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ศนูยศ์กึษาการคา้ระหวา่งประเทศ

ม.หอการคา้ไทย

ความทา้ทายใหมก่บัตลาดแหง่อนาคต

(จนี อนิเดยี CLMV และตะวนัออกกลาง)



ไมม่คีวามรูเ้ร ือ่งตลาดตา่งประเทศ

ปญัหาของภาคเกษตรกรรมไทย

ไมย่อบรบัการเปลีย่นแปลง สว่นมากเป็นการเพาะปลกูแบบเดมิๆ

ขาดความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ   นวตักรรมใหม่ๆ

ขาดการท าบญัชฟีารม์เพือ่ใชใ้นการลดตน้ทนุ

ตดัสนิใจโดยใชค้วามเชือ่มากกวา่เหตผุล

ขาดแคลนแรงงานรุน่ใหม ่แรงงาน
ภาคการเกษตร อายเุฉลีย่สงูขึน้



ปญัหาของภาคเกษตรกรรมไทย

ราคาผลผลติ
ขาดเสถยีรภาพ 

การใชป้จัจยั
การผลติทีไ่ม่
เหมาะสม 

ความเสือ่มโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

ปญัหาหนีส้นิ
ครวัเรอืนเกษตรกร
อยูใ่นระดบัสงู

เกษตรกรรายยอ่ยยงัมี
ขอ้จ ากดัในการใช้

เครือ่งจกัรกลการเกษตร
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม

การวจิยัและ
พฒันาเทคโนโลยี
นวตักรรมใหม่ๆ  

มจี ากดั



สนิคา้เกษตรไทยในตลาดโลก

สนิคา้เกษตรไทยผลติ
ปีละ 180 ตนั

แบง่ออกเป็น 3 กลุม่

ตลาดสนิคา้เกษตรไทย

รอ้ยละ 80

เป็นพชืไร ่
(ขา้ว ออ้ย มนัส าปะหลงั)

บรโิภคในประเทศ 
และสง่ออกนอ้ย 

ลิน้จี ่เงาะ มะมว่ง กลว้ย 
และสม้

ตลาดเกา่ : รอ้ยละ 60

จนี สหรฐั ยโุรป 
อาเซยีน

รอ้ยละ 15

ไมผ้ลและยนืตน้
(ผลไมแ้ละยางพารา)

สง่ออก

ขา้ว ยางพารา มนัฯ ทเุรยีน

ตลาดต า่ 5 :
ตะวนัออกกลาง

รฐัเซยี บราซลิ อนิเดยี 
แคนาดา อฟัรกิา

น าเขา้

กาแฟ กระเทยีม ชา 
พรกิไทย ถ ัว่เหลอืง

หมายเหตุ

ตลาดต า่ 5 ตอ้งเพิม่
มลูคา่จาก 9 แสนลา้นบาท 
เป็น 1 ลา้นลา้นใน 2 ปี



จนี อนิเดยี ตะวนัออกกลาง ลาว เมยีนมา กมัพชูา เวยีดนาม

สดัสว่นตอ่การสง่ออกรวม (%) 12 3 3 1.5 2 3 5

รายไดต้อ่หวัตอ่คนตอ่ปี ($US) 10k 2k Qatar (70k) 
UAE (40k)

2.7k 1.2k 1.5k 2.5k

ประชากร  (ลา้นคน) 1,433 1,366 411 7.2 54 16.5 96.5

ล าดับที ่ของ ”world Logistic 
Performance Index (2018)”

26 44 UAE (11)
Qatar (30)

82 n.a 98 39

หมายเหต ุ: LPI วดัจาก ประสทิธดิา้นศลุกากร คณุภาพของการขนสง่ ราคา คณุภาพการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์
ความสามารถในการตดิตาม
LPI Rank ไทยอยูอ่ันดับที ่32 
ทีม่า : รวบรวมโดยศนูยศ์กึษาการคา้ระหวา่งประเทศ ม.หอการคา้ไทย

ตลาดแหง่อนาคต (ตวัเลขปี 2562)



(เรอื)

(บก)

