
ตลาดสินคาอาหารจากแมลงในญ่ีปุน 

สตท. ณ เมืองฮิโรชิมา 

 FAO ไดมีคาดการจํานวนพลเมืองโลกไววา จะเพ่ิมข้ึนเปน 9 พันลานคนในป 2050 ซ่ึงอาจจะกอใหเกิด

ปญหาการขาดแคลนอาหาร จึงมีความจําเปนท่ีจะตองหา “อาหารแหงอนาคต”ของโลกเพ่ือรองรับจํานวน

พลเมืองดังกลาว โดยมุงไปยังสิ่งท่ีจะเปน “อาหารท่ียั่งยืน” (Sustainable Food) ซ่ึงมีอยู 3 ประเภท0

1 ไดแก 

เนื้อจากพืช(Plant based meat), เนื้อเทียม (Lab-Grown Meat) และ อาหารจากแมลง(Insect Food)     

  สําหรับอาหารจากแมลง (Insect food) ไดเริ่มเปนท่ีรูจักมากข้ึนตั้งแตประมาณป 2013 ซ่ึง FAO ไดมี

การประกาศรายงาน1

2 ประเมินประโยชนของอาหารจากแมลง โดยระบุวาเปนแหลงอาหารท่ีอุดมดวยโปรตีนและ

ไขมันดี มีคุณประโยชนทางอาหารสูงและดีตอสุขภาพ โดยอาหารจากแมลงมีโปรตีนสูงถึงรอยละ 60-70 ของ

น้ําหนักแมลง ยิ่งไปกวานั้น ในข้ันตอนการผลิตอาหารจากแมลงยังกอใหเกิดแกสเรือนกระจกต่ํากวาจึงสงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาการผลิตอาหารจากเนื้อสัตว ทําใหไดรับความสนใจเพ่ิมข้ึนตามลําดับในยุโรปและ

สหรัฐฯซ่ึงใหความสําคัญกับการคุมครองสิ่งแวดลอม  ในป 2018 สหภาพยุโรปไดใหการรับรองอาหารจากแมลง

ใหเปนอาหาร Novel Food ประเภทหนึ่ง ตลาดโลกโดยรวมสําหรับสินคาอาหารจากแมลง ในป 2019 3 คิดเปน

มูลคาประมาณ 7 พันลานเยน (ประมาณ 2 พันลานบาท) และคาดการวาจะขยายตัวเปน 1 แสนลานเยนภายใน

ป 2025 

 

 

 

 

 

 จากขอมูล Insect Food Landscape Map ซ่ึงรวบรวมโดย Bugs Groove 4 ระบุวา ธุรกิจเก่ียวกับ

อาหารจากแมลงมีอยูท่ัวโลกรวม 47 ประเทศ โดยเปนบริษัทดานการเลี้ยง การผลิต คนควาวิจัย การตลาด

(จําหนาย) และอ่ืนๆ  ประเทศท่ีมีจํานวนบริษัทประเภทนี้มากท่ีสุดในโลก คือ สหรัฐฯ ซ่ึงมีจํานวนรวม 75 บริษัท 

อันดับรองลงมา ไดแก ญี่ปุน มีจํานวน 33 บริษัท อังกฤษ 28 บริษัท ฝรั่งเศส 22 บริษัท เนเธอรแลนด 22 บริษัท 

แคนาดา 18 บริษัท เยอรมัน 12 บริษัท เบลเยี่ยม 14 บริษัท ไทย 11 บริษัท และเดนมารก 11 บริษัท 

ตามลําดับ  

1 อางอิงจากรายงานโดย Nikkei XTrend เรื่อง New Player in Meat Food Technology 1 กุมภาพันธ 2021 
https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00418/00003/?i_cid=nbpnxr_index  

2 อางอิงจากรายงานของ Asahi Shinbun Digital เรื่อง “สินคาอาหารจากแมลงกําลังมาใกลตัว ความนิยมจากคณุคาทางอาหารท่ี
มากมาย และการอนุรักษสิ่งแวดลอม” (昆虫食商品が身近に 栄養豊富、エコで人気) 
https://www.asahi.com/articles/ASP5P5HFWP5FPLFA001.html  

3 อางอิงจากรายงานของ JMR Research Institutes เรื่อง “ตลาดโลกสําหรับสินคาอาหารจากแมลง จะขยายตัวเปน 1 แสนลาน
เยนในป 2025” ( 世界の昆虫食市場 2025 年に 1,000 億円規模に) จากขาวในเวปไซต PR Times วันท่ี 21 ธันวาคม 2020 
(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000035568.html ) 

