
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ  

เรื่อง รายงานสถานการณ์แนวโน้มสินค้าข้าวในตลาดกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์  

1. ข้อมูลสถานการณ์การผลิต และการค้าข้าวในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ 

ประเทศเดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ ทั้งหมดนี้อยู่ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ซึ่ง
ตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคยุโรปเหนือ มีอากาศหนาวเย็นปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี ทำให้การผลิตข้าวในกลุ่มประเทศนอร์
ดิกส์ถูกจำกัด อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่ากลุ่มประเทศนอร์ดิกส์จะเป็นผู้นำเข้ารายเล็กหากเทียบกับประเทศยุโรปอื่นๆ แต่การ
นำเขา้ก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่มูลค่าและปริมาณ 

ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม - พฤษภาคม) กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์มีปริมาณการค้าข้าว
ระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 70,971 ตัน คิดเป็นอัตราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.31 โดยเป็นปริมาณการนำเข้าข้าวรวม 
67,359 ตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.14 และส่งออกข้าวรวม 3,610 ตัน ลดลงร้อยละ 9.25 ดังรายละเอียดตามตาราง
ด้านล่าง 

ปริมาณการค้าข้าวระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ (มกราคม - พฤษภาคม 2562)  

 ปริมาณการค้า
ข้าวระหว่าง
ประเทศ (ตัน) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

ปริมาณการ
นำเข้าข้าว 

(ตัน) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

ปริมาณการ
ส่งออกข้าว 

(ตัน) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
เดนมาร์ก 19,469 +5.23 16,657 +8.38 2,811 -10.22 
สวีเดน 29,378 +6.09 28,786 +6.48 592 -10.13 
นอร์เวย์ 10,617 -3.73 10,467 -3.88 149 +8.13 
ฟินแลนด ์ 10,910 +7.15 10,853 7.08 57 +21.55 
ไอซแลนด์ 597 -5.79 596 -5.69 1 -35.67 
รวม 70,971 +4.31 67,359 +5.14 3,610 -9.25 

ที่มา: Global Trade Atlas  

2. การสต็อกข้าว และภาวะราคาข้าวภายในประเทศ 

 เนื่องด้วยพฤติกรรมการบริโภคข้าวของผู้บริโภคกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ที่รับประทานข้าวเป็นครั้งคราว 
ไม่นิยมซื้อกักตุนไว้เป็นจำนวนมาก จึงนิยมซื้อบรรจุภัณฑ์ข้าวขนาด 1 กิโลกรัมในครัวเรือน โดยในตลาดเดนมาร์กนั้น 
ข้าวที่ได้รับความนิยมในตลาดมีหลากหลายประเภท ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ข้าวขาว ข้าวนึ่ง 
(parboiled rice)    ข้าวบาสมาติ (basmati rice) ข้าวริซอตโต (Risotto rice) ข้าวขาว ข้าวญี่ปุ่น ข้าวเกษตรอินทรีย์
ประเภทต่างๆ อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ข้าวผสมผักต่างๆ เพ่ิมความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการนำไปปรุงอาหาร เช่น 
ผลิตภัณฑ์ข้าวริซอตโตผสม Artichokes เห็ด และหน่อไม้ฝรั่ง โดยมีราคาแตกต่างกันไปตั้งแต่ 8-154 โครนเดนมาร์ก/



กิโลกรัม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 โครนเดนมาร์ก เท่ากับประมาณ 4.67 บาท) ขึ้นกับกับประเภทของผลิตภัณฑ์ข้าว ดัง
รายละเอียดรูปในภาคผนวก 

3. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั่วไป (General Food Law) ผู้ส่งออกข้าวจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือความ
ปลอดภัยของอาหารตามกฎหมายอาหารทั่วไป ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และ
ใช้มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัย (เช่น HACCP การวิเคราะห์สิ่งอันตราย (hazard analysis) และ critical 
control points รายละเอียดสามารถดูได้ที่ https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en 

3.2 การควบคุมระดับสารหนูในข้าว (Control of arsenic levels) หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งยุโรป 
(The European Food Safety Authority: EFSA) ได้จัดตั้งกฎระเบียบ Regulation 2015/1006 เพ่ือกำหนดค่า
ขีดจำกัดของสารหนูอนินทรีย์ (inorganic arsenic limits) ได้แก่  

• ข้าวสารที่ไม่ผ่านการนึ่ง (Non-parboiled milled rice) (ข้าวขัดหรือขาว: polished or white rice) 0.20 
มก./กก. 

• ข้าวนึ่งและข้าวกล้อง (Parboiled rice and husked rice/brown rice) 0.25 มก./กก. 

• ข้าวสำหรับการผลิตอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 0.10 มก./กก. 

