
 

สถานการณการตลาดและการบริโภคจ้ิงหรีดและแมลงกินได 

ในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก 
 

ปจจุบันแมลงที่ถูกนำมาใชเปนแหลงโปรตีนสำหรับอาหารมนุษยและอาหารสัตวนับไดวาเปน
อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต โดยมีบริษัททั่วโลก ท่ีดำเนินธุรกิจเก่ียวกับดานนี้มากกวา 250 แหง ทั้งนี้ คาดวาในป 
2559 แมลงที่ใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตวเพียงอยางเดียวจะมีมูลคา 900 ลานเหรียญสหรัฐ และภายในป 
2565 คาดวาจะสูงถึง 1.5 พันลานเหรียญสหรัฐ สำหรับตลาดแมลงกินไดคาดวาจะสูงถึง 1.2 พันลานเหรียญ
สหรัฐ ภายในป 2566 ดวยอัตราการเจริญเติบโตที่รอยละ 23.8 และมีการเติบโตอยางรวดเร็วทั่วโลกตาม
รายงานการวิจัยและการตลาดลาสุด 0

1  
จากรายงานผลการศึกษาของ Grandviewresearch.com ระบุวา ในป 2562 อเมริกาเหนือ

ครองตลาดแมลงกินไดโดยมีสวนแบงตลาดโลกคิดเปนรอยละ 28 ซึ่งเปนผลมาจากความตองการแหลงโปรตีน
ทางเลือกที่เพิ่มขึ้นและการรับรูของผูบริโภคเกี่ยวกับประโยชนทางโภชนาการของสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่เพิ่มข้ึน 
โดยสถานการณการตลาดและการบริโภคจิ้งหรีดและแมลงกินไดในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก สรุปไดดังนี้ 

สหรัฐอเมริกา 

ผลิตภัณฑแมลงกินไดถือวายังเปนอาหารแปลกใหมที่ไมมีประวัติการบริโภคอยางมีนัยสำคัญใน
สหรัฐอเมริกา ผูจำหนายผลิตภัณฑแมลงกินไดในสหรัฐฯ รายหนึ่งระบุวา “ในขณะที่หลายวัฒนธรรมทั่วโลกไดรับ
ประโยชนจากการกินแมลง แตแทบจะไมมีการกินแมลงมากนักในสหรัฐฯ” อยางไรก็ตาม ในระยะหลังเริ่มมีผูให
ความสนใจและตื่นตัวในเรื่องการบริโภคแมลงกินไดมากขึ้น โดยเฉพาะจิ้งหรีด เนื่องจากจุดเดนดานคุณคาทาง
โภชนาการโดยเฉพาะการเปนแหลงโปรตีนชั้นดีและความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในดานการผลิต ปจจุบันจะพบวา
มีผูประกอบการผลิตและจำหนายแมลงกินไดและผลิตภัณฑที่มีสวนผสมแมลงกินไดวางจำหนายในตลาดสหรัฐฯ 
ใหเห็นแพรหลายมากข้ึน  

 โอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑจิ้งหรีดในสหรัฐฯ จึงมีแนวโนมในทางท่ีดี แตมีประเด็นทาทาย เชน 
ขอมูลผลิตภัณฑที่อยูในความตองการหรือการดึงดูดความสนใจของผูบริโภค ชองทางการจำหนาย กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวของ และการแขงขันท่ีอาจจะมีเพิ่มขึ้นเนื่องจากเริ่มมีผูสนใจทำฟารมจิ้งหรีดในสหรัฐฯ มากขึ้น ดังนั้น ผูผลิต
และผูสงออกของไทยควรตระหนักและปรับตัวใหสอดคลอง ดังนี้ 

1. รูปแบบผลิตภัณฑและการบริโภค 

1.1 รูปแบบผลิตภัณฑ12 

แมลงทั้งตัว ในรูปอบกรอบอาจปรุงแตงรสชาติตางๆ เปนของวางหรือขนมขบเคี้ยว เชน 

ช็อกโกแลต บารบีคิว เปนตน  

แปงแมลง  ในรูปแมลงแหงบดที่พบบอย คือ แปงจิ้งหรีด สามารถใชเปนน้ำเกรวี่ (gravy) 
หรือ ทำซุปขน หรือทำขนมขบเค้ียวและขนมอบ นอกจากนี้ ยังมีขนมปงท่ีมีสวนผสมของแปงแมลง   

