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 ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(Weekly News from China) 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว 
ประจำวันที่ 13 – 19 กันยายน 2564  

  
เทรนด์การบริโภคขนมแทนอาหารม้ือหลกัในกลุม่ผู้บริโภคชาว Gen Z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนมปังสอดไส้ผสมแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย แบรนด์ Three Squirrels 
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 วิถีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบในสังคมการทำงานของชาวจีนในปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาในการรับประทานอาหารมื้อเช้า
ของคนจีนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะชาวจีนวัย Gen Z ที่เข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ และห่างไกลจากครอบครัว ซ่ึงทำให้พ่อแม่
เป็นห่วง และมักจะกำชับให้ลูกรับประทานอาหารเช้าด้วย แต่เน่ืองจากช่วงเช้าที่ต้องเร่งรีบเข้างาน และภารกิจงานที่
หลากหลาย จึงทำให้เวลาในการรบัประทานอาหารเช้ามไีมม่าก ดังน้ัน คนวัยหนุ่มสาวในจีนจึงนิยมเลอืกซื้ออาหารเช้า
ที่รับประทานง่ายและสะดวก ทำให้แบรนด์อาหารเช้าจานด่วน (อาหารเช้าที่รับประทานง่าย รวดเร็ว และสะดวก) 
เติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากสถิติล่าสุดที่ผ่านมา ร้านจำหน่ายซาลาเปาต่างๆ ในจีนมีจำนวนสาขาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
อาทิ ร้านหมั่นโถว Babi (ปาปี่หมั่นโถว:巴比馒头) มีจำนวนสาขาเกินกว่า 3,000 สาขาแล้ว และร้านปาท่องโก๋และน้ำ
เต้าหู้ Yong He Da Wang (หย่งเหอต้า หวัง:永和大王) มีจำนวนสาขาเกินกว่า 650 สาขาทั่วประเทศ นอกจากน้ี ยังมี
ร้านสะดวกซ้ือต่างๆ อาทิ ร้าน 7-11, ร้าน Family Mart รวมถึงร้านอาหารและเครื่องดื่มเฟรนไชส์ อาทิ แมคโดนัลด์, 
Starbucks ที่จำหน่ายอาหารเช้ากันอย่างคึกคัก และล่าสุดแพลตฟอร์มจำหน่ายอาหารสดก็ได้เริ่มขยายธุรกิจหันมา
จำหน่ายอาหารเช้าสำเรจ็รูป แต่ประเด็นทีน่่าสนใจ คือ การรับประทานขนมแทนอาหารเช้าม้ือหลักเริ่มได้รับความนิยม
มากข้ึน จะเห็นได้จากแบรนด์ขนมต่างๆ เริ่มออกผลิตภัณฑ์สำหรับม้ืออาหารเช้า และมีขนมที่เป็นได้ทั้งอาหารม้ือ
หลักและอาหารว่างในขณะเดียวกัน อาทิ ขนมปังสอดไส้ผสมแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย (Lactic acid bacteria: LAB)  
แบรนด์ Three Squirrels (ซานจือซงสู่:三只松鼠), ขนมข้าวโอ๊ตอบกรอบ แบรนด์ Zhai Mao Ri Ji (จ๋ายมาวย่ือจี้:宅
猫日记) ที่สามารถเป็นได้ทัง้ขนมขบเคี้ยวและหากผสมนมรอ้นๆ ก็จะกลายเป็นซุปข้าวโอ๊ตที่หอมอร่อย โดยเป็นที่น่าจับ
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ตาว่า ผู้บริโภคชาว Gen Z (บุคคลที่เกิดระหว่างป ี2538-2552) มีพฤติกรรมการบรโิภคอาหารในแต่ละวันที่เปล่ียนแปลง
ไปอย่างเห็นได้ชัด โดยนิยมบริโภคขนมแทนอาหารมื้อหลักมากข้ึน และรับประทานอาหารมากกว่า 3 มื้อในแต่ละวัน อาทิ 
การรับประทานขนมเป็นอาหารมื้อเสริม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนมข้าวโอ๊ตอบกรอบ แบรนด์ Zhai Mao Ri Ji 
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 ปัจจุบัน เทรนด์ขนมที่เป็นที่นิยม คือ ขนมที่ให้พลังงานต่ำหรือ Low Energy โดยการรับประทานอาหารที่ให้
พลังงานต่ำจะทำให้สามารถรับประทานอาหารไดม้ากข้ึน และควบคุมน้ำหนักได้ดี สำหรับมาตรฐานสารอาหารที่ควร
ได้รับในแต่ละวันสำหรบัชาวจีนฉบับล่าสุด กำหนดให้ชาวจีนวัยผู้ใหญ่เพศหญิงควรได้รบัพลังงานจากอาหารราว 1 ,800 
กิโลแคลอรี (Kcal) ต่อวัน และเพศชายควรได้รับพลังงานจากอาหารราว 2 ,250 กิโลแคลอรี (Kcal) ต่อวัน ขณะที่ จาก
สถิติแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Jingdong Dao Jia (จิงตงต้าวเจีย:京东到家) ของจีนเผยว่า สถานการณ์ที่ ผู้บริโภคชาว
จีนนิยมบริโภคขนมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ขณะดูละคร/ภาพยนตร์/รายการการแข่งขันกีฬา  2) ขณะทำงาน
นอกเวลาและรับประทานเป็นอาหารมือ้ว่าง 3) ขณะเดินทางไปทอ่งเที่ยว 4) ขณะนัดพบปะเพื่อนฝูง 5) มอบชุดของขวัญ
ขนมตามช่วงเทศกาลต่างๆ   
 จากสถิติแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Tmall ในปี 2563 ประเภทของขนมที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุดบนแพลตฟอร์ม 
Tmall คือ ขนมประเภทเค้ก มีมูลค่าตลาดคิดเป็น 17 ,440 ล้านหยวน รองลงมาคือ ขนมที่ทำจากวอลนัทและธัญพืช    
คิดเป็น 12,740 ล้านหยวน และขนมประเภทบิสกิตคิดเปน็ 12 ,070 ล้านหยวน ตามลำดับ  

