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ไม่ว่าจะเป็นในสวน ในไร่ ในป่า หรือแม้แต่
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ของแหล่ ง น�้ ำ ซึ่ ง ทั้ ง แมลงปอตั ว เต็ ม วั ย และ
ตั ว อ่ อ นล้ ว นมี ค วามส�ำคั ญ ในสายใยอาหาร
ของระบบนิเวศ การรู้จักความหลากหลายของ
แมลงปอในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย
จะเป็นดัชนีบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศ โดยเฉพาะในแหล่งน�้ำ  รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย
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Suborder Anisoptera
Family Aeschnidae
Anax guttatus (Burmeister, 1839)
Gynacantha subinterrupta Rambur, 1842
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Family Gomphidae
Ictinogomphus decorates melaenops (Selys, 1858)
Paragomphus capricornis (Förster, 1914)
Sinictinogomphus clavatus phaleratus (Selys, 1854)
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Family Libellulidae
Acisoma p. panorpoides Rambur, 1842
Aethriamanta aethra Ris, 1912
Aethriamanta brevipennis (Rambur, 1842)
Aethriamanta gracilis (Brauer, 1878)
Brachydiplax c. chalybea Brauer, 1868
Brachydiplax farinose Krüger, 1902
Brachythemis contaminata (Fabricius, 1793)
Crocothemis s. servilia (Drury, 1770)
Diplacodes nebulosa (Fabricius, 1793)
Diplacodes trivialis (Rambur, 1842)
Neurothemis fulvia (Drury, 1773)
Neurothemis t. tullia (Drury, 1773)
Onychothemis t. testacea Laidlaw, 1902
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Onychithemis pulcherrima Brauer, 1878
Orthetrum chrysis (Selys, 1891)
Orthetrum s. sabina (Drury, 1770)
Pantala flavescens (Fabricius, 1798)
Potamarcha congener (Rambur, 1842)
Pseudathemis jorina Förster, 1904
Rhyothemis p. phyllis (Sulzer, 1776)
Rhyothemis plutonia Selys, 1883
Rhyothemis v. variegata (Linnaeus, 1763)
Tramea virginia (Rambur, 1842)
Tholymis tillarga (Fabricius, 1798)
Tramea transmarine euryale Selys, 1878
Trithemis pallidinervis (Kirby, 1889)
Suborder Zygoptera
Family Coenagrionidae
Aciagrion pallidum Selys, 1891
Agriocnemis f. femina (Brauer, 1868)
Agriocnemis nana (Laidlaw, 1914)
Agriocnemis pygmaea (Rambur, 1842)
Ceriagrion cerinorubellum (Brauer, 1865)
Ceriagrion o. olivaceum Laidlaw, 1914
Ischnura a. aurora (Brauer, 1865)
Ischnura senegalensis (Rambur, 1842)
Onychargia atrocyana (Selys, 1865)
Pseudagrion microcephalum (Rambur, 1842)
Pseudagrion r. rubriceps Selys, 1876

66 Family Lestidae
67 Lestes praemorsa decipiens Kirby, 1893
68
69
70
71

Family Platycnemididae
Copera marginipes (Rambur, 1842)
Copera vittata (Selys, 1863)
Pseudocopera ciliate (Selys, 1863)

72 Family Protoneuridae
73 Prodasineura autumnalis (Fraser, 1922)

การจัดจ�ำแนก
แมลงปอถูกจัดให้อยู่ในอันดับ (Order) Odonata
ประเทศไทยเราพบ 2 อันดับย่อย (Suborder) คือ
อันดับย่อย Zygoptera (Damselflies) และ อันดับย่อย
Anisoptera (Dragonflies) ส่วนอีกอันดับย่อยซึ่งไม่พบ
ในบ้านเรานั้น มีลักษณะก�้ำกึ่งระหว่างแมลงปอสองกลุ่มแรก
(Suborder Anisozygoptera) เล่ ม นี้ จึ ง ขอพู ด ถึ ง
ความแตกต่างอย่างชัดเจนของแมลงปอทั้ง 2 กลุ่มที่พบ
ในบ้านเรา
อันดับย่อย
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แมลงปอบ้าน
(Dragonflies)

แมลงปอเข็ม
(Damselflies)

  ล�ำตัว

มีขนาดใหญ่ หนา

ล�ำตัวเรียวยาว
ดูบอบบาง

  ตา

ตาประกอบชิดกัน
(ยกเว้นแมลงปอเสือ)

ตาประกอบห่างกัน

  ปีก

โคนปีกหลังจะกว้างกว่า โคนปีกหน้าและหลัง
โคนปีกหน้า
จะแคบเรียวยาว
คล้ายกัน

  การเกาะ กางปีกออกขนาน
กับล�ำตัว

หุบปีกตั้งขึ้น

  การบิน

บินรวดเร็วว่องไว

บินเชื่องช้ากว่า

  ตัวอ่อน

ล�ำตัวป้อมหนา
ไม่มีเหงือกยื่นยาว
คล้ายหางที่ปลายท้อง

ล�ำตัวมักเรียวยาว
มีเหงือกยื่นยาว
คล้ายหางที่ปลายท้อง
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โครงสร้างแมลงปอ

ส่วนหัว (head)

แมลงปอมีผนังล�ำตัวแข็งเป็นโครงร่าง
ของร่ า งกาย เช่ น เดี ย วกั บ แมลงทั่ ว ไป
โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว
ส่วนอก และส่วนท้อง

ส่ ว นหั ว ประกอบด้ ว ยตารวม (compound eye)
ขนาดใหญ่ และตาเดี่ยว (ocelli) ขนาดเล็ก 3 ตา เรียง
เป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ระหว่างตารวม มีหนวดสั้นคล้าย
เส้นขน 1 คู่ และเป็นที่ตั้งของปากแบบกัดกิน
ตาเดี่ยว
หนวด

อกปล้องแรก (prothorax)
ตารวม
(compound eyes)

ตารวม (compound eyes)

หน้าผาก (frons)
หนวด

อกปล้องใหญ่ปล้อง 2+3 (synthorax)

ตาเดี่ยว (ocelli)
หนวด (setaceous)
ส่วนท้อง (abdomen)
postclypeus
ส่วนหัว (head) ส่วนอก (thorax)

anteclypeus
ริมฝีปากบน (labrum)
เขี้ยว (mandible)
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ส่วนอก (thorax)
ส่วนอกเป็นที่ตั้งของขา 3 คู่ และปีกอีก 2 คู่ ปีก
ของแมลงปอบางใสหลายชนิดมีสีสันสวยงามมีเส้นปีก
สานกันเป็นร่างแห
ขาของแมลงปอ ท�ำหน้ า ที่ ยึ ด เกาะและจั บ เหยื่ อ
โดยมีหนามขึ้นอยู่หนาแน่นคล้ายซี่หวี ช่วยจับยึดสิ่งต่างๆ
ได้ดี ขาแต่ละข้างประกอบด้วยปล้องหลายปล้องต่อกัน
ได้แก่ coxa, trochanter, femur, tibia, tarsi และ claws
(พิสุทธิ์, 2541) ดังแสดงในภาพ 3

ปีกของแมลงปอมีลักษณะบางใสอาจมีแต้มสีต่างๆ
มากน้อยแล้วแต่ชนิด บางชนิดมีสีเหลือบสะท้อนแสง
สวยงาม มี เ ส้ น ปี ก เป็ น โครงร่ า งมากมาย ซึ่ ง เส้ น ปี ก
ของแมลงปอ มีส่วนช่วยในการจ�ำแนกชนิดของแมลงปอได้

เส้นขวางปีก (antenodal crossvein)
เส้นอาร์คูลัส (arculus)

ขาปล้องแรก (coxa)

ตาปีก (pterostigma)
ข้อปีก (nodus)

ตาปีก

สามเหลี่ยม (triangle)

เส้นอาร์คูลัส

พื้นที่หลังสามเหลี่ยม (discoidal field)

ข้อปีก เส้นขวางปีก
ขาปล้อง 2 (trochanter)
โคนขา (femer)
ตะขอหรือเล็บ (claws)

แข้ง (tibia)

เส้นอาร์คูลัส

นิ้ว (tarsi)
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ส่วนท้อง (abdomen)

ความแตกต่างระหว่างตัวผู้กับตัวเมีย

ส่วนท้องของแมลงปอมักยาวกว่าส่วนอื่นๆ ท�ำให้
แมลงปอดู มี รู ป ร่ า งเรี ย วยาว ปล้ อ งท้ อ งมี 10 ปล้ อ ง
ที่ เ ห็ น ชั ด เจน ปลายท้ อ งมี ร ยางค์ ยื่ น ออกมา ซึ่ ง เป็ น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละชนิด ตัวผู้และตัวเมียในแต่ละชนิด
จะมีระยางค์ไม่เท่ากัน โดยแมลงปอในกลุ่มแมลงปอเข็ม
(damselflies) ตัวผู้จะมีระยางค์คู่บน 1 คู่ และคู่ล่าง 1 คู่
แมลงปอในกลุ ่ ม แมลงปอบ้ า น (dragonflies) ตั ว ผู ้
จะมีระยางค์คู่บน 1 คู่ และระยางค์ด้านล่างเพียงอันเดียว
ส่วนตัวเมียของทั้ง 2 กลุ่ม จะมีเพียงรยางค์คู่บนคู่เดียว

1. เรื่องของสี
เช่ น เดี ย วกั บ นก หรื อ ผี เ สื้ อ ที่ ตั ว ผู ้ กั บ ตั ว เมี ย มั ก มี สี
ที่แตกต่างกัน และก็แน่นอน ตัวผู้มักจะมีสีสันสวยงามกว่า
เพื่อดึงดูดเพศตรงข้าม ไม่เพียงแค่ตัวเมียที่มีสีสันแตกต่าง
จากตัวผู้ เจ้าตัวผู้อายุน้อยก็ยังไม่เหมือนพวกตัวผู้อายุมาก
แต่สีสันลวดลายกลับไปคล้ายทางตัวเมีย แต่เมื่ออายุมากขึ้น
สีจะค่อยๆ เปลี่ยนไปจนเห็นความแตกต่างระหว่างตัวเมีย
กับตัวผู้ชัดเจน
ตัวผู้

