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การเก็บรักษาตัวอยางแมลงในพิพิธภัณฑ
Collection and Preservation for Insect Museum
ศิริณี พูนไชยศรี เตือนจิตต สัตยาวิรุทธ ชลิดา อุณหวุฒิ ลักขณา บํารุงศรี
ยุวรินทร บุญทบ สุนัดดา เชาวลิต สิทธิศิโรดม แกวสวัสดิ์
กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความกาวหนา
สํารวจ รวบรวมแมลงจากภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศไทย ระหวางเดือนตุลาคม 2551 ถึง
เดื อนกัน ยายน 2552 การทดลองป นี้กํ า หนดตั ว ดั ชนี ชี้ วัด คือ การเก็ บรั ก ษาตัว อยา งผี เ สื้ อ และ
เพลี้ยไฟ ผีเสื้อมีวิธีการเก็บรวบรวมโดยใชสวิงจับแมลง (insect net) โฉบบริเวณที่มีผีเสื้ออาศัยอยู
เพื่อเก็บรวบรวมผีเสื้อที่ออกหากินในเวลากลางวัน ฆาผีเสื้อที่เก็บไดโดยบีบบริเวณสวนอก สวน
ผีเสื้อที่ออกหากินในเวลากลางคืน เก็บรวบรวมโดยใชกับดักแสงไฟ (light trap) ผีเสื้อขนาดใหญ
ฆาโดยใชเข็มฉีดน้ํายา ethyl acetate ที่บริเวณอกดานลาง ผีเสื้อขนาดเล็กฆาในขวดฆา (killing
jar) นําผีเสื้อทุกชนิดที่เก็บรวบรวมไดไปจัดรูปรางบนไมจัดรูปรางตัวอยางแมลง (setting board)
โดยใชเข็มไรสนิม (stainless steel) ปกบริเวณอก จัดปกใหกางออกโดยใหขอบลางของปกคูหนา
ตั้งฉากกับลําตัว ขอบบนของปกคูหลังอยูใตขอบลางของปกคูหนา นําตัวอยางที่จัดรูปรางแลวไปอบ
ใหแหงในตูอบ (oven) อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ใชเวลา 15-30 วัน การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวม
ตัวอยางผีเสื้อได 302 ตัวอยาง นําไปจําแนกตามหลักอนุกรมวิธานแมลง พบวาเปนผีเสื้อกลางวัน
87 ตัวอยาง ในวงศ Danaidae 37 ตัวอยาง Lycaenidae 2 ตัวอยาง Nymphalidae 9 ตัวอยาง
Papilionidae 30 ตัวอยาง Pieridae 2 ตัวอยาง Satyridae 4 ตัวอยาง และ Hesperiidae 3
ตัวอยาง อีก 265 ตัวอยาง เปนผีเสื้อกลางคืน ในวงศ Amatidae 20 ตัวอยาง Arctiidae 7
ตัวอยาง Bombycidae 10 ตัวอยาง Cossidae 7 ตัวอยาง Geometridae 19 ตัวอยาง
Hypsidae 5 ตัวอยาง Lasiocampidae 3 ตัวอยาง Lymantriidae 13 ตัวอยาง Noctuidae
24 ตัวอยาง Notodontidae 15 ตัวอยาง Plutellidae 3 ตัวอยาง Pyralidae 25 ตัวอยาง
Saturnidae 15 ตัวอยาง Sphingidae 32 ตัวอยาง Tortricidae 10 ตัวอยาง และ Zygaenidae
7 ตัวอยาง สําหรับเพลี้ยไฟเก็บรวบรวมโดยใชพูกันเขี่ยเพลี้ยไฟแตละตัวใสลงในขวด ที่บรรจุน้ํายา
AGA หรือโดยการเขยาสวนของพืชใหเพลี้ยไฟตกลงบนกระดาษที่รองรับ ใชพูกันเขี่ยเพลี้ยไฟลงใน
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น้ํายา AGA นําตัวอยางเพลี้ยไฟไปทําสไลดถาวร การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมตัวอยางเพลี้ยไฟได
