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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. 

Foreword >>
Beyond Meat และ Impossible Foods ถือเป็นเจ้าแรกๆ ของโลกท่ีหันมาบุกตลาด 

Plant-based Food อย่างจรงิจัง จากการเปิดตัวเน้ือวัวท่ีท าจากพืชท่ีมีรสชาติ สีสัน 

และเน้ือสัมผัสเหมือนกับเน้ือวัวมาก ซึ่งได้รบัเสียงตอบรบัเป็นอย่างดีในตลาดสหรฐัฯ 

จนสรา้งชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก และได้กลายเป็น Game Changer ในการสรา้ง

ความเปล่ียนแปลงเทรนด์อาหารของโลกท่ีท าให้เน้ือจากพืชตอบโจทย์ผู้บรโิภคได้

เป็นอย่างดี อีกท้ังเม็ดเงนิลงทุนใน Startup กลุ่ม Bio-engineered Food ท่ีเติบโต

อย่างก้าวกระโดดถึงกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ฯ ในปีน้ี ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลาด

อาหารในกลุ่มน้ีมีความน่าสนใจเพียงใด

Krungthai COMPASS มองวา่ Plant-based Food เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจของ

ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจอาหาร รองรบัเทรนด์อาหารโลก

จากพฤติกรรมผู้บรโิภคท่ัวโลกท่ีหันมาให้ความส าคัญกับสุขภาพมากข้ึน และกระแส

ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการรบัประทานอาหารมังสวริติัแบบยืดหยุ่น (Flexitarian) ท่ี

ท าให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้ชีวติในยุคน้ี ขณะเดียวกันก็ยังตระหนักถึงสวัสดิภาพ

สัตว์ (Animal Welfare) และการใช้ทรพัยากรให้คุ้มค่า นอกจากน้ี ความก้าวหน้า

ของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอาหาร (FoodTech) ท่ีเติบโตอย่างมาก อีกท้ังผลจาก

การระบาด COVID-19 รวมท้ังปัญหา Food Security ก็ท าให้ Plant-based Food

มีความจ าเป็นมากข้ึน

ส าหรับประเทศไทย คาดว่า มูลค่าตลาด Plant-based Food อาจแตะระดับ

4.5 หม่ืนล้านบาทในปี 2024 หรือเติบโตเฉล่ียปีละ 10% โดย Plant-based Food 

กลุ่มท่ีน่าจับตามองในไทยส่วนใหญ่ยังสอดคล้องกับเทรนด์ในต่างประเทศ ได้แก่ 

Plant-based Meat, Plant-based Meal และ Plant-based Egg โดยเรามอง

ว่าผู้ผลิตอาหารท่ีมี Potential ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้กับ

ธุรกิจอาหาร ได้แก่ ธุรกิจแปรรูปเน้ือสัตว์ (Processed Meat) และผลิตภัณฑ์

จากปศุสัตว์ (Animal Product) รวมท้ังธุรกิจผลิตอาหารส าเรจ็รูปท้ังแบบพรอ้ม

ปรุงและพรอ้มทาน (Ready-to-cook and Ready-to-eat)

Krungthai COMPASS มองว่า ส่ิงส าคัญท่ีสุดท่ีจะช่วยให้ตลาด Plant-based Food 

ในไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด คือ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ Plant-

based products ตอบโจทย์เรื่อง รสชาติ เน้ือสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการ 

โดยเราแนะน าให้ผู้ประกอบการท่ีต้องการก้าวเข้าสู่ธุรกิจ Plant-based Food 

ท าความรูจ้ักกับ Enablers ท่ีส าคัญได้แก่ 1) Ingredient Makers และ 2) หน่วยงาน

วจิัยจากภาครฐัหรอืสถาบันการศึกษา ซึ่งเราได้รวบรวมไว้บางส่วนในบทความน้ี เพ่ือให้

สามารถวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพตรงความต้องการของตลาดได้ง่ายข้ึน 

เผยแพร:่ ตุลาคม 2020

พชรพจน์ นันทรามาศ อภินันทร ์สู่ประเสรฐิ พิมฉัตร เอกฉันท์
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ตลาด Plant-based Food ในไทย 
จะมีมูลค่าสูงถึง 4.5 หมื่นล้านบาท ในปี 2024

หรอืเติบโตเฉล่ียปีละ 10%

Plant-based Food คืออะไร? 
คืออาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein)
ซึ่งใช้วตัถุดิบท่ีท าจากพืชท่ีให้โปรตีนสูง เช่น ถ่ัว เห็ด สาหรา่ย 
ข้าวโอต๊ อลัมอนด์ แต่พัฒนารสชาติ กล่ิน และสีสัน ให้เหมือน
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

คาดเม็ดเงนิลงทุนใน Startup กลุ่ม Bio-engineered Food ท่ัวโลก

อาจสูงถึง 3 พันล้าน USD ในปีน้ี

ผู้บรโิภคให้
ความส าคัญกับ
สุขภาพดีมากข้ึน

ผู้บรโิภคกลุ่ม 
Flexitarian
เติบโตต่อเน่ือง  

กระแสรกัษ์
ส่ิงแวดล้อมและ

ตระหนักถึงสวสัดิภาพ
สัตวเ์พ่ิมสูงข้ึน

COVID-19
ย่ิงท าให้ความกังวล

ในการบรโิภค
เน้ือสัตวเ์พ่ิมข้ึน

เทคโนโลยีด้านอาหาร 
(FoodTech) 
เติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด 

ใครมี Potential พอท่ีจะขยายตลาดไปสู่ Plant-based Food?

ธุรกิจแปรรูปเน้ือสัตว ์
(Processed Meat) 
และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว ์
(Animal Product)

ผู้ประกอบการต้อง
รูจ้กัใครบ้าง?

Ingredient Makers
ส่วนใหญ่มีบรษัิทแม่
จากต่างประเทศ
เช่น ADM, Kerry, 
Givaudan

หน่วยงานวจิยั
จากภาครฐัหรอื
สถาบันการศึกษา
เช่น ม.เกษตรศาสตร ์
ม.รงัสิต 

Plant-based Food กลุ่มไหนน่าสนใจบ้าง?

Plant-based
Meat 

Plant-based 
Meal 

Plant-based
Egg

ท าไมถึงควรรกุตลาด Plant-based Food?

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารส าเรจ็รูป
ท้ังแบบพรอ้มปรุงและพรอ้มทาน 
(Ready-to-cook & 
Ready-to-eat) 

รสชาติดี 
มีรส กล่ิน เน้ือสัมผัส ใกล้เคียง
กับอาหารเดิมท่ีท าจากสัตว์

สารอาหารครบ
การเติมสารอาหารต่างๆ 

เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ

Key
Success
ของธุรกิจน้ี
คืออะไร? 

ปัญหา Food 
Security ท าให้ 
Plant-based 

Food มีความจ าเป็น
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และ 

Impossible Foods 
จดุกระแสปฎิวติั

วงการเน้ือสัตว์
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Plant-based Food ก า ลังได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นเรื่ อยๆ จากเดิม ท่ี รู้จักใน

แวดวงจ ากัดเฉพาะในกลุ่มผู้บรโิภคมังสวริัติ หรอืเฉพาะกลุ่มอาหารส าหรับช่วง

เทศกาลกินเจ แต่นับต้ังแต่ปี 2019 ดูเหมือนจะเป็นจุดเปล่ียนส าคัญของตลาด 

Plant-based Meat โลก เม่ือ Beyond Meat และ Impossible Foods ได้รบัเสียง

ฮือฮาจากการเปิดตัวเน้ือวัวท่ีท าจากพืชท่ีมีรสชาติ สีสัน และเน้ือสัมผัสเหมือนกับเน้ือ

วัวมาก ดังน้ัน ในบทความส่วนน้ีจะเร ิม่จากการพาผู้อ่านไปท าความรูจ้ักกับผลิตภัณฑ์

ของบรษัิท Beyond Meat และ Impossible Foods ท่ีได้รับความสนใจอย่างมาก

จากผู้บรโิภคท่ัวโลก 
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รปูท่ี 1 เปรยีบเทียบส่วนประกอบของแฮมเบอรเ์กอรเ์น้ือววัและแฮมเบอรเ์กอรเ์น้ือท่ีท าจากพืช

แฮมเบอรเ์กอรเ์น้ือท่ีท าจากพืชให้รสชาติ สี เน้ือสัมผัสท่ีเหมือนกับเน้ือววัจรงิ

ที่มา: Burger King โดยเปรยีบเทียบเมนู 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 Burger ภายใต้แบรนด์ Impossible Foods มียอดขายไปแล้วกว่า

6 ล้านชิ้นนับต้ังแต่วันท่ีเริ่มจ าหน่ายในวันเปิดตัวในเดือน ก.ค. 20161 โดยในปัจจุบัน 

Impossible Foods เติบโตไปอย่างก้าวกระโดดจากการขยายฐานลูกค้าและรูปแบบ

การให้บรกิารท่ีมีความสะดวกและหลากหลายมากข้ึน ครอบคลุมท้ังแบบการผลิตเพ่ือ

เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารส าหรบัรบัประทานท่ีรา้น (Dine-in) การจัดจ าหน่าย

ตามรา้นค้าท่ัวไป (Grocery Store) ไปจนถึงการส่ังซื้อผ่านช่องทางออนไลน์หน้าเว็บไซต์ 

(Online Store) ท าให้นักลงทุนมองเห็นโอกาสเติบโตของธุรกิจเน้ือจากพืชท่ีอาจ

กลายเป็น “Future Foods” จนท าให้ปัจจุบัน Impossible Foods มีเงนิรว่มลงทุน

เข้ามาอย่างต่อเน่ืองสะสมกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ฯ2 จากกลุ่มองค์กรหรอืบุคคล

สาธารณะท่ัวโลก อาทิ Khosla Ventures, Bill Gates, Google Ventures, Horizons 

Ventures, UBS, Viking Global Investors, Temasek, Sailing Capital และ 

Open Philanthropy Project 

Impossible Foods ใช้ “ฮมี” เป็นเคล็ดลับส าคัญท่ีท าให้ “รสชาติเหมือนเนื้อ แต่ไม่ใช่เนื้อ” 

จุดเร ิม่ต้นของ Impossible Foods มาจากค าถามง่ายๆ ท่ีว่า “อะไรท่ีจะท าให้ได้รสชาติ

ของเน้ือท่ีกลมกล่อมได้เหมือนเน้ือสัตว์จรงิๆ บ้าง?” และค าตอบท่ีได้ก็คือ “ฮีม” ซึ่ง

ฮีมเป็นหน่ึงในโมเลกุลขนาดเล็กท่ีพบได้ในอาหารท่ัวไป และพบมากในส่วนของเน้ือ

และกล้ามเน้ือของสัตว์ และเม่ือใส่ฮีมลงไปก็จะท าให้เกิดกล่ินและรสชาติเฉพาะตัวท่ีมี

ความเป็นเน้ือสัตว์ (Meaty) แถมยังอุดมไปด้วยโปรตีนจากพืชท่ีปราศจากสารเร่ง

ฮอร์โมนหรอืสารยับยั้งแบคทีเรยี ท้ังยังไม่ก่อให้เกิดแหล่งสะสมของเชื้อโรคท่ีอยู่

ภายในรา่งกายของสัตว์หรอืท่ีอาจปนเปื้ อนในโรงฆ่าสัตว์ 

 Impossible Foods: ดึงโมเลกุลของธาตุเหล็กมาใชเ้พ่ือให้ได้ “รสชาติ” 

