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Disclaimer: การเผยแพร่ข้อมูลใน “ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ในแคนาดา” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้

ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่าน้ัน ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ จะไม่รับผิดชอบต่อ

ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการน าข้อมูลนี้ไปใช้  

 

ผู้หญิงคนแรกที่เข้ำมำด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำธุรกิจใหม่ของแคนำดำ (New Business 
Council of Canada) หรือ BCC นั้น ได้ออกมำเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับสภำวะเศรฐกิจของ
แคนำดำ 

ลินดา ฮาเซนฟราน (Linda Hasenfratz) 
ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็น CEO บริษัท Linamar Corp 
เป็นผู้หญิงคนแรกในรอบ 40 ปี ทีไ่ดถู้กรับเลือกให้มา
ด ารงต าแหน่งประธานสภาธรุกิจใหม่ของแคนาดา ได้
ออกมาแสดงความคิดเห็นกับสภาวะเศรฐกิจของ
แคนาดาดังต่อไปนี้: 

1. เศรฐกิจของแคนำดำไม่ใช่แค่ตัวสินค้ำ 

หลายคนอาจคิดว่าการที่ราคาค่าน้ ามันตก 
แสดงว่าเศรฐกิจแย่ หรือ ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในโทรอนโตและแวนคูเวอร์ 
หมายความว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้นก าลังจะเข้าสู่ภาวะฟองสบู่ ความคิดเหล่านั้นไม่เป็นความจริง 
ถ้าเศรฐกิจจากมุมมองของตลาดการเงิน จะส่งสัญญาณด้านลบ แต่แม้ว่าภาคพลังงานอาจจะแย่ลงก็
จริง แต่ยังคงมีนักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนในแคนาดาจ านวนมาก เนื่องจากมีความมั่นใจและเห็นว่าว่ามี
โอกาสในการลงทุนด้านอ่ืนๆอีกมากในแคนาดา  

2. ข่ำวด้ำนลบเกี่ยวกับเศรฐกิจนั้นจะมีผลกระทบให้เกิดขึ้นจริง 

การที่สื่อออกข่าวเกี่ยวกับเศรฐกิจด้านลบ มีผลกระทบให้ประชาชนตื่นตัวไปตามข่าว ส่งผลให้
นักลงทุนทั้งหลายเริ่มกังวลทีจ่ะลงทุนในช่วงนี้ ทั้งท่ีในความเป็นจริงนั้น เศรฐกิจไม่ไดแ้ย่ลงอย่างที่สื่อ 
ให้ข่าว 

3. ควำมผันผวนของค่ำเงินแคนำดำนั้นเป็นผลกระทบในทำงลบกับบริษัทของแคนำดำ 

ผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดนั้นจะเกิดกับบริษัทที่ก าลังพยายามขยายตัวในตลาดโลก อย่างในกรณี
ของบริษัท Linamar ทีม่ีการท าสัญญาซื้อบริษัท Montupet ที่ผลิตอะไหร่รถยนต์ของประเทศฝรั่งเศส
ในราคา 1.16  พันล้านเหรียญ US ในปีตุลาคม พ.ศ. 2558 นั้น แต่ปัจจุบัน ค่าเงินท่ีอ่อนตัวลงท าให้ 
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บริษัท Linamar จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเพ่ิมมามากกว่า ส่วนผลดีจะลงมาอยู่กับกลุ่มบริษัทผู้
ส่งออกที่มีการผลิตในแคนาดาแต่สร้างยอดขายด้วยค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ 

4. ภำครัฐต้องมีบทบำทมำกขึ้น 

ความคาดหวังของสภาธุรกิจใหม่ของแคนาดา (BCC) รวมถึงการกดดันรัฐบาลพรรค Liberal ซ่ึง
เป็นรัฐบาลใหม่ในออตตาวา ให้เพิ่มการลงทุน ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการศึกษา ให้สัตยาบัน
ข้อตกลงการค้าท่ีผ่านมาและลดภาระการก ากับดูแลบริษัทต่างๆ 

ที่มา : http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/economy/new-
bcc-chair-says-canadas-soft-economy-a-self-fulfilling-prophecy/article28401086/ 

ผลกระทบต่อการส่งออกไทย/ข้อเสนอแนะ 

  เงินแคนาดาที่อ่อนตัว ส่งผลให้สินค้าส่งออกจากแคนาดาไปยังต่างประเทศมีราคาถูกลง ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อผู้ส่งออกไทยในการซื้อวัตถุดิบและเทคโนโลยีที่ไทยไม่สามารถผลิตเองได้ เพื่อน ามาใช้ใน
กระบวนการผลิตเพ่ือส่งออก นอกจากนี้ยังเป็นผลดีส าหรับผู้ส่งออกไทยที่ต้องการมาลงทุนในแคนาดา
อีกด้วย 

 

