
ยุง (Mosquitoes) 

                      ในโลกนี้มียุงอยูประมาณ 3,500 ชนิด (species) ในประเทศไทยมีประมาณ 400 ชนิด ยุง

บางชนิดกอความรําคาญโดยการดูดกินเลือดคน และสัตวเล้ียงเปนอาหารเทานั้น แตอีกหลายชนิด 
นอกจากจะดูดกินเลือดเปนอาหารแลว ยังเปนพาหะนําโรครายแรงตางๆ มาสูคน และสัตวอีกดวย 
       
โรคที่นําโดยยุง ในประเทศไทย 
  

พาหะ โรค 

ยุงกนปลอง (Anopheles) มาเลเรีย โรคเทาชาง 

ยุงรําคาญ (Culex) ไขสมองอักเสบ โรคเทาชาง 

ยุงลาย (Aedes) เดงกี  ไขเลือดออก  โรคเทาชาง 

ยุงเสือ (Mansonia) โรคเทาชาง 

  
1.      ชีววิทยาและนิเวศวิทยา 

1.1        วงจรชีวิต 

ยุงมีการเจริญแบบสมบูรณ(Complete metamorphosis หรือ holometabola) หมายถึง 

การเจริญเติบโตทีมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางในแตละระยะแตกตางกันมาก แบงเปน 4 ระยะ คือระยะไข

(egg) ระยะลูกน้ํา(larva) ระยะตัวโมง(pupa) และระยะตัวเต็มวัย(adult) ระหวางการเจริญเติบโตในแต

ละระยะตองมีการลอกคราบ(molting) ซึ่งถูกควบคุมโดยฮอรโมนที่สําคัญ 3 ชนิด คือ brain hormone, 

ecdysone และ juvenile hormone  

 
 
 
 



ระยะไข 
ไขยุงแตละชนิดมีขนาดและลักษณะไมเหมือนกัน จากลักษณะการวางไขอาจบอกชนิด

ของกลุมยุงได ยุงชอบวางไขบนผิวน้ําหรือบริเวณชื้น เชน บริเวณขอบภาชนะเหนือระดับน้ํา การวางไข

ของยุงแบงออกเปน 4 ประเภท 

-          วางไขใบเดี่ยวๆ บนผิวน้ํา เชน ยุงกนปลอง 

-          วางไขเปนแพ (raft) บนผิวน้ํา เชน ยุงรําคาญ 

-          วางไขเดี่ยวๆ ตามขอบเหนือระดับน้ํา เชน ยุงลาย 

-          วางไขติดกับใบพืชน้ําเปนกลุม เชน ยุงเสือหรือยุงฟลาเรีย 

  

 
  

ระยะไขใชเวลา 2-3 วัน จึงฟกตัวออกเปนลูกน้ํา ในยุงบางชนิดไขสามารถอยูในสภาพแหง

ไดหลายเดือนจนกระทั่งเปนป เมื่อมีน้ําก็จะฟกออกเปนลูกน้ํา แหลงวางไขของยุงแตละชนิดแตกตางกัน 

เชน ยุงลายชอบวางไขในภาชนะขังน้ําที่มนุษยสรางขึ้น สวนยุงรําคาญชอบวางไขในแหลงน้ําสกปรก

ตางๆ น้ําเสียจากทอระบายน้ํา แตหากไมพบสภาพน้ําที่ชอบยุงก็อาจวางไขในสภาพน้ําที่ผิดไป 

นักวิทยาศาสตรหลายคนรายงานวาปจจัยที่ชวยใหยุงตัวเมียรูวาควรจะวางไขที่ใดก็คือ สารเคมีบางอยาง

ในน้ํา สารเคมีอาจเปน diglycerides ซึ่งผลิตโดยลูกน้ํายุงที่อาศัยอยูในแหลงน้ํานั้น หรือเปนกรดไขมัน

(fatty acid) จากแบคทีเรีย หรือเปนสารพวก phenolic compounds จากพืชน้ํา 
 
ระยะลูกน้ํา 

ลูกน้ํายุงแตละชนิดอาศัยอยูในน้ําตางชนิดกัน เชน ภาชนะขังน้ําตางๆ ตามบอน้ํา หนอง 

ลําธาร โพรงไมหรือกาบใบไมที่อุมน้ํา เปนตน ลูกน้ํายุงสวนใหญลอยตัวขึ้นมาหายใจบนผิวน้ํา โดยมีทอ

