
ตลาดค้าปลกีโปแลนด์ 2021 
 
 สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศโปแลนด ์ในปี 2564 ถือวา่อยูใ่นภาวะท่ีสามารถ
ควบคุมการระบาดและการติดเช้ือไดเ้ป็นอยา่งดี ขอ้มูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 ระบุวา่ประชากรกวา่ร้อยละ 
40 ไดรั้บวคัซีนเรียบร้อยแลว้ ขณะท่ีผูติ้ดเช้ือมีจ านวนลดลงอยู่ท่ีประมาณ 100 รายต่อวนั ส่งผลให้ผูบ้ริโภค
เร่ิมกลบัมาจบัจ่ายใชส้อยมากขึ้นซ่ึงช่วยกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะธุรกิจคา้ปลีกท่ีขยายตวัอย่าง
รวดเร็วหลงัจากได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงปี 2563 ทั้งน้ี สามารถสรุปภาพรวมของตลาดและทิศ
ทางการขยายตวัในอนาคตไดด้งัน้ี 
 
1. ภาพรวมตลาดค้าปลกีโปแลนด์ (มกราคม-มิถุนายน 2564) 

 ภาพรวมตลาดคา้ปลีกในโปแลนด์ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 พบว่ามีการปรับตวัเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 (ขยายตวัประมาณร้อยละ 15) เดือนเมษายน 2564 (ขยายตวัเพิ่มขึ้น
มากท่ีสุดอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 21) เดือนพฤษภาคม 2564 (ขยายตวัประมาณร้อยละ 13.9) และล่าสุดในเดือน
มิถุนายน 2564 มีการขยายตวัเพิ่มขึ้นอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 8.6 ทั้งน้ี เป็นผลจากการท่ีผูบ้ริโภคเร่ิมกลบัมา
จับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้น โดย Polish Council of Shopping Centres (PRCH) ได้ส ารวจจ านวนผูใ้ช้บริการ
ภายในอาคารหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้ปลีกภายหลงัการระบาดของ COVID-19 พบวา่ ในเดือนพฤษภาคม 
2564 มีจ านวนผูใ้ชบ้ริการคิดเป็นประมาณร้อยละ 96 ของผูใ้ชบ้ริการในช่วงเวลาก่อนการระบาด ซ่ึงถือได้
กวา่ใกลเ้คียงกบัสถานการณ์ปกติ 

อตัราการขยายตวัของตลาดคา้ปลีกโปแลนด ์เดือนมิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: Statistics Poland 
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2. กลุ่มสินค้าและผลติภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพ 

เม่ือพิจารณาในส่วนของสินคา้และผลิตภณัฑ์ท่ีมีการขยายตวัในช่วงเวลาดงักล่าว พบว่า สินคา้ทุก
ประเภทมีการขยายตวัเพิ่มขึ้นทั้งหมด โดยสินคา้ท่ีมีศกัยภาพในตลาดคา้ปลีกของโปแลนด์ภายหลงัการ
ระบาดของ COVID-19 อาทิเช่น  

- กลุ่มสินคา้ยานยนตแ์ละช้ินส่วนประกอบ โดยเฉพาะรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ท่ีมีการขยายตวั
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 118 ในเดือนเมษายน และขยายตวัต่อเน่ืองในอตัราลดลง เดือนพฤษภาคม (ร้อยละ 51.2) 
และมิถุนายน (ร้อยละ 7.7) ทั้งน้ี เน่ืองจากในช่วงการระบาดของ COVID-19 ผูบ้ริโภคไดช้ะลอการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ดงักล่าวส่งผลใหโ้รงงานประกอบรถยนตส่์วนใหญ่หยดุสายการผลิตเป็นการชัว่คราว 

 
- กลุ่มสินคา้ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และร้องเทา้ มีอตัราการขยายตวัเพิ่มขึ้นอยู่ท่ีร้อยละ 75.9 ในเดือน

