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ราคาสินค้าสุขอนามัยพุ่ง หลังเคนยาพบผู้ติดเชื้อ COVID 19 รายแรก 
 
ราคาสินค้าที่เก่ียวข้องกับการป้องกันไวรัส Covid 19 พุ่งสูงขึ้น จากความวิตกกังวลของคนเคนยาหลังจากท่ี เคนยา
พบผู้ติดเชื้อรายแรกในวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา โดยกระทรวงสาธารณสุขเคนยาได้เปิดเผยว่า เคนยาพบผู้ติดเชื้อ
ไวรัส COVID 19 รายแรกในประเทศเคนยา โดยเป็นผู้หญิงชาวเคนยาที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาและเปลี่ยนเครื่อง
ต่อมาเคนยาจากประเทศอังกฤษ ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สร้างความตื่นตะหนกให้แก่
ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยเริ่มมีการกักตุนสินค้าอาหารและอุปโภคบริโภคต่างๆ เช่นเดียวกับที่ปรากฎ
ในหลายประเทศที่มีการแพรระบาด 
 
โดยสินค้าที่เริ่มมีการขาดแคลนหรือมีการกักตุนนอกจากสินค้าอาหาร ก็จะเป็นสินค้าที่ใช้ในการป้องกันไวรัส หรือ 
สินค้าด้านสุขอนามัย เช่น ถุงมือยาง เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย เป็นต้น โดยสินค้าในกลุ่ม
ดังกล่าว สินค้าที่มีความขาดแคลนอย่างรุนแรงคือ หน้ากากอนามัย ที่มีราคาพุ่งสูงขึ้นถึง 3 เท่าก่อนหน้านี้ กล่าวคือ 
จากเดิมที่หน้ากากอนามัยแบบธรรมดา 1 ชิ้นมีราคา 30 เคนยาซิ่ลลิ่งหรือประมาณ ราคาขยับเป็น 100 -120 
เคนยาชิลลิ่งต่อชิ้น ตั้งแต่ก่อนพบผู้ติดเชื้อไวร้สรายแรกดังกล่าวแล้ว  
 
แต่สินค้าที ่มีการขาดแคลนและราคาพุ ่งอย่างรวดเร็วในวันเดียวคือ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ ่งหลังจาก
ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งเปิดในเช้าวันอาทิตย์หลังมีข่าวกรณีผู้ติดเชื้อรายแรก พบว่า สินค้าดังกล่าวหมดจากชั้น
วางขายสินค้าภายในเวลาเพียง 45 นาที และเมื่อมีการนำสินค้ามาเพิ่มเติมราคาขยับขึ้นทันทีกว่า 2-3 เท่า เช่น 
ปกติราคาเจลล้างมือ 1 ขวดเล็กยี่ห้อ Dettol ขนาด 50 Ml จะมีราคาประมาณ 250-300 เคนยาชิลลิ่ง หรือ 75-
100 บาท ราคาข้ึนมาถึง 960 เคนยาซิลลิ่ง หรือ 320 บาทในปัจจุบัน ภายในวันเดียว ซึ่งรัฐบาลเคนยาไม่ได้นิ่งนอน
ใจในเรื่องดังกล่าว โดยประธานาธิบดีเคนยา นาย Uhuru Kenyatta ได้กล่าวอย่างต่อหน้าสื่อว่า รัฐบาลเคนยาได้มี
คำสั่งให้ห้างหรือร้านค้าที่มีพฤติกรรมขึ้นราคาสินค้าดังกล่าวให้คืนเงินส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้นคืนให้แก่ลูกค้าที่ซื้อ
สินค้าทันทีที่มีการนำใบเสร็จมาขอรับเงินคืนที่ห้างหรือร้านค้าที่ได้ซื้อสินค้าไป หากมีการปฎิเสธหรือร้องเรียนจาก
ประชาชนแล้ว ห้างหรือร้านค้านั้นๆ จะถูกดำเนินการทางกฎหมายด้านการค้าของเคนยาต่อไป 
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ภาพประธานาธิบดีเคนยา นาย Uhuru Kenyatta กล่าวเตือนห้างหรือร้านค้าที่ขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็น

ธรรมให้เลือกปฎิบัติให้ถูกต้องไม่เช่นนั้น จะดำเนินการด้านกฎหมายด้านการค้าของเคนยาโดยเด็ดขาด  
หลังพบราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไวรัส COVID 19 พุ่งสูงข้ึนอย่างมาก 

 
ความเห็นของ สคต.  

สคต. เห็นว่า หลังจากเกิดการพบผู้ติดเชื้อ COVID 19 ในเคนยารายแรกเมื่อวันก่อนดังกล่าวนั้น เริ่มมีความตื่น
ตระหนกในคนทั่วไปที่ไม่เชื่อมั่นการตรวจสอบผู้เสี่ยงในการติดเชื้อและระบบสาธารณสุขของเคนยาว่าจะรับมือกับ
การระบาดของโรคดังกล่าวได้ ทำให้เกิดสิ่งต่างหลายอย่างๆ ซึ่งที่สำคญั คือ  
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ประการแรก เกิดการขาดแคลนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไวรัส เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น ทำให้ราคาขึ้นสูงกว่าปกติถึง 3-4 เท่า และการเริ่มกักตุนสินค้าอาหารสำเร็จรูป เช่น 
ปลากระป๋อง แป้งข้าวโพด เป็นต้น ทำให้สินค้าเกิดภาวะขาดตลาดในห้างหรือร้านค้าบางแห่ง 

ประการที่สอง รัฐบาลส่งเสริมให้การชำระเงินและค่าบริการต่างๆ ในเคนยา เลิกหรือลดการใช้ธนบัตรเพราะถือ
แหล่งที่เสี่ยงกับการที่จะติดไวรัสได้ โดยจูงใจและสนับสนุนให้คนใช้ Mobile Money หรือ M-Pesa ในเคนยา โดย
ลดค่าธรรมเนียมและเพ่ิมวงเงินในการชำระสินค้าให้สูงขึ้น 

จากเหตุการณ์ท้ังสองข้างต้น ล้วนเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และเป็นสถานการณ์ที่สะท้อน
ความตื่นตระหนกของคนที่มีต่อการระบาดของไวรัส COVID 19 ซึ่งหากผู้ประกอบการไทยมีการบริหารจัดการและ
เพิ ่มการผลิตในสินค้าที ่เกี ่ยวข้องแล้ว ก็จะเป็นโอกาสให้สามารถส่งสินค้าต่างๆ เช่น หน้ากากอนามัย เจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด ถุงมือยาง ปลากระป๋อง แป้งข้าวโพด เป็นต้น มายังเคนยามากข้ึนต่อไป   
 
ผู้ส่งออกท่ีสนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ เกี่ยวประเทศเคนย่า ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail: ของสำนักงานฯ 
ที่ info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา Business Daily 
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