 
1 https://bugible.com/2018/12/17/edible-insect-trade-group-advocates-support-for-insect-agriculture-nacia-responds-to-efforts-

by-senators-flake-and-cortez-masto-to-prohibit-usda-subsidies-for-insect-agriculture/ 
2 https://www.worldatlas.com/articles/edible-insects-farmed-in-north-america.html 

https://www.worldatlas.com/articles/edible-insects-farmed-in-north-america.html
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เบอรเกอรแมลง เปนไสเบอรเกอร (patties) ท่ีมีรูปรางเหมือนกับเบอรเกอรท่ีทำดวยเนื้อ แต
ทำดวยแปงแมลงรวมกับสวนผสมอ่ืนๆ แหลงท่ีพบมากท่ีสุดคือ จิ้งหรีด (crickets) และหนอนนก (mealworms)  

โปรตีนแทงทำจากแมลง เหมือนกับโปรตีนแทงทั่วไป แตทำดวยโปรตีนจากแมลงโดยสวน
ใหญเปนจิ้งหรีดบาน นอกจากนี้ ยังใชสวนผสมอื่นๆ (เชน โกโก วานิลลา หรือผลไม) เพื่อมิใหผูบริโภคจะรูสึกและ
จดจำรสชาติของโปรตีนไดท่ีใช  

ขนมหวาน  ในรูปแคนดี้ ลูกอม ขนมขบเค้ียวท่ีทำจากขาวโอตผสมกับแปงแมลง 
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ เชน ผงโปรตีนแมลงสำหรับชงดื่ม รสชอกโกแลต/กาแฟ  
พาสตาแมลง  พาสตาท่ีทำจากแปงสาลีและแปงท่ีทำจากจิ้งหรีดหรือหนอนนก (meal warm) 

ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารจากจิ้งหรีด 
 

                                       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 จิ้งหรีดท้ังตัวอบแหง (นำเขาจากประเทศไทย)                   จิ้งหรีดอบแหงปรุงรส ผลิตในอเมริกาเหนือโดย Entomo Farms      
 

          

ผงโปรตีนจิ้งหรีดรสชอกโกแลต/กาแฟ 
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แปงแพนเคกผสมผงจิ้งหรีด แปรรูปในมลรัฐวอชิงตัน สหรัฐฯ 

 

  

          
โปรตีนแทงผสมจิ้งหรีด                            พาสตาผสมจิ้งหรีด                             ลูกอมแบบแทง (lollipop) 

1.2 การบริโภค 
การบริโภคในสหรัฐฯ ตามท่ีไดกลาวมาแลววาแมลงกินไดยังเปนสิ่งใหมสำหรับชาวอเมริกัน 

แตความนิยมเริ่มเพิ่มขึ้นตามลำดับเนื่องจากคุณคาทางโภชนาการและความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยงานวิจัย
หลายแหลงแสดงใหเห็นถึงแนวโนมของมูลคาการตลาดผลิตภัณฑแมลงท่ีกินไดเพ่ิมข้ึนในอนาคต  

จากรายงานผลการศึกษาของ Grandviewresearch.com ระบุวาอเมริกาเหนือมีสวนแบง
การตลาดแมลงท่ีกินไดมากกวารอยละ 25 ในป 2561 โดยสหรัฐอเมริกามีสวนแบงในตลาดอเมริกาเหนือมากกวา
รอยละ 40  

แหลงจำหนาย ปจจุบันมีผูประกอบการผลิตและจำหนายผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมแมลงกินได
วางจำหนายในตลาดสหรัฐฯ ใหเห็นแพรหลายมากข้ึน ท้ังในรานคาปลีกและตลาดออนไลน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

• บริษัท MOM’s Organic Market  เริ่มวางจำหนายผลิตภัณฑอาหารที่มีสวนผสมของ
จิ้งหรีดและหนอนนกซึ่งเปนสวนหนึ่งของการริเริ่มสงเสริมการบริโภคโปรตีนที่ยั่งยืนตั้งแตป 2559 เนื่องจาก
ประโยชนดานสิ่งแวดลอมและโภชนาการ นอกเหนือจากการเปนแหลงโปรตีนชั้นยอด ไขมันโอเมกา 3 ท่ีดีตอหัวใจ
และวิตามินและแรธาตุที่สำคัญแลว การผลิตแมลงเพื่อใชเปนอาหารยังปลอยการปลอยกาซเรือนกระจกนอยลง
และชวยลดการปนเปอนในสิ่งแวดลอม โดยบริษัทมีสาขาในมลรัฐทางฝงตะวันออกของสหรัฐฯ ไดแก มลรัฐ
แมริแลนด นิวเจอรซีย เวอรจิเนีย เพนซิลเวเนีย และวอชิงตัน ดีซี2

