30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562
สินค้าผลิตจากธรรมชาติในตลาดออสเตรเลีย
ปัจจัยด้านสุขภาพและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังมีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องในการเลือกซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคในตลาดออสเตรเลียซึ่งให้ความสาคัญกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ที่ปราศจากการใช้สารเคมี
ในการผลิตเพื่อลดอันตรายจากการบริโภค จึงทาผู้ผ ลิต สิน ค้า ทั้ง ในและต่า งประเทศปรับ ตัว ตามกระแส
ดัง กล่า ว โดยปรับ ปรุง และพัฒ นาสิน ค้า ใหม่ อ อกวางจาหน่ า ยเพื่อ ให้ส อดคล้อ งต่อ การเปลี่ย นแปลง
ดังกล่ าว ดังนี้
1. Lakanto

สารให้ความหวานแทนน้าตาล ผลิตจากผล

Monk fruit ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่ปลูกมากในจีนและถูกนามาใช้
ในทางการแพทย์อย่างยาวนาน เนื่องจากสารให้ความหวานจากผล
Monk fruit จะมีความหวานมากกว่าน้าตาลทั่วไปสูงถึง 150-200
เท่า โดยในปี 2538 บริษัท Saraya (ญี่ปุ่น) เริ่มผลิต Lakanto
จาหน่ายในญี่ปุ่น และส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา อีกทั้งในช่วง
Source: www.woolworths.com.au

ต้นปี 2562 Monk fruit ได้รับการอนุมัติให้เป็นสารปรุงแต่งอาหาร

ภายใต้มาตรฐานสินค้าอาหารออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ (Food Standards Australia New Zealand:
FSANZ) และในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2562 Woolworths เริ่มวางจาหน่าย Lakanto ในสาขาต่างๆ
ทั่วออสเตรเลีย นอกจากนี้ Saraya เตรียมขยายรายการสินค้าในกลุ่ม Ready-To-Eat chocolate, Hot
chocolate และ Flavoured syrups ด้วย
2.

โปรตีนจิ้งหรีด (รวมถึงแมลงต่างๆ) ถือเป็นอาหารทางเลือก

ที่ ส ามารถทดแทนแหล่ ง โปรตี น จากเนื้ อ สั ต ว์ ทั่ ว ไป โดยโปรตี น จาก
จิ้งหรีดนั้นมีปริมาณสูงกว่าโปรตีนที่ได้รับจากเนื้อสัตว์ รวมถึงคุณค่า ทาง
โภชนาการสูง (อาทิ กรดอะมิโน วิตามิน B12 ธาตุเหล็กและไฟเบอร์)
ซึ่งทาให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAD) รับรองให้
จิ้งหรีดเป็นแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนและเป็นอาหารแห่งอนาคตเพื่อความ
มั่นคงทางอาหารของโลก
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ทั้งนี้ Grilo Protein ได้พัฒนาการผลิตและแปรรูป จิ้งหรีดออกมาเป็นสินค้าอาหารได้หลากหลายรูปแบบ
เพื่อให้ ครอบคลุมพฤติกรรมของผู้บริ โภคทั้งหมด เช่น ผงโปรตีนและแป้งสาหรับใช้เป็นส่วนผสมของ
อาหารต่างๆ (เช่น เส้นพาสต้า คุ้กกี้ พิชซ่าและเค้ก) และ Energy Bars สาหรับนักกีฬาและคนออกกาลังกาย
3.

That Red House นาเสนอผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและการซักล้างที่

ผลิตจาก Soapberries ซึง่ นิยมปลูกในประเทศแถบภูมิภาคอาเซียน โดยเปลือกแห้ง
ของ Soapberries จะมีสาร Saponins ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการนามาผลิตสบู่
ธรรมชาติสาหรับ ขจัดสิ่งสกปรกจากเสื้อผ้าและพื้นผิว ต่างๆ สามารถย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นความตั้งใจของ That Red House ที่ต้องการลดผลกระทบ
จากสารเคมี ที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ของผู้ บ ริ โ ภคเป็ น หลั ก จึ ง เริ่ ม จ าหน่ า ย

Source: www.griloprotein.com.au

Soapberries ซึ่งมาพร้อมกับถุงผ้า Cotton ขนาดเล็กสาหรับใส่ผล Soapberries ในแต่ละครั้ง ซึ่ง 1 ถุง
สามารถนากลับมาใช้ซ้าได้ถึง 3 ครั้ง
4.

