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การศึกษาชนิดแมลงหายากใกลสูญพันธุ
Study on the Rare and Endangered Insect Species
ศิริณี พูนไชยศรี ชลิดา อุณหวุฒิ ลักขณา บํารุงศรี ยุวรินทร บุญทบ
สุนัดดา เชาวลิต สิทธิศิโรดม แกวสวัสดิ์
กลุมกีฏและสัตววิทยา

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

รายงานความกาวหนา
การศึกษาชนิดแมลงหายากใกลสูญพันธุ ระหวางเดือนตุลาคม 2551 ถึง เดือนกันยายน
2552 โดยการสํารวจแมลงหายากใกลสูญพันธุ จากบริเวณปาที่ยังคงความอุดมสมบูรณในประเทศ
ไทย นํากลับไปตรวจวิเคราะหชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน รวมทั้งศึกษาจากตัวอยางแมลงที่มีใน
พิพิธภัณฑ ที่กลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
กรมวิชาการเกษตร พบแมลงหายากใกลสูญพันธุ 3 อันดับ 12 ชนิดไดแก ไดแก ผีเสื้อหางติ่ง
ปารีส; Papilio paris paris ผีเสื้อโคคินัว; Amathuxidia amythaon Doubleday ผีเสื้อคางคาว;
Lyssa zampa Butler ผีเสื้อพราหมณ; Brahmaea wallichii wallichii Gray ผีเสื้อยักษเอ็ดเวิด;
Archaeoattacus edwardsii White ผีเสื้อสี่ตาปกลายตรง (ผีเสื้อจันทรา); Actias selene Hübner
ผีเสื้อตาเคียวปกลายหยัก; Actias maenas Doubleday และผีเสื้อจรวด Eudocima aurantia
(Moore) อันดับ Coleopera 3 ชนิด ไดแกหิ่งหอย; Lamprigera sp. หิ่งหอยยักษเทียม;
Duliticola sp. และดวงดินปกแผน; Mormolyce phyllodes Hagenbach และอันดับ
Hymenoptera พบ 1 ชนิด ไดแก แมลงภู Xylocopa basalis Smith การศึกษาครั้งนี้ไดนําหิ่งหอย
ยักษเทียมมาเลี้ยงเพื่อศึกษาชีวประวัติ แตไมประสบผลสําเร็จ และการศึกษาเรื่องนี้ยังไมสิ้นสุด
ตองดําเนินการตอในป 2553
คํานํา
แมลงหายากใกล สูญ พั น ธุใ นความหมายของพิ พิธ ภั ณฑ แมลง สํา นั ก วิ จัย พัฒ นาการ
อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร หมายถึง แมลงที่ไดสืบคนจากตัวอยางที่เก็บไวในพิพิธภัณฑ โดย
พิจารณาจากระยะเวลาที่จับไดครั้งลาสุดมานานกวา 30 - 40 ป ซึ่งตลอดระยะเวลาดังกลาวสํารวจ
ไมพบแมลงชนิดนั้นหรือพบแตมีจํานวนนอยมาก รวมทั้งแมลงที่มีอยูในบัญชีรายชื่อในอนุสัญญา
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
รหัสการทดลอง 09-02-49-01-02-01-41-52
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Flora) หรือ อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคา ซึ่งพืชและสัตวปาที่กําลังสูญพันธุ ในบัญชี
หมายเลข 2 (องุน, 2540)
แมลงเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ที่มีบรรพบุรุษรวมกันมากับสัตวขาปลองกลุมอื่น ๆ เชน
กุง ปู แมงปอง และเปนสัตวที่มีวิวัฒนาการมายาวนานกวา 400 ลานป มีความหลากหลายทั้งใน
ดานรูปรางลักษณะและจํานวนชนิด นักกีฏวิทยาประมาณวาในโลกนี้มีแมลงมากกวา 30 ลานชนิด
หรือกลาวไดวารอยละ 75 ของสัตวทั้งหมดที่พบในโลก คือ แมลง การที่แมลงประสบความสําเร็จใน
การดํารงชีพมากกวาสัตวชนิดอื่นเปนเพราะแมลงเปนสัตวที่มีขนาดเล็ก ทําใหมีความตองการที่อยู
อาศัยตลอดจนปริมาณอาหารเพื่อการดํารงชีพไมมากนัก นอกจากนี้แมลงยังเปนสัตวที่มีโครงสราง
กระดู กอยู ภายนอกลําตัว จึ ง สามารถปกปองอัน ตรายจากสิ่งแวดลอมภายนอกได เ ปนอยา งดี
ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางดีเยี่ยม รวมทั้งเปนสัตวที่มี
วงจรชีวิตสั้น ขยายพันธุไดในปริมาณครั้งละมาก ๆ ทําใหแมลงสามารถเพิ่มจํานวนประชากรและ
แพรกระจายไดอยางรวดเร็ว ดวยความสามารถที่เหนือกวาสัตวอื่นดังกลาวจึงทําใหเราพบเห็น
แมลงไดตลอดเวลา ทุกสถานที่ ทั้งบนบก ในดิน ในน้ํา ตามตนไม บริเวณที่อยูอาศัย บางชนิดอาศัย
อยูบนรางกายของมนุษยและสัตว แมลงหลายชนิดสรางสีสันใหกับโลกเรา ทําใหโลกสดใสนาอยู
บางชนิดเปนอาหารของสัตวอื่น บางชนิดชวยเพิ่มผลผลิตใหกับพืช แตมีอีกหลายชนิดกอใหเกิด
ปญหาแกมนุษยและสัตวในดานสุขภาพตลอดจนทําใหปริมาณและคุณภาพของผลผลิตลดลง จาก
ความหลากหลายทั้ ง ชนิ ด และคุ ณ ค า ของแมลงดั ง กล า ว จึ ง ทํ า ให แ มลงเป น สั ต ว ช นิ ดหนึ่ ง ที่ มี
ความสําคัญในวงจรหวงโซอาหารของระบบนิเวศ
แต ใ นสถานการณ ป จ จุ บั น ระบบนิ เ วศของโลกได เ ปลี่ ย นแปลงไปอย า งรวดเร็ ว และ
ตลอดเวลา ทั้งสาเหตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากการกระทําของมนุษย เกิดความแปรปรวน
และเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change) และความผันผวนของวงจรชีวิตใน
สิ่ ง แวดล อ มทั่ ว ทุ ก มุ ม โลก ป ญ หาเหล า นี้ นั บ เป น เรื่ อ งที่ น า ห ว งใยอย า งยิ่ ง สํ า หรั บ ประเทศไทย
โดยเฉพาะพื้นที่ปาสีเขียวที่เคยอุดมสมบูรณ เปนแหลงหลอเลี้ยงชีวิตของสรรพสิ่งตางๆมาชานาน
ไดลดนอยถอยลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอจํานวนสิ่งมีชีวิตทั้งพืชพันธุและสัตวนานาชนิดที่
พึ่งพิงอยูในสิ่งแวดลอม รวมทั้ง “ แมลง ” สัตวที่มีปริมาณมากที่สุดในโลก ตางก็ไดรับผลกระทบ
จากภาวะวิกฤตนี้เชนกัน อีกทั้งแมลงยังถูกคุกคามจากการลา-การคา โดยเฉพาะแมลงที่มีรูปราง
แปลกตา สวยงาม เป น ที่ พึ ง ประสงค แ ละแสวงหาเพื่ อ สะสมไว เ ป น สมบั ติ ส ว นตั ว หรื อ ซื้ อ ขาย
แลกเปลี่ยน จึงมีการลาและจับกันมาก เกิดธุรกิจการคาแมลงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลใหแมลง
สวยงามที่เคยพบเห็นไดงาย ๆ เปลี่ยนสถานภาพเปนแมลงหายากถึงหายากมาก และบางชนิดมี
จํานวนนอยอยูแลวในธรรมชาติ อาจสูญสิ้นเผาพันธุ ดังนั้นจึงตองศึกษาถึงชนิดของแมลงหายาก
ใกลสูญพันธุ ทั้งนี้เพื่อจะไดนําขอมูลไปใชในการประเมินสถานภาพของแมลงที่ไดศึกษา รวมทั้งหา
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แนวทางเพื่อการอนุรักษแมลงหายากใกลสูญพันธุใหสามารถดํารงอยูในธรรมชาติไดอยางยั่งยืน
ตลอดไป

