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แมลงกับป่าไม้
 แมลง เป ็นสิ่ งมีชีวิตที่มีความหลากหลายของชนิดมากที่สุด 

มรีปูร่างแตกต่างกนัหลายลกัษณะ เช่น ด้วง ผเีสือ้ มด และปลวก สามารถปรบัตัว

ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีี ดังนั้นเราจึงสามารถพบแมลงได้ทุกแห่งบนโลกใบนี้ 

 แมลงมีบทบาทและหน้าที่ส�าคัญเป็นอย่างมากในระบบนิเวศ เนื่องจาก

เป็นผู้ช่วยผสมเกสรให้แก่พรรณพืชนานาชนิด เป็นทั้งผู้ล่าและเหยื่อในห่วงโซ่

อาหาร เป็นผู้ย่อยสลายอินทรียวัตถุต่างๆ และบางชนิดอาจเป็นศัตรูพืชด้วย 

คือบริ เวณที่มีพืชพรรณไม ้นานาชนิดขึ้นอยู ่หนาแน ่น 

จึงเป็นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบของแมลงเกือบทุกชนิด 

แต่ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ความต้องการ

ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ท�ากินมีมากขึ้น จึงเกิดการบุกรุกและแผ้วถางป่าเพื่อเปลี่ยน

เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ส่งผลให้แหล่งที่อยู่อาศัยตลอดจนพืชอาหารของแมลง

ลดลง นอกจากนี้การใช้สารเคมีทางการเกษตรในการป้องกันก�าจัดศัตรูพืช

มากเกินปริมาณที่ก�าหนดไว้ ยังอาจท�าให้แมลงบางชนิดสูญพันธุ์ไปได้ 

 แมลงกับป่าไม้จึงมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกัน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ 

และ “มนุษย์” เป็นผู้ได้รับประโยชน์ที่เกิดจาก 

“การบริการทางนิเวศ” ที่ได้จากแมลง 

 ป่าไม้
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แมลงที่พบใน

      ป่าน�า้เปื๋อย     
        ป่าน�้าหย่วน 
     และป่าน�้าลาว

 55  วงศ์

168 สกุล 

185 ชนิด  
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แมลงกินได้  จิ้งหรีด

ที่แมลงได้ถือก�ำเนิดอยู่บนโลกใบนี้ นับเป็นสัตว์รุ่นแรกๆ ของโลก 
และมีจ�ำนวนชนิดมำกที่สุดประมำณ 75 เปอร์เซ็นต์ ของสิ่งมีชีวิตที่มีกำรค้นพบ

มีบทบำทส�ำคัญต่อระบบนิเวศทั้งบนบกและในน�้ำ สำมำรถอำศัยและปรับตัว
ให้เข้ำกับทุกสภำพแวดล้อมได้ทุกแห่งบนโลกใบนี้ 

แมลงกับวิถีชาวบ้าน

กว่า 400 ล้านปีมาแล้ว 

V
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แมลงกับวิถีชาวบ้าน

INSECT

แมลง
 มีทั้งที่เป็นโทษและประโยชน์ต่อมนุษย์

แมลงบางชนิดเป ็นแมลงที่ เข ้าท�าลายพืชผล

ทางการเกษตร เครื่องใช้ต่างๆ หรือเป็นพาหะ

น�าโรคมาสู ่คนและสัตว ์ แมลงบางชนิดเป็น

แมลงที่มีประโยชน์ เช ่น ช ่วยผสมเกสรให้

กับพืช เป ็นอาหาร เป็นศัตรูธรรมชาติของ

แมลงศัตรูพืช หรือที่เรียกว่า ตัวห�้า ตัวเบียน

INSECT

ใช ้ประ โยชน ์ จากแมลง ในการ

ด�ารงชีวิตมาแต่โบราณทั้งทางตรงโดยการ

ใช้แมลงเป็นอาหาร ใช้ผลผลิตจากแมลง เช่น

น�้าผึ้ง เป็นส่วนผสมในยารักษาโรค ใช้เส้นใย

จากรังไหม ท�าเครื่องนุ่งห่ม หรือใช้ประโยชน์

ทางอ้อมจากการช่วยผสมเกสรของแมลงเพื่อ

เพิ่มผลผลิต แมลงที่มีสีสันสวยงามบางชนิด

ยังถูกมนุษย ์น�ามาใช ้ เป ็นเครื่องประดับ

ได ้อีกด ้วย ในบางท ้องที่มีการน�าแมลง

เช่น ด้วงกว่าง จิ้งหรีด มาแข่งขันเป็นเกมส์

กีฬาเพื่อสร้างความสนุกสนาน

มนุษย์

จักจั่นงวง  แมลงศัตรูพืช

มวนพิฆำต  แมลงตัวห�้า

แมลงตัวห�้า (Predator)
เป ็นแมลงที่ ปกติแล ้ วหากิน เหยื่ อ

ที่เป็นแมลงด้วยกันเองเป็นอาหาร บางชนิด

เป ็นแมลงตัวห�้ าทั้ ง ในระยะที่ เป ็นตั วอ ่อน

และตัว เต็มวัย บางชนิดเป ็นตัวห�้ า เฉพาะ

ระยะตัวอ่อน บางชนิดก็เป็นตัวห�้าตอนเป็น

ตัว เต็มวัย ออกหากินเหยื่อโดยการกัดกิน

ตัวเหยื่อ หรือการดูดกินของเหลวในตัวเหยื่อ

เช่น แมลงช้างปีกใส เป็นแมลงตัวห�้าเฉพาะ

ตอนเป็นตัวอ่อนเท่านั้น โดยกินได้ทั้งเพลี้ยแป้ง 

และเพลี้ยอ่อน ส่วนตัวเต็มวัยดูดกินน�้าหวาน

แมลงตัวเบียน (Parasitoid)
เป็นแมลงที่ระยะตัวอ่อนมีการพัฒนา

และเจริญ เติบ โต โดยอาศั ยและกัดกินอยู ่

ภายในแมลงอาศัย 1 ตัว เช่น แมลงวันก้นขน 

ระยะตัวหนอนเป็นแมลงตัวเบียน มีความส�าคัญ

ในการควบคุมหนอนผีเสื้อ ส่วนระยะตัวเต็มวัย

ดูดกินน�้าหวาน
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ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนแมลง

จ�ำแนกตำมหลักอนุกรมวิธำน

1. กลุ่มด้วง (Order Coleoptera) 38 ชนิด
2. กลุ่มแมลงวัน (Order Diptera) 1 ชนิด

3. กลุ่มมวน เพลี้ย (Order Hemiptera) 12 ชนิด

4. กลุ่มผึ้ง ต่อ แตน แมลงภู่ (Order Hymenoptera) 17 ชนิด

5. กลุ่มปลวก (Order Isoptera) 4 ชนิด 

6. กลุ่มผีเสื้อ (Order Lepidoptera) 103 ชนิด

7. กลุ่มแมลงช้ำงปีกใส (Order Neuroptera) 1 ชนิด

8. กลุ่มแมลงช้ำงน�้ำ (Order Megaloptera) 1 ชนิด

9. กลุ่มแมลงปอ (Order Odonata) 5 ชนิด

10. กลุ่มตั๊กแตน (Order Orthoptera) 3 ชนิด
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2กลุ่มแมลงวัน

กลุ่มด้วง

INSECT

3กลุ่มเพลี้ย 

  และมวน

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนแมลง

1

กลุ่มผึ้ง       ต่อ แตน และแมลงภู่4

INSECT
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7กลุ่มแมลงช้ำงปีกใส

5กลุ่มปลวก

6กลุ่มผีเสื้อ
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8กลุ่มแมลงช้ำงน�้ำ

10จ�านวน 3 ชนิด

9กลุ่มแมลงปอ

10กลุ่มตั๊กแตน
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ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนแมลง

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร 108 ชนิด

จ�ำแนกตำมกำรใช้ประโยชน์

แมลงวัน
ผีเสื้อ

เป็นแมลงที่มีบทบำทส�ำคัญ

ในกำรช่วยผสมเกสรพืช

โดยเฉพำะพืชป่ำ

ชันโรง
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ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนแมลง

กับเกสรดอกไม้

แมลงที่อำศัยกินน�้ำหวำน

จากดอกไม้เป็นอาหาร

จะพำเกสรที่ติดตำมตัว

ไปผสมกับเกสร

ของดอกไม้ดอกอื่น ๆ

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร 108 ชนิด

ผึ้ง

มด

แมลง
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กลุ่มแมลงตัวห�้ำ-ตัวเบียน 26 ชนิด

แมลงตัวห�้ า>แมลงผู ้ล ่าโดยดูดกิน

ของเหลวในตัวเหยื่อ เช ่น มวนพิฆาต

ที่ก�าลังดูดกินของเหลวภายในตัวหนอน 

แมลงตัวเบียน>แมลงที่พัฒนาการ

เจริญเติบโตระยะตัวอ่อน โดยอาศัยและ

กัดกินอยู่ภายในแมลงอาศัย 1 ตัว

กลุ่มแมลงที่เป็นอำหำร 5 ชนิด
มวนเพชฌฆาตคาดเหลือง

แตนเบียน

มวนพิฆาต

มวนพิฆาต
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กลุ่มแมลงตัวห�้ำ-ตัวเบียน 26 ชนิด

