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สวัสดี ท่านผู้อ่านที่เคารพ

 สำาหรับคนไทยท่ีอาศัยในกรุงวอชิงตัน ดีซี และรัฐละแวกใกล้เคียงฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของ
สหรัฐอเมริกา ปลายเดือนพฤษภาคมปีนี้ เป็นโอกาสพิเศษของคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ โดยเฉพาะคนรักแมลง ที่ได้
เห็นเจ้าจักจั่น (ออกเสียงพูดว่า จั๊ก-กะ-จั่น) รุ่น Brood X  ซึ่งได้ทิ้งไข่ไว้เมื่อ 17 ปีก่อน (2547) ได้กลับมาร้องระงม 
อยู่ทั่วไปในพื้นทีสีเขียวกลางเมือง สวนสาธารณะ จนถึงป่าใหญ่น้อยทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกา การกลับมา
ของจักจั่นนี้ ได้รับการคาดการณ์ไว้แล้ว ว่าเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติ ที่จะเวียนมาอีกครั้งในทุกๆ 17 ปี และ
ปีนี้ เป็นการโผล่มาท่ามกลางบรรยากาศของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำาลังค่อยๆ สงบลงในสหรัฐอเมริกา 
จากการระดมฉีดวัคซีนแบบลดแลกแจกแถม เหมือนการเปล่งเสียงแห่งการอภัยของธรรมชาติให้คนในประเทศ
มหาอำานาจได้ตระหนัก แม้ว่าการฉีดวัคซีนให้ประชากรจะยังไปไม่ถึงครึ่งทางของประชากรทั้งหมด แต่ก็เห็นได้
ว่า สามารถลดอัตราการตาย และการติดเชื้อไปได้มาก ซึ่งผิดกับปีที่แล้ว ที่ชาวสหรัฐฯ ชะล่าใจ คิดว่าโควิด-19 จะ
จากไปในช่วงฤดูร้อนที่แสงแดดแผดแรงกล้า จึงมาเปิดแมสก์เปิดหน้า เฉลิมฉลองวันชาติ จนการระบาดแพร่ขยาย
สาหัสสากรรจ์ข้ามฤดูหนาว และกวาดล้างประชากรไปกว่า 600,000 คน 
 การกลับมาของจักจั่น Brood X เจ้าจำาเรียง น่าจะทำาให้มนุษย์ตระหนักและเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น  
ว่ามนุษย์ก็เป็นอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ธรรมชาติหรือพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมาบนโลก แต่ได้แถมสติปัญญาให้เพื่อ
สามารถมีอำานาจต่อรอง และปรับเปลี่ยนธรรมชาติได้ในหลายรูปแบบวิธี รวมทั้งในระยะหลัง ก็เริ่มให้เห็นความ
ดีของโปรตีนจากแมลง ทำาให้ตอนนี้การบริโภคแมลงที่ฝรั่งหรือประเทศผู้มีอารยะเคยร้องยี้เมื่อเห็นคนในประเทศ
กำาลังพัฒนาเคี้ยวกันกรุบกรอบก็กลับมาเริ่มสนใจ ศึกษา ทดลอง ผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลง จนทำาให้ตลาดส่ง
ออกแมลงระหว่างประเทศเริ่มขยับและขยายตัว มีฟาร์มแมลงขนาดใหญ่ เพาะเลี้ยงมากขึ้นในหลายประเทศรวม
ทั้งไทย เมื่อแมลงกลายเป็นอาหารและสินค้าบริโภค  การวิจัยและการพัฒนา ก็ตามมา ทำาให้วงการวิทยาศาสตร ์
ร่วมสมัย มองแมลงนั้น มีพลังและยิ่งใหญ่กว่าขนาดมากมายนัก ในการเป็นปัจจัยให้มนุษย์พัฒนาโลกในแบบที่
ต้องการ 
 นอกจากนั้นในทางศิลป์ แมลงก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกนำาเข้ามาไว้ในหลักปรัชญาคำาสอนจำานวนมาก ตั้งแต่
โบราณนานมา ไม่ว่า ผึ้ง มด ผีเสื้อ ยุง แมลงวัน จักจั่น แมลงปอ ไปจนถึง แมลงดา ล้วนถูกนำามาอุปมากับวิถี
ชีวิตของมนุษย์ ท้ังท่ีเป็นคำาสอนให้เอาอย่างและไม่เอาเยี่ยงอย่าง ศิลปะที่เกิดจากภาพแมลงในธรรมชาติก็มี
มากมายในงานจิตรกรรม ประติมากรรม รวมทั้งในภาพวาด ทางวิทยาศาสตร์ อย่างคู่มือแพทย์ ที่สอนการจำาแนก
แมลงนำาโรค ท้ายเล่มนี้ เราจึงได้นำาเสนอ วิทยศิลปินแห่งสมิธโซเนียน ผู้รังสรรค์วาดภาพแมลงเพื่อการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นการปิดท้าย เมื่อท่านผู้อ่าน ได้อ่านไปจนจบแล้ว ก็จะมีความรู้สึก แบบนักร้องดังปลาย Gen X  
ทาทายัง ว่า “แมลงตัวนั้น ตัวนี้ มีเยอะมากมาย ดูไปก็รัก รักมันทุกตัว” 

ทีมบรรณาธิการ
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 กีฏวิทยา (Entomology) เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งของสัตววิทยา (Zoology) โดย
จะศึกษาถึงเรื่องราวรายละเอียดในด้านต่างๆ ของแมลงเองโดยตรง ตลอดจนศึกษาในด้าน
ความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ดังนั้นกีฏวิทยาจึงถือว่าเป็นท้ังวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์  
(Pure Science) และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) การศึกษาวิชานี้จึงเป็นไปอย่าง
กว้างขวางนอกจากนี้กีฏวิทยา ยังแบ่งการศึกษาออกเป็นสาขาต่างๆ อีกดังนี้:

กีฏวิทยาบริสุทธิ์
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของแมลงโดยตรงแบ่งเป็นวิชาต่างๆ ดังนี้:
 - Insect Morphology ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่าง สัณฐานวิทยาของแมลง
 - Insect Physiology ศึกษาเกี่ยวกับระบบสรีรวิทยาของแมลง
 - Immature Insect ศึกษาเกี่ยวกับตัวอ่อนของแมลง
 - Insect Anatomy ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของแมลง
 - Insect Taxonomy ศึกษาเกี่ยวกับการจำาแนกชนิดของแมลง

กีฏวิทยาประยุกต์ 
ศึกษาเกี่ยวกับแมลงที่มีประโยชน์ในด้านมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำารงชีวิตของมนุษย์ ดังนี้:
 - Medical and Veterinary Entomology ศึกษาเกี่ยวกับแมลงที่ใช้ประโยชน์ทาง 
    ด้านการแพทย์และสัตวแพทย์
 - Insect Pest of Horticulture ศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช และแมลงที่ช่วยใน 
    การกำาจัดศัตรูพืช
 -  Forest Entomology ศึกษาเกี่ยวกับแมลงที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของป่า
 -  Apiculture ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงผึ้งชนิดต่างๆ โรคของผึ้ง และศัตรู
    ของผึ้ง เพื่อนำาไปพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
 -  Insect Transmission of Plant Disease ศึกษาเกี่ยวกับแมลงที่เป็นพาหะ ทำาให้เกิด
    โรคต่างๆ ในพืช
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นักกีฏวิทยา 
 มีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับแมลง การเจริญเติบโต โครงสร้าง กระบวนการ
และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำารงชีวิตของแมลงและความสัมพันธ์ระหว่างแมลง
กับชีวิตพืชและชีวิตสัตว์ และช่วยควบคุม แก้ไขปัญหา และป้องกันกำาจัดแมลงศัตรูทาง 
การเกษตร เช่น แมลงศัตรู ธัญพืช พืชไร่ นา พืชสวน ไม้ยืนต้น ป่าไม้ แมลงทำาลายผลผลิต
ในโรงเก็บ และแมลงพาหะนำาโรคมาสู่พืช ดำาเนินการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ  
ในการควบคุมหรือกำาจัดแมลงในพื้นท่ีท่ี ได้รับความเสียหายและป้องกันการแพร่ระบาด
ของแมลงที่เป็นอันตรายในพ้ืนท่ีทำาการเกษตร เพื่อสนับสนุนกลุ่มงานและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม พัฒนาและปรับปรุง
สารฆ่าแมลง วิธีการเพาะปลูกและวิธีการทางด้านชีวภาพของแมลง เช่น นักวิชาการ  
กรมวิชาการเกษตรได้วิจัยวิธีการกำาจัดแมลงวันทองในผลไม้
ก่อนส่งออก ด้วยการอบไอน้ำา ณ อุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งมี
หลายประเทศที่ยอมรับมาตรการนี้ เป็นต้น 
 อีกหนึ่งหน้าที่คือการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลัก
การในการระบุและให้ชื่อแมลง แหล่งที่อยู่อาศัย วงจรชีวิต
ของแมลงแล้วจัดทำาระบบฐานข้อมูลหมวดหมู่ การวางรูป
แบบ การวิเคราะห์ชนิดและการวินิจฉัยลำาดับอนุกรมวิธาน
แมลง และให้ความรู้แก่ประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ 
ของแมลงรวมถึงเร่ืองกฎหมายห้ามจับและป้องกันการลักลอบ
จับแมลงอนุรักษ์ และแมลงที่สวยงามหายาก ในเขตอนุรักษ์ 
เช่น แมลงอนุรักษ์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on  
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora) หรือไซเตส (CITES) และเป็นที่รู้จักในชื่อ อนุสัญญา
กรุงวอชิงตัน (Washington Convention) ซึ่งมีถิ่นที่อยู่อาศัย
ในประเทศไทย 13 ชนิด คือ ด้วงกว่างดาว ด้วงคีมยีราฟ ด้วง
ดินขอบทองแดง ด้วงดินปีกแผ่น ผีเสื้อกลางคืนค้างคาว ผีเสื้อ
กลางคืนหางยาว ผีเสื้อไกเซอร์ ผีเสื้อถุงทอง ผีเสื้อนางพญา 
ผีเสื้อภูฐาน ผีเสื้อรักแร้ขาว ผีเสื้อหางดาบน้ำาตาลไหม้ ผีเสื้อ
หางติ่งสะพายเขียว

