
 

 

 

 

 

 
1) แบงค์ชาติแคนาดประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.50% 
        แหล่งข้อมูล: CBC News วันที่ 20 มค 2559 
 

                  ธนาคารแห่งชาติแคนาดา (Bank of Canada) ได้ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.50% ซึ่ง
อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเรียกว่า “Target for the overnight rate” ที่เป็นอัตราการกู้ยืมระยะสั้นที่ใช้กันระหว่าง
สถาบันการเงิน ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยมีวัตถุประสงคเ์พื่อเพิ่มสภาพคล่อง และลดภาระการกู้ยืมเงินของภาคเอกชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้้ามัน โดยเฉพาะผู้ผลิตน้้ามันในภาคกลางของประเทศ ที่ผ่านมา ในปี 2558 แบงค์ชาติ
แคนาดาได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยแล้ว 2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้การลดอัตราดอกเบี้ยที่ผ่านมาได้เป็น
การส่งสัญญาณว่าภาครัฐแคนาดา มีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่จะมีทิศทางไม่สดใสตามราคาน้้ามัน อย่างไรก็
ตาม ก่อนที่มีการประกาศการตรึงอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ นักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินต่างๆ ได้มีความเห็นที่
แตกต่างกันถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะหากมีลดอัตราดอกเบี้ยก็จะส่งผลให้ค่าเงินปรับอ่อนตัวลงไปอีก 
หลังจากที่ค่าเงินแคนาดาอ่อนว่ากว่า 40% ตั้งแตป่ลายปี 2557 ที่ทิศทางราคาน้้ามันในตลาดโลกเป็นช่วงขาลง ทั้งนี้

อัตราดอกเบี้ยนั้น ก่อนที่จะมีการประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยในวันที่ 20 มค. 59 นั้น ค่าเงินแคนาดาอยู่ที่
ระดับ 68.89 เซ็นต์สหรัฐฯ ต่อ 1 เหรียญแคนาดา แต่
เมื่อหลังประกาศ 1 ชั่วโมงค่าเงินได้ปรับแข็งขึ้น
เล็กน้อยที่ระดับ 68.63 เซ็นต์ ถึงแม้ว่าแบงค์ชาติ
แคนาดามีความวิตกกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจ ใน
ปัจจุบันแต่  ยังคงตั้ ง เป้าหมายการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ระดับ 1.5% ในปี 2016 และ 2.5% ในปี 
2017  
 

    นักวิเคราะห์จาก TD Canada Trust ได้มีความเห็นว่า ถึงแม้ว่าธนาคาแห่งชาติแคนาดาไม่ได้
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในอนาคตอย่าง
แน่นอน และยังมีความคิดเห็นในเชิงลบต่อเศรษฐกิจแคนาดาว่า หากในปี 2016 มีการขยายตัวแค่ 1% ก็นับว่าโชคดี
แล้ว อย่างไรก็ตามหลังจากการประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ย เป้าของสู่มวลชนและนักลงทุน รวมถึงนักธุรกิจได้ปรับ
เป้าความสนใจกลับไปยังรัฐบาลชุดใหม่ที่น้าโดย Mr. Justin Tredeau ที่คาดหวังว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะ
เน้นอัดฉีดเงินไปยังระบบ Infrastructure ที่จะท้าให้เกิดกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ และจะมีรายละเอียดและ
ผลกระทบต่อแคนาดาอย่างไร  
 

ผลกระทบต่อการส่งออกไทย/ข้อเสนอแนะ 
  จากข้อมูลในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจในแคนาดาที่มีทิศทางไม่สดใสนักในปี 2016 เนื่องจากราคา
น้้ามันโลกที่ปรับตัวลง (น้้ามันเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 1 ของแคนาดา) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและค่าเงินของ
แคนาดา ที่ทุกวันนี้ผู้น้าเข้าต้องปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยกับต้นทุนการน้าเข้าที่สูงขึ้น (ค่าเงินลดลงกว่า 
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40%) โดยจากการส้ารวจตลาด ของ สคร. โตรอนโต พบว่า ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นสินค้าน้าเข้าได้มีการ
ปรับราคาเพิ่มขึ้น 20-50% (ขึ้นกับสินค้า) โดยเฉพาะสินค้าผัก ผลไม้ ที่แคนาดาต้องมีการน้าเข้าในฤดูหนาวสูงถึง 
70-80% พบว่าราคาได้ปรับสูงขึ้นอย่างมาก (เพิ่มสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ) ที่กระทบต่อก้าลังซื้อของผู้บริโภค และจาก
การส้ารวจยังพบว่า สินค้าบางรายการของไทยได้มีการปรับกลยุทธ์ ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่เล็กลง อาทิ ข้าวหอมมะลิ 
จาก  8 กก. ไปเป็น 6.8 กก. และคาดว่าจะมีอีกหลายสินค้าที่ต้องปรับราคาตามต้นทุนน้าเข้าที่เพิ่มขึ้น ที่กดดันการ
ส่งออกสินค้าไทยมาแคนาดา  
 
2) ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ YEMMies (Young Educated Millennial Moms)   
     แหล่งข้อมูล: นติยสาร Canadian Grocer วันที่ 20 ธค 2558  
 

จากผลการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค บริษัท IPSOS ที่ได้มีการ
ก้าหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่ (New Segemnt) ของการตลาด
ที่เรียกว่า YEMMies (Young Educated Millennial 
Moms)  ซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านรุ่นใหม่ที่มีอายุเฉลี่ย 29 ปี ที่
ปัจจุบันในแคนาดามีจ้านวน 1.7 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น
จ้านวน 4 ล้านคนภายในสิ้นทศวรรษนี้ โดยลักษณะเด่นของ
คนกลุ่มนี้ได้แก่ มีการศึกษาปานกลาง-สูง  มีก้าลังซื้อสูง และ
จะไม่แยกตัวอยู่คนเดียวแต่จะมีการติดต่อกับแม่บ้านกลุ่ม

อื่นๆ แลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งทางพบปะทางสังคมและสังคมออนไลน์ ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีความซับซ้อนในการเลือกซื้อ
สินค้า แต่จะชอบสินค้าที่ตอบสนองความต้องการเป็น Solutions และนิยมความสะดวกเป็นหลัก ซึ่งจากผลการวิจัย
ยังพบว่าแนวโน้มพฤติกรรมคนกลุ่มใหม่นี้ จะนิยมทานอาหารบ่อยมื้อมากขึ้น แทนที่จะรับประทานอาหารตามหลัก
ทั่วไป ที่ยึด 3 มื้อต่อวัน โดยจะมีการทานปริมาณต่อมื้อน้อยลงแต่จะรับประทานบ่อยมื้อมากขึ้น โดยกว่า 65% ของ
กลุ่มนี้จะมีมื้อที่เรียกว่าขนมทานเล่น Snack Meal ที่จะมีมื้อรวมกัน 5-6 มื้อ/วัน และอาหารมื้อเย็นส่วนใหญ่จะ
รับประทานหลัง 19.00 น. พฤติกรรมดังกล่าวที่ก่อให้เกิดโอกาสที่จะน้าเสนอขนมทานเล่น อาหารมื้อใหญ่ อาหาร
มื้อเล็กใหม่ๆ จากข้อมูลการวิจัยยังพบว่า คนกลุ่มนี้ให้ความส้าคัญกับมื้อเช้าที่เน้นในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ  
(Healthy Food) และอาหารที่ให้พลังงาน (Energy) เป็นหลัก ในขณะที่อาหารมื้อเย็นเป็นอาหารที่ตามใจปาก 
(ตามรสนิยม) จะไม่เคร่งครัดเรื่องสุขภาพ แต่จะเน้นความสบายๆ และรสชาดที่ชอบ ในขณะที่มื้อกลางวันจะเน้น
ความสะดวกและง่ายต่อการปรุงและรับประทาน ตามวิธีชีวิตที่เร่งรีบ      

คนกลุ่มใหม่น้ีกว่า 65% ชอบที่จะอ่านศึกษาฉลากสินค้า
ก่อนการเลือกซื้อ โดยจะพิจารณาจาก ข้อมูลโภชนาการ 
วัตถุดิบส่วนผสม (สารสังเคราะห์ สารธรรมชาติ) ซึ่งคน
กลุ่มนี้ให้ความส้าคัญกับ ข้อมูลเกี่ยวกับแคลลอรี่เป็นหลัก 
ในขณะที่ให้ความส้าคัญข้อมูลกับไขมันน้อยลง (เมื่อเทียบ
กับคนรุ่นก่อน) โดยมองว่าสินค้าที่มีขั้นตอนการผลิตที่ไม่
ซับซ้อน (Less Processed Food) ดีต่อสุขภาพมากกว่า
สินค้าที่ขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน ความสะดวกของสินค้า
ที่ง่ายต่อการบริโภค และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถพกพาได้
ง่าย (Portable) เป็นอีกปัจจัย ที่คนกลุ่มใหม่นี้มองหา
ค้าตอบจากสินคา้  
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ผลกระทบต่อการส่งออกไทย/ข้อเสนอแนะ 
  ทุกวันนี้นักการตลาดทั่วโลก ได้เริ่มมีนิยามกลุ่มตลาดใหม่นับตั้งแต่กลุ่ม Millenials หรือกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีลงไป ที่โตมาในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โลก
โซเชียลมีเดีย ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของคนกลุ่มนี้ ที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน โดยกลุ่ม YEMMies ที่
กลายเป็น Subset ของกลุ่ม Millenials ที่เจาะตลาดถึงพฤติกรรมแม่บ้านคนรุ่นใหม่ ที่มีทัศนคติ ความคิดเห็น 
ความเชื่อ และพฤติกรรมที่ควรศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และปรับกลยุทธ์การตลาด สินค้า ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
รวมถึงวิธีการน้าเสนอสินค้าไปสู่คนกลุ่มใหม่นี้ โดยจะเห็นได้ว่ารูปแบบการโฆษณาในลักษณะ Mass Media ที่ลด
บทบาทหรือมีอิทธิพลลดลงส้าหรับคนกลุ่มนี้ คนกลุ่มนี้จะใช้ Social Media ในการค้นหาข้อมูลและมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรวดเร็ว ที่ผู้ผลิตเจ้าของสินค้าต้องปรับตัวให้ทันกับโลกที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต   
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