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รายงานขาวเดนรายสัปดาห : ตลาดสินคาขาวในประเทศชิลี 

ภาพรวมตลาดขาวในประเทศชิลี 

 ชาวชิลีเนนการบริโภคขนมปงและมันฝรั่งเปนอาหารหลักมากกวาการบริโภคขาว 

ทำใหตัวเลขการบริโภคขาวของประเทศชิลีไมสูงมากนัก ซึ่งปริมาณการบริโภคขาว

ภายในประเทศเฉลี่ยอยูที่ 260,000 ตันตอป 01 ตามแผนภูมิที่ 1 โดยในสวนการผลิต ชิลี

สามารถผลิตขาวเพ่ือรองรับการบริโภคดังกลาวไดท่ีประมาณรอยละ 40 ท่ีเหลือเปนการนำเขา

จากตางประเทศ (รอยละ 60)1

2  โดยแหลงพื้นที่เพาะปลูกขาวที่สำคัญของชิลีอยูท่ีภูมิภาค

มาอูเล (Maule) และบิโอบิโอ (Bío Bio) ซ่ึงตั้งอยูทางภาคกลางตอนใตของประเทศ 

แผนภูมิท่ี 1: การผลิต การนำเขาและการบริโภคขาวของชิลีชวงป 2554-2563 

พฤติกรรมผูบริโภค 

  จากรายงานของกระทรวงเกษตรของประเทศชิล2ี

3 ในป 2564 ระบุวาปริมาณบริโภคขาวโดยเฉลี่ยของชาวชลิี 

(Rice Consumption Per Capita) อยูที่ 13 กิโลกรัมตอคนตอป ซึ่งถือวาเปนตัวเลขที่นอยและต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ

ประเทศเพ่ือนบาน เชน เปร ูโคลอมเบีย และเอกวาดอร ในขณะท่ีชาวชิลีบริโภคขนมปงสูงท่ีสุดในภูมิภาค (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1: การบริโภคขาวและขนมปงเฉลี่ยตอคนตอป34 
ประเทศ ปริมาณการบริโภคขาว (ตอคนตอป) ปริมาณการบริโภคขนมปง (ตอคนตอป) 

ชิลี 13 กิโลกรัม 86.1 กิโลกรัม 

เปรู 54 กิโลกรัม 26.6 กิโลกรัม 

เอกวาดอร 43 กิโลกรัม 27 กิโลกรัม 

โคลอมเบีย 42.4 กิโลกรัม 21.2 กิโลกรัม 

 
1 ขอมูลจาก Statista (www.statista.com) 
2 ขอมูลจากคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/bitstream/handle/20.500.12650/70948/PresentacionCNA20210816.pdf) 
3 ขอมูลจากกระทรวงเกษตรของชิลี (https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/articulos/arroz-temporada-2020-21-y-perspectivas-agosto-2021) 
4 ขอมูลจากกระทรวงเกษตรของเปรู (https://www.midagri.gob.pe/portal/26-sector-agrario/arroz/220-mercado) สำนักขาวทองถ่ิน larepublica ของโคลอมเบีย 

(https://www.larepublica.co/empresas/el-consumo-per-capita-de-arroz-es-de-424-kilos-al-ano-pero-ha-bajado-en-pandemia-3220176)  รายงานการ

บริโภคขาวในเอกวาดอร (https://www.cfn.fin.ec/wp-content/uploads/2018/04/Ficha-Sectorial-Arroz.pdf) และจาก Statista (www.statista.com) 

https://www.larepublica.co/empresas/el-consumo-per-capita-de-arroz-es-de-424-kilos-al-ano-pero-ha-bajado-en-pandemia-3220176
https://www.cfn.fin.ec/wp-content/uploads/2018/04/Ficha-Sectorial-Arroz.pdf
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จากการสอบถามไปยังผูนำเขาและหางคาปลีกรายสำคัญของชิลี พบวาชาวชิลีไมนิยมบริโภคขาวเปลา

เพราะไมมีรสชาติ จึงนิยมใสเกลือและผักชนิดตาง ๆ เชน แครอท เห็ด และถ่ัว ผสมลงไปในข้ันตอนการหุงขาว  

ดังนั้นนอกจากขาวขาวและขาวกลอง (brown rice) แลว ยังมีขาวปรุงสำเร็จรสชาติตาง ๆ วางจำหนายอยาง

หลากหลายในซูเปอรมารเก็ตและรานสะดวกซ้ือ 

 

