
ภาพรวมของอารโ์ทรพอรด์ศตัรธูรรมชาติ 

 

1.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของอารโ์ทรพอรด์ตวัห ้า 
 

อารโ์ทรพอรด์ตวัห า้ซ่ึงหมายถึงสิ่งมีชีวิตในไฟลัมอารโ์ทรโพดา (Arthropoda) ท่ีด ารงคช์ีวิตโดย

การกินแมลงเป็นอาหาร ไดแ้ก่ แมลงตัวห ้า (predatory insects) ในชั้น Insecta และ ไรตัวห ้า (predatory 

mites)  และแมงมมุ ในชัน้ Arachnida ซ่ึงในดา้นการควบคมุประชากรของแมลงศัตรพืูชตามธรรมชาติ ได ้

มีบทบาทอย่างมากในการควบคมุประชากรของแมลงไม่ใหม้ีระดับสงูจนก่อความเสียหายถึงระดับ

เศรษฐกิจ หรือเป็นปัจจัยท่ีก่อการตายก่อนอายขุัยของแมลงศัตรพืูช เพ่ือรักษาระดับสมดลุย์ตาม

ธรรมชาติ และหลายชนิดไดถ้กูน ามาใชป้ระโยชนใ์นการควบคมุแมลงศัตรพืูชโดยชีววิธีท่ีกระท าโดยมุษย ์

(Applied หรือ man-made biological control) ทัง้นีใ้นภาพรวมสามารถสรปุลกัษณะของอารโ์ทพอรด์ตวัห า้

เพ่ือการแยกประเภทของแมลงกลุ่มนี้ออกจากแมลงกลุ่มตัวเบียนท่ีจะกล่าวถึงในบทต่อไปในบทท่ี 3 

โดยสงัเขปดงันี ้

 

1. โดยมากอาร์โทรพอร์ดตัวห ้ามักมีขาดใหญ่และแข็งแรงกว่าแมลงท่ีเป็นเหย่ือ แต่ไม่เสมอไป

เนื่องจากมีตวัห า้บางชนิดอาจมีขนาดเล็กกว่าเหย่ือเช่น เพลี้ยไฟตวัห า้ (predatory thrips) และไร

ตวัห า้ ซ่ึงบางชนิดสามารถกินเหย่ือท่ีเป็นหนอน หรือไร ซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่าตวัมนัหลายเท่า เป็น

ตน้ 

 

2. อารโ์ทรพอรด์ตวัห า้ส่วนมากกินเหย่ือโดยท าใหต้ายทันที เช่น แมงมมุ ดว้งเตา่ตวัห า้ และตัก๊แตน

ตัวห ้า แต่อย่างไรก็ตามมีตัวห ้าบางชนิดท่ีท าลายเหย่ือโดยการใชป้ากแบบแทงดดู (piercing - 

sucking type) หรือเขี้ยวท่ีแหลมคม ท่ิมแทงไปท่ีเหย่ือ และปล่อยสารซ่ึงท าใหเ้หย่ือเป็นอัมพาต

กอ่นแลว้จึงดดูกินของเหลวในตวัเหย่ือจนตายในท่ีสดุ เชน่ มวนตวัห า้ ตวัอ่อนของแมลงชา้ง และ 

ไรตวัห า้ เป็นตน้ 

 

3. อารโ์ทรพอรด์ตวัห า้จะกินเหย่ือหนึง่ตวัหรือมากกว่าในแตล่ะมื้ออาหาร ดงันัน้จึงกินเหย่ือไดห้ลาย

ตวัตลอดชว่งชีวิตการเจริญเตบิโตของมนั 

 

4. อารโ์ทรพอรด์ตวัห า้สว่นมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระยะตวัเต็มวัย จะอาศัยอยู่คนละท่ีกบัแมลงท่ี

เป็นเหย่ือ และ ออกหาอาหารในท่ีตา่ง ๆ กนัในแตล่ะมื้อ แตม่ีบางกลุม่เชน่ตวัอ่อนของดว้งเตา่ จะ



