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เทรนด์อาหารในเกาหลีใต้ยุค Next Normal   

ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร และใช้อาหารเป็นหนึ่งใน Soft power ที่
ส าคัญทีส่่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของเกาหลีใต้เป็นที่ชื่นชอบไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นกิมจิ ต็อกบกกี ไก่ทอด และบะหมี่
กึ่งส าเร็จรูป นอกจากนี้ อาหารและรูปแบบการทานอาหารของชาวเกาหลีใต้ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม
และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วย  

ในช่วงปีที่ผ่านมา รูปแบบและเทรนด์อาหาร ในเกาหลีใต้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งเป็นไปตาม
สภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโควิด-19 ที่ท าให้การรับประทานอาหารนอกบ้านลดน้อยลง ผู้คน
ระมัดระวังกับสุขภาพของตนเอง ส่งผลให้อาหารเสริมและอาหารจากพืชได้รับความนิยมมากขึ้น นอกจากนี้ 
รูปแบบการอาศัยแบบครอบครัวเดี่ยวและชีวิตที่เร่งรีบ ท าให้ผู้คนหันมารับประทานอาหารที่สะดวกต่อการปรุง 
และการเป็นสังคมผู้สูงอายุในเกาหลีใต้ ท าให้อุตสาหกรรมอาหารที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุเติบโตขึ้น อีกทั้งนิสัยของ
ชาวเกาหลีที่มักจะท าตามกระแสนิยม เมื่อมีรสชาติใดที่เป็นที่นิยมก็จะถูกน ามาท าเป็นอาหารต่างๆ  จึงเกิดเป็น
เมนอูาหารที่แปลกใหมอ่ยู่เสมอ โดยเทรนด์อาหารหลักในเกาหลีใต้ในปัจจุบัน สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

 1. เทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพ 
    1.1  อาหารจากพืช (Plant-based food) 
 อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์จากพืชในเกาหลีใต้ก าลังเริ่มเติบโตขึ้น ตามข้อมูลของสหภาพมังสวิรัติของ

เกาหลี จ านวนผู้ไม่ทานเนื้อสัตว์ (ทานมังสวิรัติ) เพ่ิมข้ึน 3 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากสถิติแสดงให้เห็นว่า 1 ใน 
5 ของประชากรเกาหลีใต้ก าลังลดการบริโภคเนื้อสัตว์ และจ านวนของผู้บริโภคกลุ่ม Flexitarian เพ่ิมขึ้น ซึ่ง
ผู้บริโภคกลุ่มนี้มักจะเลือกทานอาหารทางเลือกจากพืชเมื่อมีโอกาส นอกจากนี้ กลุ่มมิลเลนเนียลยังมีบทบาทส าคัญ
ทีจ่ะเปลี่ยนนิสัยการบริโภคแบบดั้งเดิมและหันมาใช้ทางเลือกท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  

 จากการที่แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารทางเลือกจากพืชในเกาหลีใต้เติบโตอย่างรวดเร็ว  บริษัท
อาหารและเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่หลายแห่งก็ได้ก้าวเข้ามาในตลาด ทั้งแฟรนไชส์ท้องถิ่นและแบรนด์อาหารระดับโลกก็
ได้เริ่มวางขายเมนูจากพืช เช่น แบรนด์ฟาสต์ฟู้ดอย่าง Burger King และ Lotteria รวมทั้งคาเฟ่อย่าง Twosome 
Place และ Starbucks นอกจากนี้ บริษัทอาหารยักษ์ใหญ่ในเกาหลียังมีแบรนด์สินค้ามังสวิรัติโดยเฉพาะ เช่น 
Better Meat จากบริษัท Shinsegae Food และ Beyond Meat จากบริษัท Dongwon F&B ไม่เพียงแค่บริษัท
อาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น ร้านสะดวกซื้อในเกาหลีใต้ได้เริ่มวางจ าหน่ายข้าวกล่องที่ไม่มีเนื้อสัตว์ (มังสวิรัติ) แล้ว
เช่นกัน 
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Twosome x Beyond meat sandwich         Starbucks’s plant-ham sandwich          อาหารมังสวิรัติใน 7-Eleven  

         1.2 อาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูง/โปรตีนสูง  
 ในสังคมเกาหลี รูปร่างหน้าตามีความส าคัญ ผู้คนจึงให้ความส าคัญกับการรักษารูปร่างให้ดีอยู่

