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 ตลาดเคร่ืองปรุงในเกาหลีใต้ 

นิยามของเครื่องปรุงในเกาหลี 

 ตามท่ีกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาเกาหลี (MFDS) 1 ระบุ เครื่องปรุงหมายถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป

โดยการเติมเครื่องเทศ ซีอิ๊ว น ้าตาล เกลือ น ้าส้มสายชู น ้ามันและไขมันที่บริโภคได้ ลงในวัตถุดิบจากสัตว์

หรือพืช และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างรสชาติอาหารทั งก่อนและหลังการปรุงสุก 

 เครื่องปรุงมักจะใช้โดยการเติมของเหลวลงในอาหารเพ่ือให้มีรสชาติหรือสี ซึ่งรวมถึง มายองเนส ซอส

มะเขือเทศ และเครื่องปรุงอ่ืนๆ 

การผลิตและน าเข้าเครื่องปรุงในเกาหล ี

ตลาดเครื่องปรุงทั ง B2B และ B2C ในเกาหลีใตเ้ติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการบริโภคอาหาร

ส้าเร็จรูป (HMR) และชุดอาหาร (Meal kit) ที่เพ่ิมขึ น เป็นผลมาจากโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไป ผู้คนอยู่อาศัยคน

เดียวเพ่ิมขึ น รวมถึงการแพร่กระจายของ COVID-19 ท้าให้การท้าอาหารทานที่บ้านก็เพ่ิมขึ นเช่นกัน  

  การผลิตเครื่องปรุงในเกาหลี 

o ขนาดการผลิตเครื่องปรุงในเกาหลีในปี 2563 อยู่ที่ 847,797 ตัน เพ่ิมขึ น 24.8% เมื่อเทียบกับ 

679,169 ตันในปี 2559 และมูลค่าการผลิตอยู่ที่ 2,029.6 พันล้านวอน เพ่ิมขึ น 22.4% เมื่อ

เทียบกับ 1,658.4 พันล้านวอนในปี 25592 

o ร้านอาหารแฟรนไชส์ รวมถึงร้านอาหารเดลิเวอรี่ใช้เครื่องปรุงส้าเร็จรูปเพ่ือประหยัดต้นทุนและ

ควบคุมมาตรฐานรสชาติ นอกจากนี  การเพ่ิมขึ นของตลาดชุดอาหาร ซึ่งประกอบไปด้วย

เครื่องปรุงหลากหลายชนิด น้าไปสู่การเติบโตของตลาดเครื่องปรุง 

o ในการผลิตเครื่องปรุง ประกอบด้วยการผลิตมายองเนส 127.8 พันล้านวอน (6.3%) และ

เครื่องปรุงมะเขือเทศ 68.3 พันล้านวอน (3.4%) 

 

                                                           
1 www.foodsafetykorea.go.kr/foodcode/01_03.jsp?idx=33, The Ministry of Food and Drug Safety   
2 https://www.mfds.go.kr/brd/m_374/list.do, Production output of Food Industry, 2021.08.01  

http://www.foodsafetykorea.go.kr/foodcode/01_03.jsp?idx=33
https://www.mfds.go.kr/brd/m_374/list.do
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 การน้าเข้าเครื่องปรุง3 

o ปริมาณการน้าเข้าเครื่องปรุงในปี 2563 อยู่ที่ 187.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ น 34.8% และ

CAGR 6.1% เมื่อเทียบกับ 139.3 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2559 

o ในปี 2563 เกาหลีน้าเข้าซอสมะเขือเทศ 4.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (2.3%) มายองเนส 2.1 ล้าน

เหรียญสหรัฐ (1.1%) และเครื่องปรุงอ่ืนๆ 181.4 ล้านเหรียญสหรัฐ (96.6%) โดยประเทศผู้

น้าเข้าหลัก ได้แก่ จีน (44.8%) สหรัฐอเมริกา (13.3) ญี่ปุ่น (12.5%) และไทย (8.1%) 

o ประเทศและมูลค่าการน้าเข้าหลักในปีพ.ศ. 2563 

ล้าดับ ประเทศ 
มูลค่าการน้าเข้า 

(หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ) 
1 จีน 84,007 
2 สหรัฐอเมริกา 24,918 
3 ญี่ปุ่น 23,388 
4 ไทย 15,184 
5 สิงคโปร ์ 3,136 
6 ออสเตรเลีย 1,219 
7 เวียดนาม 756 

