
การเข้าสู่ตลาดข้าวโปแลนด์ : เอกสารที่ต้องใช้ 
 

การเขา้มาขยายตลาดสินคา้ “ขา้วสาร” ในสหภาพยุโรป ถือว่าเป็นความทา้ทายของผูส่้งออกขา้ว 
จากประเทศท่ีสามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะขา้วสารท่ีน าเขา้จากเอเชีย อาทิเช่น อินเดีย ปากีสถาน กมัพูชา 
เวียดนาม และไทย ถูกจดัอยู่ในกลุ่มประเภท Specialty Rice ท่ียงัคงมีขนาดตลาดค่อนขา้งเล็ก แต่มีผูค้า้ท่ี
เก่ียวขอ้งและพยายามเขา้สู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัท่ีสูงทั้งในด้านราคาและความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ ์

อย่างไรก็ดี แนวโนม้ความนิยมอาหารจากทวีปเอเชียของผูบ้ริโภคโปแลนด์มีการขยายตวัเพิ่มมากขึ้น 
การขยายเขา้สู่ตลาดสหภาพยุโรปผ่านทางตลาดโปแลนด์เป็นท่ีน่าสนใจของผูป้ระกอบการไทย เน่ืองจาก
โปแลนด์เป็นตลาดขนาดใหญ่และสามารถขยายไปยงักลุ่มประเทศยุโรปตะวนัตก ยุโรปกลาง และยุโรป
ตะวนัออก รวมไปถึงยเูครน รัสเซีย และกลุ่มประเทศ CIS ไดอี้กดว้ย 

1. ภาพรวมตลาดข้าวโปแลนด์ 

 ตลาดขา้วของโปแลนด์ในช่วง 6 ปีท่ีผ่านมาถือว่ามีการขยายตวัอย่างรวดเร็วโดยอตัราการขยายตวั
เฉล่ียระหว่างปี 2558-2562 อยู่ท่ีร้อยละ 8.25 ต่อปี อย่างไรก็ดี ภายหลงัการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้
การขยายตวัเพิ่มขึ้นในอตัราท่ีลดลง ขณะท่ียงัคงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2563 ไดมี้มูลค่าตลาดอยู่ท่ี
ประมาณ 9,900 ลา้นบาท และจะมีอตัราการขยายตวัเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 3.91 ต่อปี ไปจนถึงปี 2573 

 
ท่ีมา: wm-strategy.com 

 แมว้่าตลาดขา้วของสหภาพยุโรปมีการขยายตวัท่ีลดลง โดยจากขอ้มูลของ European Commission 
พบวา่ในปี 2563 ภาพรวมของตลาดขา้วในสหภาพยุโรปปรับตวัลดลงประมาณร้อยละ 20 โดยขา้วท่ีผา่นการ
สีจากโรงงานยงัเป็นสินคา้ท่ีมีการน าเขา้มากท่ีสุด (ประมาณร้อยละ 49) โดยส่วนใหญ่น าเขา้จาก อินเดีย ไทย 
และกมัพูชา 
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2. เอกสารท่ีจ าเป็นในการเข้าสู่ตลาดข้าวโปแลนด์ 

การน าเขา้สินคา้ขา้ว Specialty Rice ในโปแลนด์นั้นมีขอ้ปฏิบติัและเอกสารท่ีจ าเป็นเช่นเดียวกนักบั
สหภาพยุโรป ซ่ึงหมายความว่าหากน าสินคา้ขยายเขา้สู่ตลาดโปแลนด์ได ้ก็จะสามารถขยายตลาดต่อไปยงั
สหภาพยุโรปได้เช่นเดียวกัน โดยเอกสารท่ีจ าเป็น ประกอบด้วย Food Safety Measures, Certificates of 
Origin, Quality Standards และในบางกรณีอาจมีการขอเอกสาร Organic/Fair Trade Certification ซ่ึงสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

2.1 Food Safety 

 เอกสารท่ีมีความส าคญัมากเป็นอนัดบัแรกของการน าเขา้สินคา้อาหารรวมถึงขา้ว ไดแ้ก่ เอกสาร 
ท่ีระบุวา่สินคา้ท่ีน าเขา้มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงก็คือ Food Safety ท่ีมีความปลอดภยัทั้งทางสุขอนามยั 
การควบคุมการผลิต รวมไปถึงความสามารถท่ีจะตรวจสอบย้อนหลังในขั้นตอนการผลิตได้ โดย
ผูป้ระกอบการควรจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนของ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ท่ี
ก าหนดโดย Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations อยา่งเคร่งคดั 

 มาตรฐานดา้นความปลอดภยัของสหภาพยุโรปถือว่ามีค่ามาตรฐานท่ีค่อนขา้งสูงโดยเฉพาะประเด็น
ดา้นสารตกคา้งจากสารก าจดัศตัรูพืช ซ่ึงผูป้ระกอบการควรให้ความใส่ใจกบัการตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจได้
วา่สินคา้ท่ีตอ้งการน าเขา้/ส่งออกนั้นเป็นไปตามมาตรฐานของสหาภาพยุโรป ทั้งน้ี สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