ที่มา
-   https://www.environmentalscience.org/entomology
- http://lancasteronline.com/news/forensic-entomology-dubbed-scariest-job-of/arti-
cle_d74f2297-46de-5b8f-91c4-5835db5d7271.html





วิทย์ปริทัศน์  |  OST Science Review ฉบับที่ 5/25648

 โลกของเรามีแมลงราว 9 แสน ถึง 1 ล้านสายพันธุ์ แต่จำานวนทั้งหมดมีเท่าไรนั้น 
ไม่เคยมีใครสามารถนับได้หมด แต่หากเทียบเป็นสัดส่วนต่อคนนั้นคือ มีแมลงทั่วโลก 1.4 พัน
ล้านตัว ต่อมนุษย์ 1 คน ส่วนมากเราจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ว่าแต่ละตัวก็ล้วนแทบ
จะมีความสำาคัญสำาหรับเราทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยผลิตอาหาร หรือผู้ย่อยสลายเก็บกวาด  
แต่ทุกวันนี้จำานวนประชากรแมลงกำาลังลดฮวบอย่างน่าตกใจ ขยับใกล้การสูญพันธ์เร็วกว่าสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม นก และสัตว์เลื้อยคลานถึง 8 เท่า และนี่อาจหมายถึงการล่มสลายของระบบ
นิเวศของโลก คนส่วนใหญ่มักมองว่าแมลงน่ารังเกียจ น่ารำาคาญ เป็นพาหะนำาโรค ถ้ามองจาก
ภายนอกคงมีแค่บางตัวเท่านั้นที่สวยงาม หรือบางชนิดจะสวยงามก็ต่อเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์
มอง แต่เจ้าพวกตัวจิ๋วนี่แหละ คือพลังขับเคลื่อนโลกที่เรามองข้าม
 ฐานเศรษฐกิจสำาคัญของประเทศไทยเราอย่างเกษตรกรรมก็มีพวกแมลงเป็นผู้ผสม
เกสร พืชผักผลไม้ที่เราเพาะปลูกเติบโตขยายพันธุ์ ได้อย่างง่ายดายเพราะแมลงประเภทต่างๆ 
แมลงเป็นอาหารหลักของสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะปลา ที่ก็เป็นอีกหนึ่งสัตว์เศรษฐกิจเช่นกัน  
นอกจากนี้แมลงยังเป็นผู้ควบคุมศัตรูพืชตามธรรมชาติ ย่อยสลายเศษซากพืช ซากสัตว์ และ
ของเสียในสิ่งแวดล้อม สร้างธาตุอาหารอินทรียวัตถุในดินเป็นวัฏจักรให้ผืนดินอุดมสมบูรณ์ 
ซึ่งหากปราศจากแมลงเหล่านี้เราจินตนาการได้ยากเหลือเกินว่าจะต้องใช้เงินมากเท่าไรจึงจะ
ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ หรือจะต้องใช้สารเคมีสังเคราะห์สร้างสารพิษและมลพิษตกค้างใน
แหล่งน้ำา อาหาร และอากาศมากสักแค่ไหน หากมนุษย์สูญพันธุ์ ไปในวันพรุ่งนี้ผลกระทบต่อ
โลกและระบบนิเวศคงไม่มากนัก แต่หากโลกนี้ขาดแมลงสักหนึ่งวัน ระบบนิเวศทั้งระบบจะ
เกิดโกลาหลและกระทบถึงกันทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก ก่อนอื่น ลองมาดูกันว่าแมลงที่เป็นมิตรและ
ที่เป็นศัตรูมีอะไรบ้าง และแมลงมีประโยชน์และโทษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างไร

ประโยชนแ์ละโทษของแมลงประโยชนแ์ละโทษของแมลง
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ประโยชน์ของแมลง

- ช่วยในการผสมละอองเกสรให้พืช ทั้งพืชไร่ พืชสวน พืชผัก ตลอดจนหญ้าแมลงที่ช่วยผสมละออง
เกสร และแมลงที่มีสำาคัญในการผสมละอองเกสรคือ ผึ้ง ผีเสื้อ แมลงภู่ และแมลงวัน เป็นต้น

- ผลผลิตจากแมลงนำามาทำาประโยชน์ในทางการค้า เช่น ผ้าไหม เส้นไหม ได้มาจากผีเสื้อหนอน
ไหม ผีเสื้อยักษ์ ครั่งได้มาจากแมลงครั่งซึ่งเป็นเพลี้ยหอยชนิดหนึ่ง น้ำาผึ้ง ไขผึ้ง นมผึ้ง (Royal 
Jelly) เกสรผึ้ง (Pollen grain) ได้จากผึ้ง และสีย้อม (Chocineal Dye) ได้มาจากเพลี้ยหอย 
(Cochineal Insect) เป็นต้น

- ช่วยในการกำาจัดแมลงศัตรูพืชและวัชพืช โดยการเป็นแมลงห้ำา (Predator) และแมลงเบียน 
(Parasite) ตัวอย่างแมลงตัวห้ำา ได้แก่ แมลงปอ แมลงช้าง แมลงวันหัวบุบ ตั๊กแตนตำาข้าว เป็น
แมลงห้ำาคอยจับสัตว์ตัวเล็กๆ เช่น ยุง แมลงหวี่ และเพลี้ย ส่วนแมลงตัวเบียน เช่น ต่อเบียน 
แตนเบียน แมลงวันก้นขน แตนหางธง และต่อขุดรู จะทำาลายผีเสื้อ ด้วง และอื่นๆ ได้ทั้งในระยะ
ไข่ ระยะหนอน ระยะดักแด้ ทั้งนี้แล้วแต่ว่าแมลงนั้นๆ เป็นตัวเบียนแบบใด แมลงตัวห้ำา แมลงตัว
เบียน มีความสำาคัญเพราะช่วยลดประชากรของแมลงศัตรูพืช อาจกล่าวได้ว่าไม่มีวิธีป้องกันกำาจัด
แมลงศัตรูพืชได้ดีเท่ากับให้แมลงปราบกันเอง

- นำามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาด้านพันธุกรรม และทางด้านการแพทย์ตัวอย่างเช่น แมลง
หวี่ Drosophila melanogaster นำามาศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเพิ่มลด
ของประชากร จากการศึกษาแมลงในด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น 
อุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง จะช่วยให้การเพิ่มความเข้าใจในพฤติกรรมการตอบสนองของ
สัตว์อื่นๆ ด้วย และมักนิยมใช้จำานวนประชากรของแมลงเป็นตัวบ่งบอกสภาพของสิ่งแวดล้อมใน
การ ศึกษามลภาวะ

- แมลงบางชนิดโดยเฉพาะ ผีเสื้อ และด้วง จะมีสีสันสวยงามทำาให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกเป็นสุข 
จิตใจเบิกบาน แจ่มใส และรู้สึกสดชื่น
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โทษของแมลง

- ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชผล แมลงส่วนใหญ่สามารถทำาลายพืชทุกชนิด และผลของการ
ทำาลายทำาให้ผลผลิตลดลงจนกระทั่งทำาให้พืชตายได้ เช่น
1. โดยการกัดกิน ใบ กิ่งก้าน ตาดอก ยอด ลำาต้น ราก และผลของพืช ได้แก่ ตั๊กแตนกัด  
กินข้าว และข้าวโพด เป็นต้น ส่วนด้วงปีกแข็งกัดกินใบข้าวโพด องุ่น ส้ม บางชนิดกินรวง  
ข้าว ข้าวฟ่าง สมอฝ้าย และฝักถั่ว เป็นต้น และหนอนของต่อ แตน บางชนิดกัดกิน ใบพืช 
เช่น ต่อฟันเลื่อยจะกัดกินใบสน

2. โดยการดูดกินน้ำาเลี้ยงจากใบ ยอด ลำาต้น ราก และผล ได้แก่ มวนชนิดต่างๆ เพลี้ยอ่อน จักจั่น 
เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟ เป็นต้น มวนเขียวข้าว มักจะดูดกินน้ำาเลี้ยงจากใบ 
ต้น และรวงของข้าว ข้าวฟ่าง

3. ทำาให้เกิดปุ่มปม ตามต้น ยอด และใบพืช เช่น เพลี้ยไก่ฟ้ายอดชะอมทำาให้เกิดปุ่มปม ที่ยอด
อ่อนเรียกว่า ชะอมไข่ บั่วข้าวทำาให้เกิดปมที่ต้นข้าวแล้วเป็นหลอดคล้ายใบหอม เป็นเหตุให้ข้าวไม่
ออกรวง เป็นต้น

4. โดยทำาให้เกิดเชื้อโรคชนิดใหม่ ได้แก่ โรคราสนิม มีแมลงช่วยผสมข้าม ทำาให้เกิดเชื้อโรคใหม่ๆ 
ทำาให้พืชเกิดเป็นโรคได้ แมลงที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำาให้สปอร์ของเชื้อราจากที่แห่งหนึ่งไปผสม
กับอีกที่หนึ่งได้

- เป็นพาหะนำาโรคมาสู่คนและสัตว์ เช่น ยุงก้นปล่องเป็นพาหะโรค ไข้มาลาเรีย ยุงลายเป็นพาหะ
ของโรคไข้เลือดออก และยุงรำาคาญเป็นพาหะของโรคไข้สมองอักเสบ และโรคเท้าช้าง

- ทำาให้รู้สึกขยะแขยง เมื่อแมลงไต่ตอมตามผิวหนัง ได้แก่ หนอนผีเสื้อที่อยู่ตามต้นไม้ หมัดที่ดูด
กินเลือดคนและสัตว์เลี้ยงต่างๆ

