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รายงานสถานการณ์เศรษฐกจิรายเดือนสิงหาคม 2562 

สถานการณ์ข้าวไทยในตลาดจีน 

โดยสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมอืงเซ่ียเหมนิ 

----------------------------------------------- 

 
1.สถานการณ์ข้าวจีน  

จีนเป็นผูผ้ลิตขา้วรายใหญ่ท่ีสุดในโลก ปัจจุบนั จีนสามารถปลูกขา้วไดเ้กือบทุกภูมิภาค โดยภาคใต้

ของจีนสามารถปลูกไดปี้ละสองคร้ัง ส่วนภาคเหนือปลูกไดปี้ละหน่ึงคร้ัง พื้นท่ีปลูกขา้วหลกัของประเทศจีน

อยูท่ี่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน, เขตริมแม่นํ้ าแยงซีและเขตริมแม่นํ้ าเพิร์ล ขา้วถือวา่เป็นอาหารหลกั

สาํหรับประชากรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนและภาคใตข้องจีน  

ทั้ งน้ี ข้าวท่ีปลูกในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นข้าวเมล็ดสั้ น และเม่ือหุงสุกเมล็ดข้าว          

มีความเหนียว  การวจิยัและพฒันาพนัธ์ุขา้วอยา่งต่อเน่ืองทาํใหเ้พิ่มประสิทธิผลในการผลิตขา้ว  

     ส่วนขา้วท่ีปลูกทางภาคใตข้องจีน โดยเฉพาะบริเวณ แม่นํ้ าแยงซี และสามเหล่ียมปากแม่นํ้ าเพิร์ล 

(หรือแม่นํ้ าจูเจียง) ลกัษณะเมล็ดขา้วยาวรี เม่ือหุงสุกเมล็ดขา้วมีกล่ินหอมและนุ่ม อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก

ความเจริญกา้วหน้าของสังคมเมืองและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของภาคใต ้ส่งผลให้พื้นท่ีปลูกขา้วทาง

ภาคใตไ้ดล้ดลงอยา่งต่อเน่ือง 

    สําหรับขา้วท่ีปลูกทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน เป็นการปลูกขา้วแบบขั้นบนัไดในหุบเขาแม่นํ้ าแดง

ของ Yuanyang ในมณฑลยนูนาน ขา้วท่ีปลูกเป็นขา้วแดงพนัธ์ุท่ีเหนียวและไม่เหนียวซ่ึงเป็นธญัพืชท่ีปลูกมา

นานหลายศตวรรษ โดยเกษตรกรชนเผ่าไดใ้ช้วิธีการทาํการเกษตรแบบดั้งเดิมและรักษาความบริสุทธ์ิของ

พนัธ์ุขา้ว 

 

 

 

 

 
 

ขา้วเมล็ดสั้นของจีน 

 
ขา้วเมล็ดยาวของจีน 
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  ทั้งน้ี ระหว่างปี 2521 – 2560 ผลผลิตขา้วทุกประเภท ท่ีปลูกไดใ้นจีนแผ่นดินใหญ่มีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึน แมว้า่บางช่วงเวลามีผลผลิตขา้วลดลงบา้ง โดยปี 2560 พื้นท่ีปลูกขา้วในจีนรวมทั้งส้ิน 30.747 ลา้น

เฮกตาร์ ใหผ้ลผลิตขา้ว 212.6760 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นปริมาณการผลิตท่ีสูงท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ 

กราฟแสดงปริมาณการผลิตขา้วทุกประเภท ในจีน ปี. 2521- 2560 

 
ท่ีมา : สาํนกังานสถิติแห่งชาติจีน  http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm 

โดยปี 2560 มณฑลท่ีมีผลผลิตขา้วสูงท่ีสุด คือ เฮยห์ลงเจีย (2.82 ลา้นตนั) รองลงมาคือ หูหนาน(2.74 

ลา้นตนั)  เจียงซี (2.12 ลา้นตนั) หูเป่ย (1.92 ล้านตนั) เจียงซู (1.89 ลา้นตนั) และอานฮุย (1.64 ลา้นตนั)

ตามลาํดบั  

แผนภาพแสดงปริมาณผลผลิตขา้วทุกประเภทในจีนแผน่ดินใหญ่ ปี 2560 

 

 
ท่ีมา : สาํนกังานสถิติแห่งชาติจีน  http://www.stats.gov.cn/  

ปี พ.ศ. 

ปริมาณการผลิตขา้ว 

(หม่ืนตนั) 

2820 

1.เฮยห์ลงเจีย 

5.เจียงซู 

 
2.หูหนาน 

3.เจียงซี 

 

4.หูเป่ย 

6.อานฮุย 

7.เสฉวน 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm
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    สําหรับปริมาณการปลูกขา้วขาว (เฉพาะขา้วขาว) ของจีนระหวา่งปี 2543 ถึงปี 2561 พบวา่ อตัรา

การเติบโตโดยเฉล่ียเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 4.5  โดยปี 2561 การผลิตขา้วขาวของจีนประมาณ 47 ลา้นตนั 

คิดเป็นร้อยละ 68 ของการผลิตขา้วขาวทัว่โลก ในขณะท่ีปริมาณการบริโภคขา้วขาวของจีนก็สูงเช่นกนั 

กล่าวคือปี 2561 การบริโภคข้าวขาวเป็น 42 ล้านตนัหรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของการบริโภคทั้งหมดของ             

