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 ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(Weekly News from China) 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว 
ประจำวันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2564  

  
“โพรไบโอติกส์” เทรนด์ใหม่ของเครื่องดื่มในจีน นวัตกรรมอาหารฟังก์ช่ัน  

 
  “โพรไบโอติกส์” (Probiotics) คำนี้ถือเป็นคำฮิตยอดนิยมในด้านสุขภาพ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และกลายเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่น่า
จับตามองตัวหนึ่ง โดยโพรไบโอติกส์เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที ่ดีซึ ่งมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและช่วยในเรื่องของการย่อย
อาหาร จากการสำรวจตลาดของ GFK กรุ๊ป บริษัทวิจัยตลาดชั้นนำระดับโลก 
เผยผู ้บร ิโภคชาวจีนจำนวนมากกว ่าคร ึ ่งหนึ ่งของประชากรทั ้งหมดให้
ความสำคัญกับโพรไบโอติกส์มาก ขณะที่ นักวิจัยชาวจีนคาดการณ์ว่าในปี 
2565 ตลาดผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์ในจีนจะมีมูลค่าสูงถึง 89,600 ล้านหยวน 
(ประมาณ 448,000 ล้านบาท)  

ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในตลาดจีน นิยมนำโพรไบโอติกส์มาเป็น
ส่วนผสมในเครื่องดื่ม โดยทำเป็นเครื่องดื่มฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์ต่อลำไส้ และ
ได้รับความนิยมจากผู้บริโภควัยหนุ่มสาวมากขึ้นเรื่อยๆ อาท ิเมนูชาผลไม้โพรไบโอติกส์    

(หยานป้าวจว ิน :燃爆菌) ของแบรนด์เคร ื ่องด ื ่มชา Nayuki (น่ายเส ี ่ยเตอฉา :奈雪的茶)                      
ที่มีส่วนผสมของโพรไบโอติกส์ 2 ชนิดที่ช่วยลดไขมันและบำรุงลำไส้ เมนูกาแฟลาเต้ผสมพีชและโพรไบโอติกส์ของแบรนด์
เครื่องดื่มกาแฟ COSTA ซึ่งถือเป็นแบรนด์เครื่องดื่มกาแฟแบรนด์แรกในจีนที่มีเมนูโพรไบโอติกส์ และเมนูชามะนาว            
โพรไบโอติกส์จากแบรนด์ Heytea ซึ่งทำยอดขายได้ถึง 400,000 แก้วในวันแรกที่เปิดตัวเมนู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         กาแฟลาเต้ผสมพีชโพรไบโอติกส์ แบรนด์ COSTA                        ชามะนาวกลิ่นตะไคร้ แบรนด์ HEYTEA 
                 เครดิตภาพ : www.163.com                   เครดิตภาพ : www.sohu.com 
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จากการสำรวจเมนูเครื่องดื่มในตลาดจีนช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนของจีนในปีนี้ หรือในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
2564 พบว่า มีเมนูเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของโพรไบโอติกส์หลากหลายเมนู ดังตารางข้างต้น 

เมนูเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของโพรไบโอติกส์ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2564 ในตลาดจีน 
แบรนด์เครื่องดื่ม ชื่อเมนูเครื่องดื่ม วัตถุดิบ/ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์

HEYTEA 

(喜茶) 
ชามะนาวกลิ่นตะไคร้ (绿爆柠) สามารถเลือกเติมโพรไบโอติกส์ GanedenBC 30 ได ้

ชาภูเขามะนาว (岩爆柠) สามารถเลือกเติมโพรไบโอติกส์ GanedenBC 30 ได ้

ชาอูหลงมะนาว (香爆柠) สามารถเลือกเติมโพรไบโอติกส์ GanedenBC 30 ได ้

LELECHA 

(乐乐茶) 
สมูทตี้องุ่นโยเกิร์ต (葡萄酪酪厚酸酪) โยเกิร์ต/องุ่น 

สมูทตี้เมล่อนโยเกิร์ต (玫珑蜜瓜酪酪厚酸酪) โยเกิร์ต/เมล่อน 

สมูทตี้สตอเบอรี่โยเกิร์ต (草莓酪酪厚酸酪) โยเกิร์ต/สตอเบอรี่ 

COSTA 
 

กาแฟลาเต้ผสมพีชโพรไบโอติกส์ (益生菌桃桃拿铁) โพรไบโอติกส์/พีช/กาแฟ 

เครื่องดื่มนมเปรี้ยวผสมพีช (活力乳酸蜜桃爽) โพรไบโอติกส์/พีช 

เครื่องดื่มนมเปรี้ยวผสมยัมเบอร์ร่ี (活力乳酸杨梅爽) โพรไบโอติกส์/ยัมเบอร์รี่ (Yumberry) 

luckin coffee 

(瑞幸咖啡) 

