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“Foodtech” อนาคตของอุตสากรรมอาหารไทย 

(“Foodtech” The future of Thai foodindustry) 
 
 
 

     “Foodtech” อาจเป็นค าใหม่ที่หลาย
ท่านไม่รู้จักหรือคุ้นเคย และบางท่าน
อาจสับสนกับค าว่า Food Technology 
ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร แต่
หากเปรียบเทียบให้เห็นภาพในบริบท
เดียวกันกับค าว่า Fintech ซึ่งหลายๆ ท่าน
รู้จักกันดีแล้ว ว่าหมายถึง กลุ่มธุรกิจที่มี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาท าให้เกิด
การบริการที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการ
ลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เช่น 
การท าธุรกรรมรับ-จ่าย-โอนเงินออนไลน์
ของธนาคาร เป็นต้น ทุกท่านก็คงจะเข้าใจ
ในความหมายของค าว่า Foodtech ได้โดย
ปริยาย 
     ค าว่า Foodtech ในที่นี้จึงหมายถึง 
กลุ่มธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เข้ ามาท า ให้ เกิดสินค้ าหรื อบริการที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร ซึ่งมีประสิทธิภาพ
และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
เพ่ิมมากขึ้น โดยอาจเป็นธุรกิจใหม่ที่
เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แปล ง ข อ ง
เทค โน โลยี ที่ ก้ า วล้ าสมั ย จนท าลาย 
(Disruption) รูปแบบของธุรกิจเดิมๆ หรือ
เ ป็ น ธุ ร กิ จ เ ดิ ม ที่ มี ก า ร ป รั บ ตั ว 
(Transformation) ไปสู่รูปแบบของธุรกิจ
ใหม่ก็เป็นได้ ทั้งนี้ จากข้อมูลของบริษัท 
Disrupt Technology Venture จ ากัด และ 
500 Tuktuks หรือกองทุนที่น าเงินจากนัก
ลงทุนมาบริหารและลงทุนในสตาร์ทอัพ
ของไทย พบว่า Foodtech เป็นหนึ่งใน
กลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด 
โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ประเทศผู้น า  

ด้านเทคโนโลยี โดยมีมูลค่าการลงทุนใน
ธุรกิจ Food Tech Startup จ านวน 60 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2008 และเพ่ิมขึ้น
เป็น 290, 1,000 กับ 1,300 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เมื่อปี ค.ศ. 2013, 2015 และ 2518 
ตามล าดับ อีกทั้งยังคาดการณ์ว่า ภายในปี 
ค.ศ. 2022 จะมีมูลค่าการลงทุนเพ่ิมสูงขึ้นถึง 
250,000 ล้านเหรียญสหรัฐ  

 
 
 

2017 Top 15 Food & Beverage VC 
Investments by Brand  

     

เรียบเรียงโดย  
น.ส.มยุรา ปรารถนาเปลี่ยน 

ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม 
โทร. 02422 8688 ต่อ 9401 Email: mayura@nfi.or.th  
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     ปัจจุบันธุรกิจ Foodtech ที่ส าคัญของ
โลก (จัดล าดับตามสัดส่วนมูลค่าการลงทุน
จากมากไปหาน้อย) ประกอบด้วย 
    1. Brewdog ผู้ผลิตคราฟท์เบียร์และ
เจ้าของธุรกิจบาร์จ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสก็อตแลนด์ 
ด้วยมูลค่าการลงทุนในธุรกิจ 190 ล้าน
เหรียญสหรัฐ   Brewdog เริ่มต้นธุรกิจ
เมื่ อปี  ค .ศ .  2009  และระดมทุน ใน 
crowdfunding ในปี ค.ศ. 2011 โดย
ด าเนินกลยุทธ์ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมี
มาก่อน ด้วยการจ าหน่ายหุ้นในราคาถูก 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ และให้
สิทธิประโยชน์ที่ ดึงดูดใจเช่น การให้
ส่วนลดในบาร์ และส่วนลดในการซื้อเบียร์
ออนไลน์ จากบริษัทฯ โดยตรง รวมถึงให้
โอกาสในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้ น
ประจ าปี อันเป็นการเข้าถึงและครองใจ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง ยังสามารถ
รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพ่ือการ
วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับเปลี่ยน
สินค้ารวมถึงบริการที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการได้อย่างตรงจุด  
 

 
ผลิตภัณฑ์คราฟท์เบียร์ของ Brewdog 

https://www.brewdog.com/uk/  
 

      

