
อุตสาหกรรมอาหารแช�แข็งของจีน 

1. ภาวะตลาดอาหารแช�แข็ง 
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารแช�แข็งของจีนได�พัฒนาและเติบโตอย�างรวดเร็วในช�วงท่ีผ�านมา โดยมี

อัตราการเติบโตเฉลี่ยร�อยละ 20 ต�อป* ส�วนหน่ึงเป,นผลมาจากรายได�ของประชากรจีนท่ีเพิ่มมากข้ึนและ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รายได�ของอุตสาหกรรมอาหารแช�แข็งระหว�างป* 2555-2557 เท�ากับ 5.83 หม่ืนล�านหยวน 
6.49 หม่ืนล�านหยวนและ 7.15 หม่ืนล�านหยวน ตามลําดับ และไตรมาสแรกของป* 2015 รายได�ของ
อุตสาหกรรมฯและผลกําไรในอุตสาหกรรมฯ เท�ากับ 2.039 หม่ืนล�านหยวนและ 1.411 พันล�านหยวน เพิ่มข้ึน
จากช�วงเวลาเดียวกันของป*ก�อนร�อยละ 14.4 และร�อยละ 7.97 ตามลําดับ จากตัวเลขดังกล�าวจะเห็นได�ว�า
ในช�วง 10 ป*    ที่ผ�านมา อุตสาหกรรมการผลิตอาหารแช�แข็งของจีนมีการเติบโตอย�างก�าวกระโดดจากเพียง 
7.353 พันล�านหยวน ในป* 2548 เพิ่มเป,น 7.1539 หม่ืนล�านหยวนในป* 2557  
 ป>จจุบันในประเทศจีนมีผู�ผลิตอาหารแช�แข็งมากกว�า 2,500 ราย ปริมาณผลผลิตมากกว�า 20 ล�าน
เมตริกตันต�อป* โดยประเภทของอาหารแช�แข็งของจีน สามารถแบ�งได�เป,น 3 ประเภท ได�แก� 

• ผลิตภัณฑ	ที่ทํามาจากข�าว ซ่ึงเป,นอาหารดังเดิมของผู�บริโภคชาวจีน เช�น บัวลอย เก๊ียว ซาลาเปา  
เป,นต�น โดยมูลค�าของอาหารประเภทดังกล�าวสูงถึง 40 พันล�านหยวนต�อป* ผู�ผลิตรายใหญ�ในจีนท่ีผลิตสินค�า
ประเภทน้ี ได�แก� Sanquan และ Synear ท้ังสองบริษัทมีฐานการผลิตอยู�ที่เมืองเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑล
เหอหนาน บริษัท Sanquan เป,นผู�พัฒนาและคิดค�นบัวลอยแช�แข็งรายแรกของจีนและเป,นผู�นําตลาดสินค�า
อาหารประเภทดังกล�าวในจีน ตลอดระยะเวลากว�า 10 ป*มานี้บริษัทยังคงมีส�วนแบ�งทางการตลาดประมาณ
ร�อยละ 25-30 และนับตั้งแต�ป* 2556 บริษัท Sanquan ได�ซ้ือหุ�นและเข�าบริหารกิจการของบริษัท Longfeng 
(ผู�ผลิตสินค�าอาหารแช�แข็งประเภทเดียวกัน) ทําให�บริษัท Sanquan ก�าวเป,นผู�นําในตลาดจีนโดยมีส�วนแบ�ง
ทางการตลาดประมาณร�อยละ 40 ส�วนบริษัท Synear มีส�วนแบ�งทางการตลาดประมาณร�อยละ 20   

 

 

               

        ตราสัญลักษณWสินค�าของบริษัท Sanquan          ตราสัญลักษณWสินค�าของบริษทั Synear                               

ภายใต�สภาวะการแข�งขันของตลาดที่เร่ิมมีมากข้ึน บริษัทเหล�าน้ีจึงต�องคิดค�นและพัฒนาอาหารให�มี
ความหลากหลายและรสชาตที่แปลกใหม� เช�น จากเดิมบัวบอยของจีนโดยส�วนมากจะเป,นไส�งาดํา แต�ป>จจุบันก็
มีการพัฒนาโดยการเปล่ียนเป,นไส�ท่ีทํามาจากผลไม� เช�น ไส�บลูเบอรWร่ี ซ่ึงเป,นการนําเสนอสินค�ารสชาตใหม�เพื่อ
เป,นทางเลือกให�กับผู�บริโภคได�ลิ้มลอง 