ทัว่โลก ทั้งน้ี ตลาดจีนบริโภคขา้วขาวเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากขา้วขาวนุ่ม หอม จึงไดรั้บความนิยมบริโภค 

   อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนั พบวา่ปัจจยัสําคญัท่ีคุกคามปริมาณการผลิตขา้วในจีน เช่น สภาพภูมิอากาศ

ท่ีเปล่ียนแปลง การขาดแคลนแรงงาน พนัธ์ุขา้วไม่หลากหลาย การใชส้ารเคมีและปุ๋ยมากเกินไป การบริหาร

จดัการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น รัฐบาลจีนและนักวิทยาศาสตร์จึงได้มุ่งมัน่จดัการกับปัญหาขา้งต้น            

อยา่งจริงจงัและเป็นระบบ เช่น การปรับปรุงพนัธ์ุขา้ว  การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพทดแทนปุ่ยและสารเคมี การ

ใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพื่อทดแทนแรงงาน เพื่อให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึนในขณะท่ี        ลด

การปล่อยก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด ์

 

2.การนําเข้าข้าวของจีน 

แมว้า่จีนจะผลิตขา้วไดป้ริมาณมาก แต่ยงัคงมีการนาํเขา้ขา้วอย่างต่อเน่ือง ขอ้มูลจากศุลกากรจีนปี 

2551 -2560 ระบุว่า นาํเขา้ขา้วเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่ปี 2561 ปริมาณนาํเข้าขา้วลดลงอย่างเห็นได้ชัด   

อาจมีนยัวา่ในอนาคตจีนจะพึ่งการการนาํเขา้ขา้วนอ้ยลง และจะมุ่งส่งออกขา้วเพิ่มข้ึน 

                         กราฟแสดง ปริมาณการนําเข้าข้าวของจีน ปี 2551- 2562  

 
      หมายเหตุ : ขา้ว ครอบคลุมถึงทุกประเภท ไดแ้ก่ Milled, Broken, Husked, Paddy 
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  ขอ้มูลจาก ศุลกากรจีนประมวลโดย World Trade Atlas ระบุวา่ ปี 2559 – 2561 จีนนาํเขา้ขา้วทุก

ประเภทในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ปริมาณและมูลค่าไม่คงท่ี 

ลาํดบั ปี มูลค่า (USD)  ปริมาณ (ตนั) 

1 2559 1,586,322,656 3,534,538.301 

2 2560 1,828,311,581 3,992,488.632 

3 2561 1,600,157,213 3,037,007.869 

                     ท่ีมา: ศุลกากรจีน ประมวลโดย World Trade Atlas 

     โดยปี 2561 จีนนาํเขา้ขา้วทั้งส้ิน 3.037 ลา้นตนั (ลดลงร้อยละ 23.93 YoY ) มีมูลค่า 1,600.157 

ลา้นเหรียญสหรัฐ (ลดลงร้อยละ 12.48 YoY) โดยนาํเขา้จากเวียดนามมากท่ีสุดทั้งปริมาณและมูลค่า ทั้งน้ี 

ปริมาณการนาํเขา้จากเวียดนามคิดเป็นร้อยละ 57 ของปริมาณการนาํเขา้ขา้วทั้งหมดของจีน รองลงมาคือ

นาํเขา้ขา้วจาก ไทย ปากีสถาน กมัพชูา สปป.ลาว เมียนมาร์ ตามลาํดบั  

       แผนภาพแสดงสัดส่วนการนาํเขา้ขา้วของจีน (ปริมาณ) ในปี 2561 จาํแนกตามแหล่งนาํเขา้ 

 
          ท่ีมา ศุลกากรแห่งชาติจีน ประมวลโดย World Trade Atlas 

  ทั้งน้ี ปี 2561 จีนนาํเขา้ขา้วจากไทย 898,768.783 ตนั (ลดลงร้อยละ 19.54 YoY ) มีมูลค่า 507.99            

ลา้น เหรียญสหรัฐ (ลดลงร้อยละ 6.71 YoY) หรือมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 31.75 ของมูลค่าการนาํเขา้ขา้วของ

จีนทั้งหมด ในขณะท่ีขา้วเวยีดนามมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 46.25 ของมูลค่าการนาํเขา้ขา้วของจีนทั้งหมด  

  ปี 2561 ด่านศุลกากรในจีนท่ีนาํเขา้ขา้วจากไทย มูลค่ามากท่ีสุด คือ เซินเจ้ิน รองลงมา คือ หวงผู ่

อู่ฮัน่ กวา่งโจว คุนหมิง ตามลาํดบั โดยด่านศุลกากรเซินเจ้ินและคุนหมิง มีการนาํเขา้ขา้วไทยเพิ่มข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง 
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ตารางแสดงมูลค่าการนําเข้าข้าว ณ ด่านศุลกากรจีนสูงสุด 10 อนัดับแรกของจีนในปี 2559- 2561 

                                                                                                         หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ 

Rank District 2559 2560 2561 % Change 61/60 

0 -- All Districts -- 1,586.32 1,828.31 1,600.15 -12.48 

1 Shenzhen 618.29 681.56 714.14 4.78 

2 Huangpu 342.36 363.42 285.98 -21.31 

3 Wuhan 89.58 151.48 117.26 -22.59 

4 Guangzhou 118.41 134.02 90.90 -32.17 

5 Kunming 41.35 49.71 63.91 28.55 

6 Ningbo 80.26 117.96 54.96 -53.41 

7 Xiamen 39.06 59.44 52.06 -12.42 

8 Changsha 39.46 38.80 37.19 -4.16 

9 Nanjing 38.29 41.59 34.55 -16.91 

10 Chongqing 14.42 45.82 29.06 -36.57 

Source of Data: China Customs ประมวลโดย World Trade Atlas 

 สาํหรับ ปี 2562 พบวา่จีนนาํเขา้ขา้วเวยีดนามปริมาณลดลง แต่เวยีดนามก็ยงัคงเป็นแหล่งนาํเขา้ขา้ว

