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แมลง เปนสัตวที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ในจำพวก
สตัวตางๆ ทีพ่บและนำมาจำแนกชนดิไวแลวซึง่มปีระมาณ 1,000,000
ชนิดนั้น ประมาณรอยละ 80 เปนแมลง จำนวนชนิดของแมลง
มีมากกวาจำนวนชนิดของพืชตางๆ รวมกัน ประเทศไทยเปนประเทศ
ที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางดานแมลงอยางอุดมสมบูรณทั้งชนิดและ
ปรมิาณ แมลงตางๆ เหลานีม้คีวามหลากหลายในรปูรางลกัษณะ สสีนั
บางชนิดมีรูปรางแปลกและสีสวยงาม เปนที่ตองการเสาะแสวงหา
เพื่อสะสมไวเปนสมบัติสวนตัวหรือซื้อขายแลกเปลี่ยน จึงมีการลา
จับแมลงกันมากเพื่อประโยชนทางการคา ธุรกิจการคาแมลงที่เพิ่ม
ขึ้นอยางรวดเร็ว ทำใหนาเปนหวงวาแมลงเปนจำนวนมากจะถูกจับ
ไปจากสภาพแวดลอมปกติของมัน ซึ่งปกติแมลงกำลังถูกคุกคามทาง
ดานอื่นๆ อยางหนักอยูแลว เชน การตัดไมทำลายปาทำใหปริมาณ
แมลงลดนอยลง เนื่องจากสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมในการแพรพันธุ
ตามธรรมชาติถูกทำลายไป และยิ่งมีการลาจับแมลงเพื่อประโยชน
ทางการคามากยิ่งขึ้นดังเชนที่เปนอยู จึงอาจทำใหแมลงบางชนิด
ที่มีปริมาณนอยอยูแลวในธรรมชาติสูญพันธุไปได เปนตน ดังนั้น
จึงตองมีการดำเนินการอนุรักษแมลงเพื่อลดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ

มาตรา 7 ของอนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ
เนนใหภาคีใหความสำคัญกับการดำเนินการจำแนกระบุองคประกอบ
ของความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญสำหรับการอนุรักษและ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน ติดตามตรวจสอบ ดวยการเก็บตัวอยาง
และเทคนิคอื่นๆ องคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
ใหความสนใจเปนพิเศษแกองคประกอบที่จำเปนจะตองมีมาตรการ
อนุรักษเรงดวนและที่มีศักยภาพสูงสุดในการใชประโยชนอยางยั่งยืน

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 2 พ.ศ.2539
ไดตระหนักวา การขาดความรูทางอนุกรมวิธานเปนอุปสรรคสำคัญ
ในการอนวุตัอนสุญัญาฯ จงึมอบหมายใหคณะทีป่รกึษาทางวทิยาศาสตร
วชิาการ และเทคโนโลย ีพจิารณาดำเนนิการและใหขอเสนอเกีย่วกบั
แนวทางที่ปฏิบัติได

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 พ.ศ.2543
มีมติใหจัดต้ังกลไกการประสานงานการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน
โดยสอดคลองกับกิจกรรมอื่นๆ ของอนุสัญญาฯ และในการประชุม
สมัยที่ 6 พ.ศ.2545 ไดมีขอมติ VI/8 รับรองโปรแกรมงานวาดวย
การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน โดยใหภาคีดำเนินการเสริมสราง
ความแขง็แกรงและเสรมิสรางสมรรถนะทางอนกุรมวธิานในระดบัชาติ
และภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการอนุวัตอนุสัญญาฯ

อีกทั้งในป พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010) องคการสหประชาชาติ
(UN) ไดประกาศใหเปนปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ

โดยมีเปาหมายในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางมีนัยสำคัญ ภายในป 2010 ดังนั้น สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดกำหนดให
มีการจัดประชุมเพื่อรวบรวมขอมูลจากการศึกษาของผูเชี่ยวชาญใน
สิ่งมีชีวิตกลุมแมลง และรวมกันวางแนวทางการจัดทำทะเบียน
รายการชนิดพันธุแมลงในประเทศไทย ตลอดจนจัดทำสถานภาพ
ของแมลงที่ใกลสูญพันธุเพื่อเปนแนวทางในการกำหนดนโยบาย
การศึกษาวิจัย การอนุรักษและการใชประโยชนอยางพอเพียงและ
ยั่งยืนในอนาคต

สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ในฐานะหนวยประสานงานกลางอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ไดมีการสนองตอบการดำเนินการตามพันธกรณีของ
อนุสัญญาฯ อยางตอเนื่อง โดยไดมีการรวบรวมและจัดทำทะเบียน
รายการชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิตกลุมตางๆ ในประเทศไทย หรือ
ONEP Biodiversity Series โดยเมื่อป พ.ศ.2538 ไดจัดพิมพ
เผยแพรทะเบยีนรายการชนดิพนัธแุมลง สำหรบัใชเปนเอกสารอางองิ
ทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการศึกษาแมลงในประเทศไทยอยาง
แพรหลายจนถึงปจจุบัน และในโอกาสนี้ทางสำนักงานไดจัดทำ
รายงานการประชุมเรื่องการจัดทำทะเบียนรายการชนิดพันธุแมลง
ในประเทศไทย เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนเสริมสราง
ความรู ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานและเปนประโยชนแกนักอนุกรมวิธาน
นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการศึกษา
ทางดานอนุกรมวิธานและเพื่อใหผูที่สนใจนำไปใชประโยชนประกอบ
การศึกษาหาความรูเพิ่มเติม และตระหนักถึงประเด็นปญหาที่เกิดข้ึน
โดยรวมมอืในการศกึษาและสรางเครอืขายอนกุรมวธิานเพือ่เชือ่มโยง
ขอมูลขาวสารและนำความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยูมาใช
ประโยชนอยางมีคุณคา รวมถึงการอนุรักษคุมครองทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพเหลานั้นใหคงอยูตอไป

ขอขอบคุณ นักวิทยาศาสตร นักวิชาการ อาจารย และ
เจาหนาที่ทุกทานที่ไดกรุณาใหความรวมมือในการจัดเตรียมขอมูล
ในการประชุมและจัดทำทะเบียนรายการชนิดพันธุแมลง และ
ผูเขารวมประชุมทุกทานที่ไดสละเวลาเขารวมประชุม พรอมทั้ง
รวมแสดงความคิดเห็นตลอดการประชุม

(นางนิศากร โฆษิตรัตน)
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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กำหนดนโยบาย การศกึษาวจิยั การอนรุกัษและการใชประโยชน
อยางพอเพียงและยั่งยืนในอนาคต


เพ่ือรวบรวมขอมูลสำหรับจัดทำทะเบียนรายการ

ชนิดพันธุแมลงในประเทศไทยและจัดทำสถานภาพของแมลง
ที่ใกลสูญพันธุ

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักอนุกรม
วิธานและนักวิชาการที่เก่ียวของและเสริมสรางสมรรถนะทาง
อนุกรมวิธานของแมลง

เพือ่สรางเครอืขายความรวมมอืระหวางนกัวิชาการ
ดานความหลากหลายของชนิดพันธุแมลงในประเทศไทย

⌫
ขอมูลและแนวทางการจัดทำทะเบียนรายการชนิดพันธุ

แมลงในประเทศไทย และเครอืขายความรวมมือของผทูีเ่กีย่วของ
ดานความหลากหลายของชนิดพันธุแมลงในประเทศไทย


ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญดานอนุกรมวิธานและความ

หลากหลายของชนดิพนัธแุมลง และผแูทนหนวยงานทีเ่กีย่วของ
จำนวน 60 คน

  ⌫
วนัจนัทรที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.30-16.30 น.

⌫
ณ หองบอลรูม เอ โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพฯ


มาตรา 7 ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เนนใหภาคีใหความสำคัญกับการดำเนินการจำแนกระบุ
องคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญสำหรับ
การอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน ติดตามตรวจสอบ
ดวยการเก็บตัวอยางและเทคนิคอื่นๆ องคประกอบของความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยใหความสนใจเปนพิเศษแกองค
ประกอบที่จำเปนจะตองมีมาตรการอนุรักษเรงดวนและที่มี
ศักยภาพสูงสุดในการใชประโยชนอยางยั่งยืน

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 2 พ.ศ.
2539 ไดตระหนักวา การขาดความรูทางอนุกรมวิธานเปน
อุปสรรคสำคัญในการอนุวัตอนุสัญญาฯ จึงมอบหมายให
คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี
พิจารณาดำเนินการและใหขอเสนอเกี่ยวกับแนวทางที่ปฏิบัติได

ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 5 พ.ศ.
2543 มีมติใหจัดตั้งกลไกการประสานงานการริเริ่มทั่วโลกทาง
อนุกรมวิธาน โดยสอดคลองกับกิจกรรมอื่นๆ ของอนุสัญญาฯ
และในการประชุมสมัยที่ 6 พ.ศ. 2545 ไดมีมติ VI/8 รับรอง
โปรแกรมงานวาดวยการรเิริม่ทัว่โลกทางอนกุรมวิธาน โดยใหภาคี
ดำเนินการเสริมสรางความแข็งแกรงและเสริมสรางสมรรถนะ
ทางอนุกรมวิธานในระดับชาติและภูมิภาค เพ่ือสนับสนุนการ
อนุวัตอนุสัญญาฯ

อกีทัง้ในป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) องคการสหประชาชาติ
(UN) ไดประกาศใหเปนปสากลแหงความหลากหลายทางชวีภาพ
โดยมเีปาหมายในการลดอตัราการสญูเสยีความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางมีนัยสำคัญ ภายในป 2010 ดังนั้น สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงได
กำหนดใหมีการจัดประชุมเพ่ือรวบรวมขอมูลจากการศึกษาของ
ผูเชี่ยวชาญในสิ่งมีชีวิตกลุมแมลง และรวมกันวางแนวทางการ
จัดทำทะเบียนรายการชนิดพันธุแมลงในประเทศไทย ตลอดจน
จดัทำสถานภาพของแมลงทีใ่กลสญูพนัธเุพ่ือเปนแนวทางในการ
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08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.45 น. กลาวเปดการประชุมและบรรยายเรื่อง

ความหลากหลายของชนิดพันธุแมลง
ในประเทศไทย
โดย ดร. ฉวีวรรณ หุตะเจริญ

ที่ปรึกษาสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

09.45-10.00 น. รับประทานอาหารวาง
10.00-10.30 น. ความหลากหลายของชนิดพันธุแมลง

ในภาคเกษตร
โดย นางศิริณี พูนไชยศรี

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
กรมวิชาการเกษตร

10.30-11.00 น. ความหลากหลายของชนิดพันธุไร
โดย ศ.ดร. อังศุมาลย จันทราปตย

ภาควชิากีฏวทิยา คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

11.00-11.30 น. ความหลากหลายของชนิดพันธุแมลงน้ำ
โดย รศ. จริยา เล็กประยูร

ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

11.30-12.00 น. ความหลากหลายของชนิดพันธุ
แมลงเศรษฐกิจ
โดย นางลีลา กญิกนันท

สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม
กรมปาไม

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน


⌫
วันจันทรที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552
ณ หองบอลรูม เอ โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพฯ

13.00-13.30 น. ความหลากหลายของชนิดพันธุ
ผีเสื้อกลางวันและมด
โดย นายวียะวัฒน ใจตรง

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ

13.30-14.00 น. ความหลากหลายของชนิดพันธุ
ผีเสื้อกลางคืน
โดย ดร. นันทศักดิ์ ปนแกว

ภาควชิากีฏวทิยา คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

14.00-14.30 น. ความหลากหลายของชนิดพันธุ
แมลงปาไม
โดย ดร. วัฒนา ศักดิ์ชูวงศ

สำนกัวจิยัการอนรุกัษปาไมและพนัธพุชื
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารวาง
14.45-15.15 น. ความหลากหลายของชนิดพันธุดวง

โดย รศ. โกศล เจริญสม
ภาควชิากีฏวทิยา คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

15.15-15.45 น. แนวทางการประเมนิสถานภาพตาม IUCN
โดย ดร. ชวลิต วิทยานนท

รองผูอำนวยการ สถาบันวิจัยไม
กลายเปนหินและทรัพยากรธรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

15.45-16.30 น. รวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ตอแนวทางการจัดทำทะเบียนรายการ
ชนิดพันธุแมลงในประเทศไทย

16.30-17.00 น. ปดการประชุม
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300,000 ชนิด การจัดทำทะเบียนรายการชนิดพันธุฯ ดังกลาว
สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ไดจัดใหมีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
หลายทาน ในที่นี้มี ดร. บรรพต ณ ปอมเพชร ไดชวยแกไข
เพิม่เตมิ และใหคำแนะนำตางๆ ขอฝากนองทกุคนทีเ่ปนอาจารย
หากพบสิ่งที่ไมถูกตองในหนังสือเลมใดไมควรนิ่งเฉย ชวยกัน
แกไขใหถูกตอง

ภายหลังจากการจัดทำทะเบียนรายการชนิดพันธุแมลง
ปาไมในประเทศไทยไดมโีอกาสทำงานเกีย่วกบัการตรวจวเิคราะห
แมลงคุมครอง จึงไดจัดทำเปนหนังสือคูมือการตรวจวิเคราะห
แมลงคุมครอง ในป พ.ศ. 2544 เพราะตองการใหทุกคนไดเห็น
ความสำคัญของแมลง ตลอดจนเพื่อความกาวหนาและชื่อเสียง
ของงานดานแมลง จึงพยายามสอดแทรกงานดานแมลงใน
ทกุทีท่ีม่โีอกาส เชน การแจกหนงัสอืตามดานตางๆ และสถานที่
ที่ไปใหการอบรม เปนตน เพื่อเปนการประชาสัมพันธการซื้อ
ขายแมลงที่ผิดกฎหมาย

ในป พ.ศ. 2550 ไดมีการจัดทำเอกสาร เรื่อง Checklist
of Insects and Mites in Thailand โดยการรวบรวมขอมูล
จากแหลงตางๆ มากมาย และยังไดรับเกียรติจาก ดร. โกศล
เจริญสม และ ดร. บรรพต ณ ปอมเพชร ชวยรวบรวม ซึ่งได
เปนจำนวน 10,000 ชนิด จากที่คาดวามีอยูจำนวน 300,000
ชนิด หรือคิดเปนประมาณรอยละ 3 ดังนั้น การจัดทำทะเบียน
รายการชนิดพันธุแมลงในประเทศไทยในครั้งนี้จึงตองการใหมี
ขอมูลที่สมบูรณที่สุด มีจำนวนชนิดเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งตองอาศัย
ความรวมมอืจากทกุทานรวมกันจดัทำโดยไมมบีคุคลใดเปนเจาของ
และในอนาคตจะมีการเผยแพรในเว็บไซตกลไกการเผยแพร
ขอมลูขาวสารของสำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พรอมทั้งหาวิธีการสราง user interface เพื่อ
ใหผูที่มีขอมูล รวมถึงผูเชี่ยวชาญแตละทานชวยกันเพิ่มเติม
และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล อาจตองมีการจัดต้ัง
คณะทำงานที่ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนนักอนุกรมวิธาน
รวมถึงอาจไมใชนักอนุกรมวิธาน แตเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ
มีความรูกวางขวาง เปนผูดูแลพิพิธภัณฑ หรือผูที่มีความ
เชี่ยวชาญในหนวยงานจากทุกหนวยงานที่มารวมประชุมในวันนี้

สวัสดี ทานผูมีเกียรติและผูเขารวมประชุมทุกทาน
การประชุมในวันนี้จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในนามหนวยประสานงานกลางของ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประเทศไทย
ไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
ตั้งแตป พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) โดยกอนการเขาเปนภาคี
อนสุญัญาฯ ทางสำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอมไดใชระยะเวลามากกวา 10 ป ในการเตรยีมการ
และเตรียมความพรอมดานตางๆ ในเรื่องของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การเปนภาคีอนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ
ที่ตองปฏิบัติตาม คือ การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ และการแบงปน
ผลประโยชนอยางเทาเทียมและยุติธรรม

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพมีความจำเปน
อยางยิ่งที่จะตองทราบวาสิ่งที่จะอนุรักษคืออะไร ชื่ออะไร
ดังนั้น จึงตองการนักอนุกรมวิธานในการบอกชื่อชนิด ซึ่ง
นักอนุกรมวิธานในประเทศไทยมีอยูจำนวนนอย และแมลงที่อยู
ในพิพิธภัณฑตางๆ สวนมากไมสามารถระบุชนิดได บางชนิด
รูวงศ (family) หรือ วงศยอย (subfamily) แตไมสามารถระบุ
ไดถึงชนิดพันธุ จึงเปนปญหาหลักในการอนุรักษ

การจัดทำทะเบียนรายการชนิดพันธุพืชและสัตวของ
สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมชนิดพันธุพืชและสัตวในประเทศไทย
โดยตั้งแตป พ.ศ. 2538-2552 (ค.ศ. 1995-2009) ไดจัดพิมพ
ทะเบียนรายการชนิดพันธุพืชและสัตวเผยแพรแลว จำนวน 19
volume แตทั้งนี้ยังไมครอบคลุมทุกชนิด ยังมีอีกเปนจำนวน
มากที่ยังไมถูกรวบรวม และยังตองการบุคลากรที่ชวยรวบรวม
และดำเนินการอีกมาก นอกจากนี้ ยังไดมีการรวบรวมชื่อของ
สิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคาม ใกลสูญพันธุ หรือสูญพันธุ ซึ่งตองไดรับ
การอนุรักษ

ทะเบียนรายการชนิดพันธุแมลงปาไมในประเทศไทย
ที่ไดจัดทำขึ้นเปนเลมแรกในป พ.ศ. 2538 มีจำนวนแมลง 4,000
กวาชนิด ขณะนี้แมลงในประเทศไทยคาดวามีประมาณ


ดร. ฉวีวรรณ  หุตะเจริญ

ที่ปรึกษาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม
กรมปศุสัตว องคการสวนสัตว กรมวิชาการเกษตร หรือสถาบัน
การศกึษา เปนตน ทำการตรวจสอบความถกูตองของขอมลูแลว
จงึนำเขาสฐูานขอมลู หากหนวยงานใดหรอืบคุคลใดจะอาสาสมคัร
เปน host ก็มคีวามยนิดเีปนอยางยิง่ทีจ่ะเสยีสละเพือ่ประเทศชาติ
โดยอาจตองขอความอนุเคราะหสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชวยสนับสนุนในดานตางๆ
ใหแกคณะทำงาน เชน คาใชจายในการเดินทาง เปนตน
การจัดทำฐานขอมูลของทะเบียนรายการชนิดพันธุแมลง
นอกจากคนไทยไดใชประโยชนแลว ชาวตางชาติยังสามารถ
เขามาเพ่ิมเติมขอมูลได ซึ่งขอมูลจำนวนมากไดมาจากการสราง

เครือขายทั้งจากคนไทยและชาวตางชาติ และการประชุม
ในวันนี้ ขอทราบความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมถึงแนวทาง
การดำเนินการเพื่อใหทะเบียนรายการชนิดพันธุแมลงของ
ประเทศไทยทันสมัยอยูเสมอ สำหรับเปาหมายของทะเบียน
รายการชนิดพันธุแมลงในประเทศไทยคาดวามีจำนวนชนิดพันธุ
เพิม่ขึน้จากเดมิอกี 2,000 ชนดิ เปนทีย่นิดแีลว หากเกนิกวานี้
ถือเปนสิ่งที่ดี ซึ่งตองอาศัยความรวมมือกับทุกหนวยงานใน
ทุกพื้นที่

ทายนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ขอเปดการประชุมการ
จัดทำทะเบียนรายการชนิดพันธุแมลงในประเทศไทย ณ บัดนี้
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ความมุงหมายเริ่มแรกของการจัดตั้งแผนกกีฏวิทยา คือ

ความตองการสรางพิพิธภัณฑสำหรับรวบรวมตัวอยางแมลง
ในประเทศไทยใหเปนแหลงความรูของคนไทย ตอมาพบวา การ
เก็บรวบรวมแมลงนั้นยังไมเพียงพอ เพราะประเทศไทยเปน
ประเทศเกษตรกรรม จำเปนตองทำงานปองกันกำจัดแมลง
ศัตรูพืชควบคูไปดวย งานของแผนกกีฏวิทยาจึงแบงออกเปน
สองสวน คือ งานดานพิพิธภัณฑ และงานดานปองกันกำจัด
ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ม.ร.ว. จกัรทอง ทองใหญ ไดรเิริม่
พัฒนางานกีฏวิทยาตอไปอีกหลายสาขา โดยเฉพาะงานอนุกรม
วิธานแมลง เนื่องจากเห็นวาเปนงานพื้นฐานที่สำคัญของการ
ศึกษาดานแมลง โดยตัวทานเปนนักอนุกรมวิธานที่ศึกษาแมลง
ทับทั้งในประเทศไทยและตางประเทศจนมีชื่อเสียงทั่วโลก
ผลจากการทุมเททั้งแรงกายและแรงใจใหแกงานดานอนุกรม
วิธาน นักกีฏวิทยารุนหลังจึงยกยองใหเปน “บิดาแหงอนุกรม
วิธานแมลง” ของประเทศไทย

 
จากการทำงานของบุคลากรตั้งแตยุคบุกเบิกจนถึง

ปจจุบัน ทำใหพิพิธภัณฑแมลงของกลุมกีฏและสัตววิทยา
กรมวิชาการเกษตร เปนพิพิธภัณฑแมลงที่รวบรวมตัวอยางและ
ขอมูลแมลงมานานกวา 80 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2469 ภายใน
พิพิธภัณฑแมลงแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนวิชาการ
เรยีกวา พพิธิภณัฑแมลง-วชิาการ มแีมลงทีต่รวจวเิคราะหชนดิ
แลวประมาณ 10,000 ชนิด และมีตัวอยางมากกวา 500,000
ตัวอยาง ซึ่งกรมวิชาการเกษตรอยูระหวางการพัฒนาจัดทำ
ฐานขอมูลแมลง จึงนับวาพิพิธภัณฑแมลงแหงนี้เปนแหลง
รวบรวมตัวอยางแมลงและเปนศูนยขอมูลแหลงใหญที่สุดของ
ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเปนหัวใจสำคัญ
ของงานวิจัยดานกีฏวิทยาของประเทศไทย โดยมีขอมูลและ
รายละเอียดตางๆ เชน ชื่อวิทยาศาสตร พืชอาหาร เขตการ

กรมวิชาการเกษตร มีภารกิจในการศึกษา คนควา วิจัย
ทดลอง และพัฒนาวิชาการเกษตรดานตางๆ ใหไดพืชพันธุดี
เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสูกลุมเปาหมายทั้งภาครัฐ
เอกชน และเกษตรกร ตลอดจนบริการวิเคราะห ทดสอบ
ตรวจสอบ รับรอง และใหคำแนะนำเกี่ยวกับดิน น้ำ ปุย พืช
วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑพืช เพื่อใหบริการ
การสงออกสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ


หนวยงานหลักที่มีความสำคัญของกรมวิชาการเกษตร

คือ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ภายใตสำนักนี้มีกลุมกีฏ
และสัตววิทยาซึ่งมีการศึกษาวิจัยดานแมลงและงานที่สำคัญ
ของกลุมกีฏและสัตววิทยา คือ งานดานอนุกรมวิธานแมลง โดย
มีนางศิริณี พูนไชยศรี เปนหัวหนากลุมงาน มีการดำเนินงาน
เนนศึกษาวิจัยอนุกรมวิธานแมลงที่มีผลตอพืชเศรษฐกิจที่สงผล
เสียหายตอการเกษตร ภาพรวมของงานกีฏวิทยาตองมีการ
ศึกษาแมลงมากกวานั้น แตความรับผิดชอบในสวนของอนุกรม
วิธาน เปนการสืบคนและวิเคราะหชื่อใหกับแมลงเปนหลัก
รวมทั้งบริการตรวจวิเคราะหแมลงตลอดจนการออกสำรวจ
โดยมีการวางแผนการเก็บตัวอยางในแปลงพืชเศรษฐกิจตางๆ
ตามหมูบานที่อยูใกลกับอุทยานแหงชาติ เนื่องจากในพื้นที่
อุทยานแหงชาติหามจับแมลง และตองมีการเก็บตัวอยางโดย
สม่ำเสมอ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังไมไดใหความสำคัญกับ
งานดานอนุกรมวิธาน ทั้งๆ ที่การรูจักชื่อจะนำไปสูการจัดการ
ทีถ่กูตอง และสามารถนำพฤตกิรรมตางๆ ของแมลงมาวเิคราะห
ใหเกิดประโยชนไดอยางมาก หากเปนแมลงศัตรูพืชจะทำใหการ
จัดการงายขึ้น ซึ่งเปนเรื่องพื้นฐานที่จำเปนตองานเกษตรกรรม
ที่สามารถนำไปใชหลักธรรมชาติในการปราบศัตรูพืชโดยไมตอง
อาศัยสารเคมีอีกดวย




นางศิริณี  พูนไชยศรี
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
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แพรกระจายและแหลงที่พบ เปนตน นอกจากเปนแหลงขอมูล
ภายในประเทศแลว ยังเปนศูนยกลางงานดานกีฏวิทยาระหวาง
ประเทศทั่วโลกอีกดวย สวนที่สองเปนสวนนิทรรศการแมลง ซึ่ง
เรียกวา พิพิธภัณฑ-นิทรรศการแมลง ประกอบดวยเรื่องราว
ตางๆ ของแมลง ทั้งรูปรางลักษณะ ความแตกตางระหวาง
แมลงกับแมง การเจริญเติบโตและความมหัศจรรยของแมลง
หลากหลายอันดับ รวมทั้งมีตัวอยางที่มีชีวิตและนาสนใจให
ไดชมอีกดวย

กรมวิชาการเกษตรมีนโยบายในการเกบ็รกัษาและพฒันา
พิพิธภัณฑแมลงใหไดมาตรฐาน และมีการดำเนินงานเชนเดียว
กับพิพิธภัณฑแมลงขนาดใหญในตางประเทศ เพื่อการสนับสนุน
งานวิจัยดานอารักขาพืชใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ
การเปนแหลงขอมูลที่ชวยแกไขปญหาการคาระหวางประเทศ
ทั้งการสงออกและนำเขาสินคาเกษตร ซึ่งจะตองมีการจัดทำ
ขอมลูบญัชรีายชือ่ศตัรพูชื (Pest List) เพือ่เสนอใหประเทศคคูา
พจิารณากอนนำเขาสนิคาเกษตรจากประเทศไทย ขณะเดียวกัน
ยังเปนฐานขอมูลสำหรับเทียบกับบัญชีรายชื่อของประเทศคูคา
เพื่อประกอบการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk
Analysis) กอนที่จะอนุญาตใหนำเขาสินคาเกษตร และยังเปน
ประโยชนในการจัดทำรายชื่อศัตรูพืชกักกัน (Quarantine
Pests) เพื่อควบคุมศัตรูพืชจากตางประเทศไมใหเขามาแพร
กระจายในประเทศไทย ซึ่งอาจสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจ
และความสมดุลทางธรรมชาติ


กรมวิชาการเกษตรไดทำการสำรวจพื้นที่ตามแปลงพืช

ตางๆ เพื่อเก็บตัวอยางแมลงและนำมาวิเคราะหผลกระทบตอ
พืชชนิดนั้นๆ รวมทั้งหาแนวทางในการปองกันไมใหแมลงศัตรู
พืชแพรระบาด และใชหลักธรรมชาติในการปราบศัตรูพืชโดย
ไมตองใชสารเคมี

