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วนัพืชมงคล (The Royal Ploughing Ceremony) หรือพระราชพิธี พืช

มงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั เป็นพิธีกรรม 2 พิธีท่ีกระทําร่วมกนั คือ พิธีพืช

มงคล และพิธีแรกนาขวญั

พิธีวนัพืชมงคลในวนัแรกนาขวญั เป็นพิธีทําขวญัเมลด็พืชตา่ง ๆ เชน่

ข้าวเปลอืกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟา้ง ข้าวโพด ถัว่ งา เผือก มนั เป็นต้น ฯลฯ มี

จดุมุง่หมายท่ีจะให้เมลด็พนัธุ์เหลา่นัน้ ปราศจากโรคภยั และให้บงัเกิดความ

อดุมสมบรูณ์เจริญงอกงาม

พิธีแรกนาขวญัในวนัพืชมงคล เป็นพิธีเร่ิมต้นการไถนาเพ่ือหวานเมลด็

ข้าว มีจดุมุง่หมายท่ีจะให้เป็นอาณตัิสญัญาณวา่ บดันีฤ้ดกูาลแหง่การทํานา

และเพาะปลกูได้เร่ิมขึน้แล้ว

พระราชพิธีจรดพระนงัคลั (วนัพืชมงคล) เร่ิมแตบ่า่ยวนัสวดมนต์พระราช

พิธีพืชมงคล มีขบวนแหพ่ระเทวรูปพระอิศวร พระอมุาภควดี พระนารายณ์

พระมหาวิฆเนศวร พระพลเทพแบกไถ มีธง มีคูแ่หเ่คร่ืองสงุกลองชนะ คล้ายกนั

กบัท่ีแหพ่ระพทุธรูป เป็นแตล่ดหยอ่นลงมาบ้าง ออกจากพระบรมมหาราชวงัไป

ทางบก เข้าโรงพิธีทุง่ส้มป่อยหน้าหลวง เวลาคํ่าพระมหาราชครูพิธีทําการพระ

ราชพิธีเหมือนอยา่งพิธีทัง้ปวง เมื่อถึงวนัรุ่งเช้ามีขบวนแหต่า่ง ๆ นําโดยพระยา

ผู้แรกนา เมื่อถึงโรงพระราชพิธีเข้าจดุเทียนบชูาพระพทุธรูป แล้วตัง้จิตอธิษฐาน

จบัผ้า 3 ผืน เมือ่จบัได้ผ้าผืนใดก็นุง่ผ้าผืนนัน้ นุง่อยา่งบา่วขนุออกไปแรกนา มี

ราชบญัฑิตเชิญเต้าเทวบิฐประนํา้พระพทุธมนต์ไปด้านหน้า พราหมณ์เชิญพระ

พลเทพคนหนึง่เป่าสงัฆ์ 2 คน พระยาจบัยามไถ พระมหาราชครูพิธียืนประตกั

ด้านหุ้มแดงไถดะ ไปโดนรี 3 รอบ แล้วไถแปรโดยกว้าง 3 รอบ นางเทพีทัง้สีจ่ึง

หาบกระเช้าข้าวปลกู กระเช้าทอง 2 คน กระเช้าเงิน 2 คน ออกไปให้พระยา

โปรยหวา่นข้าว และไถกลบอีกสามรอบ หลงัจากนัน้ปลดพระโคออกกินเลีย้ง

ของเสีย่งทาย 7 สิง่ คือ ข้าวเปลอืก ข้าวโพด ถัว่ งา เหล้า นํา้ หญ้า ถ้าพระโคกิน

สิง่ใดก็จะมีคําทํานายตามท่ีพระโคได้กินของเสีย่งทายแตล่ะอยา่ง

แหลง่ข้อมลู : 
https://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4471.html
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สบค. จัดค่ายเยาวชนสมองแก้ว ครัง้ที่ 27

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการจดัคา่ยเยาวชนสมองแก้ว เป็น

คา่ยเยาวชนท่ีดําเนินการติดตอ่กนัมาทกุปี ครัง้นีเ้ป็นรุ่นท่ี 27 โดยจะจดัขึน้ปีละครัง้ในช่วงปลายเดอืนเมษายน

