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รูปแบบของอาหาร 3 มื้อที่เปลี่ยนไปในชวง Covid-19 

            นับตั้งแตชวงกอนวิกฤต Covid-19 รูปแบบไลฟสไตลของ
ชาวแคนาดา ซึ ่งในอดีตคนสวนใหญเคยยึดต ิดกับร ูปแบบการ
รับประทานอาหาร 3 มื้อในแตละวัน โดยเทรนด ไดคอยๆ เปลี่ยนไป 
โดยหันมารับประทานอาหารมื้อเล็กๆ ยอยๆ มากข้ึน มีมื้ออาหารทาน
เลน (Snacking) มีมื ้ออาหารระหวางวันมากชึ้น ไมไดมีโอกาสทาน
อาหารรวมกันในครอบครัว ที่เปนไปตามไลฟสไตลของคนรุนใหมที่มี
ช ี ว ิ ต เ ร  ง ร ี บ ในแต  ล ะว ั น  แต  
Pandemic และการล็อกดาวนได
เริ ่มเปลี่ยนไลฟสไตลของคนสวน
ใหญอีกครั้ง  
             จากผลการสำรวจและ
ไดศ ึกษาพฤติกรรมชาวแคนาดา
ในชวงการแพรระบาดของไวรัส
น ับต ั ้ งแต ป   2563  โดยบร ิ ษัท 
Iposos Canada พบวา ครอบครัว
สวนใหญในแคนาดา ไดเริ่มหันมา
ใหความสำคัญเกี่ยวกับการรับประทานอาหารใหเปนเวลา เปนมื้อๆ 
มากขึ้น ใหความสำคัญของการรับประทานอาหาร 3 มื้อหลักตอวัน
มากข้ึน ซึ่งสวนทางกับความเช่ือเดิมๆ ท่ีเคยมองวาคนสวนใหญในชวง 
Covid-19 หรือการทำงานที่บาน หรือการเรียนหนังสือออนไลนจาก
บาน นั้น คนสวนใหญจะทานอาหารไมเปนมื้อและมีนิสัยมื้อจุกจิก มื้อ
เล็กๆ ระหวางวัน โดยจากขอมูลพบวา 6 ใน 10 ของครอบครัวชาว
แคนาดา (60%) ไดหันมา “ใหความสำคัญของอาหาร 3 มื้อตอวันมาก
ข้ึน” และลดจำนวนของอาหารมื้อเล็กๆ ระหวางวัน       
               อยางไรก็ตาม รูปแบบของมื้ออาหารในแตวันในชวงที่คน
สวนใหญตอง Work From Home กักตัวอยูบานนั้น จะมองหาสินคา
ท่ีเรียบงายมีความสะดวกของการเตรียมปรุง รวมถึงอาหาร/เครื่องดื่ม
ท่ีทำใหรูสึกดี (Comfort Food) อาทิ ซุปรอนๆ โยเกิรตผลไม ไอศกรีม 
ฯลฯ ที ่นักตลาดมองวาแบรนดของสินคาก็มีสวนสำคัญท่ีจะชวย
ผูบริโภคตัดสินใจ โดยเฉพาะแบรนดที ่มีภาพพจนดีวา ทานแลวมี

ความสุข (Comfort) ที่ผูบริโภคบางกลุมใหความสนใจจุดน้ีมากกวา
คุณสมบัตทิางโภชนาการเสียอีก   
                การที่ผูคนสวนใหญไดมีโอกาสอยูบานหรือทำงานจาก
บานมากขึ้นหมายถึงการมี “เวลาวาง” เพิ่มขึ้นในแตละวัน ทำใหคน
สวนใหญหันมารับประทานอาหารมื้อเชาอยางจริงจังมากข้ึน ที่หลาย
ครอบครัวไดปรุงอาหารเชาที ่มีคุณภาพทัดเทียมกับรานอาหารเลย