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
ตัวอยางแมลงที่สวยงามและหายาก อุปกรณจับและจัดรูปรางแมลง อุปกรณในการตรวจ
วิเคราะหชนิดแมลง ไดแก สวิง ขวดฆา สารฆาแมลงเอททิลอะซีเตท การบูร ปากคีบ ซองกระดาษ
สามเหลี่ยม กับดักแสงไฟ ถังแชตัวอยางแมลง ไมจัดรูปรางตัวอยางแมลง เข็มไรสนิม ตูอบตัวอยาง
แมลง หีบไม/ตูเก็บตัวอยางแมลง โหลชื้น กลองถายภาพ กลองจุลทรรศน stereo microscope
และ compound microscope
วิธีการ
รวบรวมตัวอยางแมลงทุกชนิดจากปาที่มีความอุดมสมบูรณ โดยวิธีการตางๆ เชน ใชสวิง
โฉบ ใชมือจับ ใชพูกันเขี่ยจากตนพืชที่พบแมลงหรือถายภาพแมลงที่พบ นําตัวอยางหนอนหรือตัว
ออนแมลงไปเลี้ยง เมื่อเจริญเปนตัวเต็มวัย แบงแมลงสวนหนึ่งปลอยคืนสูธรรมชาติ อีกสวนหนึ่ง
นําไปจัดรูปรางและอบใหแหงตามวิธีการของ Poonchaisri (2004) และตรวจวิเคราะหชนิดตาม
หลักการของอนุกรมวิธานของแมลงแตละชนิด โดยใชเอกสารของ จารุจินตและเกรียงไกร (2544),
องุน (2540), องุน และ สุระ (2543), Barlow (1982), Hampson (1892), Holloway (1987),
Pinratana and Eliot (1992), Pinratana and Lampe (1990) และ Wong (1996) ประกอบในการ
ตรวจวิเคราะหชนิด บันทึกรายละเอียดของแมลงบนแผนปายบันทึกกํากับตัวอยางแมลงแตละตัว
ไดแก ชื่อวิทยาศาสตร วัน เดือน ป สถานที่และชื่อผูเก็บตัวอยาง พรอมทั้งบันทึกรายละเอียด
ขอมูลสําคัญของแมลงและชนิดพืชที่พบตัวอยาง ถายภาพแมลงที่ไดศึกษา นําขอมูลและตัวอยาง
แมลงที่บันทึกไดเปรียบเทียบกับขอมูลและตัวอยางในพิพิธภัณฑโดยดูจํานวนที่มีในพิพิธภัณฑ ปที่
จับไดครั้งสุดทาย (Table 1) ศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารตางๆ ถึงสถานภาพความมากนอย
ของแมลงเหลานั้น เชน พบทั่วไปหรือหายาก รวมทั้งขอมูลจากผูคาแมลงทั้งในและตางประเทศ
หลังจากศึกษาขอมูลเรียบรอยแลว นําจัดเก็บรักษาในพิพิธภัณฑแมลง โดยนําตัวอยางแมลงจัดใส
กลอง เก็บเรี ยงในลิ้นชักและเรียงตามลํ าดับอักษรภาษาอังกฤษ ใสการบูรทุก 1-2 เดือน เพื่อ
ปองกันแมลงขนาดเล็กที่สามารถเขาทําลายตัวอยางแมลงทั้งในหีบไมและลิ้นชักของแตละตู ในปนี้
ไดนําหิ่งหอยยักษเทียมมาเลี้ยงเพื่อศึกษาหาชีวประวัติ
เวลาและสถานที่
เดือนตุลาคม 2551 ถึง เดือนกันยายน 2552
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1. ปาที่คงความอุดมสมบูรณในประเทศไทย
2. หองปฏิบัติงานกลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจยั พัฒนาการ
อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิจารณผลการทดลอง
พบแมลงหายากใกลสูญพันธุ 12 ชนิด ดังตอไปนี้ (Figure 1-12)
1. อันดับ Lepidoptera พบแมลงในอันดับนี้ 6 ชนิด (species) จํานวน 15 ตัวอยาง ซึ่งเปน
1.1) ผีเสื้อกลางวัน (Butterfly) 2 วงศ (Family) 2 ชนิด ไดแก
วงศ Papilionidae
ผีเสื้อหางติ่งปารีส: Paris Peacock; Papilio paris paris Linnaeus (Figure 1)
สถานที่พบ : อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี จํานวนที่สํารวจพบ 1 ตัวอยาง
วงศ Nymphalidae
ผีเสื้อโคคินัว: Koh-i-noor Butterfly; Amathuxidia amythaon Doubleday (Figure 2)
สถานที่พบ: อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง จํานวนที่สํารวจพบ 1 ตัวอยาง
1.2) ผีเสื้อกลางคืน (Moth) 4 วงศ จํานวน 2 ชนิด ไดแก
วงศ Saturniidae
ผีเสื้อตาเคียวปกลายหยัก: Luna Moth; Actias maenas Doubleday (Figure 3)
สถานที่พบ : อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวนที่สํารวจพบ 3 ตัวอยาง
ผีเสื้อสี่ตาปกลายตรง (ผีเสื้อจันทรา): Luna Moth; Actias selene Hübner (Figure 4)
สถานที่พบ: อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวนที่สํารวจพบ 2 ตัวอยาง
ผีเสื้อยักษเอ็ดเวิด: Edward Giant Moth; Archaeoattacus edwardsii White (Figure 5)
สถานที่พบ: อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวนที่สํารวจพบ 1 ตัวอยาง
วงศ Uraniidae
ผีเสื้อคางคาว Lyssa zampa Butler (Hampson, 1892) (Figure 6)
สถานที่พบ : อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ จํานวนที่สํารวจพบ 5 ตัวอยาง
วงศ Brahmaeidae
ผีเสื้อพราหมณ: Brahma Moth; Brahmaea wallichii wallichii Gray (Figure 7)
สถานที่พบ: อําเภอเมือง จังหวัดระนอง จํานวนที่สํารวจพบ 1 ตัวอยาง
วงศ Noctuidae
ผีเสื้อจรวด Eudocima aurantia (Moore) (Figure 8)
สถานที่พบ: อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวนที่สํารวจพบ 1 ตัวอยาง
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2. อันดับ Coleoptera พบแมลงในกลุมดวง 3 ชนิด จํานวน 9 ตัวอยาง ซึ่งเปน
วงศ Carabidae
ดวงดินปกแผน: Violin Beetle; Mormolyce phyllodes Hagenbach (Figure 9)
สถานที่พบ: อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง จํานวนที่สํารวจพบ 2 ตัวอยาง
วงศ Lycidae
หิ่งหอยยักษเทียม Duliticola sp. (Figure 10)
สถานที่พบ : อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง จํานวนที่สํารวจพบ 5 ตัวอยาง
วงศ Lampylidae
หิ่งหอย Lamprigera sp. (Figure 11)
สถานที่พบ : อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง จํานวนที่สํารวจพบ 2 ตัวอยาง
3. อันดับ Hymenoptera พบแมลงในกลุมแมลงภู 1 ชนิด จํานวน 5 ตัวอยาง ซึ่งเปน
วงศ Apidae
แมลงภู Xylocopa basalis Smith (Figure 12)
สถานที่พบ : อําเภอเมือง จังหวัดศรีษะเกษ จํานวนที่สํารวจพบ 5 ตัวอยาง
จากการเลี้ยงหิ่งหอยยักษเทียมเพื่อศึกษาชีวประวัติพบวา หิ่งหอยยักษเทียมมีการลอก
คราบเจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัยและมีบางตัวสามารถออกไขได แตไขไมฝกเปนหนอน หลังจากออก
ไขไมนานนักตัวเต็มวัยก็ตาย จึงยังไมประสบผลสําเร็จในการเลี้ยง มีขอสังเกตวาขอมูลทางวิชาการ
ที่สืบคน หิ่งหอยยักษเทียมเพศผูเทานั้นที่มีปก สวนเพศเมียนอกจากจะไมมีปกแลวตัวเต็มวัยยังมี
รูปรางคลายหนอนตลอดชีวิต และมีการสืบพันธุโดยอาศัยเพศ แตในการศึกษาครั้งนี้ไมพบเพศผู
แตเพศเมียสามารถออกไขได และจากการติดตอกับผูที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแมลงชนิดนี้ซึ่งทั่วโลกมี
เพียงไมกี่คน มีความเห็นวาแมลงชนิดนี้นอกจากเปนแมลงที่พบใหม (New record) ของประเทศ
ไทยแลว ยังนาจะเปนแมลงชนิดใหม (New species) ของโลก จึงเปนเรื่องที่นาสนใจและศึกษา
คนควาตอไปอยางยิ่ง
รายละเอียดแมลงหายากใกลสูญพันธุแ ตละชนิด
Papilio paris paris Linnaeus (Figure 1)
Lepidoptera
Papilionidae
ผีเสื้อหางติ่งปารีส: Paris Peacock

