รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง โอกาสและความทาทายของผูประกอบการไทย
ในการสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ

จัดทําโดย นางสาวบุณิกา แจมใส
รหัส 10028

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 10 ป 2561
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง โอกาสและความทาทายของผูประกอบการไทย
ในการสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ

จัดทําโดย นางสาวบุณิกา แจมใส
รหัส 10028

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 10 ป 2561
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ อนุมัติใหเปนสวนหนึง่ ของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการตางประเทศ

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต อุม เมาลานนท)
อาจารยทปี่ รึกษา

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต วิมล คิดชอบ)
อาจารยทปี่ รึกษา

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์)
อาจารยทปี่ รึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

การศึก ษาสว นบุ คคลฉบั บ นี้ มุง พิจ ารณาประเด็ นเรื่อง “โอกาสและความท าทายของ
ผูประกอบการไทยในการสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ” เนื่องจากผูเขียนเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการขยายโอกาสการสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปของไทยไปตลาดจีนโดยเฉพาะ
นครเซี่ยงไฮซึ่งเปนศูนยกลางเศรษฐกิจขนาดใหญที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชากร 23
ลานคน ที่มีอํานาจการซื้อสูง และจัดสินคาไทยอยูในระดับพรีเมี่ยม เปนการเปดโอกาสในการขยาย
การสงออกสินคาดังกลาวเขาไปในเมืองอื่นๆของจีนตอไป ทั้งนี้ ความสําเร็จของการสงออกน้ําผลไม/
ผลไมแปรรูปจะชวยเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรที่มีจํา นวนมากภายในประเทศ และสรางงาน
สรางรายไดใหกับเกษตรกรและผูที่เกี่ยวของมากกวา 10 ลานคน
ปจ จุบันสถานการณก ารสง ออกน้ําผลไม /ผลไมแปรรูป ไทยไปตลาดเซี่ยงไฮมีลูท างที่ ดี
เนื่องจาก จุดแข็ง ของสิ นคาผลไม ไทยในดา นคุณ ภาพ รสชาติ ความหลากหลายของผลิ ตภัณ ฑ
ที่ต อบสนอง ความต องการและรสนิย มของตลาดเปา หมาย จึง ทํ า ให ผ ลไม ไ ทยครองตลาดใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนและนครเซี่ยงไฮ ดวยความมีชื่อเสียงของผลไมไทยที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักทั่วโลก
ผนวกกับกลยุทธการตลาดในการผลิตสินคาน้ําผลไม/ผลไมแปรรูป ใหมีความหลากหลายในรูปแบบ
ประเภท ผลิตภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑ จึงทําใหสินคาดัง กลาวสามารถเขาไปยึดสวนแบง
การตลาดในนครเซี่ยงไฮไดไม ยากนัก อยางไรก็ตาม ผูป ระกอบการยัง คงประสบกับ ปญ หาของ
การสงออก ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายในประเทศไทยเปนสําคัญในดานสินคา/วัตถุดิบ ผูประกอบการ
โลจิสติกส ชองทางการจําหนาย และนโยบายรัฐ พรอมกันนี้อาจจะเผชิญกับคูแขงในตลาดจีนทั้งจีน
และประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีสินคาคลายคลึงกันแตราคาต่ํากวา และคูแขงยังไดพัฒนาผลิตภัณฑ
โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้น อาจจะเทาเทียมกับไทยไดในอนาคต
การวิเคราะหดานศักยภาพการสงออกสินคาน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปของไทยไปนครเซี่ยงไฮ
ไดใชการวิเคราะห SWOT ในระหวางป 2556–2560 ซึ่งไดมาจากประสบการณการทํางานของผูเขียน
ในดานการสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ และขอมูลจากเอกสาร รวมกับผลสัมภาษณ
ผูประกอบการสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปไปนครเซี่ยงไฮ พบวา ขอมูลทุกสวนมีความสอดคลองกัน
และเสริมระหวางกันทั้งดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และความทาทาย โดยยืนยันถึงความแข็งแกรง
ของสินคา/วัตถุดิบที่มีคุณภาพของไทย และโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน ผนวกกับความ
นิยมการบริโภคสินคาเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งผูประกอบการสามารถใชประโยชนจากจุดแข็งและโอกาส
ในการขยายการสงออกไดอยางแนนอน ขณะเดียวกันหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชยได
พยายามแกไขปญหาและอุปสรรคของการสงออกอยางตอเนื่อง พรอมกับเตรียมรับมือกับการเผชิญ
กับความทาทายที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผูประกอบการแสดงความเชื่อมั่นตอนโยบายรัฐและ
หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ และสํานักงาน
สง เสริ ม การคาในต างประเทศ ณ นครเซี่ย งไฮ มี สวนสํ าคัญ อยางยิ่ง ตอการผลัก ดั นขยายมูล ค า
การสงออก สรางเครือขายพันธมิตรธุรกิจ และแกไขปญหาอุปสรรคทางการคา

จ
พร อ มกั น นี้ ผู เ ขี ย นได นํ า เสนอข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายใช ก ลยุ ท ธ Strengths–
Opportunities โดยมุงเนนเสริมสรางจุดแข็งที่มีอยูแลวนํามาปรับใชและฉกฉวยโอกาสตางๆ ที่เปดไว
เพื่อใชประโยชนอยางเต็ม ที่ และใชกลยุทธ Weaknesses–Threats เนนการตั้งรับ หรือปองกันตัว
เพื่อลดปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น นําไปสูมาตรการที่จ ะทําใหประเทศไทยเกิด
ความสูญเสียที่นอยที่สุด ซึ่งขอเสนอแนะประกอบดวย 2 สวน คือ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
ขอเสนอแนะเชิงดําเนินการ ที่อยูบนพื้นฐานที่สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ ศักยภาพ
ที่แทจริงของประเทศ และการทํางานอยางบูรณาการของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อมุงสู การเพิ่ม
มูลคาสินคาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการและประเทศในเวทีโลก
อยางมั่นคง

