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 ยอดขายอาหารทำจากพืชยังขยายตัวต่อเนื่องในปี 2564 

ประเด็นข่าว 
 
 

 

 

 

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ปั่นป่วน จากการระบาดของไวรสัโควิด-19 
ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน และปญัหาเงินเฟ้อที่ขยายตัวเป็นลำดับ แต่ก็มิได้หยุดย้ัง
การเจรญิเตบิโตของสินค้าอาหารทำจากพืช สมาคม Plant-Based Foods 
Association ร่วมกบัสถาบัน The Good Food Institute เปิดเผยยอดค้าปลีก
จำหน่ายอาหารทำจากพืชของปี 2564 เพิ่มข้ึนเป็น 7.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
หรือขยายตัวเพิม่ขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2563 ทีผ่่านมา ซึง่เป็นอัตราการขยายตัวที่
สูงแซงหน้าอัตราขยายตัวของยอดจำหน่ายอาหารของร้านชำและร้านซปุเปอร์
มาร์เก็ตซึ่งขยายตัวเพียงร้อยละ 1.8 

กลุ่มสินค้านมจากพืช (Plant-based milk) ยอดขายนมจากพืชเพิ่มข้ึน
แตะระดับ 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรอืคิดเป็นร้อยละ 35 ของกลุ่มโปรตีน
จากพืช หรอืปจัจบุันคิดเป็นร้อยละ 16 ของยอดค้าปลีกนมทั้งหมด ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า นมพืชเป็นกลไกขบัเคลือ่นการเติบโตและและนวัตกรรมในหมวดนมโดย 
รวมของตลาดนม ครัวเรอืนร้อยละ 42 ซื้อนมจากพืช และรอ้ยละ 76 ซือ้นมจาก
พืชเป็นประจำหรือหลายๆ ครัง้ ในขณะที่ยอดขายนมจากสตัว์ลดลงร้อยะ 2 หรือ
ลดลงไปเป็นมลูค่า 264 ล้านเหรียญสหรฐัฯ  นอกจากนั้นแลว้ ชีสจากพืช โยเกิร์ต 
ครีมเทียม เนย และไอศกรีมล้วนมีการเติบโตมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ โดย
ครีมเทียมจากพืชมียอดขายเพิม่ขึ้น 33% 

ยอดขายจากเนื้อสัตว์จากพืชในปี 2564 ยังคงแข็งแกร่ง และมีการเติบโต
ที่คงที่ มียอดค้าปลีก 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรอืคิดเปน็สัดส่วนตลาดร้อยละ
18 ของตลาดโปรตีนจากพืช หรือคิดเป็นร้อยละ 1.4 ของหมวดประเภทเนื้อสัตว์
ทั้งหมด  

แต่ถ้าพิจารณาเนื้อจากพืชเฉพาะแพ็คในบรรจุภัณฑ์ สัดส่วนตลาดค้าปลกี
จะเพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ 2.7  ครัวเรือนซือ้เนื้อสัตว์จากพืชเพิ่มข้ึนร้อยละ 18  ในปี 
2564 ยอดขายของเนื้อสัตว์จากพืชขายตัวร้อยละ 74 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
ในขณะที่ยอดขายของเนื้อทั่วไปเติบโตข้ึนร้อยละ 8 ในช่วงสามปีทีผ่่านมา 

อาหารหมวดไข่จากพืชยังเป็นกลุ่มยอ่ย แต่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 
2564 ยอดขาย 8 ล้านเหรียญฯสหรัฐ หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 42 มีส่วนแบ่งตลาดไข่
เกือบร้อยละ 0.6 ในขณะที่ยอดขายไข่แบบธรรมดาลดลงรอ้ยละ 4 ในปี 2564   

ที่มา: www.fooddive.com March 30, 2022 
 

Thai Trade Center, 

 

 

Weekly News from the USA 

ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์ากสหรัฐอเมริกา 
 

http://www.fooddive.com/


    Weekly News from USA Issue No. 14   วันที ่1-7 เมษายน 2565     Thai Trade Center-Chicago    ttcc@thaitradechicgo.com  
    Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ท่ีปรากฎ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น 

                                                โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกดิข้ึนจากการท่ีมีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

 2 

   

 

บทวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 

 

 

 

ตลาดอาหารทำจากพืชในสหรัฐฯ ในปัจจุบัน 

การบริโภคอาหารทำจากพืชรวมไปถึงเนื้อทีท่ำจากพืชได้ขยายวงออกไป
มาก ไม่เพียงแต่ในกลุ่มเฉพาะผู้ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ แต่ได้ขยายเข้ากลุ่มผูบ้ริโภค
หลักของประเทศ โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุม่ที่ให้ความสำคัญในด้านสุขภาพ และ
ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพ
ของสัตว์อย่างเป็นธรรมมาก ปัจจุบัน คนอเมรกิันกว่าร้อยละ 30 หันมาบริโภค
อาหารและเครื่องดืม่ทำจากพืช และ ร้อยละ 63 ของผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 24 
ถึง 39 ปี ประเทศสหรัฐฯ เป็นผู้บริโภคกลุ่มหลักของอาหารทำจากพืชในสหรฐัฯ  

