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บทคัดยอ 

 

 งานวิจัยนี้ศึกษาหวงโซคุณคาการผลิตทุเรียนในภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยเนนการใหบริการ

ทางการเงินภายในหวงโซ การเก็บขอมูลของการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการหลากหลาย ขอมูลเชิงปริมาณไดจาก

แบบสอบถามกับกลุมตัวอยางชาวสวนทุเรียนจํานวน 369 ราย ในจังหวัดจันทบุรี ขอมูลเชิงคุณภาพมาจากการ

จัดสนทนากลุมยอยและการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยาง ผลการศึกษาสําคัญ พบวา ประเทศไทยเปนผูสงออก

ทุเรียนรายใหญท่ีสุดในโลก ประมาณรอยละ 80 ของผลผลิตเปนการสงออก ในจํานวนนี้รอยละ 60 สงออกไป

ประเทศจีนซ่ึงเปนตลาดสงออกท่ีใหญท่ีสุด รายไดจากการปลูกทุเรียนเพ่ิมข้ึนอยางมากในชวงทศวรรษปจจุบัน

สืบเนื่องจากความตองการท่ีสูงของประเทศจีน อยางไรก็ตาม ผูประกอบการจีนเขามามีบทบาทมากข้ึนในหวง

โซอุปทานทุเรียนไทย สงผลใหผูคาผลไมไทยไมสามารถแขงขันในการรับซ้ือทุเรียนและผลไมอ่ืน ดังนั้น สัดสวน

จํานวนผูคาไทยลดลงจากรอยละ 40 เหลือรอยละ 20 ในชวง 5 ปท่ีผานมา ชาวสวนทุเรียนและผูคาไทยมี

แนวโนมท่ีจะไดรับผลกระทบดานลบจากการขยายอิทธิพลของผูคาจีนโดยการกดราคารับซ้ือเพ่ือใหธุรกิจจีนทํา

กําไรจากสวนตางราคาไดมากข้ึน การแสวงหาตลาดสงออกใหมท่ีมีศักยภาพและการสนับสนุนทางการเงินกับ

สหกรณการเกษตรเปนสิ่งท่ีควรทําเพ่ือเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายสินคาใหกับเกษตรกร 

 

คําสําคัญ: หวงโซคุณคา, ทุเรียน, จันทบุรี, การเงิน, ผูประกอบการจีน 
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Abstract 

 
This research examines the value chain of durian production in the Eastern region of 

Thailand with an emphasis on financial services within the value chain participants. Multiple 

methods are used to collect data in this study. The quantitative data are obtained from the 

survey, consisting of 369 durian farmers in Chanthaburi province. The qualitative data are 

collected from focus-group discussions and in-depth interviews. The main results show that 

Thailand is the largest exporter of fresh durian in the world. Approximately 80 percent of 

durian production are exported, of which 60 percent to China−the largest export market. 

Durian farm income has substantially increased over the recent decade mainly due to soaring 

demand in China. However, Chinese entrepreneurs have expanded their roles to Thai durian 

supply chain. In effect, Thai traders cannot compete with them in buying durians and other 

fruits from farmers; therefore, the proportion of Thai traders have declined from 40 percent 

to 20 percent over the past five years. Thai durian farmers and traders are likely to be adversely 

affected by the dominance of Chinese traders in lowering prices paid to farmers in order to 

widen the profit margin. Ascertaining potential new export markets and financial assistance to 

agricultural cooperatives would be recommended so as to increase distribution channels for 

farmers. 

 

Keywords: Value chain, Durian, Chanthaburi, Finance, Chinese entrepreneur  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

 
1.1 ความสําคัญและท่ีมาปญหาของท่ีทําการวิจัย 

ทุเรียนเปนหนึ่งในผลไมเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีศักยภาพการสงออกสูง มากกวารอยละ 90 ของการ

สงออกมาจากทุเรียนสด ในขณะท่ีทุเรียนแชแข็งและผลิตภัณฑแปรรูปอ่ืนมีสัดสวนคอนขางนอย รอยละ 80 

ของการผลิตทุเรียนไทยเปนการสงออกไปตางประเทศ ในขณะท่ีรอยละ 20 เปนการบริโภคภายในประเทศ 

มูลคาการสงออกผลไมสดจากประเทศไทยไปยังประเทศตาง ๆ ป 2562 อยูท่ี 90,317 ลานบาท ทุเรียนสดมี

สัดสวนมากสุดถึงรอยละ 51 ของมูลคาการสงออกรวม (45,486 ลานบาท) เกือบรอยละ 60 เปนการสงออกไป

ยังประเทศจีน ตลาดสงออกอ่ืนท่ีสําคัญคือ เวียดนาม ฮองกง ไตหวัน และสหรัฐอเมริกา (มีสัดสวนรวมกัน

ประมาณรอยละ 40 ของการสงออก) ตารางท่ี 1-1 แสดงสถิติการสงออกทุเรียนสดของไทยไปยังประเทศ

นําเขารายใหญป 2560-2562 พบวา มูลคาการสงออกทุเรียนสดไปประเทศจีนเพ่ิมข้ึนอยางกาวกระโดดจาก 

7,348 ลานบาทในป 2560 เพ่ิมข้ึนถึง 2.6 เทาเปน 26,346 ลานบาทในป 2562 การสงออกทุเรียนสดโดยรวม

มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยเกือบรอยละ 40 ตอป โดยอัตราการขยายตัวในตลาดประเทศจีนเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 45 

ตอป อยางไรก็ดี การสงออกทุเรียนสดของไทยในตลาดมาเลเซียและไตหวันมีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะ

มาเลเซียลดลงถึงรอยละ 32 ในป 2562 ในขณะท่ีประเทศท่ีมีการนําเขาทุเรียนสดไมมากนักอยางเกาหลีใต 

ญ่ีปุน และออสเตรเลีย มีอัตราการขยายตัวคอนขางสูงมากกวารอยละ 70 ตอประหวางป 2560-2562 ความ

ตองการทุเรียนไทยของประเทศจีนเพ่ิมข้ึนอยางมากมีสาเหตุสําคัญจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนอยาง

ตอเนื่องสงผลใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารของชาวจีนเปลี่ยนแปลงตามระดับรายไดท่ีสูงข้ึน โดยผูบริโภคจีน

มีความชื่นชอบทุเรียนสดจากประเทศไทยเปนทุนเดิมเพราะมีคุณภาพสูงและรสชาติอรอย 

ภาคตะวันออกเปนแหลงผลิตทุเรียนท่ีสําคัญของประเทศโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี พ้ืนท่ีปลูกทุเรียนมี

แนวโนมเพ่ิมข้ึนโดยลําดับจาก 686,582 ไรในป 2559 เปน 932,340 ไรในป 2562 จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนท่ีปลูก

มากสุดประมาณหนึ่งในสี่ของพ้ืนท่ีปลูกท้ังประเทศ ผลผลิตรวมมากถึง 339,292 ตัน คิดเปนรอยละ 33 ของ

ผลผลิตรวมท้ังประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ยิ่งไปกวานั้น เม่ือพิจารณาราคาทุเรียนท่ีเกษตร

ขายได ณ ไรนา พบวา ชวงป 2556-2562 ราคาเฉลี่ยของทุเรียนหมอนทองท่ีเกษตรกรขายไดเพ่ิมข้ึน 1.7 

เทาตัวจากกิโลกรัมละ 35 บาท เปน 93 บาท ตามความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนของประเทศจีนท่ีมีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจมากถึงรอยละ 7 ตอป การผลิตทุเรียนเพ่ือการสงออกนําไปสูการเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญของการจาง

งานและรายไดภาคเกษตร จังหวัดจันทบุรี เศรษฐกิจระดับภูมิภาคมีการหมุนเวียนมากข้ึน มีการจางแรงงาน

ภาคเกษตรมากถึง 164,700 หรือรอยละ 47 ของการจางงานรวมของจังหวัดในป 2561 และจากสถิติรายได

ครัวเรือนเกษตรกรจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ. 2560 พบวา เกษตรกรท่ีเปน
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เจาของท่ีดินเองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 56,941 บาท มากกวาคาเฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรท่ัวประเทศท่ี 

21,624 บาท อยางเห็นไดชัด (สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี, 2562)  

 

ตารางท่ี 1-1 มูลคาและสัดสวนการสงออกทุเรียนสดของไทยในตลาดสําคัญ 2560- 2562 

 

ประเทศ 

มูลคา (ลานบาท) สัดสวน (%) 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 

จีน  7,348.1  13,327.5  26,345.5  33.3 44.2 57.9 

เวียดนาม  9,719.0   9,812.0  11,113.0  44.0 32.5 24.4 

ฮองกง  4,172.3   6,092.4   7,083.0  18.9 20.2 15.6 

ไตหวัน  496.9   404.6   380.0  2.3 1.3 0.8 

สหรัฐอเมริกา  81.7   149.9   192.2  0.4 0.5 0.4 

มาเลเซีย  122.8   184.4   125.0  0.6 0.6 0.3 

เกาหลีใต  29.6   64.3   86.1  0.1 0.2 0.2 

ญี่ปุน  10.9   41.8   49.9  0.1 0.1 0.1 

ออสเตรเลีย  10.4   18.5   26.3  0.1 0.1 0.1 

แคนาดา  5.3   14.2   22.5  0.0 0.1 0.1 

อ่ืน ๆ  62.9   59.7   23.5  0.3 0.2 0.1 

รวมท้ังสิ้น 22,098.4  30,187.0  45,485.5  100 100 100 

        ท่ีมา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 

 แมวาการผลิตและสงออกทุเรียนของจังหวัดจันทบุรียังมีการเติบโตอยางตอเนื่อง แตในอนาคตอันใกล

อาจเผชิญกับความทาทายสําคัญ 4 ประการ (1) การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (Food safety 

standard) ของประเทศคูคา (2) การกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรของประเทศจีนโดยเฉพาะผลไมสดในฐานะ

ท่ีเปนผูนําเขารายใหญ (3) การแขงขันกับประเทศเพ่ือนบานท่ีผลิตและสงออกผลไมเขตรอนเหมือนกับประเทศ

ไทย และ (4) การเขามาของทุนตางชาติในธุรกิจสงออกผลไมไทย นอกจากนี้ การรวมกลุมประชาคมอาเซียน

และการเปดเขตการคาเสรีแบบอาเซียนบวกหนึ่ง (ASEAN+1) กับประเทศคูคาสําคัญ ไดแก จีน ญ่ีปุน เกาหลี 

อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด นําไปสูการลดอุปสรรคทางการคาสินคาเกษตรเปนโอกาสสําคัญท่ีประเทศ

ไทยสามารถขยายการสงออกผลไมได อยางไรก็ดี ในปจจุบันประเทศนําเขาสวนใหญมีการกําหนดมาตรฐาน

ความปลอดภัยอาหารใหมีคุณภาพตั้งแตการปลูกจนถึงผูบริโภคข้ันสุดทาย (Farm to fork) เชน การรับรอง

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice: GAP) การกําหนดปริมาณสารพิษตกคาง 

(Maximum Residual Level: MRL) และการรั บรองการปฏิบั ติ ก ารผลิต ท่ีดี  (Good Manufacturing 

Practice: GMP) เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค กอปรกับผูบริโภคสมัยใหมนิยมเลือกบริโภคอาหาร
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คุณภาพและมีความปลอดภัยสูง รวมท้ังใหความสําคัญกับการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดังนั้น ผูผลิตและ

สงออกผลไมไทยตองปรับตัวใหเทาทันสถานการณ 

ประเทศจีนเปนผูนําเขาผลไมไทยรายใหญโดยเฉพาะทุเรียนสด ประเทศจีนเขาเปนสมาชิกองคการ

การคาโลก (World Trade Organization: WTO) ในป 2544 และในปเดียวกันรัฐบาลจีนกอตั้งสํานักงาน

ควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค (General Administration of Quality Supervision, Inspection, 

and Quarantine: AQSIQ) ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการคาดานสุขอนามัยและตรวจสอบมาตรฐานความ

ปลอดภัยอาหารท่ีนําเขาจากตางประเทศและเปนหนวยงานทางการจีนท่ีประสานงานอยางใกลชิดกับกรม

วิชาการเกษตรของประเทศไทยในการกําหนดมาตรฐานผลไมสงออกของไทยใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานของ

ทางการจีน อยางไรก็ตาม เม่ือเดือนมีนาคม 2561 รัฐบาลจีนไดยุบรวมสํานักงาน AQSIQ ใหไปอยูภายใต

สํานักงานศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of the People’s 

Republic of China: GACC) เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงผูประกอบการสงออกไทยสวนใหญมี

ความกังวลวาการตรวจสอบอาจมีความเขมงวดมากข้ึนเพราะในชวงป 2561 ท่ีผานมา ทางการจีนตรวจพบ

ศัตรูพืชในทุเรียนสดจากประเทศไทยมากกวา 1,700 รายการ ปจจุบันทางการจีนกําหนดใหสวนท่ีปลูกตองผาน

การรับรองมาตรฐาน GAP และโรงคัดบรรจุตองผานมาตรฐาน GMP หากเกษตรกรและโรงคัดบรรจุผลไมใน

ประเทศไทยไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของทางการจีนมีความเสี่ยงจะถูกระงับการนําเขาซ่ึงจะสราง

ผลกระทบในวงกวางตอผูเก่ียวของท้ังระบบ ตั้งแตเกษตรกรรายยอย สหกรณการเกษตร ผูรับซ้ือผลไม โรงคัด

บรรจุ และธุรกิจสงออก กรณีของการผลิตทุเรียนนาจะไดรับผลกระทบอยางมากเพราะสวนใหญเปนการผลิต

เพ่ือสงออกไปยังประเทศจีน 

 ประเทศเพ่ือนบานในกลุมอาเซียนโดยเฉพาะมาเลเซียและเวียดนามมีการผลิตผลไมเมืองรอนเพ่ือ

สงออกไปยังประเทศจีนอาจทําใหประเทศไทยสูญเสียสวนแบงการคาในตลาดประเทศจีนโดยเฉพาะทุเรียน 

ประเทศจีนมีการนําเขาผลไมสดจากตางประเทศมากถึง 7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2561 โดยนําเขาจาก

ประเทศชิลีและไทยในสัดสวนใกลเคียงกันรอยละ 24 ของการนําเขาผลไมท้ังหมด เม่ือพิจารณาชนิดผลไมท่ี

ไดรับความนิยม พบวา เชอรรี่มีสัดสวนมากสุดรอยละ 18.7 รองลงมาคือทุเรียน (รอยละ 16) ซ่ึงสวนใหญมา

จากประเทศไทย (Zang, 2019) แมวาทุเรียนไทยไดรับความเชื่อถือเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยจากการ

บริโภค ปจจุบันทุเรียนมาเลเซียเปนคูแขงรายสําคัญในตลาดจีน นโยบายการเกษตรและอาหารระดับชาติ 

(National Agrofood Policy, 2011-2020) ของมาเลเซียไดกําหนดใหทุเรียนเปนผลไมพรีเมียมท่ีรัฐบาลให

ความสําคัญเปนพิเศษเพราะความตองการในตลาดโลกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะการบริโภคแบบผลสด และ

ท่ีสําคัญ การท่ีกลุมสหภาพยุโรปยกเลิกการนําเขาน้ํามันปาลมเนื่องจากมีกรดไขมันอ่ิมตัวซ่ึงกอใหเกิดโรค 

รวมท้ังมีการรณรงคการติดฉลาก “No Palm Oil” บนสินคาอุปโภคและบริโภคหลายรายการ มาเลเซียเปน

หนึ่งในประเทศท่ีไดรับผลกระทบอยางหนักจากมาตรการคาของสหภาพยุโรปเนื่องจากปาลมเปนพืชเศรษฐกิจ

มีสัดสวนถึงรอยละ 43 ของมูลคาการผลิตภาคเกษตรในป 2016 (Dardak, 2019) ผลไมเขตรอนท่ีรัฐบาล

มาเลเซียตองการสงเสริมในการคาสินคาเกษตรทดแทนรายไดจากการสงออกปาลม  เชน ทุเรียน กลวย เงาะ 

สับปะรด ทุเรียนเปนผลไมท่ีมีศักยภาพสงออกมากสุด โดยเฉพาะพันธุมูซานคิงส (Musang King) ท่ีจัดเปน
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ทุเรียนเกรดพรีเมียมโดยมีราคาสงออกถึง 20-25 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ในขณะท่ีราคาสงออกเฉลี่ยของ

ทุเรียนหมอนทองของไทยอยูท่ี 4-5 เหรียญสหรัฐฯ (Durainharvests, 2019) สอดคลองกับสถิติการเพาะปลูก

ในป 2017 ของประเทศมาเลเซีย พบวา รอยละ 41 เปนการปลูกทุเรียน ยิ่งไปกวานั้น เม่ือเดือนมิถุนายน 

2562 มาเลเซียสามารถสงออกทุเรียนสดแชเย็นไปประเทศจีนได กอนหนานั้นไทยเปนประเทศเดียวท่ีไดรับ

อนุญาตจากทางการจีนใหสงออกทุเรียนสดท้ังผลได ดังนั้น มีความเปนไปไดวาการสงออกทุเรียนไทยในตลาด

ประเทศจีนอาจไดรับผลกระทบจากการขยายตัวการสงออกทุเรียนจากมาเลเซียเพ่ือขยายสวนแบงในตลาด

ประเทศจีนได 

 นอกจากนี้ ผลไมของเวียดนามไดรับความนิยมในประเทศจีนมีสัดสวนประมาณรอยละ 10 ของมูลคา

การนําเขาผลไมท้ังหมดของจีน อยางไรก็ดี เม่ือพิจารณาปริมาณการนําเขาพบวามีสัดสวนถึงรอยละ 25 

สะทอนวา ผลไมเวียดนามในตลาดจีนสวนใหญมีคุณภาพระดับปานกลางและเนนการขายปริมาณท่ีมาก 

อยางไรก็ดี ประเทศเวียดนามมีความไดเปรียบในการเขาถึงตลาดประเทศจีนและคาจางแรงงานไมสูงนักทําให

ผูประกอบการประหยัดตนทุนการผลิตและคาขนสงไดมากพอสมควร และท่ีสําคัญเวียดนามไดรับสิทธิ

ประโยชนทางภาษีจากการคาชายแดนกับจีน กลาวคือ สินคาท่ีมีมูลคานําเขาไมสูงมากไดรับการยกเวนภาษีน้ํา

เขาและภาษีมูลคาเพ่ิม แตหากเปนการสงออกตามปกติจากเวียดนามไปจีนจะเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเพียงรอยละ 5 

ตางจากการนําเขาผลไมสดจากประเทศไทยแมไมตองเสียภาษีนําเขาตามขอตกลงการคาเสรีไทย-จีน แตตอง

จายภาษีมูลคาเพ่ิมประมาณรอยละ 20 อาจกลาวไดวา แมวาคุณภาพผลไมเวียดนามยังเปนรองประเทศไทย

เรื่องการยอมรับจากผูบริโภค แตเวียดนามมีความไดเปรียบเรื่องตนทุนและสิทธิประโยชนทางภาษี ปจจุบันการ

สงออกทุเรียนของเวียดนามมีท้ังพันธุพ้ืนเมืองและหมอนทองท่ีนําพันธุจากประเทศไทยไปปลูก ดังนั้น ทุเรียน

จากเวียดนามอาจกลายเปนคูแขงสําคัญของไทยในตลาดประเทศจีน 

การเขามาของทุนตางชาติในธุรกิจสงออกผลไมไทยสรางความกังวลใหกับผูเก่ียวของหลายฝาย ตั้งแต

เกษตรกร ภาคธุรกิจและหนวยงานระดับนโยบาย ดังปรากฏในการศึกษาของคณะกรรมมาธิการพาณิชย การ

อุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ (2559) ประเมินวา การท่ีทุนตางชาติเขามามีบทบาท

ในตลาดการคาผลไมเพ่ือการสงออกโดยเฉพาะการตั้งโรงคัดบรรจุผลไม (ลง) ในภาคตะวันออก ในการรับซ้ือ

ผลไมหลักไดแก ทุเรียน มังคุด และลําไย อาจสรางผลกระทบตอเกษตรกรและผูประกอบการชาวไทยเนื่องจาก

มีขอจํากัดเรื่องเงินทุน และมีความเปนไปไดท่ีผูประกอบการตางชาติอาจมีอิทธิพลเหนือตลาดในการกําหนด

ราคารับซ้ือผลผลิตทําใหเกษตรกรในฐานะผูผลิตข้ันตนไดรับสวนแบงท่ีไมเปนธรรม จากขอมูลของกรมการคา

ภายใน ปพ.ศ. 2559 พบวา ผูประกอบการคนกลางท่ีเปนชาวจีนหรือมีการรวมทุนกับคนไทยมีท้ังสิ้น 1,094 

รายท่ัวประเทศ ในจํานวนนี้เปนลงทุเรียน 556 ราย (รอยละ 51) สวนใหญกระจุกตัวในภาคตะวันออก (จักร

กฤชณ แววคลายหงษ, 2559) ใกลเคียงกับการศึกษาของศิรดา ศิริเบญจพฤกษ (2561) ท่ีวิเคราะหวาการเขา

