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ไฟลัมอารโธรโพดา (Arthropoda) 
อ. ดร. บุญเสฐียร บุญสูง 

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
สมาชิกในไฟลัมอารโธรโพดามีจํานวนชนิดมากท่ีสุดในอาณาจักรสัตว (Speight et al., 1999)

ประมาณวาอารโธรพอดท่ีมีการตั้งช่ือมากกวา 900,000 ชนิด ช่ือไฟลัม Arthropoda มาจาก arthorn 
แปลวา ขอตอ และ podos แปลวา เทา ซ่ึงเปนลักษณะเดนของสัตวในไฟลัมนี้ คือ ลําตัวเปนปลองและมี
รยางคเปนขอๆ ตอกัน (jointed appendage) ยื่นออกมาจากแตละปลองของลําตัว  

ความหลากชนิดของอารโธรพอดเกิดจากการปรับตัวเพื่อการมีชีวิตอยูรอดไดในเกือบทุก
สภาวะของแหลงท่ีอยูอาศัย และความสามารถในการปรับตัวข้ึนมาอยูบนบก โดยแมลงจัดเปนอารโธร-
พอดท่ีมีวิวัฒนาการดีท่ีสุด การปรับตัวท่ีสําคัญ คือ  

1. มีโครงสรางของรางกายท่ีแข็งแรง  
2. มีรยางคท่ีเคล่ือนไหวไดดมีากและทําหนาท่ีไดหลายอยาง  
3. มีระบบประสาทท่ีเจริญดี มีอวัยวะรับความรูสึกหลายชนิด  
4. กินอาหารไดแทบทุกประเภท  
5. และมีระบบสืบพันธุท่ีเจริญดี ตัวเมียวางไขไดคราวละมากๆ  
6. มีระยะตัวออนท่ีสามารถทนทานตอการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมทําใหมีอัตราการรอดสูง  
7. ฮอรโมนและฟโรโมน (pheromone) ทําใหมีการติดตอส่ือสารระหวางชนิดเดยีวกันไดด ี 
อารโธรพอดเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีสามารถดํารงชีวิตอยูบนบกไดอยางสมบูรณ ถึงแมวา 

บางกลุมยังคงอยูในน้ํา การท่ีอาศัยอยูบนบกไดเนื่องจาก  
1. มีผิวตัวท่ีแข็งปองกันการระเหยของน้ําไดด ี 
2. มีระบบหายใจท่ีสามารถนําเอาออกซิเจนจากอากาศเขาไปยังเนื้อเยื่อไดโดยตรง  
3. มีรยางคท่ีเคล่ือนไหวไดดี มีน้ําหนกัเบา  
4. บางชนิดมีปกบินได ทําใหการหาอาหารสะดวกยิ่งข้ึน  
 

ลักษณะท่ัวไปของอารโธรพอด  
สัตวในไฟลัม Arthropoda  มีลําตัวท่ีแบงออกเปนสวนๆ อยางชัดเจน (tagmatization) (ภาพท่ี 1) 

แตละสวนจะประกอบไปดวยปลองหลายปลองมารวมกัน และจํานวนปลองในแตละสวนของรางกาย
จะมีจํานวนปลองท่ีแนนอนในสัตวแตละชนิด  ตัวอยางเชน แมลงแบงรางกายออกเปน 3 สวน คือ หัว 4 
ปลอง อก 3 ปลอง ทอง 11 ปลอง เปนตน  ปลองแตละปลองจะมีรยางคปลองละ 1 คู แตกลุมท่ีมี
วิวัฒนาการสูงจะมีจํานวนปลองนอยและรยางคมักจะมีไมครบทุกปลอง รยางคมีหลายแบบ สามารถทํา
หนาท่ีไดครบถวนในการดํารงชีวิต  
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ภาพท่ี 1 การแบงลําตัวออกเปนสวนๆ ของอารโธรพอด (ท่ีมา Hickman et al., 2001) 
 

ส่ิงหอหุมรางกาย (Integument) 
อารโธรพอดมีคิวติเคิล (cuticle) เปนโครงรางภายนอกท่ีมีไคตินเปนสวนประกอบจึงแข็ง  

มีอิพิเดอรมิส (epidermis) สรางคิวติเคิล คิวติเคิลมีสารประกอบทางเคมีท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. chitin เปนpolysaccharide คลายกับเซลลูโลส แตมีไนโตรเจนอยูในโครงสรางดวย  
2. โปรตีน ประกอบดวย arthropodin และ resilin ซ่ึงสามารถเปล่ียนรูปของโมเลกุลทําใหเกิด 

เปนโปรตีนแข็ง (sclerotization)  
3. lipid และ wax เปนสวนประกอบท่ีอยูเฉพาะบริเวณผิวบนสุดของคิวติเคิล ชวยปองกันการ 

ระเหยของน้ํา 
4. calcium carbonate พบสะสมอยูท่ัวไปในคิวติเคิล สวนใหญอยูในรูปของ calcite ถามีมากก็

จะทําใหผิวตัวแข็ง เชน กระดองปู ถามีนอยตัวก็จะนิ่มลง เชน ผิวตัวของต๊ักแตน เปนตน  
cuticle จะเรียงตัวเปนช้ันๆ (ภาพท่ี 2) ประกอบดวย  
1. epicuticle เปนช้ันนอกสุด มีแตลิปดและข้ีผ้ึง ไมมีไคติน  
2. procuticle เปนช้ันท่ีหนา มีไคติน โปรตีน แคลเซียม และเม็ดสี มักจะแบงออกเปน 2 ช้ันยอย 

เรียงจากดานนอกเขามาคือ exocuticle และ endocuticle ท้ังสองช้ันนี้จะมีความหนาบางตางกันไปใน
สัตวแตละชนดิ  
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ภาพท่ี 2 โครงรางภายนอกของอารโธรพอด (ท่ีมา Hickman et al., 2001) 

 
การลอกคราบ (Molting or Ecdysis ) 

การลอกคราบของอารโธรพอดเปนการชวยเพิ่มขนาดรางกายในขณะที่เปลือกท่ีสรางใหมยังไม 
แข็งตัว เม่ือเปลือกแข็งตัวกจ็ะหยุดเพิ่มขนาด การลอกคราบมีข้ันตอนดังนี้ (ภาพท่ี 3) 

1. epidermis เติบโตเพิ่มขนาดรวดเร็ว มีการสราง epicuticle ใต cuticle เดิม 
2.  มี protease และ chitinase ยอย cuticle เดิม 
3. cuticle เกาแยกจาก cuticle ใหม มีการสรางช้ัน procuticle ใหม และดนั cuticle เดิมหลุดออกไป 

มีฮอรโมนหลายชนิดเกี่ยวของเชน ecdysone กระตุนใหเกิดการลอกคราบ และมีฮอรโมนยับยั้งการลอก
คราบ (molt inhibiting hormone) คอยควบคุม ecdysone อีกทีหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ข้ันตอนการลอกคราบ (ท่ีมา Hickman et al., 2001) 
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ปลองและรยางค (Segment and Appendages) 
แตละปลองจะมี cuticle เปนเปลือกหุมปลอง ปลองแตละปลองเรียกวา sclerite แบงเปน  4 แผน 

