
การเข้าสู่ตลาดข้าวโปแลนด์ : ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการแข่งขันในตลาด 

แมว้่าตลาดขา้วโปแลนด์จะมีการแข่งขนัท่ีสูงทั้งในดา้นราคาและความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 
แต่ก็ มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้ นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะสินค้าข้าว Specialty Rice จึงเป็นโอกาสของ
ผูป้ระกอบการจากต่างประเทศในการขยายเขา้สู่ตลาดสหภาพยุโรปผ่านทางตลาดโปแลนด์ ดงันั้น การศึกษา
ช่องทางการจดัจ าหน่าย รวมถึงประเภทสินคา้ท่ีมีความตอ้งการจากผูน้ าเขา้และผูบ้ริโภค จึงมีความส าคญั  
ในการพิจารณาเพื่อเตรียมการเขา้สู่ตลาดโปแลนดแ์ละสหภาพยโุรปในอนาคต 

1.  ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 สินคา้ขา้ว Specialty Rice เช่น ขา้ว Basmati ขา้วหอมมะลิ และขา้วญ่ีปุ่ น นั้นมีการจดัจ าหน่ายใน
ช่องทางท่ีหลากหลาย อาทิ ร้านคา้ปลีกประเภท Supermarket, Discount Store เครือข่าย Convenience Store 
และร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายสินคา้อาหารและเคร่ืองปรุงเฉพาะทาง เช่น ร้านจ าหน่ายสินคา้เอเชีย ร้านจ าหน่าย
สินค้าอินเดีย ร้านจ าหน่ายสินค้าจากอเมริกาใต้ เป็นต้น อย่างไรก็ดี เครือข่ายค้าปลีกรายใหญ่ เช่น 
Supermarket และ Discount Store ยงัถือได้ว่าเป็นช่องทางหลกัในการจดัจ าหน่ายสินค้าอาหารรวมไปถึง
สินคา้ขา้วโดยตรง ทั้งน้ี การน าเขา้และจดัให้ช่องทางการจดัจ าหน่ายจะด าเนินการผ่านผูน้ าเขา้และ Broker 
ทั้งรายใหญ่และรายย่อยจ านวนมาก โดยผูน้ าเขา้รายใหญ่ในสหภาพยุโรป อาทิเช่น Ebro Foods, Mars และ 
Euricom เป็นตน้ 

1.1 กระบวนการจัดจ าหน่ายและผู้ท่ีเกีย่วข้อง 

 การจดัจ าหน่ายสินคา้ขา้ว Specialty Rice ในสหภาพยุโรป มีผูเ้ก่ียวขอ้งในกระบวนการจดัจ าหน่าย
เช่นเดียวกบัสินคา้ประเภทอ่ืนๆ อาทิ ผูน้ าเขา้หรือผูค้า้, Broker, ผูค้า้ส่ง และผูค้า้ปลีก อย่างไรก็ดี การน าเขา้
สินคา้ขา้ว Specialty Rice จะมีความแตกต่างตรงท่ีผูน้ าเขา้หรือผูค้า้ส่วนใหญ่จะด าเนินการในส่วนของการ
ควบคุมการผลิต เช่น การขดั/สีขา้ว และการบรรจุผลิตภณัฑ ์เพื่อควบคุมสินคา้ให้ตรงต่อความตอ้งการของ
ผูค้า้ส่ง เครือข่ายคา้ปลีกและผูป้ระกอบการ HORECA ในตลาดของตน 

 
ท่ีมา: Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI), Netherland 



-2- 
 

 ผู้น าเข้าหรือผู้ค้า (Importers/Traders) ถือว่ามีบทบาทส าคญัในกระบวนการจดัจ าหน่ายของสินคา้
ขา้วในสหภาพยุโรป โดยท าหนา้ท่ีควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้ รวมไปถึงการ
จดัส่งสินค้าให้แก่ผูค้ ้าปลีกและผูค้ ้าส่งต่อไป ทั้งน้ี ผูน้ าเขา้สินค้าข้าว Specialty Rice ในยุโรปนั้นมีอยู่เป็น
จ านวนมากและมีความหลากหลาย ตวัอย่างเช่น ผูน้ าเขา้ท่ีเป็นบริษทัซ่ึงด าเนินธุรกิจโรงสีขา้วจะมีฝ่ายน าเขา้
สินคา้เป็นของตนเอง และผูน้ าเขา้ท่ีด าเนินธุรกิจการคา้และจดัจ าหน่ายเพียงอย่างเดียว เป็นตน้ ส าหรับผูน้ าเขา้
สินคา้ขา้ว Specialty Rice รายส าคญั อาทิเช่น Ciacam (ฝร่ังเศส), Euricom group (อิตาลี), Tradin Organic-Acomo 
Group (เนเธอร์แลนด)์, DO-IT (เนเธอร์แลนด์), Autour de Riz (ฝร่ังเศส) และ Ziegler (เยอรมนี) เป็นตน้ 

