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การศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีมุงพิจารณาประเด็นเรื่อง “โอกาสและความทาทายของ

ผูประกอบการไทยในการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ” เน่ืองจากผูเขียนเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการขยายโอกาสการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปของไทยไปตลาดจีนโดยเฉพาะ 
นครเซี่ยงไฮซึ่งเปนศูนยกลางเศรษฐกิจขนาดใหญที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชากร 23 
ลานคน ที่มีอํานาจการซื้อสูง และจัดสินคาไทยอยูในระดับพรีเมี่ยม เปนการเปดโอกาสในการขยาย
การสงออกสินคาดังกลาวเขาไปในเมืองอื่นๆของจีนตอไป ทั้งน้ี ความสําเร็จของการสงออกนํ้าผลไม/
ผลไมแปรรูปจะชวยเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรที่มีจํานวนมากภายในประเทศ และสรางงาน
สรางรายไดใหกับเกษตรกรและผูที่เกี่ยวของมากกวา 10 ลานคน  

ปจจุบันสถานการณการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปไทยไปตลาดเซี่ยงไฮมีลูทางที่ ดี
เน่ืองจาก จุดแข็งของสินคาผลไมไทยในดานคุณภาพ รสชาติ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ 
ที่ตอบสนอง ความตองการและรสนิยมของตลาดเปาหมาย จึงทําใหผลไมไทยครองตลาดใน 
สาธารณรัฐประชาชนจีนและนครเซี่ยงไฮ ดวยความมีช่ือเสียงของผลไมไทยที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักทั่วโลก 
ผนวกกับกลยุทธการตลาดในการผลิตสินคานํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป ใหมีความหลากหลายในรูปแบบ 
ประเภท ผลิตภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑ จึงทําใหสินคาดังกลาวสามารถเขาไปยึดสวนแบง
การตลาดในนครเซี่ยงไฮไดไมยากนัก อยางไรก็ตาม ผูประกอบการยังคงประสบกับปญหาของ 
การสงออก ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายในประเทศไทยเปนสําคัญในดานสินคา/วัตถุดิบ ผูประกอบการ 
โลจิสติกส ชองทางการจําหนาย และนโยบายรัฐ พรอมกันน้ีอาจจะเผชิญกับคูแขงในตลาดจีนทั้งจีน
และประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีสินคาคลายคลึงกันแตราคาตํ่ากวา และคูแขงยังไดพัฒนาผลิตภัณฑ
โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มสูงข้ึน อาจจะเทาเทียมกับไทยไดในอนาคต 

การวิเคราะหดานศักยภาพการสงออกสินคานํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปของไทยไปนครเซี่ยงไฮ 
ไดใชการวิเคราะห SWOT ในระหวางป 2556–2560 ซึ่งไดมาจากประสบการณการทํางานของผูเขียน
ในดานการสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ และขอมูลจากเอกสาร รวมกับผลสัมภาษณ
ผูประกอบการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปไปนครเซี่ยงไฮ พบวา ขอมูลทุกสวนมีความสอดคลองกัน
และเสริมระหวางกันทั้งดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และความทาทาย โดยยืนยันถึงความแข็งแกรง
ของสินคา/วัตถุดิบที่มีคุณภาพของไทย และโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน ผนวกกับความ
นิยมการบริโภคสินคาเพื่อสุขภาพเพิ่มข้ึน ซึ่งผูประกอบการสามารถใชประโยชนจากจุดแข็งและโอกาส
ในการขยายการสงออกไดอยางแนนอน ขณะเดียวกันหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชยได
พยายามแกไขปญหาและอุปสรรคของการสงออกอยางตอเน่ือง พรอมกับเตรียมรับมือกับการเผชิญ
กับความทาทายที่อาจจะเกิดข้ึน นอกจากน้ี ผูประกอบการแสดงความเช่ือมั่นตอนโยบายรัฐและ
หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ และสํานักงาน
สงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ มีสวนสําคัญอยางย่ิงตอการผลักดันขยายมูลคา 
การสงออก สรางเครือขายพันธมิตรธุรกิจ และแกไขปญหาอุปสรรคทางการคา  



จ 

พรอมกัน น้ี  ผู เ ขียนได นํา เสนอขอ เสนอแนะเ ชิงนโยบายใชกล ยุทธ  Strengths–
Opportunities โดยมุงเนนเสริมสรางจุดแข็งที่มีอยูแลวนํามาปรับใชและฉกฉวยโอกาสตางๆ ที่เปดไว
เพื่อใชประโยชนอยางเต็มที่ และใชกลยุทธ Weaknesses–Threats เนนการต้ังรับหรือปองกันตัว 
เพื่อลดปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึน นําไปสูมาตรการที่จะทําใหประเทศไทยเกิด 
ความสูญเสียที่นอยที่สุด ซึ่งขอเสนอแนะประกอบดวย 2 สวน คือ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
ขอเสนอแนะเชิงดําเนินการ ที่อยูบนพื้นฐานที่สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ ศักยภาพ
ที่แทจริงของประเทศ และการทํางานอยางบูรณาการของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อมุงสูการเพิ่ม
มูลคาสินคาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการและประเทศในเวทีโลก
อยางมั่นคง 



ฉ 

กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี จัดทํา ข้ึนเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของ
ผูประกอบการไทยในการสงออกสินคานํ้าผลไม /ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ และวิเคราะห
แนวนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนผูประกอบการไทยเขาสูนครเซี่ยงไฮ รวมทั้งนําเสนอ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับกระทรวงพาณิชยในการแกไขปญหาและอุปสรรค พรอมกับสงเสริม
ผูประกอบการในสินคาเปาหมายดังกลาวใหเขาสูนครเซี่ยงไฮอยางมั่นคงในระยะยาว บนพื้นฐานของ
นโยบายที่สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ และศักยภาพที่แทจริงของประเทศ  
ซึ่งผูเขียนเล็งเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่กระทรวงพาณิชยและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจะตอง
ดําเนินการรวมกันในการสงเสริมการสงออกสินคาเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา สรางงาน
สรางรายไดใหกับเกษตรกรซึ่งมีจํานวนมากถึง 10 ลานคนทั่วประเทศ และเพิ่มรายไดใหกับประเทศ
จากการสงออก พรอมทั้งหนวยงานภาครัฐและผูประกอบการไดมีกรอบแนวทางสําหรับการพิจารณา
พัฒนาการประกอบการเพื่อขยายโอกาสการสงออก โดยในการจัดทํารายงานฉบับน้ีสําเร็จลุลวง 
ผูเขียนขอแสดงความระลึกถึงและซาบซึ้งตอบุคคลตางๆ ที่ใหการสนับสนุนและชวยเหลือสําหรับงาน
ในครั้งน้ี  

ขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษา 3 ทาน ประกอบดวย เอกอัครราชทูต อุม  เมาลานนท 
เอกอัครราชทูต วิมล  คิดชอบ รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ  พนัสพรประสิทธ และคุณพิมพวดี  
โสวรัตนพงศ ผูอํานวยการสวนวินัยและนิติการ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ 
สําหรับคําแนะนํา และความเอาใจใสจนทําใหผูเขียนสามารถตกผลึกความคิดเกี่ยวกับหัวขอศึกษา 
ที่ชัดเจน และเหมาะสมมากข้ึน ซึ่งเปนคําช้ีแนะที่เปนประโยชนอยางสูงในดานเน้ือหา รูปแบบ และ
โครงสรางรายงาน  

พรอมกันน้ี ผูเขียนขอขอบคุณคณะเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ 
ทุกทานในความเอื้อเฟอดูแลความสะดวกในดานตางๆ ตลอดเวลาการเขารับการอบรม รวมทั้งเพื่อน
ขาราชการที่เขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 10 สําหรับกําลังใจและคําแนะนําตางๆ ดวย  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

จีนเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา โดยมี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเน่ืองและรวดเร็ว ภายใตนโยบายการปฏิรูปและ 
การเปดประเทศที่ดําเนินมาต้ังแตป 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
ในการปฏิรูปดานตางๆ อาทิ การวางนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสมกับภาวะปจจุบัน และ
รองรับอนาคต การสงเสริมการปฏิรูปคุณภาพของสินคาและบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพของ 
การผลิตและ แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม การดําเนินมาตรการที่เปนรูปธรรมเพื่อเพิ่มความแข็งแกรง
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต การดําเนินนโยบายปฏิรูปโครงสรางดานอุปทาน เปนตน นําไปสูการ
ยกระดับชีวิตความเปนอยูของประชาชน สงเสริมใหคนจีนมีรายไดเฉลี่ย (GDP per capita) สูงข้ึน 
พัฒนาความเปนเมือง (Urbanization) และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม สรางสังคมที่มีความกินดีอยูดี
รอบดานในป 2563 และปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจเพื่อนําไปสูการเติบโตและมีคุณภาพอยางย่ังยืน
ในอนาคต (New Normal) เพิ่มรายไดใหแกคนในชนบท และยกระดับคุณภาพชีวิตชาวจีนทั่วประเทศ 
โดยต้ังเปาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และรายไดตอหัวของประชาชนเปน 2 เทา 
ในระยะเวลา 10 ป (ป 2563) และเนนการบริโภคภายในประเทศมากข้ึน ซึ่งจะเห็นไดวา ภายใต
สถานการณเศรษฐกิจโลกถดถอยไดสรางแรงกดดันใหกับจีนอยางรุนแรง จีนปรับนโยบายที่ชัดเจนใน
การมุงใหความสําคัญกับการพัฒนาภายในประเทศและพยายามพยุง GDP รายไดเฉลี่ยตอหัวใหสูงข้ึน 
น่ันคือ เพิ่มกําลังซื้อของประชาชน นําไปสูการกระตุนเศรษฐกิจของจีนอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งยังถือ
วาตลาดจีนมีลูทางสดใสสําหรับผูประกอบการไทยในการเขาสูตลาดจีน  

สําหรับดานการคา พบวา มูลคาการคาระหวางประเทศไทย–จีน ขยายตัวอยางตอเน่ือง
ในชวง 5 ปที่ผานมา คือ ในชวงป 2556–2560 โดยเฉลี่ยเพิ่มข้ึนรอยละ 2.96 ตอป โดยในป 2560 
ไทยทําการคากับจีนมากที่สุด มีมูลคาการคารวม 73,670.43 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลคาการสงออก  
ไปจีน 29,433.05 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนรอยละ 11.91 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับปกอน 
สินคาสงออกหลัก 5 อันดับแรก ไดแก ยางพารา ผลิตภัณฑยาง เม็ดพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบ และเคมีภัณฑ ซึ่งสินคาดังกลาวเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตในอุตสาหกรรม
ที่จีนมีบทบาทเปนโรงงานอุตสาหกรรมโลก อยางไรก็ดี จีนมีแนวโนมที่จะนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค
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สูงข้ึน เพื่อสําหรับการบริโภคภายในประเทศที่มีประชากรมากวา 1,300 ลานคน และมีทิศทางวา
สินคาฟุมเฟอย สินคาระดับบนหรือพรีเมี่ยมจะมีความตองการซื้อเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากคนจีนมีรายได
ตอหัวเพิ่มสูงข้ึน ดังน้ัน จึงเปนโอกาสของผูประกอบการไทยในการสงออกสินคาประเภทนํ้าผลไม/
ผลไมแปรรูป ซึ่งสินคาดังกลาวเปนการแปรรูปผลไมที่เปนวัตถุดิบของไทย ชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาไทยในตลาดขนาดใหญที่สุดในโลก  

อุตสาหกรรมผลไมจัดเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่สรางรายไดใหกับไทย เน่ืองจากเปน
แหลงผลิตและสงออกผลไมหลากหลายชนิดไปทั่วโลกและมีมูลคาการสงออกเติบโตสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 
อีกทั้งผลไมสวนเกินสามารถนําไปสรางมูลคาเพิ่มเปนสินคาแปรรูปตางๆ ไดมากมายหลายประเภท 
เชน นํ้าผลไมและผลไมอบแหง เปนตน โดยในชวง 6 เดือนแรกของป 25601 การสงออกผลไมมีมูลคา 
ประมาณ 1,009 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 27 ของการสงออกผลไมทั้งหมด รองลงมา
เปนผลิตภัณฑผลไมอื่นๆ ไดแก นํ้าผลไม คิดเปนมูลคาประมาณ 849 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 
23 ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 28 และผลไมแปรรูปคิดเปนมูลคาประมาณ 339 ลานเหรียญสหรัฐ ในสัดสวน 
รอยละ 9 ทั้งน้ี ผลไมแปรรูปมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนสูงถึงรอยละ 53 เน่ืองจากผูประกอบการไทย
ไดนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการผลิต ทําใหสินคามีความหลากหลายและมีคุณภาพ
มากข้ึน สงผลตอการสงออกขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ปจจุบันไทยมีการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรปู 
เปนอันดับที่ 3 ของโลก รองจากตุรกี และสหรัฐฯ โดยตลาดสงออกของไทยสวนใหญอยูในประเทศ
เพื่อนบาน (เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย) จีน ฮองกง เวียดนาม และญี่ปุน  

จีนเปนตลาดขนาดใหญที่มีศักยภาพและเติบโตอยางนาจับตามอง และเปนหน่ึงในตลาดที่
นิยมบริโภคสินคาจากไทยหลากหลายชนิด และมีแนวโนมขยายความตองการไปสูสินคาและบริการใน
รูปแบบใหมๆ เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะชาวจีนในเมืองใหญอยางนครเซี่ยงไฮที่มีประชากร 23 ลานคน ต้ังอยู
บนบริเวณปากแมนํ้าแยงซีเกียง เปนเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาล  
ทิศเหนือติดตอกับมณฑลเจียงซู ทิศใตติดตอกับมณฑลเจอเจียง ทิศตะวันตกติดตอกับมณฑลเจียงซู
และมณฑลเจอเจียง สวนทิศตะวันออกติดทะเลจีน โดยนครเซี่ยงไฮมีทาเรือที่มีจํานวนเรือคับค่ัง 
มากที่สุด รองลงมาคือ ทาเรือสิงคโปรและทาเรือรอตเทอรดาม จากอดีตนครเซี่ยงไฮเปนหมูบาน
ประมงไดพัฒนาจนเปนนครที่มีประชากรอาศัยอยางหนาแนนมากที่สุดในประเทศจีน พื้นที่เต็มไปดวย
รานคา อาคาร สิ่งปลูกสราง และถนนคับค่ังดวยรถยนตและประชากร นครเซี่ยงไฮมีบทบาทเปน
ศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียทั้งดานการคา การลงทุน การเงิน แฟช่ัน และ 
การทองเที่ยว  

นอกจากน้ี นครเซี่ยงไฮยังเปนเมืองที่มีช่ือเสียงความทันสมัยและความกาวหนาที่ผสมผสาน
ทางดานวัฒนธรรมของจีนและตะวันตกไดอยางกลมกลืน และเปนนครที่มีความแออัดของเสนทาง
คมนาคมโดยมีเสนทางรถไฟฟา 100 เสนทาง และทางดวนเช่ือมเมืองสําคัญในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เชน นครเซี่ยงไฮ–ฮองกง–มาเกา หรือเช่ือมตางประเทศทั้งนครเซี่ยงไฮ–รัสเซีย–ยุโรป และนครเซี่ยงไฮ–
เอเชียกลาง นอกจากน้ี ในนครเซี่ยงไฮยังมีสนามบิน 2 แหง คือ สนามบินแหงชาติหงเฉียวและ
สนามบินเซี่ยงไฮผูตง ที่สําคัญคือ นครเซี่ยงไฮมีทาเรือขนาดใหญติดอันดับของโลกที่มีสินคาเขาออก 

                                                
1
 กระทรวงพาณิชย, สถิติการคาระหวางประเทศ, 2561. 



