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แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์นมจากพืช (Alt-milks) ในออสเตรเลียสูงข้ึน 
 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคออสเตรเลียได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและหันมาให้ความสนใจ
ในการดื่มนมที่ผลิตจากพืช (Alt-Milks) เพ่ือทดแทนการดื่มนมที่ผลิตจากสัตว์ (Daily Milk) เพ่ิมมากขึ้น โดย
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคสินค้าดังกล่าวมีสาเหตุจากหลายปัจจัย คือ 

- กระแสการใส่ใจกับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดูแลสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากผู้บริโภคออสเตรเลียบางกลุ่มมีปัญหาแพ้โปรตีนจากนมวัว (Cow’s milk allergy) และไม่สามารถ
ย่อยแลคโตสในนมวัวได้ (Lactose Intolerant) ท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

- แนวโน้มการบริโภคอาหารมังสวิรัติในออสเตรเลียเพ่ิมขึ้น โดยมาจากแนวคิดที่เชื่อว่า การ
บริโภคโปรตีนที่ไม่ได้ท ามาจากเนื้อสัตว์เป็นทางเลือกที่เป็นผลดีกับสุขภาพ ท าให้เกิดรูปแบบการบริโภคอาหาร
และเครื่องดื่มที่เป็นแหล่งโปรตีนจากพืชแทนที่อาหารและเครื่องดื่มแบบดั้งเดิม เช่น อาหารทดแทนที่ท าจาก
ถั่วเหลือง รวมถึง ผลิตภัณฑ์นมจากพืช เช่น นมจากอัลมอนด์หรือวอลนัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสถิติด้าน
ประชากรออสเตรเลียที่พบว่า จ านวนผู้อพยพเชื้อสายเอเชียเข้ามาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียมีจ านวนมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคนกลุ่มดังกล่าวไม่นิยมรับประทานนมวัวหรือผลิตภัณฑ์ Dairy แต่นิยมและมีความคุ้นเคยกับ
การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มจากธัญพืชอยู่แล้ว 

- การรณรงค์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องจากกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเห็นว่า 
กระบวนการผลิตในภาคปศุสัตว์ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น การบริโภคโปรตีนจากพืชจึง
ถือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- ภาวะภัยแล้งและปัญหาราคารับซื้อนมทีต่่ าในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจัยข้างต้นเหล่านี้ท าให้ผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตจากพืช

ก าลังได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดออสเตรเลีย โดยในอดีต
นมถ่ัวเหลืองได้รับความนิยมในฐานะการเป็นผลิตภัณฑ์นมจากพืช
ที่เป็นทางเลือกหลักให้กับผู้บริโภคออสเตรเลียที่ไม่ต้องการบริโภค
นมจากสัตว์ แต่ในปัจจุบันด้วยงานวิจัยต่างๆ และกระบวนการ
ผลิตมีความทันสมัยมากขึ้นท าให้นมที่ผลิตจากพืชมีความ
หลากหลายมากขึ้น เช่น ถั่วอัลมอนด์    แมคคาเดเมียร์ และมะพร้าว เป็นต้น ทั้งนี้  จากรายงานโดย 
IBISWorld พบว่า นมถั่วเหลืองครองส่วนแบ่งในตลาดนมจากพืชเป็นอันดับ 1 (ร้อยละ 47.6) รองลงมา คือ 
นมอัลมอนด ์(ร้อยละ 44.2) ซึ่งก าลังไดร้ับความนิยมในตลาดออสเตรเลียมากอย่างต่อเนื่อง  
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ผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย 
ผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตจากพืชก าลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจ านวนมากและเริ่มเข้ามาแบ่งสัดส่วน