พืชสวนและไมผล ทำการสำรวจในพื้นที่แปลง
ปลูกเงาะ มังคุด ลองกอง มะมวง กระทอน มะพราว พบความ
หลากหลายของแมลง เชน หนอนผีเสื้อหนอนมะนาว ผีเสื้อ
หนอนมะนาว หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน เพลี้ยจักจั่น ตัวออนมวน
ลำไย ตัวเต็มวัยมวนลำไย จักจั่นงวง ผีเสื้อมวนหวาน หนอน
ผีเสื้อมะพราว หนอนปาลม แมลงดำหนามมะพราว ตั๊กแตนผี
ดวงงวงเจาะเม็ดมะมวง ดวงงวงกัดใบมะมวง เพลี้ยหอยแมลง
วันผลไม หนอนผีเสื้อ ชันโรง หนอนผีเสื้อยักษ ดักแดผีเสื้อ
ยักษ ตัวเต็มวัยผีเสื้อยักษ หนอนดวงแรดมะพราว ผีเสื้อหัว
กะโหลก ตัวตอหัวเสือบาน เพลี้ยไฟฝาย เพลี้ยแปง และเพลี้ย
หอยมะมวง เปนตน

พืชไร ทำการสำรวจในพื้นที่แปลงปลูกขาวโพด
มันสำปะหลัง ออย สบูดำ ยาสูบ ถั่วลิสง ถั่วฝกยาว พริก องุน
สับปะรด ความหลากหลายของแมลง ไดแก หนอนเจาะลำตน
ขาวโพด แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟฝาย เพลี้ยออนไผ เพลี้ยออน
ตนรัก มวนหลังแข็ง และดวงน้ำมัน เปนตน

พิพิธภัณฑแมลง-วิชาการ และพิพิธภัณฑ-นิทรรศการแมลง
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ความหลากหลายของแมลงในแปลงพืชสวนและไมผล

หนอนผีเสื้อหนอนมะนาว ผีเสื้อหนอนมะนาว หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน เพลี้ยจักจั่น

ตัวออนมวนลำไย ตัวเต็มวัยมวนลำไย จักจั่นงวง ผีเสื้อมวนหวาน

หนอนผีเสื้อมะพราว หนอนปาลม แมลงดำหนามมะพราว ตั๊กแตนผี

ดวงงวงเจาะเม็ดมะมวง ดวงงวงกัดใบมะมวง เพลี้ยหอย แมลงวันผลไม

หนอนผีเสื้อ ชันโรง หนอนผีเสื้อยักษ ดักแดผีเสื้อยักษ

ตัวเต็มวัยผีเสื้อยักษ หนอนดวงแรดมะพราว ผีเสื้อหัวกะโหลก ตัวตอหัวเสือบาน



11 
⌫

ความหลากหลายของแมลงในแปลงพืชไร

หนอนเจาะลำตนขาวโพด แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟฝาย เพลี้ยออนตนรัก

ความหลากหลายของแมลงในแปลงพืชสวนและไมผล (ตอ)

เพลี้ยไฟฝาย เพลี้ยแปง เพลี้ยหอยมะมวง

เพลี้ยออนไผ มวนหลังแข็ง ดวงน้ำมัน

พชืผกั ทำการสำรวจในพืน้ทีแ่ปลงปลกูกะหล่ำดอก
มะเขือเทศ หนอไมฝรั่ง ความหลากหลายของแมลง เชน
ดวงเตาลาย เพลี้ยออนขาวโพด เพลี้ยออนผัก หนอนคืบ
หนอนกระทูผัก และแมลงปอบาน เปนตน

ไมดอกไมประดับ ทำการสำรวจในพื้นที่แปลง
ปลูกดอกกระเจียว ดอกกลวยไม ดอกกุหลาบ ดอกหนาวัว
พบความหลากหลายของแมลง เชน ดวงน้ำมัน เพลี้ยไฟ
หลากหลายชนิด และผึ้ง เปนตน

ผลิตผลในโรงเก็บ พบแมลงหลายชนิด เชน
ดวงถั่ว ดวงงวงขาวโพด และมอดแปง เปนตน


รวบรวมตัวอยางแมลงทุกชนิดที่พบในพืชเกษตรกรรม

โดยวิธีการใชสวิงโฉบ (ผีเสื้อ ดวงปกแข็ง ฯลฯ) ใชมือจับ
(หนอนผีเสื้อ ดวง ฯลฯ) หรือใชพูกันเขี่ยจากตนพืชที่แมลง
เขาทำลาย รวมทั้งบนผลผลิตการเกษตรหรือเก็บตัวอยางแมลง
โดยการเคาะจากตนพืช (เพลี้ยไฟ) ตัดใบและกิ่งพืชที่มีแมลง
(เพลี้ยหอย เพลี้ยแปง แมลงหวี่ เพลี้ยออน) ติดอยู นำดองใน

แอลกอฮอล หรือน้ำยาที่ใชดองเฉพาะชนิด เชน AGA ใชดอง
เพลี้ยไฟ รวมทั้งเก็บตัวอยางที่มีชีวิตดวย ทุกครั้งที่เก็บรวบรวม
แมลงตองบันทึกขอมูลรายละเอียดที่สำคัญ อาทิ พืช สวนของ
พืชที่พบตัวอยาง ลักษณะการทำลาย เขาทำลาย วัน เดือน ป
สถานที่และชื่อผูเก็บตัวอยาง รวมทั้งบันทึกโดยการถายภาพ
นำตัวอยางทั้งหมดที่รวบรวมไดกลับไปยังหองปฏิบัติการ
ตวัอยางหนอนหรอืตวัออนแมลง นำไปเลีย้งเพือ่ศกึษาพฤตกิรรม
และเจริญเติบโต ตัวเต็มวัย นำไปจัดรูปราง และอบใหแหง
แมลงขนาดเลก็นำไปทำสไลดถาวรตามวธิกีารของแมลงแตละชนดิ
แมลงที่จัดรูปรางและอบแหงแลว หรือแมลงที่ไดทำสไลดถาวร
เรียบรอยแลว นำไปตรวจวิเคราะหชนิด

⌦⌫

ตัวอยางแมลงที่จัดรูปรางและอบแหงดีแลว ตองบันทึก

ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพืชและสวนของพืชที่เก็บตัวอยาง
สถานที่ วัน เดือน ปที่เก็บ ชื่อผูเก็บ กำกับไวดวย ตัวอยาง
แมลงที่เก็บรักษาในน้ำยาเก็บรักษา ใหบันทึกขอมูลรายละเอียด
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ความหลากหลายของแมลงในแปลงพืชผัก

ดวงเตาลาย เพลี้ยออนขาวโพด

เพลี้ยออนผัก หนอนคืบ

หนอนกระทูผัก แมลงปอบาน

ความหลากหลายของแมลงในแปลงไมดอกไมประดับ

ดวงน้ำมัน เพลี้ยไฟดอกไมตะวันตก

ผึ้ง

ความหลากหลายของแมลงในผลิตผลในโรงเก็บ

ดวงถ่ัว ดวงงวงขาวโพด

มอดแปง

ลงบนกระดาษเขยีนแบบ (กระดาษลอกลาย) โดยใชปากกาชนดิ
ที่หมึกสามารถคงสภาพไดในน้ำยาเก็บรักษา นำใสไวในขวด
ที่ เก็บตัวอยางแมลง สวนตัวอยางแมลงที่ เก็บรักษาโดย
วิธีอบแหง ใหบันทึกขอมูลรายละเอียดลงบนปายบันทึกกำกับ
ตัวอยางแมลง สำหรับตัวอยางแมลงที่เก็บรักษาโดยวิธีการ
ทำสไลดถาวร ใหบันทึกขอมูลรายละเอียดลงบนกระดาษที่
สามารถนำติดบริเวณดานขางของแผนสไลดแกวได โดย
วางแผนสไลดแกวใหดานหัวของตัวอยางแมลงชี้เขาหาผูเขียน
ดานขวามือใหลงรายละเอียดเกี่ยวกับพืชอาศัย  ประเทศ สถาน
ที่เก็บตัวอยาง วัน เดือน ป และชื่อผูเก็บ ดานซายมือใหลง
รายละเอียดชื่อวิทยาศาสตร เพศ น้ำยาเมาทสไลด วัน เดือน
ป ที่เมาทสไลด


หลังจากบันทึกขอมูลรายละเอียดกำกับตัวอยางแมลง

เรยีบรอยแลว ตวัอยางแมลงเหลานัน้จะถกูสงไปยงันกัอนกุรมวิธาน
แตละกลุมเพ่ือตรวจวิเคราะหชนิด ตัวอยางแมลงที่ไมสามารถ
ตรวจวิเคราะหชนิดไดใหนำจัดเก็บในหีบไม แยกอันดับตาม
ลำดับอักษรภาษาอังกฤษ จัดเรียงไวในหองพิพิธภัณฑแมลง
สำหรับตัวอยางแมลงที่ตรวจวิเคราะหชนิดเรียบรอยแลว
ถาเปนตัวอยางแมลงที่จัดทำเปนสไลดถาวรใหจัดเรียงในกลอง
เก็บสไลด นำเก็บเขาตูโดยวางใหแผนสไลดขนานกับพื้น สวน
แมลงทีจ่ดัรปูรางโดยวธิอีืน่ ใหจดัเกบ็ลงในกลองกระดาษสีเ่หลีย่ม

สีขาว จัดเรียงตามลำดับอักษรของอันดับ วงศ สกุลและชนิด
นำจัดเก็บเขาลิ้นชัก ใสสารปองกันแมลงขนาดเล็กที่สามารถ
เขาทำลายตัวอยางแมลงไดทั้งในหีบไมและในแตละลิ้นชักของ
ตูเก็บตัวอยางแมลง พิพิธภัณฑแมลงสวนใหญใชลูกเหม็น
(naphthalene ball) ซึ่งเปนสารที่สะดวกในการใชและระเหิด
ชาไมตองเติมสารบอยๆ แตลูกเหม็นคอนขางมีอันตรายตอ
ระบบทางเดินหายใจ  พิพิธภัณฑแมลงของสำนักวิจัยพัฒนา
การอารักขาพืช  จึงไดเปลี่ยนมาใชการบูร (camphor) แทน
แตสารนีร้ะเหยคอนขางเรว็ ตองหมัน่ตรวจและเตมิสารบอยครัง้
นอกจากการใสสารปองกันการเขาทำลายของแมลงอื่นแลว
ยังตองมีการบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ โดยจะตองมีการรมสาร
ปองกันกำจัดแมลงใหกับตัวอยางแมลงทั้งหมดที่มีอยู ใน
พิพิธภัณฑแมลง อยางนอย 2 ปตอครั้ง
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การเก็บรวบรวมและการเก็บรักษาตัวอยางแมลง

ขอมูลเพลี้ยไฟ
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งานถายทอดเทคโนโลยี - การจัดทำเอกสารเผยแพร
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ไร เปนสิ่งมีชีวิตที่จัดอยูใน Phylum Arthropoda
สามารถพบไดในทุกพื้นที่ เชน หวย คลอง ลำธาร ในดิน
บนตนพืช ในบานเรือน รวมไปถึงสวนตางๆ ของรางกายมนุษย
และสัตว เชน ตามรูขุมขนที่หนาผาก คิ้ว แขน และขา ผนัง
ลำตัว เปนตน ไรสวนใหญและเห็บจัดเปนตัวเบียนที่อาศัยอยู
บนลำตัวสัตวอาศัย (ectoparasite) ในขณะที่ไรบางชนิดดำรง
ชีวิตโดยอาศัยอยูภายในลำตัวของสัตวอาศัย (endoparasite)


ไรทีพ่บในประเทศไทย จดัอยใูน Superorder Acariformes

และ Superorder Parasitiformes โดยสามารถพบไรได
ในทุกพื้นที่ เชน ในดิน ในน้ำ บนตนพืช ตามอาหารทะเลแหง
ผลิตผลการเกษตร ตามฝุนละอองในบานเรือน รวมทั้งพวกที่
เปนตัวเบียนของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวเลื้อยคลาน สัตวปก
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง และมนุษย เปนตน

⌦

ขอมูลทางดานความหลากหลายของไรในประเทศไทย

ยังมีอยูนอยมาก เนื่องจากมีผูใหความสนใจนอย และมีขั้นตอน
การศกึษาทีค่อนขางลำบากเพราะไรมขีนาดคอนขางเลก็ ปญหา
และอุปสรรคที่พบในการศึกษาเก่ียวกับอนุกรมวิธานของไรใน
ประเทศไทยในปจจุบัน สรุปไดดังนี้

การศึกษาอนุกรมวิธานของไรเปนงานที่นาเบื่อ
และเสียเวลา

ไรสวนมากมีขนาดเล็ก และมีลักษณะโครงสราง
ภายนอกที่คลายคลึงกันมาก ทำใหยากในการจัดจำแนก

ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการศึกษาในเรื่องของ
molecular technology และขอมูลดานอื่นๆ เพ่ือใชสนับสนุน
ขอมูลการศึกษาดานอนุกรมวิธาน

ความสนใจในการศึกษาอนุกรมวิธานของไร
มีนอยมาก


ศ.ดร. อังศุมาลย จันทราปตย
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

ไรและเห็บที่พบบนคนและสัตว

ไรตัวเบียนและไรศัตรูเห็ด

ไรตัวห้ำและไรศัตรูพืช
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ไรฝุน สามารถพบไดทั่วไปบนที่นอน หมอน พรม ตุกตา

ผา โซฟา ฯลฯ ไรฝุนมีหลายชนิด แตชนิดที่เรียกกันวาไรฝุน
บาน (house dust mite) ซึ่งกอใหเกิดโรคภูมิแพ ไดแก
Dermatophagoides farinae Hughes และ
Dermatophagoides pteronyssinus Trouessart

⌫
   
ไรกลุมนี้สามารถพบไดในโรงเก็บผลิตภัณฑโดยเฉพาะ

อาหารแหง เชน หอม กระเทยีม อาหารทะเลแหง เชน กงุแหง
หอยตาก ปลาหมึกแหง ปลาริวกิว ปลาขางเหลือง เปนตน
ขอมูลของไรศัตรูในโรงเก็บมีความสำคัญตอการสงออกมาก
ปจจุบันไรในกลุมนี้ที่สำรวจพบในประเทศไทยมีการจัดจำแนกไว
หลายชนิด เชน Lardoglyphus konoi (Sasa & Asanuma),
Aceria tulipae Keifer, Aleuroglyphus sp.,
Austroglycyphagus geniculatus (Vitzhum), Caloglyphus
oudemansi (Zachvatkin), Histiostoma sp., Rhizoglyphus
echinopus (Fumouze & Robin), Sancassania sp.,
Sancassania berlesei (Michael), Suidasia pontifica
Oudemans, Sudasia medanensis Oudemans และ
Tyrophagus putrescentiae (Schrank) เปนตน

ขั้นตอนการศึกษาและเก็บรวบรวมตัวอยางไร

ไรฝุน (dust mites)

ไรที่พบในโรงเก็บผลิตภัณฑ
(stored product mites) โรคใบบวงในตนกระเทียม

  
ไรดินเปนไรที่มีความหลากหลายสูง มีทั้งขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ ลักษณะเดน คือ มีผนังหุมลำตัวคอนขางแข็ง
ไรดนิมทีัง้พวกทีเ่ปนไรดนิอยางแทจรงิ ซึง่มคีวามสามารถในการ
ยอยสลาย (decompose) เศษซากพืช ซากสัตวในดินได และ
ไรชนิดอื่นๆ เชน ไรผูลา (predators) ในวงศอื่นๆ เปนตน
ปจจบุนัการจำแนกชนดิของไรในดนิมนีอยมาก เนือ่งจากไรกลมุนี้
คอนขางยากในการจำแนก นอกจากนั้นยังขาดขอมูลพื้นฐาน
ทางดานสัณฐานวิทยาของไรในดินในประเทศไทยรวมทั้ง
ทวีปเอเชียดวย

  
เปนไรที่มีความสวยงาม มีสีสันสดใส เชน สีแดง สีสม

สีน้ำเงินเขม และสีเขียว เปนตน ไรในกลุมนี้พบในประเทศไทย
คอนขางมาก สวนใหญพบตามแหลงน้ำทีม่พีชืน้ำข้ึนอย ูเนือ่งจาก
ในระยะตัวออนเปนตัวเบียนของแมลงน้ำหลายชนิด เมื่อ
เปนตัวเต็มวัยจะดำรงชีวิตอิสระ (free living)

ไรในดิน (soil mites)
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ลักษณะของพืชที่ถูกไรแมงมุมเทียมเขาทำลาย

ไรแมงมุมเทียม (false-spider mites)

ไรน้ำ (water mites)

  
เปนไรที่มีประโยชนโดยเฉพาะทางการเกษตร  สวนใหญ

จัดอยูในวงศ Phytoseiidae และวงศ Cunaxidae โดยไรใน
วงศ Cunaxidae จะมีสวนของ Pedipalp ดัดแปลงไปใชจับ
สัตวอื่นกินเปนอาหาร สำหรับไรตัวห้ำที่นิยมนำมาใชประโยชน
ทางการเกษตร คอื Amblyseius (Amblyseius) longispinosus
(Evans) เนือ่งจากสามารถนำมาขยายพนัธไุดงายในหองปฏบิตักิาร
ไรตวัห้ำชนดินีม้ปีระสทิธภิาพสงูในการกนิไรศตัรูพชืไดหลายชนดิ
นอกจากนั้นยังมีไรตัวห้ำ Amblyseius (Amblyseius) cinctus
Corpuz & Rimando ซึ่งเปนตัวห้ำที่สำคัญของไรพริก

⌫  
ไรตัวเบียนที่พบในประเทศไทยมีหลายชนิด โดยเฉพาะ

ตัวเบียนของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมตางๆ  ไรตัวเบียนที่สำคัญทาง
การเกษตร คือ ตัวเบียนของผึ้ง ซึ่งทำใหกิจกรรมการเลี้ยงผึ้ง
ของประเทศไทยตองประสบปญหาอยูเนืองๆ ไรศัตรูผึ้งที่สำคัญ
ในประเทศไทย ไดแก

วงศ Laelapidae พบ 1 สกุล 3 ชนิด ไดแก
Tropilaelaps koenigerum Delfinado and Baker
Tropilaelaps clareae Delfinado and Baker และ
Tropilaelaps mercedesae Anderson and Morgan

วงศ Varroaidae พบ 2 สกุล 5 ชนิด ไดแก
Euvarroa sinhai Delfinado and Baker Euvarroa wongsirii
Lekprayoon and Tangkanasing Varroa jacobsoni
Oudeman Varroa destructor และ Varroa underwoodi

  
ไรศัตรูพืชที่สำคัญแบงออกไดเปน 4 กลุม คือ ไรแมงมุม

(spider mites) ไรแมงมุมเทียม (false-spider mites) ไรขาว
(broad mites) และไรสี่ขา (four-legged mites)

ไรแมงมุม (spider mites) เปนไรที่มีความหลาก
หลายมาก ตั้งแตลักษณะของไขซึ่งมีทั้งไขรูปกลม ไขรูปแบน
ระยะวัยออนซึ่งอาจอยูรวมเปนโคโลนี และอาศัยอยูเดี่ยวๆ
จนถึงระยะตัวเต็มวัย  ปจจุบันพบไรแมงมุมในประเทศไทย
มากกวา 60 ชนิด

วงศ Laelapidae วงศ Varroaidae

ไรแมงมุม

ลักษณะของพืชที่ถูกไรแมงมุมเขาทำลาย

ไรตัวเบียน

วงศ Tetranychidae
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ไรแมงมมุเทยีม (false-spider mites) มลีำตวัแบน
ไขมลีกัษณะเปนทอนยาวคลายไสกรอก ไรชนดินีไ้มชอบเคลือ่นที่
มากนัก เปนศัตรูพืชที่พบมากในกลวยไม มะละกอ

ไรขาว (broad mites) ตัวผูและตัวเมียของไรขาว
มีลักษณะแตกตางกัน โดยขาคูที่ 4 ของตัวผูมีขนาดใหญ
สวนขาคูที่ 4 ของตัวเมียมีขนาดเล็กและมีขนยาวที่ปลายขา
จำนวน 2 เสน ใชสำหรับรับความรูสึก ไรตัวผูจะแบกดักแด

ลักษณะของพืชที่ถูกไรขาวเขาทำลาย

ไรขาว (broad mites)

ของตัวเมียไวบนหลังเพื่อรอทำการผสมพันธุ ไรในกลุมนี้เปน
ศัตรูสำคัญของพริก ถั่วฝกยาว ถั่วเขียว หมอน ชา และอื่นๆ
ในประเทศไทยพบไรขาวไมกี่ชนิด

ไรสี่ขา (four-legged mites) เปนไรที่มีขนาดเล็ก
มากที่สุดในกลุมของไรศัตรูพืช ตัวผูมีหนาที่วางถุงใสน้ำเชื้อเพื่อ
รอตวัเมียมาเกบ็เอาไป ไรสีข่ามคีวามเฉพาะเจาะจงกบัพชือาศยั
สูงมาก ในประเทศไทยพบไรสี่ขาประมาณ 160 ชนิด

วงศ Eriophyidae

ลักษณะของพืชที่ถูกไรสี่ขาเขาทำลาย

ไรสี่ขา (four-legged mites)

วงศ Diptilomiopidae
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ลักษณะลำตัวของมวนจิงโจน้ำ


เปนตัวควบคุมโดยชีววิธี
เปนอาหารของนกและปลา
เปนตัวชี้วัดสภาพของแหลงน้ำ
เปนโมเดลที่ดีมากในการศึกษาทางวิวัฒนาการ

ชีววิทยา นิเวศวิทยา และทางดานการอนุรักษ

แมลงน้ำครอบคลุมทั้งหมด 13 อันดับ คือ อันดับ
Collembola (แมลงหางดีด หรือ springtails) อันดับ
Ephemeroptera (แมลงชีปะขาว หรือ mayflies) อันดับ
Odonata (แมลงปอบาน และแมลงปอเข็ม หรือ dragonflies
และ damselflies) อันดับ Plecoptera (แมลงเกาะหิน หรือ
stoneflies) อันดับ Orthoptera (ตั๊กแตน หรือ grasshoppers
เปนตน) อันดับ Megaloptera (alderflies, dobsonflies และ
filshflies) อันดับ Hemiptera (มวนน้ำ หรือ true bugs) อันดับ
Neuroptera (แมลงชาง หรือ antlions) อันดับ Coleoptera
(ดวง หรือ beetles) อนัดบั Diptera (ยงุ ริน้ หรอื mosquitoes,
midges) อันดับ Trichoptera (แมลงหนอนปลอกน้ำ หรือ
caddisflies) อันดับ Lepidoptera (ผีเสื้อกลางวัน และผีเสื้อ
กลางคืน หรือ butterflies และ moths) และอันดับ
Hymenoptera (แตน หรือ wasps)

ในการบรรยายครั้งนี้จะกลาวถึงเฉพาะกลุมมวนจิงโจน้ำ
ที่ผูบรรยายและคณะ (อาจารยมารุต เฟองอาวรณ และ
นางสาวเอสรา มงคลชัยชนะ) ไดศึกษาและวิจัย และมี
ประสบการณในการสำรวจในประเทศไทยโดยการสนับสนุน
หลักของโครงการ BRT ในโครงการวิจัย 3 โครงการ และการ
สนับสนุนบางสวนของงบประมาณแผนดินในโครงการอนุรักษ
และการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย


  


มวนจิงโจนํ้า (water strider หรือ pond skater หรือ

water skater) มีตาประกอบขนาดใหญ หนวดยาว ปากแบบ
เจาะดูด ขาเรียวยาว ขาคูกลางและคูหลังอยูชิดกัน และยาว
เลยปลายสวนทอง พบไดทั่วไป ทั้งในแหลงน้ำไหล และน้ำนิ่ง
แหลงที่พบมาก เชน แองน้ำขัง นาขาว แมน้ำ ลำคลอง ลำธาร
แหลงน้ำกรอย และน้ำทะเล เปนตน


รศ. จริยา เล็กประยูร
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ลักษณะสวนหัวของมวนจิงโจน้ำ
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แหลงน้ำนิ่ง

แหลงน้ำไหล

บริเวณที่ชื้นแฉะ

น้ำกรอย

น้ำทะเล


เก็บตวัอยางมวนจงิโจน้ำใหครอบคลมุทกุแหลงอาศยัยอย

บนผวิน้ำและทีช่ืน้แฉะบรเิวณลำธาร น้ำตก โดยใชสวงิจบัแมลงน้ำ

อุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยาง

มวนจิงโจน้ำทั่วโลกมีทั้งหมด 9 วงศยอย คือ วงศยอย
Charmatometrinae วงศยอย Electrobatinae (extinct
subfamily) วงศยอย Cylindrostethinae วงศยอย
Eotrechinae วงศยอย Halobatinae วงศยอย Gerrinae
วงศยอย Ptilomerinae วงศยอย Rhagadotarsinae และ
วงศยอย Trepobatinae

วงศยอยของมวนจงิโจน้ำแบงตามสภาพภมูศิาสตรของโลกทั้ง 6 เขต

วงศยอย เขตภูมิศาสตรของโลกที่พบ
Charmatometrinae นีโอทรอปคอล
Electrobatinae
(extinct subfamily) -
Cylindrostethinae นีโอทรอปคอล เอธิโอเปยน และ

โอเรียนตอล
Eotrechinae โอเรียนตอล
Halobatinae เอธิโอเปยน ออสเตรเลียน และ

โอเรียนตอล
Gerrinae พาลีอารคติค นีอารคติค

นีโอทรอปคอล เอธิโอเปยน
ออสเตรเลียน และโอเรียนตอล

Ptilomerinae พาลีอารคติค เอธิโอเปยน และ
โอเรียนตอล

Rhagadotarsinae นีอารคติค นีโอทรอปคอล
เอธิโอเปยน ออสเตรเลียน และ
โอเรียนตอล

Trepobatinae พาลีอารคติค นีอารคติค
นีโอทรอปคอล เอธิโอเปยน
ออสเตรเลียน และโอเรียนตอล
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ในประเทศไทยไดมีนักกีฏวิทยาชาวตางประเทศเขามา

สำรวจหลายคนซึ่งไดใหขอมูลและความรูทางวิชาการสำหรับ
การอางอิงที่มีประโยชนตอผูที่ทำงานและศึกษาภายหลังเปน
อยางมาก ซึ่งขอกลาวนามสวนหนึ่ง และรวมทั้งนักวิจัยไทยไว
ณ ที่นี้ คือ

Andersen (ค.ศ. 1980) พบมวนจิงโจน้ำสกุล
Onychotrechus ซึ่งอาศัยอยูบริเวณที่ชื้นแฉะ (hygropetric
area) และไดจัดทำคียจำแนกชนิด พรอมทั้งคำบรรยายลักษณะ
ของชนิดที่พบใหม ซึ่งในจำนวนนี้มีรายงานพบในประเทศไทย
1 ชนิด คือ Onychotrechus esakii

Andersen (ค.ศ. 1990) ศึกษาอนุกรมวิธานของ
มวนจิงโจน้ำสกุล Aquarius ซึ่งมีอยู 15 ชนิดทั่วโลก และมี
รายงานพบในประเทศไทย 1 ชนิด คือ Aquarius adelaidis

Polhemus (ค.ศ. 2001) ไดทบทวนสกลุ Ptilomera
ในประเทศอินโดนีเซีย พรอมกับบรรยายลักษณะและวาดรูป
ประกอบของมวนจิงโจน้ำชนิดที่พบใหม 2 ชนิด คือ Ptilomera
fang ที่พบในภาคเหนือของประเทศไทย และ Ptilomera
burmana ทีพ่บในตอนเหนอืของสหภาพพมา ในรายงานฉบบันี้
ไดจัดทำคียจัดจำแนกชนิดของสกุล Ptilomera ทั้งเพศผูและ
เพศเมียดวย

Chen, Nieser และ Wattanachaiyingcharoen
(ค.ศ. 2002) ไดตั้งสกุลและชนิดใหมของมวนจิงโจน้ำ คือ
Pleciogonus wongsirii ซึง่พบแพรกระจายในจงัหวดัเชียงใหม
เชียงราย และลำปางของประเทศไทย พรอมทั้งไดบรรยาย
ลักษณะและวาดรูปประกอบ ตัวอยางมวนจิงโจน้ำชนิดนี้ที่
เก็บไดที่เดียวกับตัวอยางตนแบบ (holotype) ไดถูกเก็บไวใน
พิพิธภัณฑแมลง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จรยิา เลก็ประยรู สรุชยั ลพีทิกัษรตัน และสมมกุ
มงคลชัยชนะ (พ.ศ. 2547) ทำการศึกษาความหลากหลาย
ของมวน (Suborder Heteroptera) ที่อาศัยอยูในแหลงน้ำ
บริเวณพื้นที่ปาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จากแหลงน้ำไหล
4 แหงและแหลงน้ำนิ่ง 2 แหง สำรวจพบ 16 สกุล และกวา
30 ชนิด