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึ ก ษาส ว นบุ ค คลฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาและอุ ป สรรคของ
ผูป ระกอบการไทยในการสง ออกสิน คาน้ํา ผลไม /ผลไม แปรรู ป ไปยั ง นครเซี่ยงไฮ และวิเ คราะห
แนวนโยบายของรั ฐบาลในการสนั บ สนุนผู ป ระกอบการไทยเขาสู นครเซี่ ยงไฮ รวมทั้ง นําเสนอ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับกระทรวงพาณิชยในการแกไขปญหาและอุปสรรค พรอมกับสงเสริม
ผูประกอบการในสินคาเปาหมายดังกลาวใหเขาสูนครเซี่ยงไฮอยางมั่นคงในระยะยาว บนพื้นฐานของ
นโยบายที่ ส อดคลอ งกั บ ความต องการของผูป ระกอบการ และศัก ยภาพที่แ ทจ ริง ของประเทศ
ซึ่ง ผูเ ขียนเล็ง เห็นวาเปนเรื่อ งสําคัญ ที่ก ระทรวงพาณิชยและหนวยงานภาครัฐที่เ กี่ยวของจะตอง
ดําเนินการรวมกันในการสงเสริมการสงออกสินคาเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา สรางงาน
สรางรายไดใหกับเกษตรกรซึ่งมีจํานวนมากถึง 10 ลานคนทั่วประเทศ และเพิ่มรายไดใหกับประเทศ
จากการสงออก พรอมทั้งหนวยงานภาครัฐและผูประกอบการไดมีกรอบแนวทางสําหรับการพิจารณา
พัฒ นาการประกอบการเพื่อขยายโอกาสการสง ออก โดยในการจัดทํารายงานฉบับ นี้สําเร็จ ลุลวง
ผูเขียนขอแสดงความระลึกถึงและซาบซึ้งตอบุคคลตางๆ ที่ใหการสนับสนุนและชวยเหลือสําหรับงาน
ในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษา 3 ทาน ประกอบดวย เอกอัครราชทูต อุม เมาลานนท
เอกอัครราชทูต วิมล คิดชอบ รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธ และคุณพิมพวดี
โสวรัตนพงศ ผูอํานวยการสวนวินัยและนิติการ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ
สําหรับคําแนะนํา และความเอาใจใสจนทําใหผูเขียนสามารถตกผลึกความคิดเกี่ยวกับหัวขอศึกษา
ที่ชัดเจน และเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งเปนคําชี้แนะที่เปนประโยชนอยางสูงในดานเนื้อหา รูปแบบ และ
โครงสรางรายงาน
พรอมกันนี้ ผูเขียนขอขอบคุณคณะเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
ทุกทานในความเอื้อเฟอดูแลความสะดวกในดานตางๆ ตลอดเวลาการเขารับการอบรม รวมทั้งเพื่อน
ขาราชการที่เขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 10 สําหรับกําลังใจและคําแนะนําตางๆ ดวย
บุณิกา แจมใส
สิงหาคม 2561
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
จีนเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา โดยมี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขยายตัวอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ภายใตนโยบายการปฏิรูป และ
การเปดประเทศที่ดําเนินมาตั้งแตป 2521 โดยในป 2560 จีนมีอัตราการเติบโตของ GDP อยูที่รอยละ
6.8 ซึ่งจีนเปนคูคาอันดับ 1 ของไทย โดยเปนตลาดสงออกและนําเขาเปนอันดับ 1 ในขณะที่ไทยเปน
ตลาดสงออกอันดับ 5 และเปนตลาดนําเขาลําดับที่ 10 ของจีน
เศรษฐกิจจีนเติบโตแบบกาวกระโดดมากกวา 3 ทศวรรษ และเริ่มชะลอตัวลงในป 2555
ที่มีอัตราการเติบโตของ GDP ลดลงเหลือเลขหลักเดียว คือประมาณรอยละ 8 ตอป อยางไรก็ตาม
จีนไดประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2559–2563) ซึ่งมีเปาหมาย
ในการปฏิรูป ดานตางๆ อาทิ การวางนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสมกับภาวะปจจุบัน และ
รองรับ อนาคต การสง เสริม การปฏิรูปคุณภาพของสินคาและบริก าร การเพิ่ม ประสิท ธิภาพของ
การผลิตและ แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม การดําเนินมาตรการที่เปนรูปธรรมเพื่อเพิ่มความแข็งแกรง
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต การดําเนินนโยบายปฏิรูปโครงสรางดานอุปทาน เปนตน นําไปสูการ
ยกระดับชีวิตความเปนอยูของประชาชน สงเสริมใหคนจีนมีรายไดเฉลี่ย (GDP per capita) สูงขึ้น
พัฒนาความเปนเมือง (Urbanization) และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม สรางสังคมที่มีความกินดีอยูดี
รอบดานในป 2563 และปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจเพื่อนําไปสูการเติบโตและมีคุณภาพอยางยั่งยืน
ในอนาคต (New Normal) เพิ่มรายไดใหแกคนในชนบท และยกระดับคุณภาพชีวิตชาวจีนทั่วประเทศ
โดยตั้ ง เปา ผลิต ภัณ ฑ ม วลรวมในประเทศ (GDP) และรายได ต อหั วของประชาชนเปน 2 เท า
ในระยะเวลา 10 ป (ป 2563) และเนนการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเห็นไดวา ภายใต
สถานการณเศรษฐกิจโลกถดถอยไดสรางแรงกดดันใหกับจีนอยางรุนแรง จีนปรับนโยบายที่ชัดเจนใน
การมุงใหความสําคัญกับการพัฒนาภายในประเทศและพยายามพยุง GDP รายไดเฉลี่ยตอหัวใหสูงขึ้น
นั่นคือ เพิ่มกําลังซื้อของประชาชน นําไปสูการกระตุนเศรษฐกิจของจีนอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งยังถือ
วาตลาดจีนมีลูทางสดใสสําหรับผูประกอบการไทยในการเขาสูตลาดจีน
สําหรับดานการคา พบวา มูล คาการคาระหวางประเทศไทย–จีน ขยายตัวอยางตอเนื่อง
ในชวง 5 ปที่ผานมา คือ ในชวงป 2556–2560 โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 2.96 ตอป โดยในป 2560
ไทยทําการคากับจีนมากที่สุด มีมูลคาการคารวม 73,670.43 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลคาการสงออก
ไปจีน 29,433.05 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 11.91 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับปกอน
สินคาสงออกหลัก 5 อันดับแรก ไดแก ยางพารา ผลิตภัณฑยาง เม็ดพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอร
อุปกรณและสวนประกอบ และเคมีภัณฑ ซึ่งสินคาดังกลาวเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตในอุตสาหกรรม
ที่จีนมีบทบาทเปนโรงงานอุตสาหกรรมโลก อยางไรก็ดี จีนมีแนวโนมที่จะนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค
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สูงขึ้น เพื่อสําหรับการบริโภคภายในประเทศที่มีประชากรมากวา 1,300 ลานคน และมีทิศทางวา
สินคาฟุมเฟอย สินคาระดับบนหรือพรีเมี่ยมจะมีความตองการซื้อเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคนจีนมีรายได
ตอหัวเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น จึงเปนโอกาสของผูประกอบการไทยในการสงออกสินคาประเภทน้ําผลไม /
ผลไมแปรรูป ซึ่งสินคาดังกลาวเปนการแปรรูปผลไมที่เปนวัตถุดิบของไทย ชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาไทยในตลาดขนาดใหญที่สุดในโลก
อุตสาหกรรมผลไมจัดเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่สรางรายไดใหกับไทย เนื่องจากเปน
แหลงผลิตและสงออกผลไมหลากหลายชนิดไปทั่วโลกและมีมูลคาการสงออกเติบโตสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
อีกทั้งผลไมสวนเกินสามารถนําไปสรางมูลคาเพิ่มเปนสินคาแปรรูปตางๆ ไดมากมายหลายประเภท
เชน น้ําผลไมและผลไมอบแหง เปนตน โดยในชวง 6 เดือนแรกของป 25601 การสงออกผลไมมีมูลคา
ประมาณ 1,009 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 27 ของการสงออกผลไมทั้งหมด รองลงมา
เปนผลิตภัณฑผลไมอื่นๆ ไดแก น้ําผลไม คิดเปนมูลคาประมาณ 849 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ
23 ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 28 และผลไมแปรรูปคิดเปนมูลคาประมาณ 339 ลานเหรียญสหรัฐ ในสัดสวน
รอยละ 9 ทั้งนี้ ผลไมแปรรูปมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 53 เนื่องจากผูประกอบการไทย
ไดนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการผลิต ทําใหสินคามีความหลากหลายและมีคุณภาพ
มากขึ้น สงผลตอการสงออกขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจุบันไทยมีการสงออกน้าํ ผลไม/ผลไมแปรรูป
เปนอันดับที่ 3 ของโลก รองจากตุรกี และสหรัฐฯ โดยตลาดสงออกของไทยสวนใหญอยูในประเทศ
เพื่อนบาน (เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย) จีน ฮองกง เวียดนาม และญี่ปุน
จีนเปนตลาดขนาดใหญที่มีศักยภาพและเติบโตอยางนาจับตามอง และเปนหนึ่งในตลาดที่
นิยมบริโภคสินคาจากไทยหลากหลายชนิด และมีแนวโนมขยายความตองการไปสูสินคาและบริการใน
รูปแบบใหมๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชาวจีนในเมืองใหญอยางนครเซี่ยงไฮที่มีประชากร 23 ลานคน ตั้งอยู
บนบริเ วณปากแมน้ําแยงซีเ กียง เปนเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาล
ทิศเหนือติดตอกับมณฑลเจียงซู ทิศใตติดตอกับมณฑลเจอเจียง ทิศตะวันตกติดตอกับมณฑลเจียงซู
และมณฑลเจอเจียง สวนทิศตะวันออกติดทะเลจีน โดยนครเซี่ยงไฮมีทาเรือที่มีจํานวนเรือคับคั่ง
มากที่สุด รองลงมาคือ ทาเรือสิงคโปรและทาเรือรอตเทอรดาม จากอดีตนครเซี่ยงไฮเปนหมูบาน
ประมงไดพัฒนาจนเปนนครที่มีประชากรอาศัยอยางหนาแนนมากที่สุดในประเทศจีน พื้นที่เต็มไปดวย
รานคา อาคาร สิ่งปลูกสราง และถนนคับคั่งดวยรถยนตและประชากร นครเซี่ ยงไฮมีบทบาทเปน
ศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียทั้งดานการคา การลงทุน การเงิน แฟชั่น และ
การทองเที่ยว
นอกจากนี้ นครเซี่ยงไฮยังเปนเมืองที่มีชื่อเสียงความทันสมัยและความกาวหนาที่ผสมผสาน
ทางดานวัฒนธรรมของจีนและตะวันตกไดอยางกลมกลืน และเป นนครที่มีความแออัดของเสนทาง
คมนาคมโดยมีเสนทางรถไฟฟา 100 เสนทาง และทางดวนเชื่อมเมืองสําคัญในสาธารณรัฐประชาชนจีน
เชน นครเซี่ยงไฮ–ฮองกง–มาเกา หรือเชื่อมตางประเทศทั้งนครเซี่ยงไฮ–รัสเซีย–ยุโรป และนครเซี่ยงไฮ–
เอเชียกลาง นอกจากนี้ ในนครเซี่ยงไฮยังมีส นามบิน 2 แหง คือ สนามบินแหง ชาติหงเฉียวและ
สนามบินเซี่ยงไฮผูตง ที่สําคัญคือ นครเซี่ยงไฮมีทาเรือขนาดใหญติดอันดับของโลกที่มีสินคาเขาออก
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สูงกวา 100 ตัน ดังนั้น นครเซี่ยงไฮนับวาเปนตลาดเปาหมายสําคัญของผูประกอบการไทย จากการ
เปนศูนยกลางทางการคาและการเงิน และเปนแหลงพัฒนาเศรษฐกิจที่สําคัญของจีนและมีกําลังซื้อสูง
ปจจุบันชาวจีนในนครเซี่ยงไฮนิยมสินคานําเขาจากตางประเทศและเปนสินคาระดับพรีเมี่ยมที่เปน
ที่นิยม ไดแก ผลไมสด น้ําผลไม ผลไมแปรรูป และสินคาอื่นๆ อีกทั้ง นครเซี่ยงไฮยังเปนศูนยกลาง
การคานําไปจําหนายตอใหซุปเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา และรานคาปลีกทั่วไป และกระจายสินคา
ไปยังพื้นที่ตางๆ ทางตอนในของจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปซึ่งถือวาเปนอีกชองทางหนึง่
ในการคงคุณคาผลไมไวไดนาน และเปนอุตสาหกรรมสําคัญที่สรางรายไดจากการสงออกที่มีมูลคา
มหาศาล
สภาพป ญ หาระหว า งป 2556–2560 จากประสบการณ ก ารปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหน ง
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ในชวงปดังกลาวพบวา ปญหาและอุปสรรคของ
การสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังตลาดเซี่ยงไฮ เกิดจากฝายไทยเปนสําคัญ ในเรื่องการควบคุม
ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากความไมแนนอนของสภาพอากาศและ
โรคระบาด ประกอบกับผลไมบางชนิดที่เปนที่นิยมออกเฉพาะฤดูกาล รวมทั้งปญหาเรื่องสารตกคาง
เกินมาตรฐานในผลไม สง ผลตอความเชื่อมั่นของผูบ ริโ ภค และจีนมีก ารใช ม าตรการตรวจสอบ
ที่เขมงวดในการนําเขาสินคาอุป โภค/บริโภค อีก ทั้งผูประกอบการขาดความรูความเขาใจภาษาจีน
ทําใหไมสามารถสื่อสารไดอยางเขาใจ ขาดทักษะและความเขาใจในการตลาดและการทําธุรกิจกับชาวจีน
และที่สําคัญคือผูประกอบการไมตระหนักถึงความสําคัญเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อปองกันการลอกเลียนแบบ และการสรางแบรนดเพื่อสรางความจดจํา
และเพิ่มมูลคาในระยะยาว รวมถึงการเรียนรูและทําความรูจักเปดรับชองทางการจําหนายของจีน
ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะของตนเองและใชเปนที่แพรหลายแทน Line, Facebook, Youtube, เชน
WeChat, Baidu, Weibo เปนตน ซึ่งผูประกอบการตองศึกษาและทําความเขาใจและใชชองทาง
ดังกลาวเพื่อประโยชนทางการคาตอไป
อี ก ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ คื อ นโยบายภาครั ฐ ของไทย ในการสนั บ สนุ น ภาคเกษตรและ
การสงออกสินคาเกษตรแปรรูป ที่ยังมีการทํางานที่ซ้ําซอนและขาดการบูรณาการรวมกันอยางเปน
รูปธรรมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาในองครวมตั้งแต
ตนน้ํา กลางน้ํา สูปลายน้ํา ในลักษณะครบวงจรเนนการใชเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ และเพิ่ ม มู ล ค า สิ น ค า นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
จากขอมูลดังกลาวจึงเปนที่มาของโครงการวิจัย เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงดานปญหาและ
อุปสรรคของผูประกอบการที่สงออกผลิตภัณฑน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ โดยเนนปญหา
และอุป สรรคที่เ กิดจากไทย พร อมทั้ง นําเสนอแนวทางแกไขป ญ หาและอุ ป สรรคในมุม มองของ
ผูประกอบการ และในรายงานฉบับนี้มีความตั้งใจนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายของภาครัฐและ
ขอ เสนอแนะดํ าเนิ นการ โดยมุ ง เน น ส ง เสริม การขยายการส ง ออกน้ํา ผลไม / ผลไม แปรรูป ของ
ผูประกอบการ บนพื้นฐานของการบูรณาการทํางานรวมกันของหนวยงานภาครัฐและการกาวเดินไป
พรอมกันระหวางกระทรวงพาณิชยและผูประกอบการ ซึ่งคาดหวังวาขอเสนอแนะดัง กลาวจะเปน
กรอบแนวทางสําหรับ กระทรวงพาณิชย และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนําไปใช
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ประโยชนเพื่อขยายการสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูป และนําไปประยุกตใชกับสินคาเกษตรอื่นๆ เพื่อ
รวมกันขับเคลื่อนการคาระหวางประเทศเขาสูตลาดจีนอยางมั่นคง
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการน้ําผลไม/ผลไมแปรรูป
ไปนครเซี่ยงไฮ
1.2.2 เพื่อนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะเชิงดําเนินการตอภาครัฐ
โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชยในการสนับสนุนผูประกอบการไทยนําน้ําผลไม และผลไมแปรรูปเขาสู
ตลาดในนครเซี่ยงไฮ เพื่อนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเนนการสรางความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้น และเรงรัดผูประกอบการขยายการสงออก
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
1) ขอบเขตเรื่อง
โอกาสและและความทาทายของผูประกอบการไทยในการสงออกน้ําผลไม /
ผลไมแปรรูปไปนครเซี่ยงไฮ
2) ขอบเขตระยะเวลา
ชวงเวลาในการปฏิบัติหนาที่ ในตําแหนงผูอํานวยการ สํานักงานสงเสริมการคา
ในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางป 2556–2560
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
1) ใช ป ระสบการณ ข องผู เ ขี ย นซึ่ ง ได ป ฏิ บั ติ ง านด า นการส ง เสริ ม การค า ใน
ต า งประเทศ ณ นครเซี่ ย งไฮ ในระหว า งป 2556–2560 ในการวิ เ คราะห น โยบายเศรษฐกิ จ
สภาพแวดลอมทางการคา และนโยบายทางการคาของนครเซี่ยงไฮ รวมทั้งยุทธศาสตรการคาของจีนที่
เกี่ยวของ
2) วิเคราะหจุดแข็ง ปญหา โอกาส และความทาทายของผูประกอบการไทยใน
สาขา ผลไม/ผลไมแปรรูปที่สงออกไปนครเซี่ยงไฮ
3) วิเคราะหนโยบายกระทรวงพาณิชยที่สงเสริมการคาระหวางไทยและจีน
1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
1) ศึกษาขอมูลจากเอกสาร เว็บไซต
2) รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณผูสงออกรายใหญสาขาน้ําผลไม /
ผลไมแปรรูป อยางนอย 3 ราย เพื่อทราบถึงขอเท็จจริงของสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
3) รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ จากฐานขอมูลของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กรมการคาตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย และ
กรมศุลกากร ระหวางป 2556–2560
4) นําขอมูลที่ไดจากการศึก ษาตามขอ 1)– 3) มาวิเคราะหและจัดทําแนวทาง
ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการไทยและกระทรวงพาณิชยในการขยายการสงออกไปนครเซี่ยงไฮ
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1.4 คําถามการศึกษา
ประเด็นคํา ถามของการศึก ษาในครั้ง นี้ คือ “อะไรคือปญ หาและอุป สรรคที่สําคัญ ของ
ผูประกอบการไทยในการสงออกสินคาน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ”
1.5 สมมติฐาน
“ปญ หาและอุป สรรคของผูป ระกอบการไทยในการส ง ออกน้ําผลไม /ผลไมแปรรูปไปยัง
นครเซี่ยงไฮ เกิดจากฝายไทยเปนสําคัญ การแกไขปญหาและอุปสรรคดังกลาว ตองดําเนินการโดย
ภาครัฐและภาคเอกชนอยางบูรณาการรวมกันเพื่อชวยแกไขปญหาและขยายการสงออกสินคาดังกลาว
ของไทยไปยังนครเซี่ยงไฮไดอยางมั่นคงในระยะยาว”
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 ทราบถึงปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการไทยในสาขาน้ําผลไม/ผลไมแปรรูป
ในการสงออกไปยังนครเซี่ยงไฮ
1.6.2 ได ขอ เสนอแนะแนวทางแก ไขป ญ หาอุป สรรคในการคา กั บ จี น ในมุ ม มองของ
ผูประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการไทย
1.6.3 ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย สําหรับสนับสนุน
ผูป ระกอบการไทยสง ออกไปนครเซี่ยงไฮและเพิ่ม ขีดความสามารถในการแขง ขันทางการคาของ
ประเทศ
1.7 นิยามศัพทเฉพาะ
น้ําผลไม หมายถึง ของเหลวที่อยูในเนื้อเยื่อของผลไมตามธรรมชาติ น้ําผลไมไดมาจากการ
คั้นหรือการปนผลไมโดยไมใชความรอนหรือตัวทําละลาย น้ําผลไมอาจจําหนายในรูปแบบเขมขน
ซึ่งจําเปนตองเติมน้ําเพื่อลดความเขมขนจนใหอยูในสถานะปกติ อยางไรก็ตาม น้ําผลไมเขมขนสวนใหญ
มีรสชาติที่ผิดแปลกไปจากน้ําผลไมคั้นสดอยางชัดเจน และน้ําผลไมบางชนิดอาจมีการแปรรูปเพื่อการ
ถนอมอาหารกอนจัดจําหนาย อาทิ พลาสเจอรไรซ การแชแข็ง การระเหย หรือการอบแหง
ผลไมแปรรูป หมายถึง การนําผลไมสดมาแปรรูปอาหารมีหลายวิธี โดยมีหลักการสําคัญ
ดังนี้
(ก) การใชความรอนทําลายจุลินทรียและเอนไซม โดยใชความรอนสูงเรียกวา การสเตอริไรส
และการใชความรอนต่ํากวาจุดเดือดของน้ําเรียกวา การพาสเจอรไรส (เชน ผลไมกระปอง)
(ข) การใชความเย็นเพื่อลดอุณหภูมิ เชน การแชเย็นลดความเย็นใหต่ําระหวาง 1–8 องศา
เซลเซียส และการแชแข็งโดยใชความเย็นต่ํากวา 18 องศาเซลเซียส (ผลไมแชเย็น ผลไมแชแข็ง)
(ค) การลดปริมาณน้ําในอาหารหรือการอบแหง เปนการใหความรอนแกอาหารในระดับหนึ่ง
เพื่อไลเอาน้ําออกจากผลไมใหเหลือปริมาณนอยที่สุด อาจใชการตากแดด ตูอบแหง (ผลไมอบแหง)
(ง) การใชน้ําตาล เพื่อปรุงแตงผลไมใหมีความหวานเปนหลักลดการเติบโตของยีนสบางชนิด
จะทําใหเก็บไดนาน (แยมผลไม เยลลี่ น้ําผลไมเขมขน ผลไมแชอิ่ม ผลไมเชื่อม ผลไมกวน)
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(จ) การหมักดอง เปนกระบวนการแปรรูปผลไมที่อาศัยการทํางานของจุลินทรียซึ่งสราง
เอมไซมออกมาเปลี่ยนสารอาหารใหเกิดเปนแอลกอฮอล กรดอินทรีย และกาซคารบอนไดออกไซด
ทําใหเนื้อผลไมและรสชาติมีการเปลี่ยนแปลง (ผลไมดอง)
(ฉ) การถนอมอาหารโดยใช ส ารเคมี เพื่ อ เป น การถนอมอาหาร ได แ ก สารที่ ยั บ ยั้ ง
การเจริญเติบโตของจุลินทรียที่ทําใหอาหารเนาเสีย สารปองกันการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหาร
โดยชนิดและปริมาณของสารเคมีที่ใชตองเปนไปตามพระราชบัญญัติอาหารของกระทรวงสาธารณสุข
ผลไมสด หมายถึง ผลไมที่เปนผลผลิตใหม ยังไมเสื่อมสภาพหรือเสียคุณภาพ ไมเหี่ยวแหง
ซีดจาง มีรสชาติตามธรรมชาติ และไมผานกระบวนการแปรรูปอาหาร
โลจิสติกส หมายถึง ระบบการจัดการการขนสงสินคา ขอมูล และทรัพยากรอื่น จากจุดตนทาง
ไปยังจุดบริโ ภคตามความตองการของลูก คา โดยโลจิส ติกสเกี่ยวของกับการผสมผสานของขอมูล
การขนสง การบริหารสินคาคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบหอ ทั้งนี้ โลจิสติกสเปนสวนหนึ่ง
ของหวงโซอุปทานที่เพิ่มมูลคาของการใชประโยชนของเวลาและสถานที่
ระบบการตรวจสอบยอนกลับ หรือ Traceability หมายถึง ระบบที่จัดทําขึ้นเพื่อให
ผู บ ริ โ ภค มี ค วามมั่ น ใจในการบริ โ ภคสิ น ค า ว า สิ น ค า ที่ ซื้ อ ไม มี สิ่ ง ปนเป อ น มี ค วามปลอดภั ย
โดยสามารถตรวจสอบเสนทางของอาหารนั้นได และชวยลดความสูญเสียในการเรียกคืนสินคาของ
บริษัทผูผลิต ใหเรียกคืนไดอยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว โดยในระบบการตรวจสอบยอนกลับ
มี 2 กระบวนการสําคัญ คือ กระบวนการติดตาม (คนทางปลายทางของสินคาที่เ ปนปญหา) และ
กระบวนการสืบคนยอนกลับ (คนหาตนทางของสินคาเพื่อใชเปนขอมูลในการหาปลายทางของสินคา
ตอไป)
หวงโซอุปทาน หมายถึง กระบวนการตั้ง แตเ ริ่ม หาวัตถุดิบ ในการผลิต การแปรรูป ใน
กระบวนการอุ ต สาหกรรม จนกระทั่ ง สิ น ค า ถู ก ส ง ไปจนถึ ง มื อ ลู ก ค า ด ว ยวิ ธี ก ารจํ า หน า ยทั้ ง
ภายในประเทศ และการสงออกไปตลาดตางประเทศ ซึ่งทุกกิจกรรมจะมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน
และมีกระบวนการ โลจิสติกสเชื่อมโยงกิจกรรมในกระบวนการหวงโซอุปทาน
ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง สิทธิทางกฎหมายที่ใหเจาของสิทธิ หรือ "ผูทรงสิทธิ" มีอยู
เหนือสิ่งที่เกิดจากความคิดสรางสรรคทางปญญาของมนุษย โดยอาจแบงทรัพยสินทางปญญาออกได
2 ประเภทหลัก คือ 1) ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม และ 2) ลิขสิทธิ์ สําหรับทรัพยสินทางอุตสาหกรรม
ไดแก (1) สิทธิบัตร (2) อนุสิทธิบัตร (3) เครื่องหมายการคา (4) ความลับทางการคา และ (5) สิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร (6) แบบผังภูมิของวงจรรวม (7) คุมครองพันธุพืช (8) ภูมิปญญาทองถิ่น

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 ทฤษฎีการวิเคราะห SWOT
อัลเบิรต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ผูคิดคนทฤษฎีการวิเคราะห SWOT คือ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ประกอบดวย การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อให
รูตนเอง (รูเรา) รูจัก สภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส–อุปสรรค การวิเคราะห
ปจจัยตางๆ ทั้งภายนอกและภายในองคกร ซึ่งจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองคกร ทั้งสิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ที่มีตอองคกรธุรกิจ จุดแข็ง จุดออน และความสามารถดานตางๆ
ที่องคกรมีอยูซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธ
และการดําเนินตามกลยุทธขององคกรระดับองคกรที่เหมาะสมตอไป