สําหรับหายใจ เรียกวา siphon ยกเวนยุงกนปลองไมมีทอหายใจ แตจะวางตัวขนานกับผิวน้ํา โดยมีขน

ลักษณะคลายใบพัด(palmate hair) ชวยใหลอยตัวและหายใจทางรูหายใจ(spiracle) ซึ่งอยูดานขางอก

และลําตัว สวนยุงเสือจะใชทอหายใจซึ่งสั้นและปลายแหลมเจาะพืชน้ําและหายใจเอาออกซิเจนผานราก

ของพืชน้ํา อาหารของลูกน้ํายุง ไดแก ส่ิงมีชีวิตเล็กๆ ในน้ํา เชน แบคทีเรีย ยีสต สาหราย ลูกน้ําจะลอก

คราบ 4 คร้ัง เมื่อลอกคราบครั้งสุดทายกลายเปนตัวโมง การเจริญเติบโตในระยะลูกน้ําใชเวลาประมาณ 

7-10 ข้ึนอยูกับชนิดของลูกน้ํา อาหาร อุณหภูมิ และความหนาแนนของลูกน้ําดวย 

  



ระยะตัวโมง 
ตัวโมงรูปรางผิดไปจากลูกน้ํา  สวนหัวเชื่อมตอกับสวนอก  รูปรางลักษณะคลาย

เครื่องหมายจุลภาค(,) ระยะนี้ไมกินอาหาร เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว มีทอหายใจคูหนึ่งที่สวนหัวเรียก 

trumpets ระยะนี้ใชเวลาในการเจริญเติบโตเพียง 1-3 วัน 

  

 
  

ระยะตัวเต็มวัย 

ตัวยุงแบงออกเปน 3 สวน 

สวนหัว (head) มีลักษณะกลมเชื่อมติดกับสวนอก ประกอบดวยตา 1 คู ตาของยุงเปน

แบบตาประกอบ (compound eyes) มีหนวด (antenna) 1 คู มีรยางคปาก (labial palpi) 1 คูและมี

อวัยวะเจาะดูด (proboscis) 1 อัน มีลักษณะเปนแทงเรียวยาวคลายเข็มสําหรับแทงดูดอาหาร หนวด

ของยุงแบงเปน 15 ปลอง สามารถใชจําแนกเพศของยุงได แตละปลองจะมีขนรอบๆ ในยุงตัวเมีย ขนนี้จะ

ส้ันและไมหนาแนน (sparse) เรียกวา pilose antenna สวนตัวผู ขนจะยาวและเปนพุม (bushy) เรียกวา 

plumose antenna หนวดยุงเปนอวัยวะที่ใชในการรับคลื่นเสียง ตัวผูจะใชรับเสียงการกระพือปกของตัว

เมีย ความชื้นของอากาศและรับกลิ่น 

Labial palpi แบงเปน 5 ปลอง อยูติดกับ proboscis ในยุงกนปลองตัวเมีย palpi จะตรง

และยาวเทากับ proboscis สวนยุงตัวผูตรงปลาย palpi จะโปงออกคลายกระบอง ในยุงตัวอื่นที่ไมใช

ยุงกนปลอง palpi ของตัวเมียจะสั้นประมาณ ¼ ของ proboscis สวนตัวผู palpi จะยาวแตตรงปลายไม

โปงและมีขนมากที่สองปลองสุดทายซึ่งจะงอขึ้น 

  

 
  



สวนอก (thorax) มีปก 1 คู ดานบนของอก ปลองกลาง (mesonotum) ปกคลุมดวยขน

หยาบๆ และเกล็ด ซึ่งมีสีและลวดลายตางๆ กัน เราใชลวดลายนี้สําหรับแยกชนิดของยุงได ดานขางขอ

งอกมีเกล็ดและกลุมขนซึ่งใชแยกชนิดของยุงไดเชนกัน ดานลางของอกมีขา โดยขาแตละขางจะ

ประกอบดวย coxa ซึ่งมีขนาดสั้นอยูที่โคนสุด ตอไปเปน trochanter คลายๆ บานพับ femur, tibia และ 

tarsus ซึ่งมีอยู 5 ปลอง ปลองสุดทายมีหนามงอๆ 1 คู เรียกวา claws ขาก็มีเกล็ดสีตางๆ ใชแยกชนิด

