อาหาร Vegetarian และ Vegan
เทรนด์อาหารมาแรงใน UK

ข้อ เท็จ จริง ข่า ว จากการสารวจโดย Kantar Worldpanel พบว่า ตั้ง แต่ช่ว งเดือ น
ตุล าคม 2017 ถึง ปลายเดือ นมกราคม 2018 ร้อ ยละ 29 ของผู้บ ริโ ภคในสหราชอาณาจัก ร บริโ ภค
อาหารเย็น ที่ ไ ม่มีส่ว นผสมของเนื้อ สัต ว์ และเนื้อ ปลา โดยกว่า ร้อ ยละ 15 ของอาหารเย็น เป็น อาหาร
ประเภท Vegan และ Vegetarian
ปัจ จุบัน ชาวสหราชอาณาจัก รจ านวนมาก นิยมรับ ประทานอาหาร Vegetarian มากขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม เรียกว่า “Veganuary” เพื่อเป็นการ detox ภายหลังจากการฉลองในช่วง
เทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ โดยในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา 1 ใน 10 ของผู้บริโภค ซื้ออาหารปรุงสาเร็จที่
ไม่ส่วนผสมของเนื้อสัตว์ (Meat-Free Ready Meal) โดยมียอดจาหน่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 จากปี 2017 และ
ยอดจ าหน่ายอาหารที่ ท าจากโปรตี นเกษตร (Quorn Foods) เพิ่ ม ขึ้น ร้อยละ 16 ในปี 2017 นอกจากนี้
ยอดขายผัก เช่น ผักโขม (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 43) และ มะเขือม่วง (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23) ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย
จากการสารวจผู้บริโภคจานวน 300000 ราย พบว่า ผู้บริโภคนิยมรับประทานอาหารเย็นที่ไม่
มี ส่วนผสมของเนื้อ สัตว์เพิ่ ม ขึ้น จาก ร้ อ ยละ 26.9 ในปี 2014 เป็น ร้อยละ 27.8 ในปี 2016 อย่างไรก็ ดี
Agricultural & Horticulture Development Board (AHDB) เห็นว่า ความต้องการในการบริโภคอาหาร
Vegetarian และอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้น นั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเนื้อสัตว์
ของสหราชอาณาจักร โดยในช่วงคริสต์มาส ชาวสหราชอาณาจักรมีการบริโภคเนื้อ และเนื้อไก่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ
0.9 เนื้อสัตว์และเนื้อไก่แปรรูป เช่น เบคอน และไส้กรอก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.9
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ข้อมูลเพิ่มเติม และ ข้อคิดเห็นของ สคต.
จากการสารวจโดย Vegan Society พบว่า อาหาร Vegan หรือ อาหารมัง สวิรัติ (ไม่
ส่วนผสมของเนื้อสัตว์ รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น นม เนย ชีส ไข่ น้าผึ้ง ยีสต์ และ เจลาติน) ได้รับความ
นิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในสหราชอาณาจักร ปัจจุบันมีชาวสหราชอาณาจักรที่รับประทานอาหาร Vegan จานวน
กว่า 5420000 คน โดยประมาณ ร้อยละ 50 ของผู้บริโภคที่รับประทานอาหาร Vegan มีอายุระหว่าง 15 – 34 ปี
สหราชอาณาจักร เป็นตลาดอาหาร Vegan ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รองลงมาคือ สหรัฐอเมริก า
โดยปัจจุบัน ชาวสหราชอาณาจักรจานวนมาก นิยมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพในช่วงเดือนมกราคม เพื่อ
เป็นการ detox ภายหลัง จากการฉลองในช่ วงเทศกาลคริส ต์ม าส และปีใหม่ ซึ่ งท าให้เกิ ด ความต้องการ
รับประทานอาหาร Vegan เพิ่มขึ้น โดยเรียกว่า “Veganuary” โดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีผู้รับประทาน
อาหาร Vegan ประมาณ 520000 คน เพิ่ ม ขึ้ น จากเดื อนมกราคม ปี 2014 ถึง 500500 คน (ข้ อมู ล จาก
Telegraph)
ห้างซุป เปอร์ม าร์เก็ ตรายใหญ่ ในสหราชอาณาจัก ร เช่น Tesco และ Waitrose ต่างเพิ่ ม
จานวนสินค้า Vegan และ Vegetarian ในร้าน โดยห้าง Tesco ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สเต็กที่ทาจากพืช ในส่วน
ห้าง Waitrose ได้เพิ่มชั้นวางผลิตภัณฑ์อาหาร Vegan ซึ่งมีผลิตภัณฑ์อาหาร Vegan และ Vegetarian กว่า
50 รายการ ซึ่งถือ ว่าเป็ นห้างซุปเปอร์ม าร์เก็ตแรกในสหราชอาณาจักรที่ มี ชั้นวางผลิตภัณฑ์อาหาร Vegan
โดยเฉพาะ
สคต. เห็นว่า สินค้าอาหาร Vegan และ Vegetarian เป็น สิน ค้า ที ่มีศัก ยภาพในตลาด
สหราชอาณาจัก ร ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาความต้องการของตลาดและมีการพัฒ นาสินค้าอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดสินค้าอาหาร Vegan และ Vegetarian ที่เพิ่มขึ้น
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