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  ประเด็นส�ำคัญ

  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่ำ อุตสำหกรรมอำหำรท่ัวโลกก�ำลังเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบกับ 

กำรด�ำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตความมั่นคงด้านอาหาร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก ความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ส่งผลต่อเทรนด์การบริโภคในระยะข้างหน้า ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทาย

ของผู้ประกอบการที่จะพัฒนาอาหารเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในอนาคตมากขึ้น

  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่ำ เทรนด์อำหำรในอนำคตท่ีน่ำจะเป็นโอกำสทำงธุรกิจส�ำหรับผู้ประกอบกำร  

SME ไทย ได้แก่ อาหารพืชแบบธรรมชาติ (Plant-Based Food) อาหารจากแมลง (Insect Food) และอาหารจาก

ท้องถิ่น (Localisation) เนื่องจากไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีวัตถุดิบท่ีเหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าว ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศในระยะ 

ต่อไปได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มนักท่องเที่ยว 

  • สิ่งส�ำคัญส�ำหรับกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่ออนำคต นอกเหนือจำกกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของ 

เทรนด์อำหำรโลกแล้ว ผู้ประกอบการควรหันมาให้ความส�าคัญกับการน�านวัตกรรมอาหารมาปรับใช้ในกระบวนการ

ผลติให้มากข้ึน รวมถงึการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมผ่านการผลติสนิค้าท่ีผูบ้รโิภคสามารถตรวจสอบย้อนหลงัได้ 

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค 

 ในอุตสำหกรรมอำหำรทั่วโลก ผู้ประกอบกำรก�ำลังเผชิญกับกำรเปล่ียนแปลงหลำยประกำรท่ีเกิดขึ้นและ

กระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตความม่ันคงด้านอาหาร (เช่น ความแปรปรวนของสภาพอากาศ/ 

โลกร้อน/ ภัยแล้ง/ การขาดแคลนอาหารในบางพื้นที่) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก (เช่น การเพิ่มขึ้น 

ของผู้สูงอายุ/ การลดลงของประชากรเด็ก) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทต่อระบบการผลิตและ 

การด�าเนินชีวิตของผู้บริโภค (เช่น Big Data/ Al-ปัญญาประดิษฐ์ /Internet of Things-อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง) 

ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เทรนด์หรือแนวโน้มของการผลิตอาหารในอนาคต 

(Food for Future) จ�าเป็นต้องตอบโจทย์กับความต้องการบนโลกที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา

 ทั้งนี้ เทรนด์กำรบริโภคในระยะข้ำงหน้ำ ผู้บริโภคจะให้ควำมส�ำคัญกับกำรเลือกบริโภคอำหำรมำกขึ้น 

จำกปัจจัยแวดล้อมไม่ว่ำจะเป็นด้ำนสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงหลักๆ ครอบคลุม 5 ประเด็นส�ำคัญคือ 

1) ผลิตภัณฑ์ต้องดีต่อสุขภาพ 2) ผลิตภัณฑ์มาจากธรรมชาติ/ปลอดสารเคมี/ปราศจากการตัดแต่งพันธุ์กรรม 

หรือ GMO 3) ผลิตภัณฑ์ต้องปราศจากสารปรุงแต่งใดๆ (Free-Form)

SME จับเทรนด์อำหำรอนำคต
สร้ำงรำยได้
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4) การเปิดกว้างรับกลุ่มอาหารกลุ่มท่ีผลิตข้ึนมาใหม่ทางนวัตกรรม
1
 5) ผลิตภัณฑ์อาหารต้องสามารถตรวจสอบ 

ย้อนกลับได้ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค

 ด้วยเหตุนี้ อาหารในอนาคตจึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของการพัฒนาการผลิตอาหารของผู้ประกอบการ

ในธุรกิจอาหาร ท้ังนี้ หากวิเคราะห์ถึงเทรนด์ของอาหารในอนาคต ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เทรนด์อาหารท่ี 

น่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการ SME ไทย ได้แก่

 

1 
อาหารกลุม่ท่ีผลติข้ึนมาใหม่ทางนวตักรรม (Novel Food) หมายถงึ อาหารหรือส่วนประกอบของอาหารท่ีไม่มปีระวัติการบรโิภคน้อยกว่า 15 ปี หรือ อาหารหรือส่วนประกอบของ

