
 

 

 

สรุปผลการประชุมระดมสมอง 

ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาและสงเสริมธุรกิจผักและผลไมไทย 

วันจันทรที่ 5 พฤศจิกายน 2550  ณ หองประชุม สถาบันยุทธศาสตรการคา 

ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย 

 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

สถาบันยุทธศาสตรการคา 

1. คุณจเร จุฑารตันกุล กรรมการ 

 คุณวรรณวรวัฒน  ใจสมุทร (แทน) 

2. คุณดาลัด  แกวไพฑูรย ผูอํานวยการ 

3. คุณมนสิชา  แดงรศัมีโสภณ เจาหนาที ่

สมาคมผูคาและสงออกผลไมไทย 

1. คุณชิงชิง  ทองดี นายกสมาคมผูคาและสงออกผลไมไทย 

2. คุณอนันต  ธาดาโกศล ผูจัดการสมาคมผูคาและสงออกผลไมไทย 

3. คุณไพบูลย  วงศโชติสถิต สมาชิกสมาคมผูคาและสงออกผลไมไทย 

4. คุณปภาวี  สุธาวิวัฒน บริษัท เอ็กโซติค ฟารม โปรดิวซ (ประเทศไทย) จํากัด 

  คุณอัญชลี  (แทน) 

กรมสงเสริมการสงออก  กระทรวงพาณิชย 

1. คุณทัศนีย  สุทธภัต ิ หัวหนาศูนยสงเสริมสงออกสินคาอาหาร 

  คุณ สุจิตรา ถนอมทรัพย (แทน) 

2. คุณสุธิดา เงินหม่ืน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย 6 ว. 

กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร 

1. คุณสุชาติ วิจติรานนท ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน 

2. คุณอวยชัย สมิตะสิร ิ นักวิชาการเกษตร 8ว. สํานักงานควบคมุพืชและวัสดุ

การเกษตร 

3. คุณประภัสสรา พิมพันธุ นักวิทยาศาสตร 8ว. สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทาง

การเกษตร 

4. คุณศรีสุข พูนผลกุล นักวิชาการโรคพืช 8ว. สํานักพัฒนาการอารักขาพืช 

5. คุณเกรยีงไกร  จําเริญมา นักกีฏวิทยา 8ว. สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

6. คุณบุษรา จันทรแกวมณ ี นักกีฏวิทยา 8ว. สํานักวิจัยพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บ

เกี่ยวและแปรรูปผลิตผลการเกษตร 

7. คุณพรรณี วิชาช ู หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

 คุณพนารัตน เสรีเทวีกุล (แทน) 

กรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร 

1. คุณอรสา ดิสถาพร ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร   

2. คุณจริาภา จอมไธสง นักวิชาการเกษตร 8 ว. สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
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รายช่ือผูไมไดเขารวมประชุม 

1. คุณสัญชยั  บูรณะชยัคริ ี สมาชิกสมาคมผูคาและสงออกผลไมไทย 

2. คุณแลม ชอ ชิง สมาชิกสมาคมผูคาและสงออกผลไมไทย 

3. คุณวัชรี  จิยาศักดิ ์ สมาชิกสมาคมผูคาและสงออกผลไมไทย 

4. คุณชศูักดิ์  ชืน่ประโยชน สมาชิกสมาคมผูคาและสงออกผลไมไทย 

5. คุณสุนันทา  กังวานกุลกิจ ผูอํานวยการสํานักเจรจาสินคา/รักษาการ ผูเชี่ยวชาญพิเศษ  

 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

6. คุณอาคม สีทบัทิม ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานสินคานําเขาสงออก  

 กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

7. คุณวิชา  ธิติประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการ

เกษตร กระทรวงเกษตรฯ 

8. คุณไสว อุนสนธ นักวิชาการเกษตร 8 ว. สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ 

9. คุณสุปรียา ศขุเกษม นักวิทยาศาสตร 7 ว. สํานักวิจัยและพัฒนาวิชาการหลังการเก็บ

เกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวง

เกษตรฯ 
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สรุปผลการประชุมระดมสมอง 

ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาและสงเสริมธุรกิจผักและผลไมไทย 

 