 
     2. JUST บริษัทในสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิต
วัตถุดิบอาหารจากพืชที่มีรูปลักษณ์และ
รสชาติใกล้เคียงกับวัตถุดิบอาหารดั้งเดิม 
ด้วยมูลค่าการลงทุนในธุรกิจ 150 ล้าน
เหรียญสหรัฐ  JUST เริ่มต้นธุรกิจเมื่อปี 
ค.ศ. 2011 ใน Silicon Valley ด้วยการคิดค้น
สูตรการผลิตนานกว่า 6 ปี จนสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์มายองเนส แป้งคุ๊กกี้  โปรตีน
อาหารเช้า  ไข่  และเนื้อสัตว์  โดยไม่ ใช้
วัตถุดิบไข่ เนื้อสัตว์ นม และสิ่งต่างๆ ที่มา
จากสั ต ว์ เป็ นส่ วนประกอบ ได้  จั ด เป็ น
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกส าหรับผู้บริโภคที่ไม่
ต้องการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อย่าง
กลุ่ม Vegan ซึ่ งก าลังขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ท าให้บริษัท
สามารถสร้างยอดขายและขยายธุรกิจ
ออกไปทั่วโลกในปัจจุบัน 
 

 
ผลิตภัณฑ์ไข่จากพืชของ JUST  

เปิดตัวปี ค.ศ. 2017 
 

     3. Impossible Foods ผู้ผลิตเนื้อสัตว์
จากพืช ซึ่งมีรูปลักษณ์และรสชาติใกล้เคียง
กับเนื้อสัตว์ตามธรรมชาติ ด้วยมูลค่าการ
ลงทุนในธุรกิจ  114 ล้ านเหรียญสหรั ฐ 
Impossible Foods ก่อตั้ งขึ้นในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 
ค.ศ. 2011 ด าเนินการคิดค้นและพัฒนาสูตร
ก า ร ผ ลิ ต เ นื้ อ สั ต ว์ จ า ก พื ช จน ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จเมื่อปี ค.ศ. 2016 โดยเปิดตัว  

https://www.brewdog.com/uk/
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Impossible burger และ plantbased 
sausage ที่มีรสชาติและคุณค่าทาง
โภชนาการใกล้ เคียงกับผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบเดียวกัน ซึ่งท ามาจากเนื้อสัตว์ 
เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกส าหรับผู้บริโภค
กลุ่ม Vegan และมังสวิรัติ จ าหน่ายให้กับ
ร้านอาหารและซูปเปอร์มาร์เก็ตทั้งใน
สหรัฐอเมริกาและส่งออกไปอีกหลาย
ประเทศทั่วโลก  
 

 
ผลิตภัณฑ์ Impossible Burger 

 
     4. Ancient Nutrition ผู้ผลิต
สารอาหารจากธรรมชาติในรูปแบบที่
สะดวกต่อการเตรียม เพ่ือรับประทานและ
มีอายุการเก็บรักษานาน ด้วยมูลค่าการ
ลงทุนในธุรกิจ 108 ล้านเหรียญสหรัฐ 
Ancient Nutrition ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2016 
ด าเนินธุรกิจผลิตสารอาหารจากธรรมชาติ 
เช่น ผงน้ าซุปกระดูกโปรตีน (Bone Broth 
Protein) และผงน้ าซุปกระดูกคอลลาเจน 
(Bone Broth Collagen) ซึ่งผลิตมาจากไก่
ที่ ผ่ า น ก าร เ ลี้ ย ง ด้ ว ย ร ะบบอิ นท รี ย์ 
(organic)  ปลอดจากยาปฏิชีวนะและ
ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต, สารสกัด 
CBD และน้ ามันจากกัญชง ที่มีคุณสมบัติ
ช่วยเรื่องการนอนหลับและผ่อนคลาย, 
โ ป ร ตี น จ า ก พื ช สู ต ร คี โ ต  ซึ่ ง ไ ม่ มี
ส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรต เป็นต้น 
บ ริ ษั ท ฯ  เ น้ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พัฒน า
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีเวลาน้อยในการ 

 
เตรียมอาหารรับประทานและต้องการ
สารอาหารจากธรรมชาติที่ครบหมู่ ดูดซึมเข้า
สู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว  
 