อาหารท่ีได้จากกระบวนการผลติท่ีไม่ใช่กระบวนการผลติโดยท่ัวไปของอาหารนัน้ ซึง่ส่งผลกระทบอย่างมนียัส�าคญั เช่น ส่งผลกระทบต่อส่วนประกอบ โครงสร้างหรือรปูแบบของอาหาร

ท่ีเปลีย่นแปลง ส่งผลต่อโภชนาการและกระบวนการทางเคมีในร่างกาย หรอืส่งผลต่อระดับสารท่ีไม่พึงประสงค์ เป็นต้น ตวัอย่างเช่น อาหารท่ีผลติโดยใช้นาโนเทคโนโลยี อาหารท่ีมีส่วน

ประกอบจากสารสกดัจากพืชและมีประวตักิารบรโิภคน้อยกว่า 15 ปี เช่นสารสกดัจากผกับุ้ง ส่วนประกอบของพืชท่ีปกติไม่ได้น�ามาประกอบอาหาร เช่น ใบโสม เป็นต้น
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    • อำหำรพืชแบบธรรมชำติ (Plant-Based Food) จากเทรนด์รักสุขภาพและความต้องการสินค้า 

ท่ีมาจากธรรมชาติท่ียังคงเป็นท่ีนยิมในหมูผู่บ้รโิภค อาหารท่ีมีส่วนประกอบจากพชืในรปูแบบท่ีใกล้เคยีงกบัธรรมชาติ 

โดยไม่ผ่านการขัดสีหรือกระบวนการเก็บถนอมอาหารใดๆ ท้ังสิ้น ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆ เช่น 

ถั่ว ธัญพืช สมุนไพร สาหร่ายและสารสกัดจากพืช จึงคาดว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม ่

ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้บริโภคท่ีไม่บริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หรือ Vegan รวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีข้อจ�ากัด 

ในการบริโภคอาหารบางกลุ่ม เช่น น�้าตาล เกลือ ไขมัน ฯลฯ โดยมีปัจจัยหนุนจากความต้องการของผู้บริโภคที่มี 

ต่ออาหารที่ปราศจากสารเคมีและช่วยป้องกันโรค เพราะการบริโภคอาหารกลุ่มนี้นอกจากตอบโจทย์ผู้บริโภคในเรื่อง

สุขภาพท่ีดีแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและมะเร็ง ซ่ึงเป็นกลุ่ม 

โรคไม่ติดต่อที่ผู้ป่วยในประเทศไทยเพิ่มจ�านวนขึ้นทุกปี
2

 โอกำสของผู ้ประกอบกำร SME น่ำจะมุ ่งเน้นไปที่กำรผลิตสินค้ำพืชเกษตรในรูปแบบออร์แกนิค 

(ท่ีมีกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิต) ธัญพืชกลุ่มท่ีมีประโยชน์สูงต่อสุขภาพ หรือ Super Food รวมถึงการพัฒนา 

และมองหาวิธีการน�าเมล็ดพันธุ์พืชมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การสกัดเป็นน�้ามัน/ผง ตลอดจนน�ามา

แปรรูปเพื่อทดแทนอาหารแบบเดิมมากขึ้น เช่น เส้นสปาเกตตี้จากถั่ว พาสต้าจากควินัว พาสต้าปราศจากกลูเตน 

เป็นต้น ซ่ึงนอกเหนือจากจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศแล้ว ตลาดส่งออกท่ีมีความ

ต้องการสินค้ากลุ่มนี้สูงได้แก่ สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ กลุ่มผู้บริโภค Vegan และ 

กลุ่มร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 

    • อำหำรจำกแมลง (Insect Food) แมลงจดัเป็นแหล่งอาหารโปรตนีใหม่ ปัจจบัุนองค์การสหประชาชาติ 

(UN) ประกาศให้แมลงเป็น Super Food ที่มีประโยชน์และสารอาหารสูง ในหลายประเทศเริ่มยอมรับการใช้แมลง

เป็นอาหารโปรตีนส�ารอง เพราะคาดการณ์ว่าอีก 50 ปีข้างหน้า โลกจะประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร 

จากจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นถึง 10,500 ล้านคน จากประมาณ 7,600 ล้านคนในปี 2561 ซึ่งท�าให้วัตถุดิบอาหาร

ที่มีอยู่ทุกวันนี้ อาจจะไม่เพียงพอส�าหรับประชากรโลก ปัจจุบันมีแมลงมากกว่า 1,900 ชนิดที่สามารถรับประทานได้

