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โอกาสและแนวโนมของตลาด Plant-based สหรัฐฯ
Abillion (www.abillion.com) Application ของกลุ มผู เชี ่ ย วชาญดานเทคโนโลยี ที่ ส นใจระบบนิ เ วศวิ ท ยาและนำ
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน รวมถึงการรับประทานอาหารแบบยั่งยืน (sustainability) ไดเผยแพรรายงานเชิงลึกเรื่อง
“Understanding the American Plant-based Consumer” เมื่อเดือนมีนาคม 2022 แสดงใหเห็นถึงทัศนคติของผูบริโภคสหรัฐฯ
ตอสินคา plant-based สรุปสาระสำคัญได ดังนี้
1. ตลาดสินคา plant-based สหรัฐฯ กำลังเติบโตอยางรวดเร็ว คาดวา ป 2022 สหรัฐฯ จะกลายเปนตลาด plantbased ที่ใหญเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน โดยจะมีมูลคาตลาดสูงถึง 11,000 ลานเหรียญฯ ในอีก 5 ปขางหนา
หรือขยายตัวประมาณรอยละ 10 ตอป
2. ป 2021 ยอดขายปลีก plant-based food ในสหรัฐฯ มีมูลคา 7,400 ลานเหรียญฯ เติบโตรอยละ 6.2 สูงกวาอัตรา
เติบโตของกลุมสินคาอาหารทั้งหมด 3 เทาตัว โดยขนมขบเคี้ยวเปนรายการที่เติบโตมากและนาจับตามอง
3. สินคา vegan cosmetic สหรัฐฯ กำลังเติบโตรวดเร็ว โดยเฉพาะสินคากลุ มบำรุงผิวที่เ ปน sun care เติบโต
ประมาณรอยละ 35
4. ปจจัยกระตุนการบริโภค คือ ความใสใจสุขภาพ (รอยละ 47 ของคนอเมริกันที่บริโภคสินคา plant-based) รองลงมา
คือเรื่องจริยธรรม (รอยละ 33) และทายสุดคือเรื่องสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เมื่อเขาไปดูในขอมูลเชิงลึกจากแหลงอื่นๆประกอบ
กัน จะพบวา น้ำหนักของปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภคในแตละชวงอายุจะแตกตางกันไป โดยในกลุม
Gen Z จะใหความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดลอมและจริยธรรมมากกวาปจจัยดานสุขภาพ ในขณะที่กลุม Millennials จะ
ใหความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากกวา
5. ตลาด plant-based สำคัญของสหรัฐฯ อยูใน California, New York (สวนใหญอยูใน New York City) และ Florida
พื ้น ที ่ที่ มี ก ารเติบ โตของการบริโ ภคมากที่ส ุ ด ในป 2021 คื อ Nevada (สวนใหญอยู ใน Las Vegas) และ North
Carolina
6. คนอเมริกันที่ เปน non-vegan ที่หันมาสนใจ plant-base food เพิ ่มขึ้น อยางเห็ นไดชัด กลุ มผู บริโภคหลั กของ
Plant-based คือผูหญิงกลุม Millennial และ Gen-Z (รอยละ 65 ของสมาชิก Abillion App ในสหรัฐฯ) แนวโนม
การบริโภคอาหารของคนอเมริกันหนุ มสาวในปจจุบันมีลักษณะ “Reducetarian” หรือลดการบริโภคเนื้อสัตว
dairy และไข การสำรวจของ Oklahoma State University เมื่อเดือนมกราคม 2022 พบวารอยละ 10 ของอเมริกัน
อายุต่ำกวา 18 ประบุวาเปน vegan หรือ vegetarian และคาดวาคนกลุมนี้จะเปลี่ยนเขาสูการเปนมังสวิรัติเพิ่มขึ้น
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7. Trader Joe’s เปนตลาดคาปลีกติดอันดับ 1 ของสินคา plant-based จำหนายสินคาแบรนดของตนเองเปนหลักและ
ไดรั บความนิ ยมมากที ่ ส ุ ด รองลงมาคื อ Aldi, Kroger, Whole Foods, Target, Costco, Sprouts, Walmart และ
Wegmans
ที่มา: Abillion: “Understanding the American Plant-based Consumer”