การตลาดผลิตภัณฑ์นม ท าให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมจากสัตว์ในออสเตรเลียต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการผลิตสินค้าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยล่าสุด
กลุ่มผู้ผลิตนมวัวออสเตรเลียได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นมแบบใหม่เพ่ือตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพออกสู่
ตลาดมากขึ้น อาทิ Low fat milk นมออร์แกนิก และนม Cold pressed ที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ เป็นต้น 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ทิศทางการผลิตของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมในตลาดออสเตรเลียจะมุ่งเน้นสุขภาพและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพ่ือรักษาส่วนแบ่งในตลาดผลิตภัณฑ์นมต่อไป อย่างไรก็ตาม ปริมาณการ
บริโภคนมและผลิตภัณฑ์จากนมยังทรงตัวและลดลงต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับภัยแล้งที่ก าลัง
ประสบอยู่นั้น ท าให้ฟาร์มผลิตนมจากสัตว์หลายรายมีรายได้ลดลงและปิดกิจการลง  

ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตนมจากพืชได้ใช้ความได้เปรียบ
จากการที่สินค้าก าลั ง เป็นที่ต้องการของตลาดน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีนวัตกรรมออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น อาทิ นมจาก
พืชส าหรับการชงกาแฟ (Vitasoy Café และ MilkLab) 
เนื่องจากที่ผ่านมานมจากพืชไม่นิยมใช้ชงกาแฟตามร้านกาแฟ
ต่างๆ สาเหตุมาจากนมประเภทดังกล่าวมีคุณสมบัติการ
แยกตัวและแข็งตัวเมื่อถูกท าให้ร้อนเท่านั้น 

โอกาสของผู้ประกอบการไทย 
- กระแสการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มแบบ Plant-based และกระแสการรักสุขภาพในออสเตรเลีย 

รวมถึงแนวคิดการบริโภคโดยยึดหลักจริยธรรมที่ค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม (Ethical Living) เป็นเรื่องที่
ผู้ประกอบการสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทยควรให้ความส าคัญในการเรียนรู้และน า ไปปรับใช้ในการพัฒนา
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ของตนเอง เพ่ือเพ่ิมโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการเข้าท าตลาดออสเตรเลีย 
เนื่องจากผู้บริโภคสินค้ากลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและมีนัยส าคัญต่อทิศทางของตลาดสินค้าอาหารและ
เครื่องดื่มออสเตรเลียในอนาคต 

- ผู้ประกอบการไทยควรให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบการระบุ/แสดงรายละเอียดบน
ฉลากสินค้าอาหารและเครื่องดื่มให้มีความครบถ้วนและถูกต้องอย่างเคร่งครัด เนื่องจากข้อมูลจาก 
Department of Primary Industries Food Authority ระบุว่า ชาวออสเตรเลียวัยเด็ก 1 ใน 20 คน และ
ผู้ใหญ่ 1 ใน 50 คนทั่วประเทศท่ีมีอาการแพ้สารก่อภูมิแพ้จากอาหาร  
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อีกทั้ง ได้มีการตรวจพบว่า สินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่น าเข้าจากเอเชียมาจ าหน่ายในออสเตรเลีย

ไม่ได้ระบุส่วนผสมที่อาจเป็นสารก่อภูมิแพ้ (ไข่     กลูเตน นมวัว และถั่วลิสง เป็นต้น) ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภคที่อาจแพ้สารก่อภูมิแพ้ดังกล่าวได้ และส่งผลให้สินค้าอาหารและเครื่องดื่มดังกล่าวถูกเรียกส่งคืนใน
ที่ สุ ด  ศึกษารายละเ อียด เ พ่ิม เติม เกี่ ยวกับการปิดฉลากอาหารที่ มี สารก่อภูมิ แ พ้ ได้ จากเว็บไซต์  
https://www.foodstandards.gov.au 

- นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทย ควรพิจารณาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มใน
ออสเตรเลียเพ่ือใช้เป็นโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมกรรมของผู้บริโภค/ผู้น าเข้าออสเตรเลีย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสินค้านวัตกรรมต่างๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานและมี
ความสอดคล้องกับตลาดมากขึ้น ทั้งนี้ งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีศักยภาพในการเข้าร่วม ได้แก่ 
งานแสดงสินค้าอาหาร Fine Food Australia (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2563 ณ นครเมลเบิร์น) 
https://finefoodaustralia.com.au/   และงาน Naturally Good Expo (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 
2563 ณ นครซิดนีย์) www.naturallygood.com.au   

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