- โดยเหตุบังเอิญแมลงอาจเข้าตา หู จมูก หรือเข้าคอ เกิดอาการอักเสบที่ส่วนนั้น ได้แก่ แมลงวัน
ตอมตา และแมลงที่บินเข้าหาแสงไฟยามค่ำาคืน อาจเป็นเหตุให้เกิดโรค มายเอียซีส (Myiasis) ใน
กรณีที่บังเอิญตัวหนอนแมลงนั้นเข้าไปยังส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
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 มีคนเพียงไม่กี่คนที่ชอบเจอแมลงรอบๆ บ้าน แต่นวัตกรรมแมลงต่างๆ ซึ่งรวมไปถึง
การนำาแมลงมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาด้านพันธุกรรม และทางด้านการแพทย์ แสดงให้เห็น
ว่าแมลงที่น่าขนลุกที่คุณเจอ (และแทบรอไม่ไหวที่จะกำาจัด) กำาลังสร้างผลกระทบที่ดีอย่าง
มากในหลายๆ วิธี กับการพัฒนาโลก จากความหลงใหลในอุตสาหกรรมแฟชั่นเกี่ยวกับภาพ
พิมพ์แมลงไปจนถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์เช่น ผึ้ง ที่สามารถตรวจจับโรคได้ผ่านลม
หายใจของมนุษย์และแน่นอนว่างานศิลปะจำานวนไม่ส้ินสุดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแมลงที่
ดูน่าขนลุกเหล่านี้ ตัวอย่างนวัตกรรมแมลงต่อไปนี้อาจสอนให้คุณรู้สึกซาบซึ้งกับเจ้าตัวเล็กทั้ง
หลาย และยินดีที่จะอยู่ร่วมโลกกับพวกมัน 

แมลงกบัการพฒันาโลก แมลงกบัการพฒันาโลก 

ยารักษาโรค
ยาปฏิชีวนะในสมองแมลงสาบฆ่าเชื้อ MRSA และ E. coli Bacteria
 ยาปฏิชีวนะในสมองแมลงสาบอาจนำาไปสู่ยาฆ่าแบคทีเรียชนิดใหม่ แบคทีเรียที่เป็น
อันตรายดื้อต่อยาปฏิชีวนะมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงมองหาทางเลือกอื่นจาก
ธรรมชาติ ความจริงที่ว่าแมลงสาบมักเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะทำาให้
นักวิจัยค้นพบโมเลกุลต้านเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตตามธรรมชาติในแมลงสาบ โมเลกุลเหล่า
นี้ที่พบในสมองของแมลงสาบสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียร้ายแรงเช่น MRSA และ E. Coli  
การทดลองพบว่ายาปฏิชีวนะในสมองของแมลงสาบมีประสิทธิภาพและไม่เป็นพิษต่อมนุษย์

มดป่าอเมริกาใต้บรรเทาอาการข้ออักเสบ 
 Dr. Roy D. Altman และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไมอามีเพิ่งเสร็จสิ้นการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของพิษมดสำาหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นครั้งแรก ในกลุ่ม
ผู้ป่วย 16 รายครึ่งหนึ่งได้รับการฉีดสารสกัดจากพิษที่เจือจาง ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งได้รับ 
การฉีดยาหลอก ทั้งแปดคนที่ได้รับอนุพันธ์ของพิษแสดงให้เห็นจำานวนและความรุนแรงของ
ข้อต่อที่อักเสบลดลงอย่างมากและพวกเขาแสดงให้เห็นว่ามีอิสระในการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด ผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอกมีอาการดีขึ้นเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ไม่มีผู้ป่วยรายใดที่มี
อาการแพ้พิษและไม่มีอาการข้างเคียงแม้แต่น้อย



“Spanish Fly” แมลงวันสเปน หรือ ด้วงน้ำามันสีเขียว ช่วยเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและ
ต่อสู้กับมะเร็ง
 แมลงวันสเปน (Spanish Fly) เป็นแมลงปีกแข็งสีเขียวมรกตสายพันธุ์ที่ชื่อ “Blister 
Beetle” มีสารที่เรียกกันว่า แคนธาริดิน (Cantharidin) ซึี่งเชื่อกันว่ามีคุณสมบัติเร้ากำาหนัด 
(Aphrodisiac) แต่จริงๆ แล้วเป็นผลมาจากการระคายเคือง ณ บริเวณอวัยวะเพศ สามารถ
ทำาให้ผิวหนังพุพองเป็นเม็ดได้ และสามารถเป็นพิษได้หากกินเข้าไป สารแคนธาริดินเมื่อนำา
ไปเจือจางเพื่อการใช้ยาที่เหมาะสมสามารถช่วยลดอาการปวดแสบปวดร้อนที่มักเกี่ยวข้องกับ
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแมลงสัตว์กัดต่อย ปัญหาเกี่ยวกับไต และแผลไฟไหม้และน้ำาร้อน
ลวก อีกทั้ง ยังทำาหน้าที่เป็นตัวบล็อกโปรตีนที่มีประสิทธิภาพในร่างกายมนุษย์ นักภูมิคุ้มกัน
วิทยาพบว่าแคนธาริดินได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาการติดเชื้อไวรัสที่รุนแรง
เป็นครั้งแรกเนื่องจากมันป้องกันการแพร่พันธุ์ของเซลล์ไวรัสบางชนิดและลดความรุนแรงของ
เซลล์อื่นๆ นักวิจัยค้นพบในเวลาต่อมาว่าแคนธาริดินทำาปฏิกิริยากับสารพันธุกรรมของเซลล์ที่
ไม่เป็นมิตร ดังนั้นจึงอาจมีประโยชน์ในการรักษามะเร็งเนื้องอกที่ทนต่อรังสีและเคมีบำาบัดได้
มากที่สุด
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การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
ร่างกายของต่อหัวเสือสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ ได้
 ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (Tel Aviv University) ได้แสดงให้เห็นว่าต่อหัว
เสือสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์และเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ เปลือกของแมลง
สีน้ำาตาลและสีเหลือง หรือ โครงกระดูกภายนอกสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่ง
จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยสารเคมีในเม็ดสีเหลืองที่ช่องท้องของต่อ หากสามารถ
จำาลองกระบวนการได้ โดยใช้ชีวจำาลองทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์อาจสามารถสร้างเทคโนโลยี
ใหม่โดยอาศัยความเข้าใจความสามารถตามธรรมชาติของต่อหัวเสือในการเก็บเกี่ยวและแปลง
พลังงานแสงอาทิตย์



ขวดน้ำาแรงบันดาลใจจากด้วง
 ด้วงดำาแห่งทะเลทรายนามิเบีย (Stenocara gracilipes) เป็นยอดนักประหยัด มันใช้
น้ำาทุกหยดซึ่งหายากยิ่งในทะเลทรายอย่างรู้คุณค่า ทุกๆ เช้าขณะที่หมอกลงจัด ด้วงดำาจะออก
เดินเพื่อเก็บน้ำาค้างลงบนลำาตัว เปลือกที่มีลักษณะเป็นริ้วช่วยให้หยดน้ำาไหลเข้าสู่ปากได้แบบ
สบายๆ ไม่ต้องพยายามอะไรมาก งานออกแบบจากธรรมชาตินี้ ไปสะดุดตานักประดิษฐ์ชาว
เกาหลีใต้ Pak Kitae จากมหาวิทยาลัย Seoul National University of Technology เขาพลิก
แพลงเป็นอุปกรณ์กักเก็บน้ำาค้างที่เรียบง่าย ไม่ต้องใช้พลังงานอะไรจุกจิก 
 Dew Bank Bottle เป็นภาชนะที่มีรูปแบบแปลกตาสักหน่อย ทรงโดมที่ผิวมีความลื่น
สูง ทำาให้หยดน้ำาไหลไปเก็บด้านในโดยไม่ระเหยออก เพียงวางทิ้งไว้ข้ามคืนก็เปลี่ยนเป็นแหล่ง
น้ำาสำารองสำาหรับใช้ดื่มได้ เหมาะสำาหรับพื้นที่ทุรกันดาร จนได้รับรางวัล Idea Design Awards 
ปี 2010
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แนวคิดฟาร์มแนวตั้งจากแมลงปอ
 การออกแบบแนวคิดล่าสุดจาก Vincent Callebaut Architects ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งใต้
ของเกาะRoosevelt ในนิวยอร์กเป็นแนวคิดฟาร์มแนวตั้งที่ไม่เหมือนใคร 128 ชั้นซึ่งจัดเรียง
ไว้รอบอาคารสูง 700 เมตรสองแห่งห่อด้วยกระจกขนาดใหญ่และเรือนกระจกเหล็กที่เชื่อมโยง
กันอย่างสมมาตร เรือนกระจกนี้ซึ่งกำาหนดรูปทรงของการออกแบบรองรับน้ำาหนักของอาคาร
และได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงจากโครงกระดูกภายนอกของปีกแมลงปอที่มาจากตระกูล
“Odonata anisoptera” มีพื้นที่เกษตรกรรม 28 แห่งสำาหรับการผลิตผลไม้ผักธัญพืชเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์จากนมและได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดย
การสะสมอากาศอุ่นในช่วงฤดูหนาว การระบายความร้อนในฤดูร้อนจะอำานวยความสะดวกโดย
การระบายอากาศตามธรรมชาติและการถ่ายเทระเหยจากพืช ช่องเสียบเหล่านี้เปิดใช้งานเป็น
สวนสามมิติที่มีส่วนร่วมในการปลูกทั้งบนพื้นและผนัง ด้านนอกของแผงโซลาร์เซลล์เหล่านี้จะ
ให้ไฟฟ้าได้ถึงครึ่งหนึ่งของอาคาร ส่วนที่เหลือจะจ่ายด้วยเครื่องลมสามเครื่องตามแกนแนวตั้ง
ของอาคาร  Callebaut’s Dragonfly เป็นภาพจินตนาการที่แสดงให้เห็นว่าเมืองต่างๆ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้มากขึ้นได้อย่างไรโดยไม่ต้องเสียสละอสังหาริมทรัพย์มากเกินไป
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หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างจากแรงบันดาลใจจากฝูงมด The R-One
 มดแต่ละตัวอาจทำาอะไรไม่ได้มากนัก อย่างไรก็ตาม ฝูงมดสามารถบรรลุผลสำาเร็จ 
ที่น่าทึ่งได้ จากการศึกษาโดยนักฟิสิกส์และวิศวกร มดสามารถยกน้ำาหนักตัวเองได้ 10 - 50  
เท่า สามารถว่ายน้ำาได้และมีความสามารถที่น่าทึ่งในการประสานงานซึ่งกันและกัน 
 James McLurkin จาก MIT ได้สร้างหุ่นยนต์ที่มีพฤติกรรมเหมือนพวกมัน น้ำาหนัก
ประมาณสิบเอ็ดออนซ์และเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 นิ้วและสูง 2 นิ้ว หุ่นยนต์ของเขามี
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กภายในที่ทำาให้หุ่นยนต์สื่อสารกันได้คล้ายกับฝูงมด ด้วยความสามารถใน
การเดินทางสิบนิ้วต่อวินาที หุ่นยนต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมดเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีเป้า
หมายในการสำารวจค้นหาและช่วยเหลือการกู้คืน การทำาแผนที่ และการเฝ้าระวัง สามารถใช้
จัดการทุกอย่างตั้งแต่การค้นหาผู้รอดชีวิตหลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปจนถึงการสำารวจพื้นผิว
ของดาวอังคาร
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ที่มา
- https://www.trendhunter.com/slideshow/insect-innovations
- https://www.nursing-school-rankings.com/10-surprising-uses-of-insects-in-medicine/
- https://inhabitat.com/beetle-inspired-bottle-harvests-drinking-water-from-thin-air/
- https://webecoist.momtastic.com/2010/12/31/inspired-by-insects-10-creepy-crawly-biomimetic-designs/
- http://www.expandedenvironment.org/dragonfly-vertical-farm/
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เมืเม่่ือแมลงแปลงเป็นอแมลงแปลงเป็น
อาหารมนุษย ์อาหารมนุษย ์

