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กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

0 2430 6860
- กด 1 ภาษาไทย    - กด 2 ภาษาองักฤษ

ตสน.   0 2430 6864

กด 6  กองโลจสิตกิส์
กด 7  กองพฒันาเกษตร
         อตุสาหกรรม
กด 8  ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
        และการสื่อสาร
กด 0  หากไม่ทราบ

กด 1  ส�านกังานเลขานกุารกรม
กด 2  กองยทุธศาสตร์และแผนงาน
กด 3  กองพฒันาขดีความสามารถ
        ธรุกจิอตุสาหกรรม
กด 4  กองพฒันาดจิทิลัอตุสาหกรรม
กด 5  กองส่งเสรมิผู้ประกอบการ 
        และธรุกจิใหม่

อสอ.   0 2430 6861

รสอ.1  0 2430 6862

รสอ.2  0 2430 6863

ส�านักงานเลขานุการกรม

0 2430 6865-6866
กด 1  ฝ่ายบรหิารทั่วไป
กด 2  กลุ่มบรหิารงานคลงั
        และงบประมาณ
กด 3  กลุ่มบรหิารทรพัยากร 
        บคุคล
กด 4  กลุ่มประชาสมัพนัธ์
กด 5  กลุ่มพสัดแุละอาคาร 
        สถานที่
กด 6  กลุ่มบรหิารเงนิทนุ
กด 7  กลุ่มวนิยัและนติกิาร

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

0 2430 6867-6868
กด 1  ฝ่ายบรหิารทั่วไป
        กลุ่มความร่วมมอื
        ระหว่างประเทศ
กด 2  กลุ่มติดตาม
        และประเมินผล
กด 3  กลุ่มแผนปฏบิตังิาน
        และงบประมาณ
กด 4  กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร
กด 5  กลุ่มยทุธศาสตร์
        และแผนงาน ก
กด 6  กลุม่ศกึษาและพฒันาระบบ
        ส่งเสรมิอตุสาหกรรม

กองพฒันาดจิทิลัอตุสาหกรรม

0 2430 6871-6872
กด 1  ฝ่ายบรหิารทั่วไป
กด 2  กลุ่มเชื่อมโยงธรุกจิ
        ดจิทิลัอตุสาหกรรม
กด 3  กลุ่มพฒันา
        ผู้ประกอบการ 
        และบคุลากรดจิทิลั
        อตุสาหกรรม
กด 4  กลุ่มเพิ่มขดีความ
        สามารถวสิาหกจิ 
        ด้วยดจิทิลั

กองพัฒนาขีดความสามารถ

ธุรกิจอุตสาหกรรม

0 2430 6869-6870
กด 1  ฝ่ายบรหิารทั่วไป
กด 2  กลุม่พฒันาการจดัการ
         ธรุกจิ
กด 3  กลุม่พฒันาการรวมกลุม่ 
        อตุสาหกรรม
กด 4  กลุม่พฒันาบรกิารธรุกจิ
        อตุสาหกรรม
กด 5  กลุม่พฒันาผูป้ระกอบการ
กด 6  กลุม่พฒันาอตุสาหกรรม
        รายสาขา

กองส่งเสริมผู้ประกอบการ

และธุรกิจใหม่

0 2430 6873-6874
กด 1  ฝ่ายบรหิารทั่วไป
กด 2  กลุ่มสนบัสนนุการ
        จดัตั้งธรุกจิ
กด 4  กลุ่มสร้างและพฒันา
        ผู้ประกอบการใหม่
กด 5  กลุ่มสร้างสงัคม
        ผู้ประกอบการ

กองโลจิสติกส์

0 2430 6875-6876
กด 1  ฝ่ายบรหิารทั่วไป
กด 2  กลุ่มนโยบาย
        และประสานเครอืข่าย
กด 3  กลุ่มพฒันาระบบ
        โลจสิตกิส์
กด 4  กลุ่มมาตรฐาน
        และนวตักรรมโลจสิตกิส์
กด 5  กลุม่ส่งเสรมิโลจสิตกิส์
        องค์กร

กองพฒันาเกษตรอตุสาหกรรม

0 2430 6877-6878
กด 1  ฝ่ายบรหิารทั่วไป
กด 2  กลุ่มนโยบาย
        และแผนเกษตรอตุสาหกรรม
กด 3  กลุ่มเครื่องจกัรกล
        และเทคโนโลยกีารจดัการ 
        เกษตรอตุสาหกรรม
กด 4  กลุ่มอตุสาหกรรม 
        ผลติภณัฑ์เกษตรแปรรูป
กด 5  กลุ่มพฒันาธรุกจิเกษตร 
        อตุสาหกรรม

ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร

0 2430 6879
กด 1  กลุม่บรกิารธรุกจิ      
         สารสนเทศ
กด 2  กลุม่แผนงาน
         สารสนเทศ
        และบรหิารทั่วไป
กด 3  กลุ่มพฒันาระบบ
        เทคโนโลยสีารสนเทศ
กด 4  กลุม่ระบบคอมพวิเตอร์
        และเครอืข่าย

แผนผัง Call Center
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Food Innovation  
พลิิกโฉมธุุรกิจอาหาร ตอบโจทย์์ผู้้�บริโภคย์ุคใหม่

	 อุุตสาหกรรมอุาหารแห่งอุนาคต	 (Future	 Food)	 ที่่ �ทีุ่กวัันน่ � 
เป็็นเร่ �อุงใกล้้ตัวัเรามากๆ	 นวััตกรรมแล้ะเที่คโนโล้ยี่จึึงกล้ายีเป็็น 
อุาวัุธล้ับสำาคัญที่่�เข้้ามาม่บที่บาที่อุยี่างมาก	 โดยีเฉพาะอุยี่างยี่�ง 
ในแวัดวังธุรก่จึอุาหารที่่�ม่การแข้่งข้ันกันสูงข้ึ�นหล้ายีเที่่า	 เน่�อุงจึาก
พฤต่กรรมข้อุงผูู้้บร่โภคได้เป็ล้่�ยีนแป็ล้งไป็จึากเด่ม	ค่อุ	นอุกจึากจึะให้
ควัามสำาคัญกับรสชาต่	หร่อุคุณภาพข้อุงวััตถุุด่บแล้้วั	ควัามป็ล้อุดภัยี
แล้ะคุณป็ระโยีชน์ก็เป็็นส่วันสำาคัญในการตัดส่นใจึเล้่อุกซื้่ �อุ 
ผู้ล้่ตภัณฑ์์	 เช่�อุมโยีงไป็ถุึงบรรจึุภัณฑ์์ที่่�ต้อุงสะดวักต่อุการใช้งาน 
แล้ะเป็็นม่ตรกับส่�งแวัดล้้อุม	 ตล้อุดจึนการสร้างเร่ �อุงราวัให้เก่ด 
ควัามน่าสนใจึ	 ด้วัยีการนำาเที่คโนโล้ย่ีมาใช้ในการผู้ล่้ตอุย่ีางเป็็นระบบ	
โดยีคำานึงถุึงป็ระส่ที่ธ่ภาพแล้ะการบร่หารจึัดการที่่ �เหมาะสม 
ในห่วังโซื้่การผู้ล้่ตอุาหารตั�งแต่ต้นนำ�าจึนถุึงป็ล้ายีนำ�า	

	 ป็ัจึจึุบันอุุตสาหกรรมอุาหารข้อุงป็ระเที่ศไที่ยีม่ข้นาดใหญ่มาก	 
เร่ยีกได้วั่าเป็็นหนึ�งในเสาหล้ักข้อุงอุุตสาหกรรมภายีในป็ระเที่ศ	 
หร่อุป็ระมาณ	 22-25	 เป็อุร์เซื้็นต์	 เม่ �อุค่ดเป็็นสัดส่วันเที่่ยีบกับ 
อุุตสาหกรรมที่ั�งหมด	 แล้ะน่�ค่อุเหตุผู้ล้สำาคัญที่่�ที่ำาให้ผูู้้ป็ระกอุบการ
ด้านอุาหารต้อุงเป็ล้่ �ยีนที่ัศนคต่ใหม่	 แล้ะมอุงหาโอุกาสจึาก 
การเป็ล่้�ยีนแป็ล้งท่ี่�เก่ดขึ้�น	

	 วัารสารอุุตสาหกรรมสารเล้่มน่�จึะพาผูู้้อุ่านไป็พูดคุยีกับผูู้้บร่หาร
ในหน่วัยีงานภาครัฐ	แล้ะเอุกชน	ตล้อุดจึนผูู้้ป็ระกอุบการ	ถุึงแนวัค่ด
ในการป็รับตัวั	 สร้างโอุกาสที่่�จึะเก่ดข้ึ�นข้อุงธุรก่จึอุาหารแห่งอุนาคต	
รวัมถุึงนโยีบายีต่างๆ	 ข้อุงภาครัฐที่่�จึะช่วัยียีกระดับอุุตสาหกรรม 
การผู้ล้่ตอุาหารข้อุงไที่ยี	 ให้ก้าวัที่ันแล้ะตอุบโจึที่ยี์ควัามต้อุงการ 
อุาหารในตล้าดโล้ก

พัักตร์์อััมพัร์ร์ณ ตั�งวศิินธร์ร์ม
บรรณาธ่การบร่หาร

วารสารอุุตสาหกรรมตีพิิมพิ์ต่อุเนื่่�อุง
ยาวนื่านื่นื่ับถึึงปััจจุบันื่เปั็นื่เวลากว่า 64 ปัี

เจ�าของ
กร์มส่งเสร์ิมอัุตสาหกร์ร์ม

เล้ข้ที่�่	75/6	ถุนนพระรามที่�่	6	เข้ตราชเที่วั่	กรุงเที่พฯ	10400
โที่รศัพที่์	0	2430	6865,	0	2430	6866

ท่�ปรึกษา
นายณัฐพัล ร์ังสิตพัล
อุธ่บด่กรมส่งเสร่มอุุตสาหกรรม

นายภาสกร์ ชัยร์ัตน์
รอุงอุธ่บด่กรมส่งเสร่มอุุตสาหกรรม

นายเจตนิพัิฐ ร์อัดภัย
รอุงอุธ่บด่กรมส่งเสร่มอุุตสาหกรรม

นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา
รอุงอุธ่บด่กรมส่งเสร่มอุุตสาหกรรม

นางสาวปร์ะเทืือัง พัฤกษาพิัทัืกษ์กุล
เล้ข้านุการกรม	กรมส่งเสร่มอุุตสาหกรรม

บรรณาธุิการบริหาร
นางสาวพัักตร์์อััมพัร์ร์ณ ตั�งวศิินธร์ร์ม
ผูู้้อุำานวัยีการกลุ้่มป็ระชาสัมพันธ์

บรรณาธุิการ
นางสาวัวัรรณศ่ร่	กางกั�น

กองบรรณาธุิการ
นางสาวันฤมล้	 ผู้ึ�งเน่ยีม,	 นายีไพฑู์รยี์	 มะเม่ยีเม่อุง,	
นางสาวันราภรณ์	 เตยีหล้้า,	 นางสาวัเกสรา	 จัึนที่ร์งาม, 
นางสมใจึ	 รัตนโชต่,	 นางสาวักัญศ่ญา	 ชุมศร่ ,	 
นางสาวักนกรักษ์์	 นุกูล้โรจึน์,	 นางสาวัศ่ร่ธร	 ชัยีรัตน์,	
นางสาวัธนาวัด่	 กุญแจึนาค,	 นางสาวัสุดา	 ว่ัชัยี,	 
นายีป็ิยีะวุัฒิ่	จัึนที่ร์เสนา,	นายีสุร่นที่ร์	ม่วังน้อุยี

บรรณาธุิการท่�ปรึกษา
นางสาวัแพรวัภัที่ร	โภวัาที่่

จัดพิมพ์
บร่ษั์ที่	 เพนน่นซูื้ล้าร ์	 แอุสโซื้ซ่ื้เอุที่ส์	 จึำากัด	 :	 100/6	 
ซื้อุยีอุาร่ยี์สัมพันธ์	 3	 ถุนนพหล้โยีธ่น	 แข้วังพญาไที่	
เข้ตพญาไที่	 กรุงเที่พฯ	 10400	 โที่รศัพที่์	 0	 2270	 1123-4	
โที่รสาร	0	2270	1125

Editor
Talks

สมัคร์ได้ 3 ช่อังทืาง
		สมัครที่างไป็รษ์ณ่ย์ี	จ่ึาหน้าซื้อุงถึุง
  บร์ร์ณาธิการ์วาร์สาร์อุัตสาหกร์ร์มสาร์

กลุ่มปร์ะชาสัมพัันธ์ กร์มส่งเสริ์มอุัตสาหกร์ร์ม  
ถนนพัร์ะร์ามทื่� 6 เขตร์าชเทืว่ กรุ์งเทืพัฯ 10400
2	 สมัครผู่้าน	Google	Form	:	

https://forms.gle/tmXXccJjmTjzZjPK9
3	 สมัครผู่้าน	QR Code

สมัคร
สมาชิก
วารสาร 1

	 “บที่ควัาม	 บที่สัมภาษ์ณ์	 หร่อุงานเข้่ยีนที่�่ต่พ่มพ์ในวัารสาร 
เล้่มน่�	เป็็นควัามค่ดเห็นส่วันตัวัข้อุงผูู้้เข้่ยีนแต่ล้ะที่่าน	ที่างวัารสาร
ไม่จึำาเป็็นต้อุงเห็นด้วัยีเสมอุไป็	 หากป็ระสงค์จึะนำาบที่ควัามใดๆ	
ในวัารสารไป็ต่พ่มพ์เผู้ยีแพร่	 ควัรแจึ้งเป็็นล้ายีลั้กษ์ณ์อุักษ์ร 
ต่อุกอุงบรรณาธ่การ”

3อุตสาหกรรมสาร
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คลััสเตอร์์นวััตกร์ร์มอาหาร์ 
แห่งอนาคต

แนวทางการผลัักดัันแลัะพััฒนาศัักยภาพั 
ผ้�ประกอบการอาหารดั�วยนวัตกรรม 
ตั�งแต่ต�นนำ�าจนถึึงปลัายนำ�า  
ของกรมส่่งเส่ริมอุตส่าหกรรม  
เพั่�อวางรากฐาน 
ของการส่ร�างความมั�นคง 
ทางอาหารของ 
ประเทศัไทยแลัะของโลัก 

“วัูฟเฟีย” ที่่�ดี่ที่่�สุดี 
ต้องมาจากปร์ะเที่ศไที่ย
ผำา ไข่นำ�า หร่อว้ฟเฟีย พั่ชมหัศัจรรย์
ท่�ม่คุณค่าทางอาหารส่้งแลัะเติบโต
ไดั�รวดัเร็ว ท่�ถ้ึกพััฒนาแลัะต่อยอดั
มาส่้่ธุุรกิจการเพัาะเลั่�ยงแลัะแปรร้ป
เป็นธุุรกิจ โดัยผ้�เช่�ยวชาญท่�คว�า
รางวัลัชนะเลิัศัในโครงการ SPACE-F 
เวท่พััฒนาส่ตาร์ทอัพัดั�านอาหาร
แห่งแรกในประเทศัไทย

นวััตกร์ร์มอาหาร์ที่่�เร์่�มจาก 
การ์ค่ดีย้อนศร์

เม่�อธุุรกิจเริ�มจากพััฒนาเคร่�องจักร 
นวัตกรรม แนวคิดัในยุคเริ�มต�น 
จึงตั�งจากโจทย์ท่�ว่า ม่ผลัิตภัณฑ์ ์
อะไรบ�างท่�เคร่�องจักรตัวน่� 
ส่ามารถึทำาไดั� จากการทำา 
ผลัไม�อบแห�ง ก่อนนำามาส่้่นวัตกรรมอาหาร  
ท่�คิดัจากปัญหาของลั้กค�า แลัะเกษตรกรไทย จนเป็น
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จากงานว ิจ ัยของน ักศั ึกษา 
ปริญญาเอกกับโจทย์ท ่ �ค ิดัว ่า  

งานวิจ ัยต�องไม ่ใช ่งาน 
บนหิ �งหากต�องส่ามารถึ 
ทำาในเชิงพัาณิชย์ไดั�ดั�วย  
จึงกลัายมาเป็นนวัตกรรม
เส่�นไข่ขาวไร�แป้ง ไร�ไขมัน
ผลัิตภัณฑ์์แรกของโลัก
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    เรไร จัันทร์เอ่ี่�ยม

ท่องโลก 
นวัตกรรมอาหาร
แห่งอนาคต
อะไร?

โดนใจผู้บริโภค

Food
Innoverse

ขอต�อนรับเข�าส่้่ Food Innoverse โลักของนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตท่�จะทำาให�ทุกท่านไดั�ร้�จัก 
กับ “นวัตกรรมอาหาร” ในหลัากหลัายร้ปแบบ ซึ่ึ�งจากการเติบโตแลัะพััฒนา 

ของเทคโนโลัย่ต่างๆ ส่่งผลัให�อุตส่าหกรรมอาหารถึ้กผลัักดัันจนเกิดัการเปลั่�ยนแปลังมาอย่างต่อเน่�อง  
เราจึงไดั�เห็นถึึงความลัำ�าส่มัยของอุตส่าหกรรมอาหารในหลัากหลัายมิติ ถึ่อเป็นตัวพัลัิกเกมทำาให�ธุุรกิจอาหาร

ของท่านก�าวขึ�นมาย่นเหน่อค้่แข่ง แลัะตอบโจทย์ความต�องการของผ้�บริโภคยุคใหม่ไดั�
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	 รู้้ �หรู้ือไม่่?	 ตลอดทั้้ �งซั้พพลายเชนของธุุรู้กิิจอาหารู้	 
น้บต้�งแต่ต�นนำ�าจนถึึงปลายนำ�า	 สาม่ารู้ถึนำาเอานวั้ตกิรู้รู้ม่ 
และเทั้คโนโลยีเข�าไปสรู้�างขีดควัาม่สาม่ารู้ถึให�กิ้บธุุรู้กิิจได� 
ทั้้�งกิรู้ะบวันกิารู้	 ทั้้�งนี�	 หากิอ�างอิงจากิข�อม่้ลของสถึาบ้น 
เพิ�ม่ผลผลิตแห่งชาติ	จะพบวั่า	ตลอดเส�นทั้างในอุตสาหกิรู้รู้ม่
อาหารู้น้�นล�วันม่ีนวั้ตกิรู้รู้ม่ซั่อนอย้่ม่ากิม่าย	เรู้ิ�ม่ต�นต้�งแต่...

 ต้้นนำ�� : สำาหรู้้บธุุรู้กิิจทั้ี�อย้่ต�นนำ�าในอุตสาหกิรู้รู้ม่อาหารู้	
ส่วันใหญ่่ม่้กิจะเป็นในภาคกิารู้เกิษตรู้	เช่น	อาหารู้ส้ตวั์	ปศุุส้ตวั์
กิารู้เพาะปล้กิพืช	 เรู้ียกิได�วั่า	 เป็นแหล่งวั้ตถึุดิบกิ่อนทั้ี�จะ 
นำาไปส้่กิารู้แปรู้รู้้ป	ซัึ�งนวั้ตกิรู้รู้ม่และเทั้คโนโลยีทั้ี�ถึ้กินำาม่าใช�
ในธุุรู้กิิจต�นนำ�า	จะเป็นเรู้ื�องของรู้ะบบทั้ี�ช่วัยเพิ�ม่ปรู้ะสิทั้ธุิภาพ
และกิารู้บรู้ิหารู้จ้ดกิารู้ทั้ี�ให�ควัาม่ย้�งยืนม่ากิขึ�น
	 ยกิต้วัอย่าง	 กิารู้เพาะปล้กิพืช	 จะม่ีทั้้�งแอปพลิเคช้น 
และซัอฟต์แวัรู้์กิารู้เกิษตรู้ทั้ี�พ้ฒนาโดย	 Startup	 ม่าช่วัยให� 
กิารู้ทั้ำาเกิษตรู้น้�นง่ายและม่ีปรู้ะสิทั้ธุิภาพยิ�งขึ �น	 ม่ีรู้ะบบ 
กิารู้วัิเครู้าะห์ข�อม่้ลข้�นส้งเพื�อให�เกิิดกิารู้ทั้ำากิารู้เกิษตรู้ทั้ี�แม่่นยำา
หรู้ือจะเป็นรู้ะบบเซั็นเซัอรู้์ทั้ี�ช่วัยควับคุม่สภาพแวัดล�อม่ต่างๆ
ให�เหม่าะสม่ต่อกิารู้เพาะปล้กิ	 เป็นต�น	 หรู้ือหากิเป็นในส่วัน
ของปศุุส้ตวั์	 ปัจจุบ้นม่ีกิารู้พ้ฒนานวั้ตกิรู้รู้ม่ไปจนถึึงข้�น 
ม่ีกิารู้นำาสเต็ม่เซัลล์ทั้ี�อย้่ภายในเนื�อส้ตวั์	 ม่าเพาะเลี�ยงใน 
ห�องแล็บจนกิลายเป็นเนื�อส้ตวั์	(In	Vitro	Meat)	หรู้ือนวั้ตกิรู้รู้ม่
ทั้ี�พ้ฒนาจากิแหล่งโปรู้ตีนอื�นๆ	 ม่าทั้ดแทั้นเนื�อส้ตวั์	 เช่น	 
เนื�อส้ตวั์จากิโปรู้ตีนพืช	(Plant-based	Meat)	เป็นต�น

 กล�งนำ�� :	 ในขณะทั้ี�ช่วังกิลางนำ�าจะเป็นส่วันของธุุรู้กิิจ
แปรู้รู้้ปอาหารู้	 ซัึ�งจะม่ีทั้้�งเทั้คโนโลยีและนวั้ตกิรู้รู้ม่ทั้ี�ม่าช่วัย
ให�กิารู้ผลิตอาหารู้น้�นม่ีคุณภาพ	 ยืดอายุกิารู้รู้้กิษา	 รู้วัม่ถึึง
กิารู้พ้ฒนารู้้ปแบบและฟังกิ์ช้นให�ม่ีควัาม่หลากิหลาย 
และแตกิต่างจากิทั้�องตลาดทั้้�วัไป	
	 ยกิต้วัอย่าง	High-Pressure	Processing	(HPP)	เทั้คโนโลยี
กิารู้แปรู้รู้้ปอาหารู้ด�วัยควัาม่ด้นส้ง	 เป็นกิารู้แปรู้รู้้ปอาหารู้ 
ทั้ี�ไม่่ใช�ควัาม่รู้�อน	สาม่ารู้ถึฆ่่าเชื�อจุลินทั้รู้ีย์ทั้ี�เป็นสาเหตุทั้ำาให�
อาหารู้เน่าเสีย	จึงทั้ำาให�สาม่ารู้ถึรู้้กิษารู้สชาติอาหารู้	รู้้ปล้กิษณ์
ผิวัส้ม่ผ้ส	 และคุณค่าทั้างโภชนากิารู้ของอาหารู้ไวั�ได�	 
หรู้ือจะเป็น	 Freeze	 Dry	 เทั้คโนโลยีเพื �อกิารู้ยืดอาย  ุ
กิารู้เกิ็บอาหารู้อีกิวัิธุีทั้ี �ช ่วัยคงล้กิษณะและคุณค่าทั้าง 
โภชนากิารู้อาหารู้ไวั�ได�ม่ากิทั้ี�สุด

Food Innovation 
Journey
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	 ปล�ยนำ�� :	 ส่วันธุุรู้กิิจทั้ี�อย้่ในช่วัง
ปลายนำ�า	 จะเป็นล้กิษณะของกิารู้ใช�
เทั้คโนโลยีหรู้ือนวั้ตกิรู้รู้ม่เพื�อตอบโจทั้ย์
ผ้ �บรู้ิโภคเป็นสำาค้ญ่	 มุ่ ่งเน�นทั้ี �กิารู้ 
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่่
	 ยกิต้วัอย่าง	 Food	 Tech	 ไม่่วั่า 
จะเป็น	 Food	 Delivery	 Platform	 
แพลตฟอรู้์ม่จ้ดส่งอาหารู้	 ช่วัยให� 
ผ้�บรู้ิโภคเข�าถึึงอาหารู้ได�โดยไม่่ต�อง 
ออกิจากิบ�าน	 เช่น	 GrabFood,	 LINE	
MAN,	 Foodpanda	 หรู้ ือจะเป ็น	 
On-demand	 Food	 Discovery	 &	 
Ordering	แพลตฟอรู้์ม่ค�นหารู้�านอาหารู้
จองโต๊ะอาหารู้	และส้�งอาหารู้	เป็นต�น
	 หรู้ือทั้ี�กิำาล้งเป็นทั้ี�นิยม่ในเวัลานี�	คือ
ครู้้วัอ้จฉรู้ิยะ	ยกิต้วัอย่าง	ต้�เย็นอ้จฉรู้ิยะ
ทั้ี�จะม่ี	 Wi-Fi	 สาม่ารู้ถึแจ�งเตือนไปทั้ี�
โทั้รู้ศุ้พทั้์ได�หากิเปิดปรู้ะต้ทั้ิ�งไวั�	 หรู้ือม่	ี
หน�าจอส้ม่ผ้สสำาหรู้้บจดบ้นทั้ึกิและ
รู้ายกิารู้	 ส้�งซัื�อของ	 เล่นเพลง	 ฯลฯ	 
หรู้ ืออย ่างเตาอบอ้จฉรู้ ิยะทั้ ี �รู้วัม่ 
คุณสม่บ้ติต่างๆ	เช่น	ควับคุม่ด�วัยรู้ะบบ
เสียง	 สแกินบารู้์โค�ดของบรู้รู้จุภ้ณฑ์์
อาหารู้	 เพื�อโหลดเวัลาและอุณหภ้ม่ิ 
ในกิารู้ปรูุ้งอาหารู้	 ควับคุม่อุณหภ้ม่ิ 
ทั้ี �ละเอียด	 ม่ีเซั็นเซัอรู้์วั้ดควัาม่ชื �น	 
และสาม่ารู้ถึใช�รู้่วัม่กิ้บแอปพลิเคช้น 
เพื�อให�ผ้�บรู้ิโภคควับคุม่และตรู้วัจสอบ
สิ�งทั้ี�กิำาล้งทั้ำาได�จากิทัุ้กิทั้ี�	เป็นต�น
	 นอกิจากินี�	กิารู้ใช�หุ่นยนต์เพื�อช่วัย
ให�บรู้ิกิารู้ด�านอาหารู้	เป็นอีกินวั้ตกิรู้รู้ม่
ทั้ี�ม่ีแนวัโน�ม่เติบโต	ยกิต้วัอย่าง	“Flippy”	
หุ่นยนต์ทั้ำาอาหารู้ทั้ี�พ้ฒนา	 โดย	Miso	
Robotics	 Flippy	 ซัึ�งม่ีควัาม่สาม่ารู้ถึ 
ในกิารู้ทั้อด	 กิารู้พลิกิแฮม่เบอรู้์เกิอรู้	์ 
โดยใช�รู้ะบบ	 AI	 เป็นต้วัข้บเคลื�อน 

4	ปัจจัย	ทำำ�ต้ล�ด	 
Personalized

Food  
อย่�งไร?	ให้้เวิิร์ก

สร้�งก�รรับร้้
ถึึงคุุณประโยชน์/ช้�ให้้เห้็นวิ่�

อ�ห้�รเฉพ�ะบุคุคุล
มี้คุวิ�มีจำ�เป็นห้รือส่งผลด ้

อย่�งไรกับผ้้บริโภคุ

สร้�งแรงจ้งใจแก่ผ้้บริโภคุ
ในก�รเข้้�ถึึงก�รต้รวิจสุข้ภ�พ	

เพื�อจะกระตุ้้นให้้เกิด
ก�รต้ัดสินใจซื้ื�อง่�ยข้ึ�น	

สร้�งคุวิ�มีร่วิมีมีือกับ 
ห้น่วิยง�นทำ้�เช้�ยวิช�ญ 

ด้�นสุข้ภ�พและโภชน�ก�ร	 
ช่วิยให้้ผ้้บริโภคุเข้้�ถึึงข้้อมี้ล

สุข้ภ�พข้องต้นเองได้ 
สะดวิกข้ึ�น	

ต้ิดต้�มีเทำรนด์ต้ล�ดอ�ห้�ร
เฉพ�ะบุคุคุล	เพื�อพัฒน�
ผลิต้ภัณฑ์์ทำ้�ต้อบโจทำย์
ผ้้บริโภคุได้อย่�งต้่อเนื�อง

ทั้ี�ม่า	:	Krungthai	COMPASS

ทั้ำาให�	 Flippy	 สาม่ารู้ถึเรู้ียนรู้้ �ทั้้กิษะ 
ใหม่่ๆ	ได�ตลอดเวัลาอีกิด�วัย	ซึั�งปัจจุบ้น	
Flippy	ได�รู้้บกิารู้ติดต้�งในหลายสถึานทั้ี�
เช่น	 LA	 Dodgers	 Stadium,	 Arizona	
Diamondbacks	 Chase	 Field	 และรู้�าน	
CaliBurger	

ร์ู้ที่ัน “3 ห่วัง” ปร์ับธุุร์ก่จ
ร์ับ Insight ผูู้้บร์่โภคยุคใหม่
	 กิารู้จะกิ�าวัเข�าส้่โลกิของนวั้ตกิรู้รู้ม่
อาหารู้	 นอกิจากิจะรู้ ้ �ถึ ึงเส �นทั้าง 
นวั้ตกิรู้รู้ม่แล�วั	 สิ �งทั้ี �ผ้ �ปรู้ะกิอบกิารู้	
เจ�าของธุุรู้กิิจต�องรู้้�ต่อม่า	 น้�นคือ	 รู้้�ถึึง
พฤติกิรู้รู้ม่ผ้�บรู้ิโภคทั้ี�ให�ควัาม่สำาค้ญ่ 
ม่ีอย้ ่ 	 “3	 ห่วัง”	 ด�วัยกิ้น	 ได �แกิ ่	 
ห่วังส ุขภาพกิาย	 ห่วังส ุขภาพใจ	 
และห่วังโลกิ	 สิ�งแวัดล�อม่	 เป็นกิารู้ 
สะทั้�อนให�เห็นวั่า	 กิารู้บรู้ิโภคอาหารู้ 
ของคนยุคนี�	 ไม่่ใช่แค่เรู้ื�องของรู้สชาต	ิ
หรู้ือควัาม่อรู้่อยเทั้่าน้�น

• ห้่วิงสุข้ภ�พก�ย

	 จากิทีั้�ทุั้กิว้ันนี�ผ้�บริู้โภคให�ควัาม่สำาค้ญ่
กิ้บเรู้ื�องของสุขภาพอย้่แล�วั	 และเม่ื�อ
ต �องม่าเผชิญ่กิ้บกิารู้แพรู้ ่รู้ะบาด 
ครู้้�งใหญ่่ของ	 COVID-19	 ยิ�งบ้งค้บให�
ต�องพยายาม่ม่องหาสิ�งทั้ี�จะช่วัยเสรู้ิม่
ให�ส ุขภาพน้ �นดีข ึ �นและปลอดภ้ย 
ม่ากิขึ�นไปอีกิ	 ส่งผลให�ควัาม่ต�องกิารู้
สารู้อาหารู้และรู้ ้ปแบบอาหารู้ทั้ ี � 
ตอบโจทั้ย์ควัาม่ต�องกิารู้เฉพาะบุคคล	
หรู้ือทั้ี �เรู้ียกิวั่า	 Personalized	 Food	 
กิลายเป็นทั้ี �ต �องกิารู้ของผ้ �บรู้ ิโภค	 
เพื�อตอบสนองสุขภาพทั้ี�ดีอย่างย้�งยืน
น้�นเอง

4-9 Cover Story P3.indd   74-9 Cover Story P3.indd   7 5/4/2565 BE   15:025/4/2565 BE   15:02



