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เมื่อ Beyond

Meat และ Impossible Foods

จุดกระแสปฎิวต
ั ิวงการเนื้อสัตว์

เมื่อ “เนื้อสัตว์ ไม่ได้มาจากสัตว์” อีกต่อไป... จุดเปลี่ยนเขย่าวงการเนื้อสัตว์ทั่วโลก
ดึงโมเลกุลของธาตุเหล็กมาใช้
เพื่ อให้ได้ “รสชาติ” เหมือนเนื้อสัตว์

สร้างเส้นใยสามมิติเพื่ อ
เพิ่ ม “รสสัมผัส” ของ
ความเป็นเนื้อสัตว์
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“แฮมเบอร์เกอร์เนื้อจากพื ช” ให้รสชาติ สีสัน เนื้อสัมผัสได้แทบไม่ต่างจากเนื้อวัวจริง

ที่ มา: 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

Krungthai COMPASS
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มาทาความรูจ
้ ก
ั

Plant-based Food กัน

Plant-based Food คืออะไร?
คืออาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein)

ซึ่งใช้วต
ั ถุดิบที่ทาจากพื ชที่ให้โปรตีนสูง

เช่น ถั่ว เห็ด สาหร่าย ข้าวโอ๊ต อัลมอนด์
แต่พัฒนารสชาติ กลิ่น และสีสัน ให้เหมือนผลิตภัณฑ์จากสัตว์

“โปรตีนเกษตร” ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
Plant-based Food ซึง่ เป็นที่นิยมมานานแล้ว
ในกลุ่มผู้บริโภคอาหารมังสวิรต
ั ิ แต่ด้วยนวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารที่ก้าวหน้าไปมาก
ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดมีความหลากหลาย
รวมทั้งให้รสชาติ กลิ่นและสีสัน เหมือนกับ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์มากขึน
้

Krungthai COMPASS
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ผลิตภัณฑ์ Plant-based Food ในชีวต
ิ ประจาวันมีอะไรบ้าง?
ตัวอย่างผู้ประกอบการ

ร้านอาหารเชนชื่อดัง Sizzler นาวัตถุดิบซึ่งเป็นเนื้อจากพื ช 100% มาพั ฒนาสูตร
อาหารได้ 4 เมนูหลัก เพื่ อจับตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพ
บริษัท Beyond Meat พั ฒนาเนื้อสัตว์จากพื ชโดยใช้สารสกัดจากบีทรูท (Beet
Root Extract) ร่วมกับสารจากเมล็ดของต้นคาแสด (Annatto) ที่ให้สีธรรมชาติ
ที่ มีสีแดง ขณะที่ Impossible Foods ใช้สารสกั ดจากปมของรากถั่ วเหลื อง ซึ่ง
สารประกอบนี้มีโครงสร้างคล้ายกับโมเลกุลของไมโอโกลบินที่พบในเนื้อสัตว์
บริษั ท Noblegen พั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ไข่ ผงวีแ กนที่ ช่ ือ “EUNITE” เพื่ อทดแทน
แหล่ งโปรตีนไข่ที่ได้จากสัตว์ เหมาะสาหรับผู้บริโภคที่มีปัญหาสุขภาพที่ต้องการ
หลีกเลี่ยงการบริโภคไข่ โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์สายพั นธุ์โบราณผลิตโปรตีนที่คุณค่า
ทางโภชนาการที่ดี โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตัดต่อพั นธุกรรม

บริษัท Good Catch ผู้ผลิ ตทูน่าที่ ทาจากพื ชที่ มีเนื้อสัมผัส และรสชาติ ที่แ ทบไม่
ต่างจากปลาทูน่าปกติ แต่ ไม่มีกลิ่ นคาวปลา โดยใช้ส่วนผสมของโปรตี นจากถั่ ว
6 ชนิด และปรุงรสด้ วยน้ามั นจากสาหร่าย (Algal Oil) ทาให้ คุณค่ าอาหารและ
รสชาติไม่แตกต่างกับปลาทะเล
Krungthai COMPASS
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เทรนด์ Plant-based Food ปัจจุบันเป็นอย่างไร?
ยอดขายและอัตราการเติบโตของ Plant-based Food แต่ละประเภทในสหรัฐฯ ปี 2019

Plant-based Meat, Plant-based Meal และ Plant-based Egg มีอัตราการเติบโตสูงในตลาดสหรัฐฯ
Millions USD

