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รายงานสถานการณ์เศรษฐกจิรายเดือน 
ตลาดไอศกรีมในจีน 
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1.ภาพรวม 

          อุตสำหกรรมไอศกรีมของจีนไดเ้ร่ิมพฒันำตั้งแต่แบรนด์ไอศกรีมต่ำงประเทศรำยใหญ่ คือ Wall's เขำ้สู่
ตลำดจีนในยคุ 90s (ปี ค.ศ.1990-1999) ส่งผลใหโ้ครงสร้ำงตลำดไอศกรีมของจีนมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งเห็นไดช้ดั  

ในอดีต ตลำดไอศกรีมระดบัไฮเอนดค์รองตลำดโดย Wall's เพียงรำยเดียวเท่ำนั้น ส่วนตลำดระดบักลำง
และล่ำงครองโดยผูผ้ลิตไอศกรีมจีนจ ำนวนมำก แต่ปัจจุบนั ตลำดไอศกรีมระดบัไฮเอนด์ในจีนครองตลำด                
โดยแบรนด์ต่ำงชำติหลำยแบรนด์ เช่น Haagen-Dazs, Dairy Queen, Wall's, Nestle, Meiji, Baxy ส่วนตลำด
ระดบักลำงครองโดยแบรนด์ดงัของประเทศจีน เช่น Mengniu, Yili, Bright , Meiyile เป็นตน้ ส่วนตลำดระดบั
ล่ำงครองตลำดโดยแบรนดเ์ก่ำแก่ของจีน เช่น Deshi, Tianbing และภำคเอกชนขนำดยอ่ยของทอ้งถ่ิน 

         อุตสำหกรรมไอศกรีมของจีนนบัไดว้ำ่ เร่ิมตน้ค่อนขำ้งชำ้เม่ือเทียบกบัต่ำงประเทศ แต่กำรท่ีไดพ้ฒันำ
มำแลว้กวำ่ 20 ปี ก็ท  ำใหไ้อศกรีมกลำยเป็น 1 ในอำหำรท่ีชำวจีนขำดไม่ได ้โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในช่วงฤดูร้อน  

 

เครดิตภำพ www.marketingtochina.com 
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รำยงำนจำกสถำบนั Askci Consulting (สถำบนัวิจยัท่ีมีช่ือเสียงในจีน) ระบุวำ่ ปี 2559 มูลค่ำไอศกรีม

ในตลำดจีนคิดเป็น 39,000 ลำ้นหยวน และคำดกำรณ์วำ่มูลค่ำในปี 2560 จะสูงถึง 40,300 ลำ้นหยวน และยงัมี
แนวโนม้ขยำยตวัเพิ่มมำกข้ึน 

                      กรำฟแสดงมูลค่ำตลำดไอศกรีมในจีน ปี 2554-2560 

    ท่ีมา : Askci Consulting ,http://www.sohu.com/a/201955222_100005808  , 2560   

ผลส ำรวจเก่ียวกับกำรบริโภคไอศกรีมในกรุงปักก่ิงจำกสถำบันวิจัยอุตสำหกรรม  Qianzhan 
(สถำบนัวิจยัท่ีมีช่ือเสียงในจีน) ระบุวำ่ ยี่ห้อ Mengniu และ Yili เป็นแบรนด์ท่ีไดรั้บควำมนิยมจำกผูบ้ริโภคมำก
ท่ีสุดติดอนัดบัท่ี 1 และ 2 รองลงมำคือแบรนด์ต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ Dairy Queen, Baxy ,Wall's, Nestle และ 
Haagen-Dazs  

                           กรำฟแสดงส่วนแบ่งตลำดไอศกรีมในจีน(จ ำแนกตำมยีห่อ้)  ปี 2560  

          ท่ีมา :สถาบันวิจัยอุตสาหกรรม Qianzhan, http://www.sohu.com/a/201151507_114835, 2560       