เสมอ โดยปัจจุบันไม่เพียงแต่นักกีฬาหรือผู้ที่ออกก าลังกายสร้างกล้ามเนื้อเท่านั้นที่ให้ความสนใจในอาหารที่มี
โปรตีนสูง ผู้คนทั่วไปก็ให้ความสนใจเช่นกัน ในตลาดเกาหลีจึงมีผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปที่มีโปรตีนสูงเกิดขึ้น
มากมาย นอกเหนือจากผงโปรตีนชงดื่มที่มจี าหน่ายโดยทั่วไป   

 บริษัท Maeil Dairies ผู้ผลิตนมขนาดใหญ่ในเกาหลีใต้ได้ผลิตนมถั่วเหลืองโปรตีนสูงเข้าสู่ตลาด 
และมียอดขายมากกว่า 1 ล้านกล่องหลังจากวางขายไปได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น บริษัทช็อกโกแลตระดับโลกอย่าง 
Hershey ก็ได้ผลิตนมช็อกโกแลตโปรตีนสูง นอกจากเครื่องดื่มแล้ว อาหารในชีวิตประจ าวันก็มีการปรับเปลี่ยน 
ผลิตภัณฑ์อาหารจากเต้าหู้ถูกน ามาแปรรูปเป็นอาหารโปรตีนสูงในหลายรูปแบบ เช่น เส้นบะหมี่จากเต้าหู้ ไส้กรอก
จากเต้าหู้ และอาหารกล่องจากเต้าหู้ เป็นต้น ซึ่งล้วนได้รับความนิยมในตลาด นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์จากอกไก่
ส าเร็จรูป หรือไส้กรอกจากอกไก่ก็มีวางจ าหน่ายทั่วไป โดยบนบรรจุภัณฑ์ จะมีปริมาณโปรตีนเขียนก ากับอย่าง
ชัดเจน เพ่ือดึงดูดลูกค้าในกลุ่มนี้ที่ใสใจในสุขภาพและรูปร่าง  

นมถั่วเหลืองโปรตีนสูง Maeil Dairies          เส้นเต้าหู้ Pulmoure  ไส้กรอกอกไก่ CJ Food 
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     1.3 อาหารดั้งเดิมที่เพิ่มคุณค่าทางอาหาร 
 บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปถือเป็นอาหารโปรดหรือ Comfort food ของชาวเกาหลี จากสถิติพบว่า ในปี 

2563 ชาวเกาหลีบริโภคบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปเฉลี่ย 79.7 ซอง/คน/ต่อปี1 แต่บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปก็ไม่ใช่อาหารที่ดีต่อ
สุขภาพมากนัก โดยเฉลี่ยบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 1 ซองจะให้พลังงาน 500 กิโลแคลลอรี่ มีทั้งคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และ
โซเดียมที่สูง ท าให้ผู้ที่ใส่ใจต่อสุขภาพหลีกเลี่ยงการรับประทานบะหมี่ดังกล่าว  

 บริษัท Nongshim ผู้น าด้านการผลิตบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปในเกาหลีและผู้ผลิตบะหมี่ Shin 
Ramyun ได้ผลิตบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปแบบไม่ทอด (Non-fried) เพ่ือตอบสนองต่อเทรนด์รักสุขภาพในปัจจุบัน โดย
สามารถลดปริมาณแคลลอรี่ได้ถึง 30% (ซึ่งจะเหลืออยู่ที่ประมาณ 350 กิโลแคลลอรี่ต่อ 1 ซอง) และยังได้ขยาย
การผลิตเส้นแบบไม่ทอดในบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปรสชาติอ่ืนๆ ด้วย  

 

 

 

 

 

Non-frying Shin Ramyun     Non-Frying blackbean ramyun 

          1.4 อาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน/ วิตามินต่างๆ  
 ในช่วงโควิด-19 ยอดจ าหน่ายอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพในเกาหลีใต้เติบโตขึ้น 13% หรือคิดเป็น 

2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากผู้บริโภคมองหาวิธีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง ให้ร่างกายแข็งแรงปลอดภัย
จากโรคต่างๆ  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_entertainment/999102.html 

    Probiotics shake            Kombucha รสเลม่อน              โสมเกาหลีสกัดเข้มข้นชนิดซอง 
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ทั้งนี้ ยอดจ าหน่ายโสมแดงเติบโตถึง 263% วิตามิน D เติบโต 212% และ Biotics เติบโต 192%             
ไม่เพียงแต่อาหารเสริมเท่านั้น ปัจจุบันยังนิยมน าแร่ธาตุ วิตะมิน และสารสกัดจากธรรมชาติต่างๆ มาผสมในอาหาร 
หรือท ามาในรูปแบบที่กินง่ายและมีรสชาติที่ดีขึ้น เช่น เครื่องดื่มผสม Probiotics Kombucha รสชาติต่างๆ เพ่ือ
ช่วยในการขับถ่าย เป็นต้น  