ของยุงได ปกมีลักษณะแคบและยาว มีลายเสนปก (Veins) ซึ่งมีชื่อเฉพาะของแตละเสนปกและจะมี

เกล็ดสีตางๆ กัน ตรงขอบปกดานหลังจะมีขนเรียงเปนแถวเรียก เกล็ด (fringe) และขนบนปกนี้ก็ใชในการ

แยกชนิดของยุงไดเชนกัน นอกจากนี้ยังมี halteres 1 คู อยูที่อกปลองสุดทายมีลักษณะเปนปุมเล็กๆ อยู

ตอจากปก เมื่อยุงบิน halteres จะสั่นอยางเร็วใชประโยชนในการทรงตัวของยุง 

สวนทอง (abdomen) มีลักษณะกลม ยาว ประกอบดวย 10 ปลอง แตจะเห็นชัดเพียง 8 

ปลอง ปลองที่ 9 -10 จะดัดแปลงเปนอวัยวะสืบพันธุในยุงตัวผูจะใชสวนนี้แยกชนิดของยุงได 
  

 
 
  

1.2        ชีวิตประจําวัน (Daily life)  
อาหาร 

ยุงตัวเต็มวัยทั้ง 2 เพศ กินน้ําหวานจากเกสรดอกไมก็สามารถดํารงชีวิตอยูได แตสวนใหญ

ยุงตัวเมียยังตองการโปรตีนจากเลือดมนุษยหรือสัตว เพื่อชวยในการเจริญเติบโตของไขและใชสราง

พลังงาน ยุงตัวเมียเทานั้นที่กัดคนและสัตว ยุงแตละชนิดชอบกินเลือดตางกัน พวกที่ชอบกินเลือดเรียกวา 

zoophilic สวนพวกที่ชอบกินเลือดคนเรียกวา anthropophilic เลือดจะเขาไปชวยในการเจริญเติบโตของ

ไข การเจริญเติบโตของไขแบบที่ตองการโปรตีนจากเลือดเรียกวา anautogeny มียุงไมกี่ชนิดที่ไขสุกได



โดยใชอาหารที่สะสมไวโดยไมตองกินเลือด เรียก autogeny เชนยุง Aedes togoi,Culex molestus เวลา

ที่ยุงหากินก็ไมเหมือนกัน เชน ยุงลายชอบหากินในเวลากลางวัน สวนยุงรําคาญชอบหากินในเวลา

กลางคืน ยุงแมไกชอบหากินตอนพลบค่ําและย่ํารุง เปนตน 

การบิน 

มีลักษณะเฉพาะสําหรับยุงแตละชนิด เชน ยุงบานจะบินไปไมไกล บินไดประมาณ 30 - 

300 เมตร ยุงลายสวนบินไดประมาณ 400 - 600  เมตร ยุงกนปลองบินไดประมาณ 0.5 – 2.5 กิโลเมตร 

สวนยุงรําคาญบินไดต้ังแต 200 เมตรถึงหลายกิโลเมตร ยุงพาหะนําโรคไขสมองอักเสบบินไดไกลถึง 50 

กิโลเมตร ยุงตัวเมียสามารถบินไดไกลกวายุงตัวผู 
การผสมพันธุ 
ยุงตัวผูลอกคราบโผลออกจากตัวโมงกอนยุงตัวเมีย และอยูใกลๆ แหลงเพาะพันธุเมื่อตัว

เมียออกมา 1-2 วัน จะผสมพันธุกัน หลังจากผสมพันธุแลวยุงตัวเมียจะออกหาแหลงเลือด แตยุงบาง

ชนิดตองการเลือดกอนการผสมพันธุ เชน Anopheles culicfacies นอกจากนี้ยุงกนปลองมีพฤติกรรม

การบินวอนเปนกลุมเพื่อจับคูผสมพันธุ เรียก swarming มักเกิดขึ้นตอนพระอาทิตยกําลังตก โดยแสงที่

ออนลงอยางรวดเร็วมีผลในการกระตุนกิจกรรมนี้ สวนยุงลายจับคูผสมพันธุโดยไมตอง swarm ตัวผูจะ