ภาพที่ 1 องคประกอบของ SWOT
S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็งหรือขอไดเปรียบ เปนขอดีที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็งดานทรัพยากร
บุคคล บริษัทจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธการตลาด
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W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออนหรือขอเสียเปรียบที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึง่ องคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้นสถานการณภายใน
องคกรที่เปนอยู
O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส การที่สภาพแวดลอมภายนอกของ
องคกรเอื้อประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น
เปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจดุ แข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายในนักการตลาด
ที่ดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอและใชประโยชนจากโอกาสนั้น เชน การเมือง การปกครอง
กฎหมาย ราคาน้ํามัน คาเงินบาท คูแขง เปนตน
T มาจาก Threats หมายถึง ความทา ทาย อุป สรรค ขอ จํากั ด ซึ่ ง เกิ ดจาก
สภาพแวดลอมภายนอก บางครั้งการจําแนกโอกาสและอุปสรรคเปนสิ่งที่ทําไดยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้
สามารถเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทําใหสถานการณที่เคยเปนโอกาสกลับกลายเปน
อุปสรรคได เชน คาเงินบาท คูแขง เปนตน
SWOT เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ ซึ่งชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็ง
และจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อนําไป
กําหนดแผนงานโครงการจะใชเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศนและการกําหนดกลยุทธเพื่อให
อุตสาหกรรมพัฒนาไปในทางที่เหมาะสมตอไป
2.1.2 ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการวิเคราะห SWOT
การวิเคราะห SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปจจัยที่กวางดวยการระบุจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกร ทําใหมีขอมูลในการกําหนดทิศทางหรือเปาหมายที่จะถูก
สรางขึ้นมาบนจุดแข็งขององคกร และแสวงหาประโยชนจากโอกาสทางสภาพแวดลอม และสามารถ
กําหนดกลยุทธที่มุงเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอม หรือลดจุดออนขององคกรใหมีนอยที่สุดได
ภายใต การวิเ คราะห SWOT จะตองวิเคราะหทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคก รโดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
1) การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคก ร เปนการวิเ คราะหและพิจารณา
ทรัพยากรและความสามารถภายในองคกรทุ กๆ ดานเพื่อที่จะระบุจุดแข็ง และจุดออนขององคก ร
แหลงที่มาเบื้องตนของขอมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอมภายในคือระบบขอมูลเพื่อการบริหาร
ที่ครอบคลุมทุกดานทั้งในดานโครงสรางระบบระเบียบวิธีปฏิบัติงานบรรยากาศในการทํางาน และ
ทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานที่ผานมา
ขององคกรเพื่อที่จะเขาใจสถานการณและผลกลยุทธที่เคยดําเนินการในอดีต
– จุดแข็ง ขององคก ร (S–Strengths) เปนการวิเ คราะหปจ จัยภายในจาก
มุมมองของผูที่อยูภายในองคกรนั้นวาปจจัยใดภายในองคกรที่เปนขอไดเปรียบหรือจุดเดนขององคกร
ที่องคกรควรนํามาใชในการพัฒนาองคกรได และควรดํารงไวเพื่อการเสริมสรางความเขมแข็งของ
องคกร
– จุดออนขององคก ร (W–Weaknesses) เปนการวิเ คราะหปจ จัยภายใน
จากมุมมองของผูทอี่ ยูภายในองคกรนั้นวา ปจจัยภายในองคกรที่เปนจุดดอยขอเสียเปรียบขององคกรที่
ควรปรับปรุงใหดีขึ้นหรือขจัดใหหมดไป อันจะเปนประโยชนตอองคกร
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2) การประเมิ นสภาพแวดลอมภายนอก สามารถคน หาโอกาสและอุป สรรค
ทางการดําเนินงานขององคกรที่ไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกร เชน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน
งบประมาณ สภาพแวดลอมทางสังคม เชน ระดับการศึกษาและอัตรารูหนังสือของประชาชน การตั้งถิ่นฐาน
และการอพยพของประชาชน ลัก ษณะชุม ชน ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ค านิยม ความเชื่อและ
วัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการเมือง เชน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี
และสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหมๆ และพัฒนาการทางดานเครื่องมือ อุปกรณ
ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและใหบริการ
– โอกาสทางสภาพแวดลอม (O–Opportunities) เปนการวิเคราะหวา ปจจัย
ภายนอกองคก รปจ จัยใดที่ส ามารถสง ผลกระทบหรือสรางประโยชนทั้ง ทางตรงและทางออมตอ
การดํ าเนิน การขององคก รในระดับ มหภาค และองค ก รสามารถใชข อ ดีเ หลานี้ ม าเสริม สร างให
หนวยงานเขมแข็งขึ้นได
– อุป สรรคทางสภาพแวดลอม (T–Threats) เปนการวิเ คราะหวาปจ จัย
ภายนอกองคกร ปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะกอใหเกิดความเสียหาย
ทั้งทางตรง และทางออม ซึ่งองคกรจะตองหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองคกรใหมีความแข็งแกรงพรอมที่
จะเผชิญแรงกระทบดังกลาวได ระบุสถานการณจากการประเมินสภาพแวดลอม
เมื่อไดขอมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง–จุดออน โอกาส–อุปสรรค จากการวิเคราะหปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกดวยการประเมินสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกแลว
จึงนําจุดแข็ง–จุดออนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส–อุปสรรค จากภายนอกเพื่อการเลือกกลยุทธ
ที่เหมาะสม โดยพิจารณาวา องคกรกําลังเผชิญสถานการณเชนใด และภายใตสถานการณนั้นองคกร
ควรจะดําเนินการอยางไร โดยทั่วไปในการวิเคราะห SWOT ดังกลาวนี้ องคกรจะอยูในสถานการณ
4 รูปแบบ ดังนี้
สถานการณที่ 1 (จุดแข็ง –โอกาส) สถานการณนี้เปนสถานการณที่พึ งปรารถนา
ที่สุด เนื่องจากองคกรคอนขางจะมีหลายอยาง ดังนั้น ผูบริหารขององคกรควรกําหนดกลยุทธในเชิงรุก
(aggressive–strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยูมาเสริม สรางและปรับ ใชและฉกฉวยโอกาสตางๆ
ที่เปดมาหาประโยชนอยางเต็มที่
สถานการณที่ 2 (จุดออน–ความทาทาย) สถานการณนี้เปนสถานการณที่เลวราย
ที่สุด เนื่องจากองคก รกําลัง เผชิญ อยูกับ อุปสรรคจากภายนอกและมีปญ หาจุดออนภายในหลาย
ประการ ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ กลยุทธการตั้งรับหรือป องกันตัว (defensive strategy) เพื่อ
พยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคตางๆที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดจนหามาตรการที่จะทําใหองคกร
เกิดความสูญเสียที่นอยที่สุด
สถานการณที่ 3 (จุดออน–โอกาส) สถานการณองคกรมีโอกาสเปนขอไดเปรียบ
ดานการแขงขันอยูห ลายประการ แตติดขัดอยูตรงที่มีปญหาอุปสรรคที่เปนจุดออนอยูห ลายอยาง
เชนกัน ดังนั้น ทางออก คือ กลยุทธการพลิกตัว (turnaround–oriented strategy) เพื่อจัดหรือ
แกไขจุดออนภายในตางๆ ใหพรอมที่จะใชโอกาสตางๆ ที่เปดให
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สถานการณที่ 4 (จุดแข็ง–อุปสรรค) เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวย
ตอการดําเนินงาน แตองคกรมีขอไดเปรียบที่เปนจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะรอจนกระทั่ง
สภาพแวดล อ มเปลี่ ยนแปลงไป จึ ง ควรจะเลื อ กกลยุ ท ธ ก ารแตกตั ว หรื อ ขยายขอบขา ยกิจ การ
(diversification strategy) เพื่อใชประโยชนจากจุดแข็งที่มีสรางโอกาสในระยะยาวดานอื่นๆ
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ชลิต มานิตยกุล (2552) ศึกษาปญหาและทางออกของผลไมไทยเขาสูจีน เพื่อติดตามและ
ประมวลสภาวะการสงออกสินคาเกษตรประเภทผลไมจากไทยไปยังจีน และนําเสนอนโยบายสําหรับ
แกไขปญหาการสงออกผลไมไทยไปยังตลาดจีนบนพื้นฐานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวของ พบวา ปจจัยและปญหาที่มีผลตอการสงผลไมไทยไปยังตลาดกวางโจวมีหลายประการ
อาทิ การกระจุกตัวของผลไมไทยที่ตลาดเจียงหนานซึ่งกอใหเกิดอุปสรรคอื่นๆ ทั้งระบบการฝากขาย
และการพัฒนาดานการตลาดของผูป ระกอบการไทย นอกจากนี้ ผลไมไทยยังมีปญหามาตรฐานและ
คุณภาพสงออก ปญหาราคาขายผลไมที่สูงจนลดขีดความสามารถในการแขงขัน จากตนทุนการนําเขา
ที่สูง ทั้งที่ราคาขายของเกษตรกร ณ ตนทางในประเทศต่ํากวามาก ปญหาความไมเปนที่รูจักอยาง
กวางขวางของผลไมไทยบางชนิดในหมูผ ูบริโภคชาวจีน และปญหาความไมตอเนื่องของสินคา เปนตน
สําหรับประเด็นความเชื่อมโยงของปญหาที่เกิดขึ้น ณ ปลายทางกับกระบวนการสงออกตั้งแตตนทาง
แสดงใหเ ห็นถึง การขาดความรูความเขาใจของเกษตรกรไทยตอการเพาะปลูก เพื่อสง ออก และ
กระบวนการในการสงออกสินคาไทยไปยังจีนไมเปนไปตามมาตรฐานสากล ประกอบกับปญหาพอคา
ชาวจีนเขามาในประเทศไทยเพื่อทําการตกลงซื้อขายกับเจาของสวนไทยลวงหนา สําหรับขอเสนอแนะ
แกไขปญหาการขยายตลาดผลไมไทยเขาสูจีน ไดแก (1) ภาครัฐตองเขามาสนับสนุนกระบวนการสงออก
อยางครบวงจร รวมถึงสรางหรือสนับสนุนองคกรไทยที่เกษตรกรไทยจะสามารถไดรับประโยชนจาก
การซื้อขายลวงหนากับพอคาจีน (2) ปรับปรุงระบบโลจิสติกสของไทย และ (3) ตองเปดจุดนําเขา
ผลไมไทยสูสวนตางๆ ทั่วประเทศจีนใหมีจํานวนหลากหลายเพิ่มขึ้นแทนการไปกระจุกตัวอยูใ นทีแ่ หงเดียว
ตลอดจนสรางความเปนมืออาชีพของพอคาไทยและประชาสัมพันธใหชาวจีนรูจักผลไมไทยอยาง
กวางขวางมากยิ่งขึ้น
จักรี เตจะวารี และคณะ (2553) ศึกษาและวิเคราะหความสามารถในการแขงขันในตลาด
ผลไม ไทย–จีน โดยพิจารณาภาพรวมการสงออกและนําเขาผลไมระหวางประเทศไทยและประเทศจีน
ในชวงระยะทศวรรษที่ผานมา พบวา กอนป 2544 ไทยมีการนําเขาผลไมจากจีนเปนมูลคาที่มากกวาที่
สงออกไปจีน แตแนวโนมการขาดดุลการคาของสินคาผลไมก็มีแนวโนมที่ลดลงอยางตอเนื่องจากที่ขาดดุล
มากกวา 0.3 พันลานบาทในป 2541 ลดลงเหลือเพียง 0.05 พันลานบาทในป 2543 และเมื่อถึง ป
2544 มูลคาการสงออกผลไมของไทยไปจีนมีมากกวามูลคาการนําเขาผลไมจ ากจีนมาไทยและเปน
เชนนี้มาจนถึงป 2550 ซึ่งโดยเฉลี่ยระหวางป 2544–2550 ไทยไดดุลการคาผลไมกับจีนประมาณปละ
0.4 พันลานบาท และเมื่อวิเคราะหศักยภาพการสงออกผลไมของไทยและศักยภาพผลไมของจีนโดย
ใชคาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ทําใหพบวา แมผลไมสงออกจากทั้งสองประเทศ
จะมีศักยภาพการแขงขันในตลาดของกันและกันอยู แตศักยภาพการแขงขันของผลไมไทยที่สงออกไป
ตลาดจีนดูจะมีแนวโนมที่สดใสมากกวาผลไมของจีนที่สงออกมาไทย ทั้งนี้ จากการวิเคราะหเพิม่ เติมถึง
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ศักยภาพการสงออกผลไมของไทยไปตลาดจีนและผลไมของจีนที่สงออกมาตลาดไทยโดยเปรียบเทียบ
กับประเทศคูแขงอื่นๆ แลว จะเห็นไดอยางชัดเจนวา ทุเรียนและมังคุดเปนผลไมไทยที่มีศักยภาพ
เหนือคูแขงในตลาดจีน โดยเฉพาะทุเรียนนับเปนผลไมที่ถือไดวา ปราศจากคูแขงในตลาดจีนเลยก็
เปนได อยางไรก็ตาม สําหรับผลไมแหงและผลไมสดอื่นๆ นั้น ไทยยังมีคูแขงเปนประเทศเพื่อนบานที่มี
ชายแดนติดตอโดยตรงกับประเทศจีน เชน เวียดนาม สําหรับสาลี่ และผลไมกลุมสมแมนดาริน เปน
ผลไมของจีนที่มีศักยภาพเหนือกวาคูแขงในตลาดไทยที่เห็นไดอยางเดนชัด
สุ เ ทพ นิ่ ม สาย (2557) ศึ ก ษาโอกาสและอุ ป สรรคของผลไม ไ ทยในอาเซี ย น: กรณี
การนําเขา–สงออกระหวางไทย สหภาพเมียนมา และสปป.ลาว เพื่อวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค
แนวทางการพัฒนาตลาด และการจัดการโซอุปทานของอุตสาหกรรมการนําเขา–สงออกผลไมสดของไทย
กรณีการนําเขา –สงออกระหวางไทย–สหภาพเมียนมา–สปป.ลาว เพื่อรองรับการเปนประชาคม
อาเซียน โดยเนนการศึกษาเชิงสํารวจภายใตบริบทแนวคิดการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของ
ผลไมเศรษฐกิจ 4 ชนิด ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ และกลวยไข จากการศึกษาพบวา อุตสาหกรรม
การนําเขา–สงออกผลไมสดของไทยไปสหภาพเมียนมา และ สปป.ลาว มีอุป สรรคที่สําคัญ ไดแก
ความบกพรองของกลไกตลาดและระบบ การจัดการโลจิส ติกสและโซอุป ทาน การแทรกแซงของ
พอคาชาวตางชาติ รวมถึงนโยบายของรัฐ ทั้งนี้ประเทศไทยยังมีโอกาสทางการคากับสปป.ลาว และ
สหภาพเมียนมาในประเด็น อาทิ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค และการขยายตัวของตลาด
สมัยใหมและตลาดเฉพาะกลุมในสหภาพเมียนมา และ สปป.ลาว
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
จากแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เ กี่ยวของ ประกอบกับการตั้ง คําถามการวิจัยและ
สมมติฐาน โดยคําถามการวิจัยคือ “อะไรคือปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของผูประกอบการไทยในการ
สงออกสินคาน้ําผลไม /ผลไมแปรรูป ไปยังนครเซี่ยงไฮ” และสมมติฐาน คือ “การแกไขปญ หาและ
อุปสรรคการสงออกสินคาน้ําผลไมและผลไมแปรรูป ที่เกิดขึ้นภายในประเทศของไทยอยางบูรณาการ
ทั้งจากผูประกอบการและภาครัฐรวมถึง กระทรวงพาณิชย จะชวยขยายการสงออกสินคาดังกลาว
ของไทยไปนครเซี่ยงไฮไดอยางมั่นคงในระยะยาว” ดังนั้น ผูเขียนจึงไดนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิด
ในการศึกษาและวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคที่แทจริงของการสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปไปยัง
นครเซี่ยงไฮ รวมถึงนําเสนอขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคและนโยบายของรัฐบาลในการ
สนับสนุนผูประกอบการไทยไปตลาดเซี่ยงไฮและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคากับจีน
โดยการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสัมภาษณผูสงออกรายใหญดานผลไมสด/แปรรูป อยางนอย
3 ราย เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงจากการสงออก และรวบรวมขอมูลทุติยภูมทิ ไี่ ด
จากการศึกษาเอกสารตางๆ (Documentary) การสืบคนจากฐานขอมูลของกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กรมการคาตางประเทศ สํานัก งานปลัดกระทรวง
พาณิชย และกรมศุลกากร (Government Database) ผนวกกับประสบการณดานการทํางานใน
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ ระหวางป 2556–2560
จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดจากการศึก ษาทั้ง หมดมาวิเ คราะหและจัดทําแนวทางขอเสนอแนะสําหรับ
ผูประกอบการไทยที่สงออกสินคาน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปไปนครเซี่ยงไฮและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
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สําหรับ หนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชยเ พื่อเปนกรอบการพิจ ารณาใหการสนับสนุน
ผูประกอบการไทยในการขยายตลาดสงออก จากประเด็นที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปเปนภาพของ
กรอบแนวคิด ดังนี้

