
กรณีศึกษา
โปรตีนจิ้งหรีด

การศึกษาศักยภาพ
สินค�าอาหารทางเลือก 



ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาต่าง ๆ

ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตหนึ่งที่เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูประเทศ 

ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) เล็งเห็นว่ำ

การด�าเนินการ

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
	 •	กรมส่งเสริมการเกษตร •	กรมปศุสัตว์ •	ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

 •	บริษัท The Bricket •	บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ�ากัด (มหาชน)

• ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
• หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
• สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ
• ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สยามเทค 58
• บริษัท ลัลน์ลลิต อะกริ ฟู๊ดส์ จ�ากัด

อตุสาหกรรมอาหารไทยมีศกัยภาพมาก และในปัจจบัุนพฤตกิรรมผู้บรโิภคและเทรนด์การบริโภค 
อาหารใหม่ ๆ ถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการก�าหนดทิศทางของอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต  
จึงได้ด�าเนินโครงการศึกษาศักยภาพสินค้าอาหารทางเลือก กรณีศึกษาโปรตีนจิ้งหรีด 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ลงพื้นที่ ณ จังหวัดขอนแก่น ได้หารือกับ

หลักการและเหตุผล 

สรุปสาระส�าคัญ
ปัจจุบันเกิดกระแสการบริโภคอาหารทางเลือกใหม่ ๆ มากมาย โดยโปรตีนทางเลือกเป็นอาหารทางเลือกรูปแบบหนึ่ง เป็นผลจากความต้องการ
โปรตีนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีปัจจัยส�าคัญ 5 ปัจจัย ได้แก่

การขยายตัว
ของจ�านวนประชากรโลก

การเติบโต
ของชนชั้นกลาง

 การขยายตัว
ของความเป็นเมือง 

การเติบโต
ของกลุ่มผู้สูงอายุ 

การเปลี่ยนแปลง
ความชอบของผู้บริโภค 

 ส่งผลให้ผู้บริโภคเริ่มมองหาแหล่งโปรตีนทางเลือกอื่น ๆ ทดแทนเนื้อสัตว์มากขึ้น 
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ตลาดภายในประเทศส่วนมากเป็นการบริโภคในรูปแบบแมลงทอด ขณะท่ีการส่งออก 

โปรตีนจากแมลง

การจ�าหน่าย 
เป็นรูปแบบผงและผลิตภัณฑ์ที่มีจิ้งหรีดเป็นส่วนผสม

แนวโน้มการค้ายังคงมีความผันผวนเนื่องจากตลาดการซื้อขายจิ้งหรีดยังมีไม่มากนัก 
ส�าหรับการเจรจาเปิดตลาดน้ัน ไทยเพิ่งมีการเจรจาเปิดตลาดสินค้าจิ้งหรีด 
โดย มกอช.และกรมปศุสัตว์ ได้มีการเจรจากับเม็กซิโก และได้รับอนุญาตให้ส่งออก 
สินค้าจิ้งหรีดแล้วในลักษณะผงแป้งจิ้งหรีด จิ้งหรีดปรุงสุก และจิ้งหรีดแช่แข็ง ส�าหรับ 
การเปิดตลาดกับประเทศอื่นๆ อยู่ระหว่างการเจรจากับกลุ่มสหภาพยุโรป จีน  
และญี่ปุ่น ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งออกได้ภายในปลายปี 2564

เริ่มได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย เมื่อ FAO จัดท�ารายงานเรื่อง Edible insects: Future  
prospects for food and feed security ในปี 2556 เพื่อประเมินอาหารจากแมลงต่อการลดปัญหาความมั่นคงทางด้านอาหาร

แนวโน้มสินค้าจากจิ้งหรีด จากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Mintel 

พบว่าระหว่างปี 2554-2564 มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของจิ้งหรีด 

ออกสู่ตลาด 123 ผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้าท่ีออกจ�าหน่ายมากท่ีสุด คอื

• ขนมขบเคี้ยว 86 รายการ •	 เบเกอรี่ 16 รายการ

•	สินค้าเพื่อสุขภาพ 7 รายการ •	 เครื่องดื่มโภชนาการและ

    เครื่องดื่มอื่น ๆ 5 รายการ

ประเทศที่มีสินค้าจากจิ้งหรีดเปิดตัวในตลาดมากที่สุด คือ

• แคนาดา 25 รายการ  • เยอรมนี 16 รายการ

• สหรัฐฯ 13 รายการ  • ไทย 11 รายการ

    เม่ือพิจารณาข้อมูลข้างต้น ตลาดท่ีน่าจะมีโอกาสส�าหรับไทย 
ในการผลักดันส่งออกผลิตภัณฑ์จากจ้ิงหรีด ได้แก่ แคนาดา สหรัฐฯ  
ญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