ตัวเมีย (female)
รยางค์ปลายท้อง (cerci)
1 2

3

4

5

6

ตัวเมีย

7
8

9

ตัวผู้ (male)
4
7

6

3 21

5

รยางค์ปลายท้อง (cerci)

2. อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการผสมพันธุ์
อีกวิธีที่ช่วยแยกความแตกต่างระหว่างสองเพศ ก็คือ
การดูอวัยวะที่มีส่วนช่วยผสมพันธุ์ จุดแรก คือส่วนท้ายสุด
ของปลายท้องตัวผู้มักเป็นตะขอยาว เอาไว้เกาะคอตัวเมีย
เมื่อผสมพันธุ์ ส่วนตัวเมียไม่มีส่วนคล้ายตะขอ และปลายท้อง
มั ก บวมออก จุ ด ที่ ส อง คื อ ด้ า นล่ า งของส่ ว นท้ อ งปล้ อ ง 2
ถ้าเป็นตัวผู้จะมีส่วนยื่นออกมา เป็นที่เก็บถุงน�้ำเชื้อ รอตัวเมีย
มารับไป ส่วนตัวเมียจะไม่มีและเรียบ

ช่องเปิดส�ำหรับผสมพันธุ์ (accessory genitalia)
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ตัวผู้

ตัวเมีย

ตัวเต็มวัย

อวัยวะ
ที่เกี่ยวข้องกับ
การผสมพันธุ์

ผสมพันธุ์
ตัวเมีย

ตัวผู้

วัฏจักรของแมลงปอ
แมลงปอมีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (incomplete
metamorphosis) คือ ไม่มีระยะดักแด้และในระยะตัวอ่อน
มี ก ารลอกคราบหลายครั้ ง เพื่ อ เพิ่ ม ขนาดของร่ า งกาย
ซึ่งวัฏจักรชีวิตส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน�้ำตั้งแต่ระยะไข่จนกระทั่ง
เป็นตัวอ่อนระยะสุดท้าย ก่อนจะลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย
ระยะตัวอ่อนอาจใช้เวลาตั้งแต่ 3 เดือนถึง 5 ปี
ตัวอ่อนแมลงปอมีจ�ำนวนการลอกคราบไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่
กับชนิดของแมลงปอ อุณหภูมิและความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร
ในการลอกคราบครั้ ง สุ ด ท้ า ยนั้ น ตั ว อ่ อ นจะคลานขึ้ น มา
จากน�้ำตามหญ้า กิ่งไม้ ก้อนหินหรือทรายเพื่อลอกคราบ
เป็นตัวเต็มวัย
ส่วนระยะตัวเต็มวัยของแมลงปอ มีชีวิตเพียง 15-45 วัน
แล้วแต่ชนิด ซึ่งน้อยกว่าระยะตัวอ่อนมาก
14 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วัฏจักร
ของแมลงปอ
วางไข่

ตัวอ่อน

ลอกคราบ
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รายขื่อแมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคือแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงปอ
มากกว่า 47 ชนิด ดังนี้
Suborder Anisoptera
Family Aeschnidae
		Anax guttatus (Burmeister, 1839)
		Gynacantha subinterrupta Rambur, 1842
Family Gomphidae
		Ictinogomphus decorates melaenops (Selys, 1858)
Paragomphus capricornis (Förster, 1914)
Sinictinogomphus clavatus  phaleratus (Selys, 1854)
Family Libellulidae
		Acisoma p. panorpoides Rambur, 1842
		Aethriamanta aethra Ris, 1912
		Aethriamanta brevipennis (Rambur, 1842)
		Aethriamanta gracilis (Brauer, 1878)
		Brachydiplax c. chalybea Brauer, 1868
		Brachydiplax farinose Krüger, 1902
		Brachydiplax sobrina (Rambur, 1842)
		Brachythemis contaminata (Fabricius, 1793)
		Crocothemis s. servilia (Drury, 1770)
		Diplacodes nebulosa (Fabricius, 1793)

16 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Family Libellulidae
		Diplacodes trivialis (Rambur, 1842)
		Neurothemis fulvia (Drury, 1773)
		Neurothemis t. tullia (Drury, 1773)
		Onychothemis t. testacea Laidlaw, 1902
		Onychithemis pulcherrima Brauer, 1878
		Orthetrum chrysis (Selys, 1891)
		Orthetrum s. sabina (Drury, 1770)
		Pantala flavescens (Fabricius, 1798)
		Potamarcha congener (Rambur, 1842)
		Pseudathemis jorina Förster, 1904
		Rhyothemis p. phyllis (Sulzer, 1776)
		Rhyothemis plutonia Selys, 1883
		Rhyothemis v. variegata (Linnaeus, 1763)
		Tramea virginia (Rambur, 1842)
		Tholymis tillarga (Fabricius, 1798)
		Tramea transmarine euryale Selys, 1878
		Trithemis pallidinervis (Kirby, 1889)
Suborder Zygoptera
Family Coenagrionidae
		Aciagrion pallidum Selys, 1891
		Agriocnemis f. femina (Brauer, 1868)
		Agriocnemis nana (Laidlaw, 1914)
		Agriocnemis pygmaea (Rambur, 1842)
		Ceriagrion cerinorubellum (Brauer, 1865)
		Ceriagrion o. olivaceum Laidlaw, 1914
		Ischnura a. aurora (Brauer, 1865)
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Suborder Zygoptera
Family Coenagrionidae
		Ischnura senegalensis (Rambur, 1842)
		Onychargia atrocyana (Selys, 1865)
		Pseudagrion microcephalum (Rambur, 1842)
		Pseudagrion r. rubriceps Selys, 1876
Family Lestidae
		Lestes praemorsa decipiens Kirby, 1893
Family Platycnemididae
		Copera marginipes (Rambur, 1842)
		Copera vittata (Selys, 1863)
		Pseudocopera ciliate (Selys, 1863)

คู่มือภาพแมลงปอ
ค�ำอธิบายและสัญลักษณ์ประกอบภาพ
ชื่อภาษาไทย

แมลงปอบ้านก้นกระเปาะสีฟ้า, แมลงปอบ้านก้นป่อง
Acisoma p. panorpoides
Rambur, 1842
Trumpet Tail, Asian Pintail,
Bulb-bodied Skimmer

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญอังกฤษ

สถานะ: พบบ่อยมาก

สถานภาพการพบ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตัวเมีย

เพศ (สัญลักษณ์เพศ)

Family Protoneuridae
		Prodasineura autumnalis (Fraser, 1922)

Hindwing ความยาวปีกคู่หลัง
วัดจากโคนปีกถึงปลายปีก
HW: 18-22 มม.
AB: 15-20 มม.

Abdomen ความยาวส่วนท้อง
วัดจากโคนท้องถึงปลายท้อง

ลักษณะเด่น:

ตัวผู้

เพศ (สัญลักษณ์เพศ)

เป็นแมลงปอบ้านขนาดเล็ก
โคนท้องโป่งออกเป็นกระเปาะ เรียวเข้า
ที่ ป ลาย ตั ว ผู ้ สี ฟ ้ า ลายด�ำทั้ ง ตั ว
ท้องส่วนท้ายสีด�ำ  ปีกใส ระยางค์
ปลายท้องสีขาว ตัวเมียคล้ายตัวผู้
แต่สีเหลืองหม่นถึงเขียว มักพบเกาะ
ในระดับต�่ำ  เช่น พื้นหญ้า พื้นดิน
พื้นปูน หรือกิ่งไม้เตี้ยๆ

ค�ำอธิบาย

คู่มือภาพแมลงปอ

18 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวผู้

Suborder
Anisoptera
Family Aeshnidae

ตัวเมีย

วงศ์แมลงปอยักษ์ (Hawkers, Darners,
Emperors)
แมลงปอในวงศ์นี้มีขนาดใหญ่สมชื่อ
แมลงปอยักษ์ ลักษณะส�ำคัญของวงศ์นี้ คือ
มี ต าชิ ด กั น ปี ก คู ่ ห ลั ง ใหญ่ ก ว่ า ปี ก คู ่ ห น้ า
เล็กน้อย ปีกมีเส้นเฉียงที่ตาปีกคู่หน้า (brace
vein) โคนท้องคอดเว้าโดยเฉพาะในตัวผู้
ส่วนปลายของท้องไม่โป่งออก รยางค์ปลาย
ท้องมักมีลักษณะยาวและเรียว มีส่วนช่วย
ในการจ�ำแนกชนิด รูปร่างแข็งแรง บินได้
รวดเร็ ว และเวลาเกาะพั ก จะกางปี ก ออก
ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งรายพบ
แมลงปอในวงศ์นี้อย่างน้อย 2 ชนิด

เส้นเฉียงที่ตาปีกคู่หน้า (brace vein)

20 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

แมลงปอยักษ์เขียวธรรมดา
Anax guttatus
(Burmeister, 1839)
Blue-tailed Green Darner,
Pale-spotted Emperor
สถานะ: พบไม่บ่อย
ตัวเมีย

HW: 50-57 มม.
AB: 55-60 มม.

