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ไอคอนหรือตราสัญลักษณ์ช่วยให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้าอาหารที่มีประโยชน์ได้ง่ายขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาสาระข่าว  ผู้บริโภคสหร ฐฯ มีความต้องการที่จะเลือกซ้ือสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มี
ประโยชน ต่อร่างกาย แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีปัญหาในการเลือกซ้ือสินค้าที่ต้องการเนื่องจากไม่มีตราหรือส ญล กษณ 
บ่งบอกค ณประโยชน ที่ช ดเจน 

ผลการส ารวจตลาดของคณะกรรมการมูลนิธิด้านข้อมูลอาหารระหว่างประเทศ (International 
Food Information Council Foundation – IFICF) และสมาคมโรคห วใจสหร ฐฯ (American Heart 
Association – AHA) พบว่าผู้บริโภคสหร ฐฯ ร้อยละ 95 มีความต้องการที่จะเลือกซ้ือสินค้าอาหารที่มีประโยชน ต่อ
ส ขภาพ มีผู้บริโภคเพียงร้อยละ 28 ที่สามารถแยกแยะและสามารถเลือกซ้ือได้อย่างถูกต้อง และผู้บริโภคร้อยละ 
11 ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้ 

Mr. Joseph Clayton ประธานคณะกรรมการมูลนิธิด้านข้อมูลอาหารระหว่างประเทศ กล่าวว่า 
ทางองค กรทราบดีว่าผู้บริโภคพยายามที่จะบริโภคอาหารที่มีประโยชน มากขึ้น แต่ผลส ารวจแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภค
ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้ ซึ่งเป็นอ ปสรรคในการเลือกซ้ือสินค้าที่ต้องการ 

ข่าวเด่นประจ าสปัดาห์จากสหรัฐอเมริกา 
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จากรายงานผลส ารวจผู้บริโภคสหร ฐฯ ที่มีหน้าที่เลือกซ้ืออาหารและเครื่องด่ืมของคร วเรือน
จ านวน 1,000 คน พบว่าบางครอบคร วผล ดก นท าหน้าที่ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของค ณแม่บ้านมากกว่าพ่อบ้าน 

การบริโภคอาหารที่มีประโยชน มีแนวโน้มปร บต วสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าเกษตร
อินทรีย และสินค้าท่ีผลิตจากธรรมชาติที่วางจ าหน่ายในซ ปเปอร มาร เก็ตในสหร ฐฯ ปร บต วเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 ท าให้
บริษ ทผู้ผลิตพยายามเพ่ิมผลผลิตของสินค้าออกสู่ตลาด ผู้บริโภคสหร ฐฯ ต้องการให้บริษ ทผู้ผลิตมีความโปรงใสมาก
ขึ้น เนื่องจากข้อมูลบนฉลากและส่วนผสมที่ได้มาจากธรรมชาติน ้นส าค ญกว่าแบรนด และค าอธิบายบนกล่อง 

ผลส ารวจของคณะกรรมการมูลนิธิด้านข้อมูลอาหารระหว่างประเทศพบว่า ผู้บริโภคสหร ฐฯ มี
แนวโน้มที่จะดูฉลากของสินค้าในการซื้อสินค้าน ้นเป็นคร ้งแรก ซึ่งฉลากจะบอกถึงข้อมูลโภชนาการและส่วนผสม
ต่างๆ เพื่อน ามาพิจารณาถึงสารอาหารที่จะได้ร บก่อนเลือกซื้อ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเน้นเรื่องของส ญรูป (icon) บนบรรจ ภ ณฑ สินค้า ต วอย่างเช่น ส ญรูปของ
สมาคมโรคห วใจสหร ฐฯ (รูปห วใจและเครื่องหมายถูก) ส ญรูปบ่งบอกว่าเป็นสินค้าโฮลเกรน และช่องขาวด าด้าน
หน้าที่บอกถึงจ านวนแคลอรี่ โซเดียม น้ าตาล และไขม นอ่ิมต ว โดยผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าที่มีส ญรูปของสมาคม
โรคห วใจสหร ฐฯ มากกว่าสินค้าท่ีไม่มีตราส ญล กษณ ด งกล่าว นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 500 คน
เลือกซื้อสินค้าท่ีมีตรา “Healthy” มากกว่าสินค้าที่ไม่มี ซึ่งแนวโน้มที่ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้าที่มีด งกล่าวร้อยละ 45 

 Ms. Alexandra Lewin-Zwerdling รองประธานฝ่ายวิจ ยของคณะกรรมการมูลนิธิด้านข้อมูล
อาหารระหว่างประเทศ กล่าวว่า ผู้บริโภคก าล งมองหาส ญรูปที่สามารถช่วยในการเลือกซ้ือสินค้าท่ีมีประโยชน ได้
ง่ายขึ้น ซึ่งองค การอาหารและยาสหร ฐฯ อยู่ในข ้นตอนการพิจารณาออกส ญรูปส าหร บอาหารที่มีประโยชน  คล้าย
ก บส ญรูปของกระทรวงเกษตรสหร ฐฯ ที่ใช้ก บสินค้าเกษตรอินทรีย  และอยู่ระหว่างการพิจารณาก าหนดเงื่อนไข
ส าหร บอาหารที่มีประโยชน ในการใช้ส ญรูปขององค การอาหารและยาสหร ฐฯ ซึ่งเงื่อนไขที่ใช้ในปัจจ บ นปร บคร ้ง
ส ดท้ายเมื่อปี 2533 