อันดับ
วงศ
ชื่อสามัญ
ลักษณะสําคัญ
ขนาดลําตัววัดจากขอบปกดานหนึ่งถึงขอบปกอีกดานหนึ่งกวาง 9.0-12.0 เซนติเมตร เพศ
ผูและเพศเมียมีลักษณะคลายกัน ปกคูหนา พื้นปกสีดําแทรกดวยเกล็ดสีเขียวมรกตแวววาว ปกคู
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หลัง กลางปกมีแถบสีเขียวอมฟาขนาดใหญ บริเวณมุมปกดานในมีจุดสีดําลอมรอบดวยสีแดง
คลายตา ขอบปกดานนอกมีติ่งยื่นยาวคลายหาง ปกลาง พื้นปกสีดําเชนเดียวกับปกบน กลางปกคู
หนามีแถบสีขาว ขอบปกคูหลังมีแตมสีชมพูรูปจันทรเสี้ยวที่มุมปลายปก
สถานที่พบ: จังหวัดสระบุรี
เขตการแพรกระจายในประเทศไทย: จังหวัดนครนายก กาญจนบุรี เพชรบุรี ชุมพร เชียงใหม
ประจวบคีรีขันธ จันทบุรี นครราชสีมา
Amathuxidia amythaon Doubleday (Figure 2)
Lepidoptera
Nymphalidae
ผีเสื้อโคคินัว: Koh-i-noor

