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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
  
 ในปจจุบันตลาดเจียงหนานไดเปนจุดนําเขาหลักของผลไมไทยเขาสูจีนจากนั้นจึง 
กระจายไปยังมณฑลและเมืองอื่นๆ ในจีน และไดพัฒนาไปในทิศทางทั้งที่เปนจุดแข็งตอการ
สงออกผลไมไทย ในแงของความสะดวกและคลองตัว ณ จุดนําเขาของจีน แตในขณะเดียวกัน
ไดกอใหเกิดจุดออนในกระแสของความเจริญของโลกปจจุบัน และการตลาดภายในจีนเอง 
กลาวคือ ในประเด็นการสงเสริมพัฒนาและเพิ่มปริมาณผลไมไทยไปยังจุดตางๆ ภายในจีน
อยางมีคุณภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นกวาสภาพที่ปรากฏอยูในปจจุบัน ที่มักจะพบผลไมไทยมี
ภาพลักษณและคุณภาพต่ํา โดยเฉพาะประเภทที่เนาเสียงาย ทําใหขาดแรงจูงใจที่จะซื้อมา
รับประทาน และเสียโอกาสในการขยายตลาดและแขงขันกับผลไมชนิดเดียวกันที่จีนนําเขาจาก
ประเทศอื่นๆ ทั้งที่ผลไมไทยมีรสชาดที่ดีกวา 

การศึกษาปญหาที่มีตอการขยายตลาดผลไมไทยในจีนขณะนี้ ช้ีใหเห็นวาเกิดจากปจจัย
หลายประการในการสงสินคาไปยังตลาดเจียงหนานดั้งเดิมของกวางโจว รวมทั้งโอกาสในการ
ขยายตลาดโดยผานการนําเขา ณ จุดนําเขาที่มีศักยภาพอื่นๆ ในจีน อันจะทําใหผลไมไทยไปถึง
มือผูบริโภคดวยความรวดเร็วข้ึนและมีคุณภาพดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบปญหาที่ปรากฏอยู ณ จุด
นําเขาในจีนที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงไปถึงสาเหตุของปญหาที่มาจากกระบวนการตนทางของหวง
โซอุปทานในไทย และกระบวนการระหวางทางในการขนสงไปยังจีน ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปน
อุปสรรคตอการขยายตลาดผลไมไทย โดยการศึกษาไดมุงเนนพื้นที่บริเวณฝงตะวันออกของจีน 
ไดแก นครเซี่ยงไฮ มณฑลเจอเจียง และมณฑลเจียงซู ที่มีพื้นที่ที่มีการพัฒนากาวหนากวาพื้นที่
ในสวนอื่นๆ ของจีน และมีประชากรที่มีกําลังซ้ือสูง 

ปจจัยและปญหาที่เกี่ยวกับการสงผลไมไปยังตลาดดั้งเดิมที่กวางโจว นั้น ผูศึกษาได
แสดงเสนทางการเดินทาง (ขนสง) ของผลไมไทยนับตั้งแตออกจากประเทศไทย ไปจนถึงจุด
นําเขาสูจีน โดยเปรียบเทียบระหวางสองเสนทาง คือ กวางโจว กับ เซ่ียงไฮ และไดแจกแจงให
ทราบถึงผูที่เขามาเกี่ยวของ (Players) ในกระบวนการหวงโซอุปทานชวงนี้ ตั้งแตผูนําเขา 
หนวยงานของจีน ตลาดคาสง ไปจนถึงผูประกอบการรายสําคัญในจีน อยางเชน ซุปเปอร
มารเกตและไฮเปอรมารเกต เปนตน จากนั้นจึงเปนการวิเคราะหถึงอุปสรรคตอการพัฒนาและ
ขยายตลาดผลไมไทยในจีนทางดานปญหามาตรฐาน การกระจุกตัวของการสงไปยังตลาด  
กวางโจว เปนจํานวนมาก วิธีการจําหนายที่ตองอาศัยพอคาคนจีนในรูปแบบของการฝากขาย
และขาดการทําการตลาดที่ดี ตลอดไปจนถึงปญหาดานคุณภาพที่ต่ําและราคาที่สูงของผลไม
ไทยที่วางจําหนายในตลาดจีน ความยุงยากในการนําเขาสูจีน การขาดการประชาสัมพันธและ



 จ 

ความไมตอเนื่องสม่ําเสมอของผลไมไทยจําหนายทั่วไปเนื่องจากผลผลิตออกเปนฤดูกาล 
 ในประเด็นความเชื่อมโยงของปญหาที่เกิดขึ้น ณ ปลายทาง กับกระบวนการสงออก
ตั้งแตตนทางไดแสดงใหเห็นถึงการขาดความรูความเขาใจของเกษตรกรไทยตอการเพาะปลูก
เพื่อสงออก และกระบวนการในการสงออกสินคาไทยไปยังจีนยังไมเปนไปตาม
มาตรฐานสากล ประกอบกับปญหาที่มีพอคาชาวจีนเขามาในประเทศไทยเพื่อทาํการตกลงซื้อ
ขายกับเจาของสวนไทยไวลวงหนา นอกจากนี้ การศึกษาไดแสดงถึงปญหาที่เชื่อมโยงกับ
กระบวนการขนสงที่มีผลกระทบ ตอระยะเวลา คุณภาพ และราคาของผลไมไทยในจีน 

ผูทําการศึกษาไดเสนอแนะทางแกไขปญหาของการขยายตลาดผลไมไทยเขาสูจีนใน 3 
ขั้นตอน คือ (1) กระบวนการตนทางที่ภาครัฐตองเขามาสนับสนุนอยางครบวงจร และการ
สราง หรือสนับสนุนองคกรของไทยที่เกษตรกรไทยจะสามารถไดรับประโยชนกวาจากการซื้อ
ขายลวงหนากับพอคาจีนที่เขามาตกเขียวถึงในประเทศไทย (2) ขั้นตอนในการปรับปรุงระบบ          
โลจิสติกสของไทย และ (3) ขั้นตอนปลายทางที่มีความจําเปนตองเปดจุดนําเขาผลไมไทยสู
สวนตาง ๆ ทั่วประเทศจีนใหมีจํานวนหลากหลายเพิ่มขึ้นแทนการไปกระจุกตัวอยูในที่แหง
เดียว ตลอดจนการสรางความเปนมืออาชีพของพอคาไทย และการประชาสัมพันธใหคนจีน
รูจักผลไมไทยอยางกวางขวาง และนําไปสูการเปนวาระประจําหรือโอกาสที่รอคอยประจําปที่
จะไดบริโภคผลไมไทยตามฤดูกาลของป และทายสุด คือ บทบาทของภาคราชการไทย ที่
จะตองสนับสนุนการสงออกผลไมไทยดวยการสรางความสัมพันธและเจรจากับผูนําจีนและ
ทางการจีนในระดับตาง ๆ  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1     ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบนั จนีไดกลายเปนตลาดที่มีศักยภาพสูงยิ่ง สําหรับรองรับสินคาสงออกประเภท
ผลไมจากไทย ทั้งในดานขนาดของประเทศที่มีพื้นที่กวางใหญไพศาล ดานจํานวนประชากร 1,300 
ลานคน และดานกําลังซ้ือของผูบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นตามระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
แนวโนมการขยายตวัทางเศรษฐกิจทีด่ี โดยเศรษฐกิจจีนมอัีตราการเติบโตตอปมากกวารอยละ 10 
มาตั้งแตป 2548 จนถึงป 2550 และแมในชวงที่เกดิวกิฤตการเงินโลกในป 2551 อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนยังอยูที่รอยละ 9 และมแีนวโนมวาจะยังอยูในอัตราประมาณรอย
ละ 8 ในป 2552 ประกอบกับสภาพการลงทุนที่ธุรกิจตางชาติมีแนวโนมเขาไปลงทุนในจีนอยาง
ตอเนื่อง  แมในภาวะทีก่ารลงทุนจากทัว่โลกชะลอตัว โดยเฉพาะธุรกจิคาปลีกประเภท
หางสรรพสินคาที่เปนชองทางการขายผลไมนําเขาจากไทยที่สําคัญในจีน ขณะเดยีวกันรัฐบาลจีนยัง
ไดเตรียมระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อการรองรับการขยายตัวดานการคาระหวางประเทศในอนาคต 
อาทิ ทาเรือระหวางประเทศ และระบบการคมนามคมขนสงทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 
โดยเฉพาะในเมืองการคาสําคัญดานชายฝงทะเลตะวันออกของจีนอยางนครเซี่ยงไฮทีรั่ฐบาลจีน
กําหนดเปาหมายใหเปนศูนยกลางเศรษฐกจิ การคา การเงิน และการเดนิเรือระหวางประเทศ ทั้งนี้ 
นครเซี่ยงไฮมทีาอากาศยานนานาชาติถึง 2 แหง และทาเรือนครเซี่ยงไฮมีปริมาณการขนถายสินคา
สูงติดอันดับโลก โดยปริมาณขนถายตูคอนเทนเนอรของทาเรือเซ่ียงไฮสูงติด 10 อันดับแรกของ
โลกตั้งแต 2541 และไดเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วติดตอกันในชวงหลายปที่ผานมา จนแซงหนาทาเรือ
ฮองกง (24 ลานตู TEU) กาวขึ้นเปนอันดับที่ 2 ของโลก รองจากทาเรือสิงคโปร (28 ลานตู TEU) 
เปนครั้งแรกเมือ่ป 2550 ดวยปริมาณ 26.15 ลานตู TEU จากปจจยัที่กลาวมาขางตนทําใหคาดวา
ประเทศจีนจะเปนตลาดที่สําคัญยิ่งในการเพิ่มปริมาณและมูลคาการสง ออกสงออกผลไมของ
ไทยตอไปในอนาคต 
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ตารางที่ 1  ปรมิาณขนถายตูคอนเทนเนอรของทาเรือนครเซี่ยงไฮเปรียบเทียบกับทาเรือสําคัญ 10 
                    อันดับแรกของโลก 
Region 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : The Marine department of the Government of the Hong Kong Special Administrative 
 

นอกจากศกัยภาพของตลาดจนีที่กลาวมาขางตนแลว ผลไมไทยยังมีขอไดเปรียบในตลาด
จีน ในแงของการเปนที่รูจักและผลไมหลายชนิดไดรับความนยิมในกลุมผูบริโภคชาวจีนระดับหนึ่ง
อยูแลว โดยเฉพาะในเมืองทีผู่บริโภคมีรสนิยมในการบรโิภคสินคานําเขาซ่ึงก็มีจํานวนเพิ่มขึ้น
ตอเนื่องตามระดับการพัฒนาของสังคมเมืองของจีน ทั้งนี้เปนเพราะจนีมีการนําเขาผลไมจากไทยมา
นาน โดยในชวงแรกเปนการนําเขาผานทางฮองกง จนหลังจากที่จีนไดเขาเปนสมาชิกองคการ
การคาโลก (WTO) และภายหลังการเปดเสรีทางการคาผักและผลไมตามพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 
หมวดที่ 07-08 ระหวางไทย-จีน ภายใตกรอบความตกลงเรงลดภาษีสินคาผักและผลไมระหวาง
ไทย-จีน (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government 
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of the People's Republic of China on Accelerated Tariff Elimination under the Early Harvest 
Programme of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between 
ASEAN and China) ที่ไดมกีารลงนามเมือ่วันที่ 18 มิถุนายน 2546 และเริ่มมีผลในทางปฏิบัติตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนมา ยิ่งไดชวยลดอุปสรรคการคาทางดานภาษีและสงผลใหการสงออก
สินคาผักและผลไมไทยไปยงัจีนขยายตัวเพิ่มขึ้น จนในปจจุบันจนีไดกลายเปนตลาดสงออกสินคา
เกษตรที่สําคญัยิ่งของไทย โดยเฉพาะยางพารา มันสําปะหลัง ขาวสารคุณภาพดี และผลไม  

ขณะเดียวกนัรัฐบาลไทยก็มนีโยบายที่ตองการสงเสริมการสงออกสินคาเกษตรไทยไป
ตางประเทศเพิม่ขึ้น โดยการประชุมคณะกรรมการรวมไทย-จีนวาดวยความรวมมือดานการคา    
การลงทุน และเศรษฐกิจครัง้ที่ 2 ณ จังหวดัเชียงใหม เมือ่วันที่ 21-22 กันยายน 2548 ซ่ึงฝายไทย    
นําโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ รองนายกรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ และฝายจีนนําโดย นางอูอ๋ี        
รองนายกรัฐมนตรีจีน เปนหวัหนาคณะ ผลการเจรจาในครั้งนี้ทั้งสองฝายไดตกลงตั้งเปาหมายขยาย
มูลคาการคาไทย-จีน ใหเพิ่มขึ้นเปน 50,000 ลานดอลลารสหรัฐ ภายในป 2553 

 
ตารางที่ 2   การนําเขา-สงออกผักและผลไมระหวางจีนและไทย ป 2548-2551 

                                                                                                                 มูลคา : ลานบาท 
ป ไทยสงออกไปจีน ไทยนําเขาจากจีน 

2548 15,927 4,767 
2549 19,520 6,094 
2550 16,571 7,032 
2551 11,959 5,185 

                     ที่มา : สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตร สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิง่ 
  
 นอกจากนี้ ในป 2548 ฝายไทยไดมกีารกําหนดยุทธศาสตรตอเมืองและมณฑลในพืน้ที่เขต
ลุมแมน้ําแยงซี ไดแก นครเซี่ยงไฮและมณฑลเจอเจยีง เจยีงซู และอันฮยุ ซ่ึงเปนพื้นทีเ่ศรษฐกิจที่
สําคัญของจีน โดยกําหนดเปาหมายทางดานการคาใหมกีารสงเสริมการสงออกผลไมไทยโดยตรง
ไปยังนครเซี่ยงไฮมากขึ้นเพือ่เปนชองทางในการกระจายสินคาไปยังภาคตะวนัออกและภาคเหนือ
ของจีนเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากการสงออกไปจีนผานทางชองทางดั้งเดิม คือ เมืองฮองกงและ
มณฑลกวางตุง  
 แมจีนจะเปนตลาดที่มีศักยภาพสูงสําหรับผลไมไทย และตัวผลไมไทยเองมีขอไดเปรียบใน
แงของการเปนที่รูจักดังทีไ่ดกลาวมาแลวขางตน ประกอบกับความไดเปรียบของสินคาสงออก
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ประเภทผลไมจากการที่ไทยและจีนไดเปดเสรีทางการคาผักและผลไมเมื่อป 2546 รวมถึงภาครัฐ
ของไทยมีนโยบายและเปาหมายที่ชัดเจนในการสงเสริมการสงออกสินคาเกษตรไทยมายังจนี และ
เพิ่มมูลคาการคาผักและผลไมก็ตาม แตปจจุบันยังพบวา สินคาเกษตรไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งผลไมที่
เขาสูประเทศจนียังมีขอจํากัดที่เปนอุปสรรคตอการขยายและพัฒนาตลาดสินคาผลไมไทยใน
ประเทศจีนหลายประการ ไดแก  
 1.1.1     ผลไมของไทยมีลักษณะการสงออกที่ไปกระจกุตวัอยูที่ตลาด “เจยีงหนาน” นคร  
กวางโจว ทําใหสูญเสียโอกาสในการขยายการสงออกผลไมไทยไปสูตลาดที่มีศักยภาพตามเมือง
และมณฑลอื่นๆ ในจีนไดอยางเต็มที่ อาท ิเมืองและมณฑลตั้งแตภาคเหนือลงไปถึงดานชายฝง
ตะวนัออกของจีนโดยเฉพาะพื้นที่เขตลุมแมน้ําแยงซี ซ่ึงเปนพื้นที่ที่ผูบริโภคมีกําลังซ้ือสูง 
 1.1.2    ผลไมสงออกของไทยขาดความสามารถในการแขงขันกับผลไมประเภทเดยีวกันที่
จีนนําเขาจากประเทศอื่น หรือผลไมพื้นเมืองของจีน จากปญหาเรื่องระยะเวลา ขั้นตอน และตนทุน
การขนสงที่สงผลตอคุณภาพผลไม และราคา รวมถึงภาพลักษณผลไมไทยเมื่อเทยีบกับผลไมนําเขา
จากประเทศอืน่ เมื่อถึงมือผูบริโภคปลายทาง 
 1.1.3    ผลไมสงออกของไทยในตลาดจนีตกอยูภายใตระบบกลไกตลาดที่ถูกควบคุมโดย
พอคานําเขารายใหญๆ ของจนี และไมไดมาตรฐานสากล ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการขยายตลาด และ
การบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาตลาดผลไมและสินคาเกษตรของไทยในระยะยาว 
 จากปญหาของผลไมสงออกของไทยในจีนขางตน จึงเปนที่มาของการศึกษา “ปญหาและ
ทางออกของผลไมไทยเขาสูจีน” เพื่อไดเขาใจสภาพการณและปญหาทัง้กระบวนการ อันจะนําไปสู
การวิเคราะหและแจกแจงสาเหตุที่แทจริง และแนวทางการแกไข เพื่อประโยชนในการวางแผนการ
ทํางานรวมกนัในเชิงบูรณาการของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกีย่วของตอไป เพื่อใหสามารถ
บรรลุผลตามนโยบาย เปาหมาย และยุทธศาสตรของประเทศในองครวม และเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันใหสินคาสงออกของไทยประเภทผลไมสูประเทศจนีในระยะยาว โดยไดตั้งคําถามนํา
การศึกษารวม 3 ประเด็น ดังนี้ 
 (1)  การสงออกผลไมไทยสูจีนมีปญหา ณ จุดนําเขาปลายทางในประเทศจีนที่เปนอุปสรรค
ในการพัฒนาและขยายตลาดผลไมไทยในจีนอยางไรบาง 
 (2)  ปญหาการสงออก ณ จุดนําเขาปลายทางในขอ (1) มีความเชื่อมโยงกับปจจัยอ่ืนๆ 
ในหวงโซอุปทานและกระบวนการสงออกตั้งแตตนทางสงออกในประเทศไทย และระหวาง
ทางการขนสงสูจีนอยางไร 
 (3)   แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคดังกลาวควรเปนอยางไร และแตละภาค 
สวนควรมีสวนรวมในการแกปญหาอยางไรบาง 
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1.2     วัตถุประสงค 
 1.2.1 เพื่อติดตามและประมวลสภาวะการสงออกสินคาเกษตรประเภทผลไมจากไทยไปยังจีน
ในปจจุบนัหลังจากที่รัฐบาลไทยไดกําหนดเปาหมายดานการคาใหมกีารสงเสริมการสงออก    
ผลไมไทยโดยตรงไปยังนครเซี่ยงไฮมากขึน้ ตามแผนยุทธศาสตรไทยตอนครเซี่ยงไฮ มณฑลเจยีงซู 
มณฑลเจอเจียง และมณฑลอันฮุย ตั้งแตป 2548 
 1.2.2 เพื่อประมวลปญหาและอุปสรรคของผลไมไทยที่สงออกสูตลาดจีน โดยเฉพาะปญหาที่
พบเมื่อสินคามาถึงจุดนําเขาในประเทศจีน โดยเปนการประมวลและวิเคราะหถึงปญหาความ
เชื่อมโยงกับหวงโซอุปทานและกระบวนการสงออกแตตนทาง (จากประเทศไทย) และระหวาง
ทางการขนสงสูประเทศจีน 
 1.2.3 เพื่อเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตรสําหรับเปนแนวทางการแกไขการสงออกผลไม
ไทยไปยังจีนบนพื้นฐานการทํางานรวมกนัระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
 