(อากาศ)

(เวยีดนาม)

ราคาสนิคา้
ไทยสง่ขาย

ปานกลาง ปานกลางสงู สงู

อนิเดยี ตะวนัออก
กลาง

CLMVจนี

เสน้ทางการขนสง่สนิคา้ไทย 



คูแ่ขง่หลกัสนิคา้ไทย

อาเซยีน

ญีปุ่่ น

เกาหลี

ญีปุ่่ น

เกาหลี

อาเซยีน

จนี
ทั่วโลก

อนิเดยี ตะวนัออกกลาง CLMVจนี



ยเูออี (UAE) กาตาร์

GDP (พนัลา้นเหรยีญ) ปี 2562 411.8 366.8

ประชากร (ลา้นคน) ปี 2562 10.7 2.7

โครงสรา้งประชากร (%) ดัง้เดมิ (Emiratis) 10% 
ตา่งชาต ิ(Expat) 90%

ดัง้เดมิ (Emiratis) 40 %
ตา่งชาต ิ(Expat) 60%

รายไดต้อ่หวั (เหรยีญตอ่คนตอ่ปี) 39,484 124,000

จ านวนหา้งสรรพสนิคา้ (แหง่) 75 20

เป้าหมายการพฒันา สงิคโปรต์ะวันออกกลาง ดไูบแหง่ทีส่อง

โอกาสสนิคา้เกษตร ทกุชนดิ ทกุชนดิ + ออแกนคิ

คูแ่ขง่สนิคา้เกษตรไทย อนิเดยี ศรลีงักา อนิโดนเีซยี ปากสีถาน 
ฟิลปิฟินส์ และจากตะวันออกกลาง

อนิเดยี ศรลีงักา อนิโดนเีซยี ปากสีถาน 
ฟิลปิฟินส ์และจากตะวันออกกลาง

ศนูยก์ลาง กลุม่ประเทศ GCC Qatar Iran Turkey Economic 
Corridor

ทีม่า : ศนูยศ์กึษาการคา้ระหวา่งประเทศ ม.หอการคา้ไทย



ทีม่า: Trade map (2019)

มลูคา่น าเขา้ (บาท) สดัสว่น (%)

กลว้ย 837,000,000 2.2

สบัปะรด 279,000,000 0.7

สมัโอ 248,000,000 0.7

ทเุรยีน 31,000,000,000 83.3

ขนนุ 310,000,000 0.8

ล าไย 4,216,000,000 11.3

มงัคดุ 93,000,000 0.2

มะขามหวาน 93,000,000 0.2

มะมว่งสด 124,000,000 0.3

เงาะ 531,774 0.0

ฝร ัง่ 155,000 0.0

ลองกอง 62,000 0.0

รวม 37,200,748,774.00 100

มลูคา่น าเขา้ผลไมไ้ทยของประเทศจนี ปี 2561



1.“ยทุธศาสตรบ์นิไปกบัพญามงักร” ก็คอืร่วมเป็นสว่นหนึง่ของ

หว่งโซอ่ตุสาหกรรมหรอืธรุกจิจนีเพือ่ขายใหก้บัประชาชนลาวหรอืเป็น
ฐานการผลติสง่ออกไปประเทศทีส่าม   

2.”ยทุธศาสตรเ์สยีบปล ัก้” จังหวัดของไทยทีใ่กลก้บัเสน้ทางรถไฟ
จีน-ลาวผ่านตอ้งรีบเขา้ไปหาลู่ทางธุรกจิ อาจจะสรา้งศูนย์กระจาย
สนิคา้ของจังหวัด เชน่ จังหวัดน่านใกลก้ับสถานีรถไฟหลวงพระบาง
มากทีส่ดุ 

3. “ยุทธศาสตรป์ลายซอย” ธุรกจิไทยจะเขา้ไปชว่ยเตมิเต็มธุรกจิ
จีน เช่น ธุรกจิโรงแรมจีน และธุรกจิหา้งสรรพสนิคา้จีน จะมีสนิคา้
ส าเร็จรปูไทยเขา้ไปจ าหน่าย

