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แม้ว่าโควิดคล่ีคลาย แต่ด้วยสถานการณ์ท่ีคนกรุงเทพฯ ต่างเผชิญท้ังค่าครองชีพท่ียังคงสูง สวน

ทางก าลังซื้อท่ีฟื้ นไม่ท่ัวถึง อีกท้ังแนวโน้มของราคาอาหารเจท่ีปรับเพ่ิมขึ้น สอดคล้องไปกับทิศทาง

ราคาสินค้าอ่ืนๆ ส่งผลให้ในปี 2565 คนกรุงเทพฯ ยังคงวางแผนจะกินเจใกล้เคียงกับปีท่ีแล้ว 
 

  แมว่้าสถานการณโ์ควิดคล่ีคลายและท าใหค้นกรุงเทพฯ กลบัมาใชชี้วิตนอกบา้นมากข้ึน แตก่ารใชจ้า่ยช่วง

เทศกาลกินเจในปีน้ียงัถูกทา้ทายจากค่าครองชีพและภาวะเงินเฟ้อท่ีเร่งตวัสูงขึ้ น หลงัจากเผชิญผลกระทบจากวิกฤต

รสัเซีย-ยูเครน โดยล่าสุดเดือนส.ค. 2565 พบว่า เงินเฟ้อในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม (ไม่รวมแอลกอฮอล์) เพ่ิมขึ้ น 

9.4%YoY ส่วนเงินเฟ้อหมวดวตัถุดิบอาหารอาหารเจอยา่ง ผกัสด ก็ขยบัขึ้ นกวา่ 15.8%YoY เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตท่ีปรบั

สูงขึ้ น โดยเฉพาะปัจจยัการผลิต (ค่าปุ๋ย) รวมถึงค่าขนส่งตามทิศทางราคาในตลาดโลก ขณะท่ีช่วงเทศกาลกินเจท่ีก าลงั

จะมาถึง ก็อาจถูกกระทบเพิ่มจาก 2 ปัจจยัส าคญั คือ  
 

 สถานการณฝ์นตกหนักและน ้าท่วมในหลายพ้ืนท่ี และระดับความรุนแรงอาจจะมากกวา่ปีก่อน จากปริมาณ

น ้าฝนสะสมท่ีมากกวา่ปีก่อน อีกทั้งอาจมีพายุอีก 1-2 ลูกเขา้มาหลงัจากน้ี ซ่ึงสรา้งความเสียหายต่อพืชผลเกษตรท่ีเป็น

วตัถุดิบหลกัของอาหารเจ โดยกลุ่มผัก เช่น  คะน้า ผักบุง้ ถัว่ฝักยาว กะหล า่ปลี ฟักทอง รวมถึงวตัถุดิบเจอยา่ง เตา้หู ้เป็น

กลุ่มท่ีไดร้บัความนิยมและมักจะมีราคาปรบัสูงขึ้ นในช่วงเทศกาลกินเจ จากปัจจยัดังกล่าว ศูนยวิ์จยักสิกรไทย มองว่า 

แนวโนม้ราคาวตัถุดิบผกัในช่วงเทศกาลกินเจปี 2565 อาจขยบัข้ึนเฉล่ียไม่ต า่กว่า 30% เม่ือเทียบกบัช่วงปกติ  

 การปรบัข้ึนของราคาพลงังานในช่วงเทศกาลกินเจ ไม่วา่จะเป็นการปรบัขึ้ นของราคาแก๊สหุงตม้ การปรบัขึ้ น

ของค่าไฟฟ้าและทิศทางของราคาน ้ามนัในตลาดโลก ท่ีแมว้า่จะยอ่ตวัลง แต่คาดวา่ยงัอยูใ่นระดบัสูง 
 

CURRENT ISSUE 
28.3346 | 21 กันยายน 2565 

 ด้วยราคาอาหารเจท่ีอาจถูกปรับขึ้นตามต้นทุนการผลิตท่ีสูง รวมถึงสถานการณ์น ้า

ท่วม ส่งผลให้แม้ว่าสถานการณ์โควิดจะคล่ีคลาย แต่สัดส่วนของคนกรุงเทพฯ ท่ีเลือก

กินเจช่วงเทศกาลกินเจปีน้ีไม่ได้เพ่ิมขึ้น อีกท้ังยังปรับพฤติกรรมโดยการลดวันท่ีกินเจ