3    
 

3 https://momsorganicmarket.com/our-story/ 
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• บริษัท Harrison Food Group  ซ่ึงตั้งอยูในมลรัฐวอชิงตัน รวมมือกับฟารมจิ้งหรีดใน
ประเทศไทยเพื่อการผลิตและนำเขาจิ้งหรีดจากประเทศไทยมาจำหนายในตลาดสหรัฐฯ นอกจากนี้ บริษัทยังผลิต
และจำหนายผงโปรตีนจิ้งหรีดรสชอกโกแลต แปงแพนเคกสำเร็จรูป แปงคุกกี้สำเร็จรูปภายใตผลิตภัณฑชื่อ 
“Bud’s Cricket Power” 4   

• บริษัท Ento Sense llc. เปนผูจัดจำหนายผลิตภัณฑแมลงกินไดในมลรัฐเมน ไดระบุวา 
“แมลงในฐานะแหลงอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการมักถูกละเลยโดยผูบริโภคสวนใหญในอเมริกาเหนือ” บริษัทมี
ภารกิจหรือเปาหมายที่จะทำใหแมลงกินไดเปนสวนหนึ่งของอาหารประจำวันของชาวอเมริกาเหนือ โดยบริษัท
ใหบริการจัดจำหนายผลิตภัณฑแมลงกินไดใหแกผูบริโภคโดยตรงและผูคาปลีกท้ังในสหรัฐฯ และท่ัวโลกผานระบบ
ออนไลน45 

• บริษัท Seek Food บริษัทสัญชาติอเมริกันไดเปดตัวแปงที่ทำจากจิ้งหรีดชนิดใหมใน
เดือนกรกฎาคมป 2562 บริษัทพยายามเขาสูอุตสาหกรรมแมลงกินไดโดยการนำเสนอผลิตภัณฑท่ีมีความบริสุทธิ์
และคุณภาพสูง ท่ีจะชวยใหบริษัทสามารถใชประโยชนจากการเติบโตของตลาดแมลงกินไดในสหรัฐฯ เพ่ือกระจาย
กลุมผลิตภัณฑและไดรับการยอมรับในตราสินคา 

 ประเภทแมลงท่ีนิยมบริโภค พบวามีวางจำหนายเพ่ือการบริโภคมากไดแก จิ้งหรีด สำหรับ
ประเภทแมลงท่ีไดรับความนิยมสูงสุดในอเมริกาเหนือ 5 อันดับแรก5

6 ไดแก  

(1) จิ้งหรีด (Crickets/Grasshoppers)   
(2) ตั๊กแตน (Locusts) 
(3) มด (Ants) 
(4) แมลงจูน (June Bugs) 
(5) หนอนผีเสื้อ (Caterpillar) 

2. ขอมูลการคาของสหรัฐฯ กับประเทศอ่ืน 
จากรายงานการศึกษา เรื่อง Edible Insects Market Analysis 2020 - 2026 ของ Global Market 

Insights ซึ ่งเผยแพรเมื ่อเดือนกุมภาพันธ 2563 ไดระบุถึงประเทศที ่มีบทบาทสำคัญในตลาดแมลงกินไดท่ี
ทำการศึกษา ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส เบลเยียม จีน ไทย เวียดนาม บราซิล และ
เม็กซิโก6

7 
จากการสืบคนขอมูลของผูประกอบการจัดจำหนายผลิตภัณฑแมลงกินไดบางรายของสหรัฐฯ 

พบวามีการจัดจำหนายไปทั่วโลกทั้งในรูปจิ้งหรีดอบกรอบทั้งตัว และในรูปแปงและผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของ
จิ้งหรีด จากการสืบคนรหัสพิกัดอัตราภาษีศุลกากร (HS Code) ไมพบวามีการแยกพิกัดไวเปนการเฉพาะจึงทำให
เปนการยากตอการสืบคนขอมูลการคากับประเทศอ่ืนๆ ของสหรัฐฯ  

อยางไรก็ตาม จากการสืบคนจากเอกสารประกอบการนำเขาหรือ Bill of Lading ของผูนำเขาใน
สหรัฐฯ ท่ีนำเขาผลิตภัณฑจิ้งหรีดจากประเทศไทยพบวา ไดแจงการนำเขาไวภายใตรหัส HS ท่ีแตกตางกันดังนี้  

HS 02089090 อ่ืนๆ ภายใตหมวดเนื้อสัตวอ่ืนๆ และเครื่องในท่ีกินได สดแชเย็นหรือแชแข็ง    

 
4 https://budscricketpower.com/ 
5 https://www.entosense.com/#top 
6 https://secretsofsurvival.com/top-edible-insects-north-america/ 
7 https://www.gminsights.com/industry-analysis/edible-insects-market 
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HS 090411     พริกไทยของสกุล Piper ไมบดหรือบด (ไมมีการเรียกเก็บภาษีนำเขา) 

HS 110290     อ่ืนๆ ภายใตหมวดแปงอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากแปงสาลีหรือแปงเมสลิน  