ยทุธศาสตรร์ว่มกบั CLMV



จบัประเด็นการคา้และการลงทนุใหม่



จนี

กฎระเบยีบใหม่

ECL

สนิคา้อยูใ่นตลาดสง่และหา้งสรรพสนิคา้เทา่นัน้

สนิคา้แปรรปูยังไมรู่จั้กเทา่ทีค่วร รูจั้กเฉพาะ 
ทเุรยีน มังคดุ เงาะ ล าไย

เนน้สนิคา้เกรด A

ภาษีจนี

เสน้ทางการคา้

มณฑลชัน้ในและจนีตอนบน

โอกาสท าตลาดไดอ้กีแตคู่แ่ขง่เยอะ

ลง้จนี

สนิคา้ชายแดนกบัประเทศเพือ่นบา้น



เนน้ 4 เมอืงใหม่
(เดล ีมมุไบ เชนไน โกลกาตา้)

ไมม่ ีplatform online สนิคา้ไทย

เสน้ทางการคา้

ไมม่ลีง้ตา่งชาติ

ไมรู่จั้กสนิคา้ไทย

ขายสนิคา้เกรด B

สนิคา้ไทยอยูเ่ฉพาะในหา้งสรรพสนิคา้

ภาษีเป็น 0 ไมห่มด

KIWI Story
คูแ่ขง่ไมเ่ขม้เหมอืนจนี

อนิเดยี

ราคาเขม้



ตะวนัออกกลาง

กาตา้ร ์(Qatar) ดไูบ (Dubai)

2 สาย

เจาะกลุม่ Non Emirate

ลง้ดไูบ

ไมรู่จ้ักสนิคา้ไทยเทา่ทีค่วร

คนคมุธรุกจิเป็นคนอนิเดยี

เจาะหา้งสรรพสนิคา้อยา่งเดยีว

หา้งสรรพสนิคา้ตา่งชาตเิยอะ 
เพือ่ขายไปใหค้นท างาน



CLMV

ลง้จนี
หา้งสรรพสนิคา้จนีเงนิลงทนุจากจนี

เนน้นักธรุกจิรุน่ใหม่

ชอบสนิคา้ไทย

สนิคา้ไทยขายในตลาดสดและหา้งสรรพสนิคา้

โมฮาน (Mohan), บอ่เต็น (Boten)
ตงชงิ (Dongxing)

Belt and Road Initiative : BRI ดา่นมเูซ-รุย่ลี่

ตลาดจนีกบั CLMV



10 กลุม่สนิคา้แหง่อนาคต

✓ กลุม่สนิคา้ทีใ่ชบ้รรจภัุณฑย์อ่ยสลาย 

✓ กลุม่สนิคา้สมนุไพร สปา นวด เครือ่งส าอาง 
การกฬีา energy drink จากสนิคา้เกษตร

✓ กลุม่สนิคา้ทมีคีวามคดิสรา้งสรรค ์นวัตกรรม

✓ กลุม่สนิคา้ทีม่มีาตรฐานรว่มกบัประเทศผูซ้ ือ้

✓ กลุม่สนิคา้ทีม่สีตอร ีและ GI

✓ สนิคา้เกษตรและแปรรปู ทีม่มีาตรฐาน GAP 
ปลอดสารพษิ GMP ตรวจสอบยอ้นกลับ

✓ กลุม่สนิคา้สารสกดัจาก ผลไม ้จากสมนุไพร

✓ กลุม่สนิคา้ทีรั่กษาสิง่แวดลอ้ม ไมบ่กุรกุป่า ไม่
ท าลายแหลง่น ้า ไมใ่ชถ้งุพาสตกิ

✓ กลุม่สนิคา้มกีารใสเ่พกเกจจิง่อัจฉรยิะ ยดือายุ

✓ กลุม่สนิคา้ทีม่บีรรจภัุณฑจ์ากสนิคา้เกษตร และ
ระงับกลิน่



ตดิตาม ไดท้ี.่..

Facebook Fanpage:

“อทัธ ์พศิาลวานชิ นายหวัอทัธ”์


