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รายงานเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2562 สถานการณ์สินค้าอาหารน าเข้าของจีนและแนว
ทางการพัฒนาของสินค้าไทยในจีน  

1. สถานการณ์ทั่วไปของสินค้าอาหารน าเข้าในจีน  
สืบเนื่องจากการที่ปัจจุบันประชากรจีนมีความกินอยู่ที่ดีขึ้น และนโยบายของภาครัฐจีนที่สนับสนุนในการ

น าเข้าสินค้าจากต่างชาติ ส่งผลให้จีนมีแนวโน้มที่จะเข้าสินค้าน าเข้าอาหารจากต่างชาติมากขึ้น โดยจะเห็นได้
จากมูลค่าน าเข้าสินค้าอาหารของจีนนั้นมีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น ข้อมูลจากบริษัท Iresearch ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยได้
เผยว่า ในช่วงระหว่างปี 2009- 2018 การน าเข้าสินค้าอาหาร1จากต่างชาตินั้นมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมรายปี 
(Compound Annual Growth Rate) อยู่ที่ร้อยละ 17.7 โดยในปี 2018 จีนน าเข้าสินค้าอาหารจากต่างชาติ
อยู่ที่ 7.24 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยมูลค่าสินค้าอาหารน าเข้ารายปีของจีนนั้นจะเห็นได้จากตารางด้านล่าง 
 

 
 
 

โดยปัจจุบัน จีนน าเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มมากข้ึนจากหลายประเทศทั่วโลก โดยในปี 2017 จีน
น าเข้าสินค้าอาหารจากประเทศและภูมิภาคทั่วโลกเป็นจ านวนกว่า 170 แห่ง ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 73.9 
จากทั่วโลก โดยสัดส่วนของพ้ืนที่น าเข้าสินค้าอาหารมากท่ีสุด 10 อันดับแรกของจีนในปี 2017 นั้นมีดังนี้ 

1. สหรัฐอเมริกา, 10.5% 

                                                           
1 ค านิยามของสินค้าอาหารน าเข้าในรายงานวิจัยของบริษัท Iresearchนั้นครอบคลุมถึง สินค้าผลไม้ สินค้าประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ สินค้าอาหารทะเล 

สินค้าอาหารแช่เข็ง ผลิตภัณฑ์นม สินค้าปรุงสุข สินค้าธัญพืช สินค้าขนมทานเล่น เครื่องดื่มอาหาร อาหารเด็กเล็ก 
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มูลค่าสินค้าอาหารน าเข้าจากต่างประเทศระหว่างปี 2009-2018 

มูลค่าสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ หน่วย: ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ 
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2. ออสเตรเลีย, 8.9% 
3. นิวซีแลนด์, 8.7% 
4. อินโดนีเซีย, 7.1% 
5. ฝรั่งเศล, 5.5% 
6. ไทย, 5.1% 
7. แคนาดา, 4.6% 
8. บราซิล, 4.4% 
9. เวียดนาม, 3.9% 
10. มาเลเซีย, 3.4% 
ปัจจัยที่ผู้บริโภคจีนให้ความสนใจในการเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารน าเข้าล าดับต้นๆคือ ความ

ปลอดภัยของอาหาร คุณภาพของอาหาร คุณประโยชน์ของอาหาร ความน่าเชื่อถือของแบรนด์สินค้า รสชาติ 
และความเหมาะสมราคา เป็นต้น  

แนวโน้มของการตลาดสินค้าอาหารน าเขข้าของี นยังคงมีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าการน าเข้าสินค้าอาหาร
จากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแนวโน้มของการพัฒนาของสินค้าน าเข้าของจีนนั้นสามารถสรุปได้
ดังนี้ 

 สินค้าอาหารน าเข้าจะขยายการเติบโตในเมืองในล าดับที่สามของจีนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจากเดิมเมือง
ล าดับที่หนึ่งและสองของจีนถือเป็นเมืองที่ขับเคลื่อนการน าเข้าสินค้าอาหารเป็นส าคัญ  

 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Cold chain logistics จะเป็น
พ้ืนฐานในการที่จะขับเคลื่อนให้การขนส่งสินค้าอาหารจากต่างชาติมายังจีนได้เพ่ิมมากขึ้น ปัจจุบัน
การขนส่งกุ้ง Lobster จากแคนาดาสามารถส่งมายังจีนได้โดยใช้ระยะเวลาเพียง 30 ชั่วโมง สืบเนื่อง
มากจากระบบการขนส่งโลจิสติกส์ที่พัฒนา 