1.3 ขอบเขตการศกึษา 
 การศึกษา “ปญหาและทางออกของผลไมไทยเขาสูจีน” เปนการศึกษาวิเคราะหเชิงลึก
เพื่อใหสามารถเขาใจปญหาทั้งกระบวนการ โดยมุงเนนเปาหมายหรือพื้นที่ศึกษาในบริเวณนคร
เซี่ยงไฮและลุมแมน้ําแยงซี (มณฑลเจอเจียง และมณฑลเจียงซู) ซ่ึงเปนพื้นที่ที่เศรษฐกิจมีอัตราการ
เติบโตสูง ผูบริโภคมีกําลังซ้ือแข็งแกรง มคีวามคุนเคยกบัการบริโภคผลไมนําเขา และมีทาเรือเซ่ียง
ไฮเปนจดุทางเลือกในการนําเขาผลไมไทยที่สําคัญอยูในปจจุบัน รวมทัง้ทาเรือหนิงโปในมณฑล
เจอ-เจียง ซ่ึงเปนทาเรือที่เพิง่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลจนีใหนําเขาสินคาเกษตรจากตางประเทศได
เมื่อไมนานมานี้ และยังเปนทาเรือที่มีศักยภาพสูงรองลงมาจากทาเรือเซี่ยงไฮอีกแหงหนึ่ง โดยมี
ขอบเขตการศึกษาที่ปญหา ปลายทางเมื่อสินคาเขาสูตลาดจีน ไดแก 

-  ปญหามาตรฐานของผลไมสงออกไทย ณ จุดนําเขาในจนี 
-  ปญหาคุณภาพของผลไมไทยที่มีผลตอความสามารถในการแขงขัน และความนิยมใน

ตลาดจีน 
-  ระบบการคาที่ยังไมเปนสากล เชน การฝากขาย (หมายถึง การที่ผูประกอบการไทยไมได

ทําการตลาดในจีนเอง) 
-  การสรางกระแสความนิยมผลไมไทยในหมูผูบริโภค 
-  การรวมมือของหนวยราชการไทยกับภาครัฐของจีนเพื่อชวยแกไขปญหาและอํานวย ความ

สะดวกในขัน้ตอนการนําเขาแกภาคเอกชนจีน / ไทย 
โดยจะมุงแสดงถึงความเชื่อมโยงระหวางปญหาปลายทาง ณ จุดนําเขาผลไมไทยที่จนีขาง 
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ตนกับปญหาของหวงโซอุปทานและดานโลจิสติกสของผลไมสงออกตั้งแตตนทาง ในแงของ
คุณภาพและมาตรฐานของผลไมไทยที่จะสงอออก ตลอดไปจนถึงขั้นตอนและกระบวนการสงออก 
เสนทาง / คาใชจาย และระยะเวลาในการขนสง 
 
1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 
 1.4.1 การนําบทวิเคราะหไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม ตั้งแตการทําความเขาใจถึง
พื้นฐานของปญหา และสภาพการณที่เปนอยูในปจจุบัน 
 1.4.2 การวิเคราะหเพื่อจําแนกหาผูที่มีสวนเกี่ยวของในแตละภาคสวน ซ่ึงจะทําใหสามารถ
ระบุหนวยงานที่เกี่ยวของหรือเจาภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้น และนําไปสูการทาํงานรวมกนัอยางบูรณาการ 
เพื่อแกไขปญหาการสงออกผลไมของไทยไปจีนอยางเปนระบบและครบวงจร 
 1.4.3 การนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติใช ซ่ึงจะมีผลชวยใหผลไมไทยมีความสามารถในการ
แขงขันในตลาดประเทศจนีมากขึ้น และมีสวนในการเพิ่มมูลคาการสงออกผลไมและสินคาเกษตร
ของไทยสูประเทศจีนในระยะยาว 
 

 



 
บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 
2.1     งานศึกษา แนวคดิและวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการสงออกผลไมจากไทยไปยังจีน 
  2.1.1   งานศึกษา และขอกําหนดเกี่ยวกับการสงออกสินคาเกษตรประเภทผลไมไทยไปจีน 
 ผลไมเปนสินคาเกษตรที่ไทยและจีนมีมูลคาการคาระหวางกันสูงมาก และมีการสงออก
ระหวางกันมากขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตที่มกีารเรงลดภาษสิีนคาระหวางไทยและจีนทีไ่ดลงนาม
ความตกลงเรงลดภาษีในสวนของสินคาผักและผลไม (พิกัดภาษีศุลกากรตอนที่ 07 - 08) ภายใตการ
เปดเสรีสินคาสวนแรกอาเซยีน - จีน เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ซ่ึงจากรายงานโครงการศึกษา
ผลกระทบที่เกดิจากการเปดเสรีการคาอาเซียน-จีน1 แสดงวา ภายหลังการลงนามในความตกลงเรง
ลดภาษีขางตน สัดสวนการสงออกผลไมหลายชนิดมีการขยายตวัเพิ่มขึน้ จากเดิมที่เปนการสงออก
ลําไยอบแหงเกือบทั้งหมด เปล่ียนเปนการขยายสัดสวนการสงออกผลไมชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้นโดย 
เฉพาะ ลําไยสด ทุเรียนสด และมังคุด ซ่ึงเปนผลไมไทยที่เปนที่นิยมสูงสุดในพืน้ที่ศึกษาของ
การศึกษาเรื่องนี้ ขอมูลดังกลาวแสดงใหเหน็วา ผูที่เกีย่วของในกระบวนการสงออกผลไมไทยสู
ประเทศจีนมปีริมาณและขอบเขตที่กวางขวางขึ้น ตามระดับการคาและชนิดสินคาที่เพิ่มขึ้น ซ่ึง
บุคคลที่เกี่ยวของเหลานี้เปนกลุมที่จําเปนตองมีความรูและความเขาใจทีถู่กตองและแมนยําใน
หลักเกณฑและขั้นตอนการสงออกผลไมไทยไปยังจีน เพื่อจัดเตรยีมสินคาที่ไดมาตรฐานการ
สงออกของไทย และมาตรการการนําเขาผลไมของจีน ตั้งแตตนทางการสงออกผลไมจาก    
ประเทศไทย 
 ปจจุบันผลไมไทยที่จนีอนุญาตใหนําเขาไดตามบัญชีรายช่ือผลไมจากประเทศไทยของ
สํานักงานควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบกักกันโรคแหงสาธารณรัฐประชาชนจนี 
(Administration of Quality Supervision and Inspection and Quarantine : AQSIQ) ตามรายงานของ
สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ่ง มีทั้งหมด 23  ชนิด ไดแก 
1) ทุเรียน        5) ล้ินจ ี       9) มะมวง       13) สับปะรด     17) มะขาม          21) สมเขียวหวาน 
2) ลําไย          6) มะพราว      10) ฝร่ัง  14) ละมุด 18) ขนุน 22) สม 
3) มังคุด          7) มะละกอ     11) ชมพู  15) เสาวรส 19) สละ  23) สมโอ 
                                                                    
1 รายงานโครงการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปดเสรีการคาอาเซียน-จีน : รายงานฉบับสมบูรณ / โดยคณะ
เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (เพื่อเสนอตอกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย)  ;    
ชโยดม สรรพศรี หัวหนาโครงการ 2548 : 5  
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4) กลวย          8)มะเฟอง      12) เงาะ 16)นอยหนา 20) ลองกอง 
 ทั้งนี้ ทางการจนีไดมีการกําหนดประเภทของกลุมผลไมนําเขาจากตางประเทศ ตามสภาพ
ของความปลอดภัยจากโรคพชืและแมลงทีแ่ตกตางกันเปน 3 กลุม ดังนี้ คือ  
 กลุมที่ 1  คือ ผลไมที่หามนําเขาโดยเดด็ขาด เนื่องจากอาจมีเชื้อโรคพืชหรือแมลงศัตรูพืชที่
เปนอันตราย 
 กลุมที่ 2  คือ ผลไมที่นําเขาไดตามเงื่อนไข และเปนผลไมที่มีขอกําหนดตามมาตรฐานการ
กักกนัโรคพืชของกระทรวงเกษตรของจีนและตองมีหลักฐานแสดงประกอบ เชน ใบรับรองการ
ปลอดโรคพืชและแมลงจากประเทศผูสงออก เปนตน  
 กลุมที่  3   คือ ผลไมที่ปลอดโรคพืชและศัตรูพืช จะสามารถนําเขาไดโดยไมตองผานการ
ตรวจ เชน ผลไมนําเขาจากประเทศออสเตรเลีย  
 สําหรับผลไมนําเขาจากไทยในจีนเกือบทั้งหมดจดัอยูในกลุมที่ 2 ที่ตองเปนไปตาม
ขอกําหนดดานสุขอนามัยและมาตรฐานการกักกันโรคพชืของกระทรวงเกษตรของจนีสรุปไดดังนี้2

 1)   ผูนําเขาตองขอใบอนุญาตนําเขา (Quarantine Import Permit) จาก AQSIQ กอนนําเขา
ผลไมสดทุกชนิด โดยสามารถยื่นขอไดที่ AQSIQ กรุงปกกิ่ง และหนวยงานของ AQSIQ ประจํา
เมืองทานําเขา (CIQ)  

2)   ผลไมสดที่นําเขาจีนตองปลอดจากโรค แมลงศัตรูพืช และสารปนเปอนอันตราย  
หรืออยูภายในหลักเกณฑที่จนีกําหนด เชน ปลอดจากโรค แมลงศัตรูพืชอันตราย จํานวน 85 
รายการ และมปีริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกคางไมเกินปรมิาณที่กําหนด 
 3)   การสงออกผลไมสดจากไทยไปจนี 5 ชนิด คือ มะมวง ทุเรียน ลําไย ล้ินจี่ และ 
มังคุด จะตองปฏิบัติตามพิธีสารระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกกักันโรคแหงสาธารณรัฐประชาชนจนีวาดวยขอกําหนด
ดานการกกักนัโรคและตรวจสอบสําหรับสินคาผลไมเมืองรอนที่สงออกจากประเทศไทยไป
สาธารณรัฐประชาชนจนี ที่ลงนามเมื่อวนัที ่29 ตุลาคม 2547 ซ่ึงมีสาระสําคัญที่สรุปจาก “พิธีสารฯ 
ฉบับภาษาไทย”3 คือ  

-  ผลไมทั้ง 5 ชนิดนี้ที่นําเขาจากไทยมายังจีนตองปลอดจากศัตรูพืชควบคุมที่ระบุโดย
กระทรวงควบคุุมภาพและตรวจสอบกักกนัโรค ตองปราศจากกิ่ง ใบ และดิน และลําไยและลิ้นจี่
ตองมีความยาวกานไมเกนิ 1.5 เซนติเมตร 
                                                                    
2รายงานการนําเขาผลไมไทยของสาธารณรัฐประชาชนจีน สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจํากรุงปกกิ่ง  
เมษายน 2551  
3 สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจํากรุงปกกิ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 29 ตุลาคม 2547 
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 -  ผลไม 5 ชนิดดังกลาวทีน่ําเขาจากไทยตองไมมียาฆาแมลงและสารเคมีตกคางเกินคา
มาตรฐานตามกฎหมายและกฎระเบยีบของจีน ในกรณีทีก่ฎหมายของจนีไมมีคามาตรฐานกําหนด 
ใหใชคามาตรฐานกําหนดโดยองคการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศเปนมาตรฐานอางอิงหรือคา
มาตรฐานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกบักระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกนัโรคได
ตกลงกัน 
 -  มะมวงที่สงออกไปยังจนีจะตองปลอดจากแมลงวนัผลไม Bactrocera  carambolae หรือ 
Bactrocera papayae หรือ Bactrocera zonarta โดยการตรวจสอบรับรองของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 -  ผลไม 5 ชนิดนี้ที่สงออกไปยังจีนตองมาจากสวนและโรงบรรจุหีบหอท่ีไดรับการขึ้น
ทะเบียนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 -  ผลไม 5 ชนิดนี้ที่นําเขาจากไทยตองไดรับการกําจัดศตัรูพืชและบรรจดุวยกรรมวิธีที่
เหมาะสมภายใตการกํากับดแูลของกระทรวงเกษตรและสหรกรณเพื่อใหแนใจวาผลไมนั้นปลอด
จากศัตรูพืชทีก่ระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกกักันโรคกําหนด ทั้งนี้ ผลไมตองมี
ใบรับรองการปลอดศัตรูพืชกํากับ โดยในใบรับรองตองมีการระบุขอความ “This fruit is in 
compliance with the Protocol on Inspection and Quarantine Conditions of Tropical Fruits to be 
Exported from Thailand to China” 
 -  กลองบรรจุผลไมตองระบุหมายเลขสวน หมายเลขสถานที่บรรจุหีบหอ และหมายเลขผู
สงออก และระบุขอความเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนวา “Export to the People’s Republic of 
China”  
 -  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือหนวยงานที่ไดรับการรรับรองจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณตองทําการตรวจสอบสารตกคางซัลเฟอรไดออกไซดในลําไยกอนการสงออกไปยังจนี 
ทั้งนี้ ระดับการตกคางของสารซัลเฟอรไดออกไซดในเนือ้ของผลไมตองไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม  
  4)  การสงออกผลไมสดจากไทยไปจนีนอกเหนือจากขอ 3) ขางตน จะตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดฉบบัใหมวาดวยการตรวจสอบและกักกนัโรคสําหรับการนําเขาผลไมสดของประเทศ
จีน ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2548  

จากเนื้อหาขางตนแสดงใหเหน็วา ผูที่เกีย่วของในกระบวนการสงออกผลไมจําเปนตองมี
การศึกษาและมีความรูความเขาใจเฉพาะเกีย่วกับขอกําหนดและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการ
สงออกผลไมไทยไปจนีในขอบเขตที่กวางขวาง ตั้งแตขัน้ตอนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการ
บรรจุภัณฑ 
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เพื่อเตรียมผลิตภัณฑสงออกที่ตรงตามมาตรฐาน ขณะที่ผลไมสงออกของไทยในปจจบุันยังม ี
ปญหาเกี่ยวกับการเตรียมสินคา ณ ตนทางในประเทศหลายประการ  ดังที่  รศ.ดร .แกวตา โรหิต
รัตนะ ซ่ึงติดตามเสนทางขนสงทุเรียนและมังคุด ในการศึกษาและสํารวจระบบโลจสิติกสของ
ประเทศจีนในบริบทของขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (ป 2549 - 2551) กลาวถึงปญหาที่พบวา 
คุณภาพของสนิคา (ผลไมสงออกของไทย) จัดอยูในขั้นย่ําแย เนื่องจากความไมเหมาะสมและไม
ทนทานของบรรจุภัณฑในระหวางการขนสงทําใหผลไมถูกกระทบกระเทือนจนช้ําหรือมีการปลอม
4

 2.1.2  แนวคดิเกี่ยวกับหวงโซอุปทาน และระบบโลจิสติกสของสินคาประเภทผลไม 
การบริหารจัดการดานโลจิสติกสเปนสวนสําคัญสวนหนึง่ของการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน 
(Supply Chain Management) ในอันที่จะวางแผน (plan) สงเสริม (implement) และควบคุม 
(control) ความมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการ flow และจดัเก็บสินคา บริการ และขอมูล
ตางๆ ระหวางจุดตนทางจนถึงผูบริโภคตามที่ผูบริโภคตองการ การบริหารจัดการดานโลจิสติกส   
ที่ดียอมชวยใหประเทศไดเปรียบในเชิงการประหยดัคาใชจายและการสรางคุณคาของผลผลิตและ
บริการ อาทิ การลดคาใชจายทางดานโลจิสติกสลงรอยละ 1 สามารถเพิ่มสวนแบงตลาดประมาณ
รอยละ 5-8 เปนตน 
 จากผลการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ5 พบวา
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ระบบโลจิสติกสของไทยถูกจดัอยูในกลุมอันดับ 3 (กลุมแรก 
ไดแก สิงคโปร ฮองกง สหรัฐอเมริกา ไตหวัน มาเลเซีย กลุมที่สอง ไดแก ฝร่ังเศส สเปน 
สหราชอาณาจกัร ฟลิปปนส จีน กลุมที่สาม ไดแก ไทย เกาหลี อินเดยี และอินโดนีเซีย)   
 เหตุผลสําคัญที่ทําใหระบบโลจิสติกสไทยยังลาหลังเนือ่งมาจากสาเหตุ สําคัญ 5 ประการ 
คือ 
               -   การกระจกุตัวของสินคาที่บริเวณจุดสงออกใหญๆ และขาดระบบการเชื่อมตอ
ภายในประเทศที่เพียงพอ 

-  พิธีการและขั้นตอนของการสงออกที่ตองการเอกสารจาํนวนมาก 
  -   การบริหารจัดการดานโลจิสติกสในภาคการผลิตที่ไมมีประสิทธิภาพ 

-   คุณภาพของผูใหบริการดานโลจิสติกสในประเทศ 

                                                                    
4 บทความเรื่อง เตรียมความพรอมโลจิสติกสไทย รับสถานการณเปดเสรีการคาจีน-อาเซียน
http://www.ftawatch.org/news/view.php?id=11721 
5 Wilaiporn Liwgasemsan  เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง Trend of Logistics Development in Thailand and 
Japanese Cooperation 2547 
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-   ขาดผูเชี่ยวชาญและบุคลากรดานโลจิสติกส 
 ดังนั้นสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงไดรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งภาคราชการ นักวิชาการ องคกรและเอกชนที่เกี่ยวของกับการบริการดานโลจิ
สติกส ในการจัดทําแผนแมบทสําหรับการพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทยในระยะ 5 ป เพื่อบรรลุ
เปาหมายในการสรางใหไทยมีระบบโลจสิติกสช้ันนําระดับโลก โดยการเปนศูนยกลางดานการคา
และการลงทุนของอินโดจีน และไดวางยุทธศาสตรไว 5 ประการ คือ

                                                                   

6

ก.  การปรับปรุงธุรกิจโลจิสติกส โดยการยกระดับระบบโลจิสติกสของไทยตลอดสายของ
หวงโซอุปทาน ทั้งดานประสิทธิภาพและความยืดหยุน โดยเฉพาะภาคการผลิตจริง (real sector) 
หรือภาคการผลิตทั้งหมดดวยการนําเอาวิธีปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (best practices) และเทคนิกการ
บริหารจัดการดานโลจิสติกสที่ทันสมัยมาใช 

