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 ไมวาใครท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยหรือ
อาศัยอยูในสวนใดของโลกก็ตาม ยอมเคยไดยิน
เสียงจักจั่น จิ้งหรีด หรือเสียงขับกลอมของสัตว
ตัวเล็กๆเหลานี้ ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาไมวาจะเปน
ในเวลาเชาตรู กลางวัน หัวคํ่า กลางคืนหรือเวลา
อ่ืนๆ   จะมีใครสักกี่คนท่ีรูวาเสียงตางๆ เหลานี้
ไมไดเกิดจากการเปลงเสียงรองเหมือนนักรอง
ท่ัวไปที่เราเคยไดยินทุกวันนี้ แตเสียงขับรองอัน
ไพเราะเพราะพร้ิงเหลานี้เกิดจากแมลงนักดนตรี
ตัวเล็กๆ ดังกลาวใชความสามารถของแตละตัว
เลนดนตรี โดยใชเคร่ืองเลนแตละช้ินท่ีตนเอง
ถนัด และเม่ือเกิดการประสานเสียงของวงดนตรี
ขนาดใหญเขา ก็กลายเปนเสียงขับกลอมอัน
ไพเราะ ทําใหบุคคลบางกลุมหลงใหลอยากจะ
เขาไปสัมผัส หลายคนชอบไปเท่ียวปาและนอน
คางคืนในปา เม่ือเคยไปพบกับความสงบของปา
และพบกับธรรมชาติของปาท่ีแทจริงแลวยอม
ยากท่ีจะลืมเลือนมนตเสนหแหงปาได   โดยปกติ 

แลวในปายอมมีแมลง และปาใดท่ีไมถูกรบกวน
มาก แมลงยอมมีเปนจํานวนมากดวย ดังนั้นปา
ใด ท่ี อุดมสมบรูณยอมมีจํ านวนแมลงอุดม
สมบรูณตามไปดวย นักดนตรีเล็กๆ เหลานี้ก็จะ
ขับกลอมดนตรีใหผูคนฟงขณะท่ีพวกเราพักผอน
ไดอยางไพเราะ ซ่ึงโดยปกติเคร่ืองดนตรีท่ีมนุษย
มีอยูมี 4 ประเภทคือ ดีด สี ตี และเปา ซ่ึงแมลงก็
จะทําเสียงไดดวยวิธีเดียวกัน 
 

กลวิธีทําเสียง 
 โดยปกติแมลงทําเสียงได 6 วิธีคือ (1) 
โดยการเสียดสี (2) โดยการส่ันของเย่ือพิเศษท่ี
เรียกวาทิมบัล (tymbal) (3) โดยการใชสวนตาง
ของรางกายบางสวนตีกับวัตถุ (4) โดยการใช
พลังงานดันอากาศ หรือของเหลวใหพุงออกจาก
บางสวนของตัว (5) โดยการส่ันปกหรือสวนอ่ืน
ของตัว และ (6) โดยการแสดงกิจกรรมทั่วไป
ตัวอยางเชนการสายตัวขณะท่ีกําลังกินอาหาร 
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    1. การทําเสียงดวยการเสียดสี 
           แมลงท่ีทําเสียงดวยการสีมีหลายกลุมเชน 
ตั๊กแตน จิ้งหรีด ดวงปกแข็ง และแมลงอีกหลาย
ชนิด แตคนสวนใหญมักรูจักแตจิ้งหรีด ดวง
ห ล า ย ช นิ ด ทํ า เ สี ย ง ขู  ( www.1 9 1 1  
encyclopedia.org/Coleoptera)  หรือ เ สียง เจื้ อย 
แจว โดยการขูดสวนสเครเพอร (scraper) ซ่ึงเกิด
จากสวนแข็งหุมตัวแมลง สวนนี้อาจมีลักษณะ
เปนปลายแหลม หรือเปนสวนนูนยื่นออกมาจาก
ผนังลําตัว กับสวนท่ีเรียกวาไฟล (file) ซ่ึงมี
ลักษณะเปนสันหรือปุมเปนแถวยาว (ภาพที่ 1) 
เม่ือโครงสรางท้ังสองนี้เกิดการขัดสีกันจะเกิด
เสียง อวัยวะทําเสียงชนิดนี้มีไวเพื่อใชทําเสียง ซ่ึง
แมลงใชในการเรียกคู เม่ือถึงชวงท่ีมีการผสม
พันธุ หรือการติดตอส่ือสารภายในชนิดเดียวกัน   
 ดวงจาะไม สกุล Anobium และ 
Scolytus สวนสเครเพอรจะอยูท่ีตอนหนาของอก
ปลองแรก สวนไฟลอาจอยูบนหัว  ดวงดินบาง

