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ปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้มีจดุหมายเพ่ือศกึษาการเปลี่ยนแปลงความรู้เร่ืองแมลงในสงัคมไทยตัง้แต่

ทศวรรษ 2430-2480 โดยช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาท่ีเร่ิมมีการน าเอาความรู้แบบตะวันตกมาใช้อธิบาย
เก่ียวกบัแมลงซึง่ปรากฏอยู่ในวิชาสตัว์วิทยา ไปจนถึงมีการตัง้แผนกวิชากีฏวิทยาขึน้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ใน พ.ศ. 2486 จากการศึกษาพบว่าความรู้เร่ืองแมลงในสงัคมก่อนการเข้ามาของ
ความรู้แบบตะวนัตกทศวรรษ 2430 เป็นความรู้ท่ีอธิบายถึงแมลงตามแบบพทุธศาสนาอิงไปกบัหลกัไตรภมูิ โดย
อธิบายว่าสิ่งมีชีวิตทัง้หมดล้วนแล้วแตถ่กูก าหนดให้ไปอยู่ในภพภมูิต่างๆ จากผลบญุกรรมท่ีได้กระท าไว้ในชาติท่ี
แล้ว โดยแมลงได้ถกูจดัอยู่ในภมูิดิรัจฉานท่ีเป็นภพภมูิต ่ากว่ามนษุย์ นอกจากนัน้ยงัมีการอธิบายด้วยความรู้ทาง
โลก โดยการอธิบายแบบนีคื้อการให้ภาพของแมลงไปตามความรู้เชิงประสบการณ์ท่ีตนเองได้รับมา ผลจาก
ความรู้แบบนีป้ระกอบกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมท าให้คนในสงัคมไมเ่ข้าไปควบคมุจดัการกบัแมลงชดัเจนนกั 
ตัง้แต่ทศวรรษ 2430 เป็นต้นมาการรับเอาความรู้แบบตะวันตกเข้ามา  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เศรษฐกิจและสงัคมสยาม ท่ีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลกท่ีตะวนัตกเป็นศนูย์กลาง ท าให้ค าอธิบายแมลงเร่ิม
เปลี่ยนไป แมลงถูกมองว่าเป็นสิ่งท่ีสามารถน ามาสร้างประโยชน์  และต้องถูกควบคุมจัดการเม่ือสร้างความ
เสียหายให้กบัคนในสงัคม ดงัจะเห็นได้จากการก่อตัง้หน่วยงานด้านการควบคมุจดัการแมลง เช่น กระทรวงเกษ
ตราธิการ กรมช่างไหม รวมไปถึงเกิดความรู้เก่ียวกบัแมลงทางการแพทย์ท่ีทราบว่าแมลงบางชนิดเป็นพาหะน า
โรค เช่น ยุง เป็นต้น  แต่กระนัน้ก็ใช่ว่าความรู้แบบเก่าจะหายไปเสียทัง้หมด  เพราะพบว่าการจัดการกับแมลง
ศตัรูพืชในช่วงนีย้งัมีการใช้วิธีทางศาสนาและความเช่ือเข้าร่วมด้วย กระทัง่ทศวรรษ 2470 มีผู้ ท่ีไปศกึษาทางด้าน
กีฏวิทยามาโดยตรงจากต่างประเทศท าให้เกิดการสร้างความรู้เฉพาะทางเพ่ือมาจัดการกับแมลงทัง้ทางด้าน
การเกษตร และด้านโรคจากแมลง ซึง่เป็นพืน้ฐานจากความรู้แบบตะวนัตก จนท้ายท่ีสดุมีการจดัตัง้หลกัสตูรการ
เรียนการสอนเฉพาะด้านขึน้ในมหาวิทยาลยัช่วงทศวรรษ 2480 เป็นต้นมาจนกระทัง่ถงึในปัจจบุนั 
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This thesis aims to study the knowledge change associated with insects in Thai society 

from 1887 to 1937. At this time western knowledge was employed to create knowledge about insects 
from illustrations from tests, zoology including the establishment of the department of entomology for 
the first time in Thailand at Kasetsart University in 1943. The findings from this study showed that the 
knowledge associated with insects in Thai society before the arrival of the western knowledge in the 
1887, with knowledge about insects explained in the form of Buddhism involving the principle of 
Tribhumi. The explanation was that all living things were assigned to be in different worlds based on 
concepts like merit and sin accumulated in their previous lives. Therefore, insects were assigned to 
the world of beast, a world that is below the world of humans. Besides, the explanation was involved 
with worldly knowledge. These explanations gave a big picture of insects in accordance with the 
experiences that individuals had. The consequences of such knowledge in conjunction with economic 
and social circumstances caused people in the society did not obviously control and manage insects 
since the eighteen-nighties the adoption of western knowledge, including changes in Siam in terms of 
economics and society, being a part of a system with the western world as the center, brought about 
changes in the explanation of insects. The insects were seen as something that could be beneficial 
and must be controlled and managed when they caused harm or damage to people. In this regard, 
the agencies related to the control and manage ment of insects were established, including the Ministry 
of Agriculture and Department of Sericulture including medical knowledge of insects that could 
indicate which insects were disease carriers, for example, e.g. mosquito. However, old knowledge did 
not disappear as it was found that pests were managed with religious beliefs and methods. Until 1927, 
those who studied entomology in foreign countries contributed to specialized knowledge to manage 
insects in agriculture and diseases from insects, which were derived from western knowledge. Finally, 
the particular curriculum has been provided in a university from 1937 until the present day 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและความเป็นมา 

แมลงเป็นช่ือสตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงั เม่ือร่างกายเจริญเติบโตเต็มท่ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
เห็นได้ชดัเจน ได้แก่ สว่นหวั สว่นอก และสว่นท้อง มี 6 ขา เป็นสตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงัพวกเดียวท่ี
มีปีก ซึง่อาจมี 1 หรือ 2 คู่ แต่อาจพบพวกท่ีไม่มีปีกก็ได้ เป็นสตัว์ท่ีมีมากชนิดท่ีสดุในโลก มกัเรียก
สลบักบัค าว่า แมง1 แมลงจดัเป็นสตัว์ท่ีมีความส าคญัต่อมนษุย์ และระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ทัง้
ในแง่ของคณุประโยชน์ และก่อให้เกิดโทษ 

ในแง่ของคณุประโยชน์แมลงมีส่วนช่วยในการผสมเกสรของพืชหลายชนิด รวมไปถึงพืช
เศรษฐกิจส าคญั ทัง้ไม้ดอกชนิดต่างๆ ผลไม้หลากหลายชนิด พืชผกั และพืชตระกูลแตง รวมทัง้
ยาสบู ซึง่พืชเหลา่นีก้ารจะออกดอกได้จ าเป็นต้องมีการผสมเกสรข้ามดอกหรือข้ามต้น พืชอีกหลาย
ชนิดจ าเป็นต้องอาศัยแมลงชนิดต่างๆ เพื่อช่วยในการผสมเกสร นอกจากนัน้แมลงบางชนิดยงัมี
ส่วนส าคญัในการช่วยก าจดัแมลงศตัรูพืชอีกด้วย โดยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ แมลงห า้2 
และแมลงเบียน3  ในปัจจบุนัแมลงยงัมีประโยชน์ทางด้านการแพทย์ ดงัจะเห็นได้จากการท่ีมนษุย์
รู้จกัใช้แมลง และสิ่งท่ีได้จากตวัแมลงน ามาใช้ในการรักษาโรคต่างๆ นอกจากในแง่คณุประโยชน์ 
แมลงบางชนิดยงัมีโทษต่อพืชเพาะปลูก เน่ืองจากแมลงบางชนิดจะคอย กัดกินพืช และยงัเป็น
ตวัน าโรคร้ายไปสู่พืชด้วย ไม่เพียงจะเป็นศตัรูของพืชเท่านัน้แมลงบางชนิดก็ยงัก่อให้เกิดโทษต่อ
มนษุย์ และสตัว์ด้วยเช่นกนั4 ท่ีกลา่วถึงในข้างต้น คือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้อธิบายถึงแมลง
ในปัจจบุนั ซึง่ความรู้เหล่านีเ้ร่ิมปรากฏชดัขึน้ตัง้แต่ช่วงทศวรรษ 2480 ลงมา อนัเป็นช่วงท่ีเร่ิมเปิด
การเรียนการสอนวิชากีฏวิทยา โดยความรู้เหล่านีพ้บเห็นได้ทัว่ไปตามหนงัสือท่ีให้ความรู้เก่ียวกบั
แมลง ได้แก่แบบเรียนของวิชากีฏวิทยา เช่น ชีววิทยา สตัววิทยา กีฏวิทยาแม่บท แตก่ารศกึษาการ
เปลี่ยนแปลงเร่ืองความรู้เก่ียวกบัแมลงยงัเป็นสิง่ท่ีไม่คอ่ยมีการศกึษา และอธิบายกนัมากนกั        

                                                            
1 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2546).  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  หน้า 879. 
2 แมลงห า้ เป็นแมลงท่ีกินแมลงด้วยกนัเป็นอาหาร โดยจะกดักินเหย่ือ หรือดดูน า้เลีย้งจากตวัเหย่ือจน

ตาย 
3 แมลงเบียน เป็นแมลงท่ีจะวางไข่ของตวัเองลงในตวัเหย่ือ เมื่อไข่ฟักตวัอ่อนของแมลงเบียนก็จะคอย

กดักินแมลงท่ีอยูอ่าศยัเป็นอาหารจนตาย 
4 ศานิต รัตนภมุมะ.  (2546).  กีฏวิทยาแม่บท.  หน้า 2-9. 
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งานศกึษาท่ีผลิตโดยนกัประวตัิศาสตร์ไทยยงัไม่พบว่ามีงานศกึษาท่ีอธิบายถึงเร่ืองความ
เปลี่ยนแปลงทางความรู้เร่ืองแมลงในแง่ของประวตัิศาสตร์ ทัง้นีน้่าจะเกิดจากการท่ีความรู้เร่ือง
แมลงในปัจจบุนัเป็นความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ในขณะท่ีการศกึษา
ประวัติศาสตร์เก่ียวกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองท่ียังอยู่ในระยะ
เร่ิมต้นส าหรับนกัประวตัิศาสตร์1  

จากการทบทวนงานศึกษาเบือ้งต้นพบว่าความรู้เร่ืองแมลงในสงัคมไทยก่อนท่ีจะได้รับ
เอาความรู้แบบตะวันตกเข้ามาอธิบายเร่ืองแมลง กล่าวได้ว่าความรู้ความเข้าใจของคนใน
สังคมไทยเก่ียวกับแมลงมีอยู่ 2 ประเภท คือ การอธิบายทางธรรม ท่ีเป็นการอธิบายในเชิง
นามธรรมท่ีอ้างอิงตามหลกัทางพทุธศาสนาและความเช่ือ กบัอธิบายทางโลกย์ (โลกียะ) ซึ่งเป็น
การอธิบายจากประสบการณ์เชิงกายภาพท่ีได้ประสบพบเจอในชีวิตประจ าวนั และเป็นความรู้ท่ี
เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีท่ีสิน้สดุ2  

ก่อนท่ีความรู้ทางธรรมแบบไตรภูมิจะเข้ามามีอิทธิพลปรากฏว่าผู้คนในสงัคมไทยมอง
และอธิบายสตัว์และแมลงด้วยความรู้ทางศาสนาอยู่แล้วเห็นได้จากต านานความเช่ือต่างๆ ในแต่
ละท้องถ่ินท่ีให้ความส าคญักับสตัว์ในแง่ของสิ่งท่ีมีความศกัดิ์สิทธ์ิ เช่น ต านานการสร้างโลก ซึ่ง
พบว่ามีหลายต านานท่ีเก่ียวพนักับการสร้างสตัว์ ทัง้ว่าด้วยเร่ืองสตัว์ท่ีถูกสร้างขึน้มาเพื่อประจ า
ราศีตา่งๆ3 และยงัมีบางต านานท่ีกลา่วว่าสตัว์นัน้มีสว่นในการสร้างโลกด้วย เช่น ต านานการสร้าง
โลกของพวกอาหม ท่ีกล่าวถึงโลกท่ีว่างเปล่าไร้ซึ่งสรรพสิ่งมีแต่พระเจ้าเท่านัน้ ต่อมาพระเจ้าได้
สร้างรูปลกัษณ์ขึน้มา และได้สร้างขนุเทวกรรม ป ูเตา่ ง ูช้างเผือก ภเูขา แมงมมุสีทอง โดยสิง่มีชีวิต
ท่ีพระเจ้าสร้างขึน้มาได้มีสว่นร่วมกนัในการสร้างโลกมนษุย์ และสวรรค์4  

ไม่เพียงแต่ต านานความเช่ือดัง้เดิม การอธิบายสิ่งมีชีวิตตามหลกัทางธรรม โดยเฉพาะ
พุทธศาสนาท่ีพัฒนามาเป็นความเช่ือหลกัของคนในสงัคมไทยก็มีส่วนในการอธิบายสตัว์ และ
แมลงท่ีแตกต่างจากปัจจุบัน เห็นได้จากการท่ีคนในสังคมไทยมีความเช่ือว่าฐานะ และความ

                                                            
1 ฉลอง สนุทราวาณิชย์; และ สวุิมล รุ่งเจริญ.  (2541).  รายงานการวิจยัเร่ือง สถานภาพของความรู้

ทางประวติัศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย.  หน้า 85-88. 
2 ทวีศกัด์ิ เผือกสม.  (2540).  การปรบัตวัทางความรู้ ความจริง และอ านาจของชนชัน้น าสยาม.  หน้า 

172. 
3 ศิราพร ณ ถลาง.  (2540).  รายงานการวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ต านานการสร้างโลกของคนไท .  หน้า 

40-53. 
4 หมอ่มเจ้าประสบสขุ สขุสวสัด์ิ.  (2536).  ประวติัศาสตร์อาหม.  หน้า 1-4. 
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เป็นอยู่ในชีวิตของตนเป็นผลมาจากกรรมท่ีได้กระท าและบญุท่ีได้สะสมมาตัง้แตช่าติปางก่อน การ
ท่ีเกิดมาตา่งกนัทัง้ฐานะและทรัพย์สนิ ก็เป็นเพราะในชาตกิ่อนได้ท ากรรมไว้ตา่งกนั คนท่ีเกิดมาดีมี
พร้อมทุกอย่างเป็นเพราะว่าท าบุญมามาก คนท่ีเกิดมายากจนไม่มีอะไรเลยเป็นเพราะท าบุญมา
น้อย นอกจากนีค้นในสยามยังมีความเช่ือท่ีว่าทุกสิ่งนัน้ไม่เท่ียง ผลบุญท่ีได้สะสมมาในชาตินี ้
อาจจะหมดลงไป ซึ่งจะส่งผลให้เม่ือตายลงไปแล้วจะไปเกิดใหม่ในฐานะท่ีด้อยกว่าเดิม หรือร้าย
กว่านัน้ก็อาจจะได้ไปเกิดในภพภมูิท่ีต ่ากว่าเดิม เน่ืองจากไม่มีใครรู้ว่าแต่ละคนนัน้มีการสะสมผล
บญุ และท าบาปกรรมไว้มากน้อยเพียงใด เพราะฉะนัน้คนส่วนใหญ่จึงท าดีละความชัว่ สร้างบุญ
กนัไว้ตัง้แตช่าตนีิ ้เพื่อท่ีจะได้ไปเกิดในภพภมูิท่ีดีกวา่ในชาติตอ่ๆ ไป1  

แนวคิดในทางศาสนานีไ้ม่เพียงแต่จะส่งผลให้คนท าบุญกับคนด้วยกันเท่านัน้ แต่ยัง
ส่งผลมาถึงสัตว์ และแมลงชนิดต่างๆ ด้วย ตามความเช่ือทางศาสนาได้อธิบายว่า สิ่งมีชีวิต
ทัง้หลายนัน้ต่างเกิดมาวนเวียนชดใช้กรรมท่ีตัวเองได้ท าไว้ในชาติก่อนๆ โดยต่างฝ่ายต่างก็มี
สมัพนัธ์ตอ่กนั เพราะฉะนัน้จึงควรพึง่พาอาศยักนั ไม่เบียดเบียนซึง่กนัและกนั เพื่อท่ีตา่งฝ่ายจะได้
ไปเกิดในภพภมูิท่ีดีกวา่ในชาติตอ่ๆ ไปท าให้มมุมองท่ีมีตอ่แมลงของคนในอดีตเป็นไปในลกัษณะท่ี
พึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั ตา่งจากทศันะของคนในปัจจบุนัท่ีมองวา่มนษุย์มีสทิธิท่ีจะเข้าไปควบคมุ
จดัการแมลงได้ตามใจชอบ 

อิทธิพลของศาสนาต่อมุมมองและความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตของคนในสยามสมัย
โบราณเห็นได้ชดัในชาดก และคมัภีร์ทางพทุธศาสนานบัตัง้แต่พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และ
ปกรณ์พิเศษตา่งๆ ท่ีถกูเรียบเรียงขึน้เป็นวรรณคดีโลกศาสตร์2 โดยวรรณคดีโลกศาสตร์ท่ีรู้จกักนัใน
สงัคมโดยทัว่ไป ได้แก่ ไตรภูมิพระร่วงซึ่งสนันิษฐานว่าพระยาลิไทพระราชนิพนธ์เม่ือ พ .ศ. 1888 
และวรรณกรรมเร่ือง ไตรภมูิโลกวินิจฉยกถา ส านวนท่ี 1 (แต่งขึน้เม่ือ พ.ศ. 2326) ไตรภมูิโลกวินิจ
ฉยกถา ส านวนท่ี 2 (เรียบเรียงขึน้ พ.ศ. 2345) โดยพระยาธรรมปรีชา (แก้ว) เป็นผู้ เรียบเรียง3  

ในวรรณคดีศาสนาเร่ือง ไตรภูมิพระร่วง จะกล่าวถึงภพภมูิทัง้ 3 คือ กามภมูิ รูปภมูิ และ
อรูปภูมิ ซึ่งเนือ้หาหลกัๆ นัน้ก็คล้ายกับไตรภูมิโลกวินิจฉยกถาทัง้ 2 ส านวน กล่าวคืออธิบายว่า
สิ่งมีชีวิตในแต่ละภพภูมิต่างก็ต้องชดใช้กรรมท่ีตวัเองได้ก่อไว้ มีการแทรกเนือ้หาท่ีเก่ียวกับการ

                                                            
1 สมบตัิ จนัทรวงศ์.  (2549).  บทพิจารณ์ว่าดว้ยวรรณกรรมการเมือง และประวติัศาสตร์.  หน้า 366-

368. 
2 นิยะดา เหลา่สนุทร.  (2543).  ไตรภูมิพระร่วงการศึกษาทีม่า.  หน้า 1. 
3 นิยะดา เหลา่สนุทร.  (2555).  ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ส านวนที ่1.  หน้า 16-17. 
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นิพพานในแตล่ะภมูิ ซึง่เป็นเปา้หมายสงูสดุของวรรณกรรมเร่ืองนีเ้ป็นระยะ1 ตา่งกบัไตรภมูิโลกวินิจ
ฉยกถาทัง้ 2 ส านวนท่ีมีจดุมุ่งหมายในการอธิบายถึงความรู้เก่ียวกบัโลกศาสตร์ และกล่าวถึงการ
เกิดขึน้ของภพภมูิ รวมทัง้อธิบายถึงถึงสิง่มีชีวิตในแตล่ะภพว่าตา่งก็ต้องวนเวียนชดใช้กรรมท่ีได้ก่อ
ไว้ในชาตินัน้ๆ ไม่ได้มุ่งเน้นถึงเร่ืองการไปถึงนิพพานดงัเช่นไตรภมูิพระร่วง 2 แสดงให้เห็นว่าในช่วง
ต้นรัตนโกสินทร์ความรู้ในทางศาสนาก็เร่ิมท่ีจะเปลี่ยนไปมองในแบบประสบการณ์เชิงประจกัษ์
สอดคล้องกบังานของนิธิ เอียวศรีวงศ์ท่ีกลา่วว่า ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ความเช่ือทางศาสนาคอ่ยๆ 
เปลี่ยนไป และเร่ิมท่ีจะมีการมองศาสนาไปในทางหลกัเหตผุลมากขึน้3   

จากการศึกษาคติความเช่ือจากวรรณคดีศาสนาตามคติไตรภูมิทัง้ 3 เร่ืองท่ีได้กล่าว
ข้างต้นพบว่า มีการแบ่งสิ่งมีชีวิตโดยอธิบายว่าผลบุญและกรรมท่ีสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้กระท าไว้ใน
ชาติท่ีแล้ว จะเป็นตวับง่บอกว่าสิ่งมีชีวิตตา่งๆ ต้องไปอยู่ในภพภมูิตา่งๆ ได้แก่  กามภมูิ รูปภมูิ และ
อรูปภมูิ ตามบญุและกรรมท่ีตวัเองได้กระท าไว้ในชาติท่ีแล้ว ทัง้นีว้รรณคดีศาสนาเก่ียวกบัไตรภมูิ
อธิบายว่าสตัว์จดัอยู่ในภพดิรัจฉานซึ่งเป็นภพย่อยในกามภมูิ และมีการแบ่งแยกสตัว์และมนุษย์
ออกจากกนัอยา่งสิน้เชิง ดงัเห็นได้จากท่ีหนงัสือไตรภมูิโลกวินิจฉยกถาได้ให้ความหมายดรัิจฉานไว้
ว่า “พวกที่อยู่ที่นี่เรียกว่าดิรัจฉานนัน้เพราะรูปกายไปทางขวาง หรือมิฉะนัน้เป็นผู้ที่ห่างไกลจาก
มรรคผล ห่างไกลจากนิพพาน” 4 

นอกจากนีย้ังพบว่าตามคติไตรภูมินัน้  มีการจัดแบ่งดิรัจฉานในลักษณะความรู้เชิง
ประสบการณ์ด้วย ดงันี ้ลกัษณะหนึ่งแบ่งเป็น 1 พวก คือ พวกท่ีปฏิสนธิโดยบาป ลกัษณะหนึ่ง
แบง่เป็น 2 พวก ได้แก่ เห็นด้วยตาได้ และเห็นไมไ่ด้ด้วยตา ลกัษณะหนึง่แบง่เป็น 3 พวก ได้แก่ กาย
สัน้ กายปานกลาง และกายใหญ่ ลกัษณะหนึ่งแบ่งเป็น 4 พวก ได้แก่ ดิรัจฉานพวกไม่มีเท้า เช่น 
นาค ง ูและปลา พวกท่ี 2 มี 2 เท้า ได้แก่พวกนก และไก่ พวกท่ี  3 มี 4 เท้า ได้แก่ ช้างและราชสีห์ 
และพวกสดุท้ายมีเท้ามากจนนบัไม่ได้ ได้แก่ ตะเข็บ ตะขาบ แมลงป่อง5 ตามการจ าแนกนีแ้มลงจดั
อยู่ในภพดิรัจฉานท่ีอยู่ในอบายภมูิ ซึง่ต ่าชัน้กว่ามนษุย์ท่ีจดัอยู่ในสคุติภมูิ ดงันัน้สตัว์และแมลงจึง
เป็นสิง่มีชีวิตท่ีต้อยต ่ากวา่มนษุย์ 

                                                            
1 นิยะดา เหลา่สนุทร.  (2555).  เล่มเดิม.  หน้า 17. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 18-19. 
3 นิธิ เอียวศรีวงศ์.  (2538).  ปากไก่และใบเรือ.  หน้า 469-500. 
4 นิยะดา เหลา่สนุทร.  (2555).  เล่มเดิม.  หน้า 248. 
5 แหล่งเดิม.  หน้า 248.-249. 
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ไม่เพียงเท่านัน้ยงัพบวา่ มีการอธิบายสตัว์ และแมลงตามความรู้ในเชิงประสบการณ์ท่ีไม่
เก่ียวข้องกบัความเช่ือดัง้เดิม และศาสนาในสงัคมไทย ดงัจะเห็นได้จากงานเขียนในช่วงปลายสมยั
อยธุยา เช่น กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ซึ่งจะพรรณนาถึงธรรมชาติท่ีได้พบเจอระหว่าง
เดินทาง และได้กลา่วถึงแมลงว่า แมลงบางชนิดพบได้ทัว่ในป่า แมลงบางชนิดอาศยัอยู่ในไม้ และ
ถูกหมีกินเป็นอาหาร แมลงบางชนิดอาศัยท ารังอยู่บนต้นไม้ 1 หรือในวรรณกรรมช่วงต้น
รัตนโกสินทร์ ก็มีการกล่าวเปรียบเปรยพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีถกูน าไปเปรียบกบัแมลง ผึง้ท่ีก าลงั
ชอนไชเข้าไปในดอกไม้เพื่อดมกลิ่นเกสรดอกไม้2 แมลงบางชนิดสร้างความร าคาญให้กับคนใน
สงัคม แมลงบางชนิดเป็นตวัอนัตรายต่อมนุษย์ ทัง้หมดท่ีกล่าวไปในข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคนใน
สงัคมเวลานัน้มีความเข้าใจในลกัษณะ และพฤติกรรมการโดยทัว่ไปของแมลง แตก็่ไม่พบถึงความ
พยายามท่ีจะเข้าไปควบคุมจัดการกับแมลงอย่างจริงจังในช่วงเวลานี ้ดังจะเห็นได้จากบันทึก
ชาวตา่งชาติ เช่น หนงัสือ ประวติัศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจกัรสยาม ของ นิโก
ลาส์ แชรแวส  ราชทูตชาวฝร่ังเศสท่ีเข้ามาสยามในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ ได้กล่าวถึงแมลงว่า 
“ข้าพเจ้าเคยใช้น ้ามนันีท้าระงบัพิษผูที้ถู่กแมงป่องต่อยอยู่บ่อยๆ ปีๆ หน่ึงมีผูถู้กงูกดัหรือแมงป่อง 
ต่อยตายมิใช่นอ้ย ข้าพเจ้าเคยช่วยชีวิตไวไ้ดห้ลายคน” นอกจากนัน้ในเนือ้หายงัมีการกลา่วถึงการ
พบแมงป่องได้ทัว่ไป รวมถึงพบแมลงชนิดตา่งๆ ได้ตามบ้านเรือนด้วย3 ซึง่แสดงให้เห็นว่าคนสยาม
ในช่วงเวลานัน้ ไม่สนใจท่ีจะจดัการกับแมลงและไม่ใส่ใจในการมีอยู่ของแมลง แต่เลือกท่ีจะอยู่
ร่วมกันกับแมลงเหล่านัน้โดยท่ีไม่ เข้าไปควบคุมจัดการ หรือท่ีพบใน จดหมายเหตุ ลาลูแบร์ 
ราชอาณาจกัรสยาม ของ มองซิเออร์ เดอ ลาลแูบร์ ราชทตูฝร่ังเศสอีกหนึง่ท่านท่ีเข้ามายงัสยามใน
สมยัสมเด็จพระนารายณ์ โดยในส่วนท่ีกล่าวถึงการท าการเกษตรของชาวสยามว่า ”สดุแท้แต่ตวั
แมลงทีจ่ะลงท าลาย และสดุแทแ้ต่อปุสรรคเหตวิุบติัอืน่ๆ ท าใหก้ารเพาะปลูกทกุประเภทไร้ผลเป็น
เวลาหลายๆปีติดต่อกนั”4 หากจะมีการก าจดัแมลงชาวสยามรอให้แมลงถูกก าจัดโดยธรรมชาติ 
ดงัท่ีลาลแูบร์กลา่วว่า “การทีน่ ้าท่วมนัน้ นอกจากจะท าใหพื้น้ดินมีปุ๋ ยอนัอดุมดีแล้วยงัช่วยท าลาย

                                                            
1 เจ้าฟา้ธรรมธิเบศร์ไชยเชษฐ์สริุยะวงศ์.  (2558).  กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง.  หน้า 10-42. 
2 เสวตร เป่ียมพงศ์สานต์.  (2535).  ธรรมชาติในวรรณกรรมสนุทรภู่.  หน้า 342. 
3 นิโกลาส์ แชรแวส.  (2506).  ประวติัศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม (ใน

แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช).  แปลโดย สนัต์ ท. โกมลบตุร.  หน้า 34-35. 
4 มองซิเออร์ เดอ ลาลแูบร์.  (2552).  จดหมายเหต ุลา ลูแบร์ ราชอาณาจกัรสยาม.  แปลโดย สนัต์ ท. 

โกมลบตุร.  หน้า 61. 
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ตวัแมลงร้ายๆให้หมดไปได้มิใช่นอ้ย”1 แสดงให้เห็นว่าคนสยามในสมยัอยธุยาไม่ได้เข้าไปควบคมุ
จดัการแมลงด้วยวิธีการใดๆ เพียงแตป่ลอ่ยให้ธรรมชาติเป็นตวัก าจดัแมลงท่ีท าลายพืชผลทางการ
เกษตร 

ด้วยความรู้ทางธรรมและทางโลกย์ท่ีปรากฏในหลกัฐานวรรณกรรมสมยัสโุขทยัถึงสมยั
ต้นรัตนโกสินทร์ ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในช่วงเวลานัน้ ส่งผลให้การมองโลกของ
คนในสงัคมเป็นไปในลกัษณะการอยู่ร่วมกบัแมลงโดยไม่คิดท่ีจะเข้าไปควบคมุ หรือไปยุ่งวุ่นวาย
กบัแมลงอย่างจริงจงั มองว่าแมลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่ีไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อตวัเองขนาดท่ี
จะต้องเข้าไปควบคมุก าจดั แม้จะมีการน ามากินบ้าง หรือไล่ไปบ้าง แต่ก็ไม่ถึงขัน้ท่ีจะต้องเข้าไป
ท าลาย ดงัปรากฏว่าการจดัการแมลงสว่นใหญ่จะอยู่ในรูปแบบการท าเขตกรรม ซึง่เป็นวิธีท่ีจดัการ
กบัแมลงอยา่งง่ายๆ เช่น การใช้มือจบัแมลงออกจากต้นพืชท่ีเข้าไปรบกวน ซึง่การปฏิบตัิเช่นนีล้้วน
เป็นสิ่งท่ีท าสืบเน่ืองกนัมานานแล้ว ต่างกบัความรู้แบบตะวนัตกท่ีมองว่ามนษุย์เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่
เหนือกวา่สิง่มีชีวิตชนิดอ่ืน จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์อยา่งไรก็ได้ 

หลงัการเข้ามาของความรู้แบบตะวนัตกในด้านต่างๆ ตัง้แต่ช่วงต้นรัตนโกสินทร์ พบว่า
เร่ิมมีการมองโลกในเชิงกายภาพมากขึน้ ท าให้ความรู้ท่ีใช้อธิบายสตัว์เร่ิมเปลี่ยนไป มีการจ าแนก
แบง่ประเภทสตัว์ซึง่แตกตา่งจากเดิมที่เป็นการบรรยายถึงลกัษณะภายนอก หรือถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของ
สัตว์และแมลง ดังจะเห็นได้จากงานเขียนในช่วงทศวรรษ 2420 ปรากฏให้เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีการจ าแนกสตัว์ออกตามลกัษณะทางกายภาพเห็นได้จาก หนงัสือพรรณพฤกษา 
กบั สตัวาภิธาน ของพระยาศรีสนุทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ซึ่งเขียนเม่ือ พ.ศ. 2427 เพื่อให้
เด็กได้เรียนรู้ค าศพัท์เก่ียวกับพืชและสตัว์ ได้มีการจัดประเภทของพืชและสตัว์ตามลกัษณะทาง
กายภาพไว้คร่าวๆ ดงันี ้ 

1) แบ่งตามจ านวนเท้า 4 ประเภท คือ พหบุาท สตัว์มีเท้ามากเกิน 4 ขึน้ไป จตบุาท สตัว์ 
4 เท้า ทวิบาท สตัว์ 2 เท้า อะบาทะกา สตัว์ไม่มีเท้า  

2) แบง่ตามสถานท่ีเกิดอีก 2 อยา่ง คือ กะละชา สตัว์เกิดบนบก และ ชะละชา สตัว์เกิดใน
น า้ 

3) แบง่ตามการเกิดอีก 2 ประเภทมีไขฟ่องไข ่กบัไม่มีไข ่

                                                            
1 มองซิเออร์ เดอ ลาลแูบร์.  (2552).  เล่มเดิม.  แปลโดย สนัต์ ท. โกมลบตุร. หน้า 62. 
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4) แบง่อีก 2 ประเภท คือ มีปีก กบัไมมี่ปีก 2 สตัว์มีปีกแบง่ได้เป็นอีก 3 ประเภท คือ มีปีก
แข็งแรง บนิสงูบนิไปไกลได้ มีปีกบนิได้แตเ่ตีย้ๆ ต ่าๆ และมีปีกบนิไมไ่ด้1  

ทัง้นีแ้มลงจดัอยู่ในประเภท พหบุาทซึง่เป็นสตัว์ท่ีมีเท้ามากเกินกว่า 4 เท้าขึน้ไป เพียงแต่
งานของพระยาศรีสนุทรโวหารเป็นแค่การการอธิบายสิ่งมีชีวิตตามลกัษณะทางกายภาพ หรือตาม
แบบประสบการณ์เชิงประจักษ์ยงัไม่ได้มีการรับเอาความรู้ในแบบตะวนัตกเข้ามาเก่ียวข้อง แต่
กระนัน้การจดักลุม่แบบนีก็้ยงัมีลกัษณะท่ีใกล้เคียงกบัการจดักลุม่ท่ีพบในทางพทุธศาสนาอยู่ 

ต่อมาในช่วงปลายทศวรรษ 2430 พบว่าได้มีการน าเข้าความรู้แบบตะวันตกในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกบัสตัว์ ดงัจะเห็นได้หนงัสือ รชดาภิเษก เปนตูท้องของการเล่าเรียน รวมศึกษานกุรม ทัง้
ชัน้ต้น ชัน้กลาง ชัน้สูง ตีพิมพ์ขึน้เม่ือ พ.ศ. 2437 ซึ่งเป็นหนงัสือท่ีรวบรวมความรู้ ศิลปะวิชาการ
เลา่เรียนทกุแขนงในช่วงเวลานัน้ โดยเนือ้หาสว่นท่ีว่าด้วยวิชาสตัววิทยา (หรือท่ีในเวลานัน้เรียกว่า 
zoology แปลเป็นภาษาไทยว่า ”ปราณวิทยา”) เป็นภาษาอังกฤษทัง้หมด มีการแบ่งเนือ้หา
ออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วยบทน าสองตอนท่ีว่าด้วยเร่ืองความหมายของวิชาสตัววิทยา กับ
ความแตกต่างระหว่างพืช และสัตว์  สุดท้ายจะกล่าวถึงหลักการของการจัดล าดับชัน้ 
(Classification) สตัว์2 ซึง่การจดัล าดบัท่ีกลา่วถึงมีลกัษณะท่ีใกล้เคียงกบัในปัจจบุนั ถึงแม้จะไม่ได้
เอ่ยถึงช่ือไฟลมัของกลุ่มสตัว์ท่ียกตวัอย่างออกมาตรงๆ โดยจะพบว่ามีการจดัให้แมลง ในท่ีนี  ้คือ
ผีเสือ้อยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกสตัว์มีข้อปล้อง เช่น กุ้ ง แมงมมุ และแมงป่อง เม่ือเทียบกับปัจจุบนั
สตัว์เหล่านีจ้ะอยู่ในไฟลมัอาร์โทรโปดา3 แสดงให้เห็นว่ามีการจดัล าดบัให้กบัแมลงด้วยแนวคิดท่ี
ใกล้เคียงกบัปัจจบุนั  

นอกจากนีใ้นช่วงทศวรรษ 2430-2440 รัฐบาลสยามได้ก่อตัง้หน่วยงานท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง
กบัการจดัการเร่ืองแมลงในสงัคม เช่น การก่อตัง้กระทรวงเกษตราธิการเม่ือ พ .ศ. 24354 เพื่อท่ีท า
หน้าท่ีดแูล และสนบัสนนุการเกษตรกรรมของราษฎร ดงัจะพบว่าได้มีค าสัง่ให้กรมเพาะปลกู และ

                                                            
1 พระยาศรีสนุทรโวหาร (น้อยอาจารยางกรู).  (2471).  พรรณพฤกษา กบั สตัวาภิธาน.  หน้า 20-39. 
2 ขนุวรพิทย์พิจารณ์.  (2437).  รชดาภิเษก เปนตูท้องของการเล่าเรียน รวมศึกษานกุรม ทัง้ชัน้ตน้ ชัน้

กลาง ชัน้สูง.  หน้า 223-231. 
3 ลกัษณะส าคญัของสตัว์ในไฟลมันีคื้อ มีล าตวัเป็นปล้องและมีรยางค์เป็นข้อๆ ต่อกนัย่ืนออกมาจาก

แต่ละปล้องของล าตวั โดยสตัว์ในไฟลมันีแ้บ่งออกได้เป็น 6 คลาส ซึ่งผีเสือ้ กุ้ ง แมงมมุ แมงป่อง ท่ีกล่าวถึงก็จั ด
ในไฟลมันี ้เพียงแตอ่ยูก่นัคนละคลาส. 

4 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานภุาพ.  (2527).  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
พระยาด ารงราชานภุาพกบักระทรวงมหาดไทย.  หน้า 76-77. 
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เมืองมณฑลตา่งๆ ออกส ารวจหาเหตท่ีุเกิดอนัตรายแก่ต้นข้าว เมื่อรู้แล้วก็ให้สืบตอ่วา่สิง่ท่ีก่อให้เกิด
อนัตรายแก่ต้นข้าวนัน้เป็นสิ่งท่ีเกิดซ า้ๆ เป็นประจ าทุกปี หรือว่าเกิดเป็นช่วงเวลาไม่ได้มาบ่อยๆ 
แล้วให้สอบถามถึงวิธีป้องกันสิ่งๆ นัน้จากคนในท้องถ่ินว่าท าเช่นไร โดยมีการรายงานถึงสิ่งท่ี
ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ต้นข้าวเป็นจ านวนมาก ทัง้หน ูป ูและแมลง ทัง้นีแ้มลงท่ีได้รับรายงานว่าสร้าง
ปัญหาให้แก่ข้าว ได้แก่ แมลงกระชอน เพลีย้ เพลีย้ไฟ เพลีย้ก้อนดิน หนอนกอ ขยอก ตัวบุ้ ง 
(ชาวนาจะเรียกวา่หนอนพระอินทร์)1  

ตอ่มาใน พ.ศ. 2445 มีการตัง้กรมช่างไหมขึน้อนัเป็นผลมาจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเล็งเห็นถึงความส าคญัในการปลกูหม่อนเลีย้งไหม จากเดิมท่ีการปลกู
หม่อนเลีย้งไหมของชาวบ้านเป็นเพียงแค่อาชีพรองหลงัจากท่ีว่างจากการท านา ไหมดิบท่ีผลิตได้
จะทอเป็นผ้าใช้ในครัวเรือน เพียงแต่ว่าการเลีย้งและการสาวไหมของชาวบ้านนัน้เป็นรูปแบบ
โบราณท าให้ได้เส้นไหมท่ีหยาบและสัน้ ท าให้ต้องสัง่ซือ้เส้นไหมจากต่างประเทศมากขึน้ทุกๆ ปี2 
ส่งผลให้ทรงเร่ิมวางนโยบายท่ีจะผลิตไว้เพื่อใช้เองในประเทศ และเป็นสินค้าส่งออกไปสู่
ตา่งประเทศด้วย จึงมีการจ้าง ดร.คาเมทาโร่ โทยามา่ (Dr.Kametaro Toyoma) ผู้ เช่ียวชาญในการ
เลีย้งไหมจากญ่ีปุ่ นให้เข้ามาช่วยพฒันา และเปิดสอนวิธีการเพาะเลีย้งตวัไหมให้กบัชาวบ้าน จึงมี
การจดัตัง้สถานีทดลองการท าไหมขึน้ท่ีต าบลศาลาแดง จงัหวดักรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นท่ีในการท า
การทดลองของแผนกไหม และเตรียมการท่ีจะสอนนกัเรียนช่างไหม จากนัน้ใน พ.ศ. 2447 ได้มีการ
จดัตัง้โรงเรียนช่างไหมขึน้มาเพื่อเป็นการฝึกหดัให้ชาวบ้านได้มีความรู้พอท่ีจะสามารถท าสวนปลกู
หม่อน เลีย้งไหม สาวไหม ได้อย่างถกูวิธีและมีประสิทธิภาพ ในเวลาตอ่มาได้มีการขยายสาขากอง
ช่างไหมออกไปตามเมืองตา่งๆ3  

จากตวัอย่างท่ีได้กล่าวไปในข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางความรู้และ
ความคิดเก่ียวกบัแมลงในสงัคมไทย จากเดิมท่ีมีความสมัพนัธ์อยู่กบัความคิด และความเช่ือทาง
ศาสนา มาเป็นความรู้แบบตะวนัตก ซึง่วางอยู่บนฐานความรู้แบบวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงทศันะท่ี
มองว่าแมลงบางชนิดมีประโยชน์สามารถน ามาหาประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ และแมลงบาง
ชนิดเป็นโทษซึง่สร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเข้าไปควบคมุ

                                                            
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  กส. 13/232 กระทรวงเกษตรสัง่ใหข้้าหลวงออกโฉนดกรมเพาะปลูก 

และเมืองมณฑลต่างๆ สืบน ้าฝนตน้เข้า แลเหตทีุเ่กิดอนัตรายแก่ตน้เข้า  ร.ศ. 126. 
2 กรมหม่อนไหม.  (2559).  ประวติักรมหมอนไหม.  (ออนไลน์). 
3 นิติ กสิโกศล.  (2541).  การพฒันาอตุสาหกรรมไหมไทยในภาคอีสาน รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2444-2455).  หน้า 149-153. 
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ก าจดั1 อาจกล่าวได้ว่าทศันะท่ีกล่าวมานีเ้ป็นผลของการขยายตวัทางเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม
ของสยามภายหลงัการท าสนธิสญัญาเบาว์ร่ิง2 รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศหลงัจาก
การขยายพืน้ท่ีในการปลกูพืชทางการเกษตร และการปลกูพืชแบบเชิงเดี่ยวมีส่วนท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและน าเข้าความรู้ตะวนัตก3  

ไม่เพียงแตปั่ญหาด้านแมลงศตัรูพืชเท่านัน้ ในช่วงทศวรรษ 2460-2470 ได้เกิดปัญหาโรค
มาลาเรีย ไข้ป่า และไข้เหลือง เน่ืองจากยงุ ดงันัน้ภาครัฐจึงเห็นว่ายงุเป็นปัญหาท่ีจะต้องก าจดั ดงั
จะเห็นได้จากเอกสารกระทรวงสาธารณสขุเร่ือง ปัญหาเร่ืองยุง ท่ีอธิบายถึงลกัษณะภายนอกท่ี
ส าคัญและยังเน้นว่าการก าจัดยุงให้หมดสิน้นัน้เป็นหน้าท่ีของเราทุกคน จากเดิมท่ียุงไม่เคยมี
ความส าคญัต่อคนในสงัคมได้กลายมาเป็นสิ่งท่ีรัฐจะต้องหาทางมาจัดการ 4 และยงัพบว่ามีการ
เผยแพร่ความรู้ท่ีวา่ยงุเป็นตวัพาหะท่ีก่อให้เกิดโรคในหนงัสือ แบบสอนอ่านสขุวิทยาเล่ม 35 ตีพิมพ์
เม่ือ พ.ศ. 2467 ซึ่งเป็นหนังสือท่ีสอนให้เด็กรู้จักรักษาร่างกายให้สะอาด และหลีกเลี่ยงปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดโรค แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของปัญหาเร่ืองยุงถึงขนาดมีการกล่าวถึงในหนังสือ
ส าหรับเด็ก    

จากการท่ีแมลงบางชนิดท่ีก่อให้เกิดโทษได้กลายเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นจะต้องถูกควบคุม
จดัการ แตด้่วยความรู้เร่ืองแมลงเปลี่ยนไป ชนชัน้น าในเวลานัน้จึงการเผยแพร่แนวคิดเร่ืองศตัรูพืช
ท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ของตะวนัตกให้กับประชาชนทัว่ไป ท าให้เกิดการผสมผสานแนวคิดเก่ียวกับ
ศตัรูพืชแบบดัง้เดิมกับแบบสมยัใหม่ท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ นอกจากนีผ้ลจากการเปลี่ยนแปลงนีอี้ก
ด้านหนึ่ง คือ การเกิดขึน้ของกลุ่มธุรกิจการค้าเก่ียวกบัเคมีภณัฑ์ในการปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืชขึน้ใน
สงัคมไทย6 ซึง่เร่ิมเข้ามาในช่วงทศวรรษ 2470 ประกอบกบัในช่วงเวลานัน้การควบคมุจดัการแมลง
                                                            

1 ทนง บญุมาสู่.  (2559).  ความก ากวมของความรู้เก่ียวกบัแมลงในสงัคมไทยทศวรรษ 2420-2450.  
ใน  เอกสารประกอบการประชมุวิชาการระดบัชาติ เวทีวิจยัมนษุย์ศาสตร์ครัง้ที ่10  “คลมุเครือ เคลือบแคลง เสน้
แบ่งและพรมแดนในมนษุยศาสตร์”วนัที ่19-20 กนัยายน พ.ศ. 2559.  หน้า 613-628 

2 ดรูายละเอียดเร่ืองนีใ้น สมภพ มานะรังสรรค์.  (2544).  แนวโน้มพฒันาการเศรษฐกิจไทยในช่วง
ก่อนและหลงัการปฏิรูปการปกครองในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หวั. 

3 ทิวาพร ใจก้อน.  (2555).  แนวคิดและความรู้เร่ืองศตัรูพืชในสงัคมไทย พ.ศ. 2435-2478.  หน้า 56-
62. 

4 ทวีศกัด์ิ เผือกสม.  (2550).  เชือ้โรค ร่างกาย และรฐัเวชกรรม : ประวติัศาสตร์การแพทย์สมยัใหม่ใน
สงัคมไทย.  หน้า 101-107. 

