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3-9 สิงหาคม 2563 
โอกาสอาหาร Ready-to-eat ตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ 

ข้อมูลโดย GlobalData ได้ส ำรวจตลำดอำหำรพร้อมรับประทำน (Ready-to-eat) ออสเตรเลีย พบว่ำ 

มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว จำกรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตที่เร่งรีบของผู้บริโภคในเขตเมืองใหญ่เป็นปัจจัยส ำคัญใน

กำรขับเคลื่อน ท ำให้ปี 2562 ตลำดอำหำรพร้อมรับประทำนในออสเตรเลียมีมูลค่ำ 1.14 พันล้ำนเหรียญ

ออสเตรเลีย (เพ่ิมข้ึนจำก 853.61 ล้ำนเหรียญออสเตรเลียในปี 2556) และคำดกำรณ์ว่ำมูลค่ำตลำดจะเพ่ิมเป็น 

1.58 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลียภำยในปี 2567  

ตลำดอำหำรพร้อมรับประทำนในออสเตรเลีย มีบริษัท McCain เป็น

ผู้น ำตลำดอำหำรพร้อมรับประทำนแช่แข็งอิตำเลี่ยน และมีสินค้ำ Private 

labels ของซุปเปอร์มำร์เก็ต Woolworths และ Coles  (อำหำรพร้อม

รับประทำนแช่เย็นทั้งอำหำรตะวันตกและเอเชีย) เป็นคู่แข่งรำยใหญ่ นอกจำกนี้

ยังมีสินค้ำที่ผลิตโดย Kraft Heinz Co. (อำหำรพร้อมรับประทำนสไตล์

ตะวันตกบรรจุในรูปแบบกระป๋อง) บริษัท Patties Foods (อำหำรพร้อม

รับประทำนในรูปแบบพำย ขนมอบและของหวำน) และอำหำรพร้อมรับประทำนไมโครเวฟของ SunRice, 

John West สินค้ำ Private label ของ Aldi (อำหำรพร้อมรับประทำนไมโครเวฟทั้งอำหำรสไตล์ตะวันตกและ

เอเชีย) และผู้ผลิตรำยย่อยอย่ำง My Muscle Chef (อำหำรพร้อมรับประทำนเพ่ือสุขภำพส ำหรับผู้นิยมออก

ก ำลังกำย) เป็นคู่แข่งส ำคัญในตลำดด้วย 

แม้ว่ำซุปเปอร์มำร์เก็ตจะเป็นช่องทำงจัดจ ำหน่ำยหลักของอำหำรพร้อมรับประทำน แต่ในช่วง

สถำนกำรณ์ COVID -19 ร้ำนอำหำรและคำเฟ่ต่ำงๆ ได้มีกำรพัฒนำเมนูอำหำร (Meal kit และ Ready meal) 

ภำยใต้แนวคิด Do-it-yourself meal kits ตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภคแต่ละรำย โดยสั่งซื้อผ่ำนทำง

ออนไลน์พร้อมบริกำรจัดส่งถึงบ้ำน ท ำให้มีกำรแข่งขันและพัฒนำสินค้ำอำหำรพร้อมรับประทำนที่มีควำม

หลำกหลำยและเน้นให้ควำมส ำคัญต่อสุขภำพออกสู่ตลำดมำกมำย เช่น 
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ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพส าหรับผู้มีเวลาน้อย  

- ซุปเปอร์มำร์เก็ต Coles ได้ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้บริโภค

