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Foreword >>

Beyond Meat และ Impossible Foods ถือเป็นเจ้าแรกๆ ของโลกที่หันมาบุกตลาด
Plant-based Food อย่างจร ิงจัง จากการเปิดตั วเนื้ อวัวที่ทาจากพืชที่มีรสชาติ สีสัน
และเนื้อสัมผัสเหมือนกับเนื้อวัวมาก ซึ่งได้รบ
ั เสียงตอบรับเป็นอย่างดีในตลาดสหรัฐฯ
จนสร้างชื่ อเสี ยงโด่ งดั งไปทั่ วโลก และได้ กลายเป็ น Game Changer ในการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงเทรนด์อาหารของโลกที่ทาให้ เนื้ อจากพืชตอบโจทย์ผู้บร ิโภคได้
เป็ นอย่างดี อี กทั้งเม็ ดเง ินลงทุนใน Startup กลุ่ม Bio-engineered Food ที่เติ บโต
อย่ า งก้ า วกระโดดถึ ง กว่า 3 พั น ล้ านดอลลาร์ฯ ในปี นี้ ยิ่ งสะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า ตลาด
อาหารในกลุ่มนี้มีความน่าสนใจเพียงใด
Krungthai COMPASS มองว่า Plant-based Food เป็นทางเลือกที่น่าสนใจของ
ผู้ประกอบการในการสร้างมู ลค่ าเพิ่ มให้ กับธุรกิ จอาหาร รองรับเทรนด์ อาหารโลก
จากพฤติกรรมผู้บร ิโภคทั่วโลกที่หันมาให้ความสาคัญกับสุขภาพมากขึ้น และกระแส
ปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมการรับประทานอาหารมั งสว ิรัติแบบยืดหยุ่น (Flexitarian) ที่
ทาให้ง่ายและสะดวกต่ อการใช้ชีว ิตในยุ คนี้ ขณะเดี ยวกั นก็ยังตระหนั กถึ งสวัสดิ ภาพ
สัตว์ (Animal Welfare) และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า นอกจากนี้ ความก้าวหน้า
ของนวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีอาหาร (FoodTech) ที่เติ บโตอย่างมาก อีกทั้งผลจาก
การระบาด COVID-19 รวมทั้ งปั ญหา Food Security ก็ ทาให้ Plant-based Food
มีความจาเป็นมากขึ้น

ส าหรั บ ประเทศไทย คาดว่ า มู ล ค่ า ตลาด Plant-based Food อาจแตะระดั บ
4.5 หมื่นล้านบาทในปี 2024 หรือเติ บโตเฉลี่ยปีละ 10% โดย Plant-based Food
กลุ่มที่น่าจับตามองในไทยส่วนใหญ่ยังสอดคล้องกับเทรนด์ในต่ างประเทศ ได้แก่
Plant-based Meat, Plant-based Meal และ Plant-based Egg โดยเรามอง
ว่าผู้ผลิตอาหารที่มี Potential ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ธุ ร กิ จ อาหาร ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ แปรรู ป เนื้ อสั ต ว์ (Processed Meat) และผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากปศุสัตว์ (Animal Product) รวมทั้งธุรกิจผลิตอาหารสาเร็จรู ปทั้งแบบพร้อม
ปรุงและพร้อมทาน (Ready-to-cook and Ready-to-eat)
Krungthai COMPASS มองว่า สิ่งสาคัญที่สุดที่จะช่วยให้ตลาด Plant-based Food
ในไทยเติ บโตอย่างก้าวกระโดด คือ การวิจัยและพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ เพื่ อให้ Plantbased products ตอบโจทย์ เรื่อ ง รสชาติ เนื้ อ สั ม ผั ส และคุ ณค่ าทางโภชนาการ
โดยเราแนะน าให้ ผู้ป ระกอบการที่ ต้ อ งการก้ า วเข้ า สู่ ธุ ร กิ จ Plant-based Food
ทาความรู จ
้ ักกั บ Enablers ที่ สาคั ญได้ แก่ 1) Ingredient Makers และ 2) หน่ วยงาน
ว ิจัยจากภาครัฐหร ือสถาบันการศึกษา ซึ่งเราได้รวบรวมไว้บางส่วนในบทความนี้ เพื่อให้
สามารถว ิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาดได้ง่ายขึ้น

พชรพจน์ นันทรามาศ

อภินันทร์ สู่ประเสริฐ

พิ มฉัตร เอกฉันท์
เผยแพร่: ตุลาคม 2020

Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price.
Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness.
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ตลาด Plant-based Food ในไทย

จะมีมูลค่าสูงถึง 4.5 หมื่นล้านบาท ในปี 2024
หรือเติบโตเฉลี่ยปีละ 10%
Plant-based Food คืออะไร?

คืออาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein)
ซึ่งใช้วต
ั ถุดิบที่ทาจากพื ชที่ให้โปรตีนสูง เช่น ถั่ว เห็ด สาหร่าย
ข้าวโอ๊ต อัลมอนด์ แต่พัฒนารสชาติ กลิ่น และสีสัน ให้เหมือน
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

Plant-based Food กลุ่มไหนน่าสนใจบ้าง?

Plant-based

Meat

Plant-based

Egg

Plant-based

Meal

คาดเม็ดเงินลงทุนใน Startup กลุ่ม Bio-engineered Food ทั่วโลก

อาจสูงถึง 3 พั นล้าน USD ในปีน้ี

ทาไมถึงควรรุกตลาด Plant-based Food?

ผู้บริโภคให้
ความสาคัญกับ
สุขภาพดีมากขึ้น

ผู้บริโภคกลุ่ม
Flexitarian
เติบโตต่อเนื่อง

กระแสรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ตระหนักถึงสวัสดิภาพ
สัตว์เพิ่ มสูงขึ้น

เทคโนโลยีด้านอาหาร
(FoodTech)
เติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด

COVID-19
ปัญหา Food
ยิ่งทาให้ความกังวล
Security ทาให้
ในการบริโภค
Plant-based
เนื้อสัตว์เพิ่ มขึ้น
Food มีความจาเป็น

ใครมี Potential พอที่จะขยายตลาดไปสู่ Plant-based Food?
ธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว์
(Processed Meat)
และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์
(Animal Product)

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูป
ทั้งแบบพร้อมปรุงและพร้อมทาน
(Ready-to-cook &
Ready-to-eat)

ผู้ประกอบการต้อง
รูจ
้ ก
ั ใครบ้าง?
Ingredient Makers
ส่วนใหญ่มีบริษัทแม่
จากต่างประเทศ
เช่น ADM, Kerry,
Givaudan

Key

Success
ของธุรกิจนี้
คืออะไร?

รสชาติดี

มีรส กลิ่น เนื้อสัมผัส ใกล้เคียง
กับอาหารเดิมที่ทาจากสัตว์

สารอาหารครบ

การเติมสารอาหารต่างๆ
เพื่ อเพิ่ มคุณค่าทางโภชนาการ

หน่วยงานวิจย
ั
จากภาครัฐหรือ
สถาบันการศึกษา
เช่น ม.เกษตรศาสตร์
ม.รังสิต
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Plant-based Food ก า ลั ง ได้ รั บ คว า ม นิ ย ม เพิ่ ม ขึ้ น เ รื่ อ ย ๆ จาก เดิ ม ที่ รู ้ จั กใ น
แวดวงจ ากั ด เฉพาะในกลุ่ ม ผู้ บ ร ิโภคมั ง สว ิรัติ หร ือเฉพาะกลุ่ ม อาหารส าหรับ ช่ ว ง
เทศกาลกิ น เจ แต่ นั บ ตั้ ง แต่ ปี 2019 ดู เ หมื อ นจะเป็ น จุ ด เปลี่ ย นส าคั ญ ของตลาด
Plant-based Meat โลก เมื่ อ Beyond Meat และ Impossible Foods ได้รบ
ั เสียง
ฮือฮาจากการเปิดตัวเนื้อวัวที่ทาจากพืชที่มีรสชาติ สีสัน และเนื้ อสัมผัสเหมื อนกับเนื้ อ
วัวมาก ดังนั้น ในบทความส่วนนี้จะเรมิ่ จากการพาผู้อ่านไปทาความรู จ
้ ักกับผลิตภัณฑ์
ของบร ิษั ท Beyond Meat และ Impossible Foods ที่ ไ ด้ ร ับ ความสนใจอย่ า งมาก
จากผู้บร ิโภคทั่วโลก
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รูปที่ 1 เปรียบเทียบส่วนประกอบของแฮมเบอร์เกอร์เนื้อวัวและแฮมเบอร์เกอร์เนื้อที่ทาจากพื ช
แฮมเบอร์เกอร์เนื้อที่ทาจากพื ชให้ รสชาติ สี เนื้อสัมผัสที่เหมือนกับเนื้อวัวจริง

ที่มา: Burger King โดยเปรียบเทียบเมนู Flame-Grilled BK Single BBQ Bacon (Traditional) และเมนู Impossible Whopper (Plant-based)
ภาพจาก https://www.eatthis.com/burger-king-impossible-whopper-review/
รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

 Impossible Foods: ดึงโมเลกุลของธาตุเหล็กมาใช้เพื่ อให้ได้ “รสชาติ”
เหมือนเนื้อสัตว์
Impossible Burger ภายใต้ แ บรนด์ Impossible Foods มี ย อดขายไปแล้ ว กว่ า
6 ล้านชิ้นนับตั้ งแต่ วันที่เริม
่ จาหน่ายในวันเปิดตั วในเดื อน ก.ค. 20161 โดยในปัจจุ บัน
Impossible Foods เติบโตไปอย่างก้าวกระโดดจากการขยายฐานลูกค้ าและรู ปแบบ
การให้บร ิการที่มีความสะดวกและหลากหลายมากขึ้น ครอบคลุมทั้งแบบการผลิตเพื่ อ
เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารสาหรับรับประทานที่รา้ น (Dine-in) การจัดจาหน่ าย

ตามร้านค้าทั่วไป (Grocery Store) ไปจนถึงการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ หน้ าเว็บไซต์
(Online Store) ทาให้ นั ก ลงทุ นมองเห็ นโอกาสเติ บ โตของธุ ร กิ จ เนื้ อ จากพื ชที่ อ าจ
กลายเป็น “Future Foods” จนทาให้ ปัจจุ บัน Impossible Foods มี เง ินร่วมลงทุน
เข้ า มาอย่ า งต่ อ เนื่ องสะสมกว่ า 1.5 พั น ล้ า นดอลลาร์ฯ 2 จากกลุ่ ม องค์ ก รหร ือบุ ค คล
สาธารณะทั่วโลก อาทิ Khosla Ventures, Bill Gates, Google Ventures, Horizons
Ventures, UBS, Viking Global Investors, Temasek, Sailing Capital และ
Open Philanthropy Project
Impossible Foods ใช้ “ฮีม” เป็นเคล็ดลับสาคัญที่ทาให้ “รสชาติเหมือนเนื้อ แต่ไม่ใช่เนื้อ”
จุดเรมิ่ ต้นของ Impossible Foods มาจากคาถามง่ายๆ ที่ว่า “อะไรที่จะทาให้ได้รสชาติ
ของเนื้ อที่ กลมกล่ อมได้ เหมื อนเนื้ อสัตว์จร ิงๆ บ้าง?” และคาตอบที่ ได้ก็คือ “ฮีม ” ซึ่ง