จากการเก็บขอมูลของ In-Store Media Chile e Ipsos ในป 2556 พบวาปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ขาวของชาวชิลีเรียงตามลำดับคือ ยี่หอ ราคา รสชาติ โปรโมชั่น/สวนลด คุณประโยชน ขนาดบรรจุ และความ

ตองการทดลองสินคาใหม  แตผลการเก็บขอมูลลาสุดในป 2564 4

5 กลับพบวาชาวชิลีใหความใสใจในเรื ่อง

สุขภาพมากข้ึน โดยการเลือกซ้ือจะคำนึงถึงคุณประโยชนมากกวาในอดีต และใหความสำคัญตอประเทศผูผลิตขาว 

บรรจุภัณฑท่ีโดดเดน และราคา ตามลำดับ ดังจะเห็นไดจาก ภาพท่ี 1 โดยหางคาปลีกรายสำคัญ อาทิ Jumbo 

(สาขา Alto Las Condes) มีการแยกเปนแผนกสินคาเพ่ือสุขภาพ (Healthy Section) โดยเฉพาะ 

ภาพท่ี 1 การจัดเรียงสินคาในสวนของสินคาเพ่ือสุขภาพของหาง Jumbo 

 

 

 

 

 
5  ขอมูลจากบริษัทวิจัย In Store Media (https://www.in-storemedia.com/blog/ose-healthy/) และบริษัทวิจัย Research Gate 

(https://www.researchgate.net/publication/235734361_Importance_of_origin_in_rice_purchasing_decisions_in_Talca_and_Temuco_Chile) 

https://www.in-storemedia.com/blog/ose-healthy/
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ประเภทขาวท่ีจำหนายในชิลี 

ขาวท่ีวางจำหนายในหางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ตและรานคาตาง ๆ ในชิลมีีขนาดบรรจุตั้งแตถุงละ 1, 

2 และ 3 กิโลกรัม ซ่ึงสามารถแบงตามชนิด/ประเภทขาวได ดังนี้ 

(1). ขาวขาวที่ผานการขัดสำเร็จหรือกึ่งสำเร็จ (White Rice : Semi/wholly milled) โดยในชิลีมี

ทั้งหมด 3 เกรด คือ ขาวเกรด 1 (หรือขาวขาวเกรด 95% ซึ่งมีขาวหักปนอยู 5%)  ขาวเกรด 2 (หรือขาวเกรด 

80% และมีขาวหักปนอยู 20%)  ) และขาวเกรด 3 (หรือขาวเกรด 65%และมีขาวหักปนอยู 35%)  ) โดยราคา

ที่วางจำหนายในหางสรรพสินคาทั่วไปสำหรับขนาดถุงบรรจุ 1 กิโลกรัม อยูระหวาง 1,000-1,200 เปโซชิลี 

หรือท่ีประมาณ 40-55 บาท5

6  

 

 

(2). ขาวกลองหรือขาวท่ีกะเทาะเปลือกแลวแตยังมิไดขัด (Brown Rice) แบงออกเปน 3 เกรด 

เชนเดียวกันกับขาวขาว โดยราคาท่ีวางจำหนายในหางสรรพสินคาท่ัวไปสำหรับขนาดถุงบรรจุ 1 กิโลกรัมอยูท่ี

ตั้งแต 1,000 – 1,300 เปโซชิลี หรือท่ี 40-56 บาท 

 

 

ขาวไทยท่ีวางจำหนายในชิลี 

จากการไดพูดคุยและสอบถามชาวชิลีโดยสวนใหญพบวาชาวชิลยีังไมทราบถึงความแตกตางระหวางขาว

ไทย (ขาวหอมมะลิ) กับขาวธรรมดาที่วางจำหนายโดยทั่วไป ประกอบกับราคาขาวไทยมีราคาท่ีสูงกวา ทำใหชาว

ชิลีสวนใหญยังคงเลือกซ้ือขาวขาวธรรมดา อยางไรก็ดี จากแนวโนมผูบริโภคท่ีรักสุขภาพ (Healthy Consumers) 

ท่ีมีจำนวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงผูบริโภคกลุมนี้จะเลือกซ้ือสินคาจากคุณประโยชนและบรรจุภัณฑ รวมท้ัง  

 

 

 
6 อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 (https://www.valor-dolar.cl/CLP_THB) 
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มีการศึกษาและใหความใสใจตอคุณประโยชนของสินคา 6