ออสเตรเลีย พบว่ำ 2 ใน 3 ของผู้ตอบแบบส ำรวจไม่มี เวลำ

ท ำอำหำรรับประทำนที่บ้ำนและผู้บริโภคร้อยละ 52 ไม่ต้องกำร

ท ำอำหำรเองที่บ้ำนเนื่องจำกต้องใช้เวลำและมีควำมยุ่งยำก ดังนั้น 

Coles จึงได้ผลิตอำหำรพร้อมรับประทำนเพ่ิมขึ้นอีกกว่ำ 100 

รำยกำรภำยใต้กำรด ำเนินกำรของ Jewel Fine Foods บริษัทใน

เครือ (ผู้ผลิตอำหำรพร้อมรับประทำนแช่เย็น) วำงจ ำหน่ำยภำยใต้

แบรนด์ Coles Kitchen เนื่องจำกปัจจุบันผู้บริโภคมีควำมต้องกำร

อำหำรพร้อมรับประทำนที่มีคุณภำพระดับร้ำนอำหำรหรือ

ภัตตำคำรในรำคำประหยัดทดแทนอำหำรประเภท Fast food เพ่ิม

มำกขึ้น ท ำให้ Coles น ำเสนออำหำรประเภท Food to Go มำก

ขึ้น และได้ร่วมมือกับบริษัท Youfoodz  (ผู้ให้บริกำรจัดส่งอำหำร) 

ในกำรเสนอบริกำรจัดส่งอำหำรพร้อมรับประทำนที่วำงจ ำหน่ำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต Coles รวมกว่ำ 

820 สำขำ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงอำหำรได้มำกท่ีสุด 

- McDonald ผู้ให้บริกำรอำหำร Fast food ตระหนักถึงควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่ให้ควำมส ำคัญต่อ

ส่วนผสมของอำหำรที่รับประทำนในแต่ละวันเพ่ิมขึ้น ได้ร่วมกับ Woolworths เปิดตัวอำหำรพร้อม

รับประทำนอำหำรที่มีโปรตีนสูง (High protein ready meal)  

ความหลากหลายของสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ 

กำรปรับปรุงและพัฒนำของผู้ผลิตอำหำรพร้อม

รับประทำนได้เปลี่ยนแนวคิดเชิงลบเกี่ยวกับอำหำรพร้อม

รับประทำนที่มีปริมำณเกลือ น้ ำตำลและสำรปรุงแต่ง

อำหำรสู ง  รวมไปถึ งกำรเป็นอำหำรที่ มีคุณค่ำทำง

โภชนำกำรต่ ำไปโดยสิ้นเชิง เนื่องจำกผู้ผลิตได้สร้ำงกำร

รับรู้และปรับควำมเข้ำใจกับผู้บริ โภคอย่ำงต่อเนื่อง 

ผู้บริโภคมีควำมมั่นใจในตรำสินค้ำมำกขึ้น ประกอบกับแนวโน้มด้ำนรักษำสุขภำพ โภชนำกำรส่วนบุคคลและ

อำหำร Customisable choice ได้กลำยเป็นมำตรฐำนในกำรเลือกซื้ออำหำรของผู้บริโภคออสเตรเลียใน
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ปัจจุบัน น ำไปสู่กำรพัฒนำอำหำรในด้ำนต่ำงๆ อำทิ อำหำรแคลอรี่ต่ ำ อำหำรโปรตีนสูง อำหำรมังสวิรัติ อำหำร

ปลอดสำรกลูเตน อำหำรที่มีกำกใยสูง และอำหำรที่มีปริมำณน้ ำตำลต่ ำ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่ำตลำดอำหำรพร้อม

รับประทำนนั้นมีพัฒนำกำรได้ต่อเนื่องและไม่สิ้นสุด 

บรรจุภัณฑ์ Eco packaging  

 นอกจำกกำรพัฒนำคุณภำพอำหำร เลือกสรรวัตถุดิบธรรมชำติที่ผลิตในท้องถิ่นแล้ว ผู้ผลิตอำหำร

พร้อมรับประทำนได้แสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมโดยเริ่มด ำเนินธุรกิจในทิศทำงที่ส่งเสริมและรักษำ