อาศัยอยู่รวมกบักลุม่ของเหย่ือ โดยท่ีตวัเต็มวัยเพศเมียจะวางไขบ่ริเวณกลุม่ของเหย่ือ เพื่อใหต้วั

อ่อนท่ีออกมามีอาหารกิน 

 

1.2 นิเวศวิทยา และ ชีววิทยา ของอารโ์ทรพอรด์ตวัห ้า 

 

แหลง่ที่อยู่: 

อารโ์ทรพอรด์ตวัห า้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระยะตวัเต็มวัยมักอาศัยอยู่คนละท่ีกบัเหย่ือ ดงันัน้จะ

เห็นว่าตวัเต็มวัยของอารโ์ทรพอรด์ตวัห า้มักมีคณุสมบัติทางสรีรวิทยาและสันฐานวิทยาท่ีเอ้ือต่อการ

คน้หาแมลงท่ีเป็นเหย่ือ เป็นตน้ว่า มีดวงตาประกอบท่ีมีประสิทธิภาพการมองเห็นสงู มีการเคลื่อนท่ีซ่ึง

ว่องไว ยกตวัอย่างเช่นตวัเต็มวัยของดว้งเสือในตอนกลางวันจะอาศัยหลบซ่อนอยู่ตามพุ่มไม ้หรือเศษ

ซากใบไม ้และออกหากินในเวลากลางคืน ทั้งนี้ ในระยะตัวอ่อนของแมลงตัวห ้า ซ่ึงโดยมาก จะมี

ประสิทธิภาพในการมองเห็นต า่ และ มีการเคลื่อนท่ีชา้ ดังนัน้ในธรรมชาติ จะพบอยู่เสมอว่า ตวัเต็มวัย

เพศเมียของตวัห า้ มกัวางไขใ่นบริเวณที่มีกลุ่มของเหย่ืออาศัยอยู่ เพื่อใหล้กูท่ีฟักออกมามีอาหารกิน เชน่ 

แมลงวันดอกไม ้ดว้งเตา่ตวัห า้ และ แมลงชา้งปีกใส ท่ีมกัพบตวัอ่อนอาศัยปะปนอยู่กบักลุ่มของแมลงท่ี

เป็นเหย่ือ เช่น เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยแป้ง เป็นตน้ อนึ่งแหล่งท่ีอยู่ของอารโ์ทพอรด์ตวัห า้จะแตกตา่งกันไป

ตามชนิดของมัน ซ่ึงหากพิจารณาตามท่ีอยู่อาศัยในระบบนิเวศใกลเ้คียงกับแมลงท่ีเป็นเหย่ือ โดยแมลง

ตวัห า้จะมีได ้ ทั้งชนิดท่ีอาศัยอยู่บนบก ในน า้ และตามอาคารบา้นเรือน (ตวัห า้ของแมลงท่ีเป็นศัตรใูน 

อาคารบา้นเรือน) และพบตวัห า้แพร่กระจายในเกือบทกุภมูิประเทศของโลก ยกเวน้ในทวีปแอนตารค์ตกิา้ 

  

 

 



 

 

ภาพท่ี 1 ตวัอ่อนของแมลงตวัห า้ซ่ีงอาศัยอยู่รวมกบัแมลงซ่ึงเป็นเย่ือ ไดแ้ก ่หนอนแมลงวันดอกไมท่ี้

อาศัยอยู่รวมกบัเพลี้ยอ่อน (A) หนอนของดว้งเตา่ตวัห า้ท่ีอาศัยอยู่รวม     กบัเพลี้ยอ่อน (B) 

และ ตวัอ่อนกบัดกัแดข้องหนอนผีเสื้อตวัห า้ ซ่ึงอาศัยรวมอยู่กบัเพลี้ยแป้ง (c) 

 

พฤตกิรรมการคน้หา และดกัรอเหย่ือ:  

ในดา้นสนัฐานวิทยาและสรีรวิทยา  Thompson (1943) ไดก้ล่าวไวว่้า อารโ์ทรพอรด์ตวัห า้มักมี

อวัยวะรับความรูส้ึกทางกลิ่น (olfactory organs) และอวัยวะส าหรับการมองเห็น (visual organs) ท่ีมี

