SME จับเทรนด์อาหารอนาคต
สร้างรายได้
ประเด็นส�ำคัญ
• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า อุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกก�ำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับ
การด�ำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตความมั่นคงด้านอาหาร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ส่งผลต่อเทรนด์การบริโภคในระยะข้างหน้า ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทาย
ของผู้ประกอบการที่จะพัฒนาอาหารเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในอนาคตมากขึ้น
• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เทรนด์อาหารในอนาคตที่น่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจส�ำหรับผู้ประกอบการ
SME ไทย ได้แก่ อาหารพืชแบบธรรมชาติ (Plant-Based Food) อาหารจากแมลง (Insect Food) และอาหารจาก
ท้องถิ่น (Localisation) เนื่องจากไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีวัตถุดิบที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าว ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในระยะ
ต่อไปได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มนักท่องเที่ยว
• สิ่งส�ำคัญส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคต นอกเหนือจากการติดตามความเคลื่อนไหวของ
เทรนด์อาหารโลกแล้ว ผู้ประกอบการควรหันมาให้ความส�ำคัญกับการน�ำนวัตกรรมอาหารมาปรับใช้ในกระบวนการ
ผลิตให้มากขึน้ รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการผลิตสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค
ในอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก ผู้ประกอบการก�ำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายประการที่เกิดขึ้นและ
กระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตความมั่นคงด้านอาหาร (เช่น ความแปรปรวนของสภาพอากาศ/
โลกร้อน/ ภัยแล้ง/ การขาดแคลนอาหารในบางพื้นที่) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก (เช่น การเพิ่มขึ้น
ของผู้สูงอายุ/ การลดลงของประชากรเด็ก) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อระบบการผลิตและ
การด�ำเนินชีวิตของผู้บริโภค (เช่น Big Data/ Al-ปัญญาประดิษฐ์ /Internet of Things-อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง)
ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เทรนด์หรือแนวโน้มของการผลิตอาหารในอนาคต
(Food for Future) จ�ำเป็นต้องตอบโจทย์กับความต้องการบนโลกที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา
ทั้งนี้ เทรนด์การบริโภคในระยะข้างหน้า ผู้บริโภคจะให้ความส�ำคัญกับการเลือกบริโภคอาหารมากขึ้น
จากปัจจัยแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักๆ ครอบคลุม 5 ประเด็นส�ำคัญคือ
1) ผลิตภัณฑ์ต้องดีต่อสุขภาพ 2) ผลิตภัณฑ์มาจากธรรมชาติ/ปลอดสารเคมี/ปราศจากการตัดแต่งพันธุ์กรรม
หรือ GMO 3) ผลิตภัณฑ์ต้องปราศจากสารปรุงแต่งใดๆ (Free-Form)
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4) การเปิดกว้างรับกลุ่มอาหารกลุ่มที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทางนวัตกรรม1 5) ผลิตภัณฑ์อาหารต้องสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค

ด้วยเหตุนี้ อาหารในอนาคตจึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของการพัฒนาการผลิตอาหารของผู้ประกอบการ
ในธุรกิจอาหาร ทั้งนี้ หากวิเคราะห์ถึงเทรนด์ของอาหารในอนาคต ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เทรนด์อาหารที่
