ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 21 – 27 มีนาคม 2565
คนเกาหลีกับความชื่นชอบกาแฟ... มูลค่านำเข้าปีที่แล้วทะลุ 1 ล้านล้านวอนเป็นครั้งแรก
(ที่มา : Yonhap News วันที่ 21 มีนาคม 2565)
▪ มูลค่าการนำเข้ากาแฟของเกาหลีใต้พุ่งสูงอย่างรวดเร็ว เติบโต 12.7 เท่าจาก 20 ปีที่แล้ว
▪ จำนวนร้านกาแฟ จาก 44,000 กว่าร้านในปี 2017 เพิ่มขึ้นเป็น 83,000 กว่าร้านในปี 2021 หรือ
มากกว่าร้านสะดวกซื้อประมาณ 34,000 ร้าน
▪ จำนวนร้าน Ediya Coffee ทะลุ 3,500 สาขา ส่วน Starbucks มีทั้งหมด 1,639 สาขา ณ ปลายปี
2564

ในปี 2564 ที่ผ่านมา มูลค่าการนำเข้ากาแฟของเกาหลีใต้ทะลุ 1 ล้านล้านวอนเป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ และมีร้านกาแฟเปิดเพิ่มมากถึง 2 เท่าตัวภายในระยะเวลา 4 ปี มากกว่าร้านสะดวกซื้อ 70%
หรือ 9 เท่าของร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
จากข้อมูลของ Korea Customs Service และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่
ผ่านมา (21 มีนาคม 2565) แสดงให้เห็นว่ามูลค่าการนำเข้ากาแฟ (คำนวณรวมทั้งเมล็ดกาแฟสด เมล็ดกาแฟ
คั่ว กาแฟแคปซูล ผงกาแฟสำเร็จรูป และอื่นๆ) ของเกาหลีในปี 2564 เพิ่มขึ้น 24.2% เมื่อเทียบกับปี 2563
จาก 737.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 8.7 แสนล้านวอน (ตามอัตราแลกเปลี่ยนปี 2563) เป็น 916.48
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.488 ล้านล้านวอน ตามอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 1,144.42
วอน/ดอลลาร์สหรัฐ ทำลายสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์
จากตารางข้อมูลการนำเข้ากาแฟรายปีจะเห็นได้ว่า มูลค่านำเข้ากาแฟเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี
2556 (ยกเว้นในปี 2561) โดยมูลค่าในปี 2564 สูงขึ้นถึง 12.7 เท่าเมื่อเทียบกับ 72.25 ล้านเหรียญสหรัฐในปี
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2544 ซึ่งเป็นปีแรกที่เก็บสถิติ ในด้านปริมาณนั้น ปริมาณการนำเข้าปี 2564 เพิ่มขึ้น 7.3% จากปี 2563 เป็น
189,502 ตัน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดที่เคยมีมาเฃ่นกัน
[ตาราง] ปริมาณและมูลค่าการนำเข้ากาแฟรายปี
ปี
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

ปริมาณการนำเข้า
(หน่วย:ตัน)
75,185.50
80,233.10
75,330.70
84,216.50
85,031.70
86,593.90
87,344.70
102,086.20
100,575.80
111,624.80
121,855.20
106,118.60
114,351.70
133,732.00
137,794.60
153,029.50
159,309.30
158,385.40
167,653.70
176,648.00
189,502.40

มูลค่าการนำเข้า
(หน่วย:เหรียญสหรัฐ)
72,249,000
71,423,000
78,597,000
96,074,000
140,604,000
162,736,000
203,934,000
289,254,000
276,284,000
371,612,000
618,626,000
477,206,000
415,479,000
527,290,000
547,094,000
562,774,000
655,344,000
637,288,000
661,673,000
737,795,000
916,480,000