3 

สูงกวา 100 ตัน ดังน้ัน นครเซี่ยงไฮนับวาเปนตลาดเปาหมายสําคัญของผูประกอบการไทย จากการ
เปนศูนยกลางทางการคาและการเงิน และเปนแหลงพัฒนาเศรษฐกิจที่สําคัญของจีนและมีกําลังซื้อสูง 
ปจจุบันชาวจีนในนครเซี่ยงไฮนิยมสินคานําเขาจากตางประเทศและเปนสินคาระดับพรีเมี่ยมที่เปน 
ที่นิยม ไดแก ผลไมสด นํ้าผลไม ผลไมแปรรูป และสินคาอื่นๆ อีกทั้ง นครเซี่ยงไฮยังเปนศูนยกลาง
การคานําไปจําหนายตอใหซุปเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา และรานคาปลีกทั่วไป และกระจายสินคา
ไปยังพื้นที่ตางๆ ทางตอนในของจีน โดยเฉพาะอยางย่ิงนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปซึ่งถือวาเปนอีกชองทางหน่ึง
ในการคงคุณคาผลไมไวไดนาน และเปนอุตสาหกรรมสําคัญที่สรางรายไดจากการสงออกที่มีมูลคา
มหาศาล 

สภาพปญหาระหวางป  2556–2560 จากประสบการณการปฏิบัติงานในตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ในชวงปดังกลาวพบวา ปญหาและอุปสรรคของ
การสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังตลาดเซี่ยงไฮ เกิดจากฝายไทยเปนสําคัญ ในเรื่องการควบคุม
ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรเน่ืองจากความไมแนนอนของสภาพอากาศและ 
โรคระบาด ประกอบกับผลไมบางชนิดที่เปนที่นิยมออกเฉพาะฤดูกาล รวมทั้งปญหาเรื่องสารตกคาง
เกินมาตรฐานในผลไม สงผลตอความเช่ือมั่นของผูบริโภค และจีนมีการใชมาตรการตรวจสอบ 
ที่เขมงวดในการนําเขาสินคาอุปโภค/บริโภค อีกทั้งผูประกอบการขาดความรูความเขาใจภาษาจีน 
ทําใหไมสามารถสื่อสารไดอยางเขาใจ ขาดทักษะและความเขาใจในการตลาดและการทําธุรกิจกับชาวจีน 
และที่สําคัญคือผูประกอบการไมตระหนักถึงความสําคัญเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อปองกันการลอกเลียนแบบ และการสรางแบรนดเพื่อสรางความจดจํา
และเพิ่มมูลคาในระยะยาว รวมถึงการเรียนรูและทําความรูจักเปดรับชองทางการจําหนายของจีน  
ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะของตนเองและใชเปนที่แพรหลายแทน Line, Facebook, Youtube, เชน 
WeChat, Baidu, Weibo เปนตน ซึ่งผูประกอบการตองศึกษาและทําความเขาใจและใชชองทาง
ดังกลาวเพื่อประโยชนทางการคาตอไป  

อีกประเด็นที่สําคัญ คือ นโยบายภาครัฐของไทย ในการสนับสนุนภาคเกษตรและ 
การสงออกสินคาเกษตรแปรรูป ที่ยังมีการทํางานที่ซ้ําซอนและขาดการบูรณาการรวมกันอยางเปน
รูปธรรมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาในองครวมต้ังแต 
ตนนํ้า กลางนํ้า สูปลายนํ้า ในลักษณะครบวงจรเนนการใชเทคโนโลยีข้ันสูงและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ และเพิ่มมูลคาสินคา นําไปสูการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน 

จากขอมูลดังกลาวจึงเปนที่มาของโครงการวิจัย เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงดานปญหาและ
อุปสรรคของผูประกอบการที่สงออกผลิตภัณฑนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ โดยเนนปญหา
และอุปสรรคที่เกิดจากไทย พรอมทั้งนําเสนอแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในมุมมองของ
ผูประกอบการ และในรายงานฉบับน้ีมีความต้ังใจนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายของภาครัฐและ
ขอเสนอแนะดําเนินการ โดยมุงเนนสงเสริมการขยายการสงออกนํ้าผลไม /ผลไมแปรรูปของ
ผูประกอบการ บนพื้นฐานของการบูรณาการทํางานรวมกันของหนวยงานภาครัฐและการกาวเดินไป
พรอมกันระหวางกระทรวงพาณิชยและผูประกอบการ ซึ่งคาดหวังวาขอเสนอแนะดังกลาวจะเปน
กรอบแนวทางสําหรับกระทรวงพาณิชย และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนําไปใช
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ประโยชนเพื่อขยายการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป และนําไปประยุกตใชกับสินคาเกษตรอื่นๆ เพื่อ
รวมกันขับเคลื่อนการคาระหวางประเทศเขาสูตลาดจีนอยางมั่นคง  

  
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาและวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป
ไปนครเซี่ยงไฮ 

1.2.2  เพื่อนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะเชิงดําเนินการตอภาครัฐ 
โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชยในการสนับสนุนผูประกอบการไทยนํานํ้าผลไมและผลไมแปรรูปเขาสู
ตลาดในนครเซี่ยงไฮ เพื่อนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเนนการสรางความตระหนัก 
ถึงความสําคัญของการคาระหวางประเทศเพิ่มข้ึน และเรงรัดผูประกอบการขยายการสงออก  

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
1)  ขอบเขตเรื่อง  

โอกาสและและความทาทายของผูประกอบการไทยในการสงออกนํ้าผลไม/
ผลไมแปรรูปไปนครเซี่ยงไฮ 

2)  ขอบเขตระยะเวลา 
ชวงเวลาในการปฏิบัติหนาที่ ในตําแหนงผูอํานวยการ สํานักงานสงเสริมการคา

ในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางป 2556–2560  
1.3.2  วิธีการดําเนินการศึกษา 

1)  ใชประสบการณของผู เ ขียนซึ่งไดปฏิบั ติงานดานการสงเสริมการคาใน
ตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ ในระหวางป 2556–2560 ในการวิเคราะหนโยบายเศรษฐกิจ 
สภาพแวดลอมทางการคา และนโยบายทางการคาของนครเซี่ยงไฮ รวมทั้งยุทธศาสตรการคาของจีนที่
เกี่ยวของ  

2)  วิเคราะหจุดแข็ง ปญหา โอกาส และความทาทายของผูประกอบการไทยใน
สาขา ผลไม/ผลไมแปรรูปที่สงออกไปนครเซี่ยงไฮ 

3)  วิเคราะหนโยบายกระทรวงพาณิชยที่สงเสริมการคาระหวางไทยและจีน 
1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 

1)  ศึกษาขอมูลจากเอกสาร เว็บไซต  
2)  รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณผูสงออกรายใหญสาขานํ้าผลไม/

ผลไมแปรรูป อยางนอย 3 ราย เพื่อทราบถึงขอเท็จจริงของสถานการณปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบัน  
3)  รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ จากฐานขอมูลของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กรมการคาตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย และ 
กรมศุลกากร ระหวางป 2556–2560 

4)  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาตามขอ 1)– 3) มาวิเคราะหและจัดทําแนวทาง
ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการไทยและกระทรวงพาณิชยในการขยายการสงออกไปนครเซี่ยงไฮ 
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1.4  คําถามการศึกษา 
ประเด็นคําถามของการศึกษาในครั้งน้ี คือ “อะไรคือปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของ

ผูประกอบการไทยในการสงออกสินคานํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ” 
 

1.5  สมมติฐาน 
“ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการไทยในการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปไปยัง 

นครเซี่ยงไฮ เกิดจากฝายไทยเปนสําคัญ การแกไขปญหาและอุปสรรคดังกลาว ตองดําเนินการโดย
ภาครัฐและภาคเอกชนอยางบูรณาการรวมกันเพื่อชวยแกไขปญหาและขยายการสงออกสินคาดังกลาว
ของไทยไปยังนครเซี่ยงไฮไดอยางมั่นคงในระยะยาว”  

  
1.6  ประโยชนของการศึกษา 

1.6.1  ทราบถึงปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการไทยในสาขานํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป 
ในการสงออกไปยังนครเซี่ยงไฮ  

1.6.2  ไดขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคในการคากับจีนในมุมมองของ
ผูประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการไทย 

1.6.3  ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย สําหรับสนับสนุน
ผูประกอบการไทยสงออกไปนครเซี่ยงไฮและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาของ
ประเทศ  

 
1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 

นํ้าผลไม หมายถึง ของเหลวที่อยูในเน้ือเย่ือของผลไมตามธรรมชาติ นํ้าผลไมไดมาจากการ
ค้ันหรือการปนผลไมโดยไมใชความรอนหรือตัวทําละลาย นํ้าผลไมอาจจําหนายในรูปแบบเขมขน  
ซึ่งจําเปนตองเติมนํ้าเพื่อลดความเขมขนจนใหอยูในสถานะปกติ อยางไรก็ตาม นํ้าผลไมเขมขนสวนใหญ  
มีรสชาติที่ผิดแปลกไปจากนํ้าผลไมค้ันสดอยางชัดเจน และนํ้าผลไมบางชนิดอาจมีการแปรรูปเพื่อการ
ถนอมอาหารกอนจัดจําหนาย อาทิ พลาสเจอรไรซ การแชแข็ง การระเหย หรือการอบแหง  

ผลไมแปรรูป หมายถึง การนําผลไมสดมาแปรรูปอาหารมีหลายวิธี โดยมีหลักการสําคัญ 
ดังน้ี  

(ก) การใชความรอนทําลายจุลินทรียและเอนไซม โดยใชความรอนสูงเรียกวา การสเตอริไรส 
และการใชความรอนตํ่ากวาจุดเดือดของนํ้าเรียกวา การพาสเจอรไรส (เชน ผลไมกระปอง)  

(ข) การใชความเย็นเพื่อลดอุณหภูมิ เชน การแชเย็นลดความเย็นใหตํ่าระหวาง 1–8 องศา
เซลเซียส และการแชแข็งโดยใชความเย็นตํ่ากวา 18 องศาเซลเซียส (ผลไมแชเย็น ผลไมแชแข็ง)  

(ค) การลดปริมาณนํ้าในอาหารหรือการอบแหง เปนการใหความรอนแกอาหารในระดับหน่ึง
เพื่อไลเอานํ้าออกจากผลไมใหเหลือปริมาณนอยที่สุด อาจใชการตากแดด ตูอบแหง (ผลไมอบแหง)  

(ง) การใชนํ้าตาล เพื่อปรุงแตงผลไมใหมีความหวานเปนหลักลดการเติบโตของยีนสบางชนิด 
จะทําใหเก็บไดนาน (แยมผลไม เยลลี่ นํ้าผลไมเขมขน ผลไมแชอิ่ม ผลไมเช่ือม ผลไมกวน)  



6 

(จ) การหมักดอง เปนกระบวนการแปรรูปผลไมที่อาศัยการทํางานของจุลินทรียซึ่งสราง
เอมไซมออกมาเปลี่ยนสารอาหารใหเกิดเปนแอลกอฮอล กรดอินทรีย และกาซคารบอนไดออกไซด  
ทําใหเน้ือผลไมและรสชาติมีการเปลี่ยนแปลง (ผลไมดอง)  

(ฉ) การถนอมอาหารโดยใชสารเคมี เพื่อเปนการถนอมอาหาร ไดแก สารที่ ยับย้ัง  
การเจริญเติบโตของจุลินทรียที่ทําใหอาหารเนาเสีย สารปองกันการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหาร 
โดยชนิดและปริมาณของสารเคมีที่ใชตองเปนไปตามพระราชบัญญัติอาหารของกระทรวงสาธารณสุข 

ผลไมสด หมายถึง ผลไมที่เปนผลผลิตใหม ยังไมเสื่อมสภาพหรือเสียคุณภาพ ไมเหี่ยวแหง 
ซีดจาง มีรสชาติตามธรรมชาติ และไมผานกระบวนการแปรรูปอาหาร  

โลจิสติกส หมายถึง ระบบการจัดการการขนสงสินคา ขอมูล และทรัพยากรอื่น จากจุดตนทาง
ไปยังจุดบริโภคตามความตองการของลูกคา โดยโลจิสติกสเกี่ยวของกับการผสมผสานของขอมูล  
การขนสง การบริหารสินคาคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบหอ ทั้งน้ี โลจิสติกสเปนสวนหน่ึง
ของหวงโซอุปทานที่เพิ่มมูลคาของการใชประโยชนของเวลาและสถานที่  

ระบบการตรวจสอบยอนกลับ หรือ Traceability หมายถึง ระบบที่จัดทําข้ึนเพื่อให
ผูบริ โภค มีความมั่นใจในการบริโภคสินคาวา สินคาที่ซื้อไมมีสิ่ งปนเปอน มีความปลอดภัย  
โดยสามารถตรวจสอบเสนทางของอาหารน้ันได และชวยลดความสูญเสียในการเรียกคืนสินคาของ
บริษัทผูผลิต ใหเรียกคืนไดอยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว โดยในระบบการตรวจสอบยอนกลับ  
มี 2 กระบวนการสําคัญ คือ กระบวนการติดตาม (คนทางปลายทางของสินคาที่เปนปญหา) และ
กระบวนการสืบคนยอนกลับ (คนหาตนทางของสินคาเพื่อใชเปนขอมูลในการหาปลายทางของสินคา
ตอไป)  

หวงโซอุปทาน หมายถึง กระบวนการต้ังแตเริ่มหาวัตถุดิบในการผลิต การแปรรูปใน
กระบวนการอุตสาหกรรม จนกระทั่ งสินคาถูกสงไปจนถึงมือลูกคาดวยวิธีการจําหนายทั้ ง
ภายในประเทศ และการสงออกไปตลาดตางประเทศ ซึ่งทุกกิจกรรมจะมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกัน
และมีกระบวนการ โลจิสติกสเช่ือมโยงกิจกรรมในกระบวนการหวงโซอุปทาน  

ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง สิทธิทางกฎหมายที่ใหเจาของสิทธิ หรือ "ผูทรงสิทธิ" มีอยู
เหนือสิ่งที่เกิดจากความคิดสรางสรรคทางปญญาของมนุษย โดยอาจแบงทรัพยสินทางปญญาออกได 
2 ประเภทหลัก คือ 1) ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม และ 2) ลิขสิทธ์ิ สําหรับทรัพยสินทางอุตสาหกรรม 
ไดแก (1) สิทธิบัตร (2) อนุสิทธิบัตร (3) เครื่องหมายการคา (4) ความลับทางการคา และ (5) สิ่งบงช้ี
ทางภูมิศาสตร (6) แบบผังภูมิของวงจรรวม (7) คุมครองพันธุพืช (8) ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 
 
