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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. ลักษณะวงศยอยตางๆ ของผีเสื้อหนอนคืบ
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1.  วงศยอย Ennominae
                 เปนวงศยอยที่มีจํ านวนชนิดมากที่สุดในวงศ Geometridae  แยกออกจากวงศอ่ืน โดย
ปกคูหลังจะไมมีเสน M2  (Holloway, 1993) สํ ารวจพบทั้งสิ้น 11 เผา 39 สกลุ 79 ชนิด มีราย
ละเอียดดังนี้

    1.1  เผา Hypochrosini
            เปนผเีสือ้ทีม่สีีสดใส และมีลวดลายแตกตางกัน ปกมีเกล็ดมันวาวกวาในเผาอื่น ๆ เพศผูมี
หนวดแบบซี่หวี (Holloway, 1993) สํ ารวจพบทั้งหมด 5 สกุล 8 ชนิด

1.1.1  สกลุ Hypochrosis Guenée
        ลักษณะที่สํ าคัญคือ ปกคูหนามีแถบบริเวณปลายปก และใกลโคนปกมีสีเขมไม
สมํ ่าเสมอ มีจุดกลมขนาดใหญหรือเล็กบนปก เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี (Holloway, 1993) สํ ารวจ
พบ 3 ชนิด คือ H.  subrufa  Bastelberger (รูปภาคผนวก ข ที่ 1)พืน้ปกมสีีนํ ้าตาลเทา ปกคูหนามี
แถบสนีํ ้าตาลแดงเวาจากขอบปกดานบนมาถึงกลางปก และมีจุดกลมสีนํ้ าตาลแดงบริเวณขอบปก
ดานลาง ปกคูหลังมีแถบสีนํ้ าตาลแดงพาดตามแนวขวางของปก บริเวณกลางแถบหักเปนมุม H.  
binexata  Walker  (รูปภาคผนวก ข ที่ 2) ปกคูหนามแีถบสีนํ้ าตาลพาดจากมุมปกดานบนมาถึง
ขอบปกดานลาง ปกคูหลังมีแถบสีนํ้ าตาลเรียงตัวในแนวขวาง บริเวณกลางแถบหักเปนมุม และ  H.  
pyrrhophaeata  Walker  (รูปภาคผนวก ข ที่ 3) ปกคูหนามีแถบโคงเวาจากขอบปกดานบนจนใกล
ถงึขอบปกดานลาง ปกคูหลังมีแถบสีนํ้ าตาลดํ าพาดตามแนวขวางของปกบริเวณกลางแถบหักเปน
มุม
          1.1.2  สกลุ Omiza Walker

           ลักษณะทีสํ่ าคญัคอื ปกคูหนายาวและแคบ มุมปกคูหนาโคงเล็กนอย มีเสนทะแยง
มมุใกลปลายปก ลวดลายของปกคูหลังคลายปกคูหนา เพศเมียมีขนาดใหญกวาเพศผู (Holloway, 
1993) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ O.  lycoraria  Guenée (รูปภาคผนวก ข ที่ 4 และ 5) พืน้ปกมีสีเขียว
ข้ีมา ปกคูหนาบริเวณกลางปกมีจุดสีนํ้ าตาลดํ า และมีเสนสีขาวเงินพาดทะแยงมุมจากมุมปกดาน
บนถึงกลางปกของปกคูหลัง ปกคูหลังมีแถบสีดํ าพาดตามแนวขวางปก เพศเมียจะมีขนาดลํ าตัว
ใหญกวาเพศผู
          1.1.3  สกลุ Celenna Walker

           ลักษณะที่สํ าคัญคือ บริเวณกลางปกมีแถบสีเขียวสดใสอยูบนพื้นปกสีเทาของปก
ทัง้ 2 คู (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ C.  festivaria  Fabricius  (รูปภาคผนวก ข ที่ 6) 
พืน้ปกมสีีชมพอูมนํ้ าตาล พบรอยแตมสีเขียวในปกคูหนา 2 จุด และปกคูหลัง 1 จุด
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1.1.4  สกลุ Achrosis Guenée
           ลักษณะทีสํ่ าคัญคือ ปกคูหนาแคบ ที่บริเวณเสน Costa จะมีจุดชัดเจน ในปกคู

หลงัสวนใหญมีแถบสีเหลือง และสม (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 2 ชนิด คือ Achrosis  sp. 1
(รูปภาคผนวก ข ที่ 7) พืน้ปกมสีีนํ ้าตาลเทาปกคูหนาบริเวณขอบปกดานบนมีรอยแตมสีดํ า ปกคู
หลงัมีแถบสีสมใกลโคนปก และ Achrosis  sp. 2 (รูปภาคผนวก ข ที่ 8) ปกคูหนามีเสนสีนํ้ าตาล
จางพาดจากขอบปกดานบนจนถึงขอบปกดานลาง ปกคูหลังมีแถบสีเหลืองและมีเสนสีนํ้ าตาลพาด
ตามแนวขวางของปก
          1.1.5  สกลุ Mesaster Warren

           ลักษณะทีสํ่ าคญัคอื มีจุดสีขาวขนาดเล็กบนปกคูหนาและคูหลัง มีเสนทะแยงมุม 2 
เสนของปกทั้ง 2 คู เพศผูมีหนวดแบบเสนดาย (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ M.  
albidiscata  Warren   (รูปภาคผนวก ข ที่ 9) พืน้ปกมสีีนํ ้าตาลมีจุดสีขาวบริเวณกลางปกบนปกทั้ง
สองคูปกคูหนาขอบปกดานบนปรากฏเปนรูปสามเหลี่ยมสีนํ้ าตาลออน

    1.2  เผา Ourapterygini
            เปนผเีสือ้ทีม่ขีนาดใหญ ปกกวาง พื้นปกมีสีเหลืองจางๆ ปกคูหลังมีหางบริเวณเสน M3

บริเวณปลายปกมจีุดสีดํ า ปกคูหนาแคบ มีแถบสีนํ้ าตาลเทาเปนเสนขวางปก สวนปกคูหลังมี 1 
หรือ 2 แถบเปนเสนทะแยงมุม บางครั้งพบเปนเสนตอกันจากบริเวณดานบนของปกคูหนาจนถึง
ขอบดานลางของปกคูหลัง บริเวณปลายขอบปกมีขนสีนํ้ าตาลแดง เพศผูมีหนวดแบบเสนดาย 
(Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 1 สกุล 1 ชนิด
          1.2.1  สกลุ Ourapteryx Leach

        ลักษณะทีสํ่ าคญัคือ ปกคูหลังมีหาง ลักษณะตาง ๆ คลายกับเผา Ourapterygini
(Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ O.  podaliriata  Guenée (รูปภาคผนวก ข ที่ 10) พื้น
ปกมสีีขาว ปกคูหนามีแถบสีนํ้ าตาล 3 แถบ ปกคูหลังมีแถบสีนํ้ าตาล 2 แถบ บริเวณขอบปกมี
ลักษณะเปนหางติ่งและมีจุดสีสมใกลขอบปก

    1.3  เผา Baptini
 เพศผูมหีนวดแบบซี่หวี สวนเพศเมียมีหนวดแบบเสนดาย แผนแข็งดานลางของทองปลอง
ที ่3 ไมพบเสนขน (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 3 สกุล 4 ชนิด
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1.3.1  สกลุ Yashmakia Warren
                        ลักษณะทีสํ่ าคัญคือ พื้นปกมีสีเหลืองจางๆ มีจุดสีแดงแตมอยูบนปกทั้ง 2 คู ปกคู
หนาทีบ่ริเวณกลางขอบปกจะโคงเปนมุมกวาง สวนปกคูหลังจะโคงหักเปนมุมที่เสน Rs และเสน M3

เพศผูมหีนวดแบบซี่หวี สวนเพศเมียมีหนวดแบบเสนดาย (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ 
Y.  orsinephes  Prout  (รูปภาคผนวก ข ที่ 11) พืน้ปกมสีีเหลือง พบแถบสีดํ าขนาดใหญบนปกคู
หนา ปกคูหลังมีแถบสีนํ้ าตาลพาดตามแนวขวางปก
          1.3.2  สกลุ Parasynegia Warren
                        ลักษณะที่สํ าคัญคือ ปกคูหนาไมโคงหักเปนมุมที่บริเวณกลางขอบปก สวนปกคู
หลงัเปนเหลี่ยมเล็กนอย (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ P.  fortilineata Holloway (รูป
ภาคผนวก ข ที่ 12) พืน้ปกมสีีเหลอืงอมนํ้ าตาล มีเสนสีนํ้ าตาลพาดจากขอบปกดานบนของปกคู
หนาจนใกลถงึขอบปกดานลางของปกคูหลัง และปกคูหลังมีแถบสีนํ้ าตาลพาดตามแนวขวางปก
         1.3.3  สกลุ Borbacha Moore
                        ลักษณะที่สํ าคัญคือ มีลวดลายคลายกับสกุล Parasynegia Warren มีลวดลายสี
เทาอมชมพูบนพื้นปกสีเหลืองจางๆ มีจุดสีดํ าบนปกทั้ง 2 คู เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี 1 แถว 
(unipectinate) (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 2 ชนิด คือ B.  punctipardaria  Holloway  (รูปภาค
ผนวก ข ที่ 13) พืน้ปกมสีีเหลืองอมนํ้ าตาล พบจุดกลมสีดํ าบนปกทั้งสองคู และ B.  bipardaria  
Holloway  (รูปภาคผนวก ข ที่ 14) พืน้ปกมสีีนํ ้าตาลมีจุดกลมสีดํ าบนปกคูหนา 2 จุด และปกคูหลัง 
1 จดุ พบแถบสีนํ้ าตาลบนปกทั้งสองคู

