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บทท่ี 1 

บทนํา

(Introduction) 

แมลงจัดเปนสัตวไมมีกระดูกสนัหลังใน (Class Insecta) เปนกลุมที่ใหญที่สุด

และมีการแพรกระจายกวางขวางที่สุดใน (Phylum Arthropoda)  และเปนกลุมที่มี

ความหลากหลายมากที่สุดในบรรดาสัตวทั้งหมด โดยมีมากกวา 800,000 ชนิด   

ซึ่งมากกวาสัตวชนิดอื่น ๆรวมกัน ประมาณไววามีแมลงปอ 5,000 ชนิด ต๊ักแตนตํา

ขาว 2,000 ชนิด  ผี เสื้ อ  170,000 ชนิด  แมลงวัน  120,000 ชนิด ผึ้ งและมด 

110,000 ชนิด แมลงมีขนาดตัวเล็กเมื่อเจริญเติบโตสมบูรณเต็มที่  รางกายจะแบง

ออกเปน 3 สวน คือ สวนหัว สวนอก และสวนทอง มีขา 6 ขา มีหนวด 1 คู มีปก 1 

หรือ 2 คู เชน แมลงวัน แมลงสาบ แมลงปอ หรืออาจไมมีปกเลยก็ได   

ปจจุบันโลกมีแมลงประมาณมากกวาหลายลานชนิด ซึ่งขณะน้ีนักกีฏวิทยา

รูจักแมลงประมาณ 750,000 ชนิด แตที่จริงแลวแมลงมีมากมายหลายชนิดกวาน้ี

หลายเทาแมลงจึงนับวาเปนสัตวที่มีจํานวนชนิดมากที่สุด มากกวาพืช สัตวอื่น ๆ  

และจุลินทรียรวมกันทั้งหมด มนุษยพึ่งพาอาศัยแมลงในการดํารงชีพมาก แตแมลง

ไมจําเปนตองอาศัยมนุษยในการดํารงชีวิตเลย หากสมมติวาโลกน้ีไมมีมนุษยใน

ทันทีทันใด เราจะพบวาแมลงแมแตชีวิตเดียวก็ไมกระทบกระเทือน และภายในระ

เวลาเพียง 200-300 ปโลกจะยอนกลับสูสภาพอุดมสมบูรณดังในอดีต เมื่อ 10,000 ป

มาแลว แตหากแมลงหมดสิ้นไปจากโลกระบบนิเวศนทั้งหลายก็จะจบสิ้นลง เราจึงไดมี

การศึกษาเกี่ยวกับแมลงในดานตาง ๆ และพบวาแมลงที่มนุษยมักเขาใจวาแมลงเปน

บทนำ 
บทที่ 

Introduction
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บทที่ 1 บทนำ 
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ศัตรูไมวาจะทําลายพืชผลทางการเกษตร หรือเปนศัตรูรบกวนภายในบานแทที่จริงมี

เพียงสวนนอยเทาน้ันสวนใหญแลวแมลงเปนประโยชนมากกวา  

แมลงถือกําเนิดข้ึนบนโลกเมื่อ 500 ลานปกอน เน่ืองดวยจํานวนชนิดมากถึง

สามในสี่ของสัตวมี ชีวิตบนโลก มีวิวัฒนาการและพัฒนาการมาอยางยาวนาน 

จึงมีผูกลาวกันวาแมลงจะเปนแหลงอาหารโปรตีนของมนุษยเมื่อประชากรมนุษยบน

โลกมนุษยเพิ่มมากข้ึนในอนาคตและหากเกิดสงครามลางโลกข้ึนแลวในอนาคตสัตว

ที่อาจจะมีชีวิตรอดเหลืออยูไดชนิดหน่ึงก็คือแมลงน่ันเอง ดวยวิวัฒนาการอันยาวนาน

และความหลากหลายอันมหาศาลของชนิดแมลง ในปจจุบันนักวิทยาศาสตรยังคง

ทําการศึกษาคนควาวิจัยแมลงในธรรมชาติและหองทดลองอยางไมหยุดย้ัง แมลงบาง

ชนิดมีความสามารถที่นาพิศวงสามารถผลิตสารเคมีบางชนิดที่มีคุณสมบัติที่อาจนํามา

พัฒนาใชเปนยารักษาโรคได เชน การนําสารเคมีจากพิษเหล็กในของผึ้งมารักษาโรค

อัมพฤกษและอัมพาต ตลอดจนอาจนําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐอุปกรณเครื่องมือที่

จะอํานวยประโยชนตาง ๆ แกมนุษยในอนาคต

ในการกําเนิดและวิวัฒนาการของแมลงน้ันมีหลายทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตรได

พยายามหาหลักฐานมาอางอิง แตเน่ืองจากแมลงเปนสัตวที่มีขนาดเล็ก และเกิดข้ึน

มากในชวงเวลาที่เปลือกโลก ไมสามารถเก็บซากดึกดําบรรพไดดี ทําใหหลักฐานทาง

วิวัฒนาการของแมลงน้ันมีนอยมาก ทฤษฎีแมลงมีวิวัฒนาการรวมกับสิ่งมีชีวิตอื่น 

และนอกจากน้ียังมีแนวความคิดที่เช่ือวาบรรพบุรุษของแมลงเปนพวกแอนเนลิด

(Annelid) ที่มีรูปรางคลายหนอนและมีวิวัฒนาการจนกลายเปนแมลง

แมลงหลายชนิดมีอวัยวะรับรูสัมผัสที่ ดีมากบางครั้งอาจมีประสิทธิภาพ

มากกวาประสาทสัมผัสของมนุษยตัวอยางเชน ผึ้งสามารถเห็นแสงสีในสเปกตรัมของ

รังสีอัลตราไวโอเลต และผีเสื้อกลางคืนตัวผูมีระบบประสาทรับกลิ่นที่สามารถรับกลิ่น
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บทท่ี  2 

แมลงท่ีใหผลผลิตท่ีเปนประโยชน

(Insect as beneficial products) 