จรยิา เลก็ประยรู มารตุ เฟองอาวรณ และ เอสรา
มงคลชัยชนะ (พ.ศ. 2550) ไดทำการศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การแพรกระจาย และนิเวศวิทยาของมวนน้ำ
ในแหลงน้ำพุ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งไดวินิจฉัย
ชื่อไวแลว 29 ชนิด 25 รูปแบบสัณฐาน ใน 35 สกุล 13 วงศ

Chaweewan (2007) ไดจัดทำหนังสือรวบรวม
รายชือ่แมลงและไรในประเทศไทย สำหรบัในอนัดบั Hemiptera
วงศ Gerridae มีรายงานพบมวนจิงโจน้ำในประเทศไทย 23
สกุล  63 ชนิด

Vitheepradit และ Sites (2007a) ไดรวบรวม
รายชือ่มวนจงิโจน้ำสกลุ Ptilomera ทีพ่บในประเทศไทย 7 ชนดิ
ซึ่งในจำนวนนี้เปนชนิดที่คนพบใหม 3 ชนิด พบที่จังหวัดชุมพร

1 ชนดิ จงัหวดักาญจนบรุ ีอำเภอทองผาภมู ิ1 ชนดิ และ อำเภอ
สังขละบุรี 1 ชนิด และไดบรรยายลักษณะไวแลว

Vitheepradit และ Sites (2007b) ไดรวบรวม
รายชื่อมวนจิงโจน้ำ สกุล Eotrechus ที่พบในประเทศไทย
6 ชนิด ซึ่งในจำนวนนี้เปนชนิดที่คนพบใหม 3 ชนิด พบที่จังหวัด
เชียงใหม 1 ชนิด และจังหวัดเพชรบูรณ 2 ชนิด และไดบรรยาย
ลักษณะไวแลว

เอสรา มงคลชัยชนะ ไดทำการศึกษามวนจิงโจน้ำ
ในพื้นที่ลุมน้ำแมกลอง พบ 7 วงศยอย 20 สกุล 36 ชนิด และ
4 รูปแบบสัณฐาน และไดบรรยายลักษณะไวแลว



⌫
ตั้งอยูทางภาคตะวันตกของประเทศไทย เปนลุมน้ำที่อยู

ติดชายแดนระหวางประเทศไทยกับสหภาพพมา มีเทือกเขาสูง
เปนแนวแบงกั้นระหวางประเทศ เปนแหลงตนน้ำของแมน้ำ
แมกลอง ทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงสูทิศใต ผานที่ราบ
ภาคกลางจนถึงที่ราบต่ำบริเวณปากแมน้ำและไหลลงสูทะเล
ดานอาวไทย พื้นที่ลุมน้ำแมกลองครอบคลุมพ้ืนที่ 9 จังหวัด คือ
จังหวัดกาญจนบุรี รอยละ 57.55 จังหวัดตาก รอยละ 16.13
จังหวัดราชบุรี รอยละ 14.82 จังหวัดอุทัยธานี รอยละ 7.59
จังหวัดสุพรรณบุรี รอยละ 1.94 จังหวัดสมุทรสงคราม
รอยละ 0.65 จังหวัดสมุทรสาคร รอยละ 0.55 จังหวัดนครปฐม
รอยละ 0.76 และจังหวัดเพชรบุรี รอยละ 0.01


สุมเก็บตัวอยางมวนจิงโจน้ำในลุมน้ำสาขาทั้ง 5 กลุม

ของลุมน้ำแมกลอง รวมจำนวน 174 แหง

⌦
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานภายนอก เชน ขนาด รูปราง

สีและลวดลาย หนวด สวนหัว อกปลองแรก อกปลองกลาง
อกปลองหลัง สวนทอง ขา และ เล็บ เปนตน ในการจัดจำแนก
ในระดับวงศยอย สกุล และใชลักษณะอวัยวะสืบพันธุเพศผู
รวมในการวินิจฉัยดวย เชน pygophore, proctiger และ
parameres เปนตน ในการจัดจำแนกในระดับชนิด

⌫
พบมวนจิงโจนํ้า 7 วงศยอย 20 สกุล 36 ชนิด และ 4

รูปแบบสัณฐาน
วงศยอย Cylindrostethinae Matsuda,

1960 พบ 1 สกุล คือ Cylindrostethus Fieber, 1861
ลักษณะของสกุล Cylindrostethus มีรูปราง

เพรียวยาวเปนทรงกระบอก มีขนาดใหญ ลำตัวมีสีน้ำตาลเขม
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พื้นที่ลุมน้ำแมกลอง

แผนที่แสดงขอบเขตกลุมลุมน้ำสาขาของลุมน้ำแมกลอง จุดเก็บตัวอยางมวนจิงโจน้ำในพื้นที่ลุมน้ำแมกลอง

ถึงดำ ตัวเต็มวัยมักพบแบบมีปกสมบูรณมากกวาแบบไมมีปก
พบ 2 ชนิด คือ Cylindrostethus costalis และ
Cylindrostethus scrutator

วงศยอย Eotrechinae, Matsuda, 1960
พบ 3 สกลุ คอื Amemboa Esaki, 1925 Eotrechus Kirkaldy,
1902 และ Onychotrechus Kirkaldy, 1903

Cylindrostethus costalis
เพศผู

Cylindrostethus scrutator
เพศผู
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Aquarius adelaidis

ลักษณะของสกุล Amemboa ลำตัวยาวรี
มสีเีหลอืงหรอืน้ำตาลออนและมลีวดลายสดีำ ดานทองมสีเีหลอืง
หนวดยาวเกือบเทากับความยาวลำตัว ตัวเต็มวัยพบไดทั้งแบบ
ไมมีปกและแบบมีปกสมบูรณ พบ 6 ชนิด คือ Amemboa
armata, Amemboa cristata , Amemboa dentata ,
Amemboa javanica, Amemboa riparia และ Amemboa
schwendingeri

Amemboa Esaki, 1925
เพศผู

ลักษณะของสกุล Eotrechus ลำตัวเพรียวยาว
ปกคลุมไปดวยขนสั้นๆ สีทอง สวนหัวดานหลังสีดำ ความยาว
หนวดสั้นกวาความยาวลำตัว หนวดมีหนามยาวสีดำ พบ 1 ชนดิ
คือ Eotrechus hygropetricus

ลักษณะของสกุล Onychotrechus ลำตัวมีสี
น้ำตาลอมเหลืองและมีลวดลายสีดำตามลำตัว หนวดยาวกวา
ความยาวลำตวั หนวดมหีนามยาวสดีำ พบในถิน่อาศยัทีม่คีวามชืน้
(hygropetric area) มักพบอาศัยอยูรวมกันกับสกุล Eotrechus
พบ 1 ชนิด คือ Onychotrechus esakii

Onychotrechus esakii
เพศผู

วงศยอย Gerrinae Leach, 1815 พบ 5 สกุล
คือ Aquarius Schellenberg, 1800; Limnogonus Stål,
1868; Limnometra Mayr, 1865; Tenagogonus Stål, 1854
และ Neogerris Matsumura, 1913

ลักษณะของสกุล Aquarius ขนาดลำตัวคอนขาง
ใหญ มักมีลำตัวดานหลังสีน้ำตาลเขมถึงดำ ปากและหนวดคอน
ขางสั้นกวาความยาวลำตัว ปลองทองที่ 7 พบ connexival
spines ยื่นยาว ตัวเต็มวัยพบไดทั้งแบบมีปกสมบูรณ ปกสั้น
ปกเล็ก และแบบไมมีปก พบ 1 ชนิด คือ Aquarius adelaidis

ลักษณะของสกุล Limnogonus ลำตัวคอนขาง
ยาวรี ลำตัวมีสีน้ำตาลเขมถึงดำ  pronotal lobe เปนมันวาว
สวนหัวดานหลังมีแถบยาวสีน้ำตาลออน 1 คู  ปลายสวนทอง
มี connexival spines เห็นไดชัดเจน ตัวเต็มวัยพบทั้งปกแบบ
สมบูรณหรือปกเล็กหรือไมมีปก พบ 2 ชนิด คือ Limnogonus
fossarum และ Limnogonus nitidus

Limnogonus fossarum เพศ
ผู

สกุล Limnogonus Stål, 1868

Limnogonus nitidus
เพศผู
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ลักษณะของสกุล Limnometra ลำตัวยาวเรียว
ลำตัวมีสีเหลือง สวนหัวมักมีลวดลายสีดำคลายรูปตัววี และมี
แถบยาวสีดำอยูข างตาทั้ งสองขาง ปลองทองที่ 7 มี
connexival spines พบไดทัง้แบบปกสมบรูณ  ปกสัน้ ปกเลก็
และไมมีปก พบ 2 ชนิด 1 รูปแบบสัณฐาน คือ Limnometra
ciliata, Limnometra matsudai และ Limnometra sp.

ลักษณะของสกุล Tenagogonus ลักษณะ
ที่คลายกับสกุล Limnometra แตสามารถจำแนกออกไดชัดเจน
โดยใชเพศผู คือ สกุล Tenagogonus ไมมี connexival
spines ที่ปลายปลองทองที่ 7 ในขณะที่สกุล Limnometra
ม ีconnexival spines พบ 1 รปูแบบสณัฐาน คอื Tenagogonus
sp. ซึ่งไมมี connexival spine

Limnometra Mayr, 1865

Tenagogonus sp.
เพศผู

Neogerris parvulus
เพศผู

ลักษณะของสกุล Neogerris สวนหัวดานหลังทั้ง
เพศผูและเพศเมียมีลวดลายสีเหลืองคลายฟนเลื่อย มีจุดกลมๆ
สีเหลืองหรือสีสมขนาดใหญที่กลาง pronotum และอกปลอง
แรกจะมีสีเหลือง พบ 1 ชนิด คือ Neogerris parvulus

วงศยอย Halobatinae Bianchi, 1896
พบ 2 สกลุ ดงันี ้คอื Metrocoris  Mayr, 1865 และ Ventidius
Distant, 1910

ลักษณะของสกุล Metrocoris ลำตัวดานหลัง
สเีหลอืงถงึน้ำตาลออนและมลีายสนี้ำตาลเขมถึงดำ ตามขีนาดใหญ
ขอบของตาเวาทับอกปลองแรกแตไมเลยไปถึงอกปลองกลาง
หนวดเรียวยาว ตัวเต็มวัยพบไดทั้งแบบไมมีปกและแบบ
มีปกสมบูรณ พบ 6 ชนิด คือ Metrocoris acutus, Metrocoris
bilobatus , Metrocoris cil iatus ,  Metrocoris
nigrofascicoides, Metrocoris squamifer และ Metrocoris
tenuicornis

Limnometra ciliata
เพศผู

Limnometra matsudai
เพศผู

Limnometra sp.
เพศผู

Metrocoris Mayr, 1865
เพศผู
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ลักษณะของสกุล Ventidius มวนจิงโจน้ำในสกุล
นี้ลำตัวขนาดเล็ก ลำตัวดานหลังมีสีเหลืองและมีลวดลาย
สีน้ำตาลถึงดำ มีสวนทองกวางกวาสวนอื่นๆ มองดูคลายรูป
สามเหลี่ยม ลำตัวดานหลังนูนขึ้นเปนมันเงา ตัวเต็มวัยมีทั้งแบบ
มีปกสมบูรณและแบบไมมีปก พบ 3 ชนิด คือ Ventidius
hungerfordi, Ventidius malayensis และ Ventidius pulai

วงศยอย Ptilomerinae Bianchi, 1896 พบ
4 สกุล คือ Pleciobates Esaki, 1930; Pleciogonus Chen,
Nieser and Wattanachaiyingcharoen, 2002; Ptilomera
Amyot and Serville, 1843 และ Rheumatogonus Kirkaldy,
1909

ลักษณะของสกุล Pleciobates ลักษณะ
ของ Pleciobates ในเพศเมีย มีตุมนูนที่ทาย metanotum
ปลองทองที ่6 ม ีconnexival spine ยืน่ยาวเลยปลายสวนทอง
และปลายโคงขึ้นเล็กนอย พบ 1 ชนิด คือ Pleciobates
pacholatkoi

สกุล Ventidius

Ventidius hungerfordi
เพศผู

Ventidius malayensis
เพศผู

ลกัษณะของสกลุ Pleciogonus ลำตวัคอนขางยาว
คลายทรงกระบอก มีสีลำตัวดานหลังเปนสีน้ำตาลอมเหลือง
โดยสวนใหญและมีลวดลายสีดำที่สวนหัว อก และสวนทอง
ดานทองของลำตัวเปนสีเหลืองออน ปากสั้น หนวดสั้นกวา
ความยาวลำตัว และหนวดมีหนามยาวสีดำเห็นไดชัดเจน
พบ 1 ชนิด คือ Pleciogonus wongsirii

ลักษณะของสกุล Ptilomera ลักษณะลำตัวยาว
เรียว มีสีน้ำตาลถึงน้ำตาลอมเขียว ปลายหนวดปลองที่ 4
มีลักษณะบิดงอไปมาเล็กนอย ความยาว rostrum สั้น  tibia
ของขาคูหนามีติ่งที่เรียกวา distal spur-like process  พบตัว
เต็มวัยไดทั้งแบบปกสมบูรณและแบบไมมีปก พบ 4 ชนิด คือ
Ptilomera hemmingseni, Ptilomera jariyae, Ptilomera
tennaserim และ Ptilomera tigrina

ลักษณะของสกุล Rheumatogonus รูปราง
เพรียวคลายกระสวย เพศผูมีขนาดลำตัวตั้งแต 3.8-5.2
มิลลิเมตร เพศผูตัวเล็กกวาเพศเมียมาก สีลำตัวโดยสวนใหญ

Ventidius pulai
เพศผู

Pleciobates pacholatkoi
เพศเมีย

Pleciogonus wongsirii
เพศผู

Ptilomera Amyot and
Serville, 1843
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เปนเปนสีเขียวในธรรมชาติ ตัวเต็มวัยมักพบไดทั้งแบบมีปก
สมบูรณและแบบไมมีปก ตัวเต็มวัยที่มีปกมี pronotal lobe
ขนาดใหญ พบ 2 ชนิด คือ Rheumatogonus intermedius
และ Rheumatogonus vietnamensis

สกุล Rheumatogonus Kirkaldy, 1909

Rheumatogonus
intermedius เพศผู

Rheumatogonus
vietnamensis เพศผู

วงศยอย Rhagadotarsinae Lundblad, 1933
พบ 1 สกุล คือ Rhagadotarsus Breddin, 1905

ลักษณะของสกุล Rhagadotarsus พบ 1 ชนิด
คอื Rhagadotarsus kraepelini ตวัเต็มวยัมสีเีทาถงึดำ สวนหวั
คอนขางกวางเม่ือเทียบกับลำตัว หนวดปลองแรกมีความยาว
มากกวาหนวดปลองอืน่ อวยัวะสบืพนัธยุืน่ยาวแหลมเหน็ชดัเจน
ในทั้งสองเพศ พบ 1 ชนิด คือ Rhagadotarsus kraepelini

Rhagadotarsus kraepelini
เพศผู

วงศยอย Trepobatinae Matsuda, 1960
พบ 4 สกุล คือ Gnomobates Polhemus & Polhemus,
1995; Lathriobates (Esaki, 1929); Naboandelus Distant,
1910 และ Rheumatometroides Hungerford & Matsuda,
1958

ลักษณะของสกุล Gnomobates มวนจิงโจน้ำ
สกุลนี้ มีขนาดเล็กมาก ลำตัวดานหลังมีสีเหลืองถึงน้ำตาลและ
มีลวดลายสีดำ ดานทองมีสีเหลืองออน สวนหัวดานหลัง
มักพบแถบสีดำยาวระหวางตาทั้งสองขาง และลวดลายสีดำ
ที่สวนอกและสวนทอง หนวดเรียวยาว พบ 1 รูปแบบสัณฐาน
คือ Gnomobates sp.

Gnomobates sp.
เพศผู

ลักษณะของสกุล Lathriobates ลำตัวมีขนาด
ปานกลาง ลำตัวดานหลังมีสีเหลืองถึงน้ำตาลและมีลวดลาย
สีน้ำตาลเขมถึงดำ ยกเวนสวนหัวไมมีลวดลาย และมักพบ
แถบน้ำตาลหรือสีดำดานขางลำตัว เล็บในขาคูหนามีขนาดใหญ
แตเลบ็ในขาคกูลางและขาคหูลงัมขีนาดเลก็หรอืลดรปู พบ 1 ชนดิ
คือ Lathriobates johorensis

Lathriobates johorensis
เพศผู

ลักษณะของสกุล Naboandelus มวนจิงโจน้ำ
สกุลนี้ มีขนาดเล็กมาก ลำตัวดานหลังมีสีเทาถึงดำ ดานทอง
มีสีเทา เล็บในขาคูหนามีขนาดเล็ก และเล็บในขาคูกลางและ
ขาคูหลังอาจลดรูป สวนทองสั้นกวาสวนอก ปลองทองที่ 8
ยาวกวาทุกปลอง และเพศผูมี proctiger ขนาดใหญแผออก
มาดานขาง พบ 1 รูปแบบสัณฐาน คือ Naboandelus sp.
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ลักษณะของสกุล Rheumatometroides ลำตัว
ดานหลังมีสีน้ำตาลและมักพบลวดลายสีดำ ดานทองมีสีเหลือง
ดานทองมีตอมกลิ่น metathoracic scent gland ขนาดเล็ก
เพศผูมี proctiger มีขนาดใหญแผยื่นออกดานขาง พบ 1 ชนิด
คือ Rheumatometroides insularis ซึ่งพบครั้งแรกในแหลง
น้ำกรอยของประเทศไทยจากการสำรวจในป พ.ศ. 2549


การสำรวจบริเวณลุมน้ำแมกลอง ไดมวนจิงโจน้ำจาก

แหลงอาศัย ดังนี้ คือ แหลงน้ำนิ่ง แหลงน้ำไหล บริเวณที่ชื้น
แฉะ และบริเวณน้ำกรอย

⌫ 
  
จากการสำรวจริมชายฝงพบมวนจิงโจน้ำจากทะเล

ในวงศยอย Halobatinae 6 ชนิด คือ Halobates proavus,
Haobates nereis, Halobates hayanus, Halobates trynae,
Halobates germanus และ Halobates micans

Naboandelus sp.
เพศผู

Rheumatometroides insularis
เพศผู

Halobates เพศผู

วงศยอย Halobatinae

Andersen (1982) ไดจัดกลุมของแหลงอาศัยของ
semiaquatic bugs ในระดับวงศและระดับวงศยอย ดังนี้

วงศ Gerridae มีแหลงอาศัย คือ
ถิน่ทีอ่ยอูาศยัพืน้ทีช่ืน้แฉะ (humid terrestrial

habitats)

จำนวนสกุลและชนิดของมวนจิงโจน้ำวงศ Gerridae จนถึงปจจุบัน และที่พบในพื้นที่ลุมน้ำแมกลองในป พ.ศ. 2544-2551

วงศยอย จำนวนสกุล จำนวนชนิด
ในโลก ในประเทศไทย ลุมน้ำ ในโลก ในประเทศไทย ลุมน้ำ

แมกลอง แมกลอง
Charmatometrinae 2 - - 11 - -
Electrobatinae (extinct subfamily) 1 - - 1 - -
Cylindrostethinae 3 1 1 32 3 2
Eotrechinae 5 3 3 60 16 8
Halobatinae 10 4 2 152 20 9
Gerrinae 19 7 5 179 11 8
Ptilomerinae 12 4 4 120 9 8
Rhagadotarsinae 2 1 1 38 1 1
Trepobatinae 26 3 4 131 3 4
รวม 80 23 20 724 63 40
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ถิ่นที่อยูอาศัยบริเวณชายน้ำ (marginal
aquatic habitats)

พื้นที่ผิวน้ำที่มีพืชปกคลุม (plant-covered
water surface)

พื้นผิวน้ำ (free water surface)
น้ำนิ่ง (stagnant freshwater)
น้ำไหล (flowing freshwater)
น้ำขึน้น้ำลง (intertidal marine water)
น้ำทะเล (oceanic water)

วงศยอย Halobatinae มีแหลงอาศัย คือ
น้ำไหล (flowing freshwater)
น้ำข้ึนน้ำลง (intertidal marine water)
น้ำทะเล (oceanic water)



⌦


ในเขตลุมน้ำแมกลองในประเทศไทย จากจำนวน
ตัวอยางทั้งหมด 5,550 ตัวอยาง พบมวนจิงโจน้ำ 7 วงศยอย
20 สกุล 36 ชนิด และ 4 รูปแบบสัณฐาน

จากทะเลพบมวนจิงโจน้ำ 6 ชนิด
แหลงน้ำนิ่งพบ 14 สกุล 24 ชนิด ดังนี้ คือ

Amemboa armata, Amemboa cristata, Amemboa
javanica, Amemboa riparia, Aquarius adelaidis,
Cylindrostethus costalis, Cylindrostethus scrutator,
Gnomobates sp., Lathriobates johorensis,  Limnogonus
fossarum, Limnogonus nitidus, Limnometra ciliata,
Limnometra matsudai, Metrocoris bilobatus, Metrocoris

nigrofascioides, Metrocoris tenuicornis, Naboandelus
sp., Neogerris parvulus, Rhagadotarsus kraepelini,
Rheumatogonus intermedius, Rheumatogonus
vietnamensis, Tennagogonus sp., Ventidius hungerfordi
และ Ventidius malayensis

แหลงน้ำไหลพบ 17 สกุล 35 ชนิด ดังนี้ คือ
Amemboa armata, Amemboa cristata,  Amemboa
dentata, Amemboa javanica, Amemboa riparia,
Amemboa schwendingeri, Aquarius adelaidis ,
Cylindrostethus costalis, Cylindrostethus scrutator,
Gnomobates sp., Lathriobates johorensis,  Limnogonus
fossarum,  Limnogonus nitidus, Limnometra matsudai,
Limnometra sp., Metrocoris nigrofascioides, Metrocoris
squamifer, Metrocoris tenuicornis, Metrocoris acutus,
Metrocoris bilobatus, Metrocoris ciliatus, Naboandelus
sp., Neogerris parvulus, Pleciobates pacholatkoi,
Pleciogonus wongsirii, Ptilomera hemmingseni,
Ptilomera jariyae, Ptilomera tennaserim, Ptilomera
tigrina, Rhagadotarsus kraepelini, Rheumatogonus
vietnamensis, Tennagogonus sp., Ventidius
hungerfordi, Ventidius malayensis และ Ventidius pulai

บริ เวณที่ชื้ นแฉะพบ  2 สกุล 2 ชนิด คือ
Onychotrechus esakii และ Eotrechus hygropetricus

แหลงน้ำกรอยพบ 3 สกุล 4 ชนิด ดังนี้ คือ
Lathriobates johorensis , Limnogonus fossarum ,
Limnogonus nitidus และ Rheumatometroides insularis

สำหรับขอมูลของแมลงน้ำอื่นๆ ควรจะรวบรวมจากผูที่
ศึกษาวิจัยเฉพาะกลุม จะทำใหไดขอมูลที่สมบูรณในการจัด
ทำบัญชีรายชื่อของประเทศไทย ตามที่ผูจัดการประชุมมีความ
ประสงคจะจัดทำในโอกาสตอไป

การแพรกระจายของสกุลมวนจิงโจน้ำในชวงความสูงจากระดับน้ำทะเล (หนวย : เมตร)

สกุล ชวงระดับความสูง สกุล ชวงระดับความสูง
Amemboa 0-1,000 Neogerris 0-1,000
Aquarius 0-600 Onychotrechus 401-500
Cylindrostethus 0-1,000 Pleciobates 101-700
Eotrechus 401-500 Pleciogonus 101-900
Gnomobates 101-300 Ptilomera 0-900
Lathriobates 0-300 Rhagadotarsus 0-1,000
Limnogonus 0-1,000 Rheumatogonus 0-1,000
Limnometra 0-700 Rheumatometroides 0-101
Metrocoris 0-1,000 Tennagogonus 0-300
Naboandelus 0-300 Ventidius 0-800
Halobates 0
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แมลงเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญในระบบนิเวศเปน
อยางมาก เพราะแมลงมีสวนสำคัญในการชวยผสมเกสรของ
พันธุไม เปนหวงโซอาหาร เพื่อความสมดุลของธรรมชาติ
แมลงบางชนิดเปนตัวห้ำและตัวเบียน เพ่ือรักษาสมดุลแมลง
ศัตรูธรรมชาติ นอกจากนี้ แมลงยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากเปนแมลงกินได มีคุณคาทางอาหาร และมีราคาสูง
และผลิตผลแมลงบางชนิดมีประโยนตอมนุษย สามารถนำมา
ขายสรางรายไดทางเศรษฐกิจ เชน การเพาะเลี้ยงแมลงครั่ง
และแมลงกินได เปนตน ซึ่งในปจจุบันกรมปาไมไดมีการสงเสริม
ใหเกษตรกรและผูที่สนใจเลี้ยงแมลงเปนอาชีพเสริมรายได

  
 ⌫
  
  
  
เปนแมลงที่มีรสชาติอรอย นิยมบริโภคในภาคเหนือ

และพบในฤดูฝน ชวงเดือนกรกฎาคม หลังฝนตกหนักๆ แมลง
แมฝนจะบินออกมาหาคู เพ่ือวางไข และเจริญเติบโตตอไป
วงจรชีวิตยาวนาน 1 ป

  
  
   
 
เปนแมลงกินได และนิยมใชสันทนาการในภาคเหนือ

เปนกีฬามวยปล้ำแมลง โดยนำแมลงตัวผูสองตัวมาแขงชนกัน
ตัวที่ชนเกงและมีแรงมากจะชนะ และมีราคาแพง ราคาขายใน
ทองตลาดประมาณตวัละหนึง่พันบาท ตวัเตม็วยัเจาะกนิน้ำเลีย้ง
จากหนอไผซาง และกิ่งตนคราม เปนอาหาร พบมากในชวง
เดือนสิงหาคม



นางลีลา กญิกนันท
สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม

 
   
   
 
ตัวเต็มวัยชอบดูดกินน้ำเลี้ยงหนอไผหก เปนแมลง

สวยงาม และสามารถนำมารับประทานได โดยนิยมรับประทาน
อยางมากในภาคเหนอื และนาจะมกีารสงเสรมิใหมกีารเพาะเลีย้ง
เพื่อเซ็ทตัวขายเปนของที่ระลึก หรือขายเปนพอแมพันธุ

 
   
   
 
มีลักษณะคลายจิ้งหรีด แตขนาดใหญกวาเทาตัว หัวมี

ลักษณะกลมมน ขนาดใหญ มีขาคูหลังขนาดใหญ และแข็งแรง
เหมาะสำหรับขุดมุดดินอาศัยอยู เปนแมลงที่มีรสชาติดีกวา

ดวงหนวดยาวแมฝน กวางสองเขา หรือกวางชน

กวางหาเขา
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จิ้งหรีด แตปญหาในการเพาะเลี้ยงจิ้งกุง คือ มีวงจรชีวิตที่ยาว
นานหนึ่งป และขุดมุดตัวอยูในดิน จึงทำใหยากแกการจัดการ
ดูแลเลี้ยงในบอ จึงเหมาะสำหรับจัดการเพาะเลี้ยงในสนาม
ชวงเวลาที่มีการขุดหามาบริโภค พบตั้งแตเดือนเมษายนถึง
เดือนสิงหาคม โดยสังเกตุจากบนผิวดินที่มีมวนดินเปนฝอยแผ
ลานกวาง หรือลอจับดวย blacklight นิยมรับประทานตัวแก
และตัวออนใกลจะแก โดยวิธีคั่ว ชุบแปงทอด ยาง ตำน้ำพริก
หรือแกงใสหนอไม