น่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจส�ำหรับผู้ประกอบการ SME ไทย ได้แก่

1

อาหารกลุม่ ทีผ่ ลิตขึน้ มาใหม่ทางนวัตกรรม (Novel Food) หมายถึง อาหารหรือส่วนประกอบของอาหารทีไ่ ม่มปี ระวัตกิ ารบริโภคน้อยกว่า 15 ปี หรือ อาหารหรือส่วนประกอบของ
อาหารทีไ่ ด้จากกระบวนการผลิตทีไ่ ม่ใช่กระบวนการผลิตโดยทัว่ ไปของอาหารนัน้ ซึง่ ส่งผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญ เช่น ส่งผลกระทบต่อส่วนประกอบ โครงสร้างหรือรูปแบบของอาหาร
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ส่งผลต่อโภชนาการและกระบวนการทางเคมีในร่างกาย หรือส่งผลต่อระดับสารทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น อาหารทีผ่ ลิตโดยใช้นาโนเทคโนโลยี อาหารทีม่ สี ว่ น
ประกอบจากสารสกัดจากพืชและมีประวัตกิ ารบริโภคน้อยกว่า 15 ปี เช่นสารสกัดจากผักบุง้ ส่วนประกอบของพืชทีป่ กติไม่ได้นำ� มาประกอบอาหาร เช่น ใบโสม เป็นต้น
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		 • อาหารพืชแบบธรรมชาติ (Plant-Based Food) จากเทรนด์รักสุขภาพและความต้องการสินค้า
ทีม่ าจากธรรมชาติทยี่ งั คงเป็นทีน่ ยิ มในหมูผ่ บู้ ริโภค อาหารทีม่ สี ว่ นประกอบจากพืชในรูปแบบทีใ่ กล้เคียงกับธรรมชาติ
โดยไม่ผ่านการขัดสีหรือกระบวนการเก็บถนอมอาหารใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆ เช่น
ถั่ว ธัญพืช สมุนไพร สาหร่ายและสารสกัดจากพืช จึงคาดว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่
ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้บริโภคที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หรือ Vegan รวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อจ�ำกัด
ในการบริโภคอาหารบางกลุ่ม เช่น น�้ำตาล เกลือ ไขมัน ฯลฯ โดยมีปัจจัยหนุนจากความต้องการของผู้บริโภคที่มี
ต่ออาหารที่ปราศจากสารเคมีและช่วยป้องกันโรค เพราะการบริโภคอาหารกลุ่มนี้นอกจากตอบโจทย์ผู้บริโภคในเรื่อง
สุขภาพที่ดีแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและมะเร็ง ซึ่งเป็นกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อที่ผู้ป่วยในประเทศไทยเพิ่มจ�ำนวนขึ้นทุกปี2
โอกาสของผู ้ ป ระกอบการ SME น่ า จะมุ ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารผลิ ต สิ น ค้ า พื ช เกษตรในรู ป แบบออร์ แ กนิ ค
(ที่มีการรับรองมาตรฐานการผลิต) ธัญพืชกลุ่มที่มีประโยชน์สูงต่อสุขภาพ หรือ Super Food รวมถึงการพัฒนา
และมองหาวิธีการน�ำเมล็ดพันธุ์พืชมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การสกัดเป็นน�้ำมัน/ผง ตลอดจนน�ำมา
แปรรูปเพื่อทดแทนอาหารแบบเดิมมากขึ้น เช่น เส้นสปาเกตตี้จากถั่ว พาสต้าจากควินัว พาสต้าปราศจากกลูเตน
เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศแล้ว ตลาดส่งออกที่มีความ
ต้องการสินค้ากลุ่มนี้สูงได้แก่ สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ กลุ่มผู้บริโภค Vegan และ
กลุ่มร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
		 • อาหารจากแมลง (Insect Food) แมลงจัดเป็นแหล่งอาหารโปรตีนใหม่ ปัจจุบนั องค์การสหประชาชาติ
(UN) ประกาศให้แมลงเป็น Super Food ที่มีประโยชน์และสารอาหารสูง ในหลายประเทศเริ่มยอมรับการใช้แมลง
เป็ น อาหารโปรตี น ส� ำ รอง เพราะคาดการณ์ ว ่ า อี ก 50 ปี ข ้ า งหน้ า โลกจะประสบปั ญ หาขาดแคลนอาหาร
จากจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นถึง 10,500 ล้านคน จากประมาณ 7,600 ล้านคนในปี 2561 ซึ่งท�ำให้วัตถุดิบอาหาร
