว 2-3 ตำ 

อยู่ระหว่ำงตำรวมเหนือฐำนหนวด

ตารวม (compound eyes)



ปากแบบกัดกิน  พบในตั๊กแตน แมลงสำบ แมลงปอ ด้วง ปลวก ใช้กัดกินอำหำรโดยตรง

ปากแบบกัดซับดูด พบในเหลือบ ใช้กัดผิวหนังเหยื่อแล้วจึงดูดซับเลือดกิน

ปากแบบซับดูด พบในแมลงวัน ใช้ปล่อยน้�ำลำยออกมำย่อยอำหำรให้เป็นของเหลว 

      แล้วจึงดูดซับเป็นอำหำร

ปากแบบกัดเลีย พบในผึ้ง แมลงภู่ ใช้เลียอำหำรกิน แต่สำมำรถใช้ปำกกัดสิ่งของได้ด้วย

                 แต่ไม่แข็งแรงมำก

ปากแบบเจาะดูด พบในมวน หมัด เรือด ยุง แมลงวันหัวบุบ จักจั่น ใช้เจำะเพื่อดูดกิน 

                  ของเหลวจำกเหยื่อหรืออำหำร

ปากแบบดูดกิน พบในผีเสื้อส่วนใหญ่ ใช้ดูดกินอำหำรที่เป็นของเหลว

ปากแบบเขี ่ยดูด พบในเพลี้ยไฟ ใช้ปำกเขี่ยเนื้อเยื่อของพืชให้ช้�ำ แล้วจึงดูดกินของเหลว

                 ที่ซึมออกมำ 

 ........................................ประกอบด้วย
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ท�าหน้าที่ มองภำพเป็นรูปทรงต่ำงๆ 

  มีเลนส์ตำขนำดเล็กเป็นรูปหกเหลี่ยม

ปาก...รูปร่างของปากขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการในการดำารงชีวิตให้เหมาะ
กับการกินอาหารที่ต่างกัน ดังนี้

ปากแบบซับดูด

ปากแบบดูดกิน

ปากแบบกัดกิน



1. หนวดแบบเส้นด้าย ด้วงเสือ ด้วงหนวดยำว แมลงสำบ ตั๊กแตน 

2. หนวดแบบเส้นขน ชีปะขำว เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดด จักจั่น

3. หนวดแบบสร้อยลูกปัด ด้วงงวง ด้วงเจำะไม้

4. หนวดแบบฟันเลื่อย ด้วงดีด หิ่งห้อย แมลงทับ

5. หนวดแบบฟันหวี มอธไหม มอธหนอนกระท้อน

6. หนวดแบบกระบอง ผีเสื้อกลำงวัน ด้วงเต่ำลำย แมลงช้ำง

7. หนวดแบบลูกตุ้ม ด้วงผลไม้ แมลงเหนี่ยง

8. หนวดแบบใบไม้ ด้วงกว่ำงดำว ด้วงแรด ด้วงมะพร้ำว แมลงนูน

9. หนวดแบบแผ่นใบไผ ่ด้วงสีดำ

10. หนวดแบบข้อศอก มด แมลงภู่ ต่อกระดำษ ด้วงงวง

11. หนวดแบบพู่ขนนก ยุงตัวผู้

12. หนวดแบบขนอะริสตา แมลงวันหัวเขียว แมลงวันดอกไม ้

13. หนวดแบบเคียว เหลือบ  แมลงวันหัวบุบ

หนวด...
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 ทำ หน้าที่ในการรับสัมผัส รับกลิ่น การเปลี่ยนแปลงของความชื้น 

การสั่นสะเทือน ทิศทางลม ซึ่งมีมากมายหลายรูปแบบ ดังนี้



1. หนวดแบบเส้นด้าย ด้วงเสือ ด้วงหนวดยำว แมลงสำบ ตั๊กแตน 

2. หนวดแบบเส้นขน ชีปะขำว เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดด จักจั่น

3. หนวดแบบสร้อยลูกปัด ด้วงงวง ด้วงเจำะไม้

4. หนวดแบบฟันเลื่อย ด้วงดีด หิ่งห้อย แมลงทับ

5. หนวดแบบฟันหวี มอธไหม มอธหนอนกระท้อน

6. หนวดแบบกระบอง ผีเสื้อกลำงวัน ด้วงเต่ำลำย แมลงช้ำง

7. หนวดแบบลูกตุ้ม ด้วงผลไม้ แมลงเหนี่ยง

8. หนวดแบบใบไม้ ด้วงกว่ำงดำว ด้วงแรด ด้วงมะพร้ำว แมลงนูน

9. หนวดแบบแผ่นใบไผ ่ด้วงสีดำ

10. หนวดแบบข้อศอก มด แมลงภู่ ต่อกระดำษ ด้วงงวง

11. หนวดแบบพู่ขนนก ยุงตัวผู้

12. หนวดแบบขนอะริสตา แมลงวันหัวเขียว แมลงวันดอกไม ้

13. หนวดแบบเคียว เหลือบ  แมลงวันหัวบุบ

หนวดแบบสร้อยลูกปัด

 

หนวดแบบข้อศอก

หนวด (Antennae)

แบบต่างๆ

หนวดแบบกระบอง
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 ทำ หน้าที่ในการรับสัมผัส รับกลิ่น การเปลี่ยนแปลงของความชื้น 

การสั่นสะเทือน ทิศทางลม ซึ่งมีมากมายหลายรูปแบบ ดังนี้

หนวดแบบฟันหวี

 หนวดแบบเส้นด้าย หนวดแบบใบไม้

หนวดแบบฟันเลื่อย

หนวดแบบขนอะริสตา



ขา...แบ่งตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

10 คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านแมลง

ขากระโดด ขำหลังของตั๊กแตน ใช้ในกำรกระโดดมีปล้องขำปล้องที่ 3 (femur) 

