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5.  บทคัดย่อ  
  การศึกษาอนุกรมวิธานผีเสื้อกลางคืนวงศ์ย่อย Pyraustinae  เพ่ือทราบชนิด พืชอาหาร และเขตการ
แพร่กระจาย ส าหรับใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการวินิจฉัยชนิดแมลงศัตรูพืช รวมถึงการจ าท ารายชื่อแมลง
ศัตรูพืชรองรับปัญหาการน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 
2556 เก็บตัวอย่างโดยใช้ก าดักแสงไฟในเวลากลางคืน และเก็บตัวหนอนจากแหล่งปลูกพืชทั่วไปประเทศไทย 
จ าแนกชนิดโดยใช้รูปร่างลักษณะภายนอกและอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวเต็มวัย รวมทั้งเปรียบเทียบจากตัวอย่างเดิมใน
พิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร การศึกษาครั้งนี้ใช้ตัวอย่างผีเสื้อกลางคืนวงศ์ย่อย Pyraustinae จ านวน 
1,579 ตัวอย่าง จ าแนกได้ 2 ไทร์บ  คือ Pyraustini และ Spilomelini จ านวน  20 สกุล 28 ชนิด พบว่า 13 ชนิด 
เป็นศัตรูของพืชส าคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่   Ostrinia furnacalis (Guenée, 1854), Conogethes pluto 
(Butler), Conogethes punctiferalis (Guenée, 1 8 5 4 ) , Cydalima laticostalis Gueéne, Diaphania 
indica (Saunders, 1851), Glyphodes pulverulantis Hampson, 1896 , Herpetogramma bipunctalis 
Guenee, Leucinodes orbonalis Guenée, 1 8 5 4 , Maruca vitrata (Fabricius, 1 7 8 7 ) , Nausinoe 
geometralis Guenée, Omiodes diemenalis (Guenée, 1854), Omiodes indicatus (Fabricius, 1775), 
Omphisa anastomosalis Guenée 6 ชนิด เป็นศัตรูของพืชไม่ส าคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่  Agathodes 
ostentalis (Geyer, 1837), Botyodes asialis Guenée, 1854, Conogethes evaxalis Walker, Glyphodes 
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bivitralis Guenée, Glyphodes conclusalis Walker, Meroctena tullalis Walker และ 9 ชนิด ไม่ทราบพืช
อาห าร  ได้ แก่  Glyphodes caesalis Walker, Glyphodes ernalis Swinhoe, Nevrina procopia (Stoll, 
1781), Parotis incurvata Warren,  Palpita annulata Fabricius,  Pygospila tyres (Cramer, 1780),  
Parotis punctiferalis Lederer,  Prooedema inscisala (Walker, 1866),  Syllepte iophanes Meyrick  
ตัวอย่างผีเสื้อกลางคืนวงศ์ย่อย Pyraustinae  ที่จ าแนกเรียบร้อยแล้วน าเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการ
เกษตร 
 
