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วัฒนธรรมการกินแมลง
วิวัฒนาการและการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารน้ันเปนสิ่งท่ีคอนขางนาสนใจเปน

อยางมาก เพราะหากยอนกลับไปในชวงหลายสิบปกอนก็จะเห็นไดวาคนสวนมากมักจะนิยมรับ

ประทานแตอาหารประจําชาติของตนเองหรืออาหารชนิดเดิมๆ ที่คุนเคยกันมานาน โดยเฉพาะ

ในประเทศแถบตะวันตกอยางทวีปยุโรปหรืออเมริกาก็มักไมใหการตอนรับอาหารในแถบเอเชีย

มากนัก

แตเมื1อเวลาผานไป ผูคนเริ่มปรับตัวและเปดใจกับอาหารชนิดใหมๆ มากขึ้น โดยเริ่มที่

จะหันมาทดลองรบัประทานอาหารประจําชาติอื1นๆ รวมทั้งอาหารประเภทอื1นที่เปนความนิยม

เฉพาะกลุม ซึ่งปจจุบันมีอาหารเฉพาะกลุมชนิดหนึ่งที่เริ่มไดรับความสนใจมากขึ้น จนถึงขนาด

ที่วาทางสหภาพยุโรป (European Union) คาดเดาไววามันนาจะเปนอาหารยุคใหมในชวง

กลางป 2021 และไดทําการพิจารณาอนุมัติใหสามารถทําอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงเพื1อการคา

ดานการบริโภคไดอยางถูกกฎหมายในทวีปยุโรปไปเมื1อชวงป ค.ศ. 2018 

อาหารที่วานั้นคือ แมลง นั่นเอง โดยทางองคการอาหารและการเกษตรแหง

สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization) นั้นก็ไดใหการยอมรับวาแมลงเปน

อาหารทางเลือกใหมตั้งแตชวงป ค.ศ. 2013 และไดทํารายชื1อแมลงท่ีสามารถรับประทานได 

ซึ่งในตอนน้ีมีรายชื1อแมลงท่ีรับประทานไดกวา 2,200 ชนิดแลว FAO ยังไดออกรายงานเพื1อ

ชี้ชัดวาการกินแมลงนั้นจะเปนทางออกใหมที่สามารถชวยใหประชากรโลกหลุดพนจากวิกฤต

อาหารเพราะแมลงเปนแหลงอาหารท่ีมีไขมันต่ํา โปรตีนและไฟเบอรสูง



การกินแมลงในประเทศตางๆ
ทวีปเอเชีย

ญี่ปุน เปนประเทศที่ขึ้นชื1อเรื1องอาหารทะเล แตขณะเดียวกัน คนที่นี่ก็มีวัฒนธรรม

การนําแมลงมาปรุงเปนอาหาร เชน การรับประทาน “แตน” ซึ่งชาวญ่ีปุนนิยมนําตัวออน 

ของแตนมารับประทานทั้งแบบดิบและแบบสุก โดยแบบสุกนั้นจะนําไปปรุงกับขิง ซีอิ๊ว และ 

(เหลา) มิริน ไดเปนตัวออนของแตนท่ีมีรสชาติคลายหอยแมลงภูที่หวานสด หรือหากนําแตน

ที่ยังไมโตเต็มวัยไปทอด ก็จะใหรสสัมผัสที่กรอบนอกนุมใน นอกจากน้ี ยังมีการนําแตนไปผสม

เปนยาดองเหลาไดอีกดวย สวนอินโดนีเซียนิยมทาน Botok Tawon หรือหอหมกตัวออนผึ้ง 

เกาหลีก็มี Beondegi หรือดักแดทอด

 สวนประเทศอื1นๆ ในเอเชียก็นิยมรับประทานแมลงเชนกัน ไมวา

จะเปน จีน กัมพูชา ลาว เวียดนาม และไทย ที่ภาพรถเข็นขายแมลง

ทอดกลายเปนภาพที่คุนตาสําหรับนักทองเที่ยวที่มาเยือน องุน ลิ่ววานิช 

ผูเช่ียวชาญจากกรมวิชาการเกษตร ระบุวา ในประเทศไทยชาวบานในแถบ

ชนบท โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนิยมนําแมลง

มากินเปนอาหาร ซ่ึงแมลงกินไดที่พบในประเทศไทยเทาท่ีสํารวจพบมี

มากกวา 50 ชนิด เชน แมลงดานา, แมลงตับเตา, แมลงกุดจี่, แมลงทับ, 

จิ้งหรีด, แมลงกระชอน, ต๊ักแตนปาทังกา, แมลงเมา, มดแดง, ผึ้ง, ตอ, 

แตน, ดักแดไหม, และหนอนไผ เปนตน ซึ่งการศึกษาพบวาแมลงเหลานี้มี

ปริมาณโปรตีนใกลเคียงกับเนื้อสัตว เชน ไก, วัว, หมู, และปลา 
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ทวีปแอฟริกา
ปลวกเปนแมลงที่ ไดรับความนิยมรับประทานอยางแพรหลายในพื้นท่ี