   แบรนด์ Yili บริหำรโดย Yili Group (伊利集团) ซ่ึงเป็นบริษทัเอกชนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์นม 
เช่น ไอศกรีม นมผง ผงชำนม นมสด นมสเตอริไลส์ มีส ำนกังำนใหญ่ท่ีมองโกเลียใน 
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   แบรนด์ Mengniu (蒙牛) บริหำรโดย  Mengniu ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เก่ียวกบันม 
เช่น โยเกิร์ต นมผง ไอศกรม นมผง นมเม็ด ทั้งน้ี Mengniu มีส ำนักงำนใหญ่ท่ีมองโกเลียใน และเม่ือปี 2552 
COFCO (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation) ซ่ึงเป็นรัฐวิสำหกิจจีนรำยใหญ่มีควำม
ช ำนำญดำ้นกำรน ำเขำ้และส่งออกอำหำรและสินคำ้เกษตรไดถื้อ ใน Mengniu หุ้นร้อยละ 20 ท ำให้เพิ่มศกัยภำพ
ในกำรแข่งขนัใหแ้ก่ Mengniu มำกข้ึน 

ในอดีต ชำวจีนนิยมบริโภคไอศกรีมช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนำยน - กันยำยน )เป็นหลัก                   
ส่วนฤดูหนำวถือวำ่เป็นช่วงท่ีมียอดจ ำหน่ำยนอ้ยท่ีสุด แต่ปัจจุบนั กำรบริโภคไอศกรีมไดก้ลำยเป็นสินคำ้อำหำร                
ท่ีชำวจีนบริโภคไดต้ลอดปี  เช่นกรณีตลำดภำคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน (มณฑลเฮยหลงเจียง มณฑลจ๋ีลิน 
มณฑลเหลียวหนิง) แมว้ำ่ในฤดูหนำวจะหนำวมำก แต่ผูบ้ริโภคยงับริโภคไอศกรีม เน่ืองจำกช่วงฤดูหนำวพื้นท่ี
ดงักล่ำวอุณหภูมินอกบำ้นจะต ่ำมำกจนบำงคร้ังติดลบ แต่ภำยในบำ้นอุณหภูมิสูงและอำกำศแห้ง ผูบ้ริโภคจึงมี
ควำมตอ้งกำรบริโภคอำหำรประเภทแช่เย็นหรือแช่แข็ง แสดงว่ำกำรบริโภคไอศกรีมในหน้ำหนำวได้เร่ิม
กลำยเป็นกระแสใหม่ของชำวจีนแลว้ 
 
2.การน าเข้าไอศกรีมของจีนในปี 2560 
          สถิติจำกศุลกำกรจีน ประมวลโดย World Trade Atlas แสดงให้เห็นว่ำ ปี 2560 ท่ีผ่ำนมำ จีนน ำเขำ้
ไอศกรีม(พิกดัศุลกำกร 21050000)จำกต่ำงประเทศทั้งส้ิน 18,199.36 ตนั (YOY 10.06%) คิดเป็นมูลค่ำ 67.75 
ลำ้นเหรียญสหรัฐ (YOY 11.65 %) ทั้งน้ี น ำเขำ้จำกฝร่ังเศสมำกสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมำคือเกำหลีใต ้
นิวซีแลนด์ ญ่ีปุ่น ไตห้วนั ไทย ตำมล ำดบั โดยมีส่วนแบ่งตลำดเท่ำกบัร้อยละ 48, 8, 7, 6, 5 และ 4 ตำมล ำดบั  
ส ำหรับท่ำเรือน ำเขำ้หลกั เช่น นครเซ่ียงไฮ ้กรุงปักก่ิง เมืองกวำงโจว(มณฑลกวำงตุง้) เมืองชิงต่ำว(มณฑลซำนตง) 
เมืองเซินเจ้ิน(มณฑลกวำงตุ้ง) เมืองเซ่ียเหมิน(มณฑลฝูเจ้ียน)  เป็นต้น โดยเมืองดังกล่ำว มีเศรษฐกิจดี                
เป็นเมืองท่องเท่ียว และผูบ้ริโภคมีก ำลงัซ้ือสูง  
    เม่ือพิจำรณำอตัรำขยำยตวัของมูลค่ำกำรน ำเขำ้ไอศกรีม ปี 2560 เทียบกบัปี 2559 (YoY) พบว่ำ 
ไอศกรีมจำกไต้หวนัขยำยตวัอย่ำงมำก (614.66%) รองลงมำคือ ออสเตรเลีย (54.27 %) ญ่ีปุ่น (53.15%) ไทย 
(23.66%)  และนิวซีแลนด ์(23.57%) ตำมล ำดบั 

แบรนด ์Yili แบรนด ์Mengniu 
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                                         กรำฟแสดงมูลค่ำกำรน ำเขำ้ไอศกรีมของจีน ปี 2558 – 2560 

