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ชาวอเมริกันสนใจแปงธัญพืชจากกระแสนิยมอาหารคีโต 

 
เนื้อหาสาระขาว ในขณะท่ีกระแสความนิยมบริโภคอาหารประเภทคีโตเจนนิค (Ketogenic หรือ 

คีโต) ที่เนนบริโภคอาหารไขมันสูง โปรตีนปานกลาง และคารโบไฮเดรตต่ำหรือไมมีน้ำตาลเพื่อสงเสริมการลด
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น้ำหนักและสุขภาพในกลุมผูบริโภคชาวอเมริกันกำลังขยายตัวเพ่ิมข้ึน สินคากลุมแปงทางเลือกหรือแปงท่ีทำมาจาก
ธัญพืชตาง ๆ ก็ไดรับความนิยมในกลุมผูบริโภคชาวอเมริกันมากขึ้นเชนเดียวกันโดยเฉพาะกลุมสินคาแปงจาก
เมล็ดอัลมอนดท่ีมีปริมาณคารโบไฮเดรตในปริมาณนอยเหมาะสำหรับผูบริโภคท่ีรับประทานอาหารคีโต 

ขอมูลรายงานจาก SPINS ที่เปดเผยในชวงระหวางงานแสดงสินคา Natural Product Expo 
East เม่ือเดือนท่ีผานมาระบุวา ยอดจำหนายสินคาขนมปงและขนมอบประเภทคีโตในสหรัฐฯ ในป 2564 ขยายตัว
เพ่ิมข้ึนสูงถึงรอยละ 23 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปท่ีผานมาและหากคิดเปรียบเทียบกับยอดจำหนายในชวง
สองปที่ผานมามีอัตราการขยายตัวสูงถึงรอยละ 53 เชนเดียวกันกับกลุมสินคาขนมขบเคี้ยวประเภทคีโตที่มียอด
จำหนายขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 15 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปที่ผานมาและคิดเปนอัตราการขยายตัวรอย
ละ 31 เปรียบเทียบกับยอดจำหนายสองปกอนหนานี้ดวย  

ทั้งนี้ สินคาอาหารคีโตที่วางจำหนายในตลาดปจจุบันมักมีสวนผสมของคารโบไฮเดรตที่แตกตาง
กันแลวแตสูตรการผลิตของผูผลิตแตละรายซึ่งอาจจะสรางความสับสนใหกับผูบริโภคในตลาดได Ms. Amanda 
Pedersen ตำแหนงผูจัดการการตลาด บริษัท Ardent Mills ผูผลิตสินคาแปง กลาววา สินคาแปงทางเลือกสำหรับ
ผูบริโภคกลุมคีโตของบริษัทไดรับการรับรองจากสมาคมพาเลโอ (The Paleo Foundation) เพื่อชวยสรางความ
นาเชื่อถือของสินคาในกลุมผูบริโภคในตลาด  

โดยบริษัทเลือกใชวิธีการคำนวณปริมาณคารโบไฮเดรตทั้งหมด (Net Carb) จากปริมาณสาร
คารโบไฮเดรตที่รางกายสามารถดูดซึมไดทั้ง 2 แบบ ไดแก สารคารโบไฮเดรตเชิงเดี่ยว (Simple Carbohydrate) 
ที่มีสวนประกอบน้ำตาลไมมากนัก และสารคารโบไฮเดรตเชิงซอน (Complex Carbohydrate) ที่สวนประกอบ
น้ำตาลในปริมาณมากซ่ึงพบมากในธัญพืชและผักท่ีมีสวนประกอบแปงในปริมาณสูง เชน มันฝรั่ง เปนตน  

