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โยเกิร์ตในโลกยุคใหม ่

WHERE ARE WE NOW? 

ไวรัสโควิด-19 ท ำให้ผู้บริโภคหันมำบริโภคโยเกิร์ตมำกขึ้น เนื่องจำกผู้บริโภคใช้ชีวิตอยู่ที่บ้ำนมำกขึ้น บวกกับ 

ควำมสนใจในกำรทำนอำหำรดีต่อสุขภำพ ท ำให้กำรบริโภคโยเกิร์ตพุ่งขึ้นสูง 

 37% ของผู้บริโภคโยเกิร์ตในอินเดีย รับประทำนโยเกิร์ตหรือ ดำฮี/เคิร์ต เพ่ิมมำกขึ้นตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น 

กำรแพร่ระบำดไวรัสโควิด-19 

 โยเกิร์ตในทวีปยุโรปตะวันออกกลำงและแอฟริกำ : กำรพัฒนำสินค้ำให้ควำมส ำคัญในกำรน ำเสนอสิ่งที่ดี

ต่อร่ำงกำยของผู้บริโภคเป็นหลักและมีรสชำติดี ในขณะเดียวกันผู้ผลิตจ ำเป็นต้องเพ่ิมมำตรำกำรใน 

กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม เช่น กำรลดคำร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น 

 โยเกิร์ตในทวีปเอเชีย : สินค้ำส่วนใหญ่ในตลำดมีกำรเสริมด้ำนโภชนำกำรที่ดี เช่น มีโปรตีนหรือวิตำมิน 

ที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำย เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคท่ีต้องกำรคุมอำหำร  

 โยเกิร์ตในทวีปอเมริกำ : โยเกิร์ตสูตรไขมันต่ ำกลับมำเป็นที่นิยมด้วยกำรเปิดตัวโยเกิร์ตสูตรวิตำมินบ ำรุง

ร่ำงกำย และมีแนวโน้มพัฒนำสินค้ำเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่ทำนอำหำรแบบพร่องแป้ง

หรือลดคำร์โบไฮเดรตต่อไป 

 

IN THE NEXT 2 YEARS 

1. Back to diet – กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ท ำให้ผู้บริโภคจ ำนวนมำกมีเป้ำหมำยที่จะกินอำหำร 

มีประโยชน์และช่วยในกำรคุมน้ ำหนักมำกขึ้น และโยเกิร์ตเป็นอำหำรที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในเรื่องกำรช่วย

ควบคุมน้ ำหนัก  

 68% ของผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์ทดแทนนมในฝรั่ งเศสมีแนวโน้มซื้อสินค้ำที่มี ไฟเบอร์สู ง 

มำกกว่ำสินค้ำที่ไม่มี 

ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ประกอบกำรแบรนด์โยเกิร์ต : ควรเปลี่ยนจำกกำรสื่อสำรระยะสั้นด้วยตัวเลข (เช่น 

จ ำนวนแคลลอรี่หรือจ ำนวนไขมัน) มำเป็นกำรสื่อสำรระยะยำว (เช่น ท้องอืดน้อยลง หรือจัดกำรปัญหำ

สุขภำพที่ส่งผลกับน้ ำหนักอย่ำงควำมเครียดและกำรนอนหลับ) น ำเสนอวิธีช่วยให้ผู้บริโภคมีนิสัยกำรกิน 

ที่ดีข้ึนได ้
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ตัวอย่ำงสินค้ำ :  

 

 Ratio Keto Friendly Peach Yogurt จ ำ กบริ ษั ท  General Mills ออก

ผลิตภัณฑ์ส ำหรับผู้บริโภคที่รับประทำนอำหำรแบบคีโตอย่ำงเข้มงวด  โดยมี 

คำร์โบไฮเดรต 2 กรัม, น้ ำตำล 1 กรัม, โปรตีน 15 กรัม และ ไขมัน 15 กรัม 

ต่อ 1 ถ้วย (150 กรัม) 

 