มูลค่ายอดขายปี 2019

อัตราการเติบโตเฉลี่ยปี 2017-2019 (RHS)

อัตราการเติบโตเฉลี่ย

2,500

100%

81.2%
2,000

80%

1,500

60%

1,000

40%

10.0%

500

0

17.4%

12.0%

20%

2,328.6

939.5

377.0

9.9

Plant-based Milk & Dairy

Plant-based Meat

Plant-based Meal

Plant-based Egg

0%

Krungthai COMPASS
ที่มา: The Good Food Institution
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Plant-based Food กลุ่มไหนน่าสนใจ?
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

PLANT-BASED FOOD

Plant-based
Meat Burger

NICHE

120%

100%

58%

Meat Burger

Plant-based
กะเพราหมูสับ

TRADITIONAL PROTEIN

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มากขึน
้

 ราคาสินค้า Plant-based Meat สูงกว่าปกติ
ไม่มากนัก ทาให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เมื่อเทียบราคา

40%

Soy Milk

Dairy Milk

 ร้านอาหารชื่อดังหลายแห่งเริม
่ นาเสนอ
เมนูอาหารที่เจาะกลุ่มลูกค้าที่ไม่รบ
ั ประทาน
เนื้อสัตว์ในไทยมากขึ้น ทาให้ผู้บริโภคคุ้นชินกับ

875%

1,482%
Plant-based
ผัดเปรีย
้ วหวาน

1. Plant-based Meat

MAS
MASS
S
ผัดเปรีย
้ วหวาน
กะเพราหมูสับ

ต่อหน่วยในปริมาณโปรตีนที่เท่ากันแล้ว สินค้า
Plant-based Meat Burger มีราคาสูงกว่า Meat
Burger ทั่วไปเพี ยง 40% เมื่อเทียบกับ Almond
Milk มีราคาสูงกว่า Dairy Milk ถึงเกือบ 1,500%

ที่ มา: วิเคราะห์โดย Krungthai COMPASS โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
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

Krungthai COMPASS
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Plant-based Food กลุ่มไหนน่าสนใจ?
ตัวอย่าง Plant-based Meal ในต่างประเทศ

อาหารไทยอย่างผัดไทย ทูน่าซอสพริกหวาน แกงเผ็ด และแกงเขียวหวาน
ก็ทาเป็น Plant-based Meal ได้

2. Plant-based Meal
 พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเน้นสะดวก
รวดเร็ว แต่ยังคงช่วยเรื่องสุขภาพ

 ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งใน

รูปแบบอาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง รวมถึงอาหารที่
เก็บได้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ต้องแช่เย็น

 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหาร

ทาให้อาหารพร้อมทานมีคณ
ุ ลักษณะไม่แตกต่างจาก
อาหารปรุงสด

Krungthai COMPASS
ที่ มา: atlanticnaturalfoods.com
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Plant-based Food กลุ่มไหนน่าสนใจ?
ตัวอย่าง Plant-based Egg ในต่างประเทศยี่ห้อ “Just Egg”
Just Egg เป็นผลิตภัณฑ์ไข่เหลวที่ทาจากถั่วเขียว โดยมีรสชาติและ
ลักษณะใกล้เคียงกับไข่ที่ถูกตีแล้ว

3. Plant-based Egg
 ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้หลากหลาย ทั้งในกลุ่ม
ที่ดูแลสุขภาพ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคที่แพ้
ผลิตภัณฑ์จากไข่ โดยเฉพาะผู้บริโภควัยเด็ก

 Plant-based Egg มีอายุการเก็บรักษา
(Shelf Life) นานกว่าผลิตภัณฑ์ไข่ทั่วไป

โดยเฉพาะไข่เหลวที่มก
ั เน่าเสียง่ายและต้องเก็บไว้
ในห้องทาความเย็น ทาให้สามารถบริหารจัดการ
วัตถุดิบได้งา่ ยกว่า

Krungthai COMPASS
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6 เหตุผล
ที่ธุรกิจอาหารไทยควรรุกตลาด Plant-based Food

1

ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับการมีสุขภาพดีมากขึ้น

พฤติกรรมการบริโภค Plant-based Food ในแต่ละประเทศ

พฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกสนใจที่จะบริโภค Plant-based Food

