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 อาหารโปรตนีจากพืชสำหรบัสัตว์เลีย้งกำลังมาแรงในสหรฐัอเมริกา 

ประเด็นขา่ว 
 

 

 

 
 

 

 

ตลาดอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based food) สำหรบัคนกำลังบูมใน
ตลาดสหรัฐฯ โดยมผีู้ผลิตช้ันนำช่ือดังอย่างบริษัท Beyond Meat และบริษัท 
Impossible Foods และคาดว่า ตลาดจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 30 ไป
จนถึงปี 2568 ด้วยผู้บริโภคอเมรกิันได้ให้ความสำคัญมากขึน้ต่อสิ่งแวดล้อม ความ
ยั่งยืนและการมสีุขภาพแข็งแรง  

ตลาดอาหารโปรตีนจากพืชสำหรับสัตว์เลี้ยงกำลังเป็นอกีหนึง่เทรนด์ที่
กำลังมาแรง นับตัง้แต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลให้คนอเมรกิันมี
เวลาอยู่กบับ้านและหันมาเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงมากขึ้น อีกทัง้ได้ให้ความใส่ใจและ
ความสำคัญต่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงของสัตว์เลี้ยงมากขึ้น   

ล่าสุดตลาดอาหารโปรตีนจากพืชสำหรบัสัตว์เลี้ยงคึกคักยิง่ข้ึน เมื่อมีข่าวว่า 
นักธุรกิจระดับเศรษฐีพันล้านอย่าง นาย Mark Cuban เจ้าของทีมบาสเก็ตบอล 
NBA Dallas Mavericks และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้ตัดสินในรายการ  Shark 
Tank ของสหรฐัฯ ได้ร่วมกับนักธุรกิจ และนักลงทุนรายอื่นๆ ได้เพิ่มเงินลงทุนใน
ตลาดอาหารโปรตีนจากพืชสำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นเงิน 23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับ
บริษัทสตาร์ตอพัน้องใหม่ Wild Earth เป็นผู้ผลิตอาหารอาหารโปรตีนจากพืช 
สำหรับสัตว์เลี้ยงซึง่แจ้งเกิดจากรายการ Shark Tank เมื่อ 2 ปีกว่าที่ผ่านมา  

บริษัท Wild Earth ก่อตั้งข้ึนในรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่ได้ย้ายไปตั้งสำนักงาน
ใหญ่อยู่ทีร่ัฐนอร์ธ แคโรไลน่า บริษัทเป็นผูผ้ลิตอาหารอาหารโปรตีนจากพืชสำหรับ
สัตว์เลี้ยงด้วยการใช้ ยีสต์แหง้ ถ่ัวชิคพี ข้าวโอ้ต และ โปรตีนถ่ัว และกิจการของ
บริษัทในช่วงปี 2563 – 2564 ธุรกิจขยายตัวสูงร้อยละ 700 และมีลูกค้ามากกว่า 
40,000 ราย บริษัทฯ มีแผนจะใช้เงินทุนที่ได้รับเพิ่มในการพฒันาผลิตภัณฑ์เนื้อวัว 
เนื้อไก่ และ อาหารทะเล จากโปรตีนพืช เพื่อใช้เป็นอาหารสนุัขและแมว  

ผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ของสหรัฐฯ ทีห่ันมาลงทุนในตลาดอาหาร
โปรตีนจากพืชสำหรบัสัตว์เลี้ยง เช่น บริษัท Mars เจ้าของแบรนด์ Iams, Pedigree 
และ Whiskas บริษัท Nestle เจ้าของแบรนด์ Purina ได้เปดิตัวอาหารสุนัขและ
แมวที่เป็นโปรตีนจากพืชและแมลง  บริษัท Freshpet จำหน่ายอาหารสุนัขและแมว
ประเภทแช่เย็น จะนำเสนออาหารมังสวิรัตสำหรับสุนัข หรือแม้แต่บริษัท General 
Mills ซึง่เป็นเจ้าของแบรนด์ Blue Buffalo มีแผนการผลิตอาหาร Plant-based 
สำหรับสัตว์เลี้ยงในอีก 2 ปีข้างหน้า      
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บทวิเคราะห์ ตลาดสนิค้าสัตว์เลี้ยง 

