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Highlight  

  อาหารและการบริโภคอาหารทุกวันนี้ได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก หากผู้คนในยุค
สมัยก่อนมาอยู่ในปัจจุบันคงจะแปลกใจมากที่มีเส้นพาสต้าที่ท าจากวัตถุดิบอื่นที่ไม่ใช่ข้าว
สาลี หรือมีการส่ังอาหารส าเร็จรูปพร้อมทานล่วงหน้าจากคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ในบทความ
นี้ผู้เขียนจึงได้สรุปแนวโน้มการบริโภคอาหาร ซึ่งรวมถึงวิธีการซื้อ การปรุง และการ
รับประทานอาหาร ตลอดจนแนวคิดของผู้บริโภคที่เปล่ียนไป รวมถึงการรับมือของผู้ผลิต 
ดังนี ้ 

• อาหารเพื่อสุขภาพ: อาหารออร์แกนิก ผลิตภัณฑ์อาหารปราศจากกลูเตน อาหาร
ที่มีสัดส่วนของน้ าตาลและแคลอรีต่ า 

• อาหารส าเร็จรูป: อาหารพร้อมทาน อาหารพร้อมปรุง และอาหารส่งถึงบ้าน 

• อาหารฮาลาล 

• อาหารและเคร่ืองดื่มเสริม: เคร่ืองดื่มเพื่อความงาม  ผงเครื่องด่ืมส าเร็จรูป 

• อาหารเพื่อผู้สูงอายุ 
 

 

อาหารเพื่อสุขภาพ: ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปมีความใส่ใจและดูแลสุขภาพเพิ่มมากข้ึน 
โดยกลุ่มธุรกิจร้านค้าอาหารจากธรรมชาติและอาหารออร์แกนิก เช่น Whole Food Market ที่ประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างมากสามารถบ่งชี้ถึงศักยภาพการเติบโตของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและก าลังซื้อ
ของผู้บริโภคในกลุ่มดังกล่าว ประเภทอาหารในกลุ่มนี้รวมถึงอาหารออร์แกนิก ผลิตภัณฑ์อาหารปราศจากกลูเตนและแลค
โตส รวมทั้งอาหารที่มีสัดส่วนของน้ าตาลและไขมันต่ า ทั้งนี้ ในปี 2013 มูลค่าของตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิกทั่ว
โลกอยู่ที่ประมาณ 80,000 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ โดยคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปอยู่ที่ราว 161,500 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ ใน
ปี 2018 หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ที่ 15% ต่อปี โดยมีตลาดอเมริกาเหนือและยุโรปเป็นตลาดออร์แกนิกที่ใหญ่
ที่สุดของโลก มูลค่าตลาดรวมกันสูงถึง 95% ของตลาดออร์แกนิกทั่วโลก (รูปที่ 1) ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารปราศจากกลูเตนพบว่า 
เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศตะวันตก เนื่องจากในภูมิภาคดังกล่าวมีคนไข้
โรคเซลีแอค (แพ้กลูเตน) มากกว่าประเทศอื่นๆ และปัจจุบันพบว่าการบริโภคอาหารที่ปราศจากกลูเตนเป็นเพียงแนวทางเดียวใน
การรักษาโรคนี ้นอกจากนี้ แนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนยังเพิ่มขึ้นจากความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปที่
ความเชื่อว่าอาหารประเภทดังกล่าวดีต่อสุขภาพมากกว่าอาหารที่มีกลูเตนอีกด้วย 

อาหารส าเร็จรูป: ความต้องการอาหารประเภทดังกล่าวในตลาดโลกเพิ่มสูงข้ึนจากรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
เร่งรีบมากข้ึน การขยายตัวของจ านวนร้านค้าแบบลูกโซ่ และขนาดครอบครัวที่เล็กลง อาหารในกลุ่มนี้จะรวมถึง
อาหารส าเร็จพร้อมทาน อาหารพร้อมปรุง อาหารส่งถึงบ้าน ตลอดจนกลุ่มอาหารแปรรูปที่เน้นความสะดวกสบายในการ
บริโภคและมีอายุการเก็บนาน โดยกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมอาหารส าเร็จรูปจะให้ความส าคัญกับความสะดวก รูปแบบบรรจุผลิตภัณฑ์ 

           1 เมษายน 2015 
 

5 เทรนด์อาหารและเครื่องดื่มที่ก าลังมาแรงและน่าจับตามองในอนาคต 

22 เมษายน 2015 
 



 

 
Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, 
employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this 
report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such 
information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and 
judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct This report is for the recipient’s information 
only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may 
also have an interest in the companies mentioned herein. 