8

	 ท้ั้�งนี�	จากิข�อม้่ลศุ้นย์วิัจ้ยธุนาคารู้กิรุู้งไทั้ย
	(Krungthai	COMPASS)	ได�คาดกิารู้ณ์ม่้ลค่า
ตลาด	Personalized	Food	ในไทั้ยว่ัาสาม่ารู้ถึ
เติบโตได�เฉลี�ยส้งถึึงปีละ	 14.2	 เปอรู้์เซั็นต	์
หรู้ือแตะรู้ะด้บ	5.5	หม่ื�นล�านบาทั้	ในปี	2568	
พรู้�อม่แนะนำาผ้�ปรู้ะกิอบกิารู้	หากิจะเรู้ิ�ม่ต�น
ทั้ำาตลาด	 Personalized	 Food	 กิลุ่ม่ล้กิค�า 
เป้าหม่ายทั้ี�น่าสนใจ	ได�แกิ่	กิลุ่ม่ผ้�ควับคุม่
นำ �าหน้กิ	 กิลุ่ม่ผ้ �เป็นโรู้คไม่่ติดต่อเรู้ื �อรู้้ง	 
และกิลุ่ม่ผ้�ส้งอายุ	 โดยผ้�บรู้ิโภคพรู้�อม่ทั้ี�จะ
จ่ายส้งกิวั่าสินค�าปกิติ	 40-50	 เปอรู้์เซั็นต	์	
แต่ด�วัยขนาดตลาดทั้�ีย้งไม่่ใหญ่่น้กิ	อาจต�อง
พิจารู้ณาควัาม่คุ�ม่ค่าในกิารู้ลงทัุ้นควับค้่ 
ไปด�วัย

	 ยกิต้วัอย่างโอกิาสทั้างธุุรู้กิิจของผลิตภ้ณฑ์์ในกิลุ่ม่นี�	เช่น	ผลิตภ้ณฑ์์
อาหารู้ทั้ี�ผสม่	CBD	(Cannabidiol)	หรู้ือสารู้สกิ้ดจากิกิ้ญ่ชา	ซัึ�งม่ีสรู้รู้พคุณ
ช่วัยให�รู้้ �สึกิสงบและลดควัาม่วัิตกิกิ้งวัล	 หรู้ือผลิตภ้ณฑ์์อาหารู้ทั้ี�ม่ี 
ส่วันผสม่ของ	 Probiotic	 ทั้ี�นอกิจากิจะช่วัยสรู้�างภ้ม่ิคุ�ม่กิ้นแล�วั	 ย้งส่ง 

ผลดีต่อสุขภาพจิตโดยม่ีผลลด
ควัาม่เครู้ียด	ภาวัะวัิตกิกิ้งวัล	และ
ภาวัะซัึม่เศุรู้�า	 รู้วัม่ไปถึึงผลิตภ้ณฑ์์
ทั้ี�ม่ีกิารู้นำาเอา	 Adaptogen	 ซัึ�งเป็น
สารู้สกิ้ดจากิสมุ่นไพรู้	 ม่าเป็น 
ส่วันผสม่ในเครู้ื�องดื�ม่เพื�อช่วัยลด 
กิารู้เกิิดภาวัะควัาม่เครู้ียด	เป็นต�น	

• ห้่วิงโลก	สิ�งแวิดล้อมี

 	 ควัาม่ห ่วังใยส ิ � งแวัดล �อม่	 
เป็นอีกิหนึ�งพฤติกิรู้รู้ม่ของผ้�บรู้ิโภค

ทั้ี�ม่ีแนวัโน�ม่สะทั้�อนให�เห็นผ่านเทั้รู้นด์รู้ะด้บโลกิ	 อย่างเรู้ื�องของ	 Food	
Traceability	หรู้ือกิารู้ตรู้วัจสอบย�อนกิล้บอาหารู้ทั้ี�ม่ีควัาม่เข�ม่ข�นม่ากิขึ�น
	ซัึ�งล�วันเกิิดจากิพฤติกิรู้รู้ม่ของผ้�บรู้ิโภคทั้ี�ห้นม่าใส่ใจรู้้กิษ์โลกิม่ากิขึ�น	
	 หากิด้จากิข�อม่้ลศุ้นย์วัิจ้ยธุนาคารู้กิรูุ้งไทั้ย	 ทั้ี�ม่ีกิารู้วัิเครู้าะห์ถึึง 
เทั้รู้นด์	Food	Traceability	พบวั่า	กิารู้ทั้ี�ผ้�บรู้ิโภคยุคใหม่่ให�ควัาม่สำาค้ญ่
กิ้บควัาม่ปลอดภ้ยของอาหารู้	สวั้สดิภาพแรู้งงาน	รู้วัม่ทั้้�งควัาม่ย้�งยืน
ด�านสิ�งแวัดล�อม่จึงต�องกิารู้ทั้ี�จะรู้้�ทั้ี �ม่าทั้ี�ไปของอาหารู้น้�นๆ	 ทั้ำาให� 
กิารู้ตรู้วัจสอบย�อนกิล้บตลอดกิรู้ะบวันกิารู้ผลิต	 ได�กิลายม่าเป็น 
กิฎรู้ะเบียบทั้างกิารู้ค�าทั้ี�ออกิม่าใหม่่โดยสหภาพยุโรู้ปและสหรู้้ฐอเม่รู้ิกิา
ถึือเป็นตลาดทั้ี�ให�ควัาม่สำาค้ญ่กิ้บรู้ะบบกิารู้ตรู้วัจสอบย�อนกิล้บอาหารู้
ค่อนข�างม่ากิ	และในรู้ะยะหล้งค้่ค�าสำาค้ญ่อย่างจีนกิ็เข�ม่งวัดในม่าตรู้กิารู้
ด�านสุขอนาม่้ยม่ากิขึ�น

• ห้่วิงสุข้ภ�พใจ

	 “สุขภาพใจ”	 เป็นอีกิด�านทั้ี�ผ้ �บรู้ิโภค 
ยุคนี�ย้งให�ควัาม่สำาค้ญ่	เพรู้าะด�วัยควัาม่เครีู้ยด
สะสม่จากิปัญ่หาต่างๆ	 ทั้ำาให�ปัญ่หา 
ด�านปัญ่หาสุขภาพจิตม่ีแนวัโน�ม่เพิ �ม่ 
ส้งขึ�นจึงนำาม่าส้่กิารู้เลือกิบรู้ิโภคอาหารู้ 
และเครู้ื�องดื�ม่ทั้ี�สาม่ารู้ถึตอบสนองด�าน
สุขภาพใจ	 ทั้ี�เรู้ียกิวั่า	 Well-mental	 Eating	
หรู้ือ	 กิารู้กิินเพื�อสุขภาพจิตใจ	 ซัึ�งน้บเป็น
อีกิโอกิาสทั้างธุุรู้กิิจทั้ี�เกิิดจากิพฤติกิรู้รู้ม่ 
ของผ้�บรู้ิโภค

ร์ู้จักตัวัช่่วัย พลั่กธุุร์ก่จสู่นวััตกร์ร์มอาหาร์แห่งอนาคต
	 ต�องยอม่รู้้บวั่า	 กิารู้จะกิ�าวัเข�าไปส้่โลกิของนวั้ตกิรู้รู้ม่อาหารู้แห่ง 
อนาคตได�	จำาเป็นต�องใช�กิารู้ลงทัุ้นด�านเทั้คโนโลยี	เพื�อทั้ี�จะเป็นต้วัช่วัย
ในกิารู้พลิกิธุุรู้กิิจ	จากิรู้้ปแบบเดิม่ๆ	ไปส้่กิารู้เป็นธุุรู้กิิจนวั้ตกิรู้รู้ม่	

• Robotic	และ	Automation 

	 หุ่นยนต์และรู้ะบบอ้ตโนม่้ติ	 จะเข�าม่าช่วัยให�กิารู้ทั้ำาธุุรู้กิิจอาหารู้
แบบเดิม่ๆ	ทั้ี�อาจต�องพึ�งพาแรู้งงานคนเป็นจำานวันม่ากิ	สาม่ารู้ถึใช�คน
ได�น�อยลง	เนื�องจากิกิารู้นำาเอาหุ่นยนต์และรู้ะบบอ้ตโนม่้ติม่าทั้ดแทั้น	
จะทั้ำาให�กิารู้ทั้ำางานน้�นได�ม่าตรู้ฐาน	ม่ีปรู้ะสิทั้ธุิภาพ	และม่ีควัาม่รู้วัดเรู้็วั

ม่ากิขึ�น	

•  Big	Data	Management

	 วั้นนี �เป็นยุคของข�อม่้ล	 ฉะน้ �นกิารู้จะ 
ปรู้้บเปลี�ยนธุุรู้กิิจ	หรืู้อพ้ฒนาสินค�าหรู้อืบรู้กิิารู้

	 โดยเฉพาะผลิตภ้ณฑ์์ทั้ี � เป็นเรู้ ื �อง 
ของนวั้ตกิรู้รู้ม่	 จำาเป็นต�องอาศุ้ย
ข�อม่้ลม่าช่วัยในกิารู้วัิเครู้าะห์ 
และบริู้หารู้จ้ดกิารู้	ฉะน้�น	Big	Data	
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เริ�มีจ�กจัดเก็บข้้อม้ีลท้ำ�จำ�เป็นต้ลอดห่้วิงโซ่ื้ก�รผลิต้
ในร้ปแบบดิจิทำัล	เพื�อให้้ก�รต้รวิจสอบย้อนกลับทำำ�ได้
ง่�ยข้ึ�น
 

ข้้อมี้ลทำ้�ต้้องจัดเก็บ	เช่น	ข้้อมี้ลแห้ล่งผลิต้	ฟ�ร์มี
และเพ�ะเล้�ยงชนิดพันธุ์ุ์พืชห้รือพันธุ์ุ์สัต้วิ์	 ปริมี�ณ 
ก�รใช้ส�รเคุม้ีและย�ฆ่่�แมีลง	ข้้อม้ีลก�รแปรร้ป	ฯลฯ
 

เทำคุโนโลย้สำ�ห้รับใช้ในก�รต้รวิจสอบย้อนกลับ 
อ�ห้�ร	ได้แก่	RFID,	IoT,	QR	Code	และ	Blockchain
 

ผ้ ้บริโภคุส�มี�รถึต้รวิจสอบย้อนกลับได้จ�ก 
ฉล�กสินคุ้�ในร้ปแบบ	QR	Code

เล่�เรื�อง	Food	Innovation
ผ่�นมืี�ออ�ห้�ร

ร้้ห้รือไมี่?	วิันน้�	Food	Innovation	เป็นเรื�อง
ใกล้ต้ัวิมี�กกวิ่�ทำ้�คุิด	 บนโต้๊ะอ�ห้�ร	 1	 มีื�อ	 
อ�จมี้นวิัต้กรรมีมี�กมี�ยทำ้�คุุณอ�จไมี่ร้้!

ผัดกะเพร�	–	ผัดกะเพร�	อ�ห้�ร
ธุ์รรมีด�ๆ	แต้่ร้้ห้รือไมี่วิ่�	เนื�อทำ้�
เห้็น	คุือ	เนื�อทำ้�ทำำ�จ�กพืช

ซื้้ชิ	 –	 	 ซื้้ชิห้ล�กห้ล�ยห้น้� 
ทำ้�คุุณเห้็น	ร้้ไห้มีวิ่�	วิันน้�ส�มี�รถึ
ใช้เทำคุโนโลย้	 3D	 Printer	 
มี�รังสรรคุ์กล�ยเป็นอ�ห้�ร 
ให้้คุุณรับประทำ�นได้แล้วิ	ห้รือมี้
ถึึงข้ั �นทำำ�ซื้้ชิทำ้ �ใส่ส�รอ�ห้�ร 
แบบเฉพ�ะบุคุคุลก็ได้	

แกงเข้้ยวิห้วิ�น	–	 ใคุรจะคุิดวิ่�	
แก ง เข้ ้ ย วิห้วิ�นห้น ้ �ต้ � 
น่�รับประทำ�นน้�	 ส่วินผสมีห้ลัก
อย่�ง	กะทำิ	ไมี่ได้มี�จ�กมีะพร้�วิ
แต่้มี�จ�ก	“กะทิำธัุ์ญพืช”	 ท้ำ�ช่วิย
ให้้คุนเป็นโรคุห้ัวิใจ	ห้ลอดเลือด
เบ�ห้วิ�น	และคุวิ�มีดัน	ส�มี�รถึ
รับประทำ�นได้โดยไมี่เส้ยสุข้ภ�พ

ไอศกร้มี	 –	 ปิดทำ้�ยกันทำ้ � 
ข้นมีห้วิ�นอย่�ง	 ไอศกร้มี	 
เด้ �ยวิน้ �ส�มี�รถึทำำ�กินเองได้	 
เพร�ะมี้นวิัต้กรรมีไอศกร้มีผง 
กึ �งสำ�เร็จร้ป	 ทำ้ �ทำำ�เองง่�ยๆ	 
ในไมี่ก้ �ข้ั �นต้อน	 ทำ้ �สำ�คุัญคุือ	 
ไมี่ต้้องพึ �งเคุรื �องทำำ�ไอศกร้มี 
ด้วิยซื้ำ��

เริ�มีต้้นทำำ�  
Food	Traceability	อย่�งไรด้?

ทำ้�มี�	:	Krungthai	COMPASS

Management	 เป็นสิ�งทั้ี�ขาดไม่่ได�ในยุคนี�	 ผ้�ปรู้ะกิอบกิารู้ต�องให�
ควัาม่สำาค้ญ่ต้�งแต่กิารู้จ้ดเกิ็บข�อม่้ล	 (Data	 Storage)	 ซัึ �งม่ี 
หลายรู้้ปแบบ	แต่ทีั้�นิยม่ในปัจจุบ้นคือ	กิารู้จ้ดเก็ิบผ่านรู้ะบบ	Cloud	
เนื �องจากิเป็นฐานเกิ็บข�อม่้ลขนาดใหญ่่	 สาม่ารู้ถึด้ข�อม่้ล 
หรู้ือใช�งานได�ทัุ้กิทั้ี�ทัุ้กิเวัลาและย้งช่วัยป้องกิ้นข�อม่้ลส้ญ่หาย 
อีกิด�วัย	นอกิจากินี�	ย้งต�องม่ีกิารู้วัิเครู้าะห์ข�อม่้ล	(Data	Analysis)	
ทั้ี�ดีอีกิด�วัย	 เพรู้าะกิารู้ม่ีข�อม่้ลอย่างเดียวั	 แต่ไม่่ม่ีกิารู้นำาม่า
วัิเครู้าะห์หรู้ือหาผลล้พธุ์ของข�อม่้ลน้�นๆ	 กิ็จะไม่่สาม่ารู้ถึใช� 
ปรู้ะโยชน์จากิข�อม่้ลได�อย่างเต็ม่ทั้ี�	 ซัึ�งปัจจุบ้นม่ีเครู้ื�องม่ือดิจิทั้้ล
ม่ากิม่ายทั้ี�ช่วัยในกิารู้วัิเครู้าะห์ข�อม่้ลออกิม่าให�เห็นได�อย่าง 
เข�าใจง่ายและไม่่ยุ่งยากิ	

• ปัญญ�ประดิษฐ์์	(AI)

	 หลายคนเรู้ิ�ม่คุ�นเคยกิ้บคำาวั่า	 ปัญ่ญ่าปรู้ะดิษฐ์	 หรู้ือ	 AI	 
ม่ากิขึ�น	ด�วัยควัาม่อ้จฉรู้ิยะของ	AI	ทั้ี�สาม่ารู้ถึเรู้ียนรู้้�และพ้ฒนา
ทั้้กิษะใหม่่ๆ	 ได�ตลอดเวัลา	 สาม่ารู้ถึนำาไปปรู้ะยุกิต์ใช�ได�กิ้บ 
ทัุ้กิกิรู้ะบวันกิารู้ในทัุ้กิธุุรู้กิิจ	ต้�งแต่กิรู้ะบวันกิารู้ผลิต	คล้งสินค�า	
หรู้ือแม่�แต่กิารู้ให�บรู้ิกิารู้ล้กิค�า	ด้งน้�น	ปัญ่ญ่าปรู้ะดิษฐ์	จึงสาม่ารู้ถึ
เป็นอีกิหนึ�งต้วัช่วัยสำาหรู้้บธุุรู้กิิจนวั้ตกิรู้รู้ม่อาหารู้ได�

• E-commerce 
	 กิารู้จะทั้ำาธุุรู้กิิจนวั้ตกิรู้รู้ม่อาหารู้ให�สำาเรู้็จ	 ไม่่ได�จบแค ่
กิารู้พ้ฒนาเป็นสินค�าหรู้ือบรู้ิกิารู้ทั้ี�ม่ีนวั้ตกิรู้รู้ม่	 แต่ย้งต�องม่อง 
ถึึงกิารู้ส่งต่อสินค�าหรู้ือบรู้ิกิารู้น้�นๆ	 ไปจนถึึงม่ือล้กิค�าด�วัย	 
และยุคนี�กิ็ปฏิิเสธุไม่่ได�วั่าช่องทั้าง	 E-commerce	 กิลายเป็น 
ช่องทั้างหล้กิในยุค	COVID-19	เป็นทีั้�เรีู้ยบรู้�อยแล�วั	และทีั้�สำาค้ญ่	
E-commerce	ย้งช่วัยให�ช่องทั้างกิารู้ตลาดของผ้�ปรู้ะกิอบกิารู้น้�น
กิวั�างขึ�น	สาม่ารู้ถึขยายออกิไปส่้ตลาดต่างปรู้ะเทั้ศุได�โดยง่าย
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ประเทศไทยเราเป็นเมืืองเกษตรครบวงจร และโลกยุคใหมื่ก็กำาลังขัับเคลื�อน 
สู่่่เทรนด์์เกษตรปลอด์สู่าร อาหารปลอด์ภััย คุุณวุุฒิิชััย ประชัาพร  
ผู้้�อำำานวุยการกอำงพัฒินาขีีดคุวุามสามารถธุุรกิจอำุตสาหกรรม  
กรมส่งเสริมอำุตสาหกรรม นับว่ามีืบทบาทสู่ำาคัญไม่ืน้อยในการผลักดั์นการพััฒนา 
ศักยภัาพัผ่้ประกอบการอาหารด์้วยนวัตกรรมืตั�งแต่ต้นนำ�าจนถึึงปลายนำ�า  
เพัื�อวางรากฐานขัองการสู่ร้างความืมืั�นคงทางอาหารขัองประเทศไทยและขัองโลก ที�สู่ำาคัญคือการผลักด์ัน 
ให้เกิด์การรวมืกลุ่มืเป็นคลัสู่เตอร์ เช่่น คลัสู่เตอร์นวัตกรรมือาหารแห่งอนาคต หลายคนสู่งสู่ัยว่า 
มืันคืออะไร ไปหาคำาตอบกันในฉบับนี�

    สุภาวุดี ใหม่สุวุรรณ์       เจษฎา ยอำดสุรางค์ุ

คลัสเตอร์นวัตกรรมอาหาร 
แห่งอนาคต

นวััตกรรมอาหารแห่งอนาคตคืออะไร 

 นวััตกรรมอาหารแห่งอนาคต คือ วังจรการผลิิตอาหาร 
ตั�งแต่ “Feed-farm-food-fork” นั�นคือ ต้นนำ�า (อาหารสััตวั์-ปศุุสััตวั์- 
เพาะปลิูกพืช) กลิางนำ�า (ภาคการผลิิตแปรรูป) แลิะปลิายนำ�า  
(ผลิิตภัณฑ์์อาหาร-ธุุรกิจร้านอาหาร) มีการนำาเทคโนโลิยีแลิะสัร้าง
นวััตกรรมในการผลิิตอย่างเป็นระบบ โดยคำานึงถึึงประสัิทธุิภาพ 
แลิะการบริหารจัดการที�ยั�งยืนมากขึ้ึ�น มีการใช้ขึ้้อมูลิมาวัางแผน 
ในการผลิิตให้เพียงพอแลิะเหมาะสัมกับควัามต้องการในการบริโภค
เพื�อลิดการเกิดขึ้องเสัีย 

 ตัวัอย่างเช่น ในภาคการเกษตร นอกเหนือจากการวัิจัยพันธุุ์พืช
ที�ดีแลิ้วั ยังจำาเป็นต้องมีการใช้โซลิูชั�นดิจิทัลิแลิะการวัิเคราะห์ขึ้้อมูลิ
ขึ้ั�นสัูง เพื�อให้เกิดการทำาการเกษตรที�แม่นยำา (Precision Agriculture) 
โดยมีการเก็บขึ้้อมูลิทุกมิติ ตั �งแต่คุณภาพดิน สัภาพอากาศุ  
สัภาพพื �นท ี �  แลิะปัจจ ัยอ ื �นๆ ท ี �ม ีผลิต่อผลิลิัพธุ ์การผลิิต 
พร้อมนำามาวัิเคราะห์แลิะวัางแผนจัดการการทำาเกษตรร่วัมกับ 
การใช้เทคโนโลิยีดิจิทัลิต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์ในการสัั�งรดนำ�าแลิะให้ปุ�ย
ในเวัลิาที �เหมาะสัม การใช้เครื �องจักรอุปกรณ์ที �ทันสัมัย เช่น  
โดรน หรือเครื�องเพาะปลิูก เครื�องเก็บเกี�ยวัผลิผลิิตอัตโนมัติทำาให ้
การทำาเกษตรมีประสัิทธุิภาพ ได้ผลิผลิิตสัูง มีต้นทุนตำ�าแลิะเกิด 
ขึ้องเสัียน้อยลิง 

 สัำาหรับการปศุุสััตวั์ก็มีนวััตกรรมที�น่าสันใจ เช่น การผลิิตเนื�อสััตวั์
จากการนำาสัเต็มเซลิลิ์ที�อยู่ภายในเนื�อสััตวั์มาเพาะเลิี�ยงให้เพิ�มจำานวัน
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จนกลิายเป็นเนื�อสััตวั์ (In Vitro Meat) เรียกสัั�นๆ แบบไทยๆ วั่า
“การปลิูกเนื�อ” กระบวันการนี�มีขึ้้อดีตรงที�สัามารถึลิดปัญหา
มลิภาวัะที�เกิดจากการทำาฟาร์มปศุุสััตวั์ แลิะที�ดีไปกวั่านั�น 
ก็คือได้เนื�อสััตวั์มาโดยที�ไม่ต้องมีการฆ่่าเกิดขึ้ึ�น สัำาหรับกลิุ่ม 
ผู้รักสัุขึ้ภาพแลิะผู้สัูงอายุ ก็ยังมีการพัฒนานวััตกรรมที�นำา 
เอาแหลิ่งโปรตีนอื�นมาแทนเนื�อสััตวั์ ตัวัอย่างเช่น เนื�อสััตวั์ 
ที�ทำาจากโปรตีนพืช (Plant-based Meat) ซึ �งมีนวััตกรรม 
ทำาให้มีรูปลิักษณ์เนื�อสััมผัสั รสัชาติเหมือนกับเนื�อสััตวั์จริงๆ 
แลิะการผลิิตโปรตีนจากแมลิงแลิะสัาหร่ายซึ�งให้โปรตีนสัูงกวั่า
เนื�อสััตวั์ เช่น ไก่ หมู วััวั เป็นต้น

นวััตกรรมอาหารแห่งอนาคต
เป็็นที่่�ต้องการของตลาดมากเพี่ยงใด
 ปัจจุบันอาหารแห่งอนาคต (Future Food) เช่น เนื�อ 
จากพืช (Plant-based Meat) โปรตีนจากแมลิง (Insect-based  
Protein) ผลิไม้แปรรูปด้วัยนวััตกรรม แลิะสัินค้ากลิุ่ม BCG  
(Bio Circular Green Economy) กำาลิังได้รับควัามสันใจ 
แลิะถึือวั่าเป็นเมกะเทรนด์โลิก ซึ�งประเทศุไทยมีศุักยภาพ 
ในการผลิิตแลิะส่ังออก แลิะมีโอกาสัในการทำารายได้เข้ึ้าประเทศุ
เป็นจำานวันมาก ผมมองวั่านี�เป็นโอกาสัขึ้องสัินค้าไทยที�จะ 
สัร้างควัามเชื�อมั�น แลิะใช้โอกาสัจากควัามต้องการซื�อสัินค้า
ในกลุ่ิมอาหารแห่งอนาคตขึ้องผู้บริโภคกลุ่ิมต่างๆ ไม่ว่ัาจะเป็น

 ผู้บริโภคที�เพิ�งเริ�มหันมารับประทานอาหารประเภทมังสัวัิรัติ
แต่ยังคงโหยหารสัสััมผัสัขึ้องเนื�ออยู่ ซึ�ง Plant-based Meat  
หรือเนื �อจากพืชคือเนื �อสััตวั์ที �นำาพืชมาผ่านกระบวันการ 
แปรรูปจนมีสัีแลิะรสัสััมผัสัไม่ต่างจากเนื�อสััตวั์จริงๆ 

 ผู้บริโภคที�มีควัามต้องการเนื�อจากพืชที�มีรสัชาติควัามอร่อย
เหมือนเนื�อสััตวั์มากที�สัุดแต่ต้องปลิอดภัยกับผู้บริโภคด้วัย
เพราะไม่ต้องไปเสัี�ยงกับสัารเร่งฮอร์โมนแลิะแบคทีเรีย
ปนเป้�อนจากโรงฆ่่าสััตวั ์

 ผู ้บริโภคที �มีควัามต้องการพิเศุษที �เร ียกวั่า  
Personalized Food หร ือการจัดโภชนาการ 
เฉพาะบุคคลิไม่วั ่าจะเป็นอาหารลิดนำ �าตาลิ  
ลิดเกลิือ ลิดแป้ง 

 ผ ู ้บร ิโภคสัายสัุขึ้ภาพที �อยากลิดควัามอ้วัน 
ด้วัยการรับประทานอาหารคีโต เทคโนโลิยีที�นำา 
มาใช้ในด้านนี�ก็จะช่วัยเจาะลิึกสัุขึ้ภาพขึ้อง 
ผู้บริโภคแต่ลิะคน อย่างการวััดค่าเลืิอด
ควัามด ัน ไปจนถึ ึง 
การเก็บขึ้้อมูลิระดับ

พันธุุกรรม เพื�อจัดมื�ออาหารให้เฉพาะเจาะจงกับควัามต้องการ
เฉพาะบุคคลิ ซึ�งการนำาโภชนพันธุุศุาสัตร์มาใช้ในการจัดอาหาร
แบบนี�ก็เป็นเทคนิคที�ใช้ในวังการกีฬามาระยะหนึ�งแล้ิวั 

 ผู ้ที �ต้องการอาหารแลิะเครื �องดื �มเพื �อการชะลิอวััย 
ที�มีการเติมวิัตามิน คอลิลิาเจน ไฟเบอร์ ฯลิฯ ที�ล้ิวันการันตีวั่า
เป็นเครื�องดื�มที�ดีต่อสัุขึ้ภาพแลิะทำาให้ผิวัสัวัยใสั

 ทั�งนี� จุดเด่นที�สัำาคัญขึ้องสัินค้าไทยในตลิาดโลิก คือ  
อาหารไทยมีรสัชาติอร่อย หลิากหลิาย ให้คุณประโยชน ์
สัามารถึตอบโจทย์ควัามต้องการขึ้องผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด
ทั �งการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงคุณภาพชีวัิตขึ้องมนุษย ์
ที�สัามารถึรับประทานได้ง่าย สัะดวัก แลิะรวัดเร็วั จึงทำาให้
อุตสัาหกรรมอาหารแลิะเกษตรแปรรูปขึ้องไทยมีแนวัโน้มเติบโต
ขึ้ึ�น ถึือเป็นโอกาสัดีขึ้องผูป้ระกอบการไทยที�จะต้องเร่งพัฒนา
แลิะยกระดับสัินค้า เพื�อแขึ้่งขึ้ันกับตลิาดสัากลิต่อไป

การรวัมกล่่มเป็็นคลัสเตอร์  
ที่ำาให้ SME สามารถแข่งขันได้อย่างไร
 คลิัสัเตอร์ (Cluster) คือเครื �องมือสัำาคัญในการเพิ �ม 
ขึ้ีดควัามสัามารถึการแขึ้่งขึ้ันขึ้องประเทศุ ที�กรมสั่งเสัริม
อุตสัาหกรรมได้ริเริ�มมาตั�งแต่ปี 2549 ปัจจุบันมีการพัฒนา 
การรวัมกลิุ ่มคลิัสัเตอร์ท ั �งสัิ �น 129 กลิุ ่มทั �วัประเทศุ  
โดยการเชื�อมโยงกับอุตสัาหกรรมสันับสันุนต่างๆ รวัมถึึง 
หน่วัยงานภาครัฐแลิะเอกชนที�เกี�ยวัขึ้้องเพื�อสัร้างควัามร่วัมมือ
เกื�อหนุนซึ�งกันแลิะกันอย่างครบวังจร จนนำาไปสัู่การพัฒนา
แลิะเพิ�มควัามเขึ้้มแขึ้็งขึ้องห่วังโซ่มูลิค่า(Value Chain) โดยมี
เป้าหมายในการเพิ�มผลิิตภาพ แลิะสัร้างนวััตกรรมร่วัมกัน

 ในปี 2565 กองพัฒนาขึ้ีดควัามสัามารถึธุุรกิจอุตสัาหกรรม
ได้ดำาเนินการพัฒนาการรวัมกลิุ่มแลิะเชื�อมโยง

อุตสัาหกรรมจำานวัน 8 กลิุ่ม ประกอบด้วัย  
กลิุ่มอุตสัาหกรรมอาหารแลิะเกษตรแปรรูป 
จำานวัน 5 กลุ่ิม จากในบรรดาคลัิสัเตอร์เกษตร
อุตสัาหกรรม 30 กลิุ่มทั�วัประเทศุ แลิะกลิุ่ม
อุตสัาหกรรมเป้าหมาย จำานวัน 3 กลิุ่ม  
สัำาหรับกลิุ่มอุตสัาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

ที�ดำาเนินการมาเป็นปีที� 5 มีสัมาชิก
กลุ่ิมมากกว่ัา 20 ราย ในปีที�

ผ่านมาเราได้ดำาเนินกิจกรรม
ในด้านต่างๆ จนเห็นผลิ
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เป็นรูปธุรรม เช่น กิจกรรมเชื�อมโยงการแลิกเปลีิ�ยนเรียนรู้กับ
สัมาชิก การศุึกษาดูงาน การออกร้านแสัดงสั ินค ้า  
แลิะการสัร้างสัรรค์นวััตกรรมผลิิตภัณฑ์์ ซึ�งมีสั่วันช่วัยกระตุ้น
ให้ธุุรกิจเพิ�มขึ้ีดควัามสัามารถึในการแขึ้่งขึ้ันได้มากยิ�งขึ้ึ�น  
ขึ้ณะเดียวักันสัมาชิกกลิุ่มก็มีควัามเขึ้้มแขึ้็งคอยช่วัยเหลิือ 
ซึ�งกันแลิะกัน จนทำาให้เกิดการร่วัมซื�อ ร่วัมขึ้าย แลิะร่วัม 
พัฒนากันอย่างต่อเนื�อง

 นอกจากนี� การรวัมกลิุ่มคลิัสัเตอร์อาหารแห่งอนาคต  
ยังทำาให้เกิดนวััตกรรมการพัฒนาผลิิตภัณฑ์์ระหวั่างกลิุ่ม 
ผู้ประกอบการ กับสัถึาบันวัิจัยวัิทยาศุาสัตร์แลิะเทคโนโลิยี
แห่งประเทศุไทย (วัวั.) กระทรวังการอุดมศุึกษา วัิทยาศุาสัตร์
วัิจัยแลิะนวััตกรรม ถึือเป็นควัามร่วัมมือระหวั่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชน โดยมีมหาวัิทยาลิัยที�มีคณาจารย์แลิะคณะนักวัิจัย
ทางด้านเกษตรแลิะอาหาร ทั�งในสั่วันกลิางแลิะภูมิภาค  
คอยกระตุ ้นให้เกิดธุุรกิจใหม่แลิะปรับปรุงวัิสัาหกิจเดิม  
สั่งเสัริมให้เกิดการเชื �อมโยงระหวั่างผู ้ประกอบการใหม่ 
กับอุตสัาหกรรมอาหารขึ้นาดใหญ่ในประเทศุ ซึ �งเอื �อให ้
อุตสัาหกรรมอาหารแห่งอนาคตมีช่องทางในการพัฒนา
ผลิิตภัณฑ์์นวััตกรรมทางด้านอาหารมากยิ�งขึ้ึ�น

