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ท ำควำมรูจ้กั

Insect Products
…เมื่อแมลงกลำยเป็นแหล่งโปรตีนใหม่

แห่งโลกอนำคต
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องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) 
ประกำศให้แมลงเป็นแหล่งอำหำรในอนำคตของโลก รวมท้ัง
ได้จดัท ำรำยงำนกำรศกึษำรำยชื่อแมลงท่ีสำมำรถรบัประทำนได้ 

ธนำคำรโลก (World Bank) ชี้วำ่ ปัญหำควำม

ขัดแย้งระหวำ่งรสัเซียและยูเครน ได้ปลุกควำมกังวล
ในเรื่องควำมมั่นคงทำงอำหำรของโลก และเป็นปัจจยั
เรง่ให้วงกำรอำหำรให้ควำมสนใจกับโปรตีนทำงเลือก 
(Alternative Protein) ในกลุ่มแมลง
มำกขึ้น

ท่ีมา: อ้างอิงจากบทความชื่อ Edible insects Future prospects for food and feed security (2013), 
บทความ Insect and Hydroponic Farming Could Boost Food Security, Business, and the 
Circular Economy และ The European Food Safety Authority (EFSA)

องค์กำรควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรแห่ง
สหภำพยุโรป (EFSA) ประกำศขึ้นทะเบียน
รบัรองควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จำกแมลงท่ีใช้
ส ำหรบักำรบรโิภค เช่น ต๊ักแตน จิง้หรดี และหนอน
อบแห้ง

2

เมื่อแมลงก ำลังกลำยเป็นแหล่งโปรตีนใหม่ของโลก
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ท ำควำมรูจ้กั

Insect Products
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Insect Products คืออะไร? และสรำ้งมูลค่ำเพ่ิมได้แค่ไหน?

Value 
Added

สูง

ต่า

Insect Oil

Insect Powder

Insect Dried

ตัวอย่ำง: ผงจิง้หรดี เวย์โปรตีน 
และคกุก้ีผงแมลง 

ตัวอย่ำง: สารสกัดจากแมลง
ท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของ

อาหารเสรมิ ยา
และเครื่องส าอาง

ตัวอย่ำง: แมลงสด 
และอบแห้ง 

มูลค่ำเพ่ิมของผลิตภัณฑ์จำกแมลงInsect Products 
คือ ผลิตภัณฑ์จำกแมลงซึ่งอยู่ในรปูแบบของแมลง
สด/ตำกแห้งหรอืกำรน ำไปแปรรปู (บด/ปั่ น/สกัด) 

เพ่ิอให้ได้โปรตีนท้ังในรปูแบบผงหรอืน้ำมัน

หำกไทยมีกำรลงทุนต่อยอดไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบผงจะช่วยสรำ้งมูลค่ำเพ่ิมได้สูงข้ึน

3-4 เท่ำ

เมื่อเทียบกับรูปแบบด้ังเดิมในกลุ่มแมลงสดหรอือบแห้ง 

และหำกผลิตเป็นสำรสกัดจะสรำ้งมูลค่ำเพ่ิมได้รำว

10-11 เท่ำ

ท่ีมา: รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูลโดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: มูลค่าเพ่ิมค านวณโดยเปรยีบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากแมลงในรูปแบบด้ังเดิม ช่น แมลงสดและอบแห้ง และค านึงถึงปัจจัยเรื่องอัตราการแปลงสภาพวตัถุดิบแล้ว



5

ห่วงโซก่ำรผลิตแมลงเป็นอย่ำงไรและต่อยอดไปยังอตุสำหกรรมใดได้บ้ำง? 

โรงงำนเพำะเล้ียงแมลง

เศษอำหำร/ขยะอนิทรย์ี เศษพืชเหลือใช้
ทำงกำรเกษตร

โรงงำนแปรรูป

โปรตีนจำกแมลง

Chocolate Bar 
จำกแมลง

นมและไอศกรมี
จำกแมลง

สินค้ำอำหำร

อำหำรสัตวเ์ล้ียง

เครื่องส ำอำงและยำ

ปุ๋ยอนิทรยี์จำกแมลง

สินค้ำไม่ใช่อำหำร

ห่วงโซอ่ปุทำนของผลิตภัณฑ์จำกแมลง

ผลิตภัณฑ์จำกแมลง
สำมำรถต่อยอดไปในกลุ่ม
อตุสำหกรรมต่อเน่ืองท่ีมี

มูลค่ำเพ่ิมสูงข้ึนได้ 
เช่น อำหำร อำหำรสัตวเ์ล้ียง 

อำหำรเสรมิ เครื่องส ำอำง และยำ

ท่ีมา: www.salika.co, www.kickstarter.com, FB: GourmetGrubb, www.readthecloud.co, oregonsconstantgardener.com,  
รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูลโดย Krungthai COMPASS
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ตัวอย่ำงบรษัิทท่ีน ำ Insect Products มำต่อยอดธุรกิจมีอะไรบ้ำง? 

