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ปฏิวัติผลิตภัณฑอาหารจากพืช 

(Plant Based Food Revolution) 
 
 

      “อาหารจากพืช” (Plant Based 
Food)  คํา น้ีคงไม ใช ส่ิ ง ใหม สําหรับ
ผูบริโภคที่คุนเคยกับการรับประทาน
อาหารเจหรืออาหารมังสวิรัติมากอน 
จนปจจุบันเมื่อความตองการผลิตภัณฑ
อาหารจากพืชไดเปล่ียนแปลงไปสงผล
ใหรูปแบบของผลิตภัณฑแตกตางไป
จากเดิมที่เราเคยรูจัก และอาจกลาวได
วาเปนการปฏิวัติผลิตภัณฑอาหารจาก
พืชกันเลยทีเดียว โดยหากจะพูดใหเห็น
ภาพชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือ เดิมอาหารจากพืช 
เปนผลิตภัณฑที่มีกลุมผูบริโภคเฉพาะซึ่ง
มีความเชื่อในการบริโภคอาหารจากพืช 
ดวยศรัทธาที่จะงดเวนการนําสัตวทุก
ชนิดมาเปนอาหาร โดยผลิตภัณฑสวน
ใหญจะมีรูปรางลักษณะและรสชาติตาม
ธรรมชาติของวัตถุดิบ แตเม่ือกระแสการ
บริโภคอาหารจากพืชสงผลดีตอสุขภาพ
ใ น ด า น ต า ง ๆ  ก็ ทํ า ใ ห ค ว า ม นิ ย ม
รับประทานอาหารจากพืชเพ่ิมมากขึ้นใน
กลุมผูบริโภคทั่วไป ซึ่งมีความตองการ
ผลิต ภัณฑอาหารจากพืชที่ แตกต าง
ออกไป โดยตองการผลิตภัณฑที่มีรูปราง
ลักษณะ เน้ือสัมผัส และรสชาติเหมือน
หรือใกลเคียงกับวัตถุดิบจากเน้ือสัตว แต
ผลิตมาจากวัตถุดิบพืช  
     ดังน้ัน การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
จากพืชใหตอบโจทยความตองการของ
ผูบริโภคยุคใหม จะตองนําวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเขามาชวย จึง
จะสามารถสรางสรรคผลิตภัณฑอาหาร
จากพืชใหมีรูปลักษณ เน้ือสัมผัสและ
รสชาติเหมือนหรือใกลเคียงวัตถุดิบจาก 

สัตวไดตามตองการ ยกตัวอยางเชน เบอร
เกอรเน้ือจากพืชของ Impossible Food Inc. 
ที่ใช วัตถุดิบหลักประกอบดวย โปรตีนถ่ัว
เหลือง(Soy Protein Concentrate) นํ้ามัน
มะพราว (Coconut Oil) นํ้ามันดอกทานตะวัน 
( Sunflower Oil)  แล ะก ลิ่ น ร สธ รร มช าติ 
(Natural Flavors) น้ัน 
 

 
      
     การทําใหผงโปรตีนถ่ัวเหลืองขึ้นรูปเปน
แผนและยดึเกาะกันไดเหมือนเสนใยของเน้ือ 
จะตองเติมสารเพ่ิมความหนืด โดยบริษัทฯ 
เลือกใชเมทิลเซลลูโลส (Methylcellulose) 
และแปงดัดแปร (Food Starch Modified) ใน
สัดสวนที่เหมาะสมเขาไปชวย ในขณะที่สี
และกลิ่นรสของเน้ือ ก็จะตองใชนํ้าจากบีทรูท 
(Beetroot) ที่มีสีแดงและกลิ่นรสคลายเลือด 
เน่ืองจากมีธาตุเหล็ก (ซึ่งเปนสารสําคัญใน
เม็ดเลือดแดง) เปนองคประกอบ รวมกับการ
เติมสารสกัดยีสต (Yeast Extract) ที่ใหกลิ่น
คลายเน้ือ เปนตน หรือ นํ้านมขาวโอต ยี่หอ 
Oatly จากประเทศสวีเดน ที่มีสวนประกอบ
หลั กคื อ  ข า ว โอ ต  (Oat)  น้ั น  การทํ า ให
ผลิต ภัณฑมีความหวานมันคลาย นํ้านม 
จะตองใชเอนไซมอะไมเลส โดยบริษัทฯ  

เรียบเรียงโดย  
น.ส.มยุรา ปรารถนาเปล่ียน 

ฝายสงเสริมนวัตกรรม 
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เลือกสายพันธุที่เหมาะสม มาใชยอย
โมเลกุลของ Starch ซึ่งเปนองคประกอบ
หลักในวัตถุดิบขาวโอต ใหเปนนํ้าตาล
โมเลกุลคูและโมเลกุลเดี่ยว ซึ่งใหรสชาติ
หวานรวมกับการเติมไขมันพืชในสัดสวน
ที่ เหมาะสม เ พ่ือเพ่ิมความมันคลาย
นํ้านมใหกับผลิตภัณฑ 
 

 
 
