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บทคัดย่อ
จีนเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ในตลาดการค้าข้าวโลกและนาเข้าข้าวจากไทยเป็นจานวนมาก อีกยังมีผู้บริโภค
ชาวจีนที่มีรายได้สูง ต้องการข้าวบริโภคที่มีคุณภาพสูง ซึ่งข้าวไทยเป็นข้าวที่ชาวจีนเลือกที่จะบริโภค เช่นข้าวหอม
มะลิไทยซึ่งรับประกันคุณภาพและรสชาติที่ดีกว่า เนื่องจากมีคุณภาพที่โดดเด่นกว่าข้าวประเทศอื่น ในช่วงสามปี
ที่ผ่านมาจีนเริ่มนาเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ทาให้การนาเข้าข้าวการเพิ่มขึ้นนี้ การส่งออกข้าวไทยไปจีนมีความเป็นมาอย่าง
ยาวนาน อีกทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน เพิ่มมากขึ้น และการค้าข้าวระหว่างไทยจีนมีการขยายตัว ทาให้
การส่งออกข้าวไทยไปจีนค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผู้เขียนได้ไปศึกษาข้อมูลทางด้านการตลาดและสารวจผลิตภัณฑ์ข้าว
ในตลาด นครปักกิ่ง ในการนี้ต้องการนาเสนอการวิเคราะห์ ตลาดข้าวของจีนที่มีต่อการนาเข้าข้าวข้าวไทย เพื่อ
นาไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือตลาดการค้าข้าวไทยและจีน
คำสำคัญ : ข้าวไทย, ข้าวจีน, การส่งเสริม, ตลาดจีน
Abstract
China is the world’s largest rice producer. They are also the largest rice import and the
rice market it a lot of rice from Thailand. They are also chinese consumers have high incomes
need high quality rice which thai rice. Chinese people choose to consume such as thai jasmine
rice which guarantees better quality and taste because the quality of rice is outstanding than
other countries. In the last three years, China began to import more rice. The imports of rice to
increase thai rice exports to China have a long history. Moreover, China has a fast growing
economy. And thai rice trade between Thailand and China has expanded. So that thai rice exports
to china gradually increasing. The author studied marketing and surveyed rice products in the
Beijing market. In this regard, wanted to present an analysis of the chinese rice market on thai
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rice imports to extension of agricultural rice market and trade between Thailand and China.
Key words: Thai rice, Chinese rice, promotion, Chinese market
บทนำ
ประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก แต่ก็มีหลายประเทศที่เป็นคู่แข่งสาคัญ เช่น ประเทศเวียดนาม ที่
มีแนวโน้มส่งออกข้าวในปริมาณเพิ่มขึ้น หากว่าประเทศไทยไม่ยกระดับคุณภาพของข้าวไทยให้สูงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกข้าวของประเทศไทย อีกทั้งมีภาวะการแข่งขันทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะประเทศ ในแถบ
เอเชียมีศักยภาพในการผลิตข้าวที่สูงขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่าประเทศไทย ทาให้ส่งผล
กระทบต่อราคาการจาหน่ายข้าวไปยังต่างประเทศของไทยที่มีราคาแพงกว่าประเทศ จากข้อมูลสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
ในช่วง เดือน ม.ค.-มี.ค.61 ประเทศไทยยังครองอันดับหนึ่งของประเทศส่งออกข้าวที่สาคัญ รองลงมาคือ อินเดีย เวียดนาม
ปากีสถาน สหรัฐฯ ตามลาดับ ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญและคนไทยนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ประเทศไทยมีพื้นที่
ปลูกข้าว ประมาณ 59 ล้านไร่ มีผลผลิตประมาณ 26 ล้านตันต่อปี
จีนเป็นผู้ลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณข้าวที่ผลิตทั่ว โลก รองลงมาคืออินเดีย
อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย ตามลาดับ ปัจจุบัน จีนสามารถปลูกข้าวได้เกือบทุกภูมิภาค โดยภาคใต้ข้องจีนสามารถปลูกได้ปี
ละสองครั้ง โดยมณฑลที่ผลิตได้ข้าวมากที่สุด คือ หูหนาน รองลงมาคือเฮย์หลงเจียง เจียงซี เจียงซู หูเป่ย เสฉวน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 12.5, 10.9 , 9.7 , 9.3 , 8.2 และ 7.5 ของปริมาณการผลิตข้าว ทั้งหมดในจีน ตามลาดับ แม้ว่าจีนจะผลิตข้าวได้
ปริมาณมาก แต่ยังคงมีการนาเข้าข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยนาเข้าจากเวียดนามมากที่สุด ทั้งปริมาณและมูลค่า รองลงมาคือ
ไทย กัมพูชา ปากีสถาน สปป.ลาว เมียนมาร์ ตามลาดับ
ทั้งนี้ การนาเข้าข้าวของจีนใช้ระบบโควต้า กาหนดโดยคณะกรรมาธิการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (National
Development and Reform Commission) ให้ แก่ผู้ นาเข้าข้าวในแต่ละมณฑล โดยตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ปริมาณ
โควต้านาเข้าข้าวของจีน เท่ากับ 5.32 ล้านตันต่อปี (คิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณ การค้าในประเทศ) ประกอบด้วยข้าว
เมล็ ด ยาว 2.66 ล้ า นตั น /ปี และข้ า วเมล็ ด กลาง/สั้ น 2.66 ล้ า นตั น /ปี โดยการน าเข้ า ข้ า วจากกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น
(แบบ Form E) จีนกาหนดอัตราภาษีนาเข้าข้าวในโควต้า ร้อยละ1 และนอกโควต้า ร้อยละ65 นอกจากนี้ ข้าวนาเข้าจากทุก
ประเทศต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ10 ผู้นา เข้าจีนที่ประสงค์จะนา เข้าข้าวจะต้องสมัครเพื่อขอรับจัดสรรโควต้าการ
นาเข้าในเดือนตุลาคม ของทุกปี โดยสมัครที่หน่วยงานแผนการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศ
จากสถานการณ์ดังกล่าวทาให้ทาให้การส่งออกของไทยต้องมีการพัฒนาและปรับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือ
ตลาดการค้าข้าวไทยให้มีศักยภาพให้เป็นที่ ยอมรับและเกิดประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกร
และเป็นการเพิ่มสัดส่วนของผู้ได้ใบรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวให้มากขึ้น