ประเภทของสาร
ปนเป้ือน 

ผลิตภณัฑ ์ ปริมาณสูงสุดท่ีมีได ้
(mg/kg wet weight) 

Cadmium ร าขา้ว จมูกขา้ว ขา้วสาลี และขา้ว 0.20 

Arsenic (inorganic) ขา้วสีไม่น่ึง (ขา้วขดัหรือขา้วขาว) 0.20 

ขา้วน่ึงและขา้วเปลือก 0.25 

วาฟเฟิลขา้ว เวเฟอร์ขา้ว แครกเกอร์ขา้ว และเคก้ขา้ว 0.30 

ขา้วส าหรับผลิตอาหารส าหรับทารกและเด็กเลก็ 0.10 

ท่ีมา: Commission Regulation (EC) No 1881/2006 และ Commission Regulation (EU) 2015/1006 
 
 ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรฐานความปลอดภยัสินคา้อาหารของสหภาพยโุรป สามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้ท่ี เว็บไซต์ของ  European commission  https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/maximum-residue-
levels_en 

 สหภาพยุโรปไม่อนุญาติให้มีการน าเขา้ขา้วท่ีมีการดดัแปลงพนัธุกรรม (GMOs) เขา้มาจ าหน่ายใน
สหภาพยุโรป ยกเวน้แต่ เป็นสายพนัธุ์ท่ีขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปแล้ว ทั้ งน้ี 
สามารถตรวจสอบไดท่ี้ Federation of European Rice Millers (FERM) 

https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/maximum-residue-levels_en
https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/maximum-residue-levels_en
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2.2 Quality standards 

 มาตรฐานของสินคา้ขา้วท่ีน าเขา้สู่ตลาดสหภาพยุโรป ไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ Short Grain, 
Medium Grain และ Long Grain Rice ซ่ึงขึ้นอยู่กบัขนาดความยาวของเมล็ดขา้ว และสัดส่วนของความยาว
ต่อความกวา้งของเมลด็ขา้ว ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

ประเภท ความยาว (ม.ม.) สัดส่วนความยาว/ความกวา้ง 

Long Grain Rice   

Type A > 6.0 > 2.0 < 3.0 

Type B > 6.0 > 3.0 

Medium Grain Rice > 5.2 < 3.0 

Short Grain Rice < 5.2 < 2.0 

ท่ีมา: Regulation (EU) No 1308/2013 

 นอกจากน้ี Food and Agriculture Organization (FAO) ยงัก าหนดมาตรฐานดา้นคุณภาพและความ
ปลอดภยัต่อการบริโภคเพิ่มเติมส าหรับผลิตภณัฑข์า้วชนิดต่างๆ ไวด้งัน้ี 

 Husked Rice Milled Rice Husked 
parboiled 

rice 

Milled 
parboiled 

rice 

ค่าความช้ืน 15% 15% 15% 15% 

ส่ิงเจือปนจากสัตว ์(แมลง) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

ส่ิงเจือปนอื่นๆ จากส่ิงมีชีวิต เช่น เมล็ดพืชต่างประเทศ 
แกลบ ร า เศษฟาง เป็นตน้ 

1.5% 0.5% 1.5% 0.5% 

ส่ิงเจือปนอ่ืนๆ จากส่ิงไม่มีชีวิต เช่น หิน ทราย ฝุ่ น ฯลฯ 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

เศษของเมลด็ 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

เมลด็ขา้วท่ีไดรั้บความเสียหายจากความร้อน 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 

เมล็ดข้าวท่ีไดรั้บท่ีเสียหาย จากความช้ืน แมลงศตัรูพืช 
โรค ฯลฯ 

4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 

เมลด็อ่อน 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 

Chalky kernels (ยกเวน้ขา้วเหนียว) 11.0% 11.0% N/A N/A 

Red kernels 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 

Red-streaked kernels N/A 8.0% N/A 8.0% 
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Pecks N/A N/A 4.0% 4.0% 

Maximum recommended levels of other types of rice: 
- Paddy Rice 
- Husked Rice 
- Milled Rice 
- Glutinous Rice 

 
2.5% 
N/A 
N/A 
1.0% 

 
0.3% 
1.0% 
N/A 
1.0% 

 
2.5% 
N/A 
2.0% 
1.0% 

 
0.3% 
1.0% 
2.0% 
1.0% 

ท่ีมา: Food and Agriculture Organization (FAO) 

2.3 Packaging 

 การส่งออกขา้วมายงัสหภาพยุโรปสามารถบรรจุสินคา้ในขนาดแลน าหนักท่ีหลากหลายโดยสูงสุด
อยู่ท่ีขนาด 50 กิโลกรัม/แพค็ ทั้งน้ีขนาดท่ีมีความนิยมในการบรรจุเพื่อส่งออกอยู่ท่ีขนาด 25 กิโลกรัม/แพ็ค 
และขนาด 10 กิโลกรัม/แพค็ ส าหรับการขายส่ง ขณะท่ีบรรจุภณัฑส์ าหรับวางจ าหน่ายแก่ผูบ้ริโภคจะมีขนาด
อยูท่ี่ 1 กิโลกรม/แพค็ 