5 ชุ่ม ชีนะเตมีย์.  (2467).  แบบสอนอ่านสขุวิทยาเล่ม 3.  หน้า 55-60. 
6 ทิวาพร ใจก้อน.  (2555).  เล่มเดิม.  หน้า 156. 
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ท่ีก่อให้เกิดโทษเป็นไปไม่ได้ดงัท่ีต้องการ ท าให้เร่ิมมีการน าเข้าความรู้เฉพาะด้านเข้ามาจดัการกบั
แมลงท่ีรู้จกักนัต่อมาในช่ือวิชากีฏวิทยา โดยวิชานีเ้ร่ิมใช้เม่ือทศวรรษ 2470 โดยมีการบนัทึกเป็น
หลกัฐานในวารสารสมาคมว่า กระทรวงเกษตรได้จ้างนกักีฏวิทยาชาวองักฤษช่ือลาเดล (W.R.S. 
Ladell) เข้ามาปฏิบตัิงานศึกษาค้นคว้าวิจยัและควบคมุแมลงศตัรูพืชต่างๆ และยงัมีการลงพืน้ท่ี
เพื่อท าสถิติและแก้ไขปัญหาศตัรูพืชในพืน้ท่ีตา่งๆ  

ใน พ.ศ. 2471 อาจารย์อารียนัต์ มนัยีกลุ นกักีฏวิทยาจากอินเดียได้เข้ามาท างานเป็นครัง้
แรกร่วมกับสาขาวิชากีฏวิทยา กรมกสิกรรม โดยได้ท างานร่วมกับนายลาเดล ได้ศึกษาแมลงท่ี
ส าคัญทางการเกษตรหลายชนิดร่วมกับนักกีฏวิทยาในไทยอีกหลายคน จากการรายงานทาง
วิชาการในการศึกษาทางกีฏวิทยาในระยะแรกๆ คือการศึกษาและได้ท าการเผยแพร่ความรู้เร่ือง
ศตัรูพืชหลายชนิด1  

ต่อมางานทางด้านแมลงได้ถกูตัง้ขึน้มาเป็นกองกีฏวิทยาและสตัววิทยาในกรมวิชาการ
เกษตร โดยผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการนี ้คือ ม.ร.ว. จกัรทอง ทองใหญ่ ซึง่ถือกนัว่าเป็นนกักีฏวิทยา
คนแรกของประเทศไทยท่ีจบมาจากมหาวิทยาลยัคอร์เเนล ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือ พ.ศ. 2477 
และได้รับการแต่งตัง้เป็นหวัหน้าแผนกกีฏวิทยา โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะสร้างพิพิธภณัฑ์ส าหรับ
รวบรวมตัวอย่างแมลงในประเทศไทยให้เป็นแหล่งความรู้ของคนไทย ต่อมาได้พบว่าการเก็บ
รวบรวมแมลงนัน้ยังไม่เพียงพอ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินงานด้านการป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพืชควบคู่กนัไปด้วย คือ งานด้านพิพิธภณัฑ์ และงาน
ด้านการป้องกันก าจัด รวมถึงได้เร่ิมพัฒนางานทางด้านกีฏวิทยาต่อไปอีกหลายสาขา โดย
เฉพาะงานด้านอนุกรมวิธานแมลง เน่ืองจากมีความคิดว่าเป็นงานพืน้ฐานท่ีมีความส าคญัของ
การศกึษาด้านแมลง2 จนกระทัง่ใน พ.ศ. 2486 จึงมีการตัง้แผนกวิชากีฏวิทยา ในเวลานัน้ขึน้เป็น
ครัง้แรกในประเทศไทยท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์3  

ดังนัน้การศึกษาเร่ือง ความรู้เร่ืองแมลงในสังคมไทยช่วงทศวรรษ 2430-2480 อาจมี
ประโยชน์ในแง่ของการขยายองค์ความรู้ทางด้านประวตัิศาสตร์วิทยาศาสตร์ และประวตัิศาสตร์
สิง่แวดล้อม โดยจะชีใ้ห้เห็นถึงความเป็นมา และความเปลี่ยนแปลงของความรู้เร่ืองแมลงท่ีสมัพนัธ์
กบัสภาพของเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมในช่วงเวลานัน้ รวมไปถึงงานศกึษาชิน้นีจ้ะเป็นการ

                                                            
1 สิริวฒัน์ วงษ์ศิริ.  (2526).  แมลงศตัรูพืชทางการเกษตรของประเทศไทย.  หน้า 5. 
2 ศิริณี พนูไชยศรี.  (2552).  ความหลากหลายของชนิดพนัธุ์แมลงในภาคเกษตร.  ใน  รายงานการ

ประชมุ เร่ืองการจดัท าทะเบียนรายการชนิดพนัธุ์แมลงในประเทศไทย.  หน้า 8-14. 
3 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  (2547).  อตีตานกุรมเกษตรศาสตร์.  หน้า 65-82. 
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ชีใ้ห้เห็นถึงรอยต่อของความรู้เร่ืองแมลงในระหว่างท่ีความรู้ดัง้เดิมท่ีอิงอยู่กับศาสนา ความเช่ือ 
และความรู้ตะวันตกท่ีเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานกันก่อนท่ีจะกลายมาเป็นความรู้เร่ือง
แมลงดงัเช่นในปัจจบุนันี ้

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางความรู้เร่ืองแมลงในสังคมไทยช่วงทศวรรษ 
2430-2480 

1.2.2 เพื่อศึกษาท่ีมา และวิธีการเผยแพร่ความรู้เร่ืองแมลงในสังคมไทยช่วงทศวรรษ 
2430-2480  

1.2.3 เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการจดัการกับแมลงอนัเป็นผลจากความรู้เร่ืองแมลงใน
สงัคมไทยช่วงทศวรรษ 2430-2480 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา         
ในแง่ของเวลาท่ีใช้เป็นกรอบในการศกึษาเร่ิมการศกึษาตัง้แตท่ศวรรษ 2430 ซึง่เป็นช่วงท่ี

พบว่า เร่ิมมีการใช้ความรู้ท่ีก าลงัเปลี่ยนจากความรู้แบบสมยัจารีตมาใช้ในการอธิบายตวัแมลง มา
เป็นการใช้ความรู้ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกับการอธิบายดงัเช่นในปัจจุบนั จากวิชา  zoology หรือ
ปราณวิทยาในหนงัสือรชดาภิเษก เปนตู้ทองของการเลา่เรียน รวมศกึษานกุรม ทัง้ชัน้ต้น ชัน้กลาง 
ชัน้สงู พิมพ์ครัง้แรกใน พ.ศ. 2437 ศกึษาเร่ือยมาจนกระทัง่มาจบลงทศวรรษ 2480 ซึง่เป็นช่วงท่ีมี
การตัง้แผนกวิชากีฏวิทยาขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศไทยท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ใน  พ.ศ. 
2486 ดงัเห็นได้จากหนงัสือ อตีตานกุรมเกษตรศาสตร์1 (2547) และเว็บไซต์ของภาควิชากีฏวิทยา 
คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์2 ได้กลา่วถึงการจดัตัง้ภาควิชาไว้ว่า ภาควิชากีฏวิทยาถือ
ก าเนิดขึน้มาพร้อมๆ กบัการก่อตัง้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2486 
ซึง่ในสมยัแรกภาควิชากีฏวิทยา และภาควิชาโรคพืชจะอยู่รวมกนัเป็นแผนกวิชากีฏวิทยาและโรค
พืช ซึง่แสดงให้เห็นว่าสงัคมไทยเห็นว่าแมลงเป็นสิ่งส าคญัถึงขนาดต้องมีการจดัการเรียนการสอน
โดยใช้ความรู้เฉพาะทางขึน้ในชัน้เรียน  ทัง้นีเ้ป็นเพราะแมลงกลายเป็นสิ่งท่ีมีความสัมพันธ์
เก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจ และระบบนิเวศอย่างลกึซึง้จึงต้องมีการน าเข้าความรู้ หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านเข้ามาจดัการ 

                                                            
1 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  (2547).  เร่ืองเดิม.  หน้า 65-82  
2 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชากีฏวิทยา.  (2557).  ภาควิชากีฏวิทยา.  (ออนไลน์) 
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1.4 วิธีการด าเนินการวจิยั 
ในแง่ของหลักฐานและวิธีการด าเนินการศึกษาวิจัยจะใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  

(Historical Approach) โดยการค้นคว้าวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research ) มีการใช้ทัง้
เอกสารชัน้ต้นและหลกัฐานชัน้รอง ดงัตอ่ไปนี ้   

1.4.1 เอกสารชัน้ต้น 
1.4.1.1 เอกสารจากส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ ร.5-ร.7 เอกสารกระทรวงเกษตร 

กส.13 กรมเพาะปลกู โดยศึกษาข้อเท็จจริงเก่ียวกบัแมลงท่ีพบจากเอกสารดงักล่าวว่าหน่วยงาน
ราชการ คนในสงัคมในช่วงเวลานัน้มีความรับรู้ ความเข้าใจ และจดัการกบัแมลงอย่างไร ร .5-ร.8 
เอกสารกระทรวงศกึษาธิการ ศธ.4 กรมศกึษาธิการ ศธ.9 กรมต ารา ศธ.10 กรมมหาวิทยาลยั โดย
ศึกษาว่าในช่วงเวลาดงักล่าวนัน้มีการน าเข้าความรู้เร่ืองแมลง และเร่ืองท่ีใกล้เคียงเข้ามาเม่ือไ ร 
และอย่างไร น าไปวิเคราะห์รวมกบัเอกสารตา่งๆ ท่ีได้มาเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง และผลท่ี
เกิดจากความรู้นัน้ๆ  

1.4.1.2 หนงัสือพิมพ์ โดยศึกษาจากโฆษณาเก่ียวกับการเข้ามาของยาฆ่าแมลงว่า
เข้ามาในสงัคมไทยในช่วงเวลาใด และข่าวคราวความรู้เก่ียวกบัแมลงในช่วงเวลานัน้เป็นอยา่งไร 

1.4.1.3 ต าราเก่าในช่วงเวลานัน้ เช่น พรรณพฤกษา กบั สตัวาภิธาน หนงัสือรชดาภิ
เษก เปนตู้ทองของการเล่าเรียน รวมศึกษานุกรม ทัง้ชัน้ต้น ชัน้กลาง ชัน้สงู ท่ีช่วยบอกถึงความรู้
เก่ียวกบัแมลงในช่วงเวลานัน้ 

1.4.2 เอกสารชัน้รอง 
1.4.2.1 หนงัสือต าราเรียนในวิชาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัแมลง และหนงัสือท่ีให้ความรู้

เฉพาะด้านของแมลงแต่ละชนิด เช่น หนงัสือวิชากีฏวิทยา หนงัสือวิชาชีววิทยา จากมหาวิทยาลยั
หลายๆ แห่ง และหนงัสือของแมลงแตล่ะชนิดท าให้ทราบข้อมลูถึงช่วงเวลาท่ีแมลงแตล่ะชนิดได้เข้า
มามีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัสงัคมไทย 

1.4.2.2 หนังสือครบรอบการก่อตัง้มหาวิทยาลยั และภาควิชาท่ีเก่ียวข้องกับแมลง  
สว่นนีจ้ะบอกให้ทราบถึงช่วงเวลาท่ีความรู้เก่ียวกบัแมลงได้เผยแพร่เข้ามาในสงัคมจากหน่วยงาน
ไหน และช่วงเวลาใด  

1.4.2.3 วิทยานิพนธ์ และรายงานการประชมุเชิงวิชาการของกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้องกบัเร่ืองแมลง 
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1.4.2.4 เว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ท่ีเก่ียวกับเร่ืองแมลงทัง้เว็บไซต์จากสถาบนัท่ีเปิดการ
เรียนการสอนวิชาท่ีเก่ียวกบัแมลง   

ส่วนการน าเสนอผลการค้นคว้าจะน าเสนอข้อมูลแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์  
(Analytic Description)  

 

1.5 เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
จากการส ารวจเอกสาร และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งมีชีวิตประเภทแมลงพบว่า 

โดยสว่นใหญ่แล้วจะเป็นงานเขียนของสาขาวิทยาศาสตร์เป็นสว่นใหญ่ ซึง่จะเน้นไปท่ีการให้ความรู้
โดยทัว่ไปเก่ียวกบัแมลง ทัง้รูปร่างลกัษณะภายนอก ระบบนิเวศท่ีอยู่อาศยัของแมลง การใช้ชีวิต 
รวมไปถึงวิธีปอ้งกนัและก าจดัแมลงท่ีเป็นภยัตอ่มนษุย์ ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ และสงัคม สว่นงานท่ี
ศกึษาเก่ียวกบัแมลงในทางประวตัิศาสตร์ท่ีมองความสมัพนัธ์ระหว่างแมลงกบัสงัคมโดยตรงนัน้มี
ค่อนข้างน้อย ซึ่งท าให้การท่ีจะหาข้อมูลท่ีเก่ียวกับเร่ืองนีโ้ดยตรงนัน้หาได้ยาก ส่วนใหญ่ข้อมูล
เหลา่นีจ้ะไปพบอยูก่บัเอกสารอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้มีความเก่ียวข้องโดยตรงนกั ดงันี ้

1.5.1 งานเขียนท่ีอธิบายถึงความรู้เก่ียวกบัสตัว์และแมลงของคนในสงัคมไทยช่วงเวลา
ตา่งๆ  

งานในกลุ่มนีส้่วนมากจะพบเห็นได้ในแบบเรียน หรือหนงัสือท่ีให้ความรู้ทางด้านนี ้  
เช่น    หนงัสือ บทปฏิบติัการกีฏวิทยาเบื้องตน้ ของสธุรรม อารีกลุ ตีพิมพ์เม่ือ พ.ศ. 2510 หนงัสือ
เลม่นีน้บัว่าเป็นต าราเรียนเก่ียวกบัวิชากีฏวิทยาท่ีเป็นภาษาไทยเลม่แรกๆ ในสว่นของเนือ้หานัน้จะ
เน้นไปท่ีการอธิบายถึงลกัษณะโดยทั่วไปของตวัแมลง ทัง้รูปร่างลกัษณะภายนอก อวยัวะต่างๆ 
รวมไปถึงอวยัวะภายในทัง้เส้นประสาท ระบบย่อยอาหาร ระบบขบัถ่าย การไหลเวียนของโลหิต 
รวมไปถึงระบบสืบพนัธุ์  และยงัอธิบายถึงการจดัอนัดบัของแมลงในกลุ่มต่างๆ นอกจากนัน้ยงัมี
การกล่าวถึงวิธีท่ีใช้ในการจบัแมลงอย่างถกูวิธี ไปจนถึงการใช้ยาฆ่าแมลงไปจนถึงเคร่ืองมือท่ีใช้
ส าหรับฉีดยาฆ่าแมลงด้วย เป็นต้น อาจจะกล่าวได้ว่าหนังสือเล่มนีเ้ป็นต้นแบบของแบบเรียน
พืน้ฐานของวิชากีฏวิทยามาจนถึงในยคุปัจจบุนั 

โดยงานในชิน้นีจ้ะเป็นในลักษณะการอธิบายความรู้โดยทั่วไปเก่ียวกับตัวแมลง
ส าคญัๆ ให้เข้าใจได้ง่าย และมีการกลา่วถึงความเป็นมาของตวัวิชาบ้างเล็กน้อย เพียงแตว่า่งานใน
กลุม่นีจ้ะไมชี่ใ้ห้เห็นถึงภาพรวมทางสภาพสงัคมในแง่ประวตัิศาสตร์ท่ีจะน ามาใช้งาน 

1.5.2 งานประวตัิศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ และสิง่แวดล้อม  
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งานประเภทนีศ้ึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมกบั
คนในสงัคมไทย โดยแสดงให้เห็นถึงปัจจยัตา่งๆ ทางสงัคมท่ีสง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงแนวคิดของ
คนในสงัคม  

งานของอรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์เร่ือง นิเวศประวติัศาสตร์ พรมแดนแห่งความรู้ ตีพิมพ์
เม่ือ พ.ศ. 2545 หนงัสือเล่มนีไ้ด้อธิบายถึงพฒันาการทางความรู้เร่ืองนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อม
ของคนในสงัคมไทย โดยชีใ้ห้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางความรู้ด้านนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อม
ในสงัคมไทย มีการเปลี่ยนแปลงครัง้ส าคญัใหญ่ 3 ครัง้ด้วยกัน ครัง้แรกเป็นการเปลี่ยนจากการ
ความรู้ความเข้าใจในทางศาสนามาเป็นการรับรู้และให้ความหมายธรรมชาติโดยเน้นลกัษณะทาง
กายภาพ โดยการรับรู้ธรรมชาติแบบนีเ้กิดขึน้มาในช่วงรัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา ซึง่การอธิบายแบบนี ้
นบัเป็นรากฐานในการให้ความหมายของธรรมชาติมาจนปัจจุบนั กล่าวคือเป็นการให้ภาพของ
ธรรมชาติโดยเน้นไปท่ีลกัษณะทางกายภาพตามท่ีได้พบเห็นตามประสบการณ์ โดยก่อนหน้าท่ี
ความรู้นีจ้ะเข้ามา การอธิบายธรรมชาติในสังคมไทยเป็นการอธิบายในลักษณะเร่ืองเหนือ
ธรรมชาติตามคมัภีร์ทางศาสนา ซึง่แม้ภายหลงัค าอธิบายทางศาสนาจะหมดความส าคญัลงไป แต่
ก็ไม่ได้หายไปยงัคงอยูใ่นสงัคมไทยมาจนถึงปัจจบุนั  

การเปลี่ยนแปลงครัง้ต่อมา คือ การรับรู้และให้ความหมายธรรมชาติโดยเน้นว่า
ลกัษณะทางกายภาพมีคา่ทางเศรษฐกิจในฐานะทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่การให้ความหมายแบบนี ้
เร่ิมต้นขึน้มาในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2500 โดยเป็นการให้ความหมายธรรมชาติท่ีเน้นถึงมูลค่า
ทางด้านเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติ หรือก็คือคนในสงัคมไทยควรจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยไม่มองถึงผลเสียของการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่แนวคิดนีก็้ยงัมี
อยู่ถึงปัจจบุนั โดยการเปลี่ยนแปลงนีเ้ป็นผลมาจากแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติในสมยัของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ท่ีมีนโยบายเน้นการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม และมีการ
ขยายตวัอตุสาหกรรมการผลติออกไปอยา่งกว้างขวาง  

ตอ่มาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครัง้ คือ การรับรู้และให้ความหมายแก่ธรรมชาติท่ีมี
ความหลากหลายและสลบัซบัซ้อน ซึง่เร่ิมตัง้แต่ประมาณ พ.ศ. 2515 โดยเป็นผลมาจากการเมือง
ในช่วงเวลานัน้ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในแตล่ะสาขา ประกอบกบัเกิดคดีการลา่สตัว์ท่ีทุ่ง
ใหญ่นเรศวร ซึ่งก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจท่ีมีการใช้ประโยชน์จากการทรัพยากรธรรมชาติ
มากเกินไปจนท าให้ทรัพยากรถูกท าลายลงเป็นจ านวนมาก รวมถึงคนของรัฐยงัเป็นผู้ ท่ีท าลาย
ธรรมชาติเสียเอง จึงได้เกิดกระแสการรับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัสิ่งแวดล้อม และมีการเรียกร้องให้
เกิดการแก้ไขขึน้ ซึง่ท าให้หน่วยงานราชการในเวลานัน้จ าต้องเปลี่ยนตวัเองให้เข้ากบักระแสสงัคม 
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ท่ีเรียกร้องให้รัฐเข้ามาจัดการกับผลท่ีกระท าไว้ แม้ว่ารัฐจะพยายามแก้ปัญหาแต่ก็เป็นเพียงแค่
ปลายเหตเุท่านัน้ เพราะการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติก็ยงัมีอยู่ จากผลดงักล่าวท าให้
ในช่วงนี ้มีการให้ความหมายของธรรมชาติเกิดขึน้อีกแบบหนึ่งผ่านทางการศึกษา ซึ่งเน้นถึงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการท่ีคนสามารถอยู่ร่วมกบัสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่ผลกระทบจากการ
พฒันาอตุสาหกรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ซึง่สง่ผลตอ่สภาพแวดล้อม ตรงจดุนีแ้สดงให้
เห็นถึงความขดัแย้งในแนวคิดท่ีมีตอ่ธรรมชาติอยู่ 

นอกจากนีง้านชิน้นีย้ังมีการแสดงให้เห็นว่า การเขียนงานทางด้านประวัติศาสตร์
เก่ียวกบันิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อมก็มีการเปลี่ยนแปลงสมัพนัธ์ไปตามพฒันาการทางความรับรู้
ของคนในสงัคมด้วยเช่นกนั 

งานศึกษานีน้ับว่าเป็นงานท่ีมีความส าคัญต่องานวิจัยนี ้โดยจะสามารถใช้เป็น
เคร่ืองมือในการแบ่งช่วงเวลาท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ส าคญัในการให้ความหมายต่อธรรมชาติ
ของคนในสงัคมไทย ซึง่สามารถน ามาใช้เป็นตวัต้นแบบในการแบง่ช่วงเวลาในงานวิจยันีไ้ด้ 

วิทยานิพนธ์ของเอกชยั เอือ้ธารพิสิฐเร่ือง สวนสตัว์: มายาคติว่าด้วยธรรมชาติและ
สตัว์ป่า พยายามท่ีจะชีใ้ห้เห็นว่าความหมายของสวนสตัว์ท่ีเข้าใจกนัว่าเป็นสถานท่ีพักผ่อน เป็น
แหลง่เรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัสตัว์ และธรรมชาติ รวมไปถึงเป็นสถานท่ีอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์ป่าหายาก
นั่นเป็นเพียงแค่ความรู้ท่ีพึ่งถูกสร้างขึน้มาเท่านัน้ ไม่ใช่ความหมายดัง้เดิมท่ีมีมาตัง้แต่แรก แต่
แท้จริงแล้วสวนสัตว์ถูกสร้างขึน้มาเพื่อเป็นตัวแสดงถึงภาพลักษณ์ความเป็นสมัยใหม่เพื่อให้
ทดัเทียมกบัประเทศตะวนัตก และอีกด้านหนึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความต้องการท่ีจะจ าลอง
สภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามท่ีมนุษย์ต้องการ กล่าวได้ว่าความหมายของธรรมชาติ และสตัว์ ป่า 
ได้ถูกสร้างขึน้ผ่านค่านิยมและวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย เม่ือค่านิยมและวัฒนธรรมเปลี่ยน 
คณุคา่ของสตัว์ป่าและธรรมชาตก็ิจะเปลี่ยนตามไปด้วย 

งานชิน้นีแ้สดงให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างสตัว์ป่ากับสงัคมโดยชีใ้ห้เห็นว่าคุณค่า
ของสตัว์นัน้มีความเก่ียวข้องกบัสงัคม รวมไปถึงแสดงความคิดท่ีมนษุย์หาประโยชน์จากสตัว์อย่าง
ชดัเจน เห็นได้จากการท่ีมนษุย์ได้ท าการจบัสตัว์มาควบคมุไว้ในสถานท่ีจ าลองธรรมชาติ รวมไปถึง
การเก็บคา่เข้าชม แตง่านชิน้นีก็้กลา่วเน้นไปท่ีสตัว์ป่าไมไ่ด้กลา่วถึงแมลง 

งานในกลุ่มต่อมานบัว่าเป็นงานท่ีมีความส าคญักบังานวิจยันี  ้คือ บทความของทิวา
พร ใจก้อน  เร่ือง ก่อนการมาถึงของ “เหตุที่เกิดอนัตรายแก่ต้นเข้า”: พืช สตัว์ และศตัรูพืชใน
สงัคมไทยก่อนการปฏิรูป พ.ศ. 2435 งานชิน้นีชี้ใ้ห้เห็นถึงแนวคิดและความรู้ท่ีมีตอ่ศตัรูพืช (ในท่ีนี ้
รวมถึงแมลงด้วย) ของคนในสงัคมไทยช่วงก่อนพ.ศ. 2435 ท่ีใช้แนวคิดแบบไตรภมูิ มองว่าศตัรูพืช
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ไม่ได้เป็นปัญหาร้ายแรงท่ีจ าเป็นต้องเข้าไปจดัการ จนกระทัง่หลงัจากการปฏิรูปการปกครอง พ .ศ. 
2435 ก็สง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงแนวคดิของคนในสงัคมไทยมีตอ่ศตัรูพืชไป 

วิทยานิพนธ์เร่ือง แนวคิดและความรู้เร่ืองศตัรูพืชในสงัคมไทย พ.ศ. 2435-2487 งาน
ชิน้นีชี้ใ้ห้เห็นถึงผลของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม ท าให้แนวคิดของคนในสงัคมท่ีมีต่อศตัรูพืชเปลี่ยนไป โดยจากเดิมท่ีแนวคิดของไทย
สมัยก่อนผูกอยู่กับศาสนาและความเช่ือดัง้เดิม ท าให้ไม่มองศัตรูพืชว่าเป็นปัญหาท่ีส าคัญ 
จนกระทั่งได้รับแนวคิดเร่ืองการจัดการธรรมชาติแบบใหม่  เป็นผลมาจากการได้รับความรู้แบบ
วิทยาศาสตร์ตะวนัตก ท าให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของพืชและสตัว์เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ก็มีส่วนท าให้แนวคิดเก่ียวกับศัตรูพืชเปลี่ยนไป ศัตรูพื ชได้
กลายเป็นปัญหาต่อทัง้เกษตรกรและภาครัฐ ท าให้มีการจัดตัง้หน่วยงานขึน้มาจัดการปัญหา
เหล่านัน้ใน พ.ศ. 2435 และมีการรับเอาแนวคิดและความรู้เก่ียวกบัการจดัการศตัรูพืชจากยโุรป
เข้ามาในสยาม ซึ่งความรู้เหล่านีไ้ด้รับการเผยแพร่ ผลิตซ า้ และตอกย า้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยมี
กระทรวงเกษตราธิการเป็นส่วนส าคัญ ซึ่งแม้จะถูกเผยแพร่ซ า้ๆ จนกลายเป็นแนวคิดหลักใน
สงัคมไทยแตแ่นวคิดนีก้ลบัไม่สามารถท าให้แนวคิดแบบดัง้เดิมของคนในสงัคมหายไปได้ แตก่ลบั
ท าให้เกิดการผสมผสานระหว่างแนวคิดเก่ียวกับศัตรูพืชแบบดัง้เดิมกับแบบสมัยใหม่ท่ีเป็น
วิทยาศาสตร์ ซึง่ผลจากการเปลี่ยนนีจ้ะสง่ผลให้มีการรับเอาวิทยาการและเคร่ืองมือทางการเกษตร
แบบใหม่ รวมไปถึงการเกิดกลุ่มธุรกิจการค้าเก่ียวกบัเคมีภณัฑ์ในการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชขึน้ใน
สงัคมไทย 

งานในกลุม่นีแ้สดงให้เห็นปัจจยัท่ีสง่ผลถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดท่ีคนในสงัคม
มีต่อศตัรูพืชซึ่งในช่วงนัน้ๆ โดยมีปัจจยัต่างๆ ทัง้จากสนธิสญัญาเบาว์ร่ิง ซึ่งส่งผลให้จากท่ีสงัคม
สยามเป็นสงัคมท่ีเน้นการผลิตใช้สอยในครัวเรือนเปลี่ยนไป ท าให้เกิดการผลติเพื่อขายเป็นหลกัขึน้ 
รวมทัง้ยงัเป็นการเร่ิมต้นการน าเข้าความรู้จากตะวนัตกเข้ามา ท าให้แนวคิดของคนในสงัคมด้าน
ต่างๆ รวมถึงแนวคิดท่ีมีต่อศตัรูพืชเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็แสดงให้เห็นถึงแค่สภาพโดยรวมของ
ศตัรูพืชเท่านัน้ ไม่ได้เจาะไปท่ีแมลงโดยตรง 

จากการทบทวนงานศกึษาความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องพบว่างานศกึษาในเร่ืองท่ีอธิบาย
ถึงเร่ืองการเปลี่ยนแปลงความรู้เร่ืองสตัว์และแมลงในสงัคมไทยในมิติทางประวตัิศาสตร์มีน้อยมาก 
งานศกึษาเก่ียวกบัแมลงสว่นมากจะเป็นเพียงงานท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัตวัแมลงเป็นสว่นใหญ่ ผู้วิจยั
จึงสนใจท่ีจะท าการศกึษาวิจยัไปในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางความรู้ซึง่น าไปสู่การเข้ามาของ
ความรู้ ความเข้าใจท่ีใช้ในการจดัการกบัแมลง (วิชากีฏวิทยา) ในปัจจบุนั ซึง่แตกตา่งจากงานของ
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ทิวาพรท่ีน าไปสู่การเข้ามาของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรท่ีใช้ในการจัดการ
ศตัรูพืชในประเทศไทย 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.6.1 ท าให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางความรู้เร่ืองแมลงในสงัคมไทยช่วงทศวรรษ 

2430-2480 
1.6.2 ท าให้เข้าใจถึงท่ีมาและวิธีการเผยแพร่ความรู้เร่ืองแมลงในสงัคมไทยช่วงทศวรรษ 

2430-2480  
1.6.3 ท าให้เข้าใจถึงแนวทางในการจดัการกบัแมลงอนัเป็นผลจากความรู้เร่ืองแมลงใน

สงัคมไทยช่วงทศวรรษ 2430-2480 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2  
ความรู้เร่ืองแมลงในสังคมไทยก่อนทศวรรษ 2430 

 
แมลงมีอยูแ่ทบทกุหนทกุแห่งในโลกใบนี ้รวมถึงอยู่ใกล้ตวัเราอยา่งคาดไม่ถึง ไมว่่าเราจะ

ไปอยู่ท่ีไหนก็มกัจะพบแมลงอยู่ด้วยเสมอ ไม่ว่ามนุษย์เราจะเห็นตวัหรือไม่เห็นตวัมนัก็ตาม ใน
ปัจจบุนัอาจกล่าวได้ว่ามนษุย์กบัแมลงมีความสมัพนัธ์ท่ีต้องเก่ียวข้องกนัจนแทบท่ีจะแยกจากกนั
ไม่ได้ แมลงบางชนิดสร้างโทษให้กบัมนษุย์เราทัง้ทางตรงและทางอ้อม ตวัอย่างเช่น ยงุ หรือแมลง
บางชนิดท่ีคอ่ยสร้างความร าคาญไตต่อม บางชนิดเป็นพาหะน าโรคมาสูม่นษุย์ ท าให้มนษุย์เราเจ็บ
ไข้ได้ป่วย หรือบางครัง้บางคราวอาจจะหนักไปถึงขัน้ท าให้มนุษย์เสียชีวิตไปเลยก็มี หรือแมลง
จ าพวกตัก๊แตน ผีเสือ้ ด้วงบางชนิด พวกนีก็้เป็นแมลงท่ีคอยกัดกินพืชสวนไร่นาท่ีเป็นพืชผลทาง
เศรษฐกิจท่ีค่อยหล่อเลีย้งปากท้องของคนในประเทศ จะเห็นได้ว่าแมลงท่ีได้ยกตัวอย่างไปใน
ข้างต้นได้สร้างความเสียหายทัง้ทางเศรษฐกิจ และประชากรของประเทศอย่างมากมายหลาย
รูปแบบ แตก่ระนัน้แมลงก็ไม่ได้มีเพียงแตส่ร้างโทษทณัฑ์ให้กบัมนษุย์เท่านัน้ เม่ือลองศกึษาดจูริงๆ 
จะพบว่ามีแมลงบางชนิดเช่นกันท่ีมีประโยชน์ต่อมนุษย์และโลกใบนี ้ตวัอย่างเช่น ผึง้ท่ีคอยผสม
เกสรให้กบัพืชบางชนิดเพื่อให้พืชชนิดนัน้สามารถเติบโตตอ่ไปได้ รวมไปถึงมนษุย์ยงัสามารถน าตวั
ผึง้มาเพาะเลีย้งเพื่อสร้างอตุสาหกรรมการผลิตน า้ผึง้ออกมาได้ นอกจากนัน้ยงัมีแมลงบางชนิดท่ี
ค่อยก าจัดพวกแมลงศัตรูพืชด้วยเช่นกัน ซึ่งท าให้มนุษย์เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
จัดการกับศตัรูพืชท่ีคอยสร้างความเสียหายให้กับพืชท่ีโดนแมลงศตัรูพืชท าลาย รวมไปถึงช่วย
รักษาสิง่แวดล้อมให้ปลอดภยัจากสารเคมีท่ีน ามาใช้ในการก าจดัศตัรูพืชด้วยอีกทาง 

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบนัความสมัพนัธ์ท่ีมุ่งหาประโยชน์และขจดัโทษจากแมลงแบบนีไ้ม่
เพียงแต่ปรากฏในสงัคมโลกเท่านัน้ แตใ่นสงัคมไทยก็ปรากฏเช่นเดียวกนั มีตวัอย่างให้พบเห็นกนั
ได้ทัว่ไปทัง้ผลิตภณัฑ์ด้านอาหารจากแมลงท่ีพบเจอกนัได้ทัว่ไปตามข้างทาง หรือบางแห่งก็ไปขาย
อยู่บนห้างสรรพสินค้า รวมถึงมีการจัดตัง้หน่วยงานท่ีตัง้ขึน้มาเพื่อหาทางป้องกันก าจัดแมลง
ประเภทตา่งๆ ก็มีอยู่หลายแห่ง แตเ่ม่ือศกึษาจากเอกสารตา่งๆ แล้วจะพบว่าคนในสงัคมไทยไม่ได้
มีความเก่ียวพนักบัแมลงในลกัษณะเช่นนีแ้ต่แรก การท่ีมองหาประโยชน์และค่อยหาทางควบคมุ
ก าจัดอย่างจริงจังเพิ่มเร่ิมมีมาประมาณช่วงทศวรรษ 2400 อันเป็นช่วงท่ีเร่ิมรับเอาความรู้ของ
ตะวนัตกเข้ามา 

การศึกษาในบทนีจ้ะศึกษาถึงความรู้ท่ีคนสังคมในสังคมมีต่อแมลงก่อนท่ีได้รับเอา
ความรู้สมยัใหม่มาจากตะวนัตกในทศวรรษ 2430 เพื่อให้เข้าใจว่าการมองแมลงของคนในยคุก่อน
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การเข้ามาของวิทยาการจากตะวนัตกเป็นเช่นไร อนัเป็นพืน้ฐานในการอธิบายความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึน้หลงัการเข้ามาของวิทยาการตะวนัตกว่าส่งผลต่อการมองแมลงของคนในสงัคมไทยเช่นไร 
โดยในบทนีจ้ะกล่าวถึงปัจจยัท่ีท าให้คนในสงัคมไทยก่อนทศวรรษ 2430 ปฏิบตัิกบัแมลงต่างกับ
ปัจจบุนั จากการศกึษาพบวา่ปัจจยันัน้ คือ  

1.ปัจจยัด้านความรู้ของคนในสงัคมในช่วงเวลานัน้ ซึง่พบว่าความรู้และความเข้าใจของ
คนในสงัคมช่วงเวลานัน้มีความสมัพนัธ์กบัความเช่ือและศาสนาซึง่สง่ผลตอ่การมองโลกของคนใน
สงัคมในช่วงเวลานัน้ ท าให้สิง่มีชีวิตอย่างแมลงไมไ่ด้ถกูมองอย่างมีความส าคญัตอ่การด าเนินชีวิต
ของคนในสงัคมมากนกั  

2. คือผลจากสภาพของเศรษฐกิจและสงัคมท่ีมีส่วนในการท าให้คนในสงัคมไม่ได้ให้
ความสนใจต่อแมลง ซึ่งทัง้ 2 ข้อท่ีได้กล่าวไปนีถื้อว่าเป็นปัจจัยส าคญัท่ีท าให้คนในสงัคมก่อน
ทศวรรษ 2430 มองและปฏิบตัิตอ่แมลงแตกตา่งกบัคนในสงัคมไทยปัจจบุนั 

 

2.1 การอธิบายเร่ืองแมลงด้วยความรู้ทางศาสนา 
ดงัท่ีได้กลา่วไปในสว่นบทน าก่อนหน้านีแ้ล้วว่าค าอธิบายท่ีคนในสงัคมไทยมีตอ่สิ่งมีชีวิต

ทัง้หลายทัง้มวลอาจแบ่งได้เป็น 2 แบบ แบบแรก คือ ท่ีเป็นการอธิบายในเชิงนามธรรมท่ีอ้างอิง
ตามหลกัทางพุทธศาสนาและความเช่ือ กับแบบท่ีสอง คือ การอธิบายทางโลกย์ ท่ีมองโลกตาม
หลกัการเชิงประจกัษ์ 

ในส่วนของค าอธิบายโลกในเชิงศาสนานัน้ได้ถูกอธิบายผ่านคมัภีร์ทางศาสนาในเร่ือง
ตา่งๆ ทัง้พระไตรปิฎก ไตรภมูิพระร่วง หรือวรรณกรรมทางศาสนาเร่ืองไตรภมูิโลกวินิจฉยกถา เป็น
ต้น ถึงกระนัน้ๆ หลักส าคัญของคัมภีร์ทัง้หลายท่ีได้ยกตัวอย่างมาในข้างต้นนัน้มีจุดมุ่งหมาย
เหมือนกนัก็คือการสอนให้คนเป็นคนดี หมัน่ท าความดีละเว้นความชัว่เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างกรรม
ท่ีจะส่งผลร้ายให้กับตัวเองในชาติต่อๆ ไป ดังนัน้ค าสอนท่ีปรากฏตามคัมภีร์หรือวรรณกรรม
ทัง้หลายเหลา่นีจ้ึงเป็นตวัช่วยให้คนในสงัคมลดละการท าบาปทัง้หลายทัง้ปวง ซึง่ค าสอนเหล่านีไ้ม่
เพียงแตส่ง่ผลตอ่คนด้วยกนั แตย่งัสง่ผลมาถึงสิง่มีชีวิตอีกด้วย จะเห็นได้จากให้ค าอธิบายเก่ียวกบั
เหลา่สิง่มีชีวิตท่ีได้ปรากฏอยูใ่นคมัภีร์หรือวรรณกรรมศาสนาเหลา่นัน้ เช่น 

หนงัสือเร่ืองไตรภูมิพระร่วงหรือไตรภูมิกถา ได้อธิบายว่าสิ่งมีชีวิตทัง้หลายบนโลกไปนี ้
ล้วนแล้วแตต้่องเวียนวา่ยตายเกิดอยูใ่นภพภมูิทัง้ 3 ภพภมูิ คือ กามภมูิ รูปภมูิ และอรูปภมูิ โดยภพ
ภมูิทัง้ 3 ก็ล้วนแล้วแตมี่ภพภมูิยอ่ยๆ ลงไปอีกหลากหลายรวมแล้ว 31 ภพภมูิ โดยสตัว์นัน้ถกูจดัอยู่
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ในภมูิย่อยใหญ่ของกามภมูิคือ อบายภมูิ 4 ซึง่ประกอบไปด้วย นรกภมูิ เปรตภูมิ อสรุกายภมูิ และ
ดิรัจฉานภมูิอนัเป็นท่ีอยูข่องสตัว์ 1  

 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงแผนผงัภพภมูิทัง้ 31 

ท่ีมา:  สรุปผลการสมัมนาเร่ืองไตรภมูิพระร่วง  (2526) 

                                                            
1 คณุหญิงกลุทรัพย์ เกษแมน่กิจ.  (2528). ไตรภูมิกถาฉบบัถอดความ.  หน้า 15-16. 
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สิ่งมีชีวิตทัง้หลายใน 31 ภพภูมิล้วนมีรูปแบบการเกิดรวมทัง้สิน้ 4 แบบ อันได้แก่ 1.
อณัฑะชโยนี หมายถึง การก าเนิดเกิดจากไข ่2. ชลามพชุโยนี หมายถึงการก าเนิดเกิดจากครรภ์ 3. 
สงัเสทชโยนี หมายถึงสิง่ท่ีก าเกิดจากไคล และ 4. อปุปาตกิโยนี หมายถึง เกิดขึน้เอง  

สตัว์ท่ีเกิดจากไข ่เช่น ง ูไก่ นก ปลา เป็นต้น สตัว์ท่ีเกิดจากครรภ์เป็นสตัว์ท่ีเกิดจากมดลกู
มีรกห่อหุ้มร่างกาย เช่น ช้าง ม้า ววั ควาย เป็นต้น สตัว์ท่ีเกิดจากไคล เช่น หนอน แมลง บุ้ง ริน้ ยงุ 
ปลา เป็นต้น ซึ่งสัตว์ท่ีเกิดจากไข่ เกิดจากครรภ์ และเกิดจากไคล ทัง้ 3 ประเภทนี ้เม่ือเกิดขึน้
มาแล้วจะมีการเจริญเติบโตขึน้ตามล าดบั ซึง่แตกต่างจากพวกท่ีเกิดขึน้เอง โดยพวกนีเ้ม่ือเกิดขึน้
มาแล้วจะอยู่ในสภาพเจริญเติบโตทนัทีผิดกบั 3 ประเภทท่ีได้กล่าวไปในข้างต้น โดยพวกท่ีเกิดขึน้
เอง ได้แก่ พรหม เทวดา และสตัว์นรก1  

ส าหรับสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดขึน้ในดิรัจฉานภูมิ ล้วนก าเนิดมาจากทัง้ 4 ประเภท บางครัง้เกิด
จากไข่ บางครัง้เกิดจากครรภ์ บางครัง้เกิดจากไคล หรือเกิดผดุขึน้เอง ซึง่บรรดาสตัว์ในดิรัจฉานภมูิ
ก็ได้แก่ ครุฑ นาค สงิห์ ช้าง ม้า ววั ควาย เป็ด ห่าน ไก่ และนก เป็นต้น และยงัมีการจ าแนกประเภท
ของสตัว์ในดิรัจฉานภมูิอีก เช่น บางพวกมี 2 เท้า บางพวกมี 4 เท้า บางพวกมีเท้าจ านวนมาก และ
บางพวกไม่มีเท้า แต่กระนัน้สตัว์ทัง้หลายท่ีอยู่ในภพนีเ้วลาท่ีเดินก็มกัจะคว ่าตวัลงขนานกับพืน้
เสมอ (อนัเป็นลกัษณะท่ีจ าแนกเรียกว่าเดรัจฉาน) 2 และยงัได้กล่าวอีกว่าพวกท่ีมาอยู่ในภพภมูินี ้
จะมีความรู้อยู่เพียง 3 อย่าง คือ 1. ความรู้สืบพนัธุ์ 2. ความรู้กินอาหาร และ 3. ความรู้กลวัความ
ตาย ซึง่ดิรัจฉานพวกนีไ้ม่รู้จากบญุหรือธรรม ตามปกติไม่รู้จกัเลีย้งตนด้วยการท ามาค้าขาย ท าไร่
ไถนา บางพวกกินหญ้า กินเถาวลัย์ กินใบไม้เป็นอาหารเป็นอาหาร บางพวกกินกนัเอง บางพวกกิน
พวกท่ีอ่อนแอกว่าพวกตน ซึ่งพวกท่ีอ่อนแอมกัจะหลบซ่อนตวัจากพวกท่ีล่าตน และเม่ือถกูพวกท่ี
แข็งแรงกว่าพบเจอสตัว์ท่ีอ่อนแอกว่าก็จะถกูกิน ซึ่งการท่ีดิรัจฉานเหล่านีเ้อาชีวิตรอดด้วยการฆ่า
กัน ท าให้เม่ือตายไปแล้วก็จะไปเกิดในอบายภูมิ 4 แต่จะมีดิรัจฉานจ านวนน้อยท่ีได้ไปเกิดบน
สวรรค์3 

อาจกล่าวได้ว่าพวกท่ีเกิดในดิรัจฉานภูมินัน้มีความต ่าขัน้กว่ามนุสสภูมิท่ีอยู่ในกามภูมิ
เช่นกนั แตม่นสุสภมูิท่ีอยูใ่นสว่นของสคุติภมูิ 7 จะประกอบด้วย มนสุสภมูิ จาตมุหาราชิกาภมูิ ดาว
ดิงษาภมูิ ยามาภมูิ ดสุิตาภมูิ นิมมานรตีภมูิ ปรนิมิตวสวสัดีภมูิ4  โดยในมนสุสภมูิได้มีการกลา่วว่า

                                                            
1 คณุหญิงกลุทรัพย์ เกษแมน่กิจ.  (2528). เล่มเดิม.  หน้า 16. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 45. 
3 แหล่งเดิม.  หน้า 45-46. 
4 แหล่งเดิม.  หน้า 15. 
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มนุษย์ท่ีเกิดอยู่ในอตุตรกุรุทวีป จะไม่ต้องไปเกิดในแดนนรก เปรต อสรุกาย และดิรัจฉาน เม่ือได้
ตายลงไปแล้ว แต่จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชัน้ฟ้า เพราะว่ามนุษย์ท่ีมาเกิดอยู่ในอตุตรกุรุทวีปเหล่านี ้
ล้วนแล้วแตต่ัง้มัน่อยูใ่นศีล 5 อยูต่ลอดเวลา1 

กล่าวได้ไตรภูมิพระร่วงหรือไตรภูมิกถานัน้ได้สอนให้คนนัน้มุ่งท าความดี ลดละการท า
บาปเพื่อท่ีจะได้ไปเกิดชาติหน้าจะได้ไปอยูใ่นภพภมูิท่ีดีกวา่เดมิ ไม่ตกไปสูใ่นภพภมูิท่ีต ่ายิ่งกวา่เดมิ 
ดงัจะเห็นได้จากท่ีกล่าวไว้ตลอดในหนงัสือเล่มนี ้ว่าการเกิดของสิ่งมีชีวิตทัง้หมดล้วนแบ่งชัน้ตาม
การท าบญุกรรมท่ีได้ท าไว้ ไม่เว้นแม้แต่มนษุย์ก็มีหลายประเภท อาศยัอยู่ในหลายทวีป แตล่ะทวีป
ก็จะมีความสะดวกสบายแตกตา่งกนัไปตา่งแตล่ะท่ี ซึง่ทัง้หมดก็ล้วนแบง่ได้ตามบญุท่ีท าไว้ตามแต่
ชาตปิางก่อน 

นอกจากไตรภมูิพระร่วงหรือไตรภมูิกถา แล้วยงัมีงานท่ีอธิบายถึงการสอนให้คนมุ่งเน้น
ท าความดี ละเว้นการท าชัว่ คือ วรรณกรรมศาสนาเร่ือง ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบบัที ่2 (ไตรภมูิ
ฉบบัหลวง) ซึง่เป็นวรรณกรรมท่ีเขียนขึน้จากการรวบรวมเอาหลกัค าสอนต่างๆ ในทางศาสนามา
เรียบเรียงขึน้ใหม ่โดยวรรณกรรมชิน้นีไ้ด้ให้ความหมายของค าวา่ดรัิจฉานไว้ ดงันี ้ 
 

        “สตัว์จ าพวกใด มีกายบ่มิได้ยาวขึน้ไปโดยสงูประดจุกายแห่งมนษุย์แลเทพยดา ยาวไปโดย

ขวาง สตัว์จ าพวกนัน้ได้ช่ือว่าสตัว์ดิรัจฉาน นยัหนึ่ง อธิบายว่า สตัว์จ าพวกใดนอกจากมรรคแลผล

สตัว์จ าพวกนัน้ช่ือว่าดิรัจฉาน นยัหนึ่ง อธิบายว่าสตัว์จ าพวกใดปกปิดเสียซึ่งฝ่ั งแห่งพระนิพพาน 

สตัว์จ าพวกนัน้ช่ือว่าดิรัจฉาน อนัธรรมดาว่าสตัว์ดิรัจฉานทัง้ปวง แม้ถึงจะบ าเพ็ญศีลทานแลการ

กศุลปฏิบตัิเป็นอกุฤษฏ์ก็ดี จะสดบัรับรสพระสทัธรรมเทศนา แต่ส านกัแห่งสมเด็จพระสรรเพชญ์

พุทธเจ้า แลพระอคัรสาวก พระอสีติมหาสาวกก็ดี ท่ีจะได้ส าเร็จมรรคผลนัน้หาบ่มิได้อย่าว่าถึง

มรรคแลผลเลย แตเ่พียงฌานโลกียะก็ไมมี่ในสนัดานแหง่สตัว์ดิรัจฉาน” 2 

                                                            
1 คณุหญิงกลุทรัพย์ เกษแมน่กิจ.  (2528).  เล่มเดิม.  หน้า 85. 
2 พระยาธรรมปรีชา (แก้ว).  (2520).  ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบบัที่ 2 (ไตรภูมิฉบบัหลวง).  หน้า 

223-224. 
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ภาพประกอบ 2 พิภพแห่งครุฑ 

ท่ีมา: ไตรภมูิฉบบัถอดความ. (2428) 

 

ภาพประกอบ 3 พิภพแห่งนาค 

ท่ีมา: ไตรภมูิฉบบัถอดความ. (2428) 
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นอกจากนีจ้ะเห็นได้ว่าในคมัภีร์เลม่นีย้งัชีใ้ห้เห็นถึงการกระท าบาปท่ีจะท าให้มนษุย์ต้อง
กลายไปเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ซึ่งปรากฏอยู่ในบทท่ีว่าด้วยมูลเหตุท่ีท าให้เกิดเป็นดิรัจฉาน โดย
ยกตวัอยา่งการกระท าผิดบาปไว้ ดงันี ้  

 
  “เย ชนา ราคจริตา คนเหลา่ใดเป็นราคจริต คือมีจิตมวัเมาด้วยกามราคะ เม่ือกระท าลาย

ขนัธ์ก็มีจิตผกูพนัอยู่ในเมถนุสงัวาส คนเหล่านีย้่อมไปบงัเกิดเป็นดิรัจฉาน มีอาทิ คือเป็นหงส์ เป็น

นกพิราบ เป็นสกุรแลระมาด โกธุปนาหา คนเหล่านีม้กัช่ิง มกัโกรธ แลผกูพยาบาท กระด้างด้วย

มานะ เม่ือกระท าลายขนัธ์ก็มีจิตประหวดัผูกพนัอยู่ในเวราอาฆาต ลแุกอ านาจโทสจิต คนเหลา่นัน้

ยอ่มไปบงัเกิดในดิรัจฉานก าเนิดมีต้นวา่เป็นง ูสนุขัป่าแลสนุขับ้าน”1  

 

นอกจากนีย้งัมีรายละเอียดบรรยายไว้อีกวา่ 
 

        “คนเหล่าใดใจตระหน่ีมากไปด้วยอิสสาริษยาท่าน คนเหลา่นัน้ย่อมไปบงัเกิดเป็นดิรัจฉาน มี

อาทิคือเป็นว่านอนไพร คนเหล่าใดปากร้ายปากกล้าหาความละอายบ่มิได้ คนเหล่านัน้ย่อมไป

บงัเกิดก าเนิดกาเป็นต้น คนเหลา่ใดร้ายกาจฆ่าช้างแลม้า โคแลกระบือ คนเหลา่นัน้ตายไปตกนรก

แล้ว เศษบาปให้บงัเกิดเป็นดิรัจฉาน มีต้นวา่เป็นนกเค้า เป็นสกุร เป็นแมลงป่อง”2 

 

นอกจากท่ีได้กล่าวไปแล้วยังมีการกระท าความผิดอีกหลากหลายท่ีจะท าให้มนุษย์ต้อง
ตกไปอยู่ในพิภพดิรัจฉานทัง้คนท่ีมกัจะโลภมาก และห่วงแหนสิ่งของก็จะไปเกิดในภพดิรัจฉาน
กลายเป็นเสือโคร่ง เสือเหลือ หมี แมว แร้ง หรือกา คนท่ีมกัโกรธเม่ือต้องท าบญุ หรือนินทาการก่อ
กศุลของผู้ อ่ืนก็จะได้ไปเกิดในภพดิรัจฉานเป็นนาค คนท่ีมกัท ากศุลด้วยความอวดดีถือดี จะได้ไป
เกิดในภพดิรัจฉานเป็นครุฑ คนท่ีเม่ือใกล้จะตายแล้วยงัพะวกัพะวงเก่ียวกับเร่ืองสวนไร่นา แก้ว
แหวนเงินทองคนพวกนีม้กัจะได้ไปเกิดในภพดิรัจฉานกลายเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีคอยเฝา้สิ่งของเหล่านี ้3 
เป็นต้น 

                                                            
1 พระยาธรรมปรีชา (แก้ว).  (2520).  เล่มเดิม.  หน้า 223-224. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 223-224. 
3 แหล่งเดิม.  หน้า 223-224. 
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จากค าอธิบายเหลา่นีอ้าจท าให้มองได้ว่าท าไมคนในสงัคมไทยก่อนท่ีจะได้รับเอาความรู้
วิทยาศาสตร์แบบตะวนัตกมาปรับใช้ ถึงได้ไม่ได้มีการควบคุมจดัการพวกแมลงอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพดงัเช่นในปัจจบุนั เน่ืองจากวา่ด้วยความรู้ทางด้านศาสนาท่ีเป็นตวัคอยคมุไมใ่ห้
คนในสงัคมปฏิบตัิกับแมลงได้ดงัเช่นในปัจจุบนั เพราะการปฏิบตัิเช่นนัน้มนัจะท าให้คนท่ีกระท า
การเหล่านัน้ อาจจะต้องรับกรรมท่ีได้ก่อขึน้จนต้องตกไปอยู่ในภพภูมิท่ีแย่กว่าเดิม อย่างเช่นภพ
ดิรัจฉาน ดงัท่ีได้กลา่วไปในข้างต้น 

 

2.2 การอธิบายเร่ืองแมลงด้วยความรู้เชิงประสบการณ์ 
ความรู้อีกแบบท่ีอยู่กบัคนในสงัคมนอกเหนือจากความรู้ท่ีเก่ียวพนักบัด้านศาสนาก็ คือ

ความรู้ทางโลกย์ท่ีมองโลกตามหลกัการเชิงประจกัษ์ อธิบายถึงสิ่งท่ีพบเห็นได้ตามประสบการณ์ท่ี
ได้พบเจอโดยตรง ซึง่ความรู้ประเภทนีท่ี้อธิบายเก่ียวกบัสิ่งมีชีวิตในช่วงก่อนการเข้ามาของความรู้
แบบตะวนั มกัพบได้ตามงานเขียนของกลุ่มชาวต่างชาติท่ีได้เดินทางเข้ามาในสยามในช่วงเวลา
นัน้ๆ โดยงานเขียนท่ีอธิบายสิ่งมีชีวิตและแมลงตามความรู้ในเชิงประสบการณ์ท่ีไม่เก่ียวข้องกับ
ความเช่ือดัง้เดมิและศาสนาในสงัคมไทย  

