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ขา่วสารดา้นการเกษตรสหภาพยุโรป 

COVID-19 ทำให้พฤตกิรรมผู้บริโภค 
และแนวโน้มอตุสาหกรรมเกษตรและอาหารในยุโรปเปลี่ยนไป  

 สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจาก 
การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งภาครัฐได้ประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ 
ทั้งด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจเพื่อควบคุมโรคและแก้ไขสถานการณ ์
อาทิ การจำกัดการเดินทาง (lockdown) การทำงานจากที่บ้าน ปิด/จำกัด
เวลาเปิด-ปิดร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ และคาเฟ่ และการจำกัดเวลา 
การออกนอกเคหสถาน ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง 
 จากรายงานเรื่อง “COVID-19 Drives Consumer Behaviour 
and Agro-Food Markets towards Healthier and More Sustainable 
Patterns” ได้ศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค โดยพบว่า 
 1. การบริโภคอาหาร  
  ผู้บริโภคเลือกที่จะประกอบอาหารเองที่บ้าน หรือเลือกซื้ออาหาร
ที่เก็บไว้ได้นานและสะดวกต่อการรับประทาน เพื่อป้องกัน/หลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงจากการพบปะบุคคลเป็นจำนวนมาก 
 2. สุขภาพ 
  ผู้บริโภคพยายามดูแลรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น รับประทานอาหาร
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และอาหารที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
(อาทิ ผักและผลไม้)   
 3. การซ้ืออาหาร 

ความไม่มั ่นคงทางรายได้และอาชีพ ทำให้ผ ู ้บริโภคมีความ
ระมัดระวังในการใช้จ่าย โดยผู้บริโภคจะให้ความสำคัญต่อการเลือกซื้อ
อาหารที่มีราคาเหมาะสม/ย่อมเยา โดยพฤติกรรมการซื้ออาหารที่เปลี่ยนไป
อาจส่งผลกระทบในระยะยาว แม้ว่าวิกฤติการณ์ COVID -19 คลี่คลายแล้ว
ก็ตาม 

 

 

สถานการณ ์| กฎระเบยีบ | แนวโนม้ในตลาดอาหารและสนิคา้เกษตรยโุรป 

4. การขายตรง 
 ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้านในช่วงการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 โดยเปลี่ยนไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในร้้านขนาดเล็ก 
ร้านค้าปลีกในชุมชน หรือร้านค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น รวมถึงการสั่งซื้อสินค้า
หรืออาหารที่มีบริการส่งตรงถึงบ้าน (home delivery)  
 5. ขยะอาหาร  
  ผู้บริโภคหันมาใช้ความสำคัญต่อการลดการทิ้งขยะอาหาร (food 
waste) โดยหลีกเลี่ยงการทำ/ซื้ออาหารที่มากเกินความต้องการ (overbuying) 
จนทำให้อาหารหมดอายุก่อนการบริโภค 
  
  
 1. สุขภาพ 
  ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ (health 
and wellbeing) โดยได้ปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภค และการดำรงชีวิตไปใน
ทิศทางที่ดีต่อสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ โดยมีแรงผลักดันจาก 2 ปัจจัย
ดังนี ้
   - โภชนาการเฉพาะบุคคล (personalised nutrition) ผู้บริโภค   
เลือกซื้ออาหารที่เหมาะกับสุขภาพ วิถีการดำเนินชีวิต ความเชื่อ หรือความ
ต้องการของแต่ละบุคคล อาทิ อาหารปลอดกลูเต็น อาหารที ่ช ่วย 
เสริมสร้างภูมิตา้นทานของร่างกาย อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสงู อุดม
ไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ หรือสารต่อต้านอนุมูลอิสระ และอาหาร-เครื่องดื่ม 
ที่ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายหรือทำให้นอนหลับได้ดีขึ ้น ซึ่งอุตสาหกรรม
อาหาร-เครื่องดื่มอาจนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิตอาหาร
ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะบุคคล 
 