ลักษณะเด่น:

แมลงปอขนาดใหญ่ ตัวผู้ ส่วนหัวสีเหลือง
หรือเขียว อกสีเขียวไม่มีลวดลาย ขาด�ำ ปีกคู่หลัง
มีแต้มสีน�้ำตาลเหลือง ท้องปล้องแรกสีเขียว ปล้อง
2 และ 3 มีแต้มสีฟ้า ท้องปล้อง 4-9 พื้นสีด�ำ
มีแต้มสีเหลือง อยู่ด้านข้างส่วนท้องตลอดความยาว
ตัวเมียคล้ายตัวผู้ แต่สีซีดกว่า ท้องมีสีพื้นเป็น
สีน�้ำตาลถึงด�ำ
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แมลงปอยักษ์รีทีก้านยาว

Suborder
Anisoptera

Gynacantha subinterrupta
Rambur, 1842
Dingy Dusk Hawker
สถานะ: พบค่อนข้างบ่อย

Family Gomphidae

ตัวผู้

HW: 42-45 มม.
AB: 43-50 มม.
ตัวเมีย

ลักษณะเด่น:

แมลงปอขนาดใหญ่ ตัวผู้ ส่วนหัวและอก
มีสีน�้ำตาลหรือเขียว หน้าผาก มีแถบสีเข้มรูปตัว T
ปี ก ใสท้ อ งสี น�้ ำ ตาลเข้ ม บริ เ วณขอบข้ อ ต่ อ ของ
แต่ละปล้องมีลายจุดสีจางถึงเขียว ท้องปล้อง 3
คอดเข้า ตัวเมียคล้ายตัวผู้แต่สีซีดกว่าออกน�้ำตาล
และท้องปล้อง 3 ไม่คอดเข้า
22 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วงศ์แมลงปอเสือ (Clubtails)
		แมลงปอในวงศ์นี้มีทั้งขนาดเล็กจนถึง
ขนาดใหญ่ เป็นวงศ์ที่มีความหลากหลายมาก
ในแหล่งน�้ำไหล และมีการกระจายค่อนข้างกว้าง
ลักษณะส�ำคัญของวงศ์นี้ คือ มีตาห่างกันไม่ชิด
เหมือนวงศ์อื่นในอันดับย่อย Anisoptera
ล�ำตั ว มี สี ด�ำสลั บ เหลื อ งคล้ า ยสี ข องเสื อ
แต่บางชนิดมีสีออกเขียว ปีกคู่หลังใหญ่กว่า
ปีกคู่หน้าเล็กน้อย สามเหลี่ยม (triangles)
ในปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังมีรูปร่างคล้ายกัน
ส่วนปลายของท้องมักพองออก เป็นที่มา
ของชื่อสามัญภาษาอังกฤษ รูปร่างดูแข็งแรง
บินได้รวดเร็ว ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พบแมลงปอในวงศ์นี้อย่างน้อย 3 ชนิด

พื้นที่สามเหลี่ยม (triangles) รูปร่างคล้ายกัน
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แมลงปอเสือลายประดับ, แมลงปอเสือธรรมดา
Ictinogomphus decorates
melaenops (Selys, 1858)
Blue-tailed Green Darner,
Pale-spotted Emperor,
Common Clubtail

แมลงปอเสือผู้หางขอ, แมลงปอเสือปลายข้างเหลือง
Paragomphus capricornis
(Forster, 1914)
Tawny Hooktail
สถานะ: พบไม่บ่อย

สถานะ: พบบ่อยมาก

HW: 23-27 มม.
AB: 30-34 มม.

HW: 34-37 มม.
AB: 44-46 มม.

ลักษณะเด่น:

แมลงปอเสือขนาดใหญ่ ตัวสีด�ำ
คาดเหลือง ตลอดทั้งตัว หน้าผากเหลือง
ตาสีเขียวหรือฟ้า ท้องปล้องที่ 1-2 มีสีขาว
ถึ ง เหลื อ ง ระยางค์ ป ลายท้ อ งยาวแหลม
ตั ว ผู ้ แ ละตั ว เมี ย มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น
แต่รยางค์ปลายท้องตัวเมียสั้นกว่าชัดเจน
24 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลักษณะเด่น:

แมลงปอเสือขนาดกลางโคนท้องโป่ง
ออกไม่ ม าก ตั ว ผู ้ สี เ หลื อ งสลั บ ด�ำทั้ ง ตั ว
อกด้ า นบน มี แ ถบสี เ หลื อ ง 4 แถบ
ท้องปล้อง 8-10 มีสีด�ำ  ส่วนที่โป่งออก
ของท้องปล้อง 9 มีแต้มสีเหลือง ระยางค์
ปลายท้ อ งสี ด�ำ  ตั ว เมี ย ดู ห นากว่ า ตั ว ผู ้
และลายสีเหลืองที่อกมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้
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ตัวเมีย

แมลงปอเสือขอบหางแผ่น
Sinictinogomphus clavatus
phaleratus (Selys, 1854)
Golden Flangetail
สถานะ: หายาก

Suborder
Anisoptera
Family Libellulidae

HW: 37-39 มม.
AB: 44-46 มม.

ตัวผู้

ลักษณะเด่น:

แมลงปอเสือขนาดใหญ่ตัวสีด�ำคาดเหลือง
ตลอดทั้ ง ตั ว คล้ า ยแมลงปอเสื อ ลายประดั บ
(Ictinogomphus decorates melaenops)
แต่ อ กมี ล ายเหลื อ งมากกว่ า ท้ อ งปล้ อ งที่ 8
แผ่ออกเป็นแผ่นกว้างกว่า มีแต้มสีเหลืองที่โคนแผ่น
ระยางค์ปลายท้องยาวแหลม ตัวผู้และตัวเมีย
มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น แต่ ร ยางค์ ป ลายท้ อ ง
ตัวเมียสั้นกว่าชัดเจน
26 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พื้นที่ส่วนท้าย
(anal loop)

วงศ์ แ มลงปอบ้ า น (Skimmers,
Perchers, Marsh Hawks, Widows,
Gliders, Flutterers)
		แมลงปอในวงศ์นี้มีทั้งขนาดเล็กจนถึง
ขนาดใหญ่ เป็นวงศ์ที่มีความหลากหลาย
มากที่สุด และมีการกระจายค่อนข้างกว้าง
ลักษณะส�ำคัญของวงศ์นี้ คือ มีตาชิดกัน
ปีกคู่หลังใหญ่กว่าปีกคู่หน้าเล็กน้อย พื้นที่
ส่ ว นท้ า ยของปี ก คู ่ ห ลั ง (anal loop)
เป็ น รู ป รองเท้ า สามเหลี่ ย มในปี ก หน้ า
และปีกหลังไม่เหมือนกัน ล�ำตัวดูแข็งแรง
บินได้รวดเร็ว และเวลาเกาะพักจะกางปีกออก
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพบแมลงปอ
ในวงศ์นี้อย่างน้อย 26 ชนิด
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แมลงปอบ้านก้นกระเปาะสีฟ้า, แมลงปอบ้านก้นป่อง
Acisoma p. panorpoides
Rambur, 1842
Trumpet Tail, Asian Pintail,
Bulb-bodied Skimmer

แมลงปอบ้านยอดฟ้า
Aethriamanta aethra
Ris, 1912
Blue Adjudant
สถานะ: พบไม่บ่อย

สถานะ: พบบ่อยมาก
ตัวเมีย

ตัวเมีย

HW: 18-22 มม.
AB: 15-20 มม.

HW: 23 มม.
AB: 16 มม.
ตัวผู้

ตัวผู้

28 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลักษณะเด่น:

แ ม ล ง ป อ บ ้ า น ข น า ด เ ล็ ก
โคนท้องโป่งออกเป็นกระเปาะ เรียวเข้า
ที่ ป ลาย ตั ว ผู ้ สี ฟ ้ า ลายด�ำทั้ ง ตั ว
ท้องส่วนท้ายสีด�ำ  ปีกใส ระยางค์
ปลายท้องสีขาว ตัวเมียคล้ายตัวผู้
แต่สีเหลืองหม่นถึงเขียว มักพบเกาะ
ในระดับต�่ำ  เช่น พื้นหญ้า พื้นดิน
พื้นปูน หรือกิ่งไม้เตี้ยๆ

ลักษณะเด่น:

แมลงปอบ้านขนาดเล็ก ตัวผู้ สีฟ้าเทา
ยกเว้นท้องปล้องที่ 7-10 มีสีด�ำ  ปีกใสโคนปีก
สีน�้ำตาลเข้มโดยเฉพาะปีกคู่หลังเห็นเป็นแถบสี
น�้ำตาลเข้มชัดเจน ตัวเมียและตัวผู้ไม่เต็มวัย
สีเหลืองลายด�ำ  แถบสีน�้ำตาลที่โคนปีกจางกว่า
ตัวผู้
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แมลงปอบ้านยอดแดง

แมลงปอบ้านยอดเทา
Aethriamanta gracilis
(Brauer, 1878)
Blue Lucida

Aethriamanta brevipennis
(Rambur, 1842)
Scarlet Marsh Hawk,
Elusive Adjutant,
Scarlet Adjutant

สถานะ: พบไม่บ่อย

สถานะ: พบไม่บ่อย

HW: 23 มม.
AB: 16 มม.

ตัวเมีย

ตัวผู้

HW: 23 มม.
AB: 16 มม.

ลักษณะเด่น :

แมลงปอบ้านขนาดเล็ก ตัวผู้ อกมีสีน�้ำตาลเข้มถึงด�ำ
ปีกใสโคนปีกหน้าและหลังมีสีน�้ำตาลเข้มปลายแถบออกส้ม
ท้องมีลักษณะแบนสีแดงสด หรือออกส้มแดง ข้อขาระหว่าง
โคนขา (femur) และแข้ง (tibia) มีจุดสีแดงชัดเจน ตัวเมีย
มีสีเหลืองลายด�ำทั้งตัวข้อขาสีเหลืองคล้ายแมลงปอบ้านยอดฟ้า
มักพบเกาะตามปลายกิ่งไม้

30 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลักษณะเด่น:

แมลงปอบ้านขนาดเล็ก ตัวผู้ อกและท้อง
ปล้อง 1-7 มีสีขาวอมฟ้าอ่อน ปีกใส โคนปีก
มี แ ถบสี น�้ ำ ตาลอ่ อ น ท้ อ งปล้ อ งที่ 8-10 สี ด�ำ
มั ก สั บ สนกั บ แมลงปอบ้ า นสี ต ะกั่ ว ขนขาว
(Brachydiplax farinosa) ต่างกันที่ เส้นขวางปีก
(antenodal crossveins) มี เ พี ย ง 6 เส้ น
ตั ว เมี ย สี เ หลื อ งลายด�ำมั ก พบตามแหล่ ง น�้ ำ
ที่มีแสงส่องถึงค่อนข้างมาก
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แมลงปอบ้านสีตะกั่วทุ่งนา, แมลงปอบ้านเทาใหญ่
Brachydiplax c. chalybea
Brauer, 1868
Greater Grey Skimmer,
Rufous-backed Marsh Hawk

แมลงปอบ้านสีตะกั่วขนขาว
Brachydiplax farinosa
Kruger, 1902
Emerald-Flanked Marsh Hawk
สถานะ: พบไม่บ่อย

สถานะ: พบบ่อย
ตัวเมีย

HW: 24-27 มม.
AB: 23-25 มม.

