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 แมลงเปนสตัวทีม่นษุยทัว่โลกนยิมรับประทาน เนือ่งจากแมลง

เปนแหลงของโปรตนีทัง้ในเชิงคุณภาพและปริมาณ หลายประเทศ

รับประทานมด ปลวก หนอนดวง หนอนผีเสื้อและตั๊กแตน

เปนอาหารหลัก องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ

หรอืเอฟเอโอ (FAO) คาดการณประชากรโลกจะเพิม่เปน 9,000 ลานคน

ภายในป 2593 จึงสงเสริมใหผูคนทั่วโลกหันมาบริโภคแมลงเปน

แหลงโปรตีนเพิ่มขึ้นและนิยมใชเสริมอาหารสําหรับเด็กท่ีเปน

โรคขาดโปรตีน (Protein-energy-malnutrition) 

 ประเทศไทยมีแมลงท่ีสามารถรับประทานได และใหคุณคา

ทางอาหารสงู ไมนอยกวา 300 สายพนัธุ (Huis A.V. และคณะ 2013) 

แมลงที่นิยมรับประทานในประเทศไทย ไดแก จิ้งโกรง จิ้งหรีด 

แมลงปอง ดักแดไหม หนอนไมไผ ตั๊กแตนปาทังกา ตัวออนของตอ 

และแมลงกนินู มกีารศกึษาคณุคาทางโภชนาการจากการบรโิภคแมลง 

100 กรมั โดยกองโภชนาการกรมอนามยักระทรวงสาธารณะสขุ 

พบวาแมลงจะใหพลังงานเฉลี่ยระหวาง 98 - 231 กโิลแคลอรี

มโีปรตนี 9 - 28 กรมั คารโบไฮเดรต 1 - 5 กรัม ไขมัน 2 - 20 กรมั 

และอุดมดวยไปดวยธาตุอาหารอื่น เชน ทองแดง เหล็ก สังกะสี 

แมงกานีส ซลีเีนียม แมกนเีซยีม เปนตน เมือ่เปรยีบเทยีบโปรตนี

ในแมลงกับเน้ือปลาพบวาจิ้งหรีดมีปริมาณกรดอะมิโนท่ีจําเปน

ตอรางกายใกลเคียงกับเนื้อปลาดุกดังแสดงใน ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ปริมาณกรดอะมิโนเปรียบเทียบระหวางจิ้งหรีดพันธุ

ทองดํา (Gryllus bimaculatus) กับ เนื้อปลาดุกสด (Clarias 

Gariepinus) (มิลลิกรัม/กรัมสด)

กรดอะมิโน จิ้งหรีด ปลาดุก

ฮิสทิดีน 12.51 6.15

อารจินีน 35.28 35.84

ธรีโอนีน 22.11 23.51

วาลีน 24.14 31.92

เมไธโอนีน 38.33 9.86

ไอโซลูซีน 21.39 23.35

ลูซีน 38.20 39.28

ฟนิลอะลานีน 22.61 23.77

ไลซีน 29.29 16.70

ที่มา : Taufek และคณะ (2013)

จิ้งหรีดพันธุสะดิ้ง
ที่มา: https://goo.gl/images/39uofs

จิ้งหรีดพันธุทองแดง
ที่มา: https://goo.gl/images/ZAavPA

จิ้งหรีดพันธุทองดํา
ที่มา: https://goo.gl/images/jCzKLC

จิ้งหรีดพันธุทองดํา จิ้งหรีดพันธุทองแดง
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 ความนยิมรบัประทานแมลง ทาํใหเกดิการเพาะเลีย้งแมลง

ในรูปแบบของฟารมแมลงแทนการจับจากแหลงธรรมชาติ

เฉพาะฟารมจิ้งหรีดมีกวา 20,000 แหงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อาทิ จังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ และมหาสารคาม สายพันธุ