 นายหน้า (Broker)  สินคา้ขา้วในตลาดยุโรปส่วนใหญ่ด าเนินการคา้ผ่านทาง  Broker ท่ีมีอยู่เป็น
จ านวนมาก โดย Broker จะเป็นส่ือกลางระหว่างผูส่้งออกและผูน้ าเขา้ และส่วนใหญ่จะไม่มีแบรนด์สินคา้
ของตัวเอง ทั้ งน้ี ข้อได้เปรียบของตลาดข้าว Specialty Rice ในการด าเนินการผ่าน Broker คือความ
หลากหลายและความยืดหยุ่นของในเง่ือนไขการน าเขา้สินคา้ อาทิเช่น คุณภาพ ประเภทและชนิดของขา้ว 
รวมไปถึงปริมาณการน าเขา้ขั้นต ่า เป็นตน้ ส าหรับ Rice Broker รายส าคญัในยุโรป อาทิ Schepens & Co 
(เบลเยยีมและโปแลนด)์ , Jacksons Son & Company (สหราชอาณาจกัร) และ HBI (ฝร่ังเศส) เป็นตน้ 

 เจ้าของผลติภัณฑ์ (Brands) ในท่ีน้ีหมายรวมถึงผูป้ระกอบการโรงสีขา้ว (Rice Millers) ดว้ยเช่นกนั  
ซ่ึงตลาดขา้วในยโุรปนั้นเจา้ของผลิตภณัฑม์กัจะเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีการด าเนินธุรกิจโรงสีขา้วอยูก่่อนแลว้ 
และส่วนใหญ่นิยมท าสัญญาซ้ือขายในระยะยาวเพื่อความมั่นใจว่าจะมีวตัถุดิบในการผลิตสินค้าอย่าง
เพียงพอ ซ่ึงจะด าเนินการผ่านผูน้ าเขา้หรือ Broker เป็นหลกั ส าหรับผลิตภณัฑ์ขา้วรายใหญ่ในยุโรป อาทิ 
Mars (แบรนด์สินค้า  Ben’s Original), Ebro Foods (สเปน), Tilda (สหราชอาณาจักร), Oryza (เยอรมนี) 
Lassie (เนเธอร์แลนด)์ และ Surya Foods แบรนดสิ์นคา้ Laila, Salaam, Apna (สหราชอาณาจกัร) เป็นตน้ 

 ผู้ค้าส่ง (Wholesalers) สินคา้ขา้วท่ีจดัจ าหน่ายให้แก่เครือข่ายคา้ปลีกและผูค้า้ปลีกรายยอ่ยในยโุรป
จะด าเนินการโดยผูค้า้ส่งเป็นหลกั ซ่ึงผูค้า้ส่งในตลาดขา้ว Specialty Rice จะมีการน าเขา้สินคา้ขา้วท่ีบรรจุ
ล่วงหนา้หลากหลายแบรนด์จากประเทศต่างๆ ทั้ง ไทย เวียดนาม อินเดีย และประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา 
ทั้งน้ีผูค้า้ส่งรายใหญ่ในยุโรป อาทิ Daawat และ LT Foods (อินเดีย), Haudecoeur (ฝร่ังเศส), Global Foods 
Trading GmbH (เยอรมนี), Transfood Wholesale (เยอรมนี), Westmill Foods (สหราชอาณาจกัร), JK Foods 
(สหราชอาณาจกัร), D.C. Van Geest B.V. (เนเธอร์แลนด)์ และ Unidex Holland (เนเธอร์แลนด์)  เป็นตน้ 