คุณค่าทางอาหาร ความปลอดภัย ความหลากหลาย และความน่าดึงดูดของผลิตภัณฑ์ ส าหรับอาหารพร้อมทานซึ่งมีส่วนแบ่ง
ตลาดเป็นอันดบัต้นๆ ในปี 2015 มีมูลค่ารวมถึง 80,000 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ ในปีที่ผ่านมา และมีอัตราการเติบโตที่ 6% ต่อปี โดย
พบว่าสหรัฐฯ มีส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุด ในขณะที่กลุ่มตลาดเกิดใหม่ ได้แก่ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และลาติน
อเมริกา ก็มีแนวโน้มที่จะบริโภคอาหารประเภทดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นตามล าดับเช่นเดียวกัน 

อาหารฮาลาล: กลุ่มประชากรมุสลิมที่ก าลังขยายตัว กอปรกับโอกาสทางธุรกิจในห่วงโซ่การผลิตที่ยังมีผู้
เล่นน้อยราย ท าให้ตลาดเศรษฐกิจฮาลาลเป็นตลาดเกิดใหม่ที่ทรงอิทธิพลและมีการอัตราการเติบโตที่
รวดเร็วที่สุดในโลกวันนี้ อุตสาหกรรมฮาลาลเป็นที่รู้จักในนาม “ตลาดพันล้านอันดับ 3 ของโลก” ถัดจากประเทศจีนและอินเดีย 
เพราะต้องรองรับประชากรมุสลิมที่มีมากถึงกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลก โดยชาวมุสลิมมีข้อห้ามอาหาร 6 ชนิดตามหลักศาสนา 
ตามอักษรย่อ ABCD IS คือ แอลกอฮอล์ (Alcohol) เลือด (Blood) สัตว์กินเนื้อและนก (Carnivorous animals and birds) เน้ือของ
สัตว์ที่ตายแล้ว (Dead meat) อาหารที่ถวายให้กับเทพเจ้ายกเว้นพระเจ้าอัลลอฮ์ (Immolated food) และเนื้อสุกร (Swine) ซึ่ง
อุตสาหกรรมนี้คาดว่าจะเติบโตด้วยอัตรา 10% ต่อปี จนมูลค่าตลาดอาจเพิ่มขึ้นจากเพียง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2013 
ไปอยู่ที่ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2018 (รูปที่ 2) นอกจากนี้ เนื่องจากในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่การผลิตของอาหารชนิด
ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม จึงท าให้ยังมีโอกาสในธุรกิจอาหารประเภทนี้อีกมาก นับตั้งแต่ขั้นตอนการท า
การเกษตร เรื่อยไปจนถึงการจัดจ าหน่าย อย่างไรก็ดี ต้องไม่ลืมว่าตลาดอาหารฮาลาลยังมีความยุ่งยากซับซ้อนในการด าเนินการ
ค่อนข้างมาก เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีองค์กรกลางที่ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานฮาลาลสากล ดังนั้น แต่ละประเทศจึงจ าเป็นต้องใช้
องค์กรในประเทศตนเองในการออกใบรองรับดังกล่าว ซึ่งท าให้ผู้เล่นใหม่ในตลาดอาจต้องใช้เวลาในการศึกษาและท าความเข้าใจ 
โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการส่งอาหารฮาลาลไปขายยังตลาดต่างประเทศ 

อาหารและเครื่องดื่มเสริม: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสินค้าที่มีอิทธิพลในตลาด เนื่องจาก
ผู้บริโภคยังคงสรรหาส่ิงที่ดีกว่าและทางเลือกที่มากกว่าในการตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของ
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็น อาหาระและเครื่องดื่มที่ช่วยส่งเสริมการท างานของสมองและร่างกาย การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน หรือการเสริมความงาม อนึ่ง จากการศึกษาของสถาบันวิจัยอาหาร Leatherhead พบว่าตลาดอาหารเสริมของ
โลกในปี 2014 มีมูลค่า 54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อนหน้า โดยแม้ว่าส่วนแบ่งตลาดของอาหารและเคร่ืองดื่ม
เสริมจะคิดเป็นเพียง 5% ของมูลค่าตลาดอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด แต่ผู้เล่นในตลาดกลับให้ความสนใจสินค้าประเภทนี้สูงขึ้น
เรื่อยๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ าหนัก ผลิตภัณฑ์บ ารุงหัวใจ และผลิตภัณฑ์เสริมการท างานของระบบย่อยอาหาร ตลาด
สินค้าประเภทนี้ที่ใหญ่ที่สุดคือ ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนหนึ่งเน่ืองจากผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้และมี
ก าลังซื้อมากกว่าผู้บริโภคในประเทศก าลังพัฒนา  