คือ turgum  1 แผน sternum 1 แผน และ pleuron 2 แผน (ภาพท่ี 4) เปลือกปลองแตละปลองจะมีเยื่อ
เช่ือม (articular membrane) พับทบภายในทําใหงอและเหยียดตัวได รยางคมีหลายขอ แตละขอเรียกวา 
โปโดเมีย (podomere) ระหวาง podomere มีรอยบุม ระหวางขอเกิดจุดสัมผัสท่ีมี cuticle หนาแข็งเรียกวา 
condyle ซ่ึงเปนศูนยในการยกลําตัวข้ึน-ลง และชวยเสริมขอตอใหแข็งแรงเพ่ือใชแบกน้ําหนักตัว 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 ปลองและรยางคของอารโธรพอด (ท่ีมา http://www.cals.ncsu.edu) 

 
ระบบกลามเนื้อ (Muscular system) 

กลามเนื้อสวนใหญเปนกลามเนื้อลายเปนมัดส้ัน ๆ ยึดระหวางปลองของลําตัวและระหวาง 
โปโดเมียของรยางค กลามเนื้อของอารโธรพอดจะมี 2 ชุดทํางานตรงขามกัน ไดแก flexor muscle มี
ขนาดใหญมักอยูทางดานทอง ทําใหตัวงอได และ extensor muscle มีขนาดเล็กกวาและอยูตรงขาม
กลามเนื้องอตวั อารโธรพอดเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีเคล่ือนไหวไดดีท่ีสุดเม่ือเทียบกับสัตวไมมี
กระดูกสันหลังอ่ืนๆ  
 
ชองตัวและระบบหมุนเวียน (Coelom and Circulation) 

ชองตัวของอารโธรพอดมีขนาดเล็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงท่ีเปนตัวเต็มวัย ชองตัวจะเหลืออยู
รอบๆ อวัยวะสืบพันธุ (gonocoel) เทานั้น ชองวางในลําตัวเกือบท้ังหมดจะเปน hemocoel แทรกกระจาย
อยูท่ัวไปในชองวางของลําตัว ระบบหมุนเวยีนเปนระบบเปด ประกอบไปดวยหวัใจ เลือด และแองเลือด 
(hemocoel) (ภาพท่ี 5) เลือดของอารโธรพอดสวนใหญมี haemocyanin เปนตัวจับออกซิเจน บางชนดิมี 
haemoglobin บางชนิดมีเกล็ดเลือด (blood platelet) เหมือนสัตวช้ันสูง  
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ภาพท่ี 5 ชองตัวและระบบหมุนเวยีนของอารโธรพอด (ท่ีมา http://www.cals.ncsu.edu) 

 
การแลกเปล่ียนแกส  (Gas exchange) 

อารโธรพอดท่ีอยูในน้ําจะใชเหงือก (gill) ในการแลกเปล่ียนแกส ดังนั้นเหงือกจึงตองชุมช้ืน 
เสมอเพราะจะนําออกซิเจนที่ละลายในน้ําเขาไปในแผนเหงือก สวนอารโธรพอดที่อยูบนบกจะมีแผง
ปอด (book lung) หรือ ระบบทอลม (tracheal system) (ภาพท่ี 6) ออกซิเจนจากอากาศจะเขาไปตามทอ
เขาสูเนื้อเยื่อโดยตรง การแลกเปล่ียนแกสของพวกท่ีอยูบนบกจะมีประสิทธิภาพมากกวาพวกท่ีอยูในน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 การแลกเปล่ียนแกสดวยเหงือก (A) และระบบทอลม (B) (ท่ีมา B. Hickman et al., 2001) 
 
ระบบยอยอาหาร (Digestive system) 

ทอทางเดินอาหารของอารโธรพอดแบงออกเปน 3 ตอน คือ  
1. Fore gut หรือ Stomodeum ผนังดานในทอบุดวย cuticle ประกอบดวย ปาก หลอดอาหาร 

และ กระเพาะอาหาร 
2. Mid gut หรือ Mesenteron ไมมี cuticle บุภายในทอ มีทอจาก ตอมน้าํยอยมาเปด มีหนาท่ียอย

และดูดซึมอาหาร 

heart
dorsal vessel

heart
dorsal vessel

 

เหงือก 
A                                                               B 
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3. Hind gut หรือ Proctodeum ผนังดานในของทอบุดวย cuticle เปนทางผานกากอาหาร มีการ
ดูดน้ําและเกลอืแรจากกากอาหารกลับไปใช 
 
ระบบขับถาย (Excretory system ) (ภาพท่ี 7) 

อวัยวะขับถายเปล่ียนแปลงมาจาก coelomoduct โดยเปล่ียนแปลงไปเปนตอมตามโคนของ 
รยางคตางๆ เชน coxal gland, antennal gland, maxillary gland เปนตน ของเสียจากตอมจะเปน 
ammonia หรือ uric acid  ในแมลง ทอขับถายจะเปล่ียนแปลงมาจากทอทางเดินอาหารเรียกวา 
Malpighian tubule เปนเสนฝอยอยูรอบทอทางเดินอาหารสวนทาย  ผนังของทอดูดซับ nitrogenous 
waste จากเลือดเขามาในทอและเปล่ียนรูปเปน guanine crystal ซ่ึงจะเขาสูทางเดินอาหาร และปนออกมา
กับกากอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          antennal gland                                        Malpighian tubule 

 
ภาพท่ี 7 อวัยวะขับถายของอารโธรพอด (ท่ีมา Hickman et al., 2001) 

 
ระบบประสาท (Nervous system) 

ระบบประสาทเจริญดี และมีการรวมศูนยอยูท่ีหวั (cephalization) หัวมีอวัยวะรับความรูสึกท่ี 
สําคัญ เชน ตา หนวด รยางครอบปาก  ปมประสาทสวนหัวขนาดใหญเปนสมอง มีปมประสาทตามขอ
ปลอง (segmental ganglia) ของลําตัวอีกหลายปม  ปมประสาทจะเช่ือมตอกันดวยเสนประสาท (ventral 
nerve cord) 1 คู   อารโธรพอดช้ันสูง จะมีจาํนวนปมประสาทนอยลง เสนประสาท 2 เสนมักมาชิดกัน
รวมเปนเสนเดยีว (ภาพท่ี 8) 
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ภาพท่ี 8 ระบบประสาทของอารโธรพอด (ท่ีมา http://www.cals.ncsu.edu) 

 
ระบบสืบพันธุ (Reproduction) 

- เพศแยกเกือบท้ังหมด ยกเวนพวกท่ียึดเกาะอยูกับท่ี เชน เพรียงคอหาน (Lepas sp.) มีเพศรวม   
- มี sexual dimorphism) อวัยวะท่ีแสดงความแตกตางระหวางเพศมักพบท่ีหนวด รยางคอก  

