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พาณิชย์สแกนเมืองเอกจีน ชี้เป้าไทยยังส่งออกข้าวได้อีกกว่า 200 ล้านเหรียญฯ   

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.)  
เปิดเผยผลกำรศึกษำของ สนค. โดยวิธีเปรียบเทียบควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันกำรส่งออกข้ำวไทยใน
ตลำดโลกกับควำมสำมำรถกำรแข่งขันในเมืองส ำคัญของจีน เพ่ือหำช่องว่ำงที่ไทยจะสำมำรถส่งออกเพ่ิมได้  
พบว่ำไทยมีโอกำสส่งออกข้ำวไปจีนเพ่ิมมำกขึ้น โดยเฉพำะ 5 เมืองส ำคัญของจีน ประกอบด้วย เซินเจิ้น เซี่ยงไฮ้ 
กว่ำงโจว หนิงโป และอู่ฮ่ัน ซึ่งมีมูลค่ำน ำเข้ำข้ำวรวมคิดเป็นร้อยละ 80.0 ของกำรน ำเข้ำข้ำวทั้งหมดของ
ประเทศจีน กำรศึกษำครั้งนี้สำมำรถต่อยอดกับแนวควำมคิด “กำรเป็นชำวนำมืออำชีพ” และ “ตลำดน ำกำรผลิต” 
ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนกำรส่งออกสินค้ำข้ำวไปยังประเทศจีนมำกขึ้น รวมทั้งชี้เป้ำให้เห็นถึงโอกำสกำรค้ำข้ำวส ำหรับ
พ่ีน้องชำวนำ สร้ำงแรงจูงใจในกำรยกระดับจำกเดิมที่ชำวนำส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้ผลิต ได้มีโอกำสปลดล็อก
ตัวเองก้ำวเข้ำสู่บทบำทผู้ส่งออก โดยเฉพำะกำรรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ เป็นต้น  

ผลกำรศึกษำพบประเด็นที่น่ำสนใจ ดังนี้  
(1) การส่งออกข้าวของไทยไปยังจีนมีมูลค่าทั้งหมด 544.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จีนเป็นตลำดส่งออก

ข้ำวล ำดับที่ 2 ของไทย (ระหว่ำงปี 2558-2560) รองจำกเบนิน กำรส่งออกไปยัง 5 เมืองส ำคัญของจีน ได้แก่ เซินเจิ้น 
เซี่ยงไฮ้ กว่ำงโจว หนิงโป และอู่ฮ่ัน มีมูลค่ำรวมถึง 448.82 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 82.4 ของมูลค่ำกำร
ส่งออกข้ำวจำกไทยไปจีนทั้งหมด ด้ำนกำรน ำเข้ำข้ำวของ 5 เมืองดังกล่ำว พบว่ำโตขึ้นถึง 7.5 เท่ำ ภำยในระยะเวลำ 
10 ปี แต่ไทยมีสัดส่วนแบ่งตลำดลดน้อยลง จำกปี 2551 ไทยมีส่วนแบ่งตลำดกว่ำร้อยละ 90 แต่ปัจจุบันมีส่วนแบ่ง
กำรตลำดเพียงร้อยละ 30 ขณะที่เวียดนำมมีส่วนแบ่งตลำดเพ่ิมขึ้น จนมำอยู่ที่ประมำณร้อยละ 53 ในปัจจุบัน  

(2) ไทยสามารถส่งออกข้าวไปยัง 5 เมืองดังกล่าวเพิ่มขึ้น มีมูลค่าสูงถึง 223.19 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ จำกปัจจุบันที่ส่งออกต่ ำกว่ำศักยภำพ หรือยังสำมำรถส่งเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภำพ
กำรแข่งขัน แบ่งเป็นกำรส่งออกไปเมืองเซินเจิ้น เซี่ยงไฮ้ กว่ำงโจว หนิงโป และอู่ฮ่ัน เป็นมูลค่ำ 110.99, 47.47,  
44.08, 12.12 และ 8.48 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ตำมล ำดับ ทั้งนี้ ทั้ง 5 เมือง มีรำยได้ต่อหัวอยู่ในเกณฑ์ high 
income country และมีประชำกรรวมกันประมำณ 63 ล้ำนคน  

