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รายงานข้อมูลสถานการณ์การค้าข้าวในตลาดกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ 

1 ข้อมูลทั่วไป 

กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์  มี 5 ประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์และไอซ์แลนด์  ตั้งอยู่ใน
แถบยุโรปเหนือและส่วนใหญ่อยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ซึ่งได้แก่ สวีเดน นอร์เวย์ และฟินแลนด์ กลุ่มประเทศ
นอร์ดิกส์ มีประชากรรวมทั้งสิ้น ประมาณ 26 ล้านคน (ปี 2554) แยกเป็น เดนมาร์ก  5.53 ล้านคน สวีเดน 9.34 
ล้านคน ฟินแลนด์ 5.35 ล้านคน นอร์เวย์ 4.86 ล้านคน และไอซ์แลนด์ 0.31 ล้านคน ประชาชนส่วนใหญ่นิยม
บริโภคขนมปังผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและธัญพืชที่น ามาแปรรูปประเภทขนมปังเป็นอาหารหลักอัตราการบริโภคเฉลี่ย
ต่อคนต่อปีประมาณ 5.73 กิโลกรัมแต่ก็มีประชากรบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในแถบนี้นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ซึ่ง
ส่วนใหญ่ได้แก่ชาวเอเชียที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ โดยเฉพาะคนไทย จีน เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน กลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง  นอกจากนี้ ก็มีพลเมืองท้องถิ่นซึ่งเคยเยือนประเทศไทย หรือรู้จักอาหารไทยก็นิยมรับประทาน
เช่นกัน 

2 การค้าข้าวในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ 

2.1 การน าเข้าข้าวในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์จากทั่วโลก 

 ในช่วงมค. – พย. ปี 2555 ประเทศนอร์ดิกส์น าเข้าข้าวทั้งหมดมูลค่า 133,815 ตัน  ประเทศผู้น าเข้าข้าว
เรียงตามล าดับ  ดังนี้ 

ตาราง 1: มูลค่าการน าเข้าข้าวในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์จากทั่วโลก (ม.ค.-พ.ย. 2555) (HS Code: 1006) 

ประเทศ มูลค่าการน าเข้า การเปลี่ยนแปลง (%) 

 2554 2554 (ม.ค.-พ.ย.) 2555 (ม.ค.-พ.ย.)  

เดนมาร์ก 46.62 42.33 38.99 -7.89 

สวีเดน 73.64 66.14 63.15 -4.51 

ฟินแลนด ์ 28.18 25.49 24.38 -4.36 

นอร์เวย ์ 33.88 30.81 28.97 -5.96 

ไอซ์แลนด ์ 2.25 2.06 1.98 -3.90 

รวม 184.57 166.83 157.47 -5.61 

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ 
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 ในช่วงเดือนม.ค.-พ.ย. ปี 2555 นี้ ไทยเป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด ใน สวีเดน นอร์เวย์ และ
ไอซ์แลนด์ และ ไทยครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 4 และ อันดับ 5 ในเดนมาร์กและฟินแลนด์ตามล าดับ 

ตาราง 2: ตลาดน าเข้าข้าวที่ส าคัญของกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ (ม.ค.-พ.ย. 2555) 

อันดับท่ี/ประเทศ เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด ์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ 

1. เยอรมันน ี ไทย อิตาล ี ไทย ไทย 

2. เนเธอร์แลนด ์ เบลเยยีม สเปน อินเดีย สหรัฐอเมริกา 

3. อิตาล ี อิตาล ี เบลเยยีม อิตาล ี อินเดีย 

4. ไทย เยอรมันน ี เยอรมันน ี เบลเยยีม เบลเยยีม 

5. สเปน เนเธอร์แลนด ์ ไทย ปากีสถาน สหราชอาณาจักร 

6. ปากีสถาน เดนมาร์ก ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อิตาล ี

7. โปแลนด ์ อินเดีย เนเธอร์แลนด ์ สเปน โปแลนด ์

8. ฝรั่งเศส ปากีสถาน โปแลนด ์ เยอรมันน ี เดนมาร์ก 

9. สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา สวีเดน เดนมาร์ก เยอรมันน ี

10. สหราชอาณาจักร เขมร สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด ์

 

2.2 การส่งออกข้าวในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ไปยังทั่วโลก 

กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ไม่ใช่เป็นประเทศผู้ส่งออกข้าว  เพียงแต่น าเข้ามาเพ่ือส่งออกต่อผ่านไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้านแต่มีปริมาณไม่มากนัก  ในช่วงมค. – พย. ปี 2555 คิดเป็น 6,897 ตัน โดยที่ในปี 2553 เดนมาร์กเป็นผู้
ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์จ านวน 4,390 ตัน (+34.36%) รองลงมาได้แก่ สวีเดน นอร์เวย ์
และฟินแลนด์ ตามล าดับ ดังตารางด้านล่าง 
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ตาราง 3: การส่งออกข้าวในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ (ม.ค.-พ.ย. 2555) 

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ 

ประเทศ มูลค่าการส่งออก การเปลี่ยนแปลง (%) 

 2554 2554 ม.ค.-พ.ย. 2555 ม.ค.-พ.ย.  

เดนมาร์ก 6.31 5.76 7.36 27.58 

สวีเดน 2.28 1.91 3.50 82.75 

ฟินแลนด ์ 0.22 0.22 0.11 -48.54 

นอร์เวย ์ 0.28 0.26 1.05 +297.34 

ไอซ์แลนด ์ - - - - 

รวม 9.09 8.15 12.02 +47.48 

 

3 ระเบียบการน าเข้าข้าว 

กลุ่มนอร์ดิกส์เป็นกลุ่มประเทศเสรีนิยม เดนมาร์ก สวีเดน และฟินแลนด์เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ระเบียบ
การน าเข้าข้าว จึงเป็นไปตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป โดยสหภาพยุโรปมีการก าหนดโควต้าภาษีน าเข้าข้าว
ส าหรับประเทศไทยไว้ภายใต้ระเบียบคณะกรรมาธิการยุโรปที่ 327/98 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2541 สหภาพยุโรป
ก าหนดโควต้าภาษีน าเข้าข้าวไทยไว้ คือ ข้าวขาวปีละ 26,968 ตัน (แบ่งเป็น 2 จ านวน คือ 21,455 ตัน และ 
5,513 ตัน(และข้าวหักปีละ 52,000 ตัน ทั้งนี้ ได้แบ่งการขอหนังสืออนุญาตน าเข้า (Import license) เป็นงวดๆ
แยกตามประเภทของข้าวและการบริหารโควต้าตามระเบียบของสหภาพยุโรปไว้หากมีการน าเข้าเกินกว่าโควต้า
ภาษีท่ีก าหนดไว้ก็จะต้องเสียภาษีน าเข้าในอัตราปกติท่ีสหภาพยุโรปก าหนดซึงมีอัตราสูงมาก 

แม้ว่านอร์เวย์ และไอซ์แลนด์จะไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป แต่ก็ใช้กฏระเบียบที่สอดคล้องท านองเดียวกัน
กับสหภาพยุโรปโดยยึดใช้กฎระเบียบ European Economic Area (EEA)โดยที่การส่งออกข้าวไปยังนอร์เวย์ ไม่
ก าหนดปริมาณการน าเข้า (โควต้า) และไม่เสียภาษีน าเข้า แต่เสียค่าธรรมเนียมการผลิตอาหารร้อยละ 1.14 
ค่าธรรมเนียมการวิจัยร้อยละ 0.35 และภาษีมูลค่าเพ่ิมอีกร้อยละ 14 
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ส าหรับการส่งออกข้าวจากประเทศไทยไปยังไอซ์แลนด์ ไม่มีการก าหนดโควต้าการน าเข้าข้าวและไม่มีภาษี
น าเข้าเช่นกัน แต่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับอาหารในไอซ์แลนด์ซึ่งข้าวนั้นอยู่ที่ร้อยละ7 และเสียค่าธรรมเนียมการ
การก าจัดขยะ 15 ISK ต่อกิโลกรัม (ประมาณ 4 บาทต่อกก.)1 ส าหรับการบรรจุภัณฑ์ด้วยกระดาษ และ 12 ISK 
ต่อกก. หากผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุด้วยพลาสติก (ประมาณ 3.2 บาทต่อกก.) 

