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	 ส่ิงมีชีวิตท่ีมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์มากที่สุด มีรูปร่างแตกต่างกัน

หลายลกัษณะ	เช่น	ด้วง	ผเีสือ้	มด	และปลวก	สามารถปรับตัวให้เข้ากบัส่ิงแวดล้อมได้ดี	

ดังนั้นเราจึงพบแมลงได้ทุกแห่งบนโลกใบนี้	

	 แมลงมีบทบาทและหน้าท่ีส�าคัญในระบบนิเวศ เนื่องจากเป็นผู้ช่วยผสมเกสร

ให้แก่พรรณพืชนานาชนิด เป็นทั้งผู้ล่าและผู้ถูกล่าในห่วงโซ่อาหาร เป็นผู้ย่อยสลาย	

อินทรียวัตถุต่าง ๆ	และบางชนิดอาจเป็นตัวร้ายท�าลายพืชพันธุ์ด้วย

แมลง

แมลง และ ป่าไม้
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	 คือบริเวณที่มีพืชพรรณไม้นานาชนิดขึ้นอยู่หนาแน่นจึงเป็นแหล่งอาหารและ

แหล่งที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด แต่ปัจจุบันการเพ่ิมขึ้นของ

ประชากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง	ท�าให้ความต้องการที่อยู่อาศัยและพื้นที่ท�ากินมีมากขึ้น	

จึงเกิดการบุกรุกและแผ้วถางป่า เพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ส่งผลให้แหล่งที่อยู่

อาศัยตลอดจนพืชอาหารของแมลงลดลง นอกจากนี้การใช้สารเคมีในการป้องกัน

ก�าจัดศัตรูพืชมากเกินปริมาณท่ีก�าหนดไว้ ทั้งในพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที	่									

ป่าธรรมชาติอาจท�าให้แมลงบางชนิดสูญพันธุ์ไปได้

 ป่าไม้ 

แมลงกับป่าไม้ 
จึงมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกัน	ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้

และ	“มนุษย์”	เป็นผู้ได้รับประโยชน์ที่เกิดจาก	

“การบริการทางนิเวศ”	ที่ได้จากแมลง
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249 ชนิด 
67 วงศ์

10 อันดับ
จำ แนกได้เป็น

พบแมลงจำ นวน

กลุม่เพลีย้และมวน
กลุม่แมลงวัน

กลุม่ด้วง

จ�านวน	9	ชนิด

จ�านวน	3	ชนิด

จ�านวน	12	ชนิด

3 4

2กลุ่

มแม
ลงสาบและกลุ่มปลวก1 กลุ่มปลวก

กลุ่มแมลงสาบ

กลุ่มเพลี้ย

กลุ่มมวน

จ�านวน	40	ชนิด
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ก
ลุ่

มต

ัก๊แตนและแมลงกระชอน

กลุม่มด ผึง้ ต่อ แตน และแมล
งภู่

กลุม่ตัก๊แตนตำาข้าว

กลุม่แมลงปอ

กลุม่แมลงช้างน้ำา

8
จ�านวน	128	ชนิด

จ�านวน	10	ชนิด
จ�านวน	23	ชนิด

จ�านวน	19	ชนิด 6
7
9

5

กลุม่เพลีย้และมวน

10

ผีเสื้อกลางวัน

ผีเสื้อกลางคืน

จ�านวน	1	ชนิดจ�านวน	4	ชนิด

กลุม่ผเีส้ือ
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การใช้
ประโยชน์

กลุ่มแมลง
ตัวหํ้า-ตัวเบียน

แมลงรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศในธรรมชาติ

กลุ่มแมลง
ที่ช่วยย่อยสลาย

อินทรียวัตถุต่าง ๆ 

กลุ่มแมลง
ช่วยผสมเกสร

กลุ่มแมลง
ศัตรูพืช

กลุ่มแมลง
ที่เป็นอาหาร
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แมลงที่ช่วยผสมเกสรของพืชนานาชนิด
มีอยู่เป็นจ�านวนมาก 
นอกจากผึ้งและผีเสื้อ

ที่เป็นแมลงผสมเกสรหลัก 
ยังมีแมลงชนิดอื่นอีก เช่น มด 
ผึ้ง ต่อ แตน แมลงภู่ และด้วง

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
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ศัตรูตามธรรมชาติของแมลงมีอยู่หลายกลุ่ม	
เช่น นก สัตว์บางชนิด และโรคต่าง ๆ ที่เกิดกับแมลง	
ศัตรูธรรมชาติของแมลงที่เข้าท�าลายแมลงด้วยกัน เรียกว่า 
แมลงตัวห้ำ คือ แมลงที่กินแมลงชนิดอื่นเป็นอาหาร	และ 
แมลงตัวเบียน คือ	แมลงท่ีต้องอาศัยวางไข่ไว้ในแมลงชนิดอ่ืน
และอาศัยอยู่ภายในตัวแมลงน้ัน	 เม่ือแมลงตัวเบียนโตเต็มท่ี
เหยื่อก็จะตายลง

“ แมลงตัวหํ้า-ตัวเบียน
จะช่วยควบคุมปริมาณ
ของแมลงศัตรูพืชให้อยู่

ในสภาพสมดุลตามธรรมชาติ ”

 ปลวกและมด	 เป็นแมลงหน้าดินที่
ช่วยย่อยสลายเศษไม้	กิง่ไม้	ใบไม้	และซากสตัว์	
ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์

กลุ่มแมลงตัวหํ้า-ตัวเบียน

กลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุต่าง ๆ 
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ไข่มดแดง

หนอนผีเสือ้กดักนิใบพชื ตวัเตม็วยั
ด้วงเจาะล�าต้นเจาะเข้ากดักินภายในต้นพืช
ด้วงบางชนิดกินใบพืชเป็นอาหาร เพลี้ย		
ดูดกินน�้าเลี้ยงจากต้นพืช

กลุ่มแมลงศัตรูพืช

ตัวอ่อนผึ้ง

กลุ่มแมลงที่เป็นอาหาร
	 แมลงสามารถน�ามาบรโิภคเป็นอาหาร ท้ังในระยะตวัอ่อน	 เช่น
ตัวอ่อนผึ้ง ตัวอ่อนต่อหลุม หรือไข่มดแดง และระยะตัวเต็มวัย เช่น
จิ้งหรีด ตั๊กแตน แมงมัน	หรือผลผลิตจากแมลง	เช่น “ผึ้ง” ที่ให้ผลผลิต
เป็นน�้าผึ้ง สามารถส่งออกเป็นสินค้าสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

เหาไม้ (barklice)
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สำ รวจแมลง
ในช่วงเวลากลางวัน

