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Impossible Foods วางตลาดนักเก็ตไกจากพืช 

 
เนื้อหาสาระขาว เมื ่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 บริษัท Impossible Foods ผูผลิตและ

จำหนายสินคาอาหารโปรตีนจากพืชรายใหญในสหรัฐฯ ประกาศแผนการวางตลาดสินคานักเก็ตไกจากพืชตาม
รานอาหารและรานซุปเปอรมารเก็ต โดยคาดวาจะเริ่มวางจำหนายในตลาดไดภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้  

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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ในชวงระยะเวลากวา 10 ปที ่ผานมาอาหารจากเนื้อไกไดรับความนิยมในกลุมผู บริโภคชาว
อเมริกันมากที่สุดสามารถเอาชนะอาหารจากเนื้อวัวที่เคยเปนที่นิยมในกลุมผูบริโภคมากที่สุดมากอนได จึงทำให
ผูประกอบการในตลาดอาหารโปรตีนจากพืชตางพยายามพัฒนาและแขงขันกันเพ่ือแยงชิงตลาดท่ีเนื้อไกจากโปรตีน
พืชซ่ึงนาจะมีโอกาสทางการตลาดอีกมากในสหรัฐฯ โดยกอนหนานี้ในชวงเดือนกรกฎาคมท่ีผานมาบริษัท Beyond 
Meat ผูประกอบการอาหารจากพืชรายใหญในตลาดเพิ่งวางจำหนายสินคาเนื้อไกจากพืชชุบแปงทอด (Chicken 
Tenders) เพ่ือรองรับความตองการของผูบริโภคท่ีสนใจสินคาอาหารโปรตีนจากพืชมาแลว 

สินคานักเก็ตไกจากพืชของบริษัท Impossible Foods ดังกลาวใชวัตถุดิบหลักในกระบวนการ
ผลิตซึ่งคลายคลึงกับสินคาอาหารโปรตีนจากพืชแบรนดอื่น ๆ ไดแก โปรตีนจากถั่วเหลือง แปง น้ำมันพืช และ
วิตามินเสริม (Zinc และ B12) เปนตน แตมีจุดเดนท่ีสำคัญคือการไมใช “Heme” ซ่ึงเปนยีสตท่ีไดจากกระบวนการ
ตัดตอทางพันธุกรรมที่มีสวนชวยทำใหรสชาติอาหารจากพืชคลายกับเนื้อสัตวเปนวัตถุดิบในการผลิตทำใหสินคา
ของบริษัทมีความแตกตางจากสินคาโปรตีนจากพืชชนิดอ่ืนในตลาด 

ท้ังนี้ หากพิจารณาขอมูลทางดานคุณคาทางโภชนาการของสินคาพบวามีความใกลเคียงกับสินคา
เนื้อจากสัตวมากแตมีปริมาณไขมันอิ่มตัวนอยกวา โดยปริมาณนักเก็ตไกจากพืชจำนวน 5  ชิ้นใหพลังงานทั้งสิ้น 
240 แคลอรี โปรตีน 13 กรัม ไขมันอิ่มตัว 1.5 กรัม ไฟเบอร 2 กรัม และโซเดียม 480 มิลลิกรัม ในขณะที่นักเก็ต
จากเนื้อไกจริงจำนวน 5 ชิ้นใหพลังงานทั้งสิ้น 255 แคลอรี โปรตีน 13 กรัม ไขมันอิ่มตัว 4 กรัม ไฟเบอร 0 กรัม 
และโซเดียม 444 มิลลิกรัม  

อยางไรก็ตาม แมวาอาหารโปรตีนจากพืชจะไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยาสหรัฐฯ 
(U.S. FDA) สำหรับการจำหนายในตลาดสหรัฐฯ แลวก็ตาม แตก็มีอาหารโปรตีนจากพืชบางสวนยังไมไดรับอนุญาต
ใหจำหนายในตลาดยุโรปและจีนเนื่องจากสินคามีสวนประกอบของสีผสมอาหารที่มีสารไทเทเนียมไดออกไซดซ่ึง
ไมไดรับการรับรองใหใชในสินคาอาหารในตลาดยุโรป รวมถึงประเด็นดานความกังวลดานสิ ่งแวดลอมจาก
อุตสาหกรรมซ่ึงยังไมมีความชัดเจนมากนักในปจจุบัน 