รยางคทอง  
- รังไข และอัณฑะจะมีเปนคู ตําแหนงจะแตกตางกันไป แตจะอยูใกลกับชองสืบพันธุเสมอ  
- ชองสืบพันธุอาจจะเปนชองเดี่ยวหรือเปนคูก็ได และมักจะอยูท่ีโคนของรยางคขาเดิน  
- มักจะมี copulation เพศผูจะดัดแปลงรยางคบางอันมาทําหนาท่ียดึเกาะตัวเมียและทําหนาท่ีสง 

สเปรมเขาไปผสมกับไข (ภาพท่ี 9) 
- พวกท่ีอยูบนบก การปฏิสนธิจะเปนแบบปฏิสนธิภายในตัว  
- พวกท่ีอยูในน้ํา การปฏิสนธิมีไดท้ังแบบปฏิสนธิภายในและภายนอกตัว  
- ไขมีไขแดงมาก มักมี metamorphosis จึงมีตัวออนหลายระยะ แตละระยะมีช่ือเรียกตางๆ กันไป  
- pathenogenesis มักจะพบในไรน้ําท่ีมีขนาดเล็ก เชน ไรแดง (Moina macrocopa)  
- เนื่องจากอารโธรพอดมีเปลือกแข็ง การเจริญเติบโตโดยการเพ่ิมขนาดไมอาจจะทําได 

ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีการลอกคราบเพ่ือถอดเอาเปลือก (cuticle) อันเดิมออก ขณะท่ีเปลือกท่ีสรางข้ึน
ใหมยังไมทันแข็งตัวนัน้ รางกายสามารถเพ่ิมขนาดข้ึนไดเต็มท่ีจนกระทั่งเปลือกใหมแข็งตัวรางกายก็
หยุดการเพ่ิมขนาด ตัวออนลอกคราบหลายคร้ังกวาตอนท่ีเปนตัวเต็มวยัแลว  
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 9 การจับคูผสมพันธุของอารโธรพอด 

brain

ventral nerve cord

brain

ventral nerve cord
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การจัดหมวดหมู 
Phylum Arthropoda 
  Subphylum Trilobitomorpha   

Class Trilobita  ไตรโลไบต (trilobite) 
  Subphylum Chelicerata 
   Class Merostomata  แมงดาทะเล (horseshoe crab) 
   Class Pycnogonida แมงมุมทะเล (sea spider) 
   Class Arachnida  แมงมุม (spider) แมงปอง (scorpion) ไร (mite)  

เห็บ (tick)   
  Subphylum Mandibulata 

Class Crustacea  ไรน้ํา (fairy shrimp)  ไรน้ํากาบหอย (clam shrimp)  
      คลาโดเซอแรน (cladoceran) ออสทราคอด  

(ostracod) โคพีพอด (copepod) เพรียง (barnacle) 
กุง (shrimp) ปู (crab) ไอโซพอด (isopod)  
แอมฟพอด (amphipod) 

Class Diplopoda  กิ้งกือ (millipede) 
   Class Chilopoda  ตะขาบ (centipede) 
   Class Insecta   แมลง (insect) 
 
Subphylum Trilobitomorpha  (ภาพท่ี 10) 

- สูญพันธุไปประมาณ 200 ลานปแลว  
- ปจจุบันพบซากของมันติดอยูกับกอนหิน โครงรางของซากดึกดําบรรพนี้คอนขางจะสมบูรณ  

เห็นรูปรางชัดเจน ทําใหสามารถคาดหมายรูปรางท่ีแทจริงของมันได  
- ไตรโลไบท (trilobite) มีลําตัวรูปไข ขนาดต้ังแต 2-67 ซม. มีผิวตัวแข็ง ปกคลุมดวยคิวติเคิล มี

แคลเซียมคารบอเนตสะสมในบางบริเวณ ลําตัวเปนปลองประมาณ 20 ปลอง ดานหลังมีรองตามยาว
พาดอยูบนหลังสองรองทําใหแบงลําตัวเปน 3 สวน อันเปนท่ีมาของช่ือ Subphylum สวนหวัมีหนวด 1 คู 
มีตารวม 1 คู  

- สวนลําตัวมีรยางคขาเดินปลองละ 1 คู  
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ภาพท่ี 10 สัณฐานวิทยาและฟอสซิลของไตรไลไบท (ท่ีมา http://www.trilobites.info) 
 
Subphylum Chelicerata  (ภาพท่ี 11) 

- อยูบนบกไดอยางดี บางกลุมยังคงอยูในทะเล  
- ลําตัวแบงออกเปนสองสวน ลําตัวสวนหนาเรียกวา prosoma ปลองเช่ือมรวมกันทางดานหลัง 

เปนแผนเดียวกัน ทําใหนับจาํนวนปลองไดยาก มีรยางค 6 คู  
- chelicera คูท่ีอยูหนาสุดเปนขอส้ันๆ 3-4 ขอ ปลายเปนกานหนีบ  
- pedipalp ปลายมักจะเปนกามหนีบเชนเดยีวกัน  
- ขาเดิน 4 คู  
- prosoma มีตา (ocelli) หลายคู แตไมมีหนวด  
- opisthosoma ลําตัวสวนทาย มี 12 ปลองและมักจะเช่ือมติดกันเชนเดยีวกับสวนหนา ไมมี 

รยางคในการเคล่ือนท่ีเลย สวนใหญเปล่ียนแปลงไปเปนเหงือกและอวัยวะในการแลกเปล่ียนแกสอ่ืน ๆ 
เชน book lung, spiracle บางชนิดมีหาง (telson) 1 อันท่ีปลองสุดทายของสวนทาย  

- วิธีกินอาหารท่ีตางไปจากกลุมอ่ืนๆ คือ จะปลอยน้ํายอยออกมายอยอาหารนอกตวั และดูด
อาหารที่ยอยแลวเขาไปในทอทางเดินอาหาร  

- มี coxal gland หรือ Malpighian tubule ในการขับถาย  
- มี book lung หรือ book gill ในการแลกเปล่ียนแกส  
- เพศแยก ปฏิสนธิภายใน มักมี copulation มีการเกี้ยวพาราสีกอนจะมีการผสมพันธุ  

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11 สวนหนาของ chelicerate (ท่ีมา Hickman et al., 2001) 
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Class Merostomata  
- แมงดาทะเล (King crab, horseshoes crab) , living fossil 
- Carapace กวางรูปคร่ึงวงกลมคลายเกือกมา คลุมสวน prosoma เอาไวท้ังหมด 
- ตาประกอบดานขาง 1 คู จับความเคล่ือนไหวส่ิงตางๆ ได 
- Pedipalpi ตัวผูในขอสุดทายโปงเปนกระเปาะ ปลายสุดงอเปนตะขอ ใชเกี่ยวเกาะหลังตัวเมีย 
- บริเวณ coxa ของ pedipalpi กับ coxa ของขาเดิน 3 คู แรกมีแผงขน เรียกวา gnathobase 
- Opisthosoma เช่ือมกับสวนหนาโดยมีโครงสรางคลายบานพับ สามารถขยับได มีหนาม 

ดานขางรับความรูสึก 
- รยางคสวนทองท่ีสําคัญคือ genital operculum ใหญ 1 แผน + book gill 5 คู  
-Telson เปล่ียนแปลงมาจาก tergum ทําหนาท่ียันพื้นใหตัวพลิกในกรณีท่ีหงายทอง 
- แมงดาทะเลพบในทะเลและนํ้ากรอยเทานั้น สูญพันธุไปเกือบหมด เหลือเพียง 3 สกุล 4 ชนิด 

