
 

ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการบริโภคผักและผลไม้ในสหรัฐอเมริกา   
 

สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อ
สินค้าผักและผลไม้มาบริโภคของชาวอเมริกันซึ่งมีความแตกต่างกัน 3 แนวทาง ได้แก่ การซื้อผักและผลไม้สด แช่แข็ง 
และผลิตภัณฑ์แปรรูป หรือผักและผลไม้ที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน (shelf-stable) โดยผลการศึกษาข้อมูลของ
องค์กรวิเคราะห์การตลาด 3 องค์กร ได้แก่ 210 Analytics, IRI และ PMA เกี่ยวกับผลกระทบของการตลาดผักและ
ผลไม้ทั้งในรูปมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐและปริมาณการจำหน่ายต่อการระบาดของ COVID-19 ในช่วงสัปดาห์แรกของ
เดือนมีนาคม ถึงช่วงสัปดาห์ของวันที่ 5 เมษายน 2563 พบว่า ในช่วงสัปดาห์สุดท้าย มูลค่าการจำหน่ายสินค้าผักและ
ผลไม้สดเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 ผลผลิตแช่แข็งเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.4 และผลผลิตแปรรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.1 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยรายละเอียดของผลการศึกษา มีดังนี้  

ผักและผลไม้สด  

เส้นแนวโน้มการเติบโตของมูลค่าการจำหน่ายผลไม้สดในเดือนมีนาคมเพิ่มสูงมากในช่วงสัปดาห์ของวันที่ 15 
มีนาคม และ 22 มีนาคม 2563 เมื่อเทียบกับสัปดาห์เดียวกันของปีก่อนหน้า และในช่วง 2 สัปดาห์ถัดมามูลค่ายังคง
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักสดที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าผลไม้สด (ภาพท่ี 1) สำหรับมูลค่าการจำหน่ายผักและ
ผลไมส้ดในภาพรวมเพ่ิมขึ้น 170 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์เดียวกันของปีก่อนหน้า ในจำนวนนี้เป็นมูลค่า
การจำหน่ายผักสด 129 ล้านเหรียญสหรัฐ   

ภาพที่ 1 อัตราการเติบโตของมูลค่าการจำหน่ายผักและผลไม้สด                                                        
(ช่วงสัปดาห์ของวันที่ 1 มีนาคม ถึง สัปดาห์ของวันที่ 5 เมษายน 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562) 

 
 
ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสหรัฐอเมริกา อัตราการเติบโตของมูลค่าและปริมาณการ

จำหน่ายของผักและผลไม้สดในภาพรวมจะใกล้เคียงกัน โดยมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ในขณะที่ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.3 แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ของวันที่ 22 มีนาคม 2563 การเติบโตของปริมาณการจำหน่ายกลับเพ่ิมขึ้น
ในอัตราที่สูงกว่ามูลค่า ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะค่าเงินฝืดที่เริ่มก่อตัวขึ้นในตลาดค้าปลีกในบางพื้นที่ เมื่อพิจารณาในช่วง
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สัปดาห์ของวันที่ 5 เมษายน อัตราการเติบโตของปริมาณการจำหน่ายได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าการเติบโตของมูลค่าเกือบร้อย
ละ 5 (ภาพที่ 2)   

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบการเติบโตของมูลค่าและปริมาณการจำหน่ายผักและผลไม้สด (produce)                           
(ช่วงสัปดาห์ของวันที่ 1 มีนาคม ถึง สัปดาห์ของวันที่ 5 เมษายน 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562) 

 
ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะผักสดจะพบว่ามีช่องว่างระหว่างการเติบโตของปริมาณและมูลค่าที่กว้างที ่สุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้าย โดยในช่วงสัปดาห์ของวันที่ 5 เมษายน ช่องว่างการเติบโตของปริมาณการ
จำหน่ายผักสดสูงกว่าการเติบโตของมูลค่ากว่า 10 จุด (ตารางที่ 1)  

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของปริมาณและมูลค่าการจำหน่ายผักและผลไม้                        