อันดับ
วงศ
ชื่อสามัญ
ลักษณะสําคัญ
ขนาดลําตัววัดจากขอบปกดานหนึ่งถึงขอบปกอีกดานหนึ่งกวาง 10.0-12.0 เซนติเมตร ทั้ง
เพศผูและเพศเมียพื้นปกสีน้ําตาลเขม เพศผูมีแถบสีฟาพาดขวางกลางปกคูหนา บริเวณมุมปลาย
ปกหลังของปกคูหลังมีสีฟา เพศเมียมีแถบขนาดใหญสีขาวครีมพาดกลางปกคูหนา และมีแถบสี
ขาวจางๆ ตามชองเสนปกจากบริเวณขอบปกดานขางมาถึงกลางปก ปกหลัง พื้นปกสีน้ําตาลออน
มีเสนสีน้ําตาลจางๆ พาดขวางปก มีจุดวงกลมขนาดใหญบริเวณกลางปกเยื้องไปทางขอบปกดาน
นอกหนึ่งจุด และมุมปลายปกหลังอีกหนึ่งจุด
สถานที่พบ: จังหวัดตรัง
เขตการแพรกระจายในประเทศไทย: จังหวัดเชียงใหม เพชรบุรี ระนอง ตรัง นครศรีธรรมราช
ยะลา จันทบุรี
เขตการแพรกระจายในประเทศไทย: จังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม นครศรี ธรรมราช
อุทัยธานี นครราชสีมา
Actias selene Hübner (Figure 3)
อันดับ
Lepidoptera
วงศ
Saturniidae
ชื่อสามัญ
ผีเสื้อสี่ตาปกลายตรง (ผีเสื้อจันทรา): Luna Moth, Indian Moon Moth
ลักษณะสําคัญ
เพศผู ขนาดลําตัวจากขอบปกดานหนึ่งถึงขอบปกอีกดานหนึ่งกวาง 12.0-14.0 เซนติเมตร
ลําตัวมีขนสีเหลืองออนปกคลุม หนวดแบบขนนก ปกสีเขียวออน มีจุดรูปพระจันทรเสี้ยวสีน้ําตาล
ดําทั้งปกหนาและปกหลัง รวม 4 จุด ปกคูหนามีเสนสีน้ําตาลเทาจางๆ ขวางปก ปกคูหลังมีหาง
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ยาวโคงลักษณะคลายรูปดาบสีชมพู เพศเมีย ขนาด 14.0-16.0 เซนติเมตร ลักษณะทั่วไปเหมือน
เพศผู แตมีหางคอนขางใหญ บิดเปนเกลียวและมีสีเดียวกับสีปก
สถานที่พบ: จังหวัดตาก
เขตการแพรกระจายในประเทศไทย: จังหวัดตาก จันทบุรี เชียงใหม อุตรดิตถ เพชรบูรณ
อันดับ
วงศ
ชื่อสามัญ
ลักษณะสําคัญ

