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EXECUTIVE EDITOR’S NOTE

สวััสดีีผู้้�อ่่านทุุกคนครัับ ครั่�งปีีแรักทุี�เรัาก�าวัผู้่านกันมานี�ไม่ง่ายเลย มีหลายส่�งหลายอ่ย่างทุี�เรัาต้�อ่ง
ปีรัับปีรัุงเปีลี�ยนแปีลงกัน ทุั�งเรั่�อ่งการัปีรัะกอ่บอ่าชีีพ การัทุำาธุุรัก่จ การัใชี�ชีีวั่ต้ส่วันต้ัวั รัวัมถึ่งเรั่�อ่ง
อ่าหารัการัก่นทุี�เปี็นเรั่�อ่งใหญ่่ในชีีวั่ต้ขอ่งเรัาทุุกคน

ข�อ่ม้ลการัสำารัวัจขอ่งสำานักงานพาณิ่ชีย์ในต้่างปีรัะเทุศและอ่งค์กรัว่ัจัยเทุรันดี์ต้่างๆ รัะบุต้รังกัน 
วั่าผู้้�บรั่โภคทุั�วัโลกกำาลังให�ควัามสำาคัญ่กับเร่ั�อ่งขอ่ง ‘อ่าหารั’ อ่ย่างไม่เคยเปี็นมาก่อ่น หลายคน
เปีลี�ยนทุัศนคต้่ต้่อ่การับรั่โภค สรั�างค่าน่ยมใหม่ และมีพฤต้่กรัรัมการัเล่อ่กซื้่�อ่ เล่อ่กแบรันดี์ และ
เล่อ่กผู้้�ผู้ล่ต้ทุี�ต้่างไปีจากอ่ดีีต้อ่ย่างส่�นเช่ีง ซื้่�งกรัะบวันทุัศน์ใหม่ทุี�เก่ดีข่�นทุั�วัโลกนี�จะส่งอ่่ทุธุ่พล 
ต้่อ่อุ่ต้สาหกรัรัมอ่าหารัและเครั่�อ่งดี่�มขอ่งไทุยอ่ย่างแน่นอ่นไม่ชี�าก็เรั็วั

Think Trade Think DITP ฉบบันี� ผู้มขอ่ชีวันผู้้�อ่า่นไปีสำารัวัจแนวัโน�มการับรัโ่ภคอ่าหารัแหง่อ่นาคต้
และนวัตั้กรัรัมใหม่ๆ ทุี�น่าจับต้ามอ่ง มีหลายเทุรันดีท์ุี�ต้�อ่งต้่ดีต้ามกันครัับ ไม่วัา่จะเปีน็เรั่�อ่งโปีรัต้ีน
จากพ่ชี อ่าหารัอ่อ่รั์แกน่ค ผู้ล่ต้ภัณิฑ์์และวััต้ถึุดี่บทุดีแทุน ฯลฯ รัวัมถึ่งอ่ัพเดีทุข�อ่ม้ลควัรัรั้�เกี�ยวักับ
การัส่งอ่อ่กส่นค�าอ่าหารัในโลกหลงัโคว่ัดี และโครังการัต้า่งๆ ทุี�กรัมสง่เสรัม่การัค�ารัะหวัา่งปีรัะเทุศ
เต้รัียมไวั�เพ่�อ่สนับสนุนผู้้�ปีรัะกอ่บการัอ่าหารัไทุย

ในว่ักฤต้ทุุกครัั�งมีส่�งหน่�งทีุ�เหม่อ่นกันครัับ นั�นค่อ่เรัาจะพบกับโอ่กาสทีุ�เก่ดีข่�นจากดีีมานด์ีใหม่เสมอ่ 
นี�ค่อ่ชี่วังเวัลาแห่งการัเปีลี�ยนผู้่านทุี�สำาคัญ่ ผู้มขอ่ส่งกำาลังใจให�ทุุกทุ่านทุี�กำาลังเผู้ชี่ญ่ควัามทุ�าทุาย
ในต้ลาดีอ่าหารัยุคใหม่ ต้รัาบใดีทุี�คนยังต้�อ่งบรั่โภค โอ่กาสการัค�าก็ยังมีสำาหรัับผู้้�ทุี�พรั�อ่มก�าวัส่้ 
วัันพรัุ่งนี�

ส่มเด็็จ สุ่ส่มบูรณิ์
อธิ์บดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อำาหารแห่งอำนาค้ต คุ้ณิค้่าท่�มากกว่่าค้ว่ามอำร่อำย์
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TRADE INSIGHTS

งานวิจัยของจีนพบว่า “กล่ินหอม” มีอิทธิ์พลต่อการ
ตัดสินใจซ้ืื้ออาหารของผู้บริโภคชาวจีนอย่างมาก  
หลายแบรนด์ในปัจจุบันจึงหันมาทำาการตลาดผ่าน
การสร้าง “กล่ิน” ท่ีดึงดูดผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม  
ยกตัวอย่างแบรนด์ Lacesar ท่ีมีต้นกำาเนิดในเมือง
เซิื้นเจ้ิน ได้ริเร่ิมทำาพิซื้ซ่ื้าหน้าทุเรียนออกจำาหน่าย  
โดยได้ทดลองทำาโฆษ์ณาบนหัวหนังสือพิมพ์เซิื้นเจ้ิน
หว่านเป�าพร้อมใส่กล่ินทุเรียนลงไป ผลปรากฏว่า
พิซื้ซ่ื้าน้ีจำาหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว แถมยังกลายเป็น
ไวรัลในส่ือโซื้เชียลมีเดียอีกพักใหญ่ 

สคต. เมืองชิงต่าว แนะนำาผู้ประกอบการไทยให้มอง
หาโอกาสจาก ‘กล่ินหอม’ ในการพัฒนาสินค้ามากข้ึน  
ท่ีสำาคัญองค์ประกอบเร่ืองกล่ินถือเป็นจุดแข็งท่ี 
สินค้าไทยสร้างสรรค์ข้ึนได้ไม่ยาก เช่น กล่ินจากผลไม้ 
และสมุนไพรไทยท่ีมีความหลากหลายสามารถนำามา
ปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับอาหารเคร่ืองด่ืมแต่ละ
ประเภท โดยเฉพาะสินค้าเพ่ือสุขภาพ สินค้าท่ีช่วย
ลดความอยากอาหาร หรือช่วยเพ่ิ มประสิทธิ์ภาพ
การออกกำาลังกาย 

ข้อมูลโดย สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ เมืองชิงต่าว สาธ์ารณรัฐประชาชนจีน

Tmall รายงานเทรนดค์นรุ่นใหมใ่นจีนท่ีถูกขนานนาม
ว่า “Cooking Master Boy” (ผู้บริโภคท่ีเกิดในปี 
พ.ศ. 2530 - 2538) ซ่ึื้งนิยมทำาอาหารรบัประทานเอง  
และใช้เคร่ืองใช้ไฟู้ฟู้�าขนาดเล็กในการปรุงอาหาร 
วิถีชีวิตของพวกเขาคือ “กินข้าวคนเดียว แชร์ไลฟ์ู้
สไตล์ในโซื้เชียล กินอาหารม้ือดึก แต่รักษ์าสุขภาพ” 
ดังน้ันห้องครัวจึงไม่ใช่แค่พ้ืนท่ีทำาอาหารให้อ่ิมท้อง
เท่าน้ัน แต่ต้องเป็นพ้ืนท่ีแห่งการสะท้อนไลฟ์ู้สไตล์
และงานอดิเรกด้วย ผู้บริโภคกลุ่มน้ีระบุว่ามีความสุข
กับการทานอาหารคนเดียว (บนแนวคิด Fancy Food 
Alone) นำามาสู่การเปิดตลาดเคร่ืองใช้ไฟู้ฟู้�าขนาด
เล็กท่ีดีไซื้น์สวยงาม และใช้งานได้หลากหลาย อาทิ  
เตาไฟู้ฟู้�าขนาดเล็กท่ีปรับความร้อนได้ กล่องข้าว
ไฟู้ฟู้�าท่ีอุ่นโดยไม่ต้องใช้นำ้า เคร่ืองปั�นอเนกประสงค์
ขนาดเล็ก ฯลฯ

สำาหรับผู้ประกอบการไทยท่ีอยากเจาะตลาดผู้บริโภค
จีนกลุ่มน้ี มีแง่มุมท่ีน่านำาไปคิดต่อ 2 เร่ืองคือ

• อาหารสำาเร็จรูปหรือกึ่งสำาเร็จรูปสำาหรับ ‘ทาน
คนเดียว’ มีโอกาสเติบโต ผู้ผลิตอาจทดลอง
ปรับปริมาณอาหาร ออกแบบเซ็ื้ตอาหาร หรือ
ปรับขนาดบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบ
พฤติกรรมนี้ได้

• สินค้าคุณภาพดีต้องมาพร้อมดีไซื้น์ที่สวยงาม  
เพ่ือสะท้อนไลฟ์ู้สไตล์ของผู้บริโภคท่ีตามหา
เอกลักษ์ณ์เฉพาะตัว และเพ่ือให้แชร์ภาพลง 
โซื้เชียลมีเดียได้

ข้อมูลโดย สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ เมืองกวางโจว สาธ์ารณรัฐประชาชนจีน

วิกฤต Covid-19 ทำาให้ชาวแคนาดาเพ่ิมความ
ระมัดระวังในการเลือกบริโภคอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ  
หน่ึงเทรนด์ท่ีน่าสนใจคือ “นำ้ามันพืชทางเลือก” 
(altenative cooking oil) ท่ีมีข้อมูลยอดจำาหน่าย 
พุ่งสูงข้ึนถึง 14.5% ในปีท่ีแล้ว โดยตัวเลือกท่ีได้รับ
ความนิยม 3 อันดับแรกคอื นำ้ามันถ่ัววอลนตั (walnut 
oil) นำ้ามันเมล็ดฟัู้กทอง (pumpkin seed oil) และ
นำ้ามันถ่ัวแมคคาเดเมีย (macadamia oil) ท่ีชาว
แคนาดามองว่าทำาให้อาหารมีรสชาติดีและมีรสเฉพาะ
ท่ีแตกต่างกัน นอกจากน้ียังมีนำ้ามันประเภทสกัดเย็น  
(cold pressed oil) เช่น นำ้ามันมะกอก นำ้ามันจาก 
ถ่ัวต่างๆ ท่ีได้รับความนิยมนำาไปใช้กับการปรุงสลัด
และผัดเส้นพาสต้า 

โดยสินค้านำ้ามันพืชทางเลือกจากไทยท่ีมีโอกาสทำา
ตลาดในแคนาดา ได้แก่ นำ้ามันรำาข้าว และท่ีน่าสนใจ
อีกประเด็นคือการท่ีผู้บริโภคในแคนาดาเร่ิมให้ความ
สำาคัญกับท่ีมาของสินค้ามากข้ึน สนับสนุนแบรนด์ท่ี
เปิดเผยข้อมูลการผลิตอย่างโปร่งใส 

ข้อมูลโดย สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ นครโทรอนโต ประเทศแคนาดา