และมีประชากรโลกราว 2,000 ล้านคนท่ีรับประทานแมลงเป็นอาหาร ในขณะท่ีตลาดแมลงกินได้ท่ัวโลก ปี 2558 

มีมูลค่าไม่ต�่ากว่า 33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าน่าจะเติบโตราวร้อยละ 40 ภายในปี 2566
3
 ดังนั้น แมลงจึงเป็น

อีกหนึ่งกลุ่มสินค้าในกลุ่มอาหารศักยภาพที่น่าสนใจในการเจาะตลาดผู้บริโภค

 ทัง้นี ้แมลงเป็นอำหำรทำงเลือกทีม่โีปรตนีสงู รำคำไม่แพง สำมำรถผลติได้ง่ำยในท้องถิน่ อกีทัง้ยงัเป็นมติร

ต่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตและปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอ่ืนๆ 

นอกจากนี้ ยังสามารถแปรรูปเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง เช่น โปรตีน ไขมัน และไคติน ซึ่งเป็นโครงสร้างภายนอก

ของสัตว์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (อาทิ ขนมขบเคี้ยว แป้ง ไอศกรีม) และอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

อุตสาหกรรมยา

2 
ปัจจบัุนในไทยมจี�านวนผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสงูและเบาหวาน เพ่ิมมากข้ึนต่อเน่ือง จาก 1.34 ล้านคน ในปี 2552 เป็น 2.24 ล้านคนในปี 2560

3 
อ้างอิงข้อมูลจากงานวจิยัของ Global Market Insights: Edible Insects Market 
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 โอกาสของผู้ประกอบการ SME: ไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดส�าคัญท่ีส่งออกแมลงไปจ�าหน่ายท่ัวโลก 

ซ่ึงระยะหลงันกัลงทุนต่างชาตใิห้ความสนใจเข้ามาท�าฟาร์มเพาะเลีย้งในไทยมากข้ึน โดยเฉพาะในแถบภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ เพราะมีแมลงหลายชนิด รวมไปถึงมีอากาศที่ร้อนชื้นเหมาะส�าหรับการเพาะเลี้ยงแมลง 

    • อำหำรจำกท้องถิน่ (Localisation) กล่าวคอืเป็นอาหารท่ีมาจากท้องถิน่ ในท่ีนีร้วมถงึอาหารท่ีมคีวาม

สดใหม่จากธรรมชาติ การส่งจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง ใช้ก�าลังการผลิตในปริมาณไม่มาก และมีเรื่องราว 

ที่น่าสนใจและสร้างสรรค์ รวมไปถึงอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องหมาย

ท่ีใช้กับสินค้าท่ีมีจากแหล่งผลิตท่ีเฉพาะเจาะจง โดยอาหารกลุ่มนี้เริ่มกลายเป็นท่ีพูดถึงในวงการอาหาร และ 

มีความต้องการจากตลาดผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นในต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในกลุ่มนี้ ได้แก่ เนยจากอินเดีย 

ช็อคโกแลตเม็กซิกัน งาด�าตาฮิติ น�้าผึ้งมานูก้าจากนิวซีแลนด์ เป็นต้น ปัจจุบันจะเห็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

รายใหญ่เริ่มหันมาน�าเสนอสินค้าท่ีมีความเป็นท้องถิ่นพิเศษซ่ึงจะเลือกผลิตหรือจ�าหน่ายในช่วงเวลาและปริมาณ 

ที่จ�ากัด เพื่อน�าเสนอให้ผู้บริโภคเห็นถึงความพิเศษและมีคุณภาพสูงของสินค้า

 โอกำสของผู้ประกอบกำร SME วัตถุดิบอำหำรและอำหำรของไทย ค่อนข้ำงมีเอกลักษณ์และควำมเป็นพื้น

ถิน่สงู ซึง่น่ำจะเป็นโอกำสของผูป้ระกอบกำร SME ในกำรพฒันำผลติภณัฑ์อำหำรออกมำในรปูแบบต่ำงๆ อาทิ อาหาร

แปรรูปต่างๆ หรือเครื่องปรุงรส ผง/สารสกัด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอาหาร เป็นต้น โดยมีกลุ่มสินค้า

ที่มีศักยภาพ ได้แก่ 

 