6.  ค าน า 
  ผีเสื้อในวงศ์ย่อย Pyraustinae วงศ์  Crambidae  เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีจ านวน
ชนิดและความหลากหลายในรูปร่างลักษณะค่อนข้างมาก  หลายชนิดเป็นแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ การท าลายเกิดขึ้น
ในระยะหนอน (caterpillar) โดยหนอนกัดกินส่วนต่างๆ ของพืชท าให้ปริมาณและคุณภาพการผลิตลดลง ถ้ามีการ
ระบาดรุนแรงอาจท าให้พืชตายได้ ทั่วโลกมีผีเสื้อในวงศ์ย่อย Pyraustinae ประมาณ 1,400 ชนิด มากกว่าครึ่งพบ
แพร่ระบาดในประเทศเขตร้อนแถบภูมิภาคเอเชีย (CABI, 2007) จากการศึกษาในประเทศออสเตรเลียพบผีเสื้อใน
วงศ์ย่อยนี้ 390 ชนิด ที่สามารถจ าแนกได้และมีอีกจ านวนมากที่ไม่สามารถจ าแนกชนิดได้  (Common, 1990) 
สกุลที่เป็นศัตรูพืชที่ส าคัญ เช่น สกุล Diaphania ท า ลายพืชในวงศ์แตง (Cucurbitaceae)  ถั่ว (Leguminosae)  
(Pandey , 1977)  สกุล Omiodes  ท าลายพืชในวงศ์ถั่วคลุมดิน (Calopogonium), ถั่วลิสง ถั่วเหลือง กวาว
เลือ อัญชัญ กระถิน ในอินเดียผีเสื้อสกุลนี้จัดเป็นแมลงศัตรูพืชที่มีความส าคัญมากชนิดหนึ่ง (Dammerman, 
1929) Govindan et al. (1989)  รายงานว่าทุกชนิดของผีเสื้อในสกุล Omiodaes เป็นศัตรูส าคัญของพืช
ตระกูลถั่ว และไม้ประดับบางชนิด  Ghesqui ่re, (1942)  ศึกษาวงจรชิวิตของ  O. indicate พบว่าตลอดชีพจักร
ใช้เวลา 25 วัน เพศเมีย 1 ตัว วางไข่ประมาณ 280 ฟอง Xia et al., (1988) สามารถเลี้ยงผีเสื้อสกุลนี้ได้ 6 รุ่น
ต่อปี หนอนมี 5 วัย หนอนวัยสุดท้ายตัวสีเขียว ท าลายในชั้น mesophyll  ของพืช   ผีเสื้อสกุล Nacolei  เป็น
ศัตรูส าคัญของกล้วย เฮลิโคเนีย ปาล์มบางชนิด (Paine, 1964;  Wilkie, 1994) ผีเสื้อในสกุล Diaphania  
พบว่าหนอนกัดกินใบและผล ท าให้เกิดความเสียหาย บางชนิดเข้าท าลายระยะติดผลใหม่ (Patel and Kulkarny, 
1956)  หนอนเจาะฝักถ่ัวมารูคา ในสกุล Maruca  เป็นศัตรูที่ส าคัญเข้าท าลายถั่วพุ่มในระยะออกดอกและติดฝัก 
มีการระบาดตลอดป ีโดยเฉาะในฤดูแล้ง  ท าความเสียหายแก่ดอกและฝัก (พเยาว์ , 2543) 

ส าหรับในประเทศไทยยังไม่เคยมีการรายงานจ านวนชนิดของผีเสื้อในวงศ์ย่อยนี้มาก่อน จึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาอนุกรมวิธานเพ่ือได้ทราบชนิด ลักษณะความแตกต่าง พืชอาหาร และเขตการแพร่กระจายของผีเสื้อใน
วงศ์ย่อยนี้  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการวินิจฉัยชนิดแมลงศัตรูพืช การจ าท ารายชื่อแมลงศัตรูพืชรองรับ
ปัญหาด้านการน าเข้า-ส่งออกพืชในอนาคตสินค้าเกษตร รวมถึงน าไปสู่การหาวิธีป้องกันก าจัดทีม่ีประสิทธิภาพ  
 
7.  วิธีการด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
1) ตัวอย่างผีเสื้อกลางคืนวงศ์ย่อย Pyraustinae  
 2) อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง ได้แก่ กับดักแสงไฟ สวิงจับแมลง ขวดฆ่า (killing jar)  เอทิลอะซีเตท 

(ethyl acetate) หลอดหยด ปากคีบ กล่องใส่ตัวอย่างแมลง ถังรักษาความเย็น กล่องพลาสติกใส่ตัวหนอน 
กระดาษ ปากกา เครื่องวัดพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) กล้องถ่ายภาพ 
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3) อุปกรณ์จัดรูปร่างแมลง ได้แก่ เข็มไร้สนิม (stainless steel) เบอร์ 000- เบอร์ 3 ไม้จัด
รูปร่าง (setting board) กระดาษไข เข็มหมุด ตู้อบ (oven)   

 4) อุปกรณ์และสารเคมีใช้ในการท าสไลด์ถาวร ได้แก่ หลอดทดลอง เตาให้ความร้อน (hot 
plate) หลอดหยด มีดผ่าตัด ปากคีบปลายแหลม พู่กันเบอร์ 00-01 เข็มเขี่ย แผ่นสไลด์แก้ว แผ่นแก้วปิดสไลด์ 
ตู้อบสไลด์ กล่องสไลด์ถาวร แอลกอฮอล์ (alcohol)  20-100%, น้ ากลั่น โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 10% 
(potassium hydroxide) เกจส์สเตน (Gage’s slain) แอซิตฟุซซิน กรดเกลือ โคพออย (clove oil) และ คานา
ดา-บาซัม (Canada- balsam)  