นอกจากนั้นส าหรับกฎระเบียบด้านสุขอนามัยในการส่งออกข้าวไปยังนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ผู้ส่งออกต้อง
ปฎิบัติตามข้อตกลง EEA ที่ 178/2002 ว่าด้วยเรื่องหลักการทั่วไปและกฎหมายด้านอาหาร 852/2004 ว่าด้วย
สุขอนามัยของอาหาร และ 669/2009 ว่าด้วยการควบคุมการน าเข้าอาหาร บางประเทศอาจก าหนด Levies
ส าหรับการน าเข้าข้าวไว้ด้วย  และผู้น าเข้าข้าวจะต้องยื่นขอใบอนุญาตน าเข้า )Import license) 

4 การค้าข้าวจากไทยสู่กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ 

กลุ่มนอร์ดิกส์ไม่สามารถผลิตข้าวเมล็ดยาวได้ ต้องน าเข้าเกือบทั้งหมด ในปี 2555 การน าเข้าข้าวจากไทย 
มีมูลค่ารวมประมาณ 97.56 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 27.24 หรือคิดเป็นจ านวน 21,632 ตัน ตลาด
น าเข้าที่ส าคัญเรียงตามล าดับ ได้แก่ นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ ตามล าดับ แยกการ
น าเข้าตามประเทศได้ตามตารางด้านล่าง 

ตาราง 4: มูลค่าการน าเข้าข้าวในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์จากประเทศไทย (2555) 

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ 

อันดับท่ี ประเทศ มูลค่าการน าเข้า การเปลี่ยนแปลง (%) 

  2554 2555 2554/2555 

73 เดนมาร์ก 12.45 7.72 -37.99 

47 สวีเดน 46.72 27.98 -40.12 

84 ฟินแลนด ์ 4.93 4.6 -6.62 

45 นอร์เวย ์ 31.92 29.07 -8.93 

103 ไอซ์แลนด ์ 1.54 1.61 4.48 

 รวม 97.56 70.98 -27.24 
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ตาราง 5: ปริมาณการน าเข้าข้าวในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์จากประเทศไทย (2555) 

หน่วย: ตัน 

ประเทศ มูลค่าการน าเข้า การเปลี่ยนแปลง (%) 

 2554 2555 2554/2555 

เดนมาร์ก 3,970 2,327 -41.38 

สวีเดน 15,820 8,421 -46.76 

ฟินแลนด ์ 2,162 1,798 -16.83 

นอร์เวย ์ 9,957 8,604 -13.58 

ไอซ์แลนด ์ 474 482 1.68 

รวม 32,383 21,632 -33.19 

 

ระบบการซื้อขายข้าวในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ด าเนินการโดยเอกชนทั้งหมด   การน าเข้าข้าวจากไทยส่วนใหญ่
จะเป็นข้าวสารหอมมะลิ หรือข้าวคุณภาพดี เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีอ านาจสูงจัดเป็นกลุ่มประเทศที่ประชากรมี
รายได้เฉลี่ยสูงอันดับต้นๆ ของโลก  แต่เนื่องจากตลาดผู้บริโภคยังมีขนาดไม่ใหญ่มาก การน าเข้าข้าวจึงมักเป็นการ
สั่งน าเข้ารวมกับสินค้าอาหารอ่ืน  หลังจากสินค้าน าเข้ามาแล้วก็จะจัดส่งไปยังผู้ค้าปลีก/ซูเปอร์มาร์เก็ตอีกต่อหนึ่ง 
ซึ่งได้แก่ร้านของช าชาวเอเชีย เช่น ไทย เวียดนาม จีน อินเดีย ซึ่งผู้น าเข้าบางรายก็จะมีร้านจ าหน่ายปลีกหรือ
ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นของตนเอง  

นอกจากนี้  กลุ่มซุเปอร์มาร์เก็ตใหญ่  (Supermarketchain) ก็มีการน าเข้าโดยตรง เพ่ือน าไปจ าหน่ายใน
ตลาด mainstream เชน่  COOP Norden AB ในซึ่งมีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วนอร์ดิกส์ Dansk 
SupermarkedGruppen (เดนมาร์ก), ICAAB  และ CT Food AB  (สวีเดน) Kesko Food (ฟินแลนด์) และ 
Hagar ((ไอซ์แลนด์ 
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5 แนวโน้มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ข้าวในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ 