ที เด ียว ท ั ้ งในเร ื ่องของคุณภาพ
วัตถุดิบ รสชาติ และความซับซอน
ในการเตรียมปรุงอาหาร ซึ่งในอดีต
คนสวนใหญจะมุงแตความสะดวก 
อาทิ ซีเรียลกับนมสด ขนมปงปง ท่ี
งายและรวดเร็วตอการเตรียมอาหาร
ม ื ้ อ น ี ้  ท่ี ค น ส  ว น ใ ห ญ  ห ั น ม า
รับประทานมื้อเชาอยางจริงจัง มี
ความหลากหลายของอาหารมากข้ึน 
ที ่อาจมีการเพิ ่มของ แฮม ไขขาว 

ผลไมสด น้ำผลไมคั้นสดๆ การชงกาแฟจากเม็ดกาแฟคั่วใหมๆ ท่ีคน
สวนใหญมีเวลามากข้ึนสำหรับอาหารมื้อเชา ที่เปนอาหารมื้อแรกของ
แตละวัน  
           มื้ออาหารกลางวัน เปนมื้อท่ีปจจัย “ความรวดเร็ว” (Speed) 
เปนสิ่งสำคัญ ท่ีตองเนนความงายสะดวก โดยชาวแคนาดาสวนใหญได
หันหลังใหกับอาหารแซนวิช ไดเปลี่ยนกลายเปนอาหาร ผักสลัดสด ไข
ตม ซุปรอนๆ หรือแมกระทั่ง อาหารที่เหลือจากมื้ออื่นๆ (Leftover 
Food) ที่อาจเปนอาหารเหลือจากอาหารค่ำเมื่อวาน โดยอาหารมื้อน้ี
จะใหความสำคัญกับเรื่อง รสชาติ ความสะดวก ประโยชนตอสุขภาพ  
            มื้ออาหารเย็น ไดกลายเปนมื้อ “สำคัญที่สุด” ของคนสวน
ใหญในแคนาดา โดยเฉพาะชวง Covid-19 ที่ผูบริโภคจะใชเวลามาก
สุดไปกับการเตรียมปรุง มีความพิถีพิถัน (เมื่อเทียบกับมื้ออื่น) และ
ยินดีจับจายใชเงินมากสุดกับอาหารมื ้อสำคัญนี้ ที ่รูปแบบของมื้อ
อาหารค่ำ ไดแบงออกเปน 3 กลุมหลัก ไดแก 1) การปรุงอาหารเอง
จากวัตถุดิบตางๆ (Made From Scratch) 2) การสั่งอาหาร Meal Kit 

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ขาวเดนประจำสัปดาห 

ระหวางวันท่ี 18-23 เมษายน 2564 
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ซึ่งเปนชุดอาหารพรอมปรุง ที ่มีการเตรียมวัตถุดิบเปนเซ็ตเตรียม
ประกอบอาหารสำเร็จรูป ที่รวมรวมเมนู วิธีการปรุง และวัตถุดิบใน
การปรุงอาหารชนิดน้ัน ๆ ไวอยางครบถวนแลว ชวยลดข้ันตอนในการ
จัดเตรียมวัตถุดิบ เชน การซื้อวัตถุดิบหลากชนิด การหั่นผัก ซึ่งเปน
เรื ่องที ่ผู บริโภคหลายรายอาจรู สึกวาเปนเรื ่องที ่ยุ งยาก 3) การสั่ง
อาหารแบบ Takeout/Delivery ที ่ยอดการสั ่งอาหารผานชองทาง
บริษ ัท Food Delivery Service ได พ ุ  งส ู งข ึ ้นถ ึ ง  2 เท าในช วง 
Pandemic อาทิ UberEat, Skip-the-Dishes, DoorDash โดยในป 
2563 ยอดจำหนายอาหารฝานแอปพิเคชั่นรวมกันจากทุกคายมีมูลคา
สูงถึงประมาณ 1 พันลานเหรียญ (25,000 ลานบาท)  
             การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคในชวง Pandemic  
ไดสงสัญญาณครั้งใหญ ทำใหหางคาปลีก ผูผลิตสินคาอาหาร รวมถึงผู
ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม Food Service รานอาหาร จะตองปรับตัว
ใหกับความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเขาใจ
รูปแบบของพฤติกรรมการจับจาย การเลือกซื้อจับจายสินคา ของ
ผูบริโภคท่ีไดเปลี่ยนไปและอาจเปน New Normal สำหรับไลฟสไตล
ของคนสวนใหญหลังวิกฤต Covid-19       
 

