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       สวสัดค่ีะ กลับมาพบกันอีกแล้วกับ TIK ในเดอืนมถินุายน 2563
เกาหลีเริ�มเขา้สูห่น้ารอ้น อุณหภมูโิดยเฉลี�ยในขณะนี�ประมาณ 28 องศา
เซลเซยีส และในอาทิตยห์น้าอุณภมู ิจะรอ้นขึ�นถึง 35 องศา รอ้นไมแ่พที้�
ประเทศไทยเลยทีเดียว แต่อยา่งไรก็ตาม การแพรร่ะบาดของไวรสัโค
วดิ-19 ก็ยงัมผีูติ้ดเชื�อในลักษณะเป�นกลุ่มคลัสเตอรส์งูอยา่งต่อเนื�อง
เป�นเวลา 3 อาทิตย ์ขอ้มูล ณ วนัที� 18 ม.ิย 63 เชน่ ศูนยกี์ฬา ในยา่น
ตะวนัตกของกรุงโซล มผีูติ้ดเชื�อ เพิ�มขึ�น จาํนวน 67 ราย เป�นต้น ทําให้
รฐับาลเกาหลี เพิ�มมาตรการป�องกันอยา่งเขม้งวด ตั�งแต่เกาหลีได้เคย
ผอ่นคลาย Social Distancing ในเดอืนพฤษภาคม ทําใหเ้กิดการแพร่
ระบาดของไวรสัขึ�น ในคลับยา่นอิแทวอน ทําใหย้อดผูติ้ดเชื�อนับตั�งแต่
เดือนพฤษภาคมเพิ�มขึ�นจาํนวนมาก แต่สาํหรบัประเทศไทย สถานการณ์
การแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 เริ�มจะดขีึ�นอยา่งต่อเนื�อง ไมพ่บผูติ้ด
เชื�อติดต่อกันมากกวา่ 20 วนัแล้ว แต่อยา่งไรก็ตาม ก็ยงัต้องเพิ�มความ
ระมดัระวงักันนะคะ ถ้ามฉิะนั�น อาจจะมผีูติ้ดเชื�อเพิ�มขึ�น เชน่ จนี และ
เกาหลี เป�นระลอกที� 2 ด้วย เชน่กัน
        สาํหรบัสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าของเดอืนมถินุายน 2563
OECD ไดป้รบัประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีจากเดมิที�
ระดับ -1.2% เป�น -2.5% เนื�องจากการสง่ออกที�ตกตํ�ายดืเยื�อ และ
ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัระลอกที� 2 ในเกาหลี แต่อยา่งไร
ก็ตาม รฐับาลเกาหลี ไดเ้ตรยีมการฟ�� นฟูเศรษฐกิจ โดยออกนโยบาย
The Korean New Deal ที�จะสรา้งโครงการดจิตัิล และโครงการสี
เขยีว เพื�อสง่เสรมิการฟ�� นฟูเศรษฐกิจ และสรา้งงาน ที�จะนําไปสูก่าร
ลงทนุ และการจา้งงานที�เพิ�มมากขึ�น

      ขอ้มูลดา้นการตลาดในเกาหลีสาํหรบัสนิค้าไทย ในฉบบันี� มขีอ้มูลเกี�ยว
กับตลาดสนิค้าอาหารทะเลในเกาหลี ประเทศไทยสง่ออกกุ้ง และปลาหมกึ
จิ�ว มายงัเกาหลีดว้ย ซึ�งปลาหมกึจิ�วเป�นที�นยิมในการบรโิภคของชาวเกาหลี
หากผูที้�สนใจในการสง่ออกสนิค้าอาหารทะเล สามารถติดต่อผูน้าํเขา้เกาหลี
ตามรายชื�อผูน้าํเขา้ดา้นใน
          กิจกรรมที�ผา่นมาของสาํนกังานสง่เสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ
กรุงโซล (สคต.ณ กรงุโซล) ในชว่งการแพรร่ะบาดของไวรสั โควดิ-19 ใน
เดอืนพฤษภาคม 2563 สาํนักงานฯไดร้บัการติดต่อจาก Lotte Mart ซึ�ง
เป�น Hypermarket ชั�นนาํของเกาหลี มคีวามสนใจนําเขา้สนิค้าไทย เชน่
สนิค้าผลิตภัณฑ์สาํหรบัสตัวเ์ลี�ยง ผกัผลไมก้ระป�อง และไก่แชเ่ยน็แชแ่ขง็
ไก่ยากิโทร ิ เป�นต้น ซึ�งสคต.ณ กรงุโซล ไดจ้ดักิจกรรมเจรจาการค้า
ออนไลนใ์หแ้ก่ Lotte Mart ไดเ้จรจากับผูส้ง่ออกไทย ติดตามรายละเอียด
ไดใ้นฉบบันี�
          สดุท้าย ถ้าใครสนใจสง่ออกสนิค้ามายงัเกาหลี พลาดไมไ่ด้ กับ
คอลัมน ์ Special Talks ในฉบบันี� TIK ไดร้บัเกียรติจาก ที�ปรกึษากิติม
ศักดิ�ของกระทรวงพาณชิย ์ และผูน้าํเขา้อาหารรายสาํคัญ Mr. Stanley
Park มาเล่าประสบการณก์ารนาํเขา้สนิค้าไทย มาจาํหนา่ยในตลาดเกาหลี
จนประสบความสาํเรจ็
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     The Organization for Economic Development (OECD) ได้ปรบัประมาณการการเติบโตของ
เศรษฐกิจเกาหลีใต้จากเดมิที�ระดบั -1.2% เป�น -2.5% ซึ�งเป�นระดบัที�ดกีวา่ค่าเฉลี�ยของกลุ่มประเทศ
OECD ที�คาดวา่จะหดตัวถึง -7.5%นอกจาก OECD ได้ชื�นชมการรเิริ�มของ รฐับาลเกาหลีใต้ เพื�อหนุน
เศรษฐกิจผา่น นโยบายใหม่ๆ  (The Korean New Deal) ที�จะสรา้งโครงการดิจทัิล และ โครงการสเีขยีว
เพื�อสง่เสรมิการฟ�� นฟู เศรษฐกิจ และสรา้งงาน ที�จะนาํไปสูก่ารลงทนุและการจา้งงานที�สงูกวา่ที�คาดการณ์
ไวอ้ยา่งไรก็ตาม หากเกิดคลื�นลกูที�สองของการระบาดของไวรสั COVID-19 อาจทําใหเ้ศรษฐกิจเกาหลีใต้
ลดลงสงูถึง -2.5% เนื�องจากการสง่ออกจะตกตํ�ายดืเยื�อ ซึ�งการสง่ออกเป�นตัวขบัเคลื�อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจหลักของเกาหลีใต้

