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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. 

Foreword >>
วกิฤตความขัดแย้งระหว่างรสัเซียและยูเครนได้ปลุกความกังวลในเร ื่องความม่ันคง

ทางอาหารของโลก และเป็นปัจจัยเร่งให้วงการอาหารให้ความสนใจกับโปรตีน

ทางเลือกมากข้ึน ขณะท่ีท่ัวโลกต่างให้ความส าคัญกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ซ่ึงเน้น

การพัฒนาท่ีย่ังยืน คือ การแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ

ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ท่ีส่วนหน่ึงเกิดจากกิจกรรมการเพาะปลูกและเล้ียง

สัตว์ เพ่ือเปล่ียนเป็นอาหาร จึงท าให้เกิดเทรนด์อาหารแห่งอนาคตกลุ่มหน่ึงท่ี

น่าสนใจ น่ันคือ Insect Protein หรอื โปรตีนจากแมลง

คาดว่ามูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์จากแมลงของโลกจะอยู่ท่ี 2,847.2 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 

หรอืราว 9.9 หม่ืนล้านบาทในปี 2573 ขยายตัวปีละ 26.5% (CAGR) ส าหรบัประเทศ

ไทย มูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์จากแมลงจะอยู่ท่ี 314.3 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอืกว่า 

1.1 หม่ืนล้านบาท ในปี 2573 คิดเป็นอัตราเติบโตปีละ 30.5% (CAGR) ส่วนตลาดใน

ประเทศจะอยู่ท่ี 110.7 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ หรอืราว 3,874 ล้านบาทในปี 2573 

ขยายตัวปีละ 22.6% (CAGR) ซึ่งผลิตภัณฑ์จากแมลงท่ีจะเติบโตดี ได้แก่ Insect

Protein ท่ีผ่านการแปรรูปแล้วเพ่ือใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องด่ืม เช่น ผง

โปรตีน โปรตีนบาร์ รวมถึงสารสกัดจากแมลงท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเสริม 

ยาและเครื่องส าอาง 

Krungthai COMPASS  แนะน าผู้ประกอบการท่ีต้องการประสบความส าเร็จในตลาดน้ี

ควรเน้นการวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือรองรบัความต้องการของกลุ่มลูกค้า

ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอาหาร อาหารสัตว์ และธุรกิจการแพทย์ท่ีมี

แนวโน้มเติบโต ประกอบกับควรมีแหล่งวตัถดิุบท่ีเพียงพอ อีกท้ังควรสรา้งการรบัรู้

ถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้บรโิภคตัดสินใจได้ง่ายข้ึน นอกจากน้ัน 

ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น เทคโนโลยี Indoor Farming ซึ่ง

จะช่วยให้ผลผลิตแมลงมีคุณภาพมากข้ึน ท้ายท่ีสุด การสร้างความร่วมมือกันท้ัง 

Ecosystem ต้ังแต่ฟารม์เพาะเล้ียงแมลง โรงงานแปรรูป รวมถึงหน่วยงานภาครฐั

ท่ีให้การรับรองมาตรฐานและให้ค าปรกึษาด้านมาตรฐานอาหาร หน่วยงาน

วจิัย จะท าให้ธุรกิจน้ีเติบโตอย่างยั่งยืน 
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ตลำดส่งออก Insect Products 
กลุ่มไหนน่าสนใจบ้าง

ผลิตภัณฑ์ Insect Protein กลุ่ม
แปรรูป เช่น รูปแบบผงและสำรสกัด 
จะช่วยยกระดับอุตสำหกรรมอำหำร 
และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับธุรกิจได้
อย่ำงก้ำวกระโดด 

ผู้ประกอบการต้องรูจ้กัใครบ้าง?

 มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งวตัถุดิบ รวมท้ังกำรพัฒนำ
คุณภำพของวตัถุดิบ 

 วจิัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
 ศึกษำกฎระเบียบและมำตรฐำนส่งออกของประเทศคู่ค้ำ 
 กำรสรำ้งกำรรบัรูถึ้งคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
 ควำมรว่มมือกันท้ัง Ecosystem

หน่วยงำนมำตรฐำนสินค้ำ
ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร

และอำหำรแห่งชำติ
ส ำนักส่งเสรมิและจัดกำรสินค้ำ

เกษตร
กรมปศสัุตว์

หน่วยงำนวจิัยและพัฒนำ
ศนูย์วจิัยนวตักรรมอำหำร 

ม.เกษตรศำสตร์
ศนูย์พันธุวศิวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ 
(ไบโอเทค)

Startup ท่ีเก่ียวข้อง
บจ. เดอะ บรคิเก็ต 
บจ. เอก็โซฟู๊ด (ไทยแลนด์) 
หจก. เจอำร ์ยูนีค ฟู้ดส์
บจ. ลัลน์ลลิต อะกร ิฟู๊ดส์ 
บจ. ไทย เอนโท ฟู้ด 
บจ. โกลบอล บั๊กส์ เอเชีย 
บจ. ฟลำย แล็บ เทค 

111 ล้ำน USD

ในปี 2573
เติบโตปีละ

22.6%

Key Success

อยู่ในรูปแบบของแมลงสด/ตำกแห้ง 

หรอืกำรน ำไปแปรรูป (บด/ปั่ น/สกัด) 

เพ่ิอให้ได้โปรตีนท้ังในรูปแบบผง 

หรอืน้ำมัน ซ่ึงใช้เป็นวตัถุดิบใน

อตุสำหกรรมต่อเน่ืองต่ำงๆ 

เช่น อำหำร เครื่องด่ืม 

อำหำรสัตว ์เครื่องส ำอำง 

และยำ เป็นต้น

ท าไมจงึเป็นโปรตีนใหม่
แห่งโลกอนาคต?

แมลงให้สำรอำหำรมำกกวำ่เน้ือสัตว์
ชนิดอื่น โดยเฉพำะคำรโ์บไฮเดรตและ
โปรตีน
ช่วยลดควำมกังวลด้ำนควำมมั่นคง
ทำงอำหำร (Food Security)
ตอบโจทย์กระแสรกัษ์ส่ิงแวดล้อม จำก

กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกน้อยกวำ่กำรเล้ียง
ปศสัุตวอ์ื่นๆ
เทคโนโลยีและนวตักรรมด้ำน Insect 

Foods ก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเรว็ เช่น 
AI IOT และ Robotic
มูลค่ำตลำด Insect Products ยัง
เติบโตอกีมำก จำกพฤติกรรมผู้บรโิภคท่ี
สนใจบรโิภค Insect Protein มำกขึ้น

ตลำดในประเทศ
มูลค่าตลาด Insect Products ของไทย*

* คาดการณ์โดย Krungthai COMPASS

314 ล้ำน USD

ในปี 2573
เติบโตปีละ

30.5%
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ผู้เชี่ยวชาญมองว่าแมลงจะกลายเป็นแหล่งโปรตีนใหม่แห่งโลกอนาคต โดยต้ังแต่ปี 

2013 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประกาศให้แมลงเป็นแหล่ง

อาหารในอนาคตของโลก1 รวมท้ังได้จัดท ารายงานรายชื่อแมลงท่ีสามารถรบัประทานได้ 

ขณะท่ีล่าสุดรายงานของ World Bank  ชี้ว่า ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรสัเซียและ

ยูเครน ได้ปลุกความกังวลในเร ื่องความม่ันคงทางอาหารของโลก และเป็นปัจจัยเรง่

ให้วงการอาหารให้ความสนใจกับโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) ในกลุ่ม

แมลงมากข้ึน2 ดังนั้น ในบทความส่วนน้ีจะเร ิม่จากการชวนผู้อ่านมาท าความรูจ้ักกับ 

Insect Products ในกลุ่ม Insect Protein ให้มากข้ึนก่อน รวมท้ังจะชี้ให้เห็นว่าแมลง

จะสรา้งมูลค่าเพ่ิมได้แค่ไหน และห่วงโซ่การผลิตเป็นอย่างไร ใช้ในอุตสาหกรรมไหนบ้าง 

รวมถึงไทยมีความพรอ้มแค่ไหนท่ีจะเป็นศูนย์กลางการผลิตผลิตภัณฑ์จากแมลง

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 

https://www.fao.org/3/i3253e/i3253e.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/12/08/insect-and-hydroponic-farming-could-boost-food-security-business-ahttps:/www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/12/08/insect-and-hydroponic-farming-could-boost-food-security-business-and-the-circular-economynd-the-circular-economy
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Insect Protein เป็นหนึ่งในอาหารกลุ่ม Alternative Protein ท่ีน่าสนใจ โดยอาหาร

ในกลุ่ม Alternative Protein ประกอบไปด้วย 5 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 1) Plant-based 

Food หรอืโปรตีนจากพืช 2) Mycoprotein ท่ีเป็นการใช้ราท่ีได้จากการเพาะเล้ียง

ส าหรบัการท าโปรตีน 3) Insect Protein ซึ่งเป็นโปรตีนท่ีท าจากแมลง 4) Algal 

Protein เป็นโปรตีนจากสาหรา่ย 5) Cultured Meat ท่ีเป็นการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ

สัตว์จากห้อง Lab ซึ่งมีพิจารณามูลค่าตลาดโลกในกลุ่ม Alternative Protein ท่ี

กล่าวมาข้างต้นจะพบว่าในปี 2021 Plant-based Food มีขนาดตลาดใหญ่ท่ีสุด มี

มูลค่าตลาดราว 42,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ คิดเป็นสัดส่วนตลาดถึง 96.7% ของ

มูลค่าตลาด Alternative Protein รวมของโลก ท่ีเหลืออีกประมาณ 3.3% จะเป็น 

Alternative Protein ในกลุ่ม Mycoprotein, Insect Protein, Algal Protein 

และ Cultured Meat (ตารางท่ี 1)

แม้วา่ปัจจุบัน Insect Protein จะมีขนาดตลาดท่ีไม่ใหญ่ไม่เทียบกับ Plant-based 

Food แต่เรามองวา่การยกระดับไปสู่ตลาด Insect Protein มีความน่าสนใจ  โดยแม้

เราจะมองว่าในอนาคตตลาด Insect Protein และ Cultured Meat จะ

เข้ามามีบทบาทเติมเต็มอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก

มากข้ึน สะท้อนจากอัตราการเติบโตของตลาดโลกท่ีสูงถึง 26.5%CAGR

และ 19.4%CAGR ตามล าดับ อีกท้ังเร ิม่เห็นผู้ประกอบการรายใหญ่ท้ัง

ในอุตสาหกรรมอาหารและนอกอุตสาหกรรมอาหารมีแผนลงทุนใน

สินค้า Segment น้ีเพ่ิมข้ึน นอกเหนือจากตลาด Plant-based 

Food ท่ีในช่วงท่ีผ่านมาท่ีมีผู้ประกอบการหลายรายเข้ามาท า

ตลาดน้ีมากข้ึนแล้ว แต่เรามองว่าตลาด Cultured Meat ยังมี

ข้อจ ากัดในการขยายตลาดในระยะน้ี  โดยเฉพาะผู้ประกอบการ 

SMEs เพราะแม้ Cultured Meat เป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงกว่า

โปรตีนทางเลือกอ่ืนๆ และมีความเหมือนเน้ือจรงิมากกว่าท้ังรสชาติ

และเน้ือสัมผัส แต่ยังเป็นธุรกิจท่ีต้องใช้เทคโนโลยีและ R&D 

ข้ันสูงเช่นกัน 

>> Insect Protein เป็นอาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก 
(Alternative Protein) ท่ีน่าสนใจ ?
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ผลิตภัณฑ์จากแมลงอยู่ในรปูแบบของแมลงสด หรอืการน าไปผ่านกระบวนการตากแห้ง 

อบหรอืให้ความรอ้นเพ่ือให้ได้แมลงอบแห้ง หรอืการน าไปแปรรูปโดยการบด หรอืปั่ น 

และใช้สารละลายในการสกัดเพ่ือให้ได้โปรตีนท้ังในรูปแบบผง หรอืน้ามัน ซึ่งสามารถ

น าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆได้หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรม

อาหาร เคร ื่องด่ืม อาหารสัตว์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมเคร ื่องส าอาง และยา เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์จากแมลงในรปูแบบสารสกัดสรา้งมูลค่าเพ่ิมสูงท่ีสุดในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์จาก

แมลงสามารถสรา้งมูลค่าเพ่ิมได้ 3 ระดับ โดยผลิตภัณฑ์จากแมลงในกลุ่มแมลงสด 

หรอือบแห้ง จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต้นน้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิมต่า เน่ืองจากใช้เทคโนโลยี

การผลิตไม่ซับซ้อนมากนัก (รูปท่ี 1) อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการหลายรายได้เร ิม่มี

การยกระดับไปสู่การกระบวนการผลิตท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน โดยเป็นการน าแมลง

มาอบแห้ง และปั่ นให้อยู่ในรูปแบบผง ซึ่งสามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองได้

หลากหลายกว่า ส่งผลให้สามารถสรา้งมูลค่าเพ่ิมได้สูงข้ึน 3-4 เท่าเม่ือเทียบกับรูปแบบ

ด้ังเดิม ยิ่งไปกว่าน้ี แมลงยังสามารถน าไปผลิตเป็นสารสกัดเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมยา

และเคร ื่องส าอาง เน่ืองจากสารสกัดจากแมลงอุดมไปด้วยสารท่ีมีประโยชน์ เช่น กรด

อะมิโน วติามิน และแรธ่าตุ  เป็นต้น ส่งผลให้สามารถสรา้งมูลค่าเพ่ิมได้ราว 10-11 เท่า 

เม่ือเทียบกับรูปแบบด้ังเดิม (ตารางท่ี 2)

ตารางท่ี 1 มูลค่ำตลำดกลุ่มโปรตีนทำงเลือก (Alternative Protein) ของโลก

Insect Protein อยู่ในอาหารกลุ่ม Alternative Protein ท่ีมีขนาดตลาดไม่ใหญ่นัก แต่มีอัตราการเติบโตดี
ท่ีสุดในกลุ่ม

ที่มา: BIS Research ,Exactitude Consultancy ,Allied Market Research ,Globenewswire และ Meticulous Research
หมายเหต:ุ - CAGR ของ Plant based Food เปน็ป ี2019-2024

- CAGR ของ Algal Protein เปน็ป ี2021-2028
- CAGR ของ Mycoprotein และ Cultured Meat เปน็ป ี2022-2029
- CAGR ของ Insect Protein เปน็ป ี2022-2030

>> ผลิตภัณฑ์จากแมลงอยู่ในรูปแบบไหนบ้างและสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ได้แค่ไหน?