• ข้าววาฟเฟิล เวเฟอร์ข้าว และแครกเกอร์ข้าว และข้าวเกรียบ (Rice waffles, rice wafers, rice crackers 
and rice cakes) 0.30 มก./กก. 

3.3 การกำหนดค่าสารตกค้างสูงสุด (Maximum residue limits) ผู้ส่งออกสามารถค้นหาปริมาณการตกค้าง
สูงสุด (MRLs) สำหรับสารกำจัดศัตรูพืชที่อาจใช้กับข้าวในฐานข้อมูลสารกำจัดศัตรูพืชของสหภาพยุโรป (The EU 
Pesticide Database) โดยค้นหาคำว่า“rice” (หมายเลขรหัส 0500060) การเปลี่ยนแปลงล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 
2560 คือการจำกัดปริมาณการตกค้างของ Tricyclazole ในข้าวจาก 1 มก./กก. เป็น 0.01 มก./กก. การจำกัด
ปริมาณสารตกค้างที่ลดลงหมายความว่าผู้ส่งออกควรหลีกเลี่ยงการใช้ Tricyclazole ในการปลูกข้าว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งข้อกำหนด MRL สำหรับข้าวเกษตรอินทรีย์ และข้าวที่ใช้ในอาหารทารกนั้นเข้มงวดกว่ามาก 

3.4 ข้อกำหนดด้านคุณภาพ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับ
ข้าวเปลือก (paddy rice) ใน Council Regulation No 1785/2003 โดยคุณภาพมาตรฐานของข้าวเปลือกตาม
กฎหมายของยุโรปจะต้องมีลักษณะดังนี้ (1) มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด และปราศจากกลิ่น (2) มีระดับ
ความชื้นสูงสุดที่ร้อยละ 13 และรายละเอียดอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ท่ี Council Regulation No 1785/2003 

  

https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en


4. รายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.1 แนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความนิยมการบริโภค
ข้าวเกษตรอินทรีย์จึงได้รับความนิยมด้วยเช่นเดียวกัน ได้แก ่ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ และข้าวขาวเกษตร
อินทรีย์ ทั้งนีเ้ครื่องหมายทางการค้าตราสัญลักษณ์เกษตรอินทรีย์ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ที่ได้รับการยอมรับ และใช้
กันอย่างแพร่หลาย มี 4 ตราสัญลักษณ์ด้วยกัน ตามแต่ประเทศ และยังสามารถใช้ EU Organic logo ได้อีกด้วย โดย
รายละเอียดตราสัญลักษณ์ต่างๆ สามารถดูเพ่ิมเติมได้ที่เวปไซต์ Danish Organic Logo 
http://en.mfvm.dk/focus-on/organic-denmark/danish-organic-logo/ KRAV www.krav.se Debio 
https://debio.no/english/ และ EU Organic logo https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en  

 

 

 

 

เครื่องหมายอาหารเกษตรอินทรียใ์นเดนมาร์ก (Danish Organic Logo) สวีเดน (KRAV) นอร์เวย์ (Debio) และยโุรป (EU Organic 
logo)   (เรียงจากซ้ายไปขวา) 

4.2 กลุ่มผู้นำเข้า บริษัทค้าปลีก และค้าส่งจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์มักเดินทางเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าอาหาร
นานาชาติ THAIFEX เป็นประจำทุกปีเพ่ือพบปะเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการ และมองหาสินค้าใหม่ๆ เพ่ือนำเข้า 
การเข้าร่วมออกงานในงานแสดงสินค้า THAIFEX จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้พบปะเจรจาการค้ากับกลุ่มคณะผู้แทนการค้า
กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ 

4.3 จากการสอบถามผู้นำเข้าข้าวในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์พบว่า ตลาดยังมีความต้องการนำเข้าและบริโภคข้าวเกษตร
อินทรีย์จากประเทศไทยอยู่มาก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ และข้าวซ้อมมือเกษตรอินทรีย์ อย่างไรก็ดี 
ไทยยังไม่มีตรารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมาตรฐานที่ได้รับการรองรับในระดับสากล จึงอยากให้
ทางการไทยเร่งสร้างมาตรฐานตราสัญลักษณ์เกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานสากล เช่น การใช้นโยบาย EU organic logo 
เป็นแม่แบบ เพ่ือให้ผู้นำเข้าสามารถวางใจได้ถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์จากไทย 

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน 

กันยายน 2562 

 

  

http://en.mfvm.dk/focus-on/organic-denmark/danish-organic-logo/
http://www.krav.se/
https://debio.no/english/
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en


ภาคผนวก:  

รายละเอียดราคาค้าปลีกข้าวที่จำหน่ายโดยบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ mainstream Coop เดนมาร์ก (ที่มา: coop.dk) 

 



 



 



 



 


