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Foreword >>
ว ิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนได้ปลุกความกังวลในเรอื่ งความมั่นคง
ทางอาหารของโลก และเป็ น ปั จ จั ย เร่ง ให้ ว งการอาหารให้ ความสนใจกั บ โปรตี น
ทางเลื อกมากขึ้น ขณะที่ ทั่วโลกต่ างให้ ความสาคั ญกับโมเดลเศรษฐกิ จใหม่ ซ่ึงเน้ น
การพั ฒนาที่ยั่งยืน คือ การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
ลดการปล่อยก๊าซเร ือนกระจก ที่ส่วนหนึ่งเกิดจากกิจกรรมการเพาะปลูกและเลี้ยง
สั ต ว์ เพื่ อเปลี่ ย นเป็ น อาหาร จึ ง ท าให้ เ กิ ด เทรนด์ อ าหารแห่ ง อนาคตกลุ่ ม หนึ่ ง ที่
น่าสนใจ นั่นคือ Insect Protein หรือ โปรตีนจากแมลง
คาดว่ามู ลค่ าตลาดผลิ ตภั ณฑ์ จากแมลงของโลกจะอยู่ที่ 2,847.2 ล้ านเหร ียญสหรัฐฯ
หร ือราว 9.9 หมื่นล้านบาทในปี 2573 ขยายตัวปีละ 26.5% (CAGR) สาหรับประเทศ
ไทย มูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์จากแมลงจะอยู่ที่ 314.3 ล้านเหร ียญสหรัฐฯ หร ือกว่า
1.1 หมื่นล้านบาท ในปี 2573 คิดเป็นอัตราเติ บโตปีละ 30.5% (CAGR) ส่วนตลาดใน
ประเทศจะอยู่ ที่ 110.7 ล้ า นเหร ียญสหรัฐ ฯ หร ือราว 3,874 ล้ า นบาทในปี 2573
ขยายตั ว ปี ละ 22.6% (CAGR) ซึ่งผลิ ตภั ณฑ์ จ ากแมลงที่ จะเติ บโตดี ได้ แก่ Insect
Protein ที่ผ่านการแปรรูปแล้วเพื่ อใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ผง
โปรตี น โปรตี นบาร์ รวมถึ งสารสกั ดจากแมลงที่ ใช้เป็นส่ วนประกอบของอาหารเสริม
ยาและเครื่องสาอาง
Krungthai COMPASS แนะนาผู้ประกอบการที่ต้องการประสบความสาเร็จในตลาดนี้

ควรเน้นการวิจัยและพั ฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่ อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
ที่ ห ลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่ มธุ รกิ จ อาหาร อาหารสั ต ว์ และธุร กิ จ การแพทย์ ที่มี
แนวโน้มเติบโต ประกอบกับควรมีแหล่งวัตถุดิบที่เพี ยงพอ อีกทั้งควรสร้างการรับรู้
ถึ งคุณประโยชน์ ของผลิ ตภั ณฑ์ เพื่ อให้ ผู้บร ิโภคตั ดสิ น ใจได้ ง่ายขึ้น นอกจากนั้ น
ควรนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น เทคโนโลยี Indoor Farming ซึ่ง
จะช่วยให้ ผลผลิตแมลงมีคุณภาพมากขึ้น ท้ายที่ สุด การสร้างความร่วมมื อกั นทั้ ง
Ecosystem ตั้งแต่ฟาร์มเพาะเลี้ยงแมลง โรงงานแปรรูป รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ
ที่ ใ ห้ ก ารรับ รองมาตรฐานและให้ ค าปร ึกษาด้ า นมาตรฐานอาหาร หน่ ว ยงาน
ว ิจัย จะทาให้ธุรกิจนี้เติบโตอย่างยั่งยืน
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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price.
Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness.
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แมลงให้สำรอำหำรมำกกว่ำเนื้อสัตว์
ชนิดอื่น โดยเฉพำะคำร์โบไฮเดรตและ

อยู่ในรูปแบบของแมลงสด/ตำกแห้ง
หรือกำรนำไปแปรรูป (บด/ปั่ น/สกัด)
เพิ่ อให้ได้โปรตีนทั้งในรูปแบบผง
หรือน้ำมัน ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสำหกรรมต่อเนื่องต่ำงๆ
เช่น อำหำร เครื่องดื่ม
อำหำรสัตว์ เครื่องสำอำง
และยำ เป็นต้น

โปรตีน

ช่วยลดควำมกังวลด้ำนควำมมั่นคง
ทำงอำหำร (Food Security)
ตอบโจทย์กระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม จำก

กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกน้อยกว่ำกำรเลี้ยง
ปศุสัตว์อ่ น
ื ๆ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำน Insect
Foods ก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว เช่น
AI IOT และ Robotic

มูลค่ำตลำด Insect Products ยัง
เติบโตอีกมำก จำกพฤติกรรมผู้บริโภคที่

มูลค่าตลาด Insect Products ของไทย*
ตลำดในประเทศ

111

ล้ำน USD

ในปี 2573

ตลำดส่งออก

314

ล้ำน USD

ในปี 2573
เติบโตปีละ

เติบโตปีละ

22.6%

* คาดการณ์โดย Krungthai COMPASS

30.5%

สนใจบริโภค Insect Protein มำกขึ้น

Insect Products
กลุ่มไหนน่าสนใจบ้าง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Insect Protein กลุ่ ม
แปรรูป เช่น รูปแบบผงและสำรสกัด
จะช่วยยกระดับอุตสำหกรรมอำหำร
และสร้ำ งมู ล ค่ ำ เพิ่ มให้ กั บ ธุ ร กิ จ ได้
อย่ำงก้ำวกระโดด

Key Success

 มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งวัตถุดิบ รวมทั้งกำรพั ฒนำ
คุณภำพของวัตถุดิบ
 วิจัยและพั ฒนำผลิตภัณฑ์เพื่ อต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 ศึกษำกฎระเบียบและมำตรฐำนส่งออกของประเทศคู่ค้ำ
 กำรสร้ำงกำรรับรูถ
้ ึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
 ควำมร่วมมือกันทั้ง Ecosystem

ผู้ประกอบการต้องรูจ
้ ก
ั ใครบ้าง?
Startup ที่เกี่ยวข้อง

 บจ. เดอะ บริคเก็ต
 บจ. เอ็กโซฟู ๊ด (ไทยแลนด์)
 หจก. เจอำร์ ยูนีค ฟู ้ดส์
 บจ. ลัลน์ลลิต อะกริ ฟู ๊ดส์
 บจ. ไทย เอนโท ฟู ้ด
 บจ. โกลบอล บั๊กส์ เอเชีย
 บจ. ฟลำย แล็บ เทค

หน่วยงำนวิจัยและพั ฒนำ
 ศูนย์วจ
ิ ัยนวัตกรรมอำหำร
ม.เกษตรศำสตร์
 ศูนย์พันธุวศ
ิ วกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ
(ไบโอเทค)

หน่วยงำนมำตรฐำนสินค้ำ

 สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
และอำหำรแห่งชำติ
 สำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำ
เกษตร
 กรมปศุสัตว์
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ผู้เชี่ยวชาญมองว่าแมลงจะกลายเป็นแหล่งโปรตีนใหม่ แห่งโลกอนาคต โดยตั้งแต่ปี
2013 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประกาศให้แมลงเป็นแหล่ง
อาหารในอนาคตของโลก1 รวมทั้งได้จัดทารายงานรายชื่อแมลงที่สามารถรับประทานได้
ขณะที่ล่าสุดรายงานของ World Bank ชี้ว่า ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและ
ยูเครน ได้ปลุกความกังวลในเร่อื งความมั่ นคงทางอาหารของโลก และเป็นปัจจัยเร่ง
ให้วงการอาหารให้ความสนใจกับโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) ในกลุ่ม
แมลงมากขึ้น2 ดังน้ัน ในบทความส่วนนี้ จะเรมิ่ จากการชวนผู้อ่านมาทาความรู จ
้ ักกับ
Insect Products ในกลุ่ม Insect Protein ให้มากขึ้นก่อน รวมทั้งจะชี้ให้เห็นว่าแมลง
จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้แค่ไหน และห่วงโซ่การผลิตเป็นอย่างไร ใช้ในอุตสาหกรรมไหนบ้าง
รวมถึงไทยมีความพร้อมแค่ไหนที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตผลิตภัณฑ์จากแมลง

1 อ้างอิงจาก Edible insects Future prospects for food and feed security”
2 อ้างอิงจาก Insect and Hydroponic Farming Could Boost Food Security, Business, and the Circular Economy
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>> Insect Protein เป็นอาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก
(Alternative Protein) ที่น่าสนใจ ?
Insect Protein เป็นหนึ่งในอาหารกลุ่ม Alternative Protein ที่น่าสนใจ โดยอาหาร
ในกลุ่ม Alternative Protein ประกอบไปด้วย 5 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 1) Plant-based
Food หร ือโปรตี นจากพื ช 2) Mycoprotein ที่ เป็นการใช้ราที่ ได้จากการเพาะเลี้ ยง
สาหรับการทาโปรตี น 3) Insect Protein ซึ่ งเป็นโปรตี นที่ ทาจากแมลง 4) Algal
Protein เป็นโปรตีนจากสาหร่าย 5) Cultured Meat ที่เป็นการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ
สัตว์จากห้อง Lab ซึ่งมี พิจารณามู ลค่าตลาดโลกในกลุ่ม Alternative Protein ที่
กล่าวมาข้างต้นจะพบว่าในปี 2021 Plant-based Food มี ขนาดตลาดใหญ่ที่สุด มี

มู ลค่ า ตลาดราว 42,000 ล้ านเหร ียญสหรัฐฯ คิ ดเป็นสั ดส่ ว นตลาดถึ ง 96.7% ของ
มู ลค่ าตลาด Alternative Protein รวมของโลก ที่ เหลื ออี กประมาณ 3.3% จะเป็ น
Alternative Protein ในกลุ่ม Mycoprotein, Insect Protein, Algal Protein
และ Cultured Meat (ตารางที่ 1)
แม้วา่ ปัจจุบัน Insect Protein จะมีขนาดตลาดที่ไม่ใหญ่ไม่เทียบกับ Plant-based
Food แต่เรามองว่าการยกระดับไปสู่ตลาด Insect Protein มีความน่าสนใจ โดยแม้
เราจะมองว่าในอนาคตตลาด Insect Protein และ Cultured Meat จะ
เข้ ามามี บทบาทเติ มเต็ มอุ ตสาหกรรมอาหารในกลุ่ มโปรตี นทางเลื อก

มากขึ้น สะท้อนจากอัตราการเติบโตของตลาดโลกที่สูงถึง 26.5%CAGR
และ 19.4%CAGR ตามลาดับ อีกทั้งเรมิ่ เห็นผู้ประกอบการรายใหญ่ท้ัง
ในอุ ตสาหกรรมอาหารและนอกอุ ตสาหกรรมอาหารมี แผนลงทุนใน
สินค้า Segment นี้ เพิ่ ม ขึ้ น นอกเหนื อ จากตลาด Plant-based
Food ที่ ในช่วงที่ ผ่ านมาที่ มีผู้ ประกอบการหลายรายเข้ า มาทา
ตลาดนี้มากขึ้นแล้ว แต่เรามองว่าตลาด Cultured Meat ยังมี
ข้อจากัดในการขยายตลาดในระยะนี้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
SMEs เพราะแม้ Cultured Meat เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า
โปรตีนทางเลือกอื่นๆ และมีความเหมือนเนื้อจร ิงมากกว่าทั้งรสชาติ
และเนื้ อสั ม ผั ส แต่ ยั ง เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี แ ละ R&D
ขั้นสูงเช่นกัน
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ตารางที่ 1 มูลค่ำตลำดกลุ่มโปรตีนทำงเลือก (Alternative Protein) ของโลก
Insect Protein อยู่ในอาหารกลุ่ม Alternative Protein ที่มีขนาดตลาดไม่ใหญ่นัก แต่มีอัตราการเติบโตดี
ที่สุดในกลุ่ม

ประเภท

มูลค่ำตลำดโลกปี 2021
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

สัดส่วนตลำด

อัตรำกำรเติบโต

(%)

(CAGR)

Plant-based Food

42,000

96.7

14.0

Mycoprotein

609

1.4

5.7

Algal Protein

394

0.9

8.9

Insect Protein

343

0.8

26.5

Cultured Meat

77

0.2

19.4

รวม

43,423

100.0

ที่มา: BIS Research ,Exactitude Consultancy ,Allied Market Research ,Globenewswire และ Meticulous Research
หมายเหตุ: - CAGR ของ Plant based Food เป็นปี 2019-2024
- CAGR ของ Algal Protein เป็นปี 2021-2028
- CAGR ของ Mycoprotein และ Cultured Meat เป็นปี 2022-2029
- CAGR ของ Insect Protein เป็นปี 2022-2030