แมลงที่สามารถน�ามาบริโภคเป็นอาหารทั้งในระยะตัวอ่อน 

และตัวเต็มวัย เช่น แมลงแม่ฝน แมลงมัน

ประโยชน์จากผลิตผลของแมลง เช่น น�้าผึ้ง เกสรผึ้ง และนมผึ้ง

กลุ่มแมลงที่เป็นอำหำร 5 ชนิด

แมลงแม่ฝน

แมลงมัน 

น�้าผึ้ง 

ผึ้ง 
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การประเมินคุณภาพของแหล่งน�้าโดยใช้ตัวอ่อนของชีปะขาว 
ตัวอ่อนสโตนฟลาย หิ่งห้อย Luciola circumdata หิ่งห้อยยักษ ์

ที่อาศัยอยู่ตามบริเวณนั้น สามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของน�้าบริเวณนั้นได้

    กลุ่มแมลงดัชนีชี้วัดคุณภำพของสิ่งแวดล้อม 6 ชนิด กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกแมลง 2 ชนิด

กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่ำไม้ 38 ชนิด

หิ่งห้อย

หิ่งห้อยยักษ์

ปลวก

ปลวก
แมลงที่ช่วย

ย่อยสลายอินทรียวัตถุ

ต่างๆ เช่น เศษไม้ 

ท่อนไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ 

ให้มีขนาดเล็กลง 

ช่วยปรับปรุงดิน 

ให้มีความอุดมสมบูรณ์
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แมลงที่ท�าลายต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่
โดยการเข้าท�าลายส่วนต่างๆ ของต้นไม้

ให้เกิดความเสียหาย
เช่น หนอนผีเสื้อและหนอนด้วงกินใบ

ระยะดักแด้ น�าเอาเส้นใยไหม
เป็นวัตถุดิบ เพื่อการผลิตผ้าไหม
จากเส้นใยธรรมชาติ

    กลุ่มแมลงดัชนีชี้วัดคุณภำพของสิ่งแวดล้อม 6 ชนิด กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกแมลง 2 ชนิด

กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่ำไม้ 38 ชนิด

แมลงทับขาเขียว

หนอนผีเสื้อ

แมลงทับ น�าเอาปีกแมลงทับที่
ตายหรือวางไข่เสร็จใกล้จะตายแล้ว
มาใช้ท�าเป็นเครื่องประดับชนิดต่างๆ

หนอนด้วงกินใบ

ดักแด้ไหม
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แมลงกลางวัน

กลุ่มผีเสื้อ

วิธีกำรส�ำรวจ

 ผีเสื้อออกหากินและบินอยู่ในระดับต�่า

จึงสามารถใช้สวิงจับได้ง่าย

จากนั้นท�าให้ผีเสื้อสลบ

โดยใช้มือบีบบริเวณส่วนอก 

แล้วน�าบรรจุใส่ซอง

ที่พับเป็นรูปสามเหลี่ยม

บันทึกข้อมูลรายละเอียด

ช่วงเวลาในการส�ารวจกลุ่มผีเสื้อกลางวัน

คือ 10.00 - 12.00 น.

เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม 

ที่ผีเสื้อออกมาหากิน



ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

INSECT

213

กลุ่มแมลงอื่นๆ

มวนล�าไย

เดินตามเส้นทางการส�ารวจ

เก็บตัวอย่างแมลง ซึ่งสามารถพบได้

ตามพื้นดิน โดยด้วงที่มีขนาดใหญ่

เก็บด้วยวิธีห่อกระดาษไขแบบท๊อฟฟี่ 

ส ่วนแมลงอื่นๆ จับใส ่ขวดน๊อคแมลง

บันทึกข้อมูลรายละเอียด

เพลี้ย

แมลงวัน
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กลุ่มปลวก เดินตามเส้นทางส�ารวจ

โดยสังเกตบริเวณจอมปลวก

บนพื้นดิน ใต้ดิน ใต้ใบไม้ผุ 

และบนต้นไม้

บันทึกข้อมูลปลวกที่พบ

เลือกเก็บตัวอย่าง 

ปลวกวรรณะทหาร 

ประมาณ 20 ตัว 

ต่อการพบปลวก 1 ครั้ง 

เก็บปลวกลงในขวด

ที่บรรจุแอลกอฮอล์

ความเข้มข้น 75 เปอร์เซ็นต์
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order Isoptera
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ด้วง

ตั้งกับดักล่อแมลงกลางคืน

โดยใช้กับดักโดม

และแสงจากหลอดไฟแสงจันทร์

พร้อมผ้าฉากสีขาว 

เพื่อเป็นตัวดึงดูดแมลงกลางคืน

โดยเริ่มเปิดไฟตั้งแต่เวลา 

18.00 น. จนถึง 06.00 น. 

และเก็บตัวอย่างในช่วงเวลา 

20.00 - 22.00 น. และ 06.00 น. 

แมลงกลำงคืน
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วิธีกำรจัดกำรตัวอย่ำงด้วยวิธีท�ำแห้ง
จัดรูปร่ำงตัวอย่ำงแมลงบนแท่นเช็ตแมลง

 
น�าตัวอย่างผีเสื้อที่จับได้

มาจัดรูปร่างบนแท่นเช็ตแมลง 

โดยใช้เข็มปักทางสันหลัง

ทะลุลงด้านล่างของล�าตัว 

แล้วจัดปีกให้กางออก

โดยให้ขอบล่าง

ของปีกคู่หน้าตั้งฉากกับล�าตัว

ขอบบนของปีกคู่หลัง

อยู่ใต้ขอบล่างของปีกคู่หน้า

VV

ถ่ำยภำพตัวอย่ำงแมลง
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Wooden box

V

น�ามาอบให้แห้งในตู้อบแมลง

V

ตัวอย่างแมลงที่จัดรูปร่างแล้ว 

เรียงตำมรหัสตัวอย่ำง เช่น พย.ม001-พย.ม050 

เก็บตัวอย่ำงไว้ในหีบไม้ ใส่ตัวอย่างแมลง
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รำยชื่อควำมหลำกหลำยของแมลง

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 ผีเสื้อไผ่ลายธรรมดา Discophora sondaica Boisduval Amathusiidae

2 ผีเสื้อหญ้า Amata sp. Amatidae

3 ผึ้งโพรง Apis cerana Fabricius Apidae

4 ผึ้งหลวง Apis dorsata Fabricius Apidae

5 ชันโรง Trigona sp. Apidae

6 แมลงภู่ Xylocopa rufescens Smith Apidae

7 มอธลายเสือท้องแดง Amerila astreus Drury Arctiidae

8 มอธเสือลายท้ายส้ม Areas galactina (Hoeven) Arctiidae

9 ผีเสื้อลายเสือ Barsine cruciata Walker Arctiidae

10 ผีเสื้อลายเสือ Creatonotos gangis Linnaeus Arctiidae

11 ผีเสื้อลายเสือ Cyana dudgeoni Hampson Arctiidae

12 ผีเสื้อลายเสือ Macotasa nubeculoides Holloway Arctiidae

13 ผีเสื้อลายเสือ Nyctemera adversata Schaller Arctiidae

14 ผีเสื้อลายเสือ Spilosoma multiguttata Walker Arctiidae

15 ผีเสื้อลายเสือ Spilosoma comma (Walker) Arctiidae

16 ผีเสื้อลายเสือ Spilosoma strigatula Walker Arctiidae

17 ผีเสื้อลายเสือ Tatargina picta (Walker) Arctiidae

18 ผีเสื้อลายเสือ Thysanoptyx sordida (Butler) Arctiidae

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร



ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

INSECT

221

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

19 แมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala (Fabricius) Calliphoridae

20 ผีเสื้อหนอนเจาะล�าต้น Antigastra catalaunalis Duponchel Crambidae

21 ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ Danaus genutia Cramer Danaidae

22 ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ Euploea core godartii Lucus Danaidae

23 ผีเสื้อจรกาเมียลาย Euploea mulciber Cramer Danaidae

24 ผีเสื้อลายเสือขีดยาว Parantica aglea Cramer Danaidae

25 ผีเสื้อกลางคืนยูเทอโรทิด Eupterote sp. Eupterotidae

26 ผีเสื้อหนอนคืบ Abraxaphantes perampla Swinhoe Geometridae

27 ผีเสื้อหนอนคืบชะอม Chiasmia nora (Walker) Geometridae

28 มอธทองเฉียงพร้า Dysphania militaris Linnaeus Geometridae

29 ผีเสื้อหนอนคืบ Godonela translineata (Walker) Geometridae

30 ผีเสื้อหนอนคืบ Hyperythra lutea Stoll Geometridae

31 ผีเสื้อหนอนคืบ Scopula divisaria (Walker) Geometridae

32 ผีเสื้อหนอนคืบ Thalassodes antiquadraria Inoue Geometridae

33 ผีเสื้อนิลกายสีตาล Ancistroides nigrita (Latreille) Hesperiidae

34 ผีเสื้อหน้าเข็มสีน�้าตาล Badamia exclamationis Fabricius Hesperiidae

35 ผีเสื้อหนอนบุ้งร่าน Miresa albipuncta Herrich-Schäffer Limacodidae

36 ผีเสื้อหนอนบุ้งร่าน Phocoderma velutina Kollar Limacodidae

37 ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อแถบขวางยาว Arhopala amantes Hewitson Lycaenidae