 2. เทรนด์อาหารตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
     2.1 อาหารผู้สูงอายุ 

 ในปี 2564 เกาหลีมีจ านวนผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี ถึง 16.5% หรือ 8.53 ล้านคน ซึ่งถือว่าเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) และคาดว่าจ านวนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นสัดส่วน 
43.9% ในปี 2583 ตลาดอาหารผู้สูงอายุจึงเป็นอีกหนึ่งตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว  ซึ่งกระทรวงความปลอดภัย
อาหารและยาเกาหลีใต้ ได้ให้ค าจ ากัดความของอาหารที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ (Aging-friendly Foods) ว่า เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือแปรรูป โดยการปรับคุณสมบัติทางกายภาพของอาหาร เพ่ือช่วยผู้สูงอายุในการรับประทาน
อาหาร หรือย่อยอาหาร ให้เป็นรูปแบบที่ย่อยง่าย และมีการปรับองค์ประกอบทางโภชนาการให้เหมาะสม  

 บริษัทอาหารในเกาหลีไดพั้ฒนาแบรนด์อาหารที่เป็นมิตรต่อผู้สูงวัย และได้ขยายสายการผลิตเพ่ิม
มากขึ้น เช่น แบรนด์ Healthy Nuri จากบริษัท CJ Freshway ได้พัฒนาอาหารประเภทอาหารอ่อน ใช้เกลือน้อย 
และโปรตีนสูงส าหรับผู้สูงอายุ และ แบรนด์ Easy Balance จากบริษัท Shinsegae Food ได้ผลิตเครื่องเคียงแบบ
กลืนรสชาติหลายหลากส าหรับผู้บริโภคท่ีเคี้ยวล าบาก  

 

 

 

 

ชุดอาหารจาก Healthy Nuri                        มูสแบบกลืนรสหมยู่างพุลโกก ิจาก Easy Balance 

     2.2 Home Meal Replacement (HMR) 
  Home meal replacement (HMR) เป็นอาหารที่ถูกเตรียมหรือปรุงมาส าเร็จแล้ว เพ่ือความ

สะดวกต่อการรับประทาน โดยสามารถมาในรูปแบบพร้อมทาน พร้อมอุ่นร้อน หรือพร้อมปรุงได้ ซึ่งตลาด HMR ใน
เกาหลีใต้ก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง กระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบท คาดการณ์ว่าตลาดอาหาร HMR ใน
เกาหลีจะเติบโตขึ้นจาก 3.2 ล้านล้านวอนในปี 2561 เป็น 5 ล้านล้านวอนภายในปี 25652  
                                                           
2
  https://koreajoongangdaily.joins.com/2019/09/01/industry/The-readymade-meal-revolution-has-

begun/3067442.html 
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   โดยการเติบโตของตลาด HMR ของเกาหลีใต้มาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีการ
ผลิตและยืดอายุอาหาร โครงสร้างสังคมที่เร่งรีบ ชีวิตคนสมัยใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบาย และความ
สะดวกสบายผ่านการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ บริษัทผลิตอาหารยักษ์ใหญ่ในเกาหลีต่างก็ได้ออก
สินค้าอาหาร HMR มากมาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัท CJ Cheiljedang ซึ่งมีแบรนด์ HMR ในสังกัด เช่น Hetbahn, 
Bibigo และ Gourmet ทั้งนี้ Bibigo เป็นแบรนด์ HMR ทีม่ียอดขายมากที่สุดในเกาหลีใต้ในปี 2564 

  ปัจจุบัน ไฮเปอร์มาร์เก็ตในเกาหลีใต้มีมุมส าหรับขายอาหาร HMR โดยเฉพาะ โดยมีให้เลือกกว่า 
300 รายการ ซึ่งการเติบโตของยอดขายอาหาร HMR ในไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นที่น่าจับตามองอย่างมาก ทั้งนี้ ยอด
จ าหน่าย HMR ในเกาหลีใต้ แบ่งเป็น ยอดขายจากอาหารพร้อมทาน 52.1% พร้อมอุ่นร้อน 42% และพร้อมปรุง 
5.9% ตามล าดับ  

    ข้าวกล่องในร้านสะดวกซื้อ CU                ซุปเนื้อวัวพร้อมทานจาก Bibigo         ข้าวกึ่งส าเร็จรปูจาก Hetbahn 