    1.4  เผา Plutodini
            เพศผูและเพศเมยีมหีนวดแบบซี่หวี 1 แถวกวาง พื้นปกมีสีเหลืองจางๆ มีแถบสีนํ้ าตาลแดง
หรือเทาบนปกทั้ง 2 คู (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 1 สกุล 3 ชนิด
          1.4.1  สกลุ Plutodes Guenée
                       ลักษณะทีสํ่ าคญัคือ บริเวณโคนปกและปลายปกจะมีแถบสีนํ้ าตาลบนปกทั้ง 2 คู ที่
บริเวณปลายปกจะมีลักษณะคอนขางกลมหรือรี มีเสนหยักแบบฟนปลาอยูภายใน (Holloway,
1993)  พบ 3 ชนิด คือ P.  malaysiana  Holloway  (รูปภาคผนวก ข ที่ 15) พืน้ปกมีสีเหลือง พบ
แถบสีนํ้ าตาลคอนขางกลมบริเวณปลายปกทั้งสองคู และบริเวณโคนปกมีแถบสีนํ้ าตาลบนปกทั้ง
สองคู โดยแถบสีนํ้ าตาลในปกคูหลังอยูหางกัน P.  evaginata Holloway (รูปภาคผนวก ข ที่ 16) มี
ลวดลายคลายกับ P.  malaysiana  Holloway  ตางกนัตรงที่แถบสีนํ้ าตาลในปกคูหลังอยูใกลกัน 
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และ P.  cyclaria  Guenée  มลีวดลายคลายกับ P.  evaginata Holloway ตางกันตรงที่แถบสีนํ้ า
ตาลในปกคูหลังเชื่อมติดกัน (รูปภาคผนวก ข ที่ 17)

    1.5  เผา Caberini
            เพศผูมหีนวดแบบซีห่วยีาว 2 ใน 3 หรือ 3 ใน 4 ของความยาวหนวด สวนที่เหลือเปนแบบ
เสนดาย (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 3 สกุล 8 ชนิด
          1.5.1  สกลุ Hyperythra Guenée
                       ลักษณะทีสํ่ าคญัคือ เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี บริเวณปลายขอบปกคูหนาจะโคงหัก
เปนมุมเล็กนอย (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ H.  lutea  Stoll   (รูปภาคผนวก ข ที่ 18) 
พืน้ปกมสีีเหลอืง พบแถบสีนํ้ าตาลบนปกทั้งสองคู และมีจุดสีดํ ากลมบนปกคูหลัง
          1.5.2  สกลุ Petelia Herrich – Schaffer
                        ลักษณะทีสํ่ าคัญคือ ปกมีจุดและเสนสีนํ้ าตาลเขมหรือดํ า ดานลางของปกมีสี
เหลอืงอมชมพู มีจุดสีดํ าบนปกทั้ง 2 คู เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 4 
ชนิด คือ P.  paroobathra  Prout (รูปภาคผนวก ข ที่ 19) พืน้ปกมสีีนํ้ าตาลเทา ปกคูหนามีแถบสี
นํ้ าตาลบริเวณมุมขอบปกดานบน และมีแถบสีนํ้ าตาลจากขอบปกดานบนจนถึงขอบปกดานลาง 
ปกคูหลังมีแถบสีนํ้ าตาลบริเวณโคนปก P.  medardaria  Herrich- Schaffer (รูปภาคผนวก ข ที่
20) พืน้ปกมสีีนํ ้าตาล ปกคูหนามีแถบสีนํ้ าตาลเขมพาดตามแนวขวางปก ปกคูหลังพบจุดกลมสีดํ า 
1 จุด P.  delostigma  Prout  (รูปภาคผนวก ข ที่ 21) พืน้ปกมสีีนํ ้าตาล มีแถบสีนํ้ าตาลพาดตาม
แนวขวางของปกทั้งสองคู พบจุดสีดํ าในปกคูหนา และ P.  tuhana  Holloway  (รูปภาคผนวก ข ที่
22) พืน้ปกมสีีนํ ้าตาล มีแถบสีนํ้ าตาลเขมบนปกทั้งสองคู พบลวดลายสีนํ้ าตาลบริเวณขอบปกดาน
บนของปกคูหนา
          1.5.3  สกลุ Astygisa Walker
                        ลักษณะทีสํ่ าคัญคือ พื้นปกมีสีแดงจางหรือสีแดงเลือดนก และมีรอยดางสีขาวบน
ปกทัง้ 2 คู ปกคูหลังจะมีจุดกลมสีขาวหรือเหลือง (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 3 ชนิด คือ A.  
circularia  Swinhoe  (รูปภาคผนวก ข ที่ 23) พืน้ปกมสีีนํ ้าตาล พบรอยแตมสีเทาบนปกคูหนา ปก
คูหลังมีแถบสีขาวโคงใกลโคนปก A.  vexillaria  Guenée  (รูปภาคผนวก ข ที่ 24) พื้นปกมีสีนํ้ า
ตาล ขอบปกดานบนของปกคูหนามีแถบสีแดงสนิมเหล็ก และ A.  metaspila  Walker  (รูปภาค
ผนวก ข ที่ 25) พืน้ปกมสีีนํ ้าตาล ปกคูหนามีรอยแตมสีขาวขนาดใหญบริเวณกลางขอบปก ปกคู
หลงัมีจุดกลมสีเหลือง



59

    1.6  เผา Thinopterygini
            ปกกวาง ทองและขายาวเรียว  ปกคูหลังจะมีหางสั้นๆ บริเวณเสน M3 มจีดุสีดํ าบริเวณขอบ
ปก เพศผูมีหนวดแบบเสนดายมีขนปกคลุมแตละปลองอยางหนาแนน (Holloway, 1993) สํ ารวจ
พบ 1 สกุล 1 ชนิด
          1.6.1  สกลุ Pareumelea Warren
                        ลักษณะที่สํ าคัญคือ ปกคูหนาบริเวณขอบปกโคงเปนมุมกวาง สวนปกคูหลังหัก
เปนมมุเลก็นอย ลวดลายมีแถบสีดํ าบนปกทั้ง 2 คู พื้นปกมีสีเหลืองนํ้ าตาล (Holloway, 1993) 
สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ P.  eugeniata  Guenée (รูปภาคผนวก ข ที่ 26) พืน้ปกมีสีนํ้ าตาล พบรอย
แตมสีเหลืองบนปกคูหนา มีจุดกลมสีดํ าบนปกทั้งสองคู

    1.7  เผา Gonodontini
             พื้นปกมีสีนํ้ าตาลเทา ปกคูหนามีลักษณะคลายรูปสามเหลี่ยม เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี
(Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 1 สกุล 1 ชนิด
          1.7.1  สกลุ Xylinophylla Warren
                       ลักษณะที่สํ าคัญคือ ปกคูหนามีลักษณะคลายสามเหลี่ยม เพศผูมีหนวดแบบ
เสนดายปกคลุมดวยขนเล็ก ๆ ในแตละปลอง (Holloway, 1993) พบ 1 ชนิด คือ X.  hypocausta  
Warren  (รูปภาคผนวก ข ที่ 27) พืน้ปกมสีีนํ ้าตาลเทา ปกคูหนามีจุดกลมสีดํ าบริเวณขอบปกดาน
ลาง และขอบปกดานบนมีแถบสีนํ้ าตาล

