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ร้านอาหารจาน
ด่วน KFC เปิดตัว
เมนูโปรตีนจากพืช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านอาหาร Kentucky Fried Chicken หรือ KFC เปิดตัวเมนู Beyond 
Fried Chicken โปรตีนจากพืช ซึ่งร่วมมือพฒันากับบริษัท Beyond Meat เป็น
ผู้ผลิตให้กบั KFC แต่เพียงผูเ้ดียว 

KFC เป็นร้านอาหารลกูโซป่ระเภทบริการด่วนรายสำคัญ มสีำนักงาน
ใหญ่อยู่ทีเ่มืองหลุยส์วิลล์ รัฐเคนตักกี้ ร่วมกับหุ้นส่วนธุรกิจบริษัท Beyond Meat 
ได้เปิดตัวเมนู Beyond Fried Chicken โปรตีนจากพืช เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
2565 เป็นการต้อนรบัปีใหม่ มจีำหน่ายทั่วทกุสาขา (3,960 แห่ง) ในสหรัฐฯ ใน
ระยะเวลาจำกัดจนกว่าสินค้าหมด ซึ่งการเปิดตัวเมนู Beyond Fried Chicken 
ทั่วประเทศในครั้งนี้ KFC และ Beyond Meat ได้จัดแคมเปญฉลองการเป็น
หุ้นส่วนทางธุรกจิโดยใช้ดารานักแสดง Lisa Koshy ซึง่เป็นที่รู้จกักันและมีช่ือเสียง
ตามสื่อ Social Media   

       ก่อนจะมาเป็น Beyond Fried Chicken ในวันน้ี ร้าน KFC 
และบริษัท Beyond Meat ได้ร่วมมือกันพัฒนาเมนูโปรตีนจากพืช 
และทำการทดสอบตลาดมาเป็นระยะๆ เพื่อทดสอบกระแสความ
ต้องการของตลาด  ย้อนกลบัไปเมื่อเดือนสงิหาคมปี 2562  ร้าน KFC 
จัดได้ว่าเป็นร้านอาหารจานด่วนรายแรกในสหรัฐฯ ที่ได้เปิดตัวเมนูไก่
ทอดทำจากพืช โดยได้ทำการทดสอบตลาดในนครแอตแลนต้า ในรัฐ
จอรเ์จีย  

และผลปรากฎว่าการเปิดตัวในครั้งนั้นประสบผลสำเรจ็อย่างท่วมท้น เมนูดังกล่าว
จำหน่ายหมดภายในเวลาน้อยกว่า 5 ช่ัวโมง  

ต่อมาในปี 2563 ร้าน KFC และบริษัท Beyond Meat ได้ขยายการ
ทดสอบตลาดโดยเลือกร้านสาขาในเมืองแนชวิล รัฐเทนเนสซี และเมอืงชาล็อต 
รัฐนอรท์แคโรไลนา และแถบทางตอนใต้ของรฐัแคลิฟฟอรเ์นียในช่วงฤดูร้อน ซึ่ง
ผลปรากฎว่ากระแสตอบรบัประสบผลสำเร็จด้วยเมนูจำหน่ายหมดภายในเวลา
เพียงสัปดาห์  

จากการพัฒนาเมนู ทำใหเ้มนู Beyond Fried Chicken มรีสชาติอร่อย
และมีความละมุนมากข้ึน (Juicy) รบัประทานร่วมกับซอสทีม่ีให้เลือกรสชาติ
หลากหลาย อาทิ รสชาติ Honey BBQ, Ranch, Honey Mustard และ KFC 
Sauce นอกจากนี้ยังมจีำหน่ายในอาหารชุด Combo Meal มีจำนวน 12 ช้ิน   
เสริฟพร้อมกบัมันฝรัง่ทอดและเครื่องดืม่ขนาดกลาง ราคาเริม่ที่ 6.99 เหรียญฯ 
(ยังไม่รวมภาษี)   

ที่มา: www.yahoofinance.com, January 10, 2022   
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บทวิเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดอาหารทำจากพืชในสหรัฐฯ 

ปัจจุบัน อาหารทำจากพืชหรืออาหารโปรตีนพืชจะไม่ได้เป็นเพียงกระแส
อีกต่อไป แต่อาหารจากพืชจะยืนหยัดและเตบิโตกลายเป็นอาหารบริโภคจำเป็น
ประจำวันที่ได้รับการบริโภคยแพรห่ลายของผู้บริโภคอเมริกนั 

ตลาดอาหารทำจากพืชในสหรัฐฯ มีมลูค่าตลาดค้าปลีกประมาณ 7 
พันล้านเหรียญสหรฐัฯ หรือขยายตัวเพิม่ขึ้นร้อยละ 27 ในปี 2563 และมีจำนวน
กว่า 71 ล้านครัวเรือนได้ซื้ออาหารโปรตีนจากพืชไปบริโภค คาดว่าตลาดจะ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 13.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2570 หรือมีอัตรา
การเตบิโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 9.8%  

