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ORDER DIPTERA
- di pteron = two winged
- halteres
- Morphology
I. HEAD
II. THORAX
III.ABDOMEN



I. HEAD
eyes :

male-holoptic, female-dichoptic

antennae :
1. scape (basal segment)
2. pedicel
3. flagellum

flagellum



สวนหัวของแมลงกลุมดิปเทอรา



Mouth part
maxillae (posterior jaws)
mandibles (anterior jaws)
labrum (Upper lip)
hypopharynx
labium (Lower lip): terminal labella





Life cycle

complete
metamorphosis



II. THORAX
1. Prothorax
2. Mesothorax : scutum, scutellum
3. Metathorax



Legs: coxa, trochanter,
femur, tibia, tarsus
(tarsomeres), claws



III. ABDOMEN
11 segments
11th - genitalia
7 pairs of spiracles



Classification
ORDER DIPTERA
1. Suborder Nematocera
2. Suborder Brachycera
3. Suborder Cyclorrhapha



ลักษณะหนวดของ suborder ทั้งสามกลุม



Suborder Nematocera
small, slender
long, narrow wings
long antennae
palps: 5-6 segment
piercing-sucking mouth
•Family Ceratopogonidae (biting midge) ปง
•Family Simuiidae (black fly) แมลงวันดํา
•Family Psychodidae (sand fly) แมลงวันทราย
•Family Culicidae (mosquito) ยุง





Suborder Brachycera
small to large
stout-bodied flies
short antennae
palps : 2 segments
•Family Tabanidae

“เหลือบ”



หนวดของ
เหลือบทั้ง 3 
ชนิด



ปากของ
เหลือบ เปน
ชนิด ตัดฉีก
และซบัดูด



Suborder Cyclorrhapha
antennae : arista / palps : only 1 segment
•Family Muscidae
•Family Glossinidae
•Family Hippoboscidae
•Family Oestridae
•Family Calliphoridae
•Family Sarcophagidae

“แม
ลงว

ันตา
งๆ”

“แม
ลงว

ันตา
งๆ”



สวนหัวของแมลงวัน



SUBORDER
NEMATOCERA



1.Family Ceratopogonidae
Genus : Culicoides ตัวปง

1.5-5 mm black-
brown
long antennae
13-14 segments
Mottled wings





Culicoides



Culicoides ขณะกําลังดูดเลือด



Life cycle :
ไข 25-300 ฟอง ทุงนา ชายทะเล
หากินไมไกลจากแหลงกําเนิด

LifeLife cyclecycle ::
ไขไข  2525--300300  ฟองฟอง  ทุงนาทุงนา  ชายทะเลชายทะเล
หากินไมไกลจากแหลงกําเนิดหากินไมไกลจากแหลงกําเนิด



ความสําคัญความสําคัญ  ::
รบกวนรบกวน  ดดูเลือดดดูเลือด
นําเชื้อโรคนําเชื้อโรค  blue tongueblue tongue
DipetalonemaDipetalonema, , 
OnchocercaOnchocerca
LeucocytozoonLeucocytozoon



2. Family Simuliidae
Simulium (black flies)
1.5-5 mm, black, humped thorax
short antennae, broad wings





Life cycle:
flowing water





Importance: blood sucking, painful

vector : Leucocytozoon
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