ตัวเมีย

ตัวผู้

HW: 22-26 มม.
AB: 17-19 มม.
ตัวผู้

ลักษณะเด่น:

ลักษณะเด่น :

แมลงปอบ้ า นขนาดกลางตั ว ผู ้ สี ฟ ้ า อ่ อ น
ถึงขาวเห็นขนสีขาวบนอกและท้องชัดเจน ด้านข้างอก
มี สี น�้ำตาลอมแดง คล้ า ยสี ส นิ ม ปลายท้ อ งและ
รยางค์ มี สี ด�ำ  ปี ก ใส โคนปี ก สี น�้ ำ ตาลเหลื อ ง
ตัวเมียสีน�้ำตาลเหลืองมีลายด�ำที่ส่วนท้อง มักพบบิน
หรือเกาะใกล้แหล่งน�้ำที่มีแสงส่องถึงค่อนข้างมาก
32 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

แมลงปอบ้านขนาดกลาง ตัวผู้อกมีสีเหลือบ
เขี ย วเข้ ม แต่ ป กคลุ ม ด้ ว ยขนและผงแลดู
เป็ น สี ฟ ้ า เทา ท้ อ งปล้ อ ง 1-5 สี ฟ ้ า ออกขาว
ท้ อ งปล้ อ งที่ เ หลื อ ด�ำ  ปี ก ใสทั้ ง ปี ก ตั ว เมี ย
สี เ หลื อ งลายด�ำ  ปี ก หน้ า มี เ ส้ น ขวางปี ก
(antenodal crossveins) 8-9 เส้น ใช้แยก
จากชนิดอื่นในสกุลเดียวกัน

DRAGONFLIES of Chiang Rai Rajabhat University

33

แมลงปอบ้านปีกเปื้อนส้ม, แมลงปอบ้านส้มเหลือง
Brachythemis contaminate
(Fabricius, 1793)
Ditch Jewel, Asian Amberwing,
Orange Skimmer

แมลงปอบ้านบ่อ, แมลงปอบ้านแดงเหลืองใหญ่
Crocothemis s. servilia
(Drury, 1770)
Ruddy Marsh Skimmer,
Oriental Scarlet, Crimson Darter,
Greater Red Skimmer

สถานะ : พบบ่อยมาก
ตัวเมีย

สถานะ : พบบ่อยมาก

ตัวผู้
ตัวเมีย

HW: 27-35 มม.
AB: 22-35 มม.

HW: 20-23 มม.
AB: 17-21 มม.
ตัวผู้

ลักษณะเด่น:

แมลงปอบ้ า นขนาดกลาง ตั ว ผู ้ อ กและ
ท้องสีน�้ำตาลถึงส้มแดง ปีกใสมีแถบสีน�้ำตาลส้ม
เป็นส่วนใหญ่ของปีก ตัวเมียคล้ายตัวผู้ สีออก
น�้ำตาลเหลือง ปีกใสไม่มีแถบสีส้ม

34 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลักษณะเด่น :

แมลงปอขนาดกลาง ตั ว ผู ้ มี สี แ ดงทั้ ง ตั ว
ปีกใส โคนปีกมีแถบสีส้มเหลือง ส่วนท้อง ด้านบน
มีขีดสีด�ำตรงกลางลากจากโคนถึงปลาย ตัวเมีย
คล้ายตัวผู้แต่มีสีน�้ำตาลเหลือง
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แมลงปอบ้านสองปลายปีกด�ำ,
แมลงปอบ้านปลายปีกด�ำ

แมลงปอบ้านสองสีเขียวฟ้า, แมลงปอบ้านฟ้าเขียว
Diplacodes trivialis
(Rambur, 1842)
Ground Skimmer, Blue Percher,
Green-and-Blue Skimmer

Diplacodes nebulosa
(Fabricius, 1793)
Black-tipped Percher,
Black Tipped Ground Skimmer

สถานะ : พบบ่อยมาก

สถานะ : พบไม่บ่อย
ตัวผู้
ตัวเมีย

HW: 17-19 มม.
AB: 14-17 มม.

HW: 21-28 มม.
AB: 19-22 มม.

ตัวผู้

ตัวเมีย

ลักษณะเด่น:

แมลงปอบ้านขนาดเล็ก ตัวผู้ มีสีฟ้าเทา
จนถึงเข้มเกือบด�ำในตัวที่อายุมาก ตัวอายุน้อย
สีออกเหลืองมีลายสีเข้ม ด้านบนของท้องมีแถบสี
เข้มลากยาว ปีกใส ปลายปีกมีแถบสีเข้มทั้ง 4 ปีก
ปลายท้องสีเข้ม รยางค์ปลายท้องสีเหลืองนวล
ตัวเมียคล้ายตัวผู้อายุน้อย ปลายปีกไม่มีแถบสีเข้ม

36 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลักษณะเด่น :

แมลงปอบ้ า นขนาดเล็ ก ตั ว ผู ้ อ ายุ ม าก
มีสีฟ้าเกือบทั้งตัว ท้องปล้อง 7 หรือ 8-10 ด�ำ
ปลายท้องขาวครีม ท้องกลมเรียว ตาสีฟ้า ปีกใส
มีแต็มสีน�้ำตาลส้มที่โคนปีกเล้กน้อย ตัวผู้อายุน้อย
สี น�้ ำ ตาลเหลื อ งหรื อ ออกเขี ย ว มี ล ายด�ำชั ด เจน
ที่ท้อง ท้องมักมีสีจางกว่าส่วนอก ตัวเมียคล้าย
ตัวผู้อายุน้อย
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แมลงปอบ้านใหม่กลม,
แมลงปอบ้านตาลปลายปีกใส

แมลงปอบ้านใหม่ผู้แต้มขาวเมียลาย,
แมลงปอบ้านใหม่กึ่งปีกด�ำ

Neurothemis fulvia
(Drury, 1773)
Fulvous Forest Skimmer,
Russet Percher, Cleartip Widow

Neurothemis t. tullia
(Drury, 1773)
Pied Paddy Skimmer, Pied Parasol,
Pied Percher, Blackspot Widow

สถานะ : พบไม่บ่อย

สถานะ : พบบ่อย

HW: 25-33 มม.
AB: 20-26 มม.

ตัวเมีย

ตัวเมีย

HW: 19-23 มม.
AB: 16-20 มม.

ตัวผู้

ตัวผู้

ลักษณะเด่น :

แมลงปอขนาดกลาง ท้ อ งค่ อ นข้ า งแบน
ตัวผู้ ปีกและล�ำตัวสีน�้ำตาลเหลืองถึงสีน�้ำตาลแดงเข้ม
สีจะเข้มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น แถบสีที่ปีกคลุมพื้นที่
ส่วนใหญ่ของปีก เหลือส่วนใสที่ปลายปีกทั้ง 4 ปีก
ระหว่างรอยต่อแต่ละปล้องท้องมีสีเข้ม ตัวเมีย
คล้ายตัวผู้แต่สีน�้ำตาล
38 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลักษณะเด่น:

แมลงปอบ้านขนาดกลาง ตัวผู้ สีน�้ำตาลถึงสีน�้ำตาลเข้มเกือบด�ำ
สั น กลางอกและท้ อ งมี แ ถบสี เ หลื อ งนวล หรื อ ขาวลากยาวไปจน
เกือบถึงปลายท้อง เมื่ออายุมากขึ้นสีจะเข้มขึ้น และแถบดังกล่าว
จะจางลง ปีกมีแถบสีน�้ำตาลถึงสีน�้ำตาลเข้มเกือบด�ำ  คลุมจากโคน
ปีกไปถึงถึงข้อปีก ในตัวผู้อายุมากปีกจะมีแถบสีขาวถัดจากแถบ
สีน�้ำตาลเข้ม ปลายปีกใส รยางค์ปลายท้องมีสีขาว ตัวเมีย สีน�้ำตาลอ่อน
ออกเหลืองนวล มีแถบสีจางพาดยาวระหว่างเส้นกลางหลังจนถึง
ปลายส่วนท้อง ปีกแต่ละปีกมีแถบสีน�้ำตาลเข้ม 2 แถบ ตรงข้อปีก
1 แถบและปลายปีกอีก 1 แถบ รยางค์ปลายท้องมีสีขาว
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แมลงปอบ้านบนลายเสือ, แมลงปอบ้านป่าลาย,
แมลงปอบ้านป่าวงลาย
Onychothemis testacea
Laidlaw, 1902
Riverhawker, Stellate
River Hawk

แมลงปอบ้านบนสีอิฐ, แมลงปอบ้านป่าสีอิฐ
Onychothemis culminicola
Forster, 1904

สถานะ : พบไม่บ่อย

สถานะ : พบไม่บ่อย

ตัวเมีย
ตัวผู้

ตัวผู้

ลักษณะเด่น :

HW: 40-44 มม.
AB: 34-36 มม.

แมลงปอบ้ า นขนาดกลาง ตั ว ผู ้ อกสี ด�ำ
เหลือบเขียวเข้ม มีลายแถบสีเหลือง ปีกใส ท้อง
ปล้ อ ง 2-3 พองออก ท้ อ งสี ด�ำมี ล ายสี เ หลื อ ง
หรือเหลืองส้มในแต่ละปล้อง ตัวเมียคล้ายคลึง
กับตัวผู้ ล�ำตัวสีน�้ำตาลเข้มถึงด�ำลายเหลือง อก
ไม่เหลือบเขียวเข้มชัดเจนเหมือนตัวผู้
40 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

HW: 40-44 มม.
AB: 34-36 มม.

