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สภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหาร
ต้องมีการปรับตัวอยู่อย่างต่อเนื่อง ในช่วงปีที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19    
ได้เข้ามาเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้วิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
ในการแสวงหาสินค้าอุปโภคบริโภค และการใช้บริการต่างๆ การใช้ชีวิตแบบ New Normal ท าให้
หลายธุรกิจต้องปรับตัว ในขณะเดียวกันผู้คนได้ให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพทั้ งในด้าน             
การใช้ชีวิตประจ าวันและการรับประทานอาหารมากข้ึน ในปี 2020 - 2021 จึงมีกระแสและแนวโน้ม
อาหารและเครื่องดื่มในตลาดโลกที่น่าสนใจ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
1. Food for Health อาหารเพื่อสุขภาพกาย 

1.1 ความหวานที่ไม่น่ากลัว  
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ มีความพยายามในการลดน้ าตาลในอาหาร

และเครื่องดื่มลง เนื่ องจากผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค ประกอบกับในช่วงสถานการณ์ COVID ที่ผู้คนมี
กิจกรรมและการเคลื่อนไหวน้อยลง ความเครียดที่เพ่ิมขึ้น 
ส่งผลต่อน้ าหนักตัวที่เพ่ิมข้ึนและสุขภาพที่แย่ลง ผู้บริโภคจึง
มองหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความหวานโดยใช้น้ าตาล
ทางเลือกมาทดแทน เช่น น้ าตาล Allulose ซึ่งเป็นน้ าตาล

หายากจากธรรมชาติที่ให้แคลอรี่ต่ าและค่อนข้างมีความปลอดภัยโดยมีรสชาติและรส
สัมผัสที่ใกล้เคียงกับน้ าตาลปกติ รวมถึงหญ้าหวาน(Stevia) ซึ่งเป็นน้ าตาลทดแทนที่ได้มา
จากใบของพืชสายพันธุ์หญ้าหวาน (Rebaudiana) เป็นต้น   
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1.2 ถั่วลูกไก่ แหล่งโปรตีนที่น่าสนใจ 

ถั่ วลู ก ไก่  ห รือ  Chick Pea ได้ รับความนิ ยมใน
สหรัฐอเมริกามาประมาณเกือบ 20 ปี โดยมีการน ามา
ผสมในอาหารต่างๆ ทั้งอาหารคาวและหวาน รวมถึง
ขนมขบเคี้ยว  ผลกระทบจากโควิดท าให้ผู้คนต้อง

ท าอาหารรับประทานในบ้านมากขึ้น แป้งที่ท าจากถั่วลูกไก่ก็ได้รับความนิยมน ามา
ท าอาหารมากขึ้นเช่นกัน และขยายไปยังกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปจาก
เดิมที่นิยมเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคอาหาร Plant-based ตัวอย่าง

สินค้าที่น่าสนใจได้แก่ ไอศกรีมและเค้กที่ท าจากถั่ว
ลูกไก่ แป้งถั่วลูกไก่ที่น าไปใช้ท าอาหารต่างๆ เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี ในประเทศไทยซึ่งไม่ใช่แหล่งผลิตของถั่ว
ลูกไก่หรือ Chick Pea ก็อาจจะสามารถประยุกต์โดยใช้ธัญพืชอ่ืนๆ ซึ่งเป็น

แหล่งโปรตีนทางเลือกในการน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ด้วยเช่นกัน 
 
1.3 Functional Food ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่ๆ ที่ดึงดูดความสนใจผู้บริโภคท่ีใส่ใจสุขภาพ เช่น 

- กินเพ่ือเสริมภูมิคุ้มกัน ช่วงสถานการณ์โควิดท าให้ผู้บริโภคต้องการอาหารที่ช่วย
เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ป้องกันการเจ็บป่วย 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวิตามิน
และแร่ธาตุที่ เพ่ิมภูมิคุ้มกัน อาทิ วิตามินซี 
วิต ามินดี  วิต ามินบี 6  รวมถึ งพื ชผั กและ
สมุนไพรที่ช่วยเพ่ิมภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติ เช่น ขิง ชาเขียว โสม เป็นต้น 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสริมภูมิคุ้มกันและส่งผลดีต่อสุขภาพที่ได้รับความนิยม 
ได้แก่ น้ าผลไม้สกัดแบบเข้มข้น น้ าดื่มผสมวิตามิน อาหารที่มีโพรไบโอติกช่วย
ในเรื่องระบบการย่อยอาหาร เป็นต้น 
 

- อาหารที่ออกแบบโภชนาการให้เฉพาะกับบุคคล อาทิ อาหารตามกรุ๊ปเลือด 
อาหารตามพันธุกรรม หรืออาหารส าหรับคน
แต่ละช่วงวัย เช่น อาหารที่เป็น 3D Printed 
Food ที่ขึ้นรูปจากวัตถุดิบที่ผู้สูงอายุสามารถ
กลืนและย่อยได้ง่ายแต่ยังคงรูปลักษณ์เหมือน
อาหารปกติซึ่งสอดรับกับการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
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2. Feed the mind อาหารเพื่อเยียวยาจิตใจ 

ผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID ก่อให้เกิดความเครียดจากผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม ท าให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความส าคัญของอารมณ์และสุขภาพจิตใจ จึง
มองหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่มีคุณค่าในด้าน mental and emotional health 
ทางเลือกของผลิตภัณฑ์ในด้านนี้ ได้แก่ 

 
2.1 ผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มที่ต้องมีกระบวนการ

ขั้นตอนในการท า การปรุง หรือการประกอบอาหาร 
ที่จะสามารถช่วยให้ผู้บริโภคเกิดสมาธิ เพลิดเพลิน 
และก่อให้เกิดความสงบในจิตใจขึ้นได้ เช่น ชาหรือ
กาแฟ ที่ต้องมีกรรมวิธีในการชง เป็นต้น 
 

2.2 การใช้ส่วนผสมที่มุ่งเน้นการตอบสนองด้านอารมณ์และ
จิต ใจ  ซึ่ งผู้ บ ริ โภคจะมองหาผลิตภัณ ฑ์ที่ ระบุ ว่ า 
รับประทานแล้วจะช่วยในเรื่องการผ่อนคลาย การมี

สมาธิจดจ่อ หรือช่วยให้สมองปลอดโปร่ง เช่น ขนมขบเคี้ยว
ส าหรับคนเล่นเกม เครื่องดื่มส าหรับการนั่งสมาธิ เป็นต้นซึ่ง
ผู้ผลิตจะต้องให้ข้อมูลที่อ้างอิงจากงานวิจัย หรือผลการทดสอบ
ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่เชื่อถือได้กับผู้บริโภค 

 
2.3 ผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์คล้ายกัญชา เนื่องจากในหลายประเทศยังไม่อนุญาตให้มีการใช้

กัญ ช าได้ อ ย่ า งถู ก กฎ ห มาย  สิ น ค้ าอย่ า ง  Copaiba           
ซึ่งมีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์คล้ายๆ กับกัญชาก็เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่ง Copaiba เป็นน้ ามันหอม-
ระเหยที่สกัดจากต้น Copaiba พบในแถบประเทศบราซิล
ที่สามารถช่วยให้ร่างกายคลายความวิตกกังวล และความ
ตึงเครียด ปัจจุบันมีการน าไปใช้ในลักษณะของน้ ามันหอม
ระเหย หรือผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง รวมถึงผสมในอาหารบางประเภท 
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3. Fair to Earth อาหารรักษ์โลก 

 
3.1 อาหารที่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

เรื่อง Climate Change เป็นประเด็นส าคัญที่ทุกอุตสาหกรรมจะต้องค านึงถึง ใน
ส่วนของอุตสาหกรรมอาหารนั้น ปัจจุบันมีกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากนม หรือการเลือกซื้อแต่
อาหารตามฤดูกาลและปลูกในท้องถิ่น รวมถึงเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนช่วยลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น อาหารที่ท าจากสาหร่าย เมล็ดถั่ว ธัญพืช พืชผัก 
ปลา และแมลง เป็นต้น 

อาหารที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นกระแสนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ในช่วงห้า
ปีที่ผ่านมาประชาคมโลกให้ความสนใจในอาหารยั่งยืน (sustainable diet) เพ่ิมขึ้นถึง 
151.7% และ เพ่ิ มขึ้ น  55.5% ในปี  2020 ดั งนั้ น  ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ช่ ว ยลด  Carbon 
footprints และก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสินค้าที่ ใช้ Upcycling 
Packaging ด้วยนั้น จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผู้บริโภค Climatarians ให้ความสนใจ และ
เป็นกระแสที่ส าคัญในอนาคต 

 

3.2 อาหารที่ลด Food Waste  
 เนื่องจากปัจจุบันขยะจากอาหารเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายตระหนัก นอกจากจะเป็น
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาขยะที่มากเกินไปด้วย จึงมี
แนวคิดในการน าอาหารหรือวัตถุดิบบางส่วนที่เหลือใช้  หรือส่วนที่เป็น by products 
ของวัตถุดิบต่างๆ น ากลับมาปรุงหรือแปรรูปเป็นอาหารประเภทอ่ืน เช่น เปลือกของ
ผลไม้หรือธัญพืชที่เหลือจากกระบวนการแปรรูป สามารถน าไปเป็นขนมขบเคี้ยว เป็นต้น 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเพ่ิมศักยภาพในการผลิต แล้วยังเป็นการพัฒนาสินค้าใหม่ที่
ดึงดูดลูกค้ากลุ่มท่ีห่วงใยสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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