    1.8  เผา Cassymini
            เปนผเีสือ้ทีม่ขีนาดเล็ก บางตํ าแหนงของปกโปรงแสง เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี และเสนดาย
ทีป่กคลมุดวยเสนขน ปกคูหนาจะมีรอยบุมเปนแอง  (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 3 สกุล 4 ชนิด
          1.8.1  สกลุ Heterostegane Hampson
                        ลักษณะทีสํ่ าคัญคือ มีจุดสีแดงบนพื้นปกสีเหลืองจาง บริเวณขอบปกจะมีสีดํ าแดง 
ปกคูหนาเสน M2 และCuA1 จะมสีีเขม สวนปกคูหลังจะไมมีเสน M2  (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 
1 ชนิด คือ H.  contessellata  Prout (รูปภาคผนวก ข ที่ 28) พืน้ปกมสีีเหลืองนํ้ าตาล มีลวดลายสี
นํ ้าตาลจากขอบปกดานบนของปกคูหนาจนถึงขอบปกดานลางของปกคูหลัง
          1.8.2  สกลุ Peratophyga Warren
                     ลักษณะทีสํ่ าคญัคือ พื้นปกมีสีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลอมเหลือง มีแถบสีเหลืองบนปก
ทัง้ 2 คู เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 2 ชนิด คือ P.  beta Holloway (รูป
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ภาคผนวก ข ที่ 29) พืน้ปกมสีีดํ าเทา พบแถบสีขาวบนปกทั้งสองคู และ P. hysidesma Holloway
(รูปภาคผนวก ข ที่ 30) พื้นปกมีสีเทา มีลวดลายสีขาวบนพื้นปกทั้งสองคู
          1.8.3  สกลุ Zamarada Moore
                        ลักษณะทีสํ่ าคญัคือ บริเวณโคนปกมีแถบใสกวาง สวนที่ขอบปกจะมีสีนํ้ าตาลใน
ปกทัง้ 2 คู เพศผูและเพศเมียมีหนวดแบบซี่หวี (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ Z.   
eogenaria  Snellen  (รูปภาคผนวก ข ที่ 31) พืน้ปกมสีีนํ ้าตาลแดง พบแถบสีเขียวออนบนปกทั้ง
สองคู

1.9  เผา Eutoeini
           มี Chaetosemata ขนาดใหญ ปกคูหลังหักเปนมุมที่บริเวณเสน M3 เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี 
และแบบเสนดายมีขนปกคลุม ปกคูหนามีรอยบุมเปนแอง สํ ารวจพบ 2 สกุล 2 ชนิด
          1.9.1  สกลุ Calletaera Warren
                     ลักษณะทีสํ่ าคญัคอื มีจุดกลมสีดํ าบนปกคูหนา ปกคูหลังหักเปนมุมที่บริเวณเสน M3 

เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี  (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ C.  jotaria  Felder & 
Rogenhofer (รูปภาคผนวก ข ที่ 32) พืน้ปกมสีีนํ ้าตาลออน มีลวดลายสีนํ้ าตาลบริเวณขอบปกดาน
บนของปกคูหนา ปกคูหนามีแถบสีดํ าโคง ใกลโคนปกมีแถบสีนํ้ าตาลพาดตามแนวขวางของปก ปก
คูหลังมีเสนซกิแซก และมีแถบสีนํ้ าตาล            
          1.9.2 สกลุ Probithia Warren
                    ลักษณะทีสํ่ าคญัคือ ปกคูหนาบริเวณขอบปกมีเสนทะแยงมุม ปกคูหลังปลายปกจะ
หกัเปนมุมที่เสน M3  พืน้ปกมสีีนํ ้าตาลหรือสีเทา บริเวณกลางปกจะมีจุดกลมบนปกทั้ง 2 คู เพศผูมี
หนวดแบบซี่หวี (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ P.  exclusa  Walker   (รูปภาคผนวก ข 
ที่ 33) พืน้ปกมสีีขาว พบแถบสีนํ้ าตาลเขมที่บริเวณขอบปกคูหนา ปกคูหลังมีแถบสีนํ้ าตาลพาด
ตามแนวขวางของปก

    1.10  เผา Macariini
               ปกคูหนามีรอยบุมเปนแอง เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี ฟนเลื่อย และเสนดาย (Holloway, 
1993) สํ ารวจพบ 1 สกุล 8 ชนิด
          1.10.1  สกลุ Godonela Boisduval
                       ลักษณะทีสํ่ าคัญคือ มีแถบสีขาวหรือสีนํ้ าตาลบนปกทั้งสองคู มีรอยบุมเปนแอง ใน
ปกคูหนา Chaetosemata ขนาดใหญ ปกคูหลังหักเปนมุมเล็กนอย (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 
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8 ชนิด คือ G.  avitusaria  Walker (รูปภาคผนวก ข ที่ 34) พืน้ปกมสีีนํ้ าตาล พบแถบสีขาวขนาด
ใหญบริเวณโคนปกบนของปกทั้งสองคู ปกคูหลังขอบปกหยักไมเรียบ  G.  nora  Walker (รูปภาค
ผนวก ข ที่ 35) พืน้ปกมสีีนํ ้าตาล พบแถบสีขาวพาดจากขอบปกดานบนของปกคูหนาจนถึงขอบปก
ดานลางของปกคูหลัง ปกคูหลังมีรอยแตมสีขาวที่ขอบปก G.  mutabilis  Warren (รูปภาคผนวก ข 
ที่ 36) พืน้ปกมสีีนํ ้าตาลเหลือง ปกคูหนามีจุดสีดํ า ปกคูหลังที่โคนปกมีเสนสีนํ้ าตาลพาดตามแนว
ขวางของปก G.  translineata Walker (รูปภาคผนวก ข ที่ 37) พืน้ปกสนีํ ้าตาลออน ปกคูหนา
บริเวณขอบปกมีเสนสีนํ้ าตาลเปนรูปสามเหลี่ยม มีแถบสีขาวบนปกทั้งสองคู G.  albipuncta  
Walker   (รูปภาคผนวก ข ที่ 38) พืน้ปกมสีีนํ ้าตาล พบเสนสีนํ้ าตาลเขม 2 เสนพาดตามแนวขวาง
ของปกทั้งสองคู ปกคูหนามีจุดสีขาวบริเวณมุมปก G.  bornusaria Holloway (รูปภาคผนวก ข ที่
39) พืน้ปกสนีํ ้าตาล ปกคูหนามีจุดกลมสีดํ า พบเสนสีนํ้ าตาลเขมพาดตามแนวขวางของปกทั้งสอง
คู Godonela  sp.1 (รูปภาคผนวก ข ที่ 40) พืน้ปกมสีีนํ ้าตาล พบเสนสีนํ้ าตาลเขมพาดตามแนว
ขวางของปกทั้งสองคู  และ Godonela  sp. 2 (รูปภาคผนวก ข ที่ 41) พืน้ปกมสีีนํ ้าตาล ปกคูหนามี
จดุกลมสีดํ าบริเวณกลางปก

    1.11  เผา Boarmiini
           ปกคูหนาของเพศผูมีรอยบุมเปนแอง เพศผูมีหนวดแบบเสนดายมีข้ึนขนปกคลุม หรือแบบ
ซี่หวี (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 17 สกุล 37 ชนิด