1.2 ช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีศักยภาพ 

 โดยทัว่ไปตลาดสินคา้ขา้ว Specialty Rice ในโปแลนด์ถือว่ามีขนาดเล็ก และการน าเสนอผลิตภณัฑ์
ขา้วใหม่สู่ตลาดตอ้งใช้เวลาในการสร้างการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อตวัสินคา้ ดงันั้น การเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ความแตกต่างจากคู่แข่งจึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคและขายตลาดได้
อยา่งรวดเร็วและยัง่ยนื 
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 ส าหรับช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีมีศกัยภาพในสหภาพยุโรปและโปแลนด์ ได้แก่ การสร้างเครือข่าย
การคา้กับผูน้ าเขา้หรือผูค้า้ (Importers/Traders) และนายหน้า (Broker) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกท่ีมี
ปริมาณของสินคา้จ านวนมาก ขณะท่ีจากการติดต่อกบัผูค้า้ส่ง (Wholesalers) เป็นช่องทางท่ีเหมาะสมกับ
เจา้ของผลิตภณัฑ์ (Brands) ท่ีตอ้งการขยายตลาดและน าเสนอผลิตภณัฑใ์นตลาด โดยวิธีในการท าการตลาด
ท่ีนิยมในสหภาพยโุรปและโปแลนดค์ือการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ระหวา่งประเทศ หรือการจบัคู่ทางการคา้
ระหวา่งประเทศ โดยงานแสดงสินคา้อาหารหลกัในยโุรป อาทิ  

- งานแสดงสินคา้ SIAL - Paris จดัขึ้นทุก 2 ปี เป็นงานแสดงสินคา้อาหารนานาชาติขนาดใหญ่ใน
สหภาพยุโรป มีผูเ้ขา้ร่วมแสดงสินคา้กว่า 7,000 ราย จาก 120 ประเทศ มีผูเ้ขา้ชมงานไม่ต ่ากว่า 150,000 ราย 
กวา่ร้อยละ 73 ของผูเ้ขา้ชมงานเป็นผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ 

 
- งานแสดงสินคา้ ANUGA - Cologne เป็นงานแสดงสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส าคญัของยโุรป มี

ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสินคา้กว่า 8,000 ราย จาก 200 ประเทศ และมีผูเ้ขา้ชมงานประมาณ 170,000 ราย กว่าร้อยละ 
90 ของผูเ้ขา้ชมงานเป็นผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ 

 

ขณะท่ีงานแสดงสินคา้อาหารหลกัในโปแลนด์ อาทิเช่น WORLDFOOD POLAND มีผูเ้ขา้ชมงาน
ประมาณ 7,000 คน และมีผูเ้ขา้ร่วมแสดงสินคา้ประมาณ 350 ราย จาก 25 ประเทศ และ WARSAW FOOD 
EXPO มีผูเ้ขา้ชมงานประมาณ 6,000 คน และมีผูร่้วมแสดงสินคา้ประมาณ 300 ราย 
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2. การแข่งขันของตลาดข้าว Specialty Rice ในสหภาพยุโรป 

2.1 ผู้ส่งออกรายหลกัในสหภาพยุโรป 

ตลาดสินคา้ขา้ว Specialty Rice ในยุโรปและโปแลนด์ถือตลาดขนาดเล็กท่ีมีการแข่งขนัท่ีสูงมาก 
โดยผูส่้งออกรายหลกัในสหภาพยุโรปและโปแลนด์ อาทิเช่น อินเดีย ปากีสถาน และไทย ขณะท่ีผูส่้งออกท่ี
ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากอตัราภาษี เช่น กายอานา เมียนมาร์ บงัคลาเทศ และกมัพูชา ก าลงัขยายตลาดสินคา้
ขา้วในสหภาพยโุรปเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

ปากีสถานและอินเดีย ถือเป็นผูน้ าการส่งออกข้าวเปลือกมายงัสหภาพยุโรป โดยในปี 2563 
ปากีสถานส่งออกเขา้เปลือกไปยงัสหภาพยุโรปประมาณ 330,000 ตนั รองมาไดแ้ก่ อินเดีย (210,000 ตนั) 
กายอานา (120,000 ตนั) อุรุกวยั (90,000 ตนั) อาร์เจนตินา (65,000 ตนั) และไทย (60,000) ตนั ตามล าดบั 

สถิติผูส่้งออกขา้วเปลือกในสหภาพยโุรป ปี 2559-2563 

 
ท่ีมา : Eurostat, 2020 

ขณะท่ีไทย ถือเป็นผูส่้งออกขา้วขาวและขา้วกลอ้งรายใหญ่ในสหภาพยุโรป โดยในปี 2563 ไทย
ส่งออกขา้วขาวและขา้วกลอ้งไปยงัสหภาพยโุรปประมาณ 200,000 ตนั รองมาไดแ้ก่ เมียนมาร์ (180,000 ตนั) 
กมัพูชา (170,000 ตนั) อินเดีย (145,000 ตนั) ปากีสถาน (120,000 ตนั) และเวียดนาม (60,000 ตนั) ตามล าดบั 

สถิติผูส่้งออกขา้วขาวและขา้วกลอ้งในสหภาพยโุรป ปี 2559-2563 

 
ท่ีมา : Eurostat, 2020 
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2.2 เจ้าของผลติภัณฑ์และผู้ค้ารายหลกัในสหภาพยุโรป 

