
 

 

 

 

 

 
1) เจาะลึกพฤติกรรมชาวแคนาดากับโลกออนไลน    
        แหลงขอมูล: Marketing Magazine วันท่ี 30 มีค 2559 
 

                  คงไมมีใครสามารถปฏิเสธไดวา อินเทอรเน็ตไดผนวกกลายเปนสิ่งหนึ่งในชีวิตประจําวันของชาว
แคนาดา ท่ีมีการใชอินเตอรเน็ตตั้งแตการทําธุรกรรมธนาคาร (Online Banking) ช็อปปง เอ็นเตอรเทนเมนต ผล
การสํารวจลาสุดจาก บริษัท Media Technology Monitor (MTM) พบวา ผูบริโภคชาวแคนาดาท่ีมีอายุมากกวา 
18 ป ไดใชอินเตอรเน็ตสูงถึง 90% ในชีวิตประจําวัน โดยใชเวลากับอินเตอรเน็ตเฉลี่ย 20.7 ชั่วโมงตอสัปดาห โดย
สวนใหญจะใชในการสื่อสาร โตตอบอีเมลล ตรวจขอมูลการพยากรณอากาศ ทุกวันนี้ชาวแคนาดาใชบริการ Online 
Banking สูงถึง 79% และช็อปปงออนไลน 61% ในขณะท่ีมีการใช Video Call (โทรศัพทท่ีเห็นภาพ) เปนประจํา
เฉลี่ย 30% โดยใชโปรแกรม อาทิ Skype (Microsoft), Facetime (Apple) และ Google Hangouts ในสวนของ
พฤติกรรมการใชสื่อโซเชียลมีเดีย ชาวแคนาดากวา 3 ใน 4 ใชสื่อดังกลาวอยางนอยหนึ่งครั้ง ในชวงเดือนท่ีผานมา 
โดย Facebook เปนสื่อหรือเว็ปไซดท่ีใชมากท่ีสุด โดยกวา 86% อันดับสองไดแก LinkedIn 34% Twitter 28%, 
Pinteret 27% และ Instagram 
26% ทุกวันนี้อินเตอรเน็ตกลายเปน
ศูนยกลางสื่อเอ็นเตอรเทนเมนต ซ่ึง
กวา 76% ของกลุมผูทําการสํารวจ
ใชเว็ปไซด อยาง Youtube เปน
ประจํา  และกวา 51% ดูขาวจาก
เว็ป Youtube อีกดวย และกวา 
61% ใช Youtube ในการติดตาม
ขาวสารเพลง การชม Music Video   
  พฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตทุกวันนี้ พบวา กวา 80% ของกลุมผูถูกสํารวจจะมีพฤติกรรมท่ี
เรียกวา Multi-Task (การทํากิจกรรมหลายอยางพรอมๆ กัน) อาทิ ตอบอีเมลล ในขณะท่ีดูวิดีโอ Youtube  หรือ
เลน Facebook พรอมกับการชมรายการโทรทัศน ซ่ึงพฤติกรรมการทํางานหลายอยางพรอมๆ กันนี้สวนใหญจะเปน
ชาวแคนาดาท่ีอยูในกลุม 18-34 ป ในขณะท่ีชาวแคนาดาท่ีมีอายุเกิน 65 ปจะมีเพียงแค 10% เทานั้นท่ีจะทํา
กิจกรรมหลายๆ อยางพรอมกันบนโลกของอินเตอรเน็ต  
 

ผลกระทบตอการสงออกไทย/ขอเสนอแนะ 
  พฤติกรรมของชาวแคนาดาโดยเฉพาะของคนหนุมสาวรุนใหม ท่ีอินเตอรเน็ตกลายเปนสวนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตประจําวัน ทําใหนักการตลาดไมสามารถหลีกเลี่ยงความสําคัญของการใชอินเตอรเน็ตในการติดตอสื่อสาร 
หรือการสรางปฏิสัมพันธกับลูกคา (กลุมผูบริโภค) ได ซ่ึงทุกวันนี้เจาของสินคาควรมีเว็ปไซด ท่ีบรรจุขอมูลเก่ียวกับ
สินคา การใช วิธีการใช ขอควรระวัง และรวมถึงการโตตอบการให Feedback ของการใชสินคา  การแลกเปลี่ยน

ขาวเดนประจําสัปดาหในแคนาดา 
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ขอมูลระหวางผูใชสินคา เพ่ือทําใหเกิดประสบการณใหมๆ กับลูกคา ท่ีไมเพียงจะสราง Brand Loyalty ตอสินคา 
แตขอมูลท่ีผูผลิตไดรับ (จากลูกคานั้น) สามารถนํากลับไปปรับปรุงพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคา
อยางแทจริง อีกท้ังในอดตีการโฆษณาของสินคา ผูผลิตสวนใหญจะมองแตสื่อ Mass Media ท่ีมีคาใชจายสูงและไม
คุมคาตอการลงทุน แตการใชสื่อทางอินเตอรเน็ต ท่ีควบคูกันระหวาง เว็ปไซด อีเมลล (ผาน Newsletter) และ
โซเซียลมีเดีย จะตรงกับ Lifestyle ของคนรุนใหมมากกวา และมีคาใชจายการลงทุนถูกกวา  
 
2) ผูผลิตอาหารกระปอง Campbell ประกาศเลิกใชสาร BPA ภายในป 2017 
    แหลงขอมูล: นิตยสาร Canadian Grocer วันท่ี 4 มีค 2559  
 