ชนิดสเครเพอรอยูดานขางของอกปลองแรกและ
ไฟลอยูท่ีโคนขาคูหนา   ดวงหนวดยาวมีสเคร
เพอรอยู ท่ีอกปลองแรก ไฟลอยูตรงกลางอก
ปลองท่ีสอง  แตดวงสวนใหญอวัยวะทําเสียงจะ
อยูท่ีสวนทองและใชปกสวนอีลีตรา (elytra) ซ่ึง
เปนปกสวนท่ีแข็งทําหนาท่ีเปนไฟล  
 จิ้ ง ห รี ด ใ น ว ง ค ก ริ ล ลิ ดี  ( Family 
Gryllidae) และต๊ักแตนหนวดยาวในวงคเททิโก
นิอิดี (Family Tetigoniidae) ทําเสียงโดยการขัดสี
สเครเพอรซ่ึงอยูท่ีฐานปกคูหนา (ภาพท่ี 2 m) กับ
ไฟล (ภาพท่ี 2 n) ท่ีอยูดานขางตอนลางของปกคู
หนาอีกขางหนึ่ง  ขณะท่ีแมลงพักตัวจะตองมีปก
อันหนึ่งอยูเหนือกวาปกอ่ืน โดยดวงปกแข็งปก
ซายจะอยูบน จิ้งหรีดสวนใหญปกขวาจะอยูบน
ปกท้ังสองขางจะมีท้ังไฟลและสเครเพอรแตใน
ปกบนไฟลจะยาวกวา สวนสเครเพอรจะเจริญ
ดีกวาในปกลาง 

 

 
 

ภาพท่ี 1. ไฟลของจิ้งหรีดตัวผู 2 ชนิด 
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ภาพท่ี 2.  จิ้งหรีดตัวผู 2 ชนิดและสวนปกท่ีใชทําเสียง 
 

 
 การทําเสียงเร่ิมจากการยกปกหนาเฉียง
ข้ึน สอดปกท้ังสองเขาหากันและเริ่มทําเสียง ซ่ึง
จะทําไดโดยการกรีดทีละคร้ัง ซ่ึงเรียกวาจังหวะ
แตละจังหวะประกอบดวยจํานวนซ่ีของสเคร
เพอรท่ีกรีดลงบนไฟล อัตราเร็วชาของจังหวะผัน
แปรตามอุณหภู มิ  โดยมักจะเ ร็วมากข้ึนถ า

อุณหภูมิสูงข้ึน ความแตกตางระหวางชนิดมี
ตั้งแต 4-5 คร้ังจนถึงมากกวา 200 คร้ังตอวินาที 
 เสียงรองท่ีเกิดจากแมลงเหลานี้มีความ
แตกตางกันไปแลวแตชนิด ซ่ึงจะแตกตางกันท้ัง
ลักษณะของเสียงและอัตราเร็วชาของจังหวะ 
และการประสานเสียง จิ้งหรีดจะจํากัดเสียงได
เหมือนเสียงดนตรี และปกติจะมีลักษณะเฉพาะ
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     2. การทําเสียงดวยการสั่นของเยื่อชนิด
พิเศษ 
            แมลงบางชนิดทําเสียงไดคลายกับเคร่ือง
ดนตรีชนิดเปา คือตองใชลมชวยจึงจะเกิดเสียง 
จั๊กจั่นคือตัวอยางท่ีเขาใจไดงายท่ีสุดของอวัยวะ
ทําเสียงชนิดนี้   จั๊กจั่นทําเสียงไดเฉพาะตัวผู
สวนตัวเมียทําเสียงไมได จั๊กจั่นสกุล Megicicada 
ตัวเมียท่ีปลายทองจะไมมีอวัยวะทําเสียง แตจะมี
อวัยวะวางไขอยูท่ีปลายทองแทน (ภาพท่ี 3) ซ่ึง
ในภาพจะเห็นไมคอยชัดเจนนัก  ตัวผูปลายหาง
จะทูกวาและมีอวัยวะทําเสียงซ่ึงเปนอวัยวะคู
เรียกวาทิมบัล  โดยอยูดานขางท่ีฐานของสวน
ทองปลองแรก คอนมาทางดานหลังติดกับปกคู
ห ลัง  (ภาพที่  4)  อวั ยวะ ท่ี เ รี ยกว า ทิม บัลนี้
ประกอบดวยแผนแข็งท่ีคอนมาทางดานหาง

