
จีน : ผู้น ำเข้ำข้ำวในเมอืงเซ่ียเหมนิ บริจำคข้ำวหอมมะลไิทย ต้อนรับตรุษจีน 2021 
 

เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 ท่ีเมืองฝโูจว ณ ศูนยกี์ฬาคนพิการมณฑลฝเูจ้ียน ส านกังานส่งเสริม
การคา้ในต่างประเทศ ณ เมืองเซ่ียเหมิน ร่วมกบั บริษทั Xiamen Mifeng C&O Trading จ ากัด                        
ไดจ้ดักิจกรรม “บริจาคขา้วหอมมะลิไทย ยี่ห้อ กระต่ายทอง ตอ้นรับตรุษจีน” จ านวน 10,000 กิโลกรัม 

(คิดเป็นมูลค่าขายปลีกในจีน 198,000 หยวน หรือ 
ประมาณ 910,000 บาท) ให้แก่สมาพนัธ์คนพิการ
มณฑลฝูเจ้ียนเพื่อมอบให้คนพิการ ภายในงาน              
มีกลุ่มคนพิการมารับมอบขา้วหอมมะลิไทย  
        ทั้งน้ี แขกผูมี้เกียรติท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมบริจาค
ขา้ว เช่น Mr.Shao Xu ประธานสหพนัธ์คนพิการ
มณฑลฝเูจ้ียน, Mr.Chen Zhen ประธานส านกังาน
ส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศแห่งชาติจีนมณฑล
ฝูเจ้ียน(China Council for the Promotion of 
International Trade Fujian: CCPIT Fujian),      
Mr.Fu Jian รองประธาน CCPIT ฝูเจ้ียน, Mr.Wang 
Yong Cheng ประธานสมาคมคนตาบอดมณฑล            
ฝเูจ้ียน เป็นตน้  
          ในกิจกรรมดงักล่าว นางวิชุดา อคัรเมธาทิพย ์
ผอ.สคต. ณ เมืองเซ่ียเหมิน ได้ประชาสัมพนัธ์ว่า
เม่ือตน้เดือนธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นมา ขา้วหอมมะลิ
ไทยได้ควา้แชมจากการประกวดข้าวดีเด่นโลก 
(The World's Best Rice 2020) ณ สหรัฐอเมริกา 
โดยการประกวดคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 12  และไทย
ชนะการประกวดมาแลว้ 6 คร้ัง ซ่ึงพิสูจน์ให้เห็น
วา่ขา้วหอมมะลิไทย มีคุณภาพท่ีดีเยี่ยม และเป็นท่ี
ยอมรับจากทัว่โลก 

 

 

 

 
ผู้บริจาคข้าวได้รับเกียรติบัตรจากสมาพันธ์คนพิการฝเูจีย้น   



   ก่อนหน้าน้ี เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 2563 ไดมี้การจดังาน
วนัคนพิการสากล คร้ังท่ี 29 จดัโดย ส านกังานคณะกรรมการ
การด าเนินงานเพื่อคนพิการของรัฐบาลฝูเจ้ียน,สหพนัธ์คน
พิการมณฑลฝูเจ้ียน และกรมวฒันธรรมและการท่องเท่ียว
มณฑลฝูเจ้ียน โดยในช่วงการจัดงานดังกล่าว Mr.Zheng  
Jian Min รองผูว้่าการมณฑลฝูเจ้ียนได้ร่วมเป็นสักขีพยาน                 
การบริจาคขา้วหอมมะลิไทย  

   กิจกรรมบริจาคข้าวหอมมะลิไทยคร้ังน้ี ได้รับค าช่ืนชม
อย่างมากจากฝ่ายจีน เน่ืองจากเป็นตัวอย่างท่ี ดีของการ                  

ตอบแทนสังคม อีกทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพไทย-จีนท่ีแน่นแฟ้นอีกดว้ย 
 ส าหรับ บริษทั Xiamen Mifeng C&O Trading จ  ากดั ผูบ้ริจาคขา้วในคร้ังน้ี เป็นหน่ึงในผูน้ าเขา้ขา้ว

หอมมะลิไทยรายใหญ่ในเมืองเซ่ียเหมิน มณฑลฝเูจ้ียน ท่ีน าเขา้ขา้วหอมมะลิไทยมากวา่ 18 ปี โดยตั้งแต่
ปี 2556 เป็นตน้มา Mr.Guo Cheng Zhi ประธานบริษทั Xiamen Mifeng C&O Trading จ  ากดั ไดเ้ร่ิมจดั
กิจกรรมบริจาคข้าวหอมมะลิไทย แบรนด์กระต่ายทอง จ านวน 10,000 กิโลกรัม เพื่อการกุศลอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี ใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ เช่น วดัหนานผูถ่วั เมืองเซ่ียเหมิน มณฑลฝเูจ้ียน,วดัคายหยวน เมือง
เฉวยีนโจว มณฑลฝเูจ้ียน,วดัมาจู่ เมืองผูเ่ถียน มณฑลฝเูจ้ียน และพุทธสมาคมแห่งเมืองโจวซาน มณฑล
เจอ้เจียง ส าหรับกิจกรรมการบริจาคขา้วหอมมะลิไทยในคร้ังน้ี เป็นคร้ังท่ี 9 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ขอ้มูลจากศุลกากรจีน ประมวลโดย IHS Markit ระบุวา่ เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 
2563 จีนน าเขา้ขา้วทุกประเภท 2.198 ลา้นตนั (เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.15 YoY) โดยน าเขา้ขา้วจากเวียดนาม
ปริมาณมากท่ีสุด (คิดเป็นร้อยละ 31.77 ของปริมาณการน าเขา้ขา้วทั้งหมดของจีน) รองลงมาคือ เมียนมา 
(ร้อยละ 30.82),ปากีสถาน (ร้อยละ 12.95),  ไทย (ร้อยละ 10.56), กมัพชูา (ร้อยละ 8.72) ตามล าดบั 

   ส าหรับเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 จีนน าเขา้ขา้วทุกประเภทจากประเทศไทย 
รวมทั้งส้ิน 232,162.34 ตนั (ลดลงร้อยละ 49.57 YoY) โดยมณฑล/เมืองเทียบเท่ามณฑลท่ีมีการน าเขา้
ขา้วไทยปริมาณมากท่ีสุดคือ มณฑลกวำงตุ้ง (คิดเป็นร้อยละ 83 ของปริมาณการน าเขา้ขา้วไทยทั้งหมด
ของจีน) รองลงมาคือ หูหนาน, เซ่ียงไฮ,้ เหอหนาน,เจียงซู, ฝเูจ้ียน ตามล าดบั  

ควำมเห็นของส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ เมืองเซ่ียเหมิน : นอกจาก                  
การพฒันาคุณภาพขา้วไทย และการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย/ประชาสัมพนัธ์ขา้วไทยในจีนแล้ว               
การจดักิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม เช่นกรณีการบริจาคขา้วหอมมะลิไทยแบรนด์กระต่ายทองเพื่อการ
กุศลซ่ึงไดจ้ดักิจกรรมต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 9 ถือว่าเป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ีช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่
ขา้วหอมมะลิไทย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพนัธ์ขา้วหอมมะลิไทยอีกดว้ย  

ส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมืองเซ่ียเหมิน 
ธนัวาคม 2563 

 
รองผู้ ว่าการมณฑลฝูเจีย้นได้ร่วมเป็น 

สักขีพยานการบริจาคข้าวหอมมะลิไทย 

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 
 


