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บทน า 

สัตว์ขาข้อจ าพวกตะขาบเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง พบได้ส่วนใหญ่ในป่าธรรมชาติบริเวณเขตร้อน
ชื้นและเขตอบอุ่น อีกทั้งยังพบในพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่อาศัยของมนุษย์ ตะขาบมีความใกล้ชิดกับสัตว์
จ าพวกกิ้งกือ แมงมุม และแมลง ในแง่ของรูปร่างและการด ารงชีวิต ส่วนหัวของตะขาบส่วนมากมีลักษณะแบน
ราบ ปลายหัวมีหนวด ๑ คู่ ฐานหนวดมีกลุ่มของอวัยวะรับแสงหรือตาเดี่ยว (ocelli) ตะขาบอาจมีตาประกอบ 
(compound eye) คล้ายแมลง ล าตัวของตะขาบที่โตเต็มวัยมีจ านวนปล้องตั้งแต่ ๑๕-๑๙๐ ปล้อง มีสีสันที่
หลากหลายและสวยงาม สีจะออกไปทางแดง ส้ม และน้ าตาล บางชนิดมีสีด า ด้านข้างหรือด้านหลังของล าตัวมี
ช่องหายใจ (spiracle) ภายในรูหายใจจะมีรูเปิดขนาดเล็กเชื่อมต่อกับท่อลมที่แทรกเข้าไปในล าตัว ใช้ในการ
แลกเปลี่ยนก๊าซ ตะขาบได้รับการจ าแนกอยู่ในไฟลัมย่อย Myriapoda ซึ่งประกอบไปด้วยสัตว์ ๔ ชั้น (class) 
คือ  ตะขาบ (Chilopoda) กิ้งกือ (Diplopoda) ตะขาบเทียม (Symphyla) และตัวสิบขา (Pauropoda) 
ตะขาบมีลักษณะแตกต่างกับกิ้งกือหลายประการ เช่น ตะขาบมีขาเดิน ๑ คู่ ต่อ ๑ ปล้องล าตัว ในขณะที่กิ้งกือ
มีขา ๒ คู่ ต่อ ๑ ปล้องล าตัว  

 

 
 

ภาพที่ ๑ ภาพวาดแสดงสัตว์ขาข้ออาศัยบนบกที่มักจะพบกันบ่อย ๆ (๑. ตัวกะปิ ๒. ตะขาบบ้านขนาดใหญ่  
๓. ตะขาบบ้านขายาว ๔. ส่วนหัวด้านล่างของตะขาบที่แสดงเขี้ยวพิษ (fang) ๕. ตัวสิบขาและตะขาบเทียม  
(ภาพจาก Milli-Peet: Key to Millipede Orders, The Field Museum Chicago USA, ๒๐๒๒) 

ตะขาบทุกชนิดเป็นสัตว์กินเนื้อหรือกินซาก และอยู่ที่ส่วนยอดของห่วงโซ่อาหาร มักพบพฤติกรรม
ด ารงชีวิตในช่วงเวลากลางคืนและจะหลบซ่อนตัวเวลากลางวันในพ้ืนที่ที่มีความชื้นและมีแสงน้อย เช่น ใต้เศษ
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ใบไม้ ขอนไม้ผุ หรือซอกหิน การเคลื่อนที่ของตะขาบอาศัยขาเดินแต่ละคู่ ล าตัวมีความยืดหยุ่น ท าให้ตะขาบมี
ความว่องไวและสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ตะขาบขนาดใหญ่หลายชนิดยังสามารถ
เคลื่อนที่ได้ในน้ า โดยการแนบขาไว้ข้างล าตัวและใช้การเคลื่อนไหวของแกนล าตัวคล้ายสัตว์เลื้อยคลานจ าพวกงู 
จากความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ทั้งบนบกและในน้ า จึงเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งส่งผลให้ตะขาบมีขอบเขตการ
กระจายพันธุ์ที่กว้าง ในปัจจุบันมีเพียง ๓,๓๐๐ ชนิดเท่านั้นที่มีรายงานทั่วโลก ในประเทศไทยตะขาบแบ่ง
ออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ ตะขาบบ้านขายาว ตะขาบหิน ตะขาบดิน รวมถึงตะขาบที่พบได้ทั่วไปและบ่อยครั้งที่สุด
คือตะขาบบ้าน ในประเทศไทยพบตะขาบบ้านแล้วทั้งสิ้น ๒๔ สปีชีส์ ที่มีความส าคัญและพบได้ทั่วไปมี ๒  
สปีชีส์ คือ ตะขาบบ้านทั่วไป หรือตะขาบแดง Scolopendra dehaani (Brandt, 1840) และตะขาบเสือ 
Scolopendra morsitans (Linnaeus, 1758) 