Alternative Cooking Oil Solo KitchenAromatic Ingredients

เทรนด์็การทำาอำาหารใน 
ค้รัว่จ่นรุ่นใหม่ 

“นำ�ามันพืชทางเลือำก”  
ติด็กระแส่รักสุ่ขภาพในแค้นาด็า

“กลิ�นหอำม” เค้ล็ด็ลับบุกตลาด็
อำาหารแด็นมังกร

CHINA CANADA CHINA
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อัพเดทข้อมูลความเคล่ือนไหวจากสำานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ

ปัจจุบันกว่า 1 ใน 10 ของนมท่ีบริโภคในประเทศ
เยอรมนีเป็นนมทางเลือกไร้แม่วัว ท่ีผลิตข้ึนจาก
ถ่ัวเหลือง ข้าวโอ๊ต อัลมอนด์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์  
ถ่ัวลันเตา ฯลฯ โดยมีคาดการณ์ว่าภายในปี 2025 
จะมียอดจำาหน่ายในกลุ่มประเทศ EU และสหราช
อาณาจักรสูงถึงสามพันส่ีร้อยล้านยูโร สอดคล้องกับ
คาดการณ์ของบริษั์ทท่ีปรึกษ์า Boston Consulting 
Group ท่ีเผยว่าในปี 2035 การจำาหน่าย ‘นมทางเลือก
จากพืช’ ท่ัวโลกจะก้าวกระโดดไปถึงระดับ 35 ล้าน
ตัน หรือมากกว่าปัจจุบันถึง 5 เท่าตัว

ท่ีน่าสนใจคือเทรนด์การบริโภคสินค้าทางเลือกจาก
พืชน้ี ไม่ได้เติบโตตามการเพ่ิมจำานวนข้ึนของผู้บริโภค  
Vegan เท่าน้ัน แต่ยังเพ่ิมข้ึนจากกลุ่มผู้บริโภค  
Flexitarian (คนท่ีเลือกกินมังสวิรัติในบางโอกาส) ท่ี
มีอยู่เป็นจำานวนมากในยุโรปด้วย 

อย่างไรก็ดี การท่ีแนวโน้มการบริโภค ‘โปรตีนจาก
พืช’ เติบโตอย่างก้าวกระโดดน้ี ก็ทำาให้เกษ์ตรกร
จำานวนมากแสดงความกังวลใจว่า ความต้องการ
ในสินค้าอาหารแบบเดิมจะลดลง ซ่ึื้งจากสถิติก็เป็น
เช่นน้ันจรงิ ปริมาณการบรโิภคนมววัต่อประชากรใน
เยอรมนี (ระหว่างปี 2000 - 2019) ลดลงเหลือแค่ 
49.5 กิโลกรัม และเกษ์ตรกรผู้เล้ียงวัวต่างก็ประสบ
ปัญหาราคานมตกตำ่า ซ่ึื้งส่วนหน่ึงเกิดมาจากการยก
เลิกโควต้าการผลิตนมวัวในปี 2015 ท่ีทำาให้ปริมาณ
ผลผลิตล้นตลาด และสร้างปัญหาด้านราคาเร่ือยมา
จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลโดย สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

True Gum บริษั์ทนวัตกรรมอาหารจากเดนมาร์กท่ี
ผลิต ‘หมากฝร่ังรักษ์์โลก’ กำาลังได้รับการจับตาจาก
ส่ือมวลชนท่ัวโลก โดยบริษั์ทน้ีเล็งเห็นถึงปัญหาของ
หมากฝร่ังท่ีวางขายในปัจจุบันว่ายังมีส่วนผสมของ
พลาสตกิท่ีเป็นพิษ์ต่อส่ิงแวดลอ้ม ท้ังยังสร้างปัญหา
คราบสกปรกบนท้องถนนท่ีทำาความสะอาดยาก พวก
เขาจงึเร่ิมวิจัยพัฒนาหมากฝร่ังชนดิใหมบ่นฐานคดิ 3 
ข้อคือ 1. ความย่ังยืน (sustainable) 2. ปราศจาก
พลาสติก (plastic-free) และ 3. ย่อยสลายได้ตาม
ธ์รรมชาติ (biodegradable) โดยปัจจุบัน True Gum 
ผลิตหมากฝร่ังรักษ์์โลกน้ีได้ราว 400,000 ช้ินต่อวัน 
มีรสชาติหลากหลาย อาทิ ขิงและขม้ิน มะนาว มินต์  
ราสพ์เบอร์ร่ี และวนิลา และสามารถส่งออกไป
ยังตลาดต่างประเทศท้ังในกลุ่มประเทศนอร์ดิก 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป ฯลฯ 

กระแสความนิยมรักษ์์โลกในกลุ่มประเทศนอร์ดิกน้ี
ได้ขยายครอบคลุมไปในหลายกลุ่มสินค้า ไม่ว่าจะเป็น
หมากฝร่ัง เคร่ืองด่ืม และขนมขบเค้ียวต่างๆ แสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งม่ันจริงจังในการปฏิวัติพฤติกรรม
การบริโภคของผู้คน (ท่ีทำาให้ผู้ผลิตต้องปรับตัวตาม)  
ซ่ึื้งสำาหรับผู้ประกอบการไทย หากต้องการขยาย
การส่งออกสินค้ารักษ์์โลกมายังกลุ่มประเทศนอร์ดิก  
การมีใบรับรองมาตรฐานสากลจะเป็นตัวช่วยให้เปิด
โอกาสการค้าได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น ใบรับรอง/
ตราสัญลักษ์ณ์ท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าอาหารและขนม
ขบเค้ียว อย่างเช่น EU Organic Logo, Danish 
Organic Logo (Ø-label), Fairtrade และ Danish 
Whole Grain Logo เป็นต้น

ข้อมูลโดย สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

Meal Replacement Plant-based Protein

โปรต่นทางเลือำก เพื�อำชาว่  
Flexitarian ในเย์อำรมน่

ผลิตภัณิฑ์์ทด็แทนมื�อำอำาหาร
เฟ่ื่�อำงฟูื่ในจ่น

อำาหารรักษ์โลก
เติบโตในเด็นมาร์ก

ทุกวันน้ี จีนเป็นตลาดที่ เติบโตเร็วที่สุดสำาหรับ
ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร เหตุเพราะ 1. ผู้บริโภค
ชาวจีนเริ่มตระหนักถึงความสำาคัญของสุขภาพ โดย
ตัง้แตก่ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ชาวจนีได้
หนัมาใสใ่จการออกกำาลังกายมากข้ึน ทำาให้ผลติภณัฑ์
ทดแทนมื้ออาหารได้รับความนิยมเนื่องจากช่วยให้
ควบคมุน้ำาหนกัได ้และ 2. ผลติภณัฑ์ทดแทนมือ้อาหาร
มีจำาหน่ายท้ังทางออนไลนแ์ละออฟู้ไลน ์ทำาใหผู้บ้ริโภค
สั่งซื้ื้อสินค้าได้สะดวก ยกตัวอย่างแบรนด์ Wonder 
Lab ท่ีเป็นอาหารเสริมความงามและเสริมคุณค่า
โภชนาการ กก็า้วสู่ความนยิมอยา่งรวดเรว็เพราะส่ัง
ซื้ื้อได้ง่ายผ่านทางโซื้เชียลมีเดีย เป็นต้น

จากข้อมูลการสำารวจพบว่า ทั้งปริมาณการบริโภค
และจำานวนผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารใน
ประเทศจีนมีอัตราเพิ่มข้ึนถึงกว่า 50% เมื่อเทียบ
กับปีที่แล้ว และเป็นที่คาดว่าในปี 2022 มูลค่าตลาด
รวมจะถีบตัวเพิ่มข้ึนไปถึง 120,000 พันล้านหยวน
เลยทีเดียว 

ถือเป็นโอกาสที่ดีสำาหรับผู้ประกอบการที่มีความ
ประสงค์จะส่งออกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มายังประเทศจีน  
เพราะยังมีช่องว่างในการทำาตลาดอีกมาก รวมถึง 
ควรเร่งวางแผนการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ ที่สอด 
คล้องกับพฤติกรรมของคนจีนด้วย

ข้อมูลโดย สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ เมืองเฉิงตู สาธ์ารณรัฐประชาชนจีน

CHINADENMARK GERMANY

Sustainable Snack



Experience Innovation

6 THINK TRADE THINK

TREND TO WATCH

Immersive 
Dining
ลอำงนึกภาพงานขอำง teamLab 
ท่�มาอำย์ู่บนโต๊ะอำาหารด็ูส่ิ 

นอ่กจากจะปีรัากฏในน่ทุรัรัศการัต้่างๆ แล�วั 
งานศ่ลปีะแบบอ่่มเมอ่รั์ซื้ีฟยังสามารัถึมาสรั�าง
สีสันให�กับม่�อ่อ่าหารัไดี� โดีย Immersive 
Dining (ID) นี�มุ่งสรั�างปีรัะสบการัณิ์ใหม่ให�กับ
ผู้้�รัับปีรัะทุานอ่าหารัผู้่านเทุคโนโลยีต้่างๆ อ่ย่าง
การัฉายภาพ (projection) หรั่อ่งานแอ่น่เมชีั�น
 โดียสว่ันใหญ่แ่ล�วัจะมกีารัสรั�างเรั่�อ่งรัาวัให�ชีวัน
ต่้ดีต้ามและเข�ากับอ่าหารัทีุ�จะเส่ร์ัฟแต่้ละคอ่ร์ัส  
นั�นหมายควัามวั่าศ่ลปีินและเชีฟต้�อ่งทุำางาน
รัว่ัมกนัอ่ยา่งใกล�ชีด่ีเพ่�อ่ทุี�จะสรั�างปีรัะสบการัณิ์
การัรัับปีรัะทุานอ่าหารัทุี�น่าปีรัะทุับใจทุี�สุดี ส่วัน
ในปีรัะเทุศไทุยนั�นปีจัจบุนัมบีรัก่ารัทุี� Sheraton 
Grande Sukhumvit 



Material Trending Words

7THINK TRADE THINK

TRENDING 
WORDS

TREND TO WATCH

Flexitarian 
สไตล์การรับประทานอาหาร

ประเภทหนึ่งที่ผสมคำาว่า 
flexible กับ vegetarian  

เข้าด้วยกัน โดยเน้นไปที่การ
รับประทานพืชผักเป็นหลัก  

และทานเนื้อสัตว์หรือผลผลิต
จากสัตว์ในปริมาณที่พอเหมาะ 

Circular  
Food Economy 

ระบบเศรษ์ฐกิจอาหารที่เน้น 
อาหารออร์แกนิคและ 

ดีต่อสุขภาพ ใช้วัตถุดิบที่
 ปลอดสารเคมีและไม่ทำาร้าย
ระบบดิน และทำาให้เกิดขยะ

อาหารน้อยที่สุด 

Hyperlocal 
การเข้าอกเข้าใจ 

ชุมชนท้องถิ่นอย่างลึกซื้ึ้ง  
ทั้งวัฒนธ์รรม ประเพณี  
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่  