ข.  หนทางการคาใหมและการใชประโยชนสูงสุดทางเครือขายโลจิสติกส เพื่อสงเสริมการ
ที่ไทยจะพัฒนาไปสูการเปนศูนยกลาง (hub) ทางดานโลจิสติกสของอินโดจีน รวมทัง้การพัฒนา
หนทางการคาใหมๆ ไปยังตะวนัออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ผานทางทะเลอันดามันดวยการ
พัฒนาทาเรือน้าํลึก รวมทั้งระเบียงเศรษฐกิจ (economic corridor) 
 ค.  การขยายบริการดานโลจสิติกสสูสากล ดวยการยกระดับผูใหบริการดานนี้ของไทยใหมี
ความสามารถในการแขงขนัระดับโลก และเอื้อใหเกิดความรวมมือกับบริษัทตางประเทศ 
  ง.  การเสริมขยายสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาผานชองทาง e-logistics เพื่อลด
คาใชจาย  และระยะเวลาของผูประกอบการสงออกและนําเขา รวมทั้งการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาและ
ศูนยโลจิสติกในตลาดที่มีความสําคัญ 

จ.  เสริมสรางความสามารถดานการพัฒนาทรัพยากรมนษุย และระบบขอมูล ตลอดจน
ระบบการตรวจสอบและประเมินผล โดยการปรับปรุงกระบวนการฝกอบรม วิจัย และการพัฒนา 
เพื่อใหบุคลากรสามารถแขงขันในเวทีโลกได 
 สําหรับระบบการขนสงผลไมสงออกของไทยไปจนีนั้น ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ ได
ศึกษาโครงสรางของการขนสงผลไมไทยสูจีนวา มีลักษณะเริ่มตนตั้งแตเมื่อเกษตรกรเก็บเกีย่ว
ผลผลิตแลวจะนํามาขายที่ผูรวบรวมและบรรจุ (หรือ “ลง”) จากนัน้ลงอาจเลือกที่จะดาํเนินการ
ติดตอผูขนสงภายในประเทศเองเพื่อจองตูคอนเทนเนอรและพื้นทีใ่นเรอื และสายเรือเพื่อสงออก
ตอไป หรือติดตอชิปปงเพื่อทําการดําเนนิเรื่องเหลานี้แทน นอกจากลงที่รวบรวมผลไมแลว 
เกษตรกรยังสามารถนําผลไมสดมาขายยังตลาดไท ซ่ึงเปนตลาดกลางซื้อขายสินคาเกษตรอยางครบ

 
6 Arkhom Termpittayapaisith 2549 : 29-38  หนังสือเรื่อง Logistics in Different Perpectives: Thai-U.S. Logistics 
Symposium 2006 
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วงจรและมีผูรับซื้อเพื่อการสงออกดวย นอกจากนี้ ยังมหีนวยงานของรัฐคือ Perishable One Stop 
Service Export Centre หรือ POSSEC ที่ตลาดไทที่อํานวยความสะดวกและใหคําแนะนําในเรื่อง
ขั้นตอนพิธีการ การขนสง และการบรรจุ อีกดวย สวนอีกวิธีในการสงผลไมจากไทยไปจีนคือ จะมี
การติดตอจากผูสงออกเพื่อทําการบรรจุสินคาตั้งแตสวนผลไม เปนการตดัตอนการขนสงจากไร
ไปสูลงหรือตลาดกลางและเปนการรับประกันวาไดผลไมที่สดจริงๆ 
 ผลการศึกษาขางตนสอดคลองกับการศึกษาของภาคธุรกิจสนิคาเกษตรของจีนที่ไดทาํการ
วิเคราะหเร่ืองระบบหวงโซอุปทาน (Supply chain) ของสินคาเกษตรในจีน ของบริษทั GREEO 
Agriculture Technology Developing ซ่ึงเปนธุรกิจคาสินคาเกษตรประเภทผักและผลไมรายใหญใน
พื้นที่เขตลุมแมน้ําแยงซี ซ่ึงมีประเด็นทีน่าสนใจ คือ แนวคิดการตดัตอนหวงโซอุปทาน โดยการ
สรางความรวมมือกับภาคเกษตรกรเพื่อลดตนทุนการคาและรักษาคณุภาพสินคา กลาวคือ จีนเปน
ประเทศที่มีพืน้ที่กวางใหญมาก พอคาจีนที่ตลาดเจียงหนาน (ซ่ึงเปนจดุกระจายสินคาเกษตรแหง
ใหญที่สุดในจนี) เพยีงแหงเดียวไมมีกําลังพอที่จะกระจายสินคาไปทั่วจีนได ดังนั้นจงึควรสราง
ความรวมมือในรูปแบบเชื่อมโยงระหวางเกษตรกรที่มีความรูความชํานาญในการเพาะปลูกกับธุรกิจ
ที่มีเครือขายและชองทางการขาย โดยบรษิัทไดทําการศึกษาวเิคราะหระบบหวงโซอุปทาน ตั้งแตตน
ทางการผลิตจนถึงปลายทางผูบริโภค และเปลี่ยนแปลงรปูแบบของ Supply chain ใหม โดยการลด
องคประกอบบางสวนใน Supply chain ลง เพื่อสรางราคาที่เปนธรรมใหทั้งเกษตรกร และ
ผูประกอบการ ขณะเดียวกนัชวยใหผูบริโภคไดบริโภคผลไมที่มีคุณภาพสูงแตมีราคาอยูในระดับ
ปานกลาง จากปจจุบันที่ผูบริโภคตองบริโภคผลไมที่มีคุณภาพต่ํา ดวยราคาสูง กลาวคือ แตเดิมกวา
สินคาเกษตรจะถึงมือผูบริโภคจะตองผานผูที่มีสวนในหวงโซอุปทานหลายทอด ตั้งแตเร่ิมตนออก
จากมือเกษตรกร สงไปยังพอคาผูรวบรวมผลผลิต เพื่อสงไปใหพอคาขายสง ซ่ึงพอคาขายสงจะขาย
ตอใหพอคาขายปลีกอีกทอดหนึ่งกอนที่จะไปวางขายอยูในซุปเปอรมารเก็ต และไปถึงมือผูบริโภค
ในที่สุด ทําใหสินคามีตนทุนสูงเมื่อถึงมือผูบริโภคปลายทาง อีกทั้งคุณภาพลดลงไปมากจาก
ระยะเวลาการขนสง ดังนั้น หวงโซอุปทานรูปแบบใหมที่บริษัททําการเปลี่ยนแปลง คือ การตัด
องคประกอบสวนพอคาขายสง และพอคาขายปลีกออกจากหวงโซอุปทาน เพื่อใหสินคาเกษตร
สามารถลัดขั้นตอนเมื่ออกจากสวน แลวสงใหพอคาผูรวบรวมผลิต และสงตรงไปวางขายให
ผูบริโภคในซุปเปอรมาเก็ตไดเลย จึงชวยลดตนทุนสินคาจากสวนแบงกาํไรที่ลดไป และสินคายังมี
คุณภาพดีเมื่อถึงปลายทาง 
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แผนภาพที่ 1  การพัฒนาระบบหวงโซอุปทานของสนิคาเกษตรในจีน ของบริษัท GREEO 
                             Agriculture Technology Developing 

องคประกอบในหวงโซอุปทานดั้งเดิม 

 
   เกษตรกร 
 

 
พอคาผู
รวบรวม
ผลผลิต 

  
พอคา
ขายสง  
 

 
พอคา
ปลีก  

 
ซุปเปอร
มารเก็ต 

 

ผูบริโภค 

 
องคประกอบในหวงโซอุปทานที่ปรับเปลี่ยนใหม

 เกษตรกร 
 

 พอคารวบรวม
ผลผลิต 

 ซุปเปอรมาร
เก็ต 

 ผูบริโภค 

 
นอกจากนี้ ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ ไดกลาวในการศกึษา “ระบบโลจิสติกสของสินคา

สงออกไปจีน”7 ซ่ึงใชมังคุดและทุเรียนเปนสินคาสงออกตัวอยางในการศึกษาวา ความนาสนใจของ
ระบบโลจิสติกสของผลไมสดคือเปนสินคาที่เนาเสียไดงาย ซ่ึงในเชิงวิชาการไดจัดใหผลไมสดอยู
ในโซอุปทานเย็น (cold chain) นั่นคือ “เวลา” เปนปจจยัทีม่ีอิทธิพลตอโซอุปทานประเภทนี้ และ
เปนปจจยัสําคัญของระบบโลจิสติกสของผลไม ซ่ึงการขนสงสินคาประเภทผลไมระหวางประเทศ
จะนยิมใชทางเรือหรือทางอากาศเปนครั้งคราวหากเปนสนิคาเรงดวน  
  นางซิงชิง ทองดี ประธานกติติมศักดิ์สมาคมผูคาและสงออกผลไมไทย ไดกลาวถึงแนวคิด
เร่ืองปญหาการสงออกผลไมไทยไปจนีในบทสัมภาษณ เรื่อง ลูทางและอนาคตของตลาดผลไมไทย
8ที่ใหสัมภาษณกับศูนยขอมูลธุรกิจไทยในจนี ณ กรุงปกกิง่ วา “แมการปรับลดภาษีนาํเขาผลไมเปน
รอยละ 0 หลังการเปดการคาเสรีอาเซียน-จีน จะมีสวนชวยสงเสริมการสงออกผลไมไทยไปจนี แตก็
อยูแคในระดับหนึ่งเทานัน้ เนื่องจากยังมีปญหาหรืออุปสรรคอื่นๆ ที่ผูประกอบการไทยตองประสบ 
อาทิ อุปสรรคดานการตรวจสอบและกักกนัโรค ค

                                                                   

าขนสง และภาษีมูลคาเพิ่ม ซ่ึงที่จริงแลว ภาษี
นําเขาไมไดสําคัญมากเมื่อเทยีบกับความสามารถที่จะนําผลไมไปถึงผูบริโภคดวยเวลาที่ส้ันที่สุด 
เนื่องจากผลไมเปนสินคามลูคาไมสูงเหมือนสินคาอิเล็กทรอนิกส ถึงเก็บภาษนีําเขาในระดบัหนึ่ง ก็

 
7 การศึกษาเรื่องระบบโลจิสติกสของสินคาสงออกไปจีน จาก
http://rescom.trf.or.th/display/show_colum_print.php?id_colum=1899   
8 บทสัมภาษณ เรื่อง ลูทางและอนาคตของตลาดผลไมไทย จาก www.thaibizchina.com 

http://rescom.trf.or.th/display/show_colum_print.php?id_colum=1899
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ไมไดกระทบตอราคาขายของสินคามาก แตผลไมเปนสินคาที่เนาเสียงาย หากไปถงึผูบริโภคชาก็จะ
ขายไมได และเกิดความเสียหายตอผูประกอบการมาก ฉะนั้นอุปสรรคโดยเฉพาะดานการตรวจสอบ
และกกักันโรค และการขนสงจึงถือเปนปญหาสําคัญอยางยิ่งตอการสงออกผลไมไทยซึ่ง
ผูประกอบการจําเปนตองรูจกัวิธีการดแูลและถนอมผลไมที่ตนจะนําเขาเปนอยางดี เนื่องจากผลไมมี
อายุส้ัน” 

จากงานศกึษาขางตนแสดงอยางชัดเจนวา ระยะเวลา และความรวดเร็วในการขนสงถือเปน
ปจจัยสําคัญสูงสุดของการสงออกผลไมไทยไปจนี เนื่องจากจะสงผลตอคุณภาพของผลไม และ
การคาที่ทันสมัยในปจจุบันจะมุงเนนไปทีก่ารตัดตอนองคประกอบในหวงโซอุปทานของสินคา
เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทําธุรกจิ เนื่องจากการขนสงผลไมที่ตองผานตัวกลางหลายทอด 
เปนตัวการสําคัญที่ทําใหผลไมมีราคาขายสูง และมีคุณภาพลดลง  
 2.1.3 งานศึกษาและแนวคิดจากนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญที่ศึกษาเกีย่วกับจุดนาํเขา (point 
of entry) ผลไมไทยในจีน  
 แมวาปจจุบันจีนจะเปดใหนาํเขาสินคาประเภทผลไมผานทาเรือรวม 7 แหง ไดแก ทาเรือ
กวางโจว ทาเรอืเซ่ียะเหมิน ทาเรือเซ่ียงไฮ ทาเรือเทียนจนิ ทาเรือชิงเตา ทาเรือหนานจงิ และทาเรือ 
หนิงโป แตการนําเขาสวนใหญจะผานทาเรือในเมืองการคาดั้งเดิมเพยีงบางแหงเทานัน้ อาทิ นคร
กวางโจว และบางสวนไปทีน่ครเซี่ยงไฮ โดยเฉพาะตลาดคาสงสินคาเกษตรในนครกวางโจวที่เปน
จุดนําเขาของผลไมไทยกวารอยละ 80 กอนที่จะกระจายไปยังเมืองอื่นๆ ของจีน  
 รศ.ดร. แกวตา โรหิตรัตนะ กลาวถึงปญหาเสนทางการสงออกผลไมไทยไปจนีที่ผูสงออก
มักเคยชินกับการใชเสนทางเดิมๆ ทําใหการกระจายสินคาไปกระจกุตวัอยูเพียงแถบจนีตอนลาง 
อาทิ เมืองฮองกง นครกวางโจว และเมืองเซินเจิ้น กอนเขาสูระบบโลจิสติกสจีนในการกระจาย
สินคาเขาในภายในจีนอีกทอดหนึ่ง ทั้งที่มทีาเรือหรือตลาดเปดใหมอ่ืนๆ ในจีนที่อาจมีคาขนสงที่ถูก
ลง เพราะยังไมเคยมีการสํารวจหรือศึกษาตลาดและเสนทางอยางละเอยีดถองแท 
 นอกจากนี้ รายงาน “ปญหาการสงออกผลไมไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน” ของสํานัก
มาตรการนําเขาสงออกสินคาทั่วไป กรมการคาตางประเทศ9 ไดกลาวถึงปญหาเรื่องจุดนําเขาผลไม
ที่เปนขอจํากดัในการขยายตลาดผลไมไทยสูจีน คือ การสงผานจุดนําเขาของจีนเพียงนอยแหง อาทิ 
ที่นครกวางโจว   เปนตน   ซ่ึงเมื่อผลไมมาถึงจุดนําเขาแลว ตองขนสงทางรถยนตตอไปยังเมือง
อ่ืน ๆ ซ่ึงมีระยะทางไกลมาก    โดยเฉพาะรถยนตที่ใชวธีิการปดความเย็นของตูคอนเทนเนอรใน
ชวงเวลากลางคืนแลวเปดในเวลากลางวนัเพื่อประหยัดคาใชจาย ทําใหอุณหภูมิไมคงที่  ซ่ึงสงผล
                                                                    
9 อนงคนุช เลิศประเสริฐ สํานักมาตรการนําเขาสงออกสินคาทั่วไป กรมการคาตางประเทศ เมษายน 2546 รายงาน
เรื่อง ปญหาการสงออกผลไมไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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กระทบตอคุณภาพของผลไม ขณะที่เสนทางขนสงทางเรือระหวางประเทศไทยและจนีในแตละจดุ
ใชเวลานาน และตองมีการขนถายผลไม เชน การขนสงจากกรุงเทพ ฯ เขาตลาดทางใตนครกวาง
โจวตองผานฮองกงกอน ซ่ึงปญหาเกี่ยวกับจุดนําเขาเหลานี้เปนขอจํากัดของผลไมไทยที่สงออกไป
จีน และมกัเนาเสียงาย  
 2.1.4  แนวคดิเกี่ยวกับการทําการตลาดสินคาผลไมของไทยในจีน  
 จีนเปนตลาดใหญที่ตลาดในแตละพื้นที่มีลักษณะเฉพาะ การทําการตลาดของสินคาผลไม
ส

                                                                   

งออกในจีน จึงมีรูปแบบเฉพาะที่ผูประกอบการตองทําการศึกษาเชนเดียวกับสินคาสงออกอื่นๆ 
นายประเสริฐศักดิ์ องควัฒนกุล กรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตในเครือ
เจริญโภคภณัฑ ไดใหขอคิดที่นาสนใจเกี่ยวกับการเขาสูตลาดจีน ทั้งตอบทบาทของภาครัฐในการ
สนับสนุนผูประกอบการไทย และขอคิดเห็นตอผูประกอบการไทยในการทําการคา / การตลาดใน 
จีน จากประสบการณทํางานกับเครือเจริญโภคภัณฑในการขยายธุรกิจในจีนมายาวนานวา10 “แม
ขอตกลง FTA จะสรางความไดเปรียบใหกบัผูประกอบการไทยในการนําสินคาชนิดเดียวกันกับ
ประเทศคูแขงเขาสูตลาดจีนดวยอัตราภาษีทีต่่ํากวา แตส่ิงสําคัญคือ หลังจากเขามาในตลาดจีนแลว 
ผูประกอบการจะรักษาสวนแบงที่เปดใหมีการแขงขันอยางเสรีไดอยางไร ซ่ึงภาครัฐจําเปนตอง
สรางฐานปฏิบัติการสนับสนุนภาคเอกชนเพื่อใหสามารถนําสินคาเขามายังตลาดจีนไดจริง โดย
ดําเนินการใหเกิดเปนผลระยะยาวอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความั่นใจใหกบัผูประกอบการตอไปใน
การที่จะขยายเครือขายการกระจายสินคาไมใหขาดชวงหายไปจากตลาด จนทําใหเกดิชองวาง
กลายเปนโอกาสใหสินคาจากประเทศอื่นเขามาแทนที่ได และขอย้ําอีกครั้งวา  ส่ิงสําคัญในการทํา
การคา / ธุรกิจกับจีน คือความตอเนื่องของการจัดสงสินคา โดยผูประกอบการตองมีความพรอมใน
การจัดสงสินคาเขามายังประเทศจีนไดอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงไมเพียงมีความสําคัญโดยตรงตอการรักษา
ตลาดที่มีอยู แตยงัมีผลตอการรักษาความเขาใจในตัวสินคานั้นสําหรับศลุกากรดวย ทัง้นี้ การสราง
และรักษาความสัมพันธอันดกีับศุลกากรถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูประกอบการทีน่ําสินคาเขามา
จําหนายในประเทศจนี”  

นอกจากนี้ ประเสริฐศักดิ์ องควัฒนกุล ยังไดกลาวถึงรูปแบบและชองทางการจัดจําหนาย
หรือกระจายสนิคาและการขนสงสินคาของไทยในตลาดจีนวา “ผูประกอบการสงออกของไทยอาจ
อาศัยตัวกลางทองถ่ินเปนผูจดัจําหนาย / กระจายสินคา หรือขายตรงดวยตนเอง โดยขอดีของการ
ผานตัวกลาง คือ สามารถใชประโยชนจากประสบการณความสัมพันธของตัวกลางกบัหนวยงาน
หรือองคกรตางๆ ในพื้นที่ รวมทั้งเครือขายกระจายสินคาที่มีอยูแลวของตัวกลาง อยางไรก็ดี หาก

 
10 บทสัมภาษณ เรื่อง 8 กลยุทธเด็ดการคาการลงทุนในจีน จาก www.thaibizchina.com 
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ผูประกอบการมีทีมงานที่แขง็แกรง และมคีวามมั่นใจวาหากเกิดปญหา ทีมงานในทองถ่ินจะ
สามารถจัดการแกไขได รวมท้ังมั่นใจวาจะสามารถสรางและพัฒนาตลาดสําหรับสินคาตนไดดีกวา
ตัวกลาง ดวยตนทุนโดยรวมที่ต่ํากวา การนาํสินคาเขาสูตลาดจีนโดยผานตัวกลางก็อาจไมจําเปน” 