รายใหญ่ของจีน  

 ปัจจุบนั การนาํเขา้ขา้วของจีนใช้ระบบโควตา้ กาํหนดโดยคณะกรรมาธิการพฒันาและปฏิรูป

แห่งชาติจีน(National Development and Reform Commission) ให้แก่ผูน้าํเขา้ขา้วในแต่ละมณฑล โดยตั้งแต่

ปี 2547 เป็นตน้มา ปริมาณโควตา้นาํเขา้ขา้วของจีน เท่ากบั 5.32 ลา้นตนัต่อปี (คิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณ

การคา้ในประเทศ) ประกอบดว้ยขา้วเมล็ดยาว 2.66 ลา้นตนั/ปี และขา้วเมล็ดกลาง/สั้น 2.66 ลา้นตนั/ปี โดย

การนาํเขา้ขา้วจากกลุ่มประเทศอาเซียน (แนบ Form E) จีนกําหนดอัตราภาษีนําเข้าข้าวในโควต้าร้อยละ 1 

และนอกโควต้าร้อยละ 50 สําหรับการนาํเขา้ขา้วจากประเทศสมาชิก WTO ( MFN) อตัราภาษีนาํเขา้ขา้ว ใน

โควตา้ร้อยละ 1 และนอกโควตา้ร้อยละ 65 นอกจากน้ี ขา้วท่ีนาํเขา้จากทุกประเทศตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ร้อยละ 9 ทั้งน้ี ผูน้าํเขา้จีนท่ีประสงค์จะนาํเขา้ขา้วจะตอ้งสมคัรเพื่อขอรับจดัสรรโควตา้การนาํเขา้ในเดือน

ตุลาคมของทุกปี โดยสมคัรท่ีหน่วยงานแผนการปฏิรูปและการพฒันาประเทศ 

    เน่ืองจากโควตา้มีจาํกดั ผูน้าํเขา้ขา้วรายใดท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรโควตา้ ก็จะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์

ดา้นภาษีนาํเขา้ ในแต่ละปีจึงมีผูค้า้เอกชนหลายรายไม่ได้รับโควตา้ทาํให้ตอ้งมีภาระภาษีนาํเขา้ท่ีสูงมาก 

ดงันั้น เพื่อเล่ียงภาระภาษีนาํเขา้จึงเกิดการลกัลอบนาํเขา้ขา้วผา่นชายแดนจีน ขอ้มูลจากศุลกากรแห่งชาติจีน 

ระบุวา่ ปี 2560 มีการลกัลอบนาํเขา้ขา้ว 57 คดี ปริมาณ 394,400 ตนั มีมูลค่า 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

     อน่ึง เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ปี 2559 – 2561 จีนส่งออกขา้วเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยปี 2561 จีนส่งออก

ขา้ว 2.089 ลา้นตนั (เพิ่มข้ึนร้อยละ 74.57 YoY) ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนอยา่งกา้วกระโดด  (ปี 2559 จีนส่งออก
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ขา้วเพียง 0.394 ลา้นตนั) คิดเป็นมูลค่า 887.429 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 48.7 YoY) โดยส่งออกไป

ยงัประเทศโกตติววัร์ (Cote d Ivoire) (ประเทศในทวีปแอฟริกา) มากท่ีสุด 0.45 ลา้นตนั (เพิ่มข้ึนร้อยละ 

45.66 YoY) คิดเป็นมูลค่า 142.316 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 47.21 YoY) รองลงมาคือประเทศกินี 

(Guinea) 0.183 ลา้นตนั (เพิ่มข้ึนร้อยละ 1,252) คิดเป็นมูลค่า 58.137 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 

826.37 YoY)  และคาดวา่ ในอนาคตจีนจะส่งออกขา้วปริมาณเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง    

3. เง่ือนไขสําหรับการนําเข้าข้าวสู่ตลาดจีน 

    จีนกาํหนดเง่ือนไขสาํหรับการนาํเขา้ขา้วสู่ตลาดจีน ดงัน้ี 

            3. 1. ประเภทขา้วท่ีประเทศจีนอนุญาติให้ส่งออกยังจีน : ขา้วกลอ้ง ขา้วขาว ปลายขา้ว 

3.2.  โรงงานแปรรูปและโกดังจัดเกบ็ 

        โรงงานแปรรูปและโกดงัจดัเก็บขา้วตอ้งข้ึนทะเบียนกบัศุลกากรแห่งชาติจีน 

                    ปัจจุบนั จาํนวนผูส่้งออกไทยขา้วไทยท่ีไดรั้บอนุญาตจากทางการจีนยงัคงมี 49 ราย (เท่ากบัปี 

2560) แต่ปีน้ี มีผูป้ระกอบการหน่ึงรายไดรั้บอนุมติัส่งออกขา้วอินทรียเ์ป็นคร้ังแรก คือ บริษทั UNIVERSAL 

