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อาหารอนาคต 2030 

(Future Food 2030) 
 

 

 

     ภายในงานแสดงสินค้าอาหารและ
เครื่องดื่มระดับโลก Sial Paris 2018 ใน
ส่วนของ Future Lab ได้มีการน าเสนอ  
3 แนวโน้มที่ส่งผลต่อรูปแบบของ
อาหารในอนาคตปี  ค.ศ. 2030  ที่
น่าสนใจดังนี ้
 

1. กระแสการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ประชากรโลก จาก 7.3 ล้านคน ในปี 
ค.ศ. 2015 เพ่ิมเป็น 8.5 ล้านคนและ 
9.3 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2030 และ ค.ศ. 
2050 ตามล าดับ จะส่งผลให้ปริมาณ
ความต้องการอาหารเพ่ิมสูงขึ้นตามไป
ด้วย ในขณะที่ พ้ืนที่เพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์ส าหรับเป็นอาหาร กลับลด
ปริมาณลงอย่างต่อเนื่อง จากการถูก
แทนที่ด้วยที่อยู่อาศัย  

 

 

จึงไม่แปลกที่ในอนาคตอันใกล้นี้ ผลิตภัณฑ์
อาหารรูปแบบใหม่อาทิ  โปรตีนจากพืช 
และโปรตีนสัตว์อย่างแมลง จะเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกส าหรับผู้บริโภค โดยปัจจุบันเริ่มมี
ผู้ผลิตน าเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกสู่
ตลาดแล้ว ยกตัวอย่างเช่น   
 

สแน็คบาร์จากจิ้งหรีด 

  
สเปรดโปรตีนจากถ่ัว และน้ านมถั่ว เป็นต้น

  

เรียบเรียงโดย  
มยุรา  ปรารถนาเปลี่ยน 
ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม 
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2. แนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นของการอพยพ

ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองใหญ่
ของประชากร ซึ่งส่วนใหญ่นิยมการเข้า
เมืองเ พ่ือมาหางานท าและประกอบ
อาชีพที่สร้างรายได้ที่มากกว่าการอาศัย
อยู่ในชนบท ท าให้เกิดชุมชนเมืองที่มีการ
แข่งขันและการด ารงชีวิตที่เร่งรีบ ส่งผล
ให้หลายครอบครัวมีเวลาในการปรุง
อาหารเพ่ือรับประทานด้วยตนเองลด
น้อยลง 

  
 
     ดังนั้น ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป
พร้อมรับประทานและการรับประทาน
อาหารในร้านอาหารนอกบ้าน จึงได้รับ
ความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคที่
อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ อย่างไรก็ตาม การ
ปรุงอาหารเพื่อรับประทานเองที่บ้านก็ยัง
เป็ นสิ่ งที่ ผู้ บ ริ โภคต้ องการ  เพราะ
นอกจากจะได้ความสดใหม่ของอาหาร
และรสชาติที่ถูกใจแล้ว การปรุงอาหาร
ยังเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยให้ผ่อน
คลายได้อีกด้วย 
 

Robot Chef 

 

 
และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ าน าสมัย ท าให้
การปรุงอาหารด้วยตนเองไม่ยุ่งยากอีกต่อไป 
เพราะมีตัวช่วยอย่าง หุ่นยนต์ปรุงอาหาร 
(Robot Chef) ที่ในอนาคตอาจจะเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และเครื่องใช้ภายใน
บ้ าน นอกเหนือจากทีวีและตู้ เย็น  โดย
หุ่นยนต์ปรุงอาหารนี้ สามารถตั้งโปรแกรม
การปรุงอาหารด้วยสูตรเฉพาะของผู้บริโภค
เอง หรือสูตรการปรุงอาหารของเชฟระดับ
โลกที่หลากหลายได้อีกด้วย 
 

3. การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ยังคง
เป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง 
โดยแนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหารเ พ่ือ
สุขภาพที่ผู้บริโภคต้องการในอนาคต จะต้อง
มาจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ผ่านการปรุงแต่ง
น้อย แต่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนั้น กลุ่ม
อาหาร Probiotic (อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพเช่น โยเกิร์ตหรือนม
เปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์แล็กโตบาซิลลัส และ
อาหารหมักดองด้วยวิธีธรรมชาติ เป็นต้น) 
และ กลุ่มอาหาร Prebiotic (อาหารที่ช่วย
กระตุ้นการท างานของจุลินทรีย์ probiotic ใน
ร่างกาย เช่น น้ าตาลแอลกอฮอล์ โอลิโกแซก
คาไรด์ และอินนูลิน เป็นต้น) จะได้รับความ
นิยมเพ่ิมมากขึ้น 

 

Probiotic & Prebiotic Foods 

 
 

     นอกจากนี้ ในอนาคตเทคโนโลยีที่ท าให้
การเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวก
รวดเร็วอย่าง Smart phone จะเข้ามาม ี
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บทบาทในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคที่
ห่วงใยเรื่องสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น ด้วย
ฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายผ่าน
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การ
ตรวจสอบแหล่งที่มาและคุณค่าทาง
โภชนากา รของอ าห าร ด้ ว ย  Food 
Traceability 
 

Food Traceability  

 
 

การควบคุ มน้ าหนั กด้ ว ยการ เลื อ ก
รับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสม
จากการค านวณด้วย Diet App 
 

Diet App 

 
 

 
 
 

 
หรือแม้แต่ การเลือกรับประทานอาหารที่
เฉพาะเจาะจงตามสุขภาพของแต่ละบุคคล
ด้วย Personal Food & Health  

 

Personal Food & Health 

 
 

ก็จะได้รับความนิยมและมีการใช้งานเพ่ิม
ม า ก ขึ้ น จ น ก ล า ย เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
ชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคในอนาคต 
 
     ดังน้ัน โอกาสที่ผู้ประกอบการผลิตอาหาร
จะสามารถผลิตสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ บริ โภคในอนาคต
ดังกล่าวได้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงความ
เชื่อมโยงของกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริ โภคและเทคโนโลยีทั้ ง  3 แนวโน้ม
ดังกล่าว มาเป็นจุดตั้งต้นในการคิดค้นและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงธุรกิจบริการ
อาหารรูปแบบใหมใ่ห้ได้ 
 

 