เป็นหนึ่งในพฤติกรรมผู้บริโภค
ยุคใหม่ที่น่าจับตามอง

Biodynamic Farming 
การเกษ์ตรชีวพลวัตร  

คือการเกษ์ตรที่เน้นการสร้าง
ระบบนิเวศแบบไม่พึ่งพาปัจจัย
ภายนอก เน้นการเชื่อมโยงกัน
ระหว่างผืนดิน คน สัตว์และพืช 

ดังนั้นแนวคิดนี้จึงไม่ใช ้
สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง 

Going Zero Waste
สถึานการัณิก์ารัแพรัร่ัะบาดีขอ่งไวัรัสัโคว่ัดี-19 ทุำาให�ยอ่ดีการัใชี�บรัรัจภุณัิฑ์์แบบใชี�แล�วัทุ่�งพุ่งข่�นแบบก�าวักรัะโดีดี
ทุั�วัโลก และในเม่�อ่บรัรัจุภัณิฑ์์ใชี�แล�วัทุ่�งส่วันใหญ่่ยังทุำาจากพลาสต้่ก คาดีการัณิ์กันว่ัาเม่�อ่การัแพรั่รัะบาดี 
ส่�นสุดีแล�วั ปัีญ่หาต่้อ่ไปีทีุ�จะต้ามมาแน่นอ่นก็ค่อ่ปัีญ่หาเร่ั�อ่งส่�งแวัดีล�อ่ม โดียเฉพาะการักำาจัดีขยะ แต่้แม�กรัะนั�น  
เรัาก็ไดี�เห็นสัญ่ญ่าณิดีีๆ จากแบรันดี์และชีุมชีนต้่างๆ ทุี�ผูุ้ดีนวััต้กรัรัมดี�านบรัรัจุภัณิฑ์์ทุี�ทุำาจากวััสดุีธุรัรัมชีาต้่
มาให�ไดี�เปี็นทุางเล่อ่กใหม่สำาหรัับผู้้�บรั่โภค ยกต้ัวัอ่ย่างเชี่นแบรันดี์ MaemohLeaf จากอ่ำาเภอ่แม่เมาะ จังหวััดี
ลำาปีาง ทุี�ผู้ล่ต้จากใบต้อ่งต้่ง เม่�อ่ใชี�เสรั็จแล�วัสามารัถึนำาไปีเปี็นปีุ�ยบำารัุงต้�นไม�ต้่อ่ไดี�อ่ีก
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The Rise of Hemp
พลงักัญ่ชีงและกญั่ชีานี�ไมไ่ดี�กำาลงัเปีน็ทุี�พ้ดีถึง่ใน
บ�านเรัาเทุ่านั�น แต้่เป็ีนเทุรันดี์หลักทุี�กำาลังไดี�รัับ
ควัามสนใจในหลายปีรัะเทุศ เพรัาะนอ่กจากจะมี
สรัรัพคุณิทุางยาแล�วั กัญ่ชีงยังถ่ึอ่เปี็นซ้ื้เปีอ่รั์ฟ้�ดี
ทุี�มีโปีรัต้ีนส้ง เหมาะกับผู้้�ทุี�รัับปีรัะทุานอ่าหารั 
ทุางเล่อ่ก ทุั�งอ่าหารัเน�นพ่ชี อ่าหารัแบบวัีแกน  
คีโต้และพาล่โอ่ ซื้่�งปีัจจุบันนี�ก็ด้ีจะมีจำานวันมาก
ข่�นเรั่�อ่ยๆ ดี�วัย ฉะนั�นกัญ่ชีงน่าจะเปี็นอ่ีกหน่�ง 
เทุรันดี์ทุี�จะอ่ย้่กับเรัาไปีอ่ีกสักพักใหญ่่ 

Climatarian Diet 
สมัยนี�แค่รัับปีรัะทุานอ่าหารัทุี�ช่ีวัยให�สุขภาพดีี
อ่าจไม่พอ่ แต้่ต้�อ่งชี่วัยอ่นุรัักษ์์โลกไปีพรั�อ่มกัน 
นี� ค่ อ่ทุี� ม าขอ่งอ่าหารัแนวัใหม่ทุี� เ รีั ยกวั่ า 
Climatarian diet หรั่อ่อ่าหารัทุี�ช่ีวัยลดีการั
ปีล่อ่ยก๊าซื้คารั์บอ่นไดีอ่อ่กไซื้ด์ีในการัผู้ล่ต้  
(ชีว่ัยลดีภาวัะโลกรั�อ่น) โดียส่�งทุี�ผู้้�บรัโ่ภคอ่าหารั
แนวันี�ให�ควัามสำาคญั่ไมใ่ชีแ่คลอ่รั ีแต้ค่อ่่ปีรัม่าณิ
ขอ่ง ‘คารั์บอ่นฟุต้ปีรั่นทุ์’ ทุี�ส่วันใหญ่่เก่ดีข่�นจาก
การับรั่โภคเน่�อ่วััวัและเน่�อ่แกะ (อุ่ต้สาหกรัรัม
ปีศุสัต้วั์ เปี็นต้�นเหตุ้ใหญ่่ในการัปีล่อ่ยก๊าซื้
คาร์ับอ่นไดีอ่อ่กไซื้ด์ี) หรั่อ่ถึ�าจะรัับปีรัะทุานก็
ควัรันำาทุุกส่วันขอ่งสัต้วั์มาใชี�ให�เก่ดีปีรัะโยชีน์ 
เน�นการับรั่โภควััต้ถึุด่ีบในทุ�อ่งถ่ึ�นและอ่าหารั 
อ่อ่รั์แกน่ค ทุี�นำาไปีส่้การัลดีขยะอ่าหารัให�เหล่อ่
น�อ่ยทุี�สุดีนั�นเอ่ง
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1. อำาหารสุ่ขภาพมาแรงต่อำเนื�อำง โดียเฉพาะอ่าหารัสไต้ล์ plant-based ทีุ�ไม่ใช่ีแค่ 
เพ่�อ่สุขภาพคน แต่้เพ่�อ่สุขภาพขอ่งส่�งแวัดีล�อ่มดี�วัย เพรัาะสาเหตุ้ใหญ่่ข�อ่หน่�งขอ่งภาวัะ 
โลกรั�อ่นก็มาจากการัทุำาปีศุสัต้ว์ันั�นเอ่ง

2. การใช้ว่ัตถุด็ิบท้อำงถิ�นมาปรุงอำาหาร ข�อ่นี�สังเกต้ไดี�จาก chef’s table ขอ่งเหล่าเชีฟ 
แถึวัหน�า ทุี�ล�วันหันมาใชี�วััต้ถึดุ่ีบทุ�อ่งถ่ึ�นจากต้ำาบลนั�นอ่ำาเภอ่นี�ทุดีแทุนการันำาเข�าวัตั้ถึดุ่ีบ
รัาคาแพง ซื้่�งข�อ่ดีีจากการัทุี�เชีฟเข�าถึ่งกลุ่มเกษ์ต้รักรั และไดี�เข�าใจทุี�มาทุี�ไปีขอ่งวััต้ถึุดี่บ 
ค่อ่การัทุี�พวักเขาจะชี่วัยส่�อ่สารัให�ผู้ลผู้ล่ต้เหล่านั�นมีม้ลค่าส้งข่�นไดี�

3. การจัด็จานหว่ือำหว่าน้อำย์ลง แต่้หันมาคัดีเล่อ่กเพียงอ่งค์ปีรัะกอ่บเทุ่าทีุ�จำาเป็ีน เช่ีน  
การัจบัค้จ่านสวัยๆ จากเต้าเผู้าทุ�อ่งถ่ึ�นกบัเมนอ้่าหารั ก็ทุำาให�อ่าหารันั�นด้ีดีไีดี�โดียไมต่้�อ่ง
ปีรัะด่ีดีปีรัะดีอ่ย นอ่กจากนี�เรัายังเห็นการัใชี�ดีอ่กและใบจากสมุนไพรัไทุยมาแต้่งจาน
อ่าหารัมากข่�น เชี่น ใบเล็บครัุฑ์ ดีอ่กสังกรัณิี ดีอ่กต้ำาล่งหวัาน เปี็นต้�น

เชฟู้นิค - วิพิทธิ์จักษ์์ พิทยานนท์ เชฟู้และฟูู้�ดดีไซื้เนอร์ช้ันนำา
ของไทย เผยมุมมองต่อเทรนด์อาหารในอนาคต 

  Royalebrat

เครดิิตภาพปกหลัังโดิยเชฟนิิค - วิิพิทธิิจัักษ์์ พิทยานินิท์ (IG: @royalebrat)
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อำนาค้ตขอำงอำาหารในจานขอำงเรา

THE
FUTURE

OF 
FOOD 

ต้ลอ่ดีชี่วังเวัลาทุี�ผู้่านมา หลายคนต้รัะหนักดีีถึ่งควัามสำาคัญ่ขอ่งอ่าหารัในแต้่ละม่�อ่ เรัาไดี�เรัียนรั้�การัเข�า
ครัวัับ่อ่ยครัั�งข่�น ไดี�รั้�จกักบัวััต้ถึดุ่ีบต้า่งๆ เข�าถึง่ส้ต้รัอ่าหารัจากทุั�วัโลก หรัอ่่สนกุไปีกบัการัเดีลเ่วัอ่รัี�อ่าหารั
จากรั�านดีัง พรั�อ่มทุานหรั่อ่ก่�งพรั�อ่มทุานก็มีให�เล่อ่ก ไม่วั่าจะเปี็นเมน้อ่าหารัรัะดีับม่ชีล่นสต้ารั์หรั่อ่วั่ารัส
ม่อ่แม่ อ่ย่างไรัก็ดีีในรัอ่บปีี 2021 นี� ธุุรัก่จอ่าหารัและเครั่�อ่งดี่�มต้�อ่งพบกับควัามทุ�าทุายและการัปีรัับต้ัวั
ครัั�งใหญ่่ อ่นาคต้ขอ่งอ่าหารัทุี�ไดี�เคยคาดีการัณิ์ไวั�ก็เปีลี�ยนแปีลงไปีดี�วัยปัีจจัยหลายปีรัะการั มีเทุรันด์ี
อ่าหารัใหม่ๆ เก่ดีข่�นในหลายรัะดีับ ซื้่�งล�วันแล�วัแต้่มีควัามสำาคัญ่ต้่อ่ผู้้�ปีรัะกอ่บการัไทุยในอุ่ต้สาหกรัรัมทุี�
เกี�ยวัข�อ่งกับ ‘อ่าหารัการัก่น’ ทุั�งส่�น