 
3. การผลิตภายในประเทศ 

ปจจุบันรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงใหการสนับสนุนการทุนวิจัยดานการเกษตรแมลงและอาหารจาก
แมลง อยางไรก็ตาม มีวุฒิสมาชิกบางสวนพยายามตัดงบประมาณดานการวิจัยดังกลาวในชวงการพิจารณา
กฎหมายฟารมบิลป 2018 เนื่องจากเห็นวาสิ้นเปลืองงบประมาณ หากแตไมเปนผลสำเร็จ  

จากขอมูลในรายงาน The North American Coalition for Insect Agriculture (NACIA) เม่ือ
ป 2561 ระบุวาปจจุบันมีบริษัท มากกวา 30 แหงในสหรัฐฯ ผลิตแมลงเพ่ือเปนอาหารมนุษยและอาหารสัตวโดย
มีการจางงานประมาณ 200 คน 

สำหรับอุตสาหกรรมแมลงเปนอาหารและอาหารสัตวในสหรัฐฯ ประกอบดวย เกษตรกร ผูประกอบการ
และธุรกิจขนาดเล็กของชาวอเมริกันท่ีกอตั้งและดำเนินงานในมลรัฐตางของสหรัฐฯ ดังนี7้8 

 

4. สถานการณและแนวโนมการตลาด 
องคกรแนวรวมในอเมริกาเหนือเพื่อการเกษตรแมลง The North American Coalition for 

Insect Agriculture (NACIA) ไดอางถึงบริษัท Research and Markets ซึ่งเปนองคกรเอกชนท่ีจัดทำคาดการณ
ดานอุตสาหกรรม และไดคาดการณวาอุตสาหกรรมแมลงในอเมริกาเหนือจะมีมูลคาตลาดถึง 1.2 พันลานดอลลาร
ภายในป 25669    

4.1 แนวโนมการตลาดในสหรัฐฯ (แยกตามประเภทแมลง) 
ผลการศึกษาของบริษัท Grand View Research ซึ ่งเปนบริษัทที ่ปรึกษาและวิจัยตลาด

อินเดียและสหรัฐฯ และจดทะเบียนในมลรัฐแคลิฟอรเนียและมีสำนักงานใหญในนครซานฟรานซิสโก แสดงใหเห็น
ถึงสัดสวนและการเติบโตของตลาดแมลงในสหรัฐฯ ตั้งแตป 2015 - 2025 ซึ่งประกอบดวย ตัวออนผีเสื้อ 
(caterpillar) ดวงหรือแมลงปกแข็ง (Beetles) จิ้งหรีด (Cricket) และแมลงอ่ืนๆ9

10 (แผนภาพท่ี 1 )  

 
8 https://bugible.com/2018/12/17/edible-insect-trade-group-advocates-support-for-insect-agriculture-nacia-responds-to-efforts-

by-senators-flake-and-cortez-masto-to-prohibit-usda-subsidies-for-insect-agriculture/ 
9 https://www.usatoday.com/story/news/investigations/2018/12/21/2019-food-trends-cricket-powder-edible-insects-enter-us-

diet/2351371002/ 
10 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/edible-insects-market#:~:text=insects%20market%20growth%3F-

,b.,USD%201.43%20billion%20by%202025.&text=North%20America%20dominated%20the%20edible,share%20of%2028.0%25%2

0in%202019 
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แผนภาพท่ี 1  มูลคาและแนวโนมการเติบโตของตลาดแมลงในสหรัฐฯ ป 2015 - 2025 (แยกตามชนิดแมลง) 

            มูลคา: พันลานเหรียญสหรฐั 

 
ที่มา: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/edible-insects-market#:~:text=insects%20market%20growth%3F-
,b.,USD%201.43%20billion%20by%202025.&text=North%20America%20dominated%20the%20edible,share%20of%2028.0%25%20i
n%202019 

4.2 แนวโนมการตลาดในสหรฐัฯ (แยกตามประเภทผลิตภณัฑ) 
  รายงานผลการศึกษาของ Statista.com เกี่ยวกับมูลคาตลาดแมลงกินไดของสหรัฐฯ ชวงป 
2015 - 2023 (ป พ.ศ. 2558 - 2566) โดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ ประกอบดวย ผลิตภัณฑแปงแมลง 
ผลิตภัณฑโปรตีนแทง และขนมขบเคี้ยว ซึ่งประมาณการณวามูลคาตลาดรวมผลิตภัณฑแมลงในป 2566 จะมี
มูลคาสูงถึง 50 ลานเหรียญสหรัฐ โดยผลิตภัณฑแปงมีสวนแบงสูงสุดถึง 21 ลานเหรียญสหรัฐ ตามดวยผลิตภัณฑ
โปรตีนแทงคิดเปนมูลคา 15 ลานเหรียญสหรัฐ และขนมขบเค้ียวคิดเปนมูลคา 14 ลานเหรียญสหรัฐ (แผนภาพท่ี 2)  