ขยำยใหญ่และแข็งแรงเป็นพิเศษ

ขาขุด ขำคู่หน้ำของแมลงกระชอน ขำคู่หน้ำของจักจั่น ใช้ในกำรขุดดิน ปล้องขำปล้อง
ที่ 4 (tibia) จะแบน ส่วนปล้องที่อยู่เกือบปลำยขำ (tarsus) จะมีลักษณะคล้ำยครำด

ขาหนีบ ขำคู่หน้ำของตั๊กแตนต�ำข้ำว ใช้ในกำรหนีบหรือยึดเหยื่อให้แน่น ปล้องขำปล้อง
แรก (coxa) ที่ติดกับล�ำตัวจะยำวเป็นพิเศษ

ขาจับ ขำคู่หน้ำของแมลงดำนำ ใช้ในกำรจับเหยื่อกินเป็นอำหำร ขำคู่หน้ำของด้วงดิ่งตัวผู้ 
ใช้ยึดเกำะในกำรผสมพันธุ์ ปล้องขำปล้องแรกสั้น ปล้องที่ 3 ใหญ่และแข็งแรง
ส่วนปล้องที่ 4 เรียวและโค้งไว้ใช้จับยึด

ขาเดิน ขำของแมลงสำบ ใช้ในกำรเดินหรือวิ่ง

ขาเกี่ยว ขำของเหำ ใช้ในกำรเกำะเกี่ยววัตถุเพื่อไม่ให้ตัวของแมลงลื่นหลุด
จำกแหล่งอำหำร ปล้องขำปล้องที่ 4 เว้ำเข้ำไปเป็นง่ำม ปล้องเล็กที่ปลำย
ขำมีปล้องเดียว และมีเล็บยำว

ขาว่ายน้ำ ขำของแมลงเหนี่ยง ปลำยขำมีลักษณะแบนและมีแผงขนยำว
ติดกันใช้ช่วยในกำรว่ำยน�้ำ

ขาเก็บเกสร ขำของผึ้ง จะมีขนบนปล้องขำเป็นจ�ำนวนมำก ปล้องขำ
ปล้องที่ 4 จะมีส่วนที่เว้ำเป็นแอ่งไว้เก็บเกสร เรียกว่ำ pollen baskets



ขากระโดด ขำหลังของตั๊กแตน ใช้ในกำรกระโดดมีปล้องขำปล้องที่ 3 (femur) 

ขยำยใหญ่และแข็งแรงเป็นพิเศษ

ขาขุด ขำคู่หน้ำของแมลงกระชอน ขำคู่หน้ำของจักจั่น ใช้ในกำรขุดดิน ปล้องขำปล้อง
ที่ 4 (tibia) จะแบน ส่วนปล้องที่อยู่เกือบปลำยขำ (tarsus) จะมีลักษณะคล้ำยครำด

ขาจับ ขำคู่หน้ำของแมลงดำนำ ใช้ในกำรจับเหยื่อกินเป็นอำหำร ขำคู่หน้ำของด้วงดิ่งตัวผู้ 
ใช้ยึดเกำะในกำรผสมพันธุ์ ปล้องขำปล้องแรกสั้น ปล้องที่ 3 ใหญ่และแข็งแรง
ส่วนปล้องที่ 4 เรียวและโค้งไว้ใช้จับยึด

ขาเดิน
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ขาขุด 

ขาว่ายน้ำ  

ขาหนีบ

ขาเดิน

ขากระโดด

ขาเก็บเกสร 



ปีก...แบ่งตามลักษณะความหนาบางของเนื้อปีก ปีกที่พบได้ในแมลงทั่วไปมีดังน้ี

ปีกแบบ Membrane  มีลักษณะเป็นเยื่อบำงใสหรือเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแผ่น 

พบในแมลงปอ ผึ้ง ผีเสื้อ และปีกคู่หลังของแมลงสำบ ด้วง

ปีกแบบ Tegmina   มีลักษณะหนำกว่ำปีกแบบ membrane เล็กน้อย ไม่ใส 

ไม่แข็งเปรำะ แต่เห็นเส้นปีกชัดเจน พบในปีกคู่หน้ำของตั๊กแตนและแมลงสำบ

ปีกแบบ Hemelytra   มีลักษณะโคนปีกค่อนข้ำงแข็ง ปลำยปีกบำงอ่อน 

พบในปีกคู่หน้ำของมวน

ปีกแบบ Elytra   มีลักษณะหนำแข็ง เปรำะ ผิวมักค่อนข้ำงเรียบเป็นมัน 

ไม่เห็นเส้นปีก พบในปีกคู่หน้ำของด้วงปีกแข็ง

Membrane
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ปีกแบบ Membrane

ปีกแบบ Elytra

ปีกแบบ Hemelytra ปีกแบบ Tegmina
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ความสัมพันธ์ของแมลง
กับระบบนิเวศป่าไม้

        แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบอยู่ทุกระบบนิเวศโดยเฉพำะในห่วงโซ่อำหำร

ภำยในระบบนิเวศป่ำไม้  แมลงเป็นผู้บริโภคอันดับแรก   เช่น หนอนผีเสื้อกิน

พืช  และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ถูกบริโภคด้วย  เช่น หนอนผีเสื้อเป็นอำหำร

ของนกที่อยู่ในป่ำ แมลงกุดจี่ ตั๊กแตน ตัวอ่อนผึ้ง หนอนไม้ไผ่ ที่เป็นอำหำร

ของทั้งคนและสัตว์ป่ำ   รวมทั้งบำงชนิดยังท�ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยย่อยสลำยใน