  แมลงที่ใหผลผลิตที่เปนประโยชนน้ันมีเพียงไมกี่ชนิด แตผลผลิตที่แมลง

ใหน้ันมีคุณคามหาศาล จนทําใหมนุษยหันมาเลี้ยงแมลงเพื่อเอาผลผลิตจากแมลง

มาจําหนายเปนสินคา อาทิ ผึ้ง มนุษยรูจักผึ้งและนํ้าผึ้งมานานกวา 7,000 ปแลว  

ตามประวัติศาสตรจากภาพวาดบนผนังถํ้าที่ Altomira ในประเทศสเปนแสดงใหเห็น

คนกําลังปนตนไมเพื่อเอาไมตีรังผึ้งและเก็บนํ้าผึ้งใสหมอ ในประเทศอียิปตกษัตริย 

Menes ทรงโปรดใหผึ้งเปนสัตวสัญลักษณแหงอาณาจักรของพระองค เพราะผึ้งชวย

ผสมเกสรดอกไม ทําใหผูคนมีผลไมบริโภคอยางอุดมสมบูรณ คนอียิปตรูวานอกจาก

นํ้าผึ้งจะมีคุณคาทางอาหารแลว ยังสามารถรักษาโรคบางชนิด และเปนเครื่องสําอาง

ไดดวย กษัตริยโรมันในสมัยโบราณทรงโปรดปรานการดองศีรษะของศัตรูในนํ้าผึ้ง

เพราะนํ้าผึ้งสามารถปองกันของสดไมใหเนาเปอยไดเปนเวลานาน ประวัติศาสตรยังได

บันทึกอีกวาชาวอียิปตเปนชนชาติแรกที่รูจักนําผึ้งมาเลี้ยง และจีนเปนเอเชียชาติแรก

ที่รูจักเลี้ยงผึ้ง ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมทําใหการเลี้ยง

แมลงซึ่งเดิมทํากันในยามวางเปนอาชีพเสริมในครัวเรือน กลายเปนอาชีพหลักที่ทํา

รายไดใหเกษตรกรผูเลี้ยงเปนจํานวนมาก จนกระทั่งในปจจุบัน ไดพัฒนาจนเปน

อุตสาหกรรมที่มีการสงผลิตผลเหลาน้ีไปขายยังตางประเทศเปนสินคาออกที่สําคัญ

ผลิตผลอันมีคุณคามหาศาล  จากแมลงนํามาทําประโยชนในทางการคา ไดแก นํ้าผึ้ง 

ไขผึ้ง นมผึ้ง (Royal jelly) เกสรผึ้ง (Pollen grain) ที่ ไดจากผึ้ง นอกจากน้ียังมี

Insect as beneficial products

แมลงที่ให้ผลผลิต
ที่เป็นประโยชน์
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ผลผลิตจากผีเสื้อหนอนไหม ผีเสื้อยักษ ไดแก ผาไหม เสนไหม ผลผลิตชันไดมาจาก

ชันโรงผลผลิตครั่งและสียอม โคซิเนลดาย (Cochineal dye) ไดมาจากเพลี้ยหอย 

(Cochineal insect) ซึ่งเปนเพลี้ยหอยชนิดหน่ึง เปนตน แมลงที่ใหผลผลิตที่ เปน

ประโยชนจนเกษตรกรนิยมนํามาเลี้ยงมีดังน้ีคือ

ผ้ึง (Honey bees) Apis sp. 

วงศ (Family): Apidae 

อันดับ (Order): Hymenoptera

   

  ลักษณะท่ัวไปของผ้ึง

  สวนหัว ประกอบดวยอวัยวะรับความรูสึกตาง ๆ ที่สําคัญ คือ ตารวมมี

อยู 2 ตา เปนดวงตาเล็ก ๆ รูปหกเหลี่ยมหลายพันตารวมกันเช่ือมติดตอกันเปนแผง  

ผึ้งจึงมองเห็นสิ่งตาง ๆ ไดรอบทิศทาง ตาเด่ียวอยูดานบนระหวางตารวมสองขาง

ลักษณะเปนจุดเล็ก ๆ รูปสามเหลี่ยมตาเด่ียวเปนสวนที่รับรูเรื่องความเขมของแสง

ผึ้งจึงแยกสีตาง ๆ ไดพบวาผึ้งสามารถเห็นได 4 สีคือ สีอัลตราไวโอเลต สีฟา สีฟาปน

เขียว และสีเหลือง ถาชวงแสงที่มากกวา 700 มิลลิไมครอน ผึ้งก็จะมองเห็นเปนสีดํา 

หนวดมีขอตอและปลองขนาดเทากัน จํานวน 10 ปลอง ทําหนาที่รับความรูสึกได

ไวมาก

  สวนอก  ประกอบดวยปลอง 4 ปลอง ดานลางของปลองแรกมีขาคูหนาอก

ปลองกลางมีขาคูกลาง และดานบนมีปกคูหนาขนาดใหญ 1 คู ดานลางของอกปลองที่

สามมีขาคูที่สาม เปนขาคูหลังของผึ้งงานจะมีตะกราเก็บละอองเกสรดอกไม ดานบน

มีปกคูหลังอยู 1 คู ขนาดเล็กกวาปกคูหนา

ผึ้ง (Honey bees) Apis sp.

วงศ์ (Family): Apidae

อันดับ (Order): Hymenoptera
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บทท่ี  3 

แมลงผสมเกสร  

(Insect as pollinators) 

  

  แมลงเปนสิ่งมีชีวิตที่ชวยในการผสมเกสรดอกไมมากที่สุด แมลงที่จัดอยูใน

ประเภท อาศัยเกสรเปนอาหารทีใ่หโปรตีนและอาศัยนํ้าหวานเปนอาหารที่ใหพลังงาน  

เกสรดอกไมจะติดตามตัวแมลงจากดอกหน่ึงไปอีกดอกหน่ึงในขณะที่แมลงลงกินเกสร

และนํ้าหวานจากดอกไม แมลงชวยผสมเกสรเปนแมลงที่มีวิวัฒนาการควบคูมากับพืช  

เพื่อใหสามารถพึ่งพาอาศัยกันและกันไดเปนอยางดี กลาวคือแมลงอาศัยเกสรและ

นํ้าหวานจากดอกไมเปนอาหาร หรือเปนแหลงโปรตีนใหแกตัวเองและตัวออน  

สวนพืชอาศัยแมลงเปนตัวนําเกสรตัวผูไปสูเกสรตัวเมีย ทําใหพืชประสบความสําเร็จ

ในการแพรขยายพันธุพืชผลชนิดตาง ๆ จะติดผลหรือมีเมล็ดไวใชขยายพันธุตอไปได

จะตองมีการผสมเกสร ตนไมบางชนิดเกสรตัวผูและเกสรตัวเมียอยูในดอกเดียวกันก็

จะผสมกันเองได แตตนไมอีกหลายชนิดเกสรตัวผูและเกสรตัวเมียอยูคนละดอกหรือ

คนละตนจําเปนตองอาศัยสิ่งอืน่ชวยในการผสมเกสร ลมเปนพาหะสําคัญชวยพัดเกสร

ตัวผูไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย อยางไรก็ตามมากกวา 60% ของตนไมทั้งหมดอาศัย

สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นในการผสมเกสร เชน หอย ทาก แมงมุม ไร นก คางคาวและแมลง 