ประสิทธิภาพสงูในการคน้หาเหย่ือ และมีระดับความจ าเพาะต่อเหย่ือแตกต่างกันไปตามชนิด ทั้งนี้

พฤติกรรมการหาอาหารของอารโ์ทพอรด์ตวัห า้จะมีความแตกตา่งกนัในรายละเอียดตามชนิดของแมลง

ตวัห า้นัน้ๆ ซ่ึงสรปุไดเ้ป็นภาพรวม ไดแ้ก ่ 

1. อาร์โทรพอร์ดตัวห ้าหลายชนิด มีอวัยวะส าหรับการมองเห็น และอวัยวะท่ีเกี่ยวขอ้งกับการ

เคลื่อนท่ี ท่ีมีประสิทธิภาพสงู ในการคน้หาและเขา้ประชิดตัวเหย่ือ เช่น ตัก๊แตนชกมวย ซ่ึงมี

ดวงตาประกอบท่ีใหญ่ เพ่ือใหส้ามารถจับเหย่ือไดด้ี  ตวัเต็มวัยของแมลงปอจะมีความสามารถ

สงูในการบินจบัเหย่ือ ตวัเต็มวัยของดว้งเสือ จะมีขาซ่ึงยาวส าหรบัการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพ่ือ

จบัเหย่ือ  

2. อารโ์ทรพอรด์ตวัห า้บางชนิดอาศัยอวัยวะรับความรูส้ึกทางกลิ่น ในการคน้หาเหย่ือโดยอาศัย

การตรวจหาสารเคมี ท่ีผลิตจากเหย่ือหรือพืชท่ีเหย่ือกิน ยกตวัอย่างเชน่ การคน้หาเหย่ือโดยการ



ตรวจสอบสารเคมีท่ีพืชอาศัยผลิตออกมาเพ่ือต่อตา้นการท าลายของแมลง ซ่ึงมีรายงานวิจัย

ยืนยนัว่ายาสบูจะผลิตสารละเหยบางชนดิขึน้เมื่อถกูแมลงท าลาย ซ่ึงสารละเหยท่ีผลิตนี ้สามารถ

ดึงดดูมวนตวัห า้ Geocoris pallens ท าใหม้วนตวัห า้ชนิดนี้คน้หาเหย่ือไดเ้ร็วขึ้น นอกจากนี้แมลง

ตวัห า้บางชนิด เช่น ดว้งเต่าสองจดุ Adalia bipuntata ยังอาศัยการตรวจสอบสารเคมี กลุ่มฟีโร

โมนสน์ าทาง (trail pheromone) ท่ีตัวอ่อนของดว้งเต่าตัวอ่ืนปล่อยท้ิงไวต้ามกลุ่มเหย่ือ เป็นตัว

คดัเลือกกลุม่เหย่ือที่จะวางไข ่โดยมนัจะไมว่างไขใ่นกลุม่เหย่ือที่มีฟีโรโมนสด์งักลา่ว 

 

 

3. อารโ์ทรพอรด์ตวัห า้บางชนิดจะมีกลยทุธก์ารซ่อนตวัดกัรอเหย่ือ (Ambush strategy) เช่น แมงมมุ

ในสกลุ Liphistius และ ดว้งเสือตวัเต็มวัยซ่ึงจะซ่อนตวัตามซอกหลืบเพ่ือดกัรอเหย่ือ ในระยะไกล 

ดว้งกลุ่มนี้จะมีดวงตาท่ีคมชัดใชแ้สวงหาเหย่ือ มีความสามารถจดจ ารปูร่างและต าแหน่งของ

เหย่ือท่ีแม่นย า และมีขาซ่ึงยาวว่ิงเขา้ประชิดเหย่ืออย่างรวดเร็ว โดยจะมีรายละเอียดของ

พฤตกิรรมการการดกัรอเหย่ือแตกตา่งกนั ยกตวัอย่างเชน่ ดว้งเสือในจีนสั Megacephala ตวัเต็ม

วัยตวัผูจ้ะซ่อนตวัตามซากใบไม ้หรือพุ่มหญา้ ในตอนกลางวัน  ส่วนตวัเมียจะขดุโพรงขนาดเล็ก

