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อาหารพร้อมปรุง (Ready-to Cook1) ทางเลือกใหม่ของชาวสิงคโปร์ ท่ามกลางโควิด 

การแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 และมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดในสิงคโปร์ ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื ่องดื ่มของสิงคโปร์เป็น
อย่างมาก อีกท้ัง การระบาดระลอกสอง และการบังคับ
ใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดอีกครั้ง ซึ่งรวมถึงข้อห้าม
ในการนั ่งร ับประทานอาหารในร้านอาหาร ส่งผล
กระทบต่อร้านอาหารสิงคโปร์ที่เพิ่งจะเริ่มฟื้นตัว ต้อง
กลับไปยังจุดเริ่มต้นเดิม และบางร้านถึงขั้นที่จะต้องปิด
ตัวลง แม้ว่า รัฐบาลสิงคโปร์จะออกมาตรการช่วยเหลือ
ด้านการเงิน เช่น การผ่อนปรนค่าเช่าพื้นที่ของรัฐ การ

ให้เงินช่วยเหลือด้านค่าแรงงานแก่นายจ้างเพื่อการพยุงการจ้างงาน และการให้เงินสนับสนุนสำหรับร้านอาหารที่
เข้าร่วมแพลตฟอร์มบริการจัดส่งอาหารต่างๆ ในช่วงการแพร่ระบาดนี้ ก็ตาม 

 รองศาสตราจารย์ด้านการศึกษาตลาด ณ มหาวิทยาลัย Singapore Management University 
(SMU) Dr Seshan Ramaswami ได้แสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับผลกระทบและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
ร้านอาหารและเครื่องดื่มของสิงคโปร์ท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ไว้ว่า ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ที่
กระจายออกไปเป็นวงกว้าง ก่อให้เกิดความเสียหายเกินกว่าที่รัฐบาลสิงคโปร์จะให้การช่วยเหลือได้ครอบคลุม เช่น 
ในด้านการดำเนินธุรกิจ การสูญเสียต้นทุนทางด้านวัตถุดิบ เนื่องจากผู้ประกอบการไม่สามารถคำนวณความต้อง
อาหารต่อวันได้ ส่งผลให้วัตถุดิบที่สั ่งมาเน่าเสีย และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากการใช้บริการจัดส่งอาหารผ่าน
แพลตฟอร ์มออนไลน ์ของร ้านอาหารใน Hawker Centre2 
เน ื ่ องจากร ้ านอาหารใน Hawker Center ต ้องแข ่ งข ันกับ
ร้านอาหารที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งรวมถึงร้านอาหารขนาดใหญ่ 
และร้านอาหารแบบแฟรนไชส์ และฟาสต์ฟู้ดระดับนานาชาติด้วย 
ทั้งท่ีเดิมร้านอาหารใน Hawker Centre เหล่านี้ จะมีลูกค้าประจำ
และลูกค้าที่เป็นผู้อาศัยอยู่ในละแวกนั้น เดินเข้ามายังร้านเพื่อสั่ง
อาหาร ซึ่งการแข่งขันก็จะเป็นเพียงในระดับเดียวกันกับร้านอาหาร
ใน Hawker Center ละแวกใกล้เคียงเท่านั้น 

 นอกจากนี้ ร้านอาหารที่บริการจัดส่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  ยังต้องเผชิญกับค่าบริการ
อัตราสูง ทำให้หลังจากการคำนวณต้นทุนแล้ว ร้านอาหารจะเหลือกำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แม้ว่ารัฐบาลสิงคโปร์
จะให้เงินอุดหนุนในด้านค่าบริการดังกล่าวในช่วงบังคังใช้มาตรการควบคุมฯ ก็ตาม ตัวอย่างเช่น คำสั่งซื้ออาหาร
มูลค่า 25 เหรียญสิงคโปร์3 (585 บาท) หลังจากหันต้นทุนแล้วผู้ประกอบการจะเหลือกำไรประมาณ 50 เซ็นต์  
(11.7 บาท) เท่านั้น 

 
1 อาหารพร้อมปรงุ (Ready-to Cook / Cooking Meal Kits) คือ ชุดวัตถุดบิอาหาร (ขึ้นอยู่กับเมนูที่เลือก) ผ่านการเตรียมในรูปแบบแช่แข็ง และ
พร้อมสำหรับการปรุงให้สุก 
2 Hawker Centre ศูนย์อาหารที่ชาวสิงคโปร์นิยมเข้าไปใช้บริการเป็นประจำ ตัง้กระจายอยู่ในทุกชุมชนสิงคโปร์ 
3 1 เหรยีญสงิคโปร์ เท่ากับ 23.40 บาท 