>> ผลิตภัณฑ์จากแมลงอยู่ในรูปแบบไหนบ้างและสร้างมูลค่าเพิ่ ม
ได้แค่ไหน?
ผลิตภัณฑ์จากแมลงอยู่ในรูปแบบของแมลงสด หรือการนาไปผ่านกระบวนการตากแห้ง
อบหรือให้ความร้อนเพื่ อให้ได้แมลงอบแห้ง หรือการนาไปแปรรูปโดยการบด หรือปั่ น
และใช้สารละลายในการสกัดเพื่ อให้ได้โปรตีนทั้งในรูปแบบผง หรือน้ามัน ซึ่งสามารถ
นาไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่ องต่ างๆได้หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรม
อาหาร เคร่อื งดื่ม อาหารสัตว์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมเคร่อื งสาอาง และยา เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์จากแมลงในรูปแบบสารสกัดสร้างมูลค่าเพิ่ มสูงที่สุดในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์จาก
แมลงสามารถสร้างมู ลค่าเพิ่ มได้ 3 ระดับ โดยผลิตภัณฑ์จากแมลงในกลุ่มแมลงสด
หร ืออบแห้ง จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต้นน้าที่มีมูลค่าเพิ่ มต่า เนื่ องจากใช้เทคโนโลยี
การผลิตไม่ซับซ้อนมากนัก (รู ปที่ 1) อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการหลายรายได้เรมิ่ มี
การยกระดับไปสู่การกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเป็นการนาแมลง
มาอบแห้ง และปั่นให้อยู่ในรูปแบบผง ซึ่งสามารถนาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่ องได้
หลากหลายกว่า ส่งผลให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ มได้สูงขึ้น 3-4 เท่าเมื่ อเทียบกับรู ปแบบ
ดั้งเดิม ยิ่งไปกว่านี้ แมลงยังสามารถนาไปผลิตเป็นสารสกัดเพื่ อใช้ในอุตสาหกรรมยา
และเคร่อื งสาอาง เนื่ องจากสารสกัดจากแมลงอุดมไปด้วยสารที่มีประโยชน์ เช่น กรด
อะมิโน ว ิตามิ น และแร่ธาตุ เป็นต้น ส่งผลให้สามารถสร้างมู ลค่าเพิ่ มได้ราว 10-11 เท่า
เมื่อเทียบกับรูปแบบดั้งเดิม (ตารางที่ 2)
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รูปที่ 1 มูลค่ำเพิ่ มของผลิตภัณฑ์จำกแมลง
แมลงสามารถต่อยอดเพื่ อสร้างมูลค่าเพิ่ มได้สูงหากนาไปสกัดเป็นส่วนประกอบของอาหารเสริม ยา และเครื่องสาอาง

Insect Oil

สูง

ตัวอย่ำง: สารสกัดจากแมลง
ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของ
อาหารเสริม ยา
และเครื่องสาอาง

Insect Powder

Value
Added

ตัวอย่ำง: ผงจิง
้ หรีด
เวย์โปรตีน
และคุกกี้ผงแมลง

Insect Dried
ตัวอย่ำง: แมลงสด
และอบแห้ง

ต่า

ที่มา: รวบรวมและวิเคราะห์ขอ
้ มูลโดย Krungthai COMPASS

ตารางที่ 2 มูลค่ำเพิ่ มโดยเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์จำกแมลงในรูปแบบต่ำงๆ
สารสกัดจากแมลงมีมูลค่าเพิ่ มสูงถึง 10-11 เท่า

ประเภทสินค้ำ

รำคำขำย
มูลค่ำเพิ่ ม
ต้นทุนกำรผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูป Conversion เมื่อเทียบกับ ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ที่
Rate
แมลงอบแห้ง สำมำรถนำไปต่อยอด
(แมลงอบแห้ง) จำกแมลงโดยเฉลี่ย

แมลงแบบผง

100-200

600

บาทต่อกิโลกรัม

บาทต่อกิโลกรัม

สำรสกัดจำกแมลง

600-800

7,000

บาทต่อลิตร

บาทต่อลิตร

56%

3-4 เท่า

โปรตีนผงจากแมลง
โปรตีนบาร์
เครื่องปรุงรส

12%

10-11 เท่า

เครื่องสาอางจากสาร
สกัดแมลง
อาหารเสริม

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ผู้เชีย
่ วชาญในตลาดแมลง
หมายเหตุ: - ผลิตภัณฑ์จากแมลงแบบผงที่มีอัตราการแปลงสภาพจากแมลงโดยเฉลี่ ยที่ 56% หมายถึง ในการผลิตแมลงผงจานวน 1 กิ โลกรัม จะใช้แมลง
อบแห้งประมาณ 1-2 กิโลกรัม ทาให้มีต้นทุนเฉลี่ยที่ประมาณกิโลกรัมละ 100-200 บาท
- สารสกัดจากแมลงมีอัตราการแปลงสภาพจากแมลงโดยเฉลี่ยที่ 12% หมายถึง ในการผลิตสารสกัดจากแมลงจานวน 1 ลิตร จะใช้แมลงอบแห้ ง
ประมาณ 8-9 กิโลกรัม ทาให้มีต้นทุนเฉลี่ยที่ประมาณลิตรละ 600-800 บาท
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>> ห่วงโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์จากแมลงเป็นอย่างไร?
ห่วงโซ่การผลิต ผลิตภั ณ ฑ์ จากแมลงประกอบไปด้ วย 3 ส่ วนใหญ่ๆ คื อ 1) โรงงาน
เพาะเลี้ยงแมลง หรือฟาร์มแมลง 2) โรงงานแปรรูปแมลง และ 3) ธุรกิจที่นาแมลงที่
แปรรูปแล้วไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งฟาร์มแมลงและโรงงานแปรรู ปแมลงอาจ
เป็นผู้ประกอบการรายเดี ยวกั น โดยห่ วงโซ่การผลิ ตแมลงเรมิ่ จากเกษตรกรหร ือฟาร์ม
แมลง โดยขั้นตอนการเพาะเลี้ยง3 เกษตรกรจะนาเศษอาหาร ขยะอินทร ีย์ และเศษพื ช
เหลือใช้จากธรรมชาติมาใช้สาหรับเป็นอาหารในการเพาะเลี้ยงแมลง ซึ่งจะใช้เวลาใน
การเพาะเลี้ยงราว 6-12 สั ปดาห์ ขึ้ นอยู่กับชนิ ดของแมลง หลังจากนั้ นจะนามาแปรรู ป
โดยผ่ านขั้ นตอนและกระบวนต่ างๆ เช่น อบแห้ ง ปั่น สกั ดเพื่ อ นาน้ามั น จากแมลง
ออกมา เพื่อใช้เป็นส่วนผสมหร ือเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์เลี้ยง
อาหารเสร ิม ยา และเคร่อื งสาอาง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แมลงเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตปุ๋ยอินทร ีย์ได้อีกด้วย (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ห่วงโซ่อุปทำนของผลิตภัณฑ์จำกแมลง
ผลิตภัณฑ์จากแมลงสามารถต่อยอดไปในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีมูลค่าเพิ่ มสูงขึ้นได้ เช่น อาหาร อาหาร
สัตว์เลี้ยง อาหารเสริม เครื่องสาอาง และยา

สินค้ำไม่ใช่อำหำร

สินค้ำอำหำร

เศษอำหำร/ขยะอินทรีย์

เศษพื ชเหลือใช้
ทำงกำรเกษตร
อำหำรสัตว์เลี้ยง

โปรตีนจำกแมลง

Chocolate Bar
จำกแมลง

นมและไอศกรีม
จำกแมลง

โรงงำนเพำะเลี้ยงแมลง

โรงงำนแปรรูป

เครื่องสำอำงและยำ

ปุ๋ยอินทรีย์จำกแมลง

ที่มา: www.salika.co, www.kickstarter.com, FB: GourmetGrubb, www.readthecloud.co, oregonsconstantgardener.com,
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ
้ มูลโดย Krungthai COMPASS
3 โรงเรือนแบบปิดที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม ช่วยให้ผลผลิตแมลงที่ได้มีคุณภาพสูง โดยโรงเรือนที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงแมลงแบ่งเป็น

2 ประเภท ได้แก่ 1. โรงเรือนแบบเปิดโล่ง ซึ่งนิยมใช้บ่อซีเมนต์ หรือยิปซัม ที่มีรอ
่ งน้าล้อมรอบในการเพาะเลี้ยงแมลง เพื่ อป้องกันแมลง
ชนิดอื่นที่จะเข้ามากัดกินตัวอ่อนและแย่งอาหาร โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ใช้โรงเรือนแบบนี้ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน หรือเกษตรกรราย
ย่อย เนื่องจากลงทุนไม่สูงมากนัก 2. โรงเรือนแบบปิดหรือ Lab ที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม จะทาให้ผลผลิตแมลงที่ได้มีคุณภาพสูง
แต่โรงเรือนประเภทนี้ใช้เงินลงทุนสูงกว่าแบบแรก
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>> ผลิตภัณฑ์จากแมลงใช้ในอุตสาหกรรมไหนได้บ้าง?
ผลิตภัณฑ์จากแมลงสามารถต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ค่อนข้างหลากหลาย
ตั้งแต่ อุตสาหกรรมอาหารไปจนถึงอุตสาหกรรมเวชภั ณฑ์ และเวชสาอางต่ างๆ ด้ วย
คุณสมบัติที่อุดมไปด้วยสารที่มีประโยชน์ เช่น โปรตีน กรดอะมิ โน ว ิตามิ น และแร่ธาตุ
สาคัญต่างๆ จึงทาให้ผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงประโยชน์ ของการ
นาผลิตภัณฑ์จากแมลงมาปรับใช้ในธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น บร ิษัท ไทย เอนโท ฟู้ด จากัด
สตาร์ทอั พสัญชาติไทย ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผงโปรตีนคุณภาพสูงจากจิ้งหร ีดภายใต้
แบรนด์ "Sixtein“ ซึ่งจุดเด่นของผงโปรตี นจากแมลงของบร ิษัทจะมี ลักษณะคล้าย
แป้ง ไม่ มีกลิ่นหื น ไม่ มีรส เหมาะสมสาหรับนาไปเป็นส่วนผสมของอาหารในการเพิ่ ม
สัดส่วนโปรตีน หร ือ YORA บร ิษัทสัญชาติอังกฤษที่นาตัวอ่อนแมลงวันดามาผลิตเป็น

อาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อใช้สาหรับสุนัขที่มีอาการแพ้โปรตีนที่ทามาจากเนื้ อสัตว์ประเภท
อื่นๆ โดยตัวอย่างของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ตัวอย่ำงบริษัทที่นำผลิตภัณฑ์จำกแมลงมำต่อยอดธุรกิจ

ประเภท
อำหำรและ
เครื่องดื่ม

ตัวอย่ำงผู้ประกอบกำร
บริษัท Crow Bar บริษัทสตาร์ทอัพจาก Iceland ผลิตขนมช็อกโกแลตบาร์ยี่ห้อ Jungle Bar
ซึ่งมีส่วนผสมจากผงแมลง ผสมกับช็อกโกแลต และธัญพื ชต่างๆ อาทิ อินทผลัม ผลแครนเบอร์รี่
งา เมล็ดทานตะวัน และเมล็ดฟักทอง
บริษัท Gourmet Grubb บริษัทสตาร์ทอัพ สัญชาติแอฟริกาใต้ ผลิตนมยี่ห้อ Ento Milk ที่
ผลิตจากตัวอ่อนหนอนแมลงวันลาย ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูง เช่น โปรตีนที่มีปริมาณสูงกว่า
นมวัวถึง 5 เท่า โดยสามารถนามาต่อยอดได้ในผลิตที่หลากหลาย เช่น ไอศกรีม

อำหำรสัตว์

บริษัท Damhert Nutrition บริษัท สัญชาติ เบลเยี่ยม ผลิตนักเก็ตยี่ห้อ Insecta ที่ผลิตจาก
หนอนควาย ผสมกับเกลือและพริกไทยขาวเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์ที่มีโปรตีนสูง
บริษัท Orgafeed บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่รว่ มมือกับบริษัท Thai Union นาโปรตีนจาก
แมลงมาผลิตเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงเหมาะสมกับสัตว์ที่มีอาการแพ้ โปรตีนดั้งเดิม
บริษัท Multibox บริษัทสัญชาติอังกฤษ ทาธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยงจากแมลง ซึ่งอุดม
ไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ โอเมก้า 3 และ 6

ยำและ
เครื่องสำอำง

บริษัท Oricga บริษัท สัญชาติไทย ที่นาน้ามันจากตัวอ่อนของแมลงมาพั ฒนาผลิตภัณฑ์ความงาม
เช่น ครีมยกกระชับใบหน้า ครีมลดริว้ รอย เป็นต้น
บริษัท The Himalayan (Sea Buckthorn) บริษัท สัญชาติสหรัฐฯ พั ฒนาผลิตภัณฑ์ช่ อ
ื ว่า
Point 68 ซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดบริสุทธิจ
์ ากตัวอ่อนแมลงวันทหารดา (BSFL) ซึ่งมีคุณสมบัติ
ชะลอวัย ผสมกับน้ามันจากผลซีบัคธอร์น น้ามันอาร์แกน และน้ามันดอกทานตะวัน

อำหำรเสริม

บริษัท Global Bugs Asia บริษัท สั ญชาติ ไทย ผลิ ตผงเวย์โปรตี น จากจิ้ง หรีด ซึ่ง มีโปรตี น
ไขมัน และไฟเบอร์ในปริมาณสูง
บริษั ท Nutribug บริษั ท สั ญชาติ อั ง กฤษ ผลิ ต อาหารสุ ข ภาพที่ ท ามาจากโปรตี น จากแมลง
รวมทั้งผงโปรตีนที่ใช้รบ
ั ประทานซึ่งมีสารอาหารจาพวกโปรตีน รวมทั้งโอเมก้า 3 และวิตามินบี 12
เหมาะสาหรับผู้ที่รก
ั ษาสุขภาพ