กลุ่มผีเสื้อ  วิ
ธกีาร

สำ รวจร

	 ในการส�ารวจกลุม่ผเีสือ้กลางวนั	ช่วงเวลา
ที่เหมาะสม คือ 10.00 - 12.00 น.	 เนื่องจาก
เป็นเวลาทีผี่เส้ือออกหากนิ และบนิอยู่ในระดบัต�า่
จึงสามารถใช้สวิงจับได้ง่าย	 เมื่อจับผีเสื้อโดยใช้
สวิงจับแมลงแล้ว จากน้ันท�าให้ผีเสื้อสลบโดย
ใช้มือบีบบริเวณส่วนอก	 แล้วบรรจุใส่ซองที่พับ
เป็นรูปสามเหล่ียม	พร้อมบนัทกึข้อมลูรายละเอยีด

  วิ
ธีกา

รสำ รวจ

กลุ่มผีเสื้อกลางวัน
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  วิ
ธีกา

รสำ รวจ

	 เดินตามเส ้นทางการส�ารวจ เราสามารถพบแมลงได ้ตามพื้นดิน ใต ้ดิน
ใต้ใบไม้ผุ	 และตามบริเวณต้นไม้	 เช่น	แมลงในกลุ่มด้วง	กลุ่มมวน	กลุ่มมด น�าจับใส่ขวด
ฆ ่าแมลง บันทึกข ้อมูลรายละเอียด ในการเก็บตัวอย ่างปลวกให ้ บันทึกข ้อมูล
รายละเอียดปลวกที่พบ	 เลือกเก็บตัวอย่างปลวกวรรณะทหาร	 ประมาณ	 20	 ตัว	 ต่อการพบ
ปลวก 1 ครั้ง เก็บตัวอย่างปลวกลงในขวดแก้วใสที่บรรจุแอลกอฮอล์ความเข้มข้น	

75	เปอร์เซ็นต์

กลุ่มด้วง ปลวก 
และแมลงชนิดอื่น ๆ
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	 โดยเร่ิมเปิดไฟต้ังแต่เวลา 19.00 น. จนถงึ	 05.00	 น.	 และเกบ็ตวัอย่างในช่วงเวลา
20.00 น. 22.00 น. และ 06.00 น. เมือ่แมลงมาเกาะท่ีฉากผ้าสขีาว ให้เกบ็ตัวอย่างแมลง	
โดยด้วงและแมลงอื่น	ๆ	น�าใส่ในขวดฆ่าแมลง ส่วนผีเสื้อกลางคืนน�าใส่ซองกระดาษไขที่พับ
เป็นรูปสามเหลี่ยม พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล เมื่อแมลงตายจะน�ามาจัดรูปร่างและท�าตัวอย่าง
ให้แห้งทันที

 วิธีกา

รสำ 
รวจ

 ร

สำ�รวจแมลงในช่วงเวลากลางคืน
	 การติดตั้งกับดักแสงไฟ	 ควรคัดเลือก
พื้นที่เป็นลานโล่งกว้างและสูง เพราะจะท�าให้
แสงไฟสามารถส่องสว่างไปได้ในระยะไกล	
เพื่อล่อแมลงที่มีพฤติกรรมบินเข้าหาแสงไฟ	
โดยพบว่าตาของแมลงจะตอบสนองต่อช่วงแสง
ที่ความยาวคลื่นระหว่าง	253-700	nm

โดยใช้กับดักโดมแสงจันทร์ และ 

กับดักแสงไฟ Light trap

Family Erebidae

Family Lasiocampidae

Family Pyralidae

Moth

Moth
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กับดักโดม
จากหลอดไฟแสงจันทร์ Mercury Vapor Lamp

กับดักผ้าฉากสีขาว
จากหลอดไฟนีออน Black light

วิธีการติดตั้ง
กับดักแสงไฟ

ใช้ผ้าสีขาวขึงให้ตึงเป็นฉากหลัง
ใช้ไฟ Black light แขวนติดด้านบนผ้า

	 ใช้ผ้าสีขาวลักษณะเป็นทรงโดม
สูง 2 เมตร น�าหลอดไฟแสงจันทร์ขนาด
250-500	วัตต์	ผูกแขวนไว้ด้านในตัวโดม

-	มีความยาวคลื่นแสง	400-800	nm
- พบว่าคลื่นแสงสีม่วงสามารถดักจับแมลงได้ประมาณ

7 อันดับ เช่น	 แมลงในอันดับ	 Coleoptera	 รองลงมา	 คืออันดับ	
Hymenoptera	เป็นต้น

-	มีความยาวคลื่น	300-400	nm
- พบว่าคล่ืนแสงสีขาวสามารถดักจับแมลงที่มีพฤติกรรมบิน
เข้าหาแสงไฟในเวลากลางคืนได้เกือบทุกชนิด
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นำ ตัวอย่างแมลงมาอบให้แห้งในตู้อบแมลง

นำ ตัวอย่างแมลงที่อบจนแห้งใส่ในกล่องไม้

วิธีการจัดการตัวอย่างแมลงโดยวิธีทำ แห้ง

	 หากเป็นผีเสื้อให้น�าตัวอย่างผีเสื้อที่จับได้มา
จดัรปูร่างบนแท่นเชต็แมลง โดยใช้เขม็ปักทางสนัหลงั
ทะลุลงด้านล่างของล�าตัว	แล้วจัดปีกให้กางออก โดย
ให้ขอบล่างของปีกคู่หน้าตั้งฉากกับล�าตัว ขอบบน
ของปีกคู่หลังอยู่ใต้ขอบล่างของปีกคู่หน้า

จัดรูปร่างตัวอย่างแมลงบนแท่นเช็ตแมลง
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บางชนิดเป็นผู้ล่า
กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร
บางชนิดกินสาหร่าย แบคทีเรีย และเศษพืช

แมลงเกาะหนิ (Stoneflies)แมลงชปีะขาว (Mayflies)

แมลงหนอนปลอกน้ํา (Caddisflies)

ตัวอ่อนกินสาหร่าย 
ชิ้นส่วนขนาดเล็กของพืชและสัตว์

ริน้ดำ (Blackflies)

ตัวอ่อนอาศัยนํ้าที่มีออกซิเจนสูง 
และกินอินทรียสารในแหลง่นํ้า

แมลงทีพ่บบรเิวณแหล่งนํา้
 แมลงน้ํา (Aquatic insects) หมายถงึ แมลงท่ีอาศยัอยู่ในน้ํา หรอื  
มวีงจรชวิีตส่วนใหญ่ อาศยัอยู่ในน้ําหรอืใกล้บรเิวณแหล่งน้ํา 

หิ ่งห้
อย Lu

ciola brahmina 

ตัวหนอนอาศัยกินหอยนํ้าจืด 
ตัวอ่อนแมลงนํ้าเป็นอาหาร

มวนจงิโจ้น้ํา (Water striders)

กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่า 
เช่น แมงมุมและแมลงที่ตกลงบนผิวนํ้า

ตัวอ่อนกิน
เศษซากพืชและซากสัตว์ขนาดเล็ก สาหร่าย
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หนอนผีเสื้อลายเสือ
Macrobrochis gigas

“สีสัน
แห่งป่า ”

Family Vespidae

Family Formicidae

Family Vespidae ด้วงกินูนหลวง

Family Noctudidae

ผีเสื้อหนอนจ�าปีจุดแยก
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ด้วงหนวดยาวปลายแปรง

Family Chrysomelidae

เพลี้ยกบ

ผีเสื้อบินเร็วยักษ์

ปลวก Havilanditermes sp.