 5) อุปกรณ์ที่ใช้จ าแนกชนิด กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo (stereo microscope)  กล้อง
จุลทรรศน์แบบ compound (compound microscope)  กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์วาดภาพ เช่น camera  
lucida ปากกา roting และกระดาษไขเขียนแบบ 
6) เอกสารประกอบการจ าแนกชนิดของผีเสื้อกลางคืนวงศ์ย่อย Pyraustinae  
  - วิธีการ 
  1) ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างผีเสื้อกลางคืนวงศ์ย่อย Pyraustinae จากทั่วประเทศไทย  
โดยวิธีติดตั้งกับดักแสงไฟ (light trap) เพ่ือดึงดูดตัวเต็มวัยผีเสื้อในเวลากลางคืน เลือกผีเสื้อกลุ่มที่ต้องการศึกษา 
ฆ่าโดยใช้ขวดฆ่าซึ่งด้านในบรรจุสารเอทิลอะซีเตท หลังจากผีเสื้อตายแล้ว ใช้ปากคีบจับตัวผีเสื้อและใช้เข็มไร้สนิม
ปักบริเวณสันหลังอก ขั้นตอนนี้ห้ามใช้มือสัมผัสโดนตัวผีเสื้อเพราะจะท าให้เกล็ดปีกซ่ึงเป็นลักษณะส าคัญที่ใช้
จ าแนกชนิดหลุดร่อนได้ จากนั้นน าตัวอย่างเก็บในกล่องเก็บตัวอย่างเพ่ือป้องกันการช ารุดเสียหาย  บันทึก
รายละเอียด ได้แก่ สถานที่เก็บตัวอย่าง  พิกัดภูมิศาสตร์ ช่วงเวลาและชื่อผู้เก็บตัวอย่าง  น ากลับห้องปฏิบัติการ
เพ่ือเข้าสู่กระบวนการจัดเตรียมตัวอย่างเพ่ือจ าแนกชนิด ส าหรับตัวหนอนที่ส ารวจได้ น ากลับมาเลี้ยงให้เป็นตัวเต็มวัย 
นอกจากตัวอย่างผีเสื้อที่ได้จากการส ารวจจากสภาพธรรมชาติแล้ว การศึกษาครั้งนี้ใช้ตัวอย่างผีเสื้อกลางคืนวงศ์
ย่อย Pyraustinae ที่มีอยู่เดิมในพิพิธภัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร  รวมทั้งตัวอย่างที่ได้รับจากนักวิชาการและผู้มา
ขอรับบริการตรวจจ าแนกวิเคราะห์ชนิดด้วย  

  2) การเตรียมตัวอย่างเพ่ือจ าแนกชนิด น าตัวอย่างผีเสื้อที่ได้มาจัดรูปร่างบนไม้จัดรูปร่าง จัดปีก
ให้กางออกในลักษณะที่ขอบล่างของปีกคู่หน้าตั้งฉากกับล าตัว ขอบบนของปีกคู่หลังอยู่ชิดขอบล่างของปีกคู่หน้า 
ใช้กระดาษไขทับปีกเพ่ือป้องกันไม่ให้ปีกพับงอเมื่อโดนความร้อน ใช้เข็มหมุดตรึงให้กระดาษไขแนบกับปีกผีเสื้อ จัด
หนวดให้ลู่ไปด้านหลัง อบแห้งในตู้อบ ซ่ึงปรับอุณหภูมิที ่50 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 15-30 วัน ขึ้นกับขนาด
ตัวอย่าง ผีเสื้อกลางคืนวงศ์ย่อย Pyraustinae บางชนิดซึ่งมีลักษณะภายนอกใกล้เคียงกันมากจ าเป็นต้องใช้ข้อ
แตกต่างของอวัยวะสืบพันธุ์ในการจ าแนก ซึ่งต้องท าสไลด์ถาวรตามขั้นตอนดังนี้ 

