
ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากวอร์ซอ (Weekly News from Warsaw) 

โดย ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ 

วนัที ่ 12  พฤษภาคม 2559 

P  

ความเคล่ือนไหวทางด้านเศรษฐกจิ การค้า และการลงทุนของโปแลนด์ 

1. ธุรกจิ Health and Wellness ในโปแลนด์ขยายตัว 
Euromonitor ระบุว่า สินคา้ Health and Wellness ในโปแลนด์ มีแนวโน้มขยายตวัในด้านผลิตภณัฑ์อาหารและ

เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เน่ืองจากผูบ้ริโภคเร่ิมให้ความส าคญักบั Healthy Lifestyle และโภชนาการท่ีดี โดย
ผูบ้ริโภคชาวโปแลนดส่์วนใหญ่ไม่เพียงเฉพาะผูท่ี้มีการศึกษาดีเท่านั้นมีความรู้เก่ียวกบัโภชนาการของอาหารและเคร่ืองด่ืม
เพื่อสุขภาพมากข้ึน  โดยประเด็นเร่ืองสุขภาพเป็นหน่ึงในหวัขอ้การสนทนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งกนัเพิ่มข้ึนใน
สังคม 

ภาวะเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนภายในประเทศเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อแนวโนม้ของอุตสาหกรรม Health and Wellness มี
การพฒันามากข้ึน ในปี 2558 GDP ท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลใหป้ระชากรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ซ่ึงท าใหผู้บ้ริโภคชาวโปแลนดส์ามารถซ้ือ
สินคา้เพื่อสุขภาพเพิ่มข้ึน  อย่างไรก็ดี ก าลงัซ้ือมีความแตกต่างกนัระหว่างผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองใหญ่กบัผูบ้ริโภคท่ี
อาศยัในเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชนบท  ดว้ยเหตุน้ีอุปสงคท่ี์เพิ่มข้ึนในผลิตภณัฑ์อาหารและ
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพจึงเห็นไดช้ดัเจนในเมืองใหญ่ๆ เช่น Warsaw   Kraków  Wroclaw  Poznan และ Gdansk  

 

 
 

อุปสงค์ในสินคา้ Health and Wellness ท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้ผูผ้ลิตขยายชนิดของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ โดยการแข่งขนัมี
สูงข้ึนระหวา่งผูผ้ลิตรายใหญ่ซ่ึงผลิตสินคา้พื้นฐานปริมาณมาก กบับริษทัซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ซ่ึงมีเป้าหมายใน
ผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) โดยผูผ้ลิตรายใหญ่มกัจะเป็นผูน้ าตลาดในสินคา้ชนิดใหม่ โดยการปรับปรุงผลิตภณัฑ์
ท่ีมีอยูเ่ดิม เช่น การลดปริมาณวตัถุดิบท่ีมีอนัตรายต่อสุขภาพลง หรือทดแทนดว้ยวตัถุดิบประเภทอ่ืน โดยส่วนใหญ่จะอาศยั
จุดแข็งจากการโฆษณาท่ีดีและตราสินคา้ท่ีได้รับการยอมรับอยู่แลว้ เพื่อขยายผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม 
ในขณะท่ีผูผ้ลิตซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางจะเน้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแตกต่างหรือเอกลกัษณ์เฉพาะในการแข่งขนักบั
คู่แข่งท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 
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 ร้านค้าปลีกต่างๆ  มีการกระจายสินค้า Health and Wellness เพิ่มข้ึนโดยผ่านช่องทางการวางจ าหน่ายใน
ซูปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายสินคา้เพื่อสุขภาพ  อุปสงค์ท่ีเพิ่มข้ึนในสินคา้ดงักล่าวท าให้การจ าหน่ายในช่องทางคา้ปลีก
อ่ืนๆ มีเพิ่มข้ึน เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ร้านคา้ปลีกขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือแมแ้ต่ผูน้ าร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายสินคา้ราคา
ถูกและมีสาขาหลายแห่ง เช่น Biedronka และ Lidl ก็เร่ิมมีสินคา้เพื่อสุขภาพหลายชนิดในชั้นวางสินคา้โดยแบ่งประเภท
ชัดเจน  ซ่ึงร้านคา้ปลีกเหล่าน้ีมีผูบ้ริโภคชาวโปแลนด์ใช้บริการหลายล้านคนต่อวนั ส่งผลให้ความนิยมในสินคา้และ
ปริมาณยอดขายเพิ่มข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม 
 โดยสรุปแลว้ ธุรกิจเก่ียวกบั Health and Wellness มีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัเพิ่มข้ึนในโปแลนด์ จากปัจจยัหลกัทั้ง
อุปสงคแ์ละอุปทาน โดยอุปสงคท่ี์เพิ่มข้ึนมาจากการท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในดา้นสุขภาพมากข้ึน และมีความรู้มากข้ึน
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีตนซ้ือ และในดา้นอุปทาน ผูผ้ลิตไดพ้ยายามเต็มท่ีในการผลิตสินคา้ Health and 
Wellness รองรับอุปสงคใ์นสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว อนัเป็นผลมาจากการท่ีผูบ้ริโภคชาวโปแลนด์มีรายไดเ้พิ่มข้ึน ท า
ใหมี้ความสามารถซ้ือสินคา้เพื่อสุขภาพซ่ึงจดัเป็นสินคา้ Premium เพิ่มข้ึน 