ระบบนิเวศ เช่น ปลวก ด้วงมูลสัตว์ ผู้ปรับปรุงดิน เช่น มด ปลวก แมลงที่กิน

น้�ำหวำนหรือเกสรจำกดอกไม้จะช่วยผสมเกสรให้กับไม้ป่ำ มีมำกมำยหลำย

ชนิด เช่น ผีเสื้อ ด้วงแมลงภู่ ผึ้ง ด้วง มด และแมลงวันบำงชนิด แมลงที่เป็น

ตัวห้�ำตัวเบียนตำมธรรมชำติช่วยท�ำลำยแมลงศัตรูพืชป่ำ ควบคุมแมลงศัตรู

พืชในป่ำ เช่น มวนเพชฌฆำต แมลงปอ และตั๊กแตนชนิดต่ำงๆ

        แมลงหลำยชนิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไวต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะ

แวดล้อม หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมหรือปัจจัยต่ำงๆ แมลง

เหล่ำนี้จะได้รับผลกระทบด้วย จึงมีบทบำทส�ำคัญในกำรใช้เป็นดัชนีชี้วัด

คุณภำพของสิ่งแวดล้อม เช่น กำรประเมินคุณภำพของแหล่งน้�ำโดยใช้ ตัว

อ่อนของชีปะขำว ตัวอ่อนของสโตนฟลำย กำรใช้มดหรือปลวกเป็นตัวชี้วัด

ควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำ กลุ่มแมลงที่ถูกน�ำมำใช้ต้องพิจำรณำจำกบทบำท

หน้ำที่ภำยในระบบนิเวศและกำรแพร่กระจำยในพื้นที่ด้วย



แมลง มีประโยชน์อย่างไร.??
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ตัวห�้า ตัวเบียน
 กินแมลงศัตรูพืชเป็นอาหาร

ผสมเกสร
    ช่วยในการผสมเกสรพันธุ์พืชป่า



แมลง มีประโยชน์อย่างไร.?? ช่วยย่อยสลาย
กินซากพืช ซากสัตว์เป็นอาหาร

ให้ผลผลิต
 น�าไขผึ้งไปท�าเทียนไข  
  ครั่งใช้ในการย้อมสี
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ผลิตอาหาร
   น้�าผึ้ง หนอนไม้ไผ่ 
   ตั๊กแตน จิ้งหรีด



วิธีการสำารวจ

...
...

...

การสำารวจแมลงโดยกับดัก
 กับดักแมลง เป็นอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมำเพื่อใช้ดักหรือล่อแมลงให้เข้ำไป

ติดในกับดัก เพื่อสะดวกส�ำหรับกำรเก็บหรือจับ โดยถูกออกแบบตำมพฤติกรรม

และแหล่งที่อยู่อำศัยของแมลง

 กับดักมีลักษณะเป็นฉำกผ้ำสีด�ำ.เมื่อแมลงบินมำชนฉำกผ้ำแล้วแมลงขนำด

ใหญ่จะตกสู่พื้นดินและลอดกับดักไป แต่แมลงที่มีพฤติกรรมชอบบินขึ้นที่สูงเพื่อ

หำทำงออกบริเวณจุดที่สูงที่สุดของกับดัก.จนมำถึงช่องที่เปิดไว้ส�ำหรับให้แมลงเดิน

เข้ำไปในขวดดักแมลงที่อยู่ด้ำนบน และตกลงไปในขวดที่ประกบอยู่ด้ำนล่ำงซึ่งบรรจุ

แอลกอฮอล์ 70% ควรตั้งกับดักบริเวณที่ไม่ทึบหรือรก มีช่องทำงบินของแมลงอยู่ใกล้

แหล่งน้�ำ  ไม่อยู่ติดทำงเดิน

1  กับดักสำาหรับแมลงผสมเกสร เช่น ผึ้ง ต่อ แตน 
                       ผีเสื้อ และแมลงวัน

16  คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านแมลง

กับดักมุ้ง (Malaise trap)
...

...
...



 วิธีการ
 ติดตั้งกับดักบนพื้นดินให้สูงจำกพื้นดิน 5 - 10 เซนติเมตร โดยใช้ไม้ปักหลักเป็น

แกนด้ำนหน้ำส�ำหรับยึดโครงสร้ำงให้แข็งแรง ขึงด้วยเชือกให้ตึงทุกด้ำน น�ำแอลกอฮอล์ 

70% ใส่ในขวดดักแมลงปริมำณ 1/3 ของขวด ติดไว้บริเวณช่องทำงออกของแมลง   

ด้ำนบน 

1 สัปดำห์/ครั้ง 

ถอดขวดดักแมลง 

ใส่ป้ำยประจ�ำตัวแมลง

เติมแอลกอฮอล์ 

การเก็บตัวอย่าง
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กับดักมุ้ง

 อุปกรณ์
 1 ผ้ำมุ้งใช้ผ้ำที่มีลักษณะเป็นตำข่ำยละเอียด ส่วนของตัวมุ้งจะใช้ผ้ำสีด�ำและ

ส่วนที่เป็นหลังคำจะใช้ผ้ำสีขำว ขนำดมุ้งหน้ำกว้ำง 160 เซนติเมตร ด้ำนหลังสูง 105 

เซนติเมตร และด้ำนหน้ำที่มีขวดบรรจุแอลกอฮอล์สูง 185 เซนติเมตร

 2 ขวดพลำสติกดักแมลง 2 ขวด โดยมีฝำของทั้งสองขวดติดกันเพื่อให้

สำมำรถล็อกขวดให้ติดกันและเจำะทะลุถึงกันขวดด้ำนบนจะเจำะช่องส�ำหรับให้แมลง

บินเข้ำได้

 3. หลักไม้ส�ำหรับยึดโครงสร้ำงของกับดัก และหมุดไม้ส�ำหรับตรึงกับดัก

 4. เชือกส�ำหรับมัด และยึดกับดัก



  กรองแมลง 

  ล้ำงด้วยน้�ำเปล่ำ

  บรรจุถุง

  ใส่ป้ำยประจ�ำตัวแมลง

  เติมแอลกอฮอล์

  ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง

กับดักนี้ใช้จับแมลงที่มีน้�ำหนักตัวค่อนข้ำงมำก เมื่อบินมำปะทะตำข่ำยไนลอนสี

ด�ำ ขำของด้วงจะไม่สำมำรถเกี่ยวกับตำข่ำยได้ จึงร่วงลงสู่ภำชนะที่รองรับ ควรตั้งกับดัก