ส่วนใหญ่แล้วงานเขียนของชาวต่างชาติจะให้ภาพของสิ่งมีชีวิตทัง้พืชและสัตว์ตาม
ลกัษณะทางกายภาพแบบง่ายๆ ท่ีพบเจอ และไม่ได้แบ่งละเอียดตามความรู้สมัยใหม่จากทาง
ตะวนัตก โดยสตัว์ท่ีจะอธิบายสว่นใหญ่ก็จะเป็นสตัว์ท่ีพบได้ง่าย และมีความส าคญักบัคนในสงัคม
สมยันัน้ เช่น งานเร่ืองประวติัศาสตร์แห่งพระราชอาณาจกัรสยาม1 ของฟรังซวัส์ องัรี ตรุแปง  ท่ี
ตีพิมพ์ครัง้แรกเป็นภาษาฝร่ังเศสเม่ือ พ.ศ. 2314 กล่าวถึงสตัว์ต่างๆ ท่ีพบในสยาม และแบ่งเป็น 
สตัว์ท่ีอยูบ่นบก สตัว์มีปีก สตัว์เลือ้ยคลานและแมลง ปลาทะเลกบัปลาน า้จืด สตัว์จ าพวกหอย โดย
ในส่วนของแมลงจะกล่าวถึงแมลงท่ีมีพิษท่ี แมลงท่ีก่อความร าคาญ เช่น ตะขาบท่ีมกัจะกดัคนท า
ให้เจ็บปวดนกั หนอนบางชนิดท่ีถ้าใครถกูมนัเกาะติดก็จะท าให้คนัเหลือหลาย ปลวกและมดด าท่ี
มกัก่อความเสียหายมากมายทัง้กดัผ้าและหนงัสือ   

งานเร่ือง เล่าเร่ืองกรุงสยาม2 ของสงัฆราชปาลเลอกวัซ์ เขียนเม่ือ พ.ศ. 2397 กล่าวถึง
สตัว์ในลกัษณะเดียวกบัชาวตา่งชาติคนอ่ืนๆ โดยในตอนท่ี 6 เป็นเร่ืองของสตัว์แบง่เป็นสตัว์จตบุาท 

                                                            
1 ฟรังซวัส์ องัรี ตรุแปง; และ ปอล ซาเวียร์.  (2530).  ประวติัศาสตร์แห่งพระราชอาณาจกัรสยาม = 

Histoire du Royaume de Siam, tome premier.  หน้า 119. 
2 ฌอง แบปติสต์ ปาลเลอกวัซ์. (2552).  เล่าเร่ืองกรุงสยาม.  แปลโดย สนัต์ ท. โกมลบตุร.  หน้า 110-

135. 

http://search.swu.ac.th:1701/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2C%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%2C%20%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A5.%2CAND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=date&vid=SWU&lang=en_US&mode=advanced&offset=0
http://search.swu.ac.th:1701/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_MONO000237583&context=L&vid=SWU&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=default_tab&query=any,contains,%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,34004464&offset=0
http://search.swu.ac.th:1701/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_MONO000237583&context=L&vid=SWU&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=default_tab&query=any,contains,%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,34004464&offset=0
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นก สตัว์เลือ้ยคลาน แมลง เตา่ ปลาและหอย แมลงท่ีถกูกลา่วถึงก็เช่น ตะขาบ แมงป่อง แมลงสาบ 
มดปลวก ฯลฯ ซึง่ถกูกลา่วถึงในลกัษณะท่ีเป็นสตัว์มีพิษ และสร้างความร าคาญให้กบัคนในสงัคม
ดงัเช่นงานของชาวตา่งชาติคนอ่ืนๆ  

ในหนังสือ อกัขรภิธานศพัท์ ของหมอบลดัเลย์ท่ีเขียนขึน้ช่วง พ.ศ. 2414-2416 ได้ให้
ความหมายของแมลงหลายชนิดไว้ ดงันี ้แมงหรือแมลง หมายถึง“ค าเรียกสตัว์ตวัเล็กๆ หลาย
จ าพวก, เขาเรียกตามภาษาไทมาแต่ก่อน แมงกะชอน หมายถึง สตัว์ตวัเล็กมนัมดุชอนไปใต้ดิน, 
ตวัมนัเล็กๆ เท่าน้ิวก้อยนัน้”1 แมงแกลหรือแมลงแกลบ หมายถึง “ตวัมนัคลา้ยแมงสาบมีปีกบินได้, 
แต่มนัมักอยู่ใต้ดินแลขยากผงนัน้”2 แมงดาเรืองหรือแมลงดาเรือง หมายถึง “ตวัมนัเล็กๆ เท่า
เส้นด้ายมีตีนมากตลอดตวัๆ มนัยาวสกัสองน้ิว, ถ้าถูกมนัเข้ามีศรีเรืองๆ นัน้”3 แมงดา หมายถึง 
“เปนสตัว์อยู่ในทะเล, ตวัมันกลมเหมือนชามควั่มไว้, หางมันแคงแหลมแทงได้”4 แมงดาถ้วย 
หมายถึง “แมงดาเล็กตัวมันเท่าถ้วย , มีหางแขงแทงคนก็ได้, มันกินโคลนทะเล”5 แมงดานา 
หมายถึง“ตวัมนัคลา้ยแมลงสาบ, แต่โตกว่าแมลงสาบต่อน่าฝนมนัเกิดมีทีน่าเขากินได้” 6 

แมงทบัหรือแมลงทบั หมายถึง “ตวัมนัเท่าน้ิวชี้, มีปีกบินได้, ศรีมนัเหมือนศรีทองงาม, 
เด็กๆ มนัจบัมาเลี้ยงไว้ดูเล่นนัน้”7 แมงป่องหรือแมลงป่อง หมายถึง “ตวัมนัเล็กกว่าน้ิวมือ, มีตีน
หลายตีน, มีหางยาวงอนที่ปลายหาง, มีจะง้อยแหลมแทงคนท าพิศม์ปวดนกั”8 แมงป่องช้างหรือ
แมลงป่องช้าง หมายถึง “ตวัมนัโตเท่าน้ิวมือศรีด าเขียว, มีจะงอ้ยทีป่ลายหางแหลมแทงคนท าพิศม์
หนกันัน้”9 แมงผึง้หรือแมลงผึง้ หมายถึง “ตวัมนัโตเท่าแมงวนับา้ง, พึงหลวงตวัโตกว่านัน้, ทีก่้นมนั
มีเหล็กในแทงคนมีพิศม์กล้านกั”10 แมงภู่หรือแมลงภู่ หมายถึง “ตวัมนัโตเท่าน้ิวมือ, มีปีกบินได้ 
เที่ยวไปตวัเดียวอายเอาเกษรดอกไม้แลดอกบวัท ารัง”11 แมงเม่าหรือแมลงเม่า หมายถึง “มนัเปน

                                                            
1 แดนบีช แบรดเลย์.  (2416).  อกัขราภิธานศรบัท์.  หน้า 512. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 512. 
3 แหล่งเดิม.  หน้า 512. 
4 แหล่งเดิม.  หน้า 512. 
5 แหล่งเดิม.  หน้า 512. 
6 แหล่งเดิม.  หน้า 512. 
7 แหล่งเดิม.  หน้า 513. 
8 แหล่งเดิม.  หน้า 513. 
9 แหล่งเดิม.  หน้า 513. 
10 แหล่งเดิม.  หน้า 513. 
11 แหล่งเดิม.  หน้า 513. 
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สตัว์ตวัเล็กเทากบัมดแดงมีปีกบินได้, ถ้าฝนตกลงแล้วซาลงมนัก็ออกบินชมุ, แลมนัมกัตอมทีไ่ฟ”1 
แมงมมุหรือแมลงมมุ หมายถึง “ตวัมนัเท่าแม่มือ, มนัชกัใยอยู่ทีเ่รือนคน, มนัมีใจเปนเสน้สายออก
จากกนั, ท าเปนตะรางดกัสตัว์กินเปนนิจ”2 แมงหวี่ หมายถึง “ตวัมนัหนิดนกัมีปีกบินได้, มกัตอม
หน่วยตาคนเมือเจ็บมีขีต้า, เปนตาแดงแฉะนัน้”3 แมงวนั หมายถึง“เปนสตัว์เล็กอย่างหน่ึง, มนัย่อม
มาไต่ตอนแต่ในเพลากลางวนั, กลางคืนมนัไม่มาเลย”4 แมงปอหรือแมลงปอ หมายถึง “ตวัมนัยาว
เล็กก้นเรียว, มีปีกสีปี่กเทีย่วบินกินยงุตามริมบา้นเรือนก็มี, ทีทุ่่งนาก็มี”5 แมงปะทนุ หมายถึง “ตวั
มนัคล้ายกบัแมงปอ, มีปีกตวัยาวราวกนั, เที่ยวกินยุงตามบ้านแลทุ่งนาชุม”6 แมงสาบ หมายถึง 
“ตวัมนัเล็กเท่าน้ิวมือมีศรีแดงหลวัๆ มีปีกมนัเทีย่วอยู่ในหีบฤาในสมกุชมุนัน้”7 

เรือด หมายถึง “นี่เปนชื่อสตัว์เล็กพวกหน่ึง, ศรีมนัแดงเร่ือๆ มนัมกัอยู่ที่ใกล้ที่คนนอน, 
มีฝกูหมอนเปนตน้”8 มอด หมายถึง “เปนชือ่ตวัสตัวตวัเล็กๆ อย่างหน่ึง, มนักดักินไมที้ค่นตดัมาทัง้
ไม้จิงไม้ไผ่”9 ไหม หมายถึง “คือใจออกจากตวัสตัว์, เหมือนตวัหนอน, เขาเลี้ยงไว้ชกัเอาใยมนั
เหนียวกว่าด้าย”10 หมาล่า หมายถึง “เปนชื่อสตัวตวัเล็กๆ, มนัมีปีกมนัขนดินมาท ารังที่ฝาเรือน
คน11 ยุง หมายถึง “เปนชื่อสตัว์เล็กพวกหน่ึง, มนัมีปีกบินได้มนักดักินเลือดคนเปนต้น”12 ยุงกัด 
หมายถึง “สตัว์เล็กๆ มนักดักินเลือดที่ตวัคนเปนต้น”13 ยุงก้นปล่อง หมายถึง “คือสตัว์ชื่อยุงนัน้, 
เมื่อมนักดักินเลือดอยู่นัน้ มนัขี้ออกทางก้นพลางนัน้”14 ยงุจาก หมายถึง “ยงุที่ป่าจาก, มนักดัคนั

                                                            
1 แดนบีช แบรดเลย์.  (2416).  อกัขราภิธานศรบัท์.  หน้า 513. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 513. 
3 แหล่งเดิม.  หน้า 513. 
4 แหล่งเดิม.  หน้า 513. 
5 แหล่งเดิม.  หน้า 513. 
6 แหล่งเดิม.  หน้า 513. 
7 แหล่งเดิม.  หน้า 513. 
8 แหล่งเดิม.  หน้า 590 
9 แหลง่เดิม.  หน้า 520. 
10 แหล่งเดิม.  หน้า 503. 
11 แหล่งเดิม.  หน้า 499. 
12 แหล่งเดิม.  หน้า 543. 
13 แหล่งเดิม.  หน้า 543. 
14 แหล่งเดิม.  หน้า 543. 
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นกั, มนัมีชมุนกั, ปัดไม่ใคร่ทนั, เรียกยงุจาก”1 ยงุหวัตะกัว่ หมายถึง “ยงุที่หวัมนัเปนเกล็ดขาวอยู่
หนอยหน่ึงนัน้”2 

มด หมายถึง “ตวัสตัว์เล็กๆ มนัท ารังรูอยู่ในดินบ้าง, อยู่ที่ต้นไม้บ้าง, เอาใบไม้ห่อท ารัง
นัน้3 มดคนั หมายถึง “มนัมีศรีตวัไม่สูด้ านกัมกัอยู่รังทีดิ่น, ขดุดินเปนขยุเม็ดเล็กๆ, มนักดัคนันัน้”4 
มดง่าม หมายถึง “มดคนัแต่ตวัมนัใหญ่กว่าเพือ่น, ปากมนัมีเขี้ยวเปนง่ามอยู่จึงเรียกมดง่าม”5 มด
ด า หมายถึง “มดตวัเล็กๆ ตวัมนัด า, มนัท ารังอยู่บนต้นไม้, มนัเยี่ยวใส่ตาคนแสบนกั”6 มดแดง 
หมายถึง “มดตวัมนัแดง, มนัห่อใบไมเ้ข้าท ารงั, มกัอยู่บนมะม่วงชมุนัน้”7 มดดีด หมายถึง “มดตวัห
นิดๆ มนัท ารังอยู่บนยอดไม้”8 มดตาลาน หมายถึง “มดตวัเขื่องมนัมกัอาไศรยอยู่เรือนมนัวิงลน
ลานไป, เรียกมดตาลาน”9 มดไฟ หมายถึง “มดตวัเล็กศรีมนัแดงมีพิศม์, ถ้ามนักดัแล้วทัง้ปวดทัง้
คนันกั”10 มดลี่ หมายถึง “มดตวัหนิดๆ มีอยู่ในป่าฝ่ายเหนือ, มนัท ารังอยู่ใต้ดิน, คนเก็บเอาไข่มา
ดองกิน”11 มดเล็ก หมายถึง“มดตวัเล็กๆ บนัดามดตวัเล็กทัง้ส้ิน, เรียกว่ามดเล็ก”12 มะแลงวัน 
หมายถึง “สตัวเล็กๆ มนัมีปีกบินได้, ภอใจแต่ของเน่า, มนัจ าเพาะมาแต่เวลากลางวนั, เขาจึง
เรียกว่าแมลงวนั” 13 

2.2.1 ภาพแมลงในความรับรู้ของคนในสงัคมไทยท่ีปรากฏในวรรณกรรม 
ความรับรู้เก่ียวกับแมลงของคนในสังคมสยามโบราณยังสามารถค้นหาเพื่อให้เห็น

มมุมองและการให้ความหมายของแมลงเอาไว้เชิงประสบการณ์มากกว่าความเช่ือทางศาสนา แต่
การเขียนเป็นวรรณกรรมก็อาจจะเป็นฉันทลกัษณ์และอารมณ์ของกวีท่ีส่งผลให้การอธิบายถึง

                                                            
1 แดนบีช แบรดเลย์.  (2416).  อกัขราภิธานศรบัท์.  หน้า 543. 
2 แหล่งเดิม. หน้า 540. 
3 แหล่งเดิม. หน้า 517. 
4 แหล่งเดิม. หน้า 517. 
5 แหล่งเดิม. หน้า 517. 
6 แหล่งเดิม. หน้า 517. 
7 แหล่งเดิม. หน้า 517. 
8 แหล่งเดิม. หน้า 517. 
9 แหล่งเดิม. หน้า 517. 
10 แหล่งเดิม. หน้า 517. 
11 แหล่งเดิม. หน้า 517. 
12 แหล่งเดิม. หน้า 517. 
13 แหล่งเดิม. หน้า 517.  
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แมลงตามบทประพนัธ์ต่างๆ ของคนไทยนัน้จะเห็นภาพถึงความสวยงามตามธรรมชาติ การเป็น
สว่นหนึง่ของป่าหรือธรรมชาติท่ีมกัจะมีบทชมธรรมชาติกลา่วถึงเอาไว้ 

ดงัปรากฏในงานท่ียกตัวอย่างมาให้เห็นเช่นในงานเร่ือง กาพย์ห่อโคลงประพาสธาร
ทองแดงของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ไชยเชษฐ์สริุยะวงศ์ซึง่มีการบรรยายถึงแมลง เช่น ผึง้ว่าเป็นอาหาร
ของหมีไว้ดงันี ้

 

“มีหมีด าขลบัหน้า               เปนมนั 
ขึน้ไม้ผบัฉบัพลนั                                 ขบผึง้ 
เร่ียวแรงแขงข้างขยนั                           สามารถ 
กดัฉีกไม้ได้ผึง้                                     คบเคีย้วพลางหวานๆ” 1 

 

ส าหรับความรับรู้เร่ืองแมลงของคนไทยในสมยัต้นรัตนโกสินทร์พบว่ามีการบรรยายถึง
แมลงโดยน าพฤติกรรมของมนัแต่งกลอนดงัท่ีพบเห็นได้ตามงานของสนุทรภู่  (พ.ศ. 2329-2398)  
หลายชิน้ด้วยกนั แสดงให้เห็นถึงการให้ความหมายของแมลงของคนยคุนัน้ได้เป็นอย่างดี อาทิ เช่น 
ในนิราศเมืองเพชรท่ีมีการสนันิฐานว่าแต่งขึน้ในปี พ.ศ. 2388 โดยนิราศเร่ืองนีมี้บทบรรยายถึง
แมงดาท่ีตวัผู้ มีพฤตกิรรมเวลาไปไหนต้องอาศยัตวัเมียไมส่ามารถอยูไ่ด้ด้วยตวัเดียว 

 
“ให้สามีข่ีหลงัเท่ียวฝ่ังแฝง 

ตามหล้าแหลง่เลนเค็มเลม็ภกัษา 
เขาจบัเป็นเหน็สมเพชเวทนา 
ทิง้แมงดาผวัเสียเอาเมียไป 
ฝ่ายตวัผู้อยูเ่ด่ียวเท่ียวไมร่อด 
เหมือนตาบอดมิได้แจ้งต าแหน่งไหน 
ต้องอดหยากจากเมียเสียน า้ใจ  
ก็บรรลยัแลกลาดดาษดาฯ” 2 

 

หรือบทบรรยายถึงยงุท่ีได้พบเจอระหว่างเดินทางพกัค้างคืนอยู่ท่ีปากตะครอง คลองบาง
เหีย้ พอมืดก็เลยโดนยงุรุมกดั 

                                                            
1 เจ้าฟา้ธรรมธิเบศร์ไชยเชษฐ์สริุยะวงศ์.  (2558).  เล่มเดิม.  หน้า 15. 
2 เสวตร เป่ียมพงศ์สานต์.  (2535).  เล่มเดิม.  หน้า 183. 
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   “พอฟา้คล า้ค ่าพลบลงหรุบรู่ 
  ยงุออกฉู่ชิงพลบตบไมไ่หว 
  ได้รับรองปอ้งกนัเพียงควนัไฟ 
  แตห่ายใจไมใ่คร่ออกด้วยอบัอาย 
  โอ้ยามยากจากเมืองแล้วลืมมุ้ง 
  มากร ายงุเวทนาประดาหาย 
  จะกรวดน า้คว ่าขนัจนวนัตาย 
  แม้เจ้านายทา่นไมใ่ช้แล้วไมม่าฯ” 1 

 

รวมทัง้บทบรรยายเก่ียวกบัยุงตอนท่ีเดินทางไปนมสัการพระเจดีย์ภเูขาทองท่ีอยธุยา ใน
นิราศภเูขาทองท่ีแตง่ขึน้ในปี พ.ศ. 2373 โดยสนุทรภูเ่ลา่วา่ 
 

   “ไมเ่หน็ทางต้องค้างอยูก่ลางทุง่ 
  พอหยดุยงุฉู่ชมุมารุมกดั 
  เป็นกลุม่กลุม่กลุ้มกายเหมือนทรายซดั 
  ต้องนัง่ปัดแปะไปมิได้นอนฯ” 2 
  

นอกจากนัน้ในวรรณกรรมโลกยวิสยัอย่างขุนช้างขุนแผนท่ีเช่ือกันว่าแต่งขึน้ในสมยัต้น
รัตนโกสินทร์ก็ได้ให้ภาพแมลงเอาไว้ในความรับรู้แบบชาวบ้านของคนในสงัคมไทยยุคนัน้เอาไว้
อยา่งชดัเจน ดงัท่ีปรากฏในตอนหนึง่วา่   

 

 “ครานัน้นางพิมนิ่มสนิท แค้นจิตรขดัใจเป็นหนกัหนา 

แอบลบัแลแลเหน็ขนุช้างมา แฝงฝาฟังเร่ืองให้เคืองใจ 

อ้ายน่ีแลมนัท ากวูนันัน้ จะฟังเทศน์ฟังธรรม์หาได้ไม ่

จงึร้องตอบแมพ่ลนัในทนัใด ไมไ่ปละอยา่เรียกให้ยากเลย 

แล้วแกล้งเรียกข้าดา่ประจาน แน่อ้ายผลหวัล้านไปไหนเหวย 

                                                            
1 เสวตร เป่ียมพงศ์สานต์.  (2535).  เล่มเดิม.  หน้า 178. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 179. 
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ยกยศยิ่งใหญ่กะไรเลย ดอกเตยฤๅจะปลอมพะยอมไพร 

จองหองเอาเงินมาอวดองึ แมม่งึกหูาปรารถนาไม่ 

ขีเ้กียจการงานน่ีสดุใจ น า้ขอดโอง่ไหไมน่ าพา 

อ้ายเจ้าชู้ลอมปอมกระหมอ่มบาง             ลอยชายลากหางเท่ียวเกีย้วหมา 

ชิชะแปง้จนัทน์น า้มนัทา หยง่หน้าสองแคมเหมือนหางเปีย 

หมามนัจะเกิดชิงหมาเถิด มงึไปตายเสียเถิดอ้ายห้าเบีย้ 

หน้าตาเช่นนีจ้ะมีเมีย อ้ายมะมว่งหมาเลียไมเ่จียมใจ 

เหมือนแมงปออวดอิทธ์ิวา่ฤทธ์ิสดุ จะแข่งครุฑข้ามอา่วทะเลใหญ่ 

ก้อนเส้าฤๅจะเทา่เมรุไกร หิ่งห้อยไพรจะแข่งแสงสริุยง 

ชาติชัว่ตวัดงันกตะกรุม จะเอือ้มอุ้มอิงอกวิหคหงส์ 

เขาสปิองเลน่มจุลินท์ลง ตวัพะวงตมกลบัทะนงใจ ฯ” 1 
 

  

ทัง้หมดนีแ้สดงให้เห็นถึงความรู้ของคนในสงัคมไทยเก่ียวกบัแมลงในช่วงก่อนการเข้ามา
ของความรู้แบบวิทยาศาสตร์สมยัใหม่วา่คนไทยในอดีตมีการอธิบายความรู้เก่ียวกบัแมลง  2  แบบ
คือ 1) การอธิบายแมลงแบบความรู้ในทางศาสนา ซึง่มกัจะโยงเข้าไปหาหลกัเก่ียวกบัการท าบุญ
และกรรม 2) การอธิบายแมลงแบบความรู้เชิงประสบการณ์ ซึง่ให้ค าอธิบายตามประสบการณ์ท่ีได้
ประสบพบเจอมากบัตวั โดยค าอธิบายทัง้ 2 แบบนีไ้ม่ได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการท่ีจะพยายาม
เข้าไปควบคมุจดัการแมลงเหลา่นีอ้ยา่งชดัเจน  

 

2.3 สภาพสังคมไทยก่อนทศวรรษ 2430 
เม่ือมองถึงปัจจยัท่ีท าให้คนในสงัคมไทยเข้าไปมีปฏิสมัพนัธ์กับแมลงปัจจยัส าคญัๆ ท่ี

พอจะเช่ือมโยงไปหาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแมลงก็  คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ โดยก่อน
ทศวรรษ 2400 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ มีความแตกต่างกับในช่วงยุคปัจจุบัน ไม่ได้มีการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจไปในระดบัค้าขายไปทั่วทุกมุมโลก สินค้าเกษตรก็ไม่ได้มีความต้องการ
มากมายดงัเช่นปัจจบุนั ประกอบกบัความรู้ความเช่ือทางด้านศาสนาท่ีสอนให้คนไม่ไปเบียดเบียน

                                                            
1 หอพระสมดุวชิรญาณ.  (2460).  เสภาเร่ืองขนุชา้งขนุแผน ฉบบัหอพระสมดุวชิรญาณ.  (ออนไลน์). 
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กบัสิ่งมีชีวิตชนิดตา่งๆ จึงท าให้ในช่วงเวลานัน้คนในสงัคมไทยไม่จ าเป็นต้องไปมีสมัพนัธ์กบัแมลง 
จนท าให้ไม่เกิดแนวคิดการควบคมุและจดัการกบัแมลงอยา่งจริงจงัดงัเช่นในทกุวนันี ้

2.3.1 สภาพเศรษฐกิจไทย 
เม่ือพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจไทยช่วงก่อนท าสนธิสญัญาเบาว์ริงใน พ.ศ. 2398 ซึ่ง

ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปด้วยอิทธิพลของระบบทุนนิยม จะพบว่าไทยมีระบบ
เศรษฐกิจแบบธรรมชาติ (Natural Economy) กลา่วคือ เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีท าการผลิตเพื่อเลีย้ง
ตวัเองเป็นหลกั ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผลิตเพื่อใช้กนัเองในหมู่บ้าน และมีส่วนท่ีเหลือไว้ใช้จ่าย
ส่วยอากรบ้าง ในบางครัง้ก็จะมีการน าผลผลิตท่ีเหลือมาไว้ใช้ค้าขายแลกเปลี่ยนกัน โดยสินค้า
ต่างๆ อย่างเช่น ผลผลิตท่ีได้จากการท าไร่ไถนา การท าประมง การทอผ้า เคร่ืองปัน้ดินเผา หรือ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกษตร เป็นต้น1  

นอกจากนัน้ยงัพบว่าคนในสงัคมไทยได้มีการค้าขายสินค้าต่างประเทศด้วยเช่นกนั โดย
พบว่าในช่วงสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ (พ.ศ. 2148-2163) ได้มีชาวต่างชาติน าเรือสินค้าจาก
ต่างประเทศเช้ามาขายสินค้าในอยุธยา ท้าวจีน แขก ฝร่ัง ซึ่งส่วนมากจะค้าผ้าชนิดต่างๆ ของ
อินเดีย เข่น ผ้าลกูไม้ ผ้าสาล ูเป็นต้น และยงัมีสินค้าจ าพวกของฟุ่ มเฟือยของพวกขนุนาง หรือชน
ชัน้สงูใช้กนั เช่น มีด ดาบญ่ีปุ่ น ร่ม พดั เป็นต้น2 ซึง่ตามปกติแล้วเมื่อกลบัออกไปแล้วชาวตา่งชาติก็
ต้องซือ้สินค้าท่ีต้องการกลบัไปด้วย ซึง่อาจแบง่ได้เป็น 4 ชนิด 

1) สินค้าจ าพวกของป่า เช่น ฟันช้าง ช้าง หนงัสตัว์ นอแรด กระดองเต่า รังนก ไม้จนัทน์
หอม ไม้กฤษณา ไม้ฝาง น า้รัก ไม้สกั คร่ัง ก ายาน การบรู หวาย เป็นต้น 

2) สนิค้าจ าพวกแร่ธาต ุเช่น ดีบกุ ตะกัว่ ดนิประสวิ เป็นต้น 
3) สนิค้าเกษตร เช่น ข้าว พริกไทย ขิงสด หมาก เป็นต้น 
4) สินค้าจ าพวกอุตสาหกรรมและหัตถกรรม มีน า้ตาลหม้อ น า้มันมะพร้าว น า้มันลูก

กระเบา น า้มนัส าโรง น า้มนังา เสือกก เส้นไหม เป็นต้น3 

โดยสว่นใหญ่แล้วสนิค้าออกของสยามมกัจะเป็นสนิค้าจ าพวกของป่า ซึง่สินค้าประเภทนี ้
มกัจะได้มาจากการท่ีชาวบ้านเข้าไปไปเก็บ หรือไปล่าออกมา แล้วเอามาขายเป็นสินค้าให้กับ

                                                            
1 สธีุ ประศาสน์เศรษฐ.  (2556).  วิวฒันการระบบเศรษฐกิจไทยในรอบ 200 ปี.  วารสารเศรษฐศาสตร์

การเมืองบูรพา. 1(1):  หน้า 23-24. 
2 สวุิทย์ ธีรศาสวตั.  (2548).  ประวติัศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร.  หน้า 161. 
3 แหล่งเดิม.  หน้า 161. 
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พ่อค้า หรือบ้างทีก็มีการน าไปส่งเป็นส่วย1 ระบบเศรษฐกิจแบบพอยงัชีพของสงัคมไทยแบบนีจ้ะ
เปลี่ยนแปลงไปหลงัจากการท าสนธิสญัญาเบาร่ิงกบัต่างประเทศ ท าให้เกิดการผลิตสินค้าเฉพาะ
อย่างขึน้ สินค้าน าเข้าซึ่งแต่เดิมมักจะเป็นสินค้าฟุ่ มเฟือยของชนชนสูงหรือขุนนาง ก็กลายเป็น
สนิค้าเพื่อการอปุโภคบริโภคของคนทัว่ไป2 รวมไปถึงเร่ิมมีการรับเอาความคิดและความรู้บางอยา่ง
จากตะวนัตกเข้ามาด้วย 

จะเห็นได้ว่าแม้จะมีการน าของป่าออกมาค้าขายกบัชาวบ้านเป็นจ านวนมากแตก่ระนัน้ก็
ไม่พบว่ามีการท่ีจะพยายามเข้าไปน าทัง้สตัว์บางประเภท หรือพืชบางชนิด ออกมาเพาะพนัธุ์เพื่อ
ท าการค้าขายกนัอย่างเป็นล ่าเป็นสนั แตค่นในสงัคมกลบัเลือกท่ีจะใช้ชีวิตตามมีตามเกิด หามาได้
เท่าไรก็น าไปใช้ หรือน าไปขายเพียงเท่านัน้ ประกอบกบัความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
บางชนิดของสยามซึง่มีมากเกินกว่าความต้องการในช่วงเวลานัน้ ดงัจะเห็นได้จากการท่ีรัฐส่งคน
เข้าในป่าผึง้เพื่อให้ไปเก็บเอารังผึง้มาส่งให้รัฐตามจ านวนท่ีก าหนดให้ส่ง  ส่วนท่ีเหลื อก็จะยก
ประโยชน์ให้กบัชาวบ้านไป3 เป็นต้น และถึงแม้ว่าคนในสงัคมไทยในช่วงเวลานีจ้ะรับรู้วา่แมลงบาง
ชนิดจะให้โทษแก่พวกเขาดงัท่ีได้กลา่วไปข้างต้น แตก่ระนัน้ก็เลือกท่ีจะอยูร่วมกบัมนัโดยท่ีไม่เข้าไป
เบียดเบียนหรือตัง้ใจเข้าไปควบคมุก าจดัมนัอย่างจริงจงั ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการด าเนินชีวิตแบบนี ้
อาจเป็นผลมาจากการท่ีคนในสงัคมยดึมัน่เอาหลกับญุกรรมเข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั 

 

2.4 วิธีจัดการกับแมลงของคนในสังคม 
เม่ือศึกษาจากหลักฐานต่างๆ จะพบว่าคนในสังคมไทยก่อนท่ีจะรับเอาความรู้แบบ

ตะวนัตกเข้ามา นัน้รับรู้ถึงความเป็นพิษเป็นภยัของแมลงบางชนิดอยู่แล้ว เพียงแต่ยงัไม่พบว่าใน
ช่วงเวลานีผู้้คนในสงัคมไทยมีความคิดท่ีจะพยายามท่ีจะเข้าไปควบคมุก าจดัแมลงเหล่านีอ้ย่าง
จริงจงั ท่ีเห็นได้จากค าอธิบายท่ีมีตอ่ตวัแมลงแตล่ะชนิดท่ีถกูบรรยายไว้ในเอกสารตา่ง เช่น 

แมลงบางจ าพวกอย่าง ตะขาบท่ีเวลาถูกมนักัดแล้วก็จะได้รับความเจ็บปวดเป็นอย่าง
มาก  ปลวก และมดด ากัดกินทัง้เสือ้ผ้า และหนงัสือ4 หรือแมงป่องท่ีในแต่ละปีก็ต่อยจนคนตาย
บอ่ยๆ5 ผึง้ท่ีมีเหลก็ในมีพิษแทงคนแล้วเจ็บปวดมาก6 แมลงบางจ าพวกก็คอ่ยท าลายพืชผลทางการ

                                                            
1 สวุิทย์ ธีรศาสวตั.  (2548).  เล่มเดิม.  หน้า 162. 
2 สธีุ ประศาสน์เศรษฐ.  (2556).  เล่มเดิม.  หน้า 26. 
3 รังสรรค์ ธนะพรพนัธุ์.  (2528).  ภาษีอากรในประวติัศาสตร์เศรษฐกิจไทย.  หน้า 204-205 
4 ฟรังซวัส์ องัรี ตรุแปง; และ ปอล ซาเวียร์.  (2530).  เล่มเดิม.  หน้า 199. 
5 นิโกลาส์ แชรแวส  (2506).  เล่มเดิม.  หน้า 34-35. 
6 แดนบีช แบรดเลย์. (2416). เล่มเดิม.  หน้า 513. 
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เกษตร แตก่ระนัน้ก็ไม่พบวา่มีความพยายามท่ีคนในสงัคมไทยพยายามท่ีจะควบคมุและก าจดัพวก
แมลงเหลา่นี ้ 

จากการศกึษาถึงปัญหาเร่ืองการท าลายผลผลิตทางการเกษตรท่ีเกิดจากสตัว์ก็จะพบว่า  
ในสมยัอยธุยาได้มีการออกกฎหมายเก่ียวกบัเร่ืองสตัว์เข้าไปท าลายผลิตผลทางการเกษตรซึง่มีทั ง้
พวก ววั ควาย หมู หมา เป็ด ไก่ โดยกฎหมายจะก าหนดให้เจ้าของสตัว์จ าพวกท่ีได้กล่าวไปใน
ข้างต้นต้องปอ้งกนัดแูลระวงัไม่ให้สตัว์ของตวัเองเข้าไปกดักินท าลายพืชผลทางการเกษตรเสียหาย 
รวมไปถึงผู้ ท่ีปลกูพืชผลทางการเกษตรก็ต้องล้อมรัว้ของตวัเองเพื่อปอ้งกนัภยัท่ีเกิดจากการท าลาย
ผลผลิตทางการเกษตรจากสตัว์ด้วย1 แตก่ลบัพบว่าไมค่อ่ยมีเอกสารท่ีกลา่วถึงวิธีท่ีจดัการกบัแมลง
ท่ีมาท าลายผลผลิตทางการเกษตรอย่างแน่ชดัดงัจะเห็นได้จากในบนัทึกของลาลแูบร์ท่ีกล่าวว่า
ชาวสยามเลือกท่ีจะปล่อยให้น า้ท่วมเพื่อเป็นการท าลายแมลงท่ีมาค่อยกัดกินผลผลิตทางการ
เกษตรของตวัเอง2  

หากพิจารณาดวู่าท าไมชาวสยามจงึไมมี่บนัทึกถึงการควบคมุจดัการแมลงอยา่งจริงจงั ก็
อาจกล่าวได้ว่าวิธีการก าจดัแมลงท่ีคอยมาท าลายผลผลิตทางการเกษตรน่าจะเป็นการใช้วิธีการ
ทางเขตกรรม3 ซึ่งเป็นวิธีอยู่ควบคู่กับการเตรียมแปลงการเกษตรเสียมากกว่า กล่าวคือ  การจับ
แมลงออกไปจากแปลงพืช การไถหรือพรวนดิน หรือการเปลี่ยนท่ีปลกูจากบริเวณท่ีแมลงชุกชุม 
เป็นต้น วิธีการเหล่านีเ้ป็นวิธีท่ีจ าเป็นต่อการท าการเกษตรอยู่แล้ว เลยไม่ได้มีผู้ ใดให้ความส าคญั
หรือบนัทกึวา่นีก็้เป็นวิธีท่ีสามารถจดัการกบัแมลงได้เช่นกนั 

จากท่ีได้กล่าวมาในบทท่ี 2 สรุปได้ว่าความรู้เร่ืองแมลงของคนในสงัคมไทยช่วงทศวรรษ 
2430 ความรู้เร่ืองแมลงของคนในสงัคมแบง่ออกได้เป็น 2 แบบ คือ  

1) การอธิบายความรู้ทางศาสนา ซึ่งจะเก่ียวพนัไปถึงหลกับุญกรรม แมลงซึ่งเกิดอยู่ใน
ภพดิรัจฉานเป็นพวกท่ีท าบญุมาน้อยจงึต้องตกมาอยูใ่นภพนี ้

2) การอธิบายแมลงด้วยความรู้เชิงประสบการณ์ซึ่งเป็นการอธิบายให้ความรู้ตามแบบ
ประสบการณ์ท่ีได้พบเจอมา ซึ่งความรู้ทัง้สองแบบนีไ้ด้ผสมรวมกันกลายเป็นค าอธิบายเก่ียวกับ
                                                            

1 สวุิทย์ ธีรศาสวตั.  (2548).  เล่มเดิม.  หน้า 211-212. 
2 มองซิเออร์ เดอ ลาลแูบร์.  (2552).  เล่มเดิม.  แปลโดย สนัต์ ท. โกมลบตุร.  หน้า 62. 
3 การเขตกรรม หมายถึง การป้องกันศัตรูพืชโดยการจัดการสภาพแวดล้อมของพืชนัน้ๆ ให้ไม่

เหมาะสมกบัการระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืช ตวัอย่างเช่น การเลือกพืน้ท่ีปลกูท่ีเหมาะสมไม่มีแมลงศตัรูพืช
ระบาด การท่ีจดัการแมลงออกทนัทีท่ีพบก่อนท่ีจะเกิดระบาดหนกั หรือการจดัการเด็ดเอาส่วนท่ีโดนแมลงเข้า
ท าลายไปทิง้ เป็นต้น โดยผู้วิจยัเข้าใจว่าวิธีการแบบนีอ้ยู่คู่กบัสงัคมไทยมานานมากพอๆ กบัท่ีมีการท าลายพืช
ของแมลง 
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แมลงให้คนในสงัคมซึ่งท าให้คนในสงัคมไทยปฏิบตัิกับแมลงแตกต่างกับปัจจุบนั กล่าวคือ  คน
เลือกท่ีจะไม่เข้าไปควบคมุจดัการกบัแมลงอย่างจริงจงัอนัเป็นผลมาจากหลกัการทางศาสนาท่ีท า
ให้คนในสงัคมเลือกท่ีจะอาศยัอยูร่่วมกบัแมลงมากกวา่จะเขาไปควบคมุก าจดัมนั  

สภาพเศรษฐกิจและสงัคมในช่วงเวลานัน้เป็นปัจจยัท่ีท าให้เราปฏิบตัิกบัแมลงดงัเช่นท่ีได้
กล่าวไปในข้างต้น จากสภาพเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน ผลิตเพื่อการยงัชีพ ถ้ามีส่วนเกินก็น ามา
ขายท าให้ ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ถกูผลิตออกมาเพื่อสง่ขายออกต่างประเทศมากมายดงัเช่น
ปัจจบุนั ท าให้คนในสงัคมจึงไม่ต้องไปมีปฏิสมัพนัธ์กบัแมลงมากมาย โดยความสมัพนัธ์เหลา่นีจ้ะ
เร่ิมเปลี่ยนไปท่ีละน้อยตัง้แตเ่ร่ิมการท าสนธิสญัญาเบาร่ิง จนไปถึงการน าเอาความรู้วิทยาศาสตร์
แบบตะวนัมาใช้อธิบายตวัแมลง ดงัจะได้กลา่วในบทตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3  
ความคลุมเครือของความรู้เร่ืองแมลงในสังคมไทยช่วงทศวรรษ 2430-2460 

 

การศึกษาในบทนีจ้ะเป็นการศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อ
ความรู้ และความคิดท่ีคนในสงัคมมีต่อแมลง โดยจะศึกษาตัง้แต่การเปลี่ยนแปลงไปของระบบ
เศรษฐกิจซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบพอยงัชีพเป็นเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์ ท าให้สยามมี
การติดต่อกบัต่างประเทศมากขึน้ และได้มีการรับเอาความรู้ในด้านต่างๆ จากต่างประเทศเข้ามา
เพื่อพฒันาประเทศให้มีความทัดเทียมกับต่างประเทศ ผลจากการรับเอาความรู้เร่ืองต่างๆ ของ
ตะวนัตกเข้ามาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่การมองโลกของคนในประเทศสยาม เกิดแนวคิดเร่ือง
มนุษย์นิยมขึน้มา ส่งผลให้คนในประเทศสยามเร่ิมท่ีจะลงไปหาทางควบคมุจดัการกับธรรมชาติ
มากขึน้ และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการมองแมลงของคนในสงัคม จากเดิมซึง่มองแมลง
เป็นเพียงสิง่ท่ีอยูร่วมกนัแบบไม่ไปเบียดเบียนกนัมาเป็นแนวคิดท่ีจะเข้าไปควบคมุจดัการแมลง 

 

3.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคมช่วงทศวรรษ 2430  
สภาพเศรษฐกิจและสงัคมของสยามนัน้ได้ค่อยๆ เร่ิมเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจ

แบบพอยังชีพไปเป็นเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์ จะเห็นได้ชัดในภายหลัง พ.ศ. 2398 ท่ีมีการท า
สนธิสญัญาเบาว์ริงเป็นต้นมา โดยผลจากการท่ีท าสนธิสญัญานีท้ าให้เกิดการขยายตวัของระบบ
การค้าเสรีในสังคมสยาม ซึ่งแต่เดิมการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาโดยส่วนมากจะเป็น
สินค้าฟุ่ มเฟือยไม่ก่ีชนิดของกลุ่มชนชัน้น าแต่ภายหลงัการเข้ามาของระบบการค้าแบบเสรีท าให้มี
การน าเข้าสินค้าเปลี่ยนสินค้าท่ีหลายหลายส าหรับการใช้งานของกลุ่มคนทั่วไป 1 โดยจะพบว่า
ในช่วงก่อน พ.ศ. 2398 สินค้าสง่ออกของสยามเกินคร่ึงเป็นของป่า แต่สยามได้เปลี่ยนมาเป็นผู้ส่ง
ข้าวรายใหญ่ของโลกในช่วงหลงัทศวรรษ 24102 นอกจากนัน้ผลจากการท าสนธิสญัญาเบาว์ร่ิงท า
ให้การผูกขาดทางการค้าของพระคลังสินค้าถูกท าลายลง เกิดธุรกิจการค้าของเอกชนมากขึน้ 
นอกจากนีย้งัมีการเกิดขึน้ของกลุ่มอาชีพอิสระต่างๆ ขึน้อีกมากมาย โดยอาชีพอิสระท่ีเกิดขึน้นี ้
จ าเป็นต้องพึ่งความสามารถของตวัผู้ประกอบอาชีพนัน้ๆ เอง โดยรัฐมกัไม่ค่อยได้เข้ามาให้การ
ช่วยเหลือมากนกั ท าให้เหลา่ผู้ประกอบอาชีพอิสระจ าเป็นต้องหาหนทางที่จะพฒันาความสามารถ
เพื่อท่ีจะใช้ในการช่วยเหลือให้กิจการของตนเองอยู่รอดตอ่ไป หลายครอบครัวได้มีการสง่ลกูหลาน

                                                            
1 ภารดี มหาขนัธ์.  (2524).  รตันโกสินทร์ยคุปรบัปรุงประเทศ (พ.ศ. 2494-2475).  หน้า 34. 
2 พอพนัธ์ อยุยานนท์.  (2558).  ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ 5 ภูมิภาคของไทย.  หน้า 6-8. 
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ของตนเองไปศึกษาวิชาการค้าขายในต่างประเทศ1 ซึ่งน าไปสู่การเกิดส านึกในความเป็นมนษุย์ท่ี
สามารถฝึกฝนพฒันาความของตนเองให้ดีให้สงูขึน้ได้  

ด้วยผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไปจากรูปแบบเศรษฐกิจพอยงั
ชีพไปเป็นเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์ ประกอบกบัการเกิดขึน้ของแนวคิดท่ีมีความเช่ือมัน่วา่มนษุย์เรา
สามารถท่ีจะพฒันาเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการฝึกฝนเรียนรู้ความสามารถใหม่ๆ  ได้ท าให้ความคดิ
แบบไตรภมูิท่ีมองโลกตามบญุท ากรรมแตง่คอ่ยๆ ลดความส าคญัลงไป 

 

3.2 ความรู้เก่ียวกับสัตว์ของคนในสังคมหลังการเข้ามาของความรู้แบบตะวันตก และการ
อธิบายเร่ืองแมลงด้วยความรู้แบบสัตว์วิทยา 

ความรู้เก่ียวกบัสตัว์ของของคนในสงัคมหลงัจากท่ีมีการรับเอาความรู้ของตะวนัตกเข้ามา
พบว่ามีการอธิบายถึงสตัว์ท่ีแตกต่างจากการอธิบายสตัว์ท่ีปรากฏอยู่ในต าราศาสนาเล่มต่างๆ ท่ี
มกัจะอธิบายถึงสตัว์ในท านองความเช่ือว่าเป็นพวกท่ีท าบุญมาน้อยจึงต้องไปเกิดอยู่ในดิรัจฉาน
ภมูิซึง่เป็นภพภมูิท่ีอยูต่ ่ากวา่มนษุย์2 ความรู้ดงักลา่วจะแตกตา่งจากการอธิบายสตัว์ท่ีปรากฏอยูใ่น
ต าราศกึษาท่ีรับเอาความรู้แบบตะวนัตกเข้ามา ดงัจะเห็นได้จากการอธิบายสตัว์ด้วยวิชา Zoology 
ท่ีให้ความหมายไว้วา่ โลกใบนีส้ามารถแบง่ได้คร่าวๆ เป็นสามสิง่ ได้แก่ แร่ธาต ุสตัว์ และอาณาจกัร
พืช โดยทัง้ 3 สิง่นีล้้วนถกูประกอบรวมด้วยธาตตุา่งๆ หลากหลายชนิดเข้าด้วยกนัจนเกิดเป็นรูปร่าง 
ในส่วนท่ีเก่ียวกับสัตว์ได้อธิบายว่า เป็นสิ่งท่ีเกิดจากสารประกอบชนิดต่างๆ เช่น  คาร์บอน 
ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน เป็นต้น องค์ประกอบต่างๆ เหล่านีจ้ะประกอบรวมเข้าด้วยกัน 
ก่อให้เกิดเป็นสตัว์ โดยบางสิ่งบางอย่างภายในร่างกายของสตัว์จะมีส่วนท่ีท าการประกอบสร้าง 
และสลายสารประกอบตา่งๆ ท่ีได้กลา่วไปในข้างต้นเรียกว่าอวยัวะ แตก่ระนัน้ก็จะมีสตัว์บางชนิดท่ี
มีไม่สามารถระบรูุปร่างที่แน่นอนได้เช่นกนั3  

นอกจากนัน้ยงัมีการอธิบายถึงรูปแบบการวิวฒันาการของสตัว์แต่ละประเภท เช่น สตัว์
บางชนิดท่ีแขนขาถกูพฒันาให้กลายไปเป็นปีก หรือสตัว์บางชนิดท่ีแขนขาถกูพฒันาให้กลายเป็น
ครีบ ตามแต่ลกัษณะการใช้งานของสตัว์ประเภทนัน้ๆ เม่ือจะท าการจัดกลุ่มของสตัว์เหล่านีจ้ึง
จ าเป็นต้องจดัตามลกัษณะทางสณัฐานวิทยา ซึง่เป็นการศกึษาโครงสร้างลกัษณะเฉพาะของสตัว์
แต่ละชนิดแล้วจบัสตัว์ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนัเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกนั ตวัอย่างเช่น ล็อบสเตอร์ 
                                                            

1 อรรถจกัร สตัยานรัุกษ์.  (2538).  การเปลี่ยนแปลงโลกทศัน์ของชนชัน้ผู้น าไทยตัง้แต่ รัชกาลที่ 4-
พ.ศ. 2475.  หน้า 210-215. 