ฮีมเป็นหนึ่ งในโมเลกุลขนาดเล็ กที่พบได้ในอาหารทั่ วไป และพบมากในส่ วนของเนื้ อ
และกล้ามเนื้อของสัตว์ และเมื่อใส่ฮีมลงไปก็จะทาให้เกิดกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัวที่มี
ความเป็นเนื้ อ สั ต ว์ (Meaty) แถมยังอุ ดมไปด้ วยโปรตี น จากพื ชที่ ป ราศจากสารเร่ง
ฮอร์โ มนหร ือสารยั บ ยั้ ง แบคที เ ร ีย ทั้ ง ยั ง ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด แหล่ ง สะสมของเชื้ อ โรคที่ อ ยู่
ภายในร่างกายของสัตว์หร ือที่อาจปนเปื้อนในโรงฆ่าสัตว์
1 เป็นข้อมูลล่าสุดในปี 2018
2 อ้างอิงจาก https://www.reuters.com/article/impossible-foods-funding-idUSL4N2FF481
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 Beyond meat: สร้างเส้นใยสามมิติเพื่ อเพิ่ ม “รสสัมผัส” ของความเป็นเนื้อสัตว์
Beyond Meat ประสบความสาเร็จจนกลายเป็น Startup ที่เป็นบริษัทโปรตีนทางเลือก
รายแรกที่ สามารถเข้า ซื้อขาย IPO ภายใต้ อักษรย่อ “BYND” ในตลาดหุ้น NASDAQ
และสร้า งปรากฎการณ์ ที่ร าคาซื้อขายพุ่ งขึ้ นสู ง ถึ ง 163% ในการซื้อ ขายวันแรก และ
ล่ าสุ ด ณ วัน ที่ 8 ต.ค. 2020 ราคาหุ้ นก็ ทะลุ 189 ดอลลาร์ฯ หร ือเพิ่ มขึ้ น ถึ ง 7.6 เท่ า
ภายในระยะเวลาปี นิ ด ๆ เท่ า นั้ น (เมื่ อเที ย บกั บ ราคา IPO ที่ 25 ดอลลาร์ฯ ในวั น ที่
2 พ.ค. 2019) ปัจจุ บัน Beyond Meat วางขายตามร้านสะดวกซื้อ ทั่ วสหรัฐฯ รวมถึ ง
ถูกนาไปประกอบเมนูต่างๆ ของร้านอาหารชื่อดัง เช่น TGI Fridays, Carl’s Jr. โดยเฉพาะ

Del Taco Restaurants Inc. ซึ่งมีสาขามากกว่า 500 แห่งกระจายอยู่ท่ัวโลก
Beyond Meat ดึ ง จุด เด่ น ของการเลี ย นแบบรสสั ม ผั ส ให้ เ หมื อ นกั บ เนื้ อสั ต ว์จ ริง ๆ
โดยสร้างเส้นใย 3 มิ ติระหว่างน้า คาร์โบไฮเดรต และไขมั น และอัดขึ้นรู ปเพื่ อจัดแนว
โปรตีนให้เป็นเส้นๆ จนได้โปรตีนจากพื ชในรู ปแบบต่างๆ นอกจากนี้ Beyond Meat
ยังใช้น้ามั นมะพร้าวและสี จากธรรมชาติที่ได้จากสารสกัดบีทรู ทที่เร ียกว่า “Betalains”3
ทาให้เมื่อสัมผัสความร้อนแล้ว เนื้ อจากพื ชของ Beyond Meat จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้น
รวมถึงยังเติมส่วนประกอบต่ างๆ ที่ ช่วยชูรสชาติของความเป็นเนื้ อมากขึ้น เช่น เกลื อ
โพแทสเซียมคลอไรด์ น้าส้มสายชู เลซิตินจากเมล็ดดอกทานตะวัน ซึ่งก็ยิ่งทาให้รสชาติ
และเนื้อสัมผัสแทบไม่ต่างจากการรับประทานเนื้อสัตว์เลยก็ว่าได้

รูปที่ 2 ตัวอย่างสินค้าเนื้อจากพื ชของ Impossible Foods และ Beyond Meat
ผลิตภัณฑ์เนื้อที่ทาจากพื ชของทั้ง 2 บริษัท ให้สีและเนื้อสัมผัสที่เหมือนกับเนื้อวัวจริง

ที่มา: impossiblefoods.com และ thinkaboutwealth.com

3 สารที่อยู่ในกลุ่มบีตาเลน (Betalains) เป็นกลุ่มของรงควัตถุที่ให้สีแดงและสีเหลือง ซึง
่ จะให้สีที่คงที่ในอุณหภูมิห้อง แต่จะเปลี่ยนสีเมื่อสัมผัสกับ

อุณหภูมิสูง พบมากในแก้วมังกร ผลผักปลังสุก บีทรูท เป็นต้น
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Krungthai COMPASS มองว่ า การขยายตลาดในกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Plant-based
Food จะเป็นโอกาสหนึ่งของผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่ าเพิ่ มให้กับธุรกิจอาหาร
รองรับ เทรนด์ ใ นอนาคตที่ ก ารบร ิโภคเนื้ อสั ต ว์ อาจโดน Disrupt จากพฤติ ก รรม
ผู้บร ิโภคทั่วโลกที่หันมาให้ความสาคัญกับสุขภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังตระหนั ก
ถึงสวัสดิ ภาพสั ตว์ (Animal Welfare) และการใช้ทรัพยากรให้ คุ้มค่ า โดยในบทความ
ส่วนนี้จะนาเสนอประเด็นที่ผู้ประกอบการควรรูก
้ ่อนที่จะเข้ามาในธุรกิจ Plant-based
Food เพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการประสบความสาเร็จในตลาดนี้ได้ง่ายขึ้น
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>> Plant-based Food เป็นอาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก
(Alternative Protein) ที่มีแนวโน้มเติบโตได้อีกมาก
Plant-based Food มีสัดส่วนตลาดที่ใหญ่สุดในตลาด Alternative Protein ขณะที่
โปรตี นทางเลื อกอื่ นๆ ยังมี ขนาดตลาดค่ อนข้ างจากัด เช่น Mycoprotein ที่เป็นการ
ใช้ ร าที่ ไ ด้ จ ากการเพาะเลี้ ย งส าหรับ การท าโปรตี น 4 และ Insect Protein ซึ่ ง เป็ น
โปรตี น ที่ ทาจากแมลงที่ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ในรู ปของผงแป้ ง รวมทั้ ง โปรตี น ทางเลื อ กที่ มี
การใช้เทคโนโลยีในการผลิตซับซ้อนขึ้นอย่าง Cultured Meat ที่ เป็นการเพาะเลี้ ยง
เนื้อเยื่อสัตว์จากห้อง Lab5
เรามองว่า Cultured Meat เป็นอีก Sub-Sector ที่น่าสนใจ แต่ ยังมีข้อจากัดในการ

ขยายตลาด โดยแม้ Cultured Meat เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าโปรตีนทางเลือก
อื่นๆ และมีความเหมือนเนื้อจร ิงมากกว่าทั้งรสชาติ และเนื้อสัมผัส รวมทั้งมีผู้ประกอบการ
รายใหม่เข้ามาแข่งขันได้ยากกว่า แต่เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีและ R&D
ขั้นสูง จึงยังเป็นข้อจากัดของผู้ประกอบการในการขยายตลาด และคาดว่าต้องใช้เวลา
อี กอย่างน้ อย 10 ปี กว่ าที่ Cultured Meat จะเข้ าช่ วงชิงส่ วนแบ่งตลาดโปรตี นที่ ท า
จากเนื้ อสัตว์โลกได้ 10% ขณะที่ Plant-based Food จะทดแทนส่วนแบ่งตลาดโปรตี น
ที่ทาจากเนื้ อสัตว์โลกได้ 18% ในอีก 10 ปีข้างหน้ า6 ดังนั้ น การยกระดับไปสู่ Plantbased Food จึงมีโอกาสมากกว่าด้วยต้นทุนที่ถูกกว่า

>> Plant-based Food ทาจากอะไรและอยู่ในรูปแบบไหนบ้าง?
Plant-based Food เป็นผลิตภั ณฑ์ อ าหารในกลุ่ม โปรตี น ทางเลือ กที่ใ ช้วัต ถุดิบ ที่ทา
จากพื ช เช่ น ถั่ ว เห็ ด สาหร่า ย ข้ า วโอ๊ ต อั ล มอนด์ ซึ่ ง ให้ โ ปรตี น สู ง โดยที่ Plantbased Food จะอยู่ในรูปแบบของอาหารที่หลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้ อ นม ไข่ โย
เกิ ร ์ต เนย อาหารทะเล เป็ น ต้ น อั น ที่ จร ิง Plant-based Food อาจไม่ ใ ช่ เ ร่ อื งใหม่
และเราต่ า งคุ้ น เคยกั บ Plant-based Food มานานแล้ ว แต่ เ ป็ น ในรู ป แบบของ
โปรตี น เกษตรซึ่ ง เป็ น ที่ นิ ย มมานานแล้ ว ในกลุ่ ม ผู้ บ ร ิโภคอาหารมั ง สว ิรัติ แต่ ด้ ว ย
นวัตกรรมด้านว ิทยาศาตร์การอาหารที่ก้าวหน้ าไปมาก ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาด
มี ความหลากหลาย รวมทั้ ง ให้ ร สชาติ กลิ่ นและสี สัน เหมื อนกั บผลิ ตภั ณ ฑ์ จากสั ต ว์
มากขึ้น

4 Mycoprotein เป็นการใช้เทคโนโลยีวท
ิ ยาศาสตร์การหมักดอง ซึง
่ จะนาสารตั้งต้นจาพวกพื ชผักตระกูลหัว เช่น แครอท มันฝรัง
่ มันเทศ หัวไชเท้า บีทรูท

มาใส่เป็น Fungi starter เพื่ อกระตุ้น การหมักดอง ก่ อนจะเข้าขั้นตอนการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อ ราภายใน 48 ชั่ว โมง ให้ โตแบบไต่ระดับและ
คานวณได้ จนได้ก้อนโปรตีนที่อุดมไปด้วยโปรตีนและไฟเบอร์ (อ้างอิงจาก Greenery.org)
5 Cultured Meat เป็นเทคโนโลยี การเลี ยนแบบเซลล์ สัตว์ที่ถูก นามาคั ดแยกและควบคุม ด้วยระบบจัดการแบบปิด โดยเซลล์ จะถูกเพาะและเจริญ เติ บโต

กลายเป็นเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ที่เรียกว่า การเพาะเลี้ยงเซลล์สายพั นธุ์ (Cell line) ทาให้กระบวนการผลิตในระบบปิดเช่นนี้ ช่วยลด
ความเสี่ยงจากการปนเปื้ อนจากจุลินทรีย์ก่อโรค (Pathogen)
6 อ้างอิงจากบทความ ชื่อ How Will Cultured Meat and Meat Alternatives Disrupt the Agricultural and Food Industry? ของ Kearney
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>> ทาความรูจ
้ ก
ั กับเทรนด์ Plant-based Food ในชีวต
ิ ประจาวัน
ผลิตภัณฑ์
Plant-based