โดยแมลงที่ตลำดมีควำมต้องกำรสูง ได้แก่ จิ้งหรีด รถด่วน ตั๊กแตน ดักแด้ ฯลฯ

ปัจจุบันผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัควำมนยิม คอื กลุม่แมลงทอดหรอือบ แมลงแช่แข็ง ส่วนในอนาคตผลติภณัฑ์

จากแมลงท่ีคาดว่าจะเป็นท่ีต้องการของตลาด คือ ผง/แป้งจากโปรตีนแมลง อาหารส�าเร็จรูปท่ีมีส่วน

ผสมของแมลงที่ใช้แทนเนื้อสัตว์

ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยทีม่ศีกัยภำพในระยะต่อไป คอื ตลาดส่งออก โดยตลาดท่ีมีความต้องการสนิค้ากลุม่

นี้สูงได้แก่ สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (อาทิ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ 

ผู้บริโภครุ่นใหม่กลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic) และกลุ่มผู้ผลิตอาหารและขนม

ผลติภณัฑ์อำหำรของไทยได้ขึน้ทะเบยีนตรำสัญลกัษณ์ GI อาทิ ข้าวหอมมะลทุ่ิงกลุาร้องไห้ ทุเรยีนนนท์  

สับปะรดภูแล มะขามหวานเพชรบูรณ์ ล�าไยอบแห้งเนื้อสีทองล�าพูน ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์จำกผลไม้และสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะของไทย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน�้าหอม  

ทุเรียน/ขนุนแปรรูป (ทอดกรอบ) น�้าผึ้งดอกล�าไย รวมถึงเครื่องแกงหรือเครื่องปรุงรสไทย อาทิ เครื่อง 

แกงเขียวหวาน เครื่องปรุงต้มย�า เป็นต้น 

กลุ่มผู้บริโภคเป้ำหมำยที่น่ำจะเข้ำไปเจำะตลำด ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มตลาดส่งออก อาทิ 

จีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป 



Analysis6

 อย่ำงไรกดี็ ผูป้ระกอบกำรอำจจะต้องเพิม่นวตักรรมอำหำรเข้ำไปในผลติภณัฑ์ หรอืสร้ำงเรือ่งรำวของสนิค้ำ

ให้น่ำดึงดูดหรือมี Value Added มำกขึ้นด้วย เช่น เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบหรือส่วนผสม

ที่ดีต่อสุขภาพ หรือการน�าเอาเรื่องราวของท้องถิ่นเข้ามาเป็นจุดขายของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

 จำกเทรนด์อำหำรในอนำคตและโอกำสทำงกำรตลำดท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น ชี้ให้เห็นว่ำ ในกำรด�ำเนินธุรกิจ

อำหำรในระยะต่อไป นอกเหนือจำกกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของเทรนด์อำหำรโลกแล้ว ผู้ประกอบกำรควรหันมำ

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำนวัตกรรมอำหำรมำปรับใช้ในกระบวนกำรผลิตให้มำกข้ึน เพ่ือสร้างความแตกต่างและ 

น่าสนใจให้กบัผลติภณัฑ์ ควบคูก่บัการรกัษาคณุภาพด้านการผลติ และท่ีส�าคญัส�าหรบัผูบ้รโิภคยุคใหม่กค็อื การแสดง

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมผ่านการผลติ สนิค้าท่ีผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบย้อนหลงัได้ (Traceability) เพ่ือสร้างความ

น่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค 

 อย่ำงไรก็ดี กำรปรับตัวไปสู่แนวทำงดังกล่ำว คงไม่ใช่เรื่องที่ง่ำยนัก เนื่องจำกเป็นกำรผลิตอำหำรที่มีมูลค่ำ

เพิ่มสูง มีควำมสลับซับซ้อนในกำรผลิต ต้องใช้องค์ควำมรู้หลำยแขนงและเทคโนโลยีกำรผลิตที่ทันสมัย ดังนั้น 

ผู้ประกอบกำร SME ควรศึกษำหำข้อมูลอย่ำงถ่องแท้และมองหำลู่ทำงในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือหำแนวร่วม 

จำกองค์กรภำครัฐที่สนับสนุน อาทิ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ที่ส่งเสริมหรือเชื่อมโยงความช่วยเหลือ

เกี่ยวกับเครือข่ายผู ้ประกอบการ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรืออาศัยความร่วมมือระหว่าง 

ผู้ประกอบการในธุรกิจ-ต่างธุรกิจ สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 