• เซินเจิ้น ไทยมีโอกาสส่งออกข้าวเพิ่มอีก 110.99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปัจจุบันไทยส่งออก
ข้ำวไปเซินเจิ้น 241.33 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 44.32 ของมูลค่ำท่ีไทยส่งออกข้ำวไปจีน และมีส่วน
แบ่งตลำดร้อยละ 33.26 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำข้ำวของเซินเจิ้น โดยไทยเป็นแหล่งน ำเข้ำอันดับที่ 2 รองจำก
เวียดนำม ทั้งนี้ เซินเจิ้นมีประชำกร 10 ล้ำนคน และ GDP มีมูลค่ำ 332.33 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับ
ที่ 3 ของจีน 

• เซี่ยงไฮ้ ไทยมีโอกาสส่งออกข้าวเพิ่มอีก 47.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปัจจุบันไทยส่งออกข้ำว
ไปเซี่ยงไฮ้ 114.96 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 21.11 ของมูลค่ำท่ีไทยส่งออกข้ำวไปจีน และมีส่วนแบ่ง
ตลำดร้อยละ 29.63 โดยไทยเป็นแหล่งน ำเข้ำอันดับที่ 2 รองจำกเวียดนำม ทั้งนี้ เซี่ยงไฮ้มีประชำกร 23 ล้ำน
คน และ GDP มีมูลค่ำ 446.31 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 1 ของจีน 

• กว่างโจว ไทยมีโอกาสส่งออกข้าวเพิ่มอีก 44.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปัจจุบันไทยส่งออก
ข้ำวไปกว่ำงโจว 48.78 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 8.96 ของมูลค่ำที่ไทยส่งออกข้ำวไปจีน และมีส่วน
แบ่งตลำดร้อยละ 26.03 โดยไทยเป็นแหล่งน ำเข้ำอันดับที่ 2 รองจำกเวียดนำม ทั้งนี้ กว่ำงโจวมีประชำกร 12.7 
ล้ำนคน และ GDP มีมูลค่ำ 318.48 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 4 ของจีน 
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• หนิงโป ไทยมีโอกาสส่งออกข้าวเพิ่มอีก 12.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปัจจุบันไทยส่งออกข้ำว
ไปหนิงโป 16.43 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 3.02 ของมูลค่ำที่ไทยส่งออกข้ำวไปจีน และมีส่วนแบ่ง
ตลำดร้อยละ 15.34 โดยไทยเป็นแหล่งน ำเข้ำอันดับที่ 2 รองจำกเวียดนำม ทั้งนี้ หนิงโปมีประชำกร 7.6 ล้ำน
คน และ GDP มีมูลค่ำ 145.84 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 15 ของจีน 

• อู่ฮั่น ไทยมีโอกาสส่งออกข้าวเพิ่มอีก 8.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปัจจุบันไทยส่งออกข้ำวไป 
อู่ฮ่ัน 27.31 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 5.02 ของมูลค่ำที่ไทยส่งออกข้ำวไปจีน และมีส่วนแบ่งตลำด
ร้อยละ 24.47 โดยไทยเป็นแหล่งน ำเข้ำอันดับที่ 2 รองจำกเวียดนำม ทั้งนี้ อู่ฮ่ันมีประชำกร 9.7 ล้ำนคน และ 
GDP มีมูลค่ำ 198.62 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 9 ของจีน 

ผอ.สนค. อธิบำยเพ่ิมเติมว่ำ ภำพรวมแล้วควรวำงยุทธศำสตร์กำรรุกตลำดข้ำวจีนไว้ 3 ด้ำนหลัก คือ  
1) การส่งเสริมการค้าออฟไลน์ (Off-Line) ส่งเสริมสินค้ำเพ่ือสุขภำพและรำคำสูงอย่ำงสินค้ำ

ข้ำวออแกนิกส์ เนื่องจำกทั้ง 5 เมืองมีรำยได้ต่อหัวสูง ร่วมมือกับผู้น ำเข้ำท้องถิ่นในกำรขยำยตลำด และกำร
แสดงสินค้ำตำมจุดยุทธศำสตร์ รวมทั้งเน้นส่งเสริมกำรท ำกำรค้ำแบบรัฐต่อรัฐ (G2G) 