ประเด็นท่ี 1    ดานคุณภาพสินคา 

1.1     ดานสารพิษตกคาง 
พืชผักเปนสินคาที่มีโรคแมลงศัตรูพืชมาก ในขณะที่ไทยเปนประเทศเขตรอน ทําใหการควบคุม

ศัตรูพืชทําไดลําบาก จําตองใชสารเคมี แตเน่ืองจากเกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีพ้ืนที่

เพาะปลูกประมาณ 1-3 ไร ยังขาดความรูความเขาใจในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง จึงกอใหเกิด

ปญหาดานสารตกคางตามมาไดโดยงาย นอกจากน้ีบริษัทผลิตสารเคมียังใชกลยุทธทางการขายตาง ๆ เชน 

การโฆษณาชวนเช่ือ ทําใหในบางครั้งเกิดสารเคมีตกคางในพืชผักผลไมโดยที่เกษตรกรรูเทาไมถึงการณ 

ปญหาดานสารตกคางยังสงผลกระทบถึงภาคการสงออกผักและผลไมของไทย เน่ืองจากตลาด

ตางประเทศ เชน ญี่ปุน สหภาพยุโรป นิวซีแลนด มีมาตรฐานการตรวจสารพิษตกคางที่คอนขางเขมงวด โดย

พิจารณาจากคามาตรฐานสารพิษตกคาง (Maximum Residual Level: MRL) ซึ่งแตกตางกันไปในแตละ

ประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน ใชวิธีการตรวจเฉพาะเนื้อผลไม สหภาพยุโรปพิจารณาคา Codex MRL จากการ

ตรวจทั้งผล (Whole fruit) คือทั้งเน้ือและเปลือก ตามมาตรฐาน (Association of Official Analytical 

Chemists: AOAC) ประเทศนิวซีแลนดจะพิจารณาคา MRL ตามหลักเกณฑการผลิตทางการเกษตรอยาง

ถูกตองและเหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) ของประเทศ ทั้งน้ีหากคา MRL ของผักผลไมไทย

เกินกวาคามาตรฐาน MRL ที่ประเทศน้ัน ๆ กําหนด สินคาไทยก็จะถูกตีกลับ (Reject) อยางไรก็ตาม คา 

MRL มาตรฐานของสินคาชนิดเดียวกันอาจแตกตางกันได ขึ้นกับวิธีการตรวจวาตรวจในลักษณะใด โดยคา 

MRL จากการตรวจเฉพาะเนื้อเพียงอยางเดียวยอมมีคาต่ํากวาการตรวจทั้งผล 

ที่ผานมา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการรณรงคใหเกษตรกรรวมกลุมกัน

มากข้ึน เพ่ือสงเสริมองคความรูใหแกเกษตรกร รวมทั้งไดจัดใหมีแนวทางการผลิตทางการเกษตรอยาง

ถูกตองและเหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) 

 

1.2     มาตรฐานการผลิต 

 หลายหนวยงานมีการจัดทํามาตรฐานการผลิตสินคาเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอผูผลิต ผูบริโภค

และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เชน Codex ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food 

Agricultural Organization: FAO) และองคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) EUREPGAP 

ของกลุมผูคาปลีกในยุโรป (The Euro-Retailer Produce Working Group: EUREP)ซึ่งตอมาไดเปล่ียนเปน 

Global GAP เปนตน ซึ่งมาตรฐานสินคาถือเปนมาตรการกีดกันทางการคาประเภทหน่ึงสําหรับประเทศผู

สงออก เพราะกอใหเกิดตนทุนสําหรับผูประกอบการในการปฏิบัติใหตรงตามมาตรฐานที่กําหนด แต

เน่ืองจากมาตรฐานสินคาที่ตางกันในแตละประเทศ ทําใหไมมีความเปนเอกภาพของระบบมาตรฐานสินคา 

กลยุทธของกระทรวงพาณิชยจึงตองแตกตางกนัไปตามสภาพตลาด 

 สําหรับประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีการประกาศใชมาตรฐานสินคาเกษตรของไทย 

ทั้งน้ีการผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม (Good Agriculture Practice : GAP) ถือเปนปจจัยสําคญั