 
   
   
 
เปนแมลงที่นิยมนำมาบริโภค อาศัยอยูตามแหลงน้ำ

ที่เปนน้ำนิ่ง เชน หวย หนอง คลอง บึง นาขาว และแมน้ำ
ลำธาร เปนตน บางครั้งพบไดในน้ำหลาก แตพบไมมากนัก
ตอนกลางวันอยูในน้ำ แตในเวลากลางคืนจะบินมาเลนแสงไฟ
และพบแมลงตับเตาในฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว โดยเฉพาะ
ชวงปลายฤดูฝนจะพบมากเปนพิเศษ ชาวบานสามารถจับ
แมลงตับเตาโดยใชสวิง หรือเครื่องจับปลาชนิดตางๆ

แมลงตับเตา แมลงเหนี่ยง

แมลงกระชอน แมลงจินูนน้ำตาล

แมลงดา หรือแมลงดานา

กอนนำมาปรุงอาหาร ชาวบานจะแกะหัวและเปลือก
ที่แข็งออก และนำไปตมกับน้ำธรรมดาหนึ่งครั้ง เพื่อขับกลิ่นฉุน
ปสสาวะของแมลงออกไป แมลงตับเตาสามารถนำไปดัดแปลง
เปนน้ำพริก ปน คั่ว หรือนำไปผัด แกง โดยใชแทนเนื้อสัตวได

⌫
   
   
 
มีรูปรางคลายแมลงตับเตามาก ลักษณะลำตัวจะยาว

เรียวกวาแมลงตับเตา และมีอวัยวะเปนเข็มแหลมยาวอยู
ระหวางโคนขาบริเวณสวนอกจนถึงสวนทอง แมลงเหนี่ยงมัก
อาศัยอยูในน้ำนิ่ง สามารถบินและมีชีวิตอยูบนบกได ตัวเต็มวัย
จะชอบเลนแสงไฟ กินซากพืช ซากสัตว และวัตถุที่เนาเปอย
ในน้ำเปนอาหาร สามารถนำมาประกอบอาหารไดหลายชนิด
เชนเดียวกับแมลงตับเตา

 
  
   
 
เปนแมลงที่มีขาคูหนาสั้นแบน เหมาะใชสำหรับขุดดิน

พบขุดรูอาศัยอยูตามริมน้ำ ในดินที่แฉะมากๆ โดยเฉพาะดิน
รอบๆ แหลงน้ำ แมลงกระชอนสามารถทำความเสียหายใหแก
ชาวบานได เพราะแมลงกระชอนชอบแทะรอบๆ รากบัว ราก
ตนขาว และรากพืชน้ำเปนอาหาร

การจับแมลงกระชอนจะใชจอบขุดคันดินใหลอมรอบ
บริเวณที่เปนแหลงอาศัย และวิดน้ำเขามาใหทวมใหเต็มรูแหลง
อาศัย ทิ้งไวสักครูแมลงกระชอนจะใชขาคูหนา ตะเกียกตะกาย
ตวัเองหนใีหพนน้ำออกมา และสามารถตะครบุจบัได และใชวธิี
ย่ำลงไปในดิน เพื่อกระตุนเรงใหแมลงกระชอนที่เหลือออกมา


  
  
 
เปนแมลงที่นิยมบริ โภคมากทางภาคเหนือ โดย

นำมาทอด คั่ว ปง และยาง แมลงกินูนชอบอาศัยอยูในดินตาม
รากของตนไม โดยขุดรูทำเปนที่อาศัย ตัวเต็มวัยหลบซอนตัว
อยูตามกองใบไม และอยูในรูเวลากลางวัน ในเวลากลางคืน
จะขึ้นมากินใบออนมะขาม พุทรา มะขามเทศ ตนปป และชอบ
บินมาเลนไฟ เมื่อกินอิ่มแลวจะลงไปอยูในรู เพื่อหลบแสงแดด
ในตอนกลางวัน วิธีการจับ คือ ใชแสงไฟลอ หรือเขยากิ่งให
ตัวแมลงตกลงในถังน้ำ

จิ้งกุง หรือจิโปม ตัวเต็มวัย จิ้งกุง หรือจิโปม ตัวออน



31 
⌫

กวางงวง (ซาย) ตัวเต็มวัย (ขวา) ระยะตัวหนอน

มดแดง (ซาย) และไขมดแดง (ขวา)

 
   
   
 
ตัวผูจะมีกลิ่นหอม เปนที่นิยมบริโภค ทำใหมีราคาสูง

ถึงตัวละประมาณ 7-10 บาท เปนแมลงที่ควรสงเสริมใหมีการ
เพาะเลี้ยง เพราะตลาดมีความตองการบริโภค

 
  
   
 
เปนแมลงกินได ระยะตัวออนอาศัย และกินหนอไผซาง

เปนอาหาร โดยระยะตัวหนอนมีการเจริญเติบโตที่เร็วมาก และ
พบตัวหนอนสามารถอาศัยอยูรวมกับหนอนรถดวนได พบตาม
ปาไผเขาสูง มีอากาศชื้น และเย็น ตัวเต็มวัยชอบดูดกิน
หนอไผซาง ไผหก ตัวเมียมีขนาดเล็กกวาตัวผู ไขจะถูกวาง
ตามหนอไผ และตัวออนเจริญเติบโตรวดเร็ว ถาเปนหนอเล็ก
จะทำใหหนอเนาเสีย ตัวออนจะอาศัยอยูในหนอประมาณ
28 วัน ก็จะทิ้งตัวลงดิน ตัวเต็มวัยหาไดงายขณะดูดกินน้ำเลี้ยง
ตอนเชามืด กอนมีแดด พบตัวเต็มวัยมากในชวงฤดูฝน ในเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม  นิยมรับประทานตัวออนมากกวา
ตัวเต็มวัย โดยตำน้ำพริก ทำแกง หรือนึ่ง


  
  
 
จัดเปนแมลงเศรษฐกิจ เนื่องจากเปนที่นิยมบริโภคและ

มีราคาสูง นอกจากนี้ ยังเปนแมลงที่ทำรายไดใหกับประเทศเปน
อยางมาก สามารถนำไปใชประโยชนไดทกุระยะการเจรญิเตบิโต
มดงานและมดนาง นิยมนำไปเพิ่มความเปรี้ยวใหอาหาร เพราะ
มดแดงผลิตกรดฟอรมิก (formic acid) ไขมดแดง และแมเปง
นิยมนำมาทำยำ พลา ทอดกับไข แกงใสหนอไม หอหมก กอย

 
  
   
 
เปนมวนขนาดโตเทาหัวแมมือ มองทางดานหลังมี

ลกัษณะคลายโลห เปนแมลงทีม่กีลิน่ฉนุเฉพาะตวั มกัเกาะอาศยั
อยูตามตนไมใหญ เชน ตนจิก ตนคอ เปนตน โดยอาศัยใบออน
เปนอาหาร สามารถพบแมลงแคงไดในชวงเดือนมีนาคมถึง
เดือนเมษายน เปนชวงที่ตนไมผลัดใบ และแตกยอดออน นิยม
บริโภคโดยนำมาทำแจว ปน คั่ว เสียบไม แตเนื่องจากเปนแมลง
ทีม่กีลิน่ปสสาวะฉนุมาก จงึควรนำไปแชน้ำ ประมาณ 2-3 ชัว่โมง
กอนนำมาบรโิภค เปนแมลงทีน่ยิมบรโิภคกนัมากในจงัหวดัสกลนคร

แมลงแคง

หนังสือกลยุทธการเลี้ยง
จิ้งหรีดเชิงเศรษฐกิจ

⌫
   
    
 
เปนแมลงเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับหนึ่ง ในป พ.ศ. 2544

กรมปาไมไดมีการศึกษาและสงเสริมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง
จิ้งหรีด และไดมีการจัดพิมพหนังสือกลยุทธการเลี้ยงจิ้งหรีด
เชิงเศรษฐกิจ เผยแพรใหแกผูที่สนใจ เพราะจิ้งหรีดเปนแมลง
เศรษฐกิจเลี้ยงงาย ไดผลผลิตมาก อาศัยอยูบนดินและกิน
อาหารไดหลายชนิด จิ้งหรีดโตเร็ว เลี้ยงไดนาน 35-42 วัน

จิ้งหรีด
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ก็ขายเพื่อบริโภค วงจรชีวิตสั้น ประมาณ 73-96 วัน จึงเปน
แมลงสำคัญตอระบบหวงโซอาหารของสัตว ตัวเมียหนึ่งตัว
สามารถวางไขไดเฉลี่ย 3,775 ฟอง การใชประโยชนจากจ้ิงหรีด
โดยการนำมาประกอบอาหารไดหลายอยาง เชน ทอด หลน
ผัดฉา ยำ ตำน้ำพริก และสูอุตสาหกรรมกระปอง เปนตน
จิ้งหรีดสามารถนำไปเปนอาหารของสัตวกินแมลงไดอีกดวย
เชน เลี้ยงกบ ไกชน นกขุนทอง ปลาหมอเทศ ปลามังกร และ
ปลาสวยงามที่กินเนื้อ เปนตน

⌫
   
  
 
 
มีลักษณะคลายกับแมลงทับขาแดง Sternocera

ruficornis E. Suanders แมลงทับทั้งสองชนิดนี้มีสีเขียวมรกต
มันวาว บางตัวอาจมีสีเขียวเหลือบทอง น้ำเงิน หรือทองแดง
ปกติพบแมลงทับเพียงปละครั้งในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม
ถึงตุลาคม ตางกันตรงที่สีของขา และลักษณะของที่อยูอาศัย
โดยแมลงทับขาเขียวตัวออนจะอาศัยและหากินอยูใตตนไมใหญ
เชน ตนมะขามเทศ เปนตน สวนแมลงทบัขาแดง ตวัออนจะหากนิ
บริเวณเหงาไผเพ็ก และไผโจดเปนอาหาร

แมลงทับขาแดงจับคูผสมพันธุในเวลากลางวัน เมื่อ
ผสมพันธุเสร็จตัวเมียวางไขที่บริเวณโคนตนไผเพ็กลึกลงในดิน
ประมาณ 1-2 เซนติเมตร วางไขทีละฟองจำนวน 1-2 ฟอง
ตอวัน ระยะไขนาน 52 วัน จึงฟกเปนตัวออน ตัวเต็มวัยพบ
มีจำนวนมากที่สุดในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกป ระยะ
ตัวออนวัยที่ 1-4 อาศัยอยูในดินแทะกินเหงาไผเพ็ก นาน
ประมาณ 4 เดือน (พฤศจิกายน-มีนาคม) ระยะหนอนวัยที่ 5
จะหยุดกินอาหารและสรางปลอกดินหุมตัวเองฝงอยูในดินลึก
ประมาณ 5-10 เซนติเมตร ระยะหนอนวัยสุดทายพักตัวอยู
ในปลอกดินนานประมาณ 15 เดือน (เมษายนปแรก-มิถุนายน
ปถดัไป) จงึเขาดกัแดในปลอกดนิ ระยะดกัแดนานประมาณ 2-3
เดอืน จะขึน้มาจากใตดนิและเจาะผวิดนิเปนรกูลมดนัตวัเองโผล
ขึ้นจากพื้นดิน เมื่อมีแสงแดดจึงบินไปกินอาหาร ผสมพันธุ และ
วางไขตอไป วงจรชีวิตแมลงทับขาแดงนานประมาณ 2 ป
ปกแมลงทับมีความสวยงาม และคงทน สามารถนำมาทำ
เครื่องประดับ และประดับบนเครื่องปนตัวสัตวไดอยางสวยงาม


  
  
 
เปนแมลงเศรษฐกจิทีส่ำคญัมาก เพราะมรีาคาสงู หนอน

รถดวนทีท่อดแลวราคาประมาณหนึง่พนับาทตอกโิลกรมั จงึควร
สงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยง เพ่ือเพิ่มมูลคาใหกับสวนปาไม ตัว
เต็มวัยของหนอนรถดวน คือ ผีเสื้อกลางคืน วงจรชีวิตยาวนาน

แมลงทับขาแดงแมลงทับขาเขียว

หนอนรถดวน

1 ป ผีเสื้อพอ-แมพันธุ ผสมพันธุและมาไขไวบริเวณหนอไผ
เมื่อไขฟกออกมาเปนตัวหนอนจะมีการรวมกลุมกันและเลือก
ปลองไผทีเ่หมาะสม จากนัน้ตวัหนอนจะชวยกนัเจาะเขาไปภายใน
ปลองหนอไผเพื่อกินเยื่อไผและเจริญเติบโตตอไป หนอนรถดวน
นอกจากจะเปนอาหารที่นิยมบริโภคของมนุษยแลว สัตวอื่นๆ
เชน กระรอก และนกหวัขวาน เปนตน กน็ยิมบรโิภคหนอนรถดวน
เชนกัน กรมปาไมสงเสริมการเพาะเลี้ยงโดยมีการจัดทำเอกสาร
หนอนกินเยื่อไผ (รถดวน) เผยแพร


  
  
 
เปนแมลงตัวแรกที่กรมปาไมทำการศึกษาสงเสริม

เพาะเลี้ยงแมลงครั่งและการใชประโยชนจากครั่ง เพราะในอดีต
แมลงครั่งเปนสินคาสงออกลำดับที่ 6 ของประเทศไทย โดย
สงเสริมการเพาะเลี้ยงครั่งคูกับตนกามปูหรือตนจามจุรี ซึ่ง
ในปจจุบันครั่งพันธุมีมูลคา 26 บาทตอกิโลกรัม และไดเคยมี
มูลคาสูงถึง 70 บาทตอกิโลกรัม วงจรชีวิตครั่งนาน 5-6 เดือน
ใน 1 ป จะสามารถเพาะเลี้ยงครั่งไดสองครั้ง

ลูกครั่ง บนปมครั่งพันธุ
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วิธีการเพาะเลี้ยงครั่ง
นำกิ่งครั่งพันธุหอดวยฟางขาว หรือถุงไนลอนเปนคูๆ

แลวนำไปแขวนบนกิ่งตนไมเลี้ยงครั่งนาน ประมาณ 1 เดือน
เม่ือลูกครั่งออกตัวหมดแลว จึงนำกิ่งครั่งพันธุมากะเทาะเอา
ครั่งดิบสงขายโรงงาน แลวทำเปนครั่งเม็ดสงขายตางประเทศ

การใชประโยชนของแมลงครั่งและผลิตภัณฑคร่ัง
สีแดงจากตัวแมลงครั่ง ทำสีอาหารรับประทานได

และสียอมผาได สีไมตกติดแนน
นำมาทำสีซึ่งมีคุณสมบัติกันน้ำ โดยมีสวนผสม

resin จากครั่งเม็ด
นำมาทำกาวจากครัง่สำหรบัทำไมอดั แผนไฟเบอร

และ Laminate bord
นำสาร resin จากครั่งมาเคลือบอาหาร เชน

ช็อกโกแลต และผลไม
นำมาทำน้ำยาเคลือบเงาไม ผลิตภัณฑเชลแล็ก

⌫ ⌫
  
   
 
ในประเทศไทยพบแมลงกุดจี่รวมประมาณ 237 ชนิด

แมลงเบากุดจี่เปนเปนแมลงกินไดชนิดหนึ่ง นิยมบริโภคกันมาก
ทางภาคอีสาน และภาคเหนือของไทย นิยมบริโภคชวงที่เปน
ดกัแด แตจะพบเหน็มวีางขายจำเพาะแหลงและตามฤดกูาลของ
ปเทานั้น พบวางขายลูกเบาชวงปลายเดือนเมษายนถึงตนเดือน
มิถุนายน แตจะพบมากในเดือนพฤษภาคม ตัวเต็มวัยลำตัวสั้น
และนูน สีน้ำตาลแดงตอมามีสีน้ำตาลเปนมันวาว

ลูกเบาแมลงกุดจี่และการเจริญเติบโต
ลูกเบากุดจี่ หมายถึง ลูกดินกลมๆ ซึ่งขนาดของลูกเบา

มีขนาดใหญเกือบเทาลูกเปตองหรือลูกเทนนิส มีเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ 6.50-8.50 เซนติเมตร แมลงกุดจี่จะปน
ลกูเบาข้ึนจากมลูควาย และตวัเมียวางไขใสในลกูเบา ลกูละ 1 ฟอง
หลังจากนั้นจะปนลูกเบาพอกใหญขึ้น เพื่อใหพอเปนอาหาร
สำหรับตัวออนใชในการเจริญเติบโตอยูในลูกเบา ลักษณะ
ตัวออนเปนหนอนสีขาวโคงรูปตัวซี และเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่
จะเขาดักแดอยูภายในลูกเบา ชวงที่เปนดักแดจะหยุดนิ่งไมกิน
อาหาร มีระยางคขาชัดเจน สวนตางๆ คลายตัวเต็มวัย และ
เจริญเติบโตจนกลายเปนตัวเต็มวัยสมบูรณ มีลำตัวสีน้ำตาล
แดงอยูในลูกเบา หลังจากนั้นแมลงจะกัดลูกเบาพรอมดันตัว
ออกมาจากลูกเบา และขุดคุยดินโผลขึ้นมาบนพื้นผิวดินเพื่อ
สืบพันธุ และเจริญเติบโตใหมตอไป

นิเวศวิทยาของแมลงเบากุดจี่
แมลงเบากุดจี่สามารถพบไดทั่วไปในภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในธรรมชาติพบไดบริเวณพื้นที่ปาเต็งรัง
ที่มีลักษณะเปนดินทรายละเอียด มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
170-400 เมตร มีหญาเปนพันธุไมพื้นลาง และเปนบริเวณ

แมลงเบากุดจี่ ตัวผู (ซาย) ตัวเมีย (ขวา)

ที่ชาวบานนำฝูงควายมาเลี้ยงบนเขาแลวมีกองมูลก็สามารถ
พบแมลงเบากุดจี่เชนกัน แมลงกุดจี่จะอยูใตดินในชวงเวลา
กลางวัน และจะพบแมลงไดเฉพาะในเวลากลางคืน การขุดหา
แมลงเบากุดจี่จะสังเกตจากบริเวณที่ดินมีลักษณะเปนขุยดิน
เมือ่ขดุลงไปจะพบรเูปนทางคดเคีย้วไปจนถงึโพรงอาศยัทีแ่มลงอยู

พฤติกรรมการกินอาหาร
แมลงเบากุดจี่จะขึ้นจากดินมาหากิน และขนยายอาหาร

ในเวลากลางคนื การขนอาหารทำโดยใชขาคหูนาปนมลูววัควาย
ใหเปนกอน และใชขาคูหลังดันยายกอนอาหารไปเก็บไวในโพรง
อาศัยใตดินเพื่อบริโภค และวางไขตอไป

พฤติกรรมการวางไข
หลังจากการผสมพันธุ แมลงเบากุดจี่จะเริ่มปนลูกเบา

จากมูลวัวควาย และตัวเมียวางไขใสในลูกเบาลูกละ 1 ฟอง
จากนั้นจะพอกลูกเบาใหมีขนาดใหญขึ้นเพื่อเปนอาหารสำหรับ
ตัวออนใชในการเจริญเติบโตอยูภายในลูกเบาและพอกปดทับ
ลูกเบาอีกครั้งดวยดินทราย ทำใหลูกเบาแข็งแรงไมแตกงาย

แมลงเบากุดจี่ ตัวผู (ซาย) ตัวเมีย (ขวา)

ลักษณะแหลงที่อยูอาศัยของ
แมลงเบากุดจี่

ตูโชวตัวอยางแมลงกุดจ่ี

ลักษณะแหลงที่อยูอาศัยของ
แมลงเบากุดจี่

ตูโชวตัวอยางแมลงกุดจี่
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และชวยเก็บอาหารใหสดตลอดทั้งป นอกจากนี้ยังชวยรักษา
ตัวออนใหไดรับความชื้นที่เหมาะสม และปลอดภัยตอการ
เจริญเติบโต

ในธรรมชาติสามารถพบลูกเบาจำนวน 3 7 9 และ 11
ลูกตอโพรง และจากการทดลองเลี้ยงในในบอ สามารถได
ลูกเบาจำนวน 7 ถึง 11 ลูก เชนกัน

ประโยชนของแมลงเบากุดจี่
ชวยรักษาสิ่งแวดลอม
ทำใหดินรวนซุยและอุดมสมบูรณ
มีคุณคาทางโภชนาการสูง
มีความสวยงามเหมาะกับการสะสม
ชาวอยีปิตโบราณนบัถอืแมลงชนดินีม้าก เนือ่งจาก

มีความเชื่อวาแมลงชนิดนี้เปนเทพเจาผูใหกำเนิดใหม และ
ใหโชคลาภ

เปนแมลงที่มีประโยชนทางดานสันทนาการ
แนวโนมในอนาคต
ในอนาคตคาดวาแมลงเบากุดจี่ในธรรมชาติอาจมีแนว

โนมใกลสูญพันธุ ดังนั้นควรมีการเพาะเลี้ยงกอนที่จะสูญพันธุ
และควรเลี้ยงทั้งหมูบาน เพื่อใหเปนแหลงเพาะเลี้ยงขายแมลง
เบากุดจี่ ทั้งนี้เพราะผูที่ตองการซื้อจะไดมาแหลงเพาะขายและ
หาซื้อไดจำนวนมากตามตองการ ทุกวันนี้มีผูตองการซื้อ
แตไมทราบวาจะหาซื้อไดที่ไหน และประเทศไทยนาจะเปน
ประเทศแรกที่ทำการเพาะเลี้ยงแมลงกุดจี่ยักษนี้เพื่อบริโภค
และทำการสงออกเพื่อไปชวยยอยสลายมูลสัตว และเซ็ท
ตัวแมลงขายเปนของที่ระลึกนำรายไดเขาสูประเทศตอไป

กรมปาไมสงเสรมิการเพาะเลีย้งแมลงเบากุดจี ่มเีอกสาร
“แมลงเบากุดจี่ยักษ; แมลงมหัศจรรยเพาะเลี้ยงงาย”  แจก
เผยแพร
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จากการศกึษาผีเสือ้กลางวนัจากทัว่ทกุภาคของประเทศไทย

ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน สามารถพบผีเสื้อกลางวันไดหลากหลาย
พื้นที่ ทั้งในปาธรรมชาติ ปาเสื่อมโทรม พื้นที่เกษตรกรรมหรือ
แมแตในเมืองหรือแหลงชุมชน ปจจุบันพบผีเสื้อกลางวัน
ในประเทศไทยอยางนอย 309 สกลุ 1,130 ชนดิ 1,393 ชนดิยอย
(subspecies) จาก 5 วงศ ไดแก

วงศ Papilionidae พบประมาณ 64 ชนิด
วงศ Lycaenidae พบประมาณ 369 ชนิด
วงศ Pieridae พบประมาณ 57 ชนิด
วงศ Nymphalidae พบประมาณ 367 ชนิด
วงศ Hesperiidae พบประมาณ 273 ชนิด

⌦⌫
ผเีสือ้กลางวนัเปนแมลงมปีกสสีนัสวยงาม นกัอนกุรมวิธาน

แบงกลุมผีเสื้อออกเปน 2 กลุมใหญๆ ไดแก ผีเสื้อกลางวัน
(butterfly) และผีเสื้อกลางคืน หรือ มอธ (moth) ในจำนวน
ประมาณ 140,000 ชนิดของผีเสื้อบนโลก พบวาสวนใหญเปน
ผีเสื้อกลางคืน สวนผีเสื้อกลางวันมีเพียงประมาณรอยละ 10
ของผีเสื้อทั้งหมด แตดวยสีสันที่สะดุดตาและพบเห็นไดงาย
ในเวลากลางวัน ผีเสื้อกลางวันจึงไดรับความสนใจและทำการ
ศึกษามากกวา

การศกึษาเรือ่งผเีสือ้ในเมอืงไทย เร่ิมตัง้แตเมือ่ประมาณ
200 กวาปมาแลว โดยชาวตางชาติ ในป พ.ศ. 2321-2323
Dr. John Jerad Koening ไดเขามาสำรวจและเก็บตัวอยาง
แมลงในประเทศไทย ภายหลังป พ.ศ. 2330 Fabricius
นกัอนกุรมวิธานชาวเดนมารก นำตวัอยางเหลานัน้มาศกึษาและ
ไดตั้งชื่อผีเสื้อ 4 ชนิดจากประเทศไทย ตอมาในป พ.ศ. 2459
E.J. Godfrey ซึ่งเปนผูที่ไดรับการยกยองวาเปนบิดาของ
การศกึษาผเีสือ้ในประเทศไทย ไดรวบรวมผเีสือ้ไทยไวไดถงึ 371
ชนิด นอกจากนี้ยังมีคณะสำรวจผีเสื้อจากประเทศญี่ปุน เขามา
ศึกษาผีเสื้อในเมืองไทยอยางตอเนื่องอีกหลายกลุม

การศึกษาผีเสื้อกลางวันในประเทศไทยโดยคนไทย เริ่ม
เปนจริงเปนจังตั้งแตป พ.ศ. 2520 โดยนายแพทยบุญสง
เลขะกุล และคณะ ไดรวบรวมผีเสื้อกลางวันชนิดตางๆ จาก
ทัว่ทกุภาคของประเทศ และเขยีนเปนหนงัสอื ชือ่ “Field guide
to the butterflies of Thailand” ถือเปนคูมือดูผีเสื้อเลมแรก
ของประเทศไทยและยังสามารถใชประโยชนไดดีในปจจุบัน
ตอมา พ.ศ. 2522-2535 นายอำนวย ปนรตัน รวมกบัชาวตางชาติ
รวบรวมชนดิของผเีสือ้และเขยีนหนงัสอืผเีสือ้เรือ่ง “Butterflies
in Thailand” จำนวน 6 เลม หลังจากนั้นการดูผีเสื้อกลางวัน
ไดรับความนิยมมากขึ้นจากบุคคลทั่วไป จึงมีคูมือดูผีเสื้อโดยใช
ภาพถายในธรรมชาติตีพิมพออกมามากมาย และเลมที่ใชกัน
แพรหลายที่สุดในปจจุบันคือ “คูมือดูผีเสื้อในประเทศไทย” โดย
จารุจินต นภีตะภัฏ และ เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ (2544)

⌫
⌫
นายวียะวัฒน ใจตรง
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

พื้นที่ที่สามารถพบผีเสื้อกลางวัน

 
วงศ Papilionidae หรือที่เรียกกันทั่วไปวา ผีเสื้อวงศ

หางติง่ ผเีสือ้ในวงศนีพ้บในประเทศไทยคอนขางนอย พบประมาณ
64 ชนิด สวนใหญพบบินตามที่โลง หรืออยูรวมกันเปนฝูง
หลายชนิด ในปจจุบันผีเสื้อในวงศนี้กำลังถูกคุกคาม เนื่องจาก
มีสีสันสวยงาม และมีขนาดใหญ ทำใหถูกจับไดงาย



36  
⌫

ผีเสื้อกลางวันในวงศ Papilionidae ผีเสื้อกลางวันในวงศ Pieridae

ผีเสื้อกลางวันในวงศ Nymphalidae ผีเสื้อกลางวันในวงศ Lycaenidae

 
วงศ Pieridae หรอืผเีสือ้หนอนกะหล่ำ มขีนาดไมใหญมาก

ชอบออกหากินอยูในที่โลงแจง ผีเสื้อในวงศนี้มีการอาศัยอยู
รวมกันเปนกลุมตามโปงน้ำ บางครั้งอาจพบมากถึง 10,000 ตัว
ผีเสื้อในวงศนี้พบในประเทศไทยประมาณ 57 ชนิด

 
วงศ Nymphalidae หรือกลุมผีเสื้อสี่ขา ที่เรียกผีเสื้อ

สี่ขาเนื่องจากขาคูหนาของผีเสื้อกลุมนี้มีขนาดเล็ก เวลาเกาะ
นิ่งๆ ขาคูหนาหดติดเขากับอกคลายกับมีสี่ขา ผีเสื้อในวงศนี้
มีความหลากหลายคอนขางสูง ในประเทศไทยพบประมาณ 367
ชนิด และในบางพื้นที่ผีเสื้อในกลุมนี้มีความผันแปร (variation)
ของสีและรูปรางสูง สามารถพบผีเสื้อกลุมนี้ไดในหลายพื้นที่
เชน แหลงน้ำซับ ที่โลงแจง ปาทึบ เปนตน

 
วงศ Lycaenidae เปนผีเสื้อขนาดเล็ก ในประเทศไทย

มีความหลากหลายของผีเสื้อวงศนี้คอนขางสูง พบประมาณ
369 ชนิด

 
วงศ Hesperiidae หรอืผเีสือ้บนิเรว็ มคีวามหลากหลาย

คอนขางสูง ในประเทศไทยพบประมาณ 273 ชนิด เปนกลุม
ผีเสื้อที่คอนขางจำแนกชนิดคอนขางยากในธรรมชาติ หากมี
การศึกษาอยางจริงจัง และเก็บตัวอยางเพื่อทำการจำแนกใน
หองปฏิบัติการ คาดวานาจะพบชนิดของผีเสื้อวงศนี้เพิ่มมากขึ้น

⌫
⌫⌫
ปจจัยหลักของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ของผเีสือ้กลางวนั คอื การบกุรกุถิน่ทีอ่ยอูาศยั และการขยายตวั
ของเมือง เนื่องจากในบางพื้นที่ซึ่งในอดีตเคยเปนแหลงที่อยู
อาศัยและหากินของผีเสื้อกลางวันถูกบุกรุกและเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชน เชน การตัดไมทำลายปา และการเปลี่ยนเปน
พื้นที่เกษตรกรรม เปนตน นอกเหนือจากสาเหตุดังกลาว
ชนิดพันธุตางถิ่นก็สงผลตอการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชวีภาพของผเีสือ้กลางวนัไดเชนกนั ซึง่ในปจจบุนัมผีเีสือ้กลางวนั
2 ชนิด ที่เปนชนิดพันธุตางถ่ิน คือ ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก
และผีเสื้อจูเลีย
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ผีเสื้อกลางวันในวงศ Hesperiidae

ผีเสื้อที่เปนชนิดพันธุตางถิ่น ผีเสื้อจูเลีย (ซาย)
และผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก (ขวา)
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วงศยอย Cerapachyinae  มีความหลากหลาย
คอนขางนอย สามารถจำแนกชนิดแลวเพียง 4 ชนิด จาก 1
สกุล คือ สกุลมดทองคอด (Cerapachys) สวนใหญสรางรัง
ในดิน

วงศยอย Dolichoderinae  มีความหลากหลาย
คอนขางนอย สามารถจำแนกชนิดแลวเพียง 11 ชนิด 3 สกุล
จากจำนวน 6 สกุล ที่พบในประเทศไทย สวนใหญหากินอยูตาม
ตนไม กองใบไมที่ทับถมกันตามพื้นปา

วงศยอย Dorylinae ในประเทศไทยพบมด
วงศยอยนี้เพียงสกุลเดียว คือ สกุลมดเสี้ยนดิน (Dorylus)
ในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบเพียง
สามชนิด อาศัยอยูในดิน กินมดชนิดอื่นเปนอาหาร

วงศยอย Formicinae สามารถจำแนกชนิดแลว
จำนวน 37 ชนิด 3 สกุล มีกรดฟอรมิก (formic acid)
ไวปองกันตัว พบไดตั้งแตในขอนไมผุตามพ้ืนดิน จนกระทั้ง
บนตนไมสูงๆ

⌫
นายวียะวัฒน ใจตรง

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

⌦
การศึกษามดในประเทศไทยเริ่มขึ้นครั้งแรกราวป พ.ศ.