ให้กับสัินค้า นอกจากนี� การก้าวัเขึ้้าสัู่สัังคมผู้สัูงอายุ (Aging 
Society) ขึ้องประชาชนชาวัอาเซียน ก็ทำาให้ทิศุทางขึ้อง 
นวััตกรรมอาหารจำาเป็นต้องเน้นด้านอาหารฟังก์ชัน อาหารเพื�อ
สัุขึ้ภาพ การใช้สัารปรุงแต่งอาหารหรือสัารสักัดทางโภชนาการ
เพื�อผลิิตอาหารคุณภาพสัูง  

 สั่วันในด้านกระบวันการผลิิตแลิะการพัฒนาบรรจุภัณฑ์์
อาหาร ต้องมุ่งเน้นระบบการตรวัจสัอบย้อนกลิับ ควัามปลิอดภัย
อาหาร แลิะเทคโนโลิยีด้านการเก็บรักษาแลิะการขึ้นสั่งอาหาร
เพื �อให้อายุการเก็บรักษาแลิะการคงสัภาพขึ้องอาหาร 
มีอายุนานมากขึ้ึ �น ที �สัำาคัญในด้านรสัชาติแลิะคุณภาพ 
ขึ้องอาหารจะต้องไม่เปลิี�ยนไปด้วัย

คำาแนะนำาสำาหรับ SME ในการป็ระกอบธุ่รกิจอาหาร 
 ในโลิกขึ้องการค้ายุคใหม่นี� ก็ต้องมุ่งการพัฒนาแนวัทาง 
การตลิาดสัมัยใหม่ เพื�อให้สัามารถึเขึ้้าถึึงผู้บริโภคได้มากยิ�งขึ้ึ�น
ขึ้ณะเดียวักันก็ต ้องพัฒนากระบวันการผลิิตโดยอาศุัย 
การผสัมผสัานวัิทยาศุาสัตร์ เทคโนโลิยี แลิะนวััตกรรม  
ตลิอดจนการคิดนอกกรอบอย่างสัร ้างสัรรค ์ เป ิดร ับ 
องค์ควัามรู ้ใหม่ๆ เพื �อพัฒนาผลิิตภัณฑ์์อาหารให้เป็น 
สัินค้าที�มีมูลิค่าเพิ�มสัูงขึ้ึ�น (High Value Product) 

 สัำาหรับการพัฒนาธุุรกิจอาหารในอนาคต จำาเป็นต้องคำานึง
ถึึงควัามสัอดคลิ้องกับแนวัคิดใหม่ในการพัฒนาเศุรษฐกิจ  
มุ่งสัู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยนำาทรัพยากรที�ใช้แลิ้วั 
กลิับมาใช้ใหม่ ปลิดปลิ่อยขึ้องเสัียสัู ่สัภาพแวัดลิ้อมให้ 
น้อยที�สัุด ที�เรียกวั่า BCG โมเดลิ เป็นการบูรณาการการพัฒนา
เศุรษฐกิจใน 3 มิติไปพร้อมกัน ทั�งเศุรษฐกิจชีวัภาพ (Bio  
Economy) เศุรษฐกิจหมุนเวัียน (Circular Economy) แลิะเศุรษฐกิจ
สัีเขึ้ียวั (Green Economy) โดยนำาองค์ควัามรู ้มาต่อยอด 
ฐานควัามเขึ้้มแขึ้็งภายในประเทศุ เพื�อยกระดับระบบการผลิิต
ในปัจจุบันสัู่ระบบการผลิิตสัมัยใหม่ที�ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
แลิะการรักษาควัามมั�นคงทางวััตถึุดิบควับคู่กับการสัร้างสัมดุลิ
ขึ้องสัิ�งแวัดลิ้อม ตอบโจทย์การพัฒนาที�ยั�งยืน 

 ดังนั�น SME ไทยจึงต้องมีควัามรู้ ทักษะในการประกอบธุุรกิจ
 สัามารถึนำาเทคโนโลิยีแลิะนวั ัตกรรมมาสัร ้างสัรรค  ์
สัินค้าแลิะบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีมูลิค่าสัูง  
ผมมองวั่าการพัฒนาการรวัมกลิุ่มอุตสัาหกรรมในรูปแบบ
คลิัสัเตอร์ ก็มีควัามสัำาคัญไม่น้อยในการเพิ�มขึ้ีดควัามสัามารถึ
ในการแขึ้่งขึ้ันยุคปัจจุบัน เพราะเราคงปฏิิเสัธุไม่ได้วั่าการทำา
ธุุรกิจแบบมีเพื�อนร่วัมคิด ร่วัมพัฒนา ร่วัมแชร์ประสับการณ์ 
ซึ�งกันแลิะกัน จะยิ�งทำาให้กลิุ่มอุตสัาหกรรมเกิดควัามเขึ้้มแขึ้็ง 
ผู ้ประกอบการสัามารถึแขึ้่งขึ้ ันได้ท ั �งตลิาดในประเทศุ 
แลิะตลิาดสัากลิ น ำาไปสั ู ่การพ ัฒนาประเทศุให ้ เก ิด 
ควัามสัามารถึในการแขึ้่งขึ้ันที �สัูงขึ้ึ �นต่อไป  

จากแผนการผลักดันไที่ยให้เป็็นศููนย์กลาง 
อาหารอนาคตแห่งอาเซี่ยน  
SME ต้องเตร่ยมรับมือกับโอกาส 
หรือควัามเส่�ยงที่่�จะเข้ามาในอนาคตอย่างไร
 จากพฤติกรรมขึ้องผู้บริโภคที�เปลิี�ยนไป เราจึงต้องมุ่งเน้น
การสั่งเสัริมให้ผู้ประกอบการมีนวััตกรรมอาหาร โดยเปลิี�ยน
จากการผลิิตผลิิตภัณฑ์์อาหารทั�วัไป สัู่การผลิิตผลิิตภัณฑ์์
อาหารเชิงนวััตกรรม หรือการมุ่งเน้นการสัร้างมูลิค่าเพิ�ม 
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SMART BIZ

ทำำ�เรื่่�องย�กเพื่่�อพื่ิชิิตคำำ�ว่่� 
“เจ้้�แรื่กของโลก”
 ไม่่ใช่่เรื่ ่ �องยากนัักถ้้าจะแปลงพื่ช่ 
ตรื่ะกูลถั้�วม่าเป็นันัม่ แต่ถ้้าต้องทำำาให้้ “งา” 
พื่ช่ทำ่ �ให้้นัำ �าม่ันัม่าเป็นันัำ �านัม่เรื่่ยกได้้ว่า  
เป็นัเรื่่�องทำ่�ยากม่าก นัั�นัทำำาให้้ทำ่�ผ่่านัม่ายัง
ไม่่เคยม่่สิินัค้าตัวนั่ �ก ำาเนัิด้ขึ้้ �นับนัโลก  
ภาพืจำาขึ้องผู่้คนัทำ่�ม่่ต่องา จ้งห้นั่ไม่่พื้นังา
ทำ่�ผ่สิม่อยู่ในันัำ�านัม่ช่นัิด้อ่�นั ใช่้โรื่ยบนัขึ้นัม่ 
ทำำาไสิ้ขึ้นัม่ ห้รื่่อกินัเป็นันัำ�าม่ันังาเห้ม่่อนัทำ่�
ค้้นัเคยกันั ในัวันันัั�นัถ้้าม่่ใครื่บอกว่าจะนัำา 
งา 100 เปอรื่์เซ็็นัต์ ม่าสิกัด้เป็นันัำ�านัม่  
คงม่่แตค่นับอกว่า...แทำบจะเป็นัไปไม่ไ่ด้้ 

	 SESAMILK	 (เซซามิิลค์์) คืือผลิิตภััณฑ์์น้ำำ ��น้ำมง�แท้้  
100 เปอร์์เซ็็น้ำต์ เจ้้�แร์กของโลิก ท้�งเลิือกใหม่สำำ�หร์ับคืน้ำท้่� 
แพ้้น้ำมวััวั ร์ักสำุขภั�พ้ แลิะใสำ่ใจ้เร์ื�องสำิ�งแวัดลิ้อม ท้่�คืิดคื้น้ำโดย 
คืน้ำไท้ย ใช้้วััตถุุดิบง�สำ�ยพ้ัน้ำธุ์ุ์ไท้ย ปลิูกบน้ำผืน้ำแผ่น้ำดิน้ำไท้ย  
ม่เป้�หม�ยอย�กน้ำำ�พ้�น้ำำ��น้ำมง�จ้�กไท้ยสำ่งข�ยไปท้ั�วัโลิก  
จ้น้ำกลิ�ยเป็น้ำ Global Brand 

 ฝััน้ำใหญ่่ท้่�เร์ิ�มจ้�กจุ้ดเลิ็กๆ ของ ศิิริิเพ็็ญ	สุุนทริมิ่�นค์งศิริี		 
ผู้้�ริ่วมิก่่อตั้่ �งและซีอีโอ	 บริิษั่ท	 เซซามิิลค์์	 ฟู้้ �ดสุ์	 จำำาก่่ด  
Food Tech สำต�ร์์ท้อัพ้สำัญ่ช้�ติไท้ย ท้่�แจ้้งเกิดใน้ำตลิ�ดเมื�อ
ปร์ะม�ณ 3 ปีก่อน้ำ เธุ์อใช้้พ้ลิังของ Food Innovation ไต่บัน้ำได
คืวั�มสำำ�เร์็จ้จ้น้ำม่ร์�งวััลิก�ร์ัน้ำต่ท้ั�งใน้ำร์ะดับปร์ะเท้ศแลิะร์ะดับโลิก
ม�แลิ้วั แลิะยังคืงเติบโตอย่�งต่อเน้ำื�องจ้น้ำถุึงปัจ้จุ้บัน้ำ

    จีำริาว่ฒน์	ค์งแก่�ว
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 แต่ใครื่จะคิด้ว่าวันันั่�เรื่าจะม่่นัำ�านัม่งาเกิด้ขึ้้�นับนัโลกจรื่ิงๆ  
แถ้ม่ยังเป็นัฝีีม่่อขึ้องผู่้ปรื่ะกอบการื่ไทำยเสิ่ยด้้วย

 “เรื่าอยู่ในัตลาด้งาม่ายาวนัานั ทำ่�บ้านัทำำาโรื่งงานักะเทำาะ
เปล่อกงาเพื่�อนัำาไปจำาห้นั่ายให้้กับอ้ตสิาห้กรื่รื่ม่อาห้ารื่แปรื่รืู่ป
เรื่าม่องว่างาก็ม่่ค้ณปรื่ะโยช่นั์สิูงม่าก จ้งคิด้ว่า แทำนัทำ่�เรื่า 
จะกินังาในัรืู่ปแบบเด้ิม่ๆ แล้วได้้ปรื่ิม่าณงาไม่่ม่าก เลยตั�ง
คำาถ้าม่ว่า ในัเม่่�อถ้ั�วเห้ล่อง รื่วม่ถ้้งถ้ั�วบางช่นัิด้ยังเอาม่าทำำา
นัม่ได้้ แล้วงาจะม่าทำำาเป็นันัม่บ้างได้้ห้รื่่อไม่่? นั่�เป็นัโจทำย์ 
ทำ่�เรื่าทำำารื่่วม่กับสิถ้าบันัเทำคโนัโลย่พืรื่ะจอม่เกล้าเจ้าค้ณทำห้ารื่
ลาด้กรื่ะบัง และใช่้เวลาในัการื่วิจัยพืัฒนัาอยู่นัานัถ้้ง 2 ปี”

 งานัวิจัยทำ่�แลกม่ากับห้ยาด้เห้ง่�อและนัำ�าตาขึ้องผู่้วิจัย แม่้แต่
ตัวเธอเองก็แทำบจะถ้อด้ใจอยู่ห้ลายครื่ั�ง แต่เธอรืู่้ด้่ว่าการื่ทำำา
ในัสิิ�งทำ่�ยังไม่่ม่่ใครื่เคยทำำาม่าก่อนัก็ย่อม่ไม่่ง่ายเป็นัธรื่รื่ม่ด้า  
แต่ถ้้าทำำาได้้ นัั�นัห้ม่ายความ่ว่า เธอจะเป็นัเจ้าแรื่กขึ้องโลก 
ด้้วยความ่ม่้่งม่ั�นัไม่่ยอม่แพื้ ทำำาให้้ทำ้ายทำ่�สิ้ด้ก็ได้้นัวัตกรื่รื่ม่ทำ่�
สิาม่ารื่ถ้ด้้งค้ณปรื่ะโยช่นั์จากงาออกม่าได้้ม่ากทำ่�สิ้ด้ในัรืู่ปแบบ
ขึ้องนัำ�านัม่ได้้สิำาเร็ื่จ และนัั�นัค่อท่ำ�ม่าขึ้องเซ็ซ็ามิ่ลค์ นัำ�านัม่งาแท้ำ 
100 เปอรื่์เซ็็นัต์ รื่ายแรื่กขึ้องโลก สิม่ความ่ตั�งใจทำ่�ห้วังไว้

“น้ำำ��น้ำมง�” แต้มต่อเหน้ำ่อชิ้�น้ำ 
ใน้ำตล�ดน้ำมจ้�กพื่่ชิ 
 ทำ่าม่กลางวัตถ้้ด้ิบม่ากม่ายทำ่�สิาม่ารื่ถ้นัำาม่าสิกัด้เป็นั 
นัำ�านัม่ได้้ ทำำาไม่พืวกเขึ้าต้องเรื่ิ�ม่ทำ่� “งา” ทำั�งทำ่�กรื่ะบวนัการื่
พืัฒนัายากแสินัยาก ศิิรื่ิเพื็ญบอกว่า เรื่ิ�ม่จากค้ณปรื่ะโยช่นั์
ขึ้องงาทำ่ �อ ้ด้ม่ไปด้้วยสิารื่อาห้ารื่ทำ่ �ม่่ปรื่ะโยช่นั์ม่ากม่าย  
โด้ยเฉพืาะเซ็ซ็าม่ินั (Sesamin) สิารื่ต่อต้านัอนั้มู่ลอิสิรื่ะทำ่�เป็นั 
ต้นักำาเนัิด้ขึ้องเซ็ลล์ม่ะเรื่็ง นัอกจากนั่� ยังช่่วยยับยั�งการื่สิลาย

ขึ้องกรื่ะดู้กอ่อนั ช่่วยกรื่ะต้ ้นัรื่ะบบเผ่าผ่ลาญ  
ลด้คอเลสิเตอรื่อล ลด้ไขึ้ม่ันัในัเล่อด้ ปรื่ับฮอรื่์โม่นั  
และเสิรื่ิม่ปรื่ะสิิทำธิภาพืให้้กับวิตาม่ินัอ่ถ้้ง 10 เทำ่า

 ม่องไปในัโอกาสิธ้รื่กิจ ตลาด้นัม่จากพื่ช่ยังคงเติบโต
อย่างต่อเนั่�อง โด้ยเฉพืาะในักล้่ม่ Plant-based Food 
ห้รื่่ออาห้ารื่ทำ่�ทำำาม่าจากพื่ช่ทำ่�ให้้โปรื่ต่นัสิูง ซ็้�งเป็นัเทำรื่นัด้์
ทำ่�กำาลังรื่้อนัแรื่งอย่างม่ากในัตลาด้โลก และม่่มู่ลค่า 
ตลาด้สิูงถ้้ง 3 พืันัล้านัด้อลลารื่์สิห้รื่ัฐฯ ในัจำานัวนันั่� 
“นัม่จากพื่ช่” เป็นัตลาด้ทำ่�ให้ญ่ทำ่�สิ้ด้ เรื่่ยกว่าสิูงกว่า 
เนั่�อจากพื่ช่และอาห้ารื่แปรื่รืู่ปจากพื่ช่อ่�นัๆ ด้้วยซ็ำ�า

 ทำ่�สิำาคัญเธอเล่อกงาเพืรื่าะต้องการื่ปิด้จ้ด้อ่อนั 
ขึ้องนัม่จากพื่ช่อ่�นัๆ ทำ่�ม่่อยู่ในัทำ้องตลาด้

 “นัม่จากพื่ช่ช่นัิด้อ่�นั จะม่่ Pain Point อยู่ อย่าง 
นัม่ถ้ั�วเห้ล่องซ็้�งเป็นัตลาด้ทำ่�ให้ญ่ทำ่�สิ้ด้ในัโลก Plant-based  
ก็พืบว่าม่่คนัเรื่ิ�ม่แพื้ม่ากขึ้้�นั โด้ยคนัทำ่�แพื้นัม่วัวจะม่ ่

ในเมิ่�อเริาเป็็นเจำ�าแริก่ของโลก่	 
และเริาก่็มิีศิ่ก่ยภาพ็พ็อ	 

จำึงอยาก่นำาพ็าเซซามิิลค์์ไป็เป็็นแบรินด์ริะด่บโลก่	
เลยตั้�องหาพ็าริ์ตั้เนอริ ์

ที�สุามิาริถพ็าเริาขึ�นไป็ถึงจำุดน่�นได�	 
นี�ค์่อค์วามิค์าดหว่งของเริา
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แนัวโนั้ม่แพื้นัม่ถ้ั�วเห้ล่องด้้วยถ้้ง 15-30 เปอรื่์เซ็็นัต์ และถ้ั�วเห้ล่อง
ยังเป็นัพื่ช่ทำ่�ให้้เอสิโตรื่เจนัสิูงม่าก ซ็้�งห้ากรื่ับปรื่ะทำานัในัปรื่ิม่าณ
ทำ่�ม่ากอาจเสิ่�ยงต่อการื่เกิด้ม่ะเรื่็งเต้านัม่และม่ะเรื่็งม่ด้ลูก 
ในัผู่้ห้ญิงได้้ ห้รื่่อห้ากเป็นัพื่ช่อย่างอ่�นั เช่่นั อัลม่อนัด้์ ก็พืบว่า
ในักรื่ะบวนัการื่ปลูกสิ่งผ่ลกรื่ะทำบต่อสิภาวะโลกรื่้อนั ทำำาให้ ้
ในับางปรื่ะเทำศิเรื่ิ�ม่จำากัด้การื่ปลูกแล้ว ในัขึ้ณะทำ่�งาเป็นัพื่ช่ทำ่�ด้่
ต่อสิิ�งแวด้ล้อม่ม่ากกว่าพื่ช่ทำำานัำ�านัม่อ่�นัๆ เนั่�องจากเป็นัพื่ช่ 
ทำนัแล้ง ใช่้นัำ �านั้อย เห้ม่าะกับภูม่ิอากาศิขึ้องปรื่ะเทำศิเรื่า  
และยังใช้่นัำ�าในัการื่เพืาะปลูกน้ัอยกว่าถั้�วเห้ล่อง ถ้้ง 22 เปอร์ื่เซ็็นัต์
อ่กด้้วย”

 นัอกจากนั่� การื่ใช่้งาจากปรื่ะเทำศิไทำยทำำาให้้ได้้เปรื่่ยบ 
เรื่่�องต้นัทำ้นัวัตถ้้ด้ิบ ขึ้ณะทำ่�การื่เล่อกสิายพืันัธ้์ไทำยแทำ้ ยังให้้
รื่สิช่าติทำ่�ด้่กว่างานัำาเขึ้้า และงาจากไทำยใช่้สิารื่เคม่่นั้อยกว่า 
ในัต่างปรื่ะเทำศิอ่กด้้วย และนั่�ค่อแต้ม่ต่อขึ้องพืวกเขึ้า

“น้ำมจ้�กพื่่ชิ” โอก�สหล้งโคำว่ิด 
ตอบโจ้ทำย์คำน้ำรื่่่น้ำใหม่
 เซ็ซ็าม่ิลค์ เป็นัผ่ลิตภัณฑ์์เพื่�อสิ้ขึ้ภาพืทำ่�ทำำาออกม่าทำั�งสิูตรื่
นัำ�าตาลนั้อยและไม่่ม่่นัำ�าตาล รื่ับปรื่ะทำานัง่าย ไม่่ขึ้ม่ ม่่ทำั�ง 
นัม่งาขึ้าว และนัม่งาด้ำา ตอบโจทำย์คนัรื่้่นัให้ม่่ทำ่�ใสิ่ใจเรื่่�องสิ้ขึ้ภาพื
ม่ากขึ้้�นั ขึ้ณะทำ่�การื่ม่าถ้้งขึ้องโควิด้-19 ยังสิรื่้างการื่เปล่�ยนัแปลง
ครื่ั�งให้ญ่ให้้กับโลก โด้ยทำำาให้้ผู่้คนัเรื่ิ�ม่กลับม่าตรื่ะห้นัักถ้้ง 
การื่กินัทำ่�ด้่ต่อสิ้ขึ้ภาพื และด้่ต่อสิิ�งแวด้ล้อม่ไปพืรื่้อม่กันัด้้วย 

 “ว ันันั่ � เรื่าต่างรื่ ับรื่ ู ้ว ่าการื่บรื่ิโภคขึ้องเรื่าทำำาให้้โลก 
เปล่�ยนัแปลงไป เพืรื่าะฉะนัั�นัทำั�วโลกจ้งพืยายาม่ทำ่�จะห้ันักลับ
ม่าใสิ่ใจเรื่่�องขึ้องการื่บรื่ิโภคเพื่�อสิิ�งแวด้ล้อม่กันัม่ากขึ้้�นั เพื่�อให้้
ทำันัต่อเวลาทำ่�จะห้ย้ด้เรื่่�องขึ้องภาวะโลกรื่้อนั ขึ้ณะทำ่�เด้็กย้คให้ม่่
ม่่ความ่รืู่้ม่ากขึ้้�นั รืู่้ว่าอะไรื่ทำ่�ด้่กับตัวเขึ้าและด้่กับโลก 

 “ในัเม่่องนัอกเขึ้าเนั้นัทำ่�จะกินัเพื่�อสิิ�งแวด้ล้อม่ม่ากกว่ากินั
เพื่�อสิ้ขึ้ภาพื แต่ในัเอเช่่ยเรื่าจะกินัเพื่�อสิ้ขึ้ภาพืม่ากกว่ากินัเพื่�อ
สิิ�งแวด้ล้อม่ แต่ไม่่ว่าจะเป็นัการื่กินัเพื่�อสิ้ขึ้ภาพืห้รื่่อการื่กินัเพื่�อ
สิิ�งแวด้ล้อม่ เซ็ซ็าม่ิลค์ตอบโจทำย์ได้้ทำั�งห้ม่ด้ ซ็้�งนัั�นัค่อโอกาสิ
ขึ้องเรื่า” เธอบอกสิิ�งทำ่�เกิด้ขึ้้�นักับนัำ�านัม่งาจากปรื่ะเทำศิไทำย  
ในัย้คทำ่�คนัใสิ่ใจทำั�งเรื่่�องสิ้ขึ้ภาพืและสิิ�งแวด้ล้อม่

โอก�สแบรื่น้ำด์ไทำยส่่ Global Brand
 จากแบรื่นัด้์โนัเนัม่ทำ่�คลอด้จากห้้องวิจัย ในัเวลาเพื่ยง 3 ปี
เซ็ซ็าม่ิลค์ จด้สิิทำธิบัตรื่ (Patent) ไปแล้วในั 2 ปรื่ะเทำศิ ค่อไทำย
กับญ่�ป้�นั จด้เครื่่�องห้ม่ายการื่ค้า (Trademark) ไปในั 11 ปรื่ะเทำศิ
กลายเป็นัแบรื่นัด้์ทำ่�วางขึ้ายอยู่ในัโม่เด้ิรื่์นัเทำรื่ด้ รื่้านัเพื่�อสิ้ขึ้ภาพื
และตลาด้ออนัไลนั์ทำ้กช่่องทำาง ครื่อบคล้ม่ทำั�วปรื่ะเทำศิไทำย 
นัอกจากนั่� ยังสิ่งออกไปทำ่�ญ่�ป้�นั ม่าเก๊า ฮ่องกง เว่ยด้นัาม่ 
กัม่พืูช่า จ่นั ไต้ห้วันั ล่าสิ้ด้วางขึ้ายอยู่บนัอเม่ซ็อนั อเม่รื่ิกา  
เป็นัทำ่�เรื่่ยบรื่้อย และกำาลังจะสิ่งต่อความ่อรื่่อยไปต่อทำ่�ม่าเลเซ็่ย

และออสิเตรื่เล่ยเรื่็วๆ นั่� โด้ยม่่รื่างวัลทำั�งในัรื่ะด้ับปรื่ะเทำศิ
และรื่ะด้ับโลกการื่ันัต่ความ่สิำาเรื่็จอย่างต่อเนั่�อง ล่าสิ้ด้ก ็
เพิื�งคว้า Superior Taste Award 2021 ท่ำ�จัด้โด้ย International 
Taste Institute รื่างวัลแห้่งความ่อรื่่อยทำ่�ม่อบให้้กับสิินัค้า
อาห้ารื่และเครื่่�องด้่�ม่จากทำั�วโลก ม่าได้้อ่กด้้วย

 การื่เติบโตอย่างรื่วด้เรื่็วม่าจากโม่เด้ลแบบ Startup  
ทำ่�เรื่ิ�ม่นัำาเสินัอไอเด้่ยกับนัักลงทำ้นั (Pitching) เพื่�อห้าเม่็ด้เงินั
ม่าสิรื่้างการื่เติบโต โด้ยในัปีแรื่กพืวกเขึ้าได้้ Angel Fund  
ในัรื่อบ Seed Round ม่าจากนัักลงทำ้นัสิิงคโปรื่์ และในัป ี
ทำ่�ผ่่านัม่าก็เรื่ิ�ม่ Pitch ในัรื่ะด้ับ Series A และ Series B  
เพื่�อรื่ะด้ม่ทำ้นัเพืิ�ม่ขึ้้�นัและห้าพืันัธม่ิตรื่ทำางธ้รื่กิจ (Strategic 
Partnership) ม่ารื่่วม่นัำาพืาเซ็ซ็าม่ิลค์ก้าวสิู ่การื่เป็นั  
Global Brand ได้้อย่างแทำ้จรื่ิง

 : www.sesamilkfoods.com   
 : SesamilkThailand

ข้อมูลธุรกิจ

 “การื่รื่ะด้ม่ทำ้นัรื่อบนั่�จะแตกต่างไป เรื่าต้องการื่ธ้รื่กิจ
การื่ร่ื่วม่ลงท้ำนั ห้ร่ื่อ VC (Venture Capital) เรื่าม่องห้านัักลงท้ำนั
ทำ่�เป็นั Strategic Partner ค่อต้องสิาม่ารื่ถ้พืาเรื่าขึ้้�นัไป 
ในัรื่ะด้ับทำ่�เป็นั Global Brand ได้้ เพืรื่าะในัเม่่�อเรื่าเป็นั 
เจ้าแรื่กขึ้องโลก และเรื่าก็ม่่ศิักยภาพืพือ จ้งอยากนัำาพืา 
เซ็ซ็าม่ิลค์ไปเป็นัแบรื่นัด้์รื่ะด้ับโลก เลยต้องห้าพืารื่์ตเนัอรื่์ทำ่�
สิาม่ารื่ถ้พืาเรื่าข้ึ้�นัไปถ้้งจ้ด้นัั�นัได้้ น่ั�ค่อความ่คาด้ห้วังขึ้องเรื่า”

 เม่่�อให้้พืูด้ถ้้งศิักยภาพืขึ้องปรื่ะเทำศิไทำย ในัโลก Food 
Innovation ศิิรื่ิเพื็ญเช่่�อว่า ไทำยม่่ทำั�งทำรื่ัพืยากรื่ทำ่�ได้้เปรื่่ยบ  
ม่่พื่ช่พืันัธ้ ์ทำ่ �ห้ลากห้ลายและม่่ศิักยภาพื ม่่บ้คลากรื่ 
ทำ่�เป็นัผู่้เช่่�ยวช่าญ รื่วม่ถ้้งผู่้ปรื่ะกอบการื่ทำ่�ม่่แพืสิช่ั�นั ม่่ไฟ 
ในัการื่แปรื่รืู่ปห้รื่่อพืัฒนัาสิินัค้านัวัตกรื่รื่ม่อยู่ม่ากม่าย  
เพื่ยงแต่ความ่ยากค่อเรื่ายังม่่ห้ลายอย่างทำ่�เป็นัขึ้้อจำากัด้  
ไม่่ว่าจะเรื่่�องขึ้องเงินัทำ้นั เครื่่�องม่่อ ตลอด้จนักฎห้ม่ายทำ่� 
ไม่่เอ่�ออำานัวย ทำำาให้้การื่ไปแขึ้่งกับตลาด้โลกทำำาได้้ยากขึ้้�นั 
ซ็้�งห้ากได้้รื่ับการื่สิ่งเสิรื่ิม่และผ่ลักด้ันัจากทำ้กฝี�ายทำ่�เก่�ยวขึ้้อง
ก็เช่่�อว่าการื่นัำาพืาแบรื่นัด้์ไทำยไปสิู่รื่ะด้ับโลกด้้วยนัวัตกรื่รื่ม่
อาห้ารื่ก็ไม่่ใช่่เรื่่�องทำ่�เป็นัไปไม่่ได้้
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GLOBAL TREND

   แม้้ส่่วนผส่ม้บางอย่่าง 
จะไม้่ใช่ ่ของใหม้่และถููก 
ใช่ ้ม้านานแล้ว แต่ ่ได้ ้ม้ ี 

การปรับเปลี�ย่นวิธีีการ 
น ำ าม้าใช่ ้ ในอาหาร 
และเคร่�องด่้�ม้ปัจจุบันเพ่ื่�อ

เพื่ิ �ม้มู้ลค่าให้ผลิต่ภััณฑ์ ์
เช่่น อแด้ปโต่เจน (Adaptogens) ส่ารส่กัด้จากส่มุ้นไพื่ร
ช่นิด้ต่่างๆ ม้ีส่รรพื่คุณช่่วย่ปรับส่ม้ดุ้ลของร่างกาย่ จากที่ี�
เคย่ผลิต่ในรูปอาหารเส่ริม้ บด้เป็นผง หร่อผส่ม้ในช่าก็ถููก
นำาม้าใช่้กับผลิต่ภััณฑ์์หลัก หร่อ นูโที่รปิกส่์ (Nootropics)  
ที่ี�ผส่ม้ในเคร่ �องด้่�ม้เพื่่�อส่่งเส่ริม้การที่ำางานของส่ม้อง  
และที่ี�กำาลังแพื่ร่หลาย่ก็เห็นจะเป็นกัญช่าที่ี�ผส่ม้ในทีุ่กอย่่าง
ที่ั�งอาหาร เคร่�องด้่�ม้ และส่แน็ก การโปรโม้ต่ประโย่ช่น์ 
ด้้านสุ่ขภัาพื่ของกัญช่าที่ำาให้ความ้ต่้องการในพื่่ช่ช่นิด้นี�
เพื่ิ�ม้ข้�นที่ั�งย่ังที่ำาให้มู้ลค่าผลิต่ภััณฑ์์สู่งข้�นด้้วย่

อาหารที่่�ช่่วยต้้าน
อนุมููลอิสระ
(Super-ingredients)

อาหารเพื่่�อสร้างภููมูิคุุ้้มูกััน
(Immunity Boosters)

 ส่่บเน่�องจากการระบาด้ของไวรัส่โควิด้-19 ที่ำาให้ผู้บริโภัค
รุ่นใหม้่โด้ย่เฉพื่าะกลุ่ม้ม้ิลเลนเนีย่ลและ Gen Z จะหาความ้รู้
เพื่ิ�ม้เต่ิม้เกี�ย่วกับวัต่ถูุด้ิบอาหารที่ี�จะที่ำาให้ม้ีสุ่ขภัาพื่ด้ี ช่่วย่เพื่ิ�ม้
ภัูม้ิคุ้ม้กันโรค ที่ั�งนี� 2 ใน 3 ของผู้บริโภัคเช่่�อว่าสุ่ขภัาพื่ลำาไส้่
ที่�ีด้มีี้ผลต่่อภูัมิ้ต้่านที่านและนำาไปสู่ส่่ขุภัาวะที่างกาย่ทีี่�ดี้ 