ผลิตภัณฑ์บารุงผิว Kotia ที่ผลิตจากน้านม

กวางบริสุทธิ์จากนิวซีแลนด์ โดย Graeme Shaw ได้ทา
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Kotia ซึ่งผ่านการทดสอบ
และทดลองโดยแพทย์ผิวหนัง และได้รับการยอมรับว่า
อุดมไปด้วยสาร Retinol กรดโฟริค สารต้านอนุมูล

Source: www.priceline.com.au

อิสระ สารอาหารและสารต้านการอักเสบในรูปแบบของวิตามิน D3 ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยป้องกันริ้ว
รอยก่อนวัย
5.

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม Luk ที่คิดค้นโดยนักวิจัยอาหารและ

ผู้ ผ ลิ ต ผลิ ตภั ณ ฑ์ เ กี่ย วกั บ ความงามในนครซิ ดนี ย์ ได้น าเสนอผลิ ตภั ณ ฑ์
ลิปสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่เป็นออร์แกนิกส์ (ผักและผลไม้ น้ามัน
สมุนไพรและเม็ดสีธรรมชาติ ) ปราศจากสารเคมี สารกลูเตนและสารปรุง
แต่ง สีและกลิ่น
Source: www.lukbeautifood.com
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6.

อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์ต่อระบบลาไส้และการ

ย่อยอาหารยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Kombucha กิมจิและธัญพืชแบบ
แท่ง โดยบริษัท GoodGuts ได้นาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบเครื่องดื่ม
ชาร้อน ที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์และวัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อการทางาน
ของระบบลาไส้และระบบขับถ่าย รวมถึงสามารถป้องกันอาการท้องอืดได้
ดีด้วย ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าสินค้าประเภท Yoghurt probiotics ถึง

Source: www.goodguts.com.au

10 เท่า
7.

Beanopini เ ป็ น ข น ม ข บ

เคี้ยวที่ผลิตจาถั่วลูปิน (Lupini) ที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง (โปรตีนและไฟเบอร์ )
และปราศจากสารกลูเตน ซึ่งเหมาะกับผู้ที่
Source: www.beanopini.com.au

ต้องการบริโภคแบบ Paleo diet เหมาะ

กับผู้บริโภคที่หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์และหันมาบริโภคอาหารและขนมที่ผลิตจาก Plant base
protein แทน ทั้งนีข้ นมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพกาลังเป็นที่นิยมตามกระแสการเติบโตของตลาดที่มีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 14
8.

Herman Brot ผู้ผลิตขนมปังที่มีชื่อเสียงชาวเยอรมนี ได้พัฒนาและวาง

จาหน่ายสินค้าขนมปังและเส้นพาสต้า ที่มีคาร์โบไฮเดรตต่าออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ตื่นตัวของกระแสคีโตเจนิคไดเอท ( Ketogenic Diet) ของผู้บริโคที่ต้องการลดน้าหนักด้วย
การทางอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต (แป้ง) และน้าตาลน้อยที่สุด ซึ่งการทานอาหารในรูปแบบ
ดังกล่าวจะจากัดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตไม่เกิน 50 กรัมต่อวัน
Source: www.hermanbrot.com.au