มาของผูประกอบการจีนอาจเปนผลดีตอตลาดสงออกทุเรียนไทยในระยะสั้นเพราะเกษตรกรสามารถจําหนาย

ผลผลิตไดราคาสูงและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทําใหรายไดเกษตรกรมีความม่ันคง อยางไรก็

ตาม ในระยะยาว ผูประกอบการไทยท่ีมีเงินทุนนอยกวาอาจไมสามารถแขงขันกับทุนตางชาติไดอาจเลิกกิจการ

ไปในท่ีสุดทําใหผูประกอบการตางชาติมีอํานาจเหนือตลาด  
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ยิ่งไปกวานั้น การผลิตเพ่ือสงออกโดยเนนท่ีประเทศจีนเพียงอยางเดียวมีความเสี่ยงสูงเพราะหากมีการ

ยกเลิกการนําเขาหรือตองเผชิญการแขงขันอยางรุนแรงกับทุเรียนสดของประเทศเพ่ือนบานจะทําใหเกษตรกร

ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง การเขามาของทุนตางชาติท่ีมีเงินทุนมหาศาลสงผลตอผูผลิตในหวงโซคุณคาทุก

ระดับอยางมาก ในระยะสั้น เกษตรกรจะมีรายไดเพ่ิมข้ึนและลดความเสี่ยงจากปญหาผลผลิตลนตลาด

เนื่องจากลงมีการประกันการรับซ้ือผลผลิตและมีความนาเชื่อถือทางการเงินเพราะลงจายเปนเงินสดหรือโอน

เงินใหภายใน 1-2 วัน การดําเนินธุรกิจของเกษตรกรกับลงเปนการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญกัน กลาวคือ 

เกษตรกรมีความรูการผลิต การคัดเลือกคุณภาพเปนอยางดีแตอาจมีขอจํากัดทางการเงินและความเสี่ยงจาก

ราคารับซ้ือ โดยเฉพาะในอดีตท่ียังไมมีการเปดเขตการคาเสรี การผลิตสวนใหญเปนการบริโภคในประเทศและ

มีราคาไมสูงนักเพราะผลผลิตจะออกสูตลาดพรอมกับผลไมอ่ืน ๆ ในชวงเมษายนถึงมิถุนายน ในขณะท่ีลงชาว

จีนมีความรูไดเปรียบในการเปนตัวแทนในการสงออกทุเรียนไปประเทศจีน อยางไรก็ตาม ในระยะยาว การเขา

มาของลงจีนอาจทําใหพอคาคนกลางชาวไทยไมสามารถแขงขันเรื่องเงินทุนไดสงผลใหโครงสรางตลาดผลไมมี

การแขงขันนอยลงเปนแบบผูซ้ือนอยราย (Oligopsony) ท่ีผูซ้ือมีอํานาจในการควบคุมราคาซ่ึงจะสงผลตอ

เกษตรกรรายยอยท่ีไมสามารถตอรองราคาไดทําใหรายไดลดลง ในระดับมหภาค การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะ

ทําใหการแบงปนผลประโยชนทางเศรษฐกิจของการสงออกทุเรียนบิดเบือนไป สวนแบงของเกษตรกรและ

พอคาคนกลางไทยจะลดลง ในขณะท่ีผูประกอบการตางชาติแสวงหาผลประโยชนไดมากข้ึน นอกจากความ

ไดเปรียบเรื่องเงินทุน ผูประกอบการคนกลางชาวจีนมีตนทุนทางธุรกิจต่ํากวาผูประกอบการไทยเนื่องจากไม

ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเม่ือสงออกไปยังประเทศจีน 

การคาระหวางประเทศมีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทยในการสรางความม่ังค่ังและการเพ่ิมสวัสดิการ

ของสังคม ทุเรียนจัดวาเปนสินคาเกษตรท่ีทํารายไดใหกับประเทศจํานวนมาก อยางไรก็ตาม ในชวงทศวรรษท่ี

ผานมาประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็วทําใหธนาคารโลกเลื่อนฐานะเปนเปนประเทศรายได

ปานกลางข้ันสูง (Upper middle income country) ในป พ.ศ. 2554 การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหประเทศ

สูญเสียความสามารถในการแขงขันสินคาสงออกท่ีใชแรงงานเขมขนและมีมูลคาเพ่ิมต่ํา การสรางมูลคา (Value 

Creation) และการผลิตท่ีประหยัดตอขนาด (Economies of scale) เปนยุทธศาสตรสําคัญสําหรับการผลิตใน

ภาคเกษตรในการเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value-based 

economy) ภายใตแบบจําลองการพัฒนา “ประเทศไทย 4.0” จําเปนตองอาศัยรวมมือของผูผลิตในหวงโซ

คุณคาตั้งแตเกษตรกรรายยอยท่ีเปนผูผลิตข้ันตนไปจนถึงธุรกิจสงออกขนาดใหญ ตลอดจนการสนับสนุนจาก

หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการใหบริการสินเชื่อ การปรับปรุงเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพสินคาใหมี

มาตรฐานสากลโดยเฉพาะการผลิตทุเรียนเนื่องจากมีการพึงพิงตลาดสงออกอยางมาก  

การเขาถึงแหลงเงินทุนเปนสิ่งสําคัญในการสรางมูลคาเพ่ิมภาคเกษตร สินเชื่อและผลิตภัณฑทางการ

การเงินเปนการลดตนทุนทางการเงินของเกษตรกรผานการกระจายความเสี่ยงอยางเหมาะสม ความสามารถใน

การลงทุนในเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ิมมากข้ึนเปนการเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร โดยท่ัวไป เกษตรกรรายยอย

สวนใหญเผชิญกับขอจํากัดทางการเงิน (Financial constraint) ในการเขาถึงสินเชื่อในระบบเนื่องจากขาด

ทรัพยสินท่ีจะคํ้าประกันการกูยืมจากสถาบันการเงินทําใหการลงทุนเพ่ือปรับปรุงการผลิตใหทันสมัยทําไดอยาง
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จํากัด (World Bank, 2008; Multilateral Investment Fund , 2014) ในรายงาน World Development 

Report: Agriculture for Development ป 2008 ของธนาคารโลกไดคาดการณวา หวงโซคุณคาการผลิต 

กฎระเบียบภายใตระบบโลกาภิวัฒน และความสามารถในการแขงขันเปนเง่ือนไขสําคัญของการอยูรอดของ

การผลิตภาคเกษตร และในการประชุมในป 2006 ขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ 

(Food and Agriculture Organization: FAO) ไดนําเสนอแนวทางการจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาของสินคา

เกษตร (Agricultural value chain finance) มีการรวบรวมกรณีศึกษาของประเทศตาง ๆ ในการชวยเหลือ

ทางการเงินระหวางผูมีสวนไดสวนเสียทุกข้ันของหวงโซการผลิต เปนตนวา ผูจัดหาวัตถุดิบอาจใหสินเชื่อแก

เกษตรกรรายยอยในการซ้ือปจจัยการผลิตท่ีจําเปนและตองชําระคืนเม่ือจําหนายผลผลิตทางการเกษตรไดแลว 

หรือการท่ีคนกลางรับซ้ือผลผลิตทําสัญญาซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร สัญญานั้นสามารถนําไปคํ้าประกันเงินกูกับ

สถาบันการเงินได กระบวนการเหลานี้สามารถชวยเกษตรกรรายยอยใหเขาถึงสินเชื่อการเกษตรไดมากข้ึนและ

เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน (Quiros ,2007) ในขณะเดียวกันธุรกิจสงออกมีกําไร

เพ่ิมข้ึนและรักษาความสามารถการแขงขันในตลาดตางประเทศได ในระดับมหภาคจะสงผลดีตอการสงออก

และสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีสวนรวม (Inclusive growth)  

ดังนั้น การศึกษามูลคาทางเศรษฐกิจตลอดหวงโซคุณคาการผลิตทุเรียนในภาคตะวันออกเปนสิ่งสําคัญ 

ผลการศึกษาท่ีไดสามารถนําไปใชพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑทางการเงินและสินเชื่อใหมีความหลากหลาย

ในการลดตนทุนและความเสี่ยงใหกับเกษตรกรและผูประกอบการไทย รวมท้ังการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน

ของรัฐอยางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) เพ่ือใหภาคเกษตรมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองได 

ความแตกตางสําคัญระหวางการวิเคราะห AVCF กับการวิเคราะหหวงโซคุณคาท่ัวไป คือ การศึกษาวิจัยนี้ให

ความสําคัญท้ังความสัมพันธทางการผลิตตั้งแตผูผลิตตนน้ําถึงปลายน้ําและการวิเคราะหการหมุนเวียนของ

เงินทุนระหวางผูผลิตในแตละข้ันตอน ภายใตบริบทเศรษฐกิจแบบแบงปน (Sharing economy) และความ

ตื่นตัวของผูบริโภคและรัฐบาลเก่ียวกับความปลอดภัยอาหารจะเปนตัวขับเคลื่อนใหการผลิตสินคาเกษตรท้ัง

ระบบใหมีมาตรฐานสูงข้ึน ผูสงออกมีความตองการสินคาเกษตรจํานวนมากท่ีไดมาตรฐานอาจใหความ

ชวยเหลือทางการเงินและเทคนิคกับเกษตรกรและโรงงานคัดบรรจุเพ่ือสรางหลักประกันวาผลผลิตท่ีไดจะมี

ปริมาณเพียงพอกับความตองการของตลาดและเปนตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของประเทศนําเขา 

การศึกษาวิจัยนี้จะเริ่มจากการวิเคราะหความสามารถในการผลิต ความตองการบริโภคในประเทศ แนวโนม

การผลิตและการคาทุเรียน การประเมินตนทุนและการมีสวนรวมของผูผลิตทุกข้ันตอนในหวงโซคุณคา รวมท้ัง

นําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสินเชื่อและบริการทางการเงินท่ีจําเปนในหวงโซการผลิตภายใตบริบทการเขา

มาของผูประกอบการตางชาติในตลาดสงออกทุเรียนไทย 

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสถานการณการจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาการผลิตทุเรียนภาคตะวันออกและผลกระทบตอ

ผูผลิตแตละระดับในหวงโซคุณคา 
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2. เพ่ือวิเคราะหการแบงปนผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจและบทบาทของผูประกอบการตางชาติในธุรกิจการ

สงออกทุเรียน 

3. เพ่ือเสนอแนวทางการจัดหาเงินทุนภายในหวงโซการผลิตท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิตและการสงออกทุเรียน 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี การผลิตทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีมีความนาสนใจเนื่องจากเปนแหลงผลิตท่ีใหญ

ท่ีสุดของประเทศ และมีการกระจุกตัวของผูประกอบการจีนคอนขางมาก ประมาณ 3 ใน 4 ของพ้ืนท่ี

การเกษตรเปนการปลูกไมผลและไมยืนตน สวนใหญเปนทุเรียน และผลไมเศรษฐกิจอ่ืน เชน มังคุด เงาะ ลําไย 

เปนตน และท่ีสําคัญเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีมีรายไดสูงเม่ือเปรียบเทียบกับเกษตรกรของจังหวัดอ่ืน โดยเฉพาะ

ตั้งแตป 2556 เปนตนมา การคาทุเรียนกับประเทศจีนมีการเติบโตอยางกาวกระโดด ขอมูลป 2556 พบวา 

ครัวเรือนเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย 30,088 บาทตอเดือนและเพ่ิมเปน 57,039 บาทตอเดือนในป 2560 เพ่ิมข้ึน

เกือบเทาตัวในระยะเวลาเพียง 4 ป ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีกําหนดใหทุเรียนเปนผลิตภัณฑ

เศรษฐกิจท่ีสําคัญและหนวยงานท่ีเก่ียวของพยายามยกระดับคุณภาพใหไดมาตรฐานสากลและขยายตลาด

ตางประเทศ นอกจากนี้ พ้ืนท่ีจันทบุรียังมีหนวยงานสนับสนุนของภาครัฐท่ีมีองคความรูดานการวิจัยและพัฒนา 

อาทิ ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 

6 (สวพ.6) ซ่ึงรับผิดชอบปฏิบัติงานของกรมวิชาการเกษตรในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก รวมท้ังเครือขายประชา

สังคมท่ีเขมแข็ง อาทิ สหกรณและกลุมเกษตรกร และเครือขายโรงคัดบรรจุผลไม สมาคมผูประกอบการสงออก

ผลไมไทย ท่ีสามารถสนับสนุนใหการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ดําเนินไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

 ขอบเขตชวงเวลา ชวงเวลาท่ีทําการศึกษาโดยการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเริ่มตั้งแตป 

2554-2562 เนื่องจากขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN- China Free Trade Area: ACFTA) ท่ีเริ่ม

บังคับใชเม่ือป 2553 สงผลใหประเทศจีนเปนประเทศคูคาหมายเลขหนึ่งกับกลุมประเทศในอาเซียน การคา

หมวดผักผลไมไมมีการจัดเก็บภาษีนําเขาทําใหมูลคาการคาขยายตัวสูงอยางตอเนื่อง สําหรับการวิเคราะห

ขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับหวงโซคุณคาการผลิตทุเรียนเพ่ือการสงออกเปนการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ป 

2561-2562 เพ่ือฉายภาพสถานการณการผลิตและการคาทุเรียนไทย ความสัมพันธทางการผลิตและการ

สนับสนุนเงินทุนภายในหวงโซอุปทาน 

 ขอบเขตการวิเคราะห ผูวิจัยศึกษาการสรางมูลคาและการแบงปนผลประโยชนของผูเก่ียวของทุก

ระดับ ตั้งแต เกษตรกรชาวสวนทุเรียน สหกรณและกลุมเกษตรกร ผูรวบรวมผลผลิต โรงคัดบรรจุผลไมท้ังของ

ผูประกอบการไทยและตางชาติ  ผูสงออก โดยใหความสําคัญท้ังความสัมพันธเชิงหนาท่ีและการสนับสนุนทาง

การเงินในหวงโซคุณคาทุเรียน 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

(1) ทราบความสัมพันธทางการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมทุเรียนในหวงโซคุณคาตั้งแตการผลิต การ

รับซ้ือ การกระจายผลผลิต และการสงออกจนถึงผูบริโภคข้ันสุดทายท้ังในและตางประเทศ 
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(2) ทราบถึงบทบาทของผูประกอบการตางชาติในหวงโซคุณคาการผลิตทุเรียนเพ่ือการสงออกของ

จังหวัดจันทบุรี รปูแบบการดําเนินธุรกิจและการแบงปนผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพ่ือเปนประโยชนตอภาครัฐ

ในการกําหนดแกไขกฎระเบียบและการเจรจาการคาระหวางประเทศสินคาเกษตร 

(3) เปนขอมูลเชิงวิชาการสําหรับสถาบันการเงินในการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินท่ีสนับสนุนเงินทุน

ใหกับเกษตรกรและผูประกอบการเพ่ือเพ่ิมความสามารถการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม 

โดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐอยางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) และธนาคารเพ่ือการสงออก

และนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM Bank) 

(4) เปนแนวทางในการกําหนดนโยบายภาคเกษตรใหสามารถพ่ึงพาตนเองและเขาถึงตลาดสงออก

ตางประเทศ เกษตรกรมีความม่ันคงในอาชีพและมีการใชเทคโนโลยีทันสมัยเปนการสรางความเจริญใหกับ

เศรษฐกิจภูมิภาคและระดับประเทศ 

 

1.5 องคประกอบของรายงานวิจัย 

 รายงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาของการผลิตทุเรียนในภาคตะวันออก” 

แบงเปน 5 บท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 บทท่ี 1 บทนํา เปนการอธิบายท่ีมาและความสําคัญของเรื่องท่ีทําวิจัย การฉายภาพสถานการณการ

ผลิตและการคาทุเรียนไทยภายใตบริบทการเขามาของผูประกอบการตางชาติในธุรกิจสงออกผลไมไทย 

 บทท่ี 2 กรอบทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เริ่มจากการอธิบายหลักการจัดหาเงินทุนในหวงโซ

คุณคาสินคาเกษตรขององคกรอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) แบบจําลองทางธุรกิจภายใต

หวงโซคุณคาสินคาเกษตร  การสนับสนุนทางการเงินจากภายในและภายนอกหวงโซ รวมท้ังการตรวจสอบ

เอกสารและงานวิจัยเชิงประจักษโดยเนนการคากับประเทศจีนเพราะเปนตลาดสงออกท่ีสําคัญ 

 บทท่ี 3 วิธีการศึกษา การศึกษานี้ประยุกตใชท้ังวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การกําหนด

ประชากรและกลุมตัวอยาง การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

 บทท่ี 4 ผลการศึกษา เริ่มจากความสําคัญของการผลิตทุเรียนตอการหมุนเวียนเศรษฐกิจจังหวัด

จันทบุรี สถิติรายได รายจาย และผลตอบแทนจากการปลูกทุเรียน การวิเคราะหความสัมพันธการผลิตและการ

พ่ึงพาทางการเงินจากภายในและภายนอกหวงโซ การวิเคราะหสถานการณและแนวโนมการผลิตและการคา

ระหวางประเทศ 

 บทท่ี 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ ท่ีไดจากการสังเคราะหผลการศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพหวงโซการผลิตทุเรียน การขยายตลาดและการเพ่ิมศักยภาพแขงขันในการคาระหวางประเทศ 

เปาหมายสําคัญคือชวยใหเกษตรกรและผูประกอบการไทยมีรายไดสูง มีความม่ันคงในการประกอบอาชีพและ

ไมเสียเปรียบทางการคา 
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บทท่ี 2 

กรอบทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 
 การนําเสนอในบทนี้แบงเปน 4 สวน สวนแรก เปนการนําเสนอกรอบการวิเคราะหแนวทางการจัดหา

เงินทุนในหวงโซคุณคาสินคาเกษตร สวนท่ีสอง นําเสนอแบบจําลองธุรกิจท่ีเกิดจากการขับเคลื่อนของผูผลิตใน

หวงโซคุณคา สวนท่ีสาม การรวบรวมรูปแบบสินเชื่อและการใหบริการการเงินสําคัญของการผลิตภาคเกษตร

โดยวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูผลิตแตละข้ันในหวงโซ สวนสุดทาย ทบทวนงานวิจัยและสารสนเทศท่ี

เก่ียวของกับหัวขอท่ีทําวิจัยโดยเนนบทบาทการเขามาของธุรกิจจีนในวงจรการคาทุเรียนไทยเพ่ือสงออก  

 

2.1 กรอบทฤษฎีการจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาของสินคาเกษตร (Agricultural Value Chain 

Finance: AVCF) 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ประยุกตกรอบการวิเคราะหการจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาการผลิตสินคาเกษตร 

(AVCF) ต า ม ท่ี ป ร า ก ฏ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  Miller and Jones (2010) Miller (2012) แ ล ะ  African 

Development Bank (2013) กับการผลิตทุเรียนเพ่ือการสงออกของจังหวัดจันทบุรีซ่ึงสรางรายไดใหกับ

ประเทศจํานวนมาก เนื้อหาสวนนี้เริ่มจากการกําหนดความหมายของคําสําคัญของงานวิจัย ไดแก หวงโซคุณคา 

(Value chain) หวงโซคุณคาของสินคาเกษตร (Agricultural value chain) และการจัดหาเงินทุนในหวงโซ

คุณคาการผลิตสินคาเกษตร (Agricultural value chain finance: AVCF) 

หวงโซคุณคา (Value Chain) หมายถึง กลุมของหนวยเศรษฐกิจ (Economic agent) ท่ี มี

ความสัมพันธกันตามหนาท่ีในกิจกรรมการผลิตแบบแนวตั้ง (Vertical production) ตั้งแตการผลิตข้ันตน

จนถึงการเปนสินคาข้ันสุดทายสําหรับการบริโภค ในขณะท่ีหวงโซคุณคาของสินคาเกษตร (Agricultural 

value chain) เปนการประยุกตใช กับการผลิตสินคาเกษตรโดยเฉพาะ หนวยเศรษฐกิจท่ีพิจารณา

ประกอบดวย ผูจัดหาวัตถุดิบ เกษตรกรรายยอย กลุมเกษตรกร พอคาคนกลางรับซ้ือผลผลิต ธุรกิจคัดแยก 

ธุรกิจแปรรูป ผูสงออก และกิจการคาปลีก แตละหนวยตางมีสวนสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตร  หนวย

เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงและสงผลกระทบตอกันแตละข้ันตอนมีความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การวิเคราะห

หวงโซคุณคาของสินคาเกษตรท้ังระบบจึงมีควาสําคัญครอบคลุมกิจกรรมการผลิต การบริหารจัดการความเสี่ยง 

รวมท้ังการแลกเปลี่ยนขอมูล (Information flow) ระหวางผูผลิต อาจกลาวไดวา หวงโซคุณคาเริ่มจากการ

เพาะปลูกท่ีแปลงเกษตรจนถึงมือผูบริโภค (Farm-to-Fork) เปาหมายหลักของการวิเคราะหหวงโซคุณคาคือ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพลดการสูญเสียของทรัพยากรการผลิต การเพ่ิมคุณภาพและความยั่งยืนการผลิตเพ่ือรักษา

