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 อาหารโปรตีนจากพืชเร่งบุกตลาดผู้บริโภคหลัก (Mainstream)  

ประเด็นข่าว 

 

เทรนด์การบริโภคอาหารโปรตีนจากพืช หรือ Plant-based food ใน
ตลาดสหรัฐอเมริกากำลังได้รับความนิยมมากข้ึน ด้วยยอดขายในปีที่ผ่านมาเกินกว่า 
7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และจำนวนกว่า 71 ล้านครัวเรือนได้ซื้ออาหารโปรตีนจาก
พืชไปบริโภค  

ในอดีตอาหารโปรตีนจากพืชที่วางจำหน่ายตามห้างร้าน มักจะพบเห็นแต่
ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองและเต้าหู้  แต่ในปัจจุบัน ได้มีการผลิตสินค้าใหม่ๆ และมี
หลากหลายมากขึ้น และสามารถหาซื้อได้ในตลาดผู้บริโภคหลัก (Mainstream) 

ปัจจุบัน ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตลูกโซ่ เช่น ห้าง Kroger, Walmart, Sprouts 
Farmers Market ได้เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ผลิตอาหารโปรตีนจากพืช อาทิ 
บริษัท Beyond Meat, Else Nutrition Holdings, The Very Good Food 
Company และบริษัท PlantX เพ่ือรองรับความต้องการอาหารโปรตีนจากพืชที่
กำลังเติบโตตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตในอนาคต   

บริษัท Else Nutrition Holdings Inc. (สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศ
อิสราเอล) เป็นผู้ผลิตอาหารแนวสะอาดและยั่งยืน ไดร้่วมเป็นคู่ค้ากับห้างวอลมาร์ท
เปิดตัวอาหารโปรตีนจากพืชสำหรับทารกและเด็กวัยหัดเดินภายในเดือน
พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ โดยจะวางจำหน่ายทั้งในห้างฯ และผ่านเวปไซด์ 
Walmart.com  

บริษัท Beyond Meat ร่วมกับห้าง Walmart โดยจะวางขายอาหาร
โปรตีนจากพืชของบริษัทฯ ตามร้านสาขาทั่วสหรัฐฯ รวมทั้งในห้าง Sprouts 
Farmers Market ซึ่งห้างได้ขยายสาขาไปยังรัฐฟอริดาถึง 33 แห่งภายในสิ้นปีนี้  

บริษัท PLantX เป็นผู้จำหน่ายอาหารโปรตีนจากพืชบน Walmart 
Marketplace ในสหรัฐฯ หลงัจากท่ีบริษัทประสบผลสำเร็จใน Walmart 
Marketplance ในตลาดแคนาดา บริษัทจำหน่ายสินค้าโปรตีนพืชมากกว่า 500 
รายการ รวมทั้งแบรนด์ Oatly     

 บริษัท The Very Good Food Company  ขยายตลาดอาหารโปรตีน
พืชผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยบริการการจัดส่งอาหารลูกค้าภายในเวลา 30 นาที 
ผ่านบริษัทบริการรับส่ง เช่น DoorDash, UberEats, GrubHub และ Postmates 
โดยจะเปิดการให้บริการในเดือนธันวาคม ในนครแอตแลนต้า ฮุสตัน ลอสแอนเจลิส
ลาสเวกัส มินเนอาโปลิส ฟิลาเดลเฟีย โปรวิเดนซ์ ออร์ลันโด้ และ ซานอันโตนิโอ้  
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บทวิเคราะห์ ตลาดอาหารโปรตีนจากพืชในสหรัฐฯ 

ตลาดอาหารโปรตีนจากพืชไม่มีสัญญาณของการชะลอตัว ตามข้อมูล
ของสมาคมอาหารจากพืช (PBFA) ยอดขายปลีกอาหารจากพืชในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 11.4 ในปี 2020 หรือมีมูลค่าตลาดกว่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ แม้จะ
เกิดการระบาดของ COVID-19 ยอดขายก็ไม่ลดลง จากข้อมูลที่เผยแพร่โดย 
PBFA พบว่า อัตราการเติบโตของยอดค้าปลีกอาหารจากพืชในสหรัฐฯ เติบโต
แซงหน้าการเติบโตของยอดขายอาหารทั้งหมดในช่วงการระบาดโควิด-19 แสดง
ให้เห็นว่าผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารจากพืชมาก ยอดขายอาหารโปรตีนจากพืช
ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับในปีที่แล้ว  