2) การส่งเสริมการค้าออนไลน์ (On-Line) เน้นส่งเสริมกำรค้ำที่เข้ำถึงผู้บริโภครำยย่อยของจีน
ด้วยแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพำะกำรส่งเสริมกำรค้ำแบบสหกรณ์กำรเกษตรของไทยกับอีคอมเมิร์ซของจีน 
ในลักษณะเดียวกันกับกำรขำยทุเรียน นอกจำกนี้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำตลอดห่วงโซ่อุปทำน ทั้งต้นน้ ำ 
เน้นจัดท ำบรรจุภัณฑ์เป็นภำษำจีนเพ่ือเข้ำถึงผู้บริโภคได้มำกที่สุด กลำงน้ ำ ส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรท ำตลำด
สินค้ำออนไลน์ และปลำยน้ ำ ท ำกำรตลำดในประเทศจีนตำมเมืองเป้ำหมำย สร้ำงกำรรับรู้ต่อข้ำวไทยซึ่งมีควำม
หลำกหลำย และชูจุดเด่นด้ำนคุณภำพที่คัดสรรแล้วของข้ำวไทย เป็นต้น  

3) ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับแนวคิด “แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2559-2563) ของจีน” ทั้งเรื่องควำมปลอดภัยทำงอำหำร ข้อมูลที่ครบถ้วน อำหำร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รูปทรงทันสมัย รวมทั้งยังมีโอกำสค้ำขำยสินค้ำเด็กทำรกและเด็กแรกเกิดมำกขึ้น 
หลังจำกจีนได้ยกเลิกนโยบำยลูกคนเดียว ซึ่งคำดว่ำจะท ำให้จ ำนวนเด็กแรกเกิดเพ่ิมข้ึนด้วย 

นางสาวพิมพ์ชนก สรุปว่า กระแสคอมเมิร์ซข้ำมพรมแดน (cross-border e-commerce) ที่เติบโตขึ้น
อย่ำงมำกในประเทศจีน เป็นอีกหนึ่งช่องทำงในกำรค้ำขำย เมื่อรวมกับสินค้ำข้ำวที่มีคุณภำพและเป็นที่ยอมรับ
ทั่วโลกของไทย จึงเป็นโอกำสทองส ำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวที่จะสร้ำงรำยได้จำกกำรค้ำขำยข้ำวด้วยตนเอง
ได้มำกขึ้น โดยเฉพำะกำรรวมกลุ่มกันเพ่ือส่งออก ซึ่งขอยกตัวอย่ำงควำมส ำเร็จในกำรส่งออกทุเรียน ที่ล่ำสุด 
สหกรณ์ชำวสวนผลไม้ 12 แห่ง ใน 3 จังหวัด ระยอง จันทบุรี และตรำด ได้มีกำรเจรจำกำรค้ำกับบริษัท
อีคอมเมิร์ซรำยใหญ่ของจีน เพื่อส่งออกทุเรียนในช่วงมีนำคมนี้  นอกจำกนี้ ยังเชื่อว่ำด้วยควำมสำมำรถ
ด้ำนนวัตกรรมทำงอำหำร (Food Innovation) ของคนไทย จะสำมำรถพัฒนำต่อยอดเพ่ิมมูลค่ำข้ำวได้อีกมำก 
ซึ่งมีตัวอย่ำงกำรพัฒนำที่น่ำสนใจ เช่น มีผู้พัฒนำผลิตภัณฑ์ส ำหรับเด็ก “เส้นก๋วยเตี๋ยวจำกข้ำวกล้องออร์แกนิค
ผสมผัก” เป็นทั้งกำรเพ่ิมคุณค่ำอำหำร เพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตรที่เห็นอย่ำงได้ชัด ซึ่งทำง สนค. จะเป็นอีกหนึ่ง
ก ำลังในกำรส่งเสริมพ่ีน้องเกษตรกรในด้ำนกำรมองหำตลำดสินค้ำและวิเครำะห์เชิงลึกอย่ำงตรงเป้ำหมำย 
รวมทั้งน ำเสนอกลยุทธ์ที่เหมำะสมต่อไป  
 


