
 

 

 

 

 

 
1) ซุปกระปองแบบใหมที่ใสใจสุขภาพมากขึ้น  

แหลงที่มา: นิตยสาร Canadian Grocer, August 2016 

หลังจากที่ทางบริษัท Campbell of Canada ไดประกาศออกมาวา
จะเลิกใชผลิตภัณฑที่มีสารประกอบของ BPA แลว ทางบริษัทก็หัน
มาใสใจในสุขภาพของผูบริโภคมากขึ้น โดยเมลิซา เมนโดซา, 
ผูจัดการอาวุโสของบริษัท Campbell of Canada ไดกลาววา ทาง
บริษัทไดออกคอนเซปตการผลิตสินคาใหมซึ่งก็คือ “real food 
that matters for life’s moments.” นอกจ าก น้ี แ ล ว บ ริ ษั ท 
Campbell of Canada ยังไดเปดตัวสินคาใหมมีสองรสชาดในวันที่ 
1 สิงหาคม ที่ผานมา ไดแก รสครีมเบคอน (Cream of Bacon) 
และ รสพริกแดงและมะเขือเทศยาง (Roasted Red Peppers and 
Tomato) พิเศษมากกวาน้ันคือเปนครั้งแรกของซุปกระปองรสไก
แ ล ะ เ ห็ ด  (Cream of Chicken and Cream of Mushroom 
flavors) ที่ไมมีสวนผสมของเกลือเจือปนอยู โดยผลิตภัณฑทั้งหมด
น้ีจะยังคงถูกบรรจุอยูในขนาดมาตราฐาน คือ 284 มิลลิลิตร  

นางสาวเมลิซา ยังกลาวอีกวาทางบริษัทตองการเจาะ
กลุมเปาหมายที่เปนครอบครัว โดยเฉพาะผูปกครองที่มีงานลนมือ แตยังตองการหาอาหารมื้อเย็นที่ทําไดสะดวก 
โดยซุปของทาง Campbell น้ันสามารถแปรรูปเปนอาหารหลักไดเลย มิใชเพียงแคซุปที่เปนอาหารวางเทาน้ัน 

ในรายงาน Soup in Canada ของเดือนธันวาคมปที่ผานมา กลาวถึงยอดขายในของซุปที่ลงลด 1% ซึ่ง
คิดเปนเงินถึง 698 ลานเหรียญแคนาดา หรือ ประมาณ 19,000 ลานบาทไทย ในรายงานยังไดกลาวอีกวา 
ประชาชนชาวแคนาดาไดหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น โดยเปลี่ยนมาเลือกประกอบอาหารเองที่บานและจับจาย
อาหารที่มีประโยชน มีผูบริโภคบางสวนที่เห็นวาซุปกระปองน้ันเปนสินคาแปรรูปและไมสดเหมือนสินคาอยางอ่ืน  

ทั้งน้ีทั้งน้ัน จุดประสงคของทางบริษัทคือ ตองการที่จะสรางความสะดวกสบายใหผูบริโภคในการจับจาย
ซื้อของ และสามารถหารสชาดตางๆ ที่แตละคนตองการในแตละโอกาส สินคาในหมวด ‘Great for Cooking’ มี
มากถึง 47 ตัว ประมาณครึ่งหน่ึงของทั้งหมด สามารถนํามาประกอบเปนอาหารไดและรับประทานเปนซุป  

สุดทายน้ีทางบริษัทไดเพ่ิมสองรสชาดใหมของซุปสกัด ไดแก ซุปสกัดจากเห็ด (Mushroom broth) 
และ ซุปสกัดสําหรับกวยเต๋ียวเฟอ (Pho broth) โดยซุปสกัดจากเห็ดน้ัน เปนการผสมระหวางเห็ด, องุนพันธ 

ขาวเดนประจําสัปดาหในแคนาดา 

รวบรวมและจัดทําโดย 
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cabernet sauvignon, rosemary, and thyme ในขณะที่ Pho broth น้ันเปนนํ้าซุปสกัดสูตรด้ังเดิมผสมกับ
วัตถุดิบบางชนิด เชน ขิง และ โปยกั๊ก 