ภาพร้านอาหารและเครื่องดืม่ในศูนย์อาหาร Hawker Center 

ในช่วงโควิด-19 (Photos: Agencies) 
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ยุคทองของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสิงคโปร์ 
หากย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที ่ผ ่านที ่ถ ือว ่าเป ็นยุคทองของ
อ ุตสาหกรรมอาหารและเคร ื ่องด ื ่มของส ิงคโปร์  สถานการณ์  
โควิด-19 ในปัจจุบัน จึงถือว่าเป็นการพลิกกลับของโชคชะตา เนื่องจาก
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของสิงคโปร์
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงได้รับแรงหนุนจากวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ที่เน้นความสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น โดยในปี 
2561 บร ิษ ัทว ิจ ัยตลาด Nielsen ระบุว ่า ชาวส ิงคโปร ์ 1 ใน 4 
ร ับประทานอาหารนอกบ ้านท ุกว ัน ในขณะท ี ่มากกว ่า 50% 
รับประทานอาหารนอกบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง  ประกอบกับใน
ทศวรรษที่ผ่านมา สิงคโปร์เป็นประเทศเป้าหมายของนักเดินทางทั่ว
โลก ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนสิงคโปร์เพ่ิมจำนวน
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 13 ล้านคน เป็น 19 ล้านคน ทำให้ในทศวรรษที่
ผ่านมาเป็นยุคทองของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของสิงคโปร์ 

 อย่างไรก็ดี การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในทศวรรษที่ผ่านมานั้น  
ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่า เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นเพียงการมุมมองด้านบวกของผู้ประกอบการหน้าใหม่ เนื่องจาก 
หากมองจากปัจจัยที่ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมแล้ว จะพบว่าส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มจำนวนอย่าง
ต่อเนื่องของห้างสรรพสินค้าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการเพิ่มจำนวนดังกล่าวก่อให้เกิดมุมมองด้านบวกของ
ผู ้ประกอบการหน้าใหม่ และก่อให้เกิดความสนใจในการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื ่องดื ่มมากขึ้น อีกทั้ง  
การเข้าถึงข้อมูลเทรนด์ความสนใจของผู้บริโภคอย่างง่ายดายในปัจจุบัน และเทรนด์การทำธุรกิจแบบแฟรนไชส์ 
ที่ผู้ประกอบสามารถใช้ประโยชน์จากครัวกลางของบริษัทแม่ และเมื่อปัจจัยข้างต้นประกอบกันจึงกลายเป็นปัจจัย
สำคัญที่ผลักดันและส่งเสริมการเพ่ิมจำนวนของร้านอาหารและเครื่องดื่มในสิงคโปร์ 

 อีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม คือ ความนิยมในร้านอาหารและ
เครื ่องดื ่มที ่ต ั ้งอยู่ ในศูนย์อาหารในชุมชนของสิงคโปร์ หรือ Hawker Center4 ซึ ่งได้ร ับการประกาศเป็น 
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage: ICH) โดย UNESCO ทำให้รัฐบาลสิงคโปร์ต้อง
ดำรงรักษาเอกลักษณ์นี้ไว้ ซึ่งหมายความว่า ร้านอาหารและเครื่องดื่มใน Hawker Center จะได้รับเงินอุดหนุน
ด้านค่าเช่าพื้นที่ ทำให้ต้นทุนในการทำธุรกิจต่ำกว่าร้านอาหารและเครื่องในห้างสรรพสินค้า อีกทั้ง ในแต่ละชุมชน
สิงคโปร์จะมี Hawker Center มากกว่าหนึ่งแห่ง ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และก่อให้เกิดเพดานราคา
อาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ ร้านอาหารและเครื่องดื่มใน Hawker Center ส่วนมาก จะเป็น
มีเชฟที่เป็นเจ้าของร้านหรือสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ปรุงและดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้อาหารและเครื่องดื่มใน  
Hawker Center มีความสดใหม่ ราคาต่ำ และเปิดให้บริการในทำเลที่สะดวกแก่การเข้าถึง ซึ่งตรงกันข้ามกับการ
รับประทานอาหารนอกบ้านที่ราคาถูกทั่วไป ที่หมายถึงการพึ่งพาอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เนื่องจากร้านอาหารและ
เครื่องดื่มที่ให้บริการอาหารราคาถูกจำเป็นต้องจำหน่ายสินค้าในปริมาณมาก ส่งผลให้ทางสถานประกอบการต้อง
ใช้อาหารแช่แข็งที่ปรุงสำเสร็จ และเสิร์ฟโดยการอุ่นร้อน ด้วยการบริการจากแรงงานรายได้ต่ำ อาทิ ร้านอาหาร
ฟาสต์ฟูด้ทั่วไป 