1 

แนวโน้มของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในปี 2564 
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 - ความปลอดภัยอาหาร ผู ้ประกอบการอาหารจะต้องเพิ่ม
มาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยอาหาร เพื่อเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค อาทิ การฆ่าเชื้อในโรงงาน การสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันโรค และตรวจสุขภาพแรงงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ อาหาร
ที ่ผลิตด้วยเทคนิคใหม่ที ่สะอาดและปลอดภัย อาทิ อาหารที ่ผลิตใน
ห้องปฏิบัติการ (lab-grown food) มีโอกาสได้รับความสนใจจากผู้บริโภค
เพิ่มขึ้น 
 2. ความสะดวกและเทคโนโลย ี
  ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ผู้บริโภค
ในสหภาพยุโรปเลือกซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 45) และในปริมาณ
มากขึ้น (ร้อยละ 47) โดยมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนออกไปซื้อสินค้า (ร้อย
ละ 45) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความนิยมซื้อสินค้าที่จำหน่ายตรงจาก
ผู้ผลิต/ฟาร์มเพิ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้อง
กับความต้องการ/สถานการณ์ด้านการตลาดในปัจจุบัน อาทิ การเปิด
ให้บริการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่
ผู้บริโภค การปรับใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีในการพัฒนาการผลิตอาหาร 
เพื่อรับรองความโปร่งใส (transparency) และการตรวจสอบย้อนกลับ 
(traceability) ซึ่งครอบคลุมมิติต่าง ๆ อาทิ กระบวนการผลิต สภาพการ
ทำงาน สิทธิมนุษยชน สวัสดิภาพสัตว์ และความยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค 
 3. โปรตีนทดแทนกำลังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
 ตลาดเนื ้อสัตว์ที ่ทำจากพืช (plant-based meat) มีแนวโน้ม
เติบโตทั่วโลก โดยตลาดมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 366,000 ล้านบาทในปี 2562 
เป็น 372,000 ล้านบาทในปี 2563 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6) แม้ว่าจะเป็นปีที่
ทั่วโลกเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยคาดว่าตลาด
เนื้อสัตว์ท่ีทำจากพืชทั่วโลกอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 531,000 ล้านบาทในปี 
2566 เนื่องจากผู้บริโภคจะให้การยอมรับว่า เนื้อสัตว์ที่ทำจากพืชนั้น ดีต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากกว่า อีกทั้งรสชาติและเนื้อสัมผัสได้รับการพัฒนา
ให้ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริง จึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นทุกปี 
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 โปรต ีนทดแทน (alternative proteins) ได ้ร ับความนิยม
เพิ่มขึ้นเช่นกัน อาทิ โปรตีนจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ในห้องปฏิบัติการ
(cultured meat) โปรตีนจากแมลง (insect-based protein) โปรตีน
จากการหมักเชื้อรา (mycoproteins) และโปรตีนที่ผลิตจากเศษเหลือ 
(waste) จากโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ โดยเมื ่อปลายปี 2563 สิงคโปร์ 
เป็นประเทศแรกที่อนุญาตให้จำหน่ายเนื้อไก่ที่ผลิตจากห้องปฏิบัติการ 
ส่วนบริษัท Mosa Meat ในเนเธอร์แลนด์อยู่ระหว่างการเตรียมการจำหนา่ย
เนื้อวัวที่มาจากการเพาะเลี ้ยงเซลล์ให้กับร้านอาหารภายในปี  2565 
ในขณะทีเ่ดือน ม.ค. 64 หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพ
ยุโรป (EFSA) ได้แถลงผลการศึกษาว่า  “หนอนนกอบแห้ง (dried 
yellow meal worms)” มีความปลอดภัยต่อการบรโิภค และสามารถใช้
เป็นอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารได้ ซึ่งผลประเมินดังกล่าวจะเป็น
เงื่อนไขสำคัญที่นำไปสู่การพิจารณารับขึ้นทะเบียนอาหารประเภทแมลง
ให้เป็น Novel food ชนิดใหม่ 
 เน ื ้อส ัตว ์ท ี ่ทำมาจากพืชและโปรตีนทดแทนเป็ นหนึ ่งใน
มาตรการในการต่อสู้/รับมือกับความท้าทายด้านต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นแนวทางการผลิตอาหาร 
ที่ยั่งยืนเนื่องจากมีความต้องการใช้น้ำ พลังงาน และที่ดินในอัตราต่ำ 
รวมทั้งมีการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าการทำปศุสัตว์ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.  ความยั่งยืนและการลดขยะอาหาร 
 FAO ประกาศให ้ปี  2564 เป ็นป ีแห ่งผ ักและผลไม ้สากล  
(International Year of Fruits and Vegetable) โดยให้ความสำคัญตอ่
การผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
เพื่อลดการสูญเสียและขยะอาหาร ซึ่งเป็นไปตามหลักการด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (circular economy) โดยมีแนวทางการดำเนินการ อาทิ 
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- การระบุข้อมูลอาหารและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู ้บร ิโภคได้ให้ความสนใจต่อเร ื ่อง
คุณภาพอาหาร ความยั่งยืน และจริยธรรมในการผลิตสินค้าต่าง ๆ มาก
ยิ่งขึ้น อาทิ ถั่ว chickpea มีประโยชน์ต่อสุขภาพและดีต่อสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากเป็นพืชที่ช่วยบำรุงดินและใช้น้ำน้อย รวมทั้งผู้บริโภคให้การ
สนับสนุนอาหารจากผู้ผลิตในท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน 

- การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อ
บรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้น โดยนอกจากประโยชน์ด้านสุขอนามัยและการเก็บ
รักษาอาหารให้ได้นานขึ้นแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมและความ
ยั่งยืน อาท ิบริษัท TIPA ได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพืชที่สามารถย่อย
สลายกลายเป็นสารอินทรีย์ได้ แต่ยังคงคุณสมบัติด้านความยืดหยุ่น 
โปร่งใส และแข็งแรง 

 5. ความต้องการด้านประสบการณ์ใหม่ของผู้บริโภค 
 ผู้บริโภคต้องการแสวงหารสชาติหรือประสบการณ์ใหม่เพื่อ
ชดเชยกับการท่องเที่ยวที่ขาดหายไป อีกทั้งผู ้บริโภคมีเวลาประกอบ
อาหารกินเองที่บ้านมากขึ้น จึงทำให้ความต้องการซื้อเครื่องปรุงอาหาร
หรือเครื่องเทศที่มาจากทั่วโลกเพิ่มขึ้น แนวโน้มดังกล่าวจึงเป็นโอกาส 
ในการเพ่ิมรายการสินค้าหรือส่วนผสมในอาหารท่ีจะทำให้ผู้บริโภคนึกถึง
การผจญภัย แหล่งที่มา หรือรสชาติที่เคยลิ้มลอง 
 
 
 
 
 
 แนวโน้มดังกล่าวเป็นโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและ 
อาหารในการนำเสนอทางเลือกใหม่ที ่จะส่งผลดีต่อทั ้งด้านสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน อาทิ การปรับสูตรอาหารใหม่ โดยเติมเกลือ 
น้ำตาล หรือไขมันลดลง เพิ่มส่วนผสมที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับ
ร่างกาย การแสดงข้อมูลอาหารบนฉลากที่ชัดเจน เพื่อชักนำผู้บริโภคไปสู่
ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน อาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชทดแทน
เนื้อสัตว ์อาหารจากผู้ผลิตในท้องถิ่นหรือการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่
ทำลายสิ่งแวดล้อม 

 วิกฤติการณ์ COVID-19 ยังมีแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อไปอีก 1-2 ปี
ข้างหน้า ทำให้ความต้องการซื้อและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ภาครัฐ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารควรใช้โอกาสนี้ปรับปรุงระบบ
อาหารของตน โดยมุ่งสนับสนุนการผลิตและการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม และยั่งยืน 

 สำหรับประเทศไทยควรติดตามทิศทางตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร 
และความต้องการของผู ้บร ิโภคในตลาดโลกที ่ เปล ี ่ยนไป รวมทั ้งให้
ความสำคัญต่อ “มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร การนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้
ดียิ ่งขึ ้นและตรวจสอบย้อนกลับได้ การผลิตอาหารที่เหมาะกับผู้บริโภค
เฉพาะกลุ่มหรืออาหารเพ่ือสุขภาพ (functional food) อาหารที่ใช้วัตถุดิบ
จากแหล่งที่ย่ังยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการพัฒนาช่องทาง
การตลาดที่หลากหลาย และเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น” 
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