 สินค้าอาหารน าเข้าจากประเทศตามแนวนโยบาย Belt and Road Initiatives มีแนวโน้มที่จะเพ่ิม
มากขึ้น โดยประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศแถบตะวันออกกลาง มีศักยภาพในการ
ส่งออกมายังจีนมากข้ึน 

 การพัฒนาของระบบ E-commerce ในจีนและนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับ E-commerce ถือเป็นปัจจัย
ส าคัญในการอ านวยความสะดวกในการน าเข้าสินค้าอาหารจากต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน  

2. สถานการณ์สินค้าอาหารของไทยในจีน  
ประเทศจีนถือเป็นตลาดที่ส าคัญส าหรับสินค้าอาหารส่งออกที่ส าคัญของไทย โดย 

 จีนถือเป็นประเทศที่ไทยส่งออกข้าว (HS 1006) ไปมากที่สุดเป็นล าดับที่ 2 ในปี 2018 รองจากเบนิน 
มูลค่าการส่งออกข้าวไปยังจีนนั้นอยู่ที่ 548.05 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.05 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.73 ของมูลค่ากการส่งออกข้าวไทยไปทั่วโลก 
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 จีนถือเป็นตลาดส่งออกผลไม้ท่ีส าคัญที่สุดของไทย โดยในปี 2018 ไทยส่งออกผลไม้ (HS 08) ไปยังจีน
มากที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 1,008.62 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 52.78 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.78 โดยคิดเป็นร้อยละ 36.78 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าผลไม้ทั้งหมดไป
ทั่วโลก 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ค านิยามว่าสินค้าเกษตรและอาหาร

นั้นครอบคลุมถึง Harmonized system (HS) หมวดหมู่ที่ 01-24 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยหาก
พิจารณาถึงสินค้าเกษตรตามหมวดหมู่ HS 01-24 ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ไทยส่งออกสินค้าเกษตรกลุ่มดังกล่าว
ไปยังจีนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยมูลค่าการส่งออกในปี 2018 อยู่ที่ 4,523.53 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้น
จากปีก่อนหน้าร้อยละ 17.04 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.64 ของการส่งสินค้าในหมวดหมู่ดังกล่าวออกไทยทั่วโลกที่
อยู่ที่ 35,790.92 ล้านเหรียญสหรัฐ2   

 
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ไทยพ่ึงพิงตลาดจีนอย่างมากส าหรับการส่งออกสินค้าเกษตรและ

อาหาร อย่างไรก็มูลค่าการแปรรูปสินค้าเกษตรอาหารส่งออกไปยังจีนนั้นยังคงมีมูลค่าที่ไม่สูงนัก โดยข้อมูลจาก
กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยที่ส่งไปจีนในปี 2018 มีมูลค่าอยู่ที่ 15.2 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และ ผลไม้กระป๋องและแปรรูปนั้นมีมูลค่าอยู่ที่ 73.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสินค้าส่งออกของแปรรูปของสินค้า
เกษตรนั้นยังอยู่ในจ านวนที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรในรูปแบบดั้งเดิม 

3. แนวทางในการพัฒนาของสินค้าอาหารไทยในจีน  
ด้วยสภาพปัจจัยทางสังคมของจีนประชากรมีเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ประกอบกับนโยบายที่ส่งเสริมการ

น าเข้าของจีนและการเปิดกว้างของเศรษฐจีน อีกทั้งช่องทางการค้าออนไลน์ของจีนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

                                                           
2 อ้างอิงข้อมูลจาก World Trade Altas ฝั่งศุลกากรไทย 
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มูลค่าการส่งออกสินค้าหมวด HS01-24 ของไทยไปยังจีน 

มูลค่าของการส่งออกไปยังจีน 

สัดส่วนของหมวดสินค้า HS01-24 ของจีน
เทียบกับทั่วโลก 
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สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้จีนมีความต้องการในการน าเข้าสินค้าอาหารน าเข้าจากต่างประเทศ
เพ่ิมมากขึ้น ประเทศไทยซึ่งถือเป็นประเทศล าดับต้นๆที่จีนน าเข้าสินค้าประเภทอาหารมากที่สุดติดอับดับสิบ
อันดับแรกของการน าเข้า ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้สินค้าอาหารของไทยยังคงถือเป็นที่ยอมรับในตลาดจีน 
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดจีนนั้นมีค่อนข้างสูง เนื่องจากมีเป็นจีนมีตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก และมีการเติบโตของสังคมเมืองอย่างต่อเนื่อง บริษัทต่างชาติและบริษัทภายในจีนเองต่างมุ่งเน้นการท า
ตลาดและมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง โดยสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารของไทยนั้น หากต้องการเข้ามาขยาย
ตลาดในจีนนั้นควรพิจารณาถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