ในพื้นที่รกทึบ มีช่องทำงกำรบินอยู่ใกล้แหล่งน้�ำและไม่อยู่ติดทำงเดิน

การเก็บตัวอย่าง
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อุปกรณ์
1. ตำข่ำยไนลอนสีด�ำ ขนำด 1.5 x 2.4 เมตร พร้อมหลังคำ

2. ผ้ำใบส�ำหรับปูพื้น ขนำด 2.6 x 1.0 เมตร และถำดใส่น้�ำสบู่เพื่อรองรับแมลง

   ที่จะตกลงไป

วิธีการ
1. ติดตั้งกับดักในพื้นที่ที่ค่อนข้ำงโล่ง มีช่องทำงให้แมลงบินผ่ำน มีควำมชื้น 

และพื้นที่ค่อนข้ำงเรียบ

2. กำงกับดักขวำงทำงบินให้สูงจำกพื้นดินประมำณ 10 เซนติเมตร ส่วนหลังคำผ้ำใบ

ห่ำงจำกขอบจอผ้ำ 30 เซนติเมตร

3. ปูพื้นด้วยผ้ำพลำสติก วำงถำดที่ใส่น้�ำสบู่ควำมเข้มข้น 20% ไว้ที่ฐำนของกับดัก

4. ระยะเวลำวำงกับดักประมำณ 3 - 7 วัน

2 กับดักสำาหรับด้วงขนาดใหญ;่ ด้วงกว่าง และด้วงมูลสัตว์

กับดักบินชน (Flight intercept trap)



หลอดแบล็คไลท์ (black light) 
 เป็นอุปกรณ์ที่สำมำรถดักจับแมลง

ได้หลำยชนิด..ซึ่งเป็นแมลงที่พฤติกรรมในกำร

ออกหำกินในเวลำกลำงคืน จะชอบเข้ำหำ

แสงไฟที่มีแสงในช่วงคลื่นแสงสั้น ประมำณ 

315 – 380 นำโนเมตร ที่เรียกว่ำ รังสีเหนือ

ม่วงหรือรังสีอัลตรำไวโอเลต

ข้อแนะนำา 
         ถ้ำใช้ผ้ำสีขำวปูรองด้ำนล่ำงฉำกผ้ำขำวเพื่อรองรับแมลงบำงตัวที่ไม่สำมำรถเกำะ

ฉำกผ้ำได้จะท�ำให้สะดวกในกำรเก็บตัวอย่ำงแมลง

3 กับดักสำาหรับผีเสื้อกลางคืน ด้วงบางชนิด ชีปะขาว
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กับดักแสงไฟ (Light trap)

อุปกรณ์
1. หลอดไฟแบล็คไลท์ ขนำด 20 หรือ 40 วัตต์ 

2. ฉำกผ้ำสีขำว ขนำด 1.2 x 1.5 เมตร หรือ 2 x 2 เมตร

วิธีการ
1. ขึงฉำกผ้ำสีขำวให้ตึง แล้วน�ำหลอดไฟแขวนบนฉำกผ้ำ 

  เปิดไฟเพื่อล่อแมลง

2. เปิดไฟตั้งแต่ 18.00 น. เก็บตัวอย่ำงแมลงในช่วงเวลำ 20.00 - 22.00 น. 

  และ 06.00 น.ของวันถัดไป

3. ตั้งกับดักในบริเวณพื้นที่โล่ง ให้แสงไฟสำมำรถสำดส่องออกไปได้ 

  และควรใกล้บริเวณแหล่งน้�ำ

กับดักสำาหรับด้วงขนาดใหญ;่ ด้วงกว่าง และด้วงมูลสัตว์



1. หลอดไฟแสงจันทร์ ขนำด 125 วัตต์

2. โดมผ้ำสีขำว ขนำด สูง 2 เมตร 

   กว้ำง 80 เซนติเมตร พร้อมแกน 

   และขำตั้งโดม

กับดักโดม 
หลอดไฟแสงจันทร์

20 คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านแมลง

กับดักหลอดแสงจันทร์  (Mercury-vapor lamp)

อุปกรณ์



การเก็บตัวอย่าง
ถ่ำยรูปและเก็บตัวอย่ำงใส่ขวดน๊อค

แมลง ทิ้งไว้จนกว่ำแมลงตำย

ผีเสื้อกลำงคืน เก็บใส่ซองสำมเหลี่ยม 

ด้วงและแมลงอื่นๆ เก็บใส่กระดำษไข

ห่อแบบท๊อฟฟี่

บันทึกข้อมูลรำยละเอียด

1. ตั้งขำตั้งโดมบริเวณที่โล่ง ใกล้แหล่งน้�ำ 

    ให้แสงไฟสำดส่องไปได้ไกล

2. น�ำหลอดไฟแสงจันทร์มำติดตั้ง

    ตรงกลำงด้ำนบนภำยในโดม

3. เปิดไฟตั้งแต่ 18.00 น. เก็บตัวอย่ำง 

    แมลงในช่วงเวลำ 20.00 - 22.00 น.

