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Statista หน่วยงานที่รวบรวมสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดของอุตสาหกรรมต่างๆ ชี้ว่า ในปี 
2562 รายได้ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลกจะอยู่ที่ 64,650 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการ
เติบโตต่อปีอยู่ท่ี 10.2% ส่งผลให้รายได้ของตลาดจะขยับข้ึนไปถึง 95,421 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2566 

นอกจากนี้แนวโน้มจากการส ารวจข้อมูลของ Innova Market Insights พบว่าผู้บริโภคก าลังมองหา
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกซึ่งเน้นไปที่เรื่องสุขภาพและโปรตีนทดแทนเป็นหลัก นอกจากนี้พืชผักและมังสวิรัติยังได้รับ
ความสนใจมากขึ้นและส่งผลให้มีประชากรมังสวิรัติเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ดังนั้น ในภาคอุตสาหกรรมอาหารเราจึงไม่
ควรพลาดการติดตามกระแสการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง 10 เทรนด์ที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมอาหารใน
มุมมองของบริษัทวิจัยตลาดอาหารและเครื่องดื่ม Innova Market Insights มีดังนี้ 

 

1. อาหารที่สร้างความแปลกใหม่ (New Foods and Flavors) 

  การเปลี่ยนแปลงของโลก กระตุ้น
ให้ผู้คนออกไปแสวงหาอาหารและเครื่องดื่ม
แนวใหม่ๆ ส่งผลให้แบรนด์ต่างๆ พยายาม
เพ่ิมลูกเล่น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ กลิ่น รสชาติ 
สี หรือ เนื้อสัมผัสของอาหารที่หลากหลาย
มากขึ้น ในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ 
ให้แก่ลูกค้าท่ีชื่นชอบความแปลกใหม่  

 

 

 

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย                                                          
นางสาวเครือวัลย์ พรมลักษณ์ 
kruawan@nfi.or.th                                                           
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10 แนวโน้มอาหาร อาหารมาแรงตอบโจทย์ผูบ้ริโภคยคุใหม ่

 

ที่มา: https://twitter.com/ 
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2. โปรตีนแทนเนื้อสัตว์ และแหล่งโปรตีนใหม่ (Plant-based and Animal Free) 

เทรนด์การบริโภคอาหารสุขภาพท่ีเป็นอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ ที่ผลิตจากพืชตระกูลถั่ว เห็ด และสาหร่าย 
รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชเมล็ดถั่ว ตลอดจนโปรตีนจากการหมักเชื้อจุลินทรีย์ ได้กลายเป็นเทรนด์ที่มีการ

เติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับตลาดอาหารเครื่องดื่ม
และสุขภาพทั้งหมด กระแสรักสุขภาพของผู้บริโภค 
บวกกับการค านึงถึงเรื่องของความยั่งยืนและสวัสดิภาพ
ของสัตว์ ส่งผลให้อาหารที่มีส่วนประกอบหรือท าจาก
พืชยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่อง คนจ านวนไม่น้อยหันมา
เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น โดยปีที่ผ่านมา 
บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) ได้ให้ข้อมูลว่า 
ตลาดอาหารเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีการเติบโต 2.4% 
ส่วนกลุ่มโปรตีนจากพืชและนมพืช เติบโตถึง 6.4% 
ตามความนิยมบริโภคอาหารโปรตีนสูงเพ่ือสร้างสมดุล
ทางโภชนาการทดแทนเนื้ อสัตว์  การเสริมสร้ าง
กล้ามเนื้อ รวมถึงการรักษาสุขภาพเพ่ือลดความเสี่ยง
ของโรคท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์ 

 
 

3. อาหารทางเลือก (Alternative food) 

  ด้วยความนิยมที่เพ่ิมขึ้นของการบริโภคอาหารที่
ท ามาจากพืชและอาหารมังสวิรัติ รวมถึงจ านวนของชาว    
วีแกนที่ เ พ่ิมขึ้น  ส่ งผลให้ผู้บริ โภคเกิดความต้องการ
ทางเลือกด้านอาหารที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ทางเลือก อย่างเช่น เนื้อ นม โปรตีน สารให้
ความหวาน และแม้กระทั่งปลา โดยกระแสโปรตีน
ทางเลือกจากพืชก าลังเป็นที่นิยมเพ่ิมขึ้น เช่น บริษัท 
Impossible Foods ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์มังสวิรัติ  เป็นต้น  

