14 - 20 ธันวาคม 2563
จับตาแนวโน้มสินค้า Probiotic เพื่อสุขภาพออสเตรเลีย
ปัจจุบันการให้ความสาคัญต่อการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพของชาวออสเตรเลีย มีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อทิศทางการพัฒนาและผลิตสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดของผู้ผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่มออสเตรเลีย
ปี 2563 แนวโน้มความต้องการสินค้าอาหารและเครื่องดื่มออสเตรเลียจะเน้นให้ความสาคัญต่ออาหาร
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 3 ประเภท คือ
1) อาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อระบบการทางานของลาไส้ประเภท Probiotic และ Prebiotic
2) อาหารประเภทโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ (อาหาร Plant-based)
3) อาหารประเภท Better for You อาหารที่ไม่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ (อาหารประเภท Free form)
อาหารที่ปราศจากน้าตาล เกลือ ไขมัน กลูเตน สารปรุงแต่งรส กลิ่นและสี
สาหรับอาหารและเครื่องดื่มประเภท Probiotic ซึ่งมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและขยายตัวสูงในตลาด
ออสเตรเลีย จากรายงานการวิจัยโดย CSIRO ปี 2562 พบว่า ชาวออสเตรเลียมากกว่าร้อยละ 50 เริ่มให้
ความสาคัญต่อระบบการทางานของลาไส้มากขึ้นและแสวงหาอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆที่ผลิตจากธรรมชาติ
และช่วยส่งเสริมระบบการทางานของลาไส้ให้ดีขึ้น โดยปัจจุบันผู้ผลิตออสเตรเลียได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Probiotic ออกสู่ตลาดในรูปแบบต่างๆ ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น
อาหารและเครื่องดื่ม

นอกจากอาหาร Probiotic และ Prebiotic ประเภทนมเปรี้ยว โยเกิร์ต กิมจิ เครื่องดื่ม Kombucha
และ Parmesan Cheese แล้ว ยังมีอาหาร Probiotic Superfood ผสมกัญชง น้ามะพร้าวและอาหารเช้า
Cereal สาหรับเด็กและผู้ใหญ่ อาหาร Probiotic สาหรับผู้แพ้สารกลูเตนและน้าตาลฟรุกโตสเป็นทางเลือก
ให้กับผู้บริโภคด้วย
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ส าหรั บ อาหารประเภทเครื่ อ งดื่ ม

Probiotic ซึ่ ง มี เ ครื่ อ งดื่ ม

Kombucha ครองตลาดเครื่องดื่มที่ดีต่อระบบการทางานของลาไส้แล้ว ผู้ผลิต
เครื่องดื่มออสเตรเลีย ได้พัฒนาเครื่องดื่ม Probiotic ให้มีความน่าสนใจทั้ง
รูปแบบสินค้าและรสชาติเพื่อสร้างความแตกต่างจากเครื่องดื่ม Probiotic ที่
จาหน่ายในตลาดทั่วไป โดยนาเสนอในรูปแบบเครื่องดื่ม Probiotic Live
Sparkling Soda บรรจุจุลินทรีย์มีชีวิตสายพันธุ์ Bacillus coagulans ที่มี
ประสิทธิภาพในการทางานสูงสุดถึง 1,000 ล้านตัวและสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในอุณหภูมิปกติ (ไม่ต้องแช่ในตู้ย็น)
ต่างจากสินค้า Probiotic ที่วางจาหน่ายในตลาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้า Probiotic ที่จาเป็นต้องแช่ในตู้เย็น
เป็นหลัก และสร้างความโดดเด่นด้วยรสผลไม้ตามฤดูกาลในท้องถิ่น เช่น รส Cherry Cola Probiotic Soda
และ Pineapple Probiotic Soda ที่ให้ความสดชื่นในช่วงฤดูร้อน โดยไม่มีส่วนผสมของน้าตาล Lactose
free, GMO free, BPA free, Gluten free, Vegan และ Keto friendly แต่ยังคงรักษารสชาติและความ
อร่อยไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพและมีรสชาติดีไปพร้อมกัน
- ไอศกรีม Probiotic ที่บรรจุจุลินทรีย์มีชีวิต สายพันธุ์ Bacillus Coagulans
มากถึง 4 พันล้านตัว และมีคุณสมบัติทนต่อสภาพความเป็นกรดในกระเพาะอาหารได้
เน้ น ความเป็ น ไอศกรี ม เพื่ อ สุ ข ภาพ ปราศจากน้ าตาลและสารกลู เ ตน ซึ่ ง ช่ ว ยเสริ ม
ประสิทธิภาพในการดูดซึมโปรตีนของร่างกายและสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ผลิตภัณฑ์ความงาม