ดังนั้น บริษัท Impossible Foods จึงเลือกใชประเด็นดานประโยชนตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
เพื่อจูงใจใหผูบริโภคในตลาดหันมาบริโภคสินคานักเก็ตไกจากพืชมากขึ้น จากผลการศึกษาพบวา สินคานักเก็ตไก
จากพืชใชทรัพยากรดินและน้ำนอยกวาสินคานักเก็ตจากไกทั่วไปถึงรอยละ 48 และรอยละ 43 ตามลำดับ อีกท้ัง 
ยังปลดปลอยกาซเรือนกระจกออกสูชั้นบรรยากาศนอยกวา นอกจากนี้ สินคานักเก็ตไกจากพืชยังมีปริมาณไขมัน
อ่ิมตัวและโซเดียมนอยกวาสินคานักเก็ตไกท่ัวไปถึงรอยละ 40 และรอยละ 25 ตามลำดับอีกดวย  

ท้ังนี้ บริษัทวางแผนกระจายสินคาไปตามรานอาหารและซุปเปอรมารเก็ตประมาณ 10,000 แหง
ทั่วสหรัฐฯ รวมถึงผูจำหนายสินคาปลีกรายใหญ เชน หางสรรพสินคา Walmart หางสรรพสินคา Kroger และ
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หางสรรพสินคา Albertsons ภายในสิ้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ โดยสินคานักเก็ตไกจากพืชขนาดบรรจุ 20 ชิ้น มี
ราคาจำหนายปลีก 7.99 ดอลลารสหรัฐ  

Dr. Patrick Brown ตำแหนงประธานกรรมการผ ู จ ัดการ บร ิษ ัท Impossible Foods ให
ความเห็นดานทิศทางตลาดอาหารแหงอนาคตแกผูเขารวมประชุมงานสัมมนา Future Food Tech Alternative 
Proteins Conference ในชวงเดือนมิถุนายนที่ผานมาวา แมวาตลาดสินคาอาหารโปรตีนจากพืชในปจจุบันจะมี
สัดสวนเพียงรอยละ 2 ของมูลคาตลาดอาหารจากเนื้อสัตวทั้งหมดแตเขาเชื่อวาในอีก 5 ปขางหนาตลาดสินคา
อาหารโปรตีนจากพืชจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดโดยจะมีความหลากหลายของสินคาโปรตีนจากพืชเขาสู
ตลาดกระแสหลักมากขึ้น เชน เนื้อวัวจากพืช เนื้อหมูจากพืช เนื้อไกจากพืช อีกทั้ง ยังนาจะมีการพัฒนารสชาติให
ความใกลเคียงกับเนื้อสัตวมากขึ้นรวมถึงการปรับปรุงสารอาหารใหมีประโยชนตอสุขภาพผูบริโภคดวย นอกจากนี้ 
ภาวะการแขงขันในตลาดที่เปดยังนาจะทำใหระดับราคาสินคาที่จำหนายปลีกในทองตลาดปรับตัวลดลงซึ่งนาจะ
เปนประโยชนตอผูบริโภคดวย 

ขอมูลจากการสำรวจตลาดสินคาอาหารโปรตีนจากพืชโดย SPINS พบวา มูลคาตลาดสินคา
อาหารโปรตีนจากพืชในตลาดสหรัฐฯ ในชวง 1 ปที่ผานมาจนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 มีอัตราการขยายตัว
ทั้งสิ้นรอยละ 13.2 เปนมูลคาทั้งสิ้น 1.41 พันลานดอลลารสหรัฐ โดยแบงสินคาอาหารโปรตีนจากพืชประเภทแช
แข็งเปนมูลคาทั้งสิ้น 832.9 ลานดอลลารสหรัฐ หรือขยายตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 9.54 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
และสินคาอาหารโปรตีนแชเย็นเปนมูลคาท้ังสิ้น 585.5 ลานดอลลารสหรัฐ หรือขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 18.85 เม่ือ
เทียบกับชวงเวลาเดียวกัน โดยกลุมสินคานักเก็ตและอาหารชุบแปงทอดประเภทแชแข็ง (Frozen Nuggets, Strips 
and Cutlets) ขยายตัวเพิ ่มขึ ้นรอยละ 10.4 และกลุ มสินคานักเก็ตและอาหารชุบแปงทอดประเภทแชเย็น 
(Refrigerated Nuggets, Strips and Cutlets) ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 19   