มูลค่าตลาดของขนมแต่ละประเภทบนแพลตฟอร์ม Tmall ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Cbndata.com 



Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น  โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว  จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจ
เกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

3 

 ขณะที่เทรนด์การบริโภคขนมในปัจจุบันยังเป็นการบริโภคเพื่อสุขภาพ โดยนิยมเลือกบริโภคขนมเพื่อสุขภาพ ดังน้ัน 
ผู้บริโภคชาวจีนยังนิยมบริโภคขนมเพื่อเป็นการ เสริมอาหารเพิ่มเติมจากการบริโภคอาหารมื้อหลัก อย่างไรก็ดี การ
บริโภคขนมแทนอาหารม้ือหลัก ผู้บริโภคชาวจีนมักนิยมเลอืกบริโภคขนมเพื่อสุขภาพเพือ่ให้ไดส้ารอาหารที่ครบถ้วน
แก่ร่างกาย อาทิ ขนมประเภทเน้ือแผ่น โยเกิร์ต ธัญพืช โปรตีนเวเฟอร์ เครื่องดื่มโปรตีน เพื่อช่วยเสริมโปรตีน และขนม
ประเภทข้าวโอ๊ต และไฟเบอร์เวเฟอร์ เพื่อช่วยเสริมไฟเบอร์เข้าสู่ร่างกาย 
 นอกจากน้ี แบรนด์ขนมต่างๆ ในจีนยังได้เริ่มออกผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลักทีป่รงุสุกเร็ววางจำหน่ายในทอ้งตลาดมาก
ข้ึน อาทิ แบรนด์ขนมที่มีช่ือเสียงของจีนอย่างแบรนด์ Three Squirrels และแบรนด์ Bestore (เหลียงผินพู่จื่อ:良品铺
子) ได้ออกผลิตภัณฑ์หม้อไฟปรุงสุกเอง ก๋วยเตี๋ยวหลอซือเฝ่ินหรือก๋วยเตี๋ยวแกงหอย มาม่ารสเผ็ด เป็นต้น 
 

ข้อคิดเห็นของ สคต.กวางโจว 
ผลกระทบด้านเศรษฐกจิต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย 

 1. ปัจจุบัน ขนมเพื่อสุขภาพได้พัฒนากลายมาเป็นอาหารมื้อหลัก โดยเฉพาะมื้อเช้าให้กับกลุ่มผู้บริโภคชาว Gen Z 
มากข้ึน ซ่ึงเทรนด์ดังกล่าวถือเป็นโอกาสดีของสินค้าขนมจากไทยที่จะสามารถนำขนมเพื่อสุขภาพเข้ามาบุกตลาดจีนได้
มากข้ึน ผู้ประกอบการไทยจึงควรคิดค้นผลิตภัณฑ์ขนมเพือ่สุขภาพอย่างสรา้งสรรค์ทีส่ามารถตอบโจทย์ได้ทั้งอาหาร
ม้ือหลัก อาหารม้ือว่าง และอาหารเสริม ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าได้มากข้ึน และเจาะกลุ่ มผู้บริโภคได้ในวง
กว้าง 
 2. ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ขนมให้ดูดีติดเทรนด์ และ
ปลอดภัย โดยสามารถค้นหาขนมเพื่อสุขภาพที่ติดเทรนด์ใหม่ๆ บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีน มาประกอบเป็นแนว
ทางการออกแบบ รวมถึงควรแสดงรายละเอียดส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ขนมให้ชัดเจน เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนยุค
ใหม่นิยมนำส่วนประกอบและส่วนผสมของอาหารมาเป็นองค์ประกอบหลักในการตัดสนิใจเลอืกซื้อสินค้า  
 3. ผู้ประกอบการไทยควรทำการศึกษากฎระเบียบการนำเข้าต่างๆ ของอาหารที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อขจัด
อุปสรรคในข้ันตอนการนำเข้าต่างๆ เน่ืองจากส่วนประกอบหรือส่วนผสมของอาหารบางชนิด อาทิ สมุนไพรต่างๆ หรือ
สารอาหารบางชนิดอาจจัดเป็นอาหารเสริมซ่ึงมีกระบวนวิธีในการนำเข้าที่ซับซ้อน  หรือจีนยังไม่อนุญาตให้นำเข้า ทั้งน้ี 
ผู้ประกอบการสามารถศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดรายการอาหารที่จีนอนุญาตให้ไทยนำเข้าได้ที่เว็บไซต์จากทาง
ศุลกากรจีน http://43.248.49.223/index.aspx 
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