ความเห็น/ขอ้สังเกต 
1. ไทยเป็นผูผ้ลิตสินคา้ในกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ (Health and Wellness) ท่ีมีศกัยภาพสูง อีกทั้งยงัมี

สินคา้ท่ีหลากหลาย ปัจจุบนัความนิยมบริโภคอาหารประเภท Organic ธญัพืชต่างๆ นมถัว่เหลือง โยเกิร์ต   เคร่ืองด่ืมจากผกั
และผลไม ้รวมทั้งอาหารจากธรรมชาติท่ีปราศจากการปรุงแต่ง หรือผา่นการปรุงแต่งเพียงเล็กน้อย อยูใ่นกระแสท่ีได้รับ
ความนิยมอยา่งมากจากผูบ้ริโภคทัว่โลก รวมทั้งผูบ้ริโภคชาวโปแลนด์ ผูป้ระกอบการไทยจึงมีโอกาสเปิดตลาดสินคา้ของ
ตนในโปแลนดม์ากข้ึน รวมถึงการแสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อท่ีจะขยายช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ 

2. แมต้ลาดโปแลนด์จะมีการแข่งขนัท่ีสูง แต่ดว้ยวตัถุดิบและสรรพคุณท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้เพื่อสุขภาพของ
ไทยท่ีมีความแตกต่างและหลากหลาย สินคา้ไทยจึงมีโอกาสท าตลาดในโปแลนด์ได ้โดยการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ท่ี
เก่ียวขอ้งในประเทศโปแลนด ์เช่น Polagra Fair และ International Healthcare Exhibition Fair ก็เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการ
แสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจในการผลกัดนัสินคา้เขา้สู่ตลาดโปแลนดไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2. รัฐบาลโปแลนด์แถลงความคืบหน้ากรณกีารปรับลดอายุเกษียณจากการท างาน  

นาย Jaroslaw Kaczynski ผูน้  าพรรค Law and Justice (PiS) ตอบค าถามเก่ียวกับเร่ืองการลดอายุเกษียณในการ
ท างานวา่ น่าจะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2560 โดยรัฐบาลจะปรับลดอายุเกษียณในการท างานจากเดิมท่ี 67 ปีเท่ากนัทั้งเพศหญิง
และชาย เป็นอายุเกษียณแรงงานหญิงท่ี 60 ปี และชายท่ี 65 ปี เช่นเดิม เพื่อรักษาค าสัญญาท่ีพรรคฯ ไดใ้ห้ไวก้บัประชาชน
ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง อยา่งไรก็ดี รัฐบาลเช่ือวา่อายุเกษียณท่ี 67 ปี เป็นระดบัอายุของการท างานท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก
โลกในปัจจุบนัแตกต่างจากเม่ือ 20 ปีก่อน โดยปัจจุบนัคนมีอายุยืนยาวข้ึนและมีสภาพร่างกายท่ีแข็งแรงมากข้ึน ส่วน
ค าถามเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษีเงินไดแ้ก่ประชาชนผูมี้รายได้น้อย รัฐบาลจะท าตามล าดบัขั้นเพื่อให้มีผลสมบูรณ์ก่อน
ส้ินสุดวาระของรัฐบาล ทั้งน้ีอาจต้องปฏิรูประบบภาษีขนานใหญ่ ซ่ึงในขณะน้ีได้อยู่ในระหว่างการเตรียมการและ
ประเมินผล จึงยงัไม่สามารถบอกไดว้า่จะเร่ิมน ามาบงัคบัใชเ้ม่ือใด แต่คาดวา่เม่ือออกมาตรการมาแลว้ จะช่วยผูท่ี้มีรายได้
ต ่าใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนกวา่ปัจจุบนั 

  

 
 
ความเห็น/ขอ้สังเกต 

 ในปี 2573 คาดวา่ประชากรโปแลนด์ร้อยละ 34.6 จะอยูใ่นวยัเกษียณอายุ ซ่ึงถือเป็นอตัราท่ีสูงท่ีสุดในเขต Central 

and Eastern Europe (CEE)  ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดโ้ดยรวมของประชากรในประเทศ และต่อการเติบโตของ

เศรษฐกิจ   

 POLAND 

หมายเหตุ ขอ้มลูต่างๆ ทีป่รากฏ เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแหล่งขอ้มลูหลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้มลูเป็นไปเพือ่วตัถุประสงคใ์นการให้
ขอ้มลูแก่ผูส้นใจเท่านัน้ โดยส านกังานส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ ณ กรุงวอรซ์อ จะไมร่บัผดิชอบความเสยีหายใดๆทีอ่าจเกดิขึน้
จากการทีม่บีุคคลน าขอ้มลูนี้ไปใชไ้มว่า่โดยทางใด 

 