4 เปนขอมูลท่ีรวบรวมโดย BUGS GROOVE ณ 1 กันยายน 2019    https://bugsgroove.com/articles/2  

  ที่มา   กราฟจัดทําโดย JMR Research Institute Inc. ในรายงานของ PR Times   

กราฟ 1  แนวโน้มขนาดตลาดโลกสาํหรับสินค้าอาหารจากแมลง ร้อยล้านเยน 

คาดการ 
ปงบประมาณ
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สินคาอาหารจากแมลงในตลาดญ่ีปุน  

ในญี่ปุน แตเดิมมาก็มีวัฒนธรรมการนําแมลงหรือหนอนมารับประทานเปนอาหาร (Entomophagy) 

เชนเดียวกันกับประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเอเซีย  เชน การรับประทานตั๊กแตนขาว (Rice Grasshopper)  

หรือ ตัวออนของผึ้ง (Bee Larva) เปนตน  โดยเปนอาหารพ้ืนบานในบางทองถ่ิน  อาหารจากแมลงไดเริ่มไดรับ

ความสนใจอยางกวางขวางในตลาดญี่ปุน หลังจากท่ี

บริษัท Ryohin Keikaku Co., Ltd. เจาของแบ

รนด MUJI ไดออกจําหนายผลิตภัณฑอาหารจาก

แมลง คือ ขาวเกรียบจิ้งหรีด (Cricket Rice 

Cracker) เม่ือเดือนพฤษภาคม 2020 ทําใหปลุก

กระแสความสนใจอาหารจากแมลงในญี่ปุนไดอยาง

ลนหลาม โดยเปดตัวดวยการจําหนายเพียงทางออนไลนและจํากัดจํานวน ปรากฏวาจําหนายหมดภายในวันแรก

วันเดียว จนบริษัทฯตองรีบเรงหาวัตถุดิบเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาผลิตสินคาใหมีจําหนายในเดือนตอๆไป  เม่ือปลายป 

2020 บริษัทนิตยสาร Nikkei Trendy ไดมีการคาดการเทรนสินคาอาหารยอดนิยมของป 2021 ผลปรากฏวา

อาหารจากแมลงติดอันดับ 5 ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงกระแสความสนใจท่ีกําลังเพ่ิมข้ึนในตลาดผูบริโภคญี่ปุน 

ตอมาในเดือนมิถุนายน ปเดียวกันมีรานอาหารเปดใหมใน

ญี่ปุน ชื่อ  ANTCICADA5 (https://antcicada.com/) 

จําหนายอาหารปรุงจากแมลงโดยเฉพาะ ซ่ึงมีเมนูชวงกลางวัน

เชน ราเมน (บะหม่ี) จิ้งหรีด โดยใชน้ําซุปทําจากจิ้งหรีด และ

ปรุงดวยซอสถ่ัวเหลืองจิ้งหรีดซ่ึงผลิตจากขาวหมักผสมกับผง

จิ้งหรีด สวนบะหม่ีก็ทําจากจิ้งหรีดแหง จิ้งหรีดท่ีใช ไดมาจาก

การเลี้ยงโดยบริษัทรวมลงทุน(Venture company)ของมหาวิทยาลัย Tokushima ซ่ึงตั้งอยูบนเกาะชิโกกุของ

ญี่ปุน อาหารท่ีใชเลี้ยงจิ้งหรีดเปนธัญพืชทําใหจิ้งหรีดมีรสหวานหอม  สําหรับเมนูอาหารเย็น มีเมนูอาหารเปน

คอรส ซ่ึงใชแมลงตางๆเปนวัตถุดิบ เพ่ิมความหลากหลาย

ของรสชาติและวิธีการรับประทาน 

สินคาอาหารจากแมลงไดมีการผลิตจําหนายใน

ญี่ปุนมาแลวระยะหนึ่งแตไมเปนท่ีรูจักกวางขวางนัก มี

บริษัทท่ีผลิตจําหนายมากอนหนานี้ เชน บริษัท MNH  

https://www.mnhhappy.com/  ซ่ึงเปนผูผลิต

สินคาขนมท่ีกอตั้งมาตั้งแตป 2008 ไดผลิตสินคา

หลายหลากชนิดท่ีใชจิ้งหรีดเปนวัตถุดิบ เชน ขาว

เกรียบจิ้งหรีด ขนมวางทําจากจิ้งหรีด(cricket snacks) 