1,406 ตัวอยาง ซึ่งทั้งหมดเปนเพลี้ยไฟในวงศ Thrips และการศึกษาเรื่องนี้ยังไมสิ้นสุด ตอง
ดําเนินการตอในป 2553
คํานํา
การเก็บรักษาตัวอยางในพิพิธภัณฑ เปนการรวบรวมและเก็บรักษาตัวอยางแมลงที่ถูกตอง
ตามวิธีการของแมลงแตละชนิด เริ่มตนตั้งแตการจับ การฆา การจัดรูปรางกอนนําไปจําแนกตาม
หลักการอนุกรมวิธานแมลง จนถึงการจัดเก็บตัวอยางแมลงในพิพิธภัณฑตามหลักสากล ซึ่งนับวา
เปนงานที่สําคัญและมีประโยชนอยางยิ่ง
ตัวอยางแมลงที่เก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑ มีความสําคัญอยางมากตองานศึกษาวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงานรวมทั้งในระดับประเทศดวย ทั้งนี้เพราะขอมูลตัวอยางแมลงใน
พิพิธภัณฑแมลงที่ไดรวบรวมไวเปนขอมูลสําคัญอยางยิ่งในการศึกษาแมลงแตละชนิด โดยเฉพาะ
ขอมูลจากภาคสนาม ที่ไดจากการรวบรวมตัวอยางในแตละครั้ง ซึ่งตองบันทึก รายละเอียด พืช
สวนของพืช/สัตว ถูกทําลาย สถานที่เก็บ วัน เดือน ปและชื่อผูเก็บ กํากับไวกับตัวอยางที่รวบรวมได
ขอมูลเหลานี้จะเปนขอมูลที่สําคัญสําหรับผูที่สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแมลง ไร สัตว ศัตรูพืชและ
ศัตรูธรรมชาติ แตไมสามารถออกเก็บรวบรวมตัวอยางไดครอบคลุมทุกพื้นที่ ก็สามารถนําขอมูล
จากตัวอยางแมลงในพิพิธภัณฑมาประกอบการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยในระดับชนิด
(species) และกระบวนการเกิดชนิดใหม (speciation) จําเปนตองรวบรวมรูปรางลักษณะหรือ
สัณฐานวิทยา (morphology) เขตการแพรกระจาย (distribution area) รวมทั้งลักษณะความ
แปรปรวน (variation) ของตัวอยางที่เปนชนิดเดียวกัน และมีการเก็บรักษาอยางดีใหไดจํานวนมาก
ที่สุด ทั้งนี้เพื่อจะไดนําขอมูลเหลานั้นมาเปรียบเทียบประกอบการศึกษาวิจัยโดยละเอียดจึงจะทําให
งานวิจัยดานนี้ประสบความสําเร็จ
การเก็ บรักษาตั ว อย างแมลงไวใ นพิพิธ ภัณฑมีความสํา คัญสําหรับผูเ ชี่ยวชาญหรือนัก
อนุกรมวิธาน (taxonomist) ในแตละสาขาไดใชเปนแหลงศึกษาแลกเปลี่ยนความรูและแลกเปลี่ยน
ตัวอยางซึ่งกันและกัน อีกทั้งพิพิธภัณฑยังเปนแหลงบริการตรวจวิเคราะหแมลง เพราะพิพิธภัณฑ
แมลงสวนมากมีนักอนุกรมวิธานแมลงเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งนักอนุกรมวิธานแมลงเหลานั้นนอกจากมี
หนาที่รวบรวม เก็บรักษาตัวอยางและบํารุงรักษาพิพิธภัณฑแลว ยังใหบริการตรวจวิเคราะหชนิด
ของตัวอยางแมลงเหลานั้นดวย
การเก็ บ รั ก ษาตั ว อย า งแมลงไว ใ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ น อกจากจะให ค วามรู ด า นวิ ช าการแล ว
ปจจุบันมีการจัดพิพิธภัณฑในรูปแบบของพิพิธภัณฑ-นิทรรศการแมลง ทําใหเกิดเปนพิพิธภัณฑ
รูปแบบใหมที่สามารถเขาไปเยี่ยมชมเพื่อการพักผอนหยอนใจ ไดสาระความรูและความเพลิดเพลิน