หมวดอำหำร

บรษัิท ไทย เอนโท ฟู้ด จ ำกัด  
สตำร์ทอัพสัญชำติไทย พัฒนำผลิตภัณฑ์ผง
โปรตีนคุณภำพสูงจำกจิ้งหรีดภำยใต้แบรนด์ 
"Sixtein“ ซึ่งมีลักษณะคล้ำยแป้ง  ไม่มีกล่ิน
หืน ไม่มีรส เหมำะสมส ำหรบัน ำไปเป็นส่วนผสม
ของอำหำรในกำรเพ่ิมสัดส่วนโปรตีน 

โปรตีนผงจากแมลง

CrowBar
สตำรท์อพัสัญชำติไอซ์แลนด์
ผลิตขนมช็อกโกแลตบำรย์ี่ห้อ 

Jungle Bar ซึ่งมีส่วนผสม
จำกผงแมลง

Chocolate Bar จาก
ส่วนผสมของแมลง

Gourmet Grubb 
สตำรท์อพั สัญชำติแอฟรกิำใต้ ผลิตนมและ
ไอศกรมียี่ห้อ Ento Milk ท่ีมีส่วนผสมของตัว
ออ่นหนอนแมลงวนัลำย ซึ่งให้โปรตีนสูงกวำ่
นมววัถึง 5 เท่ำ

นมและไอศกรมีจากตัวอ่อน
หนอนแมลงวนัลาย

Damhert Nutrition
บรษัิท สัญชำติเบลเย่ียม ผลิตนักเก็ต
ยี่ห้อ Insecta ท่ีผลิตจำกหนอนควำย 

ผสมกับเกลือและพรกิไทยขำว
ทดแทนเน้ือสัตวท่ี์มีโปรตีนสูง 

นักเก็ตจากส่วนผสมของหนอนควาย

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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ตัวอย่ำงบรษัิทท่ีน ำ Insect Products มำต่อยอดธรุกิจมีอะไรบ้ำง? 

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

Orgafeed
บรษัิทสตำรท์อพัสัญชำติไทยท่ีรว่มมือกับบรษัิท Thai Union 
น ำโปรตีนจำกแมลงมำผลิตเป็นอำหำรสัตว์เล้ียงเหมำะสมกับ
สัตวท่ี์มีอำกำรแพ้โปรตีนด้ังเดิม

หมวดอำหำรสัตว์

อาหารสุนัขท่ีมีส่วนผสมจากโปรตีนแมลง

บรษัิท โอรกิก้ำ จ ำกัด
บรษัิท สัญชำติไทย น ำน้ำมันจำก
ตัวออ่นของแมลงมำพัฒนำเป็น

ผลิตภัณฑ์ควำมงำม เช่น ครมียก
กระชับใบหน้ำ ครมี Anti-Aging

หมวดยำและเครื่องส ำอำง

เวชส าอางจากตัวอ่อนแมลง

The Himalayan (Sea Buckthorn)
บรษัิท สัญชำติสหรฐัฯ พัฒนำผลิตภัณฑ์ชื่อ
Point 68 ซึ่งมีส่วนผสมของสำรสกัดบรสุิทธ์ิ
จำกตัวออ่นแมลงวนัทหำรด ำ (BSFL)
มีคุณสมบัติชะลอวยั

เวชส าอางจากตัวอ่อน
แมลงวนัทหารด า (BSFL) 
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ไทยมีควำมพรอ้มแค่ไหนท่ีจะเป็นศูนย์กลำงกำรผลิต Insect Products?

