
รายงานเชื้อไวรัส Covid-19 เปลี่ยนรูปแบบการบริโภคของชาวเกาหลีใต ้
 

ในประเทศเกาหลีใต้มีจ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่หรือ COVID-19 พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างช่วงปลาย
เดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม 2563 ส่งผลให้รูปแบบการ
บริโภคในสังคมเกาหลีใต้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงตั้งแต่งานอดิเรก
ไปจนถึง การรับประทานอาหารจากที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยซื้อ
สินค้าแบบออฟไลน์จากห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ 
เปลี่ยนมาเป็นซื้อผ่านออนไลน์แทน อีกทั้งยังมีอุปสงค์ต่อสินค้าเพ่ือสุขภาพและสุขอนามัยก็เพ่ิมสูงขึ้นจนแซงหน้า
อุปสงค์ท่ีมีต่อสินค้าแฟชั่นและเครื่องส าอาง แสดงให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ท าให้ผู้คนใน
เกาหลีใต้จ านวนมากท าทุกอย่างอยู่ที่บ้าน ตั้งแต่ออกก าลังกายไปจนถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่ออุปสงค์ที่
มีต่อการสั่งสินค้าจ าพวกอาหารสด ให้มาส่งตามบ้านพุ่งขึ้นสูงกว่าปกติท าให้บริษัทผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุด
ในเกาหลีใต้อย่าง Coupang จ าเป็นต้องปิดรับค าสั่งซื้อเร็วกว่าปกติ หลังจากที่สินค้าที่มีอยู่ในสต็อกถูกจับจองจน
หมดชั่วคราว อีกท้ังการบริการจัดส่งสินค้าของใช้ในชีวิตประจ าวันและสินค้าอ่ืนที่ผู้บริโภคสั่งจาก Coupang ก็
เกิดปัญหาการจัดส่งล่าช้าเนื่องจากมีพนักงานส่งของไม่เพียงพอต่อปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้าในเกาหลีใต้ จาก
สถิติการจัดส่งสินค้าของ Coupang พบว่า เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 เพียงวันเดียวมีการจัดส่งสินค้ารวมทั้งสิ้น 3.3 
ล้านชิ้น 

E-Mart บริษัทผู้ค้าปลีกออนไลน์บนแพล็ตฟอร์ม SSG.com ก็มีค าสั่งซื้อออนไลน์เพ่ิมข้ึน 20% จน
สุดท้ายจ าเป็นต้องปิดรับค าสั่งซื้อออนไลน์ชั่วคราว โดยมียอดขายอาหารพุ่งสูงถึง 98% อันเป็นผลมาจากปริมาณ
การสั่งซื้อน้ าแร่ และผักที่เพ่ิมสูงขึ้นถึง 96% และ 75% ตามล าดับ ส่วนการสั่งซื้ออาหารรายวันผ่าน G Market 
ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. 63 - 20 ก.พ. 63  พุ่งสูงขึ้นถึง 150% หลังจากท่ีมีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัส 
COVID-19 เป็นรายแรกในเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 ยอดขายบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป, อาหารกระป๋องและข้าวกึ่ง
ส าเร็จรูปก็พุ่งสูงขึ้นเป็น 80%, 72% และ 654% ตามล าดับ ในขณะที่ร้านค้าออฟไลน์ต่างๆจ าเป็นต้องปิด
ชั่วคราว หลังจากท่ีได้รับการยืนยันว่าเคยมีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เคยเข้ามาใช้บริการภายในห้างสรรพสินค้า 
ร้านค้า และร้านอาหาร, ฯลฯ 

Lotte Shopping เปิดตัวออนไลน์มอลล์ที่รวม 7 แพล็ตฟอร์มของช้อปปิ้งมอลล์ในเครือล็อตเต้ ได้แก ่
Lotte Fresh, Lotte Mart, Lotte Home Shopping, LOHB’s, Lotte Department Store, Hi Mart, 
Lotte.com ฯลฯ มารวมไว้บนแพล็ตฟอร์มที่ชื่อว่า Lotte ON นับเป็นการรวบรวมความหลากหลาย ของคอน-
เทนต ์เพ่ือการช้อปปิ้งไว้บนแพล็ตฟอร์มเดียว ที่มีตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวันไปจนถึง
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆ 



 