 
4 ศูนย์อาหารในชุมชนของสิงคโปร ์หรอื Hawker Center ได้รับการประกาศเป็น มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (The 
Intangible Cultural Heritage (ICH) of Humanity) โดยองค์การยูเนสโก เมือ่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - ที่มา: https://www.nhb.gov.sg/what-we-
do/our-work/sector-development/unesco/hawker-culture-in-singapore 
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 ทั้งนี้ เมื่อมองในภาพใหญ่จะพบว่า จำนวนร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เพ่ิมจำนวนขึ้นในตลาดสิงคโปร์
นั้น เกินความต้องการของตลาด เนื่องจากการเพิ่มของจำนวนประชากรสิงคโปร์ไม่ได้เติบโตในอัตราที่รวดเร็ว
เท่ากับการเติบโตของจำนวนห้างสรรพสินค้า และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังสิงคโปร์ ก็ไม่ได้มีจำนวนมาก
พอที่จะสร้างความต้องการในตลาดให้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของสิงคโปร์เข้าสู่ระยะ
อิ่มตัว หมายความว่า ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เกิดใหม่นั้น ไม่ได้ทำให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของ
สิงคโปร์เติบโต แต่เป็นการแย่งส่วนแบ่งตลาดที่มีอยู่ ในปัจจุบัน ส่งผลให้สถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม
บางแห่งต้องปิดตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ความเป็นไปได้ของฟื้นตัว 
 หลังจากจากบังคับใช้มาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดระลอกสอง ล่าสุด รัฐบาลสิงคโปร์
ประกาศว่า จะอนุญาตให้การนั่งรับประทานอาหาร 
ในร ้านสามารถกลับมาดำเน ินการได ้ต ั ้งแต ่ว ันที่   
21 มิถุนาย 2564 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัว
ของภาพรวมเศรษฐกิจ ก็จะยังไม่น ่าจะเป็นไปได้ 
จนกว่าประชากรโลกส่วนใหญ่จะได้รับการฉีดวัคซีน 
ดังนั ้น คาดว่าการฟื ้นตัวของธุรกิจร้านอาหารและ
เครื่องดื่มของสิงคโปร์จึงเป็นเรื่องยาก 

 นอกจากนี้ ปัญหาการหยุดชะงักด้านอุปทานของอาหารก่อให้เกิดอุปสงค์ชั่วคราวในอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่มของสิงคโปร์ และการเติบโตของ E-Commerce ก็สร้างแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มของสิงคโปร์เป็นอย่างมาก แม้ว่า กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจะเป็นกลุ่มที่มีข้อได้เปรียบทางด้านการ
ให้บริการและประสบการณ์ที่ผู้บริโภคไม่สามารถได้รับผ่านทางออนไลน์ เช่น ความสดใหม่ของอาหาร การบริการ
คุณภาพสูง และบรรยากาศที่น่าดึงดูดใจ ก็ตาม อีกทั้ง ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
และเครื่องดื่มในสิงคโปร์จำเป็นต้องใช้บริการของแพลตฟอร์มการจัดส่งอาหารออนไลน์ 

 ในด้านของแพลตฟอร์มบริการจัดส่งอาหาร ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มมีความแข็งแกร่งมากขึ้นจาก
ประสบการณ์ในช่วงการระบาดใหญ่ และพร้อมที่จะรักษาตำแหน่งในตลาด ด้วยการจัดตั้งครัวส่วนกลางเพื่อการ
เข้าสู ่ธ ุรกิจอาหารและเครื ่องดื ่มโดยตรง เนื ่องจากแพลตฟอร์มบริการจัดส่งอาหารต่างๆ จะมีฐานข้อมูล 
ความต้องการของผู ้บริโภคอย่างละเอียดและจำนวนมาก ซึ ่งเป็นเสมือนขุมทรัพย์ทางรายได้ขนาดใหญ่  
ที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ ทั้งแบบในเครือและแบบแฟรนไชส์ ก็ไม่สามารถมีได ้