ท่ีมา: อ้างอิงบทความชื่อ Six-legged livestock: edible insect farming, collecting 
and marketing in Thailand ,Waheningen University & Research และ FAO 

ฤดูกำลเพำะเล้ียงแมลง จ ำแนกตำมสำยพันธุ์

ไทยมีสภำพอำกำศท่ีรอ้นชื้น ซึง่
เหมำะส ำหรบักำรเติบโตของแมลง

หลำกหลำยสำยพันธุ์ อกีท้ัง
มีสำยพันธุ์ท่ีสำมำรถเพำะเล้ียงและ
ให้ผลผลิตได้ตลอดท้ังปี ท ำให้ไทย
เป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีศักยภำพใน
กำรต่อยอดผลิตภัณฑ์จำกแมลง

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

จิ้งหรดีทองแดงลำย

จิ้งหรดีทองด ำ

ดักแด้ไหม

ด้วงงวงมะพรำ้ว

มดแดง

แมลงกระชอน

ด้วงโก

ต๊ักแตนโลคัสตำ

แมลงดำนำ

แมลงตับเต่ำ

แมลงเหน่ียง

หนอนไม้ไผ่

ต๊ักแตนปำทังก้ำ

จิ้งหรดีหัวโต

ช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต

สายพันธุแ์มลงในไทยท่ีสามารถใช้ส าหรบั
การบรโิภคมีมากถึง 

300 สายพันธุ์

จากท้ังหมดท่ัวโลกท่ีมีสายพันธุแ์มลงท่ีบรโิภคได้

2,000 สายพันธุ์
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ท ำไม
ตลำด Insect Products 
ถึงน่ำสนใจ 
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ท ำไมตลำด Insect Products ถึงน่ำสนใจ? 
1) สำรอำหำรจำกแมลงอดุมไปด้วยแรธ่ำตุและวติำมินนำนำชนิด

ท่ีมา: Curious Meerkat 

แมลงให้โปรตีน 
คำรโ์บไฮเดรต ไฟเบอร ์
และวติำมินมำกกวำ่
เน้ือสัตวป์ระเภทอื่น 
เมื่อเปรยีบเทียบกำร
บรโิภคในปรมิำณท่ี
เท่ำกัน 

ประเภทของ
เน้ือสัตว์

(น้าหนัก 200 กรมั) ววั สุกร ไก่ แมลง

พลังงำน
(กิโลจลู) 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

เปรยีบเทียบสำรอำหำร แรธ่ำตุ และวติำมิน ท่ีได้จำกเน้ือสัตวช์นิดต่ำงๆในปรมิำณท่ีเท่ำกัน
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2) ลดควำมกังวลด้ำนควำมมั่นคงอำหำร (Food Security)

ท่ีมา: United Nations 

7,795

8,186

8,551

8,893

9,210

9,504
9,772

2020 2025e 2030e 2035e 2040e 2045e 2050e

ท ำไมตลำด Insect Products ถึงน่ำสนใจ? 

จ ำนวนประชำกรของโลกในต้ังแต่ป ี2020-2050 (ล้ำนคน)

ผลิตภัณฑ์จำกแมลงช่วยลดควำมกังวล
ด้ำนมั่นคงทำงด้ำนอำหำร จำกจ ำนวน
ประชำกรโลกท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้
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ท่ีมา: Foods and Organization (2021)

3) ตอบโจทย์กระแสรกัษ์ส่ิงแวดล้อม
กระบวนกำรเพำะเล้ียงแมลงก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกวำ่กำรเล้ียงปศุสัตว์
ประเภทอื่นในทกุมิติ 

12

88

57

34

23

201

55

47

28

112

57

34

23

25

9.1

4.5

2.1
ปรมิำณอำหำรทีใช้

(กก.ต่อน้าหนักสัตว ์1 กก.)

ปรมิำณน้ำทีใช้
(แกลอนต่อน้าหนักสัตว ์1 กก.)

พ้ืนท่ีท่ีใช้
(ตร.ม.ต่อน้าหนักสัตว ์1 กก.)

ปรมิำณก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์
(CO2-eq ต่อน้าหนักสัตว ์1 กก.)

ท ำไมตลำด Insect Products ถึงน่ำสนใจ? 

ปรมิำณทรพัยำกรท่ีใช้ในกำรเพำะเล้ียงสัตวป์ระเภทต่ำงๆ
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4) เทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเรว็

เพ่ิมขึน้อย่ำงก้ำวกระโดด

ท่ีมา: Data group Dealroom, Financial Times (2021), รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

2016 2017 2018 2019 2020

40
70

180 170

210
+51.4%

(CAGR)

ท ำไมตลำด Insect Products ถึงน่ำสนใจ? 