ประเภท
มูลค่ำตลำดโลกปี 2021

(ล้านเหรยีญสหรฐัฯ)
สัดส่วนตลำด 

(%)
อตัรำกำรเติบโต 

(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
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รูปท่ี 1 มูลค่ำเพ่ิมของผลิตภัณฑ์จำกแมลง

แมลงสามารถต่อยอดเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมได้สูงหากน าไปสกัดเป็นส่วนประกอบของอาหารเสรมิ ยา และเครื่องส าอาง

ที่มา: รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลโดย Krungthai COMPASS

ตารางท่ี 2 มูลค่ำเพ่ิมโดยเปรยีบเทียบของผลิตภัณฑ์จำกแมลงในรูปแบบต่ำงๆ

สารสกัดจากแมลงมีมูลค่าเพ่ิมสูงถึง 10-11 เท่า

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ผู้เชีย่วชาญในตลาดแมลง 
หมายเหตุ: - ผลิตภัณฑ์จากแมลงแบบผงที่มีอัตราการแปลงสภาพจากแมลงโดยเฉล่ียที่ 56% หมายถึง ในการผลิตแมลงผงจ านวน 1 กิโลกรัม จะใช้แมลง

อบแห้งประมาณ 1-2 กิโลกรมั ท าให้มีต้นทุนเฉล่ียที่ประมาณกิโลกรมัละ 100-200 บาท 
- สารสกัดจากแมลงมีอัตราการแปลงสภาพจากแมลงโดยเฉล่ียที่ 12% หมายถึง ในการผลิตสารสกัดจากแมลงจ านวน 1 ลิตร จะใช้แมลงอบแห้ง
ประมาณ 8-9 กิโลกรมั ท าให้มีต้นทุนเฉล่ียที่ประมาณลิตรละ 600-800 บาท 

ประเภทสินค้ำ
ต้นทุนกำรผลิต
(แมลงอบแห้ง)

รำคำขำย
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จำกแมลงโดยเฉล่ีย

Conversion 
Rate

มูลค่ำเพ่ิม
เม่ือเทียบกับ
แมลงอบแห้ง

ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ท่ี
สำมำรถน ำไปต่อยอด

แมลงแบบผง 100-200 
บาทต่อกิโลกรมั

600
บาทต่อกิโลกรมั

56% 3-4 เท่า
โปรตีนผงจากแมลง
โปรตีนบาร์
เครื่องปรุงรส

สำรสกัดจำกแมลง 600-800 
บาทต่อลิตร

7,000
บาทต่อลิตร

12% 10-11 เท่า
เครื่องส าอางจากสาร
สกัดแมลง
อาหารเสรมิ

Value 
Added

สูง

ต่า

Insect Oil

Insect Powder

Insect Dried

ตัวอย่ำง: ผงจิง้หรดี 
เวย์โปรตีน 

และคุกก้ีผงแมลง 

ตัวอย่ำง: สารสกัดจากแมลง
ท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของ

อาหารเสรมิ ยา
และเครื่องส าอาง

ตัวอย่ำง: แมลงสด 
และอบแห้ง 
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ห่วงโซ่การผลิต ผลิตภัณฑ์จากแมลงประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) โรงงาน

เพาะเล้ียงแมลง หรอืฟารม์แมลง 2) โรงงานแปรรปูแมลง และ 3) ธุรกิจท่ีน าแมลงท่ี

แปรรปูแล้วไปใช้เป็นวตัถดิุบในการผลิต ซึ่งฟารม์แมลงและโรงงานแปรรูปแมลงอาจ

เป็นผู้ประกอบการรายเดียวกัน โดยห่วงโซ่การผลิตแมลงเร ิม่จากเกษตรกรหรอืฟารม์

แมลง โดยข้ันตอนการเพาะเล้ียง3 เกษตรกรจะน าเศษอาหาร ขยะอินทรยี์ และเศษพืช

เหลือใช้จากธรรมชาติมาใช้ส าหรบัเป็นอาหารในการเพาะเล้ียงแมลง ซึ่งจะใช้เวลาใน

การเพาะเล้ียงราว 6-12 สัปดาห์ ข้ึนอยู่กับชนิดของแมลง หลังจากน้ันจะน ามาแปรรูป 

โดยผ่านข้ันตอนและกระบวนต่างๆ เช่น อบแห้ง ปั่ น สกัดเพ่ือน าน้ามันจากแมลง

ออกมา เพ่ือใช้เป็นส่วนผสมหรอืเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์เล้ียง 

อาหารเสรมิ ยา และเคร ื่องส าอาง นอกจากน้ียังสามารถใช้แมลงเป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตปุ๋ยอินทรยี์ได้อีกด้วย (รูปท่ี 2)

>> ห่วงโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์จากแมลงเป็นอย่างไร?

รูปท่ี 2 ห่วงโซ่อุปทำนของผลิตภัณฑ์จำกแมลง

ผลิตภัณฑ์จากแมลงสามารถต่อยอดไปในกลุ่มอตุสาหกรรมต่อเนื่องท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นได้ เช่น อาหาร อาหาร
สัตวเ์ล้ียง อาหารเสรมิ เครื่องส าอาง และยา

ที่มา: www.salika.co, www.kickstarter.com, FB: GourmetGrubb, www.readthecloud.co, oregonsconstantgardener.com, 
รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลโดย Krungthai COMPASS

3 โรงเรอืนแบบปิดท่ีสามารถควบคุมสภาพแวดล้อม ช่วยให้ผลผลิตแมลงท่ีได้มีคุณภาพสูง โดยโรงเรอืนท่ีใช้ในการเพาะเล้ียงแมลงแบ่งเป็น 
2 ประเภท ได้แก่ 1. โรงเรอืนแบบเปิดโล่ง ซ่ึงนิยมใช้บ่อซีเมนต์ หรอืยิปซัม ท่ีมีรอ่งน้าล้อมรอบในการเพาะเล้ียงแมลง เพ่ือป้องกันแมลง
ชนิดอ่ืนท่ีจะเข้ามากัดกินตัวอ่อนและแย่งอาหาร โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ท่ีใช้โรงเรอืนแบบน้ี ได้แก่ วสิาหกิจชุมชน หรอืเกษตรกรราย
ย่อย เน่ืองจากลงทุนไม่สูงมากนัก 2. โรงเรอืนแบบปิดหรอื Lab ท่ีสามารถควบคุมสภาพแวดล้อม จะท าให้ผลผลิตแมลงท่ีได้มีคุณภาพสูง 
แต่โรงเรอืนประเภทน้ีใช้เงนิลงทุนสูงกวา่แบบแรก

โรงงำนเพำะเล้ียงแมลง

เศษอำหำร/ขยะอนิทรยี์ เศษพืชเหลือใช้
ทำงกำรเกษตร

โรงงำนแปรรูป

โปรตีนจำกแมลง

Chocolate Bar 
จำกแมลง

นมและไอศกรมี
จำกแมลง

สินค้ำอำหำร

อำหำรสัตวเ์ล้ียง

เครื่องส ำอำงและยำ

ปุ๋ยอนิทรยี์จำกแมลง

สินค้ำไม่ใช่อำหำร
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ผลิตภัณฑ์จากแมลงสามารถต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ค่อนข้างหลากหลาย 

ต้ังแต่อุตสาหกรรมอาหารไปจนถึงอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และเวชส าอางต่างๆ ด้วย

คุณสมบัติท่ีอุดมไปด้วยสารท่ีมีประโยชน์ เช่น  โปรตีน กรดอะมิโน วติามิน และแรธ่าตุ

ส าคัญต่างๆ จึงท าให้ผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการ

น าผลิตภัณฑ์จากแมลงมาปรบัใช้ในธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น บรษัิท ไทย เอนโท ฟู้ด จ ากัด  

สตารท์อัพสัญชาติไทย ท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนคุณภาพสูงจากจิ้งหรดีภายใต้

แบรนด์ "Sixtein“ ซึ่งจุดเด่นของผงโปรตีนจากแมลงของบรษัิทจะมีลักษณะคล้าย

แป้ง  ไม่มีกล่ินหืน ไม่มีรส เหมาะสมส าหรบัน าไปเป็นส่วนผสมของอาหารในการเพ่ิม

สัดส่วนโปรตีน หรอื YORA บรษัิทสัญชาติอังกฤษท่ีน าตัวอ่อนแมลงวันด ามาผลิตเป็น

อาหารสัตว์เล้ียง เพ่ือใช้ส าหรบัสุนัขท่ีมีอาการแพ้โปรตีนท่ีท ามาจากเน้ือสัตว์ประเภท

อ่ืนๆ โดยตัวอย่างของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มีรายละเอียดดังตารางท่ี 3

>> ผลิตภัณฑ์จากแมลงใช้ในอุตสาหกรรมไหนได้บ้าง?

ตารางท่ี 3 ตัวอย่ำงบรษัิทท่ีน ำผลิตภัณฑ์จำกแมลงมำต่อยอดธุรกิจ

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ประเภท ตัวอย่ำงผู้ประกอบกำร

อำหำรและ

เครื่องด่ืม

บรษัิท Crow Bar บรษัิทสตารท์อัพจาก Iceland ผลิตขนมช็อกโกแลตบารย่ี์ห้อ Jungle Bar 

ซึ่งมีส่วนผสมจากผงแมลง ผสมกับช็อกโกแลต และธัญพืชต่างๆ อาทิ อินทผลัม ผลแครนเบอรร์ี ่

งา เมล็ดทานตะวนั และเมล็ดฟกัทอง

บริษัท Gourmet Grubb บรษัิทสตารท์อัพ สัญชาติแอฟรกิาใต้ ผลิตนมย่ีห้อ Ento Milk ท่ี

ผลิตจากตัวอ่อนหนอนแมลงวนัลาย ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูง เช่น โปรตีนท่ีมีปรมิาณสูงกวา่

นมววัถึง 5 เท่า โดยสามารถน ามาต่อยอดได้ในผลิตท่ีหลากหลาย เช่น ไอศกรมี

บริษัท Damhert Nutrition บรษัิท สัญชาติ เบลเย่ียม ผลิตนักเก็ตย่ีห้อ Insecta ท่ีผลิตจาก

หนอนควาย ผสมกับเกลือและพรกิไทยขาวเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตวท่ี์มีโปรตีนสูง

อำหำรสัตว์ บริษัท Orgafeed บรษัิทสตารท์อัพสัญชาติไทยท่ีรว่มมือกับบรษัิท Thai Union น าโปรตีนจาก

แมลงมาผลิตเป็นอาหารสัตวเ์ล้ียงเหมาะสมกับสัตวท่ี์มีอาการแพ้โปรตีนด้ังเดิม

บรษัิท Multibox บรษัิทสัญชาติอังกฤษ ท าธุรกิจเก่ียวกับอาหารสัตวเ์ล้ียงจากแมลง ซึ่งอุดม

ไปด้วยสารอาหารท่ีมีประโยชน์ โอเมก้า 3 และ 6 

ยำและ

เครื่องส ำอำง

บรษัิท Oricga บรษัิท สัญชาติไทย ท่ีน าน้ามันจากตัวอ่อนของแมลงมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ความงาม 

เช่น ครมียกกระชับใบหน้า ครมีลดริว้รอย เป็นต้น

บรษัิท The Himalayan (Sea Buckthorn) บรษัิท สัญชาติสหรฐัฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชื่อวา่ 

Point 68 ซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดบรสุิทธิจ์ากตัวออ่นแมลงวนัทหารด า (BSFL) ซึ่งมีคุณสมบัติ

ชะลอวยั ผสมกับน้ามันจากผลซีบัคธอรน์ น้ามันอารแ์กน และน้ามันดอกทานตะวนั

อำหำรเสรมิ บริษัท Global Bugs Asia บริษัทสัญชาติไทย ผลิตผงเวย์โปรตีนจากจิ้งหรีด ซึ่งมีโปรตีน 

ไขมัน และไฟเบอรใ์นปรมิาณสูง

บริษัท Nutribug บริษัทสัญชาติอังกฤษ ผลิตอาหารสุขภาพท่ีท ามาจากโปรตีนจากแมลง 

รวมท้ังผงโปรตีนท่ีใช้รบัประทานซึ่งมีสารอาหารจ าพวกโปรตีน รวมท้ังโอเมก้า 3 และวติามินบี 12 

เหมาะส าหรบัผู้ท่ีรกัษาสุขภาพ
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ด้วยสภาพอากาศท่ีร้อนชื้น ซึ่งเหมาะส าหรบัการเติบโตของแมลงหลากหลายสายพันธุ์ ท าให้

ไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์จากแมลง โดยจากข้อมูลของ

มหาวทิยาลัย Wageningen พบว่าสายพันธุ์แมลงในไทยท่ีสามารถใช้ส าหรับการบรโิภคมี

จ านวนมากถึง 300 สายพันธุ์ เช่น จิ้งหรดี ต๊ักแตน หนอนเยื่อไผ่ ด้วงงวงมะพรา้ว จักจั่น 

หนอนแมลงวันลาย เป็นต้น ซึ่งเป็นแมลงท่ีคนไทยส่วนใหญ่นิยมบรโิภคกันอยู่แล้ว นอกจากน้ี

แมลงหลายสายพันธุ์ในไทยยังเพาะเล้ียงและให้ผลผลิตได้ตลอดท้ังปี (ตารางท่ี 4) จึงท าให้

ตลาดแมลงไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการผลิต Insect Products ได้ไม่ยาก 

โดยเฉพาะการเล้ียงแมลงในกลุ่มจิ้งหรดีของไทย ซึ่งเป็นแมลงท่ีมีศักยภาพในการส่งออกใน

ตลาดสหภาพยุโรปท่ีอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์จากแมลงในกลุ่มจิ้งหรดีเป็นอาหารส าหรบับรโิภค

ได้อย่างปลอดภัย (รายละเอียดอยู่ใน BOX 1: EU อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์จากแมลงในกลุ่มไหน

เป็นอาหารส าหรบับรโิภคได้อย่างปลอดภัยบ้าง) โดยปัจจุบันมีการเล้ียงจิ้งหรดีกระจายอยู่ท่ัว

ทุกภาคในประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีพบว่าต้ังแต่เดือน ม.ค-ก.ย 

2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฟารม์เพาะเล้ียงจิ้งหรดีท้ังส้ิน  1,044 ฟารม์ จากท้ังหมด 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 ท้ั ง ห ม ด

ท่ัวประเทศ (รูปท่ี 3)

>> ไทยมีความพรอ้มแค่ไหนท่ีจะเป็นศูนย์กลางการผลิต 
Insect Products?