RICE CO.,LTD. จาํกดั นบัวา่เป็นโอกาสท่ีดีในการขยายธุรกิจขา้วอินทรียสู่์ตลาดจีน 

3.3.  ด้านการกกักนัสินค้า 

       (1) ขา้วไทยท่ีส่งออกมาจีนตอ้งปราศจากศตัรูพืชดงัน้ี 

         - Callosobruchus maculatus, Carpophilus mutilatus, Solenopsis invicta, Croralaria 

spectabilis, Ipomoea lacunosa, Rapistrum rugosum, Sesbania exaltata, Sida spinoda  

       (2) ขา้วไทยท่ีส่งออกมาจีนหา้มติดดิน หรือผสมกบัเปลือกขา้ว รําขา้วและเศษซากของตน้ขา้ว  

3.4.  ความปลอดภัยด้านอาหาร 

      ขา้วไทยตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานความปลอดภยัดา้นอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  

3.5. ใบรับรองสุขอนามัยพชื (Phytosanitary Certificate)  

      ขา้วไทยทุกล็อตท่ีส่งออกมาจีนตอ้งประกอบดว้ยใบรับรองสุขอนามยัพืช ท่ีออกโดยหน่วยงาน 

ทางการของไทย เพื่อพิสูจน์วา่เป็นสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบักฏระเบียบดา้นการกกักนั และสุขอนามยัพืชของ 

ไทย โดยในใบรับรองสุขอนามยัตอ้งระบุแหล่งกาํเนิดสินคา้  

3.6. ใบรับรองการฆ่าเช้ือโรคโดยวธีีรมควนัหรืออบแก๊ส (Fumigation certificate)  

      ก่อนส่งออกขา้วไทยมาจีนควรดาํเนินการฆ่าเช้ือโรคโดยวธีิการรมควนัหรืออบแก๊สเพื่อรับรองวา่ 

ขา้วท่ีจะส่งออกมาจีนปราศจากศตัรูพืชท่ีมีชีวิต และเม่ือผา่นด่านศุลกากรจีนตอ้งยื่นใบรับรอง Fumigation 

certificate  
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3.7. การบรรจุข้าว  

     บรรจุภณัฑ์ท่ีใชใ้นการบรรจุขา้วไทยควรเหมาะกบัเง่ือนไขดา้นการกกักนัสินคา้ของจีน ตอ้งเป็น 

บรรจุภัณฑ์ท่ีสะอาดและใหม่ บนบรรจุภัณฑ์ต้องระบุช่ือผู ้ส่งออก ท่ีอยู่และแหล่งผลิต(ไทย)            

ดว้ย ภาษาองักฤษ และระบุวา่ "สินคา้ตวัน้ีส่งออกไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน" ดว้ยภาษาจีนอยา่งชดัเจน  

3.8. อุปกรณการขนส่ง   

      อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการขนส่งขา้วหา้มมีศตัรูพืชติดคา้ง  

 

4. ราคาจําหน่ายข้าวในตลาดจีน (ข้าวไทย,ข้าวต่างประเทศอืน่ๆ,ข้าวจีน,ข้าวออร์แกนิค) 

ขา้วไทยท่ีนาํเขา้จาํหน่ายในประเทศจีนมีหลายช่องทาง อยา่งเช่นไฮเปอร์มาร์เก็ต  ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ตลาดการคา้ ช่องทางอีคอมเมิร์ซเป็นตน้ ช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา คนจีนยคุใหม่นิยมช็อปป้ิงสินคา้ของแทคุ้ณภาพ

ดีจากต่างประเทศ และมกัจะสั่งซ้ือผ่านเว็บไซต์ ใช้ช่องทางอีคอมเมิร์ชมากข้ึนใน Tmall, JD.com, 

Suning.com, YHD.com เป็นตน้  

อน่ึง ยี่ห้อขา้วของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนท่ีมีซ่ือเสียง เช่น  Wu Chang , Jin Long Yu, Bei 

Da Huang, Fu Lin Men, Shi Yue Dao Tian เป็นตน้  ยีห่อ้ขา้วของภาคใตข้องจีนท่ีมีช่ือเสียง เช่น  Tai Liang , 

Xiang Man Yuan, Guo Bao Qiao Mi,Wan Nian Gong เป็นตน้ 

เม่ือเดือนกนัยายน 2562 ไดด้าํเนินการสํารวจราคาขายปลีกขา้วไทย ขา้งต่างประเทศ ขา้วจีนและขา้ว

ออร์แกนิค จากร้านคา้ออนไลน์ในจีน โดยผลการสํารวจพบวา่ ขา้วท่ีวางขายผา่นช่องทางออนไลน์ในตลาด

จีนมีหลากหลายยีห่อ้ ขนาดบรรจุถุงแตกต่างกนั และมีราคาขายแตกต่างกนั ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 

(1) ราคาข้าวไทยยอดนิยมทีว่างจําหน่ายในร้านค้าออนไลน์  

รูปภาพสินค้า ยีห้่อ/ประเภทข้าว นํา้หนัก ราคา 

 

Ko-Ko 

ขา้วขาว 
5 ก.ก. 69.90 หยวน 

 

Thai Jin Xiang 

ขา้วหอมมะลิ 
5 ก.ก. 33.30 หยวน 



 

 

สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมืองเซ่ียเหมิน 8 

รูปภาพสินค้า ยีห้่อ/ประเภทข้าว นํา้หนัก ราคา 

 

 W’s Granary 

ขา้วขาว 
10 ก.ก. 109 หยวน 

 

Pin Guan Shan Shi 

ขา้วหอมมะลิ

อุบลราชธานี 

2.5 ก.ก. 39.9 หยวน 

 