38 ผีเสื้อพุทราธรรมดา Castalius rosimon (Fabricius) Lycaenidae

39 ผีเสื้อแวววาวเหลือง Catapaecilma subochrea Elwes Lycaenidae

40 ผีเสื้อสีหมากสุกปีกวาว Curetis bulis (Westwood) Lycaenidae

41 ผีเสื้อแสดหางยาว Loxura atymnus (Stoll) Lycaenidae

42 ผีเสื้อหนอนกินเพลี้ยธรรมดา Miletus chinensis C. Felder Lycaenidae

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

43 ผีเสื้อหางริ้วอมฤตธรรมดา Neocheritra amrita (Felder & Felder) Lycaenidae

44 ผีเสื้อฟ้าพุ่มขอบปีกกว้าง Plautella cossaea (de Nicéville) Lycaenidae

45 ผีเสื้อหางคู่ฟ้ามัว Pratapa icetoides (Elwes) Lycaenidae

46 ผีเสื้อขีดหกโนรา Prosotas nora (Felder) Lycaenidae

47 ผีเสื้อวาวครามใต้ขีด Sinthusa nasaka (Horsfield) Lycaenidae

48 ผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง Spindasis syama (Horsfield) Lycaenidae

49 ผีเสื้อหางเหลือง Lymantria sp. Lymantriidae

50 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Achaea janata (Linnaeus) Noctuidae

51 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Achaea serva (Fabricius) Noctuidae

52 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Artena convergens (Gaede) Noctuidae

53 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Asota heliconia Linnaeus Noctuidae

54 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Bastilla fulvotaenia (Guenée) Noctuidae

55 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Bastila properata (Moore) Noctuidae

56 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Bocula marginata Moore Noctuidae

57 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Ercheia cyllaria Cramer Noctuidae

58 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Erebus capriniulgus Fabricius Noctuidae

59 ผีเสื้อมวนหวาน Eudocima falonia (Linnaeus) Noctuidae

60 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Hamodes propitia (Boisduval) Noctuidae

61 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Neochera dominia Cramer Noctuidae

62 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Ophiusa tirhaca Cramer Noctuidae

63 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Oraesia rectistria Guenée Noctuidae

64 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Peridrome subfascia Walker Noctuidae

65 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Spirama helicina (Hübner) Noctuidae

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

66 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Trichoplusia ni Hübner Noctuidae

67 ผีเสื้อหนอนกระทู้ Westermannia elliptica Bryk Noctuidae

68 ผีเสื้อโนลิด Lobocraspis griseifusa Hampson Nolidae

69 ผีเสื้อปีกปม ผีเสื้อหนอนมังกร Clostera fulgurita Walker Notodontidae

70 ผีเสื้อปีกปม ผีเสื้อหนอนมังกร Euhampsonia cristata (Butler) Notodontidae

71 ผีเสื้อปีกปม ผีเสื้อหนอนมังกร Gangarides rufinus Schintlmeister Notodontidae

72 ผีเสื้อปีกปม ผีเสื้อหนอนมังกร Periergos genitale Schintlmeister Notodontidae

73 ผีเสื้อปีกปม ผีเสื้อหนอนมังกร Phalera grotei Moore Notodontidae

74 ผีเสื้อปีกปม ผีเสื้อหนอนมังกร Tarsolepis malayana Nakamura Notodontidae

75 ผีเสื้อกระทกรกธรรมดา Cethosia cyane euanthes Fruhstorfer Nymphalidae

76 ผีเสื้อปีกไข่ใหญ่ Hypolimnas bolina (Linnaeus) Nymphalidae

77 ผีเสื้อแพนซีมยุรา*** Junonia almana Linnaeus Nymphalidae

78 ผีเสื้อแพนซีเหลือง Junonia hierta Fabricius Nymphalidae

79 ผีเสื้อแพนซีตาลไหม้ Junonia iphita Cramer Nymphalidae

80 ผีเสื้อแพนซีสีตาล Junonia lemonias Linnaeus Nymphalidae

81 ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา** Lexias pardalis (Moore) Nymphalidae 

82 ผีเสื้อแถบขาวเรียงธรรมดา Moduza procris (Cramer) Nymphalidae

83 ผีเสื้อกะลาสีลายทึบ Neptis clinia Moore Nymphalidae

84 ผีเสื้อกะลาสีเหลืองเล็ก Neptis miah Moore Nymphalidae

85 ผีเสื้อเสือดาวเล็ก Phalanta alcippe Cramer Nymphalidae

86 ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ่โคนปีกด�า** Polyura eudamippus (Doubleday) Nymphalidae

87 ผีเสื้อปีกค้างคาวธรรมดา** Atrophaneura varuna (White) Papilionidae

88 ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพ*ู* Pachliopta aristolochiae (Fabricius) Papilionidae

89 ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา** Papilio polytes Linnaeus Papilionidae

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร



ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว224

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

90 ผีเสื้อหนอนใบกุ่มขอบตาลไหม้ Appias lyncida (Cramer) Pieridae

91 ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona (Fabricius) Pieridae

92 ผีเสื้อหนอนคูนลายกระ Catopsilia pyranthe (Linnaeus) Pieridae

93 ผีเสื้อหนอนกาฝากบนปีกแดง Delias acalis (Godart) Pieridae

94 ผีเสื้อเณรธรรมดา Eurema hecabe (Linnaeus) Pieridae

95 ผีเสื้อเณรภูเขา Eurema simulatrix (Semper) Pieridae

96 ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่ Hebomoia glaucippe (Linnaeus) Pieridae

97 ผีเสื้อขาวแคระ Leptosia nina (Fabricius) Pieridae

98 ผีเสื้อบินตลกธรรมดา Zemeros flegyas Cramer Riodinidae

99 ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าธรรมดา Ypthima baldus Fabricius Satyridae

100 ผีเสื้อจรวดปีกใส Cephonodes picus Cramer Sphingidae

101 ผีเสื้อจรวด Macroglossum variegatum 

Rothschild & Jordan

Sphingidae

102 ผีเสื้อจรวด Meganoton nyctiphanes Walker Sphingidae

103 ผีเสื้อจรวด Opistoclanis hawkeri Joicey & Talbot Sphingidae

104 ผีเสื้อจรวด Parum colligata Walker Sphingidae

105 ผีเสื้อจรวด Theretra nessus Drury Sphingidae

106 ผีเสื้อลายจุด Attera fabriciella Swederus Yponomeutidae

107 ผีเสื้อรมควัน Cyclosia imitans Butler Zygaenidae

108 ผีเสื้อรมควัน Cyclosia panthona Stoll Zygaenidae

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 แมลงช้างหนวดยาว Nousera sp. Ascalaphidae

2 แมลงปอเข็มน�้าตกใหญ่จีน*** Neurobasis chinensis Linnaeus Calopterygidae

3 ด้วงเสือ Calochroa anometallescens W.Horn Cicindellidae

4 ด้วงเสือ Prothyma fallaciosa Rivalier Cicindellidae

5 ด้วงเต่าลายตัวห�้า Menochilus sexmaculatus (Fabricius) Coccinellidae

6 ด้วงเต่าลายตัวห�้า Micraspis sp. Coccinellidae

7 ด้วงเต่าลายตัวห�้า Oenopia sauzeti Mulsant Coccinellidae

8 แมลงช้างน�้า Hellgrammites sp. Corydalidae

9 มด Camponotus leonardi  Emery Formicidae

10 มด Camponotus singularis (Smith) Formicidae

11 มด Dolichoderus thoracicus (Smith) Formicidae

12 มดแดง Oecophylla smaragdina (Fabricius) Formicidae

13 มดหนามกระทิงด�า Polyrhachis armata (Le Guillou) Formicidae

14 มด Technomyrmex sp. Formicidae

15 มดตะนอยอกส้ม Tetraponera rufonigra (Jerdan) Formicidae

16 ต่อเบียน Enicopilus sp. Ichneumonidae

17 แมลงปอบ้าน*** Hydrobasileus croceus Brauer Libellulidae

18 แมลงปอบ้าน*** Indothemis carnatica Fabricius Libellulidae

19 แมลงปอบ้าน*** Neurothemis fulvia Drury Libellulidae

20 แมลงปอบ้าน*** Trithemis aurora Burmeister Libellulidae

21 มวนเพชฌฆาต Polytoxus selangovensis Miller Reduviidae

22 มวนเพชฌฆาต Sycanus collaris (Fabricius) Reduviidae

23 ต่อหมาร่า Amnophila vagabunda F.Smith Sphecidae

24 ต่อหมาร่า Sceliphron madraspatanum F. Sphecidae

กลุ่มแมลงตัวห�้ำ-ตัวเบียน
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

25 ต่อ Pseudovespa sp. Vespidae

26 ต่อหัวเสือ Vespa velutina Lepeletier Vespidae

กลุ่มแมลงตัวห�้ำ-ตัวเบียน

กลุ่มแมลงที่เป็นอำหำร

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 แมลงดาสวน Diplonychus rusticus Fabricius Belostomatidae

2 แมลงแม่ฝน Dorysthenes walkeri Waterhouse Cerambycidae

3 แมลงมัน Carebara castanea Smith Formicidae

4 จิ้งหรีดทองด�า Gryllus bimaculatus De Geer Gryllidae

5 แมลงนูนหลวง Lepidota stigma Fabricius Scarabaeidae

กลุ่มแมลงดัชนีชี้วัดคุณภำพของสิ่งแวดล้อม

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 หิ่งห้อยยักษ์ Lamprigera tenebrosa Walker Lampyridae