Ms. Laurie Colin ตำแหนงผูจัดการดานการพัฒนาธุรกิจ บริษัท Blue Diamond Almonds 
Global กลาววา แปงจากอัลมอนดหนึ่งสวนบริโภค (Serving) ใหพลังงานทั้งสิ้น 163 แคลลอรี โปรตีน 6 กรัม 
ไขมัน 14 กรัม คารโบไฮเดรต 6 กรัม และไฟเบอร 3 กรัม ซึ่งเหมาะสำหรับกลุมผูบริโภคอาหารคีโตที่มักจะจำกัด
ปริมาณการบริโภคคารโบไฮเดรตวันละไมเกิน 50 กรัมเพื่อกระตุนใหรางกายเผาผลาญพลังงานที่สะสมในรางกาย
ในรูปแบบของไขมันทดแทน โดยแปงจากอัลมอนดมีจุดเดนดานรสชาติดีสามารถเพ่ิมรสชาติใหกับอาหาร อีกท้ัง ยัง
มีสวนประกอบของไขมันไมอ่ิมตัวพันธะคูเดี่ยว (Monounsaturated Fat) มีประโยชนตอสุขภาพผูบริโภคซ่ึงเหมาะ
ท่ีจะนำไปใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูปสินคาอาหารสำหรับผูบริโภคกลุมคีโต 

จากขอมูลบริษัท Mintel ผูวิจัยตลาดพบวา ในชวงหนึ่งปที่ผานมามีจำนวนอาหารและเครื่องดื่ม 
คีโตรายการใหมเขาตลาดสหรัฐฯ มากขึ้นกวาสองเทาตัว Ms. Colin กลาววา บริษัทพบวาผูบริโภคทั่วโลกตางหัน

http://www.facebook.com/thaitrademiami/


 
 

 
 

3 
Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

มาใหความสนใจและกลาที่จะใชจายเงินเพื่อซื้อสินคาอาหารและเครื่องดื่มที่แสดงฉลากเปนอาหารคีโตมากข้ึน
เนื่องจากเชื่อวาใหประโยชนตอสุขภาพ 

นอกจากที่ผูประกอบการในตลาดจะนิยมนำแปงทางเลือกไปแปรรูปเปนขนมปง ขนมอบ และ
ขนมขบเคี้ยวแลวยังนิยมนำไปประกอบเปนอาหารอื่นที่ใชแปงเปนสวนประกอบสำหรับอาหารมื้อหลักดวย เชน 
แปงพิซซา แปงทอทิลลา และแปงแครกเกอร เปนตน โดย Mr. Ben Frohlichstein ผู ร วมกอตั ้งบริษัท 
Cappello’s ผูผลิตและจำหนายพิซซา เสนพาตา และคุกกี้โดว กลาววาบริษัทเลือกใชแปงจากอัลมอนดเปน
วัตถุดิบหลักในการผลิตสินคาเนื่องจากมีสารอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพทั้งไขมัน โปรตีน และไฟเบอร อีกท้ัง
ยังใหรสสัมผัสที ่ใกลเคียงกับพิซซาตามปกติดวย นอกจากนี ้ บริษัทยังเลือกที ่จะผสมหัวไชเทาซึ ่งมีปริมาณ
คารโบไฮเดรตต่ำแตอุดมไปดวยสารอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ เชน ไฟเบอร ธาตุเหล็ก โอเมกา 3 วิตามินซี 
วิตามิน B และแคลเซียมในแปงพิซซาเพ่ือเพ่ิมประโยชนตอสุขภาพใหกับผูบริโภคดวย  

Mr. J.I.X. Antony ตำแหนง Vice President บร ิษ ัท Olam Food Ingredients ผ ู จำหนาย
สินคาแปงทางเลือกจากธัญพืช เชน อัลมอนด เม็ดมะมวงหิมพาน พิสตาชิโอ วอลนัท เฮเซลนัท และแมคคาเดเมีย 
กลาววา แปงจากธัญพืชแตละชนิดมีคุณสมบัติและเหมาะที่จะนำไปแปรรูปเปนอาหารแตกตางกัน โดยแปงจาก  
อัลมอนดมีโปรตีนสูงสีคอนขางออนเหมาะสำหรับนำไปแปรรูปเปนแพนเคกและอาหาร แปงจากเม็ดมะมวงหิมพาน
และวอลนัทจะมีรสถั ่วคอนขางแรงจึงเหมาะจะนำไปแปรรูปเปนขนมอบ  และแปงจากถั่วพิสตาชิโอและถ่ัว          
เฮเซลนัทมีรสชาติเดนเฉพาะตัวซ่ึงเหมาะสำหรับนำไปแปรรูปเปนเคก คุกก้ี หรือของหวาน เปนตน 