เรียกวาโอเพอคิวลัม (operculum) และแถบของ
เยื่อท่ีมีลักษณะคลายริบบินหลายแถบ (ภาพท่ี 5)  
จั๊กจั่นสกุล Tibicen มีแผนแข็งดังกลาวคลุมยาว
เกือบตลอดสวนทอง อวัยวะรับเสียงหรือเยื่อแกว
หู  ( tympanum)  จ ะ อ ยู ค อ น ไ ป ท า ง ห า ง
เชนเดียวกัน และอยูภายในหองซ่ึงเปนถุงลม
ขนาดใหญ  โดยหองนี้จะมีเยื่อสีออกเหลือง 
ดานหนาเช่ือมติดกับอก และมีแผนแข็งขนาด
ใหญคือโอเพอคิวลัมปดอยู  หองดังกลาวนี้จะทํา
หนาท่ีสะทอนเสียงเม่ือเยื่อทิมบัลส่ัน การส่ันของ
เยื่อเกิดจากกลามเนื้อขนาดใหญ 1 คู ท่ีเช่ือมออก
จากดานบนของเยื่อแกวหูไปยังแผนทิมบัลท่ีมี
ขนาดใหญ เม่ือกลามเน้ือหดตัวจะทําใหแผนริบ
บินโคงอยางเร็ว (ภาพท่ี 5) และทําใหเกิดเสียง 
ถุงอากาศและการหดตัวของกลามเนื้อ รวมท้ัง
กับโครงสรางอ่ืนๆ จะชวยควบคุมปริมาตรและ
คุณภาพของเสียง 
 ถายังนึกไมออกวาเสียงของจั๊กจั่นเกิดได
อยางไร ใหลองเอากระปองดีบุกมากดดวยนิ้วมือ
และกด เ ข า ออก ให เ ร็ ว  ก็ จ ะ เ กิ ด เ สี ย ง ได
เชนเดียวกันกับการทําเสียงของจั๊กจั่นเนื่องจาก
ใชวิธีการเดียวกัน 
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ภาพท่ี 3.  ดานทองและดานขางของจั๊กจั่นเพศเมีย 

 
 
 

 
                 

ภาพท่ี 4.  ดานทอง ดานขาง และดึงปกออกเพื่อใหเหน็ทิมบัลของจั๊กจัน่เพศผู 
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ภาพท่ี 5.  เยื่อทิมบัลและการทํางานโดยการหดตัวของกลามเนื้อทําใหแถบริบบินโคง 

 
     3. การทําเสียงโดยการตี 

           แมลงหลายชนิดทําเสียงโดยการตีกับวัตถุ 
และมีโครงสรางหลายแบบท่ีทําใหเกิดเสียงได  
ตัวอยางของแมลงท่ีนํามาเปนตัวแทนในกรณีนี้
คือดวงดีด (click beetle) ซ่ึงเปนแมลงท่ีจัดไวใน
อันดับโคลีออพเทอรา (Order Coleoptera) วงคอี
ลาเทอริดี (Family Elateridae) มีลักษณะลําตัว
เรียวยาวและแบน ขาส้ัน (ภาพที่ 6) ดวงดีดมี
โครงสรางชนิดหนึ่งไวสําหรับชวยเหลือตนเอง
เม่ือมีปญหาในขณะที่หงายหลัง  โครงสราง
ดังกลาวนี้จะใชเม่ือตองการตอสูกับผูลาดวย ถา
ตองการพิสูจนวาดวงดีดทําเสียงไดอยางไร เม่ือ
พบดวงดีดใหจับแมลงหงายหลังลงแตะพ้ืน แลว
สังเกตภายในไมถึงวินาที จะสังเกตเห็นตัวแมลง
กระโดดสูงข้ึนไปในอากาศพรอมกับไดยินเสียง
คลิกอยางชัดเจน  (www.microscopy-

uk.org.uk/mag/artdec05/click.html) เสียงดังคลิก
นี้เกิดจากอะไร เปนคําถามท่ีหลายคนคงสงสัย 
 ในภาพที่ 6 (ท้ัง 2 ภาพ) เปนภาพถาย
จากดานลางของดวงดิ่ง ใหสังเกตชวงตอระหวาง
อกและสวนทองของแมลง จะเห็นขา 2 คู 
ตําแหนงท่ีมีขาคือสวนอก อกปลองแรกจะมี
ลักษณะคลายโล สวนทองของแมลงจะไมมีขา 
แตถาสังเกตใหดีจะเห็นแผนแข็งแผนขนาดใหญ 
(ภาพขวาสุด) ซ่ึงแผนนี้แหละคือสวนท่ีทําหนาท่ี
ในการปองกันอันตรายใหแกดวงดีด และเม่ือ
สังเกตภาพท้ังสองจะเห็นสวนยื่นออกมาจากอก 
ซ่ึงสวนยื่นนี้จะยื่นออกมาชนสวนทองและยื่นเขา
ไปในแผนของสวนทองอยางเหมาะเจาะ ลองนึก
ภาพดูวาจะเกิดอะไรขึ้นเม่ือดวงดีดตองการใชกล
อุบายนี้  
 เม่ือดานหลังของดวงสัมผัสพื้น หรือ
เพียงแตปลายสุดสัมผัสพื้นสวนยื่นดังกลาวจะ