เหมอืนเน้ือสัตว์

1 เปน็ขอ้มูลล่าสุดในป ี2018
2 อ้างอิงจาก https://www.reuters.com/article/impossible-foods-funding-idUSL4N2FF481

https://www.reuters.com/article/impossible-foods-funding-idUSL4N2FF481
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Beyond Meat ประสบความส าเรจ็จนกลายเป็น Startup ท่ีเป็นบรษัิทโปรตีนทางเลือก

รายแรกท่ีสามารถเข้าซื้อขาย IPO ภายใต้อักษรย่อ “BYND” ในตลาดหุ้น NASDAQ

และสรา้งปรากฎการณ์ท่ีราคาซื้อขายพุ่งข้ึนสูงถึง 163% ในการซื้อขายวันแรก และ

ล่าสุด ณ วันท่ี 8 ต.ค. 2020 ราคาหุ้นก็ทะลุ 189 ดอลลารฯ์ หรอืเพ่ิมข้ึนถึง 7.6 เท่า 

ภายในระยะเวลาปีนิดๆ เท่าน้ัน (เม่ือเทียบกับราคา IPO ท่ี 25 ดอลลาร์ฯ ในวันท่ี 

2 พ.ค. 2019) ปัจจุบัน Beyond Meat วางขายตามรา้นสะดวกซื้อท่ัวสหรฐัฯ รวมถึง

ถูกน าไปประกอบเมนูต่างๆ ของรา้นอาหารชื่อดัง เช่น TGI Fridays, Carl’s Jr. โดยเฉพาะ 

Del Taco Restaurants Inc. ซึ่งมีสาขามากกว่า 500 แห่งกระจายอยู่ท่ัวโลก 

Beyond Meat ดึงจุดเด่นของการเลียนแบบรสสัมผัสให้เหมือนกับเนื้ อสัตว์จริงๆ 

โดยสรา้งเส้นใย 3 มิติระหว่างน้า คารโ์บไฮเดรต และไขมัน และอัดข้ึนรูปเพ่ือจัดแนว

โปรตีนให้เป็นเส้นๆ จนได้โปรตีนจากพืชในรูปแบบต่างๆ นอกจากน้ี Beyond Meat 

ยังใช้น้ามันมะพรา้วและสีจากธรรมชาติท่ีได้จากสารสกัดบีทรูทท่ีเรยีกว่า “Betalains”3

ท าให้เม่ือสัมผัสความรอ้นแล้ว เน้ือจากพืชของ Beyond Meat จะเปล่ียนเป็นสีเข้มข้ึน 

รวมถึงยังเติมส่วนประกอบต่างๆ ท่ีช่วยชูรสชาติของความเป็นเน้ือมากข้ึน เช่น เกลือ 

โพแทสเซียมคลอไรด์ น้าส้มสายชู เลซิตินจากเมล็ดดอกทานตะวัน ซึ่งก็ยิ่งท าให้รสชาติ

และเน้ือสัมผัสแทบไม่ต่างจากการรบัประทานเน้ือสัตว์เลยก็ว่าได้ 

Beyond meat: สรา้งเส้นใยสามมติิเพ่ือเพ่ิม “รสสัมผัส” ของความเป็นเนื้อสัตว์

3 สารที่อยู่ในกลุ่มบตีาเลน (Betalains) เปน็กลุ่มของรงควตัถุที่ให้สีแดงและสีเหลือง ซึง่จะให้สีที่คงที่ในอุณหภมูิห้อง แต่จะเปล่ียนสีเมื่อสัมผัสกับ
อุณหภมูิสูง พบมากในแก้วมงักร ผลผักปลังสุก บทีรทู เปน็ต้น 

รปูท่ี 2 ตัวอย่างสินค้าเน้ือจากพืชของ Impossible Foods และ Beyond Meat

ผลิตภัณฑ์เน้ือท่ีท าจากพืชของท้ัง 2 บรษัิท ให้สีและเน้ือสัมผัสท่ีเหมือนกับเน้ือววัจรงิ

ที่มา: impossiblefoods.com และ thinkaboutwealth.com
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Section2

มาท าความรูจ้กั 

Plant-based
Food กัน
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Krungthai COMPASS มองว่า การขยายตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Plant-based 

Food จะเป็นโอกาสหน่ึงของผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจอาหาร 

รองรับเทรนด์ในอนาคตท่ีการบรโิภคเน้ือสัตว์ อาจโดน Disrupt จากพฤติกรรม

ผู้บรโิภคท่ัวโลกท่ีหันมาให้ความส าคัญกับสุขภาพมากข้ึน ขณะเดียวกันก็ยังตระหนัก

ถึงสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และการใช้ทรพัยากรให้คุ้มค่า โดยในบทความ

ส่วนน้ีจะน าเสนอประเด็นท่ีผู้ประกอบการควรรูก่้อนท่ีจะเข้ามาในธุรกิจ Plant-based

Food เพ่ือเป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการประสบความส าเรจ็ในตลาดน้ีได้ง่ายข้ึน
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>> Plant-based Food ท าจากอะไรและอยู่ในรูปแบบไหนบ้าง?

Plant-based Food เป็นผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือกท่ีใช้วัตถุดิบท่ีท า

จากพืช เช่น ถ่ัว เห็ด สาหร่าย ข้าวโอ๊ต อัลมอนด์ ซึ่งให้โปรตีนสูง โดยท่ี Plant-

based Food จะอยู่ในรูปแบบของอาหารท่ีหลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์เน้ือ นม ไข่ โย

เกิร์ต เนย อาหารทะเล เป็นต้น อันท่ีจรงิ Plant-based Food อาจไม่ใช่เร ื่องใหม่ 

และเราต่างคุ้นเคยกับ Plant-based Food มานานแล้วแต่เป็นในรูปแบบของ

โปรตีนเกษตรซึ่งเป็นท่ีนิยมมานานแล้วในกลุ่มผู้บรโิภคอาหารมังสวริัติ แต่ด้วย

นวัตกรรมด้านวทิยาศาตรก์ารอาหารท่ีก้าวหน้าไปมาก ท าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีออกสู่ตลาด

มีความหลากหลาย รวมท้ังให้รสชาติ กล่ินและสีสัน เหมือนกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์

มากข้ึน 

>> Plant-based Food เป็นอาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก 
(Alternative Protein) ท่ีมีแนวโน้มเติบโตได้อีกมาก

Plant-based Food มีสัดส่วนตลาดท่ีใหญ่สุดในตลาด Alternative Protein ขณะท่ี

โปรตีนทางเลือกอ่ืนๆ ยังมีขนาดตลาดค่อนข้างจ ากัด เช่น Mycoprotein ท่ีเป็นการ

ใช้ราท่ีได้จากการเพาะเล้ียงส าหรับการท าโปรตีน4 และ Insect Protein ซึ่งเป็น

โปรตีนท่ีท าจากแมลงท่ีส่วนใหญ่อยู่ในรูปของผงแป้ง รวมท้ังโปรตีนทางเลือกท่ีมี

การใช้เทคโนโลยีในการผลิตซับซ้อนข้ึนอย่าง Cultured Meat ท่ีเป็นการเพาะเล้ียง

เน้ือเยื่อสัตว์จากห้อง Lab5

เรามองวา่ Cultured Meat เป็นอีก Sub-Sector ท่ีน่าสนใจ แต่ยังมีข้อจ ากัดในการ

ขยายตลาด โดยแม้ Cultured Meat เป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงกว่าโปรตีนทางเลือก

อ่ืนๆ และมีความเหมือนเน้ือจรงิมากกว่าท้ังรสชาติ และเน้ือสัมผัส รวมท้ังมีผู้ประกอบการ

รายใหม่เข้ามาแข่งขันได้ยากกว่า แต่เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีต้องใช้เทคโนโลยีและ R&D

ข้ันสูง จึงยังเป็นข้อจ ากัดของผู้ประกอบการในการขยายตลาด และคาดว่าต้องใช้เวลา

อีกอย่างน้อย 10 ปี กว่าท่ี Cultured Meat จะเข้าช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดโปรตีนท่ีท า

จากเน้ือสัตว์โลกได้ 10% ขณะท่ี Plant-based Food จะทดแทนส่วนแบ่งตลาดโปรตีน

ท่ีท าจากเน้ือสัตว์โลกได้ 18% ในอีก 10 ปีข้างหน้า6 ดังน้ัน การยกระดับไปสู่ Plant-

based Food จึงมีโอกาสมากกว่าด้วยต้นทุนท่ีถูกกว่า

4 Mycoprotein เปน็การใชเ้ทคโนโลยีวทิยาศาสตรก์ารหมักดอง ซึง่จะน าสารต้ังต้นจ าพวกพืชผักตระกูลหัว เช่น แครอท มันฝรัง่ มันเทศ หัวไชเท้า บีทรูท 
มาใส่เป็น Fungi starter เพ่ือกระตุ้นการหมักดอง ก่อนจะเข้าขั้นตอนการควบคุมการเจรญิเติบโตของเชื้อราภายใน 48 ชั่วโมง ให้โตแบบไต่ระดับและ
ค านวณได้ จนได้ก้อนโปรตีนที่อุดมไปด้วยโปรตีนและไฟเบอร ์(อ้างอิงจาก Greenery.org)

5 Cultured Meat เป็นเทคโนโลยีการเลียนแบบเซลล์สัตว์ที่ถูกน ามาคัดแยกและควบคุมด้วยระบบจัดการแบบปิด โดยเซลล์จะถูกเพาะและเจรญิเติบโต

กลายเปน็เนื้อเยื่อหรอือวยัวะต่างๆในชว่งระยะเวลาส้ันๆ ท่ีเรยีกวา่ การเพาะเล้ียงเซลล์สายพันธุ์ (Cell line) ท าให้กระบวนการผลิตในระบบปดิเช่นนี้ ช่วยลด
ความเส่ียงจากการปนเปื้ อนจากจลิุนทรยี์ก่อโรค (Pathogen)

6 อ้างอิงจากบทความ ชื่อ How Will Cultured Meat and Meat Alternatives Disrupt the Agricultural and Food Industry? ของ Kearney
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>> ท าความรูจ้กักับเทรนด์ Plant-based Food ในชีวติประจ าวนั

7 ผู้ประกอบการท่ีสนใจสามารถเขา้ไปศึกษาเทคโนโลยีดงักล่าวเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.youtube.com/watch?v=fLpeeUYtW94

บรษัิท ครอสแม็กซ์ รเีทล จ ากัด ขยายตลาดนมจากอัลมอนด์ ท่ีให้โปรตีนสูงแบรนด์ "ฮูเร"่ 

(Hooray) เน่ืองจากเล็งเห็นว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุหันมาให้ความส าคัญกับเร ื่องสุขภาพ

มากข้ึน ขณะเดียวกันก็พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาเร ื่องของการด่ืมนมวัว ซึ่งจะท าให้

เกิดอาการท้องอืด จึงพัฒนานมจากอัลมอนด์ท่ีมีโปรตีนและแคลเซียมในปรมิาณสูงตามท่ี

รา่งกายต้องการผลิตภัณฑ์นม

บรษัิท Danone ผู้ผลิตนมรายใหญ่ของโลกท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์ Plant-based Yogurt ท่ี

ชื่อ Actimel Yoghurt Drink โดยใช้วัตถุดิบจากอัลมอนด์และข้าวโอ๊ต และมีจุลินทรยี์

แลคโตบาซิลลัส คาเซอิ (AL. Casei) ท่ีมีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหาร รวมท้ังวติามิน D