ขอมูลเพิ่มเติมและขอคิดเห็น สคต.ลอสแอนเจลิส
1. นอกจากสินคา plant-based food แลว สินคา plant-based cosmetic หรื อ vegan cosmetic เปนอีกกลุ มสินคาที่มี
ศักยภาพสูงในสหรัฐฯ ในป 2021 ตลาด vegan cosmetics สหรัฐฯ มีมูลคาประมาณ 4,300 ลานเหรียญฯ เปนตลาดที่มีขนาด
ใหญอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน หัวใจและจุดขายสำคัญของสินคา vegan cosmetics คือไมใชสัตวในการทดลองผลิตสินคา
2. USFDA ยังไมไดจัดทำคำจำกัดความตามกฎหมายของคำวา “vegan” และ “plant-based” และไมมีกฎระเบียบชัดเจนเรื่อง
vegan หรือ plant-based ไมไดกำหนดใหตองมี Certification แตกตางจากสินคาเกษตรอินทรีย หรือ Organic ที่อยูภายใต
การดูแลของกระทรวงเกษตรฯ และกำหนดใหสินคาที่จะสามารถใสคำวา Organic บนฉลากสินคาไดตองไดรับตรารับรอง
USDA Organic ปจจุบันมีกระแสเรียกรองจากหลายฝายให USFDA จัดทำกฎระเบียบเรื่องฉลากสินคา plant-based food
เมื่อกลางป 2021 สภาผูแทนราษฎรสหรัฐฯ ไดกระตุนให FDA พิจารณาจัดทำคำจำกัดความที่ชัดเจนเกี่ยวกับ plant-based
food ไวภายใตระเบียบฉลากสินคา อยางไรก็ดี USFDA กำลังจัดทำแนวทางเรื่องฉลากสินคา plant-based milk คาดวาจะ
แลวเสร็จกลางป 2022 และคาดวา อาจพิจารณาออกกฎระเบียบเรื่องฉลากสินคา plant-based food ตามมาในไมชา
3. การสรางความนาเชื่อถือของสินคาในหมูผูบริโภคสหรัฐฯ เปนอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่สรางแตมตอใหแกสินคา การยื่นขอรับ
ตรารับรองจึงเปนทางเลือกโดยสมัครใจ โดยตองเสียคาใชจายประมาณ 100 – 250 เหรียญฯ ขึ้นอยูกับบริษัทที่ใหบริการ
บริษัทสหรัฐฯที่ใหการรับรองการเปน vegan และ plant-based มีอยูหลายองคกร โดยจะมีแนวทางการตรวจรับรองที่
ตางกันไปในรายละเอียด อาทิ
(1) BeVeg International Vegan Certification (www.beveg.com) 3801 PGA Boulevard, Palm Beach
Gardens, FL 33410, Tel: 202 996-7999
(2) Vegan Action/Vegan Awareness Foundation (https://vegan.org) P.O. Box 7313, Richmond, VA
23221, Fax: 804 254-8346
(3) Plant Based Foods Association (www.plantbasedfoods.org) 4 Embarcadero Center, Suite 1400,
San Francisco, CA 94111, Tel.; 415 236-5048, info@plantBasedFoods.org