ผลิตภัณฑ์นม

โยเกิรต
์

อาหารพร้อมทาน

ตัวอย่างผู้ประกอบการ
บร ิษัท ครอสแม็กซ์ ร ีเทล จากัด ขยายตลาดนมจากอัลมอนด์ ที่ให้โปรตีนสูงแบรนด์ "ฮูเร่"
(Hooray) เนื่ องจากเล็งเห็นว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุหันมาให้ความสาคัญกับเร่อื งสุขภาพ
มากขึ้น ขณะเดียวกันก็พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาเร่อื งของการดื่ มนมวัว ซึ่งจะทาให้
เกิดอาการท้องอืด จึงพั ฒนานมจากอัลมอนด์ที่มีโปรตีนและแคลเซียมในปร ิมาณสูงตามที่
ร่างกายต้องการ
บร ิษัท Danone ผู้ผลิตนมรายใหญ่ของโลกที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ Plant-based Yogurt ที่
ชื่ อ Actimel Yoghurt Drink โดยใช้ วั ต ถุ ดิ บ จากอั ล มอนด์ แ ละข้ า วโอ๊ ต และมี จุ ลิ น ทร ีย์
แลคโตบาซิลลั ส คาเซอิ (AL. Casei) ที่ มีประโยชน์ ต่อ ระบบย่อ ยอาหาร รวมทั้ ง ว ิตามิ น D
และ B6 เพื่อให้คุณค่าทางอาหารไม่ต่างจากโยเกิรต
์ ทั่วไป
ร้านอาหารเชนใหญ่อย่าง Sizzler นาวัตถุดิบซึ่งเป็นเนื้ อจากพื ช 100% มาพั ฒนาสูตรอาหาร
ได้ 4 เมนู คือ Beyond Steak With Pepper, Omni Steak with Mushroom Sauce,
Beyond Caramelized Onion Burger และ Beyond Chili Dog เพื่อจับตลาดกลุ่มคนรัก
สุขภาพ
-บร ิษัท Beyond Meat และ Impossible Foods ที่พัฒนาสีของเนื้อจากพืชให้ใกล้เคียง
กับเนื้อจร ิงมากที่สุด โดย Beyond Meat ใช้สารสกัดจากบีทรูท (Beet Root Extract)
ร่วมกับสารจากเมล็ดของต้นคาแสด (Annatto) ที่ให้สีธรรมชาติที่มีสีแดง ขณะที่ Impossible
Foods ใช้สารสกัดจากปมของรากถั่วเหลือง ซึ่งสารประกอบนี้มีโครงสร้างคล้ายกับโมเลกุลของ
ไมโอโกลบินที่พบในเนื้อสัตว์
-บร ิษั ท NovaMeat ซึ่ ง เป็ น Startup ที่ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ Plant-based Meat โดยใช้
เทคโนโลยี Bio-hacking และ Bio-printing ในการจาลองโครงสร้างเนื้ อเยื่อ 3 มิ ติ เพื่ อให้

ได้ ลัก ษณะปรากฎและเนื้ อสั ม ผั ส ที่ เสมื อ นจร ิง ต่ า งจากการทาเนื้ อทางเลื อ กด้ ว ยเคร่ อื ง
Extruders ที่ใช้ในการขึ้นรู ป Plant Proteins ที่แม้ เนื้ อสัมผัสจะเหมื อนเนื้ อจร ิงแต่ยังไม่
สามารถสร้างเนื้อสัตว์ได้ทุกประเภท ส่วนวัตถุดิบที่ใช้จะใช้โปรตีนจากถั่วลันเตาและโปรตีน

เนื้อ

ไข่

จากข้าว เส้นใยจากสาหร่ายและไขมั นบางชนิ ด เช่น น้ามั นมะกอก หร ือการผสมกันระหว่าง
น้ามันสกัดคาร์โนล่าร์และน้ามันมะพร้าว7
บร ิษั ท Noblegen ซึ่ง เป็ น Startup สั ญ ชาติ แ คนาดาที่ พัฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ไ ข่ ผ งว ีแกนที่ ช่ ื อ
“EUNITE” เพื่ อทดแทนแหล่งโปรตีนไข่ที่ได้ จากสั ตว์ เช่น ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่ นกกระทา เป็นต้ น
เหมาะสาหรับผู้บร ิโภคที่ มีปัญหาสุ ขภาพที่ ต้องการหลีกเลี่ยงการบร ิโภคไข่ โดยเป็นการใช้
เชื้อจุลินทร ีย์สายพั นธุ์โบราณ (Ancient Micro-Organism) ชื่อ Euglena Gracilis ผลิต
โปรตีนที่มีคุณสมบัติด้านโภชนาการที่ดี โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตัดต่อพันธุกรรม
บร ิษั ท Good Catch ผู้ ผ ลิ ต ทู น่ าที่ ท าจากพื ช ที่ มีเ นื้ อสั ม ผั ส และรสชาติ ที่ แทบไม่ ต่า งจาก
ปลาทูน่าปกติ แต่ไม่มีกลิ่นคาวปลา โดยมี ส่วนผสมของโปรตีนจากถั่ว 6 ชนิ ด ได้แก่ ถั่วเลนทิล

ทะเล

(Lentils) ถั่วขาว (Navy Bean) ถั่ วลั นเตา (Pea) ถั่ วลูกไก่ (Chickpea) ถั่ วเหลื อง (Soy)
และถั่ วปากอ้า (Fava) ซึ่งนาไปปรุ งรสด้ วยน้ามั นจากสาหร่าย (Algal Oil) ทาให้นอกจาก

จะมีรสชาติที่เหมือนกับปลาทะเล แต่ยังให้คุณค่าทางอาหารที่ไม่ แตกต่างกัน

7 ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเทคโนโลยีดง
ั กล่าวเพิ่ มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=fLpeeUYtW94
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>> Plant-based Food กลุ่มไหนน่าสนใจ?
Krungthai COMPASS มองว่า การยกระดับจากผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพื ชในรูปแบบเดิมๆ
อย่างโปรตีนเกษตรแปรรูป หรือนมจากถั่วหรือธัญพื ชต่างๆ มาเป็นกลุ่ม Plant-based
Food ที่ได้หยิบเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การอาหารมาใช้อย่างชาญ
ฉลาด เพื่ อดั ดแปลงให้วัตถุดิบจากพื ชมีทั้ง “รสชาติ รูปลักษณ์ เนื้อสัมผัส และกลิ่น”

ที่ไม่แตกต่ างจากเนื้อสั ตว์ หรือมีลักษณะผลิตภั ณฑ์ ที่แปลกใหม่ แต่ ยังคงคุณค่ าทาง
โภชนาการและสารอาหารครบถ้วน จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร สร้างมูลค่าเพิ่ ม
ให้กับธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดด
ทั้งนี้ Plant-based Food กลุ่มที่น่าจับตามองในไทยส่วนใหญ่ยังสอดคล้องกับเทรนด์
ในต่างประเทศ ได้แก่ Plant-based Meat, Plant-based Meal และ Plant-based
Egg โดยหากดูแนวโน้ มจากรายงาน Plant base Meat, Eggs and Dairy 2018 ของ
The Good Food Institution จะพบว่า อาหารในกลุ่มดังกล่าวมี อัตราการเติบที่สูง
ในตลาดสหรัฐฯ
รูปที่ 3 ยอดขายและอัตราการเติบโตของ Plant-based Food แต่ละประเภทในสหรัฐฯ ปี 2019
Plant-based Meat, Plant-based Meal และ Plant-based Egg มีอัตราการเติบโตสูงในตลาดสหรัฐฯ
มูลค่ายอดขายปี 2019

อัตราการเติบโตเฉลี่ยปี 2017-2019 (RHS)

Millions USD

อัตราการเติบโตเฉลี่ย
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ที่มา: The Good Food Institution
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1) กลุ่ม Plant-based Meat
ส่ ว นหนึ่ ง มาจากในระยะหลั ง ๆ ร้า นอาหารในไทยที่ เ ป็ น เครือ ข่ า ยของผู้ ป ระกอบการ
ต่างประเทศเริม
ั ประทานเนื้อสัตว์
่ ทาการตลาดและนาเสนอเมนูที่เจาะกลุ่มลูกค้าที่ไม่รบ
ในไทยมากขึ้น รวมทั้งร้านอาหารในไทยที่เจาะกลุ่มผู้บร ิโภคที่ใส่ใจสุขภาพมี แนวโน้ ม
เติบโต ทาให้ผู้บร ิโภคชาวไทยมี ความเข้าใจและรับรู ถ
้ ึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-based
Meat มากขึ้น
นอกจากนี้ การตั้งราคาที่แข่งขันได้ อาจทาให้สินค้า Plant-based Meat น่าสนใจยิ่งขึ้น
โดยแม้ Plant-based Food ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นสิ น ค้ า ที่ มี มู ล ค่ าเพิ่ ม สู ง และเจาะตลาด
เฉพาะกลุ่ ม ท าให้ ส ามารถตั้ ง ราคาได้ สู ง กว่ า Traditional Protein ใน Category
เดี ยวกั น แต่ หากพิ จารณาราคาสินค้ าต่ อหน่ วยในปร ิมาณโปรตี นที่เท่ ากั นจะเห็ นว่า
สินค้ า Plant-based Meat Burger มี ราคาสูงกว่า Meat Burger ทั่ วไป 40% ขณะที่
Almond Milk มี ราคาสู งกว่า Dairy Milk ถึ งเกื อบ 1,500% ซึ่งราคา Plant-based
Meat Burger ที่แตกต่างกันกับ Meat Burger ไม่ มากนั ก อาจทาให้ผู้บร ิโภคตัดสินใจ
ซื้อได้ง่ายขึ้น

รูปที่ 4 การตั้งราคาที่แข่งขันได้ ทาให้สินค้าในกลุ่ม Plant-based Meat น่าสนใจยิ่งขึ้น
เปรียบเทียบราคา Plant-based Food กับ Traditional Protein ใน Category เดียวกัน ที่ปริมาณโปรตีนเท่ากัน

xxx% ราคา Plant-based Food ที่สูงกว่า Traditional Protein (คิดเป็นเปอร์เซนต์)

Almond Milk

Oat Milk

875%

1,482%

PLANT-BASED FOOD

Plant-based
ผัดเปรีย
้ วหวาน

Plant-based
Meat Burger

NICHE
120%

100%

Plant-based
กะเพราหมูสับ

40%

Soy Milk

58%
Dairy Milk
Meat Burger

MASS

TRADITIONAL PROTEIN
ผัดเปรีย
้ วหวาน
กะเพราหมูสับ

ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai COMPASS โดยอ้างอิงข้อมูลจาก https://www.marketwatch.com/story/meatless-fast-foodburgers-probably-arent-any-healthier-but-theyre-definitely-more-expensive-2019-06-12 และ
https://www.marketwatch.com/story/health-conscious-people-are-willing-to-pay-nearly-twice-as-much-forplant-based-milk-2019-07-17
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2) กลุ่ม Plant-based Meal
กลุ่ม นี้ ได้ รับ อานิ ส งส์ จ ากพฤติ ก รรมผู้ บ ริโ ภคที่ ต้ อ งการความสะดวกรวดเร็ว ในการ
รับประทาน แต่ ยังคงช่วยเรื่องสุขภาพ อีกทั้งการพั ฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิ ตอาหาร
ท าให้ อ าหารพร้อ มทานมี คุ ณ ลั ก ษณะไม่ แ ตกต่ า งจากอาหารปรุ ง สด นอกจากนี้
ผู้ ประกอบการก็ มี การพั ฒนาผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่มี ความหลากหลายมากขึ้ น ทั้ งในรู ป แบบ
อาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง รวมถึงอาหารที่เก็บได้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ ต้องแช่เย็น
สาหรับตัวอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่ บร ิษัทในต่างประเทศ ชื่อ Atlantic Natural Foods
ที่ พั ฒ นาอาหารในกลุ่ ม Plant-based Meal โดยใช้ ช่ ื อ แบรนด์ Loma Linda ซึ่ ง มี
เมนูอาหารที่หลากหลาย รวมถึงเมนูอาหารไทยอย่างผัดไทย แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน
ไก่ และทู น่ า ซอสพร ิกหวาน ซึ่ ง ใช้ เ วลาอุ่ น ในเตาไมโครเวฟเพี ย ง 1 นาที ก็ ส ามารถ
รับประทานได้ทันที
รูปที่ 5 ตัวอย่าง Plant-based Meal ในต่างประเทศ
อาหารไทยอย่างผัดไทย ทูน่าซอสพริกหวาน แกงเผ็ด และแกงเขียวหวาน ก็ทาเป็น Plant-based Meal ได้