ขนมขบเค้ียวทําจากจิ้งหรีด โดยบริษัทฯซ้ือจิ้งหรีดจาก

5 จากรายงานขา่วใน Mainichi Newspaper  https://mainichi.jp/english/articles/20200107/p2a/00m/0bu/020000c  

ราเมนจิ้งหรีด หน่ึงในเมนูคอร์สอาหารเย็น 

อาหารของราน ANTCICADA 

Cricket Snacks 
นํ้าหนักสุทธิ 25 กรัม 

ราคา 186 เยน 

ข้าวเกรียบจิง้หรีด
นํ้าหนักสุทธิ 25 กรัม 

ราคา 241 เยน 
 

ขนมขบเคีย้ว 
นํา้หนักสุทธิ 25 กรัม 

ราคา 241 เยน 
 

ขาวเกรียบจิ้งหรีด ของ MUJI 

สินคาอาหารจากแมลงของบริษทั MNH 
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บริษัท Entomo Protein (https://entomo.jp/about_us) ซ่ึงเลี้ยงและ

จําหนายจิงหรีดออรแกนิค  บริษัทฯยังมีสินคาอ่ืน เชน Kaki-no-tane  (ขนม

แปงขาวญี่ปุนเปนรูปยาวเรียวเหมือนพระจันทรเสี้ยว) ผสมผงจิ้งหรีด โดยใชผง

จิ้งหรีดท่ีเปนออรแกนิคเชนกัน  

บริษัท TAKEO ( https://takeo.tokyo/ ) เปนบริษัทท่ีกอตั้งตั้งแตป 

2014 ผลิตและนําเขาสินคาอาหารจากแมลงโดยเริ่มตนดวยการจําหนายทาง

ออนไลน ปจจุบันมีท้ังผลิตและคาสงวัตถุดิบ รวมท้ังมีรานอาหารจําหนายอาหารทํา

จากแมลง จัดไดวาเปนหนึ่งในบริษัทผูนําของสินคาประเภทนี้ในตลาดญี่ปุน ในป 

2019 ยอดจําหนายไดเพ่ิมสูงข้ึนถึง 15 เทาเม่ือเทียบกับชวงกอตั้งบริษัทฯ สินคามี

ท้ังขนมขบเค้ียว อาหารแหงชนิดตางๆทําจากแมลงหลากประเภท และสินคา

อาหารอ่ืนๆ  โดยบริษัทฯ พิถีพิถันเปนพิเศษในการเลือกใชแมลงและวัตถุดิบจาก

แหลงตางๆ แรกเริ่มมีสินคาเพียง 9 รายการแตปจจุบนัเพ่ิมข้ึนเปนกวา 70 รายการ  เชน  

ดักแดหนอนไหม(Silkworm) อบแหงจาก

จังหวัดยามานะชิ ปรุงรสมิโซะ(เตาเจี้ยว) สําหรับ

รับประทานเปนกับแกลม  

ดักแดหนอนไหมลวกสุกจากจังหวัดเกียวโต 

บรรจุในลักษณะแชแข็ง โดยเปนหนอนไหมท่ีเลี้ยงเปน

พิเศษดวยใบหมอน ลวกดวยสารสกัดโรสแมรี่ผสมชา

อุยิ (Uji) ของเกียวโต  

อาราเร(ขนมแปงขาวเหนียว)ผสมแมลง ซ่ึง

ทําจากแปงขาวเหนียวของญี่ปุนและผงของจิ้งหรีด

ทองแดงลาย(Acheta domestica) ท่ีนําเขาจาก

ยุโรป โดยมีผงจิ้งหรีดผสมอยูรวมประมาณรอยละ 

7.5 หรือคิดเปนจํานวนจิ้งหรีดประมาณ 38 ตัวใน

หนึ่งซอง 

อาหารแหงทําจากจิ้งหรีดประเภทตางๆ เชน จิ้งหรีด

แหงจากจังหวัดเกียวโตสําหรับนําไปใชปรุงอาหารหรือโรย

รับประทานพรอมขาว  จิ้งหรีดแหงรมควันจากจังหวัดกุนมะ

ใชรับประทานเปนกับแกลม เปนตน 

นอกจากประเภทอาหารแหงแลว ยังมีประเภทอาหาร

บรรจุกระปอง ไดแก จิ้งหรีดตมรสหวาน หรือ Tsukuda-ni (การตมดวยโชย ุมิริน

และน้ําตาล) ซ่ึงนํามารับประทานไดหลากหลายวิธี วัตถุดิบจิ้งหรีดนํามาจากจังหวัด

เฮียวโกะโดยเลี้ยงเปนพิเศษดวยกากเตาหู 

ดักแด้อบแห้ง 
ปรุงรสมิโซะ  

45 กรัม ราคา 580 เยน 
 

อาราเร่จิง้หรีด  
นํา้หนักสุทธิ 50 กรัม 

 ราคา 580 เยน 

จิง้หรีดแห้ง นํา้หนักสุทธิ 16 กรัม ราคา 580 เยน 
และตัวอยางอาหารที่ปรุงดวยจิง้หรีดแหง 

 

จิง้หรีดแห้งรมควัน นํา้หนักสุทธิ 16 กรัม 
ราคา 580 เยน ใชรบัประทานเปนกับแกลม 

 

ดักแด้แห้งจากเกียวโต 
45 กรัม ราคา 2,480 เยน 

 

Tsukuda-ni จิ้งหรีด 
นํ้าหนักสุทธิ 40 กรัม ราคา 940 เยน  

 

Cricket KAKI-NO-TANE  
45 กรัม ราคา 580 เยน 
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พาสตาแสน็ค (Pasta Snack) เปนเสน

พาสตาซ่ึงมีสวนผสมของจิ้งหรีดถึงรอยละ 20 

หรือ เทากับจํานวนจิ้งหรีด 41 ตัวในหนึ่งซอง  

อีกท้ังยังมีเครื่องดื่ม น้ําไซเดอร(Cider)ทําจาก

แมงดา ซ่ึงนําเขาจากไตหวัน  

สินค้าอาหารจากแมลงประเภทใหม่ๆ  
ภายใตกระแสนิยมท่ีกําลังเพ่ิมข้ึน ทําใหเกิดบริษัทสตารทอัพใน