 สินค้าที่เน้นนวัตกรรม 
ผู้บริโภคชาวจีนนั้นมีตัวเลือกในการบริโภคสินค้าอาหารและบริการหลากชนิดมากขึ้น โดยปัจจัยที่

ผู้บริโภคชาวจีนให้ความส าคัญกับการเลือกซื้อสินค้าเพ่ิมมากขึ้นนั้นคือ ปัจจัยด้านนวัตกรรมความแปลกใหม่
ของตัวสินค้า ในงานแสดงสินค้าด้านอาหาร SIAL China 2019 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านอาหารที่ส าคัญของ
จีนนั้นได้ระบุว่า ปัจจุบันผู้บริโภคชาวจีนให้ความส าคัญกับ การบริโภคสินค้าอาหารประเภทนวัตกรรม ซึ่ง
ครอบคลุมหลายปัจจัยด้วยกันกล่าวคือ ความสนุกสนานและประสบการณ์ในการบริโภค รสชาติ ประโยชน์ต่อ
สุขภาพ ส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติ และบรรจุภัณฑ์ที่มีง่ายต่อการใช้งาน เป็นต้น โดยภายในงานมีการมอบ
รางวัล SIAL Innovation ให้กับสินค้าอาหารที่มีนวัตกรรมที่แปลกใหม่ โดยในครั้งนี้มีบริษัทไทยที่ได้คัดเลือก
ให้อยู่ใน 10 Finalist (คัดเลือกจาก 184 รายการ) รายละเอียดของสินค้าที่ได้รับการคัดเลือก 10 อับดับแรก
สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีความต้องการของตัวอาหารที่มีการเพิ่มขึ้นไปจากเดิม 

รายช่ือบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก 10 finalist ในงาน Sial Innovation 2019 

ช่ือบริษัท ประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 

Inner Mongolia Yilin 
Industrial Group Co.,Ltd 

จีน Yiran Milk Mineral 
Light Drink 

เครื่องดื่ม refresh ที่มีส่วนผสมของแคลเซียม
และแร่ธาตุสูงและบรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่น 

Inner Mongolia Yilin 
Industrial Group Co.,Ltd 

จีน Gemice Sea Salt 
Avocado Ice Cream 

ส่วนผสมที่มีประโยชน์และโดดเด่น 

Valflueri, Premium Egg 
Pasta 

ฝรั่งเศส Organic Vegetable 
Pasta 

ส่ ว น ผ ส ม ที่ ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ร ส ช า ติ ที่ มี
เอกลักษณ์ 

Altas Oil Industry ตุรก ี Honeyed Hazelnut 
Paste 

ส่วนผสมที่มีความเข้มข้นด้วยถั่ว น้ าผึ้งและ
นม 

Inner Mongolia Yilin 
Industrial Group Co.,Ltd 

จีน Sabava Veggie Chips 
with Salted Egg Yolk 
and Fish Skin 

ส่วนผสมและการปรุงรส 

Sappe Public Company 
Limited 

ไทย Job’s Tear Drink with 
Job’s Tear pieces 

การใช้ลูกเดือยมาเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่ม 

Beyond meat สหรัฐอเมริกา Beyond Meat Burger ส่วนผสมที่ท ามาจากพืชทั้งหมด 
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Swiss Sustainable Coffee 
SA 

สวิสเซอร์แลนด ์ Damath Bouillion  กาแฟอัดผสมผักและเนื้อในบรรจุภัณฑ์เล็ก
สามารถใช้กับ Nespresso 

Soligrano โปแลนด์ Vege Spelt Burger 
with pepper and 
linseed 

Burger ที่ไม่มีเนื้อเป็นส่วนผสมและมีบรรจุที่
มีความโดดเด่น 

Foodistry Co.,Ltd เกาหลีใต้ Real Porridge ส่วนผสมธรรมชาติบรรุ ในผลิตภัณฑ์ที่มี
สะดวกในการบริโภค 

 คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่บริโภค 
ปัจจุบัน ชาวจีนให้ความสนใจกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น และใส่ใจกับแหล่งที่มาของอาหารที่บริโภคว่ามีความ