เทานั้นคือ Limulus polyphemus, Tachyplius gigas (แมงดาจาน), Tachyplius tridentatus และ 
Carsinoscorpius rotundicauta (แมงดาถวย, แมงดาไฟ, เหรา)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12 สวนหนาของ chelicerate (ท่ีมา Hickman et al., 2001) 
 
Class Arachnida  

- เปน arthropod กลุมแรกท่ีข้ึนมาอยูบนบก 
- รางกายแบงเปน 2 สวนคือ prosoma มีรยางค   6 คู และ opisthosoma ไมมีรยางคท่ีใชเคล่ือนท่ี 

Chelicerae และ pedipalpi เปนรยางคท่ีชวยในการลาเหยือ่และสืบพันธุ 
- ปากดูด ไมมี mandible ปลอยน้ํายอยออกมายอยเหยื่อนอกตัว อาหารที่ยอยแลวเปนของเหลว 

จะถูกดดูเขาสูรางกายผาน pumping stomach 
- ตาเดีย่วหลายคู ไมมีหนวด แตตามผิวตัวจะมีขนแข็ง (tactile hair) ทําหนาท่ีรับสัมผัส พบมาก 

ท่ีรยางค 
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แมงมุม (spider) (ภาพท่ี 13) 
- แมงมุมเปน predator จึงมีความสําคัญทางการเกษตร ชวยกําจัดแมลงศัตรูพืช  
- แมงมุมบางชนิดอาจจะมีพษิรายแรงตอคนในเวลาถูกกดั  
- แมงมุมอาศัยอยูตามตนไม ทุงหญา และมีท้ังชนิดท่ีขุดรูอยูในดิน สวนใหญจะสรางใย (web) 

เพื่อใชดกัจับเหยื่อ แตก็มีหลายชนิดท่ีไมสรางใย  
- แมงมุมมีประมาณ 36,000 ชนิด โดยท่ัวไปมีขนาดเล็ก เฉพาะสวนลําตัวยาวประมาณ 1-2 ซม.  
- แมงมุมแพรกระจายท่ัวไปในเขตอบอุนและเขตรอน  
- วิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับแมงมุมโดยเฉพาะเรียกวา วิชา Araneaology  
- โปรโซมาและโอพิสโทโซมาจะมีกานส้ัน ๆ (pedicel) ยึดระหวางกัน โปรโซมาจะเล็ก สวน 

โอพิสโทโซมาจะใหญ  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13 โครงสรางภายในของแมงมุม (ท่ีมา Hickman et al., 2001) 
 

แมงปอง (scorpion)  
- แมงปองพบในเขตอบอุนและเขตรอนเปนสวนใหญ ชอบอาศัยในท่ีมืดๆ ใตกองไม กอนหนิ 

ตามพื้นดิน พืน้ทราย ออกหากินเวลากลางคืน  
- อาหารสวนใหญเปนแมงมุมและแมลงตางๆ  
- แมงปองมีประมาณ 800 ชนิด บางชนิดมีพิษรายแรงตอมนุษย  
เห็บและไร (tick and mite)  
- เห็บและไรมรูีปรางแตกตางไปจาก arachnid อ่ืน  
- ลําตัวแบงออกเปนสองสวน สวนหวั เรียก capitulum หรือ gnathosoma หัวเล็กมาก มีรยางค 

เพียง 2 คู คือ chelicera และ pedipalp  
- chelicera ของปรสิตเปนแทงแหลม มีพษิตามขอบเพื่อใชขูดผิวของเหยื่อและเจาะดูดกิน

ของเหลวจากตัวเหยื่อ  
- chelicera และ pedipalp ของพวกท่ีลาเหยือ่จะเปนกามหนีบ  
- idiosoma สวนสวนทองขนาดใหญไมเปนปลอง มีขาเดิน 4 คู  
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- เห็บ (tick) เปนปรสิตภายนอกของสัตวเล้ียงลูกดวยนมหลายชนิด น้ําลายมีสารปองกันเลือด
ไมใหแข็งตัวชวยใหการดูดเลือดเปนไปอยางตอเนื่อง และมี caecum ชวยเก็บอาหาร เห็บท่ีเรารูจักกนั
ท่ัวไปคือ เห็บสุนัขสกุล Rheipicephalus  

- ไร (mite) มีท้ังท่ีดํารงชีวิตเปนอิสระอยูในดิน ในน้ําท้ังน้ําจืดและน้ําทะเล พวกท่ีเปนปรสิตมี
ท้ังแบบภายนอกและภายในของสัตวและพืช  

 
Class Pycnogonida (ภาพท่ี 14) 

- มีขนาดเล็ก ประกอบดวยสวนหวั (cephalon) เปนแทงส้ัน มีตา 4 คู ดานหนาเปนงวงยื่น
ออกไป  และสวนลําตัว (trunk) มี 4 ปลอง ปลองแรกเช่ือมติดหวั 

- Chelicerae ขนาดเล็กหรือไมมี, pedipalpi เปนขอตอส้ันๆ  
- Ovigerous legs พบเฉพาะตัวผู ใชอุมตัวออน 
- ขาเดิน 4 คูยาวมาก ปลายสุดงอเปนตะขอใชยึดเกี่ยว   
- กินสัตวอ่ืน (carnivorous) เปนอาหาร หรือเปนปรสิตภายนอกของหอยหลายชนดิ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 14 สัณฐานวิทยาของแมงมุมทะเล (ท่ีมา Hickman et al., 2001) 

 
Subphylum Mandibulata  

- มีสวนปากเจริญดี มีรยางครอบปากหลายคู เชน mandible 1 คู, maxillae 2 คู 
- รางกายมี 2 หรือ 3 สวนแลวแตชนดิของสัตว 
- มีหนวด (antenna) เปนอวยัวะรับความรูสึก 
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Class Crustacea  
- ครัสเทเชียน (crustaceans) สวนใหญอาศัยอยูในทะเล ท่ีอาศัยอยูในน้ําจืดมีนอยชนิดกวาใน

ทะเลมาก และบางชนิดสามารถปรับตัวข้ึนมาอยูบนบกในท่ีช้ืนๆ ไดด ี 
- ขนาดรูปรางของครัสเทเชียนแตกตางกันมาก มีต้ังแตพวกไรน้ําขนาดเล็กไมกี่มิลลิเมตรไป

จนถึงปูแมงมุมบางชนิดมีความยาวรวมท้ังขาถึง 3 เมตร ครัสเทเชียนมีลักษณะเดนๆ ดังนี้ คือ  
- มีหนวด 2 คู (ยกเวนพวกท่ีอยูบนบกจะมี 1 คู)  
- รยางคสวนใหญจะเปนแบบไบรามัส (biramous)  
- รางกายแบงเปนสองสวนคือ cephalothorax เปนสวนหวักับสวนอกเช่ือมรวมกัน หัวจะมี 5  