มูลค่ำเงนิลงทุนจำก Venture Capital 
ใน Startup กลุ่ม Insect Farming 

(ล้านเหรยีญสหรฐัฯ)
ประเภท
เทคโนโลยี คุณสมบัติ

AI
(Artificial 

Intelligence)

ช่วยในการเพาะเล้ียงแมลง โดยได้มีการใช้ AI เข้ามาควบคุมอุณภูมิ

ในการเพาะเล้ียง เพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพตามท่ีต้องการ อีกท้ัง

ยังช่วยลดการการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ในระหว่างการ

เพาะเล้ียง

Indoor 
Farming ช่วยในการป้องกันศัตรูของแมลงไม่ให้เข้ามารบกวนแมลง อีกท้ัง

ในฟาร์มยังมีระบบเซ็นเซอร์ช่วยในการเพาะเล้ียง เพ่ือควบคุม

อุณหภูมิ และความสะอาดของผลผลิตให้เป็นไปตามท่ีต้องการ

Robotic ใช้ทดแทนแรงงานในการให้อาหารแมลง และช่วยในการตรวจสอบ

โรคท่ีเก่ียวกับแมลง อีกท้ังยังน ามาใช้ในการเก็บเก่ียวแมลงใน

ฟารม์ และแปรรูปผลผลิตจากแมลง เพ่ือลดการสูญเสียระหวา่ง

การแปรรูป

3D Printing
ในกระบวนการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลง เพ่ือให้ได้รูปลักษณ์ 

เน้ือสัมผัส และรสชาติของผลิตภัณฑ์จากแมลงตามท่ีต้องการ

ตัวอย่ำงเทคโนโลยีและนวตักรรมแมลง
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ท่ีมา: Yougovamerica ,University of Pennsylvania และ ValuSect

5) พฤติกรรมผู้บรโิภคสนใจจะบรโิภค Insect Protein มำกขึ้น

1 ใน 4

ของผู้บรโิภคชาวสหรฐัฯ บรโิภค
อาหารท่ีมส่ีวนผสมจากแมลง
ท้ังในรูปแบบผงและเครื่องด่ืม

3 ใน 4

ของผู้บรโิภคชาวสหรฐัฯ
รบัรูถึ้งคุณประโยชน์

ของสารอาหารท่ีได้จากการบรโิภค
แมลงและเปดิใจท่ีจะลองบรโิภค 

30%

ของผู้บรโิภคสหภาพยุโรป
ต้ังใจท่ีจะบรโิภคอาหาร

ท่ีมส่ีวนผสมของ
ผลิตภัณฑ์จากแมลง

ท ำไมตลำด Insect Products ถึงน่ำสนใจ? 

ผู้บรโิภคชำวสหรฐัฯ และสหภำพยุโรปสนใจท่ีจะบรโิภค Insect Protein
ผลส ำรวจพฤติกรรมกำรบรโิภคแมลงในสหรฐัฯ และสหภำพยุโรป 
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ผู้ประกอบกำรกลุ่มไหน
ท่ีควรต่อยอดไปสู่ธุรกิจ

Insect Products 



16ท่ีมา: รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: จ านวนฟารม์แมลงอ้างอิงจากจ านวนเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสรมิการเกษตร

ผู้ประกอบกำรกลุ่มไหนท่ีควรต่อยอดไปสู่ธุรกิจ Insect Products?
ผู้ประกอบกำรท่ีมีศักยภำพในกำรยกระดับเขำ้สู่อตุสำหกรรมแมลง คือ ธรุกิจเพำะเล้ียง ธุรกิจแปร
รูปผลิตภัณฑ์จำกแมลง และธุรกิจต่อเน่ืองท่ีสำมำรถปรบัใช้ผลิตภัณฑ์จำกแมลงในผลิตภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจท่ีมีศักยภำพในกำรยกระดับเข้ำสู่อตุสำหกรรมแมลง

Insect Protein
Ecosystem

ธรุกิจ
ฟำรม์แมลง

ธรุกิจ
แปรรูป

ธรุกิจ
รำ้นอำหำร

ธรุกิจ
อำหำรเสรมิ

ธรุกิจ
เวชส ำอำง

จ ำนวน
53,216
ฟำรม์



17

ผู้ประกอบกำรกลุ่มไหนท่ีควรต่อยอดไปสู่ธุรกิจ Insect Products?