ปลอดภัยหรือไม่ โดยสินค้าอาหารจะต้องระบุรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับส่วนประกอบ แหล่งก าเนิดของส่วน
อาหาร นอกเหนือจากนี้ สภาพการจัดเก็บจะต้องมีความปลอดภัย สภาพของฟาร์มและศูนย์เพาะเลี้ยง และ
แหล่งการผลิตจะต้องมีมาตรฐาน จะเห็นได้จากการที่ภาครัฐจีนนั้นได้ออกกฎเกณฑ์มาเพ่ือคุมคุมในตรงส่วนนี้
มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ในการส่งออกข้าวมายังจีนนั้น จีนก าหนดให้โรงงานที่ต้องการส่งออกข้าวมานั้นต้อง
ได้รับการตรวจสอบและการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐของจีน (ซึ่งในปัจจุบัน ในไทยมีจ านวน 48 บริษัท) 
เช่นเดียวกันกับการส่งออกผลไม้มายังจีน จีนก าหนดให้สวนผลไม้ต้องได้รับการรับรอง GAP และโรงงานคัด
บรรจุส าหรับส่งออกนั้นต้องได้รับการรับรอง GMP ต้องมีการขึ้นทะเบียน (ซึ่งปัจจุบันโรงงานที่ได้รับการรับรอง
คัดบรรจุ GMP ในไทยนั้นมีจ านวน 423 บริษัท) 

 สินค้าออร์แกนิค 
จีนเป็นประเทศที่มีการเติบโตของสินค้าประเภทออร์แกนนิคอย่างต่อเนื่อง ในปี 2017 ยอดขายของ

สินค้าออร์แกนิคในจีนนั้นสูงกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีการคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตสะสมรายปี 
(Compound annual growth rate) ของยอดขายสินค้าออร์แกนิคในจีนระหว่างปี 2017-2021 อยู่ที่
ประมาณร้อยละ 13.17 ซึ่งคาดการณ์ว่ายอดขายในปี 2021 นั้นจะมีมูลค่ามากกว่า 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ จะ
เห็นได้ว่า แนวโน้มในการเติบโตของสินค้าประเภทออร์แกนนิคในจีนนั้นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นสูงมาก อย่างไรก็ดี 
การประชาสัมพันธ์สินค้าออร์แกนิคในประเทศจีนนั้น ค่อนข้างมีความยุ่งยาก เนื่องจากจีนไม่อนุญาตให้สินค้าที่
ได้รับใบรับรองตราออร์แกนิคจากต่างชาติประชาสัมพันธ์ว่าเป็นสินค้าประเภทออร์แกนิคในตลาดจีน 

4. แนวโน้มของการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ในจีน3 
 ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก อุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ในจีนยังมี
ขนาดใหญ่เป็นล าดับที่สองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา คาดการณ์ว่าในปี  2023 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ใน
จีนจะมีรายได้มากกว่า 2 ล้านล้านหยวน บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มครองสัดส่วนมากการ
ของการใช้บรรจุภัณฑ์มากที่สุดทั่วโลกโดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณกว่าร้อยละ 70 ปัจจุบันการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในจีนนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการเติบโตที่รวดเร็วของการค้า

                                                           
3
 อ้างอิงจาก Chinapaper.net 
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ออนไลน์ ช่องทางการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง บรรจุภัณฑ์ถือว่ามีความส าคัญในการด าเนินธุรกิจ
อย่างมาก โดยแนวโน้มของการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ในจีนนั้นมีดังนี้ 

 เน้นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / การใช้วัสดุจากธรรมชาติมาท าเป็นบรรจุภัณฑ์ 
เน้นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ได้และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนานวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์

ที่มุ่งลดการใข้พลาสติกและลดการท าให้เกิดมลพิษและขยะ 

 บรรจุภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ 
 เน้นบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นจีน 
จีนมีการน าเอกลักษณ์ของจีนมาใช้ในการดีไชน์บรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอาหาร

ดั้งเดิมของจีนอาทิ ขนมบะจ่าง เป็นต้น 

 มีการใช้ AR ในการดีไซน์บนบรรจุภัณฑ์ 
จีนมีการน า Augmented Reality มาประยุกต์ในการดีไซน์บรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมการสื่อสารกับกลุ่ม

ผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น น้ าดื่ม C’eston มีการประยุกต์ใช้ AR ด้านการดีไซน์บรรจุภัณฑ์ โดยที่ 
C’eston มีการสร้างความร่วมมือกับหนังสือ China Daily ในการเพิ่มประสบการณ์การใช้สินค้าให้กับผู้บริโภค 
โดยผู้บริโภคที่ซื้อน้ าดื่ม C’eston สามารถใช้แอพพลิเคชั่น China Daily ในการแสกนบรรจุภัณฑ์ของดื่ม 
C’eston ตรงที่มีรูปภาพส าหรับ AR เพ่ือทีจ่ะเพ่ิมสีสันและความเพลิดเพลินในการบริโภคได้  