 

 

ภาพที่ ๒ ประเภทของตะขาบที่พบในประเทศไทย : ๑. ตะขาบบ้าน ๒. ตะขาบบ้านขายาว ๓. ตะขาบดิน  
๔. ตะขาบหิน  

ชีววิทยาทั่วไปของตะขาบ  

ตะขาบมีรยางค์ปากและเขี้ยวที่วิวัฒนาการมาจากรยางค์ขา ๓ คู่แรก ปลายเขี้ยวมีช่องเปิดของท่อซึ่ง
เชื่อมต่อกับต่อมพิษ ล าตัวด้านท้องและแผ่นหลังของตะขาบถูกห่อหุ้มด้วยเปลือก ซึ่งเป็นสารจ าพวกไคทิน 
คล้ายเปลือกกุ้งและแมลง ตะขาบมีบทบาทที่ส าคัญในระบบนิเวศ ท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ล่าและเป็นสัตว์กินซากใน
โซ่อาหาร ตะขาบสามารถล่าสัตว์ขนาดใหญ่ได้หลายชนิด เช่น งู ค้างคาว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็ก หรือ
บางครั้งเม่ืออยู่ในภาวะขาดแคลนอาหาร ตะขาบสามารถกินกระทั่งซากสัตว์ที่ตายแล้วหรือตะขาบด้วยกันเองก็
ได้  ตะขาบทุกชนิดจะเติบโตขยายขนาดด้วยการลอกคราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ตะขาบมี
พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี ตัวผู้มีการสร้างถุงเก็บเซลล์สืบพันธุ์ (spermatophore) และวางลงบนโครงสร้างใย
พิเศษ ตะขาบเพศเมียจะเก็บถุงเซลล์ดังกล่าวไว้ภายในช่องสืบพันธุ์บริเวณส่วนท้ายของล าตัวท าให้เกิดการ
ปฏิสนธิ แล้ววางไข่ไว้ในรังดินหรือขอนไม้ผุประมาณ ๑๕-๗๐ ฟองต่อครั้ง ในตะขาบบางพวก เพศเมียแสดง
พฤติกรรมดูแลไข่และตะขาบวัยอ่อน (parental care) โดยพันตัวโอบรอบไข่เอาไว้จากไข่จนฟักเป็นตะขาบวัย
อ่อน  
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ภาพที่ ๓ การดูแลไข ่และตะขาบวัยอ่อนของตะขาบเพศเมียชนิด Otostigmus spinosus 

ความสัมพันธ์ระหว่างตะขาบกับมนุษย์  

ตะขาบเป็นสัตว์มีพิษที่พบได้บ่อยในพ้ืนที่ชุมชน มีรายงานกรณีการถูกตะขาบกัดบ่อยครั้ง ในรอบ 
๑๐ ปีที่ผ่านมาพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฯ มีการรายงานผู้ป่วยถึง ๒๔๕ ครั้ง โดยพบแนวโน้มการถูกกัดบ่อยในช่วง
เดือนตุลาคมถึงธันวาคมซึ่งเป็นช่วงน้ าท่วม ท าให้ตะขาบหาที่หลบซ่อนตามบ้านเรือน อาการเมื่อถูกตะขาบกัด
ได้แก่บริเวณผิวหนังเกิดอาการปวดร้อนและเป็นแผลอักเสบ หากผู้ป่วยที่ถูกกัดมีอาการแพ้พิษ อาจท าให้เกิด
อาการข้างเคียงที่รุนแรงได้ เช่น หายใจติดขัด ความดันโลหิตสูง รวมถึงอาจเกิดภาวะช็อกหรือหมดสติได้ วิธี
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในผู้ป่วยที่ถูกตะขาบกัดควรเริ่มตั้งแต่การท าความสะอาดบาดแผลด้วยน้ าสบู่หลาย ๆ 
ครั้ง แล้วรีบน าตัวส่งแพทย์เพ่ือท าการรักษาต่อไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มนุษย์เสียชีวิตจากการถูกตะขาบกัด
ยังมีน้อยมาก   