แผนภาพท่ี 2  แนวโนมมูลคาตลาดแมลงท่ีกินไดของสหรัฐฯ (แยกตามประเภทผลิตภัณฑ) ชวงป 2015 - 2023 

                                                                                   มูลคา: ลานเหรียญสหรัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/edible-insects-market#:%7E:text=insects%20market%20growth%3F-,b.,USD%201.43%20billion%20by%202025.&text=North%20America%20dominated%20the%20edible,share%20of%2028.0%25%20in%202019
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/edible-insects-market#:%7E:text=insects%20market%20growth%3F-,b.,USD%201.43%20billion%20by%202025.&text=North%20America%20dominated%20the%20edible,share%20of%2028.0%25%20in%202019
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/edible-insects-market#:%7E:text=insects%20market%20growth%3F-,b.,USD%201.43%20billion%20by%202025.&text=North%20America%20dominated%20the%20edible,share%20of%2028.0%25%20in%202019


- 7 - 
 

 

ท่ีมา: https://www.statista.com/statistics/883474/edible-insects-market-value-by-category/ 

5. กฎระเบียบสำคัญท่ีเกี่ยวของกับการนำเขาสินคาแมลงกินไดของสหรัฐฯ  
 ในระดับรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ แมลงที่ใชเปนอาหารอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน

องคการอาหารและยาแหงสหรัฐฯ (US. Food and Drug Administration: US.FDA) ดังนั้นผูผลิตไทยที่ตองการ
สงสินคาแมลงกินไดมายังสหรัฐฯ จะตองปฏิบัติตามระเบียบของ USFDA เชนเดียวกับสินคาอาหารทั่วไปทุก
ประการ ทั้งนี้ ผูผลิตจะตองขึ้นทะเบียนโรงงาน Food Facility Registration กับหนวยงาน US.FDA กอนที่จะสง
สินคาเขามาจำหนายในสหรัฐฯ และสิ่งสำคัญ คือ ฉลากสินคา ผลิตภัณฑจากแมลงทุกชนิดตองมีชื่อวิทยาศาสตร
และชื่อสามัญปรากฏบนฉลาก10

11 

เม็กซิโก   

1. ความเปนมา  
 แมลงกินไดเปนแหลงโปรตีนที่สำคัญสำหรับชนชาติกอนยุคโคลัมเบียนหรือสมัยกอนฮิสแปนิกของ
เม็กซิโก และยังคงบริโภคกันมาจนถึงทุกวันนี้ การกินแมลงไดรับอิทธิพลมาจากผูอยูอาศัยในหลายรัฐทางตอนกลาง
และตอนใตของเม็กซิโก ไดแก บางสวนของ Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Campeche, Puebla และอ่ืนๆ11

12 

2. แหลงผลิต  
 แมลงที่กินไดของเม็กซิโกสวนใหญจับไดจากธรรมชาติไมไดทำฟารม โดยมีการนำขายที่ตลาดใน
ภูมิภาคหรือบรรทุกเขามาในเมือง ในบรรดาอาหารแมลงที่มีราคามากที่สุด ไดแก เอสคาโมล (escamoles ) ซ่ึง
เปนตัวออนของมด หรือ ant larvae, คิวไมเลส (cumiles) หรือ stink bugs และอาฮัวเทิล (ahuatle) หรือ 
water bug eggs ซ่ึงขนานนามวาคาเวียรเม็กซิกัน12

13  

3. การใชประโยชนแมลงกินไดในเม็กซิโก 
3.1 การใชบริโภคเปนอาหารมนุษย ปจจุบันแมลงกินไดเปนสิ่งที่พบไดทุกวันในชุมชนพื้นเมือง

ในชนบทเทานั้น และพบไดนอยกวาเล็กนอยในพื้นที่ที ่เปนเมืองและมักบริโภคกันเฉพาะในรานอาหารเฉพาะ 
(specialized restaurants) เนื่องจากความขาดแคลนแมลงกินไดในเมืองใหญและการจัดใหเปนอาหารประเภท 
"gourmet"  มักจะทำใหอาหารแมลงสวนใหญมีราคาคอนขางแพง  