    และ 06.00 น. ของวันถัดไป

ขวดน๊อคแมลง

คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านแมลง  21

วิธีการ



1. แบบไม่ใช้เหยื่อล่อ (Unbait)
 กับดักหลุมตกที่มีเฉพำะสำรละลำยใช้ดักแมลงที่เดินผ่ำนไปมำ

2. แบบใช้เหยื่อล่อ (Bait)
 กับดักหลุมตกที่มีเหยื่อล่อ เช่น ปลำหมึก เนื้อสัตว์ มูลสุกร มูลวัว มูลควำย 

ภำชนะในหลุมตกที่มีสำรละลำย..เมื่อแมลงมำกินเหยื่อจึงตกลงไปแล้วไม่สำมำรถบิน 

หรือปีนขึ้นมำได้

22 คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านแมลง

กับดักหลุมตก (Pitfall trap)

4  กับดักสำาหรับแมลงที่อาศัยและหาอาหารอยู่
         บนพื้นดิน เช่น ด้วง ปลวก แมลงสาบ

อุปกรณ์
 1. ถ้วยพลำสติก ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ประมำณ 9 - 10 เซนติเมตร 

ลึก 15 เซนติเมตร

 2. สำรละลำยเอทธีลีนไกลคอล 20% (Ethylene Glycol 20%) หรือน้�ำ

หล่อเย็นเครื่องยนต์ หรือใช้น้�ำสบู่ 5% ก็ได้เช่นกัน แต่จะต้องไม่มีกลิ่นเหยื่อ ขึ้นอยู่

กับวัตถุประสงค์และกลุ่มแมลงเป้ำหมำย เช่น หำกต้องกำรด้วงมูลสัตว์จะต้องใช้เหยื่อ

ที่เป็นมูลของสัตว์ โดยเฉพำะมูลของสุกรจะดึงดูดได้ดีกว่ำ มูลวัว มูลควำย หรือหำก

ต้องกำรศึกษำกลุ่มแมลงทั่วไปที่หำกินบนพื้นดินก็ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เหยื่อ

 3. แผ่นพลำสติกสำมเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมที่มีขนำดกว้ำงและยำวกว่ำปำกถ้วย

พลำสติกควรวำงเป็นระบบ เช่น 100 x 100 เมตร 



 ขุดหลุมให้มีขนำดพอเหมำะกับถ้วยที่จะใช้้

แล้วกลบดินรอบถ้วยให้ดินเสมอกับปำกถ้วย 

ใส่สำรละลำย 20% เอทธีลีนไกลคอลประมำณ 

1/4 ของถ้วยตั้งทิ้งไว้ 1 - 5 วัน กับดักใช้เหยื่อ 

เช่น เนื้อหรือปลำหมึกที่มีกลิ่น ให้ใช้ลวดแขวน

เหยื่อให้เหยื่ออยู่ตรงกลำงของถ้วย ตั้งกับดัก

ทิ้งไว้ 1 - 5 วัน กับดักด้วงมูลสัตว์ เป็นกับ

ดักที่ดัดแปลงมำจำกขวดพลำสติกขนำด 980 

มิลลิลิตร ตัดเอำส่วนคอขวดออกใช้เป็นกรวย

วำงปิดปำกขวด ขุดหลุมส�ำหรับวำงกับดักลึก

ประมำณ 15 เซนติเมตร วำงกับดักให้ปำกขวด

เสมอพื้นดิน ใส่เหยื่อมูลสุกรสดปริมำณ 70 

กรัม ตั้งทิ้งไว้ 1-5 วัน

การเลือกพื้นที่
ทุกสภำพพื้นที่

ควรวำงเป็นระบบ เช่น 100 x 100 เมตร 

หลีกเลี่ยงทำงน้�ำไหล

วิธีการ

คู่มอืการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านแมลง  23



 เป็นอุปกรณ์ที่ ใช้แยกแมลงต่ำงๆ     

ให้ออกจำกดินและเศษซำกใบไม้บนดิน โดย

แมลงในดินจะพยำยำมแทรกตัวหนีลงไปในดิน

ให้ลึกเท่ำที่จะท�ำได้ ซึ่งด้ำนล่ำงของกับดักจะมี

ขวดบรรจุแอลกอฮอล์รองรับอยู่ เมื่อแมลงจะ

เดินออกลงมำทำงด้ำนล่ำง แล้วตกลงสู่ขวด   ที่

อยู่ด้ำนล่ำง

ร่อนซำกพืชแล้วน�ำไปใส่ในอุปกรณ์แยกแมลง เพื่อให้แมลงออกมำจำกซำกพืชแล้วติดในกับดัก

ถุงร่อนแยกแมลง
ใช้แยกแมลงจำกดินหรือ

ใบไม้ ด้วยกำรร่อนแบบหยำบๆ   

แมลงจะร่วงตกลงในถุงผ้ำที่อยู่

ด้ำนล่ำงของตะแกรงร่อนพร้อม

เศษดินและเศษใบไม้ขนำดเล็ก

ถุงร่อนแยกแมลง

24 คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านแมลง

1 การแยกแมลงจากเศษซากพืช

กับดักวิงเคลอร์

กับดักวิงเคลอร์ (Winkler method)



ระยะเวลาการเก็บข้อมูล
 ตั้งกับดักทิ้งไว้ 3-7 วัน คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านแมลง  25

2 การแยกแมลงโดยใช้ถุงวิงเคลอร์

 อุปกรณ์
ถุงตะแกรงร่อนใช้ผ้ำหนำเย็บเป็นถุงกลม ปำกถุงขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 30 เซนติเมตร 

ปลำยสอบลงและมีหูรูดส�ำหรับมัดขอบ ด้ำนบนใส่เหล็กเส้นเป็นขอบและมีที่จับยื่น    

ออกมำ ส่วนตะแกรงร่อนมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 30 เซนติเมตร รูของตะแกรงมีขนำด 

