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บทท่ี 8 
สินคาและบริการศักยภาพของไทย 

ในการเขาสูตลาดมณฑลจีน 
 

 
 
 
 

 

การเติบโตทางดานเศรษฐกิจ ขนาดตลาด และอีกหลายปจจัยสงผลทําใหประเทศจีนเปน

ประเทศท่ีมีตางประเทศสนใจเขาไปลงทุนอยางตอเน่ือง ทําใหท้ังภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศจีนมีอตัราการขยายตัวท่ีสูง ซึ่งในป 2006 ประเทศจีนมีอัตราการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจท่ี

เพิ่มขึ้น ท้ังภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม แตอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรมสูง

กวาภาคเกษตรกรรม ทําใหตลาดสําหรับภาคอุตสาหกรรมจนีเปนตลาดท่ีนาสนใจ  

 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจนี ป 2005 – 2006 

 

รายการ ยอดป 2005 

% เพิ่มขึ้น/

ลดลงจาก ป 

2004 

ยอดป2006 
% เพิ่มขึ้น/ลดลง

จาก ป 2005 

GDP 
2.289 ลานลาน 

เหรียญสรอ. 
10.2 

2.62 ลานลาน

เหรียญสรอ. 
10.7 

ภาคเกษตรกรรม 
288 พันลาน

เหรียญ สรอ. 
5.2 

308.8 พันลาน

เหรียญ สรอ. 
5 

ภาคอุตสาหกรรม 
1,088 พันลาน

เหรียญ สรอ. 
11.7 

1,275 พันลาน

เหรียญ สรอ. 
12.5 

 
ที่มา: Thailand Business Information Center in China. 

 

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศจีนมีอัตราการขยายตัวในป 2006 คิดเปนรอยละ 12.5 เพิ่มขึ้น

จากป 2005 โดยมีมูลคา 1,275 พันลานเหรียญ สรอ. ถึงแมวาประเทศจีนสามารถผลิตและสงออกสินคา 

8.1 อุตสาหกรรมวัตถุดิบ:   อุตสาหกรรมมันสําปะหลัง 
อุตสาหกรรมยางพารา    อุตสาหกรรมพลาสติก 



ดร.อักษรศรี   พานิชสาสนและคณะ 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUE   

 

 

8-2

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD., Bangkok 10200 
 

 

 

ไปยังตลาดโลกเพิ่มขึ้นทุกปอยางตอเน่ือง แตยังคงตองพึ่งพาการนําเขาสินคาและวัตถุดิบจาก

ตางประเทศอยูมากเชนกัน โดยมีอัตราการการนําเขาสินคาและวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 19.5 ในเดือน

กรกฎาคม ป 2007 ซึ่งเปนอัตราท่ีสูงกวาอัตราการนําเขาสินคาข้ันสุดทายเพ่ือการบริโภค 

 
การนําเขาและสงออก เดือนกรกฎาคม 2007  

 
 
ที่มา:  Department of General Economic Affairs   

 

 จากอัตราการขยายตัวของการนําเขาสินคาและวัตถุดิบพื้นฐานท่ีสูงขึ้นน้ี ทําใหเห็นถึงชองทาง

สําหรับการสงออกสินคาและวัตถุดิบพื้นฐานไปจีน และแนวโนมในอนาคตกย็ังคงเปนตลาดท่ีนาสนใจ 

 

จากบทที ่ 2 ไดกลาวถึงสินคาไทยสงออกไปจีน 10 อันดับแรก ไดแก 1) เคร่ืองคอมพิวเตอร 

อุปกรณและสวนประกอบ 2) ยางพารา 3) เม็ดพลาสติก 4) นํ้ามันดิบ 5) เคมีภัณฑ 6) แผงวงจรไฟฟา 7) 

ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 8) เหล็ก เหล็กกลา และผลิตภัณฑ 9) ไมและผลิตภัณฑไม 10) ขาว 
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สินคาวัตถุดิบของผูประกอบการ SMEs ไทยท่ีมีศักยภาพในจีน ไดแก อันดับท่ี 2) ยางพารา โดย

มีมูลคาสงออกในป 2005 เปนมูลคา 817 ลานเหรียญ สรอ. โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปท่ีแลว รอยละ 4 

อันดับท่ี 3) เม็ดพลาสติก มีมูลคาสงออก 765.50 ลานเหรียญ สรอ. โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 35.18  

อันดับท่ี 7) ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง มีมูลคาสงออก 383.90 ลานเหรียญ สรอ. มีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 

36.23 

  

จากการวิเคราะหเบื้องตน พบวาสินคาวัตถุดิบของไทยท่ีมีศักยภาพในการแขงขันสงออกไปจีน 

ไดแก ยางพารา เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ดังน้ันจึงมุงศึกษาในอุตสาหกรรมดังกลาว 

 

8.1.1 ยางพาราและผลิตภณัฑ 
 

8.1.1.1 ประเภทของยางพาราและผลิตภัณฑ   และการลดภาษีตามขอตกลงการคา
เสรีอาเซียน-จีน 

 
ยางธรรมชาติ คือ วัสดุพอลิเมอรท่ีมีตนกําเนิดจากของเหลวของพืชบางชนิด ซึ่งมีลักษณะเปน

ของเหลวสีขาว คลายนํ้านม มสีมบัติเปนคอลลอยด อนุภาคเล็ก มีตัวกลางเปนนํ้า 
 
ยางธรรมชาติเปนนํ้ายางจากตนไมยืนตน มีชื่อเรียกอีกชือ่หน่ึงคือยางพารา หรือตนยางพารา1  

 

ยางเปนวัสดุชางท่ีสําคัญอีกชนิดหน่ึง  ท่ีสามารถยืดหยุนตัวไดดี  ปองกันการร่ัวซึมของอากาศ

และของเหลวไดดี  ยางแบงออกได  2 ประเภท คือ 

 1. ยางธรรมชาติ หรือยางแท (Natural Rubber) 

 2. ยางสังเคราะห หรือยางเทียม (Synthetic Rubber) 

 

ประเทศไทยมีขอตกลงการคาเสรีอาเซียนกับจนีในรายการสินคายางพารา ซึ่งเปนสินคา

ออนไหว-สูง ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

                                                 
1 เสาวณีย กอวฒุิกุลรังษี, การผลิตยางธรรมชาติ, 2547, คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
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ตารางภาษีศุลกากรสินคาผลิตภัณฑยางพาราตามขอตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับอาเซียน 

รหัส HS (8 หลัก) 

ศุลกากรจีน 
รายละเอียด หมวดหมู 

ภาษี (%) 

ณ ป 2007 

ภาษี (%) 

ณ ป 2015 

40011000 

ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอรชา 

กวายูล ชิเคิล และกัมธรรมชาติท่ี

คลายกัน ในลักษณะข้ันปฐม หรือเปน

แผน แผนบางหรือเปนแถบ 

HS 20% 20% 

40012100 ยางแผนรมควัน HS 20% 20% 

40012200 ยางธรรมชาติท่ีกําหนดไวในทางเทคนิค HS 20% 20% 

40012900 ยางธรรมชาติอืน่ๆ HS 20% 20% 

40021919 

ยางสังเคราะหและแฟกติชท่ีไดจาก

นํ้ามัน ในลักษณะขั้นปฐม หรือเปนแผน 

แผนบางหรือเปนแถบ รวมท้ังของผสมท่ี

ไดจากผลิตภัณฑใด ๆ ตามประเภทท่ี 

40.01 ผสมกับผลิตภัณฑใด ๆ ตาม

ประเภทน้ี ในลักษณะข้ันปฐม หรือเปน

แผนบางหรือเปนแถบ  

S 7.5% 0-5% 

 
หมายเหต ุ  
 S หมายถึง  สินคาในหมวดออนไหว (Sensitive List) 

HS หมายถึง  สินคาในหมวดออนไหวสูง (Highly Sensitive List) 
 
ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

 

8.1.1.2 ตลาดยางพารา 
 

ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตหรืออุปทานยางธรรมชาติเปนอันดับท่ีหน่ึงของโลกมาชา

นาน ในป 2006 ประเทศไทยสามารถผลิตยางธรรมชาติได เกือบ 3 ลานตัน อันดับท่ี 2 เปนประเทศ

อินโดนีเซีย สามารถผลิตไดประมาณ 2.5 ลานตัน อันดับท่ีสาม คือ มาเลเซีย สามารถผลิตไดประมาณ   
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1.2 ลานตัน ซึง่ความสามารถในการผลิตของประเทศไทย คิดเปนรอยละ 32 ของปริมาณการผลิตยาง

ธรรมชาติท้ังหมดของโลก  

 

การผลิตยางธรรมชาติโลก      หนวย: พันตัน 
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ที่มา: International Rubber Study Group 

 

 นอกจากประเทศไทยครองจะอนัดับหน่ึงในการผลิตยางธรรมชาติแลว ประเทศไทยยังสามารถ

ครองตลาดการสงออกไปตลาดโลกเปนอันดับหน่ึงเชนกัน คิดเปนรอยละ 39.27 ของตลาดสงออกท้ังโลก 

ประเทศอินโดนีเซียก็สามารถครองอันดับท่ีสองในตลาดสงออกเชนกัน โดยคิดเปนรอยละ 34.95 อันดับท่ี

สามก็เปนของประเทศมาเลเซีย คิดเปนรอยละ 9.03 ชวงเดือนมกราคมถึงตุลาคมในป 2006 

 

การสงออกผลิตภัณฑยางธรรมชาติของโลก    หนวย: พันตัน 

 
 
ที่มา: International Rubber Study Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดร.อักษรศรี   พานิชสาสนและคณะ 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUE   

 

 

8-7

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD., Bangkok 10200 
 

6,190 6,420

5,190
5,666

45% 45% 43% 41%

29% 29% 30% 32%

8% 9% 11% 10%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005

Total

Thailand

Indonesia

Malaysia

 

 

 
รูปแสดงสัดสวนการสงออกยางธรรมชาติของไทยเม่ือเทียบกับคูแขง    

และจํานวนการสงออกทั้งหมด   ป 2002 - 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑยางธรรมชาติท่ีไทยสงออกมากท่ีสุด คือ ยางแผนรมควัน มีสัดสวนราวรอยละ 56 ของ

ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติแปรรูปรวมท้ังหมดของไทย รองลงไปเปนยางแทงซึ่งมีสัดสวนรอยละ 29 

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหไทยยังคงผลิตและสงออกยางแผนรมควันในสัดสวนท่ีมากกวายางแทง ขณะท่ี

ประเทศผูผลิตยางธรรมชาติรายอื่น ๆ หันไปผลิตยางแทงเปนสวนใหญ ไดแก 

 

1. โครงสรางการผลิตยางธรรมชาติของไทยเอื้อตอการผลิตยางแผนรมควัน เน่ืองจากชาวสวนยาง  

สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก และนิยมใชเวลาวางหลังการกรีดยางสราง

มูลคาเพิ่มใหแกนํ้ายาง ดวยการนํานํ้ายางแปรรูปเปนยางแผนดิบ เพื่อสงขายใหแกโรงงานผลิตยางแผน

รมควันท่ีกระจายอยูเปนจํานวนมากใกลแหลงเพาะปลูกยาง วิธีการดังกลาวยังชวยใหเกษตรกรสามารถ

เก็บยางแผนดิบไวรอจาํหนายเมื่อไดราคาดี ดังน้ันจึงมีวัตถุดิบยางแผนดิบปอนโรงงานผลิตยางแผน

รมควันเสมอ 

 

 

ป 

ปริมาณการสงออกยางธรรมชาตขิองโลก (พันตนั) 
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โครงสรางการผลิตยางธรรมชาติของอินโดนีเซียและมาเลเซียแตกตางจากไทย เน่ืองจากการทํา

สวนยางเปนกิจการขนาดใหญกวาไทย คุณภาพของนํ้ายางท่ีกรีดไดไมคอยแตกตางกันมากเหมือนกับ

สวนรายยอยของไทย และชาวสวนยางของท้ังสองประเทศนิยมแปรรูปนํ้ายางเปนยางเตาหู (Cup Lump) 

เพื่อเปนวัตถุดิบปอนใหแกโรงงานผลิตยางแทงเปนหลัก 

 

2. นโยบายของรัฐบาล เน่ืองจากชาวสวนยางของไทยสวนใหญ นิยมผลิตยางแผนดิบตอเน่ืองมา

ชานาน นโยบายของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนเกษตรกรสวนยาง จึงเปนไปในแนวทางที่เก้ือหนุนยางแผน

รมควันตลอดมา เชน การประกันราคายางแผนดิบ และยางแผนรมควันในภาวะท่ีราคายางตกตํ่า ในทาง

ตรงกันขาม รัฐบาลมาเลเซียมนีโยบายสงเสริมการผลิตยางแทงอยางจริงจงั เน่ืองจากมาเลเซียขาดแคลน

แรงงาน และมาเลเซียเปนผูคิดคนมาตรฐานยางแทงจนเปนท่ียอมรับของตลาดโลก แนวทางสงเสริมการ

ผลิตยางของรัฐบาลท่ีแตกตางกันน้ีสงผลใหการผลิตยางของไทย และประเทศคูแขงเปนไปในแนวทางท่ี

ตางกัน 

 

3. ยางแผนรมควันของไทยมีตลาดคอนขางแนนอน โดยเฉพาะตลาดญี่ปุนท่ีนิยมยางแผนรมควัน

ชั้น 3 ของไทยเพื่อใชในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนตมาชานาน ปจจุบันญี่ปุนยังคงเปนตลาดสงออกยาง

แผนรมควันท่ีสําคัญท่ีสุดของไทย แมวาญ่ีปุนจะมีแนวโนมหันมาใชยางแทงเพิ่มขึ้นก็ตาม แตความ

ตองการซื้อยางแผนรมควันก็ยังมีอยูคอนขางมาก2  

 

สถานการณการบริโภคผลิตภัณฑยางของโลก ประเทศจีนเปนประเทศท่ีมีการบริโภคผลิตภัณฑ

ยางเปนอันดับท่ีหน่ึงของโลก ท้ังยางธรรมชาติและยางสังเคราะห ซึ่งการบริโภคผลิตภัณฑยางธรรมชาติ

ของจีนในป 2006 คิดเปนรอยละ 24.23 จากการบริโภคยางธรรมชาติท้ังโลก และมอีัตราการบริโภค

เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 6.11 จากปท่ีแลว  

  

                                                 
2 ทิศทางการผลิตและการสงออกยางธรรมชาติแปรรูปของไทย, www.xeep.com 
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การบริโภคผลิตภัณฑยางของโลก ป 2005 – 2006    หนวย: พันตัน 

 
 
ที่มา: International Rubber Study Group 

 

 แตการผลิตยางธรรมชาติของประเทศจีนมีปริมาณท่ีนอยมาก ท้ังท่ีปริมาณการบริโภคของจีน

ครองอันดับท่ีหน่ึง แสดงใหเห็นวาการผลิตหรืออุปทานภายในประเทศยังไมเพียงพอตอการบริโภคหรืออปุ

สงคภายในประเทศ จีนจึงจําเปนตองพึ่งพาการนําเขายางธรรมชาติ ปจจบุันแหลงเพาะปลูกยางพาราใน

จีนกระจายอยูในเขต 2 พื้นท่ี ไดแก 1) พื้นท่ีภาคใต แหลงเพาะปลูกท่ีสําคัญ ไดแก มณฑลกวางตุง และ

มณฑลไหหลํา โดยมณฑลไหหลํามีพื้นท่ีเพาะปลูกยางพารามากท่ีสุดเกือบรอยละ 60 ของพื้นท่ีปลูกยาง

ท่ัวประเทศ 2) พื้นท่ีภาคตะวนัตกเฉียงใต แหลงเพาะปลูกท่ีสําคัญ คือ มณฑลยูนาน และเขตปกครอง

ตนเองกวางสีจวง นอกจากน้ี มีปลูกเล็กนอยแถบพื้นท่ีภาคตะวันออกในมณฑลฝูเจี้ยน   

 

สถานการณการนําเขาผลิตภัณฑยางธรรมชาติของโลก ประเทศจีนครองอันดับหน่ึงในการ

นําเขายางธรรมชาติต้ังแตป 2004 เปนตนมา ในชวงเดือนมกราคมถึงตุลาคมป 2006 จนีตองนําเขาเปน 

ปริมาณมากกวา 1.2 ลานตัน คิดเปนรอยละ 19.72 ของปริมาณนําเขาท้ังโลก และมีแนวโนมการนําเขา

เพิ่มขึ้นทุกป เน่ืองจากการขยายตัวตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศจีน 
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การนําเขาผลิตภัณฑยางธรรมชาติโลก     หนวย: พันตัน 

 
 
ที่มา: International Rubber Study Group 

 จีนใชยางพาราสวนใหญในอุตสาหกรรมยานยนตเพื่อใชในการผลิตยางรถยนต จีนมีความ

ตองการยางธรรมชาติเปนจํานวนมากในการผลิตยางลอท่ีมีท้ังยางรถจักรยานยนต  ยางรถจักรยาน และ

ยางรถยนต    สวนผลิตภัณฑยางมียางรัดของ  ทอยาง  รองเทายาง  และยางรัดกางเกงหรือชุด

ชั้นใน  สําหรับนํ้ายางขนใชในการผลิต ถุงมือยาง  พื้นรองเทา  หมอน  ฟูก กาว เปนตน    

การใชยางธรรมชาติเพื่อผลิตผลิตภัณฑยางท้ังหมดของจีนน้ันแบงไดเปน 2 ตลาดหลัก คือ 

ตลาดเพื่อใชในการทําทอยาง และตลาดเพื่อใชในการทํายางลอ โดยสามารถแบงไดเปนยางลอจํานวน

รอยละ 60 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 40 เปนยางอื่นๆ เชน ทอยาง เทปยาง สายยางปะเก็นนํ้ามัน และยาง

แทนกันสะเทือน เปนตน 
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8.1.1.3 ศักยภาพยางพาราไทยในตลาดประเทศจีน 

- ความสามารถของผูประกอบการ ผลิตภัณฑยางธรรมชาติเปนสินคาท่ีประเทศไทยมีศักยภาพท้ัง

ทางดานการผลิตและการสงออก โดยสามารถดูจากปริมาณ แนวโนมและสวนแบงตลาดสงออก ท่ีแสดง

ไวขางตนแลว พรอมท้ังภูมอิากาศและภูมปิระเทศของไทย ท่ีเอื้ออาํนวยตออุตสาหกรรมยางพาราไทย  

และประกอบกับโครงสรางการผลิตยางธรรมชาติภายในประเทศไทย จึงทําใหประเทศไทยมีศักยภาพใน

ผลิตภัณฑยางธรรมชาติ โดยเฉพาะยางแผนรมควัน ซึ่งไดกลาวไวขางตน 

 

- ความแข็งแรงของการรวมกลุม (Cluster) เน่ืองจากยางพาราเปนสินคาท่ีมีไมกี่ประเทศท่ีจะ

สามารถปลูกในเชิงพาณิชยได ประกอบกับท่ีผานมาราคายางพารามีแนวโนมสูงขึ้นเร่ือยๆ จึงทําใหการ

รวมมือเก่ียวกับผลิตภัณฑยางธรรมชาติมีความแข็งแรง ประเทศไทยมีการจัดต้ังสมาคมหรือสถาบัน

เก่ียวกับยางพาราข้ึนมาก เชน สมาคมยางพาราไทย, กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย, สมาคมสหกรณชาวสวนยางแหงประเทศไทย, สมาคมธุรกิจไมยางพาราไทย, สมาคม

ผูผลิตและสงออกน้ํายางขนไทย, สมาคมผูผลิตถุงมือยางแหงประเทศไทย, ชุมนุมสหกรณชาวสวนยาง

แหงประเทศไทย, ศูนยวจิัยยางสงขลา เปนตน ซึ่งเปนความรวมมือกันระหวางผูประกอบการยาง

ธรรมชาติ 

 

นอกจากน้ี ประเทศไทยยังมีความรวมมอืระดับระหวางประเทศ เชน สมาคมประเทศ ผูผลิตยาง

ธรรมชาติ (ANRPC :Association of Natural Rubber Producing Countries), องคการยางธรรมชาติ 

ระหวางประเทศ จัดต้ังโดยสหประชาชาติ (INRO: International Nature Rubber Organization), สภา

วิจัย และพัฒนายางระหวางประเทศ (IRRDB: International Rubber Research and Development 

Board), องคการศึกษา เร่ืองยางระหวางประเทศ (IRSG: International Rubber Study Group), สภา

ยางธรรมชาติระหวางประเทศ (INRC: International Natural Rubber Council),  คณะกรรมการ ดาน

หีบหอ และคุณภาพยางธรรมชาติระหวางประเทศ สมาคมยางพาราไทย และสถาบนัวิจัยยาง กรม

วิชาการเกษตร เปนสมาชิก (IRQPC: International Rubber Quality and Packing Conference), 

สมาคมยางระหวางประเทศ สมาคมยางพาราไทย และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เปนสมาชิก 

(IRA: International Rubber Association), สถาบันมาตรฐานระหวางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม 

เปนสมาชิก (ISO: International Organization for Standardization) ท่ีประเทศไทยเปนสมาชิกในความ

รวมมือดังกลาว  
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- การสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐบาลไทยและจีน หนวยงานของรัฐบาลไทยท่ีใหการสนับสนุน

ดานยางพาราไดแก สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง, สถาบนัวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 

องคการสวนยาง, ศูนยวจิยัและพัฒนาอตุสาหกรรมยางไทย เปนตน นอกจากน้ี หนวยงานของ

ภาครัฐบาลยังรวมมือกับองคกรท่ีเก่ียวกับยางพาราระหวางประเทศ  
 

นโยบายหรือมาตรการของรัฐบาลจีนท่ีเอื้ออาํนวยตอการสงออกผลิตภัณฑยางธรรมชาติของ

ไทยไปจีนไดแก การประกาศรายชื่อเมอืงและมณฑลของกระทรวงพาณิชยจีนท่ีไดรับการอนุญาตให

จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมดานการผลิตเพื่อสงออกรถยนตและอุปกรณชิ้นสวนรถยนต (Automobile Export 

Zones) รวม 8 แหง ต้ังแตวันท่ี 17 สิงหาคม 2549 ซึ่งในเมืองและมณฑลทั้ง 8 แหงน้ี มีโรงงานผลิต

รถยนตและอุปกรณชิ้นสวนรถยนตมากกวา 160 โรงงาน, นโยบายการเปดเสรีดานการผลิตและการคา

รถยนตของจีนในป 2548 ดวยการยกเลิกโควตานําเขารถยนตและชิ้นสวนสําคัญ และนับต้ังแตวันท่ี 1 

กรกฎาคม 2549 ภาษีนําเขาจะลดลงเหลือเพียงรอยละ 20 และรัฐบาลจีนไดยกเลิกการขอใบอนุญาต

นําเขาสินคา รวม 338 รายการ รวมไปถึงผลิตภัณฑยางพารา ซึ่งนโยบายของจีนไดกลาวน้ัน เปน

นโยบายท่ีมีผลดีตอโอกาสของผูประกอบการในอุตสาหกรรมยางพาราไทยในการสงออกไปประเทศจีน 
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8.1.2 มันสําปะหลัง 
 

8.1.2.1 ประเภทของมันสําปะหลังและการลดภาษีตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-
จีน 

 
มันสําปะหลังท่ีปลูกในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ ชนิดหวาน (Sweet Type) ซึ่งเปนสําปะหลัง

เพื่อการบริโภคของมนุษยและสัตวโดยตรง และ ชนดิขม (Bitter Type) ซึ่งเปนประเภทท่ีมนุษยไม

สามารถ บริโภคไดเน่ืองจากมีพิษ แตเหมาะที่จะใชกับอุตสาหกรรมแปรรูปตางๆ เชน แปงมัน, มันอัดเม็ด 

และแอลกอฮอล เปนตน เน่ืองจากปริมาณแปงสูง  

 

ประโยชนจากผลิตภัณฑมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก อุตสาหกรรมทอผา, 

อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมไมอดั, อุตสาหกรรมกาว, อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม, 

อุตสาหกรรมผงชูรส, สารความหวาน, อุตสาหกรรมยาสีฟนและเคร่ืองสําอาง, การแพทย, อุตสาหกรรม

พลาสติก, อุตสาหกรรมแอลกอฮอล และอุตสาหกรรมเอทานอล เปนตน3  

 

ประเทศไทยมีขอตกลงการคาเสรีกับจีนในรายการสินคาเรงลดภาษี (Early Harvest) พิกัด 01-

08 (ผักและผลไม) ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2003 จึงมีผลทําใหอัตราภาษีนําเขาของผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 

เหลือเปน 0% แตอาจจะบางรายการท่ียังไมสามารถลดลงไดทันที 
 
 

รหัส HS (8 หลัก) 

ศุลกากรจีน 
รายละเอียด 

ภาษี (%) 

ณ ป 2007 

ภาษี (%) 

ณ ป 2010 

07141010 มันสําปะหลังสด 0 0 

07141010 มันเสน/มันอัดเม็ด 0 0 

11081400 แปงมันสําปะหลัง 8 0 

35051000 แปงแปรรูป 8 0 

 
ที่มา: สํานักบริหารการนําเขาสงออกสินคาท่ัวไป กรมการคาตางประเทศ (ปรับปรุง 4 สิงหาคม 2549) 

                                                 
3 กรมวิชาการเกษตร, www.doa.go.th 
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8.1.2.2 ตลาดมันสําปะหลังในประเทศจีน 
 

การนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของจีน  ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอ เน่ืองมาจากหลาย

ปจจัย ประเด็นแรก คือ จีนผลิตมันสําปะหลังไดไมเพียงพอกับความตองการของประเทศ ประเด็นท่ีสอง 

คือ เพื่อตอบสนองความตองการในอุตสาหกรรมอาหารสัตว โดยเฉพาะอาหารเสริมในการเล้ียงสุกร สวน

ประเด็นท่ีสามคือ การนําเขามันสําปะหลังของจีนเพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตในอุตสาหกรรมการ

หมัก เชนอาหาร สุรา แอลกอฮอล เอทานอล เปนตน 4  

 

ดานอุปสงคหรือความตองการสําหรับผลิตภัณฑมันเสนและมันอัดเม็ดในจีนมีมากกวา 

ความสามารถในการผลิตหรืออุปทานภายในประเทศ จึงมีการนําเขาปละประมาณ 4 ลานตัน ซึ่งเปนแปง

มัน 5-6 แสนตัน และคาดวาในป 2010 จีนจะมีความตองการใชมันเสน 7-7.5 ลานตัน คิดเปนหัวมันสด

ประมาณ 21-23 ลานตัน และตองการใชแปงมันสําปะหลัง 7.5-9.0 ลานตัน ซึ่งความสามารถในการผลิต

มีเพียงปละ 5-7 ลานตันเทาน้ัน สวนท่ีเหลือจึงตองอาศัยการนําเขาจากตางประเทศ 5 

 

การนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของจีนจากประเทศไทย มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งผลิตภัณฑ

มันเสน เปนผลิตภัณฑท่ีมีปริมาณนําเขาสูงสุด มีปริมาณกวา 2.3 ลานตัน รองลงมาเปนแปงมัน มี

ปริมาณมากกวา 1 แสนตัน สวนแปงมันแปรรูป มีปริมาณมากกวา 4 หมื่นตัน และมันเม็ด มีปริมาณ

ประมาณ 35,000 ตัน ในคร่ึงปแรกของป 2007  

                                                 
4 ฐานเศรษฐกิจ, 24/09/2006-27/09/2006 
5 กระทรวงพาณิชย , ขาวกรมการคาตางประเทศ, ฉบับท่ี 63/2550 
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Tapioca Products Exported to China 2000-2005 

Products 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Chips 
1,560,200 1,968,283 2,557,330 2,765,809 3,962,605 *1 2,533,592 

0714.10.11000 

Hard Pellets 
10,500 21,800 - - - *1 35,200 

0714.10.19002 

Native Starch 
39,606 48,919 136,612 162,298 277,834 *2 118,569 

1108.14.00000 

Modified Starch 
68,420 83,243 103,033 100,061 83,598 *2 46,941 

3505.10.0000 

Total 1,678,726 2,122,245 2,796,975 3,028,168 4,324,037   2,734,302 

         หนวย: ตัน  

 

Remark: *1   January – July, 2007 

   *2   January – June, 2007  

       

ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในตลาดสงออกสินคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังไป

จีนน้ัน ไทยสามารถครองสวนแบงการตลาดเปนสวนมาก ประเทศเวียดนามเปนประเทศคูแขงท่ีสําคัญ

สําหรับตลาดจีนดังกลาว 

 
สัดสวนการนาํเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลงัแหงของจีน แยกตามประเทศในป 2000 - 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: China Tapioca Market Research - success, December 2006 

ที่มา: สมาคมมันสําปะหลัง 
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 ในป 2005 ประเทศไทยสามารถครองสวนแบงตลาด มากกวารอยละ 80 ของตลาดนําเขา

ผลิตภัณฑมันสําปะหลังประเทศจีน ซึ่งประเทศเวียดนามเปนประเทศคูแขงท่ีสําคัญ แตสามารถครองสวน

แบงตลาดไดเพียงประมาณรอยละ 10 และประเทศอินโดนีเซียสามารถครองสวนแบงตลาดไดนอยกวา

รอยละ10 

8.1.2.3 ศักยภาพมันสําปะหลังไทยในตลาดประเทศจนี 

- ความสามารถการแขงขันการสงออกของผูประกอบไทย จากขอมูลการนําเขาผลิตภัณฑ

มันสําปะหลังของประเทศจีนท่ีไดกลาวไวขางตน แสดงถึงความสามารถในการแขงขันของไทยในตลาดน้ี

วามีศักยภาพท่ีสูง และมีแนวโนมจะยังรักษาสวนแบงการตลาดได พรอมท้ังดานภูมิอากาศ,ภูมิประเทศ

และอีกหลายปจจัย ทําใหประเทศไทยเปนพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง  

 

- ความแข็งแกรงของการรวมกลุม (Cluster) ปจจบุันผูประกอบการมีการรวมกลุมจัดต้ังเปน

สมาคมมันสําปะหลัง ไดแก สมาคมการคามันสําปะหลังไทย (TTTA), สมาคมโรงงานผลิตภัณฑมัน

สําปะหลังไทย, สมาคมโรงงานผูผลิตมันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สมาคมชาวไรมันอําเภอ

โชคชัย, สมาคมชาวไรมันอําเภอเสิงสาง และสมาคมผูปลูกมันสําปะหลังโคราชสามัคคี นอกเหนือจาก

สมาคมดังกลาว ยังมมีูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย ซึ่งบริหารรวมกันระหวาง

ภาครัฐบาลและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค 1. สงเสริมการวิจัยและการพัฒนาพันธุมนัสําปะหลังใหมี

คุณภาพ 2. ศึกษาวิจัยในดานการปรับโครงสรางการผลิต และเสนอแนะแนวทางในการกําหนดนโยบายท่ี

เก่ียวของแกภาครัฐบาล เอกชนและเกษตรกร 3. ศึกษาปญหาดานภาษีอากรและการกีดกันทางการคาใน

รูปแบบอื่นๆ ของการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังทุกประเภท รวมท้ังแสวงหาลูทางในการขยายตลาด 

ซึ่งความรวมมอืดังกลาวน้ี จะเปนตัวสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs ไทยมีศักยภาพมากข้ึน 

 

- การสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐบาลไทยและจีน สําหรับอตุสาหกรรมมันสําปะหลัง ภาครัฐบาล

ไทยใหการสนับสนุน โดยการจัดต้ังมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย ดังท่ีไดกลาวไว

ขางตน 

 

สวนรัฐบาลจีนไดใหการสงเสริมการใชวัตถุดิบอื่นแทนการใชกากนํ้าตาลในการผลิตแอลกอฮอล 

เชน มันสําปะหลัง เปนตน ซึ่งเปนสินคาทดแทน เน่ืองจากการใชกากนํ้าตาลสรางมลพิษทางนํ้า และ

รัฐบาลจีนมกีฏบังคับเขมงวดกับนโยบายส่ิงแวดลอม เรียกรองการจัดการระบบนํ้าเสีย และ
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กระทรวงการคลังของจีนกําหนดนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศ 

ดังน้ันจึงเปนโอกาสสําหรับตลาดมันสําปะหลังของไทย 

 

รัฐบาลจีนไดยกเลิกการขอใบอนุญาตนําเขาสินคา รวม 338 รายการ รวมไปถึง ผลิตภัณฑมัน

สําปะหลังดวย ทําใหมีความสะดวก ลดตนทุน และยนระยะเวลาข้ันตอนในการนําเขาสินคามันสําปะหลัง

ไปจีน ถึงจะเปนนโยบายท่ีมปีระโยชนทางออมตออุตสาหกรรมมันสําปะหลังไทย แตเปนการเปดโอกาส

ในการสงออกมันสําปะหลังไทยไปจีน6  

 

 จากขอมูลท้ังภาคอุตสาหกรรมของจีน ความสามารถของผูประกอบการ การสนับสนุนของ

ภาครัฐท่ีไดกลาวไวขางตนน้ัน แสดงใหเห็นถึงความสามารถของผูประกอบการ SMEs ไทยและโอกาสใน

การสงออกมันสําปะหลังไปยังประเทศจีน  

 

                                                 
6 ขาวกรมการคาตางประเทศ: กระทรวงพาณิชย, ฉบับ 61/2550, 16 พฤษภาคม 2550 
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8.1.3 เม็ดพลาสติก 
 

8.1.3.1 ประเภทของพลาสติกและการลดภาษีตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน 
 

พลาสติกสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. พลาสติกออน (Thermo Plastic)   ไดแก พลาสติกท่ีถูกความรอนแลวออนตัว 

2. พลาสติกแข็ง (Thermosetting Plastic) ไดแกพลาสติกท่ีถูกความรอนแลวไมออนตัว 

 

 สภาพพลาสติกกอนนําไปข้ึนรูปเปนชิ้นงาน  จะมีลักษณะตางๆ ดังน้ี 

1. ชนิดเปนเม็ด ท่ัวไปเรียกวา พลาสติกเม็ด เปนวัตถุดิบท่ีสามารถนํามาผลิตไดทันที ถาตองการสี

อะไรก็ใสสียอมลงไปกอนนําไปผลิตชิ้นงาน ขนาดความโตของเม็ดพลาสติกแลวแตผูผลิตจะ

กําหนดขึ้น 

2. ชนิดเปนผง พลาสติกชนิดน้ีมีลักษณะเปนผงคลายแปงฝุน เปนพลาสติกท่ีผลิตขึ้นเพื่อนําออกไป

ทําการผลิตท่ีใชปริมาณมากๆ กอนผลิตอาจผสมสารอื่นๆ เพื่อใหไดคุณสมบัติตามความ

ตองการ 

 

 โครงสรางของอุตสาหกรรมพลาสติกแบงเปน 3 กลุม ดังน้ี 

ขั้นท่ี 1: วัตถุดิบปอนอตุสาหกรรมปโตรเคมี 

ขั้นท่ี 2: การผลิตปโตรเคมี 

(1.) อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน เปนการผลิตโอลิฟนสและอะโรมาติกส 

(2.) อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นกลาง เปนการผลิตโมโนเมอร 
(3.) อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลาย เปนการผลิตเม็ดพลาสติก เม็ดพลาสติกท่ีผลิตมีดังน้ี 

- โพลีเอทิลีน (PE) ผลิตจากเอทิลีน เปนเม็ดพลาสติกท่ีสําคัญและมีการใชแพรหลายท่ีสุด 

- โพลีโพรพิลีน (PP) ผลิตจากโพรพิลีน สวนใหญใชทําบรรจภุัณฑพลาสติก 

- โพลีสไตรีน (PS) ผลิตจากสไตรีนโมโนเมอร สวนใหญใชทําภาชนะพลาสติก 

- โพลีไวนิลคลอไรด (PVC) ผลิตจากไวนิลคลอไรดโมโนเมอร    สวนใหญใชในงานกอสราง 

- ABS/SAN, AS ผลิตจากสไตรีนโมโนเมอร โดย ABS/SAN, AS ใชผลิตพลาสติกท่ีทนตอแรง

กระแทก 

- เม็ดพลาสติกเกรดวิศวกรรม ปจจบุันมีผูขอรับสงเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัว

ของอุตสาหกรรม  ยานยนตและเคร่ืองใชไฟฟา 
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ขั้นท่ี 3: ผลิตภัณฑพลาสติก 

(1.) ผลิตภัณฑพลาสติกสําเร็จรูป เชน ภาชนะและเคร่ืองใชตางๆ 

(2.) ผลิตภัณฑท่ีเปนสวนสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่น เชน สวนประกอบสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต 

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 

 สวนอัตราภาษตีามขอตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียนกับจนี สําหรับสินคาเม็ดพลาสติกมีดังน้ี 
 

อัตราภาษีนําเขาสําหรับผลิตภัณฑเมด็พลาสติกของประเทศจนี 
hs05 Eng-des MFN (2003) ACFTA rate (2005) MFN (2005) 

39013000 Ethylene-vinyl acetate copolymers, in primary forms 8.4 5 6.5 

39019010 

Ethylene-propylene copolymers, in primary forms, 

monomer of ethylene by weight more than of 

propylene 

10.3 6.5 6.5 

39019020 

Linearity low desity polyethylene,in primary forms, 

monomer of ethylene by weight more than of 

propylene 

12.9 6.5 6.5 

39021000 Polypropylene, in primary forms 10 9.7 9.7 

39031900 Polystyrene (excl. expansible), in primary forms 11.8 9.7 9.7 

39032000 
Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers, in primary 

forms 
12 10 12 

39033000 
Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers, in 

primary forms 
11.8 9.7 9.7 

39041000 
Polyvinyl chloride, not mixed with other substances, 

in primry forms 
11.8 9.7 9.7 

39042100 
Non-plasticized polyvinyl chloride mixed, in primary 

forms 
11.8 9.7 9.7 

39042200 Plasticized polyvinyl chloride mixed, in primary forms 11.8 9.7 9.7 

 

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
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8.1.3.2 ตลาดเม็ดพลาสติกในประเทศจีน 
 

 พลาสติกเปนผลิตภัณฑหน่ึงท่ีสามารถใชกับทุกอุตสาหกรรม และเปนสินคาท่ีมีความสําคัญใน

ภาคอุตสาหกรรม การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจจะมีความสัมพันธกับการขยายตัวของอุตสาหกรรม

พลาสติก ดังน้ัน ประเทศจีนเปนประเทศท่ีมีอัตราการเจริญทางดานเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง จึงมีผลทําให

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมพลาสติกภายในประเทศจีนขยายตัวตามไปดวย  

 

ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกของประเทศจีนเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จากป 1980 ซึ่ง

สามารถผลิตไดประมาณ 1.4 ลานตัน เพิ่มขึ้นเปน 2.4 ลานตันในป 1985 และจากป 1985 ถึง 1995 จีน

ยังคงรักษาอัตราการเพิ่มขึ้นของการผลิตรอยละ 15 ตอป  

 

ผลผลิตและอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑพลาสติกประเทศจีนในป 2000-2005          หนวย: พันตัน 

 
 
ที่มา: The China Plastics Processing Industry Association. 

 

 ความตองการผลิตภัณฑพลาสติกเรชินและผลผลิตยังคงมีอัตราขยายตัวเปนเงาตามตัว ในป 

1975 ผลิตภัณฑเรชิน ประเทศจีนสามารถผลิตไดเพียง 3.30 แสนตัน แตในป 1990 มีปริมาณเพิ่มขึ้นเปน

ประมาณ 2.2 ลานตัน คิดเปนรอยละ 2.29 ของผลผลิตท้ังโลก ซึ่งจากป 1990-1999 จีนสามารถผลิต

เพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียรอยละ 15.34 ตอป และในชวงป 2000-2005 อัตราการเพิ่มขึ้นของผลผลิตโดยเฉล่ียเปน

รอยละ 11.8  

 

 พลาสติก(PVC) เปนผลิตภัณฑท่ีมีอัตราการบริโภคเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดภายในประเทศจีน ป 2005 

บริโภคประมาณ 6.5 ลานตัน ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึน้คิดเปนรอยละ 27.6 จากปท่ีแลว 
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การผลิตและการขายเรซินในป 2004 และ 2005     หนวย: พันตัน 

 

 
 
 ดานความตองการพีวีซ ี(PVC) ในตลาดโลกขยายตัวรอยละ 5 เพิ่มเปน 34 ลานตัน ซึ่งเปนผลมา

จากอัตราการเติบโตในระดับสูงของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งเติบโตสูงกวารอยละ 

10 อยางตอเน่ือง และกําลังการผลิตพีวีซีใหมในภูมิภาคสวนใหญจะมาจากประเทศจีน ซึง่มีการขยายตัว

ถึง 5-6 ลานตันภายในระยะเวลาเพียง 3 ป สงผลใหประเทศจีนมีกําลังการผลิตมากท่ีสุด รวมถึงเปน

ตลาดใหญท่ีสุดในโลก (บริษทั วีนิไทย จํากัด (มหาชน), รายงานประจําป 2549) 

 

ประเทศจีนเปนประเทศท่ีผลิตและบริโภคเสนใยโพลีเอสเตอร(สําหรับส่ิงทอ)มากท่ีสุดในโลก ใน

ป2002 จากสถิติพบวาประเทศจีนใชพลาสติก (PTA) ชนิดท่ีเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตเสนใยโพลีเอ

สเตอรและใชพลาสติก (PET) สําหรับการผลิตขวด, ส่ิงทอ, บรรจุภัณฑและผลิตภัณฑฟลม มากกวา 6.66 

ลานตันแตปริมาณดังกลาวสามารถตอบสนองความตองการภายในประเทศไดเพียง 30% เทาน้ัน 

(ACHEMA WORLDWIDE N e w s, Trend Report: China’s Petrochemical Sector) 
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ความตองการเม็ดพลาสติกเกรดวิศวกรรมของจีนเพิ่มมากขึน้ ในชวงป 1998-2002 มีความ

ตองการใชเม็ดพลาสติกเกรดวิศวกรรมในอุตสาหกรรมไฟฟา เปนรอยละ 25, อุตสาหกรรมรถยนต รอยละ 

22, อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล รอยละ 20, อุตสาหกรรมเคร่ืองอุปโภค รอยละ 10 และอตุสาหกรรมอื่นๆ 

รอยละ 23 

  

ความตองการเม็ดพลาสติกเกรดวิศวกรรมของจีน ในป 2000-2005 หนวย: พันตัน 

 
 
ที่มา: The China Plastics Processing Industry Association. 

 

 โดยภาพรวมของความตองการเม็ดพลาสติกเกรดวิศวกรรมของจีนมอีัตราท่ีเพิ่มขึ้น และมี

แนวโนมในอนาคตท่ีจะเพิ่มอยางตอเน่ือง 

 

8.1.3.3 ศักยภาพพลาสติกไทยในตลาดประเทศจีน 

- ความสามารถการแขงขันการสงออกของผูประกอบไทย เน่ืองจากโครงสรางการผลิต

ภายในประเทศไทย มีอุตสาหกรรมปโตรเคมีคอนขางครบวงจร ต้ังแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า จึงทําใหประเทศ

ไทยมีศักยภาพดานการผลิตและสงออกผลิตภัณฑพลาสติกไทย  

 

- ความแข็งแกรงของการรวมกลุม (Cluster) มีการรวมกลุมระหวางผูประกอบการดวยกัน ไดแก 

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย เปนสมาคมท่ีใหความรู ขาวสาร ใหแกสมาชิก รวมไปถึงประสานงาน

ระหวางรัฐบาลในการสงเสริม, สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย ซึ่งสถาบนัอิสระ, สมาคมอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพไทย ซึ่งสมาคมเหลาน้ี ทางภาครัฐบาลไดใหความรวมมือในการใหความรู ขาวสาร ตอผู

ประกอบอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
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- การสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐไทยและจีน หนวยงานรัฐบาลไทยไดใหการสนับสนุนใน

อุตสาหกรรมพลาสติก โดยผานหนวยงานหรือสมาคมตางๆ ไดแก กลุมอุตสาหกรรมพลาสติก สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมไปถึงมหาวทิยาลัยของภาครัฐไดจัดต้ังศูนยตางๆท่ีสงเสริม

อุตสาหกรรมพลาสติก ไดแก ศูนยเทคโนโลยีพลาสติก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 

ศูนยวิจัยและฝกอบรมอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลอง6) 

 

และรัฐบาลไทยยังใหความสําคัญดานส่ิงแวดลอม โดยรวมมือกบัหนวยงานของเอกชนเผยแพร

ผลงานวิชาการและความกาวหนาทางเทคโนโลยีตางท่ีเก่ียวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม นโยบายการจัดการขยะมูลฝอย กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูผลิต 

ผูบริโภค และสังคม อยางสูงสุดและเทาเทียม ซึ่งเปนนโยบายหนึ่งท่ีจะสามารถพฒันาผลิตภัณฑ

พลาสติกใหความหลากหลาย และเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑพลาสติก 

 

 สําหรับนโยบายของรัฐบาลจนีตางๆท่ีสงเสริมการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ หรือ สงเสริมในแต

ละรายอุตสาหกรรม ซึ่งนโยบายเหลาน้ันมีผลตอโอกาสของผูประกอบการไทยในตลาดพลาสติกจีน ใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจีน ฉบบัท่ี 11 (สําหรับป ค.ศ. 2006-2010) มุงเนนการพัฒนาประเทศ

และเพิ่มรายไดของประชาชนโดยองครวม (scientific concept of development) สงเสริมการปฏิรูป

เศรษฐกิจและเตรียมพรอมเพือ่การเปดประเทศ โดยต้ังเปาหมายในการเพิ่มรายไดเฉล่ียของประชากรให

เปนสองเทาของป ค.ศ. 2000 ซึ่งประชากรมีรายไดเฉล่ีย 854 เหรียญ สรอ.ตอคน, เปาหมายดานสงเสริม

บรรยากาศการแขงขันในการคาและการลงทุนในจีน เปนตน  
 
 

8.1.4 พื้นท่ีเปาหมายท่ีคาดวาอุตสาหกรรมวัตถุดิบไทยมีศกัยภาพ 
 

8.1.4.1 มหานครฉงชิ่ง 
 

จากท่ีกลาวมาในบทท่ี 6 ถึงสภาพเศรษฐกิจของฉงชิ่ง อุตสาหกรรมท่ีสําคัญไดแก อุตสาหกรรม

สินแร, อุตสาหกรรมยานยนต, อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ, อุตสาหกรรมโลหะ และอุตสาหกรรมอาหารแปร

รูป เปนตน ซึ่งอุตสาหกรรมเหลาน้ีมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองและมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มขึ้นทุกป 
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ตารางแสดงโครงสรางของ GDP ของมณฑลฉงชิ่ง เปรียบเทียบระหวางปตางๆ (%) 
การผลิต ป 2004 ป 2005 

การผลิตขั้นปฐม (เกษตร) 13.3 12.8 

การผลิตขั้นท่ีสอง (อุตสาหกรรม) 47.5 48.7 

- อุตสาหกรรม 40.9 43.3 

บริการและอื่นๆ 39.2 38.5 

 
ที่มา:  Chongqing Statistical Yearbook 2006 

 
 
 การขนสงและโลจิสติกสของฉงชิ่ง เสนทางคมนาคมของฉงชิ่ง มีความพรอมท่ีจะรองรับการคา

ของมณฑล ท้ังทางบกมีเสนทางถนน, เสนทางรถไฟ ท่ีเชื่อมกับเมอืงและมณฑลอื่นๆ สามารถขนสงหรือ

เดินทางไดสะดวก 

 

 
 
 เสนทางนํ้า ฉงชิ่งมีจุดเดนทางภูมิศาสตร โดยเปนจุดตัดของแมนํ้าเจียหลิง และแมนํ้าฉางเจียง 

(แยงซีเกียง) จึงมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางการขนสงทางนํ้า ฉงชิ่งมีทาเรือสําคัญ คือ ทาเรือเฉา

เทียนเหมิน ซึ่งมีขนาดใหญและต้ังอยูตรงจุดตัดระหวางแมนํ้าท้ังสองสาย 

 

  
 
 



ดร.อักษรศรี   พานิชสาสนและคณะ 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUE   

 

 

8-25

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD., Bangkok 10200 
 

 
 

 

ทางอากาศ ปจจบุันมีเสนทางบินตรงไปยังเมืองตางๆ 50 เมืองท้ังภายในและตางประเทศ 

โดยเฉพาะกรุงเทพฯ (2 เท่ียวบินตอสัปดาห) และรัฐบาลมแีผนพัฒนาฉงชิ่งเปนศูนยกลางการบินท่ีใหญ

ท่ีสุดในภาคตะวันตก ดวยการกอสรางเครือขายการบินครอบคลุมทาอากาศยานท้ัง 4 แหงของฉงชิ่ง 

  

ดานโทรคมนาคม มีเครือขายระบบโทรเลขและโทรศัพทครอบคลุมเมืองสําคัญตางๆ ท้ังในและ

ตางประเทศ 

 

การจัดการคลังสินคา จากขอมูลทางสถิติพบวา ในป 2004 ฉงชิ่ง มีพื้นท่ีท่ีเปนท่ีต้ังคลังสินคา ใน

บริเวณทาเรือรวมท้ังหมด 46,464 ตารางเมตร ยังไมรวมพื้นท่ีท่ีใชเปนท่ีสําหรับวางกองสินคาอีก 

368,696 ตารางเมตร และคาดวาประสิทธภิาพในการจัดการดานคลังสินคาในบริเวณทาเรือของฉงชิ่งจะ

พัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีก เพื่อรองรับปริมาณเรือและสินคาท่ีเขามาเพิ่มขึ้นเมื่อการกอสรางเขื่อนซานเสียเสร็จ

ส้ินและมีการเปดใชเสนทางนํ้าจากทาเรือซางไหเขามายังทาเรือในฉงชิ่ง 

  

 
 

ภาคอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของฉงชิ่ง ซึ่งมฐีานการผลิตทางอุตสาหกรรมท่ีเขมแข็ง เปนฐานทาง

อุตสาหกรรมท่ีเกาแก 1 ใน 6 แหงของจีน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักมีสัดสวนราวรอยละ 68 ของ

อุตสาหกรรมท้ังหมด 
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ในชวงป 2003-2004 สินคาสงออกของมณฑลน้ีท่ีสําคัญคือกลุมรถยนต เคร่ืองบิน เรือ และ

อุปกรณขนสงเปนอันดับ 1 โดยเฉพาะการสงออกมอเตอรไซคมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 23.6 ของการสงออก

รวมของฉงชิ่ง เน่ืองจากฉงชิ่งเปนฐานการผลิตยานยนตท่ีสําคัญของจีน  สวนสินคาออกสําคัญอื่นๆ ไดแก 

อันดับ 2 กลุมอุปกรณเคร่ืองจักรและไฟฟา เคร่ืองบันทึกวีดิโอและอปุกรณ (รอยละ 58.4) อันดับ 3 กลุม

เคมีภัณฑและผลิตภัณฑ และอันดับ 4 โลหะสามัญและผลิตภัณฑ ซึ่ง 4 อันดับน้ีลวนแตเปนสินคากลุม

อุตสาหกรรมหนัก และอันดับ 5 วัสดุส่ิงทอและผลิตภัณฑ  (รอยละ 6.2) เปนตน 

 
ปจจบุัน รัฐบาลฉงชิ่งไดพยายามกระตุนใหเกิดการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมสําคัญ อันไดแก 

โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค สถาบันการเงิน บริษัทนําเท่ียว บริษัทคาขาย การจัดการกองทุน อุตสาหกรรม

ยานยนต และการทําเหมืองแรและสกัดแร 

 

มหานครฉงชิ่งมีเขตพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสําคัญ ไดแก  

 

1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฉงชิ่ง (Chongqing Economic & Technological 

Development Zone) มีการอนุมัติโครงการลงทุนโดยบริษัทตางชาติกวา 260 โครงการ ซึ่งสวนใหญมา

จากญี่ปุน ฮองกง สหรัฐฯ และไตหวัน และอยูในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต รถจักรยานยนต และ

อุตสาหกรรมการผลิตท่ีใชเทคโนโลยีสูง 

2) เขตพัฒนาเทคโนโลยีไฮเทคใหม (Chongqing New and High Technological  
Development Zone) เนนการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีสูง เชน อุตสาหกรรมเกี่ยวกับไฟฟา

และแสง (photoelectric) ไมโครอิเล็กทรอนิกส อุปกรณอัตโนมัติ และซอฟแวรคอมพิวเตอร 

3) นิคมพัฒนาอตุสาหกรรมทีใ่ชเทคโนโลยีข้ันสูงฉงชิ่ง (Chongqing High-Tech  
Development Zone) ต้ังขึ้นในป 1991 เนนดึงดูดการลงทุนของกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและท่ี

ทันสมัยตางๆ โดยอุตสาหกรรมท่ีโดดเดนท่ีสุดในขณะน้ีคือ ผลิตภัณฑขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการผลิต

ชิ้นสวนรถยนต 

4) นิคมพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีหนานผิง (Nanping Economic and  
Technological Development Zone)  นิคมฯ น้ีไดประกาศแผนการบุกเบิกจัดต้ังศูนยกลางการคมนาคม

ขนสง ดวยเงินทุนมูลคา 1 พันลานหยวน โดยจะต้ังอยูในเมืองหยวนเอี่ยน (Yuanyan) ใกลกับทาเรือท่ี

ใหญท่ีสุดในฉงชิ่ง 

5) อุทยานอุตสาหกรรมเออรหลาง (Erlang Industrial Park) ต้ังอยูทางตอนใตของเมือง โดยม ี

อุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑขอมูลอิเล็กทรอนิกส และชิ้นสวนรถยนตและรถมอเตอรไซค 
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6) อุทยานอุตสาหกรรมเคมีฉางโซว (Changshou Chemical Industry Park) ต้ังขึ้นในป 2002  

เปนเขตอุตสาหกรรมเคมีท่ีใหญท่ีสุดในบริเวณพื้นท่ีแมนํ้าฉางเจียง ผลิตภัณฑท่ีสําคัญ ไดแก เมทานอล 

ยางคลอโรพรีน และเคมีภัณฑบริสุทธิ์อื่นๆ เปนตน  

 

อุตสาหกรรมยานยนตของฉงชิ่งเปนศูนยกลางการผลิตยานยนตใหญเปนอันดับ 4 ของจีน (รอง

จากจี๋หลิน ซางไหและหูเปย) มียอดการผลิตรถยนตน่ังมากเปนอันดับ 5 ของจีน มีโรงงานผลิตชิ้นสวน

และโรงงานประกอบรถยนตประมาณ 400 แหง รูปแบบรถยนตของฉงชิ่งท่ีไดรับการนิยม คือ รถแบบมินิ

แวน และไดต้ังเปาท่ีจะพัฒนาการผลิต รถยนตเพิ่มขึ้นเปน 2.6ลานคันภายในป 2020 ซึ่งคิดเปนรอยละ  

15 ของการผลิตรวมท้ังประเทศ พรอมท้ังขยายความรวมมอืกับนักลงทุนจากตางชาติท่ีกําลังตองการจาง

ผลิตรถยนตและชิ้นสวน  

 

นอกจากน้ีฉงชิง่ยังเปนผูผลิตรถมอเตอรไซครายใหญของจีน มีการผลิตรถมอเตอรไซค คิดเปน

สัดสวนรอยละ 28.1 ของผลผลิตรวมท่ัวประเทศ หรือคิดเปน 1 ใน 3 ของยอดการสงออกรถมอเตอรไซค

ท่ัวประเทศ 

 

 กระทรวงพาณิชยจีนไดประกาศใหมณฑลฉงชิ่ง จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมดานการผลิตเพื่อ

สงออกรถยนตและอุปกรณชิน้สวนรถยนต (Automobile Export Zones) รวม 8 แหง ต้ังแตวันท่ี 17 

สิงหาคม 2006 

 

 อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูงของฉงชิ่งไดพัฒนากาวหนามากข้ึน รัฐบาลฉงชิ่งมนีโยบาย

เนนสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาต้ังแตป 2001 โดยเฉพาะอยางย่ิง

อุตสาหกรรมซอฟตแวรและแผงวงจรไฟฟา ทําใหมีการเขามาลงทุนของบริษัทตางๆ โดยเฉพาะในนิคม

พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูงฉงชิ่ง (Chongqing High-Tech Development Zone) หลาย

ราย 

 

การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจของมณฑลฉงชิ่ง การขยายตัวภาคอุตสาหกรรมหลัก ท้ังลักษณะ

ของภูมิประเทศ ระบบการขนสงและโลจิสติกส  รวมไปถึงนโยบายของรัฐบาลจีนท่ีไดกลาวไวขางตนน้ี 

เปนปจจัยท่ีแสดงวามณฑลฉงชิ่งเปนตลาดท่ีมีศักยภาพ เหมาะสมท่ีผูประกอบการ SMEs ไทยจะทํา

การคาในอุตสาหกรรมวัตถุดิบ โดยกลยุทธดานการตลาดจะกลาวในหัวขอตอไป 
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8.1.4.2 มณฑลฝูเจี้ยน 
  
 มณฑลฝูเจี้ยนเปนมณฑลท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับท่ี 11 ซึ่งทางตอนใตของประเทศจีน 

มีพื้นท่ีชายฝงทะเลและเปนมณฑลสําคัญในกลุมเศรษฐกิจลุมแมนํ้าไขมุก ฝูเจี้ยนเปนมณฑลจีนท่ีอยูใกล

กับไตหวันมากท่ีสุด สําหรับเมืองเซี่ยเหมิน (Xiamen) นับเปน “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” Special Economic 

Zone  

 

 การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในมณฑลฝูเจี้ยน มีอัตราการเพิ่มขึ้นทุกป และมีแนวโนมใน

อนาคตเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ซึ่งในป 2004 ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 48.7 ใน

อุตสาหกรรมกลุมสินแร และในกลุมอุตสาหกรรมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม, อุตสาหกรรม 

เคร่ืองแตงกาย, อุตสาหกรรมอาหารกระปอง, อาหารทะเล, อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง, อุตสาหกรรม

เคร่ืองจักรกล, อุตสาหกรรมปโตรเลียมเคมี และอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
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สินคาอุตสาหกรรมหลักของมณฑลฝูเจี้ยน ในป 2005ไดแก อุตสาหกรรมอปุกรณอิเล็กทรอนิกส 

โทรคมนาคม คอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 15.9, อุตสาหกรรมผลิตไฟฟาและความรอน คิดเปนรอยละ 

7.5, อุตสาหกรรมผลิตภัณฑแรอโลหะ รอยละ 5.8, อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง ขนสัตว และผลิตภัณฑ คิด

เปนรอยละ 6.0, อุตสาหกรรมส่ิงทอ รอยละ 5.8 

 
ตารางสัดสวนอุตสาหกรรมหลักของฝูเจีย้น ป 2005 

กลุมอุตสาหกรรมหลัก สัดสวนตอผลผลิตรวมทางอุตสาหกรรม (%) 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม คอมพิวเตอร 15.9 

การผลิตพลังงานไฟฟาและความรอน 7.5 

ผลิตภัณฑแรอโลหะ 5.8 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 5.8 

เคร่ืองหนัง ขนสัตว และผลิตภัณฑ  6.0 

เคร่ืองแตงกาย รองเทา และหมวก 5.5 

อุปกรณไฟฟาและเคร่ืองจักรกล  4.3 

 
อุตสาหกรรมอปุกรณอิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคม  ฝูเจี้ยนถือเปนศูนยกลางการผลิตอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสท่ีสําคัญของจีน โดยเฉพาะสินคาท่ีตองใชเทคโนโลยีขั้นสูง เชน อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ บริษัทผูผลิตท่ีสําคัญ เชน บริษทั Fujian Electronics and Information Group รวมทุนกับ

บริษัท Hitachi and Toei Shoko จัดต้ังบริษัทผลิตสินคาระดับบน เชน โทรทัศน และบริษัท TPV 

Technology ซึ่งเปนผูผลิตหลอดภาพโทรทัศนท่ีใหญเปนอันดับ 2 ของโลกของฮองกงเขามาต้ังกิจการ

ผลิตจอ LCD ท่ีเมืองฝูชิง ดวยกําลังการผลิตสูงถึง 6 ลานชิ้นตอป 

 

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟาและความรอน ฝูเจี้ยนจงึเปนผูผลิตไฟฟาพลังนํ้าท่ีใหญท่ีสุดใน

ภูมิภาคตะวันออกของจีน ดวยกําลังการผลิตกวา 610 รอยลานกิโลวัตตชั่วโมงตอป หรือรอยละ 8 ของ

ปริมาณไฟฟาพลังนํ้ารวมท่ัวประเทศ และนอกจากน้ียังมโีรงงานไฟฟาท่ีผลิตจากกาซธรรมชาติและ

พลังงานลม  
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อุตสาหกรรมยานยนตของฝูเจี้ยนมีการเติบโตอยางรวดเร็ว และมีฐานการผลิตสําคัญท่ีเมืองชิง

โขว (Qingkou) ซึ่งถือวาเปนฐานการผลิตรถยนตท่ีสําคัญแหงหน่ึงของจีน ฝูเจี้ยนต้ังเปาหมายการผลิต

รถยนตใหได 3 แสนคัน ภายในป 2010 ปจจบุันเมืองชิงโขวมบีริษัทผลิตรถยนตของไตหวันเขามาต้ัง