 Sanyuan Yi Tang Ping จำกบริษัท Sanyuan Food, ประเทศจีน โยเกิร์ต

พำสเจอร์ไรส์ อุดมไปด้วยเส้นใยอำหำรและสำรสกัดจำกใบหม่อน มีดัชนี 

ค่ำน้ ำตำลต่ ำ (low-GI) ส ำหรับผู้บริโภคท่ีต้องกำรลดควำมเสี่ยงโรคเบำหวำน 

 

 Benecol Oat Yogurt with Mango จำกประเทศฟินด์แลนด์ โยเกิร์ตที่ท ำ

จำกพืช 100% มีส่วนผสมของสตำนอลเอสเทอร์จำกพืช (Plant Stanol ester) 

ซึ่งเป็นสำรทีช่่วยลดระดับคอเลสเตอรอล  

 

 

2. Comfort Food – ผู้บริโภคต้องกำรอำหำรที่ช่วยเยียวยำจิตใจได้ในช่วงเวลำที่เครียดและโยเกิร์ตคือหนึ่ง

ในอำหำรยอดนิยมในเวลำที่ผู้บริโภคต้องจัดกำรกับระดับควำมเครียด นอกจำกนี้รำคำที่ไม่สูงมำก 

ท ำให้โยเกิร์ตมีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันเหนือผลิตภัณฑ์ทำงเลือกจำกพืช 

ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ประกอบกำรแบรนด์โยเกิร์ต : ควรน ำนวัตกรรมใหม่มำพัฒนำสินค้ำ เช่น โยเกิร์ตที่

อุดมไปด้วยอำหำรเสริม ที่นอกจำกก ำลังเป็นที่ต้องกำรแล้ว ยังดูมีคุณค่ำมำกกว่ำโยเกิร์ตโพรไบโอติก 

 49% ของผู้บริโภคในสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะซื้อโยเกิร์ตที่มีวิตำมินและแร่ธำตุมำกกว่ำโยเกิร์ต 

โพรไบโอติก (41%) 
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ตัวอย่ำงสินค้ำ : 

 Norr Organic Blueberry & Lavender Probiotic Skyr จ ำ กสหรั ฐ ฯ  

มีส่วนผสมจำกสมุนไพรที่ช่วยในกำรลดควำมเครียดและเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน 

 

 

 Yoplait Power Strawberry with Acai and Chia Low Fat Yogurt จำก

สหรัฐฯ มีวิตำมิน D, A, C, E และแร่ธำตุสังกะสีหรือซิงค์ ซึ่งอำจช่วยสร้ำงควำม

แข็งแรงในระบบภูมิคุ้มกัน 

 

3. Rewarding Resilience – ผู้บริโภคมีควำมสนใจที่จะพ่ึงพำตัวเองมำกขึ้น กำรยืนหยัดได้ไม่ว่ำอะไรจะ

เกิดข้ึน สร้ำงควำมภำคภูมิใจให้กับตัวผู้บริโภค 

 68% ของผู้บริโภคในฝรั่งเศสมองว่ำกำรน ำเข้ำอำหำรจำกต่ำงประเทศมีจ ำนวนมำกเกินไป  

 (เดือนเมษำยน ปี 2020) 

 ผู้บริโภคสนใจท ำโยเกิร์ตโฮมเมดเองที่บ้ำน และสนใจในชุดท ำโยเกิร์ต (48% ของผู้บริโภคโยเกิร์ต

ในอังกฤษสนใจในชุดท ำโยเกิร์ตที่บ้ำน) 

ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ประกอบกำรแบรนด์โยเกิร์ต : ควรสนับสนุนควำมต้องกำรที่จะพ่ึงพำตัวเองของ

ผู้บริโภค โดยกำรเสนอให้ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ของตนเองในกำรท ำโยเกิร์ตโฮมเมดหรือจัดชุดท ำโยเกิร์ต 

