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“ส#องเทรนด+สินค.า plant-based ในอิตาลี”  

การตระหนักในความสัมพันธWระหวLางโภชนาการกับสุขภาพ และผลกระทบของการบริโภคอาหารท่ีมีตLอ
ส่ิงแวดล8อมมากข้ึน โดยเฉพาะการผลิตอาหารจากสัตวWท่ีมีผลกระทบตLอการใช8ทรัพยากรและกLอให8เกิดก_าซท่ีกLอมลพิษ 
ได8เปล่ียนโฉมพฤติกรรมการบริโภคของชาวอิตาเลียน โดยสนับสนุนให8ผู8บริโภคเปล่ียนแปลงสูLทางเลือกท่ีย่ังยืนจำนวน
มากข้ึนเร่ือยๆ โดยลดการบริโภคโปรตีนจากสัตวWและหันมาเลือกรับประทานผลิตภัณฑWจากพืชทดแทน ทำให8
ผลิตภัณฑWโปรตีนจากพืช (plant-based food) เปoนตลาดท่ีเติบโตอยLางตLอเน่ือง ท้ังในแงLของการบริโภคและการเสนอ
ขาย ซ่ึงในบรรดาผู8บริโภคเหลLาน้ี ไมLเพียงแตLผู8ทาน 
วีแกนหรือมังสวิรัติเทLาน้ัน แตLยังรวมถึงการขยายตัว
ของผู8บริโภคท่ีมีความยืดหยุLน (หรือ flexitarian) ท่ี
ทานเน้ือสัตวWสลับกับผลิตภัณฑWโปรตีนจากพืชเปoน
ระยะ เพ่ือสุขภาพท่ีดีและเปoนมิตรตLอส่ิงแวดล8อม ได8
กลายเปoนผู8ท่ีมีบทบาทสำคัญตLอการเติบโตของกลุLม
สินค8าดังกลLาวในอิตาลี   

ผัก ถ่ัว ผลไม8แห8 ง และธัญ พืชนับเปoน
พ้ืนฐานของอาหารเมดิเตอรWเรเนียน ซ่ึงเปoนอาหารท่ี
ได8รับการยอมรับวLามีโภชนาการเหมาะสมและดีตLอ
สุขภาพ รวมถึงการบริโภคโปรตีนจากพืชในม้ือ
อาหาร โดยจากการวิจัยท่ีจัดทำโดย BVA-Doxa 
ส ำ ห รั บ  Unione Italiana Food  ( ส ม า ค ม
ผู8ประกอบการสินค8าอาหารในอิตาลีและยุโรป) 
แสดงให8เห็นวLา 22% ของโปรตีนท่ีชาวอิตาเลียน
บริโภคเปoนโปรตีนจากพืช (ข8อ มูล ณ  วัน ท่ี  1 
กันยายน 2564) ท้ังการบริโภคโดยตรงจากอาหาร 
และทางเลือกจากสินค8 า plant-based ซ่ึงชาว      
อิตาเลียนมองวLาเปoนผลิตภัณฑWท่ีดีตLอสุขภาพ รสชาติดี และเปoนมิตรตLอส่ิงแวดล8อม โดยมากกวLาคร่ึงหน่ึงของชาว 
อิตาเลียน (54%) ทานสินค8า plant-based  (21% ซ้ือเปoนประจำ และ 33% ซ้ือเปoนบางคร้ัง) และในบรรดาผู8ท่ีซ้ือ
เปoนประจำน้ัน (2-3 คร้ังตLอสัปดาหW) สLวนใหญLเปoนผู8บริโภคท่ีมีอายุต่ำกวLา 35 ป� โดยให8เหตุผลในด8านโภชนาการ 
(40%) หรือช่ืนชอบรสชาติ (30%) 

