
ส่องแนวทางการส่งเสริมภาพลกัษณ์ “ข้าวหวู่ฉาง”  หน่ึงในข้าวทีม่ีช่ือเสียงของจีน 

 
ขอ้มูลทัว่ไป : ขา้วหวูฉ่าง (Wuchang Rice) เป็นขา้วส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์(Geographical Indication : GI) 

ปลูกท่ีเมืองหวูฉ่าง (county–level city) อยูภ่ายใตก้ารบริหารของเมืองฮาร์บิน(prefecture-level city) มณฑล
เฮยหลงเจียง ซ่ึงตั้งอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน โดยขา้วหวู่ฉาง(อยู่ในกลุ่ม Japonica Rice)             
เป็นหน่ึงในขา้วท่ีมีช่ือเสียงของจีน มีลกัษณะเด่น เช่น เม่ือหุงสุกเมล็ดขา้วนุ่ม มีกล่ินหอม มีความเหนียว
เล็กน้อย รสชาติอร่อย ท่ีผ่านมาจึงเกิดประเด็นการปลอมแปลง/ปลอมปนขา้ว หวู่ฉางอยู่เนืองๆ ปัจจุบนั             
มีพื้นท่ีปลูกขา้วหวูฉ่าง 2.388 ลา้นหมู่ (หรือ 0.99 ลา้นไร่) ผลผลิตขา้วเปลือกต่อปีประมาณ 1.2 ลา้นตนั 

ท่ีผ่านมา  ส านักงานก ากบัดูแลการตลาดของมณฑลเฮยหลงเจียง (Administration for Market 
Regulation of Heilongjiang Province) ได้จดัตั้ งคณะท างานเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และพฒันาข้าว                 
หวูฉ่าง ในเบ้ืองตน้คณะท างานดงักล่าวไดเ้สนอแนะแนวปฏิบติั 7 ประเด็น ดงัน้ี   

1.ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพื่อใหข้า้วหวูฉ่างเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง  
2.ยกระดบัการพฒันาขา้วหวู่ฉางอย่างต่อเน่ือง โดยอาศยัการประเมินคุณค่าแบรนด์สินคา้ เพื่อเพิ่ม

มูลค่าใหก้บัสินคา้  
3.ปรับปรุงระบบมาตรฐานขา้วหวูฉ่าง เพื่อยกระดบัมาตรฐานและคุณภาพขา้ว 
 4.เพิ่มการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาของตลาดขา้วหวูฉ่าง โดยการก ากบัดูแลท่ีเขม้งวดท่ีสุด การลงโทษท่ี

รุนแรงท่ีสุด เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการพฒันาในทางท่ีดี  
5.เร่งส่งเสริมการออกกฎหมายทอ้งถ่ินเพื่อคุม้ครองขา้วหวูฉ่าง  
6.ผลักดันให้สมาคมข้าวช่วยเสริมสร้างวินัยในอุตสาหกรรมข้าว รวมทั้ งส่งเสริมให้สมาชิกมี                  

ธรรมาภิบาลธุรกิจ  
7. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนและการรายงาน โดยใช้ช่องทางออนไลน์และสายด่วนรายงานเพื่อ

ใหบ้ริการอยา่งสะดวก รวมทั้งเร่งตรวจสอบเบาะแสท่ีไดรั้บอยา่งรวดเร็ว  
เพื่อส่งเสริมการขายข้าวหวู่ฉางในช่วงการระบาดของโควิด-19 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2563             

คุณ Yang Jian รองเลขาธิการคณะกรรมการเทศบาลเมืองหวู่ฉาง ได้จดักิจกรรมถ่ายทอดสด ( live 
streaming) และขายขา้วหวูฉ่าง ปรากฏวา่มีค าสั่งซ้ือประมาณ 19,000 ค  าสั่งซ้ือ   

Thai Trade Center-XIAMEN 
3rd Building, Xiamen city hotel, 
no.16 Huyuan road, Siming district, 
Xiamen, Fujian 361003 P.R.C 

Phone : (+86)0592-2663064-69     
Fax :  (+86)0592-2663061 
e-Mail : thaitcxiamen@ditp.go.th 
 



  
ในช่วงการถ่ายทอดสด คุณ Yang Jian ไดแ้นะน าว่า ขา้วหวู่ฉาง มี จุดเด่น 5 ขอ้ ได้แก่ ปลูกใน