และใชเ้ศษใบไมห้รือวัชพืชคลมุปากโพรง และทั้งสองเพศจะออกหากินตอนกลางคืน โดยเร่ิมจาก

การกินน า้กอ่นที่จะเร่ิมคน้หาเหย่ือ เป็นตน้  

 

4. อารโ์ทรพอรด์ตวัห า้บางชนิดคน้หาเหย่ือโดยการสมัผัสแบบสุ่ม เช่น ตวัอ่อนดว้งเตา่ตวัห า้ ท่ีตา

มองไม่เห็น จะใชวิ้ธีการสัมผัสหรือเดินชนเหย่ือแบบสุ่ม ซ่ึงโดยมากมักอาศัยแฝงอยู่ในกลุ่มของ

เหย่ือ เชน่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง และแมลงหว่ีขาวเป็นตน้ 

5. อาร์โทรพอร์ดตัวห ้าบางชนิดสรา้งกับดักเพ่ือดักรอเหย่ือ เช่น ตัวอ่อนของแมลงชา้ง   ในวงศ์ 

Myrmeleontidae หรือกลุ่ม ant lion จะขดุหลมุในดินทราย และนอนราบดกัรอเหย่ือท่ีบริเวณปาก

หลมุ  เพ่ือรอจับกินเหย่ือที่เดินผ่านมาตกหลมุ หรือแมก้ระทัง่ตวัห า้กลุม่แมงมมุท่ีสรา้งใยในจีนสั 

Nephila ซ่ึงจะปั่นใยไหม (swathing silk) ซ่ึงมีความเหนียวไวส้ าหรับดักและมัดเหย่ือท่ีบินผ่านมา

เพื่อจบักิน  

 



 

 

ภาพท่ี 1 อวัยวะส าหรบัชว่ยในการจบัและคน้หาเหย่ือของแมลงตวัห า้ ไดแ้ก ่ดวงตาประกอบท่ีมีขนาด

ใหญ่ (A) และ ขาหนา้แบบจบัที่แข็งแรง (B) ของตัก๊แตนชกมวย และ ขาซ่ึงยาวส าหรบัการ

เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพ่ือจบัเหย่ือ ของตวัเต็มวัยของดว้งเสือ (c) (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geocoris, มปป.) 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพท่ี 2มวนตวัห า้ Geocoris pallens ซ่ึงใชอ้วัยวะความรูส้ึกทางกลิ่น (olfactory organs)  ท่ีตัง้อยู่ท่ีปลาย

หนวด ส าหรบัการคน้หาเหย่ือ (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก https://en.wikipedia.org, มปป.) 

 

 

ภาพท่ี 4 การดกัรอเหย่ือของดว้งเสือ ในจีนสั Megacephala ในเวลากลางวัน ไดแ้กร่ะยะตวัอ่อนซ่ึงซ่อน

ตวัในดิน (A) ตวัเต็มวัยซ่ึงซ่อนตวัตามซากใบไม ้หรือพุ่มหญา้ (B-D) (ท่ีมา: 

http://ecographica.blogspot.com, มปป.) 



 

ภาพท่ี 3 ตวัอ่อนดว้งเตา่ตวัห า้ซ่ึงตามองไมเ่ห็น และอาศัยแฝงอยู่ในกลุม่ของเหย่ือ จะใชวิ้ธีการคน้หา

เหย่ือโดยการสมัผสัหรือเดินชนเหย่ือแบบสุม่        

 

 

ภาพท่ี 4 กบัดกัของอารโ์ทพอรด์ตวัห า้ท่ีท าไวส้ าหรบัดกัรอเหย่ือ ไดแ้ก ่หลมุของตวัอ่อนของแมลงชา้งใน

วงศ ์Myrmeleontidae (A) และ กบัดกัใยของในจีนสั Nephila (A) 

 

 



วิธีการกินเหย่ือ: 

การกินเหย่ือของอารโ์ทรพอรด์ตวัห า้จะมีความสมัพนัธก์บัลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของอารโ์ท

พอรด์ตวัห า้ชนิดนัน้ๆ โดย จะมีวิวัฒนาการดา้นร่างกาย หรืออวัยวะบางส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการกินให้