อาหารเพื่อผู้สูงอายุ: สืบเนื่องจากจ านวนผู้สูงอายุทั่วโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ธุรกิจอาหารมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ ทั้งนี้ 
สหประชาชาติคาดการณ์ว่า ภายในปี 2050 ประชากรโลกมากกว่า 20% (ประมาณ 2.2 พันล้านคน) จะมีอายุมากกว่า 60 ปี ซึ่ง
แนวโน้มดังกล่าวนี้ ถือเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายส าหรับผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร เนื่องจากเป็นการเพิ่มกลุ่มผู้บริโภคอีก
ประเภทหนึ่งเข้ามา อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นส่วนใหญ่ยังไม่มีการปรับตัวหรือปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความ
เปล่ียนแปลงนี้อย่างชัดเจนมากนัก มีเพียงบริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในการเจาะตลาด
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Amazon ที่ได้เปิด 50+ Active and Healthy Living Store เพื่อขายผลิตภัณฑ์
ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป บริษัท Nestle ที่มีการปรับเปล่ียนรูปแบบขวดกาแฟให้มีส่วนโค้งเพื่อให้จับถนัดมือ
และเปิดง่ายขึ้น และกลุ่มธุรกิจ Asahi ที่ได้ออกผลิตภัณฑ์สตูว์จานเดียวเพื่อรองรับความต้องการของครอบครัวเดี่ยวและผู้สูงอายุที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในญี่ปุ่น เป็นต้น   
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Implication   

 

 

 

การที่ผู้บริโภคกระแสหลักเริ่มค านึงถึงสุขภาพมากขึ้นท าให้เราเห็นสัดส่วนอาหารเพื่อสุขภาพที่
เพิ่มมากขึ้นเป็นล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสหรัฐฯและยุโรป  เช่นเดียวกันกับความ
ต้องการอาหารและเครื่องดื่มเสริมที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากการที่
ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับส่ิงที่ตนบริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะในสหรัฐฯและญี่ปุ่น นอกจากนี้ 
รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทีเ่ร่งรีบมากขึ้น และการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ จะท าให้
แนวโน้มความต้องการบริโภคอาหารส าเร็จรูปมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเพื่อตอบ
โจทย์ในเร่ืองความสะดวกสบายและประหยัดเวลา โดยปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในกลุ่มนี้ ได้แก่ ราคา ความไม่ซับซ้อน ความสะดวกในการบริโภค ความสะดวกในการ
ซื้อหา รวมทั้งความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดคือตลาด
อาหารฮาลาลและตลาดอาหารเพื่อผู้สูงอายุ     

   

 

 

 

ถึงแม้ว่าการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจก็
สามารถปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เข้ากับพฤติกรรมการบริโภคที่เปล่ียนไปเพื่อให้เข้าถึงทิศทางที่
อุตสาหกรรมอาหารจะมุ่งไปในอนาคตได้ เช่น 

 ผู้ผลิตสินค้าอาหารส าเร็จรูป สามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑท์ีละน้อย เพื่อทดสอบ
การตอบ รับของลู กค้ า เบื้ อ ง ต้น  ก่ อนที่ จ ะมี ก า ร เปิ ด ตั ว สิ นค้ า อย่ า ง 
เต็มตัว 

 ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตอาหารยังสามารถผันตัวเองไปเป็นผู้ปอ้นวัตถุดิบ (supplier) 
ให้กับผู้เล่นรายอื่นๆ ในห่วงโซ่การผลิตได้ ในสภาวะที่ผู้ผลตินั้นๆ ยังไม่สามารถผลิต
สินค้าส าเร็จรูปได้อย่างเต็มตัวในขณะน้ัน  

 
รูปที่ 1: ตลาดอาหารและเครื่องดื่มจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกก าลังเติบโต  

66

34

+14%

2018F2013

84

43

+15%

2018F2013

มูลค่าตลาดอาหารออรแ์กนิกโลก     
หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ตลาดอาหารออร์แกนิกในยุโรป
หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ตลาดอาหารออร์แกนิกในอเมริกาเหนือ
หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อเมริกาเหนือ 34% ยุโรป

4%

43%

อื่นๆ

ตลาดอาหารออร์แกนิกที่ให ่ที่สดุ 
5 อันดับแรกของโลก
1. สหรัฐฯ
2. เยอรมนี
3. ฝรั่งเศส

4. แคนาดา
5. สหราชอาณาจักร

100% = 80.4 USD billion  

 
 

ท่ีมา: การวเิคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ BCC Research, Agrarmarkt Austra Marketing 
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รูปที่ 2: ตลาดอาหารฮาลาลเป็นหนึ่งในตลาดที่ทรงอิทธิพลในอตุสาหกรรมอาหารโลก 

26%

61% 11%

ยาและเวชภัณฑ์

เครื่องส าอางอาหาร 2%

อื่นๆ

ตลาดฮาลาล
หน่วย: ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

1.8

1.1

+10%

2013 2018F

มูลค่าตลาดอาหารฮาลาลโลก
หน่วย: ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

 

ท่ีมา: Global Islamic Finance Report 2013, Emirates 24/7 website 

 

 
รูปที่ 3: ตลาดอาหารและเครื่องดื่มเสริมมมีูลค่าประมาณ 5% ของมูลค่าตลาดอาหารและเคร่ืองดื่มโลก 

อาหารเสริม
5%

95%
อื่นๆ

ตลาดอาหารเสริม

100% = USD 3,540 billion

หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

177 43

134 

อาหาร เครื่องดื่มมูลค่ารวม

24%

76%

 

ท่ีมา: การวเิคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ NUTRA ingredients-USA.com 
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