ตอบสนองตอเสียงกระพือปกของยุงตัวเมีย ยุงลายตัวผูสามารถคนหาตัวเมียไดภายในระยะทาง 25 

เซนติเมตร 
อายุของยุง 
ยุงตัวผูมักมีอายุส้ันกวายุงตัวเมีย โดยยุงตัวผูมีอายุประมาณ 1 สัปดาห ยกเวนในกรณีที่

เลี้ยงดูดวยอาหารสมบูรณและมีความชื้นเหมาะสมจะมีอายุอยูไดเปนเดือน สวนยุงตัวเมียมีอายุ 1 - 5 

เดือน อายุของยุงขึ้นกับปจจัยหลายอยาง เชน ในฤดูรอน ยุงมีกิจกรรมมากทําใหอายุส้ันเฉลี่ยประมาณ 2 

สัปดาห ในฤดูหนาวยุงมีกิจกรรมนอยจึงมีอายุยืน  ในบางพื้นที่ยุงสามารถจําศีลตลอดฤดูหนาว 

  
 

1.3        ชนิดยุงที่สําคัญ 

ชนิดของยุงที่สําคัญในทางการแพทย มี 4 ตระกูล ดังนี้ 
  

 
  

1.3.1        ตระกูลยุงลาย (Genus Aedes) 
1.3.1.1        ยุงลายบาน (Aedes aegypti) 



เปนตัวการสําคัญในการนําโรคไขเลือดออกในประเทศไทย (ในประเทศอเมริกาใต

นําโรคไขเหลือง (Yellow fever) มีถิ่นกําเนิดจากอัฟริกา ชอบอาศัยอยูบานหรือบริเวณรอบๆ บาน แหลง

เพาะพันธุยุงลาย ไดแก ภาชนะขังน้ําที่มนุษยสรางขึ้น เชน ตุมน้ํา ถังซีเมนตใสบอ บอคอนกรีตในหองน้ํา 

จานรองขาตูกันมด ยางรถยนตเกา กระปอง รางน้ําฝนที่มีน้ําขัง กะลามะพราว เปนตน 

ยุงลายบานมีวงจรชีวิตเปนแบบสมบูรณ (Complete metamorphosis) 

เชนเดียวกับยุงชนิดอื่น การเจริญเติบโตแบงเปน 4 ระยะ คือ 

ระยะไข  ยุงลายจะวางไขเปนฟองเดี่ยวๆ ติดไวดานในบริเวณที่ข้ึนเหนือระดับน้ํา 

ไขใหมมีสีขาวตอมาประมาณ 12 - 24 ชั่วโมง จะเปลี่ยนเปนสีดํา ไขยุงลายสามรถอยูในที่แหงไดนานเปน

ป (ความชื้นสูงและอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส)  เมื่อระดับน้ําทวมไขจึงฟกตัวออกมาเปน

ลูกน้ํา ระยะฟกตัวในไขประมาณ 2.5 – 3.5 วัน  

ระยะลูกน้ํา หลังจากออกจากไขแลวลูกน้ําเริ่มกินอาหาร การเจริญเติบโตและ

ลอกคราบ 4 คร้ัง ตัวออนที่ไดจากการลอกคราบแตละครั้งรียกวา instar เชน ลูกน้ําที่ฟกออกจากไข

เรียกวา first instar เมื่อลอกคราบตอไปกลายเปน second instar เปนตน ลูกน้ําใชเวลาในการ

เจริญเติบโตประมาณ 7 - 10 วัน ลอกคราบครั้งสุดทายกลายเปนตัวโมงหรือดักแด 

ระยะตัวโมง ระยะนี้ตัวจะโคงงอ ไมกินอาหาร ชอบลอยติดกับผิวน้ําใชเวลา 1 - 

2 วันจึงลอกคราบออกเปนตัวเต็มวัย 

ระยะตัวเต็มวัย เร่ิมผสมพันธุเมื่ออายุประมาณ 24 ชั่วโมง ตัวเมียผสมพันธุเพียง

คร้ังเดียวแตวางไขไดหลายครั้ง สวนตัวผูผสมพันธุไดหลายสิบคร้ังในหนึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นยุงตัวเมียจะ

ออกกินเลือด ยุงลายชอบกินเลือดคนและหากินในเวลากลางวัน บางครั้งยุงลายอาจกัดคนในเวลา

