
ส ำรวจยอดขำยอำหำร

กลุ่ม Future food

ยงัน่ำสนใจอยู่หรือไม่



มูลค่าตลาดโลกปี 2563 

และแนวโนม้อตัราเตบิโตเฉลี่ย ปี 2564-2570

+6.0% +14.0% +5.2% +11.9% +24.9%

หมายเหตุ: มูลค่าตลาดโลกหน่วยเป็น พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

อาหารเพือ่สขุภาพ

Health & wellness food 

$1,030Bn.

อาหารออรแ์กนิก

Organic food

$160Bn.

อาหารทางการแพทย์

Medical food

$20.2Bn.

อาหารโปรตนีจากแมลง

Insect based food

$0.27Bn.

อาหารจากพชื

Plant-based food

$33.7Bn.
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ปี 2563 ปี 2570

1,030
1,550

อาหารเพื่อสุขภาพ

Health & wellness food 

ตลาดส าคัญ

ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากโควิด-19 
โดยเฉพาะในกลุ่ม package food และ
คาดว่าตลาดจะขยายตัวเฉลี่ย 6% ต่อปี
ไปจนถึงปี 2570

ใช้วัตถุดิบในประเทศไทยท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพ่ือพัฒนา
สู่อาหารเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม

ตลาดในประเทศพัฒนาอย่างสหรัฐฯ ยุโรป รวมถึงตลาดเกิดใหม่ 
เช่น จีน มีแนวโน้มเติบโตดีทุกตลาด

แนวโน้มตลาดโลก 
(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

กลยุทธ์ 

ประเด็นส าคญั

▪ ซูเปอร์ฟู้ดส์ "superfoods" ถูกนํามาใช้
เพ่ืออธิบายอาหารที่มีโภชนาการหรือมี
สารอาหารที่จําเป็นสูงเป็นพิเศษ

▪ ผู้ผลิตอาหารทั่วโลกเริ่มหันมาใช้สารให้
ความหวานแทนน้ําตาลมากข้ึน ขณะที่
ผู้บริโภคก็หันไปบริโภคผลผลิตจาก
ธรรมชาติที่ให้ความหวานแทนน้ําตาล เช่น 
น้ําตาลจากหญ้าหวานที่ให้พลังงาน 0 
แคลอรี่ รวมถึงความหวานจากผลไม้ เช่น 
ทับทิม มะพร้าว และอินทผาลัม

▪ ผู้บริโภคชาวอเมริกันและแคนาดา
เริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคโดยเน้นความหลากหลายของ
เมนูอาหารมากขึ้น มีการเพ่ิมสัดส่วน
ผักผลไม้เข้ามาอยู่ในมื้ออาหาร

▪ บริษัทผู้ผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพรายใหญ่ของ
โลก เช่น Bayer AG, Brunswick Corp., 
Core Health & Fitness LLC, Danone 
SA, EVOLVE Brands LLC, General Mills 
Inc., Johnson Health Tech Co. Ltd., 
Nestlé SA, PepsiCo Inc.

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบที่มีความหวานธรรมชาติ
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ปี 2563 ปี 2570

160

400

อาหารออรแ์กนิก

Organic food 

ตลาดส าคัญ

ได้รับปัจจัยบวกจากโควิด-19 เพราะผู้บริโภค
มุ่งเน้นสุขภาพและความปลอดภัยอาหารมาก
ขึ้น คาดว่าตลาดจะขยายตัวเฉลี่ย 14% ต่อปี
ไปจนถึงปี 2570

เน้นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ตลาดเกิดใหม่ เช่น จีน มคีวามน่าสนใจกว่าตลาดเดิม เช่น สหรัฐฯ 

แนวโน้มตลาดโลก 
(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

กลยุทธ์ 

ประเด็นส าคญั

▪ ผู้บริโภค 53% ทั่วโลกมองว่าฉลาก "Organic" 
เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นหนึ่งในฉลากสีเขียวที่
ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด

▪ ผู้บริโภค 47% แสวงหาอาหาร
อินทรีย์เพราะความกังวลด้าน
สิ่งแวดล้อม และเชื่อว่าการทํา
เกษตรอินทรีย์จะช่วยปกป้องโลก
จากมลพิษทั้งทางดินและน้ํา▪ ผู้บริโภค 35% เรื่องสวัสดิภาพสัตว์

เป็นสาเหตุของการแสวงหาอาหาร
อินทรีย์ ▪ กลยุทธ์ Farm to Fork ของสหภาพยุโรปมี

เป้าหมายที่จะเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกอินทรีย์
เป็น 25% ภายในปี 2030 หนุนการเติบโต
ตลาดอาหารอินทรีย์

มุ่งเน้นด้านสุขภาพและความปลอดภัยอาหาร
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อาหารทางการแพทย์

Medical food 

ตลาดส าคัญ

ผลิตภัณฑ์มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สูง สะดวกต่อ
การใช้งานของแพทย์ หรือผู้ดูแล

ตลาดในกลุ่มประเทศพัฒนาท้ังสหรัฐฯ ยุโรป รวมท้ังเอเชีย 
ยังเติบโตดี

ปี 2563 ปี 2570

20.2
28.8

แนวโน้มตลาดโลก 
(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

กลยุทธ์ 

ประเด็นส าคญั

▪ อาหารทางการแพทย์สําหรับผู้ป่วย
โรคประสาทเบาหวานครองตลาดใน
ปี 2563

▪ สูตรของเหลวและก่ึงของเหลวเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตดี เพราะพร้อม
สําหรับการใช้งานของแพทย์
ขณะเดียวกันก็สะดวกในการบริโภค
สําหรับผู้สูงอายุและเด็ก