โดย Mr. Antony ยังกลาววา จากกระแสความตองการบริโภคอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-
Based) อาหารกลูเตนฟรี (Gluten-Free) อาหารคีโต (Ketp) และอาหารคลีน (Clean Lable) ที่ขยายตัวเพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่องนาจะทำใหผู บริโภคในตลาดตองการบริโภคแปงจากธัญพืชทางเลือกซึ่งใหประโยชนตอสุขภาพ
มากกวาแปงวีต (Wheat Flour) มากข้ึนดวย 

ort ad 

บทวิเคราะห: ผูบริโภคชาวอเมริกันมีความใสในในการเลือกบริโภคสินคาอาหารและเครื่องดื่มมา
อยางตอเนื่อง โดยมักจะมีพฤติกรรมกลาที่จะจายเงินเพื่อเลือกซื้อสินคาที่มีประโยชนตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
เชน อาหารธรรมชาติ อาหารเกษตรอินทรีย อาหารโปรตีนจากพืช รวมถึงอาหารคีโตซึ่งเริ่มเปนท่ีพูดถึงอยาง
กวางขวางในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่เกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่ผูบริโภคชาวอเมริกัน
ตางเริ่มหันมาสนใจในการดูแลสุขภาพอยางจริงจังประกอบกับการตองจำกัดพื้นที่อยูอาศัยภายในบานยังสงผลทำ
ใหผูบริโภคหันมาใสใจและควบคุมน้ำหนักที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการลดการดำเนินกิจกรรมนอกบานและการออก
กำลังกายสงผลทำใหตลาดสินคาอาหารและเครื่องดื่มคีโตในสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีมีสัดสวนรอยละ 1.2 
เปนรอยละ 2.3  ของมูลคาตลาดอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดในสหรัฐฯ อีกทั้งยังคาดวา กระแสความนิยมและใส
ใจในสุขภาพในตลาดสหรัฐฯ นาจะยังคงขยายตัวตอเนื่องหลังการแพรระบาดของเชื้อไวรัสและสงเสริมใหตลาด
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สินคาอาหารและเครื่องดื่มคีโตในสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนราว 1.68 พันลานดอลลารสหรัฐในชวงระหวางป 2564 – 
2567 หรือคิดเปนอันตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 6.41 ตอป  

โดยปจจัยสำคัญที่มีสวนสงเสริมการขยายตัวของตลาดสินคาอาหารและเครื่องดื่มคีโตที่สำคัญ 
สามารถจำแนกได 3 ประการ ดังนี้  

1. การเพิ่มจำนวนของสินคาอาหารและเครื่องดื่มคีโตในตลาดสหรัฐฯ มีผูประกอบการหลายราย
เขาสูตลาดและนำเสนอสินคารายการใหม ๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการและอำนวยความสะดวกใหกับ
ผูบริโภคในตลาด โดยเฉพาะกลุมอาหารแชแข็งและอาหารพรอมรับประทานท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนมากในชวงท่ีผานมา 

2. การเพ่ิมจำนวนของผูปวยโรคอวนในสหรัฐฯ สหรัฐฯ เปนประเทศท่ีมีสัดสวนผูปวยโรคอวนตอ
ประชากรสูงเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มักจะมีสวนประกอบของแปงและน้ำตาลในปริมาณสูง อีกท้ัง 
ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันมากทำใหมีผูปวยโรคอวนจำนวนมาก โดยคาดวาปจจุบันมีผูปวยโรค
อวนในสหรัฐฯ ท้ังสิ้นราว 100 ลานคนหรือเกือบหนึ่งในสามของประชากรท้ังหมด  

