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ศูนย์วิจัยบึงบอระเพ็ด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

  แมลงเป็นสัตว์ที่มีบรรพบุรุษและมีวิวัฒนาการมายาวนานกว่า ๓๐๐ ล้านปี แมลงเป็น

สัตว์ที่มีมากที่สุดในโลก มีชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่า  ๑ ล้านชนิด ในจ�านวนนี้มีทั้งแมลงที่ให้คุณและ 

ให้โทษ พบว่ามีเพียง ๒,๐๐๐ ชนิด ที่เป็นศัตรูท�าลายพืชผลทางการเกษตร และเข้ามารบกวนชีวิต

ความเป็นอยู่ของมนุษย์ หรืออาจก่อโรคให้กับมนุษย์ได้ นอกจากนี้แมลงส่วนใหญ่เป็นแมลงที่มี

ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  ทัง้ในด้านการเกษตร อตุสาหกรรม ทางการแพทย์ และทีส่�าคญัแมลงยงัเป็น

อาหารของมนุษย์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต จากการศึกษาของนักวิจัยกลุ่มต่าง ๆ พบว่า มีแมลง

มากกว่า ๕๐๐ ชนิด ที่เป็นอาหารมนุษย์ ซึ่งได้แก่ ประเทศในแถบทวีป เอเชีย ออสเตรเลีย แอฟริกา 

อเมริกา และยุโรป ส�าหรับประเทศไทยพบว่าน�าแมลงมากกว่า ๑๕๐ ชนิด น�ามาเป็นอาหาร เช่น 

แมลงดานา ตั๊กแตน ดักแด้หนอนไหม หนอนรถด่วนหรือหนอนไม้ไผ่ทอดกรอบ

  ขณะที่ประชากรโลกพุ่งเข้าใกล้ ๗,๐๐๐ ล้านคน องค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ Food and Agriculture Organization (FAO) จึงได้วางแผนส่งเสริมแมลงให้เป็น

อาหารส�าหรับคนทั่วโลก ด้วยคุณสมบัติของแมลง มีช่วงชีวิตที่สั้น สามารถเพิ่มจ�านวนได้คราวละ

มาก ๆ ท�าให้แมลงปรับตัวและเพิ่มจ�านวนได้รวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น การเลี้ยงแมลงเพื่อน�ามา

เป็นอาหารจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอาหารของมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว

ในภาวะวิกฤต หรือประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งนี้แมลงกินได้ไม่เป็นเพียงอาหารที่ให้ความ

อร่อยเท่านั้น จากการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า แมลงหลายชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 

ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และแร่ธาตุ ซึ่งสามารถเป็นอาหารทดแทนให้มนุษย์ได้

เป็นอย่างดี

	 ค�ำส�ำคัญ	: แมลงกินได้, ผึ้ง, หนอนไหม, หนอนไม้ไผ่
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	 แมลงเป็นสัตว์ที่มีบรรพบุรุษมานานกว่า	 ๓๐๐	 ล้านปี	 และมีวิวัฒนาการมายาวนาน	 จากอดีต 

ถงึปัจจบุนั	กล่าวกนัว่าในอนาคตแมลงจะเป็นอาหารแหล่งโปรตนีของมนษุย์และสตัว์อืน่	ๆ 	ด้วยคณุสมบตัิ

ที่มีการเจริญเติบโตในช่วงชีวิตที่สั้น	และมีความสามารถในการเพิ่มจ�านวนได้คราวละมาก	ๆ	ท�าให้แมลง

ปรับตัวและเพิ่มจ�านวนได้รวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น	

	 ด้วยเหตนุีแ้มลงเป็นสตัว์ทีม่ทีัง้ปรมิาณและจ�านวนชนดิมากทีส่ดุในโลก	มชีือ่วทิยาศาสตร์มากกว่า	

1	ล้านชนิด	ในจ�านวนนี้มีทั้งแมลงที่ให้คุณและให้โทษ	ที่เป็นศัตรูท�าลายพืชผลทางการเกษตร	และเข้ามา	

รบกวนชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มีเพียง	๘,๐๐๐	ชนิด	หรืออาจก่อโรคให้กับมนุษย์ได้	นอกจากนี้แมลง

ส่วนใหญ่เป็นแมลงที่มีประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ	ทั้งในด้านการเกษตร	อุตสาหกรรม	ทางการแพทย์	และที่

ส�าคัญแมลงยังสามารถน�ามาเป็นอาหารของมนุษย์ได้อีกด้วย	(โครงการสารานุกรม	255๔)

	 มนุษย์สามารถรับประทานอาหารได้หลากหลาย	 นอกจากพืชแล้วยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่เป็น

อาหารของมนุษย์	 รวมทั้งแมลงบางชนิดที่มนุษย์น�ามาเป็นอาหารกันมาตั้งแต่ในอดีต	 แม้ว่าปัจจุบันจะมี

อาหารมากมายหลายชนิดที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมา	แต่ยังมีชนพื้นเมืองต่าง	ๆ	เกือบทั่วโลกนิยมน�าแมลงมาเป็น

อาหาร	แมลงมคีณุค่าทางอาหารสงู	ประกอบด้วย	ไขมนั	โปรตนี	และคาร์โบไฮเดรต	จงึเป็นอาหารทดแทน

ให้กบัคนท้องถิน่ทีอ่ยูใ่นชนบทหรอืชมุชนทีข่าดแคลนอาหารได้เป็นอย่างด	ี(FAO 2010)	โดยเฉพาะในขณะ