(ช่วงสัปดาห์ของวันที่ 1 มีนาคม ถึง สัปดาห์ของวันที่ 5 เมษายน 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562) 

 
เมื่อพิจารณาการเติบโตของปริมาณและมูลค่าการจำหน่ายผักและผลไม้สด 10 อันดับแรก ในช่วงสัปดาห์ของ

วันที่ 5 เมษายน พบว่า มันฝรั่ง มีมูลค่าการจำหน่ายเพิ่มขึ้นมากกว่า 35 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.9 
เมื่อเทียบกับในสัปดาห์เดียวกันของในปี 2562 ส่วนผักและผลไม้อื่นๆ ที่มีมูลค่าการจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างมาก ได้แก่ 
ผลเบอร์รี่ (เพิ่มขึ้น 17 ล้านเหรียญสหรัฐ) หอมใหญ่ และมะเขือเทศ (เพิ่มขึ้น 15 ล้านเหรียญสหรัฐ เท่ากัน) และส้ม 
(เพ่ิมข้ึน 14 ล้านเหรียญสหรัฐ)  
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อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราการเติบโตของมูลค่าและปริมาณการจำหน่ายผักและผลไม้สดมีความ
แตกต่างอย่างมาก โดยเฉพาะอาโวกาโด หอมใหญ่ และแครอท ซึ่งมีช่องว่างของความแตกต่างที่กว้างมากอย่างเห็นได้
ชัด (ตารางท่ี 2)      

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของปริมาณและมูลค่าการจำหน่ายผักและผลไม้สด 10 อันดับแรก                                   
(ช่วงสัปดาห์ของวันที่ 1 มีนาคม ถึง สัปดาห์ของวันที่ 5 เมษายน 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562) 

 

นอกจากนี้ ยังมีผลผลิตอ่ืนทีน่อกเหนือจาก 10 อันดับแรกข้างต้น ที่มีช่องว่างของความแตกต่างระหว่างมูลค่า
และปริมาณค่อนข้างกว้าง ได้แก่ มะนาว (มีช่องว่างของความแตกต่างห่างกัน 16 จุด) หน่อไม้ฝรั่ง (ห่างกัน 13 จุด) 
กะหล่ำดาว (brussels sprout) (ห่างกัน 14 จุด) กะหล่ำปลี (ห่างกัน 12 จุด) และผักชีฝรั่ง (ห่างกัน 30 จุด) โดยผักชี
ฝรั่งซึ ่งมียอดจำหน่ายอยู่ในอันดับต้นๆ ตามแนวโน้มความต้องการบริโภคน้ำผัก แต่สำหรับในสัปดาห์ของวันที่ 5 
เมษายน มูลค่าการจำหน่ายผักชีฝรั่งกลับลดลงร้อยละ 3  ในขณะที่ปริมาณการจำหน่ายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27 

ผลไม้สด 
การเติบโตของมูลค่าการจำหน่ายผลไม้สดช่วงสัปดาห์ของวันที่ 5 เมษายน 2563 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 7.4 

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นมูลค่าจำหน่ายอาโวคาโด (เพ่ิมข้ึน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
ร้อยละ 19.6) กล้วย (เพิ่มขึ้น 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 10.4) และมะนาว (เพิ่มขึ้น 6 ล้านเหรียญสหรัฐ 
หรือร้อยละ 42.2) ทั้งนี้ ผลเบอร์รี่ แอปเปิล และกล้วยยังคงเป็นกลุ่มผลไม้ที่มียอดมูลค่าการจำหน่ายมากทีสุ่ด (ตารางที่ 3)  
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของมูลค่าการจำหน่ายผลไม้สด 10 อันดับแรก                                                  
(ช่วงสัปดาห์ของวันที่ 1 มีนาคม ถึง สัปดาห์ของวันที่ 5 เมษายน 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562) 

 

ผักสด 
ในส่วนของผักสด มันฝรั่งยังคงมีการเติบโตของมูลค่าการจำหน่ายเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก โดยในช่วงสัปดาห์