      2.3 Meal kit  
   Meal kit หรือชุดวัตถุดิบที่ถูกจัดเตรียมมาส าหรับปรุงอาหารเมนูใดเมนูหนึ่ง โดยวัตถุดิบในกล่อง

จะถูกล้างท าความสะอาด หั่นและปรุงรสมาเรียบร้อย พร้อมที่จะน าไปปรุงสุกส าหรับรับประทาน ปัจจุบัน Meal 
kit เป็นที่นิยมในเกาหลีใต้ เนื่องจากสะดวก รสชาติที่ดี และลดขยะอาหาร เนื่องจากจะจัดมาเป็นชุด ไม่เหลือเศษ 
เหมาะกับสภาพสังคมปัจจุบันที่มีความเร่งรีบมากขึ้น   

  บริษัท Mychef ผลิต Meal kit แห่งแรกในเกาหลีใต้ ปัจจุบัน สามารถจ าหน่ายชุดอาหารได้
มากกว่า 200,000 ชุด/เดือน ผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายมากกว่า 60 ช่องทาง ซึ่งรวมถึงช่องทางออนไลน์ เช่น 
Coupang และ Market Kurly โดยรายได้ของ Mychef ในปี 2563 สูงถึง 24.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้น 151%
จากป ี25623 นอกจากนี้ บริษัทดาวรุ่งอย่าง Fresheasy ได้เติบโตอย่างรวดเร็วและมีส่วนแบ่งตลาดถึง 67% ในปี 
2563 โดยทางบริษัทยังรับผลิต OEM ให้กับอีกหลากหลายแบรนด์4 

                                                           
3
 https://www.kedglobal.com/newsView/ked202107290006?lang=/ 

4
 https://www.koreaproductpost.com/gourmet-meal-kits-home-meal-replacements-korea/ 
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       2.4 อาหารเดลิเวอรี่    
ตลาดอาหารเดลิเวอรี่ของเกาหลีใต้ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและจีน โดย

ในปี 2563 มียอดผู้ในงานแอพพลิเคชั่น Coupang Eats เพ่ิมสูงถึง 748,000 คน เพ่ิมขึ้น 4 เท่าจากปีก่อนหน้า ไม่
เพียงแต่ Coupang Eats เท่านั้น ในเกาหลีใต้ยังมีบริษัทพัฒนาแอพลิเคชั่นเดลิเวอรี่อีกหลายบริษัท ไม่ว่าจะเป็น 
Baedal Minjok (배달의민족) Yogiyo (요기요) และ Shuttle โดยในปี 2564 บริษัท Woowa Brothers 
ผู้ด าเนินการแอพส่งอาหารอันดับ 1 ของเกาหลีใต้อย่าง Baedal Minjok ได้มียอดขายถึงเกือบ 2 พันล้านเหรียญ 
หรือเติบโตขึ้น 85.3% จากปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมนี้ในช่วงโควิด 19  

       
2.5 Home Drinking 

   เนื่องจากมาตรการและข้อจ ากัดต่างๆในช่วงโควิด-19 ผู้บริโภคจึงเลือกที่จะดื่มแอลกอฮอล์ที่บ้าน
แทนการไปดื่มที่ผับหรือบาร์ ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป และหันมาบริโภคไวน์มากขึ้นเพ่ือให้เข้ากับ
บรรยากาศการดื่มที่บ้าน โดยในปี 2564 มูลค่าการน าเข้าไวน์ในเกาหลีใต้เพ่ิมขึ้นถึง 76% จากปีก่อนหน้า เป็น
มูลค่า 506.2 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยประเทศผู้ส่งออกไวน์มายังเกาหลีได้แก่ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ชิลีและสเปน 
ตามล าดับ ทั้งนี้ วิสกี้ก็เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น จึงมีมูลค่าการน าเข้าที่เพ่ิมขึ้นเช่นกัน  ในทางตรงกันข้าม มูลค่าการ
น าเข้าเบียร์ลดลง 1.7% ซึ่งเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  

 

 

 

 

 
บรรยากาศร้านขายไวน์ในปัจจุบัน 

Meal kit ของ Fresheasy 
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  ปัจจุบัน ไวน์ในตลาดเกาหลีมีให้เลือกหลากหลายทั้งปริมาณ ราคาและรสชาติ รวมทั้งร้านขาย
ไวน์และแผนกไวน์ในห้างและไฮเปอร์มาร์เก็ตยังถูกปรับรูปแบบให้เข้าถึงง่ายและมีไวน์ให้เลือกหลากหลาย จึงท าให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการดื่มไวน์ได้ง่ายขึ้นเช่นกัน  