ลง เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เพ่ิมสูงเกินไป  

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ปริมาณการบริโภคอาหารเจของคนกรุงเทพฯ น่าจะหด

ตัวราว 6% เม่ือเทียบกับปีก่อน ขณะท่ี ราคาอาหารเจอาจปรับข้ึนประมาณ 10% จาก

ปีก่อน ส่งผลให้เม็ดเงินค่าใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ตลอดช่วงเทศกาลกินเจปี 2565 

น่าจะอยู่ท่ี 3,200 ล้านบาท หรือขยายตัว 4% เม่ือเทียบกับปีก่อน 

 จากสภาพตลาดและพฤติกรรมของคนกรุงเทพฯ โจทย์ส าคัญของธุรกิจอาหารเจในปี

น้ี จึงอยู่บนความท้าทายด้านการบริหารจัดการต้นทุน ควบคู่ไปกับการชูจุดขายด้าน

ราคาท่ีคุ้มค่า ภายใต้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายท่ีจูงใจให้คนเลือกซื้อหรือใช้บริการ 

คาดปี’65 ค่าใช้จ่ายกิน

เจของคนกรุงเทพฯ อยู่

ท่ี 3,200 ล้านบาท โดย

จ านวนวันและม้ือท่ีทาน

เจลดลง ขณะท่ีราคา

อาหารเจเพ่ิมข้ึน 
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โดยแนวโนม้ราคาอาหารเจท่ีอาจปรบัสูงข้ึนตามปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สวนทางกบัก าลงัซ้ือท่ียงัฟ้ืนตวัไม่

ทัง่ถึง จึงท าใหใ้นปี 2565 คนกรุงเทพฯ ยงัคงวางแผนจะกินเจในสดัส่วนใกลเ้คียงกับปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนรอ้ย

ละ 32) ส่วนอีกรอ้ยละ 68 ระบุว่า ไม่สนใจเขา้รว่มเทศกาลกินเจ โดยมีสาเหตุหลกัมาจากความไม่สะดวกในการหาซ้ือ

อาหารเจ รองลงมาคือ ทศันคติต่อเทศกาลกินเจท่ีเปล่ียน รวมทั้งรสชาติของอาหารเจท่ียงัไม่จูงใจต่อการเลือกรบัประทาน 
 

คาดราคา

วตัถุดิบและผกั

ที่นิยมในช่วง

เทศกาลกินเจ 

อาจขยบัข้ึน

เฉลี่ย

ไม่ต  า่กว่า   %

เทียบกบั

ช่วงปกติ

บาท กก 

ท่ีมา: กรมการคา้ ายใน, kasetprice (ขอ้มลูตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง  รวบรวมโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย

ผกัคะนา้ 

กะหล า่ปลี ฟักทอง

ผกับุง้จนี ถัว่ฝักยาว

เตา้หูก้ระดาน

บาท ห่อ

บาท กก 

บาท กก บาท กก 

บาท กก 

 
 

ด้วยต้นทุนการผลิตท่ีสูง ส่งผลให้คนท่ียังเลือกกินเจในปีน้ี มีค่าใช้จ่ายในการกินเจต่อม้ือปรับเพ่ิมขึ้น

ตามราคาสินค้า และปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยลดจ านวนวันท่ีกินเจลง เพ่ือให้ยังสามารถควบคุม

งบประมาณการใช้จ่ายตลอดเทศกาลไม่ให้เพ่ิมสูงเกินไป 
  

  ส าหรบัคนกรุงเทพฯ ท่ียงัเลือกกินเจ กว่ารอ้ยละ 82 ระบุว่า ไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคา

สินคา้ในทอ้งตลาดท่ีทยอยปรบัข้ึน และวางแผนปรบัตวัรบัสถานการณด์งักล่าว โดยพยายามเลือกซ้ืออาหารเจท่ีมี