เกี่ยวกับประเดน็รูปแบบการจําหนายในตลาดจีนนัน้ นางซิงชิง ทองดี กลาวถึงคําแนะนํา 
สําหรับผูประกอบการที่ตองการสงออกผลไมไปจีนวา “ผูประกอบการตองมีความรู ความเขาใจใน
ตลาดจีนเปนอยางด ีตองรูวาจะนําสินคาไปขายที่ไหน และตองหาคูคาทีด่ีที่รูจักผลไมไทยและความ
ตองการของตลาดตางๆ ในจนี อยางไรก็ตาม ทางที่ดีที่สุดคือ ควรจะ “ซ้ือมาและขายเอง” 
นอกจากนั้น ควรรูจักติดตาม และวเิคราะหขอมูลดวยตนเอง”  

ขณะที่ รศ.ดร .แกวตา โรหิตรัตนะ กลาวถึงปญหาการทําตลาดผลไมของไทยในจีนที่
เกิดขึ้นวา ผูขายของไทยไมรูจักผูซ้ือในจนี จากการที่มีรูปแบบการขายแบบขายฝากนายหนาหรือ
พอคาคนกลางชาวจีน จึงไมรูความตองการหรือรสนิยมทีแ่ทจริงของตลาด 
 เชนเดยีวกับรายงาน “ปญหาการสงออกผลไมไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน” ของสํานัก
มาตรการนําเขาสงออกสินคาทั่วไป กรมการคาตางประเทศ ที่กลาวถึงรูปแบบการขายสินคา
ประเภทผลไมไทยในลักษณะขายฝากวา จากการที่ผลไมเปนสินคาเนาเสียงาย คุณภาพไมมี
มาตรฐานที่แนนอน  การขายดวยวิธีฝากขายมักกอใหเกดิปญหาทางดานการชําระเงนิ คือ ผูขาย
อาจจะไดเงินไมครบถวนหรืออาจไมไดเลย เนื่องจากผูซ้ืออาจใชปญหาสินคาดอยคณุภาพและไม
ตรงตามความตองการ มีการเนาเสียมาก ราคาในตลาดปลายทางตกต่ําหรือขายสินคาไมได เปน
ขออาง รวมทั้งเปนขอเสียเปรยีบในการตอรองราคา  
 แนวทางขางตนแสดงใหเหน็วา ความสําคัญดานการตลาดในการเขาสูตลาดจีนคือ การ
ปอนสินคาอยางตอเนื่องโดยไมขาดชวง เพือ่รักษาสวนแบงตลาดในการแขงขันกับประเทศอื่น สวน
รูปแบบการจดัจําหนายสินคาสงออกของไทยในตลาดจนีมีลักษณะทั้งการขายตรง และการฝากขาย 
ซ่ึงผูศึกษาสวนใหญไมเห็นดวยกับระบบการฝากขายทีม่ักกอใหเกดิปญหาในดานตางๆ ทั้งการ
ไมไดเขาถึงผูบริโภคซึ่งเปนตลาดที่แทจริง และปญหาในการทําธุรกิจจากระบบการฝากขายที่ไมมี
มาตรฐานตายตัว 
 
2.2     สรุปกรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 การศึกษา เร่ือง “ปญหาและทางออกของผลไมไทยเขาสูจีน” นี้ ผูศึกษาจะนําแนวคิดและ
ผลการศึกษาทีก่ลาวถึงในขอ 2.1 ไดแก ขอกําหนดเกีย่วกบัการสงออกสินคาเกษตรประเภทผลไม
ไทยไปยังจีนที่มีผลตอการเตรียมความพรอมของผลไมสงออก ณ ตนทางในประเทศไทย แนวคดิ
เกี่ยวกับระบบโลจิสติกสของไทย โดยเฉพาะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกสของ



 17 

ภาครัฐโดยการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาและศูนยโลจิสตกิในตลาดที่มคีวามสําคัญ และการปรับปรุง
หวงโซอุปทานของสินคาประเภทผลไมทีส่งออกมาจีนตลอดจนปจจยัที่มีผลตอคุณภาพสินคาใน
กระบวน การขนสง และแนวคิดเกีย่วกับการทําการตลาดในจนี มาเปนกรอบในการศึกษาและ
วิเคราะหถึงปญหาที่แทจริงของการสงออกผลไมไทยไปยังจีน จากสภาพปญหาที่ปรากฎ ณ ปลาย
ทางการนําเขาในจีน ซ่ึงมีความเชื่อมโยงไปถึงปจจัยที่เกีย่วของกนัทั้งกระบวนการ ตัง้แตตนทางการ
สงออกในประเทศไทย ระหวางทางการขนสง การเขาสูจุดนําเขาในประเทศจีน และการขยายตลาด
ในประเทศจีน ซ่ึงเปนอุปสรรคในการขยายและพฒันาสนิคาสงออกผลไมของไทยในจีน ตลอดจน
เสนอะแนะเชงินโยบายและยุทธศาสตรที่เปนแนวทางแกไข บนพืน้ฐานการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
 



 
บทท่ี 3 

วิธีการศึกษา 
 
 จากเนื้อหาในบทกอนแสดงใหเห็นวา งานศึกษาเกี่ยวกับการสงออกผลไมไทยไปจีนที่ผาน
มานั้น ผูศึกษามักทําการศึกษาหรือวิจยัโดยกําหนดกรอบจํากัดการศึกษาไปในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่ง หรืออาจกลาวไดวามีลักษณะหากไมเปนไปในเชิงลึกโดยจํากัดตามรายสินคา หรือประเภท
ของผลไม เชน ลําใย เปนตน ผูศึกษาก็อาจทําการศึกษาในเชิงระนาบโดยกําหนดการศึกษาสวนใด
สวนหนึ่งของกระบวนการหวงโซอุปทาน อยางเชน การศึกษาเกีย่วกบัระบบ  หรือโครงสราง         
โลจิสติกส ของผลไมที่เขามาจีนผานจดุนําเขาดั้งเดิมที่ฮองกง และนครกวางโจว  สําหรับการศึกษา
เร่ือง “ปญหาและทางออก  ของผลไมไทยเขาสูจีน” ผูศึกษามุงแสดงใหเห็นภาพรวมของปญหาและ
ขอจํากัดของการสงออกผลไมไทยสูจีน โดยต้ังประเด็นหลักเบื้องตนของการศึกษาอยูที่ปลาย
ทางการสงออก ณ จดุนําเขาในประเทศจีน โดยเลือกพื้นที่ศึกษาบริเวณนครเซี่ยงไฮและลุมแมน้ํา
แยงซี (มณฑลเจอเจยีง และมณฑลเจยีงซู) และยังมุงแสดงถึงความเชื่อมโยงปญหา ณ จุดนี้กับ
กระบวนการหรือหวงโซอุปทาน ตั้งแตตนทางของผลไมสงออกในไทยและระหวางทางการขนสง  
 

3.1     วิธีการศึกษา 
 การศึกษา “ปญหาและทางออกของผลไมไทยเขาสูจีน” ดังกลาวนี้ เปนการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative study) โดยการนําเอาแนวคดิและขอมูลตางๆ ทั้งจากการศึกษา วิจัย รายงาน 
หรือบทความในอดีต และจากการศึกษาในปจจุบัน  
  
3.2     แหลงขอมูลการศึกษา ประกอบดวย 
 3.2.1  การสัมภาษณผูที่เกีย่วของทั้งฝายไทยและจีน ไดแก  
 -  เจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐไทยและจนี ไดแก เจาหนาที่จากสํานกังานเกษตร ณ นคร
กวางโจว เจาหนาที่จาก China Inspection and Quarantine (CIQ) ทาเรือเซ่ียงไฮ และทาเรือหนิงโป  
 -  ผูประกอบการภาคเอกชนไทยและจีน ไดแก ผูประกอบการนําเขาผลไมไทย ผูประกอบ 
การคาสงผลไมไทยในจีน และผูประกอบการคาปลีกผลไมไทยในจนี ตลอดจนผูบริหารของตลาด
คาสงสินคาเกษตรขนาดใหญ 
 3.2.2   การเกบ็ขอมูลภาคสนามจากการเดนิทางไปสํารวจสถานที่ และตลาดสินคาผลไม 
ไทยในพื้นที่ศกึษา ไดแก
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      -  ตลาดคาสงสินคาเกษตรในนครเซี่ยงไฮ 
-  ตลาดคาสงสินคาเกษตรในมณฑลเจอเจยีง 
-  ซุปเปอรมารเก็ต และไฮเปอรมารเก็ตที่เปนจุดจําหนายผลไมไทย 
3.2.3   การเกบ็ขอมูลที่เปนตัวเลขสถิติการนําเขาผลไมไทยจากหนวยงานจีน 
3.2.4   การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของจากแหลงอ่ืนๆ ที่นาเชือ่ถือ ไดแก บทความ  หนังสือ 

รายงานจากหนวยงานภาครฐัที่เกี่ยวของ และรายงานการศึกษาจากสื่ออ่ืนๆ อาทิ อินเตอรเน็ต 
รวมทั้งการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบจากกรณีศึกษาวิจยัอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
 

3.3     วิธีการวิเคราะหและประมวลผล 
  นําขอคนพบทีไ่ดมาประมวลผล โดยใชกระบวนการวเิคราะหและตีความ เพื่อบรรยายให
เห็นถึงสภาพปญหาของผลไมสงออกของไทยในปจจุบนัที่ปรากฎ ณ จุดปลายทางนาํเขาในประเทศ
จีน และแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวโยงของปญหาดังกลาวกับปจจัยอ่ืนๆ ในกระบวนการที่เกี่ยวของ 
 

 

 
 

 



 
บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
 
4.1     การเดินทางของผลไมสงออกของไทยถึงผูบริโภคในจีน 
 4.1.1  เสนทางการขนสงผลไมไทยสูผูบริโภคในนครเซี่ยงไฮ มณฑลเจอเจียง และมณฑล
เจียงซู 

จากการสอบถามผูนําเขาผลไมไทยในนครเซี่ยงไฮ มณฑลเจอเจียง และมณฑลเจยีงซู ที่
ขนสงผลไมไทยเขาจีนทางเรือ ทําใหทราบวา ผลไมไทยสวนใหญจะนําเขาผานจุดนําเขาที่สําคัญ 2 
แหง คือ (1) ทาเรือฮองกง และ (2) ทาเรือเซี่ยงไฮ  โดยมรีายละเอียดดังนี้  

4.1.1.1 การนําเขาผานทาเรือฮองกง 
  

แผนภาพที่  2   เสนทางการขนสงผลไมสูนครเซี่ยงไฮผานจุดนําเขาท่ีทาเรือฮองกง 
 
 
ทาเรือ
ไทย 
 

  
 
ทาเรือ
ฮองกง 

  
 
ทาเรือ
กวางโจว 

 ตลาดคา
สงผลไม 
เจียง
หนาน 
(กวาง
โจว) 

 พอคา
ในนคร
เซี่ยงไฮ 
 

 1.ตลาดคาสงผล
ไมในเซีย่งไฮ/ 
เมืองใกลเคียง  
2. ซุปเปอรมาร
เก็ต / ไฮเปอร
มารเก็ตในเซี่ยง
ไฮ / เมือง
ใกลเคียง  
3. รานคาปลีก 

 
การนําเขาผานทาเรือฮองกง เพื่อสงจําหนายตอในนครเซี่ยงไฮและมณฑลใกลเคียงนัน้ เปน

วิธีการที่ผูประกอบการเลือกใชในอดตีชวง 2 ปกอนหนาที่ยังมีเที่ยวเรือตรงจากไทยไปยังทาเรือนคร
เซี่ยงไฮนอยมาก หรือเพียง 1 วันตอสัปดาห เนื่องจากเที่ยวเรือจากไทยไปยังทาเรือฮองกงมี
ความถี่ตอสัปดาหสูงกวา และมีขั้นตอนในการผานดานศุลกากรที่รวดเร็ว รวมทั้งการตรวจสอบ 
ดานสุขอนามยัและกักกนัโรคพืชที่ทาเรือฮองกงจะใชวิธีการสุมตรวจ ซ่ึงสะดวกตอผูนําเขามากกวา 
 จากการสอบถามผูนําเขาผลไมในนครเซี่ยงไฮที่เลือกเสนทางนําเขาผานทาเรือฮองกงที่ผาน
เขามาทางนครกวางโจว สวนใหญจะเปนผูนําเขาไปยังตลาดคาสงผลไมหลงอูในนครเซี่ยงไฮ เพื่อ
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จําหนายใหผูประกอบการรายยอย และซุปเปอรมารเก็ต อาทิ วอลมารท หรือไฮเปอร-มารเก็ต อาทิ 
หางเทสโก หางคารฟูร หางโลตัส เปนตน  
 สาเหตุที่ผูนําเขากลุมนี้เลือกนําเขาผานตลาดคาสงผลไมเจียงหนานที่นครกวางโจว คอื การ
มีสายสัมพันธทางธุรกิจที่ทํามานานและความคุนเคยกับรูปแบบการคาดัง้เดิม  
 ผลไมประเภทหลักที่ผูนําเขากลุมนี้นําเขาจากประเทศไทย คือ ทุเรียน และลําไย  
  4.1.1.2  การนําเขาผานทาเรือเซ่ียงไฮ  

 
แผนภาพที่  3   เสนทางการขนสงผลไมสูนครเซี่ยงไฮผานจุดนําเขาท่ีทาเรือเซ่ียงไฮ 

       1.ซุปเปอรมารเก็ต /    
      ไฮเปอรมารเก็ตใน 
      เซ่ียงไฮ/ 
     เมืองใกลเคยีง  
     2. ตลาดคาสงผลไม   
      ในมณฑลใกลเคียง 