2 ดรูายละเอียดได้เร่ืองของภพดิรัจฉานในบทที่ 2  
3 ขนุวรพิทย์พิจารณ์.  (2437).  เล่มเดิม.  หน้า 66. 
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กบัผีเสือ้ ท่ีแม้จะดจูากรูปลกัษณ์ภายนอกจากต่างกนั ถ่ินท่ีอยู่อาศยัก็ต่างกนั แต่กระนัน้เม่ือลอง
ศกึษาลกัษณะโครงสร้างกลบัพบว่าสตัว์ 2 ชนิดนีมี้ลกัษณะทางสณัฐานท่ีใกล้เคียงกนัจึงถกูจดัอยู่
ในกลุม่เดียวกนั1 

จากตวัอย่างดงักล่าวได้แสดงให้เห็นถึงการอธิบายถึงสตัว์ท่ีแตกต่างจากระบบความคิด
ดัง้เดิมแบบไตรภูมิ  กล่าวคือ เป็นการพยายามอธิบายถึงตัวของสัตว์ว่าสัตว์ในตัวๆ หนึ่งนัน้
ประกอบด้วยกนัขึน้มาได้ด้วยสารประกอบชนิดตา่งๆ และมีการจดักลุม่ของสตัว์โดยดจูากลกัษณะ
ทางสณัฐานวิทยามากกวา่ท่ีจะมุง่อธิบายด้วยความคิดแบบบญุท ากรรมแตง่ดงัท่ีปรากฏอยูใ่นหลกั
ไตรภมูิ 

3.2.1 ความคดิเร่ืองโทษและประโยชน์ของแมลง 
หลังการเข้ามาของความรู้แบบใหม่ท่ีใช้ในการอธิบายธรรมชาติในแบบกายภาพเชิง

ประสบการณ์ ท าให้การอธิบายโลกแบบไตรภมูิลดความส าคญั ประกอบกบัการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจท าให้มีการริเร่ิมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้ เช่น การขยายพืน้ท่ีใน
การปลกูข้าวให้มากขึน้เพื่อให้พอรับกบัความต้องการของตลาดโลก หรือการขดุคลองรังสิตในช่วง
ทศวรรษ 2430 เพื่อท่ีจะใช้ประโยชน์ในการเกษตร เป็นต้น ซึ่งในช่วงนีย้งักระจุกอยู่ท่ีชนชัน้น าไม่
แพร่หลายไปสูช่าวบ้านอย่างทัว่ถึง ก่อนท่ีจะความรู้ท่ีมองทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีมีมลูคา่ทาง
เศรษฐกิจจะเผยแพร่ไปสู่กลุ่มคนทุกชนชัน้ก็เป็นช่วงท่ีทศวรรษท่ี 2500 2 ในช่วงเวลา 7 ทศวรรษ
ดงักลา่วความรู้เก่ียวกบัแมลงจงึเร่ิมเปลี่ยนแปลง และถกูใช้ประโยชน์มาโดยตลอด 

3.2.1.1 แมลงสร้างประโยชน์ 
เม่ือกลา่วถึงกลุม่แมลงท่ีสร้างประโยชน์จนสามารถน ามาซึง่รายได้ทางเศรษฐกิจ

ก็ต้องนกึถึงตวัไหม จากท่ีมีผู้ศกึษาไว้แล้วจะพบว่าการปลกูหมอ่นเลีย้งไหมนัน้แตเ่ดิมปรากฏอยูใ่น
สงัคมไทยมานานแล้วดงัจะพบว่า ในช่วง พ.ศ. 2360 การปลกูหม่อนเลีย้งไหมได้ถูกถ่ายทอดมา
จากนายแล ซึ่งเป็นชาวลาวซึ่งได้ตัง้ถ่ินท่ีอยู่อาศยัอยู่ท่ีบ้านเนินอ้อม เมืองชยัภูมิ ซึ่งนายแลและ
พวกเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านการเลีย้งไหม สาวไหม และทอผ้าไหม โดยความรู้ทางด้าน
การเลีย้งปลูกหม่อนเลีย้งไหมของคนเหล่านีไ้ด้ถ่ายทอดมาถึงชาวไทยในพืน้ท่ีภาคอีสานตัง้แต่
ช่วงเวลานัน้เป็นต้นมา3  

                                                            
1 ขนุวรพิทย์พิจารณ์.  (2437).  เล่มเดิม.  หน้า 223-231. 
2 อรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์.  (2545).  นิเวศประวติัศาสตร์ พรมแดนแห่งความรู้.  หน้า 18-25. 
3 นิติ กสโิกศล.  (2541).  เล่มเดิม.  หน้า 1-2. 
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ในช่วงแรกของการปลูกหม่อนเลีย้งไหมของชาวสยามนัน้ไม่ได้เป็นการท ากัน
อย่างจริงจงั เป็นเพียงแคก่ารท าเพื่อใช้กนัเองในครัวเรือนเพียงเท่านัน้ งานทอท่ีชาวบ้านท าออกมา
ก็เป็นการท าในรูปแบบโบราณ เส้นไหมท่ีได้ก็ไม่ได้มีความเรียบลื่นแต่อย่างใด ส่งผลให้ ต้องมีการ
น าเข้าเส้นไหมจากต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ ในแต่ละปี1 ดังนัน้
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัจึงทรงก่อตัง้กรมช่างไหมขึน้ใน พ.ศ. 2445 เพื่อท่ีจะลด
รายจ่าย และเพิ่มรายได้ภายในประเทศการท าไหม 

ผลจากนโยบายดังกล่าวท าให้กระทรวงเกษตราธิการได้มีการว่าจ้างหา
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการท าไหมมาจากตา่งประเทศเพื่อท่ีจะให้มาสอนให้แก่ราษฎรชาวสยาม โดย
ประเทศท่ีสยามเลือกจ้างคนมา คือ ประเทศญ่ีปุ่ นเน่ืองจากในช่วงเวลานัน้การท าไหมของประเทศ
ญ่ีปุ่ นมีความก้าวหน้ามากท่ีสดุในโลก โดยนบัตัง้แต่ พ.ศ. 2411 ญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีมีการส่งออก
สินค้าในกลุ่มเส้นไหมมลูค่าหลายร้อยล้านเยน ประกอบกบัในขณะนัน้สยามต้องการท่ีจะปอ้งกนั
เอกราชตนเองจากองักฤษและฝร่ังเศส จึงได้เลือกท่ีจะผูกสมัพนัธ์กับประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อท่ีจะคาน
อ านาจกบัสองประเทศใหญ่ท่ีได้กล่าวไป ท าให้ไทยเลือกท่ีจะจ้างผู้ เช่ียวชาญทางด้านการท าไหม
จากประเทศญ่ีปุ่ น2 

ผู้ เช่ียวชาญด้านการปลูกหม่อนเลีย้งไหมท่ีกระทรวงเกษตราธิการจ้างมาก็ คือ 
นายโทยามา ซึ่งได้เดินทางมาถึงกรุงเทพเม่ือวันท่ี 4 มีนาคม พ .ศ. 2444 โดยในระยะแรก
ผู้ เช่ียวชาญชาวญ่ีปุ่ นได้ลงไปส ารวจถึงวิธีการปลกูหม่อนเลีย้งไหมของชาวบ้านในมณฑลอีสาน
พบว่า วิธีการเลีย้งไหมของชาวบ้านนัน้ท าได้ไม่ถกูต้องตามวิธีการ ประกอบกบัตวัไหมท่ีเลีย้งนัน้
เป็นพนัธุ์พืน้เมือง เส้นไหมท่ีสาวได้จงึเป็นของท่ีมีคณุภาพต ่า ขายไมไ่ด้ราคา ท าให้เกิดการปรับปรุง
ขนานใหญ่ทัง้ด้านพนัธุ์ไหม วิธีการเลีย้ง และการใช้เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัพอท่ีจะใช้ในการสาวไหมให้
กลายเป็นสนิค้าคณุภาพดี จนในท่ีสดุ พ.ศ. 2445 กระทรวงเกษตราธิการได้จดัตัง้สถานีทดลองการ
ท าไหมขึน้ท่ีต าบลศาลาแดง จงัหวดักรุงเทพฯ ตอ่มาใน พ.ศ. 2447 ได้มีการจดัตัง้โรงเรียนช่างไหม
ขึน้มาเพื่อเป็นการฝึกหดัให้ชาวบ้านได้มีความรู้พอท่ีจะสามารถท าสวนปลกูหม่อน เลีย้งไหม และ
สาวไหมได้อยา่งถกูวิธีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ได้มีการขยายสาขากองช่างไหมออกไปตาม
เมืองตา่งๆ เช่น นครราชสีมา บรีุรัมย์ เมืองพทุไธสง สวุรรณภมูิ รัตนบรีุ พยคัภมูิพิไสย ชยัภมูิ จตรัุส 
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และอบุลราชธานี3  

                                                            
1 กรมหม่อนไหม.  (2559).  ประวติักรมหมอนไหม.  (ออนไลน์) 
2 นิติ กสโิกศล.  (2541).  เล่มเดิม.  หน้า 15-19. 
3 แหล่งเดิม.  หน้า 149-153. 
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ใน พ.ศ. 2454 กระทรวงเกษตราธิการได้มีการเปลี่ยนนโยบายใหม่เน่ืองจาก 
ผลตอบแทนท่ีลงทุนไปกบักรมช่างไหมนัน้ได้ไม่ตรงตามเป้า ประกอบกับช่วงเวลานัน้เกิดปัญหา
เก่ียวกบัเร่ืองโรคของตวัไหม ชาวบ้านสว่นใหญ่เลือกท่ีจะใช้ความรู้เดิมของตน ไมน่ าความรู้ท่ีได้รับ
จากการเข้าอบรมกบักรมช่างไหมไปใช้ ท าให้กรมช่างไหมถกูยบุใน พ.ศ. 2455 ซึง่สง่ผลให้นโยบาย
ท่ีจะส่งเสริมให้การปลกูหม่อนเลีย้งไหมเพื่อผลิตเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศเป็นอนัต้องหยดุลง 
กลบัมาเป็นการปลกูหมอ่นเลีย้งไหมเพื่อผลิตใช้ในครัวเรือนเช่นเดิม1 แตก่ระนัน้การตัง้กรมช่างไหม
นีก็้ชีใ้ห้เห็นว่าแมลงบางชนิดอย่างตวัไหมถกูมองว่าเป็นสิ่งท่ีสร้างประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศได้ จึงได้สนบัสนุนให้ชาวบ้านเลีย้งตวัไหม รวมถึงมีการน าเข้าความรู้ทางการเกษตรแบบ
สมยัใหมม่าใช้ในการนีด้้วย                   

3.2.1.2 แมลงศตัรูพืช 
หลงัจากการก่อตัง้กระทรวงเกษตราธิการใน พ.ศ. 2435 พบว่ามีการกล่าวถึง

แมลงท่ีก่อให้เกิดโทษแก่ผลประโยชน์ของมนษุย์ โดยจะพบว่าในทศวรรษ 2450 มีการรายงานถึง
เร่ืองการท่ีแมลงชนิดตา่งๆ เข้าท าลายผลผลติทางการเกษตรชนิดตา่งๆ เป็นจ านวนมาก ดงัเช่น 

ในรายงานท่ีกระทรวงเกษตรสั่งให้ข้าหลวงตามแต่ละพืน้ท่ีรายงานเหตุท่ีเกิด
อนัตรายกบัต้นข้าวช่วงพ.ศ. 2451 จะพบว่ามีการรายงานถึงแมลงศตัรูพืชเข้ามาเป็นจ านวนมาก
จากหลายพืน้ท่ี เห็นได้จากรายงานมณฑลนครสวรรค์ ได้รายงานว่า ท่ีทุ่งต าบลหนัมะเกลือ หนอง
กระโดน มีตวัหนอนบุ้ งสีเขียว ตวัโตเท่าเส้นหญ้าคาท าอันตรายกัดกินต้นเข้าไปในบางพืน้ท่ี ท่ี
มณฑลราชบุรี ก็มีรายงานก็มีรายงานว่ามีเพลีย้ลงสร้างความเสียหายให้กับนาข้าว มณฑล
นครราชสีมาก็พบเพลีย้กบัตวับุ้งลงท่ีทุ่งนาด้วยเช่นกนั และยงัมีรายงานในถึงการท าลายของแมลง
ในประเภทเดียวกันปรากฏขึน้ทั่วหลายพืน้ท่ีทัง้มณฑลพิศณุโลก พืน้ท่ีเมืองนครเข่ือนขนัธ์ เมือง
นนทบรีุ เมืองพิไชย2 เป็นต้น 

นอกจากนัน้ใน พ.ศ. 2453 ข้าหลวงเทศาภิบาลรายงานเร่ืองตวับุ้งท าอนัตรายแก่
ต้นข้าว โดยรายงานว่าช่วงท่ีก าลงัปลกูพืช ในช่วงแรกนัน้พืชก็เจริญงอกงามดี แต่พอช่วงใกล้เก็บ

                                                            

  1 นิติ กสโิกศล.  (2541).  เล่มเดิม.  หน้า 150-151. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  ร.5 กส. 13/232 กระทรวงเกษตรสัง่ให้ข้าหลวงออกโฉนดกรม

เพาะปลูก และเมืองมณฑลต่างๆ สืบน ้าฝนตน้เข้า แลเหตทีุเ่กิดอนัตรายแก่ตน้เข้า,  ร.ศ. 126. 
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เก่ียวกลบัมีตวับุ้งเข้ามาท าให้นาข้าวเสียหาย1 และ พ.ศ. 2458 ท่ีมณฑลราชบรีุ มีรายงานเร่ืองตวั
แมลงตะแคงเข้าท าลายต้นข้าว เป็นต้น2  

3.2.1.3 แมลงท่ีก่อให้เกิดโรคภยัไข้เจ็บ 
ผลจากการท่ีรับเอาความรู้แบบตะวันตกเข้ามาท าให้ชนชัน้น าของประเทศได้

ทราบถึงโทษของแมลงบางชนิดท่ีเกิดกบัสงัคมไมเ่พียงแตแ่มลงศตัรูพืชเท่านัน้ท่ีสร้างความเสยีหาย
ให้กับคนในสงัคม แมลงบางชนิดท่ีก็ถูกมองว่าเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดโรคขึน้มาด้วยเช่นกัน  โดยจะ
ยกตวัอยา่งของยงุซึง่เป็นแมลงท่ีก่อให้เกิดโรคท่ีส าคญัทีสดุในสงัคมตวัหนึง่ 

3.2.1.3.1 ยงุ กบัการจดัการความรู้เร่ืองโรคภยัไข้เจ็บ 
ไข้จบัสัน่นัน้อาจกล่าวได้ว่าเป็นโรคท่ีมีความส าคญัมากตอ่มนษุยชาติ ซึง่เป็นกนั

แพร่หลายท่ีสดุในกลุ่มประเทศตะวนัออก ซึง่มีผู้ ป่วยเป็นจ านวนมาก ในปีๆ หนึ่งมีจ านวนคนตาย
เป็นจ านวนมากร่วมหลายหม่ืนคน มากกว่าจ านวนคนตายด้วยกาฬโรค อหิวาตกโรคหรือโรคอื่นๆ 
ยิ่งในท้องท่ีใดท่ีมีไข้จบัสัน่ชกุชมุก็จะท าให้พืน้ท่ีนัน้เกิดความล้าหลงั เน่ืองจากประชากรจะพากนั
เจ็บป่วยท าให้ไร้ซึ่งสมรรถภาพพอท่ีจะสามารถท ามาหากินได้ 3 โดยกว่าท่ีมนุษยชาติจะทราบว่า
ตวัการท่ีท าให้เกิดไข้จบัสัน่นัน้ก็คือยงุนัน้ก็ลว่งเข้ามาในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19  

จดุเร่ิมต้นท่ีเช่ือมโยงยงุก้นปลอ่งเข้ากบัไข้จบัสัน่เร่ิมมาจาก วารโร และโคลเูมลลา 
ได้เร่ิมสงสยัว่าไข้ต่างๆเกิดขึน้จากแมลงเป็นตวัพาหะน าโรค โดยผู้ ท่ีกล่าวว่ายงุเป็นตวัการท่ีท าให้
เกินโรคระบาด คือ แลนซิสิ นอกจากนัน้ในหนงัสือ First Footsteps In East Africa (พ.ศ. 2408) 
ของเซอร์ริชารด เบอร์ตนั ได้กล่าวถึง ประชากรในโซมารีแลนด์เช่ือว่ายุงกัดบางครั ง้อาจจะท าให้
เป็นไข้จนถึงตายได้ แต่ก็ยงัไม่มีการยืนยนัขดัเจนว่าจะเป็นไข้ท่ีเกิดจากยุงจริงๆ อาจเป็นความ
เข้าใจผิดว่ายุงมากัดในช่วงเวลาท่ีเป็นไข้ก็เป็นได้ ใน พ.ศ. 2426 ชาวอเมริกันช่ือคิงได้เขียนงาน
เร่ือง ตวัแมลงกบัโรค-ยงุกบัไขจ้บัสัน่ และคิงได้กลา่วว่า ไข้จบัสัน่มกัเกิดในท้องท่ีต ่าและชืน้แฉะ ซึง่
ท่ีพืน้ท่ีเหลา่นีม้กัเป็นแหลง่ท่ีอยูข่องยงุ ท าการปอ้งกนัได้โดยใช้มุ้ง โดยอาจกลา่วได้วา่คงินัน้เป็นผู้ ท่ี
เร่ิมยืนยนัความคิดท่ีวา่ยงุเป็นพาหะน าโรคของไข้จบัสัน่เป็นคนแรกๆ4  

                                                            
1  ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  ร.5 กส. 13/330  กระทรวงมหาดไทยส่งส าเนาใบบอกข้าหลวง

เทศาภิบาลอดุร เร่ืองตวับุง้ท าอนัตรายแก่ตน้เข้า ศ.ก. 128,  ร.ศ. 128. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ร.6 กส. 13/1260  มณฑลราชบุรีรายงานเร่ืองตวัแมลงตะแคงท า

อนัตรายตน้เข้า และวิธีปอ้งกนั, 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458. 
3 ร.อ.ท. สอน อนัตะริกานนท์.  (2471).  ไข้จบัสัน่.  แถลงการณ์สาธารณสขุ.  4(4):  หน้า 381. 
4 หลวงพยงุเวชชศาสตร์.  (2479).  ยงุก้นปลอ่ง.  จดหมายเหตทุางการแพทย์.  19(4):  หน้า 590-591. 
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โดยผู้ ท่ีเร่ิมศึกษายืนยนัในแนวคิดนีอ้ย่างจริงจงั คือ แมนซัน่ ใน พ.ศ. 2437 ได้
ค้นพบวา่ยงุเป็นพาหะโรคของไข้จบัสัน่ โดยพบวา่ในตวัยงุมี Flagellating bodies ซึง่เป็น Parasite 
ชนิดหนึง่ของไข้จบัสัน่ โดยมนัสามารถวา่ยน า้ได้ โดยคนอาจจะติดไข้จบัสัน่จากการดื่มน า้ท่ีมีเชือ้นี ้
หรือสูดดมเชือ้ท่ีมาจากแหล่งน า้ท่ีแห้งแล้ว ต่อมาใน พ.ศ. 2438 รอสส ได้ศึกษาต่อยอดต่อจาก
แนวทางของแมนซัน่ โดยได้ทดลองให้คนไข้จ านวน 22 คนดื่มน า้ละลายยงุท่ีกดัคนป่วยแล้ว และ
พบวา่ในจ านวนนัน้มี 3 คนท่ีมีอาการไข้เลก็น้อย ตอ่มาเซลล ิเซอริ และมาริโนได้ทดลอดเอาน า้จาก
ในพืน้ท่ีท่ีมีไข้จบัสัน่มาให้คนในพืน้ท่ีท่ีปราศจากไข้จบัสัน่ดื่ม แต่ก็ไม่พบว่ามีใครเป็นไข้จบัสัน่เลย 
แม้ว่ารอสสได้จะได้พยายามทดลองอีกหลายครัง้ว่ายงุเป็นตวัพาหะน าโรคจากเลือดของคนป่วย 
โดยทดลองให้ยงุกดัผู้ ป่วยและน าไปกดัคนปกติแตก็่ไม่เกิดผลอะไร ตอ่มารอสสได้จบัยงุในพืน้ท่ีท่ีมี
ไข้จบัสัน่มา 3 ประเภท คือ 1) ยงุปีเป็นขีดด า 2) ยุงปีกสีเทา 3) ยงุปีกจดุด า โดยได้ให้ยงุพวกนีไ้ป
กัดผู้ ป่วยไข้จับสั่นขัน้รุนแรง แล้วน ามาเลีย้งเพื่อหาเชือ้ไข้ จนท้ายท่ีสุด พ.ศ. 2440 ก็พบว่าใน
กระเพาะของยงุปีกจดุด า มีเชือ้ท่ีก่อให้เกิดไข้จบัสัน่อยู่1  

ตอ่มาใน พ.ศ. 2441 กราสสิ และบิกนามี ชาวอิตาเลียนได้พบวงจรของไข้จบัสัน่
ในมนุษย์ จากนัน้ในปีเดียวกนั บาสติอาเนลลี บิกนามี และกราสสิ ได้ค้นพบการเจริญของเชือ้ไข้
จบัสัน่ชนิด Malignant และ Benigh tertian ในยงุ A. maculipennis และชีใ้ห้เห็นวา่เชือ้ไข้จบัสัน่ท่ี
มีเพศได้ผสมพนัธุ์กนัในกระเพาะอาหารของยงุแล้วจึงเกิด Cyst ท่ีในกระเพาะอาหารภายหลงั โดย
ทัง้ 3 คนนีย้งัพิสจูน์ให้เห็นว่าเชือ้ Malarial plasmodia เจริญขึน้ในยงุก้นปลอ่งอยา่งเดียว ใน พ.ศ. 
2442 ผลการทดลองนีไ้ด้มีผู้ให้การรับรองกนัทัว่ไป แตเ่น่ืองจากยงุก้นปลอ่งทกุชนิดไม่ได้เป็นพาหะ
น าโรคไข้จับสัน่ทัง้หมด จึงต้องจับยุงก้นปล่องมาตรวจหาเชือ้ไข้จับสัน่จากกระเพาะ และต่อม
น า้ลายเพื่อตรวจว่ายงุก้นปล่องชนิดใดเป็นพาหะของโรค2 ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาทัง้โลกก็เช่ือกันว่า
ยงุก้นปลอ่งเป็นพาหะน าไข้จบัสัน่ 

3.2.1.3.1.1 ความเช่ือมโยงของยงุกบัไข้จบัสัน่ (โรคมาลาเรีย) ในสยาม 
แม้ยงุเป็นสิ่งท่ีอยู่คู่กบัสงัคมสยามมาเป็นเวลาช้านานแล้ว และไม่ปรากฏว่า

สงัคมสยามเข้าใจว่ายงุเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดโรคติดต่อร้ายแรงอย่างไข้จบัสัน่ เห็นได้จากในหนงัสือ
อกัขรภิธานศพัท์ ของหมอบลดัเลย์ท่ีเขียนขึน้ช่วง พ.ศ. 2414-2416 ได้ให้ความหมายของยงุชนิด
ตา่งๆไว้ดงันี ้ยงุ “เป็นชือ่สตัว์เล็กพวกหน่ึง มนัมีปีกบินได ้มนักดักินเลือดคน” ยงุกดั “คือสตัว์เล็กๆ 
มนักดักินเลือดทีต่วัคน” ยงุก้นปลอ่ง “คือสตัว์ชือ่ยงุนัน้ เมือ่มนักดักินเลือดอยู่นัน้ มนัขี้ออกทางก้น

                                                            
1 หลวงพยงุเวชชศาสตร์.  (2479).  เล่มเดิม.  หน้า 591-593. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 594-596. 
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พลางนั้น” ยุงจาก “คือยุงที่ป่าจาก มันกัดคันนัก มันมีชุมนัก ปัดไม่ใคร่ทัน เรียกยุงจาก” ยุง
หวัตะกัว่ “คือยงุทีห่วัมนัเป็นเกล็ดขาวอยู่หน่อย”1 จากความหมายทัง้หมดนีชี้ใ้ห้เห็นว่าในช่วงเวลา
นัน้คนในสงัคมสยามยงัไม่มองวา่ยงุเป็นสิง่มีชีวิตท่ีมีความส าคญัตอ่ชาวสยามมากนกั 

ความเข้าใจวา่ยงุเป็นพาหะน าโรคของไข้จบัสัน่ในสยามเร่ิมขึน้เมื่อนายแพทย์
แคมเบล ไฮเอตได้กล่าวถึง เร่ือง ไข้มาลาเรียในรายงานประจ าเดือนสขุาภิบาล ร.ศ. 120/ พ.ศ. 
2444 ซึง่เนือ้หาได้กลา่วถึงไข้ป่า โดยไฮเอตได้กลา่วว่าพบอยู่ 3 ชนิดคือ 1) Quartan 2) Tertian 3) 
Tropiral or Summer Autumn ซึง่ Summer Autumn เป็นชนิดท่ีพบได้บ่อยๆ โดยเชือ้ว่าโรคชนิดนี ้
เกิดขึน้เพราะสตัว์ขนาดเล็กๆท่ีอยู่ในน า้2 ต่อมารายงานประจ าปีของแพทย์สุขาภิบาล ร.ศ.122/
พ.ศ.2446 ได้กล่าวว่ายงุนัน้เป็นพาหะเพาะเชือ้มาลาเรียในสยาม ทัง้นีไ้ฮเอตได้แบง่ยงุออกเป็น 2 
ชนิด คือ 1) Culex และ 2) Anophelex โดย Culex คือ ยุงบ้านท่ีไม่เป็นพาหะน าไข้จับสัน่ ส่วน 
Anophelex คือ ยงุท่ีพบได้ตามป่า และเป็นตวัพาหะท่ีน าไข้มาเลเรียมาสูค่น ซึง่ไข้มาเลเรียสามารถ
รักษาได้ด้วยการใช้ยาควินิน นอกจากนัน้ไฮเอตได้เสนอให้มีการก าจัดยุงในกรุงเทพฯ ด้วยการ
ก าจดัแหลง่ก าเนิดลกูน า้3 นบัเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีคนบางกลุม่ในสงัคมเร่ิมเข้าใจว่ายงุเป็นตวัอนัตรายท่ี
น าไข้จบัสัน่มาสูค่น  

3.2.1.3.1.2 เหตแุห่งการระบาดของโรค 
สาเหตุท่ีเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้จับสั่นในสงัคมไทยอาจกล่าวได้ว่า

ปัจจยัทางด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมก็มีส่วนท่ีท าให้เกิดการระบาดของโรคเช่นกนั 
สมยัก่อนนัน้ชาวสยามมีความเช่ือว่าการเป็นโรคไข้ป่านัน้เป็นผลจากการท่ีคนไข้ได้รับไข้น่ีมาจาก
การเข้าไปในป่า ซึง่เช่ือกนัว่ายิ่งบริเวณไหนมีป่ามากบริเวณนัน้ก็จะมีไข้มากขึน้ บางท่ีคนเป็นหมอ
ถึงกบัต้องถามประวตัิผู้ ท่ีป่วยโรคนีว้่าเคยไปป่ามาบ้างรึเปล่า หรือบางทีก็มีการลงความเห็นกนัว่า
ถ้าตดัป่ารอบๆ ท่ีอยูอ่าศยัของคนออกไปก็จะเป็นการปอ้งกนัโรคไข้จบัสัน่อีกทางหนึง่4 

ตอ่มาได้มีการส ารวจพิสจูน์จนทราบว่าลกูน า้ของยงุท่ีพบในป่าประเภทตา่งๆ 
ดงันี ้ป่าประเภทแรก คือ ป่าดิบ ซึง่เป็นป่าท่ีมีต้นไม้ใหญ่และหนาทึบจนแสงอาทิตย์ส่องไปไม่ค่อย
ถึงพืน้ดิน ป่าประเภทนีไ้ม่คอ่ยมีคนไปอาศยัอยู่ โดยการส ารวจแล้วพบยงุในจ าพวกท่ีไม่เป็นพาหะ

                                                            
1 แดนบีช แบรดเลย์.  (2416).  เล่มเดิม.  หน้า 543. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  ร.5 น.5/7. รายงานประจ าเดือนสขุาภิบาล ร.ศ. 120.  
3 ทวีศกัด์ิ เผือกสม.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 101-102. 
4 หลวงพยุงเวชชศาสตร์ .  (มกราคม, 2480).  ป่ามีความสัมพันธ์กับไข้อย่างไร .  แถลงการณ์

สาธารณสขุ.  13(10):  หน้า 1082. 
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น าโรคไข้จับสั่น เช่น A. aitkeni A. insulaefloru และ A. barbirostris กล่าวได้ว่าป่าชนิดนีไ้ม่มี
ความอนัตรายในเร่ืองการก่อให้เกิดไข้จบัสัน่เพราะยงุท่ีตรวจพบเป็นชนิดท่ีไม่ใช่พาหะน าโรค ป่า
ประเภทตอ่มาคือป่าโปร่งหรือป่าตีนเขาท่ีมีล าธารมากและมีแสงสอ่งถึงล าธาร โดยป่าชนิดนีม้กัจะ
มีผู้คนเข้าไปตัง้รกรากท ามาหากินด้านการเพาะปลกู จากการส ารวจจะพบลกูน า้ในล าธารของป่า
ชนิดนี ้คือ A. minimus A. maculatus และ A. philipinensis โดยยงุท่ีพบในป่านีจ้ะแตกตา่งกนัไป
ตามสถานท่ีพบด้วย โดยในสว่นของกลางป่าจะพบกบัลกูน า้ยงุท่ีไมเ่ป็นพาหะน าโรค แตพ่อมาสว่น
ของล าธารกลางแจ้งท่ีมีน า้ไหลอยู่ตลอกจะพบกับลูกน า้ของยุงท่ีเป็นพาหะน าโรค ป่าประเภท
ต่อมา คือ ป่าละเมาะ ซึง่เป็นป่าท่ีอยู่ห่างจากภเูขาและมีต้นไม้เล็กๆ เป็นพุ่มๆ โดยมกัจะมีการใช้
พืน้ท่ีเหลา่นีเ้ป็นท่ีท านา โดยจากการส ารวจจะพบวา่ประประเภทนีถ้้ามีล าธารน า้ใสไหลมาจากทาง
ภเูขา จะพบลกูน า้ของยงุท่ีเป็นพาหะน าไข้จบัสัน่ คือ A. minimus ซึง่สอดคล้องกบัจ านวนผู้ ป่วยใน
โรคไข้จบัสัน่ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณข้างเคียง แตห่ากเป็นสว่นท่ีอยู่ห่างไกลจากภเูขาจนล าธารน า้ไหล
ไปไม่ถึงก็จะพบว่าไม่มีการระบาดของไข้จบัสัน่ ป่าประเภทต่อมาคือป่าชายทะเล ซึง่สว่นมากเป็น
ส่วนท่ีได้รับน า้จากทะเลซึ่งเป็นน า้เค็มยุงจึงไม่สามารถมาเพาะพนัธุ์ ในบริเวณพืน้ท่ีแถบนีไ้ด้ แต่
หากส่วนใดท่ีเป็นพืน้ท่ีน า้กร่อยซึ่งเกิดจากการผสมกันระหว่างน า้จืดกับน า้เค็มการอาจจะเป็น
แหล่งเพาะพนัธุ์ให้กบัยงุก้นปล่องได้เช่นกนั โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นหลมุเป็นบ่อ หรือเป็นป่าท่ีถกู
โค่นแล้วจะพบว่ามีลูกน า้ของยุงดงันี ้เช่น A. sundaicus A. subpictus และ A. vagus ซึ่งยุง A. 
sundaicus ก็เป็นเหตใุห้เกิดโรคไข้จบัสัน่ตามริมฝ่ังทะเลเช่นกนั1 

ผลจากการส ารวจลกูน า้ท่ีได้ตรวจพบจากป่าประเภทต่างๆ พบว่าจากเดิมท่ี
เคยเช่ือว่าบริเวณไหนยิ่งมีป่าปกคลมุหนาแน่นก็จะยิ่งท าให้เป็นโรคไข้จบัสัน่มาก แต่ในความเป็น
จริงแล้วกลบัตรงกนัข้ามเพราะว่าป่ายิ่งหนาแน่นไม่ได้หมายความว่าจะท าให้เป็นโรคไข้จบัสัน่ ยิ่ง
ล าธารท่ีอยู่ในป่าทึบท่ีแสงแดดส่องลงไปไม่ถึงก็มกัจะพบแต่ลกูน า้ของยงุก้นปล่องประเภทท่ีไม่ใช่
พาหะน าโรคไข้จบัสัน่ ในทางกลบักนัป่าท่ีโปร่งมีแสงแดดสอ่งถึง มีล าธารอยูใ่นท่ีแจ้งก็มกัจะพบกบั
ลกูน า้ของยงุก้นปลอ่งประเภทท่ีเป็นพาหะน าโรคไข้จบัสัน่อยูเ่ป็นจ านวนมาก2 

จากท่ีได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วอาจบอกได้ว่าการท่ีสยามเร่ิมมีการบุกเบิก
ท่ีดินใหม่ในหลายๆ สว่นของประเทศ โดยการโคน่ป่าเพื่อท่ีจะเข้าไปตัง้รกรากและท าการเพาะปลกู
พืชเศรษฐกิจประเภทตา่งๆ รวมไปถึงการอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานตัง้แตช่่วงสมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นต้น
มา ก็เป็นหนึง่ในสาเหตท่ีุท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้จบัสัน่ในสงัคมสยาม  

                                                            
1 หลวงพยงุเวชชศาสตร์.  (มกราคม, 2480).  เล่มเดิม.  หน้า 1083-1085. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 1087. 
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3.2.1.3.1.3 การเผยแพร่เร่ืองไข้จบัสัน่สูค่นในสงัคม และแนวทางการปอ้งกนั
ก าจดั 
แม้ว่าสงัคมสยามเร่ิมท่ีจะรับรู้ว่ายุงเป็นตวัพาหะท่ีน าไข้จบัสัน่มาสู่คน และ

สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาควินินมาตัง้แตช่่วงปลายทศวรรษ 2440 แตก่ระนัน้ในสงัคมสยามก็
ไม่ได้ตระหนักถึงความร้ายกาจของยงุในฐานะตวัพาหะท่ีก่อให้เกิดไข้จบัสัน่ ดงัจะเห็นจากในช่วง
ทศวรรษ 2450 หมอไฮเอต แพทย์สขุาภิบาล หมอตรุม หมอดีไลเซอร์ หม่อมราชวงศ์สวุพรรณ พระ
มนตรีพจนกิจนอกราชการ หมอติเลกี หมอใบเออร์ หมอยอช แม็กฟาแลนด์ หมออาดมัซนั และ
หมอแบรดด็อก ต่างก็มีความเห็นร่วมแรงร่วมใจกนัให้ก าจดัยงุ เสนอต่อราชส านกัเพราะว่ายงุนัน้
ไม่ใช่เพียงแต่กัดเจ็บอย่างเดียว แต่ยงัน าโรคบางอย่างมาด้วยเช่น โรคไข้จบัสัน่ เป็นต้น จึงควรจะ
ท าให้มีจ านวนน้อยลงด้วยวิธีต่างๆ ดงันี ้1) ถมท่ีลุม่ไม่ให้มีทางเดินน า้ท าให้ยงุไม่สามารถไข่ได้ 2) 
เอาน า้มนัเปโตเลียมราดไมใ่ห้ตวัน า้หายใจ และยงุไข่ได้ หรือเลีย้งปลาไว้กินตวัน า้ 3) ท าให้ท่อน า้มี
ทางเดนิน า้ไหลสะอาด หรือท าความสะอาด 4)แถวบ้านอยา่ให้มีกอไม้เตีย้ๆเพ่ือไม่ให้ยงุสามารถไป
อาศยัอยู่ได้ 5) พาชนะท่ีใส่น า้ก็ปิดให้มิดชิดไม่ให้ยงุอาศยั หมอไฮเอตก็ยงัเสนอวิธีการรมห้องด้วย
ควนัก ามะถนัหรืเมล็ดทานตะวนั แต่หมอติเลกีแย้งว่าวิธีการนีไ้ม่ค่อยมีประโยชน์เน่ืองจากบ้านใน
สยามนัน้มกัเป็นบ้านโป่ง1  

นอกจากวิธีการในข้างต้นแล้วก็ยงัมีการเสนอแนะถึงลกัษณะวงจรชีวิตรวมไป
ถึงวิธีการปราบยงุของหมอยอช เเม็กฟาแลนท์ ด้วย ดงันี ้ 

1) ยงุมกัจะอาศยัอยูใ่กล้ท่ีเกิดไม่ไปจากแถวนัน้ 
2) ยงุจะเกิดเฉพาะน า้จืดท่ีขงั หรือท่ีท่ีมีตวัน า้เกิดได้  
3) ตวัน า้อยูไ่ด้นาน 7-12 วนัเป็นอยา่งน้อยแล้วจงึกลายเป็นยงุ  
4) ตัวน า้มักจะอยู่ในน า้เป็นเวลานาน แต่ก็ต้องลอยขึน้ผ่านผิวน า้เพื่อมา

หายใจ  
5) เอาน า้มนัก๊าดราดลงในน า้ขงัเพื่อไม่ให้ตวัน า้ขึน้มาหายใจได้  
6) ถ้าจดัการตวัน า้ได้แล้ว ก็เท่ากบัห้ามไมใ่ห้ยงุเกิดด้วยเช่นกนั  
7) โอ่ง กระป๋อง ถัง เคร่ืองตัง้ต้นไม้ อ่างปลูกบวั ควรถ่ายน า้อย่างน้อย 48 

ชัว่โมงตอ่ครัง้  
8) บอ่ ท้องร่อง หลมุท่ีน า้ขงัก็ให้ถมซะ หรือปลอ่ยน า้ไหลให้แห้งให้หมด  

                                                            
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  ม-ร.5น/83 น าความเห็นแพทย์ต่างๆ คิดจดัการยงุใหน้อ้ยลงข้ึนทูล

ถวาย. 
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9) น า้เก็บใส่อ่าง หรือโอ่งท่ีจ าเป็นต้องมีไว้บ้าง หรือต้องใช้เสมอก็ให้มีลวด
สานละเอียดคลมุไว้  

10) น า้ท่ีขงัในสถานท่ีท่ีเอาลวดสานปิดไม่ได้ ควรเอาน า้มนัก๊าดราดทัว่น า้  
11) ถ้าจะพรมน า้มนัก๊าดท่ีให้ก็ควรจะท าให้ทัว่ๆ  
12) ถ้าท่ีไหนเอาน า้มนัก๊าดราดไม่ได้ เช่น อ่างบวั ก็ควรปล่อยปลาทอง ปลา

เงิน หรือปลาซวิไปกินตวัน า้  
13) ถางหญ้าหรือใบไม้ข้างทาง เพื่อไมใ่ห้ยงุหลบอยูก่บัหญ้าพวกนี ้ 
14) ควรเก็บของตา่งๆ ไม่ให้มีน า้ขงั  
15) ควรตรวจดูทุกแห่งว่าเกิดยุงได้หรือไม่ ถางหญ้าริมทางเหล่านีใ้ห้หมด

และเอาน า้มนัก๊าดราดพรมให้ทัว่น า้  
16) ท่อตา่งๆ ตามชายถนน หรือท้องร่องตา่งๆ ควรเอาน า้มนัก๊าดราดให้ทัว่  
17) ยงุท่ีอยู่ในบ้านหรือห้องใดห้องหนึ่ง ควรเอาก ามะถนัหนกั 2 ปอนด์ เผา

ให้ทัว่ห้องเพื่อท าลายยุง เม่ือยุงได้รับก ามะถนัก็จะเมาท าให้ตกลงบนพืน้ ควรกวาดเอาไปเผาให้
หมด  

18) กว่าจะส าเร็จในการปราบยงุตามวิธีท่ีกลา่วมานัน้ จะต้องเป็นหน้าท่ีของ
เจ้าบ้านทกุหลงัท่ีจะช่วยกนัจดัการดงัวิธีท่ีได้กลา่วมาในข้างต้น  

ถ้าทุกคนช่วยกันได้ตามวิธีดงักล่าวนีจ้ านวนยุงก็จะลดลงมาก1 ถึงแม้ว่าจะ
กล่าวถึงความอันตรายในฐานะพาหะน าโรค แต่ราชส านักในเวลานัน้มองว่ายุงเป็นเพียงแค่
สิ่งมีชีวิตท่ีน่าร าคาญท่ีเพิ่มจ านวนขึน้มามากโดยไม่รู้สาเหต ุโดยยงุถกูกล่าวว่าเป็นตวัสร้างความ
น่าร าคาญในตอนกลางคืน คูก่บัแมลงวนัท่ีสร้างความร าคาญในตอนกลางวนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

กวา่ท่ีความรู้เร่ืองยงุ ไข้จบัสัน่จะแพร่หลายในวงกว้างไปในสงัคมสยาม ก็ยา่ง
เข้าไปช่วงปลายทศวรรษ 2460 ซึ่งเป็นช่วงท่ีไข้จับสั่นแพร่ระบาดอย่างหนักในหลายท้องท่ี 
โดยเฉพาะมณฑลพายพั ปรากฏสถิติคนเสียชีวิตด้วยไข้จับสัน่ในระหว่างระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ 
พ.ศ. 2468-2470 มีจ านวนถึง 43,545 คน2 โดย พ.ศ. 2468 มีคนตาย 13,930 คน พ.ศ. 2469 มีคน
ตาย 16,859 พ.ศ. 2470 มีคนตาย 12,756 คน นอกจากนัน้จากสถิติจากกรมสาธารณสขุท่ีรวบรวม

                                                            
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  ม-ร.5น/83 น าความเห็นแพทย์ต่างๆ คิดจดัการยงุใหน้อ้ยลงข้ึนทูล

ถวาย. 
2 ร.อ.ท. ขุนสอนสขุกิจ.  (2471).  ไข้จบัสัน่ในมณฑลพายพั.  แถลงการณ์สาธารณสุข.  5(2):  หน้า 

294-295. 
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สถิติผู้ เสียชีวิตจากไข้จบัสัน่ทัว่ประเทศ พ.ศ. 2472-2476 มีคนตายด้วยไข้จบัสัน่เป็นรายปี ดงันี ้
พ.ศ. 2472 มีคนตาย 41,298 คน พ.ศ.2473 มีคนตาย 40,347 คน พ.ศ. 2474 มีคนตาย 36,494 
คน พ.ศ. 2475 มีคนตาย 31,678 คน พ.ศ. 2476 มีคนตาย 31,335 คน รวม 181,152 คน1  จะเห็น
ได้ว่าในช่วงไม่ก่ีปีหลงัการแพร่ระบาดของไข้จบัสัน่ก็มีผู้ เสียชีวิตไปหลายหม่ืนคน ยงัไม่รวมผู้ ท่ีไม่
รักษาให้หายขาดจนไม่สามารถกลบัมาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกจ านวนมาก ในรายงาน
ประจ าปีของกรมสาธารณสขุประจ า พ.ศ. 2465, 2466 และ 2467 ได้กลา่วถึงความน่ากลวัของโรค
นีว้า่ 

 

  “การท่ีไข้จบัสัน่เป็นเหตแุห่งความเสียหายและเดือดร้อนอยา่งมากมายนัน้เคยมีตวัอย่าง

มามากครัง้แล้ว เช่นในหมู่บ้านเขาดิน จังหวัดราชบุรีเป็นต้น ชาวบ้านมากมายได้ป่วยลงเกือบ

พร้อมกัน ส่วนผู้ ท่ีไม่ป่วยก็ขยาดหลบหนีไปเสีย โรคนีเ้ป็นชะนิดร้ายแรง จึงได้ท าให้ผู้ ป่วยหมด

ความสามารถ จนถึงกบัเด็กต้องอดเข้าหรือไม่มีใครเลีย้งด ูและศพผู้ ท่ีตายก็ต้องถกูละทิง้ไม่มีใคร

ฝัง เข้าในท้องนาซึ่งถึงเวลาเก่ียวเก็บได้แล้วนัน้ ก็ศนูย์หายไปโดยถกูนกและสตัว์อ่ืนๆ เบียดเบียน 

ลกัขณะอาการดงักลา่วนีมี้พนกังานเก็บภาษีผู้หนึ่งไปพบเข้าและน าความมารายงานต่อเจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายมณฑลเราจึงได้จดัส่งแพทย์และยาควินีนพร้อมด้วยภณัฑะอ่ืนๆ ออกไปช่วยราษฎรเหล่านัน้

โดยเร็ว”2  

ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า โรคไข้จบัสัน่นัน้เป็นปัญหาท่ีน่าคิด และน่า
ศกึษาถึงวิธีปอ้งกนัหรือหาหนทางระงบัให้คนตายน้อยลง  

ต่อมาใน พ.ศ. 2469 สยามได้รับเชิญจากรัฐบาลของอิตาลีให้เข้าร่วมจดัตัง้
ส านกังานระวางประเทศว่าด้วยเร่ืองมาลาเรีย ซึง่จดัขึน้ท่ีกรุงโรมเพียงแตว่า่พระเจ้าอยู่หวัรัชกาล 7 
ทรงไมเ่ห็นด้วยกบัการเข้าร่วม ดงันี ้

 
  “ตามลายพระหตัถ์ท่ี 37/11264 ลงวนัท่ี 17 เดือนก่อนว่ารัฐบาลอิตาเลียนเชิญรัฐบาล

สยามให้เข้าร่วมมือในการจัดตัง้งานระวางประเทศว่าด้วยเร่ืองไข้มาลาเรีย( International 

Malariaologic Institute) ขึน้ท่ีกรุงโรง ซึ่งทรงพระด าริห์ว่า เป็นการสมควรอย่างยิ่งท่ีรัฐบาลสยาม

จะเข้าร่วมมือด้วย และถ้าชอบด้วยพระราชด าริห์ ขอพระบรมราชานุญาติปฏิบัติการต่อไปนัน้ 

ข้าพระพทุธเจ้าได้น าความกราบบงัคมทลูพระกรุณาทราบฝ่าลอองธุลีพระบาทแล้ว โปรดเกล้าฯว่า

                                                            
1 หลวงพยงุเวชชศาสตร์.  (2479).  เล่มเดิม.  หน้า 610. 
2 ร.อ.ท.สอน อนัตะริกานนท์.  (2471).  เล่มเดิม.  หน้า 381-382. 



  48 

ยงัไม่ทรงทราบความชดัเจนเลยว่า Institute นีจ้ะท างานอะไร อย่างไร จะต้องเสียเงินเท่าไร ทรง

พระราชด าริห์ว่า ถ้าจะเข้าร่วมมือในเวลานีด้เูป็นการหลบัตาเข้าไป จะเป็นประโยชน์คุ้ มกบัเงินท่ี

จะเสียหือไม่ ยงัทรงสงสยัอยู่ ถ้าเสียเงินส าหรับปราบไข้มาลาเรียก็เสียกนัในเมืองไทยไม่ดีกว่าเอา

ไปส่งให้ Institute อนัใดอนัหนึ่งในยโุรปหรือ? Institute อาจปราบยงุได้แต่ในยโุรปเท่านัน้ก็เป็นได้ 

ฝ่ายเราจะเสียเงินเปล่า ควรรอให้เข้าตัง้ Institute ขึน้เสียก่อน และดวู่าเขาท างานอะไรท่ีจะเป็น

ประโยชน์ส าหรับเมืองไทยบ้างหรือไม ่แล้วจงึเข้าทีหลงั"1  

 

แตก่ระนัน้ในปีเดียวกนักรมสาธารณสขุได้ออกเอกสารเร่ือง ปัญหาเร่ืองยงุ ซึง่
เป็นเอกสารท่ีรวบรวมถึงลกัษณะส าคญัของยุงชนิดต่างๆ โดยแบ่งได้ 2 ชนิด คือ ยุงบ้าน กับยุง
เถ่ือน ซึง่ยงุบ้านแบง่ย่อยได้อีก 2 ชนิด คือ ยงุบ้านสีเทาธรรมดา ท่ีเรียกว่า คเูล็กส์ อีกชนิดหนึ่ง คือ 
ยงุดา่งดา่ง หรือยงุเสือ ท่ีเรียกว่า สเตโกเมีย ซึง่เป็นพาหะส าคญัของเชือ้ไข้เหลืองสว่นยงุเถ่ือนหรือ
ยุงป่านัน้มีเพียงชนิดเดียว คือ ยุงก้นปล่องหรือท่ีเรียกว่า อะโนเฟเลส ซึ่งเป็นตวัพาหะน าเชือ้ไข้
จบัสัน่ หรือท่ีมกัเรียกวา่ไข้ป่าหรือไข้ปา้ง  
 

                                                            
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  ม-ร.7 ม/11. อิตาลีเชิญเข้าร่วมมือตัง้ส านกังานจัดการเร่ืองไข้

มาลาเรีย . 
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ภาพประกอบ 4 ภาพของอะโนเฟเลส 

ท่ีมา: เอกสารปัญหาเร่ืองยงุ  (2469). 

 

ภาพประกอบ 5 ภาพของลกูน า้ของยงุ 

ท่ีมา: เอกสารปัญหาเร่ืองยงุ  (2469). 
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นอกจากจะระบุถึงลักษณะของยุงชนิดต่างๆ แล้ว เอกสารนีก็้ยังกล่าวถึง
ความส าคญัของไข้จบัสัน่ โดยระบุว่าเป็นโรคท่ีส าคญัท่ีสดุส าหรับคนไทย เพราะว่าเป็นโรคท่ีคร่า
ชีวิตของคนไทยไปเป็นจ านวนมาก นอกจากนัน้ยงัท าให้เกิดผลกระทบตามมา คือ คนท่ีไม่รักษาให้
หายขาดก็จะกลายเป็นพวกทพุลภาพ ไม่สามารถท างานได้เต็มท่ี ในเอกสารยังกล่าวถึงวิธีการใน
การก าจัดยุงด้วยวิธีการต่างๆ เช่น หมั่นตรวจบริเวณบ้านสปัดาห์ละครัง้ หรือกลบแอ่งน า้ ไม่ก็
ระบายน า้ออกให้แห้ง เพื่อไม่ให้ลกูน า้ยงุเกิดได้ หรือถ้าเป็นน า้ในบอ่หรือสระท่ีมีขนาดใหญ่เกินกว่า
ท่ีจะเอาออกได้ ก็ควรจะใช้น า้มนัก๊าด เทให้ลอยขึน้เป็นฝา้ หรือจะใช้ยาฆ่าลกูน า้อย่างอ่ืนก็ได้ อีก
วิธี คือ การหมัน่ดแูลพืน้ท่ีรอบบอ่อย่าให้มีหญ้าขึน้รกตามริมบอ่ ซึง่การท าแบบนีจ้ะท าให้ลกูน า้ไม่
มีท่ีก าบังจากศัตรูตามธรรมชาติของมัน คือ ปลา กบ ด้วง แมลงปอ และแมลงในน า้ต่างๆ 
นอกจากนัน้ก็ระวงัอย่าให้มีแหล่งท่ีท าน า้ขงั กระป๋อง หม้อ ขวดแต่ก็ให้น าไปทิง้ให้หมด และควร
หมัน่ตรวจดนู า้ขงัตามแหล่งน า้รอบบ้านอย่าให้ยงุไปไข่ได้ หรือถ้าในบ้านมียงุมาก ก็สมุไล่มนัด้วย
ควันก ามะถัน และเน้นถึงการปราบยุงโดยกล่าวถึงว่าเป็นหน้าท่ีส าคญัท่ีทุกคนต้องช่วยกันดัง
ข้อความนี ้ 

 
  “ทกุวนันีเ้ราทราบกนัแน่แล้วว่ายงุเกิดบนบกไม่ได้ ต้องเพาะพนัธุ์สืบพนัธุ์ในน า้ ฉนัน้ถ้า

จะพดูกนัอย่างง่ายๆ ก็อาจตัง้ขึน้เป็นภาษิตได้ว่า ถ้าไม่มีน า้ท่ียงุจะเพาะพืชพนัธุ์ ได้ ก็ไม่มียงุ ตาม

ทางไต่สวนของผู้ช านาญในเร่ืองนี ้ปรากฏว่าท่ีขงัน า้ทกุแห่งท่ีเราน่าสงสยัว่าเป็นบ่อเกิดของยงุ ไม่

จ าเป็นจะต้องเป็นท่ีเพาะยงุเสมอไป สว่นแอ่งเล็กบ่อน้อยท่ีเราไม่ใคร่สงัเกต บางท่ีก็เป็นท่ีเพาะยงุ

มากมายเกินมาตรฐาน ด้วยเหตนีุใ้นการก าจดัยงุจะต้องอาศยัความล่วงรู้ลกัขณะและนิสสยัของ

ยงุชนิดต่างๆ อย่างละเอียด ทัง้จะต้องเข้าใจลูท่างและวิธีการชัดเจน จึงจะสามารถลงทนุลงแรงให้

เกิดผลคุ้มคา่ใช้จ่ายได้ ไมค่วรเข้าใจวา่การก าจดัยงุเป็นการยากล าบาก เหลือก าลงัของคนธรรมดา 

เพราะเม่ือจดัปรุงกนัขึน้เป็นระเบียดแล้ว หน้าท่ีซึง่ตา่งคนต้องลงมือท านัน้ง่ายดายอย่างยิง เป็นแต่

ต้องท าอยูร่ ่าไปโดยสม ่าเสมอเทา่นัน้”1 

 

ทัง้ยงัมี “ภาระในการใชจ่้ายในการปราบยงุแบ่งกนัฉนัใด หนา้ทีใ่นการปราบ
ยงุก็แบ่งกนัฉนันัน้”2 รวมไปถึงข้อความข้างท้ายท่ีมีการเน้นไว้ในเอกสารชิน้นี ้คือ “ว่าเป็นหนา้ทีข่อง

                                                            
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  ม-ร.7 ม/11. อิตาลีเชิญเข้าร่วมมือตัง้ส านกังานจัดการเร่ืองไข้

มาลาเรีย 
2 แหล่งเดิม.  
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เรา ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่จะต้องระวงัตวัและครอบครัวมิให้เป็นโรค เพราะฉะนัน้ 
จะต้องช่วยกนัปราบยงุให้สาบศูนย์ เช่นเขาท ากนัส าเร็จมาแล้วในประเทศอื่น” 1เอกสารนีน้บัเป็น
เอกสารให้ความรู้เร่ืองยงุซึง่ท าให้สงัคมเร่ิมหนัมาสนใจในปัญหาเร่ืองยงุ และจะถกูน าไปเผยแพร่
อยา่งกว้างขวางในเวลาตอ่มา น่ีนบัเป็นจดุเร่ิมต้นให้ความรู้เร่ืองยงุ และไข้จบัสัน่ได้แพร่หลายไปใน
สงัคมโดยทัว่ไป  

ในทศวรรษ 2470 ภาครัฐเร่ิมมีความตื่นตวัเก่ียวกบัเร่ืองไข้จบัสัน่และได้มีการ
เผยแพร่ความรู้ไปทัว่ เร่ิมมีการจดัอบรมการสอนวิชาสาธารณสขุให้แก่ครูในจงัหวดัตา่งๆ เช่น การ
สอนวิชาสาธารณสขุให้ครูท่ีจงัหวดัมหาสารคาม (จากรายงานของสาธารณสขุจงัหวดัมหาสารคาม
ท่ี 55 /177 ลงวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2471 ซึ่งได้เสนอต่อผู้ว่าราชการจงัหวดั)  ตัง้แต่วนัท่ี 5 – 25 
ธันวาคม พ.ศ. 2471 โดยกองธรรมการจังหวัดได้อบรมครูประชาบาลท่ีโรงเรียนประจ าจังหวัด
มหาสารคาม รวมเวลาอบรม 20 วนั มีครูเข้าอบรม 130 คน สาธารณสขุจงัหวดัมหาสารคามได้
รวมมือยุดการสุขาภิบาลในบริเวณโรงเรียงกับสอนวิชาป้องกันโรคและบ าบดัโรคให้แก่ครูท่ีมา
อบรม ดงันี ้1 การสขุาภิบาล 2 การสอน 3 การบ าบดัโรค วิธีปอ้งกนัโรคติดตอ่ ซึง่อธิบายว่าเชือ้โรค
สามารถเข้ามาในร่างกายคนเราได้ 3 ทาง คือ ทางตรง ทางอ้อม และสตัว์เป็นพาหะน าโรคมา เช่น
แมลงวนัน าอหิวาตกโรค ยงุก้นปลอ่งน าไข้จบัสัน่2  

ใน พ.ศ. 2472 จงัหวดัจนัทบรีุ ได้มีการจดัอบรมวิชาสาธารณสขุซึง่ได้สอนใน
การอบรมครูประชาบาลจังหวัดจันทบรี (กรมสาธารณสุขได้รับจดหมายท่ี 141/32 ลงวันท่ี 4 
กมุภาพนัธ์ 2472 ของสาธารณสขุในจงัหวดัจนัทบรีุได้เรียบเรียงขึน้สอนในการอบรมครูประชาบาล
จังหวดจันทบุรี 2472) โดยเป็นวิชาท่ีรองอ ามาตย์ตรี เจียม สิริปูชกะแพทย์สุขาภิบาลจังหวัด
จนัทบรีุเป็นผู้ เรียบเรียงเนือ้หาแบ่งออกเป็น 1. หลกัการสขุาภิบาลส าหรับโรงเรียน 2. ไข้หวดัใหญ่ 
3. บิด 4. ไข้จบัสัน่ โดยในเร่ืองท่ี 4. ไข้จบัสัน่ หรือไข้ป่า ไข้ป้าง กล่าวว่า โรคนีมี้ชุกชุมในประเทศ
สยาม และท าลายชีวิตพลเมือจ านวนมาก เป็นโรคท่ีตัดความเจริญของประเทศ อาการ ไข้จับ 
หนาวสัน่ สะท้าน พอเป็นไข้ร่างกายก็ร้อนและมีเหง่ือ นับว่าเป็นอาการเฉพาส าหรับโรคนีห้รือท่ี
เรียกว่าไข้จบัเว้นวนัจบั แตท่ี่แต่ชดั คือ ชนิดท่ีจบัทกุ 48 ชัว่โมง หรือจบัทกุ 72 ชัว่โมง ส่วนชนิดซมึ
อาการหนาวเกือบสังเกตไม่ได้ผู้ ป่วยมีแต่ซึม ความร้อนสูงขึน้ คงอยู่ได้หลายวันผิดกับ 2 ชนิด

                                                            
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  ม-ร.7 ม/11. อิตาลีเชิญเข้าร่วมมือตัง้ส านกังานจัดการเร่ืองไข้

มาลาเรีย 
2 ร.อ.ท. ขุนสอนสุขกิจ.  (2471).  การสอนวิชชาสาธารณสุขในคราวอบรมครูท่ีมหาสารคาม. 