1 ใน 4 ของผู้บริโภคในสหภาพยุโรปตั้งใจจะ

23%

ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ ที่หันมา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่
การรับประทาน Plantbased Food มากขึ้นในช่วง
ที่เกิดวิกฤต COVID-19
เนื่องจากเป็นสินค้าจาเป็น
มีอายุการเก็บรักษานาน และ
มักไม่ค่อยขาดตลาด (Mostshelf stable) เมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Animalbased

25% ลดการรับประทานเนื้อสัตว์ให้ได้ภายใน 5 ปี

ข้างหน้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ให้
ความสาคัญกับเรื่องสุขภาพเป็นอันดับต้นๆ

ผู้บริโภคชาวอินเดียเต็มใจ
หันมารับประทานเนื้อสัตว์จากพื ช
ทดแทนการรับประทานเนื้อสัตว์

63%

53% ของผู้บริโภคชาวไทยต้องการ
ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ ขณะที่อก
ี
45% สนใจที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่การ
รับประทานอาหารแบบมังสวิรต
ั ิ
วีแกน และอาหารจากพื ช

ที่ มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

62%

ผู้บริโภคชาวจีน 62% มี
แนวโน้มที่จะซื้อ Plantbased Meat เป็นประจา

53%

Krungthai COMPASS
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กระแส Flexitarian เติบโตต่อเนื่อง
Flexitarian มีตลาดที่ใหญ่พอควร จึงเป็นตลาดที่น่าสนใจสาหรับผู้ประกอบการ
ในการทาตลาด Plant-based Food

สัดส่วนผู้บริโภคในสหรัฐฯ ที่รบ
ั ประทานเนื้อสัตว์ รับประทานเนื้อสัตว์เป็นครัง
ั ประทานเนื้อสัตว์
้ คราว และไม่รบ

29%

6%
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)

65%
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.

Krungthai COMPASS
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กระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตว์เพิ่ มสูงขึ้น

ดัชนีชี้วด
ั ผลกระทบจากการผลิตอาหารที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์จากพื ช
ค่าความเป็นกรด
(Acidification)

ปริมาณน้าลดลงจน
การปล่อยก๊าซ
เกิดโลกร้อน
เรือนกระจก
(Eutrophication) (GHS Emission)

การใช้พ้ ื นที่
(Land Use)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากห่วงโซ่อุปทานของปศุสัตว์ทั่วโลก

อุตสาหกรรมปศุสัตว์ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว์

ความขาดแคลน
เทียบการใช้น้า
(Scarcity weighted
Water Use)

ธัญพื ชเต็มเมล็ด (ไม่ผ่านการขัดสี)
ผลไม้
ผัก
ถั่ว
พื ชตระกูลถั่ว (Legumes)
มันฝรั่ง

ธัญพื ช (ผ่านการขัดสี)
ปลา
ผลิตภัณฑ์นม
ไข่ไก่
ไก่
เนื้อแดงที่ไม่ผ่านการปรุงแต่ง
เนื้อแดงที่ผ่านการปรุงแต่ง

โปรตีนสายเดี่ยว (SSBs)
น้ามันมะกอก
Log scale

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่ มา: Clark et al (2019), PNAS อ้างอิงจาก Envirobite.org
หมายเหตุ: หน่วย: log10 scale และมีช่วง Percentile ระหว่าง 5th-95th

Krungthai COMPASS
ที่ มา: FAO
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ปัญหา Food Security ทาให้ Plant-based Food ยิ่งมีความจาเป็น
อัตราการเติบโตของยอดขายอาหาร
ระหว่างเดือน มี.ค.-พ.ค. 2020 ของร้านค้าปลีกในสหรัฐฯ

ประมาณการจานวนประชากรโลกในอีก 30 ปีข้างหน้า

ในช่วง COVID-19 Plant-based Meat หรือเนื้อสัตว์ทางเลือก
ขายได้มากกว่าปีก่อนถึงเกือบ 3 เท่า

UN คาดประชากรโลกจะเพิ่ มขึ้นเป็น 9.7 พั นล้านคนในปี 2050
ซึง
่ จะยิ่งกระทบต่อ Food Security ในอนาคต
Total population

เนื้อจากพื ช

(Millions)

9,700

10,000

9,000

264%

ถั่วอบแห้ง

140%

เนื้อสัตว์กระป๋อง

104%

ถั่วแดง

102%

ถั่วลูกไก่

7,795

8,000

โดนัท
ผักสลัด

6,957

7,000

6,143
6,000

91%
-45%
-41%

คัพเค้ก

-33%

ขนมปัง

-31%

ขนมหวาน

-28%

ซูชิญี่ปุ่น

-20%

5,000

2000

2010

ที่ มา: United Nations

2020

2050e

ที่ มา: Nielsen (2020)
หน่วย: % เปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