กิจการแลวกวา 30 บริษัท 

นอกจากน้ี ฝูเจี้ยนยังถือเปนผูผลิตผลิตภัณฑกระดาษรายใหญของจีน โดยเฉพาะกระดาษ

หนังสือพิมพและเปนท่ีต้ังโรงพิมพถุงกระดาษท่ีใหญท่ีสุดในจีน 

นอกจากเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเมืองเซี่ยเหมิน  รัฐบาลฝูเจีย้นยังไดต้ังนิคมพัฒนาเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยีหลายแหง เพื่อดึงดูดทุนจากตางชาติ 

1. นิคมพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฝูโจว (Fuzhou Economic and Technological 
Development Zone) ประกอบดวยนิคมพฒันาเศรษฐกิจระดับประเทศ นิคมการลงทุนของชาวไตหวนั 

นิคมการคาปลอดภาษี และนิคมพัฒนาทางอุตสาหกรรม 

2. นิคมพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงใหมเซี่ยเหมิน (Xiamen High-Tech Development Zone) 
โครงการลงทุนท่ีสําคัญ เชน บริษัท Formosa Plastics ของไตหวัน บริษัท Philips เขามาจัดต้ัง

โรงงานผลิตหลอดไฟ และบริษทั ABB ของยโุรป 

3. นิคมสงเสริมการลงทุนไหชางของเมืองเซี่ยเหมิน (Xiamen Haicang Investment Zone) 
ประกอบดวย 4 เขตพื้นท่ี ไดแก เขตทาเรือ ซึ่งมีเสนทางเชื่อมโยงกับเสนทางรถไฟสายอิงถาน-เซี่ยเหมิน 

(Yingtan-Xiamen)    นิคมอุตสาหกรรมซนิหยาง (Xinyang industrial area) เนนวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) และนิคมอุตสาหกรรมปโตรเคมี รวมท้ังยานท่ีพกัอาศัย การลงทุนในนิคมฯ สวน

ใหญเปนการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค 

4. นิคมสินคาทณัฑบนบนเซยีงหยูในเมืองเซ่ียเหมิน (Xiangyu Bonded Zone) โดยจะมุงเนน

ท่ีการพัฒนาระบบโลจิสติกสและภาษีของบริษัทในนิคมเซี่ยงหยูตามแบบอยางของเขต ZPIA ในนิคมไว

เกาเฉียวของมหานครซางไห  

  

ดานการขนสงและโลจิสติกสของมณฑลฝูเจี้ยน โดยทางเสนทางรถไฟ ซึ่งเชื่อมโยงไปยังมณฑล

ทางตอนเหนือและตอนกลางของจีน สวนทางรถยนต มีถนนท่ีเชื่อมระหวางเมืองเอกอยางมีประสิทธภิาพ 

สวนทางอากาศ มีทาอากาศยานนานาชาติท่ีสําคัญ 5 แหง ซึ่งทาอากาศยานนานาชาติเกาฉีเมืองเซี่ยเห

มิน (Xiamen Gaoqi International Airport) มีเท่ียวบินตรงมายังกรุงเทพ (มีเท่ียวบินทุกวัน ใชเวลาบิน 

3.15 ชั่วโมง) และสําหรับทางนํ้า มีเสนทางเดินเรือทะเลระยะทางกวา 3,245 กิโลเมตร และมีชายฝงทะเล

ยาวเปนอันดับ 2 ของจีน จึงเปนท่ีต้ังทาเรือขนสงสินคากวาหลายรอยแหง รวมทาเทียบเรือ 327 ทา 
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การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจของมณฑลฝูเจี้ยน การขยายตัวภาคอุตสาหกรรมหลัก รวมท้ัง

ลักษณะของภมูิประเทศ ระบบการขนสงและโลจิสติกสของมณฑลเอง  และนโยบายของรัฐบาลจนีท่ี

สนับสนุนท่ีไดกลาวไวขางตนน้ี เปนปจจัยท่ีแสดงวามณฑลฝูเจี้ยนปนตลาดที่มีศักยภาพ เหมาะท่ี

ผูประกอบการ SMEs ไทยจะทําการคาในอุตสาหกรรมวัตถุดิบ โดยกลยุทธดานการตลาดจะกลาวใน

หัวขอตอไป 

 
8.1.4.3 มณฑลซ่ือชวน (เสฉวน) 

 
 มณฑลซื่อชวนอยูทางดานตะวันตกของประเทศจีน และเปนมณฑลท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญท่ีสุด

ในภาคตะวันตก ซึ่งเปนอันดับท่ีสิบของประเทศจีน และยังเปนมณฑลท่ีมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

กาวหนามากท่ีสุดของจีนตะวันตก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของมณฑลซื่อชวนมีอัตราการขยายตัวเพิ่มชึ้นทุกป โดยในป 

2004 อัตราการขยายตัวทางเพิ่มขึ้นรอยละ 41 ในอุตสาหกรรมกลุมสินแร และในกลุมอุตสาหกรรม

โทรทัศน, ไฟฟาพลังนํ้า, ปุยเคมีและไหม มอีัตราการเพิ่มขึน้รอยละ 33  

 

 ภาคอุตสาหกรรมของมณฑลซื่อชวน อุตสาหกรรมหนักมีสัดสวนมากกวารอยละ 60 เชน 

อุตสาหกรรมถานหิน พลังงาน เหล็กและเหล็กกลา สวนอุตสาหกรรมเบา ไดแก อุตสาหกรรมวัสดุ

ส่ิงกอสราง ไมแปรรปู อาหารแปรรูป และไหมแปรรูป เปนตน โดยมีนครเฉิงตูและเมืองเหมียนหยาง 

(Mianyang) เปนฐานการผลิตสินคาส่ิงทอและอิเล็กทรอนิกส และมีเมืองเตอหยาง (Deyang) เมือง

พานจือฮวา (Panzhihua) และเมืองอีป้น (Yibin) เปนฐานการผลิตเคร่ืองจักร การถลุงแรเพื่อแยกโลหะ  
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และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ตามลําดับสินคาอตุสาหกรรมท่ีสําคัญของซื่อชวน ไดแก กาซธรรมชาติ ปุยเคมี 

เกลือ ถานหิน ไฟฟาพลังนํ้า เหล็กหลอม เหล็กกลา ปูนซีเมนต ไมทอน กรดกํามะถัน บุหร่ี และโทรทัศนสี 

โดยสามารถผลิตกาซธรรมชาติและไฟฟาพลังนํ้าไดมากท่ีสุดในจีน 

 

สัดสวนของผลผลิตท้ังหมดของมณฑลซื่อชวนสินคาอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม และ

สินคาเกษตรแปรรูป เปนรอยละ 15.6 ซึ่งเปนอันดับแรก สินคารองลงมาเปนสินคาอุตสาหกรรมไฟฟา ซือ่

ชวนจึงเปนฐานการผลิตไฟฟาใน “โครงการขนสงพลังงานไฟฟาจากภาคตะวันตกสูภาคตะวันออก” คิด 

 

เปนรอยละ 13 อันดับท่ี3 เปนสินคาอุตสาหกรรมวัตถุดิบเคมีและเคมีภัณฑ คิดเปนรอยละ 10.1 อันดับท่ี

4 คือ สินคาอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีสูง ซึ่งเปนฐานทางดานคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรท่ีสําคัญ 

โดยเฉพาะดานเคมีโมเลกุล เทคโนโลยีนิวเคลียร เทคโนโลยีการบินและอวกาศ ยา การตัดตอทาง

พันธุกรรม และระบบการส่ือสารดวยใยแกวนําแสง และมีศูนยพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอร “The West 

Software Park” เปน 1 ใน 4 ศูนยซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

ท่ีสําคัญของจีน 

 

 รัฐบาลจีนไดมนีโยบายท่ีสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของมณฑลซื่อชวน ซึ่งซื่อชวนมีนิคมพัฒนา

ตางๆ ท้ังส้ิน 50 เขต สวนใหญเปนนิคมพัฒนาภาคการผลิตใหมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสงูและภาคบริการ โดย

มีนิคมพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับประเทศ 2แหง ไดแก 

 
1. นิคมพัฒนาอตุสาหกรรมเทคโนโลยีใหมข้ันสูงระดับประเทศเฉิงต ู(Chengdu New and 

Hi-tech Industries Development Zone) เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส ยาชีวภาพ การแปรรูปอาหาร นวัตกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส เมคานิกออพติกส และ

เทคโนโลยีนิวเคลียรประยุกต 
2. นิคมพัฒนาอตุสาหกรรมเทคโนโลยีใหมข้ันสูงระดับประเทศเหมียนหยาง (Mianyang 

New and Hi-tech Industries Development Zone) ต้ังเปาการพฒันานิคมฯ เพื่อใหเปนกลไกหลักใน

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจเหมียนหยาง เปนศูนยกลางการผลิตท่ีสําคัญของซื่อชวน และเปนตนแบบการ

พัฒนาเมืองสําหรับมณฑลอื่นในภาคตะวันตกของจีน โดยเฉพาะการเปนฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ใหมขั้นสูงเปนหลัก เนนหนักท่ีการพัฒนาอตุสาหกรรมเทคโนโลยีอเล็กทรอเมคานิกออพติกส เคมีภัณฑ

และนวัตกรรมใหม 
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 สําหรับดานการขนสงและโลจิสติกสของมณฑลซื่อชวน ซือ่ชวนเปนศูนยกลางเสนทางคมนาคม

ของจีนตอนใน โดยเฉพาะท่ีนครเฉิงตู เปนชมุทางรถไฟหลักแหงหน่ึงในภาคกลางและภาคตะวันตก สวน

การขนสงทางรถยนต ซื่อชวนยังมีเครือขายเสนทางดวนท่ีใหญท่ีสุดในภาคตะวันตกของจีน มีทางดวน

หลายสายจากนครเฉิงตูกระจายออกไปทุกทิศรอบดาน รัฐบาลซื่อชวนยังมีแผนท่ีจะพฒันาซือ่ชวนให

กลายเปนศูนยกลางของระบบการคมนาคมทางบกท่ีสําคัญในภาคตะวันตกเฉียงใต สวนการขนสงทาง

อากาศ ซื่อชวนมีทาอากาศยานหลายแหงท่ีสําคัญ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจของมณฑลซือ่ชวน การขยายตัวภาคอุตสาหกรรมหลัก รวมท้ัง

ลักษณะของภมูิประเทศ ระบบการขนสงและโลจิสติกสของมณฑลเอง  และนโยบายของรัฐบาลจนีท่ี

สนับสนุนท่ีไดกลาวไวขางตนน้ี เปนปจจัยท่ีแสดงวามณฑลซื่อชวนเปนตลาดท่ีมีศักยภาพ เหมาะท่ี

ผูประกอบการ SMEs ไทยจะทําการคาในอุตสาหกรรมวัตถุดิบ โดยกลยุทธดานการตลาดจะกลาวใน

หัวขอตอไป 
 
 
8.1.4.4 เขตปกครองตนเองจวงกวางซี (กวางสี) 
 
 

เขตปกครองตนเองชนชาติจวงกวางซี (กวางสี) อยูทางดานตะวันตกของประเทศจีน ซึ่งเปน

มณฑลเดียวในฝงตะวันตกท่ีมีพื้นท่ีชายฝงทะเล รัฐบาลจีนไดมีนโยบายพฒันาภาคตะวนัตก และมณฑล

กวางซีไดรับความสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงการเปนศูนยกลางการขนสงและทาเรือนําเขาและสงออก

สินคา และยังสนับสนุนมณฑลกวางซีเปน “ประตูสูอาเซียน”  
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การขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมของมณฑลกวางซี ในป 2004 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 

38.8 ในอุตสาหกรรมกลุมสินแร และอุตสาหกรรมในกลุมเคร่ืองจักร, ยานยนต, โลหะท่ีไมมีเหล็กผสม 

เพิ่มขึ้นรอยละ 31.5 และมีแนวโนมจะเพิ่มขึน้อยางตอเน่ือง  

 

  
 

 อุตสาหกรรมหลักของมณฑลกวางซี ไดแก อุตสาหกรรมอปุกรณขนสง เปนสัดสวนรอยละ 16, 

อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร รอยละ 15.5, อุตสาหกรรมวัตถุดิบเคมีและเคมีภัณฑ รอยละ 6.9, 

การผลิตไฟฟาและจัดการพลังงานไฟฟา รอยละ 6.4, อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรและอุปกรณไฟฟา รอยละ 

2.3 ในป 2004 
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อุตสาหกรรมยานยนตของมณฑลกวางซีเปนแหลงผลิตรถยนตท่ีมีความสําคัญมากข้ึนของจีนมี

การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงระดับมณฑลท่ีเมืองหลิวโจว (Liuzhou) ซึ่งเปนเมือง

อุตสาหกรรมสําคัญท่ีสุดของกวางซ ี โดยกลุมผลิตรถยนตอูหลิง (Wu Ling) ไดรวมทุนกับอีก 3 บริษัท

พันธมิตร คือ 1) บริษัท General Motors (GM) จากสหรัฐอเมริกา 2) บริษทัซางไหออโต และ 3) บริษัท

รถยนตทองถิ่นของกวางซีทําใหผลผลิต และยอดขายรถยนตขึ้นมาอยูในอนัดับ7 ของประเทศ มีสวนแบง

ตลาดรอยละ20 ของตลาดรถยนตขนาดเล็ก (minicar) ภายในประเทศท่ีนิยมใชกันในเขตชนบท 

สํานักกฎหมายของเขตฯกวางซีไดประกาศ ” วิธีปฏบิัติชั่วคราววาดวยเขตฯกวางซีสงเสริมใหใช

นํ้ามันเอธานอล” รัฐบาลกลางจีนไดจัดใหเขตฯกวางซีเปนแหลงทดลองแรกท่ีใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบ

มาผลิตแอลกอฮอล และสงเสริมใหใชนํ้ามันเอธานอล (ethanol) ซึ่งมีโครงการผลิตแอลกอฮอล 2 ลานตัน

ตอป โดยจะเร่ิมโครงการระยะแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ.2550 เทศบาลเขตฯกวางซีตกลงจัดต้ัง “วธิี

ปฏิบัติฯ”เพื่อใหการปฏิบัติงานสงเสริมการใชนํ้ามันเอธานอลเปนไปตามกฎหมาย     นํ้ามันเอธานอลเปน

เชื้อเพลิงใหมท่ีชวยรักษาส่ิงแวดลอมได หนวยงานท่ีเก่ียวของของรัฐบาลกลางจีนไดกําหนดวา ในชวง

ทดลองการสงเสริมใหใชนํ้ามนัเอธานอล ราคาจําหนายนํ้ามันเอธานอลตองปฏิบติัตามราคาจําหนาย

นํ้ามันปกติท่ีเปนประเภทเดียวกัน ซึ่งออกโดยคณะกรรมการปฏิรูปและพฒันาแหงชาติจนี ในขอกาํหนด 

“ราคานํ้ามันเอธานอล(ethanol gasoline)” (วิธีปฏบิัติฯ ท่ีเปนหนังสือขอความคิดเห็น)ไดระบุวา   1.ราคา

จําหนายนํ้ามันเอธานอลควรตํ่ากวาราคาจาํหนายนํ้ามันปกติ โดยหนวยงาน    ควบคุมราคาของกวางซ ี

ตองต้ังแผนงานหรือปรับปรุงแผนงานโดยตามขอกาํหนดท่ีเก่ียวของของรัฐบาลกลางจีน และสภาพราคา

ท่ีเปนจริงของเขตฯกวางซ ี และปฏิบัติงานโดยหลังจากไดรับอนุญาตจากเทศบาลเขตฯกวางซี 2. ใน

สถานท่ีจําหนายนํ้ามันเอธานอลตองมีปายระบุประเภทนํ้ามัน เบอรนํ้ามัน และราคานํ้ามันใหชัดเจน 

สําหรับผูท่ีปรับเพิ่มราคาจําหนายเอธานอลโดยไมไดรับอนุญาตจะถูกปรับตามกฎหมาย โดยหนวยงานท่ี

ควบคุมราคาระดับอําเภอข้ึนไป          

เพื่อสงเสริมและเผยแพรการใชนํ้ามันเอธานอล โดยไดวางแผนการไว 2 รูปแบบ เพื่อให

ประชาชนทั่วไปไดเสนอความคิดเห็น      

      แผนการท่ี 1 ทางเขาพรมแดนทางบก ท่ีปมนํ้ามัน และเขตใหบริการทางดวนในเขตฯกวางซ ีจะตอง

ต้ังปายเขยีนใหเห็นวา เขตเฉพาะใชนํ้ามันเอธานอลและขายแคนํ้ามันเอธานอล      

       แผนการท่ี 2 ทางเขาพรมแดนทางบก ท่ีปมนํ้ามัน และเขตใหบริการทางดวนในเขตทดลองใหใช

น้ํามันเอธานอล รวมหนานหนิง หล่ิวโจว กุยหลิน หลายปน เปยไห ชินโจว ฝางเฉิงกาง และอําเภอ เขต 
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ตางๆของแตละเมืองท่ีกําหนดไว จะตองต้ังปายเขียนใหเห็นวา เขตเฉพาะใชนํ้ามันเอธานอลและขายแค

นํ้ามันเอธานอล     

 ท้ังน้ี  เมื่อส้ินเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2008 ท่ัวเขตฯกวางซีจะนํานํ้ามันเอธานอลเบอร 90 เบอร 93 

และเบอร 97 มาใชแทนนํ้ามนัเบนซินเบอร 90 เบอร 93 และเบอร 97 ท่ีมีจําหนายอยูในขณะน้ี ยกเวน

เพียงนํ้ามันสํารองท่ีใชสําหรับกองทหารจีน  

 

อุตสาหกรรมเคมีของกวางซีนับเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความเขมแข็ง และมีผูประกอบการรายท่ี

สําคัญ ไดแก Liuzhou Engineering Machine Shareholding Company ซึ่งเปนผูผลิตเคร่ืองจักรทาง

วิศวกรรมรายใหญท่ีสุดจีน และ Guangxi Yuchai Machine Shareholding Company สามารถผลิต

เคร่ืองยนตเผาไหมไดมากท่ีสุด เปนตน 

 

อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรเปนอีกอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความสําคัญในกวางซ ี ประกอบดวย

เคร่ืองจักรถลุงแรขนาดใหญ อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆชิ้นสวนและ

สวนประกอบ เคร่ืองจักรบรรจุหีบหอ สวนประกอบโลหะ เคร่ืองจักรทางการเกษตร และปนจั่น เปนตน 

 

ดานการขนสงและกระจายสินคา รัฐบาลกวางซีกาํลังเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อให

สามารถกระจายสินคาภายในมณฑลเขตปกครองและระหวางมณฑล/เขตปกครองไดสะดวก และเพื่อ

ดึงดูดใหนักลงทุนจากในและตางประเทศหันมาลงทุนท่ีกวางซีมากขึ้น ซึ่งคาดวาจะชวยเรงการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกวางซีไดในอนาคต 
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การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจของมณฑลกวางซ ี การขยายตัวภาคอุตสาหกรรมหลัก รวมท้ัง

ลักษณะของภมูิประเทศ ระบบการขนสงและโลจิสติกสของมณฑลเอง  และนโยบายของรัฐบาลจนีท่ี

สนับสนุนท่ีไดกลาวไวขางตนน้ี เปนปจจัยท่ีแสดงวามณฑลกวางซีเปนตลาดท่ีมีศักยภาพ เหมาะท่ี

ผูประกอบการ SMEs ไทยจะทําการคาในอุตสาหกรรมวัตถุดิบ โดยกลยุทธดานการตลาดจะกลาวใน

หัวขอตอไป 
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8.1.5 กรอบระเบียบขอบังคับ และข้ันตอนการนําเขาอุตสาหกรรมวัตถุดิบ 
  

กรอบระเบียบขอบังคับ และข้ันตอนทางกฎหมายของจนีเปนส่ิงท่ีผูประกอบการตองทําการ 

ศึกษาโดยละเอียดและตองเปนการศึกษาฉบับท่ีทันสมัย เน่ืองจากลักษณะของระบบการปกครองแบบ

สังคมนิยมของประเทศจีน ทําใหการเปล่ียนแปลงกฎหมายสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็ว     

อีกท้ังโครงสรางการปกครองของประเทศจีนยังเปนแบบกระจายอาํนาจ   ดังน้ันกรอบระเบียบขอบังคับ

กฎหมายบางอยางในแตละมณฑล, เมือง, อาํเภอจึงมีความแตกตางกันอีกดวย 

 

ขั้นตอนและกฎระเบียบของการนําเขาสินคาวัตถุดิบของประเทศจีน ท้ัง 3 อุตสาหกรรม คือ 

อุตสาหกรรมมนัสําปะหลัง อตุสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยางพารา ท่ีคลายคลึงกัน ดังน้ันในการ

นําเสนอในหัวขอน้ีจะรวมท้ัง 3 อุตสาหกรรมเขาดวยกัน 

 

8.1.5.1 กฎระเบียบ และขั้นตอนการนําเขา 
 
 มันสําปะหลัง 
 

การนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังไปประเทศจีน ผูประกอบการจะตองทําตามกฎระเบียบการ

นําเขาดังน้ี 7 

 

1. ผูนําเขาตองมีใบอนุญาตการนําเขาธัญพืชหรือผลผลิตสินคาดานการเกษตร แตต้ังแต วันท่ี 11 

เมษายน 2550 เปนตนไป ประเทศจีนไดประกาศยกเลิกการขอใบอนุญาตนําเขาสินคารวม 338 รายการ 

ซึ่งรวมถึง ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  

2. กอนท่ีผูนําเขาจีนจะลงนามสัญญาหรือขอตกลงการซื้อขายกับผูสงออกไทย ตองกรอก

แบบฟอรมการขอใบรับรองการนําเขา (Import Permit) และย่ืนใหหนวยงาน AQSIQ (General 

Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) เพื่อขอใบรับรองการนําเขา 

(Import Permit)  

3. ผูสงออกไทยจะตองเตรียมเอกสารใหกับผูนําเขาจีนเพื่อผูนําเขาใชเปนหลักฐานในการ

ดําเนินการนําเขามันสําปะหลัง ไดแก Quarantine Certificate จากบริษัทตรวจสอบคุณภาพสินคาท่ี    

                                                 
7 กรมสงออกชีช้องสงมันฯ-ยางพาราไปจนี ศึกษาตลาดใหแตกฉานกอนขายสินคา, ผูจัดการ

ออนไลน 27 มกราคม 2549 
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ตกลงกันระหวางผูซื้อกับผูขาย Certificate of Origin จากกระทรวงพาณิชย Trade Contract (เอกสาร

ระหวางผูซื้อกบัผูขาย) Letter of Credit และ Invoice/Bill of Lading 

 

4. การสงออกมันสําปะหลังมายังประเทศจีน ส่ิงท่ีตองระวังคือปญหาสารเคมีตกคาง ซึ่งตาม

ระเบียบของจีน สารตกคาง Sulfur Dioxide (SO2) ในมันสําปะหลังตองไมเกิน 50 ppm (สําหรับมัน

สําปะหลังท่ีใชผลิตอาหารตางๆ) และไมเกิน 100 ppm (สําหรับมันสําปะหลังท่ีใชในดานอุตสาหกรรม) 

นอกจากน้ีในบางคร้ังหนวยงาน AQSIQ ท่ีประจําอยูตามดานทาเรือก็มักจะตรวจพบสารตะก่ัว (ไมเกิน 

0.4 ppm) และสารหนู (ไมเกิน 0.7 ppm)ปะปนมากบัมนัสําปะหลัง  รวมท้ังเวลาขนถายสินคา มัน

สําปะหลังลงจากเรือใหญสูเรือเล็ก มักจะปรากฏมีฝุนละอองครุกกรุน ทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษ 

 
 ยางพารา 
 

กฎระเบียบ และข้ันตอนการนําเขาผลิตภัณฑยางพาราในประเทศจีน 
  
 จีนไดเปล่ียนระเบียบการนําเขายางพารา จากเดิมท่ีใชระบบการกําหนดโควตานําเขาเปนรายป

มาเปนระบบการอนุญาตการนําเขาโดยอัตโนมัติ (Automatic Import Permit) คือ สามารถขออนุญาต

การนําเขาไดโดยใชสัญญาการซื้อขายยางพารา รวมท้ังหลักฐานการจดทะเบียนของบริษัทผูนําเขาเปน

เอกสารประกอบในการขออนุญาตการนําเขาแตละคร้ัง แตผูท่ีจะสงออกนําเขายางพาราก็ตองปฏิบัติให

ถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนด คือ 8 

 

1. ผูนําเขายางพาราของจีนจะตองเปนบริษัทท่ีรัฐบาลจีนกาํหนด หรือบริษัทรวมทุนตางชาติท่ี

นําเขามาเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทดังกลาว  

2. ผูนําเขายางพาราของจีนตองขอ Automatic Import Permit กอนนําเขา และตองใชเวลาในการ

ขอประมาณ 10 วันทําการ (Automatic Import Permit) มีอายุใชไดไมเกิน 6 เดือนนับจากวันท่ี

ไดรับอนุมัติการนําเขา  

3. ผูสงออกยางพาราไทยจะตองเตรียมเอกสารใหกับผูนําเขาจนีเพื่อผูนําเขาใชเปนหลักฐานในการ

ดําเนินการนําเขา ไดแก Quarantine Certificate จากบริษัทตรวจสอบคุณภาพสินคาท่ีตกลงกัน

                                                 
8 กรมสงออกชีช้องสงมันฯ-ยางพาราไปจนี ศึกษาตลาดใหแตกฉานกอนขายสินคา, ผูจัดการ

ออนไลน 27 มกราคม 2549 
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ระหวางผูซื้อกบัผูขาย Certificate of Origin จากกระทรวงพาณิชย Trade Contract (เอกสาร

ระหวางผูซื้อกบัผูขาย) Letter of Credit และ Invoice/Bill of Lading  

 

4. ภาษีการนําเขาของยางพารา จะเรียกเก็บในอัตราตางๆ กัน คือ ยางแผนรมควัน (Nature 

Rubber) อัตราภาษีนําเขา รอยละ 20 นํ้ายางขน (Latex Rubber) อัตราภาษีนําเขา รอยละ 7.5 

ยางสังเคราะห (Synthetic Rubber) อัตราภาษีนําเขา รอยละ 7.5 นอกจากภาษีนําเขาแลว ยังมี

ภาษีมูลคาเพิ่มอีก รอยละ 17  

  
เม็ดพลาสติก 

 

 การสงออกเม็ดพลาสติก หลังจากผูประกอบมีความตองการจะสงออกเมล็ดพลาสติก 

ผูประกอบการจะตองดําเนินการดังน้ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 ศูนยสารสนเทศการคาระหวางประเทศ สวนบริการขอมูล (ปรับปรุงขอมูล กุมภาพันธ 2546) 
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8.1.5.2 การจัดเก็บภาษี 
 
 ภาษีมูลคาเพิม่ 
 
 อัตราภาษีท่ีเรียกเก็บในปจจุบนัมี 3 อัตรา คือ 

1. 0% เรียกเก็บจากสินคาสงออก (ยกเวนสินคาท่ีรัฐบาลกําหนดเรียกเก็บในอัตราอื่น) 

2. 13% เรียกเก็บจากการจาํหนายสินคาหรือการนําเขาสินคาบางชนิด เชน สินคาเกษตร  

สาธารณูปโภคตาง ๆหนังสือและส่ิงพิมพตาง ๆ สินคาท่ีใชทางการเกษตร 

3. 17% เรียกเก็บจากการใหบริการและการจําหนายสินคานอกเหนือจากท่ีเก็บในอัตรา 13% 

Table of VAT Taxable Items and Rates 

 

 การเก็บอัตราภาษีสําหรับผลิตภัณฑมันสําปะหลังและผลิตภัณฑยางพาราจะเก็บในอัตรา 13% 

และในสวนของเม็ดพลาสติกจะเก็บในอัตรา 17% 

 

 ซึ่งการเก็บอัตราภาษีมูลคาเพิม่ของประเทศจนีจะมีความแตกตางจากการเก็บภาษมีูลคาเพิ่ม 

ตรงท่ีผูจายภาษี คือ ประเทศไทย ผูจายภาษีก็คือผูซือ้สินคา แตสําหรับประเทศจีน ผูจายภาษีก็คือ ผู

จําหนายสินคาหรือผูนําเขา 
 

8.1.6 กลยุทธดานการตลาดสําหรับผูประกอบการ SMEs ท่ีตองการสงออก
ของอุตสาหกรรมวัตถุดิบไปประเทศจีน 

 
คณะวิจัยไดทําการเสนอกลยุทธดานการตลาดเบื้องตน  บนพื้นฐานของการวิเคราะหขอมูลจาก

แหลงทุติยภูมิและการสํารวจพืน้ท่ี  แนวการวิเคราะหสําหรับท้ัง 3 อุตสาหกรรมน้ี (อุตสาหกรรมมนั

สําปะหลัง, อตุสาหกรรมยางพารา, อุตสาหกรรมพลาสติก) จะเนนการวิเคราะหในภาพรวมเปนหน่ึง

อุตสาหกรรมวัตถุดิบ 

 

8.1.6.1 การแบงสวนของตลาด (Segmentation) 
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 มันสําปะหลัง 
 

การแปรรูปผลิตภัณฑมันสําปะหลัง สําหรับการสงออกมีหลายรูปแบบ โดยแบงออกเปน  

1. มันเสน   ใชในอุตสาหกรรมเอธานอล, แอลกอฮอล, อาหารสัตว เปนตน 

 

2. มันอัดเม็ด  ใชในอุตสาหกรรมเดียวกับมันเสน 

3. แปงมันสําปะหลัง เปนวัตถุดิบสําหรับปฎิกิริยาเคมี, ผงชูรส, ไลซีน, สารใหความหวาน เปนตน 

 

- มณฑลฝูเจี้ยน จากความสามารถในการผลิตและการแขงขันสงออกไปจีนของผูประกอบการ 

SMEs ไทยประกอบกับโอกาสในมณฑลน้ี ท้ังอัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม, การขยายตัวของ

อุตสาหกรรมรถยนตของฝูเจี้ยน ซึ่งถือวาเปนการผลิตของมณฑลน้ีเปนฐานการผลิตรถยนตท่ีสําคัญแหง

หน่ึงของจีน และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑกระดาษซึ่งเปนรายใหญของจีน โดยเฉพาะกระดาษหนังสือพิมพ

และเปนท่ีต้ังโรงพิมพถุงกระดาษท่ีใหญท่ีสุดในจีน ดังน้ันผลิตภัณฑมันสําปะหลังแบบเสนและเม็ด ซึ่งเปน

ผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับฝูเจีย้น 

- เขตปกครองตนเองชนชาติจวงกวางซี เชนเดียวกับมณฑลฝูเจี้ยน จากความสามารถของ

ผูประกอบการ SMEs ไทยและ นโยบายของภาครัฐบาลจีนท่ีเก่ียวกับการใชเอธานอล ซึ่งมีมันสําปะหลัง

เปนวัตถุดิบในกวางซี ดังน้ันการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังจึงควรจะเปนมันเสน 

- มณฑลซื่อชวน  ซื่อชวนเปนแหลงปศุสัตวขนาดใหญ ตองการนําเขามันสําปะหลัง โดยเฉพาะ 

มันสําปะหลังอดัเม็ด เพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว ประกอบกบัความสามารถในการสงออก

และการผลิตมันสําปะหลังแบบมันเสนและเม็ดเปนสินคาท่ีมีศักยภาพในการสงออกของผูประกอบการ 

SMEs ไทย 

 
ยางพาราและผลิตภัณฑ 
 
อุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราแบงออกไดเปน 5 ชนิด ไดแก 

1. ยางแผนรมควัน  ผลิตยางรถยนต ยางปูพื้นรถยนต ยางขอบประตูรถยนตฯลฯ  

2. ยางแทง   ผลิตผลิตภัณฑรองเทา ยางรถยนต ของใชตาง ๆ ฯลฯ 

3. ยางเครฟ   ผลิตผลิตภัณฑทอยาง ยางรถยนต ฯลฯ 

4. ยางผ่ึงแหง  ผลิตผลิตภัณฑยางรถยนต ของเลน พื้นรองเทา ฯลฯ 

5. นํ้ายางขน   ผลิตลูกโปง ถุงยางอนามัย หัวนมยาง ฟองนํ้าเคลือบหลังพรม เปนตน 
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 ยางแผนยังแบงออกเปนอีก 4 ประเภท โดยใชคุณภาพของยางแผนเปนเกณฑในการแบง

ประเภทของยางแผน คือ ยางแผนดิบคุณภาพ 1, ยางแผนดิบคุณภาพ 2, ยางแผนดิบคุณภาพ 3, ยาง

แผนดิบคุณภาพ 4, ยางแผนดิบคุณภาพ 5 

 

 

 

 

- มหานครฉงชิ่ง มีการจัดต้ังนิคมมากมาย ซึง่มีนิคมท่ีเปนแหลงผลิตรถยนตระดับประเทศและยัง

เปนแหลงผลิตชิ้นสวนและอุปกรณรถยนต โดยมีบริษัทขามชาติมาลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนตในฉงชิ่ง  

โดยมีโรงงานผลิตชิ้นสวนและโรงงานประกอบรถยนตประมาณ 400 แหง ท้ังรถยนตและจักรยานยนต 

สําหรับอุตสาหกรรมจักรยานยนตของฉงชิ่งเปนรายใหญของจีน มีกําลังการผลิตรถมอเตอรไซค เปน 1 ใน 

3 ของยอดการสงออกรถมอเตอรไซคท่ัวประเทศ ซึ่งมีการขยายตัวสูง น้ันแสดงใหเห็นถึงความตองการ

ของชิ้นสวนและอุปกรณสําหรับยานยนตท่ีมากข้ึน ซึ่งเปนชองทางสําหรับผูประกอบการยางพาราและ

ผลิตภัณฑไทย ท่ีจะสงออกยางแผนรมควัน คุณภาพ3 ซึ่งเปนผลิตภัณฑท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในการ

ผลิต 

- เขตปกครองตนเองชนชาติจวงกวางซี อุตสาหกรรมยานยนตของมณฑลกวางซีเปนแหลงผลิต

รถยนตท่ีมีความสําคัญมากข้ึนของจีน มีการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง และในมณฑล

กวางซีมีกลุมผูผลิตรถยนตอูหลิง (Wu Ling) ไดรวมทุนกับอีก 3 บริษัทพนัธมิตร คือ 1) บริษัท General 

Motors (GM) จากสหรัฐอเมริกา 2) บริษัทซางไหออโต และ 3) บริษัทรถยนตทองถ่ินของกวางซี ทําใหผล

ผลิตและยอดขายรถยนตเพิ่มขึ้นมาอยูในอันดับ7 ของประเทศ มีสวนแบงตลาดรอยละ20 ของตลาด

รถยนตขนาดเล็ก (minicar) ภายในประเทศท่ีนิยมใชกันในเขตชนบท ประกอบกับศักยภาพของ

ผูประกอบการไทยในการผลิตยางรมควันคุณภาพ 3 ซึ่งเหมาะเปนวัตถดิุบสําหรับผลิตยางรถยนต ซึ่ง

กวางซีเปนตลาดท่ีนาสนใจ 

- มณฑลซื่อชวน  ยางรมควันคุณภาพ 3 เปนยางท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต ประกอบ

กับซื่อชวนเปนอีกมณฑลท่ีมีการผลิตรถยนต มีการรวมทุนกับบริษัทรถยนตจากญี่ปุน จงึควรมุงสงออก

ยางรมควันคุณภาพ 3 ไปมณฑลซื่อชวนเชนกัน 

 

การกําหนดสวนแบงการตลาดของอุตสาหกรรมยางพารา ควรมุงเนนการสงออกยางพารา

รมควันคุณภาพ 3 ไปยังมณฑลท้ัง 3 ซึ่งเปนตลาดเปาหมาย เน่ืองจากความตองการใชยางพาราดังกลาว

สูงตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมชิ้นสวนและอุปกรณยานยนต 
 
พลาสติก 
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การผลิตเม็ดพลาสติก เม็ดพลาสติกท่ีผลิตมีดังน้ี 

1 โพลีเอทิลีน (PE) ผลิตจากเอทิลีน เปนเม็ดพลาสติกท่ีสําคัญและมีการใชแพรหลายท่ีสุด 

2 โพลีโพรพิลีน (PP) ผลิตจากโพรพิลีน สวนใหญใชทําบรรจภุัณฑพลาสติก 

3 โพลีสไตรีน (PS) ผลิตจากสไตรีนโมโนเมอร สวนใหญใชทําภาชนะพลาสติก 

 

4 โพลีไวนิลคลอไรด (PVC) ผลิตจากไวนิลคลอไรดโมโนเมอร    สวนใหญใชในงานกอสราง 

5 ABS/SAN, AS ผลิตจากสไตรีนโมโนเมอร โดย ABS/SAN, AS ใชผลิตพลาสติกท่ีทนตอแรง

กระแทก 

6. เม็ดพลาสติกเกรดวิศวกรรม ปจจุบันมีผูขอรับสงเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัว

ของอุตสาหกรรม  ยานยนตและเคร่ืองใชไฟฟา 
 

- มหานครฉงชิ่ง มฐีานการผลิตทางอุตสาหกรรมท่ีเขมแข็ง เปนฐานทางอตุสาหกรรมท่ีเกาแก 1 

ใน 6 แหงของจีน ไดแก อุตสาหกรรมกลุมรถยนต เคร่ืองบิน เรือ และอปุกรณขนสง และกลุมอุปกรณ

เคร่ืองจักรและไฟฟา เคร่ืองบนัทึกวีดิโอและอุปกรณ เปนตน และมีการจดัต้ังนิคมตางๆท่ีเอื้ออํานวยกับ

อุตสาหกรรมตางๆ 

- มณฑลฝูเจี้ยน สินคาอุตสาหกรรมหลัก ไดแก อุตสาหกรรมอปุกรณอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม 

คอมพิวเตอร อตุสาหกรรมเคร่ืองหนัง ขนสัตว และผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมส่ิงทอ เปนตน 

- เขตปกครองตนเองชนชาติจวงกวางซี มีการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมสูง ซึ่งอุตสาหกรรม

หลัก ไดแก เคร่ืองจักรถลุงแรขนาดใหญ อุปกรณไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส เคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆชิ้นสวน 

และสวนประกอบ เคร่ืองจักรบรรจุหีบหอ สวนประกอบโลหะ เคร่ืองจักรทางการเกษตร และปนจั่น รวมไป

ถึงอุตสาหกรรมยานยนต เปนตน 

- มณฑลซื่อชวน มีการพฒันาภาคอุตสาหกรรมกาวหนามากท่ีสุดของจีนตะวันตก ซึ่ง

อุตสาหกรรมหลักไดแก อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม และสินคาเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมไฟฟา 

อุตสาหกรรมวัสดุส่ิงกอสราง ไมแปรรูป อาหารแปรรูป และไหมแปรรูป เปนตน 

 

จากการขยายตัวดานอุตสาหกรรมของมณฑลเหลาน้ี ทําใหความตองการหรืออุปสงคใช

พลาสติกสูงขึ้นตาม ประกอบการความสามารถในการผลิตพลาสติกของผูประกอบการไทย ควรมุง

สงออกเม็ดพลาสติกชนิด PE และ PVC 
 

8.1.6.2 ลูกคากลุมเปาหมาย (Target) 
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 มันสําปะหลัง 

- ฝูเจี้ยน อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมผลิตภัณฑกระดาษ 

- กวางซี    อุตสาหกรรมเอธานอล 

- ซื่อชวน   ปศุสัตว 

 
 
ยางพารา 

 ท้ัง 3 มณฑล (ฉงชิ่ง, กวางซ,ี ซื่อชวน) กลุมลูกคาเปาหมายคือ กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและ

อุตสาหกรรมชิน้สวนและอุปกรณยานยนต 

 
 พลาสติก 
 ท้ัง 4 มณฑล (ฉงชิ่ง, กวางซี, ซื่อชวน, ฝูเจี้ยน) กลุมลูกคาเปาหมายคือ ภาคอุตสาหกรรมของ

มณฑลเหลาน้ันท่ีมีตองการพลาสติกมากข้ึน โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมชิ้นสวน

และอุปกรณยานยนต 

 

8.1.6.3 การวางตําแหนงดานการตลาด (Positioning) 
 
 สินคาเกษตรแปรรูปสําหรับเปนวัตถุดิบใหอุตสาหกรรมอื่นๆ  หากมองถึงรูปลักษณะของ

ผลิตภัณฑโดยท่ัวไปก็เหมือนกัน ท้ังท่ีมาจากหลายแหง แตมีความแตกตางกันดานคุณสมบัติบางประการ 

เชนเดียวกับมันสําปะหลังแปรรูป ซึ่งมีลักษณะไมตางจากประเทศอื่น(ประเทศคูแขง) แตในคุณสมบติั

แลว ตัวมันสําปะหลังท่ีดีท่ีเหมาะกับเปนวัตถุดิบน้ัน ควรเปนมันท่ีมีปริมาณแปงสูง ซึ่งหากใชในการผลิต

จะชวยลดตนทุนวัตถุดิบในการผลิตลงได (นิทรรศการงานวิจัย 60 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

เกษตรศาสตร 50 พันธุมันสําปะหลังท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุดในประเทศไทย: Kasetsart 50, the Most 

Popular Cassava Cultivar in Thailand) 

 

 ดังน้ันควรจะวางตําแหนงมันสําปะหลังท่ีมาจากประเทศไทยใหเปน มันสําปะหลังท่ีมีปริมาณ

แปงสูง เหมาะกับการนําไปแปรรูป และมปีริมาณและการสงมอบท่ีตรงกับความตองการ เชนเดียวกับ

ยางพาราและผลิตภัณฑ ท่ีควรจะวางตําแหนงเปนยางพาราธรรมชาติชั้น 3 ท่ีมีคุณภาพตรงกับความ

ตองการของตลาดจีน  
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 สําหรับสินคาอุตสาหกรรมอยางผลิตภัณฑพลาสติก ท้ังรูปราง คุณสมบัติ ลักษณะท่ีเหมือนกัน 

ท่ังท่ีมาจากพลาสติกจากแหลงตางๆเชนกัน ดังน้ันการวางตําแหนงดานการตลาดควรมุงการจัดสงสินคา

และปริมาณท่ีตรงตามตองการของกลุมเปาหมาย ท้ังครบถวน ตรงเวลาและไดมาตรฐาน 
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8.1.6.4 ผลิตภัณฑ 
 

 มันสําปะหลังแปรรูปสําหรับเปนวัตถุดิบใหอตุสาหกรรมอื่นๆตอไปน้ัน คุณสมบัติท่ีดี คือ 

ปริมาณแปงในมันสําปะหลัง ดังน้ัน ในการเพาะปลูกพนัธุของมันสําปะหลัง ควรเนนพันธุท่ีใหปริมาณ

แปงสูง ไดแก พันธุระยอง 90 เน่ืองจากเปนพันธุท่ีใหปริมาณแปงมากท่ีสุด (23.7%) และใหผลผลิตตอไร

สูง (3.65 ตัน/ไร) (ดร.ชยพร  แอคะรัจน, www.geocities.com/kalasin016/index.html) 

 

สําหรับยางพาราซึ่งเปนวัตถุดิบใหกับอุตสาหกรรมยานยนต เปนวัตถุดิบท่ีเหมาะสมในการผลิต

และประกอบกับประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตลอยางตันหรือยางรถยนตประเภทยางลอตัน ซึ่งเปน

ผลิตภัณฑท่ีใชยางธรรมชาติเปนวัตถุดิบหลักเกือบ 100% (ไทยแลนดอินดัสตร้ีดอทคอม และ สํานักวิจยั

และพัฒนา (RDO), ผลวิจัยยางพารา ยกระดับมาตรฐานเกณฑวัดคุณภาพลอยางตัน) ซึง่นับวาเปนการ

เพิ่มมูลคายางภายในประเทศ ดังน้ัน จงึควรเนนการผลิตแผนยางธรรมชาติท่ีเหมาะสมกับการผลิตลอยาง

ตัน 

 

สวนเม็ดพลาสติก ในการสรางผลิตภัณฑเพื่ออุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมชิ้นสวน

และอุปกรณรถยนตน้ัน ควรเปนเม็ดพลาสติก ABS/SAN, AS ผลิตจากสไตรีนโมโนเมอร และเม็ด

พลาสติกเกรดวิศวกรรม 

 

หากเปนอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม และสินคาเกษตรแปรรูป ควรเปนเม็ดพลาสติกโพลีเอ

ทิลีน (PE) ผลิตจากเอทิลีน 
  

8.1.6.5 ระดับราคา 
 

ราคาในการซื้อขายของมันสําปะหลังน้ัน ขึ้นอยูกับสถานการณปจจุบันในแตละชวงของเวลา 

และมันสําปะหลัง เปนสินคาเกษตรชนิดหน่ึงท่ีอยูในตลาดซือ้ขายสินคาเกษตรลวงหนา 

 

สําหรับสัญญาลวงหนามันสําปะหลังเสน (TC) ราคามีการเปล่ียนแปลงอยูในกรอบแคบๆ 

ระหวาง 3.85-4.00 บาท /กก. ชวงเดือน มกราคม 2007 (ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา) 

 

เชนเดียวกับสินคายางพาราท่ีมีการซือ้ขายในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา และราคาของยาง 

พาราก็ขึ้นอยูกบัสถานการณปจจบุันในแตละชวงเวลา และชนิดของผลิตภัณฑ 
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ราคายางประจําเดอืน กันยายน  2007 

วันที่ ราคาประมูลยางแผนดิบ
คุณภาพ 3 (บาท/ก.ก.) 

ราคายางแผนรมควันคุณภาพ 3 
กทม. วว/ดด/

ปป 
(บาท/ก.ก.) 

  
หาด 
ใหญ 

สุราษฎรฯ นคร
ศรีฯ 

กทม. หาดใหญ โตเกียว สิงค
โปร 

โอ
ซากา 

นิวยอร
ค 

ยางแทง นํ้ายาง
ขน 

  F.O.B F.O.B F.O.B F.O.B C&F C&F F.O.B F.O.B 

21-10-07 68.59 68.55 68.59 74.8 74.55 74.23 74.01     73.4 49.3 

24-10-07 68.45 68.9 68.39 74.75 74.5   74.31     73.4 49.3 

25-10-07 68.99 69 68.77 74.8 74.55 75.44 75.13     73.6 49.3 

26-10-07 69.39 69.39 69.39 75.25 75 75.65 75.51     73.65 49.3 

27-10-07 69.27 69.23 69.33 75.6 75.35         74.4 49.5 
 
ที่มา : สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง กรุงเทพ ฯ 

 

ในการซื้อขายระหวางประเทศ ผูประกอบการตองระวังในเร่ืองอัตราแลกเปล่ียนตางประเทศ ซึ่ง

ในปจจุบันคาเงินบาทหรืออัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวน คาเงินยังไมเสถียรภาพเทาท่ีควร ดังน้ันการซื้อ

ขายสินคาเกษตรลวงหนาก็เปนชองทางหน่ึงในการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนทางหน่ึง 

 

 ราคาสําหรับผลิตภัณฑพลาสติกน้ัน ก็เชนเดียวกับการต้ังราคาขายของผลิตภัณฑมันสําปะหลัง

และยางพารา ต้ังขึ้นอยูกับสถานการณปจจุบนัในขณะน้ัน  

 
ราคาพลาสตกิชนิดตางๆ ณ วันที่ 1 กันยายน 2007 

Type 
  Domestic      

( บาท/กิโลกรัม )  
International 

( $/t ) 

ABS 62 1715 

PP เกรดฉีด 49 - 

PVC: - 1010 

AS 58.5 - 

   

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
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8.1.6.6 การสงเสริมการตลาด 
 

 กลุมเปาหมายหลักของกลุมอตุสาหกรรมวัตถุดิบ คือ กลุมโรงงาน ซึ่งจะตองนําวัตถุดิบไปผลิต

ตอในกระบวนการตอไป และปริมาณในการคาขายมีปริมาณท่ีมากและซือ้ลวงหนา 

  

ดังน้ันการส่ือสารท่ีเหมาะสมสําหรับผูประกอบการ SMEs และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายได

อยางมปีระสิทธิภาพ   ไดแก การติดตอโดยตรงกับกลุมโรงงานอุตสาหกรรมเปาหมาย อาจจะอาศัย

ตัวแทนขายในประเทศจีนหรือพนักงานขาย นําเสนอตัวผลิตภัณฑใหกับโรงงาน พรอมเปนการสราง

ความคุนเคยและความสัมพันธแบบไวเน้ือเชื่อใจระหวางกัน เน่ืองจากสินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ

วัตถุดิบน้ัน ไมไดมรูีปลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีแตกตางกันระหวางผูประกอบการไทยกับสินคาจาก

ประเทศคูแขง ดังน้ันการส่ือสารการตลาดแบบโดยตรงจะเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีในการคาขาย

ระหวางกันในอนาคตดวย แตกระน้ันก็ตองข้ึนอยูกับความซือ่ตรงของท้ัง 2 ฝายท่ีจะทําใหความสัมพันธ

น้ันเปนไปดวยดีและยาวนาน 

 

 ในการคาขายระหวางประเทศ โดยเฉพาะสินคาเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมวัตถุดิบจะมี

ลักษณะการขายในปริมาณท่ีมาก และในกลุมสินคาเกษตรแปรรูปจะมีการซื้อขายกันลวงหนา  

 

ดังน้ันการสงเสริมการขายของผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย ควรจะจัดโปรโมชั่นใหกบัโรงงาน

หรือผูนําเขาท่ีมีปริมาณการซื้อมากหรือซือ้ลวงหนาใหมีสวนลด  ซึ่งผลดีของการซื้อลวงหนา คือ ทําให

ผูประกอบการ SMEs ไทยสามารถมีเวลาลวงหนาท่ีการจัดการดานการผลิตหรือสรรหาผลิตภัณฑมัน

สําปะหลังใหเพียงพอกับปริมาณท่ีไดทําการตกลงไป 
 

8.1.6.7 การสรางตรายี่หอ 
  

 จากขอมูลการนําเขาของจีนในอุตสาหกรรมวัตถุดิบท้ัง 3 น้ัน แสดงถึงความคุนเคยสินคาไทย

ในตลาดวัตถุดิบของจีน ซึ่งประเทศไทยสามารถครองตลาดเปนสวนมาก ดังน้ันควรจะใช ยี่หอ “Made in 

Thailand” หรืออาจจะใชสัญลักษณรับรองคุณภาพ มาตรฐานสินคา ของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเปนการ

สรางความมั่นใจใหกับโรงงานของจีน หรือเปนสัญลักษณรับรองคุณภาพของผูประกอบการเอง เพื่อสราง

ความแตกตางหรือสรางความคุนเคยใหกับสินคาของผูประกอบการเอง 
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สรุปกลยุทธดานการตลาดสําหรับสินคากลุมวัตถุดิบ 

กลยุทธดานการตลาดสําหรับสินคากลุมวัตถุดิบ 
กลยุทธตลาด พื้นที ่ มันสําปะหลัง ยางพารา เม็ดพลาสติก 

Segmentation 

ฝูเจี้ยน มันเสนและมันเม็ดสําหรับอุตสาหกรรม  
 

PVC และ PE 

 

กวางซี มันเสนและมันเม็ดสําหรับอุตสาหกรรม 

ยางแผนรมควัน ซื่อชวน มันเสนและมันเม็ดสําหรับผลิตอาหารสัตว 

ฉงชิ่ง  

Target 

ฝูเจี้ยน อุตฯ เอทานอล และอุตฯ กระดาษ   

อุตฯ ยานยนตและชิ้นสวน 

อุตฯ อิเล็กทรอนิกส 

กวางซี อุตฯ เอทานอล 

อุตฯ ยานยนตและชิ้นสวน ซื่อชวน อุตฯ ปศุสัตว 

ฉงชิ่ง  

Positioning 

ฝูเจี้ยน 

เปนมันสําปะหลังที่ใหปริมาณแปงสูง 

 

สินคามีมาตรฐาน   จัดสงตรงตามปริมาณและ

ระยะเวลาที่ตกลง 

กวางซี 
ยางแผนที่เหมาะกับ 

อุตฯ ยานยนตและชิ้นสวน 
ซื่อชวน 

ฉงชิ่ง  
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กลยุทธดานการตลาดสําหรับสินคากลุมวัตถุดิบ 
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กลยุทธตลาด พื้นที ่ มันสําปะหลัง ยางพารา เม็ดพลาสติก 

Product 

ฝูเจี้ยน 
เนนสายพันธุที่ใหปริมาณแปงสูง 

เชน พันธุระยอง 90 

 PVC และ PE 

แตในอนาคตควรพัฒนาการสงออกเม็ดพลาสติกเกรด

วิศวกรรม เชน  

PA และ PC เปนตน 

กวางซี 
ยางธรรมชาติและยางแผน 

ที่เหมาะกับอุตสาหกรรมยานยนต 
ซื่อชวน 

ฉงชิ่ง  

Price 

ฝูเจี้ยน 

ตามราคาตลาด 

 

ตามราคาตลาด 
กวางซี 

ตามราคาตลาด ซื่อชวน 

ฉงชิ่ง  

Promotion 

ฝูเจี้ยน - การทําตลาด Direct Marketing กับโรงงาน 

- การทําตลาดแบบ Relationship Marketing 

- การใหสวนลดพิเศษเมื่อมีคําสั่งซื้อลวงหนาจํานวนมาก 

 - การทําตลาด Direct Marketing กับโรงงาน 

- การทําตลาดแบบ Relationship Marketing 

- การใหสวนลดพิเศษเมื่อมีคําสั่งซื้อลวงหนาจํานวนมาก 

กวางซี - การทําตลาด Direct Marketing กับโรงงาน 

- การทําตลาดแบบ Relationship Marketing 

- การใหสวนลดพิเศษเมื่อมีคําสั่งซื้อลวงหนาจํานวนมาก 

ซื่อชวน 

ฉงชิ่ง  

Branding 

ฝูเจี้ยน - ควรอิงกับแบรนด “Made in Thailand” 

- สรางการรับรูมาตรฐานคุณภาพผานทางตราสัญลักษณ
รับรองคุณภาพ 

 - ควรอิงกับแบรนด “Made in Thailand” 

- สรางการรับรูมาตรฐานคุณภาพผานทางตรา 

 สัญลักษณรับรองคุณภาพ 

กวางซี - ควรอิงกับแบรนด “Made in Thailand” 

- สรางการรับรูมาตรฐานคุณภาพผานทางตรา
สัญลักษณรับรองคุณภาพ 

ซื่อชวน 

ฉงชิ่ง  
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8.1.7 กรณีศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัตถุดิบ 
 

อุตสาหกรรมยางพารา สัมภาษณบริษัท ทองไทยเทคนิคัลรับเบอร จํากัด 

 

บริษัททองไทยเทคนิคัลรับเบอร จํากัด เปนบริษัทผลิตยางพารา ผลิตภัณฑของบริษัท ไดแก ยาง

แผนรมควัน ยางแทงและนํ้ายางขน  

 

สายการผลิตของบริษัทแบงออกเปน  

1. การผลิตยางแทง สถานท่ีต้ังโรงงานอยูท่ีจังหวัดระยองและจนัทบุรี 

2.  การผลิตยางแผนรมควัน สถานท่ีต้ังโรงงานอยูท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ลูกคาหลักของบริษัทเปนลูกคาจากตางประเทศ คิดเปนรอยละ 70 สวนกลุมลูกคา

ภายในประเทศ คิดเปนรอยละ 30 ในการติดตอระหวางลูกคา จะส่ือผานชองทางของ fax, e-mail และ 

โทรศัพท 

 

ราคาในการซื้อขายจะข้ึนอยูกบัผูซื้อ ซึ่งจะเปนผูกําหนดราคา โดยซื้อขายผานตลาดลวงหนา 

New York, London, Singapore, Tokyo และ Osaka แตสําหรับการคาขายระหวางจีน จะใชราคาแบบ 

CIF (Cost, Insurance and Freight) เปนสวนใหญ และการซื้อแบบ FOB (Free On Board) มีนอย 

 

สําหรับการขนสงไปจีนของบริษัท จะใชการขนสงทางนํ้าเปนหลัก แตก็มีการขนสงทางบกบาง 

ดังน้ี 
 

ภาคตะวันออก 
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ในการขนสงสินคา บางครั้ง จะมีการ Transshipment  ท่ีสิงคโปร หรือฮองกง กอนจะสงตอไปยัง

ประเทศจีน 

 

ภาคใต มีเสนทางการขนสง 2 ทาง ดังน้ี 

 

 
 และ 

 

 
 

การขนสงยางผานประเทศมาเลเซียสามารถลดตนทุนได 2000 บาทตอตู 

 

ภาคเหนือ 

  

 
 

การขนสงยางไปยังภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน  

   

 
 

ภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน มอีุตสาหกรรมยางเปนจํานวนมาก แตไมมีทาเรือท่ีไดมาตรฐาน 

ดังน้ันจึงใชรถไฟลากไปทางกวางโจว และหวงักู 
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การขนสงจากโรงงานไปยังทาเรือ จะใชหัวลาก ลากตู Container เปลามาบรรจุยางเขาตูท่ี

โรงงาน จากน้ันจึงขนสงไปยังทาเรือ สําหรับภาคตะวันออก จะขนสงไปยังทาเรือแหลมฉบัง และภาคใต 

จะขนสงไปยังทาเรือกรุงเทพหรือลาดกระบัง โดยใชเรือ Barge (สามารถขนสงไดคร้ังละ 20-100 ตูตอ

รอบ) ในการขนสงจากชุมพร สุราษฎรธานี มายังกรุงเทพฯ หรือขนสงไปยังทาเรือสงขลา 

 

การขนสงสินคาจะใชตู Container ในการขนสงเน่ืองจากสะดวก ปลอดภัย (เสียหายนอย และ

ปลอดภัยจากนํ้า) เคล่ือนยายงายและราคาถูกกวาการขนสงแบบ Bulk และขนาดของตู Container ท่ีใช

เปนขนาด 20 ฟุต สามารถบรรจุสินคาไดสุทธิ 20 ตัน โดยเปนการบรรจุเต็มตู 

 

ในการบรรทุกยางแทงจะทําเปนกอนแลวหอดวยพลาสติกหรือ wrap จากน้ันใชเหล็กนํ้าหนัก 3 

ตันทับ 24 ชั่วโมง แลวบรรจุเขาตู Container 

 

ทาเรือภายในประเทศท่ีใชในการสงออกยางพารา ไดแก ทาเรือกรุงเทพ, ทาเรือแหลมฉบังและ

ทาเรือสงขลา สําหรับทาเรือปลายทางท่ีประเทศจีน จะใชทาเรือท่ีเซี่ยงไฮ, ชิงเตา, เทียนจนิ,  เซียะเหมิน, 

กวางโจว, ฟุโจว 

 

 การนําเขายางพาราสวนใหญ จะมาขึ้นท่ีทาเรือเซี่ยงไฮ และชิงเตา เน่ืองจากมีแหลง

อุตสาหกรรมผลิตยางลอจํานวนมาก ซึ่งการผลิตยางลอ จะใชยางแผนรมควันและยางแทงเปนวัตถุดิบ  

 

บริษัทเดินเรือท่ีใชบริการ ไดแก Evergreen, RCL, Moller และทุกสายเรือท่ีไปประเทศจีน 

สําหรับคาขนสง มีดังน้ี 

 - Container ตูละ 4500 บาท + คานํ้ามันท่ีเพิ่มขึ้น 

 - คาหัวลากไป- กลับ 4500 บาทตอหัวเปนอยางตํ่า 

 - ราคาคาขนสงดวยรถบรรทุกเขากรุงเทพฯ 400-450 บาท/ตัน 

 - ราคายางตันละ 2200 US$ 

 - Freight ตอตู 400 US$ ตูละ 20 ตัน (ตูขนาด 20 ฟุต) 

 - คา Freight ขึ้นอยูกับ Volume ของตูหรือ Port โดย Port ใด มีเรือเขามาก คา Freight จะถูก  

               ซึ่งจะสงยางเขา Port ไหน ลูกคาจะเปนคนกําหนดเอง 

 - สินคาตองบรรจุใสตู Container ท่ีทาเรือกอนเรือเขาเทียบทา 24 ชั่วโมง 

 - ตู Container สามารถอยูท่ีทาเรือได 5 วัน 
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พิธีการศุลกากร 

- การติดตอกับกรมศุลกากรใชระบบ EDI 

- การสงสินคาออกตองมีใบเสร็จจากกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางไปย่ืนท่ีกรมศุลกากร โดย

เสียภาษีในอัตรา 1.4 บาท/kg 

 

- ยางแทงตองมีใบรับรองคุณภาพยาง (บางแหงตองใชตัวจริงเทาน้ัน) โดยขอพรอมกับเอกสาร

ขออนุญาตผานดาน ซึ่งใชในการผานดาน 

 

- ใบรับรองแหลงกําเนิดออกโดยกรมการคาตางประเทศ จะใชเมื่อลูกคาตองการหรือเจาหนาท่ี

จีนตองการ 

 - ตองขอ C/O แบบพิเศษ FTA ไทย-จีน เรียกวา Form E ออกโดยกรมการคาตางประเทศ ซึ่ง

สามารถใชลดภาษีนําเขายางพาราท่ีประเทศจีนไดดังน้ี 

 ยางธรรมชาติลดภาษีได 20 % 

 ยางผสมลดภาษีได 5% 

 - การดําเนินเร่ืองเพื่อนําสินคาออกท่ีทาเรือ ใชเวลาประมาณ ½ วัน เมือ่เอกสารพรอม 

 - การขอเอกสารประกอบการสงออกยางจะไดภายใน 24 ชัว่โมง 

 - เวลาในการขนสงจากโรงงานไปยังทาเรือแหลมฉบัง ประมาณ 3 ชั่วโมง 

  

