
ตลาดศัลยกรรมเสริมความงามของเกาหลีใต้ 

การท าศัลยกรรมเสริมความงามเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้คนมีความมั่นใจมากยิ่งข้ึน และเมื่อพูดถึง
การศัลยกรรมเสริมความงามนั้น ประเทศที่คนส่วนมากมักนึกถึงคือเกาหลีใต้ ประเทศเกาหลีใตจ้ึงจัดได้ว่าเป็น
ศูนย์กลางของการศัลยกรรมเสริมความงามของโลก การท าศัลยกรรมเสริมความงามในประเทศเกาหลใีตน้ัน้ถือ
เป็นเรื่องปกติ การให้รางวัลหรือของขวัญการจบการศึกษาของพ่อแม่เป็นการศัลยกรรมก็พบได้มากเช่นกัน เรา
เห็นได้ว่าการโฆษณาเกี่ยวกับการท าศัลยกรรมเสริมความงามนั้นสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นตาม
สถานีรถไฟฟ้า หรือป้ายรถเมล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นที่นิยมของการท าศัลยกรรมเสริมความงาม 
อย่างเช่น ย่านคังนัม และย่านอัปกูจอง ในบริเวณย่านคังนัมนั้นมีจ านวนคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามอยู่มาก
ถึงประมาณ 500 แห่ง และย่านอัปกูจองมีประมาณ 300 แห่ง 

รูปภาพที่ 1: ประเทศที่มจี านวนการท าศัลยกรรมเสริมความงามมากทีสุ่ดในปี 2559 

 

ที่มา: ISAPS the international society of aesthetic plastic surgery & Statistic 

ตลาดศัลยกรรมเสริมความงามของประเทศเกาหลีใต้นั้นเป็นถือเป็นตลาดศัลยกรรมที่ใหญ่ของโลก 
โดยในปี 2559 ตลาดศัลยกรรมเสริมความงามของเกาหลีใต้มีมูลค่าประมาณ 5 ล้านล้านเหรียญดอลล่าร์ฯ ซึ่ง
นับเป็น 24% ตลาดศัลยกรรมเสริมความงามของโลก  จากรูปภาพที่ 1 แสดงถึงประเทศที่มีจ านวนการ
ท าศัลยกรรมเสริมความงามมากที่สุดในปี 2559 เกาหลีใต้นั้นถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 โดยมีจ านวนการ
ท าศัลยกรรมทั้งหมด 1,156,234 ครั้ง รองจากสหรัฐอเมริกาที่จ านวน 4,217,862 ครั้ง และบราซิลที่จ านวน 2,524,115 
ครั้ง และในส่วนของอัตราส่วนของการท าศัลยกรรมเสริมความงามต่อคนในปี 2558 นั้น ประเทศเกาหลีใต้ถูกจัด
อยูใ่นอันดับที่ 1 โดยมีอัตราส่วนอยู่ที่ 20 ครั้ง ต่อ 1,000 คน ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา 13 ครั้ง ต่อ 1,000 คน และ
ญี่ปุ่น 10 ครั้ง ต่อ 1,000 คน 

 



รูปที่ 2: อัตราส่วนของการท าศัลยกรรมเสริมความงามต่อคนในปี 2558 

 

ที่มา: ISAPS the international society of aesthetic plastic surgery 

 ประเทศเกาหลีใต้จัดว่าเป็นประเทศที่คนต่างชาติให้ความสนใจในการเดินทางเข้ามาท าศัลยกรรมเสรมิ
ความงามเป็นจ านวนมาก จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าจ านวนคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเพื่อรับการศัลยกรรมนั้น 
มีจ านวนเพิ่มมากข้ึนตั้งแต่ในปี 2556 จนถึง 2559 โดยในปี 2559 นั้น จ านวนชาวต่างชาติที่เดินทางมาเพื่อการ
ศัลยกรรมเสริมความงามถูกบันทึกไว้ที่ 47,881 คน โดยส่วนมากนั้นจะเป็นชาวจีนและญี่ปุ่น โดยค่าเฉลี่ยในการ
ใช้จ่ายของแต่ละคนน้ันอยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ดอลล่าร์ฯ ซึ่งในปี 2557 การท่องเที่ยวเพื่อการศัลยกรรม
เสริมความงามของเกาหลีใต้น้ันถูกบันทึกไว้ที่ 107 ล้านดอลล่าร์ฯ เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ที่มีมูลค่าเพียง 5.3 ล้านดอล
ล่าร์ฯ  