Krungthai COMPASS
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหารก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหารที่ใช้สาหรับ
Plant-based Food

เทคโนโลยีด้านอาหารที่ก้าวหน้าไปมาก ทาให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลาย
ให้รสสัมผัสไม่ต่างจากของจริง
เนื้อเทียม

อาหารทะเล

 นายีสต์และโปรตีนที่สังเคราะห์ได้จากรากของพื ชตระกูลถั่วมาเข้าสู่
กระบวนการหมัก เพื่ อผลิตโปรตีนเฉพาะ จนทาให้เกิดฮีม (Heme)
และนาไปใส่ในโปรตีนจากพื ช
 แปลงสภาพโปรตีนจากพื ชตระกูลถั่วภายใต้สภาวะความเป็นด่างให้
กลายเป็นแป้งสาลี และอัดขึ้นรูปเพื่ อจัดแนวโปรตีนให้เป็นเส้นๆ
คล้ายคลึงกับผิวสัมผัสของเนื้อสัตว์

เม็ดเงินลงทุนจาก Venture Capital
ในกลุ่ม Bio-engineered Food

การลงทุนจาก Venture Capital ใน Startup กลุ่ม Bio-engineered Food
เพิ่ มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
มูลค่าเงินลงทุน (ล้านดอลลาร์ฯ)

จานวนสัญญา (RHS)

2,000

120

104
100

1,500

 ทาจากถั่วเหลือง ยีสต์ และสารสกัดจากเมล็ดดอกทานตะวัน ก่อนจะ
เข้าสู่กระบวนการ 3D-Printing ในการสร้างชั้นเนื้อและโครงสร้าง
 ทาจากถั่วหลากหลายชนิดและสาหร่าย (Algae) มาเข้าสู่กระบวนการ
หมักด้วยโคจิ (Koji) และควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพั ทธ์
อย่างเหมาะสม เพื่ อเป็นส่วนประกอบสาคัญที่ทาให้ได้กลิ่นเนื้อจากทะเล

80

69
55

1,000

44
35

ไข่

 ทาจากถั่วเขียวเป็นส่วนประกอบหลักเพื่ อสร้าง Texture ก่ อนเติม
สีสันด้วยแครอทและขมิ้น เติมรสชาติด้วยเกลือ น้ามันที่สกัดได้จาก
เมล็ด พื ช และเลซิ ตินจากถั่ ว เหลื อง ก่ อนใช้เอนไซม์แทรนส์ กลูต า
มิเนสที่ได้จากกระบวนการหมักด้ วยจุลิ นทรีย์ และผงกรอบเพื่ อเพิ่ ม
เนื้อสัมผัส และคงความเป็นกรด-ด่าง รวมถึงสีและกลิ่นให้เหมือนไข่
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0

0

2010

ที่ มา: รวบรวมและวิเคราะห์โดย Krungthai COMPASS

60

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

ที่ มา: Financial Times
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2020

Krungthai COMPASS

18

6

COVID-19 ยิ่งทาให้ความกังวลในการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่ มขึ้น

ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ถึง 23% เลือกที่จะบริโภคอาหาร
โปรตีนจากพื ชมากขึ้นในช่วงการระบาดของ COVID-19

อ้างว่า ในปี 2015 USDA ต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ที่ปนเปื้ อนกว่า 150 ชนิด ซึ่งมีสารปนเปื้ อนรวม
กว่า 5.1 ล้านปอนด์

โรคบางชนิดที่แพร่ระบาดจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์สู่คน เช่น
โรคไข้หวัดนก และโรควัวบ้า ก็มักจะมีการแพร่ระบาด
ผ่านสัตว์ที่มีเชื้อโรคเหล่านี้อยู่ ก่อนที่จะแพร่ระบาดสู่คน
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คาดมูลค่าตลาด Plant-based Food ของไทยโตเฉลี่ยปีละ 10%
มูลค่าตลาด Plant-based Food ในไทย

มูลค่าตลาด Plant-based Food ทั่วโลก*

ตลาด Plant-based ทั่วโลกเติบโตสูง โดยเฉพาะตลาด Dairy-free

2.5

คาดตลาด Plant-based ในไทยมีโอกาสแตะ 4.5 หมื่นลบ.
ผูร้ บ
ั ประทานอาหารเจในไทยที่โตได้อีกมากจากปัจจุบันมีเพี ยง 12% ของประชากร