2 หิ่งห้อย Luciola circumdata Motschulsky Lampyridae

3 ปลวก Globitermes sulphureus (Haviland) Termitidae

4 ปลวก Hospitalitermes  ataramensis 

Prashad & Sen-Sarma

Termitidae

5 ปลวก Macrotermes gilvus (Hagen) Termitidae

6 ปลวก Odontotermes feae (Wasmann) Termitidae
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกแมลง

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 แมลงทับนางพญายักษ์ Megaloxantha gigantea (Schaller) Buprestidae

2 แมลงทับขาเขียว Sternocera  aequisignata 

E. Saunders

Buprestidae

กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่ำไม้

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 ด้วงหนวดยาวลาย

หลังด่าง

Acalolepta pseudospeciosa 

Breuning

Cerambycidae

2 ด้วงหนวดยาว Anamera sp. Cerambycidae

3 ด้วงม้าลายแถบใหญ่ Anoplophora horsifieldi (Hope) Cerambycidae

4 ด้วงหนวดยาว Bandar pascoei (Lansberge) Cerambycidae

5 ด้วงหนวดยาว Chlorophorus annularis (Fabricius) Cerambycidae

6 ด้วงหนวดยาวลาย

ทหาร

Diastocera wallichi tonkinensis 

Kriesche

Cerambycidae

7 ด้วงหนวดยาว Megopis procera Pascoe Cerambycidae

8 ด้วงหนวดยาว Microlenecamptus signatus 

(Aurivillius)

Cerambycidae

9 ด้วงหนวดยาว Niphona rondoni Breuning Cerambycidae

10 ด้วงหนวดยาวพะยูง Threnetica lacrymans (Thomson) Cerambycidae

11 ด้วงหนวดยาว Zoodes fulguratus Gahan Cerambycidae

12 ด้วงเต่ากินใบ Aspidomorpha dorsata Fabricius Chrysomelidae

13 ด้วงเต่าแตงแดง Aulacophora indica (Gmelin) Chrysomelidae
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

14 ด้วงเต่าขาโต Sagra femorata purpurea 

Lichtenstein
Chrysomelidae

15 เพลี้ยจักจั่นสีเขียว Nephotettix virescens (Distant) Cicadellidae

16 มวนนักกล้าม Anoplocnemis phasiana (Fabricius) Coreidae

17 มวนนักกล้าม Dalader acuticosta Amyot & Serville Coreidae

18 มวนถั่วเหลือง Riptortus linearis (Fabricius) Coreidae

19 แมลงค่อมทอง Hypomeces squamosus Fabricius Curculionidae

20 ด้วงแรดมะพร้าว Rhynchophorus ferrugineus Heyne Curculionidae

21 จักจั่นงวง Pyrops candelaria (Linné) Fulgoridae

22 ด้วงคีมมาโครแดง** Macrodorcas pseudaxis Didier Lucanidae

23 ด้วงคีมตาล

ฟันเหลี่ยม**

Prosopocoilus crenulidens 

(Fairmaire)

Lucanidae

24 ด้วงคีมสองแถบ** Prosopocoilus inquinatus 

(Westwood)
Lucanidae

25 ด้วงน�้ามัน Epicauta hirticornis (Haag-rutenberg) Meloidae

26 ด้วงน�้ามันด�าแถบขาว Epicauta waterhousei 

Haag-rutenberg

Meloidae

27 ด้วงน�้ามันเสือเหลือง Mylabris cichorii Linnaeus Meloidae

28 ด้วงเขี้ยวสั้น Aceraius borealis (Arrow) Passalidae

29 มวนเขียวข้าว**** Nezara viridula (Linnaeus) Pentatomidae

30 มวนล�าไย Tessaratoma papillosa (Drury) Pentatomidae

31 มวนแดงนุ่น Odontopus nigricornis Stål Pyrrhocoridae

32 แมลงนนูเขยีวธรรมดา Anomala grandis (Hope) Scarabaeidae

33 ด้วงกว่างดาวหนาม

ขาตรง*

Cheirotonus parryi Gray Scarabaeidae

กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่ำไม้

ด้วงคีมมาโครแดง
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หมำยเหตุ
* สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

** สถานภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ก�าหนดสัตว์ป่า พืชป่า และซากสัตว์ป่า ท้ายบัญชี

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

*** สถานภาพการถูกคุกคามของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) The IUCN Red List of 

Threatened Species (http://www.iucnredlist.org/search ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559)

**** สถานภาพชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และก�าจัดของประเทศไทย

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

34 ด้วงกว่างซางเหนือ** Eupatorus gracilicornis Arrow Scarabaeidae

35 ด้วงกว่างชน Xylotrupes gideon (Linnaeus) Scarabaeidae

36 มวนหลังแข็ง Cantao ocellatus (Thunberg) Scutelleridae

37 ตั๊กแตนหนวดยาว Mecopoda elongata (Linnaeus) Tettigoniidae

38 ตั๊กแตนหนวดยาว Pseudophyllus sp. Tettigoniidae

กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่ำไม้

ด้วงคีมมาโครแดง

ด้วงคีมตาลฟันเหลี่ยม

**

**
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ลักษณะทั่ว ไป : ล�าตัวยาว 48-71 มิลลิเมตร หัวและอกสีเขียววาว 

ผิวขรุขระ กลางอกบุ๋ม พื้นปีกสีน�้าตาลด�า มีจุดสีน�้าตาลกระจายหนาแน่น ขาคู่หน้า

ยาวลักษณะคล้ายเขากวางและไม่มีขน 

แมลงอนุรักษ์

ด้วงกว่ำงดำวหนำมขำตรง ด้วงกว่ำงดำวหนำมขำตรง

  Long-armed Parry Beetle     Cheirotonus parryi Gray           Long-armed Parry Beetle     Cheirotonus parryi Gray

 เพศผู้     วงศ์ Scarabaeidae    วงศ์ Scarabaeidae     เพศเมีย
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ด้วงกว่ำงดำวหนำมขำตรง

ตำม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535

ด้วงกว่ำงดำวหนำมขำตรง

ลักษณะทั่วไป : ล�าตัวยาว 48-55 มิลลิเมตร หัวและอกสีเขียววาว ผิวขรุขระ 
กลางอกบุ๋ม พื้นปีกสีน�้าตาลด�า มีจุดสีน�้าตาลกระจายหนาแน่น ขาคู่หน้าไม่ยาว
เหมือนตัวผู้ แต่มีหนามสั้นๆ เหมือนขาคู่อื่น และมีขนสีน�้าตาลสั้น 

  Long-armed Parry Beetle     Cheirotonus parryi Gray           Long-armed Parry Beetle     Cheirotonus parryi Gray

 เพศผู้     วงศ์ Scarabaeidae    วงศ์ Scarabaeidae     เพศเมีย



ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว232

ด้วงคีมมำโครแดง
วงศ์ Lucanidae

ลักษณะทั่วไป : ล�าตัวยาว 29 มิลลิเมตร ล�าตัวแบน โค้งนูนทั้งด้านบนและ

ด้านล่างเล็กน้อย สีน�้าตาลแดงมันวาว หัวและอกค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

กรามเรียวยาวสีน�้าตาลแดง ใกล้ส่วนปลายของกรามขยายยื่นขึ้นด้านบนเป็นหนาม

ขนาดใหญ่ข้างละ 1 อัน ปลายของกรามโค้งเข้าด้านในแยกออกเป็น 2 แฉกขนาด

เล็ก ขาเรียวยาวสีน�้าตาลแดง

Stag Beetle              Macrodorcas pseudaxis Didier

ด้วงคีมตำลฟันเหลี่ยม

แมลงห้ำมน�ำเข้ำหรือส่งออก แมลงห้ำมน�ำเข้ำหรือส่งออก
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ด้วงคีมมำโครแดง
วงศ์ Lucanidae

ด้วงคีมตำลฟันเหลี่ยม

ลักษณะทั่วไป : ล�าตัวยาว 20 มิลลิเมตร ล�าตัวแบน โค้งนูนทั้งด้านบนและ

ด้านล่างเล็กน้อย สีน�้าตาลแดงมันวาว หัวและอกค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

กรามเรียวยาวสีน�้าตาลแดง ด้านในของกรามมีฟันซี่เล็กๆ เรียงเป็นแถบตลอดความ

ยาวของกราม ขาเรียวยาวสีน�้าตาลแดง

แมลงห้ำมน�ำเข้ำหรือส่งออก

Stag Beetle           Prosopocoilus crenulidens (Fairmaire)
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ด้วงคีมสองแถบ
วงศ์ Lucanidae

ด้วงกว่ำงซำงเหนือ

ลักษณะทั่วไป : ล�าตัวยาว 24 มิลลิเมตร ล�าตัวแบน โค้งนูนทั้งด้านบนและ

ด้านล่างเล็กน้อย สีน�้าตาลแดงมันวาว ส่วนของอกปล้องแรกประดับด้วยแถบ

สีด�าด้านข้างข้างละ 1 แถบ และตรงกลาง 1 แถบ ปีกประดับด้วยแถบสีด�าด้านข้าง

ข้างละ 1 แถบ ตรงกลาง 1 แถบ ขาเรียวยาวสีน�้าตาลเกือบด�า

แมลงห้ำมน�ำเข้ำหรือส่งออก

Stag Beetle            Prosopocoilus inquinatus (Westwood) 
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ด้วงคีมสองแถบ
วงศ์ Scarabaeidae