และ B6 เพ่ือให้คุณค่าทางอาหารไม่ต่างจากโยเกิรต์ท่ัวไปโยเกิรต์

รา้นอาหารเชนใหญ่อย่าง Sizzler น าวัตถุดิบซึ่งเป็นเน้ือจากพืช 100% มาพัฒนาสูตรอาหาร

ได้ 4 เมนู คือ Beyond Steak With Pepper, Omni Steak with Mushroom Sauce, 

Beyond Caramelized Onion Burger และ Beyond Chili Dog เพ่ือจับตลาดกลุ่มคนรกั

สุขภาพอาหารพรอ้มทาน

-บรษัิท Beyond Meat และ Impossible Foods ท่ีพัฒนาสีของเน้ือจากพืชให้ใกล้เคียง

กับเน้ือจรงิมากท่ีสุด โดย Beyond Meat ใช้สารสกัดจากบีทรูท (Beet Root Extract) 

รว่มกับสารจากเมล็ดของต้นค าแสด (Annatto) ท่ีให้สีธรรมชาติท่ีมีสีแดง ขณะท่ี Impossible 

Foods ใช้สารสกัดจากปมของรากถ่ัวเหลือง ซึ่งสารประกอบน้ีมีโครงสรา้งคล้ายกับโมเลกุลของ

ไมโอโกลบินท่ีพบในเน้ือสัตว์

-บรษัิท NovaMeat ซึ่ งเป็น Startup ท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์ Plant-based Meat โดยใช้

เทคโนโลยี Bio-hacking และ Bio-printing ในการจ าลองโครงสรา้งเน้ือเยื่อ 3 มิติ เพ่ือให้

ได้ลักษณะปรากฎและเน้ือสัมผัสท่ีเสมือนจรงิ ต่างจากการท าเน้ือทางเลือกด้วยเคร ื่อง 

Extruders ท่ีใช้ในการข้ึนรูป Plant Proteins ท่ีแม้เน้ือสัมผัสจะเหมือนเน้ือจรงิแต่ยังไม่

สามารถสรา้งเน้ือสัตว์ได้ทุกประเภท ส่วนวัตถุดิบท่ีใช้จะใช้โปรตีนจากถ่ัวลันเตาและโปรตีน

จากข้าว เส้นใยจากสาหรา่ยและไขมันบางชนิด เช่น น้ามันมะกอก หรอืการผสมกันระหว่าง

น้ามันสกัดคารโ์นล่ารแ์ละน้ามันมะพรา้ว7เน้ือ

บรษัิท Noblegen ซึ่งเป็น Startup สัญชาติแคนาดาท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่ผงวแีกนท่ีชื่อ 

“EUNITE” เพ่ือทดแทนแหล่งโปรตีนไข่ท่ีได้จากสัตว์ เช่น ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่นกกระทา เป็นต้น 

เหมาะส าหรบัผู้บรโิภคท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ีต้องการหลีกเล่ียงการบรโิภคไข่ โดยเป็นการใช้

เชื้อจุลินทรยี์สายพันธุ์โบราณ (Ancient Micro-Organism) ชื่อ Euglena Gracilis ผลิต

โปรตีนท่ีมีคุณสมบัติด้านโภชนาการท่ีดี โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตัดต่อพันธุกรรมไข่

บรษัิท Good Catch ผู้ผลิตทูน่าท่ีท าจากพืชท่ีมีเน้ือสัมผัส และรสชาติท่ีแทบไม่ต่างจาก

ปลาทูน่าปกติ แต่ไม่มีกล่ินคาวปลา โดยมีส่วนผสมของโปรตีนจากถ่ัว 6 ชนิด ได้แก่ ถ่ัวเลนทิล 

(Lentils) ถ่ัวขาว (Navy Bean) ถ่ัวลันเตา (Pea) ถ่ัวลูกไก่ (Chickpea) ถ่ัวเหลือง (Soy) 

และถ่ัวปากอ้า (Fava) ซึ่งน าไปปรุงรสด้วยน้ามันจากสาหรา่ย (Algal Oil) ท าให้นอกจาก

จะมีรสชาติท่ีเหมือนกับปลาทะเล แต่ยังให้คุณค่าทางอาหารท่ีไม่แตกต่างกันทะเล

ผลิตภัณฑ์ 
Plant-based

ตัวอย่างผู้ประกอบการ

https://www.youtube.com/watch?v=fLpeeUYtW94
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>> Plant-based Food กลุ่มไหนน่าสนใจ?

Krungthai COMPASS มองวา่ การยกระดับจากผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชในรปูแบบเดิมๆ 

อย่างโปรตีนเกษตรแปรรูป หรอืนมจากถ่ัวหรอืธัญพืชต่างๆ มาเป็นกลุ่ม Plant-based

Food ท่ีได้หยิบเอาเทคโนโลยีและนวตักรรมด้านวทิยาศาสตรก์ารอาหารมาใช้อย่างชาญ

ฉลาด เพ่ือดัดแปลงให้วัตถุดิบจากพืชมีท้ัง “รสชาติ รูปลักษณ์ เน้ือสัมผัส และกล่ิน” 

ท่ีไม่แตกต่างจากเน้ือสัตว์ หรือมีลักษณะผลิตภัณฑ์ท่ีแปลกใหม่ แต่ยังคงคุณค่าทาง

โภชนาการและสารอาหารครบถ้วน จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร สรา้งมูลค่าเพ่ิม

ให้กับธรุกิจได้อย่างก้าวกระโดด

ท้ังน้ี Plant-based Food กลุ่มท่ีน่าจบัตามองในไทยส่วนใหญย่ังสอดคล้องกับเทรนด์

ในต่างประเทศ ได้แก่ Plant-based Meat, Plant-based Meal และ Plant-based 

Egg โดยหากดูแนวโน้มจากรายงาน Plant base Meat, Eggs and Dairy 2018 ของ 

The Good Food Institution จะพบว่า อาหารในกลุ่มดังกล่าวมีอัตราการเติบท่ีสูง

ในตลาดสหรฐัฯ 

รปูท่ี 3 ยอดขายและอัตราการเติบโตของ Plant-based Food แต่ละประเภทในสหรฐัฯ ปี 2019

Plant-based Meat, Plant-based Meal และ Plant-based Egg มีอัตราการเติบโตสูงในตลาดสหรฐัฯ

ที่มา: The Good Food Institution
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1) กลุ่ม Plant-based Meat 

ส่วนหนึ่งมาจากในระยะหลังๆ ร้านอาหารในไทยท่ีเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการ

ต่างประเทศเริม่ท าการตลาดและน าเสนอเมนูท่ีเจาะกลุ่มลูกค้าท่ีไม่รบัประทานเน้ือสัตว์

ในไทยมากขึ้น รวมท้ังรา้นอาหารในไทยท่ีเจาะกลุ่มผู้บรโิภคท่ีใส่ใจสุขภาพมีแนวโน้ม

เติบโต ท าให้ผู้บรโิภคชาวไทยมีความเข้าใจและรบัรูถึ้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-based 

Meat มากข้ึน

นอกจากนี้ การต้ังราคาท่ีแข่งขันได้ อาจท าให้สินค้า Plant-based Meat น่าสนใจย่ิงขึ้น 

โดยแม้ Plant-based Food ส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง และเจาะตลาด

เฉพาะกลุ่ม ท าให้สามารถต้ังราคาได้สูงกว่า Traditional Protein ใน Category 

เดียวกัน แต่หากพิจารณาราคาสินค้าต่อหน่วยในปรมิาณโปรตีนท่ีเท่ากันจะเห็นว่า

สินค้า Plant-based Meat Burger มีราคาสูงกว่า Meat Burger ท่ัวไป 40% ขณะท่ี  

Almond Milk มีราคาสูงกว่า Dairy Milk ถึงเกือบ 1,500% ซึ่งราคา Plant-based 

Meat Burger ท่ีแตกต่างกันกับ Meat Burger ไม่มากนัก อาจท าให้ผู้บรโิภคตัดสินใจ

ซื้อได้ง่ายข้ึน

รปูท่ี 4 การต้ังราคาท่ีแข่งขันได้ ท าให้สินค้าในกลุ่ม Plant-based Meat น่าสนใจย่ิงข้ึน 

เปรยีบเทียบราคา Plant-based Food กับ Traditional Protein ใน Category เดียวกัน ท่ีปรมิาณโปรตีนเท่ากัน

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS โดยอ้างอิงขอ้มูลจาก https://www.marketwatch.com/story/meatless-fast-food-
burgers-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-for-
plant-based-milk-2019-07-17

xxx% ราคา Plant-based Food ท่ีสูงกวา่ Traditional Protein (คิดเป็นเปอรเ์ซนต์)

Meat Burger

Dairy Milk

กะเพราหมูสับ

ผัดเปรีย้วหวาน

MASS

1,482%

TRADITIONAL PROTEIN

875%

120% 100%

40%

58%

Soy Milk

Plant-based
Meat Burger

Almond Milk Oat Milk

Plant-based
กะเพราหมูสับ

Plant-based
ผัดเปรีย้วหวาน

NICHE

58%

PLANT-BASED FOOD 

MASS

https://www.marketwatch.com/story/meatless-fast-food-burgers-probably-arent-any-healthier-but-theyre-definitely-more-expensive-2019-06-12
https://www.marketwatch.com/story/health-conscious-people-are-willing-to-pay-nearly-twice-as-much-for-plant-based-milk-2019-07-17
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2) กลุ่ม Plant-based Meal 

กลุ่มนี้ได้รับอานิสงส์จากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีต้องการความสะดวกรวดเร็วในการ

รบัประทาน แต่ยังคงช่วยเรื่องสุขภาพ อีกท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหาร 

ท าให้อาหารพร้อมทานมีคุณลักษณะไม่แตกต่างจากอาหารปรุงสด นอกจากน้ี 

ผู้ประกอบการก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ท้ังในรูปแบบ

อาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง รวมถึงอาหารท่ีเก็บได้ท่ีอุณหภูมิห้องโดยไม่ต้องแช่เย็น 

ส าหรบัตัวอย่างท่ีน่าสนใจ ได้แก่ บรษัิทในต่างประเทศ ชื่อ Atlantic Natural Foods

ท่ีพัฒนาอาหารในกลุ่ม Plant-based Meal โดยใช้ชื่อแบรนด์ Loma Linda ซึ่งมี

เมนูอาหารท่ีหลากหลาย รวมถึงเมนูอาหารไทยอย่างผัดไทย แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน

ไก่ และทูน่าซอสพรกิหวาน ซึ่งใช้เวลาอุ่นในเตาไมโครเวฟเพียง 1 นาทีก็สามารถ

รบัประทานได้ทันที

รปูท่ี 5 ตัวอย่าง Plant-based Meal ในต่างประเทศ

อาหารไทยอย่างผัดไทย ทูน่าซอสพรกิหวาน แกงเผ็ด และแกงเขียวหวาน ก็ท าเป็น Plant-based Meal ได้

ที่มา: atlanticnaturalfoods.com
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รปูท่ี 6 ตัวอย่าง Plant-based Egg ในต่างประเทศย่ีห้อ “Just Egg”

ที่มา: onegreenplanet.org

3) กลุ่ม Plant-based Egg 

แม้ในต่างประเทศจะมีสัดส่วนตลาดไม่ใหญน่ัก แต่มีอัตราการเติบโตสูง เนื่องจากสามารถ

ตอบโจทย์ผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ท้ังในกลุ่มท่ีดูแลสุขภาพ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคท่ีแพ้