ปญหาท่ีพบ 

- มีอปุสรรคท่ีกระบวนการศุลกากรทําใหเสียเวลาและคาใชจายเพิม่ขึ้น เชนใบ C/O และ

ใบรับรองการปลอดศัตรูพืช (FITO) ตองใชในการเดินเอกสารในจีน ทําใหเสียเวลา 

 
อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก 

 

จากการสัมภาษณผูประกอบการในอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก พบวา บริษัทขนาดเล็กท่ีมี

ศักยภาพสงออกเม็ดพลาสติกไปยังจีนน้ัน เปนบริษทัยอยของบริษทัเครือของบริษัทใหญ ซึ่งไมมี

ผูประกอบการขนาดเล็กของไทยสงออกเม็ดพลาสติกในประเทศจีน 

 

และชวงเวลาท่ีสัมภาษณบริษทัดังกลาว ยังไมไดดําเนินการสงออกผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกไปยัง

จีนเลย เพียงแคต้ังเปาหมายไวเทาน้ัน จึงไมสามารถบอกเลาถึงวิธีการ ขบวนการสงออกหรือปญหาตางๆ

ได 
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8.2.1 ประเภทของผลไมแปรรูปและการลดภาษีตามขอตกลงการคาเสรี 
อาเซียน-จีน 

 

ผลไมแปรรูปในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ครอบคลุมผลไมแปรรูปใน 3 หมวด ไดแก  

 

(1.) ผลไมแปรรูปท่ีผานการรักษาสภาพโดยการหมักดอง  แชอิม่  (Preserved Fruit) 

(2.) นํ้าผลไมท่ีไมมสีวนผสมของแอลกอฮอลล 

(3.) นํ้าผลไมท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอลล 

 

ซึ่งสามารถแบงแยกยอยออกตามบัญชีการลด/ยกเลิก ภาษีศุลกากรของประเทศจีน ดังน้ี 

รหัส HS (8 หลัก) 

ศุลกากรจีน 
รายละเอียด หมวดหมู 

ภาษี (%) 

ณ ป 2007 

ภาษี (%) 

ณ ป 2010 

20060090 ผลไมตางๆท่ีเก็บรักษาดวยนํ้าตาล N 12 0 

20071000 
แยม เยลล่ี หรือ มามาเลด ท่ีถูกทําให

เปนเน้ือเดียว  
N 12 0 

20079100 
แยม เยลล่ี หรือ มามาเลด  ท่ีทําจาก

ผลไมรสเปร้ียว (citrus fruit) 
N 12 0 

20079910 

แยม เยลล่ี หรือ มามาเลด ประเภท

อื่นๆ ท่ีอยูในภาชนะปด (Airtight 

Containers) 

N 5 0 

20083010 ผลไมรสเปร้ียวแปรรูป N 12 0 

20083090 ลูกแพรแปรรูป N 12 0 

20084010 ผล Apricot แปรรูป N 12 0 

20084090 ผลเชอร่ีแปรรูป N 12 0 

20085000 ลูกพีชแปรรูป N 12 0 

20086000 ผลสตรอเบอรีแปรรูป N 12 0 

20089200 ผลไมรวมแปรรูป N 8 0 

8.2 ผลไมแปรรูป 
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รหัส HS (8 หลัก) 

ศุลกากรจีน 
รายละเอียด หมวดหมู 

ภาษี (%) 

ณ ป 2007 

ภาษี (%) 

ณ ป 2010 

20089990 ผลไมอื่นๆแปรรูป N 8 0 

20091100 
นํ้าสมแชแข็ง    ไมไดผานการหมัก

และผสมแอลกอฮอลล 
N 5 0 

20091900 
นํ้าสมท่ีไมไดแชแข็ง    ไมไดผานการ

หมักและผสมแอลกอฮอลล 
N 

12 

0 

20092100 นํ้า Grape-Fruit มีคา Bris ไมเกิน 20 N 8 0 

20092900 
นํ้า Grape-Fruit ท่ีไมไดผานการหมัก

และผสมแอลกอฮอลล 
N 

8 

0 

20093110 นํ้ามะนาวท่ีมีคา Brix ไมเกิน 20 N 8 0 

20093190 
นํ้าผลไมท่ีทําจากผลไมรสเปร้ียวอื่น 

เพียงชนิดเดียวซึ่งมีคา Brix ไมเกิน 20 
N 8 0 

20093910 นํ้ามะนาวท่ีมีคา Brix เกิน 20 N 8 0 

20093990 
นํ้าผลไมท่ีทําจากผลไมรสเปร้ียวอื่น 

เพียงชนิดเดียว ซึ่งมีคา Brix เกิน 20 
N 8 0 

20096100 นํ้าองุนท่ีมีคา Bris ไมเกิน 20 N 12 0 

20096900 
นํ้าองุน ไมไดผานการหมักและผสม 

แอลกอฮอลล 
N 12 0 

20097100 นํ้าแอปเปลท่ีมคีา Bris ไมเกิน 20 N 12 0 

20097900 
นํ้าแอปเปลไมไดผานการหมักและ

ผสม แอลกอฮอลล 
N 12 0 

20098012 นํ้ามะมวง N 12 0 

20098013 นํ้า Passion Fruit N 12 0 

20098014 นํ้าฝร่ัง N 12 0 

20098019 
นํ้าผลไมอื่นๆ  ท่ีไมไดผานการหมัก

และผสมแอลกอฮอลล 
N 12 0 

 
20099010 

 

นํ้าผลไมผสม  ท่ีไมไดผานการหมัก

และผสมแอลกอฮอลล 
N 12 0 
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รหัส HS (8 หลัก) 

ศุลกากรจีน 
รายละเอียด หมวดหมู 

ภาษี (%) 

ณ ป 2007 

ภาษี (%) 

ณ ป 2010 

22051000 

เหลาองุน (Vermouth) หรือไวนจาก

องุนสด ปรุงแตงรส บรรจุนอยกวา 2 

ลิตร 

N 12 0 

22059000 

เหลาองุน (Vermouth) หรือไวนจาก

องุนสด ปรุงแตงรส บรรจุนอยกวา 2 

ลิตร 

N 12 0 

 

รหัส HS (8 หลัก) 

ศุลกากรจีน 
รายละเอียด หมวดหมู 

ภาษี (%) 

ณ ป 2018 

20082010 
สับปะรดแปรรูป ในภาชนะบรรจุ

ปด 
S 

0-5 % 

20082090 สับปะรดแปรรูป S 0-5 % 

20089920 ลําไยกระปอง S 0-5 % 

20094100 นํ้าสับปะรด ท่ีมีคา Bris ไมเกิน 20 S 0-5 % 

20094900 
นํ้าสับปะรด ท่ีไมไดผานการหมัก

และผสมแอลกอฮอลล 
S 

0-5 % 

20098011 นํ้ามะพราว S 0-5 % 

 

หมายเหตุ  

 

(1.) N หมายถึง  สินคาในหมวดปกติ (Normal List) 

 S หมายถึง  สินคาในหมวดออนไหว (Sensitive List) 

(2.) การคํานวณภาษีป 2007 ในหมวดหมูสินคาปกติ เปนการคํานวณจากตารางรูปแบบการลด/เลิก

ภาษีของสินคาปกติ จากหนาท่ี 21 ของหนังสือ “เปดประตูมังกร เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน” 

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
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8.2.2 ตลาดผลไมแปรรูปในประเทศจีน 
 

น้ําผลไมแปรรูป 10 

 

 ปริมาณการผลิตนํ้าผลไมแปรรูปของประเทศจีนในชวงคร่ึงปแรกของป 2006   มปีริมาณ

ประมาณ 6.34 ลานตัน  เพิ่มขึ้นจากครึ่งปแรกของป 2005   ประมาณ 29%   โดยคูแขงหลักในตลาด

ดังกลาวแบงออกเปน 3 กลุม   ไดแก   ผูประกอบการจากไตหวันอยาง   Union-President and 

MasterKong      ผูประกอบการในประเทศจีนอยาง Huiyuan และ Wahaha     ผูประกอบการบริษัทขาม

ชาติยักษใหญอยาง Coco-Cola and Pepsi-Cola      

 ในปจจุบันนํ้าผลไมแปรรูปท่ีมชีื่อเสียงในตลาด  อาทิเชน   Wahaha, Huiyuan, Nongfu 

Orchard, Unif Orangeade, Minute Maid Orange Juice with pulp, Qoo and LOLO   โดยตลาดนํ้า

ผลไมของประเทศจีนในปจจบุนัตองเผชิญกับการแขงขันในระดับนานาชาติภายใตขอตกลงกับ WTO    

โดยปจจัยสําคัญของผูผลิตนํ้าผลไม คือ   การหาแหลงผลไมท่ีจะมาทําการผลิต   โดยผลไมท่ีมีมากใน

ประเทศจีน   ไดแก   แอปเปล   สม   ลูกแพร   และลูกพีช    ซึ่งการบริโภคนํ้าผลไมของชาวจีนอยูในระดับ

คอนขางตํ่า   โดยอัตราการบริโภคนํ้าผลไมของคนจีนนอยกวา 1 กิโลกรัมตอคนตอป   คิดเปนสัดสวน

เพยีง 1 ใน 10 ของคาเฉล่ียการบริโภคนํ้าผลไมของโลก  ซึ่งบริโภคประมาณคนละ 7 กิโลกรัมตอป  และ 1 

ใน 40 ของคาเฉล่ียการบริโภคนํ้าผลไมของประเทศท่ีพัฒนาแลว   โดยขนาดของการบริโภคนํ้าผลไมใน

ประเทศจีนมีเพียง 1.3 ลานตันตอป   แทนท่ีจะเปน 9.1 ลานตันตอป 

 
ตลาดไวน 11 

 
 ปจจบุันประเทศจีนสามารถผลิตไวนไดประมาณปละ 300,000 ตัน   คิดเปนสัดสวนประมาณ 

1% ของการผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลลท้ังหมดในประเทศ    การบริโภคไวนของคนจีนน้ันประมาณคร่ึง

ลิตรตอคนตอป   เมื่อเทียบกับการบริโภคไวนโดยเฉล่ียจากท่ัวโลก   7.5   ลิตรตอคนตอป   แตตลาดไวน

ในประเทศจีนมีอัตราการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว     ต้ังแตชวงป 1994 ถึงป 2004   การบริโภคไวนของคน 

จีนเพิ่มขึ้นถึง 61.8%     เมื่อเทียบกับคาเฉล่ียการเติบโตของตลาดไวนท่ัวโลกท่ีเพิ่มขึ้นประมาณ 6.5%   

โดยมกีารคาดการณวาตลาดไวนมีแนวโนมท่ีจะเติบโตปละ   8-10% 

 

                                                 
10 China Fruit Juice Industry Report, 2006-2007, http://www.researchandmarkets.com 
11 http://www.wines-info.com 
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จากรายงานทางสถิติ  ปริมาณผลผลิตของไวนในป 2004 มีปริมาณ 367,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 

2003 ประมาณ 14.7%    และมียอดจาํหนายมูลคา 7.4 พันลานหยวน   โดยมอีัตราการเติบโตประมาณ 

17%    

 

 โดยพฤติกรรมการบริโภคไวนของชาวจีนน้ันจะบริโภคในงานเล้ียงฉลองตางๆ เชน การเล้ียง

ฉลองในครอบครัว   การเล้ียงฉลองดานการงาน    สําหรับการบริโภคสวนตัวน้ันมีเพียง 10% เทาน้ัน   

โดยผูบริโภคระดับกลาง   และระดับบนเทาน้ันท่ีจะบริโภคไวนจากตางประเทศ    โดยการบริโภคไวนน้ัน

มกัจะด่ืมในรานอาหารหรือดิสโกเธค   แตนิยมท่ีจะซือ้ไวนจากซปุเปอรมารเก็ตหรือศูนยการคาเพื่อเปน

ของฝาก    โดยผูบริโภคเลือกซื้อไวนเน่ืองจากยี่หอมากท่ีสุด (44%)   รองลงมา ไดแก ปจจัยดานราคา 

(28%)   และรสชาติ (16%)  โดย 80% ของผูบริโภคนิยมด่ืมไวนแดง 

 

ไวนจากตางประเทศท่ีนิยม   ไดแก    Apollonio (Italy) และ French Castel (France)    ไวนใน

ประเทศท่ีนิยม   ไดแก   Great Wall และ Dynasty 

 

8.2.3 ศักยภาพผลไมแปรรูปไทยในตลาดประเทศจีน 
 

ปจจบุันปริมาณการสงออกผลไมแปรรูปไปยังประเทศจีนในป 2006   มมีูลคาประมาณ 275 ลาน

บาท   โดยลดลงจากป 2005 ประมาณ 25%   ซึ่งสามารถแยกประเภท ดังน้ี  

 

พิกัดศุลกากร รายการ 
ป 2005 

(บาท) 

ป 2006 

(บาท) 

20XXXX ผัก/ผลไมแปรรูป 349,687,712 274,673,704 

2204XX ไวนทําจากองุนสด 20,124,675 433,819 

 

ท่ีมา รวบรวมจากกรมศุลกากร 
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 โดยผลไมแปรรูปหลักของไทยท่ีไดรับความนิยม ไดแก  ลําไยอบแหง และมะขาม12  ซึ่งผลไม  แปร

รูปของไทยน้ันสามารถท่ีจะผานมาตรฐานจากรัฐบาลจีน   เพื่อใชเล้ียงรับรองนักกีฬาและเจาหนาท่ีใน

งานมหกรรมกีฬาโอลิมปก 2008  จํานวน 6 รายการ ไดแก สับปะรดอบกรอบ 2 รายการ    กลวยหอมอบ

กรอบ 2 รายการ   ลําไยสีทองอบแหง 1 รายการ   และขนุนอบกรอบ 1 รายการ 13 
 

8.2.4 พื้นท่ีเปาหมาย 
 

8.2.4.1 มณฑลฝูเจี้ยน 
 

มณฑลฝูเจี้ยนเปนพื้นท่ีท่ีมีพื้นท่ีติดชายฝงทะเล   มีทาเรือนํ้าลึกท่ีสําคัญอยูหลายแหง  ทําให 

ผลไมท้ังสดและแปรรูปในเมอืงดังกลาวมีความหลากหลาย  โดยเฉพาะท่ีเมืองผูเถียน  ซึ่งเปนศูนยการคา

ลําไยอบแหงของจีน   ดังน้ันมณฑลฝูเจี้ยนไมใชพื้นท่ีสําหรับการบริโภคภายในอยางเดียวเทาน้ัน  แตยัง

เปนแหลงกระจายสินคาสูพื้นท่ีตอนในของประเทศจีนท่ีสําคัญอีกดวย 

 

จากการสัมภาษณผูประกอบการท่ีเคยไปรวมงานแสดงสินคาท่ีเมืองเซี่ยเหมิน    มณฑลฝูเจี้ยน   

พบวา   คนฝูเจี้ยนไมนิยมทานผลไมแปรรูปท่ีมีรสชาติเปร้ียวจัดอยางมะขาม   โดยผลไมแปรรูปท่ีมี

จําหนายในพื้นท่ี ไดแก   ลูกพลัมแปรรูป   ลูกพีชแปรรูป   เปนตน  

 

8.2.4.2 มณฑลซ่ือชวน 
 

มณฑลซื่อชวน  โดยเฉพาะเมืองเอกอยางเฉิงตูน้ัน เปนเมืองในมณฑลตอนในที่สินคาประเภท

ผลไมแปรรูปน้ันมักจะขนสงผานทางมณฑลยูนนาน   คนซื่อชวนนิยมบริโภคอาหารรสเผ็ด  ดังน้ันจึงมี

ความเปนไปไดท่ีผลไมแปรรูปของไทยท่ีจะไปจําหนายในนครเฉิงตูจะมีสวนผสมของพริกอยูดวย  เชน   

มะขามคลุกท่ีมีรสเผ็ด  เปนตน    โดยผลไมแปรรูปท่ีมีจําหนายในพื้นท่ี ไดแก   กีวีแปรรูป  และลูกพลัม

แปรรูป   เปนตน  

                                                 
12 ศูนยวิจัยกสิกรไทย 
13 7   ผลไมไทยเฮฝาดานหินจีน เสิรฟข้ึนโตะโอลิมปก2008,   สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหาร   แหงชาติ, วันท่ี10 ส.ค. 2550 
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8.2.4.3 มหานครฉงชิ่ง 
 

มหานครฉงชิ่งเปนเมืองท่ีแยกตัวออกมาจากมณฑลซ่ือชวน   เปนเมืองอตุสาหกรรม   ดังน้ัน

ผลผลิตดานการเกษตรในป 2005 จึงมีเพียง 12.8% ของ GDP ของมหานครฉงชิ่งเทาน้ัน   คนฉงชิ่งนิยม

ทานอาหารรสเผ็ดเหมือนคนซื่อชวน ดังน้ันผลไมแปรรูปของไทยมีความเปนไปไดท่ีจะนํามาจําหนาย

ใหกับผูบริโภคชาวฉงชิ่งในลักษณะเดียวกันกับท่ีซื่อชวน 

 

8.2.5 ระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ สําหรับการนําเขาผลไมแปรรูป
ของประเทศจีน14 

 

8.2.5.1 หนวยงานของจีนที่เกี่ยวของการนําเขาผลไมแปรรูป 
 

ผลไมแปรรูปถือวา หน่ึงในสินคาหมวดอาหาร  โดยกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวกับ

ความปลอดภัยอาหารของประเทศจีน   มีความเกี่ยวเนื่องกับ 7 หนวยงาน ดังน้ี 

 
(1.) State Food and Drug Administration หรอื SFDA  
 มีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและประสานงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร   และ

ประสานงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและดําเนินการกับผูท่ีละเมิดขอบังคับของหนวยงาน   

โดย SFDA เปนหนวยงานท่ีจัดต้ังขึ้นจาก State Drug Administrative   และเปนหนวยงานของสภารัฐ 

(State Council)   ในเรื่อง ความปลอดภัยของอาหาร  

 
(2.) สํานักงานใหญตรวจสอบคณุภาพและกักกันโรคแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน  

(General Administrative of Quality Supervision and Quarantine of the People’s 
Republic of China: AQSIQ)  

 มีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอาหาร กําหนดคุณภาพและความ

ปลอดภัยของอาหาร กําหนดมาตรฐานสุขอนามัยของอาหารทุกชนิด    รวมถึงการบริหารจัดการและจด

ทะเบียนมาตรฐานของทองถิน่/มณฑลน้ันๆ 

                                                 
14 ระบบกํากับดูแลดานความปลอดภัยอาหารของจีน สถาบนัอาหาร 
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(3.) กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture, MOA) 

  มีหนาท่ีกําหนดนโยบาย   ควบคุม   และตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารท่ีทําจากพชืหรือ

สัตวไมใหมีปริมาณการใชสารเคมีในการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว   ยกเวนในขั้นตอนของการกักกันสินคา 

ณ ดานเขา-ออกประเทศจะเปนหนาท่ีรับผิดชอบของหนวยงาน AQSIQ 

 
(4.) คณะกรรมการบริหารอุตสาหกรรมและการคา  

(State Administration on Industry and Commerce: SAIC)  
มีหนาท่ีควบคุมดูแลการหมุนเวียนสินคาอาหาร (Food Circulation)   โดยการติดตามและ

จัดการ   ณ   สถานท่ีจําหนายอาหารท้ังการคาปลีกและคาสง   โดยบทบาทหนาท่ีของ SAIC น้ันเกี่ยวของ

กับศักยภาพทางเทคนิคในดานความปลอดภยัไมมากนัก   และมีบทบาทนอยลงเร่ือยๆ 

 
(5.) กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health: MOH)  

มีหนาท่ีควบคุมดูแลการบริการสินคาอาหารประกอบดวยโรงอาหาร   รานอาหาร   และ

ภัตตาคาร    กาํหนดระดับสารตกคางในผลผลิตทางการเกษตร 

 
(6.) สํานักงานคณะกรรมการควบคุมการรับรองระบบและการอนุญาตแหงชาติ 

(Certification and Accreditation of the People’s Republic of China: CNCA)        
 มีหนาท่ีควบคุมดูแลการออกใบรับรองและการรับรองระบบ   โดยทําการกําหนดระเบียบ

นโยบายดานการออกใบรับรองและการอนุญาตท่ีเก่ียวของกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร   

รวมถึงการทบทวน   การตรวจสอบ   และอนุมัติองคกรท่ีออกใบรับรองและผูท่ีใหการรับรอง 

 
(7.) หนวยงานคุมครองสิ่งแวดลอมแหงรัฐ (State Environment Protection Agency)       
 มีหนาท่ีในการดูแลสารปนเปอนในการผลิตอาหาร   ท่ีจะสงผลตอมลภาวะแวดลอม 
  

8.2.5.2 ระบบการตรวจสอบคณุภาพ 
 

 โดยระบบในการตรวจสอบอาหารนําเขา   ท่ีกําหนดโดยหนวยงาน AQSIQ มีดังน้ี 
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8.2.5.3 ระบบ Qualified and Safe (QS) 
 

เปนการรับรองระบบการใหเขาสูตลาดท่ีบัญญัติขึ้นในป 2003 และในป 2004 ทางการจีนเร่ิมใช

ฉลาก Quality Safety (QS)   เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 5 ประเภท   ซึ่งจะไมได 

 

รับอนุญาตหากการผลิตและขั้นตอนการผลิตไมไดรับอนุญาต ไดแก ขาว แปง นํ้ามันจากพชื ซอสถัว่

เหลือง   และนํ้าสมสายช ู

 

ในป 2005 ระบบการเขาสูตลาดไดขยายครอบคลุมอาหารอกี 10 ชนิด  รวมท้ังอาหารกระปอง 

และผลิตภัณฑเน้ือสัตวแปรรูป  ผลิตภัณฑดังกลาวถาไมมี QS Label จะไมไดรับอนุญาตใหจําหนายแก

ผูบริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.5.4 ระบบมาตรฐาน (Standard System) 
 

ประเทศจีนมีการกําหนดมาตรฐานในเรื่องคุณภาพอาหาร   สุขลักษณะอาหาร   และความ

ปลอดภัยอาหารประมาณ 3,000 มาตรฐาน   ซึ่งคร่ึงหน่ึงเปนมาตรฐานระหวางประเทศ (International 

Standard) และเปนไปตามหลักการของ WTO   รัฐบาลจีนจึงเรงใหมีการประเมินคามาตรฐานใหม   และ

ลดจํานวนมาตรฐานในปจจุบนัลง 

 

รูปที่ 8-1 QS Label แสดงถึงการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
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8.2.5.5 ระบบการรับรอง (Certification System) 
 

ปจจบุันระบบการรับรองอาหารของจีนจะนํารูปแบบการออกใบรับรองนานาชาติมาประยุกตใช  

เชน   ระบบ ISO 9000 และระบบ HACCP   รวมท้ังท่ีมีการนําเขาสูการพิจารณาท่ีเปนแบบเดียวกัน    

นอกจากน้ันยังไดนํามาประยกุตใชกับการออกใบรับรองอาหารท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green Food)   

อาหารอินทรีย (Organic Food)    และอาหารปลอดอันตราย (Hazard-free Food) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

8.2.5.6 ระเบียบเรื่อง การแสดงฉลากอาหาร 
 

สํานักงานใหญตรวจสอบคุณภาพและตรวจโรคแหงชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (The 

State General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) หรือ AQSIQ 

ประกาศระเบียบใหม เร่ืองการแสดงฉลากอาหาร เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2006 (AQSIQ Decree No. 44 

/2006 Adjustment of Import/Export Food and Cosmetic Label Examination System) 

 

โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับขั้นตอนการดําเนินการตรวจสอบและอนุมัติการแสดงฉลากอาหาร

นําเขาและอาหารสงออก รวมทั้งเก็บคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

คือสํานักงานตรวจสอบและกกักันแหงประเทศจีน (China Inspection and Quarantine) หรือ CIQ ทํา

หนาท่ีตรวจสอบและกักกันสินคาอาหาร ณ ดานนําเขา 

 

 

 

รูปที่ 8-2 ใบรับรอง HACCP 
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รายละเอียดทัว่ไป 

 

 การอนุญาตแสดงฉลากและการตรวจสอบและกักกันสินคาอาหารและเคร่ืองสําอางนําเขาไดถูก

นํามาพจิารณาอยูในคราวเดียวกันเมื่อสินคาเดินทางมาถึงโดยไมรวมข้ันตอนการตรวจสอบเบื้องตนหรือ

การอนุมัติเบื้องตน ซึ่งแตละหนวยงานของรัฐจะมีระดับการตรวจสอบท่ีแตกตางกัน หลังจากไดรับใบคํา

ขอนําเขาสินคา กอนท่ีจะอนุญาตปลอยสินคาออก การตรวจสอบการเขา-ออกของสินคาท่ีดานตรวจสอบ

และกักกันจะทําการตรวจเช็คความถูกตองของการแสดงฉลากใหเปนไปตามกฎและระเบยีบท่ีกําหนดไว

อยางมีคุณภาพ ถูกตอง และเหมาะสมเมือ่ผานข้ันตอนการตรวจสอบและกักกันเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

ในกรณีท่ีผูสงออกไดรับ ใบรับรองผานการตรวจสินคาอาหารและเคร่ืองสําอางเพื่อการนําเขา

และสงออก” หรือ “Certificate of Imported and Exported Foods and Cosmetics Inspection” กอน

วันท่ี 1 เมษายน 2549 ยังคงใชการรับรองสินคาตามรายการท้ังหมดได จนถึงวันท่ีระบุในใบรับรองน้ัน 

หากวามีสินคาบางสวนยังไมไดรับการรับรองปะปนมาพรอมกัน จะตองทําการขอใบรับรองใหแลวภายใน

วันท่ี 1 มิถุนายน 2549 เปนอยางชา 

 

 ในการตรวจสอบและกักกันสินคาของหนวยงานน้ีจะรวมถึง การอนุญาตแสดงฉลาก การ

ตรวจสอบและการทดสอบสินคาน้ันๆ ซึ่งมีคาใชจายตามมาตรฐานท่ีองคกรกําหนดไวโดยไมมี

คาธรรมเนียมอืน่ๆ เพิ่มเติม 

 
รูปแบบการแสดงฉลาก 

  

รูปแบบการแสดงฉลากในประเทศจีนจะเปนไปตาม “General Standard of Labeling or Pre-

Packaged Foods for Special Dietary Use: GB13432-2004” และ “General Standard for Labeling 

of Pre-Packaged Foods: GB7718-2004” ท่ีออกโดยหนวยงานดูแลดานคุณภาพตรวจสอบและกักกัน

แหงประเทศจีน (China’s Quality Supervision, Inspection and Quarantine Authority) รวมกบั

คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานแหงชาติ (National Standardization Administration Committee) 

ดูแลครอบคลุมผลิตภัณฑอาหารที่ผานการบรรจุท้ังหมด (รวมถึงท่ีบรรจุลักษณะเปน Bulk) สําหรับ

จําหนายในจีนตองมีฉลากเปนภาษาจีนระบขุอมูลตอไปน้ี 

 

1. ตราสินคา (Trademark) 
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2. ชื่ออาหาร (Food Name) 

 

3. รายการสวนผสม (List of Ingredients) 

4. นํ้าหนักบรรจุ (Net Content) 

5. ชื่อและท่ีต้ังของผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย (Name and address of manufacturer and 

distributor) 

6. เคร่ืองหมายการผลิตและวันหมดอาย ุ(Indication of production and expire date) 

7. ประเทศแหลงกําเนิด (Country of origin) 

 

ท้ังน้ีสวนประกอบท้ังหมดตองแสดงเปนตัวอักษรภาษาจีน (ยกเวนตราสินคา) รวมท้ังสัญลักษณ 

ตัวเลข ท่ีอยูภายในฉลากตองมีขนาดไมนอยกวา 1.8 มิลลิเมตร (0.07 น้ิว) เมื่อแสดงบนพืน้ท่ีท่ีมีขนาด 

 

ใหญกวา 20 ตารางเซนติเมตรข้ึนไป สําหรับภาษาตางประเทศอาจจะใชในลักษณะเดียวกับตัวอักษร 

ภาษาจีนก็ได (ยกเวนชื่อและท่ีต้ังของผูผลิตหรือผูจัดจําหนายในตางประเทศ) แตไมสามารถแสดง

ขอความใหญกวาอักษรภาษาจีนได 

 

อาหารนําเขาท่ีผานการบรรจุแลวจะจาํหนายในประเทศจีนตองมีฉลากเปนภาษาจีน หากมีการ

แสดงฉลากท่ีไมเหมาะสมตามกฎหมายและระเบียบของประเทศจีนจะถูกกําจัดเปนขยะนําเขาทันที 
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รายละเอียดเบื้องตนสําหรับการแสดงขอมูลบนฉลากของผลิตภัณฑท่ีผานการบรรจุขั้นแรกมาแลว 

(Pre-packaged products) 

ขอมูลท่ีตองการ รายละเอียด 

ชื่ออาหาร 

(Food name) 

1. ถามีเพียงชื่อเดียวใหแสดงเปนชื่อท่ีใชท่ัวๆไปสําหรับอาหาร โดยตองไม
ทําใหเกิดความเขาใจผิดวาเปนชื่ออาหารชนิดใหม หากวาเปนชื่อท่ีเปน

มาตรฐานอยูแลว ตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจน 

 

2. ชื่อของอาหารท่ีแสดงบนฉลากตองพิมพตามมาตรฐานอักษรภาษาจีน 

โดยมีขนาดความสูงของตัวอกัษรไมนอยกวา 1.8 มิลลิเมตร หรือ 0.07 

น้ิว และหากเปนภาษาจีนตองมีขนาดท่ีใหญกวาภาษาอืน่ๆ ซึ่งรวมถึง

ภาษาจีนท่ีสะกดตามภาษาละตินดวย 

รายการสวนผสม 

(List of ingredients) 

1. ฉลากอาหารท่ีผานการบรรจุขั้นแรกมาแลวตองแสดงรายการ

สวนผสมท้ังหมด ยกเวนอาหารท่ีมีสวนผสมเพียงชนิดเดียว 

 

2. รายการสวนผสมท้ังหมดควรจะแสดงตามลําดับปริมาณในการผลิต

หรือการแปรรูป หากมีสวนผสมปริมาณในการผลิตหรือการแปรรูป 

หากมีสวนผสมปริมาณตํ่ากวารอยละ 2 ไมจําเปนตองแสดงไวใน

รายการ 

 

3. ถาสวนผสมของอาหารประกอบดวยสวนประกอบมากกวา 2 ชนิด

ขึ้นไป จะตองแสดงชื่อของสวนประกอบน้ันๆ ไวในรายการสวนผสม 

หรือ “Ingredient list” ดวยโดยแสดงขอมูลไวในวงเล็บแสดง

แหลงท่ีมาของสวนผสมน้ันเรียงตามลําดับปริมาณ ตัวอยางเชน ผงฟู

, Salsa, ซอสถั่วเหลือง หรือมัสตารด ตองระบุสวนประกอบเปน

สวนๆ เรียงตามสวนผสมหลัก เชน “Soy sauce (water, wheat, soy 

beans, salt, spices)” โดยแตละสวนประกอบตองมปีริมาณไมนอย

กวา รอยละ 25 ของสวนผสมหลัก และหลังขอความในวงเล็บ

สามารถแสดงสวนผสมอื่นๆ ตอทายไดทันที    สวนผสมท่ีเปนสารให

ความหวาน, สารกันเสีย สี หรือวัตถุเจือปนอาหารอื่นๆ ตองระบุชือ่

เฉพาะ (Specific name) ไวดวย 
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ขอมูลท่ีตองการ รายละเอียด 

นํ้าหนักบรรจุ 

(Net content) 

1. นํ้าหนักบรรจุท่ีใชตองแสดงตามนํ้าหนักบรรจจุริงเปนตัวเลขตาม

หนวยสากลของการวัด อาทิเชน 

 Ounces 

 Pounds 

 Fluid ounces 

 Pints 

 Quarts 

 Grams 

 

2. รูปแบบการเขียน  

 สําหรับอาหารท่ีเปนของแข็ง ใชหนวยนํ้าหนักเปน กรัมหรือ

กิโลกรัม (g or kg) 

 การเขียนตองแสดงคําวา “Net Weight” หรือ “Net Wt.” สําหรับ

ผลิตภัณฑท่ีจําหนายตามนํ้าหนัก สวนผลิตภัณฑอื่นๆ ใหแสดง

เปน Fl. Oz.” หรือ “Net __ fl. oz.” หรือ “Net Content __ fl. oz.” 

 ขอแนะนําท่ีสําคัญตองมีขอความในวงเล็บ ( ) ระบุนํ้าหนักใน

หนวยท่ีเทียบเทาประกอบการแสดงนํ้าหนักบรรจุดวย เชน 1 lb. 

(454 g.) หรือ 1 pt. (473 g.) หรือ Net 1 fl. oz. (29.5 ml) 
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ขอมูลท่ีตองการ รายละเอียด 

ชื่อและท่ีต้ังของผูผลิต 

หรือผูจัดจําหนาย 

(Name and address of 

manufacturer and 

distributor) 

1. ชื่อและสถานท่ีต้ัง (รวมชื่อถนน รัฐ เมืองและรหัสไปรษณีย)  

ท่ีลงทะเบียนไวจริงตามกฎหมายวาเปนผูรับผิดชอบในการผลิต      

บรรจุหรือจัดจําหนายตองแสดงตามน้ัน 

 

2. ชื่อและท่ีอยูของกลุมบริษัทและบริษัทสาขาท่ีซึ่งผูกพันกันทาง

กฎหมายตองแสดงไวตามลําดับ 

 

3. กรณีท่ีบริษัทรับจางดําเนินการบรรจุสินคาอาหารในขั้นแรกแตไมได

ทําการตลาดเองตองแสดงชื่อและสถานท่ีต้ังของบริษัทไวดวย 

 

4. ท่ีอยูซึ่งเปนกลองไปรษณียรับฝากไมสามารถใชเปนสถานท่ีต้ังได 

 

5. สําหรับอาหารนําเขาท่ีผานการบรรจุขั้นตนมาแลวตองแสดงชื่อและ

ท่ีต้ังของตัวแทน ผูนําเขา หรือผูจัดจําหนายและประเทศหรือภูมิภาค

ท่ีเปนแหลงกําเนิด (รวมฮองกง มาเกาและไตหวัน) ท่ีผานการ

ลงทะเบียนในประเทศจีน มาแลว 

การแสดงวันท่ี 

(Date marking) 

1. วันท่ีผลิตหรือวันท่ีบรรจุรวมท้ังอายุการวางจาํหนายตองแสดงอยาง

ชัดเจน 

 

2. อายุการวางจําหนายแสดงรูปแบบตอไปน้ี 

 “Recommended to drink before…” หรือ “Best Before…” หรือ 

“Date of minimum durability ends on …” หรือ “Date of 

minimum durability is xx months (xx days, xx years) หรือ 

“Expiry date...” 

 ถาอายุการวางจําหนายสัมพันธกับสภาวะในการเก็บรักษาหรือตอง

มีสภาวะการเกบ็รักษาโดยเฉพาะตองระบุไวดวย 
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ขอมูลท่ีตองการ รายละเอียด 

ตารางแสดงคุณคาทาง

โภชนการ 

(Nutritional Facts Table) 

1. อาหารทั่วไปหรืออาหารที่มีลักษณะเฉพาะซ่ึงตองมีสภาวะท่ีจําเปน

บางอยาง ตามกฎ ระเบยีบใหมน้ีอนุญาตใหสามารถระบุระดับ

คุณคาทางโภชนาการ (Nutrition value), ปริมาณสารอาหาร 

(Nutrition content), หนาท่ีของสารอาหาร (Nutrition function), 

ขอมูลเปรียบเทียบและขอมูลอางอิงของสารอาหารไวบนฉลากได 

ตัวอยางเชน การระบุขอความ low calories, low fat, low (no) 

cholesterol, sugar free, high calcium หรือ ขอมูลทางสุขภาพอื่นๆ 

เชน “calcium is a principle constituent of bones and teeth” 

เปนตน 

2. หามแสดงขอมลูทางโภชนาการในลักษณะดังตอไปน้ี 

 อางวาสามารถ ปองกัน บรรเทา รักษา อาการเจ็บปวยบางชนิดได 

 อางผลดังตอไปน้ี “rejuvenating function” หรือ “promising 

longevity” หรือ “reverting white hair to dark” หรือ 

“regenerating a lost tooth” หรือ “preventing and curing 

cancer” หรืออยางอื่นท่ีคลายกัน 

 ใชชือ่ยาติดกันกับชื่ออาหารไมวาจะวางไวกอนหรือหลัง หรือใช

รูปภาพและชือ่ของยารวมกบัชื่ออาหารเพื่อแสดงเปนนัยวารักษา 

และ/หรือ มีหนาท่ีเชนเดียวกับอาหาร 

 

ท่ีมา: ระบบกํากับดูแลดานความปลอดภัยอาหารของจีน สถาบันอาหาร, ป 2006 
 
 

8.2.5.7 ระเบียบเรื่อง การกําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหารบางชนิด 
 

ระเบียบเรื่อง กําหนดการใชวัตถุเจือปนอาหารบางชนิด (Food Additive Hygiene Standard, 

Circular No.5) ท่ีประกาศบังคับใชเมือ่วันท่ี 4 เมษายน 2006   มีรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ

ผลไมแปรรูป ดังน้ี 
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ประเภท ช่ือสาร (รหัส) 
ชนิดอาหารที่ 

อนุญาตใหใชได 

ปริมาณสูงสุดที่อนุญาต 

ใหใช (กรัมตอกิโลกรัม) 

สารทําใหเปนกรด L (+) tartaric acid อาหารทุกชนิด ตามความจําเปน 

อิมัลซิไฟเออร 
succanic acid 

monoglycerides 
เคร่ืองด่ืมจากผักและผลไม 2 

สารเพิ่มความหนาแนน 

เนื้อสัมผัส (Thickener) 
Tara Gum แยมผลไม เยลล่ีผลไม 5 

 

8.2.5.8 ระเบียบเรื่อง ปริมาณสูงสุดของสารปนเปอนในอาหาร 
 

ระเบียบเรื่อง กําหนดการใชวตัถุเจือปนอาหารบางชนิด (Food Additive Hygiene Standard 

2004, Food Hygiene Law of People’s Republic of China and the Administrative Measures on 

Food Additive Hygiene 2005, Food Additives Supplement 2005) มีรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับ

ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป ดังน้ี 

 
ประเภท ช่ือสาร (รหัส) ขอบเขตการใช ปริมาณสูงสุด 

สารฟอกขาว 

(Bleaching Agent) 

Sodium Sulphite 

(05.004) 

ผลไมแปรรูป 0.35 กรัม/กก. 

(คํานวณในรูปของซัลเฟอรไดออกไซด) 

Sodium Sulphite 

(05.003) 
ผลไมแปรรูป 

0.35 กรัม/กก. 

(คํานวณในรูปของซัลเฟอรไดออกไซด) 

อิมัลซิไฟเออร Purity Gum อาหารทุกประเภท ใชตามความเหมาะสม 

สารปรับกรดดาง Glucono-delta Lactone อาหารทุกประเภท ใชตามความเหมาะสม 

สารใหความหวาน 
Acesulfame-K 

(19.011) 
น้ําผลไมกระปอง 0.3 กรัม/กก. 

สี Caramel แยมผลไม 1.5 กรัม/กก. 
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8.2.5.9 ขั้นตอนการนําเขาผลไมแปรรูปเขาสูประเทศจนี 
 
 ข้ันตอนการสงออกจากประเทศไทย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูสงออก 

ขอหนังสือรับรองสุขอนามัย 

(Health Certificate) 
ขอหนังสือรับรองการปลอดโรคพืช  

สารตกคาง และแมลง 

หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา 

(Country Origin) 

เอกสาร/หลักฐาน 

 แบบ พ.ก..9 

 ใบกํากับสินคา (Invoice) 

 Letter of Credit 

 ใบตราสงสินคา (Bill of Lading)  

ติดตอ 

งานมาตรฐานและบริการพืช    

ฝายกักกันพืช   กองควบคุมพืชและวัสดุ 

การเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 

กรณีเขาโครงการรับรองคุณภาพ ส/ค 

เกษตรเพื่อการสงออกครบทุกข้ันตอน 

กรณีขอใบรับรองผลิตภัณฑ 

ข้ันสุดทาย 

หนังสือรับรองเปนผูสงออก 

ผลิตภัณฑสินคาเกษตร 

เพื่อการสงออก 

หนังสือรับรองโรงงานผลิต 

ผลิตภัณฑสินคาเกษตร 

เพื่อการสงออก 

หนังสือรับรองสุขอนามัย 

(Health Certificate) 

 

 

ติดตอ 

สวนบริการสงออกสินคาเกษตร   สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร   กรมวิชาการเกษตร 

 

เอกสาร/หลักฐาน 

 คํารองขอหนังสือรับรอง

คุณภาพอาหารหรือ

ผลิตผลการเกษตรเพื่อ

การสงออก  

(แบบ ต.อ.3) 

 หลักฐานที่บริษัท/

โรงงานที่เก่ียวของ 

 หลักฐานที่ผานการ

รับรองจาก อย. 

เอกสาร/หลักฐาน 

 คํารองขอหนังสือรับรอง

โรงงาน (แบบ ต.อ.1) 

 

เอกสาร/หลักฐาน 

 คํารองขอหนังสือรับรอง

สุขอนามัย 

 

ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตาม FOFM ที่ขอหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา 

ที่กองสิทธิประโยชนทางการคา   กรมการคาตางประเทศ 

ผานพิธีการศุลกากร ที่สวนการสงออก สํานักงานศุลกากรทาเรือ 
ที่มา: กรมสงเสริมการสงออก 
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การนําเขาประเทศจีน 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 ฝายแผนและนโยบาย สถาบนัอาหาร 

สินคาเกษตรและอาหารนําเขา 

MOFTEC 

(Ministry of Foreign Trade and  

Economic Cooperation)  

MOH 

(Ministry of Health)  

AQSIQ  

GCA 

(Government Certification Authority) 

ตลาดภายในประเทศจีน 

 สํานักงานสาขา/มณฑล/ศูนยตรวจสอบ 

 ดานกักกัน 

 หองทดสอบออกใบอนุญาต ควบคุม กักกัน 

จดทะเบียนนําเขา/สงออก 

 ควบคุม   ตรวจสอบมาตรฐาน 

    และกักกัน 

 ออกใบรับรอง/อนญุาต 

 ตรวจสอบใบรับรอง/อนุญาต 

 ตรวจปลอยสินคา 

ดําเนินการสุมตรวจ 

สินคาที่วางจําหนาย 
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8.2.6 กลยุทธดานการตลาดสําหรับผูประกอบการ SMEs 
 

คณะวิจัยไดทําการเสนอกลยุทธดานการตลาดเบื้องตน  บนพื้นฐานของการวิเคราะหขอมูลจาก

แหลงทุติยภูมิและการสํารวจพืน้ท่ี   ในกรณีท่ีผูประกอบการจะลงทุนเปดกิจการน้ันจะตองทําการ

สํารวจ และวิจัยตลาดอยางจริงจังอีกคร้ัง     เพื่อใหไดขอมลูท่ีมีความเชื่อมั่นทางสถิติมากขึ้น 
 

8.2.6.1 การแบงสวนตลาดของผลไมแปรรปู (Segmentation) 
 

ตลาดผลไมแปรรูปในประเทศจีนสามารถแบงสวนของตลาด   ไดแก   ผลไมแปรรูปท่ีผานการ

รักษาสภาพโดยการหมักดอง  แชอิ่ม  (Preserved Fruit)    นํ้าผลไมท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอลล    และ

นํ้าผลไมท่ีไมมสีวนผสมของแอลกอฮอลล   จากศักยภาพของตลาดตามท่ีไดกลาวในขางตน   เห็นไดวา

ผูประกอบการไทยสามารถเขาไปแขงขันในทุกสวนของจีนได 
 

8.2.6.2 กลุมเปาหมาย (Target) 
 

กลุมเปาหมายสําหรับผลไมแปรรูปจากประเทศไทย   ไดแก    กลุมวัยรุนยคุใหมและคนทํางานท่ี

นิยมความแปลกใหม    เน่ืองจากกลุมวัยรุนและคนทํางานเหลาน้ีมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนไปตาง

จากกลุมผูใหญและคนสูงอายุ ท่ีนิยมทานผลไมสดมากกวา   โดยกลุมวัยรุนเหลาน้ีถือไดวาเปนกลุมท่ีมี

กําลังซื้อ   เน่ืองจากวัยรุนเหลาน้ีจะไดรับการตามใจจากผูปกครองเปนอยางมาก   อันเปนผลจาก

นโยบายลูกคนเดียวของรัฐบาลจีน    รวมถึงคานิยมในสินคาตางประเทศท่ีมีเพิ่มขึ้น   อันเปนผลจากการ

เปดกวางในเรื่องของสื่อท่ีเพิ่มขึ้น 

 

8.2.6.3 การวางตําแหนงดานการตลาด (Positioning) 
 

จากรายงาน16 ในเร่ืองคุณภาพของสินคาท่ีวางจําหนายในประเทศจีนน้ัน    สินคาจาํนวน 20% 

เปนสินคาท่ีไมไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน   โดยจํานวนสินคาท่ีไมไดมาตรฐานมากท่ีสุด ไดแก   

สินคาในหมวดผลไมแปรรูป   จากการสังเกตขณะทําการวิจัยภาคสนามในพื้นท่ีศึกษา   พบวา  สินคา

ผลไมแปรรูปของจีนในหลายรายการยังไมมคุีณภาพตามมาตรฐานสากลมากนัก  มักจะขายในลักษณะ

ของกองสําหรับตักแบงขาย (Bulk) ซึ่งไมมีเคร่ืองหมายบงชี้มาตรฐานการผลิตใดๆ 

                                                 
16 สํานักขาว Xinhua,  วันท่ี 4 ก.ค.2007 
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สําหรับผลไมแปรรูปจากเวียดนาม   ซึ่งเปนคูแขงสําคัญของไทย เชน ขนุนอบกรอบ, ฝร่ัง        

อบกรอบ เปนตน  มีการบรรจุในบรรจุภัณฑสวยงาม   แตหลายรายยังไมมีเคร่ืองหมายบงชี้มาตรฐานการ

ผลิตในระดับสากลอยางมาตรฐาน GMP หรือ HACCP  ซึ่งนาจะเปนตําแหนงท่ีผูประกอบการไทยควรจะ

วางตําแหนงทางการตลาดในจุดดังกลาว   เพื่อใหสามารถจําหนายไดในทุกตลาดสงออก   ไมใชเพียงแค

ประเทศจีนเทาน้ัน    

 

สําหรับการวางตําแหนงในเร่ืองของราคาน้ัน  ผูประกอบการไทยท่ีไดรับรองมาตรฐานการผลิต

ในระดับสากลอยางมาตรฐาน GMP หรือ HACCP  สามารถสรางความแตกตางดานความนาเชือ่ถือใน

มาตรฐานสินคาใหกับผูบริโภคได   ทําใหผูประกอบการสามารถกําหนดราคาผลไมแปรรูปเปนสินคา

ระดับพรีเมียมได    

 

ในเรื่องของหมวดหมูสินคา   มีผลไมแปรรูปจากไทยหลายประเภท เชน  ทุเรียนทอด   ทุเรียนอบ

กรอบ    กลวยฉาบ  เปนตน   สามารถท่ีเขาไปเจาะตลาดในลักษณะของขนมขบเคี้ยว (Snack) ซึ่งมี

ขนาดใหญกวา    โดยวางตําแหนงเปนของขบเคี้ยวท่ีมปีระโยชนตอสุขภาพเมื่อเปรียบเทียบกับของขบ

เค้ียวประเภทแปง 

 

กลาวโดยสรุปแลว   ตําแหนงทางการตลาดของผลไมแปรรูปจากไทยประเภทของอบกรอบ   

หรือของทอด   ควรวางตําแหนงเปนของขบเคี้ยว (Snack) ท่ีมีประโยชนตอรางกาย   ไดรับมาตรฐานการ

ผลิตสินคาในระดับสากล    

 

สําหรับผลไมแปรรูปประเภทของเชื่อม-ของดอง   ควรวางตําแหนงในเร่ืองมาตรฐานการผลิต

ระดับสากลเปนหลัก   เพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพสินคา 
 
ประเทศ ตําแหนงทางการตลาด 

จีน ผลไมพื้นเมือง  ราคาถูก   ขายเปน bulk   คุณภาพยังไมดีนัก  ยังไมไดมาตรฐานสากล 

เวียดนาม 

ผลไมที่หายากในจีน    ราคาปานกลาง   ขายเปนถุงในบรรจุภัณฑสวยงาม   คุณภาพปานกลาง   

สวนใหญยังไมไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล   แตมีมาตรฐานสูงกวาของจีน   เพราะตอง

ผานการตรวจสอบการนําเขาที่เขมงวดจาก AQSIQ 

ไทย 
ผลไมที่หายากในจีน   มีการแปรรูปใหเปนของขบเค้ียว (Snack) ที่เปนประโยชนตอรางกาย    ราคา

ปานกลาง-สูง   สวนใหญยังไมไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล   แตมีมาตรฐานสูงกวาของจีน   
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เพราะตองผานการตรวจสอบการนําเขาที่เขมงวดจาก AQSIQ   และผานการคัดเลือกใหใชเสิรฟใน

มหกรรมกีฬาโอลิมปก 2008 หลายรายการ 

 

8.2.6.4 ผลิตภัณฑ 
 

 ผลไมแปรรูปสวนใหญในประเทศจีนน้ันนิยมท่ีจะนําผลไมในประเทศมาผลิต  ไดแก  สม      

แอปเปล   ลูกพลับ    ลูกพีช   เปนตน   โดยลักษณะการจําหนายวัตถุดิบผลไมท่ีนํามาใชในการแปรรูปน้ัน 

จะแบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก  การวางขายในลักษณะกอง   การบรรจุซอง  และการบรรจุกระปอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ดังน้ันผลไมแปรรูปไทยท่ีจะจําหนายในประเทศจีนน้ัน   ควรเลือกวัตถดิุบท่ีทําจากผลไมไทยที่ขึ้น

ชื่อในตลาดประเทศจีน   อาทิเชน   ทุเรียน   กลวยหอม   มะขาม    เงาะ    ลําไย   มังคุดและขนุน  เปน

ตน  นํามาแปรรูปเปนของขบเคี้ยว  เชน   ทุเรียนทอด   ทุเรียนกวน    มะขามคลุก    กลวยตาก   และ

กลวยฉาบ  เปนตน    บรรจใุนบรรจุภัณฑประเภทซองหรือกระปุกท่ีมีการออกแบบสวยงามในลักษณะ

เดียวกันกับของขบเคี้ยว (Snack) 

 

 ท่ีสําคัญท่ีสุด   คือ   เร่ืองของมาตรฐานการผลิต    จากการสัมภาษณมีผูประกอบการหลายราย

ท่ีมีศักยภาพและผลิตภัณฑเปนท่ีตองการของตลาด    แตขาดในเร่ืองของมาตรฐานการผลิต  ไดแก   การ

รับรองคุณภาพ อ.ย.     มาตรฐาน GMP    มาตรฐาน HACCP   เปนตน     ซึ่งผูประกอบท่ีไดการรับรอง 

รูปที่ 8-3 รูปกลวยฉาบ ท่ีขายในหางโลตัส (เฉิงตู) 
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มาตรฐานดังกลาวมีแนวโนมท่ีจะผานการตรวจสอบคุณภาพท่ีประเทศจีนไดไมยาก   อีกท้ังยังสามารถ

สรางความแตกตางจากผลไมแปรรูปทองถิน่อีกดวย 
 

8.2.6.5 ระดับราคา 
 

ระดับราคาของผลไมแปรรูปท่ีจําหนายในหาง Modern Trade   อาทิเชน    กลวยฉาบแบงขาย

ใสถุงในหางโลตัส (เฉิงตู) นํ้าหนักประมาณ 200 กรัม ราคาประมาณ 5 หยวน (25 บาท)       ลูกทอเชือ่ม

ในหางวอลมารท (หนานหนิง) มียี่หอแพ็กใสถุงอยางดี   นํ้าหนัก 200 กรัม ราคา 6-7 หยวน (30-40 บาท)    

 

การต้ังราคาสําหรับผลไมแปรรูปไทยน้ันข้ึนกับชนิดของผลไมท่ีนํามาแปรรูปเปนหลัก   แตไมควร

แตกตางกับสินคาของคูแขงมาก  เชน   ขนุนอบกรอบจากประเทศเวียดนาม เปนตน   รวมถึงสินคาท่ีเปน

คูแขงทางออมอยางพวกของขบเค้ียวตางๆ    

 

8.2.6.6 ชองทางการจําหนาย 
 

จากการสัมภาษณผูประกอบการไทยท่ีสงออกผลไมแปรรูปไปยังประเทศจีน    สวนใหญแลวจะ

สงออกผานทางเอเยนต (Agent) โดยเร่ิมตนกับตัวแทนจําหนายท่ีมีประสบการณอยางเครือ ซี.พี. ท่ี

สามารถกระจายสินคาเขาสูหางโลตัส     หรือผานทางตัวแทนจําหนาย/พันธมิตร ท่ีเปนชาวจีน (อาจจะ

เปนชาวฮองกงหรือไตหวัน)   โดยตัวแทนดังกลาวจะตองมีใบอนญุาตการนําสนิคาเขาอยางถูก
กฎหมาย      

 

ชองทางที่เหมาะสมในการจาํหนายผลไมแปรรูปของไทย ไดแก ชองทางในหาง Modern Trade 

อยางท่ีเฉิงตูจะมีหางโลตัส คารฟูร      ท่ีฉงชิ่งมีหางโลตัส คารฟูร     ท่ีฝูเจี้ยนมีหางวอลมารท คารฟูร   

โดยการจําหนายผานชองทางดังกลาวมีขอดี คือ การสรางภาพลักษณสินคาและหลีกเล่ียงการปลอมปน

สินคาท่ีมีอยูจํานวนมากในตลาดสดหรือรานคาแบบด้ังเดิม 

 

การรวมกับพันธมิตรท่ีเปนรานเบเกอร่ี/รานกาแฟ/รานผลไมปน   ท่ีผูบริโภควัยรุนยุคใหมนิยมไป

น่ังรับประทานเปนอีกชองทางหน่ึงท่ีนาสนใจ  โดยการใชผลไมแปรรูปจากไทยเปนสวนผสมในเมนูอาหาร

หรือเคร่ืองเคียง  เชน  การจัดเซ็ททุเรียนทอด/กลวยฉาบเพื่อทานรวมกับกาแฟ   การนํามะมวงตากแหงไป

ปนเปนนํ้ามะมวง   เปนตน   อีกท้ังยังสามารถท่ีจะนําผลไมแปรรูปท่ีบรรจุหอ/กระปุกไปวางขายในราน

ดังกลาว 
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8.2.6.7 การสงเสริมการตลาด 
 

สําหรับผูประกอบการ SMEs ท่ีตองการทดลองตลาดน้ัน   การรวมออกงานแสดงสินคาในพื้นท่ี

ตางๆกับกรมสงเสริมการสงออก   กระทรวงพาณิชย    ท่ีมกีารจัดขึ้นเปนประจําทุกปเปนหน่ึงในทางเลือก

ท่ีมีความเสี่ยงตํ่า   นอกจากจะไดทดลองตลาดแลวยังมีโอกาสท่ีจะพบคูคาท่ีสามารถเปนตัวแทนกระจาย

สินคาใหดวย  

 

สําหรับผูประกอบการท่ีสามารถวางจําหนายสินคาไดแลว การจดัชิมสินคาเปนกิจกรรม

การตลาดอยางหน่ึงท่ีสามารถสรางผลตอบรับไดอยางมปีระสิทธภิาพ    ทําใหผูบริโภคไดรับรูถึงรสชาติ

ของผลไมแปรรูปไทยและผูขายสามารถรับทราบการตอบสนองตอรสชาติของสินคาเพื่อนําไปปรับปรุงให

เขากับรสนิยมการบริโภคท่ีแทจริง     แตส่ิงท่ีพึงระวังซึ่งผูประกอบการที่ใหสัมภาษณไดเตือนมายัง          

ผูประกอบการรายอื่น   คือ   การเขามาชมิสินคาของผูบริโภคชาวจีนจะไมมีคําวาเกรงใจ   นอกจากตัวผู

ชิมเองแลวจะมกีารชักชวนญาติพี่นอง  เพื่อนฝูงเขามาชิมจนเปนท่ีพอใจ  ถาพึงพอใจอาจจะซื้อ แตถา

รสชาติไมถูกปากอาจจะคายท้ิง    

 

การโฆษณาท่ีจดุขาย (POS – Point of Selling) เปนอีกกลยุทธการโฆษณาประชาสัมพันธท่ี

คณะวิจัยอยากจะแนะนําแกผูประกอบการ   โดยการใชส่ือประชาสัมพันธท่ีจุดขายอาจจะใชส่ือวีดีทัศนท่ี

สามารถเรียกความสนใจจากผูบริโภคมากกวาท่ีจะใชส่ือส่ิงพิมพเหมือนท่ีเคยในอดีต 

รูปที่ 8-4 รูปตัวอยางรานผลไมปน และรานกาแฟ 
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8.2.6.8 การสรางตรายี่หอ 
 

การสรางย่ีหอผลไมแปรรูปไทยน้ันควรจะอิงกับภาพลักษณของผลไมไทย (Brand Associate) 

ในเรื่องของรสชาติท่ีอรอยและเปนสินคาท่ีผลิตไดมาตรฐาน   และสรางภาพลักษณ (Brand Image) ของ

ผลไมแปรรูปไทยใหผูบริโภครับรูวาเปนของขบเค้ียว (Snack) ท่ีเปนประโยชนตอรางกาย   เน่ืองจาก

ตลาดของขบเคี้ยวมีขนาดท่ีใหญและสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีเปนวยัรุนไดดีกวาตลาดผลไมแปรรูป

ท่ัวไป 

 

การใชชือ่ยี่หอน้ันสามารถใชไดท้ังชื่อท่ีเปนภาษาจีนและชื่อท่ีเปนภาษาอังกฤษ   เน่ืองจาก

กลุมเปาหมายที่เปนวัยรุนเหลาน้ี  เกิดในสมัยท่ีจีนเปดประเทศแลว  สามารถพูดอานภาษาอังกฤษได   

ภาษาท่ีใชในการส่ือสารย่ีหอก็เชนเดียวกัน  สามารถใชไดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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สรุปกลยุทธดานการตลาดสําหรับสินคาผลไมแปรรูป 

 
กลยุทธตลาด พื้นที ่ รายละเอียด 

Segmentation 

ฝูเจ้ียน  

สามารถแขงขันไดในทุกสวนทั้งผลไมอบแหง  ผลไมหมักดอง  และน้ําผลไม ซ่ือชวน 

ฉงช่ิง 

Target 

ฝูเจ้ียน  
กลุมผูบริโภควัยรุนและคนทํางานยุคใหม ซ่ือชวน 

ฉงช่ิง 

Positioning 

ฝูเจ้ียน 
วางตําแหนงเปนของขบเค้ียว (Snack) ที่มีรสชาติแบบไทย   เปนประโยชนตอ

สุขภาพและไดรับมาตรฐานสากล 
ซ่ือชวน 

ฉงช่ิง 

Product 

ฝูเจ้ียน - ควรเลือกวัตถุดิบจากผลไมไทยที่มีช่ือ เสียงในตลาดจีน เชน ทุเรียน กลวยหอม 

มะขาม เปนตน   บรรจุในซองหรือกระปุกที่มีการออกแบบในลักษณะของ 

snack และมีรสชาติสอดคลองกับรสนิยมของคนในพื้นที่ 

- ควรไดรับการรับรองมาตรฐาน QS (Qualified and Safe) และ HACCP  

ซ่ือชวน 

ฉงช่ิง 

Price 

ฝูเจ้ียน - เทียบกับราคาผลไมแปรรูปทองถิ่น   ราคาผลไมแปรรูปของประเทศคูแขงอยาง

เวียดนาม   และสินคาทดแทนกลุม Snack ซ่ือชวน 

ฉงช่ิง 

Place 

ฝูเจ้ียน - จําหนายผานตัวแทนเพื่อกระจายสินคาสูหางสรรพสินคา 

- จําหนายผานทางพันธมิตร เชน รานกาแฟ/ รานเบเกอร่ี/ รานผลไมปน ซ่ือชวน 

ฉงช่ิง 

Promotion 

ฝูเจ้ียน - รวมงานแสดงและจําหนายสินคากับกรมสงเสริมการสงออก 

- จัดใหชิมสินคา 

- การโฆษณาที่จุดขาย (POS- Point of Selling) 

ซ่ือชวน 

ฉงช่ิง 

Branding 

ฝูเจ้ียน - ควรอิงกับภาพลักษณผลไมไทย และสรางภาพลักษณใหเปนของขบเค้ียวที่มี

ประโยชนตอรางกาย 

- การต้ังช่ือแบรนด ควรมีทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 

ซ่ือชวน 

ฉงช่ิง 
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8.2.7 กรณีศึกษามะมวงแปรรูปวรพร 
 

 มะมวงวรพรไดรับการผลิตโดย บริษัท ผลไมแปรรูปวรพร จาํกัด  โดยจาํหนายผลไมแปรรูปจาก

มะมวงเปนหลัก   ท้ังมะมวงดองนํ้าตาลทราย    มะมวงแชอิ่มกวน   ทอฟฟมะมวง   โดยเขาสูตลาดจีน

ภายใตชือ่ยี่หอ “ไค-เลอ-กั๋ว”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขาสูตลาดจีนน้ันเร่ิมตนจากการไปออกงานแสดงสินคารวมกับกรมสงเสริมการสงออก ท่ี

นครฝูโจวต้ังแต 10 ปท่ีแลว  เน่ืองจากมองตลาดผลไมดองของประเทศจีนยังมีโอกาสอยู   เน่ืองจาก 

 

ตนทุนราคาของมะมวงประเทศไทยถูกกวาหลายเทาตัว   รวมท้ังราคานํ้าตาลทรายท่ีใกลเคียงกัน  โดย

เขาสูตลาดจีนท่ียูนนาน  จิ่งหง   และกวางโจว   ผานการขนสงทางสิบสองปนนา 

  

 กลยุทธท่ีสรางความสําเร็จใหกับผลไมวรพรในตลาดจีน ไดแก  

  

 มาตรฐานของสินคาท่ีสูง   ในระดับท่ีสามารถสงออกไปยังสหภาพยุโรปได 

 รสชาติท่ีอรอยโดยการคัดสรรสายพันธุมะมวง   

รูปที่ 8-5 บรรจุภัณฑสําหรับมะมวงวรพร   ท่ีจําหนายในประเทศจีน 
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 การควบคุมตนทุน   โดยพยายามรวมกับชาวสวนมะมวงและผูผลิตบรรจุภัณฑสรางเปน       

คลัสเตอรมะมวงข้ึนมา 

 นวัตกรรมในตัวสินคา  เชน  การผลิตทอฟฟมะมวง  ซึ่งเปนหน่ึงในผลไมแปรรูปไทยท่ีผานเขาไป

คัดเลือกในมหกรรมโอลิมปก 2008 



ดร.อักษรศรี   พานิชสาสนและคณะ 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUE   

 

 

8-85

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD., Bangkok 10200 
 

 

  

 
 

8.3.1 ประเภทของอาหารแปรรูป/อาหารแชแข็ง   และการลดภาษีตาม
ขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน 

 

สินคาหมวดอาหารในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ครอบคลุม 2 หมวด ไดแก  

(4.) อาหารสดประเภทเน้ือสัตวแชแข็ง  เชน  อาหารทะเลแชแข็ง  เน้ือจระเขแชแข็ง  เปนตน 

(5.) อาหารแปรรูป  เชน  ไสกรอก  แหนม   กุนเชียง   เปนตน 

 

ซึ่งสามารถแบงแยกยอยออกตามบัญชีการลด/ยกเลิก ภาษีศุลกากรของประเทศจีน ดังน้ี 

 

รหัส HS (8 หลัก) 

ศุลกากรจีน 
รายละเอียด หมวดหมู 

ภาษี (%) 

ณ ป 2007 

ภาษี (%) 

ณ ป 2010 

02XXXXXX 

03XXXXXX 

05XXXXXX 

เน้ือสัตวสดแชแข็ง EHP 0 0 

16010000 
ไสกรอกและผลิตภัณฑในลักษณะ

เดียวกัน 
N 8 

0 

16022000 ตับของสัตวท่ีผานการแปรรูป N 8 0 

16023100 ไกงวงแปรรูป N 8 0 

16023210 
เน้ือไกแปรรูป ท่ีอยูในภาชนะปด 

(Airtight Containers) 
N 8 

0 

16023291 เน้ืออกไกแปรรูป N 8 0 

16023292 นองไกแปรรูป N 8 0 

16023299 เน้ือไกสวนอื่นๆ แปรรูป N 8 0 

16023910 
เน้ือเปด หานแปรรูป ท่ีอยูในภาชนะปด

(Airtight Containers) 
N 8 

0 

16023991 เน้ือเปดแปรรูป N 8 0 

16023999 เน้ือหานแปรรูป N 8 0 

8.3 อุตสาหรรมอาหารแปรรูป/อาหารแชแข็ง
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รหัส HS (8 หลัก) 

ศุลกากรจีน 
รายละเอียด หมวดหมู 

ภาษี (%) 

ณ ป 2007 

ภาษี (%) 

ณ ป 2010 

16024100 เน้ือหมูแปรรูปประเภทแฮม N 8 0 

16024200 เน้ือหมูแปรรูปสวนไหล N 8 0 

16024910 เน้ือหมูแปรรูป บรรจุในภาชนะปด N 8 0 

16025010 เน้ือวัวแปรรูป บรรจุในภาชนะปด N 8 0 

16029010 เคร่ืองในสัตวแปรรูป บรรจใุนภาชนะปด N 8 0 

16041990 เน้ือปลาแปรรูป N 8 0 

16051000 เน้ือปูแปรรูป N 5 0 

16052000 เน้ือกุงแปรรูป  N 5 0 

16059010 ปลาหมึกแปรรูป N 8 0 

 

8.3.2 ตลาดสินคาประเภทอาหารในประเทศจีน17 
 

สินคาอาหารเพื่อการบริโภค (Foodstuff) สามารถจัดแบงประเภทตามวัตถุดิบและกระบวนการ

ผลิตไดเปน 525 ชนิดในจํานวน 28 หมวดหมู ปจจบุันประเทศจีนมีผูประกอบการที่เก่ียวกับการผลิต

อาหารจํานวน 448,000 ราย  ในจํานวนดังกลาวมีผูประกอบการจํานวน 26,000 ราย หรือคิดเปนสัดสวน 

5.8%   ท่ีมีขนาดใหญพอท่ีจะสามารถจดทะเบียนผูประกอบการ   ซึ่งถือไดวาเปนกลุมผูนําตลาดท้ังในแง

ของปริมาณสินคาในตลาดและรายได โดยผูประกอบการกลุมน้ีมีสวนแบงการตลาดอยูท้ังส้ิน 72% 

รองลงมา ไดแก กลุมผูประกอบการท่ียังมีขนาดไมใหญพอท่ีจะจดทะเบียนผูประกอบการแตมีจํานวน

คนงานมากกวา 10 คน  กลุมดังกลาวมีจาํนวนประมาณ 69,000 ราย    หรือคิดเปนสัดสวนประมาณ 

15.4%  โดยมสีวนแบงการตลาดอยู 18.7%    และท่ีเหลือ 78.8%    ไดแกกลุมผูประกอบการขนาดเล็กท่ี

มีจํานวนคนงานนอยกวา 10 คน  ซึ่งมจีํานวน 353,000 คน    โดยมีสวนแบงการตลาดอยู 9.3%     

 

จากรายงานสถิติในป 2006   ผูประกอบการท่ีจดทะเบียนสามารถทํารายไดเทากับ  2,158 

พันลานหยวน    คิดเปน 6.8% ของมูลคาอุตสาหกรรมรวมของประเทศ และมีอัตราการเติบโตจากป 

2005 เทากับ 23.5%   โดยอาหารประเภทเน้ือสัตวแชแข็งมปีริมาณการผลิตสูตลาดประมาณ 11 ลานตัน   

เพิ่มขึ้นจากป 2005 ประมาณ 24%   โดยในชวง 6 เดือนแรกของป 2007 ปริมาณผลผลิตจากอุตสากรรม 

                                                 
17 White Paper on Food Quality and Safety, Xinhua, 18 SEP 2007 
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อาหารที่ออกสูตลาดมีมูลคา 1,281.62 พันลานหยวน เพิ่มขึ้นประมาณ 30% จากระยะเวลาชวงเดียวกัน

ของป 2005   

 
มาตรฐานดานคุณภาพสินคาอาหารของประเทศจนี 

 

 ปจจบุันการควบคุมคุณภาพสินคาอาหารของจีนน้ันมีการปรับปรุงและพัฒนาข้ึนกวาในอดีต   

โดยการควบคุมคุณภาพผูประกอบการน้ันไดมีการกําหนดมาตรฐานทางวทิยาศาสตรขึ้นมา   ดังน้ันจึงมี

ผูผลิตอาหารจํานวนเพียง  107,000 ราย ท่ีผานมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

และไดรับการอนุญาตใหเขาสูตลาด    และมีเพียง 2,675 รายเทาน้ันท่ีไดรับใบอนุญาต HACCP 

 
แนวโนมของตลาดสินคาอาหารนาํเขาจากตางประเทศ 

 

 ในป 2006 ประเทศจีนนําเขาสินคาอาหารจาํนวน 20.3 ลานตัน มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากป 2005 

37.94%    โดยมีมูลคาการนําเขากวา 13,000 ลานเหรียญ สรอ.   เพิ่มจากป 2005   25.11%    โดย

สินคานําเขาในหมวดอาหาร 10 อันดับแรก ไดแก 
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 จากกราฟเห็นไดวา   อาหารประเภทเน้ือสัตวท่ีประเทศจีนนําเขาจากตางประเทศมากท่ีสุด   

ไดแก    เน้ือสัตวประเภทเปดไกและเคร่ืองใน     แตสินคาดังกลาวจะถูกตรวจสอบอยางเขมงวดเพื่อ

ปองกันการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก 

 

 ประเทศจีนมีการนําเขาอาหารจาก 143 ประเทศ  โดยประเทศท่ีนําเขาสูงสุด 10 อันดับแรก 

ไดแก 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 จากกราฟเห็นไดวา    ประเทศจีนนําเขาสินคาประเภทอาหารจากประเทศไทยมากเปนอันดับท่ี 

6 โดยมีมูลคาในการนําเขาประมาณ 544 ลานเหรียญสรอ.    