แนวโน้มปัจจุบันและในอนาคต 

ความต้องการของตลาดที่ขยายตัวในอัตราสูง เป็นปจัจัยที่ชักจูงให้
ผู้ประกอบการค้าปลกีและร้านอาหารรายใหญ่ของสหรัฐฯ หนัมาใส่ใจต่ออาหาร
การทีร่้านอาหารจานด่วน KFC ตัดสินใจเปิดตัวเมนู Beyond Fried Chicken 
โปรตีนจากพืช เป็นการตอกย้ำให้เป็นว่า ความต้องการอาหารโปรตีนพืชในตลาด
ผู้บริโภคมีจริงและมีความต้องการสูง และแสดงให้เห็นถึงโอกาสของสินค้าอาหาร
ทำจากพืชหลากหลายรูปแบบได้เข้าแข่งมาแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ ได้มากข้ึน 

ปัจจุบัน ร้านอาหารลูกโซ่รายสำคัญ เช่น ร้านสตาร์บัค เบอรเ์กอร์คิงส์ 
หรือ แมคโดนลั ต่างก็กำลังผลักดันผลิตภัณฑ์เมนูโปรตีนจากพืช เช่นกัน และใน
ขณะเดียวกัน ห้างซปุเปอรม์าร์เก็ตลกูโซ่ เช่น ห้าง Kroger, Walmart, Sprouts 
Farmers Market ไดเ้ข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับผูผ้ลิตอาหารทำจากพืชของสหรัฐฯ
เพื่อผลิตอาหารโปรตีนจากพืชเป็น Private Label เพือ่รองรับความต้องการ
อาหารโปรตีนจากพืชทีก่ำลังเติบโตในอนาคตเช่นกัน 

ช่องทางและโอกาสการขยายตลาดในสหรัฐฯ 

1. ตลาดอาหารโปรตีนจากพืชจะเป็นสินค้าอาหารดาวรุง่ในอนาคต อีกทั้ง
จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐหมุนเวียน-
เศรษฐกจิสเีขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) ของไทย ซึ่งจะช่วย
ผลักดันให้ประเทศไทยจะเป็นแหลง่ผลิตอาหารจากพืชที่มีศักยภาพ การนำเสนอ
สินค้าควรแยกเป็น 2 กลุม่ คือ 

1.1 นำเสนออาหารจากพืชเข้าไปทดแทนในกลุม่อาหารทีผู่้บริโภค
อเมริกันนิยมบริโภคเป็นประจำในรูปแบบอาหาร Ready-to-Eat เช่น Lasagna, 
Nacho with Cheese/Meat, Macaroni & Cheese, Spaghetti with 
Meatballs, Quesadilla, Pizza with Sausage/Pepperoni, Burritos, Pasta 
with Chicken, Honey-baked ham, BBQ Pork, Beef, & Chicken, Sloppy 
Joe, Burger และ Hot Dog เป็นต้น ทัง้นี้ อาจจะรวมถึงอาหารไทยแบบ Ready-
to-Eat เช่น Plant based Chicken Pad Thai, Plant based Chicken Green 
Curry/Red Curry เป็นต้น ซึง่จะไดร้ับความสนใจจากผู้นำเข้า/ห้างร้าน  
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1.2  การนำเสนอสินค้าเครื่องดื่มจากพืชซึง่จัดเป็นสินค้าที่มสีัดส่วนเกือบ

ครึ่งหนึง่ของยอดขายอาหารจากพืชทัง้หมด ผู้สง่ออกไทยควรมุ่งนำเสนอเครือ่งดื่ม
จากพืช เช่น เครื่องดืม่กะทิ นมถ่ัว นมข้าว และเครือ่งดื่มสมนุไพร เป็นต้น 

2.  การสร้างความมั่นใจให้แก่ผูบ้ริโภคในสหรฐัฯ ทราบว่าเปน็อาหารทำ
จากพืชจริงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขายสินค้า จึงควรพจิารณาการขอรบั
เครื่องหมายรับรองว่าเป็นสินค้าอาหารทำจากพืชจากองค์กรในสหรัฐฯ การติด
ตรามิได้เป็นข้อบังคับของภาครัฐบาล แต่เป็นการสมัครใจ การติดตราจะเป็นการ
สร้างความมั่นใจและโอกาสใหส้ินค้าได้รับความสนใจและการซื้อจากผูบ้ริโภค  

                         
นอกจากเครื่องหมายรับรองความเป็นอาหารทำจากพืชแล้ว ตราอื่นๆ 

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

3.  การขยายตลาดอาหารจากโปรตีนพืชไปยงัสหรฐัฯ ควรพิจารณาการ
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่สำคัญในสหรัฐฯ 2 งาน คือ (1) Plant Based World 
Conference and Expo 2021 วันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ นครนิวยอร์ก  
(www.plantbasedworldexpo.com) และ (2) Natural Product Expo 
East 2022, วันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 ณ นครฟิลลาเดลเฟีย  
www.expowest.com/en/home.html 
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