 แมลง มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าปศุสัตว์ 
อืน่ ๆ  อย่างไรก็ตาม โปรตีนจากแมลงยังต้องเผชญิกบัความท้าทายในด้านความปลอดภยัอาหาร  
การปนเปื้อนสารเคมี ความเสี่ยงของการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน และทัศนคติเชิงลบในการบริโภค
แมลง
 ไทยเป็นประเทศท่ีมีการบริโภคแมลงมาช้านาน โดยมีสายพันธุ์แมลงที่รับประทาน 
ได้กว่า 300 สายพันธุ์ ซึ่งจิ้งหรีดเป็นแมลงชนิดหนึ่งท่ีมีความต้องการบริโภคมาก ประกอบกับ 
ไม่มีความเสีย่งในการเป็นศตัรพูชื จงึถกูหยบิยกข้ึนมาส่งเสรมิในเชงิพาณชิย์ โดยจิง้หรดีสามารถ
เพาะเล้ียงและสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ตลอดปี เม่ือจิ้งหรีดเร่ิมมีความต้องการมากข้ึน 
ท้ังยังสามารถพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกได้ ไทยจึงมีการจัดท�ามาตรฐานสินค้า
เกษตร เรือ่งการปฏิบัตทิางการเกษตรท่ีดี (GAP) ส�าหรบัฟาร์มจิง้หรดี (มกษ.8202-2560) ข้ึน 
ซึ่งไทยถือเป็นที่แรกและที่เดียวที่มีการจัดท�ามาตรฐานดังกล่าว
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กำรวิเครำะห์
การวิเคราะห์บริบทภายในด้วยแบบจ�าลอง
PRIMO-F Analysis

เกษตรกร/ผู ้ประกอบการมีความช�านาญ 
ในการผลิต แต่เกษตรกรบางกลุ่มมีปัญหา 
ด้านการวางแผนการผลิต การผลิตไม่ได้
ม า ต ร ฐ า น  ก า ร ข ย า ย ก� า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต  
ความเข ้าใจตลาดและการพัฒนาสินค้า  
เกษตรกรมีการรวมกลุ ่มเป ็นแปลงใหญ ่
แต่ไม่มีอ�านาจเพียงพอในการต่อรองราคา 
กับคนกลางขณะท่ีผู้ประกอบการมีศักยภาพ  
เป ็นคนรุ ่น ใหม ่ที่พร ้อมพัฒนาแต ่ยั ง มี 
จ�านวนน้อย 

จิ้งหรีดเลี้ยงง่าย ต้นทุนไม่สูง สามารถเลี้ยงได้
หลายรอบต่อปี ตอบโจทย์ความเป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อม ท้ังน้ี ปัญหาท่ีพบส่วนมาก 
จะเป็นด้านต้นทุนค่าอาหารจ้ิงหรีด และรังไข ่
ซึ่งใช้เป็นท่ีอาศัยของจิ้งหรีดท�าจากกระดาษ 
รีไซเคิล ซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนในจิ้งหรีดได้

เกษตรกรยังขาดการน�า เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเข้ามาใช้ ขณะท่ีกลุ่มคนรุ ่นใหม ่
มีการน� า เทคโนโลยี เข ้ ามาช ่วยจัดการ 
การผลิต ท้ังน้ี กลุ่มเกษตรกรมีการแปรรูป
ผลผลิตเบื้องต้น รวมทั้งเริ่มมีแนวคิดแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑ์อืน่ ๆ  เพือ่เพิม่มูลค่าให้กับสินค้า 

R 
Resources (ด้านทรัพยากร) 

I
Innovations and Ideas

(ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์) 

M
Marketing (ด้านการตลาด) 

O
Operations (ด้านการด�าเนินงาน) 

มีช่องทางการจ�าหน่ายหลากหลาย รวมถึง 
การส่งออก แต่ยังคงประสบปัญหาการตลาด  
การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตราสินค้า  
รูปแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนไม่มีการท�าตลาด 
ในประเทศ ท�าให้ไม่มีตลาดที่แน่ชัด รวมถึงไม่มี 
ราคากลางจิ้งหรีด ส่งผลให้เกิดการกดราคา
สินค้ากันเอง

มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเล้ียง
จิ้งหรีดแปลงใหญ่มากข้ึน ผู ้ประกอบการ 
มีความสามารถในการวางแผนการบริหาร
จัดการและการด�าเนินงานเป็นระบบ แต่ใน 
บางกลุ ่ม ยังขาดบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 
ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

เกษตรกร/ผูป้ระกอบการรายย่อยขาดการเข้า
ถึงแหล่งเงินทุน ต้องการการช่วยเหลือจากรัฐ 
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีแหล่งทุนให้การสนับสนุน 
แต่ได้รับการส่งเสริมในรูปแบบของการอบรม  
การสัมมนา การศึกษาดูงาน

F
Finance (ด้านการเงิน)

P
People (ด้านบุคลากร) 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกด้วยแบบจ�ำลอง PEST Analysis

กำรวิเครำะห์ด้วยแบบจ�ำลอง SWOT Analysis และ TOWS Matrix 

• แสวงหาเครือข่ายร่วมด�าเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
• จัดกิจกรรมแสดงสินค้าอย่างต่อเน่ืองท้ังในและต่างประเทศ 
• เร่งเจรจาเปิดตลาดกับประเทศต่าง ๆ 
• ส่งเสริมการผลิตแมลงแบบอินทรีย์ 
• พฒันาสินค้าและผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ  ท่ีตอบโจทย์พฤติกรรมและ 
 ความชอบผู้บริโภค
• ส่งเสริมการจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น 

• ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคและพัฒนา 
 สินค้าให้ตรงตามความต้องการ

• ส่งเสริม R&D พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงสอดแทรก 
 ความเป็นเอกลักษณ์ไทย

• สร้างเครอืข่ายกับสถานศกึษาหรอืหน่วยงานรฐั ในการพฒันา 
 ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และแผนการตลาด
• พฒันาตราสัญลักษณ์สนิค้าให้เป็นท่ีรูจั้กและสร้างความน่าเชือ่ถอื 
 แก่ผู้บริโภค
• ทดลองส่งออกสินค้าผ่านการร่วมงานกับหน่วยงานรัฐ
• จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับมาตรฐาน การบริหารจัดการ 
 การผลิต การตลาดให้กับผู้ผลิต

• ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร
• ศึกษาและจัดท�าราคากลางส�าหรับสินค้าจิ้งหรีด
• ส่งเสริม R&D ในการลดต้นทุนค่าอาหารและวัสดุทดแทน 
 กระดาษรีไซเคิลส�าหรับท�ารังไข่ที่เป็นที่อาศัยของจิ้งหรีด
• พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
 โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
• จดัต้ังสมาคมหรอืหน่วยงาน เพือ่เป็นศนูย์กลางในการบรหิาร 
 จัดการและก�าหนดราคากลาง 
• จัดท�าฐานข้อมูลสินค้าตลอดห่วงโซ่ 
• สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ หรือ start up 
 ในการแปรรูป เพื่อจ�าหน่ายเอง 

กลยุทธ์เชิงรุก

กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข

กลยุทธ์เชิงรับ

Politic (ปัจจัยด้านนโยบายและการเมือง) Economic (ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ)

Technology  (ปัจจัยด้านเทคโนโลยี)Social (ปัจจัยด้านสังคม) 

ภาครัฐและเอกชนมีความพร้อมท่ีจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริม

เกษตรกรและผู้ประกอบการ แต่นโยบายของแต่ละหน่วยงาน 

มีความลักล่ันกัน ขาดการบูรณาการการท�างานร่วมกัน 

ท�าให้การส่งเสริมและพัฒนาไม่สอดรับและไปในทิศทางเดียวกัน 

เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัว ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

ของผู้บริโภค และการชะลอการลงทุนของนักลงทุน การจัดสรร 

งบประมาณในการส่งเสรมิ ส่วนมากจะเน้นการพฒันาด้านอปุทาน 

แต่ขาดการพัฒนาด้านการท�าตลาดและการเข้าถึงลูกค้า

แนวโน้มการขยายตัวของจ�านวนประชากรและโครงสร้าง

ประชากรที่เปล่ียนแปลงไป ส่งผลต่อความต้องการอาหาร 

เพ่ิมข้ึน ประกอบกับวิกฤตโรคระบาดท�าให้ความกังวลต่อ 

ความม่ันคงด้านอาหารมีมากข้ึน และการด�าเนินชีวิตของ 

ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

การค้าออนไลน์มีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ือง ส่ือออนไลน์สามารถ 