Banjaron 

ขา้วหอมมะลิอุบล 
10 ก.ก. 159.90 หยวน 

 

W’s Granary 

ขา้วขาว 
10 ก.ก. 128.80 หยวน 

 

W’s Granary 

Thai Aromatic Rice 

ขา้วหอมมะลิ 

10 ก.ก. 79.90 หยวน 
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รูปภาพสินค้า ยีห้่อ/ประเภทข้าว นํา้หนัก ราคา 

 

สนามหลวง 

ขา้วหอมไทย 
2.5 ก.ก. 29.90 หยวน 

 

COFCO Chu Cui 

ขา้วหอมไทย 
5 ก.ก.  52.90 หยวน 

 

Ko-ko 

ขา้วหอมมะลิไทย 
5 ก.ก. 108.00 หยวน 

 

 Thai Pan Dang 

ขา้วขาว 
10 ก.ก. 99.00 หยวน 

 

แม่นํ้าเจา้พระยา 

ขา้วหอมมะลิไทย 
10 ก.ก. 159.00 หยวน 
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(2) ราคาข้าวต่างประเทศยอดนิยมทีว่างจําหน่ายในร้านค้าออนไลน์ 

รูปภาพสินค้า ยีห้่อ/ประเภทข้าว นํา้หนัก ราคา 

 

Ai Pu Sha 

ขา้วหอมกมัพชูา 
5 ก.ก. 49.90 หยวน 

 

Ko-Ko 

ขา้วหอมกมัพชูา 
5 ก.ก. 59.90 หยวน 

 

Yi Pin Dao Jia 

ขา้วหอมมะลิกมัพชูา 
5 ก.ก. 59.90 หยวน 

 

Royal King 

ขา้วปากีสถาน Simomi 
5 ก.ก. 59.90 หยวน 

 

Yi Pin Dao Jia  

ขา้วหอมเวยีดนาม 
5 ก.ก. 59.90 หยวน 
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รูปภาพสินค้า ยีห้่อ/ประเภทข้าว นํา้หนัก ราคา 

 

W’s Granary 

ขา้วขาวเวยีดนาม 
10 ก.ก.  79.90 หยวน 

 

Yuan Shi 

ขา้ว Simomi เวยีดนาม 
5 ก.ก.  49.00 หยวน 

 

Ying Qi Xing 

ขา้วหอมญ่ีปุ่น 
2 ก.ก.  156.00 หยวน 

 

 (3)ราคาข้าวจีนยอดนิยมทีว่างจําหน่ายในร้านค้าออนไลน์ 

รูปภาพสินค้า ยีห้่อ/ประเภทข้าว นํา้หนัก ราคา 

 
 

Jin Long Yu 

ขา้วขาว panjin 
5 ก.ก. 29.90 หยวน 
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รูปภาพสินค้า ยีห้่อ/ประเภทข้าว นํา้หนัก ราคา 

 
 

Fu Lin Men 

ขา้วขาวภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

5 ก.ก. 55.80 หยวน 

 
 

Shi Yue Dao Tian 

ขา้วเมล็ดสั้นภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือจีน 

5 ก.ก. 39.00 หยวน 

 
 

Bi Jiang Xue Yu 

ขา้วเมล็ดสั้นภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือจีน 

5 ก.ก. 39.90 หยวน 

 
 

Chai Huo Da Yuan 

ขา้วหอมเมล็ดสั้น 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจีน 

(Wu Chang Dao Hua Xiang) 

10 ก.ก. 54.50 หยวน 
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รูปภาพสินค้า ยีห้่อ/ประเภทข้าว นํา้หนัก ราคา 

 

Jing Long Yu 

ขา้วเมล็ดสั้นภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือจีน 

10 ก.ก. 55 หยวน 

 

Fu Lin Men 

ขา้วเมล็ดสั้นภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

10 ก.ก. 65.80 หยวน 

 

Wu Feng 

ขา้วเมล็ดสั้นภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 10 ก.ก. 55.90 หยวน 

             (4) ราคาข้าวออร์แกนิคจีนยอดนิยมทีว่างจําหน่ายในร้านค้าออนไลน์ 

รูปภาพสินค้า ยีห้่อ/ประเภทข้าว นํา้หนัก ราคา 

  

 Chai Huo Da Yuan  

 ขา้วออร์แกนนิคเมล็ดสั้น  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจีน 

(พนัธ์ุ Dao Hua Xiang) 

5 ก.ก. 168 หยวน 

  

Yu Dao Fu 

ขา้วออร์แกนนิคเมล็ดสั้น 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

5 ก.ก. 88.00 หยวน 
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รูปภาพสินค้า ยีห้่อ/ประเภทข้าว นํา้หนัก ราคา 

  

Xiang Shui Gong Mi 

ขา้วออร์แกนนิคเมล็ดสั้น 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 2 ก.ก. 69.90 หยวน 

 

Wu Mi Chang Xiang 

ขา้วออร์แกนนิคเมล็ดสั้น 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

5 ก.ก. 89.90 หยวน 

 

 Shi Yue Dao Tian  

ขา้วออร์แกนนิคเมล็ดสั้น 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

5 ก.ก. 99.00 หยวน 

 

Yan Bian 

ขา้วออร์แกนนิคเมล็ดสั้น 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

5 ก.ก. 69.90 หยวน 

 