• ผลิตภัณฑ	แช�แข็งที่ทํามาจากอาหารทะเลและเน้ือสัตว	 อาหารประเภทดังกล�าวมีการเติบโต 
อย�างรวดเร็ว อันเน่ืองมาจากความนิยมของคนจีนในการบริโภคอาหารประเภท Hot Pot โดยเฉพาะผู�บริโภค
ทางภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต� ทําให�อาหารประเภทลูกช้ินได�รับความนิยมเป,นอย�างมาก โดยมูลค�า
ของอาหารประเภทดังกล�าวสูงถึง 20-25 พันล�านหยวนต�อป* บริษัท Anjing และบริษัท Haixin  เป,นสอง 



 
บริษัทผู�นําการผลิตสินค�าประเภทลูกช้ินปลา มีฐานการผลิตอยู�ในมณฑลฝูเจี้ยน มณฑลทางภาคใต�ฝ>`ง
ตะวันออกของจีนและมีพื้นท่ีติดทะเล และเป,นแหล�งทรัพยากรปลาท่ีมีความอุดมสมบูรณW โดยบริษัท Anjing 
เป,นบริษัทผู�ผลิตเบอรWหน่ึง มีฐานการผลิตอยู�ในเมืองเซ่ียะเหมิน (เมืองใหญ�เป,นลําดับสองของมณฑลฝูเจี้ยน) 
และมียอดขายประมาณ 2.5 พันล�านหยวนต�อป* ส�วนบริษัท Haixin มีฐานการผลิตอยู�ในเมืองฝูโจว เมืองหลวง
ของมณฑลฝูเจี้ยน บริษัทมีประสบการณWผลิตลูกชื้นปลามาแล�วกว�า 100 ป*และเน�นตลาดระดับบน มียอดขาย
ประมาณ 750 ล�านหยวนต�อป*  ส�วนฐานการผลิตลูกชิ้นที่ทํามาจากเน้ือสัตวWจะอยู�ในมณฑลซานตง โดยมี
บริษัทผู�นําการผลิต คือ บริษัท Huifa และบริษัท Jiashibo 

                                                                          

            ตราสัญลักษณWสินค�าของบริษัท Anjing                ตราสัญลักษณWสินค�าของบริษัท Haixin  

                                            
ตราสัญลักษณWสินค�าของบริษทั Huifa                ตราสัญลักษณWสินค�าของบริษัท Jiashibo 
 

• อาหารแช�แข็งที่พร�อมเสิร	ฟ เป,นอาหารที่นํามาอุ�นก็สามารถรับประทานได�ทันที เช�น เนื้อสเต็ก 
อาหารประเภท deep-fried  เป,นต�น สินค�าประเภทดังกล�าวถือเป,นสินค�าใหม� แม�จะยังมีจํานวนไม�แพร�หลาย
ในตลาดจีน แต�ยังคงมีบริษัทผู�ผลิตอาหารแช�แข็งท่ีมองเห็นศักยภาพของตลาดและอยู�ในช�วงการพัฒนาสินค�า 
 

2. สถานการณ�การนําเข า  

  
สินค�า 

มูลค�า : ล�านเหรียญสหรัฐ อัตราขยายตัว (ร�อยละ) 
2556 2557 2557 

(ม.ค.-ต.ค.) 
2558 

(ม.ค.-ต.ค.) 
2557 2558 

(ม.ค.-ต.ค.) 
ปลาแช�แข็ง 3,385 3,607 2,976 2,532 6.57 -14.92 
กุ�งแช�แข็ง 198 298 243 336 50.28 38.25 
อาหารทะเลแช�แข็งอื่นๆ 791 806 695 722 1.90 3.84 
เกี๊ยวแช�แข็ง 2.68 4.25 2.98 3.49 58.65 17.07 
ไก�แช�แขง็ 927 818 664 747 -11.74 12.47 

ท่ีมา : World Trade Atlas 



ปลาแช�แข็ง ใน 10 เดือนแรกของป* 2558 จีนนําเข�าปลาแช�แข็งจากท่ัวโลก 2,532.11 ล�านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงจากช�วงเวลาเดียวกันของป*ก�อนร�อยละ 14.92 และไทยเป,นคู�ค�าลําดับที่ 15 มีมูลค�านําเข�า 23 ล�าน
เหรียญสหรัฐ ลดลงจากช�วงเวลาเดียวกันของป*ก�อนร�อยละ 54.56 คิดเป,นร�อยละ 0.91 ของการนําเข�าทั้งหมด 