 
 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
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 ที่เกิดข้ึนภายนอกองคกร ทั้งสิ่งที่ไดเกิดข้ึนแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีที่มีตอองคกรธุรกิจ จุดแข็ง จุดออน และความสามารถดานตางๆ  
ที่องคกรมีอยูซึ่งขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธ
และการดําเนินตามกลยุทธขององคกรระดับองคกรที่เหมาะสมตอไป 

 

 
 

ภาพท่ี 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 ซึง่องคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหาน้ันสถานการณภายใน
องคกรที่เปนอยู  

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส การที่สภาพแวดลอมภายนอกของ
องคกรเอื้อประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสน้ัน 
เปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจดุแข็งน้ันเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายในนักการตลาด
ที่ดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอและใชประโยชนจากโอกาสน้ัน เชน การเมือง การปกครอง 
กฎหมาย ราคานํ้ามัน คาเงินบาท คูแขง เปนตน  

T มาจาก Threats หมายถึง ความทาทาย อุปสรรค ขอจํากัด ซึ่งเกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอก บางครั้งการจําแนกโอกาสและอุปสรรคเปนสิ่งที่ทําไดยาก เพราะทั้งสองสิ่งน้ี
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
สรางข้ึนมาบนจุดแข็งขององคกร และแสวงหาประโยชนจากโอกาสทางสภาพแวดลอม และสามารถ
กําหนดกลยุทธที่มุงเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอม หรือลดจุดออนขององคกรใหมีนอยที่สุดได 
ภายใตการวิเคราะห SWOT จะตองวิเคราะหทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรโดยมี
ข้ันตอน ดังน้ี  

1)  การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร เปนการวิเคราะหและพิจารณา
ทรัพยากรและความสามารถภายในองคกรทุกๆ ดานเพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดออนขององคกร
แหลงที่มาเบื้องตนของขอมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอมภายในคือระบบขอมูลเพื่อการบริหาร 
ที่ครอบคลุมทุกดานทั้งในดานโครงสรางระบบระเบียบวิธีปฏิบัติงานบรรยากาศในการทํางาน และ
ทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานที่ผานมา
ขององคกรเพื่อที่จะเขาใจสถานการณและผลกลยุทธที่เคยดําเนินการในอดีต  

–  จุดแข็งขององคกร (S–Strengths) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจาก
มุมมองของผูที่อยูภายในองคกรน้ันวาปจจัยใดภายในองคกรที่เปนขอไดเปรียบหรือจุดเดนขององคกร
ที่องคกรควรนํามาใชในการพัฒนาองคกรได และควรดํารงไวเพื่อการเสริมสรางความเขมแข็งของ
องคกร  

–  จุดออนขององคกร (W–Weaknesses) เปนการวิเคราะหปจจัยภายใน  
จากมุมมองของผูทีอ่ยูภายในองคกรน้ันวา ปจจัยภายในองคกรที่เปนจุดดอยขอเสียเปรียบขององคกรที่
ควรปรับปรุงใหดีข้ึนหรือขจัดใหหมดไป อันจะเปนประโยชนตอองคกร  
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2)  การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก สามารถคนหาโอกาสและอุปสรรค
ทางการดําเนินงานขององคกรที่ไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกร เชน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน 
งบประมาณ สภาพแวดลอมทางสังคม เชน ระดับการศึกษาและอัตรารูหนังสือของประชาชน การต้ังถ่ินฐาน
และการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ความเช่ือและ
วัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการเมือง เชน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี 
และสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหมๆ และพัฒนาการทางดานเครื่องมือ อุปกรณ
ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและใหบริการ 

–  โอกาสทางสภาพแวดลอม (O–Opportunities) เปนการวิเคราะหวา ปจจัย
ภายนอกองคกรปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบหรือสรางประโยชนทั้งทางตรงและทางออมตอ 
การดําเนินการขององคกรในระดับมหภาค และองคกรสามารถใชขอดีเหลาน้ีมาเสริมสรางให
หนวยงานเขมแข็งข้ึนได  

–  อุปสรรคทางสภาพแวดลอม (T–Threats) เปนการวิเคราะหวาปจจัย
ภายนอกองคกร ปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะกอใหเกิดความเสียหาย
ทั้งทางตรง และทางออม ซึ่งองคกรจะตองหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองคกรใหมีความแข็งแกรงพรอมที่
จะเผชิญแรงกระทบดังกลาวได ระบุสถานการณจากการประเมินสภาพแวดลอม 

เมื่อไดขอมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง–จุดออน โอกาส–อุปสรรค จากการวิเคราะหปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกดวยการประเมินสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกแลว  
จึงนําจุดแข็ง–จุดออนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส–อุปสรรค จากภายนอกเพื่อการเลือกกลยุทธ 
ที่เหมาะสม โดยพิจารณาวา องคกรกําลังเผชิญสถานการณเชนใด และภายใตสถานการณน้ันองคกร
ควรจะดําเนินการอยางไร โดยทั่วไปในการวิเคราะห SWOT ดังกลาวน้ี องคกรจะอยูในสถานการณ  
4 รูปแบบ ดังน้ี  

สถานการณที่ 1 (จุดแข็ง–โอกาส) สถานการณน้ีเปนสถานการณที่พึงปรารถนา
ที่สุด เน่ืองจากองคกรคอนขางจะมีหลายอยาง ดังน้ัน ผูบริหารขององคกรควรกําหนดกลยุทธในเชิงรุก 
(aggressive–strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยูมาเสริมสรางและปรับใชและฉกฉวยโอกาสตางๆ  
ที่เปดมาหาประโยชนอยางเต็มที่  

สถานการณที่ 2 (จุดออน–ความทาทาย) สถานการณน้ีเปนสถานการณที่เลวราย
ที่สุด เน่ืองจากองคกรกําลังเผชิญอยูกับอุปสรรคจากภายนอกและมีปญหาจุดออนภายในหลาย
ประการ ดังน้ัน ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ กลยุทธการต้ังรับหรือปองกันตัว (defensive strategy) เพื่อ
พยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคตางๆที่คาดวาจะเกิดข้ึนตลอดจนหามาตรการที่จะทําใหองคกร
เกิดความสูญเสียที่นอยที่สุด  

สถานการณที่ 3 (จุดออน–โอกาส) สถานการณองคกรมีโอกาสเปนขอไดเปรียบ
ดานการแขงขันอยูหลายประการ แตติดขัดอยูตรงที่มีปญหาอุปสรรคที่เปนจุดออนอยูหลายอยาง
เชนกัน ดังน้ัน ทางออก คือ กลยุทธการพลิกตัว (turnaround–oriented strategy) เพื่อจัดหรือ
แกไขจุดออนภายในตางๆ ใหพรอมที่จะใชโอกาสตางๆ ที่เปดให  
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สถานการณที่ 4 (จุดแข็ง–อุปสรรค) เกิดข้ึนจากการที่สภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวย
ตอการดําเนินงาน แตองคกรมีขอไดเปรียบที่เปนจุดแข็งหลายประการ ดังน้ัน แทนที่จะรอจนกระทั่ง
สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป จึงควรจะเลือกกลยุทธการแตกตัวหรือขยายขอบขายกิจการ 
(diversification strategy) เพื่อใชประโยชนจากจุดแข็งที่มีสรางโอกาสในระยะยาวดานอื่นๆ  

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ชลิต  มานิตยกุล (2552) ศึกษาปญหาและทางออกของผลไมไทยเขาสูจีน เพื่อติดตามและ
ประมวลสภาวะการสงออกสินคาเกษตรประเภทผลไมจากไทยไปยังจีน และนําเสนอนโยบายสําหรับ
แกไขปญหาการสงออกผลไมไทยไปยังตลาดจีนบนพื้นฐานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภาครฐั 
ที่เกี่ยวของ พบวา ปจจัยและปญหาที่มีผลตอการสงผลไมไทยไปยังตลาดกวางโจวมีหลายประการ 
อาทิ การกระจุกตัวของผลไมไทยที่ตลาดเจียงหนานซึ่งกอใหเกิดอุปสรรคอื่นๆ ทั้งระบบการฝากขาย 
และการพัฒนาดานการตลาดของผูประกอบการไทย นอกจากน้ี ผลไมไทยยังมีปญหามาตรฐานและ
คุณภาพสงออก ปญหาราคาขายผลไมที่สูงจนลดขีดความสามารถในการแขงขัน จากตนทุนการนําเขา
ที่สูง ทั้งที่ราคาขายของเกษตรกร ณ ตนทางในประเทศตํ่ากวามาก ปญหาความไมเปนที่รูจักอยาง
กวางขวางของผลไมไทยบางชนิดในหมูผูบริโภคชาวจีน และปญหาความไมตอเน่ืองของสินคา เปนตน 
สําหรับประเด็นความเช่ือมโยงของปญหาที่เกิดข้ึน ณ ปลายทางกับกระบวนการสงออกต้ังแตตนทาง
แสดงใหเห็นถึง การขาดความรูความเขาใจของเกษตรกรไทยตอการเพาะปลูกเพื่อสงออก และ
กระบวนการในการสงออกสินคาไทยไปยังจีนไมเปนไปตามมาตรฐานสากล ประกอบกับปญหาพอคา
ชาวจีนเขามาในประเทศไทยเพื่อทําการตกลงซื้อขายกับเจาของสวนไทยลวงหนา สําหรับขอเสนอแนะ
แกไขปญหาการขยายตลาดผลไมไทยเขาสูจีน ไดแก (1) ภาครัฐตองเขามาสนับสนุนกระบวนการสงออก
อยางครบวงจร รวมถึงสรางหรือสนับสนุนองคกรไทยที่เกษตรกรไทยจะสามารถไดรับประโยชนจาก
การซื้อขายลวงหนากับพอคาจีน (2) ปรับปรุงระบบโลจิสติกสของไทย และ (3) ตองเปดจุดนําเขา
ผลไมไทยสูสวนตางๆ ทั่วประเทศจีนใหมีจํานวนหลากหลายเพิ่มข้ึนแทนการไปกระจุกตัวอยูในทีแ่หงเดียว 
ตลอดจนสรางความเปนมืออาชีพของพอคาไทยและประชาสัมพันธใหชาวจีนรูจักผลไมไทยอยาง
กวางขวางมากย่ิงข้ึน  

จักรี  เตจะวารี และคณะ (2553) ศึกษาและวิเคราะหความสามารถในการแขงขันในตลาด
ผลไม ไทย–จีน โดยพิจารณาภาพรวมการสงออกและนําเขาผลไมระหวางประเทศไทยและประเทศจนี
ในชวงระยะทศวรรษที่ผานมา พบวา กอนป 2544 ไทยมีการนําเขาผลไมจากจีนเปนมูลคาที่มากกวาที่
สงออกไปจีน แตแนวโนมการขาดดุลการคาของสินคาผลไมก็มีแนวโนมที่ลดลงอยางตอเน่ืองจากที่ขาดดุล
มากกวา 0.3 พันลานบาทในป 2541 ลดลงเหลือเพียง 0.05 พันลานบาทในป 2543 และเมื่อถึงป 
2544 มูลคาการสงออกผลไมของไทยไปจีนมีมากกวามูลคาการนําเขาผลไมจากจีนมาไทยและเปน
เชนน้ีมาจนถึงป 2550 ซึ่งโดยเฉลี่ยระหวางป 2544–2550 ไทยไดดุลการคาผลไมกับจีนประมาณปละ 
0.4 พันลานบาท และเมื่อวิเคราะหศักยภาพการสงออกผลไมของไทยและศักยภาพผลไมของจีนโดย
ใชคาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ทําใหพบวา แมผลไมสงออกจากทั้งสองประเทศ
จะมีศักยภาพการแขงขันในตลาดของกันและกันอยู แตศักยภาพการแขงขันของผลไมไทยที่สงออกไป
ตลาดจีนดูจะมีแนวโนมที่สดใสมากกวาผลไมของจีนที่สงออกมาไทย ทั้งน้ี จากการวิเคราะหเพิม่เติมถึง
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ศักยภาพการสงออกผลไมของไทยไปตลาดจีนและผลไมของจีนที่สงออกมาตลาดไทยโดยเปรียบเทียบ
กับประเทศคูแขงอื่นๆ แลว จะเห็นไดอยางชัดเจนวา ทุเรียนและมังคุดเปนผลไมไทยที่มีศักยภาพ
เหนือคูแขงในตลาดจีน โดยเฉพาะทุเรียนนับเปนผลไมที่ถือไดวา ปราศจากคูแขงในตลาดจีนเลยก็
เปนได อยางไรก็ตาม สําหรับผลไมแหงและผลไมสดอื่นๆ น้ัน ไทยยังมีคูแขงเปนประเทศเพื่อนบานที่มี
ชายแดนติดตอโดยตรงกับประเทศจีน เชน เวียดนาม สําหรับสาลี่ และผลไมกลุมสมแมนดาริน เปน
ผลไมของจีนที่มีศักยภาพเหนือกวาคูแขงในตลาดไทยที่เห็นไดอยางเดนชัด  

สุเทพ  น่ิมสาย (2557) ศึกษาโอกาสและอุปสรรคของผลไมไทยในอาเซียน: 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 มีอุปสรรคที่สําคัญ ไดแก 
ความบกพรองของกลไกตลาดและระบบ การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน การแทรกแซงของ
พอคาชาวตางชาติ รวมถึงนโยบายของรัฐ ทั้งน้ีประเทศไทยยังมีโอกาสทางการคากับสปป.ลาว และ
สหภาพเมียนมาในประเด็น อาทิ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค และการขยายตัวของตลาด
สมัยใหมและตลาดเฉพาะกลุมในสหภาพเมียนมา และ สปป.ลาว  

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

จากแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ประกอบกับการต้ังคําถามการวิจัยและ
สมมติฐาน โดยคําถามการวิจัยคือ “อะไรคือปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของผูประกอบการไทยในการ
สงออกสินคานํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ” และสมมติฐาน คือ “การแกไขปญหาและ
อุปสรรคการสงออกสินคานํ้าผลไมและผลไมแปรรูป ที่เกิดข้ึนภายในประเทศของไทยอยางบูรณาการ
ทั้งจากผูประกอบการและภาครัฐรวมถึงกระทรวงพาณิชย จะชวยขยายการสงออกสินคาดังกลาว 
ของไทยไปนครเซี่ยงไฮไดอยางมั่นคงในระยะยาว” ดังน้ัน ผูเขียนจึงไดนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิด
ในการศึกษาและวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคที่แทจริงของการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปไปยัง
นครเซี่ยงไฮ รวมถึงนําเสนอขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคและนโยบายของรัฐบาลในการ
สนับสนุนผูประกอบการไทยไปตลาดเซี่ยงไฮและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคากับจีน 
โดยการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสัมภาษณผูสงออกรายใหญดานผลไมสด/แปรรูป อยางนอย  
3 ราย เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนจริงจากการสงออก และรวบรวมขอมูลทุติยภูมทิีไ่ด
จากการศึกษาเอกสารตางๆ (Documentary) การสืบคนจากฐานขอมูลของกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กรมการคาตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย และกรมศุลกากร (Government Database) ผนวกกับประสบการณดานการทํางานใน
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ ระหวางป 2556–2560 
จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาทั้งหมดมาวิเคราะหและจัดทําแนวทางขอเสนอแนะสําหรับ
ผูประกอบการไทยที่สงออกสินคานํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปไปนครเซี่ยงไฮและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
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สําหรับหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชยเพื่อเปนกรอบการพิจารณาใหการสนับสนุน
ผูประกอบการไทยในการขยายตลาดสงออก จากประเด็นที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปเปนภาพของ
กรอบแนวคิด ดังน้ี  