    

 

 

 

 

ที่มา: Justines Cookies 

ที่มา: https://www.theverge.com/ 
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4. กระแสรักษ์โลกสู่ความย่ังยืน (Plastic Free) 

จากผลการส ารวจของ Innova Market 
Insights ระบุว่า ผู้บริโภค 2 ใน 3 ของ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร  และจีน ต้องการ
ให้ บริษัทอาหารต่างๆ มีการลงทุนเพ่ือความยั่งยืน 
ซึ่งอาจจะเป็นด้านของการพัฒนา ตรวจสอบ
กระบวนการต่างๆ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคมีความใส่ใจและก าลังมอง
หาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อโลกและรวมไป
ถึงการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่
ปราศจากส่วนประกอบที่ท าด้วยพลาสติก ดังนั้น
แบรนด์ที่จะชนะใจผู้บริโภคได้นั้น จะต้องปรับตัวให้เข้ากับการด าเนินชีวิตและความชอบของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 
เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ หรือรับประทานได้ เป็นต้น 

5. อาหารว่างไม่ใช่แค่อาหารทานเล่น 

  ของทานเล่น จะไม่ใช่แค่อาหารที่ทานเล่น
อีกต่อไป เมื่อ 63% ของกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียม 
(Millennials) เลือกบริโภคขนมแทนอาหารมื้อหลัก 
เนื่องจากไม่มีเวลาว่าง ซึ่งด้วยวิถีชีวิตแบบนี้ ท าให้
เส้นแบ่งระหว่างอาหารมื้อหลักและของทานเล่นเริ่ม
จะแคบลงและถูกผสานเข้าด้วยกัน โดยขนมเพ่ือ
สุขภาพมีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดส าหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ขนมที่ท าจากผักหรือเห็ด เป็น
ต้น นอกจากนี้ บริษัท ยูบีเอ็มเอเชีย (ประเทศไทย) 
จ ากัด  มีการคาดการณ์ว่าตลาดอาหารพร้อม
รับประทานเพ่ือสุขภาพของโลกจะมีมูลค่าประมาณ 

10,551 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564 โดยกลุ่มผู้บริโภคจะเป็นกลุ่มคนรุ่น Millennial อายุ 18-34 ปี และกลุ่ม 
Baby Boomers ที่มีอายุ 51-69 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนโภชนาการให้เหมาะกับ
วัย โดยในปีนี้เทรนด์อาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพจะค านึงถึงปัจจัย 5 ประการ ได้แก่ 1) อาหารที่มีปริมาณ
น้ าตาลน้อย 2) มีไขมันอิ่มตัวต่ า 3) มีไขมันรวมต่ า มีใยอาหาร และ 5) มีโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอ เป็นต้น  

 

 

 

 

 

ที่มา: http://www.wearegreeners.com 

ที่มา: https://www.salika.co/ 
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6. อาหารที่มีความเฉพาะส่วนบุคคล (Personalized and Special Diets) 

ความต้องการและความชอบส่วนบุคคล   มีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จะเห็นได้ว่า อาหารสามารถปรับให้เข้ากับ
ความชอบเฉพาะบุคคล หรือ Personalised ได้ เช่น FoodMarble 
และ Habit เป็นแอพพลิเคชันที่สามารถช่วยให้คุณค้นหาอาหารที่เหมาะ
กับระบบย่อยอาหารเฉพาะบุคคลได้ รวมไปถึงฟังชั่นการตอบค าถาม
เกี่ยวกับสุขภาพและจะแสดงผลลัพธ์ออกมาพร้อมมีแผนโภชนาการ
ส าหรับวางแผนการรับประทานอาหารเฉพาะส าหรับคุณได้อย่างลงตัว  

 

 