ผลิตภัณฑ์มนัสาํปะหลัง (Cassava Product): อัตราขยายตัว 25.1% 
 เกาหลีมมูีลค่าการนําเขา้ผลิตภัณฑ์มนัสาํปะหลังลดลงในชว่ง 7 ป�ที�ผา่นมา
แต่ในชว่งต้นป� 2563 กลับมมูีลค่าการนําเขา้เพิ�มสงูขึ�นถึง 26.9%
ผลิตภัณฑ์พลาสติก (Plastic product): อัตราขยายตัว 17.4% ตั�งแต่มี
การระบาดของไวรสั COVID-19 ในป� 2563 ผูบ้รโิภคเกาหลีใต้มกีารใช้
ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพิ�มมากขึ�นโดยนําไปใชใ้นการรกัษาความสะอาดและ
เรื�องความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber Product): อัตราขยายตัว 14.2% ความ
ต้องการนําเขา้ผลิตภัณฑ์ยางมาใชใ้นอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ลดลงอยา่ง
มากจากการระบาดของไวรสั COVID-19 สง่ผลใหม้กีารนําเขา้จากประเทศ
ผูส้ง่ออกหลักลดลง อาทิ จนี ญี�ปุ�น และสหรฐัฯ
เครื�องใชไ้ฟฟ�า และสว่นประกอบอื�นๆ (Electronic Appliance): อัตรา
ขยายตัว 10.1% ภาพรวมการบรโิภคจบัจา่ยเครื�องใชไ้ฟฟ�าภายในเกาหลีใต้
มแีนวโน้มที�ลดลงเนื�องจากสภาพเศรษฐกิจที�หดตัว แต่การสง่ออกของไทย
และอิสราเอลมกีารปรบัตัวสงูขึ�นในชว่งต้นป� 2563
กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (Paper and paper products): อัตรา
ขยายตัว 6.7% ไทยสง่ออกกระดาษประเภท printing papers มายงั
เกาหลีใต้เป�นสดัสว่นที�เยอะที�สดุในชนิดของสนิค้ากระดาษ โดยมแีนวโน้ม
การเติบโตที�สงูติดต่อกันตั�งแต่ชว่งต้นป� 2563

Trade in Korea
สถานการณเ์ศรษฐกิจภาพรวม

สถานการณร์ายสนิค้า
เครื�องปรบัอากาศ และสว่นประกอบ (Air-conditioner and
parts): อัตราขยายตัว -38.9% ในชว่งที�เกาหลีใต้กําลังจะเขา้สูฤ่ดู
รอ้นมูลค่าการนําเขา้เครื�องปรบัอากาศที�ใชใ้นครวัเรอืนมมูีลค่าเพิ�มสงู
ขึ�น ในขณะที�เครื�องปรบัอากาศในโรงงานขนาดใหญม่มูีลค่าการนาํเขา้
ที�ลดลง
นํ�าตาลทราย (Sugar):อัตราขยายตัว -37.2% ถึงแมว้า่ออสเตรเลีย
และไทยจะเป�นผูส้ง่ออกหลักของนํ�าตาลทรายมายงัเกาหลีใต้ แต่ในป�
2563 ประเทศในภมูภิาคอเมรกิาใต้มสีดัสว่นการสง่ออกปรบัตัวสงูขึ�น
มาก โดยมสีดัสว่นรวมกันถึง 32.8% ในขณะที�ไทยมสีดัสว่น 31.8%
เครื�องซกัผา้ ซกัแห้ง และสว่นประกอบ (Washing machine
and part): อัตราขยายตัว -17.7% ตั�งแต่บรษัิทของเกาหลีใต้เขา้ไป
ตั�งฐานการผลิตเครื�องซกัผา้ที�เวยีดนาม ทําใหมู้ลค่าการนําเขา้จาก
เวยีดนามเพิ�มสงุมากขึ�น   โดยมมูีลค่าการนาํเขา้ใกล้เคียงกับประเทศ
ผูส้ง่ออกหลักเดมิ คือ ไทย และจนี
ไมแ้ละผลิตภัณฑ์ไม ้(Wood and wood products): อัตราขยาย
ตัว -17.6% เศรษฐกิจเกาหลีใต้หดตัวสง่ผลใหก้ารก่อสรา้งภายใน
ประเทศชะลอตัว และสง่ผลต่อเนื�องใหมู้ลค่าการนําเขา้ไม ้ มาใชใ้นการ
ก่อสรา้งลดลงตามมา
ไก่แปรรูป (Processed Chicken): อัตราขยายตัว -16.8% การ
ระบาดของไวรสั COVID-19 สง่ผลใหเ้กิดการระมดัระวงั และมูลค่าที�
ลดลงของอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การลดลงของ
มูลค่าการนาํเขา้ไก่แปรรปู ที�นําไปใชใ้นการ catering service และ
อาหารในโรงเรยีน



        วนัที� 10 พ.ค. 63 เกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยอีกครั�งเนื�องจากมผีูติ้ด
เชื�อไวรสัโคโรน่ารายใหมจ่าํนวน 34 รายจากไนต์คลับในกรุงโซล ซึ�งเพิ�มขึ�น
ต่อวนัสงูที�สดุนับตั�งแต่วนัที� 9 เม.ย. 63 และอาจก่อใหเ้กิดการแพรก่ระจาย
ของเชื�อไวรสัไปทั�วประเทศเกาหลีใต้ ท่ามกลางการผอ่นคลายมาตรการเวน้
ระยะหา่งทางสงัคม (social distance) ทาง KCDC พจิารณาแล้วพบผูป้�วย
อายุ 29 ป� ซึ�งเป�นผูป้�วยรายแรกของการติดเชื�อเป�นกลุ่มจากการไปเที�ยว
ไนต์คลับ และบาร ์5 แหง่ในยา่นอิแทวอน เมื�อคืนวนัที� 1 พ.ค. 63 จนถึงรุง่
สางของวนัถัดไป
         รมช.สาธารณสขุเกาหลีใต้ นาย Kim Kang-lip ระบุวา่ ทางกระทรวงฯ
กําลังดําเนนิการติดตามหาผูที้�ไปเที�ยวไนต์คลับ, สมาชกิในครอบครวัของ
บุคคลดังกล่าว และผูใ้กล้ชดิที�ติดเชื�อไวรสัจากไนต์คลับหลายแหง่ ในยา่
นอิแทวอนเพื�อสรา้งความมั�นใจวา่เชื�อไวรสัไมไ่ดแ้พรร่ะบาดไปสูชุ่มชนต่างๆ
ในเกาหลีใต้ ทางด้านนายกรฐัมนตรเีกาหลีใต้ นาย Chung Sye-kyun สั�ง
การใหเ้จา้พนักงานค้นหากลุ่มคนที�เคยไปเที�ยวไนต์คลับหลายแหง่ในยา่
นอิแทวอน เมื�อสปัดาหที์�แล้วจาํนวน 1,510 ราย โดยจะไมเ่ป�ดเผยชื�อหรอื
ขอ้มูลสว่นตัวของกลุ่มคนดงักล่าว เพื�อขอความรว่มมอืในการตรวจหาเชื�อ
ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่ อีกทั�งทาง KCDC ขอใหผู้ที้�ไปเที�ยวไนต์คลับดงั
กล่าว กักตนเองอยูที่�บา้นเพื�อป�องกันการแพรก่ระจายของเชื�อไวรสั
      ผูว้า่การกรุงโซล นาย Park won-soon ถ่ายทอดคําสั�งจากฝ�ายบรหิาร
ของรฐับาลเกาหลีใต้ เรื�องการเลื�อนวนัเป�ดไนต์คลับ, บารแ์ละสถานบนัเทิง
ยามคํ�าคืนต่างๆในกรุงโซลออกไปก่อนโดยมผีลบงัคับใชทั้นที สว่นมาตรการ
“ป�องกันไวก่้อน” ยงัคงมผีลบงัคับใชอ้ยูเ่ชน่เดมิจนกวา่จะมปีระกาศฉบบัต่อ
ไป ทางด้านนายกรฐัมนตรขีองเกาหลีใต้ระบุวา่ การกักกันโรคของเกาหลีใต้
จะสาํเรจ็ หรอืล้มเหลวขึ�นอยูกั่บวา่เกาหลีใต้สามารถหยุดยั�งการแพรก่ระจาย
ของเชื�อไวรสั ที�ติดจากไนต์คลับในกรงุโซลไดห้รอืไม ่ อยา่งไรก็ตามเมื�อวนัที�
8 พ.ค. 63 รฐับาลเกาหลีใต้ไดอ้อกคําสั�งใหไ้นต์คลับและบารต่์างๆ ป�ดกิจการ
ชั�วคราวจนถึงวนัที� 7 ม.ิย. 63 แต่ถ้าต้องการเป�ดกิจการต่อไป ใหป้ฏิบติัตาม
มาตรการกักกัน เพื�อป�องกันการแพรร่ะบาดของโรค หากไมป่ฏิบติัตาม
มาตรการดังกล่าวจะถกูปรบัสงูสดุ 3 ล้านวอน (2,500 เหรยีญดอลล่าร์
สหรฐัฯ) หรอือาจถกูฟ�องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายในกรณทีี�มผีูติ้ดเชื�อไวรสั