7มากกวาราคา  จึงเปนโอกาสของขาวไทย เชน ขาว

หอมมะลิ ขาวกลองหอมมะลิ ขาวไรซเบอรรี่  ท่ีจะสามารถเจาะตลาดผูบริโภคกลุมนี้ได 

และจากการที ่ห างค าปล ีกสมัยใหม (Modern Trade : MT) ทั ้งในร ูปแบบไฮเปอร มาร เก ็ตและ

ซูเปอรมารเก็ต มีการจัดเรียงสินคาโดยใชยอดจำหนาย (Sales Turnover) เปนตัวกำหนด โดยสินคาที่มียอด

จำหนายสูงจะไดพ้ืนท่ีบนชั้นวางระดับสายตาและมีพ้ืนท่ีจัดวางท่ีมากกวา  ทำใหขาวไทยถูกจัดวางบน

ชั้นสินคาท่ีไมโดดเดนและมีเฉพาะในบางสาขา  โดยยี่หอท่ีวางจำหนาย ไดแก  

(1) ยี่หอ Tucapel (นำเขาโดยบริษัท Tucapel ซ่ึงเปนบริษัทนำเขาขาวรายหลักในชิลี) 

จำหนายท่ีราคา 2,900 – 3,500 เปโซชิลี หรือท่ีประมาณ 119 – 140 บาท 

 

(2) ยี่หอ Yang’s (นำเขาโดยบริษัท Chinese Mark ซ่ึงเปนผูนำเขาขาวรายสำคัญจากไทย 

โดยบริษัทฯ นำเขาขาวไทยเปนกระสอบและดำเนินการแบงบรรจุในชิล ีจากนั้นจึงกระจาย

สินคาไปยังหางคาปลีกสมัยใหม และรานจำหนายสินคาเอเชียตาง ๆ ภายในประเทศ) 

จำหนายราคาท่ี 2,900 – 3,200 เปโซชิลี หรือท่ีประมาณ 119 – 130 บาท 

 

อยางไรก็ดี สำหรับการจัดวางสินคาในรานจำหนายสินคาเอเชีย (Traditional Trade : TT) พบวาขาวไทย

ไดรับการจัดวางที่โดดเดน โดยเปนขนาดบรรจุที่ถุงละ 1 กิโลกรัม โดยยี่หอที่วางจำหนายคือ Excel ซึ่งนอกจาก

ขาวหอมมะลิแลว ยังมีขาวกลอง ขาวไรซเบอรรี่ และขาวสามสีอีกดวย โดยราคาอยูท่ีตั้งแต 3,900 เปโซชิลี ข้ึนไป 

หรือท่ีประมาณ 160 บาท 

 

 

 

 

 
7 จากผลการเก็บขอมูลของบริษัท Price Waterhouse Cooper ในป 2562 (https://www.pwc.com/cl/es/prensa/prensa/2019/Nuevas-demandas-del-

consumidor-hacen-evolucionar-a-las-empresas.html) 
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มูลคาการนำเขาสินคาขาวของประเทศชิลี 

จากขอมูลสถิติของ Global Trade Atlas ชิลีมีการนำเขาสินคาขาว (HS Code 1006) โดยเฉลี่ยในชวง

ระยะเวลา 3 ปท่ีลาสุด (2560-2563) ประมาณปละ 82,200 ลานเหรียญสหรัฐ ตามท่ีแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 มูลคาการนำเขาขาวของชิลีในชวง 3 ปท่ีผานมาแยกชนิดตามประเภทขาว (มูลคา=เหรียญสหรัฐ) 
รหัส สินคา มกราคม - ธันวาคม สัดสวน (%) อัตราการ

ขยายตัว 

(%) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 62/63 

1006 Rice 76,432,365 69,652,596 100,510,379 100 100 100 44.30 

100630 Rice, Semi/wholly Milled, 

Whether or not Polished 

64,467,693 59,682,437 88,474,855 84.35 85.69 88.03 48.24 

100640 Rice, Broken 11,856,866 9,821,500 11,814,855 15.51 14.10 11.75 20.30 

100620 Rice, Husked (Brown) 95,235 145,094 214,354 0.12 0.21 0.21 47.73 

100610 Rice In Husk (Paddy or 

Rough) 

12,571 3,565 6,311 0.02 0.01 0.01 77.03 

 ที่มา : Global Trade Atlas 

และสำหรับในชวง 9 เดือนแรกประจำปนี้ (มกราคม-กันยายน 2564) พบวามูลคาการนำเขาขาวของ

ชิลีอยูท่ี 69,945,255 เหรียญสหรัฐ ลดลงรอยละ 10.50 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนา โดย