ข้อมูล: Korea Customs Service

เมื่อพิจารณาสถิติการนำเข้ากาแฟรายประเทศประจำปี 2564 จะเห็นได้ว่า สวิ ตเซอร์แลนด์ครอง
อันดับ 1 ด้วยมูลค่านำเข้า 130.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามด้วยโคลอมเบีย (128.2 ล้านเหรียญสหรัฐ) บราซิล
(115.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) สหรัฐอเมริกา (112.2 ล้านเหรียญสหรัฐ) เอธิโอเปีย (75.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) และ
เวียดนาม (62.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)
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ส่วนด้านปริมาณ เกาหลีใต้นำเข้าจากบราซิลเป็นอันดับ 1 ด้วยปริมาณ 39,884 ตัน ตามมาติดๆ ด้วย
เวียดนาม (36,469 ตัน) โคลอมเบีย (30,040 ตัน) เอธิโอเปีย (16,667 ตัน) สหรัฐอเมริกา (10,655 ตัน)
ฮอนดูรัส (10,295 ตัน) และเปรู (7,233 ตัน)
[ตาราง] ปริมาณและมูลค่าการนำเข้ากาแฟ รายประเทศ (ปี 2564)
ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
โคลอมเบีย
บราซิล
สหรัฐอเมริกา
เอธิโอเปีย
เวียดนาม
อิตาลี
ฮอนดูรสั
เคนยา
เปรู
อังกฤษ
คอสตาริกา
อินเดีย
แคนาดา
อินโดนีเซีย
ฝรั่งเศส
มาเลเซีย
เยอรมนี
เอลซัลวาดอร์
ยูกันดา
สเปน
แทนซาเนีย
ไต้หวัน
ปานามา
เม็กซิโก
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ปริมาณการนำเข้า
(หน่วย:ตัน)
3,131.40
30,039.50
39,884.10
10,654.60
16,666.80
36,468.90
2,412.80
10,294.90
3,495.50
7,232.80
690.90
1,942.10
4,013.10
1,415.20
2,225.50
168.80
758.80
381.70
998.30
1,403.50
590.00
873.50
453.10
159.00
600.40

มูลค่าการนำเข้า
(หน่วย:เหรียญสหรัฐ)
130,117,000
128,148,000
115,679,000
112,174,000
75,645,000
62,275,000
58,338,000
31,698,000
22,109,000
21,521,000
13,515,000
10,923,000
9,598,000
8,683,000
8,660,000
7,601,000
6,173,000
4,802,000
4,440,000
3,867,000
3,643,000
3,592,000
2,957,000
2,757,000
2,731,000
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ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย
นิคารากัว
โปรตุเกส
เยเมน
เบลเยียม
ไทย

173.60
117.70
448.20
196.20
54.90
34.30
16.19

2,331,000
2,194,000
1,980,000
1,821,000
1,080,000
1,023,000
112,000

ข้อมูล: Korea Customs Service

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้ากาแฟ
ปริมาณ (หมื่นตัน)

มูลค่า (ร้อยล้าน$)

ปริมาณและมูลค่านำเข้ากาแฟจากประเทศหลัก (ข้อมูล ณ ปี 2021)
สวิตเซอร์แลนด์
โคลอมเบีย
บราซิล
สหรัฐฯ

ถึงแม้ว่า กาแฟส่วนใหญ่จ ะ
ผลิต จากประเทศแถบอเมริ กากลาง
และแอฟริกาซึ่งตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์
สูตร แต่ ส าเหตุที่ส หรัฐ อเมริกาและ
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ต ิ ด โผแหล่ ง นำเข้ า
กาแฟอั น ดั บ ต้ น ๆ ของเกาหลี ใ ต้
นอกเหนือไปจากบราซิล โคลอมเบีย
และเอธิ โ อเปี ย นั ้ น เนื ่ อ งจากสถิ ติ
ดังกล่าว รวมถึงกาแฟแปรรูป กาแฟ
สำเร็ จ รู ป และเมล็ ด กาแฟที่ ผ ่ า น
กรรมวิธีในประเทศเหล่านี้ด้วย