ในการควบคมุคุณภาพผลิตสินคาใหตรงกับมาตรฐานที่กําหนดไว ที่ผานมามีเกษตรกรเขามาขอรับการ

ตรวจสอบคณุภาพการผลิตตามมาตรฐานเปนจํานวนมาก เกินกวาเปาหมายทีต่ั้งไว ทําใหตรวจสอบไมทัน 
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เพราะเปนการรับรองการผลิตแตละราย ไมใชรับรองรายชนิดสินคา เม่ือเกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกร

รายยอย มีพ้ืนที่เพาะปลูกไมมาก การบริหารจัดการตามมาตรฐาน GAP จึงทาํไดยาก นอกจากน้ี การควบคมุ

ใหเกษตรกรปฏิบัติตาม GAP เปนส่ิงที่ทําไดลําบาก เพราะในบางครัง้เกษตรกรไมไดใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริง

แกเจาหน าที่เขาไปตรวจสอบ เชน ไมใหรายละเอียดเกีย่วกับความถ่ีในการฉีดยาหรือพนสารเคมี เปนตน
3
 

ขอเสนอแนะ 

แมวาคานิยมและทัศนคติของผูบริโภคเนนไปยังสินคาที่มาจากธรรมชาติมากขึ้น ไมควรมีสารเคมี

ปนเปอน แตในทางวิชาการ การใชสารเคมีเปนส่ิงจําเปน แตตองขึ้นกับปริมาณและระยะเวลาในการใช 

เน่ืองจากพืชผักเปนสินคาที่มีโรคแมลงศัตรูพืชมาก และไทยเปนประเทศเขตรอน ดังน้ัน ควรใหความรูแก

เกษตรกร เพ่ือใหเขาใจถึงขอมูลบางอยาง เพราะปจจุบันเกษตรกรบางสวนยังคงใชสารเคมีตองหามอยู 

อยางไรก็ตาม สารพิษตกคางอาจจะเกิดขึ้นหลังกระบวนการผลิตได เชน หลังขั้นตอนเก็บเก่ียว หรือ จากจุลิ

นทรียในดิน ดังน้ัน นอกจาก GAP แลว การรักษามาตรฐานจะตองคลอบคลุมครบวงจร ตั้งแตการผลิต การ

บรรจุ และการผลิตในโรงงานดวย เพราะในบางตลาด เชน สหภาพยุโรป เริ่มมีการตรวจสอบมาตรฐาน

สินคาครบวงจรแลว ทั้งน้ีการรักษามาตรฐานเปนงานของภาคเอกชน สวนรัฐทําหนาที่เพียงสนับสนุน

ภาคเอกชน อยางไรก็ตาม การผลิตสินคาใหไดมาตรฐาน ควรคํานึงถึงตลาดภายในประเทศดวย แมวายังไม

มีการกําหนดคา MRL สําหรับสินคาในประเทศก็ตาม 

 นอกจากน้ี รัฐควรจะตองใหความกระจางในเรื่องของการใช GAP แกผูเกี่ยวของ รวมทั้งสรางความ

เปนเอกภาพของระบบ GAP วาจะใชระบบไหน เน่ืองจากมีหลายระบบ ทั้งที่จัดทาํโดยภาครัฐและเอกชน ซึ่ง 

GAP ที่ใชควรทํา Bench mark เทียบเคียงกับตางประเทศ และพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและ

สินคาเกษตรของไทย 

ประเด็นท่ี 2  ดานการผลิต 

2.1 การพัฒนาพันธุ 

 ประเทศไทยไมมีศูนยการพัฒนาพันธุที่ชัดเจนมีเพียงฟารมชาวสวนที่ขายพันธุ ทําใหการพัฒนาพันธุ

ของไทยมีความกาวหนาคอนขางชา และไมเปนไปในเชิงพาณิชยเทาที่ควร เพราะไมสอดคลองกับความ

ตองการของตลาด และไมหลากหลายพอ สายพันธุของผักและผลไมบางชนิดคอนขางมีปญหา เชน 

- ล้ินจี่ มีรสชาติเปรี้ยวเกินไป ตองแขงขันกับล้ินจี่จากประเทศจีน ทําใหไทยสงออกไปสหภาพยุโรปได