กระแสความต้องการบริโภคสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากพืชในตลาด
สหรัฐฯ ที่เพิม่ขึ้น เนื่องจากเป็นอาหารมปีระโยชน์ต่อสุขภาพและมรีสชาติที่ดี
นอกจากนั้นแล้ว ความต้องการอยากทดลองชิมรสของผูบ้ริโภค เป็นอีกปจัจัยหนึ่ง
ต่อการเพิ่มการบริโภคอาหารทำจากพืช 

นักลงทุน และ โรงงานผลิตอาหารในสหรัฐฯ ได้ทุ่มทุนต้ังโรงงานผลิต
อาหารทำจากพืชเพื่อสนองความต้องการตลาดที่ขยายตัวเปน็ลำดับ รวมไปถงึ 
ยักษ์ใหญ่วงการอาหารของสหรัฐฯ เช่น บริษัท Ingredion, Inc., Tyson Foods 
Smithfield, Perdue, Hormel, Nestle, Jimmy Dean และ Unilever ต่างเข้า
มาแข่งขันแย่งสัดส่วนตลาดอาหารทำจากพืชเช่นกัน 

ในด้านช่องทางจัดจำหน่าย สินค้าอาหารและเครื่องดืม่ทำจากพืชมักจะ
จำหน่ายในตลาด Mainstream เป็นช่องทางหลกัซึง่ได้แก่ร้านซุปเปอร์มารเ์ก็ต 
ช้ันนำของสหรัฐฯ เช่น Kroger, Whole Food Market, Trader Joe's, Costco  

ในวงการร้านอาหารจานด่วน ผู้นำของวงการตลาดของสหรฐัฯ ต่างก็ได้
นำเสนอเมนูอาหารทำจากพืชใหบ้ริการแกลู่กค้า เช่น McDonald นำเสนอเมน ู
McPlant Meatless Burger  ร้าน KFC นำเสนอ Beyond Fried Chicken และ 
ร้าน Burger King เสนอเมนู Impossible Whopper เป็นต้น 

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ 

1. การขยายตัวของตลาดบริโภคอาหารทำจากพืชจึงนบัได้ว่าเป็นช่องทาง
และโอกาสให้แกผู่ป้ระกอบการสินค้าอาหารไทยในการขยายตลาดไปยังสหรัฐฯ 
และกลุ่มสนิค้าทำจากพืชไทยที่มลีู่ทางและความต้องการในตลาดสหรัฐฯ อย่างไร
ก็ตาม สินค้าอาหารทำจากพืชของไทย ควรเลี่ยงเข้าไปแข่งขันกับกลุ่มอาหารทำ
จากพืชพื้นฐานทีผู่้บริโภคอเมริกันคุ้นเคยและเป็นสินค้าที่มผีลิตในประเทศสูง เช่น 
Sausage, Hot Dog, Burger, Ground Beef, Meat Ball, Butter และควร
นำเสนออาหารและเครื่องดืม่ทำจากพืช ได้แก่ 

1.1 กลุ่มเครื่องเดื่มทำจากพืช ได้แก่ นมมะพร้าว และนมถั่วชนิดต่างๆ  
1.2 อาหารปรุงสำเร็จรูปพร้อมรบัประทานทำจากพืชหรือธัญพืช 
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1.3 อาหารทะเลทำจากพืช (Plant-based seafood) 
1.4 อาหารผูบ้รโิภคกลุ่มวีแกนซึง่ผลิตจากขนุนและหัวปลีกลว้ย 

2. การพิจารณาขอรับการรับรองเครื่องหมาย ว่าเป็นอาหารที่ผลิตจากพืช
จากสมาคม Plant Base Foods ของสหรัฐฯ (www.plantbasedfoods.org)  
เพื่อสร้างความมั่นใจในตัวสินค้าให้กบัผูบ้รโิภคในสหรัฐฯ  

3. การขยายตลาดไปสหรฐัฯ ด้วยการไปเข้าร่วมแสดงสินค้าที่สำคัญของ
วงการ คือ Plant Base World Conference and Expo 2022 ระหว่างวันที่  
8-9 กันยายน 2565 ที่นครนิวยอรก์ และงาน Natural Product Expo East 
2022 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 ที่นครฟิลาเดลเฟีย 

 
  

http://www.plantbasedfoods.org/