 2.1 ตัดส่วนท้องของผีเสื้อ ใส่ในสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 10 % ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง  
หรือต้มในสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 10 %  ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 - 20 นาที           
 2.2 ดูดสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ออก  เติมน้ ากลั่นเพ่ือล้างโพแทสเซียม- 
ไฮดรอกไซด์ ดูดน้ ากลั่นออกเติมแอลกอฮอล์ 20 % ท าซ้ าอีก 1-2 ครั้ง ย้อมด้วยสีย้อมเกจส์สเตน (ซึ่งเป็น
สารละลายของแอซิตฟุซซิน 0.5 กรัม กรดเกลือ 10%  25 มิลลิลิตร และน้ ากลั่น 300 มิลลิลิตร) แช่ทิ้งไว้ 2-3 
นาทีหรือนานถึง 12 ชั่วโมง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับโครงสร้างของลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวอย่างผีเสื้อที่จะติดสีได้ง่าย
หรือยาก 
                     2.3 ย้ายตัวอย่างลงในน้ ากลั่นเพื่อท าการผ่าเอาอวัยวะสืบพันธุ์ออกจากท้อง ถ้าเป็น 
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เพศผู้ ใช้ปากคีบปลายแหลมดึงอวัยวะสืบพันธุ์ออกจากปลายท้องได้เลย ถ้าเป็นเพศเมียใช้มีดผ่าตัดผ่าผนังล าตัว
ด้านขา้งออกเพ่ือป้องกันการเสียหายของอวัยวะสืบพันธุ์  ใช้พู่กันขนาดเล็กและปากคีบปลายแหลมท าความสะอาด
ไขมันส่วนเกินออกให้หมด ย้ายอวัยวะสืบพันธุ์ลงแอลกอฮอล์ 30% แช่ทิ้งไว้ 10 นาที ระหว่างนี้จัดรูปร่างให้ได้
ตามลักษณะที่ต้องการ ย้ายตัวอย่างแช่ในแอลกฮอล์ 100% แช่ทิ้งไว้ 5 นาท ีเพ่ือก าจัดน้ าออกให้หมด ย้าย
ตัวอย่างอวัยวะสืบพันธุ์ลงใน clove oil แช่ไว้ 5-10 นาทีเพ่ือให้ตัวอย่างใส 
  2.4 วางอวัยวะสืบพันธุ์ลงบนแผ่นสไลด์แก้วที่หยด คานาดา-บาซัม จัดรูปร่างให้ได้ตาม
ต้องการ ปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์ อบให้แห้งในตู้อบอุณหภูมิ 50 OC  นาน 4 - 6 สัปดาห์  
 3) การตรวจจ าแนกชนิด น าตัวอย่างผีเสื้อที่ผ่านการอบแห้งมาตรวจจ าแนกชนิด โดยดูลักษณะ
ภายนอกภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ Stereo บันทึกรายละเอียดลักษณะส าคัญที่ใช้จ าแนก ได้แก่ สี รูปร่างและ
ขนาดของหัว (head) หน้า (front) กระหม่อม (vertex) ริมฝีปากล่าง (labial palpus) รยางค์ฟัน (maxillary 
palpus) ตารวม (compound eye) (อก) Thorax ความก้างของปีก (wing exspane) ปีกคู่หน้า  (Forewing) 
ปีกคู่หลัง (Hindwing) ท้อง (Abdomen) ร่วมกับการเปรียบเทียบตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร 
ส าหรับชนิดที่ไม่สามารถจ าแนกจากรูปร่างภายนอกได้ต้องน าอวัยวะสืบพันธุ์ที่ผ่านการท าสไลด์เรียบร้อยแล้วมา
ตรวจลักษณะส าคัญใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ compound เพ่ือจ าแนก ลักษณะส าคัญของอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย 
( Female genitalia; apophyses anterioris, apophyses posterioris, anal papillae, ostium bursae, 
antrum, ductus bursae, ductus seminalis, signum, corpus bursae) และอวัยวะสืบพันธุ์ เพศผู้  (Male 
genitalia; uncus, gnathos, tegument, subteguminal process, anellus, valva, basal costa, juxta, 
ductus ejaculatorius, aedeagus, cornuti, vesica, manica, vinculum) 
             4) ถ่ายภาพใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo และแบบ compound วาดภาพโดยใช้เครื่องมือ 
camera  lucida ช่วยท าให้ทราบสัดส่วนที่แท้จริงได้  บันทึกรายละเอียดบนแผ่นป้ายบันทึกข้อมูลของผีเสื้อแต่ละ
ตัว พร้อมทั้งใส่หมายเลขรหัสประจ าตัว 
            5) จัดท าแนวทางวินิจฉัย (key) สกุลและชนิดของผีเสื้อกลางคืนวงศ์ย่อย Pyraustinae 
ที่รวบรวมได้ 
            6 ) จัดเก็บตัวอย่างผีเสื้อกลางคืนวงศ์ย่อย Pyraustinae  ที่จ าแนกชนิดเรียบร้อยแล้วใน
พิพิธภัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามระบบสากลเพ่ือการตรวจสอบ สืบค้น และอ้างอิงข้อมูล
ในภายหลัง  
 - เวลาและสถานที่ 
  เริ่มต้น เดือนตุลาคม 2553 – สิ้นสุด เดือนกันยายน  2556 
  สถานที ่แหล่งปลูกพืชทั่วประเทศไทย และห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลงกลุ่มกีฏและสัต
วิวทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
 