..............................................................
Source: นิตยสาร Food & Drink Business และนิตยสาร insideFMCG
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ท่าทีของจีนหลังการเยือนสหรัฐฯ ของนายกฯ ออสเตรเลีย
หลังจากการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย (นาย Scott
Morrison) ครั้งแรกในรอบ 13 ปี (ระหว่างวันที่ 19 – 27 กันยายน 2562) ผ่านพ้นไปได้ไม่นาน ซึ่งดูเหมือนกับ
ว่า ทุกอย่างกาลังจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกับบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ด้านการต่างประเทศของออสเตรเลียใน
การกระชับความพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานกับสหรัฐฯ ในทุกมิ ติโดยหลีกเลี่ยงการพาดพิงจีนในประเด็นความ
ขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ท่าทีที่ชื่นมื่นดังกล่าวของความสัมพันธ์ “แคนเบอร์ร่า - วอชิงตัน”
ที่เกิดขึ้นในอาทิตย์ที่แล้วนั้น ทาให้รัฐบาลปักกิ่งมีท่าทีต่อเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนในทันที
เอกอั ค รราชทู ต จี น ประจ าออสเตรเลี ย
(นายเฉิง จิงเย่) ได้ให้สัมภาษณ์สื่อออสเตรเลีย ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและ
ออสเตรเลียในปัจจุบัน โดยนายเฉิงได้เน้นย้าว่า
เศรษฐกิจของออสเตรเลียยังคงต้องพึ่งพาจีนเป็น
หลั ก เหมื อ นที่ เ คยเป็ น มา เนื่ อ งจากมากกว่ า 1

Picture : Kym smith Source: www.theaustralian.com.au

ทศวรรษที่ผ่านมาออสเตรเลียมีรายได้เข้าประเทศจานวนมากจากการได้ดุลในการค้าขายกับจีน (เนื่องจาก
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจีนให้ความสาคัญในการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจานวนมากในประเทศ จึง
เป็ น ตลาดขนาดใหญ่ ที่ร องรั บ การส่ งออกแร่ เหล็ ก และสิ นค้ าที่เ กี่ยวข้องกั บการก่อ สร้า งของออสเตรเลี ย )
ก่อให้เกิดรายได้จานวนมากและเศรษฐกิจออสเตรเลียเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันบนพื้นฐานของการเป็น
ประเทศคู่ค้าที่ดีระหว่างกันมาโดยตลอด ทั้งนี้ ปัจจุบัน สินค้าส่งออกที่สาคัญของออสเตรเลีย ไปจีน ได้แก่ แร่
เหล็ก ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และทองคา ตามลาดับ นอกจากนี้ นายเฉิงยังเห็นว่า ตั้งแต่จีนเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองมาเป็นระบอบสังคมนิยมโดยใช้เวลาเพียง 70 ปีในการพัฒนาและยกระดับจากการเป็นประเทศยากจน
ก้าวขึ้นสู่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก นับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างมาก และ
สามารถตีความได้ว่า เรื่องอัศจรรย์ของจีนดังกล่าวนามาซึ่งความเป็นอยู่และเศรษฐกิจที่ดีของออสเตรเลีย
(“Our miracle delivers Aussie Dream”)
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จากท่าทีและสาระสาคัญของการให้สัมภาษณ์ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงท่าทีของรัฐบาลปักกิ่ งที่จับตา
มองและให้ความสาคัญกับบทบาทและท่าทีของออสเตรเลียในเวทีระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด รวมถึงต้องการ
เน้ น ย้ าให้ รั ฐ บาลออสเตรเลี ย เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของจี น ที่ มี ต่ อ เศรษฐกิ จ และการค้ า ออสเตรเลี ย และ
ความสัมพันธ์ปักกิ่ง – แคนเบอร์ร่าควรดาเนินอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันโดยปราศจากอคติ
และความสงสัยระหว่างกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายไว้อย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่จับตามอง
ว่ารัฐบาลออสเตรเลี ยจะมีบทบาทและท่าทีอย่างไรต่อไปในการรักษาผลประโยชน์ของชาติและสมดุลของ
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนบนความขัดแย้งทางการค้าที่กาลังดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
..............................................................
Source: www.theaustralian.com.au
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