          1.11.1  สกลุ Bracca Hubner
                       ลักษณะทีสํ่ าคญัคอื ทองมีสีเหลือง มีลวดลายสีดํ าตามแนวขวางและแนวนอนของ
พืน้ปกสขีาวบนปกทั้ง 2 คู เพศผูมีหนวดแบบเสนดายมีขนปกคลุม ปกคูหนามีรอยบุมเปนแอง
(Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ B.  georgiata   Guenée  (รูปภาคผนวก ข ที่ 42) พื้น
ปกมสีีขาว ลํ าตัวมีสีเหลือง พบแถบสีดํ าพาดตามแนวขวางของปก และบริเวณขอบปกมีแถบสีดํ า
พาดตามแนวนอนบนปกทั้งสองคู
          1.11.2  สกลุ Dalima Moore
                       เปนผีเสื้อที่มีขนาดใหญ ลักษณะที่สํ าคัญคือ ปกคูหลังในบางชนิดมีหางระหวาง
เสน Rs และเสน M1 พืน้ปกมสีีเหลอืงหรือนํ้ าตาลออน เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี (Holloway, 1993) 
สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ D.  subflavata  Felder & Rogenhofer (รูปภาคผนวก ข ที่ 43) พื้นปกมีสี
เหลอืง มเีสนสนีํ ้าตาลพาดตามแนวขวางของปกทั้งสองคู ปกคูหนาที่ขอบปกดานลางพบจุดสีดํ า 2 
จุด
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1.11.3  สกุล Hyposidra Guenée
                         ลักษณะที่สํ าคัญคือ พื้นปกมีสีนํ้ าตาล ปกคูหนาบริเวณปลายปกโคงงอคลาย
ตะขอ เพศเมยีมขีนาดใหญกวาเพศผู  เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี ปกคูหนามีรอยบุมเปนแอง ปกคูหลัง
หกัเปนมุม (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 4 ชนิด คือ H.  picaria  Walker (รูปภาคผนวก ข ที่ 44) 
พืน้ปกสดํี าเทา ปกคูหนามีรอยแตมสีขาว 2 จุด ปกคูหลังมีแถบสีขาว 1 แถบ H.  talaca  Walker
(รูปภาคผนวก ข ที่ 45) พืน้ปกสนีํ ้าตาลปนเหลือง ปกคูหนาโคงเวาที่ขอบปก H.  incomptaria  
Walker  (รูปภาคผนวก ข ที่ 46)  พืน้ปกมสีีนํ ้าตาล ปกคูหนามีรอยแตมสีดํ าที่มุมปก ปกคูหลังหัก
เปนมุมที่กลางปก  และ H.  infixaria  Walker (รูปภาคผนวก ข ที่ 47) พืน้ปกสเีทา มีเสนสีนํ้ าตาล
ขนานกับเสน Costa ในปกคูหนา ปกคูหลังมีจุดสีดํ า และมีแถบสีนํ้ าตาลพาดตามแนวขวางของปก
           1.11.4  สกลุ Chorodna Walker
                         ลักษณะทีสํ่ าคญัคือ มีแถบสีนํ้ าตาลบนปกทั้งสองคู เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี ปกคู
หนาไมมรีอยบุมเปนแอง ในเพศผู ปกคูหลังโคงหักเปนมุมที่เสน M2 (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 
1 ชนิด คือ C.  complicataria  Walker (รูปภาคผนวก ข ที่ 48) พืน้ปกมสีีนํ้ าตาลออน ขอบปกไม
เรียบ มจีดุสดํี าคลายเสี้ยวดวงจันทรบนปกทั้งสองคู ปกคูหนามีแถบสีนํ้ าตาลเขม
          1.11.5  สกลุ Amblychia Guenée
                         เปนผเีสือ้ทีม่ขีนาดใหญ ลักษณะที่สํ าคัญคือ พื้นปกมีสีนํ้ าตาล ปกคูหนามีรอยบุม
เปนแอง ปกคูหลังหักเปนมุม เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี 3 ใน 4 ของความยาวหนวด สวนที่เหลือเปน
แบบเสนดาย (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 3 ชนิด คือ A.  hymenaria  Guenée  (รูปภาคผนวก 
ข ที่ 49) พืน้ปกมสีีนํ ้าตาลหมน ปกคูหนามีแถบสีขาวพาดตามแนวขวางของปก ปกคูหลังมีรอย
แตมสีเหลืองที่ขอบปกดานบน A.  angeronaria  Guenée (รูปภาคผนวก ข ที่ 50) พื้นปกมีสีนํ้ า
ตาล ปกคูหนามีรอยแตมสีขาว ปกคูหลังมีจุดกลมสีดํ า และมีเสนซิกแซกสนีํ ้าตาลพาดตามแนว
ขวางปก และ A.  cavimargo  Prout (รูปภาคผนวก ข ที่ 51) พืน้ปกมสีีนํ้ าตาลเทา มีรอยแตมสี
เหลอืงและสดํี าบนปกทั้งสองคู ปกคูหลังมีเสนหยักฟนปลาพาดตามแนวขวางของปก
          1.11.6  สกลุ Biston Leach
                         ลักษณะทีสํ่ าคัญคือ มีรอยแตมสีเหลืองขนาดใหญ มีแถบสีเหลือง นํ้ าตาล และ
เขยีวบนปกทัง้ 2 คู ปกคูหนาไมมีรอยบุมเปนแอง ในเพศผู เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี เพศเมียมีหนวด
แบบเสนดาย (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ B.  insularis  Warren   (รูปภาคผนวก ข ที่
52) พืน้ปกมสีีขาวครมี ปกคูหนาที่โคนปกมีจุดสีดํ าและมีเสนสีดํ าสั้นพาดตามแนวขวางของปก ปก
คูหลงัมเีสนสีดํ าพาดจากขอบปกดานลางมาถึงกลางปก
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1.11.7  สกุล Iulotrichia Warren
                         ลักษณะทีสํ่ าคญัคอื พื้นปกมีสีขาว มีเสนหยักสีดํ าบนปกทั้งสองคู เพศผูมีหนวด
แบบซีห่ว ี ปกคูหนามีลักษณะคลายสามเหลี่ยม (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ I.  
decursaria  Walker  (รูปภาคผนวก ข ที่ 53) พืน้ปกมสีีขาว ปกคูหนามีเสนซิกแซกสีดํ าพาดตาม
แนวขวางของปก บริเวณขอบปกมีแถบสีนํ้ าตาล ปกคูหลังมีเสนสีดํ าพาดตามแนวขวางของปก
          1.11.8  สกลุ Cusiala Moore
                         ลักษณะทีสํ่ าคัญคือ ลวดลายคลายกับสกุล Iulotrichia Warren ปกคูหนามีรอย
บุมเปนแอง ในเพศผู (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 1ชนิด คือ C.  boarmoides  acutijuxta
 (รูปภาคผนวก ข ที่ 54) พืน้ปกมสีีขาว ปกคูหนามีเสนซิกแซกสดํี า 2 เสน ปกคูหลังมีเสนสีดํ าพาด
ตามแนวขวางของปกโดยที่ตรงกลางปกเปนวงกลมแลวเชื่อมดวยเสนสีดํ า
          1.11.9  สกลุ Cleora Curtis
                         เปนผเีสือ้ทีส่วนใหญมีสีนํ้ าตาล ลักษณะที่สํ าคัญคือ มีเสนหยักสีนํ้ าตาลบนพื้นปก
ทัง้สองคู เพศผูมหีนวดแบบซี่หวี 2 ใน 3 ของความยาวหนวด สวนที่เหลือเปนแบบเสนดาย ปกคู
หนามีรอยบุมเปนแอง (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 2 ชนิด คือ C.  determinata  Walker   (รูป
ภาคผนวก ข ที่ 55)  พืน้ปกสนีํ ้าตาล มีแถบสีขาวพาดตามแนวขวางของปกทั้งสองคู ปกคูหนามีจุด
กลมขอบสีดํ า และ Cleora  sp. 1  (รูปภาคผนวก ข ที่ 56) พืน้ปกสนีํ ้าตาลออน พบเสนหยักฟน
ปลาสีนํ ้าตาลบนปทั้งสองคู ปกคูหนามีรอยแตมสีขาวที่ขอบปก
          1.11.10  สกลุ Ectropis Hubner
                           ลักษณะทีสํ่ าคญัคือ มีลวดลายสีดํ าบนพื้นปกสีเหลืองจางหรือสีขาว เพศเมียมี
ขนาดใหญกวาเพศผู เพศผูมีหนวดแบบเสนดาย  (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 2 ชนิด คือ E.  
bhurmitra  Walker  (รูปภาคผนวก ข ที่ 57) พืน้ปกมสีีเหลอืงออน มีเสนหยักฟนปลาสีนํ้ าตาลและ
รอยแตมสีนํ้ าตาลบนปกทั้งสองคู ปกคูหลังมีจุดกลมสีนํ้ าตาลและ E.  longiscapia  Prout  (รูป
ภาคผนวก ข ที่ 58) พืน้ปกมสีีเหลอืงจาง มีเสนหยักฟนปลาบนปกทั้งสองคู
          1.11.11  สกลุ Ruttellerona Swinhoe
                         ลักษณะที่สํ าคัญคือ ปลายปกดานลางของปกคูหลังจะมีแถบสีขาวเขมกวาสวน
บนจนถงึกลางปก เพศผูมีหนวดแบบฟนเลื่อยหรือ เสนดายมีขนปกคลุมในแตละปลอง (Holloway, 
1993) สํ ารวจพบ 2 ชนิด คือ R.  pallicostaria  Moore (รูปภาคผนวก ข ที่ 59) พืน้ปกมีสีดํ า ปกคู
หนามีแถบสีเขียวจางขนาดใหญจากโคนปกถึงปลายขอบปก ปกคูหลังมีแถบสีเหลืองออนที่ขอบ
ปก และ Ruttellerona  sp. 1 (รูปภาคผนวก ข ที่ 60) พืน้ปกมสีีนํ ้าตาล ปกคูหนามีแถบสีขาวพาด
ตามแนวขวางปก ปกคูหลังมีแถบสีนํ้ าตาลเขม
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          1.11.12  สกลุ Ophthalmitis Fletcher
                         ลักษณะทีสํ่ าคัญคือ พื้นปกมีสีนํ้ าตาลแกมเขียว มีลวดลายสีดํ าและจุดเปนวงรีบน
ปกทัง้ 2 คู เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 4 ชนิด คือ O.  rufilauta Prout  
(รูปภาคผนวก ข ที่ 61) พืน้ปกมสีีเขยีว พบรอยแตมสีนํ้ าตาลบนปกทั้งสองคู ปกคูหลังมีจุดกลม
ขอบสดํี า และมีเสนหยักฟนปลาสีนํ้ าตาลเขม O.  satoi  Holloway (รูปภาคผนวก ข ที่ 62) พื้นปก
สีเขียว มีเสนซิกแซกบนปกทั้งสองคู ปกคูหลังมีแถบสีนํ้ าตาลดํ า O.  viridior  Holloway (รูปภาค
ผนวก ข ที่ 63) พืน้ปกสเีขยีว พบจุดกลมสีดํ าและเสนหยักฟนปลาสีดํ าบนปกทั้งสองคู และ O.  
basiscripta Holloway (รูปภาคผนวก ข ที่ 64) พืน้ปกสเีขยีว มีจุดกลมสีนํ้ าตาลบริเวณกลางปกทั้ง
สองคู
          1.11.13  สกลุ Catoria Moore
                        ลักษณะทีสํ่ าคญัคอื ปกมีลวดลายสีนํ้ าตาลเทาและมีรอยดางบนปกทั้ง 2 คู เพศผู
มหีนวดแบบซีห่ว ี 3 ใน 4 ของความยาว สวนที่เหลือเปนแบบเสนดาย (Holloway, 1993) สํ ารวจ
พบ 3 ชนิด คือ C.  olivescens  Moore (รูปภาคผนวก ข ที่ 65) พืน้ปกสขีาวเทา มีจุดสีดํ าและเสน
หยกัฟนปลาสีนํ้ าตาลบนปกทั้งสองคู C.  tamsi  Prout  (รูปภาคผนวก ข ที่ 66)  พืน้ปกสขีาวเทา มี
จดุสนีํ ้าตาลดํ ากระจายอยูทั่วปกทั้งสองคู  ปกคูหลังมีจุดสีดํ าขนาดใหญ และ C.  sublavaria
Guenée (รูปภาคผนวก ข ที่ 67) พืน้ปกสนีํ ้าตาลเทา มีจุดกลมสีดํ าบนปกทั้งสองคู
          1.11.14  สกลุ Hypomecis Hubner
                         ลักษณะทีสํ่ าคญัคือ พื้นปกมีสีนํ้ าตาลเขม และใกลโคนปกมีเสนหยักแบบฟนปลา
สีนํ ้าตาลเขมบนปกทั้ง 2 คู เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี 3 ใน 4 ของความยาวหนวด สวนที่เหลือเปน
แบบเสนดาย (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 8 ชนิด คือ H.  costaria  Guenée (รูปภาคผนวก ข ที่
68) พืน้ปกสนีํ ้าตาล มีเสนหยักฟนปลาสีดํ าพาดตามแนวขวางปกทั้งสองคู H. transcissa  Walker  
(รูปภาคผนวก ข ที่ 69) พืน้ปกสนีํ ้าตาลออน มีเสนสีนํ้ าตาลเขมบนปกทั้งสองคู ปกคูหลังมีจุดกลม
ขอบสีนํ้ าตาล  H.  subdetractaria  Prout   (รูปภาคผนวก ข ที่ 70) พืน้ปกสนีํ ้าตาลออน ปกคูหนา
มรีอยแตมสีขาวขนาดใหญ ปกคูหลังมีเสนหยักฟนปลาสีนํ้ าตาล พบรอยแตมสีดํ าและจุดกลมขอบ
สีนํ้ าตาล H.   lioptilaria  Swinhoe (รูปภาคผนวก ข ที่ 71) พืน้ปกสนีํ ้าตาล ปกคูหลังมีเสนซิกแซก
โคง  H.  sommereri  Sato  (รูปภาคผนวก ข ที่ 72) พืน้ปกมสีีนํ้ าตาล มีจุดกลมขอบสีนํ้ าตาลบน
ปกทั้งสองคู  H.  separata  Walker (รูปภาคผนวก ข ที่ 73) พืน้ปกสนีํ ้าตาลอมเหลือง ปกคูหลังมี
เสนหยกัฟนปลา จุดกลมสีนํ้ าตาลเขม และพบแถบสีดํ าพาดตามแนวขวางปก  H.  tetragonata  
Walker   (รูปภาคผนวก ข ที่ 74) พืน้ปกสเีทา ปกคูหนามีรอยแตมสีดํ าที่ขอบปก ปกคูหลังพบเสนสี
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นํ ้าตาลเขมพาดตามแนวขวางของปก และ Hypomecis  sp.1  (รูปภาคผนวก ข ที่ 75) พื้นปกสีนํ้ า
ตาลออน ปกคูหนามีจุดสีดํ าขนาดใหญที่ขอบปกดานลาง
          1.11.15  สกลุ Abaciscus Butler
                         ลักษณะทีสํ่ าคญัคอื มีลวดลายสีนํ้ าตาลเทาบนพื้นปกสีขาวหรือสีเหลืองจาง ปกคู
หลงัปลายปกโคงหักเปนมุม เพศผูมีหนวดแบบเสนดายมีขนปกคลุม (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 
1 ชนิด คือ A.  shaneae Holloway (รูปภาคผนวก ข ที่ 76) พืน้ปกสนีํ ้าตาลเทา ปกคูหนามีจุดสีดํ า 
พบแถบสเีหลืองที่บริเวณโคนปก และที่มุมปกดานบน
          1.11.16  สกลุ Microcalicha  Sato
                         ลักษณะทีสํ่ าคญัคอื พื้นปกมีลวดลายสีนํ้ าตาลดํ าบนปกทั้ง 2 คู เพศผูมีหนวด
แบบซี่หวี (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 2 ชนิด คือ M.  delika  Swinhoe (รูปภาคผนวก ข ที่ 77) 
พืน้ปกสนีํ ้าตาลเขม พบรอยแตมสีเทาบนปกทั้งสองคู และ Microcalicha  sp. 1  (รูปภาคผนวก ข 
ที่ 78) พืน้ปกสนีํ ้าตาลอมเหลือง มีแถบสีดํ าบนปกทั้งสองคู
          1.11.17  สกลุ Monocerotesa  Wehrli
                        เปนผีเสื้อที่มีขนาดเล็ก ลักษณะที่สํ าคัญคือ มีลวดลายสีนํ้ าตาลดํ าบนพื้นปกสี
เหลอืงจาง บนปกทั้ง 2 คู มีรอยบุมเปนแอง ในปกคูหนา (Holloway, 1993) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ 
M.  locoscripta Holloway (รูปภาคผนวก ข ที่ 79) พืน้ปกสเีหลือง ขอบปกมีสีนํ้ าตาลแดง มีแถบสี
ดํ าบนปกทั้งสองคู