ช่วงปิดเทอมท่ีเยาวชนมีเวลาวา่งจากการเลา่เรียน จึงนา่จะใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์แบบสร้างสรรค์ โดย

เน้นในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เยาวชน และสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้

เลง็เห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดกบัเด็กและเยาวชน จึงได้ให้การสนบัสนนุในการใช้สถานท่ีและทรัพยากรท่ีจําเป็นใน

การสร้างกิจกรรม นบัเป็นโอกาสอนันา่ยินดียิง่ของเยาวชนไทยทัว่ประเทศ ท่ีจะได้รับการเรียนรู้อยา่ง

สร้างสรรค์ท่ีสนกุสนาน และแปลกใหม่ อีกทัง้หวงัวา่ จะเป็นการเปิดโอกาสทางการศกึษาให้ทัง้กลุม่นิสติท่ีจะ

ได้สร้างสมประสบการณ์การทํางานให้แก่เยาวชนท่ีจะได้นําไปใช้ตอ่ไป

จดุประสงค์ของคา่ยท่ีสาํคญัเพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้ทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 เรียนรู้การอยูร่่วมกนัใน

สงัคม การทํางานเป็นทีม ช่วยเหลอืแบง่ปัน รู้จกัใช้เหตใุช้ผล มคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยเน้นกิจกรรมท่ี

สนกุสนานมีสาระ โดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย ประกอบกบัการฝึกทกัษะพืน้ฐานในการดํารงชีวติ เช่น การ

แก้ปัญหาตา่ง ๆ และการใช้ชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืน โดยหวงัวา่ผู้ ท่ีผา่นการเข้าคา่ยทกุคน จะเป็นคนท่ีสามารถดาํเนิน

ชีวิตในสงัคม และสามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ มีพืน้ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็น

กําลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศชาตใินระดบัสากลตอ่ไป

คา่ยเยาวชนสมองแก้วได้ดําเนินการและจดัตอ่เน่ืองมาทกุปีจนปีนีเ้ป็นรุ่นท่ี 27 ในปีนีจ้ดัขึน้ระหวา่ง

วนัท่ี 19-23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. กลา่วเปิดคา่ยฯ โดย รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั

ผู้ อํานวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ และกลา่วให้โอวาทโดย รศ.ยืน ภูว่รวรรณ ผู้ทรงคณุวฒุพิิเศษสาํนกั

บริการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 510 ชัน้ 5 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์
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กิจกรรมวิชาการ เป็นกิจกรรมหลกัในคา่ยฯ และเป็นกิจกรรมท่ีใช้ระยะเวลามากท่ีสดุ ประกอบด้วยการ

ใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ โดยประสานการใช้งานเทคโนโลยี ตลอดจน

นําเสนอด้วยความท้าทาย และความสนกุสนาน โดยให้สมาชิกคา่ยฯ ได้คิดและสร้างสรรค์ขึน้เอง โดยมีพ่ีเลีย้ง

แตล่ะกลุม่สคีอยให้คําแนะนํา ดแูลและแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกคา่ยฯ

กิจกรรมนนัทนาการและสนัทนาการเป็นกิจกรรมผอ่นคลายจากการทํากิจกรรมวิชาการท่ีต้องใช้ทกัษะ

ความคิดอยา่งมาก ทางคา่ยฯ ได้จดัให้มีกิจกรรมนนัทนาการ และสนัทนาการรวมไปถึงการฝึกทกัษะชีวิต การ

ตดัสนิใจ การแก้ปัญหาอยา่งมขีัน้ตอนและเป็นระบบเพ่ือเสริมสร้างความสามคัคใีนกลุม่ ก่อให้เกิดการผอ่น

คลายทัง้ทางด้านอารมณ์และจิตใจนี ้ เน้นการประยกุต์ภายใต้โลกดิจิทลั ท่ีสงัคมมีการเปลีย่นแปลงรูปแบบ

และวิถีชีวิตไปมาก เยาวชนต้องอยูก่บัโลกดิจิทลัท่ีต้องใช้ดิจิทลัในชีวิตประจําวนั ต้องรู้จกักบัการเขียน การ

อา่นแบบดิจิทลั การสร้างผลงาน การแสวงหา การเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศทางดิจิทลั มีความคดิสร้างสรรค์