ความสามารถการแขงขันในการคาระหวางประเทศ 

การจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาการผลิตสินคาเกษตร (Agricultural Value Chain Finance: 

AVCF) เปนรูปแบบท่ีพัฒนาตอเนื่องจากการวิเคราะหหวงโซคุณคาสินคาเกษตรโดยขยายการวิเคราะหให
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ครอบคลุมการหมุนเวียนของเงินทุนและการชวยเหลือทางเทคนิคระหวางผูผลิตเพ่ือลดตนทุนทางการเงินใหกับ

ผูผลิตทุกระดับ โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยในฐานะท่ีเปนผูผลิตข้ันตนและสวนใหญมีขอจํากัดในการเขาถึง

สนิเชื่อในระบบจากสถาบันการเงิน การวิเคราะหยังรวมถึงการสรางหลักประกันเก่ียวกับราคาและปริมาณการ

รับซ้ือ การกระจายความเสี่ยงโดยการขยายตลาดใหมอยางตอเนื่อง จากประสบการณการผลิตสินคาเกษตรใน

ตางประเทศ การวิเคราะห AVCF สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดภาระทางการเงินของผูผลิตทุกระดับผาน

ชองทางสําคัญ ดังนี้ (Miller, 2012) 

- สามารถระบุความตองการทางการเงินของผูผลิตแตละข้ันเพ่ือเสริมความแข็งแกรงใหกับ

การผลิตสินคาเกษตรท้ังระบบ 

- ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑหรือการใหบริการทางการเงินท่ีเหมาะสมใหกับผู ท่ี

เก่ียวของ 

- ลดตนทุนทางการเงินเพราะการชําระหนี้จะถูกหักออกจากรายรับเม่ือผูผลิตสามารถขาย

ผลผลิตหรือมีรายรับจากการใหบริการเขามา 

- ใชประโยชนจากการวิเคราะหหวงโซการผลิตเพ่ือวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตาง ๆ 

ท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

หวงโซคุณคาสามารถจําแนกเปน 5 กิจกรรมหลัก คือ (1) การจัดหาปจจัยการผลิต (2) การผลิต (3) 

การแปรรูป (4) การกระจายสินคา และ (5) การบริโภค การวิเคราะห AVCF จะครอบคลุมการหมุนเวียนทาง

กายภาพ (Physical flow) อันเกิดจากการสรางมูลคาเพ่ิมในแตละข้ันตอน รวมท้ังการหมุนเวียนของเงินทุน 

(Financial Flow) และการแลกเปลี่ยนขอมูล (Information Flow) ระหวางผูผลิตในหวงโซคุณคา ดังนั้น 

หากผูผลิตข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งประสบปญหาการเขาถึงแหลงเงินทุนยอมสงผลกระทบตอเนื่องไปยังการผลิต

ในข้ันตอนอ่ืนและทําใหหวงโซการผลิตท้ังระบบไดรับผลกระทบตาม ตารางท่ี 2-1 สรุปผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก

การขาดแคลนเงินทุนภายในหวงโซการผลิตสินคาเกษตร หากเกษตรกรในฐานะผูผลิตข้ันตนขาดสภาพคลอง

ทางการเงินทําใหปริมาณการเพาะปลูกต่ํากวาท่ีควรจะเปน ยิ่งไปกวานั้น เกษตรกรมีแนวโนมจะเลือกทําการ

ผลิตพืชผลท่ีมีความเสี่ยงต่ําและผลผลิตต่ํา (Low risk-low yield production patterns) ทําใหสูญเสียโอกาส

ในการเพ่ิมรายไดจากการทําการเกษตร ในขณะท่ีผูจัดหาปจจัยการผลิตอยางปุยและยาฆาศัตรูพืชไดรับ

ผลกระทบตามจากขายปจจัยการผลิตไดนอยลง ปริมาณการผลิตท้ังระบบลดลงทําใหผูรวบรวมและโรงงาน

แปรรูปมีตนทุนท่ีสูงข้ึนเนื่องจากไมเกิดการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) ในทํานองเดียวกัน หาก

ผูรวบรวมหรือโรงงานแปรรปูขาดสภาพคลองทางการเงินก็จะสงผลกระทบยอนกลับไปยังเกษตรกรและผูจัดหา

ปจจัยการผลิตเชนเดียวกัน และท่ีสําคัญ หากเปนสินคาเกษตรสงออกอาจทําใหความสามารถการแขงขัน

ระหวางประเทศลดลงและสูญเสียสวนแบงทางการคาได ในปจจุบัน การคาสินคาเกษตรระหวางประเทศเปน

ตลาดของผูบริโภค ปจจัยสําคัญท่ีผูบริโภคใชในการเลือกซ้ือสินคาเกษตรนําเขาคือ ราคาและคุณภาพสินคา

มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (Food safety standard) การสรางระบบตรวจสอบยอนกลับและติดตาม
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พืชผล (Traceability requirement) รวมท้ังสินคาท่ีมีข้ันตอนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดังนั้น ผูผลิต

ทุกระดับในหวงโซจําเปนตองมีการวิเคราะหความสัมพันธการผลิตท้ังระบบ  
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ตารางท่ี 2-1 ผลกระทบจากการขาดสภาพคลองทางการเงินในหวงโซคุณคาสินคาเกษตร 

 

การขาดสภาพคลองทางการเงิน ผลกระทบตอ 

ผูจัดหาปจจัยการผลิต เกษตรกร (ผูผลิตขั้นตน) ผูรวบรวม/โรงงานแปรรูป 

ผูจัดหาปจจัยการผลิต - จําเปนตองขายปจจัยการผลิตราคาแพงข้ึน 

- ไมสามารถสต็อกสินคาไดมากนัก 

-ซื้อปจจัยการผลติราคาแพง 

- ซื้อปริมาณนอยลงสงผลใหผลผลติท่ีไดมี

คุณภาพลดลง 

- ตนทุนการรับซื้อผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

- ไมเกิดการประหยัดตอขนาด 

เกษตรกร - ขายปจจัยการผลติไดนอยลง - ปริมาณการผลิตต่ํากวาท่ีควรจะเปนทําให

สูญเสียโอกาสในการเพ่ิมรายไดครวัเรือน 

- มีแรงจูงใจในการเลือกเทคโนโลยีแบบความ

เสี่ยงและผลผลิตต่ํา (Low risk, low yield) 

- ขาดอํานาจตอรองราคาในการขายผลผลิต 

- ปริมาณการผลิตคอนขางนอยทําใหมีตนทุนสูงเพราะ

ไมเกิดการประหยดัตอขนาด  

- สินคาท่ีไดมาตรฐานการสงออกนอยลงเพราะผลผลิต

จากเกษตรกรมีนอย 

ผูรวบรวม/โรงงานแปรรูป - ขายปจจัยการผลติไดนอยลงเน่ืองจาก

เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการลงทุน 

- ขายสินคาเกษตรไดนอยลง 

- มีตนทุนในการเก็บรักษาเน่ืองจากผูรวบรวม

รับซื้อไดจํากัด 

 

- ผลิตสินคาไมเพียงพอตอความตองการของตลาด 

- การบริหารสต็อกสินคาไมมีประสิทธิภาพ 

             ท่ีมา: ปรับจาก African Development Bank (2013) 
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2.2 แบบจําลอง AVCF 

แบบจําลองธุรกิจภายใตกรอบการวิเคราะห AVCF อาจจําแนกตามแรงขับเคลื่อนของผูมีสวนไดสวน

เสียในหวงโซคุณคาได 4 รูปแบบ 

(1) แบบจําลองแรงขับเคลื่อนจากผูผลิต (Producer- driven model) 

(2) แบบจําลองแรงขับเคลื่อนจากผูซ้ือ (Buyer- driven model) 

(3) แบบจําลองแรงขับเคลื่อนจากผูสนับสนุน (Facilitator-driven model) 

(4) แบบจําลองบูรณาการ (Integrated model) 

 

2.2.1 แบบจําลองแรงขับเคล่ือนจากผูผลิต (Producer- driven model) เกิดจากการขับเคลื่อน

ของเกษตรกรในฐานะผูผลิตข้ันตน อาจเปนการรวมกลุมของเกษตรกรรายยอยจํานวนมากหรือเฉพาะ

เกษตรกรรายใหญรวมกันจัดตั้งสมาคมของผูผลิตในรูปแบบสหกรณการเกษตรหรือบริษัท เพ่ือกําหนดราคารับ

ซ้ือและปริมาณการผลิตรวมใหสมาชิกในกลุมไดรับกําไรมากสุด ผูผลิตมีการชวยเหลือกันเก่ียวกับวิธีการผลิต 

การตลาดและการสนับสนุนทางการเงิน อาจกลาวไดวา เปนแบบจําลองท่ีขับเคลื่อนจากลางข้ึนบนในหวงโซ

คุณคา ตัวอยางเชน การรวบกลุมของผูผลิตโกโกในประเทศเปรูโดยการจัดตั้งสถาบันรับฝากเงินและใหสินเชื่อ 

(Savings and loan association) Credinka ใหทําสัญญารับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรแลกเปลี่ยนกับการ

ชวยเหลือทางเทคนิค การเขาถึงตลาด และการจัดหาปจจัยการผลิต (Miller and Jones, 2010) อีกตัวอยาง

คือ การจัดตั้งบริษัทของเกษตรกรท่ีผลิตสินคาออรแกนิคในประเทศอินเดียโดยกําหนดใหเกษตรกรท่ีปลูกเม็ด

มะมวงหิมพานต กาแฟ โกโก มะพราวและพริกไทยดํา ท่ีไดรับใบรับรองการผลิตสินคาออรแกนิคเขาเปน

สมาชิกผานการซ้ือหุนบริษัทและไดรับสิทธิการขายผลผลิตใหกับบริษัทตามจํานวนหุนท่ีมี บริษัททําการตลาด

โดยใชตราสินคาท่ีแสดงถึงภาพลักษณการดําเนินธุรกิจตามหลักการคาอยางเปนธรรม (Fair trade) เชน 

“Wealthy Farmer” “Healthy and Wealthy Nation” เปนตน โดยมีเปาหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

และสรางรายไดม่ันคงใหกับเกษตรกร นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการสรางความรวมมือกับกองทุนสิ่งแวดลอม

ของกลุมเกษตรกรในตางประเทศ (African Development Bank, 2013) อยางไรก็ดี การรวมกลุมของผูผลิต

มักเผชิญขอจํากัดเรื่องการเขาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคทําใหสินคาท่ีไดอาจไมตรงกับความตองการผูบริโภค 

นอกจากนี้ การดําเนินการโดยเครือขายผูผลิตตองใชเงินทุนหมุนเวียนจํานวนมาก ดังนั้น สมาคมของผูผลิตอาจ

ขาดเงินทุนในการสนับสนุนการผลิตและการควบคุมคุณภาพทําใหขายผลผลิตไมไดราคา 

 

2.2.2 แบบจําลองแรงขับเคล่ือนจากผูซ้ือ (Buyer- driven model) เปนแบบจําลองท่ีสามารถ

อธิบายการผลิตสินคาเกษตรสวนใหญ ความตองการของผูบริโภคท้ังในและตางประเทศเปนแรงผลักดันให

ผูผลิตทุกข้ันตอนมีความตื่นตัวในการเพ่ิมประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพการผลิต รวมถึงการเลือกใช

วิธีการผลิตท่ีตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและท่ีสําคัญตองมีราคาท่ีเหมาะสม ตัวอยางท่ีชัดเจนท่ีสุดของโมเดล

ธุรกิจลักษณะนี้ คือ เกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ท่ีเปนขอตกลงจัดทําข้ึนระหวางเกษตรกรกับ

บริษัทเอกชนวาจะรับซ้ือผลผลิตจากการเกษตรกรตามราคาท่ีตกลงกันไวลวงหนา จุดเริ่มตนมาธุรกิจ
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การเกษตรตองการสงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค อยางไรก็ดี เกษตรกรมี

แรงจูงใจในการทําผิดสัญญาโดยการแอบขายผลผลิตบางสวนเองในชวงเวลาท่ีราคาสินคานั้นเพ่ิมข้ึนมาก 

นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีความเสี่ยงจากการพึงพิงผูซ้ือเพียงรายเดียวทําใหขาดอํานาจการตอรองซ่ึงอาจเปน

ผลเสียในระยะยาว ในทางปฏิบัติ การทําเกษตรพันธสัญญาไมไดจํากัดเฉพาะเกษตรกรกับบริษัทเอกชนราย

ใหญเทานั้น และอาจเปนการทําสัญญาท่ีเปนลายลักษณอักษรหรือการตกลงอยางไมเปนทางการระหวางผูผลิต

ในหวงโซคุณคา เปนตนวา ผูรวบรวมอาจจายเงินมัดจําหรือทําสัญญารับซ้ือกับเกษตรกรเพ่ือเปนหลักประกัน

วามีผลผลิตเพียงพอตอการจําหนายหรือสงออกภายในระยะเวลาท่ีกหนด ขอตกลงท่ีเกิดข้ึนมีสวนชวยให

เกษตรกรเขาถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินไดงายข้ึนจากเดิมท่ีตองมีหลักทรัพยคํ้าประกันหรือมีท่ีดินทํา

การเกษตรเปนของตนเอง ตัวอยางเชน Hortifruti ในประเทศคอสตาริกา เปนสถาบันรับซ้ือสินคาเกษตรราย

ใหญจากเกษตรกรกอนจะขายผลผลิตครั้งละมาก ๆ ใหกับซุปเปอรมารเก็ต สถาบันการเงินใหสินเชื่อกับ

เกษตรกรสูงสุดถึงรอยละ 60 ของตนทุนการผลิตโดยไมตองมีหลักทรัพยคํ้าประกัน เพียงแคมีสัญญาการรับซ้ือ

ผลผลิตจาก Hortifruti โดยมีเง่ือนไขเพ่ิมเติมวาเกษตรกรตองซ้ือประกันความเสียหายจากการเพาะปลูก 

นอกจากนี้ ผูรวบรวมผลผลิตและโรงงานแปรรูปท่ีทําธุรกิจกับ Hortifruti ยังสามารถกูยืมจากสถาบันการเงินได

มากข้ึนเพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนและขยายกิจการ 

 

2.2.3 แบบจําลองแรงผลักดันจากผูสนับสนุน (Facilitator-driven model) หนวยงานภาครัฐ

และองคกรพัฒนาท่ีไมแสวงหากําไร (Non-profit organization) ในหลายประเทศมีบทบาทสําคัญในการ

ขับเคลื่อนธุรกิจการคาสินคาเกษตร โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนามีบริษัทสงออกเอกชนรายใหญท่ีมี

ศักยภาพแขงขันกับตางประเทศไดในขณะท่ีผลผลิตสวนใหญมาจากเกษตรกรรายยอย โดยท่ัวไป บริษัทสงออก

ขนาดใหญมีแนวโนมจะรับซ้ือผลผลิตจากผูรวบรวม (Collector) แทนท่ีจะติดตอเกษตรรายยอยโดยตรงเพราะ

สามารถลดตนทุนดําเนินการ (Transaction cost) ไดมากกวา ราคารับซ้ือท่ีเกษตรกรไดรับจึงคอนขางต่ําดังนั้น 

หนวยงานภาครัฐจึงเขามามีบทบาทเปนตัวกลางในการชวยเหลือเกษตรกรรายยอยใหเขาไปมีสวนรวมในหวงโซ

การผลิตมากข้ึนโดยการชวยเหลือทางเทคนิคและการสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร กรณีศึกษาท่ี

นาสนใจในตางประเทศคือ ธุรกิจการสงออกอารติโชค (Artichoke) ของประเทศเปรูโดยมีประเทศ

สหรัฐอเมริกาลสหภาพยุโรปเปนตลาดสงออกหลัก ตัวแทนสงออกมักจะติดตอซ้ือผลผลิตจากโรงงานแปรรูป

ขนาดใหญ ในทํานองเดียวกัน โรงงานเม่ือทราบราคารับซ้ือก็จะมารวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรรายใหญอีก

ทอดหนึ่งเพ่ือความสะดวก หากยังไมไดตามจํานวนคําสั่งซ้ือถึงจะซ้ือผลผลิตจากเกษตรรายยอยเพ่ิมเติม ทําให

เกษตรกรรายยอยสูญเสียโอกาสในการเพ่ิมรายไดภาคเกษตรเนื่องจากไมสามารถเขาถึงตลาดตางประเทศได 

ดังนั้น หนวยงานเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International 

Development: USAID) ไดใหเงินสนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางโรงงานแปรรูปกับเกษตรรายยอย ผาน

การจัดหาตนกลา (Seedlings) ความชวยเหลือเทคนิคการผลิต และการทําสัญญารับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร

ในราคาท่ีกําหนดไวลวงหนา เกษตรกรยังไมตองจายคาตนกลาจนกวาจะถึงฤดูการเก็บผลผลิตท้ังนี้ เพ่ือเปน

การลดความเสี่ยงการผลิต นอกจากนี้ การรวมกลุมเกษตรกรรายยอยชวยใหสามารถซ้ือปจจัยการผลิตอยางปุย
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และสารเคมีไดในราคาสวนลดเหมือนกับเกษตรกรรายใหญทําใหตนทุนการผลิตลดลง และท่ีสําคัญ สถาบัน

การเงินอยางเครดิตยูเนี่ยนเริ่มใหสินเชื่อกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมากข้ึนจากเดิมท่ีโรงงานแปรรูปตอง

เปนแหลงเงินทุนใหกับเกษตรกร ดังนั้น โรงงานแปรรูปจึงมีสภาพคลองมากข้ึนและสามารถนําเงินท่ีไดรับจาก 

USAID ไปใชเพ่ือขยายโรงงานและปรับปรงุเทคโนโลยีการผลิตใหทันสมัยมากข้ึน 

 

2.2.4 แบบจําลองบูรณาการ (Integrated model) เปนรูปแบบการรวมผูผลิตในแตละข้ันของหวง

โซตั้งแตเกษตรกร ผูรวบรวมผลผลิต โรงงานแปรรูป ธุรกิจคาสงคาปลีก ธุรกิจสงออก โดยการเขาเปนเจาของ

หรือการทําสัญญาท่ีเปนทางการ ตัวอยางเชน การควบรวมตามแนวดิ่ง (Vertical integration) ของซุปเปอร

มารเก็ต แรงผลักดันของการดําเนินธุรกิจลักษณะนี้มาจากความไดเปรียบของธุรกิจคาปลีกจากการเปนผูรับซ้ือ

ผลผลิตการเกษตรรายใหญและมีชองทางการจําหนายของตนเอง รวมท้ังมีขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมและการใช

จายของผูบริโภคเปนอยางดี การควบรวมธุรกิจแนวดิ่งจึงเปนกลยุทธท่ีทําใหผูประกอบการมีอํานาจเหนือตลาด

ตั้งแตการรับซ้ือจากเกษตรกรจนถึงการกําหนดราคาขายปลีก กาแฟเปนผลผลิตการเกษตรท่ีผูประกอบการ

สวนใหญประยุกตใชแบบจําลองบูรณาการเพราะกาแฟคุณภาพสูงเปนท่ีตองการของผูบริโภคในหลายประเทศ 

การรักษาคุณภาพผลผลิตตองดูแลตั้งแตสถานท่ีปลูก ปจจัยการผลิต สภาพอากาศและเทคนิคการปลูก งาน

ของ Miller and Jones (2010) กลาวถึงกรณีศึกษาของกาแฟสตารบัคส (Starbucks) ท่ีมีการควบคุมแนวดิ่ง

ตั้งแตการผลิตจนถึงการขายปลีกในรานกาแฟ สตารบัคสเปนรานกาแฟท่ีมีชื่อเสียงและมีจํานวนสาขามากกวา 

10,000 แหงท่ัวโลก ทําใหมีความตองการกาแฟคุณภาพสูงจํานวนมาก ปจจุบันบริษัทมีการซ้ือกาแฟจากแหลง

ผลิตมากกวา 127 ประเทศ บริษัทกําหนดแนวปฏิบัติวาดวยมาตรฐานสินคาและใหการรับรองการผลิตท่ีมีการ

รับผิดชอบตอสังคม (Coffee and Farmer Equity Practices: C.A.F.E) และจัดตั้งองคกรอยาง Root Capital 

และ Calvert Foundation Investment Fund เพ่ือใหบริการทางการเงินและชวยเหลือทางเทคนิคกับ

เกษตรกรรายยอยท่ีตองการเขารวมโครงการปลูกกาแฟขายใหกับสตารบัคส เริ่มจากการสนับสนุนทางการเงิน

ใหกับสหกรณการเกษตรมีการคิดดอกเบี้ยกูยืมเหมือนสถาบันการเงินท่ัวไปแตเนนการสรางภาพลักษณของการ

ทําธุรกิจท่ีรับผิดชอบตอสังคมมากกวาการหาผลกําไรจากการใหกูยืม เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสามารถกูยืม

จาก Root Capital เพ่ือใชในการผลิตและการซ้ือเครื่องมือแปรรูปโดยไมตองใชหลักทรัพยคํ้าประกัน เม่ือถึง

ชวงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตและมีการสงมอบเมล็ดกาแฟตามท่ีตกลงกันไว เงินจะถูกโอนใหกับเกษตรกรเพ่ือ

นําไปชําระหนี้ทันที ทําใหการผิดนัดการชําระหนี้ (Default payment) ของเกษตรกรกับ Root Capital อยู

ในระดับท่ีต่ํามาก โมเดลธุรกิจของสตารบัคสยังเปนตนแบบใหกับการดําเนินงานของเครือขายรานกาแฟอ่ืน 

 ตารางท่ี 2-2 สรุปสาระสําคัญของแบบจําลองธุรกิจของการผลิตสินคาเกษตร องคกรขับเคลื่อนสําคัญ

รวมท้ังเปาหมายทางธุรกิจของแตละแบบจําลอง 
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ตารางท่ี 2-2 แบบจําลองหวงโซคุณคาสินคาเกษตร 

 

แบบจําลอง องคกรขับเคลื่อนสําคัญ เปาหมายทางธุรกิจ 

Producer- driven - เกษตรกรรายใหญ 

- สมาคมเกษตรกรท่ีเกิดจากการรวบตัว

ของเกษตรกรรายยอย 

- ขายผลผลิตไดราคาสูง 

- การจัดสรรปริมาณการผลิตใหกับเครือขาย 

- ขยายตลาดใหมโดยเฉพาะตลาดในตางประเทศ 

Buyer-driven  - ผูรวบรวม/โรงงานแปรรูป 

- ผูสงออก 

- ผูคาสง/ปลีก 

- สรางหลักประกันจํานวนผลผลิตรวมใหไดตาม

ความตองการของตลาด 

- พัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการผูบริโภค 

- การควบคุมคุณภาพให ไดมาตรฐานสากล

โดยเฉพาะประเด็นความปลอดภัยอหารและการ

ตรวจสอบยอนกลับ 

Facilitator-driven - รัฐบาล 

- องคกรพัฒนาระหวางประเทศ 

-ชวยเหลือเกษตรกรรายยอยใหเขาถึงตลาด 

- สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและภูมิภาค 

- แกปญหาความยากจนในภาคเกษตร 

Integrated - บริษัทธุรกิจการเกษตรขนานใหญ 

- เครือขายซุปเปอรมารเก็ต 

- บริษัทตางชาติ 

- ควบคุมราคาสินคาเกษตร 

- สรางมูลคาเพ่ิมใหผลผลิตการเกษตร 

- เพ่ิมอิทธิพลทางการคาในหวงโซเพ่ือเพ่ิมผลกําไร 

ท่ีมา: ปรับจาก Miller and Jones (2010) 

 

 จากการติดตามสถานการณและรวบรวมขอมูลเบื้องตนของผูวิจัยเก่ียวกับการผลิตและสงออกทุเรียน 

พบวา การทําธุรกิจของผูเก่ียวของในหวงโซคุณคาการผลิตมีรูปแบบผสมผสานกันระหวางแบบจําลองแรง

ขับเคลื่อนจากผู ซ้ือ (Buyer-driven model) และแบบจําลองบูรณาการ (Integrated model) เนื่องจาก

ประเทศไทยเปนผูผลิตทุเรียนรายใหญอันดับ 2 รองมาประเทศอินโดนีเซียและเปนผูสงออกอันดับ 1ของโลก 

ในขณะเดียวกันตลาดสงออกหลักคือประเทศจีนซ่ึงความตองการมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศจีน ดังนั้น การจัดหาผลผลิตท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยสูงใหเพียงพอกับความตองการของ

ประเทศจีนเปนแรงผลักดันสําคัญใหธุรกิจการเกษตรรายใหญของจีนเขามามีบทบาทในหวงโซการผลิตทุเรียน

ผานการจัดตั้งบริษัทรวมทุนกับธุรกิจไทยมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญในชวงทศวรรษท่ีผานมา แนนอนวาการเขามา

ของผูประกอบการจีนท่ีมีเงินทุนมหาศาลยอมทําใหโครงสรางของธุรกิจสงออกผลไมไทยเปลี่ยนแปลงไปอยาง

มาก ธุรกิจจีนมีทักษะความเปนผูประกอบการสูงและเขาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคชาวจีนได

เปนอยางดี ทําใหมีความไดเปรียบธุรกิจไทยซ่ึงสวนใหญใหความสําคัญกับการทําการตลาดสินคาเกษตรใน

ตางประเทศคอนขางนอย 
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2.3 รูปแบบสินเช่ือและการใหบริการการเงินในหวงโซคุณคา 

 ผูผลิตในหวงโซคุณคาการผลิตสินคาเกษตรสวนใหญอาจแบงได 4 ระดับ คือ เกษตรกร ผูคาหรือผู

รวบรวม โรงงานแปรรูปและบรรจุ และบริษัทคาปลีกและสงออก ผูผลิตแตละข้ันมีวัตุประสงคการกูยืมเงิน

แตกตางกัน เกษตรกรตองการเงินทุนเพ่ือใชทําการผลิตและลงทุนในเครื่องมือการเกษตร ระยะเวลาการกูยืมไม

นานนักเพราะเม่ือเกษตรกรขายผลผลิตไดก็จะนําเงินท่ีไดมาชําระคืนเงินกู นอกจกนี้ ความตองการสินเชื่ออาจ

แตกตางกันตามระดับการผลิต เกษตรกรรายใหญมีความตองการเงินทุนหมุนเวียนมากข้ึนเพ่ือใชในการผลิต

และลงทุนในเครื่องมือการเกษตรขนาดใหญและทันสมัย อยางไรก็ดี เกษตรกรรายใหญสวนมากจะมีท่ีดินเปน

ของตนเองท่ีสามารถคํ้าประกันการกูยืมได ตางจากเกษตรกรรายยอยโดยเฉพาะกลุมท่ีตองเชาท่ีดินหรือทําการ

ผลิตในท่ีสาธารณะท่ีตองการเงินทุนสําหรับซ้ือหาปจจัยการผลิตอยางเมล็ดพันธุ ยาฆาแมลง ปุย และใชเปน

เงินทุนหมุนเวียน ในขณะท่ีผูรวบรวมและโรงงานแปรรูปและบรรจุจะตองการเงินทุนหมุนเวียนมากข้ึนเพ่ือใช

ในการรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีความตองการทางการเงินเพ่ือใชขยายการผลิตซ่ึงเปนการ

กูยืมระยะยาวเพ่ือนํามาใชซ้ือเครื่องจักรและลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ตารางท่ี 2-3 สรุปความ

ตองการทางการเงินของผูผลิตในหวงโซคุณคาสินคาเกษตร 

 

ตารางท่ี 2-3 ความตองการทางการเงินของผูผลิตในหวงโซคุณคาสินคาเกษตร 
 

ผูผลิต ความตองการทางการเงิน 

เกษตรกร - เครื่องมือการเกษตรและการปรบัปรุงระบบชลประทานเพ่ือใชในพ้ืนท่ีของตน 

- ซื้อหาปจจัยการผลติการเกษตร 

- ทุนสําหรับทําการผลติ เชน คาแรง คาเชาท่ีดิน 

ผูคาและผูรวบรวม - เงินทุนหมุนเวียนสําหรับการซื้อผลผลติจากเกษตรกร 

- การลงทุนเครื่องมือและเครื่องตรวจวัดคณุภาพสูงเพ่ือใชจัดประเภทคุณภาพสินคา 

โรงงานแปรรูปและคดับรรจ ุ - เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใชบริการสต็อกสินคาเกษตร 

- เงินกูระยะยาวเพ่ือปรับปรุงโรงงานและขยายการผลติ 

บริษัทคาปลีกและสงออก - เงินทุนหมุนเวียนสําหรับธุรกิจ 

  ท่ีมา: African Development Bank (2013)  

 

การคาสมัยใหมทําใหผูผลิตแตละข้ันมีความเก่ียวของมากข้ึนนําไปสูการรวมมือกันเพ่ือยกระดับ

คุณภาพสินคาและรักษาความสามารถการแขงขัน การใหความชวยเหลือทางการเงินและการแลกเปลี่ยนขอมูล

กัน รวมท้ังเพ่ิมโอกาสการเขาถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ตัวอยางเชน ผลผลิตการเกษตรท่ีจํานํากับ

คลังสินคาเอกชน สัญญาการรับซ้ือผลผลิตจากโรงงานแปรรูปหรือบริษัทสงออก สามารถใชเปนหลักทรัพยใน

การกูยืมเงินจากสถาบันการเงินโดยเฉพาะสถาบันการเงินเฉพาะกิจดานการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

แตกตางจากรูปแบบเดิมท่ีสวนใหญตองใชท่ีดินและสิ่งปลูกสรางคํ้าประกัน โดยภาพรวม การจัดหาเงินทุนใน

หวงโซคุณคาสามารถแกปญหาความไมสมบูรณของสารสนเทศ (Asymmetric information) ระหวางผูกูและ
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ผูใหกูไดระดับหนึ่ง ผลท่ีเกิดข้ึนทําใหตนทุนธุรกรรมทางการเงิน (Transaction cost) ของผูเก่ียวของลดลง 

ความเสี่ยงจากการทําการเกษตรยังคงมีอยู เชน ความผันผวนของราคา สภาพลมฟาอากาศ ภัยธรรมชาติ 

ความเสี่ยงจากการใชเทคโนโลยีแบบใหมท่ีอาจใหผลตอบแทนไมคุมคากับเงินลงทุน ขอตกลงการคาระหวาง

ประเทศ เปนตน อยางไรก็ตาม จากประสบการณของตางประเทศ พบวา ความรวมมือกันระหวางผูผลิตในหวง

โซสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดคอนขางมาก ขอคนพบเหลานี้สามารถนํามาถอดบทเรียน

และขยายผลกับหวงโซการผลิตสินคาเกษตรของไทย 

การจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาสินคาเกษตรแบงเปน 2 ระดับ ดังนี้ (Miller and Jones, 2010) 

(1) เงินทุนภายในหวงโซ (Internal value chain) เปนการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนท่ีเกิดข้ึนระหวาง

ผูผลิตในหวงโซคุณคา เชน ผูจัดหาปจจัยการผลิตใหสินเชื่อแกเกษตรกรโดยใหเกษตรกรนําปจจัยการผลิตไปใช

กอนและคอยนําเงินมาคืนเม่ือขายผลผลิตได หรือผูรวบรวมใหสินเชื่อแกเกษตรกรเพ่ือใชในการผลิตโดยจะหัก

เงินคืนเม่ือถึงเวลารับซ้ือผลผลิต 

(2) เงินทุนภายนอกหวงโซคุณคา (External value chain) แหลงเงินทุนจากองคกรภายนอกแตอาศัย

ความสัมพันธระหวางผูผลิตในหวงโซทําใหเขาถึงแหลงทุนไดงายข้ึน เชน ธนาคารพาณิชยหรือสหกรณ

การเกษตรใหสินเชื่อกับเกษตรกรท่ีมีสัญญาการรับซ้ือผลผลิตหรือการคํ้าประกันจากผูรวบรวม หรือธนาคาร

พาณิชยใหสินเชื่อกับโรงงานแปรรูปท่ีมีสัญญาคําสั่งซ้ือจากบริษัทสงออกหรือคูคาในตางประเทศ เปนตน  

แมวาการจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาสินคาเกษตรจะมีการคิดดอกเบี้ยเหมือนกับการกูยืมท่ัวไป แต

แรงผลักดันสําคัญมาจากความชวยเหลือกันระหวางผูผลิตเพ่ือขยายตลาดโดยเฉพาะการเปนผูสงออกสําคัญใน

ตลาดโลกมากกวาการแสวงหากําไรจากการใหกูยืม ภายใตบริบทการคาสินคาเกษตรสมัยใหมท่ีเนนการผลิต

เชิงพาณิชยมากข้ึน การสนับสนุนทางการเงินและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูผลิตในข้ันตอนตาง ๆ จึงเปน

สิ่งสําคัญ เนื้อหาสวนนี้สรุปรูปแบบสินเชื่อท่ีเก่ียวของกับการผลิตในหวงโซคุณคาสินคาเกษตร แหลงท่ีมาของ

เงินทุนมาจาก 2 ชองทางคือ เงินทุนภายในหวงโซและเงินทุนจากภายนอกหวงโซ รวมท้ังแนวทางการออกแบบ

บริการทางการเงินท่ีชวยลดความเสี่ยง (Risk mitigation) ท้ังระบบได 

 

2.3.1 เงินทุนจากภายในหวงโซ (Direct financing within the chain) 

สินเชื่อภายในหวงโซคุณคา (Direct financing) หลักการคือผูผลิตตนน้ําในไดรับความชวยเหลือทาง

การเงินจากผูผลิตข้ันกลางหรือปลายน้ํา อาจเปนการกําหนดสัญญาเปนลายลักษณฺอักษรหรือขอตกลงท่ีไมเปน

ทางการระหวางผูกูและผูใหกู เปาหมายสําคัญคือชวยใหผูผลิตแตละข้ันมีเงินทุนหมุนเวียนอยางเพียงพอซ่ึงเปน

สวนสําคัญทําใหการผลิตท้ังระบบมีความยั่งยืนและสามารถแขงขันได ตัวอยางเชน 

1. สินเชื่อจากผูรวบรวม (Aggregator credit) เปนการกูยืมเงินระยะสั้นระหวางเกษตรกรกับ

ผูรวบรวมผลผลิตการเกษตร เกษตรกรจะไดเงินกูเพ่ือใชทําการผลิตและเม่ือถึงชวงเวลาเก็บเก่ียว

ผลผลิตคอยชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย การใหกูยืมลักษณะนี้นอกจากเปนประโยชนตอเกษตรกรให

มีการลงทุนการผลิตอยางเหมาะสมและหลีกเลี่ยงการกูยืมสินเชื่อนอกระบบท่ีมีดอกเบี้ยสูง ยังชวยใหผู

รวบรวมไดผลลิตเพียงพอตอความตองการของโรงงานแปรรูปและคัดบรรจุ การผิดนัดชําระหนี้ทําได
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ยากเพราะผูรวบรวมสามารถหักจากมูลคาผลผลิตไดทันที อยางไรก็ตาม การกูยืมลักษณะนี้ทําให

เกษตรกรขาดอํานาจการตอรองราคาและทางเลือกในการจําหนายผลผลิต และท่ีสําคัญ ตนทุนทาง

การเงินยังสูงกวาการกูยืมจากสถาบันการเงินหรือสหกรณการเกษตร 

2. สินเชื่อจากผูจัดหาปจจัยการผลิต (Input supplier credit) เปนการกูยืมระหวางตัวแทน

จําหนายปจจัยการผลิตกับเกษตรกร สวนใหญเปนการทําขอตกลงท่ีไมเปนทางการอาจใหกูยืมเปนเงิน

หรือสิ่งของอยางเมล็ดพันธุ ปุย ยาฆาแมลง และเครื่องมือการเกษตร ขอดีคือตัวแทนหาปจจัยการผลิต

สามารถเพ่ิมยอดขายและเกษตรกรสามารถเขาถึงปจจัยการผลิตท่ีจําเปนเอใหไดผลผลิตท่ีม่ีคุณภาพ

และขายไดราคา และท่ีสําคัญ เกษตรกรมีทางเลือกในการจําหนายผลผลิตใหกับผูรวบรวมท่ีใหราคา

สูงสุด อยางไรก็ดี เกษตรกรมีแนวโนมจะเสียเปรียบตัวแทนขายปจจัยการผลิตเพราะตนทุนการกูยืม

คอนขางสูง 

3. สินเชื่อจากบริษัทแปรรูปและสงออก เปนการกูยืมท่ีมักใชกับการผลิตสินคาเกษตรท่ีเปน

พืชเศรษฐกิจ (Cash crop) บริษัทแปรรูปและสงออกจะใหสินเชื่อกับเกษตรกรและผูรวบรวม อาจเปน

ตัวเงินหรือสิ่งของ แตการชําระคืนจะประเมินมูลคาของผลิตท่ีไดและหักเงินตนละดอกเบี้ยออก สวน

ใหญจะมีการจัดตั้งบริษัทลูกข้ึนมาหรือใชบริการของสถาบันการเงินขนาดเล็กท่ีเปนแหลงทุนสําหรับ

เกษตรกรและผูรวบรวม เปาหมายคือ การจัดหาผลผลิตในปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการของ

ผูบริโภคในและตางประเทศ   

4. เงินทุนจากบริษัทชั้นนํา (Lead firm financing) อาจเปนการใหกูยืมโดยตรงระหวาง

บริษัทเอกชนขนาดใหญกับเกษตรกร ผูรวบรวม โรงงานแปรรูป หรือเปนการทําขอตกลงท่ีเปนทางการ

เพ่ือใชในการเขาถึงแหลงเงินทุนจากบุคคลภายนอก (Third party institution) นอกจากนี้ บริษัท

อาจแทรกแซงกระบวนการผลิตตั้งแตเริ่มผานการใหความชวยเหลือทางเทคนิค การฝกอบรม การ

ถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือควบคุมคุณภาพผลผลิตทุกข้ันตอนใหมีมาตรฐานระดับสูงเพ่ือประโยชนใน

การจําหนายและสงออก 

5. สินเชื่อใบรับรองคลังสินคาหรือใบประทวน (Warehouse receipts) เปนการกูยืมท่ี

คลังสินคาเอกชนหรือสหกรณท่ีเปนบุคคลภายนอก (Third party institution) โดยจะออกใบรับรอง

มูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร และเกษตรกรสามารถนําใบรับรองนี้ใชประกอบการขอสินเชื่อจาก

สถาบันการเงินได อยางไรก็ดี ความนาเชื่อถือของคลังสินคามีผลตอการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบัน

การเงิน ในทางปฏิบัติ หากเกษตรกรไมสามารถชําระหนี้คืน สถาบันการเงินจะบังคับใหขายสต็อกท่ี

คลังสินคาเพ่ือนําเงินมาใชหนี้แทน ลักษณะเดนของการกูยืมลักษณะนี้คือชวยใหเกษตรเขาถึงสินเชื่อ

ในระบบไดงายข้ึนทําใหเกษตรกรยอมรับความเสี่ยงไดมากข้ึน กลาวคือ มีแนวโนมเลือกเทคนิคการ

ผลิตท่ีใหผลตอบแทนสูงแมวาการเลือกเทคนิคการผลิตท่ีความเสี่ยงต่ําและผลตอบแทนต่ํา นอกจากนี้

ยังชวยลดความเสียหายของผลผลิตจากแมลงศัตรูพืชหรือความชื้นเพราะคลังสินคาจะมีการเก็บรักษา

อยางปลอดภัยและใชเทคโนโลยีทันสมัย อยางไรก็ตาม จากประสบการณของคลังสินคาเกษตรของ

ประเทศอินเดีย เม่ือป 2008 พบวา คลังสินคาสวนหนึ่งออกใบรับรองมากกวาปริมาณสินคาท่ี
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เกษตรกรนํามาฝากไวเพ่ือใหสามารถกูยืมเงินจากสถาบันการเงินได เม่ือเกษตรกรผิดนัดชําระหนี้ 

เจาหนี้จะจําหนายสินคาท่ีฝากไวกับคลังสินคา แตกลับพบวามูลคาของสินคามีนอยกวารอยละ 10 

ของใบรับรองท่ีแจงไวทําใหสถาบันการเงินไดรับความเสียหาย คลังสินคาเกษตรจะขาดความนาเชื่อถือ

สงผลกระทบตอการผลิตท้ังระบบ 

 

2.3.2 เงินทุนจากภายนอกหวงโซ (Indirect financing outside the chain) 

นอกจากการจัดหาเงินทุนระวางผูผลิตในหวงโซ ผูผลิตทุกระดับยังมีการพึงพาแหลงเงินทุนจาก

ภายนอกเพ่ือใชในการผลิต ตัวอยางท่ีชัดเจนท่ีสุด คือ การกูยืมเงินจากสถาบันการเงินท่ัวไปซ่ึงเง่ือนไขและ

รูปแบบของสินเชื่อมีความแตกตางกัน เกษตรกรสวนใหญอาจกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีสงเสริม

ภาคเกษตรหรือการพัฒนาชนบทของภาครัฐ ในขณะท่ีผูรวบรวม โรงงานคัดบรรจุ ผูสงออก ท่ีสวนใหญมี

เงินทุนมากกวาเกษตรกร อาจมีความตองการสินเชื่อเพ่ิมเติมเพ่ือใชขยายการลงทุนหรือเปนทุนหมุนเวียน

ภายในกิจการ สวนมากใชท่ีดินและสิ่งปลูกสรางคํ้าประกันการกูยืมกับสถาบันการเงิน นอกจากนี้ การพึงพา

เงินทุนนอกหวงโซยังรวมการทําประกันผลผลิตซ่ึงเปนการโอนความเสี่ยงบางสวนใหกับบริษัทประกันภัย รวม

ไปถึงการพึงพาเงินทุนแบบไมเปนทางการท่ีอาศัยความสัมพันธภายในครัวเรือนอยางเงินทุนจากบุตรหลานหรือ

ญาติพ่ีนองท่ีทํางานนอกภาคเกษตร ในชวงเวลาท่ีการผลิตภาคเกษตรมีความผันผวนหรือราคาผลผลิตตกต่ํา 