4.5

หมื่นล้าน
ดอลลาร์ฯ

หมื่นล้านบาท

2.8

1.6

2019

2020F

2021F

2022F

2023F

2024F

2019

ที่ มา: Euromonitor และ Allied Market Research
หมายเหตุ: * มูลค่าตลาด Plant-based Food ทั่วโลกเปรียบเทียบจากตลาดอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ (Meat substitutes และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาจากนม (Dairy-free) เป็นหลัก

2024F
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Section

4

ผู้ประกอบการประเภทไหน

ที่ควรขยายตลาดไปสู่ Plant-based Food

ผู้ประกอบการประเภทไหนที่ควรกระโดดไปสู่ Plant-based Food?
Plant-based Food ช่วยเพิ่ มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในกลุ่มธุรกิจอาหารที่หลากหลาย
จานวนผู้ประกอบการไทยที่มศ
ี ักยภาพ และอัตรากาไรที่คาดว่าจะได้รบ
ั

โอกาส

ธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว์

ในตลาด
Plant-based

(Processed Meat) และ

ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์

ธุรกิจผลิตอาหารสาเร็จรูปทั้งแบบ
พร้อมปรุงและพร้อมทาน

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

(Animal Product)

เนื่องจากบริษัทเหล่านีอ
้ ยูใ่ น
ตลาดอาหารในกลุ่มโปรตีนอยู่
แล้ว การต่อยอดไปสู่ตลาด
Plant-based Meat จึงไม่ใช่
เรื่องยาก

จานวน
ผู้ประกอบการไทย
ที่มีศักยภาพ

120

15-35

EBIT ที่คาดว่าจะได้

10-20

2-5

EBIT เดิม

2-10

650

(ราย)

(%)

(%)

เป็นกลุ่มที่สามารถพั ฒนาผลิตภัณฑ์ได้
หลากหลาย ตอบโจทย์ชวี ต
ิ คนรุน
่ ใหม่ที่
เน้นสะดวก รวดเร็ว แต่ยังคงให้
ความสาคัญกับเรื่องสุขภาพ นอกจากนี้
กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์อาหารที่มา
จากออร์แกนิคน่าจะเป็นโอกาสของ
ผู้ประกอบการเช่นกัน

Krungthai COMPASS
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ช่องทางการขายไหนน่าสนใจระหว่าง B2C กับ B2B?

B2C

(Business-to-customer)

ยอดขายหลักของตลาด Plant-based Food
ทั้งในไทยและต่างประเทศในปัจจุบันขยายตัวตาม
การเติบโตของตลาด B2C ผ่านช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่
และ Online

B2B

(Business-to-business)

ตลาด B2B น่าจะมีบทบาทมากขึ้นในระยะข้างหน้า

โดยจากข้อมูลของบริษัทวิจย
ั ตลาด NPD ระบุวา่ ในปี 2019
ยอดสัง
่ ซื้อ Plant-based Meat ของร้าน Foodservice
ในสหรัฐฯ เติบโตถึง 37%YoY ขณะที่จากข้อมูลของ
Dataassential Menu Trends พบว่าสัดส่วนจานวนเมนู
ทีเ่ ป็น Plant-based Food ต่อจานวนเมนูทง
ั้ หมดในสหรัฐฯ
เพิ่ มขึน
้ จาก 1.9% ในปี 2008 เป็น 11.2% ในปี 2018
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เป็นผู้ประกอบการ Plant-based Food ต้องรูจ
้ ก
ั ใครบ้าง?

Ingredient Makers

ส่วนใหญ่มีบริษัทแม่จากต่างประเทศ
เช่น ADM, Kerry, Givaudan

อาจพิ จารณาเบื้องต้นจากชื่อเสียงและความ
เชีย
่ วชาญของประเภทสารอาหาร เช่น
บริษัท ADM ที่มีการพั ฒนาส่วนผสมของ
สารอาหารที่ทาจากพื ชและสารอาหาร
ประเภทโปรตีนที่หลากหลายให้ผู้ผลิตอาหาร
สามารถนาไปใช้ได้อย่างง่ายดาย หรือ บริษัท
Kerry ที่พัฒนา Ingredient สาหรับ
Plant-based Food ที่ช่อ
ื PlantFare ซึง
่
ให้สารอาหาร รสชาติ กลิ่นและเนื้อสัมผัส
ใกล้เคียงกับเนื้อจริง