ที่มา: atlanticnaturalfoods.com

16
3) กลุ่ม Plant-based Egg
แม้ในต่างประเทศจะมีสัดส่วนตลาดไม่ใหญ่นัก แต่มีอัตราการเติบโตสูง เนื่องจากสามารถ
ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่หลากหลาย ทั้งในกลุ่มที่ดูแลสุขภาพ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคที่แพ้
ผลิตภัณฑ์ จากไข่ โดยเฉพาะผู้บริโภควัยเด็ ก (อ่านรายละเอียดเพิ่ มเติมใน Box: การแพ้
ผลิตภัณฑ์ จากไข่ ช่วยหนุ นให้ผู้บร ิโภคหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ ไข่จากพื ชมากขึ้น) อีกทั้ ง
ในมุ มของผู้ ประกอบการในอุ ตสาหกรรมผลิ ตอาหารที่ ใช้ Plant-based Egg ส าหรับ
เป็นวัตถุ ดิบในการผลิตอาหารมองว่า Plant-based Egg มี อายุการเก็บรักษา (Shelf
Life) ที่นานกว่าผลิตภัณฑ์ไข่ท่ัวไป โดยเฉพาะไข่เหลวที่มักเน่ าเสียง่ายและต้องเก็บไว้
ในห้ องทาความเย็น ทาให้ สามารถบร ิหารจัดการวัตถุ ดิบได้ ง่ายกว่า 8 ปัจจัย ดังกล่ าว
จะช่วยผลักดันให้ Plant-based Egg มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

รูปที่ 6 ตัวอย่าง Plant-based Egg ในต่างประเทศยี่ห้อ “Just Egg”
Just Egg เป็นผลิตภัณฑ์ไข่เหลวที่ทาจากถั่วเขียว โดยมีรสชาติและลักษณะใกล้เคียงกับไข่ที่ถูกตีแล้ว

ที่มา: onegreenplanet.org

อย่างไรก็ดี กลุ่ม Plant-based Milk & Dairy ในระยะต่ อไปอาจยังไม่ได้ เป็นตลาดที่
น่าสนใจมากนัก เพราะแม้ จะมี ขนาดตลาดที่ ใ หญ่ และผู้ บร ิโภคก็ คุ้นเคยกั บสิ นค้ าใน
กลุ่มนี้ แล้ว อีกทั้งสามารถตอบโจทย์ผู้บร ิโภคในหลากหลายกลุ่ม อาทิ ผู้ที่ดูแลสุขภาพ
กลุ่มผู้บร ิโภคที่แพ้นมวัว รวมถึงมีผลิตภัณฑ์และตัวเลือกที่หลากหลาย เช่น นมพร้อมดื่ม
เนย โยเกิรต
์ ไอศคร ีม แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการทั้งหน้ าเก่าและหน้ าใหม่
เข้ามาเล่นตลาดนี้กันมากขึ้น จึงทาให้การแข่งขันรุนแรง

8 อ้างอิงจากบทความ ชื่อ Plant-based egg alternatives: Optimizing for functional properties and applications ของ The Good

Food Institution
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BOX 1

การแพ้ ผลิตภัณฑ์จากไข่ ช่วยหนุนให้ผู้บริโภค
หันมาสนใจผลิตภัณฑ์ไข่จากพื ชมากขึ้น
ไข่ไก่มักเป็นหนึ่งในอาหารที่หลายคนเกิดอาการแพ้ โดยเฉพาะผู้บริโภคที่เป็นเด็ ก
เกิดราว 0.5 - 2.5% ของประชากร โดยอาการแพ้ จะมี ลักษณะตั้งแต่อาการผื่นแพ้
เล็ ก น้ อ ยไปจนถึ ง การแพ้ ชนิ ด รุ น แรง (Anaphylaxis) ทั้ ง นี้ จากข้ อ มู ล Food
Allergen Labeling and Consumer Protection Act (FALCPA) ก ล่ า ว ว่ า

ผลิตภัณฑ์ไข่เป็น 1 ใน 8 สารภูมิแพ้ สาคัญที่ต้องระบุในฉลากที่แสดงข้อมู ลผลิตภั ณฑ์
หรือ ส่ วนประกอบที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การแพ้ อาหารอย่ า งชั ด เจน เพื่ อแจ้ ง เตื อนให้ แ ก่
ผู้บริโภคที่ ต้องการหลี กเลี่ยงการแพ้ อาหาร รวมถึ งเป็นแนวทางในการระมัดระวัง
การรับประทานอาหารให้แก่บุคคลในครอบครัว9

9 อ้างอิงจากบทความ ชื่อ Plant-based egg alternatives: Optimizing for functional properties and applications ของ The Good

Food Institution
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Krungthai COMPASS มองว่า ตลาด Plant-based Food ที่กาลังเติบโต จากการที่
ผู้บริโภคให้ความสาคั ญกับการมีสุขภาพดี มากขึ้น รวมถึ งยังมี ช่องว่างทางการตลาด
อีกมากจากจานวนผู้บริโภค Flexitarian10 ที่เพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกระแสรักษ์
สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) เพิ่ มสูงขึ้นจะยิ่งเพิ่ ม
โอกาสให้กับตลาดนี้ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหารมีบทบาทสาคัญ
ที่ ท าให้ Plant-based Food มี โ อกาสเติ บโตอย่า งก้ าวกระโดด นอกจากนี้ ผลจาก
การระบาดของ COVID-19 ยิ่งทาให้ความกังวลในการรับประทานเนื้อสัตว์เพิ่ มขึ้น

10 Flexitarian คือ ผู้บริโภคมังสวิรต
ั ิแบบยืดหยุ่น สามารถทานเนื้อสัตว์ได้เป็นครัง
้ คราว
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>> ตลาด Plant-based Food กาลังเติบโต จากการที่ผู้บริโภค
ให้ความสาคัญกับการมีสุขภาพดีมากขึ้น
การให้ความสาคั ญกับการมีสุขภาพที่ดี (Health & Wellness) ของผู้บริโภคในยุค
ปัจจุบัน ทาให้ผู้บริโภคพยายามลดการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูป ที่เพิ่ มความเสี่ยงให้เกิด
โรคไม่ ติ ด ต่ อ เร้ อื รั ง (Non-communicable diseases: NCDs) และหั น มาบร ิโภค
อาหารซึ่ ง เป็ น โปรตี น จากพื ช แทน ส่ ง ผลดี ต่ อ การเติ บ โตของตลาด Plant-based
Food โดยผลสารวจของ The Good Food Institute พบว่า ยอดขายอาหารในกลุ่ม
Plant-based Food ในสหรัฐฯ พุ่ งสู งขึ้ น 11.4% ในปี 2019 ซึ่งเป็นอั ตราเติบโตที่สูง
เมื่ อเที ยบกั บการขยายตั ว 2.2% ของตลาดอาหารในภาพรวม โดยในตลาดสหรัฐฯ มี
มู ลค่ าตลาดประมาณ 5 พั นล้ านดอลลาร์ฯ ขณะที่ BIS Research ประเมิ นว่าตลาด
Plant-based Food ของโลกมี มูลค่ าประมาณ 4.2 หมื่ น ล้ านดอลลาร์ฯ และคาดว่ า
ในปี 2019-2024 จะเติ บโตเฉลี่ ย ปีล ะ 14% ส าหรับไทยคาดว่าตลาด Plant-based

Food ยังมี ศักยภาพในการเติ บโตได้อีกมาก โดยในปี 2019 มูลค่าตลาด Plant-based
Food ในไทยอยู่ที่ป ระมาณ 28,100 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2020-2024 จะเติ บโต
เฉลี่ยประมาณปีละ 10%11
รูปที่ 7 พฤติกรรมการบริโภค Plant-based Food ในแต่ละประเทศ
พฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกสนใจที่จะบริโภค Plant-based Food

62%

ผู้บร ิโภคชาวจีน 62% มี
แนวโน้มที่จะซื้อ Plantbased Meat เป็นประจา12

23%

ผู้บร ิโภคชาวอินเดียกว่า 63%
เต็มใจที่จะหันมารับประทาน
เนื้อสัตว์จากพืชทดแทนการ
รับประทานเนื้อสัตว์13

63%

ผู้บร ิโภคชาวสหรัฐฯ กว่า 23% หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมา
สู่การรับประทาน Plant-based Food มากขึ้นในช่วงที่เกิด
ว ิกฤต COVID-19 เนื่องจากเป็นสินค้าจาเป็น มีอายุการเก็บ
รักษานาน และมักไม่ค่อยขาดตลาด (Most-shelf stable)
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เป็น Animal-based14

1 ใน 4 ของผู้บร ิโภคในสหภาพยุโรป
ตั้งใจจะลดการรับประทานเนื้อสัตว์

5 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะ
25% ให้กลุไ่มด้ผูภ้สายใน
ูงอายุที่ให้ความสาคัญกับ
เร่อื งสุขภาพเป็นอันดับต้นๆ15

53% ของผู้บร ิโภคชาวไทย
ต้องการลดการบร ิโภค
เนื้อสัตว์ ขณะที่อีก 45%
สนใจที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่
การรับประทานอาหาร
แบบมังสว ิรัติ ว ีแกน และ
อาหารจากพืช16

53%

11 อ้ า งอิ ง จาก รายงาน Free From in Thailand ของ Euromonitor, 2020 ซึ่ ง มู ล ค่ า ตลาดที่ ก ล่ า วถึ ง นี้ ส่ ว นใหญ่ ม าจาก Plant-based Milk ส่ ว น

Plant-based อื่นๆ ยังไม่มีรายงานมูลค่าตลาด

12 https://www.gfi.org/new-study-highlights-plant-based-and-cell
13 https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-01/food_habits_of_indians_-_ipsos_study.pdf
14 https://thebeet.com/survey-23-percent-of-americans-eating-more-plant-based-foods-during-covid-19/
15 https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_-the-protein-shift-will-Europeans-change-their-diet_tcm162-136110.pdf
16 https://www.mintel.com/press-centre/social-and-lifestyle/thai-consumers-are-on-the-road-to-self-betterment-79-of-

thais-would-like-to-have-a-healthier-diet-in-2018
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BOX 2

การบริโภค “เนื้อแดง” เพิ่ มโอกาสเสี่ยงที่จะ
เกิดโรค NCDs
International Agency for Research on Cancer โดยองค์ ก ารอนามั ย โลก
(WHO) และ American Institute for Cancer Research (AIRC) ต่ า งลง
ความเห็นว่า เนื้อแดงที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งเป็น “สารก่อมะเร็ง”(Carcinogen)
โดยผู้ที่บริโภคเนื้อแดงเพี ยงวันละ 50 กรัมต่อวัน จะเพิ่ มความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดมะเร็ง
ลาไส้ มากถึ ง 18% เมื่ อ เที ย บกั บผู้ ที่ ไม่ ได้ บริโภค ขณะที่ International Agency
for Research on Cancer โดยองค์การอนามัยโลก ก็ ได้ ศึกษาจาก 800 ตัวอย่าง
ของโรคมะเร็ง พบว่านอกจากเนื้อแดงจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งลาไส้แล้ว ยังมี ความสัมพั นธ์

เนื้อสัตว์เป็นจานวนมาก ก็ส่งผลให้มีปริมาณคอเลสเตอรอลในต่อการเกิ ดโรคมะเร็ง
ตับอ่อนและมะเร็งต่อมลูกหมากอีกด้วย นอกจากนี้ การรับประทานเลือดสูง และเสี่ยงที่
จะเกิดโรคหัวใจมากกว่าผู้ที่รบ
ั ประทานมังสวิรต
ั ิถึง 24%

การรับประทานผักเพิ่ มขึ้ นหรืออาหารที่ท าจากพื ชกลายเป็ นอี กหนึ่ งตั วเลือกสาหรับผู้ ที่