กลางคืนแตเปนภาวะจําเปน เชน ไมมีเหยื่อในเวลากลางวัน หลังจากกินเลือดอิ่มแลวยุงตัวเมียจะไปเกาะ

พักรอใหไขเจริญเติบโต เรียกชวงนี้วา gonotrophic cycle ซึ่งใชเวลาประมาณ 2.5  –  3.5 วัน แหลงเกาะ

พักของยุงลาย ไดแก บริเวณที่มืดอับลม ในหองน้ําในบาน โดยเฉพาะตามสิ่งหอยแขวนภายในบาน เชน 

เสื้อผา มุง มาน เปนตน หลังจากไขเจริญเต็มที่แลวจะบินไปหาที่วางไข ชอบที่รม น้ําที่มีใบรวงลงไปและ

มีสีน้ําตาลออน จะกระตุนการวางไขไดดีแตยุงลายไมชอบน้ําที่มีกลิ่นเหม็น 

ลักษณะที่สําคัญของยุงลายบานเต็มวัย ตรงบริเวณดานหลังของอกมีเกล็ดสีขาว

เปนรูปเคียว 2 อันคูกัน 

  

 
  



1.3.1.2        ยุงลายสวน (Aedes albopictus) 

ยุงลายชนิดนี้มีถิ่นกําเนิดในเอเชีย ลักษณะคลายคลึงกับยุงลายบานมาก แต

สังเกตไดจากเกล็ดสีขาวบนดานหลังของอกไมเปนรูปเคียว แตเปนเสนตรงเสนเดียวพาดตามยาวตรง

กลาง อุปนิสัยความเปนอยูคลายยุงลายแตมักจะพบอยูในชนบท ในสวนผลไม สวนยาง อุทยานตางๆ 

แหลงน้ําที่ใชเพาะพันธุมักจะเปนแหลงน้ําธรรมชาติ เชน โพรงไม กระบอกไมไผ ลูกมะพราว กะลา 

กระปอง ขวดพลาสติกที่นักทองเที่ยวทิ้งไว เปนตน ยุงลายสวนจะบินไดไกลกวายุงลายบาน ยุงชนิดนี้เปน

ตัวการนําเชื้อไวรัสโรคไขเลือดออกไดเชนเดียวกัน 

 

 
 
 
 
 

1.3.2        ตระกูลยุงคิวเล็กซหรือยุงรําคาญ (Genus Culex) ยุงในตระกูลนี้ที่สําคัญทาง

แพทยมี 4 ชนิด คือ 

1.3.2.1        ยุงรําคาญ (Culex quinquefasciatus) 

พบมากในแอฟริกาและเอเชีย วางไขเปนแพในน้ําเนาเสีย แหลงเพาะพันธุมักอยู

ใกลบาน ไขแพหนึ่งมีประมาณ 200- 250 ฟอง ไขฟกภายใน 30 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 24 - 30 องศา

เซลเซียส ออกหากินกลางคืน ชอบกินเลือดคน ในประเทศพมา อินเดีย อินโดนีเซีย ยุงชนิดนี้เปนตัวการ

สําคัญในการนําโรคฟลาเรีย สําหรับประเทศไทยพบวายุงชนิดนี้สามารถนําเชื้อฟลาเรียไดเชนกันแตยังมี

ขอมูลนอย นอกจากนี้อาจทําใหมีอาการคันแพและเกิดแผลพุพองได 
  



 
  

1.3.2.2        Culex tritaeniorhynchus 

ชนิดนี้เปนตัวนําเชื้อไวรัส Japanese encephalitis ซึ่งทําใหเกิดโรคไขสมอง

อักเสบทั่วไปในระเทศไทย แตพบมากในจังหวัดภาคเหนือ เชน เชียงใหม เชียงราย อุตรดิตถ นาน แหลง

เพาะพันธุอยูตามทองนา แหลงน้ําที่เกิดจากรอยเทาสัตว บอน้ําเล็กๆ ที่มีพืชน้ํา ลําธาร ชอบกินเลือดวัว 

ควาย หมูมากกวาเลือดคนและนก ออกหากินตั้งแตพลบค่ําจนตลอดคืน สวนมากหากินนอกบาน 

1.3.2.3        Culex gelidus 

เ ป น ตั ว นํ า เ ชื้ อ ไ ว รั ส ที่ ทํ า ใ ห เ กิ ด โ ร ค ไ ข ส มอ ง อั ก เ สบ  เ ช น เ ดี ย ว กั บ 