ตัวอ่อนมวน

ด้วงปีกร่างแห ผีเสื้อสีอิฐธรรมดา
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CITES
บัญชีหมายเลข 2

ชนิดสัตว์ป่า	 ซากของสัตว์ป่า	 และผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่าตามบัญชีท้ายอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ (CITES) แบ่งได้เป็น	
บัญชีหมายเลข	1	บัญชีหมายเลข	2	บัญชีหมายเลข	3

ชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิต	 ที่ไม่เคยปรากฏในถิ่นชีวภูมิศาสตร์หนึ่งมาก่อนแต่ได้ถูกน�าเข้ามาหรือเข้ามา
โดยวิธีใด ๆ จากถิ่นอื่น ซึ่งอาจด�ารงชีวิตอยู่และสามารถสืบพันธุ์ได้หรือไม่นั้นข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสมของปัจจัยแวดล้อมและการปรับตัวของชนิดพันธุ์นั้น

ชนิดพันธุ์
ต่างถิ่น

LCกลุ่
มท ีเ่

ปน็กงัวลน้อยท่ีสดุ
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IUCN	:	The	IUCN	Red	List	of	Threatened	Species	(IUCN	2019)	

สถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในโลก

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดกลุ่มทะเบียนชนิดพันธ์ุต่างถ่ินป้องกัน	ควบคุม	ก�าจัดของประเทศไทย	
รายการ	1	ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแลัว	
รายการ	2	ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน	
รายการ	3	ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่นไม่รุกรานในประเทศไทย
รายการ	4	ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย

CR	=	Critically	Endangered	ใกล้สูญพันธุอ์ย่างยิ่ง	

EN	=	Endangered	ใกล้สูญพันธุ์	

VU	=	Vulnerable	มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์	

NT	=	Near	Threatened	ใกล้ถูกคุกคาม	

LC	=	Least	Concern	กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด 

DD	=	Data	Deficient	ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน

--		=	ไม่ได้รับการประเมิน

คำ อธิบายตัวย่อ

ห้ามนำ เข้า 
ห้ามส่งออก

ชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าจ�าพวกไม่มีกระดูกสันหลัง ที่มิใช่สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า
คุ้มครองและมิใช่สัตว์ป่าบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ที่ห้ามการน�าเข้าหรือส่งออก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
เป ็นการก�าหนดชนิดสัตว ์ป ่าที่ห ้ามการน�าเข ้าหรือส ่งออก ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่องก�าหนดชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์
ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่าที่ห้ามน�าเข้าหรือส่งออก
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สถานภาพแมลง

ด้วงเขี้ยวกาง (Serrognathus sp.) 

ผีเสื้อหางมังกรขาว 

ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู 

ผีเสื้อหางติ่งมหาเทพ 

ผีเสื้อปีกค้างคาวธรรมดา

ห้ามนำ เข้า 
ห้ามส่งออก

ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง 

ด้วงเขี้ยวกาง (Prosopocoilus stacoides)ด้วงกว่างสามเขาจันทร์ 

ผีเสื้อหางติ่งเฮเลน 

CITES
บัญชีหมายเลข 2

ผีเสื้อถุงทองธรรมดา

LCกลุ่
มท ีเ่

ปน็กงัวลน้อยท่ีสดุ
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ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว 
(รายการ 1)

ผีเสื้อจูเลียชนิดพันธ์ุ
ต่างถิ่น

มดน้ ำผึ้ง 

ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก
มวนเขียวข้าว

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน 
(รายการ 2) 

แมลงปอเข็มน้ำ ตกใหญ่จีน
แมลงปอเข็มมรกตมลายู

แมลงปอเข็มน้ำ ตกสั้นปลายปีกดำ 
แมลงปอเข็มธาราลายเส้น
แมลงปอเข็มธาราหน้าส้ม 
แมลงปอเข็มปลายตุ้มฟ้า
แมลงปอเข็มบ่อขนเทา 
แมลงปอเข็มน้ำ ตกสีดำ  

แมลงปอเสือใหญ่หมอคาร์
แมลงปอบ้านสีตะกั่วขนขาว

แมลงปอบ้านปีกเปื้อนส้ม
แมลงปอบ้านรีปลายปีกดำ 
แมลงปอบ้านเอเซีย
แมลงปอบ้านใหม่กลม

แมลงปอบ้าน Orthetrum sp.

แมลงปอบ้านโคนขาวธรรมดา
แมลงปอบ้านไร่ปีกทอง

แมลงปอบ้านไร่ปลายปีกใส 
แมลงปอบ้านไตรมิตรสีชมพู
แมลงปอบ้านพลบท้องเรียว
แมลงปอเข็มภูเขาท้องจุดเขียว
แมลงปอเข็มยาวปลายเด่น
แมลงปอเข็มท้องเข็มเอราวัณ
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CITES
บัญชีหมายเลข 2

LCกลุ่
มท ีเ่
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ด้วงเขี้ยวกาง 
Serrognathus sp.

ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู
ห้ามนำ เข้า 
ห้ามส่งออก

มวนเ
ขยีวขา้ว

ผีเส้ือหนอนหนามกะทกรก

ผเีส ือ้จูเลีย

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน 
(รายการ 2) 

ชนิดพันธ์ุ
ต่างถิ่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว 

(รายการ 1)ชนิดพันธ์ุ
ต่างถิ่น

ผีเสื้อถุงทองธรรมดา

มดน
ำ้ ผึง้
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แมลงปอเข็มธาราลายเส้น

แมลงปอเข็มบ่อขนเทา

LCกลุ่
มท

ีเ่ปน็
กงัวลน้อยทีส่ดุ

IUCN Red List 2
01

9

แมลงปอบ้านเอเซีย
แมลงปอเสือใหญ่หมอคาร์

แมลงปอบ้านใหม่กลม

แมลงปอบ้านไตรมิตรสีชมพู

แมลงปอบ้านสีตะกั่วขนขาว

ผเีส ือ้จูเลีย
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ลักษณะทั่วไป: ล�าตัวยาว	3	มิลลิเมตร	
ส่วนหัว	 ค่อนข้างกลมมน	 สีเหลืองก�ามะถัน	
กรามสีด�าเป็นมัน	 โค้งที่ส่วนปลาย	 อกและ
ท้องสีเหลืองอมน�้าตาล นางพญาส่วนของ
ท้องขยายใหญ่เพื่อผลิตไข่ได้ปริมาณมาก ๆ	
หัวและอกสีน�้าตาลแดง	