  

http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artdec05/click.html
http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artdec05/click.html


 การทําเสียงดวยวิธีนี้ยังพบในดวงบาง
ชนิดท่ีใชหัวเคาะพื้น ตั๊กแตนบางชนิดใชขาเคาะ
พื้นและแมลงสาบบางชนิดใชทองเคาะกับพื้น   
 

     4. การทําเสียงดวยวิธีอื่นๆ 
            แมลงสกุล Brachinus ซ่ึงคนไทยเรียกวา
แมลงตด (bombardier beetle) แมลงชนิดนี้มี
วิธีการปองกันตัวและตอสูโดยปลอยกลุมควัน
ออกจากทวารหนักได  สารดังกล าวนี้ เปน
ของเหลวผลิตจากตอมปลอยออกมาพรอมกับ
เสียงคลายเปดจุกไมกอก และมีควันสีขาวออกมา
ดวย ถาสารนี้สัมผัสผิวหนังจะเปนรอยไหมและ
เกิดการระคายเคือง 

 
 

ภาพท่ี 6. เม่ือหงายทองดวงดีดจะเหน็หนามท่ีสวนอกและแผนแข็งท่ีสวนทอง 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงอารมณท่ีตองการ
พักผอนในธรรมชาติตามปาเขาลําเนาไพร คนท่ี
รักปาเทานั้นจึงจะเขาใจในสัจธรรมขอนี้ คนที่
เกิดในเมืองกรุงยากที่จะเขาใจถึงความสงบ
ดังกลาว หวังเปนอยางยิ่งวาบทความน้ีอาจมีสวน
ชวยในความรู สึกดังกลาว  และอาจชวยให
ธรรมชาติอยูคูกับมนุษยสืบไปตราบนานเทานาน 

 ผีเส้ือเหยี่ยวชนิด Archerontia atropos  
ซ่ึงเปนผีเส้ือหากินเวลากลางคืน สามารถไล
อากาศออกจากหลอดคออยางแรงเพ่ือทําเสียง
นกหวีด แมลงสาบสกุล Gromphadorina ทํา
เสียงเจื้อยแจวโดยการไลอากาศออกจากชอง
หายใจ 
 การเคล่ือนไหวของปกของแมลงสวน
ใหญจะทําใหเกิดเสียงหึ่งๆ แมลงบางชนิดใช
สวนอกทําใหเกิดเสียงไดเชนผ้ึงหึ่ง (bumble bee) 
จะส่ันอกทําใหเกิดเสียงหึ่งๆ  แมลงสวนใหญ
สามารถทําเสียงไดแตมนุษยไมสามารถไดยิน 
 

 สรุป 
 แมลงเปนสัตวท่ีนาศึกษามากท่ีสุดอยาง
หนึ่ง เนื่องจากมีจํานวนมากที่สุดในโลก แมลง
แตละชนิดมีพฤติกรรมแตกตางกันออกไป หนึ่ง
ในพฤติกรรมนี้ก็ คือการทําเสียงซ่ึงเกิดจาก
อวัยวะหลายชนิดแตกตางกันไปในหมูแมลง 
นักวิทยาศาสตรบางทานจึงไดศึกษาคนควากัน
อยางจริงจัง  ซ่ึง เปนผลให เกิดองคความรู ท่ี
หลากหลายและมากมาย  ส่ิงหนึ่งท่ีใกลตัวคน
มากแตมีนอยคนท่ีจะรูคือวิธีการรองเพลงของ
จิ้งหรีดและจักจั่น ซ่ึงเปนเสียงเพลงในธรรมชาติ
ท่ี ร อ งและบรร เลงโดย นักดนต รีตั ว เ ล็กๆ  
สามารถทําใหเกิดเสียงไพเราะเพราะพร้ิงกวา
เสียงดนตรีท่ีมนุษยเปนผูสรางข้ึนเสียอีก          
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