ที่นิยมเพาะเลี้ยง ไดแก พันธุสะด้ิง ทองดํา และจ้ิงหรีดขาว

มีกําลังผลิตสูงถึง 7,500 ลานตัน/ป คิดเปนมูลคาจิ้งหรีดสดกวา            

750 ลานบาท เน่ืองจากจิ้งหรีดเปนแมลงที่เลี้ยงงาย ตนทุนตํ่า 

เลี้ยงได 7 - 8 รุ นตอป ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด                 

ในระบบบอสี่เหลี่ยม ยกสูงจากพ้ืนทําดวยแผนกระเบื้องเรียบ

มภีาชนะรองกันมด และแมลงอืน่ ทีข่าของบอทัง้สีข่าง พรอมมุงครอบ

ดานบน ภายในมีถาดรองไข (ชนิดเยื่อกระดาษ) วางรองเปนช้ัน

คลายคอนโดมิเนียมใหเปนที่อาศัย และหลบภัย บอเลี้ยงจิ้งหรีด 

หนึ่งบอจะมีจิ้งหรีดราว 40,000 ตัว แตการเพาะเลี้ยงดวยระบบ

บอสี่เหลี่ยมอาจกอใหเกิดอัตราการตายที่คอนขางสูง พบวา              

สาเหตุการตายของจิ้งหรีดเพาะเลี้ยงมาจากจุลินทรียหลายชนิด

ไดแก แบคทีเรีย โปรโตซัว เชื้อรา และไวรัส เปนตน จากวิธีการ

เพาะเลี้ยงที่ ไม ได สุขลักษณะทําให เกิดความเสี่ยงต อการ

ปนเปอนขามของจลิุนทรยีจากสภาพแวดลอม รวมถึงการแพรระบาด

ของปรสิต และไวรัส ลงสูฟารม 

 จิง้หรดีทีเ่พาะเลีย้งในฟารมสวนใหญไดรบัอาหารหลกัเปน

อาหารไก อาหารปลา อาหารหมู และอาหารแมว โดยมีใบผัก 

และรําออนเปนอาหารเสริม (ศุภชัย, 2558) ซึ่งเปนวัสดุทาง

การเกษตรที่มักมีจุลินทรียอาศัยอยูหรือปนเปอนมาจากการหัก 

ตัดแตง อาจมีการปนเปอนดินและนํ้าที่ไมไดสุขลักษณะที่ดี

รวมถึงสิ่งสกปรกอ่ืนๆ จากสิ่งแวดลอม ซ่ึงจุลินทรียที่ปนเปอน

เหลานีจั้ดเปนอนัตรายทางชวีภาพตามหลกัการวเิคราะหอนัตราย 

(Hazard analysis) นอกจากนีห้ากมกีารเกบ็รกัษาทีไ่มเหมาะสม

อาจกอใหเกิดการปนเปอนขาม การเจริญของจุลินทรียจากวัตถุดิบ 

และการสะสมของสารกอภูมิแพฮิสตามีน (histamine) สําหรับ

แบคทีเรียท่ีกอใหเกิดโรคกับมนุษยที่อาจพบไดจากกระบวนการ

เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดที่ไมถูกสุขลักษณะมีหลายชนิด เชน Salmonella 

species, Escherichia coli, Listeria monocytogenes,

Shigella species และ Enterococcus species เปนตน

เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวกรมวิชาการเกษตร ไดมีการออกราง

แนวปฏิบัติในการใชมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่องการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมจิ้งหรีด เพื่อเปนแนวทางในการ

จัดการฟารมเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดที่มีสุขลักษณะที่ดีสามารถปองกัน

การปนเปอนขามของจุลินทรีย

ปทมา ไชยเวช และ สุรศักดิ์ ธนัชชา

 การแปรรปูแมลงนยิมใชวธิกีารตม การอบ และการทอด เปนตน 

ประเทศเม็กซิโกนําหนอนผีเสื้อมาผลิตเปนอาหารกระปองจําหนาย

ในประเทศ และสงออกไปยงัประเทสหรฐัอเมรกิา (นนัทกานต, 2557) 

สาํหรบัประเทศไทยก็มกีารแปรรูป และพฒันาเปนผลติภณัฑสงออก

ไปยังประเทศญี่ปุน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา เปนตน 

อยางไรก็ตามผลิตภัณฑแปรรูปแมลงเหลานี้อาจมีปญหาดาน

คุณภาพและความปลอดภัยทั้งทางเคมีและจุลินทรียจากวัตถุดิบ 

และวัสดุสัมผัสอาหาร ดังนั้นกระบวนการในการแปรรูปแมลง

ยงัเปนสิง่ทีต่องใหความสาํคญั และสามารถนาํเอาหลกัการอาหาร

ปลอดภัย (Food safety) และการวิเคราะหอันตราย (Hazard 

analysis) เขามาชวยในการจดัการระบบควบคุมคณุภาพการผลิต

สาํหรบัผลิตภณัฑทีแ่ปรรปูจากแมลงเพือ่ใหไดผลติภณัฑคณุภาพ

และปลอดภัยเปนที่ยอมรับในระดับสากล

ลักษณะของฟารมจิ้งหรีดที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย
ที่มา: https://goo.gl/images/NuC9Cu