บันทึกเพิ่มเติม: ปลวกท่ีสร้างรังดิน
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่อยู่เหนือพื้นดิน	
ลักษณะคล้ายโดม ผิวรังชั้นนอกสุดมี
ลักษณะเป ็นชั้นดินบาง ๆ เคลือบไว 	้
โครงสร้างรังในชั้นที่	2	จะแข็งแรงมาก

Order Blattodea
Family Termitidae

ปลวก Termite
Globitermes sulphureus (Haviland, 1898)

รงับนพ้ืนดิน
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ลักษณะทั่วไป: ล�าตัวยาว	5	มิลลิเมตร	
สีครีม ส ่วนหัวเป ็นรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ ้า
สีน�้าตาลแดง	กรามยาวคล้ายเคียว	ด้านใน
กรามทั้งสองด้านมีลักษณะเป็นฟันเลื่อย	
ส ่วนของด ้านหลังของอกปล้องแรกมี						
รูปร่างเหมือนอานม้า	สีน�้าตาลอมเหลือง

บันทึกเพิ่มเติม: ปลวกที่สร้างรังดิน
ขนาดเล็กอยู่บนพื้นดิน	บนต้นไม้	ลักษณะ
รังดินค่อนข้างกลมแข็งมากยากที่จะทุบให้
แตก	ผวิรงัหยาบ	ขรขุระ	มตีิง่หรอืกลบีเลก็	ๆ	
ยื่นออกมา มีบทบาทส�าคัญในการท�าให้
เกิดเห็ดโคน

ปลวก Termite
Microcerotermes crassus Snyder, 1934

Order Blattodea
Family Termitidae

แมลงเม่า/วรรณะสบืพันธ์ุ

วรรณะทหาร

ระยะไข่
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ลกัษณะทัว่ไป: ล�าตวัยาว 46	มลิลเิมตร	
สีด�า	ประดับด้วยพื้นปีกสีเหลือง	ล�าตัวโค้ง
ด้านบนและด้านล่าง ทรงกระสวยสีเขียว
เป็นมันวาว	ขอบด้านล่างของอกปล้องแรก
ประดับด้วยแต้มสามเหลี่ยมเหลือบสีแดง
อมชมพู ข้างละ 1 แต้ม ปลายปีกคู่หลัง		
สีเหลือบสีแดงอมชมพู ด้านบนของอก
ปล้องแรกประดบัด้วยจดุหลมุกระจายทัว่อก
ด้านล่างของล�าตัวสีทองเหลือบทองแดง	

บันทึกเพิ่มเติม: หลังจากการผสมพันธ์
กนัแล้ว	ตวัผูก็้จะตายไป	ส่วนตวัเมยีพอตัง้ท้อง
แล้วก็ไข่ทิ้งไว้	จากนั้นก็ตายตามไป

ห้ามนำ เข้า 
ห้ามส่งออก

Order Coleoptera
Family Buprestidae

แมลงทับสามมุมแดง Metallic wood-boring Beetle
Chrysochroa parryi Saunders, 1867
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ลกัษณะทัว่ไป: ล�าตวัยาว 14	 มลิลเิมตร	
สีเหลือง	ลักษณะเป็นฝุ่นตามตัว	มีสีต่าง	ๆ	
เช่น น�า้ตาลปนเขยีว เขยีวปนทอง เขยีวปน
ทองแดง	และสีเทาด�า

บันทึกเพิ่มเติม: พบได้ท่ัวไปตามพืช	
หรือรวมกลุ่มอยู่บนต้นไม้ ในป่าที่มีความ
อุดมสมบรูณ์ ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือน
มีนาคม	 จะพบตัวเต็มวัยเป็นส่วนมาก	 ซึ่ง
เป็นระยะที่แมลงผสมพันธุ์และวางไข่

แมลงค่อมทอง Green Weevil
Hypomeces squamosus (Fabricius, 1792)

Order Coleoptera
Family Curculionidae
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Order Coleoptera
Family Dynastidae

ห้ามนำ เข้า 
ห้ามส่งออก

ลกัษณะทัว่ไป: ล�าตัวยาว 90 มลิลเิมตร
ส่วนหัว อก และปีกมีสีด�าเหลือบเขียวเข้ม	
เพศผู้ ส่วนหัวมีเขาโค้งยาวปลายแหลม
และใกล้โคนเขามีหนามยื่นออกมา 1 อัน	
ส่วนกลางอกยกตัวขึ้น	มีเขาแหลมยาวชี้มา
ด้านหน้า	 1	 คู่	 เพศเมีย ล�าตัวมีผิวหยาบ
ขรุขระ ไม่มีเขา ขาสั้นกว่าเพศผู ้ มีขน				
สีน�้ าตาลอ ่อนนุ ่มเหมือนก�ามะหยี่ขึ้น
ปกคลุมอยู่บริเวณปีกคู่หน้า	

บันทึกเพิ่มเติม: มีวงจรชีวิตยาวนาน
กว่า	1	ปี	พบได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนสิงหาคม ชอบบินเข้าหาแสงไฟเพื่อ
จับคู่ผสมพันธุ์	เป็นด้วงที่มีขนาดใหญ่

ด้วงกว่างสามเขาจันทร์ Caucasus Beetle
Chalcosoma chiron (Olivier, 1789)
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Order Coleoptera
Family Lampyridae

ลกัษณะทัว่ไป: ตวัเต็มวยัเพศเมยี	ไม่มปีีก	
และมีลักษณะคล้ายหนอน	 ล�าตัวแบ่งเป็น
ปล้อง	 	ๆสดี�า	บรเิวณส่วนหวัและส่วนปลายท้อง
มีสีส้ม	สามารถท�าแสงได้บริเวณปล้องท้อง
ปล้องสุดท้าย	 เพศผู้	 มีปีกบินได้	 มีขนาด	
ตัวเล็กกว่าเพศเมียมาก โดยเพศผู้มีขนาด
ล�าตัวยาวประมาณ 10-20 มิลลิเมตร มี			
สีน�้าตาลเทา วงจรชีวิตของหิ่งห้อยบกมัก	
วางไข่เดีย่ว ๆ บนดนิทีมี่ความชุม่ชืน้ เพศผู้
กนิน�า้ค้าง เพศเมยีกนิหอยเลก็ 	ๆเช่น	หอยทาก	
หอยหอม	เป็นต้น

บันทึกเพิ่มเติม: มักพบอาศัยอยู ่ใน
สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง	 โดยเฉพาะ
บริเวณใกล้แหล่งน�้าที่มีคุณภาพดี มีกอง
ใบไม้ผุเปื่อยทับถม