      ณ วนัที� 10 พ.ค. 63 เกาหลีใต้รายงานวา่ พบผูติ้ดเชื�อไวรสัโคโรน่าราย
ใหมจ่าํนวน 34 ราย สง่ผลใหม้จีาํนวนผูติ้ดเชื�อในประเทศเพิ�มขึ�นรวม
10,874 ราย แต่จาํนวนผูเ้สยีชวีติยงัคงที� อยูที่�จาํนวน 256 ราย และเมื�อ
ต้นสปัดาห ์ ที�ผา่นมารฐับาลเกาหลีใต้หนัมาใชม้าตรการ “เวน้ระยะหา่งทาง
สงัคมในชวีติประจาํวนั” โดยอนุญาตใหป้ระชาชนออกไปทํากิจกรรมนอก
บา้น, รว่มงานอีเวน้ท์สาธารณะ, ชมกีฬาในสนามกีฬาและทําพธิกีรรมทาง
ศาสนาได้
      วเิคราะห์ผลกระทบ และนาํเสนอโอกาสและแนวทาง: การระบาดของ
ไวรสั COVID-19 ในเกาหลีใต้ ยงัมโีอกาสที�จะกลับมาเกิดการระบาดใหมใ่น
ระลอกที� 2 จากกลุ่มผูติ้ดเชื�อจากสถานท่องเที�ยวกลางคืน ดงันั�น รฐับาล
เกาหลีใต้ นา่จะยงัคงไมผ่อ่นปรนต่อนโยบายในการรบัมอืกับการระบาดของ
ไวรสัฯมากนกั สง่ผลให ้ ผูบ้รโิภคชาวเกาหลีใต้ ไดเ้ปลี�ยนพฤติกรรมการซื�อ
สนิค้ามาเป�นการซื�อทางออนไลน์มากขึ�น ซึ�งเป�นชอ่งทางการตลาดที�มคีวาม
สะดวกสบาย และรวดเรว็ ดงันั�น โอกาสในการขยายตลาดในชว่งป� 2563
ของไทย จงึควรปรบัมาใชช้อ่งทางออนไลนใ์นการทําการตลาด และกระจาย
สนิค้ามากขึ�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งใน eCommerce Platforms ที�สาํคัญ
ต่างๆ ของเกาหลีใต้ อาทิ Coupang และ 11st Street เป�นต้น

Second Wave of
COVID-19

รายงานขอ้มูลการแพรร่ะบาดเชื�อไวรสั COVID-19 ในประเทศเกาหลีใต้ 
เมื�อวนัที� 16 มถินุายน 2563
ผูติ้ดเชื�อสะสม 12,155 ราย
รกัษาหายแล้ว 10,760 ราย

เสยีชวีติ 278 ราย



BUSAN 

          เมอืงปูซาน มปีระชากรอาศัยอยูร่าว 3.5 ล้านครวัเรอืน ตั�งอยูที่�
ปลายสดุของคาบสมุทรเกาหลีทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ และมขีนาดราว
770.07 ตารางกิโลเมตร คิดเป�น 0.8% ของพื�นที�ทั�งหมดในคาบสมุทร
เกาหลี เมอืงปูซาน ถือเป�นเมอืงที�มขีนาดใหญ่ที�สดุเป�นอันดับ 2 ของ
ประเทศ และเป�นเมอืงท่าที�มกีารจดัการคอนเทนเนอรที์�ใหญที่�สดุในประเทศ
เกาหลี และใหญ่เป�นอันดบัที� 5 ของโลก

          โครงสรา้งอุตสาหกรรมในเมอืงปูซาน ประกอบไปดว้ย การเกษตร
การทําป�าไม ้ การทําประมง (0.5%) โรงงานอุตสาหกรรม (17.6%) การ
ก่อสรา้ง (6.5%) การบรกิาร (73.9%) และอื�นๆ (1.5%) โดยสนิค้าหลักที�
เมอืงปูซานทําการสง่ออก ไดแ้ก่ แผน่เหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กหลอม มอเตอร์
ป�� ม และชิ�นสว่นอะไหล่ของเครื�องจกัร และสนิค้าหลักที�นาํเขา้ได้แก่ แผน่
เหล็ก สนิค้าประมง ชิ�นสว่นรถยนต์ และชิ�นสว่นอะไหล่สาํหรบัการต่อเรอื

     ตั�งแต่ ป� 2557 องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัปูซาน มกีลยุทธ์
อุตสาหกรรม 5 ประการ ที�ใชส้าํหรบัการพฒันาเศรษฐกิจท้องถิ�น ประกอบ
ไปดว้ย อุตสาหกรรมทางทะเล สว่นประกอบและวสัดใุนการเชื�อมต่อ
(Convergence Component and Material) อุตสาหกรรมวฒันธรรม
เชงิสรา้งสรรค์ (Creative Industry) อุตสาหกรรมทางเทคโนโลยชีวีภาพ
(Bio-Health Industry) และอุตสาหกรรมบรกิารดา้นเทคโนโลยโีครงสรา้ง
พื�นฐาน (Knowledge infrastructure service industry)

              เมอืงปูซาน นับเป�นเมอืงศูนยก์ลางทางดา้นโลจสิติกสข์องประเทศ
เกาหลี และมปีระชากรอาศัยอยูใ่นบรเิวณขอบเขตของเมอืงปูซาน รวมไปถึง
เมอืงอุลซาน และจงัหวดัคยองนมั มากถึง 8 ล้านครวัเรอืน นอกจากนี� เมอืง
ปูซาน ยงัเป�นประตสููก่ารนาํเขา้ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ�งรวมไปถึงอาหารทะเล
และผลไม ้ เพื�อสง่จาํหนา่ยทั�วประเทศอีกดว้ย ในสมยัก่อน เมอืงปูซาน นบั
เป�นเมอืงที�มปีระวติัศาสตรเ์กี�ยวกับอุตสาหกรรมการทํารองเท้า ชิ�นสว่นยาน
ยนต์ และผลิตภัณฑ์ยาง และบรษัิทหลายๆแหง่ในอุตสาหกรรมนี� ก็ยงัคง
ดาํเนินกิจการตราบจนป�จจุบนั นบัเป�นอีกหนึ�งโอกาสสาํหรบัผูส้ง่ออกไทยใน
อุตสาหกรรมดงักล่าวอีกดว้ย