Cx.tritaeniorhynchus แหลงเพาะพันธุไดแก สระน้ํา บอ หนองน้ํา น้ําลางคอกสัตว ลําธารเล็กๆ ชอบ

อาศัยอยูในแหลงน้ําที่มีพืชน้ํา หากินกลางคืน ชอบกินเนื้อสัตว 

1.3.2.4        Culex fuscocephala 

เปนตัวนําเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดโรคไขสมองอักเสบ พบตามหนองน้ํา บึง

นาขาว หากินกลางคืน ชอบกินเนื้อสัตว เชน วัว ความ สุกร นก และคน 

1.3.3        ตระกูลยุงกนปลอง (Genus Anopheles) 
ยุงตระกูลนี้เปนตัวการนําโรคมาลาเรีย  ซึ่งเกิดจากเชื้อโปรโตชัว Plasmodium 

ยุงกนปลองทีเปนพาหะสําคัญในประเทศไทยมี 4 ชนิด คือ 

1.3.3.1        Anopheles minimus เพาะพันธุตามลําธารที่มีน้ําใสสะอาดไหล ไหล

ชาๆ มีหญา 

1.3.3.2        ข้ึนตามขอบและมีรมเงาเล็กนอย พบในทองที่แถบเขาหรือใกลเขา เกาะ

พักในบานที่คอนขางมืดตอนกลางวัน แตในบางทองที่ไมเกาะพักในบาน ชอบกินเลือดคนมากวาสัตว 

1.3.3.3        Anopheles dirus (A. balabacensis) เพาะพันธุตามแหลงน้ํานิ่ง มีรม

เงา เชน ตามปลักโคลน รอยเทาสัตวและแหลงน้ําชั่วคราวอื่นๆ ที่มีน้ําใส มีใบไมแหง ถังซีเมนตรดน้ํา

ตนไมในสวน ชอบอยูตามเขาและปาเชิงเขา กัดคนตอนกลางคืนตั้งแตเวลา 22:00 น. และมากที่สุดหลัง

เที่ยงคืน มีนิสัยชอบเกาะพักนอกบาน ชอบกินเลือดคน 

1.3.3.4        Anopheles sundaicus เพาะพันธุตามแหลงน้ํากรอยที่มีแสงแดดสอง

ถึง พบทางชายทะเล หากินนอกบาน ไมมีรายงานเกาะพักนอกบาน 



1.3.3.5        Anopheles maculates เพาะพันธุตามทองที่ปาเขา ปาบุกเบิกทั่วไป 

แหลงเพาะพันธุไดแก ลําธารเล็กๆ ที่มีแสงแดดสองถึง คลายแหลงเพาะพันธุของ A.minimus ตัวเต็มวัย

ชอบเกาะพักตามพุมไมเตี้ยๆ กินเลือดทั้งคนสัตว หากินนอกบาน มากกวานอกบาน วงจรชีวิตของ

ยุงกนปลอง มีอยู 4 ระยะเชนกัน 

ระยะไข ยุงกนปลองจะวางไขเปนฟองเดี่ยว บนผิวน้ําในตอนกลางคืนครั้งละ

ประมาณ 150 ฟอง ไขรูปรางคลายเรือ บริเวณสองขางตอนกลางฟองไขมีเยื่ออากาศเปนทุน เรียกวา 

float เปนสวนที่ทําใหไขลอยน้ํา ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของไขยุงในตระกูลยุงกนปลอง ไขใชเวลา 2-3 วัน

จึงฟกตัวเปนลูกน้ํา 

ระยะลูกน้ํา มีการลอกคราบ 4 คร้ังสุดทายกลายเปนตัวโมงใชเวลาประมาณ 13-

15 วันหรือมากกวานั้น ที่อุณหภูมิตํ่าลูกน้ําวางตัวขนานกับผิวน้ํา มีขนรูปพัดเรียกวา palmate hairs 

ปรากฏอยูบนปลองทองเกือบทุกปลอง ทําหนาที่พยุงลูกน้ําใหลอยตัวเปนลักษณะเฉพาะของลูกน้ํา