FOOD THAT FEEDS THE MIND : 
ไม่ใช่แค้่อำิ�มท้อำง แต่ต้อำงเติมพลังให้จิตใจ
ว่ักฤต้ ่COVID-19 ทุี�เก่ดีข่�นกบัโลกใบนี� ทุำาให�ผู้้�บรัโ่ภคสว่ันใหญ่ต่้รัะหนกัถึง่ควัามสำาคญั่ขอ่ง ‘ควัามเปีน็อ่ย้่ 
ทุี�ดีี’ มากข่�นมาก เรัาทุุกคนต้่างเพ่�มควัามสนใจในเรั่�อ่งการัดี้แลรัักษ์า ‘อ่ารัมณิ์’ และ ‘สุขภาพใจ’ ในชีีวั่ต้
ปีรัะจำาวััน หลายคนเรั่�มมอ่งหาส่นค�าและบรัก่ารัทุี�ไมใ่ชีเ่พยีงสรั�างคณุิปีรัะโยชีนต์้อ่่รัา่งกาย แต้ต่้�อ่งด้ีแลไปี
ถึ่งสภาพจ่ต้ใจทุี�ก็ต้�อ่งการั ‘สารัอ่าหารัทุี�ดีี’ เชี่นเดีียวักัน ทุี�ผู้่านมาเรัาจ่งไดี�เห็นการัค่ดีค�นเมน้อ่าหารัหรั่อ่
ส่นค�าอ่าหารัใหม่ๆ  ทุี�ใชี�การัมีสว่ันรัว่ัมเช่ีงอ่ารัมณ์ิเข�ามาเปีน็อ่งคป์ีรัะกอ่บ เน�นการัเปีดิีผัู้สสะทุี�ไมใ่ช่ีแคก่ารั
รัับรั้�รัส แต้่ยังรัวัมไปีถึ่งกล่�น เสียง และสัมผู้ัสอ่่�นๆ ทุี�สรั�างปีรัะสบการัณิ์ใหม่ให�ผู้้�บรั่โภคดี�วัย 
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A NEW CROP OF PLANT-BASED FOODS : 
เน้นกินผัก ธิัญพืช และเนื�อำส่ัตว่์ทางเลือำก 
ต้ลาดีอ่าหารั plant-based หรั่อ่อ่าหารัทุี�เน�นพ่ชีผู้ัก ผู้ลไม� และธุัญ่พ่ชีโดียผู้่านกรัะบวันการัปีรัุงให�น�อ่ย
ทุี�สุดีนี� ก็กำาลังไต้่รัะดีับข่�นมาเปี็นผู้้�เล่นหลักในเวัทุีการัค�าอ่าหารัรัะดีับโลก ข�อ่ม้ลจาก Euromonitor รัะบุ
วัา่มล้ค่าต้ลาดีขอ่งอ่าหารั plant-based ทุั�วัโลกในปีี 2019 มมีล้ค่าส้งถึง่เก่อ่บห�าแสนล�านบาทุ โดียต้ลาดี
ใหญ่่ทุี�สุดีอ่ย้่ในทุวัีปีอ่เมรั่กาเหน่อ่ และคาดีการัณิ์ว่ัาม้ลค่าต้ลาดีในปีี 2024 น่าจะเต้่บโต้ข่�นไปีถึ่งรัะดีับ
เจ็ดีแสนห�าหม่�นล�านบาทุเลยทุีเดีียวั

โดียกลุ่มผู้้�บรั่โภคหลักทุี�อ่ย้่เบ่�อ่งหลังกรัะแส plant-based food นี� ค่อ่กลุ่มคนรัุ่นใหม่อ่ย่างเจนเนอ่เรัชีั�น 
ม่ลเลนเนียลและเจน Z ทุี�มอ่งหาทุางเล่อ่กใหม่ๆ ในการัรัับปีรัะทุานอ่าหารั มุ่งเน�นไปีถึ่งส่วันผู้สมทุี�อ่ย้่ใน
อ่าหารัทุุกม่�อ่ จ่งเก่ดีนวััต้กรัรัมอ่าหารั Plant-based หลากหลายทุี�ไม่ใชี่แค่กลุ่มเน่�อ่สัต้วั์เทุ่านั�น แต้่ยังมี

ยกต้วััอ่ยา่งเชีน่ การัเชี่�อ่มโยงอ่าหารัทุี�เรัากน่เข�ากับแง่มมุทุาง
จ่ต้วั่ทุยาหรั่อ่พ่ธุีกรัรัม (ritual) บางอ่ย่าง ทุี�เห็นใกล�ต้ัวัก็เชี่น
การัชีง ‘กาแฟดีรั่ปี’ ดี�วัยขั�นต้อ่นละเมียดีละไมในทุุกๆ เชี�า 
ว่ัถึีการับรั่โภคแบบมีขั�นมีต้อ่นทุี�เรั่�มต้ั�งแต้่การัเต้รัียม การัชีง  
การัดี่�มดีำ�าแล�วัคอ่่ยล่�มรัสนี�กำาลงัเป็ีนกรัะแสนย่มอ่ยา่งมากใน
ทุวัปีีเอ่เชีีย ถ่ึอ่เป็ีนการัเปิีดีปีรัะสบการัณิก์ารับรัโ่ภคเครั่�อ่งด่ี�ม
ทุี�ให�คุณิค่าทุางจ่ต้ใจแบบหน่�ง หรั่อ่ทุางฝั่ั�งทุวัีปีอ่เมรั่กา ก็มี
แบรันดี์ช็ีอ่กโกแลต้อ่ย่าง Vosges ทุี�เพ่�งเปีิดีต้ัวัคอ่ลเล็คชัี�น  
‘Meditation’ จบัค้ช็่ีอ่กโกแลต้เข�ากบั ‘ครัส่ต้ลั’ และ ‘สมนุไพรั’  
เพ่�อ่สรั�างสรัรัค์อ่ารัมณิ์ใหม่ๆ ให�ผู้้�บรั่โภคเปี็นต้�น
 
ค่าน่ยม ‘อ่่�มทุ�อ่งอ่่�มใจ’ นี�นับเปี็นโอ่กาสทุี�เปีิดีกวั�างขอ่งธุุรัก่จ
อ่าหารัและเครั่�อ่งดี่�มไทุย ทุี�จะรัังสรัรัค์แง่มุมควัามแต้กต้่าง
และนำาเสนอ่คุณิค่าใหม่ๆ ให�กับผู้้�บรั่โภค เปี็นแนวัทุางต้่อ่ 
ยอ่ดีนวััต้กรัรัมอ่าหารัแห่งยุคอ่นาคต้ทุี�จะช่ีวัยให�ผู้้�คนเรัียนรั้�  
‘ว่ัธุีการัก่น’ ทุี�มีปีรัะโยชีน์ต้่อ่ทุั�งร่ัางกาย จ่ต้ใจ และให�ควัาม
มั�นคงทุางอ่ารัมณิ์ในทุ�ายทุี�สุดี

นมทุี�ทุำาจากพ่ชี (plant-based milk) อ่ย่างเชี่น นมข�าวัโอ่๊ต้  
นมอ่ลัมอ่นดี ์นมจากกญั่ชีง เรั่�อ่ยไปีถึง่ไอ่ศกรัมีทุี�ไมม่สีว่ันผู้สม
ขอ่งนมวััวั แต่้ทุำาจากตั้วัเล่อ่กวััต้ถุึด่ีบพ่ชีอ่่�นๆ เช่ีน อ่ะโวัคาโดี  
สาหรั่าย หรั่อ่ใบม่�นทุ์ และเนยทุี�ทุำาจากนำ�ามันมะกอ่ก นำ�ามัน
มะพรั�าวั หรั่อ่ถึั�วัพ่สต้าชี่โอ่ เปี็นต้�น

ค่าน่ยมทีุ�เปีลี�ยนแปีลงไปีนี�นับเป็ีนต้�นทุางขอ่งการัสรั�างสรัรัค์
นวััต้กรัรัมอ่าหารัใหม่ๆ ทีุ�มาต้อ่บโจทุย์ผู้้�บร่ัโภค ในต่้างปีรัะเทุศ 
เรัามีโอ่กาสไดี�เห็นอ่าหารัยุคอ่นาคต้อ่ย่างเช่ีน ผู้งไข่เทีุยม
จากแบรันดี์ Ener-G ทุี�จรั่งๆ แล�วัเปี็นผู้งแปี�งมันฝั่รัั�งกับมัน
สำาปีะหลังทุี�ใชี�ในเมน้ขนมอ่บและขนมเค�กทุั�งหลาย ถ่ึอ่เปี็น 
‘ไข่ไก่ทุดีแทุน’ สำาหรัับผู้้�ทุี�ก่นมังสว่ัรััต้่และผู้้�ทุี�มีอ่าการัแพ�ไข่  
หรั่อ่ ‘ซื้อ่สด่ีปี’ จากเม็ดีมะม่วังห่มพานต้์ขอ่งแบรันด์ี Fresh 
Cravings ทุี�ให�พลังงานอ่่�มทุ�อ่งและเปี็นทุางเล่อ่กใหม่ขอ่ง 
ผู้้�บรัโ่ภค ซื้่�งนี�เปีน็เพยีงต้วััอ่ย่างเลก็ๆ ทุี�ทุำาให�เรัาเหน็ว่ัาอ่าหารั
เน�นพ่ชี หรั่อ่ plant-based food นี�กำาลังไดี�รัับควัามน่ยม 
มากข่�นในทุุกมุมโลก พรั�อ่มกับมีม้ลค่าต้ลาดีทุี�ไต้่รัะดีับสง้ข่�น
แบบมีนัยสำาคัญ่ทุางเศรัษ์ฐก่จเชี่นกัน
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GLOBAL FOOD MODIFICATIONS : 
อำาหารโลก อำาหารเรา
จากรัายงานขอ่งอ่งค์ ก รั ว่ั จั ยอุ่ ต้สาหกรัรัมอ่าหารั  
Datassential รัะบุวั่า หน่�งในสามขอ่งผู้้�บรั่โภคทุั�วัโลก
กำาลังมอ่งหาอ่าหารัและรัสชีาต้่ทุี�แปีลกใหม่ โดีย 42% ขอ่ง
ผู้้�ต้อ่บการัสำารัวัจบอ่กวั่า “กำาลังมอ่งหาอ่าหารัทุี�มีรัสชีาต้่
เผู้็ดี” โดียเฉพาะพวักซื้อ่สหรั่อ่เคร่ั�อ่งปีรุังรัสรัสชีาต้่จัดีจ�าน
จากฝั่ั�งเอ่เชีีย ไม่ว่ัาจะเปี็นผู้งโรัยข�าวั (furikake) ใบช่ีโสะ  
ซื้อ่สม่โซื้ะ นำ�าพรั่กแซื้มบัล (sambal) ซื้อ่สพรั่กอ่าจ่อ่ามารั่ลโล 
ซื้่�งคาดีการัณิ์วั่ากำาลังจะไดี�รัับควัามน่ยมอ่ย่างมากในทุั�วัโลก

ข�อ่ม้ลข�างต้�นนี�อ่าจเปี็นข่าวัดีีสำาหรัับอ่าหารัไทุยและชีนชีาต้่อ่่�นๆ ละแวักใกล�เคียง โดียจากการัจัดี
อ่ันดัีบขอ่งบรั่ษั์ทุ T. Hasegawa ผู้้�ผู้ล่ต้กล่�นและรัสในปีรัะเทุศญ่ี�ปุี�น พบวั่า ‘อ่าหารัโลก’ ทุี�ผู้้�คนน่ยม
รัับปีรัะทุานกันมากทุี�สุดีอ่ันดีับหน่�งค่อ่ อ่าหารักรัีก ต้ามมาดี�วัยอ่าหารัไทุย อ่าหารัละต้่น อ่าหารั
ญ่ี�ปุี�น และอ่าหารัเม็กซื้่กัน โดียผู้้�บรั่โภคยกให�อ่าหารัญ่ี�ปุี�นและอ่าหารัจากฝั่ั�งเมด่ีเต้อ่รั์เรัเนียนเป็ีน
อ่าหารัทุี�ก่นแล�วัสุขภาพดีีทีุ�สุดี ต้ามมาดี�วัยอ่าหารัไทุย อ่าหารัเกาหลี อ่าหารัจีน และอ่าหารัอ่่นเดีีย  