ลักษณะเด่น :

แมลงปอบ้านขนาดกลาง ตัวผู้ อกสีด�ำมันวาว
คาดด้ ว ยแถบสี เ หลื อ ง ปี ก ใสมี เ ส้ น antenodal
crossvein เส้นที่ติดกับข้อปีกยาวเพียงครึ่งเดียว
ของเส้ น อื่ น ท้ อ งสี แ ดงอิ ฐ แต่ ล ะท้ อ งมี ว งสี เ ข้ ม
ขนาดเล็ ก ตั ว เมี ย มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ ตั ว ผู ้
แต่ ล�ำตั ว หนากว่ า พบตามล�ำธารบริ เ วณตี น เขา
หรือที่ราบลุ่มใกล้ภูเขา
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แมลงปอบ้านเสือเลือดนก, แมลงปอบ้านเสือแดงสด
Orthetrum chrysis (Selys, 1891)
Spine-tufted Skimmer,
Red-faced Skimmer,
Brown-Backed Marsh Hawk

แมลงปอบ้านเสือลาย, แมลงปอบ้านเสือลายเขียว,
แมลงปอบ้านเสือเขียว
Orthetrum s. sabina (Drury, 1770)
Green Marsh Hawk,
Green Skimmer,
Green Tiger Skimmer

สถานะ : พบไม่บ่อย

สถานะ : พบบ่อยมาก
ตัวผู้

HW: 30-39 มม.
AB: 31-38 มม.

HW: 31-38 มม.
AB: 25-33 มม.

ลักษณะเด่น :

แมลงปอบ้านขนาดกลาง ตัวผู้อกสีน�้ำตาลหม่น
ท้องสีส้มแดง บริเวณใต้ท้องปล้องที่ 2 มีกระจุกขน
ยื่ น ออกมาเห็ น ชั ด เจน ปี ก ใส โคนปี ก มี แ ถบสี
น�้ำตาลเหลือง ตัวเมียสีออกน�้ำตาลเหลือง อกด้านบน
มีแถบสีจางพาดตามยาวกลางอก ส่วนท้องสีจาง
กว่าส่วนอก

42 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลักษณะเด่น:

แมลงปอบ้านขนาดใหญ่ ตัวผู้สีเขียวออก
เหลื อ งอ่ อ นลายด�ำ  หน้ า สี เ ขี ย วอ่ อ นหรื อ ครี ม
ตาเขี ย ว ปี ก ใส ท้ อ งปล้ อ ง 1-3 พอง ออก
ดูรูปร่างกลม ปล้อง 4-6 กลมเรียวเป็นก้าน
ปล้อง 7-9 ขยายออกมีสีด�ำ  รยางค์ปลายท้อง
มีสีครีม ตัวเมียคล้ายตัวผู้
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แมลงปอบ้านแผ่นปีกกว้าง, แมลงปอบ้านหางแหลม

แมลงปอบ้านพ่อตา, แมลงปอบ้านทุ่งขนเทา
Potamarcha congener (Rambur, 1842)
Yellow-tailed Ashy Skimmer,
Blue Pursuer, Blue Chaser

Pantala flavescents
(Fabricius, 1798)
Wandering Glider
สถานะ : พบบ่อยมาก

สถานะ : พบบ่อย

ตัวเมีย

HW: 33-37 มม.
AB: 29-32 มม.
ตัวผู้

HW: 34-43 มม.
AB: 28-37 มม.

ลักษณะเด่น :

แมลงปอบ้านขนาดใหญ่ ล�ำตัวสีน�้ำตาลเหลือง
ถึงส้ม ปีกใส โคนปีกหลังมีแถบสีเหลืองส้มแคบๆ
ปลายปีกมีแต้มสีน�้ำตาลจางๆ ส่วนท้องด้านบน
มีแถบสีด�ำหรือแต้มสีด�ำ รยางค์ปลายท้องเรียวยาว
สี ด�ำ  ตั ว ผู ้ แ ละตั ว เมี ย คล้ า ยกั น มั ก พบบิ น ร่ อ น
เป็นจ�ำนวนมากในช่วงมีแดด

44 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลักษณะเด่น:

แมลงปอบ้านขนาดกลาง ตัวผู้ อกและท้อง
มี ข นสี ฟ ้ า ขึ้ น ปกคลุ ม ท้ อ งปล้ อ ง 9-10 และ
รยางค์ ป ลายท้ อ งมี สี ด�ำ  ปี ก ใส ส่ ว นตั ว เมี ย
และตัวผู้อายุน้อย อกมีสีเหลืองสลับน�้ำตาลเข้ม
ถึงด�ำ  ท้องปล้อง 1-8 มีแถบสีเหลืองด้านข้าง
ไม่ต่อกัน ท้องปล้อง 8 ของตัวเมียขยายออก
ด้านข้าง ส่วนที่ขยายออกมีสีด�ำ มักพบเกาะกิ่งไม้
หรือสายไฟ
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แมลงปอบ้านโคนท้องขาว

แมลงปอบ้านไร่ปีกทอง, แมลงปอบ้านปีกเหลืองด�ำ

Pseudathemis jorina Forster, 1904
Yellow-banded Skimmer,
Banded Skimmer

Rhyothemis p. phyllis (Sulzer, 1776)
Yellow-barred Flutterer,
Yellow-striped Flutterer,
Common Plain Skimmer

สถานะ : พบบ่อย

สถานะ : พบบ่อย
ตัวผู้

ตัวผู้

ตัวเมีย

HW: 35-37 มม.
AB: 24-25 มม.

HW: 30-33 มม.
AB: 23-26 มม.
ตัวเมีย

ลักษณะเด่น:

แมลงปอบ้านขนาดกลาง ตัวผู้ส่วนหน้าขาว
อกมี สี น�้ ำ ตาลเข้ ม ถึ ง ด�ำ  ปี ก ใส โคนปี ก มี แ ต้ ม
สีน�้ำตาลเข้ม ท้องปล้อง 1-3 สีขาวหรือสีเหลืองนวล
ท้องปล้องที่เหลือ และรยางค์ปลายท้องสีน�้ำตาลเข้ม
ถึ ง ด�ำ  ตั ว เมี ย สี สั น คล้ า ยกั บ ตั ว ผู ้ แต่ อ กสี อ อก
น�้ำตาลอ่อนมีแถบสีเข้มพาดที่อก ท้องปล้อง 1-3
สี เ หลื อ ง ท้ อ งปล้ อ งอื่ น ลายเหลื อ งเข้ ม สลั บ ด�ำ
หรือน�้ำตาลเข้ม ปลายท้องด�ำ มักพบบินอยู่เหนือน�้ำ
ตามแหล่งน�้ำนิ่ง หรือบินสูง
46 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลักษณะเด่น:

แมลงปอบ้ า นขนาดค่ อ นข้ า งใหญ่ อกมี สี เ ข้ ม
เหลือบเขียวเข้ม หน้าและส่วนท้องสีเข้มเหลือบเป็นมันวาว
เส้นปีกสีน�้ำตาล บริเวณ ข้อปีก และปลายปีกมีแถบสี
น�้ำตาลเข้มถึงด�ำ  โคนปีกหลังมีแถบสีเหลืองสลับด�ำ 
ตั ว ผู ้ แ ละตั ว เมี ย มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น ลายที่ ป ี ก
ต่ า งกั น เล็ ก น้ อ ย มั ก พบบิ น ร่ อ นสลั บ กระพื อ ปี ก ช้ า ๆ
หรือพบเกาะตามยอดหญ้า
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แมลงปอบ้านไร่เคลือบโลหะปลายใส,
แมลงปอบ้านไร่ปลายใส
Rhyothemis plutonia Selys, 1883
Greater Blue-Wing
สถานะ : พบไม่บ่อย

แมลงปอบ้านไร่ปีกทองเปื้อน

ตัวผู้

Rhyothemis v. variegate
(Linnaeus, 1763)
Common Picture Wing,
Variegated Flutterer
สถานะ : พบบ่อย
ตัวเมีย

ตัวเมีย

HW: 29-36 มม.
AB: 19-22 มม.

ลักษณะเด่น :

แมลงปอบ้านขนาดค่อนข้างใหญ่ หน้าและอกสีเหลือบฟ้า
เขียวเข้ม ขาด�ำ ส่วนท้องด�ำไม่เหลือบเท่าส่วนอก ปีกเกือบทั้งปีก
มีสีเข้มทึบเหลือบเป็นหลายสี มักจะเห็นเป็นเหลือบน�้ำเงิน
หรือฟ้าบางมุมเห็นโคนปีกหลังมีสีเหลือบส้มแดง หรือม่วง
ปลายปีกหน้าใส ตัวผู้และตัวเมีย มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ตั ว เมี ย มี ส ่ ว นใสที่ ป ลายปี ก กว้ า งกว่ า เล็ ก น้ อ ยมั ก พบเกาะ
ตามยอดหญ้าหรือบินร่อนสูง
48 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

HW: 28-37 มม.
AB: 20-25 มม.

ลักษณะเด่น:

แมลงปอบ้านขนาดกลาง ตัวผู้ อกสีเหลือบเขียวเข้ม
ท้องด�ำเป็นมันวาว เส้นปีกสีน�้ำตาล ปีกคู่หน้ามีแถบสี
น�้ำตาลเข้มถึงสีด�ำบริเวณกลางปีก และระหว่างโคนปีก
กับข้อปีก ปีกคู่หลังมีแถบเหลืองสลับด�ำคล้ายแมลงปอ
บ้านไร่ปีกทองแต่มีจุดสีน�้ำตาลเข้มหรือด�ำกระจายอยู่ทั่ว
ปี ก มากกว่ า โคนปี ก หลั ง มี แ ถบสี เ ข้ ม เหลื อ บน�้ ำ เงิ น
ตัวเมียคล้ายตัวผู้ แต่ลายบนปีกคู่หลังแตกต่างกันเล็กน้อย
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แมลงปอบ้านใหญ่แต้มปีกกว้าง,
แมลงปอบ้านใหญ่เวอร์จิเนีย

แมลงปอบ้านจุดสีน�้ำตาลขาว
Tholymis tillarga (Fabricius, 1798)
Coral-tailed Cloud Wing,
Foggy-winged Twister,
Evening Skimmer
สถานะ : พบบ่อย

Tramea virginia (Rambur, 1842)
Saddlebag Glider
สถานะ : พบไม่บ่อย
ตัวผู้

HW: 32-36 มม.
AB: 28-34 มม.

