
ส่องปัจจัยท่ีผลักดันการยกระดับการบริโภคอาหารหลักยุคใหม่ในตลาดจีน 

 
รายงานการบริโภคข้าวบนแพลตฟอร์ม Tmall ปี ค.ศ. 2021 เปิดเผยข้อมูลล่าสุดนับจนถึง

สิ้นปี ค.ศ. 2020 ว่าในแพลตฟอร์ม Tmall มีแบรนด์ข้าวสารจำหน่ายกว่า 2,000 แบรนด์ และมีอัตราการ
ขยายตัวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้กว่าร้อยละ 130 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากจำนวนผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น และ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของการบริโภคอาหารหลัก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวผ่านช่องทางออนไลน์
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ข้าวในตลาดจีนขยายตัวเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยล่าสุดพบว่าในปี ค.ศ. 
2020 ขยายตัวเพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ 50  

ปัจจุบ ันตลาดจีนมีการยกระดับการผลิตในห่วงโซ ่อุปทาน การปรับโครงสร้างของ
อุตสาหกรรมดิจิทัล การบ่มเพาะธุรกิจหลายประเภท และความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นของผู้บริโภค 
ส่งผลให้เกิดโอกาสของธุรกิจใหม่ขึ้นมากมาย รวมทั้ง ธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารหลักด้วยเช่นกัน โดยพบว่า
กลุ่มผู้บริโภคอาหารหลักในตลาดจีน และโครงสร้างการชอปปิงเพื่อการบริโภคก็ล้วนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ๆ มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองทางธุรกิจของผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของ
แพลตฟอร์ม Tmall เกี่ยวกับการพัฒนาของวงการอาหารหลักยุคใหม่ของจีนที่พบว่า อุตสาหกรรมอาหารของ
จีนในปัจจุบันยังคงอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาขั้นต้น เทคโนโลยีการผลิตยังสามารถพัฒนาได้อีกมาก ในขณะ
ที่ด้านการตลาดยังคงต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและสามารถ
ดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการประสบการณ์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร
ของจีนมายาวนานทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีหลายปัจจัยที่ช่วยผลักดันการยกระดับการบริโภคอาหารหลัก
ยุคใหม่ในตลาดจีนที่สำคัญ ดังนี้ 
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1. ผู้บริโภคหลักมีแนวโน้มเป็นคนหนุ่มสาวที่ช่วยผลักดันให้เกิดอุปสงค์และอุปทานของ

อาหารหลักยุคใหม่ในตลาดจีน โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค Gen Z ที่ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้บริโภคหลักที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของการบริโภคในตลาดจีน และมีส่วนในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ และนำมาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของการบริโภคยุคใหม ่

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลบนแพลตฟอร์ม Tmall จะพบว่า ผู้บริโภคที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 
1995 – 1999 (อายุระหว่าง 23 – 27 ปี) และผู้บริโภคท่ีเกิดระหว่างปี ค.ศ. 2000 – 2009 (อายุระหว่าง 13 – 
22 ปี) กำลังกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักบนช่องทางออนไลน์ เป็นกลุ่มผู้บริโภคทีม่ีความต้องการบริโภคสินค้าที่
มีคุณสมบัติที่หลากหลาย มีความสนใจในการบริโภคสิ ่งที ่ให้ความบันเทิงและให้ความเพลิดเพลินใน
ชีวิตประจำวัน ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีทัศนคติในการบริโภคเพื่อสุขภาพ มีความ
ต้องการความปลอดภัย ใส่ใจต่อการบริโภคสีเขียวและความเป็นเอกลักษณ์ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้
ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีความพิถีพิถันในการเลือกบริโภคอาหารหลักมากขึ้น จึงสอดคล้องกับผลการสำรวจแนวโน้ม
ใหม่ในการบริโภคอาหารหลักของคนหนุ่มสาวปี ค.ศ. 2021 ที่ได้แบ่งกลุ่มผู้บริโภคอาหารหลักรุ่นใหม่ออกเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนรักออกกำลังกาย กลุ่มรักสุขภาพ และกลุ่มครอบครัวที่รักการทำอาหาร โดยผลการ
สำรวจบางส่วนเปิดเผยว่า กลุ่มคนรักการออกกำลังกายนิยมบริโภคอาหารหลักเป็นข้าวกล้องและควินัว ทำให้
ยอดขายข้าวกล้องและควินัวบนช่องทางออนไลน์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้  ขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 ด้าน
ผู้บริโภคที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1985 – 1989 (อายุระหว่าง 32 – 36 ปี) กว่าร้อยละ 80 นิยมบริโภคอาหาร
หลักประเภทโจ๊ก ทำให้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานี้ ตลาดโจ๊กธัญพืชมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจมูกข้าวที่
ได้กลายเป็นอาหารหลักท่ีได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น เพราะเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และพบว่าโดย
เฉลี่ยผู้บริโภค 1 คนที่บริโภคจมูกข้าวจะมีอัตราการซ้ือซ้ำภายใน 1 ปีมากกว่า 4 ครั้งขึ้นไป  