เปนตน  

Insect as pollinators

แมลงผสมเกสร
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  วิวัฒนาการของพืชเพื่อดึงดูดใหแมลงเขาหามีไดหลายอยาง เชน การมีดอก

สีสันสวยงามหรือมีกลิ่นหอมเพื่อดึงดูดแมลงใหบินเขาหา หรือละอองเกสรตัวผู

ประกอบดวยสารเหนียวเพื่อสามารถเกาะติดไปกับตัวแมลงได ดี สวนแมลงมี

วิวัฒนาการในสวนของลําตัวหรือรยางคตามลําตัว เพื่อใหเปนที่ เกาะของเกสร

เปนตน การผสมเกสรเกิดข้ึนไดเมื่อละอองเกสรที่ติดตามตัวแมลงหลนลงบนดอกไม

ที่แมลงบินไปเกาะ  ซึ่งอาจเปนดอกไมบนตนเดียวกันหรือตางตนก็ไดเชน ผึ้ง แมลงภู

และจากการที่พืชไดมีการปรับตัวตอรายละเอียดตาง ๆ ของดอกไมที่แตกตางกันไป

แมลงชวยผสมเกสรเองก็มีการปรับตัวเพื่อใหเหมาะสมกับรูปแบบตาง ๆ ของดอกไม 

เชน ดอกไมที่มีลักษณะทรงระฆัง แมลงจะตองปรับตัวเองใหมีปากที่มีลิ้นยาว  

เพื่อจะไดย่ืนไปดูดกินนํ้าหวานไดสะดวก เชน ผีเสื้อจะมีปากที่ปรับสภาพมีลักษณะ

ยาวเปนงวงมวนเปนวงยืดหดไดที่เรียกวา “โปรบอสซิส” (Proboscis) 

พืชบางชนิดอาศัยแมลงชนิดเดียวในการผสมเกสร แตพืชสวนมากอาศัย

แมลงหลายชนิดไมเฉพาะเจาะจง ผึ้งจัดวาเปนแมลงชวยผสมเกสรที่สําคัญที่สุด  

เพราะในแตละเที่ยวบินที่ออกหาเกสรหรือนํ้าหวาน ผึ้งจะไปที่ดอกไมของพืชชนิดใด

ชนิดหน่ึงเทาน้ัน ทําใหไมเกิดการปะปนหรือสูญเปลาของละอองเกสรผลผลิตทาง

การเกษตรที่เพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีผึ้งชวยผสมเกสรน้ัน เมื่อประเมินแลวมีมูลคาสูงกวา

นํ้าผึ้ งและผลิตภัณฑอื่น ๆ จากรังผึ้ง ดังน้ันในปจจุบันถือวาผลิตผลหลักจาก

อุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งคือ การที่ผึ้งชวยเพิ่มอัตราการติดผลใหแกพืช ดังจะเห็นวา

มีการใหบริการเชาผึ้งเปนรังๆ ไปวางไวเปนแหงๆ ในสวนผลไมในชวงเวลาที่ดอกไม

เริ่มบานแมลงที่ชวยผสมเกสรดอกไมมีทั้งหมดในโลกประมาณ 30,000 ชนิด ผึ้งเปน

แมลงที่ชวยขยายพันธุไมและดอกไมโดยการนําเกสรตัวผูไปผสมกับเกสรตัวเมียและ

นํ้าผึ้งคือนํ้าหวานที่ผึ้งเก็บจากเกสรดอกไม  นอกจากผึ้งที่ใหนํ้าผึ้ง แลวยังมีแมลง

ชนิดอื่น ๆ อีกที่ชวยในการผสมเกสร ไดแก     

ตวั
อย
า่ง
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บทท่ี  4 

แมลงตัวหํ้าและแมลงตัวเบียน  

(Insects as Predators and Parasitoids) 

แมลงศัตรูธรรมชาติ (Natural enemies)  หมายถึง แมลงที่เปนประโยชน

และมีบทบาทในการควบคุมแมลงศัตรูพืช (Insect pest) โดยชีววิธีและเปนปจจัย

ทางชีวภาพ (Biotic factor) ที่ชวยควบคุมปริมาณของแมลงศัตรูพืชใหอยูในสภาพ

สมดุลตามธรรมชาติ (Natural balance) ซึ่งแมลงศัตรูธรรมชาติในทีน้ี หมายถึง

แมลงห้ํา (Predator) และแมลงเบียน (Parasite) แมวาแมลงจะมีการสืบพันธุที่มี

ประสิทธิภาพสูงมาก สามารถแพรพันธุเพ่ิมปริมาณไดอยางรวดเร็ว แตแมลงก็มีศัตรู

ธรรมชาติมากมายที่คอยควบคุมประชากรของแมลงใหอยูในสมดุล ศัตรูธรรมชาติ

ของแมลง ไดแก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

เปนอันตรายตอแมลงสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ ที่เปนศัตรูของแมลง ที่สําคัญก็คือแมลง

ดวยกันเอง แมลงหลายชนิดที่กินหรืออยูภายในหรือภายนอกตัวของแมลงชนิดอื่น  

แมลงเหลาน้ีเรยีกวาตัวห้ําและตัวเบียน ซึ่งปกติแลวจะมีอยูจํานวนมากพอทีจ่ะควบคุม

จํานวนประชากรของแมลงชนิดหน่ึงๆ ใหอยูในสมดุลคือ ไมทําใหเกิดความสูญเสีย

ทางเศรษฐกิจ แตปจจุบันมนุษยไดทําลายแมลงที่เปนประโยชนไปเสียมากทั้งที่ฆามัน

โดยตรงและที่ไปรบกวนเปลี่ยนสภาพความเปนอยู ซึ่งกระทบกระเทือนตอวงจรชีวิต

ของมัน จนทําใหแมลงตัวห้ําและตัวเบียนนอยลงเรื่อย ๆ จนไมเพียงพอจะกําจัดแมลง

ศัตรูพืช    

Insects as Predators and Parasitoids

แมลงตัวหำ ำและ
แมลงตัวเบียน

บทที่ 

ตวั
อย
า่ง
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ดังน้ันปจจุบันน้ีไดมีการชวยเพิ่มปริมาณแมลงตัวห้ําและตัวเบียน เชน  