 
ทาเรือ
ไทย 
 

  
ทาเรือ 
เซี่ยงไฮ 

  
ตลาดคาสง 
ผลไมหลงอู 
 

 
 จากการสอบถามผูนําเขาผลไมในนครเซี่ยงไฮที่มีชองทางการจําหนายตรงใหกับผูคาปลีก
ประเภทซุปเปอรมารเก็ต และไฮเปอรมารเก็ต ทั้งหมดจะเลือกเสนทางนําเขาผานทาเรือเซ่ียงไฮ โดย
ผูนําเขากลุมนีใ้หเหตุผลวา แมระยะเวลาขนสงทางเรือจากไทยถึงเซี่ยงไฮจะนานกวาการผานทาง
กวางโจวประมาณ 1-3 วัน แตในภาพรวมแลว การขนสงผลไมที่ตรงดิ่งจากไทยสูปลายทาง ณ ทา
เรือเซ่ียงไฮเลย จะทําใหผลไมไมตองถูกกระทบกระเทือนจากการขนสงตอกันหลายทอด จึงมีความ
คุมคากวาในผลโดยรวม เนื่องจากเสนทางนี้จะสามารถรักษาคุณภาพของผลไมไดดีกวา ซ่ึงผลไม
ไทยที่ผูนําเขากลุมนี้มีการนาํเขาคือ ทุเรียน ลําไย และสมโอ หรือ ในกลุมที่ไมเนาเสียงาย (เมื่อ
เปรียบเทียบกบัผลไมประเภทมะมวง เงาะ มังคุด ฯลฯ) 
 นอกจากนี้ ผูนาํเขากลุมนี้ยังนิยมการนาํเขาผลไมกลุมเนาเสียงายทางอากาศตรงจากไทยไป
ยังนครเซี่ยงไฮ เนื่องจากมีผลไมบางชนิดที่มีความทนทานต่ําและบอบช้ํางาย อาทิ เงาะ มังคุด และ
มะมวง อีกทั้งกลุมลูกคาของผูนําเขากลุมนี้เปนซุปเปอรมารเก็ต และไฮเปอรมารเก็ตที่เนนคุณภาพ
และรูปลักษณของผลไมเปนหลัก  
 4.1.2   ผูเกี่ยวของในกระบวนการขนสงผลไมไทยถึงผูบริโภคในนครเซี่ยงไฮ มณฑล 
เจอเจยีงและมณฑลเจยีงซู 
 (1)  ผูนําเขา (Importer) แบงเปน  
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  (1.1)  ผูนําเขาเพื่อจําหนาย ณ ตลาดคาสงหลงอู  
   ผูนําเขากลุมนีส้วนใหญจะมสํีานักงานตั้งอยูในบริเวณตลาดหลงอู โดยมักใช
เสนทางการนาํเขาผานทางนครกวางโจว และมักเปนผูประกอบการชาวจีนที่ดําเนินธุรกิจนําเขา
ผลไมไทยมานาน มีสายสัมพันธทางธุรกิจยาวนานกับผูประกอบการสงออกในไทย หรือบางรายมี
การติดตอเพื่อเหมานําเขาโดยตรงจากเกษตรกรไทย อยางไรก็ดี สายสัมพันธที่กลาวถึงเปนเพียง
ชองทางติดตอการคาระหวางกัน แตโดยสวนตัวแลวผูนําเขาเหลานี้บางรายไมเคยเดินทางมาพบกับ
ผูสงออกตนทางในประเทศไทยเลย แมจะทําธุรกิจรวมกนันานนับ 10 ป แสดงใหเหน็วา รูปแบบ
การคาดังกลาวเปนการจําหนายผานชองทางการคาที่มีมาดั้งเดิม และมรีากฐานที่เหนยีวแนน 
  สําหรับชองทางกระจายสินคาตอไปในนครเซี่ยงไฮของผูนําเขากลุมนี้ คอื การ
จําหนายในตลาดหลงอู การจาํหนายใหผูคาปลีก และการจําหนายใหซุปเปอรมารเก็ต และไฮเปอร
มารเก็ตในนครเซี่ยงไฮและในเมืองใกลเคยีง ซ่ึงซุปเปอรมารเก็ต และไฮเปอรมารเก็ตที่เปนตลาด
ของผูนําเขากลุมนี้ จะมีรูปแบบการจัดซื้อสินคาที่ไมมีศูนยจดัซื้อรวม กลาวคือ การจดัซื้อสินคาจะ
กระทําผานซพัพลายเออรสินคาประเภทเดียวกันจํานวนหลายราย  
  (1.2)  ผูนําเขาเพื่อจําหนายตรงใหซุปเปอรมารเก็ต หรือไฮเปอรมารเก็ต 
  ผูนําเขากลุมนีท้ําธุรกิจหลักในการนําเขาผลไมไทยเพื่อจาํหนายใหกับลูกคา
ประเภทซุปเปอรมารเก็ต และไฮเปอรมารเก็ตซ่ึงมีปริมาณการซื้อจํานวนมาก และใหความสําคัญกับ
ความแนนอนของปริมาณและประเภทสินคาที่ผูนําเขาจะปอนใหตลอดป  
  นอกจากนี้ ผูนาํเขากลุมนี้จะมีบทบาทมากกวาการเปนเพยีงผูจัดสงสินคาใหกลุม
ลูกคาหลักขางตน โดยยังทําหนาที่ชวยเหลือดานการตลาดอีกดวย อาทิ การเสาะหาสนิคา (ผลไม) 
ชนิดใหมๆ เพือ่เสนอใหลูกคาลองทําตลาด และการรวมจดักิจกรรมสงเสริมการขายกบัทางหาง เปน
ตน เนื่องจากรปูแบบความสมัพันธทางธุรกิจของผูนําเขากลุมนี้กับซุปเปอรมารเก็ต และไฮเปอร 
มารเก็ต คือ การทําธุรกิจรวมกัน และตางฝายตางเปนสวนหนึ่งของหวงโซอุปทานของธุรกิจ
เดียวกัน กลาวคือ ผูนําเขาไดรับความตกลงยินยอมใหเปนผูดําเนินการจดัหาสินคา และรับผิดชอบ
ขั้นตอนการนาํเขาตางๆ แทนลูกคาในลักษณะถาวร และมีการปรึกษาหารือรวมกันเกี่ยวกับการทํา
การตลาด และการกําหนดประเภทสินคานําเขา เพื่อประกนัวาลูกคาจะมสิีนคาที่ดีขายตลอดป โดยมี
ตนเปนผูจัดหาสินคารายหลัก  
 (2)   หนวยงานตรวจสอบดานสุขอนามัยและกกักันโรคพืช (Entry-Exit Inspection and 
Quarantine Bureau : CIQ) 
 เปนหนวยงานที่ขึ้นตรงตอสํานักงานควบคมุคุณภาพ และการตรวจสอบกักกนัโรคแหง
สาธารณรัฐประชาชนจนี (General Administration of Quality Supervision, Inspection and 
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Quarantine of the People's Republic of China : AQSIQ) ซ่ึงเปนหนวยงานหลักที่กํากบัดูแลดาน
สุขอนามัยของการนําเขาสินคากลุมอาหาร รวมถึงผลไมจากตางประเทศ โดยมีสํานักงานใหญ
ประจํา ณ กรุงปกกิ่ง  
 ทั้งนี้ AQSIQ ไดจัดตั้งสํานักงานควบคุมและตรวจสอบสินคากลุมอาหาร (ผลไม) (Entry-
Exit Inspection and Quarantine Bureau : CIQ) ที่นําเขามาในจีน ณ จดุนาํเขาและจดุกระจายสินคา / 
ทาเรือ / ทาอากาศยาน ในพืน้ที่ตางๆ รวม 35 แหง ใน 31 จังหวดัทั่วจีน  ปจจุบันหนวยงาน CIQ 
ของจีนมีสาขาเกือบ 300 แหง และมีที่ทําการมากกวา 200 ที่ พรอมดวยเจาหนาทีก่วา 30,000 คน11  
 สําหรับผลไมไทยที่นําเขามาในพื้นทีเ่ขตลุมแมน้ําแยงซี สามารถนําเขาผานจุดนําเขา
โดยตรง 3 แหง ที่ทางการจีนอนุมัติใหเปนทาเรือนําเขาผลไมโดยตรง ไดแก ทาเรือนครเซี่ยงไฮ  
นครหนานจิง และเมืองหนิงโป ซ่ึงในทางปฏิบัติ ผลไมไทยที่นําเขาโดยตรงสูจุดนําเขาในพื้นที่
ดังกลาว สวนใหญจะนําเขาผานทาเรือเซ่ียงไฮ เนื่องจากมีการเปดใหนาํเขาผลไมไดโดยตรงกอนจุด
นําเขาอีก 2 แหง และเปนทาเรือที่มีปริมาณการคากับตางประเทศสูงเปนอันดับตนๆ ของจีน ขณะที่
มีผูนําเขาบางสวนเริ่มมีการนําเขาผานทาเรือหนิงโปที่เปดใหมกีารนําเขาผลไมไดเมื่อป 2550 แลว 
แตยังอยูในปรมิาณที่ไมสูงมาก เนื่องจากมขีอจํากัดเรื่องจาํนวนเที่ยวเรือตอสัปดาห และระยะเวลา
การเดินเรือ 
 ผลไมไทยที่นาํเขาผานทาเรอืเซ่ียงไฮ และทาเรือหนิงโปตองดําเนินเรื่องขอใบอนุญาต
นําเขาทุกชนดิจากหนวยงาน CIQ ประจําทาเรือแตละแหง และหลังจากที่สินคาถึงทาเรือแลว และ
ดําเนินขัน้ตอนดานภาษแีละการนําเขา ณ ดานศุลกากรประจําทาเรือแลว ผลไมจะถูกสงตอไป
ตรวจสอบดานสุขอนามัยและความปลอดภัยจากโรคพชืและแมลงศัตรูพืช ณ ดาน CIQ ตอไป ซ่ึง
ผลไมไทยที่นาํเขาผานทาเรือเซ่ียงไฮ จะถูกสงไปตรวจสอบดานสุขอนามัยพืชกับหนวยงาน CIQ  ณ 
ตลาดคาสงสินคาเกษตรหลงอู สวนผลไมที่นําเขาผานทาเรือหนิงโป จะผานการตรวจสอบดาน
สุขอนามัยพืชจากหนวยงาน CIQ  ของทาเรือหนิงโป ขณะที่ผลไมสวนอื่นๆ ที่นําเขาผานนคร   
กวางโจว จะผานการตรวจสอบดานสุขอนามัยพืชจากหนวยงาน CIQ  ที่ตลาดเจียงหนาน  
 (3)  ตลาดคาสงสินคาเกษตร  
   (3.1)ตลาดคาสงสินคาเกษตรหลงอู (Shanghai Longwu Imported Fruit and 
Vegetable Wholesale Trading Market) 
  ตลาดหลงอูเปนตลาดคาสงผลไมที่ใหญที่สุดของนครเซี่ยงไฮและพืน้ทีใ่นเขตลุม
แมน้ําแยงซีตั้งอยูในเขตทาเรือหลงอู ริมแมน้ําหวงผู บริเวณใกลกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจหงเฉยีว และ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉาเหอจิง้ ซ่ึงอยูในทําเลที่ตั้งที่สามารถเชื่อมตอไปยงัเมืองในมณฑลใกลเคียงได
                                                 
11 หนาที่และโครงสรางของ AQSIQ จาก www.aqsiq.com 
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อยางสะดวกรวดเรว็ ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ภายในมพีื้นที่สําหรับรานคา หองเย็นขนาด 
1,800 ตร.ม. พื้นที่จอดรถขนาด 800 คัน สามารถรองรับตูคอนเทนเนอรขนาด 40 ฟุตได 150 ตู 
ภายในตลาดมหีนวยงานดานศุลกากร หนวยงานตรวจสอบสุขอนามัยและกักกนัโรค (CIQ) ของ
นครเซี่ยงไฮ มาจัดตั้งอยู รวมถึงมีตัวแทนขาย ตัวแทนกรมพาณิชยที่ออกใบอนุญาต และหนวยงาน
บริการดานโลจิสติกสและตูเย็นขนสง ตั้งอยูภายในตลาด เพื่อใหบริการแบบ One-stop service แก
ผลไมนําเขา-สงออก  
  (3.2) ตลาดคาสงสินคาเกษตรซีเจียว (Shanghai Xijiao International Agricultural 
Products Trading Center) 
  ตลาดคาสงสินคาเกษตรซีเจยีว เปน 1 ใน 10 โครงการสําคัญของนครเซี่ยงไฮในป 
2552 โดยนครเซี่ยงไฮมีความตั้งใจสรางใหเปนตลาดศนูยกลางการคาสงสินคาเกษตรขนาดใหญที่
ไดมาตรฐานสากล สามารถใหบริการอยางครบวงจร แบบ One-stop Service ทั้งดานการซื้อ-ขาย 
ขนสง แปรรูป ตรวจสอบสุขอนามัย จดัแสดงสินคา และการคนหาขอมูลที่ทันสมัย โดยนําเอา
รูปแบบของตลาดสินคาเกษตร Rungis ประเทศฝรั่งเศสมาใช เพื่อใหเปนตลาดศูนยกลางของพื้นที่
เขตลุมแมน้ําแยงซี และในอนาคตตลาดแหงนี้จะกลายเปนตลาดศูนยกลางการคาสงผลไมแทนที่
ตลาดหลงอู ปจจุบันอยูในชวงการกอสราง โดยจะเปดใหบริการโครงการระยะแรกในเดือน
กันยายน ป 2552  
  ตลาดซีเจียวตัง้อยูในเขตชิงผู ดานทิศตะวนัตกของนครเซี่ยงไฮ ติดกับมณฑลเจยีง
ซู มีทําเลที่ตั้งในจุดที่เปนศูนยกลางของพื้นที่ในเขตลุมแมน้ําแยงซีที่สามารถเดินทางไปมณฑล
ขางเคียงไดอยางสะดวก และมีทางดวนที่เชื่อมตอไปยังทาเรือสําคัญ และทาอากาศยานนานาชาติ
ของนครเซี่ยงไฮ จึงสะดวกตอการคมนาคมขนสงทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ตลาดแหงนี้มี
ขนาดใหญที่สามารถรองรับปริมาณการคาไดจํานวนมาก และเปนแหลงคาสงสินคาเกษตรเพื่อปอน
ใหกับตลาดสดในนครเซีย่งไฮกวา 1,000 แหง โดยมีพื้นที่รวมถึง 1,105,000 ตารางเมตร  
  ภายในตลาดจดัใหมพีื้นที่เฉพาะเพื่อการซื้อขายผลไมนําเขาจากตางประเทศ ซ่ึง
ผลไมนําเขาจะสามารถดําเนนิการดานการตรวจสุขสุขอนามัย และพิธีการผานดานศลุกากร ณ โซน
ตรวจสอบสุขอนามัยสินคาเกษตรของตลาดไดโดยตรง 
  จุดเดนของตลาดแหงนี้ คือ การเนนผลิตภณัฑสินคาเกษตรระดับกลางถึงบน อาทิ 
ผักผลไมปลอดสารพิษ หรือผัก Organic และคัดกรองผูจาํหนายทีเ่ปนธรุกิจที่ไดมาตรฐาน มี
ใบอนุญาตครบถวน และมเีครือขายธุรกิจในนครเซี่ยงไฮแลว โดยเจาหนาที่ตลาดฯ ใหขอมูล
เกี่ยวกับเกณฑในการคัดเลือกผูประกอบการที่มีคุณสมบัติสามารถเขาไปเปดรานในตลาดดังกลาววา
จะพิจารณาจากองคประกอบดังนี้  
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  ประเภทสินคาเกษตรที่จะวางขาย อาทิ ผลไม ผัก ขาวสาร เนื้อสัตว เปนตน โดยจะ
พิจารณาถึงแหลงกําเนิดสินคา มาตรฐานของสินคาเกษตรนําเขาที่จะขายในตลาด เชน เปนสินคาที่
ไดมาตรฐานนาํเขาของนครเซี่ยงไฮ ปลอดสารพิษ และเปนสินคาที่ปลอดภัย หรือไม 
 2.  การขนสง ไดแก นําเขาสินคาเกษตรสูนครเซี่ยงไฮ ผานเสนทางใดใชระยะเวลาขนสง
นานเทาใด 
 3.  ศักยภาพของผูประกอบการ เชน ขนาดพื้นที่เพาะปลูก มูลคา และปริมาทั้งป มูลคา
ปริมาณและตลาดสงออก  

4.  ชองทางการจําหนาย และการทําตลาดในนครเซี่ยงไฮ 
 ทั้งนี้ ทางตลาดฯ มีการกําหนดยอดขายขัน้ต่ําตอป สําหรับสินคาแตละประเภทที่แตกตาง
กัน อาทิ สินคาประเภทผลไม ทางตลาดกําหนดยอดขายขั้นต่ําของผูประกอบการแตละราย 2 ลาน
หยวน ขณะทีข่าวสารกําหนดยอดขั้นต่ํา 10 ลานหยวน เปนตน  
 จากขอมูลขางตนแสดงใหเหน็วา ตลาดซีเจยีวมีเปาหมายที่จะเปนศูนยรวมสินคาเกษตรที่มี
คุณภาพจากผูประกอบการรายใหญที่มีความสามารถในการผลิตและการปอนสินคาไดตลอดทั้งป
โดยไมขาดชวง และเนนสินคาที่ไดมาตรฐาน โดยเฉพาะสินคานําเขา นอกจากนี้ ยังเนน
ผูประกอบการนําเขาที่มีเครือขายธุรกิจในพืน้ที่อยูแลว ซ่ึงสามารถทําการตลาดไดเอง โดยไมตอง
อาศัยคนกลางนําเขา เนื่องจากการนําเขาผานคนกลางหลายทอดจะทําใหสินคาเกษตรมีตนทุนสูง 
และมีคุณภาพลดลง ซ่ึงจะสงผลตอความสามารถในการแขงขันของตลาดแหงนี ้
 (4)  ซุปเปอรมารเก็ต และไฮเปอรมารเก็ต 
 ซุปเปอรมารเก็ต และไฮเปอรมารเก็ตในนครเซี่ยงไฮที่วางจําหนายผลไมไทยมีจํานวนมาก 
อาทิ คารฟูร เทสโก โลตัส วอลมารท ซิตี้ช็อป ออชาน อีมารท อารทีมารท และซิตี้พลาซา โดยจะมี
ปริมาณและชนิดของผลไมไทยมากนอยแตกตางกันตามขนาดของหางฯ ทั้งนี้ ธุรกิจคาปลีกในนคร
เซี่ยงไฮเปนธุรกิจที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ทําใหคาดวาสาขาของธุรกิจเหลานี้ 
รวมถึงธุรกิจคาปลีกรายใหมๆ  ในนครเซี่ยงไฮจะเพิ่มขึ้นอกีมากในอนาคต 
 ชนิดของผลไมไทยที่มีวางจาํหนายในซุปเปอรมารเก็ต และไฮเปอรมารเก็ตเหลานี้ ไดแก 
ทุเรียน ลําไย สมโอ มะมวง มังคุด เงาะ มะขามหวาน นอยหนา สมสายน้ําผ้ึง ชมพู ล้ินจี่ และระกํา 
โดยจะมีปริมาณและชนิดมากนอยแตกตางกันในแตละหาง และฤดูกาล ทั้งนี้ จากการสํารวจความ
นิยมของผลไมไทยในจุดขายขางตน พบวา ผลไมไทยที่เปนที่นิยมสูงสุด หรือพบไดในเกือบทุกหาง
ที่กลาวถึงขางตน คือ ทุเรียน และลําไย รองลงมาไดแก เงาะ และมังคดุ  
 ผลการสํารวจดังกลาวสอดคลองกับตัวเลขสถิติที่ไดจากกรมศุลกากรของนครเซี่ยงไฮที่
แสดงวา ผลไม 4 ชนิด ไดแก เงาะ มังคุด ทุเรียน และลําไยที่นครเซี่ยงไฮนําเขาจากตางประเทศ มี
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สัดสวนการนาํเขาจากประเทศไทยทั้งหมด ขณะที่สัดสวนการนําเขามะมวงจากไทยคิดเปน 1 ใน 3 
ของมะมวงทีน่ําเขาทั้งหมดของนครเซี่ยงไฮ 

 
ตารางที่  3  ปริมาณและมูลคาการนําเขาผลไมสด 5 ชนดิจากไทย 

เทียบกับปริมาณและมูลคาท่ีนครเซี่ยงไฮนาํเขาจากทั่วโลก ในป 2551 

นําเขาจากทั่วโลก นําเขาจากประเทศไทย 

ผลไม ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา  
(ดอลลาร) 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลคา 
 (ดอลลาร) 

สัดสวนของมลูคา
การนําเขาจากไทย
ตอการนําเขาจากทั่ว
โลก (รอยละ)* 

เงาะ 1.26 2,021 1.26 2,021 100 

มังคุด 211.04 350,186 211.04 350,186 100 

ทุเรียน 2,237.98 1,477,927 2,237.98 1,477,927 100 

ลําไย 6,010.76 5,267,170 5,975.53 5,258,920 99.84 
มะมวง 149.42 268,483 23.67 83,957 
ที่มา : กรมศุลากร นครเซี่ยงไฮ 

31.27 

  
จากการสอบถามเจาหนาทีด่านจัดซื้อผลไมไทยของซุปเปอรมารเก็ต และไฮเปอรมารเก็ตเหลานี้
พบวา หางกลุมหนึ่งจะมีศนูยจัดซื้อรวมทีท่ําหนาที่ติดตอกับผูนําเขารายหลักของหางฯ ที่เปนเสมือน
ตัวแทนนําเขาที่ผูกขาดของทางหางฯ เพื่อกระจายใหทุกสาขาทั่วประเทศ ขณะทีห่างอีกกลุมหนึ่ง มี
ชองทางการจดัซื้อผลไมไทยผานผูนําเขาหลายราย โดยแตละสาขาอาจจัดซื้อผานซัพพลายเออรหรือ
ผูนําเขาที่แตกตางกัน ทําใหชนิดและราคาของผลไมในแตละสาขามีความแตกตางกัน  
 