1 x 1 เซนติเมตร มีด้ำมจับยื่นออกมำเช่นเดียวกัน ด้ำนล่ำงมีห่วงเหล็กเส้นผ่ำศูนย์กลำง

ประมำณ 10 เซนติเมตร ถุงตำข่ำยขนำด 2 มิลลิเมตร เย็บในถุงขนำด 27 x 36 เซนติเมตร 

ใช้ส�ำหรับใส่ดินหรือเศษใบไม้ เพื่อน�ำไปแขวนไว้ภำยในถุงวิงเคลอร์ (Winkler sac)

 วิธีการ    

   วำงแปลง

             กำรเลือกพื้นที่

             กำรเก็บตัวอย่ำง

 อุปกรณ์
 1. ถุงผ้ำรูปสี่เหลี่ยม กว้ำง 27 เซนติเมตร ลึก 41 เซนติเมตร ใช้เหล็กเส้นขนำด 

2 หุน เป็นโครงเพื่อให้คงรูปร่ำงได้ ส่วนปลำยทั้งสองด้ำนรวบเข้ำหำกัน ด้ำนล่ำงเย็บให้

สอบแคบเข้ำหำกัน ท�ำหูรูดที่ปลำยส�ำหรับมัดขวดบรรจุแอลกอฮอล์ เพื่อรองรับแมลง

 2. ขวดบรรจุแอลกอฮอล์ 70% ส�ำหรับรองรับแมลงที่หล่นจำกถุงตำข่ำย

 วิธีการ
 ใส่ถุงตำข่ำยและแขวนไว้ภำยในวิงเคลอร์ ซึ่ง 1 วิงเคลอร์สำมำรถใส่ถุงตำข่ำย

ได้มำกกว่ำ 1 ถุง ปลำยของถุงวิงเคลอร์ ใส่ขวดแอลกอฮอล์ 70% ไว้ น�ำไปแขวนไว้ในที่

ลมสงบ เป็นเวลำ 3 วัน แมลงจะตกลงในขวดแอลกอฮอล์จนหมด น�ำแมลงที่ได้ล้ำงด้วย

แอลกอฮอล์จนสะอำด น�ำไปใส่ขวดในแอลกอฮอล์ 70% เพื่อคัดแยกต่อไป
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กำรเก็บข้อมูลปลวก

อุปกรณ์
  1. ขวดบรรจุแอลกอฮอล์ 80%

  2. คีมปำกแหลม

  3. จอบ หรือ มีด

 4. ถำด

 5. กระดำษบันทึกข้อมูลประจ�ำตัวแมลง

 วิธีการ
 1. ก�ำหนดเส้นทำงส�ำรวจ โดยพิจำรณำในพื้นที่ป่ำที่สำมำรถพบปลวกได้

 2. เมื่อพบบริเวณที่คำดว่ำปลวกอำศัยอยู่ใช้จอบหรือมีดเขี่ย หรือขุดเอำเศษดิน 

เศษใบไม้ผุมำเคำะคัดแยกในถำดหรือกระบะ เพื่อหำปลวกวรรณะทหำร

 3. เมื่อพบปลวกวรรณะทหำรให้ใช้คีมปำกแหลมจับปลวกใส่ขวดที่บรรจุ

แอลกอฮอล์ 80% ไว้จุดละ 1 ขวด  โดยเก็บตัวอย่ำงปลวกจุดละไม่เกิน  20 ตัว ซึ่งปลวก

วรรณะทหำรจะมีลักษณะหัวที่ใหญ่และมองเห็นฟันกรำมได้ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับ

วรรณะปลวกงำน

 4. ลงบันทึกข้อมูลกำรพบปลวก คือ วันที่ เดือน ปี ชื่อพื้นที่ป่ำ ลักษณะที่พบของ

แต่ละขวดให้เรียบร้อย

 5. น�ำตัวอย่ำงปลวกที่ได้มำจ�ำแนกชนิด..โดยใช้หนังสือคู่มือปลวกหรือส่ง

ตัวอย่ำงให้ผู้เชี่ยวชำญจ�ำแนกต่อไป

  ขวดบรรจุแอลกอฮอล์



จอมปลวกลักษณะต่างๆ

ปลวกฤาษี

ปลวกเหลือง

ปลวกอาหารสัตว์
คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านแมลง  27

Globitermes sulphureus

ภายในรัง

ภายในรัง

Macrotermes carbonarius 

Macrotermes carssus



2

(Sweep net)

ซองใส่ผีเสื้อ2

3  กล้องถ่ำยรูป

 1    สวิง

4   สมุด ปำกกำ ดินสอ

6  ขวดน๊อคแมลง

28 คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านแมลง 7   GPS

5  คู่มือผีเสื้อ

5  การใช้สวิงจับแมลงสำาหรับแมลงกลุ่มผีเสื้อกลางวัน 

อุปกรณ์
 1. สวิงใช้ส�ำหรับจับผีเสื้อ

 2. ซองใส่ผีเสื้อ เพื่อเก็บตัวอย่ำงผีเสื้อ

 3. กล้องถ่ำยรูป

 4. สมุด ปำกกำ ดินสอ

 5. หนังสือคู่มือผีเสื้อ เพื่อใช้จ�ำแนกผีเสื้อเบื้องต้น

 6. ขวดน๊อคแมลง 

 7. GPS
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วิธีการ
        ก�ำหนดเส้นทำงในกำรส�ำรวจ ควรพิจำรณำหรือก�ำหนดเส้นทำงให้สำมำรถ