สภาพแวดลอ้มดี, คุณภาพน ้ าดี, ดินดี, อากาศดี, พนัธ์ุขา้วดี  พร้อมทั้งแนะน าขอ้สังเกตในการเลือกซ้ือขา้ว     
หวู่ฉางแท้ ดังน้ี  (1) มาตรฐานข้าวท่ีระบุบนถุงข้าว โดยฉลากมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ต้องเป็น                   
GB / T 19266  (2) ราคาขา้วสูงกว่าขา้วทัว่ไป  เน่ืองจากมีตน้ทุนการปลูก/การจดัการดูแลค่อนขา้งสูง                 
อน่ึง ข้าวหวู่ฉาง ท่ีปลูกส่วนมากจะเป็น “พันธ์ุเต้า ฮัว เซียง เบอร์ 2 ( Dao Hua Xiang NO.2)”                           
(3) เคร่ืองหมายตรวจสอบยอ้นกลบั โดยตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2558 ผูบ้ริโภคสามารถสังเกตแถบสีเขียว                           
บริเวณมุมขวาของบรรจุภัณฑ์ข้าวหวู่ฉาง โดยข้าวหวู่ฉางของแท้ จะมี 3 เคร่ืองหมาย ประกอบด้วย 
เคร่ืองหมายการคา้ของขา้วหวูฉ่าง, เคร่ืองหมายรับรองสินคา้ GI และบาร์โคต้แสดงใหเ้ห็นถึงแหล่งท่ีผลิต 
                      

 

 

 

 

 

 
ปัจจุบัน รัฐบาลท้องถ่ินเมืองหวู่ฉางและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกันเปิดร้านค้าออนไลน์

(Flagship Store) จ  าหน่าย “ขา้วหวูฉ่าง” ใน Tmall.com และ Jd.com เพื่อส่งเสริมการขายขา้วหวูฉ่างของแท ้ 
ซ่ึงไดรั้บการตอบรับดว้ยดีจากผูบ้ริโภค เน่ืองจากสร้างความเช่ือมัน่วา่ขา้วหวูฉ่างท่ีน ามาจ าหน่ายเป็นของแท ้ 

ความเห็นของส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเซ่ียเหมิน : ขา้วหวูฉ่าง (Wuchang 
Rice) เป็นขา้ว GI ซ่ึงปลูกท่ีเมืองหวู่ฉาง  มณฑลเฮยหลงเจียง โดยขา้วหวู่ฉาง(อยู่ในกลุ่ม Japonica Rice)                 
เป็นหน่ึงในขา้วท่ีมีช่ือเสียงของจีน และเป็นขา้วท่ีมีราคาสูงกวา่ขา้วจีนทัว่ไปมาก (บางแบรนด์ราคาสูงกว่า
ขา้วน าเขา้) ท่ีผา่นมา จึงเกิดประเด็นการปลอมแปลง/ปลอมปนขา้วหวูฉ่างอยูเ่นืองๆ ดงันั้น เพื่อรักษาช่ือเสียง 
สร้างภาพลักษณ์ ยกระดับมาตรฐาน และส่งเสริมการขายข้าวหวู่ฉาง รัฐบาลท้องถ่ินเมืองหวู่ฉางและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้ร่วมมือในด้านต่างๆอย่างเขม้แข็ง เช่น ประชาสัมพนัธ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดบั
มาตรฐาน ก ากบัดูแล ตรวจสอบยอ้นกลบั จดัการขอ้ร้องเรียน เปิดร้านคา้ออนไลน์ท่ีขายเฉพาะขา้วหวู่ฉาง 
จดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เป็นตน้ ส่งผลใหย้อดขายขา้วหวูฉ่างเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ช่วยสร้างรายไดใ้ห้แก่
เกษตรกรและทอ้งถ่ิน นบัวา่เป็นแบบอยา่งท่ีดีของการร่วมมือกนัอยา่งเขม้แขง็ในระดบัทอ้งถ่ิน 

ท่ีมา: https://heilongjiang.dbw.cn  
http://www.hlj.xinhuanet.com  

แปลและเรียบเรียงโดยส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมืองเซ่ียเหมิน 
25 พฤศจิกายน 2563 

 

เคร่ืองหมายการคา้ของขา้วหวูฉ่าง 

เคร่ืองหมายรับรองสินคา้ GI ของจีน 

บาร์โคต้แสดง 

ขอ้มูลแหล่งท่ีผลิต 
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ข้าวหวู่ฉาง แบรนด์ต่างๆทีจ่ าหน่ายในร้านค้า “Wu Chang Da Mi “ ( Flagship store ใน Tmall.com) 

 
 

ล าดบั รูปภาพ ช่ือแบรนด ์ ปริมาณ ราคา(หยวน) 

1 

 

Lu Jia Wei Zi 
Wu Chang Da Mi 

5 kg 
199.00 

(915 บาท/ 5 Kg.) 

2 

 

He He Jia  
Wu Chang Da Mi 

5 kg 
119.00 

(547 บาท/ 5 Kg.)  

3 

 

Kui Hua Yang Guang 
Wu Chang Da Mi 

5 kg 
132.00 

(607 บาท/ 5 Kg.) 

4 

 

Sheng Shang Yi Pin 
Wu Chang Da Mi 

5 kg 
149.00 

(685 บาท/ 5 Kg.) 

5 

 

She Jian Wu Chang  
Wu Chang Da Mi 

2.5 kg 
68.00 

(312 บาท/2.5 Kg.) 

6 

 

San Liang Lv Zhu 
Wu Chang Da Mi 

5 kg 
119 

(547 บาท/ 5 Kg. 
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