 

การกระจายสินค้าและจ าหน่ายเครื่องปรุง 

 ช่องทางการจ้าหน่ายเครื่องปรุงในเกาหลีแบ่งเป็นการจ้าหน่ายแบบ B2C และ B2B โดยในปี 2561 

เครื่องปรุงประมาณ 80% ถูกขายแบบ B2B แต่ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาคาดการณ์ว่าอัตราส่วนของ

ยอดขายระหว่าง B2B และ B2C คือ 70% ต่อ 30%4 

  

                                                           
3 www.kita.net, Korea Trade Statistics 
4 www.asiae.co.kr/article/2021033013541891933, Asia Economics, 2021.03.30 

http://www.asiae.co.kr/article/2021033013541891933
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 การเติบโตของยอดขายกลุ่ม B2C แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวเกาหลีให้ความสนใจในเครื่องปรุง

ต่างประเทศมากขึ นและก้าลังมองหาเครื่องปรุงต่างๆ อย่างหลากหลายมากขึ น 

 ผู้ผลิตเกาหลีขยายสายการผลิตไปยังเครื่องปรุงพาสต้า น ้าสลัดและเครื่องปรุง

ส้าเร็จรูป เพ่ือตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า เนื่องจากการ

เดินทางที่ถูกจ้ากัดในช่วงโควิด 19 ผู้ผลิตในเกาหลีจึงเริ่มผลิตเครื่องปรุง

ต่างประเทศเพ่ิมมากขึ น เช่น 'ซอสถั่วลิสง' ส้าหรับทานกับแผ่นแป้งเวียดนาม

โดยบริษัท Daesang และ 'เครื่องปรุงผัดไทย' โดยบริษัท Sempio 

 ผู้ผลิตเกาหลีจ้านวนมากพยายามเปิดตัวเครื่องปรุงอเนกประสงค์ที่สามารถใช้

เครื่องปรุงกับอาหารต่างๆ เช่น 'เครื่องปรุงของ Baik Jong-won' 

 

แนวโน้มตลาดและผู้บริโภคในเกาหลี 

 เครื่องปรุงที่ได้รับความนิยมในตลาดเกาหลี ในปี 2564 แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี  

o เครื่องปรุงแบบตะวันตก (เครื่องปรุงพาสต้า และ สปาเก็ตตี ส้าเร็จรูป)                 
เป็นเครื่องปรุงชั นน้าในตลาดเกาหลี ซึ่งในบรรดาอาหารตะวันตกที่ได้รับความนิยม พาสต้าและ 
สปาเก็ตตี เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ตลาดเครื่องปรุงที่เก่ียวข้องจึงเติบโตขึ นอย่างมาก 

o เครื่องปรุงเกาหลีดั้งเดิม (โคชูจัง และ เต้าเจี ยวหมัก)       
เครื่องปรุงดั งเดิมของเกาหลี เช่น โคชูจัง เต้าเจี ยว และเครื่องปรุงถั่วเหลืองได้รับการพัฒนาให้อยู่ในรูป 
แบบของเครื่องปรุงส้าเร็จรูปเพ่ือความสะดวกในการปรุงอาหาร 

o ซอสเผ็ดของเอเชีย (ซอสหม่าล่าและซอสศรีราชา) 
ความสนใจในอาหารแปลกใหม่และอาหารที่เคยได้ทานจากการท่องเที่ยว ท้าให้คนรุ่นใหม่อายุ 20 ถึง 
30 ปีมองหารสชาติแปลกใหม่ที่ปรุงได้ง่ายที่บ้าน 

o เครื่องปรุงเอนกประสงค์                              
เนื่องจากเครื่องปรุงอเนกประสงค์ถูกน้ามาใช้ผ่านสื่อโซเชียล รวมทั ง Youtube (Mugbang) จึงเป็น 
หนึ่งในเทรนด์ใหม่ที่เติบโตขึ นอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี  การขยายตัวของครัวเรือน 
ที่อาศัยอยู่คนเดียวท้าให้ตลาดเครื่องปรุงเอนกประสงค์เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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 ตลาดการบริโภค5 