จับผีเสื้อที่อำศัยอยู่ในบริเวณป่ำได้อย่ำงทั่วถึง กำรจับผีเสื้อนอกเส้นทำงด้ำนซ้ำย

และขวำด้ำนละไม่เกิน 5 เมตร ก�ำหนดระยะเวลำในกำรส�ำรวจ กำรจับผีเสื้อใน

แต่ละครั้งควรเริ่มตั้งแต่เวลำ 10.00 -12.00 น. เนื่องจำกเป็นช่วงเวลำที่พบผีเสื้อได้

มำกและผีเสื้อบินอยู่ในระดับต่�ำจึงสำมำรถใช้สวิงจับได้ง่ำย

5  การใช้สวิงจับแมลงสำาหรับแมลงกลุ่มผีเสื้อกลางวัน 



 กำรจับผีเสื้อเมื่อครบเวลำที่ก�ำหนดแล้วให้หยุดทันที ในกรณีที่เวลำยังไม่หมด

แต่เดินมำถึงจุดเริ่มต้น ให้เดินซ�้ำเส้นทำงเดิมจนถึงเวลำที่ก�ำหนด

บันทึกข้อมูลไว้ที่ซองใส่ผีเสื้อ ดังนี้

ชื่อพื้นที่ป่ำที่จับผีเสื้อ

วัน / เดือน / ปี ที่ท�ำกำรส�ำรวจ

เวลำ ที่จับผีเสื้อ

ชื่อผู้ส�ำรวจ

ต�ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์

30 คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านแมลง

กำรเก็บตัวอย่ำงแมลง
 เมื่อจับผีเสื้อได้แล้ว ต้องท�ำให้ผีเสื้อสลบโดยกำรใช้มือบีบบริเวณหน้ำอก

ของผีเสื้อประมำณ 15-20 วินำที สังเกตได้ว่ำผีเสื้อจะอยู่นิ่ง เมื่อผีเสื้อสลบแล้วให้น�ำ

ผีเสื้อเก็บใส่ซองพับเป็นรูปสำมเหลี่ยม และจับต�ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์ด้วย GPS

แล้วระบุไว้บนซองสำมเหลี่ยม 



จ�ำแนกชนิดของตัวอย่ำงผีเสื้อที่ได้ในเบื้องต้น โดยใช้คู่มือจ�ำแนกผีเสื้อหรือส่ง

ให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบ ในกำรเก็บข้อมูลผีเสื้อควรเก็บข้อมูลพื้นที่ละ 1 ครั้งต่อเดือน

 น�ำตัวอย่ำงที่ได้มำจัดกำรตัวอย่ำงโดยวิธีกำรท�ำแห้ง จัดให้แมลงมีท่ำทำงเหมือน

ขณะที่มีชีวิตอยู่ แล้วน�ำไปอบด้วยควำมร้อนให้แห้ง เพื่อใช้เป็นตัวอย่ำงในกำรจ�ำแนกต่อไป
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เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแมลง
แมลงนั้นหายใจยังไงนะ ไม่เคยเห็นจมูกแมลงใช่ไหม?

ผีเสื้อไม่ได้หำยใจด้วยจมูกเหมือนกับคน หรือสัตว์ที่มีจมูกทั่วไป แต่ผีเสื้อจะมี

ช่องเล็กๆ  อยู่ที่ด้ำนข้ำงล�ำตัวบริเวณปล้องท้องและอก ปล้องละ 1 คู่  ไว้ท�ำหน้ำที่    

ในกำรแลกเปลี่ยนก๊ำซ และที่ช่องหำยใจนี้

        แมลงหลำยชนิดมีกำรรวมกลุ่มกันเพื่อเป้ำหมำยในกำรจับคู่ ควำมต้องกำร

อำหำร หรือกำรเตรียมตัวอยู่ข้ำมฤดูหนำว ซึ่งกำรรวมกลุ่มแต่ละครั้งจะไม่มีแมลง

ชนิดใดได้รับประโยชน์หรือโทษภำยใต้สภำพที่อยู่กันอย่ำงหนำแน่นนี้อย่ำงชัดเจน
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รวมกลุ่มกันแบบมีเป้าหมาย (concurrence)  

ด้ำนนอกสุดจะมีอวัยวะคล้ำยๆ กับลิ้น

ไว้คอยเปิดปิดให้อำกำศเข้ำออกได้โดย

อัตโนมัติ ซึ่งช่องหำยใจแบบนี้สำมำรถ

พบได้ในแมลงทุกชนิด

ตัวอ่อนแมลงอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม



   “ แมลงสื่อสารกันในหลายลักษณะ ใช้เสียง กลิ่น ฟีโรโมน 
หรือแม้กระทั่งรูปแบบของท่าทาง เพื่อหาคู่ ขู่ศัตรู เตือนภัย 
หรือบอกทิศทาง เช่น มดปล่อยฟีโรโมนเพื่อให้มดตัวอื่นตามมา ”

  “ แมลงได้ยินเสียงเหมือนคนไหม 
แม้มันไม่ได้มีหูไว้ฟังแต่ก็มีอวัยวะรับเสียง 
โดยรับแรงสั่นสะเทือนของคลื่นเสียง
มายังกระแสประสาท แล้วส่งต่อ
ไปยังปมประสาท ” 
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สีสนัจากเกล็ด

       ของผีเสื้อ

    
     สำรที่ท�ำให้เกิดเม็ดสีต่ำงๆ ในเกล็ดของผีเสื้อ คือ สำรเทอรีน (pterrin) เป็น

สำรที่แปรรูปมำจำกกรดยูริก ท�ำให้มีสีส้มและสีแดง สำรฟลำโวน (flavone) 

เป็นสำรที่ผีเสื้อสร้ำงขึ้นเองไม่ได้  มีอยู่ในดอกไม้ที่ระยะตัวหนอนกินเข้ำไปเท่ำนั้น 

ท�ำให้มีสีขำวจนถึงสีเหลือง และสำรเมลำนิน (melanin) เป็นสีที่สำมำรถสร้ำงขึ้น

เองภำยในตัว ท�ำให้มีสีด�ำ ส่วนสีเขียวและสีม่วงฟ้ำเกิดจำกเกล็ดที่ไม่มีสี เมื่อแสง

ส่องผ่ำนเยื่อบำงๆ หลำยชั้นของแผ่นปีกจึงสะท้อนออกเป็นสีดังกล่ำว

ผีเสื้อแพนซีเหลือง Junonia hierta

ปีกเป็นตุ่ม

รู้ได้ยังไงว่าใครจะเป็นผีเสื้อ?