HW: 43 มม.
AB: 35 มม.
ตัวเมีย

ลักษณะเด่น:

แมลงปอบ้านขนาดใหญ่ ตัวผู้มีล�ำตัวสีส้มแดง
ทั้งตัว ปีกใส บริเวณข้อปีกมีแต้มสีน�้ำตาลอยู่ด้านใน
และแต้มสีขาวด้านนอก ตัวผู้อายุน้อยและตัวเมีย
จะสี น�้ ำ ตาลหรื อ น�้ ำ ตาลส้ ม และปี ก มี เ พี ย ง
แต้มสีน�้ำตาล มักพบบินหากินอยู่ริมน�้ำช่วงเย็น
หรือช่วงที่ท้องฟ้ามืดครึ้ม

50 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลักษณะเด่น :

แมลงปอบ้านขนาดใหญ่ ตัวผู้ อกมีสีน�้ำตาล
ออกส้ม โคนปีกมีแถบสีน�้ำตาลเข้มกว้างประมาณ
1 ใน 4 ของปีกท้องสีน�้ำตาลส้มจนถึงแดง ปล้อง
8-10 และรยางค์ปลายท้องสีด�ำ ตัวเมียคล้ายกับตัวผู้
แต่สีออกน�้ำตาลเหลือง แถบสีน�้ำตาลเข้มที่โคนปีกหลัง
มักมีแถบสีเหลืองแทรก
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แมลงปอบ้านใหญ่เปลี่ยน
Tramea transmarine euryale
Selys, 1878
Ocean Glider, Red Glider
สถานะ : พบไม่บ่อย

แมลงปอบ้านใต้ขายาว,
แมลงปอบ้านไตรมิตรขายาว
Trithemis pallidinervis
(Kirby, 1889)
Long-legged Marsh Glider,
Dancing Dropwing
ตัวผู้

สถานะ : พบบ่อย

HW: 32-38 มม.
AB: 26-33 มม.

HW: 43 มม.
AB: 35 มม.

ลักษณะเด่น:

แมลงปอบ้ า นขนาดใหญ่ ตั ว ผู ้ หน้ า ผาก
สีเหลือบม่วง อกสีน�้ำตาลส้มถึงน�้ำตาลเข้ม ปีกใส
โคนปีกหลังมีแถบสีน�้ำตาลเข้มแคบๆใกล้ขอบปีก
ด้ า นใน เส้ น ปี ก บริ เ วณโคนปี ก มี สี ส ้ ม หรื อ แดง
ท้ อ งสี ส ้ ม แดง ปล้ อ ง 8-10 มี แ ต้ ม สี ด�ำด้ า นบน
รยางค์ ป ลายท้ อ งด�ำ  ตั ว เมี ย และตั ว ผู ้ อ ายุ น ้ อ ย
มีลักษณะคล้ายกับตัวผู้ แต่สีออกน�้ำตาลเหลือง
มักพบบินร่อนสูงในช่วงมีแดด หรือเกาะตามกิ่งไม้สูง
ข้างแหล่งน�้ำ
52 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตัวเมีย

ลักษณะเด่น :

แมลงปอบ้านขนาดกลาง ตัวผู้ อกมีสีเหลือง
ถึงน�้ำตาลคาดด้วยเส้นสีด�ำตามแนวตั้งจากโคนขาไปถึง
โคนปีก 4 เส้น ขาด�ำ  ปีกใส โคนปีกมีแถบสีส้ม
ทั้ ง 4 ปี ก ท้ อ งปล้ อ ง 1-7 มี สี เ หลื อ งสลั บ ด�ำ 
ปล้อง 8-9 ด�ำและรยางค์ปลายท้องมีสีเหลืองปลายด�ำ 
ตัวเมียมีลักษณะคล้ายกับตัวผู้ มักพบเกาะตามยอด
หรือกิ่งไม้โล่งๆ
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แมลงปอเข็มเรียวสามสี, แมลงปอเข็มสีจาง
Aciagrion pallidum Selys, 1891
Pale-colored Damselfly

ตัวผู้

สถานะ : พบไม่บ่อย

Suborder
Zygoptera
Family Caenagrionidae

ตัวเมีย

วงศ์แมลงปอเข็มบ่อ (Marsh Dart,
Bluets, Pond Damsels, Midget,
Wisp,Dartlet)
แมลงปอในวงศ์ นี้ มี ข นาดเล็ ก
ถึงปานกลาง เป็นวงศ์ที่มีความหลากหลาย
มากที่ สุ ด ในอั น ดั บ ย่ อ ย Zygoptera
ลักษณะส�ำคัญของวงศ์นี้ คือ มีตาห่างกัน
ปีกทั้ง 2 คู่มีขนาดใกล้เคียงกัน เส้นขวางปีก
(crossveins) มี 2 เส้ น แข้ ง (tibia)
มี ห นามสั้ น หนา 4-8 อั น เวลาเกาะพั ก
จะหุบปีกตั้งขึ้นเหนือล�ำตัว ในมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งรายพบแมลงปอในวงศ์ นี้
อย่างน้อย 11 ชนิด

54 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตัวผู้

ตัวเมีย

HW: 18-20 มม.
AB: 30-31 มม.

ลักษณะเด่น:

แมลงปอเข็มขนาดกลาง ตัวผู้ ล�ำตัวสีน�้ำตาลส้ม
อกมี แ ถบสี ฟ ้ า พาดตามยาว ปี ก ใส ส่ ว นท้ อ ง
ค่อนข้างยาว ท้องด้านบนมีสีด�ำ ท้องปล้องที่ 8-10
มี สี ข าวหรื อ สี น�้ ำ ตาลส้ ม ตาด้ า นบนแต่ ล ะข้ า ง
มีจุดวงกลมสีฟ้า ตัวเมีย คล้ายตัวผู้แต่สีอ่อนกว่า
มักพบตามทุ่งหญ้าริมน�้ำ บางครั้งพบห่างจากแหล่งน�้ำ
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แมลงปอเข็มเล็กสีตะกั่ว, แมลงปอเข็มแคระอกขาว

Agriocnemis nana (Laidlaw, 1914)
Nana Midget, Dwarf Wisp

Agriocnemis f. femina (Brauer, 1868)
White-backed Wisp, Pinhead Midget,
Pinhead Wisp, Variable Wisp
สถานะ : พบบ่อยมาก

แมลงปอเข็มเล็กนานา, แมลงปอเข็มเล็กท้องฟ้า

ตัวเมีย

สถานะ : พบไม่บ่อย

ตัวผู้

ตัวผู้อายุมาก

ตัวผู้

HW: 11-14 มม.
AB: 17-22 มม.

ลักษณะเด่น :

แมลงปอเข็มขนาดเล็กมาก ตัวผู้ อกสีเขียว มีแถบสีด�ำ 
3 แถบพาดตามยาวที่กลางอกและข้างอก เมื่ออายุมากขึ้น
จะมีขนสีขาวขึ้นปกคลุมจนอกและขาเป็นสีขาว ตาแต่ละข้าง
มีจุดฟ้าที่ด้านบน ปีกใส ส่วนท้องด้านบนสีด�ำ ด้านล่างสีเขียว
ท้ อ งปล้ อ ง 8-10 สี ส ้ ม เปลี่ ย นเป็ น สี ด�ำเมื่ อ อายุ ม ากขึ้ น
รยางค์ ป ลายท้ อ งคู ่ ล ่ า งยาวกว่ า คู ่ บ นและท�ำมุ ม เฉี ย งขึ้ น
ด้านบนเล็กน้อย ตัวเมีย มีหลายรูปแบบ อาจคล้ายตัวผู้อายุน้อย
แต่ปลายท้องไม่มีสีส้ม อีกรูปแบบล�ำตัวมีสีแดง มีแถบด�ำพาด
ตามยาวที่กลางอก และบางปล้องของส่วนท้อง มักพบตาม
หญ้าเตี้ยๆ ริมน�้ำ
56 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

HW: 10-12 มม.
AB: 17-18 มม.

ลักษณะเด่น:

แมลงปอเข็มขนาดเล็กมาก ตัวผู้ อกสีเขียว
คาดด�ำ ด้านล่างออกฟ้า ปีกใส ท้องสีฟ้า มีแถบสี
ด�ำด้ า นบน ท้ อ งปล้ อ ง 8 มี สี ฟ ้ า ทั้ ง ปล้ อ ง
ปล้อง9และ10มีสีด�ำเกือบทั้งปล้อง มีแต้มฟ้าเล็ก
น้อย รยางค์ปลายท้องคู่บนสีฟ้า และยื่นยาวกว่าคู่
ล่างอย่างเห็นได้ชัด ตัวเมียคล้ายกับตัวผู้ แต่ล�ำตัว
อาจสีน�้ำตาล เขียวอมฟ้า หรือฟ้า ท้องด้านบนสี
น�้ ำ ตาลเข้ ม หรื อ ด�ำ  มั ก พบตามหญ้ า เตี้ ย ๆ ใกล้
แหล่งน�้ำนิ่ง
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แมลงปอเข็มจิ๋ว, แมลงปอเข็มเล็กธรรมดา
Agriocnemis pygmaea (Rambur, 1842)
Pygmy Dartlet, Wandering Wisp,
Wandering Midget

แมลงปอเข็มสีพื้นฟ้าแดง
Ceriagrion cerinorubellum
(Brauer, 1865)
Orange-tailed Marsh Dart,
Painted Waxtail, Ornate Coraltail

สถานะ : พบบ่อย

สถานะ : พบบ่อย

ตัวผู้

HW: 20-21 มม.
AB: 31-35 มม.

ตัวผู้

ตัวผู้

HW: 9.5-11 มม.
AB: 13-16 มม.