8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 
  การศึกษาครั้งนี้ ใช้ตัวอย่างผีเสื้อกลางคืนวงศ์ย่อย Pyraustinae  ทั้งหมดจ านวน 1,732 
ตัวอย่าง  จ าแนกได้ 2 ไทร์บ 20 สกุล 28 ชนิด โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ เขตการแพร่กระจาย พืชอาหาร 
ลักษณะ
การ

ท าลาย 

จ านวน
ตัวอย่าง 

1. Ostrinia 
furnacalis 
(Guenée, 1854) 
Tribe Pyraustini 
(Figure 1 a) 
 

ผีเสื้อหนอน
เจาะล าต้น
ข้าวโพด 
(Asian corn 
borer) 
 

กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา 
ชัยนาถ ชลบุรี 
มหาสารคาม 
ประจวบคีรีขันธ์ 
ราชบุรี สระบุรี 
อุบลราชธานี 

ข้าวโพด เดือย กินใบ 
เจาะฝัก 
ล าต้น 

191 

2. Agathodes 
ostentalis (Geyer, 
1837)  
Tribe Spilomelini 
(Figure 1 b) 
 

หนอนม้วน
ใบทองหลาง 
(Erythrina 
moths) 

กรุงเทพฯ เชียงใหม่ 
เชียงราย ชุมพร 
จันทบุรี  กาญจนบุรี 
ลพบุรี นครราชสีมา 
ราชบุรี ร้อยเอ็ด 
สมุทรสงคราม สระบุรี 
สุราษฎร์ธานี 

ทองหลาง 
นมแมว 

ม้วนใบ 13 

3. Botyodes 
asialis Guenée, 
1854 
Tribe Spilomelini 
(Figure 1 c)  
 

ผีเสื้อม้วนใบ
(Crambid 
Snout 
Moth) 

กรุงเทพฯ เชียงใหม่ 
ชลบุรี นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช 
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก 
ราชบุรี สระแก้ว 
สระบุรี สุราษฎร์ธานี 
ตาก 

กรวย 
ผีเสื้อ 
 

ม้วนใบ 101 

4. Conogethes 
evaxalis (Walker, 
1859)  
Tribe Spilomelini 
(Figure 1 d) 
 

หนอนเจาะ
ผล  (Castor 
capsule 
borer) 

ชุมพร เชียงใหม่ 
กาญจนบุรี เพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก 
ประจวบคีรีขันธ์ 
สระแก้ว ตรัง 

มะสาร ผล 16 

5. Conogethes 
pluto (Butler, 
1887)  
Tribe Spilomelini 
(Figure 1 e) 
 

หนอนเจาะ
ผล (Castor 
capsule 
borer) 

กรงุเทพฯ ทับทิม ผล 4 

6. Conogethes 
punctiferalis 
(Guenée, 1854) 

หนอนเจาะ
ผล (Castor 
capsule 

กรุงเทพฯ จันทบุรี 
เชียงใหม่ เชียงราย 
ชลบุรี ก าแพงเพชร  

ทุเรียน 
ลิ้นจี่ ฝรั่ง 
ทับทิม 

ผล ขั้วผล 
ดอก ยอด 

143 
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Tribe Spilomelini 
(Figure 1 f) 
 

borer) นครนายก นครพนม  
นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช 
ปัตตานี เพชรบูรณ์ 
เพชรบุรี ระยอง 
ร้อยเอ็ด สระแก้ว 
สระบุรี สุราษฎร์ธานี 
สุพรรณบุรี 

ดอกเงาะ  
ละหุ่ง  
มะหวด 
ข้าวฟ่าง 

7. Cydalima 
laticostalis 
Gueéne  
Tribe Spilomelini 
(Figure 1 g) 
 

หนอนกิน
ดอกมะลิ 
(Jasmine 
caterpillar) 