ต้ องการควบคุ มอาหาร โดยหากเปร ียบเที ยบกั บเนื้ อสั ตว์ 100 กรัม พบว่า เนื้ อวัวให้
พลังงาน 217 กิโลแคลอร ี่ และมีสัดส่วนไขมันทั้งหมดถึง 10% เช่นเดียวกับเนื้ อหมู ที่ให้
พลังงาน 242 กิโลแคลอร ี่ และมี ไขมั น 14% ขณะที่ อาหารยอดนิ ยมอย่างหมู สามชั้นที่
ให้ พลั งงานมากกว่าเนื้ อหมู ปกติ 2 เท่ า และไขมั นกว่า 53% หร ือ 53 กรัมเลยที เดี ยว
สอดคล้ องกั บค่ าดั ชนี มวลกาย (BMI) ของผู้ ที่รบ
ั ประทานมั งสว ิรัติที่น้อยกว่าในทุกกลุ่ม
อายุและเพศ (Oxford Vegetarian Study, 1999)
นอกจากนี้ การลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มาจากสั ตว์ช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น โดยผู้ที่เคย
รับประทานเนื้อสัตว์เป็นประจาทุกวันมีแนวโน้มอารมณ์ดีข้ ึนและมี ความเคร ียดน้ อยลง
ภายหลังจากรับประทานมั งสว ิรัติได้เพี ยง 2 สัปดาห์ ซึ่งส่วนหนึ่ งเป็นเพราะเนื้ อสัตว์มี
ส่ ว นประกอบของกรดไขมั น สายยาว (Long-chain of omega-6 fatty acid) ซึ่ ง

เกี่ ยวข้ อ งกั บอาการซึมเศร้า จึง ทาให้ ผู้ที่รบ
ั ประทานมั งสว ิรัติมักมี สุขภาพจิ ตที่ ดีกว่ า
(Nutrition Journal, 2010, 2012)
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>> กระแส Flexitarian ที่เติบโตต่อเนื่อง
Flexitarian หรือผู้บริโภคมังสวิรต
ั ิแบบยืดหยุ่น สามารถทานเนื้อสัตว์ได้เป็นครัง
้ คราว
มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จึงทาให้ตลาด Plant-based Food ไม่จากัดอยู่แค่กลุ่มวีแกน
(Vegan) และ Vegetarian อีกต่ อไป โดย Flexitarian มี ลักษณะการบร ิโภคมั งสว ิรัติ

เป็นหลัก สลับกับเนื้ อสัตว์หร ือเนื้ อปลาเป็นครัง้ คราว17 ทาให้ผู้บร ิโภคมี ความยืดหยุ่น
(Flexibility) ในการรับประทานเนื้ อสั ตว์ได้ เฉลี่ยไม่ เกิ น 3 มื้ อต่ อสั ปดาห์ ยิ่งกว่านั้ น
การงดเว้นรับประทานเนื้ อสัตว์อย่างเด็ดขาด อาจขาดสารอาหารบางประเภทที่จาเป็น
ต่อร่างกาย อาทิ ว ิตามิ น B12 ซิงค์ เหล็ ก แคลเซียม และโอเมก้า -3 ต้ องรับประทาน
อาหารเสร ิมเพื่อชดเชยสารอาหารที่ขาดหายไปจากการรับประทานเนื้ อสัตว์ ทั้งนี้ จาก
ข้อมู ลของ Deloitte (2019) ชี้ให้เห็ นว่า กลุ่มสั งคมที่เลิ กหร ือลดการบร ิโภคเนื้ อสัตว์
ในอังกฤษเพิ่มขึ้นถึง 2.6 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพิ่ มขึ้นของ
กลุ่ ม Flexitarian เป็ นหลั ก เช่ นเดี ยวกั บรายงาน Consumer Insights ของ Mattson
Survey 2017 พบว่า ผู้บร ิโภคในสหรัฐฯ ถึงเกือบ 1 คน ใน 3 คน เลือกที่จะลดการบร ิโภค
เนื้ อสั ตว์ และผลิ ตภั ณฑ์ น มเป็น ครั้งคราว ในขณะที่ คนอเมร ิกั นจ านวนน้ อยที่ ร ะบุ ว่ า
เป็นมังสว ิรัติหร ือว ีแกน

รูปที่ 7 Flexitarian มีตลาดที่ใหญ่พอควร จึงเป็นตลาดที่น่าสนใจสาหรับผู้ประกอบการในการทาตลาด Plant-based Food
สัดส่วนผู้บริโภคในสหรัฐฯ ที่รบ
ั ประทานเนื้อสัตว์ รับประทานเนื้อสัตว์เป็นครัง
ั ประทานเนื้อสัตว์
้ คราว และไม่รบ

Omnivores
65%

Flexitarian
29%

ที่มา: Consumer Insights ของ Mattson Survey 2017 และ The Good Food Institute

17 Flexitarian เป็นคาศัพท์ที่ถก
ู บัญญัตโิ ดย American Dialect Society ในการประชุมประจาปี 2003

(ที่มา: https://www.americandialect.org/2003_words_of_the_year)

Veg/
Vegan
6%
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รูห
้ รือไม่

Meat Alternative User มีกลุ่มไหนบ้าง ต่างกันอย่างไร?
แม้เราจะทราบกันอยู่แล้วว่าผู้บริโภคจานวนหนึ่งที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์
หรือที่ เรียกกั นโดยทั่ วไปว่า “มั งสว ิรัติ ” แต่ รู้หรือไม่ว่ากลุ่มผู้บ ริโภค
เหล่านี้ก็มรี ูปแบบการบริโภคที่แตกต่างกัน เช่น
(1) ว ีแกน (Vegan) หร ือผู้ บ ร ิโภคที่ ไ ม่ บ ร ิโภคทุ ก อย่ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ งเนื้ อสั ต ว์
อย่างเคร่งครัด ซึ่งชาวว ีแกนนั้น จะบร ิโภคเฉพาะอาหารหร ือผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
ผัก ผลไม้ ธัญพืชแบบ 100%
(2) Vegetarian หร ือผู้ บร ิโภคที่ ไม่ บ ร ิโภคเนื้ อสั ตว์ แต่ ยังสามารถบร ิโภค ไข่
นม และเนยได้
(3) Pescatarian คื อ ผู้ ที่ ง ดเว้ น จากการกิ น เนื้ อสั ต ว์ แ ละเนื้ อสั ต ว์ ท้ั ง หมด

ยกเว้นปลา
(4) Flexitarian หร ือผู้บร ิโภคมั งสว ิรัติแบบยืดหยุ่น สามารถทานเนื้ อสัตว์ได้เป็น
ครัง้ คราว เนื่ องจากการงดบร ิโภคเนื้ อสัตว์อย่างเด็ดขาดค่อนข้างส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินชีว ิตประจาวัน โดยเฉพาะเมื่ อผู้ไม่ ทานเนื้ อสัตว์ต้องร่วมโต๊ะอาหาร
กับผู้อ่ ืน หร ือหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ได้ยาก
(5) Meat Reducer คือ ผู้ที่ยังบร ิโภคเนื้อสัตว์ แต่พยายามลดการบร ิโภคเนื้อสัตว์
อย่างไรก็ตาม ไม่ ได้หมายความว่ารู ปแบบการไม่ บร ิโภคเนื้ อสัตว์จะอยู่ที่กลุ่มใด
กลุ่ ม หนึ่ งตลอดไป แต่ ผู้ บ ร ิโภคคนเดี ย วกั น นี้ ก็ ส ามารถเปลี่ ย นรู ป แบบการ
รับประทานไปยังกลุ่มอื่นได้ข้ ึนอยู่กับความพอใจและโอกาส
รูปที่ 8 ลักษณะการบริโภค Meat Alternative User ในแต่ละกลุ่ม
ในกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ก็มีรูปแบบการบริโภคที่แตกต่างกัน
Vegan:

a diet abstaining
from the use of
any animal
products

Vegetarian:

a diet abstaining
from the
consumption of
meat and fish

Pescatarian:
a diet abstaining
from the
consumption of
meat

Flexitarian:

a diet that is
largely plantbased with the
occasional
inclusion of meat
(or fish)

Meat
Reducer:

a diet which is
actively seeking to
reduce meat
consumption

Meat Eater:

a diet which
includes meat and
fish

These groups are not linear but fluid:
consumers will move between them.
Groups contain consumers from all demographics and drivers: health,
ethics – environment, ethics – animals, taste / love of vegetarian food.
ที่มา: https://bridge2food.com/wp-content/uploads/2019/06/2019-Plant-Based-Foods-SummitPlenary-Day-1-5-Beena-Goldenberg-Hain-Celestia-B2F-Info.pdf
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>> กระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตว์
(Animal Welfare) เพิ่ มสูงขึ้น
Krungthai COMPASS มองว่า Plant-based Food เป็นตัวช่วยสาหรับธุรกิจอาหาร
ในการรับมือกับความท้าทายของผู้ประกอบการในยุคที่ผู้บริโภคตระหนักถึงกระแสการ
ใช้ ท รัพ ยากรให้ คุ้ มค่ า โดยที่ ผ่ า นมา การทาฟาร์ม ปศุ สัต ว์มั ก ถูกหยิ บ ยกถึง ประเด็ น
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จากข้อมู ลโดย Arizton ชี้ให้เห็นว่า พื้ นที่ทาฟาร์ม
ปศุ สัตว์ท่ั วโลกคิ ดเป็นถึ ง 77% ของพื้ นที่ เกษตรกรรมทั้ งหมด แต่ กลับให้ ผลผลิ ตที่
กลายเป็ น อาหารของมนุ ษ ย์ ไ ด้ เ พี ย ง 17% ขณะที่ ร ายงานของ Oxford University
(2018) ก็ ชี้ ว่ า สิ่ งที่ ช่ ว ยลดผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้ ผลมากที่ สุ ดว ิธี ห นึ่ ง คื อ
“การหลี กเลี่ ยงผลิ ตภั ณฑ์ จากสั ตว์” เนื่ องจากพื้ น ที่ เกษตรกรรมส่ วนใหญ่ ถูกใช้เพื่ อ
การปศุสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนม

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์ จากพื ชใน
ทุก มิ ติ จากรู ป ที่ 9 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในการผลิ ต อาหาร
แต่ละประเภท ซึ่งหากค่า log มากกว่า 1 หมายความว่า การผลิตอาหารประเภทนั้ น
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมในสัดส่วนสูงกว่าผลลั พธ์จากการผลิต กล่าวคื อ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (แถบสีฟ้า) ให้ผลิตภาพต่ากว่าเมื่ อเทียบกับผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเนื้ อแดงทั้งแบบผ่านกรรรมว ิธีและไม่ ผ่านกรรมว ิธี
ปรุงแต่ง
รูปที่ 9 ดัชนีชี้วด
ั ผลกระทบจากการผลิตอาหารที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์จากพื ช
ค่าความเป็นกรด
(Acidification)

ปริมาณน้าลดลงจน
เป็นผลให้เกิดโลกร้อน
(Eutrophication)

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
(GHS Emission)

การใช้พ้ ื นที่
(Land Use)

ธัญพื ชเต็มเมล็ด (ไม่ผ่านการขัดสี)
ผลไม้
ผัก
ถั่ว
พื ชตระกูลถั่ว (Legumes)
มันฝรัง
่
ธัญพื ช (ผ่านการขัดสี)
ปลา
ผลิตภัณฑ์นม
ไข่ไก่
ไก่
เนื้อแดงที่ไม่ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่ง
เนื้อแดงที่ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่ง
โปรตีนสายเดี่ยว (SSBs)
น้ามันมะกอก

Log scale

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่มา: Clark et al (2019), PNAS อ้างอิงจาก Envirobite.org
หมายเหตุ: หน่วย: log10 scale และมีชว่ ง Percentile ระหว่าง 5th-95th

ความขาดแคลน
เทียบการใช้น้า
(Scarcity weighted
Water Use)
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นอกจากนี้ ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ยังก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่

ขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว์ โดยจากข้อมู ล FAO พบว่า การปล่อยก๊าซที่เกิดจากขั้นตอน
การผลิตอาหารสัตว์คิดเป็น 47% ของการปล่อยก๊าซทั้งหมด เนื่ องจากการทาปุ๋ยหมั ก
และปุ๋ยคอกจะก่อให้เกิดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ถึงเกือบครงึ่ หนึ่ งของอุตสาหกรรม
ปศุ สัต ว์ และอี กราว 25% มาจากการเปลี่ ย นแปลงการใช้ที่ดิ นสาหรับให้ อ าหารสั ต ว์
(เช่น หญ้า ฟาง) นอกจากนี้ การหมั กของเสียทางลาไส้ของสัตว์ (Enteric Fermentation)
ก็ปล่อยก๊าซสูงเป็นอันดับรองลงมา โดยก๊าซมี เทนที่ถูกปล่อยออกมาส่วนใหญ่มาจาก
โคกระบือราว 13% และสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 10% ขณะที่ก๊าซมี เทนและไนโตรเจน
ไดออกไซด์ที่มาจากขั้นตอนการหมั กปุ๋ย รวมถึงการเผาไหม้ พลังงานฟอสซิลที่เกิดจาก
กระบวนการผลิ ตต่ างๆ คิ ดเป็นอีก 20% ของการปล่ อยก๊ าซในอุ ตสาหกรรมปศุ สัตว์
ทั้งหมด (รูปที่ 10)
รูปที่ 10 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากห่วงโซ่อุปทานของปศุสัตว์ทั่วโลก
อุตสาหกรรมปศุสัตว์ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว์

ที่มา: FAO
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นอกเหนื อจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว การคานึงถึง “สวัสดิภาพสัตว์” (Animal

Welfare) ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทาให้ Plant-based Food เป็นที่นิยมมากขึ้น ซึ่งเป็น
การที่สัตว์ได้รับการเลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัย
ที่ดี และมีที่อยู่สะดวกสบาย โดยยึดหลักอิสระ 5 ประการ (Five Freedoms)18 เพื่ อช่วย
แก้ ปัญหาการทรมานสั ตว์จ ากการเลี้ ยง การฆ่ าในโรงเชื อด และปัญหาพื้ นที่ เลี้ ยงที่
แออั ด ในการเลี้ ย งสั ต ว์ ใ นปั จ จุ บั น อี ก ทั้ ง Animal Welfare ได้ เ ข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ข้อบังคับมาตรฐานการผลิ ตและกฎระเบียบการค้ าระหว่างประเทศมากขึ้น ยกตัวอย่าง
เช่น การส่งออกไก่เนื้ อไปสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยจะต้องได้รบ
ั
รองมาตรฐาน Animal Welfare

>> ปัญหา Food Security ทาให้ Plant-based Food
มีความจาเป็น
การเพิ่ มขึ้นของประชากรโลกในระยะต่อไปจะยิ่งนาไปสู่ความท้าทายในการสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร (Food Security) อย่างทั่วถึง เพี ยงพอ และปลอดภัยกับทุกคน ทาให้
Plant-based Food มีความจาเป็น ทั้งนี้ จากข้อมูลของสหประชาชาติ (United Nations)
คาดว่า จานวนประชากรโลกอาจสูงถึง 9.7 พันล้านคนในปี 2050 และนั่นหมายความว่า
ความต้องการบร ิโภคเนื้อสัตว์ก็อาจเพิ่มขึ้นจาก 280 ล้านตันในปัจจุบัน เป็น 570 ล้านตัน
หร ือเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า นอกจากนี้ ต้นทุนการผลิตเนื้อสัตว์ต้องใช้ทรัพยากรเป็นจานวน
มาก โดยครงึ่ หนึ่งของพื้นที่ทางการเกษตรทั่วโลกสูญเสียไปกับการทาการปศุสัตว์
และกว่า 90% ของผลผลิตถั่วเหลืองก็กลายเป็นอาหารของสัตว์ไปเสีย
นอกจากนี้ การขาดแคลนอาหารในช่วงที่เกิดโรคระบาด COVID-19 ยิ่งตอกย้าถึงความ
จาเป็นของเนื้อสัตว์จากพื ชทดแทนมากขึ้น โดยในช่วง COVID-19 ชาวอเมร ิกันเร่งกักตุ น
สินค้าในช่วงที่ต้องกักตัวหร ือถูกจากัดบร ิเวณ ประกอบกับโรงฆ่าสัตว์ซ่ ึงมี กาลังการผลิต
มากกว่า 30% ก็ต้องปิดลงชั่วคราว ส่งผลให้เนื้ อสัตว์ไม่ เพี ยงพอต่อความต้องการและ
หายไปจากชั้นวางสินค้าไปโดยปร ิยาย ทาให้ Plant-based Meat หร ือเนื้ อสัตวทางเลือก
ได้ ร ับ ความนิ ย มและขายได้ ก ว่ า 5.3 ล้ า นชิ้ น ในร้า นค้ า ปลี ก ภายในระยะเวลาเพี ย ง
8 สัปดาห์ ซึ่งมากกว่าที่ขายได้ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าถึงเกือบ 3 เท่า (รูปที่ 11)
รูปที่ 11 อัตราการเติบโตของยอดขายอาหารระหว่างเดือน มี .ค.-พ.ค. 2020 ของร้านค้าปลีกในสหรัฐฯ
ในช่วง COVID-19 Plant-based Meat หรือเนื้อสัตว์ทางเลือกขายได้มากกว่าปีก่อนถึงเกือบ 3 เท่า
เนื้อจากพื ช
ถั่วอบแห้ง
เนื้อสัตว์กระป๋อง
ถั่วแดง
ถั่วลูกไก่
โดนัท
ผักสลัด
คัพเค้ก
ขนมปัง
ขนมหวาน
ซูชิญี่ปุ่น

140%

264%

104%
102%
91%
-45%
-41%
-33%
-31%
-28%
-20%

ที่มา: Nielsen (2020)
หน่วย: % เปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
18 หลักอิสระ 5 ประการ (Five Freedoms) ในการเลี้ยงและปฏิบต
ั ิต่อสัตว์ ได้แก่ ความเป็นอิสระจากความหิวกระหาย จากความไม่สบายกาย จาก

ความเจ็บปวดและโรคภัย จากความกลัวและไม่พึงพอใจ และมีอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (ที่มา: ศูนย์ทดลองสัตว์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล)
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>> เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหารมีบทบาทสาคัญที่ทาให้
อาหารที่ทาจากพื ชเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ตัวอย่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้

เนื้อเทียม

 นายีสต์และโปรตีนที่สังเคราะห์ได้จากรากของพื ชตระกูลถั่ว (Soy leghemoglobin
gene) มาเข้าสู่ กระบวนการหมั ก ซึ่งคล้ายคลึ งกับการหมั กเบียร์ โดยมี ยีสต์หร ือ
สิ่ งมี ชีว ิตที่ เป็ นตั วรับ (Host organism) ท าหน้ าที่ ผลิ ตโปรตี นเฉพาะ จนท าให้ เกิ ด
“ฮีม ” (Heme) ซึ่ ง เป็น โมเลกุ ล ที่ พ บได้ ม ากในกล้ า มเนื้ อของสั ตว์ ก่ อ นที่ ผู้ ผ ลิ ต
บางรายจะนาเข้ าสู่ กระบวนการปรุ งแต่งหร ือตัดต่ อพั นธุกรรม (GMOs) ในขั้ นตอน
ต่อไป
 ใช้การแปลงสภาพโปรตีนจากพื ชตระกูลถั่วภายใต้สภาวะความเป็นด่ างให้กลายเป็น
แป้งสาลี และอั ดขึ้ นรู ปเพื่ อจัดแนวโปรตี นให้ เป็นเส้นๆ คล้ ายคลึ งกั บผิ วสั มผั สของ
เนื้ อสัตว์ ก่อนจะคงสภาพเส้นใยโปรตีนเหล่านั้ นในที่เย็นและอยู่ในสภาพแรงกดดั น
ที่เหมาะสม จนได้โปรตีนจากพืชในรูปแบบต่างๆ

อาหารทะเล

 ท าจากถั่ ว เหลื อ ง ยี ส ต์ และสารสกั ด จากเมล็ ด ดอกทานตะวั น ก่ อ นจะเข้ า สู่
กระบวนการ 3D-Printing ในการสร้างชั้นเนื้ อและโครงสร้างต่ างๆ ก่อนจะเจือสี
และกลิ่น เพื่อให้มีเนื้อสัมผัสที่ใกล้เคียงอาหารทะเล
 ทาจากถั่วหลากหลายชนิ ดและสาหร่าย (Algae) ที่ อยู่ตามเปลื อกนอกของต้นไม้

มาเข้าสู่ กระบวนการหมั กด้วยโคจิ (Koji) ซึ่งได้ จากราที่ เจร ิญอยู่บนเมล็ ดข้าวสุ ก
และมี การควบคุมอุ ณหภูมิและความชื้นสัมพั ทธ์อย่างเหมาะสม เพื่ อเป็นสารตั้งต้ น
ของการหมั ก (Starter) มาใช้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบส าคั ญ ที่ ท าให้ ไ ด้ ก ลิ่ น เนื้ อจาก
ทะเลที่มีเฉพาะตัว

ไข่

 ทาจากถั่วเขียวเป็นส่วนประกอบหลักเพื่อสร้าง Texture ก่อนจะเพิ่ มเติมสีสันด้วย
แครอทและขมิ้ น เติ มรสชาติด้วยเกลื อ น้ามั นที่ สกั ดได้ จากเมล็ดพื ช และเลซิติน
จากถั่ ว เหลื อ ง (ซึ่ ง เป็ น สารประกอบระหว่ า งกรดไขมั น จ าเป็ น ฟอสฟอรัส และ
ว ิตามิ น บี ที่ จ าเป็น สาหรับร่างกายของมนุ ษ ย์ ) และใช้ เอนไซม์ แทรนส์ กลูตามิ เนส
(Transglutaminase) ที่ ได้ จากกระบวนการหมั ก (Fermentation) ด้ วยจุ ลินทร ีย์
เพื่ อช่ ว ยปรับ คุ ณ สมบั ติ เ ชิ ง หน้ า ที่ ข องโปรตี น ลดการแยกชั้ น ของน้ า และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการอุ้มน้า ก่อนที่จะใช้ผงกรอบ (Tetrasodium Pyrophosphate)
เพื่ อเพิ่ มเนื้ อสั มผั สของไข่ และคงสภาพความเป็นกรด-ด่ าง รวมถึ งสี และกลิ่ นให้
เหมือนไข่มากที่สุด

ที่มา: รวบรวมและวิเคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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ธุร กิ จ หน้ า เก่ า และหน้ า ใหม่ ต่ า งหัน มาลงทุน ส าหรับ การวิจัย และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
อาหารจากพื ช อย่า งจริง จัง โดยในปี 2018 พบว่า ธุ ร กิ จต่ า งลงทุน ในอุ ต สาหกรรม
อาหารที่ ทาจากพื ชทั่วโลกราว 673 ล้านดอลลาร์ฯ ซึ่งเพิ่ มขึ้นถึง 38% เมื่ อเทียบกั บปี
ก่ อนหน้ า นอกเหนื อจากผู้ ประกอบการหน้ าใหม่ ที่กระโจนเข้ าสู่ ตลาดนี้ มากขึ้ นแล้ ว