ลักษณะทั่วไป : ล�าตัวยาว 48-60 มิลลิเมตร ล�าตัวอ้วนป้อมขนาดใหญ่ 

หัวและอกสีด�าสนิทเป็นมันวาว หัวมีเขายาว 1 อัน อกมีเขาสั้น 4 อัน ปีกสีน�้าตาล

อ่อน สันปีกและขอบปีกด้านในสีด�า ด้านล่างของล�าตัวสีด�าเป็นมันปกคลุมด้วยขน

สีน�้าตาล ขายาวสีด�าเป็นมันวาว ประดับด้วยหนามแข็ง

ด้วงกว่ำงซำงเหนือ

แมลงห้ำมน�ำเข้ำหรือส่งออก แมลงห้ำมน�ำเข้ำหรือส่งออก

Stag Beetle            Prosopocoilus inquinatus (Westwood) Yellow Five-horned Beetle     Eupatorus gracilicornis Arrow    
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วงศ์ Nymphalidae

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 63 มิลลิเมตร สีด�าอมน�้าเงิน ขอบปีกคู่หน้าประดับ

ด้วยแถบสีฟ้าวาวอมเทา ขอบปีกคู่หลังประดับด้วยแถบสีฟ้าวาวอมม่วง จุดสีส้มอม

น�้าตาลประดับบนปีกคู่หน้า ด้านล่างของปีกสีส้มอมน�้าตาล ประดับด้วยจุดสีส้มอม

น�้าตาลกระจายทั่วปีก

แมลงห้ำมน�ำเข้ำหรือส่งออก แมลงห้ำมน�ำเข้ำหรือส่งออก

ผีเสื้ออ๊ำชดุ๊คธรรมดำ ผีเสื้อเหลืองหนำมใหญ่โคนปีกด�ำ

Common Archduke             Lexias pardalis (Moore)
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วงศ์  Nymphalidae

แมลงห้ำมน�ำเข้ำหรือส่งออก แมลงห้ำมน�ำเข้ำหรือส่งออก

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 90 มิลลิเมตร ล�าตัวอ้วนสั้น ด้านบนสีน�้าตาลเข้ม 

ประดับด้วยขนยาวสีเทา ด้านท้องสีขาว พื้นที่ปีกด้านในสีเหลืองอ่อน ด้านนอกสีด�า 

ประดับด้วยจุดแต้มสีเหลืองอ่อนเรียงเป็นแถว ปีกคู่หลังสีเหลืองอ่อน ประดับด้วย

แถบสีน�้าตาลเข้ม ซึ่งประดับด้วยแต้มสีเหลืองอ่อนเรียงเป็นแถวใกล้ขอบปีก มีติ่งยื่น

ยาวจากขอบปีกด้านล่าง 2 ติ่ง ขอบปีกคู่หลังหยักเล็กน้อย

ผีเสื้ออ๊ำชดุ๊คธรรมดำ ผีเสื้อเหลืองหนำมใหญ่โคนปีกด�ำ

The Great Nawab       Polyura eudamippus (Doubleday)Common Archduke             Lexias pardalis (Moore)
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วงศ์ Papilionidae

แมลงห้ำมน�ำเข้ำหรือส่งออก

ผีเสื้อหำงตุ้มจุดชมพูผีเสื้อปีกค้ำงคำวธรรมดำ

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 136 มิลลิเมตร ล�าตัวเรียวยาว ด้านบนสีด�า ด้านล่าง

สีชมพูสด หัวและอกปล้องแรกสีชมพู ตาสีด�า หนวดสีด�า ปีกสีด�าอมเทา เส้นปีกสีด�า 

ปีกคู่หลังพื้นที่ด้านในเป็นสีด�า ส่วนพื้นที่ด้านนอกสีขาว ขอบปีกหยักสีด�า

The Batwing               Atrophaneura varuna (White)
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วงศ์ Papilionidae

แมลงห้ำมน�ำเข้ำหรือส่งออก แมลงห้ำมน�ำเข้ำหรือส่งออก

ผีเสื้อหำงตุ้มจุดชมพูผีเสื้อปีกค้ำงคำวธรรมดำ

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 63 มิลลิเมตร ด้านหน้าปีกคู่บนสีด�าอมเทา ปีกยาว

เป็นวงรี ปีกคู่หลังสีด�าสนิท ที่กลางปีกประดับด้วยแถบสีขาว 5 แถบ แต้มจุดสีชมพู   

6 จุด ที่ขอบปีก มีปลายหางยาวยื่นออกมาจากปลายปีก ด้านท้องสีปีกคู ่บน

จางกว่าด้านหน้า

The Batwing               Atrophaneura varuna (White) Common Rose         Pachliopta aristolochiae (Fabricius)
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แมลงห้ำมน�ำเข้ำหรือส่งออก

วงศ์ Papilionidae

Common Rose           Papilio polytes Linnaeus

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 75 มิลลิเมตร ปีกบางใสปกคลุมด้วยเกล็ดสีด�า 

ขอบปีกด้านนอกของปีกคู่หน้าประดับด้วยจุดแต้มสีขาว ปีกคู่หลังประดับด้วยแต้ม

สีขาว 7 แต้ม เรียงอยู่กลางปีก ขอบปีกด้านล่างยื่นออกไปมีลักษณะเป็นติ่ง

ผีเสื้อหำงติ่งธรรมดำ
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ผีเสื้อหำงติ่งธรรมดำ

น้อยคนนักจะนึกถึงแมลงที่อาศัยอยู่ในป่า

แมลงเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญส่วนหนึ่งในป่าไม้ 

    เพราะแมลงจะปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง

   แมลงที่อาศัยอยู่ในป่านี้เราเรียกว่า

             “ แมลงป่าไม้ ” 

INSECT
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ผีเสื้อลายเสือ Tiger Moth  ผีเสื้อลายเสือ Tiger Moth

Tatargina picta (Walker)
  วงศ์ Arctiidae              วงศ์ Arctiidae

Areas galactina (Hoeven)
ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 73 มิลลิเมตร อ้วนป้อม หัวสีชมพูอมแดง 

ตาสีด�า หนวดสีด�า อกปล้องแรกสีขาวประดับด้วยจุดสีด�า 2 จุดและมีสีแดงหลัง

จุดทั้งสอง อกปล้องที่สองสีขาวประดับด้วยแถบขนาดใหญ่สีน�้าตาลเกือบด�าพาด

ตรงกลาง และประดับด้วยจุดสีน�้าตาลเกือบด�าข้างละ 1 จุด ประดับด้วยแต้ม

สีด�าตรงกลาง ส่วนท้องสีชมพูอมแดง ปีกคู่หน้าสีครีมประดับด้วยแต้มสีน�้าตาล

เกือบด�าเป็นลายทั้งปีก ปีกคู่หลังสีเหลืองโคนปีกสีเหลืองชมพู ประดับด้วยจุดแต้ม

สีด�าด้านล่างของปีก
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ผีเสื้อลายเสือ Tiger Moth  ผีเสื้อลายเสือ Tiger Moth

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 47 มิลลิเมตร ล�าตัวเรียวยาว หัวและอกสีชมพู 

ตาสีด�า หนวดสีด�าปลายหนวดขาว อกปล้องแรกประดับด้วยจุดสีด�าขอบขาว 

2 จุด อกปล้องที่สอง ขอบด้านบนประดับด้วยจุดด�าขอบขาว 2 จุด กลางอกประดับ

ด้วยแต้มสีครีม 2 แต้ม ท้องสีเหลือง ด้านบนของท้องปล้องแรกและปล้องที่สอง

มีสีชมพู ด้านบนท้องประดับด้วยจุดสีด�าเรียงเป็นแถวกลางท้อง ปีกคู ่หน้าพื้น

สีชมพูแดง ประดับด้วยแต้มสีเทาขอบเหลืองอ่อนเรียงเป็นแถวสลับกันตั้งแต่โคนปีก

ถึงปลายปีก ปีกคู่หลังสีชมพูแดง

Tatargina picta (Walker)
  วงศ์ Arctiidae              วงศ์ Arctiidae

Areas galactina (Hoeven)
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ผีเสื้อลายเสือ Tiger Moth  ผีเสื้อหนอนคืบ Measuring Worms

Abraxaphantes perampla  SwinhoeThysanoptyx sordida (Butler)

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 29 มิลลิเมตร หัว อก และล�าตัวสีเหลือง 

ตาสีด�า ด้านบนของอกปล้องแรกสีด�า ปีกสีเหลืองประดับด้วยแถบสีด�าข้างละ 1 แถบ 

จุดสีด�าอยู่ใกล้ปลายปีกข้างละ 1 จุด

  วงศ์ Arctiidae              วงศ์ Arctiidae
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ผีเสื้อลายเสือ Tiger Moth  ผีเสื้อหนอนคืบ Measuring Worms