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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>> ไทยมีความพร้อมแค่ไหนที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิต
Insect Products?
ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนชื้น ซึ่งเหมาะสาหรับการเติ บโตของแมลงหลากหลายสายพั นธุ์ ทาให้
ไทยเป็ น หนึ่ ง ในประเทศที่ มี ศั ก ยภาพในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากแมลง โดยจากข้ อ มู ล ของ
มหาว ิทยาลั ย Wageningen พบว่ าสายพั น ธุ์ แมลงในไทยที่ สามารถใช้ ส าหรับ การบร ิโภคมี
จานวนมากถึ ง 300 สายพั นธุ์ เช่ น จิ้งหร ีด ตั๊ ก แตน หนอนเยื่ อไผ่ ด้ วงงวงมะพร้า ว จั กจั่ น
หนอนแมลงวันลาย เป็นต้น ซึ่งเป็นแมลงที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมบร ิโภคกันอยู่แล้ว นอกจากนี้
แมลงหลายสายพั นธุ์ในไทยยังเพาะเลี้ ยงและให้ ผลผลิ ตได้ ตลอดทั้ งปี (ตารางที่ 4) จึงทาให้
ตลาดแมลงไทยมี ศั ก ยภาพในการเป็ น ศู น ย์ ก ลางการผลิ ต Insect Products ได้ ไ ม่ ย าก
โดยเฉพาะการเลี้ ยงแมลงในกลุ่มจิ้งหร ีดของไทย ซึ่งเป็นแมลงที่ มีศักยภาพในการส่งออกใน
ตลาดสหภาพยุโรปที่อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์จากแมลงในกลุ่มจิ้งหร ีดเป็นอาหารสาหรับบร ิโภค

ได้อย่างปลอดภัย (รายละเอียดอยู่ใน BOX 1: EU อนุ ญาตให้ผลิตภัณฑ์ จากแมลงในกลุ่มไหน
เป็นอาหารสาหรับบร ิโภคได้อย่างปลอดภัยบ้าง) โดยปัจจุบันมี การเลี้ยงจิ้งหร ีดกระจายอยู่ท่ัว
ทุกภาคในประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่พบว่าตั้งแต่เดือน ม.ค-ก.ย
2565 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีฟาร์มเพาะเลี้ยงจิ้งหร ีดทั้งสิ้น 1,044 ฟาร์ม จากทั้งหมด 1,378
ฟ า ร์ ม ห ร ื อ คิ ด เ ป็ น สั ด ส่ ว น ถึ ง 7 5 . 3 % จ า ก ฟ า ร์ ม จิ้ ง ห ร ี ด ทั้ ง ห ม ด
ทั่วประเทศ (รูปที่ 3)

ตารางที่ 4 ฤดูกำลกำรเพำะเลี้ยงแมลง จำแนกตำมสำยพั นธุ์
แมลงจาพวกจิง
้ หรีด ดักแด้ และด้วงงวงมะพร้าว เป็นสายพั นธุ์ที่สามารถเพาะเลี้ยงและให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
จึงทาให้มีศักยภาพสูงที่จะสามารถนามาต่อยอดในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากแมลงได้ ขณะที่แมลงจาพวกอื่นๆ จะเติบโต
ตามฤดูกาล เช่น แมลงดานา และแมลงตับเต่าที่เติบโตได้ในช่วงฤดูฝนซึ่งมีอากาศค่อนข้างชื้น

ประเภทแมลง

ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค

จิง
้ หรีดทองแดงลำย
จิง
้ หรีดทองดำ
ดักแด้ไหม
ด้วงงวงมะพร้ำว
มดแดง
แมลงกระชอน
ด้วงโก
ตั๊กแตนโลคัสตำ
แมลงดำนำ
แมลงตับเต่ำ
แมลงเหนี่ยง
หนอนไม้ไผ่
ตั๊กแตนปำทังก้ำ
จิง
้ หรีดหัวโต
ที่มา: อ้างอิงบทความชื่อ Six-legged livestock: edible insect farming, collecting and marketing in Thailand
หมายเหตุ: สีฟา้ คือ เดือนที่ผลผลิตออกสู่ตลาด
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รูปที่ 3 แหล่งเพำะเลี้ยงแมลงในกลุ่มจิง
้ หรีดในไทยรำยพื้ นที่
ฟาร์มเลี้ยงจิง
้ หรีดส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

> 50 ฟำร์ม
10-50 ฟำร์ม
< 10 ฟำร์ม

ที่มา: www.thaicricketdb.com

BOX 1

EU อนุญำตให้ผลิตภัณฑ์จำกแมลงในกลุ่มไหน
เป็นอำหำรสำหรับบริโภคได้อย่ำงปลอดภัยบ้ำง
ปัจ จุบั นสหภาพยุ โรปอนุ มัติ ให้ แมลงในกลุ่ม จิ้ง หรีด หนอนนก และตั๊ กแตน เป็ น
อาหารใหม่ (Novel Food) ที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย และได้รบ
ั อนุญาต
ให้วางจาหน่ายในตลาดสหภาพยุโรปได้ โดยอยู่ในรู ปผลิตภั ณฑ์ ที่หลำกหลำย เช่ น
ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง อบแห้ง ผงโปรตีน บิสกิต เส้นพำสต้ำ รวมทั้งอำหำรขบเคี้ยว ขณะที่

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่ำนมำสหภำพยุโรปตื่นตัวและให้ควำมสำคัญกับกำรพั ฒนำอำหำรใน
กลุ่ม Novel Food มำกขึ้น จึงมีกำรปรับปรุงกฎระเบียบเรื่อง Novel Food เพื่ อ
ช่ วยให้ กำรขึ้นทะเบียนผลิ ตภั ณฑ์ อำหำรดั งกล่ ำวทำได้ อย่ ำงรวดเร็วและง่ำยยิ่ งขึ้น
และมีรำยงำนจำก The European Food Safety Authority (EFSA) ว่ำคำขอ
ขึ้นทะเบียนอำหำรในกลุ่ม Novel Food เพิ่ มมำกขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่ำนมำ
จึงเป็นโอกำสของผู้ประกอบกำรไทยที่มีศักยภำพในกำรพั ฒนำผลิตอำหำรจำกแมลง
ให้มีควำมหลำกหลำย เพื่ อสร้ำงโอกำสในกำรเจำะตลำดสหภำพยุโรป

14

รูห
้ รือไม่

จำนวนสำยพั นธุ์แมลงทั่วโลกที่สำมำรถ
นำมำบริโภคได้มีมำกน้อยแค่ไหน?

สายพั นธุ์แมลงที่สามารถนามาใช้สาหรับการบริโภคได้มีจานวนมากกว่า 2,000 สายพั นธุ์
ทั่วโลก โดยพื้ นที่ที่มีความหลากหลายของพั นธุ์แมลงมาก ได้แก่ ไทย จีน อินเดีย และเม็ กซิโก
(รูปที่ 4) ส่วนสายพั นธุ์แมลงที่สามารถนามาบร ิโภคได้ส่วนใหญ่เป็นแมลงในกลุ่มด้วงและแมลง
ปีกแข็ ง (Coleoptera) คิ ดเป็น 31% ของจานวนสายพั นธุ์แมลงที่ บร ิโภคได้ท้ั งหมด รองลงมา
ได้แก่ แมลงในกลุ่มหนอนผีเสื้อ (Lepidoptera) คิดเป็น 17% แมลงในกลุ่มผึ้ง (Hymenoptera)
คิดเป็น 15% แมลงในกลุ่มจิ้งหร ีดและตั๊กแตน (Orthoptera) 13% ที่เหลือเป็นแมลงในกลุ่มอื่นๆ
เช่น มวน แมลงปอ รวมกันคิดเป็น 24% ของจานวนสายพันธุ์แมลงที่บร ิโภคได้ท้ังหมด (รูปที่ 5)

รูปที่ 4 จำนวนสำยพั นธุ์ของแมลงที่สำมำรถนำมำบริโภคได้จำแนกรำยประเทศ
ภูมิภาคที่มีจานวนสายพั นธุ์แมลงจานวนมาก อยู่ในไทย จีน อินเดีย และเม็กซิโก

ที่มา: www.thaicricketdb.com

รูปที่ 5 จำนวนสำยพั นธุ์ของแมลงที่สำมำรถนำมำบริโภคได้
สายพั นธุ์แมลงที่สามารถนามาบริโภคได้มีจานวนทั้งสิ้นกว่า 2,000 สายพั นธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ แมลง
จาพวกด้วง มีจานวนทั้งสิ้น 659 สายพั นธุ์ หรือคิดเป็นสัดส่วน 31% จากสายพั นธุ์แมลงที่บริโภคได้ทั้งหมด

ด้วง

659
(31%)

อื่นๆ

เช่น มวน แมลงปอ

491
(24%)

หนอน
ผีเสื้อ
362
(17%)

มด ผึ้ง และ
ตัวต่อ
321
(15%)

จิง
้ หรีด
และตั๊กแตน
278
(13%)
ที่มา: www.thaicricketdb.com
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Krungthai COMPASS มองว่าตลาดผลิตภัณฑ์จากแมลงมี ความน่ าสนใจจากปัจจัย

หนุ นที่ ทาให้ ตลาดมี แนวโน้ ม เติ บโตต่ อเนื่ อ งซึ่งประกอบไปด้ วย 1) สารอาหารจาก
แมลงอุดมไปด้วยแร่ธาตุและว ิตามินนานาชนิด 2) ลดความกังวลเกี่ยวกับมั่ นคงทาง
อาหาร 3) ตอบโจทย์ ก ระแสรัก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม 4) เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมด้ า น
Insect Foods ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 5) มูลค่าตลาดยังเติบโตได้อีกมาก
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1. สารอาหารจากแมลงอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินนานาชนิด
สารอาหารจากแมลงอุดมไปด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และสารอาหารอื่นๆ เช่น ไฟเบอร์
และวิตามิน โดยจากข้อมู ลของ Curious Meerkat ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่งานศึกษา
ด้านการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับปร ิมาณสารอาหารจาก
เนื้ อสัตว์แต่ละชนิ ด พบว่า สารอาหารจากแมลงให้พลังงาน 481.9 กิโลจูล เท่ากับการ
บร ิโภคเนื้อวัวในปร ิมาณเทียบเท่ากันและมากกว่าการบร ิโภคเนื้ อไก่ในปร ิมาณที่เท่ากัน
นอกจากนั้ น ยังให้โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และว ิตามิ น B12 ที่มากกว่า เนื้ อวัว เนื้ อสุกร
และเนื้อไก่ รวมทั้งให้ไฟเบอร์ที่เนื้อสัตว์ชนิดอื่นไม่มี เป็นต้น (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบสำรอำหำร แร่ธำตุ และวิตำมิน ที่ได้จำกเนื้อสัตว์ชนิดต่ำงๆในปริมำณที่เท่ำกัน
แมลงให้โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไฟเบอร์ และวิตามินมากกว่าเนื้อสั ตว์ประเภทอื่น เมื่อเปรียบเทียบการบริโภคใน
ปริมาณที่เท่ากัน

ประเภทของ
เนื้อสัตว์

(น้าหนัก 200 กรัม)

วัว

สุกร

ไก่

แมลง

พลังงำน

481.9

597.0

285.7

481.9

โปรตีน

20.9

17.3

24.3

27.5

คำร์โบไฮเดรต

1.3

0

0.1

7.0

ไฟเบอร์

0

0

0

7.0

ไขมัน

29.2

41.8

16.2

20.9

วิตำมินบี 12

5.5

1.1

1.1

8.7

(กิโลจูน)

(กรัม)

(กรัม)

(กรัม)

(กรัม)

(มิลลิกรัม)

ที่มา: Curious Meerkat
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2. ลดความกังวลด้านความมั่นคงอาหาร (Food Security)
ผลิตภัณฑ์จากแมลงช่วยลดความกังวลด้านมั่นคงทางด้านอาหาร โดยจากรายงานของ
สหประชาชาติ (United Nations) คาดว่าในปี 2050 โลกจะมี จานวนประชากรอยู่ใน
ระดับ 9.7 พั นล้านคน เพิ่ มขึ้นจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 8.0 พั นล้านคน (รู ปที่ 6)
ส่งผลให้ ความต้ องการการบร ิโภคเนื้ อสัตว์เพิ่ มขึ้นจาก 280 ล้านตันในปัจจุ บัน เป็น
570 ล้านตัน หร ือเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ทาให้ปร ิมาณการผลิตเนื้ อสัตว์ในโลกอาจเพิ่ มขึ้น
ไม่ ทันความต้ องการบร ิโภค ส่ งผลให้ ประชากรบางส่ วนในโลกจะประสบกั บปัญหา
ขาดแคลนอาหาร เช่ น เดี ย วกั บ รายงานขององค์ ก ารอาหารและการเกษตรแห่ ง

สหประชาชาติ (Foods and Organization) ที่คาดว่าในปี 2030 จะมี ประชากรโลก
840 ล้านคน ประสบกับปัญหาความอดอยาก

รูปที่ 6 จำนวนประชำกรของโลกในตั้งแต่ปี 2020-2050 (ล้านคน)
จานวนประชากรโลกที่เพิ่ มขึ้นจะส่งผลให้ปัญหา Food Security รุนแรงขึ้นในอนาคต

9,772
9,504
9,210
8,893
8,551
8,186
7,795

2020

2025e

ที่มา: United Nations

2030e

2035e

2040e

2045e

2050e
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3. ตอบโจทย์กระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม
กระบวนการเลี้ยงแมลงก่อให้เกิดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่น ทั้ ง
ในแง่ของการใช้ทรัพยากรที่น้อยกว่าการทาฟาร์มปศุสัตว์โดยเฉลี่ย 6-10 เท่า รวมถึง
มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการเลี้ยงน้อยกว่าฟาร์มสุกรถึง 8 เท่า
โดยในช่ว งที่ ผ่านมาการท าฟาร์ม ปศุ สัต ว์มัก ถู ก หยิ บยกถึ ง ประเด็ น ผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะการเลี้ยงวัวและสุกรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ออกมาเป็นจานวนมาก ขณะที่ข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(Foods and Organization) ชี้ว่า กระบวนการเพาะเลี้ยงแมลงก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ยกว่า การเลี้ ย งปศุ สั ต ว์ ประเภทอื่ น ในทุ ก มิ ติ ไม่ ว่ าจะเป็ นการใช้
ทรัพยากรน้า พื้นที่เลี้ยง และอาหารสัตว์ นอกจากนี้ กระบวนการเพาะเลี้ยงยังปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าการเลี้ ยงปศุ สัตว์ประเภทอื่น (รู ปที่ 7) ยิ่งไปกว่านั้ น
ยังแก้ ไขปัญหา Food waste โดยสามารถนาขยะอิ นทร ีย์ หร ือเศษพื ชเหลื อใช้ทาง
การเกษตรมาใช้สาหรับเป็นอาหารในการเพาะเลี้ยงแมลงได้อีกด้วย

รูปที่ 7 ปริมำณทรัพยำกรที่ใช้ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ประเภทต่ำงๆ
กระบวนการเพาะเลี้ยงแมลงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์ประเภทอื่นในทุกมิติ

ปริมำณอำหำรทีใช้

23

28

23

2.1

ปริมำณน้ำทีใช้

34

47

34

4.5

(กก.ต่อน้าหนักสัตว์ 1 กก.)