 

 
ภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  การวิเคราะหศักยภาพของการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป 

การพิจารณาถึงศักยภาพการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปของไทยในนครเซี่ยงไฮ ใชการ
วิเคราะห SWOT ในปจจัยดานสินคา/วัตถุดิบ ผูประกอบการ ชองทางการจําหนาย โลจิสติกส และ
นโยบายรัฐ โดยใชขอมูลปฐมภูมิ (ขอมูลประสบการณการทํางานในชวงป 2556–2560) และผลสัมภาษณ
ผูประกอบการ รวมทั้งขอมูลทุติยภูมิ (ขอมูลเอกสารและเว็บไซต) ประกอบรวมกันในการจัดทํา 
SWOT ในครัง้น้ี มีรายละเอียด ดังน้ี  

3.1.1 จุดแข็ง (Strengths)  
3.1.1.1 สินคา/วัตถุดิบ  

1) ไทยมี ศักยภาพสูงดานการเกษตรดวยสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศที่เอื้อตอการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายประเภทตลอดทั้งป โดยเฉพาะผลไมเมืองรอนที่มี
ความหลากหลาย มีช่ือเสียงเปนที่นิยมทั่วโลก 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 หรือเกือบครึ่งหน่ึงของมูลคาการสงออกรวม รองมาคือ จีน 
ฮองกง อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา ตามลําดับ 

2) ผลไมเมืองรอนของไทย มีคุณสมบัติของผลิตภัณฑและมีความ
หลากหลาย จึงทําใหไทยสามารถผลิตนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป ที่สอดคลองกับความตองการของตลาด
ตางประเทศโดยเฉพาะชาวจีน ที่นิยมรสชาติที่หลากหลายของผลไมไทย ซึ่งสินคาไทยดังกลาวสามารถ
ตอบโจทยรสนิยมของชาวเซี่ยงไฮ 

3) การสั่งสมของประสบการณ กลยุทธ และความเช่ียวชาญในการปลูก
ผลไมของเกษตรกร รวมทั้งมีหลากหลายสายพันธุ ทําใหผลไมไทยมีคุณสมบัติโดดเดน มีคุณภาพ และ
เปนที่ยอมรับในนครเซี่ยงไฮ  

4) เกษตรกรมีทักษะและมีความละเอียดในการเก็บรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตร ใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ไมบอบชํ้า 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) คิดคนและพัฒนาเทคนิคการปรุงแตงนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป ไดตรง

กับไลฟสไตลและรสนิยมผูบริโภคชาวเซี่ยงไฮ ที่ไมนิยมบริโภคหวานและรักษาสุขภาพ  
2) นิยมเขารวมงานแสดงสินคาดานอาหารและเครื่องด่ืม (International 

Exhibition) ซึ่งเปนงานใหญในนครเซี่ยงไฮ อาทิ SIAl China, Beverage Exhibition, Food & Beverage 
Events in Shanghai, FHC China, FoodTek China เปนตน ซึ่งเปนงานแสดงสินคาระดับ World 
Class ที่จัดข้ึนเปนประจําทุกป เปนแหลงรวมผูสงออกและนําเขาจากประเทศตางๆ ทั่วโลก นับเปน
โอกาสอันดีที่ผูประกอบการไทยเขามารวมงาน เพื่อสรางโอกาสใหสินคาของตนเปนที่รูจัก (create 
awareness) ในนครเซี่ยงไฮ และเปนโอกาสสําคัญในการพบคูคาในการทําธุรกิจ 

3) ผูประกอบการไทยรุนใหม มีความกระตือรือรนในการเรียนรู และเปดใจ
ในการนํานวัตกรรมมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ ใหมีความสวยงาม พรอมประโยชนใชสอย  
เพื่ออํานวยความสะดวกทั้งการบริโภคและการพกพาตอการดําเนินชีวิตทีเ่รงรีบของคนเมอืงในนครเซีย่งไฮ 

4) บริษัทไทยที่เขารวมงานแสดงสินคาที่มีความพรอมในดานนวัตกรรม 
สามารถสงผลงานเขารวมการแขงขันการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่โดดเดนและมี
เอกลักษณ เพื่อสรางช่ือเสียงใหเปนที่รูจัก และเปน platform ที่คุมคาและไดรับผลลัพธที่ดีหาก
ประสบความสําเร็จและไดรับรางวัล  

5) มีกลยุทธ ในการคิดคนผลิตภัณฑแปลกใหมจากผลไมไทยที่มีความ
หลากหลายเพื่อสราง ความแตกตางจากคูแขง และดึงดูดลูกคา เชน ลูกอมผลไม อาหารเสริมที่ทําจาก
ผลไม ขนมขบเค้ียว ผลไมอบแหง ผลไมอบกรอบ ผลไมกวน ผลไมแชอิ่ม เยลลี่ผลไม นํ้าผลไมใน
รูปแบบตางๆ3 

6) สรางรูปแบบ และบรรจุภัณฑที่รับประทานงาย สะดวกในการพกพา 
เหมาะกับไลฟสไตล คนเมืองสามารถตอบโจทยผูบริโภคชาวเซี่ยงไฮ ในลักษณะ Multifunction4 

7) มีเครือขายและพันธมิตรในตลาดโลกกวางขวาง เน่ืองจากไทยสงออก
ผลไมสด นํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปมีสัดสวนสูง โดยมีมูลคาการสงออกมากกวา 70,000 ลานบาท ตอป  

3.1.1.3 โลจิสติกส  
1) ความไดเปรียบดานทําเลที่ต้ังที่เปนศูนยกลางของอาเซียนและความ

สะดวกในการเขาสูตลาดจีนทั้งทางบก ทางอากาศ และทางเรือ (แมนํ้าโขงและทาเรือทางทะเล)  
2) บริษัทไทยที่ดําเนินการดานโลจิสติกสในการสงของไปยังนครเซี่ยงไฮ 

ไดรับการยอมรับวามีประสิทธิภาพ สามารถจัดการสงสินคาไดภายในกําหนดเวลา  
3.1.1.4 นโยบายรัฐ  

1) ประเทศไทยมีหลายหนวยงานที่สนับสนุนภาคเกษตรในดาน 
การผลิต/เพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินคา การแปรรูปผลิตภัณฑ การสรางแบรนดสินคา รวมทั้ง
การจัดจําหนายภายในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะนโยบายภาครัฐปจจุบันเนนมุงสูการเปน

                                                
3
 ความเห็นของ คุณธีระทัศน  รังสิวรโรจน, บริษัท Treasure & Trading Distribution, Ltd. 

4
 อางแลว. 
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ครัวโลกและสนับสนุนผูประกอบการในสาขาสินคาเกษตรแปรรูปและยกระดับผลิตภัณฑดวย
เทคโนโลยีข้ันสูงและนวัตกรรม  

2) รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนผูประกอบการไทยในการเขาสู
ตลาดจีนซึ่งเปนตลาดขนาดใหญที่มีประชากรประมาณ 1,300 ลานคน โดยเฉพาะในสาขาสินคาผลไมสด 
นํ้าผลไม และผลไม แปรรูป โดยมียุทธศาสตรการเขาสูตลาดจีนทั้งในเมืองหลักและมณฑลรอง  
โดยเริ่มตนจากการศึกษาตลาดรายมณฑลที่มีความแตกตางดานพฤติกรรมผูบริโภคและระดับเศรษฐกิจ  

3) การจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน–จีน ทําใหการสงออกนํ้าผลไม/
ผลไมแปรรูปไทยมีอัตราภาษีนําเขาสินคาตํ่า ผูประกอบการไทยจึงมีความไดเปรียบในการแขงขัน  

4) การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหไทยไดรับประโยชนในการ
นําเขาผลไมจากประเทศสมาชิกอาเซียนในอัตราภาษีนําเขารอยละศูนย เพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิต 
นํ้าผลไมและผลไม แปรรูป โดยเฉพาะในชวงเวลาที่วัตถุดิบภายในประเทศขาดแคลน เชน มะมวงและ
มะนาวจากกัมพูชา 

จุดแข็ง (Strengths) ที่สําคัญคือ ปจจัยดานวัตถุดิบ/สินคาที่มีความหลากหลาย
และคุณภาพเปนที่ยอมรับในตลาดโลก ผูประกอบการมีความต่ืนตัวและพัฒนาตัวเองเพื่อรักษาฐาน
ลูกคาโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินคา ทางเลือกของเสนทางโลจิสติกสที่สามารถขนสงไดทัง้
ทางทาเรือทะเลและแมนํ้า ทางอากาศ และทางถนนในการเขาสูตลาดจีน รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ 
ที่ใหการสนับสนุนเรื่องการผลิตและการพัฒนาสินคาและการสงออก และการจัดทําความตกลงการคา
เสรีที่สรางความไดเปรียบในการแขงขันทางการคา  

3.1.2 จุดออน (Weakness)  
3.1.2.1 สินคา/วัตถุดิบ  

1) ชาวจีนในนครเซี่ยงไฮยังรูจักผลไมไทยเพียงไมกี่ชนิด เชน ทุเรียน 
มังคุด ลําไย มะพราว มะมวงเปนตน เน่ืองจากจีนอนุญาตใหนําเขาผลไมจากไทยเพียง 23 ชนิด
เทาน้ัน5 และผลไมที่ผูบริโภคชาวจีนนิยมบริโภคมาก ไดแก ทุเรียน มังคุด ลําไย กลวยไข ชมพูทับทิมจันทร 
มะมวงนํ้าดอกไม เงาะโรงเรียน สมโอ มะขามหวาน นอกจากน้ี ผลไมแปรรูปที่ไดรับความนิยมจาก
ผูบริโภคชาวจีน เชน ลําไยอบแหง ทุเรียนทอดกรอบ/อบกรอบ กลวยอบกรอบ ขนุนอบกรอบ 
สับปะรดอบกรอบ และมะขามหวานแกะเมล็ด  

2) ปญหาเรื่องสารตกคางเกินมาตรฐานทั้งสารเคมีกําจัดวัชพืชและ
ศัตรูพืชในผลไมสงผลกระทบตอความเช่ือมั่นเรื่องความปลอดภัยของสินคาผลไมสด นํ้าผลไม/ผลไม
แปรรูปในตลาด  

3) จีนเขมงวดในการตรวจสอบการนําเขาสินคาผลไม นํ้าผลไม/ผลไม
แปรรูป รวมทั้งบรรจุภัณฑที่ใชในการบรรจุผลไม 

                                                
5
 ปจจุบันรัฐบาลจีนอนุญาตใหผลไมไทยนําเขาไดจํานวน 23 ชนิด ไดแก ทุเรียน มังคุด ลําไย กลวยไข ล้ินจ่ี มะพราว 

มะละกอ มะเฟอง มะมวง ฝรั่ง ชมพู เงาะ สับปะรด ละมุด เสาวรส นอยหนา มะขาม ขนุน สละ ลองกอง 
สมเขียวหวาน สม และสมโอ 
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4) มาตรฐานสินคาหรือมาตรการที่มิใชภาษีจากประเทศคูคา เชน 
มาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability System) ตลอด
สายการผลิตจากตนทางถึงผูบริโภค  

3.1.2.2 ผูประกอบการ  
1) การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป ที่ตองใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม สงผลตอตนทุนการผลิตที่สูงข้ึน 
2) ผูประกอบการไทยแขงขันกันเองในเรื่องราคา เพื่อแยงครองสวนแบง

การตลาด ทําใหขายสินคาในราคาตํ่า และผูซื้อชาวจีนไมสามารถแยกความแตกตางของสินคาไดวามี
คุณภาพหรือไม สงผลตอภาพลักษณสินคาพรีเมี่ยมของไทย 

3) ผูประกอบการไทยกังวลเรื่องการสูญเสียสวนแบงตลาด เน่ืองจาก
พอคาจีนเขามาบริหารจัดการสินคาผลไมของไทยทั้งระบบจากตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ทําใหตัด
วงจรผูประกอบการไทยออกไป6 

4) ขาดการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและเช่ือมั่นเกินไปวาผลิตภัณฑของ
ตนเองดีที่สุดในตลาด ทําใหสินคาไมสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค  

5) ไมเช่ียวชาญภาษาจีน ทําใหไมสามารถสื่อสารกับคูคาและไมเขาใจ
เรื่องการทําสัญญาซื้อขาย และกฎระเบียบการคาในตลาดจีน  

6) ขาดทักษะและความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการตลาด 
ในการคาขายกับชาวจีน 

7) ไมตระหนักถึงความสําคัญในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อปองกันการลอกเลียนแบบ รวมทั้งขาดการสรางตราสินคา (Branding) 
เพื่อสรางความรับรูและเพิ่มมูลคาทางการคาในระยะยาว 

3.1.2.3 ชองทางการจําหนาย 
1) ผูประกอบการขาดความสนใจและความคุนเคยในการเขาสูชองทางการ

จําหนายผานตลาดออนไลนและโซเซียลมีเดียของจีน ซึ่งจีนมีการสรางชองทางของตนเอง 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
อยางย่ิงทางการตลาดซึ่งใชงบประมาณคอนขางสูง 

4) การต้ังช่ือตราสินคาเพื่อจําหนายในนครเซี่ยงไฮ เปนภาษาอังกฤษ 
ทําใหผูบริโภคชาวจีนออกเสียงเรียกยาก ไมจดจํา และไมเปนที่นิยม 
                                                
6
 ความเห็นของผูประกอบการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังนครเซ่ียงไฮ ประกอบดวย (1) คุณธีระทัศน   

รังสิวรโรจน บริษัท Treasure & Trading Distribution, Ltd. (2) คุณธนทัศน  วริษธนิษฐ บริษัท เซ่ียงไฮ 
วันจักร จํากัด 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 ผานแมนํ้าโขงไปตลาดจีนตอนใตที่นครคุนหมิง จากน้ันเขาสูนครเซี่ยงไฮที่เปนตลาด
เปาหมาย ขนสงไดเฉพาะในชวงฤดูนํ้าหลากปละ 4 เดือน คือ ชวงเดือนตุลาคม–กุมภาพันธ  

2) การขนสงทางอากาศมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพแตมีตนทนุสงู  
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 ภาครัฐตองการผลักดันการสงออกนํ้าผลไมและผลไมแปรรูปที่เปน
สินคาเกษตรอินทรีย แตเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการเห็นวา สินคาเกษตรแปรรูป
ทั่วไปสามารถจําหนายไดอยูแลว เน่ืองจากผูผลิตไมตองการเพิ่มตนทุนการผลิตและไมเขาใจเรื่อง  
การเขาสูตลาด Niche Market  