 ด้ังนั�น เป็นโอกาส่ของผู้ผลิต่อาหารแบรนด้์ต่่างๆ ที่ี�จะช่ ู
ผลิต่ภััณฑ์์ที่ี �ต่อบส่นองความ้ต่้องการของผู ้บริโภัค เช่่น  
Functional Snack/Drinks ซึ่้�งม้ีส่่วนผส่ม้อย่่างส่ารส่ำาคัญที่ี�ให้
ม้ากกว่าคุณค่าที่างโภัช่นาการ ผู้ผลิต่แบรนด้์ด้ังได้้แนะนำา
ผลิต่ภััณฑ์์ที่ี�ช่่วย่เส่ริม้ประส่ิที่ธีิภัาพื่ในส่่วนของการแพื่ที่ย่์ 
และโภัช่นาการบำาบัด้ เช่่น เป๊ปซึ่ี�โคเปิด้ต่ัวส่ินค้าที่ี�ใส่่ใจ 
สุ่ขภัาพื่ภัาย่ใต่้ช่่�อ Driftwell เคร่�องด้่�ม้ที่ี�ช่่วย่กระตุ่้นให้เกิด้ 
การผ่อนคลาย่และ Soulboost ที่ี�นำาประโย่ช่น์ในส่ารส่กัด้ 
จากโส่ม้เข้าม้าช่่วย่เพื่ิ�ม้พื่ลังที่างใจ เป็นต่้น 

อาหารที่่�ใช่้วัต้ถุุดิิบอย่างคุุ้้มูคุ้่า
และมู่ประสิที่ธิิภูาพื่  (Upcycled Food)

 อาหารที่ี �ผลิต่จากวัต่ถูุด้ ิบเหล่อใช่้ค ่อการชุ่บช่ีว ิต่ 
ให้เป็นผลิต่ภััณฑ์์ใหม้่ เป็นกระบวนการลด้อาหารจากขย่ะ 
โด้ย่ที่ำาให้เกิด้ความ้คุ้ม้ค่าที่ี�สุ่ด้ การแปรรูปวัต่ถูุด้ิบที่ี�ต่้องที่ิ�ง 
ให้เป็นอาหารกลาย่เป็นจุด้เริ�ม้ต่้นธีุรกิจของเที่คส่ต่าร์ที่อัพื่ 
หลาย่ราย่ ขณะทีี่�แบรนด์้ผู้ผลิต่อาหารที่ี�ครองต่ลาด้อยู่่ก็หันม้า
ส่นใจเร่�องนี�เช่่นกัน ปี 2021 ที่ี�ผ่านม้า การเปิด้ต่ัวผลิต่ภััณฑ์์
อาหารและเคร่�องด้�่ม้ทีี่�เป็น Upcycled Food ม้อัีต่ราการเติ่บโต่ 

54 เปอร์เซึ่็นต่์ เช่่น การนำากากม้อลต่์ กากส่เปลต่์ (ธีัญพื่่ช่ 
ช่นิด้หน้�ง) ที่ี�เหล่อจากการหม้ักบ่ม้เบีย่ร์ม้าแปรรูปเป็นแป้ง 
ที่ำาอาหารและขนม้กระที่ั�งเนส่ที่์เล่ ผู้เล่นราย่ใหญ่ในต่ลาด้ 
ก็จับธีุรกิจนี�โด้ย่เปิด้ต่ัว Nativ เคร่�องด้่�ม้ที่ี�ส่กัด้จากเปล่อก 
เม้ล็ด้กาแฟ เป็นต่้น   

ดููเหมืือนว่่าปััจจัยต่่างๆ ที่่�เกิิดูขึ้้�นในปััจจุบััน ไมื่ว่่าจะเปั็นว่ิกิฤต่โคว่ิดู-19 ที่่�แพร่่ร่ะบัาดูมืาอย่างต่่อเนื�อง  
ร่าคาอาหาร่ท่ี่�พุ่งสููงข้ึ้�น กิาร่ขึ้าดูแคลนแร่งงาน ไปัจนถ้ึงสูภาพภูมิือากิาศล้ว่นม่ืบัที่บัาที่สูำาคัญต่่อเที่ร่นด์ูอาหาร่ 

และเคร่ื�องดูื�มื ร่ว่มืถึ้งพฤต่ิกิร่ร่มืผูู้้บัร่ิโภคที่่�เปัล่�ยนไปั มื่คว่ามืชััดูเจนในกิาร่เลือกิบัร่ิโภคมืากิขึ้้�น  
และม่ืคว่ามืสูนใจต่่อกิาร่เลือกิรั่บัปัร่ะที่านอาหาร่ท่ี่�แต่กิต่่างกัิน เกิิดูเป็ันที่างเลือกิหลากิหลายขึ้องอาหาร่ยุคใหม่ื  

มืาดููกิันว่่าเที่ร่นดู์ Food Innovation 2022 มื่อะไร่บั้าง

    Vim Viva

ที่ธุรกจิอาหารควรจับตามอง

สำ�รวจเทรนด์
Food Innovation 2022
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ล้านด้อลลาร์ส่หรัฐฯ และส่ิ�งที่ี�พื่วกเขาใช่้จ่าย่ม้ากเป็นอันด้ับ
แรกเป็นเร่�องของอาหาร กลุ่ม้นี�ให้ความ้ส่นใจว่าอาหารที่ี�ซึ่่�อ 
ผลิต่แบบย่ั�งย่่นหร่อไม้่ ม้ีคุณค่าที่างอาหารแค่ไหนและย่ังดู้ไป
ถู้งปูม้หลังผู้ผลิต่ว่าม้ีจริย่ธีรรม้ม้ากน้อย่เพื่ีย่งใด้ 

 บริษััที่อิม้พื่อส่ซึ่ิเบิล ฟู้ด้ส่์ ส่ต่าร์ที่อัพื่ผู้ผลิต่ Plant-based 
ช่่�อด้ังก็เคย่ศึ้กษัาพื่ฤต่ิกรรม้ของ Gen Z และพื่บว่าผู้บริโภัค
กลุ่ม้นี�ม้ีแนวโน้ม้รับประที่านอาหาร Plant-based ม้ากข้�น 
และรับประที่านเน่�อส่ัต่ว์น้อย่ลงเพื่่�อหลีกเลี�ย่งการที่ำาลาย่ 
ส่ิ �งแวด้ล้อม้โด้ย่เช่่ �อว่าส่ิ �งที่ี �พื่วกเขาเล่อกส่าม้ารถูส่ร้าง 
การเปลี �ย่นแปลงให้โลกได้้ ด้ังนั �น ผู ้ผลิต่อาหารจ้งควร 
ศึ้กษัาและให้ความ้ส่ำาคัญกับ Gen Z ในฐานะผู้บริโภัครุ่นใหม้่
ที่ี�ที่รงอิที่ธีิพื่ลในอุต่ส่าหกรรม้อาหาร

ข้อมูล  www.boardofinnovation.com/blog/food-innovations-2022/
  www.fooddive.com/news/6-trends-shaping-food 
   -and-beverage-growth-in-2022/616457/
  www.edlong.com/looking-ahead-top-10-food-industry-trends-for-2022
  www.forbes.com/sites/shaynaharris/2022/01/10/here-are-the-top 
   -food-tech-and-sustainability-trends-for-2022/?sh=5fc2f46960cd
  www.specialityfoodmagazine.com/news/food-and-drink-trends-for-2022

อาหารจากัประเภูที่เน่�อเที่่ยมูจากัพื่่ช่ 
(Plant-based Food)

 หร่ออาหารจากพื่่ช่/เน่�อเที่ีย่ม้จากพื่่ช่ แม้้จะเป็นที่ี�คุ้นเคย่ 
ในต่ลาด้ม้าระย่ะหน้�งแล้วแต่่ก็ย่ังคงเป็นกระแส่ต่่อเน่�องและม้ี

แนวโน้ม้ที่ี�อุต่ส่าหกรรม้นี�จะขย่าย่ต่ัวเน่�องจากผู้บริโภัค
ม้องว่าเป็นอาหารเพื่่�อสุ่ขภัาพื่และกรรม้วิธีีการผลิต่ 
ไม้่ที่ำาร้าย่โลกเหม้่อนการที่ำาปศึุส่ัต่ว์

    อย่่างไรก็ต่าม้ ผลิต่ภััณฑ์์ Plant-based ที่ี�จะ 
ขับเคล่ �อนต่ลาด้ในปีนี �จะต่่างไปจากผลิต่ภััณฑ์ ์

ประเภัที่เน่�อบด้ เน่�อก้อน (แพื่ต่ต่ี�ที่ำาเบอร์เกอร์)  
หร่อนักเก็ต่ไก่ เน่ �องจากม้ีความ้หลากหลาย่ 
และซึ่ับซึ่้อนม้ากข้�นในการผลิต่ เพื่่�อให้ใกล้เคีย่ง

เน่�อจริงม้ากที่ี�สุ่ด้ ที่ั�งรูปลักษัณ์ กลิ�น ส่ี ความ้นุ่ม้ 
ความ้ชุ่่ม้ช่่�นจากไขม้ัน และรส่ช่าต่ิ ซึ่้�งนั�นจะเป็นการม้อบ
ประส่บการณ์ที่ี�ครบทีุ่กประส่าที่ส่ัม้ผัส่ให้กับผู้บริโภัค  

อาหารที่่�มูาจากัภูาคุ้กัารเกัษต้รในเมู่อง 
(Urban Agricuture)

 เกษัต่รกรรม้ในเขต่เม้่องก็เป็นอีกเที่รนด้์ที่ี �น่าต่ิด้ต่าม้  
เบ่�องต่้นเกิด้จากการต่อบส่นองความ้ต่้องการของคนเม้่องที่ี�
ต่้องการผักผลไม้้ส่ด้ที่ี�ส่าม้ารถูย่่นเวลาในการขนส่่ง เกษัต่รกรรม้
ในป่าคอนกรีต่จะม้ีพื่่ �นที่ี �จำากัด้จ้งใช่้วิธีีปลูกเร่อนกระจก  
ปลูกในอาคาร หร่อบนด้าด้ฟ้า และมั้กเป็นการปลูกแบบไม่้ใช้่ดิ้น
ในแนวต่ั�งเพื่่�อใช่้พื่่�นที่ี�ทีุ่กต่ารางนิ�วให้คุ้ม้ค่าที่ี�สุ่ด้ ซึ่้�งในระย่ะหลัง
จะเริ�ม้ม้ีเที่คโนโลย่ีม้าเกี�ย่วข้องจ้งเรีย่กอีกอย่่างว่าการที่ำา Smart 
Farming ซ้ึ่�งช่่วง 5 ปีทีี่�ผา่นม้า ม้สี่ต่าร์ที่อัพื่ด้้านเที่คโนโลยี่ที่าง 
การเกษัต่รเกิด้ข้�นกว่า 3,000 บริษััที่ ส่ำาหรับเที่คโนโลยี่ทีี่�นำาม้าใช้่
ในการเกษัต่รก็เช่่น การใช่้ AI หร่อปัญญาประด้ิษัฐ์ที่ี�คาด้การณ์
คำานวณ วิเคราะห์ข้อมู้ลและต่ัวเลขให้เกิด้ความ้แม้่นย่ำาข้�น  
หร่อการที่ำาการเกษัต่รแบบ CEA (Controlled Environment 
Agriculture) ที่ี �ควบคุม้ส่ภัาพื่แวด้ล้อม้ที่ำาให้ปลอด้แม้ลง  
ปลอด้โรคไม้่ต่้องใช่้ส่ารเคม้ี รวม้ถู้งการใช่้ IoT (Internet of Things) 
เพื่่�อควบคุม้ปัจจัย่ต่่าง ๆ  ในการปลูกผักผลไม้้ เช่่น แส่ง อุณหภัูม้ิ
อากาศึ ความ้ช่่�น เพื่่�อให้ได้้ผลผลิต่ออกม้าส่ม้บูรณ์ที่ี�สุ่ด้ 

 สุ่ด้ที่้าย่ ส่ิ�งที่ี�ส่ำาคัญพื่อๆ กับเที่รนด้์นวัต่กรรม้อาหารค่อ 
การรับฟังเส่ีย่งของผู ้บริโภัค จากการส่ำารวจเม้่ �อปี 2018  
ผู้บริโภัคกลุ่ม้ Gen Z ม้ีกำาลังซึ่่�อคิด้เป็นมู้ลค่า 29,000-143,000 

อาหารที่่�ถุูกัพื่ัฒนาดิ้วยเที่คุ้โนโลย ่
ขั้ั�นสูง  (Tech to Table)

 จากห้องแล็บสู่ ่โต่๊ะอาหาร ความ้ก้าวหน้าที่าง 
เที่คโนโลย่ีนำาไปสู่่การรังส่รรค์ผลิต่ภััณฑ์์ใหม้่ๆ ม้ากม้าย่
ในอุต่ส่าหกรรม้อาหาร หน้�งในนั�นค่อ Slaughter-free 
Meat หร่อเน่�อส่ัต่ว์ที่ี�ปราศึจากการฆ่่าส่ัต่ว์ ผลิต่ภััณฑ์์
ประเภัที่นี�เป็น Cellular-based หร่อเน่�อส่ัต่ว์ที่ี�เกิด้จาก 
การเพื่าะเน่�อเย่่�อจากเซึ่ลล์ในห้องที่ด้ลองเพื่่�อให้กลาย่
เป็นช่ิ�นเน่�อที่ี�ใหญ่ข้�น เช่่�อว่าต่ลาด้เน่�อส่ัต่ว์จากห้องแล็บ
จะเต่ิบโต่ข้ �นเน่ �องจากม้ีนักลงทีุ่นให้การส่นับส่นุน 
เที่คส่ต่าร์ที่อัพื่ที่ี�พื่ัฒนาด้้านนี� ต่ัวอย่่างของส่ต่าร์ที่อัพื่ 
ที่ี�ว่าได้้แก่ บริษััที่โม้ซึ่่าม้ีที่ บริษััที่อาเลปฟาร์ม้ และบริษััที่
นิวเอจม้ีที่ 

 อีกเที่คโนโลย่ีหน้ �งที่ี �น่าส่นใจค่อ “โปรต่ีนจาก 
อากาศึ” ค่อ การส่ังเคราะห์เน่�อเที่ีย่ม้ด้้วย่การนำาอากาศึ
นำ�า แร่ธีาตุ่และส่ารอาหาร ไปเลี�ย่งแบคที่ีเรีย่ในถูังหม้ัก
ระบบปิด้ทีี่�ควบคุม้ส่ภัาพื่แวด้ล้อม้ให้เหม้าะต่่อการที่ำางาน
ของแบคที่ีเรีย่ ที่ำาให้ได้้ม้าซึ่้ �งกรด้อะม้ิโนอันเป็น 
องค์ประกอบพื่่�นฐานของโปรต่ีนที่ี�จำาเป็นต่่อร่างกาย่ 
ก่อนจะส่กัด้เป็นผลิต่ภััณฑ์์ที่ี �ม้ีรูปร่างคล้าย่ผงแป้ง 
สี่นำ�าต่าลอ่อน และไม่้มี้รส่ช่าติ่ จากนั�นนำาไปข้�นรูปจะได้้
กลิ�นและรส่ส่ัม้ผัส่ไม้่ต่่างจากเน่�อส่ัต่ว์ ส่ต่าร์ที่อัพื่ที่ี�ที่ำา
ส่ำาเร็จเป็นราย่แรกค่อบริษััที่ Air Protein ฟู้ด้เที่คจาก
ส่หรัฐฯ
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ต้้องยอมรัับว่่าพฤต้ิกรัรัมการับรัิโภคและการัใช้้ช้ีว่ิต้ของมนุุษย์เรัาเปลี�ยนุไปมาก 
หลังการัปรัากฏต้ัว่ของโคว่ิด-19 โดยเฉพาะโลกของอุต้สาหกรัรัมอาหารั  

ดร.อััครวิิทย์์ กาญจนโอัภาษ ซีีอัีโอัเมืือังนวิัตกรรมือัาหาร (Food Innopolis) 
มารั่ว่มอัพเดต้นุว่ัต้กรัรัมอาหารัแห่งโลกอนุาคต้  

และคว่ามสำาคัญของการัวิ่จััยและพัฒนุานุวั่ต้กรัรัมทีี่�จัะช่้ว่ยสร้ัางโอกาสให้เอสเอ็มอี 
ในุอุต้สาหกรัรัมอาหารั สามารัถต้อบโจัที่ย์คว่ามต้้องการั 

ของต้ลาดได้มากกว่่าที่ี�เคย

    สุุภาวิดี ใหม่ืสุุวิรรณ์์       เจษฎา ย์อัดสุุรางค์

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

INTERVIEW
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บทบาทของ Food Innopolis กัับกัารส่่งเส่ริมนวััตกัรรม 

	 Food	Innopolis	เป็็นหน่วยงานที่่�รััฐบาลสรั้างขึ้้�นมาเพื่่�อเป็็น	Hub	ที่างด้้านนวัตกรัรัมอาหารั	เป็็น	One	Stop	
Service	ที่่�จะสนับสนุนและส่งเสรัิมให้ภาคเอกชนสามารัถสรั้างขึ้่ด้ความสามารัถในการัวิจัยพื่ัฒนาและสรั้าง
นวัตกรัรัมอาหารัได้้สะด้วกมากขึ้้�น	เน่�องจากอุตสาหกรัรัมอาหารัขึ้องป็รัะเที่ศไที่ยม่ขึ้นาด้ใหญ่่มาก	และสรั้าง
รัายได้้ให้กับป็รัะเที่ศเป็็นอันด้ับต้นๆ	 เรัาใช้วัตถุด้ิบภายในป็รัะเที่ศ	 ม่การัจ้างงานค่อนขึ้้างเยอะ	 โด้ย	 Value	
Chain	ขึ้องอุตสาหกรัรัมอาหารัเป็็นหน้�งในเสาหลักขึ้องอุตสาหกรัรัมขึ้องป็รัะเที่ศ	ป็รัะมาณ	22-25	เป็อรั์เซ็็นต์
ขึ้องอุตสาหกรัรัมป็รัะเที่ศไที่ยล้วนเก่�ยวขึ้้องกับอาหารั		
	 ทีุ่กวันน่�นวัตกรัรัมสำาคัญ่มาก	 ผู้้้ป็รัะกอบการัจะต้องที่ันกับยุคสมัย	 ที่ันกับความต้องการัขึ้องผู้้้บรัิโภค 
ที่่�เป็ล่�ยนไป็	 เช่น	 พื่อม่ขึ้่าวว่าเรัาจะเลิกใช้พื่ลาสติก	 แล้วบรัรัจุภัณฑ์์อะไรัจะมาที่ด้แที่นพื่ลาสติกสำาหรัับ 
ใส่อาหารั	 ช่วงที่่�โควิด้-19	 รัะบาด้	 ก็เป็็นโอกาสขึ้องอาหารัที่่�เสรัิมภ้มิต้านที่านรั่างกาย	 จะเห็นว่าอาหารั 
ม่ความได้นามิก	ผู้้้บรัิโภคเป็ล่�ยนแป็ลงตลอด้	การัวิจัยและพื่ัฒนานวัตกรัรัมอาหารัจ้งต้องเกิด้ขึ้้�นตลอด้เวลา	
และต่อเน่�อง

ควัามพร้อมของระบบวัิจััยและพัฒนาของไทย
	 รัะบบวิจัยและพื่ัฒนาขึ้องบ้านเรัาค่อนขึ้้างพื่รั้อม	เพื่รัาะว่ามหาวิที่ยาลัย	หน่วยงานวิจัยขึ้องป็รัะเที่ศไที่ย	 
ที่ำาวิจัยเรั่�องอาหารัอย้่แล้ว	 เรัาม่งานวิจัยที่่�เก่�ยวกับอาหารัจำานวนมาก	 เพื่่ยงแต่อาจจะยังไม่ได้้ถ้กผู้ลักด้ัน 
หรั่อนำาไป็ส้่การัใช้งานจรัิง	 Food	 Innopolis	 พื่ยายามเป็็นตัวเช่�อมรัะหว่างหน่วยงานวิจัยกับภาคเอกชน	 
และบ้รัณาการัการัที่ำางานขึ้องหน่วยงานที่่�เก่�ยวขึ้้องที่ั�งในกรัะที่รัวงและนอกกรัะที่รัวงเขึ้้าด้้วยกัน	 แม้ว่าเรัา 
จะอย้่ภายใต้สำานักงานพื่ัฒนาวิที่ยาศาสตรั์และเที่คโนโลย่แห่งชาติ	 (สวที่ช.)	 ในกำากับขึ้องกรัะที่รัวง 
การัอุด้มศ้กษา	 วิที่ยาศาสตรั์	 วิจัยและนวัตกรัรัม	 แต่เรัาสามารัถที่ำางานได้้กับทีุ่กหน่วยงานเครั่อขึ้่าย 
ที่่�ครัอบคลุมทีุ่กภ้มิภาคขึ้องป็รัะเที่ศ
					 เรัาให้บรัิการัผู้้้ป็รัะกอบการัธุุรักิจอาหารัทีุ่กรัะด้ับ	 ตั�งแต่สตรั่ที่ฟู้้�ด้	 ไป็จนถ้งเอสเอ็มอ่	 บรัิษัที่ยักษ์ใหญ่ ่
ขึ้องไที่ยและบรัิษัที่ต่างชาติที่่ �มาลงทีุ่นในไที่ย	 อันน่�ถ่อเป็็นความที่้าที่าย	 ถ้าผู้้ ้ป็รัะกอบการัต้องการั 
โจที่ย์วิจัยหรั่อเที่คโนโลย่ที่่�พื่รั้อมใช้งานก็สามารัถติด้ต่อได้้ที่่�	 Food	 Innopolis	 เช่น	 อยากรั้้ว่าม่ใครัวิจัย 
โป็รัต่นจากจิ�งหรั่ด้แล้วหรั่อยัง	 เรัาก็จะช่วยตรัวจสอบให้ว่าที่่�ไหน	ใครัเป็็นคนที่ำา	แล้วที่ำามาถ้งรัะด้ับไหนแล้ว
เรัาพื่ยายามอัพื่เด้ตขึ้้อม้ลในรัะบบให้เป็็นป็ัจจุบันที่่�สุด้	

แนวัโน้มอาหารโลกัท่�น่าจัับตา
	 หน้�ง	แนวโน้มอาหารัโลกจะเน้นความยั�งย่นมากข้ึ้�น	ตามเป็�าหมาย	SDGs	17	ขึ้้อ	ขึ้ององค์การัสหป็รัะชาชาติ
เน่�องจากการัเป็ล่�ยนแป็ลงขึ้องภ้มิอากาศโลกม่ผู้ลต่อการัผู้ลิตอาหารั	 ในที่างกลับกันการัผู้ลิตอาหารัก็ส่งผู้ล 
กรัะที่บต่อสิ�งแวด้ล้อมด้้วย	 เช่น	 การัเล่�ยงสัตว์ที่่�ป็ล่อยก๊าซ็เรั่อนกรัะจกกลับไป็ส้่ชั�นบรัรัยากาศจ้งเป็็นที่่�มา 
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ขึ้องการัลด้การับรัิโภคเน่�อสัตว์เพื่่�อลด้การัเล่�ยงสัตว์ลง	 
และลด้ป็รัิมาณก๊าซ็เรั่อนกรัะจก	ลด้ภาวะโลกรั้อน	

	 สอง	 ผู้้้บรัิโภคต้องการัอาหารัที่่�ที่ำาให้ตัวเองม่สุขึ้ภาพื่ 
ที่่�ด้่	 รั่างกายแขึ้็งแรัง	 ม่ภ้มิต้านที่านโรัค	 หรั่อชะลอ 
ความเส่�อมขึ้องรั่างกาย	 รัวมที่ั�งความเส่�อมจากการัที่่�เรัา
ที่ำางานหนักหรั่อเล่นก่ฬาหนักเกินไป็	บที่บาที่ขึ้อง	Healthy	
Food	จะเขึ้้ามาเสรัิมสุขึ้ภาพื่ที่ำาให้สุขึ้ภาวะองค์รัวมด้่ขึ้้�น	

	 สาม	 อาหารัป็ลอด้ภัยมากขึ้้�น	 เด้ิมอาหารัเคยเติม 
เกล่อ	 นำ�าตาล	 ไขึ้มัน	 สิ�งไหนที่่�ไม่ป็ลอด้ภัยจะค่อยๆ	 
ถ้กถอด้ออก	 หลายป็ีก่อนเรัาถอด้ไขึ้มันที่รัานส์ไป็แล้ว	 
ก่อนหน้าน่�เรัาต้องการัให้ใช้นำ�าตาลน้อยลงก็เลยม่	 Sugar	
Tax	 ออกมา	 หลังจากน่�เรัาคงจะถอด้เกล่อ	 เพื่รัาะไขึ้มัน	
เกล่อ	 นำ�าตาล	 เป็็นสาเหตุขึ้องโรัค	 NDCs	 เช่น	 โรัคอ้วน	 
เบาหวาน	ไขึ้มัน	ความด้ันโลหิตส้ง	

	 ส่�	เที่รันด้์อาหารัผู้้้ส้งอายุ	ตอบโจที่ย์สังคมโลกที่่�กำาลัง
เขึ้้าส้่สังคมผู้้้ส้งอายุ	 เพื่รัาะผู้้้ส้งวัยนั�นม่ความต้องการั 
พื่ิเศษเฉพื่าะ	 ด้้วยสภาวะรั่างกาย	 การัเค่�ยว	 การักล่น	 
ที่ำาให้ความอยากรัับป็รัะที่านอาหารัน้อยลง	และไม่สามารัถ
เล่อกซ็่�ออาหารัที่ั�วๆ	ไป็มาบรัิโภคได้้	ฉะนั�นอาหารัผู้้้ส้งอายุ
อาจถ้กพื่ัฒนามาให้กินเพื่่ยงแค่	1-2	คำา	ก็ได้้รัับสารัอาหารั
ที่่�เพื่่ยงพื่อแล้ว	

	 ห้า	 อาหารัต้องเขึ้้าไป็อย้ ่ในรัะบบขึ้องการัเขึ้้าถ้ง 
แบบออนไลน์ได้้	 จะเห็นว่าอาหารับางอย่างรัับป็รัะที่าน 
ที่่�รั้านอรั่อย	แต่ซ็่�อกลับไป็ไม่อรั่อย	ที่ำาอย่างไรัให้สามารัถ
เอาอาหารัไป็รัับป็รัะที่านที่่�บ้านได้้หรั่อสั �งออนไลน์ได้้	 
มันจะเป็ล่�ยนเที่รันด้์จาก	Ready	 to	Eat	ค่อพื่รั้อมบรัิโภค	
ไป็เป็็น	 Ready	 to	 Cook	 อาจต้องไป็ที่ำาต่อนิด้หน่อย	 
ที่่�บ้าน	ผู้้้ป็รัะกอบการัก็ต้องพื่ัฒนาสินค้าโด้ยนำานวัตกรัรัม
เขึ้้ามาช่วย	ถ้าคิด้จะอย้่รัอด้ในแพื่ลตฟู้อรั์มออนไลน	์

	 สำาหรัับวัตถุด้ิบ	 แหล่งโป็รัต่นจากพื่่ช	 และแมลง	 
จะเป็็นแหล่งวัตถุด้ิบใหม่ๆ	รัวมที่ั�งผู้ักพื่่�นบ้านหรั่อสมุนไพื่รั
ขึ้องไที่ยเรัาจะได้้รัับความนิยมมากขึ้้�นในแง่ขึ้องการัด้้ง 
มาเป็็นวัตถุด้ิบ	 แล้วช้สรัรัพื่คุณขึ้้ �นมาเป็็นจุด้ขึ้าย	 
ขึ้ณะเด้่ยวกันเรัาจะหันมาใช้สิ�งที่่�เป็็นธุรัรัมชาติกับอาหารั
มากขึ้้�น	 เช่น	 ส่จากธุรัรัมชาติ	 สารักันเส่ยจากธุรัรัมชาติ	
เป็็นต้น

กัารปรับตัวัของ SME ในวัันท่�โลกัเปล่�ยนไป 

	 เอสเอ็มอ่ต้องห้ไวตาไว	 รั้ ้ความต้องการัขึ้องผู้้ ้บรัิโภค	 
รั้้ศักยภาพื่ขึ้องตนเอง	 ที่ั�งจุด้แขึ้็งและจุด้อ่อน	 คิด้การัใหญ่่ได้	้ 
เช่น	 ส่งออกไป็ต่างป็รัะเที่ศ	 แต่ต้องเตรั่ยมพื่รั้อมด้้านการัผู้ลิต 
และวางแผู้นการัเติบโตให้ด้่ตลอด้ที่ั�งซ็ัพื่พื่ลายเชน	 นอกจากน่�	 
เอสเอ็มอ่ต้องฝึึกฝึนเรั่ยนรั้ ้และพื่ัฒนาตนเองตลอด้เวลา	 
พื่ยายามที่ำาธุุรักิจให้	 Lean	และ	Agile	ป็รัับตัวไว	ใช้ความเล็ก
ขึ้องตัวเองให้เป็็นป็รัะโยชน์	 ที่่�สำาคัญ่ต้องขึ้วนขึ้วายใช้บรัิการั 
ขึ้องภาครััฐที่่�ม่ให้เกิด้ป็รัะโยชน์กับธุุรักิจมากที่่�สุด้

	 ผู้มคิด้ว่า	 อุตสาหกรัรัมอาหารัจะยังคงอย้่กับป็รัะเที่ศไที่ย 
ไป็อ่กนาน	 ซ็้ �งเรัาก็เขึ้้าไป็ป็ักหมุด้ในเวที่่โลกแล้ว	 ฉะนั �น 
คนรัุ่นใหม่ค่อความหวังขึ้องป็รัะเที่ศไที่ย	 ในการัเขึ้้ามาส่บสาน	
จากขึ้้อม้ลขึ้องเรัาพื่บว่ามากกว่า	 70	 เป็อรั์เซ็็นต์ขึ้องคนที่่� 
อย้ ่ในวงการัอุตสาหกรัรัมอาหารั	 ไม่ได้้เรั ่ยนมาที่างด้้าน 
วิที่ยาศาสตรั์การัอาหารัโด้ยตรัง	 เพื่่ยงแต่สนใจและม่ความรั้ ้
ที่่�จะที่ำา	ด้ังนั�น	ทีุ่กสาขึ้าความรั้้สามารัถช่วยพื่ัฒนาอุตสาหกรัรัม
อาหารัได้้	 กิจกรัรัมขึ้องเรัาจ้งโฟู้กัสไป็ที่่�คนรัุ่นใหม่ค่อนขึ้้างมาก	
เป็็นการัเตรั่ยมป็รัะเที่ศให้พื่รั้อมเด้ินไป็ส้่อนาคตในอ่ก	10-20	ป็ี
ขึ้้างหน้า		
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ปักหมุดบนแผนท่ีโลก
‘‘วูฟเฟียวูฟเฟีย’’ ท่ีดีท่ีสุดต้องมาจากประเทศไทย

    สุุภาวดีี ใหม่่สุุวรรณ์์       เจษฎา ยอดีสุุรางค์์, CANES LAB & RESTAURANT

Advanced Greenfarm

Future Food 
ความหวังของคนทั้ั�งโลก
     ธุุรกิิจต้ั้�งต้ั้นจากิความเช่ี่�ยวชี่าญของ
ดร.เมธุา ผู้้้เช่ี่�ยวชี่าญด้านโภชี่นากิาร
พืืชี่ที่่�ศึึกิษากิารเพืาะเลี้่�ยงสาหร่าย 
แลี้ะพืืชี่นำ�าชี่นิดตั้่างๆ มานานกิว่า  
30 ปีี หนึ �งในน้ �นคือ ผู้ำา ไข่นำ �า  
หรือว้ฟเฟีย พืืชี่มห้ศึจรรย์ที่่�ม่คุณค่า
ที่างอาหารส้งแลี้ะเตั้ิบโตั้ได้รวดเร็ว 