ในชวงไมกี่ปที่ผานมา แมลงไดปรากฏในเมนูของรานอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดของเม็กซิโก 
ในขณะที่พอครัวชั้นนำแสวงหาวัตถุดิบในภูมิภาคเพื่อใชเปนเคล็ดลับสำหรับอาหารที่เรียกวาอัลตาเม็กซิกัน (alta 
mexicana) หรืออาหารเม็กซิกันระดับไฮเอนด  เนื่องจากแหลงวัตถุดิบท่ีไมสม่ำเสมอและมีราคาสูง แมลงสวนใหญ
จึงยังคงเปนอาหารพิเศษเฉพาะในรานอาหารในกรุงเม็กซิโกทั้งนี้ ตลาดซานฮวน (San Juan market)  ถือเปน
แหลงจำหนายอาหารสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเม็กซิโกสำหรับนักบริโภคสัตวหายาก เชน นกกระจอกเทศ 

 
11 https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2016/09/28/Edible-insects-Beyond-the-novelty-

factor?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright 
12 https://www.thespruceeats.com/mexican-food-edible-insects-4129391 
13 https://www.theguardian.com/world/2013/jul/23/mexico-insect-cuisine-sustainable-

food#:~:text=Most%20of%20Mexico's%20edible%20insects,eggs)%2C%20dubbed%20Mexican%20caviar 

https://www.statista.com/statistics/883474/edible-insects-market-value-by-category/
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หมูปา และจระเข  อยางไรก็ตาม ในตลาดดังกลาววางจำหนายชิคาทานา (chicatanas) ซ่ึงเปน มดปกยักษแชแข็ง
ในราคาประมาณ 500 เหรียญสหรัฐตอกิโลกรัม ซ่ึงถือวาเปนสินคาราคาท่ีแพงท่ีสุดในตลาดดังกลาว13

14 
3.2 รูปแบบการบริโภค โดยท่ัวไปแมลงยังคงถูกบริโภคในลักษณะเดียวกับท่ีเคยเปนมากอนการ

รุกรานของยุโรป โดยหลังจากทำความสะอาดและปรุงเปนอาหารซ่ึงจะมักบริโภคโดยใชวิธีการปงหรือเปนสวนผสม
ในทาโก (taco) ซึ่งเปนอาหารพื้นเมืองของเม็กซิโก ปจจุบันยังคงบริโภคตั๊กแตนดวยวิธีนี้โดยเฉพาะในโออาซากา 
(Oaxaca) แมลงบางชนิดท่ีมีกลิ่นแรงก็จะนำไปบดผสมกับสมุนไพรและเครื่องเทศเพ่ือใหมีรสชาติท่ีหลากหลายและ
คงรสชาติเดิม14

15 
ในขณะท่ีแมลง stink bugs จะถูกบริโภคแบบสดและไดรับความนิยมเนื่องจากรสชาติท่ี

คลายโปยกั๊กและอบเชย การบริโภคสวนใหญเปนแบบเครื่องเคียงในอาหารจานหลัก หรือทำเปนไสหอดวยแผน
แปงตอรตียา (tortilla) หรือทาโก1516  (ดูภาพดานลาง) 

            

3.3 ประเภทแมลงที่บริโภค ผูเชี่ยวชาญบางรายคาดวามีแมลงมากถึง 500 ชนิดที่ถูกใชเปน
แหลงอาหารในเม็กซิโก สำหรับแมลงซึ่งเปนที่รูจักมากที่สุดในเม็กซิโก ไดแก Gusanos de Maguey (Maguey 
Worms), Chapulines (Grasshoppers), Escamoles (Ant Larvae), Jumiles (Stink Bugs), Hormigas 
Chicatanas (Atta Ants) 16

17 (ดูภาพดานลาง) 

              
                 Maguey Worms (หนอน maguey)                           Grasshoppers (ตั๊กแตน)            

 
14 https://www.theguardian.com/world/2013/jul/23/mexico-insect-cuisine-sustainable-

food#:~:text=Most%20of%20Mexico's%20edible%20insects,eggs)%2C%20dubbed%20Mexican%20caviar 
15 https://mexicoideas.com/mexican-edible-insects/ 
16 https://www.theguardian.com/world/2013/jul/23/mexico-insect-cuisine-sustainable-

food#:~:text=Most%20of%20Mexico's%20edible%20insects,eggs)%2C%20dubbed%20Mexican%20caviar 
17 https://www.thespruceeats.com/mexican-food-edible-insects-4129391 
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         Ant Larvae (ไขมด)                 Stink Bugs (แมลงมวนงาม)                 Atta Ants (มด Atta) 