Actias maenas Doubleday (Figure 4)
Lepidoptera
Saturniidae
ผีเสื้อตาเคียวปกลายหยัก: Luna Moth, Maenas Silk Moth

เพศผู ขนาดลําตัววัดจากขอบปกดานหนึ่งถึงขอบปกอีกดานหนึ่งกวาง 12.0-13.0
เซนติเมตร ลําตัวมีขนสีเหลืองออนปกคลุม หนวดแบบขนนก พื้นปกมีสีเหลืองอมน้ําตาล กลาง
ปกคูหนามีแถบหยักสีน้ําตาล บริเวณติดกับขอบปกดานบนมีจุดตารูปเคียวสีน้ําตาลเขมลอมดวย
สีน้ําตาลออน ปกคูหลังเรียวยาวคลายหางสีน้ําตาลเขม สวนปลายหางสีเหลืองอมน้ําตาล เพศเมีย
มี ข นาดใหญ ก ว า เพศผู ม าก พื้ น ป ก ทั้ ง คู ห น า และคู ห ลั ง สี เ หลื อ งไม มี ล วดลาย ยกเว น บริ เ วณ
สวนกลางขอบปกดานบนของปกคูหนามีลักษณะเปนจุดตารูปเคียวเชนเดียวกับเพศผู
สถานที่พบ: จังหวัดตาก
เขตการแพรกระจายในประเทศไทย:
นครนายก กาญจนบุรี ระยอง จันทบุรี