ตัวเมีย

ลักษณะเด่น :

แมลงปอเข็มที่เล็กที่สุดในโลก มีลักษณะ
ของสี และรูปร่างคล้ายแมลงปอเข็มแคระอกขาว
(Agriocnemis f. femina) แต่รยางค์ปลายท้อง
สั้นกว่า รยางค์คู่บนยาวกว่าคู่ล่างและงุ้มลง
ตัวเมีย ไม่มีส่วนยื่นตั้งขึ้นที่คอ (Agriocnemis
f. femina มีส่วนยื่นตั้งขึ้นที่คอ) มักพบเกาะ
หญ้าเตี้ยๆ ใกล้แหล่งน�้ำนิ่ง

58 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลักษณะเด่น:

แมลงปอเข็มขนาดกลาง ตัวผู้ อกสีฟ้าอมเขียว
ปี ก ใส ขาสี ส ้ ม ท้ อ งปล้ อ ง 1-3 ปล้ อ ง 8-10
และรยางค์ปลายท้องมีสสี ม้ ปล้องทีเ่ หลือด้านบนสีด�ำ
ด้ า นล่ า งสี ฟ ้ า หรื อ เขี ย ว ตั ว เมี ย อกมี สี เ ขี ย ว
ถึงเขียวแกมฟ้า ปีกใส ท้องด้านบนสีด�ำ โคนท้อง
และปลายท้องมีสีส้มหม่นๆ มักพบตามแหล่งน�้ำนิ่ง
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แมลงปอเข็มสีพื้นเขียวมะกอก, แมลงปอเข็มเซอร์
สีมะกอก, แมลงปอเข็มเขียวมะกอก

แมลงปอเข็มสี่สีโคนเหลือง, แมลงปอเข็มบ่อผู้เขียว
ท้องส้ม, แมลงปอเข็มนาส้มวงฟ้า
Ischnura a. aurora (Brauer, 1865)
Golden Dartlet, Dawn Bluetail,
Aurora Bluetail

Ceriagrion o. olivaceum Laidlaw, 1914
Rusty Marsh Dart, Oliveous Damselfly
สถานะ : พบไม่บ่อย

สถานะ : พบไม่บ่อย

ตัวผู้

ตัวผู้

HW: 11-12 มม.
AB: 17-19 มม.
HW: 17-21 มม.
AB: 25-32 มม.

ลักษณะเด่น:

แมลงปอเข็มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ตัวผู้ อกมีสีเขียวแกมน�้ำตาลหรือเขียวมะกอก
ปี ก ใส ท้ อ งสี น�้ ำ ตาลถึ ง น�้ ำ ตาลส้ ม ตั ว เมี ย
อกสี เ ขี ย วแกมน�้ ำ ตาล ท้ อ งสี น�้ ำ ตาลอ่ อ น
มักพบเกาะตามหญ้าใกล้แหล่งน�้ำ

60 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลักษณะเด่น:

แมลงปอเข็ ม ขนาดเล็ ก ตั ว ผู ้ อกสี เ ขี ย ว
มีแถบสีด�ำพาดตามยาว ปีกใส ด้านหลังตามีจุดสีฟ้า
ท้องสีเหลืองถึงส้มท้องปล้อง 7 มีแถบสีด�ำปล้อง
8-9 มีสีฟ้า ตัวเมีย อกสีน�้ำตาลส้มหม่น หรือ
เขี ย ว หรื อ ฟ้ า มี แ ถบด�ำ  ด้ า นบนอกมี สี น�้ำ ตาล
หรือน�้ำตาลแดง ท้องมีสีน�้ำตาล ส้ม หรือเขียว
ด้ า นบนมี แ ถบสี ด�ำยาว มั ก พบตามทุ ่ ง นา และ
แหล่งน�้ำนิ่ง
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แมลงปอเข็มบ่อผู้เขียวปลายฟ้า, แมลงปอเข็มสี่
สีปลายฟ้า, แมลงปอเข็มก้นแต้มธรรมดา,
แมลงปอเข็มนาผู้ปลายฟ้า

แมลงปอเข็มพุ่มผู้ด�ำ
Onychargia atrocyana
(Selys, 1865)
Marsh Dancer, Black Marsh Dart

Ischnura senegalensis (Rambur, 1842)
Senegal Golden Dartlet,
Common Bluetail

สถานะ : พบไม่บ่อย
ตัวเมีย

สถานะ : พบบ่อย

ตัวผู้

ตัวผู้

HW: 12-17 มม.
AB: 21-23 มม.

HW: 17-18 มม.
AB: 23 มม.

ลักษณะเด่น:

แมลงปอเข็มขนาดเล็ก ตัวผู้ อกสีเขียวหรือสีฟ้า
มีแถบด�ำคาดตามยาว 3 แถบ ปีกใส ท้องด้านบนมีแถบสีด�ำ
ยาวเกือบทุกปล้อง ท้องด้านล่างปล้อง 1-2 มีสีเขียว หรือสีฟ้า
ปล้อง 3-7 มีสีส้มหรือเหลือง ท้องปล้องที่ 8 มีสีฟ้าทั้งปล้อง
และท้องปล้องที่ 9 มีสีฟ้าด้านล่างถึงด้านข้าง ปลายท้องด�ำ 
ตั ว เมี ย มี สี สั น หลายรู ป แบบ ทั้ ง รู ป แบบที่ เ หมื อ นตั ว ผู ้
หรือรูปแบบ ที่กลางอกมีแถบสีด�ำตามยาว 1 แถบ ส่วนอก
มี ห ลายสี ทั้ ง สี ส ้ ม น�้ ำ ตาล เขี ย ว ฟ้ า หรื อ เขี ย วอมฟ้ า
ด้านข้างอกมีสีเขียวอมส้มและเปลี่ยนเป็นสีส้มเมื่ออายุมากขึ้น
ด้านล่างท้องสีเขียวอมส้มจนถึงส้ม ซึ่งรูปแบบนี้จะไม่มีสีฟ้า
ที่ปล้อง 9 พบได้ทั่วไปตามแหล่งน�้ำนิ่ง
62 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลักษณะเด่น:

แมลงปอเข็ ม ขนาดเล็ ก ตั ว ผู ้ ล�ำตั ว มี สี ด�ำทั้ ง ตั ว
เมื่อโดนแสงจะเหลือบม่วง อกจะดูหนาเมื่อเทียบกับส่วนท้อง
ที่ดูเรียวบาง ท้องส่วนปลายพองออกเล็กน้อยปีกใส ตัวผู้อายุน้อย
ใต้อกมีสีเหลือง และมีแถบสีเหลืองพาดเฉียงที่ข้างอกอีก 1 แถบ
ในแต่ละข้าง ตัวเมียคล้ายกับตัวผู้อายุน้อย สีน�้ำตาลเข้มถึงด�ำ 
แต่ อ กจะมี แ ถบสี เ หลื อ งมากกว่ า ตั ว ผู ้ อ ายุ น ้ อ ยอยู ่ 1 แถบ
ในแต่ ล ะข้ า ง ใต้ ท ้ อ งมี สี เ หลื อ งมั ก พบเกาะตามพุ ่ ม ไม้
ที่มีแสงร�ำไร
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แมลงปอเข็มบ่อไมโคร, แมลงปอเข็มบ่อฟ้าเล็ก

แมลงปอเข็มบ่อหน้าส้ม, แมลงปอเข็มหางแต้มหน้าส้ม
Pseudagrion r. rubriceps Selys, 1876
Saffron-faced Blue Dart,
Orange-faced Sprite

Pseudagrion microcephalum
(Rambur, 1842)
Blue Grass Dartlet, Blue Sprite,
Small-headed Sprite

สถานะ : พบไม่บ่อย

สถานะ : พบไม่บ่อย

ตัวเมีย

ตัวผู้

ตัวผู้

HW: 18 มม.
AB: 29-30 มม.

ลักษณะเด่น:

แมลงปอเข็มขนาดเล็กถึงกลาง ตัวผู้ล�ำตัวมีสีฟ้า
อกมีแถบสีด�ำพาดตามยาว 3 แถบ แถบหนาตรงกลาง 1 เส้น
และแถบบางด้านข้าง 2 เส้น ตาสีฟ้า ปีกใส ท้องสีฟ้า
มีแถบสีด�ำด้านบน ท้องปล้องที่ 8-9 มีสีฟ้า แถบสีด�ำคั่น
ระหว่างปล้อง แลดูเป็นวงสีฟ้า 2 วง ตัวเมียคล้ายตัวผู้
แต่อกมีสีส้มอ่อนสีเขียว หรือสีฟ้าอ่อน มีแถบสีส้มเข้มที่อก
แทนสีด�ำในตัวผู้ ตัวผู้อายุน้อยคล้ายตัวเมียแต่มีวงสีฟ้า
ที่ท้องปล้องที่ 8-9 มักพบริมน�้ำ ที่มีพืชน�้ำหรือหญ้าริมน�้ำ
64 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

HW: 19 มม.
AB: 31.5 มม.

ตัวเมีย

ลักษณะเด่น:

แมลงปอเข็มขนาดเล็กถึงกลาง ตัวผู้มีล�ำตัวสีฟ้า
หน้ า สี ส ้ ม อกด้ า นบนมี สี เ ขี ย วขี้ ม ้ า หรื อ ฟ้ า เข้ ม
พาดด้ ว ยเส้ น สี ด�ำกลางอกบางๆ คล้ า ยรอยปะ
และเส้นด้านข้างอีกข้างละเส้น ปีกใส ท้องด้านบนสีด�ำ
ท้องปล้อง 8-10 มีสีฟ้า ตัวเมีย อกมีสีส้มอ่อน
สีเขียวอ่อน หรือฟ้า เปลี่ยนไปตามอายุที่มากขึ้น
ท้องมีแถบสีด�ำด้านบน มักพบตามริมน�้ำที่มีพืชน�้ำ
หรือพืชริมน�้ำ
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แมลงปอเข็มปีกแผ่ลายสมอ

ตัวผู้

Lestes praemorsus decipiens
Kirby, 1893
Scalloped Spreadwing,
Crenulated Spreadwing,
Sapphire-eyed Spreadwing

Suborder
Zygoptera

ตัวผู้

สถานะ : พบไม่บ่อย

Family Lestidae

วงศ์แมลงปอเข็มปีกแผ่ (Spreadwings,
Spread-winged damselflies)
		แมลงปอในวงศ์นี้เป็นกลุ่มแมลงปอเข็ม
ที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ และมีสีสันสวยงาม
บางชนิดล�ำตัวเป็นสีโลหะสะท้อนแสง เป็นวงศ์
ที่หายาก แต่เวลาพบมักพบในปริมาณมาก
ลั ก ษณะส�ำคั ญ ของวงศ์ นี้ คื อ ปี ก คู ่ ห น้ า
มีเส้นขวางปีกที่อยู่ระหว่างโคนปีกและข้อปีก
(nodus) อยู่ 2 เส้น บินได้เร็วปานกลาง
ถ้าเทียบกับแมลงปอเข็มวงศ์อื่น เวลาเกาะ
พักมักจะวางปีกในลักษณะกึ่งหุบกึ่งกางอัน
เป็ น ที่ ม าของชื่ อ สามั ญ ในมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงรายพบแมลงปอในวงศ์นี้อย่างน้อย
1 ชนิด
66 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

HW: 20-30 มม.
AB: 28-34 มม.

