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ผลกระทบของไวรัส COVID-19 ตอพฤติกรรมผูบ ริโภคในประเทศอิหราน
การระบาดของโรคโควิ ด -19 ก อ ให เ กิ ด ความ
เปลี่ ย นแปลงไปทั่ ว โลก ทั้ ง ทางโครงสร า งสั ง คม
เศรษฐกิจและสภาพจิตใจของผูบริโภค เปนผลให
พฤติกรรมการใชจายตลอดจนการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินคาของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ซี่ง
เหตุการณขางตนยังสงผลกระทบตอการหยุดชะงัก
ของกลไกต า ง ๆ ของประเทศ ทั้ ง ในแง ข อง
เศรษฐกิจและรูปแบบการใชชีวิตประจําวัน
การแพรระบาดของโรคโควิด -19 ในอิหรานสงผล
ให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ สิ น ค า บางรายการถู ก ลบออกจาก
ตระกราสินคาอุปโภคบริโภคประจําครอบครัว ใน
ขณะเดียวกันมีสินคากลุมที่เกี่ยวของกับการทําความสะอาด เชน ผงซักฟอก เจลลางมือ หนากากอนามัย กระดาษ
ชําระ และน้ํายาฆาเชื้อเขามาครองความสําคัญในอันดับตนๆ นอกจากนี้ เนื่องดวยเศรษฐกิจที่ย่ําแยเปนทุนเดิมอันมี
สาเหตุมาจากการคว่ําบาตรรอบใหมของสหรัฐฯ สงผลใหอัตราเงินเฟอของอิหรานสูงขึ้นเปนประวัติการณในรอบ
40 ปของการปฎิวัติอิสลาม รวมทั้งคาเงินเรียลที่ต่ําลง เปนเหตุใหตนทุนการผลิตสินคาบางรายการ ตลอดจนสินคาที่
มีความจําเปนตอการยังชีพ ขยับตัวสูงขึ้นถึงรอยละ 3,600 ทําใหผูบริโภคสวนใหญ ที่มีรายไดนอยและรายไดปาน
กลาง ตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ลดปริมาณการซื้อสินคา ตัดรายการสินคาที่ไมจําเปนออกไปจาก
ชีวิตประจําวัน และจัดหาเฉพาะสินคาจําเปนพื้นฐานเทานั้น
เปนที่นาสังเกตวา ในชวงการแพรระบาดของไวรัสดังกลาว การซื้อขายสินคาออนไลนมีการเติบโตขึ้นสูงขึ้นจากเดิม
โดยผูบริโภคชาวอิหรานไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการชอปปงจากแบบดั้งเดิมที่เนนการซื้อขายในตลาดกลางหรือบาซาร
มาเปนการซื้อขายบนแพลตฟอรมหรือแอปพลิเคชั่นออนไลนเพิ่มมากขึ้น สงผลใหรานสะดวกซื้อและซุปเปอรมารเก็ต
ตาง ๆ จึงไดปรับกลยุทธใหม โดยเพิ่มชองทางการสั่งซื้อสินคาออนไลนและเพิ่มบริการจัดสงใหถึงชุมชนและที่พัก
อาศัย
จากขอมูลการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคสินคาและการใชจายของชาวอิหรานลาสุดสรุปพบวา ในชวงที่ผานมา
ผูบริโภคเลือกซื้อสินคาที่มีความหลากหลายนอยลง สินคาที่มีการซื้อเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดคือ ผลิตภัณฑที่ใชในการ
ทําขนมปงและขนมหวาน เชน แปงยีสต ผงฟู และแปง ซึ่งกอนหนาการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิค สินคาเหลานี้
ไม เ ป น ที่ ต องการเท าใดนั ก แต ใ นช ว งระยะเวลาการกั ก กั น โรคโควิ ค ทํ า ให ผ ลิ ต ภั ณ ฑเ หล า นี้ มีย อดขายเพิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากผูคนหันมาทําขนมปงและขนมกันที่บานมากกวาที่จะไปหาซื้อจากรานขนมปงขางนอก นอกจากนี้ สินคา
พรอมปรุงและพรอมรับประทาน เชน เสน มักกะโรนี อาหารแหง ผลิตภัณฑถั่วตางๆ ขา วสาร ปลากระปอง เปนอีก
กลุมสินคาที่มีความตองการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญเชนกัน
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ในขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของราคาสินคาและผลิตภัณฑบางชนิดทําใหปริมาณการ
สั่งซื้อลดลงเชนกัน โดยเฉพาะสินคาในกลุม ผักและผลไมที่มีราคาสูงขึ้น เชน หัวหอม มันฝรั่ง และแตงกวา ซึ่งหลาย
ครั ว เรื อ นพยายามบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
ทางการเงินที่มีจํากัด โดยการชดเชยตนทุนสินคา
ที่เพิ่มขึ้นดวยการตัดรายการสินคาที่มีราคาแพง
และไม จํ า เป น ออกจากความต อ งการของ
ครอบครัว หรือไมก็หาสินคาทดแทนที่มีราคาถูก
กวา สินคา รายการสํ าคั ญที่พบวามี การบริ โภค
ลดลง ได แ ก เห็ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ เ นื้ อ สั ต ว เช น ไส