Source: / www.twistedhealthytreats.com.au

- ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ความงามที่มี ส่ ว นผสมของ Probiotic ในออสเตรเลี ย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวที่มีส่วนผสมของ Probiotic Lysates ซึ่งมีคุณสมบัติหลายประการ เช่น
เป็นอาหารผิวที่ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับผิว ช่วยปกป้องและลดอาการผิวอักเสบ ผิวที่
ถูกทาลายจากสภาพอากาศและผิวที่แพ้ง่าย ช่วยปรับสภาพผิวและฟื้นฟูผิวโดยเร็ว และยัง
เน้นความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นผลิตภัณ ฑ์ Vegan & Mineral,
Cruelty Free ผลิตในออสเตรเลีย ภายใต้ Ethical standard ที่ได้รับการรับรองจาก
Therapeutic Goods Administration (TGA) ออสเตรเลีย การใช้บรรจุภัณฑ์ วัสดุรองพื้น
(Packing fill) และกล่องพัสดุที่ทาจากข้าวโพดซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
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ผลิตภัณฑ์อาหารสาหรับสัตว์เลี้ยง

Source: www.probioticfoods.com.au

ผลิตภัณฑ์ Probiotic สาหรับสัตว์เลี้ยงที่วางจาหน่ายในตลาดออสเตรเลียจัดเป็นอาหารระดับพรีเมี่ยม
ออร์แกนิกส์และอาหาร Superfood (No dairy, GMO, Colours, Flavour, Preservatives หรือ Fillers)
ส่วนใหญ่เป็นอาหารสาหรับสุนัขและแมว ซึ่งผลิตออกสู่ตลาดหลากหลายรูปแบบ เช่น อาหารเม็ด ผลิตภัณฑ์
Probiotic แบบน้า แบบผงที่นาไปใส่ในอาหาร เพื่อช่วยในการย่อยและดูดซึมโปรตีนสาหรับสัตว์เลี้ยง
ผลต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย
ผลิตภัณฑ์ Probiotic ที่จาหน่ายในตลาดออสเตรเลียส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก
และเป็ น กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต รายย่ อยที่ มี แ รงบั น ดาลใจจากความต้ อ งการเฉพาะ ท าให้ เ กิ ด การคิ ด ค้ น และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มย่อยเป็นหลัก และในปัจจุบันผู้บริโภคเกือบทุก
เพศทุกวัยประสบปัญหาการทางานผิดปกติของระบบลาไส้และเป็นสาเหตุต่อเนื่องให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมา เช่น
โรคเครียด โรคซึมเศร้า โรคอ้วน โรคเบาหวาน และมะเร็งลาไส้
ดังนั้น ปัจจุบันชาวออสเตรเลียมากกว่า 13 ล้านคนเริ่มหันมาเลือกซื้ออาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อ
การทางานของระบบลาไส้มากขึ้นและคาดว่า ตลาดผลิตภัณฑ์ Probiotic ออสเตรเลียมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี
ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า
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ผลต่อการค้าไทย:
ทิศทางความต้องการผลิตภัณฑ์ Probiotic ในตลาดออสเตรเลียที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น จะเป็น
โอกาสดีกับไทย ซึ่งถือว่าเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าในรูปแบบ OEM ให้กับตราสินค้าที่มีชื่อเสียงในตลาดสากล
และสินค้า Homebrand ให้กับซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่เป็นจานวนมากและไทยยังมีการปรับตัวและพัฒนา
สินค้าต่างๆให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง
ปัจจุบันผลิตผลิตภัณฑ์ Probiotic ที่ไทยเป็นผู้ผลิตในตลาดออสเตรเลียยัง มีน้อย เช่น น้ามะพร้าว Probiotic
อาหารสุนัขและแมว Probiotic แต่ด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีและความสามารถของผู้ผลิตไทย คาดว่าจะ
สามารถพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Probiotic ในสินค้าประเภทอื่นๆให้เป็นที่ต้องการในตลาดออสเตรเลีย ได้
หลากหลายมากขึ้นในอนาคต
………………………………………………………………
Source: นิตยสาร What’s new in food technology & manufacturing/ www.twistedhealthytreats.com.au/ www.probioticfoods.com.au/ www.esmi.com.au
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