การผลิตแมลงเหลาน้ีแลวนําไปปลอยในธรรมชาติเรียกวิธีการน้ีวา การปองกัน

กําจัดแมลงแบบชีววิธี ซึ่งเปนวิธีการที่ดีที่สุด เพราะไมเปนอันตรายตอผูใชและ

สภาพแวดลอมตาง ๆ  ตัวห้ํา 1 ตัวในตลอดชวงชีวิตสามารถกินศัตรูพืชไดเปนจํานวน

มาก จึงมีบทบาทสําคัญในการควบคุมปริมาณศัตรูอยางย่ิง สวนตัวเบียนแตกตางจาก

ตัวห้ําตรงที่สามารถเขาทําลายศัตรูพืชไดทุกระยะ เชน ตัวเบียนไข ตัวเบียนหนอน 

ตัวเบียนดักแด ตัวเบียนตัวเต็มวัย ตัวเบียนตองดํารงชีวิตจนครบวงจรชีวิตในเหย่ือ

จึงเสาะหาศัตรูพืชเพื่อเปนแหลงอาหารและขยายพันธุ แมตัวเบียนมีความจําเพาะ

เจาะจงตอศัตรูพืชแตก็เปนแมลงที่มีมากทั้งชนิดและปริมาณจึงมีบทบาทในการลด

ปริมาณศัตรูพืชลงอยางมากเชนกัน ไดมีการนําแมลงตัวห้ํามาใชกําจัดแมลงศัตรู

ทางการเกษตรจนประสบผลสําเร็จมาแลวหลายตัวอยาง ในตางประเทศไดใชดวงเตา

ลาย ทําลายเพลี้ยแปงในสวนสม ใชแมลงชางปกใสในสวนเพ่ือชวยกําจัดเพลี้ยออน

และมด จนกระทั่งมีการเพาะเลี้ยงแมลงเหลาน้ีจํานวนมากเพื่อใชประโยชนใน

ทางการคา เกษตรกรสามารถหาซื้อแลวนํามาปลอยในสวนของตนเพ่ือชวยกําจัด

เพลี้ยออนได แมลงชางปกใสรวมทั้งแมลงหางหนีบก็เชนกัน ไดมีการผลิตออกมาขาย

ในลักษณะเปนไขและตัวเต็มวัยที่สามารถนําไปวางในสวนเพ่ือชวยกําจัดเพลี้ยออน

และหนอน เปนตน

แมลงตัวหํ้า (Predators) 

แมลงตัวห้ํา หมายถึง แมลงที่กินแมลงชนิดอื่น ๆ เปนอาหาร และการกินน้ัน

จะกินเหย่ือ (Prey) หลายตัว จนกวาจะเจริญเติบโตครบวงจรชีวิต โดยจะกินเหย่ือ

ไปเรื่อย ๆ และมักจะไมจํากัดวัยของเหย่ือสามารถทําลายเหย่ือไดทุกระยะการ

เจริญเติบโต แมลงตัวห้ําจะพบในแมลงเกือบทุกอันดับ (Order) แมลงที่มีพฤติกรรม

เปนตัวห้ํ ามีประมาณ 87 วงศ  (Family) ใน 5 อันดับ (Order) สวนแมลงที่มี
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ปริมาณศัตรูพืชลงอยางมากเชนกัน ไดมีการนําแมลงตัวห้ํามาใชกําจัดแมลงศัตรู

ทางการเกษตรจนประสบผลสําเร็จมาแลวหลายตัวอยาง ในตางประเทศไดใชดวงเตา
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ในลักษณะเปนไขและตัวเต็มวัยที่สามารถนําไปวางในสวนเพ่ือชวยกําจัดเพลี้ยออน

และหนอน เปนตน

แมลงตัวหํ้า (Predators) 

แมลงตัวห้ํา หมายถึง แมลงที่กินแมลงชนิดอื่น ๆ เปนอาหาร และการกินน้ัน

จะกินเหย่ือ (Prey) หลายตัว จนกวาจะเจริญเติบโตครบวงจรชีวิต โดยจะกินเหย่ือ

ไปเรื่อย ๆ และมักจะไมจํากัดวัยของเหย่ือสามารถทําลายเหย่ือไดทุกระยะการ

เจริญเติบโต แมลงตัวห้ําจะพบในแมลงเกือบทุกอันดับ (Order) แมลงที่มีพฤติกรรม

เปนตัวห้ํ ามีประมาณ 87 วงศ  (Family) ใน 5 อันดับ (Order) สวนแมลงที่มี

แมลงตัวห�้า (Predators)
ตวั
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บทท่ี  5 

แมลงท่ีใชเปนอาหารของมนุษยและสัตว

(แมลงท่ีกนิได) 

(Edible insects) 

มนุษยกินแมลงเปนอาหารมาต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตร แมวาปจจุบัน

จะมีอาหารอยางอื่นอีกมากมายหลายชนิดที่ปรุงแตงข้ึนมา แตก็ยังมีชนเผาพ้ืนเมือง

ในแถบตาง ๆ เกือบทั่วโลกที่กินแมลงเปนอาหาร การนําแมลงมาประกอบอาหาร  

เกิดข้ึนมานานแลวทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ ตัวแมลงน้ันมีปริมาณไขมัน

และโปรตีนสูงมาก ในบางแหงใชแมลงเปนโปรตีนเสริมในอาหารใหกับเด็กที่เปน

โรคขาดธาตุโปรตีน ชนพื้นเมืองในอัฟริกา กินมด ปลวก หนอนดวง หนอนผีเสื้อและ

ต๊ักแตน เปนอาหารหลักที่ใหโปรตีน ในบางประเทศมีการนําแมลงมาทําเปนอาหาร

กระปองและสงไปจําหนายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สวนในญี่ปุนก็มีการสงออกดักแด

หนอนไหมที่ใชกินเปนอาหาร สําหรับในประเทศไทยชาวบานในแถบชนบทนิยมนํา

แมลงมากินเปนอาหาร โดยเฉพาะอยางย่ิงในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภาคเหนือ การที่ทราบวาแมลงชนิดใดกินไดหรือไมน้ัน เปนความรูสืบทอดตอกันมา   

แมลงที่กินไดบางชนิดพบมีอยูเฉพาะที่ จึงรูจักกินกันเฉพาะทองถ่ินน้ัน ๆ แตบางชนิด

มีอยูทั่ว ไปในประเทศจึงรูจักกนิกันอยางกวางขวางในหมูคนไทย และบางครั้งสามารถ

หาซื้อไดตามทองตลาด แมลงกินไดที่พบในประเทศไทยเทาที่สํารวจไดมีมากกวา  

50 ชนิด  

Edible insects

แมลงที่ใช้เป็นอาหาร
ของมนุษย์และสัตว์

บทที่ 
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แมลงสามารถใช เปนแหลงโปรตีนทดแทนโปรตีนจากแหลงอื่นได    

โดยการศึกษาของ Xiaoming และคณะ เมื่อป พ.ศ. 2553 ในรายงานของ FAO    

ไดวิเคราะหหาปริมาณโปรตีนของแมลงในอันดับ (Order) ตาง ๆ โดยคิดเปน

เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหงดังน้ีคือ อันดับโคลีออปเตรา (Coleoptera) ในระยะตัว