    1.12  สกุล Heteralex  Warren
                เปนสกุลที่ยังไมสามารถจัดใหอยูในเผาพันธุไหนได ลักษณะที่สํ าคัญคือ พื้นปกมีสี
ขาว มลีวดลายสเีทาอมชมพูบนปกทั้ง 2 คู ปกคูหนามีจุดสีดํ า เพศผูและเพศเมียมีหนวดแบบซี่หวี 
1 แถว (Holloway, 1996) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ H.  rectilineata  Guenée (รูปภาคผนวก ข ที่ 
80) พืน้ปกสีขาว  ปกคูหนามีจุดกลมสีดํ า มีเสนสีนํ้ าตาลเขมบนปกทั้งสองคู

2.  วงศยอย Desmobathrinae
                 มรูีปรางเพรียวและมีระยางคเรียว พบในปาเขตรอน เวลากลางวันนอนเกาะอยูใตใบไม 
(Holloway, 1996) พบ 2 เผา 3 สกุล 8 ชนิด
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    2.1  เผา Desmobathrini
             สวนทองของเพศผูบริเวณ tegumen มลัีกษณะเปนวงหนา ปลองทองยาวเรียว แผนแข็ง
ดานลางของทองปลองที่ 3 มีขนยาว 1 คู เพศผูมีหนวดแบบเสนดายมีขนปกคลุมหรือแบบซี่หวี 
(Holloway, 1996) สํ ารวจพบ 2 สกุล 5 ชนิด
          2.1.1  สกลุ Ozola Walker
                        เปนผเีสือ้ทีม่ขีนาดเล็ก ลักษณะที่สํ าคัญคือ ปกคูหนาแคบ โคงหักเปนมุมแหลม
บริเวณปลายปก มีลวดลายสีนํ้ าตาลหรือสีขาวเปนเสนตรงบนพื้นปกสีเทาจนถึงสีเทาเขม 
(Holloway, 1996) สํ ารวจพบ 4 ชนิด คือ O.  hollowayi  Scoble & Sommerer   (รูปภาคผนวก ข 
ที่ 81) พืน้ปกสนีํ ้าตาล ปกคูหลังมีจุดกลมสีดํ า บริเวณขอบปกมีสีเขมกวาโคนปกบนปกทั้งสองคู O.  
turlini  Herbulot (รูปภาคผนวก ข ที่ 82) พืน้ปกสนีํ ้าตาลออน มีเสนสีนํ้ าตาลพาดตามแนวขวาง
ของปกทั้งสองคู ปกคูหลังมีจุดสีดํ าเรียงตัวในแนวขวาง  O.  edui  Sommerer (รูปภาคผนวก ข ที่
83)  พืน้ปกสเีทา ปกคูหนามีรอยแตมสีดํ าที่ขอบปก ปกคูหลังมีจุดกลมสีดํ า และ Ozola  sp. 1 (รูป
ภาคผนวก ข ที่ 84) พืน้ปกสนีํ ้าตาลออน มีเสนสีนํ้ าตาลพาดตามแนวขวางของปกทั้งสองคู มีจุดสี
ดํ าเรียงตัวในแนวขวางบนปกคูหนา
          2.1.2  สกลุ Celerena Walker
                        ลักษณะทีสํ่ าคญัคือ พื้นปกมีสีเทาและสีเหลือง โดยที่บริเวณปลายขอบปกทั้ง 2 คู
มสีีเทา สวนบรเิวณโคนปกมีสีเหลืองซึ่งมีพื้นที่มากกวาสีเทาของปกทั้ง 2 คู ปกคูหนาจะมีเสนแถบสี
ดํ าและหักเปนมุมบริเวณกลาง discal cell (Holloway, 1996) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ C.  signata  
Warren  (รูปภาคผนวก ข ที่ 85) พืน้ปกสเีหลือง มีแถบสีเทาดํ าบริเวณปลายปกทั้งสองคูแบงโดย
เสนสดํี า ปกคูหนามีเสนสีดํ าจากโคนปกมาถึงกลางปกแลวหักเปนมุมพาดลงมาขวางปก