แถบตอนใตของทะเลทรายซาฮาราในทวีแอฟริกา วิธีการปรุงก็ไมตางไปจากการ

ทําอาหารจากแมลงชนิดอื1น น่ันคือ เอาไปตมแลวคั่วกับเกลือ สวนในพื้นที่ตอนใต

ของประเทศบูรกินาฟาโซ อาหารประจําฤดูฝนคือ หนอนตนเชีย (shea caterpillars) ซึ่ง

ชาวบานมักนํามาตุนเปนอาหารจานหลัก หรือเอามาทอดเปนของทานเลน นอกจากนี้ ดวง

มะพราวก็เปนอาหารยอดนิยมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกดวยหรือแมกระทั่งชนเผา

พื้นเมืองในเกาะซารดิเนียของประเทศอิตาลีเองก็มีการทําชีสนมแกะท่ีใชตัวออนแมลงเปน

สวนผสมในการหมักที่มีชื1อวา Casa Marzu ดวยเชนกัน

ทวีปอเมริกา
 เม็กซิโก มีของดีขึ้นชื1ออยางเหลาเตกีลาดองหนอน ซึ่งเปนสินคาที่นักทองเที่ยวนิยม

ซื้อติดไมติดมือกลับบาน โดยหนอนที่ไดรับความนิยมและถือเปนของเด็ดราคาแพงคือ หนอน

แดง (red worms) ซ่ึงเปนหนอนท่ีอยูบริเวณตนอากาเว พืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีทรงพุมแผเปนวง

กวาง หากกินดิบๆ หนอนชนิดนี้ใหกล่ินเหมือนอาหารรมควัน และคลายกับเหลาเตกีลาที่

เรียกวา “แมซเคิล” (Mezcal) ดวยความที่เม็กซิโกมีการปลูกขาวโพดและตนอัลฟลฟา

อยางกวางขวางก็ทําให มีความนิยมนํา ชาปุลิน (Chapulines) ซึ่งเปนตั๊กแตนชนิด

หนึ่งที่อยูในไรขาวโพด มีกลิ่นและรสชาติคลายมะนาวมารับประทาน

ที่มา
- https://www.si.edu/spotlight/buginfo/insects-food#:~:text=Examples%20are%20social%20
insects%2C%20such,African%20groups%20consistently%20as%20food.)
- https://organixx.com/10-countries-eating-insects/



Fun Facts เรื�องนารูเก่ียวกับอาหารจากแมลง
- วัฒนธรรมการบริโภคแมลงเปนอาหาร เรียกวา Entomophagy

- แมลงที่มนุษยบริโภคได ไมมีสวนใดเหลือท้ิง เทียบกับ สัดสวนของวัว ท่ีมนุษยใชบริโภคไดราว 40%

- หนอน กอใหเกิดกาซเรือนกระจกราว 1-10% ของกาซเรือนกระจกที่เกิดจากหมู

- ดวง หรือแมลงปกแข็ง (Beetle) มีสัดสวนคิดเปน 40% ของแมลงท่ีใชบริโภคเปนอาหารได

แมลง อาหารยุคใหม่ แมลง อาหารยุคใหม่ 
มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

แมลงมีแรธาตุและสารอาหารที่จําเปนกับรางกาย

มนุษยอยูเปนจํานวนมาก เมื1อนํามาเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว

และโปรตีนชนิดอื1นๆ อยางเน้ือไก, เนื้อวัว, เนื้อปลา, ไข หรือ

แมกระทั่งเตาหูในปริมาณที่เทากันแลวนั้น เฉล่ียแลวแมลง

มีจํานวนสารอาหารโดยรวมที่มากกวาเนื้อสัตวประเภทอื1นๆ 

อยูมากเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีปริมาณไขมันท่ีนอยกวาอยาง

เห็นไดชัด และนอกจากจะมีคุณคาทางโภชนาการสูงแลว  

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหแมลงถูกมองวาเปนอาหารยุคใหม เปน

เพราะวา การเพาะเลี้ยงหรือการทําฟารมแมลงน้ัน เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม มากกวาการทําฟารมปศุสัตวประเภทอื1นๆ ที่

