
ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) ได้ติดตำมสถำนกำรณ์สินค้ำ “ชำไทย” เพ่ือประเมินโอกาส
ในการขยายตลาด ตามนโยบายที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ โดยพบว่ำชำไทยเป็นสินค้ำดำวรุ่งที่มีโอกำสในกำรขยำยตัวได้อีกมำก ซึ่งเห็นได้จาก
ยอดการส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค. - ก.ค.) มีปริมาณสูงถึง 2,192.44 ตัน เพ่ิมขึ้น 99.88% และมีมูลค่า 508.54 ล้านบาท
เพ่ิมข้ึน 119.36% (สินค้าประเภทชาเขียวและชาด าบรรจุหีบห่อ) จำกแนวโน้มกำรส่งออกดังกล่ำว แสดงให้เห็นว่ำชำไทย
ยังมีโอกำสในกำรส่งออกได้เพิ่มขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จะต้องเข้ามาช่วยเหลือในการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า 
โดยผลักดันให้มีมาตรฐานรับรอง ทั้งมาตรฐานในประเทศและมาตรฐานต่างประเทศ เช่น GAP GMP และ GI เป็นต้น

สนค. เผย ชำไทย สินค้ำดำวรุ่ง ยอดส่งออก 7 เดือนมูลค่ำพุ่ง 119%

ทิศทำงข่ำวพำณิชย์ 
รำยสัปดำห์

ส่วนกำรส่งออก ผู้ประกอบกำรไทยมีโอกำสในกำรส่งออกชำและผลิตภัณฑ์ชำไทย เพราะชาไทยเป็นที่นิยมและยอมรับ
ในหมู่ผู้บริโภค โดยมีตลาดส าคัญ เช่น ไต้หวัน จีน และอาเซียน ซึ่งในส่วนของจีนและอาเซียน สามารถใช้ประโยชน์จาก
ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ปัจจุบันมีการลดภาษีน าเข้าให้กับชาไทยแล้ว ท าให้สินค้าไทยมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

วันศุกร์ที่ 22 ตุลำคม 2564

กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ เตือนผู้ประกอบกำรเตรียมควำมพร้อมและศึกษำรำยละเอียดกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
กับกำรตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำเกษตรให้ชัดเจน ก่อนบังคับใช้ตั้งแต่ 10 พฤศจิกำยน 2564 นี้

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การปรับปรุงกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่  1) กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนเป็นผู้ท าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน
และการก าหนดเงื่อนไขการท าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน พ.ศ. 2564 2) กฎกระทรวงการขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการก าหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2564 
3) กฎกระทรวงการขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการก าหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้า พ.ศ. 2564 4) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการท าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานและการตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้า พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 10 พฤศจิกำยน 2564 โดยกฎกระทรวงทั้ง 4 ฉบับ มีเป้ำหมำยในกำรส่งเสริมกำรค้ำ
สินค้ำมำตรฐำนทั้ง 9 สินค้ำ (ข้ำวหอมมะลิไทย แป้งมันส ำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลัง ข้ำวโพด ข้ำวฟ่ำง ปุยนุ่น ถั่วเขียว
ถั่วเขียวผิวด ำ และปลำป่น) และยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าตามมาตรฐานสากล จึงขอให้ผู้ท าการค้าขาออกซึ่งสินค้า
มาตรฐาน ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า สมาคมการค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษา
ท ำควำมเข้ำใจกฎกระทรวงทั้ง 4 ฉบับ เพื่อเตรียมควำมพร้อมและลดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ
ส่งออกสินค้ามาตรฐาน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการค้า
สินค้ามาตรฐานได้ที่ส านักงานมาตรฐานสินค้า โทร 02 547 4747 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385
อ่ำนข่ำวต้นฉบับได้ที่ : กรมการค้าต่างประเทศ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

พณ. เตือนใกล้เวลำ...บังคับใช้กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำเกษตร

ปัจจุบัน แหล่งปลูกชำที่ส ำคัญของไทยอยู่ในพื้นที่ภูเขำสูงในภำคเหนือ อาทิ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน
ชาสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งปี โดยในช่วงเดือน
พ.ย. - ธ.ค. เป็นช่วงที่ผลผลิตออกมากท่ีสุด ไทยมีพ้ืนที่ปลูกชาในปี 2563 จ านวน 149,656.95 ไร่

เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 2.90 โดยพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุด ได้แก่ พันธุ์ชาอัสสัม และ
พันธุ์ชาจีน คิดเป็นร้อยละ 87 และ 13 ตามล าดับ
อ่ำนข่ำวต้นฉบับได้ที่ : ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ วันที่ 21 ตุลาคม 2564



การเรียนรู้ถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของโลกอีกด้วย โดยในปีนี้    
งานแสดงสินค้า Anuga 2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2564 ณ เมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ซึ่งได้มีการ
จัดท าแนวโน้มในด้ำนอำหำรโดยแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