ธุรกิจอาหารจากแมลงหลายบริษัท อาทิ บริษัท FUTURENAUT 

(https://futurenaut.co.jp/) ซ่ึงตั้งเม่ือป 2019 เปนผูผลิต นําเขาและ

จําหนายสินคาอาหารจากแมลง  บริษัทฯไดพัฒนาสินคาใหมหลากหลาย

ชนิดทําจากจิ้งหรีด เชน ชอตโกแลต  วาฟเฟล(Waffle) รวมท้ังสินคา

นําเขาแปลกใหมสําหรับญี่ปุน ไดแก แทงโปรตีนทําจากจิ้งหรีด 

แบรนด SENS จากยุโรปซ่ึงผลิตจากผงจิ้งหรีดนําเขาจากไทย     

บริษัท RON corporation 

(https://ron.co.jp/index.html)ซ่ึงบริหารรานคาออนไลน 

จําหนายสินคาอาหารจากแมลงโดยเฉพาะโดยเวปไซตชื่อ 

Bugs Farm (https://bugsfarm.jp/) ไดรวมมือกับบริษัท 

Sanwa Coffee Work สินคากาแฟเบรนดวยผงทําจากแมลงตางๆ 

ไดแก กาแฟบราซิลผสมผงจิ้งหรีด กาแฟโคลอมเบียผสมผงตั๊กแตน 

กาแฟกัวเตมาลาผสมผงหนอนไหม โดยมีท้ังท่ีเปนเมล็ดกาแฟค่ัว และ

แบบ Drip bag  

รวมท้ังยังมี เครื่องดื่มแอลกอฮอลลท่ีมีสวนผสมของแมลง ไดแก 

เบียรดวง (Beetles Beer) เปนเบียรของเบลเยี่ยมผสมดวยผงโปรตีน

จากดวง ซ่ึงกลาวกันวาเปนเบียรทําจากแมลงรายแรกของโลก 

วอดกาหนอนไมไผ (Bamboo Worm Vodka) ซ่ึง

ผลิตจากหนอนไมไผ หรือ หนอนรถดวน แชวอดกา 40 วัน 

โดยใชหนอนท่ีผลิตโดยบริษัท JR Unique Foods Ltd. ซ่ึงมี

โรงงานตั้งอยูท่ีจังหวัดอุดรธานี  

บริษัทฯ ยังมีการนําเขาสินคาอาหารจากแมลง

หลากหลายประเภทจากไทย ซ่ึงมีแมลงประเภทแปลกๆ แทบ

ทุกประเภทท่ีรับประทานได เชน แมงมุม Zebra 

Tarantula อบแหง เปนตน โดยสินคาจากแมลงกวา 30 

ชนิดซ่ึงบริษัทฯ วางจําหนายทางเวปไซต Bugs Farm เปน

การนําเขาจากไทยเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 95  

ช๊อกโกแลตจิง้หรีด 
บรรจุ 2 แทง 

ราคาจําหนาย 600 เยน 
 

แท่งโปรตีนจิง้หรีด 
นํ้าหนักแทงละ 20 กรัม 

วาฟเฟิลจิง้หรีด 
บรรจุ 10 ชิ้น  

ราคาจําหนาย 1,520 เยน 
 

นํา้ไซเดอร์แมงดา
นํ้าหนักสุทธิ 200 มล.

ราคาจําหนาย 480 เยน 
 

พาสต้าแสน็ค 
นํ้าหนักสุทธิ 20 กรัม.

ราคาจําหนาย 540 เยน 
 

กาแฟผสมแมลง  
นํ้าหนักสุทธิ 100 กรัม ราคา 2,000 เยน 