ที่มา: อ้างอิงบทความชื่อ Six-legged livestock: edible insect farming, collecting and marketing in Thailand
หมายเหตุ: สีฟา้ คือ เดือนที่ผลผลิตออกสู่ตลาด

ตารางท่ี 4 ฤดูกำลกำรเพำะเล้ียงแมลง จ ำแนกตำมสำยพันธุ์

แมลงจ าพวกจิง้หรดี ดักแด้ และด้วงงวงมะพรา้ว เป็นสายพันธุ์ท่ีสามารถเพาะเล้ียงและให้ผลผลิตได้ตลอดท้ังปี 
จงึท าให้มีศักยภาพสูงท่ีจะสามารถน ามาต่อยอดในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากแมลงได้ ขณะท่ีแมลงจ าพวกอื่นๆ จะเติบโต
ตามฤดูกาล เช่น แมลงดานา และแมลงตับเต่าท่ีเติบโตได้ในช่วงฤดูฝนซึ่งมีอากาศค่อนข้างชื้น

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

จิง้หรดีทองแดงลำย

จิง้หรดีทองด ำ

ดักแด้ไหม

ด้วงงวงมะพรำ้ว

มดแดง

แมลงกระชอน

ด้วงโก

ต๊ักแตนโลคัสตำ

แมลงดำนำ

แมลงตับเต่ำ

แมลงเหน่ียง

หนอนไม้ไผ่

ต๊ักแตนปำทังก้ำ

จิง้หรดีหัวโต
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รูปท่ี 3 แหล่งเพำะเล้ียงแมลงในกลุ่มจิง้หรดีในไทยรำยพ้ืนท่ี

ฟารม์เล้ียงจิง้หรดีส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ที่มา: www.thaicricketdb.com

EU อนุญำตให้ผลิตภัณฑ์จำกแมลงในกลุ่มไหน
เป็นอำหำรส ำหรบับรโิภคได้อย่ำงปลอดภัยบ้ำง

BOX 1
ปัจจุบันสหภาพยุโรปอนุมัติให้แมลงในกลุ่มจิ้งหรีด หนอนนก และต๊ักแตน เป็น

อาหารใหม่ (Novel Food) ท่ีสามารถบรโิภคได้อย่างปลอดภัย และได้รบัอนุญาต

ให้วางจ าหน่ายในตลาดสหภาพยุโรปได้ โดยอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ท่ีหลำกหลำย เช่น 

ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง อบแห้ง ผงโปรตีน บิสกิต เส้นพำสต้ำ รวมท้ังอำหำรขบเค้ียว ขณะท่ี

ในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่ำนมำสหภำพยุโรปต่ืนตัวและให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำอำหำรใน

กลุ่ม Novel Food มำกข้ึน จึงมีกำรปรับปรุงกฎระเบียบเรื่อง Novel Food เพ่ือ

ช่วยให้กำรข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์อำหำรดังกล่ำวท ำได้อย่ำงรวดเร็วและง่ำยย่ิงข้ึน 

และมีรำยงำนจำก The European Food Safety Authority (EFSA) ว่ำค ำขอ

ข้ึนทะเบียนอำหำรในกลุ่ม Novel Food เพ่ิมมำกข้ึนเรื่อยๆ ในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่ำนมำ 

จึงเป็นโอกำสของผู้ประกอบกำรไทยท่ีมีศักยภำพในกำรพัฒนำผลิตอำหำรจำกแมลง

ให้มีควำมหลำกหลำย เพ่ือสรำ้งโอกำสในกำรเจำะตลำดสหภำพยุโรป

> 50 ฟำรม์

10-50 ฟำรม์

< 10 ฟำรม์
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รูห้รอืไม่

สายพันธุ์แมลงท่ีสามารถน ามาใช้ส าหรบัการบรโิภคได้มีจ านวนมากกวา่ 2,000 สายพันธุ์

ท่ัวโลก โดยพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายของพันธุ์แมลงมาก ได้แก่ ไทย จีน อินเดีย และเม็กซิโก 

(รูปท่ี 4) ส่วนสายพันธุ์แมลงท่ีสามารถน ามาบรโิภคได้ส่วนใหญ่เป็นแมลงในกลุ่มด้วงและแมลง

ปีกแข็ง (Coleoptera) คิดเป็น 31% ของจ านวนสายพันธุ์แมลงท่ีบรโิภคได้ท้ังหมด รองลงมา 

ได้แก่ แมลงในกลุ่มหนอนผีเส้ือ (Lepidoptera) คิดเป็น 17% แมลงในกลุ่มผ้ึง (Hymenoptera) 

คิดเป็น 15% แมลงในกลุ่มจิ้งหรดีและต๊ักแตน (Orthoptera) 13% ท่ีเหลือเป็นแมลงในกลุ่มอ่ืนๆ 

เช่น มวน แมลงปอ รวมกันคิดเป็น 24% ของจ านวนสายพันธุ์แมลงท่ีบรโิภคได้ท้ังหมด (รูปท่ี 5)

จ ำนวนสำยพันธุ์แมลงท่ัวโลกท่ีสำมำรถ
น ำมำบรโิภคได้มีมำกน้อยแค่ไหน?

รูปท่ี 4 จ ำนวนสำยพันธุ์ของแมลงท่ีสำมำรถน ำมำบรโิภคได้จ ำแนกรำยประเทศ

ภูมิภาคท่ีมีจ านวนสายพันธุ์แมลงจ านวนมาก อยู่ในไทย จนี อินเดีย และเม็กซิโก

ที่มา: www.thaicricketdb.com

รูปท่ี 5 จ ำนวนสำยพันธุ์ของแมลงท่ีสำมำรถน ำมำบรโิภคได้

สายพันธุ์แมลงท่ีสามารถน ามาบรโิภคได้มีจ านวนท้ังส้ินกวา่ 2,000 สายพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ แมลง
จ าพวกด้วง มีจ านวนท้ังส้ิน 659 สายพันธุ์ หรอืคิดเป็นสัดส่วน 31% จากสายพันธุ์แมลงท่ีบรโิภคได้ท้ังหมด

ที่มา: www.thaicricketdb.com

ด้วง
659
(31%)

อื่นๆ 
เช่น มวน แมลงปอ
491
(24%)

หนอน
ผีเส้ือ
362
(17%)

มด ผ้ึง และ
ตัวต่อ
321
(15%)

จิง้หรดี 
และต๊ักแตน
278
(13%)
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Section2

ท ำไม
ตลำด Insect Products 

ถึงน่ำสนใจ 
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Krungthai COMPASS มองว่าตลาดผลิตภัณฑ์จากแมลงมีความน่าสนใจจากปัจจัย

หนุนท่ีท าให้ตลาดมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ืองซึ่งประกอบไปด้วย 1) สารอาหารจาก

แมลงอุดมไปด้วยแรธ่าตุและวติามินนานาชนิด 2) ลดความกังวลเก่ียวกับม่ันคงทาง

อาหาร 3) ตอบโจทย์กระแสรักษ์ส่ิงแวดล้อม 4) เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน 

Insect Foods ก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ 5) มูลค่าตลาดยังเติบโตได้อีกมาก 
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1. สารอาหารจากแมลงอุดมไปด้วยแรธ่าตุและวติามินนานาชนิด

สารอาหารจากแมลงอุดมไปด้วยโปรตีน คารโ์บไฮเดรต และสารอาหารอื่นๆ เช่น ไฟเบอร ์

และวติามิน โดยจากข้อมูลของ Curious Meerkat ซึ่งเป็นเว็บไซต์ท่ีเผยแพรง่านศึกษา

ด้านการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกับปรมิาณสารอาหารจาก

เน้ือสัตว์แต่ละชนิด พบว่า สารอาหารจากแมลงให้พลังงาน 481.9 กิโลจูล เท่ากับการ

บรโิภคเน้ือวัวในปรมิาณเทียบเท่ากันและมากกว่าการบรโิภคเน้ือไก่ในปรมิาณท่ีเท่ากัน 

นอกจากน้ัน ยังให้โปรตีน คารโ์บไฮเดรต และวติามิน B12 ท่ีมากกว่า เน้ือวัว เน้ือสุกร 

และเน้ือไก่ รวมท้ังให้ไฟเบอรท่ี์เน้ือสัตว์ชนิดอ่ืนไม่มี เป็นต้น (ตารางท่ี 5)

ที่มา: Curious Meerkat

ตารางท่ี 5 เปรยีบเทียบสำรอำหำร แรธ่ำตุ และวติำมิน ท่ีได้จำกเน้ือสัตวช์นิดต่ำงๆในปรมิำณท่ีเท่ำกัน

แมลงให้โปรตีน คารโ์บไฮเดรต ไฟเบอร ์และวติามินมากกวา่เนื้อสัตวป์ระเภทอื่น เมื่อเปรยีบเทียบการบรโิภคใน
ปรมิาณท่ีเท่ากัน 

ประเภทของ
เนื้อสัตว์

(น้าหนัก 200 กรมั)
ววั สุกร ไก่ แมลง

พลังงำน
(กิโลจนู)

481.9 597.0 285.7 481.9

โปรตีน
(กรมั)

20.9 17.3 24.3 27.5

คำรโ์บไฮเดรต
(กรมั)

1.3 0 0.1 7.0

ไฟเบอร์
(กรมั)

0 0 0 7.0

ไขมัน
(กรมั)

29.2 41.8 16.2 20.9

วติำมินบี 12
(มิลลิกรมั)

5.5 1.1 1.1 8.7
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2. ลดความกังวลด้านความมั่นคงอาหาร (Food Security)

ผลิตภัณฑ์จากแมลงช่วยลดความกังวลด้านมั่นคงทางด้านอาหาร  โดยจากรายงานของ

สหประชาชาติ (United Nations) คาดว่าในปี 2050 โลกจะมีจ านวนประชากรอยู่ใน

ระดับ 9.7 พันล้านคน เพ่ิมข้ึนจากปัจจุบันซึ่งอยู่ท่ีประมาณ 8.0 พันล้านคน (รูปท่ี 6) 

ส่งผลให้ความต้องการการบรโิภคเน้ือสัตว์เพ่ิมข้ึนจาก 280 ล้านตันในปัจจุบัน เป็น 

570 ล้านตัน หรอืเพ่ิมข้ึนถึง 2 เท่า ท าให้ปรมิาณการผลิตเน้ือสัตว์ในโลกอาจเพ่ิมข้ึน

ไม่ทันความต้องการบรโิภค ส่งผลให้ประชากรบางส่วนในโลกจะประสบกับปัญหา

ขาดแคลนอาหาร เช่นเดียวกับรายงานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (Foods and Organization) ท่ีคาดว่าในปี 2030 จะมีประชากรโลก 

840 ล้านคน ประสบกับปัญหาความอดอยาก 

ที่มา: United Nations

รูปท่ี 6 จ ำนวนประชำกรของโลกในต้ังแต่ปี 2020-2050 (ล้านคน)

จ านวนประชากรโลกท่ีเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ปัญหา Food Security รุนแรงขึ้นในอนาคต

7,795

8,186

8,551

8,893

9,210

9,504

9,772

2020 2025e 2030e 2035e 2040e 2045e 2050e
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3. ตอบโจทย์กระแสรกัษ์ส่ิงแวดล้อม

กระบวนการเล้ียงแมลงก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าสัตวช์นิดอื่น ท้ัง

ในแง่ของการใช้ทรพัยากรท่ีน้อยกว่าการท าฟารม์ปศุสัตว์โดยเฉล่ีย 6-10 เท่า รวมถึง

มีการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ในกระบวนการเล้ียงน้อยกว่าฟารม์สุกรถึง 8 เท่า 

โดยในช่วงท่ีผ่านมาการท าฟารม์ปศุสัตว์มักถูกหยิบยกถึงประเด็นผลกระทบด้าน

ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน โดยเฉพาะการเล้ียงวัวและสุกรท่ีมีการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์

ออกมาเป็นจ านวนมาก ขณะท่ีข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

(Foods and Organization) ชี้ว่า กระบวนการเพาะเล้ียงแมลงก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าการเล้ียงปศุสัตว์ประเภทอ่ืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการใช้

ทรพัยากรน้า พ้ืนท่ีเล้ียง และอาหารสัตว์ นอกจากน้ีกระบวนการเพาะเล้ียงยังปล่อย

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์น้อยกว่าการเล้ียงปศุสัตว์ประเภทอ่ืน (รูปท่ี 7) ยิ่งไปกว่าน้ัน

ยังแก้ไขปัญหา Food waste โดยสามารถน าขยะอินทรยี์ หรอืเศษพืชเหลือใช้ทาง

การเกษตรมาใช้ส าหรบัเป็นอาหารในการเพาะเล้ียงแมลงได้อีกด้วย

ที่มา: Foods and Organization (2021)

รูปท่ี 7 ปรมิำณทรพัยำกรท่ีใช้ในกำรเพำะเล้ียงสัตวป์ระเภทต่ำงๆ

กระบวนการเพาะเล้ียงแมลงก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกวา่การเล้ียงปศุสัตวป์ระเภทอื่นในทุกมิติ 
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34

23
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9.1

4.5

2.1ปรมิำณอำหำรทีใช้
(กก.ต่อน้าหนักสัตว ์1 กก.)

