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หาง The Bay หันกลับมาจับตลาดกลุมของเลนเด็ก 

หางสรรพสินคาชั้นนํา The Bay มีแผนหันกลับมาจําหนายสินคาของเลนเด็กภายในพ้ืนท่ีขายของหาง 

หลังจากท่ีไดยุบไปประมาณ 10 ปท่ีผานมา โดยในวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ทางหางฯ จะเริ่มจัดโปรโมชั่นจําหนาย
สินคาของเลนตั้งเด็กเลนจนกระท่ังเด็กโตท่ี The Bay สาขาถนนควีน เมืองโตรอนโตเปนแหงแรก และจะเริ่มขยาย
ไปสูสาขาท้ังสิ้น 60 สาขาท่ัวประเทศ  โดยกําหนดขนาดพ้ืนท่ีจําหนายของเลนตั้งแต 500 – 5,000 ตารางฟุต  

ข้ึนอยูกับทําเลของแตละสาขา  

ท้ังนี้ ทางหางไดรับการตอบรับจากแบรนดจําหนาย

ของเลนกวา 40 แบรนดชั้นนําเขารวม อาทิ เลโก เพลยโมบิล 
สตารวอรซ บารบี้ เมลิสสาแอนดดั๊ก ฟชเชอรไพร พาวพาโทร 
เปนตน โดยคาดวาจะวางจําหนายในทันกอนเทศกาล

คริสตมาสในปนี้   

อยางไรก็ดี ทางหางฯ ไดออกจําหนายของเลนทาง

ออนไลนไปตั้งแตวันท่ี 2 กันยายนท่ีผานมา นางมิเชล ลีเอ็ม 
นักการตลาดกลุมบริษัท NPD ไดกลาววา ปจจุบันการ
จําหนายของเลนทางออนไลนเปนสิ่งจําเปนในตลาดแคนาดา เพราะสามารถคิดเปนสวนแบงชองทางการขายไดถึง

รอยละ 20 ของยอดจําหนายของเลนในแคนาดาท้ังสิ้น   

นางลิซ รอสเบลล ประธานกลุมหางสรรพสินคา The Bay กลาววา ทางหางฯ พยายามจําหนายสินคาเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหครบทุกฝาย อันเปนกลยุทธหลักของบริษัทฯ และของเลนก็ถือเปนหนึ่งใน
กลุมสินคาหลักเชนกัน  

นางมิเชล ลีเอ็ม ใหความเห็นเพ่ิมเติมวา ไมนาแปลกใจท่ี The Bay หันกลับมาจําหนายสินคาของเลนอีก
ครั้ง เนื่องจากยังมีชองวางของหางคาปลีกของเลนในประเทศ หลังจากท่ีหาง Target แคนาดาไดปดตัวลง และ
ตลาดคาปลีกของเลนมีการขยายตัวสูงสุดเปนอันดับ 2 ในแคนาดา โดยตัวเลขป 2559 มีขยายตัวกวารอยละ 5 

เทียบกับปท่ีผานมา นอกเหนือจาก The Bay แลว หางคาปลีกอาทิ Indigo และ Canadian Tire ยังหันมาให
ความสนใจจําหนายของเลนมากข้ึนอีกดวย 
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บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย) โอกาสการเพ่ิมมูลค่าการค้าตลาดของเล่นจากไทย ซ่ึง

แม้ว่าผู้ ส่งออกของเล่นหลักในแคนาดาจะเป็นจีนและสหรัฐ หากผู้ ประกอบการไทยของเล่นไทยสามารถ

ออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือให้มีความสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิต โดยมีจุดขายหลักสินค้าท่ี

ขัดเจน อาทิด้าน รูปแบบสินค้า ดีไซน์ และคุณภาพสินค้า ซ่ึงจะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมของเล่นไทย

สามารถเข้ามาแข่งขันได้ในตลาดแคนาดาได้เช่นกัน 

ข้อเสนอเห็นเสนอแนะของสคต . ปัจจุบันตลาดของเล่นเพ่ือการสะสมหรือการ์ตูนคาแรกเตอร์

น้ัน พบว่ามีการเติบโตและเป็นท่ีนิยมมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการเข้าฉายของภาพยนตร์ต่างๆ  อาทิ 

Star Wars หรือการ์ตูนต่างๆ  ดังน้ันผู้ ประกอบการไทยจาํเป็นต้องศึกษาแนวโน้มตลาด และพฤติกรรม

ผู้ บริโภคเป็นอย่างดี เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์สินค้าอย่างทันที 

ท่ีมา : http://www.cbc.ca/news/business/the-bay-toy-stores-1.3768528 

 

เมนูเนิ้อวัตวหายากไดรับความนิยมในแคนาดามากข้ึน 

ปจจุบัน วัฒนธรรมการรับประทานอาหารหลายชาติหลายรูปแบบเขามามีบทบาทเพ่ิมข้ึนในแคนาดา ไม
วาจะเปนอาหารพ้ืนเมืองชาติตางๆ  รวมถึงเนิ้อสัตวหายากชนิดตาง ๆ โดยจากการใหสัมภาษณของ นายปเตอร 

