EXIM E-News
ส่วนวิจยั อุตสาหกรรรม ฝา่ ยวิจยั ธุรกิจ
กุมภาพันธ์ 2562

ส่องเทรนด์โลก

3 เทรนด์ผบู้ ริโภคยุคใหม่ที่น่าสนใจ
ในปี 2562

สภาพเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป กอปรกับเทคโนโลยีทล่ี ้าํ สมัยขึน้ มาก
ล้วนส่งผลให้ผู้บริโ ภคมีทศั นคติแ ละไลฟ์สไตล์ท่ีต่างจากในอดีต และส่ง ผล
ต่อเนื่องถึงพฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้าและบริการ สําหรับปี 2562 มี 3 เทรนด์
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีน่ ่าสนใจ ดังนี้

การงดบริ โภคเนื้ อสัตว์ (Veganism & Vegetarian)
แนวคิดสุดโต่งที่สุดเรื่องหนึ่ งสําหรับการลดการบริโภคเนื้ อสัตว์ท่ีกําลังได้ร บั
ความนิยมเพิม่ ขึ้นในหมู่ผู้บริโภค คือ แนวคิดเรื่องวีแกน (Veganism) ซึ่ง
นอกจากไม่รบั ประทานและไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ทีไ่ ด้จากสัตว์ ไม่วา่ จะเป็ นนม
เนย เสือ้ ผ้าขนสัตว์ เครื่องหนังทีผ่ ลิตจากหนังสัตว์ รวมถึงเครื่องสําอาง ยา หรือ
ของใช้ในชีวติ ประจําวันจําพวกสบู่ แชมพู ทีใ่ ช้วตั ถุดบิ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์
เป็ นส่วนผสมแล้ว ยังต่อต้านการใช้สตั ว์เพื่อทดลองยาและเครื่องสําอางด้วย
ทัง้ นี้ การทีผ่ บู้ ริโภคเลือกเป็ นวีแกนก็มหี ลากหลายเหตุผล ผูบ้ ริโภควีแกนบางคน
งดรับประทานเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพทีด่ ขี องตนเอง เพราะเชื่อว่าอาหารทีป่ รุงด้วย
เนื้ อ สัต ว์ โดยเฉพาะเนื้ อ แดงไม่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพ ขณะที่ บ างคนใส่ ใ จเรื่อ ง
สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) จึงไม่ตอ้ งการเบียดเบียนชีวติ สัตว์ และบางคน
เลือกเป็ นวีแกนเพราะให้ความสําคัญกับสิง่ แวดล้อมมาก และมองว่าการผลิต
เนื้ อ สัต ว์ม ีก ระบวนการที่ส่ง ผลกระทบอย่า งมากต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม เนื่ อ งจาก
ต้องใช้น้ําจํานวนมหาศาลและปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็ นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม
การหลีกเลีย่ งไม่รบั ประทานอาหารหรือไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับสัตว์โดย
เด็ด ขาดอาจทํ า ได้ย าก ผู้บ ริโ ภคส่ว นหนึ่ ง จึง เลือ กวิธีท่ียืด หยุ่ น โดยปรับ
พฤติกรรมเลือกเป็ นวีแกนอย่างเต็มตัวเพียงบางมือ้ หรือเพียงสัปดาห์ละ 1-2 วัน
เป็ นต้น
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นอกจากนี้ ยังมีกระแสการรับประทานอาหารมังสวิ รตั (Vegetarian)
10 ประเทศที่มีผบู้ ริ โภคอาหารมังสวิ รตั ิ เพิ่ มขึน้ สูงสุด
ซึ่งเคร่งครัดน้อยกว่าวีแกน แต่กําลังได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ ในหลายประเทศ
ในปี 2559-2560
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เช่นกัน ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศกําลังพัฒนาทีป่ กติมกั มีค่านิยมว่าเนื้อสัตว์เป็ น
อาหารทีม่ คี ุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็ นเครื่องหมายบ่งบอกฐานะ สังเกตได้จาก
ประเทศทีม่ ผี บู้ ริโภครับประทานอาหารมังสวิรตั เิ พิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ 10 อันดับแรก
ในปี 2559-2560 ที่ส่ว นใหญ่ เ ป็ น ประเทศกํ า ลัง พัฒ นา ซึ่ง รวมถึง ไทยที่ม ี
ผูบ้ ริโภคอาหารมังสวิรตั เิ พิม่ ขึน้ ถึง 9 หมืน่ คน
ทัง้ นี้ เพือ่ ตอบสนองกับกระแสงดบริโภคเนื้อสัตว์ทแ่ี พร่หลายขึน้ ธุรกิจต่างๆ
ได้เริม่ ปรับตัวให้เข้ากับกระแสดังกล่าว โดยเชนอาหารฟาสต์ฟ้ ูดชื่อดัง อย่าง KFC
เตรียมนํ าเมนู “Faux Fried Chicken” หรือไก่ทอดที่ผลิตจากวัตถุดบิ
เลียนแบบเนื้อไก่ผสมกับเครือ่ งเทศและเครื่องปรุงรส ออกจําหน่ายให้กบั ลูกค้า
ในสหราชอาณาจักรในปี 2562 หลังเมนู “Veggie Burger” หรือเบอร์เกอร์ทใ่ี ช้
ผักเป็ นส่วนประกอบหลักเคยได้รบั ความนิยมจากลูกค้าในแคนาดา นิวซีแลนด์
และแอฟริกาใต้มาแล้ว ขณะที่เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ม ี
ส่ว นผสมของผลิต ภัณ ฑ์จ ากพืช อาทิ สารสกัด จากพืช นํ้ า มัน หอมระเหย
(Essential Oil) ก็มแี นวโน้มได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ แทนการใช้ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้
จากสัตว์ เช่น คอลลาเจน (Collagen) และไขมันทีไ่ ด้จากแกะ (Lanolin)