ปัจจุบันข้าวหอมมะลิเริ่มเป็นที่รู้จักมากข้ึนในกลุ่มประเทศแถบนี้   เนื่องจากมีร้านอาหารไทยเป็นจ านวน
มาก และคนในกลุ่มประเทศเหล่านี้นิยมเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทย คนส่วนใหญ่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวที่
ประเทศไทย จึงค่อนข้างคุ้นเคยกับอาหารไทยเป็นอย่างดี   นอกจากนี้ ร้านอาหารจีนหรือร้านอาหารเอเชียหลาย
แห่งก็ใช้ข้าวไทยในการปรุงอาหาร  ปัจจุบันข้าวไทยที่วางจ าหน่ายตามซุบเปอร์มาร์เก็ต และร้านขายของช าของคน
เอเซียทั่วไป เช่น ไทย จีน และเวียดนาม ได้มีการพัฒนารูปแบบส่งเข้ามาจ าหน่ายท าให้มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น เช่น ข้าวเกษตรอินทรีย์ ข้าวกล้อง ข้าวแปรรูป  ข้าวพร้อมรับประทาน เป็นต้น ดังนั้น  ไทยจึงควรเร่ง
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะในตลาดสวีเดน เดนมาร์ก หรือนอร์เวย์  นอกจากนี้ฝ่ายไทยควร
ควบคุมมาตรฐานคุณภาพสินค้าให้ได้คุณภาพอย่าให้มีการปลอมปน ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลเสียหายต่อตลาดข้าว
ของไทย  แม้ว่ากรมการค้าต่างประเทศของไทยได้จดทะเบียนเครื่องหมายสินค้า ข้าวหอมมะลิไทยไว้ในสหภาพ
ยุโรปและนอร์เวย์แล้วก็ตาม แต่ปัจจุบันผู้น าเข้าในนอร์เวย์ได้มาแจ้งว่ามีข้าวหอมมะลิปลอมปนวางจ าหน่ายใน
นอร์เวย์แล้ว    

การบริโภคข้าวในสวีเดนมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกส์
ได้รับความนิยมมากในตลาดสวีเดน คาดการณ์ว่าความนิยมบริโภคข้าวออร์แก
นิคส์จะเพ่ิมสูงขึ้นจนถึงปี 2558 ส าหรับการบริโภคข้าวในนอร์เวย์นั้น การ
เพ่ิมข้ึนของการบริโภคข้าวเนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของความหลากหลายของ
สินค้า และความนิยมการบริโภคอาหารเอเซียและอาหารอินเดียรวมทั้งกระแส
ความนิยมการบริโภคอาหารสุขภาพส่งผลให้ความนิยมการบริโภคข้าวมากขึ้น
เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งส าเร็จรูป(Pre-cooked rice) โดยการน ามาต้มหรืออุ่นทั้ง
ห่อ(Boil-in-bag) ซึ่งมีข้าวหลากหลายประเภทให้เลือกสรร เช่น ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวบาสมาติ และข้าวขาว เป็นต้น แบรนด์ Toro ซึ่งจัดจ าหน่ายโดยบริษัท 
Rieber&Søn ASA เป็นผู้น าในตลาดข้าวในนอร์เวย์ด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 
34 ในปี 2552  โดยมีผลิตภัณฑ์ข้าวในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์
ข้าวออร์แกนิกส์ ผลิตภัณฑ์ข้าวห่อบรรจุเสร็จพร้อมรับประทาน (Boil-in-bag) 

ข้าวออร์แกนิกส์จากประเทศไทยภายใต้ Private brand ICA I Love Eco ของซุปเปอร์มาเก็ตใหญ่ ICA ที่มีจ าหน่ายแพรห่ลายใน
สวีเดน เดนมาร์ก และนอรเ์วย ์

ผลิตภัณฑ์ข้าวจากต่างประเทศท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในนอร์เวย์คือ แบรนด์ Uncle Ben’s จาก
สหรัฐอเมริกา จัดจ าหน่ายโดยบริษัท Mars Norge AS โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 19 ในปี 2552 ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ข้าว Private brand นั้น ซุปเปอร์มาร์เก็ต Coop และ ICA จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว Private brand 
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ให้กับตลาด กระแสความนิยมในอาหารเพ่ือสุขภาพ ท าให้ข้าวสารที่ผ่านการขัดสีน้อย (Wholegrain rice) ได้รับ
ความนิยมเพ่ิมสูงขึ้นในนอร์เวย์ และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอนาคตด้วย 