นางสาวเมลิซา ยังกลาวอีกวาประชากรแคนาดาเช้ือสายเอเชียมีเพ่ิมมากขึ้น และยังคงบริโภคอาหารที่มี
พ้ืนฐานมาจากวัฒนธรรมชาติของตนเอง  ทําใหเฟอ (Pho) ติดอันดับซุปที่มีความตองการมากเปนอันดับที่ 2 ใน 
ประเทศแคนาดา โดยปกติวิธีการทํากวยเต๋ียวนํ้าเวียดนาม (Pho) น้ันสวนมากตองใชเวลาหลายช่ัวโมงในการตม
นํ้าซุป แตซุปสกัดเฟอของ Campbell น้ันสามารถใชเปนนํ้าซุปหลักในการทําเฟอไดทันที ซึ่งจะชวยลดเวลาใน
การเคี่ยวนํ้าซุปที่ตมจากกระดูกไดมากขึ้น นอกจากน้ีซุปสกัดตัวน้ียังเปน Gluten-free และ มังสวิรัติอีกดวย  

 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากบทความขางตนจะเห็นไดวาชาวแคนาดาหันมานิยมใสใจสุขภาพกันมากขึ้น ซึ่งสงผลตอการเลือกซื้อ
จับจายสินคา โดยเห็นไดจากยอดขายที่ลดลงของสินคาที่ผูบริโภคเห็นวาไมคอยเปนประโยชนตอสุขภาพ ดังน้ันผู
สงออกไทยที่วางแผนเจาะตลาดแคนาดา ควรจะใสใจรายละเอียดตรงน้ีใหมากขึ้น เนนผลิตภัณฑที่สงผลดีตอทั้ง
สุขภาพผูบริโภคและสิ่งแวดลอมจะย่ิงดีมาก ชาวแคนาดาไมไดใสใจเพียงแคสุขภาพที่ดี แตยังเปนหวงถึง
สภาพแวดลอมอีกดวย นอกจากน้ีผูสงออกไทยควรจะรับราบแนวโนมของอาหารกระปองจะมาในรูปของ Tetra 
Pack เน่ืองจากกระปองน้ันมีสาร BPA เคลือบอยูตามที่กลาวไปขางจน หากไดรับเขาไปในปริมาณมาก สามารถ
ที่จะนําไปสูโรคมะเร็งได 

แหลงที่มา 
http://www.canadiangrocer.com/top-stories/campbells-revamps-its-condensed-soups-
67670?utm_source=EmailMarketing&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter 
http://www.campbellsoup.ca/en-ca/products/campbells-condensed/campbells-condensed-no-salt-added-cream-of-chicken-soup 
http://www.campbellsoup.ca/en-ca/products/campbells-broths/campbells-new-pho-broth 

 
 
  

http://www.canadiangrocer.com/top-stories/campbells-revamps-its-condensed-soups-67670?utm_source=EmailMarketing&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://www.canadiangrocer.com/top-stories/campbells-revamps-its-condensed-soups-67670?utm_source=EmailMarketing&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://www.campbellsoup.ca/en-ca/products/campbells-condensed/campbells-condensed-no-salt-added-cream-of-chicken-soup
http://www.campbellsoup.ca/en-ca/products/campbells-broths/campbells-new-pho-broth
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieoZG_5svOAhUCKx4KHbLKA_oQjRwIBw&url=http://www.campbellsoup.ca/en-ca/products/campbells-broths/campbells-new-pho-broth&bvm=bv.129759880,d.dmo&psig=AFQjCNF2GBJDRDgJWEKFgUVr70MWdvBqlg&ust=1471638421782185
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk0cXN5svOAhVE2B4KHdzBB0IQjRwIBw&url=http://www.campbellsoup.ca/en-ca/products/campbells-broths/campbells-new-pho-broth&bvm=bv.129759880,d.dmo&psig=AFQjCNF2GBJDRDgJWEKFgUVr70MWdvBqlg&ust=1471638421782185


-3- 
 

 

 

2) กระแสใหมมาแรงของอาหารชุดพรอมปรุงที่จะมาสงถึงหนาประตูบานคุณ 
    แหลงที่มา: นิตยสาร Canadian Grocer, August 2016 

   คุณเคยประสบปญหาน้ีไหม กับการที่จะตองตัดสินใจวาเย็นน้ีจะทําอาหารอะไรดี  หรือเลือกที่
จะออกไปทานขาวนอกบาน มันจะดีกวาไหมถาเอาทั้งสองอยางน้ีมารวมกัน ปญหาน้ีกําลังจะหมดไป เพราะธุรกิจ
อาหารชุดพรอมปรุง (meal kit) กําลังเปนที่นิยมในโลกตะวันตกทั้งสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ รวมทั้งแคนาดาอีก
ดวย   