พิษของตะขาบแบ่งออกเป็นประเภทหลัก ๓ ประเภท เช่นเดียวกับพิษของสัตว์เลื้อยคลานจ าพวกงู 
ได้แก่ พิษที่ ส่ งผลต่อระบบประสาท (neurotoxin) ระบบกล้ ามเนื้ อ  (myotoxin) และระบบเลื อด 
(haemotoxin) พิษเป็นสารประกอบจ าพวกโปรตีนและสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ สารยับยั้งกระบวนการส่ง
กระแสประสาท ซึ่งในธรรมชาติจะท าให้เหยื่อที่ถูกตะขาบกัดเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน สมบัติ
ดังกล่าวนี้เองท าให้มีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้พิษทางด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร์  รวมถึงประยุกต์ใช้ผลิตยา
ฆ่าแมลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และถึงแม้ว่าตะขาบจะเป็นสัตว์ที่มีพิษ แต่ก็ยังมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของ
มนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น จีนและเกาหลีใตม้ีการน าตะขาบมาท าเป็นอาหารและยาแผนโบราณด้วยความเชื่อ
ด้านสรรพคุณรักษาโรคต่าง ๆ เช่น อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ โรคตานขโมย หรือใช้เป็นยาบ ารุงก าลัง นอกจากนี้ 
ยังมีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของชุมชนพ้ืนเมือง เช่น ชาวมอญ ชาวไทยพ้ืนเมืองทางภาคเหนือ นิยมท าธง
เป็นรูปตะขาบร่วมในงานประเพณีต่าง ๆ เช่น พิธีแห่หางหงส์ ธงตะขาบ เชื่อว่าเป็นสิริมงคลและช่วยปกป้องภัย
อันตรายต่าง ๆ รวมถึงตะขาบยังปรากฏในวรรณกรรมทางศาสนาและพ้ืนเมืองของชาวมอญ เช่น ต านานพญา
ตะขาบกับปูคันธัพพะ มีการกล่าวเปรียบเทียบการปกป้องภัยอันตรายกับบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองสังคม
เช่นเดียวกัน 

 
 

การศึกษาตะขาบในประเทศไทยและพื้นที่ข้างเคียงในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

มีหลักฐานปรากฏในเอกสารการส ารวจและรวบรวมสิ่งมีชีวิตของชาวตะวันตกในยุคการล่าอาณา
นิคมตั้งแต่ประมาณ ค.ศ. ๑๘๘๗-๑๙๕๓ (พ.ศ. ๒๔๓๐-๒๔๙๖) ได้พบรายงานตะขาบหลากหลายสปีชีส์จาก
ภูมิภาคนี้ เช่น E. Haase อดีตผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์วังหน้า (ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร) ได้
ศึกษาและบรรยายลักษณะของตะขาบในบริเวณพ้ืนที่อินโด-ออสเตรเลีย และนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ 
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Stanley S. Flower บรรยายลักษณะของตะขาบจากประเทศไทยและบริเวณแหลมมลายู ใน ค.ศ. ๑๙๘๖ 
(พ.ศ. ๒๕๒๙) E. H. Eason รายงานตะขาบหิน ๗ สปีชีส์ และต้ังแต่ พ.ศ ๒๕๕๗ คณะนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยไดค้้นพบตะขาบบ้านสปีชีส์ใหม่ของโลก ๒ สปีชีส์จากประเทศไทย คือ Sterropristes violaceus 
(Muadsub & Panha, 2012) มีชื่อเรียกทั่วไปว่าตะขาบม่วงสิมิลัน (นามพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ) และตะขาบน้ าตก Scolopendra 
cataracta (Siriwut, Edgecombe & Panha, 2016) มีการตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับตะขาบที่พบในประเทศ
ไทยแล้วทั้งสิ้นถึง ๔๗ สปีชีส์ 
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