การลด ละ เลิ กการใช้พลาสติ ก (Plastic Free World)
สัดส่วนของผูบ้ ริ โภคที่ยินดีจ่ายเงิ นเพิ่ มขึน้ เพื่อซื้อ แม้ก ระแสลดการใช้พ ลาสติก จะมีม าสัก ระยะหนึ่ ง แล้ ว แต่ ป จั จุ บ ัน พบว่ า
สิ นค้าในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม ผู้บ ริโ ภคในหลายประเทศหัน มาตื่น ตัว มากขึ้น ถึงผลกระทบต่ อ สิง่ แวดล้อ ม
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สัดส่วนของผูบ้ ริ โภคที่ยินดีจ่ายเงิ นเพิ่ มขึน้
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ที่เกิดจากขยะพลาสติก หลังจากช่วง 1-2 ปี ท่ผี ่านมา ภาพข่าวที่สตั ว์ทะเล
อย่างวาฬและเต่าเสียชีวิต จากการกลืนขยะพลาสติกเข้า ไปปรากฏให้เห็น
บ่อยครัง้ ขึน้ ทัง้ นี้ ปจั จุบนั มีการใช้พลาสติกเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร เครื่องดื่ม
สินค้าสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดบ้าน และอาหารสัตว์ สูง
ถึงร้อยละ 63 ของบรรจุ ภ ัณฑ์ท วั ่ โลก แต่ ย งั ขาดการกํ าจัดอย่ างถู ก วิธีหรือ
นํ า กลั บ มาใช้ ใ หม่ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม ส่ ง ผลให้ ม ี ข ยะพลาสติ ก ตกค้ า ง
ในสิง่ แวดล้อม ทําให้รฐั บาลของหลายประเทศเร่งหาทางแก้ปญั หา แม้กระทังจี
่ น
ที่เคยรับซื้อขยะจากต่ างประเทศมารีไซเคิล ก็ได้ป ระกาศห้ามนํ าเข้าเศษขยะ
พลาสติกเพื่อควบคุมปญั หามลภาวะในประเทศตัง้ แต่ปี 2561 ขณะเดียวกัน
ผูบ้ ริโภคก็ตอ้ งการมีสว่ นร่วมในการแก้ปญั หาขยะพลาสติก สะท้อนได้จากผลสํารวจ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคของ Euromonitor ประจําปี 2558 และปี 2560 ทีพ่ บว่ามี
ผูบ้ ริโภคจํานวนมากขึน้ ที่ยนิ ดีจ่ายเงินเพิม่ ขึน้ เพื่อซื้อสิ นค้าในบรรจุภณ
ั ฑ์ที ่
เป็ นมิ ตรกับสิ ง่ แวดล้ อมหรือบรรจุภณ
ั ฑ์ทีร่ ีไซเคิ ลได้ กระแสตื่นตัวของ
ผู้บริโภคดังกล่าว ทําให้ผู้ผลิตและจําหน่ ายสินค้าเร่งปรับตัวเพื่อสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ อาทิ IKEA ผูผ้ ลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของใช้ภายในบ้านรายใหญ่
ของโลกตัง้ เป้าว่าภายในปี 2563 จะยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียวทิ้ง
อาทิ ถ้วย จาน ช้อน ในร้านค้าและศูนย์อาหาร อีกทัง้ สินค้าทุกชิน้ จะต้องผลิตจาก
วัตถุดบิ ทีส่ ามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ Iceland ซูเปอร์มาร์เก็ตในสหราชอาณาจักร
เตรียมใช้ถาดกระดาษแทนถาดพลาสติก และหันมาใช้ฟิล์มห่ออาหารที่ไม่ม ี
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ส่วนผสมของพลาสติก (Plastic-Free Film) สําหรับสินค้าทีบ่ ริษทั ผลิตเอง
(House Brand) ภายในปี 2566 ซึง่ คาดว่าจะมีสว่ นช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก
ได้ถงึ 16,000 ตัน ระหว่างปี 2562-2566