(แกลอนต่อน้าหนักสัตว์ 1 กก.)

ประมำณพื้ นที่ทีใช้

57

(ตร.ม.ต่อน้าหนักสัตว์ 1 กก.)

ปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์

(CO2-eq ต่อน้าหนักสัตว์ 1 กก.)

ที่มา: Foods and Organization (2021)
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4. เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
ข้อมูลจาก World Economic Forum (WEF)4 ระบุวา่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
จะช่วยให้การผลิตอาหารจากแมลงมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับข้อมู ลการลงทุน
ในเทคโนโลยีอาหาร (FoodTech) ของ Data Group Dealroom ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่
รวบรวมข้อมูลการระดมทุนของสตาร์ทอัพ พบว่า การลงทุนจากธุรกิจการร่วมลงทุน
ในกลุ่ม Startup ที่เกี่ยวกับฟาร์มแมลงเพิ่ มขึ้นอย่างมาก โดยในปี 2563 มี เง ินลงทุน
ในฟาร์มแมลงคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 210 ล้านเหร ียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่
ที่เพี ยง 40 ล้านเหร ียญสหรัฐฯ หร ือเพิ่ มขึ้นเฉลี่ยปีละ 51.4% CAGR (รู ปที่ 8) ซึ่งจะ

ช่วยหนุนให้อุตสาหกรรมแมลงมี เทคโนโลยีในการผลิตหลากหลายรู ปแบบมากยิ่งขึ้น
ในอนาคต โดยในปัจจุ บัน มี บร ิษั ท ที่ นาเทคโนโลยี ด้า นแมลงมาปรับ ใช้ เช่ น บร ิษั ท
Better Origin จากสหราชอาณาจักรที่นาระบบ AI เข้ามาใช้ในการผลิตฟาร์มแมลง
ทาให้ผลผลิต เพิ่ มขึ้นถึง 5 เท่า หร ือบร ิษัท Ynsect ที่ได้นาระบบ Robotic มาใช้ใน
ฟาร์มแมลง ทาให้บร ิษัทมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 ตันต่อปี จากเดิมที่มีผลผลิต
ประมาณปีละ 5,000 ตัน หร ือเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า

รูปที่ 8 มูลค่ำเงินลงทุนจำก Venture Capital ใน Startup กลุ่ม Insect Farming ตั้งแต่ปี 2016-2020 (ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ)
การลงทุนจาก Venture Capital ใน Startup กลุ่ม Insect Farming เพิ่ มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

210

+51.4%
(CAGR)

180

170

70
40

2016

2017

2018

2019

ที่มา: Data group Dealroom, Financial Times (2021)
4 อ้างอิงจาก Why we need to give insects the role they deserve in our food systems

2020
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ตารางที่ 6 ตัวอย่ำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแมลง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงแมลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

ประเภทเทคโนโลยี

คุณสมบัติ

ตัวอย่ำงกำรนำเทคโนโลยีมำปรับใช้

AI
(Artificial
Intelligence)

ช่วยในการเพาะเลี้ยงแมลง โดยได้มี
การใช้ AI เข้ า มาควบคุ ม อุ ณ ภู มิ ใ น
การเพาะเลี้ยงแมลง เพื่ อให้แมลงมี
คุ ณ ภาพตามที่ ต้ อ งการ อี ก ทั้ ง ยั ง
ช่วยลดการการปล่ อยก๊ าซคาร์บ อน
ไดออกไซต์ในระหว่างการเพาะเลี้ยง

บริษัท Better Original ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติ

Indoor
Farming

ช่ ว ยในการป้ อ งกั น ศั ต รู ข องแมลง
ไม่ให้ เข้ามารบกวนแมลง อีก ทั้ งใน
ฟาร์มยังมีระบบเซ็นเซอร์เข้ามาช่วย
ในการเพาะเลี้ ย ง และยั ง สามารถ
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ใ นการเลี้ ย ง และ
ความสะอาดของผลผลิ ต แมลงให้
เป็นไปตามที่ต้องการอีกด้วย

บริษัท Innova Feeds ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติ

Robotic

ถูกนามาใช้ทดแทนแรงงานในการให้
อาหารแมลง อีกทั้งระบบนี้ยังช่วยใน
ตรวจสอบโรคที่ เกี่ ย วกั บ แมลง อี ก
ทั้งยังนามาใช้ในการเก็บเกี่ยวแมลง
ในฟาร์ ม และแปรรู ป ผลผลิ ต จาก
แมลง เพื่ อลดการสู ญ เสี ย ระหว่า ง
การแปรรูป

บริษัท Ynsect ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส

3D Printing

ถูกนามาใช้ในกระบวนการการแปรรูป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า กแ มลง เ พื่ อใ ห้ ไ ด้
รูปลักษณ์ เนื้อสัมผัส และรสชาติของ
ผลิตภัณฑ์จากแมลงตามที่ต้องการ

มหำวิท ยำลั ย เทคโนโลยี แ ละกำรออกแบบ
แห่งสิงคโปร์ได้นาเทคโนโลยี 3D Printing มา

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

สหราชอาณาจักร มีการนาระบบ AI เข้ามาช่วยใน
การให้อาหารแมลง รวมทั้งควบคุมอุณหภูมิภายใน
ของฟาร์ม แมลง ส่ ง ผลให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
นอกจากนี้ ยังนาระบบนี้มาช่วยในการควบคุมการ
ปล่ อยก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการเพาะเลี้ ยง
แมลงอีกด้วย

ฝรั่ ง เศส ได้ น าระบบ Indoor Farming แบบ
Vertical Farming เข้ามาช่วยในการเพาะเลี้ยง
แมลง ท าให้ ส ามารถเลี้ ยงแมลงได้ ภ ายในพื้ นที่
จากั ด อีก ทั้ งท าให้ ได้ แ มลงที่ มีคุณภาพ รวมทั้ ง
ความสะอาดตามที่ต้องการ

ได้มีการนาเทคโนโลยี Robotic เข้ามาช่วยในการ
ผลิ ต ฟาร์ม แมลง รวมทั้ ง ควบคุ ม คุณ ภาพของ
ผลผลิตแมลง อีกทั้งช่วยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากแมลง

ใช้ในการผลิตอาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก ซึ่ง
มีส่วนผสมทั้งโปรตีนจากแมลงและโปรตีนจากพื ช
เพื่ อให้ได้เนื้อสัมผัส และรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะสม
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5. มูลค่าตลาดยังเติบโตได้อก
ี มากจากพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่สนใจจะบริโภค Insect Protein มากขึ้น
พฤติกรรมผู้บริโภคสนใจที่จะบริโภค Insect Protein มากขึ้น ส่งผลดีต่อการเติบโต
ของ Insect Products โดย Globenewswire คาดว่ า มู ล ค่ า ตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
แมลงของโลกจะมี มูลค่าอยู่ที่ 2,847.2 ล้านเหร ียญสหรัฐฯ หร ือราว 9.9 หมื่ นล้านบาท
ในปี 2030 ขยายตัวปีละ 26.5% CAGR ซึ่งเรามองว่าตลาดสหรัฐและตลาดสหภาพยุโรป
เป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก โดยจากผลสารวจของ Yougovamerica5
ซึ่งเป็นบร ิษั ทที่ว ิจัยตลาดจากสหรัฐ ชี้ว่า 1 ใน 4 ของผู้ บร ิโภคชาวสหรัฐฯ ตั้ งใจที่ จะ

บร ิโภคอาหารที่มีส่วนผสมของแมลงทั้งในรูปแบบผงและเคร่อื งดื่มเป็นส่วนหนึ่ งของ
มื้ อ อาหารเป็ น ประจ า สอดคล้ อ งกั บ ผลส ารวจของ University of Pennsylvania
มหาว ิทยาลัยจากสหรัฐฯ ที่ทาการสารวจการยอมรับอาหารที่ทาจากแมลงของผู้บร ิโภค
ในสหรัฐฯ ซึ่งพบว่า 3 ใน 4 ของผู้ บร ิโภคชาวสหรัฐ ฯ อยากที่ จะลองบร ิโภค Insect
Protein ส่วนผลการสารวจของ ValuSect ชี้ว่า 30% ของผู้บร ิโภคสหภาพยุโรปตั้งใจ
ที่จะบร ิโภคอาหารที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จากแมลง (รู ปที่ 9) ขณะที่ IPFF คาดว่า
ในปี 2030 ผู้ บร ิโภคในสหภาพยุ โ รปประมาณ 390 ล้ านคนจะบร ิโภคโปรตี นจาก
แมลง เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2019 ซึ่ ง อยู่ ที่ 9 ล้ า นคน หร ือขยายตั ว ถึ ง ปี ล ะ 40.9% CAGR
ส่วนหนึ่ งเป็นผลจากผู้ บร ิโภคในสหภาพยุ โรปยอมรับการบร ิโภคโปรตี นจากแมลง
มากขึ้น (รูปที่ 10)

รูปที่ 9 ผลสำรวจพฤติกรรมกำรบริโภคแมลงในสหรัฐฯ และสหภำพยุโรป
ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปสนใจที่จะบริโภค Insect Protein

1 ใน 4
ของผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ บริโภค
อาหารที่มีส่วนผสมจากแมลง
ทั้งในรูปแบบผงและเครื่องดื่ม

3 ใน 4
ของผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ
รับรูถ
้ ึงคุณประโยชน์
ของสารอาหารที่ได้จากการบริโภค
แมลงและเปิดใจที่จะลองบริโภค

ที่มา: Yougovamerica ,University of Pennsylvania และ ValuSect
5 อ้างอิงจาก Americans say they’re willing to eat insects

30%
ของผู้บริโภคสหภาพยุโรป
ตั้งใจที่จะบริโภคอาหาร
ที่มีส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์จากแมลง
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รูปที่ 10 ประมำณกำรจำนวนผู้บริโภคในสหภำพยุโรปที่จะบริโภคโปรตีนจำกแมลง
ในปี 2030 คาดว่าจานวนผู้บริโภคในสหภาพยุโรปที่บริโภคโปรตีนจากแมลงจะมีประมาณ 390 ล้านคน หรือ
ขยายตัวถึงปีละ 40.9% CAGR
ล้านคน
400
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0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ที่มา: International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF)

จากพฤติกรรมการผู้บริโภค Insect Protein ในประเทศสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป จะ
เป็นโอกาสของไทยในการขยายตลาดดังกล่าว โดยคาดว่ามู ลค่าตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์
จากแมลงของไทยจะมี มูลค่ า 314.3 ล้านเหร ียญสหรัฐฯ หร ือกว่า 1.1 หมื่ นล้ านบาท
ในปี 2573 คิดเป็นอัตราเติบโตปีละ 30.5% CAGR ส่วนตลาดในประเทศแม้ ตลาดจะ
ไม่ใหญ่เท่าตลาดส่งออก แต่คาดว่าจะมีแนวโน้ มเติบโตเช่นกัน เนื่ องจากผู้ประกอบการ
ไทยหลายรายเรมิ่ เข้ามาทาการตลาดและพั ฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงให้มีความหลากหลาย

มากกว่าแต่ก่อนที่ตลาดในประเทศส่วนใหญ่จะมาจากผลิตภัณฑ์แมลงที่แปรรู ปขั้นต้น
เช่น แมลงสด แมลงอบแห้ง ส่งผลดีทาให้ผู้บร ิโภคชาวไทยรับรู ถ
้ ึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
Insect Protein มากขึ้น โดยคาดว่าตลาด Insect Protein ในประเทศจะอยู่ที่ 110.7
ล้านเหร ียญสหรัฐฯ หร ือราว 3,871 ล้านบาท ในปี 2573 ขยายตัวปีละ 22.6% CAGR

รูปที่ 11 มูลค่ำตลำดส่งออกและมูลค่ำตลำดในประเทศในกลุ่มผลิตภัณฑ์จำกแมลงของไทย ตั้งแต่ปี 2564-2573
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์จากแมลงของไทยมีแนวโน้มเติบโต