กรุงเทพฯ จันทบุรี 
เชียงใหม่ กาญจนบุรี 
นครนายก 
นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช แพร่ 
สระบุรี สงขลา 
อุทัยธานี 

มะลิ 
โมกมัน 

ใบ ดอก 28 

8. Diaphania 
indica (Saunders, 
1851)  
Tribe Spilomelini 
(Figure 1 h) 
 

ผีเสื้อหนอน
ฟัก 
(pumpkin 
caterpillar) 

กรุงเทพฯ นนทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ 
ชลบุรี  จันทบุร ี

แตงโม  
แคนตาลูป  
มะระ 
แคนตาลูป  
ต าลึง 
แตงกวา 
แตงไทย 
น้ าเต้า  
บวบ 
แฟง 
มะเขือเทศ 

หนอนกัด
กินใบ 
ดอก ผล 

43 

9 Glyphodes 
bivitralis Guenée 
Tribe Spilomelini 
(Figure 2 a) 
 

 กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา 
จันทบุรี กาญจนบุรี 
ลพบุรี นครนายก 
นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช   
นราธิวาส เพชรบูรณ์ 
เพชรบุรี แพร่ ระยอง 
สระแก้ว สระบุรี  

มะขามเทศ 
ไทร 

หนอนกัด
กินใบ 

37 

10. Glyphodes 
caesalis Walker 
Tribe Spilomelini 
(Figure 2 b) 

 กรุงเทพฯ -  99 
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11. Glyphodes 
conclusalis 
Walker 
Tribe Spilomelini 
(Figure 2 c) 

 กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา 
จันทบุรี ชลบุรี ระยอง 
สระบุรี สุราษฎร์ธานี 
ตรัง 

เครือไส้ตัน หนอนกัด
กินใบ 

25 

12. Glyphodes 
ernalis Swinhoe 
Tribe Spilomelini 
(Figure 2 d) 

- กรุงเทพฯ ล าปาง น่าน 
นนทบุรี 

-  5 

13. Glyphodes 
pulverulantis 
Hampson, 1896 
Tribe Spilomelini 
(Figure 2 e) 

- เชียงใหม่ เลย 
นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช 
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก 
ร้อยเอ็ด 

มะเขือ หม่อน ใบ 46 

14. 
Herpetogramma 
bipunctalis 
Guenee Tribe 
Tribe Spilomelini 
(Figure 2 f) 

- กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา 
เชียงใหม่ ชุมพร 
กาญจนบุรี แพร่ 
สระบุรี 

มะเขือ มะอึก 
ยอ งวงช้าง 
บานไม่รู้โรย 

ใบ  30 

15. Leucinodes 
orbonalis 
Guenée, 1854 
Tribe Spilomelini 
(Figure 2 g) 
 

หนอนเจาะ
ผลมะเขือ 
(eggplant 
fruit borer) 
 

พระนครศรีอยุธยา 
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ 
กาญจนบุรี นครปฐม 
แพร่ ราชบุรี 

มะเขือ ยอด ใบ 
ผล 

102 

16. Maruca 
vitrata (Fabricius, 
1787)  
Tribe Spilomelini 
(Figure 2 h) 

หนอนเจาะ
ฝักถั่ว 
(maruca 
bean pod 
borer) 

กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา 
จันทบุรี เชียงใหม่ 
ชลบุรี กาญจนบุรี 
ขอนแก่น นครนายก 
นครสวรรค์ พิษณุโลก 
สระบุรี สระบุรี 
อุทัยธานี 

ถั่วเขียว 
ถั่วฝักยาว 
ถั่วพู ถั่วแดง 
ถั่วมะแฮะ แค 
โสกน้ า โสน 
มัสตาด 
ทองกวาว ถั่ว
แขก  ถั่วแปบ 

ดอก ใบ 
ฝัก 

120 

17. Meroctena 
tullalis Walker 
Tribe Spilomelini 
(Figure 3 a) 

- ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ 
เลย นครนายก 
นครราชสีมา นนทบุรี 
สระบุรี 

พิกุล ใบ 22 
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18. Nausinoe 
geometralis 
Guenée 
Tribe Spilomelini 
(Figure 3 b) 