ช่องทางและโอกาสการขยายตลาดในสหรัฐฯ 

ตลาดอาหารโปรตีนจากพืชจะเป็นสินค้าอาหารดาวรุ่งในกลุ่มอาหารเพ่ือ
อนาคต อีกท้ังจะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-
เศรษฐหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) 
ของไทยในอนาคต และประเทศไทยจะเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนจากพืชที่มี
ศักยภาพภายใต้ BCG 

การเจริญเติบโตในอัตราสูงของตลาดอาหารจากโปรตีนพืชในสหรัฐฯ 
ผลักดันให้ห้างร้านค้าปลีกรายสำคัญของสหรัฐฯ และร้านอาหารหันมาให้ความ
สนใจนำเสนออาหารจากโปรตีนพืชกันมากข้ึน และจะเป็นช่องทางและโอกาสใน
การขยายตลาดอาหารโปรตีนจากพืชของไทยในสหรัฐฯ จึงควรพิจารณาดังนื้ 

1.  การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ทราบว่าเป็นอาหาร
ทำจากพืชจริงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขายสินค้า จึงควรพิจารณาการขอรับ
เครื่องหมายรับรองว่าเป็นสินค้าอาหารทำจากพืชจากองค์กรในสหรัฐฯ การติด
ตรามิได้เป็นข้อบังคับของภาครัฐบาล แต่เป็นการสมัครใจ การติดตราจะเป็นการ
สร้างความมั่นใจและโอกาสให้สินค้าได้รับความสนใจและการซื้อจากผู้บริโภค  

                         
นอกจากเครื่องหมายรับรองความเป็นอาหารทำจากพืชแล้ว ตราอ่ืนๆ 

เช่น Gluten-Free, Non-GMO, Organic และ Natural ตามความเหมาะสมจะ
เป็นปัจจัยเสริมช่วยการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค และช่วยเพิ่มยอดขาย 

2.  มุ่งนำเสนออาหารโปรตีนจากพืชที่ทดแทนเนื้อทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น 
เนื้อโค เนื้อหม ูเนื้อไก่ และ กุ้ง ให้หลากหลายชนิด หรือเป็นในรูปอาหารพร้อม
รับประทาน (Ready-to-eat) 
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3.  นอกจากสินค้าในกลุ่มอาหารแล้ว กลุ่มเครื่องดื่มโปรตีนจากพืช เช่น 
Soy Milk, Coconut Milk, Rice Milk, Nut Milk, Veggie & Fruit Smoothy 
เป็นสินค้าเครื่องดื่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้ผลิตส่งออกไทยควรให้ความสนใจเพราะเป็น
กลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภคสหรัฐฯ  

4.  ปัจจุบัน ร้านอาหารมีเมนูเป็นอาหารจากโปรตีนพืช ดังนั้น การ
ขยายตลาดอาหารโปรตีนจากพืชของไทยเข้าตลาดธุรกิจบริการอาหาร 
(Foodservice) ในสหรัฐฯ ผู้ประกอบการไทยควรพิจารณาไปร่วมงานแสดง
สินค้า NRA Restaurant Show (www.restaurant.org/show) ซึ่งเป็นงาน
แสดงสินค้าของวงการธุรกิจบริการอาหารที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ จะมีข้ึน
ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2565 ณ นครชิคาโก 

 5.  การบุกตลาด Mainstream สำหรับสินค้าอาหารจากโปรตีนพืชควร
พิจารณาการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 2 งาน ดังนี้ (1) Plant Based World 
Conference and Expo 2021 วันที่ 9-10 ธันวาคม 2564 ณ นครนิวยอร์ก  
(www.plantbasedworldexpo.com) และ (2) Natural Product Expo 
West 2022, วันที่ 9-11 มีนาคม 2565 ณ เมืองอนาไฮม์  
www.expowest.com/en/home.html 

 
 

http://www.restaurant.org/show

