
  

ข้อมูลเกลือเพื่อการบรโิภคในสหรัฐอเมริกา 

 
1. กระบวนการผลิตเกลือในสหรัฐฯ  

สหรัฐฯ ถือเป็นประเทศผู้ผลิตเกลือรายใหญ่ท่ีสุดประเทศหนึ่งของโลก จากสถิติปริมาณการผลิตเกลือท่ัวโลก
ในปี 2564 พบว่าสหรัฐฯ ผลิตเกลือมากถึง 40 ล้านตัน หรือมากท่ีสุดในโลกเป็นอันดับ 2 รองลงมาจากจีน แหล่ง
ผลิตเกลือท่ีส าคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ มลรัฐแคนซัส ลุยเซียนา มิชิแกน นิวยอร์ก โอไฮโอ เทกซัส และยูทาห์ โดยมี
สัดส่วนการผลิตเกลือในสหรัฐฯ สูงถึงร้อยละ 95 ของการผลิตท้ังหมดของสหรัฐฯ ในปี 2564 

 
ประเทศผูผ้ลิตเกลือรายใหญข่องโลกตั้งแตป่ี 2553 ถึง 2564 

 
ที่มา: https://www.statista.com/statistics/273334/global-production-output-of-salt/  

ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
Website: www.thaagrila.org  
Email: oaala@thaimoac.org 

https://www.statista.com/statistics/273334/global-production-output-of-salt/
http://www.thaagrila.org/
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กระบวนการผลิตเกลือหลักในสหรัฐฯ แบ่งเป็น 3 กระบวนการ ดังนี ้
1. การท านาเกลือ (Solar Evaporation Method) ซึ่งเป็นวิธีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในการผลิตเกลือ กระบวนการ

ผลิตนี้คือการผลิตเกลือจากการท่ีน้ าเค็มหรือน้ าเกลือเข้มข้นในบ่อต้ืนโดนแสงอาทิตย์และเกิดการระเหยของน้ าจน
น้ าเกลือเข้มข้นเกิดการตกตะกอนเป็นเกลือ อนึ่ง วิธีการผลิตนีม้ักใช้ในสถานที่ท่ีมีลักษณะภูมิอากาศท่ีอบอุ่น 

 
 

2. การท าเหมืองเกลือ (Rock Salt Mining Method) เริ่มจากการขุดเจาะอุโมงลงไปยังชั้นเกลือ (Salt 
Bed) เพื่อให้บุคคลากรสามารถเข้าไปในเหมืองและสามารถล าเลียงเครื่องมือได้ และติดต้ังวัตถุระเบิด โดยหลังจากท่ีมี
การระเบิดแล้ว เกลือสินเธาว ์(Rock Salt) จะตกลงบนพื้นเหมืองเป็นจ านวนมาก  

 
 

3. การใช้เคร่ืองระเหย (Vacuum Evaporation Method) เป็นกระบวนการผลิตเกลือโดยการใช้ความร้อน
จากไอน้ าในเครื่องระเหยเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เพื่อก่อให้เกิดการระเหยของน้ าเกลือ วิธีนี้จะท าให้ได้เกลือท่ีมี                  
ความบริสุทธ์ิและคุณภาพสูง เนื้อสัมผัสละเอียด  
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2. ชนิด ลักษณะ และการบริโภคเกลือของชาวอเมริกัน 
1. เกลือบริโภค (Table Salt) 

 

 
 

- เกลือบริโภคเป็นเกลือที่พบมากที่สุด และเป็นเกลือที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการปรุงอาหารมากที่สุด นอกจากนี้ ยัง
ใช้ในการท าอาหารกระป๋องและอาหารหมักดอง  

- มีลักษณะเป็นผลึกขนาดเล็กสม่ าเสมอ จึงท าให้เกลือชนิดนี้ง่ายต่อการตวงวัดและเพ่ิมเข้าไปในสูตรอาหาร  
- ส่วนใหญ่จะมีการเติมไอโดดีนลงในเกลือชนิดนี้ ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้ที่ได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอใน

อาหาร เนื่องจากการขาดสารไอโอดีนสามารถน าไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ได้  
วิธีการใช:้ เกลือบริโภคเหมาะส าหรับการอบและการท าอาหารเกือบทุกชนิด  
รสชาติ: เป็นเกลือที่มรีสเค็มมาตรฐาน แต่ในกรณีท่ีมีการเติมไอโดดีลงไปผู้บริโภคอาจรับรู้ได้ถึงรสโลหะ                     
จากไอโอดีนที่เสริมเข้าไป  
ราคา: เกลือบริโภคถือได้ว่าเป็นเกลือที่ถูกท่ีสุด (ราคาตามท้องตลาดทั่วไปอยู่ระหว่างประมาณ 2 - 8 
เซ็นต์ต่อออนซ์) 

- จากสถิติของบริษัท IBIS World พบว่าเกลือบริโภคที่สหรัฐฯ ผลิตได้ในปี 2565 คิดเป็นมูลค่า 234.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยคาดว่าเกลือบริโภคที่ผลิตในปี 2566 จะปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับปี 2565 
หรือคิดเป็น 235.9 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมชี้ว่าการผลิตเกลือบริโภคในสหรัฐฯ ในช่วงปี 2561 - 2566 
มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 5.6 อนึ่ง จากสถิติพบว่าเกลือบริโภคที่สหรัฐฯ ผลิตในปี 2560 ลดลง
จากปี 2559 อย่างมีนัยส าคัญ โดยนับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา การผลิตเกลือบริโภคของสหรัฐฯ ไม่มีการ
ปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงมากนัก รายละเอียดปรากฎดังกราฟด้านล่างนี้ 
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ที่มา: https://www.ibisworld.com/industry-statistics/market-size/table-salt-production-united-states/  

 
2. เกลือโคเชอร์ (Kosher Salt) 

 

 
 

- ชื่อเกลือโคเชอร์มีที่มามาจากการใช้เกลือในกระบวนการโคเชอร์ซึ่งเป็นวิธีการดึงความชื้นออกจากเนื้อสัตว์ 
และเป็นกระบวนการท าอาหารให้เหมาะส าหรับการบริโภคตามหลักของชาวยิว 

- นิยมใช้ในการปรุงอาหารเพราะสะอาด มีรสเค็ม และละลายได้ง่ายและรวดเร็ว 
- ยี่ห้อเกลือโคเชอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสหรัฐฯ ได้แก่ Diamond Crystal และ Morton Coarse Kosher 

Salt  
วิธีการใช้: ใช้ปรุงเนื้อสัตว์และผัก  
รสชาติ: รสคล้ายกับเกลือบริโภค แต่เค็มกว่าเล็กน้อยเนื่องจากผลึกมีขนาดใหญ่กว่า 
ราคา: แพงกว่าเกลือบริโภค แต่ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ถูกกว่าเกลือชนิดอ่ืนๆ โดยรวม (10 - 75 เซ็นต์ต่อ
ออนซ์) 

https://www.ibisworld.com/industry-statistics/market-size/table-salt-production-united-states/
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3. เกลือทะเล หรือ เกลือสมุทร (Sea Salt) 
 

 
 

- เกลือทะเลเป็นเกลือที่เกิดจากการระเหยของน้ าทะเล ส่งผลให้รสชาติมีความแตกต่างจากเกลือบริโภค
เล็กน้อย และผลึกอาจมีขนาดแตกต่างกัน เกลือทะเลเป็นเกลือที่ผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุด จึงอุดมไป
ด้วยแร่ธาตุหลายชนิด แม้ใช้ในปริมาณเล็กน้อยก็ท าให้อาหารมีรสชาติดี  

- ยี่ห้อเกลือทะเลแบบเกล็ดที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐฯ คือ Maldon ซึ่งมีกระบวนการเก็บเกี่ยวด้วยมือ เกล็ดมี
ขนาดใหญ ่และเนื้อสัมผัสกรุบกรอบ 

วิธีใช้: เกลือทะเลเหมาะส าหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ สลัด หรือช็อกโกแลต เกลือทะเลแบบเกร็ด
เหมาะส าหรับการตกแต่งจานอาหาร เช่น สลัดหรือมันฝรั่งอบ เนื่องจากผลึกขนาดใหญ่เมื่อสัมผัสลิ้น
ของคุณและปล่อยรสเค็มออกมาจะท าให้อาหารมีรสชาติอร่อยกลมกล่อม  
รสชาติ: เกลือทะเลมีรสเค็มจัด และอาจมีรสเค็ม 'ทะเล' เล็กน้อยด้วย 
ราคา: เกลือทะเลเป็นเกลือที่พบได้ทั่วไป และราคาขึ้นอยู่กับชนิดของเกลือที่เลือก ซึ่งอาจมีราคาที่สม
เหตุสมแตกต่างกันไป (10 เซ็นต์ - 2 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์) 
 