- กรุงเทพฯ เชียงใหม่ 
สระบุรี 

พุด มะลิ ใบ 130 

19. Nevrina 
procopia (Stoll, 
1781) 
Tribe Spilomelini 
(Figure 3 c) 

- ชัยภูมิ เชียงใหม่ ชลบุรี 
กาญจนบุรี เลย 
นครนายก 

- 
 

- 14 

20. Omiodes 
diemenalis 
(Guenée, 1854) 
Tribe Spilomelini 
(Figure 3 d) 

หนอนม้วน
ใบถั่ว 
(soybean 
leaf folder)
  

กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา 
ชัยนาถ  จันทบุรี 
เชียงใหม่ ชลบุรี 
กาฬสินธุ์ สระบุรี 

ถั่วฝักยาว ถั่ว
เหลือง วัชพืช 

ใบ 104 

21. Omiodes 
indicatus 
(Fabricius, 1775) 
Tribe Spilomelini 
(Figure 3 e) 

- กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา 
ชัยนาถ ชัยภูมิ 
เชียงใหม่ นครราชสีมา 
แพร่ ราชบุรี ร้อยเอ็ด 
สระบุรี 

ถั่วแปบ 
ถั่วฝักยาว   
ถั่วเขียว     
ถั่วเหลือง 

กินใบ 
ม้วนใบ 

199 

22. Omphisa 
anastomosalis 
Guenée 
Tribe Spilomelini 
(Figure 3 f) 

- กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา 
จันทบุรี เชียงใหม่ 
มหาสารคาม นครปฐม 
ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา 
แพร่ ร้อยเอ็ด 

คูน มันเทศ เจาะฝัก 
เถา หัว 

49 

23. Palpita 
annulata 
Fabricius  
Tribe Spilomelini 
(Figure 3 g) 

- กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา 
เชียงใหม่ เลย 
นครราชสีมา 
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก 
ปราจีนบุรี  

- - 66 

24. Parotis 
incurvata Warren 
Tribe Spilomelini 
(Figure 3 h) 

- นครราชสีมา 
เพชรบูรณ์ 

- - 13 

25. Parotis 
punctiferalis 

- จันทบุรี นครราชสีมา 
นครนายก ระนอง ตรัง 

- - 18 
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Lederer 
Tribe Spilomelini 
(Figure 4 a) 
26. Prooedema 
inscisala (Walker, 
1866) 
Tribe Spilomelini 
(Figure 4 b) 

- ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ 
จันทบุรี ชลบุรี  
กาญจนบุรี สระบุรี 
ตรัง ยะลา 

- - 19 

27. Pygospila 
tyres (Cramer, 
1780) 
Tribe Spilomelini 
(Figure 4 c) 

- เชียงใหม่ ชลบุรี
กาญจนบุรี เลย 
นครศรีธรรมราช 
นนทบุรี เพชรบูรณ์ 
เพชรบุรี พิษณุโลก 
ร้อยเอ็ด สระบุรี 