วัฒนธรรมการกินแมลง
 วิวัฒนาการและการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารน้ันเป็นส่ิงท่ีค่อนข้างน่าสนใจเป็น
อย่างมาก เพราะหากย้อนกลับไปในช่วงหลายสิบปีก่อนก็จะเห็นได้ว่าคนส่วนมากมักจะนิยมรับ
ประทานแต่อาหารประจำาชาติของตนเองหรืออาหารชนิดเดิมๆ ที่คุ้นเคยกันมานาน โดยเฉพาะ
ในประเทศแถบตะวันตกอย่างทวีปยุโรปหรืออเมริกาก็มักไม่ให้การต้อนรับอาหารในแถบเอเชีย
มากนัก
 แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผู้คนเริ่มปรับตัวและเปิดใจกับอาหารชนิดใหม่ๆ มากขึ้น โดยเริ่มที่
จะหันมาทดลองรับประทานอาหารประจำาชาติอื่นๆ รวมทั้งอาหารประเภทอื่นที่เป็นความนิยม
เฉพาะกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันมีอาหารเฉพาะกลุ่มชนิดหนึ่งที่เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น จนถึงขนาด
ที่ว่าทางสหภาพยุโรป (European Union) คาดเดาไว้ว่ามันน่าจะเป็นอาหารยุคใหม่ในช่วง
กลางปี 2021 และได้ทำาการพิจารณาอนุมัติให้สามารถทำาอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงเพื่อการค้า
ด้านการบริโภคได้อย่างถูกกฎหมายในทวีปยุโรปไปเมื่อช่วงปี ค.ศ. 2018 
 อาหารที่ว่านั้นคือ แมลง นั่นเอง โดยทางองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization) นั้นก็ได้ให้การยอมรับว่าแมลงเป็น
อาหารทางเลือกใหม่ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 2013 และได้ทำารายชื่อแมลงที่สามารถรับประทานได้ 
ซึ่งในตอนนี้มีรายชื่อแมลงที่รับประทานได้กว่า 2,200 ชนิดแล้ว FAO ยังได้ออกรายงานเพื่อ
ช้ีชัดว่าการกินแมลงนั้นจะเป็นทางออกใหม่ท่ีสามารถช่วยให้ประชากรโลกหลุดพ้นจากวิกฤต
อาหารเพราะแมลงเป็นแหล่งอาหารที่มีไขมันต่ำา โปรตีนและไฟเบอร์สูง
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การกินแมลงในประเทศต่างๆ
ทวีปเอเชีย
 ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเล แต่ขณะเดียวกัน คนที่นี่ก็มีวัฒนธรรม
การนำาแมลงมาปรุงเป็นอาหาร เช่น การรับประทาน “แตน” ซึ่งชาวญี่ปุ่นนิยมนำาตัวอ่อน 
ของแตนมารับประทานทั้งแบบดิบและแบบสุก โดยแบบสุกนั้นจะนำาไปปรุงกับขิง ซีอิ๊ว และ 
(เหล้า) มิริน ได้เป็นตัวอ่อนของแตนที่มีรสชาติคล้ายหอยแมลงภู่ที่หวานสด หรือหากนำาแตน
ที่ยังไม่โตเต็มวัยไปทอด ก็จะให้รสสัมผัสที่กรอบนอกนุ่มใน นอกจากนี้ ยังมีการนำาแตนไปผสม
เป็นยาดองเหล้าได้อีกด้วย ส่วนอินโดนีเซียนิยมทาน Botok Tawon หรือห่อหมกตัวอ่อนผึ้ง 
เกาหลีก็มี Beondegi หรือดักแด้ทอด

 ส่วนประเทศอื่นๆ ในเอเชียก็นิยมรับประทานแมลงเช่นกัน ไม่ว่า
จะเป็น จีน กัมพูชา ลาว เวียดนาม และไทย ที่ภาพรถเข็นขายแมลง
ทอดกลายเป็นภาพที่คุ้นตาสำาหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน องุ่น ลิ่ววานิช  
ผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิชาการเกษตร ระบุว่า ในประเทศไทยชาวบ้านในแถบ
ชนบท โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนิยมนำาแมลง
มากินเป็นอาหาร ซ่ึงแมลงกินได้ที่พบในประเทศไทยเท่าท่ีสำารวจพบมี
มากกว่า 50 ชนิด เช่น แมลงดานา, แมลงตับเต่า, แมลงกุดจี่, แมลงทับ, 
จิ้งหรีด, แมลงกระชอน, ตั๊กแตนปาทังก้า, แมลงเม่า, มดแดง, ผึ้ง, ต่อ, 
แตน, ดักแด้ไหม, และหนอนไผ่ เป็นต้น ซึ่งการศึกษาพบว่าแมลงเหล่านี้มี
ปริมาณโปรตีนใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ เช่น ไก่, วัว, หมู, และปลา 
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ทวีปแอฟริกา
 ปลวกเป็นแมลงท่ีได้รับความนิยมรับประทานอย่างแพร่หลายในพื้นที่
แถบตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีแอฟริกา วิธีการปรุงก็ไม่ต่างไปจากการ
ทำาอาหารจากแมลงชนิดอื่น นั่นคือ เอาไปต้มแล้วคั่วกับเกลือ ส่วนในพื้นที่ตอนใต้
ของประเทศบูร์กินาฟาโซ อาหารประจำาฤดูฝนคือ หนอนต้นเชีย (shea caterpillars) ซึ่ง
ชาวบ้านมักนำามาตุ๋นเป็นอาหารจานหลัก หรือเอามาทอดเป็นของทานเล่น นอกจากนี้ ด้วง
มะพร้าวก็เป็นอาหารยอดนิยมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกด้วยหรือแม้กระทั่งชนเผ่า
พื้นเมืองในเกาะซาร์ดิเนียของประเทศอิตาลีเองก็มีการทำาชีสนมแกะที่ใช้ตัวอ่อนแมลงเป็น
ส่วนผสมในการหมักที่มีชื่อว่า Casa Marzu ด้วยเช่นกัน

ทวีปอเมริกา
 เม็กซิโก มีของดีขึ้นชื่ออย่างเหล้าเตกีล่าดองหนอน ซึ่งเป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยม
ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้าน โดยหนอนที่ได้รับความนิยมและถือเป็นของเด็ดราคาแพงคือ หนอน
แดง (red worms) ซึ่งเป็นหนอนที่อยู่บริเวณต้นอากาเว พืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีทรงพุ่มแผ่เป็นวง
กว้าง หากกินดิบๆ หนอนชนิดนี้ให้กลิ่นเหมือนอาหารรมควัน และคล้ายกับเหล้าเตกีล่าที่
เรียกว่า “แมซเคิล” (Mezcal) ด้วยความที่เม็กซิโกมีการปลูกข้าวโพดและต้นอัลฟัลฟ่า
อย่างกว้างขวางก็ทำาให้ มีความนิยมนำา ชาปุลิน (Chapulines) ซึ่งเป็นตั๊กแตนชนิด
หนึ่งที่อยู่ในไร่ข้าวโพด มีกลิ่นและรสชาติคล้ายมะนาวมารับประทาน

ที่มา
- https://www.si.edu/spotlight/buginfo/insects-food#:~:text=Examples%20are%20social%20
insects%2C%20such,African%20groups%20consistently%20as%20food.)
- https://organixx.com/10-countries-eating-insects/
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Fun Facts เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาหารจากแมลง
- วัฒนธรรมการบริโภคแมลงเป็นอาหาร เรียกว่า Entomophagy
- แมลงที่มนุษย์บริโภคได้ ไม่มีส่วนใดเหลือทิ้ง เทียบกับ สัดส่วนของวัว ที่มนุษย์ใช้บริโภคได้ราว 40%
- หนอน ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกราว 1-10% ของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากหมู
- ด้วง หรือแมลงปีกแข็ง (Beetle) มีสัดส่วนคิดเป็น 40% ของแมลงที่ใช้บริโภคเป็นอาหารได้

แมลง อาหารยุคใหม่ แมลง อาหารยุคใหม่ 
มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