เมษายน และขยายตวัต่อเน่ืองในอตัราลดลง เดือนพฤษภาคม (ร้อยละ 46.1) และมิถุนายน (ร้อยละ 22.3) โดย 
การเปิดให้บริการร้านค้าและห้างสรรพสินค้าอีกคร้ัง ส่งผลให้มีการขยายตัวของสินคา้ดังกล่าวเพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคโปแลนด์ส่วนใหญ่ยงัคงนิยมจบัจ่ายใช้สอยสินคา้ประเภทเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้  ณ 
ร้านคา้ปลีกและหา้งสรรพสินคา้เป็นหลกั 

  
- กลุ่มสินคา้เวชภณัฑ์และเคร่ืองส าอาง เป็นสินคา้อีกกลุ่มท่ีมีการขยายตวัมากตั้งแต่ช่วงการระบาด

ของ COVID-19 โดยเฉพาะสินคา้เวชภณัฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย ์และยงัคงขยายตวัอย่างต่อเน่ืองใน
อตัราคงท่ี เดือนเมษายน ร้อยละ 16.9 เดือนพฤษภาคม ร้อยละ 18.5 และมิถุนายน ร้อยละ 17.5 

 
3. อุตสาหกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัตลาดค้าปลกี 

 นอกเหนือจากการบริโภคภายในประเทศแลว้อีกปัจจยัส าคญัท่ีช่วยกระตุน้ให้เศรษฐกิจของโปแลนด์
ขยายตวัเพิ่มขึ้นหลงัการระบาดของ COVID-19 ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรง
กับธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน โดยเฉพาะการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารต่างๆ ใช้เป็นร้านสะดวกซ้ือ 



-3- 
 

Supermarket และการก่อสร้างห้างสรรพสินคา้ รวมไปถึงคลงัสินคา้และศูนย์ขนส่งสินค้าในธุรกิจการค้า
ออนไลน์ ซ่ึงก่อให้เกิดการลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้ น โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 มีการลงทุน
อสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคา้ปลีกไปแลว้กว่า 13,000 ลา้นบาท 

Jones Lang LaSalle ผูบ้ริหารจดัการอสังหาริมทรัพยร์ายใหญ่ ไดจ้ดัท ารายงานเก่ียวกบัอุตสาหกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับตลาดค้าปลีกของโปแลนด์ (Retail Supply 2021) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า  
มีการพฒันาโครงการท่ีมีพื้นท่ีส าหรับการคา้ในโปแลนด์ประมาณ 242,000 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นประมาณ 
ร้อยละ 43 โดยพื้นท่ีส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 50 เป็นการพฒันาร้านค้าปลีกแบบ Stand-alone และคลงัสินค้า  
รองมาได้แก่การพัฒนาร้านค้าปลีกขนาดกลาง (ประมาณ 200 ตารางเมตรขึ้นไป) และโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยแ์บบผสมผสาน (Mix-use) ท่ีประกอบด้วยส านักงาน ท่ีพกัอาศยั และพื้นท่ีการคา้ เป็นตน้ 
ขณะท่ีพื้นท่ีประมาณร้อยละ 10 เป็นโครงการพฒันาห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ (มากกว่า 2,500 ตารางเมตร) 
ทั้งน้ี ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2564 คาดว่าจะมีโครงการพฒันาท่ีจะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานอีกประมาณ 
400,000 ตารางเมตร ในกรุงวอร์ซอและเมืองหลงัของโปแลนด์ 

 
4. ทิศทางการขยายตัวในอนาคตของตลาดค้าปลกีโปแลนด์ 

The Oxford Economics สถานบนัวิจยัดา้นการตลาดขององักฤษไดค้าดการณ์ว่าตลาดคา้ปลีกของ
โปแลนด์จะมีการขยายตวัในอตัราเฉล่ียร้อยละ 3.3 ต่อปี ต่อเน่ืองไปจนถึงปี 2568 โดยกลุ่มสินคา้หลกัท่ีจะ
ขยายตวั อาทิ อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบา้น (DIY) สินคา้เคร่ืองนุ่งห่ม เวชภณัฑแ์ละเคร่ืองส าอาง ขณะท่ี
สินคา้อาหารอาจปรับตวัลดลงเล็กน้อยเฉล่ียร้อยละ 0.8 ต่อปี ในส่วนของตลาดการคา้ออนไลน์จะขยาย
สัดส่วนเพิ่มขึ้นเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 8.4 ต่อปี 