2436 (ค.ศ. 1893) โดย Carlo Emery เขามาสำรวจมดและ
ตัง้ชือ่มดชนดิแรกของไทยในนาม “มดร้ิวขาเหลอืง (Tetramorium
flavipes Emery, 1893)” ตอมา ป พ.ศ. 2446 (ค.ศ. 1903)
Bingham ไดทำการสำรวจมดบริเวณชายแดนภาคใต โดย
ไดรายงานชนิดมดไว 30 ชนิด หลังจากนั้นไมมีการศึกษามด
อีกเลยจนกระทั่งป พ .ศ . 2507 (ค.ศ. 1964) Edward
O. Winson เขาศึกษามดทางภาคเหนือ ตอมามีนักมดวิทยา
ชาวตางชาติเขามาสำรวจมดและตั้งชื่อมดชนิดใหมที่พบ
ในประเทศไทยอยางตอเนื่อง เชน พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977)
Baroni ศึกษามดทางภาคใต พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) Barry
Bolton ศึกษามดทั่วทุกภาคของประเทศไทยและตั้งชื่อมด
ชนิดใหมไวหลายชนิด เปนตน

การศกึษามดในประเทศไทยโดยคนไทย เริม่อยางจรงิจงั
ประมาณ 10 ปที่ผานมา เริ่มตนจากการการศึกษาดานความ
หลากหลายทางชีวภาพของมดในพื้นที่ปาอนุรักษจากทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ เรื่อยมาจนในปจจุบันการศึกษามดใน
ประเทศไทยมีหลากหลายดาน ทั้งดานอนุกรมวิธาน ดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดานการใชประโยชนจากมด

⌫

ป พ.ศ. 2548 วยีะวฒัน ใจตรง และ จารจุนิต นภตีะภฏั

(Jaitrong and Nabhitabhata, 2005) ไดจัดทำบัญชีรายชื่อ
มดในประเทศไทยที่สามารถจำแนกชนิดแลว พบทั้งสิ้น 247
ชนิด 55 สกุล จาก 9 วงศยอย ดังนี้

วงศยอย Aenictinae ในประเทศไทยพบมด
วงศยอยนี้เพียงสกุลเดียว คือ สกุลมดทหาร (Aenictus)
สามารถจำแนกชนิดแลว 9 ชนิด เปนมดที่ไมมีการสรางรัง
ที่ถาวร เดินหากินเรื่อยไปตามพื้นปา และมักพบในปาธรรมชาติ
กินมดชนิดอื่นเปนอาหาร

มดในวงศยอย Aenictinae
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วงศยอย Leptanillinae เปนมดที่พบได
คอนขางยาก ในประเทศไทยสามารถจำแนกชนิดแลวเพียง
ชนิดเดียว อาศัยอยูในดิน

วงศยอย Myrmicinae มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงที่สุด สามารถจำแนกชนิดแลว 126 ชนิด 23 สกุล
สวนใหญสรางรังอยูในขอนไมผุ และในดิน

วงศยอย Ponerinae มคีวามหลากหลายมากเปน
อันดับสองรองจากวงศยอย Myrmicinae สามารถจำแนกชนิด
แลวจำนวน 43 ชนิด 14 สกุล เปนมดที่มีเหล็กไนใชสำหรับ
การปองกันตัวและการลาเหยื่อ มักเห็นเดินทั่วไปตามพื้นดิน

วงศยอย Pseudomyrmecinae ในประเทศไทย
พบมดวงศยอยนี้ เพียงสกุลเดียว คือ  สกุลมดตะนอย
(Tetraponera) สามารถจำแนกชนิดแลว 13 ชนิด สวนใหญ
สรางรังในขอนไมผุ มักเดินหากินอยูตามตนไม

มดในวงศยอย Pseudomyrmicinae

มดในวงศยอย Fomicinae

มดในวงศยอย Ponerinae

มดในวงศยอย Myrmicinae
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ในประเทศไทยพบ 112 ชนิด (Zolotuhin and Pinratana,
2005) และกลุมผีเสื้อปกปม หรือ Prominent moths วงศ
Notodontidae ในโลกพบ 3,000 ชนิด ในประเทศไทยพบ 285
ชนิด (Schintlmeister and Pinratana, 2007) และมีกลุม
ผเีสือ้กลางคนือกีกลมุหนึง่ทีอ่ยรูะหวางเตรียมตพีมิพเผยแพรคอื
กลุมผีเสื้อลายเสือในวงศ Actiidae ซึ่งมีอยูประมาณ 200 ชนิด
โดยบราเธอรอำนวย ปนรัตนและทีมงาน

⌫
วงศของผีเสื้อกลางคืนและจำนวนชนิดในประเทศไทย

ที่มีการตีพิมพ ดังนี้

วงศ จำนวน อางอิง
(ชนิด)

วงศ Choreutidae 24 (Arita, 1987)
วงศ Teneidae 7 (Moriuti, 1989)
วงศ Glyphipterigidae 31 (Arita, 1983, 1985,

1987, 1995)
วงศ Amphitheridae 4 (Moriuti, 1984;

Kuroko, 1987)
วงศ Yponomeutidae 6 (Moriuti, 1982, 1983,

1987)
วงศ Pyralidae 57 (Yoshiyasu, 1985, 1987,

1989, 1995)
วงศ Epermeniidae 1 (Gaedike, 1987)
วงศ Brachodidae 2 (Arita, 1989)
วงศ Sessidae 3 (Arita, 1989)
วงศ Gracillariidae 2 (Kumata, 1995)
วงศ Acrolepiidae 1 (Moriuti, 1984)
วงศ Argyresthiidae 1 (Moriuti, 1982)
วงศ Thyatiridae 1 (Moriuti and Yasuda,

1983)

⌫
ผีเสื้อกลางคืนในประเทศไทยพบประมาณ 62 วงศ

ได แก  Hepialidae, Incurvariidae, Heliozelidae,
Tischeriidae, Psychidae, Tineidae, Lyonetiidae,
Gracil lari idae, Phyllocnistidae, Acrolepiidae,
Yponomeutidae, Argyresthiidae, Amphitheridae,
Epermeniidae, Heliodinidae, Glyphipterigidae,
Oecophoridae, Ethmiidae, Satathmopodidae,
Xyloryctidae, Elachistidae, Coleophoridae,
Blastobasidae, Cosmopterigidae, Lecithoceridae,
Gelechiidae, Brachodidae, Choreutidae, Sessidae,
Immidae, Tortricidae, Alucitidae, Carposinidae,
Copromorphidae, Cossidae, Limacodidae,
Himantopteridae, Zygaenidae, Hyblaeidae, Thyrididae,
Pyralidae, Pterophoridae, Drepanidae, Cyclididae,
Thyatridae, Geometridae, Uraniidae, Epiplemidae,
Pterothysanidae, Lasiocampidae, Euptrotidae,
Bombycidae, Brahmaeidae, Saturniidae, Sphingidae,
Notodontidae, Arctiidae, Ctenuchidae, Nolidae,
Noctuidae, Agaristidae และ Nemeobiidae (Kuroko and
Moriuti, 1987) สวนใหญเปนกลุมของผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก
แตในประเทศไทยนัน้กลมุผีเสือ้กลางคนืทีม่กีารศกึษาและตพีมิพ
เผยแพรอยางจริงจังนั้นมักเปนกลุมผีเสื้อกลางคืนขนาดใหญที่
เรียกกันทั่วไปวา macromoths ซึ่งไดจำแนกชนิดแลวประมาณ
1,810 ชนิด เชน กลุมผีเสื้อยักษ วงศ Saturniidae ในเอเชีย
พบ 90 ชนิด และในประเทศไทยพบ 29 ชนิด (Pinratana and
Lampe, 1990) กลุมผีเสื้อเหยี่ยว หรือ Hawk moths
วงศ Spinngidae ซึ่งเปนกลุมที่มีขนาดใหญที่สุดในกลุมผีเสื้อ
กลางคืนในโลกพบ 1,200 ชนิด และในประเทศไทยพบ 176
ชนิด (Inoue et al., 1997) กลุมผีเสื้อหนอนกระทู หรือ Owlet
moths วงศ Noctuidae ในประเทศไทยพบ 715 ชนิด ปจจุบัน
อาจจะมีมากถึง 1,500-1,600 ชนิด (Kononenko and
Pinratana, 2005) กลุมผี เสื้อหนอนชักใย หรือ Tent
caterpillar วงศ Lasiocampidae ในโลกพบ 1,500 ชนิด


⌫

โดย ดร. นันทศักดิ์  ปนแกว
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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วงศ Argyresthiidae 1 (Moriuti, 1982)
วงศ Gelechiidae 4 (Moriuti, 1985)
วงศ Stathmopodidae 2 (Moriuti and Yasuda,

1983)
วงศ Oecophoridae 53 (Moriuti, 1985;

Moreuti et al., 1985,
1987, 1989; Saito,
1987, 1989)

วงศ Saturniidae 29 (Pinratana and Lampe,
1990)

วงศ Spinngidae 176 (Inoue et al., 1997)
วงศ Noctuidae 715 (Kononenko and

Pinratana, 2005)
วงศ Lasiocampidae 112 (Zolotuhin and

Pinratana, 2005)
วงศ Notodontidae 285 (Schintlmeister and

Pinratana, 2007)

วงศ จำนวน อางอิง
(ชนิด)

⌫
  
 
ผีเสื้อหนอนมวนใบวงศยอย Olethreutinae เปนกลุม

ของผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กที่ผูเขียนกำลังดำเนินการศึกษาใน
หลายพื้นที่ของประเทศไทย จากรายงานตางๆ พบผีเสื้อหนอน
มวนใบวงศยอย Olethreutinae ในประเทศไทยประมาณ 180
ชนิด ซึ่งมีการแพรกระจายทั่วไปทั้งในสภาพพื้นที่เกษตรกรรม
รวมทั้งพ้ืนที่ปาไมแบบตางๆ เชน ปาเต็งรัง ปาชายเลน และ
ปาดิบเขา เปนตน และคาดวาผีเสื้อกลางคืนรวมทั้งผีเสื้อหนอน
มวนใบในประเทศไทยยงัคงมแีนวโนมในการคนพบชนดิพนัธใุหม
อยูอยางตอเนื่องเพราะการศึกษาทางดานนี้ยังมีอยูนอยมาก
อยางเชนขอมูลการศึกษาผีเสื้อหนอนมวนใบวงศยอยนี้ที่แสดง
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

พ.ศ. 2450 พบ 1 ชนิด ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี

พ.ศ. 2502-พ.ศ. 2509 พบ 20 ชนิดที่ทราบ
ชนิดแลว

พ.ศ. 2524-พ.ศ. 2530 คณะสำรวจผีเสื้อจากญี่ปุน
ไดเกบ็ตวัอยางชนดิพนัธผุเีสือ้จากประเทศไทยประมาณ 50,000
ตัวอยาง

พ.ศ. 2530 พบ 2 new species และ 6 new
records

พ.ศ. 2532 พบ 22 new species และ 92 new
records

พ.ศ. 2538 พบ 13 new species และ 12 new
records

พ.ศ. 2548 พบ 2 new species และ 1 new
record

พ.ศ. 2550 พบ 8 new records
พ.ศ. 2551 พบ 1 new species

จุดเก็บตัวอยางในสภาพพื้นที่ตางๆ


อุปกรณเก็บตัวอยาง คือ จอผาสีขาว และหลอดไฟ

blacklight

⌫
ผี เสื้ อหนอนมวนใบที่มีขนาดเล็กที่สุดมีขนาดปก

ประมาณ 7 มิลลิเมตร

ผีเสื้อหนอนมวนใบ

การจัดรูปรางปกผีเสื้อ
การรักษาสีสันใหคงสภาพ
เพื่อใชในการจำแนกชนิด

การจัดรูปรางตัวอยางของผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก
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ผีเสื้อหนอนมวนใบวงศยอย Olethreutinae

นอกจากนี ้ยงัพบผเีสือ้หนอนมวนใบมาทรูา Temnolopha
matura Diakonoff, 1973 เพศผูเปนครั้งแรกของโลก (first
male discovery record)

Cryptophlebia
rhynchias

Ancylis
aromatias

Cymolomia
phaeopelta

Dactylioglypha
tonica

Lobesia genialis Loboschiza
koneigiana

Ophiorrhabda
mormopa

Phaecasiophora
walsinghami

Sorolopha
rubescens

Sorolopha
bathysema

Sorolopha
herbifera

Rhopobota
bicolor

ผีเสื้อหนอนมวนใบเขานัน
Fibuloides khaonanensis

Pinkaew, 2008
ตีพิมพใน Zootaxa, Jan 2008

ผีเสื้อชนิดใหมของโลก

ผีเสื้อหนอนมวนใบมาทูรา

Temnolopha matura Diakonoff, 1973

สกุลผีเสื้อกลางคืนที่เปนรายงานการพบใหม (new record)
ของประเทศไทย

Pternidora
Meyrick

Pseudancylis
Horak

Cimeliomorpha
Diakonoff

Anthozela
Meyrick

Grapholita
Treischke
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ซึ่งสวนใหญแลวเปนตัวอยางแมลงที่เปนศัตรูพืชทางการเกษตร
สวนหนวยงานที่ทำหนาที่ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ของแมลง และเกบ็รวบรวมตวัอยางแมลงปาไมของประเทศ คอื
กลุมงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาปาไม สังกัดสำนักวิจัยการ
อนุรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช มีสำนักงานสวนกลางตั้งอยูที่กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช และมีศูนยวิจัยสวนภูมิภาคอีก 3 แหง
คือ ศูนยวิจัยกีฏวิทยาปาไมที่ 1 (ลำปาง) ศูนยวิจัยกีฏวิทยา
ปาไมที ่2 (ขอนแกน) และศนูยวจิยักฏีวทิยาปาไมที ่3 (จนัทบรุ)ี

⌫
 

เนื่องจากในอดีตกลุมงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาปาไม

สังกัดอยูภายใตกรมปาไม มีหนาที่ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา
วจิยัการปองกนัแกไขปญหาแมลงศตัรปูาไม ตวัอยางแมลงปาไม
ในยุคนั้นจึงไดจากโครงการศึกษาวิจัยชีววิทยา นิเวศวิทยา
และการปองกันกำจัดแมลงศัตรูปาไม (พ.ศ. 2513-2545)
กลุมงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาปาไม ไดเก็บรวบรวมตัวอยาง
แมลงศัตรูปาไมทุกชนิดที่มีการวิจัยเพื่อแกไขปญหาแมลงศัตรู
ปาไมใหแกกรมปาไม และเกษตรกร ตั้งแตป พ.ศ. 2513
จนกระทั่งประมาณป พ.ศ. 2545 กลุมงานกีฏวิทยาและ
จุลชีววิทยาปาไม ถูกโอนไปขึ้นกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช จึงไดเปลี่ยนหนาที่รับผิดชอบจากการดำเนินงาน
ศึกษาวิจัยดานแมลงศัตรูปาไมทั้งหมด เปนการดำเนินงาน
ดานการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงปาไม
ปจจุบันจำนวนตัวอยางแมลงปาไมทั้งหมดของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีจำนวนประมาณ 1,700 ชนิด
21,000 ตัวอยาง ซึ่งสวนใหญแลวตัวอยางแมลงที่เก็บรักษาใน
พิพิธภัณฑแมลงปาไม ไดแก ผีเสื้อกลางวัน ดวงชนิดตางๆ
แมลงในกลุมผสมเกสร เชน ผึ้ง ตอ แตน และมวน เปนตน

กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธพุชื มกีารดำเนนิการ
ศกึษาวจิยัความหลากหลายของแมลง และผลกระทบของแมลง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมปาไมเปนปาเสื่อมโทรม
ปาปลูก และพื้นที่เกษตรกรรม ตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา
ปจจุบัน กรมฯ เปนผูดำเนินการทำโครงการวิจัยและไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานทั้งในและตางประเทศหลายโครงการ
ซึ่งการดำเนินงานวิจัยดังกลาวมีการเก็บตัวอยางแมลงปาไม
ชนิดตางๆ ไวเปนตัวอยางอางอิง โดยเก็บรักษาตัวอยางแมลง
ปาไมไวที่พิพิธภัณฑแมลงปาไม

⌫
แมลงมีความหลากหลายของชนิดพันธุมากที่สุดในโลก

นักวิทยาศาสตรบางทานประเมินวามีจำนวนตั้งแต 10-30 ลาน
ชนิด (Erwin, 1988; Hammond, 1992; May, 1989) และ
เปนสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการจำแนกชนิดมากที่สุดในโลกดวยเชนกัน
จำนวนชนิดแมลงที่ไดรับการจำแนกทั่วโลกมีดังนี้

true bugs (มวน) 80,000 ชนิด
beetles (ดวง) 350,000 ชนิด
butterflies (ผีเสื้อกลางวัน) 120,000 ชนิด
bees wasps ants (ผึ้ง ตอ แตน มด) 100,000

ชนิด
flies (แมลงวัน) 100,000 ชนิด

จากขอมูลทั่วโลกที่ไดประมาณการชนิดแมลงไว พบวา
มีแมลงอาศัยอยูในโลกหลายลานชนิด แตไดมีการศึกษาหรือ
ตั้งชื่อวิทยาศาสตรไวเพียงไมกี่ชนิดเม่ือเปรียบเทียบกับจำนวน
แมลงทั้งหมด จึงเห็นไดวาการศึกษาวิจัยความหลากหลายทาง
ชีวภาพของแมลงยังคงมีการศึกษาวิจัยนอยมากเมื่อเทียบกับ
จำนวนแมลงที่มีอยู

สำหรับในประเทศไทย หนวยงานที่ทำหนาที่รวบรวม
ตัวอยางแมลงไวมากที่สุดในประเทศ คือ กรมวิชาการเกษตร



ดร. วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ
สำนักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
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จำนวนตัวอยางแมลงในพิพิธภัณฑแมลงปาไมของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

Lepidoptera (ผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืน)
ประมาณ 7,000 ตัวอยาง

Coleoptera (ดวง) ประมาณ 12,000 ตัวอยาง
Hymenoptera (ผึง้ ตอ แตน มด) ประมาณ 1,000

ตัวอยาง
Hemiptera (มวน) ประมาณ 1,000 ตัวอยาง
Diptera (ยงุ แมลงวนั) และ Orthoptera (ตัก๊แตน)



⌫
  
⌫
ตั้งแตป พ.ศ. 2543-ปจจุบัน กลุมงานกีฏวิทยาและ

จุลชีววิทยาปาไม ไดดำเนินโครงการดานการอนุรักษวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพของแมลง และการศึกษาวิจัยผลกระทบ
ตอแมลงปาไมที่ เกิดจากการบุกรุกทำลายปาธรรมชาติ
หลายโครงการวิจัยครอบคลุมแมลงหลายชนิด เชน มด ดวง
ผีเสื้อกลางวัน เปนตน ดังนี้

พ.ศ. 2543 : Ant diversity in highland forest
and agricultural land use in northern Thailand (ants,
environmental impacts) เปนโครงการแรกที่ศึกษาถึง
ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในพื้นที่มี
การใชประโยชนที่ดินแบบตางๆ กันบนที่สูงที่เปรียบเทียบกับปา
ธรรมชาติ โดยการสำรวจความหลากหลายของมดในพื้นที่
เกษตรกรรมบนที่สูง ซึ่งทำเกษตรกรรมโดยชาวเขา และมีการ
ทำไรเลื่อนลอยมีอายุ 1-8 ป รวมถึงการทำเกษตรกรรมถาวร
บนพื้นที่สูงและปาธรรมชาติ (Sakchoowong et al., 2008)

พ.ศ. 2544 : Impacts of deforestation in the
highlands on northern Thailand (butterflies and ants,
environmental impact) การศึกษาผลกระทบจากการบุกรุก
พื้นที่สูงโดยชาวเขา จังหวัดตาก พิษณุโลก และเชียงใหม
ซึ่งศึกษาผลกระทบที่มีตอความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน
มด จากการทำลายปาธรรมชาติ และมีการรวมดำเนินงานกับ
คณะเจาหนาที่สำนักงานปาไมเขตตาก พิษณุโลก และเชียงใหม
ไดรวบรวมตัวอยางมดและผีเสื้อนำมาเก็บไวในพิพิธภัณฑ และ
เปนขอมูลอางอิงของพื้นที่บุกรุกในแตละภูมิภาค (สุรชัย และ
คณะ 2546)

พ.ศ. 2545 : Arthropod biodiversity in
plantations and natural forests in Thailand (butterflies,
ecology) การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
ในสวนปาปลูกชนิดตางๆ เชน สวนปาสัก สวนปายูคาลิปตัส
เปนตน เปรยีบเทยีบกบัปาธรรมชาต ิโดยศกึษาการแพรกระจาย
ของผเีสือ้กลางวนัในปาปลกูและปาธรรมชาต ิ(Choldumrongkul
et al., 2003)

พ.ศ. 2546 : The effects of human impacts
on cave and karst biodiversity (terrestrial arthropods,
environmental impact) ศึกษาผลกระทบของการทองเที่ยว
ในถ้ำตอความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวไมมีกระดูก
สันหลัง ซึ่งการทองเที่ยวในถ้ำจัดเปนการทองเที่ยวที่นิยมกัน
มาก การทองเที่ยวในถ้ำมีการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกให
แกนักทองเที่ยว เชน การติดตั้งไฟสองสวาง การปลูกสราง
สิ่งกอสรางในถ้ำ การนำอาหารเขาไปรับประทานในถ้ำ เปนตน

กราฟแสดงจำนวนชนิดพันธุแมลงในพิพิธภัณฑแมลงปาไม
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

กราฟแสดงจำนวนตัวอยางแมลงในพิพิธภัณฑแมลงปาไม
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

จำนวนชนิดพันธุแมลงในพิพิธภัณฑแมลงปาไมของกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

Lepidoptera (ผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืน)
ประมาณ 900 ชนิด

Coleoptera (ดวง) ประมาณ 480 ชนิด
Hymenoptera (ผึ้ง ตอ แตน มด) ประมาณ 120

ชนิด
Hemiptera (มวน) ประมาณ 100 ชนิด
Diptera (ยุง แมลงวัน) ประมาณ 50 ชนิด
Orthoptera (ตั๊กแตน) ประมาณ 20 ชนิด
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ซึ่งสิ่งแปลกปลอมหลายอยางที่นำเขาไปในถ้ำ อาจกอใหเกิด
มลภาวะเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในถ้ำ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพนัธพุชื จงึไดดำเนนิการวจิยัผลกระทบทีเ่กดิจากการทองเทีย่ว
ที่มีผลตอแมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยูในถ้ำ
โดยการเก็บขอมูลความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
ในถ้ำทั้งหมด 7 ถ้ำในภาคใต โดยการคัดเลือกถ้ำที่สำรวจใหมี
เสนทางเขาสูถ้ำได 2 เสนทาง คือ เสนทางที่มีการทองเที่ยว
และเสนทางที่ ไมมีการทองเที่ยว เพื่อเปรียบเทียบความ
หลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง (Hutacharern et al.,
2004)

พ.ศ. 2548 : Comparison of disturbed forests
along a gas pipeline transect and natural forest in
Thong Pha Phum NP (ants and environmental impact)
การศึกษาผลกระทบจากการวางทอกาซธรรมชาติผานอุทยาน
แหงชาติทองผาภูมิ ทอกาซมีแนวกวางประมาณ 20 เมตร
ตลอดทั้งอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร ทำการ
เปรียบเทียบระหวางพื้นที่แนวทอกาซที่ผานปาธรรมชาติและ
พืน้ทีป่าธรรมชาต ิพบวาความหลากหลายของมดในแนวทอกาซ
นอยกวาที่พบในปาธรรมชาติบริ เวณที่แนวทอกาซผาน
(Sakchoowong et al., 2009)

พ.ศ. 2548-2550 : Status and distribution of
protected insects (2-5 red species status) ศกึษาเก่ียวกบั
สถานภาพการแพรกระจายของแมลงคุมครอง โดยการตั้ง
จุดสำรวจประมาณ 48 จุดทั่วประเทศ โดยการใช blacklight
ทำใหทราบขอมลูการแพรกระจายและปรมิาณความชกุชมุทีม่ใีน
ธรรมชาติของแมลงคุมครอง (Choldumrongkul et al., 2007)

พ.ศ. 2549-2550 : Pselaphine (Staphylinidae:
Pselaphinae) beetle diversity in eastern Thailand,
Khaoyai National Park and Doi Inthanon National Park
คือการศึกษาเกี่ยวกับดวงปกสั้น (Pselaphine beetles)
วงศ Staphylinidae เพื่อการทดลองใชดวงปกสั้นเปนดัชนี
บงบอกความสมบูรณของปาธรรมชาติ และเพื่อการศึกษาวิจัย
นิเวศวิทยา และอนุกรมวิธาน (Sakchoowong et al., 2008)