ปรมิำณน้ำทีใช้
(แกลอนต่อน้าหนักสัตว ์1 กก.)

ประมำณพ้ืนท่ีทีใช้
(ตร.ม.ต่อน้าหนักสัตว ์1 กก.)

ปรมิำณก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์
(CO2-eq ต่อน้าหนักสัตว ์1 กก.)
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4. เทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็

ข้อมูลจาก World Economic Forum (WEF)4 ระบุวา่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

จะช่วยให้การผลิตอาหารจากแมลงมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลการลงทุน

ในเทคโนโลยีอาหาร (FoodTech) ของ Data Group Dealroom ซึ่งเป็นเว็บไซต์ท่ี

รวบรวมข้อมูลการระดมทุนของสตารท์อัพ พบว่า การลงทุนจากธุรกิจการรว่มลงทุน

ในกลุ่ม Startup ท่ีเก่ียวกับฟารม์แมลงเพ่ิมข้ึนอย่างมาก โดยในปี 2563 มีเงนิลงทุน

ในฟารม์แมลงคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 210 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ซึ่งอยู่

ท่ีเพียง 40 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเพ่ิมข้ึนเฉล่ียปีละ 51.4% CAGR (รูปท่ี 8) ซึ่งจะ

ช่วยหนุนให้อุตสาหกรรมแมลงมีเทคโนโลยีในการผลิตหลากหลายรูปแบบมากยิ่งข้ึน

ในอนาคต โดยในปัจจุบันมีบรษัิทท่ีน าเทคโนโลยีด้านแมลงมาปรบัใช้ เช่น บรษัิท 

Better Origin จากสหราชอาณาจักรท่ีน าระบบ AI เข้ามาใช้ในการผลิตฟารม์แมลง 

ท าให้ผลผลิต เพ่ิมข้ึนถึง 5 เท่า หรอืบรษัิท Ynsect ท่ีได้น าระบบ Robotic มาใช้ใน

ฟารม์แมลง ท าให้บรษัิทมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนเป็น 20,000 ตันต่อปี จากเดิมท่ีมีผลผลิต

ประมาณปีละ 5,000 ตัน หรอืเพ่ิมข้ึนถึง 4 เท่า

ที่มา: Data group Dealroom, Financial Times (2021)

รูปท่ี 8 มูลค่ำเงินลงทุนจำก Venture Capital ใน Startup กลุ่ม Insect Farming ต้ังแต่ปี 2016-2020 (ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ)

การลงทุนจาก Venture Capital ใน Startup กลุ่ม Insect Farming เพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด

4 อ้างอิงจาก Why we need to give insects the role they deserve in our food systems

2016 2017 2018 2019 2020

40

70

180
170

210
+51.4%
(CAGR)

https://www.weforum.org/agenda/2021/07/why-we-need-to-give-insects-the-role-they-deserve-in-our-food-systems/
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ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ตารางท่ี 6 ตัวอย่ำงเทคโนโลยีและนวตักรรมแมลง

เทคโนโลยีและนวตักรรมการเพาะเล้ียงแมลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็

ประเภทเทคโนโลยี คณุสมบัติ ตัวอย่ำงกำรน ำเทคโนโลยีมำปรบัใช้

AI
(Artificial 

Intelligence)

ช่วยในการเพาะเล้ียงแมลง โดยได้มี

การใช้ AI เข้ามาควบคุมอุณภูมิใน

การเพาะเล้ียงแมลง  เพ่ือให้แมลงมี

คุณภาพตามท่ีต้องการ อีกท้ังยัง

ช่วยลดการการปล่อยก๊าซคาร์บอน

ไดออกไซต์ในระหวา่งการเพาะเล้ียง

บรษัิท Better Original ซึ่งเป็นบรษัิทสัญชาติ

สหราชอาณาจกัร มีการน าระบบ AI เข้ามาช่วยใน

การให้อาหารแมลง รวมท้ังควบคุมอุณหภูมิภายใน

ของฟาร์มแมลง ส่งผลให้ได้ผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น 

นอกจากนี้ ยังน าระบบนี้มาช่วยในการควบคุมการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการเพาะเล้ียง

แมลงอีกด้วย

Indoor 
Farming

ช่วยในการป้องกันศัตรูของแมลง

ไม่ให้เข้ามารบกวนแมลง  อีกท้ังใน

ฟารม์ยังมีระบบเซ็นเซอร์เข้ามาช่วย

ในการเพาะเล้ียง และยังสามารถ

ควบคุมอุณหภูมิในการเล้ียง และ

ความสะอาดของผลผลิตแมลงให้

เป็นไปตามท่ีต้องการอีกด้วย

บรษัิท Innova Feeds ซึ่งเป็นบรษัิทสัญชาติ

ฝรั่งเศส ได้น าระบบ Indoor Farming แบบ 

Vertical Farming เข้ามาช่วยในการเพาะเล้ียง

แมลง ท าให้สามารถเล้ียงแมลงได้ภายในพ้ืนท่ี

จ ากัด อีกท้ังท าให้ได้แมลงท่ีมีคุณภาพ รวมท้ัง

ความสะอาดตามท่ีต้องการ

Robotic
ถูกน ามาใช้ทดแทนแรงงานในการให้

อาหารแมลง อีกท้ังระบบนี้ยังช่วยใน

ตรวจสอบโรคท่ีเก่ียวกับแมลง อีก

ท้ังยังน ามาใช้ในการเก็บเก่ียวแมลง

ในฟาร์ม และแปรรูปผลผลิตจาก

แมลง เพ่ือลดการสูญเสียระหว่าง

การแปรรูป

บริษัท Ynsect ซึ่งเป็นบรษัิทสัญชาติฝรั่งเศส 

ได้มีการน าเทคโนโลยี Robotic เข้ามาช่วยในการ

ผลิตฟาร์มแมลง รวมท้ังควบคุมคุณภาพของ

ผลผลิตแมลง อีกท้ังช่วยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์

จากแมลง

3D Printing
ถูกน ามาใช้ในกระบวนการการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากแมลง เ พ่ือใ ห้ ไ ด้

รูปลักษณ์ เนื้อสัมผัส และรสชาติของ

ผลิตภัณฑ์จากแมลงตามท่ีต้องการ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีและกำรออกแบบ

แห่งสิงคโปร์ได้น าเทคโนโลยี 3D Printing มา

ใช้ในการผลิตอาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก ซึ่ง

มีส่วนผสมท้ังโปรตีนจากแมลงและโปรตีนจากพืช 

เพ่ือให้ได้เนื้อสัมผัส และรสชาติของผลิตภัณฑ์ท่ี

เหมาะสม
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5. มูลค่าตลาดยังเติบโตได้อกีมากจากพฤติกรรมผู้บรโิภค

ท่ีสนใจจะบรโิภค Insect Protein มากขึ้น

พฤติกรรมผู้บรโิภคสนใจที่จะบรโิภค Insect Protein มากขึ้น ส่งผลดีต่อการเติบโต

ของ Insect Products โดย Globenewswire คาดว่ามูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์จาก

แมลงของโลกจะมีมูลค่าอยู่ท่ี 2,847.2 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอืราว 9.9 หม่ืนล้านบาท

ในปี 2030 ขยายตัวปีละ 26.5% CAGR ซึ่งเรามองว่าตลาดสหรฐัและตลาดสหภาพยุโรป

เป็นตลาดท่ีมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก โดยจากผลส ารวจของ Yougovamerica5

ซึ่งเป็นบรษัิทท่ีวจิัยตลาดจากสหรฐั ชี้ว่า 1 ใน 4 ของผู้บรโิภคชาวสหรฐัฯ ต้ังใจท่ีจะ

บรโิภคอาหารท่ีมีส่วนผสมของแมลงท้ังในรูปแบบผงและเคร ื่องด่ืมเป็นส่วนหน่ึงของ

ม้ืออาหารเป็นประจ า สอดคล้องกับผลส ารวจของ University of Pennsylvania 

มหาวทิยาลัยจากสหรฐัฯ ท่ีท าการส ารวจการยอมรบัอาหารท่ีท าจากแมลงของผู้บรโิภค

ในสหรฐัฯ ซึ่งพบว่า 3 ใน 4 ของผู้บรโิภคชาวสหรฐัฯ อยากท่ีจะลองบรโิภค Insect 

Protein ส่วนผลการส ารวจของ ValuSect ชี้ว่า 30% ของผู้บรโิภคสหภาพยุโรปต้ังใจ

ท่ีจะบรโิภคอาหารท่ีมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จากแมลง (รูปท่ี 9) ขณะท่ี IPFF คาดว่า 

ในปี  2030 ผู้บรโิภคในสหภาพยุโรปประมาณ 390 ล้านคนจะบรโิภคโปรตีนจาก

แมลง เพ่ิมข้ึนจากปี 2019 ซึ่งอยู่ท่ี 9 ล้านคน หรอืขยายตัวถึงปีละ 40.9% CAGR

ส่วนหน่ึงเป็นผลจากผู้บรโิภคในสหภาพยุโรปยอมรบัการบรโิภคโปรตีนจากแมลง

มากข้ึน (รูปท่ี 10) 

ที่มา: Yougovamerica ,University of Pennsylvania และ ValuSect

รูปท่ี 9 ผลส ำรวจพฤติกรรมกำรบรโิภคแมลงในสหรฐัฯ และสหภำพยุโรป 

ผู้บรโิภคชาวสหรฐัฯ และสหภาพยุโรปสนใจท่ีจะบรโิภค Insect Protein

5 อ้างอิงจาก Americans say they’re willing to eat insectsAmericans say they’re willing to eat insects

1 ใน 4

ของผู้บรโิภคชาวสหรฐัฯ บรโิภค
อาหารท่ีมีส่วนผสมจากแมลง
ท้ังในรูปแบบผงและเครื่องด่ืม

3 ใน 4

ของผู้บรโิภคชาวสหรฐัฯ
รบัรูถึ้งคุณประโยชน์

ของสารอาหารท่ีได้จากการบรโิภค
แมลงและเปิดใจท่ีจะลองบรโิภค 

30%

ของผู้บรโิภคสหภาพยุโรป
ต้ังใจท่ีจะบรโิภคอาหาร
ท่ีมีส่วนผสมของ

ผลิตภัณฑ์จากแมลง

https://today.yougov.com/topics/international/articles-reports/2021/11/05/one-five-americans-say-theyre-willing-eat-insects
https://today.yougov.com/topics/international/articles-reports/2021/11/05/one-five-americans-say-theyre-willing-eat-insects
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ที่มา: International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF)

รูปท่ี 10 ประมำณกำรจ ำนวนผู้บรโิภคในสหภำพยุโรปท่ีจะบรโิภคโปรตีนจำกแมลง 

ในปี  2030 คาดวา่จ านวนผู้บรโิภคในสหภาพยุโรปท่ีบรโิภคโปรตีนจากแมลงจะมีประมาณ 390 ล้านคน หรือ
ขยายตัวถึงปีละ 40.9% CAGR

จากพฤติกรรมการผู้บรโิภค Insect Protein ในประเทศสหรฐัฯ และสหภาพยุโรป จะ

เป็นโอกาสของไทยในการขยายตลาดดังกล่าว โดยคาดว่ามูลค่าตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์

จากแมลงของไทยจะมีมูลค่า 314.3  ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอืกว่า 1.1 หม่ืนล้านบาท 

ในปี 2573 คิดเป็นอัตราเติบโตปีละ 30.5% CAGR ส่วนตลาดในประเทศแม้ตลาดจะ

ไม่ใหญ่เท่าตลาดส่งออก แต่คาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตเช่นกัน เน่ืองจากผู้ประกอบการ

ไทยหลายรายเร ิม่เข้ามาท าการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงให้มีความหลากหลาย

มากกว่าแต่ก่อนท่ีตลาดในประเทศส่วนใหญ่จะมาจากผลิตภัณฑ์แมลงท่ีแปรรูปข้ันต้น 

เช่น แมลงสด แมลงอบแห้ง ส่งผลดีท าให้ผู้บรโิภคชาวไทยรบัรูถึ้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม 

Insect Protein มากข้ึน โดยคาดว่าตลาด Insect Protein ในประเทศจะอยู่ท่ี 110.7 

ล้านเหรยีญสหรฐัฯ  หรอืราว 3,871 ล้านบาท ในปี 2573 ขยายตัวปีละ 22.6% CAGR

ที่มา: รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS บทสัมภาษณ์ผู้เชีย่วชาญ