 ความเป็นไปได ้อ ีกประการหนึ ่ง ในการฟื ้นต ัวของอ ุตสาหกรรมอาหารและเคร ื ่องด ื ่ม  คือ  
การปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจไปเป็นแบบออนไลน์ 100% ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดต้นทุน ทั้งในด้านค่าเช่าพื้นที่ 
ค่าแรงงาน และยังสามารถขยายฐานลูกค้าออกไปได้ทั่วสิงคโปร์อีกด้วย แต่การปรับตัวนี้หมายถึง ผู้ประกอบการ
ต้องพัฒนาเมนูใหม่ที่เอื้ออำนวยต่อการจัดส่งอาหาร และสามารถคงความสดใหม่ เช่น เมนูอาหารที่ไม่จำเป็นต้อง
เสิร์ฟตอนร้อน หรือเมนอูาหารทีไ่ม่แชะเม่ือถึงมือลูกค้า เป็นต้น และประการสุดท้าย คือ ความต้องการแบบใหม่ใน
สินค้าประเภท “Ready-to-Cook” หรือสินค้าอาหารชุดพร้อมปรุง ที่ผู้บริโภคสามารถประกอบอาหารคุณภาพสูง
ได้อย่างรวดเร็วที่บ้าน โดยไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบแต่อย่างใด 
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ตัวอย่างสินค้าอาหารชุดพร้อมปรุง “Ready-to-Cook / Cooking Meal Kits” ในสิงคโปร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุด Pasta จากร้าน Open Farm Community 

ชุด Pasta จากร้าน Pasta Bar ชุด Kung Pao Beef 

จากซูเปอร์มาร์เก็ตเฉพาะออนไลน์ Prepped 

ชุด Sammich จากร้าน Open Farm Community 
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ความคิดเห็นของ สคต. 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบวงกว้างทั้งในด้านสังคมและ
เศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของสิงคโปร์ โดยมีเหตุมาจากทั้งอุปสรรคจาก
ภายนอกประเทศ เช่น การชะงักของห่วงโซ่อุปทานอาหาร เนื่องจากมาตรการ Lockdown ของประเทศต่างๆ 
ส่งผลให้สิงคโปร์ที ่พึ ่งพาการนำเข้าอาหารจำเป็นต้องหาแหล่งอาหารใหม่อย่างเร่งด่วน และอุปสรรคจาก
ภายในประเทศ เช่น มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง และการถึงจุดอิ่มตัว
ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของสิงคโปร์ 

 อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของสิงคโปร์ คาดว่าจะเป็นไปได้ยาก 
แม้ว่าการอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านสามารถกลับมาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนาย 2564 เป็น
ต้นไป ก็ตาม เนื่องจากเศรษฐกิจสิงคโปร์พึ่งพาเศรษฐกิจโลก ดังนั้น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสิงคโปร์ คงต้องรอ
จนกว่าประชากรโลกส่วนใหญ่จะได้รับการฉีดวัคซีน ในขณะที่ข้อมูลจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมของไทย5 
เปิดเผยว่า ปี 2564 การคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมอาหารของไทยจะขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น 12% และจะมีมูลค่าราว 
1.08 - 1.10 ล้านล้านบาท จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการเลือกสินค้าอาหาร หรือวัตถุดิบ เพื่อมา
ประกอบอาหารเองเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดขีองไทย เนื่องจากไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกอาหารต้นๆ ของ
โลก ซึ ่งเทรนด์ดังกล่าว ก็สอดคล้องกับการคาดการณ์ความต้องการแบบใหม่ที ่อาจเกิดขึ้นของ Dr Seshan 
Ramaswami คือ สินค้าประเภท “Ready-to-Cook” หรือสินค้าอาหารชุดพร้อมปรุง 

 ดังนั ้น คาดว่า เป็นโอกาสที่ด ีของผู ้ประกอบการไทย หากมีการปรับกลยุทธ์โดยการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์อาหารไปเป็นประเภท “Ready-to-Cook” เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และ
ยังเป็นการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ในสิงคโปร์อีกด้วย 

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

 

ที่มา :  

Channel News Asia - https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/eateries-too-many-f-b-hawker-
centres-singapore-covid-19-14985358 

ฐานเศรษฐกจิ - https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/481334 

 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 

มิถุนายน 2564 

 
5 ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมของไทย เปิดเผยวา่ ป ี2564 นี้ มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมอาหารจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 12% - 
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/481334 
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