ปลอง อกมี 8 ปลอง  
- abdomen จํานวนปลองตางกันในแตละชนิด แตละปลองจะมีรยางค 1 คู มีรูปรางและหนาท่ี

แตกตางกันไป  
- สวนปากจะมีรยางค 3 คูชวยในการจับอาหาร เค้ียวอาหาร คือ mandible 1 คู และ maxilla 2 คู  
- ใชเหงือกในการแลกเปล่ียนแกส  
- ครัสเทเชียนมีรยางคหลายประเภททําหนาท่ีแตกตางกนัไป แตมีรูปแบบพ้ืนฐานของรยางค 

เพียงสองประเภท คือ  
- biramous ประกอบดวย protopodite, exopodite และ endopodite (ภาพท่ี 15) ไดแก รยางควาย

น้ํา รยางครอบ ปาก  
- uniramous เปนแบบขอตอเรียงตอกัน ตรงปลายขอฐานไมแยกเปนสองแขนง exopodite เส่ือม

ไป ไดแก ขาเดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15 รยางคแบบ biramous (ท่ีมา Hickman et al., 2001) 
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รยางคจําแนกตามตําแหนงของรยางคแบงออกเปน (ภาพท่ี 16) 
1. รยางคสวนหัว  ประกอบดวย  
- หนวด หนวดคูแรกอยูหนาสุดคือ antennule  คูท่ีสองอยูถัดไปคือ antenna  
- รยางครอบปาก (mouth parts) ประกอบดวยรยางค 3 คู คือ  
- mandible 1 คู เปนแทงแข็ง ทําหนาท่ีบดอาหาร  
- maxilla 2 คู เปนแผนแบนบาง ชวยในการจับอาหารเขาปาก  
2. รยางคอก ประกอบดวย  
- maxilliped 1-3 คู ทําหนาท่ีชวยจับอาหารเขาปาก  
- walking leg  
3. รยางคทอง มี swimmerette ชวยในการวายน้ํา แลกเปล่ียนแกส รยางคทองสวนใหญเปน
แบบไบรามัส  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16 รยางคของกุง (ท่ีมา Hickman et al., 2001) 
 
โภชนาการของครัสเทเชียน 

- filter feeding โดยใชรยางคของรางกายกรองอาหารท่ีปนอยูในน้ําเขาปาก  
- พวกท่ีมีขนาดใหญจะกนิอาหารโดยการลาเหยื่อ (predator) สัตวกลุมนี้มีรยางคอกเปนกาม 

หนีบเพื่อใชจบัเหยื่อ  
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- บางกลุมเปน scavenger  
- บางกลุมเปนปรสิต มักจะดดัแปลงอวยัวะบางอยางมาทําหนาท่ีชวยเกาะกับโฮสต เชน  hook, 

sucker ปากเปล่ียนจากปากกดัเปนปากดูด  
- fore gut ประกอบดวยหลอดอาหาร (esophagus) และกระเพาะอาหาร  
- midgut มี digestive gland มาเปดเขา ตอมน้ํายอยบางสวนอาหารดวย จึงเรียกวา  

hepatopancreas  
- hind gut ไดแก สวนทายของลําไสและทวารหนกั  
 

ระบบหมุนเวยีนและการแลกเปล่ียนแกส  
- ระบบหมุนเวียนโลหติของครัสเทเชียนเปนระบบเปด ประกอบไปดวยอวยัวะและ
สวนประกอบที่สําคัญ ไดแก  
1. heart มี pericardium บนหวัใจมี ostia ใหเลือดไหลเขาสูหัวใจหลายคู  
2. artery เปนเสนเลือดนําเลือดออกจากหัวใจไปเล้ียงรางกาย เลือดจะกลับเขาหัวใจทาง ostia จึง 

ไมมี veins นําเลือดกลับเขาหวัใจ  
3. hemocoel เปนแองเลือดเล็กแทรกอยูท่ัวไปตามเนื้อเยือ่ตางๆ  
4. sinus รวบรวมเลือดท่ีใชแลวจากรางกายเพ่ือสงไปท่ีเหงือก และรวบรวมเลือดจากเหงือกเขาสู 

หัวใจทาง ostia   
5. blood มี amoeboid cell ใน plasma มี respiratory pigment เปน haemocyanin เปนสวนใหญ 

แตก็มี haemoglobin  
 

ระบบประสาทและอวยัวะความรูสึก  
- ระบบประสาทของครัสเทเชียนประกอบไปดวยปมประสาทท่ีสําคัญ คือ  
1. supraesophageal ganglion (brain) มีเสนประสาทไปยังหนวด 2 คู และตา 1 คู  
2. circumesophageal commissure ไปเช่ือมกับปมประสาทใตหลอดอาหาร  
3. subesophageal ganglion  
4. ventral nerve cord  
5. segmental ganglion  
6. lateral nerve ปลองละ3 คู  
7. thoracic ganglionic mass  
8. ventral mass  
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ระบบสืบพันธุ  
- เพศแยก มีsexual dimorphism  
- บางชนิดท่ีเกาะอยูกับท่ี เชน เพียงหิน (acron barnacle)  เพรียงคอหาน (goose neck barnacle)  

มีเพศรวม  
- นอกจากนี้ไรน้ําบางชนิด เชน ไรแดง (water fea: Moina macrocopa) จะมีเพศผูนอยมาก และ

มักจะพบในบางฤดูบางสภาวะเทานั้น ประชากรเกือบท้ังหมดจึงเปนเพศเมีย และจะสืบพันธุแบบ 
parthenogenesis  

- ตัวออนระยะหลักมี 3 ระยะ คือ  
1. nauplius เปนระยะท่ีฟกออกจากไข ลําตัวไมเปนปลอง มี 1 ocellus รยางค 3 คู คือ 

antennule,, antenna และ mandible (ภาพท่ี 17) 
2. zoea ลําตัวแบงเปนสวนๆ มีคาราเพสคลุมหัวและอก มีรยางคอก รยางคทองแลว แตยังทํา

หนาท่ีไมสมบูรณ   
3. postlarva เปนระยะท่ีมีรูปรางคลายตัวเต็มวัย มีรยางคครบและทําหนาท่ีอยางสมบูรณแลว แต

ขนาดเล็ก  
 

 
 

ภาพท่ี 17 ตัวออนระยะ nauplius ของไรน้ํานางฟาไทย (Branchinella thailandensis) 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการสอนวิชา 01423113  สัตววิทยาทั่วไป (บรรยาย) 

  

Phylum Arthropoda  อ. ดร. บุญเสฐียร  บุญสูง 

17

Class Diplopoda (ภาพท่ี 18) 
- กิ้งกือ (milipedes) กิ้งกือพบท่ัวไปในเขตอบอุนและเขตรอน อาศัยอยูตามพื้นดิน ตามใตกอง

ใบไม ตนไมผุ ๆ บางชนิดขุดรูอยูในดินต้ืน ๆ มีประมาณ 8,000 ชนิด มีขนาดท่ัว ๆ ไปประมาณ 3-10 
ซม.  