ราคาไม่สูงมาก รวมถึงปรบัลดงบประมาณและปริมาณการซ้ืออาหารเจลง ตามล าดับ สอดรบัไปกับผลส ารวจใน

ภาพรวมท่ีระบุว่า คนกรุงเทพฯ ปรบัลดจ  านวนวันท่ีกินเจลง จากเฉล่ีย 4.5 วันในปีก่อนลงมาอยู่ท่ีเฉล่ีย 4.0 วนัในปี

น้ี เพ่ือใหย้งัสามารถควบคุมงบประมาณการใชจ้า่ยตลอดเทศกาลไม่ใหเ้พ่ิมสูงเกินไป  

  นอกจากน้ี ดว้ยพฤติกรรมคนกรุงเทพฯ ท่ีเน้นการใชจ้า่ยอยา่งระมดัระวงั กลุ่มธุรกิจรา้นอาหารขา้งทางแบบตกั

ขายและนัง่ทานในรา้น ยงัถูกเลือกใชบ้ริการจากผูบ้ริโภคมากท่ีสุด เน่ืองจากระดับราคาไม่สูงมากและสะดวกในการ

เขา้ถึง ขณะท่ีสัดส่วนของการเขา้ไปใชบ้ริการจากรา้นอาหารเจและการสัง่ซ้ือจากเดลิเวอรี่/ออนไลน์ พบว่า มี

แนวโนม้เพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองจากปีก่อน จากการออกมาใชชี้วิตนอกบา้นท่ีมากขึ้ น ตลอดจนการคุน้ชินกบัการใชบ้ริการเดลิ

เวอร่ีท่ีสะดวก ง่ายและรวดเร็ว โดยปัจจยัในการเลือกอาหารเจของคนกรุงเทพฯ หลกัๆ ยงัคงมาจากรสชาติ ราคาและความ

สะดวกในการซ้ือหา ตามล าดับ ส่วนเมนูอาหารเจท่ีคาดวา่จะไดร้บัความสนใจในการบริโ ค ไดแ้ก่ อาหาร/กบัขา้วเจท่ีตัก

ขายขา้งทาง เคร่ืองด่ืมธญัพืช (อาทิ นมถัว่เหลือง น ้าเตา้หู)้ และกลุ่มอาหารสด (อาทิ สลดัผกั-ผลไม)้  

 

ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีปรับลดการบริโภคอาหารเจ โจทย์ส าคัญของผู้ประกอบการอาหารเจในปีน้ี 

จึงอยู่บนความท้าทายด้านการบริหารต้นทุน ควบคู่กับการชูจุดขายด้านความคุ้มค่าของราคา  
 

  การปรบัตัวของคนกรุงเทพฯ ท่ีพยายามลดการบริโ คอาหารเจลงใหเ้หมาะสมกบังบประมาณท่ีมี โดยเฉพาะลด

จ านวนท่ีกินเจลง ท าใหโ้อกาสในการท าตลาดของผูป้ระกอบการจึงอาจมีค่อนขา้งจ ากัด ท่ามกลางการแข่งขนัในตลาด



 

 

3 
อาหารเจท่ีมีหลากหลายประเ ทและช่องทางการจ าหน่าย ซ่ึงทา้ยท่ีสุดแลว้ โจทยส์  าคัญของธุรกิจอาหารเจในปีน้ี จึงอยู่

บนความทา้ทายดา้นการบริหารจดัการตน้ทุน ควบคู่ไปกับการชูจุดขายดา้นราคาท่ีคุม้ค่า ภายใตก้ลยุทธส์่งเสริม

การขายท่ีจูงใจใหค้นเลือกซ้ือหรือใชบ้ริการ 
 

พ ติกรรมผูบ้ริโภคคนกรุงเทพฯ ช่วงเทศกาลกินเจปี 2565

ความสนใจที่มีตอ่การกินเจ

  %

  %

  %

เลือกซ้ืออาหารเจท่ีราคาไม่สูง

ปรบัลด  งบประมาณ 

 ปรบัลด  ปริมาณการซ้ือ 

ปัจจยัเลือกซ้ืออาหารเจ 

  %

  %

  %

รสชาตคิวามอรอ่ย

ระดบัราคา

 ความสะดวกในการซ้ือหา

เหตุผล*

ไมส่ะดวกในการซ้ือหา (  %)