3

สถำนกำรณ์กำรข้ำวไทย
ประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก แต่ก็มีหลายประเทศที่เป็นคู่แข่งสาคัญ เช่น ประเทศเวียดนาม ที่
มีแนวโน้มส่งออกข้าวในปริมาณเพิ่มขึ้น หากว่าประเทศไทยไม่ยกระดับคุณภาพของข้าวไทยให้สูงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกข้าวของประเทศไทย ประกอบกับตลาดโลกได้มีมาตรการการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี แต่เป็นการคัดคุณภาพ
และความปลอดภัยของผลผลิตเป็นเงื่อนไขสาคัญสาหรับประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตร
สถานการณ์การการส่งออกข้าว มีภาวะการแข่งขันทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะประเทศ ใน
แถบเอเชียมีศักยภาพในการผลิตข้าวที่สูงขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่าประเทศไทย ทาให้
ส่งผลกระทบต่อราคาการจาหน่ายข้าวไปยังต่างประเทศของไทยที่มีราคาแพงกว่าประเทศ จากข้อมูลสมาคมผู้ส่งออกข้าว
ไทย ในช่วง เดือน ม.ค.-มี.ค.61 ประเทศไทยยังครองอันดับหนึ่งของประเทศส่งออกข้าวที่สาคัญ รองลงมาคือ อินเดีย
เวียดนาม ปากีสถาน สหรัฐฯ ตามลาดับ ล่าสุดการส่งออกข้าวไทยออกสู่ตลาดโลกในช่วง 3 เดือนแรกของปี (มกราคมมีนาคม 2561) มีปริมาณ 2,777,559 ตัน มูลค่า 44,099 ล้านบาท (1,388 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งมีปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น
3.1% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560 ที่มีการส่งออกปริมาณ 2,693,622 ตัน มูลค่า มูลค่า
40,260 ล้านบาท (1,146 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 2561)
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญและคนไทยนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าว ประมาณ 59
ล้านไร่ มีผลผลิตประมาณ 26 ล้านตันต่อปี (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) ปีการเพาะปลูก2561/62 ประเทศไทย
เพาะปลูกข้าวจานวน 58.983 ล้านไร่ ปี 2560 ไทยส่งออกข้าว 11.628 ล้านตัน ข้าวสารมูลค่า 174,506 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ส่งออกได้ 9.883 ล้านตัน ข้าวสารมูลค่า 154,434 ล้านบาท โดยมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 17.65 และร้อยละ 12.99 ตามลาดับ ปี 2561(มกราคม-มิถุนายน) ไทยส่งออกข้าว 5.326 ล้านตัน ข้าวสารมูลค่า
85,801 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี 2560 ที่ส่งออกปริมาณ 5.434 ล้านตัน ข้าวสารมูลค่า 80,201 ล้าน
บาท ปริมาณลดลงร้อยละ 1.99 แต่เพิ่มขึ้นในรูปของมูลค่า ร้อยละละ 6.98 (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561)
จากสถานการณ์ดังกล่าวทาให้ทาให้การส่งออกของไทยได้มีการพัฒนาและปรับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือตลาด
การค้าข้าวไทยให้มีมีศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับและเกิดประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกร และ
เป็นการเพิ่มสัดส่วนของผู้ได้ใบรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวให้มากขึ้น