Jin Tai Liang 

ขา้วออร์แกนนิคภาคใต ้
1 ก.ก. 69.00 หยวน 
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รูปภาพสินค้า ยีห้่อ/ประเภทข้าว นํา้หนัก ราคา 

 

Wan Nian Gong 

ขา้วออร์แกนนิคภาคใต ้
5 ก.ก. 99.00 หยวน 

 

Guo Bao Qiao Mi 

ขา้วออร์แกนนิคภาคใต ้
5 ก.ก. 99.00 หยวน 

                  

  ทั้งน้ี ผูผ้ลิตขา้วท่ีประสงค์จะขอรับสัญลกัษณ์“ออร์แกนิค” 

ในจีนต้องติดต่อ สํานักงานควบคุมการตลาดแห่งรัฐ (State 

Administration for Market Regulation : SAMR อดีตเป็น

สํานักงานตรวจสอบและกักกันโรคสาธารณรัฐประชาชน

จีน :AQSIQ) ซ่ึงได้ประกาศใช้กฎการข้ึนทะเบียนและนําเข้า

สินคา้ออร์แกนิค (Administrative Measures for Organic Product 

Certification) ฉบบัปรับปรุงใหม่ ในวนัท่ี 25 สิงหาคม ปี 2558 มีรายละเอียดท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

          (1) การยื่นขอจดทะเบียนสินค้าออร์แกนิคในจีนนั้น อยู่ภายใตส้ํานักงานควบคุมการตลาด           

แห่งรัฐ ควบคุมดูแลโดยหน่วยงาน Certification and Accreditation Administration of People’s Republic of 

China : CNCA) (เวบ็ไซต ์: http://www.cnca.gov.cn ) โดยเอกสารท่ีใชใ้นการสมคัร มีดงัน้ี 

              1) ใบสมคัรขอตรารับรองสินคา้ออร์แกนิค 

              2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  

3) รายงานขอ้มูลพื้นฐานของสินคา้ออร์แกนิค 

4) รายงานขอ้มูลพื้นฐานของแหล่งผลิต 

5) หนงัสือรับรองมาตรฐานสินคา้ออร์แกนิค 

6) รายงานแสดงคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 
ตราสัญลกัษณ์ “ออร์แกนิค” ในจีน 
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7) หนงัสือรับรองคุณภาพฝ่ายผลิต 

8) เอกสารแสดงระบบการบริหารของบริษทั 

9) บนัทึกรายการสินคา้ออร์แกนิค  

10) หนงัสือหรือใบรับรองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

          (2) กรณีท่ีสินคา้ออร์แกนิคท่ีขอข้ึนทะเบียนเคยไดรั้บตราสญัลกัษณ์ออร์แกนิคจากต่างประเทศ 

หากเป็นสัญลักษณ์ท่ี CNCA ยอมรับว่ามีมาตรฐานเทียบเท่าตราออร์แกนิคของจีน สินคา้จากประเทศ

ดงักล่าวสามารถลงทะเบียนกบั CNCAโดยไม่ตอ้งประเมินอีกคร้ัง ดาํเนินการจดัการตามบนัทึกขอ้ตกลงท่ี

กาํหนด  โดยเอกสารท่ีใชส้าํหรับในการขอตราสัญลกัษณ์สินคา้ออร์แกนิค มีดงัต่อไปน้ี 

        (3) สําหรับสินคา้ท่ีไม่เคยได้รับตราสัญลกัษณ์ออร์แกนิคซ่ึงทางการจีนยอมรับมาตรฐานนั้น 

จะตอ้งผา่นกระบวนการตรวจสอบตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของทางการจีน  

(4) เม่ือสินคา้ไดรั้บตราสัญลกัษณ์ ‘ORGANIC’ (中国有机产品) ท่ีออกใหโ้ดย CNCA 

แลว้ ผูน้าํเขา้จะตอ้งยื่นสําเนาใบรับรองมาตรฐาน ใบอนุญาตการขายสินคา้ออร์แกนิค และใบรับรองตรา

สัญลกัษณ์ ‘ORGANIC’ ทุกคร้ังต่อศุลกากรจีน และทุกคร้ังท่ีมีการนาํเขา้สินคา้ออร์แกนิค ศุลกากรจีนอาจ         

ทาํการสุ่มตรวจคุณภาพของสินคา้ในแต่ละล็อตท่ีนาํเขา้  

                          ปัจจุบันมี ผูป้ระกอบการไทยหน่ึงรายได้รับอนุมติัส่งออกข้าวอินทรียเ์ป็นคร้ังแรก คือ 

บริษทั UNIVERSAL RICE CO.,LTD. จาํกดั นบัวา่เป็นโอกาสท่ีดีในการขยายธุรกิจขา้วอินทรียไ์ทยสู่ตลาด

จีน ดงัอยา่งสินคา้ของบริษทั เช่น 

รูปภาพสินค้า ยีห้่อ/ประเภทข้าว นํา้หนัก ราคา 

 

Jin Yu Huang 

ขา้วหอมมะลิออร์แกนนิคไทย 
2.5 ก.ก. 128 หยวน 

 

W’s Grarary 

ขา้วหอมมะลิออร์แกนนิคไทย 
2.5 ก.ก. 139.00 หยวน 
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5.  สถานการณ์การข้าวไทยในตลาดจีน โอกาสและความท้าทาย 

 5.1 โอกาส 

               (1) ผูบ้ริโภคจีนมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพของขา้วไทย โดยเฉพาะขา้วหอมมะลิไทย ท่ีมีจุดเด่นท่ี