ด8านพฤติกรรมการบริโภค 6 ใน 10 ของผู8บริโภคกลLาววLา ในชLวง 5 ป�ท่ีผLานมามีพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เปล่ียนไป โดย 4 ใน 10 เพ่ิมการบริโภคผักและผลไม8 ขณะท่ี 3 ใน 10 ลดการบริโภคเน้ือสัตวW โดยเฉพาะผู8บริโภคท่ีมี
อายุมากกวLา 55 ป� ท้ังน้ี มีป�จจัยมาจากความใสLใจในการดูแลสุขภาพและด8าน wellness (67%) ผลกระทบตLอ
ส่ิงแวดล8อมจากอาหาร ( 19%) ความต8องการลองสินค8าอาหารใหมL (18%) เพ่ือประหยัดคLาใช8จLาย (16%) เหตุผลด8าน
จริยธรรม (12%) และภูมิแพ8อาหาร (11%) นอกจากน้ี ผู8บริโภคในป�จจุบันศึกษาข8อมูลด8านอาหารมากกวLาท่ีผLานมา 
และพยายามเลือกรับประทานอาหารท่ีหลากหลายสมดุล ไมLเพียงแตLตLอประโยชนWตLอตัวเอง แตLเพ่ือส่ิงแวดล8อมเชLนกัน 
ด8วยเหตุผลเหลLาน้ีทำให8สินค8า plant-based สามารถเข8าถึงผู8บริโภคชาวอิตาเลียนได8ถึง 22 ล8านคน โดยรูปแบบ
อาหารได8รับการพัฒนาและขยายเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ เพ่ือปรับให8เข8ากับความต8องการของผู8บริโภค ซ่ึงสินค8า plant-based 
จะไมLเปoนแคLเทรนดWเทLาน้ัน แตLจะเข8ามาเปoนสLวนหน่ึงของการบริโภคชาวอิตาเลียนได8อยLางย่ังยืน  

รายงานข#าวเด#นประจำสัปดาห+ ระหว#างวันท่ี 9 – 15 พฤษภาคม 2565 

โดย สำนักงานส#งเสริมการค.าในต#างประเทศ ณ เมืองมิลาน 
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ผู8บริโภคสินค8า plant-based ผู8ท่ีซ้ือสินค8าไมLได8เปoนผู8ท่ีทานวีแกนหรือมังสวิรัติเสมอไป แตLสLวนใหญLเปoน
ผู8บริโภค flexitarian ท่ีทานเน้ือสัตวWสลับกับผลิตภัณฑWโปรตีนจากพืชเพ่ือสุขภาพท่ีดี เปoนมิตรตLอส่ิงแวดล8อม และด8าน
จริยธรรม โดยเลือกท่ีจะบริโภคผลไม8และผักมากข้ึน และลดการบริโภคโปรตีนจากเน้ือสัตวW นอกจากน้ี ยังเปoนผู8ท่ี
ศึกษาข8อมูลสินค8า โดย 6 ใน 10 ของชาวอิตาเลียนทราบปริมาณโภชนาการอาหารจากการอLานฉลาก 29% ศึกษา
ข8อมูล และ 17% พูดคุยกับแพทยW/นักโภชนาการ ท้ังน้ี ชาวอิตาเลียน 4 ใน 10 เลือกผลิตภัณฑW plant-based จาก
ข8อมูลด8านโภชนาการและมีไขมันต่ำ (โดยเฉพาะผู8ชาย) ขณะท่ี 34% ซ้ือสินค8า plant-based เพราะมีตัวเลือกท่ี
หลากหลายและชLวยกระตุ8นความอยากอาหาร ขณะท่ี 7 ใน 10 เห็นวLาสินค8า plant-based ชLวยการทานผักตLอวัน
มากข้ึน โดยเฉพาะสำหรับผู8ท่ีคำนึงถึงปริมาณท่ีองคWการอนามัยโลกแนะนำ (400 กรัม/วัน/คน) และ 15% ของ
ครอบครัวอิตาเลียนซ้ือสินค8า plant-based เพ่ือเปoนทางเลือกให8เด็กได8รับประทานผักมากข้ึน  

ป�จจัยในการเลือกซ้ือ ป�จจัยอันดับแรกท่ีผลักดันการเลือกซ้ือสินค8า plant-based ของชาวอิตาเลียน คือ ด8าน
สุขภาพ ตามมาด8วยรสชาติ (9 ใน 10 ของชาวอิตาเลียนช่ืนชอบในรสชาติ และมีเพียง 1 ใน 10 ของชาวอิตาเลียน
เทLาน้ันท่ีไมLชอบสินค8าดังกลLาว) อีกป�จจัยหน่ึงท่ีสLงผลตLอการเลือกซ้ือ โดยเฉพาะในบรรดาผู8บริโภคท่ีอายุต่ำกวLา 35 ป� 
คือ ด8านความย่ังยืน โดย 1 ใน 2 พิจารณาวLาสินค8า plant-based เปoนอาหารท่ีเปoนมิตรตLอส่ิงแวดล8อม (47% มองวLา
สLงผลกระทบตLอธรรมชาติต่ำ และ 46% มองวLาใช8ทรัพยากรธรรมชาติน8อยในการผลิตสินค8าดังกลLาว)  