เพียงบางสวน คาดวาในอีก 3 ป ขางหนาการสงออกจะประสบปญหาอยางมาก 

- มะมวง ชาวตางชาตินิยมมะมวงที่มีกล่ินแรง เชน มะมวงพันธุโชคอนันต แตที่ผานมาจะขายใน

ลักษณะมะมวงดิบ ทําใหไมสามารถใชกล่ินเปนจุดเดนได ดังน้ันถาขายมะมวงที่สุกแลวจะสามารถ

ขยายตลาดไดมากกวาน้ี ในขณะที่มะมวงนํ้าดอกไม ซึ่งไทยภูมิใจวาเปน Premium Grade แตใน

ความเปนจริงชาวตางชาติไมนิยมเทาใดนัก  
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 ตามความเห็นชอบที่ประชุม ถาเกษตรกรยังคงขายสินคาในตลาดจรท่ีไมสนใจคุณภาพของสินคา ราคาท่ีเกษตรกรไดรับจะ

ไมคุมคา หากเกษตรกรดําเนินตาม GAP ซ่ึงมีตนทุนและคาเวลาของเกษตรกรมาก และไมสามารถขายสินคาไดในราคาสูงก็

ไมคุมที่จะทํา 

4



 

 

 

- สับปะรด เปนสินคาที่มีปญหาในเรื่องการเก็บรักษา เพราะถาเก็บไวนาน คุณภาพจะต่ําลง เน้ือจะฉ่ํา

และแกนกลางจะดํา ไมเปนที่ตองการของตลาด ซึ่งคูแขงที่สําคัญของไทยคือประเทศฟลิปปนสและ

สหรัฐอเมริกา เพราะทั้งสองประเทศน้ีมีการพัฒนาสายพันธุใหสามารถเก็บไดนานขึ้น  

- มะพราวน้ําหอม มีคุณภาพไมแนนอน ตองปลูกเฉพาะที่ ดังน้ัน ตองทําการวิจัยวาพ้ืนที่ใดเหมาะสม

กอน 

- กลวยหอม รสชาติไมเปนที่ชื่นชอบของชาวตางชาติ 

ขอเสนอแนะ 

 ควรมีแผนแมบทการพัฒนาพันธุที่ชัดเจน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรภาครัฐในดานการพัฒนาพันธุพืช 

เน่ืองจากผูเชี่ยวชาญในปจจุบัน สวนใหญจะอยูในวัยที่ใกลเกษียณ จึงควรพัฒนาบุคลากรข้ึนมาทดแทน 

 การพัฒนาสายพันธุควรคํานึงถึงความตองการของตลาด เชน พันธุทุเรียน จันทบุรี 1 2 3 ควรผสม

พันธุใหมีกล่ินไมแรงนัก หรือ การพัฒนาพันธุใหผลผลิตออกกอนฤดูกาลเพ่ือแกปญหาผลผลิตลนตลาด เปน

ตน ทั้งน้ีบทบาทภาครัฐที่สําคัญคือ บทบาทภาครัฐที่สําคัญคือ 1) Certify สวนเอกชนที่เปนผูเพาะพันธุตนไม  

2) จัดทําสวนพฤกษศาสตรไมยืนตนเพ่ืออนุรักษพันธุไมที่มีคุณสมบัติสําคัญตอการพัฒนาพันธุไม และ 3) 

วิจัยพ้ืนฐานและเผยแพรความรูใหเกษตรกร 

 

2.2 พ้ืนท่ีเพาะปลูก 

 พ้ืนที่เพาะปลูกสินคาเกษตรของไทยมีลักษณะกระจัดกระจาย ไมมีการจัด Zoning ประเภทของ

ผลผลิตที่เพาะปลูก แมวาจะมีความพยายามในการรวมกลุมระหวางผูสงออกเพ่ือกําหนดพ้ืนที่ในการรับซ้ือ

วัตถุดิบ อันจะนําไปสูการกําหนดเขตเพาะปลูกแลวก็ตาม แตนโยบายดานพลังงานทดแทน ทาํใหมีการแยง