ซานากัน เจาของรานจําหนายเนื้อสัตวในนครโตรอนโต กลาววา ทางรานจะมีการนําเขาเนื้อหมูปาเขามาจําหนายทุก
สัปดาหสําหรับนักลิ้มลองสิ่งใหมๆ โดยในชวงท่ีผานมา ทางรานจะมีสินคาเนื้อสัตวหายาก(Exotic) จําหนายภ ายใน
รานรอยละ 10 อาทิ เนื้อหมูปา (Wild boar) เนื้อนกท่ีถูกลาเปนกีฬาหรืออาหาร (Game Birds) 

หนวยงานสํานักสถิติยูโรมอนิเตอร รายงานวา แมวายังไมมีการบันทึกปริมาณการบริโภคเนิ้อสัตวหายากใน
แคนาดาท่ีชัดเจน แตก็สามารถสังเกตการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยคาดวาในชวงระหวางปค.ศ. 2010-2015  มีการ
ขยายตัวบริโภคเนื้อสัตวหายากเพ่ิมข้ึนรอยละ 10.6  ซ่ึงประเภทเนื้อสัตวหายากท่ีไดรับความนิยมมากข้ึน ไดแก เนื้อ

มา เนื้ออูฐ เนื้อกระตาย เนื้อกวาง  

“รานอาหารชั้นนํา 5 ดาว เปนหนึ่งในผูนําสรางกระแสการรับประทานเนื้อสัตวหายากมากข้ึน“ ผศ.ไมเคิล 
วอน มาสโซ จากมหาวิทยาลัย Guelph กลาว  ผูบริโภคเลง็หาประสบการณรับประทานอาหารใหมๆ ท่ีไมสามารถ

ทําเองไดท่ีบาน และรานอาหารชั้นนําก็สามารถตอบโจทยนั้นไดอยางดี 
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ปจจุบันพอครัวในรานอาหารชั้นนํา แคนาดา จะเริ่มคุนเคยกับการปรุงเนื้อสัตวจากเนื้อมา เนื้อจิงโจ 
เนื้อนกพิราบมากข้ึน ดังเชนในรานอาหาร The Beast นครโตรอนโต จะใหแขกท่ีมาท่ีรานสามารถเลือกประเภท

เนื้อสัตวท่ีตองการทดลอง และพอครัวจะสรางสรรคเมนู 6 คอรสจากเนื้อสัตวนั้นๆ ใหเอง 

 นายไซย โบมเซ ผูจัดการฝายขายเนื้อสัตว บริษัท La Ferme 
กลาววา นอกเหนือจากทางบริษัทฯ จะสงจําหนายเนื้อสัตวหายากใหกับ

รานอาหารชั้นนําแลว ยังเริ่มท่ีจะสงขายใหกับรานคาเนื้อสัตวปลีกเพ่ิมมากข้ึน 
อยางไรก็ดี ราคาเนื้อสัตวหายาก จะมีราคาสูงอยู อาทิ ราคาเนื้อหมูปา จะอยูท่ี 
12-22 เหรียญแคนาดาตอปอนด หรือ เนื้อกวาง จะอยูท่ี 18-30 เหรียญแคนาดา

ตอปอนด ตามลําดับ 

นอกจากนั้น ซุปเปอรมารเก็ตชั้นอยางหางล็อบลอร ไดเริ่มนํา
เนื้อสัตวหายากเขามาจําหนายเชนกัน อาทิ เนื้อกวาง เนื้อหมูปา เนื้อไบซ่ัน และก็

มีการขยายตัวมากข้ึนทุกป “ชาวแคนาดาเริ่มมองหาเมนูประกอบอาหารใหมมาก
ข้ึน ซ่ึงก็ไดอิทธิพลจากรายการทีวี รานอาหารชั้นนํา และโซเซียลมีเดีย”  นายซัล บาอิโอ รองประธานฝายอาหารสด 
ของหางล็อบลอร กลาว 

บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย)  ไม่มี เพราะปัจจุบันแคนาดายังไม่อนุญาตให้

มีการนาํเข้าเนื้อสัตว์จากไทย ยกเว้นเนิ้อไก่ปรุงสุก 

ข้อเสนอเห็นเสนอแนะของสคต . ผู้ ประกอบการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ น่าจะได้

เร่ิมการนาํเนื้อสัตว์หายากเข้ามาประยุกต์ในรายการอาหารบ้าง เพราะปัจจุบันอาหารไทยได้รับความนิยม

ค่อนข้างดี และเป็นท็รู้จักแพร่หลาย หากผู้ ประกอบการใดได้เร่ิมส่ิงใหม่ ก็อาจจะสร้างความแตกต่างกับ

ตนเองและเป็นจุดเด่นได้ โดยอาหารไทยถือว่ามีรสชาติจัดชัดเจน ดังน้ันเนื้อสัตว์หายากน่าจะนาํมาใช้ได้ดี  

ท่ีมา http://www.cbc.ca/news/business/exotic-meats-butcher-1.3759666    
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