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เพิ่มพูนพลังทางปญหาและจิตใจไดเปนอยางดี พิพิธภัณฑประเภทนี้สามารถจัดแสดงรูปแบบให
สวยงาม เนนจุดเดนและความสําคัญของตัวอยางที่นํามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ เพื่อชี้นําใหผูเขา
เยี่ยมชมไดเห็นคุณคาของการเก็บรวบรวมตัวอยางเหลานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดแสดงใหเห็น
วาสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ลวนตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อันจะชวยจูงใจใหผูเขาเยี่ยมชมเกิด
ความประทับใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะชวยกันอนุรักษสิ่งเหลานี้ใหอยูในธรรมชาติอยาง
ยั่งยืนตอไป
จากความสําคัญดังกลาว จะเห็นวานักอนุกรมวิธานแมลงจําเปนตองออกสํารวจ รวบรวม
ตัวอยางแมลงอยางตอเนื่องตลอดเวลาและไมมีวันสิ้นสุด ซึ่งนอกจากจะไดตัวอยางแมลงเพิ่มมาก
ขึ้นแลว ขอมูลตางๆ ที่ไดจะเปนการตรวจสอบถึงการมีหรือไมมี หรือการเพิ่มขึ้น หรือลดนอยถอยลง
ของแมลง ซึ่ ง นั บ ว า เป น ข อ มู ล สนั บ สนุ น ที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ในยุ ค ที่ ทั่ ว โลกมี ก ารตื่ น ตั ว ในเรื่ อ งความ
หลากหลายทางชีวภาพ และนอกจากจะเก็บรวบรวมตัวอยางแมลงจากภาคสนามแลว การศึกษา
หาวิธีการที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อเก็บรักษาตัวอยางแมลงเหลานั้นใหสมบูรณ ไมชํารุดเสียหาย และ
จัดเก็บตามระบบมาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดทําฐานขอมูล ก็นับเปนความสําคัญอยางมาก
เช น กั น ทั้ ง นี้ น อกจากจะเอื้ อ ประโยชน โ ดยตรงต อ ผู ม าขอรั บ บริ ก ารแล ว ยั ง ทํ า ให ง านด า น
อนุกรมวิธานมีความสมบูรณ สามารถตรวจสอบยอนกลับ อางอิงหรือสืบคนไดงาย สะดวกและ
รวดเร็ว

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
อุปกรณที่ใชเก็บตัวอยางแมลงในอันดับผีเสื้อและเพลี้ยไฟ ไดแก สวิงจับแมลง (insect
net) ปากคีบ ขวดฆาแมลง (killing jar) พูกัน กระดาษสีรองรับเพลี้ยไฟ (เหลือง ฟา ขาว) กลอง
พลาสติก (plastic box) กลองกระดาษ (paper box) ขวดดองแมลง (vial) ซองกระดาษสามเหลี่ยม
(folded paper triangle) กลองรักษาความเย็น (ice box) กับดักแสงไฟ (light trap) สารเคมี เชน
เอทิลอะซิเตท (ethyl acetate) แอลกอฮอล (alcohol) 60-100% AGA ปายบันทึกกํากับตัวอยาง
แมลง (labeling specimen) สมุดบันทึกขอมูล (recorded book) อุปกรณที่ใชสําหรับจัดรูปราง
ไดแก โหลชื้น (relaxing chamber) ปากคีบ เข็มปกแมลง (stainless steel) เข็มหมุดหัวกลม ไม
จัดรูปรางแมลง (setting board) กระดาษแข็งรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก (card point) แผนสไลด
