
รายงานการน าเข้าข้าวของสาธารณรัฐเกาหลี 
 

 
 
1.  กฎและระเบียบในการน าเข้าข้าวของสาธารณรัฐเกาหลี 

            การน าเข้าข้าวตามข้อตกลง WTO เริ่มด าเนินการตั้งแต่ ปี 2538 ซึ่งรัฐบาลเกาหลีมีการเลื่อนการ 
เปิดตลาดข้าว จ านวน 2 ครั้ง ในช่วงปี 2538-2547 และ 2548 – 2557 และสิ้นสุดในปี 2557 ต่อมาเกาหลี 
ก าหนดปริมาณ น าเข้า MMA จ านวน 408,700 ตัน ในปี 2557 และเปลี่ยนระบบเป็นการประมูลเข้า โดยก าหนด 
ปริมาณการน าเข้าข้าว หากน าเข้าเกินปริมาณที่ก าหนด จะต้องเสียภาษี ร้อยละ 513 ตามข้อก าหนดของ TRQ               
การก าหนดปริมาณข้าวอยู่ในการดูแลของ Korea Agro-Fisheries และ Food Trade Corporation บริษัท 
จะก าหนดประเภทของข้าวในการน าเข้า และคัดเลือกผู้ประมูลที่เสนอในราคาท่ีถูกที่สุด  Korea Agro-Fisheries 
และ Food Trade Corporation จะจ าหน่ายข้าวเพ่ือการบริโภค แก่การเปิดประมูลแบบทั่วไป 
กระทรวงเกษตรฯเกาหลี (MAFRA) จะเป็นผู้ก าหนดราคาขายปลีก และกระจายข้าวไปสู่ผู้บริโภค ร้านอาหาร 
ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดทั้งปี 
     เกาหลี น าเข้าข้าวกล้อง (Brown Rice) จ านวน 368,700 ตันซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 90 ของสัดส่วน 
การน าเข้าข้าวทั้งหมด ส าหรับข้าวผ่านการสีแล้ว (Milled Rice) มีการน าเข้าจ านวน 40,000 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 
10 ของของสัดส่วนการน าเข้า ในปี 2560 หน่วยงาน การประมูลข้าวของเกาหลี (Tariff Rate Quota -TRQ) 
ได้เปิดประมูลข้าวจนถึงปีปัจจุบัน ซึ่งในปี 2561 มีการเปิดประมูลข้าวจ านวน 5 ครั้ง และในปี 2019 
มีการเปิดประมูลข้าว ไปแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งมีก าหนด เปิดประมูลครั้งท่ี 3 ของปี 2019 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 
โดยหน่วยงาน aT เสนอให้มีการประมูล ข้าวกล้องเมล็ดยาว (Brown Rice) จ านวน 44,000 ตัน  
(สถิติตามตารางดังแนบ) 

2.  สัดส่วนของการน าเข้าข้าวแต่ละประเภท ทีร่ัฐบาลเกาหลีก าหนด  
 ชาวเกาหลีนิยมบริโภคข้าวเมล็ดสั้น และโดยส่วนมากเกาหลีปลูกข้าวเมล็ดสั้น ดังนั้น จึงมีการน าเข้าข้าว 

เมล็ดสั้น จ านวน 178,511 ตัน คิดเป็นร้อยละ 43.7 ของสัดส่วนการน าเข้าในปี 2560 และน าเข้าข้าวเมล็ดกลาง 
จ านวน 191,190 ตัน คิดเป็นร้อยละ 46.8 ของสัดส่วนการน าเข้า และน าเข้าข้าว เมล็ดยาวเพียง 39,000 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของสัดส่วนการน าเข้า ในปี 2560 ตามล าดับ ในปี 2561 เกาหลีน าเข้าข้าวเมล็ดสั้น จ านวน 



117,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 52.9 ของการเปิดประมูลข้าวของ TRQ นอกจากนี้ น าเข้าข้าวเมล็ดกลาง 72,000 ตัน 
และน าเข้าข้าวเมล็ดยาว จ านวน 32,305 ตัน ตามล าดับ ในอดีต เกาหลีเดิมเคย น าเข้าข้าวเมล็ดสั้นจากจีน 
น าเข้าข้าวเมล็ดกลาง จากสหัฐอเมริกา และข้าวเมล็ดยาวจาก ประเทศไทย หลังจาก   ปี 2558 มีการเปลี่ยน 
ระบบการน าเข้าทุก 10 ปี จาก การควบคุมปริมาณข้ันต่ า Minimum Market Access (MMA) เป็นระบบการ 
ประมูลข้าว Tariff Rate Quota (TRQ) ท าให้มีการน าเข้าข้าวจากเวียดนามเป็นหลัก ทั้งข้าวประเภทเมล็ดสั้น 
และเมล็ดยาว ด้วยราคาที่ต่ ากว่าประเทสอ่ืนๆ ในปี 2561 มีการน าเข้าข้าวจากเวียดนาม จ านวน 113,305 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 52.9 จากจีน จ านวน 63,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 28.5 และจากสหรัฐ จ านวน 27,000 ตัน คิดเป็น 
ร้อยละ 12.2 และน าเข้าข้าวจากไทย จ านวน 18,000 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 8.1 จากสัดส่วนการน าเข้าข้าวทั้งหมด 
(สถิติตามตารางดังแนบ)    