ในช่วงปีที่ผ่ำนมำนี้ตลำดขนมส ำหรับเด็กในจีนเริ่มเป็นที่จับตำมองมำกขึ้น เนื่องจากพ่อแม่ชาวจีนหันมาสนใจ
ในเรื่องสุขภาพและการบริโภคของลูกหลาน ในปี 2563 ตลาดขนมส าหรับเด็ก มีมูลค่า 5.36 หมื่นล้านหยวน และ
คาดการณ์ว่าปี 2570 จะเติบโตขึ้นอีก 7.96% หรือมีมูลค่า 9.44 หมื่นล้านหยวน โดยขนม ส าหรับเด็กสามารถแบ่งได้เป็น 
2 ประเภทใหญ่ๆ คือขนมส าหรับเด็กเล็ก 0-3 ปี และขนมส าหรับเด็กอายุ 3-12 ปี โดยขนมส าหรับเด็กที่มีสัดส่วนในตลาด
มากที่สุด อันดับหนึ่ง ได้แก่ คุกกี้ข้าวพอง ป็อบคอร์น อันดับสอง ได้แก่ ปลาเส้น ปลา อบแห้ง สินค้าอาหารทะเล และ
อันดับที่สาม ได้แก่ ธัญพืชและถ่ัวอบแห้งชนิดต่าง ๆ 
ผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทำงกำรปรับตัวของภำครัฐ ภำคเอกชน และผู้ประกอบกำรไทย
นโยบายการอนุญาตให้มีบุตรคนที่ 3 ของประเทศจีน ท าให้ตลาดสินค้าส าหรับเด็กมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้น
และสืบเนื่องจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวจีน ท าให้พ่อแม่ชาวจีนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพและเรื่องการ
บริโภคของบุตรหลาน เนื่องด้วยตลาดสินค้าอาหารในประเทศจีนมีขนาดที่ใหญ่มาก จึงท าให้เกิดการผลิตสินค้าอาหารที่
เจาะตลาด เฉพาะกลุ่ม (Niche Market)ออกมามากมาย จึงเป็นโอกาสของ ผู้ประกอบการไทยที่จะเข้ามาเจาะตลาดสินค้าเฉพาะ
กลุ่มเหล่านี ซึ่งข้อได้เปรียบของการท าการตลาดเฉพาะกลุ่มนี้คือ ผู้บริโภคชาวจีนยินดีที่จะจ่ายเงิน เพ่ือคุณภาพ สินค้าที่ต้องการ
อีกทั้งจ านวนคู่แข่งในตลาดยังมีน้อยกว่า Mass Market ทั้งนี้ อุตสาหกรรมขนมส าหรับเด็กในตลาดจีนยังคงพบปัญหามากมาย
เช่น การผลิตที่ไม่ตรงกับมาตรฐานที่ ก าหนด เป็นต้น โดยหากผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตสินค้าท่ีตอบโจทย์
ความต้องการของตลาดได้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการตลาดส าหรับสินค้าขนมส าหรับเด็ก
อ่ำนข่ำวต้นฉบับได้ที่ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

รวบรวมข้อมูลโดย
กลุ่มพัฒนาสารสนเทศเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค กองบริหารการพาณิชยภ์ูมภิาค 

Anuga เป็นงำนแสดงสินค้ำอำหำรและเครื ่องดื ่มที ่ยิ ่งใหญ่และส ำคัญที่สุดในโลก        
ซึ่งนอกจากจะเป็น เวทีการเจรจาและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจแล้ว ยังเป็นเวทีส าหรับ

แนวโน้มอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่มจำกงำนแสดงสินค้ำ Anuga 2021

ทรนด์ขนมส ำหรับเด็ก ก ำลังมำในตลำดจีน !

1) ผลิตภัณฑ์โปรตีนทำงเลือก ทั้งจากพืช แมลง และเนื้อเทียมจากห้องปฏิบัติการ 
2) ผลิตภัณฑ์อำหำรฉลำกสะอำด ระบุชัดเจนว่าใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบจากธรรมชาติแท้ทั้งหมด 
ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม ปราศจากสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ 
3) ผลิตภัณฑ์อำหำรสะดวกและอำหำรว่ำง จากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีความเร่งรีบเพิ่มมากขึ้น
ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผลิตภัณฑ์อาหาร สะดวกซื้อได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน
4) ผลิตภัณฑ์อำหำรปรำศจำกสำรปรุงแต่งและอำหำรเพื่อสุขภำพ ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์อาหารปราศจากกลูเตน หรือปราศจากน้ าตาลแลคโตส
5) ผลิตภัณฑ์โปรตีนทดแทนจำกพืช ที่ส่วนใหญ่เจาะกลุ่มตลาดผู้บริโภควัยหนุ่มสาว Millennials 
ที่ก าลังให้ความสนใจเก่ียวกับความยั่งยืน การรักษาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เปิดกว้างในการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่
6) ผลิตภัณฑ์อำหำร Super Food และธัญพืชโบรำณ โดยผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมมากที่สุดคือ 
เมล็ดเจีย รองลงมาคือ มะพร้าวและถัว่อัลมอนต์
7) ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรผลิตอำหำรหรือบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยเครื่องหมายรับรองเกี่ยวข้องกับการ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น อาทิ เครื่องหมายบรรจุภัณฑ์แบบไม่ใช้พลาสติก 
อ่ำนข่ำวต้นฉบับได้ที่ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 22 ตุลาคม 2564


