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30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562 

สินค้าผลิตจากธรรมชาติในตลาดออสเตรเลีย 

ปัจจัยด้านสุขภาพและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังมีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องในการเลือกซื้อสินค้าของ

ผู้บริโภคในตลาดออสเตรเลียซึ่งให้ความส าคัญกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ที่ปราศจากการใช้สารเคมี

ในการผลิตเพ่ือลดอันตรายจากการบริโภค จึงท าผู้ผลิตสินค้าทั้งในและต่างประเทศปรับตัวตามกระแส

ดังกล่าว โดยปรับปรุงและพัฒนาสินค้าใหม่ออกวางจ าหน่ายเพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว ดังนี้ 

1. Lakanto  สารให้ความหวานแทนน้ าตาล ผลิตจากผล

Monk fruit ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่ปลูกมากในจีนและถูกน ามาใช้

ในทางการแพทยอ์ย่างยาวนาน เนื่องจากสารให้ความหวานจากผล  

Monk fruit จะมีความหวานมากกว่าน้ าตาลทั่วไปสูงถึง 150-200 

เท่า โดยในปี 2538 บริษัท Saraya (ญี่ปุ่น) เริ่มผลิต Lakanto 

จ าหน่ายในญี่ปุ่น และส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา อีกทั้งในช่วง

ต้นปี 2562 Monk fruit ได้รับการอนุมัติให้เป็นสารปรุงแต่งอาหาร

ภายใต้มาตรฐานสินค้าอาหารออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ (Food Standards Australia New Zealand: 

FSANZ) และในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2562 Woolworths เริ่มวางจ าหน่าย Lakanto ในสาขาต่างๆ

ทั่วออสเตรเลีย นอกจากนี้ Saraya เตรียมขยายรายการสินค้าในกลุ่ม Ready-To-Eat chocolate, Hot 

chocolate และ Flavoured syrups ด้วย 

2. โปรตีนจิ้งหรีด (รวมถึงแมลงต่างๆ) ถือเป็นอาหารทางเลือก

ที่สามารถทดแทนแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์ทั่วไป โดยโปรตีนจาก

จิ้งหรีดนั้นมีปริมาณสูงกว่าโปรตีนที่ได้รับจากเนื้อสัตว์ รวมถึงคุณค่าทาง

โภชนาการสูง (อาทิ กรดอะมิโน วิตามิน B12 ธาตุเหล็กและไฟเบอร์) 

ซึ่งท าให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAD) รับรองให้

จิ้งหรีดเป็นแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนและเป็นอาหารแห่งอนาคตเพ่ือความ

มั่นคงทางอาหารของโลก      
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ทั้งนี้ Grilo Protein ได้พัฒนาการผลิตและแปรรูปจิ้งหรีดออกมาเป็นสินค้าอาหารได้หลากหลายรูปแบบ 

เพ่ือให้ครอบคลุมพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งหมด เช่น ผงโปรตีนและแป้งส าหรับใช้เป็นส่วนผสมของ

อาหารต่างๆ (เช่น เส้นพาสต้า คุ้กกี้ พิชซ่าและเค้ก) และ Energy Bars ส าหรับนักกีฬาและคนออกก าลังกาย 

3. That Red House น าเสนอผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและการซักล้างที่

ผลิตจาก Soapberries ซ่ึงนิยมปลูกในประเทศแถบภูมิภาคอาเซียน โดยเปลือกแห้ง

ของ Soapberries จะมีสาร Saponins ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการน ามาผลิตสบู่

ธรรมชาติส าหรับขจัดสิ่งสกปรกจากเสื้อผ้าและพ้ืนผิวต่างๆ สามารถย่อยสลายได้

ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นความตั้งใจของ That Red House ที่ต้องการลดผลกระทบ

จากสารเคมีที่ ใช้ ในชีวิตประจ าวันของผู้บริ โภคเป็นหลัก จึ ง เริ่มจ าหน่าย 

Soapberries ซึ่งมาพร้อมกับถุงผ้า Cotton ขนาดเล็กส าหรับใส่ผล Soapberries ในแต่ละครั้ง ซึ่ง 1 ถุง

สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ถึง 3 ครั้ง  

4. ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว Kotia ที่ผลิตจากน้ านม

กวางบริสุทธิ์จากนิวซีแลนด์ โดย Graeme Shaw ได้ท า

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Kotia ซึ่งผ่านการทดสอบ

และทดลองโดยแพทย์ผิวหนัง และได้รับการยอมรับว่า

อุดมไปด้วยสาร Retinol กรดโฟริค สารต้านอนุมูล

อิสระ สารอาหารและสารต้านการอักเสบในรูปแบบของวิตามิน D3 ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยป้องกันริ้ว

รอยก่อนวัย  

5. ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม Luk ที่คิดค้นโดยนักวิจัยอาหารและ

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามในนครซิดนีย์ ได้น าเสนอผลิตภัณฑ์

ลิปสติกท่ีผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่เป็นออร์แกนิกส์ (ผักและผลไม้ น้ ามัน

สมุนไพรและเม็ดสีธรรมชาติ) ปราศจากสารเคมี สารกลูเตนและสารปรุง

แต่ง สีและกลิ่น  
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6. อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์ต่อระบบล าไส้และการ

ย่อยอาหารยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Kombucha กิมจิและธัญพืชแบบ