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 58 มิลลิเมตร ล�าตัวเรียวยาว บอบบาง สีขาว 

labial pulp สีส้มอมเหลือง ส่วนท้องสีเหลืองอ่อน ปีกพื้นสีขาว ประดับด้วยแต้ม

สั้นๆ ต่อกันเป็นเส้นสีเทากลางปีก ขอบปีกประดับด้วยจุดสีเทา 

Abraxaphantes perampla  SwinhoeThysanoptyx sordida (Butler)
  วงศ์ Arctiidae              วงศ์ Arctiidae
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มอธทองเฉียงพร้า Earth-measurer  ผีเสื้อหนอนคืบ Inchworm Moth

Thalassodes antiquadraria Inoue
   วงศ์ Geometridae             วงศ์ Geometridae

Dysphania militaris Linnaeus
ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 57 มิลลิเมตร ล�าตัวเรียวยาว สีเหลือง อกประดับ

ด้วยจุดสีน�้าเงิน 2 จุด อกปล้องที่สองและปล้องที่สามประดับด้วยแถบสีน�้าเงินปล้อง

ละ 1 แถบ ท้องประดับด้วยแถบสีน�้าเงินสลับแถบสีเหลือง ด้านล่างของท้องประดับ

ด้วยแถบสีน�้าเงินสลับขาว ปีกคู่หน้าด้านในของปีกสีเหลืองประดับด้วยแถบสีน�้าเงิน 

ปลายปีกสีน�้าเงินอมม่วงประดับด้วยแถบสีขาว 1 แถบ ปีกคู่หลังสีเหลือง ประดับ

ด้วยแถบและจุดสีน�้าเงินอมม่วง ขอบปีกด้านนอกประดับด้วยแถบสีน�้าเงินอมม่วง

ขนาดใหญ่ ขาเรียวยาว 
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มอธทองเฉียงพร้า Earth-measurer  ผีเสื้อหนอนคืบ Inchworm Moth

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 41 มิลลิเมตร ล�าตัวเรียวยาว บอบบาง สีเขียวอม

เหลืองอ่อน ตาสีด�า หนวดสีขาว ปีกสีเขียวประดับด้วยกระสีขาวกระจายทั่วปีก 

ขอบปีกสีเหลือง ด้านล่างของปีกสีเขียวอมเทา

Thalassodes antiquadraria Inoue
   วงศ์ Geometridae             วงศ์ Geometridae

Dysphania militaris Linnaeus
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ผีเสื้อหนอนบุ้งร่าน Earth-measurer  ผีเสื้อหนอนบุ้งร่าน Slugcaterpillars

Phocoderma velutina Kollar
  วงศ์ Limacodidae             วงศ์ Limacodidae

Miresa albipuncta Herrich-Schäffer

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 29 มิลลิเมตร ล�าตัวอ้วนป้อมปกคลุมด้วยขนปุกปุย

สีเหลืองอมน�้าตาล ปีกสีน�้าตาลแดงเหลือบเงิน ปีกคู ่หน้าประดับด้วยแต้ม

สีขาวกลางปีกข้างละ 1 แต้ม labial pulp ยาว ขาสั้นปกคลุมด้วยขนปุกปุยสีน�้าตาล

แดง ปีกคู่หลังสีน�้าตาลแดง
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ผีเสื้อหนอนบุ้งร่าน Earth-measurer  ผีเสื้อหนอนบุ้งร่าน Slugcaterpillars

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 56  มิลลิเมตร ล�าตัวอ้วนป้อม ปกคลุมด้วยขนปุกปุย

สีม่วงเข้มอมน�้าตาล ปีกคู่หน้าสีม่วงเข้มอมน�้าตาลเหลือบเงิน ปีกคู่หลังสีม่วงอ่อนอม

น�้าตาลอ่อน ขอบปีกสีม่วงอมน�้าตาล   

Phocoderma velutina Kollar
  วงศ์ Limacodidae             วงศ์ Limacodidae

Miresa albipuncta Herrich-Schäffer
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ผีเสื้อแสดหางยาว Yamflyผีเสื้อสีหมากสุกปีกวาว Bright Sunbean

Curetis bulis (Westwood) Loxura atymnus (Stoll)

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 44 มิลลิเมตร ล�าตัวเรียวยาว สีน�้าตาลเข้มเกือบด�า 

ด้านล่างสีขาว ปีกคู่หน้าสีส้มอมน�้าตาล ขอบปีกโดยรอบประดับด้วยแถบสีน�้าตาล

เข้มเกือบด�า ปีกคู่หลังสีส้มอมน�้าตาล ขอบปีกสีน�้าตาลเข้ม ด้านล่างของปีกสีขาวเงิน

วาวประดับด้วยแถบสีเทาทแยงจากปีกบนลงล่าง

  วงศ์ Lycaenidae         วงศ์ Lycaenidae
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ผีเสื้อแสดหางยาว Yamflyผีเสื้อสีหมากสุกปีกวาว Bright Sunbean

Curetis bulis (Westwood) Loxura atymnus (Stoll)

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 29 มิลลิเมตร ล�าตัวอ้วนป้อมปกคลุมด้วยขนปุกปุย

สีเหลืองอมน�้าตาล ปีกสีน�้าตาลแดงเหลือบเงิน ปีกคู่หน้าประดับด้วยแต้มสีขาว

กลางปีกข้างละ 1 แต้ม labial pulp ยาว ขาสั้นปกคลุมด้วยขนปุกปุยสีน�้าตาลแดง 

ปีกคู่หลังสีน�้าตาลแดง

  วงศ์ Lycaenidae         วงศ์ Lycaenidae
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ผีเสื้อหางริ้วอมฤตธรรมดา  ผีเสื้อฟ้าพุ ่มขอบปีกกว้าง

Plautella cossaea (de Nicéville)
  วงศ์ Lycaenidae             วงศ์ Lycaenidae 

Neocheritra amrita (Felder & Felder)

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 28 มิลลิเมตร ล�าตัวเรียวสีน�้าตาลเข้ม ด้านล่าง

สีขาว ปีกสีน�้าตาลเข้ม ขอบปีกด้านล่างของปีกคู่หลังยื่นยาวคล้ายดาบยาว 1 อัน 

ติ่งสั้นสีขาว 1 อัน แถบสีขาว 2 แถบวางขวางใกล้กับโคนด้านล่างของปีกสีขาว

ขอบปีกคู่หน้าสีส้ม จุดสีด�า 2 จุด ประดับที่โคนของติ่งในปีกคู่หลัง
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ผีเสื้อหางริ้วอมฤตธรรมดา  ผีเสื้อฟ้าพุ ่มขอบปีกกว้าง

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 29 มิลลิเมตร ล�าตัวเรียวยาว บอบบาง สีน�้าเงินเข้ม 

ด้านล่างสีขาว ปีกสีฟ้าวาวเหลือบน�้าเงินม่วง ขอบปีกสีน�้าเงินเข้ม ด้านล่างของปีก

สีขาว ขอบปีกสีน�้าตาลเข้มประดับด้วยแต้มสั้นๆ สีน�้าตาลเรียงตามแนวขอบปีก 

ใกล้กลางปีก ปีกคู่หลังประดับด้วยจุดแต้มสีน�้าตาลเรียงใกล้ขอบปีก จุดสีน�้าตาล

เรียงเป็นแถวกลางปีก โคนปีกประดับด้วยจุดสีน�้าตาล 4 จุด

Plautella cossaea (de Nicéville)
  วงศ์ Lycaenidae             วงศ์ Lycaenidae 

Neocheritra amrita (Felder & Felder)
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ผีเสื้อวาวครามใต้ขีด Narrow Spark  ผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง Club Silverline

Spindasis syama (Horsfield)

  วงศ์ Lycaenidae             วงศ์ Lycaenidae

Sinthusa nasaka (Horsfield)

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 25 มิลลิเมตร ด้านบนพื้นปีกสีน�้าตาล ด้านท้องพื้น

ปีกสีขาวเทา มีเส้นแถบปีกสีน�้าตาลเข้มพาดขวางอยู่บริเวณกลางปีก ปลายปีกคู่หลัง

มีเส้นขนเล็กๆ ข้างละ 2 เส้น
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ผีเสื้อวาวครามใต้ขีด Narrow Spark  ผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง Club Silverline

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 26 มิลลิเมตร ล�าตัวเรียวยาว ปลายหนวดสีส้ม 

ปีกคู่หลังที่มุมปลายปีกมีเส้นขนเล็กๆ ข้างละ 2 เส้น ด้านบนพื้นปีกสีน�้าตาล มุมปลาย

ปีกคู่หลังมีแต้มสีส้มและจุดสีด�า ด้านล่างพื้นปีกสีขาวครีม มีเส้นแถบสีน�้าตาลแดง 

บนเส้นแถบนี้มีเส้นสีเงิน มุมปลายปีกคู่หลังมีจุดสีด�าบนแต้มสีส้ม

Spindasis syama (Horsfield)

  วงศ์ Lycaenidae             วงศ์ Lycaenidae

Sinthusa nasaka (Horsfield)
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ผีเสื้อหนอนกระทู้ Owlet Moths ผีเสื้อปีกปม ผีเสื้อหนอนมังกร Moth

Tarsolepis malayana Nakamura

 วงศ์ Notodontidae   วงศ์ Noctuidae 

Ercheia cyllaria Cramer

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 54 มิลลิเมตร ล�าตัวป้อมสีน�้าตาลเข้มเกือบด�า 