จังหวัดเชียงราย เชียงใหม แพร นาน สระบุรี

Archaeoattacus edwardsii White (Figure 5)
Lepidoptera
Saturniidae
ผีเสื้อยักษเอ็ดเวิด: Edwards Giant Moth

อันดับ
วงศ
ชื่อสามัญ
ลักษณะสําคัญ
ขนาดลําตัววัดจากขอบปกดานหนึ่งถึงขอบปกอีกดานหนึ่งกวาง 20.0-25.0 เซนติเมตร
ผีเสื้อยักษเอ็ดเวิดมีลวดลายปลายปกคูหนาลักษณะคลายหัวงูและมีจุดแตมสีน้ําตาลเขมคลายตา
2 ตา เพศเมียมีขนาดใหญกวาเพศผู พื้นปกทั้งปกคูหนาและคูหลังสีน้ําตาลเขม มีแถบสีขาวกลาง
ลําตัวและปกเชื่อมตอเปนเสนเดียวกันทั้งสองขาง บริเวณกลางปกมีจุดเปนรูปสามเหลี่ยมปลาย
แหลมสีขาวใสไมมีเกล็ดปกคลุม ปกละหนึ่งจุด
สถานที่พบ: จังหวัดตาก
เขตการแพรกระจายในประเทศไทย: จังหวัดกาญจนบุรี ตาก เชียงใหม

1649
Lyssa zampa Butler (Figure 6)
อันดับ
วงศ
ชื่อสามัญ

Lepidoptera
Uraniidae
ผีเสื้อคางคาว: Giant Uranid Moth, Long-tailed Moth

ลักษณะสําคัญ
ขนาดลําตัววัดจากขอบปกดานหนึ่งถึงขอบปกอีกดานหนึ่งกวาง 11.0-14.0 เซนติเมตร
ลําตัวมีขนสีน้ําตาลเทาปกคลุม ปกคอนขางบอบบาง ลวดลายปกเพศผูและเพศเมียคลายกันแต
เพศผูสีเขมกวา ปกคูหนาและคูหลังมีแถบสีขาวพาดขวางปก ปกคูหลังขอบปกดานนอกมีติ่งคลาย
หางสองติ่ง ปลายติ่งที่ยาวมีสีขาว
สถานที่พบ: จังหวัดเชียงใหม
Brahmaea wallichii wallichii Gray (Figure 7)
Lepidoptera
Brahmaeidae
ผีเสื้อพราหมณ: Brahma Moth

อันดับ
วงศ
ชื่อสามัญ
ลักษณะสําคัญ
ขนาดลําตัววัดจากขอบปกดานหนึ่งถึงขอบปกอีกดานหนึ่งกวาง 12.0-14.0 เซนติเมตร
ลําตัวมีขนสีน้ําตาลสลับสีดําปกคลุม พื้นปกสีน้ําตาลออนมีลวดลายสีดํากระจายทั่วปก กลางปก
คูหนามีจุดกลมสีน้ําตาลขนาดใหญคลายตาขางละหนึ่งจุด มุมปลายปกมีแถบสีดํา ปกคูหลัง โคน
ปกสีน้ําตาลเขม กลางปกมีลวดลายสีดํากระจายทั่วปก ขอบปกสีน้ําตาลออน
สถานที่พบ: จังหวัดระนอง
เขตการแพรกระจายในประเทศไทย: จังหวัดชัยภูมิ พิษณุโลก เชียงใหม นครราชสีมา ตรัง
ลําปาง เลย นครนายก อุทัยธานี
Eudocima aurantia (Moore) (Figure 8)
Lepidoptera
Noctuidae
ผีเสื้อมวนหวานปกลายใบไมแหง : Fruit moth