ผู้ประกอบการเดิมรายใหญ่ๆ อย่าง Kraft Heinz Cargill and Danone ก็หันมาลงทุน
ในกลุ่มอาหารประเภทนี้เช่นกัน (Deloitte, 2019)
Krungthai COMPASS มองว่า การลงทุนในเทคโนโลยีอาหาร (FoodTech) ที่เติบโต
อย่ างมากจะเป็น ปัจ จัย เร่งการเติ บโตของอาหารที่ทาจากพื ช สะท้ อนจากข้ อมู ลของ
Financial Times ที่อ้างอิงรายงานจาก PitchBook ว่าในช่วงครงึ่ แรกของปี 2020 มี
การลงทุนจากธุรกิจการร่วมลงทุน (Venture Capital) ในกลุ่ม Startup ที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจ Bio-engineered Food (รวมถึง Plant-based Meat) คิดเป็นมู ลค่ากว่า 1.8
พั นล้านดอลลาร์ฯ มากกว่าปี 2019 ทั้งปีซ่ ึงอยู่ที่เพี ยง 1.4 พั นล้านดอลลาร์ฯ และคาด
ว่าทั้งปี 2020 จะมี เง ินลงทุนใน Bio-engineered Food มากกว่า 3 พั นล้านดอลลาร์
ฯ เช่ นเดี ย วกั บ จานวนสั ญ ญาที่ เ พิ่ ม ขึ้ นอย่า งก้ าวกระโดดจาก 69 สั ญญาในปี 2018

เป็น 104 สัญญา ในปี 2019 หร ือเพิ่มขึ้นถึง 51%
รูปที่ 12 เม็ดเงินลงทุนจาก Venture Capital ในกลุ่ม Bio-engineered Food
การลงทุนจาก Venture Capital ใน Startup กลุ่ม Bio-engineered Food เพิ่ มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
มูลค่าเงินลงทุน (ล้านดอลลาร์ฯ)

จานวนสัญญา (RHS)
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นอกจากนี้ “Lever VC” กองทุน Venture Capital ที่ลงทุนในธุรกิจอาหารที่ทาจาก
พื ชและเทคโนโลยีอาหารทางเลื อกต่ างๆ ในหลายภูมิภาคทั่ วโลก เช่น สหรัฐฯ ยุโรป
และเอเชี ย ได้ ล งทุ น ในธุ ร กิ จ Plant-based ที่ เ ป็ น ที่ คุ้ น หู อ ย่ า ง Beyond Meat,
Impossible Foods และ Memphis Meats ตั้งแต่ปี 2018 และได้กลายเป็นเทรนด์
การลงทุ น ที่ ไ ด้ ร ับ ความนิ ย มอย่ า งมาก โดย Barclays, UBS และ JP Morgan ต่ า ง
ประเมินว่า เม็ดเง ินลงทุนในธุรกิจอาหารที่ทาจากพืชและเทคโนโลยีอาหารทางเลือกมี
โอกาสแตะระดับ 8.5 หมื่น – 1.4 แสนล้านดอลลาร์ฯ ภายในระยะเวลา 10-15 ปี

>> COVID-19 ยิ่งทาให้ความกังวลในการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่ มขึ้น
การระบาดของ COVID-19 ทาให้ผู้บริโภคมีความกังวลด้านสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งความ
กังวลจากการติ ดต่ อของเชื้อโรคจากสั ตว์สู่คน จะเป็นปัจจัยเร่งการเติ บโตของธุรกิจ
อาหารโปรตีนจากพื ช (Plant-based Food) โดยจากการสารวจของ The Beet ซึ่ง
เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมู ลเกี่ยวกับอาหารสุขภาพ พบว่า ผู้บร ิโภคในสหรัฐฯ ถึง 23% เลือก
ที่จะบร ิโภคอาหารโปรตีนจากพืชมากขึ้นในช่วงการระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้
รายงานล่ า สุ ดจากทางการจีนที่ ต รวจพบไข้ ห วัดใหญ่ G4EAH1N1 ซึ่งเป็ นสายพั นธุ์ ที่
พบในสุกรของจีน อ้างว่าโรคดังกล่าวอาจติดต่อสู่คนได้ แม้ ภายหลังจะมี รายงานว่ายัง
เป็นเพียงผลการว ิจัยในห้องปฏิบัติการ เช่นเดียวกับข้อมู ลของ Foodprint.org ที่อ้างอิง
ว่า ในปี 2015 USDA ต้ อ งเร ียกคื น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จากเนื้ อสั ต ว์ ที่ ปนเปื้อนกว่ า 150 ชนิ ด

น้าหนักกว่า 21.1 ล้านปอนด์ ซึ่งมี สารปนเปื้อนรวมกว่า 5.1 ล้านปอนด์ เช่น เชื้อแบคทีเร ีย
ก่อโรค Listeria Salmonella และแบคทีเร ียที่สร้างสารพิษอย่างเชื้ออิโคไล (Escherichia
coli) ขณะที่ โรคบางชนิ ดที่ แ พร่ระบาดจากฟาร์มเลี้ ยงสั ตว์สู่ค น เช่น โรคไข้ หวัดนก
และโรควัวบ้า ก็ มักจะมี การแพร่ระบาดผ่ านสัตว์ที่มีเชื้อโรคเหล่านี้ อยู่ ก่อนที่ จะแพร่
ระบาดสู่คน จะยิ่งเป็นปัจจัยหนุนการบร ิโภคอาหารโปรตีนจากพืชเพิ่มขึ้น
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Section

4

ผู้ประกอบการประเภทไหน

ที่ควรขยายตลาดไปสู่

Plant-based
Food
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ในบทความส่ ว นนี้ Krungthai COMPASS นาเสนอธุรกิ จที่ เป็น กลุ่มเป้ าหมายในการ
ขยายตลาดไปสู่ Plant-based Food และช่ อ งทางการท าตลาดที่ น่ า สนใจ รวมทั้ ง
แนะน าให้ ผู้ ป ระกอบการทาความรู้จักและเป็ น Partnership กับ หน่ วยงานที่มี ความ
เชี่ ย วชาญ ซึ่ง ประกอบด้ ว ย 1) Ingredient Makers 2) หน่ ว ยงานวิจัย จากภาครัฐ
เพื่อช่วยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาดได้ง่ายขึ้น
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>> ผู้ประกอบการประเภทไหนที่มี Potential ในการขยาย
ตลาดไปสู่ Plant-based Food?
Krungthai COMPASS มองว่า Plant-based Food จะช่วยเพิ่ มโอกาสในการต่ อยอด
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจอาหารใน 2 Segments ได้แก่
1) ธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว์ (Processed Meat) และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ (Animal
Product) เนื่องจากบร ิษัทเหล่านี้อยู่ในตลาดอาหารในกลุ่มโปรตีนอยู่แล้ว การต่อยอด

ไปสู่ตลาด Plant-based Meat จึงไม่ ใช่เร่อื งยาก ยกตัวอย่างบร ิษัทในต่างประเทศ เช่น
ไทสัน ฟู้ดส์ (Tyson Foods) หนึ่งในผู้ผลิตไก่เนื้ อรายใหญ่ของโลก ที่เข้ามาจับตลาด
Plant-based Food เช่น การออกผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่ที่ทาจากส่วนผสมของโปรตีน
จากถั่วลันเตา เยื่อไผ่ และไข่ขาว หร ือ เจบีเอส (JBS) ผู้ผลิตเนื้ อวัวรายใหญ่ที่สุดในโลก
หั นมาท าตลาดเบอร์เกอร์ถ่ั วเหลื องโดยเบอร์เกอร์นี้มี ส่วนผสมของบี ทรู ท กระเที ยม
และหัวหอมใหญ่ โดยมีความเหมือนเนื้อวัวบดระดับสุกไม่มาก
2) ธุร กิ จผลิ ตอาหารสาเร็จ รูปทั้ ง แบบพร้อ มปรุงและพร้อมทาน (Ready-to-cook
and Ready-to-eat) เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถใช้ Plant-based Food มาพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ตลอดจนการผลิตอาหารสาเร็จรู ปแบบพร้อมทานที่ตอบโจทย์
ชีว ิตคนรุน
่ ใหม่ที่เน้นสะดวก รวดเร็ว แต่ยังคงให้ความสาคัญกับเร่อื งสุขภาพ ยกตัวอย่าง

ผู้ ป ระกอบการไทยชื่ อ บร ิษั ท เอ็ น อาร์ อิ น สแตนท์ โปรดิ ว ซ์ จากั ด (NRF) ที่ พั ฒ นา
Plant-based Food ในกลุ่มอาหารสาเร็จรูปที่หลากหลาย เช่น เนื้ อบาร์บีคิวที่ทาจาก
ขนุน ไส้กรอกที่ทาจากพื ช ข้าวปั้นหน้ าปลาไหลที่ทาจากมะเขือพวง เป็นต้น นอกจากนี้
กระแสความนิ ยมผลิ ตภัณฑ์อาหารที่มาจากออร์แกนิ ค 19 หร ือการไม่ ใช้สารพิ ษ ยาฆ่ า
แมลง และสารเคมี (No-Toxic, Pesticides or Chemicals) น่ าจะเป็ นโอกาสของ
ผู้ ประกอบการอาหารสาเร็จรู ปทั้ งแบบพร้อมปรุ งและพร้อมทาน ในการเพิ่ มสั ดส่ วน
สิ นค้ าใ นกลุ่ ม Plant-based Food ที่ ท า ม าก จา กอ อ ร์ แ กนิ ค จ ะเ ห็ นไ ด้ จ าก มี
Ingredient Makers เข้ามาทาตลาดนี้มากขึ้น เช่น บร ิษัท Tradin Organic ที่พัฒนา
Ingredient ที่ เ ป็ น Organic Meat Replacers ซึ่ งท าจากพื ช เช่ น ถั่ ว เหลื อ ง ถั่ ว
ลูกไก่ ขนุน

19 อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.tradinorganic.com/organic-products/organic-vegan-ingredients/
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รูปที่ 13 Plant-based Food ช่วยเพิ่ มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในกลุ่มธุรกิจอาหารที่หลากหลาย
จานวนผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ และอัตรากาไรที่คาดว่าจะได้รบ
ั

โอกาส

แปรรูปเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ในตลาด
Plant-based

ผลิตอาหารสาเร็จรูปพร้อมปรุง
และพร้อมทาน

650

จานวนผู้ประกอบการไทย
ที่มีศักยภาพ

15-35

EBIT ที่คาดว่าจะได้

10-20

2-5

EBIT เดิม

2-10

(ราย)

(%)

(%)

120

ที่มา: อ้างอิงข้อมูลจากกรมพั ฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และรวบรวมข้อมูลโดย Krungthai COMPASS

>> ช่องทางการขายไหนน่าสนใจระหว่าง B2C กับ B2B?
ปัจจุบัน แนวโน้มยอดขายของตลาด Plant-based Food ทั้งในไทยและต่ างประเทศ

นั้นขยายตัวตามการเติบโตของตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค (Businessto-consumer: B2C) แต่ นับจากนี้ไปยังมีแรงหนุนจากตลาดระหว่างผู้ประกอบการ
กับผู้ประกอบการ (Business-to-business: B2B) ที่น่าจะมีบทบาทมากขึ้นในระยะ
ข้างหน้า เห็ นได้ จากแนวโน้ มร้าน Foodservice ในต่ างประเทศ โดยเฉพาะร้านอาหาร
Quick Service Restaurants (QSR) ที่มีการออกเมนู ที่เป็น Plant-based Food
เพิ่มขึ้น เพื่อจับตลาดกลุ่มผู้บร ิโภคที่ใส่ใจสุขภาพ โดยจากข้อมู ลของบร ิษัทว ิจัยตลาด
NPD ที่ระบุว่าในปี 2019 ยอดสั่งซื้อ Plant-based Meat ของร้าน Foodservice ใน
สหรัฐ ฯ เติ บ โตถึ ง 37%YoY ขณะที่ จ ากข้ อ มู ลของ Dataassential Menu Trends
ระบุว่าสัดส่วนจานวนเมนู ที่เป็น Plant-based Food ต่อจานวนเมนู ท้ังหมดในสหรัฐฯ
เพิ่ ม ขึ้ น จาก 1.9% ในปี 2008 เป็ น 11.2% ในปี 2018 บ่ ง บอกว่ า ร้า น Foodservice
มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะขยายตลาดเพื่ อรองรับ ผู้ บ ร ิโภคในกลุ่ ม นี้ ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น โอกาสที่