4. เกลือหิมาลายัน หรือ เกลือหิมาลัยสีชมพู (Himalayan Pink Salt) 
 

 
 

- เกลือหิมาลายันสีชมพูเป็นเกลือสินเธาว์ชนิดหนึ่งที่ขุดพบในเทือกเขาหิมาลัย มีสีชมพูเด่นชัดเป็นเอกลักษณ์ 
และเป็นรูปคริสตัลขนาดใหญ่มีลักษณะหยาบ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นที่นิยมเพราะความสวยงาม 

- อุดมไปด้วยแร่ธาต ุรวมถึงธาตุเหล็กที่ท าให้เกลือชนิดนี้มีสีชมพู  
- ผ่านการแปรรูปน้อยกว่าเกลือบริโภคแต่ยังมีองค์ประกอบทางเคมีเหมือนกัน  
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วิธีใช้: เหมาะส าหรับปรุงเนื้อสัตว์ ปลา และผัก ไม่เหมาะส าหรับการท าน้ าสลัดหรือของเหลวอ่ืน ๆ ที่
มันจะละลาย เนื่องจากจุดเด่นของเกลือชนิดนี้อยู่ที่สีชมพูสดใส  
รสชาติ: เค็มจัด มีรสชาติซับซ้อน อาจมีกลิ่นดอกไม้อ่อนๆ 
ราคา: แพงกว่าเกลือบริโภคประมาณ 20 เท่า เนื่องจากกระบวนการขุดที่ยากและเป็นทีน่ิยมในปัจจุบัน 
(17 เซ็นต์ - 2 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์) 
 

5. เกลือหิมาลัยสีด า (Himalayan Black Salt (Kala Namak)) 
 

 
 

- เกลือหิมาลัยสีด า คือเกลือหิมาลายันสีชมพูที่ผ่านการแปรรูปในเตาเผาถ่านและเครื่องเทศ ส่งผลให้เกลือมีสี
ตั้งแต่สีด าไปจนถึงสีชมพูเข้ม และท าให้มีรสชาติอูมามิทีเ่ข้มข้นซึ่งได้จากรสของก ามะถันธรรมชาติ มักนิยมใช้
ในการท าอาหารอินเดีย 

วิธีใช้: นิยมใช้ในการประกอบอาหารเอเชียใต้ เช่น สลัด Chaat, Chutneys, และ Raitas 
รสชาติ: เข้มข้น  
ราคา: เกลือหิมาลัยสีด ามีราคาแพงกว่าเกลือบริโภค และเกลือทะเล แตถู่กกว่าเกลือชนิดพิเศษอ่ืนๆ ใน 
11 รายการนี้ (28 เซ็นต์ - 2 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์) 
 

6. เกลือเฟลอร์ เดอ เซล หรือ ดอกเกลือ (Fluer De Sel) 
 

 
 

- เกลือ เฟลอร์ เดอ เซล ซ่ึงหมายถึง ดอกเกลือ ถือเป็นเกลือฝรั่งเศสชนิดพิเศษที่เก็บเกี่ยวได้จากชั้นบนสุดของ
น้ าทะเลขณะระเหยในบ่อเกลือ 



- 7 - 
 

- มีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดอ่อนมาก และใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวค่อนข้างนาน จึงท าให้เกลือชนิดนี้ถือเป็นเกลือ
ชนิดพิเศษ นิยมใช้เป็นของขวัญเพราะมักจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 

วิธีใช้: เหมาะส าหรับโรยบนอาหาร ผัก สลัด และของหวานที่เป็นช็อกโกแลต 
รสชาติ: รสเค็มเล็กน้อยพร้อมเนื้อสัมผัสท่ีบางเบา 
ราคา: ถือว่าเป็นหนึ่งในเกลือที่มีราคาแพงที่สุด เนื่องจากเกลือที่ได้จากบ่อให้ผลผลิตไม่มากนัก และมี
กระบวนการเก็บรวบรวมที่ยากล าบาก จึงท าให้บางครั้งเกลือชนิดนี้อาจมีราคาสูงถึง 30 เหรียญสหรัฐ
ต่อปอนด์ (2 - 8 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์) 
 