 แมลงมีแร่ธาตุและสารอาหารที่จำาเป็นกับร่างกาย
มนุษย์อยู่เป็นจำานวนมาก เมื่อนำามาเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์
และโปรตีนชนิดอื่นๆ อย่างเนื้อไก่, เนื้อวัว, เนื้อปลา, ไข่ หรือ
แม้กระทั่งเต้าหู้ในปริมาณที่เท่ากันแล้วนั้น เฉลี่ยแล้วแมลง
มีจำานวนสารอาหารโดยรวมท่ีมากกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ 
อยู่มากเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีปริมาณไขมันที่น้อยกว่าอย่าง
เห็นได้ชัด และนอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้ว  
อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้แมลงถูกมองว่าเป็นอาหารยุคใหม่ เป็น
เพราะว่า การเพาะเลี้ยงหรือการทำาฟาร์มแมลงนั้น เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่าการทำาฟาร์มปศุสัตว์ประเภทอื่นๆ ที่

ก่อเกิดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนจำานวนมากในชั้น
บรรยากาศอยู่มาก และจากจำานวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ก็ได้มีการคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2050 ประชากร
โลกน่าจะเพิ่มขึ้นอีกราวหมื่นล้านคน ส่งผลให้ความต้องการ
อาหารเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำาให้ต้องแบ่งพื้นที่ออกไปเพื่อ
รองรับการอยู่อาศัยของมนุษย์ การทำาฟาร์มปศุสัตว์ใน
รูปแบบเดิมที่ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์
ของโลกอนาคตเท่าไรนัก ในขณะที่การเพาะเลี้ยงแมลงนั้น
ใช้พื้นที่น้อย เลี้ยงดูง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแล
มากกว่า 
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 เพื่อให้สอดรับแนวทางขององค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Orga-
nization) ที่ประกาศให้แมลงเป็นแหล่งอาหารในอนาคตของ
โลก ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิต
แมลง “ฮับแมลงโลก” รับเทรนด์อุตสาหกรรมอาหารใหม่ 
(Novel Food) เพื่อเจาะตลาดโลกกว่า 3 พันล้านบาท โดย
ได้กำาหนดนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดให้แก่เกษตรกร
เพื่อสร้างรายได้ และได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด  
เร่งส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งมี
กว่า 20,000 ฟาร์ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลผลิตให้ผู้
บริโภคทั้งในและต่างประเทศด้วย 
 วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูป 
และรองประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
(สรท.) กล่าวว่า “ปัจจุบันในตลาดโลกมีความต้องการบริโภค
แมลงเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจแมลงเฉพาะชนิดที่คนกินได้ทั่วโลก

มีมูลค่าถึง 12,800 ล้านบาท (400 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดย
ตลาดเอเชียมีสัดส่วนถึง 30 – 40% ของทั้งโลก ที่เหลือ 
กระจายตัวอยู่ทั้งในโซนยุโรป ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง 
โดยใน 5 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมแมลงเติบโตขึ้นปีละ 20% 
และ ตลาดแมลงกินได้ ก็กำาลังขยายตัวไปในอเมริกาและโซน
อเมริกาเหนืออีกด้วย”
 ตลาดแมลงของไทยสามารถส่งออกได้ทั้งแบบเป็น
ตัวและแปรรูป โดยฟาร์มเพาะเลี้ยงแมลงส่วนใหญ่จะส่งขาย
แมลงแบบเป็นตัว ซึ่งมีแมลงที่เกษตรกรไทยนิยมเพาะเลี้ยง 
เช่น จิ้งหรีด ตั๊กแตน แมงป่อง ดักแด้ ด้วง มด ฯลฯ ส่วน
ในตลาดแปรรูป ในปัจจุบันมีการทำาธุรกิจแมลงส่งออกไปทั่ว
โลกผ่านออนไลน์ขายทั้งแบบปลีกและส่ง โดยตั้งเป็นโรงงาน
ผลิตที่ ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมีสินค้าในหลาก
หลายรูปแบบ เช่น แมลงบรรจุในถุงฟลอยด์  แป้งโปรตีนจาก
แมลง แมลงบรรจุกระป๋อง ขนมในรูปแบบแมลงเคลือบช็อค
โกแล็ต ลูกอมแมลง แมลงอบแห้งขายส่ง ฯลฯ

ไทยมุ่งเป็นศูนย์กลางผลิตแมลง ส่งออกทั่วโลก

“สำ�หรับประเทศไทยเร� นับว�่โชคดีที่เร�มีแมลงที่กินได้หล�กหล�ยชนิด มีให้กินได้ทั้งปี คนไทย
กินแมลงกันม�น�นเรียกว�่ในทุกภูมิภ�คก็ว่�ได้ และประเทศไทยก็ถือว่�เป็นตล�ดหลักที่มีก�รส่ง
ออกแมลงไปข�ยยังต�่งประเทศ ด้วยสภ�พอ�ก�ศร้อนชื่นที่เหม�ะสมสำ�หรับทำ�ฟ�ร์มเพ�ะเลี้ยง
แมลงเพื่อส่งออก และเร�ยังมีวัตถุดิบเพียงพอในก�รทำ�โรงง�นผลิตแมลงแปรรูปได้อีกด้วย”

– วิศิษฐ์ ลิ้มลือช� น�ยกสม�คมผู้ผลิตอ�ห�รสำ�เร็จรูป 
รองประธ�นสภ�ผู้ส่งออกสินค้�ท�งเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)
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 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีบริษัทสตาร์อัพของคน
ไทยที่ทำาตลาดผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนจากจิ้งหรีดเป็นเจ้าแรก
ของโลก ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป แคนาดา 
ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย  ธีรณัฐ รุ่งสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ไทย เอนโท ฟู้ด ได้กล่าวว่า บริษัทได้ทำาธุรกิจเกี่ยว
กับแมลงอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำา กลางน้ำา และปลายน้ำา  
มีฟาร์มที่เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด มีโรงงานท่ีแปรรูปผลิตภัณฑ์
และการสร้างผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนจากจิ้งหรีด พร้อมกับมี
การทำาวิจัยและพัฒนา (R&D) 
ร่วมกับ นัก วิ จัยสถาบันวิ จั ย
ของประเทศไทยอย่างเข้มข้น 
บริษัทได้มีการทำาฟาร์มเลี้ยง
จิ้งหรีดที่เป็นฟาร์มต้นแบบและ
เป็นแบบปิดอยู่ที่ จ.นครสวรรค์ 
มีขนาดประมาณ 900 ตาราง
เมตร และผลิ ต จ้ิ งหรี ด ได้
ประมาณ 120 ตัน/ปี ที่เป็นตัว
สด หลังจากนั้นจึงนำาไปสู่การ
แปรรูปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ผงโปรตีนจิ้งหรีด ซึ่งจิ้งหรีด
จำานวน 4 กิโลกรัม จะนำาไป
แปรรูปสู่ผงจ้ิงหรีดได้ประมาณ 
1 กิโลกรัม โดยผงโปรตีน
แบบเข้มข้นได้ทำาการตลาด
ในชื่อแบรนด์ “Sixtein” เน้น
เจาะตลาดลูกค้าแบบบีทูบีหรือนำาไปพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  
ธีรณัฐฯ กล่าวต่อว่า กำาลังร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
ทำาโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า (Spearhead) กับการเลี้ยง
หนอนทหารเสือ ที่นำามาพัฒนาสู่โปรตีนสำาหรับอาหารสัตว์ 
เพื่อทดแทนอาหารสัตว์ในปัจจุบันที่ทำาจากปลาบ่นและจะมี
ปัญหาผลผลิต ราคาที่ผันผวนและปัญหาโลหะหนักปนเปื้อน 
หลังจากน้ันคาดว่าจะมีการสร้างโรงงานต้นแบบอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมพิจิตร ซึ่งโครงการนี้ ได้มีนักวิจัยจากสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มา
ร่วมพัฒนา
 จากแนวโน้มตลาดส่งออกท่ีดี ทำ าให้ทางกรม 
ส่งเสริมการเกษตรได้วางแนวทางส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงแมลง  
โดยเฉพาะจิ้งหรีด จนในปัจจุบันมีแปลงใหญ่จิ้งหรีดทั้งหมด
จำานวน 11 แปลง เกษตรกรสมาชิก 469 ราย พื้นที่รวม

ประมาณ 848.5 ไร่ ใน 10 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ 
พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม 
ลพบุรี สระแก้ว และสุโขทัย 
โดยมีกำาลังการผลิตรวมกว่า 
1.1 พันตัน รวมทั้งส่งเสริม
เกษตรกรที่สนใจเพื่อยกระดับ
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจ้ิงหรีด 
ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยหัน
มาเล้ียงจิ้งหรีด ทั้งสายพันธุ์
ทองดำา ทองแดง และสะดิ้ง 
เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการ
ประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกรในยุคโควิด 
ปัจจุบันประเทศไทยมีกำาลังการ
ผลิตจิ้งหรีดรวมมากกว่า 7,000 

ตันต่อปี และสามารถป้อนตลาดภายในและต่างประเทศ
รวมท้ังกรมหม่อนไหมได้ส่งเสริมเกษตรกรหม่อนไหมกว่า 
20,000 ราย ในการพัฒนาดักแด้ไหมเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่มาแรงเป็นที่ต้องการอย่างมากในขณะนี้อีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา
- https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/insect-export-market.html
- https://siamrath.co.th/n/189725
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ข่าวแมลงในสหรฐัฯ ทีข่าวแมลงในสหรฐัฯ ท่่ีน่าสนใจน่าสนใจ
ยุงดัดแปลงพันธุกรรมตัวแรกที่ปล่อยในสหรัฐอเมริกา