สาํคญั คือ มีคุณภาพสูง กล่ินหอม และรสชาติอร่อย 

 (2) ในแต่ละปีชาวจีนเดินทางไปเท่ียวประเทศไทยจาํนวนมาก จึงมีโอกาสไดรั้บประทานขา้วไทย

และอาหารไทย เม่ือนกัท่องเท่ียวดงักล่าวกลบัมาประเทศจีนจึงมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกซ้ือขา้วไทย 

     (3) กลุ่มผูบ้ริโภคข้าวไทยส่วนใหญ่จะเป็นผู ้บริโภคระดับกลาง-สูง เน่ืองจากราคาข้าวไทย                       

โดยเปรียบเทียบสูงกว่าขา้วส่วนใหญ่ท่ีผลิตในจีน ปัจจุบนั ผูบ้ริโภคจีนโดยส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อหัว

เพิ่มข้ึน จึงมีโอกาสท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะหนัมาซ้ือขา้วไทยเพิ่มข้ึน  

        ท่ีผ่านมากลุ่มผูบ้ริโภคขา้วไทยกระจุกตวัในเมืองหลกั เช่น ปักก่ิง เซ่ียงไฮ ้กว่างโจว เซินเจ้ิน              

แต่ขณะน้ีผูบ้ริโภคในเมืองรอง เช่น เมืองฉงช่ิง เมืองเทียนจิน เมืองหนานจิง เมืองเฉิงตู เมืองหังโจว      

เมืองเซ่ียเหมิน  เมืองเซ่ินหยาง เมืองซูโจว เมืองอู่ฮัน่ เป็นตน้ นิยมบริโภคขา้วไทยเพิ่มข้ึน 

 (4) ทางการจีนมีการตรวจสอบสินคา้นาํเขา้อยา่งเคร่งครัดเขม้งวด ทาํให้ผูบ้ริโภคจีนเช่ือมัน่วา่ขา้ว

ไทยท่ีนาํเขา้ มีความปลอดภยัและมีคุณภาพ  

        อน่ึง เม่ือปี 2556 ในจีนมีรายงานข่าวว่าพบสารพิษปนเป้ือนในขา้วท่ีผลิตในจีน เช่น แคดเมียม            

สารหนู สารปรอท แลโลหะหนกัอีกหลายชนิด ในระดบัท่ีเกินกว่ามาตรฐานเน่ืองจากของเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม/เหมืองแร่ ถูกปล่อยลงสู่แห่งนํ้ าและดินซ่ึงส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วบริเวณกวา้ง 

โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีสามเหล่ียมปากแม่นํ้ าแยงซี พื้นท่ีสามเหล่ียมปากแม่นํ้ าจูเจียง และบางส่วนของภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ ดว้ยเหตุน้ี ผูบ้ริโภคจีนบางส่วนจึงมีความกงัวลกบัคุณภาพของขา้วท่ีผลิต          

ในจีน จึงอาจหนัมาบริโภคขา้วท่ีนาํเขา้แทน  

 5.2 ความท้าทาย 

              (1) ขา้วไทยจีนอยูใ่นช่วงท่ีดาํเนินธุรกิจค่อนขา้งลาํบาก เน่ืองจากช่วงท่ีผา่นมาขา้วจีนท่ีปลูกในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนไดพ้ฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง กล่าวคือ เมล็ดเหนียวนุ่ม รสชาติอร่อย และราคา

ถูกกวา่ขา้วนาํเขา้  

      ในขณะท่ี ทาํให้ขา้วหอมมะลิไทยปัจจุบนับนัมีราคาสูงข้ึนมากเม่ือเทียบกบัอดีต(แต่คุณภาพ            

ไม่เพิ่มตามราคาท่ีเพิ่มข้ึน) ทาํให้ไม่สามารถแข่งขนัได้ในดา้นราคา หากคุณภาพขา้วเท่ากนั แต่ราคาขา้ว

กมัพชูาถูกกวา่ ผูน้าํเขา้จึงหนัไปนาํเขา้จากประเทศอ่ืนท่ีมีราคาตํ่ากวา่ ดั้งนั้น หากขา้วหอมมะลิไทยตอ้งการ

แข่งขนัไดใ้นตลาดจีนจาํเป็นตอ้งพฒันาคุณภาพขา้วอยา่งต่อเน่ือง  

              (2) ปัจจุบนัการซ้ือขายขา้วหอมมะลิไทย บริษทัฯ ตอ้งชาํระค่าสินคา้เป็นเงินเหรียญสหรัฐให้แก่             

ผูส่้งออกไทย ดงันั้น การอ่อนค่าของเงินหยวนเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐ (ขณะน้ี 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากบั 
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7.05 หยวน) อน่ึง ช่วงท่ีผา่นมาอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทสูงข้ึน เงินบาทแข็งข้ึน ส่งผลให้ราคาการนาํเขา้ขา้ว

จากไทยสูงกวา่ประเทศอ่ืน ตน้ทุนการนาํเขา้ขา้วไทยจึงเพิ่มข้ึนอยา่งมาก 

       (3) ปัจจุบนัราคาข้าวเหนียวไทยก็สูงข้ึนอย่างมาก

ราคาเกือบเท่าขา้วหอมมะลิแล้ว  แมว้่าตลาดขา้วเหนียวใน

ประเทศจะหมดสต็อก แต่ผูป้ระกอบการยงัไม่อยากนําเข้า

ตอนน้ี เพราะราคาสูงเกินไป นอกจากขา้วเหนียวแล้ว ขา้ว

ขาวไทยก็มีราคาสูงข้ึน จึงเป็นช่วงเวลาท่ีดาํเนินธุรกิจนาํเขา้

ขา้วไทยค่อนขา้งลาํบาก 

      (4) ผูบ้ริโภคในจีน ไม่สามารถจาํแนกขา้วไทยแทไ้ด้ ทาํให้ไม่ตอ้งการจะซ้ือสินคา้ในราคาแพง            