เงินโอนระหวางสมาชิกครัวเรือนท่ีทํางานนอกภาคเกษตรเปนหลักประกันรายไดใหกับครัวเรือนเกษตรกรเปน

รูปแบบหนึ่งของการทําใหรายไดสมํ่าเสมอ (Income smoothing) อยางไรก็ดี การอาศัยเงินทุนจากภายนอก

หวงโซคุณคามีขอจํากัดพอสมควร อาทิ อัตราดอกเบี้ยคอนขางสูง สถาบันการเงินขาดขอมูลความนาเชื่อถือ

และพฤติกรรมการชําระหนี้ของผูกูยืม และท่ีสําคัญการผลิตภาคเกษตรมีความเสี่ยงสูงท้ังจากการผลิต 

(Production risk) และความเสี่ยงของตลาด (Market risk) ทําใหสถาบันการเงินท่ัวไปใหสินเชื่อภาคเกษตร

คอนขางจํากัดโดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยหรือเกษตรกรท่ีไมมีท่ีดินของตนเอง การศึกษาของ African 

Development Bank (2013) พบวา สําหรับการผลิตภาคเกษตรในหลายประเทศแถบเอเชีย สินเชื่อของ

สถาบันการเงินสวนใหญมักใหกับผูผลิตปลายน้ําอยางโรงงานแปรรูป บริษัทสงออก เพ่ือใชในการขยายการ

ลงทุนเพราะมีความเสี่ยงระดับต่ํา อยางไรก็ตาม ในปจจุบันภาครัฐมีการแทรกแซงโดยตรงเพ่ือชวยเหลือให

ผูผลิตแตละข้ันสามารถเขาถึงสินเชื่อในระบบไดมากข้ึน ตัวอยางการใหบริการสินเชื่อ เชน 

1.บัตรเครดิตเกษตรกร (Farmers’ finance cards) เปนการกูยืมเงินระยะสั้นระหวาง

เกษตรกรกับสถาบันการเงินคลายกับบัตรเครดิตแตจํากัดการใชเฉพาะการซ้ือหาปจจัยการผลิตเทานั้น 

อยางไรก็ตาม อัตราการผิดนัดชําระหนี้คอนขางสูง  

2. สินเชื่อแฟคเตอรริง (Factoring) เปนสินเชื่อระยะสั้นท่ีใหกับผูสงออกสามารถนําใบคํา

สั่งซ้ือมาคํ้าประกันการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินได โดยท่ัวไป สถาบันการเงินจะพิจารณาสินเชื่อให

ไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาการสั่งซ้ือและระยะเวลาไมเกิน 180 วัน 
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การใหบริการทางการเงินของภาครัฐ ในประเทศท่ีภาคเกษตรมีขนาดใหญและระบบการเงินของ

ประเทศยังไมพัฒนามากนัก ภาครัฐจะมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนเงินทุนใหกับการผลิตภาคเกษตรผาน

การจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือจัดหาเงินทุนท่ีมีดอกเบี้ยต่ํา รวมท้ังการจัดตั้งองคกรสําคัญอยางสหกรณ

การเกษตร ผูประกอบการเกษตรระดับชุมชนหรือภูมิภาค 

 

2.3.3 การออกแบบบริการทางการเงินท่ีชวยลดความเส่ียง (Risk mitigation)  

โดยท่ัวไป ผูเก่ียวของกับธุรกิจการเกษตรมีการพึงพิงเงินทุนจากภายในและภายนอกหวงโซแตและ

รูปแบบมีขอดีและขอเสียแตกตางกันตามท่ีกลาวไป อยางไรก็ดี หลักการสําคัญในการพัฒนาบริการทางเงินท่ี

เหมาะสมควรพิจารณาประเด็นสําคัญ ตอไปนี้ 

1. การแบงปนความเสี่ยง (Risk-sharing) โดยท่ัวไป เกษตรกรในฐานะผูผลิตตนน้ํามักเปนผู

แบกรับความเสี่ยงคอนขางมาก ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินและสินเชื่อควรใหความสําคัญ

กับการกระจายความเสี่ยงอยางเหมาะสมใหกับผูกูและผูใหกู ในทางปฏิบัติ อาจมีการจัดตั้งกองทุน

ประกันความเสี่ยงสําหรับเกษตรกรรายยอยท่ีจะรับความเสี่ยงรวมกันกับสถาบันการเงินหากเกิด

ปญหาการผิดนัดชําระหนี้ของเกษตรกรหรือเกิดสถานการณไมคาดฝนท่ีสรางความเสียหายใหกับ

การเกษตรท้ังระบบ 

2. การประกันภัยพืชผล (Crop Insurance) การซ้ือประกันเปนรูปแบบของการโอนความ

เสี่ยงสวนหนึ่งใหกับผูรับทําประกันท่ีใหความคุมครองเม่ือพืชผลท่ีเอาประกันเกิดความเสียหาย ท้ังนี้ 

เพ่ือใหเกษตรกรรายยอยท่ีมีทุนจํากัดสามารถจัดการความเสี่ยงไดดีข้ึนโดยเปดรับเทคนิคการผลิตแบบ

ทันสมัยท่ีใหผลผลิตสูงแตก็มีความเสี่ยงสูง ในการยกระดับรายไดภาคเกษตร ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรม

เชน  การจัดตั้ ง  Global index insurance facility (GIIF) ของธนาคารโลก  (World Bank) ท่ี

ชวยเหลือเกษตรรายยอยและโดยทํางานรวมกับองคกรฐานรากในประเทศกําลังพัฒนาในการซ้ือ

ประกันพืชผล การประเมินความเสี่ยงอยางเปนระบบจากภูมิอากาศ ผลผลิตเฉลี่ย โอกาสการเกิดภัย

ทํางานเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการกําหนดเบี้ยประกันอยางเหมาะสมเปนอัตราท่ีเกษตรกรสวนใหญ

สามารถจายได 

3. การสรางรายไดอยางสมํ่าเสมอ (Income smoothing) การใหบริการทางการเงินหรือการ

รวมกลุมทางการเกษตรควรใหความสําคัญกับการสรางรายไดใหสมํ่าเสมอ ในชวงท่ีรายไดเพ่ิมข้ึนมาก

ควรมีระบบการออมท่ีเหมาะสมอาจเปนตัวเงินหรือการเก็บรักษาผลผลิตในคลังสินคา การสงเสริมการ

แปรรูปสินคาเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและมีสวนในการพยุงราคารับซ้ือโดยเฉพาะในชวงท่ีผลผลิตเขา

สูตลาดจํานวนมาก ในอีกดานหนึ่ง หากรายไดลดลงมากสามารถนําเงินหรือผลผลิตท่ีสะสมไวนํามาใช

เพ่ือใหสภาพความเปนอยูไมเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก สงเสริมใหการผลิตในภาคเกษตรมีความ

ยั่งยืนและปรับตัวไดดีในภาวะท่ีมีความผันผวน 
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 นอกจากแบบจําลองการจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาการผลิตสินคาเกษตรขางตน ผูวิจัยเพ่ิมเติม

หลักการวิเคราะหตามหนาท่ีการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรตามแนวทางขององคการอาหารและการเกษตร

แหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) โดยเฉพาะงานของ Bockel and Tallec 

(2005) และ Bellu (2013)  การวิเคราะหตามหนาท่ี (Functional analysis) เปนการวิเคราะหตามสาย

งานในโครงสรางการผลิต เทคโนโลยีท่ีใช มีการระบุหนวยเศรษฐกิจและความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเก่ียวของ

กับการดําเนินงานตั้งแตการผลิต การแปรรูป การจัดจําหนวย มีการระบุทรัพยากรท่ีใชในแตละกิจกรรม Bellu 

(2013) แบงการวิเคราะหตามหนาท่ีเปน 4 ข้ันตอน ประกอบดวย 

1.) กําหนดขอบเขตของหวงโซคุณคา ( Setting the boundaries)  เปนการกําหนดหวงโซ

การผลิตตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา การวิเคราะหแยกสําหรับตลาดในประเทศและตลาด

ตางประเทศ 

2.) ระบุกิจกรรมท่ีเก่ียวของ (Identifying the activities) เพ่ือใหการวิเคราะหหวงโซคุณคา

มีความชัดเจนวากอนจะเปนสินคาข้ันสุดทายใหกับผูบริโภคมีกิจกรรมใดบาง ตั้งแต การ

จัดหาปจจัยการผลิต เทคโนโลยีการผลิต การขนสง การเก็บรักษา และการกระจาย

สินคา 

3.) ระบุหนวยเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของ (Identifying the agents) เพ่ือประเมินบทบาทของ

หนวยเศรษฐกิจในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา ความสัมพันธเชิงพาณิชยและ

ขอกําหนดทางสถาบันท่ีกําหนดตนทุนและผลประโยชนของผูผลิตในแตละข้ัน 

4.) แสดงปริมาณการหมุนเวียนผลผลิตและปจจัยการผลิต (Quantifying physical flows) 

เพ่ือใหทราบวาผลผลิตมีการจัดสรรอยางไร และประโยชนในการประเมินความคุมคาของ

ทรัพยากรท่ีใช กับผลผลิตท่ีไดรับ ในสวนนี้จะมีการประเมิน Supply Utilization 

Account (SUA) วาผลผลิตรวมนําไปใชประโยชนในลักษณะใดบาง เชน ผลผลิตรวม 

100 ตัน แบงเปน ขายในประเทศ 30 ตัน สงออก 40 ตัน แปรรูป 20 ตัน และอ่ืน ๆ 10 

ตัน เปนตน 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร (Economic analysis)  เปนการวิเคราะหเชิงปริมาณในการ

ประเมินมูลคารวมตลอดหวงโซคุณคา มูลคาเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนในแตละกิจกรรม การแบงสรรผลประโยชนของหนวย

เศรษฐกิจ ผลตอบแทนทางการเงิน  

การวิเคราะหตามหนาท่ีและการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรจะทําใหทราบถึงความสัมพันธการผลิต 

การสรางมูลคาเพ่ิมและการแบงสรรผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน วัตถุประสงคหลักของการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการ

เสนอแนวทางการจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินท่ีลดความเสี่ยงและตนทุน

ทางการเงินใหกับผูผลิตซ่ึงจะสงผลดีตอความสามารถในการแขงขันของประเทศและการพัฒนาคุณภาพทุเรียน

สงออก 
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สมมติฐานหลักของการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย 

(1). การจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาสามารถลดตนทุนทางการเงินและความเสี่ยงโดยรวมในหวงโซ

คุณคาทุเรียน 

 (2). การจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาทําใหเกษตรกรสามารถเพ่ิมการผลิตมากข้ึนภายใตบริบทการ

เขามาของผูประกอบการตางชาติในธุรกิจสงออกผลไมไทย 

 (3). การจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาจะชวยเพ่ิมมูลคาผลผลิตทุเรียนเนื่องจากการเขาถึงสินเชื่อใน

ระบบทําไดงายข้ึน เกษตรกรมีแนวโนมปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเขารวมการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 

(GAP) เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจทุเรียนสงออกใหไดมาตรฐานสากล  

 

2.4 งานวิจัยและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ 

 ผูวิจัยจัดกลุมงานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของเปน 3 กลุม กลุมแรก เปนการศึกษาวิจัยท่ีแสดงภาพรวม

ของการสงออกผลไมไทยไปประเทศจีน กลุมท่ีสอง เปนการรวบรวมงานวิจัยเชิงประจักษตางประเทศท่ีอาศัย

กรอบการวิเคราะหการจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาสินคาเกษตร (Agricultural value chain finance : 

AVCF) ขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) และ กลุมท่ีสาม เปนงานศึกษาวิจัย

เก่ียวกับสถานการณปจจุบันของการผลิตและสงออกทุเรียนไทยไปยังประเทศจีนภายใตบริบทการเขามาของ

ผูประกอบการจีนในธุรกิจการสงออกทุเรียนไทย 

 2.4.1 การศึกษาวิจัยการสงออกผลไมไทยไปประเทศจีน 

 งานวิจัยเชิงประจักษในประเทศไทยท่ีทําการศึกษาการสงออกผลไมไทยไปยังประเทศจีนปรากฏใน

การศึกษาของสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2551) และ ศูนยวิจัย เศรษฐศาสตรประยุกต  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2555)  

 สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2551) ศึกษาระบบการกระจายผลผลิตและหวงโซอุปทานของ

ผลไมสดของภาคตะวันออกจากไทยไปยังประเทศจีน ผลการศึกษาสําคัญ พบวา ราคาผลไมไทยในตลาดจีนมี

แนวโนมเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง งานวิจัยนี้ใชขอมูลป พ.ศ. 2549 ในการศึกษาชองทางกระจายผลไม ประกอบดวย 

เงาะ มังคุด และทุเรียน ผลผลิตสวนใหญประมาณรอยละ 84 กระจายผานพอคาระดับทองถ่ิน รองลงมาคือ 

ตัวแทนผูสงออกหรือลงรอยละ 13 ในขณะผลผลิตท่ีกระจายผานโรงงานแปรรูป สงออก และสหกรณ

การเกษตรมีนอยมาก การกระจายสินคาไปประเทศจีนสวนใหญเปนทางบกอาศัยเสนทาง R3A (เชียงของ-ลาว- 

สิบสองปนนา–คุนหมิง) และ R9 (มุกดาหาร– ลาว–เวียดนาม-จีน) ใชเวลาประมาณ 3-4 วัน ตนทุนโลจิสติกส

ของทุเรียนอยูท่ีประมาณ 24 บาทตอกิโลกรัมทําใหราคาในตลาดขายสงของประเทศจีนอยูท่ี 70-80 บาทตอ

กิโลกรัม ในขณะท่ีศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2555) ทําการศึกษาการขยาย

ตลาดผลไมสดไทยในตลาดจีนหลังมีการจัดตั้งเขตการคาเสรี ผลการศึกษาสําคัญ พบวา ประเทศจีนนําเขา

ผลไมไทยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ทุเรียนสด ทุเรียนแชงแข็ง มังคุดและลําไยจากประเทศไทยเปนสินคาฟุมเฟอย

สําหรับผูบริโภคชาวจีนประเมินจากคาความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได การขนสงผลไมจากไทยสวนใหญใช

ทางบกเพราะมีตนทุนการขนสงต่ํากวาทางเรือ นอกจากนี้ ผูสงออกไทยสวนหนึ่งพบกับอุปสรรคดานการ
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จัดเตรียมเอกสารและข้ันตอนพิธีการศุลกากรของจีน อยางไรก็ตาม งานวิจัยท้ังสองยังไมไดวิเคราะหตนทุน

และการสรางมูลคาเพ่ิมในหวงโซคุณคาและแหลงเงินทุนหมุนเวียนของเกษตรกรท่ีเปนผูผลติข้ันตน การศึกษา

เปนการประเมินภาพรวมการสงออกผลไมไทยหลายชนิดในประเทศจีน 

 

 2.4.2 งานวิจัยเชิงประจักษในตางประเทศ 

 การจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาการผลิตสินคาเกษตร  (Agricultural value chain finance : 

AVCF) เปนการวิเคราะหท่ีขยายจากการศึกษาหวงโซคุณคาแบบเดิมท่ีใหความสําคัญกับบทบาทและหนาท่ีของ

ผูผลิตท่ีเก่ียวของตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา สาระสําคัญอยูท่ีการรวมมือการชวยเหลือทางเทคนิคและการ

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูผลิตแตละข้ันเพ่ือยกระดับการผลิตสินคาเกษตรใหมีประสิทธิภาพและขยายโอกาส

ทางธุรกิจ แตการวิเคราะหแบบ AVCF จะเพ่ิมเติมบทบาทของการจัดหาเงินทุนภายในหวงโซและการใช

ความสัมพันธการผลิตในหวงโซเพ่ือเขาถึงสินเชื่อจากแหลงทุนภายนอกอยางสถาบันการเงิน การออกแบบและ

พัฒนาบริการและผลิตภัณฑทางการเงินท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิตสินคาเกษตรแตละชนิดเพ่ือลดตนทุน

ธุรกรรมทางการเงิน (Transaction cost) และแกปญหาความไมสมมาตรของสารสนเทศ (Asymmetric 

information) ท่ีเปนผลดีตอผูเก่ียวของท้ังระบบหวงโซคุณคาโดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยท่ีมักเผชิญขอจํากัด

จากการเขาถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินทําใหไดรับประโยชนจากการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศคอนขาง

จํากัด การนําเสนอหลักการของ AVCF และการรวบรวมกรณีศึกษาการผลิตสินคาเกษตรในประเทศกําลัง

พัฒนาอยางละเอียดปรากฏในงานของ Miller and Jones (2010) สอดคลองกับการศึกษาของ African 

Development Bank (2013) ท่ีนําเสนอการประยุกตใชแนวคิด AVCF ในการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันสําหรับ

การสงออกสินคาเกษตรหลายรายการในแอฟริกาผานการถอดบทเรียนจากประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนา

แลว  

นอกจากนี้ การศึกษาขององคกรการพัฒนาระหวางประเทศยังนําการวิเคราะห AVCF ไปขยายผลใน

หลายประเทศ เปาหมายหลักคือการเพ่ิมรายไดเกษตรกรและขจัดปญหาความยากจนในภาคเกษตร ดังปรากฏ

ในการศึกษาของ Kilimo Trust (2012) และ Multilateral Investment Fund (2014) ผานใตการสนับสนุน

ข อ ง  Inter-American Development Bank  เ ริ่ ม จ า ก  Kilimo Trust (2012) ไ ด จั ด ตั้ ง โ ค ร ง ก า ร 

Development of Inclusive Markets in Agricultural and Trade (DIMAT) ทําการศึกษาหวงโซ คุณคา

สินคาเกษตรของประเทศยูกันดา เปาหมายหลักคือการเพ่ิมความสามารถการเขาถึงตลาดและการสราง

มูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร ในการศึกษาหวงโซคุณคาของการผลิตถ่ัวซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจของยูกันดา ผลการศึกษา 

พบวา การบริโภคในประเทศคิดเปนรอยละ 80 ของผลผลิตรวมท่ีเหลือรอยละ 20 เปนการสงออก เกษตรกร

รายยอยเปนผูผลิตข้ันตน ครัวเรือนมีพ้ืนท่ีทําเกษตรเฉลี่ย 2.5 ไร ผลผลิตกวารอยละ 70 ขายใหกับพอคาคน

กลางระดับหมูบาน ผลการประมาณคามูลคาเพ่ิมเบื้องตนของการผลิตถ่ัว พบวา เกษตรกรไดรับสวนแบงมาก

สุดคือ รอยละ 54 รองลงมา รอยละ 34 เปนของธุรกิจคาปลีก รอยละ 7 เปนผูรับซ้ือคนกลาง และรอยละ 4 

เปนของธุรกิจคาสง แหลงเงินทุนสําคัญในการทําการผลิตมาจากสถาบันการเงินขนาดยอม (Savings and 

Loans) และสหกรณการเกษตรในเขตชนบทประมาณรอยละ 50 ของเกษตรกรกลุมตัวอยาง ในขณะท่ีมีเพียง
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รอยละ 27 ท่ีใชสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย อยางไรก็ตาม สินเชื่อในระบบการเงินไมเพียงพอตอการผลิตทําให

เกษตรกรสวนใหญอาศัยสินเชื่อจากคนกลางสงออกซ่ึงมีปญหาอยูพอสมควร เปนตนวา การกดราคารับซ้ือ

ผลผลิต การผิดนัดชําระหนี้ของเกษตรกร เกษตรกรบางรายขายผลผลิตใหกับคนกลางรายอ่ืน ๆ เม่ือถึงชวงการ

เก็บเก่ียวผลผลิต ในขณะท่ี Multilateral Investment Fund (2014) เนนการศึกษาแนวทางการจัดหาเงินทุน

สําหรับสินคาเกษตรสําหรับเกษตรกรรายยอยและกลางในละตินอเมริกา (เม็กซิโก เปรู และฮอนดูรัส) 

เปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา คํานิยามของเกษตรกรรายยอยประเมินจากรายไดภาคเกษตรและการถือครอง

พ้ืนท่ีการเกษตรมีความแตกตางกันในแตละประเทศ กรณีของประเทศเม็กซิโก หมายถึง เกษตรกรท่ีมีรายไดตอ

ปอยูระหวาง 20,000 -250,000 เหรียญสหรัฐฯ และมีความตองการเงินทุนหมุนเวียน 10,000-80,000 เหรียญ

สหรัฐฯตอป ในขณะท่ีเกษตรกรรายยอยในประเทศเปรูจะหมายถึงเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีการเกษตรไมเกิน 10 

เฮกตาร (62.5 ไร)  ผลการศึกษาสําคัญ พบวา  เกษตรกรรายยอยและกลางเปนเกษตรกรสวนใหญของประเทศ

มีความเก่ียวของกับการผลิตหวงโซคุณคาสินคาเกษตร มีขอจํากัดในการเขาถึงเงินทุนจากสถาบันการเงิน สวน

ใหญอาศัยเงินทุนจากผูจัดหาปจจัยการผลิต ผูรับซ้ือผลผลิต และสหกรณการเกษตรซ่ึงมีตนทุนทางการเงิน