แถลงการณ์สาธารณสขุ.  5(2):  หน้า 582-594. 
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ข้างต้นเพราะ 2 ชนิดนัน้มีอาการไข้เพียง 1-6 ชัว่โมง ก็จะสบายเป็นปกติถึงคราวก็จบัใหม่ โดยมีวิธี
ติดต่อ คือ ยงุก้นปล่องไปดดูเลือดของคนป่วยจะมีเชือ้ติดมาด้วย เชือ้เจริญในกระเพาะยงุ 10-14 
วนั เมือเจริญพอแล้วก็จะไปอยู่ท่ีตอ่มน า้ลายยงุ คอยโอกาสไปสูค่นท่ีโดนยงุกดั การปอ้งกนัมีหวัข้อ
ส าคญั 4 ประการ คือ 1) จดัการก าจดัยงุให้น้อยลงหรือหมดไป โดยป้องกนัอย่าให้มนัไข่และเกิด
เป็นตวัลกูน า้ได้ เช่นอยา่ให้มีน า้ขงัตามท่ีตา่งๆ หรือใช้ยาท าลายลกูน า้ เช่น น า้มนัก๊าดพ่นบนผิวน า้ 
ท าลายยงุก้นปลอ่งในบ้านท่ีพบให้หมด 2) ปอ้งกนัอย่าให้ยงุกดัโดยนอนในมุ้งเสมอ 3) ผู้ ท่ีไปในต า
บนไข้จบัสัน่ชกุชมุให้กินยาควินินวนัละ 5 เกรน หรือสปัดาห์ละ 10-15 เกรน แตอ่ยา่งไรก็ดีถ้าจะอยู่
ประจ าในพืน้ท่ีนัน้นานๆ การใช้ควินินปอ้งกนัโรคนี ้อาจไม่เป็นผลดีนกั 4) ให้ผู้ ป่วยนอนในมุ้งยงุจะ
ได้ไมก่ดัน าเชือ้ไปแพร่ให้ผู้ อ่ืน การรักษาโรคนีรั้กษาหายได้ ด้วยการกินยาควินินให้ได้ขนาด คือ คน
หนึ่งจะต้องกินควินินเม็ดละ 5 เกรน วนัละ 3 เม็ดตลอดไปเร่ือยจนไข้ไม่จบัแล้วก็ผ่อนยาลงเสมอ
จนกวา่จะหาย1 นอกจาก 2 จงัหวดันีก็้ยงัมีการสอนอบรมในลกัษณะคล้ายๆ กนัในอีกหลายจงัหวดั 
เช่น ในจังหวัดสมุทรสงคราม ก็มีการจัดอบรมให้แก่ครูเพื่อไปใช้ในการสอนแก่นักเรียนในเร่ือง
สาธารณสขุด้านตา่งๆ รวมไปถึงเร่ืองการจดัการกบัยงุ และไข้จบัสัน่  

ไม่เพียงเท่านัน้ยงัมีการจดัปาฐกถาเร่ืองไข้จบัสัน่ในจงัหวดัตา่งๆ อีกด้วย โดย
เนือ้หาก็จะกลา่วถึงวิธีปอ้งกนัก าจดัยงุ ตวัอย่างเช่น การจดัปาฐกถาเร่ืองไข้จบัสัน่โดยสาธารณสขุ
ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเนือ้หาจะกล่าวถึงความส าคญัของไข้จบัสัน่ ซึ่งเป็นสาเหตสุ าคญัของการ
ตายในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเป็นสาเหตสุ าคญัท่ีสดุกว่าสาเหตอ่ืุนๆ ของจ านวนคนตายทัง้หมดใน
ระยะเวลา 4 ปีนบัตัง้แต่ พ.ศ. 2468 มีผู้ เสียชีวิต 2,560 คน พ.ศ. 2469 จ านวน 4,938 คน พ.ศ. 
2470 จ านวน 3,023 คน พ.ศ. 2471 จ านวน 4,490 คน รวมในช่วงเวลา พ.ศ.2468-2471 มีคนตาย
ถึง 15,011 คน หากเปรียบโรคอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาถึงจ านวนตายเปรียบกบัไข้จบัสัน่แล้ว จะเห็นว่า
เสียหายน้อยกว่าไข้จบัสัน่มาก แต่ก่อนผู้ ป่วยจดัหวดันีมี้ร้อยละ 90 แต่ความเจริญของการแพทย์
และการแพร่หลายของควินินท าให้จ านวนเฉลี่ยลดลงเร่ือยๆ เหลืออยู่ประมาณร้อยละ 30 แม้
จ านวนผู้ ป่วยตายด้วยไข้จับสัน่จะลดลงแต่ก็ยงัเป็นจ านวนท่ีมากมายอยู่ เม่ือคิดดูในระยะ 4 ปี
ตัง้แต่ 2468-2471 เชียงใหม่มีคนตายด้วยจบัสัน่ถึง 15,011 คน และยงัเน้นย า้ถึงการท่ีประชาชน
ทกุคนต้องช่วยกนัก าจดัยงุดงันี ้ 

 

                                                            
1 ร.อ.ท. ขุนสอนสุขกิจ.  (2472).  วิชชาสาธารณสุขซึ่งได้สอนในการอบรบครูประชาบาล จังหวัด

จนัทบรีุ.  แถลงการณ์สาธารณสขุ.  6(1):  หน้า 522-533. 
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  “อนัตรายและโทษอนัร้ายแรงของไข้จบัสัน่ตามท่ีได้กลา่วมานีท้า่นคงเห็นแล้วว่าร้ายกาจ

เพียงใด เท่าท่ีคิดนีส้ าหรับจดัหวดัเชียงใหม่เท่านัน้ ถ้าทัง้ประเทศจะมากเพียงใด คงจะเป็นจ านวน

คนตายจ านวนคนทพุพลภาพ จ านวนเงินท่ีศนูย์ไปมากมายทีเดียวดงันีจ้ึงสมควรร่วมมือพร้อมใจ

กันยัดการป้องกันความเสียหายเหล่านีเ้สียคือป้องกันไข้จับสั่น ท าลายไข้จับสั่นท่ีมีอยู่แล้วใน

บ้านเมืองให้หมดไป เพราะว่าโรคไข้จบัสัน่เป็นโรคท่ีป้องกนัได้ ไม่ใข่เป็นสิ่งสดุวิสยัท่ีมนษุย์จะท า

ไมไ่ด้เสียเลย”1  

 

นอกจากนัน้ยังมีการกล่าวถึงลักษณะของโรคดังนี ้ไข้จับสั่นเป็นโรคของ
ประเทศร้อน หรือกึ่งร้อนกึ่งหนาว การท่ีเชือ้ไข้จบัสัน่จะเข้าสู่ในร่างกายของเราได้ก็โดยทางยงุกดั 
และยงุนัน้ต้องเป็นยงุกนัปลอ่ง จึงพาเชือ้ไข้จบัสัน้ไปสูม่นษุย์ได้ ยงุชนิดอ่ืนไม่สามารถเป็นพาหะได้ 
โดยเม่ือยุงก้นปล่องไปกัดท่ีผู้ ป่วยก็จะดดูเลือดท่ีมีเชือ้มา หรือเม่ือไปกดัผู้ อ่ืนก็จะพาโรคไปสู่ผู้ อ่ืน
ด้วย ถ้าเชือ้เข้าไปแล้วก็จะเข้าไปอาศยัอยู่ในเม็ดเลือดแดง แล้วก็เร่ิมต้นแบ่งตวักระจายทนัที การ
กระจายทวีจ านวนของเชือ้โรคในเม็ดเลือดแดงนี ้เป็นไปโดยวิธีท่ีไม่ต้องอาศยัการผสมตา่งเพศ คือ
ตวัเชือ้หนึ่งตวัแบ่งตวัของมนัเองออกเป็นสว่นเล็กๆ ทวีจ านวนมากขึน้ แล้วท าให้เม็ดเลือดท่ีมนัเข้า
ไปอาศยัอยู่แตกออก และตวัอ่อนเหล่านัน้ต่างก็เข้าอาศยัในเม็ดเลือดแดงเม็ดอ่ืนๆ ท่ียงัดีอยู่ และ
ท าการท าลายต่อไปในเวลาท่ีเม็ดเลือดของเราต้องแตกออกเพราะตวัเชือ้ไข้จบัสัน่ครัง้หนึ่งๆ นัน้ 
เป็นเวลาท่ีเรารู้สกึว่าไข้จบั คือ มีอาการหนาวสัน่หรือตวัร้อน ระยะเวลาตัง้แตต่วัเชือ้ไขจบัสัน่เข้าสู่
เม็ดเลือดแดง จนถึงกระท าให้เม็ดโลหิตแดงแตกท าลาย คือ เวลาท าให้เรารู้สึกว่าจบัไข้นัน้ ย่อม
ตา่งกนัตามชนิดของเชือ้ไข้ บางชนิดก็มีระยะ 48 ชัว่โมง ครัง้หนึ่ง 24 ถึง 48 ชัว่โมง หรือ 72 ชัว่โมง 
ครัง้หนึ่งก็มี ตามชนิดของเชือ้ไข้นัน้ดงันีเ้ราจึงเห็นว่าผู้ ป่วยมีเวลาจบัไข้ต่างๆ กนั บางครัง้ก็จบัวนั
เว้นวัน หรือจับวันเว้น สองวัน หรือจับเป็นเวลาทุกวันก็เพาะเป็นเวลาแตกของเม็ดเลือดแดง 
บางครัง้เชือ้อาจจะเข้าพร้อมกนัหลายชนิดก็ได้ดงันัน้การแตกท าลายของเม็ดเลือดแดงจึงเป็นเวลา
ซ้อนหรือติดๆ กนัจงึท าให้ผู้ ป่วยเป็นตลอดวนั การแตกท าลายของเม็ดเลือดแดงโดยการกระท าของ
เชือ้ไข้จบันี ้เม่ือจ านวนเชือ้มีในเลือดมากเม็ดเลือดย่อมต้องถกูท าลายมาลงด้วยตามสว่น ด้วยเหตุ
นีผู้้ ป่วยด้วยไข้จบัหลายๆวนัจึงมีผิวหนงัและริมผีปากกบัเยื่อตาขาวซีดแสดงว่าจ านวนเม็ดเลือด
แดงได้ถกูท าลายจนเหลือน้อยลง แล้วตอ่ไปร่างกายก็จะออ่นเปลีย้เพลียแรงกลายเป็นคนทพุลภาพ

                                                            
1 ร.อ.ท. ขนุสอนสขุกิจ.  (2473).  ปาฐกถาเร่ืองไข้จบัสัน่โดยสาธารณสขุจงัหวดัเชียงใหม.่  แถลงการณ์

สาธารณสขุ.  6(12):  หน้า 1342. 
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ตาม เพราะร่างกายจะคงมีสุขภาพดีอยู่เสมอได้ก็เพราะเม็ดเลือดแดงสมบูรณ์อยู่ นอกจากเม็ด
เลือดแดงจะถูกท าลายโดยวิธีดงักล่าว ยงัมีอวยัวะอ่ืนต้องถูกท าลายด้วย เช่น ม้ามและไขมนัใน
กระดกู เป็นต้น โดยการปอ้งกนั อาศยัหลกั 2 ข้อ คือ 1) ท าลายยงุ ท าลายท่ีอาศยัของยงุตลอดจน
ปอ้งกนัไม่ให้กดัผู้ ป่วย 2) ผู้ ป่วยท่ีเป็นไข้จบัสัน่ต้องรักษาให้แน่ว่าไข้นัน้หมดไปจากเลือดหรือก็คือ
หายขาดแล้ว  

โดยการท าลายยงุต้องท าลายท่ีออกไขของยงุก้นปล่อง และท าลายตวัลกูน า้ 
สงัเกตจากลกัษณะ คือ มนัจะเกาะอยู่ตามพืน้หรือผาผนงัโดยหวัมนัจะต ่าลงและทางก้นยกสงูขึน้ 
เป็นมุมราว 15 องศา ส่วนยุงคูเล็กซ์จะเกาะขนานกับพืน้ ตวัลูกน า้ของยุงก้นปล่องเวลาขึน้มา
หายใจบนน า้จะลอยอยู่เป็นเส้นตรงขนานกบัผิวน า้ ผิดกบัลกูน า้ของยงุชนิดอ่ืนๆ ซึ่งมกัเกาะห้อย
หวัต ่ากวา่ระดบัน า้ ภมูิประเทศต้องเป็นท่ีน า้ขงันิ่งๆ หรือหากจะไหลขึน้ลงได้ก็ไหลขึน้ลงอยา่งออ่นๆ 
ท่ีสดุจะเป็นสระ หนอง คลอง บงึ อะไรก็ตาม และต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเร่ืองก าบงัลมด้วยเช่นเป็น
สระ บ่อ หนอน หรือแอ่งน า้ ท่ีมีหญ้าขึน้รกเป็นเคร่ืองก าบงัตวั หรือจะเป็นพวกน า้ขงัท่ีอยู่ตามท่ี
ต่างๆ สถานท่ีนีเ้หล่านีล้้วนเหมาะส าหรับให้ยุงวางไข่ ดงันัน้ในการป้องกัน  คือ ให้ท าลายแหล่ง
เพาะยงุเหล่านีใ้ห้สิน้ เช่น หมัน่ถางหญ้าบริเวณริมสระ หรือไม่ก็ถม หรืออีกวิธีก็ใช้น า้มนัก๊าดเทลง
ในแหล่งน า้นัน้ นอกจากนัน้ยังมีการใช้มุ้ งในการป้องกันไม่ให้ยุงเข้ามากัด รวมไปถึงการกินยา
ควินินปอ้งกนัไว้เสมอ ในสว่นของการรักษาผู้ ป่วย ก็ให้รักษาตามอาการโดยให้ยาควินิน ตามความ
ร้ายแรงของโรค1 ไมเ่พียงแตใ่นจงัหวดัเชียงใหม ่ในจงัหวดัอื่นๆ ก็มีการจดัปาฐกถาในเร่ืองไข้จบัสัน่
ด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่าหลงัมีการเร่ิมแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคไข้จับสัน่ในช่วงทศวรรษ 
2460 เป็นต้นมา ก็เร่ิมมีการกระจายความรู้ในเร่ืองการปอ้งกนัตวัจากโรคไข้จบัสัน่ให้แพร่ขยายไปสู่
ประชากรทัว่ไปในประเทศ  

ใน พ.ศ. 2472 กระทรวงมหาดไทยได้ออกค าสัง่ตัง้กองโรคระบาดขึน้ เพื่อ
รวบรวมงานเก่ียวกับโรคระบาดมารวมไว้เป็นกองเดียวกัน โดยการควบคมุไข้จบัสัน่นัน้เป็นส่วน
หนึ่งของกองงานนี ้และในการชมุนมุสมหุเทศาภิบาลประจ าปีได้มีการพิจารณาถึงการควบคมุไข้
จบัสัน่ด้วย ซึง่มีมตหิลกั 3 ประการ คือ 

1) ควรเผยแพร่ความรู้เร่ืองการสขุาภิบาลส่วนตวับคุคลในการปอ้งกนับ าบดั
ไข้จบัสัน่ 

2) ควรโฆษณาคณุภาพของยาต าราหลวงแก้ไข้ และแจกยาต าราหลวงแก้ไข้ 
กบัยาถ่ายให้เป็นทานแก่คนอนาถาซึง่เป็นไข้จบัสัน่  

                                                            
1 ร.อ.ท. ขนุสอนสขุกิจ.  (2473).  เล่มเดิม.  หน้า 1339-1353. 
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3) ควรมีระเบียบให้บคุคลรับซือ้ยาต าราหลวงแก้ไข้จากโอสถสภาไปขายในท่ี
ต่างๆ ซึ่งถือเป็นครัง้แรกท่ีได้มีการพิจารณาหารืออย่างเป็นทางการท่ีเก่ียวข้องกับการควบคมุไข้
จบัสัน่1 

ผลจากการส่งระเบียบระเบียบการควบคุมท าให้เกิดโครงการควบคุมไข้
จบัสัน่ขึน้หลายจังหวดัในประเทศ เช่น โครงการควบคุมไข้จับสัน่ของจังหวดันครราชสีมา (จาก
รายงานของสาธารณสุขมณฑลท่ี 5/116 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2473) โดยค าสั่งของ
กระทรวงมหาดไทย ถือเป็นหลกัปฏิบตัิของเจ้าหน้าท่ีจังหวัดต่างๆ ดงันัน้สาธารณะสุขจังหวัด
นครราชสีมาได้เรียบเรียงโครงการควบคมุไข้จบัสัน่ และจดัตัง้สาขาจ าหน่ายยาต าราหลวงแก้ไข้
ตามแตล่ะท้องท่ีเพื่อให้เหมาะแก่ภมูิประเทศ โดยเนือ้หาในโครงการกลา่วไว้ดงันี ้ 

ผู้ตรวจการสขุาภิบาลในการควบคมุไข้จบัสัน่มีหน้าท่ีดงันี ้ 
1) การเผยแพร่ความรู้โดยทางสขุศกึษา ในทกุๆ ครัง้ท่ีได้ออกไปเผยแพร่วิชา

สุขศึกษาตามท่ีต่างๆ เช่นกับคนทั่วไปในชุมชนท้องถ่ิน และนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ และใน
เทศกาลตามท้องท่ีก็ให้แสดงปาฐกถาเร่ืองไข้จับสั่น ตลอดจนวิธีการป้องกันและบ าบัด  โดย
เอกสารท่ีใช้เพื่อประกอบปาฐกถาให้แจกเอกสารสาธารณสขุอนัเก่ียวกบัเร่ืองไข้จบัสัน่ เช่น อนัดบัท่ี 
24 ยงุร้ายกวา่เสือ อนัดบัท่ี 46 เร่ืองไข้จบัสัน่ ให้แก่บคุคลท่ีอ่านหนงัสือได้ และถ้าเป็นไปได้ก็ให้โชว์
รูปยงุก้นปล่องท่ีเป็นพาหะน าโรคไข้จบัสัน่มาสู่มนษุย์ให้เป็นท่ีรู้จกัไว้ อีกเร่ืองคือให้ชีแ้จงสรรพคณุ
ยาต าราหลวงแก้ไข้ตลอดจนวิธีใช้ในชุมชน ควรปิดภาพโฆษนาแสดงคณุของยาต าราหลวงแก้ไข้
ตามท่ีตา่งๆ2 

2) การแจกยาต าราหลวงแก้ไข้ ยาท่ีจะแจกให้เป็นทานแกราษฎรท่ีป่วยเป็นไข้
จบัสัน่จะแยกได้เป็น 3 ประเภทดงันี ้ประเภทท่ี 1 มาจากเงินเร่ียไรโดยให้ผู้ตรวจการสุขาภิบาล
ประจ าอ าเภอร่วมมือกบัเจ้าพนกังานฝ่ายปกครองท้องท่ี บอกบญุเร่ียไรเงินจากราษฎรเป็นต าบลๆ 
ซือ้ยาต าราหลวงแก้ไข้ จากโอสถสภาเท่าจ านวนเงินทีเร่ียไรได้ มอบให้ไว้แก่พระภิกษุเจ้าอาวาส
ตา่งๆ ในต าบลนัน้ หรือบคุคลใดบคุคลหนึ่ง ตามท่ีนายอ าเภอจะเห็นสมควร ประเภทท่ี 2 โดยเบิก
ยาจากกรมสาธารณสุขมาแจกรักษาในขณะท่ีเกิดไข้ชุมชุมในท้องท่ี ผู้ตรวจการสุขาภิบาลต้อง
สอดส่องถึงความป่วยไข้ของราษฎรในท้องท่ีของตน เม่ือท่ีใดเกิดชุกชุม ก็ให้ตรวจสอบถึงจ านวน

                                                            
1 กระทรวงสาธารณสขุ.  (2505).  อนสุรณ์กระทรวงสาธารณสขุ: ครบรอบ 20 ปี พ.ศ. 2485-2505. 

หน้า 404. 
2 กระทรวงสาธารณสขุ.  (2473).  โครงการควบคมุคมุไข้จบัสัน่ ของจงัหวดันครราชสีมา.  แถลงการณ์

สาธารณสขุ.  6(11):  หน้า 1207-1208. 
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ผู้ ป่วย และการหายของโรคท่ีระบาดอยู่ แล้วรายงานอ าเภอเพื่อจะได้เบิกยามาแจกรักษาให้แ ก่
ราษฎรท่ีก าลงัป่วย ประเภทท่ี 3 ในขณะท่ีผู้ตรวจการสขุาภิบาลออกตรวจการตามท้องท่ีเม่ือเห็น
ราษฎรอนาถาป่วยไข้ให้ท าการแจกต ารายาหลงแก้ไข้ ท่ีมีประจ าอยู่ในหีบยาเดินทาง รักษาให้เป็น
ตามท่ีเห็นสมควร โดยก่อนตรวจท้องท่ีของตนให้เตรียมให้ยาตา่งๆ ให้พร้อม1 

3) การตัง้สาขาจ าหน่ายยาตามท้องท่ี เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ราษรตาม
ท้องท่ี ให้มีโอกาสได้ซือ้ยาต าราหลวงแก้ไข้รักษาตนให้ทนัความต้องการ ให้ผู้ตรวจการสขุาภิบาล
ร่วมมือกับพนักงานฝ่ายปกครองท้องท่ีให้จัดตัง้สาขาจ าหน่ายยาต าราหลวงแก้ไข้ขึน้ให้มีอย่าง
ทัว่ถึง ถ้าขึน้ได้ทุกหมู่บ้านท่ีเป็นโรคนีไ้ด้ ก็เป็นประโยชน์ในการควบคมุมากขึน้ โดยให้ด าเนินการ
ดงันี ้1) เพื่อสะดวกแก่สาขาท่ีจะสัง่ซือ้ ให้โอสถสภาสขุาภิบาลเมืองนครราชสีมาจัดยาต าราหลวง
แก้ไข้ส ารองไว้จ าหน่ายแก่สาขาตามความต้องการเสมอ 2) ให้โอสถสภาสขุาภิบาลจะคิดราคายา
ต าราหลวงแก้ไข้แก่สาขาเป็นราคาขายส่ง 3) ให้สาขาทุกแห่งท าสัญญาไว้ต่ออ าเภอเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรวา่จะไม่ขายยาต าราหลวงแก้ไข้ เกินไปกวา่ราคาท่ีก าหนดไว้ 4) การตัง้สาขาจ าหน่าย
ยาต าราหลวงแก้ไข้ขึน้ตามท้องท่ีต่างๆ ทั่วไปทัง้จังหวัดเข่นจ าเป็นต้องใช้ทุนมากโอสถสภาพ
สขุาภิบาลไมมี่ทนุพอจะจ าหน่อยเป็นเงินเช่ือให้แก่สาขาตา่งๆ ได้จงึจ าเป็นต้องจ าหน่ายด้วยเงินสด 
5) เพื่อเป็นหลกัฐานให้อ าเภอรับขอซือ้เข้าไปยงัโอสถสภาด้วยเงินสด หากเป็นจ านวนเลก็น้อยก็ให้
โอสถสภาจดัสง่ไปไว้ท่ีจงัหวดั เมื่อกรมการอ าเภอคนใดไปราชการท่ีจงัหวดั ก็มอบไปแก่ผู้นัน้ แตถ้่า
เป็นจ านวนยามากก็ให้สาขาผู้จ าหน่ายน าหนงัสือจากกรมการอ าเภอไปขอซือ้ และรับยาท่ีโอสถ
สภาสขุาภิบาล2  

ตามท่ีได้กล่าวไปแล้วจะเห็นได้ว่าหลงัจากท่ีมีการระบาดของไข้จบัสั่นอย่าง
หนักในประเทศ ท าให้ภาครัฐเกิดความสนใจในการศึกษาค้นคว้าในเร่ืองของไข้จับสั่นและ
ยุงก้นปล่องท่ีเป็นตวัพาหะน าโรค ส่งผลให้ยุงท่ีแต่เดิมอยู่ในฐานะสร้างความร าคาญ กลายเป็น
สิ่งมีชีวิตท่ีน่ากลวัมีความอนัตรายสามารถเป็นพาหะน าโรคท่ีคร่าชีวิตคนได้เป็นจ านวนมาก ท าให้
กรมสาธารณสขุ ได้หนัมารณรงค์ให้ความประชาชนโดยทัว่ไปรับรู้ถึงความน่ากลวัของยงุ รวมถึง
ปลกูฝังจนกลายเป็นความเข้าใจร่วมกนัของทกุคนในสงัคมว่ามีหน้าท่ีต้องมาร่วมมือกนัก าจดัและ
ท าลายยงุอยา่งจริงจงั เพื่อไมใ่ห้เกิดการระบาดของไข้จบัสัน่ 

                                                            
1 กระทรวงสาธารณสขุ.  (2473).  เล่มเดิม.  หน้า 1208-1209. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 1209-1211. 
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3.2.1.3.1.4 การแสวงหาแนวทางใหมใ่นการควมคมุก าจดัยงุ 
แม้ว่าในช่วงทศวรรษ 2470 คนในสงัคมเร่ิมท่ีจะรับรู้ถึงความอนัตรายของไข้

จบัสัน่ รวมทัง้ยงุก้นปล่องท่ีเป็นพาหะน าโรค รวมไปถึงวิธีจดัการรวมไปถึงวิธีการป้องกนัไม่ให้ยงุ
เหล่านีม้าท าอนัตรายแก่ตนเอง ด้วยวิธีก าจดัยงุท่ีคนในสงัคมไทยโดยทัว่ไปเข้าใจ คือ หมัน่ก าจดั
แหล่งเพาะพนัธุ์ลกูน า้ยงุ เพราะตวัลกูน า้เป็นต้นก าเนิดของยงุ ดงันัน้ถ้าไม่มีลกูน า้ ก็เท่ากบัไม่มียงุ 
วิธีหลกัๆ เช่น หมัน่กลบ ระบายน า้ออก หรือถมแหล่งเพาะพนัธุ์ลกูน า้เหล่านี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถ
ท าได้จริงๆ ก็ให้ใช้น า้มันก๊าดเทใส่แหล่งท่ีให้ก าเนิดลูกน า้ หรือการปล่อยปลาท่ีเป็นศัตรูตาม
ธรรมชาติของลกูน า้ก็เป็นอีกวิธีท่ีจะช่วยในการก าจดัลกูน า้ อีกวิธี คือ การกางมุ้งนอนซึง่จะเป็นการ
ปอ้งกนัไม่ให้ถกูยงุกดั ซึง่เท่ากบัเราก็จะไม่เป็นอนัตรายจากไข้จบัสัน่ไปด้วย แม้ว่าจะมีวิธีปอ้งกนั
ก าจดัไม่ให้เกิดไข้จบัสัน่อยู่แล้วหลายวิธีก็ตาม แต่ก็ยงัมีแพทย์อีกหลายคนท่ีได้พยายามท่ีจะหา
วิธีการจดัการยงุแบบใหม่ๆ  มาเผยแพร่ให้คนในสงัคมได้รับรู้ ดงัปรากฏอยูใ่นวารสารทางการแพทย์
เลม่ตา่งๆ ดงันี ้ 

การป้องกนัไม่ให้ยุดกดัอย่างง่าย โดยนายแพทย์ ฮ.บ.นิวแฮม โดยกล่าวถึง
จดหมายท่ีถกูส่งมาจากหญิงสาวท่ีอยู่ในมณฑลคราส ประเทศอินเดีย โดยมีเนือ้หาว่า มีการใช้วิธี
เอาลกูมะนาวมาผา่ถใูห้ทัว่ขา และแขนเม่ือตอนอาบน า้แล้ว  และปลอ่ยทิง้ไว้ให้ซมึแห้งเข้าสูผ่ิว จะ
ท าให้ยงุไมม่ารบกวนอีก จนได้เลกิใช้มุ้งไปแล้ว1 

การปราบยุงด้วยเคร่ืองบิน เรียบเรียงโดย หลวงศิริแพทย์พิสทุธ์ิ ได้กล่าวถึง
การปราบยงุด้วยเคร่ืองบนิในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเจ้าหน้าท่ีการบินของกองทหารได้ประกอบ
เคร่ืองบินขึน้ โดยท าถังบรรจุยาท่ีใช้ฆ่ายุงไว้ในเคร่ืองบิน ขนาดของถังนีมี้ความลึก และยาว
ประมาณ 90 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร ปลายล่างถงัเป็นรูปกรวย ตรงปากกรวยเป็นวงกลม
ขนนนาดเล็กเส้นผ่าศนูย์กลางยาว 30 เซนติเมตร กรวยนัน้เรียวจากศนูย์กลางของถงัเป็นมมุ 30 
องศา ท่ีปลายกรวยมีฝาปิดเปิดได้ โดยสปริงซึง่มีสายลวดบงัคบัการเปิดปิดโยงไปประกอบกนัเป็น
พวงมาลัย และติดอยู่ใกล้กับพวงมาลัยส าหรับขับเคร่ืองบิน เพื่อให้ผู้ ขับสามารถเปิดปิดถังได้
โดยสะดวก โดยยาท่ีใช้ในการฆ่ายุง คือ Paris green มีลกัษณะเป็นผงสีเขียว ท ามาจากสารหนู
ผสม Soap stone หรือ Hydrate of lime เพื่อให้สามารถกระจายเป็นหมอกไปด้วยทุกพืน้ท่ี 
เคร่ืองบินท่ีใช้มกัเป็นเคร่ืองบินท่ีเหมาะแก่การบินได้ต ่า ส่วนวนัท าการมกัเลือกท าการบินในวนัท่ี

                                                            
1 นายแพทย์ ฮ.บ.นิวแฮม.  (2471, กมุภาพนัธ์).  วิธีปอ้งกนัยงุกดัอย่างง่าย.  แถลงการณ์สาธารณสขุ. 

5(2):  หน้า 129-130. 
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ร้อนจัดและมีแสงแดดจ้า หรือไม่กก่อนหน้าหรือภายหลังฝนตกทันที ซึ่งการท าการปราบยุงนี ้
จะต้องท าไปพร้อมกบัการท าการควบคมุลกูน า้ยงุด้วยจงึจะได้ผลดีท่ีสดุ1  

จากท่ีได้เห็นไปในตวัอย่างข้างต้นแล้วว่ามีการหาวิธีการจัดการกับยุงแบบ
ตา่งๆ มาเผยแพร่ไมว่่าจะมีการน าวิธีการเหลา่นีม้าปรับใช้หรือไม่ก็ตาม แตก็่แสดงให้เห็นว่าในช่วง
ทศวรรษ 2470 คนในสงัคมเร่ิมท่ีจะให้ความสนใจในเร่ืองการจดัการยงุและไข้จบัสัน่มากขึน้       

การท่ียงุถกูเข้าใจว่าเป็นตวัอนัตรายท าให้เร่ิมมีการศกึษาค้นคว้าในเร่ืองของ
ยงุ และไข้จบัสัน่ร่วมกบันกัวิจยัในตา่งประเทศเพื่อหาวิธีควบคมุปอ้งกนัให้ได้ผลอย่างท่ีสดุ ดงัท่ีได้
กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่าการป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้จับสั่นท่ีน่าจะมีผลดีท่ีสุด  คือ การก าจัด
ยงุก้นปลอ่งท่ีเป็นตวัพาหะน าโรค แตก่่อนท่ีจะลงมือจดัการจะต้องทราบก่อนวา่ยงุชนิดท่ีน าโรคเกิด
ท่ีไหนบ้าง จงึจะสามารถปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดยงุขึน้ จงึมีการท าการส ารวจยงุท่ีเป็นตวัพาหะท่ีก่อให้เกิด
ไข้จบัสัน่ขึน้ในสยาม เน่ืองจากแม้ว่าคนทัว่ไปจะทราบว่ายงุก้นปล่องเป็นพาหะน าเชือ้ไข้จบัสัน่ แต่
ส่วนใหญ่มกัจะไม่รู้ว่ามีแค่ยุงก้นปล่องบางชนิดเท่านัน้ท่ีเป็นพาหะได้ ดงันัน้จึงเร่ิมมีการส ารวจ
ยงุก้นปลอ่งขึน้2 เพื่อท่ีจะสามารถจดัการกบัไข้จบัสัน่ได้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

3.2.1.3.1.5 การส ารวจยงุก้นปลอ่งในสยาม 
การส ารวจยุงในสยามเร่ิมจากนายแพทย์สะแตนตนั ในช่วง พ.ศ. 2463 แต่

ไม่ได้ท าการส ารวจอย่างจริงจงั ต่อมา พ.ศ. 2466 นายแพทย์บาร์นสจากมลูนิธิรอคค์เฟลเลอร์ ได้
ท าการส ารวจอีกครัง้โดยได้เก็บตวัอย่างยงุตามท้องท่ีตา่งๆ ในประเทศสยามเป็นเวลานาน และได้
พบถึง 18 ชนิด  รวมไปถึงนายแพทย์ซินตนัซึง่เป็นผู้อ านวยการการส ารวจไข้จบัสัน่ในอินเดีย ท่ีมา
ประชมุเวชชกรรมเมืองร้อนครัง้ท่ี 8 พ.ศ. 2473 ก็ได้ท าการเก็บตวัอย่างยงุชนิดตา่งๆตามโรงแรมท่ี
พกัขณะท่ีไปดงูานท่ีหวัเมือง เม่ือรถไฟจอดตามสถานีตา่งๆ ก็ได้ลงไปจบัลกูน า้ทัง้ของยงุก้นปล่อง 
และยงุทัว่ไปด้วยเช่นกนั และพบถึง 11 ชนิด3 ซึง่ 2 ใน 11 ชนิดเป็นชนิดท่ีแตกต่างจากท่ีบาร์นเคย
พบ 

                                                            
1 หลวงศิริแพทย์พิสทุธ์ิ.  (2472, มกราคม).  การปราบยงุด้วยเคร่ืองบิน.  แถลงการณ์สาธารณสุข. 

6(1):  หน้า 3-13. 
2 ร.อ.ท. ขนุสอนสขุกิจ.  (2474).  การเร่ิมศกึษาเร่ืองไข้จบัสัน่.  แถลงการณ์สาธารณสขุ.  7(6):  หน้า 

651-652. 
3 ขนุเฉลมิอติแพทย์.  (2476).  ไข้มาลาเรียในสยาม.  จดหมายเหตทุางการแพทย์.  16(5):  หน้า 680-

684. 
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การส ารวจยงุอย่างจริงจงัเร่ิมขึน้เม่ือ พ.ศ. 2473 โดยนายแพทย์อานิกสไตน
ซึ่งเป็นหนึ่งสมาชิกในคณะกรรมาธิการไข้จับสัน่ของสนันิบาตชาติซึ่งรัฐบาลสยามได้จ้างให้มา
ส ารวจรวมกบัแพทย์หลายคนของกรมสาธารณสขุ เช่น หลวงอายรุกิจโกศล ขนุเฉลมิอติแพทย์ และ
แพทย์อ่ืนๆ โดยการส ารวจนีท้ าท่ีกรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง  มณฑลภาคเหนือ และมณฑล
ภาคใต้ รวมเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งผลของการส ารวจครัง้นีพ้บยงุก้นปล่องชนิดต่างๆ รวม 17 ชนิด 
เม่ือการส ารวจเสร็จสิน้ลงกรมสาธารณสขุก็ได้จดัตัง้หน่วยไข้จบัสัน่ขึน้ท่ีเชียงใหม ่ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีเกิด
ไข้จบัสัน่ชกุชมุ โดยมีหลวงอายรุกิจโกศลเป็นหวัหน้าหน่วยไข้จบัสัน่ 

ในเวลาต่อมาหลวงพยุงเวชชศาสตร์ซึ่งกลับมาหลังจบการศึกษาจาก
ต่างประเทศ พยายามออกไปท าการส ารวจไข้จบัสัน่ในหลายพืน้ท่ีตามจงัหวดัต่างๆ โดยใน พ.ศ. 
2477 ได้พบยงุชนิดใหม่อีก 2 ชนิด ต่อมา ในพ.ศ. 2478 ก็ยงัพบยงุก้นปล้องท่ีกรมสาธารณสขุได้
ส ารวจไว้ก่อนแต่ยงัไม่ได้บนัทึกไว้อีก 5 ชนิด และมีท่ีขุนเฉลิมอติแพทย์พบอีก 1 ชนิด ต่อมาใน 
พ.ศ. 2479 หลวงพยุงเวชชศาสตร์ก็ได้ลงไปส ารวจท่ีปักษ์ใต้ และได้พบยุงก้นปล่องเพิ่มขึน้อีก 2 
ชนิด1 และในช่วงเวลาเดียวกนัได้ท าการช าแหละยงุ เอ. มินิมสั 33 ตวั และพบสไปโรซอยท์ในตอ่ม
น า้ลาย 3 ตวั พบอูอูซิสท์ท่ีผนังกระเพาะอาหาร 2 ตัว นับเป็นรายงานการพบเชือ้มาลาเลียใน
ยงุก้นปลอ่งเป็นครัง้แรกในประเทศไทย 

ผลจากการร่วมกนัในการศกึษาค้นคว้าเร่ืองยงุร่วมกบันกัวิจยัชาวตา่งชาติท า
ให้ได้ชาวสยามมีความรู้เร่ืองยงุเพิ่ม มากขึน้ รวมไปถึงสง่ผลให้เกิดการก่อตัง้หน่วยงานเก่ียวกบัการ
จดัการไข้จบัสัน่ขึน้เป็นแห่งแรกในประเทศขึน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นต้นแบบของหน่วยงาน
การจดัการไข้จบัสัน่ในอนาคต 

หลงัจากท่ีกรมสาธารณสขุได้มีการจดัตัง้หน่วยควบคมุไข้จบัสัน่ขึน้ใน พ.ศ. 
2475 ขึน้ท่ีเชียงใหม่เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ก็ได้เร่ิมปฏิบตัิงานในด้านการควบคมุโรคไข้จบัสัน่
อยา่งจริงจงั แตก่ระนัน้วิธีในการด าเนินการก็ยงัไมไ่ด้แตกตา่งกบัท่ีผ่านมามากนกั กลา่วคือ จะเน้น
ไปท่ีการรักษาพลเมืองท่ีเป็นไข้จบัสัน่ด้วยตวัยาควินิน พร้อมๆ กบัการแนะน าส่งเสริมให้พลเมือง
รู้จักป้องกันตัวจากการถูกยุงกัด รวมไปถึงท าการค้นคว้าในเร่ืองยุงก้นปล่องและไข้จับสั่น 
ท าการค้นคว้าสขุศึกษาและโฆษณา ตลอดจนการท าความร่วมมือกบัองค์กรต่างๆ ในการอบรม
พนักงานเจ้าหน้าท่ี2 ซึ่งต่อมาได้มีการจัดตัง้หน่วยควบคุมไข้จับสัน่อีกหลายแห่งในประเทศไทย 
และน าเอาแนวทางในการจดัการควบคมุไข้จบัสัน่น่ีไปเป็นต้นแบบในการปฏิบตัิ 

                                                            
1 หลวงพยงุเวชชศาสตร์.  (2479).  ยงุก้นปลอ่ง.  จดหมายเหตทุางการแพทย์.  19(4):  หน้า 596-597. 
2 กองมาลาเรีย.  (2524).  จุลสารมาลาเรีย.  หน้า 4-5. 
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3.2.1.3.2 แมลงวนัและแมลงน าโรคชนิดอ่ืนๆ 
ไม่เพียงแต่ยงุเท่านัน้ท่ีถกูคนในสงัคมสยามในช่วงเวลาดงักล่าวรับรู้ว่าสิ่งมีชีวิต

ชนิดนีเ้ป็นสิง่มีชีวิตท่ีน าโรคภยัไข้เจ็บมาสูส่งัคม แตย่งัพบวา่มีการรับรู้ถึงแมลงบางชนิดนอกจากยงุ
ท่ีสามารถเป็นพาหะน าพาโรคภยัไข้เจ็บมาสูส่งัคมด้วย ตวัอยา่งเช่น 

แมลงวนัเป็นสตัว์อีกหนึ่งชนิดท่ีปรากฏว่าเป็นพาหะน าโรคส าคญัของสยาม เช่น 
อหิวาตกโรค หนึ่งในโรคระบาดส าคญัของสยามท่ีปรากฏอยู่ในราชกิจจานุเบกษาท่ีว่าด้วยเร่ือง
พระราชบญัญัติระงบัโรคระบาด โดยโรคท่ีว่าประกอบด้วย กาฬโรค อหิวาตกโรค และไข้ทรพิษ 1 
โดยพบวา่ในช่วงทศวรรษ  2460 มีหนงัสือหลายเลม่ท่ีอธิบายถึงการเป็นพาหะน าโรคของแมลงว ัน 
เช่น หนงัสือเร่ืองการสขุาภิบาลส าหรบับคุคลและครอบครวั เป็นความรู้เร่ืองการต่อสูก้บัข้าศึกทีเ่รา
ไม่เห็นตวั ท่ีเขียนขึน้ใน พ.ศ. 2461 เป็นหนงัสือท่ีให้ความรู้ทางด้านเชือ้โรคและวิธีการปอ้งกนั โดย
ให้ค าอธิบายกับแมลงวนัไว้ว่า แมลงวนัเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีชอบตอมและกินของสกปรกโสโครก และ
เม่ือมนัตอมสิ่งสกปรกมาเข้าก็ท าให้เชือ้โรคจากของเหลา่นัน้มกัตดิมาท่ีเท้าของมนัด้วยเสมอ จงึท า
ให้เวลามนัไปตอมท่ีไหนมันก็มกัจะปล่อยเชือ้โรคไว้ท่ีนั่น นอกจากนี ผ้ลของการท่ีมนัชอบกินสิ่ง
สกปรกเข้าไปท าให้ในร่างกายของมนัมีเชือ้โรคอยู่เป็นพนัชนิด โดยมนัสามารถน าโรคชนิดต่างๆ 
ไปสู่คนได้เช่นเม่ือมนัไปตอมเข้าท่ีฝีของผู้ ป่วยโรคไข้ทรพิษมนัก็อาจจะน าโรคนีไ้ปสู่บุคคลอ่ืนได้ 
และมนัยงัเป็นเหตใุห้เกิดการพาเชือ้ตาแดงไปติดคนอ่ืนด้วย ไม่เพียงเท่านัน้ยงัพบว่ายงัอาจเป็น
พาหะน าโรคต่างๆ ทัง้วณัโรคและอหิวาตกโรคซึ่งมนัจะไปเกาะกินอุจาระของผู้ ป่วยอหิวาตกโรค
แล้วไปแพร่เชือ้โรคเหล่านัน้ผ่านทางการท่ีมนัไปเกาะท่ีอาหารของผู้คน ส่วนวิธีท่ีจะป้องกันไม่ให้
แมลงวนัเข้ามาข้องแวะด้วยจึงควรเก็บถ้วยชามอาหารล้างให้สะอาด ส่วนท่ีเหลือก็เอาไปเก็บไว้
อยา่ทิง้ไว้ให้แมลงวนัมาตอม อีกทางก็คือการปอ้งกนัไมใ่ห้มนัเกิดมาโดยการก าจดัอจุาระให้ถกูทาง
เพื่อท่ีไม่ให้แมลงวนัสามารถเข้ามาไขใ่นกองอจุจาระได้2 

 

                                                            
1 พระราชบญัญัติระงับโรคระบาทว์.  (2456, 23 พฤศจิกายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 30.  หน้า 

372 
2 เจ้าพระยาธรรมศกัด์ิมนตรี.  (2461).  การสขุาภิบาลส าหรับบุคคลและครอบครัว เป็นความรู้เร่ือง

การต่อสูก้บัข้าศึกทีเ่ราไม่เห็นตวั.  หน้า 105-108. 
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ภาพประกอบ 6 ขาและเท้าแมลงวนัท่ีเห็นในกล้องขยาย 6 

 

 

 
 

 
 

 

 

ท่ีมา:  การสขุาภิบาลส าหรับบคุคลและครอบครัว เป็นความรู้เร่ืองการตอ่สู้กบัข้าศกึท่ีเราไม่เห็นตวั 
(2460). 

 

ภาพประกอบ 7 ประวตัิแมลงวนั ก.ไข ่ข.หนอน ค.ดกัแด้ ง.ตวัเตม็วยั 

ท่ีมา:  การสขุาภิบาลส าหรับบคุคลและครอบครัว เป็นความรู้เร่ืองการตอ่สู้กบัข้าศกึท่ีเราไม่เห็นตวั 
(2460). 
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นอกจากนัน้ในท้ายบทความเร่ืองแมลงวนัท่ีอยูใ่นวารสารแถลงการสาธารณสขุท่ี
ได้อธิบายถึงความน่าเกลียด น่ากลวั และความอนัตรายของแมลงไว้ โดยท้ายบทความได้สรุป
ความเก่ียวกบัแมลงวนัไว้วา่  

 
“แมลงวนัไมรู้่จกัล้างเท้า 
ฉะนัน้มนัจงึน าสิ่งโสโครกมายงัอาหารและตวัทา่น 
สิ่งโสโครกเหลา่นีเ้ตม็ไปด้วยเชือ้โรค 
เชือ้โรคเหลา่นีท้ าให้ทา่นเกีดโรค 
ในแมลงวนัตวัเดียวอาจมีเชือ้โรคได้ตัง้หกล้านตวั 
แมลงวนัสองสามตวัในต้นฤดรู้อนจะทวีพืชพนัธุ์ขึน้เป็นหลายพนัตวัในตอนปลายฤดู 
แมลงวนัอยูต่ามสิ่งโสโครก อจุจาระ และ มลูสตัว์ 

ดงันัน้ไมมี่สิ่งโสโครกก็ไม่มีแมลงวนั” 1 
 
โดยข้อความดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงภาพความอันตรายและความน่า

ขยะแขยงท่ีมีตอ่แมลงวนัได้อยา่งชดัเจน 
 

                                                            
1 กรมสาธารณสขุ.  (ธนัวาคม, 2468).  แมลงวนั.  แถลงการณ์สาธารณสขุ.  1(12):  หน้า 889. 
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ภาพประกอบ 8 ใบโฆษณาถึงความอนัตรายของแมลงวนั 

ท่ีมา:  แถลงการณ์สาธารณสขุ  4(4):  (เมษายน, 2471) 
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ภาพประกอบ 9 ใบโฆษณาถึงความอนัตรายของแมลงวนั 

ท่ีมา: แถลงการณ์สาธารณสขุ  4(4):  (เมษายน, 2471). 
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นอกจากแมลงวนัแล้วหมดัก็เป็นอีกสิ่งมีชีวิตท่ีถกูมองว่าเป็นส่วนช่วยในการแพร่
โรคติดตอ่ส าคญัในสยามอย่างกาฬโรคด้วยเช่นกนั ดงัจะเห็นได้จากในค าอธิบายท่ีกลา่วถึงสาเหตุ
การเกิดกาฬโรคไว้ว่า เม่ือหนท่ีูมีเชือ้กาฬโรคตายไปตวัหมดัซึง่เกาะอยู่กบัหนก็ูจะออกจากหนแูล้ว
เข้าไปกดัคนจึงท าให้เกิดกาฬโรคกบัคนขึน้มา ส่วนวิธีการควบคมุปอ้งกนักาฬโรคนัน้ก็มุ่งไปท่ีการ
ฆ่าและท าลายหนโูดยการเผาไฟเพื่อให้หมดัตายไปพร้อมกบัหนทู าให้หมดัไม่สามารถไปเกาะและ
แพร่เชือ้ให้คนได้1 

 

 

ภาพประกอบ 10 หมดักาฬโรคท่ีอยูก่บัตวัหน ูก.ตวัออ่น ข.เม่ือแก่เข้า ง.ตวัแก่ 

ท่ีมา:  การสขุาภิบาลส าหรับบคุคลและครอบครัว เป็นความรู้เร่ืองการตอ่สู้การตอ่สู้กบัข้าศกึท่ีเรา
ไม่เห็นตวั  (2460). 