LT Foods (อนิเดีย)  

บริษทั LT Foods เจ้าของผลิตภณัฑ์ Daawat แบรนด์ขา้ว Specialty Rice ในยุโรป เป็นผูน้ าตลาด 
ขา้วบาสมาติหลากหลายสายพนัธุ์ โดยมีการจ าหน่ายขา้วบาสมาติกวา่ 460,000 ตนัต่อปี LT Foods มีศกัยภาพ
อย่างมากในด้านของปริมาณสินค้าท่ีพร้อมจ าหน่าย ซ่ึงถือ เป็นปัจจัยส าคัญท าให้ LT Foods ประสบ
ความส าเร็จในการน าเสนอสินค้าข้าว Specialty Rice ในยุโรป นอกจากน้ีบริษัท LT Foods ยงัน าเสนอ
ภาพลกัษณ์ของบริษทัท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดย LT Foods ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของ 
Sustainable Rice Platform (SRP) และร่วมมือกบับริษทัในเครือน าเสนอสินคา้อาหาร Organic เพื่อสุขภาพท่ี
ให้ความส าคญักบัการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร โดยส่งออกขา้วบาสมาติ Organic และ
ขา้วอินทรียช์นิดพิเศษอ่ืนๆ เช่น ขา้วด า ขา้วแดง (พนัธุ์เบาแดน) และขา้วโซนามาซูรี จากอินเดียตอนใต ้

 
 Ebro Foods (สเปน) 

 บริษทั Ebro Foods เป็นเครือข่ายเจา้ของผลิตภณัฑ์รายใหญ่ท่ีมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายและได้รับ
ความนิยมทั้งในยุโรปและโปแลนด์โดยจ าหน่ายขา้ว Specialty Rice ภายใตแ้บรนด์ Tilda Oryza (เยอรมนี, 
โปแลนด)์ และ Lassie (เนเธอร์แลนด์) โดยมีการน าเขา้ขา้ว Specialty Rice จากทั้งยโุรป อเมริกาใต ้แอฟริกา 
และเอเชีย มาบรรจุขายในสหภาพยโุรป นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น พาสตา้ และซอสต่างๆ เป็นตน้ 
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 Urmatt (ไทย) 

 บริษทั Urmatt Ltd เป็นหน่ึงในบริษทัขา้วไทยท่ีประสบความส าเร็จในตลาดยุโรป โดยเป็นผูผ้ลิต
ขา้วหอมมะลิ Organic รายใหญ่ท่ีสุด โดยชูจุดเด่นท่ีเป็นผลิตภณัฑ ์Organic ท่ีมีความหลากหลายและแตกต่าง 
อาทิ ขา้วหอมมะลิ ขา้วด า ขา้วแดง ขา้วเหนียว (ขาวและด า) และขา้วเมลด็ยาว โดยตลาดหลกัไดแ้ก่ เดนมาร์ก 
และเยอรมนี การมุ่งเน้นท่ีขา้ว Organic ช่วยให้ Urmatt แตกต่างจากผูส่้งออกขา้วรายอ่ืนๆ เน่ืองจากท างาน
โดยตรงกบัเกษตรกร และไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินจาก Triodos Sustainable Trade Fund เพื่อพฒันา
ธุรกิจของบริษทั 

 
2.3 การแข่งขันด้านราคา 

 ราคาขา้วในตลาดยุโรปมีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมากและแปรผนัตามความหลากหลายของสาย
พนัธุ์ขา้ว คุณภาพของขา้ว และประเภทของขา้ว เช่น ขา้วเปลือก ขา้วขาว ขา้วน่ึง ฯลฯ นอกจากน้ี ราคาขา้ว 
ซ่ึงรวมถึงขา้ว Specialty Rice ยงัขึ้นอยู่กบัแนวโน้มปริมาณการผลิตทัว่โลกและความพร้อมในการส่งออก 
ขณะท่ีนโยบายการคา้จะมีอิทธิพลต่อราคาสุดทา้ยของขา้วในตลาดนั้นๆ ทั้งน้ี ราคาขา้ว Specialty Rice มกัจะ
สูงกว่าขา้วขาวทัว่ไป โดยขา้วบาสมาติจะมีราคาสูงกว่าขา้วผสมประมาณ 2 ถึง 3 เท่า ส่วนขา้วหอมมะลิท่ีมี
คุณภาพสูงจะมีราคาสูงกวา่ขา้วปกติอยูป่ระมาณ 2 เท่า โดยราคาขา้วบาสมาติในตลาดยโุรปจะมีราคาเฉล่ียอยู่
ท่ีประมาณ 1,116.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั และขา้วหอมมะลิไทยเกรดเอจะมีราคาเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 867.6 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั 