4

สถำนกำรณ์ข้ำวจีน
จีนเป็นผู้ลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณข้าวที่ผลิตทั่ว โลก รองลงมาคืออินเดีย
อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย ตามลาดับ ปัจจุบัน จีนสามารถปลูกข้าวได้เกือบทุกภูมิภาค โดยภาคใต้ข้องจีนสามารถปลูกได้ปี
ละสองครั้ง ส่วนภาคเหนือปลูกได้ปีละหนึ่ง ครั้ง ข้อมูลจากสานักงาสถิติแห่งชาติจีนระบุ ว่า ปี2559 จีนผลิตข้าวได้ ทั้งสิ้น
207.075ล้านตัน (ลดลงจากปีก่อน 1.15 ล้านตัน) มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมด 30.178 ล้านเฮคเตอร์ (ลดลงจากปีก่อน
0.38 ล้านเฮคเตอร์) โดยมณฑลที่ผลิตได้ข้าวมากที่สุด คือ หูหนาน รองลงมาคือเฮย์หลงเจียง เจียงซี เจียงซู หูเป่ย เสฉวน
หรือคิดเป็นร้อยละ 12.5, 10.9 , 9.7 , 9.3 , 8.2 และ 7.5 ของปริมาณการผลิตข้าว ทั้งหมดในจีน ตามลาดับ

ที่มา :สานักงานสถิติแห่งชาติจีน http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm
กำรนำข้ำวของจีน
จีนผลิตข้าวได้ปริมาณมาก แต่ยังคงมีการนาเข้าข้าวอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากศุลกากรจีน ประมวลโดย World
Trade Atlas ระบุว่า ปี 2560 จีนนาเข้าข้าวทั้งสิ้น 3.9 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.96) มีมูลค่า 1,828.312 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.25) โดยนา เข้าจากเวียดนามมากที่สุด ทั้งปริมาณและมูลค่า รองลงมาคือ ไทย กัมพูชา ปากีสถาน
สปป.ลาว เมียนมาร์ ตามลาดับ ทั้งนี้ ในปี 2560 พบว่า มูลค่าการนาเข้าจาก 6 ประเทศ ข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 99.85 ของ
มูลค่าการนาเข้าข้าวทั้งหมดของจีน
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กรำฟแสดงแสดงมูลค่ำกำรนำเข้ำข้ำวของจีน
หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐ

ที่มำ : ศุลกากรจีน (World Trade Atlas), 2560

โดยปี 2560 จีน นาเข้าข้าวจากไทย 1.11 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3) มีมูลค่า 544.52 ล้าน เหรี ยญสหรัฐ
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.81) หรือมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 30 ของมูลค่าการนาเข้าข้าวของจีน ทั้งหมด ในขณะที่เวียดนามมีส่วน
แบ่งตลาดร้อยละ 56 ของมูลค่าการนาเข้าข้าวของจีนทั้ง หมด ทั้งนี้ ปี 2560 ด่านศุลกากรในจีนที่นาเข้าข้าวจากไทย มูลค่า
มากที่สุด คือ เซิ้นเจิ้น รองลงมา คือ หวงผู่ กว่างโจว อู่ฮั่น ฉางซา ตามลาดับ โดยด่านศุลกากร เซินเจิ้น มีการนาเข้าข้าว
ไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กรำฟแสดงด่ำนศุลกำกรจีน 10 อันดับแรกที่นำเข้ำข้ำวไทยมูลค่ำมำกที่สุด ปี 2558-2560