3.4 การใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตว การใชแมลงกินไดและผลิตภัณฑท่ีมาจากแมลงในอาหาร
สัตวในประเทศนั้นสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการใชประโยชนดานอื่นๆ ในเม็กซิโก การใชแมลงกินไดในอาหารสัตวมี
สัดสวนประมาณรอยละ 64 ของสวนแบงตลาดแมลงที่กินได อุตสาหกรรมอาหารสัตวผสมที่เติบโตอยางรวดเร็ว
ชวยเพิ่มการเติบโตของตลาดโปรตีนจากแมลง ความสามารถในการซื้อเปนปจจัยสำคัญอยางหนึ่งที่ผลักดันการ
เติบโตของแมลงท่ีกินไดในอุตสาหกรรมอาหารสัตว นอกจากนี้ การผลิตอาหารสัตวโดยใชแมลงเปนแหลงอาหารใช
เวลานอยกวาและมีประสิทธิภาพในแงของตนทุน ดังนั้นผูผลิตอาหารสัตวท่ีเพิ่มขึ้นกำลังพิจารณาที่จะเพิ่มแมลง
เปนสวนผสมในอาหารสัตวท่ีหลากหลาย ไดแก อาหารสัตวปก อาหารปลาและอาหารสัตวเลี้ยง  

3.5 การใชในอุตสาหกรรมปุย ปุยจากแมลงเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 8 ของการใชท้ังหมด 
ปุยจากแมลงไดรับการพิสูจนแลววาชวยปรับปรุงสุขภาพของดินและยังปองกันโรคตางๆ ที่เกี ่ยวของกับการ
เจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ ยังประหยัดตนทุนมากกวาปุยเคมี และดวยเหตุนี้ความตองการจึงเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วในประเทศ 

4. สถานการณและแนวโนม  
 อุตสาหกรรมโปรตีนจากแมลงและแมลงกินไดดึงดูดความสนใจของผู ผลิตอาหารในฐานะ
แหลงที่มาของสวนผสมโปรตีนที่ถูกกวาและยั่งยืน ในป 2561 เม็กซิโกมีสวนรวมในอุตสาหกรรมแมลงกินไดใน
อเมริกาเหนือประมาณรอยละ 19 คิดเปนมูลคา 25.6 ลานเหรียญสหรัฐ ท้ังนี้ ความใสใจในสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึนและ
ความตองการแหลงโปรตีนราคาไมแพงสำหรับอาหารสัตวท่ีเพ่ิมข้ึนเปนปจจัยผลักดันท่ีสำคัญของตลาดแมลงกินได 
ภายในป 2566 คาดวาอุตสาหกรรมนี้จะมีมูลคา 58.7 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปท่ีรอย
ละ 18 17

18 
 จากการคาดคะเนแนวโนมของมูลคาการตลาดแมลงที่กินไดและโปรตีนจากแมลงชวงป 2018 - 
2023 (พ.ศ. 2561 - 2566) โดย Statista.com ระบุวาแนวโนมท่ีเพิ่มขึ้นจากป 2561 ถึงกวา 1 เทาตัว โดย
ในป 2566 คาดวาจะมีมูลคาการตลาดถึง 58.7 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,820 ลานบาท18

19 (แผนภาพ
ท่ี 3 ) 

 

 

 

 

 
18 https://www.researchandmarkets.com/reports/4650669/mexico-edible-insect-and-insect-protein-market 
19 https://www.statista.com/statistics/974984/edible-insect-protein-market-value-mexico/  

https://www.statista.com/statistics/974984/edible-insect-protein-market-value-mexico/
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ตารางท่ี 3  แนวโนมมูลคาการตลาดแมลงกินไดและโปรตีนจากแมลงของเม็กซิโก ป 2018 - 2023 

มูลคา: ลานเหรียญสหรัฐ 

 

ท่ีมา: https://www.statista.com/statistics/974984/edible-insect-protein-market-value-mexico/ 

รายช่ือผูนำเขาของสหรัฐอเมริกา 

รายชื่อผูนำเขาของสหรัฐอเมริกาท่ีแสดงไวในตารางดานลางนี้ประกอบดวยผูนำเขาท่ีมีประวัติการนำเขาจิ้งหรีดจาก

ประเทศไทยโดยตรง และผูท่ีนำเขาสินคาจากประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศไทยซ่ึงมีโอกาสท่ีจะนำเขาผลิตภัณฑ

จิ้งหรีดจากประเทศไทย (ตารางท่ี 1) 

ขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

1. จากการวิเคราะหขอมูลผู นำเขาสินคาจิ้งหรีดพบวาสหรัฐฯ จะนำเขาจิ้งหรีดจากไทยใน

ลักษณะผง (Cricket Powder) เปนสวนใหญ ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากผูนำเขานำผงจิ้งหรีดมาเปนแหลงวัตถุดิบ

ในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑหลากหลายรูปแบบ  

2. ในการขึ ้นทะเบียนโรงงาน Food Facility กับทาง USFDA ในสวนของหัวขอ Product 

Categories เนื่องจากในหัวขอนี้ยังไมมีตัวเลือก Edible Insect ใหเลือก ท่ีผานมาฝายเกษตรฯ จึงไดประสานหารือ