คอนขางสูง (บางชองทางสูงถึงรอยละ 20 ตอป) อยางไรก็ตาม ในแตละประเทศมีการพัฒนาเครื่องมือทาง

การเงินเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร ตัวอยางเชน กรณีของประเทศเม็กซิโก ธนาคารพาณิชยใหบริษัทแปรรูปสินคา

เกษตรท่ีมีความนาเชื่อถือเปนผูคัดเลือกเกษตรกรรายยอยท่ีธนาคารจะใหสินเชื่อเพ่ือลดปญหาความไมสมมาตร

ของสารสนเทศ (Asymmetric Information) กรณีประเทศเปรู สถาบันการเงินสวนใหญใหสินเชื่อเฉพาะ

ผูผลิตรายใหญท่ีมีการผลิตเพ่ือสงออก ในขณะท่ีเกษตรกรรายยอยอาศัยแหลงทุนจากธนาคารระดับภูมิภาค

หรือบริษัทเอกชนเพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียน โดยท่ัวไปสินเชื่อไมเกิน 2,000 เหรียญสหรัฐฯ แตผูผลิตรายใหญ

เพ่ือการสงออกท่ีไดรับการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชยจะใหสินเชื่อกับเกษตรกรรายยอยอีกตอหนึ่งเพ่ือเปน

หลักประกันวาปริมาณผลผลิตไมขาดตลาดสามารถสงออกไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ สถาบันการเงินหลักของ

ประเทศอยาง  Banco de Crédito del Perú (BCP) และ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 

ริเริ่มการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินสําหรับเกษตรกรรายยอยเพ่ืออํานวยความสะดวกในการซ้ือปจจัยการ

ผลิตและการใหสินเชื่อซ่ึงเปนประโยชนตอการผลิตภาคเกษตรของประเทศ  

 

 2.4.3 การผลิตและสงออกทุเรียนไทยและการเขามาของผูประกอบการจีนในหวงโซการผลิต

ทุเรียน 

จากการตรวจสอบของผูวิจัยจากขอมูลสื่อมวลชนและเวทีเสวนาในระดับภูมิภาคเก่ียวกับสถานการณ

การสงออกผลไมเศรษฐกิจของไทยไปยังประเทศจีน พบวา การคาระหวางประเทศทําใหเกษตรกรชาวสวน

ทุเรียนมีรายไดมากข้ึนจากการผลิตเพ่ือสงออก การเขามาของทุนตางชาติสามารถลดปญหาราคาตกตํ่าไดใน

ระยะสั้น อยางไรก็ดี จากขอเท็จจริงท่ีปรากฏสะทอนถึงปญหาการควบคุมตลาดของผูประกอบการชาวจีน

โดยเฉพาะในหวงเวลา 3-4 ปท่ีผานมา เปนความสุมเสี่ยงตออุตสาหกรรมการสงออกผลไมไทย เชน ปญหาการ

สงออกทุเรียนออนไปประเทศจีนทําใหผลไมไทยขาดความนาเชื่อถือและใชเปนเหตุผลในการกดราคารับซ้ือ
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จากเกษตรกร หรือ การหยุดรับซ้ือผลไม 2-3 วันของผูคาใสนประเทศจีนสงผลใหราคาตลาดลดลงมาก ใน

ขณะเดียวกัน จะมีตัวแทนไปรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรแบบเหมาสวนในราคาต่ํา  

งานวิจัยเชิงลึกเก่ียวกับการสงออกทุเรียนไทยและการเขามาของผูประกอบการจีนปรากฏในการศึกษา

ของ คณะกรรมาธิการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ (2559) Mekong 

Institute (2016) Tantrakonnsab and Tantrakoonsab (2018) ทวีศักด์ิ เกิดโภคา (2561) และ สมพร อิศ

วิลานนท (2562) 

เริ่มจากการศึกษาคณะกรรมาธิการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติ

แหงชาติ (2559) ศึกษาการจัดตั้งโรงคัดบรรจุผลไมเพ่ือสงออก (ลง) ของผูประกอบการตางชาติในจังหวัด

จันทบุรี พบวา การเขามาของลงตางชาติชวยใหเกษตรกรขายผลผลิตไดราคาสูงข้ึนและไมตองกังวลวาผลผลิต

จะลนตลาดเหมือนกับสมัยกอน ทําใหสัดสวนของลงตางชาติเพ่ิมข้ึนและลงไทยบางสวนไมสามารถแขงขันได

และเลิกกิจการ ดังนั้น มีความเปนไปไดสูงวาลงตางชาติโดยเฉพาะประเทศจีนอาจควบคุมธุรกิจการคาผลไม

ไทยทําใหเกิดปญหาดานราคาและการตลาด นอกจากนี้ จากการตรวจสอบจํานวนโรงคัดบรรจุผลไมท่ีไดรับ

การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตท่ีดี (Good Manufacturing Practice: GMP) ของจังหวัดจันทบุรีมีท้ังสิ้น 

122 โรง พบวา เกือบครึ่งเปนของนักธุรกิจจีนโดยใชคนไทยเปนนอมินีในการดําเนินกิจการ สถานการณ

ดังกลาวอาจผลักดันใหคนไทยมีฐานะเปนเพียงผูผลิตเทานั้น ในขณะท่ีธุรกิจจีนมีบทบาทมากข้ึนอยางชัดเจนใน

หวงโซการผลิตทุเรียนตั้งแตการรับซ้ือ การแปรรูป การสงออก จนถึงผูบริโภคข้ันสุดทายในประเทศจีน สงผล

ใหเกษตรกรและธุรกิจไทยไดรับประโยชนไมมากนักจากมูลคาการสงออกผลไมไทยโดยเฉพาะทุเรียน 

คณะผูวิจัยเสนอใหหนวยงานภาครัฐเขมงวดการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของคนตางดาวใน

ประเทศไทย การควบคุมการเสียภาษีเงินไดใหถูกตอง ในขณะท่ีผูสงออกไทยตองปรับตัวเชิงรุกมากข้ึนโดยการ

ทําตลาดการคาผลไมและการแสวงหาตลาดใหม ๆ ในตางประเทศ  

Mekong Institute (2016) ทําการศึกษาหางโซคุณคาของการผลิตสินคาและบริการท่ีสําคัญใน 4 

ประเทศ คือ เมียนมาร กัมพูชา เวียดนาม และไทย การผลิตทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีเปนกรณีศึกษาหนึ่งของ

งานวิจัยนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะห SWOT พบวา จังหวัดจันทบุรีเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเพราะมีภูมิอากาศท่ี

เหมาะสมในการผลิตทุเรียนและใกลกับประเทศกัมพูชาทําใหไดประโยชนจากการจางแรงงานจากประเทศ

เพ่ือนบานท่ีมีคาจางไมสูงนัก โอกาสท่ีสําคัญคือการผลิตเปนเชิงพาณิชยและมีการใชเทคโนโลยีทันสมัย สวน

หนึ่งเปนเพราะการผลิตมีจํานวนมากทําใหมีความคุมคาท่ีจะลงทุนเครื่องมือเครื่องจักรซ่ึงชวยใหเกิดการ

ประหยัดตอขนาด อยางไรก็ดี การรวมมือของผูผลิตในหวงโซและการสนับสนุนจากภาครัฐมีคอนขางจํากัด ใน

อนาคต การสงออกไปจีนจะเผชิญการแขงขันมากข้ึนเพราะมีคูแขงท่ีผลิตทุเรียนหลายประเทศ ราคาจําหนาย

ของไทยสูงกวาประเทศเพ่ือนบานสวนหนึ่งมาจากคาแรงและคาขนสงทําใหไมสามารถแขงขันดานราคาใน

ตลาดจีนได การผลิตทุเรียนสามารถแบงได 4 ข้ันตอน (1) การปลูก (2) การเก็บเก่ียวและรวบรวมผลผลิต (3) 

โรงงานคัดบรรจุและขนสง และ (4) การแปรรูปผลิตภัณฑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายคือ การสงเสริมระบบ

ชลประทาน การจัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมสภาพคลองใหผูผลิตโดยเฉพาะผูประกอบการคัดแยก

และขนสง และการปรับปรุงเทคโนโลยีท่ีใชแปรรูปเพ่ือรักษาคุณภาพและสรางมูลคาเพ่ิม 
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ในขณะท่ีการศึกษาของTantrakonnsab and Tantrakonnsab (2018) ศึกษาสถานการณการ

สงออกทุเรียนไทยในตลาดจีนระหวางป 2549-2559 โดยการรวบรวมสถิติท่ีเก่ียวของและการสัมภาษณเชิงลึก

ผูประกอบการไทยและจีน ผลการศึกษาสําคัญ พบวา ทุเรียนเปนผลไมสดของไทยท่ีมีมูลคาสงออกสูงสุด ความ

ตองการจากจีนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องตามการเพ่ิมข้ึนของรายไดครัวเรือนจีน อยางไรก็ดี การขยายการสงออก

ยังข้ึนกับปจจัยแวดลอมหลายดาน อาทิ กฎระเบียบและการควบคุมมาตรฐานสินคาเกษตรนําเขาของประเทศ

จีน การพัฒนาอุตสาหกรรมการสงออกทุเรียนของไทยท่ีทําใหคุณภาพผลผลิตดีข้ึน บทบาทของผูประกอบการ

จีนในธุรกิจสงออกผลไมไทยไปยังจีน และการพัฒนาระบบขนสงในพ้ืนท่ึอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Mekong 

sub-region) ผูประกอบการไทยมีท้ังท่ีประสบความสําเร็จจากการขยายตลาดในประเทศจีนและท่ีเลิกกิจการ

ไปแ อยางไรก็ตาม จํานวนผูประกอบการจีนรายใหมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยภาพรวม เกษตรกรและผูสงออก

ไทยไดประโยชนจากปริมาณและราคาการสงออกท่ีเ พ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในปจจุบัน แตในอนาคต

ผูประกอบการจีนจะเขามามีบทบาทในหวงโซการผลิตทุเรียนมากข้ึนโดยมีตัวแทนรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร

โดยตรงทําใหในอนาคตผูประกอบการจีนอาจอํานาจการกําหนดราคารับซ้ือสงผลใหเกษตรกรและธุรกิจไทยท่ี

เก่ียวของไดรับสวนแบงการคาท่ีไมเปนธรรม ผลการศึกษาสวนนี้สอดคลองกับของคณะกรรมาธิการพาณิชย 

การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ (2559) ยิ่งไปกวานั้น ประเทศเพ่ือนบานท่ีผลิต

ทุเรียนสงออกเหมือนกับไทยอยางมาเลเซียและเวียดนามก็พยายามขยายตลาดในประเทศจีนอาจสงผลกระทบ

ตอปริมาณการนําเขาทุเรียนสดจากประเทศไทยได 

 ผูประกอบการจีนท่ีเขามามีบทบาทการสงออกทุเรียนไทยนั้นแบงได 2 กลุม กลุมแรก เปนเครือขาย

ธุรกิจการเกษตรขนาดใหญของจีนท่ีจัดหาพืชผลทางการเกษตรจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ือสงออกไปยังประเทศ

จีนท่ีมีความตองการสินคาเกษตรคุณภาพสูงมากข้ึนเปนผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดด

ของจีน ทุเรียนเปนผลไมเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพสงออกสูงโดยเฉพาะชวง 5 ปท่ีผานมา (2555-2559) ทําให

ผูประกอบการจีนมองเห็นโอกาสการสรางผลกําไรโดยการรวมทุนกับผูประกอบการไทยสรางโรงงานคัดบรรจุ

ขนาดใหญ ในขณะท่ีกลุมท่ีสองเปนนักลงทุนชาวจีนรายใหมท่ีมีเงินทุนสูงแตยังไมมีประสบการณในธุรกิจการ

สงออกผลไม นักธุรกิจกลุมนี้เห็นวาการสงออกผลไมเขตรอนจากประเทศไทยไปประเทศจีนเปนธุรกิจท่ีให

ผลตอบแทนสูง มีเพียงสวนนอยท่ีประสบความสําเร็จเนื่องจากมีการทําธุรกิจรวมกับโรงคัดแยกผลไมของไทย

โดยแลกเปลี่ยนทักษะกัน กลาวคือ นักธุรกิจจีนมีเงินทุนและมีชอทางการกระจายสินคาในประเทศจีน ในขณะ

ท่ีผูประกอบการไทยมีความรูในการคัดเลือกผลไมไทยท่ีมีคุณภาพหลายชนิดและสามารถหมุนเวียนสงออกไป

ประเทศจีนไดตลอดท้ังป (Tantrakonnsab and Tantrakonnsab, 2018) 

 ยิ่งไปกวานั้น ผลการศึกษาเชิงลึกจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางของ Tantrakonnsab and 

Tantrakonnsab (2018) ยังพบวา แมประเทศจีนจะมีความตองการทุเรียนไทยจํานวนมากแตสวนใหญเปน

การนําเขาทุเรียนคุณภาพท่ีมีราคาเหมาะสม ในทางปฏิบัติ ทุเรียนสดจะถูกแบงเปน 4 เกรดตามคุณภาพ คือ 

พรีเมียม AB C และ Off-spec ทุเรียนไทยเกรดพรีเมียมท่ีมีราคาแพงสุดสวนใหญจะสงออกไปญี่ปุนและไตหวัน 

ในขณะท่ีเกรด AB เปนทุเรียนมาตรฐานการสงออกเกือบท้ังหมดจะสงไปขายท่ีประเทศจีน สวนเกรด C จะ
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สงออกไปประเทศอินโดนีเซีย และเกรด Off-spec จะสงออกไปประเทศเพ่ือนบานใกลเคียงและการบริโภค

ภายในประเทศ ผลผลิตสวนหนึ่งนําไปทําผลิตภัณฑแปรรูป 

 การนําเสนอบทความเชิงลึกเก่ียวกับอนาคตทุเรียนไทยปรากฏในงานของ ทวีศักด์ิ เกิดโภคา (2561) 

ผูวิจัยวิเคราะหสถานการณการสงออกทุเรียนไทยใน 3 ประเด็นสําคัญ คือ (1) ภาพรวมการผลิตทุเรียนไทย (2) 

สถานการณการแขงขันกับประเทศเพ่ือนบานท่ีผลิตทุเรียนเพ่ือสงออก และ (3) บทบาทของนักธุรกิจจีนใน

เสนทางการคาทุเรียน ผลการศึกษาสําคัญ พบวา การผลิตและสงออกทุเรียนไทยเพ่ิมข้ึนโดยลําดับ ประเมิน

จากพ้ืนท่ีการเพาะปลูกท่ีมากข้ึนในชวงป 2558-2561 จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนท่ีปลูกมากสุดประมาณหนึ่งในสาม

ของประเทศ ราคารับซ้ือเฉลี่ยทุเรียนหนอนทองเพ่ิมข้ึนมากกวา 4 เทาจาก 21 บาทตอกิโลกรัมในป 2551 เปน

เกือบ 100 บาทในป 2561 ประเทศจีนเปนประเทศคูคาหมายเลขหนึ่งของไทย รองลงมาคือเวียดนามและ

ฮองกง อยางไรก็ดี จากการตรวจสอบขอมูลเชิงลึก พบวา การนําเขาทุเรียนไทยของเวียดนามสวนหนึ่งจะมีการ

เปลี่ยนแปลงแหลงผลิตเปนประเทศเวียดนามกอนสงออกตอไปยังประเทศจีนเนื่องจากมีความไดเปรียบจาก

การจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราต่ํากวา  

อาจกลาวไดวา ในชวงทศวรรษท่ีผานมา เกษตรกรและธุรกิจสงออกทุเรียนมีเงินหมุนเวียนสูงและทํา

ใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนโดยไดรับประโยชนจากการคาระหวางประเทศ นอกจากนี้ ยังพบวา ประเทศ

มาเลเซียมีแนวโนมเปนคูแขงกับไทยในการสงออกทุเรียนไปยังตลาดประเทศจีนเนื่องจากมีการขยายพ้ืนท่ีปลูก

อยางตอเนื่องและในปจจุบันผูผลิตรายใหญ กอปรกับรัฐบาลมาเลเซียใหความสําคัญกับการขยายตลาดสงออก

ทุเรียนมากข้ึนเพราะการยกเลิกการนําเขาน้ํามันปาลมของสหภาพยุโรปสงผลใหรายไดภาคเกษตรของมาเลเซีย

ลดลงมาก ทุเรียนเปนหนึ่งในผลไมเศรษฐกิจท่ีทางการสงเสริมการสรางมูลคาการสงออกใหมากข้ึน งานของ 

ทวีศักดิ์ เกิดโภคา (2561) มีการสัมภาษณผูประกอบการสงออกทุเรียนรายใหญของประเทศไทยโดยใหขอมูล

วา ทุเรียนพันธุมูซานคิง (Musang King) ของประเทศมาเลเซียจัดเปนสินคาคุณภาพพรีเมียมและไดรับรางวัล

จากการประกวดทุเรียนโลก ราคาสงออกเฉลี่ยสูงถึง 300-400 บาทตอกิโลกรัม ในขณะท่ีเวียดนามก็เปนอีก

ประเทศท่ีผลิตทุเรียนสงออกไปตลาดจีน สวนใหญเปนพันธุพืชเมืองและหมอนทองเหมือนกับประเทศไทย 

แมวาคุณภาพสินคาอาจยังดอยกวาของไทยแตเวียดนามมีความไดเปรียบเรื่องคาแรงและคาขนสงเพราะอยูใกล

กับประเทศจีน ในอนาคตมีความเปนไปไดวา ทุเรียนสดจะออกสูตลาดมากข้ึน ดังนั้น ผูสงออกควรผลิตทุเรียน

ใหมีความหลากหลายและการแปรรูปผลผลิตควบคูกับการขยายการสงออกตลาดใหม ๆ ในตางประเทศ  

สําหรับประเด็นการเขามาของธุรกิจจีนยังมีมุมมองท่ีแตกตางกันระหวางผูประกอบการไทยและ

นักวิชาการ ผูประกอบการสงออกประเมินวาบทบาทของลงจีนสงผลดีตอเกษตรกรในการขายผลลิตและได

ราคาสูงเพราะลงจีนยังมีความหลากหลายและขาดเอกภาพ รวมท้ังยังมีการแขงขันกันเองเชิงธุรกิจ การ

รวมกลุมเพ่ือควบคุมตลาดผลไมไทยท่ีมีมูลคาสูงเปนไปไดยาก อยางไรก็ตาม ลงไทยรายยอยเปนกลุมท่ีไดรับ

ผลกระทบมากสุดเพราะมีขอจํากัดเรื่องเงินทุน ในขณะท่ีนักวิชาการและหนวยงานภาครัฐกลับเห็นวาลงจีนอาจ

เขามาผูกขาดการคาผลไมไทยสงออก อยางไรก็ดี งานของ ทวีศักดิ์ เกิดโภคา (2561) ประเมินวาลงจีนชวยให

เกิดการแขงขันและเปนผลดีตอผูเก่ียวของใหมีความตื่นตัว เกษตรกรรายยอยเปนกลุมท่ีไดรับประโยชนจากการ

เขามาของธุรกิจจีน ตางจากการศึกษาของคณะกรรมาธิการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภา
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นิติบัญญัติแหงชาติ (2559)  และ Tantrakonnsab and Tantrakonnsab (2018) การศึกษาท่ีฉายภาพ

ใหเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมการสงออกทุเรียนไทยและความทาทายสําคัญในอนาคตอันใกลปรากฏในงาน

ของสมพร อิศวิลานนท (2562) ผูวิจัยเริ่มจากการอธิบายสถานการณการผลิตและบริโภคทุเรียนและประเมิน

ศักยภาพการสงออกทุเรียนไทย ผลการศึกษาสําคัญ พบวา การขยายตัวการสงออกทุเรียนไทยทําใหเกษตรกร

ขายผลผลิตไดราคาดีข้ึนและไมประสบปญหาผลผลิตลนตลาดเหมือนในอดีต อยางไรก็ตาม ไทยเผชิญการ

แขงขันจากประเทศเพ่ือนบานอยางมาเลเซียและเวียดนาม จุดเปลี่ยนสําคัญคือเม่ือกลางป 2561 ประเทศจีน

เริ่มอนุญาตใหมีการนําเขาทุเรียนสดแชแข็งท้ังผลจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตหากผลผลิตผาน

มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของหนวยงานศุลกากรของประเทศจีนแตเดิมท่ีอนุญาตเฉพาะทุเรียนไทย

ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร ดังนั้น ในอนาคตอันใกล การแขงขันเชิงพาณิชยเพ่ือขยาย

การสงออกทุเรียนในประเทศจีนเปนสิ่งทาทายสําคัญสําหรับผูสงออกไทย นอกจากนี้ ผูวิจัยยังใหความกังวล

บทบาทของนักธุรกิจจีนในการมีอิทธิพลเหนือตลาดการคาผลไมไทย การพัฒนาหวงโซคุณคาการผลิตทุเรียน

เปนแนวทางท่ีควรสงเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพทุเรียนไทยและลดการพึงพิงลงจีน 