เต็มวัยและตัวออน มีปริมาณโปรตีนอยูระหวาง 23 - 66%  อันดับเลพิดอปเตรา

(Lepidoptera) ในระยะดักแดและตัวออน มีปริมาณโปรตีนอยูระหวาง 14 - 68%  

อันดับเฮมิปเตรา (Hemiptera) ในระยะเต็มวัยและตัวออน มีปริมาณโปรตีนอยู

ระหวาง 42 - 74% อันดับโฮมอเตรา (Homoptera) ในระยะตัวเต็มวัย ระยะตัวออน 

และระยะไข  มีปริมาณโปรตีนอยูระหวาง 45 - 57% อันดับ ไฮมีนอปเตรา

(Hymenoptera)  ทุกระยะการเจริญเติบโต ใหปริมาณโปรตีนระหวาง 13 - 77%  

อันดับโอโดนาตา (Odonata) ในตัวเต็ม วัยและตัวออน มีโปรตีน 46 - 65%  

และอันดับออรทอปเตรา (Orthoptera) ในระยะตัวเต็มวัยและตัวออน มีโปรตีน

ระหวาง 23 - 65% 

ในประเทศไทย แมลงหลายชนิดถูกกินเปนอาหารซึ่งมีขายกันเปนปกติ

ในตลาดทั้งสด ๆ และทําสําเร็จรูป เชน ต๊ักแตนทั้งสด ๆ และทอดกรอบ นอกจากน้ี

ยังมีการทํานํ้าปลาที่ทํามาจากต๊ักแตนอีกดวย ดวงปกแข็งที่เรียกวาตัวกุดจีก็เปน

อาหารที่มีการรับประทานกันในเกือบทุกแหงในประเทศ นํ้าพริกแมลงดานาเปนที่รูจัก

กันดีของคนไทยทั่วไป ดักแดหนอนไหมก็เปนทีนิยมของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวหนอน และ ดักแดของดวงหนวดยาวที่ไดปรุงรสเปนอาหาร ทั้งน้ีในการนําแมลงมา

ประกอบเปนอาหารน้ัน ถาเปนแมลงตัวโตควรเด็ดเอาสวนแข็งออกกอน เชน หัว 

ขา และปก สิ่งที่สําคัญคือตองไมจับแมลงในแหลงที่มีการพนสารฆาแมลงมากินเปน

อันขาด นอกจากน้ีตองระวังไมจับแมลงที่ไมควรบริโภคมาเปนอาหาร ตัวอยางเชน 

ดวงนํ้ามัน เพราะเปนอันตรายถึงชีวิตได   
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บทท่ี  6 

แมลงชวยสรางเสริมความอุดมสมบูรณของดิน

(Insect as decomposers) 
  

แมลงที่ชวยสรางความอุดมสมบูรณของดิน มีการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการ

ความอุดมสมบูรณของดินอยางมีประสทิธิภาพ การปรับปรงุความอุดมสมบูรณของดิน

โดยวิธีการตาง ๆ เชน การทําดินใหมีความอุดมสมบูรณ การลดความเปนกรดเปนดาง 

การทําใหดินรวนซุย และการกําจัดแมลงที่เปนแมลงศัตรูทางดินที่เกี่ยวกับทาง

การเกษตร แมลงที่กินซากพืชซากสัตวเปนอาหารมีบทบาทสําคัญในการยอยสลาย

ซากเหลาน้ัน และปลดปลอยแรธาตุอาหารออกมาอยูในสภาพที่พืชนําไปใชประโยชน

เพื่อการเจริญเติบโตได แมลงหลายชนิดเจาะทําลายตนไมที่ตายแลวหรือที่โคนลม  

เปดโอกาสใหเช้ือจุลินทรียเขายอยสลายไมไดเร็วข้ึน และแปรสภาพเปนแรธาตุอาหาร

ที่สําคัญของพืชปกคลุมผิวหนาดินเปนการเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน แมลงที่

เก็บเศษใบไมหรือเศษผงตาง ๆ มาสรางรังใตดิน โดยการเจาะทํารังหรือไชชอนลงไป

ในดินก็มีสวนชวยทําใหโครงสรางของดินดีข้ึน ทําใหดินโปรงมีการระบายอากาศดีและ

เพิ่มแรธาตุอาหารในดิน แมวาจะเปนที่ทราบดีวา ไสเดือน มีหนาที่สําคัญในการปรับ

สภาพของดิน แตแมลงที่อาศัยในดิน ก็มีสวนชวยมิใชนอยเชนกัน แมลงทําหนาที่ยอย

สลายเศษซากพืช ซากสัตว และของเสียในสิ่งแวดลอม โดยแมลงจะนําเศษซาก

เหลาน้ันมาใชสําหรับเปนอาหาร เปนที่วางไขเปนแหลงอาหารของตัวออนดวย  

ซึ่งเศษซากเหลาน้ีเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญของอินทรียวัตถุในดินสําหรับเปน

Insect as decomposers

แมลงช่วยสร้างเสริม
ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน
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แหลงอาหารของแมลง ซึ่งแมลงเหลาน้ีถูกเรียกวา “ซาโปรเฟทส” (Saprophages)  

นักกีฏวิทยาไดแบงกลุมแมลงเหลาน้ีตามประเภทของอาหารของแมลง ดังน้ี

แมลงกินซากพืช หรือไมแหงเปนอาหาร

แมลงกลุมน้ีอาศัยและกัดกินอยูในเศษซากพืชและเน้ือไมแหง มีทั้งชนิดที่

อยูในดิน และชนิดที่เจาะและอาศัยกัดกินอยูในเน้ือไม แมลงที่กินซากพืชเปนอาหาร 

เชน ปลวก มด และตัวหนอนของดวง เปนตน นอกจากการยอยเกิดจากแมลงแลวยัง

มีผูยอยสลายชนิดอื่นเขามาชวยทํากิจกรรมยอยสลายใหเกิดเปนฮิวมัส (Humus)  

ซึ่งพบปกคลุมตามผิวดิน เชน จุลินทรีย และเช้ือรา เปนตน สวนในกองใบไมที่

ทับถมกันอยูเปนช้ัน ๆ ถือวาเปนอีกพื้นที่หน่ึงที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูอาจพบไดทั้ง 