7. เกลือสีเทา หรือ เกลือทะเลเซลติก (Sel Gris) 
 

 
 

- Sel Gris หรือที่เรียกอีกอย่างว่า เกลือสีเทา หรือ เกลือทะเลเซลติก ซึ่งเป็นเกลือที่ได้จากการเก็บเกี่ยวใน
ลักษณะเดียวกบัดอกเกลือในฝรั่งเศส เพียงแต่เกลือสีเทาจะสัมผัสกับก้นบ่อเกลือในระหว่างการเก็บเกี่ยว 

- เกลือสีเทามีรสชาติเหมือนดินเล็กน้อย และมเีนื้อสัมผัสทีเ่หนียวกว่า 
วิธีใช้: เกลือสีเทา เหมาะส าหรับการปรุงรสเนื้อสัตว์ และปลา นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในกระบวนการ
หมกัดอง 
รสชาติ: เปรี้ยว เนื้อทราย 
ราคา: มีราคาแพงกว่าเกลือทะเลทั่วไป แต่ราคาถูกกว่าดอกเกลืออยู่มาก (20 เซ็นต์ - 2.6 เหรียญ
สหรัฐต่อออนซ์) 
 

8. เกลือฮาวายสีแดง หรือ อัลลาแอ (Hawaiian Red Salt (Alaea Salt)) 
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- เกลือฮาวายสีแดง เป็นเกลือทะเลฮาวายชนิดหยาบที่ผสมกับอัลลาแอ (ดินภูเขาไฟที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก) จึงท า

ให้มีสีแดงเข้ม เป็นเกลือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอาหารฮาวาย และอาหารอ่ืนๆ เช่น โปเก เนื้อ                  
แดดเดียว และหมยู่าง 

วิธีใช้: ใช้ในอาหารที่ต้องการการตกแต่งที่มีสีสันหลากหลาย และมีความกรุบกรอบ เช่น ผัก สลัด 
เนื้อสัตว์ มันบด และไข่ เป็นต้น 
รสชาติ: รสชาติเข้มข้น ซึ่งความเข้มข้นผสมด้วยความหวานเล็กน้อย 
ราคา: เกลือฮาวายสีแดง ถือว่าเป็นเกลือที่มีราคาแพงเพราะเก็บเกี่ยวด้วยมือ และมีแหล่งที่มาเพียงไม่กี่
แห่งในฮาวาย (30 เซ็นต์ - 7.6 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์) 
 

9. เกลือฮาวายสีด า (Hawaiian black Lava Salt)  
 

 
 

- เกลือลาวาสีด าของฮาวายเป็นเกลือทะเลที่ผสมผสานกับถ่านจึงเกิดเป็นสีด า 
วิธีใช้: ใช้เป็นเครื่องปรุงในไข่ยัดไส้ (Deviled Eggs) สลัด เนื้อย่าง ผลไม้ หรือของหวาน นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้เพ่ือเพ่ิมรสชาติให้กับค็อกเทล หรือเครื่องดื่มชนิดอ่ืนๆ 
รส: รสกลิ่นควันทีเ่ข้มข้น พร้อมคุณค่าทางโภชนาการ 
ราคา: เกลือลาวาฮาวายสีด ามีราคาแพง และมักจะมีราคาใกล้เคียงกับเกลือฮาวายสีแดง (30 เซ็นต์ - 8 
เหรียญสหรัฐต่อออนซ์) 
 

10.  เกลือขึ้นฉ่าย (Celery Salt) 
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- เกลือขึ้นฉ่ายท าจากเมล็ดขึ้นฉ่ายบดและเกลือ มักใช้เป็นส่วนผสมส าหรับค็อกเทล บลัดดี้แมรี่ (Bloody 

Marys) แต่ก็สามารถใช้เพ่ือเพ่ิมรสชาติให้กับสลัด และผักย่าง 
วิธีใช้: ใช้เพ่ือปรุงรสไส้กรอกแบบชิคาโก (Chicago-style hot dog)  หรือใช้ในค็อกเทล 
รสชาติ: รสหญ้าอ่อน ๆ และพริกไทยหน่อยๆ  
ราคา: เกลือขึ้นฉ่ายมีราคาไม่แพง โดยปกติจะจะแพงกว่าเกลือบริโภคเล็กน้อย (70 เซ็นต์ - 2.6 
เหรียญสหรัฐต่อออนซ์) 
 

