
มหศัจรรย์แห่งแมลง 
Miracle of Insects 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประมาณ 300 ล้านปีท่ีแล้ว โลกเร่ิมมีป่าไม้และหนองนํา้บนแผน่ดนิ มีแมลงชนิดแรกคือ

แมลงปอยกัษ์ท่ีปีกทัง้สองข้างรวมกนัยาวกวา่ 75 เซนตเิมตร รวมทัง้บรรพบรุุษแมลงสาบซึง่มีลกัษณะนิสยั
และรูปร่างเหมือนกนัในปัจจบุนั 
 แมลงเป็นสตัว์ไมมี่กระดกูสนัหลงัท่ีพบอาศยัอยูต่ามพืน้ท่ีตา่ง ๆ ครอบคลมุทกุพืน้ท่ี ทัง้ใต้นํา้ บน
บก และในอากาศ มีจํานวนท่ีมากกวา่สตัว์ทกุกลุม่บนโลกรวมกนัและยงัค้นพบชนิดใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง 
  
  
 

“แมลง” คือสตัว์ท่ีมีลําตวัและรยางค์เป็นข้อปล้อง ลําตวัแบง่เป็น 3 สว่น ได้แก่ 

 ส่วนหวั ทําหน้าท่ีรับสมัผสัและกินอาหาร 
ประกอบด้วยปาก ตา และหนวด 
 ส่วนอก มีกล้ามเนือ้ใช้สําหรับเคลื่อนท่ี แบง่เป็น 3 
ปล้องยอ่ย แตล่ะปล้องมีขา 1 คู ่ซ้าย-ขวา ปล้องท่ีสองและสาม
มีปีกปล้องละ 1 คู ่
 ส่วนท้อง ทําหน้าท่ียอ่ยอาหารและสืบพนัธุ์ 
 ร่างกายของแมลงแบง่ออกเป็นปล้อง มีเปลือก (ไคตนิ) หุ้มภายนอกทําหน้าท่ีป้องกนัอวยัวะภายใน
และยดึตดิกบักล้ามเนือ้ เพ่ือให้แมลงสามารถขยบัและเคล่ือนไหวร่างกายได้ 

Insect



ญาตขิองแมลง 
 สตัว์บางชนิดมีรูปร่างลกัษณะคล้ายแมลง หรือตวัออ่นของแมลง เชน่ แมง
ป่อง แมงมมุ เห็บ กิง้กือ ตะขาบ แตไ่มจ่ดัสตัว์เหลา่นีเ้ป็นแมลง 

 
 

แมลงกับแมงต่างกันอย่างไร ? 
 
 

อวัยวะ  แมลง (Insects)  แมง (Arachnids)  
ลาํตวั  แบง่เป็น 3 สว่น คือ  

สว่นหวั สว่นอก และสว่นท้อง  
แบง่เป็น 2 สว่น คือสว่นหวั และ
สว่นท้อง  

ขา  มี 6 ขา  มี 8 ขา  
(บางชนิดมีมากกวา่ 8 ซึง่ใช้จบั
อาหารเข้าปาก)  

ปีก  มี 1-2 คู ่บางชนิดไมมี่ปีก  ไมมี่ปีก  
หนวด  มี 1 คู ่บางชนิดไมมี่หนวด  ไมมี่หนวด  
ตา  มีตารวมขนาดใหญ่ 2 ตา  

เช่น ผึง้ มด ผีเสือ้ แมลงปอ 
แมลงสาบ  

ไมมี่ตารวม  
เช่น แมงป่อง แมงมมุ  

 

การแบ่งประเภทของแมลง 
เราสามารถจําแนกแมลงได้เป็น 2 ประเภทดงันี ้
  

  แมลงบก (Terrestrial insect) คือแมลงท่ีดํารงชีวิตบนบก หายใจด้วยท่อลมด้านข้าง

ลําตวั เชน่ ผีเสือ้ จกัจัน่ 
 

  
  แมลงนํา้ (Aquatic Insect) คือแมลงท่ีมีสว่นหนึง่ของวงชีวิตอยูใ่นนํา้ เชน่ แมลงปอ 

แมลงดานา มวนกรรเชียง  

Arachnid 



ร่างกายของแมลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 แมลงและสตัว์ข้อปล้องมีระบบไหลเวียนเลือดแบบเปิด หวัใจทําหน้าท่ีสบูฉีดของเหลวท่ีเรียกวา่ ฮี
โมลมิพ์ (Hemolymph) ซึง่เป็นสว่นประกอบของเลือดและนํา้เหลือง ไมมี่เม็ดเลือดแดง เลือดแมลงจงึไมมี่สี 