สัตวขนาดเล็ก เชน หนู สัตวเลื้อยคลาน เชน งู จิ้งเหลน กิ้งกา แมง เชน แมงมุม สัตว

ไมมีกระดูกสันหลังอื่น ๆ เชน กิ้งกือ ตะขาบ กระสุนพระอินทร และที่สําคัญที่พบเห็น

อยูเปนประจําคือแมลง ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหลาน้ีแตละชนิดก็จะมีบทบาทที่แตกตางกันไป

ตามหวงโซของอาหาร และสายใยชีวิตในระบบนิเวศ เชน ปลวกที่ถือเปนผูชวย

ยอยสลายที่สําคัญ แตปลวกก็เปนอาหารของแมลง หรือสัตวไดอีกดวย 

แมลงที่พบอยูใตเศษซากใบไมมีอยูทุกหนทุกแหง การเขามาใชประโยชน

ของแมลงมีหลายรูปแบบ บางชนิดมีชีวิตอยูใตเศษซากใบไมตลอดทั้งงวงจรชีวิต  

บางชนิดมีบางชวงที่ตองเขามาอาศัยอยูใตเศษซากใบไม กิจกรรมของแมลงที่พบมี

ต้ังแตใชเปนแหลงหาอาหารซึ่งเปนอาหารของแมลงเองเปนที่ผสมพันธุ และที่วางไข  

เปนที่หลบซอนตัวเหลาน่ีเปนตน แมลงที่หากินอยูใตเศษซากใบไมที่เปนพวกกินเน้ือ

หรือตัวห้ํา ไดแก มด ดวงดิน ตัวออนดวงเสือ ดวงกนกระดก ตัวออนหิ่งหอย ดวงมด 

แมลงที่กินซากใบไม ไดแก ปลวก มอดแปงบางชนิด ตัวออนของกลุมดวงแรด ดวงกวาง

ดวงเข้ียวกาง ดวงเข้ียวสั้น แมลงสองงาม (Diplura) ตัวสามงาม (Thaysanura)  
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บทท่ี  7 

แมลงท่ีเปนประโยชนทางการศึกษา

(Insect as educational benefit)  

แมลงหลายชนิดถูกนํามาใชประโยชนทางการศึกษา สังเกตไดวาในการนํา

สัตวข้ึนยานอวกาศหรือจรวดไปทดลองในอวกาศ มักจะตองมีแมลงชนิดใดชนิดหน่ึง

หรือหลายชนิดถูกนําไปทดลองดวยเสมอ พื้นฐานความรูทางชีววิทยาและขบวน

การทางสรีระวิทยาในสิ่งมีชีวิตน้ันมักจะคลายคลึงกัน เน่ืองจากแมลงเปนสัตวที่มี

ชวงชีวิตสั้น และมนุษยสามารถเลี้ยงแมลงไดหลายชนิดในหองปฏิบัติการ แมลงจึงถูก

นํามาใชเปนสัตวทดลอง เพื่อใชในการศึกษาหาความรูทางดานตาง ๆ และผลที่ไดจาก

การศึกษาน้ีก็ใชเปนพื้นฐานความรูสําหรับการศึกษาสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น การคนพบ

วิทยาการใหม ๆ น้ันหลายอยางไดมาจากการศึกษาจากแมลงเปนพื้นฐาน การศึกษา

สรีระวิทยาของแมลงไดชวยเพิ่มความรูและทําใหมนุษยเขาใจในระบบสรีระวิทยาของ

สิ่งมีชีวิตข้ึนอีกมาก เชน เรื่องระบบฮอรโมน ระบบกลามเน้ือและประสาท และเรื่อง

แรธาตุอาหาร แมลงสาบ หนอนไหม แมลงวันและแมลงอื่น ๆ อีกหลายชนิดถูก

นํามาใชเพื่อการศึกษาทางดานน้ี เชนเดียวกัน

เน่ืองจากแมลงเปนสัตวที่นักวิทยาศาสตรไดวิเคราะหไวแลววา มีความ

หลากหลายและมีมากชนิดที่สุดในโลก ประกอบกับแมลงมีความสัมพันธโดยใกลชิด 

ทั้ งทางตรงและทางออมกับมนุษย การศึกษาเกี่ยวกับแมลงจึงเปนสิ่ งสําคัญ  

และนักวิทยาศาสตรก็ไดแยกการศึกษาแมลงออกมาจากสัตวอื่น ๆ เปนสาขาใหญ

Insect as educational benefit

แมลงที่เป็นประโยชน์
ทางการศึกษา
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ทางวิชาการ และวิชาชีพอีกสาขาหน่ึง เรียกวา สาขากีฏวิทยา (Entomology) ซึ่งมีทั้ง

ที่เปนวิทยาศาสตรบริสุทธ์ิ และวิทยาศาสตรประยุกต ทางดานวิทยาศาสตรบริสุทธ์ิ 

จะเรียนรูรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับแมลง เชน กายวิภาคของแมลง ( Insect 

Anatomy) สัณฐานวิทยาของแมลง (Insect Morphology) อนุกรมวิธานของแมลง 

(Insect Taxonomy) สรีรวิทยาของแมลง (Insect Physiology) ตัวออนของแมลง 

(Immature Insect) นิเวศวิทยาของแมลง (Insect Ecology) สวนดานวิทยาศาสตร

ประยุกตน้ัน ไดแก แมลงศัตรูสําคัญทางเศรษฐกิจ  (Economic Entomology)  

สารพิษของแมลง (Insect Toxicology) แมลงนําโรคมาสูพืช (Insect Transmission 

or Plant Diseases) แมลงในนํ้า (Aquatic Insects) กีฏวิทยาทางการแพทย 

(Medical Entomology) และนิติกีฏวิทยา (Forensic Entomology) คือ สาขาที่

เกี่ยวของกับการนําความรูทางชีววิทยาของสตัวขาปลองและแมลงนํามาประยุกตใชให

เกิดประโยชน ในการพิสูจนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรหลายดาน เปนตน ผูที่ได

ศึกษาและทํางานในดานน้ีไดช่ือวา เปนนักกีฏวิทยา (Entomologist) ที่จําเปนจะตอง

มีเปนจํานวนมากในทุกประเทศ   

นักกีฏวิทยาจํานวนมากไดศึกษาแมลงซึ่งมีประโยชนหรือโทษโดยตรง

ตอมนุษย การศึกษาแมลงที่มีประโยชนอยาง เชน ผึ้งและตัวไหม จะเนนสนใจใน

ดานนิเวศวิทยาและพฤติกรรม เพื่อใหเขาใจถึงวิธีการเพาะเลี้ยงและเพ่ิมผลผลิตใน

ทางกลับกัน การศึกษาแมลงที่มีโทษมักจะเนนสนใจในดานสรีรวิทยา โดยมีเปาหมาย

เพื่อหาวิธีควบคุมแมลงที่ ไดผลดีและเกิดผลขางเคียงนอยที่สุด ตัวอยางเชน 

สารฆาแมลงหลายชนิดถูกผลิตใหมีผลเฉพาะภายในรางกายของแมลง โดยไม

กอใหเกิดอันตรายตอสัตวชนิดอื่น แตก็ทําใหแมลงที่มีประโยชนตองตายไปดวย  

จึงไดมีการคนควาเพื่อหาวิธีการควบคุมทางชีววิทยา อยางเชนการใชปรสิตและโรค
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บทท่ี  8 