บทวิเคราะห: ในชวงที่ผานมากลุมสินคาอาหารและเครื่องดื่มโปรตีนจากพืชไดรับความนิยมจาก
กลุมผูบริโภคชาวอเมริกันเปนอยางมากโดยเฉพาะในชวงที่เกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่ผูบริโภคใน
ตลาดหันกลับมาใสใจในสุขภาพและเลือกรับประทานอาหารท่ีใหประโยชนตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมมากข้ึนทำให
มูลคาตลาดสินคาอาหารและเครื่องด่ืมโปรตีนจากพืชในระหวางป 2561 – 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 
42.86 โดยลาสุดในป 2563 สินคาอาหารและเครื่องดื่มโปรตีนจากพืชในสหรัฐฯ มีมูลคาตลาดทั้งสิ้นประมาณ 7 
พันลานดอลลารสหรัฐหรือขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 27 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา อีกทั้ง ยังคาดวาตลาดจะยังคงมี
แนวโนมขยายตัวตอเนื่องไปเปนมูลคาตลาดท้ังสิ้น 8.5 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐภายในป 2570 อีกดวย  

โดยกลุมสินคาเครื่องดื่มนมโปรตีนจากพืชที่มีสัดสวนตลาดสูงสุดงเปนมูลคาทั้งสิ้น 2.5 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ (รอยละ 35.48) สินคาผลิตภัณฑนมจากพืชเปนมูลคาทั้งสิ้น 1.4 พันลานดอลลารสหรัฐ (รอยละ 
26.96) สินคาเนื้อสัตวจากพืชเปนมูลคาทั้งสิ้น 1.4 พันลานดอลลารสหรัฐ (รอยละ 19.87) สินคาอาหารสำเร็จรูป
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จากพืชเปนมูลคาทั้งสิ้น 520 ลานดอลลารสหรัฐ (รอยละ 7.38) และสินคาผงและเครื่องดื่มโปรตีนจากพืชเปน
มูลคาท้ังสิ้น 292 ลานดอลลารสหรัฐ (รอยละ 4.14) ตามลำดับ นอกจากนี้ เปนท่ีนาสังเกตวาในชวงหนึ่งปท่ีผานมา
มูลคาคาปลีกกลุมสินคาเนื้อสัตวจากพืชในตลาดสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 45 ซึ่งเปนกลุม
สินคาท่ีมีมูลคาปลีกขยายตัวสูงสุดเปนอันดับท่ีสองรองจากกลุมสินคาไขจากพืชซ่ึงมีอัตราการขยายตัวรอยละ 168 
ในปท่ีผานมา 

ท้ังนี้ นอกจากพฤติกรรมความสนใจทดลองบริโภคสินคาอาหารและเครื่องดื่มใหม ๆ ของผูบริโภค
ชาวอเมริกันจะมีสวนชวยผลักดันใหตลาดสินคาอาหารและเครื่องดื่มโปรตีนจากพืชขยายตัวแลว ยังมีปจจัยอ่ืน ๆ ท่ี
มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือสินคาอาหารและเครื่องดื่มจากพืชของชาวอเมริกันในตลาดอีกดวย เชน ปจจัยดานรสชาติ
ของอาหารท่ีใกลเคียงกับอาหารจากเนื้อสัตว ปจจัยดานความสดสะอาด ปจจัยดานประโยชนตอสุขภาพ ปจจัยดาน
ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ปจจัยดานสวัสดิภาพสัตว ปจจัยดานราคา และปจจัยดานความสะดวกดานชอง
ทางการจัดจำหนาย เปนตน ดังนั้น ผูประกอบการไทยที่สนใจทำตลาดจึงควรพิจารณาศึกษาขอมูลดังกลาวอยาง
ละเอียดเพื่อนำไปปรับใชสำหรับการพัฒนาสินคาเพื่อใหสามารถตอบโจทยความตองการของผูบริโภคซึ่งจะมีสวน
สำคัญชวยใหสามารถเจาะตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: แมวาตลาดสินคาอาหารเนื้อสัตวจากโปรตีนพืชในสหรัฐฯ จะเปนตลาด
สินคาศักยภาพที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงมากแตก็มีอัตราการแขงขันที่คอนขางสูงเนื่องจากมีผูประกอบการ
รายใหญในตลาดที่ครอบครองตลาดอยูแลวโดยเฉพาะกลุมสินคาเนื้อวัวและเนื้อไกจากพืช เชน บริษัท Beyond 
Meat และบริษัท Impossible Foods เปนตน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีคอนขางทาทายสำหรับผูประกอบการรายใหมรวมถึง
ผูประกอบการไทยรายใหมท่ีจะเขาตลาด ดังนั้น ผูประกอบการที่สนใจทำตลาดอาจจะพิจารณาใหความสำคัญใน
การสรางจุดเดนและความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) เชน กลุมสินคาอาหารทะเลจากพืช
ซ่ึงกำลังเริ่มเปนท่ีนิยมและยังมีระดับการแขงขันในตลาดไมสูงมากนัก นอกจากนี้ ผูประกอบการอาจจะพิจารณานำ
อาหารไทยที่เปนที่รูจักและไดรับความนิยมในกลุมผูบริโภคชาวอเมริกัน เชน ผัดไทย แกงเขียวหวาน และแกง
มัสม่ัน เปนตน มาใชรวมพัฒนาเปนสินคาอาหารพรอมรับประทานรูปแบบใหม ๆ เพ่ือทำตลาดก็นาจะสามารถชวย
ใหผลิตภัณฑอาหารโปรตีนจากพืชไทยสามารถเจาะตลาดผูบริโภคชาวอเมริกันได  