 

 ในชวงหลายปท่ีผานมา    คุณภาพของสินคานําเขาประเภทอาหารอยูในระดับท่ีคงท่ี   และไมมี

ปญหาอันตรายจากอาหารนําเขา   โดยชวงป 2004 – คร่ึงปแรกของป 2007  อัตราการอนุญาตใหนํา

สินคาประเภทอาหารเขาประเทศอยูในสัดสวน  99.29% (2004)    99.46% (2005)    99.11% (2006)   

และ 99.29% (ชวงคร่ึงปแรกของป 2007) 
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8.3.3 ศักยภาพสนิคาอาหารแปรรูป/อาหารแชแข็งของไทย 
 

ประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารจนไดชื่อวาเปน “ครัวของโลก” (Kitchen of The World)    

โดยประเทศไทยเปนผูสงออกรายใหญของโลก    โดยในป 2006 ประเทศไทยมีการสงออกสินคาอาหารไป

ยังตางประเทศมูลคาประมาณ 500,000 ลานบาท 18    คิดเปน 2.28% ของมูลคาการสงออกของโลก   

หรือคิดเปน 13.6% ของ GDP  มีผูประกอบการในอุตสาหกรรมดังกลาวมากกวา 9,000 แหง   โดย

ประเทศท่ีสงออกมากท่ีสุด ไดแก ประเทศญี่ปุน (17%)   รองลงมา ไดแก ประเทศในกลุมอาเซียน (15%)   

กลุมประเทศสหภาพยุโรป (14%)    และประเทศจีน (6%) ตามลําดับ 

 
อาหารแชแข็ง 
 

 ปจจบุันผูประกอบอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งมีการรวมกลุมจัดต้ังเปน สมาคมอาหารแชเยือก

แข็งไทย (Thai Frozen Foods Association, TFFA)    โดยอาหารแชแข็งของไทยซึ่งสวนใหญจะเปน

อาหารทะเล     มีสถิติการสงออกไปยังประเทศจีนในป 2006 ดังน้ี 

 

ท่ีมา Thai Frozen Foods Association 

 

 

 

                                                 
18 หนังสือพิมพ Business Thai, 8 กุมภาพันธ 2007 

พิกัด รายการ 

ป 2005 ป 2006 
อัตรา 

การเติบโต (%) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

มูลคา 

(ลานเหรียญ สรอ.) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

มูลคา 

(ลานเหรียญ สรอ.) 
ปริมาณ มูลคา 

0306XX กุงสดแชเย็น/แชแข็ง 3,304.86 14.77 2,739.19 14.04 -17.12 -4.99 

0307XX 
ปลาหมึกสด 

แชเย็น/แชแข็ง 
4,284.05 7.83 4,383.01 8.97 2.31 14.58 

0302XX 

0303XX 

ปลาทูนาสด 

แชเย็น/แชแข็ง 
103.21 0.14 725.64 0.49 603.06 249.78 

0302XX 

0303XX 

ปลาสดแชเย็น 

/แชแข็ง  

(ไมรวมปลาทูนา) 

41,426.14 24.23 53,566.47 28.67 29 18 
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กราฟแสดงปริมาณการสงออกอาหารทะเลแชแข็งไทยไปยังประเทศจีน 

 

 
อาหารแปรรปู 

 

 ปจจบุันผูประกอบอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีการรวมกลุมจัดต้ังเปน สมาคมผูผลิตอาหาร

สําเร็จรูป (Thai Food Processors Association)    โดยอาหารแปรรูปของไทยท่ีเปนอาหารทะเล   มีสถิติ

การสงออกไปยังประเทศจีนในป 2006 ดังน้ี 

 

ที่มา: Thai Frozen Foods Association 

 

พิกัด รายการ 

ป 2005 ป 2006 
อัตรา 

การเติบโต (%) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

มูลคา 

(ลานเหรียญ 

สรอ.) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

มูลคา 

(ลานเหรียญ สรอ.) 
ปริมาณ มูลคา 

1605XX กุงแปรรูป 6.93 0.02 10.20 0.10 47.16 329.90 

1605900223 ปลาหมึกแปรรูป 0.17 0.003 0.90 0.01 436.53 421.25 

1604XX  778.53 2.15 449.26 1.66 -42.29 -22.58 
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กราฟแสดงปริมาณการสงออกอาหารทะเลแปรรปูไทยไปยังประเทศจีน 

 

นอกจากอาหารทะเลแปรรูปแลว ผูประกอบไทยยังมีชื่อเสียงในเร่ืองของอาหารแปรรูปพื้นเมืองท่ี

เปนของคาวและซอสปรุงรสตางๆ อาทิเชน กุนเชียง หมูยอ แหนม  ไสอัว่ หมูหยอง นํ้าปลา เปนตน   

รวมถึงอาหารแปรรูปท่ีเปนขนมขบเคี้ยวตางๆ  เชน  กาละแม  กระยาสารท เปนตน 

 

8.3.4 พื้นท่ีเปาหมาย 
 

นครเฉิงตู มณฑลซ่ือชวน 
 

 นครเฉิงตู   มณฑลซื่อชวนเปนมณฑลตอนในที่ไมมีเขตแดนติดทะเล   แตเปนแหลงเล้ียงสัตว

ขนาดใหญของประเทศจีนโดยเฉพาะสุกร    ดังน้ันการหาอาหารทะเลสดในพื้นท่ีดังกลาวจึงมีราคาคอน 

ขางสูงและหารับประทานยาก 

 

 นครเฉิงตูถือไดวาเปนเมืองแหงการบริโภค   รสนิยมของคนเฉิงตูนิยมบริโภคอาหารท่ีมรีสชาติ

เผ็ด   โดยเฉพาะการรับประทานอาหารหมอไฟ    แตอปุสรรคสําคัญของการเจาะตลาดอาหารแชแข็ง/

อาหารแปรรูป คือ ลักษณะการบริโภคของคนเฉิงตูนิยมรับประทานอาหารทะเลสด  หมายความวา ถาจะ 
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รับประทานปลาหรือกุงจะเลือกทานปลาหรือกุงสดท่ียังมีชีวิต วายอยูในตู   การเปล่ียนทัศนคติและสราง

ความเชื่อในเร่ืองของรสชาติและความสดของอาหารทะเลแชแข็งจึงเปนส่ิงท่ียากสําหรับผูประกอบการ 

SMEs   ซึ่งจะกลาวถึงกลยุทธท่ีจะแกไขปญหากังกลาวในหัวขอกลยุทธดานผลิตภัณฑตอไป 

 
8.3.5 ระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ สําหรับการนําเขาอาหารแชแข็ง/

อาหารแปรรูปของประเทศจีน 
 

8.3.5.1 กฎระเบียบ 
 หนวยงานท่ีทําการตรวจสอบการนําเขาอาหาร    ระบบการตรวจสอบคุณภาพ    รวมถึง

กฎระเบียบการแสดงฉลาก   รายละเอียดไดแสดงไวในหัวขอผลไมแปรรูป   จะมีรายละเอียดตางกันใน

สวนของการสงออกสินคาจากประเทศไทยท่ีจะตองมีการขอหนังสือรับรองสุขอนามัยและเปนโรงงานท่ีได

การรับรองมาตรฐานโรงงานจากกรมปศุสัตว   แทนการขอหนังสือรับรองสุขอนามัยจากสํานักควบคุมพืช

และวัสดุการเกษตร   กรมวิชาการเกษตร 

 

 สําหรับการนําเขาประเทศจีนน้ัน   การติดตอหนวยงานท่ีทําการตรวจสอบจะเปนไปในลักษณะ

เดียวกันกับการนําเขาผลไมแปรรูป  

 

 สําหรับขอกําหนดในเร่ืองของปริมาณสารปนเปอนในอาหารแชแข็ง/อาหารแปรรูป มีดังน้ี 

 

ประเภทอาหาร สารปนเปอน จํานวนท่ีจํากัด 

กุงแชแข็ง กุงแปรรูปและซูริม ิ

สารไนโตรฟูแลน 

คลอแรมเฟนิคัล (โครโรมัยเซติน) 

ออกซีเทตราไซคลิน 

กรดออกโซลินิค 

กลุมซัลฟา 

ตองไมมีการตรวจพบ 

อาหารแชแข็งทุกชนิด 
สารเพิ่มความหนาแนนเน้ือสัมผัส 

(Thickener) – Tara Gum 

5 กรัม/กก. 

ผลิตภัณฑเน้ือ 10 กรัม/กก. 

อาหารอบ 1.5 กรัม/กก. 

เคร่ืองปรุงรส 
วัตถุกันเสีย (Sodium Benzoate) 1 กรัม/กก. 

วัตถุกันเสีย (Potassium Sorbate) 1 กรัม/กก. 
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ประเภทอาหาร สารปนเปอน จํานวนท่ีจํากัด 

ไสกรอก   แฮม   ลูกชิ้นปลา 
สารเพิ่มความหนาแนนเน้ือสัมผัส 

Sa-Hao Seed Gum 
0.5 กรัม/กก. 

เน้ือสัตว 
ตะก่ัว 

0.2 มิลลิกรัม/กก. 

ปลา 0.5 มิลลิกรัม/กก. 

เน้ือสัตว แคดเมียม 0.5 มิลลิกรัม/กก. 

ตับสัตว แคดเมียม 0.1 มิลลิกรัม/กก. 

ไตสัตว 3.0 มิลลิกรัม/กก. 

ปลา 1.0 มิลลิกรัม/กก. 

เน้ือสัตว 
ปรอท 

0.05 มิลลิกรัม/กก. 

ปลา  0.5 มิลลิกรัม/กก. 

เน้ือสัตว 
ฟลูออรีน 

2.0 มิลลิกรัม/กก. 

ปลา 2.0 มิลลิกรัม/กก. 

เน้ือสัตว 

สารหนู 

0.05 มิลลิกรัม/กก. 

ปลา 0.1 มิลลิกรัม/กก. 

กุงและปูสด 0.5 มิลลิกรัม/กก. 

กุงและปูแหง 1.0 มิลลิกรัม/กก. 

สัตวนํ้าอื่นๆ สด 0.5 มิลลิกรัม/กก. 

เน้ือสัตว รวมตับและไต 
โครเมียม 

1.0 มิลลิกรัม/กก. 

ปลาและสัตวนํ้ามีเปลือก 2.0 มิลลิกรัม/กก. 

เน้ือสัตว 
ไนไตรด 

3.0 มิลลิกรัม/กก. 

ปลา 3.0 มิลลิกรัม/กก. 

เน้ืออบ/รมควัน เบนโซ (เอ) ไพรีน 5.0 มิลลิกรัม/กก. 

อาหารทะเล 
N-nitrosodimethlamine 4.0 มิลลิกรัม/กก. 

N-diethylnitrosamine 7.0 มิลลิกรัม/กก. 

สัตวทะเล 

Poly Cholorinated Bipheny 2.0 มิลลิกรัม/กก. 

PCB 138 0.5 มิลลิกรัม/กก. 

PCB 153 0.5 มิลลิกรัม/กก. 
 

ที่มา 1.    ระบบกํากับดูแลดานความปลอดภัยอาหารของจีน, สถาบันอาหาร 2006 

2. กฎระเบียบการคาระหวางประเทศของจีน, ศูนยประสานการสงออก-นําเขา  กรมการคาตางประเทศ   กระทรวงพาณิชย 
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8.3.5.2  ปญหาและอุปสรรคที่พบ 
 

 การขนสง 
 

จากท่ีกลาวมาในเบื้องตน  นครเฉิงตูน้ันเปนมณฑลท่ีอยูตอนใน   การขนสงจากทาเรือไปยัง

พื้นท่ีดังกลาวน้ันมีระยะทางคอนขางไกล   ไมวาจะใชการขนสงจากทาเรือเปยไหของกวางซี   หรือขนสง

ทางบกผานทางมณฑลหยุนหนาน   ซึ่งการขนสงอาหารทะเลแปรรูปน้ันจะตองขนสงโดยใชตูทําความเยน็

พิเศษท่ีอุณหภูมิติดลบ  20 องศาเซลเซียส   การขนสงระยะทางไกลดังกลาวอาจจะสรางปญหาในเร่ือง

ของตนทุนคาขนสงและคุณภาพความสดของอาหารได 

 
ปญหาในเรือ่งของฉลาก 

 

 จากการสัมภาษณผูประกอบการ  พบวา  ปญหาใหญท่ีผูประกอบการพบ คือ ปญหาเร่ืองของ

ฉลาก    ต้ังแตแรกเร่ิมในการเขาสูตลาดจีน   ขอบังคับเร่ืองฉลากน้ันมีการเปล่ียนแปลงบอยคร้ัง   คร้ังแรก

อนุญาตใหติดใชฉลากท่ีเปนสติกเกอรภาษาจีนติดบนบรรจุภัณฑ   หลังจากน้ันมีการเปล่ียนแปลงตองใช

การสกรีนลงบนบรรจุภัณฑ    ซึ่งปญหาเร่ืองฉลากน้ันยังสงผลถึงปญหาในการทําตลาดผลิตภัณฑ      

เน่ืองจากการเปล่ียนขนาด   รูปแบบหรือสีของบรรจุภัณฑน้ันจะตองขอใบอนุญาตการนําเขาสินคาใหม   

ซึ่งการขอใบอนุญาตน้ันมีขั้นตอนท่ีคอนขางยุงยากและใชเวลานาน 

 
 กําลังการผลิตไมเพียงพอ 
 

 จากการสัมภาษณผูประกอบการ   พบวา    ปญหาหน่ึงของผูประกอบการท่ีมีศักยภาพในการ

สงออกอาหารแชแข็งซึ่งเปนท่ีตองการของผูบริโภคชาวจีน   อาทิเชน  เน้ือนกกระจอกเทศ   เปนตน   คือ 

กําลังการผลิตไมเพียงพอท่ีจะคุมตอการสงออก    และขาดแหลงเงินทุนท่ีจะใชในการขยายกําลังการผลิต   

โดยกําลังการผลิตในปจจบุันยังไมสามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดผูบริโภคในประเทศไทย

ไดอยางเพียงพอ 
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การลอกเลียนแบบสินคาและสินคาปลอม 

 

ปญหาการลอกเลียนแบบสินคาน้ันเปนปญหาใหญท่ีพบโดยทั่วไปในประเทศจีนและในทุก

อุตสาหกรรม    โดยการลอกเลียนแบบสินคาหรือการปลอมแปลงอาหารแปรรูปของไทยท่ีเคยพบ   อาทิ

เชน   ขาวตังหมูหยอง   นํ้าปลา   เปนตน    นอกจากเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาแลว   ยังอาจ

สงผลอันตรายแกผูบริโภค   ทําใหอาหารไทยเสียชื่อเสียงได 

 

8.3.6 กลยุทธดานการตลาดสําหรับผูประกอบการ SMEs 
 

คณะวิจัยไดทําการเสนอกลยุทธดานการตลาดเบื้องตน  บนพื้นฐานของการวิเคราะหขอมูลจาก

แหลงทุติยภูมิและการสํารวจพืน้ท่ี   ในกรณีท่ีผูประกอบการจะลงทุนเปดกิจการน้ันจะตองทําการ

สํารวจ และวิจัยตลาดอยางจริงจังอีกคร้ัง     เพื่อใหไดขอมลูท่ีมีความเชื่อมั่นทางสถิติมากขึ้น 

 

8.3.6.1 การแบงสวนตลาด (Segmentation) 
 

 อาหารแชแข็ง/อาหารแปรรูปน้ันสามารถแบงออกไดเปนอาหารแชแข็ง/อาหารแปรรูปประเภท

คาวและอาหารแปรรูปประเภทหวาน  โดยอาหารแชแข็ง/อาหารแปรรูปคาวน้ันแบงออกเปนอาหาร

ประเภทเนื้อสัตวบนบก  อาทิเชน     เน้ือวัว  เน้ือหม ู   เน้ือไก    เน้ือนกกระจอกเทศแชแข็ง  นํ้าปลา      

เปนตน     อาหารประเภทสัตวนํ้า   อาทิเชน   ปลา   กุง   ป ู   หอย   รวมท้ังเน้ือจระเข    เปนตน      

สําหรับอาหารแปรรูปประเภทหวานน้ัน    อาทิเชน   กาละแม   กระยาสารท   ถั่วตัด   เปนตน 

 

 ในสวนของอาหารสดแชแข็ง  ผูประกอบการ SMEs ไทยควรหลีกเล่ียงเน้ือสัตวแชแข็งประเภท

เน้ือหมูเน่ืองจากซื่อชวนเปนแหลงเล้ียงหมูขนาดใหญของประเทศจีน    เน้ือวัวเน่ืองจากคนจีนสวนใหญท่ี

นับถือเจาแมกวนอิมจะไมรับประทานเน้ือวัว   และเน้ือเปด/ไกเน่ืองจากมีผูประกอบการรายใหญเขาไป

ทําตลาดอยูแลว   อีกท้ังยังตองผานมาตรการตรวจสอบท่ีเขมงวดจากนโยบายปองกันไขหวัดนก     ดังน้ัน

ผูประกอบการควรเลือกท่ีจะเจาะตลาดประเภทอาหารทะเลแชแข็ง หรือเน้ือสัตวท่ียังเปนท่ีตองการของ

คนจีนประเภทเน้ือจระเข/เน้ือนกกระจอกเทศ 

 

 สําหรับอาหารแปรรูปประเภทของคาวน้ัน  ผูประกอบการ SMEs ไทยสามารถท่ีจะเขาไปแขงขัน

ไดในทุกสวนของตลาด   จากการสัมภาษณผูประกอบการท่ีเคยเขาไปลองตลาดจากการรวมงานแสดง 
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สินคา   พบวา   อาหารแปรรูปประเภทของคาว อาทิเชน  ลูกชิ้นปลา  กุนเชียง   ปลาหมึกปรุงรส    แหนม  

ไสอั่ว   นํ้าปลา   นํ้าพริกเผา  เปนตน   ไดรับการตอบรับจากผูบริโภคชาวจีนเปนอยางดี    สําหรับอาหาร

แปรรูปประเภทหวานน้ันผูประกอบการควรเลือกสวนของตลาดของหวานท่ีสามารถขนสงและเก็บรักษาท่ี

อุณหภูมิปกติ    เพือ่ความสะดวกและควบคุมตนทุนสินคาใหสามารถขายในราคาท่ีแขงขันกับคูแขงใน

ประเทศได 

 

8.3.6.2 กลุมเปาหมาย (Target) 
 

 ดังท่ีไดกลาวมาแลวในขางตน   พฤติกรรมการบริโภคของกลุมผูบริโภคชาวจีนท่ีมีอายุมาก  จะ

นิยมทานเน้ือสัตวท่ีสด    จึงเปนการยากท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคกลุมดังกลาว   ดังน้ัน

กลุมเปาหมายที่ผูประกอบการควรใหความสนใจ คือ กลุมผูบริโภครุนใหม  ไดแก  กลุมคนทํางานอายุไม

เกิน 35 ป    ซึ่งคนกลุมน้ีจะเปนกลุมคนท่ีใชเวลาสวนใหญในการทํางาน   มีเวลาวางนอย    ตองการ

ความสะดวกในการรับประทานอาหาร    รวมถึงคนกลุมน้ีเปนกลุมท่ีเติบโตมาในชวงท่ีจีนเปดประเทศ   

การรับรูเร่ืองราวจากส่ือตางประเทศจึงมีมากข้ึน    อีกท้ังบางสวนมีโอกาสไปศึกษาและใชชีวิตในตาง 

ประเทศ   ดังน้ันพฤติกรรมของผูบริโภคกลุมน้ีจึงเปล่ียนไปและเปดกวางกลาท่ีจะลองสิ่งใหมๆ    และนิยม

สินคาจากตางประเทศ 

 

 รานอาหารเปนอีกเปาหมายหน่ึงท่ีผูประกอบการ SMEs ไทยควรใหความสนใจ   ซึ่งรานอาหาร

ในนครเฉิงตูน้ันมีมากกวา 30,000 แหง   โดยควรเลือกรานอาหารประเภทภัตตาคารเปนหลัก 

 

8.3.6.3 การวางตําแหนงดานการตลาด (Positioning) 
 

 จากการเก็บขอมูลภาคสนาม พบวา อาหารแปรรูปประเภทอาหารสดแชแข็ง   สวนใหญจะมา

จากประเทศจีนเอง  ยกเวนเน้ือสัตวแชแข็งท่ีไมมีในประเทศ   หรือมีจาํนวนนอยไมพอเพียง  เชน   เน้ือ

นกกระจอกเทศหรือเน้ือจระเข  เปนตน  ดังน้ันการวางตําแหนงอาหารสดแชแข็งท่ีมาจากประเทศไทย   

ควรจะวางตําแหนงเปนเน้ือสัตวพิเศษท่ีมาจากประเทศไทย  เชน เน้ือจระเขหรือปลาทูนาจากประเทศไทย  

เปนตน   ในลักษณะเดียวกับเน้ือแกะหรือหอยแมลงภูจากประเทศนิวซีแลนด   

 

 สําหรับอาหารแปรรูปชนิดกึ่งสําเร็จอยางกุนเชียง   แหนม   ไสกรอก   หรืออาหารประเภท 

Ready to Eat น้ัน   เปนโอกาสท่ีผูประกอบการไทยจะสรางความแตกตางในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพ

สินคาและรสชาติอาหารไดอยางชัดเจน  
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ประเทศ ตําแหนงทางการตลาด 

จีน 
เน้ือสัตวพื้นเมืองแชแข็ง เชน ปลา กุง เปนตน   และอาหารแปรรูป เชน ไสกรอก กุนเชียง

เปนตน   ยังมีมาตรฐานในการผลิตไมดีนัก   ซึ่งรวมถึงการบรรจุหีบหอดวย    

ไทย 

เน้ือสัตวแชแข็งพิเศษ เชน เน้ือจระเข เน้ือนกกระจอกเทศ เปนตน    สําหรับอาหารแปรรูป

ของไทยน้ัน   มมีาตรฐานคุณภาพในการผลิตท่ีดี   และรสชาติเปนเอกลักษณของไทย เชน 

แหนมและไสอั่ว   เปนตน 

  

8.3.6.4 ผลิตภัณฑ 
 

 ดังท่ีไดกลาวมาแลว    การขนสงผลิตภัณฑท่ีเปนอาหารสดแชแข็งไปยังนครเฉิงตูน้ันเปนเร่ืองท่ี

คอนขางลําบากและมีคาใชจายท่ีสูง    ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปท่ีผูประกอบการไทยจะเขาไปเจาะตลาด

น้ันไมควรจะเนนในสวนของสด   แตควรเปนเน้ือสัตวท่ีผานการแปรรูปมาขั้นหน่ึงแลว   อาทิเชน    

เน้ือสัตวรมควัน    ลูกชิ้น   ไสกรอก   แหนม   กุนเชียง   ปลาหมึกอบกรอบ    นํ้าปลา   ปลาอบแหง     

นํ้าพริกเผา    เปนตน 

 

 ซึ่งอาหารแปรรปูดังกลาว    บางประเภทมีสินคาทองถ่ินจําหนายอยูแลว เชน  ไสกรอก กนุเชียง 

เปนตน   แตมีคุณภาพไมดีนัก สวนใหญจะมีการผสมแปงเปนจํานวนมาก   อาหารแปรรูปประเภทคาวที่

จะเจาะตลาดในพื้นท่ีดังกลาวควรจะมีรสชาติท่ีออกไปทางรสเผ็ดเล็กนอย    และบรรจุในบรรจุภัณฑท่ีมี

เอกลักษณสวยงาม   สะดุดตา     

 

 สําหรับอาหารแปรรูปท่ีเปนของหวานน้ัน    ควรจะมีการบรรจใุนซองเล็กสําหรับรวมบรรจใุนซอง

ใหญเพื่อวางจาํหนาย   ในลักษณะเดียวกับขนมขบเค้ียวตางๆ  โดยผูประกอบการ SMEs  ท่ีจะรุกสูตลาด

จีนน้ันไมวาจะเปนอาหารประเภทคาวหรือประเภทหวานควรจะตองไดรับมาตรฐานคุณภาพการผลิต  

ไมวาจะเปน    GMP  หรือ  HACCP 
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รูปที่ 8-6 ปลาแชแข็งในหางโลตัส   นครเฉิงตู รูปที่ 8-7 เน้ือปลาตัดแตงแชแข็งในหางโลตัส   นครเฉิงตู 

รูปที่ 8-8 ไสกรอกแชแข็งในหางโลตัส   นครเฉิงตู รูปที่ 8-9 ลูกชิ้นไกแชแข็งในหางโลตัส   นครเฉิงตู 
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8.3.6.5 ระดับราคา 
  

 จากการสํารวจระดับราคาของอาหารแชแข็ง/แปรรูป   บริเวณหางสรรพสินคาราคาประหยัดใน

พื้นท่ีศึกษา     มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

ประเภทอาหาร ราคา 

ปลาท้ังตัวแชแข็ง 8.20  หยวนตอ กก. 

ปลาตัดแตงเปนชิ้นแชแข็ง 19.60 หยวนตอ กก. 

ไสกรอก 0.85 -1 หยวน ตอชิ้น 

นํ้าปลา 10.90 หยวนตอขวด 700 มล. 

  

8.3.6.6 ชองทางการจําหนาย 
 

 สําหรับผูประกอบการ SMEs ท่ียังไมเคยเขาสูตลาดจีนมากอนน้ัน ควรทดลองตลาดโดย

จําหนายสินคาผานงานแสดงสินคาท่ีกรมสงเสริมการสงออก   หรือสถานกงสุลไทยประจํานครเฉิงตูรวม

จัด   เมือ่มั่นใจแลววาสินคาสามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดแลว การกระจายสินคาน้ันควร

ผานทางตัวแทนจัดจําหนายท่ีมีใบอนุญาตการนําเขาสินคาประเภทอาหารและมีประสบการณในการจัด

จําหนายสินคาในพื้นท่ี อาทิเชน   เครือ ซ.ีพี.,  บริษัท SINO Sunshine และบริษัท D.C.H (Dah Chong 

Hong)    เปนตน 

  

 สําหรับชองทางรานอาหาร ซึง่เปนอีกเปาหมายหน่ึง   การจดัจําหนายผานชองทางนี้จะจําหนาย

ผานตัวแทนจําหนายทองถิ่น   การเขาถึงตัวแทนจําหนายเหลาน้ันอาจจะตองใชการตลาดแบบสาย

สัมพันธ (Relationship Marketing)  หรือกวานซี่ (Guanxi) 

 

8.3.6.7 การสงเสริมการตลาด 
 

 ส่ิงท่ีผูประกอบการ SMEs ควรทํา โดยเฉพาะผูประกอบการอาหารทะเลแชแข็ง คือ การเปล่ียน

ทัศนคติในเร่ืองของความสดของอาหาร  โดยการจัดบูทแสดงสินคาและมีการทดลองใหลูกคาชิมฟรี   

นอกจากน้ันผูประกอบการควรจะทําการสอนวิธีการประกอบอาหารจากอาหารแชแข็งเหลาน้ันๆ  โดย

ใชพรีเซ็นเตอรท่ีเปนพอครัว/แมครัว ท่ีมชีื่อเสียงจากรานอาหารในเมืองดังกลาว ซึ่งใชวัตถุดิบอาหารจาก

ประเทศไทย 
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 การสงเสริมการขายน้ัน   ในชวงแนะนําสินคาอาจจะเปนการจัดเปนชุดขายพวงกับสินคาอาหาร

ไทยท่ีมีชื่อเสียงในราคาพิเศษ เชน การขายนํ้าปลาพวงกับขาวหอมมะลิไทย  เปนตน   หรือการสมนาคุณ

ตําราการประกอบอาหารเมื่อซือ้อาหารแชแข็ง   เปนอีกกลยุทธสงเสริมการขายอีกทางหน่ึงท่ีสามารถ

สรางความรูและความสนุกสนานใหกับผูบริโภคในการประกอบอาหาร   เพื่อขยายความถี่และปริมาณใน

การบริโภคใหเพิ่มขึ้น 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

รูปที่ 8-10     ตัวอยางส่ือโฆษณานอกบาน ( out of House Media) 

  

 นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมใหชิม   ซึ่งเปนการส่ือสารผานทางการรับรสโดยตรงกับผูบริโภค

แลวน้ัน   การโฆษณาผานทางส่ือโฆษณานอกบาน ( out of House Media) ประเภทจอขนาดเล็กตาม

อาคาร และการโฆษณา ณ จุดขายก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีเขามาจบัจายซื้อของ

ในหางสรรพสินคาโดยตรง    นอกจากน้ันส่ิงพิมพอยางหนังสือดานการประกอบอาหาร   หรือนิตยสารท่ี

เก่ียวกับ Lifestyle ของคนทํางานยุคใหมก็เปนส่ือทางเลือกท่ีนาสนใจและเหมาะสมกับผูประกอบการ 

SMEs 

 

8.3.6.8 การสรางตรายี่หอ 
 

การสรางย่ีหอสําหรับอาหารแปรรูป   โดยเฉพาะอาหารทะเลแชแข็งน้ันจะตองพยายามสราง

ความเชื่อในยี่หอ (Brand Belief)    วาเปนอาหารท่ีมีความสด แทบไมมีความแตกตางกับอาหารทะเลท่ี

จําหนายในตลาดสด   แตมีมาตรฐานดานความสะอาดและถูกสุขอนามยัมากกวา   อกีท้ังยังสะดวกตอ

การนําไปประกอบอาหาร หรือพรอมรับประทานไดทันที     ในลักษณะเดียวกันกับท่ีอาหารทะเลแชแข็ง 

“พรานทะเล” พยายามสรางความเชื่อในตราสินคาในระยะแรกของการเขาสูตลาดในประเทศไทย 
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สรุปกลยุทธดานการตลาดสําหรับสินคาอาหารแชแข็ง/แปรรปู 

 
กลยุทธตลาด พื้นที ่ รายละเอียด 

Segmentation ซ่ือชวน 

- อาหารทะเลแชแข็ง 

- อาหารสดแชแข็งยกเวนเนื้อหมู/เปด/ไก   ควรเนนเนื้อจระเข  เนื้อนกกระจอกเทศ 

- อาหารแปรรูป (คาว) เชน กุนเชียง แหนม 

- อาหารแปรรูป (หวาน) เชน กาละแม  ทองมวน    กระยาสารท 

Target ซ่ือชวน 
กลุมผูบริโภครุนใหม  ไดแก   กลุมคนทํางานอายุไมเกิน 35 ป ใชเวลาสวนใหญกับ

การทํางาน   มีเวลาวางนอย  ตองการความสะดวกในการทานอาหาร 

Positioning ซ่ือชวน 
วางตําแหนงเร่ืองมาตรฐานอาหารเปนหลัก  ประกอบกับจุดเดนดานรสชาติแบบไทย  

และความสะดวกในการนําไปประกอบอาหาร 

Product ซ่ือชวน 

- อาหารแชแข็งตองระวังในเร่ืองระยะเวลาการขนสง 

- ควรรุกตลาดอาหารที่แปรรูปมาขั้นหนึ่ง เชน กุนเชียง แหนม ทองมวน 

- ควรไดรับการรับรองมาตรฐาน QS (Qualified and Safe) และ HACCP 

Price ซ่ือชวน อิงกับราคาของอาหารสด 

Place ซ่ือชวน 

- จําหนายผานตัวแทนเพื่อกระจายสินคาสูหางสรรพสินคา 

- จําหนายผานตัวแทนเพื่อกระจายสินคาเปนวัตถุดิบสูรานอาหาร 

- จําหนายในงานแสดงสินคาตางๆ 

Promotion ซ่ือชวน 

- จัดบูทแสดงสินคา  มีการทดลองใหลูกคาชิมฟรี   และสอนวิธีการประกอบ

อาหารจากอาการแชแข็ง/แปรรูปเหลานั้น 

- ใชพรีเซนเตอรที่เปนพอครัวช่ือดังมานําเสนอสินคา 

- จัดชุดขายพวงกับสินคาอาหารไทยที่มีช่ือเสียง เชน ขาวหอมมะลิ 

- แจกตําราประกอบอาหารเมื่อซ้ืออาหารแชแข็ง 

- โฆษณาผานสื่อนอกบาน (Out of Home Media) 

- โฆษณาผานหนังสอืประกอบอาหาร หรือเกี่ยวกับ Lifestyle ของคนทํางานยุค

ใหม 

Branding ซ่ือชวน 

ตองสรางความเช่ือในตราสินคา (Brand Belief) วาเปนอาหารที่มีความสด แทบไมมี

ความแตกตางกับอาหารทะเลที่จําหนายในตลาดสด   แตมีมาตรฐานดานความ

สะอาดและถูกสุขอนามัยมากกวา   อีกทั้งยังสะดวกตอการนําไปประกอบอาหาร 

หรือพรอมทานทันที 
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8.3.7 กรณีศึกษาปลาหมึกอบกรอบ Mr.Squid 
 

 ปลาหมึกอบกรอบตรา “สควิดด้ี” ดําเนินการผลิตโดยบริษัท ไทย ที แสน็ค จํากัด  โดยเขาสู

ตลาดประเทศจีน โดยใชชื่อใหมเปน “ Mr.Squid”   โดยเร่ิมแรกท่ีเขาสูตลาดประเทศจีน ไดทําการ

จําหนายผานตัวแทนในเครือ ซี.พี. ซึ่งวางจําหนายท่ีบริเวณชั้น 7 ของ Superbrand Mall  แตไมไดขยาย

ไปถึงการจําหนายผานหางโลตัส เน่ืองจากไมสามารถบรรลุขอตกลงรวมกันได 

 

 ปจจุบันปลาหมึกอบกรอบ “Mr.Squid” ไดเขาสูตลาดจีนใน 3 พื้นท่ี ไดแก  คุนหมิง, กวางโจว 

และเซิ่นเจิ้น    ผานทางตัวแทนจําหนายในประเทศจีนและฮองกง ไดแก บริษัท SINO Sunshine และ 

บริษัท D.C.H (Dah Chong Hong)  ซึ่งไมเปนเพียงแคตัวแทนกระจายสินคาเทาน้ัน  แตยังเปนตัวแทนท่ี

มีความสามารถในการทําตลาดอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 โดยกลุมเปาหมายท่ีบริโภคปลาหมึกอบกรอบน้ัน ไดแก กลุมวัยรุนยุคใหม   ท่ีมีความสนใจใน

เร่ืองของสุขภาพมากข้ึน   ขนาดของบรรจุภัณฑท่ีจะนําเขาไปจําหนาย เปนตน โดยผลิตภัณฑท่ีนําไป

จําหนายในประเทศจีนจะเปนกลองขนาด 40 กรัม และซองขนาด 60 กรัม ซึ่งกลยุทธท่ีปลาหมึกอบกรอบ 

“Mr.Squid” ใชในการดําเนินธุรกิจในประเทศจีน อาทิเชน 

 

 

 

 

รูปที่ 8-11   ตัวอยางปลาหมึกอบกรอบ Mr.Squid ท่ีขายในประเทศจีน 
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 การทําวิจัยถึงพฤติกรรมของผูบริโภค  เพื่อนํามาใชปรับปรุงผลิตภัณฑ  ตัวอยางเชน การทําวิจัย

เพื่อหาขนาดของบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการเปล่ียนขนาดของบรรจุภัณฑตาม

กฎหมายประเทศจีนเปนเร่ืองใหญ    ซึ่งมีความเกี่ยวเน่ืองกับฉลากบรรจุสินคา   ซึ่งการ

เปล่ียนแปลงฉลากสินคาจะตองขออนุญาตตอหนวยงานท่ีควบคุมดูแลใหมท้ังหมด ดังน้ันการ

ทําวิจัยกอนการวางจําหนายเปนส่ิงท่ีสําคัญ 

 สรางคุณคาของผลิตภัณฑใหลูกคารับทราบ   โดยการเปรียบเทียบคุณคาทางอาหารของ

ปลาหมึกอบกรอบท่ีมีประโยชนกวาของขบเคี้ยว  (Snack) ประเภทแปง 

  การหาพันธมิตรทางธุรกิจ   เปนส่ิงสําคัญสําหรับผูประกอบการ SMEs โดยการหาพันธมิตรน้ัน

ไมจําเปนท่ีจะมาจากการไปสํารวจตลาดหรือรวมทํากิจกรรมท่ีประเทศจีนเทาน้ัน   แตสามารถ

หาไดจากการจดังานแสดงสินคานานาชาติท่ีประเทศไทย   เชน    งาน  THAI-FEX เปนตน 
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8.4.1 ประเภทของอัญมณแีละการลดภาษีตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-

จีน 
 

 อัญมณีและเคร่ืองประดับท่ีสําคัญม ี3 ประเภท คือ 

- เพชร(Diamond) 

- พลอยและอัญมณีอื่นๆ เชน พลอย และไขมุก เคร่ืองประดับ (Jewelry) 

 

สินคาสําหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ จัดเปนสินคาปกติ จะตองลดอัตราภาษีให

เหลือไมเกินรอยละ 20 ในป 2005 และจากน้ันก็จะตองลดอัตราภาษีใหเหลือรอยละ 0 เมื่อป 2010 แต

เคร่ืองประดับแท (HS 7113) เปนสินคาท่ีจะลดภาษีลาชา โดยจะลดเหลืออัตราภาษีเปนรอยละ 0 ในป 

2012 

 

8.4.2 ตลาดอัญมณีในประเทศจีน 
 

 การเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจของประเทศจีน ท้ังภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ

ภาคบริการ มีผลทําใหประชากรในประเทศจีนมีรายไดท่ีสูงขึ้นเปนเงาตามตัว น้ันหมายถึงอํานาจการ

บริโภคท่ีสูงขึ้น ทําใหสินคาฟุมเฟอยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตาม  

8.4 อุตสาหกรรมอัญมณี
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สภาพเศรษฐกิจของประเทศจีน ป 2005 - 2006 

รายการ ยอดป 2005 

% เพิ่มขึ้น/

ลดลงจาก 

ป 2004 
ยอดป2006  

% เพิ่มขึ้น/

ลดลงจาก ป 

2005 

GDP  
 2.289  

10.2 
2.62  

10.7 
ลานลานเหรียญ สรอ.  ลานลานเหรียญ สรอ. 

ภาคเกษตรกรรม  
288 

5.2 
308.8 

5 
พันลานเหรียญ สรอ. พันลานเหรียญ สรอ. 

ภาคอุตสาหกรรม  
1,088 

11.7 
1,275 

12.5 
พันลานเหรียญ สรอ. พันลานเหรียญ สรอ. 

ภาคธุรกิจการ

บริการ 

912 
10 

1,034 
10.3 

พันลานเหรียญ สรอ. พันลานเหรียญ สรอ. 

รายไดประชากรตอ

หัว  

1,703 

11.8 

ชาวเมอืง 1,470 

เหรียญสรอ. 
10.4 

เหรียญสรอ. 
เขตชนบท 448.38 

เหรียญสรอ. 
10.2 

การขายปลีกสินคา

บริโภค 

833.1 
12.9 

955.1 
24 

พันลานเหรียญ สรอ. พันลานเหรียญ สรอ. 

 
ที่มา: Thailand Business Information Center in China 
 
 ในชวงป 2005 – 2006 รายไดประชากรตอหัวของประเทศจีนเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉล่ียแลว

ประมาณ 1,703 เหรียญสรอ. ซึ่งคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นจากป 2004 รอยละ 11.8 สวนในป 2006 มีอัตรา

เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 10.4 สําหรับชาวเมอืง และรอยละ 10.2 สําหรับเขตชนบท เมื่อรายไดท้ังเขตเมือง

และชนบทเพิ่มขึ้น จึงทําใหการบริโภคเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นไดจากการขายปลีกสินคาบริโภค โดยในป 2005 

มีมูลคา 833.1 พันลานเหรียญสรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 12.9 จากป 2004 และเชนเดียวกับป 2006 ท่ีมูลคา

การขายปลีกสินคาบริโภคเพิ่มขึ้นจากป 2005 รอยละ 24 เปนมูลคา 955.1 พันลานเหรียญสอร.  
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การบริโภคสินคาฟุมเฟอยของคนจีนมีมากขึน้เร่ือยๆ โดยเฉพาะกลุมคนชั้นกลาง ซึ่งเปนกลุมคน

ท่ีมากสุดในประเทศจีน โดยเฉพาะกลุมชั้นกลางในเมืองใหญ ซึ่งเปนกลุมท่ีบริโภคมากข้ึน สวนใหญเปน

คนท่ีเติบโตมาในครอบครัวเด่ียวหรือครอบครัวขนาดเล็กท่ีถูกตัดขาดจากกรอบและแนวคิดในยุคสังคม

นิยม วิถชีีวิตของคนกลุมน้ีจึงเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอม  

 

และมีกลุมนักชอ็ปปงเพือ่ยกระดับสถานะทางสังคม หรือ Status Shopper การบริโภคสินคา

ฟุมเฟอยราคาแพง มาประดับบารมีเพือ่ยกระดับตัวเอง ซึง่ในปจจบุันจีนกลายเปนประเทศท่ีบริโภคสินคา

ฟุมเฟอยมากเปนอันดับ 3 ของโลก สวนใหญเปนเจาของธุรกิจ หรือคนหนุมสาวท่ีทํางานในบริษัท

ตางชาติ ซึ่งกลุมคนเหลาน้ีมีความเชือ่หรือมีรสนิยมเดิมวา การรักษาไวซึ่ง “หนาตา” หรือ “สถานภาพทาง

สังคม” ถือวาเปนเร่ืองสําคัญทางสังคมจีนมาก สินคาฟุมเฟอยไดแก เส้ือผา รองเทา กระเปา เคร่ืองเพชร 

และ รถยนต เปนตน 19  

 

กลุมผูบริโภคสินคาฟุมเฟอยหลักในจีน คือ กลุมคนทํางานวัย 30-40 ป กลุมน้ีรายไดประมาณ 

240,000 หยวนตอปโดยเฉล่ีย (China Branding Strategy Association) มักจะอยูในกลุมของคนเมือง

สําคัญตางๆ เชน ปกก่ิง เซี่ยงไฮ กวางโจว เปนตน 

 

การบริโภคสินคาฟุมเฟอยในเมืองสําคญัของจีน  (หนอย : รอยละ) 

สินคา ปกก่ิง เซี่ยงไฮ กวางโจว 

รถยนต 70 31 35 

รถจักรยานยนต 4 19 54 

เส้ือผาดีไซเนอร 42 34 35 

นาฬิกา (ราคาแพง) 20 30 20 

อัญมณีและ

เคร่ืองประดับ 29 37 40 

คอมพิวเตอร 88 84 79 

       

                                                 
19 ตติกานต อุดกนัทา, จีนยุคนกัช็อปฯ..แปลง ‘สหาย’ ใหกลายเปนทุน!, ประชาไท, วันท่ี 

20/10/2549, www.prachatai.com 
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ที่มา: Far Eastern Economic Review 

  

ปจจบุันสินคาฟุมเฟอยท่ีคนจนีนิยมมีไวครอบครอง อันดับแรกคือ บานท่ีอยูอาศัย ท่ีสองคือ 

รถยนต และอันดับท่ีสาม คือ อัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งตลาดอัญมณีและเคร่ืองประดับในป 2546 มี

มูลคาประมาณ 114.800 พนัลานหยวน โดยจีนมีการบริโภคแพลทินัมรายใหญท่ีสุดของโลก ทองคําเปน

อันดับท่ีสามของโลก และเพชร เปนอันดับท่ีหาของโลก  

 

 สินคาอัญมณีและเคร่ืองประดิบท่ีนิยมบริโภคต้ังแตเดิม ไดแก ไขมุก ทับทิม หยก ทองคํา แต

ตอมาไดมีการกระตุนการบริโภคเพชรจากบริษัท เดอ เบียรส ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ

บริโภคอัญมณ ี 

 

 พฤติกรรมบริโภคในปจจบุันสําหรับคนจีนสมัยใหม มองวา เคร่ืองประดับทองคํา 24 กะรัตเปน

สินคาท่ีเหมาะกับผูใหญ ซึ่งตรงขามกับแพลทินัมและทองขาว ซึ่งไดรับความนิยมมากตามกระแสโลหะสี

ขาว  

บริษัท เอิรน แอนด ยัง ไดทําการศึกษาในเร่ืองกระแสบริโภคของผูหญิงในประเทศจีน

พบวาผูหญิงเปนปจจัยหลักของการบริโภคสินคาและบริการอยางเห็นไดชัด 

 บทบาทของผูชายในฐานะหัวหนาครอบครัวท่ีจะตัดสินใจซื้อของก็โอนเปล่ียนกลายเปน

หนาท่ีของแมบานแทน ซึ่งไมเพียงจัดการเร่ืองในครัวเทาน้ัน แตสามารถกําหนดไดวาจะจับจายใช

สอยเทาไหร อยางไร โดยจากขอมูลสํารวจ หญิงท่ีแตงงานแลวประมาณ 78% เปนคนซื้อของกินของ

ใชเขาบาน ในกรณีท่ีสินคามีชิ้นใหญและสําคัญมากข้ึน เชน บาน รถยนต หรือเคร่ืองใชตางๆในบาน 

แมบานประมาณ 23% บอกวาพวกเธอตัดสินใจซื้อไดเอง ในขณะท่ีอีก 77% ตองใหสามีเปนคน

ตัดสินใจ ท้ังน้ีความเห็นของภรรยาก็มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของสามีมากพอสมควร สรุปงายๆ

วา ผูหญิงจีนยุคใหมเห็นดวยกับแนวความคิดท่ีสามารถตัดสินใจใชจายไดอยางอิสระ เพราะมีหญิง

จีนเพียงแต 2% มอบหมายใหสามีเปนคนจัดการและตัดสินใจซื้อของ 

 กลุมของผูหญิงทํางานในประเทศจีนมักจับจายใชสอยไปกับสินคาในชีวิตประจําวัน 

ประเภทใชจายวันน้ีเก็บออมทีหลัง หากคิดเปนสัดสวนผูหญิงกวา 65% ใชเงินเดือนกวา 60% ในการ

ซื้อของ ซึ่งไมไดขึ้นอยูกับคาจางท่ีไดหรือตําแหนงหนาท่ีการงาน ยิ่งผูหญิงมีรายไดสูงและมีตําแหนง

งานสําคัญเทาไหร ก็ยิ่งมีเงินเก็บออมนอย ตรงกันขามหญิงท่ีรายไดนอยและตําแหนงงานไมสําคัญ 

ก็จะมีเงินออมมากกวา โดยคาดการณวาในอีก 10 ปขางหนา ผูหญิงจีนจะเปนกลุมท่ีมีกําลังและ

อํานาจซื้อสูงขึ้นอีก 
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 โครงสรางตลาดอัญมณีและเคร่ืองประดับของจีน สามารถแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 1) 

อุตสาหกรรมเจียระไนเพชร 2) อุตสาหกรรมเจียระไนพลอยสี 3) อุตสาหกรรมเจียระไนอัญมณีสังเคราะห 

4) อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับ 

 

 ขนาดการผลิตของอุตสาหกรรมเจียระไนเพชรจีนเปนอันดับท่ีสองของโลก รองจากประเทศ

อินเดีย ซึ่งมีโรงงานมากกวา 148 แหงท่ัวประเทศจีน ซึ่งมณฑลเซี่ยงไฮ เปนตลาดกลางคาเพชรของจีน ท้ัง

กวางตุงและ ชานตง เปนแหลงการเจียระไนท่ีสําคัญของจีน แตอุตสาหกรรมเจียระไนเพชรยังตองพึ่งพา

เพชรดิบนําเขาเพราะมีแหลงทรัพยากรภายในประเทศท่ีจํากัด 

 

 อุตสาหกรรมเจียระไนพลอยสี เปนอุตสาหกรรมท่ีไมโดดเดน โดยมีมณฑลกวางสีเปนมณฑลท่ี

เปนศูนยกลางเจียระไนพลอยสี แตมีคุณภาพไมสูงนัก เน่ืองจากชางเจียระไนเปนชาวนาท่ีทําอาชพีเสริม

โดยการเปนชางเจียระไน ดังน้ันจึงทําใหคุณภาพของฝมอืมคุีณภาพตํ่าและกลาง ประกอบกับคุณภาพ

ของตัวพลอยเองมีคุณภาพท่ีตํ่า ซึ่งมีมากในประเทศจีน จึงทําใหอุตสาหกรรมน้ีไมเดน พลอยท่ีพบใน

ประเทศจีน เพื่อเพิ่มคุณภาพตองสงมาท่ีประเทศไทย เน่ืองจากไทยมีเทคนิคการเผาพลอย ซึ่งเปนท่ี

ยอมรับของโลก และมีฝมอืท่ีประณีตในการเจียระไน 

 

 สําหรับอุตสาหกรรมเจียระไนอัญมณีสังเคราะหของจีน เปนสินคาท่ีมีราคาถูกและไดรับความ

นิยม เน่ืองจากรายไดของประชาชนจํานวนมากคอนขางนอย แตนิยมบริโภคสินคาดังกลาวเพื่อการ

ประดับ ศูนยกลางการเจียระไนอัญมณีสังเคราะหจีนอยูท่ีเมืองอูโจว มณฑลกวางสี เรียกวา “นครอัญ

มณ”ี 

 

 และอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับของจีนเชนกัน ท่ีติดอันดับสําหรับประเทศผูผลิต

เคร่ืองประดับทองคํา เงิน และแพลทินัมท่ีสําคัญของโลก ซึง่เปนท่ียอมรับท่ัวโลก แตคุณภาพสินคาอยูใน

ระดับปานกลางและตํ่า มีราคาถูก เปนการผลิตท่ีเนนปริมาณมากกวาคุณภาพสินคา รวมถึงเร่ืองการ

ออกแบบเครื่องประดับ และผูประกอบสวนใหญในอุตสาหกรรมน้ีมักเปนการผลิตแบบรับจางผลิต  

 

 การผลิตสําหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของจีน ตองอาศัยการนําเขาเน่ืองจาก

การขาดวัตถุดิบ คุณภาพของตัวผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑ เปนตน 
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มูลคาการนําเขาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับที่จีนนาํเขาจากโลก 

Partner Country 
United States Dollars % Share % Change 

2005/2004 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

World 1,846,299,076 2,653,682,660 3,470,506,313 100.00 100.00 100.00  30.78 

South Africa 369,644,559 738,680,679 957,292,659  20.02  27.84  27.58  29.59 

Belgium 613,101,999 747,752,545 813,295,070  33.21  28.18  23.43  8.77 

India 164,207,519 231,875,884 282,207,724  8.89  8.74  8.13  21.71 

Japan 78,809,329 108,784,046 233,618,266  4.27  4.10  6.73  114.75 

Israel 90,815,852 110,797,643 223,124,606  4.92  4.18  6.43  101.38 

Germany 49,337,806 135,563,666 194,673,974  2.67  5.11  5.61  43.60 

Switzerland 54,197,571 131,158,526 166,626,571  2.94  4.94  4.80  27.04 

United Kingdom 40,091,358 32,205,159 94,431,835  2.17  1.21  2.72  193.22 

Thailand 31,824,816 48,316,585 66,673,019  1.72  1.82  1.92  37.99 

Russia 49,409,334 32,634,303 56,567,442  2.68  1.23  1.63  73.34 

 
ที่มา: Global Trade Atlas 
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กราฟแสดงปริมาณการการนําเขาสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับที่จีนนําเขาจากประเทศตางๆ 

มูลคา 
(เหรียญ สรอ.) 
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มูลคาการนําเขาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศจีนเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ โดยมี

อัตราการขยายตัวในป 2005 เปน 30.78 จากป 2004 ซึ่งเปนอัตราการเพิ่มมาก โดยมมีลูคา 3,470 ลาน

เหรียญสอร. โดยมีประเทศแอฟริกาใตเปนแหลงนําเขาท่ีสําคัญ สามารถครองสวนแบงตลาดไดเปนรอย

ละ 27.58 แหลงท่ี 2 คือ ประเทศเบลเย่ียม โดยครองสวนแบงตลาดไดรอยละ 23.43 ซึ่งท้ังสองประเทศ

เปนแหลงนําเขาหลักของจีน โดยรวมแลวสามารถครองตลาดไดมากกวารอยละ 50 ของมลูคาการนําเขา

ของจีนจากท่ัวโลก สวนประเทศไทย สามารถครองตลาดไดรอยละ 1.92 เปนอันดับท่ี 9 และมีแนวโนมท่ี

เพิ่มขึ้นทุกๆป โดยในป 2005 มีมูลคานําเขาจากประเทศไทย 66ลานเหรียญสอร. 