o ครัวเรือนส่วนใหญ่มีเครื่องปรุงต่างประเทศที่บ้าน เช่น ซอสมะเขือเทศและมายองเนส (มากกว่า 80%) 
ตามด้วย ซอสส้าหรับหมูทอดและเครื่องปรุงสเต็ก (57.8%) มัสตาร์ด (57.0%) น ้าสลัด (56.8%) และ 
เครื่องปรุงอาหารจีน (56.0%) 

o เมื่อพิจารณาถึงกระแสและศักยภาพของตลาดการบริโภค เครื่องปรุงที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับสูงสุด ได้แก่ 
น ้าสลัด เครื่องปรุงอาหารจีน (ซอสหอยนางรม น ้ามันพริก เครื่องปรุงหม่าล่า ฯลฯ) เครื่องปรุงส้าหรับ 
ต้มและแกง บิบิมจัง(เครื่องปรุงข้าวย้าเกาหลี) และเครื่องปรุงเอนกประสงค์ 

o เครื่องปรุงต่างประเทศ เช่น ซอสมะเขือเทศและมายองเนส ซอสส้าหรับหมูทอดและเครื่องปรุงสเต็ก 
และเครื่องปรุงพาสต้าเป็นหมวดหมู่ที่มียอดขายในตลาดมั่นคง  

o ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อซื อเครื่องปรุงคือรสชาติ โดยทั่วไปแล้ว ผู้บริโภคมักจะซื อเครื่องปรุงยี่ห้อที่ใช้ 
เป็นประจ้าและคุ้นเคย โดยไม่ค้านึงถึงการส่งเสริมการขาย นอกจากนี  ราคา วันหมดอายุที่ยาวนาน 
และการใช้ส่วนผสมที่ดี เป็นอีกปัจจัยในการเลือกซื อเครื่องปรุง 

o ในบรรดาเครื่องปรุงรสต่างๆ เครื่องปรุงที่น้าเข้าจากต่างประเทศ เช่น เครื่องปรุงจากอาเซียน 
นอกเหนือจากรสชาติแล้ว ความน่าเชื่อถือในประเทศต้นทางหรือประเทศผู้ผลิต และความชอบ 
ในเครื่องเทศและรสชาติที่แปลกใหม่ เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคชาวเกาหลีค้านึงถึง 

เครื่องปรุงในตลาดเกาหลี 

 เครื่องปรุงที่ผลิตในเกาหลี 

ประเภท/ การใช้งาน สินค้าหลัก 

เครื่องปรุง
เกาหลดีั งเดิม 

ส้าหรับ
เนื อสัตว ์

CJ Beef Sauce CJ Bulgogi Sauce Deasang Pork Sauce 

   

                                                           
5
 www.atfis.or.kr/article/M001050000/list.do, The Status of Processed Food, Food Information Statistics System 

http://www.atfis.or.kr/article/M001050000/list.do
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ส้าหรับต้ม
และแกง 

CJ Spicy 
Soft-Tofu Sauce 

CJ 
Soybean Paste Sauce 

Pulmuone 
Spicy Soft-Tofu Sauce 

   

ซอสอื่นๆ 

Paldo Bibimjang 
Ottogi Sauce for 

Onion 
Sampio Gimchi Sauce 

   

เครื่องปรุง
แบบตะวันตก 

ซอสส้าหรับ
หมูทอด

และสเต็ก 

Daesang Pork Cutlet 
Sauce 

Ottogi Sesame Pork 
Cutlet 

CJ Steak Sauce 

   

ซอสพาสตา้ 

Daesang Rose 
Spaghetti Sauce 

Sampio Bacon & 
Mushroom Cream 

Pasta Sauce 

Ottogi Presco Spaghetti 
Tamato Sauce 
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ซอสพริก
และซอสเผด็

ต่างๆ 

Ottogi Tabasco 
Pepper Sauce 

CJ Sweet Chili Sauce 
Daesang Sweet Chili 

Sauce 

   

ซอสอื่นๆ อื่นๆ 

Heinz 
Burger Sauce 

Ottogi 
Oyster Sauce 

Halla Tsuyu 

   

น ้าสลดั 

Pulmuone Black 
Sesame Dressing 

Sauce 
CJ Citron Salad Sauce 

Daesang Black Sesame 
Dressing 

   