ลักษณะเด่น:

แมลงปอเข็มขนาดกลาง ตัวผู้ อกมีสีฟ้า
ตามีสีฟ้าเข้มกว่าอก บนอกด้านบนมีแถบสีเข้ม
กลางอก ลั ก ษณะเป็ น ขอบหยั ก 2-3 หยั ก
ในตั ว ผู ้ อ ายุ ม ากแถบหยั ก นี้ จ ะจางลงเห็ น เป็ น
จุดแยก ปีกใส ท้องด้านบนมีสีด�ำส่วนด้านล่าง
และโคนของแต่ละปล้องมีสีฟ้าปลายท้องปล้อง 9
ปล้อง 10 และรยางค์ปลายท้องมีสีขาวถึงฟ้า
โคนและปลายรยางค์ มี สี ด�ำเล็ ก น้ อ ย ตั ว เมี ย
มีลักษณะคล้ายกับตัวผู้ แต่อกมีสีน�้ำตาลอ่อน
เขียวฟ้าอ่อนหรือฟ้าอ่อน แถบหลังอกมีสีเขียวเข้ม
มักพบตามบ่อน�้ำทีค่ ่อนข้างรก
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แมลงปอเข็มยาวปลายเด่น, แมลงปอเข็มขาแบน
ลายเหลือง, แมลงปอเข็มหางยาวขาหนาม

ตัวผู้

Copera marginipes (Rambur, 1842)
Yellow Bush Dart, Yellow Featherleg,
Spiny-legged Sprites

Suborder
Zygoptera

สถานะ : พบไม่บ่อย

ตัวผู้

HW: 17-19 มม.
AB: 28-33 มม.

Family Platycnemididae

ตัวเมีย

ตัวผู้

วงศ์แมลงปอเข็มท้องยาว (Bush Darts,
Featherlegs, Sprites)
แมลงปอในวงศ์ นี้ มี ข นาดเล็ ก ถึ ง
ขนาดกลาง ลักษณะส�ำคัญของวงศ์นี้ คือ
ปีกใสค่อนข้างแคบเวลาเกาะพักจะหุบปีก
ตั้งขึ้นเหนือล�ำตัว ตาปีกสั้นและเฉียง แข้ง
(tibia) มีหนามยาวเรียว 10-16 อันคล้ายซี่
ขนนกในตัวผู้มีรยางค์ปลายท้องคู่ล่างยาว
กว่าคู่บน ตัวเต็มวัยที่เพิ่งลอกคราบมักมีสีขาว
หรือเรียกว่า ghost form มักพบตามแหล่งน�้ำ
ที่ มี แ สงร�ำไร หรื อ มี พื ช ริ ม น�้ ำ ค่ อ นข้ า งรก
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพบแมลงปอ
ในวงศ์นี้อย่างน้อย 3 ชนิด

68 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตัวเมีย

ลักษณะเด่น:

แมลงปอเข็มขนาดกลาง ตัวผู้ มีการเปลี่ยนแปลง
ของสี ต ามอายุ ที่ ม ากขึ้ น เริ่ ม จากลอกคราบออกมา
จะมีสีขาวลายด�ำ มักเรียกว่า ghost form ผ่านไปสักระยะ
จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองโดยส่วนอกจะเปลี่ยนสีก่อนส่วนท้อง
ปีกใส ตัวผู้เต็มวัยท้องจะด�ำ ขามีสีเหลือง แข้ง (tibia)
แผ่แบนออก ปลายท้องปล้องที่ 8ถึงรยางค์ปลายท้อง
มี แ ต้ ม สี ข าว ตั ว เมี ย คล้ า ยตั ว ผู ้ แ ต่ สี ซี ด กว่ า และ
มีการไล่ระดับสีตามช่วงอายุ เช่นเดียวกับตัวผู้
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แมลงปอเข็มยาวขาส้ม, แมลงปอเข็มหางยาวขาแดง
Copera vittata (Selys, 1863)
Blue Bush Dart, Red-legged Sprites

แมลงปอเข็มยาวเข่าด�ำ, แมลงปอเข็มขาแบนลายเขียว,
แมลงปอเข็มหางยาวสีขาว
Pseudocopera ciliata (Selys, 1863)
Black-kneed Featherleg,
Ivory-white Sprite

สถานะ : พบไม่บ่อย

สถานะ : พบค่อนข้างบ่อย

ตัวผู้

ตัวผู้

HW: 16-18 มม.
AB: 28-33 มม.

HW: 21 มม.
AB: 32 มม.
ตัวเมีย

ลักษณะเด่น:

แมลงปอเข็ ม ขนาดกลาง ตั ว ผู ้ อ ายุ ม าก
อกมี สี เ หลื อ งสลั บ ด�ำ  ลายสี เ หลื อ งด้ า นข้ า ง
กระจายประปราย ปีกใส ขาสีส้ม แข้ง (tibia)
ไม่แผ่แบน เหมือนชนิดอื่นในสกุลนี้ ท้องด้านบนสีด�ำ
ท้องปล้องที่ 9 ถึงรยางค์ปลายท้องมีแต้มสีขาว
ตั ว เมี ย มี สี ช มพู เ หลื อ ง น�้ ำ ตาล จนถึ ง ด�ำขึ้ น อยู ่
กับอายุ มักพบตามแหล่งน�้ำที่มีพงหญ้าขึ้นริมน�้ำ
70 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลักษณะเด่น:

แมลงปอเข็ ม ขนาดกลาง ตั ว ผู ้ เมื่ อ เริ่ ม
ออกจากคราบจะมี สี ข าว จากนั้ น จะเปลี่ ย นเป็ น
ชมพูส้มอ่อนๆ เขียว และสีฟ้า ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น
โดยจะมีแถบสีด�ำพาดตามยาวที่อก 3 แถบ ปีกใส
ขาสีขาว ระหว่างโคนขา (femur) และแข้ง (tibia)
มีปื้นสีด�ำ แข้งแบนและแผ่ออก ท้องสีด�ำ ท้องปล้อง
9-10 สีขาว ตัวเมียคล้ายกับตัวผู้ พบตามแหล่งน�้ำ
ที่มีพงหญ้าขึ้น
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แมลงปอเข็มหางเข็มด�ำ, แมลงปอเข็มเรียวด�ำ
Prodasineura autumnalis (Fraser, 1922)
Black Threadtail
สถานะ : พบไม่บ่อย

Suborder
Zygoptera
Family Protoneuridae

ตัวผู้
ตัวผู้

วงศ์แมลงปอเข็มหางเข็ม, แมลงปอเข็ม
หางด้าย (Threadtails)
แมลงปอในวงศ์ นี้ มี ข นาดเล็ ก
โดยเฉพาะส่วนท้องที่เรียวบาง คล้ายเข็ม
อันเป็นที่มาของชื่อสามัญตัวผู้ของแมลงปอ
ในวงศ์นี้ ส่วนอกมักจะมีสีแดง ส้ม เหลือง
ฟ้ า หรื อ ด�ำ  ส่ ว นท้ อ งมั ก มี สี ด�ำ  ปี ก ใส
เวลาเกาะพั ก จะหุ บ ปี ก ตั้ ง ขึ้ น เหนื อ ล�ำตั ว
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพบแมลงปอ
ในวงศ์นี้อย่างน้อย 1 ชนิด

72 แมลงปอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

HW: 17-20 มม.
AB: 27-32 มม.

ลักษณะเด่น:

แมลงปอเข็มขนาดเล็ก ตัวผู้ มีล�ำตัวสีด�ำ
เกื อ บทั้ ง ตั ว ในตั ว ผู ้ อ ายุ น ้ อ ยจะมี แ ถบสี ข าว
เหลือง หรือส้ม พาดตามยาวข้างอก 1-2 แถบ
ในแต่ละข้าง อกด้านล่างออกสีเทาขาว หรือสีขาว
ท้องเล็กเรียวยาวสีด�ำ ขยายออกที่ส่วนปลายเล็กน้อย
ตัวเมีย อกมีสีน�้ำตาลเข้มถึงสีด�ำ มีแถบสีขาวหรือ
เขียวจางๆ พาดที่อกด้านข้าง 2 แถบในแต่ละข้าง

DRAGONFLIES of Chiang Rai Rajabhat University

73

บรรณานุกรม
1. พิสุทธิ์ เอกอ�ำนวย. 2541. แมลงปอของไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ: บริษัท บี พริ้นติ้ง กรุ๊ป จ�ำกัด.
2. สุทธิ มลิทอง. 2549. ความหลากหลายและการกระจายตัว
ของแมลงปอชนิดต่างๆในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
3. Asahina, S. 1993. A List of the Odonata from Thailand
(Parts I – XXI).(ed. A. Pinratana). Bangkok: Bosco
offset.
4. Eak-Amnuay, P. 1982. Taxonomy of the Family Libellulidae
in the Central Area of Thailand. M. Sc. Thesis. Kasetsart
University.
5. Hamalainen, M. and A. Pinratana. 1999. Atlas of the  
Dragonflies of Thailand: Distribution Map by Province.
Bangkok: Chok Chai Creation Printing Group Co., Ltd.