 
ในบทความเร่ืองกาฬโรคท่ีลงในวารสารแถลงการณ์สาธารณสขุในปี 2470 ท่ีได้

ตดัตอนแปลมาจากหนังสือเร่ือง The Fight Against Infection ท่ีแต่งโดย Lieut-Colonel G.E.F. 
ได้อธิบายรูปแบบการแพร่เชือ้ของหมดัไว้โดยละเอียดดงันี ้เม่ือหมดัได้พบอาหารของมนัมนัจะกิน
อย่างเต็มท่ีและเพื่อท่ีจะท าให้กินได้เร่ือยๆ มนัจึงได้ถ่ายออกมา ซึง่สว่นท่ีถ่ายนัน้จะมีเลือดปริมาณ
มหาศาลปนอยู่ด้วย ซึง่เม่ือมันรับเอาเชือ้กาฬโรคเข้ามาในตวั เวลามนัถ่ายออกมาก็จะมีเชือ้กาฬ
โรคปนอยู่ด้วยแล้วเม่ือผู้ ท่ีถูกหมดัเกาะอยู่แกะเกาในส่วนบริเวณนัน้ก็จะท าให้เชือ้กาฬโรคเข้าสู่
ร่างกายของคนผู้นัน้จนติดโรคขึน้มา สว่นอีกวิธีหนึ่งคือ เม่ือตวัหมดักินอาหารเป็นจ านวนมาจนไป
อุดกระเพาะอาหาร ท าให้หมดไม่สามารถกินอาหารได้ ดัง้นัน้มันจึงใช้วิธีส ารอกอาหารออกมา

                                                            
1 เจ้าพระยาธรรมศกัด์ิมนตรี.  (2461).  เล่มเดิม.  หน้า 30-34. 
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เพื่อท่ีสามารถกินอาหารได้ต่อไป ซึง่เชือ้ก็จะถกูปล่อยออกมากบัสิ่งท่ีหมดัส ารอกออกมา และเม่ือ
คนไปเกาท่ีสว่นนัน้ก็จะท าให้เชือ้เข้าสูร่่างกายได้เช่นกนั1 

โดยวิธีในการปอ้งกนักาฬโรคนอกจากก าจดัหนแูล้ว วิธีในการจดัการก าจดัหมดัก็
ส าคญัเช่นกนั ซึง่ท าได้โดยการน าเอาเสือ้ผ้าซึง่อาจจะมีตวัหมดัไปเกาะอยู่มาอบในเตาหรือนึ่งโดย
ใช้ความร้อนเพื่อก าจดัหมดัทิง้ หรือจะใช้วิธีการยาก าจดัหมดรอยไว้รอบห้อง แตถ้่าห้องสกปรกมาก
ก็ให้ใช้การรมควนัด้วยแก๊ส น า้มนัยูคาลิปตสั หรอผงไอโอโดฟอร์ม ซึ่งจะสามารถก าจัดหมดัได้
อยา่งดี2 

 
3.3 การผสมผสานกันของความรู้ใหม่และเก่าเร่ืองแมลง 

จะเห็นได้ว่าผลจากการท่ีรับความรู้จากตะวนัตกเข้ามา ประกอบกบัปัจจยัอีกหลายอย่าง
ทัง้ทางด้านแนวคิด เศรษฐกิจ และสังคม นับตัง้แต่ทศวรรษ 2430 เป็นต้นมาการมองแมลง
แบบเดิมท่ีอิงกบัความเช่ือทางศาสนานัน้ ได้ถกูลดทอนความส าคญัลงไป จากเดิมท่ีเป็นเพียงสิ่งท่ี
ต้องพึง่พาอาศยักนั ได้เปลี่ยนมาเป็นการให้ความส าคญัในแง่สิง่ท่ีมีความส าคญัถึงขึน้สนบัสนนุให้
น ามาเพาะเลีย้งปรับปรุงสายพนัธุ์เพื่อหาประโยชน์  เพียงแตว่า่ค าอธิบายแมลงแบบดัง้เดิมท่ีอิงกบั
ทางศาสนาก็ยงัไม่หมดความส าคญัลงไปเสียทีเดียว เห็นได้จากการกลา่วถึงและวิธีการจดัการกบั
แมลงศตัรูพืชท่ีกระทรวงเกษตราธิการได้รับรายงานเข้ามาดงั เช่น ใน พ.ศ. 2451 ท่ีกระทรวงเกษ
ตราธิการได้ออกใบแจ้งความว่าด้วยยากันสตัว์ ด้วง แมลง ซึ่งจะท าอันตรายกับต้นตาล หมาก 
มะพร้าว ความวา่ 

 
  “มีพระรูปหนึ่งแจ้งถึงวิธีการป้องกนัสตัว์ ด้วง แมลง ท่ีจะเข้าไปเกิดแลเจาะต้นไม้ชนิดท่ี

กลา่วมาแล้วนี ้ได้ใช้เอาผลมะกรูด ผลหนึ่ง สอดลงไว้ในยอดตาล หมาก มะพร้าว 6 เดือน จึงค่อย

เปลี่ยนผลใหม่ อาจกนัไม่ให้สตัว์ ด้วง แมลง เข้าท าอนัตรายได้ พระท่ีพบยืนยนัแล้วว่าได้ผล เม่ือ

ได้ทราบถึงเร่ืองนีจ้ึงได้น ามาบอกต่อ เพราะว่าไม่จ าเป็นต้องใช้เงินมาก ถ้าใครปลกูพืชเหล่านีก้็ไป

ลองท าด ูถ้าใช้แล้วได้ผลจริงก็ให้มาบอกตอ่”3  

                                                            
1 กรมสาธารณสขุ.  (มิถนุายน, 2470).  กาฬโรค.  แถลงการณ์สาธารณสขุ.  3(6):  หน้า 785-787. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 798. 
3 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  ร.5 กส. 13/246 กระทรวงเกษตรออกใบแจ้งความว่าด้วยยากนั

สตัว์ ซ่ึงจะท าอนัตรายแก่ตน้ตาล หมากมะพร้าว, 1 มิถนุายน ร.ศ. 126. 
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หรือเม่ือครัง้ท่ีกระทรวงเกษตราธิการ ได้มีค าสัง่ให้กรมเพาะปลกู และเมืองมณฑลต่างๆ 
ออกส ารวจหาเหตท่ีุเกิดอนัตรายแก่ต้นข้าว ในช่วง พ.ศ. 2451-2452 มีรายงานจากเจ้าเมืองต่างๆ 
ดงันี ้

รายงานจากพระยาสมุทบุรานุรักษ์ ผู้ ว่าเมืองสมุทรปราการ รายงานไปยังเจ้าพระยา
เทเวศร์วงษ์วิวฒัน์ เสนากระทรงเกษตราธิการความวา่ 

 

  “พบสตัว์ท่ีท าอนัตรายต้นเข้าได้แก่ หน ูปนูา แมลงกระชอน เพลีย้… วิธีท่ีใช้ก าจดัเพลีย้ 

ให้ใช้ไฟสมุเหนือลม เพ่ือให้ลมพดัเอาควนัไปทางท่ีเพลีย้ลง อาจจะท าให้หนีไปได้ ส่วนหนกู็ใช้วิธี

ทบุเอา ปนูาก็จบัเอาไปเผา นอกจากนัน้ยงัใช้วิธีใช้เลขยนัต์เท่ียวปักกัน้ตามคนันา อนัเป็นวิธีท่ีหา

หลกัอธิบายไมไ่ด้” 1  

 

รายงานจากหม่อมเจ้าขจรศุกสวสัดิ์ไปยังเจ้าพระยาเทเวศร์วงษ์วิวัฒน์เสนากระทรวง 
เกษตราธิการความวา่ 
 

  “ตวัสตัว์ท่ีท าอนัตรายแก่ต้นเข้าในแขวงเมืองประทมุ สว่นมากคือ ป ูหน ูเพลีย้ หนอนกอ 

ขยอก ตวับุ้ง โดยเพลีย้ขึน้จบัต้นเข้าเม่ือก าลงังามดี เมือเข้าออกรวงแล้วถ้าไม่หายก็ตาย มี 2 ชนิด

คือ เพลีย้ไฟ และเพลีย้ก้อนดิน เพลีย้ไฟนัน้ถ้าจบัต้นเข้าแล้วจะชกัปลายใบเข้า บางทีต้นเข้าตาย

หมดทัง้แปลง ถึงกบัต้องหว่านหรือปักด าใหม่ เพลีย้ก้อนดินเป็นขึน้นาเล็กน้อยแล้วมกัหายเอง… 

วิธีปอ้งกนัก าจดั มีการใช้ใบเต่าร้างปักรอบนาอย่างนึง ใช้กระดกูกระบือเผาเหนือลมให้ควนัพดัไป

ถูกต้นเข้าแล้วหายบ้าง หนอนกอพบไม่มาก รูปร่างคล้ายหนอนธรรมดาเข้ากินในไส้ต้นเข้า วิธี

ปอ้งกนั เคยใช้แตน่ า้มนต์หรือน า้ล้างบาตรพระไปพรม ขยอก ใช้วิธีเอาผ้าฟาดปัดท่ีกอเข้า บุ้งไมไ่ด้

สร้างความเสียหายมากจึงปลอ่ยไว้”2 

 

รายงานจากข้าหลวงเทศาภิบาลส าเร็จราชการมณฑล นครราชสีมาไปยังเจ้าพระยา
เทเวศร์วงษ์วิวฒัน์ เสนากระทรงเกษตราธิการความวา่ 

                                                            
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  ร.5 กส. 13/232 กระทรวงเกษตรสัง่ให้ข้าหลวงออกโฉนดกรม

เพาะปลูก และเมืองมณฑลต่างๆ สืบน ้าฝนตน้เข้า แลเหตทีุเ่กิดอนัตรายแก่ตน้เข้า,  ร.ศ. 126. 
2 แหล่งเดิม. 
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  “เพลีย้เกิดมาตามฟองน า้ท่ีไหลติดไปอยูต่ามต้นเข้า เมื่อฟองน า้เน่าก็กลายเป็นตวัหนอน

กัดต้นเข้าจนเป็นอันตรายไป ตัวบุ้ งถ้าน า้น้อยหรือพอดีไม่มากเกินไปก็จะไม่มี ต่อเม่ือน า้มาก

เกินไปแล้วลดน้อยลงจึงจะมีตวับุ้ง วิธีปอ้งกนัคือ เปลือยกายไปจบับุ้งลงกระบอกไม้ไผ่ กลัน้ใจเอา

ดินอดุกระบอกทัง้หวัท้ายแล้วเอาฝังไว้ท่ีคนันา อีกวิธีท่ีปอ้งกนัหนอนบุ้ง ใช้น า้มนัปิโตเลยมเทลงใน

น า้ให้ไหลไปตามต้นเข้า”1 

 

รายงานจากข้าหลวงเทศาภิบาลส าเร็จราชการมณฑล อดุรไปยงัเจ้าพระยาเทเวศร์วงษ์
วิวฒัน์ เสนากระทรงเกษตราธิการความวา่ 

 
  “บุ้งลกัษณะตวัเป็นสีต่างๆ กนัสตัว์จ าพวกนีเ้กิดจากต้นเข้าเอง ท าอนัตรายแก่เข้านัน้กดั

แตย่อดตลอดข้างต้น ถ้าเป็นรวงกดัรวงเข้าขาดลงมา แตไ่มป่รากฏทกุปี เพลีย้ ตวักลมมีสีต่างๆ กนั 

เม่ือจบัตามต้นเข้าแล้ว ถ่ายมลูออกมาเป็นสีด า ครัน้ฝนตกลงมามลูนัน้ก็ละลายตกไปอยูใ่นท้องนา 

ต้นเข้านัน้ก็แดงยบุตายลงไป พวกนีล้งเสมอทกุปี วิธีจดัการคือ ท าเคลด็เอาไฟจดุตบัแฝก ลนเข้าท่ี

เป็นเพลีย้นัน้ แล้วทิง้ไปทางทิศตะวนัตก”2 

 

รายงานจากข้าหลวงเทศาภิบาลส าเร็จราชการมณฑล พิษณโุลกไปยงัเจ้าพระยาเทเวศร์
วงษ์วิวฒัน์ เสนากระทรงเกษตราธิการความวา่ 

 

  “เพลีย้ วิธีในการปอ้งกนั ใช้ผลมะตรูดผ่าสองทิง้ไว้ตามนาท่ีเพลีย้ลง นาละ 9-10 ซีก บาง

ทุง่ก็หกัเอาก่ิงเตา่รัง แลก่ิงมะเกลือเท่ียวปักไว้ตามคนันาเป็นแถวๆ ไมท่ราบเหมือนกนัวา่เพลีย้พวก

นีม้าจากไหน ทราบก็ตอ่เม่ือลงแล้วจงึได้พบเหน็ และไมม่าลงทกุปี” 3 

รายงานจากอ าเภอไชย ไปยงัเจ้าพระยาเทเวศร์วงษ์วิวฒัน์ เสนากระทรงเกษตราธิการ
ความว่า “เพลี้ย วิธีในการป้องกนั เอาเกลือกบัพริกประสมกนัเปาไฟใช้ควนัรม ไม่ก็เอาศีสะจระเข้

                                                            
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  ร.5 กส. 13/232 กระทรวงเกษตรสัง่ให้ข้าหลวงออกโฉนดกรม

เพาะปลูก และเมืองมณฑลต่างๆ สืบน ้าฝนตน้เข้า แลเหตทีุเ่กิดอนัตรายแก่ตน้เข้า,  ร.ศ. 126. 
2 แหล่งเดิม. 
3 แหล่งเดิม. 
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แห้งหรือสดฝังไว้ในนา อีกวิธีเอาไม้ที่ไฟไหม้ และก่ิงสะเดาปักตามคนันาที่เพลี้ยกิน บางที่ก็หาย
บางทีก็่ไม่หาย”1 

รายงานจากข้าหลวงเทศาภิบาลอดุร เร่ืองตวับุ้งท าอนัตรายแก่ต้นเข้า พ.ศ. 2453 เสนา
กระทรวงเกษตราธิการความว่า “มีรายงานว่าช่วงทีก่ าลงัปลูกธญัญาหารช่วงแรกก็งอกงามดี แต่
ช่วงใกล้เก็บเกี่ยวกบัมีตวับุ้งท าให้ข้าวในนาเสียหาย และมีการประกาศให้ป้องกนัโดย เอากระดูก
กระบือ และก ามะถนัเผาไฟอบนา และขดุหาตวับุง้มาท าลายแต่ความเสียหายก็ไม่สงบ”2  

รายงานจากมณฑลราชบุรี เร่ืองตัวแมลงตะแคงท าอันตรายแก่ต้นเข้าและวิธีในการ
ปอ้งกนั ในช่วง พ.ศ. 2458 ความวา่ “วิธีทีใ่ชใ้นการปอ้งกนัตวัแมลงตะแคงใหใ้ชวิ้ธีจุดตะเกียง แลว้
วางลงบนถงัน ้าใหญ่ๆ ตอนกลางคืน น ้าในอ่างให้หยดน ้ามนัก๊าดพอมีกล่ินน ้ามนั เพือ่ให้แมลงที่
เข้าหาไฟตกลงไปในถงั หรืออีกวิธีใหใ้ชไ้ฟเผาเศษหญา้และฝางในนา”3  

จากตวัอยา่งข้างต้นจะเห็นวา่ แม้วา่คนในสงัคมจะได้รับความรู้ในการมองโลกแบบใหม่ท่ี
มองว่ามนุษย์สามารถเข้าไปควบคุมจัดการกับแมลงได้ แต่กระนัน้กลบัพบว่าวิธีการท่ีใช้ในการ
จดัการกบัแมลงท่ีเข้าท าลายพืชผลทางการเกษตรโดยสว่นมากเป็นวิธีการท่ีไม่สอดคล้องกบัความรู้
แบบตะวนัตกเท่าใดนกั ดงัจะเห็นได้จากการพึ่งสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ หรือพึ่งพระสงฆ์ ในการขบัไล่แมลง
เสียมาก นอกจากนัน้ไม่เพียงแต่ในส่วนของแมลงศตัรูพืชเท่านัน้ ในส่วนปัญหาของแมลงน าโรค
เช่น ยุงก็ยังพบว่าหลายพืน้ท่ีก็ยังมีปัญหาของคนในท้องท่ีไม่ยอมรับเอายาควินินไปรักษาด้วย
เช่นกนั ตวัอย่างเช่นในทศวรรษ 2450 ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่พบว่าชาวบ้านในบางท้องท่ีเป็นไข้จบัสัน่
ท าให้มีการจดัหมอและน ายาไปรักษา ซึง่ผู้ ท่ีรับยาไปก็หายไม่ถึงแก่ชีวิต แตก็่มีชาวบ้านบ้านสว่นท่ี
ไม่ใช้ยา แตเ่ลือกท่ีจะใช้เปลือกไม้แทนยา ท าให้ชาวบ้านกลุม่นีต้้องเสียชีวิตไป4  

จะเห็นได้ว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจจากแบบพอยังชีพไปเป็น
เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ท่ีเห็นได้ชดัตัง้แต่ พ.ศ. 2398 หลงัจากการท าสนธิสญัญาเบาว์ร่ิง ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านกบัสงัคมไทย เกิดการรับเอาความรู้แบบตะวนัตกเข้ามา สง่ผล

                                                            
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  ร.5 กส. 13/232 กระทรวงเกษตรสัง่ให้ข้าหลวงออกโฉนดกรม

เพาะปลูก และเมืองมณฑลต่างๆ สืบน ้าฝนตน้เข้า แลเหตทีุเ่กิดอนัตรายแก่ตน้เข้า,  ร.ศ. 126 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  ร.5 กส. 13/330  กระทรวงมหาดไทยส่งส าเนาใบบอกข้าหลวง

เทศาภิบาล อดุรเร่ืองตวับุง้ท าอนัตรายแก่ตน้เข้า ศ.ก. 128,  ร.ศ. 128. 
3 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ร.6 กส. 13/1260  มณฑลราชบุรีรายงานเร่ืองตวัแมลงตะแคงท า

อนัตรายตน้เข้า และวิธีปอ้งกนั, 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458.   
4 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ร.6 ม.12. สภาอุนาโลมแดงอเมริกนัขอทราบว่าในเขตรแวงเมือง

เชียงไหม่ราษฎรป่วยเป็นไข้มาลาเรียชกุชมุหรือไม่. 28 มี.ค. 2454 – 21 มิ.ย. 2455. 
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ให้คนในสังคมมองโลกตามความรู้เชิงประสบการณ์มากขึน้ มีการจัดประเภทของสิ่งมีชีวิตท่ี
แตกตา่งไปจากการจดัตามลกัษณะทางไตรภมูิท่ียดึเอาหลกับุญกรรมเข้ามารวมในการจดัประเภท 
โดยจะเห็นวา่ในช่วงทศวรรษ 2420 การจดัประเภทของสิง่มีชีวิตในสงัคมไทยได้ยดึเอาลกัษณะทาง
กายภายมาเป็นตวัแบง่ประเภททัง้จ านวนขา สถานท่ีเกิด รูปแบบการเกิด และปีก ซึง่เป็นเพียงการ
จดัประเภทตามลกัษณะกว้างๆ เท่านัน้ ซึง่จะเห็นได้วา่การจดัประเภทสิ่งมีชีวิตในลกัษณะนีมี้ความ
ระเอียดน้อยมากเม่ือเทียบกบัการจดัประเภทสิ่งมีชีวิตตามแบบตะวนัตก อย่างแมลงนัน้ถกูจดัอยู่
ในพวกเดียวกับแมงเน่ืองจากเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทท่ีมีเท้าจ านวนมากเช่นกัน ซึ่งแนวทางการจดั
ประเภทแบบนีแ้ตกตา่งกบัความรู้ทางด้านการจดัประเภทสิ่งมีชีวิตตามแบบสากลท่ีเข้ามาในสงัคม
ในทศวรรษ  2430 ท่ีจดัประเภทของสิ่งมีชีวิตตามหลกัการวิวฒันาการท่ีถึงแม้อวยัวะภายนอกจะ
แตกต่างกนัแต่ ถ่ินท่ีอยู่อาศยัต่างกนั แต่เม่ือท าการศึกษาถึงโครงสร้างรวมไปถึงการวิวฒันาการ
ของอวยัวะท่ีเปลี่ยนไปตามลกัษณะการใช้งานก็สามารถจดัให้อยู่ในประเภทเดียวกนัได้ และผล
ของการท่ีคนในสงัคมมองโลกตามความรู้เชิงประสบการณ์มากขึน้ท าให้คนในสงัคมเกิดแนวคิด
การควบคมุและก าจดัแมลง มีการรับรู้ว่าแมลงบางชนิดมีเป็นตวัท่ีท าลายผลผลิตอย่างชดัเจน แต่
ในช่วงเวลานัน้ยงัไมมี่ความรู้ท่ีทนัสมยัพอท่ีจะใช้ในการควบคมุก าจดัแมลงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
ท าให้ต้องพึ่งพาความรู้แบบเก่าในการจัดการแมลง ดงัจะเห็นได้จากวิธีท่ีใช้ในการป้องกันและ
ก าจดัแมลงศตัรูพืชแต่ละชนิดส่วนใหญ่นัน้จึงเป็นวิธีแบบดัง้เดิม ทัง้แบบเขตกรรม และวิธีท่ีอิงกบั
ความเช่ือในทางศาสนาเป็นส่วนมาก ซึ่งวิธีเหล่านีมี้ประสิทธิภาพค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกบัวิธีใน
การปอ้งกนัก าจดัแมลงศตัรูพืชในปัจจบุนั  

ไม่เพียงแตใ่นด้านศตัรูพืชเท่านัน้ ในด้านสาธารณสขุ ยงุได้กลายมาเป็นปัญหาส าคญัตอ่
โรคภยัไขเจ็บของคนในสงัคม ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาค้นคว้าจนทราบว่ายงุก้นปล่อง คือ พาหะท่ี
เป็นสาเหตขุองโรคไข้จบัสัน่ท่ีน าความตาย และทพุลภาพมาสู่คนในสงัคม มาก่อนแล้วแต่ในเวลา
นัน้ภาครัฐก็ไม่ได้ให้ความสนใจในเร่ืองท่ีจะปอ้งกนัควบคมุ หรือก าจดัยงุเท่าท่ีควร เพียงแตม่องว่า
ยงุเป็นเพียงตวัก่อความร าคาญให้กบัคนในสงัคมเท่านัน้ จนกระทัง่เกิดการระบาดของโรคไข้จบัสัน่
ในช่วงปลายทศวรรษ 2460 ท าให้ประชาชนในสยามเสียชีวิตไปเป็นจ านวนมาก และมีอีกจ านวน
หนึ่งซึง่ต้องการเป็นบคุคลทพุลภาพไม่สามารถกลบัมาท ามาหากินได้ปกติดงัเดิม ท าให้ภาครัฐใน
ช่วงเวลานัน้จ าเป็นต้องพยายามหาทางในการศกึษาหาทางปอ้งกนั และควบคมุยงุก้นปลอ่งท่ีเ ป็น
สาเหตุท่ีท าให้เกิดโรคไข้จับสั่น มีการออกนโยบายควบคุม รวมไปถึงการเผยแพร่ความรู้เร่ือง
ยงุก้นปล่อง และไข้จบัสัน่ รวมไปถึงการศกึษาค้นคว้าเร่ืองยงุร่วมกบัเหล่านกัวิจัยชาวต่างชาติ ท า
ให้เกิดการปลูกฝังความคิดเร่ืองท่ีว่ายุงเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีควรจะต้องก าจัดเพื่อความปลอดภัยต่อ
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ตนเองและสงัคมขึน้มา แต่กระนัน้ก็ยังไม่สามารถท่ีจะลดความเสียหายจากไข้จับสัน่เท่าท่ีควร 
นอกจากนัน้ยงัพบว่ามีการรับรู้ว่ามีแมลงหลายชนิดท่ีสามารถเป็นพาหะน าโรคมาสูค่นในสงัคมได้
เช่นกนั 



 

บทที่ 4  
ความรู้และวธีิปฏบิตัเิก่ียวกับแมลงในสังคมไทยทศวรรษ 2470-2480 

 
ความรับรู้เร่ืองแมลงท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเป็นความรู้ท่ีเกิดจากการรับเอาความรู้เร่ืองแมลง

ของตะวนัตกท่ีเรียกว่าวิชากีฏวิทยา (Entomology) เข้ามาอธิบายตวัแมลง โดยอธิบายแมลงว่า
เป็นสัตว์ขนาดเล็กท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในโลก และเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีจัดอยู่ใน อาณาจักรสัตว์  
(Kingdom Animalia) ไฟลมัอาร์โทโพดา (Phylum Arthropoda) คลาสอินเซค็ตา (Class Insecta) 
แมลงยงัเป็นสิ่งท่ีมีความสมัพนัธ์กบัมนษุย์ในด้านต่างๆ อีกมากมาย ตวัอย่างเช่น โรคหลากหลาย
ชนิดท่ีแมลงเป็นพาหะน ามาสู่มนุษย์ซึง่สามารถคร่าชีวิตมนุษย์ได้เป็นจ านวนมาก แมลงบางชนิด
ยงัเป็นหนึ่งในปัจจยัท่ีท าลายผลผลิตทางการเกษตรของมนษุย์เป็นจ านวนมากแมลงบางชนิดกดั
กินพืชผลทางการเกษตร และแมลงบางชนิดไม่เพียงแต่กัดกินท าลายเพียงอย่างเดียว แต่ยงัเป็น
ตวัน าโรคมาสู่พืชผลทางการเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตเสียหายเป็นจ านวนมาก ถึงกระนัน้แมลงก็
ไม่ได้คงอยู่เพียงเพื่อล้างผลาญสร้างความเสียหายให้กบัมนษุย์แตเ่พียงเท่านัน้ แตก็่ยงัมีแมลงบาง
ชนิดท่ีการคงอยู่ของมนัสร้างประโยชน์ด้วย เช่น แมลงบางชนิดเป็นตวัผสมเกสรให้กบัพืชท าให้พืช
เจริญงอกงามได้เต็มท่ี และมีแมลงบางชนิดท่ีมนษุย์สามารถน าเอาสว่นตา่งๆ ในร่างกายของมนัมา
ใช้ประโยชน์สร้างเป็นรายได้ให้กบัตวัเอง จากท่ีได้กลา่วมาพอจะท าให้ทราบได้วา่มนษุย์กบัแมลงมี
ความสมัพนัธ์ท่ีไม่อาจตดัขาดกันได้ และแมลงก็อยู่อาศยัใกล้ชิดกับมนุษย์มากกว่าท่ีคิด ดงันัน้
เพื่อท่ีจะให้มนษุย์กบัแมลงสามารถท่ีจะอยู่กนัได้จึงจ าเป็นท่ีจะต้องรู้จกั และท าความเข้าใจกบัตวั
ของแมลงให้มากท่ีสุด ท าให้เกิดวิชาท่ีศึกษาในตวัแมลงในรูปแบบต่างๆ ขึน้มา วิชาท่ีว่าคือ กีฏ
วิทยา  

กีฏวิทยา เป็นวิชาทางวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตในกลุ่มของแมลงซึ่งแยก
ออกมาจากวิชาสัตว์วิทยา โดยขอบเขตการศึกษานัน้มีทัง้ด้านอนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา พฤติกรรม นิเวศวิทยาของแมลง การตรวจสอบแยกประเภท ศกึษาถึงความสมัพนัธ์ของ
แมลงท่ีมีตอ่สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงศกึษาหลกัในการควบคมุและบริหารท่ีมี
ความส าคญัทางด้างเศรษฐกิจท่ีมีตอ่มนษุย์ พืช และสตัว์ นอกจากนัน้ยงัรวมไปถึงหลกัในการดแูล
ปกป้อง และเพิ่มจ านวนกลุ่มแมลงท่ีมีประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม ไม่เพียงเท่านัน้ในปัจจุบนั
การศึกษาทางด้านกีฏวิทยายังได้ขยายของเขตการศกึษาถึงสิ ่งมีชีวิตในคลาสอื่นๆ ในไฟลมั
เดียวกนั ทัง้ไร (Mites) เห็บ (Ticks) หอยทาก (Snails) เป็นต้น ซึง่การศกึษาทัง้หมดจะรวมอยู่ใน
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สาขาวิชากีฏวิทยานี ้1 ดงันัน้ในบทนีจ้ึงพยายามท่ีจะศกึษาถึงความรู้และความเข้าใจในเร่ืองแมลง
ในสงัคมไทยท่ีก่อเกิดขึน้มาในแต่ละยคุแต่ละสมยัในสงัคมไทยจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงจน
ก่อให้เกิดเป็นวิชากีฏวิทยาดงัเช่นท่ีเห็นกนัในปัจจบุนั 

 
4.1 อนุกรมวธิานความรู้แบบวิทยาศาสตร์ของสัตว์ กับการจัดการความรู้เร่ืองส่ิงมีชีวิต
แบบตะวันตก 

ก่อนท่ีจะไปถึงความรู้เร่ืองของแมลงก็ต้องกลา่วถึงการจดัล าดบัขัน้ของอนกุรมวิธานสตัว์
เพื่อท่ีจะให้เข้าใจถึงรูปแบบการแบ่งประเภทของสิ่งมีชีวิต ครัง้แรกท่ีมีการจดัจ าแนกกลุ่มของสตัว์
ปรากฏขึน้ราว 600 ปีก่อนคริสตกาล โดย ชารากา (Charaka) นายแพทย์ชาวอินเดีย ท่ีได้มีการ
บนัทึกไว้เป็นภาษาสนัสกฤต การแบ่งนีไ้ด้มีการจดัออกเป็น 4 กลุ่มหลกั คือ 1) Jarayuja หมายถึง
สตัว์ท่ีเติบโตในท่อมดลูก เช่น สตัว์เลีย้งลูกด้วยนม 2) Andaja หมายถึง สตัว์ท่ีเติบโตในไข่ เช่น 
ปลา สัตว์เลือ้ยคลาน นก 3) Svedaja หรือ Usmaja หมายถึง สัตว์ท่ีเติบโตด้วยความชืน้ และ
อณุหภมูิ เช่น ไส้เดือน ยงุ 4) Udivija หมายถึง สตัว์ท่ีเติบโตจากพืช2  

ตอ่มาประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาลได้มีการจ าแนกประเภทกลุม่สตัว์ในแนวทางท่ีต่าง
ไปจากเดิมเลก็น้อย โดยผู้ ท่ีเป็นคนให้แนวทางนี ้คือ Prasastapada ซึง่จดัจ าแนกสตัว์ออกเป็นสอง
กลุม่หลกัๆ คือ Ayonija ได้แก่ สตัว์ไม่มีเพศ และ Jarayuja และ Andaja3  

นอกจากนีย้งัมีนกัปราชญ์ชาวกรีกอีกหลายคน เช่น ฮิปโปคราเตส (Hippocraes) ท่ีได้มี
การตัง้ช่ือสตัว์ไว้หลายกลุ่มแต่ก็ไม่พบว่ามีการจดัจ าแนกกลุ่มของสตัว์ บุคคลท่ีมีความส าคญัต่อ
การจัดจ าแนกประเภทสัตว์มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณ 340 ปีก่อนคริสตกาล ได้แก่ อริสโตเติล 
(Aristotle) นกัปราชญ์ชาวกรีก โดยอริสโตเติลได้พยายามศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิต
หลากหลายชนิด และจ าแนกประเภทออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. Enaima (สตัว์มีกระดกูสนัหลงั) with red blood โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม A Viviparous 
(สิ่งมีชีวิตท่ีออกลกูเป็นตวั) ได้แก่ Man (มนษุย์) Whale (วาฬ) Other Mammals (สตัว์เลีย้งลกูด้วย
นมชนิดอ่ืนๆ) กลุ่ม B Oviparous (สิ่งมีชีวิตท่ีออกลูกเป็นไข่) ได้แก่ Bird (นก) Amphibian and 
most  Reptiles (สตัว์คร่ึงบกคร่ึงน า้ และสตัว์เลือ้ยคลาน) Snake (ง)ู และ Fish (ปลา) 

                                                            
1 ศานิต รัตนภมุมะ.  (2546).  เล่มเดิม.  หน้า 2. 
2 วีรยทุธ์ เลาหะจินดา, และวฒุิ ทกัษิณธรรม.  (2549).  หลกัอนกุรมวิธานสตัว์.  หน้า 6-7. 
3 แหล่งเดิม.  หน้า 7. 
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2. Anaima (สตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงั) no red blood ได้แก่ A. Cephalopod (สตัว์ในชัน้
เซฟาโลพอด )1 B. Crustacean (สตัว์ในชัน้ครัสเตเชียน)2 C. Insect and Spider (แมลงและแมง
มมุ) D. Other Mollusks and Echinoderm (หอยชนิดต่างๆ และสตัว์จ าพวกปลาดาว ปลิงทะเล) 
E. Spongel and Coelenterate (ฟองน า้ทะเล และสตัว์จ าพวกแมงกะพรุน ปะการัง ดอกไม้ทะเล) 

การจดัประเภทของสตัว์ตามแบบของอริสโตเติลนีถ้กูใช้ต่อมาอีกเกือบๆ  2000 ปี3 และ
ในช่วงเวลาระหวา่งนีก็้แทบจะไมพ่บความคืบหน้าในด้านการจดัประเภทของสตัว์ท่ีเห็นได้ชดั  

งานเขียนของ คอนราด แกรสเนอร์ (Conrad Gessner) บิดาแห่งวิชาสัตว์วิทยา เร่ือง 
Historia animalium ซึ่งเขียนขึน้ในช่วง พ.ศ. 2094-2101 เป็นงานท่ีอธิบายรูปร่างลกัษณะ และ
การตัง้ช่ือสามญั (Common name)4 ให้กับสิ่งเหล่านีข้องสิ่งมีชีวิตซึ่งรวมไปถึงแมลง และพืชทุก
ชนิดท่ีรู้จัก 5 แต่กระนัน้ก็ไม่อาจนับว่าเป็นงานท่ีสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการอนุกรมวิธานได้
อยา่งชดัเจน 

จนกระทั่งในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ถึงเร่ิมมีความก้าวหน้าเกิดขึน้ โดยบุคคลท่ีมีส่วน
ส าคญัท่ีเร่ิมพฒันาการจดัประเภทสตัว์ คือ จอห์น เรย์ (Jonh Ray) โดยงานเขียนท่ีชื่อ Synopsis 
Methodica Animalium Quadrupe-dum Serpentini Genesis ท่ีตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2236 ได้มีการ
จดัจ าแนกสตัว์เป็นกลุ่มสตัว์มีเลือด กบัไม่มีเลือด โดยในกลุ่มสตัว์มีเลือดจะมีกายแยกย่อยไปอีก
คือ กลุ่มมีเหงือก กับมีปอด และยังมีการใช้ลักษณะอ่ืนร่วมด้วยเช่น วางไข่กับออกลูกเป็นตัว 
นิว้เท้าเป็นกีบกบัมีเล็บ มีฟันหน้ากบัไม่มีฟันหน้า ซึง่เป็นแนวทางการจดัประเภทสตัว์ท่ีต่อยอดมา
จากของอริสโตเติลอีกที   

ตอ่มาในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ได้เกิดจดุเปลี่ยนส าคญัส าหรับวงการอนกุรมวิธาน โดย
บุคคลท่ีน าความเปลี่ยนแปลงมาคือ คาโรลัส ลินเนียส (Carolus Linnaeus) ซึ่งน าระบบการ
เรียกช่ือสปีชีส์แบบทวินาม มาใช้อย่างมีระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน โดยมีการน าเอาภาษา

                                                            
1 ลกัษณะเด่นของสตัว์ในชัน้นีไ้ด้แก่ตรงท่ีร่างกายสมมาตร มีสว่นศีรษะเด่นออกมา การดดัแปลงสว่น

เท้า ไปเป็นแขนหรือหนวด ตวัอยา่งเช่น สตัว์จ าพวกหมกึ ฯลฯ 
2 ลกัษณะเดน่ของสตัว์ในชัน้นีไ้ด้แก่มีสว่นหวัและสว่นนอกรวมกนั เช่น กุ้ง ป ูเป็นต้น 
3 วีรยทุธ์ เลาหะจินดา, และวฒุิ ทกัษิณธรรม.  (2549).  เล่มเดิม.  หน้า 7. 
4 ช่ือสามัญ หมายถึง ค าเรียกสิ่งมีชีวิต หรือไม่มีชีวิตทั่วๆ ไปตามแต่สถานท่ีนัน้ๆ ซึ่งมกัเกิดปัญหา

ความซ า้ซ้อนระหว่างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ต่อมาจึงได้เกิดการคิดช่ือวิทยาศาสตร์ ขึน้มาเพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้ตรงกนัแบบสากล 

5 Radovan Malina.  (2008).  History of Entomology and the Discovery of Insect Parasitoids. 
P.3-4.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Conrad_Gessner
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ละตินมาใช้ในการตัง้ช่ือสปีชีส์ ท าให้ไม่เกิดการแปรผนัของช่ือ โดยน ามาใช้ในครัง้แรกกบัหนงัสือ 
System Naturae ฉบบัตีพิมพ์ครัง้ท่ี 10 เม่ือ พ.ศ. 2301 ไม่เพียงเท่านัน้ลินเนียสยังมีการน าเอา
ระบบการจ าแนกประเภทของสตัว์ท่ีเป็นล าดบัชัน้มาใช้เป็นครัง้แรก แตใ่นเวลานัน้ลินเนียสใช้เพียง
แค่ 5 ชัน้โดยขาดส่วนของวงศ์และไฟลมั ในการจ าแนกสตัว์ของลินเนียสใช้การระบสุตัว์กลุม่ใหญ่
ขึน้มาแล้วค่อยแยกย่อยเป็นอีก 2 กลุ่มในลักษณะเดียวของอริสโตเติล แต่การจัดประเภทใน
ลกัษณะนีก็้ยงัมีความคลาดเคลื่อนกบัสตัว์ในบางประเภท แต่กระนัน้ด้วยผลงานท่ีลินเนียสมีต่อ
อนกุรมวิธาน ท าให้ได้รับยกยอ่งให้เป็นบดิาของอนกุรมวิธาน1 

นอกจากนัน้ยงัมีการปรับปรุงรูปแบบการจ าแนกประเภทของสตัว์อีกหลายครัง้ เช่น  การ
ใช้จ านวนของลกัษณะท่ีกลุม่สตัว์ตา่งกนัมีร่วมกนัส าหรับการตดัสินสปีซีส์ และการจดัจ าแนกกลุ่ม
สตัว์ โดยการรวบรวมเอาข้อมลูของสตัว์ชนิดต่างๆ จากนัน้จึงน ามาเปรียบเทียบเพื่อใช้ในการจดั
จ าแนกสตัว์ ซึ่งวิธีนีเ้ป็นแนวทางของ ไมเคิล เอแดนซนั (Michael Adanson) (ค.ศ. 1727-1836) 
โดยในการจดัล าดบัสตัว์ของเอแดนซนัจะจดัให้แต่ละสปีซีส์ประกอบด้วยสตัว์ท่ีมีลกัษณะร่วมกนั
มากท่ีสุด แล้วแต่ละจีนัสประกอบด้วยกลุ่มสปีซีส์ท่ีมีลักษณะร่วมกันมากท่ีสุด ไล่ล าดับขึน้ไป
เร่ือยๆ ซึ่งแนวทางนีจ้ะเป็นพืน้ฐานท่ีน าไปสู่วิธีอนุกรมวิธานแผนใหม่ และทฤษฏีวิ วฒันาการใน
ภายหลงั2 

ลามาร์ก (Lamarck)  (ค .ศ . 1744-1829)  ก็ เป็นอีกคนหนึ่ง ท่ี มีส่วนส าคัญต่อด้าน
อนกุรมวิธานสตัว์ โดยแนวคดิของลามาร์ก คือ สิง่มีชีวิตทัง้หมดในโลกนีล้้วนแตเ่กิดการวิวฒันาการ
จากสิ่งมีชีวิตเชิงเดียวพัฒนาไปจนเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบเชิงซ้อน ตัวอย่างเช่น จากโปรโตซัว
วิวฒันาการเปลี่ยนไปเป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม กลา่วคือ ลามาร์กมีแนวคิดว่าสตัว์ทัง้หลายในโลกนี ้
เม่ือเกิดขึน้มาแล้ว แต่จะไม่มีทางท่ีจะสญูพนัธุ์ ไปจากโลกได้ จะมีก็แต่การปรับตวัวิวฒันาการไป
เป็นสตัว์อีกชนิดโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายตามลกัษณะสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป ซึง่
การจดัประเภทกลุ่มของสตัว์ท่ีลามาร์กจดัไว้หลายช่ือก็ยงัถกูน ามาจดัไว้ในระบบอนุกรมวิธานใน
ปัจจบุนั3 

                                                            
1 วีรยทุธ์ เลาหะจินดา, และวฒุิ ทกัษิณธรรม.  (2549).  เล่มเดิม.  หน้า 9-10. 
2 แหล่งเดิม. หน้า 11-12. 
3 แหล่งเดิม. หน้า 13-14. 
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เหตผุลส าคญัท่ีงานด้านการจดัอนุกรมวิธานในช่วงเวลานีเ้ฟือ้งฟูขึน้กว่าเดิมอย่างมาก
เป็นผลมาจากหลงัจากท่ีความส าเร็จในการจดักลุม่ประเภทของสตัว์ของลินเนียส และลามาร์ก ท า
ให้เกิดความสนใจในการศกึษาสตัว์เฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึง่มากขึน้ เช่น ผีเสือ้ นก ด้วง เป็นต้น1 

 
4.2 การสร้างองค์ความรู้ด้านกีฏวิทยา 

เม่ือกลา่วถึงจดุเร่ิมต้นของวิชากีฏวิทยาในตา่งประเทศนัน้ ต้องย้อนไปถึงช่วง 340 ปีก่อน
คริสตกาล ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเร่ือง History of Animals เขียนขึน้โดยอริสโตเติล (Aristotle) 
โดยหนงัสือเร่ือง History of Animals ซึง่หนงัสือเร่ืองนีเ้ขียนขึน้มาจากการท่ีได้สงัเกตสิ่งมีชีวิตชนิด
ต่างๆ หลากหลายชนิด ในส่วนของแมลงนัน้อริสโตเติลได้อธิบายถึงตัวของมันว่า แมลงเป็น
สิ่งมีชีวิตท่ีมีรอยบากอยู่รอบร่างกายของมนัทัง้บนท้องและท่ีหลงั โครงสร้างร่างกายของแมลงนัน้
จะประกอบไปด้วย 3 สว่น คือ สว่นหวั สว่นล าตวัหรือสว่นท้อง และสว่นท่ีสามอยู่ระหว่างสองสว่น
แรกซึ่งจะคลมุทัง้หน้าอกและหลงั2 นอกจากนัน้แมลงยงัแบ่งได้เป็นพวกท่ีมีสองปีกดงั เช่น แมงอู
นนู (Cockchafer) เป็นต้น ซึง่แมลงในกลุ่มนีบ้างชนิดจะมีเปลือกแข็งคอยปกคลมุปีกของพวกมนั
อีกที สว่นอีกพวกก็คือแมลงท่ีมีสี่ปีกดงั เช่น ผึง้ (Bee) และแมลงบางชนิดก็เป็นพวกท่ีทัง้มีปีกและ
ไม่มีปีก เช่น มด (Ant) และหนอนเรืองแสง (Glowworm)3 ผลงานชิน้นีท้ าให้ตวัของอริสโตเติลมี
อิทธิพลต่อความรู้ทางด้านกีฏวิทยาเป็นอย่างมาก เน่ืองจากบุคคลท่ีศึกษาเร่ืองกีฏวิทยาในเวลา
ตอ่มา ใช้เพียงแคพ่ืน้ฐานในสว่นนีข้องอริสโตเติลในการอธิบายตวัแมลงโดยแทบไมมี่การหาความรู้
ใหมเ่พิ่มเตมิเลยเกือบ 2,000 ปี4 

ในช่วงเวลาระหว่างนัน้ก็มีการค้นพบ และเพิ่มพนูความรู้ด้านกีฏวิทยาบ้างประปราย ดงั
จะเห็นได้จาก งานเขียนทางด้านกีฏวิทยาของเปรโตร เดอ เครสเซนซี (Pietro de Crescenzi) เร่ือง 
Ruralium commodorum libri XII. ท่ีเขียนขึน้มาในคริสต์ศตวรรษท่ี 14 ซึ่งเป็นงานท่ีต่อยอดมา
จากงานของอริสโตเติล และตวัของเปรโตยงัได้เพิ่มข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาแมลงของตวัเองลงใน

                                                            
1 วีรยทุธ์ เลาหะจินดา, และวฒุิ ทกัษิณธรรม.  (2549).  เล่มเดิม.  หน้า.  15. 
2 ผู้วิจยัเข้าใจว่าตรงสว่นนีน้่าจะหมายถงึสว่นอกของแมลงดงัเช่นการแบ่งโครงสร้างร่างกายของแมลง

ในปัจจบุนั ซึง่ประกอบด้วย สว่นหวั (head) สว่นอก (thorax) และสว่นล าตวั (abdomen)  
3 Aristotle.  (2018).  HISTORY OF ANIMALS.  Translate from  D'Arcy Wentworth Thompson. 

(online) 
4 Radovan Malina.  (2008).  History of Entomology and the Discovery of Insect Parasitoids. 

P.2.   