ในวัฏจักรของแมลง

ที่มีระยะตัวหนอนเหมือนๆ 

กัน แล้วเรำจะรู้ได้อย่ำงไร

ว่ำหนอนตัวไหนจะเติบโต

ไปเป็นผีเสื้อแสนสวย

ค�าตอบคือ “ขำเทียม” นั่นเองโดยหนอนผีเสื้อมีขำจริง 3 คู่ ที่ส่วนอก และมีขำ

เทียม 4-5 คู่ ที่ส่วนท้อง ช่วยให้เจ้ำหนอนยึดเกำะกับกิ่งไม้หรือใบไม้ได้ดียิ่งขึ้น มำดู

กันว่ำเจ้ำหนอนตัวนี้เมื่อแปลงร่ำงแล้วจะสวยขนำดไหน
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   มดในสกุล Dolichoderus

 มดจะปล่อยกรดฟอร์มิกหรือที่เรียกว่ำ 

กรดมด ออกมำท�ำร้ำยเหยื่อ ในขณะ

เดียวกันก็ปล่อยฟีโรโมนเป็นสัญญำน

เรียกให้มดตัวอื่น ตำมออกมำช่วยกัน

กัดแบ่งและขนอำหำร เพื่อน�ำกลับไปให้

สมำชิกในรัง ส่วนมดที่เหลือจะพำกันนั่ง

ปล่อยกรดมดที่มีกลิ่นฉุนเพื่อขับไล่ศัตรู

ที่จะเข้ำมำรบกวนหรือเข้ำมำแย่งอำหำร

 ตัวหนอนของผีเสื้อกลำงคืนนั้น

ส่วนใหญ่จะมีขนปกคลุมทั่วตัว ล�ำตัว

เป็นปล้องๆ ปำกอยู่ด้ำนล่ำง ใต้ปำก

มีอวัยวะพิเศษเป็นรูขับของเหลว 1 รู

เรียกว่ำ สปินเนอเรท (Spinneret)

เพื่ อ ใช้สร้ ำง เส้นใยไว้ รองรับขณะ

เคลื่อนที่

สีสนัจากเกล็ด

       ของผีเสื้อ

เส้นใยของหนอนผเีสื้อ

      โดยทั่วไปแมลงมีปีก 2 คู่  แต่แมลงในอันดับ Diptera จะมองเห็นเพียง 1 คู่ 

คือ ปีกคู่หน้ำที่มีลักษณะบำงใสเป็นแผ่นเยื่อบำงๆ หรือเกล็ดเล็กๆ ขึ้นปกคลุม

อยู่ภำยนอก ส่วนปีกคู่หลังลดรูปเป็นตุ่มปีก จึงมองคล้ำยแมลงวันมีปีกคู่เดียว

ปีกเป็นตุ่ม



แมลงอนุรักษ์ตาม 
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
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ด้วงกว่างดาวหนามขาตรง (เพศผู้)
Cheirotonus parryi Gray

สำารวจเจอที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำามี

ด้วงดินขอบทองแดง
Mouhotia batesi (Lewis)
สำารวจเจอที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำาม ี

ด้วงกว่างซางเหนือ
Eupatorus gracilicornis Arrow

สำารวจเจอที่
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่านาซาวฝั่งซ้ายถนนแพร่-น่าน

แมลงหายากที่พบในป่าสงวนแห่งชาติ
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ผีเสื้อถุงทองป่าสูง 
Troides helena (Linnaeus)

สำารวจเจอที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำามี

แมลงทับอำาพันแถบเรียว
Chrysochroa saundersi Saunders
สำรวจเจอที่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย

สำารวจเจอที่
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่จางฝั่งซ้าย 

ด้วงคีมยีราฟ
Prosopocoilus giraffa Olivier 

สำารวจเจอที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสื้อนางพญาพม่า
Stichophthalma louisa mathilda Janet

สำารวจเจอที่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง
Actias selene (Hubenr)



BEETLE 
ด้วง 

COCKROACH 

MOSQUITO

TERMITE ปลวก

APHID        เพลี้ย

GRASSHOPPER

DRAGONFLY
แมลงปอ MOTH

ผีเสื้อกลางคืน

ตั๊กแตน

ยุง

แมลงสาบ
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APHID        เพลี้ย

 LADYBIRD 
ด้วงเต่า

BEE 
ผึ้ง

FIREFLY หิ่งห้อย

WORM 
ตัวหนอน

WASP ตัวต่อ

BUTTERFLY  ผีเสื้อกลางวัน 

CICADA   จักจั่น
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 ดร. สุรำงค์  เธียรหิรัญ

 นำงสำววีรณำ  สมพีร์วงศ์

 นำยอภิวัฒน์  เอื้ออำรีเลิศ

 นำงสำวชลดำ  พรจ่ำย

 นำงสำวเกศรำ  แก้วก้อน

 นำยกิติวุฒิ  ช่ำงเจริญ

 นำยสนั่น  หมัดส๊ะ 

 นำงสำวจิดำภำ  แสงสุริยำ

 นำงสำวชญำนันท์  พลยูง

 นำงสำวศิริรัตน์  โคตรภูมี
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คณะผู้จัดทำา
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