อันดับ
วงศ
ชื่อสามัญ
ลักษณะสําคัญ
ขนาดลําตัววัดจากขอบปกดานหนึ่งถึงขอบปกอีกดานหนึ่งกวาง 13.0 เซนติเมตร ผีเสื้อ
จรวดใบไมมีลวดลายปลายปกคูหนาลักษณะคลายใบไมแหง พื้นปกทั้งปกคูหนาและคูหลังสี
เหลืองออน บริเวณกลางปกคูหลังมีแตมเปนรูปพระจันทรเสี้ยวสีดํา ปกละคู
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สถานที่พบ: จังหวัดกาญจนบุรี
เขตการแพรกระจายในประเทศไทย: จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร
Mormolyce phyllodes Hagenbach (Figure 9)
แมลงอันดับ Coleoptera
วงศ
Carabidae
ชื่อสามัญ
ดวงดินปกแผน, ดวงไวโอลิน: Violin Beetle
ลักษณะสําคัญ
ลํา ตัว ยาว 12.0-15.0 เซนติ เ มตร เปน ด ว งที่มี รู ปรา งสวยงาม แปลกตา มองดูคล า ย
ไวโอลิน ซึ่งเปนที่มาของชื่อดวงไวโอลิน สีน้ําตาลเขมดํา หนวดยาวสีดํา ตาโปนสีน้ําตาลหรือ
น้ําตาลเขมดํา อกปลองแรกมีลักษณะเรียวยาว ขอบดานขางมีรอยหยักไมเปนระเบียบ ปกขรุขระ
ขอบเรียบ ขายาวสีดํา ขางลําตัวมีแผนปกแบนแผกวางออก รูปรางคลายไต
สถานที่พบ: จังหวัดตรัง
เขตการแพรกระจายในประเทศไทย: จังหวัดตรัง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร
Lamprigera sp. (Figure 10)
อันดับ
Coleoptera
วงศ
Lampyridae
ชื่อสามัญ
หิ่งหอยยักษ, หิ่งหอยชาง: Giant Firefly
ลักษณะสําคัญ
เปนดวงที่มีลําตัวยาว 6.0-7.0 เซนติเมตร กวาง 2.5 เซนติเมตร ลักษณะพิเศษคือ ตัวเต็ม
วัยเพศเมียไมมีปก และมีลักษณะคลายหนอน ลําตัวแบงเปนปลองๆ สีดํา บริเวณสวนหัวและสวน
ปลายทองมีสีสม สามารถทําแสงไดบริเวณปลองทองปลองสุดทาย สวนเพศผูมีปกบินได มีขนาด
ตัวเล็กกวาเพศเมียมาก โดยเพศผูมีขนาดลําตัวยาว 2.5-2.8 เซนติเมตร สีน้ําตาลเทา
สถานที่พบ: จังหวัดตรัง
เขตการแพรกระจายในประเทศไทย: จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร จันทบุรี ตรัง ตาก
Duliticola sp. (Figure 11)
แมลงอันดับ Coleoptera
วงศ
Lycidae
ชื่อสามัญ
หิ่งหอยยักษเทียม, ดวงไทรโลไบท: Trilobite Beetle
ลักษณะสําคัญ
เปนดวงที่มีลําตัวยาว 5.0-7.0 เซนติเมตร กวาง 2.5 เซนติเมตร มีลักษณะพิเศษ คือ เพศ
เมียไมมีปก มีลักษณะคลายหนอนตลอดชีวิต มีลําตัวคอนขางแบน แตละปลองของสวนอกมีลักษณะ
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เหมือนเกล็ดซอนเหลื่อมกัน บริเวณดานขางปลองทองแตละปลองมีลักษณะคลายหนามยื่นออกมา
ทางดานขางทั้งสองดาน
สถานที่พบ: จังหวัดตรัง
เขตการแพรกระจายในประเทศไทย: จังหวัดภูเก็ต จันทบุรี ชุมพร ตรัง
Xylocopa basalis Moore (Figure 12)
Hymenoptera
Apidae
แมลงภู: Carpenter Bee