เบียร์ด้วง 
 ปริมาตรสุทธิ 330 มล. 

ราคา 1,078 เยน 

วอดก้าหนอนไม้ไผ่ 
 ปริมาตรสุทธิ 700 มล. 

ราคา 1,670 เยน 

แมงมุมอบแห้ง 
พันธ์ุ Zebra Tarantula 
 ปริมาตรสุทธ ิ8 กรัม. 

ราคา 2,700 เยน 
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https://futurenaut.co.jp/
https://ron.co.jp/index.html
https://bugsfarm.jp/


พฤติกรรมผูบริโภคในตลาดญ่ีปุนสําหรับอาหารจากแมลง 

ผูบริโภคญี่ปุนสวนใหญ ยังอาจไมคุนชินหรือไมกลาท่ีจะรับประทานอาหารจากแมลง เนื่องจากมีความรูสึก

กลัวหรือขยะแขยง  โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนสินคาท่ียังคงรูปรางเปนตัวแมลงใหเห็น แต

หากทําเปนผงท่ีนําไปใชปรุงอาหาร หรือ เปนผสมในเนื้อวัสดุอาหารอ่ืนแลว มีผูบริโภคกลุม

ใหมๆซ่ึงกลาท่ีจะทดลองหรือสามารถรับประทานไดงายข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูผลิตจะตอง

สรางความเชื่อม่ันใหผูบริโภคเก่ียวกับความสะอาดและความปลอดภัยของแมลงท่ีนํามาใช

เปนวัตถุดิบ โดยตองมีการวิเคราะหอยางละเอียดและใหขอมูลอยางชัดเจนแกผูบริโภค 

ไดเคยมีการสํารวจความเห็นของผูบริโภคในงานแสดงสินคาอาหาร Foodex ในญี่ปุน 

โดยการใหทดลองรับประทานสินคาอาหารทําจากแมลง พบวามีผูบริโภคท่ีอยากลอง

รับประทานเปนผูหญิงมากกวาผูชาย ในขณะท่ีบริษัทผูคาปลีกท่ีแสดงความสนใจและตอบรับในเชิงบวกสําหรับ

สินคาอาหารจากแมลงสวนใหญเปนบริษัทในเขตพ้ืนท่ี Kansai (พ้ืนท่ีในทางตะวันตกของญี่ปุน คือ บริเวณนครโอ

ซากา จังหวัดเกียวโตและนารา) และทางใต มากกวาบริษัทในเขตพ้ืนท่ี Kanto 

  กระแสความสนใจสินคาอาหารจากแมลงแมจะยังคงอาจจํากัดอยูในกลุม

ผูบริโภคบางกลุม แตกําลังคอยๆขยายวงกวางข้ึน โดยจะเห็นไดจาก ในป 2020 

ไดมีการเริ่มวางตูจําหนายอัตโนมัติสําหรับสินคาอาหารจากแมลงในยานพาณิชย

ใหญหลายแหง 5

6 เชน ท่ีบริเวณตลาด Ameyoko ในยาน Ueno ซ่ึงเปนตลาด

ทองถ่ินเกาแกท่ีมีชื่อเสียงในกรุงโตเกียว และท่ี Nagano Broadway บริเวณชานกรุงโตเกียวซ่ึงเปนยานสังสรรค