แท่ง โดยบริษัท GoodGuts ได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบเครื่องดื่ม

ชาร้อน ที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์และวัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อการท างาน

ของระบบล าไส้และระบบขับถ่าย รวมถึงสามารถป้องกันอาการท้องอืดได้

ดีด้วย ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าสินค้าประเภท Yoghurt probiotics ถึง 

10 เท่า  

7. Beanopini เ ป็ น ข น ม ข บ

เคี้ยวที่ผลิตจาถั่วลูปิน (Lupini) ที่มีคุณค่า

ทางโภชนาการสูง (โปรตีนและไฟเบอร์) 

และปราศจากสารกลูเตน ซึ่งเหมาะกับผู้ที่

ต้องการบริโภคแบบ Paleo diet เหมาะ

กับผู้บริโภคท่ีหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์และหันมาบริโภคอาหารและขนมที่ผลิตจาก Plant base 

protein แทน  ทั้งนีข้นมขบเคี้ยวเพ่ือสุขภาพก าลังเป็นที่นิยมตามกระแสการเติบโตของตลาดที่มีแนวโน้ม

เติบโตอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 14  

8. Herman Brot ผู้ผลิตขนมปังที่มีชื่อเสียงชาวเยอรมนี ได้พัฒนาและวาง

จ าหน่ายสินค้าขนมปังและเส้นพาสต้าที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ าออกมาเพ่ือให้สอดคล้องกับการ

ตื่นตัวของกระแสคีโตเจนิคไดเอท ( Ketogenic Diet) ของผู้บริโคที่ต้องการลดน้ าหนักด้วย

การทางอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต (แป้ง) และน้ าตาลน้อยที่สุด ซึ่งการทานอาหารในรูปแบบ

ดังกล่าวจะจ ากัดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตไม่เกิน 50 กรัมต่อวัน  

 

 

..............................................................  

 

 

 

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    ทุกอย่างก าลังจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกับบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ด้านการต่างประเทศของออสเตรเลียใน

การกระชับความพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานกับสหรัฐฯ ในทุกมิติโดยหลีกเลี่ยงการพาดพิงจีนในประเด็นความ

ขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ท่าทีที่ชื่นมื่นดังกล่าวของความสัมพันธ์ “แคนเบอร์ร่า - วอชิงตัน”          

ที่เกิดขึ้นในอาทิตย์ที่แล้วนั้น ท าให้รัฐบาลปักก่ิงมีท่าทีต่อเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนในทันที 

เอกอัครราชทูตจีนประจ าออสเตรเลีย 

(นายเฉิง จิงเย่) ได้ให้สัมภาษณ์สื่อออสเตรเลีย ใน

ประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและ

ออสเตรเลียในปัจจุบัน โดยนายเฉิงได้เน้นย้ าว่า 

เศรษฐกิจของออสเตรเลียยังคงต้องพ่ึงพาจีนเป็น

หลักเหมือนที่เคยเป็นมา เนื่องจากมากกว่า 1 

ทศวรรษที่ผ่านมาออสเตรเลียมีรายได้เข้าประเทศจ านวนมากจากการได้ดุลในการค้าขายกับจีน (เนื่องจาก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจีนให้ความส าคัญในการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจ านวนมากในประเทศ จึง

เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่รองรับการส่งออกแร่เหล็กและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของออสเตรเลีย) 

ก่อให้เกิดรายได้จ านวนมากและเศรษฐกิจออสเตรเลียเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันบนพ้ืนฐานของการเป็น

ประเทศคู่ค้าที่ดีระหว่างกันมาโดยตลอด ทั้งนี้ ปัจจุบันสินค้าส่งออกที่ส าคัญของออสเตรเลียไปจีน ได้แก่ แร่

เหล็ก ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และทองค า ตามล าดับ นอกจากนี้ นายเฉิงยังเห็นว่า ตั้งแต่จีนเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองมาเป็นระบอบสังคมนิยมโดยใช้เวลาเพียง 70 ปีในการพัฒนาและยกระดับจากการเป็นประเทศยากจน

ก้าวขึ้นสู่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก นับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างมาก และ

สามารถตีความได้ว่า เรื่องอัศจรรย์ของจีนดังกล่าวน ามาซึ่งความเป็นอยู่และเศรษฐกิจที่ดีของออสเตรเลีย 

(“Our miracle delivers Aussie Dream”)  
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จากท่าทีและสาระส าคัญของการให้สัมภาษณ์ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงท่าทีของรัฐบาลปักกิ่ งที่จับตา

มองและให้ความส าคัญกับบทบาทและท่าทีของออสเตรเลียในเวทีระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด รวมถึงต้องการ

เน้นย้ าให้รัฐบาลออสเตรเลียเห็นถึงความส าคัญของจีนที่มีต่อเศรษฐกิจและการค้าออสเตรเลีย และ

ความสัมพันธ์ปักกิ่ง – แคนเบอร์ร่าควรด าเนินอยู่บนพ้ืนฐานของความเคารพซึ่งกันและกันโดยปราศจากอคติ

และความสงสัยระหว่างกันเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายไว้อย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่จับตามอง

ว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะมีบทบาทและท่าทีอย่างไรต่อไปในการรักษาผลประโยชน์ของชาติและสมดุลของ

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนบนความขัดแย้งทางการค้าที่ก าลังด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

..............................................................  
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