โยเกิร์ตสตอเบอรี่ปั่นกลิ่นดอกซากุระ 

 (樱花莓莓胶原酸奶冻) 

โยเกิร์ต/คอลลาเจนเปปไทด์ (Collagen Peptide)/ 
สตอเบอรี่ 

โยเกิร์ตชาเขียวมัทฉะปั่นกลิ่นดอกซากุระ 

 (樱花抹茶胶原酸奶冻) 

โยเกิร์ต/คอลลาเจนเปปไทด์ (Collagen Peptide)/  
ชาเขียวมัทฉะ 

Shu Yi 

(书亦烧仙草) 

โยเกิร์ตบับเบิ้ลพีชปั่น  

(白桃酸乳酪啵啵) 

โยเกิร์ต/สตอเบอรี่/พีช/ชาอูหลง/บับเบิ้ล 

Yi He Tang 

(益禾堂) 
โยเกิร์ตชาเขียวเมล่อนปั่น (绿宝石酸奶) เมล่อน/ชามะลิ/โยเกิร์ต 

โยเกิร์ตล้ินจี่ปั่น (酸奶粉荔荔) โยเกิร์ต/ล้ินจี่ 

โยเกิร์ตองุ่นปั่น (酸奶多肉葡萄) โยเกิร์ต/องุ่น/ชาเขียว 

A Little Tea (1点点) โยเกิร์ตชาเขียวเสาวรสปั่น (百香 YOYO绿) เสาวรส/โยเกิร์ต/ชาเขียว 

Happy lemon 

(快乐柠檬) 

โยเกิร์ตฝรั่งไส้แดงปั่น  

(荔枝芭乐风味爽) 

ฝรั่งไส้แดง/โยเกิร์ต/มะพร้าว/วุ้นลิ้นจี่ 

Honey Snow City 

(蜜雪冰城) 

เครื่องดื่มนมเปรี้ยวผสมส้ม 

(鲜橙益菌多) 

นมเปรี้ยว/ส้ม 

ล่าสุด แบรนด์ผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ชั ้นนำของจีน “Bioflag” (จิ ่นฉีเซิงวู่:锦旗生物) ได้ออกผลิตภัณฑ์       
โพรไบโอติกส์ สูตร 3D (ซานชื่อหยวนยี่เซิงจวิน:三次元益生菌) กล่าวคือ ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 3 ชนิด ได้แก่              
โพรไบโอติกส์ (Probiotics) พรีไบโอติกส์ (Prebiotics) และโพสไบโอติกส์ (Postbiotics) ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเป็นสูตร           
โพรไบโอติกส์ที่มีประสิทธิภาพสูง กล่าวคือ 

1. จุลินทรีย์โพรไบโอติกส์  
    จุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ คือ สายพันธุ์ GanedenBC 30 มีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบย่อยอาหาร 

บำรุงลำไส้ เพิ่มภูมิต้านทาน เป็นต้น โดยโพรไบโอติกส์สายพันธุ์นี้มีความทนทานสูงและมีความสามารถในการอยู่รอด
มากกว่าโพรไบโอติกส์ในโยเกิร์ตทั่วไปถึง 8 เท่า จึงถูกนิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มชา อาทิ เมนูชามะนาว     
โพรไบโอติกส์จากแบรนด์ Heytea มีส่วนผสมของโพรไบโอติกส์ สายพันธุ์ GanedenBC 30 นอกจากนี้ ปัจจุบัน ยังถูก
นิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ ไอศกรีมแบรนด์ Culture Republick ของยูนิลีเวอร์ (Unilever) และถั่ว           
โพรไบโอติกส์ในรูปแบบซองขนมของแบรนด์ QiaQia Food (เชี่ยเชี่ย:洽洽) เป็นต้น 
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2. จุลินทรีย์พรีไบโอติกส์ 
    จุลินทรีย์พรีไบโอติกส์ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ได้แก่ กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Galactooligosaccharides) เป็น

น้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์ชนิดหนึ่งที่สามารถกระตุ้นการเจริญของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในร่างกาย และโพลีเด็กซ์โตรส 

(Polydextrose) เป็นไฟเบอร์ชนิดหนึ่งที่ช่วยในการปรับสมดุลของลำไส้ 
3. จุลินทรีย์โพสไบโอติกส์ 
    จุลินทรีย์โพสไบโอติกส์ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ เป็นจุลินทรีย์โพสไบโอติกส์เฉพาะจากแบรนด์ Bioflag ที่เรียกว่า 