ทั้งนี้ตัวอยางแมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่ไดรับ
จากโครงการวิจัยดังกลาวตางๆ ไดจัดเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ
แมลงปาไม ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และ
ตัวอยางที่ไดรับการตั้งชื่อวิทยาศาสตรจะแบงเก็บที่พิพิธภัณฑ
แหงชาติของหนวยงานที่รวมกันดำเนินโครงการวิจัย เชน
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาแหงชาติ ประเทศญี่ปุน และ
พิพิธภัณฑสมิทโซเนียน ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน


⌫
การดำเนินงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของ

แมลงปาไม โดยงบประมาณของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช ป พ.ศ. 2551-2553 มีดังนี้

Stonefly (Plecoptera) diversity in Kaeng
Krachan Forest Complex ศึกษาความหลากหลายของ
stonefly ในพื้นที่กลุมปาแกงกระจาน

Dynastinae (Scarabaeidae) diversity in
Kaeng Krachan Forest Complex ศึกษาความหลากหลาย
และความชุกชุมของดวงกวางวงศยอย Dynastinae ในพื้นที่
กลุมปาแกงกระจาน

Firefly diversity in Petchaburi river ศึกษา
ความหลากหลายของหิ่งหอยในแมน้ำเพชรบุรี


  
 
  

Pselaphine beetle diversity and taxonomy
in Kaeng Krachan and Khao Luang National Parks
เปนการศกึษาความหลากหลายและอนกุรมวธิานของดวงปกสัน้
ที่อุทยานแหงชาติแกงกระจานและอุทยานแหงชาติเขาหลวง
โดยความรวมมือกับ Dr. Shuhei Nomura จากพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยาแหงชาติ ประเทศญี่ปุน

The role of phenology, host plant specificity,
and spatial dynamics in the biodiversity of a tropical
herbivore guild (Lepidoptera) เปนโครงการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลตอความหลากหลายของ
ผีเสื้อ รวมมือกับ Dr. David Lohman, Dr. Yves Basset,
จาก Harvard University และ Smithsonian Institute,
Panama ซึ่งโครงการไดขยายระยะเวลาดำเนินการจนถึงป
พ.ศ. 2554

Manual for establishing of interpretative
signs on invertebrates in nature trails for ecotourism
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากศูนยอาเซียนวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity
(ACB)) ในการสำรวจแมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลังเพื่อ
จัดทำคูมือ และปายสื่อความหมายสัตวไมมีกระดูกสันหลังใน
เสนทางศึกษาธรรมชาติของอุทยานแหงชาติ จำนวน 5 แหง
เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแหงชาติ


⌫⌦⌫

ความหลากหลายของมดในปาธรรมชาติและ
ในพื้นที่เกษตรกรรมระบบตางๆ ของชาวเขาในภาคเหนือ
ของประเทศไทย (พ.ศ. 2543)

การเปรียบเทียบระหวางพื้นที่เกษตรกรรมแบบ
ตางๆ โดยการเก็บตัวอยางมดหนาดิน ซึ่งไดคัดเลือกพื้นที่
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เปาหมาย 5 ลักษณะ คือ ปาดิบเขา สวนปาเม่ียง ไรเลื่อน
ลอยทิ้งราง 1 ป ไรเลื่อนลอยทิ้งราง 8 ป และพื้นที่ทำการ
เกษตรถาวร (ปลูกกะหล่ำปลี) ซึ่งเปนพื้นที่เกษตรกรรมลักษณะ
ตางๆ ที่มีผลทำใหจำนวนชนิดมดมีความแตกตางกันในแตละ
พื้นที่ โดยที่สวนปาเมี่ยงเปนพื้นที่ทำวนเกษตรกรรมรูปแบบหนึ่ง
ของชาวเขา สามารถชวยอนุรักษความหลากหลายของมดหนา
ดินมากกวาพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดินรูปแบบอื่นๆ บนที่สูง
ในภาคเหนือ

การศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน
และผเีสือ้กลางคนืในสวนปาและปาธรรมชาตใินภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย (พ.ศ. 2546)

การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการแพรกระจาย
เมื่อเปลี่ยนสภาพจากปาธรรมชาติเปนสวนปาสัก และสวนปา
ยูคาลิปตัส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความหลากหลายของมดระหวางพื้นที่ปา
ธรรมชาตแิละพืน้ทีท่ีถ่กูรบกวนบรเิวณแนวทอกาซธรรมชาติ
ในอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2550

การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสภาพแวดลอมที่มี
ผลตอการพบมดผิวดินในธรรมชาติ โดยเก็บตัวอยางมดในพ้ืนที่
ปาธรรมชาติ (ปาดิบเขาตั้งอยูบนที่สูงและปาเบญจพรรณ) และ
ในพืน้ทีท่ีถ่กูรบกวนตามแนวทอกาซทีผ่านในเขตอทุยานแหงชาติ
ทองผาภมู ิทำใหทราบวา สภาพพืน้ทีท่ีแ่ตกตางกนัสองแหง และ

พื้นที่ทำการเกษตรถาวร
โดยการปลูกกะหล่ำปลี

(Annual crop site; AC)

ไรเลื่อนลอยทิ้งราง 1 ป
(Forest fallow for one

year; F1)

ไรเลื่อนลอยทิ้งราง 8 ป
(Forest fallow for eight

years; F8)

สวนปาเมี่ยง
(Jungle tea site; JT)

ปาดิบเขา
(Tropical montane forest; MF)

สวนปาไมสัก
(Teak plantation)

ปาธรรมชาติ
(Natural forest)

ความหลากหลายของมดในปาธรรมชาติและในพื้นที่เกษตรกรรม
ระบบตางๆ ของชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทย (พ.ศ. 2543)

สวนปายูคาลิปตัส
(Eucalyptus plantation)

การศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืน
ในสวนปาและปาธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย (พ.ศ. 2546)

ปจจัยสภาพแวดลอม มีผลตอความหลากหลายของชนิดและ
ปริมาณมด การปลูกปาหรือการทำใหมีตนไมปกคลุมอยางถาวร
ในพื้นที่ที่เคยถูกรบกวนมีสวนชวยอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพของมดอยางยิ่ง

แสดงพื้นที่อุทยานแหงชาติ
ทองผาภูมิ และแนวทอกาซ
และแนวการสำรวจเก็บ

ขอมูลมดในพื้นที่

สภาพแนวทอกาซที่ผาน
ปาดิบเขา ในกิโลเมตรที่ 5

การสำรวจและเก็บตัวอยาง
มดหนาดินดวยการวางกับดัก

pitfall

สภาพแนวทอกาซ
ที่ผานปาเบญจพรรณ
ในกิโลเมตรที่ 27

ความหลากหลายของมดระหวางพื้นที่ปาธรรมชาติและ
พื้นที่ที่ถูกรบกวนบริเวณแนวทอกาซธรรมชาติ

ในอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2550
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⌦
   
เนือ่งจากในระยะ 3-4 ปทีผ่านมา ไดศกึษาวจิยัเกีย่วกบั

ดวงปกสั้นเปนสวนใหญ จึงทำใหทราบรายละเอียดดาน
ชนิดพันธุของดวงปกสั้นชนิดใหม และสามารถรายงานการพบ
ดวงปกสัน้ชนดิใหมได จึงขอกลาวถึงรายละเอียดของดวงปกสั้น
มากกวาแมลงในกลมุอืน่ๆ เชน ผเีสือ้กลางวนั มด ดวงขนาดใหญ
บางชนดิ เปนตน เพราะเปนทีร่จูกักนัดแีลว ดวงปกสัน้มคีวามสำคญั
คือ อาศัยอยูในปาธรรมชาติที่สมบูรณมีความจำเพาะเจาะจง
ในแหลงที่อยูอาศัย และมีความหลากหลายมากที่สุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับดวงอื่นๆ ที่อาศัยอยูบนพื้นดิน จึงสามารถ
ใชเปนดัชนีบงชี้ความสมบูรณของปาได จากรายงานที่ไดจาก
การตรวจเอกสารพบดวงชนิดนี้ 40 ชนิด เมื่อประมาณกวา
รอยปที่แลว ซึ่งเก็บตัวอยางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ไดรับการตั้งชื่อวิทยาศาสตรทั้งหมด 40 ชื่อ เมื่อป พ.ศ. 2549
กลุมงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาปาไมรวมกับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาแหงชาติ ประเทศ
ญีป่นุ ไดเกบ็ขอมลูทีเ่ขตรักษาพันธสุตัวปาเขาอางฤๅไน เขตรักษา
พันธุสัตวปาเขาสอยดาว และอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ
ในพื้นที่ปาตอเนื่องของภาคตะวันออก พบมีประมาณ 115 ชนิด

(Sakchoowong et al., 2008) นอกจากนี้คณะนักวิจัยไดทำการ
สำรวจและเก็บตัวอยางดวงปกสั้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ
และอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549
พบดวงปกสั้นในอุทยานแหงชาติเขาใหญ จำนวน 65 ชนิด และ
พบที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จำนวน 73 ชนิด (Nomura
et al., 2008)

การสำรวจเริ่มตนโดยการสุมวางแปลงพื้นที่ขนาด 1
ตารางเมตร จำนวน 100 แปลงใหครอบคลุมพื้นที่ตัวแทนปา
ในขนาด 10,000 ตารางเมตร เก็บใบไม และดิน แลวนำมา
เขยาแยกซากใบไมและวัตถุขนาดใหญออก แลวนำ litter
ใสถุงพักไว จากนั้นจึงนำ litter มาเทใสถัง Tullgren funnels
เพ่ือแยกแมลงออกจาก litter และนำดวงปกสั้นมาจำแนกสกุล
ดวยคูมือของ Nomura and Sakchoowong (2009)
แยกชนิดตามลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก และจัดรูปราง
ใหถกูตองสวยงาม เพือ่จำแนกชนดิและตรวจสอบวาเปนชนดิใหม
หรือไม หากยังไมมีชื่อวิทยาศาสตรก็จะทำการตั้งชื่อตอไป
ดวงปกสัน้ทีเ่หลอืจากการจำแนกชนดิก็จะจดัเก็บไวในพพิธิภณัฑ
แมลงปาไมของกรมฯ จากการดำเนินงานเมื่อป พ.ศ. 2549
ไดคนพบดวงปกสั้นชนิดใหมของโลกและชนิดที่เปนรายงาน
ครั้งแรกของประเทศไทย รวมทั้งดวงชนิดอื่นๆ จำนวน 11 ชนดิ

การสำรวจดวงปกสั้นในภาคตะวันออกโดยการวางแปลงสุมสำรวจ

การแยกตัวอยางและการจำแนกดวงปกสั้นในหองปฏิบัติการกีฏวิทยาปาไม
ถังแยกแมลงดวยความรอน

(Tullgren Funnels)



48  
⌫

ขอมูลดวงปกสั้นและดวงอื่นๆ ชนิดใหมและชนิดที่เปนการรายงานครั้งแรกของประเทศไทย (New species and new records of Thailand)

Order Family Subfamily Scientific name Museum References
Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae Anaclasiger sinuaticollis* NMNS Nomura et al., 2006
Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae Articerodes thailandicus** DNP, NMNS Nomura et al., 2008
Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae Articerodes ohmomoi** DNP, NMNS Nomura et al., 2008
Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae Articerodes jariyae** DNP, NMNS Nomura et al., 2008
Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae Cerylambus thailandicus** DNP, NMNS Nomura et al., 2008
Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae Cerylambus reticulatus* DNP, NMNS Nomura et al., 2008
Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae Harmophorus gibbiodes* NMNS, DNP Nomura et al., 2008
Coleoptera Staphylinidae Pselaphinae Awas sp.* NMNS, DNP Nomura et al., 2008
Coleoptera Staphylinidae Protopselaphinae Protopselaphus sp.* NMNS, DNP Nomura et al., 2008
Coleoptera Carabidae Paussinae Lebioderus thaianus** Kyushu Maruyama et al.,

university 2008
Coleoptera Scydmaenidae Cephennomicrus NMNS Jaloszynski and

inthanonensis** Nomura, 2008
Coleoptera Carabidae Mormolyce castelnaudi* DNP Choldumrongkul,

Mormolyce hagenbachi* 2008***

หมายเหตุ  : ** new species
* new record
*** = นายสุรชัย ชลดำรงคกุล เปนผูใหขอมูล
NMNS = พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาแหงชาติ ประเทศญี่ปุน
DNP = กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

จากตารางชื่อวิทยาศาสตรเปนตัวอยางดวงปกสั้น
และดวงชนิดอื่นๆ ที่พบในประเทศไทย และไดรับการตั้งชื่อ
วิทยาศาสตรใหม และตัวอยางไดเก็บรักษาไวที่ประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุน

Protopselaphus sp. (Proptopselaphinae:
Staphylinidae) เปนสกุลที่พบครั้งแรกในประเทศไทยที่อุทยาน
แหงชาติดอยอินทนนท และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว
มีสกุลเดียวคือ Protopselaphus ยังไมสามารถจำแนกชนิดได

Awas sp. (Pselaphinae: Staphylinidae) เปน
สกลุทีพ่บครัง้แรกในประเทศไทยทีอ่ทุยานแหงชาตดิอยอนิทนนท
เปนดวงทีม่ลีกัษณะสวยงาม มคีอยาว ยงัไมสามารถจำแนกชนดิได

Articerodes thailandicus  Articerodes
ohmomoi และ Articerodes jariyae (Pselaphinae:
Staphylinidae) ดวงปกสั้นชนิดใหม พบครั้งแรกในพื้นที่
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน และเขตรักษาพันธุสัตวปา
เขาสอยดาว และอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ ตัวอยางดวง
ทั้ง 3 ชนิดเก็บไวที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
และที่พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาแหงชาติ ประเทศญี่ปุน

Hamophorus gibbiodes, Anaclasiger
sinuaticollis  และ Cerylambus reticulatus (Pselaphinae:
Staphylinidae) เปน new record

Cerylambus thailandicus (Pselaphinae :
Staphylinidae) ดวงปกสั้นชนิดใหม พบครั้งแรกในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติดอยสุเทพ

Cephennomicrus inthanonensis (Scydmaenidae)
ดวง Scydmaenid ชนดิใหมพบครัง้แรกในพืน้ทีอ่ทุยานแหงชาติ
ดอยอินทนนท

⌫
 
   
กลุมงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาปาไมไดจัดทำระบบ

ฐานขอมูลของแมลงปาไมในพิพิธภัณฑแมลงปาไม และเปดให
บุคคลภายนอกสามารถดูขอมูลไดที่ www.dnp.go.th/bio ซึ่ง
จะพบขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปาไมทั้งหมด
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ดวงปกสั้นชนิดใหมและที่รายงานเปนครั้งแรกของไทย (Pselaphine New species and new records of Thailand)

Protopselaphus sp. Awas sp. Articerodes thailandicus Articerodes ohmomoi Articerodes jariyae

Hamophorus gibbiodes Cerylambus reticulatus

ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เชน ขอมูลความ
หลากหลายของแมลงปาไม การนำเขาและสงออกแมลงไป
ตางประเทศ ขอมูลดานจุลชีววิทยาปาไม เห็ดรา พันธุพืช ขอมูล
ชนิดตนไม และขอมูลสิ่งแวดลอมปาไม เปนตน ซึ่งระบบฐาน
ขอมูลขณะนี้อยูระหวางข้ันตอนการปรับปรุงใหดีขึ้นและได
นำออกเผยแพรทางอินเตอรเน็ตแลว ขอมูลแมลงปาไมที่นำเขา
ในขณะนี้มีประมาณ 90 ชนิด จากที่มีทั้งหมดประมาณ 2,000
ชนิด โดยจะนำเขาขอมูลแมลงแตละตัว ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ
21,000 ตัวอยาง และในอนาคตอันใกลนี้จะนำเทคโนโลยี
barcode มาใชกับแมลงในพิพิธภัณฑของกลุมงานกีฏวิทยาและ
จุลชีววิทยาปาไมตอไป


จากขอมูลชนิดแมลงทั่วโลกที่ไดประมาณการไวพบวา

มีแมลงอาศัยอยูในโลกหลายลานชนิด แตมีการศึกษาหรือตั้งชื่อ
วิทยาศาสตรไวเพียงไมกี่ชนิดเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณแมลง

ทั้งหมด จึงเห็นไดวาการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
ของแมลงยังคงมีการวิจัยนอยมากเมื่อเทียบกับจำนวนแมลง
ที่มีอยูในธรรมชาติ ขอมูลชนิดพันธุแมลงปาไมในประเทศไทย
มีนอยมากเนื่องจากงานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ของทรัพยากรตางๆ ตองใชทั้งงบประมาณและการสนับสนุน
จากหนวยงาน ตองอาศยัความรวมมอืกบัผเูชีย่วชาญตางประเทศ
ในสาขาอนกุรมวธิานของแมลงชนดิตางๆ และตองใชระยะเวลา
ดำเนินงานเปนเวลานานจึงจะไดขอมูลอยางเพียงพอ และ
ตวัอยางแมลงทีเ่ปนชนดิใหมสำหรบัการอางองิทางวทิยาศาสตร
ซึง่ประเทศไทยยงัคงขาดแคลนขอมลูพืน้ฐานทีเ่ก่ียวกบัทรพัยากร
ธรรมชาติอีกมากหลายสาขา ไมใชแตเฉพาะแมลงเทานั้น
การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรปาไม และ
สัตวปาในประเทศไทย จึงมีความจำเปนตองดำเนินการอยาง
เรงดวนเพือ่ใหขอมลูความหลากหลายทางชวีภาพของทรพัยากร
ธรรมชาติของประเทศไทยสำหรับใชเปนมาตรการ วางแผน
พัฒนาและอนุรักษพื้นที่ปาไมของประเทศไทยตอไป
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ดวงในวงศยอย Pselaphinae หลายชนิดมีชื่อสกุลแตยังไมมีชื่อชนิด (ตอ)

Tribe Goniaceritae

Plagiophorus sp. Batraxis sp. Pareuplectops sp. Morana sp.

Tribe Euplectitae

Leptoplectus sp. Saulcyella sp. Euplectus sp. Aphilia sp.

ดวงในวงศยอย Pselaphinae หลายชนิดมีชื่อสกุลแตยังไมมีชื่อชนิด

Tribe Pselaphitae

Megatyrus sp. Ancystrocerus sp. Hamotopsis sp. Apharinides sp. Tyraphus sp.

Apharina sp. Pseudophanias sp. Centrophthalmus sp.
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Tribe Batrisitae

Sathytes sp. Mnia sp. Hypochareus sp. Batriscenaulax sp.

Tribe Bythinoplectiate

Octomicrus longulus Parapyxidicerus sp.
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รศ. โกศล เจริญสม
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วงศ Rhysodidae เปนกลุมของแมลงโบราณ
วงศ Carabidae ในเมืองศรีวิชัยมีความเชื่อกันวา

ตะพาบบกสามารถนำมาทำเปนยาสั่งได โดยนำแมลงสกุลนี้
ยางไฟ และนำมาบดผสมในอาหารใหคนรับประทาน สวนชนิด
Ophionea indica เปนแมลงที่มีขนาดตัวเล็กที่สุดในกลุมนี้
กินแมลงในนาขาว

วงศ Rhysodidae

ดวงปกยน
Rhysodes teae Grouv.

วงศ Carabidae

ตะพาบบก
Mormolyce phyllodes

Hagenberg

ดวงดินขอบคอแดง
Mouhitia batesi Lewis

ดวงดิน
Ophionea indica

วงศ Cicindelidae บางตำรายบุรวมเปนกลมุเดียวกบั
Carabidae แตดวงในกลุม Cicindelidae มีความหลากหลาย
ของชนิดมากในปจจุบัน มีถึงประมาณ 200-300 ชนิด

วงศ Paussidae มีหนวดที่แตกตางจากแมลงกลุมอื่นๆ
เคยอยูรวมกับกลุม Carabidae

วงศ Cicindelidae

วงศ Paussidae

ดวงหนวดแวน
Paussus quadricornis

ดวงเสือดิน
Tricondyla annulicornis

Schmidt-Goebel

ดวงเสือ
Neocollyris zerchei

Naviaux

ดวงเสือฟา
Collyris sp.

ดวงเสือหกจุดใหญไหลยาว
Cicindela mauhoti

ดวงเสือสีตะกั่ว
Cicindela furerea

ดวงเสือหกจุดเล็ก
Cicindela sexpunctata
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วงศ Haliplidae

วงศ Haliplidae อาศยัอยกูบัสาหราย Chara, Nitella,
Ceratophyllum

วงศ Histeridae เชน ดวงข้ีควาย Hister lutarius
กินหนอนในมูลควาย เปนตัวห้ำกินแมลงในมูลสัตว เชน
แมลงวัน เปนตน

วงศ Histeridae

ดวงข้ีควาย Hister lutarius

วงศ Hydrophilidae เชน แมงเหนี่ยง Hydrophilus
bilineatus ไมไดอาศัยอยูในน้ำเสมอไป บางชนิดอยูบนบก
อาศัยอยูบนตนกลวยเนา เปนตน

วงศ Gyrinidae ดวงสีต่า ในอดตีพบมากทีเ่ขตบางเขน
มีความหลากหลายของชนิดพันธุมาก

วงศ Dytiscidae

ดวงดิ่ง
Dytiscus sp.

วงศ Hydrophilidae

แมลงเหนี่ยง
Hydrophilus bilineatus

วงศ Gyrinidae

วงศ Staphylinidae ออกหากินในเวลากลางคืน
พบในสวนสม มีความหลากหลายมาก เปน predator ที่ดี

วงศ Ptiliidae มีขนาดตัวเล็กที่สุดของอันดับดวง
ปกแข็ง มีความยาวของลำตัวประมาณ 1 มิลลิเมตร

วงศ Silphidae กินซากสัตวตางๆ เปนอาหาร
วงศ Lucanidae เปนชนิดที่สวยงาม นิยมนำมาสะสม

เชน ดวงคมีกามปขูน มเีข้ียวโคง หากมองทางดานขางคลายงวง
เปนตน

วงศ Passalidae ดวงเขี้ยวสั้น เปนสัตวคุมครอง

วงศ Staphylinidae

ดวงกนกระดก
Oligota sp.

ดวงกนกระดกปกยาว

วงศ Ptiliidae

ดวงอกโต

วงศ Silphidae

ดวงซากสัตว
Silpha sp.

วงศ Passalidae

ดวงเข้ียวสั้นยักษ
Aceraius grandis

Burmeister

วงศ Lucanidae

ดวงคีมกามปูขน
Lucanus sericeus

วงศ Trogidae อาศัยตามเศษซากสัตวแหงและ
บางครั้งพบในซากศพเนา ตัวผูมีขาหนาที่สวยงาม

วงศ Scarabaeidae กุดจี่ยักษ มีตัวขนาดใหญมาก
ในระยะดักแดมีขนาดเทาลูกเทนนิส

วงศ Dynastidae ชนิด Eupatorus gracilicornis
Arrow เปนชนิดที่มีการคาขายเปนจำนวนมาก เนื่องจาก
เปนชนิดที่สวยกวา และหายากกวาชนิด Oryctes rhinoceros

วงศ Melolonthidae หลายชนิดเปนศัตรูพืช โดยกิน
โคนตนออย และมันสำปะหลังไดรับความเสียหายเปน
จำนวนมาก
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วงศ Scarabaeidae

แมลงกุดจ่ี
Heliocopris dominus

Bates

วงศ Trogidae

วงศ Dynastidae

กวางซางเหนือ
Eupatorus gracilicornis

Arrow

ดวงแรด
Oryctes rhinoceros

วงศ Melolonthidae

แมลงนูนหลวง
Lepidiota stigma

(Fabricius)

วงศ Cebrionidae พบในที่ชื้นแฉะ ใตกอนหิน
บางชนิดพบอาศัยบริเวณรากพืช

วงศ Cebrionidae

วงศ Rhipiceridae ดวงสีดา หนวดมีลักษณะคลาย
ใบไผ ยาว สามารถคลี่และหุบได

วงศ Rhipiceridae

วงศ Buprestidae หลายชนิดมีการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอม บางชนิดมีขนาดตัวเล็กมากประมาณ 2-3
มิลลิเมตร

วงศ Buprestidae กลุมแมลงทับ

วงศ Heteroceridae เปนแมลงที่ชอบเลนแสงไฟ
ในสมยักอนเขตบางเขนมเีปนจำนวนมาก แตปจจบุนัสญูพนัธแุลว

วงศ Psephenidae เกิดจากใตน้ำ หรือเรียกวา
ดวงเพนนีน้ำ

ดวงตม

วงศ Psephenidae

ดวงเพนนีน้ำ

วงศ Heteroceridae
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วงศ Eulichadidae มีรูปรางลักษณะแปลก หนอน
มีเหงือกใตทอง ชนิดนี้หายากในปจจุบัน

วงศ Lycidae มีลักษณะปกเปนรางแห

วงศ Eulichadidae วงศ Lycidae

ดวงปกแหดวงเหงือกขาว

วงศ Cantharidae มีลักษณะปกเรียบ มีลักษณะคลาย
กับวงศ Lycidae มาก

วงศ Dermestidae มีขนคลายขนสัตวเกิดขึ้นบนตัว
อาศัยอยูกับเศษซากสัตว หูฉลาม และไมปดขนไก

วงศ Lampyridae ชนิด Lucicola sp. เปนหิ่งหอย
ยักษ สามารถกินหอยทากได

วงศ Anobiidae ในพพิธิภณัฑพบมาก ชนดิ Lasioderma
sericorne สามารถกินบุหรี่ ยาตั้ง แตไมกินใบสดในไร กิน
เครื่องเทศ และเห็ด

วงศ Cantharidae

ดวงปกแหดวงเหงือกขาว

วงศ Dermestidae

วงศ Lampyridae หิ่งหอย

หิ่งหอย Lucicola sp.

วงศ Anobiidae

มอดยาสูบ Lasioderma sericorne

วงศ Lymexylidae มีลักษณะตัวยาว พบในไมผุ
ใตเปลือกไม ตัวหนอนเจาะกระพี้ และแกนไม

วงศ Cleridae กินกระดูกปน และปลาปน
วงศ Melyridae ตัวหนอนกินซากหรือเปนตัวห้ำ

มีที่อยูอาศัยหลากหลาย เชน ในดิน ใตซากใบไม ใตเปลือกไม
เปนตน

วงศ Sphindiidae บางชนิดเปน predator บางชนิด
กินพืช บางชนิดกินเห็ด

วงศ Nitidulidae พบในสวน กินผลไมเนา ผลไมแหง
เมล็ดขาวโพด ขาวฟาง เปนอาหาร

วงศ Cybocephalidae กินเพลี้ยหอย ตนปรง
วงศ Bostrichidae กินเมล็ดขาวโพด ไมยางพารา
วงศ Languriidae พบเปนจำนวนมาก มีความ

หลากหลายของที่อยูแตมักพบกับเนื้อเยื่อพืชที่ผุพัง เชน
Xenocrytus sp. เปนศัตรูของปรง เปนตน

วงศ Lymexylidae วงศ Melyridae

ดวงหนอนซุง

มอดเมเลอริด

วงศ Cleridae

ดวงสีน้ำเงิน

วงศ Sphindiidae

ดวงสฟนดิอิด

วงศ Nitidulidae

ดวงผลไมแหง

วงศ Cybocephalidae

ดวงเตาห้ำ

วงศ Bostrichidae

มอดหัวไมขีด

วงศ Languriidae

ดวงปรงเล็ก
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วงศ Lyctidae มีลักษณะถิ่นที่อยูอาศัยในไมที่ตายแลว
บางครั้งพบทำลายเฟอรนิเจอร

วงศ Lyctidae

ดวงขี้ผง

วงศ Endomychidae

ดวงรา

วงศ Coccinellidae

ดวงเตาลายขวาง
Coccinella transversalis

ดวงเตาสีเหลือง
Illies sp.