ที่มา : ศุลกากรจีน ประมวลโดย World Trade Atlas, 2561

6

ทั้งนี้ การนาเข้าข้าวของจีนใช้ระบบโควต้า กาหนดโดยคณะกรรมาธิการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (National
Development and Reform Commission) ให้ แก่ผู้ นาเข้าข้าวในแต่ละมณฑล โดยตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ปริมาณ
โควต้านาเข้าข้าวของจีน เท่ากับ 5.32 ล้านตันต่อปี (คิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณ การค้าในประเทศ) ประกอบด้วยข้าว
เมล็ดยาว 2.66 ล้านตัน/ปี และข้าวเมล็ดกลาง/สั้น 2.66 ล้านตัน/ปี โดยการนาเข้าข้าวจากกลุ่ มประเทศอาเซียน (แบบ
Form E) จีนกาหนดอัตราภาษีนาเข้าข้าวในโควต้ า ร้อยละ1 และนอกโควต้ า ร้อยละ65 นอกจากนี้ ข้าวนาเข้าจากทุก
ประเทศต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ10 ผู้นา เข้าจีนที่ประสงค์จะนาเข้าข้าวจะต้องสมัครเพื่อขอรับจัดสรรโควต้าการนาเข้า
ในเดือนตุลาคม ของทุกปี โดยสมัครที่หน่วยงานแผนการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศ
เนื่องจาก ชาวจีนนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ดังนั้น ร้อยละ 85-90 ของปริมาณข้าวที่ผลิตและข้าว ที่นาเข้าใช้
สาหรับเป็นอาหาร ส่วนข้าวที่เหลือ(ร้อยละ 10-15) ใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์/อุตสาหกรรมและเพื่อเพาะปลูก อย่างไรก็ตาม
พบว่าการใช้ข้าวเพื่อเป็นอาหารสัตว์มีปริมาณลดลงเนื่องจากใช้ข้าวโพดเป็น อาหารสัตว์แทนข้าว นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยัง
จัดเก็บข้าวบางส่วน(ข้าวสต๊อก) เพื่อควบคุมความสมดุลของ อุปทานในประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาและภัย
ธรรมชาติ
กฎเกณฑ์เงื่อนไขสำหรับกำรนำเข้ำข้ำวไทยสู่ตลำดจีน
จีนกาหนดเงื่อนไขสาหรับการนาเข้าข้าวไทยสู่ตลาดจีน (สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน,
2561) ดังนี้
1. ประเภทข้ำวที่จีนอนุญำตให้นำเข้ำมำจีน ได้แก่ ข้าวกล้อง ข้าวขาว ปลายข้าว
2. โรงกำรแปรรูปและโกดังจัดเก็บ ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน AQSIQ ของจีน(ภายใต้ศุลกากรจีน)
3. ด้ำนกักกันสินค้ำ ข้าวไทยที่ส่งออกมาจีนต้องปราศจากศัตรูพืชดังนี้
- Callosobruchus maculatus, Carpophilus mutilatus, Solenopsis invicta, Croralaria spectabilis,
Ipomoea lacunosa, Rapistrum rugosum, Sesbania exaltata, Sida spinoda ข้ า วไทยที่ ส่ ง ออกมาจี น
ห้ามติดดิน หรือผสมกับเปลือกข้าว ราข้าวและเศษซากของต้นข้าว
4. ควำมปลอดภัย ข้าวไทยต้องสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
5. ใบรับรองสุขอนำมัยพืช (Phytosanitary Certificate) ข้าวไทยทุกล็อตที่ส่งออกมาจีนต้องประกอบด้วย
ใบรับรองสุขอนามัย พืช ที่ออกโดยหน่ว ยงาน ทางการของไทย เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นสิ นค้าที่ส อดคล้ องกั บ กฏ
ระเบียบด้านการกักกัน และสุขอนามัยพืชของ ไทย โดยในใบรับรองสุขอนามัยต้องระบุแหล่งกาเนิดสินค้า
6. ใบรับรองกำรฆ่ำเชื้อโรคโดยวิธีรมควันหรืออบแก็ส (Fumigation certificate) ก่อนส่งออกข้าวไทยมาจีน
ควรดาเนินการฆ่าเชื้อโรคโดยวิธีการรมควันหรืออบแก๊ส เพื่อรับรองว่า ข้าวที่จะส่งออกมาจีน ปราศจากศัตรูพืช
ตัวเป็นๆ เมื่อเข้าสู่ประเทศจีนต้องยื่นใบรับรอง
Fumigation certificate
7. กำรบรรจุข้ำว บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุข้าวไทยควรเหมาะกับเงื่อนไขด้านการกักกันสินค้าของจีน ต้องเป็น
บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและใหม่ บนบรรจุภัณฑ์ควรระบุชื่อผู้ส่งออก ที่อยู่และแหล่งผลิต(ไทย) ด้วย ภาษาอังกฤษ
และระบุว่า "สินค้าตัวนี้ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน" ด้วยภาษาจีนอย่างชัดเจน
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8. อุปกรณ์กำรขนส่ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งข้าวห้ามมีศัตรูพืชติดค้าง
กำรจำหน่ำยข้ำวทั่วไปในตลำดจีน
ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ขาย ณ Modern Trand เมืองปักกิ่ง ณ 2561