หากเอ่่ยถึึง “ผำำา” “ไข่่น้ำำ�า” หรืือ่ “วููฟเฟีย”  
หลายคน้ำอ่าจไม่่รืู�จักวู่าม่ัน้ำคือ่อ่ะไรื ทั้ั�งทั้่�ปรืะเทั้ศไทั้ยคือ่หมุ่ดหม่าย
ทั้่�เหม่าะกับการืเพาะเล่�ยงวููฟเฟียทั้่�สุุด และงาน้ำวูิจัยก็ชี้่�วู่าวููฟเฟีย
คือ่ Superfood เป็น้ำอ่าหารืทั้่�ตอ่บโจทั้ย์ควูาม่ยั�งยืน้ำ  
ผศ.ดร.เมธา มีแต้้ม และ ผศ.ดร.วิษุุวัต้ สงนวล สุอ่งน้ำักวูิจัย 
ด�าน้ำพืชี้และอ่าจารืย์จากคณะวูิทั้ยาศาสุตรื์ ม่หาวูิทั้ยาลัยม่หิดล 
จึงผำัน้ำตัวูเอ่งม่าเป็น้ำสุตารื์ทั้อ่ัพสุาย FoodTech  
ตั�งบรืิษััทั้ แอ่ดวูาน้ำซ์์ กรื่น้ำฟารื์ม่ จำากัด เพื�อ่ทั้ำาให�วููฟเฟีย 
ข่อ่งคน้ำไทั้ยเป็น้ำทั้่�รืู�จักใน้ำรืะดับโลก
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ขณะที่่� ดร.วิิษุุวิัตสนใจศึึกษุาเร่�อง Startup และ Entrepreneurship จึงได้ร่วิมกันนำาเสนอไอเด่ยการเพาะเล่�ยง
และแปรรูปเป็นธุุรกิจ กระที่ั�งชนะเลิศึในโครงการ SPACE-F เวิที่่พัฒนาสตาร์ที่อัพด้านอาหารแห่งแรก 

ในประเที่ศึไที่ย
   “ครอบครัวิเราไม่ม่พ่�นฐานที่างธุุรกิจเลย แต่เรา 
ม่ควิามตั�งใจที่่�จะนำาควิามรู ้ ควิามสามารถและ 
งานวิิจัยท่ี่�เราที่ำามาต่อยอดเป็นธุุรกิจท่ี่�จะสร้างประโยชน์
ให้กับประชาชนจริงๆ ซึ่ึ�ง อ.เมธุาฝัันมาตั�งแต่เด็กวิ่า
อยากจะแก้ปัญหาเร ่ �องการขาดแคลนอาหาร 
ให้กับโลก เลยพยายามศึึกษุาเร่�องพ่ชอย่างลึกซึ่ึ�ง 
ขณะเด่ยวิกันเราก็อยากจะสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้กับนักศึึกษุาวิ่าเส้นที่างของเขานั�นเป็นได้มากกวิ่า
อาจารย์ นักวิิจัย ค่อเป็นผูู้้ประกอบการที่่�ม่กิจการ 
เป็นของตนเองก็ได้”  
   แล้วิบริษุัที่ แอดวิานซึ่์ กร่นฟาร์ม ก็ก่อตั�งขึ�นในป ี 
2562 เพ่�อทีุ่่มเที่พัฒนาเที่คโนโลย่การเพาะเล่�ยงวิูฟเฟีย
ในระบบโรงเร่อนกึ�งปิดบนพ่�นที่่� 10 ไร่ใน จ.นครปฐม
เพ่�อเป็นฟาร์มต้นแบบที่่�พร้อมจะสเกลเพ่�อตอบสนอง
ต่อควิามต้องการของอุตสาหกรรมอาหารต่อไป

 “ปัจจุบันวิูฟเฟียได้รับควิามสนใจจากนานาชาติในเร่�องควิามยั�งย่น เพราะมันเป็นพ่ชขนาดจิ�วิที่่�โตเร็วิ  
ใช้ที่รัพยากรน้อย ที่่�สำาคัญไม่ม่ส่วินไหนต้องที่ิ�งเป็น Waste วิูฟเฟียจึงเป็นควิามหวิังในฐานะอาหารที่่�จะเล่�ยง
ประชากรโลกในอนาคต”

พััฒนาเทั้คโนโลยีีการเพัาะเลี�ยีงวูฟเฟียี
 ดร.วิิษุุวิัตบอกวิ่าส่วินใหญ่ 90 เปอร์เซึ่็นต์ของคนไที่ยตักผู้ำาหร่อไข่นำ�าจากธุรรมชาติมาบริโภคกันตามฤดูกาล
ซึ่ึ�งปกติมันจะอยู่เฉพาะในนำ�านิ�งที่่�เป็นนำ�าจ่ด และอยู่ปนกับแหนชนิดอ่�นๆ แต่จะมองไกลไปถึงการเป็นอาหาร
เล่�ยงคนที่ั�งโลก ก็จำาเป็นที่่�จะต้องเพาะเล่�ยงให้ได้มาตรฐานด้วิยควิามเข้าใจ และต้องรู้ใจวิูฟเฟียจริงๆ
 “วิูฟเฟียเป็นพ่ชที่่�ค่อนข้างเซึ่็นซึ่ิที่่ฟ ถ้าอยู่ในสภาวิะที่่�ชอบ มันจะโตเร็วิมาก ถ้าออกจากสภาวิะที่่�ชอบ  
มันจะตายหมด ถ่อวิ่ายากแต่ไม่เกินควิามสามารถของคนไที่ยที่่�ม่ควิามรู้พ่�นฐานด้านเกษุตรกรรม อ่กอย่าง 
เราใช้ระบบการวิิจัยที่ำาควิามเข้าใจวิ่ามันต้องการอะไรและบันที่ึกข้อมูลโดยละเอ่ยด การใช้เที่คโนโลย่เพาะเล่�ยง
ในระบบที่่�เราควิบคุมได้ และไม่ใช้สารเคม่ ที่ำาให้วิูฟเฟียสดจากฟาร์มของเรา สะอาด ปลอดภัย ไม่ม่กลิ�น  
ไร้สารพิษุเจ่อปน ที่่�สำาคัญม่คุณค่าที่างอาหารสูงกวิ่าวิูฟเฟียที่่�ม่อยู่ตามธุรรมชาติ หร่อด่กวิ่าผู้ักทีุ่กชนิด 
ที่่�เคยกินมา ล้างที่ำาควิามสะอาดอย่างด่ก็สามารถรับประที่านสดได้เลย”

ตอนนี�เราอย่่ในแผนที่ี�โลกของการผลิตว่ฟเฟีย  
ซึ่่�งในโลกม่ีเพีียง 3 บริษัที่เที่่านั�น 

 สุิ�งแวดีล้อม่บ้านเราเหม่าะกับการเพีาะเลี�ยงสุิ�งนี�ที่ี�สุุดี 
เราจ่งพียายาม่ที่ำาให้โลกร่้ว่า 

ว่ฟเฟียที่ี�ดีีที่ี�สุุดีม่าจากประเที่ศไที่ย
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 ปัจจุบันวูิฟเฟียเป็นท่ี่�รู้จักมากขึ�น และกลายเป็นกระแสที่่� 
มาแรงจนที่างฟาร์มผู้ลิตไม่ที่ัน ที่ั�งที่่�ตอนแรกที่ั�งคู่ต่างคิดหนัก
ว่ิาจะขายใคร จะม่ใครซ่ึ่�อไหม จะต้องที่ำาการตลาดเยอะแค่ไหน
แต่ปรากฏวิ่าได้รับการติดต่อเข้ามาจากที่ั�วิทีุ่กมุมโลก

 “ตอนน่�เราอยู่ในแผู้นที่่�โลกของการผู้ลิตวิูฟเฟีย ซึ่ึ�งในโลก
ม่เพ่ยง 3 บริษุัที่เที่่านั�น แต่วิูฟเฟียเป็นพ่ชที่่�ม่ต้นกำาเนิด 
จากบริเวิณน่� สิ�งแวิดล้อมบ้านเราเหมาะกับ
การเพาะเล่�ยงสิ�งน่�ที่่�สุด เราจึงพยายามที่ำาให้
โลกรู้วิ่าวิูฟเฟียที่่�ด่ที่่�สุดมาจากประเที่ศึไที่ย 
เหม่อนกับที่่�คนคิดวิ่ามัที่ฉะต้องมาจากญ่�ปุ�น” 

สร้างแบรนด์ “     ” พัร้อมโกอินเต้อร์ 
 แม้วิูฟเฟียจะเป็นอาหารดั�งเดิมของคนไที่ย
แต่ส ำาหรับคนรุ ่นใหม่อาจไม่ค ุ ้นเคยกับ 
การบริโภคนัก ดร.วิิษุุวิัต จึงร่วิมม่อกับเชฟของ
ร้านอาหารหลายร้าน เช่น ร้าน Canes Lab 
& Restaurant ในการสร้างสรรค์เมนูอาหาร
ที่่�ที่ำาจากวิูฟเฟีย ที่ั�งคาวิ หวิาน และเคร่�องด่�ม
แล้วินำาเสนอสร้างการรับรู้ผู้่านเพจเฟซึ่บุ�ก 

 “คนยุคใหม่สนใจวิูฟเฟียตรงที่่ � เป ็นพ่ชให้โปรต่น 
คุณภาพสูง แต่ม่แป้ง ไขมัน และแคลอร่ตำ�า ที่่�เจ๋งสุดๆ ไม่ม่
พ่ชตัวิไหนเที่่ยบได้ค่อ มันม่วิิตามินบ่ 12 ตามธุรรมชาต ิ 
วิูฟเฟียจึงถูกถามหาในกลุ่มคนที่่�กินวิ่แกนและแพลนต์เบส  
ตัวิวิูฟเฟียเองแที่บจะไม่ม่รสชาติ มันจ่ดมาก หลายคนเติม
วิูฟเฟียในสลัด ซึ่่เร่ยล คลุกเป็นผู้งโรยข้าวิ เด็กบางคน 
ไม่รับประที่านผู้ักเพราะเหม็นเข่ยวิ ขม เค่�ยวิไม่ขาด ก็ยอม 

รับประที่านวิูฟเฟีย ผูู้้สูงอายุชอบตรงที่่�รับประที่านแล้วิอิ�ม  
ม่ไฟเบอร์มาก ขับถ่ายคล่อง นอนหลับง่าย” 

 นอกจากวิูฟเฟียแบบสดที่่�สามารถสั�งจองได้ที่างเฟซึ่บุ�ก 
ที่ั�งคู่กำาลังเตร่ยมจะเปิดตัวิแบรนด์ “  ” และที่ยอยพัฒนา 
สินค้าจากวิูฟเฟียออกมาอย่างหลากหลาย ที่ั�งในรูปแบบ 
ที่่�ที่ำาสุกพร้อมรับประที่าน ผู้งแห้ง แช่แข็ง และเคร่�องด่�ม  

ขณะเด่ยวิกันก็เตร ่ยมขยายฟาร์ม 
เพิ�มเป็น 100 ไร่ เพ่�อเพิ�มกำาลังผู้ลิต 
พร้อมรองรับควิามต้องการของตลาด 
ที่ั�งในและต่างประเที่ศึ  

   “ในระยะสั�นเราอยากเห็นคนไที่ย 
กลับมารับประที่านวิูฟเฟีย ในฐานะ 
Superfood ของด่ที่่�บ้านเราม่ วิันที่่�เริ�มต้น
ธุุรกิจ เรารู้เลยวิ่าถ้าเราไม่ที่ำา วิูฟเฟีย
ตายแน่นอน เพราะคนที่่�เคยรับประที่าน
บอกวิ ่าหาร ับประที่านไม ่ได ้แล ้วิ  
ปัจจุบันเราอยู่ในโลกของธุุรกิจยุคใหม ่
เราไม่จำาเป็นต้องแข่งขันกันแบบเดิม  
แต่ควิรจะหันหน้าเข้าหากันเพ่�อแก้ปัญหา
ที่่�ส่งผู้ลกระที่บต่อคนที่ั�งโลก เราอยาก

ให้ธุุรกิจที่่�ที่ำาเป็นควิามภาคภูมิใจของคนไที่ย เป็นธุุรกิจ 
ที่่�ตอบโจที่ย์ให้กับโลก เราภูมิใจที่่�ม่ส่วินผู้ลักดันคุณค่า 
ที่างอาหารของวิูฟเฟีย ควิามมั�นคงที่างอาหาร การที่ำา
เกษุตรกรรมแบบ Zero Waste เพ่�อนำาโลกไปสู่ควิามยั�งย่น 
ในระยะยาวิ”  

 : www.flowolffia.com   
 : flowolffia   
 : flowolffia   
 : flowolffia@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจ อ่าหารืและสุถึาน้ำทั้่� :  
Canes Lab & Restaurant

ขอขอบคุณ
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นัักแก้ปััญหาพืืชผลเกษตรด้้วย “นัวัตกรรม” 
 ก่่อนจะมาเป็็นเชีียงใหม่ไบโอเวก่ก่ี �ผู้้ �ผู้ลิิตสิินค้�า 
นวัตก่รรมอาหาร พวก่เขาไม่ได้�เริ �มจาก่ธุุรก่ิจอาหาร 
แต่เป็็นผู้้�ผู้ลิิตเค้มีอุตสิาหก่รรมที่ี�ค้ลิุก่ค้ลิีอย้่ก่ับเที่ค้โนโลิยี
แลิะนวัตก่รรมมาก่่อน จนเม่�อป็ระมาณ 10 ป็ีที่ี�ผู้่านมา 
เก่ิด้ป็ัญหาผู้ลิผู้ลิิตที่างก่ารเก่ษตรลิ�นตลิาด้ จึงอยาก่ใชี�
ค้วามร ้ �ด้ �านเค้ม ีอ ุตสิาหก่รรมมาต ่อยอด้ในเชี ิง 

จะดีีแค่่ไหนถ้้าในแต่่ละวัันเราสามารถ้รับประทานผัักถ้ึง 12 ชนิดี ไดี้ง่ายๆ   
เดี็กๆ จะไดี้วัิต่ามินและผัักจากการกินขนมเยลลี� กัมมี� ผั้้ใหญ่่จะไดี้สุขภาพที�ดีีจากการรับประทานผัักอััดีเม็ดี 

และเค่ร่�อังดี่�มชาสมุนไพร แม้แต่่ค่นขายอัาหารก็จะมีนำ�ามะนาวัดีีๆ ใช้ต่ลอัดีทั�งปีราค่าไม่เปลี�ยนแปลง 
แม้ในวัันที�มะนาวัแพง ดี้วัยนวััต่กรรมนำ�ามะนาวัค่ั�นสดี 100 เปอัร์เซ็็นต่์ แช่แข็ง 

นี�ค่่อัต่ัวัอัย่าง “นวััต่กรรมอัาหาร”  
ที�คิ่ดีจากปัญ่หาขอังล้กค้่า และเกษต่รกรไทย จาก เชีียงใหม่่ไบโอเวกกี� นับย้อันไปเม่�อัปี พ.ศ. 2554 หร่อั 11 ปีก่อัน  

ผั้้ประกอับการในเม่อังเชียงใหม่ เริ�มต่้นธุุรกิจจากการพัฒนาเค่ร่�อังจักร 
เพ่�อันำามาแก้ปัญ่หาสินค่้าเกษต่ร ก่อันต่่อัยอัดีและพัฒนาจนมีผัลิต่ภัณฑ์์นวััต่กรรม 

วัางขายทั�วัไทยและส่งอัอักไปต่่างประเทศอัีกดี้วัย

    จีีราวัฒน์์ คงแก้ว

เชียงใหม่ไบโอเวกก้ี

เที่ค้โนโลิยีอาหารที่ี�ที่ันสิมัย เพ่�อแก่�ป็ัญหาให�ก่ับเก่ษตรก่ร
แลิะสิร�างม้ลิค้่าเพิ�มสิ้่เศรษฐก่ิจป็ระเที่ศ

 “เราใชี�เวลิาป็ระมาณ 5  ป็ี ในก่ารพัฒนาเค้ร่�องจัก่ร 
ซึ่ึ�งถื่อว่ายาวนานมาก่ก่ว่าจะสิำาเร็จ เพราะต�องเริ�มจาก่
เค้ร่ �องจัก่รเลิ็ก่ๆ จนอย้ ่ในสิเก่ลิที่ี�สิามารถืที่ำาในเชีิง
อุตสิาหก่รรมได้� ค้่อยๆ ที่ด้ลิองที่ำาจนก่ระที่ั�งสิำาเร็จ  
ก่ลิายเป็็นนวัตก่รรมหนึ�งเด้ียวในป็ระเที่ศเลิยก่็ว่าได้�   
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เป็็นเค้ร่�องอบแห�งเที่ค้โนโลิยีที่ันสิมัยที่ี�มีก่ระบวนก่าร 
อบโด้ยใชี�ค้วามร�อนตำ�า ชี่วยให�พ่ชีผู้ลิที่างก่ารเก่ษตร 
ยังค้งคุ้ณค้่าของสิารอาหารใก่ลิ�เค้ ียงของสิด้ถืึง  
80-90 เป็อร์เซึ่็นต์ ก่ระบวนก่ารอบแห�งของเรายังค้ง 
รัก่ษาร้ป็ที่รงแลิะรสิชีาติค้วามหอมค้วามหวานได้�เหม่อน
ของสิด้ นี�ค้่อจุด้เริ�มต�นของเรา”

	 วิิริิยา	 พริทวิีวิัฒน์์	 กริริมการิผู้้�จััดการิ	 บริิษััท	 
เชีียงใหม่ไบโอเวิกกี�	 จัำากัด บอก่เลิ่าที่ี�มาของก่ารลิง
สินาม Food Innovation 

สิินัค้้านัวัตกรรมที่่�เริ�มจากการค้ิด้ย้อนัศร
 เพราะไม่ได้�เริ �มจาก่ตัวสิินค้�า แต่เริ �มจาก่พัฒนา
เค้ร่�องจัก่รนวัตก่รรม แนวค้ิด้ในยุค้เริ �มต�นจึงตั�งจาก่ 
โจที่ย์ที่ี�ว่า มีผู้ลิิตภััณฑ์์อะไรบ�างที่ี�เค้ร่�องจัก่รตัวนี�สิามารถื
ที่ำาได้� จึงเริ �มจาก่ผู้ลิไม�อบแห�งจำาพวก่ ลิำาไย ลิิ�นจี �  
เพ่ �อแก่�ป็ัญหาให�เก่ษตรก่รในชี่วงที่ี �ผู้ลิไม�ลิ�นตลิาด้  
แต่ด้�วยจุด้อ่อนด้�านก่ารตลิาด้ที่ี�ยังขาด้ค้วามเชีี�ยวชีาญ 
จึงหยุด้ที่ำาเร่ �องผู้ลิไม�ไป็ ที่ว่านั�นเองที่ี�เป็ิด้ป็ระต้ไป็สิ้่ 
โอก่าสิใหม่ หลิังได้�ร้�จัก่ก่ับโค้รงก่ารหลิวง

 “ด้�วยค้วามที่ี�โรงงานของเราตั�งอย้่ที่ี � จ.เชีียงใหม ่ 
จึงมีโอก่าสิพ้ด้คุ้ยก่ับที่างโค้รงก่ารหลิวง ซึ่ึ�งที่างโค้รงก่ารฯ
มีผู้ลิผู้ลิิตที่ี�มาก่แลิะหลิาก่หลิายสิามารถืนำามาแป็รร้ป็ได้�
เราเองก่็มีเที่ค้โนโลิยีที่ี�ด้ี จึงจับม่อก่ัน โด้ยโรงงานของเรา
ใชี�วัตถืุด้ิบจาก่ที่างโค้รงก่ารหลิวง ตลิอด้ก่ว่า 10 ป็ี 
ที่ี�ผู้่านมา” 

 เชีียงใหม่ไบโอเวก่ก่ี� ค้ัด้สิรรวัตถืุด้ิบจาก่โค้รงก่ารหลิวง
มาใชี�ในก่ารผู้ลิิต ผู้่านก่ระบวนก่ารแป็รร้ป็ให�แห�งโด้ย
เค้ร่�องจัก่รที่ี�มีเที่ค้โนโลิยีที่ันสิมัย ซึ่ึ�งเป็็นก่ระบวนก่ารเด้ียว
ที่ี�สิามารถืรัก่ษาคุ้ณค้่าสิารอาหารไว�ได้�มาก่ที่ี�สิุด้ ค้วบคุ้ม
ก่ารผู้ลิิตตามมาตรฐาน GMP  แลิะ HACCP เพ่�อสิร�าง
ม้ลิค้่าเพิ�มให�ก่ับผู้ัก่ผู้ลิไม� ที่ี�มีมาก่เก่ินค้วามต�องก่าร 
ของตลิาด้ ซึ่ึ�งเป็็นก่ารชี่วยเก่ษตรก่รอีก่ชี่องที่างหนึ�ง

 ผู้ลิิตภััณฑ์์ตัวแรก่ที่ี�มาจาก่เค้ร่�องจัก่รที่ี�ด้ีแลิะวัตถืุด้ิบ
ที่ี�ใชี่ ค้่อ “ผู้ัก่อัด้เม็ด้ ไบโอเวก่ก่ี�” ผู้ลิิตภััณฑ์์เสิริมอาหาร
เพ่�อสิุขภัาพ สิำาหรับผู้้�ที่ี �มีป็ัญหาในก่ารบริโภัค้ผู้ัก่สิด้  
ไม่มีเวลิาในก่ารด้้แลิตัวเอง โด้ยก่ารค้ัด้เลิ่อก่ผู้ัก่ถืึง  
12 ชีนิด้ มาพร�อมเสิิร ์ฟด้่วนในร้ป็แบบของเม็ด้  
ที่ี�รับป็ระที่านง่ายแลิะสิะด้วก่  

 แต่ก่ารวางตัวเป็็นอาหารเสิริม ที่ำาให�ติด้อุป็สิรรค้ 
ในก่ารที่ำาตลิาด้อย้่ไม่น�อย โด้ยเฉพาะก่ารขายให�ก่ับเด้็ก่
แลิะสิตรีมีค้รรภั์ ซึ่ึ �งเป็็นก่ลิุ่มเป็้าหมายของพวก่เขา  

แต่ไม่สิามารถืที่ำาได้�ด้�วยก่ฎหมาย อย. ขณะที่ี�เด้็ก่ๆ มีค้วาม
ต�องก่ารสิารอาหารที่ี�อย้่ในผู้ัก่แตก่ต่างก่ันไป็ตามแต่ลิะชี่วงวัย
ซึ่ึ�งก่ารให�ก่ินผู้ัก่อัด้เม็ด้ ก่็ค้งไม่ใชี่ที่างเลิ่อก่ที่ี�น่าชีอบใจนัก่ 
เพราะที่ำาให�ร้�สิึก่เหม่อนก่ารก่ินยา นั�นค้่อที่ี�มาของก่ารต่อยอด้
ไป็สิ้่สิินค้�าใหม่ๆ ที่ี�เริ�มค้ิด้จาก่ Pain Point ของลิ้ก่ค้�า

นัวัตกรรมอาหารต้องตอบโจที่ย์ลูกค้้า
 เม่�อก่ารรับป็ระที่านผู้ัก่อัด้เม็ด้ไม่ใชี่เร่ �องสินุก่ของเด้็ก่ๆ  
แถืมยังมีก่ฎหมายข�อห�ามสิารพัด้ พวก่เขาจึงพัฒนา เยลิลิี�  
ก่ัมมี� (Jelly Gummy) ขนมเยลิลิี�เค้ี �ยวสินุก่ที่ี�เด้็ก่ๆ ชีอบ  
มีสิ่วนผู้สิมของผู้ัก่รวม 5 ชีนิด้ แลิะวิตามินซึ่ี รับป็ระที่านได้� 
ที่ั�งเด้็ก่แลิะผู้้�ใหญ่ รับป็ระที่านง่าย ได้�ป็ระโยชีน์ ซึ่ึ�งได้�รับ 
ก่ารตอบรับอย่างด้ีมาก่ในก่ลิุ่มผู้้�ป็ก่ค้รอง ที่ี�อยาก่ให�ลิ้ก่ๆ  
ได้�ก่ินของอร่อย ด้ีต่อสิุขภัาพ ที่ี�สิำาค้ัญก่ารที่ำาตลิาด้ในสิินค้�า
ก่ลิุ่มขนมรับป็ระที่านเลิ่น ก่็ไม่ยาก่เที่่าอาหารเสิริม ตลิาด้ของ
พวก่เขาจึงค้่อยๆ เติบโตขึ�น

 จาก่นั�นก่็พัฒนาต่อมาเป็็นเค้ร่�องด้่�มสิมุนไพรเพ่�อสิุขภัาพที่ี�
ด้ึงสิรรพคุ้ณของสิมุนไพรไที่ยมาเป็็นจุด้ขาย แลิะที่ำาให�ผู้้�บริโภัค้
ด้่�มง่ายในร้ป็แบบของชีา โด้ยมีที่ั�งชีาสิมุนไพรมะขามป็้อม 
เค้ร่�องด้่�มชีนิด้แห�งผู้ัก่เชีียงด้า แลิะเค้ร่�องด้่�มชีนิด้แห�งตรีผู้ลิา 
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โดยวััตถุุดิบในช่่วังพััฒนาสิินค้้า ได้ร่่วัมกัับกัร่มสิ่งเสิร่ิมอุุตสิาหกัร่ร่ม 
กัร่ะทร่วังอุุตสิาหกัร่ร่ม ใช่้วััตถุุดิบจากัโค้ร่งกัาร่ศููนย์เร่ียนรู่้กัาร่พััฒนา
อุมกั๋อุยอุันเน่ �อุงมาจากัพัร่ะร่าช่ดำาร่ิสิมเด็จพัร่ะกันิษฐาธิิร่าช่เจ้า  
กัร่มสิมเด็จพัร่ะเทพัร่ัตนร่าช่สิุดาฯ สิยามบร่มร่าช่กัุมาร่ี ที�อุำาเภอุอุมกั๋อุย
จังหวััดเช่ียงใหม่ ซึ่่ �งเป็็นผลผลิตจากัป็่าป็ลอุดภัยจากัสิาร่เค้ม ี 
ดตีอุ่สุิขภาพัขอุงผู้บริ่โภค้

 อุีกัผลิตภัณฑ์์นวััตกัร่ร่ม ที�เข้ามาแกั้ป็ัญหาให้ผู้ค้นได้อุย่างน่าสินใจ 
ค้่อุ “มะนีมะนาวั” นำ�ามะนาวัค้ั�นสิด 100 เป็อุร่์เซึ่็นต์ แช่่แข็ง ที�เกั็บไวั้ได้
นานถุ่ง 2 ปี็ ค้งกัลิ�นและร่สิช่าติแบบมะนาวัแท้จากัธิร่ร่มช่าติ ปิ็ดจุดอุ่อุน
ผู้ป็ร่ะกัอุบกัาร่ที�ต้อุงร่ับม่อุกัับร่าค้าข่�นลงขอุงมะนาวั ทำาให้สิามาร่ถุ
ค้วับคุ้มต้นทุนได้ ไม่ต้อุงเจ็บตัวัในช่่วังมะนาวัแพังอุีกัต่อุไป็  

 “มอุงวั่าจะทำาอุย่างไร่ที�จะร่ักัษามะนาวัให้ยังค้งค้วัามสิดอุยู่ได ้ 
เลยค้ิดวั่าค้วัร่ทำาอุอุกัมาเป็็นลักัษณะขอุงกัาร่ค้ั�นสิด แล้วัใสิ่เทค้โนโลยี
เข้าไป็ เพั่�อุดูวั่าวัิธิีกัาร่ไหนที�จะทำาให้ย่ดอุายุค้วัามสิดค้วัามหอุมได้ 
นานที�สิุด จ่งพััฒนาอุอุกัมาเป็็นนำ�ามะนาวัค้ั�นสิด 100 เป็อุร่์เซึ่็นต์ แช่่แข็ง
ที�สิามาร่ถุเก็ับในสิภาพัแช่่แข็งได้นานถุ่ง 2 ปี็ หร่่อุเก็ับแบบแช่่เย็นได้นาน 
3 เด่อุน โดยวัิจัยร่่วัมกัับศููนย์นาโนเทค้โนโลยี โดยกัาร่สินับสินุนจากั
สิำานักังานนวััตกัร่ร่มแห่งช่าติ (NIA) ซ่ึ่�งตัวันี�ไป็ได้ร่างวััลสุิดยอุดนวััตกัร่ร่ม 
7 Innovation Awards และร่างวััลจากัสิำานักังานนวััตกัร่ร่มแห่งช่าติมาได้
อุีกัด้วัย”

กางแผนธุุรกิจมุุ่�งสู่่�อนาคต     
 เร่็วัๆ นี�ตั�งใจจะนำานำ�ามะนาวัไป็เป็ิดตลาดที�ญี�ป็ุ่น และมีแผนที�จะ
ขยายไป็ในหลายป็ร่ะเทศูที�มีร่้านอุาหาร่ไทย ในขณะที�ผักัอุัดเม็ดนั�น  
หลังจากันำาไป็ทดลอุงตลาดในดูไบมาแล้วั และได้กัาร่ตอุบร่ับที�ด ี 
กั็วัางแผนที�จะขยายตลาดไป็ยังกัลุ่มป็ร่ะเทศูที�มีค้วัามต้อุงกัาร่ผักั 
แต่กัาร่ร่ับป็ร่ะทานผักัสิดยังเป็็นเร่่�อุงยากัอุีกัด้วัย เพั่�อุสิยายป็ีกัธิุร่กัิจไทย
อุอุกัสิู่ตลาดโลกั 

 ในขณะที�ป็ัจจุบัน อุยู่ร่ะหวั่างกัาร่ข่�นทะเบียน อุย.ในผลิตภัณฑ์์
นวััตกัร่ร่มตัวัใหม่ ที�จะช่่วัยให้กัาร่ร่ับป็ร่ะทานอุาหาร่ 1 ม่�อุ ได้สิาร่อุาหาร่
ค้ร่บถุ้วัน ร่อุงร่ับตลาดผู้สิูงวััย ค้นร่ักัสิุขภาพัและกัลุ่มผู้ป็่วัย 

 “ผลิตภัณฑ์์ตัวันี�ต้อุงไป็แข่งขันกัับต่างป็ร่ะเทศู เพัร่าะสิ่วันใหญ่เป็็น
สิินค้้านำาเข้ามา แต่เร่าอุยากัให้ค้นในป็ร่ะเทศูได้บร่ิโภค้ขอุงไทยดูบ้าง” 
วัิร่ิยาบอุกัค้วัามมุ่งมั�น

 เธิอุมอุงวั่า ป็ร่ะเทศูไทยมีศูักัยภาพัในเร่่ �อุง Food Innovation  
เน่�อุงจากัไทยมีช่่�อุเสิียงในเร่่�อุงขอุงอุาหาร่อุยู่แล้วั ไม่วั่าจะเป็็นอุาหาร่
พัร่้อุมร่ับป็ร่ะทาน หร่่อุอุาหาร่แป็ร่รู่ป็อุ่�นๆ จ่งเช่่�อุวั่าจะสิามาร่ถุไป็แข่งขัน
กัับต่างป็ร่ะเทศูได ้

 “ผู้ป็ร่ะกัอุบกัาร่เร่ามีค้วัามพัร่้อุมในกัาร่ไป็สิู่ตลาดโลกั  
แต่ต้อุงอุาศูัยกัาร่สินับสินุนและต้อุงใช่้เวัลา สิ่วันเอุสิเอุ็มอุี
ที�อุยากัทำาสิินค้้านวััตกัร่ร่ม อุยากัให้น่กักั่อุนวั่า Pain Point 