 หวัใจของแมลงตา่งจากสตัว์ไมมี่กระดกูสนัหลงัอ่ืน คือ หวัใจของแมลงเป็นท่อยาว อยูด้่านขนาน

ไปตามความยาวของลําตวั หวัใจแมลงแบง่ออกเป็นห้อง ๆ ผึง้มีหวัใจ 1 ห้อง สว่นแมลงสาบมีหวัใจถึง 13 
ห้อง 
 สว่นสมอง              เลก็ ๆ ของแมลงแบง่ออกเป็น 2 สว่นใหญ่ ๆ แตล่ะสว่นทําหน้าท่ีควบคมุการ
ตอบสนองตา่งกนั เชน่ สมองสว่นแรก (Protocerebrum) ควบคมุการทํางานของตา สมองสว่นท่ีสอง 
(Deuterocerebrum) ควบคมุการเคล่ือนไหวของแมลง เช่น การบนิ การกระโดด เป็นต้น 
 

หนวดของแมลง  

 
 
 
 
 
 
 
แมลงใช้หนวดเพ่ือสมัผสัรูป รส กลิน่  
และใช้แทนตาสําหรับแมลงจําพวกตาบอดอีกด้วย 
  
 

* หนวดของแมลงตวัผู้มกัจะใหญ่กวา่หนวดตวัเมีย เพ่ือช่วยให้ตวัผู้ดมกลิน่หาตวัเมียได้ในฤดผูสมพนัธุ์ 



ปากของแมลง  

 
 
 
 
 
 
แมลงกินอาหารได้หลายลกัษณะจงึมีรูปแบบของปากถงึ 7 รูปแบบด้วยกนั 
- ปากกดัเคีย้ว ของด้วงตา่ง ๆ   - ปากงวงดดู ของผีเสือ้ 
- ปากเข่ียดดู พบเฉพาะเพลีย้ไฟ  - ปากกดัซบัดดู ของเหลือบ 
- ปากซบัดดู ของแมลงวนั  - ปากกดัเลีย ของผึง้ 
- ปากแทงดดู ของยงุ จกัจัน่ หมดั แมลงวนัปากดํา 

 
วงจรชีวติของแมลง 
 แมลงทกุชนิดจะอาศยัการลอกคราบเพ่ือให้ร่างกายเจริญเตบิโตขึน้ แตก่ารเปล่ียนแปลงรูปร่างจาก
ไขก่ลายเป็นตวัเตม็วยัยอ่มแตกตา่งกนัตามชนิดแมลง แมลงในยคุแรก ๆ มีการเปล่ียนแปลงอยา่งคอ่ยเป็น
คอ่ยไป ตา่งจากแมลงรุ่นหลงัท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างท่ีน่าสนใจอยา่งมาก วงจรชีวิตของแมลงแบง่ได้
เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ ดงันี ้
     

     1. การเจริญเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบไมส่มบรูณ์  
     ได้แก่ แมลงปอ ตัก๊แตน มวน แมลงสาบ จิง้หรีด จกัจัน่ ฯลฯ 
 
 
 
 
 

2. การเจริญเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบรูณ์  
ได้แก่ ผีเสือ้ ผึง้ มด ห่ิงห้อย แมลงเตา่ทอง ยงุ แมลงวนั ฯลฯ  
 
 

<< ปากแบบแทงดดูของยงุ 



การพรางตวั 
  
 
 
 
 
  
 ด้วยความสามารถพเิศษในการพรางตวั (Camouflage) ให้กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมโดยรอบ
เพ่ือหลบซอ่นจากสตัว์ผู้ลา่ หรือให้เหย่ือตายใจ และความสามารถในการเลียนแบบ (Mimicry) รูปร่าง สีสนั
ของสตัว์ท่ีมีอนัตราย ช่วยให้แมลงสามารถดํารงเผา่พนัธุ์จากเม่ือ 300 ล้านปีจนถึงปัจจบุนั  