    2.2  เผา Eumelini
           สีของพืน้ปกสวนใหญมีสีเหลืองหรือสีสม หนวดของเพศผูเปนแบบเสนดาย มีความยาว 5 
ใน 6 ของความยาวปกคูหนา ขายาวเรียว (Holloway, 1996) สํ ารวจพบ 1 สกุล 3 ชนิด
          2.2.1  สกลุ Eumelea Duncan
                        ลักษณะที่สํ าคัญคือ พื้นปกปรากฎทั้งสีมวง, แดง, สม, เหลอืง และนํ้ าตาล เพศผูมี
หนวดแบบเสนดาย (Holloway, 1996) สํ ารวจพบ 3 ชนิด คือ E. rubrifusa  Warren  (รูปภาค
ผนวก ข ที่ 86) พืน้ปกสเีหลอืงสม มีแถบสีแดงสมพาดตามแนวขวางของปกทั้งสองคู E.  florinata  
Guenée (รูปภาคผนวก ข ที่ 87) พืน้ปกสสีม มีแถบสีแดง 2 แถบพาดตามแนวขวางของปกทั้งสอง
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คู และ E.  ludovicata  Guenée (รูปภาคผนวก ข ที่ 88) พืน้ปกสีเหลือง มีรอยแตมสีนํ้ าตาล
กระจายอยูทั่วปกทั้งสองคู

3.  วงศยอย Geometrinae
                 เปนผีเสื้อที่สวนใหญมีสีเขียว โดยมีลักษณะของอวัยวะตางๆ ที่แตกตางกัน เชน 
ovipositor lobe, frenulum และแผนแข็งดานลางของทองปลองที่ 3 ในเพศผู (Holloway,1996) 
สํ ารวจพบ 1 เผา 20 สกุล 32 ชนิด