3. กระแสความนิยมในกลุมคนดัง การขยายตัวของตลาดสื่อสังคมออนไลนในปจจุบันทำให
ผูบริโภคสามารถติดตามเขาถึงกลุมคนดังท่ีเปนท่ีนิยมไดงายข้ึน โดยกลุมคนดังเหลานี้มักจะมักจะมีพฤติกรรมใสใจ
ดูแลสุขภาพรางกายใหดูดีเปนที่ยอมรับอยูเสมอซึ่งบางรายเลือกบริโภคสินคาอาหารและเครื่องดื่มคีโตเพ่ือชวยใน
การควบคุมน้ำหนักและสงผลทำใหผูติดตามหันไปเลือกบริโภคสินคาตามกลุมคนดังเหลานั้นดวย 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื ่องดื ่มไทยถือวามีความไดเปรียบในตลาดพอสมควรเนื ่องจาก
ผูประกอบการไทยมีความเชี่ยวชาญในการผลิตและแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มมานานและสามารถเขาถึงกลุม
วัตถุดิบการผลิตสินคาไดคอนขางสะดวก ดังนั้น การปรับตัวเพิ่มสายผลิตภัณฑสินคาไปสูกลุมสินคาอาหารและ
เครื่องดื่มคีโตที่กำลังเปนที่นิยมในตลาดสหรัฐฯ นาจะสามารถทำไดคอนขางสะดวก อีกทั้ง สินคาอาหารและ
เครื่องดื่มไทยยังเปนที่รูจักและยอมรับในวงกวางในตลาดสหรัฐฯ อยูแลวจึงถือวากลุมสินคาอาหารและเครื่องดื่ม   
คีโตนาจะเปนตลาดศักยภาพใหมสำหรับผูประกอบการไทยในอนาคต 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ประเทศไทยมีวัตถุดิบและสินคาศักยภาพหลายรายการที ่เหมาะ
สำหรับนำไปแปรรูปเปนสินคาเพ่ือทำตลาดผูบริโภคอาหารและเครื่องดื่มคีโตในสหรัฐฯ เชน แปงจากมะพราว แปง
จากแม็ดมะมวงหิมพาน ผงโปรตีนจากแมลง แปงจากเมล็ดฟกทอง และเสนจากบุก เปนตน รวมถึงกลุมสารให
ความหวานทดแทนน้ำตาล เชน น้ำตาลจากหญาหวาน และน้ำตาลจากหลอฮังกวย เปนตน ซึ่งถือเปนจุดแข็ง
สำหรับผูประกอบการไทยทำใหสามารถปรับตัวเขาตลาดไดอยางรวดเร็ว 

แมวาปจจุบันจะยังไมมีหนวยงานใดในสหรัฐฯ ที่คอยกำกับดูแลมาตรฐานการผลิตสินคาอาหาร
และเครื่องดื่มคีโตอยางจริงจังเนื่องจากตลาดปจจุบันยังมีขนาดคอนขางเล็กเมื่อเทียบกับตลาดสินคาอาหารเพ่ือ

http://www.facebook.com/thaitrademiami/
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Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
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สุขภาพประเภทอื่น ๆ แตการรับรองจากหนวยงานอิสระที่มีความนาเชื่อถือในตลาดก็มีสวนสำคัญที่สามารถสราง
ความเชื่อมั่นในกลุมผูนำเขาและผูบริโภคในตลาดได ดังนั้น ผูประกอบการไทยที่มีศักยภาพสามารถเขาถึงการ
ตรวจสอบรับรองสินคาจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับอาหารและเครื่องดื่มคีโต เชน สมาคมพาเลโอ (The Paleo 
Foundation) ก็นาจะมีสวนชวยใหสินคาไดรับการยอมรับจากผูบริโภคในตลาดและชวยใหสามารถเจาะตลาดได
อยางมีประสิทธิภาพ  

ชองทางการสื่อสารออนไลนมีอิทธิพลสำคัญตอผูบริโภคชาวอเมริกันในปจจุบัน ดังนั้น การรวมมือ
กับภาคเอกชนประชาสัมพันธสินคาอาหารและเครื่องดื่มคีโตผานผูมีอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน เชน โครงการ
ประชาสัมพันธสินคาอาหารแหงอนาคตในตลาดสหรัฐฯ ซ่ึงสคต. ไมอามี ดำเนินรวมกับภาคผูมีอิทธิพลในสื่อสังคม
ออนไลนทองถิ่นและผูประกอบการภาคเอกชนไทยจึงนาจะมีสวนสำคัญชวยใหสามารถชวยสรางภาพลักษณและ
กระตุนใหผูบริโภคในตลาดเกิดความตองการบริโภคอยางยั่งยืนในอนาคต 
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เรื่อง: “Keto Trend Sparks Interest in Nut-Based Flours” 
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