3. พฤติกรรมการบริโภคข้าวของคนเกาหลีในปัจจุบัน  
               ในปี 2560 มีการบริโภคข้าว 61.8 กิโลกรัม/คน/ปี ซึ่งมีแนวโน้มลดลง จากปี 2559 การบริโภคข้าวในปี 
2560 มีการบันทึกว่า คิดเป็นจ านวนครึ่งหนึ่ง ของการบริโภคข้าวในปี 2531 (122.2 กิโลกรัม) การใช้ข้าวเพื่อ 
การผลิตในอุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม มีจ านวน 707,703 ตันในปี 2560 ข้าวที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.5 ของการบริโภคข้าวทั้งหมด ซึ่งดูได้จาก การแบ่งสัดส่วน 
การบริโภคข้าว ดังนี้ การผลิตขนมท าจากข้าว (ร้อยละ 23.9) การท าอาหารกล่อง อาหารพร้อมรับประทาน 
(ร้อยละ 16.2) อุตสาหกรรมมผลิตไวน์( ร้อยละ 8) การบริโภคข้าวคิดเป็น 96.6 กิโลกรัม ต่อคน/ปี ส าหรับใน 
กลุ่มเกษตรกรรม ส าหรับกลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกรรม คิดเป็น ร้อยละ 59.8 ต่อคน/ปี ในปี 2560 ชาวเกาหลีค านึง 
องค์ประกอบการบริโภค โดยเลือกข้าวที่มีรสชาติ ราคาดี และปลอดภัย คนส่วนมากเลือกข้าว จากรสชาติ วิธีปลูก 
และวิธีเก็บรักษา ชาวเกาหลีนิยมข้าวเมล็ดสั้น และมีวิธีการปลูกแบบดั้งเดิม และข้าวที่มีคุณภาพ ดูได้จากผิว 
และความใสของข้าว เกาหลีมีการบริโภคข้าวเมล็ดยาวบ้าง ในร้านอาหารจีน และ ร้านอาหารเอเชีย 
แต่มีคุณภาพไม่สูง ราคาถูก 

4. คู่แข่งขัน/อุปสรรค การน าเข้าข้าวไทย  
       ปกติชาวเกาหลีไม่นิยมบริโภคข้าวเมล็ดยาวจาก เวียดนามและไทย นิยมบริโภคข้าวเมล็ดสั้น ที่ปลูก 

ภายในประเทศเกาหลีเท่านั้น  และไม่สามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เกตท่ัวไป  ส่วนมากน าเข้า ข้าวจาก 
เวียดนาม และไทยที่มีราคาถูก มาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับข้าวไทย ในปัจจุบัน 
เริ่มจะมีความต้องการบริโภคเพ่ิมมากข้ึนจากกลุ่มคนไทย หรือคนเอเชียประเทศอ่ืนๆ ที่เดินทาง เข้ามาท างาน 
ในประเทศเกาหลี ซึ่งในปัจจุบัน มีคนไทยที่มาท างานมากถึง 200,000 คน ท าให้มีความต้องการ เพ่ิมขึ้น 
แต่อย่างไรก็ตาม การน าเข้าข้าวที่มีคุณภาพ เช่น ข้าวหอมมะลิ ยังท าได้ยาก เนื่องจาก มีภาษีการน าเข้า ที่สูง 
ถึงร้อยละ 513 หากน าเข้าเกินโควต้าที่ก าหนดในการการประมูลดังกล่าว และประกอบกับราคาข้าวของ 
เวียดนาม ที่เข้าร่วมการประมูลส่วนมาก มีราคาถูกกว่าไทยถึง 50 เหรียญสหรัฐ ท าให้ข้าวไทย ไม่ได้รับ 
การประมูล ดังนั้น หากราคาข้าวของไทยสามารถปรับราคาให้ถูกกว่าเวียดนามได้ ก็จะท าให้มีโอกาสในการ 
น าเข้าข้าวไทยมากข้ึน 

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

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล 
กันยายน 2562 

 