ที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเกิดภัยพิบัติขึ้น

	 ขณะที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นใกล้	๗,๐๐๐	ล้านคน	องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	

Food and Agriculture Organization (FAO)	จึงได้วางแผนส่งเสริมแมลงให้เป็นอาหารส�าหรับคนทั่วโลก	

และมองว่าการท�าฟาร์มแมลงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหาร	 โดยมีรายงาน

ว่าแมลงหลายชนิดให้โปรตีนและแร่ธาตุต่าง	ๆ	ได้แก่	โพแทสเซียม	แคลเซียม	แมกนีเซียม	เหล็ก	สังกะสี 

ในปริมาณที่สูง	นอกจากนี้ยังมีวิตามินบี	และซีอีกด้วย	

	 ทั่วโลกรู้จักแมลงมากกว่า	 1,6๘1	 ชนิดที่น�ามาใช้เป็นอาหาร	 ได้แก่	 ประเทศทางแถบแอฟริกา	

อเมรกิา	เอเชยีตะวนัออก	ออสเตรเลยี	รวมทัง้ประเทศไทย	ส�าหรบัประเทศไทยมแีมลงมากกว่า	15๐	ชนดิ 

ที่น�ามาเป็นอาหาร	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือถือได้ว่าเป็นต้นต�ารับ

ของการน�าแมลงมาบรโิภคเป็นอาหาร	โดยแมลงแต่ละชนดิได้ถกูคดัเลอืกน�ามาเป็นอาหารและยาจากการ

สบืทอดกนัมาตัง้แต่บรรพบรุษุ	แมลงบางชนดิพบได้เฉพาะถิน่	บางชนดิพบได้ทัว่ไปในประเทศ	ในประเทศ

จีนพบแมลงพวกหนอนที่มีเชื้อราเกิดขึ้นในตัวหนอนเต็มไปด้วยเส้นใยจนตัวแห้งแข็ง	คนจีนมีความเชื่อว่า

สามารถน�าไปท�าเป็นยาบ�ารุงก�าลังทางเพศได้	 แมลงบางชนิดสามารถน�ามาเพาะเลี้ยงและหาซื้อได้ตาม 

ท้องตลาดทั่วไป	เช่น	แมลงดานา	ตั๊กแตน	ดักแด้หนอนไหม	หนอนรถด่วนหรือหนอนไม้ไผ่ทอดกรอบ
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	 ในประเทศจีนมีการบริโภคแมลงคิดเป็นมูลค่า	 1๐๐	 ล้านดอลลาร์ต่อปี	 เพราะแมลงมีคุณค่า

ทางโภชนาการและคุณค่าทางเศรษฐกิจ	 จึงเหมาะที่จะให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม	 ส�าหรับใน

ประเทศไทย	แมลงหลายชนิดได้กลายเป็นอาหารยอดนิยม	ถึงขั้นเป็นอาหารประจ�าชาติ	เช่น	แมลงดานา	

ซึ่งน�ามาผสมในน�้าพริกเป็นอาหารประจ�าชาติ	มีขายกันในตลาดทั่วไป	ทั้งสดและปรุงส�าเร็จ	นอกจากนี้ยัง

มีแมลงชนิดอื่นที่ขายสด	ๆ	และแปรรูปเป็นอาหารต่าง	ๆ	เช่น	น�้าปลาที่ท�าจากตั๊กแตน	หนอนรถด่วนหรือ

หนอนไม้ไผ่ทอดกรอบ	ข้าวเกรียบจากดักแด้ไหม	ฯลฯ	(Chen and Wongsiri 1998)

ตารางที่ ๑	ชนิดของแมลงกินได้ที่มีรายงานในโลก

(Modify from FAO 2010)
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	 คนในสงัคมไทยนยิมรบัประทานแมลงสบืทอดกนัมายาวนานทัง้ทางภาคเหนอืและภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ	 จึงเป็นที่ยอมรับว่าแมลงเป็นอาหารโปรตีนของชาวชนบทไทย	 จากรายงานของนักกีฏวิทยา

ไทยและจีน	พบว่ามีแมลงทั้งหมดกว่า	๓๐๘	ชนิดที่รับประทานได้และเป็นที่นิยมมาก	เนื่องจากเป็นแหล่ง

โปรตีนที่เหมาะส�าหรับสังคมทั่วไป	ทั้งในชนบทและในเมือง	ซึ่งจ�าแนกแมลงกินได้ตามอันดับได้ดังนี้

๑. กลุ่มแมลงปอบ้านและแมลงปอเข็ม (Odonata)

 

	 แมลงกลุ่มนี้มีปีกคู่หลังเท่ากับปีกคู่หน้าและมีหนวด	ตัวอ่อนอาศัยอยู่ตามแหล่งน�้าจืด	 เพศผู้และ 

เพศเมียที่โตเต็มวัยทั่วไปมีลักษณะแตกต่างจากตัวพ่อตัวแม่ที่โตเต็มวัยทั่วไป	 เนื่องจากเพศเมีย	 (ตัวแม่)

วางไข่ในแหล่งน�้าหรือตามพืชน�้า	 ลอกคราบประมาณ	 1๐-15	 ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัย	 กินลูกน�้าและลูก

อ๊อดเป็นอาหาร	 บางครั้งก็กินพวกเดียวกันเอง	 ตัวอ่อนแมลงปอหายใจด้วยเหงือกที่อยู่บริเวณหาง	 ตัว