มูลค่ำตลำดในประเทศ

+22.6%

มูลค่ำตลำดส่งออก

110.7

+30.5%

314.3

(CAGR)

(CAGR)

28.6

17.7
2564

2573f

ที่มา: รวบรวมและวิเคราะห์โดย Krungthai COMPASS บทสัมภาษณ์ผู้เชีย
่ วชาญ

2564

2573f
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ควำมเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิศิษฐ์ ลิ้มลือชำ6

ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์อาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
และนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย

1. ทิศทำงเทรนด์ตลำดแมลงของไทยในระยะ 4-5 ปีข้ำงหน้ำ
เป็นอย่ำงไร
ในระยะข้างหน้าตลาดแมลงจะมีการเติบโตที่ชด
ั เจนขึน
้ ตามเทรนด์โลก
โดยคาดว่าตลาดแมลงโลกจะเติบโตถึงปีละ 31.1% โดยมีปัจจัยหนุน
จากคุณสมบัติที่มีประโยชน์ของแมลงที่สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์
ไปได้ หลากหลาย ทั้ งในกลุ่มอาหารคนและอาหารสั ตว์ นอกจากนั้น
ในกระบวนการเพาะเลี้ ยงแมลง ยังสามารถนาเศษพื ชเหลื อใช้ทาง
การเกษตรมาใช้ เ ป็ น อาหารแมลงได้ ซึ่ ง ตอบโจทย์ ปั ญ หา Food
Waste และประหยัดต้นทุนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง

2. มูลค่ำตลำดแมลงของไทยในปัจจุบันประกอบไปด้วยประเภท
ไหนเป็นหลัก (แปรรูป ตำกแห้ง หรือสำรสกัดจำกแมลง)
และมีสัดส่วนกำรจำหน่ำยในประเทศและส่งออกอยู่ที่เท่ำไร
ในปัจจุบันตลาดแมลงไทยประกอบไปด้วยผลิ ตภัณฑ์ ทั้งในรูปแบบ
ขั้นต้น เช่น แมลงตากแห้ง หรือแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นสูง
อย่าง โปรตีนจากแมลง เป็นหลัก โดยอาจจะยังมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ
สารสกัดค่อนข้างน้อย เนื่องจากต้องลงทุนในเทคโนโลยีและการวิจัย
สาหรับสัดส่วนการส่งออกในปัจจุบันพบว่า การส่งออกแมลงในรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นต้นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่
ผ่านการแปรรูปขั้นสูงแล้วอย่าง ผงโปรตีนจากแมลง เนื่องจากรสนิยม
ของผู้บริโภคในต่ างประเทศที่ นิยมบริโภคแมลงในรู ปแบบแปรรู ป
มากกว่าการบริโภคแมลงเป็นตัว (Whole Insect)

3. จำนวนผู้ประกอบกำรในธุรกิจแมลงในปัจจุบันมีมำกน้อยแค่ไหน
ส่วนใหญ่เป็น ผู้ประกอบกำรรำยเล็ก รำยกลำง หรือรำยใหญ่
ผู้ประกอบการในตลาดแมลงอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ตามลักษณะ
การประกอบกิจการ คือ ฟาร์มแมลงและผู้ประกอบการแปรรูป โดย
ธุรกิจฟาร์มแมลงในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่
ต่อยอดจากธุรกิจเกษตรกรรมดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันมีจานวนประมาณ
2-3 หมื่นราย ส่วนผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปส่วนใหญ่จะแบ่งตาม
ลักษณะของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยหากเป็นการแปรรูปขั้นสูงจะ
กระจุกตัวอยู่ในผู้ประกอบการรายกลางไปจนถึงรายใหญ่ ส่วนการ
แปรรูปขั้นต้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ต่อยอดจาก
ธุรกิจฟาร์มแมลง
6 ผู้วจ
ิ ย
ั ได้ทาการสัมภาษณ์คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็จรูปและรองประธานกรรมการหอการค้าไทย เกี่ยวกับมุมมองเทรนด์
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ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์อาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
และนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย

4. หำกต้องกำรลงทุนในธุรกิจนี้ต้องมีเงินลงทุนสูงหรือไม่ และ
Key Success คืออะไร
เงินลงทุนในธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากแมลง โดยหากเป็นการต่อยอดในระดับสูงอย่างผลิตภัณฑ์สาร
สกั ด จากแมลง จะใช้ เ งิน ลงทุ น มากกว่าการแปรรู ป ในรู ป แบบผง
หรือรูปแบบการตากแห้งหรือแช่แข็ง โดยผู้ประกอบการอาจต้องมี
การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่ อให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆในตลาด
เช่น มาตรฐานที่สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กาหนด โดยหากผู้ประกอบการต้ องการประสบความสาเร็จในตลาดนี้
ควรสร้างความร่วมมือกันกับผู้เชี่ยวชาญ

5. ปัจจุบันภำครัฐให้กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมนี้เพี ยงพอหรือไม่
ปัจจุบันภาครัฐมีบทบาทสาคัญในการผลักดันการเติบโตของตลาด
แมลงในไทย ทั้งในรูปแบบการส่งเสริมการลงทุน หรือการให้คาปรึกษา
ผู้ประกอบการผ่านหน่ว ยงานรัฐต่ างๆ (รายละเอียดอยู่ใน Box 2:
ผลิตภัณฑ์จากแมลงได้รบ
ั การสนับสนุนจากภาครัฐอย่างไร) นอกจากนั้น
ยังทาหน้าที่เจรจาทางการค้าเพื่ อแสวงหาตลาดใหม่ๆในการส่งออก
ผลิตภัณฑ์จากแมลง ซึ่งจะช่วยให้ตลาดแมลงไทยสามารถเติบโตได้
ในอนาคต เช่น ตลาดสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน

6 ผู้วจ
ิ ย
ั ได้ทาการสัมภาษณ์คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็จรูปและรองประธานกรรมการหอการค้าไทย เกี่ยวกับมุมมองเทรนด์
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BOX 2

ผลิตภัณฑ์จำกแมลงได้รบ
ั กำรสนับสนุน
จำกภำครัฐอย่ำงไร
ภาครัฐสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมโปรตีนจากแมลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
แง่ของการส่งเสริมการลงทุน และการให้คาแนะนาผ่านหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ ธุรกิ จ
โปรตีนจำกแมลงถื อว่ำเป็นธุรกิ จ Future Foods ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิ จที่ตอบโจทย์
BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) โดยข้อมูลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI) พบว่ำ ในปี 2564
มีบริษัทในกลุ่มกิจกำรผลิตอำหำร เครื่องดื่ม หรือสิ่งปรุงแต่งอำหำร ที่ใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมั ยได้ รับกำรอนุมัติจำก BOI จำนวน 81 โครงกำรคิ ดเป็นเงินลงทุ นรวมกว่ำ

15,905.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 29.3% ของเงินลงทุนรวมในกิจกำรประเภทเกษตรกรรม
และผลิตผลจำกกำรเกษตร (สูงสุดอันดั บ1) อีกทั้ง ภำครัฐยังได้ อนุมัติให้ มีกำรจัดตั้ง
ศูนย์เทคโนโลยีแมลง ซึ่งอยู่ภำยใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC: Agritech
and Innovation Center) เพื่ อวิ จั ย และพั ฒนำสำยพั นธุ์ ไปจนถึ ง กำรพั ฒนำ
กระบวนกำรผลิตและแปรรูป

ตารางที่ 7 กำรส่งเสริมกำรลงทุนกิจกำรโปรตีนจำกแมลงของภำครัฐ
อุตสาหกรรมโปรตีนจากแมลงได้รบ
ั การสนับสนุนจากภาครัฐทั้งในสิทธิพิเศษด้านภาษี และการยกเว้นอากร
ขาเข้าสาหรับการนาเข้าเครื่องจักร

ประเภทกิจกำร

เงื่อนไข

กิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำร เครื่องดื่ม 1. ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่มี
วัตถุเจือปนอำหำร (Food Additive)
เฉพาะกระบวนการผสม หรือทา
หรือ สิ่งปรุงแต่งอำหำร (Food
ให้เจือจางเท่านั้น
Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่
2. สาหรับโครงการที่มีกระบวนการ
ทันสมัย
หมัก ต้องใช้หัวเชื้อที่่ผ่านการ
ศึกษาวิจัยมาแล้ว

กลุ่มสิทธิประโยชน์

A3
A3

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2564
หมายเหตุ: กลุ่มสิทธิประโยชน์ A3 คือ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี ยกเว้นอากรนาเข้าเครื่องจักรและการวิจย
ั รวมถึงอากรวัตถุดิบผลิตเพื่ อการส่งออก
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ผู้บริหารบริษัท เดอะ บริคเก็ต จากัด
1. เทรนด์อะไรของ Insect protein ที่มำอย่ำงชัดเจนในอีก
1-2 ปีข้ำงหน้ำ
ในระยะข้างหน้าเทรนด์ผลิตภัณฑ์จากแมลงในต่ างประเทศจะเน้น
ความยัง
่ ยืน หรือ sustainability มากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมไปถึงเทรนด์
ด้านสุขภาพ ที่จะช่วยให้ตลาดผลิตภัณฑ์จากแมลงสามารถเติบโตได้
ดี ในอนาคต โดยเฉพาะในรู ปแบบที่ ใช้ เพื่ อเป็ นส่ วนผสมใน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ผงโปรตีน หรือในรูปแบบที่ใช้
สาหรับต่อยอดในธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ เช่น ธุรกิจอาหารสัตว์

2. The Bricket มีแรงจูงใจในกำรเข้ำสู่ตลำดนี้อย่ำงไร
และทำธุรกิจด้ำนไหนบ้ำง
บริษัทฯ มองเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถต่อยอดในตลาดแมลงได้ทั้ง
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดั้งเดิมที่คนไทยคุ้นชินอยู่แล้ว และ
ผลิ ตภั ณฑ์ แ ปรรู ป ในตลาดส่ งออกซึ่ ง มี แ นวโน้ มเติ บ โตดี จึง เป็ น
โอกาสของบริษั ท ในการเพิ่ มมู ล ค่ าให้ กั บผลิ ต ภั ณฑ์ โดยปั จจุ บั น
บริษัททาธุรกิจทั้งในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลง และทาธุรกิจ
ร้า นอาหารที่ จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากแมลง ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ โ ภค
สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

3. บริษัทเป็น Business partner กับใครบ้ำง และมีวงจร
กำรผลิตอย่ำงไร
ที่ผ่านมาบริษัทมีการทาความร่วมมือกับฟาร์มเพาะเลี้ยงแมลงเพื่ อ
ใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบที่จะใช้ในกระบวนการผลิต โดยบริษัททาหน้าที่
รับซื้ อแปรรูป ผลิ ต ภั ณฑ์ จากแมลงทั้ ง ในรู ปแบบขั้น ต้ นและขั้ นสู ง
เช่ น ผงโปรตี น จากแมลง ซึ่ ง บางส่ ว นใช้ ส าหรับ เป็ น ส่ ว นผสมใน
เมนู อาหารของธุ รกิ จร้านอาหารในเครือของบริษั ท และอี กส่ วนใช้
สาหรับการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

7 ผู้วจ
ิ ย
ั ได้ทาการสัมภาษณ์คุณธนาภูมิ ม่วงเอี่ยม ผู้บริหารบริษัท เดอะ บริคเก็ต จากัด เกี่ยวกับการดานินธุรกิจโปรตีนจากแมลง เมื่อวันที่

20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-14.30
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ผู้บริหารบริษัท เดอะ บริคเก็ต จากัด
4. โครงสร้ำงต้นทุนหลักของบริษัทมำจำกอะไรบ้ำง
ต้นทุนหลักของบริษัทนอกจากต้นทุนวัตถุดิบแล้ว ยังมีต้นทุน
การตลาดที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับต้นทุนวัตถุดิบ เนื่องจากแม้วา่
ตลาดแมลงจะไม่ใช่เรื่องใหม่ สาหรับ ประเทศไทย แต่ การรับ รู้
ถึ งคุ ณประโยชน์ และสรรพคุ ณจากแมลงยั งค่ อนข้า งจ ากั ด
บริษัทจึงยังมีความจาเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพั นธ์
ให้ผู้บริโภคทราบถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์จากแมลง เพื่ อช่วยใน
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
5. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีจุดเด่นอย่ำงไร ใครคือกลุ่มลูกค้ำหลัก
และบริษัทมีวธ
ิ ีขยำยตลำดอย่ำงไร มีกำรปรับใช้เทคโนโลยีมำ
ใช้ในกระบวนกำรผลิตหรือไม่
บริษัทมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องสุขภาพและ
ความยั่ งยื น โดยบริษัทวางแผนที่ จะใช้กระบวนการผลิ ตในรูปแบบ
อัตโนมัติ หรือ Automation มากยิ่งขึ้น เพื่ อลดความผิดพลาดใน
กระบวนการผลิต และเพิ่ มประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยด้านสุขอนามัย
ในการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณฑ์ จ ากแมลง ซึ่ งตอบโจทย์ใ นแง่ข องความ
ยั่งยืน และตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มที่ รก
ั สุ ขภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ า
หลั กของบริษัท นอกจากนั้นบริษัทยังมีการขยายตลาดโดยการทา
ความร่วมมือกับบริษัทในต่างประเทศเพื่ อแลกเปลี่ยนองค์ความรูใ้ น
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลงให้มีความหลากหลายและตอบโจทย์
กลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น