หิ่งห้อยยักษ์ Giant Firefly
Lamprigera tenebrosa (Walker, 1858)

ระยะตัวหนอน

หิง่ห้อยทำให้ระบบนิเวศสมดุล
และการพบจำนวนชกุชมุ 

บ่งบอกถงึความอดุมสมบรูณ์
ของสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

ตัวเต็มวัย
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Order Hymenoptera
Family Apidae

ลกัษณะทัว่ไป: ล�าตวัยาว 24	มลิลเิมตร	
ป้อมสั้น	สีน�้าตาล	ปกคลุมด้วยขนสีน�้าตาล
หนาแน่น เอวคอดกิ่วท้องปล้องที่	 2-3	 มี	
สีน�้าตาลอมส้ม ปีกบางใสสีน�้าตาลเข้ม

บันทึกเพิ่มเติม: ลักษณะรังโค้งลงเป็น
รูปครึ่งวงกลม	 มักพบอยู่ตามใต้กิ่งไม้ใหญ่	
หน้าผา โขดหิน รวมท้ังตามอาคารสูงซ่ึง
เป็นทีโ่ล่งท่ีมร่ีมเงา อากาศไม่ร้อนจนเกนิไป	
ในหนึ่งรังมีประชากร	10,000-80,000	ตัว

ผึ้งหลวง The Giant Honey Bee
Apis dorsata Fabricius, 1793
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Order Hymenoptera
Family Formicidae

ลกัษณะทัว่ไป: ล�าตวัยาว 28	 มลิลเิมตร	
ล�าตวัเรยีบ มขีนสัน้อ่อนปกคลมุส่วนหวั อก
และเอวมีสีด�า ส่วนท้องมีสีน�้าตาลแดง	
กรามมีขนาดใหญ่และคม	 พบอาศัยในดิน
หรือตามพื้นดินในป่าธรรมชาติท่ีไม่ถูก
รบกวน เช่น ป่าดิบเขา สร้างรังในดิน
บริเวณโคนต้นไม้ขนาดกลาง เป็นมดที	่	
จ�าเพาะถ่ินป่าดิบช้ืนทางเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ หากินเดี่ยว ๆ	ออกหาอาหารตอน
กลางคืน เป็นมดที่ชอบกินน�้าหวาน แต่
พบกินแมลงและลูกนกเป็นอาหารด้วย

บันทึกเพิ่มเติม: เป็นมดที่มีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในเอเชีย และมีถ่ินก�าเนิดแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

มดไม้ยักษ์
Cannonotus sp.

พบได้ค่อนข้างยาก 
เป็นตัวบ่งชีส้ภาพป่าท่ีสมบูรณ์ได้
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Order Hymenoptera
Family Formicidae

ลักษณะทั่วไป: ล�าตัวยาว 30-55	
มิลลิเมตร ล�าตัวส่วนหัว อก และเอวมี
สีเหลืองทอง แต่ส่วนท้องจะเป็นสีด�าเข้ม	
ตามล�าตัวมีขนอ่อนยาวปกคลุมกระจาย	
และผวิล�าตวัค่อนข้างเรยีบ	กรามตรงแต่สัน้ 

บันทึกเพิ่มเติม: พบอาศัยและหา
อาหารอยู่ตามพื้นดิน	บนต้นไม้	สร้างรังอยู่
บนต้นไม้ โดยการกัดซากพืชให้มีขนาด
เล็กลงผสมกับน�้าลายท�าเป็นรัง

มดใจเหลือง มดฮี้ 
Crematogaster rogenhoferi Mayr, 1879
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Order Hymenoptera
Family Formicidae

ลักษณะทั่วไป: ล�าตัวยาว	4	มิลลิเมตร	
สีน�้าตาลแดง	 หัวรูปวงรี	 อกหนามองจาก
ทางด้านบนจะมลีกัษณะคล้ายโล่ ปล้องท้าย
ส่วนอกมีหนามใหญ่และยาว ปลายชี้ไป
ทางด้านหลัง 1 คู ่ เอวปล้องแรกเป็น			
รูปสามเหลี่ยม	เอวปล้องที่	2	ค่อนข้างกลม	
ส่วนท้องเป็นรูปทรงไข่ขนาดใหญ่กว่าส่วน
อื่นอย่างชัดเจน	 มีเหล็กใน	 ล�าตัวมีขนยาว
ขึ้นปกคลุมจ�านวนมาก

บันทึกเพิ่มเติม: พบอาศัยอยู่รวมกัน
เป็นกลุ ่มเล็ก ๆ เดินอย่างช้า ๆ ถ้าถูก
รบกวนจะหยุดนิ่ งและงอตัวลงคล ้าย	
แกล้งตาย	ไม่ดุร้าย	พบได้ง่าย

มดหลังโล่
Meranoplus bicolor (Guerin-Meneville, 1844)
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 เป็นมดนักล่าท่ีพบเหน็ได้ไม่บ่อย Order Hymenoptera
Family Formicidae

ลักษณะทั่วไป: ล�าตวัยาว	 7	 มลิลเิมตร	
สีน�้าตาลเข้ม	 ผิวเรียบ	 ส่วนใหญ่ขาและหัว
จะมีสีอ่อนกว่าล�าตัว หนวดค่อนข้างยาว	
ฐานกะโหลกมีลักษณะเป็นรูปตัว (U) หัวมี
ขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมเป็นมัน กรามยาว
และตรง	ปลายกรามมีฟัน	3	ซี่	อกและท้อง
เรียวยาว ท้องมีขนาดใหญ่กว่าอกเล็กน้อย
สร้างรังในโพรงดิน	 ตอไม้ผุ	 พบอาศัยและ
เดินหาอาหารอยู่ตามพื้นป่าธรรมชาติท่ีไม่
ถูกรบกวน	เช่น	ป่าดิบแล้ง

บันทึกเพิ่มเติม:	 เมื่อถูกรบกวนมดงาน
จะกางเขี้ยว	 180	 องศา	 สามารถกระโดด

โดยการดีดตัวได้

มดดีด The Asian Trap-jaw Ant
Odontomachus rixosus Smith, 1857
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Order Hymenoptera
Family Formicidae

ลักษณะทั่วไป: ล�าตัวยาว	9	มิลลิเมตร	
ล�าตัวสีด�า ส่วนของหัวและอกเป็นร่องลึก
ยาวเป็นลวดลาย ด้านข้างมีหนามหรือ		
ตุม่หนามรปูสามเหลีย่มอยู่ 1 คู่ เอว 1	ปล้อง
คล้ายสามเหลี่ยม ปลายของเอวจะบาง
และขอบของเอวด้านบนจะเว้าเข้าบริเวณ
ตรงกลางท�าให้ดเูหมอืนเป็นหนาม ส่วนท้อง
เป็นรูปวงรี เรียบและสั้นกว่าส่วนอก