กุ งแช�แข็ง ใน 10 เดือนแรกของป* 2558 จีนนําเข�ากุ�งแช�แข็งจากทั่วโลก 336.70 ล�านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน
จากช�วงเวลาเดียวกันของป*ก�อนร�อยละ 38.25 และไทยเป,นคู�ค�าลําดับที่ 5 มีมูลค�านําเข�า 30.70 ล�านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มข้ึนจากช�วงเวลาเดียวกันของป*ก�อนร�อยละ 92.98 คิดเป,นร�อยละ 9.12 ของการนําเข�าท้ังหมด 

อาหารทะเลแช�แข็งอ่ืนๆ ใน 10 เดือนแรกของป* 2558 จีนนําเข�าอาหารทะเลแช�แข็งอ่ืนๆ จากท่ัวโลก 722.21 
ล�านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนจากช�วงเวลาเดียวกันของป*ก�อนร�อยละ 3.84 และไทยเป,นคู�ค�าลําดับที่ 21 มีมูลค�า
นําเข�า 4.25 ล�านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช�วงเวลาเดียวกันของป*ก�อนร�อยละ 63.20 คิดเป,นร�อยละ 0.59 ของ
การนําเข�าท้ังหมด 

เกี๊ยวแช�แข็ง ใน 10 เดือนแรกของป* 2558 จีนนําเข�าเก๊ียวแช�แข็งจากท่ัวโลก 3.49 ล�านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน
จากช�วงเวลาเดียวกันของป*ก�อนร�อยละ 17 และไทยเป,นคู�ค�าลําดับที่ 6 มีมูลค�านําเข�า 0.22 ล�านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงจากช�วงเวลาเดียวกันของป*ก�อนร�อยละ 58.27 คิดเป,นร�อยละ 6.29 ของการนําเข�าทั้งหมด 

ไก�แช�แข็ง ใน 10 เดือนแรกของป* 2558 จีนนําเข�าไก�แช�แข็งจากทั่วโลก 747.10 ล�านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนจาก
ช�วงเวลาเดียวกันของป*ก�อนร�อยละ 12.47 โดยนําเข�าจากบราซิล อารWเจนตินา ชิลีและสหรัฐอเมริกาเป,นหลัก 
โดยมีมูลค�านําเข�าเท�ากับ 580.12 ล�านเหรียญสหรัฐ 73.60 ล�านเหรียญสหรัฐ 41.69 ล�านเหรียญสหรัฐและ 
25.69 ล�านเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ 

3.  ป*จจัยที่ส�งผลต�อความต องการอาหารแช�แข็ง 

1. การเพิ่มข้ึนของรายได�ท่ีใช�จ�ายได�จริง (disposable incomes)  จากการที่จีนมีการปฏิรูปเปoด
ประเทศควบคู�ไปกับการขยายตัวของเมือง ส�งผลให�รายได�ของประชากรเพิ่มสูงข้ึนอย�างต�อเน่ืองและกล�าท่ีจะ
จับจ�ายใช�สอยเพื่อเลือกสรรสินค�าท่ีมีคุณภาพมาบริโภค 

2. รูปแบบการใช�ชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงมีความรีบเร�งและต�องการความสะดวกสบายมากข้ึน
ประกอบกับมีการอยู�อาศัยแบบครอบครัวเดี่ยวมากข้ึนและด�วยภาระหน�าท่ีการงานที่อาจจะไม�เอ้ืออํานวยต�อ
เวลาในการทําอาหารรับประทานเอง ดังน้ันการจับจ�ายซ้ืออาหารแช�แข็ง หรืออาหารประเภท Quick meal  
เป,นสิ่งท่ีกําลังได�รับความนิยม ซ่ึงอาหารเหล�านี้สามารถเก็บได�นานและยังคงไว�ซ่ึงรสชาตดั้งเดิม จึงเหมาะกับ
การซ้ือมาเพื่อสํารองในยามจําเป,นเร�งด�วน  

3. พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช�น มีความพิถีพิถันในการเลือกการบริโภค เน�นสินค�าที่มี
คุณภาพและมีประโยชนWกับตนเองมากข้ึน ให�ความสําคัญด�านความปลอดภัยในชีวิตมากข้ึนโดยเฉพาะในการ
บริโภคอาหาร นิยมบริโภคอาหารนอกบ�านมากข้ึน เป,นต�น ทําให�ผู�บริโภคหันมาเลือกซ้ือสินค�าอาหารนําเข�า



มากข้ึนและมักจะเลือกสินค�าที่มีตราสัญลักษณWรับรองความปลอดภัย จึงทําให�อาหารแช�แข็งตอบโจทยWของ
ผู�บริโภคจีนยุคใหม�ได�เป,นอย�างดี   

4. ความหลากหลายของอาหารแช�แข็ง ทําให�ผู�บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคมากข้ึน และมีหลาย
ชนิดที่มีการนําเข�ามาจากต�างประเทศ จึงสามารถตอบสนองได�ท้ังชาวจีนและชาวต�างชาติที่อาศัยในจีน ชาว
ยุโรป อเมริกาเหนือ ญี่ปุsนและเกาหลี ประเทศเหล�านี้เป,นกลุ�มประเทศที่ให�ความสําคัญเรื่องสุขภาพอยู�แล�วและ
มีความกังวลเก่ียวกับสารต�างๆ ในอาหาร ดังนั้นจึงเป,นอีกเหตุผลในการเลือกซ้ือสินค�านําเข�าเพื่อความสบายใจ 

5. การพัฒนาคุณภาพของสินค�า การเติบโตของกลุ�มผลิตภัณฑWคุณภาพปานกลางและสูง ซ่ึงเป,นท่ี
แน�นอนว�าส�งผลให�ต�นทุนการผลิตและราคาสินค�าเพิ่มข้ึน ดังนั้นมูลค�าการค�าย�อมเพิ่มตามลําดับ อย�างไรก็ตาม 
ชาวจีนรุ�นใหม�ใส�ใจเร่ืองรูปลักษณWภายนอกและดูแลตัวเองมากข้ึน จึงเต็มใจที่จะจ�ายแพงข้ึนเพื่อคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึนน่ันเอง 

4.  แนวโน มของอุตสาหกรรมอาหารแช�แข็งในอนาคต 

 1. อุตสาหกรรมดังกล�าวยังคงมีช�องว�างทางการตลาด อันเป,นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ          
ความต�องการของผู�บริโภค การขยายตัวของเมือง รูปแบบการใช�ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เป,นต�น ประกอบกับ
รูปแบบการบริโภคของชาวจีนท่ีนิยมบริโภคอาหารประเภท Hot Pot มากข้ึนและสามารถบริโภคได�ทั้งป* ทําให�
อาหารแช�เย็น/แช�แข็งกลายเป,นส�วนหน่ึงของการบริโภคอาหารในแต�ละวันของผู�บริโภค จึงเป,นตัวหนุนความ
ต�องการอาหารแช�แข็งเพิ่มมากข้ึน 

2. อุตสาหกรรมมีความเป,นมาตรฐานมากยิ่งข้ึน ที่ผ�านมา จีนประสบป>ญหาด�านความปลอดภัยอาหาร
มากมาย จึงทําให�ผู�บริโภคในป>จจุบันหันมาใส�ใจถึงความปลอดภัยของอาหารมากข้ึน ดังน้ันเพื่อให�การผลิต
อาหารเป,นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัย รัฐบาลจีนจึงได�มีระบบควบคุมและเกิดผลในระยะยาว เช�น 
กฎระเบียบเร่ืองใบอนุญาตในการผลิต กฎระเบียบเร่ืองการส�งสินค�าเข�าตลาด กฎระเบียบเร่ืองการเรียกคืน
อาหาร ซ่ึงการมีกฎระเบียบเหล�าน้ีจะทําให�หน�วยงานของรัฐสามารถกํากับดูแลระบบการผลิตได�อย�างเข�มงวด
มากข้ึน ยกระดับความสามารถและเทคนิคในการตรวจสอบสินค�า การจัดตั้งระบบเตือนความปลอดภัยของ
อาหารและบทบาทการทํางานของสมาคมอุตสาหกรรมอาหารแช�เย็น/แช�แข็ง จะมีส�วนช�วยลดความเสี่ยงด�าน
ความปลอดภัยของอาหาร ดังนั้นจะทําให�การผลิตในอุตสาหกรรมเป,นไปตามมาตรฐานมากยิ่งข้ึน เพื่อสร�าง
ความน�าเชื่อถือในสินค�าและได�รับความไว�วางใจจากผู�บริโภค 