4.2     ปญหาและขอจํากัดของผลไมสงออกของไทยที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาและขยายตลาด
ผลไมไทยในจนี 
 จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเกีย่วของในกระบวนการสงออกผลไมไทยเขายังจีน ณ 
จุดนําเขาปลายทางในประเทศจีนในพื้นที่ศกึษา ทําใหไดรับทราบปญหาและขอจํากดัที่เปน
อุปสรรคในการพัฒนาและขยายตลาดผลไมไทยในจีนหลายประการ ไดแก 
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 4.2.1     ปญหาผลไมไทยไมไดมาตรฐานตามขอกําหนดดานสุขอนามยัของนครเซี่ยงไฮ 
 เมื่อผลไมไทยถูกสงถึงจีน ทางการจีนจะตรวจสอบสินคา ณ จุดนําเขา รวมทั้งเอกสารการ
รับรองคุณภาพสินคา และพธีิการดานศุลกากร โดยมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 
 -   การตรวจสอบหีบหอ และฉลากติดหีบหอตามมาตรฐานหลักเกณฑของทางการจีน 
รวมทั้งตรวจสอบตัวสินคา (ปริมาณ คุณลักษณะ และคณุภาพ) ตลอดจนความถูกตองของเอกสาร/ 
หลักฐานในการขออนุญาตนําเขากอนจะอนุญาตใหนําเขาได 
 -  อาจมีการสุมตัวอยางสินคาตามขอกําหนด เพื่อสงตรวจสอบในหองปฏิบัติการหากไม
แนใจในคณุลักษณะ คณุภาพ ความปลอดภัยของสินคา โดยอาจสั่งปลอยสินคาไปกอนในกรณี
สินคาเนาเสียงายและคาดวาไมนามีอันตรายตอผูบริโภค แลวจึงแจงผลการตรวจวิเคราะหภายหลัง 
 -  กรณีตรวจพบสิ่งผิดปกติ เชน โรค แมลงศัตรูพืช และส่ิงที่เปนอันตรายอ่ืนๆ ซ่ึงมีความ
เปนไปไดวาจะกอใหเกดิการแพรระบาดและเปนอันตรายอยางรายแรง อาจมีการใชมาตรการที่
จําเปนจดัการกับสินคา ภาชนะหีบหอ และพื้นที่สัมผัสกบัสินคานั้นโดยทันที เชน การสงคืน หรือ
เผาทําลาย 
 (ขอกําหนดและหลักเกณฑในการนําเขาของจีนขางตน เปนหลักเกณฑที่ใชบังคับเปนการ
ทั่วไป การปฏบิัติในแตละพืน้ที่อาจมีขอแตกตางไปบาง และยังมีปจจยัดานความคุนเคยและ
ความสัมพันธสวนตัว) 
 จากรายงานปญหาผลไมไทย ณ จดุนําเขาในจีน ของเจาหนาที่ CIQ ทาเรือเซ่ียงไฮ และ
ทาเรือหนิงโป ซ่ึงเปนจุดนําเขาผลไมที่สําคัญแหงหนึ่งในพื้นที่เขตลุมแมน้ําแยงซี แสดงวา ในทาง
ปฏิบัติที่ผานมา ผลไมไทยทีส่งออกไปยังจนี โดยเฉพาะที่ผานจุดนําเขาที่ทาเรือนครเซี่ยงไฮและห
นิงโป ซ่ึงมีการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการนําเขาคอนขางเครงครัด มักตรวจพบปญหา
เกี่ยวกับมาตรฐานและสุขอนามัยที่เปนกรณีซํ้าแลวซํ้าอีก ดังนี้  
 (1)  ภาชนะบรรจุภัณฑไมเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดของทางการจีน เชน ผลไมที่
นําเขาจีนตองไมใชเขงหรือภาชนะที่เปนไมหรือไมไผ เปนตน แตทางการจีนมักตรวจพบวาผลไม
ไทยจะถูกบรรจุอยูในเขงและฝาปดที่ทําจากไมไผสานเสมอ ซ่ึงเปนการขัดตอกฏระเบยีบของ
ทางการจีน 
 (2)  ฉลากติดบรรจุภัณฑของสินคาจากไทยมักไมไดมาตรฐานขอกําหนดของ 
ทางการจีน ซ่ึงเปนไปตามหลักสากล 
 (3)  ผลไมมักมีกิ่งความยาวเกิน 15 ซ.ม. และมีใบไมติดมาบอยครั้ง  
 (4) การตรวจพบสารเคมีตกคางในผลไมไทยเกนิกวามาตรฐานของทางการจีนเสมอ เชน 
ลําใยไทยมกัมสีาร sulfur dioxide เกินกวามาตรฐานกําหนด เปนตน (เหตุผลเร่ืองการใชสารเคมี 
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sulfur dioxide สืบเนื่องมาจากการที่ชาวจีนนิยมรับประทานลําใยที่มีผิวสะอาด เกลี้ยงและคอนขาง
ขาว ทําใหผูประกอบการไทยใชสารเคมีดังกลาวในการฟอกผิวลําใยใหมีคุณลักษณะตรงกับความ
นิยมชาวจีน) 
 ขอมูลขางตนยังสอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูประกอบการนําเขาผลไมไทยในนคร
เซี่ยงไฮที่กลาวถึงปญหาการนําเขาผลไมไทยประการหนึ่ง คือ การที่สินคาตองเสียเวลากับขั้นตอน
การผานดานตรวจสอบคุณภาพคอนขางนาน เนื่องจากผลไมมีระดับสารเคมีตกคางเกนิมาตรฐานที่
ทางการจีนกําหนด หรือบรรจุภณัฑไมตรงตามหลักเกณฑ 
 อยางไรก็ดี ผูประกอบการนําเขาบางรายกลาวถึงปญหามาตรฐานสินคาในมุมมองที่ตางไป
วา ขอกําหนดดานมาตรฐานผลไมที่เขมงวดของทาเรือเซ่ียงไฮ อาทิ การกําหนดความยาวของกิ่ง
กาน และไมอนุญาตใหมใีบติดมากับผลไม มีผลกระทบตอความรูปลักษณของผลไมบางชนิด อาทิ 
ล้ินจี่ ที่หากมกีิง่และใบประดบัอยูบางก็จะดสูวยงามกวา 

4.2.2  ปญหาการกระจุกตวั  
 ผลไมสงออกไทยไปยังจีนจนถึงปจจุบัน ถูกสงไปรวมตวัอยูในนครกวางโจวที่ “ตลาดเจียง
หนาน” ซ่ึงเปนตลาดคาสงสินคาเกษตรทีใ่หญดั้งเดิมของจีน อันเปนตนเหตุสําคัญของปญหาการ
กระจกุตัวที่ทําใหผลไมไทยไมสามารถขยายตลาดตอไปได แมในตลาดที่มีศักยภาพรองรับผลไม
ไทยอยางในพืน้ที่เขตลุมแมน้ําแยงซ ี
 

ตารางที่  4   ปริมาณการนําเขาผลไมไทยผานทาเรือนครเซี่ยงไฮ 
เปรียบเทียบกับมณฑลกวางตุง  ในป 2550 และ2551 

                                                                                                                     หนวย : ตัน 

จุดนําเขาผลไมไทย ป 2550 ป 2551 

ปริมาณนาํเขา 
ของท้ังประเทศจีน 

294,888 368,290 

นครเซี่ยงไฮ 26,646 29,474 

มณฑล กวางตุง 221,047 282,761 

  
 จากตัวเลขสถิติขางตนแสดงชัดเจนวา ผลไมไทยที่สงออกไปยังจีนสวนใหญ (ประมาณรอย
ละ 80) ไปกระจุกตวัอยูทีน่ครกวางโจว โดยจะถูกสงไปที่ตลาดเจียงหนาน ซ่ึงเปนจดุกระจายสินคา
เพื่อขนสงตอไปยังเมืองตางๆ ในจีน 
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 แมการสงออกผลไมไทยเขาสูตลาดจีน สวนใหญที่ไปเริ่มตนที่เจยีงหนานมาเปนเวลานาน 
จะเกิดประโยชนตอผูประกอบการไทยในอดีตในบริบทของความสะดวก รวดเร็ว และความคุนเคย
โดยเฉพาะของฝายเจาหนาทีจ่ีนในเรื่องพิธีการศุลกากรและสุขอนามัยก็ตาม แตโดยที่ปจจุบัน การ
คมนาคมขนสงจากไทยสูจีนและเมืองทาตางๆในจีนมหีลากหลายยิ่งขึน้กวาในอดตี แต
ผูประกอบการไทยกย็ังไมสามารถใชประโยชนจากพัฒนาการเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ อัน
สงผลตอภาพรวมการสงออกผลไมไทยไปยังจีน กลาวคือ ผูประกอบการสงออกผลไมไทย (รวมทั้ง
บรรดาพอคานําเขาผลไมไทยชาวจีนตามเมอืงตางๆ ในประเทศจีน) ตองตกอยูภายใตกลไกการคา
ของผูมีอิทธิพลเหลานี้ที่ตลาดเจียงหนาน ทั้งในดานการถูกควบคุมปริมาณนําเขาและราคา เนื่องจาก
ผูประกอบการจีนที่มีอิทธิพลนี้จะเปนตวักลางที่มีเครือขายการติดตอการคากับพอคาในเมืองตาง ๆ 
ทั่วประเทศจีนอยางกวางขวางและเปนเวลานานมาแลว ทาํใหสามารถควบคุมราคานําเขาตนทาง 
และราคาขายสงตอของสินคาตอไปใหพอคาตามเมืองตางๆ ทั้งในรูปการคาแบบ “เงินเชื่อ” และใน
รูปแบบของการตัดราคาขาย หรือที่เรียกวา “การทุบราคาลง” โดยการเสนอขายในราคาต่ํากวาที่มี
การนําเขา ณ จดุนําเขาที่เมืองทาอ่ืนๆ 
 จากการบอกเลาของเจาหนาที่จากสํานักงานงานการเกษตรไทยในจีน และผูประกอบการ
ไทยที่สงออกผลไมมายังจีนหลายราย ซ่ึงกลาวตรงกันวา ผูสงออกผลไมไทยตางตกอยูภายใตการ
ควบคุมดานราคาและปริมาณของพอคาผลไมในตลาดเจียงหนาน กลาวคือ ในชวงเชาของแตละวนั 
ผูคาผลไมชาวจีนในตลาดเจยีงหนานจะประกาศราคาจําหนายผลไมไทยชนิดตางๆ โดยจะเปนราคา
ที่ถูกที่สุด เมื่อเทียบกับราคาผลไมนําเขาของไทยที่นําเขาผานจุดนําเขาแหงอ่ืนๆ เนื่องจากพอคาจนี
เหลานี้จะมีเครอืขายการคาอยูทั่วจนี หากสืบพบวา มีการนําเขาผลไมไทยผานจุดนําเขาอ่ืนใดซึ่งมี
ปริมาณและราคาขายที่นาดึงดูดกวาราคาทีต่ลาดเจียงหนาน ก็จะประกาศราคาขายของผลไมไทย
ชนิดนั้นๆ ใหต่ําลง ซ่ึงเปนวธีิการ “ทุบราคา” ที่ทําใหผูซ้ือทั่วจีนตองหนักลับมาซื้อจากตลาดแหงนี ้
เนื่องจากมีตนทุนที่ต่ํากวา ผูสงออกที่สงผลไมเขามาในจนีผานจุดนาํเขาอ่ืนๆ จึงไมอาจสูราคาที่
ตลาดเจียงหนานได และตองถอยกลับไปอยูภายใตการควบคุมของตลาดเจียงหนานในที่สุด 
 สาเหตุที่พอคาที่ตลาดแหงนี้ สามารถเปนผูกําหนดราคาและปริมาณซื้อ-ขายในแตละวนัได 
เนื่องจากเปนการซื้อผลไมไทยจากผูสงออกไทยในรูปแบบการฝากขาย จึงไมมีตนทนุแตอยางใด  

4.2.3  ปญหาการฝากขาย 
รูปแบบการทําการคาดั้งเดิมของผูประกอบการสงออกผลไมไทยสวนใหญที่สงผลไมไป

ขายในจีน สวนใหญทําการคาในลักษณะขายผานผูนําเขาคนกลางที่เปนชาวจนีเปนครั้งคราวที่
เรียกวา “การฝากขาย” กลาวคือ ผูนําเขาผลไมไทยจะหกัคาตอบแทนตามที่ตกลงกันไวกับฝายผู
สงออก โดยสวนใหญจะอยูในราคา 2-3 หยวน ตอตระกรา ทําใหผูสงออกตองเปนผูแบกรับตนทนุ
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กําไร / ขาดทนุในการขายสินคาแตละครั้งเอง ขณะที่ผูประกอบการจนีตามจุดกระจายสินคาเหลานี้
ไมมีความเสี่ยงและตนทนุในการซื้อ-ขายแตอยางใด กอนที่จะนําสินคาไปขายตอใหกับพอคาจีนราย
ยอยที่อยูตามเมืองตางๆ ในลักษณะเงินเชือ่ตอไป 

การคาในรูปแบบดั้งเดิมนี้ แมจะมีขอดีที่ทาํใหสินคาไทยไดอาศัยเครือขาย หรืออิทธิพลของ
ผูประกอบการจีนที่อยูตามจดุกระจายสินคาหลัก ในการหลั่งไหลเขาสูตลาดจีน โดยไมตองสราง
เครือขายเอง แตปญหาที่เกิดขึ้น คือ สินคาไทยตองตกอยูภายใตกลไกทีผู่ประกอบการจีนเปนผู
กําหนด ไมวาจะเปนดานราคาซื้อขาย ปริมาณการนําเขา หรือประเภทของสินคา ดังที่กลาวในหวัขอ  

4.2.2  และบอยครั้งยังนําไปสูการฉอโกงอยางหลีกเลีย่งไมได 
 4.2.4  ปญหาการพัฒนาดานการตลาด 

ผลจากการทําการคาในรูปแบบ “การฝากขาย” ของผูสงออกผลไมหรือผูประกอบการไทย
ดังกลาวขางตนไดกอใหเกิดจุดออนในกระบวนการหวงโซอุปทานในชวงกอนทีจ่ะถึงมือผูบริโภค 
(ในกรณีศึกษานี้คือ ชาวจีน และชาวตางประเทศที่อาศัยอยูในประเทศจนีจํานวนมาก) ซ่ึงจาก
การศึกษาในชวง 2-3 ปที่ผานมา พบวาการฝากขายไดกอใหเกดิปญหาในบริบทดานการตลาด คอื 
 1.  ทําใหผูประกอบการไทยเกิดความเคยชนิ และขาดความพยายามในการพัฒนาเทคนิค
การคาใหทันสมัย เปนสากล และความเปนมืออาชีพ โดยมุงหวังเพียงเปาหมายการทํากําไรในระยะ
ส้ันดวยการซื้อมา (จากเกษตรกรในไทย) และขายไป (ใหแกพอคาคนกลางในจนี) 
 2.  ขาดความสามารถทําการตลาด เพื่อขยายปริมาณการคาไดดวยตนเอง เนื่องจากตองอาศัย
เครือขายของพอคาคนกลาง 
 3.  ผลไมไทยขาดโอกาสในการพัฒนาตอยอด และยกระดับเปนสินคานําเขาระดับสูงที่มี
แบรนดเปนทีรู่จักในสายตาผูบริโภคจีน เชนเดียวกับผลไมนําเขาจากตางประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จในการสรางความตระหนกัรู (brand awareness) ตอผูบริโภค อาทิ ผลไมกีวีย่ี่หอ Zespri 
ที่มีการสรางแบรนด และทําการตลาดจนเปนที่คุนเคยของผูบริโภคชาวจีน 
 4.  สาเหตุขางตนลวนเปนขอจํากัดในการเผยแพรประชาสัมพันธและการสรางความนิยม
ผลไมไทยในหมูคนจีนใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
 4.2.5  ปญหาคุณภาพผลไม 
 ผลไมไทยเปนผลไมเมืองรอนที่มีจุดออนประการสําคัญ คือ บอบช้ําและเนาเสยีงาย ซ่ึงเปน
จุดออนที่ผูนําเขาและผูจําหนายในจีนกลาวเปนเสียงเดยีวกนัเมื่อถูกถามวาพบปญหาและอุปสรรค
อะไรในการคาผลไมไทยบาง ดังนั้น ภาพผลไมไทยไมสดสวยและแหงเหี่ยว หรือดําคลํ้าคาอยูบน
ช้ันวางขาย จึงเปนสิ่งที่พบเหน็ไดบอยครั้งในนครเซี่ยงไฮ 
 ผูจําหนายผลไมไทยในซุปเปอรมารเก็ต และไฮเปอรมารเก็ตหลายราย กลาวถึงปญหา 
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คุณภาพผลไมไทยที่พบ ดังนี้ 
 1.  บางครั้งเมื่อเปดตูคอนเทนเนอรผลไมที่ขนสงถึงหองเย็นของหางฯ พบวาสินคา 
(ทุเรียน) มีเปลอืกดําคล้ํามากกวารอยละ 80 ทําใหตองคืนสินคาทั้งตู 
 2.  บางครั้งสินคาใชเวลาขนสงนาน เมื่อประกอบกับผลไมไทย โดยเฉพาะชนดิที่มีอายุ
ความสดใหมส้ัน ทําใหเหลือระยะเวลาที่ยงัคงความสดใหมในการวางจําหนายบนชัน้วางขายสั้น
มาก อาทิ เงาะ มีระยะเวลาทีย่ังคงความสดใหมบนชัน้วางขายเพียง 2 วนั ขณะที่มังคดุ และทุเรียนอยู
ไดอีกประมาณ 5 วนั ผลไมก็จะแปรสภาพไป 
 3.  ปญหาคุณภาพและความคงทนของผลไมขางตนเปนขอจํากัดที่ทําใหผูประกอบ การ
นําเขาสวนใหญในพื้นที่ศกึษาเลือกนําเขาผลไมอยูในวงจํากัดชนดิอยูเพียงทุเรียน และลําไย เปน
สวนใหญ เนื่องจากเปนผลไมที่มีอายุความคงทนประมาณ 2 สัปดาห ซ่ึงไมตองการแบกรับความ
เสี่ยงในการขาดทนุจากผลไมที่มีอายุคงทนสั้นชนิดอื่นๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคในการขยายตลาดผลไม
ไทยในจีนที่สําคัญประการหนึ่ง  
 4.2.6  ปญหาราคาขายผลไม 
  (1)  ผูนําเขาผลไมไทยกลาวถึงปญหาราคาขายของผลไมไทยบางชนดิที่อยูในระดับสูง 
อาทิ มะมวง วา แมมะมวงไทยจะมีรูปลักษณสวยงามกวา และมีรสชาติเหนือกวา เมือ่เทียบกับ
มะมวงทองถ่ินของจีนหรือจากประเทศอืน่ อีกทั้งเปนผลไมไทยที่ไดรับความนิยมในตลาดเซี่ยงไฮ
และภาคตะวนัออกของจีนในอันดับตนๆ แตจากการที่มรีาคาขายสูงกวามะมวงทองถ่ินของจีนมาก 
(ประมาณ 3-4 เทา) ทําใหสามารถเจาะกลุมผูบริโภคไดในวงแคบเทานัน้ นอกจากนี้ ยังเปนที่นา
เสียดายทีใ่นชวงเทศกาลสําคัญของจีน เชน เทศกาลตรษุจีนที่มะมวงไทยนาจะถูกนํามาจัดเปน
กระเชาของขวญัได กลับไมใชชวงฤดูกาลมะมวงของไทย เปนตน 
 (2)  หากเปนผลไมที่นําเขาผานทางนครกวางโจว ราคาขายจะไมคงที่ โดยจะเปนไปตาม
ปริมาณความตองการซื้อขายของตลาด ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลจากการตกอยูภายใตการควบคุมราคา
ของพอคาคนกลางในตลาดเจียงหนาน ดังที่กลาวแลวในขอ 4.2.2 
 (3)  ปญหาคณุภาพในขอ 4.2.4 ยังเปนปจจยัที่ทําใหราคาขายของผลไมไทยอยูในระดบัสูง 
เนื่องจากผูนําเขาและผูจําหนายตองเพิ่มราคาเพื่อใหครอบคลุมความเสี่ยงดานความคงทนของสินคา 
 4.2.7  ปญหาความยุงยากเกี่ยวกับขั้นตอนการนําเขา 
 อุปสรรคและขอจํากัดอีกประการหนึ่งที่พบจากขอมูลที่ไดจากผูนําเขาผลไมไทยในจนี คือ 
ขอกําหนดการนําเขาที่ยุงยากของทางการจีน แมจะเปนผูที่ทําธุรกิจนําเขาผลไมไทยมาเปนเวลา
หลายปแลวกต็าม คือ การกาํหนดใหการนําเขาแตละครั้งตองมีใบอนญุาตนําเขาที่ตองดําเนินเรื่อง
ขอจากหนวยงาน  Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau (CIQ) ประจําเมืองทาที่
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นําเขา  โดยบรษิัทผูนําเขาจะตองขอใบอนญุาต 1 ใบ สําหรับผลไมที่จะนําเขา 1 ชนดิ ซ่ึงมีอายุเพยีง 
6 เดือน ทําใหการนําเขาผลไมชนิดใหมที่ทางบริษัทยังไมเคยนําเขามากอนตองดําเนนิเรื่องขอ
ใบอนุญาตนําเขากอน และมอีายุการใชงานตามที่กําหนดเทานั้น เมื่อหมดอายุแลวก็ตองดําเนินเรื่อง
ขอใหม และเสียคาดําเนินการใหมทุก 6 เดือน 