ร่อุบๆ ตัวั หร่่อุในพั�่นท�ีชุ่มช่นท�ีอุาศัูยอุยู่มปี็ัญหา
อุะไร่เกัิดข่�นบ้าง ถุ้าเป็็นเร่่�อุงขอุงอุาหาร่จะหยิบ
อุะไร่ไป็ตอุบโจทย์ได้ จากันั�นกั็ต้อุงต่อุด้วัย 
งานนวััตกัร่ร่ม ซึ่่ �งต้อุงอุาศูัยผู ้เช่ี �ยวัช่าญ  
และนักัวิัจัยมาช่่วัย ให้ค้ำาแนะนำา สิำาคั้ญเลยค่้อุ
ต้อุงป็ร่่กัษาหน่วัยงานด้าน Food Innovation 
ถุ่งจะไป็ได้สิุดทางจร่ิงๆ ไม่เช่่นนั �นแล้วั  
ทำาอุอุกัมาจะเสิียเวัลา ทุกัอุย่างต้อุงใช่้เงิน 
ทั�งนั�น จ่งไม่อุยากัให้ใค้ร่ต้อุงบาดเจ็บ ฉะนั�น
เอุสิเอุ็มอุีต้อุงทบทวันตัวัเอุง ต้อุงหาหน่วัยงาน
สินับสินุนในหลายๆ ด้าน ไม่วั่าจะเป็็นเร่่�อุง 
เงินทุนหร่่อุทีมนักัวัิจัย ที�สิำาค้ัญต้อุงอุดทน  
และมีค้วัามจร่ิงใจ ใสิ่ใจลงไป็กัับผลิตภัณฑ์ ์
เพั่�อุสิร่้างค้วัามเช่่�อุมั�นให้กัับลูกัค้้า นี�ค้่อุสิิ�งที�
เร่าต้อุงรั่กัษาไว้ั” วิัริ่ยาบอุกัในตอุนท้าย  

 : www.bioveggie.net   
 : Bioveggie

ข้อมูลธุรกิจ
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BIZ FOCUS

ไอเดีียใหม่ ่
เกิิดีไดี้จากิกิารไม่่อย่่นิ่ิ�ง 

	 “ไม่่เคยคิดว่่าม่ะพร้้าว่ของเร้า 
จะตกตำ�าถึึงขนาดน้�”	 ศุุภกร้บอกว่่า 
เว่ลาน้ �นม่ะพร้้าว่ผลเข้ยว่หนึ �งลูก 
ขายได้เพ้ยง	 50	 สตางค์เท่่าน้ �น	 
การ้ต ้ ดส ิ น ใจ เฉาะแต ่ ล ะล ู ก 
เอานำ�าม่ะพร้้าว่ใส่ขว่ดโหลออกไปขาย
ได้หล้กสิบบาท่ต่อแก้ว่ก็สาม่าร้ถึ 
เพิ�ม่มู่ลค่าได้ม่ากกว่่าเดิม่แล้ว่	แต่เขา
ไม่่ได้พอใจอยู่แค่น้ �นพอเร้ิ �ม่ขายได้ 
ก็เร้ิ�ม่หาไอเด้ยเพิ�ม่	

จากวัันที่่�ราคามะพร้าวัตกตำ�าผลัักดัันให้้ ศุุภกร จุุลสวััสดิ์์� ที่่�เป็็นเพ่ยงชาวัสวัน 
ผ้้ป็ลั้กมะพร้าวัคนห้น่�งมานั�งคิดัวั่าจะที่ำาอย่างไรจ่งจะสร้างม้ลัค่าเพิ�มให้้กับมะพร้าวัผลัเขี่ยวัที่่�ม่อย้่ไดั้  

แรกเริ�มเพ่ยงแค่ตัดัสินใจเฉาะเอานำ�ามะพร้าวัใส่ขีวัดัโห้ลัออกไป็ขีายตามตลัาดัใกลั้บ้าน  
วัันน่�เขีาม่ผลัิตภััณฑ์์แป็รร้ป็ขีายแบบต่างๆ ในช่�อแบรนดั์ COCO เชยบ้านแพ้วั แลัะลั่าสุดัมาไกลัถึ่ง  

“มะพร้าวันำ�าห้อมอัดัเม็ดั” ที่่�พร้อมจะส่งออกแลั้วั

ศุภกร จุลสวัสด์ิ

    รุจุรดิ์า วััฒนาโกศัุย

หลากไอเดียเปล่ียนมะพร้าว GI ให้เป่ียมมูลค่า
สู่นวัตกรรมมะพร้าวน้ำาหอมอัดเม็ด
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	 หล้งจากท่้ �สถึานการ้ณ์์โร้คร้ะบาดด้ขึ �น	 
เร้าอาจจะได้เห็นม่ะพร้้าว่นำ �าหอม่อ้ดเม่็ด	 
COCO	 เชยบ้านแพ้ว่ไปว่างขายในปร้ะเท่ศุจ้น
หร้ือฮ่่องกงในเร้็ว่ว่้น			

 “เร้าลองปอกเปลือกม่ะพร้้าว่	 ท่ำาให้เป็นม่ะพร้้าว่ถึอดเสื �อได ้
ไอเด้ยน้�เร้าเป็นคนเร้ิ�ม่	ขายได้ไม่่ก้�เดือนผม่ก็ไปขอจดเป็นว่ิสาหกิจชุม่ชน
ม่ะพร้้าว่นำ�าหอม่บ้านกลางคลองตาปล้�ง	ตำาบลบ้านแพ้ว่	เป็นจุดเร้ิ�ม่ต้น
ของการ้แปร้รู้ป”

	 ตอนน้�ว่ิสาหกิจชุม่ชนสาม่าร้ถึผลิตสินค้าได้ถึึง	 16	 อย่าง	 เช่น	 
ม่ะพร้้าว่กว่น	 วุ่ ้นม่ะพร้้าว่นำ �าหอม่	 ม่ะพร้้าว่ถึอดเสื �อ	 Snow	 Ball	 
ม่ะพร้้าว่อ่อนพร้้อม่ร้้บปร้ะท่าน	พุดดิ�งม่ะพร้้าว่อ่อน

	 “เว่ลาไปออกงานบ่อยๆ	 เร้าก็อยากพ้ฒนา	 เพร้าะเร้าม่้ว่้ตถึุดิบ 
ของเร้าเองก็อยากจะเพิ�ม่มู่ลค่า	 ตอนน้�นเร้าม่้แต่ของสด	 ไม่่ม่้สินค้า 
ท่้�สาม่าร้ถึยืดอายุอยู่ได้นาน	 หร้ือถึ้าจะไปขยายตลาดขายต่างปร้ะเท่ศุ 
เร้าก็ต้องหาผลิตภ้ณ์ฑ์์ท่้�เอาไปขายได้”

	 ศุุภกร้เอาแนว่คิดน้�นไปปร้ึกษาก้บศุูนย์ส่งเสร้ิม่อุตสาหกร้ร้ม่ภาคท่้�	 8	
กร้ม่ส่งเสร้ิม่อุตสาหกร้ร้ม่	 และได้เข้าไปเจอก้บน้กว่ิจ้ยท่้�เสนอท่างเลือก 
ให้หลายท่างว่่าจะท่ำาเป็นม่ะพร้้าว่ผงสำาหร้้บชง	หร้ือม่ะพร้้าว่อ้ดเม่็ด

	 “เร้าเลือกม่ะพร้้าว่อ้ดเม่็ดเพร้าะคิดว่่าจะหาตลาดง่ายกว่่า	 เว่ลาเร้า 
ไปออกงานอ้เว่นต์เร้าได้ส้ม่ผ้สว่่าน้กท่่องเท่้�ยว่เขาชอบแบบไหน	เร้าคิดว่่า
ถึ้าผลิตออกม่าแล้ว่ต้องขายได้	แต่เร้าก็เอาให้เหม่าะสม่ตาม่กำาล้งเร้าด้ว่ย
การ้ท่ำาม่ะพร้้าว่อ้ดเม่็ดเป็นเร้ื�องยากถึ้าเร้าไม่่ไปท่้�ศุูนย์ส่งเสร้ิม่อุตสาหกร้ร้ม่
ภาคท่้�	8	เร้าก็จะไม่่รู้้”

ธรรม่ชาติิแท้้อัดีแนิ่่นิ่ลงในิ่เม่็ดี
	 ล่าสุด	 ศุุภกร้เพิ�งได้ร้้บร้างว่้ลท่ร้้พย์สินท่างปัญญาด้เด่น	 พ.ศุ.	 2564	 
(IP	 Champion)	 สาขาสิ�งบ่งช้�ท่างภูม่ิศุาสตร้์	 จากการ้ต่อยอดม่ะพร้้าว่ 
นำ�าหอม่บ้านแพ้ว่เป็นผลิตภ้ณ์ฑ์์แปร้รู้ปร้ะด้บคุณ์ภาพ

	 ม่ะพร้้าว่นำ�าหอม่บ้านแพ้ว่เป็นของด้ท่้�ขึ�นท่ะเบ้ยนสิ�งบ่งช้�ท่างภมู่ิศุาสตร้์
หร้ือ	GI	ท่้�ม่เ้อกล้กษณ์์เฉพาะต้ว่ท่้�ไม่่สาม่าร้ถึลอกเล้ยนแบบได้	นำ�าม่ะพร้้าว่
ม่้กลิ�นหอม่เหม่ือนใบเตย	เนื�อม่ะพร้้าว่เหน้ยว่นุ่ม่	และสิ�งเหล่าน้�ถึูกอ้ดแน่น
ลงในม่ะพร้้าว่นำ�าหอม่อ้ดเม่็ด	COCO	เชยบ้านแพ้ว่ด้ว่ย

	 “ม่ะพร้้าว่อ้ดเม่็ดของเร้าเป็นม่ะพร้้าว่นำ�าหอม่แท่้ผสม่ก้บเนื�อโดยท่้� 
ไม่่ใส่นำ�าตาลเลย	 เน้นให้ขบเค้�ยว่แท่นจากท่้�เคยดื�ม่แบบนำ�าม่ะพร้้าว่สด	 
เร้าพ้ฒนาต้ �งแต่ต้นท่างการ้ปลูกม่ะพร้้าว่แบบอินท่ร้้ย์	 โดยเฉพาะ 
เม่ื�อได้ขึ �นท่ะเบ้ยน	 GI	 แล้ว่ก็ต้องร้้กษาคุณ์ภาพม่าตร้ฐานของเร้าไว่	้ 
ต้องม่้คว่าม่พร้้เม่้ยม่	 เน้นคว่าม่หว่านธร้ร้ม่ชาติ	 ไม่่ใช ้สาร้เคม่	้ 
พ้ฒนาว่้ตถึุดิบของเร้าให้ม่้จุดเด่นท่้�ช้ด	แล้ว่จ้างโร้งงานอ้ดเม่็ดให้”

	 ในช่ว่ง	1	ปีท่้�ผ่านม่าม่ะพร้้าว่นำ�าหอม่อ้ดเม่็ดว่างขายบนโลกออนไลน์
เป็นหล้ก	 แม่้ต้องพ้กคว่าม่คิดท่้�จะส่งออกไปย้งปร้ะเท่ศุจ้นเอาไว่้ก่อน 
เพร้าะสถึานการ้ณ์์โร้คโคว่ิด-19	 แต่ผลตอบร้้บจากผู้บร้ิโภคคนไท่ย 
กล้บด้เกินคาด	คนท่้�ได้ชิม่ก็ม่้กจะส้�ง	และกล้บม่าซื้ื�อซื้ำ�า

	 “ในอนาคตคิดว่่าตลาดม่ะพร้้าว่นำ�าหอม่อ้ดเม่็ดไปได้แน่นอน	 
โดยต้�งใจเอาสูตร้น้�ไปต่อยอดในตลาดคนร้้กสุขภาพ	 คว่าม่สว่ย 
คว่าม่งาม่เพร้าะม่ะพร้้าว่จะท่ำาให้ผิว่ชุ่ม่ฉำ�าตลอดเว่ลา	แต่เร้าต้องศุึกษา
ด้านผลิตภ้ณ์ฑ์์คว่าม่งาม่เพิ�ม่เติม่ก่อน	ผม่ว่่าเร้าไปต่อท่างน้�ได้	แต่ตอนน้�
กำาล้งเร้าย้งน้อยค่อยๆ	เอากำาไร้ม่าพ้ฒนาต่อไป”

มะพร้าวัอััดิ์เม็ดิ์ขอังเรา 
เป็็นมะพร้าวันำ�าหอัมแท้ ้

ผสมกับเน้�อั
โดิ์ยท้่�ไม่ใส่นำ�าตาลเลย  

เน้นให้ขบเคี้่�ยวัแท้นจุากท้่�เคี้ยดิ์้�ม
แบบนำ�ามะพร้าวัสดิ์  

เน้นคี้วัามหวัานธรรมชาต์  
ไม่ใช้สารเคี้ม่

 : วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำาหอม 
  บ้านกลางคลองตาปลั่ง 
  เลขที่ 1 หมู่  5 ตำาบลบ้านแพ้ว   
  อำาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 : 09 8994 5646
 : COCO เชยบ้านแพ้ว

ข้อมูลธุรกิจ
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BIZ FOCUS

เพิ่่�มมูลค่่าข้้าวไทย 
	 อดีีตนัักเรีียนัทุุนัทุี�ไดี้ดีีเพรีาะภาษีีปรีะชาชนั	และมีีความีตั�งใจ
ทุี�จะทุำาปรีะโยชนั์ให้้กับปรีะเทุศชาติ	 ภัทุรีพงษี์ตัดีสิินัใจลงทุุนั 
ซื้้�อสิิทุธิิบัตรีงานัวิจัยทุี�เกี�ยวกับข้้าว	 ข้องคณะแพทุยศาสิตรี	์
มีห้าวิทุยาลัยเชียงให้มี่	มีาสิรี้างโอกาสิทุางธิุรีกิจ	สิรี้างสิุข้ภาพ
ทุี�ดีีให้้กับผู้้้บรีิโภค	 ข้ณะเดีียวกันัก็สิรี้างคุณภาพชีวิตทุี�ดีีให้้แก่
ชาวนัา	เกษีตรีกรีผู้้้เป็นักรีะดี้กสิันัห้ลังข้องชาติ

	 “ผู้มีทุำางานัดี้านั	 Business	 Development	 มีากว่า	 7	 ป	ี 
รี้้สิึกเสิียดีายงานัวิจัยห้ลายโครีงการีทุี�ปรีะเทุศลงทุุนัไปแล้ว	 
แต่ไมี่ไดี้ถู้กห้ยิบมีาใช้ให้้เป็นัปรีะโยชนั์ต่อสิังคมี	 ผู้มีมีองว่า 
ถู้าเรีาไมี่มีีทุุนัทุำาวิจัย	ก็ควรีเล้อกงานัวิจัยดีีๆ	และพรี้อมีใช้งานั
มีาต่อยอดี	 ผู้มีสินัใจข้้าวเพรีาะเรีาเป็นัปรีะเทุศเกษีตรีกรีรีมี 
ชาวนัาปล้กข้้าวเยอะมีาก	 แต่ข้ายข้้าวไดี้กิโลกรีัมีละไมี่เกินั	 
15	บาทุ	เรีาอยากจะสิรี้างมี้ลค่าข้องข้้าวให้้สิ้งข้ึ�นั	เพ้�อให้้ต้นันัำ�า
มีีกำาลังใจทุี�จะปล้กข้้าวต่อ	

	 “สิำาห้รีับข้้าวสิินัเห้ล็กยังไมี่เป็นัทุี �รี ้ ้จ ักแพรี่ห้ลายนััก	 
มีีบรีิโภคกันัในักลุ่มีผู้้้ป่วยเบาห้วานั	เพรีาะข้้าวตัวนัี�มีี	Glycemic	
Index	 (GI)	 ห้รี้อดีัชนัีนัำ�าตาลตำ�า	 แต่มีันัมีีข้องดีีมีากกว่านัั�นัค้อ 
ธิาตุเห้ล็กทุี�อย้่ในัรี้ปแบบธิรีรีมีชาติ	 (Natural	 Form)	 ทุี�รี่างกาย
สิามีารีถูดี้ดีซื้ึมีไดี้ดีี	และไมี่เป็นัพิษีต่อรี่างกาย”

	 ปัจจุบันัปรีะเทุศไทุยมีีแห้ล่งพ้�นัทุี�ปล้กข้้าวกล้องสิินัเห้ล็ก 
แห้ล่งให้ญ่่อย้่	3	จังห้วัดี	ค้อ	เชียงให้มี่	นัครีสิวรีรีค์	และตรีาดี	
ในัเบ้ �องต้นัภัทุรีพงษี์รีับซื้้ �อข้้าวในัรีาคาเต็มีจากเกษีตรีกรี 
ในั	 จ.นัครีสิวรีรีค์	 และ	 จ.เชียงให้มี่	 ซื้ึ �งเป็นัแห้ล่งผู้ลิต 
ข้้าวกล้องสิินัเห้ล็กทุี�ดีีทุี�สิุดี	 และเป็นักลุ่มีเกษีตรีกรีทุี�เพาะปล้ก
ข้้าวกึ �งอินัทุรีีย์	 จึงมีั �นัใจไดี้ว่าข้้าวนัี �มีีความีปลอดีภัยสิ้ง 
ตอบโจทุย์ผู้้้ทุี�รีักสิุข้ภาพ

เพราะมุ่่�งมุ่่�นอยากจะปลดงานวิิจ่ยดีๆ ของประเทศลงจากหิ้ิ�ง และสร้างมุู่ลค่�าเพิ�มุ่ใหิ้้ก่บข้าวิไทย  
ภััทรพงษ์์ พลเสน ซีีอีีโอีบริษ์ัท ไบโอีเมดอีินโนเวชั่ั�น จำำ�กััด จึงได้ค่่ดเลือกงานวิิจ่ยเรื�องข้าวิมุ่าพ่ฒนาต่�อยอด  

จ่บข้าวิมุ่าลงขวิดเป็นผลิต่ภั่ณฑ์์ เค่รื�องดื�มุ่ข้าวิกล้องสินเหิ้ล็ก แบรนด์ Velight (วิีไลท์)  
ที�ผู้หิ้ญิิงวิ่ยทำางานดื�มุ่ได้ ผู้สูงวิ่ยดื�มุ่ยิ�งดีต่�อส่ขภัาพ

    สุภั�วดี ใหม่สุวรรณ์์       เจำษ์ฎ� ยอีดสุร�งค์์
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Easy to Drink ดีีต่่อสุุข้ภาพิ่ 
 ถูึงแมี้จะเล้อกงานัวิจัยถู้กก็ใช่ว่าทุุกอย่างจะจบ	เพรีาะต้อง
ผู้่านักรีะบวนัการีถู่ายทุอดีเทุคโนัโลยี	 การีพัฒนัาสิ้ตรี	 
พัฒนัาการีผู้ลิต	 เพ้ �อแปรีรี้ปข้้าวให้้กลายเป็นันัวัตกรีรีมี 
เครี้�องดี้�มีจากข้้าวทุี�ช่วยบำารีุงสิมีองและสิุข้ภาพ

	 “เรีาเล้อกทุำาเป็นัเครี้�องดี้�มี	 โดียสิกัดีเอาแป้งและนัำ�าตาล
ออกจากข้้าว	พร้ีอมีช้สิารีสิำาคัญ่นัั�นัค้อธิาตุเห้ล็ก	ในัข้้าวสิินัเห้ล็ก
เรีาพัฒนัาสิ้ตรี	 ปรีับปรีุงรีสิชาติให้้อรี่อย	 ดี้�มีง่าย	 ดี้วยรีสิพีช 
นัำ�าผู้ึ�ง	โดียเติมีนัำ�าผู้ึ�งแทุ้	ไมี่ใสิ่นัำ�าตาล	และใช้ผู้งพีชฟรีีซื้ดีรีาย
ซื้ึ�งเป็นัผู้ลจากการีศึกษีากับกลุ่มีตัวอย่างในัเบ้�องต้นัว่าผู้้้ห้ญ่ิง
ชอบกลิ�นัและรีสิพีช	 อีกอย่างสิารีสิำาคัญ่ทุี�อย้่ในัข้้าวสิินัเห้ล็ก
จะละลายไดี้ดีีในัสิภาวะทุี�เป็นักรีดีอ่อนัๆ	 ผู้ลไมี้ชนัิดีนัี�นัับว่า
ลงตัวทุี�สิุดีกับข้้าวทุี�มีีกลิ�นัเฉพาะตัว”		

	 เครี้�องดี้�มีข้้าวกล้องสิินัเห้ล็ก	 Velight	 ไมี่ใสิ่สิารีแต่งสิ ี
แต่งกลิ�นั	 และวัตถูุกันัเสิีย	 มีีอายุอย้่ไดี้นัานั	 1	 ปี	 บรีรีจุในั 
ข้วดีแก้วและแรีปทุั�งข้วดี	 เพ้�อเก็บรีักษีาคุณค่าทุางธิรีรีมีชาติ
ไว้ให้้ถูึงมี้อผู้้ ้บรีิโภค	 โดียกลุ่มีเป้าห้มีายทุี�ภัทุรีพงษี์ตั �งใจ 
จะทุำาการีตลาดีดี้วยค้อ	 กลุ่มีผู้้้ห้ญ่ิงวัยทุำางานัทุี�ต้องการี 
เครี้�องดี้�มียามีบ่ายทุี�ดี้�มีแล้วสิดีช้�นั	ช่วยบำารีุงโลห้ิตและสิมีอง	
กลุ่มีผู้้้ห้ญ่ิงตั�งครีรีภ์ทุี�ต้องการีเครี้�องดี้�มีบำารีุงสิุข้ภาพทุี�มี ี
สิารีอาห้ารีไปห้ล่อเลี�ยงทุารีกในัครีรีภ์	 รีวมีทุั�งกลุ่มีผู้้้สิ้งวัย 
เพ้�อรีับกับเทุรีนัดี์สิังคมีผู้้้สิ้งวัย

	 “จากงานัวิจัยพบว่าธิาตุเห้ล็กจากธิรีรีมีชาติมีีสิ่วนัช่วย 
ในัการีสิรี้างเมี็ดีเล้อดีแดีง	 และลดีภาวะการีเป็นัโลห้ิตจาง	 
คอนัเซื้ปต์ข้อง	Velight	ค้อ	ถู้าเล้อดีดีี	สิุข้ภาพจะดีี	เพรีาะรีะบบ
ห้มีุนัเวียนัโลห้ิตนัั�นัเปรีียบเสิมี้อนักับรีะบบข้นัสิ่งในัรี่างกาย
ห้ากรีะบบข้นัสิ่งดีีก็จะสิามีารีถูนัำาสิ่งสิารีอาห้ารีและออกซื้ิเจนั
ไปเลี�ยงสิ่วนัต่างๆ	 ข้องรี่างกายไดี้	 ผู้ิวพรีรีณก็ดีีเป็นัการีสิวย
จากภายในั	ทุั�งยังช่วยเรี้�องการีทุำางานัข้องสิมีองดี้วย”

บุุกต่ลาดีออนไลน์
ผสุมออฟไลน์
 เพ้ �อเพิ �มีความีมีั�นัใจในัการีทุำา 
ธิุรีกิจนัวัตกรีรีมี	ภัทุรีพงษี์ไดี้เข้้ารี่วมี
อบรีมีในัโครีงการี	 NEC	 ข้องกรีมี 
สิ่งเสิรีิมีอุตสิาห้กรีรีมี	 กรีะทุรีวง
อุตสิาห้กรีรีมี	 พรี้อมีเข้้าปรีะกวดี 
จนัไดี้รีางวัลชนัะเลิศแผู้นัธิุรีกิจ 
สิาข้าอาห้ารีแปรีรี้ปและอาห้ารี 

แห้่งอนัาคต	 เข้ายังรี่วมีพัฒนัาการีผู้ลิตรีะดีับอุตสิาห้กรีรีมี 
กับโรีงงานับรี ิการีนัว ัตกรีรีมีอาห้ารีข้องสิถูาบันัว ิจ ัย 
วิทุยาศาสิตรี์และเทุคโนัโลยีแห้่งปรีะเทุศไทุย	 กรีะทุั �ง 

 : @148hnfit 
 : Biomed Innovation  

  สินค้าสุขภาพจากงานวิจัย 
 : www.biomedhealthinnovation.com

ข้อมูลธุรกิจ

เครี้�องดี้�มี	Velight	ผู้ลิตไดี้	10,000	ข้วดีต่อรีอบ	และมัี�นัใจว่า
ในัอนัาคตจะผู้ลิตได้ีสิบายๆ	100,000	ข้วดีต่อเดี้อนั	

	 “ไตรีมีาสิทุี�	 2	 ข้องปีนัี�	 เรีาจะเรีิ�มีทุำาการีตลาดีเต็มีตัว	 
ทุี �ผู้ ่านัมีาเรีาเปิดีเพจเฟซื้บุ �ก	 เว็บไซื้ต์	 โปรีโมีตผู้่านั 
อินัฟล้เอนัเซื้อรี์ในัแอปพลิเคชันั	TikTok	ภายใต้สิโลแกนั…
ดี้�มีแล้วไบรี์ทุ	 ดี้�มีวีไลทุ์นัะ	 ตอนันัี�เรีาตั�งใจจะข้ยายตลาดี
ดี้วยการีเปิดีรีับตัวแทุนัจำาห้นั่าย	โดียเฉพาะคนัทุี�ตกงานัช่วง
โควิดี-19	 นัักเรีียนั	 นัักศึกษีาทุี�อยากจะห้าอาชีพเสิรีิมี 
ห้รี้อรีายไดี้เพิ�มีปัจจุบันัก็มีีตัวแทุนัรี้านัข้ายยา	 เพจคุณแมี่
และเดี็กติดีต่อเข้้ามีาสินัใจรีับสิินัค้าไปข้าย	 ข้ณะเดีียวกันั 
ก็วางแผู้นัทุี�จะเข้้าไปจำาห้นั่ายตามีรี้านัค้าเพ้�อสิุข้ภาพ	เช่นั	
รี้านัโกลเดี้นัเพลซื้	 รี้านัภ้มีิใจไทุย	 ฯลฯ	 รีวมีทุั�งมีองไกล 
ไปถูึงเรี้�องการีสิ่งออกไปยังต่างปรีะเทุศดี้วย	

	 “ปัจจุบันัเรีามีองว่าธิุรีกิจมีีการีแข้่งข้ันักันัอย้่	2	รี้ปแบบ
ห้ลักๆ	 ห้นัึ�งค้อลดีต้นัทุุนัให้้ตำ �า	 ข้ายแข้่งกันัดี้วยรีาคา	 
สิองค้อแข้่งกันัดี้วยคุณค่า	 การีทุี�เรีาเป็นัสิตารี์ทุอัพมีาทุาง
สิาย	 Deep	 Tech	 นัำางานัวิจัยดี้านัสิุข้ภาพและการีแพทุย ์
มีาพัฒนัาเป็นัธิุรีกิจนัั�นั	แนั่นัอนัว่างานัวิจัยเป็นักุญ่แจห้ลัก
ทุี�จะทุำาให้้สิินัค้ามีีคุณค่าและมี้ลค่าเพิ�มีข้ึ�นั	 ซื้ึ�งเรีาไมี่ห้ยุดี 
ทุี�จะนัำางานัวิจัยมีาช่วยพัฒนัาคุณภาพชีวิตข้องผู้้ ้คนั	 
ตามีวิสัิยทัุศน์ัข้องบริีษัีทุทีุ�ว่า	Innovation	for	life	Quality”		
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	 สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยโรัคไตหรัือโรัคมะเรั็งที่่�ต�องก�รัโป่รัต่นต่อวัน 
จำำ�นวนม�กถึึงขน�ดที่่�ต�องกินไข่ข�วซึ่ึ�งเป่็นแหล่่งโป่รัต่นชั้ั�นด่ 
ตกวันล่ะ	10-20	ฟอง	เพื่ื�อฟ้�นฟ้รั่�งก�ย	ไม่อย่�งนั�นก็จำะไม่สำ�ม�รัถึ
เข��สำ้่กรัะบวนก�รัรัักษ�โรัคที่�งก�รัแพื่ที่ย์ได�	 แล่ะถึึงแม�จำะเป่ล่่�ยน 
เมน้ให�ม่คว�มหล่�กหล่�ยก็ต�ม	 แต่ผู้้�ป่่วยก็ต�องม่คว�มรั้�สำึก 
เบื�อกันบ��งแล่�วจำะที่ำ�อย่�งไรัให�ผู้้�ป่่วยสำ�ม�รัถึกินไข่ได�ทีุ่กมื�อ 
ทีุ่กวันได�เหมือนกินข��วล่่ะ?	