       จะดีแคไหนหากคุณกลับมาถึงบานแลวสามารถประกอบอาหารเย็นไดทันที โดยไมตองมานึกวา
จะทําอะไรและไปซื้อวัตถุดิบที่ไหน บริการสงอาหารชุดพรอมปรุงจะมาเสิรฟคุณถึงหนาประตูบาน ดวยกลอง
กระดาษที่ภายในมีการรักษาอุณหภูมิอยางดี โดยไมจําเปนวาคุณจะตองอยูที่บานเพ่ือรอรับวัตถุดิบมาสง กลองน้ี
สามารถรักษาอาหารภายในใหอยูไดทั้งวันโดยไมเนาเสีย หลังจากไดรับพัสดุแลว สิ่งที่คุณตองทําตอ คือทําตาม
ขั้นตอนการประกอบอาหารที่แนบมาดวยเทาน้ัน โดยธุรกิจน้ีถือเปนที่นาจับตามองเปนอยางมากในวงการอาหาร
แคนาดา  

    นักวิจัยการตลาดบางสวนกลาววา บริการสงอาหารน้ันเปนที่นิยมเปนอยางมาก ไมวาจะเปน
การสั่งอาหารที่พรอมรับประทานไดเลยจากรานตางๆ หรือสงอาหารสดที่เราตองมาปรุงเอง โดยบริการเหลาน้ี
มักจะใชบริการของบริษัทขนสงที่ดังเปนที่รูจัก เชน UberEats, Foodora หรือ DoorDash ทีมวิจัยการตลาดใน

ชิคาโกกลาววา อุตสากรรมอาหารชุด
พรอมปรุงในป 2015 น้ัน มียอดขายทั่ว
โลกสูงไปถึง 1พันลานเหรียญสหรัฐ และมี
แนวโนมที่จะสามารถขยายไปถึง หมื่นลาน
เหรียญสหรัฐไดภายในป 2020 บริการสง
อาหารลักษณะน้ีเปนที่นิยมในตลาดของ
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษแลว และมี
บริการสําหรับผูที่เปนมังสวิรัติดวย เชน 
บริษัท Purple Carrot  

คนดังและสื่อหลายคนตางก็เปน
สวนหน่ึงในธุรกิจอาหารชุดพรอมสง มีเชฟช่ือดังหลายคนที่หันมารวมมือกับบริษัท เพ่ือทําธุรกิจน้ี เชน Robert 
Irvine และ Chris Santos บางบริษัทก็นําสูตรอาหารมาจากสื่อดัง เชน เว็บไซตของ the New York Time’s 
Cooking , Runner’s World and Prevention, Martha Stewart เองก็รวมงานกับ Marley Spoon บริษัทสง
อาหารชุด 

