11 – 17 พฤษภาคม 2563
พฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างของผู้บริโภคออสเตรเลีย
ปัจจุบันผู้บริโภคออสเตรเลียตื่นตัวกับกระแสการรักษาสุขภาพมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก โดยจะ
พิจารณาเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ต่อร่างกายเน้นอาหารที่ปลอดไขมัน (Zero-fat)
และมีส่วนผสมของน้้าตาลหรือคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่ต่้า ประกอบกับสถานการณ์และผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้กระตุ้นให้ผู้บริโภคออสเตรเลียต้องเพิ่มความใส่ใจในการเลือกซื้อสินค้า
อาหารที่ มี ป ระโยชน์ ม ากขึ้ น อี ก เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น และความแข็ ง แรงให้ มี ค วามพร้ อ มต่ อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
ดังนั้น จากปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าอาหารว่างในออสเตรเลียมีการปรับตัวทางธุรกิจ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสินค้า และพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคออสเตรเลีย โดยแนวโน้มสินค้าอาหารว่างในตลาดออสเตรเลียที่ส้าคัญมีดังนี้
 โปรตีนจากพืช เน้นผลิตสินค้าอาหารว่างแบบ Plant-Based และ Plant-protein product มากขึ้น
เพื่อรองรับกระแสนิยมอาหารกลุ่มมังสวิรัติที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงเป็นสินค้าทางเลือกที่เป็นแหล่ง
โปรตีนนอกจากเนื้อสัตว์ให้กับผู้บริโภคได้มีความหลากหลายในการเลือกซื้อ
 ความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม เน้นผลิตสินค้าอาหารว่างที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มมากขึ้น
(Personalisation & Differentiation) เนื่องจากพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคมีความ
แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบการด้าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล อาทิ คุกกี้ที่ดีต่อระบบการท้างานของ
ล้าไส้ กลุ่ม Vegan และกลุ่มผู้แพ้ถั่ว การเสริมสารอาหารหรือวิตามินในอาหารว่างเพื่อประโยชน์ต่อ
ร่างกาย รวมทั้งอาหารว่างส้าหรับ ผู้บริโภครุ่นใหม่ (Gen Z และกลุ่ม Millennials) ที่มีพฤติกรรมใน
การทดลองสินค้า เพื่อประสบการณ์ที่แปลกใหม่ โดยสื่อโซเชียลเป็นช่องทางส้าคัญการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าดังกล่าว เช่น แครกเกอร์รสพายเนื้อ มันฝรั่งรส Cross bun (ในช่วงเทศกาล Easter)
 ความสะดวก เนื่องจากคนออสเตรเลียส่วนใหญ่มีชีวิตประจ้าวันที่วุ่นวายจากการเดินทางและการ
ท้างานในแต่ละวัน จึงท้าให้ผู้ผลิตสินค้า อาหารว่างปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของสินค้าให้มีความ
สะดวกในการพกพาและบริโภคมากขึ้น โดยยังคงให้ความส้าคัญในการใช้วัตถุดิบที่มีความสดใหม่และ
เป็นธรรมชาติในการผลิตเป็นหลัก เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ทางโภชนาการต่างๆ ที่ครบถ้วนจาก
การบริโภคและปราศจากสารเคมีในการใช้ถนอมอาหารต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาทิ ธัญพืช
แบบแท่ง นอกจากนี้ ผู้ผลิตสินค้าบางรายยังได้น้าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าอาหาร
ว่างที่ให้พลังงานในรูปแบบแท่ง ส้าหรับผู้ออกก้าลังกายให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นแทนที่ แต่
เดิมผู้ออกก้าลังกายจะต้องเสียเวลาในการชงเครื่องดื่มที่ให้พลังงานดังกล่าว
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 บรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ของสินค้าอาหารว่างในปัจจุบันได้ถูกออกแบบและพัฒนาให้
มีความเป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อมมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสรักษาสิ่ งแวดล้ อมของผู้บริโภค
ออสเตรเลีย โดยผู้บริโภคจะค้านึงถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมถึง ความปลอดภัยในการ
