
โอกาสของเบเกอรี่แช่แข็งในตลาดจีน 

 
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แช่แข็งหลักๆ ในตลาดจีนประกอบด้วย ขนมอบแช่แข็ง และขนมปังแช่แข็ง  

ซึ่งเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีผลสืบเนื่องมาจากการที่ผู้บริโภคมีความต้องการอาหารที่มีรสชาติ
คงท่ี มีความปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และดีต่อสุขภาพ ทำให้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ซึ่งเป็นอาหารที่ใกล้ชิด
กับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำเร็จรูปพร้อมรับประทานไป
จนถึงผลิตภัณฑเ์บเกอรี่อบสด แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อบสดมักจะประสบกับปัญหาด้านความปลอดภัย 
รสชาติ คุณภาพ และต้นทุนที่ล้วนแล้วแต่ไม่คงที่ ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่อนข้างยากลำบาก เมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แช่แข็งที่ใช้ต้นทุนน้อยกว่า แต่สามารถรักษารสชาติ ควบคุมคุณภาพ และต้นทุนได้ค่อนข้าง
คงท่ีมากกว่า  

นอกจากนี้ ยังพบว่าแป้งเบเกอรี่แช่แข็ง สามารถรักษาความสดใหม่ ลดระยะเวลาในการเตรียม
แป้งเบเกอรี่ของร้านค้า ลดต้นทุนค่าดำเนินการต่างๆ ให้ต่ำลง รวมทั้งสามารถฝึกให้พนักงานเป็นผู้ทำขนมใน
ขั้นตอนพื้นฐานได้ ซึ่งช่วยขจัดปัญหาขาดแคลนพ่อครัวที่ทำขนมโดยเฉพาะ จึงช่วยลดต้นทุนค่าแรงงานได้เป็น
จำนวนมาก ขณะที่ลักษณะเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเบเกอรี่แช่แข็งก็คือสามารถนำมาจำหน่ายเป็น
ผลิตภัณฑ์อบสดได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถปรับปรุงรสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้ดีขึ้นได้
อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีเบเกอรี่แช่แข็งที่มีรสชาติดีเป็นต้นแบบในการผลิตอยู่แล้ว 
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จากการเติบโตและความทันสมัยของการผลิตเบเกอรี่ในตลาดจีน ทำให้มีการคาดการณ์ว่าใน

อนาคต แป้งหมักแช่แข็งรวมถึงเบเกอรี่แช่แข็งสำเร็จรูป จะกลายเป็นความต้องการหลักของตลาด เนื่องจาก
ขั้นตอนทั้งหมดของการผลิตเบเกอรี่จะถูกลดลงเหลือเพียงแค่มีเตาอบเพียงอย่างเดียวก็สามารถจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ได้หลากหลาย ขณะที่มีโอกาสในการดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เพราะเพียงมีช่องทางอีคอมเมิร์ซ 
และการจัดส่งแบบเดลิเวอรี่ก็สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมทั้งควบคุมต้นทุนในการ
ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เทคโนโลยีเบเกอรี่แช่แข็งเริ่มเข้าสู่จีนในช่วงศตวรรษที่ 20 จึงถือว่าอุตสาหกรรมเบเกอรี่ดังกล่าว
กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นชินกับการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่มากเท่าที่ควร  
ทำให้อุตสาหกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับเทคโนโลยีเบเกอรี่แช่แข็งยังไม่ได้รับ
ความสนใจจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการจีน แต่อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากการพัฒนาความเป็นเมืองและวิธีชีวิต
ของประชาชนที่ต้องการความรวดเร็ว และมีความเร่งรีบในการดำเนินชีวิตมากข้ึน ทำให้มีความต้องการบริโภค
อาหารที่สะดวกสบายและง่ายต่อการเตรียมการ ส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่เริ่มได้รับความสนใจ มีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น และขนาดของตลาดขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตามไปด้วย โดยเฉพาะในช่วง 3 – 
4 ที่ผ่านมานี้ตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แช่แข็งที่
สามารถตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถรับประกัน
ความปลอดภัยของอาหาร สามารถควบคุมคุณภาพและรสชาติให้คงที่ รวมทั้งพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตเบเกอรี่ของร้านค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แช่แข็งที่ได้รับความนิยมมากๆ มีเพียงขนมอบแช่แข็ง และขนมปังแช่
แข็งเท่านั้น แต่ความต้องการของตลาดจีนเริ่มขยายตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขนมปังกรอบ พาย ครัวซอง เค้ก 
ขณะที่คู่แข่งในตลาดยังมีไม่มากนักเนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บสินค้า และการพัฒนาโลจิสติกส์ที่
ทันสมัยเข้ามาสนับสนุน จึงทำให้การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แช่แข็งของจีนยังคงมีโอกาสในการพัฒนา
และมีช่องว่างของโอกาสในการดำเนินธุรกิจอยู่จำนวนมาก ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่สนใจตลาด
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี ่แช่แข็งจึงควรมุ ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเบเกอรี ่ให้มีความหลากหลาย 
ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคที่นับวันยิ่งจะขยายขอบเขตมากยิ่งขึ้น รวมทั้งลงทุนด้านการบริหาร
จัดการคลังสินค้าในการจัดเก็บ และการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ก็จะทำให้สามารถเข้าสู่การแข่งขัน
ในตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แช่แข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดได้อย่างยั่ง ยืนใน
ระยะยาว 
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ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรบัตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย 