 

การนําเขาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศไทย พบวา สินคาท่ีจีนนําเขามาก

ท่ีสุดจากประเทศไทยคือ รัตนชาติและก่ึงรัตนชาติ ซึ่งประเทศไทยสามารถครองสวนแบงตลาดในป 2005 

เปนอันดับหน่ึงโดยคิดเปนรอยละ 46.86 ในมูลคาการนําเขาสินคารัตนชาติและก่ึงรัตนชาติท้ังหมด 

รองลงมาเปนประเทศแอฟริกาใต โดยสามารถครองสวนแบงตลาดไดรอยละ 18.71 
 
มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑประเภทรัตนชาติและก่ึงรัตนชาติของจีนจําแนกตามประเทศ 

Partner 
Country 

United States Dollars % Share % Change 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2005/2004 

World 62,742,679 97,454,526 120,397,683   100.00   100.00   100.00   23.54 

Thailand 19,773,437 38,389,738 56,412,787   31.52   39.39   46.86   46.95 

South Africa 13,173,461 17,023,377 22,521,733   21.00   17.47   18.71   32.30 

Brazil 7,527,745 10,239,282 9,171,059   12.00   10.51   7.62   -10.43 

Singapore 249,284 7,294,042 8,512,353   0.40   7.48   7.07   16.70 

Australia 5,480,554 4,163,590 5,933,917   8.73   4.27   4.93   42.52 

 
ที่มา: Global Trade Atlas 
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กราฟแสดงปริมาณการการนําเขาผลิตภณัฑประเภทรตันชาต ิ
และก่ึงรัตนชาติของจีนจาํแนกตามประเทศ 

 
 โดยเฉพาะพลอยกลุมเน้ือเข็ง เชน ทับทิม แซปไฟร และมรกต ( HS 710391) ซึ่งเปนแรรัตนชาติ

ท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในตลาดจีน โดยประเทศไทยสามารถครองตลาดไดเปนอันดับท่ีหน่ึง โดยมูลคา

ในป 2005 เปน 22.10 ลานเหรียญสรอ. 
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มูลคาการนําเขาพลอยเนื้อแข็ง (HS 710391) ของจีน   หนวย: ลานเหรียญสรอ. 

ประเทศ 
มูลคาการนําเขา อัตราการเติบโต 

2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

ท่ัวโลก 9.48 14.6 11.8 26.1 54.2 -19.3 121 

ไทย 5.97 9.75 9.32 22.1 63.3 -4.41 137 

แอฟริกาใต 0.22 0.15 0.53 1.78 -31.8 253 236 

สหรัฐอเมริกา 1.88 3.05 0.81 0.86 62.2 -73.4 6.17 

อินเดีย 0.99 0.77 0.51 0.6 -22.2 -33.8 17.7 

ฮองกง 0.26 0.35 0.04 0.21 34.6 -88.6 425 

 
ที่มา: World Trade Atlas, 2006 

 
 จากความเชื่อของคนจีนต้ังแตอดีต จึงทําใหผลิตภัณฑตางๆที่มีสีแดง สีชมพ ู เปนตน สามารถ

เขาตลาดของจีนได ดังน้ันอัญมณีและเคร่ืองประดับท่ีสามารถผลิตหรือออกแบบไดตรงหรือสอดคลองกับ

ความเชื่อของคนจีน ไดรับการตอบรับในทางที่ดี เชนเดียวกับพลอยท่ีมีสีแดง  

  

แตในปจจบุันพลอยเน้ือแข็งกลับมาไดรับความนิยมมากขึ้น สําหรับกลุมคนจีนระดับกลางและ

สูง ซึ่งทําใหราคาของพลอยดังกลาวมีราคาท่ีสูงขึ้น เทียบเทากับราคาเพชร  
 

8.4.3 ศักยภาพอัญมณีไทยในตลาดประเทศจีน 
 

- ความสามารถการแขงขันการสงออก  จุดเดนสําหรับอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย คือ คุณภาพ

ผลิตภัณฑ ฝมือของชาง ซึ่งเปนท่ีรูกันดีท่ัวโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมพลอยสีของไทย ซึ่งมีเทคนิคการ

เผาพลอยท่ีเปนจุดแข็ง เปนเอกลักษณของไทยในการผลิตพลอยสี ซึ่งรอยละ 80 ของโลกตองผานการเผา

พลอยของไทย เพื่อเปนการเพิ่มคุณภาพสีของพลอย แตตองนําเขาวัตถุดิบ เน่ืองจากแหลงวัตถุดิบ

ภายในประเทศไมเพียงพอ และบางอัญมณไีมมีในประเทศ 

 

- ความแข็งแกรงของการรวมกลุม (Cluster) รอยละ 90 ของการผลิตท้ังหมดเปนกิจการขนาด

กลางและขนาดยอม (SMEs) ดังน้ันการรวมกลุมมีท้ังระดับประเทศและระดับจังหวดั ดังน้ี สมาคม

ผูคาอัญมณีไทยและเคร่ืองประดับ, สมาคมผูคาอัญมณีและเคร่ืองประดับจนัทบุรี, ชมรมผูคาอัญมณีและ 
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เคร่ืองประดับมาตรฐาน (Jewel Fest Club – JFC), สมาคมคาทองคํา (Gold Traders Association), 

สมาพันธผูผลิตทองคําแหงโลก (World Gold Council) 

 

- การสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐไทยและจีน รัฐบาลไทยไดประกาศนโยบายการนําเขาและ

สงออกทองไดอยางเสรี และยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการนําเขาทองคํา ทองคําขาว เงิน และพาลา

เดียม มีผลทําใหอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยมีการขยายตัวมากข้ึน  

 

ประเทศไทยยังเปนประเทศสมาชิกภาคีตามกรอบความตกลงของ Kimberley Process 

Certificate Scheme ในฐานะประเทศผูนําเขาและสงออกเพชรท่ียังไมไดเจียระไนในตลาดโลก ตอง

กําหนดมาตรการควบคุมภายใตกรอบความตกลงดังกลาว โดยกรมการคาตางประเทศเปนผูออกหนังสือ

รับรองการสงออก (Kimberley Process Certification) และผูนําเขาจะตองจดทะเบียนเปนผูนําเขากับ

กรมการคาตางประเทศดวย เพื่อใหการดําเนินการการคาเพชรดิบในตลาดโลกเปนไปอยางถูกตองและถูก

กฎหมาย  

 

และไดจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณแีละเคร่ืองประดับแหงชาติ (GIT) โดยมีวัตถปุระสงค

หลักเพื่อสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขนั

ดานการคาท้ังในประเทศและตาง 

 

สําหรับรัฐบาลจีนไดสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ี โดยผานหลายทาง เชน  การผอนคลายกฏระเบียบ

เพื่อใหการคาทองคําดําเนินไปอยางเสรี, ดานภาษี ปรับลดภาษีศุลกากรในพิกัด 71 และยังไดลดและ

ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีบริโภคสําหรับการนําเขาวัตถุดิบอัญมณีและโลหะมีคาดวย, การจัดต้ัง

ศูนยตางๆ อาทิ ตลาดการคาเพชรเซี่ยงไฮท่ีมกีารบริการหลากหลาย, ตลาดกลางคาทองคําเซี่ยงไฮ  

 

ยังมีการจัดต้ังสมาคมตางๆ เชน National Gems and Jewellery Technology Administrative 

Centre (NDTA), National Gemstone Training Centre (NGTC) ศูนยฝกอบรมอญัมณีศาสตรแหงชาติ, 

Gems and Jewellery Trade Association of China (GAC) สมาคมการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

จีน เปนตน 
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จากขอมูลเบื้องตนดานสภาพเศรษฐกิจ การขยายตัวของรายไดประชากร ความตองการ การ

นําเขา พบวา ตลาดอัญมณีและเคร่ืองประดับจีนเปนตลาดท่ีนาสนใจ และสินคาในอุตสาหกรรมน้ีท่ีไทยมี

ศักยภาพมากท่ีสุด คือ พลอยสี  

 

ดังน้ันแนวทางในการวิเคราะหของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในครั้งน้ี จะเนน

การศึกษาอุตสาหกรรมพลอยสี  

 

8.4.4 พื้นท่ีเปาหมายท่ีคาดวาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่งประดับไทยมี
ศักยภาพ 

 
 ตลาดการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศจีน มักจะมศูีนยกลางอยูตามเมืองใหญ

สําคัญของจีน ซึ่งมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกลาวเปนอยางมาก ตามกลุมลูกคาเปาหมายท่ีมี

อํานาจซื้อสูง แตการแขงขันก็สูงตาม ดังน้ันจึงควรมองหาตลาดแหลงใหมภายในประเทศจีน ซึ่งเปนตลาด

ท่ีมีศักยภาพ และมีแนวโนมเปนแหลงตลาดท่ีดี 

 

8.4.4.1 มณฑลฝูเจี้ยน 
 

 สภาพเศรษฐกิจของมณฑลฝูเจี้ยนในป 2005 เปนมณฑลท่ีมีมูลคาทางดานเศรษฐกิจเปนอันดับ

ท่ี 26 ของจีนดวยมูลคา 656.9 พันลานหยวน และมีรายไดเฉล่ียตอหัวตอปสูงเปนอันดับท่ี 9 ของประเทศ

จีน หากมองถงึอํานาจการซื้อ รวมไปถึงการบริโภคสินคาฟุมเฟอยดวยน้ัน มีแนวโนมท่ีสูงขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งดู

ไดจากอัตราการเติบโตของการขายปลีกภายในมณฑลซึ่งมมีากกวาอัตราเติบโตของรายไดประชากร

เฉล่ีย ซึ่งเปนกลุมประชาชนบริโภคนิยมเชนกัน  
 

สวนรัฐบาลฝูเจี้ยนไดจัดงานแสดงสินคาและการลงทุนข้ึนท่ีเมืองเซี่ยเหมินในชวงประมาณเดือน

กันยายนของทุกป เพือ่ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางชาติ ท้ังน้ี เมืองเซี่ยเหมินถือเปนเมืองแรกของจีนท่ี

มีการจัดงานในลักษณะดังกลาว ในแตละป มีนักธุรกิจจากตางชาติมารวมงานกวา 10,000 คน 

 

หลังจากชาวตะวันตกไดพัฒนาการคาตางประเทศ จึงเปนแรงกระตุนทําใหนักธุรกิจฝูเจี้ยนตอง

การมีสวนรวมในการคาตางประเทศในฐานะนักธุรกิจอิสระ การคาทางทะเลจงึเปนวีถีชีวิตและชองทางทํา

มาหากินท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับชาวฝูเจี้ยน และการทําความดีหรือการบริจาคเพื่อสาธารณะกุศลกลายเปน

แฟชั่น วัตถปุระสงคคือตองการสรางภาพพจน ทําใหธุรกจิของตนมีภาพพจนท่ีดี  
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จากขอมูลท่ัวไปของมณฑลฝูเจี้ยน ท้ังสภาพและแนวโนมทางเศรษฐกิจ (สามารถดูเพิม่เติมได

จากบทที่ 4) รายไดเฉล่ียของประชากร จึงทําใหเห็นถึงตลาดท่ีมีศักยภาพสําหรับอุตสาหกรรมพลอยสีของ

ไทยในการสงออก  
 

8.4.4.2 นครเฉิงตู มณฑลซ่ือชวน 
 

นครเฉิงตู ต้ังอยูตรงกลางของมณฑล บนท่ีราบทางตะวันตกของซื่อชวน  และนครเฉิงตูไดรับการ

เลือกจากรัฐบาลกลางใหเปน ”เมืองนํารอง” ในการพัฒนาพืน้ท่ีทางตะวันตกและตอนกลางของจีน   

 

เปนศูนยกลางทางอุตสาหกรรมของมณฑลซือ่ชวน รัฐบาลจีนไดจัดต้ังนิคมพัฒนาอุตสาหกรรม

ไฮเทคระดับชาติท่ีเฉิงตู  และยังเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญอีกแหงหน่ึงของจีนตะวันตก  

 

นครเฉิงตูนับเปนศูนยกลางการผลิตท่ีสําคัญสําหรับเคร่ืองใชไฟฟา เคร่ืองจักร การปรุงยา 

เคมีภัณฑ การผสมโลหะ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรม IT จัดเปนอนัดับสําคัญของ

การเติบโตในมณฑลซื่อชวน และยังมีตลาดขายสงสินคาเกษตรท่ีใหญท่ีสุดในภาคตะวันตกเฉียงใตของ

จีน  พรอมยังจัดต้ังนิคมพัฒนาเพื่อการสงออกนครเฉิงตู (Chengdu Export Processing Zone) ซึง่

นับเปนนิคมพัฒนาเพื่อการสงออกเพียงแหงเดียวในจํานวนท้ังหมด 15 แหงของจีนท่ีต้ังอยูทางภาค

ตะวันตกและนครเฉิงตูยังถือเปนศูนยกลางทางการเงินท่ีสําคัญในภูมิภาคจีนตะวันตก  มีบริษัทการเงิน

ตาง ชาติหลายแหงเขามาต้ังสํานักงานตัวแทนในเฉิงตู 

 

 รัฐบาลทองถิ่นนครเฉิงตูยังมีแผนปรับเมืองใหกลายเปนศูนยการประชมุท่ีสําคัญภายในภมูภิาค 

เพื่อกอสรางศูนยประชมุ หองแสดงสินคา อาคารสํานักงาน อาคารชุดพักอาศัย รานอาหาร และสวนสนุก 

ครอบคลุมพื้นท่ี 30 เฮกตาร โดยมีการร้ือถอนและโยกยายอาคารตางๆ ไปแลว และคาดวาโครงการน้ีจะ

แลวเสร็จภายใน 5 ปขางหนา 

 

รัฐบาลซือ่ชวนยังไดจัดต้ังคณะกรรมการจัดงานแสดงสินคานานาชาติ ขึ้นมาดูแลการจัดงาน

แสดงสินคาระดับระหวางประเทศ (International Trade Fair/Expo) เปนประจําทุกป โดยครอบคลุม

สินคาหลายดาน เพื่อการสรางบรรยากาศทางการคาและการลงทุนในซื่อชวน โดยเชิญชวนนักลงทุนท้ัง

ภายในและตางประเทศใหเดินทางไปเขารวมงาน ตลอดจนการจับจายใชสอยและทองเที่ยวตามแหลง

ทองเที่ยวสําคัญของซื่อชวนเพื่อหารายไดเขามณฑลดวย 
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มีงานแสดงสินคาระดับระหวางประเทศท่ีสําคัญ อยางเชน งานมหกรรมเศรษฐกิจการคา

นานาชาติแหงภาคตะวันตกของจีน (Western China International Economic and Trade Fair: 

WCIETF) จัดขึ้นท่ีนครเฉิงตูเปนประจาํทุกป ซึ่งในป 2005 ท่ีผานมาจัดเปนคร้ังท่ี 7 เพื่อสงเสริมความ

รวมมือของภาคธุรกิจระหวางภูมิภาคตะวันตกของจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเปนการเรงการ 

 

พัฒนาความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางซื่อชวนและภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ังเปาหมาย

ในการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับมณฑลอื่นๆ 

 

จากขอมูลท่ัวไปของนครเฉิงตู มณฑลซือ่ชวน ท้ังสภาพและแนวโนมทางเศรษฐกิจ รายไดเฉล่ีย

ของประชากร (สามารถดูเพิ่มเติมไดในบทท่ี 5) จึงทําใหเห็นถึงตลาดท่ีมีศักยภาพสําหรับอุตสาหกรรม

พลอยสีของไทยในการสงออก  
 

8.4.5 กรอบระเบียบขอบังคับ และข้ันตอนการนําเขาอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ 
 

8.4.5.1 กฎระเบียบ ขอบังคับ 
 

การนําเขาสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศจีนน้ัน ไมคอยมีกฎระเบียบการคาท่ี

เขมงวด หรือมาตรการพิเศษแตอยางใด  

 

การนําเขาทองคําของประเทศจีน จะตองผานการไดรับอนุญาตจากธนาคารกลางของจีนกอน 

แตการคาขายของตลาดการคาทองคําเซี่ยงไฮเปนไปตามกลไกราคาตลาด 

 

ดานคาขายของผูผลิตเคร่ืองประดับทองคําบริษัททองถ่ิน บริษัทตางชาติ สามารถดําเนินการ

คาขายไดอยางเสรี โดยไมตองขอในอนุญาตเหมือนกอน 
 
กฎระเบียบดานการกระจายสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับ มีการผอนคลายสําหรับการคาปลีก 

คาสงภายในมากขึ้น ทําใหผูประกอบการสามารถสงออกไปจีน โดยไมตองผานคนกลาง และบริษัทขาม

ชาติ หรือบริษทัรวมทุนกับตางชาติสามารถดําเนินการคาขายไดอยางเสรี 

 

สวนดานมาตราทรัพยสินทางปญญา ประเทศจีนไดปรับปรุงและออกกฎหมายทรัพยสินทาง

ปญญามาหลายฉบับ  กฎหมายเคร่ืองหมายการคา (2002) โดยมีจุดประสงคมีวัตถุประสงคเพื่อใหการ
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คุมครองทรัพยสินทางปญญา โดยเฉพาะเคร่ืองหมายการคามีความเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังระดับบริษัท

ทองถิ่นและบริษัทขามชาติ 

 

 

 

สําหรับกฎวาดวยเรื่องแหลงกําเนิดสินคา ในอุตสาหกรรมน้ีเขากฎขอสะสมวัตถุดิบตามท่ีตกลง

กัน โดยมมีูลคาของวัตถุดิบภายในประเทศไมตํ่ากวารอยละ 40 และสามารถนํามูลคาจากทุกประเทศท่ี

เปนสมาชิกมาสะสมได 

 

 การเก็บภาษีมลูคาเพิ่มของประเทศจีน ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับจะเก็บอัตรา

รอยละ 17 แตยังมีบางรายการท่ีไดรับการยกเวนในการเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม คือ ทองทําท่ียังไมขึ้นรูป หรือ

อยูในลักษณะกึ่งสําเร็จรูป หรือเปนผง และแพลทินัม ท่ียังไมขึ้นรูปหรืออยูในลักษณะก่ึงสําเร็จรูป หรือ

เปนผง ซึ่งสินคาดังกลาวน้ัน รวมท้ังสินคาเงิน ท่ียังไมไดขึ้นรูปหรืออยูในลักษณะก่ึงสําเร็จรูปหรือเปนผง   

ก็ไดรับการเก็บภาษีบริโภค ซึง่สินคาอื่นๆในอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดับจะตองเสียภาษีบริโภค

รอยละ 10 
 

ตารางการเก็บภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีบริโภคในสินคาอัญมณีของจีน 
 

ประเภท รายการ ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีบริโภค 

7101 ไขมุกธรรมชาติ 17 10 

7102 เพชร 17 - 

1703 รัตนชาติ(นอกจากเพชร) 

และก่ึงรัตรชาติ 

17 10 

7106 เงิน 17 - 

1708 ทอง - - 

7113 เคร่ืองเพชรพลอยและ

รูปพรรณ 

17 - 

7117 เคร่ืองเพชรพลอยและ

รูปพรรณท่ีเปนของเทียม 

17 - 

 
ที่มา: China Gems Magazine, 1/2548
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8.4.5.2 ขั้นตอนการสงออก20 
 

 
 

 

 

                                                 
20 ศูนยสารสนเทศการคาระหวางประเทศ สวนบริการขอมูล (ปรับปรุง กมุภาพันธ 2546) 



ดร.อักษรศรี   พานิชสาสนและคณะ 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUE   

 

 

8-120

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD., Bangkok 10200 
 

 
8.4.5.3 ปญหาและอุปสรรคที่พบ 
 

การคุมครองทรัพยสินทางปญญา  
 

ถึงแมวาประเทศจีนจะมีกฎหมายเคร่ืองหมายการคา เพือ่ใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

แตรัฐบาลไมไดรวบรวมเคร่ืองหมายการคาของตางชาติไวในรายการตราสินคาท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักกันดี 

แมแตนอย เปนการยากท่ีบริษัทเหลาน้ันจะขอใหเจาหนาท่ีเขาไปจัดการผูท่ีละเมิด แตสําหรับเคร่ืองหมาย

การคาของบริษัททองถิ่นกลับขึ้นเปนรายชือ่สินคาเปนท่ีรูจักกันดี  

 

การคุมครองเคร่ืองหมายการคาเกิดความไมเทาเทียมระหวางบริษัททองถ่ินและบริษัทขามชาติ 

ซึ่งสินคาของบริษัททองถิ่นไดรับการปกปองมากกวาคูแขงตางชาติ 

 
ความเชื่อม่ันในคุณภาพของพลอยสี 
 

การขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของพลอยสี เน่ืองจากในอดีตพลอยสีท่ีนําเขาไปในประเทศจีน 

มีการผานกระบวนการปรังปรุงสี โดยการอาบรังสีแกมมาหรือโคบอลต 60 และไมไดเปดเผยใหผูบริโภค

ในประเทศจีนทราบเร่ืองน้ี ซึง่พลอยสีท่ีผานวิธีการเหลาน้ันมีสีสันท่ีดอยลง จึงทําใหผูบริโภคไมเชื่อมั่นใน

สินคาวาไดรับมาตรฐาน ไมไดคุณภาพ และประกอบกับผูบริโภคจีน ท่ีซือ้พลอยสี ณ ประเทศไทย ถูก

หลอกใหซื้อพลอยปลอมหรือซือ้ในราคาท่ีไมเหมาะสมกับคุณภาพพลอย จึงทําใหความเชื่อมั่นตอพลอยสี

ไทยลดลง
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8.4.6 กลยุทธดานการตลาดสําหรับผูประกอบการ SMEs ท่ีตองการสงออก
ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไปประเทศจีน 

 
 

 คณะวิจัยไดทําการเสนอกลยุทธดานการตลาดเบื้องตน  บนพื้นฐานของการวิเคราะหขอมูลจาก

แหลงทุติยภูมิและการสํารวจพืน้ท่ี  โดยมีกลยทุธการตลาดดังตอไปน้ี 

 
8.4.6.1 การแบงสวนของตลาด (Segmentation) 

 

พลอยธรรมชาติสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

- พลอยเนื้อแข็ง (Precious Stone) ไดแก ทับทิม ไพลิน เปนตน 

- พลอยเนื้อออน (Semi Precious Stone) ไดแก เพทาย บษุราคัม เปนตน 

 

คูแขงทางการตลาดของพลอยสีไทยในตลาดจีน คือ เพชรและอัญมณีท่ีไดจากแหลงทรัพยากร

ในจีนเอง มากกวาจะเปนสินคาท่ีจะมาจากประเทศท่ีสาม 

 

8.4.6.2 ลูกคากลุมเปาหมาย (Target) 
 

 กลุมลูกคาเปาหมายหลัก คือ กลุมคนท่ีมีความตองการซือ้สินคาฟุมเฟอย อยางเชน อัญมณีและ

เคร่ืองประดับ แตไมสามารถมีอํานาจในการบริโภคเพชรได แตยังคงตองการรักษาฐานะทางสังคมอยู 

 

มณฑลฝูเจี้ยน และ นครเฉิงตู มณฑลซือ่ชวน  เปนตลาดท่ีเหมาะกับการสงออกพลอยของไทย 

เน่ืองดวยจากหลายๆปจจัยท่ีไดกลาวไวในขางตน และหากมองถึงรายไดเฉล่ียของประชากรท้ัง 2 มณฑล

น้ี เปนมณฑลท่ีมีรายไดท่ีสูง น้ันแสดงถึงอํานาจการบริโภคสินคาฟุมเฟอยอยางพลอยสี ซึ่งพลอยสีของ

ไทยเปนท่ียอมรับในดานคุณภาพ ฝมือของชางเจียระไน การออกแบบตัวผลิตภัณฑของเคร่ืองประดับ

พลอยแลว ดังน้ัน ในการขายสินคาดังกลาว มุงกลุมลูกคาจนีท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดีและอยูในเมือง ควร

จะนําเสนอพลอยเนื้อแข็ง เน่ืองจากวาพลอยเน้ือแข็งเคยเปนท่ีนิยมมากอน และทราบถึงคุณภาพและ

คุณสมบัติของพลอยเน้ือแข็งอยูแลว และเปนสินคาท่ีรองมาจากเพชรซึ่งเปนสินคาท่ีเหมาะกบัฐานะทาง

สังคม ซึ่งในปจจุบันราคาของพลอยเน้ือแข็งมีราคาสูงขึ้น ใกลเคียงกับราคาเพชร  
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สําหรับกลุมลูกคาท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีปานกลางและนอย (มีความยืดหยุนราคาคอนขางสูง) 

สวนมากอยูในชนบทของมณฑล ซึ่งเปนกลุมท่ีมีขนาดใหญ จากฐานท่ีเปนอยูประกอบกับการรักษาฐานะ

ทางสังคม จึงสนใจพลอยสีมาประดับทางสังคมแทนเพชร เน่ืองจากอาํนาจในการซือ้เพชรไมพอ ดังน้ันใน

กลุมน้ีจึงมุงนําเสนอพลอยเนื้อออน 
 

มณฑลฝูเจี้ยน และ นครเฉิงตู มณฑลซื่อชวน ประเภทสินคา 

กลุมลูกคาฐานสูงและปานกลาง 

(ความยืดหยุนตอราคาตํ่า) 
พลอยเนื้อแข็ง 

กลุมลูกคาฐานปานกลางจนต่ํานอย  

(ความยืดหยุนตอราคาสูง) 
พลอยเนื้อออน 

 
8.4.6.3 การวางตําแหนงดานการตลาด (Positioning) 
 
 การสรางความแตกตางจากคูแขงหรือสรางส่ิงท่ีดึงดูดลูกคา คือ การสรางส่ิงท่ีเปนเอกลักษณใน

ตัวผลิตภัณฑใหกับพลอย เน่ืองจากเทคนิคการเผาพลอย ฝมือท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของไทย ดังน้ันจึง

สรางจุดเดนจากส่ิงเหลาน้ัน ซึ่งเปนคุณภาพของพลอยไทย และผสมผสานการออกแบบท่ีทันสมัย แต

สอดคลองกับความเชือ่ คานิยมของคนจีนใหกับพลอยสีไทย 

 

ประเทศ ราคา การออกแบบ ความประณีตในการเจียรไน 

แถบยุโรป แพง 

สวยงาม   หรูหรา   แตยังไม

คอยมีความเขาใจในวัฒนธรรม

จีน 

สวนใหญจางผลิต  ถาผลิตเองสวนใหญ

มีคุณภาพในเกณฑสูง 

จีน ปานกลาง-ถูก 
ลอกเลียนแบบเปนสวนใหญ  

การออกแบบไมซับซอน      
สวนใหญมีคุณภาพปานกลาง-ตํ่า 

อินเดีย ปานกลาง 

ยังไมมีลวดลายท่ีเปน

เอกลักษณของตนมากนักและ    

ยังไมคอยมีความเขาใจใน

วัฒนธรรมจีน 

สวนใหญมีคุณภาพปานกลาง 

ไทย ปานกลาง-แพง 

มีเอกลักษณลวดลายเปนของ

ตัวเอง   เขาใจถึงวฒันธรรม  

และคานิยมของชาวจีน 

ไดรับการยอมรับในระดับสากลจากการ

เปนแรงงานรับจางผลิต 
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8.4.6.4 ผลิตภัณฑ 
 

สี ควรเนนสีท่ีคนจีนชอบ เน่ืองจากความเชื่อ น้ันคือโทนสีแดง ชมพูเปนตน ไดแก  ทับทิม โกเมน 

เพทายเพชรสีแดง เปนตน 

 

การตัดสินใจซือ้พลอยของคนจีนน้ัน การตัดสินใจจะไมเหมอืนกับเพชรและทอง ท่ีกลายมาเปน

สินทรัพย ซึ่งเนนการใสเพราะความพึ่งพอใจมากกวาการสรางสินทรัพย ดังน้ัน ผลิตภัณฑพลอยสีตองมี

รูปลักษณท่ีนาดึงดูด ทันสมัย แตสอดคลองกับความเชือ่หรือคานิยมของคนจีน  

 

ความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑพลอย เชน  จี้สรอยคอ ตางหู แหวน เปนตน สําหรับพลอยยัง

เปนเม็ดหรือยังไมไดนําไปตกแตงเปนเคร่ืองประดับ ก็ควรมีความหลากหลายในรูปแบบ ท้ังขนาด รูปแบบ  

คุณภาพ เปนตน แตท่ีสําคัญคือ นําเสนอผลิตภัณฑพลอยไทยวาเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

ทันสมัย เปนตน   
 

8.4.6.5 ระดับราคา 
 

 ราคาซื้อขายพลอยสีน้ัน ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน สี คุณภาพ รูปราง ขนาด เปนตน 

ภายในประเทศจีน รายไดเฉล่ียของประชากรในมณฑลเปาหมายเหลาน้ัน มีการกระจายที่ไมเปนธรรมอยู

มาก คือ มีความแตกตางของรายไดสูง ซึ่งมีความยืดหยุนตอราคาแตกตางกันไป ดังน้ัน การต้ังราคาควร

ท่ีจะมีหลายระดับแตกตางกันตามคุณภาพกันไป เพื่อตอบสนองกลุมลูกคาท่ีหลากหลายของจีน 

 

8.4.6.6 การสงเสริมการตลาด 
 

 พฤติกรรมการบริโภคของคนจีนสวนมากน้ัน มีการเปล่ียนแปลงไปมาก จากเดิมจะบริโภคตาม

ความเชื่อหรือขนบธรรมเนียมด่ังเดิม แตในปจจบุันการบริโภคเปนไปตามกระแสนิยม ดังน้ันการโฆษณา

และการส่ือสารทางการตลาด จะเปนส่ิงท่ีทําใหผูบริโภคสนใจพลอยไทย โดยผานงานแสดงสินคา สําหรับ

ผูประการ SMEs ไทย เชน 

 

- การจัดงานแสดงสินคาท่ีประเทศไทย โดยนําลูกคาจากจนีจะบินมาท่ีไทย และซื้อกลับไปโดย

การซื้อขายจะขายตามนํ้าหนัก ซึ่งพลอยท่ีซือ้ไปน้ันจะเปนพลอยยังไมขึ้นรูป แตมีการเจยีระไนเรียบรอย

แลว หรือ เปนเคร่ืองประดับพลอย  
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- แสดงสินคาในงานแสดงสินคาท่ีฮองกง หรือ เฉิงตู และกลุมลูกคาประเทศจีนก็จะเขามาท่ีน้ัน 

และรูปแบบการซื้อขายก็จะเหมือนกับท่ีงานแสดงสินคาท่ีไทย 

 

- การส่ังซื้อขาย จะเกิดขึ้นจากลูกคาเคยไดซื้อสินคาไปแลว และตองการซื้ออีก ดังน้ันจึงมีการ

ส่ังซื้อเกิดขึ้น ซึ่งการส่ังซื้อขายควรเร่ิมจากการรูจักระหวางผูประกอบการกับลูกคากอน โดยผานการจัด

งาน exhibition ท่ีฮองกง  

 

สําหรับการแสดงสินคาตามงานแสดงสินคาน้ัน ควรใหความสําคัญกับพนักงานขาย การตกแตง

สถานท่ี ซึ่งตองสอดคลองกับตําแหนงทางตลาดท่ีต้ังไว และควรโชวสินคาโดยอาศัยผูประกอบการ SMEs 

ท่ีไปออกงาน เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงความสวยงาม ความสงางาม เมือ่ไดสวมใสสินคา  

 

 สวนการวางตําแหนงทางการตลาดของผลิตภัณฑพลอยไทยในมณฑลดังกลาวน้ัน พลอยไทย

เปนสินคาท่ีมีคุณภาพ และออกแบบทันสมัย ดังน้ัน การสงเสริมการขาย โดยการลดราคาไมเหมาะ 

เน่ืองจากจะมีผลกระทบกับภาพลักษณของสินคาท่ีไดต้ังไว 

 

 ควรเนนการสงเสริมการขายอยางอื่น เชน การแถมของ เพื่อใหลูกคามองเห็นถึงความคุมคา

ระหวางเงินท่ีเสียไปกับส่ิงของท่ีจะไดรับมา หรือ การขายแบบครบชุด (set) ท้ังจี้สรอยคอ แหวน สรอย

ขอมือ ตางหู ใหเขาชุดกัน และต้ังราคาใหตํ่ากวาการขายแยกชิ้น และสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา โดย

การใหใบรับรองคุณภาพของพลอย 

 

8.4.6.7 การสรางตรายี่หอ 
 

ประเทศจีนเปนประเทศหน่ึงท่ีนิยมบริโภคสินคาย่ีหอท่ีมีชือ่เสียงมากประเทศหน่ึง ดังน้ัน 

ผูประกอบการ SMEs ไทยควรจะสรางย่ีหอของตนเองข้ึนมา ใหเปนท่ีรูจักในวงกวาง โดยยี่หอท่ีดีควรเปน

ชื่อท่ีเหมาะสมกับสังคม วฒันธรรมของจีน และมีตราสัญลักษณ สีท่ีเปนมงคล  รวมท้ังตองสอดคลอง 

และสะทอนถึงคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีไดต้ังไว 
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สรุปกลยุทธดานการตลาดสําหรับสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

 
กลยุทธตลาด พื้นที ่ รายละเอียด 

Segmentation 
ฝูเจ้ียน พลอยสี  ทั้งพลอยเนื้อออนและพลอยเนื้อแข็ง     รวมถึงอัญมณีสังเคราะห 

ซ่ือชวน 

Target 
ฝูเจ้ียน - พลอยเนื้อแข็ง    กลุมคนเมืองที่มีฐานะการเงินดี 

- พลอยเนื้อออน   กลุมคนขอบเมืองและชนบท  มีฐานการเงินระดับปานกลาง

และนอย ซ่ือชวน 

Positioning 
ฝูเจ้ียน วางตําแหนงเร่ืองความประณีตในการเผาและเจียระไนพลอย  ประกอบกับการ

ออกแบบที่ทันสมัย  และสอดคลองกับความเช่ือ-คานิยม ของคนจีน ซ่ือชวน 

Product 
ฝูเจ้ียน พลอยสี และอัญมณีสังเคราะห เชน ทับทิม โกเมน เปนตน  โดยเนนสีแดงหรือสีชมพู  

เปนหลัก ซ่ือชวน 

Price 
ฝูเจ้ียน 

ตามคุณภาพและการออกแบบ 
ซ่ือชวน 

Place 
ฝูเจ้ียน - งานแสดงสินคานานาชาติ 

- พันธมิตร ไดแก บริษัททําเคร่ือง ประดับ ซ่ือชวน 

Promotion 

ฝูเจ้ียน 
- เขารวมงานแสดงอัญมณีที่ประเทศไทยและฮองกง 

- เนนการตกแตงบูทที่จัดในงานแสดงสินคา   ใหดูหรูหราและบงบอกถึงรสนิยม 

- การทํา CRM กับกลุมลูกคาเดิม 

- การจัดชุดขาย (Set) ในราคาที่ถูกกวาขายแยกช้ิน 
ซ่ือชวน 

Branding 

ฝูเจ้ียน 
- การต้ังช่ือแบรนด   สัญลักษณ   และสีที่ใชอันเปนมงคล เปนสิ่งสําคัญในการ

สรางแบรนด 

- การออกใบรับรองคุณภาพสินคาตามมาตรฐานสากล  จะชวยสรางความเช่ือมั่น

และความภูมิใจในตัวสินคาใหเกิดกับลูกคาได 
ซ่ือชวน 
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8.4.7 กรณีศึกษาบริษัท เดอ เบียรส 21 

 

ความนิยมของคนจีนในสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับต้ังแตอดีต คือ หยก และเคร่ืองประดับ

ทองคํา และในป 1993 บริษทั เดอ เบียรส ไดเร่ิมนําเพชรและเคร่ืองประดับเพชรรุกเขาสูตลาดจีนอยาง

จริงจัง โดยใชวธิีการใหความรูกับผูบริโภคและสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกเพชรเพื่อสรางความตองการ

ครอบครองในใจผูบริโภค ผลิตภัณฑชิ้นแรกท่ี เดอ เบียรส เลือกท่ีจะทําตลาดในจีน คือ แหวนแตงงาน 

โดย เดอ เบียรส ไดทดลองตลาดท่ีเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน ดวยการโฆษณาแหวนแตงงานทาง

โทรทัศนและตีพิมพบทความเก่ียวกับประวัติความเปนมาของเพชรลงในนิตยสารดานอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ ผลปรากฏวา กิจกรรมดังกลาวไดรับการตอบรับอยางดียิ่งจากชาวจีน ถึงกับเร่ิมท่ีจะซือ้หา

แหวนแตงงานท่ีประดับดวยเพชรกันอยางคึกคัก 

 

นอกจากน้ียังจดัอบรมใหความรูกับผูขายและผูซื้ออยางมปีระสิทธิภาพไมวาจะเปนเร่ืองประวัติ

ความเปนมา คุณสมบัติในการเลือกซื้อ (4Cs) อันประกอบดวย นํ้าหนัก (Carat) ความใส (Clarity) สี 

(Color) และการเจียระไน (Cut) วิธีการดูแลรักษา ตลอดจนสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกเพชรอยางตอเน่ือง 

สงผลใหเพชรในสายตาของผูบริโภคชาวจีนเปนอัญมณอีันพิเศษสุด เสมือนสัญลักษณในการแสดงความ

รักระหวางกัน กระตุนใหความตองการเพชรในตลาดจีนเติบโตขึ้นอยางไมหยุดยั้ง 

 
แหวนเพชรสําหรับหญิงน้ัน เดอ เบียรส ใชกลยุทธการชูจดุขายท่ีวา เพชรเปนสัญลักษณท่ีแสดง

ใหเห็นถึงความเชื่อมั่นในตนเองของผูหญิง สะทองถึงความสําเร็จในหนาท่ีการงาน เปนการนําเอาความ

ทันสมัยของผูหญิงในยุคปจจบุันมาผสมผสานเขากับดีไซน่ีทันสมัยและความีสีสันของเพชร สงผลให

ปจจบุันแหวนเพชรสําหรับผูหญิงกลายเปนสินคาหลักอีกประเภทหน่ึงในตลาดเพชรของจนี ท้ังสินคา

เคร่ืองประดับเพชรสวนใหญท่ีจําหนายในตลาดจีนมักเปนสินคาในระดับกลางถึงลาง ราคาขายเฉล่ียชิ้น

ละ 300 เหรียญ สรอ. เพชรแตละเม็ดจะมขีนาด 0.20 กะรัตโดยประมาณ ซึ่งภาครัฐของจีนไดกําหนดให

เพชรท่ีมีขนาดต้ังแต 0.20 กะรัตขึ้นไปจะตองผานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเสียกอนจึงจะ

สามารถจําหนายสูผูบริโภคได ส่ิงน้ีจึงเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีชวยใหผูบริโภคชาวจนีมีความมั่นใจ

ในการซื้อเพชรและเคร่ืองประดับเพชรเพิ่มมากขึ้น

                                                 
21 การศึกษาตลาดพลอยเนื้อแข็งเพื่อกระตุนความตองการบริโภคในประเทศจนี, สถาบันวิจัยและ

พัฒนาอัญมณแีละเคร่ืองประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) 
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8.5.1 ตัวอยางประเภทของขวัญ/ของฝาก และของประดับบาน 
 

การระบุพิกัดสินคาประเภทของขวัญ/ของฝาก และของประดับบานน้ัน   จะมีท้ังแบบท่ีกาํหนด

พิกัดสินคาไวแลว  และแบบท่ีไมไดกําหนดพิกัดสินคาแนนอน   แตจะยึดถอืจากวัสดุท่ีนํามาใชเปนเกณฑ   

ดังน้ี 

 

รหัส HS (8 หลัก) 

ศุลกากรจีน 
รายละเอียด หมวดหมู 

ภาษี (%) 

ณ ป 2007 

ภาษี (%) 

ณ ป 2010 

44201090 รูปปนหรือเคร่ืองประดับอื่นท่ีทําจากไม N 0 0 

48239030 
เคร่ืองประดับจากกระดาษ อาทิเชน พัด

กระดาษ   
N 5 0 

67021000 
ดอกไม/ผลไมประดิษฐท่ีทําจาก

พลาสติก 
N 12 0 

67029010 ดอกไม/ผลไมประดิษฐ ท่ีทําจากขนนก N 12 0 

67029020 ดอกไม/ผลไมประดิษฐท่ีทําจากผาไหม N 12 0 

69131000 
รูปปนหรือเคร่ืองประดับอื่นท่ีทําจากพอ

เซลีน (porcelain) 
N 8 0 

69139000 
รูปปนหรือเคร่ืองประดับอื่นท่ีทําจาก

เซรามิกส 
N 8 0 

70120000 แจกันทําจากแกว N 12 0 

7114XXXX ของตกแตงทําจากเงิน-ทอง N 8 0 

92081000 กลองดนตรี (Music Box) N 12 0 

48059XXX กระดาษหรือกระดาษแข็ง S/HS 5-7.5 5-7.5 

 

8.5 ธุรกิจของขวัญ/ของฝาก และของประดับบาน 
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หมายเหตุ  

 

(1.) N หมายถึง  สินคาในหมวดปกติ (Normal List) 

 S หมายถึง  สินคาในหมวดออนไหว (Sensitive List) 

 HS หมายถึง  สินคาในหมวดออนไหวสูง (Highly Sensitive List) 

 

(2.) การคํานวณภาษีป 2007 ในหมวดหมูสินคาปกติ เปนการคํานวณจากตารางรูปแบบการลด/เลิก

ภาษีของสินคาปกติ จากหนาท่ี 21 ของหนังสือ “เปดประตูมังกร เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน” 

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

 

8.5.2 มูลคาตลาดของธุรกจิของขวัญ/ของฝาก และของประดับบาน22 
 

จากรายงานทางสถิติ    มูลคาตลาดของธุรกิจของขวัญ/ของฝาก ในป 2006 มีมูลคาประมาณ  

200,000 ลานหยวน (ประมาณ 25,000 ลานเหรียญ สรอ.) เพิ่มขึ้นจากป 2005 ประมาณ 12%  

 

ในปจจุบัน   ประเทศจีนมีผูประกอบการที่ผลิตของขวัญ/ของฝาก กวา 10,000 ราย   โดยท่ี

ประกอบการของผูผลิตของขวัญสวนใหญต้ังอยูท่ีกวางตง  เจอเจียง  ฝูเจีย้น   เจียงซู    และเมืองใหญ

อยางเปยจิงและซั่งไห 

 

ของขวัญ/ของฝากท่ีผลิตในประเทศจนี   ตัวอยางเชน   เคร่ืองประดับแฟชั่น    กรอบรูป         

โคมไฟงานเทศกาลตางๆ    และตุกตาขน   เปนตน   

 

สําหรับมูลคาตลาดของประดับบานน้ันไมมีรายงานการศึกษาท่ีแนชัด   แตนาจะมีแนวโนมท่ีจะ

เติบโตตามตลาดอสังหาริมทรัพย โดยในป 200523 ตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศจีนมีมลูคาประมาณ 

1,575 พันลานหยวน     เติบโตจากป 2004 ประมาณ 19.8%    ซึ่งพอจะคาดการณไดวาอัตราการเติบโต

ของตลาดของประดับบานนาจะมอีัตราการเติบโตใกลเคียงกับอัตราดังกลาว 

                                                 
22 China’s gift industrial output value tops 200 bln yuan in 2006, www.xinhua.net, 26 Feb 2007 

23 China Real Estate Industry Report 2006-2007, http://www.researchandmarkets.com/  

   reportinfo.asp?report_id=367812 
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8.5.3 ศักยภาพของผูประกอบการไทย 
 

ผูประกอบการธุรกิจของขวัญ ของชํารวย และของตกแตงบาน ไดมีการรวมกลุมกันจดัต้ังเปน

สมาคมของขวญั   ของชํารวย    และของตกแตงบาน  (Thai Gifts Premiums and Decorative 

Association)   โดยปจจุบันทางสมาคมมีสมาชิกประมาณ 150 ราย   โดยมูลคาการสงออกของขวัญ ของ

ชํารวย และของตกแตงบานไปยังท่ัวโลก ในป 2006 ประมาณ 15,000 ลานบาท24 โดยตลาดหลักอยูท่ี

สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 

 

8.5.4 พื้นท่ีเปาหมาย 
 

8.5.4.1 มณฑลฝูเจี้ยน 
  

 มณฑลฝูเจี้ยน เปนมณฑลในพื้นท่ีศึกษาท่ีมีรายไดตอหัวสูง (อันดับ 9 ของจีน)  ประชากรใน

มณฑลดังกลาว โดยเฉพาะเมืองเซี่ยเหมินหรือนครฝูเจี้ยนมีความสามารถในการจับจายสินคาฟุมเฟอย

อีกท้ังมณฑลฝูเจี้ยนยังเปนเมืองทาและแหลงเศรษฐกิจท่ีสําคัญแหงหน่ึงของประเทศจีน 

 

มณฑลฝูเจี้ยนเปนแหลงผลิตของขวัญ  ของชํารวย  และของประดับบานแหลงสําคัญของจีน   

โดยบริษัทท่ีมีชือ่เสียงในการผลิตของขวัญ  ของชํารวย ของประดับบาน  อาทิเชน    

                                                 
24 หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 2164 วันท่ี 9 – 11 พฤศจิกายน 2549 
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 บริษัท Fujian Gaolibao Decorate & Gifts จก. มีชื่อเสียงดานการทําของประดับบานทําจากโลหะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท Fujian Putian New Developing Gift จก.  มีชื่อเสียงดานการผลิตของชํารวยจาก            

เซรามิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8-12   ของประดับบานทําจากโลหะ 

รูปที่ 8-13   ของชํารวยทําจากเซรามิกส 
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 บริษัท Fujian Fuzhou West Honest Arts & Crafts จก. มีชื่อเสียงดานการผลิตของชํารวย

จากไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การขนสงสินคาไปยังมณฑลฝูเจี้ยน   สามารถขนสงไดหลายทาง ดังน้ี 

 

 ทางบก สามารถขนสงผานเสนทางคุนหมิง-ฝูโจว   หรือในอนาคตอาจจะขนสงผานเสนทางกรุง

เปยจิง-ฝูโจว ซึง่มีกําหนดการแลวเสร็จในป 2010 

 ทางเรือ สามารถข้ึนท่ีทาเรือไดหลายแหง อาทิเชน  ไดแก ทาเรือหมาเหวยในนครฝูโจว ทาเรือ

ตงตู   และทาเรือเหมยโจวท่ีเมืองเซี่ยเหมิน เปนตน 

 ทางอากาศ มณฑลฝูเจี้ยนมีทาอากาศยานนานานชาติ 2 แหง ไดแก ทาอากาศยานนานาชาติ

เฉิงเลอนครฝูโจว และทาอากาศยานนานาชาติเกาฉีเมืองเซี่ยเหมิน 

 

8.5.4.2 นครเฉิงตู มณฑลซ่ือชวน 
 

นครเฉิงตู มณฑลซื่อชวน เปนอีกหน่ึงเมืองในพื้นท่ีศึกษาท่ีมีรายไดตอหัวสูง โดยในป 2005 

ประชากรในนครเฉิงตู มีระดับรายไดเฉล่ียตอหัว 19,627 หยวนตอป ทําใหมีความสามารถในการจับจาย

สินคาฟุมเฟอยในของขวัญ/ของฝาก และของประดับบานได 

 

โดยบริษัทท่ีมีชือ่เสียงในการผลิตของขวัญ  ของชํารวย  และของประดับบานในนครเฉิงตู 

มณฑลซื่อชวน  อาทิเชน    

รูปที่ 8-14   ของชํารวยทําจากไม 
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 บริษัท Jahlong Gifts (Sichuan) จก.  มีชื่อเสียงในการผลิตของชํารวยประเภทพวงกุญแจ  

สินคาท่ีใชในการทําโปรโมชั่นสงเสริมการขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขนสงสินคาไปยังนครเฉิงตู มณฑลซื่อชวน   สามารถขนสงไดหลายทาง ดังน้ี 

 

 ทางรถไฟ สามารถขนสงผานเสนทางคุนหมิง-เฉิงตูได   

 ทางบก รัฐบาลจีนมีแผนท่ีจะพัฒนาซือ่ชวนใหกลายเปนศูนยกลางของระบบการคมนาคมทาง

บกท่ีสําคัญในภาคตะวันตกเฉียงใต จึงไดพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงไปยังพืน้ท่ีตางๆ เชน โครงการ

กอสรางเสนทางหลักแหงชาติสายเฉิงตูเชื่อมตรงไปยังมหานครซางไห  โครงการกอสรางเสนทาง

สายเฉิงตู ไปยังทาเรือเปยไห ของกวางซ ี และโครงการกอสรางเสนทางสายเฉิงตู-ทิเบต 

 ทางอากาศ นครเฉิงตูมีทาอากาศยานนานาชาติอยู 1 แหง ไดแก ทาอากาศยานนานาชาติซวง

หลิว 

รูปที่ 8-15   ของชํารวยเพื่อใชในกจิกรรมสงเสริมการขาย 
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8.5.5 กรอบระเบียบขอบังคับ และข้ันตอนทางกฎหมายธุรกิจของขวัญ/
ของฝาก และของประดับบานในประเทศจีน 

 

8.5.5.1 กฎระเบียบ ขอบังคับ25 
 

กรอบระเบียบขอบังคับ และข้ันตอนทางกฎหมายในการนําเขาสินคาประเภทของขวัญ/ของฝาก 

และของประดับบาน ไมมีแบบตายตัวท่ีแนนอน ขึ้นอยูกบัวสัดุท่ีใช  ซึ่งตัวอยางของขอบังคับตางๆ ดังน้ี 

 

ประเภทสินคา กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

เคร่ืองใชไฟฟาและสินคา

อิเล็กทรอนิกส เชน โคมไฟ 

เปนตน 

กําหนดมาตรฐาน CCC Mark: สําหรับสินคาอุตสาหกรรมท้ังท่ีผลิตใน

ประเทศจีนและนําเขาจากตางประเทศ ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวกับยางตอง

แสดงเคร่ืองหมาย CCC Mark 

พลาสติก (โพลีเมอร) 
ควบคุมการนาํเขา: ผูนําเขาตองขอใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย

จีน 

ไม 

ควบคุมการนาํเขา: เปนสินคาท่ีมีแผนเปาหมายและถูกควบคุม

ปริมาณนําเขาโดยบริษัทการคาตางประเทศ (Foreign Trade 

Corporation) 

ยาง 

มาตรฐานสินคา: ตองมีหนังสือรับรองการตรวจสอบมาตรฐาน 

(Inspection Certificate)  

การขอใบอนญุาตนําเขา (Import Permit): เปนระบบการอนุญาต

การนําเขาโดยอัตโนมัติ ( Automatic Import Permit ) คือ สามารถขอ

อนุญาตการนําเขาไดโดยใชสัญญาการซื้อขายยางพารา รวมท้ัง

หลักฐานการจดทะเบียนของบริษัทผูนําเขาเปนเอกสารประกอบในการ

ขออนุญาตการนําเขาแตละคร้ัง 

กําหนดมาตรฐาน CCC Mark: สําหรับสินคาอุตสาหกรรมท้ังท่ีผลิตใน

ประเทศจีนและนําเขาจากตางประเทศ ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวกับยางตอง

แสดงเคร่ืองหมาย CCC Mark 

                                                 
25 กฎระเบียบการคาระหวางประเทศของจีน, ศูนยประสานการสงออก-นําเขา  กรมการคาตางประเทศ     

   กระทรวงพาณิชย 
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8.5.5.2 ปญหาและอุปสรรคที่พบ 
 

การลอกเลียนแบบสินคา 
 

 เน่ืองจากสินคาประเภทของขวัญ ของชํารวย และของประดับบานน้ันเปนสินคาท่ีมีจุดขายใน

เร่ืองของความคิดสรางสรรค   ดังน้ันการลอกเลียนแบบสินคาเปนปญหาสําคัญตอธุรกิจดังกลาว   การ

ลอกเลียนสินคาไมไดเกิดจากผูประกอบการจีนเพียงอยางเดียว แตยังเกิดจากผูประกอบการชาวไทยดวย

กันเองอีกดวย    การแกปญหาโดยการจดสิทธิบัตรน้ัน   สามารถแกปญหาดังกลาวไดในระดับหน่ึง   แต

ไมมากนัก   เน่ืองจากผูท่ีทําการเลียนแบบนําผลิตภัณฑมาดัดแปลงเพียงเล็กนอยก็สามารถจําหนายได

โดยถูกกฎหมาย    ขอควรระวังอีกอยางหน่ึง   คือ    ควรตรวจสอบสิทธิบัตรท่ีไดจดทะเบียนไวแลว  

ครอบคลุมถึงประเทศจีนดวยหรือไม 

 
การนําสินคาเขา 

 

 ผูประกอบการบางรายยังนิยมนําสินคาเขาแบบผิดกฎหมาย   ซึ่งจะมีผลกระทบตอการสราง   

ยี่หอสินคาในระยะยาว     อกีท้ังยังไมสามารถนํามาจําหนายในหางสรรพสินคาหรือโรงแรมไดเน่ือง จาก

ไมมใีบอนุญาตนําเขาตามกฎหมาย     ทําใหผูประกอบการบางรายท่ีมศัีกยภาพ   ไมสามารถทําการ

สรางย่ีหออยางจริงจัง   

 
ภาษา 

 

 การส่ือสารเปนอุปสรรคท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงสําหรับผูประกอบการ   โดยชาวจีนสวนใหญไม

สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ   และมีความภาคภูมิใจท่ีจะใชภาษาจีนเปนส่ือกลางในการส่ือสาร   ทําให

การเจรจาธุรกจิเปนไปดวยความติดขัด 

 
การดึงตัวพนกังาน 

 

 การดึงตัวพนักงาน โดยเฉพาะชางฝมอื  บางคร้ังผูประกอบการจีนมีทีทาอยากเปนคูคา  เดินทาง

มาเจรจาการคากับผูประกอบการไทย   แลวใชโอกาสดึงตัวชางฝมือชาวไทย    นอกจากการให

ผลประโยชนในรูปของเงินแลว    ยังมีการจดัหาภรรยาชาวจีนใหกับชางฝมือเหลาน้ัน    เพื่อเปนการ

ผูกมัดในแงของครอบครัว 
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8.5.6 กลยุทธดานการตลาดสําหรับผูประกอบการ SMEs 
 

คณะวิจัยไดทําการเสนอกลยุทธดานการตลาดเบื้องตน  บนพื้นฐานของการวิเคราะหขอมูลจาก

แหลงทุติยภูมิและการสํารวจพืน้ท่ี   ในกรณีท่ีผูประกอบการจะลงทุนเปดกิจการน้ันจะตองทําการ

สํารวจ และวิจัยตลาดอยางจริงจังอีกคร้ัง     เพื่อใหไดขอมลูท่ีมีความเชื่อมั่นทางสถิติมากขึ้น. 