คาดการณ์การขยายตวัของตลาดคา้ปลีกโปแลนดปี์ 2564-2568 

 
ท่ีมา: Oxford Economics, Centre for Retail Research, Statista, JLL (March 2021) 
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ทิศทางการพฒันาของอุปทานในตลาดคา้ปลีก พบว่า แนวโน้มการลงทุนของผูป้ระกอบการใน
อนาคตจะมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยจะมุ่งเน้นไปท่ีการเพิ่มจ านวนร้านคา้ปลีกประเภท Stand-alone 
และร้านสะดวกซ้ือ ขณะท่ีปรับลดขนาดพื้นท่ีของร้านคา้ปลีกในรูปแบบ Supermarket และปรับลดจ านวน
ของสาขาร้านคา้ปลีกในรูปแบบ Hypermarket 

   
ในส่วนของหา้งสรรพสินคา้ ยงัคงมีพื้นท่ีก่อสร้างท่ีรอเปิดใหบ้ริการอยูจ่  านวนมาก อยา่งไรก็ดี ยงัไม่

มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดการพฒันาโครงการใหม่ๆ ในเวลาอนัสั้น เพียงแต่มีการปรับปรุงรูปแบบการตกแต่งให้
ทนัสมยัยิ่งขึ้น ทั้งน้ี พบว่าผูป้ระกอบการต่างชาติไดใ้ห้ความสนใจในการขยายตลาดเขา้สู่โปแลนด์โดยเปิด
ให้บริการร้าน Flag-ship store ในกรุงวอร์ซอ อาทิเช่น LEGO (เดนมาร์ก), Camissima (อิตาลี), Yargici 
(ตุรกี) และ Philip Plain (เยอรมนี) เป็นตน้ 

   
 

ความเห็น/ข้อสังเกต 
 1. การท่ีผูบ้ริโภคเร่ิมมีความมัน่ใจในการด าเนินชีวิตประจ าวนัตามปกติท าให้เกิดการจบัจ่ายใชส้อย
มากขึ้น ขณะท่ีผูใ้ห้บริการก็มีการพฒันาปรับปรุงสถานท่ีและลงทุนเปิดสาขาใหม่เพื่อตอบรับกับความ
ตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส่งผลให้ภาพรวมตลาดคา้ปลีกขยายตวัเพิ่มขึ้น ทั้งน้ี คาดว่าตลาดคา้
ปลีกจะกลบัมาขยายตวัเท่ากบัช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19 ภายในระยะเวลา 1-2 ปีขา้งหนา้ และจะ
ขยายตวัเพิ่มขึ้นต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 
 2. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงจากปัจจยัของการระบาด ท าให้เกิดการพฒันาร้านคา้ปลีก
ในรูปแบบของ Stand-alone เพิ่มขึ้น เน่ืองจากผูป้ระกอบการท่ีมีร้านคา้อยูใ่นหา้งสรรพสินคา้หรือกลุ่มอาคาร
อ่ืนๆ จะตอ้งปิดให้บริการในกรณีท่ีมีประกาศ Lockdown พื้นท่ีเส่ียงการติดเช้ือ ขณะท่ีร้านคา้แบบ Stand-
alone สามารถเปิดให้บริการไดแ้บบมีเง่ือนไข ซ่ึงส่งผลดีต่อผูผ้ลิตสินคา้เน่ืองจากการมีสถานท่ีวางจ าหน่าย
สินคา้เพิ่มขึ้นยอ่มท าใหผู้บ้ริโภคมีโอกาสเห็นสินคา้มากขึ้น 
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 3. แนวโน้มสินคา้ท่ีมีศกัยภาพและขยายตวัในอนาคต เช่น อุปกรณ์ตกแต่งบา้น และเคร่ืองส าอาง 
ถือเป็นโอกาสให้ผูป้ระกอบการไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ดงักล่าว น าเสนอสินคา้ทางเลือกเพื่อขยายตลาดเขา้
สู่โปแลนด ์รวมถึงตลาดในภูมิภาคยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออกไดใ้นอนาคต 

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

ส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ 
กรกฎาคม 2564 

ท่ีมา: 1. Statistics Poland 
2. Jones Lang LaSalle 
3. The Oxford Economics 