บริการอาหารชุดพรอมปรุงน้ัน เริ่มเปนที่นิยมในแคนาดามากขึ้น โดย บริษัท Rose Reisman’s 
Personal Gourmet น้ันเริ่มใหบริการสงอาหารมาต้ังแตป 2010 ราคาอาหารน้ันอยูที่ $14 ตอ 1 จาน โดยมี
กลุมเปาหมายหลักคือ ผูที่ไมมีเวลาวางที่จะแวะเขารานอาหารหรือกลับมาปรุงเองที่บาน แตยังตองการที่จะทาน
อาหารที่มีประโยชน ยังมีอีก 2 บริษัทที่กําลังเปนที่นิยม คือ Chef’s Plate ซึ่งอยูในโตรอนโต และ Goodfood 
ในควิเบค ทาง Chef’s Plate น้ันคิดคาอาหารที่ $10 ตอ 1 จาน และทางบริษัทยังกลาวอีกวา ยอดขายของทาง
บริษัทน้ันเพ่ิมขึ้น 
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    ชาวแคนาดาน้ันชอบที่จะทําอาหารภายใน
เวลารวดเร็ว แตไมชอบอาหารประเภท fast food งานวิจัยจาก 
NGD Group รายงานวา กวา 75% ของชาวแคนาดาน้ัน
ตองการที่จะประกอบอาหารภายใน 15 นาที แตอาหารชุด
พรอมสงสวนมากน้ันจําเปนตองใชเวลามากกวาน้ัน ขึ้นอยูกับ
รายการอาหารดวย โดยอาหารที่ทางผู เขียน (Canadian 
Grocer) ไดลองทําใชเวลาถึงเกือบครึ่งช่ัวโมง  
     บริษัทส งอาหาร ชุดพร อมปรุ งล าสุ ด ใน
แคนาดาคือ HelloFresh ซึ่งกอต้ังในป 2011 จากประเทศ
เยอรมนี แคนาดาถือเปนประเทศที่ 8 ที่ HelloFresh ไดเขามา
ลงทุน เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผานมา Ian Brooks ผูอํานวยการ 
สาขาแคนาดา กลาววา จุดมุงหมายของบริษัทคือ ตองการให
ผูบริโภคไดเริ่มทําอาหารเองต้ังแตตน โดยวัตถุดิบทั้งหมดจะถูก
เก็บแยกสวนกัน ซึ่งหมายความวา ทางลูกคาน้ันมีสิทธ์ิที่จะเลือก
เองวาจะทําอาหารโดยใชสวนประกอบอะไรบาง ไมจําเปนตอง
ทําตามสูตรที่ใหมาทั้งหมด นายเอียนยังกลาวอีกวา ทางบริษัท
ไดสรางสรรคเมนูใหมออกมาทุกสัปดาห และบริการสงถึงหนา
ประตูบาน ทําใหลูกคาไดปรุงและรับประทานอาหารที่สดใหม ทําไดงาย และมีประโยชนตอสุขภาพ  
    ‘ความสะดวกสบายน้ันเปนสาเหตุหลักที่ทําใหธุรกิจอาหารชุดพรอมสงน้ันเจริญเติบโตไดดี’  
กลาวโดย Erik Thoresen ประธานบริษัท Technomic ทั้งน้ีทั้งน้ัน ก็ยังมีคนบางกลุมที่ตองการใชบริการอาหาร
ชุดพรอมสงโดยเฉพาะ เน่ืองจากการประกอบอาหารจากอาหารชุดน้ัน ถือเปนกิจกรรมสันทนาการอยางหน่ึง
ภายในครอบครัว  
      อยางไรก็ตาม กิจการรานคาขายอาหารสดน้ันก็นาเปนหวง เน่ืองจากธุรกิจรานอาหารชุดพรอม
ปรุงน้ันกําลังเปนที่นิยม ทําใหรายไดบางสวนของรานคาอาจหายไป ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจก็ไมไดเพิกเฉย เชน 
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ทาง Longo’s, หางดังในแคนาดา, เองก็ไดโฆษณาการตลาดออนไลนดวยบริการสงสินคาถึงบานผูบริโภค รวมถึง
ยังมีชุดอาหารเย็นพรอมประกอบขายดวยเชนกัน 
     ขอดีของธุรกิจอาหารชุดพรอมสงที่เห็นไดชัด คือ ราคาที่ถูกกวา ทางบริษัทสามารถเลือกไดวา
จะใชวัตถุดิบตัวไหนแทน หากไมใชหนาของผัก-ผลไมฤดูกาลน้ันๆ และที่สําคัญคือ รายการอาหารน้ันถูก
สับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  
    ผูกอต้ัง Chef’s Plate กลาววา ทางบริษัทมีการแนะนําเมนูใหมในทุกๆ สัปดาห ซึ่งมีใหเลือก
มากถึง 7 รายการ และน่ีเปนเหตุผลที่ทําใหลูกคาเกาวนกลับมาใชบริการ และปที่ผานมา ทางบริษัทก็ไดไปเปด
โรงงานอีกแหงที่ Vancouver, British Columbia  สวนทางบริษัท Goodfood เองก็ไดรวมมือกับ Anne-Marie 
Withenshaw ซึ่งเธอมีรายการอาหารที่ออกอากาศใน ควิเบค เชน Auz Couteaux Tires และ Pressure 
Cooker  
 

ขอเสนอแนะ 

 เน่ืองจากธุรกิจอาหารชุดพรอมปรุงกําลังเปนที่นิยมในโลกตะวันตก เราในฐานะผูสงออก ไมวาจะเปน
วัตถุดิบ เครื่องปรุง ก็ควรจะฉกฉวยโอกาสที่จะเรียนรู และทําการตลาดใหกลมกลืนกับการตลาดในยุคสมัยน้ีที่
แปลกและใหม โดยพวกเราควรศึกษาตาม Trend ของโลกวารูปแบบการตลาดไดเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแลว สด 
สะดวก รวดเร็ว และเพ่ือสุขภาพ ถือเปนปจจัยสําคัญในการทําธุรกิจอาหารชุดพรอมปรุง และจะทําใหเราไดเม็ด
เงินเขากระเปาไดไมยากนัก   
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