 
  ท่ีมำ : ศุลกำกรจีน ประมวลโดย World Trade Atlas, มีนำคม 2561 

 
ส ำหรับกำรน ำเขำ้ไอศกรีมจำกไทยในปี 2560  พบว่ำ จีนไดน้ ำเขำ้ปริมำณทั้งส้ิน 1,851.14 ตนั ท่ำเรือ

น ำเขำ้หลกั เช่น  เมืองเซ่ียเหมิน มณฑลฝูเจ้ียน, เมืองกวำงโจว มณฑลกวำงตุง้, นครเซ่ียงไฮ้, เมืองเจียงเหมิน 
มณฑลกวำงตุง้ รำยละเอียด ดงัน้ี 

ตำรำงแสดงท่ำเรือหลกัในจีนท่ีน ำเขำ้ไอศกรีม ปี 2560 
ล ำดบั ท่ำเรือ ปริมำณน ำเขำ้ 

(ตนั) 
มูลค่ำน ำเขำ้ 

(ลำ้นเหรียญสหรัฐ) 
อตัรำกำรเติบโต(%) 

(มูลค่ำน ำเขำ้) 
1 เซ่ียเหมิน 1,444.87 1.92 12.85 
2 กวำงโจว 252.27 0.44 35.38 
3 เซ่ียงไฮ ้ 65.93 0.34 250.10 
4 เจียงเหมิน 67.25 0.21 -13.84 

ท่ีมำ : ศุลกำกรจีน ประมวลโดย World Trade Atlas, มีนำคม 2561 

3.การส่งออกไอศกรีมของจีน ปี 2560 
         สถิติจำกศุลกำกรจีน ประมวลโดย World Trade Atlas พบวำ่ ปี 2560 จีนส่งออกไอศกรีมทั้งส้ิน 31,981.17 
ตนั (เพิ่มข้ึนร้อยละ 78.9 YOY) คิดเป็นมูลค่ำส่งออก 47.02 ล้ำนเหรียญสหรัฐ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 45.39 YOY)               
โดยส่งออกไปอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ฮ่องกง เป็นหลกั ท่ำเรือส่งออกหลกั เช่น  เมืองหนำนหนิง มณฑลกวำ่งซี, 
เมืองซวัเถำ มณฑลกวำ่งตุง้ เมืองเทียนจิน เป็นตน้ 

0

5

10

15

20

25

30

35
2558 2559 2560ปี หน่วย:ลำ้นเหรียญสหรัฐ 



 

ส ำนกังำนส่งเสริมกำรคำ้ในต่ำงประเทศ ณ เมืองเซ่ียเหมิน 
 

5 

ตารางแสดงมูลค่าส่งออกไอศกรีมของจีน ปี 2558- 2560  
                                              หน่วย : ลำ้นเหรียญสหรัฐ 

ล าดับ ประเทศ/ภูมิภาค 2015 2016 2017 ส่วนแบ่งตลำด(%) อตัรำกำรเติบโต(%) 
2017 2017/2016 

 ส่งออกไปทัว่โลก 15.55 32.34 47.02 100 45.39 
1 อินโดนีเซีย 0.05 22.10 34.83 74.06 57.55 
2 ออสเตรเลีย 9.61 6.17 6.83 14.52 10.72 
3 ฮ่องกง 1.50 1.58 1.92 4.09 21.8 
4 แอฟริกำใต ้ 3.40 1.10 0.83 1.77 -24.56 
5 พม่ำ 0 0.15 0.65 1.39 346.6 
6 ไทย 0 0 0.52 1.1 0 
7 มำเก๊ำ 0.22 0.45 0.44 0.94 -1.92 
8 นิวซีแลนด ์ 0 0 0.31 0.66 0 
9 ญ่ีปุ่น 0.21 0.07 0.21 0.45 222.39 

10 เวยีดนำม 0.05 0.39 0.17 0.36 -57.1 
ท่ีมำ : ศุลกำกรจีน ประมวลโดย World Trade Atlas, มีนำคม 2561 

  ส ำหรับกำรส่งออกไอศกรีมจีนไปไทย  พบวำ่ ยงัมีปริมำณไม่มำกนกั โดยปี 2560 จีนส่งออกไอศกรีมไป
ไทยทั้งส้ิน 143.92 ตนั โดยส่งออกผำ่นท่ำเรือเมืองหวงผู ่มณฑลกวำงตุง้เพียงท่ำเรือเดียวเท่ำนั้น  