พ้ืนที่การเพาะปลูกผักและผลไม เพ่ือไปผลิตมันสําปะหลัง ยางพารา และปาลมนํ้ามัน สงผลใหการจัด Zoning 

เปนไปไดลําบาก 

ขอเสนอแนะ  

 การกําหนดเขตเพาะปลูก (Zoning) สินคาแตละชนิด จะชวยควบคุมผลผลิตทีจ่ะออกสูตลาด ทําให

ไมเกิดภาวะสินคาลนตลาด ดังเชนกรณีของมาเลเซีย ที่มีการจัด Zoning สินคาเกษตร เพ่ือใหผลผลิตออกมา

ไมพรอมกัน ในขณะที่ไทยเริ่มมีการจัดวางระบบ แตมีปญหาในเรื่องการควบคุมคณุภาพ เพราะคุณภาพของ

ดิน ระบบชลประทาน และการจัดการตางๆ แตกตางกันในแตละพ้ืนที่ ดังน้ัน รัฐจะตองใชนโยบายที่จะชวย

สนับสนุนใหเกิดการทาํ Zoning  
 

ประเด็นท่ี 3  ดานการคา 

3.1 ดานการตลาด 

 การผลิตผักและผลไมเขตรอนของไทยถือเปนสินคาทีมี่ศักยภาพ แตการผลิตสวนใหญเปนการผลิต

แบบรายยอย (Small Scale) ทําใหการนําสินคาเขาสูตลาดขนาดใหญ หรือ Modern trade จะมีตนทุนที่สูง

มาก และจะถูกเอาเปรียบในเรื่องราคา ในขณะทีต่ลาดทั่วไปจะใหราคาที่ดีกวา เม่ือรัฐสนับสนุนใหทาํ 

Modern Trade จึงทาํใหภาคเอกชนตองปรับตัวคอนขางมาก และปญหาที่เกิดขึ้นคือ ภาคเอกชนไมสามารถ

ปรับตัวไดทันเน่ืองจากนโยบายที่ไมชัดเจน  



 

 

 

ขอเสนอแนะ 

 ควรเนนตลาดที่อยูใกลและมีศักยภาพกอน เชน ตลาดประเทศเพ่ือนบาน ASEAN และ จีน ซึ่ง

ประเทศเหลาน้ีมีมาตรฐาน GAP ที่ไมเขมงวดนัก โดยภาครัฐควรมีการวางแผนนโยบายท่ีชดัเจน เพ่ือให

ภาคเอกชนสามารถปรับตวัใหสอดคลองกับนโยบายไดทัน อยางไรก็ตามมาตรฐานสินคาของแตละประเทศ

ตางกัน กลยทุธของกระทรวงพาณิชยจึงตองแตกตางไปตามสภาพตลาด 

 นอกจากน้ัน รัฐควรวิจยัเรือ่งความเปนไปไดและโอกาสการรวมกลุมของเกษตรกรรายยอย ขณะน้ีมี

กลุมเกษตรรายยอยดาน organic farm เกิดขึ้นแลวเปนจํานวนพอสมควร การวิจัยจะชวยใหสามารถหา

วิธีการสนับสนุนที่มีความเปนไปได 

 

3.2 มาตรการทางการคาและการเจรจาทางการคา 

 การสงออกสินคาเกษตรของไทยไปตางประเทศไดรับผลกระทบจากมาตรการที่มิใชภาษี (Non-

Tariff Measures: NTM) ตลอดเวลา เชน ดาน Food Safety หรือ GAP ของประเทศตาง ๆ กอใหเกิดตนทุน

กับผูสงออกในการปฏิบัติใหตรงกับมาตรฐาน แมวาจะมีการเจรจาทางการคากับประเทศตาง ๆ เพ่ือลดการ

กีดกันทางการคาระหวางกัน แตเน่ืองจากคนที่เขาไปเจรจาไมไดมีความรูความเขาใจในทุกภาคสวน ขาด

ขอมูลและงานวิจัยสนับสนุนในเรื่องของผลกระทบและมาตรการทางการคาที่แตละประเทศดําเนินอยู ทํา

ใหผลที่เกิดขึ้นคือ ภาคเกษตรกรรมของไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งดานผลไมเปนฝายที่ไดรับผลกระทบ