- กิ้งกือสวนใหญมีลักษณะตัวยาวทรงกระบอก ประกอบดวยสวนหัว อก และทอง  สวนอกและ
ทองมักรวมเรียกวา ลําตัว (trunk)  

- หัว มีหนวด 1 คู ดานขางของหัวมีแมนดิเบิลท่ีขยายเปนแผนปดอยูสองขางของหัว มีสวนท่ีทํา
หนาท่ีขุดดนิ  

- trunk ประกอบดวยอก 4 ปลองและ สวนทอง  
- อกปลองแรกมีเปลือกเปนปลอกอยูตอนทายของหัว ไมมีรยางค เรียกวา collum  
- 3 ปลองท่ีเหลือมีรยางคปลองละ 1 คู  
- สวนทอง เกดิจากการเช่ือมรวมของเทอกัมของปลอง 2 ปลอง (double segment) เปนท่ีมาของ 

ช่ือ Diplopoda ดังนั้นปลองแตละปลองจึงมีรยางคปลองละ 2 คู บริเวณรอยตอของปลองจะเปนวงแหวน
สีน้ําตาล  

- สวนทองของกิ้งกือบางชนดิอาจมีจํานวนปลองมากถึง 100 ปลอง  
- ปลองทายๆ บางปลองอาจไมมีรยางค สวนปลายสุดของ ลําตัวเปนไพจีเดียม  
- Schizophyllum subalosum เปนกิ้งกือสีน้ําตาลแดง ขนาดเล็ก ยาวประมาณ 4-5 ซม. พบท่ัวไป 

ตามกองไมผุ  
- Julus terrestris เปนกิ้งกือขนาดใหญ สีน้ําตาลแก ตัวยาวประมาณ 15 ซม.  
- กระสุนพระอินทร (pill millipede) กิ้งกือชนิดตัวส้ัน ลําตัวแบนกวาง เวลามวนตัวจะเปนกอน 

กลม  
- ตะเข็บ (flat back millipede) ตัวแบนคลายตะขาบขนาดเล็ก ตัวยาวประมาณ 2 ซม. ปลองทอง

มีขาเดินปลองละ 2 คูเชนเดยีวกับกิ้งกือ  
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ภาพท่ี 18 สวนหัว ลําตัวและชนิดของกิ้งกอื (ท่ีมา Sierwald and Bond, 2007) 

 
Class Chilopoda (ภาพท่ี 19) 

- ตะขาบ (centipedes) ตะขาบอาศัยอยูตามพื้นดิน ใตกองไมผุ ใตกอนหนิ ขอนไมในท่ีมืด บาง
กลุมอยูตามพืน้ทราย ตามชายฝงในเขตท่ีน้ําทะเลทวมถึง โดยอยูตามใตกอนหนิ เปลือกหอย  

- ทองแบนนูนหลัง (dorsoventrally flattened)  
- ปลองแตละปลองมีขาเดินปลองละ 1 คู จํานวนปลองตางกันในแตละชนิด  
- ตะขาบมีประมาณ 3,000 ชนิด โดยท่ัวไปมีขนาดยาวประมาณ 6-8 นิ้ว  
- หัว มีหนวด 1 คู มีกลุมของ ocelli สองขางของหัว  
- ลําตัวมีปลองหลายปลอง ปลองอกปลองแรกท่ีติดกับหัวจะมี poison claw 1 คูยื่นไปขางหนา 
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แนบกับสวนหัว ใชกัดเหยือ่และปลอยน้าํพิษออกมาท่ีปลายเข้ียว น้ําพิษทําใหสัตวขนาดเล็ก เชน แมลง 
ไสเดือน แมงมุม ลูกคางคก ตายได หลังจากนั้นจึงจะใชแมกซิลลาและแมนดิเบิลฉีกอาหารเขาปาก  
- ลําตัวปลองถัดไปจะมีขาเดินปลองละ 1 คู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 19 สวนหัวและชนดิของตะขาบ (ท่ีมา Edgecombe and Giribet, 2007) 
 

Class Insecta  
- แมลงเปนสัตวท่ีประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิตบนบกไดดีท่ีสุดในบรรดาสัตวไมมี

กระดูกสันหลัง  
- แมลงอาศัยอยูไดแทบทุกแหง ทุกสภาวะแวดลอม ไมวาจะเปนภูเขา ทะเลทราย หรือข้ัวโลกท่ี

มีอากาศหนาวเย็น  
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- แมลงบางชนิดมีระยะตัวออนอยูในน้ําจืด บางชนิดตัวเต็มวัยลงไปหากินอยูในน้ําจืด แตแมลง
ยังไมสามารถลงไปดํารงชีวิตอยูในทะเลได มีเพียงบางชนิดอาจจะวายน้ํา วิ่งอยูตามผิวน้ําทะเลได แตยัง
ไมสามารถดํารงชีวิตในทะเลไดอยางสมบูรณเหมือนครัสเทเชียน  

- จากการท่ีแมลงมีความสามารถในการปรับตัวในการดํารงชีวิตไดดีมาก แมลงจึงมีมากท้ัง
ปริมาณและชนิด ประมาณวามีมากกวา 750,000 ชนิดท่ีต้ังช่ือแลว และยังมีอีกมากท่ียงัไมไดต้ังช่ือ  

- แมลงมีความเกี่ยวของกับมนุษยมากเนื่องจากเปนศัตรูทําลายพืช ผลิตผลทางการเกษตร เปน
พาหะนําโรค เปนปรสิตของคนและสัตวเล้ียง ทําใหเกิดความเสียหายในทางการเกษตร ทําลายสุขภาพ
ของมนุษยเปนอยางมาก และขณะเดียวกันก็ทําประโยชนใหแกมนุษยในหลาย ๆ ดาน จึงมีการศึกษา
เร่ืองแมลงอยางกวางขวาง  

- วิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับแมลงคือ กีฏวิทยา (Entomology)  
 

ลักษณะท่ัวไป  
- แมลงมีขนาดและรูปรางแตกตางกันมากในแตละชนิด  
- คิวติเคิลบางแตเหนียวแข็งแรงยืดหยุนไดดี น้ําหนักเบา ทําใหเคล่ือนท่ีไดสะดวก มีข้ีผ้ึง (wax)  

และลิปด (lipid)คลุมผิวนอกสุดทําใหปองกันการระเหยของน้ําไดด ี 
- procuticle มีเม็ดสีอยูหลายประเภท ทําใหแมลงมีสีหลายสี ตัวเต็มวัยรางกายของแมลงแบง

ออกเปน 3 สวนคือ head, thorax  และ abdomen แตในระยะตัวออน เชน ตัวหนอน ดกัแด รางกายจะไม
แบงเปนสัดสวนท่ีชัดเจน  

 
สวนหวั (head)  

- สวนหวัประกอบดวยปลอง 4 ปลอง (ตัวออนมี 5 ปลอง) หัวท้ัง 4 ปลองเช่ือมกันเปนช้ินเดยีว   
- eyes ตาของแมลงมีสองประเภทคือ compound มี 1 คูอยูสองขางของหัว และตาเดี่ยว (ocelli) 