 ยุงเป็นสัตว์ที่นำาโรคมาให้มนุษย์ทั้งโรคไข้เลือดออก ไวรัสซิก้า และไข้เหลือง ที่ส่งผล 
กระทบรอบโลกและก็ยากที่จะควบคุม สหรัฐอเมริกาจึงได้ทำาการดัดแปลงพันธุกรรมยุงเพื่อไป
ยับยั้งการแพร่ขยายพันธุ์ยุงตัวอื่นและลดการระบาดโรค และได้อนุมัติปล่อยในเกาะ Florida 
Keys แล้ว หลังการวางแผนมาหลายปี 
 โดยโครงการนี้ ได้รับรองจากสำานักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของอเมริกา (EPA) ใน
การปล่อยยุงดัดแปลงพันธุกรรมกว่า 750 ล้านตัว ในปี 2021 และ 2022 และมุ่งเป้าไป 
ที่ยุง การทดลองยุงพันธุ์ Aedes aegypti ที่เป็นตัวการสำาคัญในการแพร่กระจายเชื้อสู่มนุษย์
ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก สหรัฐอเมริกาเริ่มทำาการทดสอบปล่อยยุงที่ดัดแปลงพันธุกรรมใน 
Florida Keys เมื่อสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2021 โดยนำาไข่ที่พัฒนาโดย Oxitec บริษัท 
ด้านเทคโนโลยีชีวภาไปกระจายไว้ทำาตามจุดต่างๆ เมื่อมันฟักตัวก็จะกระจายสู่สภาพแวดล้อม 
 ยุงที่พัฒนานี้มีชื่อว่า OX5034 ซึ่งที่ถูกนำามาปล่อยนั้นจะเป็นยุงตัวผู้ ไม่กัดมนุษย์ 
โดยพันธุกรรมท่ีถูกดัดแปลงจะถูกส่งต่อไปให้ลูกของมันในอนาคต ทำาให้ลูกยุงมีโอกาสใน 
การรอดชีวิตน้อยลง ลดการเพิ่มจำานวนประชากรยุง และลดอัตราการแพร่เชื้อโรคต่างๆ แต่มัน
มีผลแค่ต่อลูกยุงเพศเมียเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การทดลองนี้ได้รับเสียงวิจารณ์ และคัดค้าน
เนื่องจากความกังวลจากผู้คนว่ามันอาจจะทำาให้กลายพันธุ์ และอาจจะกัดและทำาร้ายสัตว์อื่นๆ 
ก่อนหน้านี้ Oxitec เผยว่าได้ทำาการทดลองแล้วใน Cayman Islands, Panama และ Brazil 
พร้อมเผยถึงความสำาเร็จและลดประชากรยุงได้จำานวนมากภายในไม่กี่เดือน 

ที่มา: https://www.cnn.com/2021/04/30/health/genetically-modified-mosquitoes-us-scn-wellness/index.html
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ข่าวแมลงในสหรฐัฯ ทีข่าวแมลงในสหรฐัฯ ท่่ีน่าสนใจน่าสนใจ
จักจั่น Brood X นับพันล้านตัว โผล่ออกจากใต้ดินในรอบ 17 ปี

 ตามปกติจักจั่นจะฝังตัวเองในดินและโผล่ขึ้นมาโบยบินตามฤดูกาลทุกปี แต่มีสายพันธุ์
หนึ่งที่ฝังตัวในดินนานนับสิบปี คือ Brood X หรือ Periodical cicadas มันจะอยู่ในดินจนเป็น
ตัวเต็มที่นานถึง 13 - 17 ปี จักจั่นชนิดนี้มีดวงตาสีแดง ลำาตัวสีดำา และปีกสีส้ม ระหว่างอยู่
ใต้ดินมันจะกินสารอาหารจากพืชตระกูลต้นสนเลี้ยงชีวิต เมื่อพบว่าถึงเวลาแล้วก็จะตื่นจากจำา
ศีลพร้อมๆ กัน เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งก็คืออากาศที่อุ่นได้ที่มันจะโผล่ขึ้นมาจากดินพร้อมๆ 
กันเป็นล้านล้านตัวเพื่อผสมพันธุ์แล้ววางไข่ เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นในเวลา 2 เดือนพวกมันจะตาย
ไปทิ้งไข่ไว้ในดินรอที่จะกลับมาเหนือผืนโลกอีก 13 - 17 ปีข้างหน้า
 ปรากฏการณ์แบบนี้เกิดล่าสุดเมื่อปี 2004 ใน 15 รัฐ รวมทั้ง New York, Ohio,  
Illinois, Virginia, Washington D.C และ Georgia ซึ่งหากพูดถึงวัฏจักร 17 ปี ช่วงเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองที่มันได้ โผล่ขึ้นมาเหนือดิน นักวิทยาศาสตร์คาดว่าที่พวกมันต้องฝัง
ตัวในดินนานๆ แล้วโผล่ขึ้นมาพร้อมๆ กันหลังจากผ่านไป 17 ปีก็เพื่อหลีกเลี่ยงสัตว์นักล่าด้วย

การออกมาพร้อมๆ กันจนสัตว์นักล่ากินพวกมันไม่ทัน
 “พวกเขาจะอยู่ในทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะ ป่า ในบริเวณรอบๆ บ้าน” 
Gary Parsons ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาแมลงจาก Michigan State University 
เผย “เมื่อพวกเขาอุดมสมบูรณ์และถึงเวลา พวกเขาจะบินไปทุกที่ แม้กระทั่งอาจ
บินจนโดนมนุษย์ได้” Parsons เผยว่าแม้จักจั่นเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้คน 
แต่สัตว์เลี้ยงที่อาจกินพวกมันเข้าไปอาจจะป่วยได้ สิ่งที่อาจจะกระทบผู้คนคือเสียง

ของฝูงจักจั่น ผู้เชี่ยวชาญเผยว่าหากผู้คนยอมรับในเสียง รวมถึงฝูงจักจั่นจำานวน
มากได้พวกเขาจะสามารถตระหนักถึงปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากของโลกธรรมชาติ 

ที่มา: https://www.scientificamerican.com/article/brood-x-cicadas-are-emerging-at-last1/
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1. ห่วงโซ่อาหารล่มสลาย
 ผลกระทบแรกที่ชัดเจนก็คือ แมลงคือสัตว์ในห่วงโซ่อาหารที่บรรดานก 
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำา และปลา กินเป็นอาหาร หากแหล่งอาหาร
อย่างแมลงหายไป สัตว์เหล่านี้จะขาดอาหาร และสัตว์ใหญ่ที่อาศัยกินสัตว์ในห่วง
โซ่อาหารต่อมาก็ต้องล้มตายเป็นทอด ๆ ตัวอย่างจากการศึกษาของการหายไปของ
แมลงและสัตว์ต่าง ๆ ที่เปอร์โตริโก ก็พบว่า เมื่อแมลงหายไป ปริมาณนกและกบ
ก็หายไปร้อยละ 50-65 ส่วนนกท้องถิ่นเปอร์โตริกัน โทดี (Puerto Rican tody) ที่
กินแต่แมลง ก็หายไปอย่างน่าใจหายร้อยละ 90

จะเกิดอะไรขึจะเกิดอะไรขึ ้น้น
หากแมลงหายไป?หากแมลงหายไป?

2. ขาดผู้ผลิตอาหารให้กับมนุษย์
 ร้อยละ 80 ของการผสมเกสรของพืชทั่วโลกเกิดขึ้นโดยผึ้ง พืชจำาพวก
ธัญญาหารมักจะได้รับการผสมเกสรทางลม แต่พืชประเภทอื่น เช่น ผลไม้ ถั่ว ผัก
ต่าง ๆ รวมถึงโกโก้ และกาแฟ ต่างเป็นผลงานชิ้นเอกของผึ้ง แต่ถิ่นที่อยู่ของผึ้ง
กำาลังหายไป และต้องถูกซ้ำาเติมด้วยสารเคมีฆ่าแมลง
 นอกจากนี้แมลงยังเป็นผู้ที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินด้วยการย่อย
สลายเศษซากพืช ซากสัตว์ และของเสียในสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนเป็นธาตุอาหารอิน
ทรียวัตถุทำาให้ผืนดินอุดมสมบูรณ์ กระบวนการผลิตอาหารเหล่านี้กำาลังล่มสลายไป
ด้วยการใช้สารเคมี ซึ่งทวีฤทธิ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งแมลงซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อน
ระบบนิเวศตามธรรมชาติไม่สามารถฟื้นตัวได้ทัน เมื่อไม่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ก็
ไม่มีอาหาร ไม่มีแหล่งน้ำาที่สะอาด ดินที่เหมาะกับการเพาะปลูก หรือแม้แต่อากาศ
ดีๆ สำาหรับหายใจ
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1. ร่วมกันแบนการใช้สารเคมีอันตรายหลักในการทำาเกษตร อาทิเช่น พาราควอต 
คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสท ซึ่งสารเคมีอันตรายเหล่านี้ ท้ายที่สุดแล้วก็ส่งผลต่อคน
เช่นกัน

เราช่วยแมลงยังไงได้บ้าง?

2. ลดการบริโภคเนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีกระบวนการทำาลายป่าไม้ และ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวขนาดใหญ่ เพื่อเป็นอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง เป็นการ
ทำาลายถิ่นที่อยู่ของแมลง ใช้สารเคมีมหาศาล และก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำา และ
ทางอากาศตามมา (จากการเผาวัสดุการเกษตรในที่โล่ง)

3. อุดหนุนและสนับสนุนอาหารที่ผลิตขึ้นด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ ที่จริงแล้ว
เกษตรกรรมเชิงนิเวศไม่ใช่วิธีการทำาเกษตรแบบใหม่แต่อย่างไร แต่เป็นวิถีเกษตร
แบบดั้งเดิมที่บรรพบุรุษของไทยเราทำากันมา โดยที่ ไม่ใช้สารเคมี และอิงวิถี
ธรรมชาติ ไม่เน้นการผลิตเพื่อปริมาณและอุตสาหกรรม เกษตรกรรมเชิงนิเวศ
จะเล่ียงการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและส่งเสริมความหลากหลายเพื่อรักษาความอุดม
สมบูรณ์ของน้ำาและดิน ซึ่งเอื้อกับการผสมเกสรของแมลง และมีกระบวนการ
ควบคุมโรคและศัตรูพืชตามธรรมชาติ สุขภาพของคนปลูกและคนกินก็ดีตามด้วย

ที่มา:

- https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/15/insect-collapse-we-are-destroying-our-life-support-systems
- https://www.independent.co.uk/climate-change/news/wild-bees-found-to-be-just-as-important-as-honeybees-for-pollinat  
 ing-food-crops-10324450.html
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718313636