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 การวิเคราะหศักยภาพของการสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูป
การพิจารณาถึงศักยภาพการสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปของไทยในนครเซี่ยงไฮ ใชการ
วิเคราะห SWOT ในปจจัยดานสินคา/วัตถุดิบ ผูประกอบการ ชองทางการจําหนาย โลจิสติกส และ
นโยบายรัฐ โดยใชขอมูลปฐมภูมิ (ขอมูลประสบการณการทํางานในชวงป 2556–2560) และผลสัมภาษณ
ผูป ระกอบการ รวมทั้ง ขอมูลทุติยภูมิ (ขอมูลเอกสารและเว็บ ไซต ) ประกอบรวมกันในการจัดทํา
SWOT ในครัง้ นี้ มีรายละเอียด ดังนี้
3.1.1 จุดแข็ง (Strengths)
3.1.1.1 สินคา/วัตถุดิบ
1) ไทยมี ศั ก ยภาพสู ง ด า นการเกษตรด ว ยสภาพภู มิ ป ระเทศและ
ภูมิอากาศที่เอื้อตอการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายประเภทตลอดทั้งป โดยเฉพาะผลไมเมืองรอนที่มี
ความหลากหลาย มีชื่อเสียงเปนที่นิยมทั่วโลก มีคุณสมบัติของผลิตภัณฑตอบสนองตอความตองการ
และรสนิยมผูบริโภคในตลาดเซี่ยงไฮ อาทิ ทุเรียน มังคุด ลําไย มะมวง มะพราว โดยไทยสามารถผลิต
ผลไมไดมากถึง 57 ชนิด และปจจุบันสามารถผลิตไดเกือบทุกฤดูกาล สงผลใหมีสวนแบงตลาดมากที่สุด
ในโลก และอุตสาหกรรมผลไมไทยคิดเปน 1/4 ของโลก โดยในป 2560 มีมูลคาการสงออกผลไมสด
แชเย็น/แชแข็ง และแปรรูป ประมาณ 76,000 ลานบาท2 โดยตลาดสงออกใหญที่สุดคือ เวียดนาม
โดยมีมูลคาการสงออก 34,000 ลานบาท หรือเกือบครึ่งหนึ่งของมูลคาการสงออกรวม รองมาคือ จีน
ฮองกง อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา ตามลําดับ
2) ผลไม เ มือ งร อ นของไทย มี คุ ณสมบั ติ ของผลิ ตภั ณ ฑ แ ละมี ค วาม
หลากหลาย จึงทําใหไทยสามารถผลิตน้ําผลไม/ผลไมแปรรูป ที่สอดคลองกับความตองการของตลาด
ตางประเทศโดยเฉพาะชาวจีน ที่นิยมรสชาติที่หลากหลายของผลไมไทย ซึ่งสินคาไทยดังกลาวสามารถ
ตอบโจทยรสนิยมของชาวเซี่ยงไฮ
3) การสั่งสมของประสบการณ กลยุทธ และความเชี่ยวชาญในการปลูก
ผลไมของเกษตรกร รวมทั้งมีหลากหลายสายพันธุ ทําใหผลไมไทยมีคุณสมบัติโดดเดน มีคุณภาพ และ
เปนที่ยอมรับในนครเซี่ยงไฮ
4) เกษตรกรมีทัก ษะและมีความละเอียดในการเก็บรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตร ใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ไมบอบช้ํา ตรงกับความตองการของตลาดเซี่ยงไฮ ซึ่งเนน
เรื่องคุณภาพ
2

บีบีซีนิวสไทย, รัฐบาลไทยฝนเปนศูนยกลางผลไมโลก นักวิชาการแนะแกปญหา "ลงจีน" ใหไดกอน, [ออนไลน],
กุมภาพันธ 2561, แหลงที่มา: https://www.bbc.com/thai/thailand-42941461.
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3.1.1.2 ผูประกอบการ
1) คิดคนและพัฒนาเทคนิคการปรุงแตงน้ําผลไม/ผลไมแปรรูป ไดตรง
กับไลฟสไตลและรสนิยมผูบริโภคชาวเซี่ยงไฮ ที่ไมนิยมบริโภคหวานและรักษาสุขภาพ
2) นิยมเขารวมงานแสดงสินคาดานอาหารและเครื่องดื่ม (International
Exhibition) ซึ่งเปนงานใหญในนครเซี่ยงไฮ อาทิ SIAl China, Beverage Exhibition, Food & Beverage
Events in Shanghai, FHC China, FoodTek China เปนตน ซึ่งเปนงานแสดงสินคาระดับ World
Class ที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป เปนแหลงรวมผูสงออกและนําเขาจากประเทศตางๆ ทั่วโลก นับเปน
โอกาสอันดีที่ผูประกอบการไทยเขามารวมงาน เพื่อสรางโอกาสใหสินคาของตนเปนที่รูจัก (create
awareness) ในนครเซี่ยงไฮ และเปนโอกาสสําคัญในการพบคูคาในการทําธุรกิจ
3) ผูประกอบการไทยรุนใหม มีความกระตือรือรนในการเรียนรู และเปดใจ
ในการนํ า นวั ตกรรมมาใช ใ นการพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ ให มี ค วามสวยงาม พร อ มประโยชนใ ช ส อย
เพื่ออํานวยความสะดวกทั้งการบริโภคและการพกพาตอการดําเนินชีวิตทีเ่ รงรีบของคนเมืองในนครเซีย่ งไฮ
4) บริษัทไทยที่เขารวมงานแสดงสินคาที่มีความพรอมในดานนวัตกรรม
สามารถส ง ผลงานเขา รว มการแขง ขั นการออกแบบผลิ ตภั ณฑ และบรรจุ ภั ณฑ ที่โ ดดเดน และมี
เอกลักษณ เพื่อสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจัก และเปน platform ที่คุมคาและไดรับผลลัพธที่ดีหาก
ประสบความสําเร็จและไดรับรางวัล
5) มีกลยุทธ ในการคิดคนผลิตภัณฑแปลกใหมจากผลไมไทยที่มีความ
หลากหลายเพื่อสราง ความแตกตางจากคูแขง และดึงดูดลูกคา เชน ลูกอมผลไม อาหารเสริมที่ทําจาก
ผลไม ขนมขบเคี้ยว ผลไมอบแหง ผลไมอบกรอบ ผลไมก วน ผลไมแชอิ่ม เยลลี่ผลไม น้ําผลไมใน
รูปแบบตางๆ3
6) สรางรูปแบบ และบรรจุภัณฑที่รับประทานงาย สะดวกในการพกพา
เหมาะกับไลฟสไตล คนเมืองสามารถตอบโจทยผูบริโภคชาวเซี่ยงไฮ ในลักษณะ Multifunction4
7) มีเครือขายและพันธมิตรในตลาดโลกกวางขวาง เนื่องจากไทยสงออก
ผลไมสด น้ําผลไม/ผลไมแปรรูปมีสัดสวนสูง โดยมีมูลคาการสงออกมากกวา 70,000 ลานบาท ตอป
3.1.1.3 โลจิสติกส
1) ความไดเปรียบดานทําเลที่ตั้งที่เปนศูนยกลางของอาเซียนและความ
สะดวกในการเขาสูตลาดจีนทั้งทางบก ทางอากาศ และทางเรือ (แมน้ําโขงและทาเรือทางทะเล)
2) บริษัทไทยที่ดําเนินการดานโลจิสติกสในการสงของไปยังนครเซี่ยงไฮ
ไดรับการยอมรับวามีประสิทธิภาพ สามารถจัดการสงสินคาไดภายในกําหนดเวลา
3.1.1.4 นโยบายรัฐ
1) ประเทศไทยมี ห ลายหน ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น ภาคเกษตรในด า น
การผลิต/เพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินคา การแปรรูปผลิตภัณฑ การสรางแบรนดสินคา รวมทั้ง
การจัดจําหนายภายในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะนโยบายภาครัฐปจจุบันเนนมุงสูการเปน
3
4

ความเห็นของ คุณธีระทัศน รังสิวรโรจน, บริษัท Treasure & Trading Distribution, Ltd.
อางแลว.
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ครัว โลกและสนับ สนุน ผูป ระกอบการในสาขาสินค าเกษตรแปรรูป และยกระดับ ผลิต ภัณฑ ดว ย
เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม
2) รัฐบาลมี นโยบายในการสนับ สนุนผูประกอบการไทยในการเขาสู
ตลาดจีนซึ่งเปนตลาดขนาดใหญที่มีประชากรประมาณ 1,300 ลานคน โดยเฉพาะในสาขาสินคาผลไมสด
น้ําผลไม และผลไม แปรรูป โดยมียุท ธศาสตรก ารเขาสูตลาดจีนทั้งในเมืองหลักและมณฑลรอง
โดยเริ่มตนจากการศึกษาตลาดรายมณฑลที่มีความแตกตางดานพฤติกรรมผูบริโภคและระดับเศรษฐกิจ
3) การจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน–จีน ทําใหการสงออกน้าํ ผลไม/
ผลไมแปรรูปไทยมีอัตราภาษีนําเขาสินคาต่ํา ผูประกอบการไทยจึงมีความไดเปรียบในการแขงขัน
4) การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหไทยไดรับประโยชนในการ
นําเขาผลไมจากประเทศสมาชิกอาเซียนในอัตราภาษีนําเขารอยละศูนย เพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิต
น้ําผลไมและผลไม แปรรูป โดยเฉพาะในชวงเวลาที่วัตถุดิบภายในประเทศขาดแคลน เชน มะมวงและ
มะนาวจากกัมพูชา
จุดแข็ง (Strengths) ที่สําคัญคือ ปจจัยดานวัตถุดิบ/สินคาที่มีความหลากหลาย
และคุณภาพเปนที่ยอมรับในตลาดโลก ผูประกอบการมีความตื่นตัวและพัฒนาตัวเองเพื่อรักษาฐาน
ลูกคาโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินคา ทางเลือกของเสนทางโลจิสติกสที่สามารถขนสงไดทงั้
ทางทาเรือทะเลและแมน้ํา ทางอากาศ และทางถนนในการเขาสูตลาดจีน รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ
ที่ใหการสนับสนุนเรื่องการผลิตและการพัฒนาสินคาและการสงออก และการจัดทําความตกลงการคา
เสรีที่สรางความไดเปรียบในการแขงขันทางการคา
3.1.2 จุดออน (Weakness)
3.1.2.1 สินคา/วัตถุดิบ
1) ชาวจีนในนครเซี่ยงไฮยังรูจักผลไมไทยเพียงไมกี่ชนิด เชน ทุเ รียน
มัง คุด ลําไย มะพราว มะมวงเปนตน เนื่องจากจีนอนุญาตใหนําเขาผลไมจากไทยเพียง 23 ชนิด
เทานั้น5 และผลไมที่ผูบริโภคชาวจีนนิยมบริโภคมาก ไดแก ทุเรียน มังคุด ลําไย กลวยไข ชมพูทับทิมจันทร
มะมวงน้ําดอกไม เงาะโรงเรียน สมโอ มะขามหวาน นอกจากนี้ ผลไมแปรรูปที่ไดรับความนิยมจาก
ผูบ ริโ ภคชาวจีน เชน ลํ าไยอบแหง ทุเ รียนทอดกรอบ/อบกรอบ กลว ยอบกรอบ ขนุนอบกรอบ
สับปะรดอบกรอบ และมะขามหวานแกะเมล็ด
2) ปญ หาเรื่องสารตกคางเกินมาตรฐานทั้ง สารเคมีกําจัดวัชพืชและ
ศัตรูพืชในผลไมสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยของสินคาผลไมสด น้ําผลไม /ผลไม
แปรรูปในตลาด
3) จีนเขมงวดในการตรวจสอบการนําเขาสินคาผลไม น้ําผลไม /ผลไม
แปรรูป รวมทั้งบรรจุภัณฑที่ใชในการบรรจุผลไม

5

ปจจุบันรัฐบาลจีนอนุญาตใหผลไมไทยนําเขาไดจํานวน 23 ชนิด ไดแก ทุเรียน มังคุด ลําไย กลวยไข ลิ้นจี่ มะพราว
มะละกอ มะเฟอง มะมวง ฝรั่ง ชมพู เงาะ สับปะรด ละมุด เสาวรส นอยหนา มะขาม ขนุน สละ ลองกอง
สมเขียวหวาน สม และสมโอ
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4) มาตรฐานสิน คา หรื อ มาตรการที่มิ ใช ภ าษี จ ากประเทศคู คา เช น
มาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability System) ตลอด
สายการผลิตจากตนทางถึงผูบริโภค
3.1.2.2 ผูประกอบการ
1) การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําผลไม/ผลไมแปรรูป ที่ตองใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สงผลตอตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น
2) ผูประกอบการไทยแขงขันกันเองในเรื่องราคา เพื่อแยงครองสวนแบง
การตลาด ทําใหขายสินคาในราคาต่ํา และผูซื้อชาวจีนไมสามารถแยกความแตกตางของสินคาไดวามี
คุณภาพหรือไม สงผลตอภาพลักษณสินคาพรีเมี่ยมของไทย
3) ผูประกอบการไทยกังวลเรื่องการสูญเสียสวนแบงตลาด เนื่องจาก
พอคาจีนเขามาบริหารจัดการสินคาผลไมของไทยทั้งระบบจากตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ทําใหตัด
วงจรผูประกอบการไทยออกไป6
4) ขาดการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและเชื่อมั่นเกินไปวาผลิตภัณฑของ
ตนเองดีที่สุดในตลาด ทําใหสินคาไมสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค
5) ไมเชี่ยวชาญภาษาจีน ทําใหไมสามารถสื่อสารกับคูคาและไมเขาใจ
เรื่องการทําสัญญาซื้อขาย และกฎระเบียบการคาในตลาดจีน
6) ขาดทักษะและความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการตลาด
ในการคาขายกับชาวจีน
7) ไมตระหนักถึงความสําคัญในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค าใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อปองกันการลอกเลียนแบบ รวมทั้งขาดการสรางตราสินคา (Branding)
เพื่อสรางความรับรูและเพิ่มมูลคาทางการคาในระยะยาว
3.1.2.3 ชองทางการจําหนาย
1) ผูประกอบการขาดความสนใจและความคุนเคยในการเขาสูชองทางการ
จําหนายผานตลาดออนไลนและโซเซียลมีเ ดียของจีน ซึ่ง จีนมีก ารสรางชองทางของตนเอง เชน
Weibo ที่มาใชแทน Facebook พรอมกับสราง Twitter และ WeChat ที่มาใชแทน WhatsApp กับ
Line รวมทั้ง Baidu ที่มาแทนที่ Youtube
2) การใชสื่อประชาสัมพันธของจีน ผาน WeChat และ Weibo เปน
ชองทางสําคัญและมีบทบาทมากในการทําธุรกิจในนครเซี่ยงไฮ แตพบวา ผูประกอบการไทยยังไมคอย
ใหความสําคัญและเปดใจทําความรูจักและเรียนรูเพื่อใชประโยชน
3) การทําประชาสัมพันธสินคาใหเปนที่รูจักในนครเซี่ยงไฮ มีความจําเปน
อยางยิ่งทางการตลาดซึ่งใชงบประมาณคอนขางสูง
4) การตั้ง ชื่อตราสินคาเพื่อจําหนายในนครเซี่ยงไฮ เปนภาษาอังกฤษ
ทําใหผูบริโภคชาวจีนออกเสียงเรียกยาก ไมจดจํา และไมเปนที่นิยม
6