 โดยภาพรวม การผลิตและสงออกทุเรียนไทยยังเปนสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพสูง ปจจุบันประเทศจีน

เปนตลาดสงออกรายใหญและเริ่มมีการแขงขันดานราคาและคุณภาพกับทุเรียนประเทศเพ่ือนบานอยาง

มาเลเซียและเวียดนาม ในขณะท่ีผลกระทบจากการเขามารับซ้ือผลผลิตจากสวนเพ่ือนํามาคัดแยกกอนจะ

สงออกไปประเทศจีนเปนธุรกิจท่ีมีผลกําไรสูงทําใหเปนท่ีสนใจของกลุมทุนรายใหญจากประเทศจีนท่ีประกอบ

กิจการการคาและรวบรวมผลไมเขตรอนในหลายประเทศเพ่ือนําไปจําหนายในจีน รวมท้ังนักธุรกิจจีนหนาใหม

ท่ีตองการสรางความสําเร็จในชวงทุเรียนไทยไดรับความนิยมอยางสูงในประเทศจีน ผลกระทบตอเกษตรกรใน

ระยะสั้นจะเปนดานบวกเพราะไมตองกังวลเรื่องราคาและผลผลิตท่ีมากเกินความตองการ แตลงไทยและผู

สงออกไทยเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบสูงเพราะมีทุนหมุนเวียนจํากัด ดังนั้น การศึกษาวิจัยอยางเปนระบบครั้งนี้

จะชวยฉายภาพสถานการณการผลิตและสงออกในหวงโซคุณคาการผลิตทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีท่ีเปนแหลง

ผลิตสําคัญของประเทศ รวมท้ังการประเมินผลกระทบจากการเขามาของผูประกอบการจีนตอผูเก่ียวของท้ัง

ระบบในหวงโซคุณคาการผลิตทุเรียนไทยเพ่ือเปนแนวทางสําหรับภาครัฐในการกําหนดนโยบายสงเสริมภาค

เกษตรใหสามารถพ่ึงตนเองได เกษตรกรมีความม่ันคงในอาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

จากการสงัเคราะห์กรอบทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ผู้วจิยัได้สรุปเป็นกรอบแนวคดิที่ใช้ใน

การศกึษาการจดัหาเงนิทุนในห่วงโซ่คุณค่าของทุเรยีนในภาคตะวนัออก แหล่งเงนิทุนสําหรบัเกษตรกร

อาจมาจากผูผ้ลติในห่วงโซ่คุณค่าหรอืสถาบนัการเงนิ เช่น ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น ในทํานองเดยีวกนั การสนับสนุนด้านเทคนิคอาจเกิดจากความ

ร่วมมอืกนัของผู้ผลติในแต่ละขัน้เพื่อเพิม่มลูค่าเพิม่ให้กบัห่วงโซ่การผลติ ตลอดจนการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาครฐั เช่น กรมวชิาการเกษตร สถาบนัการศกึษา เป็นตน้ 
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รูปท่ี 2-1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 

การสนับสนุนการเงิน   หวงโซคุณคา             การสนับสนนุทางเทคนิค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ปรับจาก Miller and Jones (2010) 
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บทท่ี 3 

วิธีการศึกษา 
 

 

 การนําเสนอในบทนี้แบงเปน 3 สวน สวนแรกอธิบายแนวทางการออกแบบการวิจัยท่ีใชในการศึกษานี้

ท่ีผสมผสานท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ สวนท่ีสอง กําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางท่ีใชใน

การรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรชาวสวนทุเรียน จังหวัดจันทบุรี สวนสุดทาย อธิบายแนวทางการรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือสังเคราะหผลการศึกษาท่ีแสดงถึงรูปแบบและความสัมพันธ

ระหวางผูผลิตในหวงโซคุณคาการผลิตทุเรียน 

 
3.1 การออกแบบการวิจัย 

การศึกษาการจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาการผลิตทุเรียนจําเปนตองทําการศึกษาวิจัยอยางเปนระบบ

โดยรวบรวมขอมูลจากผูเก่ียวของหลายฝาย อาทิ เกษตรกร ผูรวบรวม โรงคัดบรรจุ (ลง) ผูสงออก และ

หนวยงานราชการ โครงการวิจัยนี้เปนการประยุกตวิธีวิจัยหลายวิธีประกอบกัน เริ่มจากการศึกษาทบทวน

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศเพ่ือใหทราบถึงสถานการณปจจุบันและแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงสําคัญท่ีอาจสงผลกระทบตอการผลิตทุเรียนเพ่ือการสงออกของประเทศไทย 

การวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บขอมูลจากเกษตรกรปลูกทุเรียน จังหวัดจันทบรุี เพ่ือวิเคราะหคุณลักษณะ

ของครัวเรือนเกษตรกร รายได รายจาย และหนี้สิน และความสําคัญของรายไดภาคเกษตร  

การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใหความสําคัญกับบริบทแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอมุมมอง ประสบการณ การ

ตัดสินใจของกลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษา เปนการสรางองคความรูเพ่ืออธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนอยางเปน

ระบบ ผูวิจัยผสมผสานวิธีการเก็บขอมูลท่ีหลากหลายกอนจะสังเคราะหเปนผลการศึกษา ประกอบดวย  

(1) การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) โดยใหความสําคัญกับสถานการณการผลิต

ทุเรียนในปจจุบัน สถานการณการผลิตและคาทุเรียนในตลาดโลก รวมท้ังการตรวจสอบ

นโยบายภาคเกษตรของประเทศเพ่ือนบานท่ีสงออกทุเรียนไปขายประเทศจีนเหมือนกับไทย  

(2) การสัมภาษณ เจาะลึก (In-depth interview) ผู ใหขอมูลหลัก (Key informant) การ

สัมภาษณแตละครั้ง ผูวิจัยทําการบันทึกเสียงการสัมภาษณเพ่ือเปรียบเทียบขอมูลกับกลุม

ตัวอยางอ่ืนและสามารถเก็บรายละเอียดไดอยางครบถวนโดยไดรับความยิมยอมจากกลุม

ตัวอยาง  

(3) การจัดประชุมกลุมยอยกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Focus group discussion) 4 ครั้ง ผูเขารวม

ประมาณ 6-10 คนตอครั้ง  
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(4) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) การเขารวมรับฟงและสังเกตการณ

งานสัมมนาของหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา ผูประกอบการโรงคัดบรรจุผลไมภาค

ตะวันออก และตัวแทนผูสงออก  

 

กลุมตัวอยางท้ังหมดสําหรับการศึกษานี้เปนบุคลากรท่ีมีความรูและขอมูลในหัวขอท่ีทําการวิจัย 

จากนั้น ผูวิจัยสังเคราะหผลการศึกษาท่ีไดโดยใชกรอบแนวคิดการจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาสินคาเกษตร 

(Agricultural Value Chain Finance: AVCF) เพ่ือนําเสนอและประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมในการยกระดับ

ความสามารถการแขงขันของการผลิตทุเรียนไทยใหสามารถแขงขันไดในตลาดการคาระหวางประเทศ รวมท้ัง

การคาดการณแนวโนมท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมาตรการเชิงนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวของ ประเด็นของ

การศึกษานี้สามารถแบงได 8 ประเด็น ประกอบดวย 

(1) หวงโซคุณคาการผลิตทุเรียนไทย จังหวัดจันทบุรี 

(2) สถานการณการผลิตและสงออกทุเรียนสดของประเทศไทยและผูผลิตรายสําคัญในตลาดโลก 

(3) สถานการณและนโยบายการควบคุมการนําเขาผลไมสดของประเทศจีนและผลกระทบตอ

การสงออกทุเรียนสดของไทย 

(4) การประเมินความสามารถในการแขงขันการสงออกทุเรียนไทยกับทุเรียนจากประเทศเพ่ือน

บาน รวมท้ังปญหาการสงออกทุเรียนไทยผานประเทศท่ีสามกอนสงออกไปยังประเทศจีน 

(5) บทบาทของผูประกอบการจีนในเสนทางการสงออกทุเรียนตั้งแตสวนจนถึงผูบริโภคใน

ประเทศจีน 

(6) การพึงพิงเงินทุนหมุนเวียนในหวงโซการผลิตทุเรียนเพ่ือการสงออก 

(7) แนวโนมและความทาทายสําหรับการสงออกทุเรียนไทยในประเทศจีนและตลาดสงออก

สําคัญ 

(8) บทบาทของหนวยงานภาครัฐในการสงเสริมการผลิตและสงออกทุเรียนไทย 

 

หลังจากผูวิจัยดําเนินการศึกษาระยะหนึ่งจนไดผลการศึกษาเบื้องตน (Preliminary results) ผูวิจัยได

นําเสนอผลการศึกษาพรอมท้ังขอเสนอแนะผานการปรึกษาแลกเปลี่ยนกับผูเก่ียวของเพ่ือตรวจสอบความ

นาเชื่อถือของผลการศึกษากอนจะนํามาปรับปรุงเปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

3.2 ประชากรและการกําหนดกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 

ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการวิจัยโดยเก็บขอมูลเกษตรกรปลูกทุเรียน จังหวัดจันทบุรี ท่ีเก็บ

ขอมูลระดับครัวเรือนเก่ียวกับคุณลักษณะดานประชากร รายได รายจาย และการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ชวงเวลาท่ีเก็บขอมูลคือ เดือนเมษายน -พฤษภาคม 2562 กลุมประชากรเปาหมายคือ ครัวเรือนเกษตรท่ีปลูก

ทุเรียน ตารางท่ี 3-1 แสดงจํานวนครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร ป 2557-2561 

พบวา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก 30,330 ครัวเรือนในป 2557 เปน 49,737 ครัวเรือนในป 2561 มีอัตราการ
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เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 13.5 ตอป สวนหนึ่งเปนเพราะราคาผลไมภาคตะวันออกปรับเพ่ิมสูงข้ึนมาก โดยเฉพาะใน

ป 2559 จํานวนครัวเรือนเกษตรเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 24.9 เม่ือเทียบกับปกอน ผูวิจัยใชจํานวนครัวเรือนป 2561 

ในการกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางตามแนวทางของ Yamane (1967) และ Cochran (1977) 

 

ตารางท่ี 3-1 จํานวนครัวเรือนเกษตร จังหวัดจันทบุรี 2557-2561 
 

ป ครัวเรือน % การเปลี่ยนแปลง 

2557 30,330 n.a. 

2558 36,566 20.6 

2559 45,689 24.9 

2560 48,257 5.6 

2561 49,737 3.1 

         ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

การคํานวณโดยวิธี Yamane นิยมใชเม่ือทราบจํานวนประชากรแนนอน (Finite population) 

จํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชสามารถคํานวณไดจาก 

 

n =
N

1 + Ne2
 

 

โดยท่ี n คือขนาดของกลุมตัวอยาง N คือจํานวนประชากรท่ีทราบคา และ e คือคาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับ

ไดซ่ึงกําหนดใหไมเกินรอยละ 5 ดังนั้น จํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชเทากับ 

 

n = 49,737
1+(49,737)(0.05)2

= 396.81 ≈ 397 คน 

 

 อยางไรก็ดี การคํานวณตามสูตร Yamane (1967) อยูบนสมมติฐานวาสัดสวนประชากรเปาหมาย

เทากับรอยละ 50 แตสําหรับการศึกษาครั้งนี้กลุมเปาหมายคือ เกษตรกรปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีซ่ึงมี

สัดสวนประมาณรอยละ 80 ของครัวเรือนเกษตรท้ังหมด ดังนั้น ผูวิจัยเพ่ิมเติมการกําหนดกลุมตัวอยางตามวิธี

ของ Cochran (1977) โดยมีสูตรคํานวณ ดังนี้ 

 

    n =
Zα 2⁄
2 P(1−P)

e2
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เม่ือ n คือ ขนาดกลุมตัวอยาง P คือ สัดสวนเกษตรกรปลูกทุเรียน e  คือคาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได และ 

α คือ ระดับนัยสําคัญ ในการศึกษานี้กําหนดให e และ α มีคาเทากับ 0.05 ดังนั้น จํานวนกลุมตัวอยางท่ีใช

เทากับ  

 

    n = 1.962(0.8)(1−0.8)
0.052

= 368.79 ≈ 369  คน 

 

 จากการคํานวณท้ัง 2 วิธี จํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชวิเคราะหไมควรนอยกวา 369 คน ในการเก็บขอมูล 

ผูวิจัยกระจายแบบสอบถาม 400 ชุดใหกับกลุมตัวอยาง แบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาประมาณรอยละ 85 

หลังจากนั้น ผูวิจัยแจกแบบสอบถามเพ่ิมเติมอีกเล็กนอยเพ่ือใหไดกลุมตัวอยางเทากับ 369 คน โครงสราง

แบบสอบถามแบงเปน 2 สวน ประกอบดวย 

(1) ขอมูลท่ัวไปของครัวเรือน ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และสถานภาพการสมรสของหัวหนา

ครัวเรือน จํานวนสมาชิกครัวเรือน จํานวนสมาชิกท่ีประกอบอาชีพการเกษตร รายได รายจาย 

และการชําระหนี้สิน 

(2) ขอมูลการประกอบการเกษตร ไดแก ขนาดการถือครองท่ีดิน ประเภทของพืชผลการเกษตร และ 

รายไดสุทธิจากภาคเกษตร 

 

3.3 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 การรวบรวมขอมูลมาจากเอกสารท้ังงานวิจัย มาตรการเชิงนโยบายภาครัฐ และรายงานในสื่อมวลชน

ท้ังในและตางประเทศ การสัมภาษณและการสังเกตโดยผูวิจัย เริ่มจากการรับฟงการสนทนาแลกเปลี่ยนของ

กลุมตัวอยาง การเตรียมขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับกลุมตัวอยางและบริบทแวดลอม ผูวิจัยต้ังคําถามและ

แลกเปลี่ยนกับกลุมตัวอยางเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก กระบวนการเลือกกลุมตัวอยางเปนวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) ท่ีผูวิจัยพิจารณาการเลือกกลุมตัวอยางเอง  แบงได 4 กลุม ประกอบดวย 

(1) เกษตรกร 

(2) โรงคัดบรรจุ (ลง)  

(3) ผูประกอบการสงออก 

(4) หนวยงานราชการ 

 

แนวคําถามการสัมภาษณเปนแบบก่ึงโครงสรางและมีความยืดหยุนตามจํานวนและชวงเวลาการเก็บ

ขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลครบถวนตาม 8 ประเด็นท่ีกลาวไวขางตน 

 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยอาศัยวิธีการวิเคราะหบริบท (Context analysis) โดย

ประเมินความสอดคลองของขอมูลจากแหลงท่ีมาตาง ๆ ท้ังจากเอกสารและการสัมภาษณ ผูวิจัยถอดขอความ

และจับประเด็นจากการสัมภาษณและสนทนากลุมแตละครั้งเพ่ือทําความเขาใจและตีความเพ่ือหาความ

เชื่อมโยงของขอมูลจากผูใหขอมูลหลักแตละราย จนกระท่ังขอมูลมีความอ่ิมตัว กลาวคือ ขอมูลท่ีไดจากกลุม
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ตัวอยางมีความใกลเคียงกันมีแบบแผนท่ีแนนอน การเก็บขอมูลกลุมตัวอยางเพ่ิมเติมก็จะไดขอมูลลักษณะ

เดียวกัน การเขียนรายงานผลการศึกษาเปนการนําเสนอระดับภาพรวมในการสรุปแบบแผนและความสัมพันธ

ในหวงโซคุณคาการผลิตทุเรียน ท้ังนี้ เพ่ือเคารพความเปนสวนตัวและรักษาความลับของกลุมตัวอยาง 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 
 การนําเสนอผลการวิจัยแบงเปน 5 สวน สวนแรกเปนความสําคัญดานเศรษฐกิจ การใชพ้ืนท่ีทํา

การเกษตร รายไดและรายจายครัวเรือนเกษตร จังหวัดจันทบุรี สวนท่ี 2 รายงานผลการศึกษาท่ีไดจากการเก็บ

ขอมูลกลุมตัวอยาง จํานวน 369 ราย สวนท่ี 3 นําเสนอผลการวิเคราะหหวงโซคุณคาการผลิตทุเรียน 

สถานการณและแนวทางการจัดหาเงินทุนสําหรับเกษตรกรและผูประกอบการไทย สวนท่ี 4 อธิบายบทบาท

ของผูประกอบการจีนในธุรกิจการคาและสงออกทุเรียนไทย และสวนสุดทายเปนการวิเคราะหสถานการณ

การคาทุเรียนในตลาดโลก การประเมินความสามารถการแขงขันของไทยและประเทศคูแขงในตลาดประเทศ

จีน 

 

4.1 ความสําคัญดานเศรษฐกิจของการผลิตทุเรียนเพ่ือการสงออกของจังหวัดจันทบุรี 

 รายไดจังหวัดจันทบุรีข้ึนกับการผลิตภาคเกษตรเปนหลัก มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมระดับจังหวัด 

(Gross Provincial Product: GPP) ป 2559 เทากับ 0.11 ลานลานบาทอยูอันดับท่ี 20 ของประเทศและมูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวมระดับจังหวัดตอคนเทากับ 206,564 บาทตอคนตอปเปนอันดับท่ี 15 ของประเทศ จาก

ท้ังหมด 76 จังหวัด (ไมรวมกรุงเทพฯ) ในจํานวนนี้ประมาณรอยละ 55 ของรายไดรวมของจังหวัดมาจากการ

ทําเกษตร จังหวัดจันทบุรีมีอัตราการวางงานคอนขางต่ํา ประมาณรอยละ 0.7 ในป 2561 แรงงานสวนใหญ

ทํางานในภาคเกษตร 164,700 คน หรือประมาณรอยละ 47.2 ของผูมีงานทํา (ขอมูลไตรมาสท่ี 3 ของการ

สํารวจภาวการณทํางานของประชาชน พ.ศ. 2561 ระดับจังหวัด โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ) ผลผลิต

การเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ทุเรียน ยางพารา ลําไย และมังคุด โดยพ้ืนท่ีทําการเกษตรมีสัดสวนประมาณรอยละ 

58 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัด ตารางท่ี 4-1 แสดงสถิติพ้ืนท่ีปลูกและผลผลิตของไมผลและไมยืนตนของ

จังหวัดจันทบุรี ป 2559 พบวา พ้ืนท่ีการปลูกยางพารามีมากสุดเทากับ 536,917 ไร คิดเปนรอยละ 46 ในขณะ

ท่ีลําไยเปนพืชท่ีมีปริมาณผลผลิตมากสุด 304,467 ตัน คิดเปนรอยละ 35 ของผลผลิตรวม รองลงมาคือ ทุเรียน 

(รอยละ 22) และยางพารา (รอยละ 12) เม่ือพิจารณาสถิติการใชท่ีดินการเกษตรของจังหวัด 2.29 ลานไรในป 

2559 พบวา พ้ืนท่ีการปลูกไมผลและไมยืนตนมีสัดสวนมากสุดประมาณรอยละ 74 ของพ้ืนท่ีการเกษตรจังหวัด

จันทบุรี รองลงมาคือการปลูกพืชไร (รอยละ 16) ในขณะท่ีพ้ืนท่ีปลูกขาว สวนผักและไมดอกไมประดับ และอ่ืน 

ๆ มีสัดสวนรวมกันประมาณรอยละ 10 ตามท่ีปรากฏรูปท่ี 4-1 

ทุเรียนเปนไมผลท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจมากท่ีสุดของจังหวัดจันทบุรี ผลผลิตสวนใหญเปนการสงออก

ไปประเทศจีน ผลผลิตรวมเพ่ิมเพ่ิมข้ึนรอยละ 24 จาก 187,790 ตันในป 2559 เปน 279,075 ตันในป 2561 

ในขณะท่ีพืชผลอ่ืน ๆ อาทิ มังคุด ลําไย และยางพารา มีราคารับซ้ือลดลงคอนขางมากทําใหหลังจากป 2561 มี

การผลิตลดลง เกษตรกรสวนหนึ่งเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะเกษตรกรปลูกยางพาราเปนกลุม
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ท่ีไดรับผลกระทบมากสุดจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและปญหาผลผลิตในตลาดโลกมีมากกวา

ความตองการ  

ตารางท่ี 4-1 พ้ืนท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิตของไมผลและไมยืนตนหลัก จังหวัดจันทบุรี ป 2559 
 

พืชผล เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร) ผลผลิต (ตัน) 

ยางพารา          536,917     100,603  

ทุเรียน          171,092     187,790  

ลําไย          169,376     304,467  

มังคุด          129,339       68,871  

เงาะ            56,874       53,680  

ลองกอง            32,890       19,364  

กลวยไข            25,276       49,588  

ปาลมนํ้ามัน            20,648       40,101  

สละ              9,521       11,024  

มะมวง              4,985        5,584  

อ่ืน ๆ             21,237       27,116  

     ท่ีมา: สํานักงานเกษตรจังหวัดจนัทบุรี 

 

รูปท่ี 4-1 สัดสวนเนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตร จังหวัดจันทบุรี 2559 
 