ปีกสีน�้าตาลเข้มเกือบด�า ขอบปีกคู่หน้ายกเว้นขอบปีกด้านบนสีน�้าตาล ปีกคู่หลัง

ประดับด้วยจุดสีขาว 3 จุด ขอบปีกด้านล่างประดับด้วยแต้มสีขาว 2 แต้ม ด้านล่าง

ของปีกสีน�้าตาลอ่อน ขอบปีกสีน�้าตาลอ่อน ประดับด้วยแถบสีน�้าตาลเข้มที่ปีกบน 

แถบหยักประดับที่ปีกคู่หลัง
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ผีเสื้อหนอนกระทู้ Owlet Moths ผีเสื้อปีกปม ผีเสื้อหนอนมังกร Moth

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 87 มิลลิเมตร ล�าตัวอ้วนค่อยๆ แคบลงไปทางด้าน

ท้ายของล�าตัว หัวและอกสีชมพูอ่อนอมน�้าตาล ท้องสีน�้าตาลเข้มอมแดงประดับ

ด้วยแถบขวางท้องสีเหลืองอมน�้าตาล ปลายท้องประดับด้วยพู่สีน�้าตาลอมเหลือง 

ปีกคู่หน้าพื้นสีน�้าตาลเข้มประดับด้วยแต้มสีเงินวาวรูปสามเหลี่ยม 2 แต้ม ปีกคู่หลัง

สีน�้าตาลเข้มและขอบสีน�้าตาลอมเหลือง 

Tarsolepis malayana Nakamura

 วงศ์ Notodontidae   วงศ์ Noctuidae 

Ercheia cyllaria Cramer
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ผีเสื้อแพนซีเหลือง Yellow Pansy  ผีเสื้อแพนซีสีตาล Lemon Pansy

Junonia lemonias Linnaeus
   วงศ์ Nymphalidae             วงศ์ Nymphalidae  

Junonia hierta Fabricius

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 50 มิลลิเมตร ล�าตัวเรียวยาวสีด�า ด้านล่างสีน�้าตาล 

ปีกคู่หน้าสีเหลือง ขอบปีกสีน�้าตาลเข้ม ปีกคู่หลังขอบปีกสีน�้าตาลเข้ม กลางปีก

สีเหลือง ใกล้ขอบปีกด้านบนประดับด้วยแต้มกลมสีฟ้าอมม่วงข้างละ 1 แต้ม ด้าน

ล่างของปีกคู่หน้า ขอบปีกสีน�้าตาล กลางปีกสีเหลืองอมน�้าตาลประดับด้วยแถบ

สีเหลือง 3 แถบ แถบสีด�า 1 แถบ จุดสีด�าข้างละ 1 จุด ปีกคู่หลังสีน�้าตาลประดับด้วย

แถบสีน�้าตาลข้างละ 1 แถบ
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ผีเสื้อแพนซีเหลือง Yellow Pansy  ผีเสื้อแพนซีสีตาล Lemon Pansy

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 36 มิลลิเมตร ปีกปกคลุมด้วยเกล็ดสีน�้าตาลเข้ม 

ปีกคู่หน้าประดับด้วยจุดแต้มสีเหลืองกระจายอยู่บริเวณกลางถึงขอบปีกด้านนอก 

ใกล้กับมุมขอบปีกด้านล่างประดับด้วยจุดกลมสีส้มล้อมรอบจุดสีด�าข้างละ 1 จุด 

ปีกคู่หลังประดับด้วยจุดกลมสีส้มล้อมรอบจุดสีด�าข้างละ 1 จุด ด้านท้องของปีก

ปกคลุมด้วยเกล็ดสีน�้าตาลอมเหลือง

Junonia lemonias Linnaeus
   วงศ์ Nymphalidae             วงศ์ Nymphalidae  

Junonia hierta Fabricius
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ผีเสื้อกะลาสีลายทึบ Clear Sailor  ผีเสื้อเสือดาวเล็ก Small Leopard

Phalanta alcippe Cramer
  วงศ์ Nymphalidae             วงศ์ Nymphalidae

Neptis clinia Moore

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 48 มิลลิเมตร ด้านบนพื้นปีกสีด�า มีลายแถบและ

แต้มสีขาวเรียงกันตามแนวขวางของล�าตัว ขอบปีกด้านข้างของปีกทั้งสองคู่หยักเล็ก

น้อย ด้านท้องคล้ายด้านหน้าแต่สีพื้นปีกอ่อนกว่า
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ผีเสื้อกะลาสีลายทึบ Clear Sailor  ผีเสื้อเสือดาวเล็ก Small Leopard

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 34 มิลลิเมตร ปีกสีส้มอมเหลือง ขอบปีกบนมี

สีน�้าตาลเข้ม ประดับด้วยจุดสีด�ากระจายทั่วปีก ขอบปีกประดับด้วยแถบแคบๆ สีด�า

ซิกแซกข้างละ 2 แถบ ขณะเกาะมักกางปีก

Phalanta alcippe Cramer
  วงศ์ Nymphalidae             วงศ์ Nymphalidae

Neptis clinia Moore
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ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Lemon Emigrant

Delias acalis (Godart)
    วงศ์ Pieridae                 วงศ์ Pieridae

Catopsilia pomona (Fabricius)

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 54 มิลลิเมตร เนื้อปีกปกคลุมด้วยเกล็ดสีครีม

อมเหลือง ด้านหน้าขอบปีกติดกับล�าตัวสีเหลืองก�ามะถัน มีจุดสีด�าที่ปลายปีก 

ด้านท้องปีกคู่หน้าประดับด้วยจุดแต้มขอบสีชมพูกลางปีก 1 จุด และกลางปีกคู่หลัง

2 จุด

ผีเสื้อหนอนกาฝากบนปีกแดง Red-breast Jezebel
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ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Lemon Emigrant

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 31 มิลลิเมตร ล�าตัวเรียวยาวสีด�า ประดับด้วย

ขนยาวสีเทาหนาแน่นบริเวณอก ปีกสีด�าประดับด้วยแต้มเลือนสีขาว ปีกคู่หลัง

สีด�าโคนปีกประดับด้วยแถบสีแดงสด ขอบปีกบริเวณใกล้มุมปีกคู่หลังประดับด้วย

แถบสีเหลือง ด้านล่างของปีกคู่หน้าพื้นสีด�าอมเทาประดับด้วยแถบเลือนสีขาว

Delias acalis (Godart)
    วงศ์ Pieridae                 วงศ์ Pieridae

Catopsilia pomona (Fabricius)

ผีเสื้อหนอนกาฝากบนปีกแดง Red-breast Jezebel
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ผีเสื้อจรวดปีกใส Sphinx Moths ผีเสื้อจรวด Sphinx Moths

Macroglossum variegatum Rothschild & Jordan

  วงศ์ Sphingidae             วงศ์ Sphingidae

Cephonodes picus Cramer

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 50 มิลลิเมตร ล�าตัวอ้วนป้อม อกและท้อง

ปล้องที่ 1-4 ปกคลุมด้วยเกล็ดสีเขียว ท้องปล้องที่ 5-6 ปกคลุมด้วยเกล็ดสีแดง

เลือดหมู ปล้องที่ 7-8 ปกคลุมด้วยเกล็ดสีเหลือง ปลายท้องประดับด้วยพู่สีด�า โคนปีก

สีเขียว พื้นของปีกบางใสไม่มีสี
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ผีเสื้อจรวดปีกใส Sphinx Moths ผีเสื้อจรวด Sphinx Moths

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 33 มิลลิเมตร ล�าตัวอ้วนป้อมสีน�้าตาลเข้ม 

ด้านข้างของท้องส่วนต้นประดับด้วยแถบสีส้มอมน�้าตาล ปลายท้องประดับด้วยพู่

สีด�า ปีกคู่หน้าแคบสีน�้าตาลเข้ม ปีกคู่หลังโคนปีกสีส้มอมน�้าตาล ขอบปีกด้านล่าง

สีน�้าตาลเข้ม 

Macroglossum variegatum Rothschild & Jordan

  วงศ์ Sphingidae             วงศ์ Sphingidae

Cephonodes picus Cramer
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Threnetica lacrymans Breuning
  วงศ์ Cerambycidae              วงศ์ Cerambycidae

Diastocera wallichi tonkinensis Kresche

ลักษณะทั่วไป : ล�าตัวยาว 28 มิลลิเมตร ล�าตัวแบนด้านล่าง โค้งนูนมาก

ด้านบนและมีสีเขียวเข้มอมน�้าตาลเหลือบน�้าเงิน ด้านล่างสีชมพู หนวดประดับด้วย

พู่สีด�า ด้านข้างของอกปล้องแรกประดับด้วยหนามข้างละ 1 อัน ปีกประดับด้วย

กระจุกขนสีด�าเป็นแถบขวางปีกข้างละ 3 แถบ 

ด้วงหนวดยาวลายทหาร Longhorn Beetle  ด้วงหนวดยาวพะยูง Roun-headed Borer
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ลักษณะทั่วไป : ล�าตัวยาว 26 มิลลิเมตร สีด�ามันวาว ป้อม หัวประดับด้วย