รูปที ่3: จ านวนชาวตา่งชาติที่เดินทางเข้ามารบัการศัลยกรรมเสริมความงามที่ประเทศเกาหลีใต้ 

ตั้งแต่ปี 2556จนถึงปี 2559 

 

ที่มา: Statista 

 

 



การศัลยกรรมเสริมความงามที่ประทศเกาหลีใต้มีความเช่ียวชาญเป็นอย่างมากนั้น ได้แก่ การท าตา  2 

ช้ัน, การท าจมูก, การศัลยกรรมโครงหน้า, การลดขนาดโหนกแก้ม และการเหลาคาง  โดยปัจจัยที่ท าให้การ
ศัลยกรรมเสริมความงามที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นที่สนใจของคนทั่วโลกนั้น คือ การใช้เทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัย ท าให้การฟื้นตัวนั้นค่อนข้างเร็ว และมีความเจ็บน้อย โดยทั่วไปศัลยแพทย์ที่เกาหลีใต้จะให้การผ่าตัด
ศัลยกรรมเพียงแค่ในส่วนที่ตนเองมีความเช่ียวชาญเท่านั้น จึงท าให้ผลรับที่ออกมามีความสวยงามและดูเป็น
ธรรมชาติ เนื่องจากการศัลยกรรมถือเรื่องปกติท าให้คนที่เข้ารับการศัลยกรรมและอยู่ในช่วงระยะเวลาการพัก
ฟื้นสามารถที่จะเดินทางออกไปท่องเที่ยวและใช้ชีวิตได้อย่างปกติ รวมไปทั้งการให้บริการของคลินิกศัลยกรรม
ที่นี่น้ันมีแพ็กเกจให้เลือกอย่างหลากหลาย ทั้งการบริการน าเที่ยว ที่พัก อาหาร และรถรับส่งจากสนามบินซึ่ง
สร้างความสะดวกสบายให้กับชาวต่างชาติที่เดินทางมาเพื่อการศัลยกรรมเป็นอย่างมาก 

คลินิกศัลยกรรมเสริมความงามของเกาหลีใต้น้ัน มีความพร้อมในการรองรับชาวต่างชาติที่สนใจเข้ามา
ท าศัลยกรรมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าชาวต่างชาติต้องการที่จะหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ที่มีภาษาพื้นฐานอย่าง
ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รวมไปถึงภาษาไทย สร้างความสะดวกในการศึกษา
และหาข้อมูลเป็นอย่างมาก รวมทั้งผู้ที่มาเข้ารับการปรึกษากับทางคลินิกก็มีบริการล่ามแปลภาษาเพื่อป้องการ
ไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการสื่อสาร และสามารถสร้างผลรับอย่างที่ผู้เข้ารับบริการพึงพอใจได้  

ในส่วนของรัฐบาลเกาหลีใต้น้ันมีการส่งเสริมด้านการศัลยกรรมเสริมความงามเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
การศัลยกรรมเสริมความงามถือเป็นอีกหนึ่งรายได้หลักของประเทศ ด้วยขนาดตลาดที่มีความใหญ่ รวมทั้งการ
ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติท าให้รัฐบาลมีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้เข้ารับบริการทั้งการเอาผิดกับ
คลินิกที่มีการเก็บค่าบริการชาวต่างชาติในราคาที่สูงเกิน และคลินิกที่ใช้ผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ท าการผ่าตัดให้คนไข้ อีก
ทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดใจให้คนเข้ามาท าการศัลยกรรมในประเทศมากยิ่งข้ึน โดยคนไข้สามารถขอ 

คืนภาษีได้ แต่เพียงแค่คลินิกที่มีการจดทะเบียนเข้าร่วมกับรัฐบาลเท่านั้น และเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการ
ท าศัลยกรรมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว จากรูปที่ 4 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบราคาการท าศัลยกรรมจมูกของ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว การท าศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้นั้นถือว่ามีราคาที่ถูกกว่าประเทศอื่น ซึ่งเป็นอีก
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประเทศเกาหลีใต้น้ันเป็นที่สนใจเรื่องของการศัลยกรรมเสริมความงามของทั่วโลก 

รูปที่ 4: ราคาการท าศัลยกรรมจมูกของประเทศพฒันาแล้ว 

 