- - 38 

28. Syllepte 
iophanes Meyrick 
Tribe Spilomelini 
(Figure 4 d) 

- นครราชสีมา 
พิษณุโลก ร้อยเอ็ด 

- - 10 

  
9.  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาครั้งนี้ใช้ตัวอย่างผีเสื้อกลางคืนวงศ์ย่อย Pyraustinae จ านวน 1,579 ตัวอย่าง จ าแนกได้ 2 
ไทร์บ  คือ ไทร์บ Pyraustini  พบเพียง 1 สกุล 1 ชนิด และไทร์บ Spilomelini พบ 19 สกุล จ านวน 27 ชนิด จัดแบ่ง
ตามความส าคัญต่อพืชอาหารได้ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ 
 กลุ่มที่ เป็นศัตรูของพืชส าคัญทางเศรษฐกิจ พบ 11 สกุล จ านวน 13 ชนิด ได้แก่  Ostrinia furnacalis 
(Guenée, 1 8 5 4 , Conogethes pluto (Butler), Conogethes punctiferalis (Guenée, 1854), Cydalima 
laticostalis Gueéne, Diaphania indica (Saunders, 1851), Glyphodes pulverulantis Hampson, 1896, 
Herpetogramma bipunctalis Guenee, Leucinodes orbonalis Guenée, 1854, Maruca vitrata (Fabricius, 
1787), Nausinoe geometralis Guenée, Omiodes diemenalis (Guenée, 1854), Omiodes indicatus 
(Fabricius, 1775), Omphisa anastomosalis Guenée 
 กลุ่มที่เป็นศัตรูของพืชไม่ส าคัญทางเศรษฐกิจ พบ 5 สกุล จ านวน 6 ชนิด ได้แก่ Agathodes ostentalis 
(Geyer, 1 8 3 7 ) , Botyodes asialis Guenée, 1854, Conogethes evaxalis Walker, Glyphodes bivitralis 
Guenée, Glyphodes conclusalis Walker, Meroctena tullalis Walker  
 กลุ่มที่ไม่ทราบพืชอาหารเนื่องจากเก็บตัวอย่างในระยะตัวเต็มวัยจากกับดักแสงไฟ พบ 8 สกุล จ านวน 9 ชนิด 
ได้ แก่  Glyphodes caesalis Walker, Glyphodes ernalis Swinhoe, Nevrina procopia (Stoll, 1781), Parotis 
incurvata Warren,  Palpita annulata Fabricius,  Pygospila tyres (Cramer, 1780),  Parotis punctiferalis 
Lederer,  Prooedema inscisala (Walker, 1866),  Syllepte iophanes Meyrick ซึ่ ง ผี เสื้ อ ใน ก ลุ่ ม นี้ ห า ก
ท าการศึกษาให้ทราบถึงพืชอาหาร บางชนิดอาจจัดเป็นแมลงศัตรูพืชส าคัญทางเศรษฐกิจได้ 
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10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.)  ตัวอย่างและข้อมูลผีเสื้อกลางคืนวงศ์ย่อย Pyraustinae ทั้งหมดท่ีได้ศึกษาแล้วน าจัดเก็บไว้ใน

พิพิธภัณฑ์แมลง ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เพ่ือเป็นแหล่งสืบค้น  อ้างอิง  ส าหรับ
นักวิชาการ  นักวิจัย  นิสิต นักศึกษา  เกษตรกร ฯลฯ 

 2.)  จัดท าเอกสารรายงานผลการวิจัย เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
3.)  น าผลงานที่วิจัยได้รวมกับผลงานด้านอนุกรมวิธานแมลงอ่ืนๆ  เพ่ือจัดท าเอกสารด้าน

อนุกรมวิธานแมลง  เพ่ือใช้ในการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่นักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ตลอดชนเกษตรกรและนิสิต  นักศึกษา 

 
11.  ค าขอบคุณ  

 ขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลงทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการส ารวจ
เก็บตัวอย่างแมลง และเตรียมตัวอย่างส าหรับจ าแนกชนิด จนงานคร้ังนีส้ าเร็จลงดว้ยดี  

 
12.  เอกสารอ้างอิง 
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Figure 1 The Subfamily Pyraustinae 
   a. Ostrinia furnacalis (Guenée, 1854) b. Agathodes ostentalis (Geyer, 1837) 
   c. Botyodes asialis Guenée, 1854 d. Conogethes evaxalis Walker 
   e. Conogethes pluto (Butler) f. Conogethes punctiferalis (Guenée, 1854) 
   g. Cydalima laticostalis Gueéne h. Diaphania indica (Saunders, 1851) 
        

      a                b  

      c                d  

      e                f  

      g                h  
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Figure 2 The Subfamily Pyraustinae 
   a. Glyphodes bivitralis Guenée b. Glyphodes caesalis Walker 
   c. Glyphodes conclusalis Walker d. Glyphodes ernalis Swinhoe 
   e. Glyphodes pulverulantis Hampson, 1896 f. Herpetogramma bipunctalis (Fabrius) 
   g. Leucinodes orbonalis Guenée, 1854 h. Maruca vitrata (Fabricius, 1787) 

 

      a                b  

      c                d  

      e                f  

      g                h  
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Figure 3 The Subfamily Pyraustinae 
   a. Meroctena tullalis Walker b. Nausinoe geometralis Guenée 
   c. Nevrina procopia (Stoll, 1781) d. Omiodes diemenalis (Guenée, 1854) 
   e. Omiodes indicatus (Fabricius, 1775) f. Omphisa anastomosalis Guenée 
   g. Palpita annulata Fabricius  h. Parotis incurvata Warren 

      a                b  

      c                d  

      e                f  

      g                h  



15 
 

 

  

  
  
  

 
Figure 4 The Subfamily Pyraustinae 
   a. Parotis punctiferalis Lederer b. Prooedema inscisala (Walker, 1866) 
   c. Pygospila tyres (Cramer, 1780) d. Syllepte iophanes Meyrick 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      a                b  

      c                d  
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