4.ไอศกรีมไทยในตลาดเมืองเซ่ียเหมิน  
        ปัจจุบนั เมืองเซ่ียเหมิน มณฑลฝูเจ้ียน ยงัคงเป็นตลำดท่ีน ำเข้ำไอศกรีมของไทยมำกท่ีสุด โดยปี 2560                 
น ำ เข้ำ  1,444.87 ตัน  คิด เ ป็นร้อยละ 78 .05  ของกำรน ำ เข้ำ ไอศกรีมทั้ งหมด ทั้ ง น้ี  ผู ้น ำ เข้ำไอศกรีม                                
ในเมืองเซ่ียเหมินให้ขอ้มูลวำ่ น ำเขำ้ทำงเรือสู่ท่ำเรือเมืองเซ่ียเหมิน และกระจำยต่อไปยงัตลำดเมืองระดบั Tier 1 
และ Tier 2 ของจีน เน่ืองจำกผูบ้ริโภคมีก ำลงัซ้ือสูงและนิยมบริโภคสินคำ้น ำเขำ้  ท่ีผำ่นมำไดน้ ำเขำ้ไอศกรีมไทย
ปริมำณเพิ่มข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

        โดยส่วนใหญ่น ำเขำ้ไอศกรีมไทย ท่ีบรรจุในถงัพลำสติก ขนำด 3kg ข้ึนไป และขำยส่งไปยงัโรงแรม 
ภตัตำคำร ร้ำนกำแฟ เป็นตน้ นอกจำกน้ี มีกำรน ำเขำ้ไอศกรีมแท่งและบรรจุในถว้ย(60g-500g) บำ้งแต่ไม่มำกนกั 
เน่ืองจำกรำคำขำยปลีกของไอศกรีมไทยจะแพงกวำ่ไอศกรีมของจีนจึงไม่สำมำรถแข่งขนัได ้  
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5.แนวโน้มตลาดไอศกรีมในตลาดจีน 
        ตลำดจีนเป็นตลำดใหญ่ ผูบ้ริโภคจีนมีก ำลงัซ้ือมำกข้ึน ไอศกรีม จำกกำรท่ีเคยเป็น "ของโปรด" ของเด็ก
และวยัรุ่น ไดก้ลำยเป็นสินคำ้อำหำรท่ีไดรั้บควำมนิยมทัว่ไป ซ่ึงไอศกรีมน ำเขำ้ยงัคงมีโอกำสสูงในตลำดจีน  แต่
กำรท่ีจะยึดส่วนแบ่งกำรตลำดในจีนหำใช่ส่ิงท่ีง่ำย สินคำ้ตอ้งเป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของตลำด ไม่ว่ำเป็น
รสชำติ รูปแบบสินคำ้  ส่วนประกอบท่ีใชใ้นกำรผลิตหรือยีห่อ้  

แมว้ำ่ปัจจุบนัผูบ้ริโภคชำวจีนในเมือง ก ำลงัให้ควำมส ำคญัต่อสุขภำพ แต่ก็ยงัคงหำโอกำสท่ีจะตำมใจ
ตนเองท่ีจะบริโภคไอศกรีม ดว้ยเหตุน้ี จึงพบว่ำ ชำวจีนบริโภคไอศกรีม ขนมทำนเล่น ขนมหวำน มำกข้ึนกว่ำ  
ในอดีต นอกจำกน้ี ไอศกรีมมีลกัษณะพิเศษ กล่ำวคือ มีอิทธิพลต่อควำมรู้สึกและอำรมณ์ เม่ือทำนไอศกรีมแลว้จะ
รู้สึกสดช่ืน สดใจ  
         ตลำดไอศกรีมในประเทศท่ีพฒันำแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกำ ยุโรป ญ่ีปุ่น เป็นท่ีนิยมตลอดทั้งปี ส่วน
ประเทศจีนช่วงหน้ำร้อนยงัคงเป็นช่วงท่ีไอศกรีมขำยดีท่ีสุด อย่ำงไรก็ตำม ปัจจยัด้ำนฤดูกำลเร่ิมมีผลต่อกำร
บริโภคไอศกรีมของชำวจีนนอ้ยลง แมก้ระทัง่หนำ้หนำว ซ่ึงเคยเป็นช่วง Low Season ของไอศกรีม ก็เร่ิมเป็นช่วง
ท่ีชำวจีนนิยมบริโภคแลว้ 
        กำรท่ีผูบ้ริโภคจีนได้ตระหนักถึงควำมส ำคญัต่อกำรดูแลสุขภำพมำกข้ึน กำรท่ีเลือกซ้ือสินคำ้ต่ำงๆ 