ที่มีอยู่ทุกวันนี้ อาจจะไม่เพียงพอส�ำหรับประชากรโลก ปัจจุบันมีแมลงมากกว่า 1,900 ชนิดที่สามารถรับประทานได้
และมีประชากรโลกราว 2,000 ล้านคนที่รับประทานแมลงเป็นอาหาร ในขณะที่ตลาดแมลงกินได้ทั่วโลก ปี 2558
มีมูลค่าไม่ต�่ำกว่า 33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าน่าจะเติบโตราวร้อยละ 40 ภายในปี 25663 ดังนั้น แมลงจึงเป็น
อีกหนึ่งกลุ่มสินค้าในกลุ่มอาหารศักยภาพที่น่าสนใจในการเจาะตลาดผู้บริโภค
ทัง้ นี้ แมลงเป็นอาหารทางเลือกทีม่ โี ปรตีนสูง ราคาไม่แพง สามารถผลิตได้งา่ ยในท้องถิน่ อีกทัง้ ยังเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตและปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆ
นอกจากนี้ ยังสามารถแปรรูปเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง เช่น โปรตีน ไขมัน และไคติน ซึ่งเป็นโครงสร้างภายนอก
ของสัตว์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (อาทิ ขนมขบเคี้ยว แป้ง ไอศกรีม) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น
อุตสาหกรรมยา

2
ปัจจุบนั ในไทยมีจำ� นวนผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน เพิม่ มากขึน้ ต่อเนือ่ ง จาก 1.34 ล้านคน ในปี 2552 เป็น 2.24 ล้านคนในปี 2560
3

อ้างอิงข้อมูลจากงานวิจยั ของ Global Market Insights: Edible Insects Market
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โอกาสของผู้ประกอบการ SME: ไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดส�ำคัญที่ส่งออกแมลงไปจ�ำหน่ายทั่วโลก
ซึง่ ระยะหลังนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาท�ำฟาร์มเพาะเลีย้ งในไทยมากขึน้ โดยเฉพาะในแถบภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เพราะมีแมลงหลายชนิด รวมไปถึงมีอากาศที่ร้อนชื้นเหมาะส�ำหรับการเพาะเลี้ยงแมลง
โดยแมลงที่ตลาดมีความต้องการสูง ได้แก่ จิ้งหรีด รถด่วน ตั๊กแตน ดักแด้ ฯลฯ
ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั ความนิยม คือ กลุม่ แมลงทอดหรืออบ แมลงแช่แข็ง ส่วนในอนาคตผลิตภัณฑ์
จากแมลงที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาด คือ ผง/แป้งจากโปรตีนแมลง อาหารส�ำเร็จรูปที่มีส่วน
ผสมของแมลงที่ใช้แทนเนื้อสัตว์
ช่องทางการจ�ำหน่ายทีม่ ศี กั ยภาพในระยะต่อไป คือ ตลาดส่งออก โดยตลาดทีม่ คี วามต้องการสินค้ากลุม่
นี้สูงได้แก่ สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (อาทิ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ
ผู้บริโภครุ่นใหม่กลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic) และกลุ่มผู้ผลิตอาหารและขนม
		 • อาหารจากท้องถิน่ (Localisation) กล่าวคือเป็นอาหารทีม่ าจากท้องถิน่ ในทีน่ รี้ วมถึงอาหารทีม่ คี วาม
สดใหม่จากธรรมชาติ การส่งจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง ใช้ก�ำลังการผลิตในปริมาณไม่มาก และมีเรื่องราว
ที่น่าสนใจและสร้างสรรค์ รวมไปถึงอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องหมาย
ที่ใช้กับสินค้าที่มีจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง โดยอาหารกลุ่มนี้เริ่มกลายเป็นที่พูดถึงในวงการอาหาร และ
มีความต้องการจากตลาดผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นในต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในกลุ่มนี้ ได้แก่ เนยจากอินเดีย
ช็อคโกแลตเม็กซิกัน งาด�ำตาฮิติ น�้ำผึ้งมานูก้าจากนิวซีแลนด์ เป็นต้น ปัจจุบันจะเห็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