▪ ช่องทางจําหน่ายในส่วนของ
สถานพยาบาล โรงพยาบาล คิด
เป็นส่วนแบ่งรายได้สูงสุดในปี 
2563 เพราะมีความน่าเชื่อถือ

▪ โรคเรื้อรังในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ
ที่เพ่ิมข้ึนเป็นปัจจัยหลักให้อาหาร
ทางการแพทย์ขยายตัว

มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ท่ีสอดรับกับสุขภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ 
ท่ีมีปัญหาและข้อจํากัดด้านสุขภาพแตกต่างกัน

ได้รับผลกระทบเล็กน้อยบวกจากโควิด-19 
เพราะคนรักษาสุขภาพมากขึ้น ป่วยด้วยโรค
ทั่วไปลดลง คาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 5.2%
ต่อปีไปจนถึงปี 2570
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ปี 2563 ปี 2570

33.7

74

อาหารจากพืช

Plant-based food 

ตลาดส าคัญ

ได้รับปัจจัยบวกจากโควิด-19 ยอดขายเติบโต
โดดเด่น เพราะผู้บริโภคกังวลเนื้อสัตว์
ปนเปื้อน คาดว่าตลาดจะขยายตัวดีต่อเนื่อง
เฉลี่ย 11.9% ต่อปีไปจนถึงปี 2570

เน้นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพสัตว์

ตลาดในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ เติบโตสูง

แนวโน้มตลาดโลก 
(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

กลยุทธ์ 

ประเด็นส าคญั

▪ กลุ่มผลิตภัณฑ์นมมีสัดส่วนสูงที่สุด 45% 
รองลงมาคือเนื้อสัตว์ทดแทน 15% และ
ไข่ทดแทน 10%

▪ ผู้บริโภคยังคงอ่อนไหวต่ออาหารที่
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
เชื่อว่าการบริโภคอาหารจากพืชจะช่วย
ลดการทารุณกรรมสัตว์

▪ ฐานประชากรวีแกนและมังสวิรัติที่
สูงขึ้นทั่วโลก ทําให้ผู้ผลิตเริ่มเห็น
โอกาสการเติบโต

▪ ผู้แพ้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ และแพ้
แล็กโตส มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น

มุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่เป็น Flexitarian

▪ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
ทําให้สามารถพัฒนาวัตถุดิบจากพืช
ที่มีความพร้อมเข้าสู่การแปรรูปได้ดี
ยิ่งข้ึน
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อาหารโปรตีนจากแมลง

Insect based food 

ปี 2563 ปี 2570

0.27

1.29

ตลาดส าคัญ

ยอดขายอ่อนตัวลงจากโควิด-19 แต่ผู้ผลิตก็มี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต่อเนื่อง เช่น ไอศกรีม 
ลูกชิ่น พาสต้า คาดว่าตลาดจะกลับมาขยายตัวดี
ต่อเนื่องเฉลี่ย 24.9% ต่อปีไปจนถึงปี 2570

เตรียมมาตรฐานการผลิตและพร้อมรับกฎระเบียบใหม่ๆ

ตลาดในกลุ่มประเทศพัฒนา เช่น ยุโรป สหรัฐฯ ยังมีความน่าสนใจ
และเติบโตสูง

แนวโน้มตลาดโลก 
(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

กลยุทธ์ 

ประเด็นส าคญั

▪ จิ้งหรีดเป็นแมลงโปรตีนหลักใน
ตลาดโลก มีสัดส่วนสูงถึง 65% 
ของแมลงโปรตีนทั้งหมด

▪ มีการทํา M&A ของบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนําใน
ยุโรป สหรัฐฯ เช่น Aspire Food Group ผู้ผลิต
ผงคริกเก็ตเกรดมนุษย์และสัตว์เลี้ยงจาก
สหรัฐอเมริกาได้เข้าซื้อกิจการ Exo ผู้ผลิตโปรตีน
บาร์ ขณะที่ McDonald’s และ Cargill ยักษ์
ใหญ่ด้านเนื้อสัตว์ก็เริ่มขยับตัวแล้ว

▪ การเลี้ยงแมลงดีต่อทรัพยากรโลก 
เพราะแมลงมีอัตราแลกเนื้อสูง
กว่าวัว 6 เท่า สูงกว่าแกะ 4 เท่า 
และสูงกว่าหมูและไก่ 2 เท่า

▪ ออสเตรเลียโดยหน่วยงาน IPIFF และ IPAA 
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด เพ่ือลดการฆ่า
ปศุสัตว์

ไทยต้องแปรรูปเป็นสินค้าสําเร็จรูปเพื่อเจาะตลาด ดีกว่าส่งวัตถุดิบ 
เช่น แป้ง เพราะแมลงเลี้ยงในระบบปิดได้ทุกท่ี

▪ แมลงที่กินได้มีโปรตีน ไขมันและพลังงานสูงและ
ยังสามารถเป็นแหล่งแร่ธาตุและวิตามินที่ดีแก่
มนุษย์มากกว่าเนื้อสัตว์หลายชนิดที่เราบริโภคอยู่
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