ซอสส้าหรับจิ ม 

Samyang Hot Chili 
Sauce 

Shinhwa Nacho 
Sheese Sauce 

Ottogi TarTar Sauce 
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มายองเนส 

Ottogi Gold Daesang Fresh 
Ottogi 

Less Calorie 

   

ซอสมะเขือเทศ 

Ottogi Heinz Daesang 

   

 เครื่องปรุงน้าเข้า 
ประเภท สินค้าหลัก 

เครื่องปรุงแบบตะวันตก 

A1 Steak Sauce 
(USA, Canada) 

Rose Sauce 
(Italy) 

Ragu Sauce 
(USA, Italy) 

   
Balsamic Vinegar 

(Italy) 
Basil Pesto 

(Italy) 
Whole Grain Mustard 

(France) 

   



8 

 

  

เครื่องปรุงอาหารจีน 

Chili Spicy Sauce Spicy Chili Crisp 
Oyster 
(China) 

   

เครื่องปรุงอาหารญี่ปุ่น 

Teriyaki Sauce 
(Japan) 

Soybean Sauce for 
Egg (Japan) 

Tsuyu Sauce 
(Japan) 

   

เครื่องปรุงอาหารอาเซียน 

Sriracha Sauce 
(Thailand) 

Rice-paper Sauce 
(Vietnam)  

Pad Thai Sauce 
(Thailand) 
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 เครื่องปรุงไทย 

ประเภท สินค้าหลัก 

เครื่องปรุงไทย 

น ้าจิ มสุกี   น ้าจิ มปอเปี๊ยะ ซอสพริกศรรีาชา 

      
ซอสพริกรสหวาน/น ้าจิ มไก ่ มายองเนสรส Sweet chilli 
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การกระจายสินค้าประเภทเครื่องปรุงในเกาหลี6 

      ไฮเปอร์มาร์เก็ต   
        
    

ส้านักงานกระจาย
สินค้าของบริษัท

โดยตรง 

 

→ 

ซุปเปอร์มาเก็ตขนาด
ใหญ่   

      
    ร้านสะดวกซื อ  

ผู้บริโภค 

       

ผู้ผลิตหรือผู้น้าเขา้เกาหล ี

    
ห้างสรรพสินค้า 

 
      
  

บริษัทค้าส่ง 
 

→ 

ร้านค้าท้องถิ่น  
ร้านค้าปลีก 

ร้านขายของช้า 

 

   

      
        
      ร้านค้าออนไลน ์  
       
        

    
ผู้ผลิตอาหาร  

(อาหารกล่องส้าเร็จรูป/ อาหารพรอ้มปรุง) 
 

     

    
ร้านอาหารแฟรนไชส ์& ผู้ให้บริการจัดเลี ยง 

  

         
< แผนภูมิการกระจายสินค้าประเภทเคร่ืองปรุงในเกาหลี > 

 

ใบรับรองและระบบการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง 

 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)      
HACCP เป็นการตรวจสอบอย่างเข้มงวด โดยการระบุ ประเมิน และจัดการปัจจัยอันตรายในแต่ละ 
กระบวนการการผลิตอาหาร เพ่ือป้องกันไม่ให้สารอันตรายปนเปื้อนในอาหารในทุกกระบวนการ ตั งแต่การ 
จัดการวัตถุดิบ การผลิต การแปรรูป การปรุงอาหาร การแบ่งย่อย การกระจายสินค้าและ จ้าหน่ายอาหาร7  

 

ตราสญัลักษณ์ HACCP 

                                                           
6 www.atfis.or.kr/article/M001050000/list.do, The Status of Processed Food, Food Information Statistics System 
7 www.haccp.or.kr/eng/main.jsp, Korea Agency of HACCP Accreditation and Services (KAHAS) 

http://www.atfis.or.kr/article/M001050000/list.do
http://www.haccp.or.kr/eng/main.jsp
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  เครื่องหมายมาตรฐานอาหารแปรรูป 
เครื่องหมายมาตรฐานอาหารแปรรูป (KS) รับรองการจัดตั งและเผยแพร่อาหารที่มีคุณภาพและ 
มาตรฐานการบริการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของอาหารแปรรูป พัฒนาการบริการที่เกี่ยวข้อง 
และคิดค้นเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นระบบที่ 
มุ่งพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ8 