 ส าหรับตลาดโปแลนด ์บรรจุภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยมของผูบ้ริโภคไดแ้ก่ขนาด 1 กิโลกรัม/แพค็ และ
ขนาด 5 กิโลกรัม/แพ็ค ส าหรับรูปแบบและวสัดุของการบรรจุจะแตกต่างกนัออกไป โดยบรรจุภณัฑ์ขนาด 
1 กิโลกรัม จะมีการบรรจุในห่อสุญญากาศ เพื่อป้องกนัความช้ืน ขณะท่ีขนาด 5 กิโลกรัมส่วนใหญ่จะบรรจุ
ในกระสอบพลาสติก ทั้งน้ี บรรจุภณัฑ์จะตอ้งมีการระบุขอ้ความและตราสัญลกัษณ์ ท่ีแสดงรายละเอียด
ส าคญัต่างๆ เช่น แหล่งท่ีมา ส่วนผสม มาตรฐานความปลอดภยั ฯลฯ ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของ
สหภาพยโุรป โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากขอ้ก าหนด Regulation (EC) No 1935/2004 ของสหภาพยโุรป 

  
2.4 เอกสารจ าเป็นอ่ืนๆ 

 ในการน าเข้าสินค้าข้าว อาจมีความต้องการเอกสารจ าเป็นอ่ืนๆ จากผูน้ าเ ข้าในสหภาพยุโรป 
ซ่ึงขึ้นอยูก่บัความตอ้งการของแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกนัออกไป อาทิ การรับรองมาตรฐานความปลอดภยั
อ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น Global G.A.P., Food Safety System Certification 22000 (ISO 22000), BRCGS และ IFS 
Food Standard เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี ในกลุ่มประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวนัออกรวมถึงโปแลนด์ ผูบ้ริโภคเร่ิมมีความตอ้งการ
สินคา้ประเภท Organic และสินคา้ท่ีมีความใส่ใจในกระบวนการผลิตท่ีย ัง่ยืนมากขึ้น ซ่ึงมีความเป็นไปได ้
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ท่ีผูน้ าเข้าจะต้องการเอกสารจ าเป็นท่ีระบุว่า สินค้าข้าวท่ีจะส่งออกมีมาตรฐานตาม Organic Production 
Methods ของสหภาพยโุรปซ่ึงไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล โดยเอกสารและใบรับรองท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก European Commission เก่ียวกบัการจดทะเบียนสินคา้ในการท าตลาดสินคา้ Organic  
ท่ี https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/legislation_en และข้อก าหนด  
Regulation (EU) 2018/848 ของสหภาพยโุรป 

ความเห็น/ข้อสังเกต 

 1. ตลาดขา้วโปแลนด์เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพและมีความน่าสนใจในอนาคต เน่ืองจากเป็นหน่ึงในตลาด
ขนาดใหญ่ ท่ีมีการขยายตวัและมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัสามารถขยายไปยงักลุ่ม
ประเทศยุโรปตะวนัตก ยุโรปกลาง และยุโรปตะวนัออก รวมไปถึงยูเครน รัสเซีย และกลุ่มประเทศ CIS ได้
อีกดว้ย จึงเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการไทยซ่ึงมีขา้วเป็นสินคา้ส่งออกส าคญัของประเทศ 

2. ความนิยมบริโภคอาหารเอเชียและสินคา้ Organic ท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลใหค้วามตอ้งการสินคา้ดงักล่าว
เพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในการสร้างมาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอนให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูน้ าเขา้และมาตรฐานของสหภาพยโุรปเป็นส าคญั  

3. นอกเหนือจากเอกสารท่ีจ าเป็นดงัท่ีน าเสนอไปขา้งตน้ ในบางกรณีอาจมีความเป็นไปไดท่ี้ผูน้ าเขา้ 
โดยเฉพาะผูค้า้ปลีกรายใหญ่อาจมีความตอ้งการสินคา้ท่ีได้มาตรฐาน ตรารับรอง หรือการรับรองอ่ืนๆ เพื่อ
ประกอบการท าตลาดในกลุ่มร้านคา้ปลีกของตนเอง อาทิเช่น เครือข่ายคา้ปลีก Lidl และ Ahold Delhaize ได้
ก าหนดให้ใช้การรับรอง Sustainable Rice Platform (SRP) กับสินคา้ขา้วท่ีวางจ าหน่าย โดยรับรอง SRP เป็น
มาตรฐานในการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวขา้วท่ีค านึงถึงความยัง่ยืนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยท่ีอยูใ่นห่วงโซ่
ของการผลิต 

4. การขยายตลาดผลิตภณัฑ์ขา้วเขา้สู่โปแลนด์และสหภาพยุโรป ยงัมีความทา้ทายในด้านอ่ืนๆ ซ่ึง
ผูป้ระกอบการควรพิจารณาและศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม อาทิเช่น การเลือกช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
แข่งขนัในตลาด รวมไปถึงกลยทุธ์ในการตั้งราคาสินคา้ เป็นตน้  

------------------------------------------------ 

ส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ 
ตุลาคม 2564 
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https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/legislation_en%20และ