ปีัจจุบันมีหลายแบรันดี์ในต้ลาดีโลกทุี�เรั่�มเคล่�อ่นไหวัเพ่�อ่รัอ่งรัับค่าน่ยมและควัามต้�อ่งการัรัสชีาต้่ใหม่ๆ  
นี�ดี�วัยการัเปีิดีตั้วัส่นค�าใหม่ไม่ว่ัาจะเปี็นแบรันด์ีอ่าหารัวีัแกน CLO-CLO ทุี�นำาเสนอ่อ่าหารัแครั่บเบียน  
อ่าหารัโมรั็อ่กโก และพ่ซื้ซื้่าทุัสคันแชี่แข็ง แบรันดี์ Saffron Road ทุี�นำารัสชีาต้่ต้่างๆ จากทุั�วัโลกมาผู้สม
ผู้สานเพ่�อ่สรั�างอ่รัรัถึรัสใหมใ่ห�กบัเมนไ้กม่าซื้าลา่ดัี�งเด่ีม และแบรันดี ์Fazlani Foods ทุี�เปิีดีต้วััฮััมมสุทุี�ทุำา
จากซื้อ่สพรั่กขี�หน้พ่รั่พ่รั่และมะกอ่กดีำา เปี็นต้�น

ต้องการคาร์โบไฮเดรตทางเลือก 
อย่างเช่นข้าวท่ีทำาจากดอกกะหลำา่

กำาลังมองหาทางเลือกอ่ืนท่ีนอกเหนือ
จากผักและผลไม้ท่ีคุ้นเคย

ต้องการสินค้าท่ีเป็นส่วนผสม
ระหว่างผักและเน้ือสัตว์

ต้องการม้ืออาหารท่ีทำาจาก
ผักและธั์ญพืชเป็นหลัก

* ข้อมูลการสำารวจของ Datassential 
  องค์กรวิจัยอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก

58

58
52
51

%

%

%

%

ขอำงผู้ใหญ่ท่�ต้อำงม่
อำาหารแช่แข็งติด็ตู้เย็์นไว้่
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อำาหารไทย์ อำาหารโลก : โอำกาส่ขอำงผู้ประกอำบการอำาหารไทย์
กรัมส่งเสรั่มการัค�ารัะหวั่างปีรัะเทุศ กรัะทุรัวังพาณิ่ชีย์ ไดี�เผู้ยแผู้นงาน ‘อ่าหารัไทุยอ่าหารัโลก’ กลยุทุธุ์
การัผู้ลักดีันปีรัะเทุศไทุยให�เปี็นศ้นย์กลางอ่าหารัโลก และแผู้นงานการัส่งอ่อ่ก ‘อ่าหารัฮัาลาล’ ‘อ่าหารั
มังสว่ัรััต้่’ และ ‘อ่าหารัแนวัใหม่’ ทุี�กำาลังเปี็นเทุรันด์ีสำาคัญ่รัะดัีบนานาชีาต้่ ทุั�งนี�เพ่�อ่จะสรั�างโอ่กาสการั
พัฒนา การัเพ่�มม้ลค่า และการัต้่อ่ยอ่ดีธุุรัก่จ ให�กับเจ�าขอ่งส่นค�ากลุ่มอ่าหารัและเครั่�อ่งดี่�มชีาวัไทุยผู้่าน

ก่จกรัรัมหลากหลาย อ่าทุ ่การัจัดีงานแสดีงส่นค�าอ่าหารัและเคร่ั�อ่งดี่�มนานาชีาต้ใ่นปีรัะเทุศไทุย หรัอ่่งาน  
THAIFEX ซื้่�งในปีี 2564 นี�มีการัจัดีข่�นถึ่ง 2 ครัั�งใน 2 รั้ปีแบบค่อ่ 1) THAIFEX Virtual Trade Show 
รัะหวั่าง 25-29 พฤษ์ภาคม จัดีในรั้ปีแบบ Online Exhibition สำาหรัับผู้้�ส่งอ่อ่กไทุยโดียเฉพาะ และ  
2) THAIFEX-Anuga Asia “The Hybrid Edition” รัะหวั่าง 29 กันยายน - 3 ตุ้ลาคม ทุี�จัดีในรั้ปีแบบ 
ไฮับรั่ดี ผู้สมผู้สานรัะหวั่างการัจัดีงาน ณิ อ่่มแพ็ค เม่อ่งทุอ่งธุานี และงานแสดีงส่นค�าเสม่อ่นจรั่ง (Virtual 
Trade Show) โดียผู้้�ทุี�สนใจสามารัถึดี้รัายละเอ่ียดีไดี�ทุาง thaifex-anuga.com

นอ่กจากนี�ยังมีการัพาธุุรัก่จอ่าหารัไทุยทุี�มีศักยภาพเข�ารั่วัมงานแสดีงส่นค�า Gulfood 2021 ซื้่�งเปี็นงาน
แสดีงส่นค�าอ่าหารัและเครั่�อ่งดี่�มทุี�ใหญ่่ทุี�สุดีในต้ะวัันอ่อ่กกลาง (ผู้้�ปีรัะกอ่บการัส่งส่นค�าไปีจัดีแสดีงใน
รั้ปีแบบ Mirror-Mirror) มีการัจัดีเวัทุีเจรัจาธุุรัก่จอ่อ่นไลน์แบบครับวังจรั การัจัดีก่จกรัรัมปีรัะชีาสัมพันธุ์
ภาพลักษ์ณิ์อ่าหารัไทุย การับรั่โภคอ่าหารัไทุย ผู้ล่ต้ภัณิฑ์์อ่าหารัไทุยสำาเรั็จรั้ปี และรั�านอ่าหารัไทุยใน 
ต้่างปีรัะเทุศ รัวัมไปีถ่ึงส่งเสรั่มภาพลักษ์ณ์ิปีรัะเทุศไทุยในการัเปี็นแหล่งผู้ล่ต้และส่งอ่อ่กส่นค�าอ่าหารั 
ทุี�สำาคัญ่ขอ่งโลก ซื้่�งทุางสำานักงานส่งเสรั่มการัค�าในต้่างปีรัะเทุศ (สคต้.) ไดี�เต้รัียมจัดีก่จกรัรัมรั่วัมกับ
ธุุรัก่จรั�านอ่าหารัไทุยในต้่างแดีนทุี�ไดี�รัับต้รัา Thai SELECT ผู้่านชี่อ่งทุางทุี�มีศักยภาพขอ่งแต่้ละพ่�นทุี�  
อ่าทุ่ การัใชี� Influencer หรั่อ่ KOL การัปีรัะชีาสัมพันธุ์ผู้่านส่�อ่อ่อ่นไลน์และส่�อ่โซื้เชีียล รัวัมไปีถึ่งการัจัดี
อ่บรัมอ่อ่นไลน์เพ่�อ่ให�ธุุรัก่จอ่าหารัไทุยสามารัถึปีรัับต้ัวัไดี�ในชี่วัง COVID-19 เปี็นต้�น

ผู้้�ท่�สนิใจัสามารถตดิิตามข่่าวิสารโครงการแลัะควิามคบืหนิ�าข่องกจิักรรมตา่งๆ ไดิ�ทางเวิบ็ไซต ์ditp.go.th 
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โดยกลุ่มผู้บริโภคหลักที่อยู่เบื้องหลังกระแส  
plant-based food นี้ คือกลุ่มคนรุ่นใหม ่

อย่างเจนเนอำเรชั�นมิลเลนเน่ย์ลและเจน Z ที่มองหา 
ทางเลือกใหม่ๆ ในการรับประทานอาหาร มุ่งเน้น 

ไปถึงส่วนผสมที่อยู่ในอาหารทุกมื้อ
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Let’s Plant Meat  
ธุรกิจนวัตกรรม 
“เนื�อำจากพืช” โด็ย์ฝ่ีมือำค้นไทย์
ส่มิต ทว่่เลิศนิธิิ ซีอีโอแห่ง Let’s Plant Meat เผยแนวคิด
สร้างธุรกิจเนื้อจากพืชที่ดีต่อใจ ดีต่อโลก และดีต่อคุณ

SUCCESS CASE

มีใครัเคยรั้�บ�างวั่า “กว่่า 80% ของพื้้�นที่่�การเกษตรบนโลกใบน่�ถููก
อุที่ิศให้้กับอุตสาห้กรรมการผลิตเน้�อสัตว่์” หรั่อ่ “เน้�อว่ัว่ที่่�อยูู่่ตรง
ห้น้าเรา 1 กิโลกรัมต้องใช้้นำ�าในกระบว่นการผลิตราว่ 5,000 - 
20,000 ลิตร” ต้ัวัเลขเหล่านี�แอ่บซื้่อ่นอ่ย้่เบ่�อ่งหลังรัสอ่รั่อ่ยขอ่ง “เน่�อ่
วัาก่วั” “หม้คุโรับ้ต้ะ” และเน่�อ่สัต้วั์อ่่�นๆ ทุี�เรัาบรั่โภคกันอ่ย้่ในชีีวั่ต้
ปีรัะจำาวัันโดียทุี�เรัาไม่เคยรั้�ทุี�มา

ว่ัถีึการับรั่โภคทุี�มี “รัสอ่รั่อ่ย” เป็ีนต้ัวันำานี�บังคับให�โลกเรัาเปีลี�ยนแปีลง
การัใชี�ทุี�ด่ีนแบบเกษ์ต้รัพอ่เพียง มาส่้การัผู้ล่ต้เช่ีงอุ่ต้สาหกรัรัมทุี�เปี็น
ต้ัวัการัใหญ่่ในการัปีล่อ่ยก๊าซื้เรั่อ่นกรัะจกส่้ชัี�นบรัรัยากาศโลก (รัะบบ
เกษ์ต้รัแบบอุ่ต้สาหกรัรัมปีล่อ่ยก๊าซื้เรั่อ่นกรัะจกส่้ชัี�นบรัรัยากาศถึ่งกว่ัา 
1 ใน 4 ขอ่งก๊าซื้เรั่อ่นกรัะจกทุี�เก่ดีข่�นจากการัผู้ล่ต้และการับรั่โภค 
ทุั�งหมดี) และนี�เอ่งค่อ่หน่�งเหตุ้ผู้ลทุี�ทุำาให� สมิต ที่ว่่เลิศนิธิิ กรัรัมการั 