ราคาเฉล่ียขา้ว Specialty Rice ในสหภาพยโุรปปี 2559-2564 (เหรียญสหรัฐฯต่อตนั) 

 
ท่ีมา: Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI), Netherland 
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 ขณะท่ีราคาขายปลีกของขา้ว Specialty Rice จะมีความแตกต่างมากกวา่ราคาการคา้ โดยแปรผนัตาม
ตลาดในแต่ละภูมิภาคและประเทศ ซ่ึงราคาขายปลีกในตลาดสหภาพยุโรปสามารถพบไดต้ั้งแต่ราคา 1 ยูโร
ต่อกิโลกรม ไปจนถึง 8 ยโูรต่อกิโลกรัม 

ส าหรับราคาขายปลีกข้าว Specialty Rice ในโปแลนด์จะมีราคาจ าหน่ายสูงกว่าราคาเฉล่ียของ
สหภาพยโุรปอยูเ่ลก็นอ้ยเน่ืองจากปัจจยัดา้นค่าขนส่ง โดยราคาขายปลีกขา้ว ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 พบวา่ 
ขา้วบาสมาติขนาด 5 กิโลกรัมมีราคาอยู่ท่ีระหว่าง 600-850 บาท ขา้วบาสมาติขนาด 1 กิโลกรัมมีราคาอยู่ท่ี
ระหวา่ง 100-220 บาท ในส่วนของขา้วหอมมะลิไทยเกรดเอถือเป็นสินคา้ขา้วพรีเมียมและมีราคาขายปลีกสูง
กวา่ขา้วชนิดอ่ืนๆ เลก็นอ้ย โดยขา้วหอมมะลิไทยเกรดเอขนาด 1 กิโลกรัม มีราคาอยูท่ี่ระหวา่ง 160-250 บาท 
ขณะท่ีขนาด 5 กิโลกรัมมีวางจ าหน่ายค่อนขา้งนอ้ยและมีราคาอยูท่ี่ประมาณ 600-750 บาทต่อแพค็ โดยสินคา้ 
Organic หรือ Bio มกัจะมีราคาขายปลีกสูงกวา่สินคา้ปรกติประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต ์

ความเห็น/ข้อสังเกต 

 1. ไทยถือเป็นหน่ึงในผูส่้งออกสินคา้ขา้ว Specialty Rice รายส าคญัของเอเชีย โดยเฉพาะขา้วขาว
และขา้วกลอ้ง อยา่งไรก็ดี ยงัมีผูส่้งออกจากเอเชียรายอ่ืน เช่น กมัพูชา เมียนมาร์ บงัคลาเทศ และเวียดนาม ซ่ึง
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางการคา้ และมีการขยายตลาดเขา้สู่สหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะใน
โปแลนด์มีการน าเขา้ขา้วขาวจากเมียนมาร์เพิ่มขึ้นกว่า 150% ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2565 ขณะท่ีน าเขา้
ขา้วจากไทยลดลงประมาณร้อยละ 40 

2. ตลาดขา้ว Specialty Rice ในยุโรปและโปแลนด์ยงัคงเปิดโอกาสให้ผูส่้งออกและเจา้ของผลิตภณัฑ์
ขา้วจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีสูงและแบรนด์สินคา้ส่วนใหญ่ผลิตในยุโรป ดงันั้น 
การส่งเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพผ่านส านักงานคู่คา้ในยุโรปท่ีเช่ือถือหรือการจดัตั้งบริษทัเพื่อด าเนิน
ธุรกิจในยโุรปจึงถือเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูป้ระกอบการท่ีสนใจเขา้สู่ตลาดยุโรปตอ้งพิจารณา 

3. นอกจากสินค้า Organic จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแล้ว สินคา้ท่ีแตกต่างและมีลกัษณะเฉพาะ 
ทั้งจากสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศท่ีเฉพาะเจาะจง ก็สามารถใช้เป็นจุดขายของผลิตภณัฑ์ได้เช่นกนั 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคในตลาดสหภาพยุโรปและโปแลนด์ยงัคงเปิดกวา้งในการทดลองสินคา้ท่ีมีความแตกต่าง 
อยา่งไรก็ดี ควรใหค้วามส าคญักบักระบวนการผลิตการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ 

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

ส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ 
พฤศจิกายน 2564 

 
ท่ีมา: 1. European Commission 
 2. Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI), Netherland 