บันทึกเพิ่มเติม: เป็นมดที่มีอาณาจักร
ขนาดเลก็	หาอาหารเดีย่ว	ๆ 	ในพืน้ท่ีเปิดโล่ง	

ไม่มีสิ่งปกคลุมดิน

มดน�้าลายงูเห่า
Odontoponera denticulata (Smith, 1858)
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Order Lepidoptera
Family Nymphalidae

ลักษณะทั่วไป: ปีกกว้าง	50	มิลลิเมตร 
ล�าตัวเรียวยาว ด้านบนสีน�้าตาลด้านล่าง
สีขาว ปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังประดับด้วย
แถบขวางปีกสีขาว ขอบสีน�้าตาลขุ่นพาด
กลางปีก แถบหยักสีน�้าตาลพาดเป็นริ้ว ๆ	
บริเวณใกล้โคนปีก ขอบปีกสีน�้าตาลเข้ม	
เส้นสีขาวและเส้นสีด�าประดับตามเส้น
ขอบปีก จุดแต้มสีน�้าตาลขอบด�าประดับ
ตามแนวใกล้ขอบปีกบนและปีกล่าง มุม
ด้านนอกของปีกคู่หลังยื่นออกไปเป็นติ่ง

ข้างละ	1	อัน

บนัทกึเพิม่เตมิ:	ขณะเกาะมกักางปีกราบ	
หากินตามพื้นที่ชื้นแฉะ

ผีเสื้อแผนที่ลายหินอ่อน Marbled Map 
Cyrestis cocles Fabricius, 1787
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Order Lepidoptera
Family Nymphalidae

ลักษณะทั่วไป: ปีกกว้าง	80	มิลลิเมตร 
ปีกท้ังสองคู ่ค่อนข้างแคบและยาวเรียว
ด้านหน้า	ทั้งสองเพศมีพื้นปีกทั้งสองคู่สีส้ม
ด้านหน้าบริเวณขอบปีกด้านข้างมีสีด�า
ตัวเมียมีแถบสีด�าพาดขวางบริเวณกลาง
ปีกคู่หน้า ด้านท้องคล้ายส่วนหน้า แต่สี
จะออกไปทางส้มอมน�้าตาลมากกว่า	

บันทึกเพิ่มเติม: พบหากินตามท่ีโล่ง
มีเขตกระจายพันธุ์ทางภาคใต้	 สันนิษฐาน
ว่าหลุดออกมาจากฟาร์มเลี้ยงผีเสื้อ

ผีเสื้อจูเลีย Julia Heliconian
Dryas iulia Fabricius, 1775

ชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นชนิดพันธ์ุต่างถิน่ท่ีมแีนวโน้มรกุราน 

(รายการ 2) 
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Order Lepidoptera
Family Nymphalidae

ลกัษณะทัว่ไป: ปีกกว้าง 75	 มลิลเิมตร
เพศผู้และเพศเมียแตกต่างกันมาก เพศผู้
ปีกด้านบนสีน�้าตาลเข้มเกือบด�า กลางปีก
คูห่น้าและคูห่ลงัมแีต้มสขีาว	 ขอบปีกหยกั
ส่วนเพศเมียปีกด้านบนสีน�้าตาลอมส้ม	
ปลายปีกคู่หน้าสีด�า	 มีแถบสีขาวพาดขอบ
ปีกคู่หลังสีด�า	

บันทึกเพิ่ม เติม: ผีเสื้อเพศเมียมี
ลกัษณะคล้ายกบัผเีสือ้หนอนใบรกัธรรมดา
มาก	จงึเป็นทีม่าของค�าว่า	เมยีเลยีน

ผีเสื้อปีกไข่เมียเลียน
Hypolimnas misippus Linnaeus, 1764
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Order Lepidoptera
Family Nymphalidae

ลักษณะทั่วไป: ปีกกว้าง 44-45	
มิลลิเมตร เพศผู้มีพื้นปีกท้ังสองคู่สีฟ้าสด
ปีกคู่หน้ามีสีน�้าเงินเข้มเกือบด�า ใกล้มุม
ปลายปีกหน้ามีแถบสีขาวพาดขวาง	ทั้งปีก
คู ่หน้าและปีกคู ่หลังมีจุดวงกลมข้างละ
2 จุด เพศเมียมีพื้นปีกท้ังสองคู่สีน�้าตาลมี
ลวดลายคล้ายกัน แต่จุดวงกลมจะมีขนาด
ใหญ่กว่าปีกล่าง พื้นปีกทั้งสองคู่สีน�้าตาล
เลอะ ๆ	 คล้ายเปลือกไม้แห้ง	 มีจุดวงกลม
คล้ายปีกบน

บันทึกเพิ่มเติม: หากินตามที่โล่ง	 ขณะ
เกาะมักกางปีก เกาะพักตามพุ่มไม้หรือ
ตามยอดหญ้าเตี้ย ๆ เพศผู้มักพบได้บ่อย
กว่าเพศเมีย

ผีเสื้อแพนซีฟ้า Blue Pansy
Junonia orithya Linnaeus, 1764
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Order Lepidoptera
Family Nymphalidae

ลกัษณะทัว่ไป: ปีกกว้าง 95	 มลิลเิมตร
เพศผู ้พื้นปีกมีสีน�้าตาลถึงส้ม ลวดลาย
สีน�้าตาลเข้ม ที่ปีกหลังมีติ่งแหลม	เพศเมีย
สีเขียวขี้ม ้ามีแถบสีขาวจากปีกคู ่หน้าถึง				
ปีกคู่หลัง	

บันทึกเพิ่มเติม: หากินตามที่โล ่ง	
ขณะเกาะมักกางปีก เกาะพักตามพุ่มไม้
หรือตามยอดหญ้าเตี้ย ๆ พบเพศผู้บ่อย
กว่าเพศเมีย

ผีเสื้อตาลหางแหลมธรรมดา Common Cruise
Vindula erota Fabricius, 1793

178 ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม178178178178178



Order Lepidoptera
Family Papilionidae

ลกัษณะทัว่ไป: ปีกกว้าง 115	 มลิลเิมตร
ล�าตวัส่วนท้องด้านบนมสีดี�า	 ด้านล่างมสีแีดง
หวัและอกปล้องแรกสแีดง	ตาสดี�า	หนวดสดี�า	
พื้นปีกสีด�าอมเทา เส้นปีกสีด�า ปีกคู่หลัง
พืน้ปีกสดี�า	บรเิวณขอบปีกหยกัสดี�า	เพศเมยี
มักบินในป่าที่ร่มครึ้มเสาะหาที่วางไข่