 แม้จะหน้าตาไม่น่ารัก แต่มนุษย์เราและโลกของเราจะคงอยู่ไม่ได้หาก
ปราศจากแมลง หนึ่งในนักวิจัยของงาน Worldwide Decline of the Entomo-
fauna: A Review of Its Drivers กล่าวว่า “ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงวิธีในการผลิต
อาหาร แมลงทั้งหมดจะสูญพันธุ์ ไปภายในไม่กี่สิบปี” และหากวันที่น่ากลัวนั้นมา
ถึง ไม่อยากจะคาดคิดเลยว่า อาหารการกินเราจะเป็นอย่างไร โลกของเราจะเป็น
อย่างไร ช่วงเวลากว่าที่ระบบนิเวศจะฟื้นฟูทดแทนสายพันธุ์ที่หายไปมาได้ที่อาจกิน
เวลานับร้อยนับพันปี ระหว่างนั้น ลูกหลานของเราจะอยู่อย่างไร เพราะฉะนั้น เรา
ต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมและช่วยให้แมลงได้อยู่รอด ก่อนที่เราจะเหลือเพียง
แต่ภาพถ่ายและภาพวาดของแมลงที่เก็บไว้ให้รุ่นต่อๆ ไปได้เห็นได้ชม
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การวาดภาพทางวิทยาศาสตร ์การวาดภาพทางวิทยาศาสตร ์
เพืเพ่่ือการสือการส่่ือสาร: กรณีแมลงอสาร: กรณีแมลง

 การวาดภาพที่เกี่ยวข้องกับแมลง ไม่ว่าจะมีความ
สำาคัญทางเกษตรหรือทางการแพทย์ เมื่อแมลงเป็นตัว
ส่ือน่ันก็ถือว่ามีความสัมพันธ์และความสำาคัญในภาควิชา
กีฏวิทยา ขึ้นชื่อว่าแมลง ก็ตกอยู่ในการศึกษาเบื้องต้นมา
จากภาควิชากีฏวิทยาจะเป็น Medical Entomology หรือ  
Economic Entomology ก็มาจากแมลงทั้งนั้น ที่เป็นตัว
สำาคัญในแต่ละแขนงสาขาการศึกษาเบื้องสูงต่อไป 
 อันที่จริงการวาดภาพทางกีฏวิทยาที่ทำากันอยู่จะ
พิจารณาให้ประโยชน์ในศาสตร์นี้ ก็ได้ทั้งสองประเภททั้งทาง
ด้านศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศิลป์จะนำามาช่วยวิทย์ 
ทั้งนี้ การอธิบายด้วยภาพโดยเฉพาะจากภาพวาดที่เจาะจง 
เจาะลึกในเนื้อหา เนื้อเรื่องของวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทาง
กีฏวิทยาน้ัน มีส่วนช่วยให้เห็นความชัดเจนในส่ิงท่ีลึกลับ 
ซ่อนเร้น ยากที่จะอธิบายด้วยอักษร แต่ด้วยภาพประกอบ
ที่แน่ชัด จะช่วยให้สิ่งที่ยาก ง่ายขึ้นและบางครั้งออกมากับ

ความสวยงามตามธรรมชาติของมันอีกด้วยซ้ำา ตัวอย่างเช่น
ถ้าบทความข้อมูลการวิจัยล้วนๆ มีแต่ตัวหนังสือ ไม่มีภาพ
ประกอบ คำาอธิบาย ยิ่งสมัยนี้ด้วยแล้วยากที่จะให้ความสนใจ
กับผู้อ่าน ผู้นำาไปศึกษา หรือผู้ให้ทุนอาจไม่พอใจนัก รูปภาพ
นั้นแทนคำาอธิบายหลายร้อยหลายพันคำา
 จะมีคนไทยสักกี่คนที่มีโอกาสได้ทำางานกับองค์การ
ใหญ่ๆ ระดับโลก ในวิทย์ปริทัศน์ฉบับนี้จึงอยากให้มารู้จัก
กับหน่ึงในคนไทยที่ ไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ โด่งดัง
เป็นที่น่าภูมิใจคือ อาจารย์วิชัย มะลิกุล จิตรกรนักกีฏวิทยา
หนึ่งเดียวของไทย ซึ่งคร่ำาหวอดอยู่ในวงการกีฏวิทยาโลก
มายาวนานต่อเนื่องเกือบ 5 ทศวรรษ เป็นที่จดจำาในฐานะ 
นักวาดภาพทางวิทยาศาสตร์มือหนึ่งแห่งทีมวิจัยสถาบัน 
สมิธโซเนี่ยน ศูนย์กลางของสถาบันการวิจัย สถาบันการ
ศึกษา และพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา



วิทย์ปริทัศน์  |  OST Science Review ฉบับที่ 5/256427

 อาจารย์วิชัย มะลิกุล เป็นนักวาดภาพวิทยาศาสตร์
ของภาควิชากีฏวิทยา สถาบันสมิทโซเนียน ณ กรุงวอชิงตัน 
สหรัฐฯ ได้เริ่มงานด้านภาพวาดวิทยาศาสตร์โดยทำางานร่วม
กับเจ้านายฝรั่ง Dr. John E. Scanlon ซึ่งเข้ามาวิจัยเรื่อง
ยุงก้นปล่องตัวเมียพาหะของโรคมาลาเรียในยุคสงคราม
เวียดนาม ซึ่งยุคนั้นทหารอเมริกันเป็นโรคเขตร้อนนี้จำานวน
มาก โดยมีห้องปฏิบัติการวิจัยอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ 
หน้าที่ของเขาคือการวาดภาพยุงก้นปล่องตัวเมีย จากนั้นเมื่อ
เจ้านายของเขาได้เดินทางกลับสหรัฐฯ และได้ตั้งศูนย์วิจัย
การแพทย์เพื่อวิจัยเกี่ยวกับยุงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายในสมิทโซเนียน ได้ชักชวนเขาไปร่วมกันด้วยในปี 2510 
ณ สถาบัน สมิธโซเนี่ยน Southeast Asia Mosquito  
Project (SEAMP) โดยทุนการศึกษา วิจัย จาก โรงพยาบาล 
ฝ่ายทหารบก Walter Reed Medical Project เกี่ยวกับ  
ยุงก้นปล่อง 
 อาจารย์วิชัยฯ มีผลงานภาพวาดทางวิทยาศาสตร์
ที่แสดงลักษณะตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทางกีฏวิทยา
หลายร้อยชนิด แต่ที่สร้างชื่อให้แก่เขามากที่สุด คือ ภาพ
วาดสีน้ำารูปผีเสื้อ ซ่ึงคว้ารางวัลภาพวาดดีเด่นจากงาน
ประชุมการติดต่อสื่อสารทางด้านชีววิทยา ระดับโลก (World  
Congress of Biocommunications) เมื่อปี 2547 และเขา
เองยังยอมรับว่า ภาพวาดผีเสื้อเป็นผลงานที่เขาภูมิใจอย่าง
ยิ่ง อาจารย์วิชัยฯ ได้ทำาคุณประโยชน์เผยแพร่วิชากีฏวิทยา 
ไม่ว่าแมลงที่ เป็นพาหะนำาโรคแมลงศัตรูพืชหรือความ
สวยงามของผีเสื้อก็ตาม ภาพวาดที่มีความเหมือนละเอียด
อ่อน สีสันสวยงาม เป็นที่ยอมรับทั้งในวงการวิทยาศาสตร์ 
นักกีฏชีววิทยา ทั้งชาวไทยและชาวอเมรัน ว่าฝีมือการวาด
ภาพนั้นทั้งประโยชน์ในด้านวิชาการและความสวยงามใน
ด้านศิลปะธรรมชาติอย่างแท้จริง 

  
  
  
  

  
  

 นักกีฏวิทยาแห่งสถาบันสมิธโซเนียนให้ความ
นับถือและยกย่องทั้งในฝีมือการถ่ายทอดรายละเอียดจาก  
Specimen ช่วยงานวิจัยจากข้อมูลใน manual script ไปสู่
กระดาษวาดรูปได้เหมือนจริง ได้ดั่งใจที่นักกีฏวิทยาเหล่านั้น  
ได้ทำางานร่วมกับอาจารย์วิชัยฯ ซึ่งเป็นเวลานานรวมเวลากว่า 
40 ปี กับสถาบันที่มีชื่อเสียงของโลกแห่งนี้ สามารถดูได้จาก
สิ่งตีพิมพ์ที่มากมาย อาทิ Smithsonian Press, The Wash-
ington Entomological Society ฯลฯ ไม่เพียงแต่วาดภาพ
เพื่อช่วยงานการวิจัยให้กับ Department of Entomology 
สถาบันสมิชโซเนียน แต่ได้เป็นอาจารย์พิเศษ ถ่ายทอดความ
รู้ความชำานาญในอาชีพที่ทำามากว่า 40 ปี ให้เป็นวิทยาทาน 
ยังสถาบันการศึกษา สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเด็ก และ
พิพิธภัณฑ์อย่างแพร่หลายทั่วสหรัฐฯ และหลายมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จิตรกรแมลง หนึ่งเดียวของไทย ‘วิชัย มะลิกุล’ 
นักวาดภาพวิทยาศาสตร์มือทองระดับโลก
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 นอกจากน้ีมีการจัดนิทรรศการภาพวาดสีน้ำาแมลง
ผีเสื้อกลางวัน-กลางคืน มากกว่า 500 ชนิด ที่ลงพิมพ์ในคู่มือ
ดูผีเสื้อ Peterson Field Guide of Eastern Butterflies ซึ่งเป็น
คนไทยและชาวเอเชียคนแรกที่ ได้รับเกียรติวาดภาพแมลง
กับ Field Guide ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ ฉบับนี้ ทั้ง One 
Man Show ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ สถาบัน
สมิธโซเนียน (NMNH, Smithsonian) มหาวิทยาลัยต่างๆ 
ทั่วสหรัฐฯ รวมทั้ง Canada และได้มาจัดฉลองครบ 120 ปี 
125 ปี และ 130 ปี ทั้งสามครั้งของโรงแรมโอเรียนเต็ล กทม. 
ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย
 อาจารย์วิชัยฯ ยังได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์
แห่งสถาบันสมิธโซเนียน Dr. Yiau-Min Huang ตั้งชื่อยุง
ลาย Ades (Steagomyia) malikuli เมื่อปี 1973 และ  
30 ปีให้หลัง เมื่อปี 2004 Dr. David Adamski แห่ง
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ซึ่งเคยเรียนวิธีการวาดรูป
จากกล้องจุลทรรศน์ตัว micro moth กับอาจารย์วิชัย สมัย
ที่เป็น Post Doctor ณ สถาบันสมิธโซเนียน ให้ชื่อ Moth 
ว่า Calosima malikuli ซึ่งจับได้ที่เขาใหญ่ และก่อนหน้านั้น  
Dr. Adamski ทำาวิจัยและได้พบแมลงผีเสื้อกลางคืนตัวใหม่
เป็นครั้งแรกของโลก อาจารย์วิชัยฯ ได้แนะนำา Dr. Adamaki 
ให้ขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ
ได้ทรงประทานให้ชื่อ Sirindhorn thailandiensis ซึ่งในปี 
2003 อาจารย์วิชัยฯ และภรรยา ได้กราบทูลถวายภาพวาด
แมลงนั้น และ Holotype specimen แด่พระองค์ ณ ตึกชัย
พัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