หน่วยงานวิจย
ั
จากภาครัฐหรือสถาบันการศึกษา

เช่น ม.เกษตรศาสตร์ ม.รังสิต

สถาบันค้นคว้าและพั ฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ม. เกษตรศาสตร์
พั ฒนาโปรตีนเกษตรผลิตจากถั่วเหลืองไม่ดัดแปลง
พั นธุกรรม (Non-GMOs) โดยใช้กระบวนการ
อัดพอง หรือ Extrusion Process ทาให้ได้
ผลิตภัณฑ์โปรตีนที่มีลักษณะคล้ายเนื้อสัตว์
อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ทั่วไป
คณะเทคโนโลยีอาหาร ม.รังสิต
ทีร่ ว่ มมือกับกรมการข้าว
พั ฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมเสริมโปรตีนข้าวที่มี
ส่วนผสมของปลายข้าวมอลต์ และใช้ขา้ วมอลต์แดง
ที่เพาะด้วยราเป็นวัตถุดิบให้สีแดงในเนื้อเทียม
รวมทัง
้ ใช้ผลพลอยได้จากการหมักชาข้าวมอลต์
และเสริมด้วยผงโปรตีนข้าวไฮโดรไลเสท
Krungthai COMPASS
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ก่อนจะเริม
่ ต้น ผู้ประกอบการควรศึกษาและทาความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี.้ ..
1) รสชาติยังเป็นสิ่งสาคัญ

2) การเพิ่ มสารอาหารที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งจาเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Plant-based Food ของผู้บริโภค

เนื่องจากโปรตี นจากพื ชอาจให้ คุณค่าทางโภชนาการน้ อยกว่าโปรตี นจากสัตว์
ผู้ประกอบการจึงจาเป็นต้ องให้ ความสาคัญกับการเพิ่ มคุณค่าทางโภชนาการ
ทดแทนโปรตีนจากพื ช เช่น การเติมวิตามินและแร่ธาตุที่มักขาดในวัตถุดิบจาก
พื ช เช่น วิตามินบี 12 วิตามินดี โอเมก้า-3 สังกะสี และธาตุเหล็ก เป็นต้น

รสชาติเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Plant-based Food มากที่สุด
อื่นๆ
9%

สุขภาพ
39%

รสชาติ
52%

Krungthai COMPASS
ที่ มา: https://plantbasedfoods.org/marketplace/consumer-insights/

25

บทสรุป

ในระยะ 3-5 ปีข้ างหน้ านี้ ตลาด Plant-based Food จะ
เติ บโตอย่ างรวดเร็ ว ตามเทรนด์ ของผู้ บริ โ ภคที่ ให้
ความส าคั ญ กั บ สุ ขภาพ รวมทั้ ง การตระหนัก ถึ ง สวัส ดิ
ภาพสั ตว์ (Animal Welfare) และการใช้ ทรั พยากรให้
คุ้ มค่ า แนวโน้ ม การท าตลาด Plant-based Food
ของธุรกิจ Foodservice หลายแห่ง เพื่ อเป็นทางเลือก
ให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค จะเป็ น Growth Engine ให้ ต ลาดนี้
น่าสนใจยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี จากการที่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่
ของตลาด Plant-based Food ในไทยยั ง อยู่ ใ นช่ ว ง
เ ริ่ ม ต้ น ข อ ง วั ฎ จั ก ร ธุ ร กิ จ ดั ง นั้ น ก า ร ท า ต ล า ด
ผู้ประกอบการจึงต้องให้สาคัญกับช่องทางการขายและ
ฐานลูกค้าที่รองรับชัดเจน นอกจากนี้ สิ่งที่สาคัญที่สุดที่
จะช่วยให้ ตลาด Plant-based ในไทยเติ บโตอย่ างก้ าว
กระโดด นั่ นคื อ การวิจั ย และพั ฒนาผลิ ตภั ณ ฑ์ เ พื่ อให้
Plant-based products ตอบโจทย์ เ รื่ องรสชาติ เนื้ อ
สัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด
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Q&A

พชรพจน์ นันทรามาศ

อภินันทร์ สู่ประเสริฐ

พิ มฉัตร เอกฉันท์
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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.
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