ข้อมูลสถิติจาก สมาคม Bread & Cake Professional Committee of China National Food 
Industry Association เปิดเผยว่าในปี ค.ศ. 2019 ชาวจีนบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เฉลี ่ยประมาณ 7.8 
กิโลกรัมต่อคนต่อปี (ปี ค.ศ. 2018 ปริมาณ 7.4 กิโลกรัมต่อคนต่อปี) ซึ่งแม้ว่าปริมาณการบริโภคดังกล่าวจะมี
แนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นจากในอดีต แต่อย่างไรก็ตามปริมาณการบริโภคดังกล่าวยังห่างไกลจากประเทศแถบ
ยุโรปและอเมริกาที่บริโภคเบเกอรี่เป็นอาหารหลัก ดังนั้น อุตสาหกรรมเบเกอรี่ของจีนจึงยังมีโอกาสในการ
พัฒนาอีกมากเมื ่อเทียบกับจำนวนประชากรที่มีมากถึง 1,400 ล้านคน ทั ้งนี ้ สอดคล้องกับข้อมูลจาก 
Euromonitor ทีเ่ปิดเผยว่าในปี ค.ศ. 2020 มูลค่าของตลาดเบเกอรี่ในจีนมีมูลค่าถึง 256,700 ล้านหยวน หรือ
ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน เท่ากับ 4.7 บาท) ขณะที่พบว่าปัจจุบันชาวจีนกว่า
ร้อยละ 11 เลือกรับประทานขนมปังเป็นอาหารเช้า แสดงให้เห็นว่าตลาดผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของจีนยังอยู่ในช่วง
ของการเริ่มต้น และมีโอกาสในการเติบโตได้อีกมาก ประกอบกับ มีปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ 
เบเกอรี่หลายด้าน อาทิ ด้านความต้องการความสะดวก ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดี
ต่อสุขภาพ มีความปลอดภัย และมีระยะเวลาเก็บรักษาที่นานกว่า ขณะที่ปัจจุบันมชี่องทางการค้าที่หลากหลาย
ยิ ่งขึ ้น จึงทำให้ผู ้ผลิตและผู ้ประกอบการมีโอกาสในการเข้าสู ่ตลาดนี ้มากขึ ้น ซึ ่งก็ถือเป็นโอกาสสำหรับ
ผู้ประกอบการไทยเช่นเดียวกันที่จะนำเอาเทคโนโลยีแช่แข็งเข้ามาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการไทยยังสามารถนำเอารูปแบบการทำขนมหวานรสชาติไทยๆ ที่ถูกปากผู้บริโภคชาวจีน เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของ
ผู้บริโภคชาวจีนมากยิ่งขึ ้น โดยให้ความสำคัญด้านคุณค่าทางโภชนาการ ควบคู่ไปกับการนำเอาความคิด
สร้างสรรค์มาพัฒนา ทั้งในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถเจาะกลุ่มตลาดผู้บริโภคหลัก
ที่เป็นชาวจีนยุคใหม่ที่สามารถยอมรับสิ่งใหม่ๆ ได้ง่าย นอกจากนี้ ในช่วงแรกยังควรร่วมมือกับแบรนด์ที ่มี
ชื่อเสียงของจีนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของไทยสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนได้ง่ายขึ้ น รวมทั้งจัดทำคอนเทนต์
ออนไลน์ที่แปลกใหม่แต่สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีน เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของจีน
อย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของไทยเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับในตลาดจีนได้อย่างง่ายดาย
มากยิ่งขึ้น 

แหล่งที่มา: https://www.sohu.com/a/456734597_120698250?spm=smpc.author.fd-
d.4.1616479540990SLMbV6E 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1677522472499678501&wfr=spider&for=pc 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว 
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