สถิติดา้นเศรษฐกิจหลักของเมอืงปูซาน



ในป� 2562  ประเทศเกาหลีใต้ มกีารผลิตสนิค้าอาหารทะเลภายในประเทศ
ราว 3,829,708 ตัน การทําฟารม์พชืนํ�า นับเป�นภาคสว่นที�สาํคัญ ในการ
ผลิตอาหารทะเล ซึ�งในป� 2562 มจีาํนวน 2.37 ล้านตัน
พชืนํ�า ประกอบไปด้วยสาหรา่ย ซึ�งกลุ่มผูบ้รโิภคหลักของสนิค้าสาหรา่ยคือ
คนในพื�นที� โดยประเทศเกาหลีนับเป�นผูส้ง่ออกสงูสดุทั�งในด้านปรมิาณ และ
มูลค่าของการค้าสาหรา่ย ในป� 2562 มจีาํนวนการสง่ออกสาหรา่ยสทุธิ
31,070 ตัน คิดเป�นมูลค่า 278 ล้านเหรยีญสหรฐั ซึ�งสว่นใหญ่เป�นสาหรา่ย
ประเภทรบัประทานได้
ในขณะที�ประเทศเกาหลีใต้ ทําการสง่ออกอาหารทะเลอยา่งต่อเนื�อง อัตรา
การนําเขา้ก็มกีารเจรญิเติบโตอยา่งเหน็ไดช้ดั ตั�งแต่ ป� 2543 ถือเป�นชว่งที�
มกีารเปลี�ยนแปลงด้านดลุการค้าของประเทศเกาหลีที�โดดเด่น นอกจากนี�
ตั�งแต่ป� 2543 จนถึงป� 2562  ประเทศเกาหลีมมูีลค่าการนําเขา้สงูถึง 5.1
พนัล้านเหรยีสหรฐั คิดเป�นเกือบ 4 เท่าตัว อ้างอิงจาก องค์การอาหาร และ
การเกษตรแหง่สหประชาชาติ (UN FAO) ในป� 2559  ประเทศเกาหลี นับ
เป�นประเทศที�ทําการสง่ออกใหญ่ที�สดุในโลกลําดบัที� 9  โดยมมูีลค่าการนํา
เขา้ 4,604 ล้านเหรยีญสหรฐั
ในป� 2562  ประเทศเกาหลีไดนํ้าเขา้ปลา และอาหารทะเลจาํนวน 4.4 ล้านตัน
จากกวา่ 100 ประเทศทั�วโลก เพื�อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภค
ภายในประเทศ  โดยประเทศผูผ้ลิตหลักคือ ประเทศจนี (ถือ 23.5% ในสว่น
มูลค่าของตลาดแชร)์ สหพนัธรฐัรสัเซยี (17%)  เวยีดนาม (14.5%)
 นอรเ์วย ์ (8.9%)  และสหรฐัอเมรกิา (4%)  ในขณะที�ประเทศไทยคิดเป�น
จาํนวน 2.6% ในสว่นมูลค่าของตลาดทั�งหมด

ผูบ้รโิภคชาวเกาหลี ยงัคงมคีวามต้องการต่อสนิค้าประเภทปลา
อยา่งชดัเจน โดยมสีถิติการบรโิภคปลา เฉลี�ยต่อคนสงูถึง 58.4
กิโลกรมั ต่อป� ตั�งแต่ ป� 2556 ถึงป� 2558 นบัเป�นหนึ�งในประเทศที�
มจีาํนวนการบรโิภคปลาสงูสดุทั�วโลก อ้างอิงจาก UN FAO  มกีาร
คาดเดาวา่ การบรโิภคในประเทศเกาหลีมแีนวโนม้ที�จะเพิ�มขึ�น โดย
สถิติการบรโิภคเฉลี�ยต่อคนจะสงูถึง 64  กิโลกรมั ในป� 2568
ประเทศเกาหลีใต้ มรีะบบในการกระจายสนิค้าอาหารทะเลในประเทศ
เรยีกวา่ ระบบตรวจสอบสนิค้าอาหารทะเลแบบยอ้นหลัง (Seafood
Traceability System)  เพื�อเป�ดเผยต่อผูบ้รโิภคอยา่งโปรง่ใส และ
สรา้งความเชื�อมั�นในเรื�องความปลอดภัยของอาหารทะเล ระบบดงั
กล่าว เป�นระบบที�บนัทึก และบรหิารประวติัของสนิค้าอาหารทะเล
โดยเริ�มตั�งแต่กระบวนการในสว่นการประมง จนถึงกระบวนการสง่
ถึงโต๊ะอาหารของผูบ้รโิภค นอกจากนี�ยงัเป�ดเผยขอ้มูลที�เอื�อใหผู้้
บรโิภคไดเ้ลือกอาหารทะเลไดอ้ยา่งมั�นใจ

 

     ประเทศไทยสง่ออกสนิค้าประมงไปยงัประเทศเกาหลี มมูีลค่ากวา่
143 ล้านเหรยีญสหรฐั และในป� 2562 มูลค่าการสง่ออกลดลง
-20.7% โดยสนิค้าประมงหลักที�ประเทศไทยสง่ออกไปยงัเกาหลีใต้
ไดแ้ก่ สนิค้าประมงแปรรปู ปลาหมกึยกัษ์ กุ้ง และปลาหมกึ โดยสนิค้า
ประมงดงักล่าว มมูีลค่าการสง่ออกถึง 122 ล้านเหรยีญสหรฐั คิดเป�น
85% ของการสง่ออกไปยงัประเทศเกาหลีใต้ทั�งหมด
   ในสว่นของจาํนวนและสว่นแบง่ทางการตลาด ในป� 2562 สนิค้า
ประมงหลักที�ประเทศไทยสง่ออก ไดแ้ก่ สนิค้าประมงแปรรปู 5,900
ตัน ปลาหมกึยกัษ์ 4,500 ตัน สนิค้าประมงอื�นๆ 3,700 ตัน เครื�องใน
ปลา 2,000 ตัน และกุ้งจาํนวน 1,950 ตัน โดยสว่นแบง่ทางการตลาด
ของสนิค้าหลัก 5 อันดบัดงักล่าว คิดเป�น 80% และจาํนวนการนําเขา้
สนิค้า 5 อันดบัดังกล่าวทกุอันดบั ยกเวน้ สนิค้าประมงอื�นๆ ลดลง ซึ�ง
ปลาหมกึยกัษ์ลดลง -27.7% และกุ้ง ลดลง -30.6%
 