อันดับ
วงศ
ชื่อสามัญ
ลักษณะสําคัญ
เปนผึ้งขนาดกลางลําตัวยาว 1.70-2.0 เซนติเมตร กวาง 1.1-1.3 เซนติเมตร หัวสีดํา อก
และทองสีดํา อกดานบนสีดาํ บริเวณดานหนาของอกมีขนสีน้ําตาลออนปกคลุม ปลองทองปลอง 12 ปกคลุมดวยขนสีขาว ปกใสเสนปกสีน้ําตาล
สถานที่พบ: จังหวัดกาญจนบุรี
เขตการแพรกระจายในประเทศไทย: จังหวัดระนอง กาญจนบุรี
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การศึกษาชนิดแมลงหายากใกลสูญพันธุ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน
2552 โดยการสํารวจและรวบรวมแมลงหายากใกลสูญพันธุจากปาธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ
นําตัวอยางทั้งหมดที่รวบรวมไดไปตรวจวิเคราะหชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน พรอมทั้งศึกษาจาก
ตัวอยางแมลงที่มีในพิพิธภัณฑแมลงและเอกสารที่เกี่ยวของ พบแมลงหายากใกลสูญพันธุ 3
อันดับ 12 ชนิดไดแก ไดแก ผีเสื้อหางติ่งปารีส; Papilio paris paris ผีเสื้อโคคินัว; Amathuxidia
amythaon Doubleday ผีเสื้อคางคาว; Lyssa zampa Butler ผีเสื้อพราหมณ; Brahmaea
wallichii wallichii Gray ผีเสื้อยักษเอ็ดเวิด; Archaeoattacus edwardsii White ผีเสื้อสี่ตาป
กลายตรง (ผีเสื้อจันทรา); Actias selene Hübner ผีเสื้อตาเคียวปกลายหยัก; Actias maenas
Doubleday และผีเสื้อจรวด Eudocima aurantia (Moore) อันดับ Coleopera 3 ชนิด ไดแก
หิ่งหอย; Lamprigera sp. หิ่งหอยยักษเทียม; Duliticola sp. และดวงดินปกแผน; Mormolyce
phyllodes Hagenbach และอันดับ Hymenoptera พบ 1 ชนิด ไดแก แมลงภู Xylocopa basalis
Smith
การศึกษาแมลงหายากใกลสูญพันธุ นอกจากจะมีประโยชนอยางมากตอการประเมิน
สถานภาพของแมลงที่พบ และเปนโอกาสใหผูวิจัยไดคนหาพืชอาหาร เพื่อที่จะสามารถนํามา
เพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณและปลอยคืนสูธรรมชาติ ขอมูลทั้งหมดที่ไดยังเปนประโยชนในการจัดทํา
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ฐานขอมูลทรัพยากรพันธุกรรมของแมลงหายากใกลสูญพันธุในประเทศไทย เพื่อเปนแหลงสืบคน
ของนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป อีกทั้งเปนขอมูลสนับสนุน / ยืนยัน / เพิ่มเติม
ในการจัดทําบัญชีรายชื่อแมลงอนุรักษของประเทศไทย ตามบัญชีรายชื่ออนุสัญญา CITES ดังนั้น
ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ในเรื่ อ งนี้ อ ย า งจริ ง จั ง และต อ เนื่ อ งไม มี วั น สิ้ น สุ ด หากต อ งการที่ จ ะฟ น ฟู
ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับแมลงหายากใกลสูญพันธุชนิดตางๆ อันจะเปนประโยชน
อยางยิ่งทั้งทางตรงและทางออม ในการอนุรักษทรัพยากรพันธุกรรมแมลงหายากใกลสูญพันธุให
คงอยูในธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืนตลอดไป
เอกสารอางอิง
จารุจินต นภีตะภัฏ และ เกรียงไกร สุวรรณศักดิ์. 2544. ผีเสื้อ. สํานักพิมพวนา, กรุงเทพฯ.
องุน ลิ่ววานิช. 2540. การอนุรักษแมลงในประเทศไทย. ว. กีฏ. สัตว. 19(2): 95-99.
องุน ลิ่ววานิช และ สุระ พิมพะสาลี. 2543. แมลงอนุรกั ษ. เอกสารวิชาการแผนพับ. พิมพครั้งที่
2. กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
Barlow, H.S. 1982. An Introduction to the Moths of South East Asia. Kuala Lumpur: the
author.
Hampson, G.F. 1892. Moths vol. 1. The Fauna of British India including Ceylon and
Burma. London: Taylor & Francis.
Hollaway, J. D. 1987. The Moth of Borneo. United Selangor Press Sdn., Bhd., Kuala
Lampur, Malaysia.
Pinratana, A. and Eliot, J.N. 1992. Butterflies in Thailand. Vol. 7 Papilionidae and
Danaidae. (3rd revised edition). Bosco offset. Bangkok.
Pinratana, A. and Lampe, R.E.S. 1990. Moths of Thailand. Vol.1 Saturniidae. Bosco
Offset. Bangkok.
Wong, A. T. C. 1996. A New Species of Neotenous Beetle, Duliticola hoiseni (Insecta:
Coleoptera: Cantharoidea: Lycidae) from Peninsular Malaysia and Singapore.
The Raffles Bulletin of Zoology. 44(1): 173 – 178.

1653

1 cm

1 cm

Figure 1 Papilio paris paris Linnaeus
Paris Peacock

Male

1 cm

Figure 2 Amathuxidia amythaon Doubleday
Koh-i-noor

Female
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Figure 3 Actias selene Hübner
Luna Moth

Male
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Figure 4 Actias maenas Doubleday
Luna Moth
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Figure 5 Archaeoattacus edwardsii White
Edwards Giant Moth
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Figure 7 Brahmaea wallichii wallichii Gray
Brahma Moth

Figure 6 Lyssa zampa Butler
Giant Uranid Moth
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Figure 8 Eudocima aurantia (Moore)
Leaf Moth
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Figure 9 Momorlyce phyllodes Hagenbach
Violin Beetle

Male
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Figure 10 Duliticola sp.
Trilobite Beetle

Female

Figure 11 Lamprigera sp.
Giant Firefly
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Figure 12 Xylocopa basalis Smith
Carpenter Bee
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