บันทึกเพิ่มเติม: หายาก	มีการกระจาย
พันธุ์ในภาคใต้

ผีเสื้อปีกค้างคาว Batwing
Atrophaneura varuna (White, 1842) 

ห้ามนำ เข้า 
ห้ามส่งออก

ล�าตัวด้านบน

ล�าตัวด้านล่าง
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Order Lepidoptera
Family Papilionidae

ลกัษณะทัว่ไป: ปีกกว้าง 58	 มลิลเิมตร 
ส่วนหัว	ส่วนอก	และส่วนท้องมีสีชมพูอ่อน	
ปีกบน	 ปีกคูห่น้าพืน้ปีกสดี�า	 กลางปีกคูห่ลงั
มีแถบสีขาวและมีติ่งยื่นออกมาคล้ายหาง
ปีกล่างคล้ายปีกบน ขอบปีกคูห่ลงัมจีดุสขีาว
เรียงกัน มีถิ่นอาศัยอยู ่ในป่าดงดิบและ
ป่าดิบชื้น

บนัทกึเพิม่เตมิ: เพศผูช้อบดดูน�า้หวาน
ของดอกผกากรองและดอกหางนกยูงฝรั่ง	
เพศเมียพบบินในป่าทึบ	เสาะหาที่วางไข่

ผีเสื้อหางตุ้มหางกิ่ว Common Clubtail
Pachliopta coon
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Order Lepidoptera
Family Papilionidae

ห้ามนำ เข้า 
ห้ามส่งออก

ลกัษณะทัว่ไป: ปีกกว้าง 45 มลิลเิมตร	
พืน้ปีกสนี�า้ตาลเข้มค่อนข้างด�า	 ขอบปีกสดี�า
กลางปีกบางใสมองทะลุได้ มีแถบสีขาว
พาดยาวขนานกับล�าตัวสองแถบต่อเนื่อง
กนัจากปีกคูห่น้าถึงปีกคู่หลงั	 ขอบปีกคูห่ลงั
มสีขีาว	มจีดุประสีขาวกลางปีก	ปลายติง่หาง
มสีขีาว	พบอาศยัอยู่ตามรมิล�าธารในป่าโปร่ง	
เพศผู ้ ชอบลงหากินตามพื้นดินทรายที่		
ช้ืนแฉะ	หรอืบรเิวณท่ีมนี�า้ไหลตืน้	ๆ เพศเมยี	
หากินตามดอกไม้ โดยมากหากินรวมกัน
เป็นกลุ่มเล็ก	ๆ	เป็นชนิดที่พบชุกชุม

บันทึกเพิ่มเติม: เป็นผีเสื้อท่ีเล็กท่ีสุด
ในวงศ์ผีเสื้อหางติ่ง

ผีเสื้อหางมังกรขาว White Dragontail
Lamproptera curius (Fabricius, 1787)
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Order Lepidoptera
Family Saturniidae

ลกัษณะทัว่ไป: ปีกกว้าง 116	มลิลเิมตร
เป็นผเีสือ้ทีม่ขีนาดใหญ่	 ล�าตัวอ้วนป้อม อก
และท้องสีน�้าตาล ท้องมีเส้นสีขาวคาด
ขวางเป็นปล้อง ๆ พื้นปีกสีน�้าตาล บริเวณ
กลางปีกทั้งสองคู ่มีแถบสีขาวขุ ่นเป ็น						
รูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ ใกล้มุมปลาย	
ปีกคู่หน้ามีแต้มสีด�าหนึ่งจุด	 ตามแนวขอบ
ปีกด้านข้างของปีกทั้งสองคู่มีเส้นหยักสีด�า	

บันทึกเพิ่มเติม: เพศเมียวางไข่บนใบ
พืชอาหาร หากินในเวลากลางคืนตาม
พุ่มไม้ป่า บริเวณชายป่าที่มีพรรณไม้ร่มครึ้ม

ผเีส้ือยกัษ์ ผีเสือ้หนอนกระท้อน Atlas Moth 
Attacus atlas Linnaeus, 1758 
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Order Lepidoptera
Family Sphingidae

ลกัษณะทัว่ไป: ปีกกว้าง 82	มลิลเิมตร
ล�าตัวอ้วนหัวแหลมท้ายแหลม ด้านบน					
สีน�้าตาล	ประดับด้วยเส้นสีน�้าตาลเข้มพาด
กลางล�าตัว	 ด้านล่างสีน�้าตาลอมชมพู ปีก
คู่หน้าประดับด้วยแถบสีน�้าตาลเข้มและ
แถบสีน�้าตาลเรียงขวางปีกสลับกันตลอด
พื้นที่ปีก ใกล้มุมปีกด้านล่างประดับด้วย
จุดสีน�้าตาลแดงข้างละ 1 จุด ปีกคู่หลังมี		
สนี�า้ตาลอมส้มประดบัด้วยจดุสีน�า้ตาลแดง
ใกล้มุมปีกด้านในข้างละ	2	จุด	

บันทึกเพิ่มเติม: ผีเสื้อจรวดเป็นผีเสื้อ
ที่บินได้เร็วที่สุดในโลก  

ผีเสื้อจรวด Hawkmoth 
Marumba juvencus Rothschild & Jordan, 1912
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Order Odonata
Family Calopterygidae

ลกัษณะทัว่ไป: ล�าตวัยาว 68	 มลิลเิมตร
เป็นแมลงปอเข็มขนาดใหญ่	เพศผู้ อกและ
ท้องมสีเีขียวมนัวาว ปีกคู่หน้ามสีเีหลอืงเข้ม
และส่วนปีกหลังตั้งแต่โคนปีกถึงเกือบ
ปลายปีกมีสีเขียวสะท้อนแสง	 ส่วนที่เหลือ
จะมสีดี�า	เมือ่หบุปีกจะเหน็ปีกมสีเีข้มทัง้ปีก	
เพศเมีย	 อกและท้องมีสีเขียวหรือเขียวอม
เหลือง	 ปีกใส บริเวณขอบปีกด้านบนมีจุด
สีขาวอยู่		2	จุด

บันทึกเพิ่มเติม: พบได้ทั่วไปตาม
ล�าธารท่ัวประเทศตลอดท้ังปี แต่จะพบ
น้อยในช่วงหน้าหนาว
 

แมลงปอเข็มน�้าตกใหญ่จีน Stream Glory
Neurobasis chinensis (Linnaeus, 1758)

LCกลุ่
มท

ีเ่ปน็
กงัวลน้อยทีส่ดุ

IUCN Red List 2
01

9
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Order Odonata
Family Calopterygidae