เทคนิค
 สมัยเริ่มแรกวาดภาพจากกล้องจุลทรรศน์ แม้แต่
สภาวิจัยของสหรัฐฯ ในเครือ ส.ป.อ. ในประเทศไทย ระยะนั้น
ก็ยังไม่มีอุปกรณ์ Camera Lucida ที่ติดกับกล้องจุลทรรศน์ 
เพื่ออำานวยความสะดวกในการร่างภาพบนกระดาษวาด
พร้อมกับที่เห็นในกล้อง specimen ได้ ในขณะเดียวกันสิ่ง
ที่อาจารย์วิชัยฯ คิดค้นสามารถทำาได้ก็คือ โดยในสมัยนั้น  
1960’s มี Grit Scales แผ่นกระจกกลมมีเส้นตารางสเกลซึ่ง
ใส่ใน Eye Piece ของกล้องจุลทรรศน์เพื่อใช้ในการวัดสัดส่วน
เล็กๆ ของ specimen ที่ปรากฏในกล้องจุลทรรศน์ ด้วยแผ่น
กระจก Grit Scales นี้ ทำาให้อาจารย์วิชัยฯ นึกถึงเมื่อสมัย
เป็นเด็กๆ ไปดูช่างวาดภาพโปสเตอร์หนัง ตามโรงภาพยนตร์
ศาลาเฉลิมไทย และโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุง เขาจะขีดเส้น
ตารางบนรูปถ่ายเล็กๆ เพื่อวาดทำาเป็นโปสเตอร์ โดยอาศัย
สัดส่วนแต่ละตารางมิลลิมิเตอร์หรือเซ็นติมิเตอร์ ไปตีตาราง
ขยายภาพให้ใหญ่ข้ึนตามแต่ความต้องการจากตารางน้ิวเป็น
ตารางฟุตก็ยังได้ ซึ่งปรากฏภาพโฆษณาโปสเตอร์ขนาดสูง
กว้างใหญ่หลายชั้นอาคาร หน้าโรงหนัง โรงละครนั้นๆ
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 อาจารย์วิชัยฯ ได้นำาเทคนิคการขยายภาพด้วย
เส้นตารางจัตุรัสน้ีมาใช้บนกระดาษเพื่อร่างภาพท่ีเห็นใน
กล้องจุลทรรศน์แต่ละเส้นตารางใน Eye Piece ลงบน
กระดาษ ต่อจากนั้นนำากระดาษแก้ว (กระดาษลอกแบบ- 
Tracing Paper) ทาบบนร่างนั้นแล้วลอกออกแบบภาพนั้นๆ 
เพื่อนำาไปลงกระดาษวาดรูปขั้นสุดท้ายก็จะได้ขนาดมาตรฐาน
ตามที่นักวิชาการและโรงพิมพ์กำาหนดไว้
 การลงลายเส้น: อาจารย์วิชัยฯ ได้ฝึกฝีมือในการลาก
เส้นด้วยพู่กัน แต่เปลี่ยนไปใช้เป็นพู่กันญี่ปุ่น เพราะมีขนาด
เล็กกว่า กับหมึกดำา India Ink ด้วยการฝึกสมาธิเพื่อความ
แม่นยำา สัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตรง และการกำาหนดลม
หายใจขณะวาดเส้นไปตามรอยดินสอที่ร่างไว้
 ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือ การฝึกฝนตนเองในงาน เพื่อ
ทำางานวาดภาพเหมือนจริงจากธรรมชาติ ซึ่งปรากฏผลจาก
หนังสือท่ีพิมพ์ออกไปใช้เป็นประโยชน์อย่างมากมาย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งภาพวาดทุกภาพของ อาจารย์วิชัยฯ จะใช้เป็น
ส่ือเปรียบเทียบกับลักษณะเด่นบ่งบอกถึงชนิดยุงก้นปล่อง
ตัวจริงชนิดต่างๆ ท่ีจับได้ ในท้องถิ่นที่มีโรคระบาด ทั้งไข้
มาลาเรีย และไข้เลือดออก ในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย 
ในปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ก็ยังใช้ประโยชน์ในกองมาลาเรีย  
กรมอนามัย ประเทศไทย
การวาดลูกน้ำา (Larva) 
 จะเห็นว่า ลูกน้ำาเต็มไปด้วยขนตามปล้องทุกปล้อง 
อาจารย์วิชัยฯ ได้ใช้ตำาราของศาสตราจารย์ Dr. John 
Belkins ผู้เชี่ยวชาญจำาแนกพันธ์แมลงยุงทุกชนิด ประจำาอยู่ 
ณ มหาวิทยาลัย UCLA เป็นตัวอย่างในการวาดภาพลูกน้ำา 
ตัวโม่ง และอวัยวะเพศของยุง (Terminalia)
 1. ลูกน้ำา (Larva) Dr. Belkins ได้กำาหนดตำาแหน่ง
ขนไว้เพื่อไม่ให้สับสนระหว่างขนด้านบนลำาตัวลูกน้ำา (Dorsal) 
และขนด้านล่างลำาตัว (Ventral) ได้ให้เบอร์เลขทุกตำาแหน่ง
ขนอีกด้วย ขนแต่ละจุดนั้นมีลักษณะสั้นยาว หนาบาง 
(Setae) เป็นพุ่มหรือแตกแขนงบ้างเป็น Fan shape ผู้วาด
จำาเป็นต้องบันทึกจำานวนเส้นขนมากน้อยไว้ในภาพทั้งหมด

 2. Pupa (ตัวโม่ง) เป็นตัวลูกน้ำาขั้นสุดท้าย ก่อนจะ
ลอกคราบเป็นตัวยุง (Adult) Specimen ที่ใช้วาด ก็คือ คราบ
ที่ลอกออกจากตัว pupa ก่อนเป็นยุง ซึ่งคราบนี้โปร่งใส  
ยิ่งเมื่อนำามาวางบนแผ่นแก้วปิดด้วย cover slip ก็ยิ่งทำาให้ขน
ที่ปรากฏด้านบน-ล่าง ของทุกปล้อง ลำาตัวของ pupa ปะปน
กันหมด แต่เมื่อนักวาดภาพที่ศึกษาตำาราของ Dr. Belkins 
มาก่อนก็สามารถแยกกลุ่มของขนด้านบนลำาตัว (Dorsal) 
และด้านล่างของลำาตัว (Ventral) เป็นไปตามเลข ตำาแหน่ง
ขนต่างๆ ที่กำาหนดไว้
 3. วาดภาพอวัยวะเพศของยุง: ด้วยการศึกษา
อวัยวะเพศทั้งตัวผู้และตัวเมีย ยุงจะมีเฉพาะตัวเมียเท่านั้นที่
นำามาวาด เพราะยุงตัวเมียเท่านั้นที่ดูดเลือดคนและสัตว์ เพื่อ
ไปเลี้ยงรังไข่ การวาดภาพ ย่อมมีความยากต่างไปจาก Larva 
และ Pupa ทั้งนี้เพราะเป็นอวัยวะที่เล็กที่สุดของตัวแมลง
 ภาพที่เห็นจาก specimen ในกล้องจุลทรรศน์นั้น จะ
ต้องดูผ่านจากจุดเดียวกัน ซึ่งจะมีรายละเอียดตั้งแต่ด้านบน
สุด ถัดลงไปแต่ละชั้นความหนาของ specimen จนล่างสุด 
มิติต่างๆ ของภาพ ช่างวาดภาพจำาเป็นต้องหาเทคนิคการใช้
เส้นต่อเนื่อง เส้นขาด ลูกปลา หรือจุดบางจุดหนา ช่วยแล
เงา ใช้ประกอบเพื่อเน้นให้ผู้ดู ผู้อ่านศึกษาตำารานั้นได้เข้าใจ
ว่า ภาพนั้นอธิบายด้วยตัวของมันกับผู้อ่านอย่างไรบ้าง
 วาดภาพตัวยุง (Adult) การวาดภาพทั้งเกร็ด scales 
ดำา-ขาว ของลำาตัวยุงและการแรเงาบนลำาตัว วิชัย ใช้ India 
ink ผสมน้ำาจนจาง ใช้พู่กันแรเงาจาก Gray tone-Black (สี
เทาอ่อนจนดำาสุด) ลักษณะเหมือนกับรูปถ่าย แต่เป็นรูปวาด
ที่มีความเหมือนจริงมากที่สุด ส่วนเกร็ดขาวใช้สีขาวพิเศษ 
brand name Dr. Martin เดิมชื่อ White Color เป็นเทคนิค
ที่ วิชัย ค้นพบ เพื่อใช้ในการวาดภาพรูปยุงขาวดำาโดยเฉพาะ
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