จุดออน (Weaknesses) หรือปญหาที่สําคัญซึ่งสินคานํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปประสบ
ในปจจุบันเกิดจากภายในประเทศไทย ไดแก สินคา/วัตถุดิบที่มีสารตกคางเกินมาตรฐานสงผลกระทบ
ตอความเช่ือมั่นของผูบริโภควัตถุดิบ ผูประกอบการขายสินคาตัดราคากันเองเพื่อแยงชิงสวนแบง
การตลาด ที่สําคัญคือ ผูประกอบการบางสวนขาดทักษะและความรูเรื่องลักษณะตลาดจีน พฤติกรรม
ผูบริโภค ภาษาจีน ชองทางการจําหนายในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ และ
สินคาไทยถูกลอกเลียนแบบ เน่ืองจากผูประกอบการละเลยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและ
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
หน่ึงของประเทศจีน บริษัทตางชาติเขามาลงทุนจํานวนมาก และเปดกวางดานวัฒนธรรม บานเมือง
ทันสมัยและมีการพัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว เปนเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีน  
มีประชากรราว 23 ลานคน มีอํานาจซื้อสูง มีการยอมรับสินคาใหมของกลุมผูบริโภคสมัยใหม นิยม
สินคาแบรนดเนมและสินคานําเขาจากตางประเทศรวมทั้งอาหารและเครื่องด่ืม โดยเช่ือมั่นในคุณภาพ
สินคาจากตางประเทศและเพื่อสงเสริมภาพลักษณของตนเอง  

2) เศรษฐกิจจีนยังคงเติบโตอยางตอเน่ือง และสินคาไทยเปนที่ตองการ
ของตลาดดังกลาวโดยเฉพาะเมืองที่มีความหลากหลายอยางเซี่ยงไฮ ทั้งน้ี นํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป
จัดเปนสินคาพรีเมี่ยมที่มีราคาสูง7  

3) นครเซี่ยงไฮเปนเมืองเปาหมายอันดับหน่ึงที่มีศักยภาพในการสราง
ภาพลักษณสินคาพรีเมี่ยมของไทย และพิจารณาขยายไปยังเมืองอื่นๆในมณฑลรองตอไป8  

4) ผลไมไทยมีความหลากหลายทั้งประเภทผลไม/นํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป 
ทําใหสามารถเขาถึงผูบริโภคไดทุกกลุม9  

5) การดําเนินนโยบายลูกคนที่สอง (Second Child Policy) ของ
รัฐบาลจีนที่มีผลต้ังแตป 2556 จึงเปนโอกาสสําหรับการขยายการผลิตสูกลุมเปาหมายใหม คือกลุมเด็ก 

6) การเขาสูสังคมผูสูงวัย (Aging Society) และผูบริโภคกลุมวัยรุนและ
คนทํางานมีความต่ืนตัวตอการรักษาสุขภาพและหันมาดูแลใสใจตัวเองมากข้ึน เนนการบริโภคสินคาที่
มีคุณภาพและปลอดภัย  

3.1.3.2 ผูประกอบการ 
1) การดําเนินนโยบายลูกคนที่สองของจีน และการเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

เปนโอกาสของผูประกอบการในการวางแผนการผลิตและจําหนาย เพื่อเจาะกลุมลูกคาเปาหมายอยาง
เด็ก และผูสูงอายุ รวมทั้งสินคาสุขภาพ 

2) ใชกลยุทธในการรักษาฐานลูกคา โดยใชการรักษามาตรฐานและ
คุณภาพของสินคา ในขณะเดียวกัน ใชนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา หลีกหนี
คูแขงและ ติดตาม feedback จากลูกคาหลังการขาย10  

3) การนําเอานวัตกรรมมาใช เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑใหแปลกใหม
และนาสนใจอยูตลอดเวลา ตามการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในเมืองธุรกิจอยางนครเซี่ยงไฮ 

4) การออกแบบบรรจุภัณฑ ใหมีความสวยงาม พรอมประโยชนใชสอย 
เพื่ออํานวยความสะดวกทั้งการบริโภคและการพกพาตอการดําเนินชีวิตที่เรงรีบของคนเมอืงในนครเซีย่งไฮ 

                                                
7
 ความเห็นของ คุณนทีทอง  ทองไทย บริษัท เนอวานา จํากัด. 

8
 ความเห็นของ คุณธนทัศน  วริษธนิษฐ บริษัท เซ่ียงไฮ วันจักร จํากัด. 

9
 ความเห็นของ คุณสุวัฒน  รักทองสุข บริษัท เลิศโกลบอลกรุป จํากัด. 

10
 ความเห็นของ คุณธีระทัศน  รังสิวรโรจน บริษัท Treasure & Trading Distribution, Ltd. 
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3.1.3.3 ชองทางการจําหนาย  
1) รูปแบบการใชชีวิตที่เรงรีบในนครเซี่ยงไฮ ทําใหผูบริโภคนิยมบริโภค

ผลิตภัณฑพรอมรับประทานที่มีคุณภาพและมีทางเลือกที่หลากหลาย อาทิ นํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป ที่มี
คุณคาทางอาหาร บริโภคเปนอาหารเชาและอาหารวาง 

2) ความหลากหลายของชองทางการตลาดในนครเซี่ยงไฮซึ่งมีทั้งการคา
ออฟไลนและออนไลน Modern Trade หรือธุรกิจคาปลีกสมัยใหม รายการชองโทรทัศน และโซเชียล
มีเดีย  

3) นํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป จากไทยในรูปแบบตางๆ เปนที่รูจักและ
ตองการของผูบริโภคชาวจีนมากข้ึน โดยนิยมบริโภคเปนอาหาร ขนมขบเค้ียว หรือซื้อเปนของขวัญ
ของฝากในเทศกาลสําคัญ  

4) มีแนวโนมเปนที่นิยมใชในรานอาหารและรานเบเกอรี่เพื่อใชเปน
วัตถุดิบในการทําอาหาร เครื่องด่ืม และขนม เพื่อสรางสรรคเมนูที่นาสนใจใหมๆ นําเสนอลูกคา 

5) ธุรกิจทองเที่ยวไทยมีแนวโนมขยายตัว โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจีนที่
นิยมเขามาเที่ยวในไทยไมตํ่ากวาปละ 10 ลานคน สงผลทําใหสินคานํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปที่อยูใน
แหลงทองเที่ยวมียอดจําหนายเพิ่มสูงข้ึนและสินคาไทยเปนที่รูจักในตลาดจีนอยางกวางขวาง และ
บริษัทใหญในนครเซี่ยงไฮนิยมใหรางวัลพนักงานโดยการพามา shopping ในเมืองไทย ซึ่งเปนโอกาส
ของผูประกอบการไทยในการแนะนําผลิตภัณฑนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปใหมใหเปนที่รูจักในนครเซี่ยงไฮ
มากข้ึน 

3.1.3.4 โลจิสติกส 
1) การขนสงนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป จากไทยไปตลาดจีนมีความสะดวก

มากข้ึนในอนาคต เชน ความเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมทางรถไฟสายคุนหมิง–สิงคโปร ภายใตกรอบ
อาเซียน และการสรางเสนทางรถไฟใน สปป.ลาว เพื่อเช่ือมกับจีน (เสนทางหนองคาย–เวียงจันทน–
หลวงพระบาง–อุดมไช–หลวงนํ้าทา–คุนหมิง)  

2) การใชการขนสงทางอากาศเปนอีกหน่ึงชองทางที่ตอบโจทยสินคา 
พรีเมี่ยมที่จําหนายไดราคาสูง และมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาคุณภาพสินคาใหใหมสดและถึงมือ
ผูบริโภคอยางรวดเร็ว11 

3.1.3.5 นโยบายภาครัฐ 
1) ภาครัฐรวมทั้งกระทรวงพาณิชยสนับสนุนผูประกอบการทองถ่ิน

พัฒนาสินคาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อเพิ่มรายได โดยสนับสนุนดานการเขาถึงแหลงเงินทุนและความรู 
ผานสถาบันทางการเงินและหนวยงานภาครัฐ ทําใหผูประกอบการสาขานํ้าผลไม /ผลไมแปรรูป 
สามารถเติบโตอยางแข็งแกรงในอนาคต  

2) รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนผูประกอบการไทยสงออกไปตลาดจนี
ซึ่งเปนตลาดขนาดใหญที่มีประชากรประมาณ 1,300 ลานคน โดยเฉพาะการสงออกสินคาผลไมสด 
นํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป และรัฐบาลมียุทธศาสตรการเขาสูตลาดจีนรายมณฑล โดยเริ่มตนจาก

                                                
11

 ความเห็นของ คุณนทีทอง  ทองไทย บริษัท เนอวานา จํากัด 
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การศึกษาตลาดรายมณฑลที่มีความแตกตางดานพฤติกรรมผูบริโภคและระดับเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาล 
มุงใหความสําคัญกับตลาดเศรษฐกิจหลักของจีน เชน กรุงปกกิ่ง นครเซี่ยงไฮ นครกวางโจว เน่ืองจาก
ประชากรมีกําลังซื้อสูงและนิยมบริโภคสินคาไทย ผนวกกับรัฐบาลตองการผลักดัน เรื่องการสงออก
สินคาผลไมซึ่งใชวัตถุดิบจํานวนมากภายในประเทศ และสินคาผลไมแปรรูปผลไมและนํ้าผลไมเปน
สินคาที่เพิ่มมูลคา  

3) กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ สนับสนุนการสงออกและ 
จัดกิจกรรมงานแสดงสินคา การเจรจาจับคูธุรกิจในประเทศและตางประเทศเพื่อขยายการสงออก 
ผานทางสํานักงาน ความรวมมือทางการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ จัดกิจกรรมสงเสริม 
การขายสินคาไทยเปนประจําทุกป ทําใหสินคาไทยเปนที่รูจักดีข้ึนในนครเซี่ยงไฮ และผูประกอบการ 
ก็มีโอกาสรูจักตลาดและเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคมากข้ึน 

โอกาส (Opportunities) พบวา การสงออกไปตลาดเซี่ยงไฮมีแนวโนมที่ ดี 
เน่ืองจากทิศทางของเศรษฐกิจจีนจะยังคงเติบโตอยางตอเน่ือง ชาวเซี่ยงไฮมีรายไดตอหัวสูงเฉลี่ย
ประมาณ 16,595 เหรียญสหรัฐฯ ตอป  มีอํานาจการซื้อสูงและนิยมบริโภคสินคาจากไทย  
หากพิจารณาเลือกซื้อสินคาที่มีคุณภาพเน่ืองจากมีทางเลือกที่หลากหลาย เปนโอกาสในการสงออก
สินคาคุณภาพหรือสินคาพรีเมี่ยมของไทย และโอกาสการใชประโยชนจากชองทางการจําหนายใน
ตลาดจีนมีความหลากหลายทั้ งออนไลนและออฟไลฟ โซเชียลมีเดียที่มีจํานวนมาก รวมถึง 
การจําหนายสินคาและการประชาสัมพันธสินคาไทยผานธุรกิจบริการทองเที่ยว โดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวจีนที่เขามาทองเที่ยวในไทย และความสะดวกในการขนสงทั้งทางบก เรือ อากาศ  
ที่อํานวยความสะดวกหลายชองทาง ตลอดจนนโยบายรัฐที่สนับสนุนผูประกอบการทองถ่ินพัฒนา
สินคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจรต้ังแตพื้นที่เกษตรจนถึงการสงออก  

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
ย่ังยืน 

2) เพิ่มมูลคาสินคาโดยตอยอดงานวิจัยและพัฒนาสินคาเกษตร
นวัตกรรมไปสูการผลิตเชิงพาณิชย  

3.1.4.3 ชองทางการจําหนาย 
1) ผูบริโภคชาวจีนสวนใหญยังคงนิยมบริโภคผลไมสดมากกวานํ้าผลไม/

ผลไมแปรรูป เพราะเช่ือวามีคุณคาทางสารอาหารมากกวา  
2) สินคาไทยเผชิญกับผลไมแปรรูปจากประเทศคูแขงสําคัญในตลาดจีน

คือ ฟลิปปนส (สัปปะรดและมะมวงอบแหง) เวียดนาม (ขนุนอบกรอบ) อินโดนีเซีย (ทุเรียนแปรรูป) 
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มาเลเซีย (ลูกอมและขนมขบเค้ียว) และไตหวัน (ฝรั่งอบแหง) โดยมีแนวโนมวา คูแขงขันมีการใช
เทคโนโลยีข้ันสูงและนวัตกรรมเพื่อแยงชิงสวนแบงการตลาดในนครเซี่ยงไฮ  

3) ในตลาดจีนมีสินคาทดแทนหลากหลายและมีราคาตํ่ากวานํ้าผลไมไทย 
เชน นํ้าอัดลม ชารอน ชาเขียว ชาดํา ชาแดง นมสด ซึ่งเปนสินคาสําหรับผูบริโภคที่มีรายไดปานกลาง 
ทําใหความตองการบริโภคนํ้าผลไมยังไมมาก 

4) การปลอมแปลงสินคาไทยในตลาดจีน เน่ืองจากสินคาไทยเปนที่นิยม
ของผูบริโภคจีน โดยเฉพาะในตลาดระดับบน  

5) ลักษณะของตลาดเซี่ยงไฮและพฤติกรรมผูบริโภค มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วตลอดเวลา ทําใหผูประกอบการตองติดตามการเคลื่อนไหวของตลาด และพฤติกรรม
ผูบริโภคอยางใกลชิด 

3.1.4.4 นโยบายภาครัฐ  
จีนมีการดําเนินมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีเขมงวดมากข้ึน 

โดยเฉพาะประเด็น ความปลอดภัยของอาหาร การบรรจุภัณฑ และความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
รวมถึง การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการนําเขา การตรวจสอบ และการจําหนายในตลาดตางประเทศ 
ทําใหหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ ตองติดตาม
สถานการณทางการคาและประกาศการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับสินคาอยางใกลชิด เพื่อ
ประชาสัมพันธแจงผูประกอบการใหปฏิบัติตามกฎระเบียบไดอยางถูกตองและไมถูกกีดกันทางการคา  

ความทาทาย (Threats) เปนปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมของภาครัฐ
และผูประกอบการ หากตระหนักถึงความทาทายที่อาจเกิดข้ึน ทําใหประเทศไทยตองเฝาระวังและ
รูเทาทัน โดยความทาทายที่สําคัญคือ การเผชิญกับสินคาของประเทศคูแขงที่มีความคลายกันแตราคา
ตํ่ากวา โดยเฉพาะจีนและสมาชิกอาเซียน ชองทางการจําหนายในตลาดจีนที่มีการแขงขันสูงโดยมี
สินคาทดแทนและสินคาจากคูแขงที่ไดพัฒนาโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้ันสูง พฤติกรรม
ผูบริโภคคนเซี่ยงไฮที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตลอดจนแนวโนมของการคาโลกที่มีการใช
มาตรการที่มิใชภาษีเพิ่มมากข้ึน เชน ความรับผิดชอบตอสังคม สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานสินคา และกฎระเบียบตางๆ 
 