เข้าถงึได้ง่ายข้ึน รวมถงึผู้ผลิตคอนเทนต์ (content) มีความสามารถ

ในการผลิตสื่อท่ีน ่าสนใจและง ่ายต่อการเข ้าใจ เป ็นโอกาส 

ในการประชาสัมพันธ์การรับรู ้ สินค ้าและดึงดูดความสนใจ 

ของผู้บริโภค

P

S

E

T
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ต้นน�้ำ
UPSTREAM

DOWNSTREAM
ปลำยน�้ำการจัดท�าแนวโน้มความต้องการผู้บริโภค และ

ตลาดท่ีมีความต้องการสินค้าโปรตีนจิ้งหรีด 
รวมถงึกฎระเบียบต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องให้เป็นปัจจบัุน 
และมีความสม�่าเสมอ

การท�าการตลาดภายในประเทศเพ่ิมข้ึน  

โดยการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู ้

ให้กับผู้บริโภค เพื่อเพิ่มความต้องการ 

บริโภคภายในประเทศ

การจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและ 

จับคู ่ ธุรกิจ การจัดงานแสดงสินค้า 

การประชาสัมพันธ ์สร ้างการรับรู  ้

และสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าจิ้งหรีด 

และผลิตภณัฑ์ และการสร้างภาพลักษณ์

ไทยให้เป็นศูนย์กลางโปรตีนทางเลือก 

ชูจุดเด ่นและสร้างความแตกต่างให ้

กับสินค้าไทย เพื่อให้เกิดอุปสงค์ซึ่งจะ 

น�าไปสู่การกระตุ้นการผลิต

(Demand driven) 

การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในการสนับสนุนส ่ ง เสริมธุ รกิจและ 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ผ่านเวทีความร่วมมือทางการค้าที่ ไทย 
มีอยู่

การจัดอบรมพัฒนาด้านการตลาดและ 
การท�าธรุกจิแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ  
รวมถงึ การอบรมสร้างองค์ความรู้ในด้าน 
การส่งออก สภาพแวดล้อมและกฎระเบยีบ 
ต่าง ๆ ของตลาดเป้าหมาย 

 การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร 
 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
 และเพิม่อ�านาจการต่อรองกับคนกลาง 

การส่งเสริมการเพาะเลีย้ง/การผลิตท่ีได้มาตรฐาน 
เพือ่รองรบัการแปรรปูเพือ่ส่งออก โดยอาจส่งเสรมิ
ให้มีการเพาะเล้ียงแบบอินทรีย์ เพื่อเป็นการสร้าง
ความม่ันใจให้กับผู้บริโภค และสร้างจุดเด่นของ
สินค้าไทย 

การส่งเสริม R&D ในการลดต้นทุนค่าอาหาร 
จิ้งหรีด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านต้นทุนการผลิต 

 การจัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในด้านต่าง ๆ
 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเกษตรกร

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
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MIDDLE STREAM
กลำงน�้ำ

การสร้างเครือข ่ายผู ้ผลิต/ผู ้ประกอบการในประเทศและ 
ต่างประเทศให้เกิดการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่การผลิต รวมทั้ง 
สร้างเครือข่ายธุรกิจทีเก่ียวเน่ืองกันเพื่อสร้าง ecosystem 
ที่เหมาะสม 

การเร่งการเจรจาเปิดตลาดให้กับสินค้า 

จิ้งหรีดและผลิตภัณฑ์เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่ง 

ทางการตลาดก่อนจะมีผูเ้ล่นเข้ามาลงทุน 

ในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มข้ึน และท�าให้เกิด 

การแข่งขันในตลาดมากขึ้น

การผลักดันและสนับสนุนการปกป้อง

คุ ้มครองทรัพย ์ สินทางป ัญญาและ

เครือ่งหมายการค้า เพ่ือสร้างความเชือ่ม่ัน

ให้กับผูป้ระกอบการและนกัลงทนุท่ีจะเข้าสู่

อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปจิ้งหรีด 

การบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่

เ ก่ี ย ว ข ้ อ ง ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม จิ้ ง ห รี ด 