ความเห็นของผูประกอบการสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ ประกอบดวย (1) คุณธีระทัศน
รังสิวรโรจน บริ ษัท Treasure & Trading Distribution, Ltd. (2) คุ ณธนทั ศ น วริ ษธนิ ษฐ บริ ษัท เซี่ ย งไฮ
วั นจั กร จํากั ด และ (3) คุณนทีทอง ทองไทย บริษัท เนอวานา จํากัด
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3.1.2.4 โลจิสติกส
1) นอกเหนือจากการใชทาเรือหลักในการเขาสูตลาดจีน เชน ทาเรือ
ฮองกง ทาเรือเซี่ยงไฮ และทาเรือกวางโจว ยังมีการใชทาเรือทางเลือกคือ ทาเรือเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ผานแมน้ําโขงไปตลาดจีนตอนใตที่น ครคุนหมิ ง จากนั้นเขาสู นครเซี่ ยงไฮที่เ ปนตลาด
เปาหมาย ขนสงไดเฉพาะในชวงฤดูน้ําหลากปละ 4 เดือน คือ ชวงเดือนตุลาคม–กุมภาพันธ
2) การขนสงทางอากาศมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพแตมีตน ทุนสูง
3.1.2.5 นโยบายรัฐ
1) ขาดการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐอยางจริงจังและ
เปนรูปธรรม เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณเนนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และกระทรวง
อุตสาหกรรมเนนการแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะปริมาณการผลิต ขณะที่กระทรวง
พาณิชยใหความสําคัญกับการสงออกและการจัดจําหนาย แตเมื่อผลผลิตทั้งสินคาเกษตรและสินคา
เกษตรแปรรูปไมเปนที่ตองการของตลาด ทําใหสินคาไมสามารถจําหนายได
2) การทํางานอยางซ้ําซอนของหนวยงาน เชน การหาตลาดสงออกใน
ตางประเทศและการจับคูธุรกิจ ซึ่งดําเนินการทั้งกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กรมการคา
ตางประเทศ และกรมการคาภายใน รวมถึงหนวยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ และกระทรวงมหาดไทย ไดดําเนินการสงเสริมผูประกอบการใหสามารถสงออกสินคาได
โดยปจจุบันพบวา เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการลวนเปนสมาชิกของหนวยงานตางๆ
เพื่อตองการเขาถึงการไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ
3) การสนับสนุนการสงออกของภาครัฐอาจไมสอดคลองกับความตองการ
ของผูประกอบการ ตัวอยางเชน ภาครัฐตองการผลักดันการสงออกน้ําผลไมและผลไมแปรรูปที่เปน
สินคาเกษตรอินทรีย แตเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการเห็นวา สินคาเกษตรแปรรูป
ทั่วไปสามารถจําหนายไดอยูแลว เนื่องจากผูผลิตไมตองการเพิ่มตนทุนการผลิตและไมเขาใจเรื่อง
การเขาสูตลาด Niche Market
จุดออน (Weaknesses) หรือปญหาที่สําคัญซึ่งสินคาน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปประสบ
ในปจจุบันเกิดจากภายในประเทศไทย ไดแก สินคา/วัตถุดิบที่มีสารตกคางเกินมาตรฐานสงผลกระทบ
ตอความเชื่อมั่นของผูบ ริโภควัตถุดิบ ผูประกอบการขายสินคา ตัดราคากันเองเพื่อแยงชิงสวนแบง
การตลาด ที่สําคัญคือ ผูประกอบการบางสวนขาดทักษะและความรูเรื่องลักษณะตลาดจีน พฤติกรรม
ผูบริโภค ภาษาจีน ชองทางการจําหนายในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ และ
สินคาไทยถูกลอกเลียนแบบ เนื่องจากผูประกอบการละเลยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและ
การสรางตราสินคา ขณะที่โลจิสติกสทางเลือกสําคัญมีปญหาเรื่องการบริหารจัดการการตลาดใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงนโยบายรัฐที่มีความซ้ําซอนในการใหการสนับสนุนดานการสงออกสินคา
เกษตรแปรรูป และไมไดทํางานอยางบูรณาการอยางเปนรูปธรรม สงผลใหผูประกอบการไมไดรับ
ประโยชนอยางเต็มที่
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3.1.3 โอกาส (Opportunity)
3.1.3.1 สินคา/วัตถุดิบ
1) นครเซี่ยงไฮเปนศูนยกลางเศรษฐกิจดานการคาและการลงทุนอันดับ
หนึ่งของประเทศจีน บริษัทตางชาติเขามาลงทุนจํานวนมาก และเปดกวางดานวัฒนธรรม บานเมือง
ทัน สมั ย และมี ก ารพั ฒ นาเติ บ โตอย างรวดเร็ ว เป น เมื อ งใหญ ที่ สุ ด ในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
มีประชากรราว 23 ลานคน มีอํานาจซื้อสูง มีการยอมรับสินคาใหมของกลุมผูบริโภคสมัยใหม นิยม
สินคาแบรนดเนมและสินคานําเขาจากตางประเทศรวมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม โดยเชื่อมั่นในคุณภาพ
สินคาจากตางประเทศและเพื่อสงเสริมภาพลักษณของตนเอง
2) เศรษฐกิจจีนยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง และสินคาไทยเปนที่ตองการ
ของตลาดดังกลาวโดยเฉพาะเมืองที่มีความหลากหลายอยางเซี่ยงไฮ ทั้ง นี้ น้ําผลไม /ผลไมแปรรูป
จัดเปนสินคาพรีเมี่ยมที่มีราคาสูง7
3) นครเซี่ยงไฮเปนเมืองเปาหมายอันดับหนึ่งที่มีศักยภาพในการสราง
ภาพลักษณสินคาพรีเมี่ยมของไทย และพิจารณาขยายไปยังเมืองอื่นๆในมณฑลรองตอไป8
4) ผลไมไทยมีความหลากหลายทั้งประเภทผลไม/น้ําผลไม/ผลไมแปรรูป
ทําใหสามารถเขาถึงผูบริโภคไดทุกกลุม9
5) การดําเนินนโยบายลูก คนที่ส อง (Second Child Policy) ของ
รัฐบาลจีนที่มีผลตั้งแตป 2556 จึงเปนโอกาสสําหรับการขยายการผลิตสูกลุมเปาหมายใหม คือกลุมเด็ก
6) การเขาสูสังคมผูสูงวัย (Aging Society) และผูบริโภคกลุมวัยรุนและ
คนทํางานมีความตื่นตัวตอการรักษาสุขภาพและหันมาดูแลใสใจตัวเองมากขึ้น เนนการบริโภคสินคาที่
มีคุณภาพและปลอดภัย
3.1.3.2 ผูประกอบการ
1) การดําเนินนโยบายลูกคนที่สองของจีน และการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
เปนโอกาสของผูประกอบการในการวางแผนการผลิตและจําหนาย เพื่อเจาะกลุมลูกคาเปาหมายอยาง
เด็ก และผูสูงอายุ รวมทั้งสินคาสุขภาพ
2) ใชก ลยุท ธในการรัก ษาฐานลูก คา โดยใชก ารรัก ษามาตรฐานและ
คุณภาพของสินคา ในขณะเดียวกัน ใชนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา หลีกหนี
คูแขงและ ติดตาม feedback จากลูกคาหลังการขาย10
3) การนําเอานวัตกรรมมาใช เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑใหแปลกใหม
และนาสนใจอยูตลอดเวลา ตามการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในเมืองธุรกิจอยางนครเซี่ยงไฮ
4) การออกแบบบรรจุภัณฑ ใหมีความสวยงาม พรอมประโยชนใชสอย
เพื่ออํานวยความสะดวกทั้งการบริโภคและการพกพาตอการดําเนินชีวิตที่เรงรีบของคนเมืองในนครเซีย่ งไฮ
7

ความเห็นของ คุณนทีทอง ทองไทย บริษัท เนอวานา จํากัด.
ความเห็นของ คุณธนทัศน วริษธนิษฐ บริษัท เซี่ยงไฮ วันจักร จํากัด.
9
ความเห็นของ คุณสุวัฒน รักทองสุข บริษัท เลิศโกลบอลกรุป จํากัด.
10
ความเห็นของ คุณธีระทัศน รังสิวรโรจน บริษัท Treasure & Trading Distribution, Ltd.
8
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3.1.3.3 ชองทางการจําหนาย
1) รูปแบบการใชชีวิตที่เรงรีบในนครเซี่ยงไฮ ทําใหผูบริโภคนิยมบริโภค
ผลิตภัณฑพรอมรับประทานที่มีคุณภาพและมีทางเลือกที่หลากหลาย อาทิ น้ําผลไม/ผลไมแปรรูป ที่มี
คุณคาทางอาหาร บริโภคเปนอาหารเชาและอาหารวาง
2) ความหลากหลายของชองทางการตลาดในนครเซี่ยงไฮซึ่งมีทั้งการคา
ออฟไลนและออนไลน Modern Trade หรือธุรกิจคาปลีกสมัยใหม รายการชองโทรทัศน และโซเชียล
มีเดีย
3) น้ําผลไม /ผลไมแปรรูป จากไทยในรูป แบบตางๆ เปนที่รูจัก และ
ตองการของผูบริโภคชาวจีนมากขึ้น โดยนิยมบริโภคเปนอาหาร ขนมขบเคี้ยว หรือซื้อเปนของขวัญ
ของฝากในเทศกาลสําคัญ
4) มีแนวโนม เปนที่นิยมใชใ นรานอาหารและรานเบเกอรี่เ พื่อใชเ ปน
วัตถุดิบในการทําอาหาร เครื่องดื่ม และขนม เพื่อสรางสรรคเมนูที่นาสนใจใหมๆ นําเสนอลูกคา
5) ธุรกิจทองเที่ยวไทยมีแนวโนมขยายตัว โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจีนที่
นิยมเขามาเที่ยวในไทยไมต่ํากวาปละ 10 ลานคน สงผลทําใหสินคาน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปที่อยูใน
แหลงทองเที่ยวมียอดจําหนายเพิ่มสูงขึ้นและสินคาไทยเปนที่รูจักในตลาดจีนอยางกวางขวาง และ
บริษัทใหญในนครเซี่ยงไฮนิยมใหรางวัลพนักงานโดยการพามา shopping ในเมืองไทย ซึ่งเปนโอกาส
ของผูประกอบการไทยในการแนะนําผลิตภัณฑน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปใหมใหเปนที่รูจักในนครเซี่ยงไฮ
มากขึ้น
3.1.3.4 โลจิสติกส
1) การขนสงน้ําผลไม/ผลไมแปรรูป จากไทยไปตลาดจีนมีความสะดวก
มากขึ้นในอนาคต เชน ความเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมทางรถไฟสายคุนหมิง–สิงคโปร ภายใตกรอบ
อาเซียน และการสรางเสนทางรถไฟใน สปป.ลาว เพื่อเชื่อมกับจีน (เสนทางหนองคาย–เวียงจันทน–
หลวงพระบาง–อุดมไช–หลวงน้ําทา–คุนหมิง)
2) การใชการขนสงทางอากาศเปนอีกหนึ่งชองทางที่ตอบโจทยสินคา
พรีเ มี่ยมที่จําหนายไดร าคาสูง และมีป ระสิท ธิภาพ เพื่อรัก ษาคุณภาพสินคาใหใหมส ดและถึง มือ
ผูบริโภคอยางรวดเร็ว11
3.1.3.5 นโยบายภาครัฐ
1) ภาครัฐรวมทั้ง กระทรวงพาณิชยส นับ สนุนผูป ระกอบการทองถิ่น
พัฒนาสินคาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อเพิ่มรายได โดยสนับสนุนดานการเขาถึง แหลงเงินทุนและความรู
ผานสถาบันทางการเงินและหนวยงานภาครัฐ ทําใหผูประกอบการสาขาน้ําผลไม /ผลไมแปรรูป
สามารถเติบโตอยางแข็งแกรงในอนาคต
2) รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนผูประกอบการไทยสงออกไปตลาดจีน
ซึ่งเปนตลาดขนาดใหญที่มีประชากรประมาณ 1,300 ลานคน โดยเฉพาะการสงออกสินคาผลไมสด
น้ําผลไม /ผลไมแ ปรรูป และรัฐบาลมียุ ท ธศาสตรก ารเข าสูตลาดจี นรายมณฑล โดยเริ่ม ต นจาก
11
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การศึกษาตลาดรายมณฑลที่มีความแตกตางดานพฤติกรรมผูบริโภคและระดับเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาล
มุงใหความสําคัญกับตลาดเศรษฐกิจหลักของจีน เชน กรุงปกกิ่ง นครเซี่ยงไฮ นครกวางโจว เนื่องจาก
ประชากรมีกําลังซื้อสูงและนิยมบริโภคสินคาไทย ผนวกกับรัฐบาลตองการผลักดัน เรื่องการสงออก
สินคาผลไมซึ่งใชวัตถุดิบจํานวนมากภายในประเทศ และสินคาผลไมแปรรูปผลไมและน้ําผลไมเปน
สินคาที่เพิ่มมูลคา
3) กรมส ง เสริม การคา ระหวา งประเทศ สนั บ สนุ นการส ง ออกและ
จัดกิจกรรมงานแสดงสินคา การเจรจาจับคูธุรกิจในประเทศและตางประเทศเพื่อขยายการสงออก
ผานทางสํานัก งาน ความรวมมือทางการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ จัดกิจ กรรมสง เสริม
การขายสินคาไทยเปนประจําทุกป ทําใหสินคาไทยเปนที่รูจักดีขึ้นในนครเซี่ยงไฮ และผูประกอบการ
ก็มีโอกาสรูจักตลาดและเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคมากขึ้น
โอกาส (Opportunities) พบว า การส ง ออกไปตลาดเซี่ ย งไฮ มี แ นวโน ม ที่ ดี
เนื่องจากทิศทางของเศรษฐกิจจีนจะยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง ชาวเซี่ยงไฮมีรายไดตอหัวสูง เฉลี่ย
ประมาณ 16,595 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ต อ ป มี อํ า นาจการซื้ อ สู ง และนิ ย มบริ โ ภคสิ น ค า จากไทย
หากพิจารณาเลือกซื้อสินคาที่มีคุณภาพเนื่องจากมีทางเลือกที่หลากหลาย เปนโอกาสในการสงออก
สินคาคุณภาพหรือสินคาพรีเมี่ยมของไทย และโอกาสการใชประโยชนจากชองทางการจําหนายใน
ตลาดจี น มี ค วามหลากหลายทั้ ง ออนไลน แ ละออฟไลฟ โซเชี ย ลมี เ ดี ย ที่ มี จํ า นวนมาก รวมถึ ง
การจํ า หน า ยสิ น ค า และการประชาสั ม พั น ธ สิ น ค า ไทยผ า นธุ ร กิ จ บริ ก ารท อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะ
นัก ทองเที่ยวจีนที่เ ขามาทองเที่ย วในไทย และความสะดวกในการขนสง ทั้ง ทางบก เรือ อากาศ
ที่อํานวยความสะดวกหลายชองทาง ตลอดจนนโยบายรัฐที่สนับสนุนผูป ระกอบการทองถิ่นพัฒนา
สินคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจรตั้งแตพื้นที่เกษตรจนถึงการสงออก
3.1.4 ความทาทาย (Threat)
3.1.4.1 สินคา/วัตถุดิบ
1) ตลาดจีนมีผลไมสดจํานวนมากทั้งแอปเปล สม แตงโม เมลอน และ
พื้นที่ทางตอนใตของจีนมีภูมิอากาศเขตรอนทําใหจีนมีผลไมแปรรูปที่ใชวัตถุดิบภายในประเทศ เชน
ฝรั่งอบแหง และมะมวงดองจากมณฑลกวางตุง และมะพราวแกวจากมณฑลไหหนาน
2) สินคาคูแขงที่มีลักษณะใกลเคียงกับไทยทั้งรูปแบบและการบรรจุภัณฑ
3.1.4.2 ผูประกอบการ
1) รักษาคุณภาพและมาตรฐานสินคาใหคงอยูเพื่อรักษาฐานลูกคาอยาง
ยั่งยืน
2) เพิ่ ม มู ล ค า สิ น ค า โดยต อ ยอดงานวิ จั ย และพั ฒ นาสิ น ค า เกษตร
นวัตกรรมไปสูการผลิตเชิงพาณิชย
3.1.4.3 ชองทางการจําหนาย
1) ผูบริโภคชาวจีนสวนใหญยังคงนิยมบริโภคผลไมสดมากกวาน้ําผลไม/
ผลไมแปรรูป เพราะเชื่อวามีคุณคาทางสารอาหารมากกวา
2) สินคาไทยเผชิญกับผลไมแปรรูปจากประเทศคูแขงสําคัญในตลาดจีน
คือ ฟลิปปนส (สัปปะรดและมะมวงอบแหง) เวียดนาม (ขนุนอบกรอบ) อินโดนีเซีย (ทุเรียนแปรรูป)
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มาเลเซีย (ลูก อมและขนมขบเคี้ยว) และไตหวัน (ฝรั่งอบแหง) โดยมีแนวโนมวา คูแขงขันมีก ารใช
เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมเพื่อแยงชิงสวนแบงการตลาดในนครเซี่ยงไฮ
3) ในตลาดจีนมีสินคาทดแทนหลากหลายและมีราคาต่ํากวาน้ําผลไมไทย
เชน น้ําอัดลม ชารอน ชาเขียว ชาดํา ชาแดง นมสด ซึ่งเปนสินคาสําหรับผูบริโภคที่มีรายไดปานกลาง
ทําใหความตองการบริโภคน้ําผลไมยังไมมาก
4) การปลอมแปลงสินคาไทยในตลาดจีน เนื่องจากสินคาไทยเปนที่นิยม
ของผูบริโภคจีน โดยเฉพาะในตลาดระดับบน
5) ลักษณะของตลาดเซี่ยงไฮและพฤติกรรมผูบริโภค มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วตลอดเวลา ทําใหผูประกอบการตองติดตามการเคลื่อนไหวของตลาด และพฤติกรรม
ผูบริโภคอยางใกลชิด
3.1.4.4 นโยบายภาครัฐ
จีนมีก ารดําเนินมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีเ ขม งวดมากขึ้น
โดยเฉพาะประเด็น ความปลอดภัยของอาหาร การบรรจุภัณฑ และความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
รวมถึง การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการนําเขา การตรวจสอบ และการจําหนายในตลาดตางประเทศ
ทําใหหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ ตองติดตาม
สถานการณทางการคาและประกาศการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับสินคาอยางใกลชิด เพื่อ
ประชาสัมพันธแจงผูประกอบการใหปฏิบัติตามกฎระเบียบไดอยางถูกตองและไมถูกกีดกันทางการคา
ความทาทาย (Threats) เปนปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมของภาครัฐ
และผูประกอบการ หากตระหนักถึงความทาทายที่อาจเกิดขึ้น ทําใหประเทศไทยตองเฝาระวังและ
รูเทาทัน โดยความทาทายที่สําคัญคือ การเผชิญกับสินคาของประเทศคูแขงที่มีความคลายกันแตราคา
ต่ํากวา โดยเฉพาะจีนและสมาชิกอาเซียน ชองทางการจําหนายในตลาดจีนที่มีการแขงขันสูงโดยมี
สินคาทดแทนและสินคาจากคูแขง ที่ไดพัฒ นาโดยใชนวั ตกรรมและเทคโนโลยีขั้น สูง พฤติก รรม
ผูบริโภคคนเซี่ยงไฮที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตลอดจนแนวโนมของการคาโลกที่มีการใช
มาตรการที่มิใชภาษีเ พิ่ม มากขึ้น เชน ความรับ ผิดชอบตอสัง คม สินคาที่เ ปนมิตรตอสิ่ง แวดลอม
มาตรฐานสินคา และกฎระเบียบตางๆ
3.2 ผลการวิเคราะห SWOT
ผลการวิเคราะห SWOT เกี่ยวกับศักยภาพการสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปของไทย สรุปไดวา
ไทยมีจุดแข็ง (Strengths) ที่ยืนยันอยางชัดเจนวา ประเทศไทยมีศักยภาพในอุตสาหกรรมน้ําผลไม /
ผลไมแปรรูป เนื่องจากมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายมากกวา 50 ชนิด มีสวนแบงตลาดมากที่สุด
ในโลก และสามารถตอบสนองตอรสนิยมและไลฟส ไตลของชาวเซี่ยงไฮ อยางไรก็ตาม ในขณะที่
จุดออน (Weaknesses) ที่สําคัญของไทยคือ ปญหาสารตกคางเกินมาตรฐานในผลไม ผูประกอบการ
ขาดทักษะและความรูเรื่องลักษณะตลาดในจีน ปญหาการบริหารจัดการสินคาเพื่อใหมีวัตถุดิบผลิต
สินคาไดตลอดป รวมทั้งการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
ส ว นโอกาส (Opportunities) ที่ สํ า คั ญ คื อ การวางแผนการผลิ ต ให ส อดคล อ งกั บ
กลุมเปาหมาย (เด็ก ผูสูงอายุ และผูรักษาสุขภาพ) ตามนโยบายลูกคนที่สองของจีนและการเขาสูสังคม
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ผูสูงวัย รวมทั้ง ใชโอกาสการเขาตลาดออนไลนจํานวนมากทั้ง WeChat, Baidu และ Weibo สําหรับ
ความทาทาย (Threats) เปนประเด็นที่ตองใหความสําคัญ เนื่องจากสงครามทางการคาที่ทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นจากทั้งคูแขงและคูคาที่ไดมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาและการออกแบบผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑที่นาสนใจเพื่อดึงดูดผูบริโภค
ในภาพรวม ผูเขียนประเมินไดวา จุดแข็งและโอกาสมีน้ําหนักมากกวาจุดออนและประเด็น
ความทาทาย และพบวา ประเทศไทยมีศัก ยภาพในอุตสาหกรรมน้ําผลไมและผลไมแปรรูปและมี
โอกาสเขาสูตลาดจีนโดยเฉพาะในนครเซี่ยงไฮไดอยางดีและมั่นคง และนาจะสามารถแกไขปรับปรุง
อุปสรรคและจุดออนได