ขาวประจำสัปดาห
11 – 15 เมษายน 2565
สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส
611 North Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004
Tel: 323 466-9645, ttcla@live.com
หนา 3 ของ 3
(4) NSF (National Science Foundation) Certification (www.nsf.org) 2415 Eisenhower Avenue,
Alexandria, Virginia 22314, Tel. 703 292-5111, rgov@nsf.gov
4. USFDA ควบคุมความปลอดภัยของสินคาที่ผลิตจากพืชที่เปน “new plant” ซึ่งหมายถึงพืชที่มาจากการผสมพันธุตัดตอ
จากพืชดั้งเดิม หรือที่เปนการตัดตอยีน (genetic engineering) USFDA แนะนำ (ไมไดบังคับ) ใหผูผลิต/พัฒนาสินคาจัดสง
ขอมูลรายละเอียดของสินคาและวัตถุดิบที่มาจากพืชพันธุใหมๆ พรอมกับหารือกับ USFDA กอนการวางสินคาในตลาด
สหรัฐฯ เพื่อใหมั่นใจวาสินคาปลอดภัย (Consultation Programs on Food from New Plant Varieties) โดยหลักการ
หรือหัวใจสำคัญในการตรวจสอบจะเนนวาวัตถุดิบที่ใชตางจากที่มีอยูในทองตลาดอยางไรในดานสารอาหาร (nutritionally
different) และมีความเปนไปไดในการกอใหเกิดการแพ (allergen) หรือเปนพิษ (toxin) หรือไม ศึกษารายละเอียดไดที่
https://www.fda.gov/food/food-new-plant-varieties/new-plant-variety-regulatory-information ,
New Plant Variety Regulatory Information | FDA

(copy link ไปเปดที่ google.com)

5. ขอมูลจากรายงานดังกลาวสอดคลองกับผลการเขารวมงาน Natural Product Expo West (NPEW) 2022 ซึ่งเปนงานแสดง
สินคาที่รวบรวมสินคาจากธรรมชาติและสินคา Organics ที่ใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยสินคาที่จัดแสดงในงานนี้จะเปน
Trend Setter สำหรับสินคาในทองตลาดในปตอๆไป โดยในปนี้ พบวาสินคาที่ไดรับความนิยมสูงสุด คือ Plant-based
Food จาก soy, mung bean, pea, chickpea, lentil, fava, navy เปนตน ในหลากหลายรูปแบบทั้งเนื้อสัตว (ไก) ไข
อาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทาน ขนมขบเคี้ยว รวมถึงเครื่องดื่มสุขภาพในรูปแบบตางๆ สวนสินคาที่มีการนำเสนอมาก
รองลงมาคือสินคา Vegan และ Superfood ซึ่งปนี้ Monkfruit (หลอฮั้งกวย) ไดรับความสนใจจากผูเขาชมงาน และมีหลาย
บริษัทที่นำสินคาจาก Monkfruit มาใชเปนสวนผสมใหความแทนน้ำตาลมาจัดแสดงภายในงาน นอกจากนี้ พบวา บรรจุ
ภัณฑจากธรรมชาติและการใหความสำคัญกับความยั่งยืน (sustainability) เปนกระแสที่มาแรงมากในปนี้
6. การเติบโตของตลาด Plant-based ของสหรัฐฯ ประกอบกับปญหาที่สหรัฐฯ กำลังประสบจากราคาของแหลงอุปทานของ
โปรตีนหลักในทองตลาด ซึ่งไดแก เนื้อไกและไข ที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางมาก (รายงานขาวจาก สคต. ไมอามี่ 11-15 เมษายน
2565) จึงอาจเปนโอกาสสำคัญสำหรับสินคา Plant-based ของไทย โดยเฉพาะกลุม Ready-to-cook และ Ready-to-eat
7. ผูสนใจสามารถศึกษารายงาน “Understanding the American Plant-based Consumer” ฉบับเต็มไดที่
american-plant-based-consumer.pdf - Google Drive ,
https://drive.google.com/file/d/1lj63ZZNskzR8BQkEqfUjIw-Y7cyCTIWO/view (ตองเปดดวย google drive)

คลิกที่ลิงค https://survey.app.do/ttcla_survey2021
หรือสแกน QR Code เพื่อเขากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจรายงาน
จัดทำโดยสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครลอสแอนเจลิส

