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ชาวแคนาดาช่ืนชอบอาหารตางถ่ิน (Ethnic Foods) 

ผลการวิจัยชี้… สามในสี่ของชาวแคนาดาชอบที่จะลองอาหารจากชาติตางๆ ซึ่งเปน
ผลมาจากจํานวนผูที่ยายมาตั้งรกรากในแคนาดาเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ ทําใหคนแคนาดาคุนเคยตอ
วัฒนธรรมตางชาติ  

งานวิจยัเร่ืองอาหารตางถ่ิน (Ethnic Foods) และรสชาติระบุ 3 ใน 4 ของประชากรชาว
แคนาดาชอบที่จะเรียนรูวัฒนธรรมตางถ่ินผานการลิ้มรสอาหาร และกวาก่ึงหนึ่งของชาวแคนาดา
เปดรับอาหารจากชาติอ่ืนๆ มากข้ึนเมื่อเทียบกับเมื่อไมก่ีปที่ผานมา 

อาหารตางถ่ินยอดนยิมของชาวแคนาดา 3 อันดับแรก ไดแก อาหารจีน (89%) อาหาร
อิตาเลี่ยน (84%) และอาหารลาตินอเมริกันและแม็กซิกัน (82%)  ทั้งนี้ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา
ผูบริโภคชาวแคนาดาเร่ิมที่จะมองหาอาหารตางถ่ินทีไ่มเปนที่นยิมแพรหลายเพื่อลดความจําเจในการ
รับประทาน โดยรอยละ 20 ของชาวแคนาดาเคยลองรับประทานอาหารที่ไดแรงบันดาลใจมาจาก
อาหารแอฟริกัน และก่ึงหนึ่งของผูตอบแบบสอบถามสนใจที่จะลองรับประทานอาหารแอฟริกัน 
ในขณะที่ 1 ใน 3 ของผูบริโภคเคยรับประทานอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใตมาแลว และรอยละ 44 
สนใจที่จะลองทานอาหารดังกลาว 

การที่ผูบริโภคชาวแคนาดาเปดรับที่จะลองอาหารของชาติตางๆ สงผลตอการประกอบ
อาหารในครัวเรือนดวย โดยงานวิจัยแสดงใหเห็นวารอยละ 65 เปดรับอาหารที่ไดแรงบันดาลใจมาจาก
อาหารตางถ่ิน อยางไรก็ตามผูบริโภคชาวแคนาดาจาํนวนหนึง่ยังคงลังเลที่จะประกอบอาหารตางชาติ
ดวยตนเองที่บาน โดยรอยละ 36 ยังคงไมกลาทีจ่ะลองประกอบอาหารตางถ่ินดวยตนเอง และรอยละ 
38 เห็นวาเคร่ืองปรุงและสวนผสมของอาหารตางถ่ินหาไดยากในทองตลาด  ในขณะที่เกือบสองใน
สามของผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลวากอนที่จะนาํอาหารตางถ่ินนั้นๆ มาลองทาํเองที่บาน รอยละ 
61 เคยรับประทานอาหารเมนนูั้นมาแลว 

ผูบริโภคชาวแคนาดาไมกลาที่จะทดลองประกอบอาหารดวยตนเองที่บาน เพราะขาด
ความรูเร่ืองแบรนดสินคาอาหารตางถ่ิน Joel Gregoire ผูเชี่ยวชาญอาวุโสดานการวิเคราะหอาหาร
และเคร่ืองดื่มจากบริษัท Mintel กลาววารานโกรเซอร่ีที่ขายเคร่ืองปรุงและสวนผสมอาหาร ethnic 
foods ควรจับมือกับรานอาหารฯ เพื่อแนะนําแบรนดสินคาเคร่ืองปรุงและสวนผสมตางๆ ใหแกลูกคา
ชาวแคนาดาที่มารับประทานที่ราน  และตองการทดลองประกอบอาหารดังกลาวดวยตนเองที่บาน 
เนื่องจากผูบริโภคมองวารานอาหารเปนผูเชี่ยวชาญและมีความนาเชื่อถือ 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาผูบริโภคมีความสนใจเก่ียวกับผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป โดย
รอยละ 37 ของผูตอบแบบสอบถามสนใจที่จะทดลองชิมขนมขบเค้ียวที่ปรุงแตงดวยรสชาติอาหารตาง
ถ่ิน ทั้งนี้ กลุมผูบริโภคอายุระหวาง 18-34ป เปดรับที่จะลองชิมอาหาร Ethnic foods มากข้ึนเมื่อ
เทียบกับไมก่ีปที่ผานมา 

นอกจากนี้ ชาวแคนาดายังสนใจอาหารแบบบรรจุสาํเร็จพรอมอุน ที่มีกลิ่นไอของอาหาร
ตางถ่ิน และอาหารแบบพกพาซึ่งถือเปนเร่ืองปกติสําหรับประเทศ/ภูมิภาคอ่ืนๆ อีกดวย โดยรอยละ 
40 ยินดีที่จะลองรับประทานอาหารที่มีรสชาติของประเทศ/ภูมิภาคอ่ืนๆ ผสมผสานกัน 
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Gregoire กลาววาการที่กลุมผูบริโภควัยรุนเปดรับอาหารประเภทนี้มากข้ึนกวาแตกอน 
ถือเปนกลไกสําคัญทีจ่ะทาํใหสินคาอาหารประเภทพกพาและขนมขบเค้ียวที่มีรสชาติของอาหารตางถ่ิน
ผสมผสานเตบิโตเพิ่มข้ึน พรอมเสริมวาขณะนี้แบรนดสนิคาอาหารตางๆ ไดมีการคิดคนที่จะนําเสนอ
ผลิตภัณฑอาหารแบบพกพา รวมถึงขนมขบเค้ียวทางเลือกที่มีรสชาตติางถ่ินผสมผสานมากข้ึนดวย 

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร มองวาแนวโนมผูบริโภคชาวแคนาดาที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหมที่เปดรับอาหารตางถ่ินมากกวาในอดตี กอใหเกิดโอกาสทางการตลาดแกผูประกอบการ
ไทยในอันทีจ่ะนาํเสนอผลิตภัณฑอาหารทางเลือกใหมๆ ที่มีแรงบัลดาลใจจากอาหารไทยผสมผสานอยูในอาหาร
แบบบรรจุสาํเร็จตลอดจนขนมขบเค้ียว ตัวอยางของอาหารที่มีกลิ่นไอของความเปนไทยที่พบในแคนาดาไดแกครีม
ซุปรส “Spicy Thai Chicken” ที่จําหนายในรานฟาสตฟูด Tim Horton ที่ใสซอสพริกศรีราชาเปนสวนผสม หรือ
อยางรานชาไขมุกสไตลไตหวันทีกํ่าลังไดรับความนิยมสูงในมหานครแวนคูเวอร ปจจุบันลูกคาสามารถเลือกไดวาจะ
ใสนมตางๆ รวมถึงกะทิ และหลายรานเร่ิมมีทางเลือกประเภทชามากข้ึน ไมวาจะเปนชาดาํ ชาเขียว รวมถึงเร่ิมมี
การบรรจุชาไทยไวในเมนูในหลายๆ รานแลวเชน 

ความนิยมของอาหารมังสวิรัติในแคนาดา โอกาสสําหรับผูสงออกไทย 

หลายปทีผ่านมาประชากรที่เปนมังสวิรัติในแคนาดามีจาํนวนเพิม่ข้ึนเร่ือยๆ เปนเหตุให
ผูคาปลีกหลายรายไดหันมาจําหนายสนิคาอาหารแชแข็งที่ปราศจากเนื้อสัตว และอาหารมังสวรัิติมาก
ข้ึน ยกตัวอยางเชน แฮมเบอรเกอรเจหลากหลายยี่หอที่ผลิตโดยไมใชเนื้อสัตว และเลยีนแบบรสชาติ
และเนื้อสัมผัสของอาหารเสมือนกับเบอรเกอรทั่วไป เจาของกิจการ VG Gourmet Vegetarian นาย 
Emmanuel Castiel กลาววาตลาดมังสวิรัตินั้นกําลังเตบิโตดานบวก และมีการตอบรับที่ดีจาก
ผูบริโภค ถึงแมวาเบอรเกอรมังสวิรัติ จะมุงเนนกลุมเปาหมายผูบริโภคมังสวิรัติเปนหลัก แตสินคา
เหลานี้ก็ยังไดรับการนิยมจากผูบริโภคทั่วไปที่ตองการอาหารทีม่ีคุณภาพและดีตอสุขภาพ และสามารถ
ประกอบอาหารไดงาย 

สินคาอาหารมังสวิรัติของนาย Emmanuel Castiel นอกจากจะมีการใชวัตถุดิบคุณภาพ
ดี อยางเชน วอลนทั ควินัว สมนุไพร เห็ด น้ําสมสายชูหมักจากแอปเปล แครอท และ หัวหอมสด แลว 
สินคาเหลานี้ยังไมมีสารกันบูดเจอืปน อีกปจจัยสําคัญในการผลติสินคาอาหารมังสวิรัติก็คือ สารอาหาร
ที่ผูบริโภคจะไดรับนั้นตองครบหาหมูและเพียงพอสําหรับผูบริโภค 

นอกจากจํานวนประชากรมังสวรัิติในแคนาดาที่เพิ่มข้ึนแลว ผูบริโภคสวนมากก็ยังเร่ิมหัน
มาใหความสนใจในอาหารมังสวรัิติมากข้ึนและบริโภคเนื้อสัตวนอยลง เนื่องจากหลายๆ เหตุผล เชน 
ปญหาเร่ืองสุขภาพ เนื้อสัตวมรีาคาแพง ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทําใหอาหารมังสวิรัติไดรับความ
นิยมเปนอยางมาก 
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สมาคม Vancouver Humane ไดทําการสํารวจขอมูลชาวแคนาดา 1,507 คน ดังนี ้
• ปจจุบนัรอยละ 33 ของชาวแคนาดารับประทานอาหารมังสวิรัติหรือลดการบริโภค

เนื้อสัตว ในขณะที่มีเพียงรอยละ 8 ที่แสดงวาตนรับประทานมงัสวิรัติเปนประจํา 
• รัฐบริติชโคลัมเบยีเปนรัฐที่มผีูบริโภคมังสวิรัติมากที่สุดถึงรอยละ 13 นอกจากนี้ รอย

ละ 26 ของผูบริโภคพยายามลดการรับประทานเนื้อ 
• ในสวนของรัฐออนแทรีโอ มีเพียงแครอยละ 8 ของประชากรที่เปนมังสวิรัติ และรอย

ละ 23 ที่พยายามลดการบริโภคเนื้อ 
• ถึงแมวารัฐควิเบกจะมีผูบริโภคมังสวิรัติเพียงแครอยละ 7 แตรอยละ 30 ของ

ประชากรแสดงวาตนลดการบริโภคเนื้อลง 
• รอยละ 12 ของประชากรทั่วประเทศที่มีอายุระหวาง 18 - 34 เปนมังสวิรัติ  
• เพียงแครอยละ 5 ของประชากรที่มีอายุมากกวา 55 ข้ึนไปเปนมังสวิรัต ิ

จากขอมูลขางตนทาํใหเห็นวา ตลาดอาหารมังสวิรัติกําลงัเปนที่นิยมและไดรับความสนใจ
จากผูบริโภคที่เปนมังสวิรัติและผูบริโภคทั่วไปในแคนาดา นอกจากนี้ตลาดสนิคาอาหารเจแชแข็งหรือ
สําเร็จรูปในแคนาดายงัมีโอกาสเติบโตเนื่องจากยังไมมีสนิคาที่หลากหลาย สาํนักงานสงเสริมการคาใน
ตางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร เห็นวาแนวโนมตลาดอาหารมังสวิรัติถือเปนโอกาสที่ดสีําหรับผูสงออก
ไทยในการเจาะตลาดอาหารมังสวิรัติในแคนาดาได อยางไรก็ดี สิ่งที่ผูประกอบการไทยควรคํานึงถึงคือ
เร่ืองของปริมาณ สารอาหารทีไ่ดรับ คุณภาพของวัตถุดิบ และรสชาติที่ถูกปากชาวแคนาดาเปนหลัก 
เพื่อใหสามารถแขงขันกับสินคาอาหารมังสวิรัติอ่ืนๆ ไดอยางมีศักยภาพ 
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