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ปจ จุบันสถานการณก ารสงออกน้ําผลไม /ผลไมแปรรูป ไทยไปยังนครเซี่ยงไฮมีลูท างที่ดี
เนื่องจาก จุดแข็งของสินคาผลไมไทยในดานคุณภาพ รสชาติ และราคาที่เหมาะสม จึงทําใหผลไมไทย
ครองตลาด ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะนครเซี่ยงไฮ ดวยความมีชื่อเสียงของผลไมไทยและ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑตอบสนองตอความตองการและรสนิยมของผูบริโภคชาวเซี่ยงไฮ ผนวกกับ
กลยุทธการตลาดในการผลิตสินคาน้ําผลไม/ผลไมแปรรูป ใหมีความหลากหลายในรูปแบบ ประเภท
ผลิตภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑ จึงทําใหสินคาดังกลาวสามารถเขาไปยึดสวนแบงการตลาดใน
นครเซี่ย งไฮ ได ไม ยากนัก อยา งไรก็ต าม ขณะนี้ ผูป ระกอบการไทยยั ง คงประสบกั บ ป ญ หาของ
การส ง ออก ซึ่ ง เป น ผล มาจากป จ จั ย ภายในประเทศไทยเป น สํ า คั ญ ในเรื่ อ ง สิ น ค า /วั ต ถุ ดิ บ
ผูป ระกอบการ โลจิสติกส ชองทางการจําหนาย และนโยบายรัฐที่มีการดําเนินการที่ซ้ําซอนและ
ขาดการประสานงานอยางชัดเจน รวมทั้งการเผชิญกับการแขงขันทางการคาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
คูแขงในตลาดจีนมีการผลิตสินคาน้ําผลไม/ผลไมแปรรูป ที่ใกลเคียงกับไทยในดานคุณภาพและรสชาติ
และมีราคาที่ถูกกวา เชน เวียดนาม ฟลิ ปปนส และอินโดนีเซีย และมีการพัฒนาใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพิ่มสูงขึ้น อาจจะเทาเทียมกับไทยได ในอนาคต
เมื่อพิจารณาดานศักยภาพการสงออกสินคาน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปของไทยไปยังนครเซีย่ งไฮ
โดยใชการวิเคราะห SWOT ทั้งดานสินคา/วัตถุดิบ ผูประกอบการ ชองทางการจําหนาย โลจิสติกส
และนโยบายรัฐ ในระหวางป 2556–2560 ซึ่ง ไดม าจากประสบการณการทํางานดานการสง เสริม
การคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ และขอมูล จากเอกสาร พบวา ประเทศไทยมีศัก ยภาพใน
อุตสาหกรรมน้ําผลไม/ผลไมแปรรูป และมีโอกาสในการเขาสูตลาดจีน โดยมีกลยุทธในการรักษาฐาน
ลูกคา เนนการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินคา ทําใหสินคาไทยจัดเปนสินคาพรีเมี่ยมในนครเซี่ยงไฮ
ประกอบกับการดําเนินนโยบายลูกคนที่สองของจีนเปนโอกาสของผูประกอบการไทยในการกําหนด
ทิศทางการผลิตเพื่อสนองกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางถูกตอง
สํ า หรั บ ป ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ สํ า คั ญ นั้ น เป น ที่ ป ระจั ก ษ ว า เกิ ด จากป ญ หา
ภายในประเทศ ไดแก สินคา/วัตถุดิบ ผูประกอบการ โลจิสติกส ชองทางการจําหนาย และนโยบายรัฐ
ซึ่งปจจุบันหนวยงานที่เกี่ยวของดานเศรษฐกิจ โดยกระทรวงพาณิชยไดพยายามแกไขปญ หาและ
อุ ป สรรคดั ง กล า ว เพื่ อ ยกระดั บ และพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ทางการค า ของ
ผูประกอบการไทยในเวทีโลก ไดอยางมั่นคง
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4.2 ขอเสนอแนะ
ผลวิเ คราะหและขอ สรุป เกี่ยวกับ SWOT จุดแข็ง จุดอ อน โอกาส และความทาทาย
นํา มาใช ในการจั ดทํ า กลยุ ท ธ เ พื่อ กํ าหนดตํ า แหน ง และเป าหมายที่ ชัด เจน โดยเลื อ กใช ก ลยุ ท ธ
Stregths–Opportunities (จุดแข็ง–โอกาส) เปนลําดับแรก โดยมุงเนนเสริมสรางจุดแข็งที่มีอยูแลว
นํ า มาปรั บ ใช แ ละฉกฉวยโอกาสต า งๆ ที่ เ ป ด ไว เ พื่ อ ใช ป ระโยชน อ ย า งเต็ ม ที่ และใช ก ลยุ ท ธ
Weaknesses–Threats (จุดออน–ความทาทาย) เนนการตั้งรับหรือปองกันตัว เพื่อลดปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น นําไปสูการหามาตรการที่จะทําใหประเทศไทยเกิดความสูญเสียที่
นอยที่สุด ซึ่ง ขอเสนอแนะในสวนนี้ป ระกอบดวย 2 สวน คือ (1) ขอเสนอแนะเชิง นโยบายหรื อ
ยุทธศาสตรภาพรวม และ (2) ขอเสนอแนะเชิงดําเนินการ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติในการสนับสนุนการ
สงออกใหประสบผลสําเร็จเปนรูปธรรม ในรายงานฉบับนี้นําเสนอขอเสนอแนะบนพื้นฐานปจจัย คือ
สินคา/วัตถุดิบ ผูประกอบการ ชองทางการจําหนาย โลจิสติกส และนโยบายรัฐ มีรายละเอียด ดังนี้
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) รั ฐ บาลไทยควรดํ า เนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ โดยยกระดั บ การพั ฒ นาจาก
Comparative Advantage ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบจากการที่ไทยมีความไดเปรียบในคุณภาพ
สินคาน้ําผลไมและผลไมแปรรูปที่เหนือกวาประเทศอื่น ปรับเปลี่ยนเปนความไดเปรียบในการแขงขัน
Competitive Advantage โดยเนนการใชประโยชนจาก National Image and Status เพิ่มการ
ตระหนักรูในกลุมผูบริโ ภคและความเชื่อมั่นตอตราสินคาไทย เพื่อใหไดเปรียบในการแขงขันเหนือ
คูแขง
2) รัฐบาลไทยควรกําหนดนโยบาย/ยุทธศาสตรดานการสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศใหมีความชัดเจนและตอเนื่อง โดยกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในแตละชวงเวลา
รวมถึงการทํางานอยางบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และระหวางหนวยงานภาครัฐกับ
ผูประกอบการอยางใกลชิด ปรับปรุงกลไกการทํางานของภาครัฐใหเกิดการเชื่อมโยงอยางเปนรูปธรรม
ในการกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินการ การจัดสรรงบประมาณ ภาครัฐควรดําเนินการในเชิงรุก
ทั้งระบบตั้งแตวัตถุดิบ การแปรรูป และการจําหนายหรือการสงออก
3) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตรเปนเรื่องสําคัญ เนื่องจากภาคเกษตร
เปนรากฐานของเศรษฐกิจไทย หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรเนนใหความสําคัญ กับการพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตรที่ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มมู ลคาสินคาตลอดหวงโซอุปทาน
ควบคูไปกับการพัฒนาผูประกอบการใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สินคา ตลาด ภาษา
และความสามารถด า นการบริ ห ารจั ด การ มี ค วามเข า ใจตอ ความตอ งการของตลาดที่ มี ค วาม
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยผูป ระกอบการสามารถสรางสรรคสิ นคาตอยอด
นวัตกรรมใหมีเอกลักษณจุดเดนและตอบโจทยความตองการของกลุมลูกคา
4) รัฐบาลไทยควรสนับสนุนแหลงพัฒนาเงินทุนในรูปแบบใหมและหลักประกัน
เงิน ทุน เพื่อ สนั บ สนุน ผูป ระกอบการให ส ามารถเขา ถึง แหลง เงิ นทุ นไดง ายและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดเล็ก SMEs วิสาหกิจชุมชน และสหกรณการเกษตร นอกจากนี้ รัฐบาลไทย
ควรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาควบคูกัน เพื่อใหมีความเชื่อมโยง
นําไปสูการขนสงและการประกอบธุรกิจที่มีตนทุนต่ําและมีประสิทธิภาพสูง
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4.2.2 ขอเสนอแนะเชิงดําเนินการ
4.2.2.1 ความรวมมือแบบบูรณาการของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
1) หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของสนับสนุนการทํางานในลักษณะบูรณาการ
ของทีมประเทศไทย นําโดยกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ ซึ่งประกอบดวย สํานักงานสงเสริมการคาใน
ตางประเทศ สํานัก งานสง เสริม การลงทุน สํานั ก งานการทองเที่ย วแหง ประเทศไทย สํานัก งาน
การเกษตรตา งประเทศ บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุง เทพ เพื่ อสง เสริม และ
สนั บ สนุน การทํ างานรว มกั นในทุ ก มิ ติ ทั้ง ในดา นเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การศึก ษา และ
วัฒนธรรม รวมทั้งแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น อยางเรงดวนใหลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ
2) หนวยงานภาครัฐที่เ กี่ยวของควรเรงรัดการทํางานอยางบูร ณาการ
มากขึ้น เพื่อลดการทํางานซ้ําซอนของหนวยงานดานการสงเสริมการสงออก ทั้งกระบวนการผลิต
สินคาเกษตรจากตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา โดยเปนความรวมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(ตนน้ํา) กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานัก งานคณะกรรมการสง เสริม การลงทุน (กลางน้ํา) และ
กระทรวงพาณิชย (ปลายน้ํา) ซึ่งจะเปนการวางแผนของภาครัฐในรูปแบบองครวม ตั้งแตการผลิตสู
ผลผลิต เพิ่มผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ การแปรรูป รักษาคุณภาพและมาตรฐานสินคา และสามารถ
จําหนายสินคาตามความตองการของตลาดและผูบริโภค
4.2.2.2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคา/วัตถุดิบ โดยใชเทคโนโลยีขั้นสูง
นวัตกรรม งานวิจัย และ R&D
1) หนวยงานภาครัฐของไทยดานการสงออก ควรดําเนินการอยางบูรณาการ
รวมกัน โดยมีเปาหมายยุทธศาสตรที่ชัดเจนทั้งระบบหวงโซอุปทาน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เนนเรื่องการเพิ่มผลผลิต ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของสินคาเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรมมุง
เรื่ อ งการเพิ่ ม ปริ ม าณและมาตรฐานของสิ น ค า เกษตรแปรรู ป /น้ํ า ผลไม / ผลไม แ ปรรู ป
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเนนเรื่องการพัฒนาตอยอดสินคาและบริการดวยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา กระทรวงพาณิชยใหความสําคัญเรื่องการสงออกและการขยายตลาด
2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ควรเรงรัดเรื่องการแกไขปญหาสารตกคาง
เกินมาตรฐานทั้งสารเคมีกําจัดวัชพืชและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม เพื่อสรางความเชื่อมั่น
เรื่องความปลอดภัยของสินคาผลไมสด น้ําผลไม/ผลไมแปรรูปในตลาดจีน
3) กระทรวงการคลั ง ควรใช ม าตรการกระตุ น ให เ กษตรกรและ
ผูประกอบการผลิตสินคา และบรรจุภัณฑที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง และนวัตกรรม รวมถึงงานวิจัยและการ
พัฒนา (R&D) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลคาสินคา โดยพิจารณาใหสิทธิพิเศษทางภาษีและมิใชภาษี
เชน การลดหยอนภาษี การอํานวยความสะดวกในการเขาถึงแหลงเงินทุน และการลดขั้นตอนการสงออก
และพิธีการศุลกากร
4) กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ควรเพิ่ ม การลงทุ น ใน
เทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรม และ R&D ในพื้นที่ที่มีอยูแลวเพื่อวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป พรอมกับ
สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหมีความเขมแข็ง และสรางสรรคผลิตภัณฑแปรรูปแบบใหมๆ ออกสูนครเซี่ยงไฮ
พรอมกันนี้ กระทรวงฯ ควรเพิ่มเติมการลงทุนในเทคโนโลยี นวัตกรรม และ R&D ในโครงการเมืองผลิตอาหาร
ครบวงจร (Food Valley) เพื่อตอยอดไปสูการผลิตเชิงพาณิชย
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5) กระทรวงพาณิชยควรรวมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
เพื่อพัฒนาดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในดานผลิตภัณฑ การสํารวจการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ
เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา น้ําผลไม/ผลไมแปรรูป ในนครเซี่ยงไฮ
4.2.2.3 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ
1) กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
(EXIM Bank) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME Bank)
ควรใหการสงเสริมผูประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนและหลักประกัน
เงินทุน
2) กระทรวงพาณิช ย ควรจัด สั ม มนา/ฝ ก อบรม/Workshop เรื่ อ ง
ตลาดน้ําผลไมและผลไมแปรรูปในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะที่นครเซี่ยงไฮ ในเรื่องเกี่ยวกับ
การออกแบบบรรจุภัณฑ การพัฒนาบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ การทําการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค
E–Commerce ภาษาและวัฒนธรรม และการสรางความตระหนักถึงความสําคัญเรื่องการจดทะเบียน
เครื่ อ งหมายการค า ก อ นการส ง ออกไปในตลาดจี น และควรกระตุ น ผู ป ระกอบการให ใ ช
สื่อประชาสัมพันธของจีน เพื่อสรางความรูจักและจดจําสําหรับสินคาใหม ผานทางโซเซียลมีเดียและ
ชองทางออฟไลนตางๆ
3) กระทรวงพาณิชย โดยสถาบันพัฒนาผูประกอบการการคายุคใหม
(New Economy Academy: NEA) ควรจัดอบรมผูประกอบการทุกระดับ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ดําเนินธุรกิจในโลกการคาออนไลนใหเกิดการเรียนรูและสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน
4) สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ ตองติดตาม
สถานการณทาง การคาและประกาศการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับสินคาอยางใกลชิด
เพื่อประชาสัมพันธแจงผูประกอบการใหปฏิบัติตามกฎระเบียบไดอยางถูกตอง และไมถกู กีดกันทางการคา
4.2.2.4 การประชาสัมพันธ การเขาถึงและเพิ่มชองทางการจําหนาย
1) กระทรวงพาณิชยควรเพิ่มการเผยแพรขอมูลและกฎระเบียบการคา
ของจีนใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
2) กระทรวงพาณิ ช ย กรมส ง เสริ ม การค า ระหว า งประเทศ และ
สํานักงานสงเสริมการคา ในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ ควรเนนการประชาสัมพันธใหผูประกอบการไทย
ทราบถึงเว็บไซตและโซเชียลมีเดียของจีน เพื่อใหขยายการกระจายสินคาออฟไลนที่เขาถึงผูบริโภคจีน
ในวงกวางและรวดเร็ว
3) กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ควรเพิ่ม การพบปะหารือและ
การเยือนของผูบริหารระดับสูง เชน รัฐมนตรีการคา เพื่อกระชับความสัมพันธ แกไขปญหา/อุปสรรค
ทางการคา นอกจากนี้ ควรจัดใหมีการสัมมนา โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตามจังหวัดเปาหมาย เพื่อสรางความตระหนักรับรูในการใชประโยชนจากการ
เปดเสรีทางการคาและการเขาสูตลาด
4) สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ ควรรวมมือกับ
สถานกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ จัดงานแสดงสินคาในเชิงบูรญาการเพื่อเจรจาจับคูธุรกิจอยางตอเนื่อง
และควรพิจารณาขยายการจัดงานแสดงสินคา และพบปะภาคเอกชนจีนในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อขยาย
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ตลาดใหกวางมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนใหผูประกอบการรายใหม/รายเล็กเขารวมงานแสดงสินคาเพื่อ
ประชาสัมพันธสินคาใหผูบริโภครูจักและเปดโอกาสในการนําสินคาเขาไปจําหนายในรานสะดวกซื้อ
และหางคาปลีกขนาดใหญตอไป และควรจัดเวทีเจรจาธุรกิจระหวางเกษตรกร ผูประกอบการไทยกับ
นักธุรกิจจีนในสาขาโรงแรม รานอาหาร ภัตตาคาร รานคาสง โรงงานผลิตเครื่องสําอาง
4.2.2.5 การเพิ่ม ประสิท ธิภาพการบริหารจัดการและการอํานวยความสะดวก
ทางการขนสง
กระทรวงคมนาคม กรมศุ ล กากร กระทรวงพาณิ ช ย ควรหารื อ กั บ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนเรื่องการเพิ่มเสนทางและอํานวยความสะดวกใน
การสงออกทางถนนและ ทางเรือ ขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคม ควรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเรื่องการขนสงทางเครื่องบินและเรือเดินทะเลในดานคาใชจาย ความตรงเวลา และการบริการ
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ภาคผนวก ก
ประเด็นสัมภาษณ
ประเด็นสัมภาษณผูประกอบการสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ
1. สถานการณการสงออกผลไมสด น้ําผลไม และผลไมแปรรูป ในภาพรวม และในตลาดจีน
รวมถึง นครเซี่ยงไฮ เปนอยางไรบาง
2. ประเมินวา ขณะนี้ การสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูป มีลูทางสดใสหรือไม เพราะเหตุใด
3. อะไรคือปญหาและอุปสรรคสําคัญของการสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ
(เชน สินคา/วัตถุดิบ คูแขง ชองทางการจําหนาย โลจิสติกส นโยบายรัฐ)
4. ประเมินวา นโยบายรัฐในภาพรวมไดชวยสง เสริมการสงออกน้ําผลไม /ผลไมแปรรูป
ไปยังนครเซี่ยงไฮ หรือไมและอยางไร
5. ขอเสนอแนวทางการแกไขปญ หาและอุปสรรคในการสงออกน้ําผลไม /ผลไมแปรรูป
ไปยังนครเซี่ยงไฮ ที่ผูประกอบการตองการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน มีอะไรบาง
6. ขอเสนอแนวทางนโยบายรัฐ ในการสง เสริม การสงออกน้ําผลไม /ผลไมแปรรูป ไปยัง
นครเซี่ยงไฮ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการคา
7. ขอเสนอแนวทางนโยบายของกระทรวงพาณิชย ในการสงเสริมการสงออกน้ําผลไม /
ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการคา
––––––––––––––––––––––––––––
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ภาคผนวก ข.
ผลสัมภาษณ
ผู ศึ ก ษาได ดํ า เนิ น การจั ด เก็ บ ข อ มู ล จากแหล ง ข อ มู ล ปฐมภู มิ โดยทํ า การสั ม ภาษณ
ผูประกอบการไทย ที่ดําเนินธุรกิจสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ ซึ่งมีประสบการณใน
การทําธุรกิจมานานกวา 10 ป จํานวน 4 ราย โดยนัดพบผูประกอบการทั้งหมดในงาน ThaiFex ซึ่ง
จัดโดยกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ดําเนินการสัมภาษณ 2 วัน คือ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
2561 เวลา 16.00–17.00 น. และวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00–18.00 น. ณ ศูนยแสดง
สินคาและการประชุม อิม แพ็ค เมืองทองธานี ซึ่ง เปนวันเจรจาธุรกิจ โดยใชเ วลาในการสัม ภาษณ
ผูประกอบการ คนละประมาณ 30 นาที คัดเลือกผูประกอบการที่มีตําแหนงระดับกรรมการผูจัดการ
ของบริษัท เนื่องจากมีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องการสงออกสินคา มีรายละเอียด ดังนี้
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00–16.30 น. ดําเนินการสัมภาษณ
(1) คุณธีระทัศน รังสิวรโรจน บริษัท Treasure & Trading Distribution, Ltd.
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30–17.00 น. ดําเนินการสัมภาษณ
(2) คุณธนทัศน วริษธนิษฐ บริษัทเซี่ยงไฮ วันจักร จํากัด
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00–17.30 น. ดําเนินการสัมภาษณ
(3) คุณนทีทอง ทองไทย
บริษัทเนอวานา จํากัด
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30–18.00 น. ดําเนินการสัมภาษณ
(4) คุณสุวัฒน รักทองสุข
บริษัท เลิศโกลบอลกรุป จํากัด
ผูเขียนเลือกวิธีการดําเนินการวิจัยโดยการเตรียมคําถามไวลวงหนาเพื่อเปนกรอบในการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลไปในทิศทางเดียวกัน โดยในการสัมภาษณครั้งนี้ทําใหผูเขียนไดขอมูลเชิง
ลึกและมุมมองของผูประกอบการในเรื่องสถานการณปจจุบัน ปญหาและอุปสรรค โอกาสการทําธุรกิจ
และขอเสนอแนะสําหรับการขยายธุรกิจการสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปเขาสูนครเซี่ยงไฮ สรุปผล
การสัมภาษณผูประกอบการ ไดดังนี้
1. สถานการณการสงออกผลไมสด น้ําผลไม และผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ
ผูประกอบการสวนใหญเ ห็นวา ปจจุบันสถานการณตลาดสง ออกผลไมส ด น้ําผลไม /
ผลไมแปรรูปในตลาดจีนรวมถึงนครเซี่ยงไฮ มีแนวโนมเติบโตคอนขางดี สินคาไทยสงออกไดจํานวนมาก
เนื่องจากผูประกอบการเชื่อมั่นวา เศรษฐกิจของจีนจะเติบโตตอไป โดยเฉพาะผลไมสดของไทยที่นิยม
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว และอยูในระดับ ตลาดบนจัดเปนสินคาพรีเ มี่ยมที่มีร าคาสูง มาก
ยอดการจํา หนายสูง คนเซี่ยงไฮนิยมซื้อบริโ ภคในครั วเรือนและซื้อเปนของฝากให กับ ญาติ มิต ร
โดยเฉพาะในเทศกาลสําคัญหรือเยี่ยมคนปวย ปจจุบันการขนสงผลไมสดใชการขนสงโดยเครื่องบิน
เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็ว ผลไมส ดไมไดรับ ความบอบช้ําเสียหายที่เกิดจากการขนสง
ถึง แมวาการขนสง โดยเครื่องบินมีคาใชจายสูง แตผูป ระกอบการยินดีใชบ ริก ารเพราะเปนสินคาที่
จําหนายไดราคาสูงและตองการใหถึงมือผูบริโภคในเวลาอันรวดเร็ว ขณะเดียวกันคนเซี่ยงไฮหันมา