อ่อนแมลงปอเคลื่อนไหวโดยการใช้ขาพายน�้าและการพ่นน�้าออกทางก้นเหมือนไอพ่น	 เพื่อให้เองตัวพุ่งไป 

ข้างหน้า	 ใช้ชีวิตอยู่ในน�้านาน	 1-๓	 ปี	 จากนั้นจึงขึ้นจากน�้ามาลอกคราบและผึ่งปีกเพื่อจะกลายเป็นตัว 

เต็มวัย	ในเวลากลางคืนจะกางปีกไว้	ได้แก่	พวกแมลงปอ	รุ่งขึ้นเมื่อปีกแห้งก็สามารถบินได้	คนไทยได้นิยม

รับประทานโดยเฉพาะตัวอ่อนน�าไปทอด	แกง	หรือ	คั่ว

แมลงปอเข็ม

แมลงปอบ้าน
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๒. กลุ่มตั๊กแตน (Orthoptera)

	 แมลงกลุ่มนี้มีหนวดที่ค่อนข้างสั้น	 ส่วนใหญ่หนวด

จะสั้นกว่าขนาดตัว	 และมีอวัยวะสืบพันธุ์สั้น	 บางสายพันธ์ุ 

ส่งเสยีงได้	เกดิจากการถขูาทีซ่่อนอยูก่บัปีกหรอืท้อง	หรอืการ

กระพอืปีก	อวยัวะรบัเสยีงจะอยูท่ีส่่วนท้องหลงัแรก	ขาทีซ่่อน

อยู่ของตั๊กแตนจะยาวและแข็งแรงเป็นพิเศษ	 เหมาะแก่การ 

กระโดด	 จริงอยู่ที่ว่ามันมีปีก	 แต่ว่าปีกก็ซ่อนอยู	่ และก็เป็น

เพียงแผ่นบางที่ไม่เหมาะที่จะใช้บิน	 เพศเมียจะมีขนาดใหญ่

กว่าเพศผู้	 และมีอวัยวะสืบพันธุ์ที่สั้นกว่าเพศผู้	 พบตามไร่

ข้าวโพด	 ข้าวฟ่าง	 บางชนิดไม่ชอบแสงสว่าง	 อาศัยอยู่ตาม

คันนา	ทุ่งหญ้า	ออกจากรูในตอนกลางคืน	เช่นพวกตั๊กแตน	

จิ้งหรีด	 จิ้งกุ่ง	 นิยมน�ามาเสียบไม้ย่าง	 ต�าน�้าพริก	 หรือคั่ว	

ปัจจุบันเป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สามารถท�ารายได้ให้

กับประชาชนหรือเกาตรกรผู้เลี้ยง	 จึงมีการส่งเสริมให้มีการ

เพาะเลีย้งเพือ่เป็นอาชพีเสรมิในหลายจงัหวดั	เช่น	สกลนคร	

ขอนแก่น	ลพบุรี	พิจิตร	พิษณุโลก	เชียงราย	เชียงใหม่

๓. แมลงกลุ่มพวกมวน (Hemiptera)

	 แมลงดานา	 เป็นแมลงที่

ล�าตวัใหญ่ทีส่ดุในพวกมวนด้วยกนั	

อาศัยอยู่ในน�้า	 มีล�าตัวกว้างและ

แบนเป็นรูปไข่	 ขาคู ่หน้าเหมาะ

ส�าหรบัจบัสตัว์	ขาคูก่ลางและหลงั

แบนตรง	 มีขนสีน�้าตาลคลุมเป็น

แผงด้านหนึง่เหมาะส�าหรบัว่ายน�า้	

แมลงดา	พบได้ตามสระ	หนอง	บงึ	

กินแมลงและสัตว์น�้าเล็ก	 ๆ	 เป็น

อาหาร	โดยทั่วไปนิยมน�ามาท�าเป็นน�้าพริก	ท�าให้มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน	สามารถกินทั้งตัวได้ด้วย	เช่น	

ทอด	คั่ว
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๔. กลุ่มปลวก หรือแมลงเม่า (Isoptera)

	 แมลงเม่าเป็นปลวกหนุ่มสาวที่โตเต็มวัย	ท�าหน้าที่สืบพันธุ์	มีปีกบางใน	2	คู่	ปีกคู่หน้าและคู่หลัง	

คล้ายกันมากและยาวกว่าล�าตัว	 อาศัยอยู่ในรังใต้ต้นไม้หรือในดิน	 มักออกจากรังในช่วงหัวค�่าของวันที่ 

ฝนตกในฤดูร้อน	 หลังจากผสมพันธุ์แล้วจะสลัดปีกทิ้งเพื่อสร้างรังใหม่	 นิยมน�ามาบริโภคโดยการคั่ว	 นึ่ง 

ท�าเมี่ยง	หรือกินตัวเป็น	ๆ	ได้

๕. กลุ่มจักจั่น (Homoptear)

	 จกัจัน่เป็นแมลงขนาดใหญ่	

มีปีกคู่หน้าใส	 เนื้อปีกมีความหนา

เท่ากันตลอดทั้งแผ่นปีก	 ลักษณะ

ส่วนหัวและอกกว้าง	ตากลมโตเห็น

ได้ชัดเจนอยู่ตรงมุมสองข้างของหัว	

ล�าตัวเรียวเล็กไปทางหาง	 เพศผู้มี

อวัยวะพิเศษส�าหรับท�าเสียง	 ส่วน

ใหญ่ใช้ส่งเสียงเพื่อจับคู่	 พบได้ตาม

ต้นไม้ใหญ่	ได้แก่	พวกจกัจัน่	บรโิภค

ด้วยการทอด	คัว่	หรอืต�ากบัน�า้พรกิ
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๖. กลุ่มผีเสื้อ (Lopidoptera)