รูปท่ี 11 มูลค่ำตลำดส่งออกและมูลค่ำตลำดในประเทศในกลุ่มผลิตภัณฑ์จำกแมลงของไทย ต้ังแต่ปี 2564-2573 
(ล้านเหรยีญสหรฐัฯ)

มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์จากแมลงของไทยมีแนวโน้มเติบโต

ล้านคน
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2564                       2573f 2564                            2573f

17.7

110.7

28.6

314.3
มูลค่ำตลำดในประเทศ มูลค่ำตลำดส่งออก

+22.6%
(CAGR)

+30.5%
(CAGR)
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ควำมเห็นของผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
วศิิษฐ์ ล้ิมลือชำ6
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรอ์าหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต 
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย 
และนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย

1. ทิศทำงเทรนด์ตลำดแมลงของไทยในระยะ 4-5 ปีข้ำงหน้ำ
เป็นอย่ำงไร 

ในระยะขา้งหนา้ตลาดแมลงจะมกีารเติบโตท่ีชดัเจนขึน้ตามเทรนด์โลก 

โดยคาดวา่ตลาดแมลงโลกจะเติบโตถึงปีละ 31.1% โดยมีปัจจัยหนุน

จากคุณสมบัติท่ีมีประโยชน์ของแมลงท่ีสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์

ไปได้หลากหลาย ท้ังในกลุ่มอาหารคนและอาหารสัตว ์นอกจากนั้น 

ในกระบวนการเพาะเล้ียงแมลง ยังสามารถน าเศษพืชเหลือใช้ทาง

การเกษตรมาใช้เป็นอาหารแมลงได้ ซึ่งตอบโจทย์ปัญหา Food 

Waste และประหยัดต้นทุนของเกษตรกรผู้เพาะเล้ียง

2. มูลค่ำตลำดแมลงของไทยในปัจจุบันประกอบไปด้วยประเภท
ไหนเป็นหลัก (แปรรูป ตำกแห้ง หรอืสำรสกัดจำกแมลง) 
และมีสัดส่วนกำรจ ำหน่ำยในประเทศและส่งออกอยู่ท่ีเท่ำไร

ในปัจจุบันตลาดแมลงไทยประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ท้ังในรูปแบบ

ขั้นต้น เช่น แมลงตากแห้ง หรอืแชแ่ขง็ และผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นสูง

อย่าง โปรตีนจากแมลง เป็นหลัก โดยอาจจะยังมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ

สารสกัดค่อนข้างน้อย เนื่องจากต้องลงทุนในเทคโนโลยีและการวจิัย 

ส าหรบัสัดส่วนการส่งออกในปัจจบุันพบวา่ การส่งออกแมลงในรูปแบบ

ของผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นต้นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ท่ี

ผ่านการแปรรูปขั้นสูงแล้วอย่าง ผงโปรตีนจากแมลง เนื่องจากรสนิยม

ของผู้บริโภคในต่างประเทศท่ีนิยมบริโภคแมลงในรูปแบบแปรรูป

มากกวา่การบรโิภคแมลงเป็นตัว (Whole Insect)

3. จ ำนวนผู้ประกอบกำรในธุรกิจแมลงในปัจจบุันมีมำกน้อยแค่ไหน 
ส่วนใหญ่เป็น ผู้ประกอบกำรรำยเล็ก รำยกลำง หรอืรำยใหญ่

ผู้ประกอบการในตลาดแมลงอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ตามลักษณะ

การประกอบกิจการ คือ ฟารม์แมลงและผู้ประกอบการแปรรูป โดย

ธุรกิจฟารม์แมลงในปัจจบุันส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กท่ี

ต่อยอดจากธุรกิจเกษตรกรรมด้ังเดิม ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนประมาณ 

2-3 หมื่นราย ส่วนผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปส่วนใหญ่จะแบ่งตาม

ลักษณะของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยหากเป็นการแปรรูปขั้นสูงจะ

กระจุกตัวอยู่ในผู้ประกอบการรายกลางไปจนถึงรายใหญ่ ส่วนการ

แปรรูปขั้นต้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กท่ีต่อยอดจาก

ธุรกิจฟารม์แมลง

6 ผู้วจิยัได้ท าการสัมภาษณ์คุณวศิิษฐ์ ล้ิมลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเรจ็รปูและรองประธานกรรมการหอการค้าไทย เก่ียวกับมุมมองเทรนด์
อาหาร Insect Protein เมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-14.30
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ควำมเห็นของผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
วศิิษฐ์ ล้ิมลือชำ6
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรอ์าหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต 
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย 
และนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย

6 ผู้วจิยัได้ท าการสัมภาษณ์คุณวศิิษฐ์ ล้ิมลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเรจ็รปูและรองประธานกรรมการหอการค้าไทย เก่ียวกับมุมมองเทรนด์
อาหาร Insect Protein เมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-14.30

4. หำกต้องกำรลงทุนในธุรกิจนี้ต้องมีเงนิลงทุนสูงหรอืไม่ และ 
Key Success คืออะไร 

เงนิลงทุนในธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการในการแปรรูปผลิตภัณฑ์

จากแมลง โดยหากเป็นการต่อยอดในระดับสูงอย่างผลิตภัณฑ์สาร

สกัดจากแมลง จะใช้เงินลงทุนมากกว่าการแปรรูปในรูปแบบผง 

หรอืรูปแบบการตากแห้งหรอืแช่แข็ง โดยผู้ประกอบการอาจต้องมี

การปรบัใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆในตลาด 

เช่น มาตรฐานท่ีส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ก าหนด โดยหากผู้ประกอบการต้องการประสบความส าเรจ็ในตลาดนี้ 

ควรสรา้งความรว่มมือกันกับผู้เชี่ยวชาญ 

5. ปัจจุบันภำครฐัให้กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมนี้เพียงพอหรอืไม่

ปัจจบุันภาครฐัมีบทบาทส าคัญในการผลักดันการเติบโตของตลาด

แมลงในไทย ท้ังในรปูแบบการส่งเสรมิการลงทุน หรอืการให้ค าปรกึษา

ผู้ประกอบการผ่านหน่วยงานรัฐต่างๆ (รายละเอียดอยู่ใน Box 2: 

ผลิตภัณฑ์จากแมลงได้รบัการสนับสนุนจากภาครฐัอย่างไร) นอกจากนั้น 

ยังท าหน้าท่ีเจรจาทางการค้าเพ่ือแสวงหาตลาดใหม่ๆในการส่งออก

ผลิตภัณฑ์จากแมลง ซึ่งจะช่วยให้ตลาดแมลงไทยสามารถเติบโตได้

ในอนาคต เช่น ตลาดสหภาพยุโรป สหรฐัอเมรกิา และจนี



26

ผลิตภัณฑ์จำกแมลงได้รบักำรสนับสนุน
จำกภำครฐัอย่ำงไร

BOX 2
ภาครฐัสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมโปรตีนจากแมลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน

แงข่องการส่งเสรมิการลงทนุ และการให้ค าแนะน าผ่านหน่วยงานต่างๆ ท้ังน้ี ธุรกิจ

โปรตีนจำกแมลงถือว่ำเป็นธุรกิจ Future Foods ซ่ึงเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีตอบโจทย์ 

BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) โดยข้อมูลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ส่งเสริมกำรลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI) พบว่ำ ในปี 2564 

มีบรษัิทในกลุ่มกิจกำรผลิตอำหำร เครื่องด่ืม หรอืส่ิงปรุงแต่งอำหำร ท่ีใช้เทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยได้รับกำรอนุมัติจำก BOI จ ำนวน 81 โครงกำรคิดเป็นเงินลงทุนรวมกว่ำ 

15,905.3 ล้ำนบำท หรอืคิดเป็น 29.3% ของเงินลงทุนรวมในกิจกำรประเภทเกษตรกรรม

และผลิตผลจำกกำรเกษตร (สูงสุดอันดับ1) อีกท้ัง ภำครัฐยังได้อนุมัติให้มีกำรจัดต้ัง

ศูนย์เทคโนโลยีแมลง ซ่ึงอยู่ภำยใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรม (AIC: Agritech 

and Innovation Center) เพ่ือวิจัยและพัฒนำสำยพันธ์ุ ไปจนถึงกำรพัฒนำ

กระบวนกำรผลิตและแปรรูป

ตารางท่ี 7 กำรส่งเสรมิกำรลงทุนกิจกำรโปรตีนจำกแมลงของภำครฐั

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 2564
หมายเหต:ุ  กลุ่มสิทธิประโยชน์ A3 คือ ยกเวน้ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 5 ป ียกเวน้อากรน าเขา้เครื่องจกัรและการวจิยั รวมถึงอากรวตัถุดิบผลิตเพ่ือการส่งออก

อุตสาหกรรมโปรตีนจากแมลงได้รบัการสนบัสนุนจากภาครฐัท้ังในสิทธพิิเศษด้านภาษี และการยกเวน้อากร
ขาเข้าส าหรบัการน าเข้าเครื่องจกัร

ประเภทกิจกำร เงื่อนไข กลุ่มสิทธิประโยชน์

กิจกำรผลิตหรอืถนอมอำหำร เครื่องด่ืม

วตัถุเจือปนอำหำร (Food Additive) 

หรอื ส่ิงปรุงแต่งอำหำร (Food 

Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย 

1. ไม่ให้การส่งเสรมิโครงการท่ีมี

เฉพาะกระบวนการผสม หรอืท า

ให้เจือจางเท่าน้ัน

2. ส าหรบัโครงการท่ีมีกระบวนการ

หมัก ต้องใช้หัวเช้ือท่่ีผ่านการ

ศึกษาวจิัยมาแล้ว

A3

A3
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คุณ ธนำภูมิ ม่วงเอี่ยม7

ผู้บรหิารบรษัิท เดอะ บรคิเก็ต จ ากัด

1. เทรนด์อะไรของ Insect protein ท่ีมำอย่ำงชัดเจนในอกี 
1-2 ปีข้ำงหน้ำ

ในระยะข้างหน้าเทรนด์ผลิตภัณฑ์จากแมลงในต่างประเทศจะเน้น

ความย่ังยืน หรอื sustainability มากย่ิงขึ้น ซึ่งรวมไปถึงเทรนด์

ด้านสุขภาพ ท่ีจะช่วยให้ตลาดผลิตภัณฑ์จากแมลงสามารถเติบโตได้

ดี ในอนาคต โดยเฉพาะในรูปแบบท่ี ใช้ เ พ่ือเป็นส่วนผสมใน

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม เช่น ผงโปรตีน หรอืในรูปแบบท่ีใช้

ส าหรบัต่อยอดในธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ เช่น ธุรกิจอาหารสัตว ์

2. The Bricket มีแรงจูงใจในกำรเข้ำสู่ตลำดนี้อย่ำงไร 
และท ำธุรกิจด้ำนไหนบ้ำง

บรษัิทฯ มองเห็นถึงโอกาสท่ีจะสามารถต่อยอดในตลาดแมลงได้ท้ัง

ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบด้ังเดิมท่ีคนไทยคุ้นชินอยู่แล้ว และ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปในตลาดส่งออกซึ่งมีแนวโน้มเติบโตดี จึงเป็น

โอกาสของบริษัทในการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยปัจจุบัน

บรษัิทท าธุรกิจท้ังในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลง และท าธุรกิจ

ร้านอาหารท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากแมลง ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภค

สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบรษัิทได้สะดวกมากย่ิงขึ้น 

3.  บรษัิทเป็น Business partner กับใครบ้ำง และมีวงจร
กำรผลิตอย่ำงไร

ท่ีผ่านมาบรษัิทมีการท าความรว่มมือกับฟารม์เพาะเล้ียงแมลงเพ่ือ

ใช้เป็นแหล่งวตัถุดิบท่ีจะใช้ในกระบวนการผลิต โดยบรษัิทท าหน้าท่ี

รับซื้อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลงท้ังในรูปแบบขั้นต้นและขั้นสูง 

เช่น ผงโปรตีนจากแมลง ซึ่งบางส่วนใช้ส าหรับเป็นส่วนผสมใน

เมนูอาหารของธุรกิจร้านอาหารในเครือของบริษัท และอีกส่วนใช้

ส าหรบัการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ 

7 ผู้วจิยัได้ท าการสัมภาษณ์คุณธนาภมูิ ม่วงเอี่ยม ผู้บรหิารบรษัิท เดอะ บรคิเก็ต จ ากัด เก่ียวกับการด านินธุรกิจโปรตีนจากแมลง เมื่อวันที่
20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-14.30

ควำมเห็นของผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
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คุณ ธนำภูมิ ม่วงเอี่ยม7

ผู้บรหิารบรษัิท เดอะ บรคิเก็ต จ ากัด

7 ผู้วจิยัได้ท าการสัมภาษณ์คุณธนาภมูิ ม่วงเอี่ยม ผู้บรหิารบรษัิท เดอะ บรคิเก็ต จ ากัด เก่ียวกับการด านินธุรกิจโปรตีนจากแมลง เมื่อวันที่
20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-14.30

ควำมเห็นของผู้ที่เกี่ยวขอ้ง

4. โครงสรำ้งต้นทุนหลักของบรษัิทมำจำกอะไรบ้ำง

ต้นทุนหลักของบรษัิทนอกจากต้นทุนวัตถุดิบแล้ว ยังมีต้นทุน
การตลาดท่ีมีสัดส่วนใกล้เคียงกับต้นทุนวตัถุดิบ เน่ืองจากแม้วา่

ตลาดแมลงจะไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทย แต่การรับรู้
ถึงคุณประโยชน์และสรรพคุณจากแมลงยังค่อนข้างจ ากัด 
บรษัิทจึงยังมีความจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ให้ผู้บรโิภคทราบถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์จากแมลง เพ่ือช่วยใน
การตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภค 

5. ผลิตภัณฑ์ของบรษัิทมีจุดเด่นอย่ำงไร ใครคือกลุ่มลูกค้ำหลัก 
และบรษัิทมีวธิีขยำยตลำดอย่ำงไร มีกำรปรบัใช้เทคโนโลยีมำ
ใช้ในกระบวนกำรผลิตหรอืไม่

บรษัิทมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์ท้ังในเรื่องสุขภาพและ

ความย่ังยืน โดยบริษัทวางแผนท่ีจะใช้กระบวนการผลิตในรูปแบบ

อัตโนมัติ หรอื Automation มากย่ิงขึ้น เพ่ือลดความผิดพลาดใน

กระบวนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยด้านสุขอนามัย

ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลง ซึ่งตอบโจทย์ในแง่ของความ

ย่ังยืน และตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มท่ีรกัสุขภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า

หลักของบริษัท นอกจากนั้นบรษัิทยังมีการขยายตลาดโดยการท า

ความรว่มมือกับบรษัิทในต่างประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนองค์ความรูใ้น

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลงให้มีความหลากหลายและตอบโจทย์

กลุ่มลูกค้ามากย่ิงขึ้น 
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Section3

ผู้ประกอบกำรกลุ่มไหน

ท่ีควรต่อยอด
ไปสู่ธุรกิจ 
Insect Products
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ในบทความส่วนน้ี Krungthai COMPASS น าเสนอธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการต่อยอด

ไปสู่ Insect Products และแนะน าผลิตภัณฑ์แมลงกลุ่มท่ีน่าสนใจ ได้แก่ Insect 

Protein ท่ีใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเคร ื่องด่ืม เช่น ผงโปรตีน รวมท้ังโปรตีนบาร ์

และสารสกัดจากแมลง นอกจากน้ีผู้ประกอบการควรท าความรูจ้ักและเป็น Partnership 

กับหน่วยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) หน่วยงานภาครฐัท่ีให้การรบัรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากแมลง 2) ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวจิัยและพัฒนา 3) ธุรกิจ 

Startup ด้านแมลง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ

ตรงกับความต้องการของตลาดได้ง่ายข้ึน
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Krungthai COMPASS มองว่า ผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพในการยกระดับเข้าสู่

อุตสาหกรรมแมลงท่ีมีแนวโน้มเติบโต ได้แก่

1) ธุรกิจเพาะเลี้ยงแมลงสมัยใหม่ ยกตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

Indoor Farming ซึ่งเป็นรูปแบบการเกษตรภายในโรงเรอืนท่ีมีการควบคุม

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งการปรบัใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนอกจากจะท าให้การ

บรหิารจัดการผลิตไม่ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อน และท าให้การใช้ปัจจัยการผลิต

มีประสิทธิภาพมากข้ึนแล้ว ยังท าให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ตอบโจทย์เทรนด์การให้ความส าคัญกับความปลอดภัยด้านอาหารและการ

ตรวจสอบย้อนกลับของผู้บรโิภค

2) ธรุกิจแปรรปูผลิตภัณฑ์จากแมลง เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีสามารถใช้วัตถุดิบจาก

แมลงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย เพ่ือเจาะกลุ่มลูกค้า B2C (Business 

to Consumer) และ B2B (Business to Business) ท้ังในรูปแบบแมลง

อบแห้ง ไปจนถึงผลิตภัณฑ์แมลงท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน อาทิ ผลิตภัณฑ์โปรตีน

บารท่ี์ท าจากแมลง โปรตีนผง และสารสกัดจากแมลง 

3) ธุรกิจท่ีสามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์แมลงเป็นส่วนประกอบในการผลิต 

เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ได้ เช่น ธุรกิจรา้นอาหารท่ีเน้นตอบโจทย์

ด้านสุขภาพ ธุรกิจอาหารเสรมิ หรอืเวชส าอาง เป็นต้น ส าหรับตัวอย่าง

ผู้ประกอบการรา้นอาหารท่ีน าวัตถุดิบจากแมลงมาใช้เป็นวัตถุดิบในการท าอาหาร

เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บรษัิท เดอะ บรคิเก็ต จ ากัด ท่ีต่อยอด

ธุรกิจ Insect Protein ในกลุ่มรา้นอาหารภายใต้ชื่อ Bounce Burger by 

The Bricket โดยใช้เน้ือและผงจากจิ้งหรดีขาวเป็นวัตถุดิบในเมนูอาหารต่างๆ  

เช่น แฮมเบอรเ์กอร ์ไส้กรอก ซอส และ ขนมหวานต่าง เพ่ือเจาะกลุ่มผู้บรโิภค

ท่ีให้ความส าคัญกับสุขภาพและใส่ใจส่ิงแวดล้อม

>> ผู้ประกอบการกลุ่มไหนท่ีมีศักยภาพบ้าง?
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Krungthai COMPASS มองว่า การยกระดับจากผลิตภัณฑ์จากแมลงในรูปแบบเดิมๆ 

อย่างแมลงสดและแห้งแบบรบัประทานท้ังตัว (Whole Insect) มาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์

ท่ีใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมด้านอาหาร จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร และสรา้ง

มูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดด ท้ังน้ี ผลิตภัณฑ์จากแมลงกลุ่มท่ีน่าจับตา

มอง ได้แก่ Insect Protein ท่ีใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเคร ื่องด่ืม เช่น ผงโปรตีน 

รวมท้ังโปรตีนบาร ์และสารสกัดจากแมลงท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเสรมิ ยา

และเคร ื่องส าอาง โดยจากรายงานของ  Grand View Research ชี้ว่า สินค้าในกลุ่ม

แป้งหรอืผงโปรตีนท่ีท าจากแมลงมีมีสัดส่วนตลาดใหญ่ท่ีสุดกว่า 40%  ของมูลค่า

ผลิตภัณฑ์จากแมลงท้ังหมด8 ขณะท่ี Meticulous Research คาดว่าในปี 2020-2030 

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแป้งหรอืผงโปรตีนท่ีท าจากแมลง จะมีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุดในกลุ่ม9

โดยเราคาดว่าในปี 2573 การส่งออกผลิตภัณฑ์จากแมลงของไทยในกลุ่มท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง 

เช่น  ผลิตภัณฑ์โปรตีนผง หรอืผงแมลง โปรตีนบารท่ี์ท าจากแมลง สารสกัดจากแมลง 

จะอยู่ท่ี 310.3 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอืกว่า 1.1 หม่ืนล้านบาท เติบโตเฉล่ียปีละ 31.1% 

CAGR ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มท่ีเป็นการแปรรูปข้ันต้นหรอืเป็นสินค้าด้ังเดิม 

เช่น แมลงอบแห้ง แมลงแช่เย็นแช่แข็งแม้จะขยายตัวได้ดีแต่ขนาดตลาดจะเล็กกว่า

มูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์จากแมลงในกลุ่มท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงค่อนข้างมาก

>> ส าหรบัผู้ประกอบการไทย ผลิตภัณฑ์จากแมลงกลุ่มไหนท่ี
น่าสนใจ?

รูปท่ี 12 กลุ่มธุรกิจท่ีมีศักยภำพในกำรยกระดับเข้ำสู่อุตสำหกรรมแมลง

ที่มา: รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ จ านวนฟารม์แมลงอ้างอิงจากจ านวนเกษตรกรที่ขึน้ทะเบยีนกับกรมส่งเสรมิการเกษตร

ผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพในการยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมแมลง คือ ธุรกิจเพาะเล้ียง ธุรกิจแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากแมลง และธุรกิจต่อเนื่องท่ีสามารถปรบัใช้ผลิตภัณฑ์จากแมลงในผลิตภัณฑ์

8 อ้างอิงขอ้มูลจาก https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/edible-insects-market
9 อ้างอิงขอ้มูลจาก https://www.meticulousresearch.com/product/insect-protein-market-5267

Insect Protein
Ecosystem

ธุรกิจ
ฟำรม์แมลง

ธุรกิจ
แปรรูป

ธุรกิจ
รำ้นอำหำร

ธุรกิจ
อำหำรเสรมิ

ธุรกิจ
เวชส ำอำง

จ ำนวน

53,216
ฟำรม์

จ ำนวน

25
รำย

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/edible-insects-market
https://www.meticulousresearch.com/product/insect-protein-market-5267
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ตารางท่ี 8 คำดกำรมูลค่ำตลำดส่งออกและตลำดในประเทศของผลิตภัณฑ์จำกแมลง จ ำแนกตำมประเภท
ผลิตภัณฑ์ (ล้านเหรยีญสหรฐัฯ)

ที่มา: รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 
หมายเหต:ุ 1. อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์จากแมลงในกลุ่มท่ีเป็นการแปรรูปขั้นต้นหรอืเป็นสินค้าดั้งเดิม เช่น แมลงอบแห้ง แมลงแช่เย็น

แชแ่ขง็ ประเมินโดยอ้างอิงจากอัตราการเติบโตจากงานศึกษาของ DataM Intelligence ที่คาดวา่จะมีอัตราการเติบโตที่ปลีะ 11.5%CAGR
2. อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์จากแมลงท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง เช่น ผลิตภัณฑ์โปรตีนผง หรอืผงแมลง โปรตีนบารท่ี์ท าจากแมลง
สารสกัดจากแมลง ประเมินโดยอ้างอิงจากอัตราการเติบโตของตลาดโลกที่อ้างอิงจากงานศึกษาของ Meticulousresearch ที่คาดวา่จะมีอัตราการ
เติบโตที่ปลีะ 31.1%CAGR

3. อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดในประเทศค านวณโดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และอ้างอิงจากงานศึกษาของ Databridgemarket
และ Globenewswire 

มูลค่าตลาดสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากแมลงท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงจะขยายตัวดีท้ังในตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ

2564 2573f %CAGR

ตลำด
ในประเทศ

ตลำด
ส่งออก รวม

ตลำด
ในประเทศ

ตลำด
ส่งออก รวม

ตลำด
ในประเทศ

ตลำด
ส่งออก รวม

ผลิตภัณฑ์จำกแมลงใน

กลุ่มท่ีเป็นกำรแปรรูป

ข้ันต้นหรอืเป็นสินค้ำ

ด้ังเดิม 

7.1 1.5 8.6 22.3 4.0 26.3 13.6 11.5 13.2

ผลิตภัณฑ์จำกแมลงใน

กลุ่มท่ีมีมูลค่ำเพ่ิมสูง 
10.6 27.1 37.7 88.4 310.3 398.7 26.6 31.1 30.0

รวม 17.7 28.6 46.3 110.7 314.3 425.0 22.6 30.5 27.9

1. ผลิตภัณฑ์โปรตีนผง หรอืผงแมลง

โปรตีนผงหรอืผงแมลงเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ประกอบการในธุรกิจเก่ียวเน่ืองนิยม

น ามาต่อยอดผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์โปรตีนผง หรอืผงแมลงท่ีใช้ส าหรบัปรุงอาหาร 

โดยได้รบัปัจจัยหนุนจากผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเคร ื่องด่ืมหลายรายมีการท า

ตลาดเพ่ือเจาะกลุ่มลูกค้าท่ีสนใจบรโิภคโปรตีนทางเลือกท่ีมีคุณภาพสูง ท าให้มีการ

น าแป้งหรอืผงโปรตีนจากแมลงไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเคร ื่องด่ืมมากข้ึน

เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนโปรตีน อีกท้ังแป้งหรอืผงโปรตีนสามารถน าไปใช้เป็นส่วนผสมของ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมท้ังไปปรุงอาหารได้ง่ายกว่าผลิตภัณฑ์แมลงสดและแห้งแบบ

รบัประทานท้ังตัว ยกตัวอย่างเช่น ในสหภาพยุโรปท่ีนิยมใช้แป้งหรอืผงโปรตีนจาก

แมลงเป็นส่วนผสมของอาหารท่ีหลากหลาย เช่น ขนมอบ พิซซ่า เส้นพาสต้า และชีส 

เพ่ือเพ่ิมรสชาติท่ีดีในอาหาร นอกจากน้ีแป้งหรอืผงโปรตีนยังถือเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

ท่ีปราศจากกลูเตน ซึ่งเป็นท่ีต้องการของตลาดเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในปัจจุบันพบว่ามี

ประชากรท่ีแพ้กลูเตนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันตก นอกจากน้ี การ

บรโิภคผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนยังมีแนวโน้มเติบโตจากความต้องการของกลุ่ม

ผู้บรโิภคบางกลุ่มท่ีมองว่าอาหารประเภทดังกล่าวดีต่อสุขภาพ
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2. ผลิตภัณฑ์กลุ่มสารสกัดจากแมลง

สารสกัดจากแมลงเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ประกอบการในธุรกิจต่อเนื่องให้ความสนใจ

ในการน ามาต่อยอดผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์เวชส าอาง หรืออาหารเสริม โดยได้รับ

แรงหนุนจากการเติบโตของเทรนด์ Biopharmaceutical และ Biocosmetics ท่ี

จะช่วยผลักดันให้การใช้สารสกัดน้ามันจากแมลงในอุตสาหกรรมอาหารเสรมิและ

เคร ื่องส าอางมีความน่าสนใจยิ่งข้ึน โดยสามารถสกัดเป็นน้ามันท่ีให้สารท่ีมีประโยชน์