ไทยเปนประเทศอันดับที่ 10 ในกลุมประเทศที่ชิลีมีการนำเขามากที่สุด โดยนำเขาขาวจากไทยคิดเปนมูลคา 

136,517 เหรียญสหรัฐ ลดลงรอยละ 20.77 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนา (ตารางท่ี 3)  

 

ตารางท่ี 3   ประเทศคูคาขาวท่ีสำคัญ 10 อันดับแรกของชิลีในชวง 9 เดือนแรกของป 2564  (มูลคา=เหรียญสหรัฐ) 

อันดับ

ที่ 
ประเทศ 

มูลคา (เหรียญสหรัฐ) สัดสวน (%) 
อัตราการ

ขยายตัว (%) 

2562 

(ม.ค. – ก.ย.) 

2563 

(ม.ค. – ก.ย.) 

2564 

(ม.ค. – ก.ย.) 

2562 

(ม.ค. – ก.ย.) 

2563 

(ม.ค. – ก.ย.) 

2564 

(ม.ค. – ก.ย.) 

63/64 

(ม.ค. - ก.ย.) 
 

-- World --               51,642,341 78,147,120 69,945,255 100 100 100 -10.50 

1 อารเจนตินา                 31,999,337 34,816,678 35,019,911 61.96 44.55 50.07 0.58 

2 ปารากวัย                  12,328,010 29,065,053 18,667,157 23.87 37.19 26.69 -35.77 

3 อุรุกวัย                  2,512,377 7,084,835 6,678,866 4.86 9.07 9.55 -5.73 

4 อินเดีย                  143,072 186,391 4,719,470 0.28 0.24 6.75 2,432.02 

5 ปากีสถาน                 1,245,244 832,094 2,046,892 2.41 1.06 2.93 145.99 

6 บราซิล        904,740 4,075,259 1,036,797 1.75 5.21 1.48 -74.56 

7 สหรัฐอเมริกา                  897,541 513,045 626,310 1.74 0.66 0.99 22.08 

8 เวียดนาม            546,052 1,066,215 509,712 1.06 1.36 0.73 -52.19 

9 อิตาลี          232,558 193,787 319,303 0.45 0.25 0.46 64.77 

10 ไทย               686,493 172,295 136,517 1.33 0.22 0.20 -20.77 
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ที่มา : Global Trade Atlas 

ชองทางการจัดจำหนาย 

 

       สินคา Own Brand,  

                                          Exclusive Brand 

 

 

 

 

 

แนวโนมตลาด 

 เนื่องจากขาวไทยเปนขาวคุณภาพสูง ประกอบกับกระแสการใสใจในสุขภาพของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น

ตอเนื่อง ดังนั้นขาวไทยจึงมีโอกาสที่จะสามารถเจาะกลุมเปาหมายหลัก อาทิ (1) กลุมผูบริโภคที่มีรายไดดี 

(2) กลุ มที ่ใสใจในสุขภาพ และ (3) รานอาหารไทยที ่ตองใชขาวหอมมะลิเปนวัตถุดิบ แมวาปจจุบัน

กลุมเปาหมายท้ังสามกลุมดังกลาวจะมีจำนวนเพ่ิมข้ึน แตอุปสรรคหรือความทาทายสำหรับขาวหอมมะลิไทย 

คือ ปญหาวิกฤตการขนสงสินคาทางทะเลท่ีทำใหคาขนสงสินคาจากไทยเพ่ิมสูงข้ึน และยังไมมีแนวโนมวาจะลดลง 

 

รายช่ือท่ีอยูของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. กระทรวงเกษตรของชิลี (Ministerio de Agricultura) 

   ท่ีอยู Teatinos 40, Santiago, Chile 

   หมายเลขโทรศัพท +56 2 2393 5000  เว็บไซต www.minagri.gob.cl 

2. สำนกังานศึกษาและนโยบายดานการเกษตรแหงชาติชิล ี(Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa) 

  ท่ีอยู Teatinos 40, Piso 8, Santiago, Chile 

  หมายเลข โทรศัพท +56 2 2397 3000   เว็บไซต www.odepa.cl 

3. คณะกรรมการขาวแหงชาติของชิลี (Comisión Nacoinal del Arroz) 

  ท่ีอยู Teatinos 40, Piso 7, Santiago, Chile 

  หมายเลข โทรศัพท +56 2 2397 3000   เว็บไซต www.odepa.cl 

 

 

ผูสงออก 

รานคาเอเชีย ผูนำเขา / ผูจัดจำหนาย 

โรงแรม รานอาหาร คาสิโน 

หางคาปลีก หางสรรพสินคา 

ผูบริโภค 

http://www.minagri.gob.cl/
http://www.odepa.cl/
http://www.odepa.cl/
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4. องคการบริหารการคาขาวแหงชิลี (COTRISA - Comercializadora de Trigo S.A.) 