ยกตั ว อย่ า งเช่ น Starbucks
Korea ซึ ่ ง บริ ษ ั ท แม่ ต ั ้ ง อยู ่ ใ นสหรั ฐ
อเมริกาก็ใช้เมล็ดกาแฟคั่วนำเข้าจาก
[ภาพ] แนวโน้มปริมาณและมูลค่าการนำเข้ากาแฟ
ข้อมูล: Korea Customs Service, Bank of Korea
สหรัฐ อเมริกา ด้ า นสวิตเซอร์แ ลนด์
จัดทำโดย: นักข่าวคิมยองอึน, คิมมินจี ณ วันที่ 21 มี.ค. 2565
เป็นที่ตั้งของบริษัทเนสท์เล่ ซึ่งเป็น
ผู้ผ ลิตกาแฟสำเร็จรูปรายใหญ่ที่สุ ด
ของโลกและเป็นผู้นำตลาดกาแฟแคปซูลด้วยผลิตภัณฑ์ Nespresso เมื่อปี 2561 สวิตเซอร์แลนด์ไม่ติดอันดับผู้
นำเข้ากาแฟของเกาหลี 5 อันดับแรก แต่ได้ไต่อันดับมาเรื่อยๆ โดยขึ้นมาอยู่อันดับ 4 ในปี 2652 และอันดับ 3
ในปี 2563 และก้าวสู่อันดับ 1 ในปี 2564
เอธิโอเปีย

การนำเข้ากาแฟสู่เกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะกาแฟไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่มที่คนเกาหลี
ชื่นชอบ แต่ได้กลายสถานะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไปแล้ว โดยเห็นได้ชัดจากจำนวนร้านกาแฟที่มีมากขึ้น
Office of Commercial Affairs, Seoul

Page 4

จากข้อมูล ‘สถิติ 100 ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ’ (100대 생활업종 통계) ของ National Tax Service ณ
เดือนธันวาคม 2564 นั้น มีร้านกาแฟในเกาหลีทั้งหมด 83,363 แห่ง เติบโตขึ้น 88.2% จากที่เคยมี 44,305
ร้าน ณ เดือนธันวาคม 2560 หรือเมื่อ 4 ปีที่แล้ว โดยร้านกาแฟมีจำนวนมากกว่าร้านค้าประเภทอื่นๆ เช่น
ร้ า นสะดวกซื ้ อ (48,458 แห่ ง ) ร้ า นอาหารฟาสต์ ฟ ู ้ ด (46,371 แห่ ง ) ร้ า นเครื ่ อ งสำอาง (36,975 แห่ ง )
ร้านคาราโอเกะ (27,713 แห่ง) ร้านอาหารจีน (26,632 ร้าน) บาร์ (26,469 แห่ง) ร้านโทรศัพท์มือถือ (19,155
แห่ง) ฟิตเนส (10,052 แห่ง) ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ (9,265 แห่ง) เป็นต้น
สำหรับ Starbucks Korea ซึ่งเปิดสาขาแรกที่หน้ามหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ในกรุงโซล เมื่อปี 2542
ขยายตัวจนมีสาขาในประเทศมากถึง 1,639 สาขา ณ ปลายปี 2564 ด้าน Ediya Coffee เพิ่งเปิดสาขาที่
3,500 “สาขาโกยางซอโอรึ ง” ที ่ เขตด็ อ กยาง เมื อ งโกยาง จั ง หวั ด คยองกี ไปเมื ่ อ เดื อ นกั นยายน 2564
โดยเริ่มเปิดสาขามหาวิทยาลัยจุงอางเป็นสาขาแรกเมื่อ 20 ปีก่อน (ปี 2543)
จ า ก ฐ า น ข ้ อ ม ู ล ธ ุ ร ก ิ จ แ ฟ ร น ไ ช ส ์ ข อ ง Fair Trade Commission ( 공정거래위원회)
ร้ า นกาแฟแฟรนไชส์ ท ี ่ ม ี ส าขามากที ่ ส ุ ด ณ ปลายปี 2562 คื อ Ediya Coffee ซึ ่ ง มี 2,651 แห่ ง ด้ ว ยกั น
รองลงมาได้ แ ก่ Twosome Place (1,097 แห่ ง ) Mega MGC Coffee (798 แห่ ง ) Coffee Banhada (688
แห่ง)
[ตาราง] การเติบโตของร้านกาแฟ
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม
จำนวนร้านกาแฟ (แห่ง)
2017
44,305
2018
51,696
2019
61,548
2020
71,233
2021
83,363
ข้อมูล: National Tax Service