ขอจํากัดอีกประการเกีย่วกับใบอนุญาตนําเขาผลไมจากตางประเทศ คือ ผูขออนุญาตตอง
เปนนิติบุคคลจีนเทานัน้จึงสามารถยื่นขอเปนผูนําเขาตอทางการจีนได เนื่องจากทางการจีนมี
นโยบายที่เครงครัดในการปกปองผลผลิตทางการเกษตรของจีนเอง และดวยเหตุผลดงักลาวนี้ ทําให
ผูประกอบการหรือนักธุรกิจไทย โดยเฉพาะรายยอยและขาดความเปนมืออาชีพตามมาตรฐาน
การคาสากล ยังไมสามารถเขาไปบุกตลาดจนีไดดวยตนเอง ตองอาศัยการใชช่ือตัวแทนที่เปนคนจีน
เปนผูออกหนายื่นขอใบอนญุาต หรือจดทะเบียนในนามคนจีน ซ่ึงบอยคร้ังนําไปสูการฉอโกงใน
ทายที่สุด ผูประกอบการไทยเหลานั้นจึงจําตองหันไปพึ่งพาการฝากขายตอไป 
 4.2.8  ปญหาความไมเปนที่รูจักผลไมไทยในหมูผูบริโภคจีนอยางกวางขวาง  
 ผูจัดซื้อผลไมไทยของซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญในครเซี่ยงไฮอธิบายถึงสาเหตุที่ไมส่ังซ้ือ
ผลไมบางชนิดจากไทยวา ไมมีความรูเกีย่วกับผลไมชนดินั้นวามีรสชาติเปนอยางไร หรือมีขอ
แตกตางจากผลไมชนิดเดยีวกันที่นําเขาจากประเทศอื่นอยูแลวอยางไร เชน กลวย ซ่ึงเปนสาเหตุการ
ขาดโอกาสขยายตลาดผลไมมายังจีนเพิ่มเตมิที่นาเสียดายยิ่ง 
 นอกจากนี้  ซุปเปอรมารเก็ตในจีนยังระบุถึงปญหาการขายผลไมไทยอีกประการหนึ่งวา ไม
ทราบวิธีการปอกผลไมไทยบางชนิด เชน สมโอ มังคุด และทุเรียน ทําใหผูบริโภคบางรายไมลอง
ซ้ือรับประทาน ซ่ึงภายหลังที่ทางหางฯ ใชวิธีจัดใหมีบริการสาธิตการปอกผลไมชนิดนั้นๆ ที่บริเวณ
ดานขางชั้นวางขาย ปรากฎวาไดรับการตอบรับจากผูบริโภคเปนอยางดี และมียอดขายเพิ่มขึ้น 
 4.2.9  ปญหาความไมตอเนื่องของสินคา 
 จากการที่ผลไมไทยจะออกสูตลาดเปนฤดูกาลและระยะเวลาสั้นๆ ประกอบกับปริมาณการ
นําเขาจีนยังเปนไปตามกลไกที่อยูภายใตการควบคุมของพอคารายใหญๆ  ของจีนเปนสวนใหญ ซ่ึง
มักเก็งกําไร ทาํใหจํานวนผลไมไทยที่เขาสูจีนเกดิความไมแนนอน บางชวงบางปก็จะมีผลไมเขาจีน
มาก แตบางปก็อาจมีจํานวนนอย 
 นักธุรกิจอาวุโสไทยรายหนึ่งไดกลาวไววา นักลงทุนหลายรายที่ตองการลงทุนดานผลไม
ไทย แตไมสามารถลงมือทําได    สาเหตุสําคัญประการหนึ่งเปนเพราะความไมตอเนื่องดานอุปทาน
ของผลไมไทยที่นําเขาสูจีน เชน หากประสงคจะเปดรานขายน้ําผลไมปนที่เปนผลไมไทยก็ตอง
พิจารณาอยางรอบคอบ เพราะผลไมไทยอาจขาดตลาดได เปนตน 
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4.3     ความเชือ่มโยงของปญหาที่เกิด ณ ปลายทาง กับ กระบวนการสงออกตั้งแตตนทาง และ
กระบวนการขนสง 
 4.3.1  ความเชือ่มโยงของปญหาที่เกิดขึน้ ณ ปลายทางสงออก กับ กระบวนการสงออก
ตั้งแตตนทาง 
 (1)  ปญหาสินคาไมไดมาตรฐานตามขอกําหนดของทางการจีน สืบเนือ่งจากการที่
เกษตรกรไทยขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองในการเพาะปลูก และเตรียมผลผลิตเพื่อการสงออกทั้ง
ในเรื่องของคุณภาพตัวผลไม สารเคมีตกคาง การเก็บเกี่ยวและบรรจุเพือ่การสงออกที่ตองเปนไป
ตามมาตรฐานสากล 
 (2)  ปญหาการกระจุกตวัที่ตลาดเจียงหนานที่กอใหเกดิปญหาอื่นๆ ตามมา โดยเฉพาะการ
ขยายตลาดผลไมไทยในจนี สวนหนึ่งมาจากการที่ผลไมไทยที่สงออกไปจีนไมไดรับการจัดการและ
วางแผนใหเปนผลไมที่ไดมาตรฐานสงออกตั้งแตขั้นตอนและวิธีการผลิต / เพาะปลูกเชนเดยีวกับ
ผลไมสงออกเพื่อตลาดที่ไดราคาดีกวาในประเทศอื่น เชน ผลไมสงออกไปยังประเทศญี่ปุน เพราะ
ชองทางการคาขายแบบดั้งเดิมผานทางจุดนําเขาฮองกง และนครกวางโจวที่ผูประกอบการไทย
คุนเคยมักมีระบบการตรวจสอบคุณภาพทีไ่มเขมงวด  หรือใชวิธีการสุมตรวจ  หรือการมีสาย
สัมพันธและลูทางที่ทํามานานในการผานดานตรวจสอบคุณภาพ  
 นอกจากนี้ ระบบการฝากขายและการควบคุมดานราคาและปริมาณนําเขาของพอคาใน
ตลาดเจียงหนานยังเปนสาเหตุที่ใหกําไรและผลประโยชนไปตกอยูในกลุมพอคาคนกลางเพียง   
กลุมเดียว ขณะที่เกษตรกรไทยกลับขายผลผลิตไดในราคาต่ํา ทั้งที่ราคาขายถึงมือผูบริโภคปลาย 
ทางในจนีกลบัสูงกวาราคาที่ผูสงออกรับซ้ือจากเกษตรกรไทยมากกวา 2 เทาตัว  
   (3)  ปญหาพอคาจีนเขามาทําการตกลงซื้อผลไม ณ สวนของเกษตรกรในไทยไวลวงหนา 
ซ่ึงหากดูผิวเผิน แลวอาจเหน็วาสภาพการณ เชนนี้ ไมนาจะกอใหเกิดปญหาแตอยางใด แตปรากฏ 
วาส่ิงเหลานี้ไดกอใหเกดิปญหาในทางปฏิบัติ เพราะนัน่ยอมหมายถงึราคาสินคาไดถูกกําหนดไว
ลวงหนาแลวเชนกัน และเมือ่ถึงฤดูเก็บเกี่ยว เกษตรกรยอมไมสามารถปรับราคาผลผลิตตนเองให
สูงขึ้นได ทั้งๆ ที่ภาวะเอื้ออํานวย แตในทางตรงกันขาม หากราคาผลผลิตมีแนวโนมวาจะตกต่ําลง
กวาราคาที่ไดตกลงกันไว พอคาจีนก็จะพยายามบิดพร้ิวสรางเงื่อนไข ไมยอมรับซื้อในราคาที่       
ตกลงไว 
 4.3.2  ความเชือ่มโยงของปญหาที่เกิด ณ ปลายทางสงออก กับ กระบวนการขนสง 
 (1)  ในการขนสงผลไมทางเรือและทางบกมีปจจัยที่ควบคุมไมไดบางประการที่สงผลตอ
คุณภาพของผลไมเมื่อถึงปลายทางนําเขาในประเทศจนี ไดแก ฤดูกาลที่แตกตางกันในประเทศจนี
และไทยทําใหอุณหภูมิแตกตางกันมาก ซ่ึงมีผลใหผลไมแปรสภาพไปเร็วยิ่งขึ้น อาทิ ฤดูรอนในชวง
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เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ที่บางพื้นที่ของจีนมีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ขณะที่ฤดู
หนาวของจีนมีอากาศแหงมาก ซ่ึงมีผลใหผลไมของไทยแหงลงเร็วขึ้น นอกจากนี้ ฤดฝูนและชวงที่
มีลมพายุจะมผีลใหเรือขนสงเดินทางถึงทาเรือปลายทางชากวากําหนด ทําใหผลไมใชเวลาการ
ขนสงนานขึ้น จึงเหลือระยะเวลาวางขายบนชั้นวางในสภาพที่สดใหมส้ันลง 
 (2)  กระบวนการขนสงที่ตองผานจุดนําเขาหลายทอด มีผลโดยตรงตอคุณภาพและ
รูปลักษณของผลไม เมื่อถึงมือผูบริโภคปลายทาง เนื่องจากการเปดตูคอนเทนเนอรเพือ่ตรวจสอบ
สินคาในแตละครั้ง และการขนถายสินคาที่ตองเปลี่ยนจากทางเรือเปนทางบกลวนมผีลตอการถูก
กระทบกระเทอืนของผลไม 
 (3)  การขนสงผลไมทางเรือยังมีขอจํากดัเรือ่งจํานวนเที่ยวเรือตอสัปดาห ระยะเวลาในการ
ขนสง ตลอดจนระยะเวลาในการผานขั้นตอน ณ ดานศุลกากร และดาน CIQ ที่เปนปจจัยสําคัญใน
การเลือกเสนทางขนสงของผูประกอบการสงออก ซ่ึงสาเหตุหนึ่งทีก่ารขนสงผลไมจากไทยเขาสูจนี
ไปกระจกุตวัอยูที่ทางใตของจีน    เนื่องจากเที่ยวเรือจากไทยถึงทาเรือฮองกงตอสัปดาหมีจํานวน
หลายเที่ยว ขณะที่ทาเรือหนิงโปที่เพิ่งไดรับการอนุมัติใหนําเขาผลไมไดโดยตรงมีเที่ยวเรือตอ
สัปดาหที่วิ่งตรงจากไทยโดยไมตองผานทาอ่ืนๆ กอนเพยีง 2 เที่ยวตอสัปดาห ทําใหยังไมเปน 
ที่นิยมมาก 
 (4)  ตนทนุการขนสงเปนอีกหนึ่งตวัแปรทีส่งผลโดยตรงตอราคาขายของสินคา และ
ความสามารถในการแขงขนัของผลไมไทยในตลาดจนี สําหรับการเปรยีบเทียบตนทนุการขนสง
ทางเรือระหวางการนําเขาผานเสนทางมณฑลกวางตุงและการนําเขาโดยตรงผานทาเรอืนครเซี่ยงไฮ
นั้น ขอมูลจากผูประกอบการบางรายแสดงวา คาขนสงผานทาเรือเซ่ียงไฮมีคาใชจายสูงกวาการผาน
เขามาทางกวางโจวเล็กนอย ขณะที่บางรายกลาววา คาขนสงโดยรวมผานทางกวางโจวสูงกวาการ
ขนสงโดยตรงผานทาเรือเซ่ียงไฮมาก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการเลือกเสนทางขนถายสินคาตอจากทาเรือ
ฮองกงเขามายงัพื้นที่ในจีนตอไป 
 สวนการขนสงทางอากาศนัน้ คาขนสงจากประเทศไทยมาถึงนครเซี่ยงไฮมีราคาสูงกวาคา
ขนสงจากประเทศไทยถึงนครกวางโจวเล็กนอย กลาวคือ คาขนสงจากประเทศไทยมาถึงนครเซี่ยง
ไฮมีราคาประมาณ 45-60 บาท ตอ กิโลกรัม  หรือประมาณ 9-12 หยวน ตอ กิโลกรัม  สวนคาขนสง
จากประเทศไทยมาถึงนครกวางโจวมีราคาประมาณ 40-55 บาท ตอ กิโลกรัม  หรือประมาณ 8-11 
หยวน ตอ กิโลกรัม   
 จากขอมูลดานตนทุนการขนสงขางตน ผูประกอบการนําเขาผลไมไทยในจีนทีเ่ลือกนําเขา
ผานทางทาเรือเซ่ียงไฮ ซ่ึงมีกลุมลูกคาเปนธุรกิจไฮเปอรมารเก็ตและซุปเปอรมารเก็ตใหเหตุผลใน
การพิจารณาเลือกเสนทางการขนสงทางเรือวา เมื่อเปรียบเทียบขอด-ีขอเสียระหวางการนําเขาผาน



 35 

ทาเรือนครเซี่ยงไฮและมณฑลกวางตุงแลว ในภาพรวมการขนสงที่ตรงดิ่งมาสูปลายทาง ณ ทา
เรือเซ่ียงไฮเลย โดยผลไมไมตองถูกกระทบกระเทือนจากการขนสงหลายทอดผานทางกวางโจวตอ
ไปยังพื้นที่อ่ืนๆ ภายในจีน ทาํใหเกิดความคุมคากวาในภาพรวมมากกวา เนื่องจากจะสามารถรักษา
คุณภาพของผลไมไดดีกวา ขณะที่ผูนําเขาผานทางนครกวางโจวที่มกีลุมลูกคาเปนพอคาขายสงและ
ปลีก เห็นวาการนําเขาผานทางตลาดนครกวางโจวทําใหสามารถขายไดปริมาณมากกวาผาน
เครือขายดั้งเดมิที่มีอยูแลว 
 
 
 
 



 
บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1     บทสรุป 
 แมผลไมไทยจะมีขอไดเปรียบสินคาคูแขง และเปนทีน่ยิมในหมูผูบริโภคชาวจนีในระดับ
หนึ่งจากการทีผ่ลไมไทยมีเอกลักษณที่แตกตางจากผลไมจีนและผลไมนําเขาจากประเทศอื่นๆ ใน
จีน ทั้งดานรสชาติที่มีรสหวานซึ่งเปนที่นยิมของผูบริโภคจีน และรูปลักษณที่มีสีสันสดสวย อาทิ 
เงาะ มะมวง ทเุรียน สมโอ เปนตน  อีกทั้งมีความแปลกใหมและมีประโยชนตอรางกาย อาทิ มะขาม
ไทยเปนผลไมที่มีรสหวาน จากเดิมที่มะขามเปนผลไมรสเปรี้ยว นอกจากนี้ ผลไมไทยหลายชนิดยัง
มีความหมายที่ดี ซ่ึงเปนคานิยมเฉพาะที่เปนเหตุผลอีกประการในการกระตุนความตองการซื้อของ
ผูบริโภคจีน อาทิ ลําไย ภาษาจีน เรียกวา “หลงเหยีย่น” ซ่ึงมีความหมายวา ดวงตาของมังกร หรือ 
เงาะที่มีสีแดง ซ่ึงเปนสีที่คนจีนถือวาเปนศริิมงคล อีกทั้งรอยละ 80 ของผูบริโภคจีนนิยม
รับประทานผลไมสดมากกวาผลไมแหงและผลไมแปรรูป 
 อยางไรก็ดี เปนที่นาเสียดายอยางยิ่งที่การสงออกผลไมไทยสูจีนยังมีขอจํากัดที่เปน
อุปสรรคในการพัฒนาและขยายตลาดในจนี ซ่ึงผูศึกษาไดแสดงรายละเอียดของปญหาที่พบ ณ 
ปลายทางการนําเขาผลไมไทยในจีน ในบทที่ผานมา ซ่ึงทําใหผลไมไทยตองสูญเสียโอกาสในการ
ขยายตลาดไปยังพื้นที่ที่มีศกัยภาพรองรับอืน่ๆ เพิ่มเติม จากปญหาการกระจุกตวัของผลไมไทยที่
ตลาดเจียงหนาน ซ่ึงกอใหเกดิอุปสรรคอื่นๆ ตามมา ทั้งระบบการฝากขาย และการพฒันาดาน
การตลาดของผูประกอบการไทย นอกจากนี้ ผลไมไทยยงัมีปญหามาตรฐานและคณุภาพสงออก 
ปญหาราคาขายผลไมที่สูงจนลดขีดความสามารถในการแขงขัน จากตนทุนการนําเขาที่สูง ทั้งที่
ราคาขายของเกษตรกร ณ ตนทางในประเทศต่ํากวามาก ปญหาความไมเปนที่รูจักอยางกวางขวาง
ของผลไมไทยบางชนิดในหมูผูบริโภคจีน และปญหาความไมตอเนื่องของสินคา  เปนตน ซ่ึงลวน
แตมีความเชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการหวงโซอุปทาน ตั้งแตตนทางสงออกในประเทศ และระหวาง
ทางขนสงสูประเทศจีน ดังนั้นปญหาและทางออกของผลไมไทยที่สงออกมายังจนีจงึอยูที่การตอง
ไดรับการแกไขทั้งกระบวนการตั้งแตตนทางสงออก การขนสง และการจัดการกับปญหา ณ 
ปลายทางที่เปนจุดนําเขาในจีน 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 