11.  เกลือรมควัน (Smoked Salt) 
 

 
 

- เกลือรมควันได้มาจากการรมควันเกลือทะเลหรือเกลือชนิดอ่ืนๆ ด้วยไม้ เกลือรมควันจะแตกต่างกันตามกลิ่น
ไม้ที่ใช้ในการรม เช่น ไม้โอ็ค ไม้แอปเปิ้ล จึงเป็นเกลือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รสชาติของเกลือรมควันมีตั้งแต่
อ่อนไปจนถึงเข้มข้น ดังนั้นควรชิมก่อนน าไปใช้ในจาน  

วิธีใช้ : เกลือรมควันเหมาะส าหรับเนื้อย่าง ผักย่าง และข้าวโพดอบ 
รสชาติ: กลิ่นควันหอมซ่ึงมีตั้งแต่จัดจ้านถึงหวานเล็กน้อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ที่ใช้ในการรมควัน  
ราคา: ราคาขึ้นอยู่กับว่ามาจากแหล่งไหน มีตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงแพง หรืออาจจะท าได้เองที่บ้านถ้ามี
ที่รมควัน (40 เซ็นต์ - 2.7 เหรียญสหรัฐ) 
 

3. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของเกลือที่วางจ าหน่ายในตลาดสหรัฐฯ 
ลักษณะเกลือส าหรับการบริโภคในครัวเรือนที่วางจ าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของสหรัฐฯ อาทิ 

Walmart Target และ Albertsons สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ เกลือแบบบดละเอียด และเกลือหยาบ โดย
รูปแบบบรรจุภัณฑข์องเกลือทีว่างจ าหน่ายในสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญส่รุปได ้ดังนี้ 

 ขวด 
เกลือที่บรรจุในขวดส่วนใหญ่มักมาพร้อมฝา 2 ประเภท ได้แก่ ฝาที่บดเกลือส าหรับเกลือหยาบ โดยผู้บริโภค
ต้องคว่ าขวดเกลือในขณะที่บิดฝาเพ่ือบดและใช้เกลือ และฝาที่เมื่อเปิดแล้วสามารถเทหรือเขย่าเกลือ
บดละเอียดออกจากขวดได้เลย โดยส่วนใหญ่เกลือทีว่างจ าหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขวดจะมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบ
กับบรรจุภัณฑ์ประเภทอ่ืนที่วางจ าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป หรือประมาณ 2.12 -  17.6 ออนซ์  
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 กระป๋อง 
เกลือที่บรรจุในกระป๋องโดยส่วนใหญ่มักมีขนาดบรรจุปานกลางเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ประเภทอ่ืนที่วาง
จ าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป หรือประมาณ 26 ออนซ์ และมาพร้อมทีเ่ปิดปิดส าหรับเทเกลือด้านบน 
 

   

 
 กล่อง 

เกลือที่วางจ าหน่ายในบรรจุภัณฑ์กล่องมักมีปริมาณน้อยและมากเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ประเภทอ่ืนที่วาง
จ าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป หรือประมาณ 4 - 8.5 ออนซ์ และ 48 ออนซ์ และบางยี่ห้อมาพร้อมที่เปิด
ปิดส าหรับเทเกลือด้านข้างกล่อง 
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 ถุง 
เกลือที่บรรจุในถุงส่วนใหญ่มีขนาดบรรจุที่หลากหลาย ตั้งแต่ปริมาณน้อยไปจนถึงปริมาณมากเมื่อเทียบกับ
บรรจุภัณฑ์ประเภทอ่ืนที่วางจ าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป หรือประมาณ 8 ออนซ์ ไปจนถึง 80 ออนซ์ 
นอกจากถุงในลักษณะทั่วไปแล้ว ยังพบเกลือในบรรจุภัณฑ์ถุงซิปล็อค และถุงที่มาพร้อมฝาบิดเพ่ือเปิดปิด  
 

 
 