    3.1  เผา Geometrini
            ผีเสือ้สวนมากมพีืน้ปกสีเขียว มีขนสั้นๆ บนแผนแข็งดานลางของทองปลองที่ 3 ในเพศผู 
เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี   (Holloway, 1996) สํ ารวจพบ 20 สกุล 32 ชนิด
          3.1.1  สกลุ Orthorisma Prout
                        ลักษณะทีสํ่ าคัญคือ เพศผูมีหนวดแบบเสนดาย มีลวดลายสีดํ าบนพื้นปก
สีนํ ้าตาลอมเขียว แผนแข็งดานลางของทองปลองที่ 3 ในเพศผูไมมีขน (Holloway, 1996) สํ ารวจ
พบ 1 ชนิด คือ O.  netunaria  Guenée  (รูปภาคผนวก ข ที่ 89) พืน้ปกสนีํ ้าตาล พบเสนหยักฟน
ปลาสีนํ ้าตาลแดงบนปกทั้งสองคู ปกคูหนามีเสนสีดํ าโคงคลายเสี้ยวดวงจันทร         
          3.1.2  สกลุ Herchroma Swinhoe
                        ลักษณะทีสํ่ าคญัคือ พื้นปกมีสีเหลืองฟางขาว มีแถบยาวเปนคลื่นสีเขียว มีขีดสี
เทา ระหวางเสน M3 และ CuA1 บริเวณกลางปก เพศผูมีหนวดแบบเสนดายมีขนปกคลุม แผนแข็ง
ดานลางของทองปลองที่ 3 มีขน 1คู มีจุดสีดํ าเล็กๆ บนปกทั้ง 2 คู (Holloway, 1996) สํ ารวจพบ 1 
ชนิด คือ H.  flavibasalis  Warren (รูปภาคผนวก ข ที่ 90) พืน้ปกสเีขียวออน มีเสนซิกแซกสีนํ้ า
ตาลเขมพาดตามแนวขวางของปกทั้งสองคู
          3.1.3  สกลุ Metallophia Warren
                        ลักษณะทีสํ่ าคญัคือ มีรอยดางสีขาวบนปกทั้ง 2 คู เพศผูมีหนวดแบบฟนเลื่อย 
หรือเสนดายมีขนปกคลุม แผนแข็งดานลางของทองปลองที่ 3 ไมมีขน (Holloway, 1996) สํ ารวจ
พบ 1 ชนิด คือ M.  vitticosta  Walker  (รูปภาคผนวก ข ที่ 91) พืน้ปกสเีขยีว ปกคูหนามีแถบสีขาว
จากโคนปกจนเกือบถึงขอบปก ปกคูหลังพบรอยแตมสีนํ้ าตาลใกลโคนปก
          3.1.4  สกลุ Epipristis Meyrick
                        เปนผเีสือ้ทีม่ขีนาดเล็ก สวนใหญมีสีเขียวซีด ลักษณะที่สํ าคัญคือ  บริเวณกลางปก
มสีีเทา โดยมเีสนหยักฟนปลาสีดํ าแบงขอบเขตของสีบนพื้นปก บริเวณแผนแข็งดานลางของทอง
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ปลองที ่3 มขีน มลีวดลายเปนเสนหยักฟนปลาเขมบนปกทั้ง 2 คู บริเวณโคนปกมีสีเทา (Holloway, 
1996) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ E.  nelearia  Guenée  (รูปภาคผนวก ข ที่ 92) พืน้ปกสีนํ้ าตาลออน  
ปกคูหนามีเสนหยักฟนปลาสีดํ า 2 เสน ปกคูหลังมี 1 เสน
          3.1.5  สกลุ Pingasa Moore
                        ลักษณะทีสํ่ าคัญคือ บริเวณขอบปกมีสีเขมกวาดานโคนปก มีเสนตัดแบงขอบเขต
ของสพีืน้ปกเปนแบบหยักฟนปลา ในเพศผูมีหนวดแบบซี่หวี (Holloway, 1996) สํ ารวจพบ 2 ชนิด 
คือ P.  ruginaria  Guenée (รูปภาคผนวก ข ที่ 93) พืน้ปกสนีํ ้าตาลออน มีเสนสีนํ้ าตาลเขมพาด
จากขอบปกดานบนของปกคูหนาจนถึงขอบปกดานลางของปกคูหลัง โคนปกมีแถบสีเทาบนปกทั้ง
สองคู และ P.  rubimontana  Holloway & Sommerer   (รูปภาคผนวก ข ที่ 94) พืน้ปกสีนํ้ าตาล
ออน พบเสนหยักฟนปลาสีนํ้ าตาลพาดตามแนวขวางของปกทั้งสองคู
          3.1.6  สกลุ Dindica Moore
                        ลักษณะทีสํ่ าคญัคอื ปกคูหนามีสีเขียว ปกคูหลังมีแถบสีเหลืองกวาง เพศผูมีหนวด
แบบซีห่ว ีบริเวณแผนแข็งดานลางของทองปลองที่ 3 มีขน 1 คู (Holloway, 1996) สํ ารวจพบ 1 
ชนิด คือ D.  olivacea  Inoue  (รูปภาคผนวก ข ที่ 95) พืน้ปกสเีขยีว ปกคูหลังมีแถบสีเหลืองขนาด
ใหญ
          3.1.7  สกลุ Tanaorhinus Butler
                        เปนผเีสือ้ทีม่ปีกขนาดใหญ ลักษณะที่สํ าคัญคือ พื้นปกมีสีเขียว ปกคูหนาโคงหัก
เปนมมุแหลมที่บริเวณปลายปก เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี (Holloway, 1996) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ 
T.  rafflesii  Moore  (รูปภาคผนวก ข ที่ 96) พืน้ปกสเีขยีว มีเสนสีขาวบนปกทั้งสองคู ปกคูหนามี
จุดสีดํ า 2 จุด
          3.1.8  สกลุ Paramaxates Warren
                        ลักษณะที่สํ าคัญคือ ปกมีลวดลายสีเขียว นํ้ าตาล เทา สีเหลืองอมนํ้ าตาลและสีดํ า 
เพศผูมหีนวดแบบเสนดาย บริเวณแผนแข็งดานลางของทองปลองที่ 3 มีขน 1 คู (Holloway, 
1996) สํ ารวจพบ 2 ชนิด คือ P.  spinivesica Holloway (รูปภาคผนวก ข ที่ 97) พืน้ปกสีเขียวอม
เหลอืง มีรอยแตมสีดํ าบนปกทั้งสองคู ขอบปกไมเรียบ และ Paramaxates  sp. 1 (รูปภาคผนวก ข 
ที่ 98) พืน้ปกสเีขียวออน ปกคูหนามีจุดสีดํ า และเสนสีดํ า
          3.1.9  สกลุ Dooabia Warren
                        ลักษณะทีสํ่ าคญัคือ พื้นปกมีสีเขียวจาง ปกคูหลังโคงหักเปนมุมที่บริเวณขอบปก 
เพศผูมีหนวดแบบเสนดาย  (Holloway, 1996) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ D.  puncticostata  Prout   
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(รูปภาคผนวก ข ที่ 99) พืน้ปกสเีขียวออน มีรอยแตมสีดํ าที่ขอบปกทั้งสองคู ปกคูหลังพบจุดกลมสี
ดํ า
          3.1.10  สกลุ Agathia Guenée
                         เปนผเีสือ้ทีม่ีสีเขียวสดใส ลักษณะที่สํ าคัญคือ มีลวดลายสีนํ้ าตาลหรือดํ าชัดเจน
เปนแถบแบงเขตพื้นที่สีเขียวออนของปกออกเปนสวนๆ เพศผูมีหนวดแบบเสนดาย ปกคูหนามีรอย
บุมเปนแอง ในเพศผู (Holloway, 1996) สํ ารวจพบ 7 ชนิด คือ A.  quinaria  Moore (รูปภาค
ผนวก ข ที ่ 100) พื้นปกสีนํ้ าตาล ปกคูหนามีแถบสีเขียว 3 แถบ ปกคูหลังมีแถบสีเขียว 2 แถบ A.  
succedanea  Warren (รูปภาคผนวก ข ที่ 101) แตกตางจาก A.  quinaria  Moore ทีลั่กษณะ
ของแถบสีเขียว  A.  arcuata  Moore  (รูปภาคผนวก ข ที่ 102) พืน้ปกสนีํ ้าตาลเขม ปกคูหนาและ
ปกคูหลังมีแถบสีเขียว 3 แถบ  A.  laetata  Fabricius  (รูปภาคผนวก ข ที่ 103) พืน้ปกสดํี าเทา ปก
คูหนามแีถบสีเขียว 2 แถบ ปกคูหลังมีแถบสีเขียว 2 แถบ  A.  eromenoides Holloway  (รูปภาค
ผนวก ข ที่ 104) พืน้ปกสดํี าเทา ปกคูหนามีแถบสีเขียว 3 แถบ ปกคูหลังมีแถบสีเขียว 2 แถบ  A.  
largita Holloway (รูปภาคผนวก ข ที่ 105) พืน้ปกสนีํ ้าตาลเทา ลักษณะของแถบสีเขียวแตกตาง
กับ A.  eromenoides Holloway  และ A.  cristifera  Walker  (รูปภาคผนวก ข ที่ 106) พื้นปกสี
ดํ าเทา มีแถบสีเขียวกระจายอยูทั่วปกทั้งสองคู
          3.1.11  สกลุ Ornithospila Warren
                         ลักษณะทีสํ่ าคญัคือ พื้นปกมีสีเขียว มีแถบขวางปกบางๆ ในปกทั้ง 2 คู และมีจุดสี
แดงขนาดเลก็หรือขนาดใหญบนพื้นปก ปลายขอบปกมีขนสีแดง เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี 3 ใน 4 
ของความยาวหนวดสวนที่เหลือเปนแบบเสนดาย (Holloway, 1996) สํ ารวจพบ 4 ชนิด คือ O.  
bipunctata  Prout (รูปภาคผนวก ข ที่ 107) พืน้ปกสเีขยีว บริเวณขอบปกมีสีแดงบนปกทั้งสองคู 
O.  succincta  Prout (รูปภาคผนวก ข ที่ 108) พืน้ปกสเีขียว ที่ขอบปกมีสีแดง มีเสนซิกแซกสีขาว
พาดตามแนวขวางของปกทั้งสองคู O.  avicularia  Guenée (รูปภาคผนวก ข ที่ 109) พื้นปกสี
เขยีว ขอบปกสีนํ้ าตาลแดง ปกคูหนามีจุดสีแดงขนาดเล็ก ปกคูหลังมีเสนซิกแซกสนีํ้ าตาลแดงสั้น
และ O.  submonstrans  Walker  (รูปภาคผนวก ข ที่ 110) พืน้ปกสเีขียว ขอบปกสีแดง ปกคูหลัง
มเีสนซิกแซกสนีํ ้าตาลแดง ขอบปกโคงหักเปนมุม
          3.1.12  สกลุ Rhombocentra Holloway
                         ลักษณะที่สํ าคัญคือ พื้นปกมีสีเขียวจาง มีแถบสีนํ้ าตาลขนาดใหญในปกคูหนา 
เพศผูมหีนวดแบบซีห่วี 3 ใน 4 ของความยาวหนวดสวนที่เหลือเปนแบบเสนดาย สํ ารวจพบ 1 ชนิด 
คือ R.  semipurpurea  Warren (รูปภาคผนวก ข ที่ 111) พืน้ปกสเีขยีว ปกคูหนามีแถบสีนํ้ าตาล
ขนาดใหญที่บริเวณปลายปก
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          3.1.13  สกลุ Spaniocentra Prout
                         เปนผเีสือ้ทีม่ขีนาดเล็ก ลักษณะที่สํ าคัญคือ พื้นปกสีเขียวจาง มีแถบสีนํ้ าตาลบน
ปกทั้งสองคู (Holloway, 1996) สํ ารวจพบ 2 ชนิด คือ S.  lobata  Holloway (รูปภาคผนวก ข ที่ 
112)  พืน้ปกสเีขยีว ที่มุมปกดานลางของปกคูหนามีรอยแตมสีนํ้ าตาล และ S.  megaspilaria  
Guenée (รูปภาคผนวก ข ที่ 113) พืน้ปกสเีขยีว  มีแถบสีนํ้ าตาลขนาดใหญที่ขอบปกดานลาง
          3.1.14  สกลุ Protuliocnemis Holloway
                         ลักษณะทีสํ่ าคญัคือ มีลวดลายสีขาวชัดเจนบนพื้นปกสีเขียวจาง มีแถบสีนํ้ าตาล
บริเวณมมุดานลางของปกคูหนาและมุมดานบนของขอบปกคูหลัง แผนแข็งดานลางของทองปลอง
ที ่3 ไมมีขน (Holloway, 1996) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ P.  biplagiata  Moore (รูปภาคผนวก ข ที่ 
114) พืน้ปกสเีขยีวออน มีเสนสีขาวบนปกทั้งสองคู ปกคูหนามีจุดสีนํ้ าตาลเล็ก
          3.1.15  สกลุ Aporandria Warren
              ลักษณะทีสํ่ าคญัคือ พื้นปกมีสีเขียวจาง ที่บริเวณโคนปกคูหลังมีสีเหลืองและมีแถบสีชมพู
ขนาดใหญ มีจุดสีแดงกลางปก เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี (Holloway, 1996) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ A.  
specularia  Guenée (รูปภาคผนวก ข ที่ 115) พืน้ปกสเีขยีว มีจุดสีนํ้ าตาลแดงบนปกคูหนา ปกคู
หลงัมแีถบสีนํ้ าตาลพาดตามแนวขวางของปก
          3.1.16  สกลุ Episothalma Swinhoe
                         ลักษณะทีสํ่ าคญัคอื พื้นปกมีสีนํ้ าตาล ปกคูหลังโคงหักเปนมุมแหลม 2 มุมชัดเจน 
มีจุดสีดํ าบนปกทั้งสองคู เพศผูมีหนวดแบบเสนดายหรือแบบเสนดายมีขนปกคลุม แผนแข็งดาน
ลางของทองปลองที่ 3 ไมมีขน (Holloway, 1996) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ E.  robustaria Guenée
(รูปภาคผนวก ข ที่ 116) พืน้ปกสีเขียว มีจุดสีดํ าบนปกทั้งสองคู  ขอบปกไมเรียบ
          3.1.17  สกุล Thalassodes Guenée
                     ลักษณะทีสํ่ าคญัคอื พื้นปกมีสีเขียวนํ้ าตาล ปกคูหลังหักเปนมุม มีแถบสีขาวขวางปก 
เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี (Holloway, 1996) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ T.  dissitoides Holloway (รูป
ภาคผนวก ข ที่ 117) พืน้ปกสเีขยีว ปกคูหนาขอบปกดานบนมีแถบสีขาว ขอบปกมีสีนํ้ าตาลแดง
ของปกทัง้สองคู ปกคูหลังหักเปนมุม มีเสนสีขาวพาดตามแนวขวางของปกทั้งสองคู
          3.1.18  สกลุ Orothalassodes Holloway
                       ลักษณะที่สํ าคัญคือ มีจุดสีขาวที่ขอบปกดานลางของปกคูหนาและมีจุดสีขาวใน
ปกคูหลงั ปกคูหลังหักเปนมุมเล็กนอย แผนแข็งดานลางของทองปลองที่ 3 ไมมีขน (Holloway, 
1996) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ O.  retaka Holloway (รูปภาคผนวก ข ที่ 118) พืน้ปกสเีขียวจาง มี
จดุสขีาวที่บริเวณขอบปกดานลางของปกคูหนา
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          3.1.19  สกลุ Pelagodes Holloway
                       ลักษณะทีสํ่ าคญัคอื ปกคูหลังหักเปนมุม มีเสนตรงขาวจางกลางปก ขอบปกมีขนสี
แดง บริเวณปลายปกมีสีขาวหรือสีเหลืองออน (Holloway, 1996) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ P.  
tridens Holloway (รูปภาคผนวก ข ที่ 119) พืน้ปกสเีขยีวจาง มีเสนตรงสีขาวพาดตามแนวขวาง
ของปกทั้งสองคู
          3.1.20  สกลุ Maxates Moore
                       ลักษณะทีสํ่ าคญัคอื ปกคูหลังมีหาง เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี 3 ใน 4 ของความยาว
หนวด สวนทีเ่หลอืเปนแบบเสนดาย แผนแข็งดานลางของทองปลองที่ 3 มีขน 1 คู (Holloway, 
1996) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ M.  coelataria  Walker  (รูปภาคผนวก ข ที่ 120) พืน้ปกสีเขียว ปกคู
หนามแีถบสเีหลอืงออนที่ขอบปกดานบน พบรอยแตมสีนํ้ าตาลที่ขอบปกดานลาง ปกคูหลังมีแถบสี
เหลืองออนที่ขอบปก