ชLองทางการบริโภค ชาวอิตาเลียนสLวนมากบริโภคสินค8า plant-based ท่ีบ8าน (ประมาณ 6 ใน 10 หรือ 58% 
ของผู8บริโภค) ขณะท่ี 2% (22%) เลือกทานท้ังท่ีบ8านและร8านอาหาร 

รูปแบบสินค8า ป� จจุ บัน สินค8า plant-based มี รูปแบบ
ครอบคลุมหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต8องการผู8บริโภคทุกกลุLม 
โดยประเภทสินค.าท่ีได.รับความนิยมมากท่ีสุด คือ เบอร+เกอร+/เน้ือ
ทอด/ลูกช้ิน/นักเก็ต (57%) เน่ืองจากดีตLอสุขภาพและใช8เวลาเตรียม
น8อย โดยเฉพาะในกลุLมผู8บริโภคสตรี (61%) ท่ีมีอายุระหวLาง 35-54 ป� 
ตามมาด8วย เคร่ืองด่ืมท่ีทำจากถ่ัวเหลือง/ข.าว/ข.าวโอ.ต/อัลมอนด+/
มะพร.าว (47%) และไอศกรีมและของหวาน (25%) ในขณะท่ีซอส
และเคร่ืองปรุงรสได8รับความนิยมอยLางมากโดยเฉพาะในกลุLมผู8ชาย 
(29%) และผู8ท่ีอายุมากกวLา 55 ป� (30%) และขนมหวาน/คุ.กก้ี (22%) ได8รับความนิยมในหมูLผู8ท่ีอายุต่ำกวLา 35 ป� 
(25%) ขณะท่ีสินค8าอยLางโยเกิร+ตได8รับความนิยมในผู8ท่ีอายุมากกวLา 55 ป� (23%) 

ความคิดเห็นของ สคต.  
ในป� ท่ีผLานมา ตลาดสินค8าเกษตรอินทรียW ท้ังการจำหนLายแบบออฟไลนWและออนไลนW เติบโตข้ึนกวLา 7% 

เชLนเดียวกับผู8บริโภควีแกนและมังสวิรัติท่ีมีแนวโน8มเติบโตข้ึน ดังจะเห็นได8จากจำนวนและประเภทสินค8าท่ีวางจำหนLายมาก
ข้ึนในซุปเปอรWมารWเก็ต รวมถึงการเสนอเมนูอาหารจากโปรตีนจากพืชในร8านอาหารตLางๆ ป�จจัยเหลLาน้ี ประกอบกับแนวโน8ม
การรับประทานอาหารท่ีดีตLอสุขภาพและความใสLใจตLอความย่ังยืนและส่ิงแวดล8อม สLงผลให8ความต8องการสินค8าอาหาร
โปรตีนท่ีทำจากพืชเพ่ิมสูงข้ึนและยังสามารถเติบโตได8อีก ดังน้ัน ผู8ประกอบการไทยควรศึกษาแนวโน8มความต8องการของ
ผู8บริโภคและสินค8าในตลาดอิตาลีอยูLเสมอเพ่ือปรับและพัฒนาสินค8าให8ตรงกับความต8องการได8 และการศึกษากฎระเบียบท่ี
เก่ียวข8องกับการสLงออกสินค8าอาหารมายังสหภาพยุโรปเพ่ือเตรียมความพร8อม (แม8วLาป�จจุบันจะยังไมLมีการออกกฎระเบียบ
สำหรับสินค8าอาหารโปรตีนจากพืชโดยเฉพาะ) รวมถึงการพัฒนาด8านนวัตกรรมสินค8า ท้ังรูปแบบท่ีหลากหลายและบรรจุ
ภัณฑWท่ีเปoนมิตรตLอส่ิงแวดล8อม เพ่ือชLวยเพ่ิมมูลคLาของสินค8าไทยและสามารถแขLงขันกับสินค8า plant-based ท่ีมีการผลิต
ท้ังในอิตาลีและสหภาพยุโรปอยูLแล8ว และนำมาสูLการขยายการสLงออกสินค8าดังกลLาวในตลาดอิตาลีได8ในอนาคต  

------------------------------------------------------------------- 
แหลLงท่ีมา:  www.foodaffairs.it 

สำนักงานสLงเสริมการค8าในตLางประเทศ ณ เมืองมิลาน 
วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565 
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