เพื่อเปนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ณ จุดปลายทางเขาจีน และปญหาที่เชื่อมโยงจากจดุนี ้
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ยอนไปยังกระบวนการหวงโซอุปทานตั้งแตตนทาง และกลางทางดังไดกลาวไวในบทกอน ผูทํา
การศึกษาไดเสนอทางออกของผลไมไทยเขาสูจีน ดังนี ้
 5.2.1  ตนทาง 
 (1)  การจดัตั้งองคกรหรือวสิาหกิจเพื่อบริการเกษตรกรอยางครบวงจรทุกขั้นตอน (แทน
การใหคําปรึกษาอยางเดียว) โดยเกษตรกรยังสามารถเปนเจาของสินคาของตนตลอดกระบวนการ
จนถึงมือผูสงออก หรือผูส่ังซ้ือสินคาปลายทาง ซ่ึงวิสาหกิจดังกลาวนีส้ามารถคิดคาบริการที่
เหมาะสมเพื่อเปนทุนดําเนนิการขององคกรตอไป ทั้งนี้หนวยงานทางการไทยจะตองเปนผูใหการ
สนับสนุนจัดตั้งในขั้นเริ่มตน 
 -  ตั้งแตการใหคําแนะนําดานการเพาะปลูกเพื่อการสงออก และการเกบ็เกี่ยวผลผลิตที่ได
มาตรฐาน 
 -  ขั้นตอนการรับและตรวจสอบคุณภาพสนิคา 
 -  การบรรจุภาชนะ หีบหอ และติดฉลากตามมาตรฐานสากล 
 -  การขนสง ตลอดขบวนการ รวมทั้งเรื่องการจัดทําเอกสารและพิธีการดานการสงออก 
 -  ในอนาคตหนวยงาน นีย้ังสามารถใหบริการ หรือ คําแนะนําในการหาตลาดใหแก
เกษตรกรดวย 
 (2)   การแกไขปญหาการตกเขียว ซ่ึงภายใตสภาพตลาดการคาเสรีในไทย การเขาบังคบั
หรือควบคุมพฤติกรรมเชนนีข้องพอคายอมไมสามารถทําได แตภาครัฐสามารถใชขอไดเปรียบที่มี
กลไกตางๆ ภายใตการบรหิารจัดการ จัดตั้งหรือสงเสริมใหเกิดการซื้อขายเปรียบเทยีบ ซ่ึงเกษตรกร
จะไดรับผลประโยชนที่สูง สะดวก และเปนที่นาพอใจกวาที่พอคาจีนนําเสนอ 
 5.2.2  ระหวางทางหรือการขนสง 
 (1)  ผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นวา ปจจยัประการหนึ่งที่สงผลตอศักยภาพการแขงขันของ
ผลไมไทยในจนี คือ เร่ืองของ “เวลา” ในการขนสง ซ่ึงหมายความวา หากสามารถปรับปรุงระบบ 
โลจิสติกสในการขนสง จากตนทางจนถึงปลายทางมือผูบริโภคดวยความรวดเร็ว (Economy of 
time) ผลไมจะยังคงคุณภาพความสดที่มีภาพลักษณจูงใจใหผูบริโภคซื้อรับประทาน และนัน่ยอมทํา
ใหผลไมไทยอยูในสถานะที่สามารถแขงขันและขยายตลาดไดอยางกวางขวางขึ้น 
 ยุทธศาสตรของสํานักงานพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ เร่ือง การปรับปรุงระบบ            
โลจิสติกสของประเทศไทยดวยการกําหนดแผนแมบทระยะ 5 ปดังไดกลาวไวในขอ 2.1.2 ประกอบ
กับความพยายามในการเปดจุดนําเขาผลไมไทยเขาสูจีนใหมีความหลากหลายยิ่งขึ้น จะสามารถเพิม่
ความรวดเร็วในการขนสงตลอดทั้งกระบวนการของหวงโซอุปทาน หัวใจสําคัญของความสําเร็จใน
เร่ืองนี้ขึ้นอยูกบัความจริงจังและการผลักดนัของภาครัฐอยางตอเนื่อง 
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 (2)  ปจจยัสําคญัอีกประการที่สงผลตอศักยภาพการแขงขันของผลไมไทยในตลาดจนี คือ 
เร่ืองของ “ราคาหรือคาใชจาย” ในการขนสง ซ่ึงจากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ผูประกอบการ
นําเขาผลไมจากตางประเทศในจีนใหความสําคัญเรื่องคาใชจายในการขนสง เพราะเปนปจจยัหนึ่งที่
สงผลตอการกําหนดราคาในตลาดการซื้อขาย ดังเห็นไดจากกรณหีนวยราชการไทยในจีนได
พยายามสงเสริมใหมีการนําเขาผลไมไทยดวยการขนสงทางเรือโดยตรงขึ้นไปทางเหนือที่กรุงปกกิง่ 
ผานจุดนําเขาทาเรือเมืองเทียนจนิ แมคาขนสงทางเรือจากไทยไปถึงเมืองเทียนจนิจะสูงกวาการ
ขนสงทางเรือจากไทยไปยังกวางโจว แตเมื่อเทียบคาใชจายในการขนสงตลอดเสนทางระหวาง 
กรุงเทพ – กวางโจว (ทางเรือ) / กวางโจว (ทางบก) – กรุงปกกิ่ง กับ กรุงเทพ – เทียนจนิ (ทางเรือ) / 
เทียนจนิ – กรุงปกกิ่ง (ทางบก) ปรากฏวาการขนสงเสนทางหลังถูกและรวดเร็วกวาเสนทางแรก 
และยังสงผลตอราคาขายและคุณภาพความสดของผลไมในตลาดที่กรุงปกกิ่งดวย 
 ความพยายามในการลดคาใชจายในการขนสงจึงเปนปจจัยที่มีความสําคัญ ซ่ึงแมจะเปน
เร่ืองของกลไกตลาดที่ภาคเอกชนจะตองปรับตัวใหเหมาะกับสถานการณดวยตวัเองก็ตาม ผูทํา
การศึกษาเห็นวาภาครัฐสามารถเขาไปชวยเสริมในชวงการเริ่มปรับยุทธศาสตรของการเปดจุดนําเขา
ใหมๆ ได เพื่อเปนการกระตุนใหผูประกอบการทั้งฝายไทยและจีนเริ่มหันมาพิจารณาใชประโยชน
จากการคาและการขนสงในเสนทางใหมๆ อาทิ การจัดเทศกาลผลไมตามเมืองที่มีศักยภาพเปนครัง้
คราวอยางตอเนื่องดวยการบรูณาการจุดแขง็ของหนวยงานที่เกีย่วของของไทยทั้งหมด ไมวาจะเปน
ดานคุณภาพผลไมโดยกระทรวงเษตรและสหกรณ ดานคาขนสงทางอากาศสําหรับผลไมเนาเสียงาย
ที่ตองการการสนับสนุนจากบริษัทการบินไทยดานอัตราคาขนสงเปนกรณีพิเศษ และการประสาน
กับหนวยราชการไทยในพืน้ที่เปาหมายเพื่อจัดกจิกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับโอกาส เปนตน 
 5.2.3  ปลายทาง 
 (1)  การเปดจดุนําเขาสูจีน (Points of entry) ใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเสรมิจุด
นําเขาดั้งเดิมทีต่ลาดเจียงหนานของนครกวางโจว ซ่ึงพื้นที่ในกรอบการศึกษาฉบับนี้ ประกอบ ดวย 
นครเซี่ยงไฮ (ทั้งทางเรือและทางอากาศ) และทาเรือเมืองหนิงโป แมจากการศึกษาจะพบวา จุด
นําเขาทั้งสองแหงนีย้ังมีขอจํากัดอยูบางประการ อาทิ ระยะทางที่ไกลกวาและ คาใชจายที่สูงกวาทาง
กวางโจว ฯลฯ ก็ตาม แตหากสายการเดินทางของผลไมไทยไปยังจุดใหมๆ นี้เร่ิมมีความหลากหลาย 
และมั่นคง  ทั้งระบบการขนสง คาใชจาย และปริมาณสนิคายอมปรับตัวตามสภาพของความนิยม
และตลาดตามไปอยางแนนอนประเดน็สําคัญที่จะกอใหเกดิการเปดจุดนาํเขาใหมๆ หลากหลาย
ดังกลาวนีห้นวยราชการไทยที่เกีย่วของทัง้ที่อยูในประเทศไทยและในพื้นที่จะตองบูรณาการ
ประสานการดาํเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่องในการเชื่อมโยงใหทั้งฝายไทยและจีน ไมวาจะ
เปนภาครัฐหรือเอกชน ใหไดรับทราบขอมูลและทําความรูจักกันและกัน และเล็งเหน็ถึงประโยชนที่
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จะไดรับตอไป อยางเชน การจัดใหสวนราชการไทยที่เกี่ยวของ (อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
เกษตรกรจังหวัดที่มีผลผลิตเปาหมายสงออกไปจีน ภาคเอกชน ผูประกอบการสงออกผลไมไทย 
ฯลฯ เดินทางไปพบปะเจรจากับผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนไดพบเห็นศกัยภาพของตลาดในพื้นที่ของจีน 
และในขณะเดยีวกัน จดัคณะที่เกี่ยวของฝายจีนจากทกุภาคสวนเดนิทางมาพบปะเจรจา ตลอดจน
เยี่ยมชมและรบัฟงขอมูลที่เกี่ยวของในกระบวนการสงออกทั้งระบบในประเทศไทย การดําเนนิการ
ลักษณะนี้ แมจะตองใชระยะเวลาเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์บาง ประเด็นสาํคัญที่เปนปจจัยของ
ความสําเร็จในเรื่องนี้ คือ การเริ่มตนอยางจรงิจัง และความตอเนื่อง 
 นอกจากนี้ ภาครัฐไทยที่เกีย่วของยังควรพยายามแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานจีน
อยางตอเนื่อง เพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจสินคา ณ จุดนําเขา เพื่อสงเสริมใหจุดนําเขาแหง
ใหมๆ เหลานี้เปนที่นิยมมากขึ้น 
 (2)  การเสริมสรางความเปนมืออาชีพ ดวยการสงเสริมใหนักธุรกิจและผูประกอบการ
สงออกผลไมไทยมีความเปนมืออาชีพ เพื่อศักยภาพและความสามารถในการแขงขันในตลาดสากล 
เพราะจากสภาพปจจุบันของการสงออกผลไมไทยเขาสูจนี รวมถึงลักษณะและรูปแบบการขายเมื่อ
ผลไมไทยเขาสูตลาดจีนแลว ตลอดระยะเวลาที่ผานมาจะเหน็ไดวาผูประกอบการไทยมักทําการคา
แบบ “ตีหวัเขาบาน” คือการซื้อมา-ขายไป เปนครั้งคราว กลาวคือ ซ้ือจากเกษตรแลวจัดสงไปขายใน
จีนเปนครั้งคราว หากไดกําไรกด็ําเนินการตอ แตหากขาดทุนหรือถูกโกง (รวมทั้งโกงเขา) ก็อาจ
หยุดไปสักระยะหนึ่ง หรือกลาวโดยสรุปคือขาดความเปนมืออาชีพ ขาดการบริหารจดัการใน
ลักษณะที่เปนองคกรเพื่อบริหาร และดําเนนิการในรูปแบบการคาระหวางประเทศ และเพื่อ
ความสามารถเขาสูการแขงขันในตลาดการคาสากล โดยหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตองรวมมือ
กันสรางองคความรูที่สามารถสรางบุคลากรดานนี้เพิ่มขึน้ในประเทศไทยในระดับตางๆ 
 (3)  การสรางความนิยมและเผยแพรประชาสัมพันธ ผลไมไทยในหมูคนจีนใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง แมผลไมจะมีขอจํากัดดวยตวัเองในการออกสูตลาดตามฤดูกาลก็ตาม ภาครัฐ
และเอกชนจะตองรณรงคประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ตลอดเวลาและตลอดป เพือ่ใหชาวจีนได
รับทราบอยางตอเนื่องและวงกวาง ทั้งผลไมที่เปนที่รูจักกันอยูแลว และที่เร่ิมหรือยังไมเปนที่รูจัก
ทั่วไป โดยวิธีการตางๆ ไดแก 

ก.  กระทําการเผยแพรตรงของฝายไทยเอง เชน 
 -  การจัด In-store promotion และการสรางแบรนด (Brand) ของประเทศไทย เชน ดวยการ
เนนการตดิสติกเกอรใหผูซ้ือเห็นอยางชัดเจนวาเปนผลไมจากไทย ฯลฯ รวมถึงการเตรียมมาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาสินคาไทยถูกปลอมแปลงแบรนด 
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 -  การจัดเทศกาลตางๆ อยางสม่ําเสมอ อาทิ Thai Festival, Thai Fruits Expo, Thai Evening 
ที่มีการสอดแทรกทั้งวัฒนธรรม อาหาร และผลไมไทย เปนตน 
 -  การเผยแพรใหคนจนีรูจักผลไมไทยและวิธีการรับประทานผานทางสื่อและโอกาสตางๆ 
เชน การรับประทานทุเรียนทีอ่รอยควรทานที่สุกพอดี ไมควรทานชนิดที่สุกงอมจนเละ หรือ วิธีการ
ปอกมังคุด เปนตน 
 -  การจัด Road show ที่มีคุณภาพ ดวยการวางแผนในภาพรวมอยางบรูณาการ กําหนด
เปาประสงค กลุมเปาหมาย ลงรายละเอียดวธีิการนําเสนอ ฯลฯโดยกระทาํอยางตอเนื่อง รอบคอบ 
และชัดเจน 
 ข.  กระทําโดยอาศัยโอกาสตางๆ ที่ทางการหรือเอกชน องคกรใหญๆ ของจีนจัดเปนประจํา 
หรือในโอกาสสําคัญ อาทิ โอลิมปกที่กรุงปกกิ่ง World Expo ที่นครเซี่ยงไฮหรือ Shanghai Tourism 
Festival ซ่ึงเปนเทศกาลยิ่งใหญประจําปของนครเซี่ยงไฮ เปนตน 
 (4)  การสรางตารางประจําป ฝายไทยควรเสริมสรางใหผลไมไทยกลายเปนวาระประจําป
ของการบริโภคในจีน ดวยการเผยแพรและสรางความรูในหมูคนจีนวาเมื่อถึงฤดูกาลตั้งแตเดือนใด 
จะเปนวาระของการบริโภคผลไมไทยชนดิใดประจําป อยางเชนการสรางความนิยมในการบริโภค
ขนมไหวพระจันทรของจีนดวยเทศกาลไหวพระจันทรประจําป อีกทัง้การสรางใหผลไมไทย
กลายเปนกระเชาของขวัญประจําเทศกาลที่สําคัญของจีน 
 (5)  การสนับสนุนและสงเสริมจากภาครฐั การแกปญหาทั้งกระบวนการหวงโซอุปทาน
ของการสงออกผลไมไทยไปจีน จําเปนตองไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากหนวยงานภาครฐั 
ที่ผานมา รัฐบาลไทยไดเล็งเห็นความสําคญัและพยายามขจัดอุปสรรคในการสงออกผลไมไทยไป
จีนหลายประการ อาทิ การเจรจากับฝายจนีเพื่อขอขยายระยะเวลาของใบอนุญาตนําเขาผลไมแตละ
ชนิด จากเดิมที่มีอายุการใชงานเพียง 6 เดอืน เปน 1 ป ซ่ึงแมวาฝายจีนจะยังไมตกลงในเงื่อนไขที่
ฝายไทยเสนอ แตภาครัฐบาลไทยกจ็ะพยายามหาแนวทางลดอุปสรรคในดานตางๆ ตอไป 
 นอกจากนี้ จากการที่นายอภสิิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไดเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอยางเปนทางการ ตามคาํเชิญของนายกรัฐมนตรี ระหวางวันที่ 24-27 มิถุนายน 2552 
นั้น นายกรัฐมนตรีไดย้ําถึงความสําคัญดานการพัฒนาภาคการเกษตร ซ่ึงรวมถึงความพยายามแกไข
ปญหาดานศุลกากร และมาตรการดานสุขอนามัย เพื่อสงเสริมใหการคาสินคาเกษตรของไทยและ
จีนเพิ่มพนูยิ่งขึ้น นอกจากนี ้ในโอกาสเดนิทางเยือนประเทศจีนอยางเปนทางการดังกลาวของ
นายกรัฐมนตร ียังมีการลงนามในพิธีสารวาดวยการตรวจสอบและกักกนัโรคฯ เพื่ออํานวยสะดวก
ใหภาคเอกชนไทยสามารถสงผลไมเขาจีนไดที่เมืองผิงเสียงของเขตปกครองตนเองกวางสีฯ  ซ่ึง
ทั้งหมดนีแ้สดงใหเห็นวา การสงออกผลไมไทยไปจนีเปนปญหาที่รัฐบาลไทยเล็งเห็นความสําคัญ 
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และเรงสรางความรวมมือในระดับรัฐ เพื่อนํามาซึ่งความรวมมือที่แข็งแกรงและโอกาสทางการคา
ในระดบัเอกชนตอไป 

กลาวโดยสรุปแลว ผลไมไทยยังเปนสินคาที่มีความตองการในตลาดผูบริโภคจีน และมี
อนาคตที่สดใส ซ่ึงนาจะสรางผลตอบแทนเปนมูลคามหาศาลใหกับเกษตรกร ผูประกอบการภาค
ธุรกิจ และประเทศชาติได แตปจจุบัน การสงออกผลไมไทยไปจนียังมอุีปสรรคและปญหาบาง
ประการที่สกดักั้นการขยายตลาดและการพัฒนาศักยภาพผลไมสงออก ซ่ึงตองการความรวมมือกนั
ของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนอยางเปนระบบ จริงจัง และตอเนื่อง ตัง้แตตน
ทางการผลิต การพัฒนาปรับปรุงระบบโลจิสติกส และการแกไขระบบการตลาดและการคา ณ 
ปลายทางนําเขาในจีน ตามแนวทางและขอคิดเห็นทีไ่ดเสนอแนะในการศึกษาครั้ง 
 



 42 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
ชโยดม สรรพศรี 2548. “รายงานโครงการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปดเสรีการคาอาเซียน- 

จีน”. รายงานฉบับสมบูรณ โดยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย เพื่อเสนอตอ
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย: 5. 

สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจํากรุงปกกิ่ง. 2551. “รายงานการนําเขาผลไมไทยของสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน”  

สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจํากรุงปกกิ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2547. “พิธีสาร 
ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงควบคุมคณุภาพ 
และตรวจสอบกักกนัโรคแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยขอกําหนดดานการกักกันโรค 
และตรวจสอบสําหรับสินคาผลไมเมืองรอนที่สงออกจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน ลงนามเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547”  

อนงคนุช เลิศประเสริฐ. 2546. “ปญหาการสงออกผลไมไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน”. รายงาน 
ของสํานักมาตรการนําเขาสงออกสินคาทั่วไป กรมการคาตางประเทศ  

ภาษาองักฤษ 
Arkhom Termpittayapaisith. 2006. Logistics in Different Perspectives: Thai-U.S. Logistics  

Symposium 2006. Bangkok: Thai National Shippers’ Council. 
 Wilaiporn Liwgasemsan. 2004. “Trend of Logistics Development in Thailand and Japanese  

Cooperation.”  
อินเตอรเน็ต 
“เตรียมความพรอมโลจิสติกสไทย รับสถานการณเปดเสรีการคาจีน-อาเซียน.” 2550. [ออนไลน]. 
เขาถึงไดจาก : http://www.ftawatch.org/news/view.php?id=11721 
“ระบบโลจิสติกสของสินคาสงออกไปจีน.” 2552.  [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : 
http://rescom.trf.or.th/display/show_colum_print.php?id_colum=1899   
“ลูทางและอนาคตของตลาดผลไมไทย.”  2551. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : www.thaibizchina.com 
“8 กลยุทธเด็ดการคาการลงทุนในจนี.”  2551. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :  www.thaibizchina.com 
“Function and Organizational Structure of AQSIQ.”  2552. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :   
http://english.aqsiq.gov.cn/AboutAQSIQ/Mission/ 
 



 43 

ประวัติผูเขียน 
นายชลติ มานติยกุล 

 
เกิด    -     27 ตุลาคม 2498 
 
การศึกษา   -     รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ 

      และการทตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-     รัฐศาสตรมหาบัณฑติ สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ 
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
ประวัติการรับราชการ -     ผูเขียนเขารับราชการที่กระทรวงการตางประเทศ เมือ่วันที่ 1   

      กุมภาพนัธ 2521 ในตําแหนงผูชวยเลขานุการ กรมพธีิการทูต    
      หลังจากนัน้ 4 ป ไดออกไปประจําการในตางประเทศสลับ 
      กับการเขามาปฏิบัติหนาที่ในกรมกองตางๆ ของกระทรวง 
      การตางประเทศ โดยในสวนภายในกระทรวงฯ ไดแก กรม 
      สารนิเทศรวม 3 คร้ัง (ซ่ึงในจํานวนนี้ ดํารงตําแหนง 
      ผูอํานวยการกองการสื่อมวลชน 2 คร้ัง) กับ กองการเจาหนาที ่
      และฝกอบรม สํานักงานปลัดกระทรวง และในตางประเทศ   
      ไดไปประจําการที่กรุงนวิเดลี สาธารณรัฐอินเดีย  ทีก่รุง 
      ลอนดอน สหราชอาณาจกัร  ที่กรุงจาการตา สาธารณรัฐ 
      อินโดนีเซยี และทีน่ครหลวงเวยีงจันทน สาธารณรัฐ 
      ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

ปจจุบัน   -     ดํารงตําแหนงกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐ 
      ประชาชนจีน ตั้งแตเดือนเมษายน 2549 เปนตนมา 