เครื่องหมายมาตรฐานอาหารแปรรูป(KS)           

 

  เครื่องหมายรับรองอาหารแปรรูปออร์แกนิค9 
ระบบการรับรองอาหารแปรรูปออร์แกนิคช่วยให้ธุรกิจที่ได้รับการรับรองโดยส้านักงานบริการและจัดการ 
คุณภาพสินค้าเกษตรแห่งชาติ ใช้ตราสัญลักษณ์เพ่ือรับรองสินค้าและชื่อเฉพาะทางอินทรีย์ส้าหรับ 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยการตรวจสอบวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ซึ่งระบบนี จะช่วย 
คุ้มครองทั งผู้ผลิตและผู้บริโภค และยังเพ่ิมความน่าเชื่อถือของสินค้าท่ีติดตรารับรอง  

เครื่องหมายรับรองอาหารแปรรปูออร์แกนิค 

ความเห็นส านักงานฯ ตลาดเครื่องปรุงในเกาหลีเป็นตลาดที่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี  
ส ถ าน กา รณ์ โ ค วิ ด  1 9  ก็ เ ป็ น ส่ ว น เ ร่ ง ที่ ท้ า ใ ห้ ต ล าด เ ค รื่ อ ง ป รุ ง ใ น เ ก าห ลี ข ย า ย ตั ว เ พ่ิ มม าก ขึ น 
เนื่องจากรัฐบาลได้ออกข้อจ้ากัดในการรับประทานอาหารในร้านอาหาร เช่นในช่วงที่การระบาดเพ่ิมสูงมาก 
รัฐบาลได้ออกกฎหมายห้ามผู้ที่ ได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็มรับประทานอาหารภายในร้าน นอกจากนี  
การถูกจ้ากัดการเดินทางท่องเที่ยว ส่งผลให้ชาวเกาหลีที่นิยมการเดินทางแต่เดินทางไม่ได้ หันมาปรุงอาหาร 
ต่างประเทศทานเองที่บ้านมากขึ น เพื่อที่จะได้รับรสชาติอาหารชดเชยการท่องเที่ยวที่ไม่สามารถด้าเนินการได้    

                                                           
8 www.kfri.re.kr/?c=5/161, Korea Food Research Institute 
9 www.enviagro.go.kr/portal/content/html/info/signintro.jsp, National Agricultural Products Quality Management Service 

http://www.kfri.re.kr/?c=5/161
http://www.enviagro.go.kr/portal/content/html/info/signintro.jsp
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ในปัจจุบัน อาหารไทยเองก็เป็นที่ชื่นชอบของคนเกาหลี เครื่องปรุงไทยเช่น ซอสพริก ซีอ๊ิว น ้าจิ มสุกี  
น ้ าจิ มไก่  เป็นที่นิยมแพร่หลายและถูกจ้าหน่ายทั่ว ไปในร้านค้าและซุปเปอร์มาเก็ตชั นน้าทั่วประเทศ 
มีแบรนด์ไทยหลายแบรนด์ เช่น แม่สุรีย์ พันท้ายนรสิงห์ แม่ประนอม ทาเซีย จ้าหน่ายทั่วไป รวมทั งผู้บริโภค 
ชาวเกาหลีเองยังชื่นชอบในรสชาติและเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากไทย เนื่องจากรสชาติความเป็นไทย 
ที่เป็นเอกลักษณ์และดีต่อสุขภาพ ผู้บริโภคจึงเลือกซื อเครื่องปรุงที่ผลิตจากไทยเพ่ือรสชาติอาหารไทยที่แท้จริง 
ส้านักงานฯ จึงเห็นว่าตลาดเครื่องปรุงในเกาหลี โดยเฉพาะเครื่องปรุงอาหารต่างประเทศ เป็นตลาดที่มีศักยภาพ 
ในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสส้าคัญของผู้ประกอบการไทยในการเร่งรัดการส่งออกและขยายตลาด 
มายังประเทศเกาหลี 

******************************* 
ส้านักงานผู้แทนการค้า ณ เมืองปูซาน 

22 ธันวาคม 2564 