	 แมลงผีเสื้อไหมเป็นพวกที่ได้รับความนิยมรับประทาน

มากที่สุด	 ในระยะดักแด้ของผีเสื้อไหม	 ซึ่งเป็นผีเสื้อกลางคืน 

ชนดิหนึง่	ลกัษณะตวัสคีรมี	เมือ่กางปีกออกมคีวามยาวประมาณ	

2	นิว้	ล�าตวัอ้วน	ตวัเตม็วยัไม่กนิอาหาร	มอีายสุัน้เพยีง	2-๓	วนั	

วางไข่ประมาณ	๓๐๐-5๐๐	ฟอง	 และจะตายหลังจากวางไข่

ใช้เวลาประมาณ	1๐	วัน	ตัวหนอนจะฟักออกมา	กินใบหม่อน

เป็นอาหารจนหมดอายุ	 ๓5-๔๐	 วันก็จะเข้าดักแด้	 โดยจะท�า

รังไหมห่อหุ้มตัวรังไหม	 เมื่อน�าไปต้มและสาวเส้นไหมออกแล้ว	

จะเหลือตัวดักแด้ที่สามารถรับประทานได้	โดยการน�าไปนึ่ง	คั่ว	

ทอด	แกง	หรือน�ามาต�าน�้าพริก	นอกจากนั้นยังน�ามาแปรรูปท�า 

ข้าวเกรียบไหมได้ด้วย	 มีรสชาติเทียบเคียงได้กับข้าวเกรียบกุ้ง

และข้าวเกรียบปลา	อร่อยมาก

๗. กลุ่มพวกด้วง (Coleoptera)

	 แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงปีกแข็งที่มีล�าตัวเป็นมันรูปไข่	 ได้แก่	 ด้วงมะพร้าว	 และด้วง	 กินมูลสัตว์

ต่าง	ๆ	มีชื่อท้องถิ่นว่า	แมงกุดจี่	ด้วงขี้ควาย	ด้วงขี้คน	มีหลายชนิดที่นิยมน�ามารับประทาน	ได้แก่

 	 กุดจี่แดง	มีส่วนหัว	อกปล้องแรก	และปีกสีด�าปนส้มแดง	ท้องสีด�า	เพศผู้อกปล้องแรกมีเขา 

	 	 1	อัน

	ภาพตัวเต็มวัยด้วง	ภาพ	ตัวหนอนด้วง
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  กุดจี่หวาย	 ส่วนหัวมีลักษณะกลมแบนบาง	 คล้ายจาน	 หนวดแนบหักศอก	 ปากเป็นแบบ 

	 	 กัดกิน	หัว	ท้อง	และปีกมีสีน�้าตาล	เพศผู้มีอกปล้องแรกติดกับส่วนหัวและมีเขา	2	อัน

   กุดจี่เขา	ล�าตัวสีด�าหรือน�้าตาล	ส่วนหัวมีลักษณะโค้งครึ่งวงกลม	ขอบแบนบาง	 เพศผู้มีเขา 

	 	 โค้งงอ	1	อันที่ส่วนหน้า	อกปล้องแรกมีเขา	2	อัน

   กุดจี่มุ่ม	มีสีด�ามันทั้งตัว	หัวมีลักษณะแบนบางโค้งรูปครึ่งวงกลม	ขา	2	คู่ลักษณะคล้ายใบ 

	 	 พาย	ปีกสีด�ามีลายขนานกันตามยาว

   ด้วงดิง่และแมลงเหนีย่ง	เป็นแมลงปีกแขง็ทีอ่ยูใ่นน�า้	ด้วงดิง่มแีถบสเีหลอืงมวั	ๆ 	ทีข่อบปีกซึง่อยู่	 

	 	 ทางด้านข้างของล�าตวั	ด้วงดิง่แตกต่างกบัแมลงเหนีย่งตรงทีม่หีนวดยาวเป็นเส้นด้าย	ขาคูห่ลงั 

	 	 ยาวกว่าขาคูอ่ืน่	ๆ 	มลีกัษณะแบนและมขีนเหมาะส�าหรบัว่ายน�้า	โดยมากอาศยัอยูใ่นบ่อ	สระ	 

	 	 นาข้าว	แม่น�้า	ล�าธาร	คู	คลอง	หนอง	บึงต่าง	ๆ	และมักเอาศีรษะดิ่งลงเมื่อเกาะอยู่ที่ผิวน�้า	

   แมงอินูนหรือแมลงกินูน	เป็นแมลงปีกแข็งที่ส่วนใหญ่มีสีน�้าตาล	สีขนาดบาง	ๆ	แล้วแต่ชนิด	 

	 	 ล�าตัวเป็นรูปไข่	ลักษณะที่ส�าคัญคือ	มีปีกคลุมส่วนท้องยกเว้น	ปล้องสุดท้าย	มักพบอยู่ตาม 

  ต้นมะขาม	ตะโก	พทุรา	มะม่วง	น้อยหน่า	ต้นคนู	และต้นเตง็รงั	นยิมน�ามาคัว่	ต�าน�า้พรกิ	หรอืแกง 