คอนขางมาก ในขณะที่อุตสาหกรรมเปนฝายไดประโยชน ยกตัวอยางเชน สินคาสับปะรด ที่มีการระบุใน

ขอตกลง FTA วาจะตองตัดขั้วและนํ้าหนักไมเกิน 900 กรัมน้ัน และกําหนดใหสงออกไดเปนระยะ 5 ป ใน

ปริมาณ 500 ตันตอป ไมไดเอ้ือตอการสงออกของไทย เน่ืองจากสับปะรดไทยมีนํ้าหนักเกิน และปริมาณ

โควตาที่ใหมีสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบการสงออกของฟลิปปนสที่มีประมาณ 1.5 แสนตัน เปนตน  

 ในทางกลับกัน ไทยกลับไมมีมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตรนําเขาจากตางประเทศ อันจะชวยปกปอง

ผูบริโภคและผูประกอบการภายในประเทศเทาที่ควร เชน ไมมี GAP สําหรับสินคานําเขา เปนตน ดังน้ัน ถา

ไมมีการชดเชยใหกับเกษตรกร หรือมีมาตรการตอบโตสําหรับสินคาเกษตร ภาคเกษตรของไทยจะประสบกับ

ปญหามากขึ้นเรื่อย ๆ 

ขอเสนอแนะ 

 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชยซึ่งเปนหนวยงานหลักในการเจรจาดานการคา

กับตางประเทศ ควรเรียกประชุมผูเกี่ยวของ เพ่ือรับทราบและแลกเปลี่ยนขอมูล เพ่ือพิจารณาถึงผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นในทุกภาคสวน นอกจากน้ี คนที่จะเขาไปเจรจาควรจะตองมีความรูความเขาใจดานการคา

พอสมควร เพ่ือใหผลการเจรจาเปนประโยชนตอทุกฝาย นอกจากน้ี ควรสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาดาน

งานวิจัยและขอมูลดานการคาตาง ๆ เพ่ือเปนประโยชนตอภาครัฐและภาคเอกชนในการเจรจาหรือ

ดําเนินการทางการคา  

 

ประเด็นท่ี 4  ดาน Logistic 

 

 ปญหาดาน Logistic เปนปจจัยหน่ึงทีท่ําใหความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยต่าํลง

โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเทยีบกับสินคาจากประเทศจีน เน่ืองจากตนทุนการขนสงของไทยสูงขึน้มาก เพราะ

คาเงินบาททีแ่ข็งคาขึ้น รวมทั้งผลกระทบจากนโยบายดานพลังงานของตางประเทศ เชน มาตรการ Food 

565



 

 

 

Mile ของตลาดสหภาพยโุรป เน่ืองจากไทยจะตองขนสงสินคาผกัและผลไมทางเคร่ืองบิน ซึ่งมีการปลอย

คารบอนฯ มากกวาการขนสงทางเรือแบบประเทศจีน ในขณะที่การขนสงทางเรอืทําไดยาก เน่ืองจากไทยมี

อํานาจตอรองกับเจาของเรอืสินคาต่าํ เม่ือเทียบกับประเทศคูแขง เชน จีน สงผลใหคา Freight ของสินคาไทย

ที่ขนสงในแมนํ้าโขงมีราคาสูงมาก ในขณะที่คา Freight ของสินคาจีนที่เขามายังประเทศไทยต่าํกวา  

ขอเสนอแนะ 

 รัฐควรเขาชวยเหลือในเรื่องระบบการขนสง โดยเฉพาะอยางยิ่งการตอรองกับเจาของเรือสินคา ทั้งน้ี

ควรจะพิจารณาถึง Supply Chain Management ทั้งระบบ ไมควรคํานึงถึงเฉพาะการนําเขาหรือสงออกเพียง

อยางเดยีว  

 

 

สรุป 

 

 ไทยควรมีแผนแมบทยุทธศาสตรผักและผลไมที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม การพิจารณาแบบองครวม

กระทําไดลําบาก เน่ืองจากผักและผลไมมีหลากหลายประเภทและผลิตภัณฑ ดังน้ัน การจัดทํายุทธศาสตร

จะตองเนนรายละเอียดในแตละรายประเภทสินคา 
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