“Totipro” (益萃质®) ใช้เทคนิค HeaLAC ที่ใช้ระดับความร้อนที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อให้สามารถเก็บ
สารที่มีประโยชน์จากการหมักของแบคทีเรีย โดยจุลินทรีย์โพสไบโอติกส์จะช่วยปรับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ปรับ
สมดุลของลำไส้ และต่อต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น จุดเด่นของโพสไบโอติกส์ตัวนี้คือ สามารถเก็บรักษาคุณค่าของ
สารอาหารไว้ได้ดี เนื่องจากทนทานต่อความร้อนที่ระดับอุณหภูมิสูง จึงสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปได้
ในวงกว้าง 
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ผลิตภัณฑ์สูตรโพรไบโอติกส์ 3D ดังกล่าวที่มีการผสมผสานระหว่างจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ พรีไบโอติกส์ และ        
โพสไบโอติกส์ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการคิดค้นสูตรโพรไบโอติกส์ที่ครบวงจรที่สามารถนำไปผสมลงในเครื่องดื่ม และสามารถ
ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการบำรุงและปรับสมดุลของลำไส้ รวมถึงการเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานของผู้บริโภคได้อีกด้วย 
โดยตัวผลิตภัณฑ์สูตรโพรไบโอติกส์ 3D มีความทนทานต่อแรงดัน อุณหภูมิความร้อนสูง อุณหภูมิความเย็น และความเป็น
กรดและด่าง จึงทำให้สามารถนำมาผสมเข้ากับเครื่องดื่มหลากหลายชนิดทั้งเครื่องดื่มแบบร้อนและแบบเย็น อาทิ น้ำผัก
และผลไม้ เครื่องดื่มชา กาแฟ และโยเกิร์ต เป็นต้น ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโพรไบโอติกส์ที่จะ
ช่วยให้การผลิตเครื่องดื่มโพรไบโอติกส์ในปัจจุบันสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับตัวสินค้าได้อีกด้วย โดยในอนาคต ยังสามารถนำสูตรโพรไบโอติกส์ 3D ดังกล่าวมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ต่างๆ ถือเป็นมิติใหม่แห่งนวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่นที่น่าจับตามองต่อไป  

นอกจากนี้ เครื่องดื่มชารูปแบบใหม่ที่เป็นเครื่องดื่มฟังก์ชั่นในตลาดจีน ขณะนี้ สามารถแบ่งฟังก์ชั่นออกเป็น 3 ด้าน
หลัก ได้แก่ ด้านการเผาผลาญไขมัน ด้านการบำรุงลำไส้ และด้านการเสริมความงาม โดยมีความนิยมเพิ่มวัตถุดิบ อาทิ 
คอลลาเจน รังนก และเห็ดหูหนูขาว ลงในเครื่องดื่มด้วย 
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Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ท่ีปรากฎ เป็นข้อมูลทีไ่ด้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ให้ข้อมูลแก่ผูส้นใจเท่านั้น  โดยสำนักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว  จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจ
เกิดขึ้นจากการทีม่ีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 
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ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย 
 ปัจจุบัน ผู้บริโภคชาวจีนให้ความสำคัญกับทั้งรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 
ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดอาหารของจีน การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ ทั้งในด้านฟังก์ชั่น 
รสชาติ และจุดเด่นของสินค้ากลายเป็นการสร้างจุดขายและสร้างความได้เปรียบทางการค้าให้กับสินค้า สำหรับแง่คิดและ
แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยมีดังนี้ 
 1. ในแง่ของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านสรรพคุณและฟังก์ชั่นของสินค้า  สินค้าที่มีสรรพคุณ
มากกว่าหนึ่งอย่าง จะสามารถดึงดูดใจผู้บริโภคได้มากกว่า ผู้ประกอบการจึงควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้มีความโดด
เด่นในด้านฟังก์ชั่นที่หลากหลายเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด และทำให้ผู้บริโภค
ชาวจีนตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าได้ง่ายขึ้น 
 2. จากการสำรวจเมนูเครื่องดื่มในตลาดจีนข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปัจจุบัน เครื่องดื่มประเภทต่างๆ นิยมนำผลไม้และ
โยเกิร์ตมาเป็นวัตถุดิบในการทำเครื่องดื่ม จึงเป็นโอกาสของผลไม้ไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์นมจากไทยในการส่งออกมาจีนได้
มากขึ้น โดยเฉพาะมะพร้าว ลิ้นจี่ ส้ม โยเกิร์ต นมเปรี้ยว เป็นต้น 
 3. สถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนหันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น อาหารฟังก์ชั่นถือเป็นอาหาร
อีกหนึ่งประเภทที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการไทยจึงควรให้ความสำคัญกับนวัตกรรมใหม่ๆ ของอาหารและ
เครื่องดื่มท้ังในตลาดจีนและต่างประเทศ เพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสู่การ
เจาะตลาดสินค้าอาหารพรีเมี่ยมในจีนต่อไป  
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