	 แมลงเหล่านี้นิยมน�ามาปรุงเป็นอาหาร	โดยป่นเป็นน�้าพริก	คั่ว	ผัด	แกง	เป็นต้น

๘. กลุ่มมด ผึ้ง ต่อ แตน (Hymenoptera)

รังผึ้งมิ้ม

หนอนผึ้ง

ตัวต่อ

หนอนผึ้ง



สริวิฒัน์ วงษ์ศริิ

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๕

1๓๓

	 แมลงกลุ่มนี้นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย	ได้แก่

	 มดแดง	 ไข่มดแดง	 แม่เป้ง	 โดยทั่วไปชาวบ้านจะรับประทานทั้งไข่และตัวอ่อนหรือระยะดักแด้ 

ของมดงานและนางพญามดหรือแม่เป้ง	ชาวบ้านจึงเรียกรวมกันว่า	ไข่มดแดง	ซึ่งจะมีลักษณะยาวรี	สีขาว

ตัวเต็มวัยมดงานเป็นเพศเมียมีสีแดง	ยาวประมาณ	1	เซนติเมตร	ไม่มีปีก	มีก้านบนสันหลังและส่วนท้อง

ปล้องที่	1	และ	2	มีลักษณะเป็นปุ่มปม	มีหนวดหักเป็นข้อศอก	มดงานเหล่านี้มีหน้าที่สร้างรังและเลี้ยง

ตัวอ่อน	 นางพญาเป็นตัวเต็มวัยเพศเมียที่มีขนาดตัวใหญ่กว่ามดงาน	 ส่วนใหญ่มีล�าตัวสีเขียว	 มีปีกใส	 ท�า

หน้าที่ผสมพันธุ์และวางไข่	มักท�ารังบนต้นไม้	โดยน�าใบไม้หลาย	ๆ	ใบมาห่อรวมกันเพื่อสร้างรังและอาศัย

อยู่ภายใน	 นิยมน�ามาท�าอาหารประเภทย�าหรือต้มย�า	 เพราะมดแดงมีรสเปรี้ยวจากกรดฟอร์มิกที่ผลิตขึ้น	

ไข่มดแดงสามารถน�ามาทอดกับไข่เจียว	ส่วนนางพญาหรือแม่เป้งนิยมน�ามาย�า	คั่ว	หรือท�าเมี่ยง

	 แมลงมนัหรอืแมงมนั	เป็นมดชนดิหนึง่พบมากทางภาคเหนอื	โดยมดงานจะมตีวัขนาดเลก็	ล�าตวัสี

ส้มออกน�า้ตาล	กดัเจบ็และคนัมาก	นางพญามสีแีดงคล�้า	ตวัใหญ่	มปีีกใส	รสชาตมินั	นยิมน�ามาบรโิภคเป็น

อาหาร	เรียกกันทั่วไปว่า	“แมงมัน”	เพศผู้	มีสีเหลือง	ปีกใส	ตัวเล็กกว่าเพศเมีย	ไม่นิยมรับประทานเพราะ

มีรสขม	เรียกกันทั่วไปว่า	“แมงมันปู๊”	หรือ	“แมงมันคา”	ไข่และตัวอ่อนของแมลงมันมีลักษณะคล้ายไข่

มดแดง	มีสีนวล	เรียก	ไข่แมงมัน	(ตัวอ่อน)	อยู่ในดินลึกประมาณ	5๐	เซนติเมตร	ไข่แมลงมันที่ขุดได้	เมื่อ

น�ามาท�าความสะอาดโดยการล้างและกรอง	สามารถน�าไปแปรรูปเป็นอาหารต่าง	ๆ	เช่น	แมงมันจ่อม	คั่ว	

ผสมกับไข่เจียว	ต้ม	ต�ากับน�้าพริก	แมลงมันเป็นมดที่มีราคาแพงที่สุด	เพราะปีหนึ่งจะจับได้เพียงฤดูเดียว	

คอืปลายฤดรู้อนก่อนฝนตก	ตวัเตม็วยัจะออกมาเล่นไฟ	แมลงมนัยงัไม่สามารถเพาะเลีย้งได้	ต้องจบัมาจาก

ธรรมชาติเท่านั้น	

	 ผึ้งมีหลายชนิด	 เช่น	 ผึ้งหลวง	 ผึ้งมิ้ม	 ผึ้งโพรง	 จัดได้ว่าเป็นแมลงที่เก็บน�้าหวานจากดอกไม้	 มี

หัว	อก	และท้องแยกกันชัดเจน	ขาคู่หลังมีอวัยวะส�าหรับเก็บละอองเกสร	มีปีกใส	2	คู่	มีเหล็กในที่มีพิษ

ส�าหรบัป้องกนัตวั	แต่ละตวัสามารถต่อยได้ครัง้เดยีวและตายหลงัจากต่อยศตัรแูล้ว	อาศยัอยูร่วมกนัเป็นรงั	

พบอาศัยตามต้นไม้	โพรงไม้	หรือหน้าผาสูง	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของผึ้ง	นิยมน�าน�้าผึ้งมาบริโภค	และน�าตัว

หนอนมาเจียวกับไข่	ห่อหมก	ย�า	ลาบหรือสามารถบริโภคสดได้ทันที

	 ต่อมีลักษณะแตกต่างกันตามแต่ละชนิด	และลักษณะการสร้างรังต่างกัน	เช่น	ต่อซับใบ	ต่อรัง	ต่อ