วงศ Mordellidae

ดวงหลังงุม

วงศ Meloidae เปนสัตวโบราณ บางชนิดพบในรัง
แมลงภู ชนิด Mylabris phalerata ในระยะเปนหนอนกินไข
ตั๊กแตน สวนตัวเต็มวัยกินใบถั่ว

วงศ  Pyrochroidae มีลักษณะตัว เหมือนมด
เสนลายกลางตัวใชแยกปกทั้งสองขาง สวนใหญออกหากินใน
เวลากลางคืน อาจพบตอนกลางวันบาง

วงศ Anthicidae ดวงคลายมด หากินบนผิวใบไม
วงศ Cerambycidae ดวงหนวดยาว มีความหลาก

หลายของชนิดมาก ดวงหนวดยาวชนิด Aristobia horridula
(Hope) มีหนามเต็มหลัง

วงศ Chrysomelidae แมลงกินใบไม บางชนิด
มีลักษณะคลายหนอนผีเสื้อ

วงศ Meloidae

ดวงน้ำมันบั้งเหลือง
Mylabris phalerata

วงศ Pyrochroidae

ดวงคอยาว

วงศ Anthicidae

ดวงมด

วงศ Cerambycidae

ดวงหนวดยาวปลายแปรง
Eucomatocera vittata

White

ดวงหนวดยาวเจาะตนออย
Dorystenes buquet

Callisochilus annularis

ดวงหนวดยาวตะแบก
Aristobia horridula (Hope)

วงศ Chrysomelidae
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วงศ Attelabidae เปนดวงชนิดที่มวนใบไม โดย
วางไขใหลูกกินอยูดานใน

วงศ Trictenotomidae มีลักษณะรูปรางแปลก
มีสมาชิกเพียง 2-3 ชนิด

วงศ Hispidae มีลักษณะเปนหนามยาวทั่วหลัง
กินใบขาวโพด

วงศ Anthribidae บางชนิดมีลักษณะเปนหนามสั้นๆ
ทั่วหลัง มีหนวดยาว

วงศ Apionidae เปนวงศใหมที่แยกออกมา มีรูปราง
ลักษณะคลายดวงงวง

วงศ Scolytidae พบบริเวณกิ่งไม ตนไม บางชนิด
เจาะเมล็ดกาแฟ

วงศ Curculionidae บางชนิดพบบนใบสตรอเบอรี่
มีหนามบนปก บางชนิดมีขนาดเล็ก บางชนิดมีขนาดใหญ เชน
ดวงงวงไผตง

วงศ Platypodidae มีลักษณะตัวผอมยาว ตัวหนอน
เจาะทำใหเกิดรูกลวง บางชนิดอาศัยในไมผุและดอกเห็ด

วงศ Attelabidae

ดวงขมวดใบ
Apoderus notatus

วงศ Trictenotomidae

ดวงหนวดยาวเทียมสีเทา
Trictenotoma childreni Gray

วงศ Hispidae

หนอนชอนใบขาวโพด
Monochirus minor

วงศ Anthribidae วงศ Apionidae

วงศ Scolytidae

วงศ Curculionidae

ดวงงวงพุทรา
Xanthochelus faunus

วงศ Platypodidae

ดวงขมวดใบ
Apoderus notatus
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การกำหนดสถานภาพสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคามของสหภาพ

สากลแหงการอนุรักษ (IUCN) โดยใชเกณฑในป พ.ศ. 2544
จัดแบงอยางสังเขป คือ

สูญพันธุ (extinct; EX)
สญูพันธใุนธรรมชาต ิ(extinct in the wild; EW)
ใกลสูญพันธุอยางวิกฤติ (critically endangered;

CR)
ใกลสูญพันธุ (endangered; EN)
มีแนวโนมใกลสูญพันธุ (vulnerable; VU)
ใกลถูกคุกคาม (near threatened; NT)
ยังไมเปนที่นากังวลมากนัก (least concern; LC)
ขอมูลไมเพียงพอ (data deficient; DD)
ยังไมไดรับการประเมิน (not evaluated; NE)


เกณฑ A การลดลงของประชากร
เกณฑ B กำหนดขอบเขตโดยใชพื้นที่ภูมิประเทศ
เกณฑ C ประชากรมขีนาดเลก็ หรอืมขีนาดลดลง
เกณฑ D ประชากรมีขนาดเล็กมาก หรือจำนวน

ประชากรมีจำกัด
เกณฑ E การประเมินในเชิงปริมาณ การสุมนับ

ของประชากรในพื้นที่นั้น เชน การนับจำนวนประชากรใน 1
ตารางกิโลเมตร เปนตน

โดยในที่นี้จะขอยกตัวอยางหลักเกณฑดังกลาว ดังนี้
หลักเกณฑ A การลดลงของประชากร การลดลงของ

ประชากรที่นำมาสูการถูกคุกคามโดยการหาจุดต่ำสุดในปริมาณ
และนำมาประเมนิการลดลงของประชากร จนถงึการกระจายพนัธุ

 
ดร. ชวลิต วิทยานนท
รองผูอำนวยการ สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินและทรัพยากรธรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชน จำนวนขนาดของประชากรผีเสื้อที่ลดลงอยางชัดเจน
จำนวนของประชากรเฉพาะที่ เชน ดวงเสือที่อาศัยอยูตาม
ชายหาด เปนตน

หลักเกณฑยอย A1 คือ ในกรณีที่พบวาจำนวน
ประชากรลดลงและมกีารจัดการทีท่ำใหจำนวนประชากรเพิม่ขึน้
ได มีหลักเกณฑในการพิจารณาการลดลงของประชากร คือ
ประชากรลดลงมากกวารอยละ 50 ขึ้นไป แสดงวามีแนวโนม
ใกลสูญพันธุ มากกวารอยละ 70 ขึ้นไป แสดงวาใกลสูญพันธุ
และมากกวารอยละ 90 ขึ้นไป แสดงวาใกลสูญพันธุอยางยิ่ง
เชน กรณีพื้นที่ปาไมมีการดูแลจัดการ แตจำนวนสัตวในพื้นที่
ลดลงมากกวารอยละ 90 แสดงวาสัตวชนิดนั้นใกลสูญพันธุ
อยางยิ่ง เปนตน

กราฟแสดงหลักเกณฑยอย A1

หลักเกณฑยอย A2 คือ ในกรณีที่พบวาจำนวน
ประชากรลดลงเรื่อยๆ และไมมีการจัดการที่ทำใหจำนวน
ประชากรเพิ่มขึ้น จะมีเกณฑตางจากหลักเกณฑยอย A1 คือ
ถาประชากรลดลงมากกวารอยละ 50 ขึ้นไป ถือวาใกลสูญพันธุ
ลดลงมากกวารอยละ 80 ขึ้นไป ถือวาวิกฤติใกลสูญพันธุ
อยางยิ่ง
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ในกรณีของสัตวที่มีอายุยืน เชน ชาง เปนตน ใหใช
เกณฑกรอบเวลาในรอบของ 10 ป สวนสัตวที่มีอายุสั้น ใหใช
ในรอบของสามชวงอายุของสัตว

หลักเกณฑ B คือ เรื่องของการกระจายพันธุ โดย
พิจารณาจากขนาดของประชากรตอพื้นที่ พื้นที่ทั้งหมดที่พบ
ประชากร เรียกวา Extent of Occurrence (EOO) หากอยู
ในเกณฑใกลสูญพันธุอยางยิ่งจะมีพื้นที่นอยกวา 100 ตาราง
กิโลเมตร ถาใกลสูญพันธุ จะมีพื้นที่นอยกวา 5,000 ตาราง
กโิลเมตร และถามแีนวโนมใกลสญูพนัธ ุมพีืน้ทีน่อยกวา 20,000
ตารางกิโลเมตร

สวนพื้นที่ที่สัตวใชอาศัยอยูจริง เรียกวา Area of
Occupancy (AOO) จะมีเกณฑพิจารณา คือ ถานอยกวา 10
ตารางกโิลเมตรของพืน้ทีท่ีต่องอยอูาศยัอยจูรงิ ถอืวาใกลสญูพันธุ
อยางยิ่ง ถานอยกวา 500 ตารางกิโลเมตร ถือวาอยูในเกณฑ
ใกลสูญพันธุ และถาพื้นที่นอยกวา 2,000 ตารางกิโลเมตร
มีแนวโนมใกลสูญพันธุ

หลักเกณฑ C คือ กรณีประชากรมีขนาดเล็ก หรือ
มีขนาดลดลง โดยหลักเกณฑ C จะพิจารณาขนาดของ
ประชากร เฉพาะตัวโตเต็มวัยที่สามารถออกลูกได ถามีจำนวน
ประชากรตัวโตเต็มวัยออกลูกได นอยกวา 250 ตัว ถือวาวิกฤติ
ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง ถานอยกวา 2,500 ตัว ถือวาใกลสูญพันธุ
แตถานอยกวา 10,000 ตัว ถือวามีแนวโนมใกลสูญพันธุ

การกระจายพันธุของสัตวมีดวยกันหลายประเภท
สัตวหลายชนิดมีการกระจายพันธุเปนหยอมๆ (fragment) เชน
กรณีปูเจาฟา เปนตน ที่พบไดหลายบริเวณในเทือกเขาที่ตางๆ
ได จัดวาเปนประชากรยอย


อัตราความเสี่ยงตอการสูญพันธุของปลามีคาสูงที่สุด

รองลงมา คือ สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สำหรับผีเสื้อ แมลงและ
นกมีคาใกลเคียงกัน

กราฟแสดงหลักเกณฑยอย A2

แมลงที่อยูในปากลุมผีเสื้อ และกลุมแมลงปกแข็ง

แมลงที่อยูในปากลุมผีเสื้อ และกลุมแมลงปกแข็ง


ถิ่นอาศัยถูกทำลาย การสูญเสียพื้นที่ชุมน้ำ
ยาฆาแมลง และมลพิษตางๆ
การคาแมลง เชน ผเีสือ้ และแมลงปกแข็ง เปนตน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงมีความสำคัญตอเศรษฐกิจชุมชนในลุมน้ำโขง

แมลง 20 ชนิด

เตา 12 ชนิดปู 20 ชนิดหอย 35 ชนิดงู 5 ชนิด

แมลงน้ำที่อยูในพื้นที่ชุมน้ำ
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 ⌫  
ขอขอบคุณทานวิทยากรทุกทานที่ไดนำเสนอขอมูล

ตางๆ ทำใหทราบวาใครมีขอมูลอะไร และอยูที่ใด ในหนังสือ
Checklists of Insects and Mites in Thailand ขอมูล
สวนใหญไดมาจากทานผูเชี่ยวชาญที่อยู ณ ที่นี้ และสวนหนึ่ง
ไดมาจาก CD ของนายโกศล เจรญิสม ซึง่มปีระมาณ 10,000 ชนดิ
ซึ่งมีชนิดที่ซ้ำ คำผิด และไดพยายามแกไข จึงขอขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากทุกทานวาควรเพิ่มเติมสิ่งใด ขอมูลที่รวบรวม
และปรับแกไขใหมจะจัดทำเปนแผน CD ดวย และจะนำขอมูล
เผยแพรทางเวบ็ไซตทัง้หมด หากพจิารณาเหน็วาสวนใดไมถกูตอง
สามารถแกไขไดโดยกรอกชื่อเดิม พรอมกับชื่อใหมหรือหาก
ขาดขอมลูสวนใดกส็ามารถเพิม่เตมิได เชน สกลุ Attacus ยงัขาด
author และ year สามารถเพิ่มเติมขอมูลใหสมบูรณขึ้นได
เปนตน รวมถึงขอมูลผูกรอกขอมูลและวันที่ ตามขอเสนอแนะ
ของ ดร. วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ และตองการขอเสนอแนะจาก
ผูเขารวมประชุมวาควรจะกรอกขอมูลอยางไร หากชนิดนั้นๆ
มกีารกระจายในหลายจงัหวดั สำหรบัขอมลูพกิดัไมใสไว เนือ่งจาก
ทำใหขอมลูยาวมาก และเปนความลบัของผวูจิยั ชนดิใดทีว่กิฤติ
มากอาจตองมี password ขณะนี้เปนการรวบรวมขอมูลดาน
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย และ
ตองการจัดทำใหไดมากที่สุดเทาที่เปนไปได และยังขาดขอมูล
สถานภาพ ซึ่งทานผูเชี่ยวชาญอาจเพิ่มเติมขอมูลของสถานะ
เชน ปกติ ใกลสูญพันธุ หรือสูญพันธุ เปนตน สำหรับขั้นตอน
ในการดำเนนิงานสำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจะใชขอมูลที่มีจากหนังสือเดิมเปนฐาน และ
เพิ่มเติมขอมูลใหมเขาไป พรอมทั้งหาผูชวยตรวจสอบความ
ถกูตองของขอมลู หรอืจดัตัง้ในรปูของคณะทำงาน การปรบัแกไข
หรือเพิ่มเติมขอมูลทางเว็บไซตคงจัดทำเปน interface มี
เท็มเพลตใหกรอกขอมูล ผูที่ศึกษาวิจัยเฉพาะวงศจะมีความ
งายมากกวา เนื่องจากมีจำนวนชนิดนอย แตสำหรับพิพิธภัณฑ
อาจพบชนิดที่ยังขาดเปนจำนวนมาก จึงตองฝากสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประสาน
และหารอืกบัผเูขยีนโปรแกรมเพือ่ปองกนัขอมลูทีอ่าจซ้ำซอนกนั
เมือ่ดำเนนิการพฒันา interface แลวเสรจ็จะแจงใหทราบตอไป



เพื่อใหทุกทานชวยกรอกขอมูลใหสมบูรณยิ่งข้ึน สิ่งที่ตองการ
คือ เมื่อใสชื่อสกุล หรือชนิดที่มีอยูแลว โปรแกรมจะไมรับ แต
ถาเปนสกุล หรือชนิดที่ยังไมเคยปรากฏจึงสามารถใสเขาไปได
ซึ่งตองขอความเห็นจากที่ประชุมวาการทำงานในลักษณะนี้
ดีหรือไม ซึ่งสุดทายตองมีคณะทำงานตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลทั้งหมด และตองการใหคนรุนใหมเขารวมเปน
คณะทำงาน และคงตองขอรับเงินสนับสนุนจากสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย

   
การกรอกขอมูลควรตรวจสอบจากหนังสือกอน และ

พิจารณาขอมูลของแตละผูเชี่ยวชาญเปรียบเทียบวาเหมือนกัน
หรือแตกตาง หากเหมือนกันไมตองใสขอมูล และเพิ่มเติม
เฉพาะสวนที่เปนขอมูลใหม

 ⌫  
ตามความเห็นของผูเขารวมประชุม สมมติถามีจำนวน

ชนิดเพิ่มอีก 50 ชนิด ตองการเปนผูกรอกขอมูลเอง หรือให
สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
กรอกขอมูลให

   
ขอเสนอใหเจาของขอมูลแตละทานเปนผูกรอกขอมูล

เพื่อปองกันขอผิดพลาดและเพื่อความถูกตอง

  
ไดทำการศึกษาดวง และไดเห็นบัญชีรายชื่อของ ดร.

วัฒนา มีจำนวนนอยกวา 500 ชนิด แตหนังสือที่ไดศึกษาและ
พมิพเผยแพรมชีือ่วทิยาศาสตร ชือ่ไทย ชือ่องักฤษ และรปูภาพสี
พรอมคำบรรยาย มีจำนวน 509 ชนิด ซึ่งยินดีใหนำชนิดที่ขาด
ไปเพิม่เตมิได แตไมยนืยนัความถกูตอง ขอมลูบางอยางอาจตอง
เปดเผยไว เชน ดวงดนิขอบทองแดง ไดรบัทราบจากชาวรสัเซยี
วาประเทศไทยพบ 3 ชนิด ไมใช 1 ชนิด แตประเทศไทยไมมี
ขอมูล จึงตองพิจารณากอนวารูปรางสัณฐานคืออะไร เปนตน
การประกาศอนุรักษแมลงบางชนิด ทำใหไมสามารถดำเนินการ
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บางเรื่องได ขณะนี้ไดทำงานทางดานชีวภาพมากกวาดาน
อนุกรมวิธาน โดยเนนเรื่องการผสมพันธุดวง Bruchidae และ
Dynastidae ซึ่งปจจุบันสามารถผสมพันธุไดเกือบทุกตัว เชน
กวางซางเหนือ (Eupatorus gracilicornis Arrow) เคยมีการ
เพาะเลี้ยงแลวไมสำเร็จ แตปจจุบันสามารถเลี้ยงไดแลวและ
ทราบถึงวงจรชีวิตวามีวงจรชีวิต 2 ป ระยะหนอน 15-20 เดือน
ซึ่งไมแตกตางจากกวางสามเขา ซึ่งมีอายุ 2 ปเชนกัน ดังนั้น
เมื่อเลี้ยงไดแลวตองพิจารณาวาจะทำอยางไรตอไป ควรให
ความสำคัญขนาดไหน แมลงอนุรักษควรอนุรักษอยางไร เพราะ
ถาหากจะอนุรักษแลวสามารถเพาะเลี้ยงไดหรือไม หายากหรือ
งาย หากมีผูถามวาแมลงชนิดใดควรอนุรักษ เมื่อกอนมีความ
คดิวาชนดิทีไ่มมหีรอืมนีอยควรอนรุกัษไว เชน กวางดาว เปนตน
แตขณะนี้อาจไมถูกตอง เนื่องจากกวางดาวเพาะเลี้ยงได และ
ไดมีการเสนอชื่อใหอยูในบัญชีไซเตส แตเนื่องจากประเทศไทย
กำหนดเปนแมลงอนุรักษ ซึ่งแมลงอนุรักษกับบัญชีไซเตส
มีประเด็นตางกัน

 ⌫  
เรื่องของแมลงอนุรักษ หากจะปรับบัญชีไซเตสจาก

บญัชทีีห่ามสงออก เปนบญัชสีงออก และนำเขา ตองสรางความ
มั่นใจ และมีขอมูลสนับสนุนพอสมควรจึงสามารถดำเนินการได
สวนเหตผุลทีต่องการไมใหมกีารแกไขหรอืเพิม่เตมิขอมลูในบางสวน
นั้น เนื่องจากไมตองการใหมีการกรอกขอมูลนั้นๆ โดยขอมูล
ที่ไดนำเขาและจัดทำจะแบงเปนขอมูลเดิมสวนหนึ่งที่มีอยูแลว
แตอาจมีไมครบถวน ดังนั้นหากพิจารณาเห็นวาขอมูลสวนใด
ยงัวางหรอืขาดอยสูามารถใสเพิม่เตมิได โดยสามารถคนหาไดวา
สกุลหรือชนิดนั้นมีหรือไม ซึ่งจะปรากฏขึ้นมา เมื่อเห็นแลว
อาจพบวาบางชนิดมีแตชื่อสกุล ก็สามารถเพิ่มเติมในสวนที่วาง
เขาไป แตถาหากคนหาแลวไมมีปรากฏ แสดงวาเปนชนิดใหม
สามารถกรอกขอมูลเพิ่มเติมใหมได ซึ่งสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอาจตองชวยดูแล
ในสวนนี้ดวย

  
ขอมองตางมุม โดยมีความเขาใจในโปรแกรมที่

ดร. ฉวีวรรณฯ นำเสนอ แตโดยหลักอนุกรมวิธาน หรือ
หลักการตั้งชื่อ กรณีที่เปนชื่อพองของสกุล เชน สกุลหนึ่งเคย
ตั้งชื่อโดย author คนนี้ไวแลว ณ วันหนึ่งมีการเปลี่ยนใชสกุล
โดย author อีกคนหนึ่ง ซึ่งความแตกตางตรงนี้ เมื่อคนหา
ขอมลูโดยใชชือ่ author แรกจะพบวามขีอมลูอย ู แตเมือ่ใสชือ่
ของอีก author หนึ่ง อาจพบวาไมมีขอมูล ซึ่งจะกลายเปน
ขอมลูใหมทีม่กีารนำเขาจงึกลายเปนชือ่พองทีม่อียใูนบญัชรีายชือ่
ซึง่ชือ่พองมคีวามสำคญัมาก เชน แมงมมุหรอืแมลง มหีลายชนดิ
ที่มีชื่อพองหรือหลาย author name ที่มีการตั้งชื่อตางกัน
เปนตน

 ⌫  
ขอความเห็นจากที่ประชุมวาขอมูลที่มีชื่อพอง หรือ

author คนละชื่อ ควรดำเนินการอยางไร

  
ชื่อบางครั้งไม valid แตสามารถพิจารณาไดจากป และ

การใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบทะเบียนรายการ อาจไมทราบวา
ชื่อใดเปนชื่อลาสุด ดังนั้น จึงตองชวยกันแสดงความคิดเห็น
ถาเปนไปได ขอเสนอใหมรีปู หรอืมจีดุสงัเกตทีส่ามารถพจิารณาได

 ⌫  
ถาใสรูปจะโหลดขึ้นชามาก นอกจากเสนอใหสำนักงาน

นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมดำเนนิการ
ในชวงตอไป โดยใหเจาของรูปสามารถอัพโหลดได

   
ถาใชหนังสือเลมนี้เปนฐานในการพัฒนาตอ ขอเสนอวา

ควรสงขอมูลเหลานี้ใหผูเชี่ยวชาญแตละสาขาพิจารณากอน
เพราะจะทำใหการทำงานเร็วขึ้น กอนทำงานในลำดับตอไป

 ⌫  
ในเบือ้งตนขอมลูจากหนงัสอืจะถกูเปลีย่นเปนฐานขอมลู

เพื่อใหสามารถทำงานได ขั้นตอนที่สอง กอนกรอกขอมูลตอง
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การตรวจสอบความถูกตอง
มีความเกี่ยวของกับทุกทานที่มีหนังสือ หากผูใดยังไมมีหนังสือ
สามารถขอรับไดที่ ดร. วัฒนา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช และหากบุคคลใดตองการเพิ่มเติมหรือแกไขขอมูล
สามารถจัดสงไดที่ e-mail : chm_thai@onep.go.th ซึ่ง
อาจทำเปนตารางระบุหนาที่ตองการแกไข คำใด แกจากเดิม
เปนอะไร ผูใหขอมูลคือใคร ซึ่งจะทำใหหนังสือมีความถูกตอง
มากยิ่งขึ้น และขอหารือที่ประชุมวา กรณี symnonym และ
author แตกตางกัน จะดำเนินการอยางไร

  
การใสขีดตองมีเหตุผล เชน Mouhotia_batesi

ในประเทศไทยมี 3 ชนิด ซึ่งเปนขอมูลที่ตางประเทศแยงมา
จึงตองขอขอมูลมาพิจารณา การพิจารณาจะเขียนแตชื่อ
อยางเดียวไมเพียงพอ จะตองมีคำอธิบายยอๆ อยางนอย
ตองบอกวามีความแตกตางกันอยางไร และมีรูปเล็กๆ เพราะ
ปจจุบันเรื่องรูปใชเนื้อที่เพียงเล็กนอย ถาไมมีขอมูลในลักษณะ
นีจ้ะทำใหขอมลูไมแนนอน ม ีchecklist เทาไร กไ็มมคีวามหมาย
เพราะไมทราบวามีอะไรและจริงหรือไมจริง

 ⌫  
ตองทำความเขาใจวาเปนการทำงานในกลุมใหญ หาก

ทานใดมีความคิดเห็นวาขอมูลใดยังไมแนใจและมีรูปจำนวนมาก
สามารถใสไดเลย แตหากใหใสรูปทั้งหมด 10,000 ชนิด คงเปน
ไปไดยาก อาจใสรูปเฉพาะชนิดที่สงสัยหรือชนิดที่เพิ่มเติมและ
มีรูปภาพอยู ก็อาจนำรูปมาใสแตตองมีการอางอิง คือ ตองมี
ชื่อผูกรอกหรือใสขอมูล วันที่กรอก หากไมมีขอมูลอางอิง
ดังกลาวจะไมยอมรับขอมูลนั้น ดังนั้น การใสรูปอาจไมจำเปน
ตองใสทั้งหมด แตใสรูปเฉพาะชนิดที่มีความสงสัยและตองการ
ยืนยันเทานั้น การหารูปใหครบเปนเรื่องยากมาก
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ขอมูลในแตละกลุมที่มีผูศึกษาวิจัยในกลุมเดียวกัน

อาจทำใหมีทั้งชื่อที่ซ้ำกันและชื่อที่แตกตางกัน ดังนั้นจุดเร่ิมตน
ในการดำเนินการควรเปนอยางไร การสงแบบหรือตาราง
รวบรวมขอมูลไปใหทุกแหง ที่คาดวามีการรวบรวมขอมูลนั้น
และทำงานวจิยัทางดานนัน้อยเูพือ่ใหแตละแหงกรอกขอมลู เมือ่
นำมารวบรวมไวที่สวนกลางแลวจะดำเนินการตอไปอยางไร
เนือ่งจากไมสามารถอธบิายไดวาไดมกีารกรอกขอมลูใดแลวบาง

 ⌫  
การใหแตละคนที่มีขอมูลเปนผูกรอกเอง เมื่อคนหาใน

ฐานขอมูลยกตัวอยางเชน สกุล Attacus หากมีสกุล Attacus
อยจูะแสดงใหวามขีอมลูอยแูลว จงึไมจำเปนตองกรอกขอมลูนีอ้กี
เปนตน หรอืสมมตวิา รศ. จรยิา ไดศกึษาแมลงน้ำ ใสชือ่แมลงน้ำ
หนึ่งชื่อเพื่อคนหา จะปรากฏขอมูลแมลงน้ำที่มีอยู จากนั้น
จงึตรวจสอบวาชนดิใดทีย่งัไมมขีอมลูจงึกรอกขอมลูใหมเพิม่เตมิ

   
หาก ณ วันที่เขาไปกรอกขอมูล และคนหาแลวยังไมมี

ปรากฏ แตในทางปฏิบัติหากแตละสถาบันซึ่งมีขอมูลลักษณะ
เดียวกันอยูและตางกรอกขอมูลเขาไป ผลจะเปนเชนไร

 ⌫  
ยงัไมทราบเชนกนัวาจะออกแบบอยางไร ถากรอกขอมลู

ณ เวลานั้นพรอมกันระบบอาจจะลม แตถากรอกขอมูลตางชวง
เวลาผูที่กรอกขอมูลกอน ขอมูลควรปรากฏขึ้นกอนซึ่งจะทำให
ขอมูลของเราที่จะกรอกเขาไปจะไมสามารถนำเขาได

   
หากเปนเวบ็ไซตเดยีวสำหรบัการกรอกขอมลู ถาเชนนัน้

ขอมูลที่นำเขาคงไมตรงกันและซ้ำซอนกัน ซึ่งนี่คือ checklist
ใชหรือไม

 ⌫  
ใชขอมลู checklist แตจะมขีอมลูมากกวาในหนงัสอื คอื

มีการอางอิง มีชื่อผูกรอกขอมูล มีวันเวลาที่กรอกขอมูล

   
อกีประเดน็หนึง่ คอื รปูแบบทีป่รากฏบนหนาจอ หมายถงึ

เปนหนาจอซึ่งเม่ือตองการคนหาชื่อและพิมพชื่อที่ตองการ
ในชองที่ปรากฏบนหนาจอ จากนั้นคลิ๊กคนหาแลวจึงแสดง
ขอมูลที่ตองการขึ้นมา

 ⌫  
รูปแบบหนาจอตองหารือกับผูออกแบบ โดยเมื่อพิมพ

ชือ่สกลุ ตองแสดงขึน้มาและปรากฏขอมลูชนดิทีม่อีย ู ขอมลูใด
ยังอยูขาด เชน author เปนตน ใหเพิ่มเติมขอมูลหรือแกไข
หากขอมูลนั้นไมถูกตอง โดยตองใหใสชื่อผูแกไขดวย ซึ่งเปน