3.2  ผลการวิเคราะห SWOT  

ผลการวิเคราะห SWOT เกี่ยวกับศักยภาพการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปของไทย สรุปไดวา 
ไทยมีจุดแข็ง (Strengths) ที่ยืนยันอยางชัดเจนวา ประเทศไทยมีศักยภาพในอุตสาหกรรมนํ้าผลไม/
ผลไมแปรรูป เน่ืองจากมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายมากกวา 50 ชนิด มีสวนแบงตลาดมากที่สุด
ในโลก และสามารถตอบสนองตอรสนิยมและไลฟสไตลของชาวเซี่ยงไฮ อยางไรก็ตาม ในขณะที่
จุดออน (Weaknesses) ที่สําคัญของไทยคือ ปญหาสารตกคางเกินมาตรฐานในผลไม ผูประกอบการ
ขาดทักษะและความรูเรื่องลักษณะตลาดในจีน ปญหาการบริหารจัดการสินคาเพื่อใหมีวัตถุดิบผลิต
สินคาไดตลอดป รวมทั้งการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

สวนโอกาส (Opportunities) ที่สําคัญคือ การวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย (เด็ก ผูสูงอายุ และผูรักษาสุขภาพ) ตามนโยบายลูกคนที่สองของจีนและการเขาสูสังคม
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ผูสูงวัย รวมทั้ง ใชโอกาสการเขาตลาดออนไลนจํานวนมากทั้ง WeChat, Baidu และ Weibo สําหรับ
ความทาทาย (Threats) เปนประเด็นที่ตองใหความสําคัญ เน่ืองจากสงครามทางการคาที่ทวีความรุนแรง
เพิ่มข้ึนจากทั้งคูแขงและคูคาที่ไดมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาและการออกแบบผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑที่นาสนใจเพื่อดึงดูดผูบริโภค  

ในภาพรวม ผูเขียนประเมินไดวา จุดแข็งและโอกาสมีนํ้าหนักมากกวาจุดออนและประเด็น
ความทาทาย และพบวา ประเทศไทยมีศักยภาพในอุตสาหกรรมนํ้าผลไมและผลไมแปรรูปและมี
โอกาสเขาสูตลาดจีนโดยเฉพาะในนครเซี่ยงไฮไดอยางดีและมั่นคง และนาจะสามารถแกไขปรับปรุง
อุปสรรคและจุดออนได  

 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ปจจุบันสถานการณการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปไทยไปยังนครเซี่ยงไฮมีลูทางที่ดี 
เน่ืองจาก จุดแข็งของสินคาผลไมไทยในดานคุณภาพ รสชาติ และราคาที่เหมาะสม จึงทําใหผลไมไทย
ครองตลาด ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะนครเซี่ยงไฮ ดวยความมีช่ือเสียงของผลไมไทยและ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑตอบสนองตอความตองการและรสนิยมของผูบริโภคชาวเซี่ยงไฮ ผนวกกับ 
กลยุทธการตลาดในการผลิตสินคานํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป ใหมีความหลากหลายในรูปแบบ ประเภท 
ผลิตภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑ จึงทําใหสินคาดังกลาวสามารถเขาไปยึดสวนแบงการตลาดใน
นครเซี่ยงไฮไดไมยากนัก อยางไรก็ตาม ขณะน้ีผูประกอบการไทยยังคงประสบกับปญหาของ 
การสงออก ซึ่ง เปนผล มาจากปจจัยภายในประเทศไทยเปนสําคัญในเรื่อง สินคา /วัตถุดิบ 
ผูประกอบการ โลจิสติกส ชองทางการจําหนาย และนโยบายรัฐที่มีการดําเนินการที่ซ้ําซอนและ 
ขาดการประสานงานอยางชัดเจน รวมทั้งการเผชิญกับการแขงขันทางการคาที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน 
คูแขงในตลาดจีนมีการผลิตสินคานํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป ที่ใกลเคียงกับไทยในดานคุณภาพและรสชาติ 
และมีราคาที่ถูกกวา เชน เวียดนาม ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย และมีการพัฒนาใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพิ่มสูงข้ึน อาจจะเทาเทียมกับไทยได ในอนาคต  

เมื่อพิจารณาดานศักยภาพการสงออกสินคานํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปของไทยไปยังนครเซีย่งไฮ 
โดยใชการวิเคราะห SWOT ทั้งดานสินคา/วัตถุดิบ ผูประกอบการ ชองทางการจําหนาย โลจิสติกส 
และนโยบายรัฐ ในระหวางป 2556–2560 ซึ่งไดมาจากประสบการณการทํางานดานการสงเสริม
การคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ และขอมูลจากเอกสาร พบวา ประเทศไทยมีศักยภาพใน
อุตสาหกรรมนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป และมีโอกาสในการเขาสูตลาดจีน โดยมีกลยุทธในการรักษาฐาน
ลูกคา เนนการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินคา ทําใหสินคาไทยจัดเปนสินคาพรีเมี่ยมในนครเซี่ยงไฮ 
ประกอบกับการดําเนินนโยบายลูกคนที่สองของจีนเปนโอกาสของผูประกอบการไทยในการกําหนด
ทิศทางการผลิตเพื่อสนองกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางถูกตอง 

สําหรับปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนที่สําคัญน้ัน เปนที่ประจักษวา เกิดจากปญหา
ภายในประเทศ ไดแก สินคา/วัตถุดิบ ผูประกอบการ โลจิสติกส ชองทางการจําหนาย และนโยบายรัฐ 
ซึ่งปจจุบันหนวยงานที่เกี่ยวของดานเศรษฐกิจ โดยกระทรวงพาณิชยไดพยายามแกไขปญหาและ
อุปสรรคดังกลาว เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาของ
ผูประกอบการไทยในเวทีโลก ไดอยางมั่นคง 
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4.2  ขอเสนอแนะ 
ผลวิเคราะหและขอสรุปเกี่ยวกับ SWOT จุดแข็ง จุดออน โอกาส และความทาทาย 

นํามาใชในการจัดทํากลยุทธเพื่อกําหนดตําแหนงและเปาหมายที่ ชัดเจน โดยเลือกใชกลยุทธ 
Stregths–Opportunities (จุดแข็ง–โอกาส) เปนลําดับแรก โดยมุงเนนเสริมสรางจุดแข็งที่มีอยูแลว
นํามาปรับใชและฉกฉวยโอกาสตางๆ ที่ เปดไวเพื่อใชประโยชนอยางเต็มที่ และใชกลยุทธ 
Weaknesses–Threats (จุดออน–ความทาทาย) เนนการต้ังรับหรือปองกันตัว เพื่อลดปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึน นําไปสูการหามาตรการที่จะทําใหประเทศไทยเกิดความสูญเสียที่
นอยที่สุด ซึ่งขอเสนอแนะในสวนน้ีประกอบดวย 2 สวน คือ (1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายหรือ
ยุทธศาสตรภาพรวม และ (2) ขอเสนอแนะเชิงดําเนินการ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติในการสนับสนุนการ
สงออกใหประสบผลสําเร็จเปนรูปธรรม ในรายงานฉบับน้ีนําเสนอขอเสนอแนะบนพื้นฐานปจจัย คือ 
สินคา/วัตถุดิบ ผูประกอบการ ชองทางการจําหนาย โลจิสติกส และนโยบายรัฐ มีรายละเอียด ดังน้ี  

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1)  รัฐบาลไทยควรดําเนินนโยบายเศรษฐกิจโดยยกระดับการพัฒนาจาก 

Comparative Advantage ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบจากการที่ไทยมีความไดเปรียบในคุณภาพ
สินคานํ้าผลไมและผลไมแปรรูปที่เหนือกวาประเทศอื่น ปรับเปลี่ยนเปนความไดเปรียบในการแขงขัน 
Competitive Advantage โดยเนนการใชประโยชนจาก National Image and Status เพิ่มการ
ตระหนักรูในกลุมผูบริโภคและความเช่ือมั่นตอตราสินคาไทย เพื่อใหไดเปรียบในการแขงขันเหนือ
คูแขง  

2)  รัฐบาลไทยควรกําหนดนโยบาย/ยุทธศาสตรดานการสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศใหมีความชัดเจนและตอเน่ือง โดยกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในแตละชวงเวลา 
รวมถึงการทํางานอยางบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และระหวางหนวยงานภาครัฐกับ
ผูประกอบการอยางใกลชิด ปรับปรุงกลไกการทํางานของภาครัฐใหเกิดการเช่ือมโยงอยางเปนรปูธรรม 
ในการกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินการ การจัดสรรงบประมาณ ภาครัฐควรดําเนินการในเชิงรุก 
ทั้งระบบต้ังแตวัตถุดิบ การแปรรูป และการจําหนายหรือการสงออก  

3)  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตรเปนเรื่องสําคัญ เน่ืองจากภาคเกษตร
เปนรากฐานของเศรษฐกิจไทย หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรเนนใหความสําคัญกับการพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตรที่ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้ันสูงเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาตลอดหวงโซอุปทาน 
ควบคูไปกับการพัฒนาผูประกอบการใหมีทักษะและความเช่ียวชาญในวิชาชีพ สินคา ตลาด ภาษา 
และความสามารถดานการบริหารจัดการ มีความเขาใจตอความตองการของตลาดที่มีความ
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยผูประกอบการสามารถสรางสรรคสินคาตอยอด
นวัตกรรมใหมีเอกลักษณจุดเดนและตอบโจทยความตองการของกลุมลูกคา  

4)  รัฐบาลไทยควรสนับสนุนแหลงพัฒนาเงินทุนในรูปแบบใหมและหลักประกัน
เงินทุน เพื่อสนับสนุนผูประกอบการใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายและมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดเล็ก SMEs วิสาหกิจชุมชน และสหกรณการเกษตร นอกจากน้ี รัฐบาลไทย
ควรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาควบคูกัน เพื่อใหมีความเช่ือมโยง 
นําไปสูการขนสงและการประกอบธุรกิจที่มีตนทุนตํ่าและมีประสิทธิภาพสูง  
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4.2.2  ขอเสนอแนะเชิงดําเนินการ  
4.2.2.1  ความรวมมือแบบบูรณาการของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 

1) หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของสนับสนุนการทํางานในลักษณะบูรณาการ
ของทีมประเทศไทย นําโดยกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ ซึ่งประกอบดวย สํานักงานสงเสริมการคาใน
ตางประเทศ สํานักงานสงเสริมการลงทุน สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน
การเกษตรตางประเทศ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการทํางานรวมกันในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การศึกษา และ
วัฒนธรรม รวมทั้งแนวทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึน อยางเรงดวนใหลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ  

2) หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรเรงรัดการทํางานอยางบูรณาการ
มากข้ึน เพื่อลดการทํางานซ้ําซอนของหนวยงานดานการสงเสริมการสงออก ทั้งกระบวนการผลิต
สินคาเกษตรจากตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า โดยเปนความรวมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
(ตนนํ้า) กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (กลางนํ้า) และ
กระทรวงพาณิชย (ปลายนํ้า) ซึ่งจะเปนการวางแผนของภาครัฐในรูปแบบองครวม ต้ังแตการผลิตสู
ผลผลิต เพิ่มผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ การแปรรูป รักษาคุณภาพและมาตรฐานสินคา และสามารถ
จําหนายสินคาตามความตองการของตลาดและผูบริโภค 

4.2.2.2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคา/วัตถุดิบ โดยใชเทคโนโลยีข้ันสูง 
นวัตกรรม งานวิจัย และ R&D  

1) หนวยงานภาครัฐของไทยดานการสงออก ควรดําเนินการอยางบูรณาการ
รวมกัน โดยมีเปาหมายยุทธศาสตรที่ชัดเจนทั้งระบบหวงโซอุปทาน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เนนเรื่องการเพิ่มผลผลิต ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของสินคาเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรมมุง
เ รื่ อ งการ เพิ่ มปริมาณและมาตรฐานของสินค า เกษตรแปรรูป / นํ้าผลไม /ผลไมแปรรู ป 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเนนเรื่องการพัฒนาตอยอดสินคาและบริการดวยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีข้ันสูงเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา กระทรวงพาณิชยใหความสําคัญเรื่องการสงออกและการขยายตลาด  

2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ควรเรงรัดเรื่องการแกไขปญหาสารตกคาง
เกินมาตรฐานทั้งสารเคมีกําจัดวัชพืชและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม เพื่อสรางความเช่ือมั่น
เรื่องความปลอดภัยของสินคาผลไมสด นํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปในตลาดจีน 

3) กระทรวงการคลังควรใชมาตรการกระตุนให เกษตรกรและ
ผูประกอบการผลิตสินคา และบรรจุภัณฑที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง และนวัตกรรม รวมถึงงานวิจัยและการ
พัฒนา (R&D) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลคาสินคา โดยพิจารณาใหสิทธิพิเศษทางภาษีและมิใชภาษี 
เชน การลดหยอนภาษี การอํานวยความสะดวกในการเขาถึงแหลงเงินทุน และการลดข้ันตอนการสงออก
และพิธีการศุลกากร 

4) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรเพิ่มการลงทุนใน
เทคโนโลยีข้ันสูง นวัตกรรม และ R&D ในพื้นที่ที่มีอยูแลวเพื่อวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป พรอมกับ
สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหมีความเขมแข็ง และสรางสรรคผลิตภัณฑแปรรูปแบบใหมๆ ออกสูนครเซี่ยงไฮ 
พรอมกันน้ี กระทรวงฯ ควรเพิ่มเติมการลงทุนในเทคโนโลยี นวัตกรรม และ R&D ในโครงการเมืองผลติอาหาร
ครบวงจร (Food Valley) เพื่อตอยอดไปสูการผลิตเชิงพาณิชย  
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5) กระทรวงพาณิชยควรรวมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
เพื่อพัฒนาดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในดานผลิตภัณฑ การสํารวจการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ 
เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา นํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป ในนครเซี่ยงไฮ  

4.2.2.3 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ  
1) กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

(EXIM Bank) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME Bank) 
ควรใหการสงเสริมผูประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนและหลักประกัน
เงินทุน  

2) กระทรวงพาณิชยควรจัดสัมมนา/ฝกอบรม/Workshop เรื่อง 
ตลาดนํ้าผลไมและผลไมแปรรูปในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะที่นครเซี่ยงไฮ ในเรื่องเกี่ยวกับ
การออกแบบบรรจุภัณฑ การพัฒนาบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ การทําการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค 
E–Commerce ภาษาและวัฒนธรรม และการสรางความตระหนักถึงความสําคัญเรื่องการจดทะเบียน
เครื่ องหมายการคากอนการสงออกไปในตลาดจีน และควรกระตุนผูประกอบการใหใช 
สื่อประชาสัมพันธของจีน เพื่อสรางความรูจักและจดจําสําหรับสินคาใหม ผานทางโซเซียลมีเดียและ
ชองทางออฟไลนตางๆ  

3) กระทรวงพาณิชย โดยสถาบันพัฒนาผูประกอบการการคายุคใหม 
(New Economy Academy: NEA) ควรจัดอบรมผูประกอบการทุกระดับ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ดําเนินธุรกิจในโลกการคาออนไลนใหเกิดการเรียนรูและสามารถเติบโตไดอยางย่ังยืน 

4) สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ ตองติดตาม
สถานการณทาง การคาและประกาศการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับสินคาอยางใกลชิด  
เพื่อประชาสัมพันธแจงผูประกอบการใหปฏิบัติตามกฎระเบียบไดอยางถูกตอง และไมถูกกดีกนัทางการคา  

4.2.2.4 การประชาสัมพันธ การเขาถึงและเพิ่มชองทางการจําหนาย  
1) กระทรวงพาณิชยควรเพิ่มการเผยแพรขอมูลและกฎระเบียบการคา

ของจีนใหทันสมัยอยางตอเน่ือง  
2) กระทรวงพาณิชย กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ และ 

สํานักงานสงเสริมการคา ในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ ควรเนนการประชาสัมพันธใหผูประกอบการไทย
ทราบถึงเว็บไซตและโซเชียลมีเดียของจีน เพื่อใหขยายการกระจายสินคาออฟไลนที่เขาถึงผูบริโภคจีน
ในวงกวางและรวดเร็ว  

3) กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ควรเพิ่มการพบปะหารือและ 
การเยือนของผูบริหารระดับสูง เชน รัฐมนตรีการคา เพื่อกระชับความสัมพันธ แกไขปญหา/อุปสรรค
ทางการคา นอกจากน้ี ควรจัดใหมีการสัมมนา โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตามจังหวัดเปาหมาย เพื่อสรางความตระหนักรับรูในการใชประโยชนจากการ
เปดเสรีทางการคาและการเขาสูตลาด 

4) สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ ควรรวมมือกับ
สถานกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ จัดงานแสดงสินคาในเชิงบูรญาการเพื่อเจรจาจับคูธุรกิจอยางตอเน่ือง 
และควรพิจารณาขยายการจัดงานแสดงสินคา และพบปะภาคเอกชนจีนในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อขยาย
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ตลาดใหกวางมากข้ึน รวมถึงสนับสนุนใหผูประกอบการรายใหม/รายเล็กเขารวมงานแสดงสินคาเพื่อ
ประชาสัมพันธสินคาใหผูบริโภครูจักและเปดโอกาสในการนําสินคาเขาไปจําหนายในรานสะดวกซื้อ
และหางคาปลีกขนาดใหญตอไป และควรจัดเวทีเจรจาธุรกิจระหวางเกษตรกร ผูประกอบการไทยกับ
นักธุรกิจจีนในสาขาโรงแรม รานอาหาร ภัตตาคาร รานคาสง โรงงานผลิตเครื่องสําอาง 

4.2.2.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการอํานวยความสะดวก
ทางการขนสง 

กระทรวงคมนาคม กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย ควรหารือกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนเรื่องการเพิ่มเสนทางและอํานวยความสะดวกใน
การสงออกทางถนนและ ทางเรือ ขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคม ควรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเรื่องการขนสงทางเครื่องบินและเรือเดินทะเลในดานคาใชจาย ความตรงเวลา และการบริการ  
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ภาคผนวก ก 
ประเด็นสัมภาษณ 

 
ประเด็นสัมภาษณผูประกอบการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ  
 
1. สถานการณการสงออกผลไมสด นํ้าผลไม และผลไมแปรรูป ในภาพรวม และในตลาดจีน

รวมถึง นครเซี่ยงไฮ เปนอยางไรบาง  
2. ประเมินวา ขณะน้ี การสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป มีลูทางสดใสหรือไม เพราะเหตุใด  
3. อะไรคือปญหาและอุปสรรคสําคัญของการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ 

(เชน สินคา/วัตถุดิบ คูแขง ชองทางการจําหนาย โลจิสติกส นโยบายรัฐ)  
4. ประเมินวา นโยบายรัฐในภาพรวมไดชวยสงเสริมการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป 

ไปยังนครเซี่ยงไฮ หรือไมและอยางไร  
5. ขอเสนอแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป 

ไปยังนครเซี่ยงไฮ ที่ผูประกอบการตองการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน มีอะไรบาง  
6. ขอเสนอแนวทางนโยบายรัฐ ในการสงเสริมการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปไปยัง 

นครเซี่ยงไฮ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการคา 
7. ขอเสนอแนวทางนโยบายของกระทรวงพาณิชย ในการสงเสริมการสงออกนํ้าผลไม/

ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการคา  
 

–––––––––––––––––––––––––––– 
 

  



31 

 

ภาคผนวก ข. 
ผลสัมภาษณ 

 
ผู ศึกษาได ดําเนินการจัดเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ  โดยทําการสัมภาษณ

ผูประกอบการไทย ที่ดําเนินธุรกิจสงออกนํ้าผลไม/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
สินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเปนวันเจรจาธุรกิจ โดยใชเวลาในการสัมภาษณ
ผูประกอบการ คนละประมาณ 30 นาที คัดเลือกผูประกอบการที่มีตําแหนงระดับกรรมการผูจัดการ
ของบริษัท เน่ืองจากมีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องการสงออกสินคา มีรายละเอียด ดังน้ี  

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  
 
ผูเขียนเลือกวิธีการดําเนินการวิจัยโดยการเตรียมคําถามไวลวงหนาเพื่อเปนกรอบในการเกบ็

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลไปในทิศทางเดียวกัน โดยในการสัมภาษณครั้งน้ีทําใหผูเขียนไดขอมูลเชิง
ลึกและมุมมองของผูประกอบการในเรื่องสถานการณปจจุบัน ปญหาและอุปสรรค โอกาสการทําธุรกจิ 
และขอเสนอแนะสําหรับการขยายธุรกิจการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปเขาสูนครเซี่ยงไฮ สรุปผล
การสัมภาษณผูประกอบการ ไดดังน้ี  

1. สถานการณการสงออกผลไมสด นํ้าผลไม และผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ  
ผูประกอบการสวนใหญเห็นวา ปจจุบันสถานการณตลาดสงออกผลไมสด นํ้าผลไม/

ผลไมแปรรูปในตลาดจีนรวมถึงนครเซี่ยงไฮ มีแนวโนมเติบโตคอนขางดี สินคาไทยสงออกไดจํานวนมาก 
เน่ืองจากผูประกอบการเช่ือมั่นวา เศรษฐกิจของจีนจะเติบโตตอไป โดยเฉพาะผลไมสดของไทยที่นิยม
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว และอยูในระดับตลาดบนจัดเปนสินคาพรีเมี่ยมที่มีราคาสูงมาก  
ยอดการจําหนายสูง คนเซี่ยงไฮนิยมซื้อบริโภคในครัวเรือนและซื้อเปนของฝากใหกับญาติมิตร 
โดยเฉพาะในเทศกาลสําคัญหรือเย่ียมคนปวย ปจจุบันการขนสงผลไมสดใชการขนสงโดยเครื่องบิน 
เน่ืองจากมีความสะดวกและรวดเร็ว ผลไมสดไมไดรับความบอบชํ้าเสียหายที่เกิดจากการขนสง 
ถึงแมวาการขนสงโดยเครื่องบินมีคาใชจายสูงแตผูประกอบการยินดีใชบริการเพราะเปนสินคาที่
จําหนายไดราคาสูงและตองการใหถึงมือผูบริโภคในเวลาอันรวดเร็ว ขณะเดียวกันคนเซี่ยงไฮหันมา
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สนใจบริโภคนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากสินคาแปรรูปดังกลาวมีรสชาติอรอยใกลเคียง
กับผลไมสดของไทย มีความสะดวกในการพกพาไปทุกที่และเก็บรักษาได  

ปจจุบันสินคานํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป มีคูแขงจากประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะ
เวียดนามและฟลิปปนส ที่สินคามีคุณภาพและรสชาติความใกลเคียงกับไทย แตมีราคาตํ่ากวา ที่สําคัญ
คือ ประเทศคูแขงไดพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑที่สวยงาม และผลิตสินคาเหมือนกับไทยมากข้ึน
ซึ่งเปนความทาทายที่อาจแยงสวนแบงการตลาดของไทยในตลาดเซี่ยงไฮได  

อยางไรก็ตาม ผูประกอบการบางสวนมีความเห็นตาง โดยมั่นใจวา สินคาไทยยังคงเหนือ 
คูแขงขันและสามารถพัฒนาตอยอดเพื่อเพิ่มมูลคาไดอีกมาก โดยเฉพาะคนเซี่ยงไฮมีความนิยมและ 
ช่ืนชมสินคาไทย สงผลใหสินคาจากประเทศคูแขงที่จะมาแยงสวนแบงการตลาดไมใชเรื่องงาย  
แตผูประกอบการไทยไมควรประมาท โดยจะตองยกระดับการพัฒนาสินคาไทยอยางตอเน่ือง และควร
ใหความสําคัญเรื่องการบริการหลังการขาย เชน การมีชองทางติดตอสอบถามรายละเอียดสินคาหรือ
รายการสงเสริมการขายประจําเดือน ซึ่งจะชวยกระตุนยอดจําหนายของสินคาเปาหมายของไทยได  

2. ลูทางการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปในตลาดจีนและตลาดเซี่ยงไฮ  
กลุมผูใหสัมภาษณสวนใหญยืนยันวา การสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปในตลาดจีนและ

ตลาดเซี่ยงไฮมีลูทางที่ดี และจําหนายจํานวนมาก โดยสินคาไทยดังกลาวเปนที่นิยมของคนเซี่ยงไฮ 
เน่ืองจากผูบริโภคเช่ือมั่นในคุณภาพ รสชาติถูกปาก และมีราคาเหมาะสม รวมทั้งมีความหลากหลาย 
ทั้งประเภทผลไมและรูปแบบสินคาไมวาจะเปนการกวน อบแหง ทอดกรอบ เช่ือม ลูกอมรสผลไม 
แมวาสินคาไทยนําเขาจะมีราคาสูงกวาสินคาทองถ่ินของจีน โดยสินคาไทยจัดเปนสินคาระดับพรีเมี่ยม
ในตลาดเซี่ยงไฮ อยางไรก็ตาม เปนความทาทายที่ผูประกอบการตองรักษามาตรฐานและคุณภาพ
สินคา พรอมกับขยายการสรางคานิยมในการบริโภคสินคาไทยระดับพรีเมี่ยมในพื้นที่อื่นๆของจนีตอไป  

ทั้งน้ี ผูประกอบการบางสวนเห็นวา ในขณะน้ี อาจไมมีความจําเปนที่ตองขยายสินคาไทย 
คือ นํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังตลาดตอนในของจีน แตควรยึดฐานที่มั่นในนครเซี่ยงไฮ เน่ืองจากเปน
ตลาดใหญ ที่มีประชากรมีกําลังซื้อสูง และสามารถสรางภาพลักษณที่ดีของสินคาไทย สําหรับใน
อนาคตระยะยาว ผูประกอบการอาจพิจารณาขยายการสงออกไปตลาดอื่นๆ  

3. ปญหาและอุปสรรคสําคัญของการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ  
ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา แมวาการสงออกนํ้าผลไม/ผลไม 

แปรรูปไทยไปยังนครเซี่ยงไฮจะมีโอกาสและลูทางสดใส จําหนายสินคาไดมาก แตขณะน้ีกําลังประสบ
ปญหาที่สําคัญ ทําใหเกิดความกังวลเรื่องการสูญเสียสวนแบงทางการตลาด และความยากในการ
เขาถึงผูบริโภคกลุมใหม ไดแก  

1)  พอคาจีนจะเขามา Sourcing สินคาทั้งระบบจากตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า 
โดยเฉพาะสินคาที่ไมตองใชเทคโนโลยีสูงมากนัก พอคาจีนเรียนรูไวและเขามาจัดการทั้งระบบดวย
ตนเองทั้งในประเทศไทยจนถึงนครเซี่ยงไฮ ดังน้ัน ผูประกอบการไทยควรยกระดับการพัฒนาสินคาที่
เนนเรื่องการเพิ่มมูลคาสินคา ตัวอยางเชน ทุเรียนกรอบ ซึ่งเปนสินคายอดนิยมในตลาดจีน  

2)  สินคาไทยในนครเซี่ยงไฮมีหลายเกรดจํานวนมาก ทําใหผูบริโภคเกิดความสับสน 
และหากไมไดเปนสินคาแบรนดดัง คนจีนจะเลือกซื้อสินคาไทยที่ราคาถูกหรือซื้อจากการอาน Review 
สินคาในโซเชียลมีเดีย ดัง น้ัน ผูประกอบการตองหาพันธมิตรธุรกิจ หรือ Business Partner 
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ผูเช่ียวชาญในตลาดเพื่อวิเคราะหวาสินคาของตนเองควรวางอยูในตําแหนงใดในตลาด เพื่อใหวาง
ตําแหนงสินคาใหตรงกับกลุมเปาหมาย อยางไรก็ตาม ปจจุบันพบวา การหา Business Partner  
ที่เปนตัวจริงคอนขางลําบาก 

3)  เมื่อสินคาเปนที่ตองการหรือรูจักของตลาดแลว มักประสบปญหาการลอกเลียนแบบ 
ทําสินคาปลอม โดยทําซองบรรจุภัณฑหรือถุงเหมือนกับสินคาไทย แลวนําไปจําหนายในตลาดลางใน
ราคาที่ตํ่ามาก ดังน้ันแนวทางแกไขคือ ผูประกอบการที่เขาตลาดจีนตองจดทะเบียนสินคาทันท ี

4)  การเผชิญกับสินคาคูแขงทั้งของจีนและประเทศอื่นที่มีการพัฒนาคุณภาพสินคา 
นํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปใกลเคียงกับของไทย ทําใหผูบริโภคแยกสินคาไทยไมออก สงผลทําใหยอดจําหนาย
สินคาไทยลดลง  

4. นโยบายรัฐในภาพรวมในการสงเสริมการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปไปยังนครเซีย่งไฮ  
ผูประกอบการสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวา รัฐบาลใหความชวยเหลือ

ผูประกอบการไทยในการสงออกผลไมสด นํ้าผลไม และผลไมแปรรูป ในตลาดทั่วโลกรวมทั้งนครเซี่ยงไฮ 
โดยมีนโยบายสงเสริมการสงออกอยางชัดเจนและตอเน่ือง ผานกระทรวงเกษตรและสหกรณในเรื่อง
การเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพผลผลิต และกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่องการพัฒนามาตรฐาน
สินคานํ้าผลไมและผลไมแปรรูป รวมถึงกระทรวงพาณิชยในการสงเสริมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ 
โลจิสติกส ความรูเรื่องตลาดสงออกโดยกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ และการอํานวยความ
สะดวกทางการคา การแกไขปญหาและอุปสรรคการสงออกสินคาและนําเขาวัตถุดิบ รวมถึง
กฎระเบียบทางการคาโดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงสํานักงานสงเสริม
การคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ ที่ไดใหการสนับสนุนเรื่องการเขารวมงานแสดงสินคาในเมือง
ตางๆ และนครเซี่ยงไฮ ซึ่งไดชวยใหสินคาไทยเปนที่รูจักและมีโอกาสพบปะเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจจีน
รายใหญ ซึ่งทําใหผูประกอบการสามารถสงออกได  