ความเห็นสำนักงานฯ 

สินคาอาหารเปนกลุมสินคาสงออกที่สำคัญของไทยมายัง
แคนาดา ที่มีทั ้งศักยภาพ ความสามารถในการแขงขัน และโอกาส
ตลาดอีกมากในอนาคต อยางไรก็ตามปจจยัท่ีจะนำไปสูความสำเร็จน้ัน 
จะตองมาจากการปรับตัวอยางรวดเร็ว ปรับรูปแบบสินคา ใหเขากับ
ตลาด เขาใจพฤติกรรมผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะชวง 
Covid-19 ที ่นอกเหนือจากความสำคัญของเรื ่อง ความปลอดภัย 
(Food Safety) ประโยชนทางดานสุขภาพ (Good Nutrition) แลว 
ปจจัยอื่นที่สำคัญ ที่ผูสงออกไทยควรใหความสำคัญเพื่อเปนการตอบ
โจทยหรือแกปญหาของผู บริโภค ไดแกในเรื ่องของความสะดวก 
(Convenience) และความคุมคาใหกับผูบริโภค ทุกวันนี้ธุรกิจ Meal 
Kit ไดประสบความสำเร็จอยางสูงในแคนาดา โดยเฉพาะกลุมคนรุน
ใหม ที่ชอบความทาทาย ชอบทดลอง ในการปรุงอาหารดวยตนเอง 
อาหารเมนูใหมๆ ที ่ทำใหเกิดโอกาสของสินคาประเภท Ready-to-
Cook Meal ที่เปนการเตรียมวัตถุดิบ น้ำซอส เครื่องปรุง ตางๆ เขา
ดวยกันที่งายสะดวกตอการใช นอกจากนี้ ผูผลิตไทยอาจผนวกการใช
นวัตกรรมใหมๆ ในเรื ่องของการถายทอดขอมูล การใชวัตถุดิบ ใน
รูปแบบใหมๆ ซึ่งธุรกิจ Meal Kit แตเดิมสวนใหญจะเปนแคการแจก
ข  อม ู ล ก า รปร ุ ง  (Cooking Instruction) ท่ี เ ป  น แผ  นพ ั บ  แต
ผูประกอบการไทยอาจใชประโยชนของเทคโนโลยี QR Code, Social 
Media ในการถายทอดการสอนทำอาหาร การใชผลิตภัณฑ Meal Kit 

ของไทย ผาน “สื่อวิดีโอที่มีทั้งรูปภาพและเสียง” (ที่สามารถเขาใจได
งายกวาการอานขอมูลแผนพับ) และการใช Social Media กับสินคา
ย ังเป นการสร างค ุณค าเสร ิมให ก ับผล ิตภ ัณฑ อาท ิ การสร าง 
Community ของผูใชผลิตภัณฑทั ่วโลกแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ผู ผลิตและผูใชสินคา (End User) และยังสรางสามารถสรางความ
จงรักภักดีใหกับสินคาอีกดวย อยางไรก็ตามการใช Social Media กับ
ผลิตภัณฑสินคาน้ันไมไดเปนเรื่องใหม แตผูประกอบการไทยควรให
ความสำคัญมากข้ึน และใชเปนชองทางเสริมในการสรางแบรนดสินคา 
สรางคุณคาใหกับสินคาในมิติใหมๆ โดยเฉพาะคนรุนใหมที่คุนชินกับ
การคนหาขอมูลบนโลกอินเตอรเน็ต      

ติดตามความเคลื ่อนไหวในการคาระหวางประเทศผาน
เว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศที่ www.ditp.go.th และ 
www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการคาระหวางประเทศท่ี
กรมสงเสร ิมการคาระหวางประเทศ โทร.1169 (หากโทรจาก
ตางประเทศ โปรดติดตอท่ี โทร. +66 2792 6900)  
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