 
แมลงกับชีวติประจาํวัน 
  
 
 
 
 
 
 
 แมลงไมเ่พียงแตมี่บทบาทสําคญัในธรรมชาต ิแตย่งัสร้างสีสนัให้กบัชีวิตประจําวนัอีกมาก 
ไมว่า่จะเป็นการละเลน่ยอดนิยม อยา่งการชนกวา่ง หรือเป็นต้นแบบงานศลิปกรรมหลายแขนง ซึง่แรง
บนัดาลใจจากรูปร่าง สีสนั ลวดลายท่ีสวยงามของแมลงหลายชนิด และแมลงบางชนิดยงัให้เสียงเพลงขบั
กลอ่ม เชน่ เสียงของจิง้หรีด ตัก๊แตน และจัก๊จัน่ นอกจากนีแ้มลงยงัมีคณุคา่ทางอาหารไมด้่อยไปกวา่
เนือ้สตัว์ชนิดอ่ืน ปัจจบุนัคนไทยนิยมรับประทานแมลงมากขึน้และยงัผลติแมลงเพ่ือใช้เป็นอาหารสตัว์อีก
ด้วย 
 
 
 
 



ผลิตภณัฑ์จากแมลง 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
การเลีย้งผึง้สร้างอาชีพท่ีสําคญัทางเศรษฐกิจ นอกจากจะบริโภคในประเทศแล้ว ยงัสง่ออกไปตา่งประเทศ
คดิเป็นมลูคา่ปีละนบัพนัล้านบาท และยงัมีผลติภณัฑ์สําคญัจากแมลงอีกหลายชนิด เช่น นํา้หอมแมงแคง 
ซึง่สกดัจากฟีโรโมนของแมลงแคงตวัผู้ผสมรวมกบัวา่นตบูมบู เคร่ืองนุง่ห่มจากเส้นไหม 
แลกเกอร์ผสมสีทาบ้านตา่ง ๆ จากคร่ัง  และสารสีแดงในอตุสาหกรรมสีย้อมจากเพลีย้แป้ง เป็นต้น 
 

แมลงกับวทิยาศาสตร์ 
 แมลงถือวา่เป็นสตัว์ท่ีมีความสําคญัทางวทิยาศาสตร์ เน่ืองจากแมลงเป็นสตัว์ท่ีมีวงจรชีวิตสัน้  หา
ง่ายและมีราคาถกู นํามาเพาะเลีย้งเพิ่มปริมาณได้อยา่งรวดเร็วในห้องปฏิบตักิาร 
เช่น การใช้แมลงหว่ี ในการศกึษาทางพนัธุกรรม ทําให้วทิยาศาสตร์สาขานีก้้าวหน้าไปอยา่งรวดเร็ว 

 
 หนอนแมลงวนัหวัเขียว (Lucilia sericata) จะปลอ่ยนํา้ยอ่ย
ออกมายอ่ยเนือ้เย่ือท่ีตาย แล้วกินเป็นอาหาร นํา้ยอ่ยท่ีหนอนแมลงวนั
ปลอ่ยออกมายงัออกฤทธ์ิฆา่แบคทีเรียและกระตุ้นการสร้างเนือ้เย่ือใหม ่
แพทย์จงึใช้หนอนแมลงวนัช่วยทําความสะอาดแผล 

 

 ในการศึกษา ผู้ ท่ีศกึษาเร่ืองราวของแมลงเรียกกนัวา่ นักกีฏวทิยา (Entomologist) พวก

เขาเดนิทางไปทัว่โลก เรียนรู้เร่ืองเก่ียวกบัแมลงและพยายามคุ้มครองพวกมนั 
 และนิตกีิฏวทิยา ( Forensic Entomology) คือศาสตร์ความสมัพนัธ์ระหวา่งแมลงและซากศพ 
โดยชนิดของแมลงท่ีพบในซากศพจะบอกระยะเวลาการตายของศพ ใช้เป็นหลกัฐานคล่ีคลายคดีฆาตกรรม  