หวัเสอื	ต่อหลมุหรอืต่อโพรง	โดยทัว่ไปต่อมลีกัษณะคล้ายผึง้แต่มนีสิยัดรุ้ายกว่า	มปีีกใส	2	คู	่มเีหลก็ในทีต่่าง

จากผึง้	สามารถต่อยศตัรไูด้หลายครัง้	อาศยัอยูร่วมกนัเป็นรงั	สร้างรงัจากใบไม้	โดยน�าใบไม้มาเคีย้วผสมกบั

น�้าลายแล้วท�าเป็นแผ่นบาง	ๆ	คล้ายกระดาษ	พบอาศัยตามต้นไม้	โพรงดิน	มักล่าตัวหนอนของแมลงชนิด

อื่นมาเป็นอาหารของตัวอ่อน	นิยมน�ามาบริโภคโดยเจียวกับไข่	คั่ว	แกง	ผัด	หรือน�ามาบริโภคสดได้ทันที 
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	 แตนมีลักษณะเหมือนตัวต่อ	แต่มีขนาดเล็กกว่า	มีปีกใส	2	คู่ใส	มีเหล็กในที่สามารถต่อยศัตรูได้

หลายครัง้	อาศยัอยูร่วมกนัเป็นรงั	สร้างรงัอยูต่ามกิง่ไม้	นยิมน�าตวัอ่อนมาบรโิภคสด	ๆ 	ทนัทหีลงัจากตวัตวั

เต็มวัยบินออกจากรังหมด	

แมลงมัน	(มด)

พล
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วิต
าม

ิน	
B1

	(m
g)

วิต
าม

ิน	
B2

	(m
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ไน
อา

ซิน
	(m

g)
แมลง

คุณค่าทางโภชนาการ

ตารางที่ ๒ คุณค่าทางโภชนาการที่พบในแมลงและเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ	ต่อน�้าหนักสด	1๐๐	กรัม

ตั๊กแตนใหญ่	 95.7	 14.3	 3.3	 2.2	 3.0	 27.5	 150.2	 217.4	 0.19	 0.57	 6.67

ตั๊กแตนเล็ก	 152.9	 20.5	 6.1	 3.9	 5.0	 35.2	 238.4	 237.7	 0.23	 1.86	 4.64

แมลงตับเต่า	 149.1	 21.0	 7.1	 0.3	 5.4	 36.7	 204.8	 197.9	 0.31	 3.51	 6.85

กระชอน	 125.1	 15.4	 7.1	 1.7	 41.7	 75.7	 254.1	 267.8	 0.20	 1.89	 4.81

ไข่มดแดง	 82.8	 7.0	 3.2	 6.5	 4.1	 8.4	 113.4	 96.3	 0.12	 0.19	 0.92

ดักแด้ไหม	 98.0	 9.6	 5.6	 2.3	 1.8	 41.7	 155.4	 138.7	 0.12	 1.05	 0.89

แมลงดานา	 162.3	 19.8	 8.3	 5.5	 13.6	 43.5	 225.5	 191.7	 0.09	 1.50	 3.90

เนื้อไก่	 110	 20.8	 2.4	 0	 1.2	 11.0	 214.0	 -	 0.15	 0.16	 7.90

เนื้อวัวไม่มีมัน	 150	 20.0	 7.2	 0	 3.0	 9.0	 171.0	 -	 0.07	 0.34	 6.70

เนื้อหมูไม่มีมัน	 376	 14.1	 35.0	 0	 2.1	 8.0	 151.0	 -	 0.69	 0.16	 3.70

เนื้อหมู่ติดมัน	 457	 11.9	 45.0	 0	 1.8	 7.0	 117.0	 -	 0.58	 0.14	 3.10

ที่มา	:	กองโภชนาการ	2530
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	 แมลงจัดได้ว่าเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีสารอาหารประเภทโปรตีนสูง	

สามารถใช้เป็นแหล่งโปรตีนหรืออาหารเสริมให้แก่ชาวบ้านได	้ โดยไม่จ�าเป็นต้องเสียเงินจ�านวนมากเพื่อ

ซื้อเนื้อสัตว์ต่าง	ๆ	มาบริโภค	นอกจากนี้ยังให้พลังงาน	ไขมัน	และแร่ธาตุต่าง	ๆ	โดยสามารถเปรียบเทียบ

คุณค่าทางโภชนาการระหว่างแมลงกับเนื้อสัตว์ในตารางที่	2	

ตารางที่ ๓ : พลังงานและองค์ประกอบหลักของแมลงที่กินได้	ในน�้าหนักสด	1๐๐	กรัม	

ตารางที่ ๔ :  ส่วนประกอบของกรดแอมิโนชนิดไม่จ�าเป็นในแมลงที่กินได้	(มิลลิกรัม/กรัมโปรตีน)	

    แมลง พลังงาน ความชื้น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต

		 (กิโลแคลอรี)		 (กรัม)		 (กรัม)		 (กรัม)		 (กรัม)	