สิ่งใหม่ที่จะมำแรงในร้ำนขำยของและซูเปอร์มำเก็ต? 
Summerhill Market ในโทรอนโต

จะขอแนะน าแมลงพร้อมรับประทานได้ 

จากเดิม ผู้คนชาวทวีปอเมริกา
เหนือจะไม่ยอมรับว่าแมลงเป็นอาหาร
อย่างหนึ่ง แต่ ณ ตอนนี้ แมลงไดเ้ข้ามาอยู่
ในเมนูที่รา้นอาหารของซูเปอร์มาเก็ตใน
เมืองโทรอนโต เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 
Summerhill Market ไดเ้ริ่มทดลองขาย
อาหารคาวหวานที่มีแมลงกินได้ รวมไป

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/economy/new-bcc-chair-says-canadas-soft-economy-a-self-fulfilling-prophecy/article28401086/
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/economy/new-bcc-chair-says-canadas-soft-economy-a-self-fulfilling-prophecy/article28401086/
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ด้วย พายคริกเก็ต (ที่มีส่วนผสมเป็นจิ้งหรีดในแป้งช็อคโกแลตพาย) หนอนไม้ไผ่โปรตีนบอล (เนยถั่วลิสง
และข้าวโอ๊ตที่ท าด้วยแป้งหนอนไม้ไผ่) จิ้งหรีดคั่วในหลายๆรสชาติ เกลือทะเลพริกไทยผสมหนอนไม้ไผ่ 
และ แป้งท าอาหารผสมจิ้งหรีด ในราคา 15 เหรียญสหรัฐ ต่อถุง น้ าหนัก 113 กรัม 

เจ้าของร้าน แบรด แมคมูเลน (Brad McMullen) ได้กล่าวว่าไดค้วามคิดขณะที่วิจัยเกี่ยวกับ
แนวโน้มอาหารของปี พ.ศ. 2559 ที่เชื่อว่าแมลงที่รับประทานไดน้ั้นจะมาแรงในปีนี้ เขาได้ศึกษาต่อไป
และค้นพบ ฟาร์ม Entomo ในเมือง Peterborough มลฑล Ontario ที่มีการผลิตจิ้งหรีดถึง 30 ล้าน
ตัว และ หนอนไม้ไผ่ 20 ล้านตัว และไดม้ีการแปรรูปแมลงและหนอนเหล่านั้นบรรจุถุงแบบเช่นมันฝรั่ง
ทอด หรือมีการแปรรูปเป็นจ าพวกแป้งผสมอาหาร 

McMullen กล่าวว่าไดม้ีการสั่งซื้อ พวกจิ้งหรีดทอดและหนอนไม้ไผ่ เป็นรอบที่สองแล้ว แม้ว่า
สิ่งเหล่านี้จะไม่ไดข้ายได้อย่างดิบดีก็ตาม แต่ก็ยังขายได้อยู่ 

McMullen กล่าวเพ่ิมเติมว่า Summerhill Market ภาคภูมิใจที่เป็นผู้เริ่มขายออกสู่ตลาด ของ
อาหารจ าพวกท่ีมีแนวโน้มว่าจะมาแรง และคงจะยังสนับสนุนการขายพวกแมลงกินได้ต่อไป ถึงแม้ว่า
แมลงที่กินไดน้ั้นจะไม่เป็นหนึ่งในรายการที่ขายเร็วที่สุดของพวกเขา แต่จุดดีคือลูกค้าและผู้บริโภคจะมี
ตัวเลือกมากข้ึน 

นอกจากนี้ แมลงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีโปรตีนมากกว่าเนื้อสัตว์ และ พืช ที่ยังจะต้องใช้
เวลาและทรัพยากรมากมายในการดูแลเลี้ยงดู  โดยจิ้งหรีดมีโปรตีนประมาณ 12.9 กรัม ต่อน้ าหนัก 
100 กรัม ซึ่งเป็นระดับที ่ใกล้เคียงกันกับเนื้อวัวสับ ข้อดีของแมลงอยู่ที่ แมลงนั้นไม่ต้องการอาหารและ
น้ าในการเลี้ยงดูเมื่อเทียบกับวัว ดังนั้นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตหรือเลี้ยงดูแมลงจะมีน้อย
มากเมื่อเทียบกับการผลิตเนื้อสัตว์ ยิ่งไปกว่านั้น นักวิทยาศาสตร์ คาดว่ามีแมลง 1000 ล้านล้านตัว บน
โลก ซึ่งหมายความว่าแมลงจะเป็นแหล่งอาหารที่จะไม่หมดไป ในอนาคตอันใกล้ 

ทีม่า :  http://www.canadiangrocer.com/top-stories/the-next-bug-thing-in-grocery-61325 

http://www.canadiangrocer.com/top-stories/the-next-bug-thing-in-grocery-61325
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ผลกระทบต่อการส่งออกไทย/ข้อเสนอแนะ 

  โอกาสส าหรับผู้ส่งออกไทยในการเจาะตลาด Niche Market ส าหรับสินค้าประเภทแมลงทอด 
แต่แนวโน้มดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อให้ชาวแคนาดายอมรับและคุ้นเคยกับสินค้า
ประเภทนี้ก่อน 

 

จัดท าโดย สคร. แวนคูเวอร์ และ สคร. โตรอนโต 