กำรจำหน่ำยข้ำวไทยในตลำดจีน
1. จาหน่ายตาม ตลาด ร้านค้าทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น จากการเดินสารวจตลาด
ในเมืองปักกิ่ง พบว่า มีข้าวไทย ข้าวนาเข้า ตัวอย่าง ต่อไปนี้
ตัวอย่ำงข้ำวไทยที่วำงจำหน่ำยในตลำดปักกิ่ง
รูปสินค้ำ
ยี่ห้อ

ดอกบัวทอง

น้ำหนัก

รำคำ
(หยวน)

5

89

8

ข้ำวหอมมะลิไทย

5

77.60

9

รูปสินค้ำ

ยี่ห้อ

น้ำหนัก(/ก.ก.)

รำคำ
(หยวน)

หมีทอง

5

119

สยำมหยก

5

33

10

รูปสินค้ำ

ยี่ห้อ

น้ำหนัก(/ก.ก.)

รำคำ
(หยวน)

หอมกุล

500 กรัม

69

สนำมหลวง

5

85.80

11

รูปสินค้ำ

ยี่ห้อ

น้ำหนัก(/ก.ก.)

รำคำ
(หยวน)

ข้ำวหอมมะลิไทย

5

122

ปลำโลมำทอง

5

73.5

ที่มำ : ห้างโลตัส คาร์ฟูล และวอลมาร์ท เมืองปักกิ่ง, 2561
2. จ ำหน่ ำ ยทำงออนไลน์ เช่ น Tmall.com, JD.com, Suning.com, YHD.com, application rainbow,
ร ว ม ทั้ ง Cross Border e-Commerce platform เ ช่ น JD worldwide (www.jd.hk), Tmall Global
(www.tmall.hk) เป็นต้น
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ตัวอย่ำงข้ำวไทยที่จำหน่ำยในร้ำนค้ำออนไลน์ทั่วไป
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ตัวอย่ำงข้ำวไทยที่จำหน่ำยในร้ำนค้ำออนไลน์รูปแบบ Cross Border e-Commerce platform