ในการก�าหนดราคากลางสินค้าจิ้งหรีด 

เพื่อลดปัญหาการกดราคาและการจัดตั้ง

ตลาดกลางรับซื้อผลผลิตจิ้งหรีด  

การจดัท�าฐานข้อมูลความต้องการสินค้า 

โดยเฉพาะความต้องภายในประเทศ 

เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทาง 

การตลาด 

การส ่ง เสริม R&D ผลิตภัณฑ ์ ใหม ่ๆ โดยสอดแทรก 
เอกลักษณ์ ไทยเพ่ือสร ้างความแตกต่างจากคู ่แข ่งขัน 
โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญ 
ในด้านอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ หรือ Startup 
ในการแปรรูปเพื่อจ�าหน่ายเอง ป้องกันไม่ให้ผลประโยชน ์
ตกท่ีบริษัทใหญ่ ๆ รวมถึงให้สิทธิพิเศษส�าหรับผู้ประกอบการ
แปรรูปที่รับซื้อสินค้าจากเกษตรกร 

การจับคู ่ธุรกิจให้กับเกษตรกรที่มีการผลิตท่ีได้
มาตรฐานและมีการข้ึนทะเบียน และผู้ประกอบการ
แปรรูปท่ีมีการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 
โดยอาจสนับสนุนให้มีการท�าเกษตรพันธสัญญา  
(contract farming) 

อื่นๆ 
การสนับสนุนให้มีการจัดท�าฐานข้อมูลสินค้าตลอดห่วงโซ่ 
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการประสานงานและเชื่อมโยง 
การท�างานกันอย่างต่อเนื่อง
การจัดเก็บมูลค่าการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มสินค้า Novel Food ปัจจุบันยังไม่มี 
การจัดกลุ่มสินค้าเป็นหมวดหมู่ท่ีชัดเจน และยังไม่มีพิกัดศุลกากรส�าหรับสินค้าดังกล่าว 
จึงควรมีการจัดเก็บและแบ่งหมวดหมู่สินค้าให้ชัดเจน โปรตีนจิ้งหรีด 7



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร�การค�า

@TPSO.Tradeinsights

www.tpso.moc.go.th

ข้อสังเกตจากการศึกษา

จากการรวบรวมข้อมูล พบปัญหาส�าคญั 2 ส่วนหลกั ๆ  คอื การผลติท่ีไม่ได้มาตรฐาน และการไม่มีตลาดท่ีแน่นอน
ซ่ึงปัญหาดงักล่าวมคีวามเชือ่มโยงกัน ในการผลกัดนัอตุสาหกรรมจิง้หรดีในเชงิพาณชิย์ จงึควรใช้แนวคดิ Demand Creation 
และ Demand Driven เมื่อสามารถสร้างความต้องการได้แล้วน้ันก็จะไปกระตุ้นให้ฝั่งผู้ผลิตหันกลับมาสนใจการผลิต 
ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น พร้อม ๆ กับการพัฒนาในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ จนกลายเป็นระบบนิเวศที่สามารถขับเคลื่อนได้
ด้วยตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

การส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมโปรตีน 
จิ้งหรีดเข้าสู่การค้าเชิงพาณิชย์ ทุกภาคส่วนควร 
ร่วมกันวางกลยุทธ์ว่าสินค้าโปรตีนจิ้งหรีดจะแข่งขัน 
ใน Mass Market หรือ Niche Market ซ่ึงจะต้อง 
ชั่งน�้าหนักส่วนได้เสียของแต่ละตลาดให้ดี และต้องมี 
การแผนและวางระบบการบริหารจัดการท่ีชัดเจน  
และครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน

 ท้ังน้ี การท่ีจะบรหิารจดัการด้านการผลิตและบรโิภค
ให้มีประสิทธิภาพ ควรมีการพจิารณาจดัท�าฐานข้อมูลตลอด
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมจิ้งหรีด โดยเฉพาะข้อมูลความต้องการ
ตลาด ไทยยังขาดการรวบรวมข้อมูลความต้องการภายใน
ประเทศ ซ่ึงเป็นข้อมลูส�าคญัส�าหรบัการส่งเสรมิอตุสาหกรรม
ในรปูแบบตลาดน�าการผลิต ท่ีจะสะท้อนกลับไปยงัการบรหิาร
จัดการการผลิตและแปรรูปให้สอดรับและเพียงพอกับ 
ความต้องการบริโภค ไม่เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด

รับข้อมูล ข่ำวสำร บทวิเครำะห์ ง่ำยๆ แค่สแกน QR Code

Facebook LINE Website