        ผูผลิตอาหารกระปองยักษใหญอยาง บริษัท Campbell ไดประกาศยกเลิกการใชสาร BPA 
(Bisphenol A) ในสินคาอาหารกระปองทุกชนิด ทุกวันนี้อาหารกระปองสวนใหญจะมีสารประเภทนี้อยู โดยจะอยู
บนพ้ืนผิวของกระปองดานใน (Lining) ซ่ึงสาร BPA ไดถูกกลาวอางวามีสวนเก่ียวของกับการกอโรคมะเร็ง ท่ีมี
ผลกระทบตอสมอง และฮอรโมน ท้ังนี ้FDA และ Health Canada (กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา) ไดประกาศวา
การใชสารของ BPA ในบรรจุภัณฑกระปอง (ในระดับท่ีใชอยูในปจจุบันในอุตสาหกรรมอาหารกระปอง) มีความ
ปลอดภัยตอผูบริโภค ซ่ึงไดมีการสุมตรวจปสสาวะของเด็กในแคนาดา พบวาจะมีสาร BPA อยู แตมีอยูในระดับท่ี
ต่ําไมเปนอันตรายตอสุขภาพ อยางไรก็ตามไดมีกลุมตัวแทนผูบริโภค ไดอางวา ผลกระทบขางเคียงของสาร BPA 
ในระยะยาวจะมีผลตอพฤติกรรมของเด็กท่ีเก่ียวกับสารฮอรโมนท่ีเปนผลจาก BPA  อยางไรก็ตามสาร BPA ไดถูก
นํ ามาใชกว า  40  ป  ในผลิตภัณฑอาหาร
กระปองเกือบทุกชนิด ซ่ึงในความคิดเห็นของ
บริษัท Campbell เองมองวา BPA เปนสารท่ี
ปลอดภัยท่ีสุด แตบริษัทไดเริ่มทําการศึกษา
ทางเลือกอ่ืนๆ ของสาร BPA ตั้งแตป 2012 
โ ด ย ท า ง บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด ส า ม า ร ถ ป รั บ ป รุ ง
สายการผลิตท่ีไมตองใชสาร BPA อีกตอไป 
โดยทุกวันนี้ สินคาในไลน อาทิ ซุป ซอสเกรวี่ 
ซอสพาสตา ไดเริ่มสายการผลิตท่ีปราศจากสาร 
BPA แลว และมีแผนวาภายในสิ้นป สินคากวา 
3 ใน 4 จะสามารถเลิกใชสาร BPA ได ท้ังนี้
สารท่ีนํามาทดแทนสาร BPA ไดแกสาร Arcylic และ Polyester ท่ีมีสวนผสมพิเศษท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพ  
 
 

ผลกระทบตอการสงออกไทย/ขอเสนอแนะ   
 ถึงแมวาสาร BPA เคยเปนสารท่ีผูบริโภคในอเมริกาเหนือ และท่ัวโลก ใหความสนใจโดยเฉพาะ

สินคาขวดนมพลาสติกของเด็กเล็ก ท่ีมีการณรงคเลิกใชและไมอนุญาตใหมีการนําเขาหากสินคาเหลานั้นมีสาร BPA 
ผสมอยู แตตอมาไดพบวาสาร BPA นั้น ไดถูกใชในสินคาอาหารกระปอง ท่ีทําใหผูบริโภคเกิดความกังวล แตท้ัง 
FDA และ Health Canada ไดประกาศวาปริมาณของ BPA ท่ีใชในสินคาเหลานั้น ไมเปนอันตรายตอผูบริโภค 
อยางไรก็ตาม ผูผลิตอยาง Campell ไมไดหยุดนิ่ง แตพยายามมองหา สารอ่ืนๆ ท่ีสามารถมาใชทดแทน BPA 
เนื่องจากความหวาดกลัวของผูบริโภค ท่ียังมีความกังวลตอสาร BPA ซ่ึงก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งท่ีผูผลิตแสดงความ
รับผิดชอบ และมองหาทางเลือกท่ีตอบโจทยกับผูบริโภค อยางไรก็ตามสินคาอาหารกระปองเปนหนึ่งในสินคาท่ีไทย
สงออกมาท้ังมูลคาและปริมาณท่ีสูง อาทิ ปลาทูนากระปอง ผลไมกระปอง กะทิกระปอง แมแตน้ํามะพราวกระปอง 
ซ่ึงผูผลิตไทยควรติดตามความเคลื่อนไหวดังกลาว ในการปรับเปลี่ยนสายการผลิตท่ีไมใชสาร BPA ท่ีจะสามารถ

สาร BPA ทีใ่ชอยูใน Lining และพ้ืนผิวดานในของสินคาอาหารกระปอง 
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สรางคุณคา Value Added ใหกับสินคาและยกระดับภาพพจนของสินคาและบริษัทไทย ในการรับผิดชอบตอ
ผูบริโภคใหไดเปนมาตรฐานท่ีสูงกวา มาตรฐานความปลอดภัยท่ีตั้งโดยภาครัฐฯ ท้ังในสหรัฐฯ (FDA) และ แคนาดา 
(Health Canada) ซ่ึงบริษัท Campell ไดตั้งมาตรฐานของตัวเองใหสูงกวามาตรฐานของภาครัฐฯ ท่ีกําหนดไว  
 

                **************************************************** 
สคร. โตรอนโต และ สคร. แวนคูเวอร 