 กระปุก 
โดยทั่วไป เกลือที่วางจ าหน่ายในบรรจุภัณฑ์กระปุกมีขนาดบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ปริมาณน้อยไป
จนถึงปริมาณมากเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ประเภทอ่ืนที่วางจ าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป หรือประมาณ 8 
ออนซ์ ไปจนถึง 80 ออนซ์ กระปุกมักมาพร้อมฝาเปิดปิดด้านบน  
 

 
 



- 12 - 
 

 
 ถุงขนาดเล็กส าหรับการรับประทาน 1 ครั้ง  

เกลือในบรรจุภัณฑถ์ุงขนาดเล็กส าหรับการรับประทาน 1 ครั้ง โดยส่วนใหญ่มกัวางจ าหน่ายเกลือในบรรจุภัณฑ์
ถุงขนาดเล็กส าหรับการรับประทาน 1 ครั้ง หลายๆ ถุง ใน 1 บรรจุภัณฑ์ 

 

  

 
4. การตลาด 

นอกจากการปรับราคาและการส่งเสริมการขายทั่วไปแล้ว ผู้ประกอบการหลายรายยังเลือกท าการตลาดด้วย
ดังต่อไปนี้  

 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  
 การสร้างแบรนด์ให้มีเรื่องราวเชื่อมโยงกับการกุศล  
 การวางจ าหน่ายในร้านสินค้าเฉพาะ (Specialty Store) และบนช่องทางออนไลน์  
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับสินค้าอ่ืนๆ อาทิ แพ็คคู่เกลือและพริกไทย  
 การระบุคุณสมบัติ สรรพคุณ ข้อแนะน าในการน าไปใช้ และแหล่งที่มาของเกลือที่มีเอกลักษณ์ (Exotic 

Location)  
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5. ปริมาณการบริโภคเกลือในสหรัฐฯ  
จากข้อมูลสถิติของบริษัท Statista พบว่าในปี 2562 ผู้ใหญ่ชาวสหรัฐฯ บริโภคเกลือเฉลี่ยประมาณ 9 กรัม

ต่อวัน รายละเอียดปรากฎดังกราฟด้านล่างนี้  
 

 
ที่มา: https://www.statista.com/statistics/1061321/global-consumption-of-salt-by-country/ 

 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐฯ ตระหนักถึงพฤติกรรมการบริโภคโซเดียม ซึ่งรวมถึงเกลือ ของ

ชาวอเมริกัน ที่มีการบริโภคโซเดียมต่อวันมากเกินกว่าปริมาณท่ีแนะน าหรือควรบริโภค องค์การอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for 
Disease Control and Prevention: CDC) จึงได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ลดการบริโภคโซเดียม โดยหน่วยงาน 
U.S.FDA ได้แนะน าให้ผู้บริโภคอ่านฉลากโภชนาการเพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เช่น ปริมาณโซเดียม และรอยละ
ของปริมาณที่แนะน าตอวัน (Daily Value: DV) ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อและบริโภคสินค้าดังกล่าว ในส่วนของหน่วยงาน 
CDC ได้มีการแนะน าให้ลดการบริโภคโซเดียมและเกลือเพ่ือหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงด้านปัญหาสุขภาพ อาทิ                  
ความดันโลหิต โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง  
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ที่มา: 

https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/salt-statistics-and-

information 

https://thishealthytable.com/blog/types-of-

salt/#:~:text=Table%20salt%20is%20the%20most%20common%20type%20of,food.%20It%27s%

20also%20used%20in%20canning%20and%20pickling. 

https://www.mortonsalt.com/salt-production-and-processing/ 

https://www.walmart.com/search?q=salt&affinityOverride=store_led&page=4 

https://www.target.com/s?searchTerm=salt 

https://www.albertsons.com/shop/search-results.html?q=salt  

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=100.155 

http://www.themarketingsage.com/how-to-market-salt/  

https://www.statista.com/statistics/1061321/global-consumption-of-salt-by-country/ 

https://www.ibisworld.com/industry-statistics/market-size/table-salt-production-united-states/  

https://www.fda.gov/food/nutrition-education-resources-materials/sodium-your-diet 

https://www.cdc.gov/salt/food.htm#:~:text=Americans%20consume%20more%20than%203%2C

400,of%20a%20healthy%20eating%20pattern.  

 

 

 
 
 

ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
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