สูง เช่น ตัวอ่อนของแมลงทหารเสือ ท่ีสามารถสกัดกรดไขมันออกมาได้ กรดลอรกิ 

และโอเมก้า 3, 6 และ 9 ซึ่งสารดังกล่าว คือ ส่วนผสมส าคัญในการผลิตอาหารเสรมิ

และเคร ื่องส าอาง นอกจากน้ียังมีสารสกัดจากหนอนแมลง ได้แก่ ไคโตซาน ซึ่งมี

คุณสมบัติในการใช้ต้านการอักเสบของผิวหนัง 

3. ผลิตภัณฑ์โปรตีนบารท่ี์ท าจากแมลง

ผลิตภัณฑ์จากแมลงสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตได้หลากหลาย ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์

ยอดนิยม คือ โปรตีนบาร์ โดยได้รบัแรงหนุนจากพฤติกรรมผู้บรโิภคท่ีใส่ใจสุขภาพ

และต้องการความสะดวก โดยเฉพาะในกลุ่มนักกีฬาหรอืผู้ท่ีควบคุมน้าหนักท่ีนิยม

บรโิภคอาหารทานเล่นหรอือาหารว่างท่ีให้พลังงานและโปรตีนสูง เน่ืองจากโปรตีน

บารจ์ากแมลงมีส่วนประกอบของสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์จ านวนมาก โดยเฉพาะ

โปรตีนบาร์จากผงจิ้งหรดีท่ีมีกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นส าหรับการสังเคราะห์กล้ามเน้ือ 

สังกะสี เหล็ก แคลเซียม แมกนีเซียม วติามินบี12 ใยอาหาร รวมท้ังยังมีไคตินท่ีมี

ประโยชน์ต่อระบบการย่อยอาหารสูงถึง 5 เท่าเม่ือเทียบกับใยอาหารท่ัวไป อีกท้ังยังมี

ไขมันต่า ส าหรบัตัวอย่างผู้ประกอบการท่ีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ี เช่น BugMo 

ซึ่งเป็นบรษัิท Start-Up ในญ่ีปุ่นได้มีการน าผงจิ้งหรดีมาผลิตเป็นโปรตีนบาร ์ยี่ห้อ 

BugMo Cricket Bar 

5 ปัจจัยท่ีจะท าให้ผู้ประกอบการประสบความส าเรจ็ในธุรกิจ Insect Products จาก

การรวบรวมโดย Krungthai COMPASS พบว่า ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยประสบความส าเรจ็

ในตลาด Insect Products คือ 1. มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ รวมท้ัง

การพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบ 2. มีวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ 3.ศึกษากฎระเบียบและมาตรฐานส่งออกของประเทศคู่ค้า และ 4.การสรา้งการ

รบัรูถึ้งคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บรโิภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายข้ึน 

5. ความรว่มมือกันท้ัง Ecosystem 

>> ปัจจยัแห่งความส าเรจ็หากผู้ประกอบการต้องการเข้าสู่ตลาดนี้
มีอะไรบ้าง
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ตารางท่ี 9 ปัจจยัท่ีจะท ำให้ผู้ประกอบกำรประสบควำมส ำเรจ็ในธุรกิจผลิตภัณฑ์จำกแมลง

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 

1 ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งวัตถุดิบ รวมท้ังกำรพัฒนำคุณภำพของวัตถุดิบ 
จะช่วยสรำ้งควำมได้เปรยีบ โดยเฉพำะในกำรขยำยตลำดส่งออกซ่ึงมีควำมเข้มงวดในด้ำนควำมปลอดภัยและมำตรฐำน

กำรผลิต เบื้องต้นผู้ประกอบกำรในกลุ่มฟำร์มเล้ียงต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในเรื่องกำรจัดกำรระบบฟำร์ม ซ่ึง

ปัจจุบันภำครัฐได้มีแนวทำงปฎิบัติด้ำนมำตรฐำนกำรเล้ียงและกำรรับรองมำตรฐำน ยกตัวอย่ำงเช่น “แนวทำงกำร

ปฏิบัติทำงกำรเกษตรท่ีดีส ำหรับฟำร์มจิ้งหรีด” หรือ GAP ฟำร์มจิ้งหรีด (มกษ. 8202-2560) หรือ กรณีท่ีเป็น

ผู้ประกอบกำรแปรรูปแมลงก็อำจร่วมมือกับผู้ประกอบกำรฟำร์มเล้ียงแมลงในรูปแบบของเกษตรพันธสัญญำ 

(Contract Farming) เพ่ือให้มีแหล่งวตัถุดิบรองรบัชัดเจน และสำมำรถควบคุม รวมท้ังรักษำคุณภำพของวัตถุดิบ

ได้สม่ำเสมอ

2 วจิัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เน่ืองจำกตลำดผลิตภัณฑ์จำกแมลง

สำมำรถต่อยอดไปในอุตสำหกรรมต่อเน่ืองได้หลำกหลำยท้ังในธุรกิจอำหำร เครื่องด่ืม อำหำรเสริม ยำ และ

เครื่องส ำอำง ดังน้ันผู้ประกอบกำรจึงควรให้ควำมส ำคัญกับกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

ยกตัวอย่ำงเช่น สำรสกัดจำกแมลงท่ีช่วยยืดอำยุกำรเก็บรักษำอำหำรให้ยำวขึ้น เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำร

ขยำยตลำดใหม่ๆ 

3 ศึกษำกฎระเบียบและมำตรฐำนส่งออกของประเทศคู่ค้ำ โดยเฉพำะในเรื่องมำตรฐำนอำหำรท่ี
อำจปนเป้ือนของสำรก่อภูมิแพ้ รวมถึงด้ำนข้อบังคับในบำงประเทศท่ีไม่อนุญำตให้น ำเข้ำแมลงบำงชนิด 

ยกตัวอย่ำงเช่นสินค้ำโปรตีนจำกแมลงท่ีส่งออกไปเม็กซิโกต้องได้มำตรฐำนของส ำนักงำนแห่งชำติด้ำน

สุขอนำมัย ควำมปลอดภัย และคุณภำพกำรเกษตรและอำหำร (SENASICA) ของเม็กซิโก และผลิตภัณฑ์

แมลงท่ีสำมำรถส่งออกไปเม็กซิโกได้ คือ จิ้งหรีดทองแดงลำยในรูปแบบผงเท่ำน้ัน และผลิตภัณฑ์น้ันต้อง

มำจำกแหล่งเล้ียงในฟำร์มท่ีได้รับ GAP รวมท้ังสินค้ำต้องไม่มีกำรปนเป้ือนโปรตีนจำกสัตว์เค้ียวเอื้อง 

รวมท้ังต้องได้ใบรบัรองสุขอนำมัย (Health Certificate) จำกกรมปศุสัตว ์(รำยละเอียดเพ่ิมเติมอยู่

4 กำรสรำ้งกำรรบัรูถึ้งคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บรโิภคตัดสินใจ

ซ้ือได้ง่ำยขึ้น เน่ืองจำกผู้บริโภคบำงกลุ่มยังไม่ยอมรับกำรบริโภคแมลง โดยข้อมูลจำกเว็บไซต์  
Foodnavigator Asia ช้ีว่ำ ปัจจัยส ำคัญท่ีจะท ำให้ผู้บริโภคยอมรับกำรบริโภคแมลงมำกข้ึน คือ กำรสร้ำง

กำรรบัรูใ้ห้ผู้บรโิภคทรำบถึงคุณประโยชน์ของสำรอำหำรท่ีได้รบั นอกเหนือจำกเรื่องรสชำติและกำรพัฒนำ

รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้หลำกหลำย ดังจะเห็นได้จำกกำรศึกษำของ Multidisciplinary Digital 

Publishing Institute (2020)  ช้ีวำ่ หำกหน่วยงำนของรฐั รวมท้ังผู้ผลิตอำหำรท่ีเก่ียวกับแมลงมีกำรให้

รำยละเอียดเก่ียวกับคุณประโยชน์ของสำรอำหำรท่ีได้รบัจำกกำรบรโิภคจำกแมลง  จะส่งผลให้ผู้บริโภคชำว

จนีมีกำรหันมำบรโิภคโปรตีนจำกแมลงเพ่ิมข้ึน

5 ควำมรว่มมือกันท้ัง Ecosystem เป็นส่ิงส ำคัญ โดยกำรสร้ำงควำมร่วมมือตลอดห่วงโซ่กำรผลิต

ต้ังแต่ผู้ประกอบกำร สถำบันวิจัยและพัฒนำ ไปถึงจนหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีควำมเช่ียวชำญ จะท ำให้กำรผลิต

ผลิตภัณฑ์จำกแมลงของไทยสำมำรถเพ่ิมมูลค่ำและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้มำกข้ึนในอนำคต 

(รำยละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ใน BOX 4: ตัวอย่ำงกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรสนับสนุน Ecosystem อุตสำหกรรม

แมลงในต่ำงประเทศ)
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ตัวอย่ำงกำรสรำ้งควำมรว่มมือในกำรสนับสนุน 
Ecosystem อตุสำหกรรมแมลงในต่ำงประเทศ

BOX 3
การวจิยัและการลงทนุเทคโนโลยีในการเพาะเล้ียงและต่อยอดผลิตภัณฑ์จากแมลง

ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งอาจเกินขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 

ดังน้ัน กำรสรำ้งควำมรว่มมือกับผู้เช่ียวชำญกลุ่มต่ำงๆ จะช่วยลดข้อจ ำกัดด้ำนเทคโนโลยี

และปัญหำด้ำนเงินลงทุน โดยควำมร่วมมือสำมำรถเกิดขึ้นได้ในหลำยรูปแบบ เช่น 

ควำมรว่มมือระหวำ่งหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้กับเทคโนโลยี  ควำมร่วมมือ

ระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับอุตสำหกรรมต่อเน่ืองในกลุ่มอำหำร ควำมร่วมมือระหว่ำง

ผู้ประกอบกำรกับสถำบันกำรศึกษำหรือสถำบันวิจัย ซ่ึงเรำได้รวบรวมตัวอย่ำงกำร

สรำ้งควำมรว่มมือในกำรสนับสนุน Ecosystem อุตสำหกรรมแมลงในต่ำงประเทศ 

ดังต่อไปน้ี

ตารางท่ี 10 ตัวอย่ำงแนวทำงกำรสรำ้งควำมรว่มมือใน Ecosystem อุตสำหกรรมแมลงในต่ำงประเทศ

ที่มา: รวบรวมขอ้มูลจากสถาบนัอาหาร

ประเทศ แนวทำงกำรสรำ้งควำมรว่มมือใน Ecosystem อตุสำหกรรมแมลง

ในต่ำงประเทศ

ออสเตรเลีย

 การส่งเสรมิความรว่มมือระหวา่งหน่วยงานภาครฐัและเอกชนต่างๆ อาทิ องค์กร Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) และ Australian National 
Insect Collection เพ่ือพัฒนาสายพันธุ์แมลงใหม่ๆ และสนับสนุนให้แมลงเป็นสินค้าเศรษฐกิจ
เพ่ือการส่งออก

สหรฐัอเมรกิำ

 สรา้งความรว่มมือระหวา่งสถาบันสอนอาหารช้ันน ากับผู้มีช่ือเสียงของโลกหลายรายในสหรฐัอเมรกิา 
อาทิ Bill Gate, Mark Zuckerberg, David George Gordow (เชฟท่ีมีชื่อเสียง) 

 บรษัิทฟาสต์ฟู้ดรายใหญ่ เช่น McDonald's และ Pepsi ได้ร่วมกับบรษัิทสตารท์อัพในการ
พัฒนาฟารม์แมลงสมัยใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีมาผสมผสานเพ่ือให้การท าเกษตรกรรมมีความแม่นย า 
ซึ่งเป็นรูปแบบการท าฟารม์ท่ีได้รบัความนิยมมากในสหรฐัอเมรกิา

 บรษัิทแปรรูปอาหารรายใหญ่อย่าง Archer Daniels Midland (ADM) ได้รว่มมือกับผู้ประกอบการ 
Startup สัญชาติฝรัง่เศส InnovaFeed เพ่ือรว่มลงทุนโรงงานผลิตแมลง ส าหรบัอาหารสัตว์
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ด้วยก าลังการผลิต 60,000 ตันต่อปี

สหภำพยุโรป

 เบลเยียมและสหภาพยุโรป รว่มกันวจิัยและพัฒนาการใช้แมลงเป็นวตัถุดิบท่ีย่ังยืน โดยได้รับ
เงนิสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาภูมิภาคยุโรป (European Reginal Development 
Fund: ERDF) มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์จากแมลงให้เป็นแหล่งอาหาร
ปลอดภัย

 อิตาลีจดัต้ังโครงการ MAIC ซึ่งได้รบัการสนับสนุนจากมูลนิธิ Cariplo และความรว่มมือระหวา่ง
ศูนย์เพ่ือการพัฒนาด้านความย่ังยืน มหาวิทยาลัยมิลาน และสถาบัน Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie เพ่ือทดลองและสรา้งต้นแบบการเพาะพันธุ์แมลงส าหรบั
การบรโิภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และผลิตโปรตีนท่ีดีต่อสุขภาพ คุณภาพสูง รวมท้ังราคา
ไม่แพง

 จัดต้ังโครงการ Insect Pilot Plant ซึ่งเป็นความรว่มมือกันระหวา่งมหาวทิยาลัย KU Leuven 
Geel Campus มหาวทิยาลัย Thomas More และสถาบันวจิยัเทคโนโลยีของภูมิภาคแฟลนเดอร ์
(VITO) โดยมีแผนสรา้งโรงงานทดลองเพ่ือการขยายธุรกิจ (scale-up) การเพาะเล้ียงแมลง
ในเชิงพาณิชย์ รวมท้ังต่อยอดผลิตภัณฑ์จากแมลง อาทิ สกัดสารโพลิเมอรชี์วภาพ ไคติน 
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Krungthai COMPASS แนะน าให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเป็น Partnership กับ

หน่วยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) หน่วยงานภาครฐัท่ีให้การรบัรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากแมลง 2) ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวจิัยและพัฒนา 3) ธุรกิจ 

Startup ด้านแมลง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รบัค าปรกึษาท่ีเป็นประโยชน์และ

สามารถด าเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

1) หน่วยงานมาตรฐานสินค้า

ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครฐัท่ีมีความเชี่ยวชาญซึ่งช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถ

เข้าสู่ตลาดแมลงได้ โดยเฉพาะในด้านมาตรฐานการส่งออก ดังน้ี 

>> แล้วผู้ประกอบการต้องรูจ้กัใครบ้าง?