อยูดานหนาของหัว ตาเดี่ยวจะทําหนาท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของความเขมของแสงไดดีแตรับ
ภาพไมได เปนตัวกระตุนใหกลามเนื้อเตรียมพรอมในการที่จะกระโดดหรือบิน ตาเดี่ยวมักจะพบในตัว
หนอน (larva) ของแมลงดวย ซ่ึงมักจะอยูดานขางของสวนหัวของตัวหนอนเรียกวา stemmata  

- ตารวมของแมลงมีโครงสรางเหมือนตาของครัสเทเชียน ประกอบไปดวยตายอย (ommatium) 
จํานวนมาก ในแมลงปออาจมีตายอยถึง 30,000 อัน ตารวมมองเหน็ภาพแบบเรียงตอภาพ (mosaic 
immage) ภาพไมชัด แตจับภาพท่ีเคล่ือนไหวไดด ีทําใหสามารถลาเหยื่อไดสะดวก  

- หนวด (antenna) แมลงมีหนวด 1 คูอยูดานลางของตารวม มีรูปรางแตกตางกันมากในแมลงแต
ละกลุม  

- ปาก (mouth) ปากของแมลงอยูทางดานลางของสวนหวั รยางคท่ีประกอบกันเปนปากของ
แมลงประกอบดวย (ภาพท่ี 20) 
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1. labrum เปนแผนแบนหอยลงมาจากสวนหัว ปดอยูดานหนาของปาก สามารถขยับเขยื้อนได  
2. mandible ในปลองท่ี 2 มี 1 คูอยูดานขางของปาก  
3. maxilla  คูท่ี 1 อยูถัดจาก mandible ชวยสงอาหารเขาปาก  
4. labium เปนแผนบาง เกิดจากการเช่ือมรวมของแมกซิลลาคูท่ี 2 ดานขางมีต่ิงเล็กๆ เรียกวา  

labial palp ชวยสงอาหารเขาปาก  
5. hypopharynx อยูระหวางริมฝปากบนกับริมฝปากลางเหมือนล้ิน  ไฮโปฟาริงซเปนแผนเดีย่ว 

มีรองตรงกลาง ไฮโปฟาริงซเปนอวยัวะชวยนําอาหารไหลเขาสูหลอดอาหาร  
- ระหวางริมฝปากลางกับไฮโปฟาริงซมีทอจากตอมน้ําลายมาเปดเขา สงน้ําลายมาชวยคลุกเคลา

อาหาร ตอมน้ําลายของตัวหนอนผีเส้ือไหมจะเปล่ียนแปลงไปเปนตอมสรางใยไหม (silk) เพื่อใชหุมตัว
เม่ือจะเขาดักแด  

- ปากของแมลงมีการดัดแปลงไปเพ่ือใหเหมาะกับวิธีการกินอาหาร ดังนั้นโครงสรางอวัยวะ 
ตาง ๆ  จึงมีรูปรางแตกตางกนัมาก ปากของแมลงมีหลายแบบ (ภาพท่ี 21) ตัวอยางเชน  

- chewing type มี mandible ใหญ เชน ปากของต๊ักแตน, แมลงปอ  
- sucking type แมกซิลลาเปล่ียนรูปไปเปนทอยาวกลวงใชดูดอาหารท่ีเปนของเหลว  

เชน ปากของผีเส้ือ  
- piercing and sucking type แมนดิเบิลและแมกซิลลารวมกันเปนเข็มแหลม (stylet) ใชแทงและ

ดูดอาหารท่ีเปนของเหลว เชน ปากของยุง  
- ปากของตัวหนอน (larva) กับปากของแมลงระยะท่ีเปนตัวเต็มวยัจะมีโครงสรางท่ีไม 

เหมือนกนั  นอกจากนีตั้วเต็มวัยของผีเส้ือกลางคืน (moth)  แมลงชีปะขาว (mayfly) ซ่ึงตัวเต็มวยัไมกิน
อาหาร รยางคปากจะเส่ือมไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 20 โครงสรางปากแบบกัดกนิของแมลง (ท่ีมา Hickman et al., 2001) 
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                                       sucking type  piercing type  lapping type 

 
ภาพท่ี 21 ปากของแมลงแบบตางๆ (ท่ีมา Hickman et al., 2001) 

 
สวนอก (thorax) (ภาพท่ี 22) 

- สวนอกของแมลงมี 3 ปลองเรียงจากดานหนามาคือ prothorax, mesothorax และ metathorax  
- sclerite ประกอบดวย notum หรือ turgum, sternum และ pleuron  
- wing 2 คูอยูท่ี mesothorax และ metathorax ปลองละ 1 คู เรียกวา mesothorax wing หรือ fore  

wing และ metathorax wing หรือ hind wing 
- แมลงบางชนดิมีปกคูเดยีวเชน แมลงวัน ปกคูหลังของแมลงวันเปนตุมเล็ก ๆ เรียกวา halteres 

ทําหนาท่ีชวยในการทรงตัวขณะบิน  
- แมลงบางชนดิมีปกในบางชวงของชีวิตเทานั้น เชน ปลวกตัวผูมีปกชวงฤดูสืบพันธุ สวน

ปลวกงาน (worker) ไมมีปก  หมัด (flea) เหา (lice) โลน (pubis louse) ไมมีปกตลอดชีวิต  
- แมลงกลุมดวงปกแข็งมีปกสองคู แตจะใชปกคูหลังในการบิน ปกคูแรกเปนแผนแข็งมาก

เรียกวา elytra ใชคลุมตัวทับปกคูหลังไว  
- walking legs แมลงตัวเต็มวยัมีขา 3 คู  
- โครงสรางท่ัวไปของขามีลักษณะเปนขอตอหลายขอ มีช่ือเรียกตางกนัเรียงลําดับจากในตัว

ออกมาคือ coxa, trochanter, femur, tibia และ tarsus มีขน (sensilla) กระจายอยูท่ัวขา ทําหนาท่ีรับ
ความรูสึกดวยนอกเหนือจากการเคล่ือนท่ี  
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สวนทอง (abdomen)  
- สวนทองประกอบไปดวยปลอง 11 ปลอง  
- คิวติเคิลของสวนทองบางและนุมกวาสวนหวัและสวนอกมาก  
- ทองปลองสุดทายมีขนาดเล็กมากและมักมีต่ิงเปนเสนยาว 1 คู เรียกวา เซอรคัส (circus)  
- ปลองดานทายของลําตัวมักจะเช่ือมรวมกนั ดังนั้นจํานวนปลองของสวนทองจึงมักจะนอยกวา  

11 ปลอง  
- ระยะตัวเต็มวัย สวนทองจะมีรยางคซ่ึงทําหนาท่ีชวยในการสืบพันธุเทานั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 22 สัณฐานวิทยาภายนอกของแมลง (ท่ีมา Hickman et al., 2001) 
 
ระบบยอยอาหารและระบบขับถาย (ภาพท่ี 23) 