7. อาหารที่มีใยอาหาร (Food Fibers) 

อาหารที่มีใยอาหาร ยังคงเป็นกระแสสุขภาพ
ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะคนทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทย หันมาบริโภคกันมาก โดยผล
การศึกษาของ Innova Market Insights ระบุว่า 
44% ของคนในอเมริกา และ 33% ของคนใน สหราช
อาณาจักร ที่ตอบแบบสอบถามนั้น มีการบริโภคใย
อาหารเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ที่อ้าง
ถึงการใช้ใยอาหารเป็นส่วนผสมเติบโตขึ้นถึง 21% ต่อ
ปีโดยเฉลี่ย ซึ่งจะเห็นการใช้ใยอาหารในรูปแบบใหม่ๆ 
มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้เป็นส่วนผสมของโภชนาการด้านกีฬา เช่น สปอร์ตบาร์ต่างๆ (Sports Bars) เป็นต้น 

 

8. อาหารที่ส่งผลต่ออารมณ์ (Food and emotions) 

ผู้บริโภคก าลังเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับ
สุขภาพ โดยไม่ได้มุ่งแค่เรื่องของโภชนาการ
เท่านั้น แต่ยังต้องการทานอาหารที่จะท าให้
รู้สึกดี ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย อารมณ์ หรือ 
จิตใจ นอกจากนี้ 1 ใน 4 ของผู้บริโภคใน
สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร และจีน 
ยังเห็นว่า “ความผ่อนคลาย” คือ สิ่งส าคัญ
ในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มอีกด้วย  
 

 

ที่มา: https://www.pinterest.com/ ที่มา: https://www.pinterest.com/ 

ที่มา: https://www.healthcarepackaging.com/ 

ที่มา: https://goohiw.com/ 
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9. คนเลือกซ้ือของจากแบรนด์เล็กๆ 

ในยุคดิจิทัลการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของธุรกิจที่เห็นได้ชัดเจน เกิดจากการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน ทั้ง
การพัฒนาสินค้า กลยุทธ์การตลาด การเข้าถึงผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถและประสิทธิภาพการ
ท ารายได้และก าไรของธุรกิจอย่างชัดเจน บริษัทสตาร์ทอัพยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการเข้ามาเขย่าวงการ
อาหารและเครื่องดื่ม โดย 2 ใน 5 ของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ชอบซื้อสินค้าจากผู้ผลิตแบรนด์เล็กๆ 
เนื่องจากมองว่า พวกเขามีความใส่ใจในเรื่องตัวผลิตภัณฑ์มากกว่า และมีเรื่องราวในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่
น่าสนใจ และเพ่ือเป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่ตกเป็นรอง แบรนด์ใหญ่จึงเริ่มหันมาจับมือร่วมท างานกับสตาร์ทอัพ
มากขึ้น อย่าง Beyond Meat ฟู้ดเทคสตาร์ทอัพสัญชาติอเมริกัน ผู้ผลิตเนื้อกระป๋องทดแทนจากพืช ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากผู้เล่นรายใหญ่ เช่น Tyson Foods, Humane Society, General Mills  
 

10. การสื่อสารผ่านโซเชียล 

โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะท าให้
ผู้บริโภคสามารถแชร์ว่า พวกเขาทานอะไรกันได้
แล้ว ยัง เป็นแพลตฟอร์มในการสื่อสารไปยัง      
แบรนด์หรือบริษัท ไปจนถึงการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาอาหาร โดยผู้บริโภคชาวจีน 
(55%) อเมริกัน (43%) และอังกฤษ (24%) ที่มี
อายุ 26 – 35 ปี เปิดเผยว่า พวกเขาถ่ายรูป
อาหาร แล้วโพสต์บนออนไลน์อย่างน้อยอาทิตย์ละ
ครั้ง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาสูตรหรือการดึงผู้บริโภคเข้ามามีส่วน
ร่วมได้ เช่น การจัดการประกวด โดยให้ผู้บริโภคน าเสนอรสชาติใหม่ๆ เพ่ือหารสชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 
เป็นต้น  
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