กรอก และฮอทด็อก รวมทั้งเนื้อแกะ เนื้อวัว เนื้อ
ไก เปนตน โดยผูบริโภคจะหันไปรับประทานผัก
แทน เนื่องจากรายไดที่ไมมั่นคงในชวงที่ผานมา
ทํ า ให ก ารบริ โ ภคปลาในเดื อ นมี น าคมและ
เมษายนซึ่งเปนชวงฉลองปใหมของอิหราน และตามประเพณีโบราณจะเปนชวงที่ผูคนจะซื้อหาปลามารับประทาน
แตพบวาตลาดปลาชวงดังกลาวเปนชวงที่เงียบเหงาที่สุด ทั้งนี้ เพราะปลาและเนื้อสัตวไดถูกลบออกจากตะกราสินคา
ชาวอิหรานและหันมาใชผลิตภัณฑถั่วหรือใชโปรตีนเกษตรในการทําอาหารแทนนั่นเอง
นอกจากนี้ ในชวงดังกลาวยังพบวา ผูบริโภคสินคานิยมซื้อสินคาที่มีบรรุจภัณฑ ปดผนึก ติดฉลาก และมีตรารับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้นแทนการซื้อสินคาแบบชั่งกิโลเหมือนที่ผานมา เนื่องจากการแพรระบาดของโรคโควิคทําใหผูบริโภค
ไมมั่นใจในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยจากการแพร เชื้อโรค พฤติกรรมที่เห็นไดชัด เชน การซื้อขนมปง
แบบทองถิ่นลดลง ผูคนหันไปซื้อขนมปงที่ใสถุงปดผนึก หรือไมก็ปรุงเองที่บานแทน รวมถึงสินคาประเภทเนื้อสัตว
สวนผักและผลไม พบวาผูบริโภคหันมารับประทานผลไมที่มีเปลือกหุม เชน สม กีวี แอบเปล แทนผลไมที่สามารถ
รับประทานพรอมเปลือกได เชน สตอเบอรรี่ เชอรรี่ เปนตน นอกจากนี้ ยังพบวาผัก ผลไมที่มีสรรพคุณทางยาและมี
ประโยชนในการเพิ่มความตานทานตอเชื้อโรค เชน ขิง กระเทียม มะนาว สม กลายมาเปนผลไมที่มีความตองการสูง
ในชวงดังกลาว
ผลของการสํารวจยังพบวา ผูคนหันไปซื้อสินคาที่เปนผลิตภัฑณอาหารมากกวาการซื้อเสื้อผา การจายเงินจะเปนการ
จายในรูปของบัตรเครดิต หรือจายผานแอฟพลิเคชั่น เพื่อหลีกเลี่ยงการใชเงินสด ราคาโทรศัพทมือถือประเภทสมารท
โฟน แทปเลต โนตบุค ในตลาดขยับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผูคนหันมาใชบริการสื่อดิจิทัลและซื้อสินคาผานแอปพลิเคชั่น
เพิ่มมากขึ้น โซเชียลมีเดีย ขาว การประชุมออนไลน ทีวีดิจิทัล เกมสออนไลน หนังสือ หนังสือพิมพ รวมทั้งการสอน
ออนไลนใ หกั บนักเรี ยนที่อยูบานในช วงวิก ฤตโรคโควิ ด ทํ าใหมีก ารดาวน โหลดขอ มู ล ตลอดจนการสื่ อสารผ าน
อินเตอรเนต การรับและสงขอมูลเพิ่มมากขึ้น เปนผลใหผูคนหันไปซื้อสมารทโฟน และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มี
ศักยภาพและสามารถรองรับความตองการดังกลาวไดเปนอยางดี
อยางไรก็ตาม ดวยสภาพทางเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหคนอิหรานหันมาสรางหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิต
ในหลายรูปแบบ เชน กักตุนสินคาจําเปนในปริมาณที่ เพิ่มขึ้น ผูที่มีกําลังซื้อ สูงจะซื้อทองคํา (เหรียญกษาปณทอง)
เพื่อการออมและใชเปนทุนทรัพยในอนาคต ซึ่งเปนวิธีที่นิยมที่สุดในอิหรานแทนการเก็บเงินสดหรือฝากธนาคาร
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บทสรุป/ขอคิดเห็น จากพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปดังกลาวขางตน สามารถมอง
ไดวาเปนพฤติกรรมปกติในสถานการณทางเศรษฐกิจที่ไมปกติ โดยเฉพาะในกรณีของอิหรานซึ่งเปนตลาดที่ผูบริโภค
สวนใหญมีฐานความรูในการจับจายใชสอย การเลือกใชและเลือกซื้อสินคาที่จําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน เนื่องจากมี
ความเคยชินกับสถานการณฝดเคืองและลําบากมาโดยตลอดจากการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจที่ดําเนินมาตอเนื่องหลัง
การปฎิวัติอิสลามเปนตนมา อยางไรก็ตาม พฤติกรรมเหลานี้จะเปนบทเรียนที่ดีสําหรับผูประกอบการไทยในการ
ปรับตัวและเตรียมความพรอมในการเขาสูตลาดผูบริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปทามกลางสถานการณไมปกติของระบบ
เศรษฐกิจโลกที่ถูกคุกคามโดยการแพรขยายของไวรัสโควิท 19 ในครั้งนี้ ซึ่งอาจจะยืดเยื้อออกไปอีก และพฤติกรรม
ของผูบริโภคในลักษณะดังกลาวขางตนนี้อาจกลายมาเปน New Normal ตอไปในอนาคต
*************************
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