ผู้้�จัดีการับรัษั่์ทุ นธุ่ฟ้่�ดีส์ จำากดัี ต้ดัีส่นใจสรั�างธุรุัก่จนวััต้กรัรัมเน่�อ่จากพ่ชี
แบรันดี ์Let’s Plant Meat ข่�น เพ่�อ่นำาเสนอ่แหลง่โปีรัต้นีทุางเล่อ่กให�กบั
โลกอ่นาคต้ และชี่วัยลดีปีรั่มาณิการับรั่โภคเน่�อ่สัต้วั์ ทุี�เขามอ่งว่ัากำาลัง
สรั�างวั่กฤต้ให�กับรัะบบน่เวัศขอ่งโลกใบนี�

เมื�อำด็าว่ 3 ด็ว่งโค้จรมาพบกัน - จุด็เริ�มต้นขอำง  
Let’s Plant Meat
ด็าว่ด็ว่งท่�หนึ�ง เทรนด็์อำาหารและสุ่ขภาพ สม่ต้เล่าให�เรัาฟังวั่า
จากปีรัะสบการัณิ์ในแวัดีวังอุ่ต้สาหกรัรัมอ่าหารัและการัต้่ดีต้ามเทุรันดี์
อ่าหารัอ่ย่างต้่อ่เน่�อ่ง เขาค�นพบวั่าเน่�อ่แดีงมีควัามเช่ี�อ่มโยงกับการัเก่ดี
โรัคมะเรัง็ โรัคหัวัใจ โรัคเบาหวัาน โรัคหลอ่ดีเลอ่่ดี และโรัคอ่�วันในคนส่วัน
ใหญ่ ่อ่กีทัุ�งการัปีศสัุต้ว์ัเช่ีงอ่ตุ้สาหกรัรัมก็มคีวัามเกี�ยวัข�อ่งกบัโรัคต้ด่ีเช่ี�อ่
และภาวัะดี่�อ่ยาในปีรัะชีากรัโลก ทุี�น่าแปีลกใจค่อ่อุ่ต้สาหกรัรัมการัผู้ล่ต้
อ่าหารัในปัีจจุบันกลับหลับห้หลับต้ามุ่งหน�าผู้ล่ต้อ่าหารัทีุ�เอ่ร็ัดีอ่ร่ัอ่ยต้่อ่
ไปี โดียละเลยปีรัะเดี็นดี�านสุขภาพพวักนี� 

ด็าว่ด็ว่งท่�ส่อำง การผันตัว่เอำงเป็นมังส่ว่ิรัติ เพ่�อ่ให�เข�าใจถึ่งแก่น 
ขอ่งการับรั่โภคโปีรัต้ีนจากพ่ชี สม่ต้ต้ัดีส่นใจก�าวัเข�าส่้ว่ัถีึมังสว่ัรััต้่ 

ดี�วัยต้นเอ่ง โดียต้ลอ่ดี 3 ปีีทุี�ผู้่านมา เขารั้�ซื้่�งวั่าการัเปี็นมังสวั่รััต้่เต้็มต้ัวั
นั�นไม่ใชี่เรั่�อ่งง่าย “จากก่อ่นหน�านี�ทุี�ผู้มสั�งอ่าหารัทุานอ่าหารัไดี�ทุุกเมน้  
พอ่เปี็นมังสว่ัรััต้่จะเหล่อ่แค่ไม่กี�เมน้เทุ่านั�น นี�ค่อ่ pain point หน่�งทุี� 
การับรั่โภคโปีรัต้ีนจากพ่ชียังไม่เต้่บโต้เทุ่าทุี�ควัรั” ควัามเข�าใจต้รังนี�เอ่ง
ทุำาให�เขาเล็งเห็นถึ่งโอ่กาสในการัพัฒนาธุุรัก่จ Let’s Plant Meat ข่�นมา

ด็าว่ด็ว่งท่�ส่าม ค้ว่ามตระหนักเรื�อำงสิ่�งแว่ด็ลอ้ำม อ่ยา่งทุี�กลา่วัไปี
ต้อ่นต้�นวัา่เน่�อ่วัวัั 1 ก่โลกรัมัทุี�เรัาเห็นวัางขายในซื้เ้ปีอ่รัม์ารัเ์ก็ต้นั�น จรัง่ๆ 
มกีรัะบวันการัผู้ลต่้เบ่�อ่งหลงัทุี�ทุำารั�ายสภาพแวัดีล�อ่มโลกอ่ยา่งหนกัหนว่ัง  
บวักกับการัตั้ดีไม�ทุำาลายปี�าเพ่�อ่เพ่�มแหล่งเพาะปีล้กอ่าหารัสัต้ว์ั เช่ีน 
ข�าวัโพดี ก็ทุำาให�พ่�นทีุ�ปี�าไม�ในโลกลดีลงอ่ยา่งรัวัดีเรัว็ั เปีน็ทีุ�มาขอ่งมลพ่ษ์
ทุางอ่ากาศมากมาย เชี่น ควัันไฟและฝัุ่�น PM 2.5 ทุี�ส่วันหน่�งก็เก่ดีจาก
การัเผู้าไรั่หลังเก็บเกี�ยวัข�าวัโพดีนี�ดี�วัย 
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“เม่�อ่ผู้มค�นควั�าล่กลงไปีถ่ึงไดี�พบวั่ามันมี
หนทุางผู้ลต่้เน่�อ่จากพ่ชีทุี�ดีตี้อ่่สุขภาพครับั  
เพรัาะจรั่งๆ แล�วั มนุษ์ย์เรัาไม่จำาเปี็นต้�อ่ง
บรั่โภคโปีรัต้ีนจากเน่�อ่สัต้วั์ก็ไดี�” 
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นว่ัตกรรมจาก 3 ค้ำาถาม - พัฒนา
ส่ินค้้าอำย์่างไรให้ตอำบโจทย์์แท้จริง
สมต่้ด่ีงศกัยภาพขอ่งทุมีว่ัจยัในบรัษ่์ทัุทุี�เชีี�ยวัชีาญ่ดี�าน
เคร่ั�อ่งปีรุังรัสและการัพัฒนาผู่้วัสัมผัู้สมาต่้อ่ยอ่ดีใน
กรัะบวันการัพัฒนาเน่�อ่จากพ่ชีให�มีรัสชีาต่้ทีุ�ถ้ึกปีาก 
ทุานแล�วัร้ั�ส่กเสม่อ่นเน่�อ่สัต้ว์ัจรั่ง ซื้่�งผู้ล่ต้ภัณิฑ์์
นวััต้กรัรัมเชี่นนี�เก่ดีข่�นไดี�จากการัต้ั�งคำาถึามสำาคัญ่  
3 ข�อ่ นั�นค่อ่
1. WHY ทำาไมต้อำงทำาเนื�อำจากพืชอำอำกมาขาย์

 เหตุ้ผู้ลทุี�สม่ต้ต้อ่บต้ัวัเอ่งไดี�ค่อ่ปีรัะเทุศไทุยเรัา
ควัรัต้�อ่งมีวััต้ถึุด่ีบอ่าหารัทุางเล่อ่กทีุ�ดีีต้่อ่สุขภาพ
และส่�งแวัดีล�อ่มมากกวั่าทุี�เปี็นอ่ย้่ในปีัจจุบัน

2. WHAT IF จะด็่ไหมถ้าเนื�อำจากพืชม่รส่ชาติ
อำรอ่ำย์และทกุค้นเขา้ถึงได็ ้คำาถึามนี�นำามาส่้การั
พัฒนาส่นค�าทุี�สรั�างปีรัะโยชีน์ให�ผู้้�คนอ่ย่างส้งสุดี  
นั�นค่อ่ มีรัสชีาต้่ทุี�ดีี รัาคาจับต้�อ่งไดี� และซ่ื้�อ่หา
สะดีวัก ซื้่�งสม่ต้เช่ี�อ่วัา่ถึ�า 3 เรั่�อ่งนี�คลก่กันเม่�อ่ไหรั ่
ธุุรัก่จอ่าหารันั�นๆ จะปีรัะสบควัามสำาเรั็จแน่นอ่น

3. HOW TO จะทำาอำย่์างไรให้เนื�อำจากพืชกลาย์
เป็นตัว่เลือำกท่�ด็่ท่�สุ่ด็ สม่ต้ทุ�าทุายต้ัวัเอ่งในข�อ่
นี�ดี�วัยการักำาหนดีจุดีขายให�เน่�อ่จากพ่ชีแบรันดี์ 
Let’s Plant Meat เป็ีนวัตั้ถึดุ่ีบทุี�เยี�ยมยอ่ดีสำาหรับั
การัปีรัุงอ่าหารัไทุยและอ่าหารัเอ่เชีีย 

“ปัีจจุบันการัส่งอ่อ่กเน่�อ่แดีงไปียังต้ลาดีต่้างปีรัะเทุศ โดียเฉพาะอ่เมร่ักา  
ยุโรัปี และอ่อ่สเต้รัเลีย มีข�อ่กำาหนดีเยอ่ะมาก แต้่ถึ�าเรัาพัฒนาเน่�อ่จาก
พ่ชีให�มีคุณิภาพดีี นำาไปีแปีรัรั้ปีเป็ีนอ่าหารัอ่่�นไดี�หลากหลาย เรัาก็มี
โอ่กาสส่งอ่อ่กส่นค�าอ่าหารัเอ่เชีีย อ่ย่างเช่ีน แหนม ไส�อั่�วั ไส�กรัอ่กอี่สาน  
ทุอ่ดีมัน หรั่อ่แกงเขียวัหวัานเน่�อ่ทุี�ผู้ล่ต้จากพ่ชีไดี� ถึ่อ่เปี็นการัเจาะต้ลาดี
อ่าหารัโปีรัต้ีนทุี�มีขนาดีใหญ่่กวั่าต้ลาดีพ่ชีผู้ักหลายเทุ่าต้ัวั” สม่ต้กล่าวั

ก้าว่ข้ามกำาแพงสู่่ตลาด็กระแส่หลัก
ปีฏเ่สธุไม่ไดี�ว่ัากลุม่เปี�าหมายหลกัขอ่ง Let’s Plant Meat ณิ ปีจัจบุนัคอ่่
ชีาวัมงัสว่ัรัตั้ ่ชีาวัวัแีกน และกลุม่คนรักัสขุภาพ ซื้่�งสว่ันใหญ่จ่ะเปีน็คนรัุน่
ใหม่ทุี�เล่อ่กบรั่โภคส่นค�าทุี�มีคุณิค่าต้่อ่ต้ัวัเอ่งและต้่อ่โลกไปีพรั�อ่มกัน 
อ่ยา่งไรักดี็ี ควัามทุ�าทุายทุี�สมต่้มอ่งเหน็ในวัันหน�าคอ่่การัพาธุรุัก่จนี�ก�าวั
ข�ามไปีส้่กลุ่มเปี�าหมายทุี�น่ยมบรั่โภคเน่�อ่สัต้วั์ 

“ธ์ุรกิจอาหารต้องทำาให้ผู้คนตระหนักรู้ว่า 
ทุกคำ�ที่เร�ตักเข้�ป�ก ล้วนส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น” 

SUCCESS CASE

“การัทุำาต้ลาดีกับผู้้�บรั่โภคกลุ่มใหญ่่นี�จำาต้�อ่งอ่าศัยรัะยะเวัลา เรัาต้�อ่งรัอ่