กับเจาหนาท่ี USFDA และไดรับคำแนะนำวา สำหรับสินคา Edible Insect ในสวน product Categories ใหเลือก

หัวขอท่ี 37 (None of the above Food Categories) และระบุเพ่ิมวา Edible Insect ลงไป ซ่ึงท่ีผานมามีผูผลิต

ไทยไดเลือกหัวขอ Meat, Meat Product and Poultry ซึ่งเปนการ declare ที่ไมถูกตอง และอาจจะสงผลให

สินคาถูกกักกัน ณ ดานนำเขา เนื่องจากปจจุบันสหรัฐฯ ยังไมอนุญาตใหนำเขาสินคา Meat, Meat Product and 

Poultry จากประเทศไทย 
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ตารางท่ี 1  รายช่ือผูนำเขาจิ้งหรีดและแมลงกินไดในสหรัฐอเมริกา 

No. ชื่อบริษัท บุคคล

ติดตอ 

อีเมล โทรศัพท เว็บไซต ที่อยู หมายเหต ุ

1.  Bedessee Imp. Ltd.  info@bedessee.com  1 718 272 1300 http://bedessee.com/us/  601 Wortman Av 

Brooklyn, Ny 11208 

นำเขาสินคาอาหารจากทั่ว

โลกรวมถึงไทย 

2.  Bien Padre Foods Llc Richard R  1 707 442 4585 

 

http://www.bienpadre.com  1459 Railroad Av 

Eureka, Ca 95501 

นำเขาจิ้งหรีดจากไทย 

ภายใตรหัส HS 02089090 

3.  Fluker's Cricket Farm 

Inc. 

 help@flukerfarms.com  1 225 343 7035 https://flukerfarms.com/  1333 Plantation Ave 

Port Allen, LA 70767 

เพาะเล้ียงและจำหนาย

จิ้งหรีดมีชีวิต 

4.  Harrison Food Group Llc Andrew 

Fellows 

emfellowsa@harrisonfg.

com 

buds@harrisonfg.com  

1 603 724 4696 

 

http://www.budscricketpower.com/  223 6Th Street South 

Kirkland, Wa 98033 

นำเขาจิ้งหรีดผงจากไทย 

ภายใตรหัส HS 090411 

5.  Lien Hoa Food Corp. Linshen C    

  

https://www.lienhoafood.com/  1111 West Pershing Rd 

Chicago, IL 60609-4219 

นำเขาผลิตภัณฑอาหารจาก

เอเชียรวมถึงประเทศไทย 

6.  Lithic Foods และ 

Lithic Nutrition 

Lawrence 

Baugh 

 1 303 358 3674  403 Laredo St Suite M, 

Greenwoo Aurora, CO 

80011 

นำเขาจิ้งหรีดจากไทย 

ภายใตรหัส HS 110290 

7.  U.A. Trading Inc.   1 323 268 8818  5845 S. Malt Av. 

Commerce, Ca 90040 

นำเขาผลิตภัณฑอาหารจาก

เอเชียรวมถึงไทย 

8.  US Trading & Mfg. Corp.  info@ustrading.com   1 510 781 1818 

FAX:  

1 510 781 1828 

https://www.ustrading.com/en/  21118 Cabot Blvd 

Hayward, Ca 94545-

1130 

นำเขาผลิตภัณฑอาหารจาก

เอเชียรวมถึงไทย 

9.  H.C. Foods Co., Ltd  general@hcfoods.net  1 323 722 8648 http://www.hcfoods.net/  6414 Gayhart Street 

Commerce, CA. 90040 

นำเขาผลิตภัณฑอาหารจาก

เอเชียรวมถึงไทย 

10.  Oriental Foods Inc. Nilesh P info@orientalfoodbank.com 1 323 838 0922 

1 360 373 4883 

1 201 659 2200 

https://orientalfoodbank.com/contact-

us/  
5975 Rickenbacker Rd 

Commerce Ca 90040 

นำเขาผลิตภัณฑอาหารจาก

เอเชียรวมถึงไทย 

ท่ีมา: www.panjiva.com  

mailto:info@bedessee.com
http://bedessee.com/us/
http://www.bienpadre.com/
mailto:help@flukerfarms.com
https://flukerfarms.com/
mailto:emfellowsa@harrisonfg.com
mailto:emfellowsa@harrisonfg.com
mailto:buds@harrisonfg.com
http://www.budscricketpower.com/
https://www.lienhoafood.com/
mailto:info@ustrading.com
https://www.ustrading.com/en/
mailto:GENERAL@HCFOODS.NET
http://www.hcfoods.net/
https://orientalfoodbank.com/contact-us/
https://orientalfoodbank.com/contact-us/
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ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 