อยางไรก็ตาม ผูประกอบการบางรายมีความเห็นขัดแยงวา การใหความชวยเหลือจาก
ภาครัฐมีความซ้ําซอน เน่ืองจากหลายกรมในกระทรวงพาณิชยตางสนับสนุนการสงออกและการเขา
รวมงานแสดงสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ เชนกรมการคาภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
และกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ พรอมกันน้ี ในบางครั้งนโยบายรัฐตองการสงเสริมการขยาย
ตลาดสินคาในสินคาที่ ไมได เปนที่รูจักหรือสอดคลองกับความตองการของผูบริ โภค ทําให
ผูประกอบการไมไดรับประโยชน อยางเต็มที่  

5. ขอเสนอแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป
ไปยังนครเซี่ยงไฮท่ีผูประกอบการตองการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  

ผูประกอบการสวนใหญแจงวา นโยบายภาครัฐมีความชัดเจนในการสงเสริมการสงออก 
นํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปในนครเซี่ยงไฮอยูแลว และมีความตองการใหภาครัฐใหการชวยเหลือและ
สนับสนุนผูประกอบการตอไป อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีการแขงขันในตลาดนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปใน
ตลาดจีนอยางมาก โดยสินคาจากประเทศอื่น โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งเวียดนาม 
ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย รวมทัง้จีนไดพัฒนาคุณภาพสินคาและบรรจุภัณฑใหมีความนาสนใจมากข้ึน  
ซึ่งตองยอมรับวาประเทศเหลาน้ีเปนคูแขงสําคัญที่นากลัว ขณะน้ี ผูประกอบการไดพยายามยกระดับ
การผลิตสินคาโดยใชเทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึน แตไมสามารถทําไดมากเน่ืองจากมีตนทุนการทําธุรกิจสูง 
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ดังน้ัน จึงเห็นวา ภาครัฐควรเพิ่มการลงทุนดานนวัตกรรม และ R&D ใหกับสินคาเปาหมายดังกลาว 
และควรมีการทํางานแบบบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสงออก  
โดยผูประกอบการใหความมั่นใจวา สินคาไทยมีจุดแข็งอยูแลวเรื่องคุณภาพและราคาที่สามารถ 
ยึดครองสวนแบงการตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

6. ขอเสนอแนวทางนโยบายรัฐ ในการสงเสริมการสงออกนํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปไปยัง
นครเซี่ยงไฮ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการคา  

ผูประกอบการสวนใหญเสนอวา ควรพิจารณาปรับนโยบายรัฐในการสงเสริมการสงออก
นํ้าผลไม/ผลไมแปรรูป เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการคาของผูประกอบการไทย โดยเฉพาะ
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ และสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ  
มีบทบาทสําคัญในเรื่องน้ี และเปนความหวังของผูประกอบการ โดยเนน (1) สงเสริมใหผูประกอบการ
เขารวมงานแสดงสินคาในตลาดจีนในเมืองอื่นๆ นอกเหนือจากนครเซี่ยงไฮ (2) เปดโอกาสให
ผูประกอบการรายเล็ก SMEs สหกรณเกษตร วิสาหกิจชุมชนไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย
ในการเขารวมงานแสดงสินคาในนครเซี่ยงไฮ (3) เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลเรื่องกฎระเบียบ 
ขอบังคับของจีน และ (4) ปรับการทํางานอยางบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐเพื่อลดความ
ซ้ําซอนของงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการสงเสริมผูประกอบการ  

นอกจากน้ี ผูประกอบการบางรายเสนอใหมีการจัดต้ังหนวยงานรัฐในการรับซื้อ
ผลิตภัณฑผลไมที่ไดมาตรฐานและเปนตัวแทนของเกษตรกรในนามของประเทศไทย เพื่อเปนอํานาจ
ตอรองและจําหนายสินคาในราคาที่พงึพอใจของประเทศและเกษตรกร เชน ในฤดูกาลที่ทุเรียนออก
ผลผลิต ขอใหหนวยงานภาครัฐประกาศราคารับซื้อและราคาขาย และหนวยงานหรือผูซื้อตางประเทศ
ซื้อจากหนวยงานภาครัฐแตเพียงแหงเดียว น่ันคือ รัฐทําหนาที่เปนลงใหญแตเพียงรายเดียว และเปน
ตัวแทนเกษตรกรในการกําหนดราคาและจําหนายสินคาใหกับตางประเทศ ซึ่งการดําเนินการดังกลาว
จะชวยปองกันการแทรกแซงตลาดและโครงสรางราคาจากลงจีน  

ขณะเดียวกันผูประกอบการบางรายขอใหภาครัฐพิจารณาใหความชวยเหลือ
ผูประกอบการ นํ้าผลไม/ผลไมแปรรูปในรูปแบบเดียวกับผลไมสด โดยจัดต้ังหนวยงานรัฐในการรับซื้อ 
นํ้าผลไมและผลไมแปรรูปไดมาตรฐานและเปนตัวแทนของผูประกอบการในนามของประเทศไทย  
โดยแยกเปนรายผลิตภัณฑที่ชัดเจน เพื่อใหรักษาระดับราคาและคุณภาพสินคา ทั้งน้ี สําหรับ
ผูประกอบการที่ไมตองการเขารวมโครงการดังกลาว สามารถดําเนินการขายเองไดโดยตองไมขายใน
ราคาที่ตํ่ากวาที่ภาครัฐกําหนด  

7. ขอเสนอแนวทางนโยบายของกระทรวงพาณิชย ในการสงเสริมการสงออกนํ้าผลไม/
ผลไมแปรรูปไปยังนครเซี่ยงไฮ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการคา  

ผูประกอบการสวนใหญแจงยืนยันวา นโยบายการสงเสริมการสงออกของกระทรวง
พาณิชย มีความชัดเจนและดําเนินการอยางตอเน่ือง 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 ลักษณะตลาด พฤติกรรมผูบริโภค รายช่ือบริษัทสงออก–นําเขา 
รายช่ือบริษัทโลจิสติกส กฎระเบียบการคาของสาธารณรัฐประชาชาจีนและรายมณฑล ความตกลง
การคาเสรีอาเซียน–จีน โดยอาจเริ่มตนโครงการนํารองตลาดเซี่ยงไฮเปนอันดับแรก  

ขณะเดียวกัน ผูประกอบการบางรายแจงวา สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ 
นครเซี่ยงไฮ มีความใกลชิดกับผูประกอบการ ทําใหผูประกอบการสามารถเขาถึงขอมูลการคาและมี
เครือขายพันธมิตรธุรกิจผานสํานักงานทีท่ําหนาที่เปนตัวกลาง ขณะที่การติดตอกับกระทรวงพาณิชย 
ในประเทศไทยบางครั้งมีความยุงยากเพราะไมทราบวา ควรไปติดตอหนวยงานใด  
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ภาคผนวก ค. 
นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนผูประกอบการไทยสงออกไปนครเซี่ยงไฮ 

 
ที่ผานมารัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนผูประกอบการไทยสงออกไปตลาดจีนซึ่งเปน

ตลาดขนาดใหญที่มีประชากรประมาณ 1,300 ลานคน โดยเฉพาะการสงออกสินคาผลไมสด นํ้าผลไม/
ผลไม แปรรูป และรัฐบาลมียุทธศาสตรการเขาสูตลาดจีนรายมณฑล โดยเริ่มตนจากการศึกษาตลาด
รายมณฑลที่มีความแตกตางดานพฤติกรรมผูบริโภคและระดับเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลมุงใหความสําคัญ
กับตลาดเศรษฐกิจหลักของจีน เชน กรุงปกกิ่ง นครเซี่ยงไฮ นครกวางโจว เน่ืองจากประชากรมีกําลังซื้อสูง
และนิยมบริโภคสินคาไทย ผนวกกับรัฐบาลตองการผลักดันเรื่องการสงออกสินคาผลไมซึ่งใชวัตถุดิบ
จํานวนมากภายในประเทศ และสินคาผลไม แปรรูปผลไมและนํ้าผลไม เปนสินคาที่เพิ่มมูลคา  

ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการผลักดันการพัฒนาประเทศสูการเปนครัวโลก  
โดยใชวัตถุดิบสินคาเกษตรภายในประเทศ ผานโครงการตางๆ เชน (1) โครงการเมืองนวัตกรรม
อาหาร (Food Innopolis) ที่มุงสรางเครือขายการผลิตระหวางผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐ และ
สถาบันการศึกษา นําไปสูการสรางสรรคผลิตภัณฑแปรรูปใหมออกสูตลาด (2) โครงการเมืองผลิต
อาหารครบวงจร (Food Valley) เนนการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรโดยกําหนดใหภาคเหนือเปน
ศูนยกลางอตุสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม และการรวมตัวเปนคลัสเตอรในกระบวนการแปรรูปเพื่อ
สรางความเขมแข็งใหกับหวงโซการผลิตและเพิ่มศักยภาพการแขงขันโดยใหผูประกอบการรายใหญให
ความชวยเหลือ SMEs ซึ่งกําหนดใหจังหวัดอางทองเปนอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรในสาขาการแปรรูปขาว 
(3) โครงการคูปองนวัตกรรม โดยการใหเงินชวยเหลือเปนเงินใหเปลาแก SMEs ที่มีความคิด
สรางสรรคในการออกแบบเครื่องจักรหรือนําเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาใชในการผลิตอาหาร และ  
(4) โครงการคูปองวิทยเพื่อโอทอป ซึ่งสงเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชนในการนําวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี นวัตกรรมไปตอยอดในการพัฒนาสินคา OTOP ในพื้นที่  

เมื่อเ ดือนกุมภาพันธ  2561 รัฐบาลอนุมั ติหลักการโครงการจัดต้ังระเบียงผลไม 
ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อใหไทยเปนแหลงผลิตและ 
ตลาดผลไมเมืองรอนที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในตลาดโลก โดยเนนเรื่องการบริหาร
จัดการผลผลิต การบริหารจัดการการตลาด การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาองคกรและเกษตรกร  
และการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ พรอมกับผลักดันไทยข้ึนเปน “มหานครผลไมโลก” โดยใช 
การขับเคลื่อนการทํางานแบบบูรณาการของ 4 หนวยงาน ประกอบดวย กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยบูรพา ในการรวมกันกําหนดมาตรฐานผลไมไทยเพื่อสราง
ความมั่นใจใหกับผูบริโภคทั้งภายในและตางประเทศ สรางเครือขายผูผลิต และเครือขายตลาด นําไปสู
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลไมไทย ตลอดจนมีความรวมมือในการรวบรวม ขนสง และ
กระจายสินคาในประเทศและตางประเทศ พรอมกันน้ี รัฐบาลไดเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการคาผลไม
ครบวงจร เพื่อผลักดันประเทศไทยเปนมหานครผลไมโลก ภายใต 4 ยุทธศาสตรหลัก ดังน้ี  

1)  พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลไมเมืองรอนสดและแปรรูปใหมีมาตรฐานในระดับสากล 
และสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและการพัฒนาบรรจุภัณฑผลไม  
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2)  พัฒนาชองทางการจําหนาย โดยมีการเช่ือมโยงอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
ขยายชองทางไปถึงตลาดออนไลน การทําสัญญาซื้อขายลวงหนาและตลาดชายแดน  

3)  สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะดานการเงินของผูประกอบการผลไมไทย โดยจัดหา
สินเช่ืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อเปนเงินทุนใหกับผูประกอบการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมการ
ผลิตผลไมคุณภาพ  

4)  ประชาสัมพันธสินคาผลไมเมืองรอนของไทยใหเปนที่ตองการของตลาดในพื้นที่จังหวัด 
ที่มีกําลังซื้อสูงและแหลงทองเที่ยวสําคัญ พรอมกับสงเสริมการจําหนายผลไมในตางประเทศและสราง
ตราสินคาใหเปนที่ยอมรับ  

นอกจากน้ี รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจการคาของประเทศ โดยมุงเนน 
การสรางความเขมแข็งจากภายใน และเช่ือมโยงการคากับนานาประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศ
เพื่อนบานของไทย ภายใตแนวคิด Local Economy ที่มุงสงเสริมการสรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก ยกระดับการประกอบธุรกิจ และเพิ่มรายไดใหเกษตรกร และผูประกอบการ SMEs 
ในทองถ่ินใหสามารถขยายตลาดได รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงสูประเทศเพื่อนบาน โดยกระทรวง
พาณิชยไดสนับสนุนแนวคิด Local Economy ซึ่งคาดหวังวา แนวคิดดังกลาว จะทําใหเกิดการ
เช่ือมโยงระบบหวงโซอุปทาน จากระดับชุมชนไปยังระดับภูมิภาค และตอยอดเช่ือมโยงไปยังประเทศ
เพื่อนบานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการกระชับความสัมพันธและความรวมมือทางการคา
ระหวางผูประกอบการของสองประเทศซึ่งเนนสาขาการผลิตและการบริโภคสินคาเกษตรและอาหาร 
ดังน้ัน กระทรวงพาณิชยเนนกลุมเกษตรกรและผูประกอบการ SMEs ในการขยับโอกาสสินคาชุมชนสู
ตลาดสงออก โดยกรมการคาภายในไดจัดต้ังตลาดกลางสินคาเกษตร เพื่อใหเปนสถานศูนยกลางทีผู่ซือ้
ผูขายจํานวนมากทําการซื้อขายสินคาเกษตรในลักษณะขายสง โดยวิธีตอรองราคา เพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร ใหสามารถขายผลผลิตไดโดยตรงและขายไดในราคาที่สูงข้ึน รวมทั้งจัดเวทีเจรจาจับคูธุรกิจ 
Business Marching นําผลไมสดและผลไมแปรรูปเขาสูตลาดประเทศ พรอมกันน้ี กระทรวงพาณิชยมี
นโยบายมุงขยายการสงออกและสนับสนุนผูประกอบการใหเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
โดยเฉพาะการสงออกสินคาในตลาดเปาหมาย โดยกระทรวงพาณิชยมีหนวยงานใน 3 ระดับ คือ 
สวนกลาง สํานักงานพาณิชยจังหวัดทั่วประเทศ และสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศทั่วโลก 
สําหรับการดําเนินการของกระทรวงพาณิชยที่สําคัญ อาทิ การจัดงานแสดงสินคาในประเทศและ
ตางประเทศ การเจรจาจับคูธุรกิจ 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 ตลอดจนการจัดต้ัง
กองทุน FTA โดยกรมการคาตางประเทศ เพื่อแกไขปญหาสินคาที่ไดรับผลกระทบจาก FTA ซึ่งรวม
ตลาดจีน โดยกระทรวงพาณิชยตระหนักถึงความสําคัญของการสงออกนํ้าผลไมและผลไมแปรรูป  
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ซึ่งจะชวยเพิ่มมูลคาสินคา สรางรายไดใหกับประเทศ สรางงานใหกับประชาชน และแกไขปญหาสินคา
เกษตรลนตลาด ดังน้ัน กระทรวงพาณิชยจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมการสงออกสินคา
เปาหมายไปในตลาดจีนโดยเฉพาะนครเซี่ยงไฮ โดยวางกลยุทธการเขาสูตลาดระดับพรีเมี่ยม  
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