การแก้ปัญหา และการทํางานเป็นระบบร่วมกนัเป็นทีม การทํางานร่วมกนัภายใต้ปรัชญาการใช้ชีวิตร่วม

ดิจิทลั บนพืน้ฐานของความสนกุสนาน ความสขุ และความพงึพอใจท่ีเป็นความประทบัใจภายในคา่ยฯ
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ฤกษ์ดีรับปีใหม่ไทย 

พลัง มก. ประกาศต่อต้านคอร์รัปช่ัน

เมื่อวนัพธุท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 7.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชมุใหญ่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ซึง่เป็นอาคารประวตัิศาสตร์และมีต้นนนทรีทรงปลกูของรัชกาลท่ี 9 จํานวน 9 ต้น อยูเ่บือ้งหน้าหอประชมุใหญ่ ดร.จงรัก

วชัรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นําทีมผู้บริหารและบคุลากร ประกาศยํา้เจตนารมณ์ แสดง

เจตจํานงการบริหารงาน และดําเนินงานด้วยคณุธรรมและโปร่งใส ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ โดยยดึมัน่

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ภายใต้ประกาศเจตจํานง นโยบายคณุธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2562 พร้อมประกาศขบัเคลือ่นและปรับปรุงการดําเนินงานเตรียมรับการ

ประเมินจากสาํนกังาน ปปช. ตอ่ไป โดยในปีงบประมาณ 2561 นัน้ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้รับคะแนนการประเมิน

ระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 89.49 ซึง่ถือวา่เป็นคะแนนระดบัสงูมาก โดยเป็นลาํดบั

ท่ี 7 ของกลุม่สถาบนัอดุมศกึษา จํานวน 81 หนว่ยงาน ทัง้นีภ้ายหลงัจากการประกาศเจตจํานงสจุริตแล้ว ผู้บริหารและ

บคุลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกนัทําบญุตกับาตร เพ่ือความเป็นสริิมงคลต้อนรับปีศกัราชใหมข่องไทย เน่ืองใน

งานสบืสานประเพณีสงกรานต์ในรัว้นนทรีประจําปี 2562 “สงกรานต์กลางกรุง ลัน่ทุง่บางเขน"
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เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 อนัเป็นพระราชพิธีท่ีสาํคญัยิ่งท่ีจะถกูบนัทกึไว้ใน

ประวตัิศาสตร์ชาติไทยและเป็นท่ีช่ืนชมยินดีของพสกนิกรชาวไทยทัง้ปวง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จึงพร้อมใจกนัจดั

โครงการและกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ เพ่ือแสดงออกถงึความจงรักภกัดีและสาํนกึในพระมหากรุณาธิคณุ และเพ่ือความ
เป็นสริิมงคลแก่ชาวมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ในวนัพธุท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.30 -10.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าสาํนกัพิพิธภณัฑ์และวฒันธรรม

การเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอเชิญผู้บริหาร บคุลากรทกุสว่นงาน พร้อมด้วยนิสติ ร่วมกิจกรรมปลกู

ต้นรวงผึง้ต้นไม้มงคลประจํารัชกาลท่ี 10 เฉลมิพระเกียรติและถวายพระพรชยัมงคล เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยพร้อมเพรียงกนั

สาํหรับต้น "รวงผึง้" หรือ Yellow Star นัน้ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทนแดด และชอบขึน้ในท่ีแล้ง ลาํต้น
แตกก่ิงตํา่ ลกัษณะลาํต้นเป็นทรงพุม่มน ออกใบเดี่ยวเรียงสลบักนั ด้านหน้าใบจะเป็นเขียวและหลงัใบเป็นสนํีา้ตาลนวล

ดอกรวงผึง้สง่กลิน่หอมตลอดทัง้วนั และมีสเีหลอืงอร่ามดโูดดเดน่ ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ ลกัษณะดอกมีกลบีเลีย้ง 5

แฉกติดกบัโคนกลบีและเป็นฐานรองกระจกุเกสรตวัผู้ ไมม่ีกลบีดอก ดอกจะบานได้นาน 7 - 10 วนั สว่นผลของต้นรวงผึง้มี

ลกัษณะเป็นทรงกลม ผลแห้ง และมีขน เป็นพรรณไม้ไทยแท้ อนัทรงคณุคา่ ท่ีถกูยกให้เป็นพรรณไม้ประจําพระองค์

สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู รัชกาลท่ี 10 เน่ืองจากดอกรวงผึง้จะผลดิอกออกใบในช่วงวนั

พระราชสมภพพอดี (ช่วงเดือนกรกฎาคม– สงิหาคม) สว่นสเีหลอืงของดอกรวงผึง้ ยงัเป็นสปีระจําวนัพระราชสมภพอีก
ด้วย นอกจากนีท่ี้ผา่นมา พระองค์ทรงปลกูต้นรวงผึง้ไว้ตามสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีพระองค์เสด็จฯ ไปประกอบพระราชกรณียกิจ

เพ่ือพระราชทานไว้ให้เป็นตวัแทนแหง่พระองค์ทา่นและเป็นสริิมงคลแก่ราษฎรสบืไป

กาํหนดการ

กิจกรรมปลกูต้นไม้มงคลประจํารัชสมยั (ต้นรวงผึง้) เฉลมิพระเกียรติและถวายพระพรชยัมงคล

เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พทุธศกัราช ๒๕๖๒

วนัพธุท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ บริเวณสาํนกัพิพิธภณัฑ์และวฒันธรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน

-------------------------------

เวลา 9.30 น. - พร้อมเพรียงกนั ณ บริเวณด้านหน้าสาํนกัพิพิธภณัฑ์และวฒันธรรมการเกษตร

เวลา 9.45 น. - อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์
- อธิการบดี กลา่วถวายราชสดดุีเฉลมิพระเกียรติและถวายพระพรชยัมงคล

เวลา 9.50 น. - ผู้บริหาร คณาจารย์ บคุลากร และนิสติ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา 10.00 น. - ผู้บริหาร คณบดี ผอ.สาํนกั/สถาบนั ปลกูต้นรวงผึง้ ต้นไม้มงคลประจํารัชสมยั

- ถ่ายภาพหมูร่่วมกนั

เวลา 10.30 น. - เสร็จพิธี แหลง่ข้อมลู : https://www.ku.ac.th
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แหลง่ข้อมลู : https://hilight.kapook.com/view/186340#cxrecs_s

รัชกาลท่ี 1 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มกีารจดัพระราชพิธี 2 ครัง้ โดย

ครัง้แรกวนัท่ี 10 มิถนุายน พ.ศ. 2325 และครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 17 มิถนุายน พ.ศ. 2328

รัชกาลท่ี 2 พระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหล้านภาลยั ทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวนัท่ี 17

กนัยายน พ.ศ. 2352

รัชกาลท่ี 3 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวนัท่ี 1 สงิหาคม

พ.ศ. 2367

รัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวนัท่ี 15

พฤษภาคม พ.ศ. 2394

รัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 ครัง้ โดยครัง้

แรกวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 ขณะมีพระชนมพรรษา 15 พรรษา โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ เป็น

ผู้สาํเร็จราชการแผน่ดินแทนพระองค์ และครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416 เมื่อทรงบรรลนิุติภาวะ ทรงเจริญพระ

ชนมพรรษาครบ 20 พรรษา

รัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 ครัง้ โดยครัง้แรก

วนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 ทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉพาะพิธีการสาํคญัตามโบราณราช

ประเพณี เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั งดการร่ืนเริงตา่ง ๆ จงึโปรดให้

งดการเสด็จพระราชดําเนินเลยีบพระนคร และครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 ทรงประกอบการพระราชพิธีอยา่ง

ครบถ้วนตามโบราณราชประเพณี และได้มีการเชิญพระราชอาคนัตกุะจากนานาประเทศเข้าร่วมพระราชพิธี

รัชกาลท่ี 7 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์

พ.ศ. 2468 และโปรดเกล้าฯ สถาปนาหมอ่มเจ้ารําไพพรรณี สวสัดิวตัน์ เป็นสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี

และมกีารบนัทกึภาพยนตร์ขา่วพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไว้เป็นหลกัฐานครัง้แรกของประเทศสยาม

รัชกาลท่ี 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดินทร เสด็จสวรรคตก่อนจะมีพระราช

พิธีบรมราชาภิเษก

รัชกาลท่ี 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบการพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก วนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 และโปรดเกล้าฯ สถาปนาหมอ่มราชวงศ์สริิกิติ์ กิติยากร เป็นสมเดจ็พระนาง

เจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินี

รัชกาลท่ี 10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู จะจดัขึน้ใน

วนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงถือเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครัง้ท่ี 12 แหง่กรุงรัตนโกสนิทร์

พระราชพธีิบรมราชาภเิษกในหลวง ร.10

ประวัตศิาสตร์ครัง้ที่ 12 แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์ 
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“Kasetsartra fasciaura” ผีเสือ้กลางคืน สกุลใหม่ของโลก

รศ.ดร.นันทศักดิ์ ป่ินแก้ว

รศ.ดร.นนัทศกัดิ์ ป่ินแก้ว ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้ค้นพบผีเสือ้กลางคืน

สกลุใหมข่องโลก และได้ตัง้ช่ือวา่ “Kasetsartra” ผีเสือ้กลางคนื “สกลุ

เกษตรศาสตร์ (genus Kasetsartra)” ท่ีพบนีเ้ป็นผีเสือ้กลางคนืสกลุใหม่
ของโลกซึง่ได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ZOOTAXA 4532(1): 95-
103 ในวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ.2561 โดยตัง้ช่ือสกลุเพ่ือเป็นเกียรติให้

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผีเสือ้สกลุใหมข่องโลกนีเ้ป็นผลจากการวิจยัใน

ปี พ.ศ.2553 จากโครงการศกึษาความหลากหลายของผีเสือ้หนอนม้วนใบ
ในอทุยานแหง่ชาติเขาใหญ่ โดยพบการแพร่กระจายเฉพาะในป่าเต็งรังของ

อทุยานแหง่ชาติเขาใหญ่ ได้ตวัอยา่งผีเสือ้สกลุนีท้ัง้สิน้ 149 ตวัอยา่ง เป็น

เพศผู้ 90 ตวัอยา่ง และเพศเมีย 59 ตวัอยา่ง ตวัอยา่งต้นแบบ (Holotype)
เก็บรักษาไว้ท่ีห้องพิพิธภณัฑ์แมลงสธุรรม อารีกลุ ภาควิชากีฏวทิยา คณะ

เกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม

ผีเสือ้สกลุใหมนี่ ้ เป็นผีเสือ้กลางคืนขนาดเลก็ จดัอยูใ่นวงศ์ผีเสือ้

หนอนม้วนใบ (Family Tortricidae) วงศ์ยอ่ย Olethreutinae เผา่

Enarmoniini ปีกแผก่ว้างเพียง 1.3 – 1.5 เซนติเมตร ปีกคูห่น้ามพืีน้ปีกสี
เหลอืงปนนํา้ตาลออ่น และมีแถบสเีหลอืงทองสะท้อนแสงพาดตามขวางปีก

ทัง้สองข้าง 6 แถบ ขอบปีกด้านบนมีขีดเลก็ ๆ สนํีา้ตาลออ่นจํานวนมาก

เรียงกนัเป็นระเบียบ ปีกคูห่ลงัมสีขีาว บริเวณมมุปลายปีกเป็นสเีหลอืงออ่น

เพศผู้และเพศเมีย มีลกัษณะคล้ายคลงึกนัมาก แตกตา่งกนัอยา่งชดัเจนท่ี

ลกัษณะของอวยัวะสบืพนัธุ์ ในงานวิจยันีย้งัรายงานผีเสือ้ชนิดใหมข่องโลก

ในสกลุ Kasetsartra 1 ชนิด คอื Kasetsartra fasciaura โดยเฉพาะช่ือ

ชนิด fasciaura นัน้มาจากรากศพัท์ภาษาลาติน 2 คาํคือ fascia แปลวา่

“แถบ” และ aura แปลวา่ “สทีอง” ซึง่เป็นลกัษณะเดน่ของแถบสทีอง

สะท้อนแสงท่ีปรากฏในปีกคูห่น้าข้างละ 3 แถบนัน่เอง

แหลง่ข้อมลู : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=51112
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แหลง่ข้อมลู : https://www.pinterest.com/cpcsss999013/infographic-gallery-ku-did-you-know
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แหลง่ข้อมลู : https://hilight.kapook.com/view/183256#cxrecs_s

หมายกําหนดการพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
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