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Animals
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Animals
https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pietro+de+Crescenzi%22
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เนือ้หาด้วย โดยหนงัสือของเปรโตรมีวิธีการมากมายเพื่อปอ้งกนัหรือควบคมุแมลงศตัรูพืช และถกู
ใช้เป็นคูมื่อการเกษตรของยโุรปมาอีกหลายปี 1 

กว่าท่ีจะมาถึงจุดเปลี่ยนส าคัญก็ล่วงเข้าสู่คริสต์ศตวรรษท่ี 18 ท่ีได้เร่ิมมีการจ าแนก
สิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการใช้ระบบช่ือทวินามของคาโรลสั ลินเนียส 
ซึง่น าไปสูก่ารจดัจ าแนกแมลงอย่างเป็นระบบมาจนถึงทกุวนันี ้จากทัง้หมดท่ีได้กลา่วไปในข้างต้น
แสดงให้เห็นได้ว่า การพฒันาการของความรู้เร่ืองแมลงนัน้หลงัจากความรู้แบบอริสโตเติลก็แทบจะ
ไม่ปรากฏการตอ่ยอดของความรู้ให้ไปได้ไกลอยา่งท่ีควรจะเป็น จนกระทัง่ช่วงสมยัฟืน้ฟศูิลปวิทยา
ในศตวรรษท่ี 18 จงึเร่ิมมีการเคลื่อนไหวอีกครัง้ 

ในส่วนของกีฏวิทยาทางการแพทย์อาจกล่าวได้ว่าเร่ิมปรากฏความส าคญัเม่ือประมาณ
ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ไปจนต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ซึง่เป็นช่วงเวลาท่ีมีการค้นพบวา่มีโรคภยัไข้
เจ็บบางชนิดเกิดจากการท่ียงุเป็นพาหะน าโรค เช่น ไข้เหลือง ไข้มาลาเรีย เป็นต้น โดยเร่ิมช่วง พ.ศ. 
2426 งานเขียนเร่ือง ตวัแมลงกบัโรค-ยงุกบัไข้จบัสัน่ กลา่วว่าไข้มาลาเลียมกัเกิดในท้องท่ี ท่ียงุอยู่
เสมอ2 ตามมาด้วยแมนซัน่ใน พ.ศ. 2437 ท่ีค้นพบว่าในตวัยงุมีพาราไซต์ของไข้จบัสัน่อยู่ ต่อด้วย
รอสท่ีได้ท าการทดลองต่อยอดแนวคิดของแมนซัน่เม่ือ พ.ศ. 2438 จนสามารถยืนยนัได้ว่าในท้อง
ของยงุท่ีมีปีกจดุสีด ามีตวัเชือ้ท่ีท าให้เกิดไข้จบัสัน่อยูเ่ม่ือ พ.ศ. 24403 

กล่าวได้ว่าน่ีเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีส าคญัของวิชากีฏวิทยาทางการแพทย์ท่ีเห็นได้อย่างเด่นชดั
ท่ีสดุ ก่อนท่ีตอ่มาจะมีต่อยอดไปศกึษากบัแมลงก่อโรคชนิดอื่นๆ อาจกล่าวได้ว่าวิชากีฏวิทยาสว่น
หนึง่มีบทบาทส าคญัท่ีช่วยให้มนษุยชาตหิลายชีวิตให้รอดพ้นจากโรคภยัไข้เจ็บได้ 

4.2.1 ความรู้เร่ืองแมลงดัง้เดมิในสงัคมไทยก่อนการรับความรู้แบบตะวนัตก 
แรกเร่ิมเดิมทีความรู้เก่ียวกบัสิ่งมีชีวิตแบบตะวนัตก หรือวิชาท่ีศกึษาเก่ียวสตัว์ ในสงัคม

สยามก่อนท่ีจะรับเอาความรู้แบบตะวนัตกเข้ามาในช่วงทศวรรษ 2400 ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นวิชา
สตัว์วิทยาได้ เน่ืองจากสยามไม่ได้มีการศึกษาเก่ียวกับสตัว์ ในช่วงเวลานัน้เลย จากการศึกษา
ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัสตัว์ ในช่วงเวลานัน้ทัง้จากวรรณกรรม หรือบนัทึกจากชาวต่างชาติจะพบว่าส่วน
ใหญ่สตัว์ จะถกูกลา่วถึงในลกัษณะเชิงประสบการณ์เสียมากกว่า กลา่วคือ มกัจะกลา่วถึงสตัว์แต่
ละชนิดว่ามีรูปร่างลกัษณะเป็นอย่างไร ส่งเสียงร้องออกมาแบบไหน คอยสร้างความร าคาญ และ
                                                            

1 Radovan Malina.  (2008).  History of Entomology and the Discovery of Insect Parasitoids. 
P.2.     

2 หลวงพยงุเวชชศาสตร์.  (2479).  เล่มเดิม.  หน้า 590-591. 
3 แหล่งเดิม.  หน้า 591-593. 
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สร้างความเสียหายให้กบัมนษุย์ในรูปแบบใด ไม่ได้มีการศกึษาถึงรูปแบบวงจรชีวิตของสตัว์ แตล่ะ
ชนิด รวมไปถึงการหาทางควบคมุก าจดัท่ีมนัคอยสร้างโทษให้กบัคนในสงัคมอยา่ง หรือคอยน ามนั
มาควบคมุหาประโยชน์จริงจงั 

ท่ีเป็นแบบนีก็้เน่ืองจากว่าในช่วงเวลานัน้แมลงไม่ได้มีความส าคญัต่อวิถีการใช้ชีวิตของ
คนในสงัคมมากนกั ประกอบกบัศาสนาและความเช่ือตามหลกัไตรภมูิในช่วงเวลานัน้ ได้อธิบายมุ่ง
ชีใ้ห้เห็นถึงเร่ืองบาป บุญ คณุ โทษ ผลบุญกรรมท่ีได้ท าไว้ในชาติก่อนๆ ท่ีจะส่งผลมาถึงในชาตินี ้
ดงันัน้ถ้าไม่จ าเป็นมนษุย์จึงไม่ควรไปเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ เพื่อท่ีชาติหน้าแต่ละฝ่ายจะได้
ไปเกิดอยู่ในภพภูมิท่ีสูง หรือดีขึน้กว่าเดิม และแมลงก็ถูกนับรวมอยู่ในภพภูมิเดียวกับสตัว์ด้วย
เช่นกนั โดยตามหลกัความเช่ือของไตรภมูิได้อธิบายแมลงไว้ว่าอยู่ในภพดิรัจฉาน ซึง่จดัอยู่ในกลุ่ม
พวกท่ีมีเท้ามากจนนบัไม่ได้ เช่น ตะเข็บ ตะขาบ แมลงป่อง แสดงให้เห็นวา่กลุม่นีเ้ป็นพวกท่ีท าบญุ
มาน้อยจึงต้องมาอยู่ในภพภมูินี ้ทัง้นีภ้พดิรัจฉานจดัอยู่ในทตุิยภมูิ ซึง่ต ่าชัน้กว่ามนสุสภมูิซึง่อยู่ใน
สคุติภมูิ แสดงให้เห็นวา่สตัว์และแมลงเป็นสิง่มีชีวิตท่ีต้อยต ่ากวา่มนษุย์ สง่ผลให้กลุม่คนในสงัคมมี
ลกัษณะการอยูร่่วมกบัแมลงโดยไม่คิดท่ีจะเข้าไปควบคมุ หรือไปยุง่วุน่วายกบัแมลงมากนกั1 

นอกจากปัจจยัทางด้านศาสนาและความเช่ือแล้ว เศรษฐกิจในสงัคมสยามก็อาจนบัได้วา่
เป็นอีกหนึ่งปัจจยัท่ีท าให้คนในสงัคมไม่ได้สนใจท่ีจะศกึษาในตวัแมลงอย่างจริงจงั กล่าวคือ  ผู้คน
ในสงัคมมีชีวิตอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบพอยงัชีพ ไม่จ าเป็นต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ
ของธรรมชาตอิยา่งแผ้วถางป่าจ านวนมาก เพื่อสร้างผลผลติทางการเกษตรแบบในปัจจบุนั  

อาจจะกล่าวได้ว่าก่อนรับความรู้แบบตะวนัตกในสงัคมสยามนัน้วิชาท่ีเก่ียวกบัสิ่งมีชีวิต
ยงัไม่มีความส าคญัพอท่ีจะศกึษาอย่างจริงจงั ท าให้ความรู้เร่ืองสตัว์ และแมลงในสว่นใหญ่เป็นไป
ในทางการบอกเลา่เชิงประสบการณ์เป็นสว่นใหญ่2 

4.2.2 การมองโลกท่ีเปลีย่นไป กบัการรับเอาความรู้เร่ืองแมลงแบบตะวนัตก 
คนในสงัคมสยามได้ใช้ความรู้เชิงประสบการณ์และความรู้ทางด้านศาสนาท่ีมีอยู่ร่วมกบั

ความรู้เร่ืองแมลงมาอยา่งยาวนาน เพราะด้วยปัจจยัด้านตา่งๆ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และความ
เช่ือ ท าให้สามารถอยู่ร่วมกนักบัแมลงได้โดยท่ีไมเ่ข้าไปควบคมุจดัการกบัแมลงเหลา่นัน้ จนกระทัง่
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ซึง่เป็นผลมาจากการท าสนธิสญัญาเบาว์ร่ิงใน พ.ศ. 2398 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ มีการค้าขายผลผลิตทางการเกษตรกบัต่างประเทศ
เป็นจ านวนมาก และเพื่อท่ีจะท าให้สยามสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในด้าน

                                                            
1 ทนง บญุมาสู.่  (2559). เล่มเดิม.  หน้า 613-628. 
2 อา่นรายละเอียดเร่ืองการอธิบายสิ่งมีชีวิตในช่วงเวลานีไ้ด้ในบทที่ 2  
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เศรษฐกิจในช่วงเวลานัน้จึงมีการส่งคนไปศกึษาวิชาความรู้ในด้านต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อให้มี
ความเท่าทนั และสามารถรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงในด้านตา่งๆ ให้เท่าทนัโลก 

ดงันัน้จึงพบว่าประมาณทศวรรษ 2430 ได้มีหนงัสือเรียนท่ีจะอธิบายความเป็นไปของ
โลกตามหลกัความเป็นจริงมากขึน้ เช่น ในวิชาปราณวิทยา1ก็ได้มีการอธิบายจดักลุม่ของสิ่งมีชีวิต
ประเภทแมลงให้อยู่ในกลุม่สตัว์ท่ีมีข้อปล้อง2 มีความเป็นวิทยาศาสตร์และใกล้เคียงกบัการจดักลุม่
สิง่มีชีวิตท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั ซึง่แตกตา่งกบัความเช่ือทางศาสนาของไทยท่ีจดัแบง่แมลงตามลกัษณะ
จ านวนขา หรือแบง่ตามสถานท่ีเกิด แสดงให้เห็นวา่สงัคมไทยเร่ิมมองแมลงตา่งออกไปจากเดมิ คน
ในสงัคมไม่ได้มองแมลงว่าเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตท่ีจะสามารถอยูร่วมกนัโดยการพึง่พากนัตอ่ไป แตเ่ร่ิม
ท่ีจะมองหาประโยชน์ท่ีแมลงจะสามารถน าพามาให้คนในสงัคมได้ ขณะเดียวกนัก็พร้อมท่ีจะเข้า
ไปหาทางท่ีจะควบคุมก าจัดแมลงบางประเภทท่ีคอยสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทาง
การเกษตร รวมไปถึงประชากรในสงัคมด้วย  

ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้มีการขยายพืน้ท่ีการปลกูพืชผลทางการ
เกษตรซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และก่อให้เกิดให้เกิดปัญหาการระบาดจาก
แมลงศัตรูพืช ท าให้ทางภาครัฐได้ก่อตัง้หน่วยงานเพื่อคอยดูแล และส่งเสริมการปลูกพืชผล
ทางการเกษตร รวมไปถึงการหาทางท่ีจะควบคมุแมลงศตัรูพืชเหลา่นีด้้วย ดงัจะเห็นได้จากการการ
ก่อตัง้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุจดัการกบัแมลง เช่น ใน พ.ศ.2445 ได้มีการก่อตัง้กรม
ช่างไหมขึน้มาซึง่เป็นผลมาจากการท่ีภาครัฐมองเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากตวัไหม ซึง่ปกติจะการ
ปลกูหมอ่นเลีย้งไหมจะเป็นแคอ่าชีพรองของราษฎรในเวลาท่ีว่างจากการท าไรท านา และผลิตไหม
ใช้กนัแต่ในครัวเรือน แต่กระนัน้ไหมท่ีได้ก็ยงัไม่มีประสิทธิภาพท่ีดีเท่าท่ีควร จึงท าให้จ าเป็นต้องมี
การซือ้ไหมจากต่างประเทศอยู่ทุกๆ ปี3 ดงันัน้เพื่อท่ีจะได้ไม่ต้องเสียค่าน าเข้าจากต่างประเทศจึง
เร่ิมท่ีจะมีการส่งเสริมให้ท าการศกึษาการปลกูหม่อนเลีย้งไหมอย่างจริงจงั เพื่อท่ีจะได้ผลิตไหมไว้
ใช้เองในประเทศ และอาจจะสามารถสง่ออกไปยงัตา่งประเทศได้อีกด้วย จงึได้จ้างผู้ เช่ียวชาญด้าน
ไหมจากตา่งประเทศเข้ามาเพื่อให้ช่วยท าการพฒันาวิธีการปลกูหมอ่นเลีย้งไหมให้กบัชาวบ้าน เช่น 
การจ้างนายโทยาม่า ผู้ เช่ียวชาญในการเลีย้งไหมจากญ่ีปุ่ น สง่ผลให้มีการจัดตัง้สถานีทดลองการ
ท าไหมขึน้ท่ีต าบลศาลาแดง จงัหวดักรุงเทพฯ โดยให้เป็นท่ีในการท าการทดลองของแผนกไหม เพื่อ
เตรียมการท่ีจะสอนนกัเรียนช่างไหม ตอ่มา พ.ศ. 2447 ก็ได้มีการจดัตัง้โรงเรียนช่างไหมขึน้มาเพื่อ

                                                            
1 ในปัจจบุนั คือ วิชาสตัว์วิทยา  
2 ขนุวรพิทย์พิจารณ์.  (2437).  เล่มเดิม.  หน้า 223-231. 
3 กรมหม่อนไหม.  (2559).  เล่มเดิม.  (ออนไลน์) 
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เป็นการฝึกหดัให้ชาวบ้านได้มีความรู้พอท่ีจะสามารถท าสวนปลูกหม่อน เลีย้งไหม สาวไหม ได้
อยา่งถกูวิธีและมีประสิทธิภาพ และได้มีการขยายสาขากองช่างไหมออกไปตามเมืองตา่งๆ  1  

ตอ่มาโรงเรียนการท าไหมได้ถกูเปลี่ยนเป็นโรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการปีเดียวกนัโดย
หลกัสูตรของท่ีน่ีเทียบเท่ากับของโรงเรียนวิชาการเพาะปลูกอย่างกลางในประเทศยุโรป ซึ่งถ้า
ส าเร็จการศึกษาจากท่ีนีจ้ะสามารถไปต่อหลักสูตรขัน้สูงต่อได้โดยตรง 2 หลักสูตรดังกล่าว
ประกอบด้วยการเรียนการสอนดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

ตาราง 1 แสดงจ านวนชัว่โมงเรียนวิชาตา่งๆ ในอาทิตย์หนึง่ 

ชื่อวชิา ชัน้ต ่า ชัน้กลาง ชัน้สูง 
เพาะ 
ปลูก 

คลอง โลหกจิ เพาะ 
ปลูก 

คลอง โลหกจิ เพาะ 
ปลูก 

คลอง โลหกจิ 

ภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ 
แอลจีบรา 
จีโอเมตรี 
ตรีโกโนเมตรี 
โซลิดจีโอเมตรี 
ฟิซิกส์ 
เคม็มิสตรี  
การตรวจ 
ธาต ุ
ภมูิศาสตร์ 
พงษาวดาร 
วาดเขียน 
การก่อสร้าง 
สิ่งที่ใช้ในการ 
ก่อสร้าง 
วิชาเคร่ืองกล 

2 
3 
2 
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2 
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2 
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1 
2 
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3 
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1 
2 
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1 นิติ กสโิกศล.  (2541).  เล่มเดิม.  หน้า 149-153. 
2 พล.อ. เจ้าพระยาวงษานปุระพทัธ์.  (2550).  ประวติักระทรวงเกษตราธิการ.  หน้า 188-213. 
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ตาราง 1 (ตอ่) แสดงจ านวนชัว่โมงเรียนวิชาตา่งๆ ในอาทิตย์หนึง่ 
 

ชื่อวชิา ชัน้ต ่า ชัน้กลาง ชัน้สูง 
เพาะ 
ปลูก 

คลอง โลหกจิ เพาะ 
ปลูก 

คลอง โลหกจิ เพาะ 
ปลูก 

คลอง โลหกจิ 

การก่อสร้าง 
ทางน า้ 
การก่อสร้าง 
สะพานแล 
ถนน 
วิธีท า 
งบประมาณ 
การก่อสร้าง
แมคแกนนิกซ์ 
วาดเขียน 
แบบแผน 
ต่างๆ 
ฝึกหดัการ 
ช่าง 
วิชาแผนที ่
วิชาไหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
21 
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3 
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4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 
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1 
 
 
1 
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4 
 
4 
 

2 
 
1 
 
 
1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
4 

                                                            
1 วิชาไหม 2 ชัว่โมง (หลกัสตูรขัน้ต ่า) (นกัเรียนเพาะปลกู) เทอมท่ี 1 พงษาวดารแห่งวิชาไหม ต้นเหตุ

ของการท าไหมในทวิปอาเซีย ยโุรป แลแอฟริกา การท าไหมในโลกเวลานี ้เทอมท่ี 2 การท าไหมในประเทศสยาม 
วิธีท าสวนหมอ่นวา่ด้วยพนัธุ์ไหม 

2 วิชาการท าไหม (หลกัสตูรขัน้กลาง) 4 ชัว่โมง สอนวิชาไหม 2 ชัว่โมง สอนวิชาไมโกรสโก๊บ (การใช้
กล้องจลุทรรศน์) 2 ชัว่โมง เทอมท่ี 1 วา่ด้วยการเลีย้งไหม โรงเลีย้ง เคร่ืองใช้สอยต่างๆ วิธีเลือกและรักษาฟองไหม 
เวลาให้อาหาร และอาหารของด้วงไหม วิธีเลีย้งตัง้แต่ฟักจนเข้าท ารัง ว่าด้วยรังไหม (คือกล่าวถึงลกัษณะของรัง
ไหมและเส้นไหม) วา่ด้วยวิธีกรอไหมโดยละเอียดตัง้แต่ต้นจนจบ การตรวจเส้นไหมคือวา่ด้วยน่าท่ีแลวิธีตรวจของ
โรง ตรวจไหมดิบ เทอมท่ี 2 ว่าด้วยกายวิภาควิทยาของไหม ว่าด้วยโรคต่างๆ  ของด้วงไหม กับวิธีช าระ หรือ
ปอ้งกนั 

3 วิชาไหม (หลกัสตูรขัน้สงู) 2 ชัว่โมง เทอมท่ี 1 ว่าด้วยความประสงค์ของสินค้าแพรไหม ฝึกหดัตรวจ
โรคของไหม เทอมท่ี 2 การประหยดัทรัพย์ในการท าสวนหม่อน การเลีย้งไหมแลกรอไหม ฝึกหดัตรวจโรคของด้วง
ไหม 
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ตาราง 1 (ตอ่) แสดงจ านวนชัว่โมงเรียนวิชาตา่งๆ ในอาทิตย์หนึง่ 

ชื่อวชิา ชัน้ต ่า ชัน้กลาง ชัน้สูง 
เพาะ 
ปลูก 

คลอง โลหกจิ เพาะ 
ปลูก 

คลอง โลหกจิ เพาะ 
ปลูก 

คลอง โลหกจิ 

วิชาเพาะปลกู 
สามญั 
วิชา 
เพาะปลกู 
ประเทศร้อน 
วิธีการจดัการ
เพาะปลกู 
โบตานี 
โซโอโลจ ี
จีโอโลจีแล 
มินเนอแรล 
โลจ ี
วิธีท าแร่ 
วิชาผสมสตัว์ 
แบ๊ตตรีโอ 
โลจ ี
หดัท าสวน 
 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
11 
 
 
 
 
 
 
 
4 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
1 

2 
 
 
 
 
 
 
1 
12 
1 
 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
2 
 
 
1 
 
2 
13 
1 
 
 
 
3 
1 
 
4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
3 

 

ท่ีมา: ประวตักิระทรวงเกษตราธิการ  (2550). 

                                                            
1 โซโอโลจี (หลกัสตูรขัน้ต ่า) 1 ชัว่โมง เทอมท่ี 1 ค าน า กลา่วถึงสตัว์ในจ าพวกตา่งๆ เทอมท่ี 2 สอนต่อ

เทอมท่ี 1 เรียนแอนแนตโตมีของสตัว์ท่ีเลีย้งตา่งๆ 
2 โซโอโลจี (หลกัสตูรขัน้กลาง) 1 ชัว่โมง เทอมท่ี 1 เรียนฟิซิโอโลจีของสตัว์ท่ีเลีย้ง เทอมท่ี 2 เรียนแพท

โทโลจี (ผู้วิจยัคาดวา่คือวิชาพยาธิวิทยาในปัจจบุนั) 
3 โซโอโลจี (หลักสูตรขัน้สูง)  1 ชั่วโมง เทอมท่ี 1-2 เรียนกายวิภาคของสัตว์ท่ีมีประโยชน์ต่อการ

เพาะปลกู 
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นอกจากนีใ้นการก่อตัง้กระทรวงเกษตราธิการ พ.ศ. 2435 ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีคอยดแูล
และส่งเสริมในงานเกษตรด้านต่างๆ เช่น ด้านการเพาะปลูก ด้านการปศุสตัว์ ด้านชลประทาน 
รวมทัว้ยงัมีการออกส ารวจคอยหาแมลงท่ีเป็นอนัตราย ตลอดจนหาวิธีการจดัการกบัแมลงท่ีสร้าง
ปัญหาให้กับพืชผลทางการเกษตรเหล่านัน้ โดยแมลงศตัรูพืชส าคญัๆ ท่ีมกัจะสร้างปัญหาให้กับ
ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ แมลงกระชอน เพลีย้ เพลีย้ไฟ เพลีย้ก้อนดนิ หนอนกอ ขยอก ตวับุ้ง1 

แม้ว่าคนในสังคมจะตระหนักถึงความอันตรายของแมลงท่ีมีต่อผลผลิตทางด้าน
การเกษตรก็ตาม แต่กระนัน้ด้วยความรู้และความสามารถท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัในเวลานัน้ท าให้การ
จดัการกบัแมลงศตัรูพืชนัน้เป็นไปอย่างยากล าบากไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองมาจาก
ความรู้ท่ีไม่เพียงพอจงึได้หนัไปพึง่พาความรู้ความเช่ือแบบเดิมเพิ่มน ามาใช้ในการจดัการกบัแมลง
ศตัรูพืช ดงัจะเห็นได้จากวิธีการจัดการกับศตัรูพืชในรายงานน า้ฝนต้นข้าว  เช่น การใช้จุดไฟไว้
เหนือลมเพื่อให้เกิดควนัไฟไปไลต่วัเพลีย้ หรือการใช้กระดกูกระบือเป็นเชือ้ไฟเพื่อให้เกิดควนัไปไล่
เพลีย้เช่นกนั นอกจากนัน้ยงัมีการใช้น า้ล้างบาตรพระไปพรมใสต่วัขยอก2 เป็นต้น 

ทัง้หมดท่ีได้กลา่วไปนีไ้ด้แสดงให้เห็นว่า ในช่วงเวลาตัง้แต่ทศวรรษ 2430 เป็นต้นมาได้มี
การพฒันาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการศกึษาโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตท่ีแตกตา่งไปจากเดมิท่ี
เน้นไปท่ีความเช่ือและรูปลกัษณ์ภายนอก จะเห็นได้ว่าความเข้าใจเร่ืองแมลงของคนในสงัคมเร่ิม
เปลี่ยนไปทีละน้อย ความรู้ความเข้าใจทางด้านความเช่ือและศาสนาค่อยๆ ลดลง และค่อยๆ ถกู
แทนท่ีจากความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เกิดแนวคิดการใช้ประโยชน์จากแมลง และท าลายแมลงท่ี
ให้โทษ แต่กระนัน้ความรู้ทางด้านกีฏวิทยาของไทยก็ยงัพฒันาไปได้ไม่ไกลเท่าท่ีควรดงัจะเห็นได้
จากการท่ียงัไม่สามารถควบคมุจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าไรนกั ซึง่ส่งผลให้จ าเป็นต้องน า
ความเช่ือในเชิงศาสนามาใช้ในการจดัการกบัแมลงควบคูไ่ปด้วย 

4.2.3 ก าเนิดความรู้กีฏวทิยาในแบบสากล 
จากการสืบค้นพบว่าในไทยนัน้ได้มีความพยายามท่ีจะหาค าภาษาไทยมาแปลช่ือเรียก

ของค าว่า Entomology ตัง้แต่ทศวรรษ 2440 แล้ว ดงัจะปรากฏให้เห็นในเอกสารเร่ือง สารบาญ
ต าราไหม โดยเอกสารฉบับนีเ้ป็นเอกสารต าราไหมท่ีมีทัง้ภาษาไทยและอังกฤษท่ีจะส่งให้กับ
นกัเรียนท่ีจะมาสมคัรเรียนวิชาท าไหมดู นอกจากนัน้ยงัมีการขอความเห็นในการแปลค าส าคญั
จากภาษาองักฤษตา่งๆ เช่น Entomology = ปาณกะวิทยา Zoology = ปราณวิทยา Phisiology = 

                                                            
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  กส. 13/232 กระทรวงเกษตรสัง่ใหข้้าหลวงออกโฉนดกรมเพาะปลูก 

และเมืองมณฑลต่างๆ สืบน ้าฝนตน้เข้า แลเหตทีุเ่กิดอนัตรายแก่ตน้เข้า  ร.ศ. 126. 
2 แหล่งเดิม. 
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สรีระวิทยา Chemisty = ระสายนะวิทยา1 เป็นต้น แม้ว่าจะมีการตัง้ค าแปลของวิชา Entomology 
มาตัง้แต่ช่วงทศวรรษ 2440 แล้วแต่กระนัน้ก็แทบจะไม่เคยพบเห็นค าว่าปาณกะวิทยาจากต ารา
เล่มไหนเลย จนกระทั่ง พ.ศ. 2475 วิชา Entomology ก็ถูกเรียกว่า กีตศาสตร์ ดงัท่ีปรากฏอยู่ใน
เอกสารการส่งตวัหม่อมราชวงศ์จกัรทอง ทองใหญ่ ไปศึกษาท่ีต่างประเทศ 2 และมีการเปลี่ยนค า
เรียกอีกทีเป็นวิชากีฏวิทยาในเอกสารการไปศกึษาท่ีต่างประเทศของนายบรรเจิด พลางกรู3 ซึง่ค า
ว่ากีฏวิทยาก็ถูกใช้มาจนถึงทุกวันนี  ้แต่ก็พบว่าในช่วง พ.ศ. 2475 มีการใช้ช่ือกีฏวิทยาอยู่ด้วย
เช่นกนั โดยไปปรากฏเป็นช่ือของแผนกแมลงของกระทรวงเกษตร 

4.2.4 กีฏวทิยาทางการแพทย์กบัการจดัการโรคภยัไข้เจ็บของคนในสงัคม 
ถึงแม้วา่สงัคมไทยจะพบกบัปัญหาด้านแมลงศตัรูพืชทางการเกษตรมาอยา่งยาวนาน แต่

ความรู้ด้านกีฏวิทยาแบบสากลท่ีเข้ามาในและเผยแพร่ให้กับคนสงัคมไทยกลบัเป็นวิชาด้านกีฏ
วิทยาทางการแพทย์มากกว่าวิชากีฏวิทยาพืน้ฐาน ดงัจะเห็นได้จากรายงานการสอนของคณะ
อักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2466 พบว่าในวิชาชีววิทยา 
(Biology) มีการสอนในเร่ืองของสณัฐานวิทยา (Morphology) สรีรวิทยา คพัภวิทยา (Embryology) 
และวิวฒันาการ  (Evolution) โดยในวิชาสณัฐานวิทยาจะได้ศกึษาโครงสร้างของ Crayfish ซึง่เป็น
สิ่งมีชีวิตในไฟลมัสตัว์ขาปล้อง ท่ีอยู่ในไฟลมัเดียวกบัสิ่งมีชีวิตจ าพวกแมลงจากการฉายสไลด์และ
วาดภาพ นอกจากนัน้ยงัมีการสอนในเร่ืองเชือ้ท่ีน าโรคมาติดต่อสูค่น โดยเฉพาะโรคท่ีเกิดจากยงุมี
การศึกษาจากช่วงชีวิตของเชือ้มาลาเรียชนิดต่างๆ ทัง้  Plasmodium vivax, P. malariae, 
P.falciparum4 ท่ีเป็นแบบนีเ้ป็นเพราะโรคไข้มาลาเรียได้ระบาดไปทัว่ประเทศอย่างหนกันบัจาก
ทศวรรษ 2460 เป็นต้นมา ซึง่ท าให้คนบางกลุม่ในสงัคมเร่ิมศกึษาหาความรู้ในเร่ืองยงุและหาทางท่ี
จะป้องกันไข้มาลาเรีย จนน าไปสู่การเผยแพร่ความรู้เร่ืองการจัดการยุงให้กับคนในสงัคมทั่วไป
ได้รับรู้ 

อาจจะกลา่วได้วา่วิชากีฏวิทยาแบบสากลท่ีเข้ามาในสงัคมไทย คือ วิชากีฏวิทยาทางสาย
การแพทย์ ก่อนวิชากีฏวิทยาพืน้ฐานดังจะเห็นได้จากในส่วนของการแพทย์มีการศึกษาไปถึง
โครงสร้างรวมไปถึงส่วนต่างๆ ภายในของร่างของยุง แต่ในช่วงเวลาเดียวกันความรู้พืน้ฐาน
                                                            

1 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  ศธ. 4.4/1 สารบาญต าราไหม (24 ก.ย. – 5 ต.ค. 2447). 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  กต. 43.8/72 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ม.ร.ว. จกัรทอง ทอง

ใหญ่ออกไปศึกษาวิชา ณ ประเทศอเมริกา (พ.ศ. 2475-2478). 
3 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  กต. 43.8/112 นายบรรเจิด พลางกูร นกัเรียนทนุรฐับาลปี 2480. 
4 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  ศธ. 10.4/41 รายงานการสอนของคณะอักษรศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ประจ าเดือนตลุาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2466. 
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เก่ียวกบัแมลงยงัไปไม่ถึงไหน ซึง่เห็นได้จากการท่ียงัแยกแมงกบัแมลงออกจากกนัไมไ่ด้ มีการใช้ค า
เรียกสลบักนัไปมาในเอกสารท่ีเผยแพร่ให้กบัคนในสงัคม 

4.2.5 การบกุเบกิความรู้เร่ืองกีฏวทิยาในสงัคมไทย 
ในขณะท่ีความรู้ด้านกีฏวิทยาทางการแพทย์เร่ิมตัง้ต้นมาตัง้แตช่่วงปลายทศวรรษ 2460 

ขณะเดียวกันกว่าความรู้ด้านกีฏวิทยาในไทยจะเร่ิมตัง้ตวัได้อย่างเป็นรูปเป็นร่างก็ล่วงเข้าไปใน
ทศวรรษ 2470 ดงัจะเห็นว่าความรู้เร่ืองแมลงท่ีเผยแพร่ในสงัคมช่วงทศวรรษ 2470 เร่ิมมีการปรับ
ให้ทนัสมยัขึน้ซึง่เป็นผลมาจากในทศวรรษ 2470 มีการจ้างผู้ เช่ียวชาญจากตา่งประเทศ รวมไปถึง
การสง่คนไปเรียนทัง้กีฏและโรคพืชในตา่งประเทศเพื่อท่ีจะเอาความรู้มาใช้จดัการกบัปัญหา และมี
การก่อตัง้กองกีฏและสตัววิทยาขึน้ในกรมวิชาการเกษตร  นอกจากนัน้ช่วงนีย้ังเร่ิมปรากฏการ
เผยแพร่ความรู้เร่ืองการใช้ยาก าจดัศตัรูพืช กบัอปุกรณ์ท่ีใช้ร่วมกนัด้วย  

ในช่วงทศวรรษ 2470 ทางด้านกรมเกษตรและการประมงได้เล็งเห็นถึงความส าคญัจาก
ภัยท่ีอาจจะเกิดจากแมลงศัตรูพืช  ดังนัน้จึงได้รวบรวมเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีความช านาญทางด้าน
การเกษตรและได้จากผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกเข้ามา และได้เร่ิมการจดัตัง้แผนกกีฏวิทยาขึน้ใน 
พ.ศ. 24741 ทัง้นายอารียันต์ มันยีกุล นักกีฏวิทยาจากประเทศอินเดีย และนายลาเดลซึ่งเป็น
หวัหน้ากองเคมีวิทยามาก่อน โดยงานของแผนกกีฏวิทยาอาจแบ่งออกได้เป็น 3 หมวด โดยหมวด
แรกเป็นการส ารวจและยืนยนัตวัแมลงศตัรูพืช ซึ่งการท างานในส่วนนีมี้หน้าท่ีในการส ารวจหาว่า
แต่ละชนิดมีศัตรูชนิดไหนบ้าง และน าไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศว่ามีความเหมือน หรือ
แตกตา่งกนัหรือไม่ หมวดท่ีสองเป็นหมวดศกึษาชีวประวตัิของศตัรูพืช หน้าท่ีของสว่นนี ้คือ การจบั
เอาตวัศตัรูพืชท่ีตรวจพบมาท าการเลีย้งดูเพื่อศึกษาวงจรชีวิตของพวกมันว่ากินอาหารอย่างไร 
ระยะการเติบโตท่ีจะสร้างความเสียหายให้กบัพืชคือวงจรชีวิตช่วงไหน มีรูปแบบและระยะเวลาการ
แพร่พนัธุ์แบบใด รวมไปถึงการทดสอบวิธีก าจดัศตัรูพืชชนิดนัน้ๆ และหมวดท่ีสาม มีหน้าท่ีออกไป
ก าจดัศตัรูพืชในท้องถ่ินตา่งๆ แล้วแตท่ี่หน่วยงานประจ าจงัหวดัไหนจะขอให้ไปช่วยเหลือ2 

นอกจากแผนกกีฏวิทยาแล้วยงัมีชาวต่างชาติหลายคนท่ีส่วนในการส ารวจ และขยาย
ขอบเขตความรู้ด้านอนุกรมวิธานเก่ียวกบัแมลงบางชนิดในประเทศไทย เช่น นายอี เจ กอดเฟรย์ 
(E.J. Godfrey) ท่ีได้บนัทึกรายช่ือรวมไปถึงค าอธิบายการใช้ชีวิตของผีเสือ้หลายหลายสายพนัธุ์
เอาไว้ลงในวารสาร Natural History Bulletin of the Siam Society เช่น งานเร่ือง LIST OF THE 

                                                            
1 กรมเกษตรและการประมง.  (2482, ธันวาคม).  การค้นคว้าและปราบศตัรูพืช.  กิสิกร.  12(5).  หน้า 

658. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 661. 
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MOTHS COLLECTED IN SIAM ใน พ .ศ . 2467 ท่ีรวบรวมผีเสื อ้กลางคืนหลากหลายวงศ์ 
(Family) วงศ์ย่อย (Subfamily) และเผ่า (Tribe) ในประเทศไทยไว้ เช่น เผ่า Syntomidae ได้แก่ 
ผีเสือ้หญ้า (Amata sperbius) เป็นต้น วงศ์ Arctiidae ได้แก่ ผีเสือ้ลายเสือ (Cyana dudgeoni) 
ผีเสือ้ลายเสือ (Creatonotos transiens) บุ้ งทองแดง (Amsacta lactinea) เป็นต้น วงศ์ย่อย 
Agaristinae ได้แก่ ผีเสือ้หญ้า (Scrobigera amatrix) เป็นต้น วงศ์ Noctuidae ได้แก่ ผีเสือ้หนอน
กินใบพลบัพลงึ (Brithys crini) เป็นต้น ท่ีได้กล่าวไปเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านัน้ ในงานชิน้นีร้วม
แล้วรายช่ือของผีเสือ้กลางคืนที่ปรากฏอยูใ่นงานชิน้นีมี้อยูร่่วม 380 ชนิด1  

นอกจากนายกอดเฟรย์แล้วยังมีชาวต่างชาติอีกหลายคนซึ่งมีส่วนร่วมในการเพิ่มพูน
ความรู้ให้อนกุรมวิธานด้านแมลงของไทย นายลาเดลก็เป็นอีกหนึ่งคนท่ีได้ท าการส ารวจตรวจสอบ 
รวมไปถึงศกึษาถึงรูปแบบวงจรชีวิตของแมลงศตัรูพืชหลายชนิดในไทยเขียนลงในวารสาร Natural 
History Bulletin of the Siam Society เช่นเดียวกนั โดยมีผลงานหลายชิน้ก่อนท่ีจะเข้าไปท างาน
ในแผนกกีฏวิทยา เช่น งานเขียนเร่ือง SOME INJURIOUS INSECTS IN SIAM ใน พ.ศ. 2470 ท่ี
มีการรวบรวมช่ือของแมลงศตัรูรวมไปถึงพืชอาหารของแมลงในกลุ่มนัน้ๆ เช่น พวกในอนัดบัออร์
ทอพเทอรา (Orthoptera) ได้แก่ แมลงจ าพวกตัก๊แตนหนวดสัน้และตัก๊แตนหนวดยาว เป็นต้น โดย
พวกนีมี้ข้าวเป็นพืชอาหาร อนัดบัเฮมิพเทอรา  (Hemiptera) ได้แก่ แมลงจ าพวกมวน เพลีย้ เป็น
ต้น โดยมีข้าวและฝา้ยเป็นพืชอาหาร อนัดบัเลพิดอปเทรา (Lepidoptera) ได้แก่ แมลงจ าพวกผีเสือ้
กลางวนัและผีเสือ้กลางคืน เป็นต้น โดยมี ข้าว พืชในตระกลูส้ม กล้วย ปาล์ม อนัดบัโคลีออพเทอรา 
(Coleoptera) ได้แก่ แมลงจ าพวกด้วง เป็นต้น  โดยมีพืชอาหารคือ พืชตระกูลแตง ถั่วเหลือง 
มะพร้าว นุ่น เป็นต้น 2  

งานเร่ือง INSECTS INJURIOUS TO RICE IN SIAM ใน พ.ศ. 2476 ท่ีลงในวารสาร
ฉบบัเดียวกนั เป็นงานท่ีเกิดจากการสงัเกตและรวบรวมโดยตวัของนายลาเดลและผู้ช่วย โดยเป็น
เขียนท่ีมีลกัษณะเดียวกนักบังานในข้างต้นเพียงแตง่านชิน้นีไ้ด้มีการเพิ่มแมลงเข้าไปอีกหนึง่อนัดบั

                                                            
1 E.J. Godfrey.  (1924).  LIST OF THE MOTHS COLLECTED IN SIAM.  Natural History Bulletin 

of the Siam Society.  6(3):  P. 229-289. 
2 Major W. R. S. Ladell.  (1927) .  SOME INJURIOUS INSECTS IN SIAM.  Natural History 

Bulletin of the Siam Society.  7(2):  P. 101-103. 
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คือ ดีพเทอรา (Diptera) ได้แก่ บัว่ เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีการอธิบายถึงลกัษณะของแมลงศัตรูพืช 
ประวตัิ รูปแบบการใช้ชีวิต และการเข้าท าลายพืชอาหารชนิดนัน้ๆ1   

หลงัจากท่ีได้เข้าท างานในแผนกกีฏวิทยาก็ยงัได้เขียนงานลงในวารสารกสกิรเช่นกนั งาน
เร่ือง แมลงซ่ึงเป็นประโยชน์และภยั ท่ีได้อธิบายถึงการไปจบัแมลงในวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2473 
ได้มีการพบผีเสือ้กลางคืนท่ีเป็นตัวเต็มวัยของหนอนเจาะไม้ท่ีมักจะเป็นตัวท าลายต้นสักอยู่
บ่อยครัง้ โดยหนอนเจาะไม้ชนิดนีเ้ป็นตวัอ่อนของผีเสือ้กลางคืนท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า (Xyleutes 
leuconotus) โดยนายลาเดลได้จบัตวัอ่อนของแมลงชนิดนีม้าท าการเลีย้งดเูพื่อศึกษาถึงรูปแบบ
วงจรชีวิต การใช้ชีวิต พืชท่ีเป็นอาหาร และช่วงชีวิตของมนั แต่กระนัน้ก็ยงัไม่พบถึงวิธีท่ีใช้จดัการ
กบัแมลงชนิดนีไ้ด้อยา่งจริงจงั2  

อาจกลา่วได้วา่ชาวตา่งชาติเหลา่นีมี้สว่นช่วยในการส ารวจและรวมรวมแมลงท่ีได้พบเจอ
ในประเทศไทย ซึง่มีส่วนช่วยให้ความรู้ด้านอนกุรมวิธานแมลงของไทยได้มีการเพิ่มพนู และขยาย
ขอบเขตการศกึษาทางด้านนีใ้ห้กว้างยิ่งขึน้ โดยแมลงท่ีถกูพบเจอจากการส ารวจของชาวต่างชาติ
เหลา่นีมี้หลากหลายชนิดท่ีเป็นศตัรูพืชส าคญัในด้านการเกษตรของไทย ทัง้แมลงศตัรูข้าว เป็นต้น 
ซึ่งหลงัจากนีจ้ะมีการส่งนักเรียนไปเรียนในวิชาเฉพาะทางเก่ียวกับการควบคุมจัดการกับแมลง
ศตัรูพืชเหล่านี ้และในขณะเดียวกนัการส ารวจความหลากหลายทางแมลงในประเทศไทยของนกั
ส ารวจชาวตา่งชาติเหลา่นีก็้นบัวา่เป็นการช่วยสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาให้กบัวงการวิทยาศาสตร์
สากลทางด้านหลกัอนกุรมวิธานแมลงด้วยเช่นกนั ในแง่ของความหลายหลายทางชีวภาพท่ีมีอยูใ่น
พืน้ท่ีฝ่ังเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และท าให้สามารถน าผลจากการท าลายของแมลงศัตรูพืชเหล่านี ้
ไปปรับใช้ในการประเมินความเสียหายท่ีอาจจะก่อให้เกิดกบัพืชเศรษฐกิจในประเภทเดียวกนัในแต่
ละสถานท่ี ถึงแม้ว่าความรู้หลายๆ อย่างท่ีรวบรวมไว้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปการจดัระบบใหม่ๆ ท่ี
พฒันาไปตามความรู้แต่ก็ยงันบัได้ว่าชาวต่างชาติเหล่านีถื้อเป็นส่วนส าคญัในการเพิ่มพนูความรู้
ด้านแมลงให้กบัสงัคมไทย 

4.2.6 การเผยแพร่ความรู้เร่ืองแมลงในสงัคมไทย 
หลงัจากท่ีมีการตัง้แผนกกีฏวิทยาขึน้มาในทศวรรษ 2470 หน่วยงานนีไ้ด้มีส่วนช่วยใน

การลงพืน้ท่ีไปเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สมยัใหมเ่ก่ียวกบัแมลงให้กบัคนในสงัคมไทย รวมไปถึง

                                                            

  1 Major W. R. S. Ladell.  (1933) .  INJURIOUS INSECTS IN SIAM.  Natural History Bulletin of 
the Siam Society.  9(3).  P. 166-172. 

2 พนัตรีดบัลิว อาร์ เอสลาเดล.  (2475, กุมภาพนัธ์).  แมลงซึ่งเป็นประโยชน์และภัย.  กสิกร.  6(2):  
หน้า 775-777.   
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แก้ความเข้าใจท่ีชาวบ้านมีต่อแมลงแบบผิดๆ ดงัจะเห็นได้จากใน พ.ศ. 2476 ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุ 
ในการอบรมครูได้มีการจดัปาฐกถาเร่ืองหนอนกะทู้ควายพระอินทร์หรือหนอนกดัรวงข้าว โดยนาย
อารียนั มนัยีกลุ มีระยะการอบรมเป็นเวลา 1 เดือน การอบรมนีจ้ดัขึน้ในพืน้ท่ีท่ีได้รับความเสียหาย
จากหนอนกระทู้ความพระอินทร์เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับครูเพื่อน าเอาวิชาท่ีได้รับมาไปสัง่สอน
ให้กบัลกูศษิย์1 

เนือ้หาของปาฐกถาได้กล่าวถึงความเป็นมาของหนอนกระทู้ควายพระอินทร์ว่า  แต่เดิม
ชาวบ้านเช่ือว่าหนอนพวกนีเ้ป็นสิ่งมีชีวิตท่ีศกัดิ์สิทธิท่ีเช่ือว่าเป็นพระอินทร์จ าแลงกายมา เม่ือ
ชาวบ้านคนใดพบหนอนชนิดนีอ้ยูใ่นนาแล้ว ก็จะเก็บเอาไว้ไม่บอกกบัใคร ไมส่ามารถท่ีจะบน่วา่กบั
หนอนชนิดนีไ้ด้ ไม่เช่นนัน้จะท าให้หนอนเหล่านีซ้ึง่ถกูมองว่าเป็นตวัแทนควายของพระอินทร์โกรธ
และจะสร้างความเสียหายให้กับข้าวมากขึน้ ดังนัน้ชาวบ้านจึงท าได้แค่ตัง้ศาลเพียงตาขึน้มา 
หรือไม่ก็นิมนต์พระสงฆ์ให้มาสวดมนต์ปัดเป่าหนอนชนิดนีไ้ป และยงัมีชาวบ้านบางส่วนเช่ือว่า
หนอนเหลา่นีต้กลงมาจากฟา้ด้วยเช่นกนั2  

ในการปาฐกถาครัง้นีไ้ด้มีการแก้ไขความรู้ความเข้าใจท่ีผิดๆ ท่ีชาวบ้านมีต่อหนอน
จ าพวกนี ้โดยอธิบายถึงสภาพความเป็นอยูร่วมไปถึงวงจรชีวิตของหนอนเหลา่นี ้และชีใ้ห้เห็นวา่มนั
เป็นแค่หนอนซึ่งเม่ือเติบโตและกดักินข้าวไปได้สกัระยะหนึ่ง ก็จะกลายเป็นดกัแด้หรือท่ีชาวบ้าน
ทั่วไปเห็นเป็นปลอกท่ีติดอยู่ตามต้นข้าว จนได้ระยะมันก็จะกลายเป็นผีเสือ้และออกจากปลอก 
และเร่ิมไปผสมพนัธุ์สร้างวงจรเหลา่เดมิๆ ในนาข้าวสืบไป3 

นอกจากจะสอนถึงความรู้เร่ืองธรรมชาติของหนอนเหลา่นีแ้ล้ว ในการปาฐกถาครัง้นีก็้ได้
อธิบายถึงวิธีการก าจดัหนอนชนิดนีใ้ห้กับผู้ ท่ีเข้าฟังด้วย โดยอธิบายถึงวิธีการใช้เหยื่อพิษดกัมนั
เอาไว้ในช่วงก่อนเวลาท่ีมนัจะออกหากิน เม่ือถึงเวลาหนอนเหล่านีก็้จะมากินเหยื่อและตายลงใน
ท่ีสุด อีกวิธีก็จะเป็นการใช้แมลงท่ีเป็นศัตรูของหนอนชนิดนีม้าก าจัดตัวมันเอง 4 ในการเข้าฟัง
ปาฐกถาจะมีใบปลิวเก่ียวกบัวิธีการผสมเหยื่อพิษท่ีจะสามารถใช้ในการก าจดัหนอนชนิดนีใ้ห้ด้วย

                                                            
1 อารียนั มนัยีกลุ.  (2476, ธันวาคม).  ปาฐกถาเร่ืองหนอนกะทู้ควายพระอินทร์.  กสิกร.  7(1).  หน้า 

1. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 1-3. 
3 แหล่งเดิม.  หน้า 4. 
4 แหล่งเดิม.  หน้า 8-10. 
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ว่าส่วนผสมเหยื่อพิษประกอบไปด้วย ร าข้าวขาว ปารีสกรีน น า้ตาลทรายแดง และน า้ โดยให้น า
สว่นผสมเหลา่นีไ้ปผสมกนัก็จะเหยื่อพิษท่ีจะใช้ก าจดัหนอนเหลา่นี ้1   

ไม่เพียงแตแ่ผนกกีฏวิทยาเท่านัน้ยงัพบว่า ในช่วงทศวรรษ 2470 นอกจากจะมีการก่อตัง้
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจัดการกับแมลงโดยตรงขึน้มาในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มผู้ ส าเร็จการศึกษา
ทางด้านการเกษตรได้รวมตวักนัออกหนงัสือพิมพ์กสิกร โดยผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญั คือ ม.จ. สิทธิพร 
กฤษดากร2 หนังสือพิมพ์กสิกรเป็นหนังสือท่ีให้ความรู้รูปแบบต่างๆ ทัง้การปลูกพืช วิธีการใช้
สารเคมี รวมไปถึงมีการแปลบทความวิชาการทางด้านการเกษตร และการน าเผยแพร่ใบปลิวให้
ความรู้เร่ืองแมลงศตัรูพืช เช่น ในบทความเร่ือง สตัว์หกเท้า กบัมนษุย์ ท่ีเขียนโดย จรูญ สืบแสง 
เป็นบทความท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้เร่ืองแมลงแบบวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจน โดยกล่าวถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับแมลงว่า ถึงแม้ว่ามนุษย์จะได้เป็นสตัว์ประเสริฐ ด้วยความท่ีเรา
ฉลาดยิ่งกว่าสตัว์ชนิดไหนๆ จนสามารถบอกว่าตวัเองอยู่เหนือสตัว์อ่ืน แต่เราก็ยงัเอาชนะแมลง
ไม่ได้ แม้ว่าแมลงจะเป็นสิง่ท่ีก่อปัญหาให้เรามากมายทัง้การท าลายผลผลติพืช สร้างความร าคาญ 
รวมไปถึงการก่อให้เกิดโรคติดต่อ แต่แมลงก็ใช่ว่าจะสร้างให้แต่โทษ ในส่วนของประโยชน์ก็มี เช่น 
แมลงบางชนิดก็มีสว่นช่วยในการผสมเกสรให้พืชผลออกดอก หรือไม่ก็ช่วยในการผลติไหมซึ่งสร้าง
ประโยชน์ให้แก่เรา3 

นอกจากนัน้บทความนีไ้ม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ีเปลี่ยนไประหว่าง
มนษุย์กบัแมลง และยงัให้ความรู้ทางด้านอนกุรมแมลงได้อยา่งถกูต้องเห็นได้จากข้อความนี ้

 
  “แมลง (Insect) เป็นสตัว์ท่ีมีสว่นตวัแบ่งออกเป็นสามสว่นคือ สว่นหวั, สว่นหน้าอก และ

สว่นท้อง ท่ีหวัมีหนวดหนึง่คู่ และท่ีสว่นหน้าอกมีขาสามคู่หรือหกขา ตามธรรมดามกัมีปีกหนึง่หรือ

สองคู่ (แมลงมมุ แมลงป่อง และสตัว์อ่ืนๆ ท่ีมีเท้าเกินกว่าหกเท้าไม่นบัเข้าอยู่จ าพวกแมลง หรือ 

อินเซคค์ (Insect) นีด้้วย)” 4 

 

                                                            
1 อารียนั มนัยีกลุ.  (2476, ธันวาคม).  ปาฐกถาเร่ืองหนอนกะทู้ควายพระอินทร์.  กสิกร.  7(1).  หน้า.  

หน้า 12. 
2 โสภิณ ทองปาน.  (2531).  นโยบายเกษตร: หลกัและนโยบายของไทย.  หน้า 141. 
3 จรูญ สืบแสง.  (2472, กรกฎาคม).  สตัว์หกเท้ากบัมนษุย์.  กสิกร.  3(4):  หน้า 307-313.  
4 แหล่งเดิม.  หน้า 307. 
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หรือบทความเร่ือง ดว้งทีท่ าอนัตรายกล้วย ซึง่แปลโดยหลวงอิงคศรี กสิการ เพื่อต้องการ
ให้เผยแพร่ความรู้ให้คนตระหนกัรู้ถึงความอนัตรายของแมลงในกลุม่นี  ้ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะ
ยงัไม่มีการระบาดของแมลงประเภทนีก็้ตาม เนือ้หาจะกล่าวถึงแมลงประเภทด้วงชนิดต่างๆ  ซึ่ง
เป็นด้วงที่คอยท าลายกดักินกล้วย โดยจะอธิบายถึงรูปร่างลกัษณะของแมลงในกลุม่นี ้รูปแบง่วงจร
ชีวิตในแตล่ะวยัวา่จะมีการพฒันาไปในแตล่ะขัน้ใช้เวลาเท่าไร แตล่ะวยัมีลกัษณะเป็นอยา่งไร รวม
ไปถึงอธิบายถึงพืชท่ีเป็นอาหารและท่ีอาศัยของแมลงในกลุ่มนี ้และยังมีการใช้ภาพประกอบ
ค าอธิบายถึงรูปลกัษณะโดยทัว่ไปของแมลงในกลุม่นีด้้วย1 
 

 

ภาพประกอบ 11 แสดงรูปลกัษณ์ในหลายๆ ช่วงวยัของแมลงในกลุม่ด้วงไชหวั หรือราก 

ท่ีมา กสกิร.  4(3): (2472, กรกฎาคม). 