รวมทั้งไอศกรีมก็มีควำมพิถีพิถนัมำกยิ่งข้ึน นอกจำก  จะเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีได้
ผลิตตำมมำตรฐำนดำ้นอนำมยัและคุณภำพของจีนแลว้ ยงันิยมยี่ห้อสินคำ้ท่ีมี
ช่ือเสียง ดว้ยเหตุน้ี ผูผ้ลิตไอศกรีมไทยท่ีประสงคเ์ขำ้สู่ตลำดจีน  ควรผลิตตำม
ควำมตอ้งกำรของชำวจีน โดยควรเปล่ียนจำกกำรผลิตไอศกรีมดว้ยสูตรและ
กระบวนกำรเดิมท่ีมีส่วนประกอบเป็น" High Sugar" และ "High Fat" เป็น
กำรไอศกรีมท่ีเนน้ "Low Sugar" "Low Salt" "Low Fat" และ "High Protein" 
ซ่ึงเป็นเทรนด์ของอุตสำหกรรมไอศกรีมของจีน รวมทั้ งสร้ำงแบรนด์
ไอศกรีมไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
         ประเทศจีนเขม้งวดกบัสินคำ้อำหำรเป็นอยำ่งมำก กำรท่ีจะด ำเนินธุรกิจ

เก่ียวขอ้งกบัสินคำ้อำหำรตอ้งผำ่นกำรตรวจสอบท่ีเขม้งวดของทำงกำรจีน ไม่วำ่จะเป็นคุณภำพหรือดำ้นอนำมยั 
กำรท่ีผลิตสินคำ้อำหำรจะตอ้งสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนดำ้นอำหำรของจีนอยำ่งเคร่งครัด 
       ผูส่้งออกไอศกรีม จ ำเป็นตอ้งศึกษำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งละเอียด โดยเฉพำะรำยละเอียดของมำตรฐำน
ด้ำนอำหำร GB-2760-2014 ซ่ึงเม่ือไอศกรีมเข้ำสู่ด่ำนในจีน ส ำนักงำนควบคุมคุณภำพ ตรวจสอบและกกักัน
สินคำ้ของจีนจะยึดมำตรฐำนน้ีในกำรตรวจสอบประเภท และปริมำณของส่วนประกอบ และสีผสมอำหำรท่ีจีน
อนุญำตใหใ้ชก้บัไอศกรีม หำกพบวำ่สินคำ้ไม่ตรงกบัมำตรฐำนของจีนจะด ำเนินกำรสองวิธี ไดแ้ก่ ส่งคืนประเทศ
ผูส่้งออก หรือท ำลำยทนัที   
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แมว้ำ่ไอศกรีมไทยยงัไม่เป็นท่ีนิยมทัว่ไปในตลำดจีน  แต่ยงัคงมีโอกำสอยำ่งมำก โดยเฉพำะไอศกรีม

รสผลไม ้เช่น รสทุเรียน รสมงัคุด รสมะม่วง รสน ้ ำมะพร้ำว เน่ืองจำกเป็นผลไมไ้ทยท่ีชำวจีนนิยมและรู้จกักนั
ทัว่ไป อน่ึง ชำวจีนเดินทำงไปท่องเท่ียวประเทศไทยมีจ ำนวนเพิ่มข้ึน      
ทุกปีท ำให้ได้รู้จกัสินคำ้ไทยมำกยิ่งข้ึน ผูส่้งออกไอศกรีมไทยจึงควร                      
ใช้โอกำสน้ีในกำรส่งเสริมประชำสัมพนัธ์และจ ำหน่ำยไอศกรีมไทย            
ในแหล่งท่องเท่ียวต่ำงๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อไอศกรีมไทยท่ีจะไปบุก
ตลำดจีนอีกทำงหน่ึงดว้ย  
  หำกผูส่้งออกไอศกรีมไทย ประสงค์จะส ำรวจตลำดไอศกรีม
ในจีน อำจเยี่ยมชมหรือร่วมออกบูธในงำนแสดงสินคำ้ “Ice Cream 

China   2018”  (The 21st China International Ice Cream Industry Exhibition) ซ่ึงก ำหนดจดัข้ึนระหวำ่งวนัท่ี 
11-13 ตุลำคม 2561 ณ Tianjin Meijiang Convention & Exhibition Center , มหำนครเทียนจิน 
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