7 ผู้วจ
ิ ย
ั ได้ทาการสัมภาษณ์คุณธนาภูมิ ม่วงเอี่ยม ผู้บริหารบริษัท เดอะ บริคเก็ต จากัด เกี่ยวกับการดานินธุรกิจโปรตีนจากแมลง เมื่อวันที่

20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-14.30

29
Section

3

ผู้ประกอบกำรกลุ่มไหน

ที่ควรต่อยอด
ไปสู่ธุรกิจ

Insect Products
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ในบทความส่วนนี้ Krungthai COMPASS นาเสนอธุรกิจที่มีศักยภาพในการต่อยอด
ไปสู่ Insect Products และแนะนาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แมลงกลุ่ มที่ น่ าสนใจ ได้ แ ก่ Insect
Protein ที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเคร่อื งดื่ม เช่น ผงโปรตีน รวมทั้งโปรตีนบาร์
และสารสกัดจากแมลง นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรทาความรู จ
้ ักและเป็น Partnership
กับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) หน่วยงานภาครัฐที่ให้การรับรอง

มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ จากแมลง 2) ผู้ เชี่ยวชาญในด้านการว ิจัยและพั ฒนา 3) ธุรกิ จ
Startup ด้านแมลง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพั ฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการของตลาดได้ง่ายขึ้น
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>> ผู้ประกอบการกลุ่มไหนที่มีศักยภาพบ้าง?
Krungthai COMPASS มองว่ า ผู้ ป ระกอบการที่ มี ศั ก ยภาพในการยกระดั บ เข้ า สู่
อุตสาหกรรมแมลงที่มีแนวโน้มเติบโต ได้แก่
1) ธุร กิจ เพาะเลี้ย งแมลงสมั ย ใหม่ ยกตั วอย่า งเช่ น การประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคโนโลยี
Indoor Farming ซึ่งเป็นรู ปแบบการเกษตรภายในโรงเร ือนที่มีการควบคุม
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งการปรับใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนอกจากจะทาให้การ
บร ิหารจัดการผลิตไม่ ยุ่งยากเหมื อนแต่ก่อน และทาให้การใช้ปัจจัยการผลิ ต
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น แล้ ว ยั ง ท าให้ ผ ลผลิ ต มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน
ตอบโจทย์เทรนด์ การให้ ความส าคั ญกั บความปลอดภั ยด้ านอาหารและการ
ตรวจสอบย้อนกลับของผู้บร ิโภค
2) ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถใช้วัตถุดิบจาก

แมลงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า B2C (Business
to Consumer) และ B2B (Business to Business) ทั้งในรู ปแบบแมลง
อบแห้ง ไปจนถึงผลิตภัณฑ์แมลงที่มีมูลค่าเพิ่ มสูงขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑ์โปรตีน
บาร์ที่ทาจากแมลง โปรตีนผง และสารสกัดจากแมลง
3) ธุรกิจที่สามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์แมลงเป็นส่วนประกอบในการผลิต
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้ เช่น ธุรกิจร้านอาหารที่เน้ นตอบโจทย์
ด้ า นสุ ข ภาพ ธุ ร กิ จ อาหารเสร ิม หร ือเวชส าอาง เป็ น ต้ น ส าหรับ ตั ว อย่ า ง
ผู้ประกอบการร้านอาหารที่นาวัตถุดิบจากแมลงมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทาอาหาร

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บร ิษัท เดอะ บร ิคเก็ต จากัด ที่ต่อยอด
ธุรกิจ Insect Protein ในกลุ่มร้านอาหารภายใต้ช่ ือ Bounce Burger by
The Bricket โดยใช้เนื้อและผงจากจิ้งหร ีดขาวเป็นวัตถุดิบในเมนู อาหารต่างๆ
เช่น แฮมเบอร์เกอร์ ไส้กรอก ซอส และ ขนมหวานต่าง เพื่ อเจาะกลุ่มผู้บร ิโภค
ที่ให้ความสาคัญกับสุขภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
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รูปที่ 12 กลุ่มธุรกิจที่มีศักยภำพในกำรยกระดับเข้ำสู่อุตสำหกรรมแมลง
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมแมลง คือ ธุรกิจเพาะเลี้ยง ธุรกิจแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากแมลง และธุรกิจต่อเนื่องที่สามารถปรับใช้ผลิตภัณฑ์จากแมลงในผลิตภัณฑ์

ธุรกิจ
ฟำร์มแมลง

ธุรกิจ
ร้ำนอำหำร

จำนวน

Insect Protein

Ecosystem

53,216
ฟำร์ม

ธุรกิจ
แปรรูป
จำนวน

25

รำย

ธุรกิจ
อำหำรเสริม
ธุรกิจ
เวชสำอำง

ที่มา: รวบรวมและวิเคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: จานวนฟาร์มแมลงอ้างอิงจากจานวนเกษตรกรที่ขน
ึ้ ทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

>> สาหรับผู้ประกอบการไทย ผลิตภัณฑ์จากแมลงกลุ่มไหนที่
น่าสนใจ?
Krungthai COMPASS มองว่า การยกระดั บจากผลิตภั ณฑ์ จากแมลงในรูปแบบเดิ มๆ
อย่างแมลงสดและแห้งแบบรับประทานทั้งตัว (Whole Insect) มาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์
ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหาร จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร และสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จากแมลงกลุ่มที่น่าจับตา
มอง ได้แก่ Insect Protein ที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเคร่อื งดื่ม เช่น ผงโปรตีน
รวมทั้งโปรตีนบาร์ และสารสกัดจากแมลงที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเสร ิม ยา
และเคร่อื งสาอาง โดยจากรายงานของ Grand View Research ชี้ว่า สินค้าในกลุ่ม
แป้งหร ือผงโปรตี นที่ ทาจากแมลงมี มีสัดส่วนตลาดใหญ่ที่สุดกว่า 40% ของมู ลค่ า
ผลิตภัณฑ์จากแมลงทั้งหมด8 ขณะที่ Meticulous Research คาดว่าในปี 2020-2030
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแป้งหร ือผงโปรตีนที่ทาจากแมลง จะมี อัตราการเติบโตสูงที่สุดในกลุ่ม9
โดยเราคาดว่าในปี 2573 การส่งออกผลิตภัณฑ์จากแมลงของไทยในกลุ่มที่มีมูลค่าเพิ่ มสูง
เช่น ผลิตภัณฑ์โปรตีนผง หร ือผงแมลง โปรตีนบาร์ที่ทาจากแมลง สารสกัดจากแมลง
จะอยู่ที่ 310.3 ล้านเหร ียญสหรัฐฯ หร ือกว่า 1.1 หมื่ นล้านบาท เติบโตเฉลี่ยปีละ 31.1%
CAGR ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เป็นการแปรรู ปขั้นต้นหร ือเป็นสินค้าดั้งเดิม
เช่น แมลงอบแห้ง แมลงแช่เย็นแช่แข็งแม้ จะขยายตัวได้ดีแต่ขนาดตลาดจะเล็กกว่า
มูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์จากแมลงในกลุ่มที่มีมูลค่าเพิ่มสูงค่อนข้างมาก
8 อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/edible-insects-market
9 อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.meticulousresearch.com/product/insect-protein-market-5267
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ตารางที่ 8 คำดกำรมูลค่ำตลำดส่งออกและตลำดในประเทศของผลิตภัณฑ์จำกแมลง จำแนกตำมประเภท
ผลิตภัณฑ์ (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มูลค่าตลาดสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากแมลงที่มีมูลค่าเพิ่ มสูงจะขยายตัวดีทั้งในตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ
2564
ตลำด
ในประเทศ

ตลำด
ส่งออก

ผลิตภัณฑ์จำกแมลงใน
กลุ่มที่เป็นกำรแปรรูป
ขั้นต้นหรือเป็นสินค้ำ
ดั้งเดิม

7.1

1.5

ผลิตภัณฑ์จำกแมลงใน
กลุ่มที่มีมูลค่ำเพิ่ มสูง

10.6

รวม

17.7

2573f
ตลำด
ในประเทศ

ตลำด
ส่งออก

8.6

22.3

4.0

27.1

37.7

28.6

%CAGR
ตลำด
ในประเทศ

ตลำด
ส่งออก

26.3

13.6

11.5

13.2

88.4 310.3 398.7

26.6

31.1

30.0

46.3 110.7 314.3 425.0

22.6

30.5

27.9

รวม

รวม

รวม

ที่มา: รวบรวมและวิเคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: 1. อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์จากแมลงในกลุ่มที่เป็นการแปรรูปขั้นต้นหรือเป็นสินค้าดั้งเดิม เช่น แมลงอบแห้ง แมลงแช่เย็น
แช่แข็ง ประเมินโดยอ้างอิงจากอัตราการเติบโตจากงานศึกษาของ DataM Intelligence ที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ปล
ี ะ 11.5%CAGR
2. อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์จากแมลงที่มีมูลค่าเพิ่ มสูง เช่น ผลิตภัณฑ์โปรตีนผง หรือผงแมลง โปรตีนบาร์ที่ทาจากแมลง
สารสกัดจากแมลง ประเมินโดยอ้างอิงจากอัตราการเติบโตของตลาดโลกที่อ้างอิงจากงานศึกษาของ Meticulousresearch ที่คาดว่าจะมีอัตราการ
เติบโตที่ปล
ี ะ 31.1%CAGR
3. อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดในประเทศคานวณโดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และอ้างอิงจากงานศึกษาของ Databridgemarket
และ Globenewswire

1. ผลิตภัณฑ์โปรตีนผง หรือผงแมลง
โปรตี นผงหรือผงแมลงเป็นอีกหนึ่งผลิตภั ณฑ์ ที่ผู้ประกอบการในธุรกิจเกี่ยวเนื่องนิยม
นามาต่อยอดผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์โปรตีนผง หรือผงแมลงที่ใช้สาหรับปรุงอาหาร
โดยได้รบ
ั ปัจจัยหนุนจากผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเคร่อื งดื่มหลายรายมี การทา

ตลาดเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่สนใจบร ิโภคโปรตีนทางเลือกที่มีคุณภาพสูง ทาให้มีการ
นาแป้งหร ือผงโปรตี นจากแมลงไปใช้เป็นส่ วนผสมในอาหารและเคร่ อื งดื่ มมากขึ้ น
เพื่ อเพิ่ มสัดส่วนโปรตีน อีกทั้งแป้งหร ือผงโปรตีนสามารถนาไปใช้เป็นส่วนผสมของ
ผลิ ตภั ณฑ์ ต่า งๆ รวมทั้ ง ไปปรุ งอาหารได้ ง่ายกว่าผลิ ตภั ณ ฑ์ แมลงสดและแห้ งแบบ
รับประทานทั้ งตั ว ยกตัวอย่างเช่น ในสหภาพยุ โรปที่นิยมใช้แป้งหร ือผงโปรตี นจาก
แมลงเป็นส่วนผสมของอาหารที่หลากหลาย เช่น ขนมอบ พิ ซซ่า เส้นพาสต้า และชีส
เพื่อเพิ่ มรสชาติที่ดีในอาหาร นอกจากนี้ แป้งหร ือผงโปรตีนยังถือเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ปราศจากกลูเตน ซึ่งเป็นที่ ต้องการของตลาดเพิ่ มขึ้น เนื่ องจากในปัจจุบันพบว่ามี
ประชากรที่แพ้ กลูเตนเพิ่ มขึ้ น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันตก นอกจากนี้ การ
บร ิโภคผลิตภั ณฑ์ปราศจากกลูเตนยังมี แนวโน้ มเติ บโตจากความต้องการของกลุ่ม
ผู้บร ิโภคบางกลุ่มที่มองว่าอาหารประเภทดังกล่าวดีต่อสุขภาพ
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2. ผลิตภัณฑ์กลุ่มสารสกัดจากแมลง
สารสกัดจากแมลงเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการในธุรกิจต่อเนื่องให้ความสนใจ
ในการนามาต่ อยอดผลิตภั ณฑ์ อาทิ ผลิตภั ณฑ์ เวชสาอาง หรืออาหารเสริม โดยได้ ร ับ
แรงหนุ นจากการเติบโตของเทรนด์ Biopharmaceutical และ Biocosmetics ที่
จะช่วยผลั กดั นให้ การใช้สารสกั ดน้ามั นจากแมลงในอุ ตสาหกรรมอาหารเสร ิมและ
เคร่อื งสาอางมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยสามารถสกัดเป็นน้ามั นที่ให้สารที่มีประโยชน์
สูง เช่น ตั วอ่ อนของแมลงทหารเสือ ที่ สามารถสกั ดกรดไขมั นออกมาได้ กรดลอร ิก
และโอเมก้า 3, 6 และ 9 ซึ่งสารดังกล่าว คือ ส่วนผสมสาคัญในการผลิตอาหารเสร ิม
และเคร่ อื งส าอาง นอกจากนี้ ยั งมี ส ารสกั ดจากหนอนแมลง ได้ แก่ ไคโตซาน ซึ่ง มี
คุณสมบัติในการใช้ต้านการอักเสบของผิวหนัง

3. ผลิตภัณฑ์โปรตีนบาร์ท่ีทาจากแมลง
ผลิตภัณฑ์ จากแมลงสามารถนามาแปรรูปเป็นผลิตได้ หลากหลาย ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์
ยอดนิยม คื อ โปรตี นบาร์ โดยได้ รบ
ั แรงหนุ นจากพฤติ กรรมผู้ บร ิโภคที่ใส่ ใจสุ ขภาพ