หรือ เน้ือทูนาจากพืช ของ Good Catch 
Foods ที่มีสวนประกอบหลักเปนโปรตีน
ถ่ัว 6 ชนิดไดแก ถ่ัวลันเตา (Pea Protein 
Isolate) ถ่ัวลูกไก (Chickpea Flour)     
ถ่ัวเหลือง (Soy Protein Concentrate) 
ถ่ัวเลนทิล (Lentils Protein) ถ่ัวปากอา 
(Fava Protein) และถ่ัวขาว (Navy Bean 
Flour) รวมกับนํ้ามันดอกทานตะวัน 
(Sunflower Oil) และนํ้ามันสาหราย 
(Algal Oil) โดยการทําใหผงโปรตีนทั้ง 6  
 

 

 
ชนิดรวมตัวเปนแผนและยึดเกาะกันเปนชั้น
เหมือนเน้ือทูนาได จะตองเติมสารอิมัลซิไฟ
เออร (Emulsifier) โดยบริษัทฯ เลือกใชเลซิ
ตินจากถ่ัวเหลือง (Soy Lecithin) ในสัดสวนที่
เหมาะสมเขาไปชวย สวนกลิ่นรสของทูนาก็
ใชผงสาหราย (Seaweed Powder) และ
นํ้ามันสาหราย (Algal Oil) เปนสารใหกลิ่นรส
ธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะใหกลิ่นรสคลายทูนา
แล วยั ง ไมมี กลิ่ น เหม็นคาวปลาเหมือน
วัตถุดิบปลาทูนาเดิมอีกดวย หรือ ไขจากพืช 
ของ JUST Egg ที่มีสวนประกอบหลักเปนนํ้า 
(Water)  นํ้ามันคาโนลา (Expeller-Pressed 
Canola Oil) และโปรตีนถ่ัวเขียว (Mung 
Bean Protein Isolate) ซึ่งการทําใหนํ้ากับ
นํ้ามันและสวนประกอบอื่นๆ รวมตัวเปนเน้ือ
เดียวกันโดยไมแยกชั้นน้ัน จะตองใชสารอิมัล
ซิไฟเออร (Emulsifier) เขาไปชวยโดยบริษัทฯ 
เลือกใชเลซิตินจากถ่ัวเหลือง (Soy Lecithin) 
ในสัดสวนที่ เหมาะสมรวมกับการสราง
ลักษณะเน้ือสัมผัสที่ขนหนืดดวยการเติมสาร
เพ่ิมความขนหนืด ชนิดเจลแลนกัม (Gellan 
Gum)  ส วนสีและกลิ่นรสของไขจากพืช 
บริษัทฯ เลือกใชสี จากสารสกัดแครอท 
(Carrot Extractives) และสารสกัดขมิ้นชัน 
(Natural Turmeric Extractives) รวมถึงกลิ่น
เลียนแบบธรรมชาติเติมลงไป เปนตน 
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     จะเห็นไดวา ในชวง 5 ปที่ผานมา
ห ล า ย บ ริ ษั ท ทั่ ว โ ล ก ต า ง ป ร ะ ส บ
ความสําเร็จในการพัฒนาวัตถุดิบอาหาร
จากพืช ซึ่งเปนวัตถุดิบตั้งตน (Raw 
Material)  สํ าหรับผลิต ภัณฑอาหารที่
หลากหลาย ตอบโจทยความตองการของ
ผู บ ริ โ ภค ใ น อ น าค ต ได เ ป น อ ย า ง ดี 
เชนเดียวกับผูประกอบการไทยหลาย
บริษัทฯ อาทิ  
 

 
หมูสามชั้น ยี่หอ Avatar Meat 

 

 
ไขดาว ยี่หอ Avatar Meat 

 

 
แผนเห็ดโปรตีน ยี่หอ MJ 

 

      

 
เบอรเกอรเน้ือ ยี่หอ Let’s Plant Meat 

 

 
เน้ือหมูบด ยี่หอ More Meat 

 

 
นํ้านมอัลมอนด ยี่หอ 137 Degree 

และนํ้านมขาวโอต ยี่หอ UFC เปนตน 
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     สิ่งที่ทาทายตอจากน้ี ไมเพียงแคการ
คิดคนวัตถุดิบอาหารจากพืชชนิดใหมๆ ที่
มีความเหมือนหรือใกลเคียงวัตถุดิบ
เน้ือสัตวมากยิ่งขึ้น แตจะรวมถึงการนํา
วัต ถุดิบอาหารจากพืชที่มีอยู น้ัน  มา
พัฒนาตอเปนผลิตภัณฑอาหารแปรรูปที่
ยังคงคุณลักษณะและรสชาติของวัตถุดิบ
แ ม เ มื่ อ ผ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ป ร รู ป 
(Processing) เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา
ใหยาวนานขึ้น เชน การฆาเชื้อดวยความ
รอนและเก็บรักษาดวยความเย็นใน
รูปแบบตางๆ เปนตน ซึ่งจะสรางความ
หลากหลายของผลิตภัณฑอาหารจากพืช
ที่ตอบโจทยความตองการของผูบริโภค
ไดมากยิ่งขึ้น  
      

 

 

      

  
 