2. ความเป็นดิจิทัลช่วยยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารหลักของจีน โดยในด้าน
การผลิตต้นน้ำ ระบบดิจิทัลช่วยทำให้การผลิตมีความเป็นมาตรฐาน ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมั่นคง 
และสามารถควบคุมปริมาณการผลิตได้มากยิ่งขึ้น การมีห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นผลดีอย่าง
มากต่ออุตสาหกรรมธัญพืช ขณะที่ในด้านการตลาดปลายน้ำ ระบบดิจิทัลทำให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมมากขึ้นทั้งใน
ด้านการตลาด และข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ เพ่ือช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ ในขณะเดียวกันผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ก็สามารถใช้ระบบดิจิทัลในการจัดเก็บข้อมูล
พฤติกรรมการบริโภคเชิงลึกของผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริ โภค
ได้มากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย 

3. การเกิดแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารหลักน้องใหม่มากขึ้น โดยความหลากหลายของ 
แบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารหลักจะก่อให้เกิดการพัฒนาชนิดของผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ 
และแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารหลักที่เป็นทางเลือกในการบริโภคของผู้บริโภคที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำ
ให้อุตสาหกรรมอาหารหลักของจีนได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี้  
ยังส่งผลให้เกิดการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารหลัก ก่อให้เกิดระบบการจัดการและคัดเลือกผลิตภัณฑ์
ที่ดี มีการกำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม 
รวมทั้ง ก่อให้เกิดการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคยุคใหม่หันมาให้ความสำคัญต่อการ
บริโภคอาหารหลักโดยเฉพาะข้าวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันกระแสความนิยมและเลียนแบบตะวันตกก็เริ่มทำ
ให้ผู้บริโภคบางกลุ่มในตลาดจีนเริ่มหันไปบริโภคขนมปังที่ทำจากข้าวสาลีเป็นอาหารหลักมากข้ึนเรื่อยๆ 
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ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย 

ข้าว ข้าวสาลี มันฝรั่ง และข้าวโพดถือเป็นอาหารหลักที่มีการบริโภคทั่วโลก แตส่ำหรับชาวจีน
ข้าว และข้าวสาลี คือ อาหารหลักที่สำคัญที่สุดในชีวิตประจำวัน โดยสัดส่วนการบริโภคอาหารหลักดังกล่าวคิด
เป็นร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าชาวจีนส่วนใหญ่ยังคงนิยมบริโภคข้าวเป็นหลัก 
ดังนั้น ตลาดอาหารหลักอย่างข้าวจึงเป็นตลาดที่ยังมีโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเข้ามาขยายตลาด
ในจีน เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนในปัจจุบันมีความต้องการอาหารหลักที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการที่
หลากหลาย และที่สำคัญคือดีต่อสุขภาพ จึงสอดคล้องกับความสามารถในการผลิตข้าวของเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการไทยที่มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิ ข้าวสี ข้าวกล้องพันธุ์พิเศษ
ต่างๆ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก และกลุ่มผู้บริโภคแต่ละช่วงวัย 
ประกอบกับตลาดจีนมีช่องทางการค้าที่แพร่หลายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้ง มีกลุ่มผู้บริโภคที่มีความ
สนใจผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถศึกษารูปแบบพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
หลักของผู ้บริโภคชาวจีนแต่ละภูมิภาคเพื ่อสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการเจาะตลาดได้อย่างเหมาะสม 
โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างระบบดิจิทัล และ Big data ในการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ในตลาดจีนก็มีการผลิตอาหารหลักประเภทข้าวในหลายภูมิภาค 
และได้รับความนิยมในการบริโภคมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงต้องให้ความสำคัญต่อการแสวงหา
พันธมิตรในการขยายตลาดควบคู่กับการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ในการบริโภคข้าว
ไทยที่ดีให้แก่ผู้บริโภคชาวจีนควบคู่กันไปด้วย เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความมีคุณภาพ เอกลักษณ์ของข้าวไทยแต่
ละชนิดที่มีความแตกต่างจากข้าวที่ผลิตในประเทศจีน รวมทั้งพิจารณาร่วมมือกับผู้มีชื่อเสียงในท้องถิ่นในการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แบรนด์ไทย และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่การบริโภคข้าวไทยผ่านคลิปวิดีโอสั้น ที่
ปัจจุบันยังคงเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมในการเจาะตลาดผู้บริโภคได้หลากหลายกลุ่ม และทั่วทุกภูมิภาคใน
ประเทศจีน ซึ่งจะช่วยให้การเข้ามาขยายตลาดข้าวที่ถือเป็นอาหารหลักคู่ครัวชาวจีนมีโอกาสเติบโต สามารถ
แย่งยิ่งส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งและเข้าไปครองใจผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

แหล่งที่มา: https://www.sohu.com/a/513920055_104421 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว 
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