ทศันคติต่อการกินเจท่ีเปล่ียน(  %)

รสชาติไมอ่ร่อย (32%)

ท่ีมา: โพลลศ์นูยว์ิจยักสิกรไทย    5   หมายเหตุ:* สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่   ขอ้

ช่องทางการกินเจของคนกรุงเทพฯ* 

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ/

ราคาสินคา้ปรบัข้ึน

ไดร้บัผลกระทบ

  %

ไม่ไดร้บัผลกระทบ

  %

แนวทางการปรบัตวั 

ท าอาหาร

เจทานเอง

ซ้ือจากรา้น

สะดวกซ้ือ 

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต

ซ้ือจากรา้น

อาหารขา้งทาง

ทานเจ

ท่ีรา้นอาหาร 

ซ้ือจากรา้น

อาหารมาทาน 

สัง่ออนไลน์ 

เดลิเวอร่ี

ปี     

ปี     

 
  จากสภาพตลาดและพ ติกรรมผู ้บริโภค ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงมีมุมมองท่ีค่อนข้างระมัดระวังต่อ

สถานการณ์การจบัจ่ายของผูบ้ริโภคในช่วงเทศกาลกินเจในปีน้ี โดยคาดว่าปี 2565 คนกรุงเทพฯ จะมีเม็ดเงิน

ค่าใชจ้า่ยตลอดช่วงเทศกาลกินเจคิดเป็นมูลค่า 3,200 ลา้นบาท หรือขยายตวั 4% เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยแมร้าคา

อาหารเจอาจปรบัขึ้ นราว 10% เม่ือเทียบกบัปีก่อน แต่คนกรุงเทพฯ ปรบัพฤติกรรมโดยลดจ านวนวนัท่ีกินเจลง เพ่ือควบคุม

ค่าใชจ้่ายไม่ใหสู้งเกินไป ส่งผลใหป้ริมาณการบริโ คอาหารเจโดยรวมน่าจะหดตัวราว 6% เม่ือเทียบกับปีก่อน ส าหรบั

ทิศทางของการบริโ คอาหารเจในระยะขา้งหน้า จากพฤติกรรมของคนรุน่ใหม่ท่ีหนัมาลดการบริโ คเน้ือสตัวเ์ติบโตมากขึ้ น 

ส่งผลใหธุ้รกิจท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นอาหารเจ วีแกน รวมถึงโปรตีนทางเลือก มีโอกาสท่ีจะเพ่ิมอตัราการบริโ คไดอี้กไม่

เฉพาะเทศกาลกินเจ แต่การจะไปต่อไดท่้ามกลางตน้ทุนการผลิตท่ีมีแนวโน้มผนัผวน ผูป้ระกอบการควรวางแผนรบัมือเพ่ือ

ป้องกนัความเส่ียงดา้นวตัถุดิบและแนวทางในการเพ่ิมโอกาสทางการตลาดในระยะต่อไป 

 
 

 
รายงานวิจัยน้ีจัดท าโดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด (KResearch) เพ่ือเผยแพร่เป็นการท่ัวไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือ ข้อมูลท่ีเชื่อว่ามีความ

น่าเชื่อถือท่ีปรากฏขณะจัดท า ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา ท้ังน้ี KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็น

ปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ชวน เสนอแนะ ให้ค าแนะน า หรือจูงใจในการตัดสินใจเพ่ือด าเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังน้ัน ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความ

ระมัดระวังและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดในความเสียหายใดท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว  

ข้อมูลใดๆ ท่ีปรากฎในรายงานวิจัยน้ีถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แล้วแต่กรณี) การน าข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึง

สิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลน้ันๆ ท้ังน้ี ท่านจะไม่ท าซ ้า ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระท าใน

ลักษณะใดๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แล้วแต่กรณี) 

Disclaimers 