แต้มสีขาว อกปล้องแรกประดับด้วยแต้มสีขาวบริเวณด้านข้างทั้งสองและตรง

กลาง ด้านบนของอกปล้องแรกเป็นรอยย่น ปีกประดับด้วยจุดสีขาวกระจายทั่วปีก 

ด้านล่างสีด�า

Threnetica lacrymans Breuning
  วงศ์ Cerambycidae              วงศ์ Cerambycidae

Diastocera wallichi tonkinensis Kresche

ด้วงหนวดยาวลายทหาร Longhorn Beetle  ด้วงหนวดยาวพะยูง Roun-headed Borer
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ด้วงหนวดยาว Longhorn Beetle  ด้วงเต่ากินใบ Leaf Eating Beetle

Aspidomorpha dorsata Fabricius

 วงศ์ Chrysomelidae  วงศ์ Cerambycidae 

Zoodes fulguratus Gahan

ลักษณะทั่วไป : ล�าตัวยาว 23 มิลลิเมตร ล�าตัวแบน โค้งนูนด้านบน

และด้านล่างเล็กน้อย สีน�้าตาลอมส้มอ่อน ปกคลุมด้วยขนละเอียดสีน�้าตาลอ่อน 

บริเวณหลังตาประดับด้วยแถบสีน�้าตาลเข้ม ด้านในของปล้องหนวดประดับด้วยขน

สีน�้าตาลอมส้ม อกปล้องแรกประดับด้วยแถบสั้นๆ 2 แถบ ปีกประดับด้วยแถบสั้นๆ 

สีด�าที่ขอบปีกด้านบน 2 แถบ กลางปีกประดับด้วยแถบสีด�าหยัก 2 แถบ 

ขาแบน เรียวยาว สีน�้าตาลเข้ม  
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ด้วงหนวดยาว Longhorn Beetle  ด้วงเต่ากินใบ Leaf Eating Beetle

ลักษณะทั่วไป : ล�าตัวยาว 8 มิลลิเมตร แบน ด้านบนโค้งเล็กน้อย 

อกปล้องแรกแบนด้านบนสีเหลืองทองวาว ขอบปีกแบนสีเหลืองทองวาว พื้นด้าน

ในสีเหลืองทองเข้มเป็นมันวาว

Aspidomorpha dorsata Fabricius

 วงศ์ Chrysomelidae

Zoodes fulguratus Gahan
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ด้วงเต่าลายตัวห�้า Lady Beetle 

ลักษณะทั่วไป : ล�าตัวยาว 4 มิลลิเมตร รูปครึ่งวงกลม ด้านบนโค้งนูน

ด้านล่างแบนราบ หัวด้านข้างสีขาว ตรงกลางสีด�า ปีกสีส้มประดับด้วยเส้นขวางปีก

ขอบปีกด้านในและด้านล่างล�าตัวสีด�า ขาสีด�า

Menochilus sexmaculatus (Fabricius)

ด้วงเต่าลายตัวห�้า Lady Beetle 

   วงศ์ Coccinellidae             วงศ์ Coccinellidae
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ด้วงเต่าลายตัวห�้า Lady Beetle ด้วงเต่าลายตัวห�้า Lady Beetle 

ลักษณะทั่วไป : ด้านล่างแบน ด้านบนโค้งนูน คล้ายลูกบอลตัดครึ่ง มันวาว

หัวสีด�า อกสีด�า ด้านข้างของอกปล้องแรกประดับด้วยแถบสีเหลือง ปีกสีเหลือง

ประดับด้วยแต้มขนาดใหญ่สีด�า 5 แต้ม รอยต่อระหว่างปีกสองข้างติดกันประดับ

ด้วยแต้มสีด�าขนาดใหญ่

Oenopia sauzeti Mulsant

   วงศ์ Coccinellidae             วงศ์ Coccinellidae
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ด้วงน�้ามัน Blister Beetle  ด้วงน�้ามันเสือเหลือง Blister Beetle

Mylabris cichorii Linnaeus
  วงศ์ Meloidae              วงศ์ Meloidae

Epicauta hirticornis (Haag-Rutenberg)

ลักษณะทั่วไป : ล�าตัวยาว 13 มิลลิเมตร ทรงกระบอกสีด�าปกคลุมด้วยขน

สีน�้าตาล หัวค่อนข้างกลมสีส้ม ตาและปากมีสีด�า หนวดสีน�้าตาลเข้ม อกปล้องแรก

ด้านหน้าแคบแล้วค่อยๆ ขยายขนาดจนเท่ากับฐานของปีก 
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ด้วงน�้ามัน Blister Beetle  ด้วงน�้ามันเสือเหลือง Blister Beetle

ลักษณะทั่วไป : ล�าตัวยาว 11-17 มิลลิเมตร หัวใหญ่กว่าส่วนอกและงุ้มลง 

ล�าตัวเรียวยาว หนวด หัว และอกสีด�า ปีกสีด�าและมีสีเหลืองอมส้มคาดขวาง

สองแถบ และมีแต้มสีเหลืองสองจุดบนปีกใกล้ส่วนอก ขาสีด�า 

Mylabris cichorii Linnaeus
  วงศ์ Meloidae              วงศ์ Meloidae

Epicauta hirticornis (Haag-Rutenberg)
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ผึ้งโพรง Asiatic Honey Bee ผึ้งหลวง Giant Honey Bee

Apis dorsata Fabricius
  วงศ์ Apidae              วงศ์ Apidae

Apis cerana Fabricius

ลักษณะทั่วไป : ล�าตัวยาว 28 มิลลิเมตร หัว ขา อก และปลายท้องมีสีด�า 

บางส่วนของท้องและอกมีขนปุยสีเหลืองอ่อน มีขนาดตัวผึ้งใหญ่กว่าผึ้งมิ้ม 

แต่เล็กกว่าผึ้งหลวง โดยสร้างรังในโพรงไม้ ลักษณะมีรวงรังหลายๆ ชั้นเรียงขนานกัน 

ขนาดรวงรังมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร
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ผึ้งโพรง Asiatic Honey Bee ผึ้งหลวง Giant Honey Bee

ลักษณะทั่วไป :  ล�าตัวยาว 21 มิลลิเมตร หัว ขาและล�าตัวปกคลุมด้วยขน

ละเอียดสีน�้าตาล ปล้องท้องส่วนที่ติดกับส่วนอกมีสีน�้าตาลอมเหลือง มีขนาดรังใหญ่

ที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางของรังประมาณ 0.5-2 เมตร มักจะสร้างรังบนต้นไม้สูงๆ 

ลักษณะรวงรังมีชั้นเดียวเป็นรูปครึ่งวงกลม ไม่มีที่ปกปิด มีพฤติกรรมดุกว่าผึ้งทุกชนิด

Apis dorsata Fabricius
  วงศ์ Apidae              วงศ์ Apidae

Apis cerana Fabricius
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มวนหลังแข็ง Shield-backed Bug มวนเพชฌฆาต Assasin Bug

Sycanus collaris (Fabricius)
 วงศ์ Scutelleridae              วงศ์ Reduviidae

Cantao ocellatus (Thunberg) 

ลักษณะทั่วไป : ล�าตัวยาว 19 มิลลิเมตร หนวดสีด�า ล�าตัวด้านบนและ

ด้านล่างโค้งมีสีแดงอมส้ม มุมของอกปล้องแรกยื่นยาวออกเป็นหนาม scutellum 

ขนาดใหญ่คลุมส่วนท้อง ประดับด้วยแต้มสีเหลืองอมส้ม 6 แต้ม ด้านล่างของอก

มีสีน�้าเงิน ส่วนท้องมีสีส้ม 
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มวนหลังแข็ง Shield-backed Bug มวนเพชฌฆาต Assasin Bug

ลักษณะทั่วไป : หัวเล็ก มีปากเป็นท่อยาวส�าหรับใช้แทงเหยื่อเพื่อดูดกิน

ของเหลวในตัวเหยื่อ หนวด หัว อก ท้อง และขาสีด�า ข้างท้องมีจุดสีขาวเรียงกันตาม

ความยาวท้อง ปีกสีเหลืองและส่วนปลายสีน�้าตาล

Sycanus collaris (Fabricius)
 วงศ์ Scutelleridae              วงศ์ Reduviidae

Cantao ocellatus (Thunberg) 
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ปลวกเป็นแมลงที่จัดอยู่ในอันดับ Isoptera 
มีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคม

แบ่งประชากรภายในรัง ออกเป็น 3 วรรณะ

คือ วรรณะทหาร วรรณะกรรมกร และวรรณะสืบพันธุ ์

ซึ่งมีรูปร่างลักษณะไม่เหมือนกัน

แต่อาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้รังปลวกที่มีการจัดระบบเป็นอย่างดี

ในป่ำน�้ำเปื๋อย ป่ำน�้ำหย่วน และป่ำน�้ำลำว

ปลวก Globitermes sulphureus (Haviland)

ปลวก
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ในป่ำน�้ำเปื๋อย ป่ำน�้ำหย่วน และป่ำน�้ำลำว

ปลวก Hospitalitermes ataramensis Prashad & Sen-Sarma

ปลวก Odontotermes feae (Wasmann)

ปลวก Macrotermes gilvus (Hagen)

ปลวก
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Worm
ตัวหนอน



ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว282

Insect

Kingdom  : Animalia

Phylum  : Arthropoda

Class   : Insecta

Order  : Coleoptera

Family  : Chrysomelidae

Leaf B
eetle
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