ลกัษณะทัว่ไป: ล�าตวัยาว 82	 มลิลเิมตร
เพศผู้หน้ามีสีเขียวมันวาว	บริเวณริมฝีปาก
บนมจีดุสเีหลอืง	ด้านข้างมแีถบยาวสเีหลอืง
มาบรรจบกันตรงกลางริมฝีปากและมีรอย
หยักอยู่ด้านบน อกมีแผ่นสีเขียวอมเหลือง
มันวาว ร่องระหว่างแผ่นมีสีเหลือง	 ปีกใส	
เส้นปีกด�า	เวลาโดนแสงจะมีประกายสีม่วง	
ท้องสีเขียวมันวาว เพศเมียมีลักษณะและ
ขนาดคล้ายกับเพศผู้

บันทึกเพิ่มเติม: มักชอบเกาะอยู่ตาม
พืชหรือก้อนหินเหนือและข้างล�าธาร พบ
ทางภาคตะวันตก	(กาญจนบุรี)	เรื่อยลงมา
ทางภาคใต้	พบได้ตลอดทั้งปี

แมลงปอเข็มมรกตมลายู Stream Glory 
Vestalis amethystina Lieftinck, 1965

LCกลุ่
มท

ีเ่ปน็
กงัวลน้อยทีส่ดุ

IUCN Red List 2
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Order Odonata
Family Chlorocyphidae

ลักษณะทั่วไป: แมลงปอเขม็ขนาดเลก็	
เพศผู้	อกมีสีเหลืองคาดด�า	ปีกใส	ปลายปีก
หลังมี จุดเหลือบม ่วง ท ้องช ่วงแรกมี
สเีหลอืง	ส่วนทีเ่หลอืมสีดี�า	รยางค์ปลายท้อง
สีด�า	เพศเมีย	อกมีสีและลวดลายคล้ายกับ
เพศผู้ แต่สีทึมกว่าช่วงท้องตั้งแต่โคนท้อง
ถงึกลางท้องมสีเีหลอืง ส่วนปลายท้องสดี�า	
ด้านบนมเีส้นสดี�าสองเส้นลากตามความยาว
ท้อง	 พบตามแหล่งน�้านิ่งและแหล่งน�้าไหล	
มักพบในช ่วง เดือนเมษายนถึงเดือน
ธันวาคมในทุกภาค	 ยกเว้นภาคใต้ที่พบได้
ตลอดทั้งปี

บันทึกเพิ่มเติม:		แมลงปอวงศ์นี้พบว่า
บรเิวณปลายขามสีขีาว มไีว้เพือ่อวดเพศเมยี
ให้เข้ามาหา		

แมลงปอเข็มธาราลายเส้น River Heliodor
Libellago lineata (Burmeister, 1839)

LCกลุ่
มท

ีเ่ปน็
กงัวลน้อยทีส่ดุ

IUCN Red List 2
01

9
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Order Odonata
Family Chlorocyphidae

ลักษณะทั่วไป: เพศผู้หน้ามีสีส้ม	 อก		
สีด�าลายขาว ปีกใส ปลายปีกมีแต้มสีเข้ม
เหลือบม่วง	 ท้องสีด�า	 โคนท้องมีลายสีขาว	
รยางค์ปลายท้องสีด�า เพศเมีย อกมีสีด�า
ลายสีเหลืองอมเขียว ปีกใส ท้องสีด�า				
ด้านบนและด้านข้างท้องมีลายสีเหลือง
อมเขียว มักพบเกาะตามก้อนหินหรือ				
พืชน�้าใกล้กับผิวน�้า ตามแหล่งน�้านิ่งและ
แหล่งน�้าไหล

บันทึกเพิ่มเติม:		แมลงปอวงศ์นี้พบว่า
บรเิวณปลายขามสีขีาว มไีว้เพือ่อวดเพศเมยี
ให้เข้ามาหา		

แมลงปอเข็มธาราหน้าส้ม Orange-faced Gem
Libellago stigmatizans (Selys, 1869)

พบทางภาคใต้

LCกลุ่
มท

ีเ่ปน็
กงัวลน้อยทีส่ดุ

IUCN Red List 2
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Order Odonata
Family Libellulidae

ลักษณะทั่วไป: แมลงปอบ้านขนาด
กลาง	ล�าตวัยาว 68	มลิลเิมตร	เพศผู้	อกสดี�า
เหลอืบฟ้า	ด้านหน้าอกมีแถบสีเหลืองขนาด
เล็กอยู่ตรงกลาง ปีกใส ปลายปีกมีสีเข้ม	
ท้องสีด�าเหลือบฟ้า	 โคนท้องมีแถบสีฟ้าอยู่	
2 ปล้อง เพศเมยี มลีกัษณะคล้ายกบัเพศผู้
แต่ไม่มีแถบสีฟ้าที่โคนท้อง

บนัทกึเพิม่เตมิ: พบได้ในภาคตะวนัตก
และภาคใต้	ตลอดทั้งปี

แมลงปอบ้านรีปลายปีกด�
Cratilla metallica (Brauer, 1878) 

LCกลุ่
มท

ีเ่ปน็
กงัวลน้อยทีส่ดุ
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เพศผู้

Order Odonata
Family Philosinidae

ลักษณะทั่วไป: แมลงปอเข็มขนาดเล็ก
เพศผู้สีน�้าตาลถึงด�า รยางค์ปลายท้องสีด�า
ตรงปลายมีสีส้มประมาณ	 1/3	 เพศเมียมี
ลักษณะคล้ายกับเพศผู้แต่อวบอ้วนกว่า	

บันทึกเพิ่มเติม: มักพบเกาะตามใบไม้
หรอืกิง่ไม้เหนอืหรอืข้างล�าธาร	พบในภาคใต้	
(ราชบุรี	 เพชรบุรี	 ประจวบคีรีขันธ์	 กระบี่	
ระนอง	พงังา	นครศรธีรรมราช	สรุาษฎร์ธาน)ี

แมลงปอเข็มภูเขาท้องจุดเขียว
Rhinagrion viridatum Fraser, 1938

LCกลุ่
มท

ีเ่ปน็
กงัวลน้อยทีส่ดุ
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Order Odonata
Family Platycnemididae

ลักษณะทั่วไป: แมลงปอเขม็ขนาดเลก็	
เพศผู้ อกสีด�าคาดด้วยแถบสีฟ้าขนาดเล็ก	
ปีกใส	ท้องสดี�า	ปล้องท้องปล้องที	่9-10	และ
รยางค์ปลายท้องมีสีฟ้า เพศเมีย อกสีด�า
คาดฟ้าคล้ายกับเพศผู้ ท้องสดี�า ปลายท้อง
มขีดีสฟ้ีาด้านบน หากนิใกล้แหล่งน�า้	มกัพบ	
บริเวณใกล้น�้าตก

บันทึกเพิ่มเติม: เขตกระจายพันธุ	์
ภาคตะวันตก	ภาคใต้	

แมลงปอเข็มท้องเข็มเอราวัณ
Prodasineura laidlawii

LCกลุ่
มท

ีเ่ปน็
กงัวลน้อยทีส่ดุ
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