ส าหรับตลาดเดนมาร์กเช่นเดียวกับตลาดนอร์เวย์ แนวโน้มการใส่ใจสุขภาพในเดนมาร์กเป็นผลท าให้
ผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกส์ได้รับความนิยมในตลาด ปริมาณการขายข้าวในปี 2553 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ซึงเป็นผลมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับภัตตาคารอาหารเอเซียในเดนมาร์ก ผลิตภัณฑ์ข้าวที่เป็น Private label 
ได้รับความนิยมอย่างสูงในปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 65 ของมูลค่าการขายปลีก 
เนื่องจากความนิยมใน Private label นี้ ท าให้ผลิตภัณฑ์ข้าวที่อยู่ในระดับพรีเมีย
มมีอยู่น้อยในตลาด เช่น แบรนด์ Urtekram2 ซึ่งน าเสนอข้าวและขนมข้าวอบกรอบ
ออร์แกนิคส์ แบรนด์ Ris-Fix จากบริษัท Kraft Foods Danmark A/S คิดเป็นร้อยละ 11 ของส่วนแบ่งตลาดค้า
ปลีก และแบรนด์Pamaจากบริษัท The QuakerOats Co คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดับ 

ข้าวออร์แกนิกส์จากประเทศไทยท่ีมีจ าหน่ายทั่วไปในซุปเปอรม์าเก็ตในเดนมาร์กและจ าหน่ายผ่านระบบออนไลน์ 

ส่วนพฤติกรรมการบริโภคของชาวฟินแลนด์ที่ต้องการความสะดวกสบาย และคุณค่าของสินค้า/บริการ
มากยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ข้าวในตลาดฟินแลนด์ก็เปลี่ยนรูปแบบสินค้าด้วยเช่นเดียวกัน เช่น การย่นระยะเวลาการต้ม
ให้น้อยลง  อย่างไรก็ตาม การบริโภคข้าวในฟินแลนด์มีอัตราการเจริญเติบโตเพียงร้อยละ 1 ในปี 2553 เนื่องจาก
ถึงจุดอ่ิมตัว การผันผวนทางเศรษฐกิจหรือราคาข้าวในตลาดโลกไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริโภคข้าวมากนัก 
ตัวอย่างผู้จัดจ าหน่ายข้าวรายใหญ่ในฟินแลนด์ ได้แก่ บริษัท Mars Finland Oy จัดจ าหน่ายข้าวแบนด์ Uncle 
Ben’s คาดว่าการจ าหน่ายข้าวในฟินแลนด์จะมีอัตราเจริญเติบโตร้อยละ 2 ภายในปี 2558 

6 สรุปและข้อคิดเห็น 

การน าเข้าข้าวจากประเทศไทยลดลงในช่วงปี 2555 เนื่องจากราคาข้าวที่เพ่ิมสูงขึ้น ผู้ส่งออกจึงควรปรับ
กลยุทธ์โดยเน้นการส่งออกสินค้าที่มีการพัฒนารูปแบบและมีมูลค่าเพ่ิมสูง  เช่น พัฒนาหีบห่อบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาด
กับพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น ขนาดบรรจุ 500 กรัม หรือ 1 กิโลกรัม เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคชาวนอร์ดิกส์รับประทาน
ข้าวเป็นครั้งคราว ไม่นิยมซื้อกักตุนไว้เป็นจ านวนมาก หรือการดี ไซน์ที่ดึงดูดใจ ดูสะอาด โปร่งใส เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การผลิตที่ถูกสุขอนามัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ พัฒนาให้ง่ายต่อการรับประทาน  ข้าวออร์แก
นิกส์  ข้าวที่สร้างความเป็นธรรมทาการค้า ( Fair Trdae ) หรือข้าวที่มีวิตามินบ ารุงรับประทานแล้วดีต่อสุขภาพ 
เป็นต้น ก็จะช่วยให้สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ไทยสามารถขยายตลาดเข้าถึงผู้บริโภคได้มากข้ึน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                           
2http://www.urtekram.dk/ 
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ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน 

กุมภาพันธ์ 2556 

 

เอกสารแนบท้าย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าว Fairtrade ที่พบในท้องตลาดกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ 

แบรนด์ Claro ข้าวหอม
มะลิ บรรจุ 1 กก. 

แบรนด์ Urtekram ข้าวบา
สมาติ บรรจุ 300 กรัม/25 
กก. 

แบรนด์ Fair Trade 
Original, Pandan ข้าว
ขาว บรรจุ 400 กรัม 

แบรนด์ Urtekram ข้าวบา
สมาติ (Brown) บรรจุ 500 
กรัม 

แบรนด์ Urtekram ข้าวบา
สมาติ (Brown) บรรจุ 500 
กรัม 

 

 

 

 

 