ที่มา: seoultouchup 



 ในปัจจุบันคนไทยให้ความสนใจในการศัลยกรมเสริมความงามเพิ่มมากข้ึน ท าให้ตลาดศัลยกรรมเสริม
ความงามของไทยในปี 2559 นั้นมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึนเป็น 1.15 พันล้านดอลล่าร์ฯ จากปี 2558 ที่มูลค่า 959 
ล้านดอลล่าร์ฯ โดยไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 21 ของประเทศที่มีจ านวนการศัลยกรรมเสริมความงามมากที่สุด
ในปี 2559 ซึ่งมีจ านวนการท าศัลยกรรมเสริมความงามทั้งหมด 112,821 ครั้ง ท าให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ศัลยกรรมเสริมความงามนั้นเพิ่มมากข้ึน และด้วยความที่การศัลยกรรมเสริมความงามของประเทศเกาหลีนั้น
ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกเป็นอย่างมากรวมไปถึงคนไทย ท าให้ธุรกิจเอเจนซี่ที่พาคนไทยไปศัลยกรรมที่
เกาหลีนั้นเปิดตัวเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมาก รวมไปถึงคลินิกจากประเทศเกาหลีก็มีการเปิดตัวที่ประเทศไทยเพิม่มาก
ข้ึน อีกทั้งรายการโทรทัศน์ที่ให้โอกาสผู้เข้าแข่งขันได้รับการศัลยกรรมเสริมความงามนั้นก็มีมากข้ึน แสดงให้
เห็นว่าคนไทยนั้นมีความสนใจในการท าศัลยกรรมเสริมความงามมากข้ึน 

 ศัลยกรรมเสริมความงามที่เป็นที่ข้ึนช่ือของไทยนั้นได้แก่ ศัลยกรรมตา, การยกกระชับหน้า, การดูด
ไขมัน, ศัลยกรรมเสริมหน้าอก และการผ่าตัดแปลงเพศ โดยการผ่าตัดแปลงเพศของไทยนั้นถือว่าเป็นที่ยอมรับ
จากทั่วโลก เนื่องจากผลรับที่ได้ของมานั้นมีความเป็นธรรมชาติและสวยงามเป็นอย่างมาก ท าให้คนต่างชาติ
พิจารณาประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่จะเดินทางเข้ามารับการศัลยกรรมประเภทนี้ ยกตัวอย่างเช่น Ivan 

นายแบบปารีสแฟช่ันวีคก็ได้เดินทางมาเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศที่ประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าการศัลยกรรม
เสริมความงามของไทยนั้นก็เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติมากเช่นกัน  

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าตลาดศัลยกรรมเสริมความงามของเกาหลีนั้นใหญ่และแข็งแกร่งเป็น
อย่างมาก โดยภายในปี 2559 ตลาดศัลยกรรมเสริมความงามของเกาหลีใต้มีมูลค่าประมาณ 5 ล้านล้านเหรียญ
ดอลล่าร์ฯ เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีแพทย์ผู้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง การลดหย่อนภาษีของ
ชาวต่างชาติ รวมไปถึงราคาที่ถูกกว่าประเทศอื่นเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะคลินิกที่ให้รับการ
ศัลยกรรมเสริมความงามในประเทศเกาหลีใต้น้ันมีจ านวนมาก ท าให้การตั้งราคาน้ันต้องสามารถแข่งกันกับผูใ้ห้
บริการรายอื่นได้ ท าให้การศัลยกรรมเสริมความงามของเกาหลีได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในส่วนของ
ประเทศไทยน้ันมีมูลค่าตลาดรวมเพียง 1.15 พันล้านดอลล่าร์ฯ ในปี 2559 และเมื่อเปรียบเทียบตลาดศัลยกรรม
เสริมความงามของเกาหลีใต้กับไทยจะเห็นได้ว่า มูลค่าตลาดศัลยกรรมเสริมความงามของไทยนั้นน้อยก ว่า
ตลาดศัลยกรรมเสริมความงามของเกาหลีซึ่งคิดเป็น 24% ของตลาดศัลยกรรมเสริมความงามของโลกเป็นอย่าง
มาก ทั้งนี้ความเช่ียวชาญด้านการศัลยกรรมเสริมความงามของศัลยแพทย์เกาหลีและศัลยแพทย์ มีความ
แตกต่างกัน เนื่องจากศัลยแพทย์เกาหลีจะมีความเช่ียวชาญด้านการศัลยกรรมที่เกี่ยวข้องกับใบหน้า แต่ส าหรับ
ศัลยแพทย์ไทยจะมีความเช่ียวชาญในการศัลยกรรมที่เกี่ยวกับร่างกาย จึงท าให้ผู้บริโภคมีเหตุผลที่แตกต่างกัน
ส าหรับการเลือกใช้บริการศัลยกรรมของทั้งสองประเทศ  
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