และต้องการความสะดวก โดยเฉพาะในกลุ่มนั กกีฬาหร ือผู้ ที่ควบคุมน้าหนั กที่ นิยม
บร ิโภคอาหารทานเล่นหร ืออาหารว่างที่ ให้พลังงานและโปรตี นสู ง เนื่ องจากโปรตี น
บาร์จากแมลงมี ส่วนประกอบของสารอาหารที่เป็นประโยชน์ จานวนมาก โดยเฉพาะ
โปรตี นบาร์จากผงจิ้ง หร ีดที่ มีกรดอะมิ โ นที่ จ าเป็น สาหรับการสั งเคราะห์ กล้ า มเนื้ อ
สั งกะสี เหล็ ก แคลเซี ยม แมกนี เซีย ม ว ิตามิ น บี 12 ใยอาหาร รวมทั้ งยั งมี ไคติ นที่ มี
ประโยชน์ต่อระบบการย่อยอาหารสูงถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับใยอาหารทั่วไป อีกทั้งยังมี
ไขมันต่า สาหรับตัวอย่างผู้ประกอบการที่มีการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ เช่น BugMo
ซึ่งเป็นบร ิษัท Start-Up ในญี่ปุ่นได้มีการนาผงจิ้งหร ีดมาผลิตเป็นโปรตีนบาร์ ยี่ห้อ
BugMo Cricket Bar

>> ปัจจัยแห่งความสาเร็จหากผู้ประกอบการต้องการเข้าสู่ตลาดนี้
มีอะไรบ้าง
5 ปัจจัยที่จะทาให้ผู้ประกอบการประสบความสาเร็จในธุรกิจ Insect Products จาก
การรวบรวมโดย Krungthai COMPASS พบว่า ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยประสบความสาเร็จ
ในตลาด Insect Products คือ 1. มี ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบ 2. มี ว ิจัยและพั ฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ อต่อยอดผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ 3.ศึกษากฎระเบียบและมาตรฐานส่งออกของประเทศคู่ค้า และ 4.การสร้างการ
รับรู ถ
้ ึ งคุณประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์จะช่วยกระตุ้ นให้ผู้บร ิโภคตั ดสิ นใจซื้อได้ง่ายขึ้ น
5. ความร่วมมือกันทั้ง Ecosystem
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ตารางที่ 9 ปัจจัยที่จะทำให้ผู้ประกอบกำรประสบควำมสำเร็จในธุรกิจผลิตภัณฑ์จำกแมลง

1

ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่ งวัตถุดิบ รวมทั้งกำรพั ฒนำคุณภำพของวัตถุดิบ

2

วิจัยและพั ฒนำผลิตภัณฑ์เพื่ อต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เนื่องจำกตลำดผลิตภัณฑ์จำกแมลง

3

ศึกษำกฎระเบียบและมำตรฐำนส่งออกของประเทศคู่ค้ำ โดยเฉพำะในเรื่องมำตรฐำนอำหำรที่

4

กำรสร้ำงกำรรับรูถ
้ ึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจ
ซื้ อได้ ง่ ำ ยขึ้ น เนื่ องจำกผู้ บ ริ โ ภคบำงกลุ่ ม ยั ง ไม่ ยอมรั บ กำรบริ โ ภคแมลง โดยข้ อ มู ล จำกเว็ บ ไซต์

จะช่วยสร้ำงควำมได้เปรียบ โดยเฉพำะในกำรขยำยตลำดส่งออกซึ่งมีควำมเข้มงวดในด้ำนควำมปลอดภัยและมำตรฐำน
กำรผลิ ต เบื้องต้นผู้ ประกอบกำรในกลุ่มฟำร์มเลี้ยงต้องศึ กษำและทำควำมเข้ำใจในเรื่องกำรจัดกำรระบบฟำร์ม ซึ่ ง
ปัจจุบันภำครัฐได้ มีแนวทำงปฎิบัติด้ำนมำตรฐำนกำรเลี้ ยงและกำรรับรองมำตรฐำน ยกตั วอย่ำงเช่น “แนวทำงกำร
ปฏิ บั ติ ท ำงกำรเกษตรที่ ดี สำหรับ ฟำร์ม จิ้ ง หรีด ” หรือ GAP ฟำร์ม จิ้ ง หรีด (มกษ. 8202-2560) หรือ กรณี ที่ เ ป็ น
ผู้ ป ระกอบกำรแปรรู ป แมลงก็ อ ำจร่ว มมื อ กั บ ผู้ ป ระกอบกำรฟำร์ม เลี้ ย งแมลงในรู ป แบบของเกษตรพั นธสั ญ ญำ
(Contract Farming) เพื่ อให้มีแหล่งวัตถุดิบรองรับชัดเจน และสำมำรถควบคุม รวมทั้งรักษำคุณภำพของวัตถุดิบ
ได้สม่ำเสมอ

สำมำรถต่อยอดไปในอุตสำหกรรมต่อเนื่องได้หลำกหลำยทั้งในธุรกิจอำหำร เครื่องดื่ม อำหำรเสริม ยำ และ
เครื่อ งสำอำง ดั งนั้ นผู้ ประกอบกำรจึง ควรให้ ควำมสำคั ญ กั บกำรลงทุ นวิจัยและพั ฒ นำผลิ ตภั ณฑ์ ใหม่ ๆ
ยกตั วอย่ ำงเช่ น สำรสกั ดจำกแมลงที่ ช่วยยืดอำยุ กำรเก็ บรักษำอำหำรให้ ยำวขึ้น เพื่ อสร้ำงโอกำสในกำร
ขยำยตลำดใหม่ๆ
อำจปนเปื้อนของสำรก่ อภูมิแพ้ รวมถึ งด้ ำนข้อบังคั บในบำงประเทศที่ ไม่อนุ ญำตให้ นำเข้ำแมลงบำงชนิ ด
ยกตั วอย่ำงเช่ นสิ นค้ ำโปรตี นจำกแมลงที่ ส่งออกไปเม็กซิโกต้ องได้ มำตรฐำนของสำนั กงำนแห่ งชำติ ด้ำน
สุขอนำมัย ควำมปลอดภัย และคุณภำพกำรเกษตรและอำหำร (SENASICA) ของเม็กซิโก และผลิตภัณฑ์
แมลงที่สำมำรถส่งออกไปเม็กซิโกได้ คือ จิง
้ หรีดทองแดงลำยในรูปแบบผงเท่ำนั้น และผลิตภัณฑ์นั้นต้อง
มำจำกแหล่ ง เลี้ ยงในฟำร์มที่ ได้ รับ GAP รวมทั้ ง สิ น ค้ ำ ต้ อ งไม่ มี กำรปนเปื้ อนโปรตี น จำกสั ตว์เคี้ ยวเอื้ อ ง
รวมทั้งต้องได้ใบรับรองสุขอนำมัย (Health Certificate) จำกกรมปศุสัตว์ (รำยละเอียดเพิ่ มเติมอยู่

Foodnavigator Asia ชี้ ว่ำ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคยอมรับกำรบริโภคแมลงมำกขึ้น คื อ กำรสร้ำง
กำรรับรูใ้ ห้ผู้บริโภคทรำบถึงคุณประโยชน์ของสำรอำหำรที่ได้รบ
ั นอกเหนือจำกเรื่องรสชำติและกำรพั ฒนำ
รู ป ลั ก ษณ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ห ลำกหลำย ดั ง จะเห็ น ได้ จ ำกกำรศึ ก ษำของ Multidisciplinary Digital
Publishing Institute (2020) ชี้วำ่ หำกหน่วยงำนของรัฐ รวมทั้งผู้ผลิตอำหำรที่เกี่ยวกับแมลงมีกำรให้
รำยละเอียดเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของสำรอำหำรที่ได้รบ
ั จำกกำรบริโภคจำกแมลง จะส่งผลให้ผู้บริโภคชำว
จีนมีกำรหันมำบริโภคโปรตีนจำกแมลงเพิ่ มขึ้น

5

ควำมร่วมมือกันทั้ง Ecosystem เป็นสิ่งสำคัญ โดยกำรสร้ำงควำมร่วมมือตลอดห่วงโซ่กำรผลิต
ตั้งแต่ผู้ประกอบกำร สถำบันวิจัยและพั ฒนำ ไปถึงจนหน่วยงำนภำครัฐที่มีควำมเชี่ยวชำญ จะทำให้กำรผลิต
ผลิตภัณฑ์จำกแมลงของไทยสำมำรถเพิ่ มมูลค่ำและเพิ่ มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้มำกขึ้นในอนำคต
(รำยละเอียดเพิ่ มเติมอยู่ใน BOX 4: ตัวอย่ำงกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรสนับสนุน Ecosystem อุตสำหกรรม
แมลงในต่ำงประเทศ)

ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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BOX 3

ตัวอย่ำงกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรสนับสนุน
Ecosystem อุตสำหกรรมแมลงในต่ำงประเทศ
การวิจย
ั และการลงทุนเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงและต่อยอดผลิตภัณฑ์จากแมลง
ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งอาจเกินขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
ดังนั้น กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับผู้เชี่ยวชำญกลุ่มต่ำงๆ จะช่วยลดข้อจำกั ดด้ ำนเทคโนโลยี
และปัญ หำด้ ำนเงินลงทุน โดยควำมร่วมมื อสำมำรถเกิ ดขึ้นได้ ในหลำยรู ปแบบ เช่ น
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่ อถ่ ำยทอดควำมรู้กับเทคโนโลยี ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงผู้ประกอบกำรกั บอุตสำหกรรมต่อเนื่องในกลุ่มอำหำร ควำมร่วมมือระหว่ำง
ผู้ประกอบกำรกั บสถำบันกำรศึกษำหรือ สถำบันวิจัย ซึ่ง เรำได้ รวบรวมตั วอย่ำ งกำร

สร้ำงควำมร่วมมือในกำรสนับสนุน Ecosystem อุตสำหกรรมแมลงในต่ำงประเทศ
ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 10 ตัวอย่ำงแนวทำงกำรสร้ำงควำมร่วมมือใน Ecosystem อุตสำหกรรมแมลงในต่ำงประเทศ

ประเทศ

ออสเตรเลีย

แนวทำงกำรสร้ำงควำมร่วมมือใน Ecosystem อุตสำหกรรมแมลง
ในต่ำงประเทศ
 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ อาทิ องค์กร Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) และ Australian National
Insect Collection เพื่ อพั ฒนาสายพั นธุ์แมลงใหม่ๆ และสนับสนุนให้ แมลงเป็นสินค้าเศรษฐกิจ
เพื่ อการส่งออก
 สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันสอนอาหารชั้นนากับผู้มีช่ ือเสียงของโลกหลายรายในสหรัฐอเมริกา
อาทิ Bill Gate, Mark Zuckerberg, David George Gordow (เชฟที่มีช่ อ
ื เสียง)

 บริษัทฟาสต์ฟู้ดรายใหญ่ เช่น McDonald's และ Pepsi ได้ร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพในการ
พั ฒนาฟาร์มแมลงสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีมาผสมผสานเพื่ อให้ การทาเกษตรกรรมมีความแม่นยา
ซึ่งเป็นรูปแบบการทาฟาร์มที่ได้รบ
ั ความนิยมมากในสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกำ
 บริษัทแปรรูปอาหารรายใหญ่อย่าง Archer Daniels Midland (ADM) ได้รว่ มมือกับผู้ประกอบการ
Startup สัญชาติฝรัง
่ เศส InnovaFeed เพื่ อร่วมลงทุนโรงงานผลิตแมลง สาหรับอาหารสัตว์
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยกาลังการผลิต 60,000 ตันต่อปี
 เบลเยียมและสหภาพยุโรป ร่วมกันวิจัยและพั ฒนาการใช้แมลงเป็นวัตถุดิบที่ยั่งยืน โดยได้รับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่ อการพั ฒนาภูมิภาคยุโรป (European Reginal Development
Fund: ERDF) มีเป้าหมายเพื่ อพั ฒนาศั กยภาพของผลิตภัณฑ์จากแมลงให้ เป็นแหล่งอาหาร
ปลอดภัย
 อิตาลีจด
ั ตั้งโครงการ MAIC ซึ่งได้รบ
ั การสนับสนุนจากมูลนิธิ Cariplo และความร่วมมือระหว่าง
ศู น ย์ เ พื่ อการพั ฒนาด้ า นความยั่ ง ยื น มหาวิท ยาลั ย มิ ล าน และสถาบั น Zooprofilattico
สหภำพยุโรป
Sperimentale delle Venezie เพื่ อทดลองและสร้างต้นแบบการเพาะพั นธุ์แมลงสาหรับ
การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลิตโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพ คุณภาพสูง รวมทั้งราคา
ไม่แพง
 จัดตั้งโครงการ Insect Pilot Plant ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย KU Leuven
Geel Campus มหาวิทยาลัย Thomas More และสถาบันวิจย
ั เทคโนโลยีของภูมิภาคแฟลนเดอร์
(VITO) โดยมีแผนสร้างโรงงานทดลองเพื่ อการขยายธุรกิจ (scale-up) การเพาะเลี้ยงแมลง
ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งต่อยอดผลิตภัณฑ์จากแมลง อาทิ สกัดสารโพลิเมอร์ชีวภาพ ไคติน
ที่มา: รวบรวมข้อมูลจากสถาบันอาหาร
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>> แล้วผู้ประกอบการต้องรูจ
้ ก
ั ใครบ้าง?
Krungthai COMPASS แนะนาให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเป็น Partnership กับ
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) หน่ วยงานภาครัฐที่ให้การรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ จากแมลง 2) ผู้ เชี่ยวชาญในด้ านการว ิจัยและพั ฒนา 3) ธุรกิ จ
Startup ด้านแมลง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รบ
ั คาปร ึกษาที่เป็นประโยชน์ และ
สามารถดาเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

1) หน่วยงานมาตรฐานสินค้า
ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งช่วยสนั บสนุ นผู้ประกอบการให้สามารถ
เข้าสู่ตลาดแมลงได้ โดยเฉพาะในด้านมาตรฐานการส่งออก ดังนี้

01

สำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

02

สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและ
อำหำรแห่งชำติ (มกอช.)