Seafood Market in Korea
ตลาดอาหารทะเลในประเทศเกาหลีใต้

การนาํเขา้สนิค้าประมงไทย
ของประเทศเกาหลี

ภาพรวมตลาดอาหารทะเลในประเทศเกาหลีใต้



ประเทศเกาหลีใต้ นับวา่เป�นประเทศที�มกีารบรโิภคอาหารทะเลมาก
ที�สดุอีกหนึ�งประเทศในโลก โดยค่าเฉลี�ยการบรโิภคอาหารทะเลราย
บุคคลของผูบ้รโิภคชาวเกาหลีใต้ มแีนว้โน้มที�เพิ�มขึ�น ในขณะที�
กําลังการผลิตสนิค้าอาหารทะเลในประเทศลดลงทกุป� จงึสง่ผลให้
เกิดการขยายตัว ในการนําเขา้สนิค้าอาหารทะเลจากตลาดโลกเขา้สู่
ประเทศเกาหลีใต้
เหน็ได้ชดัวา่ หวัใจสาํคัญที�จะทําใหธุ้รกิจของท่านประสบความสาํเรจ็
ในประเทศเกาหลี คือการหาคู่ค้าที�สามารถไวว้างใจ และมคีวามนา่
เชื�อถือ นอกจากนี�ยงัแนะนําใหท่้านหาคู่ค้าทางธุรกิจแบบระยะยาว
มากกวา่คู่ค้าทางธุรกิจระยะสั�น เพื�อชว่ยกันสง่เสรมิใหธุ้รกิจประสบ
ความสาํเรจ็ในประเทศเกาหลีใต้
เนื�องจากประเทศเกาหลี เป�นประเทศที�มกีารทําการค้าอยา่งตื�นตัว
ตลอดเวลา จงึเป�นเรื�องที�สาํคัญมาก ที�จะต้องตอบสนองต่อความ
ต้องการใหทั้นท่วงที โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกับตลาดอาหารทะเล ซึ�ง
เป�นอีกหนึ�งธุรกิจที�มกีารแขง่ขนัมากที�สดุในโลก จงึทําใหต้้อง
ติดต่อและรว่มมอืกับคู่ค้าทางธุรกิจอยา่งใกล้ชดิอยูต่ลอดเวลา

 

การกระจายสนิค้าสูต่ลาดเกาหลีสว่นใหญ ่ เป�นการดําเนนิการผา่นผูน้าํ
เขา้ท้องถิ�น แมว้า่ลกูค้ารายใหญ่ในเกาหลีใต้คือไฮเปอรม์ารเ์ก็ต แต่การ
ทําธุรกิจกับไฮเปอรม์ารเ์ก็ตต่างๆในประเทศเกาหลีใต้ค่อนขา้งเป�นไปได้
ยาก เนื�องจากไฮเปอรม์ารเ์ก็ตต้องรบัมอืกับสนิค้าหลายประเภท ซึ�ง
อาจมมีากกวา่ 100,000 ประเภท
สาํหรบัไฮเปอรม์ารเ์ก็ตของเกาหลีใต้ นาํเขา้สนิค้าโดยตรงราว 30%
ของการขาย แต่ในสว่นที�เหลือจะเป�นการนําเขา้ผา่นผูน้าํเขา้เกาหลีท้อง
ถิ�น หากท่านสามารถหาคู่ค้าทางธุรกิจที�มคีวามเชื�อถือและสามารถไวใ้จ
ได้ คู่ค้าเหล่านั�นจะหาลู่ทางในการขายสนิค้าในนามของท่านใหแ้ก่ลกูค้า
ในประเทศเกาหลีใหม้ากที�สดุเท่าที�จะทําได้
สาํหรบัการทําการตลาดและการโฆษณาธุรกิจของสนิค้าไทยในประเทศ
เกาหลีแนะนาํใหท่้านลองพจิารณาดงัต่อไปนี�

       - เขา้รว่มงานแสดงสนิค้าที�จดัขึ�นในประเทศเกาหลี
       - สาํรวจเครดติของคู่ค้าทางธุรกิจในอนาคตก่อนทําสญัญา
       - ลองใชบ้รกิารหาคู่ทางธุรกิจ
 -พจิารณาเรื�องบรรจุภัณฑ์และหบีหอ่ของสนิค้า เพื�อใหส้นิค้าของ
ประเทศไทยโดดเดน่กวา่สนิค้าจากประเทศอื�นในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้

กุ้งขาวของไทย ไมส่ามารถสูร้าคากับคู่แขง่ขนัซึ�งเพิ�มจาํนวนมากขึ�น แต่กุ้งไทยแบบปอก
เปลือก และกุ้งแปรรปู และกุ้งสาํเรจ็รปูพรอ้มรบัประทาน ที�เพิ�มมูลค่า ยงัมโีอกาสทางการ
ตลาดในเกาหลี
สคต.ณ กรุงโซล ได้หารอืกับ สาํนักงานที�ปรกึษาการเกษตร ประจาํกรุงโตเกียว ซึ�งมหีน้าที�
ดแูลตลาดเกาหลี ได้เสนอแนะในการทําตลาด กุ้งก้ามกรามของไทย ในเกาหลี ซึ�งในขณะนี�
กําลังทําการประชาสมัพนัธแ์ละโปรโมทกุ้งก้ามกรามของไทยในตลาดญี�ปุ�นรว่มกับสคต.ณ
กรงุโตเกียวอยู ่ ดังนั�น สคต.ณ กรงุโซล จะพจิารณาการโปรโมทกุ้งก้ามกรามของไทยใน
เกาหลีในป�หน้า หลังจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ 19 บรรเทาลง
หากมกีารพฒันาฟ�� นฟูการผลิตกุ้งกลุาดาํของไทยใหม้จีาํนวนเพิ�มขึ�นและเพยีงพอในการสง่
ออกได ้ จะทําใหไ้ทยมโีอกาสที�จะสง่ออกกุ้งกลุาดํา เขา้สูต่ลาดพรเีมี�ยมของเกาหลีที�มรีาคา
สงูได ้โดยไมต้่องกับแขง่ขนัคู่แขง่มากนัก

สาเหตสุาํคัญที�มูลค่าและปรมิาณการสง่ออกกุ้งไทยลดลง เนื�องจากในชว่ง
ก่อนป� 2560 การผลิตกุ้งไทยประสบป�ญหาเกิดโรคตายด่วน (EMS) สาํหรบั
กุ้งขาว ซึ�งเดมิเคยมปีรมิาณการผลิตกุ้งไดป้ระมาณ 600,000 กวา่ตัน/ป� หลัง
จากเกิดโรคตายดว่น ทําใหก้ารผลิตกุ้งขาวลดลงเหลือเพยีง 200,000 กวา่ตัน
ทําใหส้ญูเสยีสดัสว่นการตลาดในเกาหลีไปใหคู้่แขง่ นอกจากนี� กุ้งกลุาดํา เกิด
ป�ญหาติดไวรสั ทําใหผ้ลผลิตลดนอ้ยลงกวา่ 10 ป�มาแล้ว ซึ�งใน 2 ป�นี� อยู่
ระหวา่งการฟ�� นฟูการผลิตกุ้งกลุาดาํใหก้ลับมาเชน่เดิม โดยกระทรวงเกษตรฯ
ตลาดคู่แขง่ขนัของกุ้งไทย เชน่ เวยีดนาม เอควอดอร ์ และเปรู มกีารพฒันา
ผลผลิตกุ้งใหม้ปีรมิาณเพิ�มมากขึ�น ทําใหร้าคาของคู่แขง็เหล่านั�น มรีาคาถกู
กวา่กุ้งไทย
เกษตรกรผูผ้ลิตกุ้งไทย ประสบป�ญหากุ้งโตชา้ พบการติดเชื�อ EHP และมี
ป�ญหาการขาดแคลนนํ�าจดื เพราะอากาศรอ้นขึ�น
ค่าเงินบาทยงัแขง็อยา่งต่อเนื�อง สง่ผลใหมู้ลค่าการสง่ออกลดลง