32
สนใจบริโภคน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสินคาแปรรูปดังกลาวมีรสชาติอรอยใกลเคียง
กับผลไมสดของไทย มีความสะดวกในการพกพาไปทุกที่และเก็บรักษาได
ปจ จุ บันสิ นค าน้ํา ผลไม / ผลไมแปรรู ป มี คูแข ง จากประเทศในอาเซี ยน โดยเฉพาะ
เวียดนามและฟลิปปนส ที่สินคามีคุณภาพและรสชาติความใกลเคียงกับไทย แตมีราคาต่ํากวา ที่สําคัญ
คือ ประเทศคูแขงไดพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑที่สวยงาม และผลิตสินคาเหมือนกับไทยมากขึ้น
ซึ่งเปนความทาทายที่อาจแยงสวนแบงการตลาดของไทยในตลาดเซี่ยงไฮได
อยางไรก็ตาม ผูประกอบการบางสวนมีความเห็นตาง โดยมั่นใจวา สินคาไทยยังคงเหนือ
คูแขงขันและสามารถพัฒนาตอยอดเพื่อเพิ่มมูลคาไดอีกมาก โดยเฉพาะคนเซี่ยงไฮมีความนิยมและ
ชื่นชมสินคาไทย สง ผลใหสินคา จากประเทศคูแ ขง ที่จ ะมาแยง ส วนแบง การตลาดไมใชเ รื่องงา ย
แตผูประกอบการไทยไมควรประมาท โดยจะตองยกระดับการพัฒนาสินคาไทยอยางตอเนื่อง และควร
ใหความสําคัญเรื่องการบริการหลังการขาย เชน การมีชองทางติดตอสอบถามรายละเอียดสินคาหรือ
รายการสงเสริมการขายประจําเดือน ซึ่งจะชวยกระตุนยอดจําหนายของสินคาเปาหมายของไทยได
2. ลูทางการสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปในตลาดจีนและตลาดเซี่ยงไฮ
กลุมผูใหสัมภาษณสวนใหญยืนยันวา การสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปในตลาดจีนและ
ตลาดเซี่ยงไฮมีลูทางที่ดี และจําหนายจํานวนมาก โดยสินคาไทยดังกลาวเปนที่นิยมของคนเซี่ยงไฮ
เนื่องจากผูบริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพ รสชาติถูกปาก และมีราคาเหมาะสม รวมทั้งมีความหลากหลาย
ทั้งประเภทผลไมและรูปแบบสินคาไมวาจะเปนการกวน อบแหง ทอดกรอบ เชื่อม ลูกอมรสผลไม
แมวาสินคาไทยนําเขาจะมีราคาสูงกวาสินคาทองถิ่นของจีน โดยสินคาไทยจัดเปนสินคาระดับพรีเมี่ยม
ในตลาดเซี่ยงไฮ อยางไรก็ตาม เปนความทาทายที่ผูประกอบการตองรักษามาตรฐานและคุณภาพ
สินคา พรอมกับขยายการสรางคานิยมในการบริโภคสินคาไทยระดับพรีเมี่ยมในพื้นที่อื่นๆของจีนตอไป
ทั้งนี้ ผูประกอบการบางสวนเห็นวา ในขณะนี้ อาจไมมีความจําเปนที่ตองขยายสินคาไทย
คือ น้ําผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังตลาดตอนในของจีน แตควรยึดฐานที่มั่นในนครเซี่ยงไฮ เนื่องจากเปน
ตลาดใหญ ที่มีป ระชากรมีกําลัง ซื้อสูง และสามารถสรางภาพลักษณที่ดีของสินคาไทย สําหรับใน
อนาคตระยะยาว ผูประกอบการอาจพิจารณาขยายการสงออกไปตลาดอื่นๆ
3. ปญหาและอุปสรรคสําคัญของการสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ
ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา แมวาการสงออกน้ําผลไม/ผลไม
แปรรูปไทยไปยังนครเซี่ยงไฮจะมีโอกาสและลูทางสดใส จําหนายสินคาไดมาก แตขณะนี้กําลังประสบ
ปญหาที่สําคัญ ทําใหเกิดความกังวลเรื่องการสูญเสียสวนแบงทางการตลาด และความยากในการ
เขาถึงผูบริโภคกลุมใหม ไดแก
1) พอคาจีนจะเขามา Sourcing สินคาทั้งระบบจากตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
โดยเฉพาะสินคาที่ไมตองใชเทคโนโลยีสูงมากนัก พอคาจีนเรียนรูไวและเขามาจัดการทั้งระบบดวย
ตนเองทั้งในประเทศไทยจนถึงนครเซี่ยงไฮ ดังนั้น ผูประกอบการไทยควรยกระดับการพัฒนาสินคาที่
เนนเรื่องการเพิ่มมูลคาสินคา ตัวอยางเชน ทุเรียนกรอบ ซึ่งเปนสินคายอดนิยมในตลาดจีน
2) สินคาไทยในนครเซี่ยงไฮมีหลายเกรดจํานวนมาก ทําใหผูบริโภคเกิดความสับสน
และหากไมไดเปนสินคาแบรนดดัง คนจีนจะเลือกซื้อสินคาไทยที่ราคาถูกหรือซื้อจากการอาน Review
สิน คา ในโซเชี ย ลมี เ ดีย ดัง นั้ น ผูป ระกอบการต อ งหาพัน ธมิต รธุร กิจ หรื อ Business Partner
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ผูเชี่ยวชาญในตลาดเพื่อวิเคราะหวาสินคาของตนเองควรวางอยูในตําแหนง ใดในตลาด เพื่อใหวาง
ตําแหนง สินคาใหตรงกับกลุมเปาหมาย อยางไรก็ตาม ปจ จุบันพบวา การหา Business Partner
ที่เปนตัวจริงคอนขางลําบาก
3) เมื่อสินคาเปนที่ตองการหรือรูจักของตลาดแลว มักประสบปญหาการลอกเลียนแบบ
ทําสินคาปลอม โดยทําซองบรรจุภัณฑหรือถุงเหมือนกับสินคาไทย แลวนําไปจําหนายในตลาดลางใน
ราคาที่ต่ํามาก ดังนั้นแนวทางแกไขคือ ผูประกอบการที่เขาตลาดจีนตองจดทะเบียนสินคาทันที
4) การเผชิญกับสินคาคูแขงทั้งของจีนและประเทศอื่นที่มีการพัฒ นาคุณภาพสินคา
น้ําผลไม/ผลไมแปรรูปใกลเคียงกับของไทย ทําใหผูบริโภคแยกสินคาไทยไมออก สงผลทําใหยอดจําหนาย
สินคาไทยลดลง
4. นโยบายรัฐในภาพรวมในการสงเสริมการสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังนครเซีย่ งไฮ
ผู ป ระกอบการส ว นใหญ มี ค วามเห็ น สอดคล อ งกั น ว า รั ฐ บาลให ค วามช ว ยเหลื อ
ผูประกอบการไทยในการสงออกผลไมสด น้ําผลไม และผลไมแปรรูป ในตลาดทั่วโลกรวมทั้งนครเซี่ยงไฮ
โดยมีนโยบายสงเสริมการสงออกอยางชัดเจนและตอเนื่อง ผานกระทรวงเกษตรและสหกรณในเรื่อง
การเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพผลผลิต และกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่องการพัฒนามาตรฐาน
สินคาน้ําผลไมและผลไมแปรรูป รวมถึงกระทรวงพาณิชยในการสงเสริมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ
โลจิสติกส ความรูเรื่องตลาดสงออกโดยกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ และการอํานวยความ
สะดวกทางการคา การแก ไขป ญ หาและอุ ป สรรคการส ง ออกสิ น คา และนํ าเขา วั ตถุ ดิ บ รวมถึ ง
กฎระเบียบทางการคาโดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานสงเสริม
การคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ ที่ไดใหการสนับสนุนเรื่องการเขารวมงานแสดงสินคาในเมือง
ตางๆ และนครเซี่ยงไฮ ซึ่งไดชวยใหสินคาไทยเปนที่รูจักและมีโอกาสพบปะเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจจีน
รายใหญ ซึ่งทําใหผูประกอบการสามารถสงออกได
อยางไรก็ตาม ผูประกอบการบางรายมีความเห็นขัดแยงวา การใหความชวยเหลือจาก
ภาครัฐมีความซ้ําซอน เนื่องจากหลายกรมในกระทรวงพาณิชยตางสนับสนุนการสงออกและการเขา
รวมงานแสดงสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ เชนกรมการคาภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการคา
และกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ พรอมกันนี้ ในบางครั้งนโยบายรัฐตองการสงเสริมการขยาย
ตลาดสิ น ค า ในสิ น ค า ที่ ไ ม ไ ด เ ป น ที่ รู จั ก หรื อ สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู บ ริ โ ภค ทํ า ให
ผูประกอบการไมไดรับประโยชน อยางเต็มที่
5. ขอเสนอแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูป
ไปยังนครเซี่ยงไฮที่ผูประกอบการตองการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ผูประกอบการสวนใหญแจงวา นโยบายภาครัฐมีความชัดเจนในการสงเสริมการสงออก
น้ําผลไม /ผลไมแปรรูป ในนครเซี่ยงไฮอยูแลว และมีความตองการใหภาครัฐใหการชวยเหลือและ
สนับสนุนผูประกอบการตอไป อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีการแขงขันในตลาดน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปใน
ตลาดจีน อยางมาก โดยสินคาจากประเทศอื่น โดยเฉพาะประเทศสมาชิก อาเซียนทั้ง เวียดนาม
ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย รวมทัง้ จีนไดพัฒนาคุณภาพสินคาและบรรจุภัณฑใหมีความนาสนใจมากขึ้น
ซึ่งตองยอมรับวาประเทศเหลานี้เปนคูแขงสําคัญที่นากลัว ขณะนี้ ผูประกอบการไดพยายามยกระดับ
การผลิตสินคาโดยใชเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น แตไมสามารถทําไดมากเนื่องจากมีตนทุนการทําธุรกิจสูง
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ดังนั้น จึงเห็นวา ภาครัฐควรเพิ่มการลงทุนดานนวัตกรรม และ R&D ใหกับสินคาเปาหมายดังกลาว
และควรมีก ารทํางานแบบบูร ณาการระหวางหนวยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพการสง ออก
โดยผูประกอบการใหความมั่นใจวา สินคาไทยมีจุดแข็ง อยูแลวเรื่องคุณภาพและราคาที่สามารถ
ยึดครองสวนแบงการตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน
6. ขอเสนอแนวทางนโยบายรัฐ ในการสงเสริมการสงออกน้ําผลไม/ผลไมแปรรูปไปยัง
นครเซี่ยงไฮ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการคา
ผูประกอบการสวนใหญเสนอวา ควรพิจารณาปรับนโยบายรัฐในการสงเสริมการสงออก
น้ําผลไม/ผลไมแปรรูป เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการคาของผูประกอบการไทย โดยเฉพาะ
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ และสํานัก งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ
มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้ และเปนความหวังของผูประกอบการ โดยเนน (1) สงเสริมใหผูประกอบการ
เขารวมงานแสดงสินคาในตลาดจีนในเมืองอื่นๆ นอกเหนือจากนครเซี่ยงไฮ (2) เปดโอกาสให
ผูประกอบการรายเล็ก SMEs สหกรณเกษตร วิสาหกิจชุมชนไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย
ในการเขารวมงานแสดงสินคาในนครเซี่ยงไฮ (3) เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลเรื่องกฎระเบียบ
ขอบัง คับของจีน และ (4) ปรับการทํางานอยางบูร ณาการระหวางหนวยงานภาครั ฐเพื่อลดความ
ซ้ําซอนของงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการสงเสริมผูประกอบการ
นอกจากนี้ ผู ป ระกอบการบางรายเสนอใหมี ก ารจั ดตั้ ง หนว ยงานรัฐ ในการรั บ ซื้ อ
ผลิตภัณฑผลไมที่ไดมาตรฐานและเปนตัวแทนของเกษตรกรในนามของประเทศไทย เพื่อเปนอํานาจ
ตอรองและจําหนายสินคาในราคาที่พงึ พอใจของประเทศและเกษตรกร เชน ในฤดูกาลที่ทุเรียนออก
ผลผลิต ขอใหหนวยงานภาครัฐประกาศราคารับซื้อและราคาขาย และหนวยงานหรือผูซื้อตางประเทศ
ซื้อจากหนวยงานภาครัฐแตเพียงแหงเดียว นั่นคือ รัฐทําหนาที่เปนลงใหญแตเพียงรายเดียว และเปน
ตัวแทนเกษตรกรในการกําหนดราคาและจําหนายสินคาใหกับตางประเทศ ซึ่งการดําเนินการดังกลาว
จะชวยปองกันการแทรกแซงตลาดและโครงสรางราคาจากลงจีน
ขณะเดี ย วกั น ผู ป ระกอบการบางรายขอให ภ าครั ฐ พิ จ ารณาให ค วามช ว ยเหลื อ
ผูประกอบการ น้ําผลไม/ผลไมแปรรูปในรูปแบบเดียวกับผลไมสด โดยจัดตั้งหนวยงานรัฐในการรับซื้อ
น้ําผลไมและผลไมแปรรูปไดมาตรฐานและเปนตัวแทนของผูประกอบการในนามของประเทศไทย
โดยแยกเป น รายผลิต ภัณ ฑ ที่ชั ดเจน เพื่ อใหรั ก ษาระดับ ราคาและคุณ ภาพสิ นค า ทั้ ง นี้ สํ าหรั บ
ผูประกอบการที่ไมตองการเขารวมโครงการดังกลาว สามารถดําเนินการขายเองไดโดยตองไมขายใน
ราคาที่ต่ํากวาที่ภาครัฐกําหนด
7. ขอเสนอแนวทางนโยบายของกระทรวงพาณิชย ในการสงเสริมการสงออกน้ําผลไม/
ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการคา
ผูประกอบการสวนใหญแจงยืนยันวา นโยบายการสง เสริมการสงออกของกระทรวง
พาณิชย มีความชัดเจนและดําเนินการอยางตอเนื่อง และสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ
นครเซี่ยงไฮ ใหความใสใจในการใหความชวยเหลือ แกไขปญหาและอุปสรรคทางการคาในตลาดจีน
อยางรวดเร็ว ทําใหผูประกอบการประสบความสําเร็จในการเขาสูตลาดจีน จึงแสดงความขอบคุณ
กระทรวงพาณิชย
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อยางไรก็ตาม กลุมผูใหสัมภาษณเห็นวา กระทรวงพาณิชยควรพิจารณาปรับนโยบาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสงออกและติดปกใหกับผูประกอบการในนครเซี่ยงไฮ โดยเฉพาะ (1) ทํางาน
แบบบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการตอยอดสินคาดวย
นวัตกรรม และ R&D เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (2) เพิ่มการพบปะหารือ
และการเยือนของผูบริหารระดับสูง เชน รัฐมนตรีการคา ซึ่งจะทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีของสอง
ประเทศ ชวยแกไขปญหาทางการคาและอํานวยความสะดวกในการคา (3) จัดทําฐานขอมูลตลาด
การคา ประกอบดวย สถิติการคา ลัก ษณะตลาด พฤติกรรมผูบริโภค รายชื่อบริษัทสงออก–นําเขา
รายชื่อบริษัทโลจิสติกส กฎระเบียบการคาของสาธารณรัฐประชาชาจีนและรายมณฑล ความตกลง
การคาเสรีอาเซียน–จีน โดยอาจเริ่มตนโครงการนํารองตลาดเซี่ยงไฮเปนอันดับแรก
ขณะเดียวกัน ผูประกอบการบางรายแจงวา สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ
นครเซี่ยงไฮ มีความใกลชิดกับผูประกอบการ ทําใหผูประกอบการสามารถเขาถึงขอมูลการคาและมี
เครือขายพันธมิตรธุรกิจผานสํานักงานทีท่ ําหนาที่เปนตัวกลาง ขณะที่การติดตอกับกระทรวงพาณิชย
ในประเทศไทยบางครั้งมีความยุงยากเพราะไมทราบวา ควรไปติดตอหนวยงานใด