ให�เขาเปิีดีรัับแนวัค่ดีและเปีลี�ยนพฤต่้กรัรัมให�ไดี�ก่อ่น ฉะนั�นส่�งทีุ�แบรันด์ี  
Let’s Plant Meat พยายามทุำาต้่อ่เน่�อ่งมาโดียต้ลอ่ดี ค่อ่การัส่�อ่สารัเพ่�อ่
กรัะตุ้�นให�ผู้้�บรัโ่ภคเหน็ถึง่คณุิคา่ขอ่งโปีรัต้นีจากพ่ชี ควับค้ไ่ปีกบัการัสรั�าง
ควัามต้รัะหนักรั้�ในเร่ั�อ่งส่�งแวัดีล�อ่ม เหม่อ่นกับทุี�ผู้มหันมาทุานมังสว่ัรััต้่
เพ่�อ่สขุภาพทีุ�ดีีข่�น และเพ่�อ่จะสง่มอ่บโลกใบนี�ต้อ่่ให�ลก้หลานอ่ยา่งดีีทุี�สดุี
เทุ่าทุี�จะทุำาไดี�” 

สม่ต้ปิีดีทุ�ายการัสนทุนากับเรัาวัันนี�ว่ัา การัจะทุำาธุุรัก่จเน่�อ่จากพ่ชีให�
ปีรัะสบควัามสำาเรั็จอ่ย่างยั�งย่น ค่อ่การัหาจุดีสมดุีลรัะหวั่างควัามอ่รั่อ่ย 
สุขภาพ และส่�งแวัดีล�อ่มให�เจอ่ให�ไดี� อ่ย่างในกรัณีิขอ่งแบรันดี์ Let’s 
Plant Meat ทุี�พัฒนาก�าวัหน�ามารัะดีับหน่�งแล�วั ขั�นต้่อ่ไปีขอ่งพวักเขา
ค่อ่การัเพ่�มไลน์ส่นค�าให�มีควัามหลากหลายย่�งข่�น “เรั็วัๆ นี�เรัากำาลังจะ
อ่อ่กส่นค�าใหม่เปี็นเมน้ทุงคัต้ส่ในรัาคาไม่แพงมาก เพ่�อ่เปีิดีชี่อ่งให� 
ผู้้�บรั่โภคทุี�อ่ยากลอ่งทุานเน่�อ่จากพ่ชีต้ัดีส่นใจง่ายข่�น และในอ่นาคต้ 
เรัาอ่าจจะมีเมน้ใหม่ๆ อ่ย่างเชี่น ลาบหม้ทุอ่ดี ไส�กรัอ่ก ทุอ่ดีมันกุ�ง หรั่อ่
เน่�อ่ผู้ัดีกะเพรัา ทุี�พรั�อ่มจะส่งไปีทุำาต้ลาดีในต้่างปีรัะเทุศไดี�ดี�วัยครัับ” 

ติดิตามควิามเคลัื�อนิไหวิข่องแบรนิดิ์ Let’s Plant Meat ไดิ�ทาง  
www.letsplantmeat.co แลัะ facebook.com/letsplantmeat 

Let’s Plant Meat คือแบรนด์ไทยแบรนด์แรกท่ีสามารถผลิต
เน้ือจากพืชท่ีอร่อยถูกปากคนกินเน้ือได้โดยไม่มีสัตว์เก่ียวข้อง
เลยตลอด ท้ังกระบวนการ  หากแต่ ใ ช้ พื ช เและการ วิ จัย
วิทยาศาสตร์อาหารท่ีปลอดภัย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทดแทนเน้ือ
สัตว์ท่ีมีรส กล่ิน และสัมผัสของเน้ือได้อย่างท่ีผู้บริโภคช่ืนชอบ
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Krungthai COMPASS มองว่่าอาหาร plant-based เป็็น

ทางเลืือกท่�น่าสนใจของผู้้�ป็ระกอบการในการสร�างม้ลืค่่าเพ่ิ่�มให�

กับธุุรก่จอาหาร รองรับเทรนด์์การบร่โภค่ของค่นทั�ว่โลืกท่�หันมา

ให�ค่ว่ามสำาคั่ญกับสุขภาพิ่ แลืะป็รับเป็ล่ื�ยนพิ่ฤต่ิกรรมมารับ

ป็ระทานมังสว่่รัต่ิแบบยืด์หยุ่นเพืิ่�อให�สะด์ว่กต่ิอการใช้�ช่้ว่่ติในยุค่น่� 

(Flexitarian) นอกจากน่� ยังม่ปั็จจัยเรื�องค่ว่ามติระหนักต่ิอ

สวั่สด่์ภาพิ่สัติว์่ (animal welfare) ปั็ญหาค่ว่ามมั�นค่งทางอาหาร

 (food security) อ่ทธุ่พิ่ลืการระบาด์ของ Covid - 19 แลืะค่ว่าม

ก�าว่หน�าของเทค่โนโลืย่อาหาร (food tech) ท่�ช่้ว่ยเร่งกระแส 

plant-based food ให�เต่ิบโติอย่างรว่ด์เร็ว่

สำาหรับป็ระเทศไทย ค่าด์ว่่าม้ลืค่่าติลืาด์น่�จะแติะระด์ับ  

4.5 หมื�นลื�านบาทในป็ี ค่.ศ. 2024 หรือเติ่บโติเฉลื่�ยป็ีลืะ 10% 

โด์ยธุุรก่จอาหาร plant-based กลุ่ืมท่�น่าจับติามองในไทย ได์�แก่  

เนื�อจากพิ่ืช้ (plant-based meat) ไข่จากพิ่ืช้ (plant-based 

egg) แลืะมื�ออาหารจากพิ่ืช้ (plant-based meal) โด์ยเรามอง

ว่่าผู้้�ผู้ลื่ติอาหารท่�ม่ศักยภาพิ่ในการต่ิอยอด์ผู้ลื่ติภัณฑ์์แลืะสร�าง

ม้ลืค่่าเพิ่่�ม ได์�แก่ ธุุรก่จแป็รร้ป็เนื�อสัติว่์ (processed meat) 

ผู้ลืต่ิภณัฑ์จ์ากป็ศสุตัิว่ ์(animal product) แลืะธุรุก่จผู้ลืต่ิอาหาร

สำาเร็จร้ป็ทั�งแบบพิ่ร�อมป็รุงแลืะพิ่ร�อมทาน (ready-to-cook & 

ready-to-eat)

Krungthai COMPASS เชื้�อว่่าหัว่ใจสำาคั่ญท่�จะช่้ว่ยให�ติลืาด์

อาหาร plant-based ของไทยเต่ิบโติอย่างก�าว่กระโด์ด์คื่อการ

ว่่จัยพัิ่ฒนาผู้ล่ืติภัณฑ์์ให�ติอบโจทย์มากข้�นในเรื�องรสช้าต่ิ รสสัมผัู้ส  

แลืะคุ่ณค่่าทางโภช้นาการ โด์ยเราอยากแนะนำาผู้้�ป็ระกอบการท่�

สนใจให�ลืองสำารว่จแลืะทำาค่ว่ามร้�จักกับ enablers สำาคั่ญอัน

ได์�แก่ 1) ผู้้�ผู้ล่ืติวั่ติถุุด่์บ แลืะ 2) หน่ว่ยงานว่่จัยจากภาค่รัฐแลืะ

สถุาบันการศ้กษา เพืิ่�อร่ว่มว่่จัยพัิ่ฒนาผู้ล่ืติภัณฑ์์ให�ม่คุ่ณสมบัต่ิ

ติรงติามค่ว่ามติ�องการของติลืาด์ในวั่นน่�

เม่ื่�อเน่ื้�อจากพ่ืชกลายเป็็นื้เทรนื้ด์์อาหารโลก

ไม่่พลาดทุุกความ่เคล่�อนไหว ข้้อม่ลูธุุรกจิและ
ข่้าวสารเศรษฐกิจ จากศูนย์์วิจัย์ Krungthai 
COMPASS เพีย์ง Scan QR Code หร่อ  
ลงทุะเบีีย์นทีุ� https://bit.ly/3hRyyBR 
เพ่�อ Subscribe รับีข้้อมู่ลข่้าวสารจาก 
Krungthai SME
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คลังความรู้และข้อมูลสำาหรับนักธุ์รกิจ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการยุคใหม่

BIZ RESOURCE

เพ่�อ่สอ่ดีคล�อ่งกบัสถึานการัณิ์โลก และเพ่�อ่ให�ผู้้�ปีรัะกอ่บการัทุั�วัไทุยสามารัถึเข�าถึง่ควัามรั้�
เฉพาะทุางจากผู้้�เชีี�ยวัชีาญ่ไดี�อ่ย่างสะดีวักและรัวัดีเรั็วั สถึาบันพัฒนาผู้้�ปีรัะกอ่บการัการั
ค�ายุคใหม่ (NEA) ภายใต้�กรัมส่งเสรั่มการัค�ารัะหวั่างปีรัะเทุศ กรัะทุรัวังพาณิ่ชีย์ จ่งไดี�จัดี
ทุำาหลักส้ต้รั “The Guru: ปันค้ว่ามรู้ จากกูรู สู่่ภูมิภาค้” หลักส้ต้รัการัเรัียนการัสอ่น
อ่เ่ลก็ทุรัอ่นก่ส ์(E-Learning) ทุี�เช่ีญ่ก้รัจ้ากสาขาต้า่งๆ มาแบง่ปีนัควัามรั้�ให�ผู้้�ทุี�สนใจธุรุัก่จ
ในสาขาต้่างๆ อ่าทุ่ ดี�านการัเกษ์ต้รั ดี�านแฟชีั�น แถึมยังมอ่บปีรัะกาศนียบัต้รัให�แก่ผู้้�ทุี�เข�า
รัับการัอ่บรัมครับทุุกบทุเรัียนและผู้่านการัทุำาแบบทุดีสอ่บดี�วัย 