5. การปรับตัวของผู้ประกอบการไทยหากต้องการเข้ามาขยายตลาดในจีน 
 การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตและการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้บริโภค 
ปัจจุบัน เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ในจีนมีการเทคโนโลยีต่างๆที่จะเข้ามาเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

ทางการเกษตร อาทิ มีการท า Smart farming ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยี Facial recognition มาใช้ในการสังเกต
การเจริญเติบโตของหมู และมีการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับผลผลิต
และความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพ่ือจะสามารถน ามาปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค 
 การใช้ช่องทาง E-Commerce ในการขยายตลาด 
ช่องทางการค้าออนไลน์ถือเป็นช่องทางการกระจายสินค้าที่ส าคัญของจีน ผู้ประกอบการไทยควรมี

ช่องทางออนไลน์ในการที่จะสื่อสารและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้กับผู้บริโภค 
 การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน 
ปัจจุบัน จีนมีความเข้มงวดในการน าเข้าสินค้าอาหารมากขึ้น จะเห็นได้จากจีนก าหนดให้โรงงานที่มีความ

ประสงค์ในการส่งออกข้าวและผลไม้ไปยังจีนต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานจีนก่อน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ
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ไทยที่เกี่ยวข้องควรเร่งที่จะสื่อสารกับผู้ประกอบการและผลักดันการจดทะเบียนขึ้นโรงงานให้ได้มาตรฐาน
ตามท่ีก าหนด เพื่อถือเป็นอีกช่องทางในการส่งเสริมการขายสินค้าอาหารมายังจีนเพ่ิมมากข้ึน 
 การเร่งสร้างสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รับรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ 
สินค้าอาหารไทยถือเป็นสินค้าศักยภาพในตลาดจีน อย่างไรก็ดี แบรนด์ของสินค้าไทยส่วนมากอาจยังไม่

เป็นที่รู้จักในตลาดจีนมากนัก ผู้ประกอบการไทยควรต้องเร่งการใช้ช่องทางออนไลน์ที่คนจีนนิยมอย่าง 
Wechat Weibo และ Social media ประเภทอ่ืนๆเพื่อสร้างความรับรู้ให้และสื่อสารกับผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน 

 
แหล่งที่มาข้อมูล 
1. World Trade Atlas 
2. บริษัท Iresearch 
3. Chinapaper.net 
4. ข้อมูลจากงานแสดงสินค้า SIAL China 2019 
5. ข้อมูลการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ 
6. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2561), สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับ
ต่างประเทศ 

สคต.เซี่ยงไฮ้ 
มิถุนายน 2562 
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เอกสารแนบ รายละเอียดสินค้าเกษตรและอาหารหมวดหมู่ HS01-24 

HS code รายการสินค้า 
01 สัตว์มีชีวิต 
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์บริโภคได้ 
03 ปลา สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย โมลสุลก์ และสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ 
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่ สัตว์ปีก น้ าผึ้งธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซ่ึงไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่น 
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มิได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 
06 ต้นไม้และพืชอื่นที่มีชีวิต หัว ราก และสิ่งที่คล้ายกัน ดอกไม้ และใบไม้ที่ใช้ประดับ 
07 พืชผัก รวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้จ าพวกส้มและเปลือกแตง 
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 
10 ธัญพืช 
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช มอลต์ สตาร์ช อินนูลิน และกลูเทนจากข้าวสาลี 
12 เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ ามัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด พืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือใช้เป็นยา ฟางและหญ้า

แห้งที่เป็นอาหารสัตว์ 
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ าเล้ียง(แซป) และสิ่งสกัดอื่นๆจากพืช 
14 วัตถุจากพื้นที่ใช้ถักสาน ผลิตผลจากพื้นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 
15 ไขมันและน้ ามันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ ามันดังกล่าว ไขมันที่บริโภคได้ซ่ึงจัดท าแล้ว ไข

ที่ได้จากสัตว์หรือพืช 
16 ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลาหรือสัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ 
17 น้ าตาลและขนมที่ท าจากน้ าตาล 
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ท าจากโกโก้ 
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ชหรือนม ผลิตภัณฑ์อาหารจ าพวกแพสทรี 
20 ของปรุงแต่งท าจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 
22 เครื่องดื่ม สุรา น้ าส้มสายชู 
23 กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารที่จัดท าไว้ส าหรับเลี้ยงสัตว์ 
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 


