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คำนำ
 มังกรโคโมโดหนา้ตาเป็นอย่างไร ถ้าถกูมันกัดจะเกิดอะไรข้ึน  

จอมปลวกที่ได้ชื ่อว่าสูงที ่สุดอยู ่ที ่ไหน  ทำไมหนูต้องกัดแทะ    

ทุกอย่างที่ขวางหน้าตลอดเวลา  อาหารอันแสนโอชะของเจ้าหมัด

ตัวกระจิริดคืออะไร  แล้วของเหลวสีเหลืองมีกลิ่นเหม็นร้ายกาจ

เป็นอาวุธประจำกายของสัตว์ชนิดใด 

       เรารวบรวมคำตอบทั้งหมดมาไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว 
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แมลงสาบ
1

4 54 5
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 ในโลกมีแมลงสาบกว่า 3,500 สายพันธ์ุ แมลงสาบ 

ที ่เราคุ ้นเคยคือ แมลงสาบเยอรมัน ซึ ่งมีขนาดเล็ก และ 

แมลงสาบอเมริกัน ที่มีลำตัวค่อนข้างใหญ่และบินได้ 

 บรรพบรุษุแมลงสาบปรากฏตัวเป็นคร้ังแรกในมหายคุพาลี-

โอโซอิก ก่อนมหายุคมีโซโซอิกของไดโนเสาร์ถึง 350 ล้านปี และ

ยังไม่เคยสูญพันธุ ์ แค่มีอุณหภูมิและความชื ้นที ่เหมาะสม มี  

อาหารให้กิน แค่นี้แมลงสาบก็มีชีวิตอยู่ได้ อาหารที่ว่าคือ กระดาษ 

แผ่นหนัง สายไฟ สบู่ หรือแม้แต่ซากสัตว์ที่ตายแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่

แมลงสาบกินไม่ได้  นอกจากนี้ แมลงสาบยังขยายพันธุ์ได้อย่าง

รวดเร็ว  ตลอด 1 ปี ตัวเมียวางไข่ได้ถึง 400,000 ฟอง  

4 54 5
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 แมลงสาบมีประสาทสัมผัส 2 คู่บนรยางค์ที่ยื่นออกจาก

ท้องส่วนปลาย ซึ่งตรวจจับแรงสั่นสะเทือนของการเคลื่อนไหวได้ดี

กว่ามนุษย์ถึง 5 เท่า มันจึงวิ่งหลบหนีได้อย่างรวดเร็ว เราจึงจับ

แมลงสาบได้ยากมาก  

6 76 7
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 แม้เราจะใช้ยาฆ่าแมลงและวางกับดักเพื่อกำจัดแมลงสาบ 

แต่มันก็ยังมีชีวิตโดยปราศจากน้ำได้นานถึง 90 วัน ถึงขากับ

หนวดจะขาด หัวจะหลุด ก็ยังไม่สามารถกำจัดไข่ที่อยู่ในท้องได้  

แม้มนุษย์จะหาวิธีต่าง  ๆ  เพื่อใช้กำจัดแมลงสาบ มันก็ยังปรับตัว  

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและมีชีวิตต่ออย่างยืนยง ถึงโลกแตก 

มันก็จะแอบอยู่ในความมืดมิด กินทุกอย่างตามมีตามเกิด และ

วางไข่ตลอดไป... 
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พยาธิ2
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พยาธิ

 พยาธิ คือ หนอน (ปรสิต) ท่ีดำรงชีวิตด้วยการอาศัย

และดดูกินอาหารอยูใ่นร่างกายส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนโดยไม่ได้รับอนญุาต 

และยังวางไข่ทิ้งเรี่ยราดไว้มากมาย เจ้าพยาธิเหล่านี้ชอบเกาะอยู่

ตามลำไส้เล็ก เพราะอุดมไปด้วยสารอาหาร ถึงเกาะอยู่นิ่ง  ๆ  ก็มี

อาหารให้ (แย่ง) กิน อวัยวะย่อยอาหารของมันจึงพัฒนาต่ำมาก 

ตัวอย่างของพยาธิที่อาศัยในลำไส้ ได้แก่ พยาธิปากขอ พยาธิ

ตัวตืด และพยาธิเส้นด้าย เป็นต้น  

  ส่วนใหญ่พยาธิเข้าสู่ร่างกายทางปากหรือผิวหนังตั้งแต่ยัง

เป็นไข่หรือตัวอ่อน จากการที่เรากินอาหารที่มีไข่พยาธิหรือไม่ก็  

ตัวอ่อนของมันไชเข้าผิวหนังของเราโดยตรง ไข่และตัวอ่อนของ

พยาธิเหล่านี้ต่างแยกย้ายไปอาศัยและเติบโตในอวัยวะส่วนที่มัน

โปรดปราน พยาธิวายร้ายที่เลื่องชื่อมากที่สุดคือ พยาธิเส้นด้าย

และ พยาธิปากขอ  

8 98 9
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 ปกติใน 1 วัน พยาธิเส้นด้ายวางไข่ได้ถึง 200,000 ฟอง 

เด็ก  ๆ ส่วนใหญ่กินไข่ของพยาธิเส้นด้ายที่ติดอยู่ตามง่ามนิ้วมือ

และเล็บเข้าสู่ร่างกาย ไข่จะเจริญเป็นตัวอ่อนและไปเติบโตต่อใน

ลำไส้เล็ก เมื่อโตเต็มวัยจะไปเกาะอยู่ในลำไส้ใหญ่  พยาธิเส้นด้าย 

ตัวเมียจะคลานออกมาวางไข่ที่ทวารหนักในเวลากลางคืน ทำให้

รู้สึกคันก้น และถ้าใช้มือเกาก้นแล้วละก็…อุ๊ย! ว้าย! ไข่จะติดตาม

นิ้วมือ รอเข้าปากอีกครั้งตอนหยิบอาหาร  

 พยาธิเส้นด้ายแค่ทำให้คัน แต่พยาธิปากขอคือผีดิบดดูเลือด 

มันใช้ฟันอันแหลมคมกัดผนังลำไส้จนเป็นแผลใหญ่เบ้อเริ่มได้   

 นอกจากพยาธิเส้นด้ายและพยาธิปากขอแล้ว ในลำไส้ยังมี

พยาธิอีกหลายชนิดอาศัยอยู่ โดยมีพยาธิตัวตืดเป็นหัวโจก พยาธิ

ตัวตืดมีลำตัวแบนเป็นปล้อง  ๆ ต่อเป็นสายยาวหลายพันปล้อง อาจ

ยาวได้ถึง 9 เมตร การขยายพันธุ์ของมันมีเอกลักษณ์เฉพาะ      

เริ่มจากใช้ตะขอที่ส่วนหัวเกาะผนังลำไส้ แล้วงอกปล้องใหม่ที่เป็น

เพศเมียขึ้นมา ปล้องด้านล่างถัดไปจะเปลี่ยนเป็นเพศผู้เพื่อผสม

พันธุ ์ จากนั ้นปล้องซึ ่งเต็มไปด้วยไข่จะหลุดปะปนออกมากับ

อุจจาระ  

10 1110 11
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