3. ส�วนแบ�งทางการตลาดจะมีแนวโน�มเป,นของบริษัทขนาดใหญ� แบรนดWสินค�าจะค�อยๆ มีความสําคัญ
มากข้ึน เนื่องจากความกังวลต�อความปลอดภัยของสินค�า ดังน้ัน รัฐบาลจีนจึงได�มีการออกกฏระเบียบท่ี
เข�มงวดมากข้ึนสําหรับการผลิตสินค�า ดังน้ันสินค�าที่ไม�ได�มาตรฐานของบริษัทขนาดเล็กจึงได�รับผลกระทบ
โดยตรงและอาจเสียเปรียบทางการแข�งขันจนต�องออกจากตลาดในที่สุด สําหรับบริษัทขนาดใหญ�น้ัน จะมี
ความได�เปรียบในเรื่องการบริหารจัดการที่ได�มาตรฐาน สินค�ามีความหลากหลาย สินค�ามีคุณภาพดี จึงเป,นตัว
เสริมความความแข็งแกร�งให�กับบริษัทที่จะเพิ่มส�วนแบ�งทางการตลาดได� 



 4. อุตสาหกรรมอาหารแช�เย็น/แช�แข็งจะครอบคลุมพื้นที่อย�างกว�างขวาง กล�าวคือ ผู�บริโภคในแต�ละ
พื้นที่ (ทุกภาค) จะได�มีโอกาสและเปoดประสบการณWใหม�ในการลิ้มลองรสชาติอาหารของแต�ละพื้นที่ ประกอบ
กับการพัฒนาอย�างต�อเน่ืองของ cold chain distribution system จะยิ่งทําให�อาหารแช�เย็น/แช�แข็งกระจาย
ตัวอย�างกว�างขวางไปท่ัวประเทศจีน 

 5. การยกระดับเทคโนโลยีในการผลิตอาหารแช�เย็น/แช�แข็งอย�างต�อเนื่อง การปรับปรุงและพัฒนา
เทคโนโลยีจะช�วยเพื่มประสิทธิภาพในการผลิตและสามารถควบคุมถึงความปลอดภัย สุขอนามัยของสินค�าได�
เป,นอย�างดี นอกจากน้ี ยังช�วยเพิ่มรสชาติและรักษาคุณค�าทางโภชนาการของอาหารได�อีกด�วย 

5 บริษัทชั้นนําในอุตสาหกรรมอาหารแช�แข็งของจีน 

บริษทั แบรนด�สินค า 

Zhengzhou Sanquan Food Co., Ltd Sanquan 

Synear Food Holdings Ltd Synear 

Fujian Anjoy Food Co., Ltd Anjoy 

General Mills (China) Co., Ltd Wanchai Ferry 

Shandong Liuhe Group Liuhe 
 

การพัฒนาธุรกิจอาหารและอาหารแช�แข็งของจีนจะเติบโตเพิ่มข้ึนภายในไม�ก่ีป*ข�างหน�า และการเจาะ
ตลาดดังกล�าวยังสามารถทําได� เช�น อาหารประเภทเก๊ียว เน้ือแพะ เนื้อวัว ลูกชิ้น เป,นต�น โดยเฉพาะอาหารท่ี
ส�วนประกอบในการรับประทานอาหารประเภทหม�อไฟหรือสุก้ี เพราะป>จจุบันชาวจีนนิยมรับประทานอาหาร
ดังกล�าวมากข้ึน จึงเป,นอีกเหตุผลท่ีกระตุ�นความต�องการอาหารแช�แข็ง ประกอบกับการพัฒนาของ cold 
chain logistic ที่รัฐบาลจีนให�การส�งเสริม จะยิ่งทําให�อุตสาหกรรมอาหารแช�แข็งเติบโตไปได�อย�างม่ันคงอีก
ด�วย 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ สํานักงานส�งเสริมการค�าระหว�างประเทศ ณ เมืองกวางโจว    
โทร. (86) 20-8384-9453  e-mail: thaitcgz@gmail.com 

_____________________________ 

สํานักงานส�งเสริมการค�าระหว�างประเทศ ณ เมืองกวางโจว 
                   มกราคม 2559  