	 นั�นคือโจำที่ย์ที่่�	อุุมาพร บููรณสุุขสุมบูัติิ	นักศึึกษ�ป่รัิญญ�เอก
คณะสำหเวชั้ศึ�สำตรั์	 คิดเพื่ื�อที่ำ�ง�นวิจำัย	 Independent	 Study	 
ของตัวเอง	 แล่ะด�วยคว�มเป่็นผู้้�ป่รัะกอบก�รัอ�ห�รัซึ่้เป่อรั์ฟ้�ด 
อย้่แล่�วที่ำ�ให�เธอตั�งต�นคิดง�นวิจำัยที่่�ต�องข�ยได�ด�วย	ในที่่�สำุดก็ได�
นวัตกรัรัมเสำ�นไข่ข�วไรั�แป่�ง	 ไรั�ไขมันเป่็นผู้ล่ิตภััณฑ์์แรักของโล่ก	 
แล่ะรั่วมมือกับเพื่ื�อน	2	คน	คือ ปณัสุสุา กาญจนวิิเศษ	แล่ะ วิรวิีร์ 
เชาวิน์พิชญ์ชยา	รั่วมก่อตั�งบรัิษัที่	แข็งแรังทีุ่กวัน	จำำ�กัด	ป่ลุ่กป่้�น
นวัตกรัรัมที่่�ว่�นั�นออกสำ้่ตล่�ดในชั้ื�อ	Nimnim	Noodle

ครั�งแรกขอุงโลก
 “การที่่�จะเป็็นงานวิิจัยหมายควิามวิ่ามันต้้องเกิดขึ้้�นใหม่ในโลก”  
อุมาพรบอกแบบนั�น 

 เธอลงมือค้นฐานขึ้้อมูลมากมายแต้่ก็ยังไม่เจอวิ่าม่ใครที่ำาอาหาร 
ป็ระเภที่เส้้นเป็็นเส้้นไขึ้่ขึ้าวิที่่�ไร้แป็้ง ไร้ไขึ้มันเป็็นส้่วินผส้มแม้แต้่รายเด่ยวิ
ที่่�ใกล้เค่ยงที่่�สุ้ดก็ยังคงเป็็นเส้้นที่่�ที่ำาจากแป็้งที่่�เต้ิมไขึ้่ขึ้าวิลงไป็

 “ถ้้าเราที่ำาออกมาแล้วิไร้แป็้ง ไร้ไขึ้มันด้วิยก็จะ
ไม่ใช่่แค่ผู้ป็่วิยโรคไต้และโรคมะเร็งที่่�ได้ป็ระโยช่น ์
แต้่ผู ้ป็่วิยเบาหวิานก็กินได้เพราะเขึ้าต้้องจำากัด 
การกินอาหารป็ระเภที่คาร์โบไฮเดรต้ รวิมถ้้งในแง่
ขึ้องธุรกิจ เที่รนด์ป็ัจจุบันที่่�คนรักสุ้ขึ้ภาพหันมานิยม
ลดนำ�าหนักด้วิยวิิธ่การงดแป็้งที่่�เร่ยกวิ่าโลวิ์คาร์บ
และค่โต้เจนิกไดเอต้ เขึ้าก็ส้ามารถ้กินเส้้นไขึ้่ขึ้าวิ 
ขึ้องเราได้เพราะไร้แป็้ง”

 ก่อนจะลงต้ัวิเป็็นเส้้นไขึ้่ขึ้าวิ ได้ม่การที่ดส้อบ
วิัต้ถุ้ดิบหลายช่นิดที่ั�งโป็รต้่นจากถ้ั�วิลันเต้า ถ้ั�วิเหลือง
ขึ้้าวิกล้อง หรือโป็รต้่นแพลนต้์เบส้ต้่างๆ จนค้นพบ
วิ่าไขึ้่ขึ้าวิม่เนื �อส้ัมผัส้ขึ้องไขึ้่ต้้มเขึ้้ากันได้ด่กับ 
การที่ำาเป็็นเส้้น

 “เราใช้่วิิธ่การส้ร้างเส้้นแบบ Gelation คือการที่ำา
ขึ้องเหลวิให้กลายเป็็นเจล เอาไขึ้่ขึ้าวิผส้มกับ 
ส้ารส้กัดจากส้าหร่ายและม่นำ �าเป็็นส้่วินผส้ม  
หลังจากนั�นก็ขึ้้ �นรูป็เส้้นโดยการแช่่ในนำ�าเกลือ  
เมื�อได้เนื�อส้ัมผัส้ที่่�ต้้องการแล้วิก็เอาไป็ต้้มเหมือน
ที่ำาไขึ้่ต้้ม ในการที่ดลองเราที่ำาหลายสู้ต้รมากเพราะ
ด้วิยหลักการน่�เราต้้องป็รับควิามเขึ้้มขึ้้นขึ้องไขึ้ ่ 
นำ�า ส้ารส้กัดส้าหร่ายและนำ�าเกลือ ม่ป็ัจจัยที่่�เรา
ต้้องป็รับเยอะมาก ฉะนั�นจ้งต้้องใช่้เวิลาเป็็นป็ี 
ในการป็รับสู้ต้ร”

สุร้างสุมดุุลดุ้านโภชนาการและรสุชาติิ
 ต้่อให้เป็็นอาหารที่่�ด่แค่ไหนแต้่ถ้้าไม่อร่อยคนก็
คงไม่กิน ระหวิ่างที่างขึ้องการคิดค้นจ้งแบ่งเป็็น  
3 ช่่วิงเวิลาส้ำาคัญ

 ช่่วิงแรก การที่ดส้อบด้านกายภาพขึ้อง 
เนื�อส้ัมผัส้ รวิมถ้้งรส้ช่าต้ิต้้องอร่อยเขึ้้ากันได้กับ
ทีุ่กๆ การป็รุงอาหาร ซึ่้�งที่ั�งหมดวิัดด้วิยเครื�องมือ

BUSINESS IDEA
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บอกผลออกมาเป็็นค่าต้ัวิเลขึ้เพื�อให้นักวิิจัยที่ำาเป็็นขึ้้อมูล 
เช่ิงส้ถ้ิต้ิได้

 ช่่วิงที่่�ส้อง เป็็นการที่ดส้อบควิามพ้งพอใจขึ้องคนกินจริงๆ
ในกลุ่มต้ัวิอย่างที่่�หลากหลายไม่ใช่่แค่คนป็่วิย แต้่ม่ที่ั�งเด็ก 
ผู้ใหญ่ คนสุ้ขึ้ภาพด่ คนลดนำ�าหนัก คุณหมอ และพยาบาล
ได้ลองกินเส้้นแล้วิให้คะแนน

 และช่่วิงสุ้ดที่้าย คือ การที่ดส้อบด้านโภช่นาการซึ่้�งต้้อง
ต้อบโจที่ย์ควิามเป็็นอาหารด่ที่่�ให้โป็รต้่นสู้ง

 “ถ้้า 2 ด่านแรกผ่านแต้่สุ้ดที่้ายที่ดส้อบแล้วิไม่ได้ม่คุณค่า
ที่างโภช่นาการที่่�มากพอก็ถ้ือวิ่างานเรายังไม่เส้ร็จ เพราะฉะนั�น
เราต้้องส้่งวิิเคราะห์เพื�อให้มั�นใจได้วิ่าส้ิ�งที่่�ที่ำาออกมานั�นม ่
โป็รต้่นสู้ง และไม่ม่ส้ิ�งต้้องห้ามส้ำาหรับผู้ป็่วิย เพราะถ้้าผู้ป็่วิย
กินได้ คนที่ั�วิไป็ก็กินได้อย่างป็ลอดภัย”

 ในวิันน่� Nimnim Noodle ม่เส้้นให้เลือกลอง 3 แบบ คือ 
เส้้นไขึ้่ขึ้าวิที่่�ม่เนื �อส้ัมผัส้คล้ายขึ้นมจ่น แล้วิต้่อยอดเป็็น 
เส้้นหม่� ซึ่้�งจริงๆ แล้วิเป็็นสู้ต้รเด่ยวิกับเส้้นไขึ้่ขึ้าวิที่่�ขึ้้�นเส้้น 
ด้วิยขึ้นาดที่่�เล็กกวิ่าแต้่กลับที่ำาให้เนื�อส้ัมผัส้ต้่างกันช่ัดเจน 
ส้่วินเส้้นส้ป็าเกต้ต้่แต้กต้่างจาก 2 ผลิต้ภัณฑ์์แรก ที่ั�งในแง่
สู้ต้รการที่ำาที่่�ใช่้ที่ั�งไขึ้่แดงและไขึ้่ขึ้าวิ และในแง่กลุ่มเป็้าหมาย
ซึ่้�งเป็็นกลุ่มคนกินค่โต้เจนิกที่่�กำาลังคิดถ้้งบะหม่�ก้�งส้ำาเร็จรูป็ 
เส้้นส้ป็าเกต้ต้่จ้งม่ส้่วินผส้มขึ้องกลูเต้นอยู่เล็กน้อยเพื�อเพิ�ม
ควิามหน้บให้กับเส้้น เหมาะกับเมนูจานผัด หรือใส้่ในนำ�า
ก๋วิยเต้่�ยวิที่่�ม่ควิามเขึ้้มขึ้้นอย่างเนื�อตุ้๋นหรือก๋วิยเต้่�ยวิเรือ

 ส้่วิน 2 ผลิต้ภัณฑ์์แรก ส้ามารถ้เอาไป็ที่ำาขึ้องหวิานได ้

โดยไม่คาวิ เช่่น หั�นเป็็นที่่อนส้ั�นๆ ใส้่ในช่านมแที่นไขึ้่มุก 
หรือนำาเส้้นหม่�ไป็ที่ำาซึ่าหริ�ม ซึ่้�งผลจากการคิดค้นน่�นำาไป็สู้ ่
การควิ้ารางวิัล Best of the Best สุ้ดยอดผู้ป็ระกอบการ
อัจฉริยะ ทัี่�งจากเวิท่ี่ Agro Beyond Academy และ โครงการ 
Genius Academy ซึ่่ซึ่ั�น 3 ขึ้องกรมส้่งเส้ริมอุต้ส้าหกรรม  
ต้อกยำ�าให้เห็นได้ว่ิาเป็็นนวัิต้กรรมท่ี่�ไม่ได้อยู่บนหิ�ง แต่้ใช้่ได้จริง
แล้วิก็อร่อยด้วิย

อุาหารที่ี�เพิ�มควิามสุุขในครอุบูครัวิ
 แม้วิ่าจุดเริ�มต้้นขึ้องนวิัต้กรรมจะคิดออกมาเพื�อผู้ป็่วิย  
แต้่เป็้าหมายหลักคือการที่ำาส้ินค้าออกมาเพื�อส้ร้างควิามสุ้ขึ้
ให้กับคนในครอบครัวิต้่างหาก

 “เราไม่อยากให้คนป็่วิยรู้ส้้กวิ่าเขึ้าจะต้้องแยกกินอาหาร
อ่กแบบหน้�ง เราอยากให้เขึ้านั�งร่วิมโต้๊ะกันกับส้มาช่ิก ถ้้าเรา
ที่ำาอาหารท่ี่�เหมาะกับกลุ่มน่� มันจะครอบคลุมลูกค้าได้ทุี่กกลุ่ม 
เพราะมันเป็็นอาหารที่่�คิดมาสุ้ดที่างแล้วิ คิดมาในส้่วินที่่�ยาก
ที่่�สุ้ดแล้วิ ต้อนน่�ม่โป็รเจกต้์อ่กเยอะมากที่่�คิดต้่อจากลูกค้า
กลุ่มน่� ม่ที่ั�งที่่�ต้่อยอดจากไขึ้่ขึ้าวิ และไม่ใช่่ไขึ้่ขึ้าวิแต้่ยังอยู่ 
ในกลุ่มที่่�เขึ้ากินด้วิยกันที่ั�งครอบครัวิได้”

 ล่าสุ้ดจ้งได้เห็นผลิต้ภัณฑ์์ใหม่ขึ้อง Nimnim เป็็นแกง 
พร้อมรับป็ระที่านทัี่�งแกงเข่ึ้ยวิหวิาน ต้้มยำาเห็ด แกงเผ็ด ท่ี่�คน
เป็็นโรคไต้ โรคเบาหวิาน ลดนำ�าหนักหรือกินค่โต้เจนิกก็กินได้ 

 “กลุ่มลูกค้าหลักขึ้องเราคือผู้ป็่วิยโรคไต้ซึ่้�งม่ขึ้้อห้าม 
เยอะมาก เช่่น ห้ามผักเขึ้่ยวิเขึ้้ม ผักบางช่นิดที่่ �ไม่ใช่ ่
ส้่เขึ้่ยวิเขึ้้มก็กินไม่ได้ ก็เลยคิดเป็็นแกงพร้อมรับป็ระที่าน 
ขึ้้�นมาม่ผักที่่�เราเลือกไวิ้ให้แล้วิวิ่าน่�คือผักที่่�คนเป็็นโรคไต้ 
กินได้ วิิเคราะห์มาให้เลยเพราะเรารู้วิ่าควิามเช่ื�อมั�นขึ้องลูกค้า
ไม่ได้มาจากการที่่�เราเล่าให้เขึ้าฟััง แต้่เขึ้าต้้องการผลวิิเคราะห์
ด้วิยวิ่าม่โซึ่เด่ยมเที่่าไร โพแที่ส้เซึ่่ยมเที่่าไร เพื�อให้เขึ้ามั�นใจ
ในแบรนด์ขึ้องเราได้”

 เส้้นที่างการเต้ิบโต้ขึ้องแบรนด์ Nimnim ยังอ่กยาวิไกล  
ในป็ีน่�จะได้เห็นผลิต้ภัณฑ์์ใหม่ๆ จากการร่วิมมือกับแบรนด์
อื�นๆ เพื�อส้ร้างส้รรค์ไขึ้่ขึ้าวิให้เป็็นเครื�องดื�มและขึ้องหวิาน 
ที่่�จะส้ะเที่ือนวิงการได้อ่กครั�ง

 “เราอยากให้เป็็นควิามสุ้ขึ้ขึ้องคนกินเป็็นหลัก ถ้้ามอง 
ในมุมธุรกิจที่่ �เที่รนด์กำาลังมาที่างอาหารเพื �อสุ้ขึ้ภาพ  
ก็เป็็นโอกาส้อันด่ที่่ �เราส้ามารถ้ที่่ �จะที่ำาส้ินค้าที่่ �เรารัก  
ถ้นัด และส้ามารถ้ขึ้ายได้ เป็็นป็ระโยช่น์ให้กับคนหมู่มาก 
และที่ำารายได้เขึ้้าป็ระเที่ศไที่ยได้ด้วิย”  

 : Nimnim Noodle เส้นไข่ขาว นิ่มนิ่ม   
 : nimnim_noodle   
 : @nimnim 
 : www.nimnimnoodle.com

ข้อมูลธุรกิจ
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34

OPPORTUNITY

บรรจุุภััณฑ์์ยืืดอายืุอาหาร  
= ธุุรกิิจุแห่งอนาคต
  ชััยวััฒน์์ น์ัน์ทิิรุุจ ซีีอีีโอี บรุิษััทิ เอีกา โกลบอีล 
จำากัด ผู้้�นำำ�ตล�ดนำวััตกรรมบรรจุุภััณฑ์์ยืืดอ�ยืุอ�ห�ร 
(Longevity Packaging) กล่�วัถึึงประเด็นำนำ้�วั่�พฤติกรรม 
ก�รบริโภัคของผู้้ �คนำยืุคใหม่เปล้ �ยืนำไปอยื่�งเห็นำได�ชััด 
หลังก�รแพร่ระบ�ดของโควัิด-19 เนำื�องจุ�กคนำใชั�เวัล� 
อยื้่กับบ��นำม�กขึ�นำ Work from Home เป็นำหลัก ออกไปนำั�ง
รับประท�นำอ�ห�รท้�ร��นำนำ�อยืลง เนำ�นำใชั�บริก�รสั่ั�งดิลิเวัอร้
อ�ห�รม�รับประท�นำท้�บ��นำ สั่่งผู้ลให�บรรจุุภััณฑ์์สั่ำ�หรับ 
ดิลิเวัอร้อ�ห�รทำ�ยือดข�ยืได�สั่้งไม่นำ�อยื 

 “ตล�ดบรรจุุภััณฑ์์เติบโตค่อนำข��งด้ท้เด้ยืวั ไม่วั่� 
จุะเป็นำบรรจุุภััณฑ์์สั่ำ�หรับดิลิเวัอร้ บรรจุุภััณฑ์์อ�ห�ร 
พร�อมรับประท�นำ (Ready to Eat) เร�เองได�นำำ�นำวััตกรรม 
และเทคโนำโลยื้ใหม่ๆ รวัมถึึงง�นำวัิจุัยืและพัฒนำ�ม�ใชั� 
ในำกระบวันำก�รผู้ลิต สั่่งผู้ลให�บรรจุุภััณฑ์์ยืืดอ�ยืุอ�ห�ร 
ของเอก� โกลบอล ม้คุณภั�พ ได�ม�ตรฐ�นำ สั่ะอ�ด  

และม้ควั�มปลอดภััยืขั �นำสั่้ง ตอบสั่นำองไลฟ์์สั่ไตล์ของ 
ผู้้�บริโภัคทั�งในำและต่�งประเทศ ท้�ไม่อยื�กจุะออกไปซื้ื�อสั่ินำค��
ตลอดเวัล�และต�องก�รบรรจุุภััณฑ์์ท้�ช่ัวัยืยืืดอ�ยุื รักษ�คุณภั�พ
และคงรสั่ชั�ติอ�ห�รท้�ซื้ื�อม�เก็บไวั�รับประท�นำท้�บ��นำ 

 “บรรจุุภััณฑ์์ยืืดอ�ยืุอ�ห�รถึือเป็นำธุุรกิจุแห่งอนำ�คต 
ท้�ม้โอก�สั่เติบโตในำระยืะยื�วั ปัจุจุุบันำ Longevity Packaging 
ของเร�สั่�ม�รถึจุัดเก็บอ�ห�รได�นำ�นำถึึง 2 ปีโดยืไม่ต�อง 
แชั่เยื็นำ ควั�มท��ท�ยืจุ�กนำ้�คือ ก�รพัฒนำ�ให�บรรจุุภััณฑ์์
สั่�ม�รถึยืืดอ�ยืุอ�ห�รให�นำ�นำยืิ�งขึ�นำกวั่�เดิมเป็นำ 3-5 ปี”

เทรนด์บรรจุุภััณฑ์์รักิษ์์โลกิแรงไม่่แผ่่ว
 จุ�กผู้ลก�รศึกษ�พฤติกรรมผู้้�บริโภัคในำปี 2565 พบวั่�  
ผู้้�บริโภัคทั�วัโลกยืังคงให�ควั�มสั่ำ�คัญกับสัุ่ขภั�พ และอ�ห�ร
ปลอดภััยืม�เป็นำอันำดับต�นำๆ เพร�ะไม่ร้�วั่�วัิกฤตก�รแพร่ระบ�ด
ของโควัิด-19 จุะจุบสั่ิ�นำลงวัันำใด แต่ประเด็นำเรื�องควั�มยืั�งยืืนำ
ยืังคงเป็นำเทรนำด์ท้�แรงไม่ม้แผู้่วั ท�งเอก� โกลบอลก็ตั�งใจุ 
จุะเป็นำองค์กรอนำ�คตนำวััตกรรมบรรจุุภััณฑ์์แห่งควั�มยืั�งยืืนำ 
โดยืชััยืวััฒนำ์ได�นำำ�แนำวัคิดเศรษฐกิจุหมุนำเวั้ยืนำ (Circular  
Economy) ม�ผู้นำวักเป็นำกลยืุทธุ์สั่ำ�คัญขององค์กรแบบ 360 
องศ� รวัมทั�งทำ�ง�นำร่วัมกับค้่ค��และทุกภั�คสั่่วันำ ในำก�รคิดค�นำ
และพัฒนำ�บรรจุุภััณฑ์์รักษ์โลกเพื�อควั�มยืั�งยืืนำ 

 “เร�ม้บรรจุุภััณฑ์์เพื �อควั�มยืั �งยืืนำให�เลือกใชั�อยื่�ง 
หล�กหล�ยื อยื่�งบรรจุุภััณฑ์์ Bioplastic แทนำท้�เร�จุะใชั� 
ฟ์อสั่ซื้ิลเบสั่ในำก�รผู้ลิตทั�งหมด สั่่วันำหนำึ�งก็หันำม�ใชั�วััตถึุดิบ
ท้ �ม�จุ�กธุรรมชั�ติด�วัยื เชั่นำ มันำสั่ำ�ปะหลัง ข��วัโพด  
หรืออ�อยืก็สั่�ม�รถึลดค�ร์บอนำเครดิตได� รวัมทั�งบรรจุุภััณฑ์์  

    สุุภาวดีี ใหม่่สุุวรรณ์์

ตลาดอาหารมีีพััฒนาการน่าต่�นตาเพัียงใด ตลาด Packaging หร่อบรรจุุภััณฑ์์สำำาหรับใสำ่อาหาร 
ก็น่าสำนใจุไมี่แพั้กัน โดยเฉพัาะ เอกา โกลบอล จำำากัดี (EKA GLOBAL) ที่ี�โดดเด่นด้านการนำานวััตกรรมี 

มีาพััฒนาสำินค้้าให้โดนใจุ ถููกจุริตผูู้้บริโภัค้ยุค้ใหมี่ที่ี�หันมีาใสำ่ใจุค้วัามีสำะดวักในการรับประที่าน  
ที่ี�มีาพัร้อมีค้วัามีปลอดภััยและเป็นมีิตรกับสำิ�งแวัดล้อมีมีากขึ้้�น

เอกา โกลบอล
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เข��ม�ห�อยื่�งเด้ยืวัไม่ได� ปัจุจุุบันำชั่องท�งก�รข�ยืก็เปิดกวั��ง
เชั่นำ ไลฟ์์สั่ด ข�ยืสั่ินำค��ท�งเฟ์ซื้บุ�ก อินำสั่ต�แกรม ไลนำ ์ 
ก�รเลือกใชั�บรรจุุภััณฑ์์ยืืดอ�ยืุหรือถึนำอมก�รจุัดเก็บอ�ห�ร 
ก็จุะชั่วัยืเพิ �มโอก�สั่ในำก�รข�ยืสั่ินำค��ไปยืังต่�งจุังหวััด 
หรือต่�งประเทศได� แต่ทุกอยื่�งต�องปรับตัวัเร็วั ต�องต�ม 
เทรนำด์ดิลิเวัอร้ พฤติกรรมผู้้�บริโภัคให�ทันำ รวัมทั�งมองไปถึึง
ควั�มต�องก�รของผู้้�บริโภัคในำอนำ�คต”

 ชั ัยืวั ัฒนำ์ ในำฐ�นำะผู้้ �นำ ำ�องค ์กร เอก� โกลบอล  
บริษัทคนำไทยืในำเวัท้โลกก็ม้เจุตนำ�รมณ์ท้ �จุะสั่่งเสั่ริม 
ศักยืภั�พและชั่วัยืเหลือเอสั่เอ็มอ้ ในำประเทศไทยื โดยืห�ก
สั่ถึ�นำก�รณ์โควัิด-19 คล้�คล�ยืลง เข�เตร้ยืมจุะเดินำหนำ�� 
โรดโชัวั์ครอบคลุม 4 ภั้มิภั�ค ทั�งภั�คเหนำือ ภั�คใต� ภั�คอ้สั่�นำ
และภั�คกล�ง เพื�อให�ควั�มร้� ทดลอง ทดสั่อบ ผู้ลักดันำให� 
เอสั่เอ็มอ้ไทยืเข��ถึึงเทคโนำโลยื้บรรจุุภััณฑ์์ยืืดอ�ยืุหรือถึนำอม
ก�รจุัดเก็บอ�ห�รของเอก� โกลบอลได�โดยืง่�ยื เพื�อจุะได�นำำ�
ไปใชั�ต่อยือดธุุรกิจุให�ไปได�ไกล สั่้่ก�รแข่งขันำบนำเวัท้ระดับโลก
และเติบโตอยื่�งยืั�งยืืนำไปพร�อมๆ กันำ

35

Biodegradable ท้�ผู้ลิตจุ�กวััตถุึดิบธุรรมชั�ติทั�งหมด และสั่�ม�รถึ
ยื่อยืสั่ล�ยืได�เองต�มธุรรมชั�ติ โดยืใชั�เวัล�ประม�ณ 1-3 ป ี

 “ผู้มมองวั่�ในำอนำ�คตอันำใกล�เทรนำด์รักษ์โลกจุะกล�ยืเป็นำ
ภั�คบังคับท้�ทุกๆ ธุุรกิจุจุำ�เป็นำจุะต�องเดินำไปบนำเสั่�นำท�งนำ้� 
เพร�ะผู้้�บริโภัคทั�วัโลกหันำม�ให�ควั�มสั่ำ�คัญและใสั่่ใจุเลือก 
ซื้ื�อผู้ลิตภััณฑ์์ท้�เป็นำมิตรกับสั่ิ�งแวัดล�อม สั่�ม�รถึยื่อยืสั่ล�ยื 
ได�ง่�ยื และเต็มใจุท้�จุะจุ่�ยืแม�สั่ินำค��รักษ์โลกเหล่�นำ้�จุะม้ร�ค�
ท้�สั่้งกวั่�ปกติถึึง 20 เปอร์เซื้็นำต์ก็ต�ม ท้�สั่ำ�คัญพื�นำท้�ฝัังกลบ
หรือบริห�รจุัดก�รขยืะบรรจุุภััณฑ์์ก็นำ�อยืลงทุกท้ ในำอนำ�คต
บรรจุุภััณฑ์์รักษ์โลกจุะค่อยืๆ แทนำท้�บรรจุุภััณฑ์์ท้�ใชั�ครั�งเด้ยืวั
แล�วัทิ�ง ไม่สั่�ม�รถึยื่อยืสั่ล�ยืได�อยื่�งแนำ่นำอนำ”

ใช้้บรรจุุภััณฑ์์เพิ่ิ�ม่โอกิาสธุุรกิิจุ SME 
 ในำฐ�นำะผู้้ �ผู้ลิตบรรจุุภััณฑ์์ไทยืท้ �ก��วัไกลไปสั่้ ่ระดับ 
สั่�กลแล�วั ชััยืวััฒนำ์ให�คำ�แนำะนำำ�แก่เอสั่เอ็มอ้ ในำกลุ่มธุุรกิจุ
อ�ห�รวั่�ม�ยืด์เซื้ต นำวััตกรรม ก�รปรับตัวัเร็วั ทันำต่อ 
สั่ถึ�นำก�รณ์ ถึือเป็นำค้ยื์ซื้ักเซื้สั่ท้�สั่ำ�คัญ

 “ในำยืุคนำ้�เทคโนำโลยื้เปล้�ยืนำแปลงเร็วัม�ก ถึ��เกิดธุุรกิจุ 
ของเร�ไม่ม้นำวััตกรรม สั่ินำค��ไม่ตอบโจุทยื์ผู้้�บริโภัค ก็จุะเกิด
ก�ร Disruption ทำ�ให�เร�อ�จุจุะไม่ได�อยื้่ในำธุุรกิจุเลยืก็ได�  
ต�องยือมรับวั่�ผู้้ �ผู้ลิตอ�ห�รของบ��นำเร�ม้ฝัีมือกันำทุกคนำ  
แต่วันัำน้ำ�ต�องมองตล�ดให�กวั��งหรือไปได�ไกลกว่ั�ท้�ทำ�อย้ืปั่จุจุุบันำ
ท้�สั่ำ�คัญต�องมองเห็นำโอก�สั่ในำวัิกฤต จุะตั�งรับหรือรอล้กค�� 

 : บริษัท เอกา โกลบอล จำากัด
 : 03 8574 1878
 : www.eka-global.com

ข้อมูลธุรกิจ
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EDEN Agritech

การขนส่่งเป็็นส่่�งท้้าท้ายในวงการอาหารโดยเฉพาะผัักผัลไม้้ส่ด ท้ำาให้ท้่�ผั่านม้าป็ระเท้ศไท้ยส่่งออก 
น้อยกว่าท้่�ผัล่ตได้โอกาส่ท้่�จะเด่นท้างไป็ถึึงส่หรัฐอเม้ร่กาหรือยุโรป็ม้่น้อยเต็ม้ท้ ่ 

เพราะย่�งระยะท้างไกลความ้ส่ดก็ย่�งลดลงไป็ถึึงป็ลายท้างรส่ชาต่อาจไม้่อร่อยเท้่าท้่�ได้ล่�ม้รส่จากต้นท้าง  
เป็็นช่องท้างให้ Eden Agritech ได้เข้าม้าป็ฏิ่วัต่วงการน่�ด้วยนวัตกรรม้ส่ารเคลือบธรรม้ชาต่ยืดอาย ุ

ผัักผัลไม้้ส่ดให้ยาวนานกว่าเด่ม้ ส่ร้างความ้เป็็นไป็ได้ในการเป็ิดตลาดใหม้่ให้ผั้้ป็ระกอบการไท้ย 

ยิ่่�งสดนาน ยิ่่�งเพิ่่�มโอกาส

36

	 “ผัักผัลไม้้ไทยรสชาติิดีี	 คุุณภาพดีี	 แติ่ปััญหา
คุือสิ�งเหล่านี้ี�ม้ันี้ไปัถึึงปัลายทางยากม้ากจริงๆ”	 
นรภััทร เผ่่าน่ �มมงคล กรรมการผ่้ �จััดการ 

และหน่�งในผ้่�ก่อตัั้�งบร่ษััท Eden Agritech จัำากัด

ม้องสถึานี้การณ์ของการส่งออกผัักผัลไม้้ไทย 
ในี้ปััจจุบัันี้ไว้้แบับันี้ั�นี้

	 “ณ	 ว้ันี้นี้ี�	 ติอนี้ปัลูกเราทำาไดี้ดีีแล้ว้	 สิ�งที�เรา
พยายาม้แก้คุือทำาอย่างไรให้คุว้าม้สดียังอยู่ไปักับั
ผัักผัลไม้้ไดี้ยาว้นี้านี้ม้ากขึ�นี้	 ทำาอย่างไรให้ส่งไปั 
ไดี้ไกล	 หากทำาไดี้ก็จะแปัลว้่า	 1.	 คุุณม้ีโอกาส 
เลือกลูกคุ้าไดี้ม้ากขึ�นี้	 ไม้่ใช่ว้่าปัลูกและเก็บัเกี�ยว้ 
ออกม้าแล ้ว้ม้ ีล ูกคุ ้าแคุ ่คุนี้ไทยหร ือคุนี้จ ีนี้ 
เหม้ือนี้ที�เปั็นี้อยู่ทุกว้ันี้นี้ี�	 คุุณม้ีโอกาสม้ากขึ�นี้ว้่า 
สินี้คุ้าของคุุณอาจไปัไดี้ไกลถึึงสหรัฐอเม้ริกา	 
หรือสหภาพยุโรปัดี้ว้ยเทคุโนี้โลยีบัางติัว้ที�ทำาให ้
อายุม้ันี้ไปัถึึง

OPPORTUNITY

    รุุจรุดา วััฒนาโกศััย       เจษฎา ยอดสุุรุางค์์
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ซึ่่ �งใช้้ระยะเวลาที่่ �นานกว่าแต่่มี่ต่ ้นทีุ่นที่่ �ถู ูกกว่าได้ ้ 
หรือนำาไปใช้้ในอุต่สาหกรรมีผลไมี้ต่ัด้แต่่งวางขายในร้าน
สะด้วกซึ่ื�อก็จะสามีารถูขนส่งไปวางขายได้้ที่ั�วประเที่ศ 
รวมีถู่งสามีารถูวางบนช้ั�นได้้นานข่�น มี่คุุณภาพสินคุ้า 
ที่่�ยาวนานมีากข่�น

 “ถู้าเป็นการขนส่งเพื �อวางขายในโมีเด้ิร ์นเที่รด้ 
มี่คุวามีจำาเป็นที่่�ผู้ผลิต่จะต่้องส่งเข้าศูนย์กระจายสินคุ้า 
ซึ่่�งส่วนใหญ่่อยู่ที่่�กรุงเที่พฯ และปริมีณฑล หรือหัวเมีือง
ใหญ่่ที่ำาให้การขนส่งต่้องบวกระยะเวลาเพิ�มีข่�น 1-2 วัน 
ยังไมี่รวมีถู่งการที่่�จะต่้องแพ็กใหมี่แล้วจัด้ส่งไปปลายที่าง 
สิ�งเหล่าน่ �เป็นเรื �องที่้าที่ายเพราะคุวามีอร่อยเป็นสิ�งที่่ � 
หายไปทีุ่กๆ วินาที่่ที่่ �ผลไมี้อยู ่ในกล่องหรืออยู ่บนช้ั �น  
คุือทีุ่กๆ วินาที่่ที่่ �เราช้่วยยืด้อายุได้้คุือมีูลคุ่าเพิ�มีที่่�เรา 
สร้างให้กับทีุ่กคุน ทีุ่กธุุรกิจที่่�อยู่ในซึ่ัพพลายเช้น”

 น่าสนใจกว่านั�นคุือ Naturen ไมี่ได้้แก้ปัญ่หาให้เฉพาะ
ผักผลไมี้สด้ แต่่นวัต่กรรมีเด้่ยวกันน่�สร้างผลลัพธุ์ที่่�แต่กต่่าง
ออกไปหากนำาไปใช้้กับผลไมี้อบแห้ง

 “Naturen จะช้่วยเสริมีคุุณสมีบัต่ิในกระบวนการ 
อบแห้งที่ำาให้ลด้การใช้้สารที่่ �ช้ื �อว่าซึ่ัลไฟต่์ (Sul tes)  
ได้้ลด้ลงซึ่่�งเป็นสารที่่�ต่่างประเที่ศ เช้่น สหภาพยุโรป 
และสหรัฐอเมีริกาเริ �มีมี่การคุวบคุุมีไมี่ให้ใช้้งานเกิน 
ปริมีาณที่่�กำาหนด้ ซึ่่�งผลิต่ภัณฑ์ของเราเข้าไปที่ด้แที่นได้ ้ 
ยิ�งไปกว่านั�นเรายังที่ำาให้รสช้าต่ิมี่คุวามีชุ้่มีฉำ�ามีากข่�น 
อ่กด้้วย
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 2. จะได้้พัฒนาอย่างก้าวกระโด้ด้ ขยับจากสินคุ้าระด้ับ
ปฐมีภูมีิยกไปอ่กระด้ับหน่�ง แน่นอนว่า จุด้คุวามีเส่�ยง 
ต่ำ�าที่่�สุด้ของผู้ผลิต่ก็คุือไมี่แปรรูปอะไรเลย เก็บเก่�ยวเลย
แล้วขายเลย เช้่น ทีุ่เร่ยนก็จะไมี่ปอกขายไปที่ั �งลูก  
คุนที่่�ซึ่ื�อไปก็ต่้องไปรับคุวามีเส่�ยงแต่่สิ�งที่่�ได้้กลับมีาเป็น
ราคุาขายแคุ่ระด้ับหน่�ง แต่่การยกระด้ับมี่ได้้หลายแบบ 
เช้่น เอาไปแช้่แข็ง เอาไปฟร่ซึ่ด้ราย เอาไปต่ัด้แต่่ง 
ซึ่่�งขายได้้ราคุาที่่�สูงข่�นได้้”

 

 จากโจที่ย์ข้างต่้น Eden Agritech จ่งคุิด้คุ้นนวัต่กรรมี
สารเคุลือบธุรรมีช้าต่ิที่่�เร่ยกว่า Naturen ที่่�สกัด้ออกมีาจาก
ของเหลือใช้้ที่างการเกษต่ร เปล่ �ยนจากสิ�งที่่ �อาจจะ 
เร่ยกว่าขยะมีาปกป้องและเพิ�มีมีูลคุ่าให้กับผลผลิต่จาก
ธุรรมีช้าต่ิอ่กต่่อหน่�งโด้ยใช้้หลักการ Direct Coating