ยุงกนปลอง 

ระยะตัวโมง ใชเวลาประมาณ 2-3 วันเมื่อลอกคราบครั้งสุดทายกลายเปนตัวยุง

พรอมที่จะบิน รวมระยะเวลาจากไขจนกลายเปนตัวเต็มวันประมาณ 17 - 21 วัย 

ระยะตัวเต็มวัย ยุงตัวเมียผสมพันธุไดทันที การผสมพันธุเพียงครึ่งหนึ่งสามารถ

วางไขได 5 - 6 ชุด แตจะตองไดรับเลือดกอนทุกครั้ง เมื่อไดกินเลือดแลวยุงตัวเมียจะไปเลือกที่สงบเกาะ

พักรอใหไขสุก ซึ่งใชเวลาประมาณ 48 ชั่วโมง แลวมักจะบินไปหาแหลงน้ําที่เหมาะสมเพื่อวางไข ยุงที่

วางไขแลว เรียกวา parous สวนยุงที่ยังไมเคยวางไขเรียก nulliparous 

1.3.4        ตระกูลยุงเสือหรือยุงฟลาเรีย (Genus Mansonia) 
ยุงในตระกูลนี้สําคัญและเปนตัวการนําโรคฟลาเรีย (filariasis) ซึ่งเกิดมาจากเชื้อ 

Brugia Malayi ทางภาคใตของประเทศไทย ชนิดที่พบแพรหลายไดแก 

1.3.4.1        Mansonia uniformis 

1.3.4.2        Mansonia  dives 

1.3.4.3        Mansonia bonneae 

1.3.4.4        Mansonia annulifera 

วงจรชีวิตของยุง Mansonia เปนแบบสมบูรณ (Complete metamorphosis) 

เชนเดียวกับยุงชนิดอื่นๆ ระยะเวลาการเจริญเติบโตคอนขางยาว จากไขจนกระทั่งเปนตัวเต็มวัยใชเวลา

ประมาณ 23 - 30 วัน มี 4 ระยะ คือ 

ระยะไข ไขจะถูกวางติดกับดานใตของพืชน้ํา มีสีคล้ําเกาะกันอยูเปนกระจุก

รูปรางคลายกลีบดอกไม กลุมหนึ่งประกอบดวยไขประมาณ 75 - 200 ฟอง ไขใชเวลาประมาณ 2 - 3 วัน 

จึงฟกเปนตัวลูกน้ํา 



ระยะลูกน้ํา  มีลักษณะพิเศษอยูที่ทอหายใจ (siphon) มีลักษณะรูปกรวยสั้น

ปลายแหลมหยักคลายใบเลื่อยใชเจาะติดับตนรากพืชน้ํา มีล้ินปดเปดแข็งแรงมาก หายใจโดยไดรับ

ออกซิเจนจากเซลลของพืชน้ํา ใชเวลาเจริญเติบโต 16 - 20 วัน 

ระตัวโมง  ทอหายใจดัดแปลงรูปรางเพื่อแทงเขาไปในเนื้อเยื่อพืชน้ําใชเวลา 5-7 

วัน 

ระยะตัวเต็มวัย ยุงชนิดนี้แตกตางจากยุงชนิดอื่นๆ ตรงที่เกล็ด (Scale) บนปกมี

สีสันลวดลายแปลกตาโดยมากเปนสีน้ําตาล โดยเฉพาะที่เกล็ดมีลักษณะกลมและใหญกวายุงชนิดอื่น 

ยุงชนิดนี้หากินกลางคืน เมื่อผสมพันธุและกินเลือดแลวมักจะเกาะพักบริเวณยอดหญารอจนไขสุกจึงไป

วางไขในแหลงเพาะพันธุตามบึง หรือหนองน้ําที่มีพืชน้ํา เชน พวกจอกและผักตบชวา ยุงตัวเมียหากิน

นอกบาน ชอบกินเลือดวัว สุนัข แพะ สัตวปกและคน  เวลาที่ออกหากินมากที่สุดเปนชวง พลบค่ําและ

กอนพระอาทิตยข้ึน อาจพบออกหากินเวลากลางวันในบริเวณที่ความชื้นสูงมีรมเงา ยุงตัวเมียกินเลือด