แต่ไดสิ้นคา้ท่ีไม่แท ้  

    (5) ขา้วอ่ืนๆ ถูกตั้งช่ือให้ลกัษณะท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจผิดวา่ ขา้วดงักล่าวเป็นขา้วไทย เช่น ใส่ช่ือท่ี

พอ้งเสียงกบัคาํวา่ไทย หรือใส่รูปภาพท่ีส่ือถึงประเทศไทย(ภาพวดัไทย พระราชวงั ตวัอกัษรไทย) บนถุงขา้ว           

(ซ่ึงขา้วดงักล่าวมีราคาจาํหน่ายตํ่ากวา่ขา้วไทยแท)้ ทาํให้ผูบ้ริโภคบางส่วนเลือกซ้ือเพราะเขา้ใจผิดคิดวา่เป็น

ขา้วไทย แต่เม่ือซ้ือไปรับประทานพบวา่รสชาติไม่อร่อยและกล่ินไม่หอม ส่งผลใหเ้กิดความไม่ประทบัใจต่อ

ขา้วไทย 

    (6) บางคร้ังมีข่าวเก่ียวกบัการปนขา้วอ่ืนในขา้วไทย การปลอมขา้วอ่ืนเป็นขา้วไทย หรือปลอม

เคร่ืองหมายรับรองของไทย ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์ของขา้วไทย 

6.แนวทางการเพิม่โอกาสในการจําหน่ายข้าวไทยในตลาดจีน 

 6.1 การส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบัการเลือกซ้ือขา้วไทยให้ชาวจีนรู้จกัอย่างกวา้งขวาง 

เช่น การให้ขอ้มูลดา้นคุณภาพขา้ว การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการแยกแยะชนิดของขา้ววา่ เป็น “Thai Hom Mali 

Rice” หรือ “Thai Fragrant Rice/Thai Jasmine Rice/Thai Aromatic Rice” หรือ “White Rice”  การให้ขอ้มูล

เก่ียวกบัเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพขา้วหอมมะลิไทยท่ีออกโดยกรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

รวมทั้งการใหผู้บ้ริโภคไดท้ดลองชิมขา้วไทยในโอกาสต่างๆ   

6.2 ส่งเสริม/สนบัสนุนให้ร้านคา้ออนไลน์และออฟไลน์ท่ีจาํหน่ายขา้วไทยในจีน จดักิจกรรมส่งเสริม

การขายอยา่งต่อเน่ือง  

      อน่ึง นอกจากจดักิจกรรมส่งเสริมการขายแลว้ ยงัสามารถส่งเสริมให้ผูน้าํเขา้ขา้วไทยจดักิจกรรม

ตอบแทนสังคม เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่ขา้วไทย เช่นกรณีบริษทั Xiamen Mifeng C&O Trading จาํกดั 

ผูน้าํเขา้ขา้ว ยีห่อ้ “กระต่ายทอง” (ถุงละ5 กิโลกรัม) บริจาคขา้วหอมมะลิไทยฤดูกาลใหม่ รวมทั้งส้ิน 10,000 

กิโลกรัม ใหแ้ก่วดัต่างๆในมณฑลฝเูจ้ียนเป็นประจาํทุกปี โดยไดเ้ร่ิมตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้มา 

 
เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพขา้วหอมมะลิไทย 
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6.3 ส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยท่ีไดรั้บเคร่ืองหมาย Thai Select ประชาสัมพนัธ์ขา้วหอมมะลิไทยควบคู่กบั

อาหารไทย  

6.4 ส่งเสริมให้เกษตรกร/โรงสี/ผูส่้งออกขา้ว เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตขา้วและเพิ่มคุณภาพขา้ว 

เพื่อใหข้า้วไทยสามารถแข่งขนัในตลาดโลกไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

6.5 ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัขา้วไทยให้แก่ผูน้าํเขา้ขา้วไทยอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูน้าํเขา้

และสร้างภาพลกัษณ์ดีให้แก่ขา้วไทย ซ่ึงท่ีผา่นมากระทรวงพาณิชย ์ไดมี้การจดักิจกรรมให้ผูน้าํเขา้ขา้วไทย

จากทัว่โลก เขา้ร่วมงาน “Thailand Rice Convention” เพื่อสร้างความรับรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ขา้วไทย  

 

แหล่งขอ้มูล :  https://finance.sina.com.cn/money/future/roll/2019-08-08/doc-ihytcerm9382126.shtml 

http://www.aqsiq.gov.cn/  

http://www.customs.gov.cn,  

  http://www.chinairn.com/  

  http://www.stats.gov.cn  

 https://www.tmall.com  

   https://www.suning.com   

https://www.jd.com  

www.chinadaily.com.cn  

 www.stats.gov.cn  

สัมภาษณ์ผูน้าํเขา้ขา้วไทยในเมืองเซ่ียเหมิน 

ประมวลโดย สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมืองเซ่ียเหมิน 

 (e-mail : thaitcxiamen@ditp.go.th) 

สิงหาคม 2562 