 “ผักผลไมี้แต่กต่่างจากผลิต่ภัณฑ์อื �นเพราะยัง 
หายใจอยู่” นรภัที่รสะกิด้ให้เราน่กถู่งไอนำ�าบนผักผลไมี้ 
ที่่ �ถููกคุายออกมีา “นำ�ายา Naturen จะที่ำาหน้าที่่�เป็น 
ฟิล์มีเคุลือบผักผลไมี้ช้่วยคุวบคุุมีการหายใจ การคุายนำ�า
ช้ะลอการเต่ิบโต่ของจุลินที่ร่ย์และแบคุที่่เร่ยที่ำาให้สามีารถู
ยืด้อายุผักผลไมี้ได้้ 2-5 เที่่าแล้วแต่่ช้นิด้”

 นวัต่กรรมีน่�ใช้้เคุลือบผลไมี้ได้้ที่ั�งผล เช้่น มีะมี่วง 
ที่่�ปกต่ิที่่�มี่อายุอยู่ได้้ไมี่เกิน 2 สัปด้าห์เมีื�อใช้้ Naturen  
เคุลือบจะสามีารถูยืด้อายุให้อยู่ได้้ประมีาณ 6 เด้ือน 
ที่ำาให้ผู้ประกอบการสามีารถูส่งสินคุ้าไปได้้ไกล หรือสามีารถู
ปรับเปล่�ยนการขนส่งได้้ จากเด้ิมีที่่�อาจจะต่้องใช้้เคุรื�องบิน
อย่างเด้่ยวก็สามีารถูเปล่ �ยนมีาใช้้การขนส่งที่างเรือ 

นวััตกรรมที่่�เข้้าใจ 
จังหวัะการหายใจข้องผัักผัลไม้

 : contact@edenagritech.com    
 : @edenagri   
 : @edenagri

ข้อมูลธุรกิจ
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38 อุตสาหกรรมสาร

CREATIVE CORNER

01

ไม่่ใช่่เพราะการระบาดของโควิิด-19 อย่่างเดีย่วิที่ี�ที่ำาให้้รูปแบบการรับประที่านอาห้ารนอกบ้าน 
ต้้องเปลี่ี�ย่นไป แต้่จำำานวินลีู่กค้าที่ี�ครองควิาม่เป็นโสดม่ากข้�นบวิกกับวิิถีีการรักษาระย่ะห้่างก็ม่ีส่วินที่ำาให้้ร้านต้่างๆ ในญี่ี�ป่�น 
ต้้องปรับเปลี่ี�ย่นให้้เข้ากับกระแส สม่าคม่งานบริการอาห้ารญีี่�ป่�นระบ่ลูี่กค้าม่าเดี�ย่วิมี่ม่ากข้�น แลี่ะผลี่การสำารวิจำเม่่�อปี 2020  
พบครัวิเร่อนที่�ีเป็นคนโสดในญี่�ีป่�นน�ันม่ีจำำานวิน 21.2 ลี่้านครัวิเร่อน คิดเป็น 38 เปอร์เซ็็นต้์ของครัวิเร่อนที่ั�งห้ม่ดในประเที่ศ  
เรีย่กได้วิ่าคนโสดเพิ�ม่ข้�นที่่กป ี

   Skylark Holdings ซ็้�งดำาเนินธุ่รกิจำเช่นร้านอาห้ารครอบครัวิ ม่ีสาขา 360 แห้่งที่ั�วิญี่ี�ป่�น  
ย่ังต้้องปรับต้ัวิเพ่ �อด้งดูดลีู่กค้าม่าคนเดีย่วิด้วิย่การที่่่ม่งบ 10,000 ลี่้านเย่นปรับปร่ง 
ร้านให้ม่่ด้วิย่การที่ำาเคาน์เต้อร์แลี่ะฉากกั�นแบ่งสัดส่วินที่ี�นั�งสำาห้รับลีู่กค้า 1 คนโดย่เฉพาะ 
แต้่ลี่ะที่ี�นั�งจำะม่ีจำอระบบสัม่ผัสไวิ้ให้้สั�งอาห้ารเพ่�อห้ลี่ีกเลี่ี�ย่งการใกลี่้ช่ิดกัน การเคลี่่�อนไห้วิ 
ดังกลี่่าวิเกิดข้ �นห้ลี่ังพบลีู่กค้าที่ี �ม่าใช่้บริการแบบครอบครัวิห้ร่อแบบกลี่่่ม่ลี่ดน้อย่ลี่ง  
สวินที่างกับกลี่่่ม่ลีู่กค้าม่าคนเดีย่วิที่ี�ใช่้บริการม่ากข้�น 

 ด้านร้านอาห้ารอ่�นๆ เช่่น Gusto ร้านอาห้ารครอบครวัิอกีแบรนด ์Jonathan รา้นอาห้ารสไต้ล์ี่อเม่ริกัน Saizeriya ร้านอาห้าร 
อิต้าเลี่ีย่น แลี่ะ Bamiyan เช่นร้านอาห้ารจำีนก็ปรับต้ัวิเช่่นกัน โดย่การเพิ�ม่ม่่ม่สำาห้รับลีู่กค้าม่าเดี�ย่วิด้วิย่การสำารองที่ี�นั�งไวิ ้
อย่่างน้อย่ 5-6 ที่ี� คาดวิ่าจำะม่ีร้านอาห้ารอีกม่ากที่ี�ห้ันม่าปรับปร่งร้านให้ม่่เพ่�อจำับกลี่่่ม่ลีู่กค้า Solo Eater 

 เม่่�อพฤต้ิกรรม่ผู้บริโภคเปลี่ี�ย่น แบรนด์ก็ต้้องเปลี่ี�ย่นต้ัวิเองต้าม่

02

ข้อมูล    https://asia.nikkei.com/Business/Food-Beverage/Japan-s-casual-dining-chains-woo-solo-eaters-in-pandemic-age

ร้้านอาหาร้ปร้ับตััวร้ับลููกค้้ามาเดี่่�ยวมากขึ้้�น

 ข้�นแที่่นเช่นร้านฟาสต้์ฟู�ดราย่แรกในออสเต้รเลี่ีย่ที่ี�จำัดส่งอาห้าร 
ให้้ลีู่กค้าที่างอากาศไปแลี่้วิเม่่�อเคเอฟซ็ีออสเต้รเลี่ีย่จำับม่่อกับ “Wing” 
ผู้ให้้บริการอากาศย่านไร้คนขับห้ร่อโดรนผ่ดบริการดิลี่ิเวิอรีอาห้าร 
ด้วิย่โดรนให้้ลีู่กค้าที่ั �งที่ี �บ้านแลี่ะที่ี�ที่ำางานในห้ลี่าย่พ่�นที่ี �ของรัฐ 
ควีินส์แลี่นด์ที่างต้ะวัินออกเฉีย่งใต้้ ได้แก่ ย่่านคิงสตั้น โลี่แกนเซ็็นที่รัลี่ 
สแลี่็คส์ครีก อันเดอร์วิู้ด แลี่ะวิู้ดริดจำ์ โดย่ม่ีแผนขย่าย่พ่�นที่ี�ให้้บริการ
ในอนาคต้อันใกลี่้

 ที่ั�งนี� อาห้ารที่ี�จำัดส่งลีู่กค้าจำะถีูกส่งออกจำากครัวิกลี่างที่ี�จำะม่ีโดรน
จำำานวินห้น้�งประจำำาการพร้อม่นำาอาห้ารไปส่ง ลีู่กค้าสาม่ารถีสั�งอาห้าร
ได้โดย่ดาวิน์โห้ลี่ดแอปพลี่ิเคช่ัน Wing delivery จำากนั�นระบ่ที่ี�อยู่ ่ 
แลี่ะสั�งซ็่�ออาห้ารได้ที่่กเม่นูต้าม่ปกต้ิ ห้ัวิห้น้าฝ่�าย่การต้ลี่าดของ 
เคเอฟซ็ีเผย่วิ่าการนำาบริการจำัดส่งอาห้ารด้วิย่โดรนม่าใช่้เพ่ �อ 
ต้อบสนองพฤต้ิกรรม่ที่�ีเปลี่ี�ย่นไปของลีู่กค้าในช่่วิงเกิดโควิิด-19 ระบาด
การจำัดส่งด้วิย่โดรนนอกจำากลี่ดการสัม่ผัสเสี�ย่ง ย่ังจำัดส่งได้ในเวิลี่า
ไม่่กี�นาที่ี รวิดเร็วิกวิ่าม่ากเม่่�อเที่ีย่บกับวิิธุีเดิม่ๆ 

 สำาห้รับโดรนของ Wing ที่ี�นำาม่าใช่้ในการบริการม่ีขนาดกวิ้าง  
1.3 เม่ต้ร นำ�าห้นัก 5 กิโลี่กรัม่ บินด้วิย่ควิาม่เร็วิกวิ่า 110 กิโลี่เม่ต้ร/
ช่ั�วิโม่ง โดรนห้น้�งลี่ำาสาม่ารถีรับนำ�าห้นักอาห้ารที่ี�จำัดส่ง 1.5 กิโลี่กรัม่ 
แลี่ะเคย่ที่ำาสถิีติ้ส่งถ้ีงม่่อลูี่กค้าเร็วิส่ดในเวิลี่าเพีย่ง 2 นาทีี่ 47 วิินาทีี่  

 วิันนี�ที่่กอย่่างแข่งกับควิาม่เร็วิ ไม่่เวิ้นแม่้การส่งอาห้ารดิลี่ิเวิอรี

ข้อมูล  https://concreteplayground.com/brisbane/food-drink/food-2 
 /kfc-drone-delivery-trial-southeast-queensland

เค้เอฟซ่ีออสเตัร้เลู่ยส่งอาหาร้ด้ี่วยโดี่ร้น
    Vim Viva
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04
 การนำาห้่ ่นย่นต้์ห้ร่อโรบอต้รูปแบบต้่างๆ ม่าช่่วิย่งาน 
ในร้านอาห้ารกำาลี่ังกลี่าย่เป็นเร่�องปกต้ิไปแลี่้วิ ไม่่วิ่าจำะเป็น
เสิร์ฟอาห้าร บาริสต้้า ห้ร่อเช่ฟที่ำาอาห้าร ลี่่าส่ดโรบอต้ได้เข้า
วิงการธุ่รกิจำร้านพิซ็ซ็่า เม่่�อ EKIM สต้าร์ที่อัพสัญี่ช่าต้ิฝ่รั�งเศส
ได้เปิดร้านพิซ็ซ็่า Pazzi ในรูปแบบคีออสก์ นอกจำากเปิดขาย่ 
24 ช่ั�วิโม่ง ย่ังเป็นร้านแรกของโลี่กที่ี�ให้้บริการโดย่โรบอต้ 

แบบเต้็ม่รูปแบบ 

  วิิธุ ีใช่้บริการก็ง ่าย่ม่าก ลีู่กค้า 
ป�อนคำาสั�งซ็่�อผ่านห้น้าจำอระบบสัม่ผัส
เลี่่อกห้น้าที่ี�ต้้องการซ็้�งม่ีให้้ 15 ห้น้า
ด้วิย่กัน สาม่ารถีเลี่่อกได้ด้วิย่วิ่า 
ต้้องการใส่ห้ร่อไม่่ใส่วิัต้ถี่ดิบอะไร  
จำากนั�นช่ำาระเงิน ที่ันที่ีที่ี�ใบเสร็จำถีูก
พรินต้์ออกม่า แป�งพิซ็ซ็่าจำะเคลี่่�อนต้ัวิ
ออกม่าย่ังบริเวิณที่ี �เต้รีย่ม่อาห้าร  

แลี่ะโรบอต้จำะที่ำางานที่ันที่ี เร ิ �ม่จำากแผ่แป�ง ที่าซ็อส  
โรย่ท็ี่อปปิ�งแลี่ะนำาเข้าอบ เบ็ดเสร็จำใช้่เวิลี่าเพีย่ง 4 นาที่ีคร้�ง
เที่่านั�น พิซ็ซ็่าจำะถีูกนำาใส่ถีาด ต้ัดแบ่ง แลี่ะย่่�นให้้ลีู่กค้า 
กระบวินการที่ั�งห้ม่ดเกิดข้�นด้วิย่ฝ่ีม่่อของโรบอต้ลี่้วินๆ  

 ลีู่กค้าที่ี�เคย่รับประที่านการันต้ีวิ่าแม่้จำะเป็นพิซ็ซ็่าที่ี�ที่ำา 
โดย่โรบอต้แต้่รสช่าต้ิดีงาม่ แถีม่วิัต้ถี่ดิบที่ี�ใช่้ก็ค่ณภาพด ี 
ฟิลี่ิป โกลี่ด์แม่น ซ็ีอีโอบริษัที่กลี่่าวิวิ่าเน่�องจำากช่าวิฝ่รั�งเศส
พิถีีพิถีันในเร่�องอาห้าร Pazzi จำ้งให้้ควิาม่สำาคัญี่เร่�องรสช่าต้ิ
เป็นอันดับต้้นๆ แป�งที่ี �ใช่้ที่ำาพิซ็ซ็่าสั �งจำากโรงสีเก่าแก ่
ในนอร์ม่ังดี ผักออร์แกนิกนำาเข้าจำากอิต้าลี่ี เช่ฟที่ี�ดูแลี่ 
การผลี่ิต้เคย่เป็นแช่ม่ป์ Pizza World Cup ถี้ง 3 สม่ัย่ Pazzi 
จำ้งถี่อเป็นฟาสต้์ฟู�ดที่างเลี่่อก แลี่ะอำานวิย่ควิาม่สะดวิกแก่
ลีู่กค้า ไม่่เพีย่งอร่อย่เกินคาด แต้่ราคาย่ังสม่เห้ต้่สม่ผลี่ 
อีกด้วิย่ 

 ต้้องลี่องดูวิ่าพิซ็ซ็่าฝ่ีม่่อโรบอต้รสช่าต้ิจำะอร่อย่ขนาดไห้น

03

ข้อมูล    https://pressroom.pazzi.co/faq-w4kfkr

ฟาสตั์ฟู�ดี่เพื่่�อสุขึ้ภาพื่
 แม่้จำะเพิ�งเปิดบริการเม่่�อกลี่างปี 2019 แลี่ะจำำากัดพ่�นที่ี� 
แค่ 2 เม่่อง ได้แก่ เซ็ินเจำิ �น กับกวิ่างโจำวิ แต้่ดูเห้ม่่อน  
“Weixiaofan” ร้านฟาสต้์ฟู�ดแบรนด์น้องให้ม่่ของจำีนที่ี�ก่อต้ั�ง 
โดย่บริษัที่สต้าร์ที่อัพจำะได้ร ับควิาม่นิย่ม่อย่่างรวิดเร็วิ 
จำากการวิางกลี่ย่่ที่ธุ์เป็นร้านฟาสต้์ฟู �ดที่ี �จำ ำาห้น่าย่แบบ 
ดิลี่ิเวิอรีเที่่านั�น อาห้ารที่ี�จำัดส่งจำะบรรจำ่ในกลี่่องแย่กสีให้้รู้วิ่า
แต้่ลี่ะกลี่่องเป็นอาห้ารประเภที่ไห้น เช่่น กลี่่องสีขาวิค่อ
คาร์โบไฮเดรต้ กลี่่องสีเขีย่วิเป็นผัก แลี่ะกลี่่องสีแดงค่อ 
โปรต้ีน นอกจำากนั�น ห้น้ากลี่่องย่ังระบ่ข้อมู่ลี่โภช่นาการ  
เช่่น นำ�าห้นักอาห้าร ปริม่าณไขม่ัน เกลี่่อ ไฟเบอร์ แลี่ะแคลี่อรี
เป็นการอำานวิย่ควิาม่สะดวิกแก่ลีู่กค้าที่ี �ต้้องการควิบค่ม่
อาห้ารให้้สาม่ารถีวิางแผนการกินได้ดีข้ �น ลีู่กค้าห้ลี่ักของ 
“Weixiaofan” จำ้งเป็นคนร่่นให้ม่่ที่ี�อยู่่ในวิัย่ที่ำางาน

 ลี่่าส่ด “Weixiaofan” ได้ร่กต้ลี่าดเด็กนักเรีย่นโดย่เน้น 
ไปที่ี�วิัย่อน่บาลี่ที่ี�ม่ักประสบปัญี่ห้าจำากภาวิะนำ�าห้นักเกิน  
ห้ร่อโรคอ้วิน เน่ �องจำากรับประที่านอาห้ารไม่่ถี ูกห้ลี่ัก  
เพ่�อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง “Weixiaofan” จำ้งแนะนำา
ไลี่น์อาห้ารสำาห้รับเด็กโดย่ระดม่ผู้เช่ี�ย่วิช่าญี่ เช่่น เช่ฟด้าน
อาห้ารเอเช่ีย่ เช่ฟที่ี�เคย่ได้ดาวิม่ิช่ลี่ิน แลี่ะเช่ฟที่้องถีิ�นที่ี�ม่ี 
ช่่�อเสีย่งม่าร่วิม่ออกแบบเม่นูอาห้ารที่ี�ไม่่เพีย่งอร่อย่ แต้่ย่ังดี
ต้่อส่ขภาพ แลี่ะม่ีให้้เลี่่อกห้ลี่ากห้ลี่าย่ ที่ี �ส ำาคัญี่อาห้าร 
แต้่ลี่ะเสิร ์ฟม่ีการคำานวิณม่าแลี่้วิวิ่าให้้สารอาห้ารครบ 
แลี่ะเพีย่งพอต่้อการเจำริญี่เติ้บโต้ของเด็ก ไม่่เพีย่งถูีกใจำผู้ปกครอง
ลีู่กค้าต้ัวิจำิ�วิวิัย่อน่บาลี่ก็ดูเห้ม่่อนจำะช่่�นช่อบจำนที่ำาให้้ฐานลีู่กค้า
กลี่่่ม่นี�เพิ�ม่ข้�นอย่่างต้่อเน่�อง

 เช่่ �อวิ่าต้ลี่าดอาห้ารส่ขภาพสำาห้รับเด็กน่าจำะขย่าย่ต้ัวิ 
ในอนาคต้อันใกลี่้นี�

ข้อมูล    https://inf.news/en/food/03fe5e56eb78081d8497ca0dedf59932.html

ร้้านพิื่ซีซ่ีาทำำาโดี่ยโร้บอตั 
บร้ิการ้ 24 ชม.
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ผลูิตัภัณฑ์์อาหาร้ Zero Waste มาแร้ง

 ผลี่พวิงจำากโควิิด-19 ระบาดที่ำาให้้ประช่าช่นห้ันม่า
ดูแลี่ส่ขภาพม่ากข้�น ได้ส่งผลี่ดีต่้อธุ่รกิจำ “Jamu” เคร่�องด่�ม่
สม่่นไพรข้�นช่่�อของอินโดนีเซ็ีย่ จำากที่ี�ขาย่กันริม่ที่างเป็น 
Street Drinks ของลีู่กค้าวิัย่ผู้ให้ญี่่ ต้อนนี�คาเฟ�ห้ลี่าย่แห้่ง
เริ�ม่นำาเคร่�องด่�ม่นี�ม่าย่กระดับเป็น Functional Drinks  
เสิร์ฟให้้ลีู่กค้าที่ี�เป็นคนร่่นให้ม่่แลี่้วิ ดังเช่่น คาเฟ� Acaraki 
ในเม่่องห้ลี่วิงจำาการ์ต้าซ็้ �งเป็นร้านแรกๆ ที่ี �นำาเม่น ู
เคร่ �องด่ �ม่ Jamu ม่าดัดแปลี่งเป็นเคร่ �องด่ �ม่ต้่างๆ  
แลี่ะบรรจำ่ในเม่นู 

 โจำนี� ยู่โวิโน เจำ้าของร้าน 
Acaraki เลี่่าวิ่าเคร่�องด่�ม่ Jamu 
จำะสกัดจำากสม่่นไพรแลี่ะพ่ช่
ห้ลี่าย่ช่นิด เช่่น ขิง ข่า ขม่ิ�น 
แลี่ะม่ะขาม่ โดย่ที่ั�วิไป Jamu 
จำะม่ีรสขม่ปร่า แต้่ที่างคาเฟ� 
ได้นำาม่าปรับสูต้รเพ่�อให้้ม่ีรส
ห้วิานข้�นแลี่ะด่�ม่ง่าย่ข้�น เช่่น 
Jamu Affogato ที่ี�กลี่าย่เป็น
เคร่ �องด่ �ม่ย่อดนิย่ม่ของลีู่กค้ากลี่่ ่ม่ม่ิลี่เลี่นเนีย่ลี่ 

 Jamu เป็นสูต้รเคร่�องด่�ม่เก่าแก่โบราณ ช่าวิอินโดนีเซ็ีย่
เช่่�อวิ่าม่ีสรรพค่ณช่่วิย่เพิ�ม่ภูม่ิค่ ้ม่กันร่างกาย่ บริษัที่ 
ผู้ผลี่ิต้ย่าต้่างแนะนำาสินค้าเป็นเคร่�องด่�ม่ Jamu สำาเร็จำรูป
ในรูปผงไวิ้ช่งด่�ม่ แลี่ะห้าซ็่�อได้ต้าม่ร้านค้าข้างที่างที่ั�วิไป 
ที่ี�ผ่านม่าย่ังไม่่ม่ีคาเฟ�ไห้นที่ำาขาย่ เจำ้าของร้าน Acaraki 
กลี่่าวิถี้งแรงบันดาลี่ใจำวิ่าเกิดจำากควิาม่ช่่�นช่อบส่วินต้ัวิ 
จำ้งได้พัฒนาสูต้รเคร่�องด่�ม่ข้�นม่าให้ม่่ ม่องวิ่ากาแฟม่ี 
รสขม่ Jamu ก็ม่ีรสขม่จำ้งน่าจำะสร้างควิาม่แต้กต้่างไม่่ม่าก
นอกจำากเป็นเคร่�องด่�ม่เพิ�ม่ภูม่ิต้้านที่าน Jamu ย่ังถีูกเช่่�อ
ในกลี่่่ม่ลีู่กค้าช่าย่วิ่าช่่วิย่เพิ�ม่พลี่ะกำาลี่ังที่างเพศได้ด้วิย่ 
ห้ลี่ังจำากกระแส Jamu ได้รับควิาม่นิย่ม่ ที่ำาเอาวิัต้ถี่ดิบ
บางอย่่าง เช่่น ขิง แลี่ะขม่ิ�นถี้งกับขาดต้ลี่าดในอินโดนีเซ็ีย่
ไปช่ั�วิขณะ  

 บ้านเราเองก็ม่ีสม่่นไพรข้�นช่่ �อไม่่น้อย่ อาจำจำะได ้
เคร่ �องด่�ม่สูต้รให้ม่่จำากสม่่นไพรที่้องถีิ�นที่ี�สร้างควิาม่ 
แปลี่กให้ม่่ให้้ธุ่รกิจำ

ข้อมูล https://asia.nikkei.com/Business/Food-Beverage/Indonesia-s 
-jamu-Smelly-tastes-weird-and-suddenly-trendy

ค้าเฟ่อินโดี่ฯ เสิร้์ฟเค้ร้่�องดี่่�ม 
ยกร้ะดี่ับสมุนไพื่ร้ทำ้องถิ่ิ�น

0605
 Upcycling Food ห้ร่อการเปลี่ี�ย่นวิัต้ถี่ดิบอาห้ารเห้ลี่่อที่ิ�ง 
ให้้เป็นผลี่ิต้ภัณฑ์์ให้ม่่กลี่าย่เป็นเที่รนด์ร ักสิ �งแวิดลี่้อม่ 
ที่ี�กำาลี่ังได้รับควิาม่สนใจำจำากที่ั�งผู้ประกอบการแลี่ะผู้บริโภค  
ช่่วิงห้ลี่าย่ปีที่ี �ผ่านม่าจำะเห้็นบริษัที่สต้าร์ที่อัพห้ลี่าย่ราย่ 
เข้าม่าจำับธุ่รกิจำประเภที่นี� ห้น้ �งในนั �นค่อ Renewal Mill  
สต้าร์ที่อัพจำากแคลี่ิฟอร์เนีย่ โดย่แคโรไลี่น์ คอต้โต้้ แลี่ะ  
แคลี่ร์ ช่เลี่ม่เม่ ได้ร่วิม่ก่อต้ั�งข้�นเม่่�อปี 2018 ที่ั�งคู่ม่ีวิิสัย่ที่ัศน์ 
ต้รงกันวิ่าการแปรรูปวิัต้ถี่ดิบที่ี�เต้รีย่ม่ที่ิ�งให้้เป็นผลี่ิต้ภัณฑ์์ 
อาห้ารเที่่ากับวิ่าเป็นการเพิ �ม่อาห้ารที่ี �จำะไปเลี่ี �ย่งผู ้คน  
ข้อมู่ลี่ระบ่วิ่าในแต้่ลี่ะปีจำะม่ีอาห้ารกลี่าย่เป็นขย่ะปริม่าณ 
ม่ากถี้ง 1,500 ลี่้านต้ัน ซ็้ �งม่ากพอจำะเลี่ี�ย่งประช่ากรโลี่ก 
ได้ถี้ง 2,000 ลี่้านคน

 สิ�งที่ี� Renewal Mill ที่ำาค่อการรวิบรวิม่กากถีั�วิเห้ลี่่อง  
แลี่ะกากข้าวิโอ๊ต้ที่ี�เห้ลี่่อจำากการผลี่ิต้เต้้าหู้้/นำ�านม่ถีั�วิเห้ลี่่อง 
แลี่ะนำ �านม่ข้าวิโอ๊ต้ต้าม่โรงงานผลี่ิต้ม่าแปรรูปเป็นแป�ง  
วิัต้ถี่ดิบที่ี �ใช่้ที่ำาขนม่แลี่ะอาห้าร โดย่ปกต้ิกากถีั �วิเห้ลี่่อง 
ม่ักถีูกนำาไปใช่้เป็นอาห้ารสัต้วิ์ห้ร่อที่ำาป่�ย่เน่�องจำากอ่ดม่ด้วิย่
ไนโต้รเจำนแต้่ก็แค่ส่วินห้น้�งแลี่ะย่ังม่ีเห้ลี่่อที่ิ �งจำำานวินม่าก  
ห้ากนำาม่าแปรรูปเป็นอาห้ารของม่น่ษย่์ก็จำะได้ค่ณค่าที่าง
โภช่นาการสูงเช่่นกันเพราะกากถีั �วิเห้ลี่่องม่ีไฟเบอร์ถี้ง 
2 ใน 3 แลี่ะม่ีโปรต้ีนสูง เม่่�อนำาไปผ่านกระบวินการขจำัด 
ควิาม่ช่่ �นแลี่ะที่ำาให้้แห้้งจำะได้แป�งปลี่อดกลีู่เต้นที่ี �ใช่้แที่น 
แป�งสาลี่ีในการที่ำาอาห้ารที่ั�งคาวิแลี่ะห้วิาน นอกจำากแป�ง 
จำากกากถีั�วิเห้ลี่่อง แลี่ะกากข้าวิโอ๊ต้แลี่้วิ Renewal Mill  
ย่ังแต้กไลี่น์ผลี่ิต้ภัณฑ์์ไปย่ังแป�งเค้ก แลี่ะแป�งค่กกี�สำาเร็จำรูป 
อีกด้วิย่ 

 ย่ิงปืนนัดเดีย่วิได้นกสองต้ัวิ นอกจำากได้วิัต้ถี่ดิบที่ี�ดีกับ
ส่ขภาพแลี่้วิ ย่ังช่่วิย่เร่�องสิ�งแวิดลี่้อม่ได้อีก

ข้อมูล    https://food52.com/blog/26577-this-company-is-turning-scraps-into-flours
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GOOD GOVERNANCE
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“เวลา” กัับ “โอกัาส”
เป็็นสองอย่่างที่่�ไม่่เคย่รอใคร
และเม่่�อม่าถึึงแล้วเราไม่่ร่บคว้าเอาไว้

อาจจะเป็็นกัารย่ากัท่ี่�จะได้้พบอ่กัครั�ง
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ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(อุดรธานี หนองบัวล�ำภู หนองคำย เลย)
399 ม.11 ถนนมิตรภำพ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธำนี 41330

โทรศัพท์ 0 4220 7232-6, 0 4220 7238
โทรสำร 0 4220 7241 

E-mail : ipc4@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 

(สุพรรณบุรี กำญจนบุรี พระนครศรีอยุธยำ นครปฐม 
นนทบุรี รำชบุรี สมุทรสำคร สระบุรี ปทุมธำนี 
สมุทรสงครำม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)
117 ม. 1 ถนนมำลัยแมน ต.ดอนก�ำยำน อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0 3544 1027,
0 3544 1029, 0 3544 1031
โทรสำร 0 3544 1030
E-mail : ipc8@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

(พิจิตร ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธำนี
ชัยนำท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่ำงทอง)
200 ม.8 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ท่ำหลวง 
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0 5661 3161-5
โทรสำร 0 5661 3559
E-mail : ipc3@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

(พิษณุโลก สโุขทยั อตุรดติถ์ เพชรบรูณ์ ตำก)
292 ถนนเลี่ยงเมือง-นครสวรรค์
ต.บ้ำนกร่ำง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5528 2957-9
โทรสำร 0 5528 3021
E-mail : ipc2@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

(เชียงใหม่ เชียงรำย แม่ฮ่องสอน ล�ำพูน ล�ำปำง พะเยำ แพร่ น่ำน)
158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0 5324 5361-2, 0 5324 3494, 0 5324 2226
โทรสำร 0 5324 8315 
E-mail : ipc1@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

(ขอนแก่น กำฬสินธุ์ มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด)
86  ถนนมิตรภำพ ต.ส�ำรำญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0 43 37 9296-9 
โทรสำร 0 4337 9302 

E-mail : ipc5@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
333 ถนนมิตรภำพ ต.สูงเนิน

อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ 30170
โทรศัพท์ 0 4441 9622 
โทรสำร 0 4441 9089 

E-mail : ipc6@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 

(อุบลราชธานี ยโสธร อ�ำนำจเจริญ ศรีสะเกษ)
222 ม.24 ถนนคลังอำวุธ ต.ขำมใหญ่

อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 34000      
โทรศัพท์ 0 4531 3772, 0 4531 3945,

0 4531 4216, 0 4531 4217
โทรสำร 0 4531 2378, 0 4531 2493 

E-mail : ipc7@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 

(สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมรำช กระบี่ 
ภูเก็ต พังงำ ระนอง ชุมพร ตรัง พัทลุง)
131 ม. 2 ถนนเทพรัตนกวี ต.วัดประดู่  
อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000
โทรศัพท์ 0 7720 0395-8 
โทรสำร 0 7720 0449 
E-mail : ipc10@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
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(สงขลา สตูล ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส)
165 ถนนกำญจนวนิช ต.น�้ำน้อย อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110
โทรศัพท์ 0 7421 1905-8 
โทรสำร 0 7421 1904 
E-mail : ipc11@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

(ชลบุรี ฉะเชิงเทรำ ระยอง จันทบุรี ตรำด
สมุทรปรำกำร นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว)

67 ม. 1 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3826 1203, 0 3827 3702, 0 3878 4654-5

โทรสำร 0 3827 3701
E-mail : ipc9@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 
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ผูป้ระกอบการมือใหม่ 
เริม่ต้นอย่างไรให้เป็นต่อ

StartStart

ธรุกจิมือใหม่บนโลกกว้างของ
แคคตสั

แจ้งเกดิสเต๊กครเูต้ย
ร้านดังเมอืงชมุแพ
อร่อยเดด็ด้วยเตาย่างหินลาวา

Jello Boom
ระเบดิความอร่อย
สอดไส้ความส�าเรจ็
แบบหน่ึงเดยีวในโลก

แนวทางการพฒันา
และช่วยเหลอืผูป้ระกอบการใหม่
ในสถานการณ์โควิด
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