แมลงท่ีเปนประโยชนตอการทองเท่ียว

(Insect as tourism benefit)  

แมลงมีชีวิตความเปนอยูไดหลายรูปแบบตามสภาพแหลงอาศัยตาง ๆ กัน 

มีทั้งชนิดที่อยูอยางโดดเด่ียวตามลําพังหรืออยูรวมกันเปนกลุม มีสังคมของมันเอง 

มีทั้งชนิดที่เปนประโยชนและใหโทษ แตอยางไรก็ตามแมลงมีสวนสําคัญในระบบนิเวศ 

ทําใหธรรมชาติอยูในสภาวะสมดุล นอกจากน้ีความสวยงามของแมลงยังมีสวนชวย

ทําใหโลกสดใสนาอยูข้ึน จึงสมควรอนุรักษแมลงไวโดยเฉพาะแมลงที่สวยงามและ

หายากไมใหสูญพันธุไปจากประเทศไทย เปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไว อีกทั้งแมลงยังเปนดัชนีแสดงความอุดมสมบูรณของบริเวณที่แมลง

อาศัยอยูน้ัน เชน ถามีความหลากหลายของชนิดแมลงมากมาย (Species diversity) 

หมายถึงบริเวณน้ันมีความอุดมสมบูรณมาก ทั้งดานปริมาณอาหารที่มีหลากหลาย

ชนิด และสภาพทางนิเวศวิทยาที่เอื้อตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ  

ในทางตรงกันขาม ถามีจํานวนชนิดของแมลงนอย แสดงวาบริเวณดังกลาวไดถูก

รบกวนหรือสิ่งแวดลอมได ถูกทําลายลงไปมาก ทําใหมีปริมาณอาหารสําหรับ

แมลงนอย ซึ่งผลที่ตามมาไมเพียงแมลงมีจํานวนชนิดนอยเทาน้ัน แตจะมีผลกระทบ

ตอเน่ืองไปยังสิ่ งมี ชี วิตชนิดอื่นดวย ดังเชนในบทที่  8 น้ี  จะกลาวถึงแมลงที่มี

คุณประโยชนตอโลกในดานการทองเที่ยวไดแก  หิ่ งหอยใหความสวยงามยาม

คํ่าคืนในสภาพธรรมชาติ ผีเสื้อก็มีคุณสมบัติในดานตาง ๆ ดังกลาวขางตนครบถวน 

หากมีปริมาณมากสามารถดัดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษได

Insect as tourism benefit

แมลงที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการท่องเที่ยว

บทที่ 
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บทที่ 8 แมลงที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว
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นอกจาก หิ่งหอย และผีเสื้อแลว โกลเวอรม (Glowworm) เปนแมลง

ประเภทเดียวกับหิ่งหอยอีกชนิดหน่ึงที่มีคุณประโยชนตอโลกในดานการทองเที่ยว  

ระหวางที่กําลังเขียนและเรียบเรียงหนังสือเลมน้ี ผู เขียนไดไปทําวิจัยรวมกับ 

Assoc. Prof. Dr. David Merritt ที่ The University of Queensland ประเทศ

ออสเตรเลียเปนเวลา 1 ป และแมลงชนิดที่ Assoc. Prof. Dr. David Merritt ทําวิจัย

มาตอเน่ืองเปนเวลานานหลายป ต้ังแตสมัยที่ผูเขียนยังเปนนักเรียนปริญญาเอกที่น่ี

จวบจนกระทั่งบัดน้ี Assoc. Prof. Dr. David Merritt ยังคงศึกษาวิจัยอยางตอเน่ือง

มาตลอดระยะเวลากวา 10 ป ก็คือ โกลเวอรม (Glowworm) ซึ่งมีความมหัศจรรย 

ในการเปลงแสงได เชนเดียวกับหิ่ งหอย แตแตกตางจาก หิ่ งหอยชนิดตาง ๆ  

ที่พบทั่วโลก ยุโรป อเมริกา เอเชีย เน่ืองจากหิ่งหอยสามารถทําแสงไดทั้งระยะ

หนอนดักแด และตัวเต็มวัย สวนระยะไขทําแสงไดเฉพาะบางชนิดเทาน้ัน และ

ระยะตัวเต็มวัยของหิ่งหอยจะจัดอยูในอันดับ Coleoptera ซึ่งเรียกวา Fireflies  

สวนระยะตัวออนจะเรียกวา "ลาวา" (Larva) แตชนิด (specie) ที่พบในออสเตรเลีย

และนิวซีแลนด จะมีช่ือสามัญเรียกวา "โกลเวอรม" (Glowworm) เพราะพอเขาสู

ระยะตัวเต็มวัยจะพัฒนารูปรางลักษณะคลายยุง ซึ่งเปนแมลงมี 2 ปก จึงจัดอยูใน

อันดับ Diptera ซึ่งพบในประเทศนิวซีแลนด 1 ชนิด และ พบทางดานตะวันออกของ

ประเทศออสเตรเลีย 8 ชนิด 

ความสําคัญในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แมลงที่เปนประโยชน

ตอการทองเที่ยว ดังน้ันทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนจึงไดมีการจัดต้ังอุทยานแมลง 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในเชิงการทองเที่ยวที่สมบูรณ ย่ิงข้ึน ดังเชน เทศกาลดูผี เสื้อ

ปางสีดา ณ อุทยานแหงชาติปางสีดา การชมผีเสื้อที่อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ  

ณ สวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ อุทยานผีเสื้อดังกลาวจัดวาเปนสถานที่ทองเที่ยว

และสถานที่เรียนรูทางธรรมชาติที่เหมาะสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
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“รู้เขารู้เรา	 รบร้อยครั้ง	ชนะร้อยครั้ง”	 เป็นค�าสอนเพื่อให้มี

ชยัเหนอืศตัรใูนการสงครามใดๆไม่เว้นแม้แต่สงครามระหว่าง	

“มนุษย์”	 กับ	 “ยุง”	 ซึ่งมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ท่ียาวนาน