ธุรกิจเพำะเล้ียง
แมลงสมัยใหม่ 

ธุรกิจแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จำกแมลง 

ใช้วตัถุดิบจำกแมลง
มำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์

ท่ีหลำกหลำย 
เพ่ือเจำะกลุ่มลกูค้ำ B2C และ 

B2B ท้ังในรูปแบบแมลง
อบแห้ง ไปจนถึงผลิตภัณฑ์
แมลงท่ีมีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น 
อำทิ ผลิตภัณฑ์โปรตีนบำรท่ี์
ท ำจำกแมลง โปรตีนผง และ

สำรสกัดจำกแมลง 

ธุรกิจท่ีสำมำรถ
ใช้ประโยชน์จำก

ผลิตภัณฑ์แมลงเป็น
ส่วนประกอบในกำรผลิต 

สำมำรถสรำ้งมูลค่ำเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์ด้ังเดิมได้ 
เช่น ธรุกิจรำ้นอำหำรท่ีเน้นตอบ
โจทย์ด้ำนสุขภำพ ธรุกิจอำหำร

เสรมิ หรอืเวชส ำอำง

ได้ประโยชน์จำกกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในกำรบรหิำร

จดักำรฟำรม์ ท ำให้กำรผลิตมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

เช่น เทคโนโลยี Indoor Farming 
ตอบโจทย์เทรนด์กำร

ให้ควำมส ำคัญกับควำมปลอดภัย
ด้ำนอำหำรและกำรตรวจสอบ

ย้อนกลับของผู้บรโิภค
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ตลำด Insect Products กลุ่มไหนเติบโตดี?

คำดวำ่ในปี 2573
มูลค่ำตลำดส่งออกและ

ตลำดในประเทศของผลิตภัณฑ์
จำกแมลงของไทย 

จะมีมูลค่ำรวมกันอยู่ท่ี

425 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ

เติบโตเฉล่ียปีละ 
28%CAGR

โดยคำดวำ่กล่ ุมผลิตภัณฑ์
จำกแมลงท่ีมีมูลค่ำเพ่ิมสูง

จะขยำยตัวดี

2564 2573f %CAGR

ตลำด
ในประเทศ

ตลำด
ส่งออก รวม ตลำด

ในประเทศ
ตลำด
ส่งออก รวม ตลำด

ในประเทศ
ตลำด
ส่งออก รวม

ผลิตภัณฑ์จำกแมลง
ในกลุ่มท่ีเป็นกำรแปร

รูปข้ันต้นหรอืเป็น
สินค้ำด้ังเดิม 

7.1 1.5 8.6 22.3 4.0 26.3 13.6 11.5 13.2

ผลิตภัณฑ์จำกแมลง
ในกลุ่มท่ีมีมูลค่ำเพ่ิมสูง 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

มูลค่ำตลำดส่งออกและตลำดในประเทศผลิตภัณฑ์จำกแมลงของไทย 
จ ำแนกตำมประเภทผลิตภัณฑ์ 

(ล้านเหรยีญสหรฐัฯ)

หมายเหตุ: 1. อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์จากแมลงในกลุ่มท่ีเป็นการแปรรูปขั้นต้นหรอืเป็นสินค้าด้ังเดิม เช่น แมลงอบแห้ง แมลงแช่เย็น
แช่แข็ง ประเมินโดย  อ้างอิงจาก  อัตราการเติบโตจากงานศึกษาของ DataM Intelligence ท่ีคาดวา่จะมีอัตราการเติบโตท่ีปีละ 11.5%CAGR

2. อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์จากแมลงท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง เช่น ผลิตภัณฑ์โปรตีนผง หรอืผงแมลง โปรตีนบารท่ี์ท าจากแมลง
สารสกัดจากแมลง ประเมินโดยอ้างอิงจากอัตราการเติบโตของตลาดโลกท่ีอ้างอิงจากงานศึกษาของ Meticulousresearch ท่ีคาดว่าจะมีอัตรา
การเติบโตท่ีปีละ 31.1%CAGR

3. อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดในประเทศค านวณโดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และอ้างอิงจากงานศึกษาของ Databridgemarket
และ Globenewswire 

ท่ีมา: รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 
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Key Success ของผู้ประกอบกำรมีอะไรบ้ำง?