ภาพกวางๆ หากผูใดมีความรูเรื่องฐานขอมูลมากกวาชวยให
ขอมูลเพิ่มเติมดวย สวนเบื้องหลังการพัฒนาของโปรแกรมจะไม
ทราบเนื่องจากเปนผูใช แตสามารถระบุถึงสิ่งที่ตองการให
ปรากฏบนหนาจอได ผูใชจะเห็นเพียงหนาจอที่ปรากฏ และเมื่อ
กรอกขอมูลจะแสดงขึ้นมา และควรสามารถดำเนินการเพื่อ
แสดงจำนวนหรอืชนดิ ซึง่ขอทราบวาฐานขอมลูของกรมอทุยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนลักษณะสวนขององคการ
สวนพฤกษศาสตรฯ เมื่อกรอกขอมูลชื่อสกุล จะแสดงจำนวน
สกุลที่มีอยู และเมื่อกดปุมถัดไปจะขึ้นหนาที่ใหกรอกขอมูล
ซึ่งจะแสดงใหเห็นวามีชนิดอะไรอยูบาง และสุดทายมีจำนวน
รวมทั้งหมดใหดวย สำหรับกรมอุทยานแหงชาติฯ นั้นสามารถ
ใชขอมูลใน CD ของหนังสือเปนตนแบบ โดยอาจตองแกไข
ขอมูลใหถูกตองกอนซึ่งจะทำใหไมตองพิมพขอมูลซ้ำกับขอมูล
เดิมที่มีอยูแลว และทำใหการดำเนินงานมีความงายขึ้น สวน
ชนดิใดในขอมลูเดมิทีไ่มมรีะบวุาเปนขอมลูกรมอทุยานแหงชาติฯ
แสดงวาไมไดอยูในพิพิธภัณฑของกรมอุทยานแหงชาติฯ

    
วันนี้มีนักกีฏวิทยาหลายทานมารวมประชุมกัน ควรจัด

กลุมความเชี่ยวชาญ และวางแนวทางที่จะทำงาน แตยังไมตอง
ลงในรายละเอียดหรือเทคนิคพิเศษ เนื่องจากอาจทำใหไดขอมูล
ที่ไมถูกตองในเวลา 1 ชั่วโมง ควรพิจารณาวาทานใดมีความ
ชำนาญทางดานใดจากรายชือ่ของผเูขารวมประชมุ และจดัแบง
กลุม เปนกลุมผูเชี่ยวชาญหรือนักอนุกรมวิธาน แลวหนึ่งเดือน
ถัดไปจึงมาปรึกษาหารือกัน โดยมีสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนผูสนับสนุนงบประมาณ
ในการประชุม ขอมูลผีเสื้อกลางวันของนายวียะวัฒน ใจตรง
ไดนำเสนอ ทราบหรือไมวาผีเสื้อกลางวันชนิดใดเปนชนิดแรก
ของประเทศไทยที่มีการต้ังชื่อวิทยาศาสตร

⌫  
ผีเสื้อปาสีน้ำตาลไหม ชื่อวิทยาศาสตร เดิมคือสกุล

Papilio

    
ผีเสื้อกลางวันชนิดแรกที่มีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร คือ

Clerome arcesilaus ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน Faunis
arcesilaus. Guyer Nerris Johann Fabricius describe
ตั้งแตสมัยพระเจาตากสินมหาราช โดยตัวอยางไดมาจาก
จังหวัดแพร และจังหวัดจันทบุรี สวนดวง ดร. โกศล อาจ
ไมทราบวาคนไทยทีไ่ดรบัคดัเลอืกใหเปนชือ่วงศใหมของดวง คอื
หมอมราชวงศจักรทอง ทองใหญ สมัยศึกษาอยูที่ประเทศ
อังกฤษ วงศใหมชื่อจักรียะ describe species ประชาธิปไตย
ฉะนัน้ ควรจดักลมุผทูีม่คีวามเชีย่วชาญในแตละดานแลวปรกึษา
กันวาจะดำเนินการอยางไรตอไป

 ⌫  
นัน่คอืเปาหมายหลกัทีเ่หน็วาควรมกีลมุผเูชีย่วชาญเกดิขึน้

ในกลุมของแมลงน้ำ รศ. จริยา คงสามารถชวยได ในกลุมของ
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ผเีสือ้กลางคนื ดร. นนัทศกัดิ ์ปนแกว มด นายวยีะวฒัน ใจตรง
แมลงในดิน ดร. วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ สาขาหลักๆ นายพิสุทธิ์
เอกอำนวย สวนงบประมาณสนับสนุน ทางสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีงบประมาณ
อยูสวนหนึ่ง ซึ่งอาจจัดทำเปน template เพื่อใหการทำงาน
งายขึ้น มีความคาดหวังวาจะไดแมลงเพิ่มขึ้น 200-300 ชนิด
ในแตละกลุมคณะทำงานคงเปนกลุมผูเชี่ยวชาญดังกลาว และ
มีผูเชี่ยวชาญอาวุโสเปนผูตรวจสอบครั้งสุดทาย กอนนำขอมูล
ทั้งหมดเผยแพรทางเว็บไซต โดยอาจเปนเว็บไซตของสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
เนื่องจากทางสำนักงานฯ มีเว็บไซต CHM ซึ่งเปน clearing-
house mechanism หลงัจากนัน้คงมกีารหารอืกนัในคณะทำงาน
สวนแนวทางการดำเนินงานเพื่อใหเปนหนาเว็บเพจที่ทุกคน
สามารถใชได และใหทุกคนชวยกันกรอกขอมูลตอไป สวน
อกีประเดน็ทีข่อฝากใหทางสำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ การจางบุคลากรรวบรวมขอมูล
ของโครงการ Thailand Inventory Group for Entomological
Research หรือเรียกสั้นๆวา Tiger ซึ่งขณะนี้ดำเนินการใน
อุทยานแหงชาติแลว จำนวน 27 แหง สิ่งที่ตองการใหรวบรวม
คือ ขอมูลชนิดใหมที่พบ ชื่อเต็ม และชื่อไทย ในแตละอุทยาน
แหงชาติ เพื่อใหอุทยานฯ ทราบวาในพื้นที่มีชนิดใดบาง

 ⌫  
ปญหาของนักอนุกรมวิธาน คือ การขาดรูปวิธาน ที่จะ

ระบชุนดิทีเ่หมาะสมในหลายกลมุ ดงันัน้ หากมศีนูยกลางรวบรวม
โดยใหนักวิจัยไทยรวบรวมขอมูลทั้งหมดเทาที่มี จะชวยคน
รนุหลงัใหสามารถระบชุนดิไดอกีเปนจำนวนมาก การเตรยีมการ
ในภายหนาอาจจัดทำบัญชีรายชื่อเปนลักษณะของแคตตาล็อก
หรือแผนที่ประเทศไทย สวนลักษณะของแมลงบางชนิดที่
ใกลเคียงกันควรมีรูปภาพประกอบ เพื่อใหคนรุนหลังสามารถ
จำแนกหรอืระบชุนดิไดหรอืสามารถตดิตอกบัผเูชีย่วชาญ ดงันัน้
จึงตองชวยกันเริ่มตน หาแนวทางที่ถูกตองใชกอน ซึ่งแนนอน
วาตองมีการรวมกลุม และในแตละกลุมใหขอมูลรายละเอียด
ในเชิงลึก และการกรอกขอมูลควรพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อ
ปองกันขอผิดพลาดตางๆ ที่จะเกิดข้ึน

    
การแบงกลุม ควรแบงตามอนุกรมวิธานหรือแบงตาม

specialize habitat หรือ specialize ecosystem เชน แมลง
ในน้ำไมจำกัดอยูเฉพาะในแตละอันดับหรือแตละวงศ เปนตน
หากจำเปนตองการแบงกลุมตามอันดับหรือวงศ อาจพิจารณา
ตอไป ซึ่งจะทำใหงายขึ้น และเปนระบบซึ่งบางครั้งมองขาม
แมกระทั่งชื่อวิทยาศาสตร บางชื่อยอมรับในสหรัฐอเมริกา แต
ไมยอมรับในยุโรป หรือคำวา leafhopper หรือเพลี้ยกระโดด
ใชในสหรัฐอเมริกา แตในยุโรปใช กุสแจ็สซี่ หนอนกระทูใน
สหรัฐอเมริกาใชสกุล Psendolasia ประเทศไทยใชสกุล
Mythimna ฉะนั้น นอกจากชื่อวิทยาศาสตรที่ยอมรับหรือไม
ยอมรับในบางแหงแลว ยังมีชื่อสามัญแมกระทั่งช่ือในภาษาไทย

ตองตระหนักวาไมไดเก่ียวของเฉพาะกับผูเชี่ยวชาญดานแมลง
แตตองเกีย่วของกบัชาวบานใหรบัทราบดวยเชนกนั เพราะฉะนัน้
ชนิดใดขอมูลเปนอยางไร ใหนำเสนอมา และใหสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวบรวม
สวนจะมีการทำ DNA barcode โดยใช mitrocondria
สกัดออกมาจนกระทั่งสามารถมีคูมืออาน barcode ไดและ
บอกวาเปนชนดิใดนัน้ ตองพจิารณาวาในตางประเทศมกีระบวนการ
อยางไร แลวประเทศไทยสามารถดำเนินการถึงระดับใด และ
ควรทำถึงจุดใด การสนับสนุนหรือความชวยเหลือจะมาจาก
ทีใ่ดบาง สามารถระบไุดหรอืไมวาขณะนีป้ระเทศไทยอยตูรงไหน
สวนเรื่องการแบงกลุม จะแบงเปนกลุมอนุกรมวิธานหรือกลุม
specialize habitat หรือใครมีความเชื่ยวชาญในกลุมของ
Coleoptera เชนเดียวกับ ดร. โกศล ไมสามารถกำหนดรูปแบบ
แนนอนได แตวันนี้ควรเตรียมแผนการทำงานในอนาคตวา
จะดำเนินการอยางไร รวมถึงการประชุมครั้งตอไป

 ⌫  
ดร. บรรพต ไดใหคำแนะนำเรื่องของชื่อสามัญ ซึ่ง

จะเปนประโยชนอยางมากในอนาคต สวนเรื่องการจัดประชุม
มีกำหนดเบื้องตนไวทั้งหมด 3 ครั้ง ตามกรอบเงินงบประมาณ
สนบัสนนุทีไ่ดรบัและตองใหแลวเสรจ็ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2552
ดงันัน้ กอนถงึเดอืนธนัวาคมจะมกีารประชมุอกีอยางนอย 2 ครัง้
ซึ่งขอมูลจากการประชุมครั้งนี้จะไดนำไปหารือกับผูที่มีความรู
ทางคอมพิวเตอร เพื่อใหออกแบบและทดลองใช และอาจมี
การติดตอทานที่เขารวมประชุมวามีความถนัดในเรื่องใด และ
สามารถชวยเหลือในสวนใดไดบาง สวนการประชุมในครั้งหนา
ทุกคนอาจตองทำหนาที่ใหขอมูลเพิ่มเติม โดยมีคณะทำงานเปน
ผูตรวจสอบความถูกตองของขอมูล สวนการประชุมครั้งที่สาม
อาจจะเปนการนำขอมูลที่รางแลวเสร็จมารวมกันพิจารณา โดย
ไมคาดหวังมากแตขอใหไดขอมูลมากกวาที่มีอยูเดิม และขอมูล
ไดมกีารเผยแพรในเวบ็ไซต ซึง่ทกุคนสามารถเขาไปใชประโยชน
ได และจัดพิมพเปนทะเบียนรายการชนิดพันธุเพื่อใหทราบ
ถึงความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งจะไมเนน
รปูภาพ แตทัง้นีต้องมคีวามชดัเจนกอนวา แตละทานจะรบัผดิชอบ
ในสวนใดบาง ในหนึ่งอันดับ (Order) อาจมีมากกวาหนึ่งทาน
รบัผดิชอบ เชน Hemiptera มอบหมายใหนายวยีะวฒัน ใจตรง
และ รศ. จริยา เล็กประยูร Coleoptera อาจเปน ดร. วัฒนา
ศักดิ์ชูวงษ และนายพิสุทธิ์ เอกอำนวย และ ดร. อัญชนา
ทานเจริญ Lepidoptera อาจเปน ดร. นันทศักดิ์ ปนแกว
นายวียะวัฒน ใจตรง รวมดวย รศ. โกศล เจริญสม และ
นายพิสุทธิ์ เอกอำนวย เปนตน

  
ไดมกีารรวบรวมและจดัทำ Butterfly of Thailand หาก

จะนำขอมูลในหนังสือเลมนี้ ใสไวในฐานขอมูลดวยก็มีความยินดี
เนือ่งจากไดผเูชีย่วชาญระดบัโลกจากประเทศญีป่นุชวยรวบรวม
ทานละ 1 วงศ รวม 5 วงศ
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 ⌫  
การจัดทำขอมูลแมลงในครั้งนี้ไมไดคาดหวังวาจะได

ครบถวน รอยละ 100 แตเปนการชวยกันเพิ่มเติมขอมูล

  
ขณะนีไ้ดศกึษากลมุ Odorata แตยงัขาดขอมลูสนบัสนนุ

เนื่องจากมีความจำกัดเรื่องรูปภาพ จึงจัดทำเปนการบรรยาย
พรอมรปูภาพ เปนลกัษณะจำแนกชนดิใหทราบ การจำแนกชนดิ
สามารถประสานงานกับ ดร. วัฒนา ได ซึ่งมีความตองการ
จะสงเสริมงานทางดานวิชาการ หากมีปญหาสามารถปรึกษา
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชได ดังนั้น กลุม
Odorata คือ นายพิสุทธิ์ เอกอำนวย Lepidoptera ไดแก
ดร. นันทศักดิ์ ปนแกว นายวียะวัฒน ใจตรง และนายพิสุทธิ์
เอกอำนวย Hemiptera ไดแก รศ . จริยา เล็กประยูร
ดร. เอกวตั วถิปีระดษิฐ และนายวยีะวฒัน ใจตรง Hymenoptera
ไดแก รศ.ดร. สาวิตรี มาไลยพันธุ และ ดร. บัณฑิกา อารียกุล
บุทเชอร Braconidae ไดแก ผศ.ดร. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
ดร. สุรีรัตน เดี่ยววานิชย และ รศ. โกศล เจริญสม Apidae
ไดแก ผศ.ดร. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ และ ดร. สุรีรัตน
เดี่ยววานิชย Coleoptera ไดแก ดร. ดวงรัตน ธงภักดิ์ และ
Diptera คือ นางสาวจำนงจิต ผาสุข

⌫  
ในกลุม Diptera ทั้งหมดในประเทศไทย ตีพิมพออกมา

หลายรอยชนดิมรีายชือ่แมลงวนัเกอืบทกุกลมุ และมจีำนวนมาก
แตบางวงศยังไมทราบวามีในประเทศไทยดวย ซึ่งสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถ
ติดตอขอรับได และตีพิมพออกมาเมื่อป ค.ศ. 2006

 ⌫  
กลุมไร ไดแก ศ.ดร. อังศุมาลย จันทราปตย และ

ผศ.ดร. อำมร อินทรสังข และสุดทายตองการใหมีขอมูลแมงมุม
และเห็บดวย ซึ่งขอมูลแมงมุมสามารถขอขอมูลไดจาก
นายประสิทธิ์ วงษพรม

 
ขณะนีก้ำลงัรวบรวมรายงานทัง้หมดเทาทีม่ ีซึง่พยายาม

ศึกษาและทำบัญชีวามี author ทานใดบาง และเขามาศึกษา
เมื่อไร ปจจุบันนี้ไดประมาณ 500 ชนิด คือ เดิมมีแคตตาล็อก
แมงมุมทั่วโลกอยูแตวาการกระจายไมไดอยูในประเทศไทย โดย
มีบางตัวที่เพ่ิงเก็บรวบรวมไดในประเทศไทย เมื่อเก็บตอเนื่อง
ไดกม็กีารบอกกลาววาพบในหลายๆ แหง เชน สหภาพพมา และ
มาเลเซีย เปนตน ซึ่งในประเทศไทยไมเคยมีการรายงาน เพราะ
ไมมีการทำรายงานหรือมีการบันทึกไว

 ⌫  
การดำเนินงานนี้อาจมีความยุงยากเล็กนอย เพราะวา

จะมี field สำหรับใสขอมูลมากมาย เชน reference journal
ป author title และ year published เปนตน แตจะทำให
สะดวกสำหรบัการทำงานในอนาคต แตอาจสรางความรำคาญใจ
เล็กนอย เพราะฉะนั้น การประชุมในวันนี้เปนการเริ่มตน และ
ไดทำสิ่งที่เปนประโยชนใหกับประเทศ และคาดวาสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะได
วาจางบุคลากรในการจัดทำ database ตอไป
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นางลีลา  กญิกนันท
กลุมงานแมลงและจุลชีววิทยาปาไม
สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม
โทรศัพท 0 2579 9286  โทรสาร 0-2579-9177
e-mail : leela2006@hotmail.com

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
นายนพชนม  ทับทิม

หัวหนาศูนยวิจัยกีฏวิทยาปาไมที่ 2
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
งานกีฏวิทยาปาไม สำนักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช
โทรศัพท 0 2561 4292 ตอ 439  โทรสาร 0 2940 5911
e-mail : nopachon@yahoo.com

ดร. วัฒนา  ศักด์ิชูวงษ
งานกีฏวิทยาปาไม สำนักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช
โทรศัพท 0 2561 4292 ตอ 439  โทรสาร 0 2940 5911
e-mail: watsak@dnp.go.th

นางนันทิยา  รัตนจันทร
กลุมงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาปาไม
สำนักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช
โทรศัพท 0 2561 0777 ตอ 437, 439
โทรสาร 0 2940 5911
e-mail: chnantiya@dnp.go.th

⌫
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
เทคโนธานี ตำบลคลองหา อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
นายวียะวัฒน  ใจตรง

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
โทรศัพท 0 2577 9999 ตอ 1506 โทรสาร 0 2577 9991
e-mail : polyrhachis@yahoo.com


กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
นางศิริณี  พูนไชยศรี

หัวหนากลุมงานอนุกรมวิธานแมลง กลุมกีฏและสัตววิทยา
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
โทรสาร 0 2940 5307

นางลักขณา  บำรุงศรี
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
e-mail : joyluckana@gmail.com

นางชลิดา  อุณหวุฒิ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
โทรศัพท 0 2579 3053

นางสาวชมัยพร  บัวมาศ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
โทรศัพท 0 2579 3053
e-mail : c.buamas@gmail.com

นางสาวยุวรินทร  บุญทบ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
โทรศัพท 0 2579 3053
e-mail : yuvarin_b@yahoo.com

นางสาวสุนัดดา  เชาวลิต
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
e-mail : pick_chao@yahoo.com

นายอิทธิพล  บรรณาการ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
e-mail : bannakan@hotmail.com


กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
นางสาววีรณา  สมพีรวงศ

กลุมงานความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม
สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม
โทรศัพท 0 2561 4292-3 ตอ 498


⌫
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⌦
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
รศ. จริยา เล็กประยูร

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
โทรศัพท 0 2218 5266-7  โทรสาร 0 2218 5267
e-mail : lchariya@hotmail.com

ผศ.ดร. สุรีรัตน  เดี่ยววานิชย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
โทรศัพท 0 2218 5272  โทรสาร 0 2218 5272
e-mail : dsureera@chula.ac.th

ดร. บัณฑิกา  อารียกุล บุทเชอร
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
โทรศัพท 0 2218 5256  โทรสาร 0 2218 5256
e-mail : tongruk@yahoo.com

ดร. ชัชวาล  ใจซื่อกุล
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
โทรศัพท 0 2218 5256  โทรสาร 0 2218 5256
e-mail : chatchawan@chula.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ดร. บรรพต  ณ ปอมเพชร

ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
โทรศัพท 0 2579 3649  โทรสาร 0 25942 8355
e-mail : agrban@ku.ac.th

นาวสาวศิริวรรณ  ทุนคุมครอง
ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรัยแหงชาติ ภาคกลาง
โทรสาร 0 3435 1881

ศ.ดร. อังศุมาลย  จันทราปตย
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
โทรศัพท 0 2942 8350  โทรสาร 0 2561 4882
e-mail : chantrapatya@yahoo.com

รศ. โกศล  เจริญสม
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
โทรศัพท 0 2942 8350  โทรสาร 0 2561 4882

ดร. อัญชนา  ทานเจริญ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
โทรศัพท 0 2942 8350  โทรสาร 0 2561 4882
e-mail : agrant@ku.ac.th

รศ.ดร. สาวิตรี  มาไลยพันธุ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
โทรศัพท 0 2942 8250  โทรสาร 0 2561 4882
e-mail : agrastm@ku.ac.th

ผศ. วีรวรรณ  อมรศักดิ์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
โทรศัพท 0 2942 8252  โทรสาร 0 2942 8252
e-mail : agrwwa@ku.ac.th

ศ. ทิพยวดี  อรรถธรรม
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
โทรศัพท 0 3428 1268  โทรสาร 0 3435 1886
e-mail : agrtva@ku.ac.th

ดร. นันทศักด์ิ  ปนแกว
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
โทรศัพท 0 3435 1880  โทรสาร 0 3435 1886
e-mail : agrnsp@ku.ac.th

นายประสิทธิ์  วงษพรม
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
e-mail : p_wongprom@hotmail.com

นางสาวชามา  อินซอน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
e-mail : chama_insou@hotmail.com

นางสาวพนัญญา  พบสุข
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

นางสาวจำนงจิต  ผาสุก
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร
โทรสาร 0 2942 8438
e-mail : fevtjjp@ku.ac.th

มหาวิทยาลัยขอนแกน
123 หมู 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน 40002
นางสาวอุบล  ตังกวานิช

ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร
โทรสาร 0 4336 2108

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
239 ถนนหวยแกว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
ดร. พัชรินทร  ครุฑเมือง

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร
โทรศัพท : 0 5394 4026  โทรสาร 0 5394 4660
e-mail : p_charin@chaingmai.ac.th

มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หม ู2 ตำบลบานพราว อำเภอปาพะยอม จงัหวดัพทัลงุ 93110
นางสาววิกันดา  รัตนพันธ

สาขาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน
โทรศัพท 0 7460 9600 ตอ 3303 โทรสาร 0 7469 3996
e-mail : w.rattanapun@yahoo.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
นางสาวสุมาลี  โพธิ์ทอง

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท 0 4422 4024
e-mail : leezi_p@yahoo.com
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นางสาวเหิรพักตร  สุจิรา
อุทยานผีเสื้อเทคโนธานี
โทรศัพท 0 4422 4880  โทรสาร  0 4422 4850
e-mail : butterfly@sut.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลทาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ผศ.ดร. วันดี  วัฒนชัยยิ่งเจริญ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
โทรศัพท 0 5596 3302, 0 5596 3331
โทรสาร 0 5596 3301

มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.พญ. อัญชลี  ตั้งตรงจิตร

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย
กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท 0 2419 6468  โทรสาร 0 2411 2084
e-mail : siatc@mahidol.ac.th

ดร. อมรา  นาคสถิต
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2201 5277  โทรสาร 0 2354 7161

นายยุทธนา  สามัง
ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย  คณะเวชศาสตรเขตรอน
420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2354 9100  โทรสาร 0 2644 4967
e-mail : tmysm@mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยแมโจ
ผศ. วารุณี  ศิริจรจารุ

คณะผลิตกรรมการเกษตร
โทรศัพท 0 5387 3423 โทรสาร 0 5387 3423

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
ผศ.ดร. ทิติยา  จิตติหรรษา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
โทรศัพท 0 3425 5093  โทรสาร 0 3425 5820

ดร. กัมปนาท  ธาราภูมิ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
โทรศัพท 0 3425 5093  โทรสาร 0 3425 5820

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
ผศ.ดร. อำมร  อินทรสังข

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรสาร 0 2326 4314

อุทยานผีเสื้อและแมลง กรุงเทพฯ
ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
นายไพรัตน  ไพธรรมโชติวัฒน

กลุมงานวิชาการสวนและตนไม สำนักงานสวนสาธารณะ
สำนักสิ่งแวดลอม
โทรศัพท 0 2272 4359  โทรสาร 0 2272 4360

นางสาวเกศสุดา  ปานมณี
กลุมงานวิชาการสวนและตนไม สำนักงานสวนสาธารณะ
สำนักสิ่งแวดลอม
โทรศัพท 0 2272 4359  โทรสาร 0 2272 4360

Siam Insect Zoo
23/4 หมู 1 ถนนแมริม-สะเมิง ตำบลแมริม อำเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม
นายพิสุทธิ์  เอกอำนวย

โทรสาร 0 2940 6802
e-mail : insectzoos@hotmail.com

พิพิธภัณฑภราดาอำนวย ปนรัตน (โรงเรียนเซนตคาเบรียล)
565 ถนนสามเสน แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300
นายกัมพล  สุขุมาลินท

โทรศัพท 0 2243 0065 ตอ 2106
กองทุนสัตวปาโลก ประเทศไทย
104 อาคารเทคโนโลยีแหงเอเชีย ตู ปณ. 4 อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
ดร. ชวลิต  วิทยานนท

ผูเชี่ยวชาญอาวุโสดานอนุรักษแหลงน้ำจืด
e-mail : chavalitv@wwfgreatermekong.org,

chavaliv@hotmail.com
สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
ดร. ฉวีวรรณ  หุตะเจริญ

ที่ปรึกษาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
โทรสาร 0 2265 6638

ดร. สิริกุล  บรรพพงศ
ผูอำนวยการสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศัพท 0 2265 6637 โทรสาร 0 2265 6638
e-mail : sirikul@onep.go.th

นายชัชชัย  ศิลปสุนทร
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศัพท 0 2265 6639
โทรสาร 0 2265 6638, 0 2265 6639
e-mail : chaisilp@onep.go.th

นางสาวศศิธร  ศิริเสรี
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศัพท 0 2265 6639
โทรสาร 0 2265 6638, 0 2265 6639
e-mail : sasitorn@onep.go.th
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นางสาวพรรณี  พานทอง
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศัพท 0 2265 6639
โทรสาร 0 2265 6638, 0 2265 6639
e-mail : p_pannee@onep.go.th

นางสาวศรินญา  ภูผาจิตต
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศัพท 0 2265 6639
โทรสาร 0 2265 6638, 0 2265 6639
e-mail : puy_sarinya@onep.go.th

นางสาวศิริรัตน  วรงคชาติ
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศัพท 0 2265 6639
โทรสาร 0 2265 6638, 0 2265 6639
e-mail : my_aum@hotmail.com

นางสาวยุวดี  อัณฑสูตร
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศัพท 0 2265 6639
โทรสาร 0 2265 6638, 0 2265 6639

นายฐิทิพงษ  ธีระประเสริฐสิทธิ์
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศัพท 0 2265 6639
โทรสาร 0 2265 6638, 0 2265 6639
e-mail : t_thitipong@onep.go.th

นายภูริภัทร  หุวะนันทน
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศัพท 0 2265 6639
โทรสาร 0 2265 6638, 0 2265 6639

นายสิทธิเดช  ทุงกาวี
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศัพท 0 2265 6639
โทรสาร 0 2265 6638, 0 2265 6639
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จัดพิมพเผยแพรโดย สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท/โทรสาร 0 2265 6638
http://chm-thai.onep.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ 2553 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

การอางอิง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2552.
รายงานการประชุม เรื่อง การจัดทำทะเบียนรายการชนิดพันธุแมลงในประเทศไทย.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ. 72 หนา

ISBN 978-974-286-776-8

พิมพครั้งแรก ตุลาคม 2552

บรรณาธิการ สิริกุล บรรพพงศ ชัชชัย ศิลปสุนทร

จัดทำเอกสาร พรรณี พานทอง ศรินญา ภูผาจิตต
ภูริภัทร หุวะนันทน ยุวดี อัณฑสูตร
สิทธิเดช ทุงกาวี

ประสานงาน ศศิธร ศิริเสรี ศิริรัตน วรงคชาติ
ฐิทิพงษ ธีระประเสริฐสิทธิ์ กฤษณ พิเนตรเสถียร

ออกแบบและจัดพิมพ บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน เทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท 0 2158 1312-6 โทรสาร 0 2158 1319
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