เหมาะสมตอ่การท าลายเหย่ือ ไดแ้ก่ 

1. อารโ์ทรพอรด์ตวัห า้ส่วนใหญ่ท่ีมกัมีขนาดร่างกายใหญ่กว่าแมลงท่ีเป็นเหย่ือ จะเร่ิมกินเหย่ือโดย

การเขา้ท าลายเหย่ือแบบเขา้ประชิดตวั จากนัน้จะใชอ้วัยวะท่ีแข็งแรงและแหลมคมในการฆา่เหย่ือ 

และกิน เช่น  ตัก๊แตนชกมวย (mantids)  ซ่ึงมีขาหนา้แบบขาหนีบ (grasping legs) ท่ีมีขนาดใหญ่ 

และมีกรามท่ีคมใชส้ าหรบัตดัล าตวัเหย่ือใหเ้ป็นชิ้นๆ กอ่นกินและบดค้ียวดว้ยปากแบบกดักิน  

 

2. ดว้งดิน และดว้งเสือ (carabids) และดว้งเตา่ตวัห า้ (predacious beetles) ซ่ึงมีปากแบบกดักิน จะท า

ใหต้ายทันทีโดยการกัดกินและเค้ียวเหย่ือหมดทกุส่วนของร่างกาย ร่วมกับการใชอ้วัยวะท่ีถกู

พฒันามาเพื่อความแข็งแรงในการจบัเหย่ือ  

 

3. มวนตวัห า้ เช่น  มวนเพชฌฆาต  (reduviids หรือ assassin bugs) และ มวนพิฆาต (stink bug) ซ่ึงมี

ปากแบบแทงดดู  จะกินเหย่ือโดยการใชป้ากแทงไปท่ีผนงัล าตวัของเหย่ือ ปล่อยสารพิษออกมา

จากตอ่มน า้ลาย ท าใหเ้หย่ือเป็นอ าพาตหยดุเคลื่อนท่ี (paralysis) ก่อนดดูกินของเหลวในร่างกาย

ของเหย่ือจนท าใหเ้หย่ือตายในท่ีสดุ  

 

4. หนอนของแมลงวันดอกไม ้ (syrphid fly larva)  และหนอนของแมลงชา้งปีกใส ( lacewing larva) 

แมงมมุ และไรบางชนิด จะมีเขี้ยวหรือส่วนกรามท่ีแหลมคมและแข็งแรง แทงไปท่ีตวัเหย่ือ ปล่อย

สารพิษออกมาจากตอ่มน า้ลาย ท าใหเ้หย่ือเป็นอ าพาตหยดุเคลื่อนท่ี ก่อนท่ีจะเลียหรือดดูกินของ

เหลวในร่างกายของเหย่ือจนท าใหเ้หย่ือตายในท่ีสดุ  

 

5. แมลงตวัห า้บางชนดิสามารถกินเหย่ือที่มีขนาดร่างกายใหญ่กว่ามนัหลายเท่า โดยการรวมตวักนั

เป็นกลุ่มเขา้ท าลายเหย่ือ ยกตวัอย่างเช่น มดแดง ซ่ึงสามารถกินหนอนของผีเสื้อท่ีมีขนาดล าตวั

ใหญ่กว่าพวกมนัหลายเท่า เป็นตน้  

 



 

 

ภาพท่ี 5 ตัก๊แตนชกมวย ซ่ึงมีขาหนา้แบบขาหนบี (grasping legs) ท่ีมีขนาดใหญ่ และมีกรามท่ีคมใช้

ส าหรบัตดัล าตวัเหย่ือใหเ้ป็นชิ้นๆ กอ่นกินและบดค้ียวดว้ยปากแบบกดักิน (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก 

https://alfredocolon.zenfolio.com. มปป.) 