ไฮเปอร์มาร์เกตในเกาหลีใต้อย่าง Home Plus ได้ท าการเพ่ิมจ านวนรถขนส่งสินค้า 15% เพ่ือรับมือกับ
อุปสงค์ของลูกค้าที่มีต่อการช้อปปิ้งออนไลน์ที่พุ่งสูงขึ้นถึง 127% ในส่วนของช่องทีวีโฮมช้อปปิ้งหลายช่องใน
เกาหลีใต ้พบว่ายอดขายสินค้าแฟชั่นและเครื่องส าอางลดลง 31.6% หลุดจาก 10 อันดับสินค้าขายดีที่สุดไปโดยมี
สินค้าเพ่ือสุขภาพ และสุขอนามัยเข้ามาแทนที่ นอกจากนี ้Lotte Home Shopping พบว่ามีการสั่งซื้ออาหาร
เสริมลดน้ าหนัก รวมถึงวิตามินชนิดเม็ด, โสมแดงและพรอพโพลิสเพ่ิมขึ้น 37% ทางด้าน LOHB’s ร้านขายสินค้า
เพ่ือสุขภาพและความงามของ Lotte Shopping มียอดขาย Functional food ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. 63 - 11 
ก.พ. 63 พุ่งสูงขึ้นถึง 579% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 62 



การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก็ท าให้เทรนด์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของชาวเกาหลีใต้
เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โดยคนส่วนใหญ่หันมาดื่มกันในบ้าน แทนการออกไปดื่มที่บาร์จึงท าให้ยอดขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตามร้านสะดวกซ้ือเพ่ิมสูงขึ้น และยอดขายกับแกล้มก็เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย แฟรนไชส์ร้านสะดวกซ้ือ
อย่าง GS25 มียอดขาย Soju และเบียร์ระหว่างวันที่ 7 - 13 ก.พ. 63 เติบโตขึ้น 29.2% และ 23.8% ตามล าดับ 
มียอดขายสินค้าอาหารแช่แข็ง, อาหารแช่เย็น และของขบเคี้ยวเพิ่มข้ึน 39.1%, 34.5% และ 26.5% ตามล าดับ 
ทางร้านสะดวกซื้อมองว่าการเพ่ิมข้ึน ของจ านวนครอบครัวที่พักอาศัยอยู่เพียงคนเดียว บวกกับการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ท าให้ลูกค้าไม่อยากออกไปทานอาหารหรือดื่มนอกบ้าน 

อย่างไรก็ตามสถิติจ านวนผู้ชมภาพยนตร์ในเกาหลีใต้เดือน ม.ค. 63 ลดลงต่ าที่สุดนับตั้งแต่ปี 56 จาก
รายงานของ Korean Film Council ระบุว่าจ านวนผู้ชมภาพยนตร์เมื่อเดือน ม.ค. 63 ลดลงเหลือ 16.84 ล้านคน 
ลดลง 7% เมื่อเทียบกับม.ค. 62 ในขณะที่ livestreaming บนแพล็ตฟอร์มมือถือ ที่มีทั้งภาพยนตร์และละคร
โทรทัศน์ให้รับชมอย่าง Seezn ที่บริหารงานโดย KT บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของเกาหลีใต้นั้นมี
จ านวนผู้ชมเพ่ิมข้ึน 20% 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล มีความเห็นว่า การระบาดของเชื้อไวรัส Covid -
19 ท าให้มีการเปลี่ยนแปลง ส าหรับพฤติกรรมผู้บริโภคชาวเกาหลีเป็นอย่างมาก มีความสนใจในการหันมาซื้อ
สินค้าทางออนไลน์กันมากข้ึน ดังนั้น ส านักงานฯเอง ก็ต้องปรับแผนการโปรโมทสินค้าไทยในตลาดเกาหลี จาก
เดิมที่มีการโปรโมทร่วมกับห้างสรรพสินค้า หรือซุปเปอร์มาร์เกต ให้เป็นการกระตุ้นการขายและโปรโมทสินค้า
ไทยทางออนไลน์ฯด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้ส่งออกไทย ควรจะต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์ โดยหันมาจ าหน่ายสินค้าผ่าน
ออนไลน์มากกว่าเดิม ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายตลาดสินค้าไทยในเกาหลีได ้เนื่องจากเกาหลีเป็น
ประเทศทีม่ีการใช้อินเตอร์เนทค่อนข้างสูง ดังนั้น ชาวเกาหลีโดยส่วนมากจะคุ้นเคย การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ 
โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้  
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