4.  วงศยอย Sterrhinae
                 สวนใหญจะพบความหลากหลายของชนิดมากในปาพื้นที่ราบตํ่ าของภูเขาหินปูน มี
จดุสดํี าบนปกทั้ง 2 คู ปกคูหนามีสีเหลืองจางและมีแถบสีแดง มี 1 หรือ 2 areoles ในปกคูหนา 
(Holloway, 1997) สํ ารวจพบ 2 เผา 3 สกุล 7 ชนิด
    4.1  เผา Cosymbiini
           บริเวณทองปลองที่ 2 ของเพศผูจะหนาแตจะไมมีขนขึ้น และบริเวณทองปลองสุดทายจะมี
ขนปกคลุม (Holloway, 1997) สํ ารวจพบ 2 สกุล 4 ชนิด
          4.1.1  สกลุ Chrysocrapeda Swinhoe
                        ลักษณะที่สํ าคัญคือ สวนใหญพืน้ปกมีสีนํ้ าตาล และมีแถบสีเหลืองในปกทั้ง 2 คู 
เพศผูมหีนวดแบบซี่หวี สวนเพศเมียมีหนวดแบบเสนดาย (Holloway, 1997) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ 
C.  lunulata  Swinhoe  (รูปภาคผนวก ข ที่ 121) พืน้ปกสนีํ ้าตาลแดง ที่บริเวณขอบปกมีสีเหลือง
บนปกทั้งสองคู ปกคูหลังมีเสนขีดสีเทาสั้น
          4.1.2  สกลุ Perixera Meyrick
                        ลักษณะทีสํ่ าคญัคือ พื้นปกมีสีเหลืองจางและมีจุดสีแดงบนปกทั้ง 2 คู ในเพศผู
บริเวณทองปลองที่ 4 มีขนขึ้นเปนคูหรือเดี่ยว (Holloway, 1997) สํ ารวจพบ 3 ชนิด คือ P.  
decretaria  Walker (รูปภาคผนวก ข ที่ 122) พืน้ปกสเีหลอืงจาง มีจุดสีนํ้ าตาลแดงเล็กๆ กระจาย
อยูทัว่ปกทั้งสองคู ปกคูหลังมีจุดกลมขอบสีนํ้ าตาลและแถบสีนํ้ าตาล  P.  ochreofusa Holloway
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(รูปภาคผนวก ข ที่ 123) พืน้ปกสเีหลืองจาง มีจุดสีนํ้ าตาลกระจายบนปกทั้งสองคู และ P.  
ochraria  Swinhoe  (รูปภาคผนวก ข ที่ 124) พืน้ปกสเีหลืองจาง ปกคูหลังมีจุดกลมขอบสีนํ้ าตาล

    4.2  เผา Scpoulini
            บริเวณ tibia  มขีนขึน้ปกคลุม ขาหลังและ tarsi ของเพศผูบางชนิดลดรูป  ทองปลองที่ 8 
แคบ  ในเพศเมีย Ovipositor เปนทอยาว สวนใหญพบมากในปาเขตรอน หรือพื้นที่โลง (Holloway, 
1997) สํ ารวจพบ 1 สกุล 3 ชนิด
          4.2.1  สกลุ Zythos Fletcher
                        ลักษณะทีสํ่ าคญัคือ พื้นปกมีสีนํ้ าตาล ปกคูหนาบริเวณขอบปกมีสีเขียวจาง ปกคู
หลงัหกัเปนมมุเลก็นอย เพศผูมีหนวดแบบฟนเลื่อย สวนเพศเมียมีหนวดแบบเสนดาย (Holloway, 
1997) สํ ารวจพบ 3 ชนิด คือ Z.  turbata  Walker  (รูปภาคผนวก ข ที่ 125) พืน้ปกสีนํ้ าตาล ปกคู
หนามีแถบสีเขียวออน ที่ขอบปกดานบน ปกคูหลังมีแถบสีเขียวออนที่ปลายปก Z. strigata  
Warren  (รูปภาคผนวก ข ที่ 126) พืน้ปกสนีํ ้าตาล ปกคูหนามีแถบสีเขียวออน และ Z.  obliterata  
Warren  (รูปภาคผนวก ข ที่ 127) พืน้ปกสนีํ ้าตาล ขอบปกมีสีนํ้ าตาลแดงบนปกทั้งสองคู ปกคูหลัง
มีจุดกลมสีดํ า

5.  วงศยอย Larentiinae
                 สวนใหญมีความหลากหลายชนิดมากในปาบริเวณพี้นที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเล
ในระดับสูงๆ  เพศผูจะไมมีขนที่บริเวณ tibia ทองปลองสุดทายจะมีขนขึ้นปกคลุม  ปกมีลวดลายสี
แดงหรือเหลือง ในปกคูหลังบางครั้งเสน Sc และ Rs จะมารวมกันแตบางครั้งก็จะไมรวมกัน 
(Holloway, 1997) สํ ารวจพบ 1 เผา 2 สกุล 3 ชนิด
     5.1   เผา Eupitheciini
             สวนใหญเปนผีเสื้อที่มีขนาดเล็ก ปกคูหนาเสน Sc และ R1 ไมรวมกัน เพศผูมีหนวดแบบซี่
หวหีรือเสนดาย บริเวณทองปลองที่ 8 จะมีขนขึ้น (Holloway, 1997) สํ ารวจพบ 2 สกุล
             5.1.1  สกุล Chrysoclytis Warren
                       ลักษณะทีสํ่ าคญัคือ พื้นปกมีสีเหลืองออนและมีแถบสีทองบนปกทั้ง 2 คู เพศผูมี
หนวดแบบฟนเลื่อย หรือแบบเสนดายที่มีขนปกคลุม (Holloway, 1997) สํ ารวจพบ 1 ชนิด คือ C.  
morbosa  Prout  (รูปภาคผนวก ข ที่ 128) พืน้ปกสเีหลืองจาง พบแถบสีทองบนปกทั้งสองคู
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5.1.2  สกลุ Eois Hubner
                        เปนผเีสือ้ทีม่ขีนาดเล็ก ลักษณะที่สํ าคัญคือ มีลวดลายสีแดงหรือสีเขียว บนพื้นปก
สีเหลอืง เพศผูมีหนวดแบบซี่หวี (Holloway, 1997) สํ ารวจพบ 2 ชนิด คือ E.  memorata  Walker  
(รูปภาคผนวก ข ที่ 129 )  พืน้ปกสเีหลอืงอมสม มีจุดสีแดงเล็กๆ กระจายอยูทั่วปกทั้งสองคู ปกคู
หนามีจุดกลมสีนํ้ าตาลและ E.  pallidula  Warren  (รูปภาคผนวก ข ที่ 130) พืน้ปกสีเขียวออน ปก
คูหนามีจุดกลมสีดํ าขนาดเล็ก



74

ภาคผนวก ข. รูปของชนิดผีเสื้อหนอนคืบ
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