กอเกิดกาซเรือนกระจกและภาวะโลกรอนจํานวนมากในชั้น

บรรยากาศอยูมาก และจากจํานวนประชากรโลกท่ีเพิ่มขึ้น

เรื1อยๆ ก็ไดมีการคาดการณวาในป ค.ศ. 2050 ประชากร

โลกนาจะเพิ่มขึ้นอีกราวหมื1นลานคน สงผลใหความตองการ

อาหารเพิ่มข้ึนตามไปดวย ทําใหตองแบงพื้นที่ออกไปเพื1อ

รองรับการอยูอาศัยของมนุษย การทําฟารมปศุสัตวใน

รูปแบบเดิมที่ใชพื้นที่ในการเลี้ยงสัตวก็อาจจะไมตอบโจทย

ของโลกอนาคตเทาไรนัก ในขณะท่ีการเพาะเลี้ยงแมลงนั้น

ใชพื้นที่นอย เลี้ยงดูงาย และประหยัดคาใชจายในการดูแล

มากกวา 



เพื1อใหสอดรับแนวทางขององคการอาหารและ

เกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Orga-

nization) ท่ีประกาศใหแมลงเปนแหลงอาหารในอนาคตของ

โลก ดร. เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ มีนโยบายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางผลิต

แมลง “ฮับแมลงโลก” รับเทรนดอุตสาหกรรมอาหารใหม 

(Novel Food) เพื1อเจาะตลาดโลกกวา 3 พันลานบาท โดย

ไดกําหนดนโยบายสงเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดใหแกเกษตรกร

เพื1อสรางรายได และไดมอบหมายใหทุกหนวยงานในสังกัด  

เรงสงเสริมและยกระดับมาตรฐานฟารมเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งมี

กวา 20,000 ฟารม เพื1อสรางความเชื1อมั่นในผลผลิตใหผู

บริโภคทั้งในและตางประเทศดวย 

วิศิษฐ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป 

และรองประธานสภาผูสงออกสินคาทางเรือแหงประเทศไทย 

(สรท.) กลาววา “ปจจุบันในตลาดโลกมีความตองการบริโภค

แมลงเพิ่มมากข้ึน ธุรกิจแมลงเฉพาะชนิดที่คนกินไดทั่วโลก

มีมูลคาถึง 12,800 ลานบาท (400 ลานเหรียญสหรัฐ) โดย

ตลาดเอเชียมีสัดสวนถึง 30 – 40% ของท้ังโลก ที่เหลือ 

กระจายตัวอยูทั้งในโซนยุโรป ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง 

โดยใน 5 ปที่ผานมาอุตสาหกรรมแมลงเติบโตขึ้นปละ 20% 

และ ตลาดแมลงกินได ก็กําลังขยายตัวไปในอเมริกาและโซน

อเมริกาเหนืออีกดวย”

ตลาดแมลงของไทยสามารถสงออกไดทั้งแบบเปน

ตวัและแปรรูป โดยฟารมเพาะเลี้ยงแมลงสวนใหญจะสงขาย

แมลงแบบเปนตัว ซึ่งมีแมลงท่ีเกษตรกรไทยนิยมเพาะเลี้ยง 

เชน จิ้งหรีด ต๊ักแตน แมงปอง ดักแด ดวง มด ฯลฯ สวน

ในตลาดแปรรูป ในปจจุบันมีการทําธุรกิจแมลงสงออกไปทั่ว

โลกผานออนไลนขายทั้งแบบปลีกและสง โดยตั้งเปนโรงงาน

ผลิตที่ ไดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมีสินคาในหลาก

หลายรูปแบบ เชน แมลงบรรจุในถุงฟลอยด  แปงโปรตีนจาก

แมลง แมลงบรรจุกระปอง ขนมในรูปแบบแมลงเคลือบช็อค

โกแล็ต ลูกอมแมลง แมลงอบแหงขายสง ฯลฯ

ไทยมุงเปนศูนยกลางผลิตแมลง สงออกทั่วโลก

“สําหรับประเทศไทยเรา นับวาโชคดีที่เรามีแมลงท่ีกินไดหลากหลายชนิด มีใหกินไดทั้งป คนไทย
กินแมลงกันมานานเรียกวาในทุกภูมิภาคก็วาได และประเทศไทยก็ถือวาเปนตลาดหลักที่มีการสง
ออกแมลงไปขายยังตางประเทศ ดวยสภาพอากาศรอนชื/นที่เหมาะสมสําหรับทําฟารมเพาะเล้ียง
แมลงเพื/อสงออก และเรายังมีวัตถุดิบเพียงพอในการทําโรงงานผลิตแมลงแปรรูปไดอีกดวย”

– วิศิษฐ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป 
รองประธานสภาผูสงออกสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สรท.)



นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีบริษัทสตารอัพของคน

ไทยท่ีทําตลาดผลิตภัณฑผงโปรตีนจากจ้ิงหรีดเปนเจาแรก

ของโลก สงออกไปยังกลุมประเทศสหภาพยุโรป แคนาดา 

ญี่ปุน และออสเตรเลีย  ธีรณัฐ รุงสุวรรณ กรรมการผูจัดการ 

บริษัท ไทย เอนโท ฟูด ไดกลาววา บริษัทไดทําธุรกิจเกี่ยว

กับแมลงอยางครบวงจรตั้งแตตนน้ํา กลางนํ้า และปลายน้ํา 

มีฟารมที่เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด มีโรงงานที่แปรรูปผลิตภัณฑ

และการสรางผลิตภัณฑผงโปรตีนจากจ้ิงหรีด พรอมกับมี

การทําวิจัยและพัฒนา (R&D) 

ร วมกับนักวิ จั ยสถาบันวิ จั ย

ของประเทศไทยอยางเขมขน 

บริษัทไดมีการทําฟารมเลี้ยง

จิ้งหรีดที่เปนฟารมตนแบบและ

เปนแบบปดอยูที่ จ.นครสวรรค 

มีขนาดประมาณ 900 ตาราง

เมตร และผลิ ตจิ้ งหรี ด ได

ประมาณ 120 ตัน/ป ท่ีเปนตัว

สด หลังจากน้ันจึงนําไปสูการ

แปรรูปพัฒนาเปนผลิตภัณฑ

ผงโปรตีนจิ้งหรีด ซึ่งจิ้งหรีด

จํานวน 4 กิโลกรัม จะนําไป

แปรรูปสูผงจ้ิงหรีดไดประมาณ 

1 กิโลกรัม โดยผงโปรตีน

แบบเขมขนไดทําการตลาด

ในชื1อแบรนด “Sixtein” เนน

เจาะตลาดลูกคาแบบบีทูบีหรือนําไปพัฒนาสูผลิตภัณฑอื1นๆ  

ธีรณัฐฯ กลาวตอวา กําลังรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการ

นโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ  

ทําโครงการวิจัยแบบมุงเปา (Spearhead) กับการเลี้ยง

หนอนทหารเสือ ที่นํามาพัฒนาสูโปรตีนสําหรับอาหารสัตว 

เพื1อทดแทนอาหารสัตวในปจจุบันที่ทําจากปลาบนและจะมี

ปญหาผลผลิต ราคาท่ีผันผวนและปญหาโลหะหนักปนเปอน 

หลังจากนั้นคาดวาจะมีการสรางโรงงานตนแบบอยูในนิคม

อุตสาหกรรมพิจิตร ซึ่งโครงการน้ีไดมีนักวิจัยจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัยและจากมหาวิทยาลัยแมโจมา

รวมพัฒนา

จากแนวโนมตลาดสงออกท่ีดี ทํ าใหทางกรม 

สงเสริมการเกษตรไดวางแนวทางสงเสริมและสนับสนุน

ใหเกษตรกรรวมตัวกันเปนกลุมแปลงใหญผูเลี้ยงแมลง  

โดยเฉพาะจ้ิงหรีด จนในปจจุบันมีแปลงใหญจิ้งหรีดทั้งหมด

จํานวน 11 แปลง เกษตรกรสมาชิก 469 ราย พื้นที่รวม

ประมาณ 848.5 ไร ใน 10 

จังหวัด ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ 

ขอนแกน นครพนม บุรีรัมย 

พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม 

ลพบุรี สระแกว และสุโขทัย 

โดยมีกําลังการผลิตรวมกวา 

1.1 พันตัน รวมทั้งสงเสริม

เกษตรกรท่ีสนใจเพื1อยกระดับ

มาตรฐานฟารมเลี้ยงจิ้งหรีด 

สงเสริมใหเกษตรกรไทยหัน

มาเล้ียงจิ้งหรีด ทั้งสายพันธุ

ทองดํา ทองแดง และสะดิ้ง 

เพื1อสรางทางเลือกใหมในการ

ประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได

ใหแกเกษตรกรในยุคโควิด 

ปจจุบันประเทศไทยมีกําลังการ

ผลิตจิ้งหรีดรวมมากกวา 7,000 

ตันตอป และสามารถปอนตลาดภายในและตางประเทศ

รวมทั้งกรมหมอนไหมไดสงเสริมเกษตรกรหมอนไหมกวา 

20,000 ราย ในการพัฒนาดักแดไหมเปนผลิตภัณฑอาหาร

ที่มาแรงเปนที่ตองการอยางมากในขณะน้ีอีกทางหนึ่งดวย

ที่มา
- https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/insect-export-market.html
- https://siamrath.co.th/n/189725