ดิ้ข่�อม้ลัเพิ�มเติมไดิ�ท่� https://e-academy.ditp.go.th/theguru/home

sapiens: a brief history of humankind
โด็ย์ Yuval Noah Herari
เม่ือเจ็ดหม่ืนปีท่ีแล้ว มีมนุษ์ย์อยู่บนโลกน้ีถึง 6 สปีชีส์ แต่แล้วทำาไมในวันน้ี กลับ
มีแค่โฮโม เซื้เปียนส์ ท่ีอยู่ย้ังยืนยง Yuval Noah Herari จะพาเราย้อนอดีตไป
ยังจุดกำาเนิดของมนุษ์ย์ท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดในปฐพี ต้ังแต่ในยุคล่าสัตว์เพ่ือยังชีพ  
เร่ือยมาจนถึงเม่ือกลายเป็นสังคมกสิกรรม การถือกำาเนิดข้ึนของศาสนาและ
ลัทธิ์ทุนนิยม Yuval เล่าข้อมูลและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของประวัติศาสตร์
มนุษ์ยชาติได้สนุกและชวนติดตาม และถ้าอ่านจบเล่มน้ีแล้วยังไม่พอ ก็สามารถ
ไปต่อกันได้ท่ี Homo Deus: A Brief History of Tomorrow

the circular economy handbook
โด็ย์ Peter Lacy, Jessica Long และ Wesley Spindler 
โลกของเราได้ดำาเนินมาถึงทางแยก แม้โลกของเทคโนโลยีจะพัฒนาต่อไป
อย่างไม่หยุดย้ัง แต่ปัญหาส่ิงแวดล้อมก็ทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึนเป็นเงาตาม
ตัว น่ีอาจจะเป็นเหตุผลท่ีว่าทำาไมรัฐบาลและบริษั์ทใหญ่ๆ ท่ัวโลกจึงหันมาหา
ระบบเศรษ์ฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy มากย่ิงข้ึน เพราะระบบ
เศรษ์ฐกิจน้ีจะช่วยให้ธุ์รกิจขับเคล่ือนต่อไปได้อย่างย่ังยืนโดยทำาร้ายโลกและ
ส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด และหนังสือเล่มน้ีก็รวบรวมกรณีศึกษ์าจากท่ัวโลกมา
ให้ได้อ่านกันแบบเน้นๆ

The Guru ปันค้ว่ามรู้ 
จากกูรู สู่่ภูมิภาค้

E - L E A R N I N G

B O O K S
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กรมส่่งเส่ริมการค้้าระหว่่างประเทศ (DITP) 
โชว่์ผลงานบริหารจัด็การผลไม้สู่้โค้ว่ิด็

DITP SOCIETY

ท้ังน้ี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเป็นผู้ประสานเช่ือมโยงระหว่างผู้
ส่งออก ผู้นำาเข้า พาณิชย์จังหวัด (เซื้ลส์แมนจังหวัด) ทูตพาณิชย์ (เซื้ลส์แมน
ประเทศ) และเครือข่ายท่ีมีอยู่ท้ังในและต่างประเทศ ในการหาข้อมูล และทำา
กิจกรรมตามนโยบายเชิงรุกท่ีจะทำาให้การส่งออกผลไม้และสินค้าต่างๆ เป็นไป
อย่างราบร่ืน เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการและเกษ์ตรกรไทย

สำาหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการ
ค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169

นโยบาย “เกษ์ตรผลิต พาณิชย์ตลาด” และยุทธ์ศาสตร์ “ตลาดนำาการผลิต” ท่ี
ให้เน้นหาตลาดในต่างประเทศ ผ่าน “เซื้ลส์แมนประเทศ” หรือทูตพาณิชย์ ให้กับ
สินค้าเกษ์ตร ของนายจุรินทร์ ลักษ์ณวิศิษ์ฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่งผลเกินคาด ท่ัวโลกอ้าแขนตอบรับผลไม้ไทย ม่ันใจ
ปลอดภัยจากโควิด โดยยอดส่งออกเฉพาะใน 2 เดือนแรกของปี 2564 พุ่งไปถึง  
240,637 ตัน คิดเป็นมูลค่า 11,708.37 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 109.70 เม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว นอกจากน้ี DITP ยังเดินหน้าจัด
โครงการและกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือเร่งการส่งออกผลไม้ตลอดปี เช่น 

1. โครงการจับคู ่เจรจาการค้าผ่านระบบออนไลน์ของสินค้าผลไม้สดและ
แปรรูป โดยมีจำานวนการเจรจาท้ังส้ิน 392 นัดหมาย มีมูลค่าการเจรจาการ
ค้าประมาณ 2,200 ล้านบาท และมีบันทึกข้อตกลงการซ้ืื้อขายผลไม้ส่งออก 
(Memorandum of Purchasing : MOP) มูลค่า 1,287 ล้านบาท

2. โครงการ “Taste of Thailand 2021” ส่งเสริมการขายผลไม้ไทยในประเทศ
เกาหลีใต้ ร่วมกับห้างฮุนได (Hyundai) จำานวน 16 สาขาท่ัวประเทศ ระหว่าง
วันท่ี 9 เมษ์ายน - 6 พฤษ์ภาคม 2564 โดยมไีฮไลท์ท่ีสำาคัญ ได้แก่ การเปิดตวั  
“มะม่วงพันธุ์์มหาชนก”เป็นคร้ังแรก หลังจากท่ีเกาหลีใต้อนุญาตให้มีการนำา
เข้ามะม่วงพันธุ์์มหาชนกได้ในเดือนมกราคมท่ีผ่านมา 

3. โครงการส่งเสรมิการขายสนิค้าผลไม้ไทยในประเทศญีปุ่น่ ร่วมกบัห้างสรรพสนิค้า 
และซูื้เปอร์มาร์เก็ต AEON, Donki, Itoyokado Store และ Beisia จำานวน
 150 สาขา ในเมืองรองท่ีมีศักยภาพ ระหว่างเดือนเมษ์ายนถึงเดือนสิงหาคม
 2564 และคาดว่าจะมีมูลค่าส่ังซ้ืื้อประมาณ 90 ล้านบาท

4. โครงการ Thai Fruit Golden Months ในสาธ์ารณรัฐประชาชนจีน ตาม
เมืองท่ีสำาคัญอย่าง เซ่ีื้ยงไฮ้ กวางโจว คุนหมิง และเมืองใหม่ๆ ท่ีเป็นตลาด
ศักยภาพ อาทิ ฉางชา ฉงช่ิง หนานชาง รวมท้ังส้ิน 13 เมือง จำานวน 14 
คร้ัง โดย จะเร่ิมดำาเนินกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

DITP ยังร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุดแห่งประเทศไทย 
สมาคมผู้ประกอบการค้าผลไม้ยุคใหม่ และสมาคมทุเรียนไทย รวมถึงกลุ่มผู้ส่ง
ออกผลไม้ในภาคตะวันออก ส่งเสริมมาตรการป�องกันโควิด -19 ต้ังแต่ต้นนำ้า
ถึงปลายนำ้า โดยให้ความสำาคัญต้ังแต่การเก็บทุเรียนจากสวนท่ีมีมาตรฐาน GAP 
การขนส่งไปยังล้งท่ีมีมาตรฐาน GMP การฉีดพ่นนำ้ายาฆ่าเช้ือท่ีอุโมงค์พ่นยา 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และรับใบรับรองจากสมาคมฯ โดยมีการเผย
แพร่ส่ือ 3 ภาษ์า เพ่ือสร้างความม่ันใจแก่ผู้นำาเข้าในต่างประเทศ
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งานแสดงสินค้า
Trade Fairs

THAIFEX – ANUGA ASIA “THE HYBRID EDITION”

29 กันย์าย์น - 3 ตุลาค้ม 2564

งานแสดงสินค้าอาหารและเคร่ืองด่ืมนานาชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย  
ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าอาหาร รวมถึงเทคโนโลยีและบริการต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร จัดในรูปแบบ “ไฮบริด” สามารถเจรจา 
การค้าแบบออฟู้ไลน์ควบคู่กับออนไลน์เพ่ือรองรับวิถี New Normal 

ส่ถานท่�จัด็กิจกรรม : ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธ์านี

ราย์ละเอำ่ย์ด็เพิ�ม : www.thaifex-anuga.com

กิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์
Online Business Matching

โครงการเจรจาการค้าออนไลน์กล่�มธุ่รกิจบัริการใน
อ่ตสาหกรรมการพิิมพ์ิของไที่ยส่�เว่ียดนาม
22 กรกฎาค้ม 2564

อีกหน่ึงโครงการ Online Business Matching ของ DITP  
ท่ีช่วยจัดทำานัดหมายการเจรจาธุ์รกิจการค้าผ่านระบบออนไลน์  
เพ่ือสร้างเครือข่ายพันธ์มิตรระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มธุ์รกิจบริการ
ด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยกับเวียดนามโดยเฉพาะ

ส่ถานท่�จัด็กิจกรรม : ผ่านระบบออนไลน์

ราย์ละเอำ่ย์ด็เพิ�มเติม : www.ditp.go.th หรือสายด่วน 1169

ปฏิทินกิจกรรมและงานสัมมนาสำาหรับผู้ประกอบการ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564DITP CALENDAR

JULY-SEPTEMBER 2021

งานฝึกอบรม - สัมมนา
Seminars & Workshops

งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG - LOGISTIX ปีี 2564 
25 - 27 ส่ิงหาค้ม 2564

งานแสดงสินค้า TILOG - LOGISTIX ถือเป็นงานระดับภูมิภาคอาเซีื้ยน 
ท่ีแสดงศักยภาพของโลจิสติกส์ไทยในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาค มีเป�าหมายเพ่ือส่งเสริม พัฒนา และเช่ือมโยงธุ์รกิจท่ีเก่ียวข้องกับ 
โลจิสติกส์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีเผยแพร่ข้อมูล  
องค์ความรู้ และสร้างโอกาสทางธุ์รกิจให้ผู้ประกอบการไทยด้วย

ส่ถานท่�จัด็กิจกรรม : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

ราย์ละเอำ่ย์ด็เพิ�ม : www.tilog-logistix.com

โครงการฝึึกอบัรมเชิิงปีฏิิบััติการ  
หลักส่ตร “ควีามร้่เบ้ั�องต้นในการปีระกอบัธุ่รกิจส�งออก”  
ร่�นท่ี่� 140 ผ่�านระบับัออนไลน์ (Zoom)
12 - 16 กรกฎาค้ม 2564

ทำาความรู้จักและสร้างเครือข่ายในโลกธุ์รกิจการส่งออก  
เรียนรู้ Business Model Canvas และการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่
การเป็นผู้ประกอบการธุ์รกิจส่งออกท่ีมีประสิทธิ์ภาพ

ส่ถานท่�จัด็กิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่  
(ถนนรัชดาภิเษ์ก)

ราย์ละเอำ่ย์ด็เพิ�มเติม : nea.ditp.go.th หรือ NEA call center 
02-507-8128

โครงการสัมมนาเชิิงปีฏิิบััติการหลักส่ตร “ครบัเคร้�อง
เร้�อง การค้าออนไลน์” ร่�นท่ี่� 4 
8 - 9 กรกฎาค้ม 2564

เปิดตลาดการค้าระหว่างประเทศ ในยุค E-commerce กับหลักสูตรความรู้
ด้านการค้าออนไลน์แบบครบวงจร ท้ังการทำาการตลาดออนไลน์ เรียนรู้การใช้ 
Storytelling ทำาความเข้าใจแพลตฟู้อร์มออนไลน์ช้ันนำา รวมไปถึงช่อง
ทางการชำาระเงินและการขนส่งสินค้า เพ่ือก้าวสู่การค้าระหว่างประเทศ

ส่ถานท่�จัด็กิจกรรม : ผ่านระบบอออนไลน์ (Zoom Webinar)

ราย์ละเอำ่ย์ด็เพิ�มเติม : โทร 083-097-9190, 02 507 8109  Email: nea.
krobkruengonline4@gmail.com
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“Tell me what you eat,
 and I will tell you who you are”

J E A N  A N T H E L M E  B R I L L A T - S A V A R I N

HEALTHY THOUGHT
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