แผนแกวปดสไลด (cover slip) สารเคมี เชน NaOH, แอลกอฮอล 60-100% Canada balsum
Hoyer’s Solution ตูอบแมลง (oven) และตูควบคุมอุณหภูมิต่ํา (deep freeze) นอกจากนี้ยังมี
อุปกรณที่ใชในการถายภาพและจําแนกแมลง ไดแก กลองจุลทรรศนชนิด stereo microscope
และชนิด compound microscope พรอมอุปกรณถายภาพติดกับกลอง กลองถายภาพภาคสนาม
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อุปกรณวาดภาพ เอกสารประกอบการจําแนกแมลง แผนบันทึกขอมูล และอุปกรณสําคัญในการ
เก็บและรักษาตัวอยางแมลงในพิพิธภัณฑ ไดแก กลองกระดาษใสตัวอยางแมลง หีบไมใสตัวอยาง
แมลง (wooden box) กลองเก็บสไลด (slide box) ตูเก็บสไลด (slide collection cabinet) ตูเก็บ
ตัวอยางแมลง (insect specimen collection cabinet) การบูร
วิธีการ
เก็บรวบรวมตัวอยางแมลงในกลุมผีเสื้อจากสภาพธรรมชาติ โดยใชสวิงจับแมลง โฉบ
บริเวณที่มีผีเสื้ออาศัยอยู เพื่อเก็บรวบรวมผีเสื้อที่ออกหากินในเวลากลางวัน ฆาผีเสื้อที่เก็บได โดย
บีบบริเวณสวนอก สวนผีเสื้อที่ออกหากินเวลากลางคืนเก็บรวบรวมโดยใชกับดักแสงไฟ ผีเสื้อ
ขนาดใหญฆาโดยใชเข็มฉีดน้ํายา ethyl acetate ที่บริเวณอกดานลาง ผีเสื้อขนาดเล็กฆาในขวดฆา
หลังจากผีเสื้อตาย ใชปากคีบ คีบผีเสื้อ ใสในซองกระดาษสามเหลี่ยม บันทึกรายละเอียด พืช
อาหาร วัน เดือน ป สถานที่เก็บตัวอยาง และชื่อผูเก็บตัวอยาง นําตัวอยางใสกลองกระดาษ เก็บ
รวมไวในกลองรักษาความเย็นเพื่อปองกันไมใหตัวอยางเนา สําหรับเพลี้ยไฟ ใชพูกันเขี่ยตัวออนและ
ตัวเต็มวัยแตละตัวลงในขวดที่บรรจุน้ํายา AGA หรือโดยการเขยาสวนของพืชใหเพลี้ยไฟตกลงบน
กระดาษที่รองรับ ใชพูกันเขี่ยลงในน้ํายา AGA เพื่อเก็บรักษาตัวอยาง บันทึกรายละเอียด พืช
อาหาร วัน เดือน ป สถานที่เก็บตัวอยาง และชื่อผูเก็บตัวอยาง นอกจากรวบรวมตัวอยางผีเสื้อและ
เพลี้ยไฟจากการสํารวจและเก็บจากสภาพธรรมชาติแลว ยังไดรับตัวอยางจากนักวิชาการ และผูม า
ขอรับบริการทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อใชในการศึกษาครั้งนี้ดวย นําตัวอยางทั้งหมดที่รวบรวม
ไดไปจัดรูปราง แมลงในอันดับผีเสื้อ นําไปจัดรูปรางบนไมจัดรูปราง โดยใชเข็มไรสนิมปกบริเวณอก
เยื้องดานขวาเล็กนอย จัดปกใหกางออกโดยใหขอบลางของปกคูหนาตั้งฉากกับลําตัว ขอบบนของ
ปกคูหลังอยูใตขอบลางของปกคูหนา นําตัวอยางที่จัดรูปรางแลวไปอบใหแหงในตูอบอุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส ใชเวลา 15-30 วัน สวนเพลี้ยไฟนําไปทําสไลดถาวรตามวิธีการของศิริณี (2547)
ตัวอยางทั้งหมดหลังจากอบแหงแลวนําไปจําแนก โดยตรวจดูลักษณะสําคัญประกอบเอกสารการ
จําแนกของ ศิริณี (2544), องุน (2544) และ Triplehorn and Johoson (2005) ใตกลองจุลทรรศน
ชนิด stereo microscope และชนิด compound microscope หลังการจําแนก บันทึกขอมูล
