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ราคาสินคาอาหารในแคนาดาจะปรับพุงสูงขึ้นในป 2562
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย ล า สุ ด จากมหาวิ ท ยาลั ย Guelph and
Dalhousie ไดคาดการณวาราคาสินคาอาหารในแคนาดาป 2562 จะมีการ
ปรับสูงขึ้น ในภาพรวม ราคาสินคาอาหารจะเพิ่มขึ้นระหวาง 1.5-3.5% สงผล
ใหแตละครอบครัวนั้นจะมีคาใชจายเพิ่มในสินคาของชํา (Grocery) เพิ่มขึ้นขึ้น
ขั้ น ต่ํ า ครอบครั ว ละ 400 เหรี ย ญฯ/ป (ประมาณ
10,000 บาท) รวมถึ ง ค า ใช จ า ยที่ ไ ปรั บ ประทาน
อาหารนอกบ า นเพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย ครอบครั ว ละ 150
เหรีย ญฯ/ป (ประมาณ 3,750 บาท) ทั้ง นี้ สิน ค า
ประเภทผักจะมีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4-6% ในขณะที่
สินคาประเภทเนื้อสัตวแ ละอาหารทะเลจะมีราคา
ลดลง โดยเนื้อสัตว (โปรตีน) จะมีราคาเฉลี่ยลดลง
1-3% ในขณะที่ราคาสินคาอาหารทะเลจะลดลงที่
ระดับ 0-2%
ในชวงหลายปที่ผาน สินคาเนื้อสัตวไ ด
อยูในชวง Oversupply ที่ชาวแคนาดาสวนใหญหัน
มาบริโภคเนื้อสัตวนอยลง โดยหันไปบริโภคโปรตีน
จากธัญพืชมากขึ้น อาทิ Quinoa และ Lentils ซึ่ง
กระแสดังกลาวเห็นไดจากสินคาประเภทโปรตีนจาก
ธัญพืชมีเพิ่มมากขึ้นในหางซุปเปอรมารเก็ต รวมถึง
รานอาหารสวนใหญทุกวันนี้ไดมีรายการอาหารเมนู
มังสวิรัติ หรือผสมธัญพืช รวมอยูดวย
ผูผลิตเนื้อแปรูปยัก ษใ หญ ของแคนาดา
อย า งบริ ษั ท Maple Leaf เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ไ ด มี ก ารซื้ อ
กิจการบริษัทเนื้อสัตวแปรูป ที่ทําจากธัญพืช อยาง บริษัท Lifghtlife Foods
และ บริษัท Field Roast Grain Meat ที่ผลิตสินคาตลาดเฉพาะ (Niche) แต
มีศักยภาพสูงในอนาคต ในขณะเดียวกัน บริษัท Fast Food อาทิ A&W ใน
แคนาดาไดเริ่มจําหนายแฮมเบอเกอรมัง สวิรัติ ที่ไดรับผลตอบรับดีอย างล ม
หลาม จนบางสาขาต อ งหยุ ด จํ า หน า ยเมนู แ ฮมเบอเบอร มั ง สวิ รั ติ ดั ง กล า ว
เนื่องจากผูผลิตไมสามารถผลิตไดทันกับความตองการที่เพิ่มขึ้นอยางลนหลาม
ทุกวันนี้ นักวิเคราะหจากหลายสถาบัน ไดมองวากลุม Millennial
ไดหันมาบริโภค Plant Based-Protein (สินคาอาหารโปรตีนจากพืช) มากขึ้น
ในขณะกลุม Baby Boomer ที่อายุเกิน 55 ป หวงใยสุขภาพ กังวลการบริโภค
เนื้อสัตวโดยเฉพาะสารประเภท Antibiotic ที่ตกคางในเนื้อสัตว ทําใหคนกลุม
นี้หันมาบริโภค Plant Based Protein มากขึ้นเชนกัน ทั้งนี้จุดเปลี่ยนที่ทําให

คนหันมาบริโภคโปรตีนจากธัญพืช มากขึ้น นับตั้งแตระหวางป 2556-2558
ราคาเฉลี่ยของเนื้อวัวบด (Ground Beef) ไดเพิ่มขึ้น 26% โดยชวงพีคสูงสุดที่
ระดับ 13.23 เหรียญฯ/กก. (ในเดือน ตุลาคม 2558) ซึ่งในชวงกอนหน า นี้
(ระหว า งป 2555-2556) เนื้ อ บดมี ร าคาเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น เพี ย ง 3.5% ที่ ทํ า ให
ผูบริโ ภคเริ่มหันมาบริโ ภคสารอาหารโปรตี นจากแหล ง
อื่นๆ มากขึ้น
ถึงแมวาทุกวันนี้ ผูผลิตเนื้อสัตวและหางซุปเปอร
มารเก็ตตางๆ ใหหันมาประชาสัมพันธสงเสริมการบริโภค
เนื้อสัตวมากขึ้นกวาในอดีต อีกทั้งราคาของเนื้อสัตวตางๆ
เริ่มมีแนวโนมที่ลดลง แตผูบริโภคไดเคยชิน และหัน ปรับ
ไปบริ โ ภคสิ น ค า อื่ น ทดแทนแล ว โดยเห็ น ได จ ากราคา
สินคากลุมผักผลไมเริ่มปรับสูง ที่มาจากทั้งความตองการ
ที่มากขึ้น และ อาจจะโทษเรื่องดินฟาอากาศ ทั้งภาวะ El
Nino, Global Warming ที่ อ ากาศ ฝนฟ า ไม เ ป น ตาม
ฤดูก าล ที่สง กระทบตอปริมาณการผลิต สง ผลใหราคา
สินคาผักผลไมปรับสูงขึ้น
ความเห็น สคต.
กลุมประเทศพัฒนาแลว (Developed Nation) ในโลก
ตะวันตก ที่รวมถึงแคนาดา ผูบริโภคในประเทศหลานั้น
เริ่มหันมาสนใจเรื่องสุขภาพอยางจริงจังมากขึ้น เนื่องจาก
ประเทศเหลานี้ไดเคลื่อนเขาสูชวงสังคมผูสูงอายุ (Aging
Society) อยางเต็มตัว ที่แตละปจะมีผูสูงอายุมากขึ้น ใน
สัง คมที่ตองการสิ น ค าเพื่อ สุขภาพมากขึ้ น ที่หันมาบริโ ภคผัก ผลไมม ากขึ้ น
ทดแทนเนื้อสัตว รวมถึงกลุมคนหนุมสาวรุนใหม Millennials ที่มีกระแสหัน
มาบริโภคมังสวิรัติมากขึ้น ที่จะกลายเปน คานิยม วัฒนธรรม ของคนรุนใหม
ซึ่งผูประกอบการไทยควรหันมาศึกษาเทรนดดังกลาวอยางจริงจัง ในการคิดคน
นวัตกรรมสินคาใหมๆ อาทิ Vegan, Plant Based Protein ตอบสนองความ
ตองการสินคาที่มากขึ้น ที่อนาคตสินคาเหลา นี้จ ะไมเ ปนแคสิ นค าในตลาด
Niche แตอาจพัฒนากลายเปนสินคาตลาดหลัก (Mainstream) อยางแนนอน
ติดตามความเคลื่อนไหวในการคาระหวางประเทศผานเว็บไซตกรมสงเสริม
การค าระหว างประเทศที่ www.ditp.go.th และ www.thaitrade.com หรื อโทร
ปรึกษาเรื่องการคาระหวางประเทศที่กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โทร.1169
(หากโทรจากตางประเทศติดตอที่ โทร. +66 2792 6900)
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