เพียงครั้งเดียวก็เพียงพอตอการเจริญของไข ระยะเวลาในการสรางไขประมาณ 4 - 5 วัน 
  
 
สรุปขอแตกตางระหวางยุง 4 ชนิด 
  

ลักษณะทัว่ไป 
ตระกูลยงุลาย 

Aedes 

ตระกูลยงุ
รําคาญ 

Culex 

ตระกูล 

ยุงกนปลอง 
Anopheled 

ตระกูลยงุเสอื 

/ยุงฟลาเรีย 

Mansonia 

แหลงเพาะพนัธุ แหลงน้ําสะอาด

บริเวณบาน เชน ตุม

น้ํา อางน้ํา บอซีเมนต 

ไห กระปอง กะลา 

ยาง รถยนต จานรอง

ขาตู แจกัน กาบ

เปลือกผลไม 

แหลงน้ําขังบนดิน 

แองหิน ทอระบายน้ํา 

น้ําครําใตถุนบาน น้ํา

ในทุงนา รอยเทาสัตว 

ภาชนะขังน้ําที่

สกปรก 

  

แหลงน้ําไหลเอื่อยๆ 

คอนขางสะอาด แอง

หิน โพรงไม รวมทั้ง

ในนาขาว โดยมาก

อยูไกลตัวเมือง ในปา

ชายเขา 

บึงน้ําที่มีพืชน้ํา เชน 

จอก แหน ผักตบชวา 

ปาพรุที่มีพืชน้ํา เปน

ตน 

การเกาะพกั ลําตัวขนานกับพื้น ลําตัวขนานกับพื้น ลําตัวและสวนทองทํา

มุมกับผนังที่เกาะ

ประมาณ 45° 

ลําตัวขนานกับพื้น 



รูปลางลักษณะ ลําตัวมีเกล็ดสีขาว

บนดานหลังสวนอก 

ปกคอนขางใส 

  

ปากตัวเมีย palpi 

สองขางปากสั้น 

  

ลําตัวสีน้ําตาล 

  

ปกคอนขางใส 

  

ปากตัวเมีย palpi 

สองขางปากสั้น 

ยาวไมถึง ? ของปาก 

ลําตัวสีน้ําตาล 

คอนขางสีดํา 

ปกมีเกล็ดสีซีด 

สลับเขม 

ปากตัวเมีย palpi 

สองขางปากยาว

เทากับความยาว ของ

ปาก 

ลําตัวเกล็ดหยาบ 

สีน้ําตาลออน 

ปกมีเกล็ดหยาบ 

ใหญเห็นไดชัดเจน 

ปากตัวเมีย palpi 

สองขางของปากยาว

กวา  Culex เล็กนอย 

ลูกน้าํ ทอหายอวนสั้น 

ลอยทํามุมกับผิวน้ํา 

เคลื่อนไหวแบบตวัด

ตัว 

ทอหายใจเรียงยาว 

ลอยทํามุมกับผิวน้ํา 

เคลื่อนไหวเปนรูปตัว

เอส (S) 

ไมมีทอหายใจ ลอย

ขนานบนผิว

น้ํา    เคลื่อนไหว

ตรงๆ สลับไปมาดู

แข็งๆ 

ทอหายใจสั้นเปนฟน

เล่ือยเจาะแทงในราก

พืชน้ํา เคลื่อนไหว

เปนรูปตัวเอส (S) 

ไข เปนใบเดี่ยวๆ 

ติดตามขอบภาชนะ

เหนือระดับน้ํา

เล็กนอย 

เปนแพลอยอยูบนผิว

น้ํา 

เปนใบเดี่ยวๆ ลอย

บนผิวน้ํา โดยมีทุน

ชวย 

เปนกลุมติดอยูใตใบ

พืชน้ํา 

การออกหากนิ เวลากลางวันในบาน

และใกลบาน 

เวลาพลบค่ําถึงเชา

มืด โดยมากหากิน

นอกบาน 

เวลากลางคืนนอก

บาน 

เวลากลางคืนนอก

บาน 

นําโรคสาํคัญ ไขเลือดออกและ 

ฟลาเรีย  ชนิดที่มี

พยาธิ W.bancroftl 

ไขสมองอักเสบและ

โรคฟลาเรียชนิดที่มี

พยาธิ W.bancroftl 

โรคมาลาเรีย หรือไข

ปาหรือไขจับส่ัน 

โรคเทาชางชนิดที่มี

พยาธิ Brugla 

malayi  และ 

W.bancroftl 

  
 