อีกทัง้ยงัพบว่าในช่วงทศวรรษ 2470 บทความส่วนใหญ่ท่ีเขียนเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการ
แมลงท่ีตีพิมพ์ในหนงัสือพิมพ์กสิกรจะมีการแนะน าให้ใช้สารเคมีหลากหลายชนิดในการจดัการ
แมลงศตัรูพืช ดงัท่ีปรากฏอยู่ในบทความหลายชิน้ในวารสารกสิกรนี ้เช่น บทความเร่ือง จดหมาย
เหตจุากฟาร์มบางเบิด ท่ีเขียนขึน้เป็นการบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการปลกูและดแูลรักษาโรค
ชนิดต่างๆ และได้มีการให้ความรู้เก่ียวกับแมลงศัตรูพืช  โดยการแบ่งประเภทของแมลงตาม
                                                            

1 หลวงอิงคศรีกสิการ.  (2472, กรกฎาคม ).  ด้วงท่ีท าอนัตรายต้นกล้วย.  กสิกร.  3(4):  หน้า 329-
339. 
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ลกัษณะการเข้าท าลายพืชผล แตล่ะประเภทก็จะมีการอธิบายถึงการท่ีใช้สารก าจดัแมลงให้ตรงกบั
กบัแมลงชนิดนัน้ๆ1 อาทิ ประเภทแมลงและหนอนท่ีกดักินใบเป็นอาหารใช้ยาฉีดพ่นไปท่ีใบให้ยา
ติดไปท่ีใบพืช เม่ือแมลงได้กัดกินใบเหล่านัน้เข้าไปก็จะตาย ซึ่งสารท่ีใช้ประกอบด้วย แพรีสกรีน 
(Paris Green) กับอาซีเหนท ออพ เล็ท (Arsenate of Lead) โดยสารแต่ละตวัก็จะใช้ผสมกับน า้
ตามแต่ละสตูรต่างกนัไป2 ส่วนแมลงประเภทท่ีเกาะก่ิงก้านหรือใบ แล้วดดูเอาน า้ของต้นพืชเป็น
อาหาร โดยแมลงในจ าพวกนีก็้ได้แก่ พวกเพลีย้ชนิดต่างๆ วิธีท่ีจะจดัการต้องใช้ยาฉีดเข้าไปให้ถกู
ตวัของมนั ท าให้มนัหายใจเข้าไปมนัถึงจะตาย โดยสว่นมากยาท่ีใช้กบัแมลงจ าพวกนีก็้เช่น นิโคตนิ 
(Nicotine) หรือนิโคติน ซลัเฟต (Nicotine Sulphate) ซึ่งก่อนจะใช้ต้องผสมกับน า้ก่อน เป็นต้น3 
รวมไปถึงมีการอธิบายถึงรูปแบบประเภท และวิธีการใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการใช้ฉีดยาฆ่าแมลงด้วย
เช่นกนั 

 
 

                                                            
1 หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร.  (2470, กุมภาพนัธ์).  จดหมายเหตุจากฟามบางเบิด.  กสิกร.  1(6): 

หน้า 389. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 390-391. 
3 แหล่งเดิม.  หน้า 391-392. 
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ภาพประกอบ 12 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการฉีดพน่ยาประเภทตา่งๆ 

ท่ีมา: กสกิร.  2(2):  (2471, พฤษภาคม). 

งานเร่ือง วิธีก าจัดแมลง โดยนายเร่ิม บูรณะฤกษ์ อาจารย์ประจ าโรงเรียนฝึกหัดครู
ประถมกสกิรรม ประจ าภาคใต้ สถานีหาดใหญ่ เป็นผู้ เรียบเรียง ได้ยกตวัอยา่งไว้ ดงันี ้ 

1. วิธีการจดัการมอดและปลวกซึง่ไชไม้เรือน ให้ใช้คาร์บอนไดซลัไฟด์รม ส าหรับฆา่แมลง
เหล่านี ้2. วิธีการฆ่าปลวกและมดท่ีอยู่ใต้ดิน ให้ใช้การขุดร่องตืน้ๆ ท่ีทางเดินของมด หรือปลวก
จากนัน้จงึเทน า้ลงเร่ือยๆ จนน า้คอ่ยๆ ซมึลงช้าๆ แล้วเอาน า้มนัเคร่ืองหรือน า้มนัก๊าซเทลงไปทีเดียว 
น า้มันจะซึมไปตามร่องน า้ท าให้มดถูกขังไม่สามารถใช้ทางเดิมได้อีก 3.  วิธีท าเคร่ืองโรยผงยา
ส าหรับฆ่าแมลงอย่างง่าย เพื่อใช้ฉีดสารฆ่าแมลงส าหรับสวนในบ้าน โดยให้ท าตามนี  ้คือ เอาขวด
ท่ีมีปากกว้างมา 1 ใบ เอาผงท่ีใช้ฆ่าแมลงมาใส่ในขวดคร่ึงขวด จากนัน้ให้หาจุกไม้คอร์กมา แล้ว
ตดัผ้าขาวบางให้เป็นสี่เหลี่ยมจตัรัุส ปิดผ้าลงท่ีปากขวด แล้วอดุขวดด้วยจุกไม้คอร์กทบัผ้าลงไป 
แล้วเอาลวดมาพนัปากขวด เวลาจะใช้ก็ให้เอาจุกออกผงก็จะออกมาเหมือนกับท่ีเราเทพริกไทย 
โดยเสนอให้ใช้แคลเซียมอาซีเนทอยา่งผง 1 สว่น กบัปนูขาว 10 สว่นผสมกัน1   

                                                            
1 เร่ิม บรูณะฤกษ์.  (2477).  วิธีก าจดัแมลง.  กสิกร.  7(3):  หน้า 268-270.  
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ในหนงัสือพิมพ์กสิกรนอกจากจะสอนถึงวิธีการใช้สารก าจดัแมลง วิธีการใช้เคร่ืองพ่นสาร
ก าจดัแมลง และยงัได้พบใบปลิวโฆษณายาก าจดัแมลงและเคร่ืองมือพน่ฉีดยาเหลา่นีอี้กด้วย เช่น 

 

ภาพประกอบ 13 โฆษณาขายเคร่ืองมือฉีดพนยาฆา่แมลง 

ท่ีมา: กสกิร.  9(1):  (2478, ธนัวาคม). 
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ภาพประกอบ 14 โฆษณาขายเคร่ืองมือฉีดพนยาฆา่แมลง 

ท่ีมา:  กสกิร.  11(5):  (2481, ธนัวาคม). 
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บทความท่ีเขียนเผยแพร่เหล่านีแ้ม้ว่าจะให้ความรู้เก่ียวกบัแมลงท่ีค่อนข้างทนัสมยั แต่ก็
ยงัเป็นเพียงความรู้เบือ้งต้นเท่านัน้ เน่ืองจากผู้ เขียนบทความเหลา่นีส้ว่นใหญ่จะเป็นผู้ ท่ีเรียนจบมา
ทางด้านวิชากสิกรรมจากต่างประเทศ และนกัวิชาการเฉพาะทางจากต่างชาติ เช่น นายจรูญ สืบ
แสง ท่ีส าเร็จการศึกษาทางด้านเกษตรจากประเทศฟิลิปปินส์  พันตรี หลวงสนิทรักษ์สตัว์ ท่ีจบ
แพทย์สตัว์วิทยาศาสตร์ ประกาศนียบตัรของรัฐบาลฝร่ังเศสสาขาบคัเทรีวิทยา ปาราสิทวิทยา และ
สขุวิทยาของมหาวิทยาลยัปารีส นายอาริยนัต์ มนัยีกุล ท่ีจบการศึกษาจากมหาวิยาลยั บอมเบ 
เป็นต้น 

ผลจากการจ้างผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศ รวมไปถึงมีผู้ ท่ีส าเร็จการศึกษาด้านวิชา
กสิกรรมจากต่างประเทศมา ท าให้งานเขียนเก่ียวกบัแมลงท่ีเผยแพร่มีความเป็นสากลขึน้ เห็นได้
จากมีการใส่ช่ือสามัญ แบบภาษาอังกฤษต่อท้ายจากช่ือสามัญท่ีเรียกกันในไทย และช่ือ
วิทยาศาสตร์ (Scientific name)1 ดงัจะเห็นได้จากหนงัสือหรือบทความให้ความรู้เก่ียวกับแมลง
ในช่วงนี ้ท่ีพบเห็นได้ในบทความเร่ืองต่างๆ ของหนงัสือพิมพ์กสิกรรม ท่ีตีพิมพ์ตัง้แต่ พ.ศ. 2470 
เป็นต้นมามักมีการใส่ช่ือสามัญของแมลงชนิดต่างๆ ไว้ด้วย เช่น ตัวเพลีย้ (Aphids) ตั๊กแตน 
(Migratory locusts) ฯลฯ 

4.2.7 ความตัง้มัน่องค์ความรู้เร่ืองกีฏวิทยาในสงัคมไทย 
ใน พ.ศ. 2475 ได้มีการสง่คนไปศกึษาทางด้านวิชากีฏวิทยา (ในเวลานัน้เรียก กีตศาสตร์) 

ตา่งประเทศ คือ ม.ร.ว.จกัรทอง ทองใหญ่2 ซึง่ขณะนัน้เรียนเตรียมแพทย์อยูท่ี่จฬุาฯ โดยการแนะน า
ของหลวงอิงคศรีกสิการ แตก่ระนัน้ ม.ร.ว. จกัรทอง ไม่ได้เรียนรู้เร่ืองแมลงไทยมากนกั เพราะเรียน
มาแต่แมลงของทางฝ่ังต่างประเทศ เน้นเรียนไปท่ีระบบอนุกรมวิธานของแมลง (Systematic)3 
ตอ่มาใน พ.ศ. 2480 จึงได้สง่นายบรรเจิด พลางกรู ไปศกึษาวิชากสกิรรม (กีฏวิทยา) โดยกรณีของ
นายบรรเจิด พลางกูร นีรั้ฐบาลสยามต้องการให้ไปศึกษาให้เป็น Specialize  ในทาง Economic 

                                                            
1 ช่ือวิทยาศาสตร์ หมายถงึ ช่ือเรียกสากลท่ีมีกฎเกณฑ์เฉพาะต่างจากช่ือสามญั ท่ีเป็นค าหรือช่ือทัว่ ๆ 

ไปซึ่งใช้เรียกสิ่งมีชีวิตและ/หรือสิ่งไม่มีชีวิต การก าหนดช่ือวิทยาศาสตร์ขึน้ใช้  ก็เพ่ือมิให้เกิดความซ า้ซ้อนหรือ
ความสบัสนกบัช่ือพืน้เมืองและช่ือสามญั ช่ือวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยค าภาษาละติน 2 ค า เป็นระบบการตัง้ช่ือ
แบบทวินาม โดยค าแรกเป็นช่ือสกลุ ค าท่ีสองเป็นค าระบชุนิด โดยให้เขียนช่ือสกลุด้วยตวัอกัษรตวัใหญ่ ส่วนค า
ระบุชนิดให้เขียนขึน้ต้นด้วยตัวอักษรตัวเล็ก เช่นช่ือทางวิทยาศาสตร์ของแมลงสาบเยอรมันคือ Blattella 
germanica 

2 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  กต. 43.8/72 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ม.ร.ว. จกัรทอง ทอง
ใหญ่ออกไปศึกษาวิชา ณ ประเทศอเมริกา (พ.ศ. 2475-2478). 

3 ม.ร.ว.จกัรทอง ทองใหญ่.  (2525).  กีฏวิทยาในอดีตเทา่ท่ีจ าได้.  กสิกร.  55(5):  หน้า 364-374.  
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Entomology ให้มากท่ีสดุ รวมไปถึงศึกษาแมลงจ าพวก แมลงกินหวัมนัเทศ (Cylas formicarius 
Fab) แมลงกินฝา้ย (Epicanta sp.) และแมลงกินข้าวเปลือก (Sitophilus oryzae) ตลอดจนถ้ามี
เวลาก็ให้เน้นศกึษาวิชาเก่ียวกบัการกกักนัและปอ้งกนัพืช (Plant quarantine) และการควบคมุโดย
ชีววิธี (Biological control)1  

ตอ่มาใน พ.ศ. 2478 เม่ือ ม.ร.ว.จกัรทอง เรียนจบกลบัมาจากอเมริกา ก็ได้เข้าไปท างานท่ี
แผนกกีฏวิทยา โดยในช่วง พ.ศ. 2479-2483 ม.ร.ว.จกัรทองเขียนต ารากีฏวิทยาลงในหนงัสือพิมพ์
กสิกร (ผู้ วิจัยคาดว่าเป็นต ารากีฏฉบบัแรกๆ ท่ีเขียนเป็นภาษาไทย) โดยเนือ้หาแบ่งเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ 1) ความสมัพนัธ์ระหว่างแมลงกบัมนษุย์ในฐานะศตัรู และประโยชน์ 2) อวยัวะภายนอก 3) 
อวยัวะภายใน โดยในสว่นบทท่ีว่าด้วยเร่ืองแมลงกบัมนษุย์จะแบง่เป็น 2 สว่นคือสว่นท่ีวา่ด้วยเร่ือง
ศัตรูและประโยชน์ ในส่วนท่ีว่าด้วยเร่ืองศัตรูก็จะกล่าวถึงความอันตรายของแมลงท่ีมีทัง้ต่อ
ทางด้านพืชผลทางการเกษตรกล่าวคือ แมลงเหล่านีจ้ะคอยไล่กัดกินท าลาย และยังเป็นตวัน า
พาหะเอาโรคท่ีน าความเสียหายมาสู่พืชผลทางการเกษตร รวมไปถึงการใช้บางสว่นของพืชในการ
ท ารังและอยู่อาศยัอีกด้วย นอกจากนัน้แมลงบางชนิดก็ยังสร้างความร าคาญ และเป็นพาหะท่ี
น าพาโรคภัยชนิดต่างๆ มาสู่มนุษย์ทัง้อหิวาตกโรคหรือโรคมาลาเรีย เป็นต้น ซึ่งถ้าพูดกันจริงๆ 
มนุษย์ไม่สามารถท่ีจะเอาชนะแมลงได้เลย หากแต่ท่ีมนุษย์ยงัสามารถยืนหยดัสู้กบัแมลงได้นัน้ก็
เป็นเพราะว่าแมลงก็มีศตัรูของตวัเองเช่นกนัทัง้ สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ อย่างนก กิง้ก่า จิง้จก ปลา เป็น
ต้น รวมไปถึงโรคภยัจากแบคทีเรียชนิดตา่งๆ แตศ่ตัรูท่ีร้ายท่ีสดุก็คือตวัของแมลงนัน้เอง2  

ในส่วนประโยชน์ของแมลง จะกล่าวถึงแมลงท่ีมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทางด้านต่างๆ เช่น
แมลงท่ีมนษุย์สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งท่ีแมลงชนิดนัน้ๆ ผลิตออกมา เช่น ไหม ผึง้ คร่ัง เป็นต้น 
กลุ่มแมลงซึง่เป็นกลุม่ท่ีเลีย้งไว้ใช้เป็นอาหารของคนและสตัว์ เช่น ตวัอ่อนของด้วงท่ีใช้เป็นอาหาร
หม ูหรือกลุ่มของแมลงดานาท่ีมนุษย์น ามาบริโภค กลุ่มแมลงท่ีช่วยผสมเกสรดอกไม้ซึ่งพวกนีจ้ะ
เป็นตวัช่วยท่ีท าให้พืชผลทางการเกษตรเพิ่มจ านวนขึน้ กลุม่แมลงท่ีช่วยในการก าจดัแมลงศตัรูพืช
ก็เช่น พวกตวัพาราไซท์ คือ แมลงท่ีอาศยักินอยูน่อกหรือในตวัแมลงและพวกพรีเดเตอร์ คือ แมลงท่ี
จบัแมลงตวัอ่ืนกิน เป็นต้น ซึง่น่าเสียดายว่าแมลงกลุ่มนีม้กัจะถกูเกษตรกรก าจดัไปพร้อมกบัพวก
แมลงศตัรูพืช3  

                                                            
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  กต. 43.8/112 นายบรรเจิด พลางกูร นกัเรียนทนุรฐับาลปี 2480  
2 ม.ร.ว.จกัรทอง ทองใหญ่.  (2479, ธนัวาคม).  วิชากีฏวิทยา.  กสิกร.  10(1):  หน้า 150-160. 
3 ม.ร.ว.จกัรทอง ทองใหญ่.  (2480, กมุภาพนัธ์).  วิชากีฏวิทยา.  กสิกร.  10(2):  หน้า 294-296. 
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บทต่อมาเป็นบทท่ีว่าด้วยอวัยวะภายในและภายนอก ซึ่งในส่วนท่ีอธิบายถึงอวัยวะ
ภายนอกและภายในของแมลงมีรูปท่ีแสดงให้เห็นถึงสณัฐานและสรีระของลกัษณะโดยละเอียด
ของแมลง ตวัอยา่งเช่น อวยัวะภายนอกโครงสร้างภายนอกของตัก๊แตนในภาพท่ี 15 กบัการอธิบาย
เส้นปีกในภาพท่ี 16 

ในภาพท่ี 15 อธิบายถึงโครงสร้างภายนอกของตัก๊แตน โดยการอธิบายถึงสว่นอก หรือท่ี
เรียกว่า โทแร๊กส์ (thorax) ซึ่งแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ โปรโทแร็กส์  (prothorax) เมโซโทแร๊กซ์ 
(mesothorax) และเมตาโทแร็กส์ (metathorax) โดยทัง้สามสว่นนีแ้ตล่ะสว่นจะมีขาหรือปีกอยูด้่วย
เสมอ1  

 

 

ภาพประกอบ 15 ด้านข้างของตัก๊แตนแสดงสว่นตา่งๆ ของล าตวั 

ท่ีมา: กสกิร. 10(5):  (2479). 

  

ในภาพท่ี  16 จะแสดงมุมของด้านหน้าของปีกท่ีติดกับอก ( thorax) ของแมลงเรียก 
humeral angle,  มมุของด้านนอก (distal margin) กบัด้านหลงัเรียกว่า anal angle,  Preaxillary 

                                                            
1 ม.ร.ว. จกัรทอง ทองใหญ่.  (2480, สิงหาคม).  วิชากีฏวิทยา.  กสิกร.  10(5):  หน้า 772. 
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incision ส่วนแหว่งของขอบปีกด้านหลงัในแมลงจ าพวก Hymenoptera ส่วนแหว่งนีโ้ดยมากอยู่
หลงัจาก anal angle ของปีกตอนเส้น 2 nd. A กบั Cu2 ประจบกนั1  
 
 
 

 

ภาพประกอบ 16 แสดงแบบปีกแมลงแสดงเส้นเวน (vein) และเซลล์ (cell) ตา่งๆ 

ท่ีมา: กสกิร. 11(3):  (2481). 

ในสว่นของอวยัวะภายใน เช่น ภาพอวยัวะการหายใจ ในภาพท่ี 17 ท่ีแสดงภาพรูหายใจ
ของมดโดยบง่ชีถ้ึงสว่นตา่งๆ ไว้ดงันีส้ว่น ก คือ เวลาปิด สว่น ข คือ เวลาเปิด 1. ปากรู 2. ช่องหลงัรู
หายใจช่องใหญ่ 3. ท่ีเกาะของกล้ามเนือ้กบัตวัช่องหลงัรูหายใจ  4. กล้ามเนือ้ดงึเปิด 5. กล้ามเนือ้
ดงึปิด 6. หลอดลมเข้าภายในตวั (สะไปรักเคลิ) 7. เยื่อออ่น 8. เทนนิดเดีย 9. เคร่ืองกรองลม2   

                                                            
1 ม.ร.ว. จกัรทอง ทองใหญ่.  (2481, สิงหาคม).  วิชากีฏวิทยา.  กสิกร.  11(3):  หน้า 378-379. 
2 ม.ร.ว. จกัรทอง ทองใหญ่.  (2482, ธนัวาคม).  วิชากีฏวิทยา.  กสิกร.  12(5):  หน้า 674. 
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ภาพประกอบ 17 แสดงรูหายใจของมดชนิดหนึง่ 

ท่ีมา: กสกิร.  12(5):  (2482). 

ในภาพท่ี 18 เป็นแสดงการปิดเปิดของรูหายใจโดย ก คือ  ภาพหลอดลมเปิด ข คือ
หลอดลมปิด1 

 

ภาพประกอบ 18 แสดงการปิดเปิดของรูหายใจชนิดง่าย 

ท่ีมา: กสกิร. 12(5):  (2482). 

อวยัวะภายในส่วนต่อมาก็ คือ โลหิต โดยในภาพท่ี 14 ซึง่เป็นภาพท่ีขยายเม็ดเลือดของ
แมลง โดย ก. แสดงให้เห็นถึงเม็ดเลือดชนิดมีเกล็ดไข (๑) พบในพวกเพลีย้ ข. เม็ดเลือดชนิดโอเอน
โนไซท์ซึง่มีอยู่บริเวณไขมนัและหลอดลม (๒) นคูลีอสั ค. เม็ดเลือดธรรมดา หรือ ลิวโคไซท์ (๓) นู
คลีอสั2 

                                                            
1 ม.ร.ว. จกัรทอง ทองใหญ่.  (2482, ธนัวาคม).  เล่มเดิม.  หน้า 675. 
2 ม.ร.ว. จกัรทอง ทองใหญ่.  (2483, เมษายน).  วิชากีฏวิทยา.  กสิกร.  13(1): หน้า 674. 
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ภาพประกอบ 19 แสดงเม็ดเลือดของแมลง 

ท่ีมา: กสกิร. 13(1):  (2483, เมษายน). 

การอธิบายในสว่นนีแ้สดงให้เห็นวา่ ความรู้ด้านแมลงท่ีเร่ิมน ามาเผยแพร่ไม่ใช่ความรู้โดย
พืน้ฐานทัว่ไปท่ีเหมือนแต่เดิมแล้ว แต่เป็นความรู้เฉพาะทางของการศึกษาด้านแมลง กล่าวคือ มี
การอธิบายรายละเอียดทัว่ทัง้ตวัของแมลง ทัง้อวยัวะภายนอกและภายใน ช่ือท่ีใช้เรียกรวมไปถึง
หน้าท่ีของอวยัวะแต่ละส่วนว่ามีหน้าท่ีอะไร หรือขาดส่วนนีไ้ปจะส่งผลให้เกิดอะไรขึน้กบัตวัแมลง 
ด้วยการอธิบายในส่วนรายละเอียดตรงนีอ้าจกล่าวได้ว่า  มีความแตกต่างกับการอธิบายแมลง
ในช่วงท่ีผา่นมา ซึง่อธิบายเพียงรูปลกัษณะภายนอกของตวัแมลง รวมถึงประโยชน์และโทษท่ีแมลง
ชนิดนีก้่อขึน้ ควรท่ีจะป้องกนัก าจดัอย่างไร ท่ีส าคญัคือ มีการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้ชาวบ้าน
สามารถเข้าถึงได้ 

ตอ่มาองค์ความรู้เหลา่นีไ้ด้ถกูเผยแพร่ผา่นทางภาควิชากีฏวิทยาท่ีเร่ิมมีการเรียนการสอน
ตามมหาวิทยาลยัต่างๆ โดยเร่ิมจากการก่อตัง้ภาควิชากีฏวิทยาเป็นครัง้แรกในประเทศไทยท่ี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ใน พ.ศ. 2486 เม่ือไปดใูนรายละเอียดหลกัสตูรของรายวิชาซึง่เขียนไว้
ดังนี ้“กีฏวิทยา วิชาแมลง---ให้รู้จักแมลงที่ท าอันตรายต้นพืชส าคัญของประเทศสยาม และ
ประเทศร้อนอื่นๆ ทัว่ๆ ไป ให้รู้จักชีวประวติั วิธีป้องกันก าจัด ท ายาฆ่าแมลงที่ๆ ท าอนัตราย
เหล่านัน้”1 จากค าอธิบายรายวิชานีชี้ใ้ห้เห็นว่า วิชากีฏวิทยาเป็นวิชาส าคญัท่ีจ าเป็นต้องเรียนรู้ 
เพื่อให้สอดรับกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมท่ีกลายเป็นรายได้หลกัของประเทศ 

ในส่วนของการเรียนการสอนของภาควิชากีฏวิทยาในช่วงเวลานัน้ตวัผู้วิจยัยงัหาในส่วน
ต าราท่ีเขียนขึน้มาในช่วงเวลานัน้ไม่พบ จึงคาดว่าการเรียนการสอนในช่วงเวลานัน้น่าจะเป็น
การศกึษาด้วยต าราภาษาองักฤษ โดยหนงัสือวิชากีฏวิทยาภาษาไทยท่ีเขียนขึน้เลม่แรกๆ นอกจาก

                                                            
1 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  (2547).  เล่มเดิม.  หน้า 81. 



  101 

บทความเร่ืองวิชากีฏวิทยาท่ีลงในวารสารกสิกรในช่วงทศวรรษ2480 ท่ีตัวผู้ วิจัยพบว่าเป็น
ภาษาไทยคือ หนงัสือบทปฏิบตัิการกีฏวิทยาเบือ้งต้น ท่ีเขียนขึน้เม่ือ พ.ศ. 2510 โดยนายสธุรรม 
อารีกุล ท่ีเป็นคนไทยคนแรกท่ีจบปริญญาเอกด้านกีฏวิทยาจาก Washington State University 
โดยหนังสือเล่มนี ้สุธรรมได้เหตุท่ีเขียนหนังสือเล่มนีไ้ว้ดังนี ้ข้อแรก เพื่อให้เป็นแนวทางการ
ประกอบการเรียนของนกัศกึษาในสาขากีฏวิทยา และข้องสอง คือการแก้ปัญหาเก่ียวกบัการขาด
แคลนต าราเรียนภาษาไทย ซึง่เม่ือไปดถูึงตวัเนือ้หาก็จะพบว่าหนงัสือเล่มนีมี้การอธิบายหลกัการ
เก่ียวกับวิชากีฏวิทยาเบือ้งต้นไว้อย่างละเอียด ซึ่งประกอบไปด้วยเทคนิคการเก็บและรักษา
ตวัอยา่งของแมลง การศึกษารูปร่างลกัษณะอวยัวะทัง้ภายในและภายนอกของแมลง ศกึษาอนัดบั
แมลงในล าดบัชัน้ต่างๆ ท่ีมีความส าคญักับประเทศไทย ศึกษาถึงการใช้ยาฆ่าแมลงรวมไปถึง
เคร่ืองมือส าหรับใช้ในการฉีดพ้นยาฆ่าแมลง1 ซึ่งเนือ้หาท่ีปรากฏอยู่ในหนงัสือเล่มนีก็้ยงัมีหลาย 
ส่วนใหญ่ๆ ท่ีปรากฏมาจนถึงในแบบเรียนวิชากีฏในปัจจุบนั แต่จะมีส่วนต่างเช่นอนัดบัแมลงท่ี
ศกึษาซึง่มีบางชนิดหายไป และบางชนิดก็เพิ่มเข้ามา ตามการเปลี่ยนไปของหลกัอนกุรมวิธานตาม
สากล รวมไปถึงเทคนิคท่ีใช้ในการจดัการแมลงท่ีปัจจบุนัจะมีการเพิ่มเนือ้หาในสว่นของการจดัการ
กบัแมลงด้วยวิธีการทางชีววิธีให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางแนวคิดท่ีมีต่อการใช้สารเคมีเข้ามา
ด้วย 

 

4.3 ผลของการรับความรู้เร่ืองแมลงในสังคมไทย 
ผลจากการรับเอาความรู้แบบใหม่ท่ีมีการเผยแพร่ผ่านทางหน่วยงานของรัฐหรือจาก

วารสารเก่ียวกบัแมลงท่ีได้ตีพิมพ์ขายในช่วงทศวรรษ 2470 อาจกล่าวได้ว่า ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป
จากการรับรู้เก่ียวกบัแมลงในสงัคมไทยช่วงทศวรรษ 2430-2460 มากเท่าใดนกั กลา่วคือ แมลงถกู
มองว่าเป็นสิ่งท่ีมนษุย์สามารถเข้าไปควบคมุและหาประโยชน์ รวมไปถึงก าจดัได้ทนัทีถ้ามนัสร้าง
ความเสียหายให้กับผลประโยชน์ของมนุษย์ แต่กระนัน้สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไป คือ วิธีการท่ีคนใน
สังคมใช้จัดการกับแมลง ซึ่งเปลี่ยนมาเป็นการใช้สารเคมีเพื่อก าจัดแมลง  ดังจะเห็นได้จาก
ค าแนะน าถึงวิธีการจดัการก าจดัแมลง เช่น บทความของหลวงชณุหกสกิารเร่ือง วิธีปอ้งกนัและวิธี
ท าลายศตัรูพืช ได้แนะน าถึงวิธีการใช้สารเคมีก าจดัแมลงให้ตรงกับชนิดของแมลงไว้ดงันี  ้แมลง
ชนิดมีฟันท่ีปากให้ใช้  1. Lead Arsenate 2.  Paris Green 3.  London Purple 4.  Hellebore 
สารเคมี 4 ชนิดนีใ้ห้ใช้ผสมน า้ตามสดัส่วนแล้วฉีดพ่นตามใบได้เลยเม่ือแมลงกดักินใบก็จากได้รับ
สารเคมีจนตาย 5. เหยื่อยาพิษ (Poison bait) วิธีผสมเหยื่อยาพิษ ให้ชั่งปารีสกรีนผสมกับร า

                                                            
1 สธุรรม อารีกลุ.  (2510).  บทปฏิบติัการกีฏวิทยาเบือ้งตน้.  หน้า 1-397. 
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ละเอียดแล้วเคล้าปนกับน า้ตาลเช่ือมให้ทั่วกันดีพอจับเป็นก้อนแห้งๆ แล้วน าเอาไปใส่ตามพื น้
แผ่นดิน ระหว่างต้นไม้ท่ีปลกูในเวลาเย็น เหยื่อยาเบื่อนีมี้ประโยชน์ส าหรับท าลายตกัแตนและตวั
หนอนท่ีอยูต่ามดิน การใช้ยาเหยื่อนี ้ผู้ใช้ต้องระวงัสตัว์เลีย้งของคนอยา่ให้มนักินเข้าไปได้1 

นอกจากนีจ้ะเห็นได้จากการถามตอบระหว่างผู้ อ่านกับผู้ เขียนท่ีปรากฏอยู่ในวารสาร
กสิกรว่ามีการแนะน าให้จดัการกบัแมลงด้วยวิธีการใช้สารเคมี เช่น มีการถามจากผู้อ่านถึงวิธีการ
ก าจดัปลวกซึง่กินต้นละมดุได้อย่างไร ก็ได้รับค าตอบว่า ให้ใช้ผงซี. เค. โรยรอบๆ ต้น ห่างจากโคน
ประมาณ 1 คืบ หรือจะใช้ยาสบู่ผสมกับน า้มันก๊าดราดโคนต้นก็ช่วงเหมือนกัน 2 ถามถึงวิธีการ
ป้องกันแมลงสาป ได้รับค าตอบว่า ใช้โซเดียมฟลูโอซิลิเคต โรยทั่วๆ ไปตามหนังสือหรือตู้ เก็บ
หนงัสือ วิธีการปอ้งกนัก าจดัตวัสามง่าม ได้รับค าตอบวา่ ให้ใช้โซเดียมฟลโูอซิลเิคตผสมกบัแปง้ห่อ
เอาไว้ในจานหรือกระดาษ ซึง่นบัเป็นเหยื่อพิษท่ีใช้จดัการกบัตวัสามง่ามได้อย่างดี3 วิธีการปอ้งกนั
และก าจัดแมลงในกลุ่มพวกกินหนังสือ ก็ได้รับค าตอบไปว่า ให้ใช้น า้มนัเบนซินเปล่าๆ ผสมกับ 
Naphtalean แล้วทาตามปกหน้าหลังและกลางๆ เล่ม ถามถึงวิธีการก าจัดแมลงสาป ก็ได้รับ
ค าตอบไปว่า ควรจดัการด้วยเหยื่อพิษ และสอนวิธีการผสมเหยื่อพิษโดยใช้น า้ตาลทรายแดง กรด 
Tautarie และยา Sodium arsennite ผสมทกุอยา่งให้เข้ากนัด้วยน า้ แตต้่องระวงัไมใ่ห้เด็กและสตัว์
เลีย้งไปกินเข้า4 

ไม่เพียงแตใ่นด้านการเกษตรเท่านัน้ ทางด้านสาธารณสขุก็มีการน าสารเคมีแบบใหม่เข้า
มาใช้ในการจดัการกบัยงุซึ่งเป็นพาหะน าโรคร้ายแรงอย่างไข้จบัสัน่ด้วยเช่นกนั โดยหลงัจากการ
ก่อตัง้หน่วยงานควบคมุไข้จบัสัน่ท่ีเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2475 ท่ีให้ความส าคญักบัการจดัการกบัโรค
ไข้จบัสัน่อย่างจริงจงั ต่อมา พ.ศ. 2482 ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ส่งผลให้งาน
ควบคุมไข้จับสัน่ต้องหยุดชะงักไปเน่ืองจากต้องเข้าไปประจ าในกองทัพภาคสนาม โดยผลจาก
สงครามท าให้ยารักษาไข้จบัสัน่เร่ิมขาดแคลน สง่ผลให้ประชาชนอพยพหลบหนีภยัสงคราม รวมไป
ถึงทหารท่ีต้องไปตัง้มัน่ตามแนวรบในภมูิประเทศท่ีเป็นป่าเขา ท าให้ไข้จบัสัน่ระบาดหนกักว่าเดิม5 
โดยมีผู้ เสียชีวิตจากไข้จบัสัน่ในช่วงเวลาสงครามโลกครัง้ท่ี 2 นีร่้วม 200,000 กว่าคน และใน พ.ศ. 

                                                            
1 หลวงชณุหกสิการ.  (2471, มีนาคม).  วิธีการปอ้งกนัและท าลายสตัรูของพืช.  กสิกร.  2(12):  หน้า 

1004-1005.  
2 คณะกสกิร.  (2480, มิถนุายน).  ข้อถามตอบ.  กสิกร.  10(4):  หน้า 640. 
3 แหล่งเดิม.  หน้า 641. 
4 คณะกสกิร.  (2483, ธนัวาคม).  ข้อถามตอบ.  กสิกร.  13(5-6):  หน้า 596-597. 
5 กองมาลาเรีย.  (2524).  เล่มเดิม.  หน้า 7. 
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2478 ได้มีการปรับปรุงแผนกไข้จบัสัน่ กองควบคุมโรคติดต่อขึน้เป็นกองไข้จบัสัน่ รวมไปถึงได้มี
การบญัญตัิศพัท์ใช้ค าว่า มาลาเรีย แทนไข้จบัสัน่ หลงัจบสงครามประเทศไทยได้รับการช่วยเหลือ
จากองค์การคริสตจกัรสากลของชาวอเมริกนั โดยมีนายแพทย์ อี.ซี. คอร์ท เป็นผู้แทนองค์การ ได้
จดัสง่ยาอเตบริน ประมาณ 40 ล้านเม็ด เพื่อแจกจ่ายบ าบดัโรคมาลาเลียให้แก่ชาวนาทัว่ประเทศ  

กระทัง่ใน พ.ศ. 2492 รัฐบาลไทยได้สง่ค าขอให้องค์การอนามยัโลกจดัสง่คณะเจ้าหน้าท่ี
เข้ามาท าการควบคมุโรคมาลาเรีย โดยการใช้วิธีการพ่นสารเคมี ดีดีที. เพื่อก าจดัยงุก้นปล่อง โดย
กองมาลาเรียได้เลือก อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นท่ีปฏิบตัิงานของคณะเจ้าหน้าท่ีแห่ง
องค์การอนามยัโลก และจดัให้มีแพทย์ผู้ ท่ีได้รับการอบรมวิชามาลาเรียไปเป็นผู้ช่วย รวมทัง้มีการ
ระดมเจ้าหน้าท่ีจากสว่นอ่ืนๆ เข้าไปร่วมปฏิบตัิงานตามท่ีเจ้าหน้าท่ีองค์การอนามยัโรคร้องขอ  

ผลจากการพ่นสาร ดีดีที. ให้ติดตกค้างตามฝาบ้านเรือนเพื่อก าจดัยงุก้นปลอ่ง เอ. มินิมสั 
ในพืน้ท่ีอ าเภอสารภี และอ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการใช้สารเคมีก าจัดแมลงเพื่อ
ควบคมุโรคมาลาเรียครัง้แรกในประเทศไทย ท าให้การคงอยู่ของยงุก้นปลอ่งในพืน้ท่ีดงักลา่วลดลง
จนแทบจะสญูหายไปจนหมด1 ดงัจะเห็นได้จากจ านวนคนตายและอตัราตายด้วยไข้มาลาเรียใน
ตารางท่ี 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 กองมาลาเรีย.  (2524).  เล่มเดิม.  หน้า 9-11. 
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ตาราง 2 แสดงจ านวนคนตายและอตัราตายด้วยไข้มาลาเรีย 

ปี จ านวนตายด้วยไข้มาลาเรีย อัตราตายด้วยไข้มาลาเรียต่อ
ประชากรแสนคน 

2480 34,695 262.1 
2481 34,438 233.5 
2482 37,813 250.5 
2483 32,743 212.7 
2484 42,055 268.1 
2485 47,202 295.3 
2486 57,171 351.1 
2487 54,597 329.3 
2488 51,456 304.9 
2489 48,618 283.0 
2490 52,034 297.1 
2491 44,215 243.0 
2492 38,046 201.5 
2493 35,819 183.1 
2494 34,225 169.1 
2495 29,115 139.2 
2496 21,451 99.3 
2497 16,473 73.9 
2498 14,520 63.2 
2499 12,617 53.3 
2500 10,458 43.0 

 

ท่ีมา:  รายงานจากกองสถิติชีพ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  (ตัง้แตปี่ 2480-2508) 
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ผลจากความส าเร็จในการใช้สาร ดีดีที. ในการก าจดัยงุท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ สง่ผลให้มีการ
น าสาร ดีดีที. ไปใช้ในการก าจดัยุงอย่างกว้างขวางมากขึน้ในประเทศไทย ท าให้ยุงก้นปล่องลด
จ านวนลงอย่างมาก และผู้ ป่วยด้วยเชือ้มาลาเรียลดลง ดงันัน้ในการประชมุนานาชาติว่าด้วยเร่ือง
มาลาเรีย จึงได้ลงมติให้ประเทศสมาชิกท าการรณรงค์กบัโรคมาลาเรีย ด้วยจดุมุ่งหมายท่ีจะก าจดั
กวาดล้างให้หมดสิน้ไป โดยใช้วิธีการพ่นสารเคมีก าจัดแมลงกับยุงก้นปล่องท่ีเป็นพาหะน าโรค
มาลาเรีย 

กล่าวได้ว่าในช่วงทศวรรษ  2470 เร่ิมเกิดการน าเข้าบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทางเข้ามาท างานเผยแพร่ความรู้แบบใหมเ่ร่ืองการจดัการกบัแมลงศตัรูพืชแบบใหม่ๆ  และมี
การน าเอาวิธีการจดัการกบัแมลงโดยใช้สารเคมี ซึง่เป็นวิธีท่ีได้ผลกว่าวิธีเดิมๆ อย่างเห็นได้ชดั ดงั
จะเห็นได้จากเร่ืองการก าจดัยงุโดยใช้ดีดีทีท่ีได้กล่าวไปในข้างต้น นอกจากนีย้งัมีการการส่งคนไป
ศกึษาหาความรู้เฉพาะทางเก่ียวกบัแมลง จากตา่งประเทศน ามาพฒันางานทางด้านการเกษตรใน
ประเทศ รวมไปถึงการเผยแพร่ให้กับคนทัว่ไปในสงัคมไทย จนสดุท้ายได้มีการเปิดการเรียนการ
สอนวิชากีฏวิทยาในระดบัชัน้อดุมศกึษาขึน้ท่ีประเทศไทยในช่วงทศวรรษ 2480 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5  
บทสรุป 

 

ความรู้เร่ืองแมลงในช่วงก่อนทศวรรษ 2430 เป็นความรู้ท่ีแตกต่างกบัความรู้เร่ืองแมลง
ในปัจจุบนั กล่าวคือ สามารถแบ่งความรู้ออกได้เป็น 2 แบบ โดยความรู้แบบแรก คือ ความรู้ทาง
ธรรม ซึง่ความรู้แบบนีไ้ด้ยดึโยงเอาแมลงมาผกูเอาไว้กบัความรู้ทางด้านศาสนาแบบไตรภมูิ โดยให้
ภาพแมลงเป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตท่ีต ่าต้อย ท าบุญมาไม่พอท าให้ต้องตกไปอยู่ในภพภูมิท่ีต ่ากว่า
มนุษย์อย่างดิรัจฉานภูมิ และเพื่อไม่ให้ตวัเองไม่ต้องตกไปอยู่ในภพภูมิท่ีต ่ากว่าท่ีเป็นอยู่ คนใน
สงัคมจึงไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายกบัแมลงพวกนีม้ากนกั มีความสมัพนัธ์กนัไปในรูปแบบตา่งคนต่างอยู่
ไม่ไปเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ส่วนความรู้แบบท่ีสอง คือ ความรู้ทางโลกย์ หรือความรู้เชิง
ประสบการณ์ ซึ่งเป็นความรู้ท่ีได้จากการประสบพบเจอกับตัวแมลงและคอยจดบันทึกรูปร่าง
ลกัษณะภายนอกและถ่ินท่ีอยู่อาศยัเอาไว้แต่เพียงเท่านัน้ ไม่พบรูปแบบการอธิบายด้วยความรู้
แบบตะวนัตกแตอ่ยา่งใด 

ทัง้นีค้วามรู้ท่ีชีน้ าสงัคมในช่วงก่อนทศวรรษ 2430 เป็นความรู้จากทางศาสนา ประกอบ
กับสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในช่วงเวลานัน้ซึ่งเป็นไปในรูปแบบการผลิตไว้เพื่อบริโภคเองใน
ครัวเรือน เหลือจากนัน้จึงค่อยน ามาขาย ดงันัน้ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับแมลงจึงไม่พบ
รูปแบบความสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีจะเข้าไปควบคมุจดัการแมลง 

ภายหลงัเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจซึง่เป็นผลจากการท าสนธิสญัญาเบาว์ร่ิงใน 
พ.ศ. 2398 ท าให้เกิดการเปิดรูปแบบการค้าแบบเสรีขึน้ รูปแบบเศรษฐกิจเปลี่ยนไปจากแต่เดิมท่ี
เป็นการผลิตเพื่อใช้ยังชีพในครัวเรือนมาเป็นการผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อส่งออก มีการขยาย
ขอบเขตการปลกูผลิตผลทางการเกษตรเพื่อให้ตอบสนองตอ่ความต้องการทางเศรษฐกิจ จึงมีการ
รับเอาความรู้ทางด้านต่างๆ จากตะวนัตกเข้ามาเพื่อพฒันาประเทศให้ทดัเทียมกบัสงัคมโลก โดย
ความรู้แบบตะวนัตกท่ีรับเข้ามาส่งผลให้ความรู้ทางธรรมซึง่เป็นความรู้ดัง้เดิมลดทอนความส าคญั
ลงไป เกิดการมองโลกแบบใหมจ่ากแนวคิดมนษุย์นิยมท่ีเช่ือมัน่ในศกัยภาพในตวัมนษุย์มากกว่าท่ี
จะไปหวงักบัผลบญุดงัเช่นแต่ก่อน ท าให้เกิดแนวคิดท่ีจะเข้าไปควบคมุใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ  
และต้องจดัการเม่ือสร้างความเสียหายให้ผลประโยชน์ของตน โดยผลจากการขยายพืน้ท่ีในการ
เพาะปลกูผลิตผลทางการเกษตร และการรับความรู้แบบตะวนัตกท าให้แมลงเร่ิมถูกมองว่าเป็น
ปัญหาขึน้มา 
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ต่อมาในทศวรรษ 2430-2440 ได้เกิดหน่วยงานท่ีจัดตัง้ขึน้มาเพื่อควบคุมและจัดการ
ผลประโยชน์ทางด้านการเกษตร เช่น กรมช่างไหมท่ีตัง้ขึน้มาเพื่อผลกัดนัให้น าผลิตภณัฑ์จากไหม
สง่ออกขายในต่างประเทศ และลดต้นทนุการน าเข้าเส้นไหมจากตา่งประเทศเข้ามา มีการจ้างเอา
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยในการพฒันาวงการไหมของไทย แตก็่ท าไปไม่ก่ีปีก็ต้องยกเลกิไป
หรือการตัง้กระทรวงเกษตราธิการขึน้มาท าหน้าท่ีค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเกษตร
แบบใหม่ให้กับคนในสงัคม ท าให้ในช่วงนีช้าวบ้านหันมามองแมลงท่ีสร้างความเสียหายให้กับ
ผลิตผลทางการเกษตรว่าเป็นสิ่งท่ีจะต้องควบคุมก าจัด แต่กระนัน้ความรู้ท่ีจะใช้ต่อกรกับเหล่า
แมลงกลบัไม่เพียงพอ เห็นได้จากวิธีการจดัการกับเหล่าแมลงศตัรูพืชในช่วงเวลานีท่ี้เต็มไปด้วย
ไสยศาสตร์และความเช่ือซึ่งขัดกับการมองโลกแบบตะวันตก แม้แต่หน่วยงานอย่างกระทรวง
เกษตรก็ไม่สามารถท าอะไรกับแมลงเหล่านีไ้ด้มากนกั น าไปสู่การส่งคนไปศึกษาในต่างประเทศ
เพื่อหาทางรับมือกบัปัญหาเก่ียวกบัแมลง 

ไม่เพียงแตปั่ญหาด้านแมลงศตัรูพืชเท่านัน้หากแต่ แมลงบางชนิดได้สร้างปัญหาทางด้าน
สาธารณสุขด้วย เช่น ยุง แม้ว่าคนบางกลุ่มในสงัคมไทยจะรับรู้ว่ายุงเป็นพาหะน าโรคไข้จับสัน่
ขึน้มา แตก็่ไม่ได้ให้ความส าคญักบัมนัมากนกั จนกระทัง่ช่วงทศวรรษ 2460 ได้เกิดการระบาดของ
ไข้จบัสัน่ซึ่งเป็นโรคติดต่อท่ีเกิดจากยงุและคร่าชีวิตคนในสงัคมไทยไปหลายแสนคนในยคุบุกเบิก
ป่าเป็นท่ีนาเพื่อปลกูข้างส่งออก ส่งผลให้ยงุถูกคนในสงัคมไทยมองต่างไปจากเดิม คือ กลวัยงุท่ี
สร้างความตายเม่ือไปป่ามากกว่าเสือ และในช่วงทศวรรษ 2470 นโยบายการสาธารณสุขของ
รัฐบาลในเวลานัน้ให้ความส าคญัตอ่ปัญหาเร่ืองโรคตดิตอ่ท่ีเกิดจากยงุ ท าให้เกิดการศกึษาค้นคว้า
ในเร่ืองของยงุในประเทศร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศ ส่งผลให้คนซึง่แต่เดิมเคยอยู่ร่วมกบั
ยงุในฐานะเพื่อนร่วมวฏัสงสารท่ีอาจสร้างความเดือดร้อนร าคาญบ้าง ต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงหลบไล่
หรือตบเม่ือถกูกดัเท่านัน้ เปลี่ยนมาเป็นการมองวา่ยงุเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีน่ากลวัมีอนัตรายสามารถเป็น
พาหะน าโรคท่ีคร่าชีวิตคนได้เป็นจ านวนมาก มีการก าจัดยุงให้สิน้ซากด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งถือเป็น
จิตส านึกใหม่ทางด้านการสาธารณสขุ และมีการรณรงค์ให้ความกลวัยงุแพร่หลายจนกลายเป็น
หน้าท่ีของทุกคนในสังคมต้องมาร่วมมือกันก าจัดท าลายอย่างจริงจัง จนถึงขัน้มีการศึกษาใน
ห้องเรียนของนกัศกึษาแพทย์บางสถาบนัในช่วงทศวรรษ 2460 อีกด้วย      

ดังนัน้ในช่วงทศวรรษ 2470 จึงมีการน าเอาผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านการเกษตรจาก
ตา่งประเทศ และคนท่ีได้จบการศกึษาเฉพาะด้านเข้ามาท างานและให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ด้าน
แมลงศตัรูพืชแบบท่ีทนัสมยั รวมไปถึงมีการเผยแพร่วิธีการจดัการกบัแมลงศตัรูพืชเหลา่นีโ้ดยการ
ใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช จนในท้ายท่ีสดุก็ได้มีการจดัตัง้หลกัสตูรการเรียนการสอนเก่ียวกับเร่ือง
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แมลงโดยเฉพาะขึน้ภายในมหาวิทยาลยัในช่วงทศวรรษ 2480 แตก่ระนัน้ถึงแม้วา่ความรู้เร่ืองแมลง
แบบสากลหรือท่ีเรียกกันว่าวิชากีฏวิทยาจะตัง้มั่นเป็นความรู้หลกัท่ีจริงแท้ แต่ในความเป็นจริง
ความรู้โดยรายละเอียดก็ไม่ได้แพร่ไปสูส่งัคมเท่าใดนกั เห็นได้จากในปัจจบุนัชาวบ้านทัว่ไปก็ไม่ได้
สนใจในเร่ืองรายละเอียดของแมลงอย่างจริงจงัเพียงแค่สนใจในแมลงชนิดท่ีมีความเก่ียวข้องกบั
ตวัเอง วิธีท่ีจะควบคมุก าจดัแมลงเหล่านีเ้ท่านัน้ ความรู้แบบดัง้เดิมก็ยงัคงอยู่แม้จะลดน้อยลงไป
กวา่เดมิ  

อย่างไรก็ตาม จากการศกึษาวิจยัในเร่ืองนีพ้บว่า ยงัมีอีกหลายประเด็นท่ีน่าสนใจในการ
น าไปศกึษาตอ่ยอดอยู่อีก อย่างการศกึษาแนวคิดการมองแมลงในด้านความรู้สกึนึกคิดท่ีคนมีต่อ
แมลงในด้านอ่ืนๆ นอกจากท่ีได้กล่าวไปในงานวิจัยชิน้นี ้เช่น แนวคิดเร่ืองความน่ารังเกียจ น่า
ขยะแขยง หรือแนวคิดด้านความสวยงามของแมลงบางชนิด ว่าแนวคิดท่ีคนมีต่อแมลงต่างๆ 
เหล่านีถู้กสร้างและมีจุดเช่ือมโยงกับปัจจัยใดบ้าง หรือรูปแบบขององค์ความรู้ในด้านกีฏวิทยา
ในช่วงหลงัความมัน่คงทางความรู้ท่ีตัง้มั่นอยู่ในสงัคมไทยหลงัทศวรรษ 2480 มาจวบจนปัจจุบนั 
ว่ามีความเก่ียวพนัใดๆ กับสภาพเศรษฐกิจและสงัคมหรือไม่ท่ีส่งผลต่อการ เปลี่ยนแปลงไปของ
รูปแบบความรู้ทัง้การเพิ่มขึน้ หรือการหายไปของล าดบัทางอนุกรมวิธานแมลงท่ีได้ปรากฏอยู่ใน
ต าราของวิชาท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถึงการจดัการกบัแมลงแบบใหม่ท่ีเข้ามาหลงัจากช่วงเวลานี  ้เป็น
ต้น ซึง่ผู้วิจยัหวงัว่างานวิจยัชิน้นีจ้ะสามารถสร้างประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กบัผู้ ท่ีสนใจศกึษางาน
ทางด้านประวตัิศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
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