กำรเข้ำถึง
แหล่งวตัถุดิบ 

รวมท้ังมีกำรพัฒนำ
คุณภำพของวตัถุดิบ 

จะช่วยสรำ้งควำมได้เปรยีบ ในกำรขยำย
ตลำดส่งออกท่ีมีควำมเข้มงวด
ในด้ำนควำมปลอดภัยและ

มำตรฐำนกำรผลิต

วจิยั
และพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์เพ่ือต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

เน่ืองจำกตลำดผลิตภัณฑ์จำกแมลง
สำมำรถต่อยอดไปในอุตสำหกรรมต่อเน่ือง

ได้หลำกหลำยท้ังในธุรกิจอำหำร 
เครื่องด่ืม อำหำรเสรมิ ยำ 

และเครื่องส ำอำง

ศึกษำ
กฎระเบียบ
และมำตรฐำน

ส่งออกของประเทศคู่ค้ำ 
โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์อำหำร 

ท่ีมีมำตรฐำนในกำรควบคุมกำรปนเปื้ อน 
รวมถึงข้อบังคับในบำงประเทศท่ีไม่อนุญำต

ให้น ำเข้ำแมลงบำงชนิด

กำรสรำ้ง
กำรรบัรู้

ถึงคุณประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ 

จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บรโิภคในกลุ่มใหม่ๆ 
เปิดใจและตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จำกแมลง

ได้ง่ำยข้ึน

ควำมรว่มมือ
กันท้ัง Ecosystem 
จะท ำให้กำรผลิตผลิตภัณฑ์

จำกแมลงของไทยสำมำรถเพ่ิมมูลค่ำ
และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ได้มำกข้ึนในอนำคต
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ผู้ประกอบกำรต้องรูจ้กัใครบ้ำง?

หน่วยงำนวจิยัและพัฒนำ

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

Startup ท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงำนมำตรฐำนสินค้ำ

ส ำนักส่งเสรมิและจัดกำร
สินค้ำเกษตร 
กรมส่งเสรมิกำรเกษตร

ส ำนักงำนมำตรฐำน
สินค้ำเกษตร
และอำหำรแห่งชำติ 
(มกอช.)

กรมปศุสัตว์

ศูนย์วจิัยนวตักรรมอำหำร 
มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์

ศูนย์พันธุวศิวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ 
(ไบโอเทค)

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสรมิวทิยำศำสตร ์วจิัย
และนวตักรรม (สกสว.)

สมำคมผู้ผลิตอำหำร
ส ำเรจ็รูป

Food Connext

บจ. เดอะ บรคิเก็ต

บจ. เอ็กโซฟูด๊ (ไทยแลนด์) 

หจก. เจอำร ์ยูนีค ฟูด้ส์

บจ. ลัลน์ลลิต อะกร ิฟูด๊ส์ 

บจ. ไทย เอนโท ฟูด้ 

บจ. โกลบอล บ๊ักส์ เอเชีย 

บจ. ฟลำย แล็บ เทค
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สรุป

21

ใน 3-5 ปีข้ำงหน้ำ ตลำดผลิตภัณฑ์จำกแมลง คำดวำ่จะเติบโตอย่ำงรวดเรว็ 
เน่ืองจำกเป็นแหล่งโปรตีนคณุภำพสูง มีสำรอำหำรครบถ้วน และตอบโจทย์
ควำมกังวลปัญหำ Food Security ท้ังยังเป็นมิตรกับกับส่ิงแวดล้อม 
นอกจำกน้ี เทคโนโลยีและนวตักรรมด้ำน Insect foods ก้ำวหน้ำไปอย่ำง
รวดเรว็ จงึเป็นโอกำสของผู้ประกอบกำรธุรกิจอำหำรในกำรขยำยตลำดใน
กลุ่มน้ีเพ่ือสรำ้งมูลค่ำเพ่ิมให้กับธุรกิจ 

อย่ำงไรก็ดี ไทยยังมีควำมท้ำทำยท่ีส ำคัญ คือ 

1) ควำมเข้มงวดของคู่ค้ำในเรื่องกฎระเบียบและมำตรฐำนส่งออก 
2) รสนิยมของผู้บรโิภค 
3) กำรเข้ำถึงเทคโนโลยี

ดังน้ัน ปัจจยัแห่งควำมส ำเรจ็ คือ ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งวตัถุดิบ 
กำรพัฒนำคณุภำพของวตัถุดิบ กำรติดตำมกฎระเบียบและมำตรฐำนส่งออก
ของประเทศคู่ค้ำและสรำ้งกำรรบัรูถึ้งคณุประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จะช่วย
กระตุ้นให้ผู้บรโิภคตัดสินใจซื้อได้งำ่ยขึ้น นอกจำกน้ี ต้องรว่มมือกับหน่วยงำน
ท่ีเชี่ยวชำญในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตไปสู่ระดับอตุสำหกรรม 
(Industrial/Commercial scale) และวจิยัและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มี
ควำมหลำกหลำย เพ่ือสรำ้งมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำในระยะยำว
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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. 

Disclosures 