 
8.5.6.1 การแบงสวนของตลาด (Segmentation) 
 

สวนของตลาดของขวัญ/ของฝาก สามารถแบงสวนของตลาดตามประเภทของลูกคา ไดเปน

ตลาดลูกคาองคกร และตลาดลูกคารายยอย   โดยสวนของตลาดท่ีผูประกอบการ SMEs ควรเขาไปเจาะ

ตลาด ไดแก กลุมลูกคารายยอย เพือ่หลีกเล่ียงจากการแขงขันดานราคา    หรือถาใชเกณฑระยะเวลาใน

การจําหนายเปนหลัก   สามารถแบงไดเปนตลาดของขวัญ/ของฝากท่ีสามารถจําหนายไดท้ังป    และ

ของขวัญ/ของฝากเฉพาะชวงงานเทศกาล   โดยสวนของตลาดท่ีผูประกอบการ SMEs ควรเขาไปเจาะ

ตลาด ไดแก ตลาดของขวัญ/ของฝากท่ีสามารถจําหนายไดท้ังป   เพื่อหลีกเล่ียงการแขงขันดานราคาและ

กลยุทธการทําโปรโมชั่นการขายท่ีรุนแรง 

 

 ตลาดลูกคาองคกร ตลาดลูกคารายยอย 

ประเภทท่ีสามารถขายไดตลอดป   

ประเภทท่ีขายเฉพาะเทศกาล   

 

สําหรับตลาดเคร่ืองประดับบานน้ัน สามารถแบงสวนของตลาดตามประเภทของท่ีพักอาศัย โดย

สามารถแบงสวนตลาด    ไดแก    เคร่ืองประดับบานสําหรับการตกแตงบานเด่ียว    ตึกแถวและ

คอนโดมิเนียม    โดยสวนของตลาดท่ีผูประกอบการ SMEs ควรเขาไปเจาะ   ไดแก   ตลาดคอนโดมิเนียม   

เน่ืองจากประชากรสวนใหญของจีนมักจะอาศัยอยูในอาคารสูงประเภทคอนโดมิเนียมหรือหองเชาใน

อาคารสูง 
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8.5.6.2 ลูกคากลุมเปาหมาย (Target) 
 

ลูกคากลุมเปาหมายสามารถแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก  

 
กลุมลูกคาชาวจีน 

 

สําหรับของขวญั/ของชาํรวย  เปนสินคาประเภท “คนซื้อไมไดใช คนใชไมไดซือ้” ลูกคา

กลุมเปาหมาย ไดแก   คนท่ีอยูในชวงทํางานในตําแหนงผูบริหารระดับตนถึงกลาง  รายไดระดับ B+ 

จนถึง A     ซึ่งมีความสามารถในการซื้อสินคาดังกลาวในระดับราคาท่ีสูงเพื่อกํานัลแกผูบริหารระดับสูง

หรือเครือญาติ   

 

สําหรับสินคาของประดับบานน้ัน   กลุมเปาหมาย ไดแก  คนทํางานท่ีมีรายไดระดับ B+ จนถึง A   

อาศัยอยูในคอนโดมิเนียม/หองเชาบนอาคารสูง    มีลักษณะการใชชีวิต (Lifestyle) ท่ีชอบงานออกแบบ

และตกแตง    มีรสนิยมชอบมีเอกลักษณเฉพาะตัว   กลุมเปาหมายเหลาน้ีอาจจะเปนกลุมท่ีมีอาชพี

มัณฑนากร   สถาปนิก   ครีเอทีฟงานโฆษณา     หรือนักแสดง 

 
กลุมลูกคานักทองเที่ยวตางชาต ิ
 

เน่ืองจากท้ัง 2 พื้นท่ีศึกษา ถอืวาเปนพื้นท่ีทองเที่ยวท่ีมีชื่อเสียง   โดยกลุมนักทองเที่ยวท่ีมายัง

เมืองเซี่ยเหมิน ไดแก  กลุมนักทองเที่ยวชาวไตหวันเปนหลัก   และกลุมนักทองเที่ยวท่ีมาเที่ยวยังนคร    

เฉิงตู    สวนใหญมาเพื่อดูหมีแพนดายักษมาทองเที่ยวยังจิ่วจายโกว    ซึ่งนักทองเที่ยวเหลาน้ีมักจะซือ้

ของขวัญ/ของชาํรวย กลับประเทศเพื่อเปนของฝาก 

 

8.5.6.3 การวางตําแหนงผลิตภณัฑ (Positioning) 
 

สําหรับของขวญั/ของชาํรวยจากประเทศไทยน้ันควรวางตําแหนงผลิตภัณฑเปนของพรีเมียม 

(Premium) ท่ีมีการผลิตอยางพิถีพิถันจากวสัดุมีคา   เชน    เคร่ืองเงิน-เคร่ืองทอง    ผาไหม   ไมสัก/      

ไมหอม    เปนตน 

 

สําหรับของประดับบานน้ัน   ควรวางตําแหนงเปนของประดับบานท่ีเหมาะกับท่ีอยูอาศัย

ประเภทคอนโดมิเนียม    โดยเนนดานการออกแบบท่ีสรางสรรคและมีเอกลักษณของตนเอง 
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ประเทศ การออกแบบ คุณภาพ 

แถบยุโรป 

มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบ  

แตยังไมมีความเขาใจในวัฒนธรรมและ

ความเชื่อของชาวจีนมากนัก 

สวนใหญเปนการจางผลิต   การบริหาร

ควบคุมคุณภาพยังอยูในเกณฑท่ีสูง 

ไทย 

มีการออกแบบที่เปนเอกลักษณของ

ตัวเอง   มีการใชวัตถุดิบท่ีจีนไมสามารถ

นํามาใชได เชน ไมมะมวง เปนตน 

คุณภาพอยูในระดับปานกลาง    

จีน 

สวนใหญเปนการลอกเลียนแบบ  หรือมี

การออกแบบท่ีไดรับวัฒนธรรมจาก

ทองถิ่น 

ความปลอดภัยของสินคายังอยูในระดับ

ท่ีไมดีนัก 

 
 

8.5.6.4 ผลิตภัณฑ  
 
 สําหรับของขวญั/ของฝากท่ีไดรับการวางตําแหนงเปนของกํานัลแกผูใหญ   ระดับพรีเมียมน้ัน  

ควรจะทําจากวสัดุท่ีมีคาและมีความหมายในเชิงอวยพร  เชน   เคร่ืองเงิน-เคร่ืองทอง มคีวามหมายถึง

การอวยพรใหรํ่ารวย     ผาไหม เปนวัสดุท่ีใชทําเคร่ืองแตงกายของกษัตริยหรือขุนนางช้ันสูง   เปนตน   

โดยสีท่ีใช   นอกจากสีท่ีเปนมงคลตามธรรมชาติอยางสีเงินหรือสีทองแลว   สีท่ีเปนมงคล ไดแก สีแดง สี

ชมพ ูเปนตน    โดยสิ่งที่ควรหลีกเล่ียงในการระบุลงบนของขวัญ  อาทิเชน   เลข 4 ซึ่งมีการออกเสียงท่ี

ใกลเคียงกับความหมายวา “ตาย”    เปนตน 

 

 สําหรับของประดับบานน้ัน เน่ืองจากตลาดเปาหมายเปนกลุมผูอยูคอนโดมิเนียม  ดังน้ันของ

ประดับบานท่ีทําข้ึนน้ันควรมีขนาดท่ีเล็ก    เนนการออกแบบท่ีนอกจากมีความสรางสรรคสวยงามแลว  

ยังมีประโยชนสามารถใชสอยไดจริงในชีวิตประจําวันอีกดวย 
 

8.5.6.5 ชองทางการจําหนาย 
 

ชองทางการจําหนายท่ีเหมาะสม ไดแก   

(1.) หางสรรพสินคาหรู  อาทิเชน  หางสรรพสินคา Parkson ท่ีนครเฉิงตู เปนตน 

(2.) โรงแรมหรู อาทิเชน  Sofitel Plaza Hotel หรือ Marco Polo Hotel ท่ีเมืองเซี่ยเหมิน    

Kempinski Hotel ท่ีนครเฉิงตู ซึ่งเปนท่ีต้ังของสถานกงสุลไทย ณ นครเฉิงตู  เปนตน 
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การเปดรานในสถานท่ีดังกลาวมีราคาคาเชาตอตารางเมตรที่คอนขางสูง  ผูประกอบควรรวม 

กลุมกันเชาพื้นท่ี   แลวแบงสัดสวนการใชพื้นท่ีและการจายคาเชา   การรวมกลุมกันในลักษณะน้ีมีขอดีท้ัง

ในเรื่องของการประหยัดตนทุนและในเรื่องของความหลากหลายของสินคา 

 

อีกชองทางการจําหนายท่ีนาสนใจ ไดแก งานแสดงสินคาตางๆ  อาทิเชน  งาน Chengdu Gift 

Show     งาน Xiamen Gift and Home Decoration Show เปนตน  โดยผูประกอบการหลายราย

นอกจากใชชองทางดังกลาวจําหนายสินคาแลว  ยังเปนชองทางที่ผูประกอบจะหาคูคาหรือตัวแทน

จําหนายสินคาไดอีกดวย 

 

8.5.6.6 ระดับราคา 
 

จากการสัมภาษณผูประกอบการ พบวา สินคาประเภทของขวัญ ของชาํรวย และของประดับ

บานน้ันสามารถต้ังราคาจําหนายในประเทศจีนไดสูงกวาราคาจําหนายในประเทศไทยไดถึง 3-4 เทา  

ตัวอยางเชน    แจกันท่ีทําจากไมมะมวงขนาด 4” x 13” ราคาจําหนายในประเทศไทย 135 บาท แต

สามารถนําไปจําหนายยังประเทศจีนไดในราคาประมาณ 500 บาท เปนตน 

 

ดังน้ันการต้ังราคาสําหรับสินคาในกลุมดังกลาว    ควรต้ังราคาในระดับสูงเพื่อใหสอดคลองกับ

ตําแหนงผลิตภัณฑท่ีกําหนดเปนของระดับพรีเมียม 

 

8.5.6.7 การสงเสริมการตลาด 
 

การโฆษณาและส่ือสารการตลาดสําหรับผูประกอบการ SMEs น้ันอาจจะทําโดยการโฆษณา

ผานทางนิตยสารที่เก่ียวกับกิจกรรมของคนทํางาน   อาทิเชน   นิตยสาร “Work and Leisure”   ท่ี

จําหนายในนครเฉิงตู  เปนตน นอกจากโฆษณาผานทางส่ือดังกลาว   ส่ืออินเตอรเนตก็เปนอีกชองทาง

หน่ึงท่ีนาสนใจในการประชาสัมพันธ 

 

 สําหรับผูประกอบการท่ีสามารถเขาไปเจาะตลาดดังกลาว  จนมฐีานลูกคาเกาอยูจํานวนหน่ึง

แลว  การทํา CRM (Customer Relationship Management)  โดยการทําบัตรสมาชิกเพื่อรับสิทธิ

ประโยชนตางๆ   และเปนชองทางในการสง Direct Mail หรือ Direct E-Mail เพื่อแจงขาวสารใหสมาชกิ

ทราบถึงกิจกรรมและการออกผลิตภัณฑคอลเลกชั่นใหม 
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สวนการสงเสริมการขายสําหรับสินคาของขวญั/ของชาํรวย ท่ีเปนของพรีเมียมน้ันอาจทําโดย

การจัดสินคาเปนชุด “Gift Set” เพื่อใชในโอกาสที่แตกตางกันไป   เชน   งานวันเกิด    งานแตงงาน    งาน

ฉลองตางๆ   เปนตน    

 

สําหรับของประดับบานน้ันอาจจัดเปนชุดคอลเลกชั่นตางๆ ซึ่งแตกตางกันไปตามลักษณะของ

การตกแตงหอง  หรือออกเปน Limited Edition เพื่อรวมฉลองในงานเทศกาลตางๆ  

 

8.5.6.8 การสรางตรายี่หอ 
 

สําหรับการสรางย่ีหอสินคาของขวัญ/ของชาํรวย ในระดับพรีเมียมน้ัน  ควรจะส่ือสารกับ

กลุมเปาหมายถึงเอกลักษณของยี่หอ (Brand Identity) ในเรื่องของวัสดุท่ีนํามาใชและการผลิตท่ีประณีต   

มีคุณคาคูควรท่ีจะเปนของฝาก/ของกํานัลผูใหญ    ซึ่งอาจจะผูกเร่ืองราวของย่ีหอ (Brand Associate) 

เขากับเร่ืองราวประวัติของวัสดุท่ีนํามาใช   เชน  ประวัติของผาไหมหรือไมสัก เปนตน 

 

 สําหรับการสรางย่ีหอสินคาของประดับบานน้ัน   จะเนนการส่ือสารกับกลุมเปาหมายถึง

เอกลักษณของยี่หอ (Brand Identity) ในเรื่องของการออกแบบท่ีมีความสรางสรรค  และมีประโยชน 

สามารถใชสอยไดจริง 
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สรุปกลยุทธดานการตลาดสําหรับสินคาของขวัญ/ของชํารวย/ของประดับบาน 

 
กลยุทธตลาด พื้นที ่ รายละเอียด 

Segmentation 

ฝูเจ้ียน ของขวัญ/ของชํารวย   เลือกสินคาในกลุมที่ขายใหแกลูกคารายยอยและขายได

ตลอดป เชน ของขวัญวันเกิด/แตงงาน 

ของประดับบาน       เลือกสินคาที่เหมาะกับการประดับคอนโดมิเนียม 
ซ่ือชวน 

Target 

ฝูเจ้ียน ของขวัญ/ของชํารวย   กลุมคน ทํางาน ในระดับตนถึงกลาง  รายได B+ ถึง A และ

กลุมนักทองเที่ยวตางชาติ 

ของประดับบาน   กลุมคนอาศัยในคอนโดฯ รายได B+ ถึง A มีลักษณะการใชชีวิต

ชอบงานออกแบบ เชน       ครีเอทีฟโฆษณา  นักแสดง  มัณฑนากร 
ซ่ือชวน 

Positioning 
ฝูเจ้ียน ของขวัญ/ของชํารวย   เปนของ Premium ที่ผลิตอยางพิถีพิถันจากวัสดุมีคา 

ของประดับบาน   เนนของช้ินเล็กที่มีการออกแบบอันสรางสรรคสวยงาม  และใช

สอยในชีวิตประจําวันได ซ่ือชวน 

Product 
ฝูเจ้ียน 

ของขวัญ/ของชํารวย   เนนสีมงคลอยางสีแดง/ชมพู   หลีกเล่ียงสีหรือคําอัปมงคล 

เชน สีดํา 

ของประดับบาน   เนนของช้ินเล็กที่มีการออกแบบอันสรางสรรคสวยงาม  และใช

สอยในชีวิตประจําวันได 
ซ่ือชวน 

Price 
ฝูเจ้ียน 

สามารถต้ังราคาไดสูงกวาราคาที่จําหนายในประเทศไทย 3-4 เทา 
ซ่ือชวน 

Place 
ฝูเจ้ียน 

หางสรรพสินคาหรู   โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว     และงานแสดงสินคาตางๆ 
ซ่ือชวน 

Promotion 

ฝูเจ้ียน 
- โฆษณาผานทางนิตยสารที่เก่ียวของกับกิจกรรมของคนทํางานหรือหนังสือแตง

บาน 

- โฆษณาผานสื่ออินเตอรเนต 

- การทํา CRM กับกลุมลูกคาเดิม 

- การจัดชุดขาย (Set) ในราคาที่ถูกกวาขายแยกช้ิน 

ซ่ือชวน 

Branding 

ฝูเจ้ียน 

ของขวัญ/ของชํารวย     ควรส่ือสารถึงเอกลักษณของตราสินคา (Brand Identity) 

ในเร่ืองของวัสดุที่นํามาใชและการผลิตที่ประณีต โดยผูกเร่ืองราวของตราสินคาเขา

กับประวัติศาสตรของวัสดุที่นํามาใช เชน ประวัติของผาไหม   ไมสัก   เคร่ืองเงิน   

เปนตน 

ของประดับบาน   เนนการสื่อสารกับกลุมเปาหมายถึงเอกลักษณของตราสินคา 

(Brand Identity) ในเรื่องของการออกแบบที่สรางสรรค และมีประโยชน  สามารถ

นําไปใชสอยไดจริง 

ซ่ือชวน 
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8.5.7 กรณีศึกษา บริษัท Creation World Wide จํากัด 
 

 บริษัท Creation World Wide จํากัด   เปนผูผลิตของประดับบานท่ีทําจากไมมะมวง  โดยเร่ิมตน

เขาสูประเทศจีน   โดยรวมกับกรมสงเสริมการสงออก   ในงานแสดงสินคา Asian Expo. ท่ีนครหนานหนิง  

เขตปกครองตนเองจวง-กวางซี    ซึ่งมีผลตอบรับจากกลุมลูกคาชาวจีนในระดับท่ีดีมาก    ท้ังท่ีต้ังราคา

ขายสูงกวาราคาท่ีขายในประเทศไทย 4-5 เทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หลังจากท่ีออกงานกับทางกรมสงออกระยะหน่ึง   ไดมองเห็นลูทางการคา   ประกอบกับมีเครือ

ญาติท่ีพักอาศัยอยูในเมืองเซีย่เหมิน มณฑลฝูเจี้ยน   จึงไดเชาท่ีเปดรานข้ึนท่ีบริเวณใกลกับหางคารฟูร    

แตไมประสบความสําเร็จตองปดกิจการลง   เน่ืองจากชวงท่ีเปดรานน้ัน  หางคารฟูรยังไมเสร็จสมบูรณ   

และคาเชารานอยูในระดับท่ีสูงประมาณ 30,000 หยวนตอเดือน (คิดเปนเงินไทยประมาณ 150,000 

บาท)   โดยในปจจบุันขายผานตัวแทนจําหนาย 

 

 สําหรับกลยุทธท่ีทําใหประสบความสําเร็จ ไดแก การสรางเครือขายคลัสเตอรใยแมงมมุ  โดย

หัวใจสําคัญของธุรกิจดังกลาว คือ นักออกแบบ   โดยทางบริษัทไดสรางนักออกแบบผานทางการ

สนับสนุนทางการศึกษา    และสรางเครือขายการผลิตผานทางกลุมชาวบาน   ทําใหมีกาํลังการผลิตเพียง

พอท่ีจะสงออก 

 

 

 

 

รูปที่ 8-16  ของประดับบานทําจากไมมะมวง 
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 สําหรับการทําตลาดท่ีประเทศจีนน้ัน    กลยุทธท่ีสรางความสําเร็จ ไดแก   การควบคุมคุณภาพ

ของไม โดยเฉพาะความช้ืนของไมตองเปนศูนย   และการออกแบบอันมีเอกลักษณเปนของตัวเอง   กลุม

ผูบริโภควัยรุนสมัยใหมในประเทศจีนตางมีคานิยมท่ีเปล่ียนไปจากในอดีต   นิยมท่ีจะซื้อของจาก

ตางประเทศเพื่อโออวดตอเพื่อนฝูงในการแสดงถึงฐานะของตน   อีกท้ังจะตองศึกษาถึงพฤติกรรมการ

บริโภคของกลุมเปาหมายโดยละเอียด    ตัวอยางเชน   เคร่ืองประดับบานอยางเชิงเทียน    คนจีนไมนิยม

ในสินคาดังกลาว   แตกตางกับลูกคาในแถบยุโรป เปนตน 
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8.6.1 ตลาดการทองเที่ยวในประเทศจีน 
 

 ประเทศจีนมีพืน้ท่ีใหญเปนอันดับท่ี 3 ของโลก มีความหลากหลายท้ังทางภูมิศาสตร ภูมอิากาศ 

ศิลปวัฒนธรรม ภาษา ส่ิงปลูกสรางโบราณ รวมถึงความเจริญกาวหนาในแตละมณฑล เปนตน ซึ่งเปนส่ิง

ท่ีดึงดูดนักทองเที่ยวท้ังภายในประเทศจีนเองและนักทองเที่ยวจากตางประเทศเขามาทองเท่ียวในจีน

เพิ่มขึ้นทุกป  

 

 ในการจัดอันดับจุดหมายปลายทางการทองเท่ียวของโลก ประเทศจีนติดเปนอันดับท่ี 5 ซึ่ง

อันดับแรก คือ ประเทศฝร่ังเศส อันดับท่ี 2 เปนประเทศสหรัฐอเมริกา อันดับท่ี 3 คือ สเปน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: Thailand Business Information Center in China, ป 2006 

 

 ในป 2006 มคีนเขามาในประเทศจีนประมาณ 125 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 3.87 จากปท่ีแลว 

โดยสามารถแบงออกเปน 2 กลุมหลัก โดยกลุมแรกเปนชาวตางชาติจํานวนประมาณ 22.2 ลานคน 

เพิ่มขึ้นจากปท่ีแลว รอยละ 9.65 และกลุมท่ี 2 เปนชาวจีนเอง โดยแบงออกเปนชาวจีนฮองกง มจีํานวน

ประมาณ 80 ลานคน เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 5.29, ชาวจีนมาเกา มจีํานวนประมาณ 24 ลานคน ซึ่งลดลง

จากปท่ีแลวคิดเปนรอยละ 5.15 และจีนไตหวัน ประมาณ 4.4 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.40 เทียบจากป 

2005 

 

จุดหมายปลายทางการ
ทองเที่ยว 

อันดับ
โลก 

ฝร่ังเศส 1 

สหรัฐอเมริกา 2 

สเปน 3 

อิตาลี 4 

จีน 5 

สหรัฐราชอาณาจักร 6 

8.6 อุตสาหกรรมโรงเรียนสอนการทองเที่ยว 



ดร.อักษรศรี   พานิชสาสนและคณะ 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUE   

 

 

8-145

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD., Bangkok 10200 
 

นักทองเที่ยว

ตางชาติ

17%

ฮองกง

62%

มาเกา

18%

ไตหวัน

3%

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กราฟแสดงสดัสวนของนักทองเที่ยวที่เขามายังประเทศจีนในป 2006 

 

 รายไดท่ีไดจากการจัดทองเที่ยวภายในจีนป 2005 มีรายไดรวมประมาณ 7,686 ลานหยวน ซึ่ง

แบงเปนรายไดจากการจัดทองเท่ียวของคนจีนเองประมาณ 5,286 ลานหยวน และรายไดจากการจัด

ทองเที่ยวของคนตางชาติประมาณ 292.96 ลานเหรียญ สรอ. 
 

ตารางการเดนิทางเขาประเทศจีนป   2006 

 Unit 2006 2005 Growth (%) 

Visitor Arrivals in 10,000 12,494.21 12,029.23 3.87 

Foreigners in 10,000 2,221.03 2,025.51 9.65 

Hong Kong in 10,000  7,390.97 7,019.38 5.29 

Macau in 10,000 2,440.87 2,573.41 -5.15 

Taiwan Province in 10,000 441.35 410.92 7.40 

 
ที่มา: EXIT-ENTRY ADMINISTRATION BUREAU, MINISTRY OF PUBLIC SECURITY 
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ภายในป 2020 จีนไดสิทธจัดกีฬาโอลิมปคท่ีปกก่ิงและการจัดงาน Shanghai World Expo 

คาดหวังวาจะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาประมาณ 180 ลานคน เพิ่มขึ้น 4 เทาจากป 2002 ซึ่งม ี38.8 ลาน

คน (ปกอนท่ีจะมีการระบาดของโรคซาร) และมากกวาสถานท่ีท่ีนักทองเที่ยวมากท่ีสุดในโลกอยาง

ฝร่ังเศสท่ีมีนักทองเที่ยว 77 ลานคนถึง 2 เทา 26  

 

 นักเดินทางท่ีตัดสินใจเขามาในจีนมากท่ีสุดในป 2006 ไดแก กลุมคนเอเชียดวยกันเอง ซึ่งมี

จํานวนประมาณ 13.6 ลานคน เพิ่มจากปท่ีแลวคิดเปนรอยละ 8.71 โดยใชเสนทางอากาศมากท่ีสุดใน

การเดินทาง กลุมท่ี 2 คือ กลุมคนยุโรป มจีํานวนประมาณ 5.3 ลานคน โดยเพิ่มขึ้นจากปท่ีแลวรอยละ 

10.18 และใชการเดินทางทางอากาศมากท่ีสุด อันดับท่ี 3 เปนกลุมคนอเมริกา ซึ่งมีจํานวนประมาณ 2.4 

ลานคน โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 12.12 ซึ่งใชเสนทางอากาศมากท่ีสุดเชนกันในการเดินทาง โดยท้ัง 4 อันดับ

แรกเปนกลุมท่ีมุงเดินทางเขาประเทศจีนเพื่อการทองเที่ยวมากท่ีสุด จุดประสงครองลงมา คือ การติดตอ

ทางดานธุรกิจ แตสําหรับกลุมคนแอฟริกา พบวาจุดประสงคคือ การเขามาติดตอธุรกิจมากกวาการ

ทองเที่ยวเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 

 
ตารางแสดงรายภูมิภาคที่เดินทางเขาประเทศจีนโดยเสนทางตางในป  2006 

  
TOTAL 

(Person)  

Growth 

(%) 
Sea Air Rail Motor Foot 

ASIA  13,595,959 8.71 1,567,889 8,546,312 300,050 1,266,547 1,915,161 

EUROPE  5,271,842 10.18 784,945 2,318,447 337,564 1,524,159 306,727 

AMERICA  2,405,829 12.12 177,816 1,587,391 83,802 231,916 324,904 

OCEANIA  638,553 11.33 44,063 362,309 27,210 58,935 146,036 

AFRICA  293,790 23.42 11,658 169,070 27,273 25,805 59,984 

 
ที่มา: EXIT-ENTRY ADMINISTRATION BUREAU, MINISTRY OF PUBLIC SECURITY 

 

 

 
                                                 
26 ภาพรวมการทองเที่ยวจีน, Thailand Business Information Center in China, 

www.thaibizchina.com 
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 ในป 2006 ชาติท่ีเดินทางเขามาในประเทศจีนมากท่ีสุดไดแก ประเทศเกาหลี มีจํานวนนัก

เดินทางประมาณ 4 ลานคน โดยเพิ่มขึ้นจากปท่ีแลว 10.68 ซึ่งใชเดินทางทางอากาศมากที่สุด รองมาเปน

ประเทศญี่ปุน มีจํานวนประมาณ 3.74 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 10.5 นิยมใชเสนทางทางอากาศมากท่ีสุด

อันดับท่ีสามเปนประเทศรัสเซีย มจีํานวน ประมาณ 2.4 ลานกวาคน โดยมกีารเพิ่มขึ้นรอยละ 8.15 จากป

ท่ีแลว เสนทางในการเดินทางมาจากจีนมากท่ีสุด คือ ยานยนต เน่ืองจากความเอือ้อํานวยทางภมูิ

ประเทศของท้ัง 2 ประเทศท่ีติดกัน จึงทําใหนิยมใชเสนทางยานยนต 

 
ตารางแสดงรายประเทศที่เดินทางเขาประเทศจีนโดยเสนทางตางๆในป  2006 

  
TOTAL 

(Person)  

Growth 

(%) 
Sea Air Rail Motor Foot 

KOREA  3,923,986 10.68 573,588 3,003,197 25,940 106,275 214,986 

JAPAN  3,745,881 10.5 249,763 2,908,521 61,608 194,197 331,792 

RUSSIA  2,405,063 8.15 485,746 280,626 235,540 1,376,513 26,638 

U.S.A. 1,710,292 9.95 128,016 1,187,278 48,852 155,221 190,925 

MALAYSIA  910,458 1.2 38,052 587,647 11,492 60,563 212,704 

 
ที่มา: EXIT-ENTRY ADMINISTRATION BUREAU, MINISTRY OF PUBLIC SECURITY 

 

   

 จุดประสงคหลักการเดินทางเขามาในประเทศจีน คือ เพื่อการทองเที่ยวในประเทศจีน โดยคิด

เปนรอยละ 51.02 ของคนท่ีเดินทางเขามาในประเทศจีน สวนจุดประสงครองคือ เพือ่การติดตอการธุรกิจ 

คิดเปนรอยละ 24.98 จุดประสงคตอมา คือ เพื่อการเขามาทํางาน โดยคิดเปนรอยละ 13.81 27 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 MINISTRY OF PUBLIC SECURITY 
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สภาพเศรษฐกิจของประเทศจีน ป 2005 - 2006 

รายการ ยอดป 2005 

% เพิ่มขึ้น/

ลดลงจาก ป 

2004 
ยอดป2006  

% เพิ่มขึ้น/

ลดลงจาก ป 

2005 

GDP  
 2.289  

10.2 
2.62  

10.7 
ลานลาน สรอ.  ลานลาน สรอ. 

ภาคเกษตรกรรม  
288 

5.2 
308.8 

5 
พันลาน สรอ. พันลาน สรอ. 

ภาคอุตสาหกรรม  
1,088 

11.7 
1,275 

12.5 
พันลาน สรอ. พันลาน สรอ. 

ภาคธุรกิจการบริการ 
912 

10 
1,034 

10.3 
พันลาน สรอ. พันลาน สรอ. 

 
ที่มา: Thailand Business Information Center in China. 

 
จากตารางขางตน พบวาภาคธุรกิจการบริการในป 2006 สามารถสรางรายไดถึง 1,034 พันลาน 

สรอ. โดยมอีัตราการเพิ่มขึ้นจากปท่ีแลวคิดเปนรอยละ 10.3 ซึ่งภาคธุรกิจการบริการดังกลาวน้ีรวมถึงการ

ใหบริการดานการศึกษา บริการทองเที่ยวของจีนดวย  

 

ขอมูลเก่ียวกับการเดินทางของชาวตางชาติท่ีเขามาในประเทศจีนก็ดี การใชจายดานการ

ทองเที่ยวของนักทองเที่ยว รวมถึงการขยายตัวของภาคการบริการของประเทศจีน ทําใหเห็นถึงโอกาส

ดานการตลาดท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยวในประเทศจีน
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8.6.2 ศักยภาพโรงเรียนสอนการทองเที่ยวไทยในตลาดจีน 
 

- ความสามารถการแขงขันการของผูประกอบการไทย ประเทศไทยท่ีมีชื่อเสียงทางดานการ

ทองเที่ยวมาชานาน เน่ืองจากภูมิประเทศ การคมนาคม และอัธยาศัยของคนไทย จึงทําใหนักทองเที่ยว

นิยมมาท่ีประเทศไทย นอกจากทัศนียภาพที่งดงามของไทยแลวยังมีดานการบริการดานการทองเที่ยวท่ี

ไดชื่อเสียงไปท่ัวโลก ซึ่งกรุงเทพๆไดรับการจดัอันดับเปนเมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของเอเชียและ

เปนอันดับท่ี3ของโลก จากนิตยสาร Travel+Leisure และยังมีโรงแรมตางๆของไทยท่ีไดรับการจัดอันดับ

ดวย เชน โรงแรมเพนนิซูลา กรุงเทพฯเปนอันดับท่ี1 นอกจากน้ียังมีโรงแรมโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ อันดับท่ี

10 โรงแรมอามนัปุรี ภูเก็ต อันดับท่ี 12 เปนตน28 

 

- ความแข็งแกรงของการรวมกลุม (Cluster) จากขางตนท่ีไดกลาวถึงชื่อเสียงดานการบริการ

ทองเที่ยวของประเทศไทยท่ีไดรับการยอมรับจากท่ัวโลกน้ัน มีหลายปจจยัท่ีสงเสริมความสําเร็จดังกลาว 

รวมไปถึงความรวมมือของธุรกจิตางๆท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย เชน อุตสาหกรรม

โรงแรม อุตสาหกรรมการแพทยทางเลือก อุตสาหกรรมสปาไทย อุตสาหกรรมกีฬา อุตสาหกรรมคมนาคม 

อุตสาหกรรมรานอาหาร รวมถึงสถาบันการศึกษา ซึ่งอุตสาหกรรมเหลาน้ีเปนตัวสงเสริมใหอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวไทยประสบความสําเร็จ  

 

 นอกจากน้ันยังมีการรวมกลุมเปนสมาคมตางๆ ไดแก สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย สงเสริมผลักดันใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวเกิดการรวมตัวกันจัดต้ังเปนสมาคม พัฒนาอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวใหมีคุณภาพ มมีาตรฐานที่ทัดเทียมระดับนานาชาติได, Thai Tourism Research ซึ่งเปน

หนวยงานอิสระท่ีใหขอมูลดานการทองเที่ยวจากการวจิัย, องคการบริหารการพัฒนาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อการ

ทองเที่ยวอยางย่ังยนื (องคการมหาชน) (อพท.) เพือ่รวมชมุชน พัฒนาพืน้ท่ีทองเที่ยวใหยั่งยืน เปนตน 

และยังมีการจดัต้ังสถาบันเอกชน หรือมหาวทิยาลัยเอกชน ท่ีมีหลักสูตรเก่ียวกับการทองเที่ยว  

 

- การสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐบาลไทยและจีน อุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยสามารถสราง

รายไดใหกับประเทศเปนอยางมาก ซึ่งรัฐบาลไทยไดใหความสําคัญกับอตุสาหกรรมน้ีมาก โดยผาน

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีวิสัยทัศนท่ีจะนําประเทศไทยไปเปนศูนยกลางการทองเที่ยวในเอเชีย

อยางมีคุณภาพและย่ังยืน, การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สงเสริมการทองเที่ยวและการพัฒนา 

อนุรักษทรัพยากรทางทองเที่ยว พรอมสงเสริมเผยแพรการทองเที่ยวไทย เปนตน  และยังใหการสนับสนุน 

                                                 
28 กองประชาสัมพันธในประเทศ ททท. 
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โดยผานการศึกษา เชน การจัดต้ังสาขาหรือคณะท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยว ในมหาวทิยาลัยของรัฐบาล 

เปนตน 

 

 สําหรับการสนับสนุนการทองเที่ยวของจีนน้ัน  โดยมีนโยบายตางๆท่ีออกมาเพื่อการสงเสริมการ

ทองเที่ยวของจีน เชน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติภาคตะวนัตก 5 ป ฉบับท่ี 11 ( ป 2549 

– 2553) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและวัฒนธรรม และการศึกษา, การเปดศูนยบริการนักทองเที่ยว

(Internation Tourism All-Service Center) ท่ีใหญท่ีสุดในประเทศจนี ซึ่งเปดบริการ ณ นครกวางโจว 

และนโยบายท่ีจีนจะยกเลิกขอจํากัดในการจดัต้ังสาขาของบริษัททองเที่ยวทุนตางชาติ และจะใหสิทธพิล

เรือน โดยปฏิบติัตามคํารับปากท่ีจีนใหไวเมื่อคร้ังเขาเปนสมาชิกองคการคาโลก ซึ่งขณะน้ีจีนกําลังศึกษา

วิธีการสงเสริมใหประเทศอาเซียนมาประชาสัมพันธในจีน เพื่อใหมีบริษัททองเที่ยวของอาเซียนมา

ประกอบกิจการในจีนมากยิ่งขึน้อีก 29  นอกจากน้ีในแตละมณฑลของประเทศจีนจะมีนโยบายสงเสริมการ

ทองเที่ยวของตนดวย 

 

 จากขอมูลเบื้องตนท้ังดานการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ภาคการบริการ และ

ประกอบกับความสามารถของผูประกอบการ SMEs ไทยท่ีไดกลาวไวแลวน้ัน พบวา อุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวของจีนเปนตลาดท่ีนาสนใจสําหรับผูประกอบการไทย แตเน่ืองจากกฎระเบียบขอบังคับของจนี

ท่ีมีผลตอการประกอบธุรกจิทองเที่ยวในประเทศจีน ดังน้ันการจะเขาไปในธุรกิจการทองเท่ียวน้ัน ตอง

อาศัยรูปแบบการสอบการทองเท่ียวแทนการทําธุรกิจดังกลาวโดยตรง  

 

 

8.6.3 พื้นท่ีเปาหมายท่ีคาดวาอุตสาหกรรมโรงเรียนสอนการทองเที่ยวไทย
ท่ีมีศักยภาพ 
 
 
 ในพื้นท่ีเปาหมายในอุตสาหกรรมโรงเรียนสอนการทองเที่ยวน้ัน ตองมีปจจยัหลายอยางท่ี

สงเสริมอุตสาหกรรมน้ี เชน สถานท่ี ทัศนียภาพ การคมนาคม การเติบโตของภาคการบริการและ

การศึกษา จาํนวนนักทองเที่ยว เปนตน 

                                                 
29 www.China.com.cn โดยศูนยขอมูลธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปกก่ิง 
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8.6.3.1 มณฑลฝูเจี้ยน 
 

รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนไดทําการกําหนดรายชื่อสถานที่ทองเที่ยวหลักของทางมณฑล เพื่อผลักดัน

ธุรกิจบริการ โดยสถานท่ีทองเที่ยวท่ีอยูในรายชื่อเหลาน้ีไดแก เขตทองเที่ยวดานประเพณีและวัฒนธรรมถู

โหลว(บานดิน) เมืองหยงต้ิง เมืองหนานจิ้ง ฯลฯ, อูอีซ๋าน แหลงวัฒนธรรมโลก และมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ, เขตทองเที่ยวพักรอน หุยอันฉงอู, เขตทองเที่ยวพักรอน บอนํ้าพกุุยอันเมืองฝูโจว, เขตทองเที่ยว

เชิงนิเวศตัวอยาง หมูบานชิงหลิว, สวนธรณีวทิยาโลก เมืองถายหนิง, เขตทองเที่ยวทางวัฒนธรรม การตอ

เรือ และการเดินเรือ เมืองฝูโจว, เขตทองเที่ยวจาวเจียปาว เมืองจางผู เปนตน30 

 

 ภาคการบริการและอื่นๆของมณฑลฝูเจี้ยนน้ัน มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งในป 2004 มี

สัดสวนเปนรอยละ 38.3 ของผลผลิตท้ังหมดของมณฑลฝูเจี้น ซึ่งมีสัดสวนท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 1985 

ซึ่งมีสัดสวนเพียง 29.8 เทาน้ัน ซึ่งอุตสาหกรรมการบริการและอื่นๆไดแก โลจิสติกส และการทองเที่ยว 

เปนตน 

 

 ในป 2004 มณฑลฝูเจี้ยนมีจํานวนนักทองเที่ยวท้ังหมด 1.7 ลานคน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 

15.5 แบงเปนนักทองเที่ยวจากตางชาติ (ไมรวมฮองกง มาเกา และไตหวัน) 629,173 คน มากเปนอันดับ

ท่ี 12 ของจีน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 36.9 สวนใหญเปนชาวญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา  สิงคโปร มาเลเซีย  

และฟลิปปนส   

 

ตาราง ขอมูลดานการทองเที่ยวของฝูเจี้ยน ป 2004 
จํานวนนักทองเท่ียว
ระหวางประเทศ  

(คน) 

ชาวตางชาติ (คน) 
(ไมรวมฮองกง 

มาเกา และไตหวัน) 

รายไดจาก 
การทองเที่ยว 

(ลานเหรียญ สรอ.) 

จํานวนสถานที่
ทองเที่ยวติดอันดับ 

มรดกโลก 

1,728,997 
อันดับ 6 ของจีน 

629,173 
อันดับ 12 ของจีน 

1,065 
อันดับ 6 ของจีน 

1 แหง 

ที่มา: China National Tourism Administration และ Fujian Statistical Yearbook 2005 
 
ธุรกิจโรงแรมที่พัก ฝูเจี้ยนมีโรงแรมสําหรับนักทองเท่ียวมากกวา 300 สวนใหญเปน

กิจการของรัฐวสิาหกิจ สวนโรงแรมท่ีลงทุนโดยนักธุรกิจจากฮองกง มาเกา และไตหวันมีประมาณ 20 

แหง และลงทุนโดยตางชาติจากประเทศอื่นอีกประมาณ 30 แหง  

                                                 
30 www.Fjic.gov.cn ขอมูลเศรษฐกิจมณฑลฝูเจี้ยน 
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 สําหรับโรงแรมระดับหาดาวในนครฝูโจว ไดแก  โรงแรม Foreign Trade Centre โรงแรมGolden 

Resources International โรงแรมHot-Spring โรงแรม Lakeside Hotel โรงแรม Ramada Plaza และ

โรงแรม Shangri-la  สวนโรงแรมระดับหาดาวในเมืองเซีย่เหมิน ไดแก  โรงแรม Mandarin โรงแรม 

Powerlong โรงแรม Riyuegu Hotsprings Hotel โรงแรม Sheraton โรงแรม Seaside International และ

โรงแรม Sofitel Plaza 

 

บริษัทตัวแทนนําเที่ยว ฝูเจี้ยนมีจํานวนบริษัทนําเท่ียวประมาณ 535 แหง ในจํานวนน้ีมี

บริษัทนําเท่ียวระหวางประเทศ 40 แหง ท่ีเหลือเปนบริษัทนําเท่ียวภายในประเทศ โดยฝูเจี้ยนมกีารจาง

งานพนักงานและแรงงานอื่นๆ ในภาคการทองเท่ียวมากเปนอันดับท่ี 10 ของจีน 

 

 ขอมูลดานอื่นๆ เชน สภาพเศรษฐกิจ เสนทางคมนาคม ของมณฑลสามารถดูเพิ่มเต่ิมไดใน     

บทท่ี 4 
 

8.6.3.2 มณฑลซ่ือชวน (เสฉวน) 
 

มณฑลซื่อชวนแบงเขตปกครองออกเปน 21 เมือง (18 เมอืงและ 3 จังหวัดปกครองตนเอง) 180 

อําเภอ โดยมีนครเฉิงตู (Chengdu)เปนเมืองเอก  

 

โดยทัศนียภาพท่ีงดงามและมรดกทางประวัติศาสตรท่ีมีอยูมากมาย ทําใหซื่อชวนกลายเปน

ศูนยกลางการทองเที่ยวท่ีสําคัญแหงหน่ึงของจีน โดยมีสถานท่ีทองเที่ยวท่ีไดรับยกยองใหเปนมรดกโลก

จากองคการยูเนสโก 4 แหง ไดแก 

- แหลงทองเที่ยวธรรมชาติจิว่จายโกว เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ป 1992 

- อุทยานธรรมชาติแหงชาติหวงหลง (Huanglong) เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ป 1992 

- เขาเออรเหมยซาน (Ermei Mountain) หรือตท่ีคนไทยเรียกวา “เขางอไบ” เปนท่ีต้ังพระพุทธรูป

องคใหญเลอซาน (Leshan Buddha) ท่ีมีชื่อเสียง เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ    

ป 1996 

- เข่ือนชลประทานตูเจียงเยี่ยน (Dujiangyan) เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม ป 2000 

- เขตอนุรักษพันธุหมีแพนดายักษ เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ป 2006 

- นอกจากน้ี ยังมีสถานท่ีทองเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ถึง 9 แหง ซึ่งมากท่ีสุดในจีน และยังมี

อุทยานปาไมแหงชาติ 11 แหง ปาสงวน 40 แหง และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติระดับมณฑล

อีก 44 แหง  
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นโยบายพฒันาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ดวยศักยภาพของอตุสาหกรรมทองเที่ยวและเพื่อเปนการ

สงเสริมอุตสาหกรรมดังกลาวตามแผนพัฒนาแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (2001-2005) ท่ีผานมา รัฐบาลซื่อชวน

ไดมีการจัดต้ังศูนยบริการขอมูลและคําปรึกษาแกนักทองเที่ยว (Tourist Information and Advisory 

Services Centre) ขึ้นท่ีนครเฉิงตูเมื่อป 2001 และมีการโอนกรรมสิทธิการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

ทางธรรมชาติ 10 แหง เชน แหลงทองเที่ยวธรรมชาติจิว่จายโกวและหวงหลง ใหแกภาคเอกชนเพื่อเปน

การกระตุนและจัดหาแหลงเงินทุน รวมท้ังปรับปรุงการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเพื่อพัฒนาผล

ประกอบการของอุตสาหกรรมดวย 

 

 ดานการคมนาคม ซื่อชวนเปนศูนยกลางเสนทางคมนาคมของจีนตอนใน โดยเฉพาะท่ีนครเฉิง

ตู เปนชุมทางรถไฟหลักแหงหน่ึงในภาคกลางและภาคตะวันตก สวนการขนสงทางรถยนต ซื่อชวนยังมี

เครือขายเสนทางดวนท่ีใหญท่ีสุดในภาคตะวันตกของจีน มีทางดวนหลายสายจากนครเฉิงตูกระจาย 

ออกไปทุกทิศรอบดาน รัฐบาลซื่อชวนยังมีแผนท่ีจะพัฒนาซื่ชวนใหกลายเปนศูนยกลางของระบบการ

คมนาคมทางบกท่ีสําคัญในภาคตะวันตกเฉียงใต สวนการขนสงทางอากาศ ซื่อชวนมีทาอากาศยาน

หลายแหงท่ีสําคัญ ซึ่งรายละเอียดดานการคมนาคมสามารถดูไดจากบทที่ 5 

 

 ภาคการบริการและอื่นๆของมณฑลซื่อชวน มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึน้ทุกป โดยในป 2004 

ภาคการบริการและอื่นๆมีสัดสวน 37.7 ของการผลิตท้ังหมดของมณฑล ซึ่งเปนสัดสวนท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ

กับป 1985 ซึ่งมีสัดสวนเพียง 23.8 เทาน้ัน ดังน้ันภาคการบริการและอื่นๆของมณฑลซือ่ชวนมี

ความสําคัญมากข้ึน และมอีตุสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของภาคการบริการ 

 

ในป 2004 ซื่อชวนมีนักทองเที่ยวระหวางประเทศราว 9.66 แสนคน มากเปนอันดับท่ี 11 ของ

จีน เปนนักทองเที่ยวไทย 54,800 คน มีรายรับจากการทองเที่ยวประมาณ 289 ลานเหรียญ สรอ. เพิ่มขึ้น

รอยละ 93.1 คิดเปนรอยละ 8 ของ GDP คาดวาสัดสวนอุตสาหกรรมทองเที่ยวตอ GDP จะเพิ่มเปน   

รอยละ 15 ภายในป 2010 
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ขอมูลดานการทองเท่ียวของซ่ือชวน ป 2004 

จํานวนนักทองเท่ียว
ระหวางประเทศ (คน) 

ชาวตางชาติ (คน) 
(ไมรวมฮองกง  
มาเกา และ
ไตหวัน)   

รายไดจาก 
การทองเที่ยว 
(ลานเหรียญ 

สรอ.) 

จํานวนสถานที่
ทองเที่ยวติด

อันดับ 
มรดกโลก 

966,200 
อันดับ 11 ของจีน 

546,800 
อันดับ 15 ของจีน 

288.85 
อันดับ 14 ของจีน 

5 แหง 

ที่มา: Sichuan Statistical Yearbook 2005 

 

โรงแรมที่พัก สวนจํานวนของโรงแรมท่ีพัก ซื่อชวนมีโรงแรมสําหรับนักทองเท่ียวรวม 346 แหง  

เปนกิจการของรัฐวิสาหกิจถึง 167 แหง  โรงแรมท่ีลงทุนโดยนักธุรกิจจากฮองกง มาเกา และไตหวันรวม 4 

แหง และลงทุนโดยตางชาติ 10 แหง โดยมีโรงแรมระดับหาดาวรวม  10 แหง และระดับส่ีดาว 43 แหง 

และระดับสามดาว 134 แหง 

โรงแรมระดับหาดาวในซือ่ชวน ไดแก  

- Jinjiang Hotel นครเฉิงตู 

- Jiazhou Garden Hotel (VIP Building) นครเฉิงตู 

- Sheration Chengdu Lido Hotel นครเฉิงตู 

- Sofitel Wanda Hotel นครเฉิงตู 

- Crown Plaza Holiday Inn นครเฉิงตู 

- Chengdu Haoyuan Hotel นครเฉิงตู 

- Jiuzhaigou International Hotel เมืองจิ่วจายโกว 

- Jiuzhaigou Paradise International Conference Centre Hotel เมืองจิ่วจายโกว 

- Sishen Hotel เมืองกวางอัน 

- Hongzhushan Hotel เมืองเออรเหมยซาน 

 
ตัวแทนทองเที่ยว ซื่อชวนมตัีวแทนบริษัทนําเท่ียว 498 แหง มากเปนอนัดับ 10 ในจนี  ใน

จํานวนน้ีมีบริษทันําเท่ียวระหวางประเทศ 50 แหง ท่ีเหลือเปนบริษัทนําเท่ียวในประเทศจีน มีการจางงาน

พนักงานและแรงงานอื่นๆ ในภาคการทองเที่ยว 9,765 คน 
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8.6.3.3 มหานครฉงชิ่ง 
 

 ในมณฑลฉงชิ่งมีแหลงทองเที่ยวท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมระดับประเทศ 4 แหง และระดับ

มณฑล 55 แหง และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและเขตอนุรักษธรรมชาติรวมกัน 5 แหง และแหลง

ธรรมชาติอื่นๆ อาทิ หุบเขาลึกภูเขาอูซาน (Wushan Mountain) วังมัจฉาเหอฉวน (Hechuan Fishing 

Castle) และภูเขานางฟาอูหลง (Wulong Fairy Maiden Mountain) เปนตน   

 

 รัฐบาลไดมีการสงเสริมการทองเท่ียวและดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยือนฉงชิ่ง โดยองคกรบริหาร

การทองเที่ยวของจีน (China National Tourism Administration: CNTA) และรัฐบาลฉงชิ่งไดรวมมือกนั

จัดงานแสดงสินคาและเทศกาลตางๆ เชน การจัดงานแสดงสินคาและการลงทุนฉงชิ่ง (China 

Chongqing Investment & Trade Fair) รวมกับเทศกาลทองเที่ยวนานาชาติเขาซานเสีย (Three-Gorge 

International Tourism Festival) เปนตน 

 

 ดานการคมนาคมของฉงชิ่ง สามารถดูเพิ่มเติมไดในบทท่ี 6 

 

 ภาคการบริการและอื่นๆ ของมณฑลฉงชิ่งน้ัน มีความสําคัญมากข้ึนเร่ือยๆ โดยในป 2004 

สัดสวนของภาคการบริการและอื่นๆคิดเปนรอยละ 39.5 ของผลผลิตรวมของมณฑลฉงชิ่งน้ี ซึ่งเปน

สัดสวนท่ีเพิ่มขึ้นอยางมากเมือ่เทียบกับป 1985 ซึ่งมีสัดสวนเพียง 22.1 เทาน้ัน ดังน้ันภาคการบริการและ

อื่นๆของมณฑลฉงชิ่งมีความสําคัญมากข้ึน ซึ่งอุตสาหกรรมท่ีสําคัญในภาคการบริการและอื่นๆ คือ 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวของฉงชื่งเอง 

 

 ในแตละป  มีนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเท่ียวท่ีฉงชิ่งกวา 4 แสนคน และมีรายรับจากการ

ทองเที่ยวประมาณ 203 ลานเหรียญ สรอ.  

 
ขอมูลดานการทองเที่ยวของฉงชิ่ง ป 2004 

จํานวนนักทองเท่ียว
ระหวางประเทศ (คน) 

ชาวตางชาติ (คน) 
(ไมรวมฮองกง  
มาเกา และ
ไตหวัน)   

รายไดจาก 
การทองเที่ยว 
(ลานเหรียญ 

สรอ.) 

จํานวนสถานที่
ทองเที่ยวติด

อันดับ 
มรดกโลก 

434,423 
อันดับ 21 ของจีน 

338,892 
อันดับ 19 ของจีน 

203.08 
อันดับ 17 ของจีน 

1 แหง 

ที่มา: Chongqing Statistical Yearbook 2005 
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โรงแรมที่พัก ฉงชิ่งมีโรงแรมสําหรับนักทองเที่ยวรวม 168 แหง เปนกิจการของรัฐวิสาหกิจสูงถึง 

72 แหง สวนโรงแรมท่ีลงทุนโดยตางชาติ และลงทุนโดยนักธุรกิจจากฮองกง มาเกา และไตหวัน 10 แหง 

โดยมีโรงแรมระดับหาดาวรวม 4 แหง ไดแก โรงแรม Harbour Plaza โรงแรม Hiton โรงแรม Hyatt 

Regency และโรงแรม JW Marriott ลาสุดกาํลังมีการกอสรางโรงแรม Sheraton เพื่อเปดในตนป 2008 

สวนระดับส่ีดาวมี 23 แหง และระดับสามดาว 64 แหง 
 
ตัวแทนทองเที่ยว ฉงชิ่งมีจาํนวนบริษัทนําเท่ียวท้ังส้ิน 212 แหง ในจํานวนน้ี มีบริษัทนําเท่ียว

ระหวางประเทศเพียง 23 แหง มีการจางงานพนักงานและแรงงานอื่นๆ ในภาคการทองเที่ยว 4,083 คน   

 
ตารางที่ 54 

จํานวนบริษัทตัวแทนนาํเทีย่วและพนักงานของฉงชิ่ง ป 2004 

รายการ จีน* ฉงชิ่ง 
จํานวนบริษัทนําเที่ยวทั้งสิ้น (แหง) 13,361 212 

  - บริษัทนําเท่ียวระหวางประเทศ 1,364 23 

  - บริษัทนําเท่ียวในประเทศ 11,997 189 

พนักงานและแรงงานในภาคการทองเที่ยว (คน) 249,802 4,083 

  - บริษัทนําเท่ียวระหวางประเทศ 100,742 1,803 

  - บริษัทนําเท่ียวในประเทศ 149,060 2,280 

ที่มา:  China Statistical Yearbook 2004; Chongqing Statistical Yearbook 2005 

หมายเหตุ * ขอมูลป 2003 

 
 

8.6.3.4 เขตปกครองตนเองชนชาติจวง กวางซี (กวางสี) 
 

 มีการแบงเขตปกครองออกเปน 11 เมือง 65 อําเภอ และ 12 อําเภอปกครองตนเอง โดยมีนคร

หนานหนิง (Nanning) เปนเมืองเอก   

 

 กวางซีเปนสถานท่ีทองเที่ยวท่ีเปนท่ีรูจักมากท่ีสุดแหงหน่ึงของจีน ปจจุบันกวางซีมีสถานท่ี

ทองเที่ยวแหงชาติทางดานทัศนียภาพมากกวา 3 แหง และดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมท่ีควร

อนุรักษอีก 7 แหง เชน แมนํ้าหลีเจียง (Lijiang Scenes) ในเมืองกุยหลิน และถํ้าหินงอกหินยอยอีกหลาย 
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แหงในเมืองกุยหลินและหลิวโจว ซึ่งถือเปนสถานท่ีทองเที่ยวท่ีสวยงามท่ีสุด และสถานท่ีทองเที่ยวอื่นๆ 

อีกมาก  เชน  หมูบานชนกลุมนอย และปาสงวนแหงชาติอีก 11 แหง เปนตน 

 

สําหรับการทองเที่ยวชายทะเล กวางซียังมีชายหาดท่ีสวยงามอยางชายหาดสีเงินท่ีเปยไห 

(Beihai Silver Beach) ซึ่งเปนสถานท่ีพักตากอากาศแหงชาติท่ีมีชื่อเสียง ดังน้ัน สํานักงานการทองเที่ยว

แหงชาติของจนี (China National Tourism Administration: CNTA) ไดกําหนดใหเปยไหเปนเมืองตาก

อากาศสําคัญระดับประเทศจากจํานวน 12 แหงในจีน มีการสราง Ocean World เพื่อแสดงพันธุปลาใต 

ทะเลนานาชนิด ทําใหเปยไหดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ีตางๆ ไดกวา 3.5 ลานคนตอป โดยสวนใหญเปน

นักทองเที่ยวชาวจีนเอง 

 

ในการพัฒนาอตุสาหกรรมทองเที่ยวน้ัน ในป 2002 บริษัท Guilin Tourism Corporation ไดเขา

มาลงทุนพัฒนาพื้นท่ีทางทัศนียภาพบริเวณเซี่ยงซาน (Xiangshan) มูลคา 30 ลานหยวน ขณะท่ีบริษทั 

New Hope Group ของมณฑลซื่อชวนก็ยื่นขอสิทธิในการบริหารจัดการและปรับปรุงวนอุทยานทาง

ธรรมชาติสําคัญ 2 แหง บริเวณหยางซั่ว (Yangshuo) ชานเมืองกุยหลินเปนเวลา 50 ป ดวยมูลคาการ

ลงทุน 1 พันลานหยวน และในป 2003 รัฐบาลกวางซีเองไดส่ังร้ือถอนอาคารชุดและส่ิงกอสรางท่ีจะ

ทําลายระบบนิเวศนบริเวณชายหาดสีเงินของเปยไหดวย   

 

ดานการคมนาคมของกวางซ ีสามารถดูเพิ่มเติมไดในบทท่ี 7  
  
 ภาคการบริการและอื่นๆ ในป 2004 สัดสวนของภาคบริการและอื่นๆของมณฑลกวางซีคิด

เปนรอยละ 36.8 จากผลผลิตรวมของมณฑล ซึ่งเปนสัดสวนท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัดสวนของป 1980 ซึ่ง

เปนรอยละ 23.3 และอุตสาหกรรมท่ีสําคัญในภาคการบริการและอื่นๆของมณฑล คือ อตุสาหกรรมและ

ทองเที่ยวอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

 

 ในป 2004 มีนักทองเที่ยวจากตางประเทศเขามาทองเที่ยวจาํนวนมากวา 6 แสนคน ซึ่งสามารถ

สรางรายไดจากการทองเที่ยวประมาณ 288 ลานเหรียญ สรอ. 

 

 

 

 



ดร.อักษรศรี   พานิชสาสนและคณะ 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUE   

 

 

8-158

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD., Bangkok 10200 
 

 
ขอมูลดานการทองเที่ยวของกวางซี ป 2004 

จํานวนนักทองเท่ียว
ระหวางประเทศ (คน) 

ชาวตางชาติ (คน) 
(ไมรวมฮองกง  
มาเกา และ
ไตหวัน)   

รายไดจาก 
การทองเที่ยว 
(ลานเหรียญ 
สรอ.) 

จํานวนสถานที่
ทองเที่ยวติด
อันดับ 
มรดกโลก 

1,125,320 
อันดับ 8 ของจีน 

667,663 
อันดับ 10 ของจีน 

288 
อันดับ 15 ของจีน 

- 

ที่มา: Guangxi Statistical Yearbook 2005 

 

โรงแรมที่พัก สวนจํานวนของโรงแรมท่ีพัก จากขอมูลในป 2004 กวางซีมโีรงแรมสําหรับ

นักทองเที่ยวรวม 298 แหง สวนใหญเปนกิจการของรัฐวิสาหกิจสูงถึง 139 แหง  สวนโรงแรมท่ีลงทุนโดย

นักธุรกิจจากฮองกง มาเกา และไตหวันรวม 7 แหง และลงทุนโดยตางชาติ 22 แหง โดยมีโรงแรมระดับหา 

ดาวรวม 5 แหง ไดแก โรงแรม Mingyuan Xindu ท่ีหนานหนิง โรงแรม Royal Garden โรงแรม Sheraton 

ท่ีกุยหลิน โรงแรม Lijiang Waterfall ท่ีหลีเจียง โรงแรม Shangri-la ท่ีเปยไห ระดับส่ีดาว 19 แหง และ

ระดับสามดาว 109 แหง 
 

จํานวนบริษัทตัวแทนนาํเทีย่วและพนักงานของกวางซี ป 2004 

รายการ จีน* กวางซี 
จํานวนบริษัทนําเที่ยวทั้งสิ้น (แหง) 13,361 366 

  - บริษัทนําเท่ียวระหวางประเทศ 1,364 55 

  - บริษัทนําเท่ียวในประเทศ 11,997 311 

พนักงานและแรงงานในภาคการทองเที่ยว 
(คน)* 

249,802 8,635 

  - บริษัทนําเท่ียวระหวางประเทศ 100,742 3,892 

  - บริษัทนําเท่ียวในประเทศ 149,060 4,743 

ที่มา:  China Statistical Yearbook 2004; Guangxi Statistical Yearbook 2005 

หมายเหตุ * ขอมูลป 2003 

 

 ตัวแทนทองเที่ยว กวางซมีจีํานวนบริษัทตัวแทนทองเที่ยวรวม 366 แหง ในจํานวนน้ีมีจํานวน

บริษัทตัวแทนทองเที่ยวตางชาติ 55 แหง มากเปนอันดับ 7 ในจีน ท่ีเหลือเปนบริษัทตัวแทนทองเที่ยวใน

ประเทศจีน มีการจางงานพนักงานและแรงงานอื่นๆ ในภาคการทองเที่ยว 8,635 คน 



ดร.อักษรศรี   พานิชสาสนและคณะ 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUE   

 

 

8-159

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD., Bangkok 10200 
 

 

8.6.4 กรอบระเบียบขอบังคับการเปดสถาบันการศึกษาดานการทองเที่ยว31 
 
 การจัดตั้งสถาบันการศึกษา 
 
 การเปดสถานการศึกษาดานการทองเที่ยวภายในประเทศจีนสําหรับผูประกอบการไทยน้ัน ตอง

อยูในรูปแบบของการรวมประกอบการระหวางชาวจีนกบัชาวตางชาติ มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฏหมาย

ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  
 การลงทุน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 โครงการศึกษาวิเคราะหกฎหมายการคาการลงทุนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน,  

 วิบูลย ต้ังกิตติภาภรณ และคณะ 

การลงทุน 
เงินสด ทรัพยสิน สิทธิการใชท่ีดิน ทรัพยสิน

ทางปญญา หรือ ทรัพยสินอื่นใด 

กรณีลงทุนในทรัพยสินทางปญญา 

ตองคํานวณเปนมูลคาไมเกิน 1/3 ของเงิน

ลงทุนฝายท่ีลงทุนฝายท่ีลงทุนดวยทรัพยสิน

ทางปญญา 
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 การพิจารณาอนุมัติการเปดสถาบันการศึกษาในประเทศจีน 
 

 
การอนุมัติระดับการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา 
แผนกบริหารการศึกษา สังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติ 

ระดับอาชีวะ หรือระดับ

ประกาศนียบัตร 

รัฐบาลประชาชนระดับมณฑล เขตการ

ปกครอง มหานคร ท่ีขึ้นตรงตอสวนกลางเปน

ผูพิจารณาอนุมัติ 

ระดับมัธยมหรือ

การศึกษาทางไกล หรือ

การทบทวนดาน

แผนกบริหารการศึกษาสังกัดรัฐบาลประชาชน

ระดับมณฑล เขตการปกครอง มหานคร ท่ีขึ้น

ตรงตอสวนกลางเปนผูพิจารณาอนุมัติ ท่ีอยูใน

ทองท่ีน้ันๆเปนผูพิจารณา 

ระดับอบรมชางฝมือ 

แผนกบริหารการศึกษาสังกัดรัฐบาลประชาชน

ระดับมณฑล เขตการปกครอง มหานคร ท่ีขึ้น

ตรงตอสวนกลางเปนผูพิจารณาอนุมัติ ท่ีอยูใน

ทองท่ีน้ันๆเปนผูพิจารณา 
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 เอกสาร 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบคําขอเตรียมการจัดเพื่อต้ังสถาบันการศึกษา 

- คําขอและรายงานการเตรียมจัดต้ังสถาบันการศึกษา 

- สัญญารวมประกอบการ 

- แหลงที่มาของเงินทุน จํานวนเงินทุน 

- กรณีไดรับเงินอุดหนุน ตองสงหลักฐานสัญญาการใหเงินอุดหนุน 

- ทุนจัดต้ังเร่ิมตนจะตองไมนอยกวา 15% ของทุนรวมประกอบการทั้งหมด 

หนวยงานท่ีมีหนาที่พิจารณาอนุมัติ ตองแจงใหผูยื่นคํารองทราบภายใน 45 วันทําการ 

หลังจากวันที่ไดรับคํารองวาจะอนุมัติหรือไม 

เมื่อไดรับการอนุญาตใหดําเนินการเตรียมจัดต้ังสถาบันแลว จะตองยื่นคํารองขอจัดต้ัง

สถาบันการศึกษาภายใน 3 ป นับแตวันที่ไดรับในอนุญาต 

เอกสารประกอบการคําขอเพื่อจัดต้ังสถาบันการศึกษา 

- คําขอจัดต้ังสถาบันการศึกษา 

- ใบอนุญาตใหเตรียมการจัดต้ังสถาบันการศึกษา 

- รายงานเกี่ยวกับผลงานระหวางข้ันตอนเตรียมการจัดต้ังสถาบันการศึกษา 

ขอบังคับของสถาบันการศึกษา รายช่ือของคณะกรรมการบริหาร กรรมการสถาบัน หรือ

คณะกรรมการบริหารรวมของสถาบัน 

- รายช่ืออธิการบดี อธิการ ครูใหญ หรือผูมีอํานาจในการบริหาร รายช่ืออาจารย รายช่ือ

เจาหนาที่ฝายการเงิน พรอมทั้งประวัติและหนังสือรับรองคุณสมบัติของบุคคลดังกลาว 

หนวยงานท่ีมีหนาที่พิจารณาอนุมัติ จะตองแจงผลการพิจารณาใหแกผูยื่นคํารองทรายภายใน 

6 เดือน นับแตวันที่ไดรับคํารอง  

ตองไปจดทะเบียนตามกฏระเบียบบริหารและกฎหมายที่เก่ียวของใหเรียบรอยจึงจะเปดทําการ

สอนได 
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8.6.5 รูปแบบท่ีเหมาะสมสาํหรับการเปดสถาบันการศึกษาไทยในประเทศ
จีน 

 
จากการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนท่ีไดนําเสนอไปแลวน้ัน การเขาไปเปดสถานบันการศึกษาใน

ประเทศจีน ตองอยูในรูปแบบของการรวมประกอบการระหวางชาวจีนกับชาวตางชาติ ซึ่งการขออนุมัติ

เปดสถาบันการศึกษาในระดับตางๆน้ัน ตองข้ึนอยูกับแตละระดับการศึกษา 

 

 จากการขยายตัวของภาคการบริการท้ัง 4 มณฑล ซึ่งตางก็มีอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปน

อุตสาหกรรมหลักในภาคการบริการ น้ันจะสะทอนใหเห็นถึงรายได การลงทุน การจางงาน และโอกาส

ทอง ท่ีจะหมุนเวียนในอุตสาหกรรมทองเที่ยวน้ันมากขึ้น ซึ่งเปนอุปสงคท่ีมากหรือเปนตลาดท่ีนาสนใจ จึง

ทําใหเกิดอุปทานในการบริการดานการทองเท่ียวมากขึ้น ทําใหเห็นถึงชองทางที่เหมาะสมกับ

ผูประกอบการ SMEs ไทย ในการสอนการทองเที่ยว ซึง่ไทยมีศักยภาพดานน้ี ซึ่งการสอนน้ันเปนการ

สงเสริมอุปทานเหลาน้ันใหเกิดขึ้น นอกจากน้ียังเปนชองทางสําหรับผูประกอบการ SMEs ไทยดวย 

 

 การเขาไปเปดสถาบันการศึกษาในประเทศจีน    ตองอยูในรูปแบบของการรวมประกอบการ

ระหวางชาวจีนกับชาวตางชาติ ดังน้ันรูปแบบสําหรับการเริ่มตนธุรกิจสอนการทองเที่ยวน้ันควรเปนใน

ลักษณะของการเขาไปเปดหลักสูตรการเรียนการสอนรวมกับสถาบันการศึกษาทองถิ่นในประเทศจีน  

โดยระบบการเรียน-การสอน  อาจเปนไปในรูปแบบท่ีผูเรียนจะไดรับปริญญาจากท้ัง 2 สถาบัน    หรือเปน

ในลักษณะของการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา (อังกฤษ-จีน) หรือ 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) 
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 จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอนัรอนแรงของประเทศจีน   ทําใหมูลคาในการคาขายกับตาง 

ประเทศในป 2006  มีมูลคา 1,760.7 พันลานเหรียญ สรอ.32   เพิ่มขึ้นจากป 2005  23.8%  โดยแบงเปน

การสงออก  969.1 พันลานเหรียญ สรอ.   และการนําเขา 791.6  พันลานเหรียญ สรอ.  