   ท่ีอยู Moneda 1040, Piso 6, Oficina 602, Santiago, Chile 

   หมายเลขโทรศัพท +56 2 2696 7979 เว็บไซต www.cotrisa.cl  

5. กรมคุมครองการเกษตรและปศุสัตว กระทรวงเกษตรชิลี (Division Protección Agricola Servicio Agrícola 

y Ganadero - Ministerio de Agricultura)  

   ท่ีอยู Av. Bulnes 140, piso 3 Santiago  

   หมายเลข โทรศัพท +56 2 2345 1201  เว็บไซต www.sag.cl 

 

ความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 สคต. ณ กรุงซันติอาโกขอสรุปโดยวิเคราะหขอมูล SWOT Analysis ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strenghs)  จุดออน (Weakness) 

- คุณภาพและรสชาติของขาวไทย โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ

เปนเอกลักษณและเปนท่ียอมรับในตลาดโลก 

- คุณประโยชนของขาวไทยสูงกวาขาวขาวธรรมดา 

- ขาวไทยมีราคาสูงเมื่อเทียบกับขาวขาวธรรมดาที่ผลิตใน

ประเทศชิลี หรือขาวท่ีนำเขาจากประเทศเพ่ือนบานของชิลี 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค/ ความทาทาย (Threats) 

- จำนวนผูบริโภคท่ีใสใจตอสุขภาพท่ีมีกำลังซื้อและพิถีพิถัน

ในการเลือกซื้อสินคาที่มีประโยชนตอสุขภาพมีจำนวนเพ่ิม

มากข้ึน จึงเปนโอกาสท่ีดีในการประชาสัมพันธขาวไทย เชน 

ขาวกลองหอมมะลิ ขาวไรซเบอรรี่ ใหเปนที่รูจักมากขึ้นใน

กลุมผูบริโภคดังกลาว 

- รานอาหารไทยและผูบริโภคที่ชื่นชอบอาหารไทยในชิลีมี

จำนวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทำใหอุปสงคของขาวไทยเพ่ือ

ใชเปนวัตถุดิบมีจำนวนเพ่ิมข้ึน 

- สินคาขาวอยูในรายการไดรับการยกเวนภาษีนำเขาเปน 

0% ภายใตความตกลงการคาเสรี (FTA) ไทย-ชิลี  

- ชาวชิลีสวนใหญยังไมทราบถึงความแตกตางของขาวขาว

ธรรมดาและขาวไทย (ขาวหอมมะลิ) 

-ปจจุบันการขนสงสินคาทางทะเลยังคงประสบปญหาเรือ่งตู

คอนเทนเนอรขาดแคลนและคาระวางเรือท่ีปรับตัวสูงข้ึน

อยางมาก ทำใหการนำเขาสินคาจากไทยมีตนทุนสูงข้ึน 

- ชิล ีมีความตกลงการคาเสรี (FTA) กับประเทศหลักท่ี

นำเขาขาวแลว ไดแก อารเจนตินา อุรุกวัย อินเดีย บราซิล 

สหรัฐอเมริกา เวียดนาม อิตาลี ทำใหขาวที ่นำเขาจาก

ประเทศด ังกล าวได ร ับส ิทธ ิ ์การยกเว นภาษ ีนำเขา

เชนเดียวกับไทย  

 

 ท้ังนี้ สคต.ฯ อยูระหวางการนัดหมายผูนำเขาขาวรายใหญ และองคการบริหารการคาขาวแหงชิลี รวมถึง

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อหารือถึงโอกาสในการขยายการสงออกขาวของไทย รวมทั้งสถานการณตลาดขาว

และประเด็นปญหาท่ีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำขอมูลมาประกอบการวางแผนการขยายตลาดขาวของไทยตอไป  

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

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงซันติอาโก 

พฤศจิกายน 2564 