จิ้งโกร่ง	 1๘๘		 6๗		 1๗.5		 12.๐		 2.๔	

จิ้งหรีด		 1๓๓		 ๗๓		 1๘.6		 6.๐		 1.๐	

ดักแด้ไหม		 152	 ๗๐	 1๔.๗	 ๘.๓	 ๔.๗

ตั๊กแตนปาทังก้า		 15๗	 66	 2๗.6	 ๔.๗	 1.2

ตัวอ่อนของต่อ		 1๔๐	 ๗๓	 1๔.๘	 6.๘	 ๔.๘

แมลงกินูน		 9๘	 ๗6	 1๘.1	 1.๘	 2.2

แมลงป่อง		 1๓๐	 69	 2๔.5	 2.๓	 2.๘

หนอนไม้ไผ่		 2๓1	 6๗	 9.2	 2๐.๔	 2.5

ที่มา	:	กองโภชนาการ	25๔๔

         แมลง  อาร์จินิน ฮิสทิดีน อะลานีน กรดแอสพาร์ติก กรดกลูทามิก ไกลซีน โพรลีน ซีรีน

จิ้งหรีด	 ๔5.๓๓	 15.๔๔	 ๗๘.๐5	 69.19	 96.๘๐	 ๔๗.19	 ๔5.15	 ๓5.๘6

ดักแด้ไหม		 5๘.๗๘	 ๓5.๓5	 ๓9.๔1	 ๘๘.๘๘	 1๐๗.๓๓	 29.66	 ๔๔.๓๘	 ๓๗.6๘

ตั๊กแตนปาทังก้า		 ๓6.๐2	 1๓.5๓	 92.๗1	 ๔๘.๗9	 ๗6.๓6	 ๔๘.๘5	 ๔๘.๗1	 2๓.๘๘

ตัวอ่อนของต่อ		 ๔1.๐๔	 ๓5.2๘	 ๔๓.5๐	 ๗9.6๓	 1๘๐.61	 ๔๘.16	 56.๗5	 ๓.๘๐

แมลงกินูน		 ๓2.๓1	 16.1๐	 5๘.2๘	 61.16	 9๗.55	 52.๗5	 ๔6.96	 ๓1.๓๔

แมลงป่อง		 ๔1.25	 1๘.๘๓	 5๐.11	 52.๐๐	 6๗.65	 ๗๐.๘๓	 26.2๓	 25.๘๔

หนอนไม้ไผ่		 ๔๗.๘๗	 2๓.26	 ๓๗.๗๐	 ๘๘.16	 9๓.15	 ๓2.๗2	 ๔๐.๗๐	 ๔1.๓๔

ที่มา	:	กองโภชนาการ	25๔๔	
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	 อย่างไรก็ตาม	 การบริโภคแมลงจะมีทั้งการบริโภคสดและการบริโภคสุก	 การบริโภคสดเป็นการ

บรโิภคแมลงดบิ	ๆ 	โดยไม่ผ่านความร้อนให้สกุเสยีก่อน	ซึง่อาจส่งผลให้พยาธใินแมลงเหล่านัน้เข้าสูร่่างกาย

ได้	และแมลงบางชนดิอาจมสีารพษิทีป่นเป้ือนเป็นอนัตรายต่อมนษุย์ได้	โดยเฉพาะด้วงปีกแขง็	ตัก๊แตนและ

ตวัอ่อนแมลงปอซึง่สามารถเป็นพาหะของพยาธใิบไม้ได้	ด้วงประเภทต่าง	ๆ 	และแมลงปีกแขง็เป็นตวัพาหะ

ของหนอนพยาธิ	โดยเฉพาะด้วงที่อาศัยอยู่ตามกองขี้ควาย	ซึ่งจะท�าให้เกิดพยาธิสภาพบริเวณปากและลิ้น

โดยจะอยู่บริเวณใต้เนื้อเยื่อเหล่านี้	แมลงกินูนและแมลงเหนี่ยงสามารถท�าให้เกิดโรคพยาธิได้เช่นกัน	โดย 

ผู้ป่วยจะมีอาการเป็นแผลในล�าไส้	 เนื่องจากพยาธิชอนไชฝังในล�าไส้	 บางครั้งอาจทะลุได้	 ท�าให้เกิดเยื่อบุ

ช่องท้องอักเสบ	จิ้งหรีดเป็นพาหะของพยาธิตัวกลม	ท�าให้เกิดอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	พยาธิ

อาจจะเกาะอาศัยตามกระเพาะ	ล�าไส้เล็ก	และตับ	เพื่อดูดเลือดเป็นอาหาร	โดยผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวด

มากเมือ่พยาธเิหล่านีม้กีารเคลือ่นทีไ่ปยงับรเิวณต่าง	ๆ 	ของระบบทางเดนิอาหาร	ท�าให้เยือ่บทุางเดนิอาหาร

อักเสบและมีเลือดออกได้	แมลงบางชนิดอาจมีพิษจากเหล็กในเพื่อป้องกันตัว	ได้แก่	ผึ้ง	ต่อ	และแตน	โดย

ผูท้ีจ่ะน�าแมลงเหล่านีม้าบรโิภคจะต้องมคีวามรูแ้ละมทีกัษะในการเกบ็รงั	โดยต้องมกีารรมควนัและมชีดุที่

สวมใส่เพื่อป้องกันการเข้าต่อยของแมลงเหล่านี้ได้	ซึ่งหากไม่มีการป้องกันที่ดีอาจโดนต่อยและเกิดอาการ

แพ้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้	โดยเฉพาะแมลงปีกแข็ง	เช่น	พวกด้วงน�้ามัน	มีสารพิษในตัวแมลงเอง	ถึงแม้ว่าจะ

น�ามาท�าให้สุกแต่ไม่สามารถสลายสารพิษได้	เมื่อน�ามาบริโภคจะมีอันตรายถึงเสียชีวิตได้

	 ดังนั้น	 หากผู้บริโภคน�ามาบริโภคโดยไม่ผ่านการปรุงให้สุก	 แมลงหลายชนิดที่ยังมีความเป็นพิษ