และยงัไม่อาจยตุไิด้แม้ในปัจจบุนั	ท้ังนี	้อาจเพราะมนษุย์รูจ้กั

ศัตรูของเราน้อยเกินไปจึงไม่สามารถปิดฉากสงครามน้ีลงได้

เสียที	 หนังสือเล ่มนี้ได ้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ีส�าคัญ 

เพื่อให้	“เรา	(มนุษย์)	รู้เขา	(ยุง)”	มากยิ่งขึ้น	และหวังได้ว่า

เมื่อเรารู ้จักศัตรูมากเพียงพอแล้วจะสามารถน�าไปสู ่การ 

พัฒนาศาสตราวุธเพื่อใช้ยุติสงครามอันยาวนานระหว่าง 

มวลมนุษยชาติกับยุงลงได้
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ค�ร์บอนกัมมันต์
  Activated carbon

ประเภทและกระบวนการผลิตคาร์บอนกัมมันต์	 จ�าเป็น

ที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจ	 โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า	 เพื่อให้ได้	 คาร์บอนกัมมันต์ 

ที่มีคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่�า	 รวมท้ังการวิเคราะห์	

และตรวจสอบให้ได้มาตรฐาน	 ด้วยวิธีการท่ีน่าเช่ือถือ

และยอมรับได้	 และการใช้ประโยชน์ในหลาย	 ๆ	 ด้านของ

คาร์บอนกัมมันต์	 ในที่นี้ได้รวบรวมจากเอกสารตีพิมพ์ใน

วารสารจ�านวนมาก	 เหมาะส�าหรับนิสิต	 นักศึกษา	 หรือ

ผู้ที่สนใจในการวิจัยเก่ียวกับการผลิตคาร์บอนกัมมันต์
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	 แม้ว่าเทคโนโลยีทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของ 

พืชจะมีความก้าวหน้า	อย่างมากแต่เทคนิคพันธุศาสตร์ 

ระดบัโมเลกลุพืน้ฐานยงัคงจ�าเป็นส�าหรบั	ทกุห้องปฏบิตักิาร	 

ซึง่บ่อยครัง้ทีผ่ลการทดลองไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว้การ

เข้าใจในหลักการของแต่ละเทคนิคเป็นอย่างด	ีช่วยให้ผู้วิจัย

สามารถประยุกต์	และดัดแปลงวิธีการ	รวมทั้งออกแบบการ

ทดลองได้อย่างเหมาะสม	 เพื่อให้งาน	วิจัยมีโอกาสประสบ

ความส�าเร็จสูง	 	 	 	 	

	 หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยว

กับกรดนิวคลีอิค	 	จีโนม	 ยีน	 กลไกการท�างานของยีน	 

และหลักการแนวทางการปฏิบัติที่ดี	ส�าหรับเทคนิคระดับ

โมเลกุลพื้นฐานที่จ�าเป็นในการท�างานวิจัยด้านพืช	 ได้แก่	 

การสกัดแยกกรดนิวคลีอิคของพืช	พีซีอาร์	ดีเอ็นเอโคลนนิ่ง	

พันธุวิศวกรรมพืช	และการตรวจสอบการแสดงออกของยีน	

ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	 ซึ่งเหมาะส�าหรับผู้เริ่มต้น

ศกึษาวจิยัทางด้านชวีวทิยาระดบัโมเลกลุของพชื	รวมทัง้ผูท้ี่

ประสบปัญหาจากการทดลองที่ใช้เทคนิคต่าง	ๆ	เหล่านี้
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	 การวิจัยเป็นการแสวงหาความรู ้ด้วยวิธีการ 

ทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสิบของการ

บริการสาธารณสุขที่จ�าเป็นปัจจุบันนักสาธารณสุขปฏิบัติ

งานในระบบบริการสุขภาพท่ีซับซ้อนและมีความเป็น

พลวัตร	 การวิจัยมีความจ�าเป็นในการสร้างหลักฐานเชิง

ประจักษ์เพื่อใช้ในการก�าหนดนโยบายหรือการปรับปรุง

และพัฒนางานด้านสาธารณสุข

	 หนังสือเล่มน้ี	 น�าเสนอล�าดับข้ันของกระบวน 

การวิจัยเชิงปริมาณโดยน�าเสนอทั้งในส่วนของภาคทฤษฎี

และตวัอย่างการวจิยัทางสาธารณสขุเพือ่ให้นสิตินกัศกึษา	

นักวิชาการ	 และผู้สนใจทั่วไป	 มีความเข้าใจในการวิจัย 

ทางสาธารณสุขและใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการวิจัย

เพื่อพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้กับประชาชน

450
บาท
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	 หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือแต่เป็นการบอกเล่าประสบการณ์	 ในการ 

ขอต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย	คนหนึ่ง	ซึ่งบอกกล่าวถึงวิธี

การปฏิบัติที่ไม่ยาก	 ท�าได้จริง	 และประสบผลส�าเร็จจริงแนวทางที่น�าเสนอนี้ 

จะถูกหรือผิดไม่มีใครอาจตัดสิน	 แต่อย่างน้อยก็มีอาจารย์คนหนึ่งท�าได้จนเป็น

ผลส�าเร็จ	 จึงมาเขียนบอกกล่าวเล่าให้ฟัง	 “จุดหมายหน่ึงจะมีหนทางมากมาย 

ให้ไปถึง	จงเลือกเดินในเส้นทางที่สั้นที่สุด	เพราะเวลามีค่ายิ่ง”
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	 ไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ร้อยกี่พันปีการปรับเปล่ียน

พฤตกิรรมของมนษุย์กย็งัคงเป็นงานยากเสมอและต้องเผชญิ

กบัเป้าหมายใหม่	ๆ 	ทีท้่าทายมากขึน้ทัง้จากเงือ่นไขทางสงัคม

ที่หลากหลาย	 ซับซ้อนและสภาพสิ่งแวดล้อมที่ผันแปร 

ไปอย่างรวดเร็ว

	 ถึงแม้ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย ์

จะยังคงเป็นงานยากต่อไป	 แต่ผู้เขียนก็หวังว่าหนังสือเล่มน้ี

จะมีประโยชน์ช่วยให้งานยากเหล่านี้กลายเป็นงานยาก 

ที่สนุก	 เป็นงานยากที่ท้าทาย	และเป็นงานยากที่ประสบผล

ส�าเร็จ	 ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานยาก	 ๆ	 เหล่าน้ีน่ีเอง 

ที่นอกจากจะท�าให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นแล้ว	 ยังน�ามาซึ่งความรู้สึกปล้ืมปีติยินดี	 และสามารถ 

สร้างรอยยิ้มกว้างในหัวใจให้กับนักสาธารณสุขตัวเล็ก	 ๆ	 

ที่ท�างานในชุมชนได้อย่างที่สุดเช่นกัน
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