นอกจากนี้ ดวยธรรมชาติของผูบริโภคสินคากลุมอาหารโปรตีนจากพืชมักจะใหความสำคัญกับ
ความสดใหมและปราศจากสารถนอมอาหารในผลิตภัณฑทำใหสินคาที่ไดรับความนิยมในตลาดสวนใหญจะเปน
กลุมสินคาอาหารแชแย็นซึ่งมีอายุการเก็บรักษาที่คอนขางสั้นและเปนอุปสรรคสำคัญในการขยายตลาดสำหรับ
ผูประกอบการไทยซ่ึงมีระยะทางการขนสงท่ีคอนขางไกล ดังนั้น ผูประกอบการไทยจึงอาจจะพิจารณาพัฒนาสินคา
ในรูปแบบแชแข็งหรืออบแหง เชน กุงจากพืชเทมปุระเชนแข็ง และเนื้อแผนจากพืชอบแหงแบบ Jerky เปนตน 
เพื่อคงคุณภาพสินคาและยืดอายุการเก็บรักษาสินคาใหนานขึ้น อีกทั้ง หากสามารถพัฒนาสินคาใหมีรสชาติได
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Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
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ใกลเคียงกับอาหารจากเนื้อสัตว รวมถึงไดรับตรารับรองสินคาอาหารจากพืช (Certified Plant Based) โดยสมาคม
อาหารจากพืช (Plant Based Foods Association) ในสหรัฐฯ ก็นาจะชวยสรางความเชื่อมั่นในตัวสินคาใหกับ
ผูบริโภคในตลาดได 

ในระยะยาวตลาดสินคาอาหารจากพืชนาจะขยายตัวเปนสินคาในตลาดกระแสหลักเชนเดียวกัน
กับกลุมสินคาอาหารเกษตรอินทรีย หากผูประกอบการในอุตสาหกรรมสินคาอาหารจากพืชไทยสามารถเขาตลาด
และครองตลาดไดกอนประเทศคูจะชวยใหสามารถรักษาตลาดไดในระยะยาว ดังนั้น การพิจารณาดำเนินโครงการ
ประชาสัมพันธสินคาอาหารจากพืชไทยในตลาดอยางตอเนื่องควบคูกับกิจกรรมประชาสัมพันธอ่ืน ๆ เชน กิจกรรม
ประชาสัมพันธสินคาอาหารไทยผานโครงการ Thai Select และกิจกรรมประชาสัมพันธอาหารแหงอนาคตไทย
ผานผูมีอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลนและเชฟผูมีชื่อเสียงในตลาดอยางสม่ำเสมอนาจะมีสวนชวยใหสินคาอาหาร
จากพืชไทยสามารถเจาะตลาดและรักษาตลาดในสหรัฐฯ ไดอยางยั่งยืนในอนาคต 

********************************************************* 

ท่ีมา: สำนักขาว CNBC และ Food Navigator - USA 
เรื่อง: “Impossible Foods Launches Chicken Substitute in U.S. Restaurants” และ “Impossible  
Chicken Nuggets to Hit Retail and Foodservice Markets This Month as Plant-Based Chicken  

Category Heats Up” 
โดย: Amelia Lucas และ Elaine Watson  
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