       3. อาหารรสชาติแปลกใหม่ 
 ความนิยมของรสชาติอาหารที่แปลกใหม่และผสมผสานเข้ากับอาหารที่มีอยู่  เช่น Mint 

chocolate การผสมระหว่างมิ้นต์ที่เป็นสมุนไพร และช็อคโกแลตที่เป็นขนม เป็นที่นิยมโดยเฉพาะในกลุ่มเจนเนอ
เรชั่น MZ  

    บริษัท Orion ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวชั้นน าในเกาหลี ได้ผลิตขนม 4 ชนิด รสชาติมิ้นต์ช็อคโกแลต 
และได้ท าการโปรโมทผ่านช่องทาง Youtube โดยขนมท้ัง 4 ชนิดมียอดขายรวม 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐภายในสาม
สัปดาห์ นอกจากนี้ แบรนด์อาหารชั้นน าก็ได้ออกสินค้ารสชาติมินต์ช็อคโกแลตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโดนัทจาก 
Dunkin'  นมจาก Seoul Dairy Cooperative และ โซจู Good Day จาก Muhak ซึ่งความนิยมไม่ได้หยุดอยู่แค่
ในอาหารหวาน แต่ยังคงถูกปรับใช้ในอาหารคาว เช่น ไก่ทอดรสมิ้นต์ และหมูทอดทงคัทซึรสมิ้นต์ด้วยเช่นกัน อนึ่ง 
ยอดจ าหน่ายขนมรสมิ้นต์ช็อกโกแลตในไฮเปอร์มาเก็ตอย่าง E-Mart ได้เพ่ิมข้ึนถึง 436% จากปีก่อนหน้า 

 

 

 

 

 

           4. บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
        นอกจากอาหารแล้ว เกาหลีใต้ได้เข้มงวดกับมาตรการการใช้พลาสติก เนื่องจากมีการสั่งอาหาร         

เดลิเวอรี่ในช่วงโควิดเพ่ิมขึ้นท าให้ขยะจากบรรจุภัณฑ์เพ่ิมขึ้นเช่นกัน หลายแบรนด์จึงเริ่มเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์
แบบกระดาษแทน  

 ปัจจุบัน ภายใต้กฎหมายส่งเสริมการรักษาและรีไซเคิล มีการจัดระดับความยากง่ายในการ        
รีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์เป็น 4 ระดับ ได้แก่ ง่ายที่สุด ง่าย ปกติ และยาก โดยบรรจุภัณฑ์ที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่     
ที่ยากต่อการรีไซเคิลจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากราคาค่ารีไซเคิลที่สูงขึ้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ยากต่อการรีไซเคิล 

โซจู โดนัท นมสด ไก่ทอด และหมูทอดทงคัดซึ รสชาติมิ้นตช์็อคโกแลตตามล าดับ 
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อาทิ ขวดเครื่องดื่มท่ีตัวขวดท ามาจาก PET ในขณะที่เกลียวฝาและคอขวดจะเป็นวัสดุจากอะลูมิเนียม จะถือว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ยากต่อการรีไซเคิล เนื่องจากไม่สามารถแยกออกจากกันได้เมื่อต้องการจะทิ้ง เป็นต้น  

อนึ่ง ในหมวดอาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารออร์แกนิกส์ จะนิยมใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้รูปธรรมชาติ รวมถึงใช้สี
โทนขาว น้ าตาล และเขียวเป็นหลัก เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติ   

 

ความเห็นส านักงานฯ ถึงแม้ประเทศเกาหลีใต้จะมีอาหารดั้งเดิมที่ประชาชนยังคงนิยมรับประทานกันมา
อย่างยาวนาน แต่เทรนด์อาหารและรูปแบบการรับประทานอาหารก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งส่งผล
ให้อาหารมีความหลากหลายมากขึ้น โดยค านึงถึงทั้งด้านรสชาติ สุขภาพ ความสะดวกสบายในการรับประทาน 
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบรับกับสภาพสังคมในปัจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารในเกาหลีใต้จึงได้มีการพัฒนาและ
ปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรเอาเป็นแบบอย่าง รวมทั้ง
ยังควรติดตามอุตสาหกรรมอาหารในเกาหลีใต้อย่างใกล้ชิด เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโอกาสในการค้าและการ
ส่งออกในอนาคตต่อไป  

****************************** 

ส านักงานผู้แทนการค้า ณ เมืองปูซาน 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล 

12 พฤษภาคม 2565 
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