สิ่งแวดล้อมมำกขึ้น โดยเปลี่ยนมำใช้บรรจุภัณฑ์ Eco-cardboard แทนกำรใช้บรรจุภัณฑ์พลำสติก เพ่ือลดขยะ

พลำสติกท่ีมมีำกในแต่ละปีและลดปริมำณขยะเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย  

กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจออสเตรเลียในช่วงวิกฤติ COVID -19 เข้ำสู่ภำวะชะลอตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 

29 ปี กำรปรับตัวของภำคธุรกิจ SMEs ถือเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่มที่เป็น

ธุรกิจที่มีโอกำสในกำรท ำตลำดรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด

เป้ำหมำยที่เปลี่ยนไปตลอดเวลำ อำทิ กำรพัฒนำคุณภำพอำหำร บรรจุภัณฑ์ กำรให้บริกำรอย่ำงครบวงจร 

(กำรวำงแผนมื้ออำหำร ปรุงและจัดส่งถึงบ้ำน) ซึ่งนอกจำกจะช่วยให้ธุรกิจสำมำรถผ่ำนพ้นวิกฤติเศรษฐกิจไปได้

แล้ว ยังเป็นกำรสร้ำงโอกำสในกำรท ำตลำดแบบ 360 องศำ ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยที่ควบคุม ได้

และควบคุมไม่ได้เพ่ือให้ธุรกิจได้รับผลกระทบน้อยที่สุด  

ข้อเสนอแนะผู้ประกอบการไทย 

 ตลำดออสเตรเลียเป็นตลำดที่มีควำมน่ำสนใจและเป็นโอกำสในกำรเจำะตลำดผู้บริโภคกลุ่มย่อยต่ำงๆ

ได้หลำกหลำย เนื่องจำกมีจ ำนวนผู้บริโภคออสเตรเลียที่มีเชื้อสำยต่ำงชำติประมำณ 17.6 ล้ำนคน อีกทั้งอำหำร

ไทยในออสเตรลียยังเป็นอำหำรที่ได้รับควำมนิยมติดอันดับ Top 5 ท ำให้ผู้ผลิตอำหำรในออสเตรเลียพัฒนำ

อำหำรพร้อมรับประทำนและอำหำรพร้อมปรุงสไตล์อำหำรพ้ืนเมืองชำติต่ำงๆ อำทิ อำหำรอิตำลี จีน อินเดีย 

ไทย ญี่ปุ่น เวียดนำม มำเลเซีย เนปำลและอำหำรพื้นเมืองของชำวตะวันออกกลำง ออกสู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง  
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อย่ำงไรก็ตำม อำหำรไทยต้นต ำรับที่ให้รสชำติดั้งเดิมเหมือนได้รับประทำนในประเทศไทยที่จ ำหน่ำยใน

ตลำดออสเตรเลียยังหำรับประทำนได้ยำก อีกท้ัง อำหำรพร้อมรับประทำนสไตล์ไทย อำทิ แกงเขียวหวำน แกง

มัสมั่นและแกงแดงทั้งแบบพร้อมปรุงและพร้อมรับประทำนที่จ ำหน่ำยในตลำดโดยผู้ผลิตในประเทศยังมีรสชำติ

ด้อยกว่ำอำหำรไทยแบบดั้งเดิม ซึ่งหำกอำหำรไทยมีกำรพัฒนำในรูปแบบของอำหำรส ำเร็จรูปพร้อม

รับประทำนหรืออำหำรไมโครเวฟที่ให้รสชำติต้นต ำรับ (เติมน้ ำร้อนหรืออุ่นในไมโครเวฟเพียง 3-5 นำที) จะมี

ควำมได้เปรียบทั้งรสชำติและส่วนผสมของเครื่องปรุงแบบไทยเหนือกว่ำอำหำรที่ผลิตในท้องถิ่น 

…………………………………………………………. 

Source: นิตยสำร Food & Drink Business /www.youffodz.com/wwweatfitfood.com.au 
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