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ส ำนักส่งเสรมิและจัดกำรสินค้ำเกษตร
กรมส่งเสรมิกำรเกษตร

เสรมิสรา้งโอกาสและให้ค าปรกึษาเก่ียวกับตลาดแมลง 
รวมถึงให้ความรูด้้านการก าหนดมาตรฐานสินค้าท่ี
สอดคล้องกับแนวทางสากล และท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลาง
ด้านข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับตลาดแมลงท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ

http://www.agriman.doae.go.th

01
ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและ
อำหำรแห่งชำติ (มกอช.)

มีบทบาทส าคัญในการผลักดันอาหารแห่งอนาคตหรอื 
Future Food โดยเฉพาะในกลุ่มแมลง ผ่านความรูด้้าน
การตลาด ไปจนถึงมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับอาหารจาก
แมลงท้ังมาตรฐานในประเทศและต่างประเทศแก่
ผู้ประกอบการท่ีสนใจ 

https://www.acfs.go.th

กรมปศุสัตว์

ท าหน้าท่ีเป็นองค์กรตรวจสอบและรบัรองคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว ์พันธุสั์ตว ์พันธุพื์ชอาหารสัตว ์อาหารสัตว ์ชีวภัณฑ์
และชีววตัถุส าหรบัสัตว ์รวมถึงกระบวนการอื่นท่ีเก่ียวข้อง
ในด้านการปศุสัตวเ์พ่ือให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
ซึ่งรวมไปถึงสินค้าแมลง

https://dld.go.th

02

03

http://www.agriman.doae.go.th/
https://www.acfs.go.th/
https://dld.go.th/
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2) ผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการวจิยัและพัฒนา

ปัจจุบันมีหน่วยงานท้ังภาครฐัและองค์กรอิสระท่ีมีความเชี่ยวชาญในตลาดแมลง ท้ัง

ในด้านการวจิัยและพัฒนา รวมไปถึงการให้ค าปรกึษาด้านนวัตกรรมแมลงใหม่ๆ ซึ่ง

จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสรา้งมูลค่าเพ่ิมจากตลาดแมลงได้ ท้ังในด้านการ

วจิัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิต หรอืการให้ความรูด้้านการแปรรูปแมลงสินค้าจาก

แมลง ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ศูนย์วจิัยนวตักรรมอำหำร 
มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์

เป็นหน่ึงในองค์กรของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ท่ีมีบทบาท
หน้าท่ีให้บรกิารด้านนวตักรรมและการสรา้งองค์ความรูใ้ห้กับ
อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึง อาหารจากแมลง อีกท้ังให้ค าปรกึษา
ทางวชิาการ และเป็น Technical Arm แก่ภาครฐัและเอกชน

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

01
ศูนย์พันธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพ
แห่งชำติ (ไบโอเทค)

เป็นหน่วยงานวจิยั พัฒนาและวศิวกรรมด้านการผลิต
สารให้ประโยชน์เชิงหน้าท่ีและนวตักรรมอาหาร เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร ผลผลิตพลอยได้จาก
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

https://www.biotec.or.th

02
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิ
วทิยำศำสตร ์วจิัยและนวตักรรม (สกสว.)

เป็นหน่วยงานท่ีส่งเสรมิ สนับสนุน และขับเคล่ือนระบบการ
วจิยัและนวตักรรมของประเทศด้านวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี 
สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และสหวทิยาการ และ
สนับสนุนการน าผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใช้ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่าง
สมดุลและย่ังยืน ซึ่งรวมไปถึงการขับเคล่ือนธุรกิจแมลง

https://www.tsri.or.th/

03
สมำคมผู้ผลิตอำหำรส ำเรจ็รูป

เป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ีส่งเสรมิและสนับสนุนผู้ประกอบการ 
หรอืวสิาหกิจอันเก่ียวเน่ืองกับผลิตอาหารและอาหาร
ส าเรจ็รูป รวมไปถึงอาหารแห่งอนาคต เช่น ในกลุ่มโปรตีน
จากพืชหรอืแมลง โดยรว่มมือกับภาครฐัในสนับสนุนและ
ส่งเสรมิผู้ประกอบการ

https://thaifood.org/main/

04

05
Food Connext

เป็นกลุ่มผู้ประกอบการท่ีให้ค าปรกึษาและเผยแพรข่้อมูล
นวตักรรมอาหาร งานวจิยัและพัฒนาอาหารแปรรูป รวมท้ัง
อาหารแห่งอนาคตของไทยและของโลก

https://facebook.com/foodconnext/

http://www.kufirst.center.ku.ac.th/about/
https://www.biotec.or.th/
https://www.tsri.or.th/
https://thaifood.org/main/
https://facebook.com/foodconnext/
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3) ธรุกิจ Startup ด้านแมลง

จากแนวโน้มการเติบโตของตลาดแมลง ท าให้ปัจจุบันมีบรษัิท Startup ท่ีมีความ

เชี่ยวชาญในด้านการตลาด เทคโนโลยี และการแปรรูปสินค้าจากแมลงเพ่ิมมากข้ึน 

ซึ่งแต่ละบรษัิทมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันท้ังในด้านสายพันธุ์แมลงไปจนถึง

กระบวนการในการแปรรูป โดยมีตัวอย่างดังน้ี

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

บรษัิท เดอะ บรคิเก็ต จ ำกัด

พัฒนาอาหารจากแมลง โดยเฉพาะจิง้หรดี เพ่ือท่ีตอบโจทย์ความต้องการสารอาหาร
ของประชาคมโลก 01
บรษัิท เอก็โซฟู๊ด (ไทยแลนด์) จ ำกัด

พัฒนาระบบเพาะเล้ียงแมลงแนวต้ัง (Vertical Insect Farming) ท่ีมีการใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยีแบบใหม่ในการเล้ียงแมลง โดยมีเป้าหมายท่ีจะยกระดับการ
เล้ียงแมลงในประเทศไทย 

02
หจก. เจอำร ์ยูนีค ฟู้ดส์

ผลิตแมลงกินได้และผงโปรตีนจากแมลงท่ีมีคุณภาพ โดยมีการเริม่ก่อต้ังต้ังแต่ปี 254603
บรษัิท ลัลน์ลลิต อะกร ิฟู๊ดส์ จ ำกัด

ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิง้หรดี ยี่ห้อโปรติโก้ เพ่ือเป็นโปรตีนทางเลือกส าหรบั
ผู้บรโิภค04
บรษัิท ไทย เอนโท ฟู้ด จ ำกัด

ผลิตผงโปรตีนจากจิง้หรดี โดยใช้เทคโนโลยีนวตักรรมการสกัด เพ่ือให้ได้ผงโปรตีน
ท่ีมีคุณภาพสูง05
บรษัิท โกลบอล บั๊กส์ เอเชีย จ ำกัด

วจิยัและพัฒนาโปรตีนจากแมลง โดยใช้นวตักรรมใหม่เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์โปรตีน
จากแมลงที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง06
บรษัิท ฟลำย แล็บ เทค จ ำกัด

ผลิตผงโปรตีนจากหนอนแมลงวนัลาย (Black Soldier Fly) ให้กับบรษัิทช้ันน า
ทางด้านอาหารสัตว ์07
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สรุป
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ในระยะ 3-5 ปีข้ำงหน้ำ ตลำดผลิตภัณฑ์จำกแมลง คำดว่ำจะเติบโตอย่ำง

รวดเรว็ เนื่องจำกเป็นแหล่งโปรตีนคุณภำพสูง มีสำรอำหำรครบถ้วน 

และตอบโจทย์ควำมกังวลปัญหำ Food Security รวมท้ังสินค้ำกลุ่มนี้

ยังเป็นมิตรกับกับส่ิงแวดล้อม นอกจำกนี้เทคโนโลยีและนวตักรรมด้ำน 

Insect foods ก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเรว็ จึงเป็นโอกำสของผู้ประกอบกำร

ธุรกิจอำหำรในกำรขยำยตลำดในกลุ่มนี้เพ่ือสรำ้งมูลค่ำเพ่ิมให้กับธุรกิจ 

อย่ำงไรก็ดี ไทยยังมีควำมท้ำทำยท่ีส ำคัญ คือ 1) ควำมเข้มงวดของคู่ค้ำ

ในเรื่องกฎระเบียบและมำตรฐำนส่งออก 2) รสนิยมของผู้บรโิภค และ 

3) กำรเข้ำถึงเทคโนโลยี ดังนั้นปัจจัยส ำเร็จ คือ ควำมสำมำรถในกำร

เข้ำถึงแหล่งวตัถุดิบ รวมท้ังกำรพัฒนำคุณภำพของวัตถุดิบ และกำร

ติดตำมกฎระเบียบและมำตรฐำนส่งออกของประเทศคู่ค้ำอย่ำงใกล้ชิด 

อีกท้ังควรสร้ำงกำรรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะช่วย

กระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ำยขึ้น เนื่องจำกผู้บรโิภคบำงกลุ่มยัง

ไม่ยอมรับกำรบริโภคแมลง นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรต้องร่วมมือกับ

หน่วยงำนท่ีเชี่ยวชำญในกำรกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตไปสู่ระดับ

อุตสำหกรรม ( Industrial/Commercial scale) และวิจั ยและ

พัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำย เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับ

สินค้ำในระยะยำว
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คณะผู้จดัท า >>

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ ่และ Chief Economist

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรูจ้ักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนในฐานะเป็น

นักเศรษฐศาสตรท่ี์มีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ สามารถวเิคราะห์

ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจ ดร.พชรพจน์ จึงได้รบัเชิญ

เป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนาอย่างต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปีท่ีธนาคาร

ไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant Professor of Economics

ท่ี San Diego State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงาน

ท่ีธนาคารกลางของสหรฐัฯ (Fed) ดร.พชรพจน์ จบการศึกษาระดับปรญิญาเอก 

ด้านเศรษฐศาสตร ์จาก University of Michigan ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

Senior Analyst

อภินันทร ์มีประสบการณ์ในการวจิัยธุรกิจและอุตสาหกรรมมากกว่า 10 ปี ปัจจุบันดูแล
วเิคราะห์กลุ่มธุรกิจเกษตร และเกษตรแปรรูป โดยก่อนหน้าอภินันทรมี์ประสบการณ์
วจิัยในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคม 
รวมท้ังธุรกิจปิโตรเคมี

อภินันทร ์จบการศึกษาปรญิญาตร ีสาขาการเงนิและการธนาคาร จากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย และปรญิญาโททางบรหิารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

อภินันทร ์สู่ประเสรฐิ

Analyst

อังคณา มีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคาร การวจิัยธุรกิจและอุตสาหกรรมการเกษตร
และอาหาร ปัจจุบันดูแลการวเิคราะห์กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร ื่องด่ืม กลุ่มธุรกิจยาง 
โดยก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย อังคณา มีประสบการณ์ท างานกว่า 5 ปีเก่ียวกับ
กลยุทธ์และวางแผน ท่ีธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM 
BANK)

อังคณา จบการศึกษาปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร จากมหาวทิยาลัย
เกษตรศาสตร ์และปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

องัคณา สิทธกิาร



42

กฤชนนท์ จนิดาวงศ์

Analyst

กฤชนนท์ มีประสบการณ์ท างานด้านการค้าระหว่างประเทศ (Trade finance) มา
มากกว่า 6 ปี ท าให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการค้าต่างประเทศท้ังในด้านการน าเข้า
และส่งออก ปัจจุบันเป็นนักวเิคราะห์ท่ีดูแลการวเิคราะห์กลุ่มธุรกิจข้าว ธุรกิจน้าตาล
และธุรกิจปุ๋ยเคมี

กฤชนนท์ จบการศึกษาปรญิญาตรแีละปรญิญาโทด้านเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 
จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ภายใต้ทุนการศึกษาโครงการวายุภักษ์มหาบัณฑิต
ของธนาคารกรุงไทย

ณัฐกร กิตติสุทธิ์

Trainee

ณัฐกร มีความรูแ้ละประสบการณ์ฝึกงานและวจิัยท้ังทางด้านการเงนิและวทิยาศาสตร์

เชิงข้อมูล จากการฝึกงานด้านข้อมูล Squirrel Ai Learning ท่ีอเมรกิาและประสบการณ์

การท างานด้านการเงนิจาก บลจ.ไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทยและผู้ช่วยนักวจิัยท่ี 

University of Wisconsin-Madison

ณัฐกร ได้รบัทุนโอลิมปิกวชิาการไปศึกษาต่อท่ีประเทศสหรฐัอเมรกิา ระดับชั้นปรญิญา

ตร-ีเอก ปัจจุบันเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาโทสาขา Quantitative and Computational 

Finance ท่ี Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมรกิา และจบ

การศึกษาระดับปรญิญาตรสีาขาเศรษฐศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์รวมถึงอนุปรญิญา

วทิยาศาสตรเ์ชิงข้อมูล (Double major in Mathematics and Economics with

a Data science minor) จาก University of Wisconsin-Madison ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา
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