ผลิตภัณฑ์จากไข่ โดยเฉพาะผู้บรโิภควยัเด็ก (อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมใน Box: การแพ้

ผลิตภัณฑ์จากไข่ ช่วยหนุนให้ผู้บรโิภคหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ไข่จากพืชมากข้ึน) อีกท้ัง

ในมุมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตอาหารท่ีใช้ Plant-based Egg ส าหรับ

เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารมองว่า Plant-based Egg มีอายุการเก็บรกัษา (Shelf

Life) ท่ีนานกว่าผลิตภัณฑ์ไข่ท่ัวไป โดยเฉพาะไข่เหลวท่ีมักเน่าเสียง่ายและต้องเก็บไว้

ในห้องท าความเย็น ท าให้สามารถบรหิารจัดการวัตถุดิบได้ง่ายกว่า8 ปัจจัยดังกล่าว

จะช่วยผลักดันให้ Plant-based Egg มีความน่าสนใจยิ่งข้ึน

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

อย่างไรก็ดี กลุ่ม Plant-based Milk & Dairy ในระยะต่อไปอาจยังไม่ได้เป็นตลาดท่ี

น่าสนใจมากนัก เพราะแม้จะมีขนาดตลาดท่ีใหญ่และผู้บรโิภคก็คุ้นเคยกับสินค้าใน

กลุ่มน้ีแล้ว อีกท้ังสามารถตอบโจทย์ผู้บรโิภคในหลากหลายกลุ่ม อาทิ ผู้ท่ีดูแลสุขภาพ 

กลุ่มผู้บรโิภคท่ีแพ้นมวัว รวมถึงมีผลิตภัณฑ์และตัวเลือกท่ีหลากหลาย เช่น นมพรอ้มด่ืม 

เนย โยเกิรต์ ไอศครมี แต่ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ผู้ประกอบการท้ังหน้าเก่าและหน้าใหม่

เข้ามาเล่นตลาดน้ีกันมากข้ึน จึงท าให้การแข่งขันรุนแรง

Just Egg เป็นผลิตภัณฑ์ไข่เหลวท่ีท าจากถ่ัวเขียว โดยมีรสชาติและลักษณะใกล้เคียงกับไข่ท่ีถูกตีแล้ว
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การแพ้ผลิตภัณฑ์จากไข่ ช่วยหนุนให้ผู้บรโิภค
หันมาสนใจผลิตภัณฑ์ไข่จากพืชมากขึ้น

BOX 1 ไข่ไก่มักเป็นหนึ่งในอาหารท่ีหลายคนเกิดอาการแพ้ โดยเฉพาะผู้บรโิภคท่ีเป็นเด็ก

เกิดราว 0.5 - 2.5% ของประชากร โดยอาการแพ้จะมีลักษณะต้ังแต่อาการผ่ืนแพ้

เล็กน้อยไปจนถึงการแพ้ชนิดรุนแรง (Anaphylaxis) ท้ังน้ี จากข้อมูล Food 

Allergen Labeling and Consumer Protection Act (FALCPA) ก ล่ า ว ว่ า 

ผลิตภัณฑ์ไข่เป็น 1 ใน 8 สารภูมิแพ้ส าคัญท่ีต้องระบุในฉลากท่ีแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์

หรือส่วนประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการแพ้อาหารอย่างชัดเจน เพ่ือแจ้งเตือนให้แก่

ผู้บริโภคท่ีต้องการหลีกเล่ียงการแพ้อาหาร รวมถึงเป็นแนวทางในการระมัดระวัง

การรบัประทานอาหารให้แก่บุคคลในครอบครวั9

9 อ้างอิงจากบทความ ชื่อ Plant-based egg alternatives: Optimizing for functional properties and applications ของ The Good 
Food Institution
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Section3

6 เหตุผล
ท่ีธรุกิจอาหารไทย
ควรรุกตลาด 

Plant-based Food
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10 Flexitarian คือ ผู้บรโิภคมังสวริติัแบบยืดหยุ่น สามารถทานเนื้อสัตวไ์ด้เปน็ครัง้คราว

Krungthai COMPASS มองว่า ตลาด Plant-based Food ท่ีก าลังเติบโต จากการท่ี

ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการมีสุขภาพดีมากขึ้น รวมถึงยังมีช่องว่างทางการตลาด

อีกมากจากจ านวนผู้บรโิภค Flexitarian10 ท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง อีกท้ังกระแสรกัษ์

ส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึงสวสัดิภาพสัตว ์(Animal Welfare) เพ่ิมสูงข้ึนจะยิ่งเพ่ิม

โอกาสให้กับตลาดน้ี ขณะเดียวกันเทคโนโลยีและนวตักรรมด้านอาหารมีบทบาทส าคัญ

ท่ีท าให้ Plant-based Food มีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดด นอกจากน้ี ผลจาก

การระบาดของ COVID-19 ยิ่งท าให้ความกังวลในการรบัประทานเนื้อสัตวเ์พ่ิมขึ้น
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>> ตลาด Plant-based Food ก าลังเติบโต จากการท่ีผู้บรโิภค
ให้ความส าคัญกับการมีสุขภาพดีมากขึ้น

การให้ความส าคัญกับการมีสุขภาพท่ีดี (Health & Wellness) ของผู้บริโภคในยุค

ปัจจบุัน ท าให้ผู้บรโิภคพยายามลดการบรโิภคเน้ือสัตวแ์ปรรูป ท่ีเพ่ิมความเส่ียงให้เกิด

โรคไม่ติดต่อเร ื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) และหันมาบรโิภค

อาหารซึ่งเป็นโปรตีนจากพืชแทน ส่งผลดีต่อการเติบโตของตลาด Plant-based 

Food โดยผลส ารวจของ The Good Food Institute พบว่า ยอดขายอาหารในกลุ่ม 

Plant-based Food ในสหรฐัฯ พุ่งสูงข้ึน 11.4% ในปี 2019 ซึ่งเป็นอัตราเติบโตท่ีสูง

เม่ือเทียบกับการขยายตัว 2.2% ของตลาดอาหารในภาพรวม โดยในตลาดสหรฐัฯ มี

มูลค่าตลาดประมาณ 5 พันล้านดอลลารฯ์ ขณะท่ี BIS Research ประเมินว่าตลาด 

Plant-based Food ของโลกมีมูลค่าประมาณ 4.2 หม่ืนล้านดอลลาร์ฯ และคาดว่า

ในปี 2019-2024 จะเติบโตเฉล่ียปีละ 14% ส าหรับไทยคาดว่าตลาด Plant-based

Food ยังมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก โดยในปี 2019 มูลค่าตลาด Plant-based

Food ในไทยอยู่ท่ีประมาณ 28,100 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2020-2024 จะเติบโต

เฉลี่ยประมาณปีละ 10%11 

11 อ้างอิงจาก รายงาน Free From in Thailand ของ Euromonitor, 2020 ซึ่งมูลค่าตลาดที่กล่าวถึงนี้ส่วนใหญ่มาจาก Plant-based Milk ส่วน 
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

รปูท่ี 7 พฤติกรรมการบรโิภค Plant-based Food ในแต่ละประเทศ

พฤติกรรมผู้บรโิภคท่ัวโลกสนใจท่ีจะบรโิภค Plant-based Food

ผู้บรโิภคชาวจีน 62% มี

แนวโน้มท่ีจะซื้อ Plant-

based Meat เป็นประจ า1262%

ผู้บรโิภคชาวอินเดียกว่า 63% 

เต็มใจท่ีจะหันมารบัประทาน

เน้ือสัตว์จากพืชทดแทนการ

รบัประทานเน้ือสัตว์13 63%

23%
ผู้บรโิภคชาวสหรฐัฯ กว่า 23% หันมาปรบัเปล่ียนพฤติกรรมมา

สู่การรบัประทาน Plant-based Food มากข้ึนในช่วงท่ีเกิด

วกิฤต COVID-19 เน่ืองจากเป็นสินค้าจ าเป็น มีอายุการเก็บ

รกัษานาน และมักไม่ค่อยขาดตลาด (Most-shelf stable)

เม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น Animal-based14

1 ใน 4 ของผู้บรโิภคในสหภาพยุโรป

ต้ังใจจะลดการรบัประทานเน้ือสัตว์

ให้ได้ภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะ

กลุ่มผู้สูงอายุท่ีให้ความส าคัญกับ

เร ื่องสุขภาพเป็นอันดับต้นๆ15

25%

53% ของผู้บรโิภคชาวไทย

ต้องการลดการบรโิภค

เน้ือสัตว์ ขณะท่ีอีก 45% 

สนใจท่ีจะปรบัเปล่ียนไปสู่

การรบัประทานอาหาร

แบบมังสวริติั วแีกน และ

อาหารจากพืช16

53%

https://www.gfi.org/new-study-highlights-plant-based-and-cell
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-01/food_habits_of_indians_-_ipsos_study.pdf
https://thebeet.com/survey-23-percent-of-americans-eating-more-plant-based-foods-during-covid-19/
https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_-the-protein-shift-will-Europeans-change-their-diet_tcm162-136110.pdf
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


21

การบรโิภค “เน้ือแดง” เพ่ิมโอกาสเส่ียงท่ีจะ
เกิดโรค NCDs 

BOX 2 International Agency for Research on Cancer โดยองค์การอนามัยโลก 

(WHO) และ American Institute for Cancer Research (AIRC) ต่างลง

ความเห็นวา่ เนื้อแดงท่ีผ่านกระบวนการปรุงแต่งเป็น “สารก่อมะเรง็”(Carcinogen)

โดยผู้ท่ีบรโิภคเน้ือแดงเพียงวนัละ 50 กรมัต่อวนั จะเพ่ิมความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดมะเร็ง

ล าไส้มากถึง 18% เม่ือเทียบกับผู้ท่ีไม่ได้บริโภค ขณะท่ี International Agency

for Research on Cancer โดยองค์การอนามัยโลก ก็ได้ศึกษาจาก 800 ตัวอย่าง

ของโรคมะเรง็ พบวา่นอกจากเน้ือแดงจะก่อให้เกิดโรคมะเรง็ล าไส้แล้ว ยังมีความสัมพันธ์

เน้ือสัตวเ์ป็นจ านวนมาก ก็ส่งผลให้มีปรมิาณคอเลสเตอรอลในต่อการเกิดโรคมะเร็ง

ตับอ่อนและมะเรง็ต่อมลูกหมากอีกด้วย นอกจากน้ี การรับประทานเลือดสูง และเส่ียงท่ี

จะเกิดโรคหัวใจมากกวา่ผู้ท่ีรบัประทานมังสวริติัถึง 24%

การรับประทานผักเพ่ิมขึ้นหรืออาหารท่ีท าจากพืชกลายเป็นอีกหน่ึงตัวเลือกส าหรับผู้ท่ี

ต้องการควบคุมอาหาร โดยหากเปรยีบเทียบกับเน้ือสัตว์ 100 กรมั พบว่า เน้ือวัวให้

พลังงาน 217 กิโลแคลอร ี ่และมีสัดส่วนไขมันท้ังหมดถึง 10% เช่นเดียวกับเน้ือหมูท่ีให้

พลังงาน 242 กิโลแคลอร ี ่และมีไขมัน 14% ขณะท่ีอาหารยอดนิยมอย่างหมูสามชั้นท่ี

ให้พลังงานมากกว่าเน้ือหมูปกติ 2 เท่า และไขมันกว่า 53% หรอื 53 กรมัเลยทีเดียว 

สอดคล้องกับค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของผู้ท่ีรบัประทานมังสวริติัท่ีน้อยกว่าในทุกกลุ่ม