 

ตามท่ีไดกลาวโดยละเอียดในบทท่ี 2  การคาระหวางประเทศไทยกับประเทศจีนในป 2006     มี

มูลคา 25,154.60 ลานเหรียญ สรอ.  คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 9.8 ของการคารวมของไทย 

แบงเปนการสงออก 11,708.90 ลานเหรียญ สรอ.  และการนําเขา 13,445.70 ลานเหรียญ สรอ.  โดย

การคาระหวางประเทศไทยกับประเทศจีนต้ังแตป 2004   ภายหลังจากเริ่มลดภาษีในสวนแรก (Early 

Harvest Program) มีแนวโนมท่ีเพิ่มสูงขึ้น   และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นไปอีกต้ังแตป 2005 หลังจากเริ่มลด

ภาษีในหมวดสินคาปกติ (Normal Track) ซึ่งเปนไปตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน 

 

จากแนวโนมดังกลาว ทําใหอุตสาหกรรมโลจิสติกสในประเทศจีนกลายเปนอุตสาหกรรมหลักท่ี

รองรับระบบเศรษฐกิจท้ังหมดของประเทศจีน   โดยจะกลาวถึงรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

8.7.1 สถานการณอุตสาหกรรมโลจสิติกสในประเทศจีน 
 

  การเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกสในประเทศจีนมีแนวโนมท่ีจะเติบโตเพิม่สูงขึ้นเร่ือยๆ   จาก

รายงานของ CFLP (China Federation of Logistics and Purchasing)  รายไดในอุตสาหกรรม            

โลจิสติกสเติบโตขึ้น 20% ในป 2002     27% ในป 2003   30% ในป 2004   และ 33% ในป 200533   

 

  โดยตลาดของผูใหบริการดานโลจิสติกส (China’s Third Party Logistics) ในป 2005  มีมูลคา

สูงกวา 100,000 ลานหยวน   โดยผูประกอบการโลจิสติกสระหวางประเทศขนาดใหญ   อาทิเชน   UPS, 

                                                 
32 PRC General Administration of Customs, China's Customs Statistics; and the National 

Bureau of Statistics 
33 China Third Party Logistics Market Report 2006, www.researchandmarket.com 
 

8.7 ธุรกิจโลจิสติกส (Logistic Industry)
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ตนทุนคาเก็บรักษา 

(Storage Cost), 32%

ตนทุนคาขนสง 

(Transport Costs), 

55%

ตนทุนคาบริหาร

จัดการ 

(Management Cost) 

, 13%

FedEx, DHL, TNT, Maersk เปนตน  ไดเขามาลงทุนสรางฐานที่ต้ังหรือศูนยกระจายสินคาในประเทศจีน  

เพื่อใชเปนศูนยกลางกระจายสินคาในเอเชียแปซิฟก 

 

   

โดยปจจุบันบริษัทดานโลจิสติกสในประเทศจีนมีจํานวนประมาณ 16,000 แหง   โดยมีการ

คาดการณวาในป 2010    อตุสาหกรรมโลจิสติกสจะสามารถสรางผลการดําเนินการไดมากถึง 1.2 ลาน

ลานหยวน 

 

  โครงสรางตนทุนเฉล่ียอุตสาหกรรมโลจิสติกสในประเทศจีนน้ัน  สามารถแบงออกเปน 3 สวน  

ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยตนทุนโลจิสติกสในประเทศจีนน้ันคอนขางท่ีจะสูง   โดยมีสัดสวนสูงถึง 17% ของ GNP 

(Gross National Product) 34  เมื่อเทียบกับตนทุนโลจิสติกสในประเทศเยอรมัน ซึ่งมีสัดสวน 7% ของ 

GNP    โดยตนทุนคาขนสงและคาเก็บรักษาน้ันมีสัดสวนสูงถึง 30%-40% ของตนทุนสินคาท้ังหมด   

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารอาจจะสูงถึง 60%   และอุตสาหกรรมเคมีอาจจะสูงถึง 70%-80% 

 

 ตนทุนโลจิสติกสท่ีสูง   เกิดจากระยะทางท่ีไกลระหวางศูนยกลางทางเศรษฐกิจของแตละมณฑล   

ทําใหการขนสงใชเวลานาน   ทําใหตองใชบรรจุภัณฑท่ีมีลักษณะพิเศษในการบรรจุสินคา   รวมท้ังตองมี

การซื้อประกันภัยเพิ่มเติมและการตรวจสอบคุณภาพความเสียหายอันเกิดจากการขนสง   อีกสาเหตุหน่ึง

ท่ีทําใหตนทุนโลจิสติกสสูง ไดแก การโจรกรรมสินคาท่ีมีโดยท่ัวไปในประเทศจีน  

                                                 
34 Logistic Market China – Potential and Risks, ACHEMA Worldwide NEWS, 19 Feb 2007 
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 ส่ิงทีตองทําความเขาใจกอนท่ีจะลงทุนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส  คือ   ความแตกตางในเร่ือง

ของระบบสาธารณูปโภคในจีนและความแตกตางในเรื่องความคิดของชาวจีน   ในอดีตน้ันความหมาย

ของคําวาโลจิสติกสในทัศนคติของคนจีน คือ การขนสงและการเก็บรักษาเทาน้ัน    ไมไดรวมถึงระบบ 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย    ระบบการตรวจสอบท่ีแมนยํา    หรือการขนสงในระยะเวลาอันส้ัน   

ดังน้ันการใหบริการในระดับสูงเชนน้ี   อาจจะไมสามารถตอบสนองตอความตองการที่แทจริงของลูกคา

ในประเทศท่ีมีศูนยกลางเศรษฐกิจขนาดใหญอยางจีนได 

 

8.7.2 แนวโนมของอุตสาหกรรมโลจสิติกสในประเทศจีน 1 
 

ภายหลังจากท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 11 เร่ิมใชในป 2006   อุตสาหกรรม        

โลจิสติกสในประเทศจีนไดเปดกวาง   รวมถึงรัฐบาลจีนไดมีการลงทุนพัฒนาในเร่ืองของสาธารณูปโภค

พื้นฐานเพิ่มขึ้น   การพฒันาเคร่ืองมือ  อปุกรณ   และระบบโลจิสติกสโดยการบูรณาการรวมท้ังระบบ

การจราจรขนสง   การเก็บรักษา   การสงมอบ   และระบบสารสนเทศ    ทําใหมกีารคาดการณวา

อุตสาหกรรมโลจิสติกสระหวางป 2006-2010 ยังคงมีการเติบโตอยางตอเน่ืองปละประมาณ 20%   โดย

ตนทุนโลจิสติกสเมื่อเทียบกับ GDP จะลดลงประมาณ 3%   และตลาดของผูใหบริการดานโลจิสติกส 

(China’s Third Party Logistics) จะมีสวนแบง 23% ในอุตสาหกรรมโลจิสติกสท้ังหมด 
 

8.7.3 ความพรอมของระบบคมนาคมขนสงในพืน้ท่ีศึกษา 
 

พื้นท่ี ศักยภาพในอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

ฝูเจี้ยน 

- การขนสงทางบกท่ีเชื่อมกบัเมืองเศรษฐกิจสําคัญหลายแหง เชน เฉิงตู, เปยจิง เปนตน 

- เปนมณฑลติดทะเล  มีทาเรือนํ้าลึกอยูหลายแหง  อาทิเชน  ทาเรือหมาเหวย,  

ทาเรือ   ตงตู  เปนตน   อีกท้ังเมืองเซี่ยเหมินยังเปนเมืองทาท่ีอยูตรงขามกับไตหวัน  

- มีทาอากาศยานนานาชาติถึง 2 แหง ไดแก ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงเลอนครฝูโจว

และทาอากาศยานนานาชาติเกาฉีเมืองเซี่ยเหมิน 

- มีเสนทางขนสงทางรถไฟท่ีเชื่อมโยงเมืองเศรษฐกิจสําคัญหลายแหง เชน ซางไห, เปยจิง  
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พื้นท่ี ศักยภาพในอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

ซื่อชวน 

- เปนศูนยกลางของระบบการคมนาคมทางบกท่ีสําคัญในภาคตะวันตกเฉียงใต และมี

เครือขายเสนทางดวนท่ีใหญท่ีสุดในภาคตะวันตกของจีน 

- เปนชุมทางรถไฟหลักสําคัญของภาคกลางและภาคตะวันตกของจีนมา  อีกท้ังยังมีการ

กอสรางเสนทางรถไฟท่ีเชื่องระหวางฉงชิ่ง-ซางไห  โดยตัดผานมณฑลซื่อชวนดวย  และ

อีกเสนทางจะเชื่อมกบัเมืองเปยไห เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงกับทางออกทะเล 

- มีทาอากาศยานนานาชาติซวงหลิว (Chengdu Shuangliu Airport) ในนครเฉิงตู ถือ

เปนทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหญท่ีสุดในภาคตะวันตกเฉียงใต และใหญเปนอันดับ 4 

ของประเทศ 

ฉงชิ่ง 

- มีการเรงพัฒนาเสนทางคมนาคมทางถนนเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของ

จีนฝงตะวันตก 

- อยูในระหวางการกอสรางทางรถไฟเชื่อมกบัเมืองสําคัญ เชน ซางไห ซือ่ชวน เปนตน 

- ฉงชิ่งเปนเมืองทาทางการคาสําคัญของจีนตอนในทางตอนบนของแมนํ้าฉางเจียง 

รวมท้ังแมนํ้าเจยีหลิง และแมนํ้าหมินเจียง ซึ่งเปนแมนํ้าสายหลักสองสายท่ีไหลบรรจบ

กันลงสูแมนํ้าฉางเจียง ภายหลังโครงการกอสรางเขื่อนสามโตรก (Three Gorges 

Dam) เสร็จสมบูรณ จะทําใหเรือบรรทุกท่ีมีขนาดถึง 10,000 ตันสามารถเขาเทียบทาท่ี

ทาเรือฉาวเทียนเหมิน (Chaotianmen) ในเขตเมืองของฉงชิ่งได  

- รัฐบาลมีแผนพฒันาฉงชิ่งเปนศูนยกลางการบินท่ีใหญท่ีสุดในภาคตะวันตก ปจจบุันมี

ทาอากาศยานนานาชาติเจียงเปย (Chongqing Jiangbei International Airport) และ

มีแผนท่ีจะสรางทาอากาศยานนานาชาติแหงท่ีสอง 

กวางซ ี

- รัฐบาลกลางของจีนมีนโยบายท่ีตองการใหกวางซีเปนประตูสูอาเซียน  

- ศูนยกลางการขนสงทางบกของกวางซอียูท่ีนครหนานหนิง เมืองหลิวโจว และเมืองกุย

หลิน   อีกท้ังมกีารสรางทางหลวงเชื่อมระหวางหนานหนิงถึงดานชายแดนใกลเวียดนาม 

หรือดานมิตรภาพ (Youyi) เพื่อเชื่อมกบัทางหลวงหมายเลขหน่ึงของเวียดนาม มี

ระยะทางเพียง 179.2 กิโลเมตร  

- มีทาเรือนํ้าลึกท่ีสําคัญ 3 แหง ไดแก ทาเรือฝางเฉิง  ทาเรือชินโจว  และทาเรือเปยไห 

- มีทาอากาศยานนานาชาติ 2 แหง  คือ   ท่ีนครหนานหนิงกับท่ีเมืองกุยโจว 

 

 



ดร.อักษรศรี   พานิชสาสนและคณะ 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUE   

 

 

8-167

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD., Bangkok 10200 
 

 
 
 

8.7.4 รูปแบบท่ีเหมาะสมสาํหรับการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ       
โลจสิติกสไทยในประเทศจีน 

 

จากการวิเคราะหกฎหมายและกรอบขอบังคับตางๆ ในการประกอบกิจการขนสงพัสดุภัณฑทาง

ถนนในประเทศจีนสําหรับนักลงทุนตางชาติ 35   เง่ือนไขในการต้ังวิสาหกิจทุนตางชาติในกิจการโลจิสติกส

น้ัน   เงินทุนจดทะเบียนตองไมตํ่ากวา 5 ลานเหรียญสรอ.  และการเพิ่มสาขาน้ันตองเพิ่มทุนไมตํ่ากวา 

120,000 เหรียญสรอ.  อีกท้ังตองมีการดําเนินกิจการเปนตัวแทนมาไมนอยกวา 3 ป 

 

นอกจากน้ันบริษัทตางชาติจะตองไดรับใบอนุญาตประกอบการประเภท “A-Lisence” 36  โดย

ผูประกอบการท่ีไดรับใบอนุญาตประเภทดังกลาวจึงจะสามารถใหบริการครอบคลุมขอบเขตการให 

บริการโลจิสติกสท้ังหมดตามเอกสารที่ออกโดย Chinese Foreign Ministry และสามารถดําเนินการไดใน

พื้นท่ีเพียง 1 พื้นท่ีเทาน้ัน  ถาตองการพื้นท่ีดําเนินการเพิ่มเติมจะตองขออนุญาตหลังจากดําเนินการใน

พื้นท่ีน้ันครบ 1 ป  ซึ่งตองใชเวลาหลายปจึงจะสามารถใหบริการไดครอบคลุมท่ัวประเทศ 

 

จากอปุสรรคและขอจํากัดดังกลาว  ประกอบกับแผนการขยายกิจการของบริษัทผูใหบริการ       

โลจิสติกสขามชาติขนาดใหญดังท่ีกลาวในขางตน     คณะวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหและสรุปไดวา “การ

เขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมโลจิสติกสในประเทศจีนทุกรูปแบบท้ังการลงทุนเอง 100%    หรือการรวม

ทุนไมเหมาะสมกับผูประกอบการ SMEs ไทย   ถึงแมตลาดอุตสาหกรรมโลจิสติกสจะมีศักยภาพก็

ตาม   แตเปนตลาดสําหรับผูประกอบการรายใหญ” 

 

จากการสัมภาษณผูประกอบการ   รูปแบบการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ SMEs ไทยใน

ดานการใหบริการโลจิสติกสกับประเทศจีนท่ีเหมาะสม  ไดแก  การคนหาพันธมิตรดานโลจิสติกสของ

ประเทศจีนท่ีเปน SMEs เชนเดียวกัน แลวสรางเปนเครือขาย (Networks) ใหครอบคลุมทุกมณฑล 

(สาเหตุท่ีไมเลือกพันธมิตรรายใหญ  เน่ืองจากตองการที่จะหลีกเล่ียงจากการกดราคาในการรับงานชวง)   

                                                 
35 เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ือง โครงการศึกษาเพื่อกําหนดยุทธศาสตรเชิงรุกในเปดเสรีการคาบริการ 

สาขาการขนสงทางถนน, 19 ธนัวาคม 2548, วิบูลย ต้ังกิตติภาภรณ 
36 Logistic Market China – Potential and Risks, ACHEMA Worldwide NEWS, 19 Feb 2007 
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8.8.1 ตลาดธุรกิจสปา-ความงาม-เสรมิสวยในจนี37 
  

เน่ืองจากคุณภาพชีวิตของชาวจีนท่ีดีขึ้นตามลําดับ ภายหลังจากการเปดประเทศต้ังแตชวง

ทศวรรษ 1980  ทําใหคนจนีหันมาใหความสนใจในเรื่องความสวยความงามมากข้ึน ทําใหมูลคาตลาด

ของธุรกิจความสวยความงามเพ่ิมขึ้นจาก 2 พันลาน หยวน เปน 2 แสนลานหยวนในปจจุบัน ตลอด

ระยะเวลาของการเปล่ียนแปลง 

 

 ในชวง 2-3 ปท่ีผานมา ตลาดธุรกิจความสวย-ความงาม ยงัคงรักษาระดับการเติบโตที่รวดเร็วสูง

กวารอยละ 15 ตอป สําหรับตลาดธุรกิจความสวย-ความงามในป 2006 น้ันมีมูลคาสูงถึง 2.4 แสนลาน 

หยวน   มีผูบริโภคท่ีซื้อสินคาและเขามาใชบริการในตลาดดังกลาวมากกวา 16 ลานคนตอป และมี

จํานวนสถาบันความงามมากถึง 1.8 ลานแหง โดยเพิ่มจากป 2005 รอยละ 20 ซึ่งผูประกอบรอยละ 93 

เปนการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน     อยางไรก็ตาม คาใชจายตอคนในเร่ืองความสวยความงามยังคง

อยูในระดับท่ีตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลว ตลาดธุรกิจความสวย-ความงามในประเทศจีนยังมี

ศักยภาพท่ีสูง จากการประมาณการคาดวา มูลคาตลาดธุรกิจความสวย-ความงามในประเทศจีนจะมี

มูลคาเกินกวา 300,000 ลาน หยวน ในป 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 China Beauty Industry Investment Report 2007 P.124, Research in China, May 2007 
 

8.8 ธุรกิจสปา-ความงาม-เสริมสวย (Beauty Industry) 
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 การแขงขันในตลาดดังกลาว มุงเนนไปยังบริการดานตกแตงทรงผมและบริการดานความสวย

ความงามแบบด้ังเดิม ตัวอยางเชน การทําไวทเทนน่ิง, ลบรอยดาง, การเพิ่มขนาดทรวงอก, การลด

นํ้าหนัก, การทําสีผม และสปา   บริการเหลาน้ีมีความใกลชิดกบัการใชชีวิตของผูคนเปนอยางมาก 

อุตสาหกรรมน้ีจึงยังคงเปนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพเปนอยางมาก นักลงทุนสามารถท่ีจะเขามาแบงสวน

ของตลาดไดตราบท่ียังคงมีการพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานของความแข็งแรงและเห็นผลไดจริง 

 

 เชนเดียวกันกับตลาดความสวยความงามของสตรี ท่ีมีการแขงขันกันเปนอยางมาก ตลาดเสริม

ความหลอสําหรับบุรุษกลายเปนแนวโนมความนิยมระดับสากลไปแลว ในปจจบุัน เคร่ืองสําอางสําหรับ

บุรุษ ไดแก นํ้าหอม, อาฟเตอรเชฟโลชั่น, ครีมโกนหนวด, ผลิตภัณฑถนอมผิว, ผลิตภัณฑดูแลเสนผม, 

เปนตน    ผลิตภัณฑสําหรับบุรุษไดเขาสูตลาดเคร่ืองสําอางเมื่อ 2-3 ปท่ีผานมา แตยี่หอหลักมาจากทาง

ฝงยุโรปและอเมริกา   ความตองการในธุรกิจเสริมความหลอสําหรับบุรุษน้ันจะยังคงเติบโตอยางตอเน่ือง

ท้ังผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง   อาหารเสริม    การบําบัดรางกาย    สินคาและบริการท่ีใหผลลัพธท่ี

หลากหลายมากกวา 1 อยาง ซึ่งจะเขามาทดแทนสินคาหรือบริการเฉพาะอยาง 

 

 การใหความรูเก่ียวกับความสวยความงามกําลังไดรับการพัฒนา  มืออาชพีดานความสวยความ

งามกําลังเติบโตเปนท่ีตองการเปนอยางมาก   เพราะเปนวธิีการเดียวสําหรับองคกรความรูดานความสวย

ความงามในการยกระดับและพัฒนาองคกร  

 

 เชนเดียวกันกับอุตสาหกรรมรานอาหาร   อุตสาหกรรมความสวยความงามและตกแตงทรงผมมี

อัตราการเลิกกิจการท่ีสูงเชนเดียวกัน   จากจํานวนสถาบันความงาม 1.8 ลานแหง มากกวา 1 ใน 3 ตอง

เลิกกิจการไปในแตละป    แตกระน้ันก็ตาม   ยังคงมีสถานบริการแหงใหมจํานวนมากเปดกิจการขึ้นใน 

แตละป 

 

 ในอนาคตสถานบริการความสวยความงามจะถูกจัดระดับการบริหารจัดการเปนระดับของดาว 

เชนเดียวกับโรงแรม และนโยบายดังกลาวถูกคาดการณวาจะถูกดําเนินการต้ังแตป 2007   ซึ่งระบบ

ดังกลาวน้ีมุงหวังท่ีจะจัดระเบยีบตลาดความสวยความงามในปจจบุันโดยการประเมินสถานบริการความ

งามและตกแตงทรงผมวาไดมาตรฐานตามดาวระดับใด  บนพื้นฐานของทักษะฝมือในการใหบริการดาน

ความงามและตกแตงทรงผม   ระดับการใหบริการ   สาธารณูปโภคพืน้ฐานและสภาวะท่ีเก่ียวของกับ

สุขภาพ 
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สวนในดานธรุกิจสปาน้ัน ท่ีมาของสปาในประเทศจีนในอดีตกาลน้ันนาจะถือกําเนิดจากการ

อาบนํ้ายาแผนจีน (ตา ยู,  ตา คือ เปยก   และ  ยู คือ อาบนํ้า)  ซึ่งเปนแนวทางการรักษาแบบจีนโบราณ

ท่ีปรากฎเปนหลักฐานครั้งแรกเมื่อ 3,400 ปกอน38   

 

จุดเร่ิมตนของธุรกิจสปาท่ีเปนรูปธรรมในประเทศจีนน้ัน  เร่ิมตนในป ค.ศ.1990 เมื่อ The Day 

Spa of Mariana Woman’s Fitren Center ไดเปดใหบริการท่ีหมูบานนักกีฬา ในการแขงขันกีฬา

เอเชี่ยนเกมสคร้ังท่ี 11 ซึ่งประเทศจีนเปนเจาภาพจัดการแขงขัน  ต้ังแตน้ันมาสปาก็กลายเปนท่ีนิยม

สําหรับคนจีนเปนอยางมาก ทําใหนักลงทุนจากยุโรปและเอเชียใหความสนใจเปนอยางมาก หลังจากน้ัน

ในทศวรรษท่ี 90 The Natural Beauty Spa  ซึ่งลงทุนโดยนักธุรกิจไตหวันไดเปดขึ้นท่ีนคร Shanghai และ 

Lenena City Spa ซึ่งเปนการลงทุนรวมระหวางนักลงทุนชาวจีนและสวิตเซอรแลนด ไดเปดขึ้นท่ีมณฑล 

Guangzhou    ซึ่งปจจุบัน The Natural Beauty Spa และ Routing Spa ซึ่งเปนการรวมลงทุนระหวาง

นักธุรกิจชาวจนีกับฝร่ังเศส ไดเปดสาขากระจายไปท่ัวเมอืงใหญของประเทศจีน  

 

ในปจจุบันธุรกจิสปาเปนท่ีแพรหลายกันอยางมาก แมวาราคาคาบริการสปาจะสูงถึง 1,000 

หยวนตอคร้ังก็ตาม เน่ืองจากคนจีนไดเร่ิมคํานึงถึงการรักษาตัวเองใหพนโรคภัย  โดยเฉพาะโรคจาก

ความเครียด  หรือความออนลาจากการตรากตรําทํางาน  ซึ่งเปนสาเหตุของโรคภัยอื่นๆ ท่ีจะตามมาใน

ภายหลัง 

 

นักลงทุนตางประเทศที่มาลงทุนธุรกิจสปาในประเทศจีน   สวนใหญมาจากประเทศฝร่ังเศส

ไตหวัน  ฮองกง เกาหลีใต สวิตเซอรแลนด และไทย   โดยกลุมเปาหมายเปนขาราชการ  นักธุรกิจ  และ

นักทองเที่ยวท่ีมีรายไดสูง ในมณฑลท่ีมีรายไดตอหัวสูงและเปนเมืองทองเที่ยว โดยสวนใหญแลวจะเปน

มณฑลชายฝง  ตัวอยางเชน ปกก่ิง      เซี่ยงไฮ   กวางโจว   เซิ่นเจิ้น เปนตน   โดยสปาฝร่ังเศสไดครอง

สวนแบงของตลาดเปนสวนใหญ 

 

สปาท่ีมีชือ่เสียงในประเทศจีน อาทิเชน Banyan Tree, Dragonfly และ Thai Privilege Spa 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง Dragon Fly ท่ีบริหารงานโดยนักธุรกิจชาวฮองกงท่ีมีการขยายสาขาการใหบริการ

และดําเนินกิจกรรมดานการตลาดอยางตอเน่ือง จนมจีํานวนสาขาถึง 11 แหงในมหานครซั่งไห   1 สาขา

ในปกก่ิง  และยังมีสาขาอื่นๆในตางประเทศอีกดวย 

                                                 
38 บทความ “Chinese Spa Treatment”, นิตยสารสมาคมสปาไทย Update 
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รูปที่ 8-17  สปา Dragon Fly ในมหานครซั่งไห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8-18 Thai Privilege Spa ในมหานครซั่งไห 

 

 

 



ดร.อักษรศรี   พานิชสาสนและคณะ 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUE   

 

 

8-172

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD., Bangkok 10200 
 

 

8.8.2 ศักยภาพธุรกิจดานความงามไทยในตลาดจีน 
 

จากขอมูลขางตน ประกอบกับจุดแข็งของผูประกอบการ SMEs ไทยมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะ

สามารถเขาไปแขงขันในตลาดความงามประเทศจีน  ทางคณะวิจัยจึงเลือกท่ีจะศึกษาในธุรกิจสปาเปน

หลัก โดยพิจารณาจากเหตุผลดังตอไปน้ี 

 

(1.) ความสามารถของผูประกอบการ การใหบริการสปาของประเทศไทยน้ันมีชื่อเสียงและ

เปนท่ียอมรับในระดับสากล   ท้ังในเร่ืองของวัตถุดิบสมุนไพรท่ีนํามาใช    เทคนิคการนวด   และการ

ใหบริการท่ีมีเอกลักษณท้ังในเร่ืองของวัฒนธรรมและความออนโยนในการใหบริการ จนเปนท่ีนิยมอันดับ

ท่ี 1 ในเอเชีย 39  จนไดชือ่วาเปนเมืองหลวงสปาแหงเอเชีย (Capital Spa of Asia) อีกท้ังไทยยังเปน

ประเทศท่ีลงทุนทําสถานบริการสปาในตางประเทศมากท่ีสุดในโลก 40  

(2.) ความแข็งแกรงของการรวมกลุม (Cluster) ปจจบุันผูประกอบการมีการรวมกลุมใน

รูปแบบของสมาพันธสปาไทย (The Federation of Thai Spa) ซึ่งประกอบดวย 7 สมาคมยอย โดยมี

บทบาทในการพัฒนามาตรฐานการใหบริการของสปาไทย   เขารวมกับภาครัฐในการกําหนดยุทธศาสตร

ในการกําหนดนโยบายและวางแผนการสงเสริมสุขภาพคนไทย    รวมท้ังการใหคําปรึกษา แนะนํา ผูท่ี

ตองการทําธุรกิจสปา 

(3.) การสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐไทยและจีน การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมธุรกิจ 

สปา   รัฐบาลไทยมีนโยบายผลักดันประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพแหงเอเชีย หรือ Medical Hub 

โดยการจัดต้ังหนวยงานตางๆ เชน   สํานักงานสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ,  ศูนยใหคําปรึกษาธุรกิจสปา 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) เปนตน  เพื่อประสานการทํางานกับ

สมาพันธฯ และใหคําแนะนําผูประกอบการสปาไทย 

 

สําหรับการสงเสริมจากรัฐบาลจีนน้ัน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติฉบบัท่ี 11 

(2006-2010)น้ัน มีการสนับสนุนการเปดกวางสําหรับนักลงทุนดานอุตสาหกรรมบริการจากตางประเทศ

เพิ่มขึ้นเปนอยางมาก    เห็นไดชัดจากนโยบายการเรงสงเสริมอุตสาหกรรมบริการใหกวางขวาง โดยการ

กําหนดและปรับปรุงนโยบาย  รวมถึงมาตรการตางๆท่ีเก่ียวของ     การพฒันาโครงขายสาธารณูปโภคขั้น

พื้นฐานท้ังระบบไฟฟา ประปา การส่ือสาร และการคมนาคมขนสงทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ เพื่อรองรับ

การลงทุน      ตลอดจนการเพิ่มอัตราสวน และระดับของอุตสาหกรรมบริการใหมีความหลากหลายมาก 

                                                 
39 หนังสือ Spa Asia Magazine, 2003 
40 อภิชัย เจียรอดิศักด์ิ   ประธานสมาพันธสปาไทย, www.manager.co.th, 8 ก.ย.2550 
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ขึ้น และเนนใหเมืองใหญ ใหความสําคัญตออุตสาหกรรมบริการเปนอนัดับแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของเมือง 

  

8.8.3 พื้นท่ีเปาหมายท่ีคาดวาธุรกิจสปาไทยมีศกัยภาพ 
  

8.8.3.1 เมืองเซ่ียเหมิน   มณฑลฝูเจี้ยน 
 

ตาราง  ขอมูลทางเศรษฐกิจของเมืองเซี่ยเหมิน ป 2005 

เมือง 

จํานวน 

ประชากร 

(ลานคน) 

GDP 

(พันลาน 

หยวน) 

GDP  

ตอหัว 

(หยวน) 

ผลิตผลทาง

อุตสาหกรรม  

(พันลานหยวน) 

ยอดขายปลีก 

(พันลาน 

หยวน) 

การสงออก  

(ลานเหรียญ  

สรอ.) 

เซี่ยเหมิน 

(Xiamen) 
1.47 100.7 44,737 204.1 27.2 17,266 

 

จากท่ีกลาวมาในบทท่ี 4   ถึงแมเมืองเซีย่เหมินมีประชากรรวมเพียง 1.47 ลานคน แตเปน     

เมืองทาและเมืองเศรษฐกิจท่ีมีมูลคา GDP เฉล่ียตอหัวสูงถึง 44,737 หยวนสูงกวาเมืองอื่นๆ ในฝูเจี้ยน 

และสูงติดอันดับตนของจีน 

 

ถามองในดานเศรษฐกิจแลว    เซี่ยเหมินถือไดวาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษรุนแรกๆ ของจีน ต้ังแต

ป 1979 ทําใหมีการลงทุนจากตางชาติเปนสัดสวนสูง และมีสวนสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของเซี่ยเหมิน มีโครงการลงทุนกวา 5,000 โครงการ  ดวยมูลคาการลงทุนตามสัญญาถึง 20 พันลาน

เหรียญ สรอ.  และมูลคาการลงทุนจริงกวา 12 พันลานเหรียญ สรอ. ในจํานวนน้ี  เปนมูลคาเงินลงทุนท่ีใช

จริงจากไตหวันกวา 10 พันลานเหรียญ สรอ.  

 

ดานการคาระหวางประเทศของเซี่ยเหมินจัดอยูในอันดับท่ี 4 ของจีน รองจากเมืองเซนิเจิ้น     

มหานครซางไห และกวางโจว นอกจากน้ี อุตสาหกรรมบริการเปนอกีอุตสากรรมหน่ึงท่ีสําคัญของ       

เซี่ยเหมิน  ไดแก  โทรคมนาคม     สถาบันการเงิน     ซึ่งเมืองน้ีมีสาขาของสถาบันการเงินของไทยต้ังอยู 

ไดแก ธนาคารกรุงเทพ   
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ดานการทองเที่ยว รัฐบาลฝูเจี้ยนมีบทบาทสําคัญ เชน การสงเสริมใหเมืองเซี่ยเหมินเปน    

“เมืองทองเที่ยวบนเสนทางเรือสําราญนานาชาติ” (International Cruise City) มีการสรางทาเรือซึ่ง

สามารถรองรับเรือสําราญขนาด 150,000 ตัน เชน เรือควีน แมรร่ี ท่ี 2 ของบริษัท Cunard ซึ่งเปนบริษัท

นําเท่ียวทางเรือท่ีใหญท่ีสุดในโลกได คาดวาในป 2010 เมืองเซ่ียเหมินจะสามารถรับนักทองเที่ยว

ไดถึง 1.5 ลานคน นอกจากน้ี ยังมีการกอสรางทาจอดเรือยอชทไดมากถึง 900 ลํา และจะเปนทาเรือ

ยอชทท่ีใหญท่ีสุดในจีน พรอมดวยการดึงดูดใหมีการลงทุนในการสรางโรงแรมระดับหาดาวและส่ิงอํานวย

ความสะดวกหรูหราอื่นๆ ดวย 

 

จากปจจัยดังกลาวขางตนทําใหเมืองเซี่ยเหมินมีศักยภาพเหมาะสมท่ีผูประกอบการไทยจะไป

ลงทุนในธุรกิจ SMEs โดยกลยุทธดานการตลาดจะกลาวในหัวขอท่ี  8.9.5 

สําหรับธุรกิจสปาท่ีมีชือ่เสียงในเมืองเซี่ยเหมิน ไดแก สปาท่ี Sheraton Xiamen Hotel, Xiamen 

Riyuegu Hotsprings Resort, สปาท่ี Sofitel Plaza Xiamen เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8-19   สปาท่ี Xiamen Riyuegu Hotsprings Resort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8-20  สปาท่ี Sheraton Xiamen Hotel 
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8.8.3.2 นครเฉิงตู มณฑลซ่ือชวน 
 

ตาราง  ขอมูลทางเศรษฐกิจของนครเฉิงตู ป 2005 

เมือง 

จํานวน 

ประชากร 

(ลานคน) 

GDP 

(พันลาน 

หยวน) 

GDP 

ตอหัว 

(หยวน) 

ผลิตผลทาง

อุตสาหกรรม 

(พันลานหยวน) 

ยอดขายปลีก 

(พันลาน 

หยวน) 

เฉิงตู 

(Chengdu) 
10.59 237.1 19,627 166.1 145.7 

 

 

 

รูปที่ 8-21  สปาท่ี Sofitel Plaza Xiamen 

รูปที่ 8-22  1969 Spa Boutique ของผูประกอบการฟลิปปนส 
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นครเฉิงตูไดรับการเลือกจากรัฐบาลกลางใหเปน ”เมืองนํารอง”  ในการพฒันาพื้นท่ีทางตะวันตก

และตอนกลางของจีน  ปจจบุันมีจํานวนประชากรกวา 10.6 ลานคน โดย 1 ใน 3 ของจาํนวนประชากร

อาศัยอยูในเขตเมือง  

 

ในดานเศรษฐกิจ   รายไดตอคนของเฉิงตูในป 2005 ประมาณ 19,627 หยวน จึงเปนตลาด

ขนาดใหญท่ีมีกําลังซื้อ นอกจากน้ี  เฉิงตูยังเปนศูนยกลางทางอุตสาหกรรมของมณฑล  รัฐบาลจีนได

จัดต้ังนิคมพัฒนาอตุสาหกรรมไฮเทคระดับชาติท่ีเฉิงตู  ในขณะเดียวกัน เฉิงตูก็ยังคงมีภาคเกษตรท่ี

แข็งแกรง และเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญอีกแหงหน่ึงของจีนตะวันตก 

 

นอกจากน้ีนครเฉิงตูยังถือเปนศูนยกลางทางการเงินท่ีสําคัญในภูมิภาคจนีตะวันตก  มบีริษัท

การเงินตาง ชาติหลายแหงเขามาตั้งสํานักงานตัวแทนในเฉิงตู  เชน ธนาคาร HSBC ธนาคาร Standard 

Charter ธนาคาร Tokyo Mitsubishi  เปนตน 

 

ในดานแผนการพัฒนา รัฐบาลทองถ่ินนครเฉิงตูยังมแีผนปรับเมืองใหกลายเปนศูนยการประชุม

ท่ีสําคัญภายในภูมิภาค เพื่อกอสรางศูนยประชุม หองแสดงสินคา อาคารสํานักงาน อาคารชุดพักอาศัย 

รานอาหาร และสวนสนุก ครอบคลุมพื้นท่ี 30 เฮกตาร โดยมีการร้ือถอนและโยกยายอาคารตางๆ ไปแลว 

และคาดวาโครงการน้ีจะแลวเสร็จภายใน 5 ปขางหนา 

 

ดานการทองเที่ยว   ซื่อชวนถือเปนศูนยกลางการทองเที่ยวท่ีสําคัญแหงหน่ึงของจีน มแีหลง

ทองเที่ยวท่ีสวยงาม มีสัตวหายากอยางหมีแพนดา มมีรดกทางประวัติศาสตร และมีสถานท่ีทองเที่ยว

ระดับมรดกโลกจากองคการยูเนสโกถึง 4 แหง เชน แหลงทองเที่ยวธรรมชาติจิ่วจายโกว เปนตน  

 

ในป 2004 ซื่อชวนมีนักทองเที่ยวระหวางประเทศราว 9.66 แสนคน  มากเปนอันดับท่ี 11 ของ

จีน  เปนนักทองเที่ยวไทย 54,800 คน มรีายรับจากการทองเที่ยวประมาณ 289 ลานเหรียญ สรอ.   

เพิ่มขึ้นรอยละ 93.1 คิดเปนรอยละ 8 ของ GDP คาดวาสัดสวนอุตสาหกรรมทองเที่ยวตอ GDP จะเพิม่

เปนรอยละ 15 ภายในป 2010 
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ขอมูลดานการทองเที่ยวของซื่อชวน ป 2004 

จํานวนนักทองเที่ยว

ระหวางประเทศ (คน) 

ชาวตางชาติ (คน) 

(ไมรวมฮองกง  

มาเกา และไตหวัน)   

รายไดจาก 

การทองเที่ยว 

(ลานเหรียญ สรอ.) 

จํานวนสถานท่ี

ทองเที่ยวติดอันดับ 

มรดกโลก 

966,200 

อันดับ 11 ของจีน 

546,800 

อันดับ 15 ของจีน 

288.85 

อันดับ 14 ของจีน 
5 แหง 

 

จากปจจัยดังกลาวขางตนทําใหนครเฉิงตูมีศักยภาพเหมาะสมท่ีผูประกอบการไทยจะไปลงทุน

ในธุรกิจ SMEs โดยกลยุทธดานการตลาดจะกลาวในหัวขอท่ี8.9.5  

 

สําหรับธุรกิจสปาท่ีมีชือ่เสียงในนครเฉิงตู ไดแก Chi Spa ท่ี Shangri-La Hotel, Spa Q ท่ี Old 

Chengdu Club เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8-23  Chi Spa ท่ี Shangri-La Hotel รูปที่ 8-24  Spa Q  ท่ี Old Chengdu Club 
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8.8.4 กรอบระเบียบขอบังคับ และข้ันตอนทางกฎหมายธุรกิจสปาใน
ประเทศจนี41 

 

 กรอบระเบียบขอบังคับ และข้ันตอนทางกฎหมายของจนีเปนส่ิงท่ีผูประกอบการตองทําการ 

ศึกษาโดยละเอียดและตองเปนการศึกษาฉบับท่ีทันสมัย เน่ืองจากลักษณะของระบบการปกครองแบบ

สังคมนิยมของประเทศจีน ทําใหการเปล่ียนแปลงกฎหมายสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็ว     

อีกท้ังโครงสรางการปกครองของประเทศจีนยังเปนแบบกระจายอาํนาจ   ดังน้ันกรอบระเบียบขอบังคับ

กฎหมายบางอยางในแตละมณฑลจึงมีความแตกตางกันอีกดวย 

 

ขั้นตอนการดานของกฎหมายที่เก่ียวของกับธรุกิจสปาในประเทศจีนจะมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับรานอาหาร   และมีรายละเอียดท่ีตองศึกษาอยูดวยกันหลายดาน  ท้ังในเร่ืองของท่ี

เก่ียวของกับการลงทุน   กฎระเบียบในการนําเขาวัตถุดิบ  กฎระเบียบในการตรวจสอบสินคา

เคร่ืองสําอาง    กฎระเบียบดานการเงินและการจัดเก็บภาษี     กฎระเบยีบในการนําเขาพนักงาน    ซึ่ง

ทางคณะวิจัยไดรวบรวมไวดังน้ี 

 

8.8.4.1 กฎระเบียบ และขั้นตอนวาดวยการลงทุนสปาในประเทศจีน 
 

ธุรกิจสปาไมไดเปนธุรกิจซึ่งรัฐบาลกลางจีนใหการสงเสริม   จํากัดสิทธิ   หรือหามการลงทุนจาก

ผูประกอบการตางประเทศ   แตเปนธุรกิจท่ีรัฐบาลกลางจีนอนุญาตใหนักธรุกิจตางชาติเขามาลงทุนไดท่ัว 

ท้ังประเทศจีน  ท้ังในรูปแบบของการรวมทุน  รวมมอื  และ ซึ่งในทางปฏิบัติรัฐบาลทองถิ่นบางแหงมี

นโยบายสงเสริมพัฒนาธุรกิจสปาอยูแลว  เชน   เปยจิง  กวางโจว  ซั่งไห เปนตน 

                                                 
41 (1.) คูมือการลงทุนสปาไทยในจีน, โครงการศึกษาวิเคราะห และจัดทํายุทธศาสตรการคาเชิงรุกของ

ไทยในมณฑลสําคัญของจีน, สํานักยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

    (2.) มารูจักธุรกจิสปาในจีนกันเถอะ, สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ,  

              กุมภาพันธ 2007 
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หลังจากเมื่อผูประสงคประกอบธุรกจิสปาในประเทศจีนสามารถหาผูรวมลงทุนหรือรวมมือท่ีเปน

คนทองถิ่นไดแลว จะตองดําเนินการดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานทําการพิจารณากล่ันกรองขางตนและตรวจสอบกับ 

องคกรบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชย 

(Administration of Industry and Commerce Bureau) 

วามีการต้ังช่ือซํ้าซอนกันหรือไม 

ยื่นเอกสารและหลักฐาน ตอทั้ง 3 หนวยงาน ดังนี ้

 หนังสือแสดงความจํานงในการขอเปดกิจการ 

(Application) 

 รายงานศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 

 สัญญาการรวมทุน 

 หนังสือรับรองบุคลากรที่ประสานเร่ืองกฎหมาย 

 หนังสือแสดงเจตจํานงของหุนสวน 

 หนังสือรับรองสถานะของหุนสวน 

 หนังสือรับรองสถานะทางการเงินของผูลงทุน 

 หนังสือรับรองสิทธกิารใชที่ดิน 

 หลักฐานบัตรประชาชน หนังสือดินทางของบุคลากร 

 ลงทะเบียนช่ือกิจการ 

ติดตอขออนุญาตจัดต้ังธุรกิจตอ 3 หนวยงานในแตละพื้นที่ ดังนี้ 

 Foreign Investment and Approve Department 

 The Planning Commission 

 Tourism Bureau 

ในกรณีที่อนมุัติ หนวยงาน Administration of Industry and 

Commerce Bureau ดังกลาวจะขอใหเสนอเอกสารเพิ่มเติม 

แจงผลการอนุมัติการลงทุน 

ยื่นเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม  ดังนี้ 

 หนังสือแสดงเจตนจํานงในการจัดต้ังสัญญา          

การรวมทุน 

 แบบกรอกขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจที่ 

Administration of Industry and Commerce 

Bureau 

 รายช่ือคณะกรรมการจัดต้ังบริษัท 

 

จดทะเบียนกับสมาคมรานเสริมสวย  

(สปา) ของทองถิ่นนั้น 

จดทะเบียนกับหนวยงานควบคุม

เงินตราตางประเทศ เพื่อขอ 

ใบจดทะเบียนเงินตราตางประเทศ

ภายใน 30 วัน 

ดําเนินการจัดสราง แตกอนที่จะเปดกิจการตองไดรับ 

ใบอนุญาตสุขอนามัยจากหนวยงานสุขอนามัยกอน ที่มา:   รวบรวมจาก  

(1.) โครงการศึกษาวิเคราะห และจัดทํายุทธศาสตร

การคาเชิงรุกของไทยในมณฑลสําคัญของจีน,  

สํานักยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ   

กระทรวงพาณิชย. 2006 

(2.) มารูจักธุรกิจสปาในจีนกันเถอะ, สํานักงานสง 

เสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซ่ียงไฮ, 

กุมภาพันธ 2007 
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โดยระยะเวลาในการพิจารณาการจัดต้ังธุรกิจของหนวยงานจะกระทําไมเกิน 90 วันทําการ  

สําหรับการลงทุนท่ีมีมูลคาไมเกิน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ   สําหรับการลงทุนท่ีเกินกวา 1,000,000 

เหรียญสหรัฐ   หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการจัดต้ังธุรกิจจะใหความเหน็ในเบื้องตน   แลวสงตอ

หนวยงานในระดับท่ีสูงกวา   เพื่อขอการอนุมติัซึ่งอยูในขอบเขตท่ีกระทรวงพาณิชยมอบหมายอาํนาจ 

 

ขอควรระวังสําหรับผูประกอบท่ีไปลงทุน คือ เร่ืองของสุขอนามัยและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ   การ

เปดกิจการจะตองไดรับใบอนุญาตสุขอนามยั   รวมท้ังผูใหบริการจําเปนตองผานหลักการท่ีรัฐบาลกลาง

และรัฐบาลทองถิ่นกําหนด   และผานการตรวจสุขภาพของหนวยงานสุขอนามัยเสียกอน  จึงจะสามารถ

เขาทํางานได   รวมท้ังจะตองไดใบอนุญาตสุขอนามัยกอนท่ีจะไปขออนุญาตการลงทุนและจดทะเบียน 

 

8.8.4.2 กฎระเบียบในการนําเขาเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑสมุนไพรสปาไทย42 
 

ผลิตภัณฑสปา เชน ครีมนวด  ผลิตภัณฑบํารุง  เปนตน   จัดอยูในหมวดหมูเคร่ืองสําอางตามคํา

นิยามของกฎหมายจีนท่ีวา “เคร่ืองสําอาง  หมายถึง  ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคมีท่ีใชกบัสวนตางๆของ

รางกาย เพื่อทําความสะอาด   กําจัดกล่ินไมพึงประสงค    ปกปองผิวหรือเพื่อแตงผิว    และแตงเติมกล่ิน

ใหกับรางกาย”   โดยเคร่ืองสําอางแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

 

(1.) เคร่ืองสําอางท่ัวไป    แบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก   Hair Care, Skin Care, Color Cosmetic, 

Product used for nail และ Aroma Product 

(2.) เคร่ืองสําอางเฉพาะ   แบงออกเปน 9 ประเภท ไดแก Hair Grower, Hair Dyes, Hair Marcel, 

Sun Protection, Deodorant, Spot Removal/Whitening, Depilatories, Brest Bulging และ 

Slimming 

 

โดยข้ันตอนการนําเขาเคร่ืองสําอาง มีดังน้ี 

 

 
                                                 
42 (1.) คูมือการลงทุนสปาไทยในจีน, โครงการศึกษาวิเคราะห และจัดทํายุทธศาสตรการคาเชิงรุกของ

ไทยในมณฑลสําคัญของจีน, สํานักยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

    (2.) มารูจักธุรกจิสปาในจีนกันเถอะ, สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ,  

              กุมภาพันธ 2007 
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การตรวจสอบคุณภาพสินคา โดยหนวยงาน 

Chinese CDC 

(Chinese Center for Disease Control and Prevention) 

โดยการตรวจสอบประกอบดวย 

 Safety Evaluation 

 Function Evaluation 

 Hygienic Chemical Test 

 Microbiological Examination 

 Other Related Examination 

ยื่นเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพสินคา ดังนี ้

 Application for Health Related Products 

Inspection of Ministry of Health 2 ฉบับ 

 Agreement of Inspection 

 Ingredients of Product (INCI English Name)   

พรอมประทับตรายางของบริษัท 

 Handbook (ฉบับภาษาจีน) พรอมประทับตรายาง 

ของบริษัท 

 ตัวอยางของผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง 

 คาธรรมเนียมการตรวจสอบ 

การขอ Hygienic Permit of Imported Cosmetic              

จากหนวยงานรับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศจีน 

(National Center for Health Inspection and Supervision, 

Ministry of Health of People’s Republic of China) 

 

เคร่ืองสําอางนําเขาแบบธรรมดา  ต้ังแตวันที่ 1 ส.ค. 2003

ไมตองขอ Hygenic Permit of Imported Cosmetic แต

ตองแจงกระทรวงสาธารณสุขของจีนเพื่อบันทึกไวเปน

หลักฐาน  โดยย่ืนเอกสารตัวจรงิดังนี้ 

 

 Application form for recorded of general 

imported cosmestics 

 Ingredient of products 

 Product Quality Standard 

 Test results provided by the qualification CDC 

 Package of product including label 

 A permit document allowed the cosmetic 

product to be manufactured and distribute 

freely in the production country or region 

 Quarantine certificate for cosmetics products 

from countries/areas 

 เอกสารการจัดสงสินคา(Consignation Document) 

 Other helpful materials 

  ตัวอยางของผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง 

 

เคร่ืองสําอางนําเขาแบบพิเศษ  ตองขอ Hygenic Permit of 

Imported Cosmetic โดยย่ืนเอกสารตัวจรงิ 1 ชุดและสําเนา 

1 ชุด ดังนี ้

 

 Application form for hygienic permit of imported 

cosmetic 

 Ingredient of products 

 The product of hair growers, slimming and breast 

bulging should have the description of functional 

ingredients and the usage principles  

 Product Quality Standard 

 Test results provided by the qualification CDC 

 Package of product including label 

 A permit document allowed the cosmetic product to 

be manufactured and distribute freely in the 

production country or region 

 Quarantine certificate for cosmestics products from 

countries/areas) 

 Other helpful materials 

  ตัวอยางของผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง 

ที่มา:   รวบรวมจาก  

(3.) โครงการศึกษาวิเคราะห และจัดทํายุทธศาสตรการคาเชิงรุก
ของไทยในมณฑลสําคัญของจีน,  สํานักยุทธศาสตรการคา

ระหวางประเทศ   กระทรวงพาณิชย. 2006 

(4.) มารูจักธุรกิจสปาในจีนกันเถอะ, สํานักงานสงเสริมการคาใน

ตางประเทศ ณ นครเซ่ียงไฮ, กุมภาพันธ 2007 
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โดยขอกําหนดสําหรับการนําเขาเคร่ืองสําอาง   ในการจัดทําเอกสารการจดัสงสินคา มีดังน้ี 

 

(1.) เอกสารการจัดสงสินคา 1 ฉบับ ตอ 1 ผลิตภัณฑ 

(2.) ระบุชื่อผูสงของ   ชื่อผูรับของ    ชือ่ผลิตภัณฑ    บัญชีการสงของ   และวันท่ีนําสง 

(3.) ตราประทับบริษัทหรือลายเซ็นผูสงของ 

 

8.8.4.3 ปญหาและอุปสรรคที่พบ 
 

ความขัดแยงระหวางแนวคดิความคุมคาในการใชพื้นที่กับมาตรฐานสุขอนามัย 
  

 เน่ืองจากการขออนุญาตในการลงทุนเปดกิจการธุรกิจสปาและธุรกิจรานอาหารเปนไปใน

ลักษณะเดียวกัน   จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง   มผูีประกอบการไทยหลายรายมีแนวคิดท่ีจะเปด

รานอาหารรวมกับธุรกิจสปา โดยการใชพื้นท่ีรวมกันในลักษณะดังกลาวอาจจะสงผลตอมาตรฐานสุข 

อนามัยของสปาในระดับสากล    ซึ่งเปนส่ิงท่ีทางสหพันธสปาฯ และหนวยงานดานมาตรฐานสปาอืน่ๆ 

กังวล    อีกท้ังการตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยของหนวยงานสุขอนามยัจีนเพื่อตออายุใบอนุญาตดาน

สุขอนามัย    จะมีการตรวจสอบซ้าํทุก 2 ป  การใชพื้นท่ีรวมกันในลักษณะดังกลาวอาจทําใหเกิดปญหา

ในการตรวจสอบได 

  
การหาพันธมติรรวมดําเนินการ 

 

 การลงทุนรวมกิจการ (Joint Venture) กับผูประกอบการชาวจีน  ไมเพียงแตผูประกอบการ

ระดับกลางและระดับเล็กท่ีมีปญหา  ผูประกอบการขนาดใหญก็มีปญหาเชนเดียวกัน จนมีผูกลาววา 

“การหาพันธมติรชาวจีนท่ีดีเปนส่ิงท่ีหายากและตองพิจารณากันอยางละเอียดไมตางกับการหาคูชีวิตท่ีจะ

แตงงานดวย”  การท่ีจะไดพันธมิตรท่ีดีน้ันตองอาศัยอยู 2 สวน  สวนแรก คือ การหาขอมูล   โดยการ

ตรวจสอบผานทางหนวยงานราชการไทย ไมวาจะเปนสถานกงสุลหรือสํานักงานสงเสริมการคาใน

ตางประเทศ (Thai Trade Center)    หรือการตรวจสอบดวยตัวเองโดยการเดินทางไปตรวจสอบยงั

สํานักงานบริษัทดวยตัวเอง   ซึ่งควรจะตรวจสอบหลายรอบกอนทีต่ัดสินใจรวมมือกัน    

 

จากการสัมภาษณผูประกอบการหลายราย   การพบเจอกับพันธมิตรนั้นสวนใหญมักจะพบ

จากการออกงาน Trade Fair รวมกับกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย   และการ 
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ติดตอกันน้ัน มักจะกระทําหลังจากท่ีงานเสร็จส้ินแลว  แตไมไดหมายความวาจะสามารถตกลงรวมธุรกิจ

ไดในระยะเวลาอันส้ัน   เน่ืองจากพันธมิตรหลายรายมีวัตถปุระสงคในการวมลงทุนท่ีแตกตางกัน อาทิเชน  

พันธมิตรบางรายตองการรวมทุนในลักษณะของการซื้อลิขสิทธิ์แฟรนไชส   ไมตองการใหเขามามีสวนใน

การบริหารจัดการรวม    หรือบางรายตองการเพียงคาเชาพื้นท่ีเทาน้ัน   ไมตองการรายไดซึ่งมาจากการ

ปนผลกําไร  เปนตน 

 
การใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรอีาเซียน-จีน 

 

เน่ืองจากธุรกิจสปาเปนหมวดของการใหบริการ  ซึ่งในปจจบุันไดมีการเปดเสรีในระยะท่ี 1 แลว 

(Service Pack I) แตยังไมมกีารเปดกวางมากนัก    ทําใหผูประกอบการ SMEs หรือหนวยงานดานสปา

ตางๆไมไดใหความสนใจมากนัก   ซึ่งเมือ่วเิคราะหลึกลงไปแลวมีสินคาในหมวดวัตถดุบิหลายประเภท   

อาทิเชน   พืชสมุนไพร   อปุกรณหรือเคร่ืองมือตางๆท่ีใชในการนวด   เปนตน   สามารถท่ีจะใชประโยชน

จากขอตกลงดังกลาวได 

 

8.8.5 กลยุทธดานการตลาดสําหรับผูประกอบการ SMEs ท่ีตองการไป
ลงทุนธุรกจิสปาท่ีพื้นท่ีศึกษา 
 

คณะวิจัยไดทําการเสนอกลยุทธดานการตลาดเบื้องตน  บนพื้นฐานของการวิเคราะหขอมูลจาก

แหลงทุติยภูมิและการสํารวจพืน้ท่ี   ในกรณีท่ีผูประกอบการจะลงทุนเปดกิจการน้ันจะตองทําการ

สํารวจ และวิจัยตลาดอยางจริงจังอีกคร้ัง     เพื่อใหไดขอมลูท่ีมีความเชื่อมั่นทางสถิติมากขึ้น. 