ตัวอยางการแปรรูปแมลงดวยวิธีการทอด
ที่มา: https://goo.gl/images/v56fjf (บน),
https://goo.gl/images/KjMQNk (ลาง)
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 หลักการอาหารปลอดภยั (Food - safety) ใหความสาํคญั
กับคุณภาพในการผลติ และการเกบ็รกัษาแมลง ทัง้แมลงวตัถดิุบ 
และผลติภณัฑจากความตองการของผูบรโิภคทีต่องการความเชือ่มัน่
ในผลิตภัณฑอาหารที่บริโภค องคการหรือหนวยงานตางๆ 
ทั้งผูผลิต ผูขนสง ผูจัดจําหนาย ลวนตองมีสวนรับผิดชอบ จึงได
มกีารตัง้มาตรฐาน ISO 22000 เพือ่ควบคุมระบบการจัดการดาน
ความปลอดภัยในอาหาร (Food safety management system : 
FSMS) นอกจากนีห้ลายประเทศชัน้นาํของโลกไดจัดทาํมาตรฐาน
เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารอื่นๆ ยกตัวอยาง
เชน มาตรฐาน BRC (British Retail Consortium) โดยสมาคมการคา
สําหรับอุตสาหกรรมขายปลีกของประเทศอังกฤษมาตรฐาน IFS 
(International Food Standard) สําหรับผูคาปลีกในเยอรมนี
และผูคาปลีกอาหารฝรั่งเศส เปนตน 
 การวเิคราะหอนัตราย (Hazard analysis) เปนระบบสาํคญั
ทีใ่ชในการประกันคณุภาพระหวางกระบวนการผลติโดยการวิเคราะห
อันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ แลวกําหนดวิธีปองกัน 
รองรบัอบุตักิารณทีอ่าจเกดิขึน้ กอใหเกดิการปรับปรุงกระบวนการผลติ
อยางตอเน่ือง (Huis A.V. และคณะ 2013) และยั่งยืนตาม
หลักการของ PDCA (P : plan; D : do; C : check;  A : act) 
นอกจากน้ียงัตองอาศยัมาตรฐานอืน่ๆ เพือ่ชวยใหระบบการผลติ 
และวิเคราะหทดสอบเปนที่ยอมรับในระดับสากลตอไป เชน 
GMP, ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 เปนตน พรอมรองรับ
การบังคบัใชระเบยีบอาหารใหมของสหภาพยโุรป (ESFA) ทีป่รบั

กฎระเบียบใหการยอมรับแมลงเปนอาหารใหม (Novel Food) 
เกณฑมาตรฐานดานสุขลักษณะสําหรับผลิตภัณฑจากแมลง 
ประกาศโดย The commission of the European communities 
(TCEC) ไดกาํหนดปรมิาณแบคทเีรยีทัง้หมดใหมคีาตํา่สดุ เทากบั 
5.70 cfu/g และสูงสุด เทากับ 6.70 log cfu/g จากการชัก
ตัวอยาง 5 ช้ินในแตละลอตการผลิต โดยจะตองมีอยางนอย
2 ตัวอยางที่ใหผลการวิเคราะหคุณภาพอยูในชวงระหวางคาต่ําสุด 
และคาสงูสดุ โดยผลการวเิคราะหจะตองเปรยีบเทยีบกบัขอกาํหนด
ของ Eu Regulation (EC) No. 1441/2007 (TCEC, 2007) 
สาํหรบัปรมิาณยสีต และราทีไ่ดระบไุวสาํหรบัผลติภณัฑเนือ้สตัว
ตองมีคาตํ่ากวา 4 cfu/g (Stannard, 1997)
 แมลงอยู คู กับประเทศเกษตรกรรมอยางประเทศไทย
มายาวนาน และไมเปนเพียงอาหารพื้นบานอีกตอไป แมลง
ถูกแปรรปูเปนอาหารหลายชนดิจําหนายท้ังในประเทศและสงออก 
มกีารเพาะเลีย้งแมลงหลายชนดิทีไ่ดรบัการสนบัสนนุจากภาครฐั                
โดยใชระบบการบริหารจัดการ และใชความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยเพ่ือให
สามารถเพิม่ศกัยภาพการแขงขันในระดบัสากล ซึง่เปนการพฒันา
จากเศรษฐกจิฐานรากสูการยกระดบัคณุภาพและความปลอดภยั                
สรางแหลงรายได และอาชีพใหมสูสงัคมไทย หากมขีอสงสยั หรอื
ตองการตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
สามารถติดตอกองผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
กรมวิทยาศาสตรบริการ
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