เพ่ือดึงดูดผู้บริโภคที่ต้องกำรดูแลเรื่องวัตถุดิบที่ใช้ในกำรท ำอำหำร นอกจำกนี้ แบรนด์สำมำรถเสนอ

ทำงเลือกบรรจุภัณฑ์ทำงเลือกส ำหรับผู้บริโภคที่รักษ์โลก (40% ของผู้บริโภคโยเกิร์ตในอังกฤษมองว่ำ

ปริมำณขยะจำกบรรจุภัณฑ์โยเกิร์ตที่ใช้ครั้งเดียวมีมำกเกินไป) 

ตัวอย่ำงสินค้ำ : 

 Danone Ferments pour Yaourt Maison l'Original (LacticFerments 

for Homemade Original Yogurt) จำกประเทศฝรั่งเศส สำมำรถใช้เตำไมโครเวฟ

หรือใช้เครื่องท ำโยเกิร์ตน ำมำใช้ท ำโยเกิร์ตได้ประมำณ 24 ถ้วย มีคู่มือส ำหรับกำรใช้

ผลิตภัณฑ์ และตัวแพ็คเกจสำมำรถรีไซเคิลได้ 
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 Cultures for Health Real Greek Yogurt Kit จำกสหรัฐฯ ตัวผลิตภัณฑ์

มอบประสบกำรณ์ในกำรท ำโยเกิร์ตแท้ สไตล์กรีกโยเกิร์ตแบบง่ำยๆ เพียงแค่เทโปรตีน

ส่วนเกินในน้ ำนมออก มีคู่มือส ำหรับกำรใช้ผลิตภัณฑ์ สูตรโยเกิร์ต และคลิปวิดีโอสอนท ำ 

 

 

IN THE NEXT 5 YEARS 

 สุขภำพเชิงป้องกัน : กำรระบำดใหญ่ครั้งนี้ท ำให้โยเกิร์ตมีโอกำสที่จะเสริมสร้ำงบทบำทในฐำนะอำหำร

เพ่ือสุขภำพที่สนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันได้ แบรนด์ต่ำงๆ จ ำเป็นต้องมองมำกกว่ำสุขภำพของล ำไส้ (เช่น 

วิตำมิน โปรไบโอติก ไฟเบอร์) 

- Moringana B536 Plain Yogurt เพ่ิมกำรบริกำรให้ผู้บริโภคตรวจอำยุล ำไส้บนเว็บไซต์  

 สมำร์ทโปรตีน : เทคโนโลยีอำหำรที่เติบโตขึ้นท ำให้มีหลำยบริษัท คิดค้นและทดลองสร้ำงโปรตีนนมจำก

แลป ผู้บริโภคที่สนใจในเทคโนโลยีอำหำรยุคใหม่ใส่ใจสุขภำพและสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มสนใจบริโภค

สมำร์ทโยเกิร์ตท ำด้วยโปรตีนนมจำกแลปเช่นกัน 

- บริษัท General Mills ในสหรัฐฯ ได้เปิดตัว Bolt Cultr ผลิตภัณฑ์ครีมชีสที่ไม่มีโปรตีนจำกสัตว์ 

 หน้ำที่ทำงสังคม : ผู้บริโภคที่สนใจในสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นสูง ผู้บริโภคกลุ่มนี้คำดหวังให้แบรนด์ 

มีควำมโปร่งใสในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและให้ควำมส ำคัญกับฉลำกสิ่งแวดล้อมบนผลิตภัณฑ์ (เช่น จ ำนวน

น้ ำที่ใช้ในกำรผลิต เป็นต้น)  ผู้บริโภคคำดหวังให้แบรนด์แก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม หรือกำร 

ขำดแคลนอำหำร เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีกำรเข้ำถึงอำหำรและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภำพได้ในรำคำที่เป็นธรรม  

และเท่ำเทียม โดยเฉพำะกลุ่มสินค้ำผลิตภัณฑ์จำกนมที่ส ำคัญต่อเด็กเล็กและผู้หญิง 

 

----------------------------------- 
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