ปัญหำ/อุปสรรคต่อกำรจำหน่ำยข้ำวไทยในจีน
1. ผู้บริโภคในจีน ไม่สามารถจาแนกข้าวไทยแท้ได้ ทาให้ไม่ต้องการจะซื้อสินค้าในราคาแพง แต่ได้ สินค้าที่ไม่แท้
2. ข้าวอื่นๆ ถูกตั้งชื่อให้ลักษณะที่ทาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่า ข้าวดังกล่าวเป็นข้าวไทย เช่น ใส่ชื่อที่ พ้องเสียงกับคา
ว่าไทย หรือใส่รูปภาพที่สื่อถึงประเทศไทย(ภาพวัดไทย พระราชวัง ตัวอักษรไทย)บนถุงข้าว (ซึ่งข้าวดังกล่าวมี
ราคาจาหน่ายต่ากว่าข้าวไทยแท้) ทาให้ผู้บริโภคบางส่วนเลือกซื้อเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็น ข้าวไทย แต่เมื่อซื้อ
ไปรับประทานพบว่ารสชาติไม่อร่อยและกลิ่นไม่หอม ส่งผลให้เกิดความไม่ประทับใจต่อข้าวไทย
3. การปนข้าวอื่นในข้าวไทย การปลอมข้าวอื่นเป็นข้าวไทย หรือปลอม เครื่องหมายรับรองของไทย ทาให้เกิด
ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของข้าวไทย
4. ในบางช่วงที่ราคาต้นทุนข้าวไทยสูงขึ้น ทาให้ราคาจาหน่ายข้าวไทยในจีนสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งหาก ราคาสูงขึ้น
เพียงระยะสั้นผู้นาเข้าสามารถรับภาระต้นทุนได้เพื่อรักษาระดับราคาจาหน่ายให้คงที่ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อใด
ที่ราคาต้นทุนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้นาเข้า จาเป็นต้องปรับราคาจาหน่ายให้สูงขึ้น ซึ่งการที่ข้าวไทย ราคาสูงขึ้น
อาจส่งผลให้ผู้บริโภคจีนหันไปซื้อจากข้าวคู่แข่ง ที่ราคาต่ากว่าหรือราคาใกล้เคียงกับข้าวไทย
5. ข้าวไทยที่จาหน่ายในตลาดจีนมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับราคาข้าวอื่น ด้วยเหตุนี้ กลุ่มผู้บริโภค ข้าวไทยใน
จีนจึงเป็นกลุ่มที่มีรายได้กลาง-สูง การจะจูงใจผู้บริโภครายใหม่มาทดลองซื้อข้าวไทยจึงไม่ใช่ เรื่องง่าย เพราะ
ต้องทา ให้ผู้บริโภครายใหม่ ตระหนักว่าคุณภาพและรสชาติข้าวไทยคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่าย
แนวทำงกำรส่งเสริมข้ำวไทย
1. การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เ กี่ยวกับการเลือกซื้อข้าวไทยให้ชาวจีนรู้จักอย่างกว้างขวาง เช่นการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการแยกแยะชนิดของข้าวว่า เป็น “Thai Hom Mali Rice” หรือ “Thai Fragrant Rice/Thai
Jasmine Rice/Thai Aromatic Rice” หรื อ “White Rice” การให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งหมายรั บ รอง
คุณภาพข้าวหอมมะลิไทยที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการให้ผู้บริโภคได้
ทดลองชิมข้าวไทยในโอกาสต่างๆ
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2. ส่งเสริม/สนับสนุนให้ร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์ที่จาหน่ายข้าวไทยในจีน จัดกิจกรรมส่งเสริม การขายอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแล้ ว ยังสามารถส่งเสริมให้ผู้นาเข้าข้าวไทย จัดกิจกรรมตอบแทน
สังคม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ข้าวไทย
3. ส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยที่ได้รับเครื่องหมาย ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยควบคู่กับอาหารไทย
4. เพิ่มบรรจุภัณฑ์ขนาดทดลอง 1-2 กิโลกรัม เพื่อให้ผู้บริโภครายใหม่ได้ลิ้ มลองข้าวไทย และหันมาเลือก ซื้อข้าว
ไทย
5. ส่งเสริมให้เกษตรกร/โรงสี/ผู้ส่งออกข้าวเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวและเพิ่มคุณภาพข้าว เพื่อให้ข้าวไทย
สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริมการค้าระบบ G2G โดยให้เกษตรกรหรือ SMEs จาหน่ายข้าวผ่านช่องทางการค้าบนออนไลน์ เพื่อ
สามารถจาหน่ายตรงให้กับผู้บริโภคที่มีความต้องการโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางในตลาด
7. ตลาดสินค้าออนไลด์ในจีนมีการเติบโตมากและหากสินค้าเกษตรของไทยควรมีการพัฒนาการจาหน่ายเพิ่มขึ้น
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