36
ภาคผนวก ค.
นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนผูประกอบการไทยสงออกไปนครเซี่ยงไฮ
ที่ผานมารัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนผูประกอบการไทยสงออกไปตลาดจีนซึ่งเปน
ตลาดขนาดใหญที่มีประชากรประมาณ 1,300 ลานคน โดยเฉพาะการสงออกสินคาผลไมสด น้ําผลไม/
ผลไม แปรรูป และรัฐบาลมียุทธศาสตรการเขาสูตลาดจีนรายมณฑล โดยเริ่มตนจากการศึกษาตลาด
รายมณฑลที่มีความแตกตางดานพฤติกรรมผูบริโภคและระดับเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลมุงใหความสําคัญ
กับตลาดเศรษฐกิจหลักของจีน เชน กรุงปกกิ่ง นครเซี่ยงไฮ นครกวางโจว เนื่องจากประชากรมีกําลังซื้อสูง
และนิยมบริโภคสินคาไทย ผนวกกับรัฐบาลตองการผลักดันเรื่องการสงออกสินคาผลไมซึ่งใชวัตถุดิบ
จํานวนมากภายในประเทศ และสินคาผลไม แปรรูปผลไมและน้ําผลไม เปนสินคาที่เพิ่มมูลคา
ปจ จุบันรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการผลักดันการพัฒ นาประเทศสูก ารเปนครัวโลก
โดยใชวัตถุดิบสินคาเกษตรภายในประเทศ ผานโครงการตางๆ เชน (1) โครงการเมืองนวัตกรรม
อาหาร (Food Innopolis) ที่มุงสรางเครือขายการผลิตระหวางผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐ และ
สถาบันการศึกษา นําไปสูการสรางสรรคผลิตภัณฑแปรรูปใหมออกสูตลาด (2) โครงการเมืองผลิต
อาหารครบวงจร (Food Valley) เนนการเพิ่ม มูลคาสินคาเกษตรโดยกําหนดใหภาคเหนือเปน
ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม และการรวมตัวเปนคลัสเตอรในกระบวนการแปรรูปเพื่อ
สรางความเขมแข็งใหกับหวงโซการผลิตและเพิ่มศักยภาพการแขงขันโดยใหผูประกอบการรายใหญให
ความชวยเหลือ SMEs ซึ่งกําหนดใหจังหวัดอางทองเปนอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรในสาขาการแปรรูปขาว
(3) โครงการคูป องนวัตกรรม โดยการใหเ งินชวยเหลือเปนเงินใหเ ปล าแก SMEs ที่มีความคิ ด
สรางสรรคในการออกแบบเครื่องจัก รหรือนําเทคโนโลยี /นวัตกรรมมาใชในการผลิตอาหาร และ
(4) โครงการคูปองวิทยเพื่อโอทอป ซึ่งสงเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชนในการนําวิท ยาศาสตร
เทคโนโลยี นวัตกรรมไปตอยอดในการพัฒนาสินคา OTOP ในพื้นที่
เมื่ อ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2561 รั ฐ บาลอนุ มั ติ ห ลั ก การโครงการจั ด ตั้ ง ระเบี ย งผลไม
ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อใหไทยเปนแหลงผลิตและ
ตลาดผลไมเมืองรอนที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในตลาดโลก โดยเนนเรื่องการบริหาร
จัดการผลผลิต การบริห ารจัดการการตลาด การวิจัยและพัฒนา การพัฒ นาองคกรและเกษตรกร
และการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ พรอมกับผลักดันไทยขึ้นเปน “มหานครผลไมโลก” โดยใช
การขับเคลื่อนการทํางานแบบบูรณาการของ 4 หนวยงาน ประกอบดวย กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยบูรพา ในการรวมกันกําหนดมาตรฐานผลไมไทยเพื่อสราง
ความมั่นใจใหกับผูบริโภคทั้งภายในและตางประเทศ สรางเครือขายผูผลิต และเครือขายตลาด นําไปสู
การยกระดับ คุณภาพและมาตรฐานผลไมไทย ตลอดจนมีความรวมมือในการรวบรวม ขนสง และ
กระจายสินคาในประเทศและตางประเทศ พรอมกันนี้ รัฐบาลไดเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการคาผลไม
ครบวงจร เพื่อผลักดันประเทศไทยเปนมหานครผลไมโลก ภายใต 4 ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้
1) พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลไมเมืองรอนสดและแปรรูปใหมีมาตรฐานในระดับสากล
และสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและการพัฒนาบรรจุภัณฑผลไม
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2) พัฒนาชองทางการจําหนาย โดยมีการเชื่อมโยงอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
ขยายชองทางไปถึงตลาดออนไลน การทําสัญญาซื้อขายลวงหนาและตลาดชายแดน
3) สนับสนุนการพัฒ นาสมรรถนะดานการเงินของผูป ระกอบการผลไมไทย โดยจัดหา
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อเปนเงินทุนใหกับผูประกอบการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมการ
ผลิตผลไมคุณภาพ
4) ประชาสัมพันธสินคาผลไมเมืองรอนของไทยใหเปนที่ตองการของตลาดในพื้นที่จังหวัด
ที่มีกําลังซื้อสูงและแหลงทองเที่ยวสําคัญ พรอมกับสงเสริมการจําหนายผลไมในตางประเทศและสราง
ตราสินคาใหเปนที่ยอมรับ
นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูป โครงสรางเศรษฐกิจการคาของประเทศ โดยมุงเนน
การสรางความเขมแข็งจากภายใน และเชื่อมโยงการคากับนานาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศ
เพื่อนบานของไทย ภายใตแนวคิด Local Economy ที่มุง สง เสริม การสรางความเขม แข็ง ของ
เศรษฐกิจฐานราก ยกระดับการประกอบธุรกิจ และเพิ่มรายไดใหเกษตรกร และผูประกอบการ SMEs
ในทองถิ่นใหส ามารถขยายตลาดได รวมทั้ง สามารถเชื่อมโยงสูป ระเทศเพื่อนบาน โดยกระทรวง
พาณิชยไดสนับสนุนแนวคิด Local Economy ซึ่ง คาดหวังวา แนวคิดดัง กลาว จะทําใหเกิดการ
เชื่อมโยงระบบหวงโซอุปทาน จากระดับชุมชนไปยังระดับภูมิภาค และตอยอดเชื่อมโยงไปยังประเทศ
เพื่อนบานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการกระชับความสัมพันธและความรวมมือทางการคา
ระหวางผูประกอบการของสองประเทศซึ่งเนนสาขาการผลิตและการบริโภคสินคาเกษตรและอาหาร
ดังนั้น กระทรวงพาณิชยเนนกลุมเกษตรกรและผูประกอบการ SMEs ในการขยับโอกาสสินคาชุมชนสู
ตลาดสงออก โดยกรมการคาภายในไดจัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตร เพื่อใหเปนสถานศูนยกลางทีผ่ ซู อื้
ผูขายจํานวนมากทําการซื้อขายสินคาเกษตรในลักษณะขายสง โดยวิธีตอรองราคา เพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร ใหสามารถขายผลผลิตไดโดยตรงและขายไดในราคาที่สูงขึ้น รวมทั้งจัดเวทีเจรจาจับคูธุรกิจ
Business Marching นําผลไมสดและผลไมแปรรูปเขาสูตลาดประเทศ พรอมกันนี้ กระทรวงพาณิชยมี
นโยบายมุง ขยายการสงออกและสนับ สนุนผู ป ระกอบการใหเ พิ่มขีดความสามารถในการแขง ขัน
โดยเฉพาะการสง ออกสินคาในตลาดเปาหมาย โดยกระทรวงพาณิชยมีห นวยงานใน 3 ระดับ คือ
สวนกลาง สํานักงานพาณิชยจังหวัดทั่วประเทศ และสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศทั่วโลก
สําหรับการดําเนินการของกระทรวงพาณิชยที่สําคัญ อาทิ การจัดงานแสดงสินคาในประเทศและ
ตางประเทศ การเจรจาจับคูธุร กิจ การพบปะผูประกอบการ การประชุมรวมกับภาคเอกชน การ
ประชุมรวมกับภาคเอกชนและหนวยงานภาครัฐ การใหคําปรึกษาแกผูประกอบการในเรื่องการคา
ระหวางประเทศ การสัมมนาใหความรูแกผูประกอบการ การเผยแพรขอมูลและสถิติการคาผานใน
เว็บไซตและเอกสาร และการทํางานบูรณาการระหวางหนวยงานในกระทรวงพาณิชยทั้งกรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ (การเปดตลาดและแกไขอุปสรรคทางการคา) กรมการคาตางประเทศ (การคา
ชายแดน) กรมพัฒนาธุรกิจการคา (การพัฒนาผูประกอบการ SMEs) กรมการคาภายใน (สินคาเกษตร
และสินคาอุปโภคบริโภค) กรมทรัพยสินทางปญญา (เครื่องหมายการคา สิทธิบัตร) รวมถึงการสงเสริม
ละครไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขยายชองทางการจําหนายสินคาไทย ตลอดจนการจัดตั้ง
กองทุน FTA โดยกรมการคาตางประเทศ เพื่อแกไขปญหาสินคาที่ไดรับผลกระทบจาก FTA ซึ่งรวม
ตลาดจีน โดยกระทรวงพาณิชยตระหนักถึง ความสําคัญของการสงออกน้ําผลไมและผลไมแปรรูป
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ซึ่งจะชวยเพิ่มมูลคาสินคา สรางรายไดใหกับประเทศ สรางงานใหกับประชาชน และแกไขปญหาสินคา
เกษตรลนตลาด ดัง นั้น กระทรวงพาณิชยจึง มีนโยบายที่ชัดเจนในการสง เสริ ม การสง ออกสินคา
เปาหมายไปในตลาดจีนโดยเฉพาะนครเซี่ยงไฮ โดยวางกลยุทธการเขาสูตลาดระดับพรีเมี่ยม
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