ทอทางเดินอาหารของแมลงประกอบไปดวยทอทางเดินอาหารตอนตน ตอนกลาง และตอนทาย  
1. fore gut  
- pharynx เปนถุงกลามเนื้อหนา ชวยดูดอาหารเขามาภายในหลอดอาหาร  
- esophsgus เปนหลอดอาหารส้ัน ๆ เปนทางผานของอาหาร  
- crop เปนท่ีพักของอาหาร  
- gizzard, proventriculus มักจะมีฟนอยูเพือ่บดอาหาร  
2. midgut  
3. hind gut ประกอบดวยลําไส ไสตรง (rectum) และทวารหนัก และมี Malpigion tubule  
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การแลกเปล่ียนแกส  
แมลงมีระบบทออากาศ (tracheal system) ในการแลกเปล่ียนแกส อวัยวะในระบบนี้

ประกอบดวย  
  1. spiracle  

2. trachea  
3. tracheole แมลงพวกท่ีบินไดจะมี air sac มีอากาศอยูทําใหตัวเบาบินไดด ี 
 

ระบบหมุนเวยีน (ภาพท่ี 23) 
- แมลงมีระบบหมุนเวียนเปนระบบเปด มีอวัยวะสําคัญท่ีเกี่ยวของกับระบบหมุนเวยีน คือ  

หัวใจ (heart)   dorsal aorta   และ hemocoel  
- hemolymph    plasma ไมมีสี มีอาหาร ฮอรโมน ของเสีย รงควัตถุในการแลกเปล่ียนแกสมี

นอยมาก  
- ตัวออนแมลงบางชนิดมี haemoglobin เชน หนอนแดง (chironomid larva) บางชนิดมีเม็ดสี 

insectoverdin ทําใหเลือดมีสีเขียว สวน haemocyanin พบนอยมาก  hemocyte หลายแบบ หนาท่ีตางๆ 
กัน สะสมอาหาร ทําลายเช้ือโรค ทําใหเลือดแข็งตัว  
 
ระบบประสาทและอวยัวะรับความรูสึก  

- ระบบประสาทเปนแบบเดยีวกับครัสเตเชียน  
- แมลงมีอวยัวะรับความรูสึกหลายประเภท ทําใหแมลงสามารถดํารงชีวิตไดอยางสมบูรณกวา 

สัตวกลุมอ่ืนๆ สามารถหาอาหารไดเกง หลบหลีกศัตรูไดดี สามารถติดตอส่ือสารระหวางพวกเดียวกัน
ไดด ีอวัยวะรับความรูสึกของแมลงแบงออกเปน 3 กลุมใหญๆ คือ  

1. photoreceptors ไดแก compound eye  และocelli หรือ stemmata  
2. mechanoreceptors เปนอวัยวะรับความรูสึกโดยท่ีตองมีการกระทบสัมผัสกับอวัยวะรับสัมผัส 

โดยตรงจึงจะรับรูได คือ รับสัมผัส, รับแรงกด, รับคล่ืนเสียง และรับรูสารเคมี  แมลงบางชนิดทําเสียงได 
เชน จิ้งหรีด ใชปกคูหนาถูกนั ต๊ักแตน ใชขา (femur) ถูกบัปกคูหนา  
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ภาพท่ี 23 สัณฐานวิทยาภายในของแมลง (ท่ีมา Hickman et al., 2001) 
 
ระบบสืบพันธุ  

- แมลงมีเพศแยก อวยัวะสืบพันธุจะอยูตอนทายของลําตัว  
- แมลงมีการปฏิสนธิภายใน ไขท่ีถูกปฏิสนธิแลวจะมีการเจริญเติบโตเปนตัวออนหลายระยะ  

แตละระยะมีการลอกคราบ มีการเปล่ียนแปลงรูปราง (metamorphosis)  
- egg อาจเปนฟองเด่ียวหรือมีหลายใบอยูใน capsule  
- larva มีรูปรางตาง ๆ กัน บางชนิดมีขาแรกเร่ิม (proleg)  มีตาเดี่ยว (stemmata) แตไมมีตารวม  
- pupa มักมีคราบเกา (puparium) จากการลอกคราบคร้ังสุดทายของตัวหนอนหุมตัว หรือใช 

ใบไมหุมตัว  อวัยวะภายในที่มาจากตัวหนอนจะสลายไปสรางอวัยวะใหมข้ึนมาแทน ดักแดไมกิน
อาหาร ไมเคล่ือนไหว  

- การเปล่ียนแปลงรูปรางของแมลงมีหลายแบบ ไดแก  
1. ไมมีการเปล่ียนแปลงรูปราง (ametamorphosis, simple development) จากไขจะพฒันาไปเปน 

ตัวออนท่ีมีรูปรางเหมือนตัวเต็มวัย  
2. การเปล่ียนแปลงรูปรางแบบไมสมบูรณ (incomplete metamorphosis, hemimetabolous 

development) (ภาพท่ี 24) ไขฟกออกมาเปนตัวออนท่ีคลายแม คือมีตาประกอบ หนวด ขาเดิน แตยังไมมี
ปก และระบบสืบพันธุ เรียกวา nymph พวกท่ีอยูในน้ําจะมีเหงือกเรียกวา naiad หลังจากนั้นจึงลอกคราบ
เปนตัวเต็มวัย ไดแก จิ้งหรีด ต๊ักแตน เปนตน  

3. การเปล่ียนแปลงรูปรางแบบสมบูรณ (complete metamorphosis, homometabolous 
development) (ภาพท่ี 25)ไขฟกออกมาเปนตัวหนอน (larva) ตัวหนอนลอกคราบหลายคร้ังและเขา
ดักแด (pupa) หลังจากนั้นจะออกจากดักแดเปนตัวเต็มวัย (adult) ไดแก ยุง ผีเส้ือ ดวงตาง ๆ  
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ภาพท่ี 24 การเปล่ียนแปลงรูปรางแบบไมสมบูรณ (ท่ีมา Hickman et al., 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 25 การเปล่ียนแปลงรูปรางแบบสมบูรณ (ท่ีมา Hickman et al., 2001) 
 

ฮอรโมนของแมลง (ภาพท่ี 26) 
แมลงสรางฮอรโมนควบคุมการเจริญเติบโตไดเชนเดียวกับสัตวช้ันสูง ฮอรโมนท่ีพบไดแก  
1. brain hormone (BH) สรางจาก neurosecretory cell เปนเซลลประสาทสวนหนึ่งของสมอง  

BH จะทําหนาท่ีควบคุมการสรางฮอรโมนอ่ืนๆ  
2. ecdysone เปนฮอรโมนในการลอกคราบ (molting hormone: MH) สรางจาก prothoracic  

gland เปนตอมอยูท่ีสวนหัวหรือบริเวณอก ถาในเลือดมีเอคไดซอนมากแมลงก็จะลอกคราบ  
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3. juvenile hormone (JH) สรางจาก corpora allata อยูเหนือหลอดอาหารใกลๆ กับเสนประสาท
เช่ือมปมประสาทสมอง ฮอรโมนนี้จะกระตุนใหตัวออนลอกคราบเปนตัวออนอีกระยะหนึ่ง แตไมเปน
ตัวเต็มวัย ระดับฮอรโมนน้ีตองลดลง ตัวออนจึงจะพัฒนาไปเปนตัวเต็มวัย ท้ัง MH และ JH ถูกควบคุม
โดยฮอรโมนจาก brain hormone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 26 ฮอรโมนของแมลง (ท่ีมา Hickman et al., 2001) 
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