03

กรมปศุสัตว์

เสริมสร้างโอกาสและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับตลาดแมลง
รวมถึงให้ความรูด
้ ้านการกาหนดมาตรฐานสินค้าที่
สอดคล้องกับแนวทางสากล และทาหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดแมลงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
http://www.agriman.doae.go.th

มีบทบาทสาคัญในการผลักดันอาหารแห่งอนาคตหรือ
Future Food โดยเฉพาะในกลุ่มแมลง ผ่านความรูด
้ ้าน
การตลาด ไปจนถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอาหารจาก
แมลงทั้งมาตรฐานในประเทศและต่างประเทศแก่
ผู้ประกอบการที่สนใจ
https://www.acfs.go.th

ทาหน้าที่เป็นองค์กรตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ พั นธุส
์ ัตว์ พั นธุพ
์ ื ชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์
และชีววัตถุสาหรับสัตว์ รวมถึงกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในด้านการปศุสัตว์เพื่ อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
ซึ่งรวมไปถึงสินค้าแมลง
https://dld.go.th

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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2) ผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการวิจย
ั และพั ฒนา
ปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดแมลง ทั้ง
ในด้านการว ิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการให้คาปร ึกษาด้านนวัตกรรมแมลงใหม่ ๆ ซึ่ง
จะช่วยให้ ผู้ประกอบการสามารถสร้างมู ลค่ าเพิ่ มจากตลาดแมลงได้ ทั้ งในด้ านการ
ว ิจัยและพั ฒนาเพื่ อเพิ่ มผลผลิต หร ือการให้ความรู ด
้ ้านการแปรรู ปแมลงสินค้าจาก
แมลง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

01

ศูนย์วจ
ิ ัยนวัตกรรมอำหำร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

02

ศูนย์พันธุวศ
ิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพ
แห่งชำติ (ไบโอเทค)

03

สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

04
05
ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

เป็นหนึ่งในองค์กรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีบทบาท
หน้าที่ให้บริการด้านนวัตกรรมและการสร้างองค์ความรูใ้ ห้ กับ
อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึง อาหารจากแมลง อีกทั้งให้คาปรึกษา
ทางวิชาการ และเป็น Technical Arm แก่ภาครัฐและเอกชน

http://www.kufirst.center.ku.ac.th/about/

เป็นหน่วยงานวิจย
ั พั ฒนาและวิศวกรรมด้านการผลิต
สารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่และนวัตกรรมอาหาร เพื่ อเพิ่ ม
มูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร ผลผลิตพลอยได้จาก
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
https://www.biotec.or.th

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการ
วิจย
ั และนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ และ
สนับสนุนการนาผลงานวิจย
ั และนวัตกรรมไปใช้ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่ อให้เกิดการพั ฒนาประเทศอย่าง
สมดุลและยั่งยืน ซึ่งรวมไปถึงการขับเคลื่อนธุรกิจแมลง
https://www.tsri.or.th/

สมำคมผู้ผลิตอำหำรสำเร็จรูป
เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ
หรือวิสาหกิจอันเกี่ยวเนื่องกับผลิตอาหารและอาหาร
สาเร็จรูป รวมไปถึงอาหารแห่งอนาคต เช่น ในกลุ่มโปรตีน
จากพื ชหรือแมลง โดยร่วมมือกับภาครัฐในสนับสนุนและ
ส่งเสริมผู้ประกอบการ
https://thaifood.org/main/

Food Connext
เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ให้คาปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูล
นวัตกรรมอาหาร งานวิจย
ั และพั ฒนาอาหารแปรรูป รวมทั้ง
อาหารแห่งอนาคตของไทยและของโลก
https://facebook.com/foodconnext/
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3) ธุรกิจ Startup ด้านแมลง
จากแนวโน้ มการเติ บ โตของตลาดแมลง ทาให้ ปัจจุ บันมี บ ร ิษั ท Startup ที่ มี ความ
เชี่ยวชาญในด้านการตลาด เทคโนโลยี และการแปรรู ปสินค้าจากแมลงเพิ่ มมากขึ้ น
ซึ่ ง แต่ ล ะบร ิษั ท มี ค วามเชี่ ย วชาญแตกต่ า งกั น ทั้ ง ในด้ า นสายพั น ธุ์ แ มลงไปจนถึ ง
กระบวนการในการแปรรูป โดยมีตัวอย่างดังนี้

01
02
03
04
05
06
07

บริษัท เดอะ บริคเก็ต จำกัด
พั ฒนาอาหารจากแมลง โดยเฉพาะจิง
้ หรีด เพื่ อที่ตอบโจทย์ความต้องการสารอาหาร
ของประชาคมโลก

บริษัท เอ็กโซฟู ๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด
พั ฒนาระบบเพาะเลี้ยงแมลงแนวตั้ง (Vertical Insect Farming) ที่มีการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบใหม่ในการเลี้ยงแมลง โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับการ
เลี้ยงแมลงในประเทศไทย

หจก. เจอำร์ ยูนีค ฟู ้ดส์
ผลิตแมลงกินได้และผงโปรตีนจากแมลงที่มีคุณภาพ โดยมีการเริม
่ ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2546

บริษัท ลัลน์ลลิต อะกริ ฟู ๊ดส์ จำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิง
้ หรีด ยี่ห้อโปรติโก้ เพื่ อเป็นโปรตีนทางเลือกสาหรับ
ผู้บริโภค

บริษัท ไทย เอนโท ฟู ้ด จำกัด
ผลิตผงโปรตีนจากจิง
้ หรีด โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการสกัด เพื่ อให้ได้ผงโปรตีน
ที่มีคุณภาพสูง

บริษัท โกลบอล บั๊กส์ เอเชีย จำกัด
วิจย
ั และพั ฒนาโปรตีนจากแมลง โดยใช้นวัตกรรมใหม่เพื่ อให้ได้ผลิตภัณฑ์โปรตีน
จากแมลงที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

บริษัท ฟลำย แล็บ เทค จำกัด
ผลิตผงโปรตีนจากหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly) ให้กับบริษัทชั้นนา
ทางด้านอาหารสัตว์

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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สรุป
ในระยะ 3-5 ปีข้ำงหน้ำ ตลำดผลิตภัณฑ์จำกแมลง คำดว่ำจะเติบโตอย่ำง
รวดเร็ว เนื่องจำกเป็นแหล่งโปรตีนคุณภำพสูง มีสำรอำหำรครบถ้วน
และตอบโจทย์ควำมกังวลปัญหำ Food Security รวมทั้งสินค้ำกลุ่มนี้
ยังเป็นมิตรกับกับสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำน
Insect foods ก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว จึงเป็นโอกำสของผู้ประกอบกำร
ธุรกิจอำหำรในกำรขยำยตลำดในกลุ่มนี้เพื่ อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ มให้กับธุรกิจ
อย่ำงไรก็ดี ไทยยังมีควำมท้ำทำยที่สำคัญ คือ 1) ควำมเข้มงวดของคู่ค้ำ
ในเรื่องกฎระเบียบและมำตรฐำนส่งออก 2) รสนิยมของผู้บริโภค และ
3) กำรเข้ำถึงเทคโนโลยี ดังนั้นปัจจัยสำเร็จ คือ ควำมสำมำรถในกำร
เข้ำถึงแหล่งวัตถุดิบ รวมทั้งกำรพั ฒนำคุณภำพของวัตถุดิบ และกำร
ติดตำมกฎระเบียบและมำตรฐำนส่งออกของประเทศคู่ค้ำอย่ำงใกล้ชิด
อี ก ทั้ ง ควรสร้ ำ งกำรรั บ รู้ ถึ ง คุ ณ ประโยชน์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง จะช่ ว ย
กระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ำยขึ้น เนื่องจำกผู้บริโภคบำงกลุ่มยัง
ไม่ ยอมรับกำรบริโภคแมลง นอกจำกนี้ ผู้ ประกอบกำรต้ องร่วมมื อกั บ
หน่วยงำนที่เ ชี่ยวชำญในกำรกำรพั ฒนำมำตรฐำนกำรผลิตไปสู่ระดั บ
อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม ( Industrial/Commercial scale) แ ล ะ วิ จั ย แ ล ะ
พั ฒนำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี ค วำมหลำกหลำย เพื่ อสร้ำ งมู ล ค่ ำ เพิ่ มให้ กั บ
สินค้ำในระยะยำว
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คณะผู้จด
ั ทา >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ และ Chief Economist

ดร.พชรพจน์ เป็นที่รูจ
้ ักอย่างกว้างขวางในแวดวงว ิชาการและสื่อมวลชนในฐานะเป็น
นักเศรษฐศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในเร่อื งเศรษฐกิจและการเง ิน สามารถว ิเคราะห์
ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนั กธุรกิจ ดร.พชรพจน์ จึงได้รบ
ั เชิญ
เป็นว ิทยากรในรายการข่าวและงานสัมมนาอย่างต่อเนื่อง
ก่อนร่วมงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ทางานกว่า 7 ปีที่ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์และเคยทางานด้ านว ิชาการเป็น Assistant Professor of Economics
ที่ San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมร ิกา นอกจากนั้ น ยังเคยฝึกงาน
ที่ ธ นาคารกลางของสหรัฐ ฯ (Fed) ดร.พชรพจน์ จบการศึ ก ษาระดั บปร ิญญาเอก
ด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมร ิกา

อภินันทร์ สู่ประเสริฐ
Senior Analyst
อภินันทร์ มี ประสบการณ์ ในการว ิจัยธุรกิ จและอุ ตสาหกรรมมากกว่า 10 ปี ปัจจุ บันดูแล
ว ิเคราะห์กลุ่มธุรกิจเกษตร และเกษตรแปรรู ป โดยก่อนหน้ าอภินันทร์มีประสบการณ์
ว ิจัยในหลากหลายอุ ตสาหกรรม เช่น ธุรกิ จค้ าปลีก ธุรกิ จสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมทั้งธุรกิจปิโตรเคมี
อภินันทร์ จบการศึกษาปร ิญญาตร ี สาขาการเง ินและการธนาคาร จากจุฬาลงกรณ์
มหาว ิทยาลัย และปร ิญญาโททางบร ิหารธุรกิจ (MBA) มหาว ิทยาลัยธรรมศาสตร์

อังคณา สิทธิการ
Analyst
อังคณา มีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคาร การว ิจัยธุรกิจและอุตสาหกรรมการเกษตร
และอาหาร ปัจจุบันดูแลการว ิเคราะห์กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่อื งดื่ม กลุ่มธุรกิจยาง
โดยก่อนร่วมงานกับธนาคารกรุ งไทย อังคณา มีประสบการณ์ทางานกว่า 5 ปีเกี่ยวกับ
กลยุทธ์และวางแผน ที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM
BANK)
อั ง คณา จบการศึ ก ษาปร ิญญาตร ี สาขาเศรษฐศาสตร์เ กษตร จากมหาว ิทยาลั ย
เกษตรศาสตร์ และปร ิญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์
มหาว ิทยาลัย

42

กฤชนนท์ จินดาวงศ์
Analyst
กฤชนนท์ มี ประสบการณ์ ทางานด้านการค้าระหว่างประเทศ (Trade finance) มา
มากกว่า 6 ปี ทาให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการค้าต่างประเทศทั้งในด้านการนาเข้ า
และส่งออก ปัจจุบันเป็นนักว ิเคราะห์ที่ดูแลการว ิเคราะห์กลุ่มธุรกิจข้าว ธุรกิจน้าตาล
และธุรกิจปุ๋ยเคมี

กฤชนนท์ จบการศึกษาปร ิญญาตร ีและปร ิญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
จากมหาว ิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ ทุนการศึกษาโครงการวายุภักษ์มหาบัณฑิ ต
ของธนาคารกรุงไทย

ณัฐกร กิตติสุทธิ์
Trainee
ณั ฐกร มี ความรู แ
้ ละประสบการณ์ ฝึกงานและว ิจัยทั้งทางด้ านการเง ินและว ิทยาศาสตร์
เชิงข้อมูล จากการฝึกงานด้านข้อมูล Squirrel Ai Learning ที่อเมร ิกาและประสบการณ์
การทางานด้ านการเง ินจาก บลจ.ไทยพาณิ ชย์ ธนาคารกรุ งไทยและผู้ ช่วยนั กว ิจัยที่
University of Wisconsin-Madison
ณัฐกร ได้รบ
ั ทุนโอลิมปิกว ิชาการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมร ิกา ระดับชั้นปร ิญญา
ตร ี-เอก ปัจจุบันเป็นนักศึกษาระดับปร ิญญาโทสาขา Quantitative and Computational
Finance ที่ Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐ อเมร ิกา และจบ
การศึกษาระดับปร ิญญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ รวมถึงอนุ ปร ิญญา
ว ิทยาศาสตร์เชิงข้อมู ล (Double major in Mathematics and Economics with
a Data science minor) จ า ก University of Wisconsin-Madison ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมร ิกา
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