ด้านร้านกาแฟแฟรนไชส์อื่นๆ ต่างก็มีสาขาเกิน 300 สาขา เช่น Yoger Presso (656 แห่ง) Paik’s
Coffee (617 แห่ง ) Coffeebay (597 แห่ง ) Angel-in-us (483 แห่ง ) Caffe Pascucci (460 แห่ง ) Holly’s
Coffee (453 แห่ง) Compose Coffee (384 แห่ง) The Venti (381 แห่ง) Caffebene (314 แห่ง) Tom N
Toms (301 แห่ง) เป็นต้น ทั้งนี้ ฐานข้อมูลของ Fair Trade Commission รวบรวมเฉพาะข้อมูลของบริษัท
เกาหลี
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พิจารณาแล้วเห็นว่า ตลาดกาแฟในเกาหลีใต้
มีแนวโน้ม ที่จ ะเติ บ โตขึ ้น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยวัฒ นธรรมการดื ่ม กาแฟกลายเป็ น วิธี ห นึ่ ง ในการดำรงชี วิ ต
ของชาวเกาหลี โดยกาแฟนอกจากจะเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งแล้ว ร้านกาแฟได้กลายเป็นสถานที่ในการสังสรร
พบปะผู้คน ถ่ายรูปลง SNS ซึ่งปัจจุบัน จะสามารถพบร้านกาแฟในทุกมุมเมือง ของเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นร้าน
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แฟรนไชส์ หรือร้านรายย่อยที่ผู้ประกอบการดำเนินกิจการเอง
ในส่ ว นของการส่ ง ออกกาแฟจากไทยไปเกาหลี น ั ้ น ทั ้ ง เมล็ ด กาแฟดิ บ เมล็ ด กาแฟคั่ ว
ก็มีศักยภาพในตลาดเกาหลี ซึ่งปัจจุบันยังเป็นสินค้าที่ปริมาณส่งออกไม่มาก และมูลค่าต่อหน่วยยังไม่สูงนัก
อย่างไรก็ดี ก็เห็นควรเร่งรัดขยายการส่งออกต่อเนื่อง นอกจากนี้ กาแฟที่มคี วามเฉพาะ เช่น กาแฟ GI ของไทย
ก็ เ ป็ น อี ก หนึ ่ ง สิ น ค้ า ที ่ น ่ า สนใจในตลาดเกาหลี ใ ต้ เนื ่ อ งจากจะสามารถสร้ า งความแตกต่ า ง
และสร้างการรับรู้ในฐานะผู้ผลิตกาแฟคุณภาพสูงได้ นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์กาแฟไทยร่วมกับบาริสตา
ที่มีชื่อเสียงในตลาดเกาหลี ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเจาะตลาดกาแฟเกาหลีได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท้ายที่ส ุด นี้ จากความสำเร็จ ของ Nespresso ในตลาดเกาหลี ที่ส ่งผลให้ยอดส่งออกกาแฟจาก
สวิตเซอร์แลนด์ ก ้าวมาสู ่ อัน ดั บ หนึ ่ง ในเกาหลี ใต้ ก็เป็นอี กหนึ่ งตัว อย่า งของความสำเร็จ ของนวั ต กรรม
สินค้าใหม่ๆ ที่ส่งผลถึงปริมาณขายอย่างต่อเนื่อง และเหมาะกับสภาวะช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19
ที่มีการใช้เวลาอยู่กับบ้านเพิ่มขึ้น ประเทศไทยอาจจะจัดทำความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในการพัฒนากาแฟ
แคปซูลที่ใช้วัตถุดิบจากไทย หรือชื่อประเทศไทย
*******************************************************************************
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล
จัดทำโดย นางสาวศิรดา ตันโตทัย
ตรวจทานโดย นางสาวชนัญญา พรรณรักษา
ผู้อำนวยการ สคต. ณ กรุงโซล

ที่มาข้อมูล:
1) บทความจาก https://m.yna.co.kr/amp/view/AKR20220320025800003
2) บทความจาก https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2022/03/175_325838.html
3) บทความจาก https://www.arirang.com/news/News_View.asp?nseq=295593
4) บทความจาก https://www.chosun.com/economy/economy_general/2022/03/21/45DUM6KWMRB7BKT7UTLXKVD2KY/
5) บทความจาก https://www.joongang.co.kr/article/25057143
6) ข้อมูลสถิตจิ าก https://unipass.customs.go.kr/ets/

Office of Commercial Affairs, Seoul

Page 6