จากข้อมลูของสมาคม The American Pet Products Association 
(APPA) ระบุว่า คนอเมรกิันร้อยละ 70 หรือประมาณ 90.5 ล้านครัวเรือนเป็น
เจ้าของสัตว์เลี้ยง ในปี 2563 เพิ่มข้ึนร้อยละ 67 เนื่องจากการแพรร่ะบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้คนอเมริกันหาสัตว์เลี้ยงมาเป็นเพือ่นยามเหงาเพิม่จำนวน
มาก ซึ่งเป็นตัวเลขสูงที่สุด และในปีทีผ่่าน คนอเมริกันใช้จ่ายไปกับสินค้าและ
บริการสำหรบัสัตว์เลี้ยงเป็นเงิน 103.6 พันล้านเหรียญฯ เพิม่ขึ้นร้อยละ 6.5 ซึ่ง
หมวดสินค้าทีม่ีการใช้จ่ายมากทีสุ่ด คือ อาหารและผลิตภัณฑ์ของขบเค้ียวคิดเป็น
เงิน 42 พันล้านเหรียญฯ เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 9.7   

ช่องทางและการขยายตลาด 

เมื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงรับประทานอาหารทีผ่ลิตจากโปรตีนพชื จึงมี
แนวโน้มความต้องการให้สัตว์เลี้ยงกินอาหารประเภทเดียวกนัตามไปด้วย ดังนั้น 
จะกล่าวได้ว่า ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงผลิตจากโปรตีนพืชจะมีความ
ต้องการสูงในตลาดสหรัฐฯ ในอนาคต  

ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นแหลง่นำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงทีส่ำคัญที่สุดของ
สหรัฐฯ ดังนั้น ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงจากโปรตีนพืช จะเป็นช่องทางและ
โอกาสของผูผ้ลิต/ส่งออกไทยในการเพิม่การผลิตและนำเสนอสินค้าอาหารสัตว์
เลี้ยงทำจากโปรตีนพืชหรือโปรตีนแมลงไปยงัตลาดสหรัฐฯ 

นอกจากนั้นแล้ว โปรตีนจากแมลงเป็นที่ยอมรบัและได้รับความนิยม
บริโภคเพิม่ขึ้นในหมูผู่้บริโภคสหรัฐฯ ดังนั้น การประยุกต์โปรตีนจากแมลงกับ
โปรตีนจากพืชในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ซึง่จะช่วยในการต่อยอดสินค้าอาหาร
สัตว์เลี้ยงของไทยในสหรัฐฯ 

การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเป็นช่องทางการขยายตลาดที่ยัง่ยืนในสหรัฐฯ 
จึงขอแนะนำงานแสดงสินค้า 4 งานที่เหมาะสมกันสินค้าอาหารโปรตีนพืชสำหรับ
สัตว์ลี้ยง ดังนี ้

1. งานแสดงสินค้าสินค้าสัตว์เลี้ยง 
1.1 Global Pet Expo 2021 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 

ณ นครออร์ลันโด้ รัฐฟลอริด้า https://globalpetexpo.org/Default.asp  
1.2  Super Zoo 2021 ระหว่างวันที่  23-25 สงิหาคม 2565 ณ 

เมืองลาสเวกสั รัฐเนวาด้า www.superzoo.org   

2. งานแสดงสินค้าอาหารผลิตจากโปรตีนพืช 
     (1) Plant Based World Conference and Expo 2021 วันที่   

9-10 ธันวาคม 2564 ณ นครนิวยอร์ก  (www.plantbasedworldexpo.com)  
     (2) Natural Product Expo West 2022, วันที่  9-11 มีนาคม

2565 ณ เมืองอนาไฮม์ แคลิฟอรเ์นีย www.expowest.com/en/home.html  
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