และเป็นพาหะน�าโรคต่าง	ๆ	จะน�าความเจ็บป่วยมายังผู้บริโภคได้	ดังนั้น	การปรุงอาหารให้สุกจึงช่วยให้ผู้

บริโภคปลอดภัยจากสารพิษได้ในระดับหนึ่ง	ซึ่งจะลดความเป็นพิษของแมลง	ความร้อนจะช่วยฆ่าเชื้อโรค

และพยาธ	ิก่อนทีผู่บ้รโิภคจะน�ารบัประทานต่อไปอย่างไรตามกผ็ูบ้รโิภคจะต้องรูจ้กัชนดิของแมลงและทีม่า

ของแมลงที่รับประทานได้ด้วย

ธุรกิจเกี่ยวกับแมลงกินได้

	 การส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงแมลงกินได้อย่างถูกวิธี	ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์	การเพาะเลี้ยง	การ

เก็บ	การปรุงอาหาร	ตลอดจนการขายแมลงที่ปรุงสุกแล้ว	ก่อให้เกิดธุรกิจหลายอย่าง	เช่น	กลุ่มผู้หาแมลง 

ผู้เพาะเลี้ยง	 ผู้ขายแมลงสด	 ผู้ปรุงหรือแปรรูป	 ผู้ขายแมลงแปรรูป	 แมลงหลายชนิดสั่งซื้อผ่านทาง

อินเทอร์เน็ตได้	แมลงบางชนิดเช่น	หนอนรถด่วนทอด	เป็นรายการอาหารในภัตตาคาร	ท�าให้ผู้เกี่ยวข้องมี

รายได้	อาจท�าเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม	ราคาของแมลงกินได้แตกต่างกันไปตามแหล่งและช่วงเวลา	

เช่น	หนอนรถด่วนสดหรือแช่แข็งขายส่งกิโลกรัมละ	2๐๐-5๐๐	บาท	หนอนรถด่วนทอดขายกิโลกรัมละ	

1,๐๐๐-2,๐๐๐	บาท	ร้านขายปลกีแบ่งขายแมลงกนิได้สดตามจ�านวนทีผู่ซ้ือ้ต้องการ	ขายตัก๊แตนปาทงักา	
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ขีดละ	๓๐	บาท	ตั๊กแตนข้าว	ขีดละ	2๐	บาท	แมลงดานาสด	ตัวละ	1๐	บาท	แมลงสะดิ้ง	ขีดละ	2๐	บาท	

ดักแด้ไหม	ขีดละ	2๐	บาท	

	 อย่างไรกต็าม	การท�าธรุกจิประเภทนี	้ผูจ้บัหรอืผูเ้พาะเลีย้งแมลงควรค�านงึถงึความปลอดภยัของผู้

บรโิภค	รวมทัง้การทีจ่บัมาขายจะต้องไม่ท�าลายธรรมชาต	ิดงันัน้การส่งเสรมิการเพาะเลีย้งแมลงดงัทีก่ล่าว

ไปแล้วจะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุด	(	ศุนย์วิจัยกีฏวิทยา	255๓	)

	 ผู้ซื้อไปจ�าหน่าย	ผู้รับประทาน	ควรเลือกแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้และเลือกรับประทานอย่างเหมาะ

สม	เพราะแมลงกินได้มีหลายชนิด	บางชนิดมีโปรตีนสูง	บางชนิดมีไขมันสูง	และการทอดก็เป็นการเพิ่มไข

มันด้วย	ดังนั้น	ถ้ารับประทานมากเกินไปอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพได้

*************************
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Abstract Edible Insects to be Used as Food During Natural Disasters

 Siriwat  Wongsiri
 Associate Fellow of the Academy of Science, The Royal Institute, Thailand
 
 Insects are animals that have a long evolutionary ancestry stretching back more than 

300 million years and are also the most numerous animals on earth with over 1 million 
scientifically	named	species.		Of	this	number	there	are	both	insects	that	are	beneficial	
and those that cause harm to humans, but of those only 8000 species have been found 
to be true enemies, destroying agricultural crops, interfering with the lives and well-
being of people, or perhaps have the ability to cause diseases that endanger mankind.  
Apart from these, insects for the most part are useful in various ways including in the 
agricultural and medical industries, and as an important source of food for man which 
has been used in times past.  The studies of various research groups have found that 
there are some 1681 species which are used for food by man in the countries on the 
continents of Asia, Australia, Africa, America and Europe.  In Thailand, it has been 
found that more than 150 are used for food, including waterbugs, grasshoppers, silk-
worms, and bamboo moth larvae.

 With the world population presently approaching 7 million people, the United Nations 
Food and Agriculture Organization (FAO) is promoting insects as a source of food for 
people worldwide.  There is a treasure trove of insects which have a short lifecycle and 
reproduce in great quantities at a time, which causes them to adapt and rapidly increase 
numerically in a very short period of time.  The breeding of insects for food therefore 
is one way to lessen the problem of food shortages of man, and can be done rapidly 
in times of crises especially with climate change, or when faced with natural disasters 
which may occur at any time.  These edible insects are not only good for food but also 
delicious.  From studies performed by various agencies it has been found that many 
insect species also have a high nutritional value including carbohydrates, fats, proteins 
and minerals, and as such are able to be a good replacement food for man.

 Key words: eatable insect, honey bee, silk worm, bamboo worm