รายใหญ่เริ่มหันมาน�ำเสนอสินค้าที่มีความเป็นท้องถิ่นพิเศษซึ่งจะเลือกผลิตหรือจ�ำหน่ายในช่วงเวลาและปริมาณ
ที่จ�ำกัด เพื่อน�ำเสนอให้ผู้บริโภคเห็นถึงความพิเศษและมีคุณภาพสูงของสินค้า
โอกาสของผู้ประกอบการ SME วัตถุดิบอาหารและอาหารของไทย ค่อนข้างมีเอกลักษณ์และความเป็นพื้น
ถิน่ สูง ซึง่ น่าจะเป็นโอกาสของผูป้ ระกอบการ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารออกมาในรูปแบบต่างๆ อาทิ อาหาร
แปรรูปต่างๆ หรือเครื่องปรุงรส ผง/สารสกัด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอาหาร เป็นต้น โดยมีกลุ่มสินค้า
ที่มีศักยภาพ ได้แก่
ผลิตภัณฑ์อาหารของไทยได้ขนึ้ ทะเบียนตราสัญลักษณ์ GI อาทิ ข้าวหอมมะลิทงุ่ กุลาร้องไห้ ทุเรียนนนท์
สับปะรดภูแล มะขามหวานเพชรบูรณ์ ล�ำไยอบแห้งเนื้อสีทองล�ำพูน ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์จากผลไม้และสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน�้ำหอม
ทุเรียน/ขนุนแปรรูป (ทอดกรอบ) น�้ำผึ้งดอกล�ำไย รวมถึงเครื่องแกงหรือเครื่องปรุงรสไทย อาทิ เครื่อง
แกงเขียวหวาน เครื่องปรุงต้มย�ำ เป็นต้น
กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่น่าจะเข้าไปเจาะตลาด ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มตลาดส่งออก อาทิ
จีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป
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อย่างไรก็ดี ผูป้ ระกอบการอาจจะต้องเพิม่ นวัตกรรมอาหารเข้าไปในผลิตภัณฑ์ หรือสร้างเรือ่ งราวของสินค้า
ให้น่าดึงดูดหรือมี Value Added มากขึ้นด้วย เช่น เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบหรือส่วนผสม
ที่ดีต่อสุขภาพ หรือการน�ำเอาเรื่องราวของท้องถิ่นเข้ามาเป็นจุดขายของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
จากเทรนด์อาหารในอนาคตและโอกาสทางการตลาดที่กล่าวมาข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า ในการด�ำเนินธุรกิจ
อาหารในระยะต่อไป นอกเหนือจากการติดตามความเคลื่อนไหวของเทรนด์อาหารโลกแล้ว ผู้ประกอบการควรหันมา
ให้ความส�ำคัญกับการน�ำนวัตกรรมอาหารมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตให้มากขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างและ
น่าสนใจให้กบั ผลิตภัณฑ์ ควบคูก่ บั การรักษาคุณภาพด้านการผลิต และทีส่ ำ� คัญส�ำหรับผูบ้ ริโภคยุคใหม่กค็ อื การแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการผลิต สินค้าทีผ่ บู้ ริโภคสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ (Traceability) เพือ่ สร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค
อย่างไรก็ดี การปรับตัวไปสู่แนวทางดังกล่าว คงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก เนื่องจากเป็นการผลิตอาหารที่มีมูลค่า
เพิ่มสูง มีความสลับซับซ้อนในการผลิต ต้องใช้องค์ความรู้หลายแขนงและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ดังนั้น
ผู้ประกอบการ SME ควรศึกษาหาข้อมูลอย่างถ่องแท้และมองหาลู่ทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือหาแนวร่วม
จากองค์กรภาครัฐที่สนับสนุน อาทิ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ที่ส่งเสริมหรือเชื่อมโยงความช่วยเหลือ
เกี่ ย วกั บ เครื อ ข่ า ยผู ้ ป ระกอบการ ตลอดจนการวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ อาศั ย ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ผู้ประกอบการในธุรกิจ-ต่างธุรกิจ สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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