อายุและเพศ (Oxford Vegetarian Study, 1999) 

นอกจากน้ี การลดการบรโิภคผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากสัตวช์่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น โดยผู้ท่ีเคย

รบัประทานเน้ือสัตว์เป็นประจ าทุกวันมีแนวโน้มอารมณ์ดีข้ึนและมีความเครยีดน้อยลง

ภายหลังจากรบัประทานมังสวริติัได้เพียง 2 สัปดาห์ ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นเพราะเน้ือสัตว์มี

ส่วนประกอบของกรดไขมันสายยาว (Long-chain of omega-6 fatty acid) ซึ่ง

เก่ียวข้องกับอาการซึมเศรา้ จึงท าให้ผู้ท่ีรบัประทานมังสวริติัมักมีสุขภาพจิตท่ีดีกว่า 

(Nutrition Journal, 2010, 2012)
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17 Flexitarian เปน็ค าศัพท์ที่ถกูบญัญัตโิดย American Dialect Society ในการประชุมประจ าป ี2003
(ที่มา: https://www.americandialect.org/2003_words_of_the_year)

>> กระแส Flexitarian ท่ีเติบโตต่อเนื่อง

Flexitarian หรอืผู้บรโิภคมังสวริติัแบบยืดหยุ่น สามารถทานเนื้อสัตวไ์ด้เป็นครัง้คราว

มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จึงท าให้ตลาด Plant-based Food ไม่จ ากัดอยู่แค่กลุ่มวแีกน 

(Vegan) และ Vegetarian อีกต่อไป โดย Flexitarian มีลักษณะการบรโิภคมังสวริัติ

เป็นหลัก สลับกับเน้ือสัตว์หรอืเน้ือปลาเป็นครัง้คราว17 ท าให้ผู้บรโิภคมีความยืดหยุ่น 

(Flexibility) ในการรบัประทานเน้ือสัตว์ได้เฉล่ียไม่เกิน 3 ม้ือต่อสัปดาห์ ยิ่งกว่าน้ัน 

การงดเว้นรบัประทานเน้ือสัตว์อย่างเด็ดขาด อาจขาดสารอาหารบางประเภทท่ีจ าเป็น

ต่อรา่งกาย อาทิ วติามิน B12 ซิงค์ เหล็ก แคลเซียม และโอเมก้า-3 ต้องรบัประทาน

อาหารเสรมิเพ่ือชดเชยสารอาหารท่ีขาดหายไปจากการรบัประทานเน้ือสัตว์ ท้ังน้ี จาก

ข้อมูลของ Deloitte (2019) ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มสังคมท่ีเลิกหรอืลดการบรโิภคเน้ือสัตว์

ในอังกฤษเพ่ิมข้ึนถึง 2.6 เท่าในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมข้ึนของ

กลุ่ม Flexitarian เป็นหลัก เช่นเดียวกับรายงาน Consumer Insights ของ Mattson

Survey 2017 พบว่า  ผู้บรโิภคในสหรฐัฯ ถึงเกือบ 1 คน ใน 3 คน เลือกท่ีจะลดการบรโิภค

เน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเป็นครั้งคราว ในขณะท่ีคนอเมรกัินจ านวนน้อยท่ีระบุว่า

เป็นมังสวริติัหรอืวแีกน 

รปูท่ี 7 Flexitarian มีตลาดท่ีใหญ่พอควร จึงเป็นตลาดท่ีน่าสนใจส าหรบัผู้ประกอบการในการท าตลาด Plant-based Food

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

สัดส่วนผู้บรโิภคในสหรฐัฯ ท่ีรบัประทานเน้ือสัตว ์รบัประทานเน้ือสัตวเ์ป็นครัง้คราว และไม่รบัประทานเน้ือสัตว ์

Omnivores

65%

Flexitarian

29%

Veg/
Vegan

6%

https://www.americandialect.org/2003_words_of_the_year
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Meat Alternative User มีกลุ่มไหนบ้าง ต่างกันอย่างไร?

แม้เราจะทราบกันอยู่แล้ววา่ผู้บรโิภคจ านวนหน่ึงท่ีไม่บรโิภคเน้ือสัตว ์

หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปว่า “มังสวริติั” แต่รู้หรือไม่ว่ากลุ่มผู้บริโภค

เหล่าน้ีก็มรีูปแบบการบรโิภคท่ีแตกต่างกัน เช่น 

(1) วแีกน (Vegan) หรอืผู้บรโิภคท่ีไม่บรโิภคทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องเน้ือสัตว์

อย่างเครง่ครดั ซึ่งชาววแีกนน้ัน จะบรโิภคเฉพาะอาหารหรอืผลิตภัณฑ์ท่ีมาจาก

ผัก ผลไม้ ธัญพืชแบบ 100% 

(2) Vegetarian หรอืผู้บรโิภคท่ีไม่บรโิภคเน้ือสัตว์ แต่ยังสามารถบรโิภค ไข่ 

นม และเนยได้ 

(3) Pescatarian คือ ผู้ท่ีงดเว้นจากการกินเน้ือสัตว์และเน้ือสัตว์ท้ังหมด

ยกเว้นปลา 

(4) Flexitarian หรอืผู้บรโิภคมังสวริติัแบบยืดหยุ่น สามารถทานเน้ือสัตว์ได้เป็น

ครัง้คราว เน่ืองจากการงดบรโิภคเน้ือสัตว์อย่างเด็ดขาดค่อนข้างส่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินชีวติประจ าวัน โดยเฉพาะเม่ือผู้ไม่ทานเน้ือสัตว์ต้องรว่มโต๊ะอาหาร

กับผู้อ่ืน หรอืหาซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีส่วนผสมของเน้ือสัตว์ได้ยาก 

(5) Meat Reducer คือ ผู้ท่ียังบรโิภคเน้ือสัตว์ แต่พยายามลดการบรโิภคเน้ือสัตว์ 

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่ารูปแบบการไม่บรโิภคเน้ือสัตว์จะอยู่ท่ีกลุ่มใด

กลุ่มหน่ึงตลอดไป แต่ผู้บรโิภคคนเดียวกันน้ีก็สามารถเปล่ียนรูปแบบการ

รบัประทานไปยังกลุ่มอ่ืนได้ข้ึนอยู่กับความพอใจและโอกาส 

รูห้รอืไม่

รปูท่ี 8 ลักษณะการบรโิภค Meat Alternative User ในแต่ละกลุ่ม

ในกลุ่มผู้บรโิภคท่ีไม่บรโิภคเน้ือสัตวก็์มีรูปแบบการบรโิภคท่ีแตกต่างกัน

ที่มา: https://bridge2food.com/wp-content/uploads/2019/06/2019-Plant-Based-Foods-Summit-
Plenary-Day-1-5-Beena-Goldenberg-Hain-Celestia-B2F-Info.pdf

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 plant-

based 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.
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>> กระแสรกัษ์ส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึงสวสัดิภาพสัตว ์
(Animal Welfare) เพ่ิมสูงขึ้น

Krungthai COMPASS มองวา่ Plant-based Food เป็นตัวช่วยส าหรบัธุรกิจอาหาร

ในการรบัมือกับความท้าทายของผู้ประกอบการในยุคท่ีผู้บรโิภคตระหนักถึงกระแสการ

ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า โดยท่ีผ่านมา การท าฟาร์มปศุสัตว์มักถูกหยิบยกถึงประเด็น

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมมากขึ้น จากข้อมูลโดย Arizton ชี้ให้เห็นว่า พ้ืนท่ีท าฟารม์

ปศุสัตว์ท่ัวโลกคิดเป็นถึง 77% ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด แต่กลับให้ผลผลิตท่ี

กลายเป็นอาหารของมนุษย์ได้เพียง 17% ขณะท่ีรายงานของ Oxford University 

(2018) ก็ชี้ว่า ส่ิงท่ีช่วยลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีได้ผลมากท่ีสุดวธิีหน่ึง คือ 

“การหลีกเล่ียงผลิตภัณฑ์จากสัตว์” เน่ืองจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมส่วนใหญ่ถูกใช้เพ่ือ

การปศุสัตว์ โดยเฉพาะเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนม 

ผลิตภัณฑ์จากสัตวก่์อให้เกิดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์จากพืชใน

ทุกมิติ จากรูปท่ี 9 แสดงให้เห็นถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมในการผลิตอาหาร

แต่ละประเภท ซึ่งหากค่า log มากกว่า 1 หมายความว่า การผลิตอาหารประเภทน้ัน 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในสัดส่วนสูงกว่าผลลัพธ์จากการผลิต กล่าวคือ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (แถบสีฟ้า) ให้ผลิตภาพต่ากว่าเม่ือเทียบกับผลกระทบท่ีจะ

เกิดข้ึนกับส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะเน้ือแดงท้ังแบบผ่านกรรรมวธิีและไม่ผ่านกรรมวธิี

ปรุงแต่ง

รปูท่ี 9 ดัชนีช้ีวดัผลกระทบจากการผลิตอาหารท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมในแต่ละด้าน

ผลิตภัณฑ์จากสัตวส่์งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมากกวา่ผลิตภัณฑ์จากพืช

Log scale

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

ธัญพืชเต็มเมล็ด (ไม่ผ่านการขัดสี)

ผลไม้

ผัก

ถ่ัว 

พืชตระกูลถ่ัว (Legumes)

มันฝรัง่

ธัญพืช (ผ่านการขัดสี)

ปลา

ผลิตภัณฑ์นม

ไข่ไก่

ไก่

เน้ือแดงท่ีไม่ผ่านกรรมวธีิปรุงแต่ง

เน้ือแดงท่ีผ่านกรรมวธีิปรุงแต่ง

โปรตีนสายเด่ียว (SSBs)

น้ามันมะกอก

ค่าความเป็นกรด
(Acidification)

ปรมิาณน้าลดลงจน
เป็นผลให้เกิดโลกรอ้น 
(Eutrophication)

การใช้พ้ืนท่ี
(Land Use)

การปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก

(GHS Emission)

ความขาดแคลน
เทียบการใช้น้า

(Scarcity weighted 
Water Use)

ที่มา: Clark et al (2019), PNAS อ้างอิงจาก Envirobite.org
หมายเหต:ุ หน่วย: log10 scale และมีชว่ง Percentile ระหวา่ง 5th-95th 
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นอกจากน้ี ห่วงโซอุ่ปทานของอุตสาหกรรมปศุสัตวย์ังก่อให้เกิดก๊าซเรอืนกระจกต้ังแต่

ขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว ์โดยจากข้อมูล FAO พบว่า การปล่อยก๊าซท่ีเกิดจากข้ันตอน

การผลิตอาหารสัตว์คิดเป็น 47% ของการปล่อยก๊าซท้ังหมด เน่ืองจากการท าปุ๋ยหมัก

และปุ๋ยคอกจะก่อให้เกิดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ถึงเกือบคร ึ่งหน่ึงของอุตสาหกรรม

ปศุสัตว์ และอีกราว 25% มาจากการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินส าหรบัให้อาหารสัตว์ 

(เช่น หญ้า ฟาง) นอกจากน้ี การหมักของเสียทางล าไส้ของสัตว์ (Enteric Fermentation)

ก็ปล่อยก๊าซสูงเป็นอันดับรองลงมา โดยก๊าซมีเทนท่ีถูกปล่อยออกมาส่วนใหญ่มาจาก

โคกระบือราว 13% และสัตว์เค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก 10% ขณะท่ีก๊าซมีเทนและไนโตรเจน