การปลีกตัวออกจากโทรศัพท์และอิ นเทอร์เน็ต (Offline and Back
to Real Life)

สัดส่วนของผูบ้ ริ โภคที่เห็นด้วยว่าการใช้
อิ นเทอร์เน็ตก่อให้เกิ ดความเครียด
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ด้วยสภาพสังคมปจั จุบนั ทีเ่ ส้นแบ่งระหว่างงานกับชีวติ ส่วนตัวเลือนรางลง จาก
เดิม ที่เ วลางานถูก กํา หนดไว้ต ายตัว ตามเวลาทํา การ แต่ด้ว ยเทคโนโลยีท่ี
พัฒนาขึ้น โทรศัพท์มอื ถือ อินเทอร์เน็ต และ Social Network ทําให้การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันทําได้สะดวกรวดเร็ว ทุกคนจึงคล้ายถูกคาดหวังให้
ต้ อ งเตรี ย มพร้ อ มเพื่ อ ตอบสนองกับ งานที่ เ ข้ า มาได้ ต ลอด 24 ชัว่ โมง
เช่นเดียวกับการใช้ Social Media ก็ทําให้แต่ละคนสูญเสียความเป็ นส่วนตัว
ประกอบกับธรรมชาติของการใช้งานอินเทอร์เน็ตและ Social Media ทีจ่ ะมี
การแจ้งเตือนเรือ่ งต่างๆ เข้ามาตลอดเวลา อาทิ แจ้งเตือนการได้รบั อีเมลฉบับใหม่
แจ้งเตือนการขอนัดประชุม แจ้งเตือนข้อความใหม่ในแอพพลิเคชัน่ LINE หรือ
แจ้งเตือนว่ามีเพื่อนมาแสดงความคิดเห็นในรูปที่โพสต์ไว้ สิง่ เหล่านี้กระตุ้น
ความสนใจอยู่ตลอดเวลาทําให้ร่างกายเกิดความเครียด (ไม่ว่าจะรูต้ วั หรือไม่
ก็ตาม) สังเกตได้จากผลสํารวจพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทัวโลกที
่
เ่ ห็นตรงกันว่าการ
ใช้อนิ เทอร์เน็ตก่อให้เกิดความเครียด โดยประเทศที่มสี ดั ส่วนของประชากร
ที่ย อมรับ ว่า ตนเองมีร ะดับ ความเครีย ดจากการใช้อิน เทอร์เ น็ ต สูง สุ ด คือ
อินเดีย รัสเซีย ไทย บราซิล และอินโดนีเซีย ตามลําดับ
ดังนัน้ จึงเกิดกระแสการตัดขาดจากโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเป็ นการ
ชัวคราว
่
เพื่อทํากิจกรรมในชีวติ จริงมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นการออกกําลังกาย
การเดิ นทางท่องเทีย่ ว การนัง่ พักผ่อนในร้านกาแฟทีป่ ลอดจากสัญญาณ
อิ น เทอร์เ น็ ต การเดิ น เลื อ กซื้ อสิ นค้ า ที ต่ ้ อ งการในร้า นค้ า จริ ง ๆ หรือ
แม้แต่ การฟั งหนังสือเสียง (Audiobook) ระหว่างเดินทางกลับบ้านหรือ
ระหว่างวิง่ ออกกําลังกาย ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์ จากเนื้ อหาในหนังสือ
ทีฟ่ งั แล้ว ยังช่วยดึงความสนใจจากความเมื่อยล้าหรือความเหน็ดเหนื่อยจาก
การวิง่ ได้ รวมถึงการลงเรียนในหลักสูตรที ส่ อนสด เพราะนอกจากจะช่วย
เพิม่ พูนความรู้หรือทักษะที่เป็ นประโยชน์ แล้ว การได้ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้คนยัง
ส่งผลดีต่อสภาพจิตใจอีกด้วย ทัง้ นี้ มีธุรกิจบริการใหม่ๆ ทีเ่ รียกว่าเป็ น “ดิจทิ ลั
ดีทอกซ์” (Digital Detox) เช่น โรงแรมทีเ่ ปิ ดให้บริการ “ปลอดเทคโนโลยี”
เพื่อให้นักท่องเทีย่ วทีม่ าพักได้พกั ผ่อนอย่างเต็มทีแ่ ละเปิ ดโอกาสให้ผทู้ ม่ี าพัก
ได้ทาํ กิจกรรมต่างๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับโลกออนไลน์

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการ
ทีม่ บี ุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด
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