Ms. Charlotte Vallaeys น กวิเคราะห นโยบายอาว โส หน่วยงาน Consumer Report กล่าวว่า 
ค าจ าก ดความหมายของอาหารมีความแตกต่างก นมาก ระหว่างค าว่าสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย  (organic) ที่มี
กฎระเบียบควบค มอย่างร ดก ม ก บค าว่าผลิตจากธรรมชาติ (natural) ที่ใช้ก นท ่วไป 

บทวิเคราะห์  ปัจจ บ นผู้บริโภคท ่วโลกห นมาให้ความส าค ญก บส ขภาพก นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การให้ความส าค ญก บการออกก าล งกาย การพ กผ่อนให้เพียงพอ การเข้าร บการตรวจส ขภาพร่างกาย ไปจนถึงการ
ให้ความส าค ญก บอาหาร ซึ่งปัจจ บ นผู้บริโภคมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย  อาหาร
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วีแกน อาหารโครเชอร  เป็นต้น โดยเฉพาะผู้บริโภคกล ่มมิลเลนเนียล (Millennials) ส าน กงานสถิติแห่งชาติสหร ฐฯ 
(U.S. Census Bureau) พบว่าปัจจ บ นประชากรมิลเลนเนียลในสหร ฐฯ มีจ านวนมากกว่าประชากรเบบี้บูมเมอร  
(Baby Boomer) ท าให้บริษ ทต่างๆ ต้องปร บกลย ทธ ทางการตลาดเพ่ือร กษาส่วนแบ่งทางการตลาดเอาไว้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล ่มสินค้าอาหารที่เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา อ นมีสาเหต หล กมาจากความต้องการของกล ่มผู้บริโภค Millennials ที่แตกต่างไปจากร ่นพ่อแม่ ซ่ึงสินค้าที่กล ่ม
ผู้บริโภคมิลเลนเนียลมีแนวโน้มได้ร บความนิยมมากขึ้นในอนาคต 

ผู้บริโภคมิลเลนเนียล มีความสนใจในเรื่องอาหารเป็นพิเศษและม กจะเรียกต วเองว่า “Foodie” 
โดยให้ความส าค ญก บแหล่งผลิต กรรมวิธีการผลิต ค ณค่าทางโภชนาการ และความสดใหม่ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรม
การบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปนี้ เป็นต วแปรส าค ญส่งผลกระทบต่อยอดขายของสินค้าอาหารที่ไม่มีประโยชน และ
ร้านอาหารจานด่วนท ่วสหร ฐฯ นอกจากนี้ ผู้บริโภคมิลเลนเนียลย งให้ความส าค ญก บโลกโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีการ
ติดตาม (follow) เพ่ือน น กแสดง ธ รกิจ และบริษ ทผู้ผลิตสินค้า ซึ่งสามารถส่งผลดีและผลร้ายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง
ในปัจจ บ นจะเน้นไปด้านอาหารที่มีประโยชน และการออกก าล งกาย 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  กล ่มสินค้าอาหารจ ดเป็นหนึ่งในห้าปัจจ ยที่ใช้ด ารงชีวิตของมน ษย  ใน
ปัจจ บ นประชากรเบบี้บูมเมอร กล ่มคนร ่นพ่อแม่ปร บต วลดลง ท าให้กล ่มประชากรมิลเลนเนียลมีบทบาทมากขึ้น ซึ่ง
คนกล ่มนี้เกาะติดกระแสและให้ความส าค ญก บเรื่องอาหารเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเลือกร บประทานอาหารที่มี
ประโยชน  และอาหารทางเลือกใหม่ๆ ผู้ประกอบการท ้งในและนอกสหร ฐฯ พยายามผลิตสินค้าและผลิตภ ณฑ 
อาหารให้ได้มาตรฐานสากล เช่น เกษตรอินทรีย  เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสของสินค้าอาหารจากไทย ท ้งนี้เพ่ือสร้าง
ความม ่นใจให้แก่ผู้บริโภคในตลาดและร บรองสินค้าอาหารประเภทต่างๆ ผู้ผลิตจึงควรขอใบร บรองเพ่ือใช้ตรา
เกษตรอินทรีย  ตราโครเชอร  ฯลฯ นอกจากนี้ กล ่มมิลเลนเนียลแสวงหาความสะดวกและรวดเร็วในการใช้
ชีวิตประจ าว น และจะเลือกสินค้าที่มีส ญรูปร บรองว่าสินค้าที่ซื้อน ้นได้ผ่านการร บรองว่าเป็นสินค้าที่มีประโยชน  ซึ่ง
ผู้ผลิตสินค้าอาหารควรศึกษาส ญรูปขององค กรต่างๆ โดยเฉพาะส ญรูปเกษตรอินทรีย  ส ญรูปของสมาคมโรคห วใจ
สหร ฐฯ และส ญรูปขององค การอาหารและยาสหร ฐฯ ที่ร บรองมาตรฐานความปลอดภ ยและดีต่อส ขภาพของ
ผู้บริโภค เพ่ือน ามาติดบนฉลากหรือบรรจ ภ ณฑ อาหารต่อไป 

ที่มา: Bizwomen The Business Journals 
เรื่อง: “Can a simple symbol help shoppers find healthy food?” 

โดย: Caitlin Mullen   จ ดท าโดย: นายพีรภ ทร ภ ทรประสิทธิ์ 
สคต. ไมอามี / ว นที่ 31 มกราคม 2562 
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