ไดออกไซด์ท่ีมาจากข้ันตอนการหมักปุ๋ย รวมถึงการเผาไหม้พลังงานฟอสซิลท่ีเกิดจาก

กระบวนการผลิตต่างๆ คิดเป็นอีก 20% ของการปล่อยก๊าซในอุตสาหกรรมปศุสัตว์

ท้ังหมด (รูปท่ี 10)

รปูท่ี 10 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากห่วงโซ่อุปทานของปศุสัตวท่ั์วโลก

ที่มา: FAO

อุตสาหกรรมปศุสัตวก่์อให้เกิดก๊าซเรอืนกระจกต้ังแต่ขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว ์
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นอกเหนือจากประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมแล้ว การค านึงถึง “สวสัดิภาพสัตว”์ (Animal 

Welfare) ก็เป็นอีกหน่ึงเหตุผลท่ีท าให้ Plant-based Food เป็นท่ีนิยมมากขึ้น ซึ่งเป็น

การท่ีสัตวไ์ด้รับการเล้ียงและดูแลให้สัตวม์ีความเป็นอยู่ในสภาวะท่ีเหมาะสม มีสุขอนามัย

ท่ีดี และมีท่ีอยู่สะดวกสบาย โดยยึดหลักอิสระ 5 ประการ (Five Freedoms)18 เพ่ือช่วย

แก้ปัญหาการทรมานสัตว์จากการเล้ียง การฆ่าในโรงเชือด และปัญหาพ้ืนท่ีเล้ียงท่ี

แออัดในการเล้ียงสัตว์ในปัจจุบัน อีกท้ัง Animal Welfare ได้เข้าไปเก่ียวข้องกับ

ข้อบังคับมาตรฐานการผลิตและกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศมากข้ึน ยกตัวอย่าง

เช่น การส่งออกไก่เน้ือไปสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยจะต้องได้รบั

รองมาตรฐาน Animal Welfare 

18 หลักอิสระ 5 ประการ (Five Freedoms) ในการเล้ียงและปฏิบตัิต่อสัตว ์ได้แก่ ความเปน็อิสระจากความหิวกระหาย จากความไม่สบายกาย จาก
ความเจบ็ปวดและโรคภัย จากความกลัวและไม่พึงพอใจ และมีอิสระในการแสดงพฤตกิรรมตามธรรมชาติ (ที่มา: ศูนย์ทดลองสัตวแ์ห่งชาติ 
มหาวทิยาลัยมหิดล)

>> ปัญหา Food Security ท าให้ Plant-based Food 
มีความจ าเป็น

การเพ่ิมขึ้นของประชากรโลกในระยะต่อไปจะย่ิงน าไปสู่ความท้าทายในการสรา้งความ

มั่นคงทางอาหาร (Food Security) อย่างท่ัวถึง เพียงพอ และปลอดภัยกับทกุคน ท าให้ 

Plant-based Food มีความจ าเป็น ท้ังน้ี จากข้อมูลของสหประชาชาติ (United Nations) 

คาดว่า จ านวนประชากรโลกอาจสูงถึง  9.7 พันล้านคนในปี 2050 และน่ันหมายความว่า

ความต้องการบรโิภคเน้ือสัตว์ก็อาจเพ่ิมข้ึนจาก 280 ล้านตันในปัจจุบัน เป็น 570 ล้านตัน 

หรอืเพ่ิมข้ึนถึง 2 เท่า นอกจากน้ี ต้นทุนการผลิตเน้ือสัตว์ต้องใช้ทรพัยากรเป็นจ านวน

มาก โดยคร ึง่หน่ึงของพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ัวโลกสูญเสียไปกับการท าการปศุสัตว์ 

และกว่า 90% ของผลผลิตถ่ัวเหลืองก็กลายเป็นอาหารของสัตว์ไปเสีย 

นอกจากน้ี การขาดแคลนอาหารในช่วงท่ีเกิดโรคระบาด COVID-19 ย่ิงตอกย้าถึงความ

จ าเป็นของเนื้อสัตวจ์ากพืชทดแทนมากขึ้น โดยในช่วง COVID-19 ชาวอเมรกัินเรง่กักตุน

สินค้าในช่วงท่ีต้องกักตัวหรอืถูกจ ากัดบรเิวณ ประกอบกับโรงฆ่าสัตว์ซึ่งมีก าลังการผลิต

มากกว่า 30% ก็ต้องปิดลงชั่วคราว ส่งผลให้เน้ือสัตว์ไม่เพียงพอต่อความต้องการและ

หายไปจากชั้นวางสินค้าไปโดยปรยิาย ท าให้ Plant-based Meat หรอืเน้ือสัตวทางเลือก

ได้รับความนิยมและขายได้กว่า 5.3 ล้านชิ้นในร้านค้าปลีกภายในระยะเวลาเพียง 

8 สัปดาห์ ซึ่งมากกว่าท่ีขายได้ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าถึงเกือบ 3 เท่า (รูปท่ี 11) 

รปูท่ี 11 อัตราการเติบโตของยอดขายอาหารระหวา่งเดือน มี.ค.-พ.ค. 2020 ของรา้นค้าปลีกในสหรฐัฯ

ในช่วง COVID-19 Plant-based Meat หรอืเน้ือสัตวท์างเลือกขายได้มากกวา่ปีก่อนถึงเกือบ 3 เท่า

ที่มา: Nielsen (2020)
หน่วย: % เปรยีบเทียบชว่งเดียวกันของปก่ีอนหน้า
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>> เทคโนโลยีและนวตักรรมด้านอาหารมีบทบาทส าคัญท่ีท าให้
อาหารท่ีท าจากพืชเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ที่มา: รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

 น ายีสต์และโปรตีนท่ีสังเคราะห์ได้จากรากของพืชตระกูลถ่ัว (Soy leghemoglobin 

gene) มาเข้าสู่กระบวนการหมัก ซึ่งคล้ายคลึงกับการหมักเบียร ์โดยมียีสต์หรอื

ส่ิงมีชีวติท่ีเป็นตัวรบั (Host organism) ท าหน้าท่ีผลิตโปรตีนเฉพาะ จนท าให้เกิด 

“ฮีม” (Heme) ซึ่งเป็นโมเลกุลท่ีพบได้มากในกล้ามเน้ือของสัตว์ ก่อนท่ีผู้ผลิต

บางรายจะน าเข้าสู่กระบวนการปรุงแต่งหรอืตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) ในข้ันตอน

ต่อไป  

 ใช้การแปลงสภาพโปรตีนจากพืชตระกูลถ่ัวภายใต้สภาวะความเป็นด่างให้กลายเป็น

แป้งสาลี และอัดข้ึนรูปเพ่ือจัดแนวโปรตีนให้เป็นเส้นๆ คล้ายคลึงกับผิวสัมผัสของ

เน้ือสัตว์ ก่อนจะคงสภาพเส้นใยโปรตีนเหล่าน้ันในท่ีเย็นและอยู่ในสภาพแรงกดดัน

ท่ีเหมาะสม จนได้โปรตีนจากพืชในรูปแบบต่างๆ  

ตัวอย่างเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีใช้

 ท าจากถ่ัวเหลือง ยีสต์ และสารสกัดจากเมล็ดดอกทานตะวัน ก่อนจะเข้าสู่

กระบวนการ 3D-Printing ในการสรา้งชั้นเน้ือและโครงสรา้งต่างๆ ก่อนจะเจือสี

และกล่ิน เพ่ือให้มีเน้ือสัมผัสท่ีใกล้เคียงอาหารทะเล

 ท าจากถ่ัวหลากหลายชนิดและสาหรา่ย (Algae) ท่ีอยู่ตามเปลือกนอกของต้นไม้ 

มาเข้าสู่กระบวนการหมักด้วยโคจิ (Koji) ซึ่งได้จากราท่ีเจรญิอยู่บนเมล็ดข้าวสุก

และมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นสารต้ังต้น

ของการหมัก (Starter) มาใช้เป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีท าให้ได้กล่ินเน้ือจาก

ทะเลท่ีมีเฉพาะตัว

 ท าจากถ่ัวเขียวเป็นส่วนประกอบหลักเพ่ือสรา้ง Texture ก่อนจะเพ่ิมเติมสีสันด้วย

แครอทและขม้ิน เติมรสชาติด้วยเกลือ น้ามันท่ีสกัดได้จากเมล็ดพืช และเลซิติน

จากถ่ัวเหลือง (ซึ่งเป็นสารประกอบระหว่างกรดไขมันจ าเป็น ฟอสฟอรัส และ

วติามินบี ท่ีจ าเป็นส าหรับร่างกายของมนุษย์) และใช้เอนไซม์แทรนส์กลูตามิเนส 

(Transglutaminase) ท่ีได้จากกระบวนการหมัก (Fermentation) ด้วยจุลินทรยี์ 

เพ่ือช่วยปรับคุณสมบัติเชิงหน้าท่ีของโปรตีน ลดการแยกชั้นของน้า และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการอุ้มน้า ก่อนท่ีจะใช้ผงกรอบ (Tetrasodium Pyrophosphate)

เพ่ือเพ่ิมเน้ือสัมผัสของไข่ และคงสภาพความเป็นกรด-ด่าง รวมถึงสีและกล่ินให้

เหมือนไข่มากท่ีสุด 

เน้ือเทียม

อาหารทะเล

ไข่
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ธุรกิจหน้าเก่าและหน้าใหม่ต่างหันมาลงทุนส าหรับการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม

อาหารจากพืชอย่างจริงจัง โดยในปี 2018 พบว่า ธุรกิจต่างลงทุนในอุตสาหกรรม

อาหารท่ีท าจากพืชท่ัวโลกราว 673 ล้านดอลลารฯ์ ซึ่งเพ่ิมข้ึนถึง 38% เม่ือเทียบกับปี

ก่อนหน้า นอกเหนือจากผู้ประกอบการหน้าใหม่ท่ีกระโจนเข้าสู่ตลาดน้ีมากข้ึนแล้ว 

ผู้ประกอบการเดิมรายใหญ่ๆ อย่าง Kraft Heinz Cargill and Danone ก็หันมาลงทุน

ในกลุ่มอาหารประเภทน้ีเช่นกัน (Deloitte, 2019)

Krungthai COMPASS มองวา่ การลงทนุในเทคโนโลยีอาหาร (FoodTech) ท่ีเติบโต

อย่างมากจะเป็นปัจจัยเร่งการเติบโตของอาหารท่ีท าจากพืช สะท้อนจากข้อมูลของ 

Financial Times ท่ีอ้างอิงรายงานจาก PitchBook ว่าในช่วงคร ึ่งแรกของปี 2020 มี

การลงทุนจากธุรกิจการรว่มลงทุน (Venture Capital) ในกลุ่ม Startup ท่ีเก่ียวกับ

ธุรกิจ Bio-engineered Food (รวมถึง Plant-based Meat) คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.8 

พันล้านดอลลารฯ์ มากกว่าปี 2019 ท้ังปีซึ่งอยู่ท่ีเพียง 1.4 พันล้านดอลลารฯ์ และคาด

ว่าท้ังปี 2020 จะมีเงนิลงทุนใน Bio-engineered Food มากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์

ฯ เช่นเดียวกับจ านวนสัญญาท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดดจาก 69 สัญญาในปี 2018