ของกลุมวัยรุน เปนตน การวางจําหนายผานตูอัตโนมติทําใหผูบริโภคท่ีไมเคยรูจักสินคาดังกลาวสามารถแวะเขา

ไปดูตัวอยางสินคาทีตูไดงายกวา เม่ือเทียบกับการวางจําหนายในรานซ่ึงลูกคาชาวญี่ปุนมักเกรงใจหากเพียงจะ

หยิบดูแตไมซ้ือ  จึงเปนวิธีกระตุนความสนใจซ่ึงอาจทําใหอยากซ้ือกลับไปลอง  ในป 2021 มีการวางตูจําหนาย

อัตโนมัติแบบเดียวกันนี้ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆดวย เชน จังหวัดนางาซากิในเกาะกิวชิว และในเกาะฮอกไกโด เปนตน  

บทสรุปและคําแนะนําสําหรับผูสงออกไทย 

 สินคาอาหารจากแมลงจัดไดวาเปนสินคาแนวใหมซ่ึงคาดวาจะไดรับความสนใจและความนิยมในตลาดญี่ปุน

เพ่ิมข้ึนจากนี้ โดยคุณประโยชนของอาหารจากแมลงรวมท้ังกระแสการคุมครองสิ่งแวดลอมของโลกจะเปนสิ่งชวย

กระตุนความตองการใหมนี้ใหมีมากข้ึนและในวงกวางข้ึน  ไทยเปนประเทศท่ีมีวัตถุดิบประเภทแมลงหลากหลาย

มากมาย รวมท้ังมีตนทุนต่ําในการเลี้ยงแมลงและการผลิตเปนสินคา ดังนั้น จึงนาจะเปนสินคาสงออกใหมท่ี

นาสนใจของไทยไปยังตลาดญี่ปุน ประเด็นท่ีผูผลิตผูสงออกไทยจะตองตระหนักมากท่ีสุด คือ ความสะอาดและ

ความปลอดภัยของวัตถุดิบและการผลิต  ซ่ึงจะตองใหความสําคัญในระดับสูงสุด นอกจากนั้น การพัฒนาสินคา

ใหมๆ ใหมีความหลากหลาย และการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชการผลิตก็จะชวยเพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหสินคาของ

ไทยและสรางความสามารถในการแขงขันได 

------------------------------- 

สิงหาคม 2564 

6 ขอมูลจากรายงานโดย Nikkei XTrend  เรื่อง “เครื่องจําหนายอัตโนมัตสิําหรับสินคาอาหารจากแมลงกําลังคอยๆเพ่ิมข้ึนใน
กรุงโตเกียว”(เปนภาษาญี่ปุน) (昆虫食自販機が都内でひそかに増加中) วันท่ี 2 สิงหาคม 2020  
(https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/watch/00013/01118/ ) 

ผงจิง้หรีด 
นํ้าหนักสุทธิ 100 กรัม 

ราคา 1,480  เยน 
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https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/watch/00013/01118/


ท่ีมาขอมูล 

(1) ขอมูลจากเวปไซต PURAMIRAI https://plusmirai.com/ 
(2) เวปไซตรวบรวมขาวและขอมลูเก่ียวกับอาหารจากแมลง Konchushoku No Semitama (https://semitama.jp/ ) 
(3) ขอมูลจากเวปไซต Nikkei XTrend https://xtrend.nikkei.com/  
(4) รายงานเรื่อง “Various customers at the Insect Gourmet Fest Vol.0” โดย Food Industry Newspaper 

(Sokuhinsangyou shinbun) News Web วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2020 (เปนภาษาญี่ปุน)
https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2020/11/2020-1127-1426-15.html  และเรื่อง  “Insect Food in 
Focus : the Challenge for Future Protein” วันท่ี 27 มิถุนายน 2020  (เปนภาษาญี่ปุน) 
https://www.ssnp.co.jp/news/soy/2020/06/2020-0626-1320-16.html  

(5) รายงานเรื่อง “An Appealing Taste of Insect Food” โดย Japan Food Journal วันท่ี 16 มีนาคม 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

https://plusmirai.com/
https://semitama.jp/
https://xtrend.nikkei.com/
https://www.ssnp.co.jp/news/foodservice/2020/11/2020-1127-1426-15.html
https://www.ssnp.co.jp/news/soy/2020/06/2020-0626-1320-16.html