 
ผลิตภัณฑ์ผงน้ าซุปกระดูกโปรตีนของ 

Ancient Nutrition 
 

     5. Vintage Wine Estates (VWE) 
บริษัทของกลุ่มตระกูล Vintner ผู้ผลิตไวน์
รายใหญ่ในสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนาน 
ด้วยมูลค่าการลงทุนในธุรกิจ 75 ล้านเหรียญ
สหรัฐ Vintage Wine Estates ก่อตั้งเมื่อปี 
ค.ศ. 2008 ผลิตและจ าหน่ายไวน์ตรงสู่
ผู้บริโภค โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และท า
กิจกรรมส่งเสริมการขายที่ดึงดูดใจผู้บริโภค
โดยตรงเช่น การจัดส่งฟรี เมื่อสั่ งซื้อใน
ปริมาณที่ก าหนด และใช้ช่องทาง Online ใน
การท าการตลาดให้มากที่สุด ซึ่งแตกต่างจาก
ผู้ผลิตไวน์รายอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีการผลิต
เครื่องดื่มที่มีไวน์เป็นส่วนผสม เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้กับนักดื่มรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพ 
 

  
ผลิตภัณฑ์ค็อกเทลผสมไวน์ของ VWE 
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     ส าหรับประเทศไทย เริ่ มมี ธุ รกิ จ 
Foodtech ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้บริโภคยุคใหม่ เช่น  
     1. Meat Avatar ผู้ผลิตเนื้อหมูสาม
ชั้นและไข่ดาวที่ท าจากพืช ซึ่งเป็นวัตถุดิบ
ในประเทศไทย ก่อตั้งโดยนักธุรกิจรุ่นใหม่ 
ที่มองเห็นโอกาสการเติบโตของลูกค้าที่ไม่
รับประทานเนื้อสัตว์เพ่ิมขึ้น โดยหมูเป็น
เ ม นู ที่ ค น ไ ท ยแล ะช า ว เ อ เ ชี ย นิ ย ม
รับประทานมากกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น จึง
ผลิตผลิตภัณฑ์หมูสามชั้น และไข่ดาว 
จากพืช เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค 
     

 
ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูสามชั้นและไข่ดาวของ 

Meat Avatar 
 

     2. ไข่สุก ผู้ผลิตไข่ขาวต้มพร้อม
รับประทานยี่ห้อ Eighty Eight ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกใน
การเตรียมไข่ขาวเพ่ือรับประทาน โดยไข่
ขาวจัดเป็นอาหารโปรตีนที่ได้รับความ
นิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพและนักกีฬา 
 

 
ผลิตภัณฑ์ไข่ขาวต้มพร้อมทาน 

 
ไข่ขาวต้มพร้อมทาน จึงเป็นทางเลือกที่ดีของ
ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน เป็นวัตถุดิบที่สามารถ
น ามาปรุงเป็นเมนูได้หลากหลาย 
 
     3. Wishbeer ผู้จ าหน่ายคราฟท์เบียร์
น าเข้าของผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกและ
คราฟท์เบียร์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยผ่าน
ช่ อ งทางอี คอม เมิ ร์ ซ  ร วมถึ ง การ เปิ ด
ร้านอาหารประเภทคราฟท์เบียร์บาร์ เพ่ือ
เชื่อมต่อให้เป็น Omni Channel หรือ O2O 
ทั้งในด้านช่องทางการขายและการสร้าง
ประสบการณ์ ที่จะท าให้บริษัทฯ มีรายได้เข้า
มาทั้งสองทาง เป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เกิด
ขึ้นกับอุตสาหกรรมเบียร์ของไทย 
 

 
ช่องทางการจ าหน่ายคราฟท์เบียร์ 

ของ Wishbeer 
 

    อุตสาหกรรมอาหาร  ถือ เป็นหนึ่ ง ใน
อุตสาหกรรมใหญ่ที่มีผู้เกี่ยวข้องจ านวนมาก
เริ่มตั้งแต่เกษตรกรต้นน้ า ผู้แปรรูปรูปขั้น
กลาง และผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลายทาง 
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อย
ที่ชี้ ให้เห็นความเป็นไปของโลกปัจจุบันที่
ก าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคต ดังนั้น ยังมี
ช่องว่างทางธุรกิจอีกมากที่ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหารของไทย จะสามารถก้าว
ไปสู่ธุรกิจ Foodtech ซึ่งต้องใช้ความสามารถ
ในการมองหาโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจที่
ตอบโจทย์ความต้องการและก้าวไปสู่ธุรกิจที่
มีความยั่งยืนในอนาคตได้ 

 