ผู้ ป ระกอบการ Plant-based Food จะขยายกิ จการเข้ า สู่ ต ลาดแบบ B2B มากขึ้ น
เช่นกัน
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>> เป็น Plant-based Food ต้องรูจ
้ ก
ั ใครบ้าง?
ในเบื้องต้ นผู้ประกอบการต้องชูจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ไม่ ว่าจะเป็น Goals
on Protein หร ือในเร่ อื ง Agriculture Emission นอกจากนี้ การวิจั ย และพั ฒ นา
ผลิตภั ณฑ์และการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป็นหัวใจสาคั ญที่จะช่วยให้
ผู้ประกอบการประสบความสาเร็จในตลาด Plant-based Food ได้ ง่ายขึ้น 20 โดยเรา
แนะนาให้ผู้ประกอบการเป็น Partnership กับผู้เชี่ยวชาญ 2 กลุ่ม ดังนี้
1) Ingredient Makers
ส่ วนใหญ่มีบริษัทแม่จากต่ างประเทศ ซึ่งในการเลื อกที่ จะเป็ น Partner กั บ Ingredient
Makers รายใด อาจพิ จารณาเบื้องต้ นจากชื่อเสี ยงและความเชี่ยวชาญของประเภท
สารอาหาร เช่น บร ิษัท ADM ที่มีการพั ฒนาส่วนผสมของสารอาหารที่ทาจากพื ชและ
สารอาหารประเภทโปรตีนที่หลากหลายให้ผู้ผลิตอาหารสามารถนาไปใช้ได้อย่างง่ายดาย
หร ือ บร ิษัท Kerry ที่พัฒนา Ingredient สาหรับ Plant-based Food ที่ช่ ือ PlantFare
ซึ่งให้สารอาหาร รสชาติ กลิ่นและเนื้อสัมผัส ใกล้เคียงกับเนื้ อจร ิง เช่นเดียวกับบร ิษัท
Givaudan ที่ พัฒนาสารให้ สีจากธรรมชาติ สาหรับเนื้ อสั ตว์จากพื ช โดยทาให้ เนื้ อสั ตว์
จากพืชมีสีแดงเหมือนเนื้อสัตว์จร ิง
2) หน่วยงานวิจย
ั จากภาครัฐหรือสถาบันการศึกษา
หน่วยงานวิจย
ั จากภาครัฐหรือสถาบันการศึ กษาที่เชี่ยวชาญ และสามารถให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับการทา R&D เช่น สถาบันค้นคว้าและพั ฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาว ิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ที่ พั ฒ นาโปรตี น เกษตรผลิ ต จากถั่ ว เหลื อ งไม่ ดั ด แปลงพั น ธุ ก รรม
(Non-GMOs) โดยใช้กระบวนการอัดพอง หร ือ Extrusion Process ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์
โปรตีนที่มีลักษณะคล้ายเนื้ อสัตว์ อีกทั้งยังมี ราคาถูกกว่าเมื่ อเทียบกับเนื้ อสัตว์ท่ัวไป
หร ือคณะเทคโนโลยี อ าหาร มหาว ิทยาลั ย รัง สิ ต ที่ ร ่ว มมื อ กั บ กรมการข้ า วพั ฒ นา
ผลิ ตภั ณฑ์ เนื้ อเทียมเสร ิมโปรตี นข้ าวที่มีส่วนผสมของปลายข้าวมอลต์ เพื่ อใช้เป็นตั ว
ยึ ด จั บ และสร้า งความหนื ด ทดแทนกลู เ ตน ใช้ ข้ า วมอลต์ แ ดงที่ เ พาะด้ ว ยราเป็ น
วัตถุดิบให้สีแดงในเนื้ อเทียม รวมทั้งใช้ผลพลอยได้จากการหมั กชาข้าวมอลต์ให้เป็น
แหล่งของเส้นใยที่ เชื่อมโยงกั นหร ือทาหน้ าที่เสมื อนกาวสร้างเนื้ อสัมผัสที่คล้ายเนื้ อ
รวมทั้งเสร ิมด้วยผงโปรตีนข้าวไฮโดรไลเสท เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของปร ิมาณโปรตีน
ในผลิตภัณฑ์เนื้ อเทียมให้ สูงตามที่ต้องการ และที่สาคัญ คือ ไม่ ก่อให้เกิดอาการแพ้
ในผู้ บร ิโภค (Hypoallergenic) และปราศจากกลูเตน (Gluten-free) นอกจากนี้
ยังเพิ่มความได้เปร ียบในการสร้างเนื้อเทียมที่ราคาไม่ แพงทดแทนโปรตีนจากพืช

20 อ้างอิงจากรายงาน Plant-Based Profits: Investment Risk & Opportunities in Sustainable Food Systems ของ FAIRR ,2018 หน้า 59

https://www.fairr.org/article/plant-based-profits-investment-risks-opportunities-sustainable-food-systems/
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>> โดยก่อนที่จะเริม
่ พั ฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรศึกษา
และทาความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
1) รสชาติยังเป็นสิ่งสาคัญ เพราะแม้ ผู้บร ิโภคที่ซ้ ือสินค้าในกลุ่มนี้ จะเป็นกลุ่มที่ใส่ใจ
สุขภาพเป็นหลัก แต่รสชาติก็ยังเป็นปัจจัยสาคั ญ โดยจากข้ อมู ลของ Plant Based
Foods Association พบว่า ปัจจัยที่ ส่งผลต่ อการตั ดสิ นใจซื้อ Plant-based Food
ของผู้บร ิโภคมากที่สุด คือ รสชาติ คิดเป็น 52% รองลงมา คือ เร่อื งสุขภาพ 39% ดังนั้ น
จึงเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการในการพั ฒนารสชาติให้ใกล้เคียงกับอาหารเดิม
ที่ทาจากสัตว์ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการเติมสารปรุ งแต่งรสชาติ เช่น เบอร์เกอร์ที่ผลิ ต
จากเนื้ อพื ชของแบรนด์ Beyond Meat และ Impossible Foods ที่มีการเติมสาร
ให้กลิ่นรส เช่น สารสกัดจากยีสต์ คัลเจอร์เด็กซ์โตรส และสารแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ
ลงไป20
รูปที่ 14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Plant-based Food ของผู้บริโภค
รสชาติเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Plant-based Food มากที่สุด

อื่นๆ
9%

รสชาติ
52%

สุขภาพ
39%

ที่มา: https://plantbasedfoods.org/marketplace/consumer-insights/

2) การเพิ่ ม สารอาหารที่ เ ป็ น ประโยชน์ เนื่ องจากโปรตี น จากพื ช อาจให้ คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการน้ อยกว่าโปรตี นจากสั ตว์ ผู้ ประกอบการจึงจาเป็นต้ องให้ความสาคั ญกั บ
การเพิ่ มคุ ณค่ าทางโภชนาการทดแทนโปรตี นจากพื ช เช่น การเติ มว ิตามิ น และแร่
ธาตุ ที่มักขาดในวัตถุ ดิบจากพื ช เช่น ว ิตามิ นบี 12 ว ิตามิ นดี โอเมก้ า -3 สั งกะสี และ
ธาตุเหล็ก เป็นต้น21

21 อ้างอิงจากบทความเรื่อง ถอดรหัสความสาเร็จเบอร์เกอร์จากพื ช ของ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กนิฐพร วังใน
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รูห
้ รือไม่

มีผู้ประกอบการไทยหลายรายพั ฒนา Plant-based Food
ออกจาหน่ายแล้ว
ผู้ ป ระกอบการไทยทั้ ง รายเล็ ก และรายใหญ่ พั ฒนา Plant-based Food
ออกจ าหน่ า ยแล้ ว เช่ น Startup ที่ ใ ช้ ช่ ื อ แบรนด์ More Meat ซึ่ งพั ฒนาเนื้ อ
เทียมจากพืชที่ทาจากเห็ดแครงและโปรตีนถั่วเหลือง” โดยเน้ นเจาะตลาด B2B ใน
กลุ่มร้านอาหารและอีกรายที่ใช้ช่ อ
ื แบรนด์ว่า “Meat Avatar” ที่พัฒนาเนื้ อเทียม
จากพื ช โดยใช้ ช่ ื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ “หมู สั บ จ าแลง” และ”หมู ก รอบจ าแลง“ ที่ ใ ห้
รสชาติ และเนื้ อสั มผั สเหมื อนจร ิง และได้ บร ิษั ท ว ีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จากั ด
เป็นผู้กระจายสินค้าให้ โดยทาเป็นเมนูอาหารออกจาหน่าย เช่น สปาเกตตี้ มอร์
มี ท ว ี คอร์น เป็นต้ น ขณะที่ บร ิษั ท นิ ธิ ฟู๊ดส์ จากั ด ผู้ พัฒนาเนื้ อเที ยมจากพื ช
โดยใช้ช่ ือแบรนด์ “Let’s Plant Meat” ซึ่งผลิตจากถั่วและข้าวเป็นหลัก โดย
ออกแบบให้หน้าตา เนื้อสัมผัส และรสชาติใกล้เคียงเนื้อสัตว์มากที่สุด มีผลิตภัณฑ์
ที่วางจาหน่ายแล้ว คือ เบอร์เกอร์เนื้ อ เจาะกลุ่มคนรักอาหารตะวันตก และเนื้ อบด
เพื่ อตอบโจทย์ชาวว ีแกน และผู้ บร ิโภคสายกร ีนที่อยากลดการบร ิโภคเนื้ อสั ตว์
เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับบร ิษัทในตลาดหลักทรัพย์อย่างบร ิษัท
NRF ที่ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ นื้ อเที ย มจากพื ช รวมทั้ ง มี ก ารลงทุ น ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ
Plant-based Food ใช้ งบลงทุน 408 ล้ านบาท แบ่งเป็ นการสร้างโรงงานใน
ประเทศไทย รวมทั้ ง การเข้ าซื้ อ โรงงานผลิ ตอาหารโปรตี น จากพื ช ในประเทศ
อังกฤษและสหรัฐฯ โดยร่วมทุนกับ The Brecks Company Limited เพื่ อจัดตั้ง
บร ิษัท Plant and Bean Ltd. ที่ประเทศอังกฤษ

ที่มา: More Meat FB, Meat Avatar FB และ Let’s Plant Meat FB
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สรุป
ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้านี้ ตลาด Plant-based Food จะเติบโตอย่างรวดเร็ว
ตามเทรนด์ของผู้บริโภคที่ให้ความสาคัญกับสุขภาพ รวมทั้งการตระหนัก
ถึงสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และการใช้ทรัพยากรให้ค้ม
ุ ค่า ขณะที่
แนวโน้ ม การท าตลาด Plant-based Food ของธุร กิ จ Foodservice
หลายแห่ง เพื่ อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค จะเป็น Growth Engine ให้
ตลาดนี้น่าสนใจยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี จากการที่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของตลาด
Plant-based Food ในไทยยังอยู่ในช่วงเริม
่ ต้นของวัฎจักรธุรกิจ ดังนั้น
การทาตลาดผู้ประกอบการจึงต้อ งให้ส าคัญกั บช่อ งทางการขายและฐาน
ลูกค้าที่รองรับชัดเจน นอกจากนี้ สิ่งที่สาคัญที่สุดที่จะช่วยให้ตลาด Plantbased ในไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด นั่นคือ การวิจัยและพั ฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่ อให้ Plant-based products ตอบโจทย์ เรื่องรสชาติ เนื้ อสั มผั ส และ
คุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด
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ั ทา >>
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ด้านงานว ิจัยรายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจพลังงาน อิเล็ กทรอนิ กส์ และการ
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