 

ภาพท่ี 8 การกินเหย่ือของ ดว้งดิน และดว้งเสือ และดว้งเตา่ตวัห า้ ซ่ึงมีปากแบบกดักิน ท าใหต้ายทนัที

โดยการกดักินและเค้ียวเหย่ือหมดทกุสว่นของร่างกาย                                   (ท่ีมา: ดดัแปลง

จาก USDA, 1995) 



 

ภาพท่ี 6 การกินเหย่ือของมวนตวัห า้ เชน่  มวนเพชฌฆาต  และ มวนพิฆาต ซ่ึงใชป้ากแบบแทง ดดู แทง

ท่ีผนงัล าตวัเหย่ือ ท าใหเ้ป็นอมัพาตและดดูกินของเหลวในตวัเหย่ือ 

 

ภาพท่ี 10 หนอนของแมลงวันดอกไม ้ และตวัอ่อนของแมลงชา้ง ทีมีเขีย้วอนัแหลมคมส าหรบัใชเ้ขีย้ว

แทงไปที่ตวัเหย่ือ ปลอ่ยสารเคมีออกจากตอ่มน า้ลาย ท าใหเ้ป็นอมัพาตและดดูกินของเหลวใน

ร่างกายของเหย่ือ 



 

ภาพท่ี 7 มดแดง กินเหย่ือซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่า โดยการรวมตวักนัเป็นกลุม่เขา้ท าลายและกิน

เหย่ือโดยใชป้ากแบบกดักิน (ท่ีมา: ดดัแปลงจากhttps://pbertner.wordpress.com,มปป.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พิสยัของชนดิของเหย่ือ (pray range) 

โดยทัว่ไปอารโ์ทรพอรด์ตวัห า้จะกินเหย่ือในทกุระยะของการเจริญเติบโตของเหย่ือ เช่น  ไข ่ ตวั

อ่อน ดกัแด ้และตวัเต็มวัย แตอ่ย่างไรก็ตามในดา้นขอบเขตของจ านวนชนิดของเหย่ือท่ีกิน หรือเรียกว่า 

พิสัยของชนิดของเหย่ือ (pray range) ท่ีตวัห า้กินนัน้ จะมีระดับความจ าเพาะเจาะจงท่ีแตกต่างกันไปตาม

ชนดิของตวัห า้  ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 

 

1. ตวัห า้ทัว่ ไป  (general predators) หรืออาจเรียกว่าเป็นตวัห า้ท่ีกินแมลงไดห้ลายชนดิ (polyphagous 

insects) เชน่ แมงมมุ และตัก๊แตนชกมวย มวนตวัห า้ ดว้งเสือ เป็นตน้  

 

2. ตัวห ้าท่ีกินเหย่ือได ้เพียงสองถึงสามชนิดหรือกินเหย่ือเฉพาะกลุ่มเดียวกัน ( oligophagous 

predators) และในท่ีนี้อาจเรียกว่าเป็นตัวห ้าพวกท่ีมีชนิดของเหย่ือท่ีจ ากัดประเภทของแมลง 

(stenophagous) เช่น ตวัอ่อนของแมลงวันดอกไม ้ซ่ึงกินเฉพาะเพลี้ยอ่อนชนิดตา่ง ๆ เท่านัน้ ดว้ง

เต่าตัวห ้าชนิดท่ีกินแมลงในกลุ่มเพลี้ยอ่อน เช่นดว้งเต่า Coccinella sexmaculatus  ชนิดท่ีกินไร 

ไดแ้ก ่Stehorus spp. หรือ ชนดิท่ีกินเพลี้ยแป้ง เชน่ Scymnus spp. เป็นตน้   

 

3. ตวัห า้ชนดิท่ีกินเหย่ือไดเ้พียงชนดิเดียว (monophagous) เชน่ ดว้งเตา่ Rodolia cardinalis ท่ีกินเหย่ือ

เพียงชนดิเดียวคือเพลี้ยหอยนวมฝ้าย (Icerya purchasi) โดยดว้งเตา่ตวัเมียจะวางไขข่องมนัลงบน

เพลี้ยหอยตัวเมีย หรือ ตามกลุ่มไข่ของเพลี้ยหอยเพ่ือใหต้ัวฟักออกมาและกินเพลี้ยหอย และ

เจริญเตบิโตพฒันาจนครบวงจรชีวิตไดโ้ดยการกินเหย่ือเพียงเหย่ือชนดิเดียว  

 