รายละเอียดของผีเสื้อและเพลี้ยไฟลงบนแผนปายบันทึกกํากับตัวอยางแมลง นําตัวอยางผีเสื้อ
จัดเก็บลงในกลองกระดาษสี่เหลี่ยมสีขาว เพลี้ยไฟนําจัดเก็บในกลองเก็บแผนสไลดถาวร นํา
ตัวอยางทั้งหมดที่จัดเก็บเรียบรอยแลว ไวในลิ้นชักตูเก็บแมลงของพิพิธภัณฑ โดยจัดเรียงตาม
อักษรของลําดับวงศ
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เวลาและสถานที่
เดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552
1. แหลงปลูกพืชไร พืชสวน ไมผล ไมดอกไมประดับ นาขาว พืน้ ทีป่ าแปลง
ปลูกพืชอื่นตลอดจนแหลงเก็บผลผลิตทางการเกษตรทั่วทุกภาคของประเทศ
2. หองปฏิบัติการกลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กลุมกีฏและสัตววิทยา
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผลการทดลองและวิจารณ
การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมตัวอยางผีเสื้อได 302 ตัวอยาง เปนผีเสื้อกลางวัน 87
ตัวอยาง ในวงศ Danaidae 37 ตัวอยาง Lycaenidae 2 ตัวอยาง Nymphalidae 9 ตัวอยาง
Papilionidae 30 ตัวอยาง Pieridae 2 ตัวอยาง Satyridae 4 ตัวอยาง และ Hesperiidae 3
ตัวอยาง อีก 265 ตัวอยาง เปนผีเสื้อกลางคืน ในวงศ Amatidae 20 ตัวอยาง Arctiidae 7
ตัวอยาง Bombycidae 10 ตัวอยาง Cossidae 7 ตัวอยาง Geometridae 19 ตัวอยาง
Hypsidae 5 ตัวอยาง Lasiocampidae 3 ตัวอยาง Lymantriidae 13 ตัวอยาง Noctuidae
24 ตัวอยาง Notodontidae 15 ตัวอยาง Plutellidae 3 ตัวอยาง Pyralidae 25 ตัวอยาง
Saturnidae 15 ตัวอยาง Sphingidae 32 ตัวอยาง Tortricidae 10 ตัวอยาง Zygaenidae 7
ตัวอยาง สวนเพลี้ยไฟเก็บรวบรวมไดทั้งหมด 1,406 ตัวอยาง ซึ่งทั้งหมดเปนเพลี้ยไฟในวงศ Thripidae
สรุปผลการทดลอง
การเก็บรักษาตัวอยางแมลงในพิพิธภัณฑ ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือน
กันยายน 2552 โดยกําหนดตัวชี้วัด คือ การเก็บตัวอยางผีเสื้อและเพลี้ยไฟ ไดสํารวจ รวบรวม และ
เก็บรักษาตามหลักการของอนุกรมวิธาน ไดตัวอยางผีเสื้อ 302 ตัวอยาง เปนผีเสื้อกลางวัน 87
ตัวอยาง ในวงศ Danaidae, Lycaenidae, Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae, Satyridae
และ Hesperiidae
อีก 265 ตัวอยาง เปนผีเสื้อกลางคืน ในวงศ Amatidae, Arctiidae,
Bombycidae, Cossidae, Geometridae, Hypsidae, Lasiocampidae, Lymantriidae,
Noctuidae, Notodontidae, Plutellidae, Pyralidae, Saturnidae, Sphingidae, Tortricidae และ
Zygaenidae สวนเพลี้ยไฟเก็บรวบรวมไดทั้งหมด 1,406 ตัวอยาง ซึ่งทั้งหมดเปนเพลี้ยไฟในวงศ
Thripidae การศึกษาครั้งนี้ยังไมสิ้นสุดตองทําการศึกษาตอในป 2553
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