 

8.8.5.1 การแบงสวนของตลาดสปา (Segmentation) 
 

การใหบริการธรุกิจสปามีหลายประเภท  โดยถาแบงตามสถานท่ีท่ีใหบริการเปนเกณฑสามารถ

แบงออกเปน 
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 Resort Spa ไดแก สปาท่ีใหบริการในรีสอรท  

 Hotel Spa ไดแก สปาท่ีใหบริการในโรงแรม 

 Club Spa ไดแก สปาท่ีใหบริการในสถานบริการสุขภาพ หรือตามคลับสําหรับสมาชิก  

กลุมจํากัด  

 Cruise Spa ไดแก สปาท่ีใหบริการบนเรือสําราญ 

 Mineral Spring Spa ไดแก สปาท่ีใหบริการตามแหลงนํ้าพุรอนหรือนํ้าแรตามธรรมชาติ 

 

แตถาแบงโดยใชวัตถุประสงคเปนเกณฑ สามารถแบงออกเปน 

 Day Spa ไดแก สปาท่ีไมมีหองพักคางคืน และเนนท่ีบริการดานความสวยงาม 

 Medical Spa ไดแก สปาท่ีเปดใหบริการโดยการประยุกตศาสตรทางการแพทย  

 

เมืองเซี่ยเหมิน นครเฉิงตู 

สปาท่ีมีชือ่เสียงสวนใหญจะเปน Hotel Spa ซึ่งเปด

ใหบริการในโรงแรมท่ีมีชื่อเสียงตางๆ   เพื่อเปนการ

ลดความยุงยากทางดานขอปฏิบัติกฎหมายในเร่ือง

ของการเชาท่ีดิน ในระยะแรกสําหรับการเขาสู

ตลาดสําหรับผูประกอบการ SMEs น้ันควรเลือกท่ี

จะเปดในลักษณะดังกลาว โดยเนนท่ีจะเปดใน

โรงแรมท่ีสรางข้ึนใหม ตามการขยายตัวเพื่อรองรับ

การทองเที่ยว แตในอนาคตเพื่อเปนการสรางความ

แตกตางและเพิ่มมูลคา อาจจะมีการขยายสู 

Cruise Spa ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการสงเสริม

ของรัฐบาลฝูเจีย้นท่ีตองการใหเซี่ยเหมินเปนเมือง

ทองเที่ยวบนเสนทางเรือนานาชาติ แตท้ังน้ีตอง

ศึกษาในเร่ืองของขอปฏิบัติ กฎหมายของประเทศ

จีน ณ ขณะน้ันเปนสําคัญ 

สปาท่ีมีชือ่เสียงสวนใหญจะเปน Hotel Spa ซึ่งเปด

ใหบริการในโรงแรมท่ีมีชื่อเสียงตางๆ จากเหตุผล

เดียวกันกับท่ีเมืองเซี่ยเหมิน   ในระยะแรกสําหรับ

การเขาสูตลาดสําหรับผูประกอบการ SMEs น้ัน

ควรเลือกท่ีจะเปดในลักษณะดังกลาว โดยเนนท่ีจะ

เปดในโรงแรมท่ีสรางข้ึนใหม  ตามการขยายตัวเพื่อ

รองรับการทองเที่ยว  แตในอนาคตอาจจะมีการ

ขยายสู Resort Spa   หรือ   Mineral Spring Spa  

เน่ืองจากนครเฉิงตูมีแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ

ท่ีมีชื่อเสียงอยางจิ่วจายโกว    แตท้ังน้ีตองศึกษาใน

เร่ืองของขอปฏบิัติกฎหมายของประเทศจีน         

ณ ขณะน้ันเปนสําคัญ 
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8.8.5.2 ลูกคากลุมเปาหมาย (Target) 
 

ลูกคาท่ีมาใชบริการสปาน้ันสวนใหญจะเปนคนท่ีมีรายไดระดับ B+ จนถึง A   ซึ่งมีกําลังซือ้เพียง

พอท่ีจะจายคาสมาชิก และจายคาบริการคร้ังละ 800-1,000 หยวนได   โดยคณะวิจัยไดคัดเลือก

กลุมเปาหมายในแตละพื้นท่ี ดังน้ี 

 

เมืองเซี่ยเหมิน นครเฉิงตู 

 นักทองเที่ยว และนักธุรกิจชาวไตหวัน 

 ขาราชการชั้นสูง  และนักธุรกิจทองถิ่น 

 นักทองเที่ยวตางประเทศ 

 ขาราชการชั้นสูง  และนักธุรกิจทองถ่ิน 

 
 

8.8.5.3 การวางตําแหนงดานการตลาด (Positioning) 
 

ในการวางตําแหนงทางการตลาดน้ัน   เพื่อสรางความแตกตางกับคูแขงอยางชัดเจนโดยอาศัย

ชื่อเสียงของสปาไทยท่ีเปนสปาท่ีไดรับความนิยมอันดับ 1 ในเอเชีย และเปนเมืองหลวงสปาในเอเชีย  การ

วางตําแหนงดานการตลาดน้ันจะกําหนดจากวัฒนธรรมการใหบริการท่ีแตกตาง    โดยอาศัยความ    

ออนโยนดานการปฏิบัติและวถิีทางการนวดแผนไทย     ผสานกับมาตรฐานการใหบริการระดับสากลเปน

หลัก 

 

8.8.5.4 ผลิตภัณฑ และการใหบริการ  
 

 ผลิตภัณฑสปาท่ีใช  อาจจะมีการนําเขาจากประเทศไทยบางสวนเฉพาะที่จําเปนเทานั้น   

เน่ืองจากผลิตภัณฑท่ีเก่ียวกับสปาบางประเภทอยูในหมวดสินคาประเภทเคร่ืองสําอาง   ซึ่งจะมกีารตรวจ 

สอบจากหนวยงานดานสุขอนามัยท่ีเขมงวด ดังท่ีแสดงในหัวขอ 5.3   และจะเขมงวดมากขึ้นอีกต้ังแต

วันท่ี 1 ตุลาคม 2550    เมื่อสํานักงานควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินคาของจีน (AQSIQ) จะ

ตรวจสอบคุณภาพสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศ รวมถึงสินคาจากประเทศไทยอยางเขมงวด เพื่อความ

ปลอดภัยของผูบริโภคจีน และอาจเปนการตอบโตประเทศตางๆ ท่ีเขมงวดตรวจสอบคุณภาพสินคาจาก

จีนในชวงท่ีผานมา 
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 สําหรับการใหบริการน้ัน    ถือไดวาเปนจดุแข็งของสปาไทย   ท้ังเทคนิคในการนวดแผนไทย  

และความออนโยนในการใหบริการ    ซึ่งถือไดวาเปนเอกลักษณของสปาไทยท่ีจะสรางความแตกตางจาก

คูแขงไดอยางชัดเจน 

 

 ในเรื่องของมาตรฐานการใหบริการน้ัน   ดานสุขอนามัยของสถานท่ีเปนส่ิงท่ีตองคํานึงถึงเปน

อยางมาก  เน่ืองจากมีการตรวจสอบสถานท่ีท่ีเขมงวดจากหนวยงานดานสุขอนามัยของจนี   ดังน้ันการ

เปดบริการดานสปาควบคูกับรานอาหารน้ัน   จะทําใหเกิดความเสี่ยงตอการไมผานมาตรฐานดา

สุขอนามัย   แตธุรกิจท่ีนิยมเปดควบคูกัน ไดแก   ธุรกิจดานความสวยความงาม  (Salon) ประเภทตกแตง

ทรงผม   นวด/ขัดผิว 

 

 สําหรับมาตรฐานการใหบริการของพนักงานน้ัน    มีหนวยงานของภาครัฐและบริษัทท่ีปรึกษา

เอกชน   ดานการฝกอบรมพนักงานท่ีใหบริการ   อาทิเชน   ศูนยใหคําปรึกษาธุรกิจสปา สถาบันพฒันา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED), บริษัท Oriental Spa, Thai Spa Academy เปนตน ท่ีมี

ศักยภาพเพียงพอในการใหบริการฝกอบรมพนักงาน    เพือ่ปอนเขาสูสาขาท่ีประเทศจีน 

 

8.8.5.5 สถานที่ตั้ง 
 

ในเรื่องของทําเลท่ีต้ังของสปาน้ัน  ดังท่ีไดกลาวในเร่ืองสวนของตลาด   กลุมเปาหมายและการ

วางตําแหนงการใหบริการน้ัน     ทําเลท่ีเหมาะสมในการลงทุนในระยะแรก   ไดแก   โรงแรมระดับ 4 ดาว

หรือ 5 ดาวท่ีสรางข้ึนใหม, คลับเฮาสในสนามกอลฟ,   รีสอรทตามแหลงทองเที่ยว   สําหรับในอนาคตนั้น

อาจจะรุกไปยังสวนของตลาดใหม   เชน    ท่ีเมืองเซี่ยเหมิน    อาจจะลงทุนเปดสปาแบบ Cruise Spa   

ในเรือสําราญ   เปนตน 

 

8.8.5.6 ระดับราคา 
 

โดยท่ัวไปแลวการคิดคาใชจายกับลูกคาแตละคร้ังน้ัน  ขึ้นอยูกับประเภทการใชบริการ  อาทิเชน   
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Foot 
Reflexology 

(Thai) 
Body 

Massage 

Thai Hot 
Compress 

Thai 
Ayuravedic 
Massage 

Body 
Aroma 

Massage 

Body 
Scrub 

Water 
Aroma 

Therapy 

Facial 
Massage 

630.00 630.00 - 680.00 480.00 480.00 430.00 730.00 

          หนวย: หยวน 

ที่มา: จากการรวบรวมของคณะวิจัย 
 

8.8.5.7 การสงเสริมการตลาด 
 

การโฆษณาทางโทรทัศนน้ันจะครอบคลุมและเขาถึงคนหมูมาก  โดยเฉพาะชอง CCTV   แต

คาใชจายในการโฆษณาผานส่ือดังกลาวจะสูงมาก  ซึ่งผูประกอบการ SMEs ไมมีศักยภาพเพียงพอใน

ระดับดังกลาวได   ดังน้ันส่ือโฆษณาท่ีเหมาะสมสําหรับผูประกอบการ SMEs และสามารถเขาถึง

กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ   ไดแก 

 

กลุมเปาหมาย สื่อ 

ขาราชการและนักธุรกิจทองถ่ินชาวจีน 

 การสง Direct Mail หรือ Direct E-mail ไปยังหนวยงาน

ราชการและบริษัทตางๆ 

 ปายโฆษณา (Billboard) ในยานชุมชนและแหลงทองเที่ยว 

 วารสารดานสุขภาพและการทองเที่ยว 

นักทองเที่ยวชาวไตหวัน 

ลักษณะการใชชีวิตของคนไตหวัน มักจะอยูกับการทํางานวันละ 

13-14 ชั่วโมง อีกทั้งชาวไตหวันเปนคนท่ีมีนิสัยรักการอาน สังเกต

ไดจากรานหนังสือที่เปด 24 ชั่วโมง ดังนั้นส่ือที่เหมาะสมในการ

ส่ือสารและโฆษณา ไดแก  

 อินเตอรเนต ทั้งทางเว็บไซดและการสรางบล็อก 

 วารสารดานสุขภาพและการทองเที่ยว (Magazine) ใน

รูปแบบของ Advertorial และ Scoop ตางๆ 

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศอื่นๆ 

 อินเตอรเนต ทั้งทางเว็บไซดและการสรางบล็อก 

 วารสารดานสุขภาพและการทองเที่ยว (Magazine) ใน

รูปแบบของ Advertorial และ Scoop ตางๆ 
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การส่ือสารกับกลุมเปาหมายชาวจีนน้ัน  การส่ือสารดวยภาษาอังกฤษน้ันไมไดผลแนนอน  ตอง

ทําการส่ือสารดวยภาษาจีนเทาน้ัน   เพราะทัศนคติของชาวจีนสวนใหญมคีวามเปนชาตินิยม  มักจะคิด

วา ประเทศจีนเปนประเทศใหญ มจีํานวนประชากรมากท่ีสุดในโลก    คนท่ีตองการเขามาทําการคาหรือ

ติดตอธุรกิจควรท่ีจะส่ือสารดวยภาษาจีน  นอกจาก น้ันภาษาจีนยังมีความแตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน   

ตัวอยางเชน    คนทองถิ่นท่ีเมืองเซี่ยเหมิน ไดแก ชาวฮกเกี้ยน ซึ่งใชภาษาทองถ่ินท่ีเรียกวา “Amoy”,  คน

ทองถิ่นท่ีนครเฉิงตู ไดแก ชาวฮั่น ซึ่งสามารถใชภาษาจีนกลาง (Mandarin) เปนตน 

 

การสงเสริมการขายสวนใหญแลวจะเปนในลักษณะของการขายแพ็กเกจการใหบริการ   ซึง่อาจ 

จะเปนแพ็กเกจเฉพาะการใหบริการสปา แตหลายประเภท  หรือเปนแพ็กเกจสปาพรอมกบัการใหบริการ

ดานความสวงยงามอ่ืนๆ (Salon) 

 

โดยแพ็กเกจการใหบริการดังกลาว   มักจะเปนไปในลักษณะ “ผูซื้อไมไดใช  ผูใชไมไดซื้อ”  

หมายความวา   แพ็กเกจการใหบริการดังกลาว  มักถูกซื้อไปเพื่อเปนของขวัญ/ของกํานัลใหกับขาราชการ 

ระดับสูงหรือคูสมรส    ผูบริหารบริษัทหรือคูสมรส     

 

 

การสงเสริมการขายอีกประเภทหน่ึงท่ีไดผลตอบรับดีในระยะยาว  เน่ืองจากทําใหเกิดลูกคาผู

ภักดีในตราสินคาเพิ่มขึ้น   ไดแก   การสะสมยอดเพื่อเปนสมาชิกในแตละระดับ   ตัวอยางเชน    เมื่อ

สะสมยอดการใชบริการครบ 1,000 หยวน จะไดรับบัตรสมาชิกประเภท Silver Card โดยจะไดรับสิทธิ

พิเศษเปนสวนลดการใชบริการ 5%   เมื่อสะสมยอดครบ 10,000 หยวน จะไดรับบัตรสมาชิกประเภท 

Gold Card โดยจะไดรับสิทธพิิเศษเปนสวนลดการใชบริการ 10% พรอมใชบริการฟรีในวนัเกิด    และเมือ่

สะสมยอดครบ 50,000 หยวน จะไดรับบัตรสมาชิกประเภท Platinum Card โดยจะไดรับสิทธิพิเศษ

สวนลดการใชบริการ 15% พรอมไดใชบริการในหอง Platinum Room เปนตน   ท้ังน้ีอาจจะมีการกําหนด

ระยะเวลาการสะสมยอดเพ่ือเปนการเรงใหลูกคามาใชบริการถ่ีมากขึ้น 

 

การสงเสริมการขายรวมกับพนัธมิตรทางธุรกิจตางๆ เปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีนาสนใจ   ตัวอยาง 

เชน   การสงเสริมการขายรวมกับทางบริษัทนําเท่ียว (บริษัททัวร), โรงแรมท่ีพัก, รานอาหารตางๆ โดยการ

ใหสวนลดในการใชบริการ   เปนตน 
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8.8.5.8 การสรางตรายี่หอ 
 

การสรางย่ีหอสําหรับสปาไทยน้ัน    ควรจะอิงกับชือ่เสียงของสปาไทยในลักษณะของ National  

Brand     โดยการประสานวฒันธรรมอันโดดเดนของไทยเขากับความเชื่อดานสุขภาพของจีน  เชน   เร่ือง

ของหยินหยาง   เปนตน   โดยสื่อสารผานทางสัมผัสท้ังหา (Brand Sense) อันไดแก 

 

 ทางรูปลักษณ   อาทิเชน   การออกแบบและตกแตงรานดวยสถาปตยกรรมไทย   ประยุกตเขา

กับศาสตรเร่ืองฮวงจุยของจีน, การใชภาชนะบรรจุภัณฑตางๆ ท่ีมีลวดลายของมังกรหรือสัตว

มงคลของจีน   เปนตน 

 ทางกลิ่น โดยการใชอโรมาท่ีสมุนไพรท่ีมีคุณลักษณะในการชวยบําบดัโรคหรือความเครียด

ตางๆ   อาทิเชน   ตะไครหรือกํายาน   เปนตน  จุดระหวางการใหบริการลูกคา 

 ทางเสียง      โดยการเปดดนตรีบรรเลงท่ีเปนดนตรีไทยคลอไประหวางการใหบริการ 

 ทางการรับรส      โดยการใหลูกคาด่ืมนํ้าสมุนไพรท้ังของไทยและจีน  ท่ีมีผลในการชาํระลาง

รางกาย   อาทิเชน    นํ้าตะไคร    นํ้าหลอฮังกวย    เปนตน 

 ทางการสัมผัส ผานการนวดและกดจุด   ตามศาสตรการนวดแผนไทย 
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สรุปกลยุทธดานการตลาดสําหรับธุรกิจสปา 

 
กลยุทธตลาด พื้นที ่ รายละเอียด 

Segmentation 

ฝูเจ้ียน 
ในระยะแรกเขาสูตลาดในสวนของ Hotel Spa   ในอนาคตอาจขยายไปยังสวนของCruise 

Spa เนื่องจาก Xiamen เปนเมืองทาติดทะเล 

ซ่ือชวน 

ในระยะแรกเขาสูตลาดใน Segment ของ Hotel Spa  ในอนาคตอาจขยายไป    ยัง Resort 

Spa หรือ Mineral Spring Spa  เนื่องจาก Sichuan เปนเมืองที่มีแหลงทองเที่ยวตาม

ธรรมชาติอยางจ่ิวจายโกว 

Target 

ฝูเจ้ียน - คนที่มีรายไดระดับ B+ จนถึง A   ซ่ึงมกีําลังซ้ือเพียงพอทีจ่ะจายคาสมาชิก   และจาย

คาบริการคร้ังละ 800-1,000 หยวน ไดแก กลุมขาราชการและนักธุรกิจทองถิ่น 

- กลุมนักทองเที่ยว โดยเฉพาะท่ีเซ่ียเหมิน กลุมนักทองเที่ยวชาวไตหวันเปนอีกหนึ่ง

เปาหมายที่นาสนใจ 
ซ่ือชวน 

Positioning 
ฝูเจ้ียน กําหนดตําแหนงทางการตลาดดวยวัฒนธรรมการใหบริการที่แตกตาง    โดยอาศัยความ

ออนโยนดานการปฏิบัติและวิถีทางการนวดแผนไทย     ผสานกับมาตรฐานการใหบริการ

ระดับสากลเปนหลัก ซ่ือชวน 

Product 

ฝูเจ้ียน 
- การนําเขาผลิตภัณฑสปาจากประเทศไทย     ควรนําเขาเฉพาะที่ จําเปนเทานั้น   

เนื่องจากผลิตภัณฑที่เก่ียวกับสปาบางประเภทอยูในหมวดสินคาประเภท   เคร่ืองสําอาง 

จะถูกทางหนวยงานดานสุขอนามัยจีนตรวจสอบอยางเขมงวด 

- ในเรื่องของมาตรฐานการใหบริการนั้น   ดานสุขอนามัยของสถานที่เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึง

เปนอยางมาก สวนดานพนักงานมีหลายหนวยงานท่ีใหคําปรึกษา   เชน สหพันธสปาฯ   

ISMED 

ซ่ือชวน 

Price 
ฝูเจ้ียน โดยทั่วไปแลวการคิดคาใชจายกับลูกคาแตละครั้งนั้น  ข้ึนอยูกับประเภทการใชบริการ เชน 

การนวดแผนไทยคร้ังละประมาณ 630 หยวน เปนตน ซ่ือชวน 

Place 

ฝูเจ้ียน โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือ 5 ดาวที่สรางข้ึนใหม, คลับเฮาสในสนามกอลฟ,   รีสอรท ตามแหลง

ทองเที่ยว   สําหรับในอนาคตนั้นอาจจะรุกไปยังสวนของตลาดใหม   เชน    ที่เมืองเซ่ียเหมิน   

อาจจะลงทุนเปดสปาแบบ Cruise Spa   ในเรือสําราญ   เปนตน 
ซ่ือชวน 

Promotion 

ฝูเจ้ียน 
- การสง Direct Mail หรือ Direct E-mail ไปยังหนวยงานราชการและบริษัทตางๆ 

- ปายโฆษณา (Billboard) ในยานชุมชนและแหลงทองเที่ยว 

- ลงโฆษณาในวารสารดานสุขภาพและการทองเที่ยว 

- อินเตอรเนต ทั้งทางเว็บไซดและการสรางบล็อก 

- การขายแพ็กเกจการใหบริการ   ซ่ึงอาจจะเปนแพ็กเกจเฉพาะการใหบริการสปา แตหลาย

ประเภท  หรือเปนแพ็กเกจสปาพรอมกับการใหบริการดานความสวยงามอื่นๆ (Salon) 

- การสะสมยอดเพื่อเปนสมาชิกในแตละระดับ 

- การสงเสริมการขายรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจตางๆ เปนอีกแนวทางหนึ่งที่   นาสนใจ   

ตัวอยาง เชน   การสงเสริมการขายรวมกับทางบริษัททัวร  โรงแรม  และรานอาหารตางๆ 

ซ่ือชวน 

ซ่ือชวน 
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กลยุทธตลาด พื้นที ่ รายละเอียด 

Branding 

ฝูเจ้ียน 

- ควรจะอิงกับช่ือเสียงของสปาไทยในลักษณะของ National  Brand     โดยการประสาน

วัฒนธรรมอันโดดเดนของไทยเขากับความเช่ือดานสุขภาพของจีน  เชน   เร่ืองของหยินห

ยาง   เปนตน 

- โดยส่ือสารผานทางสัมผัสทั้งหา (Brand Sense) อันไดแก 

ทางรูปลักษณ   เชน  การออกแบบและตกแตงรานดวยสถาปตยกรรมไทย ประยุกต 

 เขากับศาสตรเร่ืองฮวงจุยของจีน 

 ทางกล่ิน   เชน   การใชอโรมาที่สมุนไพรที่มีคุณลักษณะในการชวยบําบัดโรคหรือ 

 ความเครียด 

 ทางเสียง   โดยการเปดดนตรีบรรเลงที่เปนดนตรีไทยคลอไประหวางการใหบริการ 

 ทางการรับรส    โดยการใหลูกคาด่ืมน้ําสมุนไพรทั้งของไทยและจีน  ที่มีผลในการ 

 ชําระลางรางกาย   อาทิเชน    น้ําตะไคร    น้ําหลอฮังกวย  เปนตน 

       ทางการสัมผัส    ผานการนวดและกดจุด   ตามศาสตรการนวดแผนไทย 

ซ่ือชวน 

 
 

8.8.6 กรณีศึกษา: Thai Privilege Spa 

 

Thai Privilege Spa (Shanghai) ดําเนินการบริหารโดย บริษัท Thai Privilege Health Care 

จํากัด   ซึ่งลงทุนโดยเครือเซ็นทรัล  เร่ิมเปดบริการในเดือนกุมภาพันธ ป 2003    โดยเร่ิมแรกเปนการ

ลงทุนรวมกับนักลงทุนชาวจีน แตในปจจบุันนักลงทุนชาวจีนไดขายหุนท้ังหมดใหแกนักลงทุนชาว

สวิสเซอรแลนด 

 

Thai Privilege Spa มีท่ีต้ังสาขาอยูท่ีชั้น 2   อาคาร Aurora มหานครซั่งไห  เปดบริการต้ังแต

เวลา 10.00-22.00 น. โดยมีบริเวณพื้นท่ีใชสอยประมาณ 1,100 ตารางเมตร   มีลูกคามาใชบริการ

ประมาณวันละ 20 ราย   สวนใหญเปนลูกคาชาวจีนมาใชบริการนวด   โดยจะตองทําการโทรนัดหมาย

ลวงหนาไมตํ่ากวา 1 ชั่วโมงกอนมาใชบริการ   และการใชบริการของลูกคาโดยเฉล่ียแตละคร้ังใชเวลา

ประมาณ 1 ชั่วโมงคร่ึง 

 

กลยุทธการตลาดท่ี Thai Privilege Spa ใชในการดําเนินธุรกิจในประเทศจนี อาทิเชน 

 

 การตกแตงสถานท่ี   แตงกาย    การใหบริการของพนักงานมีการประสานวัฒนธรรมของความ

เปนไทยเขาไปจนเปนท่ีประทับใจของลูกคาท่ีมาใชบริการ 
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 การขยายสาขาโดยระบบแฟรนไชส   โดยใหบริการท้ังการออกแบบและตกแตงสถานท่ี    การ

จัดทําคูมือการใหบริการ  พรอมท้ังอบรมพนักงาน      รวมถึงการใหคําปรึกษาในการบริหาร

จัดการ 

 การทํา CRM โดยใชบัตรสมาชิก ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท ไดแก       สมาชิกประเภท Diamond 

Card  และสมาชิกประเภท Gold Card  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8-27 บัตรสมาชิกประเภท Gold รูปที่ 8-26 บัตรสมาชิกประเภท Diamond 

รูปที่ 8-25 การตกแตงราน Thai Privilege Spa ในมหานครซั่งไห 
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โดยขอแตกตางระหวางสมาชกิท้ัง 2 ประเภท อาทิเชน 

 

สิทธิพิเศษ Diamond Card Gold Card 

คาสมัครสมาชกิ 49,999 บาท 29,999 บาท 

อายุสมาชิก ตลอดชีพ 1 ป 

จํานวนเงินท่ีเพิ่มจากการจายระบบ Prepaid 30% จากมูลคาท่ีจาย 20%จากมูลคาท่ีจาย 

สมนาคุณคูปองแทนเงินสด 8,800 บาท 4,200 บาท 

สวนลดเมื่อซื้อผลิตภัณฑยี่หอ Sarahn 15% 10% 

 

 การฝกอบรม โดยเฉพาะพนักงานท้ังชาวไทยและชาวจีน   ใหสามารถใชภาษาอังกฤษเปนภาษา

ท่ีสองในการสนทนาไดในระดับหน่ึง   นอกเหนือจากภาษาหลักอยางภาษาไทยหรือภาษาจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การขายผลิตภัณฑเก่ียวกับสปาภายใตแบรนด “Sarahn” โดยมีการจัดเปนชุดของขวญั (Gift 

Set)  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8-28 พนักงานท้ังชาวไทยและชาวจีนท่ี  Thai Privilege 

รูปที่ 8-29 ชุดของขวัญผลิตภัณฑ “Sarahn”    
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8.9.1 ภาพรวมธุรกิจอาหารในประเทศจีน 
 

 ตลาดจีนเปนตลาดขนาดใหญซึ่งผูบริโภคมีความนิยมในการบริโภคอาหาร    การบริโภคอาหาร

ของชาวจีนน้ันไมไดเปนเพียงแคการรับประทานเพียงเพื่อใหอิ่มทองเทาน้ัน   แตยังเปนวัฒนธรรมในการ

ทักทาย   เปนประเพณีในการตอนรับมิตรสหาย   และเปนธรรมเนียมในการเจรจาธุรกจิ   ดังจะเห็นได

จากบทเร่ิมตนในการสนทนาของชาวจีนท่ีมักกลาววา “ทานอะไรมาหรือยัง?”  ดังน้ันการทานอาหารของ

คนจีนในแตละวันน้ันจึงอาจจะมากกวา 3 มือ้ 

 

 หลังจากประเทศจีนเขาสู WTO   ผูประกอบการตางชาติสามารถเขามาลงทุนธุรกิจรานอาหาร

ในประเทศจีนได   โดยสวนของตลาดรานอาหารในประเทศจีนสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก   

อาหารจีน   อาหารฝร่ัง   อาหารอิสลาม   และอาหารจานดวน (Fast Food)   สําหรับรานอาหารไทยใน

ประเทศจีนยังมีจํานวนไมมากนัก   จึงยังไมมีการประเภทรานอาหารไทยออกจากรานอาหารประเภทอื่น     

ซึ่งในประเทศจนีจะมีสมาคมดานรานอาหารท่ีเกิดจากการรวมกลุมกันของผูประกอบการเอกชน  ไดแก     

สมาคมรานอาหารจีนในตางประเทศ   และสมาคมรานอาหารในประเทศจีน 

   

 สําหรับโครงสรางตลาดอาหารในประเทศจีนน้ัน    การใหบริการดานอาหาร (Food Service)   

ถือไดวาเปนตลาดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดและเติบโตเร็วท่ีสุด   โดยในป 200443 การใหบริการดานอาหารน้ันมี

สัดสวนถึงรอยละ 43 ของตลาดอาหาร หรือคิดเปนมูลคา 735.86 พันลานหยวน   

 

 จากความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศจนี   ทําใหพฤติกรรมในการบริโภคของคนจีน

เปล่ียนแปลงไป    การบริโภคอาหารนอกบานมีแนวโนมเพิ่มสูงมากข้ึน    การทานอาหารนอกบาน

โดยเฉพาะคนในเขตเมือง    เฉล่ียแลวคิดเปนคาใชจายประมาณรอยละ 20 ของคาใชจายดานอาหาร

ท้ังหมด   รวมถึงการใหบริการจัดอาหาร (Catering Services) ก็มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

เชนกัน 

 

                                                 
43 Food Consumption in China, Industry Series, December 2005 Issue 3, China National 

Commercial Information Center and Li & Fung Research Center 

8.9 ธุรกิจรานอาหาร (Food Service Industry) 
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โดยเฉล่ียแลวใน  1 ครัวเรือน จะมีคนท่ีออกไปทํางานขางนอกอยางนอย 1 คน   จํานวนของ

ครอบครัวท่ีมีรายไดมาจากท้ังฝายสามีและภรรยา (Dual-Income Family) มีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน   ชวง

จังหวะชีวิตท่ีกาวเดินเร็วข้ึน   และจาํนวนของผูหญิงท่ีออกไปทํางานนอกบานมากขึ้นทําใหความจําเปน

ในการทานอาหารนอกบานมเีพิ่มสูงขึ้นกวาแตกอน   น่ันหมายถึง   จํานวนรายไดและความถ่ีท่ีไดรับจาก

ครัวเรือนท่ีมีความสามารถในการจายก็จะเพิ่มขึ้นมากตาม   อีกท้ังการทองเที่ยวท่ีเพิ่มสูงขึ้นสงผลให

ยอดขายของการใหบริการดานอาหารเพิ่มสูงขึ้นและหลากหลายมากข้ึนตามประเภทของลูกคาท่ีแตกตาง

กันไป    

 

ตารางแสดงการใชจายในการทานอาหารนอกบานของคนในเมือง (หนวย: หยวนตอคนตอป) 

Food 

Category 

2004 

(Yuan) 

Share in 

total food 

expenditure 

YoY 

Growth 

Rate 

2003 

(Yuan) 

Share in 

total food 

expenditure 

YoY 

Growth 

Rate 

2002 

(Yuan) 

Share in 

total food 

expenditure 

YoY 

Growth 

Rate 

Dining Out 533.39 20% 22% 438.24 18% 6% 413.52 18% 32% 

 

ท่ีมา National Bureau of Statistics of PRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

438

533

413

0

100

200

300

400

500

600

2002 2004 2003 
ป 

คาใชจายเฉล่ียในการทานอาหารนอกบานของคนจีนในเมอืง (หนวย: หยวนตอคนตอป) 
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 นอกจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนจีนท่ีเปล่ียนแปลง   โดยมีแนวโนมท่ีจะทานอาหาร

ขางนอกบานมากข้ึน    ผูบริโภคชาวจีนรุนใหมยังมีแนวโนมท่ีจะยอมจายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใหไดรับประทาน

อาหารที่มีคุณภาพมากข้ึน    อีกท้ังยังมีความตองการในการบริโภคอาหารท่ีหลากหลาย   และให

ความสําคัญกับยี่หอมากข้ึน     

 

 ยิ่งไปกวาน้ัน   ผูบริโภคชาวจีนยังมีแนวโนมท่ีจะทานอาหารประเภทสะดวกซื้อมากข้ึน    แต

ในทางกลับกัน    ผูบริโภคชาวจีนใหความใสใจในอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน 

 

8.9.2 ศักยภาพของผูประกอบการรานอาหารไทย 
 
 ประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารท่ีอุดมสมบรูณ   จนไดชื่อวาเปน “ครัวของโลก” (Kitchen of 

the World)   อีกท้ังยังไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลไทยตามนโยบาย “ครัวไทยสูครัวโลก” เพื่อสงเสริมให

มีการขยายตัวของรานอาหารไทยไปยังตางประเทศอยางเปนระบบอีกดวย  

 

อาหารไทยมีเอกลักษณอันโดดเดนในเร่ืองของรสชาติท่ีเปร้ียว   เผ็ด   มีกล่ินหอม   การใช

เคร่ืองปรุง      การตกแตงอาหาร    และความสดใหมของวัตถุดิบ   ทําใหอาหารไทยเปนท่ียอมรับของคน

ท่ัวโลก 

 

 นอกเหนือจากเรื่องของอาหารแลว    การออกแบบรานและตกแตงรานอันเปนเอกลักษณท่ีส่ือถึง

ประเพณีและวฒันธรรมไทย   ก็เปนจดุเดนอีกอยางหน่ึงท่ีสามารถสรางความโดดเดนท่ีแตกตางจาก

รานอาหารของชาติอื่น     ในเรื่องของการใหบริการเชนเดียวกัน   การใหบริการของบริกรชาวไทยน้ันเต็ม

เปยมไปดวยจติใจท่ีพรอมใหบริการ (Service Mind)   และความออนโยนในการใหบริการท่ีแตกตางจาก 

บริกรชาติอื่นๆ   ยากท่ีจะลอกเลียนแบบได 
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8.9.3 พื้นท่ีเปาหมายท่ีคาดวาธุรกิจรานอาหารไทยมีศักยภาพ 
 

8.9.3.1 เมืองเซ่ียเหมิน    มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) 
 

 ดังทีไดกลาวมาแลวในหัวขอการลงทุนในธุรกิจสปา   เมืองเซี่ยเหมิน    เปนพื้นท่ีท่ีมีอาณาเขต

ติดทะเล   ดังน้ันอาหารท่ีขึ้นชื่อ ไดแก  “อาหารทะเล” (Sea Food) นอกจากน้ัน ไดแก พระกระโดดกําแพง  

และซุปถั่ว  เปนตน    โดยอาหารของเซี่ยเหมินเปนการผสมผสานระหวางรสชาติฝูเจี้ยนตอนใต   รสชาติ

แบบไตหวัน   และรสชาติแบบ Chaoshan    

 

รานอาหารท่ีมชีื่อเสียงในเซี่ยเหมิน   ไดแก    ภัตตาคาร Shu You Seafood,  Jiali Seafood 

House, Lufa Food Garden เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8-30    ภตัตาคาร Shu You Seafood ในเมืองเซี่ยเหมิน 

รูปที่ 8-31   ซปุถั่วกับปาทองโก 



ดร.อักษรศรี   พานิชสาสนและคณะ 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUE   

 

 

8-198

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD., Bangkok 10200 
 

 

8.9.3.2 นครเฉิงตู   มณฑลซ่ือชวน 
 

 อาหารซือ่ชวนหรือเสฉวนน้ันมีมานานกวา 2,000 ปแลว   เปนอาหารท่ีมีท่ีมาจากหลายแหลง    

เพราะซื่อชวนมคีนอพยพเขามาจํานวนมาก  และนําอาหารในทองถ่ินเดิมมาผสมผสานจนไดรสชาติแบบ

ปจจบุัน    โดยลักษณะของรานอาหารในซื่อชวนสามารถเปดรวมกับสปา   และใหบริการเลนไพ

นกกระจอกได    ซื่อชวนมีรานอาหารจํานวนท้ังส้ิน 30,000 ราน   มีการจางงาน 310,000 คน   รายได

รานอาหารป 2005 เทากับ 2.5 พันลานหยวน    อาหารซือ่ชวนแบงเปนอาหารโบราณ   อาหารใหม   และ

อาหารหมอไฟ    ซึ่งมีท้ังแบบโบราณและแบบใหมประยุกต   อีกท้ังทางรัฐบาลตองการใหอาหารซือ่ชวนมี

การโฆษณาวฒันธรรมของทองถิ่นดวย 

 

เฉิงตูเปนเมืองท่ีมีจํานวนรานอาหารมากเปนอันดับ 4 ของประเทศจีน  รองจากเปยจิง  ซั่งไห    

และกวางโจว  โดยมีอาหารทีห่ลากหลาย   อาทิเชน     อาหารบราซิล   อาหารญี่ปุน    และอาหารจาน

ดวน เชน  KFC เปนตน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8-32   ภตัตาคาร Huang Cheng Lao Ma  

     ในนครเฉิงตู 

รูปที่ 8-33   ภตัตาคารอาหารหมอไฟ 

 ในนครเฉิงตู 
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8.9.4 กรอบระเบียบขอบังคับ และข้ันตอนทางกฎหมายธุรกิจรานอาหาร
ในประเทศจีน 

 

ดังท่ีไดกลาวมาแลวในขางตน    รานอาหารสามารถท่ีจะเปดรวมกับธุรกิจสปา   เน่ืองจากกรอบ

ระเบียบขอบังคับ   และข้ันตอนทางกฎหมายเปนไปในลักษณะเดียวกัน   ดังน้ันผูประกอบการจึงสามารถ

ท่ีจะศึกษาจากหัวขอการลงทุนในธุรกิจสปา 

 

8.9.4.1 ปญหาและอุปสรรคที่พบ 
 

ปญหาดานวัตถุดิบปลอมหรือไมไดมาตรฐาน 
 

จากคํากลาวท่ีวา “ของที่วางขายในตลาดประเทศจีน 10 ชิ้น จะเปนของปลอมเสีย 3 ชิ้น”    

ประกอบกับคําใหสัมภาษณของผูประกอบการ   พบวา   ปญหาหน่ึงท่ีผูประกอบการพบ คือ   วัตถุดิบ

ปลอมหรือไมไดมาตรฐานบรรจุในภาชนะของแท    อาทิเชน    นํ้าปลาปลอม   หรือแมกระท่ังไขไกปลอม    

เปนตน     

 

ดังน้ันผูประกอบการรานอาหารท่ีจะไปลงทุนยังประเทศจีนน้ันตองใหความสําคัญในการ

คัดเลือก   ตรวจสอบวัตถุดิบท่ีซื้อจากตัวแทนจําหนายโดยละเอียด   ไมใชเพียงมองจากบรรจุภัณฑ

ภายนอกเทาน้ัน 

 
ปญหาดานรสชาติอาหาร 

 

แมวารสชาติอาหารไทยน้ันจะมีความใกลเคียงกับอาหารจนี    แตอยางท่ีทราบกันวา   ตลาดใน

แตมณฑลของประเทศจีนมีความแตกตางกัน    ดังน้ันรสนิยมของผูบริโภคในแตละพื้นท่ีจึงไมเหมือนกัน   

ตัวอยางเชน   ผูบริโภคท่ีเฉิงตูชอบอาหารรสเผ็ดและชอบทานของรอนจาํพวกหมอไฟ    หรือผูบริโภคท่ี

เมืองเซี่ยเหมินไมชอบทานอาหารรสเปร้ียว    เปนตน     ทําใหตองมีการปรับรสชาติอาหารของไทยใหเขา

กับรสนิยมของคนในแตละพื้นท่ี    โดยไมท้ิงรสชาติเดิมอันเปนเอกลักษณของอาหารไทย     
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8.9.5 กลยุทธดานการตลาดสําหรับผูประกอบการ SMEs ท่ีตองการไป
ลงทุนธุรกจิรานอาหารท่ีพื้นท่ีศกึษา 

 

คณะวิจัยไดทําการเสนอกลยุทธดานการตลาดเบื้องตน  บนพื้นฐานของการวิเคราะหขอมูลจาก

แหลงทุติยภูมิและการสํารวจพืน้ท่ี   ในกรณีท่ีผูประกอบการจะลงทุนเปดกิจการน้ันจะตองทําการ

สํารวจ และวิจัยตลาดอยางจริงจังอีกคร้ัง     เพื่อใหไดขอมลูท่ีมีความเชื่อมั่นมากขึ้น. 

 

8.9.5.1 การแบงสวนของตลาดรานอาหาร  (Segmentation) 
 

ตลาดรานอาหารถาแบงโดยใชเกณฑของพฤติกรรมการบริโภคของลูกคาเปนหลัก   สามารถ

แบงเปนรานอาหารประเภทภัตตาคาร    รานอาหารจานดวน    และรานอาหารประเภทส่ังกลับบาน 

 

ในกรณีท่ีใชระดับราคาเปนเกณฑแบง   รานอาหารอยางดีจะมีราคา 500 – 1,000 หยวน (2,500 

– 5,000 บาท) ตอคน ตอมือ้   รานอาหารระดับปานกลางจะมีราคา 80-100 หยวน (400-500 บาท) ตอ

คน ตอมื้อ   และรานอาหารระดับถูก จะราคาตํ่ากวา 50 หยวน (250 บาท) ตอคน ตอมื้อ 

 

สวนของตลาดรานอาหารท่ีผูประกอบการไทยควรจะไปลงทุนท้ังเมืองเซี่ยเหมินและนครเฉิงตูน้ัน 

ควรจะเปนไปในลักษณะของภัตตาคารรานอาหารไทย    โดยเปนภัตตาคารท่ีมีระดับราคาปานกลางถึง

สูง   เพื่อใหสามารถครอบคลุมถึงตนทุนคาใชจายท่ีเกิดขึ้น    อันเน่ืองจากการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีท้ัง

วัตถุดิบในทองถ่ินและวัตถุดิบนําเขา   และตนทุนในการบริหารจัดการท่ีตองนําเขาพอครัว  รวมท้ังบริกร

บางสวนจากประเทศไทย    โดยเมื่อมองจากระดับรายไดตอหัวของผูบริโภคแลว   รานอาหารท่ีเมือง    

เซี่ยเหมินสามารถท่ีจะต้ังราคาไดสูงกวาท่ีนครเฉิงตู   โดยจะมีความแตกตางในเร่ืองของผลิตภัณฑ   ซึ่ง

จะกลาวในหัวขอ 8.8.5.4 

 

8.9.5.2 ลูกคากลุมเปาหมาย (Target) 
 

จากท่ีไดกลาวมาในขางตน   กลุมประชากรท่ีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการบริโภค  

และมีแนวโนมในการทานอาหารนอกบานมากข้ึน    ไดแก   กลุมคนวัยทํางานรุนใหม     ดังน้ันกลุม 

เปาหมายของรานอาหารไทยท่ีจะเปดในเมืองเซี่ยเหมินและนครเฉิงตู   ไดแก   กลุมคนทํางานรุนใหม   ใน

ระดับผูบริหาร    มีรายไดสูง    ชอบความทาทายและแปลกใหม 
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นอกจากน้ียังมกีลุมลูกคาองคกรบริษัทเอกชนตางๆ  ท่ีนิยมเจรจาธุรกจิ  หรือพาลูกคามาเล้ียง

อาหาร   หรือจดังานเล้ียงฉลองในองคกรเอง 

  

สําหรับเมืองเซี่ยเหมินน้ัน    กลุมเปาหมายอีกกลุมหน่ึงท่ีนาสนใจ ไดแก นักธรุกิจและ

นักทองเที่ยวชาวไตหวัน   เน่ืองจากภูมปิระเทศท่ีต้ังของเมืองเซี่ยเหมินท่ีอยูตรงขามกับไตหวัน   

 

8.9.5.3 การวางตําแหนงดานการตลาด (Positioning) 
 

ตําแหนงทางการตลาดของรานอาหารไทยน้ัน   ควรจะเปนในลักษณะของสถานท่ีสําหรับ

ชวงเวลาวาระพิเศษท่ีสามารถแสดงถึงฐานะของลูกคาท่ีมาใชบริการ   เชน   การตกลงดานธุรกิจ,   การ

รับรองแขก,   การเล้ียงฉลองในเทศกาลตางๆ   เปนตน    โดยใชจุดเดนของอาหารไทยในเรื่องของรสชาติ

และบรรยากาศท่ีแสดงถึงเอกลักษณดานวัฒนธรรมของไทย 

 

8.9.5.4 ผลิตภัณฑ และการใหบริการ  
 

 ในเรื่องของวัตถุดิบท่ีใชในการปรุงอาหารน้ัน   ควรจะเนนการใชวัตถุดบิในทองถิ่นเปนหลัก  

เพื่อความสดใหมของวัตถุดิบ    ลดตนทุนดานการขนสง   และหลีกเล่ียงความยุงยากในการนําเขาสินคา   

ยกเวนวัตถุดิบท่ีเปนหัวใจหลักในการปรุงอาหารและไมสามารถหาวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพเทียบเทากับ

วัตถุดิบจากประเทศไทย   เชน    กะป    เปนตน  สําหรับรายการอาหารและรสชาติอาหารน้ัน   รสนิยม

ของคนในแตละพื้นท่ีมีความแตกตางกันไป ดังน้ี 

 

เมืองเซี่ยเหมิน นครเฉิงตู 

อาหารขึ้นชื่อ  ไดแก อาหารทะเล    ดังน้ันรายการ

อาหารจานเดนควรจะเปนเมนูรายการอาหารทะเล 

ซี่งจะตองใหความสําคัญกับความสดเปนอยาง

มาก   สําหรับรสชาติอาหารจะตองมีการปรับ 

เป ล่ียนรสชาติจากความเปนไทย ด้ัง เ ดิมลง

เน่ืองจากคนเซี่ยเหมินไมนิยมทานอาหารท่ีมีรส

เปร้ียวมากนัก        

อาหารขึ้นชื่อ   ไดแก    อาหารหมอไฟ    และคน

เฉิงตูนิยมทานอาหารท่ีมีรสชาติเผ็ดจัด   ดังน้ัน

อาจจะมีการประยุกตอาหารไทยประเภทตมยําหรือ

จิ้มจุมมาเปนเมนูอาหารจานเดนของราน   แต

ผูประกอบการควรหลีกเล่ียงอาหารทะเล  แตใช

ปลาหรือกุงนํ้าจืดแทน   เน่ืองจากเฉิงตูเปนพื้นท่ีท่ี

ไมติดทะเล  การขนสงอาหารทะเลอาจจะทําใหเกิด

ปญหาในเร่ืองของความสดและตนทุนในการขนสง 

 



ดร.อักษรศรี   พานิชสาสนและคณะ 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUE   

 

 

8-202

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD., Bangkok 10200 
 

 

สําหรับการตกแตงรานและการใหบริการน้ันควรจะประยุกตวฒันธรรมไทยเขากับวฒันธรรม

พื้นเมือง   ดังท่ีแสดงในรูปตัวอยาง  ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8-34    บริเวณทางเดินเขาสูรานอาหารไทแลน 

       นครเฉิงตู 
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จากการสังเกตขณะท่ีทําการวิจัยภาคสนามในพื้นท่ีศึกษา    พฤติกรรมการทานอาหารของคน

จีนน้ัน    เคร่ืองด่ืมท่ีนิยมน้ันมักจะเปนเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลลประเภทเหลา  เบียร  ไวน   หรือเคร่ืองด่ืม

รอน   อาทิเชน   นํ้าชาหรือนํ้าอุน   เปนตน    ไมนิยมท่ีจะทานเคร่ืองด่ืมเย็นท่ีใสนํ้าแข็ง 

 

 

 

รูปที่ 8-35 การตกแตงภายในรานอาหารไทแลน 

          นครเฉิงตู 

รูปที่ 8-36 การแตงกายของพนักงานตอนรับ 

รานอาหารไทแลน    นครเฉิงตู 
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การจัดผังราน (Lay Out)   เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีควรใหความสําคัญ   เน่ืองจากคนจีนมักจะมีการ

สนทนาท่ีเสียงดัง   และมักจะสูบบุหร่ีในทุกเวลา   และทุกสถานท่ี     การจัดผังสรางหองท่ีมีความเปน

สวนตัว   และแยกสวนสําหรับผูท่ีไมสูบบุหร่ีนาจะเปนจุดสรางความประทับใจใหลูกคาไดอกีจุดหน่ึง 

 

8.9.5.5 สถานที่ตั้ง 
 

ในเรื่องของทําเลท่ีต้ังของรานอาหารนั้น  ดังท่ีไดกลาวในเร่ืองสวนของตลาด   กลุมเปาหมาย

และการวางตําแหนงการใหบริการน้ัน     ทําเลท่ีเหมาะสมในการลงทุนในระยะแรก   ไดแก   โรงแรม

ระดับ 4 ดาวหรือ 5 ดาวท่ีสรางข้ึนใหม, อาคารสํานักงานในยานธุรกิจ, หางสรรพสินคาหรู  เปนตน   

โดยเฉพาะในเมืองเซี่ยเหมิน  ทําเลท่ีดีนาจะเปนบริเวณท่ีใกลชายทะเล  สามารถมองเห็นวิวทะเลได    

 

8.9.5.6 ระดับราคา 
 

ในเรื่องของการต้ังราคา    รานอาหารอยางดีจะมีราคา 500 – 1,000 หยวน (2,500 – 5,000 

บาท) ตอคน ตอมื้อ   

 

8.9.5.7 การสงเสริมการตลาด 
 

ดังท่ีไดกลาวมาแลวในเร่ืองของการลงทุนในธุรกิจสปา    โฆษณาทางโทรทัศนเปนส่ือท่ีสามารถ 

เขาถึงคนหมูมาก   แตมีคาใชจายสูง   สําหรับผูประกอบการ SMEs แลว ส่ือท่ีเหมาะสมสําหรับแตละ

กลุมเปาหมาย   ไดแก 

 

กลุมเปาหมาย สื่อ 

กลุมลูกคาองคกร 
การสง Direct Mail (Brochure) หรือ Direct E-mail ไปยัง

บริษัทตางๆ 

กลุมคนทํางานรุนใหม 
 ปายโฆษณา (Billboard) ในยานธุรกิจและแหลงการคา 

 วารสารดานอาหารและการทองเที่ยว 

นักทองเที่ยวชาวไตหวัน 

 อินเตอรเนต ท้ังทางเว็บไซดและการสรางบล็อก 

 วารสารดานอาหารและการทองเที่ยว (Magazine)  

ในรูปแบบของ Advertorial และ Scoop ตางๆ 
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 ในเรื่องของภาษาท่ีใชในการสื่อสารเปนไปในลักษณะเดียวกันกับท่ีไดกลาวไวในเรื่องของการ

ลงทุนในธุรกิจสปา    

  

ในเรื่องของการสงเสริมการขายน้ัน   คนจีนมักจะบริโภคอาหารรวมกันในลักษณะของโตะกลม 

(โตะจีน)    การสงเสริมการขายอาจจะทําในลักษณะของการขายอาหารชุดแนะนําซึ่งประกอบดวยอาหาร 

คาว-หวาน  แลวแถมเคร่ืองด่ืมประเภทเหลาหรือไวนฟรี      หรือการจัดรายการอาหารจานเดน   ใน

ลักษณะท่ีถามาถึงรานแลวไมส่ัง  เสมือนไมไดมาทานที่รานน้ี    หรือการจัดการแสดงพิเศษ   เชน   มีการ

จัดแสดงรําไทยในชวงมือ้คํ่าวนัศุกร-เสาร-อาทิตย  เปนตน   

 

การใหบัตรสมาชิก    เพื่อเปนสวนลดเปอรเซ็นตเปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีสามารถสรางผลตอบรับ

ในระยะยาว    โดยอาจจะใหเปนสวนลด 10%-15% ในการมาใชบริการในแตละคร้ัง   หรือสวนลด 20% 

สําหรับการมาใชบริการในวาระพิเศษ   เชน   วันเกิด   เปนตน 

 

การสงเสริมการขายรวมกับพนัธมิตรทางธุรกิจตางๆ เปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีนาสนใจ   ตัวอยาง 

เชน   การสงเสริมการขายรวมกับทางบริษัทนําเท่ียว (บริษทัทัวร), โรงแรมท่ีพัก, บริษัทเอกชนตางๆ โดย

การใหสวนลดในการใชบริการ   เปนตน 

 

8.9.5.8 การสรางตรายี่หอ 
 

การสรางย่ีหอสําหรับรานอาหารไทยน้ัน    ควรจะอิงกบัชือ่เสียงของอาหารและวัฒนธรรมไทยใน

ลักษณะของ National Brand   โดยสรางเอกลักษณของยี่หอ (Brand Identity) ใหลูกคานึกถึง  “ถาจะ

ทานอาหารรสจัดจานจากแหลงอาหารท่ีขึ้นชื่อวาเปนครัวของโลก   ในบรรยากาศท่ีหรูหราแตกตาง   ให

นึกถึงรานอาหารไทย”    
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สรุปกลยุทธดานการตลาดสําหรับธุรกิจรานอาหาร 

 
กลยุทธตลาด พื้นที ่ รายละเอียด 

Segmentation 
ฝูเจ้ียน 

ภัตตาคารที่มีระดับราคาปานกลางถึงสูง 
ซ่ือชวน 

Target 

ฝูเจ้ียน 

- กลุมคนทํางานรุนใหม   ในระดับผูบริหาร    มีรายไดสูง    ชอบความทาทาย  และแปลกใหม 

- กลุมลูกคาองคกรบริษัทเอกชนตางๆ  ที่นิยมเจรจาธุรกิจ  หรือพาลูกคามา 

เล้ียงอาหาร   หรือจัดงานเลี้ยงฉลองในองคกรเอง 

- นักธุรกิจและนักทองเที่ยวชาวไตหวัน 

ซ่ือชวน 

- กลุมคนทํางานรุนใหม   ในระดับผูบริหาร    มีรายไดสูง    ชอบความทาทาย  และแปลกใหม 

- กลุมลูกคาองคกรบริษัทเอกชนตางๆ  ที่นิยมเจรจาธุรกิจ  หรือพาลูกคามา 

เล้ียงอาหาร   หรือจัดงานเลี้ยงฉลองในองคกรเอง 

นักธุรกิจและนักทองเที่ยว 

Positioning 
ฝูเจ้ียน ควรจะเปนในลักษณะของสถานที่สําหรับชวงเวลาวาระพิเศษที่สามารถแสดงถึงฐานะของลูกคาที่มาใช

บริการ   เชน   การตกลงดานธุรกิจ,   การรับรองแขก,   การเล้ียงฉลองในเทศกาลตางๆ   เปนตน    โดยใช

จุดเดนของอาหารไทยในเรื่องของรสชาติและบรรยากาศที่แสดงถึงเอกลักษณดานวัฒนธรรมของไทย ซ่ือชวน 

Product 

ฝูเจ้ียน 
- ควรจะเนนการใชวัตถุดิบในทองถิ่นเปนหลัก ยกเวนวัตถุดิบที่เปนหัวใจหลักในการปรุง 

- อาหารและไมสามารถหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเทียบเทากับวัตถุดิบจากประเทศไทย  เชน  กะป  เปนตน 

- เมืองเซ่ียเหมิน มณฑลฝูเจ้ียน เมนูเดนควรเนนอาหารทะเล 

- นครเฉิงตู ควรเนนอาหารรสเผ็ดจัด แตผูประกอบการควรหลีกเล่ียงอาหารทะเล  แตใชปลาหรือกุงน้ําจืด

แทน   เนื่องจากเฉิงตูเปนพื้นที่ที่ไมติดทะเล   การขนสงอาหารทะเลอาจจะทําใหเกิดปญหาในเร่ืองของ

ความสดและตนทุนในการขนสง 

- พฤติกรรมการทานอาหารของคนจีนนั้น    เคร่ืองด่ืมที่นิยมนั้นมักจะเปนเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลลประเภท

เหลา  เบียร  ไวน   หรือเคร่ืองด่ืมรอน อาทิเชน  น้ําชาหรือน้ําอุน  เปนตน    ไมนิยมที่จะทานเคร่ืองด่ืมเย็น

ที่ใสน้ําแข็ง 

- การแยกสวนผูสูบบุหร่ีกับไมสูบบุหร่ี 

ซ่ือชวน 

Price 
ฝูเจ้ียน 

รานอาหารอยางดีจะมีราคาประมาณ  500 – 1,000 หยวน (2,500 – 5,000 บาท)   ตอคน ตอมื้อ 
ซ่ือชวน 

Place 

ฝูเจ้ียน 
ทําเลที่เหมาะสมในการลงทุนในระยะแรก   ไดแก   โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือ 5 ดาวท่ีสรางข้ึนใหม, อาคาร

สํานักงานในยานธุรกิจ, หางสรรพสินคาหรู  เปนตน   โดยเฉพาะในเมือง         เซ่ียเหมิน  ทําเลที่ดีนาจะเปน

บริเวณที่ใกลชายทะเล  สามารถมองเห็นวิวทะเลได 

 

ซ่ือชวน 

 

 
กลยุทธตลาด พื้นที ่ รายละเอียด 
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Promotion 

ฝูเจ้ียน 

- การสง Direct Mail หรือ Direct E-mail ไปยังบริษัทตางๆ 

- ปายโฆษณาในยานธุรกิจและแหลงการคา, โฆษณาในวารสารดานอาหารและการ

ทองเที่ยว 

- อินเตอรเนต ทั้งทางเว็บไซดและการสรางบล็อก 

- การขายอาหารชุดแนะนําซ่ึงประกอบดวยอาหารคาว-หวาน  แลวแถมเคร่ืองด่ืมประเภท

เหลาหรือไวนฟรี      หรือการจัดรายการอาหารจานเดน 

- การจัดการแสดงพิเศษ   เชน   มีการจัดแสดงรําไทยในชวงมื้อคํ่าวันศุกร-เสาร-อาทิตย 

- การใหบัตรสมาชิก 

- การสงเสริมการขายรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจตางๆ เชน โรงแรม, บริษัททัวร  เปนตน 

ซ่ือชวน 

Branding 

ฝูเจ้ียน 
ควรจะอิงกับช่ือเสียงของอาหารและวัฒนธรรมไทยในลักษณะของ National Brand   โดย

สรางเอกลักษณของย่ีหอ (Brand Identity) ใหลูกคานึกถึง  “ถาจะทานอาหารรสจัดจานจาก

แหลงอาหารที่ข้ึนช่ือวาเปนครัวของโลก   ในบรรยากาศที่หรูหราแตกตาง   ใหนึกถึง

รานอาหารไทย” 
ซ่ือชวน 

 

8.9.6 กรณีศึกษารานอาหารไทย: รานอาหารไทแลน นครเฉงิตู  
 

รานอาหารไทยแลนเปนรานอาหารไทยท่ีต้ังอยูในนครเฉิงตู  โดยมี Mr. Liang Bing เปนเจาของ

กิจการ   โดยเร่ิมแรกไดรวมลงทุนกับนักธุรกิจไทย   เพื่อจะไดรับสิทธิพิเศษในฐานะกิจการของตางชาติ  

โดยในปจจุบันกําลังจะเปดสาขาท่ี 3 ในนครเฉิงตู    
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 โดยกลยุทธท่ีทําใหรานอาหารไทแลนประสบความสําเร็จ ไดแก 

 

 ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดเร่ิมแรก คือ การหาพันธมิตรท่ีมารวมลงทุน ซึ่ง Mr. Liang Bing ไดเดินทางไป

ประเทศไทยเพื่อเจรจากับนักลงทุนชาวไทยอยูหลายคร้ัง   จนกระท่ังไดพบพันธมิตรท่ีเปนผูรวม

ลงทุนในปจจุบนัท่ีสามารถเจรจาขอตกลงไดอยางลงตัว   ส่ิงท่ีสําคัญสําหรับพันธมิตร คือ 

จะตองมีความไววางใจซึ่งกันและกัน   และมคีวามจริงใจท่ีจะทําธุรกิจรวมกนั 

 รสชาติอาหารจะตองมีเอกลักษณรสชาติของความเปนไทย   โดยธรรมชาติของคนเฉิงตูเปนคนท่ี

ทานอาหารรสเผ็ดอยูแลว   รายการอาหารท่ีมีชื่อเสียง อาทิเชน  ตมยาํกุงและกุงแชนํ้าปลา   

เปนตน  อีกท้ังยังมีรายการอาหารจีนท่ีขึ้นชื่อ   อาทิเชน  หูฉลาม, ขาหานอบวุนเสน  เปนตน  

โดยการปรุงอาหารท่ีทําใหรสชาติดีน้ันมาจากปจจัยหลายอยาง    ต้ังแตการคัดสรรวัตถุดิบท่ีมี

การนําวัตถุดิบภายในและนําเขาจากประเทศไทย เชน นํ้าปลา เปนตน   จนถึงขั้นการนําพอครัว

ท่ีมีฝมือมาจากประเทศไทยมาถายทอดสูตรอาหารและฝกพอครัวชาวจีน 

 การตกแตงและบรรยากาศภายในรานเปนส่ิงท่ีสรางความแตกตางดานอารมณใหกับลูกคา   

โดยการตกแตงของรานเปนเอกลักษณแบบไทยต้ังแตปายราน   ประตูทางเขา   เคร่ืองแบบ

พนักงาน   การตกแตงราน    และรายการอาหาร 

 การมีทีมงานท่ีดีเปนอีกเร่ืองท่ีสําคัญ โดย Mr. Liang Bing ซี่งเปนเจาของกิจการน้ันจะเขามา

ดูแลท่ีรานเพียงสัปดาหละ 1 คร้ัง   สวนภาระงานท่ีเหลือน้ันทางทีมงานบริหารของรานจะเปน

ผูบริหารจัดการ   ทําใหเจาของกิจการสามารถไปดําเนินการติดตอธุรกิจ    ขยายงานภายนอกได

อยางสบายใจ 
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รูปที่ 8-38 บรรยากาศภายในรานอาหารไทแลน    นครเฉิงตู 
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8.10 บทวิเคราะหศักยภาพของสินคาและบริการไทย 

10 

5 -5 

ยางพารา 
มันสําปะหลัง 

เม็ดพลาติก 

ผลไมแปรรูป อาหารแชแข็ง/แปรรูป 

อัญมณี/เครื่องประดับ 
ของขวัญ/ของประดับบาน 

โลจิสติกส 

โรงเรียนทองเที่ยว 

รานอาหาร 

สปา 

โอกาสในการใชประโยชนจาก ACFTA 

ศักยภาพและโอกาสของผูประกอบการไทย 
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 กราฟขางตนเปนการวิเคราะหโดยการใหคะแนนของผูวิจัย    ซึ่งหลักการใหคะแนนในแตละแกน

พิกัด   มีดังน้ี 

 

8.10.1 พิกัดแกนนอน  
 

เปนแกนท่ีแสดงถึงโอกาสในการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีอาเซียน - จีน   โดยเกณฑ

การพิจารณาคะแนน มีดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยผูวิจัยไดใหคะแนนในแตละสินคาและบริการท่ีไดทําการศึกษา ดังน้ี 

 

สินคา/บริการ หมวดหมู อัตราภาษีโดยเฉล่ีย (%) คะแนน 

ยางพารา ออนไหวสูง 20 -5 

มันสําปะหลัง EHP 0 5 

เม็ดพลาสติก ออนไหว/ออนไหวสูง 10 -3 

ผลไมแปรรูป ปกติ / ออนไหว 8-12 2 

อาหารแชแข็ง/แปรรูป ปกติ 0-8 3 

อัญมณี/เคร่ืองประดับ ปกติ 0-5 4 

ของขวัญ/ของประดับ ปกติ/ออนไหว 5-12 2 

โลจิสติกส Package 1 - 0 

คะแนน 5 หมายถึง สินคาท่ีไดรับประโยชนจาก ขอตกลงฯ อยางเต็มท่ี ณ ปจจุบัน อันไดแก   

  สินคาในหมวดเรงลดภาษี (EHP) 

คะแนน 0 ->5 หมายถึง สินคาท่ีไดรับประโยชนจาก ขอตกลงฯ แลว อันไดแก  สินคาในหมวด 

  ปกติ (Normal)  โดยจะพิจารณาจากคาเฉล่ียของอัตราภาษีในป 

  ปจจุบันเปนหลัก 

คะแนน 0 หมายถึง ธุรกิจบริการท่ีไมมีสวนได/สวนเสีย จากขอตกลงฯ 

คะแนน 0 -> -5 หมายถึง สินคาท่ีมีแนวโนมจะไดรับประโยชนจากขอตกลงฯ ในระยะเวลาอัน 

  ใกล อันไดแก  สินคาในหมวดออนไหว 

คะแนน -5 หมายถึง สินคาท่ีมีแนวโนมจะไดรับประโยชนจากขอตกลงฯ ในอนาคตอีกยาว 

  นาน   อันไดแก   สินคาในหมวดออนไหวสูง 
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โรงเรียนทองเที่ยว Package 1 - 0 

 

สินคา/บริการ หมวดหมู อัตราภาษีโดยเฉล่ีย คะแนน 

รานอาหาร Package 1 - 0 

สปา Package 1 - 0 

 

8.10.2 พิกัดแกนต้ัง 

 

เปนแกนท่ีแสดงถึงศักยภาพและโอกาสของผูประกอบการ SMEs ไทย   โดยผูวิจัยไดนิยาม

ความหมายของศักยภาพและโอกาส   ครอบคลุมถึงความสามารถในการแขงขันในดานตางๆ    ไดแก    

ความสามารถในการสงออก    การมีชือ่เสียงเปนท่ียอมรับในระดับสากล    มาตรฐานของสินคา/บริการ     

ภาวะการแขงขนั    ความตองการของตลาด    และแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 

 

โดยเกณฑการพิจารณาคะแนนเต็ม 10 ในแตหมวดการพิจารณาน้ัน  หมายถึง   สินคาหรือ

บริการดังกลาวมีศักยภาพในหมวดนั้นสูง โดยผูวิจัยไดใหคะแนนในแตละสินคาและบริการท่ีไดทําการ 

ศึกษา  ดังน้ี (สําหรับขอมูลประกอบท่ีผูวิจัยนํามาใชในการพิจารณาสามารถศึกษาไดจากหัวขอ 8.1 ถงึ 

8.9 และจากบทสรุปในหัวขอท่ี 9.2)   
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สินคา/บริการ 
ความสามารถ 

ในการสงออก 

ชื่อเสียงใน 

ระดับสากล 

มาตรฐาน 

คุณภาพ 

การแขงขัน 

ของรายใหญ 

( 10 = นอยมาก) 

ความตองการ 

ของตลาด 

แนวโนมการเติบโตของ 

อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 
คะแนนเฉลี่ย 

ยางพารา 10 10 9 8 10 10 9.50 

มันสําปะหลัง 10 10 9 8 10 10 9.50 

เม็ดพลาสติก 8 7 9 5 10 10 8.17 

ผลไมแปรรูป 6 9 8 7 8 8 7.67 

อาหารแชแข็ง/แปรรูป 7 7 8 5 8 8 7.17 

อัญมณี/เครื่องประดับ 6 9 9 7 8 8 7.83 

ของขวัญ/ของประดับ 7 7 8 8 8 9 7.83 

โลจิสติกส 3 3 3 2 10 10 5.17 

โรงเรียนทองเที่ยว 5 7 6 8 7 8 6.83 

รานอาหาร 8 9 8 5 9 8 7.83 

สปา 8 9 9 7 8 8 8.17 

 

หมายเหต ุ N/A หมายถึง  ทางผูวิจัยมีขอมูลที่ใชในการวเิคราะหนอยจนไมสามารถพจิารณาใหคะแนนได 
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 สําหรับขนาดของเสนผาศูนยกลางของวงกลมท่ีเปนสัญลักษณแทนแตละอุตสาหกรรมน้ัน   

แสดงถึงขนาดของตลาดในประเทศจีน (มูลคาเงิน) โดยรวม     ในกรณีท่ีผูวิจัยไมมขีอมลูขนาดของตลาด

ในสินคาประเภทใดจะแทนดวยสัญลักษณส่ีเหล่ียม 

 

สินคา/บริการ ขนาดของตลาดป 2005 (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

ยางพารา 11,27344 

มันสําปะหลัง 4,47745 

เม็ดพลาสติก (PVC และ PE) 20,15046 

ผลไมแปรรูป N/A 

อาหารแชแข็ง/แปรรูป 321,28547 

อัญมณี/เคร่ืองประดับ (ป 2003) 16,28548 

ของขวัญ/ของประดับ 25,00049 

โลจิสติกส 14,28550 

โรงเรียนทองเที่ยว N/A 

รานอาหาร N/A 

สปา N/A 

 

หมายเหตุ 

1. อัตราแลกเปล่ียนคิดท่ี  1 ดอลลารสหรัฐ = 33 บาท = 7 หยวน 

2. ราคายางธรรมชาติเฉล่ีย เดือน พ.ย. 2007   กิโลกรัมละ 70 บาท 

3. ราคามันสําปะหลังเฉล่ีย เดือน พ.ย. 2007     กิโลกรัมละ 4 บาทล 

4. ราคา PVC ไตรมาส 3/07 ตันละ 1,000 เหรีญสหรัฐฯ 

ราคา PE ไตรมาส 1/07 ตันละ 1,300 เหรีญสหรัฐฯ 

                                                 
44 ตารางการบริโภคผลิตภัณฑยางของโลกป 2005-2006, International Rubber Study Group 
45 ขาวกรมการคาตางประเทศ ฉบับท่ี 63/2550 
46 The China Plastic Processing Industrial Association 
47 White Paper on Food Quality and Safety, Xinhua, 18 SEP 2007 
48 Global Trade Atlas 

49 China’s Gift Industrial Output Value Tops 200 bin Yuan in 2006, www.xinhua.net, 26 FEB 07 
50 China Third Party Logistics Market Report 2006, www.researchandmarket.com 