เป็น 104 สัญญา ในปี 2019 หรอืเพ่ิมข้ึนถึง 51%

รปูท่ี 12 เม็ดเงินลงทุนจาก Venture Capital ในกลุ่ม Bio-engineered Food

การลงทุนจาก Venture Capital ใน Startup กลุ่ม Bio-engineered Food เพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด

ที่มา: Financial Times
หมายเหต:ุ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2020
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>> COVID-19 ย่ิงท าให้ความกังวลในการบรโิภคเน้ือสัตวเ์พ่ิมขึ้น 

นอกจากน้ี “Lever VC” กองทุน Venture Capital ท่ีลงทุนในธุรกิจอาหารท่ีท าจาก

พืชและเทคโนโลยีอาหารทางเลือกต่างๆ ในหลายภูมิภาคท่ัวโลก เช่น สหรฐัฯ ยุโรป 

และเอเชีย ได้ลงทุนในธุรกิจ Plant-based ท่ีเป็นท่ีคุ้นหูอย่าง Beyond Meat, 

Impossible Foods และ Memphis Meats ต้ังแต่ปี 2018 และได้กลายเป็นเทรนด์

การลงทุนท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก โดย Barclays, UBS และ JP Morgan ต่าง

ประเมินว่า เม็ดเงนิลงทุนในธุรกิจอาหารท่ีท าจากพืชและเทคโนโลยีอาหารทางเลือกมี

โอกาสแตะระดับ 8.5 หม่ืน – 1.4 แสนล้านดอลลารฯ์ ภายในระยะเวลา 10-15 ปี 

การระบาดของ COVID-19 ท าให้ผู้บรโิภคมีความกังวลด้านสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งความ

กังวลจากการติดต่อของเชื้อโรคจากสัตว์สู่คน จะเป็นปัจจัยเร่งการเติบโตของธุรกิจ

อาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based Food) โดยจากการส ารวจของ The Beet ซึ่ง

เป็นเว็บไซต์ท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับอาหารสุขภาพ พบว่า ผู้บรโิภคในสหรฐัฯ ถึง 23% เลือก

ท่ีจะบรโิภคอาหารโปรตีนจากพืชมากข้ึนในช่วงการระบาดของ COVID-19 นอกจากน้ี 

รายงานล่าสุดจากทางการจีนท่ีตรวจพบไข้หวัดใหญ่ G4EAH1N1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ท่ี

พบในสุกรของจีน อ้างว่าโรคดังกล่าวอาจติดต่อสู่คนได้ แม้ภายหลังจะมีรายงานว่ายัง

เป็นเพียงผลการวจิัยในห้องปฏิบัติการ เช่นเดียวกับข้อมูลของ Foodprint.org ท่ีอ้างอิง

ว่า ในปี 2015 USDA ต้องเรยีกคืนผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ท่ีปนเปื้ อนกว่า 150 ชนิด 

น้าหนักกว่า 21.1 ล้านปอนด์ ซึ่งมีสารปนเปื้ อนรวมกว่า 5.1 ล้านปอนด์ เช่น เชื้อแบคทีเรยี

ก่อโรค Listeria Salmonella และแบคทีเรยีท่ีสรา้งสารพิษอย่างเชื้ออิโคไล (Escherichia

coli) ขณะท่ีโรคบางชนิดท่ีแพรร่ะบาดจากฟารม์เล้ียงสัตว์สู่คน เช่น โรคไข้หวัดนก 

และโรควัวบ้า ก็มักจะมีการแพรร่ะบาดผ่านสัตว์ท่ีมีเชื้อโรคเหล่าน้ีอยู่ ก่อนท่ีจะแพร่

ระบาดสู่คน จะยิ่งเป็นปัจจัยหนุนการบรโิภคอาหารโปรตีนจากพืชเพ่ิมข้ึน 



30

Section4

ผู้ประกอบการประเภทไหน
ท่ีควรขยายตลาดไปสู่ 

Plant-based 
Food
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ในบทความส่วนน้ี Krungthai COMPASS น าเสนอธุรกิจท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการ

ขยายตลาดไปสู่  Plant-based Food และช่องทางการท าตลาดท่ีน่าสนใจ รวมท้ัง

แนะน าให้ผู้ประกอบการท าความรู้จักและเป็น Partnership กับหน่วยงานท่ีมีความ

เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วย 1) Ingredient Makers 2) หน่วยงานวิจัยจากภาครัฐ 

เพ่ือช่วยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพตรงความต้องการของตลาดได้ง่ายข้ึน
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>> ผู้ประกอบการประเภทไหนท่ีมี Potential ในการขยาย
ตลาดไปสู่ Plant-based Food?

Krungthai COMPASS มองว่า Plant-based Food จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการต่อยอด

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสรา้งมูลค่าให้กับธุรกิจอาหารใน 2 Segments ได้แก่

1) ธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว ์(Processed Meat) และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว ์(Animal 

Product) เน่ืองจากบรษัิทเหล่าน้ีอยู่ในตลาดอาหารในกลุ่มโปรตีนอยู่แล้ว การต่อยอด

ไปสู่ตลาด Plant-based Meat จึงไม่ใช่เร ื่องยาก  ยกตัวอย่างบรษัิทในต่างประเทศ เช่น 

ไทสัน ฟู้ดส์ (Tyson Foods) หน่ึงในผู้ผลิตไก่เน้ือรายใหญ่ของโลก ท่ีเข้ามาจับตลาด 

Plant-based Food เช่น การออกผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่ท่ีท าจากส่วนผสมของโปรตีน

จากถ่ัวลันเตา เยื่อไผ่ และไข่ขาว หรอื เจบีเอส (JBS) ผู้ผลิตเน้ือวัวรายใหญ่ท่ีสุดในโลก 

หันมาท าตลาดเบอรเ์กอรถ่ั์วเหลืองโดยเบอร์เกอร์น้ีมีส่วนผสมของบีทรูท กระเทียม 

และหัวหอมใหญ่ โดยมีความเหมือนเน้ือวัวบดระดับสุกไม่มาก 

2) ธุรกิจผลิตอาหารส าเร็จรูปท้ังแบบพร้อมปรุงและพร้อมทาน (Ready-to-cook 

and Ready-to-eat) เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีสามารถใช้ Plant-based Food มาพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ตลอดจนการผลิตอาหารส าเรจ็รูปแบบพรอ้มทานท่ีตอบโจทย์

ชีวติคนรุน่ใหม่ท่ีเน้นสะดวก รวดเรว็ แต่ยังคงให้ความส าคัญกับเร ื่องสุขภาพ ยกตัวอย่าง

ผู้ประกอบการไทยชื่อบรษัิท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ากัด (NRF) ท่ีพัฒนา 

Plant-based Food ในกลุ่มอาหารส าเรจ็รูปท่ีหลากหลาย เช่น เน้ือบารบี์คิวท่ีท าจาก

ขนุน ไส้กรอกท่ีท าจากพืช ข้าวปั้ นหน้าปลาไหลท่ีท าจากมะเขือพวง เป็นต้น นอกจากน้ี 

กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมาจากออรแ์กนิค19 หรอืการไม่ใช้สารพิษ ยาฆ่า

แมลง และสารเคมี (No-Toxic, Pesticides or Chemicals) น่าจะเป็นโอกาสของ

ผู้ประกอบการอาหารส าเร็จรูปท้ังแบบพร้อมปรุงและพร้อมทาน ในการเพ่ิมสัดส่วน

สินค้ าในกลุ่ม Plant-based Food ท่ีท ามากจากออร์แกนิค จะเห็นได้จากมี 

Ingredient Makers เข้ามาท าตลาดน้ีมากข้ึน เช่น บรษัิท Tradin Organic ท่ีพัฒนา 

Ingredient ท่ีเป็น Organic Meat Replacers ซึ่ งท าจากพืช เช่น ถ่ัวเหลือง ถ่ัว

ลูกไก่ ขนุน

19 อ้างอิงขอ้มูลจาก https://www.tradinorganic.com/organic-products/organic-vegan-ingredients/
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>> ช่องทางการขายไหนน่าสนใจระหวา่ง B2C กับ B2B?

ปัจจุบัน แนวโน้มยอดขายของตลาด Plant-based Food ท้ังในไทยและต่างประเทศ

น้ันขยายตัวตามการเติบโตของตลาดระหวา่งผู้ประกอบการกับผู้บรโิภค (Business-

to-consumer: B2C) แต่นับจากนี้ไปยังมีแรงหนุนจากตลาดระหว่างผู้ประกอบการ

กับผู้ประกอบการ (Business-to-business: B2B) ท่ีน่าจะมีบทบาทมากขึ้นในระยะ

ข้างหน้า เห็นได้จากแนวโน้มรา้น Foodservice ในต่างประเทศ โดยเฉพาะรา้นอาหาร 

Quick Service Restaurants (QSR) ท่ีมีการออกเมนูท่ีเป็น Plant-based Food 

เพ่ิมข้ึน เพ่ือจับตลาดกลุ่มผู้บรโิภคท่ีใส่ใจสุขภาพ โดยจากข้อมูลของบรษัิทวจิัยตลาด 

NPD ท่ีระบุว่าในปี 2019 ยอดส่ังซื้อ Plant-based Meat ของรา้น Foodservice ใน

สหรฐัฯ เติบโตถึง 37%YoY ขณะท่ีจากข้อมูลของ Dataassential Menu Trends 

ระบุว่าสัดส่วนจ านวนเมนูท่ีเป็น Plant-based Food ต่อจ านวนเมนูท้ังหมดในสหรฐัฯ 

เพ่ิมข้ึนจาก 1.9% ในปี 2008 เป็น 11.2% ในปี 2018 บ่งบอกว่าร้าน Foodservice 

มีแนวโน้มท่ีจะขยายตลาดเพ่ือรองรับผู้บรโิภคในกลุ่มน้ี ดังน้ัน จึงเป็นโอกาสท่ี

ผู้ประกอบการ Plant-based Food จะขยายกิจการเข้าสู่ตลาดแบบ B2B มากข้ึน

เช่นกัน

รปูที่ 13 Plant-based Food ช่วยเพ่ิมโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพในกลุ่มธุรกิจอาหารท่ีหลากหลาย

จ านวนผู้ประกอบการไทยท่ีมีศักยภาพ และอัตราก าไรท่ีคาดวา่จะได้รบั

ที่มา: อ้างอิงขอ้มูลจากกรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และรวบรวมขอ้มูลโดย Krungthai COMPASS

แปรรปูเน้ือสัตว ์
และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ผลิตอาหารส าเรจ็รปูพรอ้มปรงุ 
และพรอ้มทาน

โอกาส
ในตลาด

Plant-based

จ านวนผู้ประกอบการไทย
ท่ีมีศักยภาพ 

(ราย)

EBIT ท่ีคาดวา่จะได้ 
(%)

EBIT เดิม
(%)

650

15-35

2-5

120

10-20

2-10
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>> เป็น Plant-based Food ต้องรูจ้กัใครบ้าง?