ของวันที่ 5 เมษายน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 66.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สำหรับผักสดอื่นๆ ที่มีการ
เติบโตที่น่าพอใจ ได้แก่ หอมใหญ่ แครอท และเห็ด ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 37, 25 และ 25 ตามลำดับ (ตารางที่ 4)  

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบการเติบโตของมูลค่าการจำหน่ายผักสด                                                       
(ช่วงสัปดาห์ของวันที่ 1 มีนาคม ถึง สัปดาห์ของวันที่ 5 เมษายน 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562) 
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ผักและผลไม้สด แช่แข็งและแปรรูป 
ในช่วงสัปดาห์ของวันที่ 5 เมษายน ผู้บริโภคยังคงจัดสรรเงินเพื่อการซื้อหาผักและผลไม้ไปบริโภคได้เป็น 3 

ช่องทาง โดยการใช้จ่ายเงินเพ่ือซื้อผักกระป๋องและผักแช่แข็งมีการเติบโตอย่างมากในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 
และมีอัตราการเติบโตของมูลค่าการจำหน่ายที่สูงกว่าผักและผลไม้ประเภทอื่นๆ ต่อเนื่องกันมานับตั้งแต่เริ ่มมีการ
ระบาดของ COVID-19 ในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นสัปดาห์ของเดือนมีนาคม (ภาพท่ี 3)   

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบการเติบโตของมูลค่าการจำหน่ายผักและผลไม้สด แช่แข็ง และแปรรูป                                                      
(ช่วงสัปดาห์ของวันที่ 1 มีนาคม ถึงสัปดาห์ของวันที่ 5 เมษายน 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562) 

 

 ข้อคิดเห็น  
 จากผลการศึกษาจะเห็นว่าในช่วงภาวะวิกฤต เช่น การเกิดโรคระบาด ความต้องการผักและผลไม้แปรรูปหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาไว้ได้นานจะมีมากกว่าผักและผลไม้สด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการหดตัวของอุปสงค์ (demand) ของ
ผักและผลไม้สดในขณะที่อุปทาน (supply) เท่าเดิม ซ่ึงสังเกตได้จากการเกิดช่องว่างระหว่างมูลค่าและปริมาณการ
จำหน่ายที่กว้างขึ้นโดยปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่ามูลค่าการจำหน่าย ดังนั้น ในช่วงการระบาดของ COVID-19 จึงควรให้
ความสนใจในเรื่องผลกระทบด้านการตลาดของผักและผลไม้สดเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายผู้บริโภคไม่
นิยมซื้อเพื่อเก็บไว้บริโภค แต่จะจัดสรรเงินไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาไว้ได้นานแทน ส่งให้ผลผลิตผักและผลไม้สดอาจ
ล้นตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ธุรกิจบริการอาหารไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ดังนั้น จึงต้องมีการวางแผน
รองรับเพ่ือดูดซับอุปทานส่วนเกิน เช่น การแปรรูป หรือยืดอายุการเก็บรักษา (แช่แข็ง) หากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจต้อง
มีมาตรการปรับเปลี่ยนหรือลดการผลิตสำหรับพืชอายุสั้น เป็นต้น 
 สำหรับในสหรัฐอเมริกา กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA) มีโครงการสนับสนุนการบริโภคผักและผลไม้สด
สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน หรือ Fresh Fruit and Vegetable Program (FFVP) โดยในช่วงการระบาดของ 
COVID-19 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้มีมาตรการผ่อนปรนให้เด็กที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าถึงโครงการดังกล่าวได้มาก
ขึ้น รวมถึงการจัดหาอาหารกลางวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กในครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ ส่งผลให้สามารถดูซับอุปทาน
ส่วนเกินได้ส่วนหนึ่ง  

ที่มา: https://www.freshplaza.com/article/9208112/fresh-fruit-retail-sales-growth-rebounded-to-an-increase-of-7-4/ 
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