บริโภค
 ช่องทางการจัดจาหน่ายที่เข้าถึงง่าย นอกเหนือจากการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์แล้ว การพัฒนา
ช่องทางการเข้าถึงสินค้าให้มี ความสะดวกมากขึ้น (On-The-Go Convenience) เป็นสิ่งที่ไม่ควร
มองข้ามเช่นกัน โดยผู้ผลิตสินค้าอาหารว่างในปัจจุบัน ธุรกิจ Start up (Grabox) ได้พัฒนารูปแบบ
บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และการติดตั้ง Vending machines
จ้าหน่ายสินค้าอาหารว่างในบริเวณระหว่างคนขับกับผู้โดยสาร ซึ่งเป็นการท้าตลาดในรูปแบบของ
Car commerce ครั้งแรกที่อนุญาตให้ผู้บริโภคทานอาหารว่างได้ในขณะใช้บริการรถสาธารณะ
รวมถึงการเปิดให้บริการ Couchfood ของร้านสะดวกซื้อที่เสนอบริการจัดส่งสินค้าดังกล่าวถึงบ้าน
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย
สถานการณ์และผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ท้าให้รูปแบบการใช้ชีวิตของชาว
ออสเตรเลียเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้คนส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญการรักษาระยะห่างทางสังคมและการท้างานอยู่ที่
บ้านเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ท่ามกลางความเป็นไปต่างๆ ในปัจจุบัน ส่งผลให้รูปแบบ
และปริ มาณในการบริ โภคสิ นค้าอาหารและเครื่องดื่มเปลี่ ยนแปลงไปด้ว ยเช่นกัน ซึ่งสถานการณ์การแพร่
ระบาดดังกล่าว ท้าให้การเติบโตของสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตในประเทศ (Australian-made) มีการ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคมีความเชื่อถือและมั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าที่ผลิตใน
ประเทศมากกว่าสินค้าน้าเข้า ทั้งนี้ ออสเตรเลียถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารอย่างมากโดยไม่
ต้องพึ่งพาการน้าเข้าสินค้าดังกล่าวจากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งออสเตรเลียสามารถผลิตและส่งออกสินค้า
เกษตรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของการผลิตทั้งหมด
ดังนั้ น จากประเด็น ความอุ ดมสมบู รณ์ท างทรั พยากรที่เ ป็นวั ตถุ ดิบในการผลิ ต สิ น ค้า อาหารและ
เครื่องดื่มดังกล่าวโดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบน้าเข้าในการผลิตสินค้า ท้าให้ผู้ประกอบการสินค้าที่เกี่ยวข้องของ
ออสเตรเลียสามารถรับมือต่อปริมาณความต้องการสินค้าเป็นจ้านวนมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสินค้ารูปแบบต่างๆ สามารถ
ด้าเนินการได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค
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ผลกระทบต่อการส่งออกไทย
รูปแบบและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ้าวั นของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศนั้นเป็นสิ่งที่
ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไทยควรให้ความสนใจในการวิเคราะห์และติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากพฤติกรรม
และกระแสนิยมของผู้บริโภคในแต่ละตลาดมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรศึกษาข้อมูล
อย่างละเอียดและวางแผนทางการตลาดเป็นรายประเทศเพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อพฤติกรรมของตลาด
นั้นๆ ให้ได้มากที่สุด รวมถึง ควรศึกษาสินค้าใหม่ๆ ของคู่แข่งในตลาดต่างประเทศที่ก้าลังเป็นที่นิยมเพื่อน้ามา
เป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดและพัฒนาสินค้าตนเองให้เป็นที่น่าดึงดูดและสนใจแก่ผู้บริโภคและประสบ
ความส้าเร็จในการส่งออกสินค้าในอนาคตต่อไป โดยสินค้าอาหารว่างเพื่อสุขภาพจากไทยยังมีโอกาสเติบโตได้ดี
ในตลาดออสเตรเลีย
...............................................................
Source : Food & Drink Magazine/April 2020
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