สิ�งที�ต้องพจิารณา

โอกาสของกุ้งไทยในตลาดเกาหลี

ป�ญหาและอุปสรรคของกุ้งไทย
ในการสง่ออกมาเกาหลี



Seafood Importer List
Il Heung Seafood Co
Contact Person: Mr. Lee Min-kyu
E-mail: ipl0013@naver.com

Winwin Seafood Co.,Ltd.
Contact Person: Mr. Park Myoung-kyu
E-mail: myoungkyu@hanmail.net

Hairu Co.
Contact Person: Mr. Lee Byung-kwan
E-mail: hairu@daum.net

Haewoo Sea Food Co., Ltd.
Contact Person: Mr. Chang Chun-soo
E-mail: gold2816@daum.net

Gyeong Hae Industrial Co., Ltd.
Contact Person: Mr. Ju Ji-dae
E-mail: kbs220@yahoo.co.kr

Jeonjin Trading Co.
Contact Person: Mr. Kim Jong-taek
E-mail: hawk9084@hanmail.net

Horim Fisheries Co.
Contact Person: Mr. Gang Seong-min
E-mail: beabea95@hanmail.net

P & C Co., Ltd.
Contact Person: Mr. Seong Ki-yong
E-mail: pnc_intl@naver.com

Sea Fresh Co., Ltd.
Contact Person: Mr. Min Moon-ki
E-mail: seafresh1@naver.com

Kirin Trade Co., Ltd.
Contact Person: Ms. Han Kyung-hee
E-mail: nbjwl@chol.com

Orora Trading Co., Ltd.
Contact Person: Ms. Ryu Mi-ra
E-mail: orr330@naver.com

Jade Global Co.,Ltd.
Contact Person: Ms. Chun Sang-ok
E-mail: jade1500@daum.net

Kyeong Sung Total Food Co., Ltd.
Contact Person: Mr.  Lee In Hwan
E-mail: kslee1231@naver.com

Taeam Trading Co., Ltd.
Contact Person: Ms. Na Eun-young
E-mail: ta7979@hanmail.net

Dongho Fishery Co., Ltd.
Contact Person: Ms. Kang Hye-jung
E-mail: dongho6031@daum.net

SD Fishery Co., Ltd.
Contact Person: Mr. Park Soo-Ung
E-mail: sungdong7060@naver.com

Youwon Co., Ltd.
Contact Person: Ms. Cho Eun-hee
E-mail: sbdnjs5224@nate.com

Packdoo Fishier Co., Ltd.
Contact Person: Mr. Lee Gil-hwan
E-mail: packdoo11@hanmail.net

Saeneul Co., Ltd.
Contact Person: Mr. Yun,Yeong Su
E-mail: saenul9852@hanmail.net

Cmax Trading Co., Ltd.
Contact Person: Ms. Ko Min-a
E-mail: seamax002@naver.com



Lotte Mart ได้กล่าวแนะนํา เกียวกับ Lotte Mart
Hyperventilating วา่มสีาขามากกวา่ 120 สาขาทั�ว
เกาหลี ในป�จจุบนั รวมทั�งมสีาขาในต่างประเทศ เชน่
อินโดนีเซยี เวยีดนาม เป�นต้น มคีวามสนใจนําเขา้สนิค้า
จากไทยโดยตรง เดิมสว่นมาก จะผา่นผูน้ําเขา้ พรอ้ม
แนะนํา buyer จาํนวน 4 ท่าน

     วนัที� 7 พ.ค 63....สคต.โซล รว่มกับ สตพ/สกอ/สลต จดั
กิจกรรม “Lotte Mart Online Business Matching”
สาํหรบั สนิค้า 3 ประเภท ได้แก่ ไก่แชเ่ยน็ แชแ่ขง็ / ไก่ยากิโทริ
ผกัและผลไมก้ระป�อง และ สนิค้าสตัวเ์ลี�ยง โดยแบง่หอ้ง
เจรจาการค้า ผา่นโปรแกรม Zoom 3 หอ้ง ซึ�งสามารถสรุป
ผลในรายละเอียดได้
ดังนี�

  
   

  1. Pet Products- นัดหมายและเจรจากับผูส้ง่ออก
จาํนวน 7 บรษัิท สนิค้าที�ได้รบัความสนใจได้แก่ ของเล่น
สนุัข สายจูง และชามอาหารสนุัข-คาดวา่จะสั�งซื�อสนิค้าใน
รอบแรก ประมาณ $50,000
    2. Canned Food & Fruit - มนีัดหมายเจรจาการค้า
กับผูส้ง่ออกจาํนวน 4 ราย สนิค้าที�ได้รบัความสนใจ ได้แก่
สบัปะรดกระป�อง และขา้วโพดกวานกระป�อง คาดวา่จะมกีาร
สั�งซื�อในรอบนี� ประมาณ $ 100,000
     3. Frozen Chicken/ Chicken Yakitori - มนีัดหมาย
เจรจากับผูส้ง่ออก 3 ราย ผลเจรจาในวนันี� ยงัไมพ่บกับผู้
ผลิต/ผูส้ง่ออก สนิค้าไก่ยากิโทร ิ ซึ�ง Lotte Mart มคีวาม
สนใจนําเขา้ ป�กไก่บน/ล่างแชแ่ขง็ และไก่ยากิโทร ิจาํวนวน 5
ตู้/ $250,000
     4.นอกจากสนิค้าดังกล่าวที�มกีารเจรจาการค้าไปแล้วใน
วนันี� Lotte Mart ยงัสนใจสนิค้า Wooden Toys, Car
Accessories ซึ�งจะมกีารนัดหมายเจรจาการค้า ในครั�งต่อ
ไป

Lotte Mart Online Business Matching



Special Talk With "Honorary Trade Advisory of
Ministry of Commerce, Thailand"

Q: ชว่ยกรุณาแนะนําตัวเอง และบอกเล่าความเป�นมา
ในการเป�นผู้นําเขา้สนิค้าไทย
 
A: คณุ Stanley Park เป�นที�ปรกึษากิตติมศักดิ�ของ สาํนกังานสง่
เสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุโซล กระทรวงพาณชิย ์และยงัเป�น
ผูนํ้าเขา้สนิค้าไทยประเภทอาหาร ที�มคีวามเชี�ยวชาญในด้านธุรกิจนี�
อยา่งมาก บรษัิทของคณุ Stanley หรอื Coman Food Co., Ltd. ได้
นําเขา้สนิค้าไทยมากมาย อาทิ นํ�าจิ�มไก่ ซอสพรกิศรรีาชา เครื�องแกง
พรอ้มปรงุ และอื�นๆ ความเป�นมาในการเริ�มต้นเป�นผูนํ้าเขา้สนิค้าไทย
เกิดขึ�นเมื�อคณุ Stanley ไดไ้ปเที�ยวประเทศไทยครั�งแรก เมื�อป� 2524
คณุ Stanley ประทับใจในประเทศไทยเป�นอยา่งมาก ทั�งวฒันธรรม
ผูค้น โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง อาหารไทย จงึทําใหค้ณุ Stanley เกิดความ
คิดวา่ ต่อไปนี�คณุ Stanley จะทานอะไร จะดื�มอะไร จะมไีลฟ�สไตล์
อยา่งไรที�สามารถเขา้ถึงประเทศไทยไดแ้มจ้ะอาศัยอยูใ่นประเทศเกาหลี
คณุ Stanley จงึเกิดไอเดยีในการนําเขา้สนิค้าประเภทอาหารของไทยสู่
ประเทศเกาหลีใต้นบัตั�งแต่นั�นมา

        Trade in Korea TIK ฉบบันี� ได้รบัเกียรติจากคณุ Stanley Park จากบรษัิท Coman Food Co.,Ltd
บรษัิทผูน้ําเขา้สนิค้าไทย และยงัเป�นที�ปรกึษากิตติมศักดิ�ของ สาํนักงานสง่เสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล
กระทรวงพาณิชย ์ โดยคณุ Stanley Park ได้ใหเ้กียรติมาเล่าถึงประวติัความเป�นมา ประสบการณ์ และเคล็ดลับ
ความสาํเรจ็ในการทําธุรกิจนําเขา้สนิค้าไทย ซึ�งผลิตภัณฑ์หลักที�บรษัิทคณุ Stanley Park นําเขา้ ได้แก่ ซอสและ
เครื�องปรุงรสของไทย อาทิ นํา้จิ�มไก่ พรกิแกงพรอ้มปรุง กะทิ และ อื�นๆอีกมากมาย นอกจากนี� คณุ Stanley
Park ยงัมคํีาแนะนําดีๆแก่ผูป้ระกอบการท่านอื�นๆ ที�สนใจ สง่ออกหรอืนําเขา้สนิค้าไทยอีกด้วย

Q: อยากทราบวา่เริ�มนําเขา้สนิค้าไทยตั�งแต่เมื�อไหร่
 
 
A: เริ�มแรกในป� 2535  คณุ Stanley ไมไ่ดทํ้าธุรกิจนําเขา้สนิค้าไทย
แต่ทําธุรกิจสง่ออกสนิค้าไปยงัประเทศไทย จนกระทั�งในป� 2537 คณุ
Stanley ไดเ้ขา้รว่มงาน Thaifex ในป�ดงักล่าว และไดเ้หน็ผลิตภัณฑ์
ของไทยมากมาย จงึเริ�มต้นทําธุรกิจนาํเขา้สนิค้าไทยมายงัประเทศ
เกาหลี โดยสนิค้าแรกที�นาํเขา้มาสูป่ระเทศเกาหลีคือ นํ�าจิ�มไก่ ซึ�งมี
ยอดขายสงูมากในทกุป� จากนั�นคณุ Stanley จงึไดเ้ริ�มนาํเขา้ซอส
พรกิศรรีาชา และเครื�องแกงสาํหรบัปรงุอาหารไทยอื�นๆเพิ�มเติม เชน่
เสน้ก๋วยเตี�ยว และซอสปรงุรสต่างๆ

Q: สนิค้าที�นําเขา้เป�นอยา่งแรกคือยี�ห้ออะไร
 
A: บรษัิทคณุ Stanley นาํเขา้สนิค้าจากหลากหลายยี�หอ้ สนิค้าหลัก
ที�ทางบรษัิทใหค้วามสนใจ ไดแ้ก่ สนิค้าอาหารตรา แมส่รุยี ์และนําเขา้มา
เกาหลีภายใต้แบรนด์ MORN โดยสั�งแบบจา้งผลิตจาก บรษัิท สรุยี์
จาํกัด



Q:อยากทราบวา่ในชว่งแรกที�นําเขา้สนิค้าไทย สนิค้าไทย
เป�นที�นิยมในหมูช่าวเกาหลีหรอืไม่
 
A: ในชว่งแรก หรอืในป� 2535-2537 ยงัไมม่ชีาวเกาหลีคนไหนรูจ้กั นํ�าจิ�ม
ไก่ หรอืสนิค้าไทยเลย เนื�องจาก ณ ขณะนั�น การเดนิทางไปเที�ยวที�เมอืงไทย
ยงัคงลําบาก เพราะการควบคมุการเดนิทางของรฐับาลเกาหลี จงึทําใหช้าว
เกาหลี ยงัไมค่่อยคุ้นเคยหรอืรูจ้กัสนิค้าไทยมาก คณุ Stanley จงึใชเ้วลา
ราว 4-5 ป� และความพยายามอยา่งมาก ในการทําใหส้นิค้าไทยเป�นที�รูจ้กัใน
หมูช่าวเกาหลี อาทิ การโฆษณา โปรโมทสนิค้า แจกชมิฟรตีามหา้งสรรพ
สนิค้า หรอืการเสนอสนิค้าไทย แก่โรงแรมในประเทศเกาหลีใต้เพื�อใชใ้นการ
ประกอบอาหารบรกิารผูเ้ขา้พกั จนกระทั�งในป� 2543 ชาวเกาหลีเริ�มรูจ้กั
ซอส และเครื�องปรุงอาหารของไทยมากขึ�น ทําใหย้อดขายสนิค้าที�บรษัิทคณุ
Stanley นําเขา้ มยีอดขายที�เพิ�มสงูขึ�นเรื�อยๆ โดยบรษัิทคณุ Stanley  นาํ
เขา้เฉพาะนํ�าจิ�มไก่ มากถึง 500 คอนเทนเนอรต่์อป� และเสน้ก๋วยเตี�ยวราว
150-200 คอนเทนเนอร ์ นอกจากนี�ยงัม ี กะทิสมุนไพรไทยต่างๆ เครื�อง
ปรุงรสอื�นๆอีกมากมายราว 800-900 คอนเทนเนอร ์ในทกุๆป�

Q:กรุณาเล่าถึงเคล็ดลับความสาํเรจ็ในการนําเขา้สนิค้า
ไทย
 
A: คณุ Stanley กล่าววา่ สนิค้าไทยนั�น แสดงใหเ้หน็ถึงวฒันธรรม วถีิ
การกินอยูข่องคนไทย จงึควรจะรกัษารสชาติและสิ�งต่างๆของผลิตภัณฑ์
ไว ้และผูป้ระกอบการจะต้องมอบความซื�อสตัยใ์หแ้ก่ผูบ้รโิภค ทําธุรกิจให้
ถกูต้องตามกฏหมาย จะทําใหธุ้รกิจเราสามารถประสบความสาํเรจ็อยา่ง
ยั�งยนืได้ แมใ้นชว่งที�ประสบวกิฤติ เชน่ วกิฤติการแพรร่ะบาดเชื�อไวรสั
COVID-19 ในป�จจุบนั ธุรกิจอื�นๆตกตํ�าลงอยา่งเหน็ได้ชดั แต่บรษัิทคณุ
Stanley แมจ้ะไมส่ามารถทํายอดขายไดส้งูเท่าปกติ แต่อยา่งนอ้ยก็
สามารถทํายอดขายใหค้งที�ได ้ และคณุ Stanley ยงัพลิกวกิฤติใหเ้ป�น
โอกาส เนื�องจากเล็งเหน็วา่ การแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัดังกล่าว ทําให้
ผูค้นจาํเป�นต้องอยูบ่า้นมากขึ�น จงึมเีวลาในการประกอบอาหาร คณุ
Stanley จงึโฆษณา และประชาสมัพนัธส์นิค้าและเครื�องปรุงอาหารไทย
ต่างๆ เพื�อใหช้าวเกาหลีไดท้ดลอง และรูจ้กัวธิกีารทําอาหารไทยอยา่งต้น
ตํารบั โดยเคล็ดลับความสาํเรจ็ของคณุ Stanley คือ ความซื�อสตัยต่์อ
ลกูค้า โดยการไมโ่กหก ไมเ่ปลี�ยนแปลงผลิตภัณฑ์ใหถ้กูปากคนเกาหลี
แต่คงไวซ้ึ�งรสชาติอยา่งแท้จรงิของผลิตภัณฑ์ไทย เพื�อแสดงใหล้กูค้าได้
เหน็ถึงความจรงิใจ และใหค้วามมั�นใจในผลิตภัณฑ์ของคณุ Stanley

Q:อยากทราบถึงพฤติกรรมของผู้บรโิภคต่อสนิค้าหรอื
อาหารไทย
 
A: ในชว่งแรกที�คณุ Stanley เริ�มนาํเขา้อาหารไทย ชาวเกาหลีไมค่่อย
นยิมรสชาติอาหารแบบไทยแท้  แต่ชอบรสชาติแบบปรบัตามรสนิยมคน
เกาหลี และการผสมผสานรสชาติ แต่ในเวลาต่อมา ลกูค้าชาวเกาหลีเริ�ม
สนใจตามหาอาหารไทยที�มรีสชาติดั�งเดมิต้นตําหรบั เนื�องจากชาวเกาหลี
เริ�มนยิมไปเที�ยวเมอืงไทยมากขึ�น อาหารไทยจงึเริ�มเป�นที�นยิม และรูจ้กั
ในหมูช่าวเกาหลีมากขึ�น

Q:กรุณาเล่าถึงชอ่งทางการจาํหน่ายหรอืกระจายสนิค้า
สนิค้า หลังจากนําเขา้สนิค้าแล้ว
 
A: คณุ Stanley มวีธิกีารกระจายสนิค้า คือการจาํหนา่ยในรา้นค้าปลีก
ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต ตลอดจนรา้นค้าท้องถิ�นต่างๆ นอกจากนี� ยงักระจาย
สนิค้าไปยงัชอ่งทางอื�นๆ เชน่ บรษัิทรบัจดัเลี�ยง โรงแรม รา้นอาหาร
ตลอดจนการบรกิารอาหารบนเครื�องบนิ โดยชอ่งทางที�ยากที�สดุในการ
จาํหนา่ยสนิค้าในประเทศเกาหลี คือรา้นค้าปลีก เนื�องจากต้องรบัมอืกับ
ความพงึพอใจของลกูค้า ทําใหค้ณุ Stanley สนใจในการจาํหนา่ยสนิค้า
ใหแ้ก่ผูบ้รกิารดา้นอาหารต่างๆ เชน่ บรษัิทรบัจดัเลี�ยง โรงแรม รา้น
อาหาร และการบรกิารอาหารบนเครื�องบนิ และเรอื โดยสนิค้าที�มยีอด
การจาํหนา่ย อันดบั 1 ไดแ้ก่ นํ�าจิ�มไก่

Q:อยากบอกอะไรกับผู้ประกอบการท่านอื�นที�สนใจ
หรอืกําลังทําธุรกิจเกี�ยวกับการสง่ออกสนิค้าจากไทย
มายงัเกาหลี
 
A: อยากแนะนาํผูป้ระกอบการทกุท่านวา่ อยา่เปลี�ยนแปลงสนิค้าตาม
ราคาในท้องตลาด อยา่ทําเดด็ขาดเมื�อผูซ้ื�อหรอืลกูค้าอยากใหป้รบัเปลี�ยน
วตัถดิุบ เพื�อลดต้นทนุ  เพราะจะเป�นการลดคณุภาพของสนิค้า เนื�องจาก
การนําเขา้สนิค้าจากประเทศไทยนั�น ถือวา่คณุกําลังแสดงใหช้าวต่างชาติ
เหน็ถึง วฒันธรรมไทย วถีิการกินอยูข่องชาวไทย ผา่นสนิค้าไทยเหล่านั�น
การปรบัเปลี�ยนวตัถดิุบ หรอืรสชาติ เพื�อลดต้นทนุนั�น เปรยีบเสมอืนการ
เปลี�ยนแปลงหน้าตาของประเทศไทยในเวทีต่างชาติ และคณุ Stanley
เชื�อวา่ สนิค้าไทยนั�นมคีณุภาพสงูและด ี จงึไมม่เีหตผุลที�จะต้องปรบั
เปลี�ยนราคาใหถ้กูลง เนื�องจากคณุ Stanley มั�นใจวา่ แมส้นิค้าไทยจะมี
ราคาสงูกวา่สนิค้าจากประเทศอื�น แต่ดว้ยรสชาติ และคณุภาพ ทําให้
ลกูค้าเลือกสนิค้าไทยอยา่งแนน่อน นอกจากนี� คณุ Stanley ยงัแนะนาํให้
ผูป้ระกอบการชาวไทยที�ทําธุรกิจเกี�ยวกับสนิค้าไทย ใหส้รา้งแบรนด์ใหเ้ป�น
ที�รูจ้กัมากขึ�นอีกด้วย

Q: ในความคิดเห็นของคณุ Stanley คิดวา่สนิค้าที�
ควรจะนําเขา้สนิค้าอะไรเป�นรายการต่อไป ควรจะเป�น
สนิค้าไทยประเภทใด หรอืควรต้องปรบัเปลี�ยนสนิค้าให้
เป�นอยา่งไร
 
A: เนื�องจากการแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโคโรน่า ทําใหโ้ลกเราต้อง
ปรบัเปลี�ยนวธิกีารใชช้วีติใหเ้ขา้สูก่ารใชช้วีติแบบ New Normal ซึ�ง
หมายความวา่ผูค้นจะรกัษ์โลกและหนัมาดแูลสิ�งรอบตัวมากขึ�น โดย
ตลาดในประเทศเกาหลี ป�จจุบนั ไมส่นบัสนุนบรรจุภัณฑ์ที�ไมเ่ป�นมติร
ต่อสิ�งแวดล้อม คณุ Stanley จงึแนะนาํวา่ สนิค้าไทยที�ต้องการจะสง่
ออกมายงัประเทศเกาหลี ควรใสใ่จในเรื�องบรรจุภัณฑ์ใหม้ากขึ�น และ
สนิค้าอาหารสาํเรจ็รปู (Ready to eat) เพื�อทําธุรกิจดา้นออนไลน์
มากขึ�น เนื�องจากต่อจากนี� ลกูค้าและผูบ้รโิภค มแีนว้โนม้ที�จะชอ้ปป�� ง
และจบัจา่ยซื�อของทางชอ่งทางออนไลนม์ากกวา่เดมิ
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