ในเบ้ืองต้นผู้ประกอบการต้องชูจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น Goals

on Protein หรอืในเร ื่อง Agriculture Emission นอกจากน้ี การวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป็นหัวใจส าคัญท่ีจะช่วยให้

ผู้ประกอบการประสบความส าเรจ็ในตลาด Plant-based Food ได้ง่ายขึ้น20 โดยเรา

แนะน าให้ผู้ประกอบการเป็น Partnership กับผู้เชี่ยวชาญ 2 กลุ่ม ดังน้ี 

1) Ingredient Makers

ส่วนใหญ่มีบริษัทแม่จากต่างประเทศ ซึ่งในการเลือกท่ีจะเป็น Partner กับ Ingredient 

Makers รายใด อาจพิจารณาเบ้ืองต้นจากชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของประเภท

สารอาหาร เช่น บรษัิท ADM ท่ีมีการพัฒนาส่วนผสมของสารอาหารท่ีท าจากพืชและ

สารอาหารประเภทโปรตีนท่ีหลากหลายให้ผู้ผลิตอาหารสามารถน าไปใช้ได้อย่างง่ายดาย 

หรอื บรษัิท Kerry ท่ีพัฒนา Ingredient ส าหรบั Plant-based Food ท่ีชื่อ PlantFare

ซึ่งให้สารอาหาร รสชาติ กล่ินและเน้ือสัมผัส ใกล้เคียงกับเน้ือจรงิ เช่นเดียวกับบรษัิท 

Givaudan ท่ีพัฒนาสารให้สีจากธรรมชาติส าหรับเน้ือสัตว์จากพืช โดยท าให้เน้ือสัตว์

จากพืชมีสีแดงเหมือนเน้ือสัตว์จรงิ 

2) หน่วยงานวจิยัจากภาครฐัหรอืสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานวจิยัจากภาครฐัหรอืสถาบันการศึกษาท่ีเชี่ยวชาญ และสามารถให้ค าปรกึษา

เก่ียวกับการท า R&D เช่น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ท่ีพัฒนาโปรตีนเกษตรผลิตจากถ่ัวเหลืองไม่ดัดแปลงพันธุกรรม 

(Non-GMOs) โดยใช้กระบวนการอัดพอง หรอื Extrusion Process ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์

โปรตีนท่ีมีลักษณะคล้ายเน้ือสัตว์ อีกท้ังยังมีราคาถูกกว่าเม่ือเทียบกับเน้ือสัตว์ท่ัวไป 

หรอืคณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวทิยาลัยรังสิต ท่ีร่วมมือกับกรมการข้าวพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เน้ือเทียมเสรมิโปรตีนข้าวท่ีมีส่วนผสมของปลายข้าวมอลต์เพ่ือใช้เป็นตัว

ยึดจับและสร้างความหนืดทดแทนกลูเตน ใช้ข้าวมอลต์แดงท่ีเพาะด้วยราเป็น

วัตถุดิบให้สีแดงในเน้ือเทียม รวมท้ังใช้ผลพลอยได้จากการหมักชาข้าวมอลต์ให้เป็น

แหล่งของเส้นใยท่ีเชื่อมโยงกันหรอืท าหน้าท่ีเสมือนกาวสรา้งเน้ือสัมผัสท่ีคล้ายเน้ือ 

รวมท้ังเสรมิด้วยผงโปรตีนข้าวไฮโดรไลเสท เพ่ือเพ่ิมความเข้มข้นของปรมิาณโปรตีน

ในผลิตภัณฑ์เน้ือเทียมให้สูงตามท่ีต้องการ และท่ีส าคัญ คือ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้

ในผู้บรโิภค (Hypoallergenic) และปราศจากกลูเตน (Gluten-free) นอกจากน้ี 

ยังเพ่ิมความได้เปรยีบในการสรา้งเน้ือเทียมท่ีราคาไม่แพงทดแทนโปรตีนจากพืช

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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>> โดยก่อนท่ีจะเริม่พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรศึกษา
และท าความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับเรื่องต่อไปนี้

1) รสชาติยังเป็นส่ิงส าคัญ เพราะแม้ผู้บรโิภคท่ีซื้อสินค้าในกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีใส่ใจ

สุขภาพเป็นหลัก แต่รสชาติก็ยังเป็นปัจจัยส าคัญ โดยจากข้อมูลของ Plant Based 

Foods Association พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Plant-based Food 

ของผู้บรโิภคมากท่ีสุด คือ รสชาติ คิดเป็น 52% รองลงมา คือ เร ื่องสุขภาพ 39% ดังน้ัน 

จึงเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการในการพัฒนารสชาติให้ใกล้เคียงกับอาหารเดิม

ท่ีท าจากสัตว์ ซึ่งโดยท่ัวไปจะเป็นการเติมสารปรุงแต่งรสชาติ เช่น เบอรเ์กอรท่ี์ผลิต

จากเน้ือพืชของแบรนด์ Beyond Meat และ Impossible Foods ท่ีมีการเติมสาร

ให้กล่ินรส เช่น สารสกัดจากยีสต์ คัลเจอรเ์ด็กซ์โตรส และสารแต่งกล่ินรสธรรมชาติ

ลงไป20

21 อ้างอิงจากบทความเรื่อง ถอดรหัสความส าเรจ็เบอรเ์กอรจ์ากพืช ของ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กนิฐพร วงัใน

รปูท่ี 14 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ Plant-based Food ของผู้บรโิภค

รสชาติเป็นปัจจยัหลักท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Plant-based Food มากท่ีสุด

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

รสชาติ
52%

สุขภาพ
39%

อื่นๆ
9%

2) การเพ่ิมสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ เน่ืองจากโปรตีนจากพืชอาจให้คุณค่าทาง

โภชนาการน้อยกว่าโปรตีนจากสัตว์ ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ

การเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการทดแทนโปรตีนจากพืช เช่น การเติมวติามินและแร่

ธาตุท่ีมักขาดในวัตถุดิบจากพืช เช่น วติามินบี 12 วติามินดี โอเมก้า-3 สังกะสี และ

ธาตุเหล็ก เป็นต้น21
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มีผู้ประกอบการไทยหลายรายพัฒนา Plant-based Food 
ออกจ าหน่ายแล้ว 

ผู้ประกอบการไทยท้ังรายเล็กและรายใหญ่พัฒนา Plant-based Food 

ออกจ าหน่ายแล้ว เช่น Startup ท่ีใช้ชื่อแบรนด์ More Meat ซึ่ งพัฒนาเน้ือ

เทียมจากพืชท่ีท าจากเห็ดแครงและโปรตีนถ่ัวเหลือง” โดยเน้นเจาะตลาด B2B ใน

กลุ่มรา้นอาหารและอีกรายท่ีใช้ชื่อแบรนด์ว่า “Meat Avatar” ท่ีพัฒนาเน้ือเทียม

จากพืชโดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ “หมูสับจ าแลง” และ”หมูกรอบจ าแลง“ ท่ีให้

รสชาติและเน้ือสัมผัสเหมือนจรงิ และได้บรษัิท วฟูี้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เป็นผู้กระจายสินค้าให้ โดยท าเป็นเมนูอาหารออกจ าหน่าย เช่น สปาเกตต้ี มอร์

มีท ว ีคอรน์ เป็นต้น ขณะท่ีบรษัิท นิธิ ฟู๊ดส์ จ ากัด ผู้พัฒนาเน้ือเทียมจากพืช

โดยใช้ชื่อแบรนด์ “Let’s Plant Meat” ซึ่งผลิตจากถ่ัวและข้าวเป็นหลัก โดย

ออกแบบให้หน้าตา เน้ือสัมผัส และรสชาติใกล้เคียงเน้ือสัตว์มากท่ีสุด มีผลิตภัณฑ์

ท่ีวางจ าหน่ายแล้ว คือ เบอรเ์กอรเ์น้ือ เจาะกลุ่มคนรกัอาหารตะวันตก และเน้ือบด 

เพ่ือตอบโจทย์ชาววแีกน และผู้บรโิภคสายกรนีท่ีอยากลดการบรโิภคเน้ือสัตว์ 

เพ่ือสุขภาพและส่ิงแวดล้อม เช่นเดียวกับบรษัิทในตลาดหลักทรพัย์อย่างบรษัิท 

NRF ท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์เน้ือเทียมจากพืช รวมท้ังมีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ 

Plant-based Food ใช้งบลงทุน 408 ล้านบาท แบ่งเป็นการสรา้งโรงงานใน

ประเทศไทย รวมท้ังการเข้าซื้อโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืชในประเทศ

อังกฤษและสหรฐัฯ โดยรว่มทุนกับ The Brecks Company Limited เพ่ือจัดต้ัง

บรษัิท Plant and Bean Ltd. ท่ีประเทศอังกฤษ

รูห้รอืไม่

ที่มา: More Meat FB, Meat Avatar FB และ Let’s Plant Meat FB
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ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้านี้ ตลาด Plant-based Food จะเติบโตอย่างรวดเร็ว 

ตามเทรนด์ของผู้บรโิภคท่ีให้ความส าคัญกับสุขภาพ รวมท้ังการตระหนัก

ถึงสวสัดิภาพสัตว ์(Animal Welfare) และการใช้ทรพัยากรให้คุ้มค่า ขณะท่ี

แนวโน้มการท าตลาด Plant-based Food ของธุรกิจ Foodservice

หลายแห่ง เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้บรโิภค จะเป็น Growth Engine ให้

ตลาดน้ีน่าสนใจย่ิงขึ้น อย่างไรก็ดี จากการท่ีผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของตลาด 

Plant-based Food ในไทยยังอยู่ในช่วงเริม่ต้นของวฎัจักรธุรกิจ ดังนั้น 

การท าตลาดผู้ประกอบการจึงต้องให้ส าคัญกับช่องทางการขายและฐาน

ลูกค้าท่ีรองรบัชัดเจน นอกจากนี้ ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะช่วยให้ตลาด Plant-

based ในไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด นั่นคือ การวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพ่ือให้ Plant-based products ตอบโจทย์เรื่องรสชาติ เน้ือสัมผัส และ

คณุค่าทางโภชนาการมากท่ีสุด
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คณะผู้จดัท า >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่

Global  Business  Development  and  Strategy

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนใน

ฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีมีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ 

สามารถวเิคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจ 

ดร.พชรพจน์ จึงได้รบัเชิญเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนาอย่างต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปีท่ี

ธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant Professor 

of Economics ท่ี  San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรฐัฯ (Fed) ดร.พชรพจน์ จบ

การศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์จาก University of Michigan 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

Senior Analyst

อภินันทร ์มีประสบการณ์ในการวจิัยธุรกิจและอุตสาหกรรมมากกว่า 10 ปี 

ปัจจุบันดูแลวเิคราะห์กลุ่มธุรกิจเกษตร และเกษตรแปรรูป โดยก่อนหน้า

อภินันทรมี์ประสบการณ์วจิัยในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจค้าปลีก 

ธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคม รวมท้ังธุรกิจปิโตรเคมี

อภินันทร์ จบการศึกษาปรญิญาตร ีสาขาการเงนิและการธนาคาร จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และปรญิญาโททางบรหิารธุรกิจ (MBA) 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

อภินันทร ์สู่ประเสรฐิ

Analyst

พิมฉัตร  มีความรูค้วามเชี่ยวชาญด้านการวเิคราะห์และการพัฒนาตลาดทุน 

รวมถึงเศรษฐกิจมหภาคมากกว่า 3 ปี โดยก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย 

เคยรว่มงานกับตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย อีกท้ังยังมีประสบการณ์

ด้านงานวจิัยรายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ และการ

ลงทุนใน EEC ท่ีศูนย์วจิัยกสิกรไทย

พิมฉัตร จบการศึกษาระดับปรญิญาตรแีละปรญิญาโท ด้านเศรษฐศาสตร ์

(หลักสูตรสองภาษา) จากมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ และปรญิญาโทด้าน 

Banking and Finance จาก King’s College London สหราชอาณาจักร

พิมฉัตร เอกฉันท์



VIEW MORE