 
        ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

ท่ีนา

1.4%

พืชไร

15.9%

ไมผลและไมยนื

ตน

73.9%

สวนผัก ไมดอก ไม

ประดับ

0.3%

อ่ืน ๆ

8.5%
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จันทบุรีเปนแหลงผลิตทุเรียนท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย มีสัดสวนเกือบรอยละ 40 ของผลผลิตรวมท่ัว

ประเทศ รูปท่ี 4-2 แสดงผลผลิตและสัดสวนการผลิตทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีตั้งแตป 2552-2562 พบวา การ

ผลิตทุเรียนเพ่ิมข้ึนจาก 217.2 พันตันในป 2552 เปน 339.3 พันตันในป 2562 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 

6 ตอป อยางไรก็กี ปริมาณผลผลิตมีความผันผวนพอสมควร ป 2559 ลดลงถึงรอยละ 20 เนื่องจากภาค

ตะวันออกประสบปญหาภัยแลงและพายุฤดูรอน เกษตรกรสวนใหญจําเปนตองตัดลูกท้ิงเพ่ือรักษาตนทุเรียนไว 

ในขณะท่ีการผลิตป 2560 มีการขยายตัวอยางกาวกระโดดถึงรอยละ 52 เกิดจากการขยายพ้ืนท่ีปลูกทุเรียนให

เพียงพอกับความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมากของประเทศจีน สัดสวนการผลิตทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี

คอนขางคงท่ีเฉลี่ยท่ีรอยละ 38 ในชวงป 2552-2562 แตมีสัดสวนมากกวารอยละ 40 ในป 2554 และ 2560 

นอกจากนี้ เม่ือผูวิจัยตรวจสอบสถิติราคารับซ้ือผลผลิตการเกษตรท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนา ท่ีแสดงถึงรายรับ

เบื้องตนของเกษตรกรจากฐานขอมูลสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแสดงในรูปท่ี 4-3 พบวา ราคารับซ้ือทุเรียน

หมอนทองจากเกษตรกรชวงป 2548-2562 เพ่ิมข้ึนถึง 3.4 เทา หรือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 10.6 ตอป โดยเฉพาะ

ตั้งแตป 2556 เปนตนมา ราคารับซ้ือเพ่ิมข้ึนมากถึงรอยละ 16 ตอปจาก 31.9 ในป 2556 เปน 92.9 ในป 

2562 โดยภาพรวม ราคาทุเรียนปรับเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับราคาสินคาเกษตรอ่ืนระหวางป 

2548-2562 กลุมธัญพืชและพืชอาหารมีราคาเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยเพียงรอยละ 2.8 ตอป กลุมไมยืนตนเพ่ิมข้ึนรอยละ 

2.7 ตอป และผลไมอ่ืนเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.2 ตอป ตามลําดับ อยางไรก็ดี การประมาณการณขางตนเปนคาเฉลี่ย

ของผลผลิตท่ีสงออกและบริโภคในประเทศ แตจากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลัก พบวา ผลผลิตสวนใหญ

ของจังหวัดจันทบุรีเปนการสงออก ดังนั้น ราคารับซ้ือทุเรียนหมอนทองท่ีเกษตรกรไดรับจริงในชวง 4-5 ปท่ี

ผานมาไมนาจะต่ํา 100 บาทตอกิโลกรัมและอาจจะสูงถึง 130-140 บาทตอกิโลกรัมในบางชวงเวลา 

 

รูปท่ี 4-2 ผลผลิตและสัดสวนการปลูกทุเรียนจังหวัดจันทบุรี 2552-2562 
 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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รูปท่ี 4-3 ราคารับซ้ือเฉลี่ยทุเรียนหมอนทองท่ีเกษตรไดรับ 2548-2562 
 

 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

ผูวิจัยใชขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือประเมินผลตอบแทนเบื้องตนของการปลูกทุเรียน

ของจังหวัดจันทบุรีโดยใชโครงสรางตนทุนการผลิตทุเรียนของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรป 25591 อยูท่ี 

16,001 บาทตอไร คาเฉลี่ยของผลผลิตตอไรของประเทศไทยปเดียวกันเทากับ 842 กิโลกรัมตอไร แสดงวา

ตนทุนการปลูกทุเรียนอยูท่ี 19 บาทตอกิโลกรัม (=16,001/842) อยางไรก็ดี ผลผลิตตอไรของจังหวัดจันทบุรี

มากกวาคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 23 หรือ 1,098 กิโลกรัมตอไร และใชราคารับซ้ือทุเรียนเฉลี่ย 56.6 บาทตอ

กิโลกรัมตามรูป ท่ี  4-3 จะไดว า  ผลตอบแทนจากการปลูกทุเรียนเทา กับ 41,285 บาทตอไรต อป  

(=1,098*(56.6-19.0)) กอนจะทําการประมาณรายไดครัวเรือนภาคเกษตร เราตองทราบพ้ืนท่ีทําการเกษตร

ของครัวเรือน ผูวิจัยใชฐานขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน (Socioeconomic Survey: 

SES) พ.ศ. 2558 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยเลือกเฉพาะครัวเรือนเกษตรในจังหวัดจันทบุรีประกอบอาชีพ

การเกษตร พบวา คามัธยฐาน (Median) ของพ้ืนท่ีการทําการเกษตรเทากับ 16.1 ไร 12 ดังนั้น รายไดประมาณ

การณสําหรับครัวเรือนของเกษตรกรปลูกทุเรียนจะเทากับ 664, 669 บาทตอป (=16.1* 41,285) หรือ 
                                                           
1 ตนทุนการผลิตจําแนกเปน 7 รายการ ประกอบดวย (1) คาแรงงาน (เตรียมดิน ปลูก ดูแลรักษา เก็บเก่ียว) (2) คาวัสดุทํา

การเกษตร (3) คาเสียโอกาสเงินทุน (4) คาเชาท่ีดิน (5) คาเสื่อมอุปกรณ (6) คาเสียโอกาสของอุปกรณ และ (7) ตนทุนเฉลี่ย

กอนใหผลนับตั้งแตปท่ีปลูกจนถึงกอนปเก็บเก่ียว 
2 เน่ืองจากขนาดการท่ีครองท่ีดินของครัวเรือนมีความแตกตางกันคอนขางมากมีคาระหวาง 2-150  ไร คาเฉลี่ยเทากับ 23.3 

ไร ซึ่งอาจไมสามารถสะทอนคากลางของการถือครองท่ีดินไดดีนัก ดงัน้ัน ผูวิจัยจึงใชคามัธยฐานในการคํานวณรายไดครัวเรือน

แทน 
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55,389.1 บาทตอเดือน อาจกลาวไดวา การปลูกทุเรียนสรางรายไดใหกับเกษตรกรเปนอยางดีและมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึนตามความตองการของตลาดตางประเทศโดยเฉพาะจากประเทศจีน 

ผลการประมาณรายไดเกษตรกรปลูกทุเรียน จังหวัดจันทบุรี ของผูวิจัยใกลเคียงกับสถิติรายไดและ

รายจายของหนวยงานราชการ กลาวคือ เกษตรกรจังหวัดจันทบุรีมีรายไดสูงกวาคาเฉลี่ยระดับของจังหวัดเกือบ

รอยละ 70  ตารางท่ี 4-2 แสดงรายได คาใชจาย และหนี้สินของครัวเรือนจําแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน จังหวัดจันทบุรี ป 2560 พบวา ครัวเรือนเกษตรมีรายไดเฉลี่ยมากสุดเทากับ 57,039 บาท

ตอเดือนสําหรับเกษตรท่ีเปนเจาของท่ีดิน และ 53,526 บาทตอเดือนสําหรับเกษตรกรท่ีสวนใหญเชาท่ีดิน 

มากกวาครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรแมแตกลุมอาชีพท่ีตองใชทักษะสูงอยางผูจัดการและ

ผูปฏิบัติงานวิชาชีพท่ีรายไดเฉลี่ยเทากับ 47,347 บาทตอเดือน ในขณะท่ีรายไดเฉลี่ยของจังหวัดอยูท่ี 32,894 

บาทตอเดือน ยิ่งไปกวานั้น เม่ือพิจารณาคาใชจายและหนี้สินครัวเรือนของเกษตรกร พบวา มีสัดสวนคอนขาง

ต่ําเม่ือเทียบกับรายไดครัวเรือนแสดงถึงศักยภาพในการออมท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะกลุมเกษตรท่ีมีท่ีดินของตนเอง 

และมีความเปนไปไดท่ีจะใชเงินทุนสวนตัวในการทําการเกษตรแทนท่ีจะกูยืมจากสถาบันการเงินหรือพึงพา

เงินทุนจากผูผลิตอ่ืนในหวงโซอุปทาน  

 

ตารางท่ี 4-2 รายได คาใชจาย และหนี้สินครัวเรือนจังหวัดจันทบุรี 2560 
 

สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
รายได

ตอเดือน 

คาใชจาย

ตอเดือน 

หนี้สินตอ

ครัวเรือน 

ผูถือครองทําการเกษตร    

    สวนใหญเปนเจาของท่ีดิน 57,039 23,041 296,218 

    สวนใหญเชาท่ีดิน / ทําฟร ี 53,526 25,220 547,101 

    ประมง ปาไม ลาสัตว หาของปา บริการทางการเกษตร 14,165 14,243 10,000 

ผูประกอบธุรกิจของตนเองท่ีไมใชการเกษตร 32,169 22,835 341,869 

ลูกจาง    

   ผูจัดการ นักวิชาการ และผูปฏบัิติงานวิชาชีพ 47,347 33,944 1,051,083 

   คนงานเกษตร ปาไม และประมง 14,888 12,405 118,352 

   คนงานดานการขนสง และงานพ้ืนฐาน 16,055 14,076 165,450 

   เสมียน พนักงานขาย และใหบรกิาร 24,829 21,310 266,276 

   ผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลติ   กอสราง และเหมืองแร 23,002 20,384 186,359 

ผูไมไดปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ 12,496 12,210 201,222 

ครัวเรือนท้ังหมด 32,894 20,620 341,223 

ท่ีมา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560  จังหวัดจันทบุรี สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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4.2 ผลการศึกษาเชิงปริมาณจากเกษตรกรกลุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกับเกษตรกรปลุกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีจํานวน 420 รายเพ่ือใหได

จํานวนกลุมตัวอยางเปาหมาย 369 ราย ตามวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 3 ตารางท่ี 4-3 

แสดงสถิติพรรณนาของกลุมตัวอยาง พบวา อายุเฉลี่ยของหัวหนาครัวเรือนเกษตรเทากับ 56 ปสูงกวาคาเฉลี่ย

ครัวเรือนท่ัวประเทศเล็กนอย (53 ป) เม่ือจําแนกตามชวงอายุพบวา 150 คน (รอยละ 41) เปนผูสูงอายุโดยมี

อายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป สอดคลองกับสถานการณการผลิตของภาคเกษตรในหลายประเทศท่ัวโลกท่ีพบวา ผู

ประกอบอาชีพการเกษตรมีอายุเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากการเปนสังคมผูสูงอายุ เกือบรอยละ 70 ของกลุมตัวอยางมี

หัวหนาครัวเรือนเปนผูชายและสวนใหญจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน

เกษตรกรปลูกทุเรียนเทากับ 64,340 บาทตอเดือนซ่ึงเปนรายไดรวมจากภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรแตใน

จํานวนนี้รอยละ 88.8 มาจากการทําการเกษตร (57,113 บาทตอเดือน) ครัวเรือนตัวอยางมีรายจายรวม 

27,382 บาทตอเดือน ในขณะท่ีภาระการชําระหนี้สินอยูในสัดสวนท่ีคอนขางต่ําเม่ือเทียบกับรายไดประมาณ 

5,006 บาทตอเดือน คาใชจายและการชําระหนี้สินตอเดือนมีสัดสวนรวมกันประมาณรอยละ 50.3 ของรายได

ครัวเรือน ประมาณรอยละ 62 ของการกูยืมเงินมีวัตถุประสงคเพ่ือนํามาใชในการทําเกษตร เกือบท้ังหมดเปน

การกูยืมในระบบจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) และสหกรณการเกษตร  

แตละครัวเรือนมีจํานวนสมาชิกครัวเรือนทําการเกษตรระหวาง 1-5 คน และมีคาเฉลี่ยคือ 2 คน เม่ือ

เปรียบเทียบจํานวนแรงงานภาคเกษตรกับสมาชิกครัวเรือนท้ังหมดพบวา มีกลุมตัวอยาง 125 ราย (รอยละ 

33.9) ท่ีสมาชิกครัวเรือนทุกคนประกอบอาชีพทางการเกษตร พ้ืนท่ีทําการเกษตรสวนใหญเปนท่ีดินของ

ครอบครัวตนเองเฉลี่ย 24 ไรตอครัวเรือน อยางไรก็ดี ตัวแทนเกษตรกรและสมาคมผูสงออกทุเรียนและมังคุด

ใหขอมูลวาพ้ืนท่ีการปลูกทุเรียนของเกษตรกรมีความแตกตางกันมาก เกษตรกรรายยอยจะมีพ้ืนท่ีประมาณ 10 

ไร ในขณะท่ีเกษตรรายใหญอาจมีพ้ืนท่ีมากถึง 1,000 ไร และจากการประมาณการพ้ืนท่ีเพาะปลูกในกลุม

เครือขายเกษตรกรนาจะอยูระหวาง 50-200 ไร สอดคลองกับสถิติพรรณนาของกลุมตัวอยาง ท่ีพบวา คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกของกลุมตัวอยางมีคาสูงกวาคาเฉลี่ย

คอนขางมาก 
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ตารางท่ี 4-3 สถิติพรรณนาของเกษตรกรปลูกทุเรียน จังหวัดจันทบุรี (n =369) 

 

ตัวแปร Mean SD 

จํานวนสมาชิกครัวเรือน 3.17 1.50 

อายุหัวหนาครัวเรือน 56.05 13.20 

สัดสวนหัวหนาครัวเรือนท่ีเปนผูชาย  0.67 0.47 

การศึกษา (ป) 6.33 3.49 

รายไดครัวเรือน (บาท/เดือน) 64,340 7,310 

รายจายครัวเรือน (บาท/เดือน) 27,382 9,401 

ภาระหน้ีสินท่ีตองชําระ (บาท/เดอืน) 5,006 8,220 

รายไดจากการทําเกษตร (บาท/เดอืน) 57,113 6,033 

จํานวนสมาชิกครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตร  2.01 0.89 

พ้ืนท่ีทําการเกษตร (ไร) 24.08 32.11 

     ท่ีมา: ขอมูลจากแบบสอบถาม เรียบเรียงโดยผูวิจัย 

  

ท้ังนี้ เนื่องจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเกษตรกรท่ีปลูกทุเรียนเทานั้น เม่ือผูวิจัย

ตรวจสอบขอมูลระดับจุลภาคจากสํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรีท่ีเปนสวนหนึ่งของการจัดทําแบบสํารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socioeconomic Survey: SES) ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ขอมูล

รายไดและรายจายครัวเรือนกลุมตัวอยางมีความสอดคลองกันตามท่ีแสดงในตารางท่ี 4-2 รายไดของครัวเรือน

ประกอบอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีมีรายไดสูงกวาครัวเรือนนอกภาคเกษตรประมาณรอยละ 35 ยิ่งไป

กวานั้น สถิติรายไดครัวเรือนเกษตรในตารางท่ี 4-2 และ 4-3 เปนไปในทิศทางเดียวกันกับรายไดประมาณ

การณของเกษตรกรจากการปลูกทุเรียนของผูวิจัยในหัวขอท่ี 4.1 ดังนั้น อาจกลาวไดวา ทุเรียนเปนผลไม

เศรษฐกิจหลักของจังหวัดจันทบุรีท่ีสรางรายไดจํานวนมากใหกับเกษตรกรท่ีเปนผูผลิตข้ันตนในหวงโซคุณคา 

ประมาณรอยละ 80 ของผลผลิตแตละปจะสงออกไปตางประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนท่ีเปนตลาดสําคัญ 

 

4.3 ผลการวิเคราะหหวงโซคุณคาการผลิตทุเรียนไทย จังหวัดจันทบุรี 

 โครงสรางหวงโซคุณคาทุเรียนไทยประกอบดวยผูเก่ียวของ 3 ฝาย คือ 

 (1) ผูผลิต ไดแก เกษตรกรปลูกทุเรียน 

 (2) ผูจัดจําหนาย ไดแก ผูรวบรวมผลผลิตหรือโรงคัดบรรจุผลไม (ลง) สหกรณการเกษตร 

พอคาขายสงตลาดในประเทศ พอคาขายปลีกในประเทศ ตัวแทนผูสงออก ผูใหบริการโลจิสติกส ธุรกิจ

คาสงและคาปลีกในตางประเทศ 
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(3) ผูบริโภคข้ันสุดทายแบงเปน 2 กลุม คือ ผูบริโภคในประเทศและผูบริโภคตางประเทศ

โดยเฉพาะประเทศจีนท่ีเปนตลาดสงออกหมายเลขหนึ่งของทุเรียนไทย 

 

เกษตรกร 

รูปท่ี 4-4 แสดงโครงสรางหวงโซการผลิตทุเรียนไทย เริ่มจากเกษตรกรซ้ือหาปจจัยการผลิตและทําการ

ปลูกทุเรียน เม่ือถึงฤดูกาลเก็บเก่ียวชวงประมาณเดือนเมษายนถึงกันยายน ทุเรียนหมอนทองเปนพันธุท่ีไดรับ

ความนิยมอยางสูงในประเทศจีน ในขณะท่ีพันธุอ่ืนอยางกานยาวและพวงมณีไดรับความสนใจเพ่ิมข้ึนจาก

ผูบริโภคตางประเทศ เกษตรกรจะขายผลผลิตสวนใหญใหกับผูรวบรวม (ลง) มี 2 รูปแบบคือ (1) เกษตรกร

ติดตามขอมูลราคาและการรับซ้ือของลงแตละรายและเลือกขายใหกับลงท่ีใหราคาสูง เกษตรกรสวนใหญเก็บ

ผลผลิตเองและอาจจางแรงงานคนนอกชวยเนื่องจากผลผลิตมีจํานวนมาก (2) ลงจะมีตัวแทนติดตอไปรับซ้ือ

ผลผลิตจากเกษตรกรโดยมีบริการรับจางตัดท่ีสวนของเกษตรกรหรืออาจเปนการซ้ือขายท่ีตกลงกันไวลวงหนา

โดยเปนการซ้ือเหมาสวนกอนจะขนสงไปท่ีโรงคัดบรรจุผลไมของตน ลงทุเรียนมีการแขงขันกันสูงเพ่ือใหได

ผลผลิตตามยอดคําสั่งซ้ือจากประเทศจีน ปจจุบันชาวสวนเขาถึงสื่อโซเชียลไดอยางแพรหลายทําใหสามารถ

เปรียบเทียบราคารับซ้ือของลงแตละรายสงผลใหบทบาทพอคาคนกลางระดับทองถ่ินมีความสําคัญลดลง กําไร

จากสวนตางราคารับซ้ือจากชาวสวนกับราคาท่ีขายใหกับโรงคัดบรรจุจะลดลง แตลงอาศัยการทํากําไรจาก

ปริมาณการซ้ือขายมากในแตละครั้ง ดวยราคารับซ้ือท่ีสูงและการอํานวยความสะดวกถึงสวนทุเรียนทําให

ชาวนสวนเต็มใจขายผลผลิตใหกับลงโดยเฉพาะผลผลิตเกรดสงออก เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางมากและ

ชวยลดตนทุนโดยรวมในหวงโซการผลิตเนื่องจากลดบทบาทของผูรวบรวมทองถ่ินเปนผลประโยชนรวมกัน

ระหวางเกษตรกรและลง อยางไรก็ตาม การพึงพาลงและตลาดสงออกจีนเพียงอยางเดียวมีความเสี่ยงในระยะ

ยาว หากความตองการของประเทศจีนลดลงหรือเกิดสถานการณไมคาดฝน เชน ทุเรียนไทยถูกระงับการนําเขา

จากประเทศจีนเพราะเกิดปญหาศัตรูพืช อาจสงผลใหราคารับซ้ือลดลงมากและผลผลิตไดรับความเสียหาย

จํานวนมาก หากผูประกอบการไมพยายามหาตลาดสงออกอ่ืนทดแทน 

ปญหาการตัดทุเรียนออนท่ีเกิดข้ึนเปนการทําลายตลาดการคาทุเรียนไทยในระยะยาว โดยเฉพาะชวง

เริ่มฤดูกาลเก็บเก่ียวกลุมเกษตรกรและสมาคมผูสงออกพยายามแกไขปญหานี้เนื่องจากเปนการทําลาย

ภาพลักษณการเปนทุเรียนคุณภาพของไทยและอาจเปนจุดออนใหผูซ้ือตางประเทศกดราคาทุเรียนไทย ผู

สงออกรายหนึ่งใหขอมูลวาลงบางรายนิยมซ้ือทุเรียนออนเพราะอยากไดผลกําไรเร็วเนื่องจากชวงตนฤดูเก็บ

เก่ียวราคาทุเรียนจะสูง ยิ่งไปกวานั้น เกษตรกรเองก็มีแรงจูงใจในการตัดทุเรียนออนขายเพราะทุเรียนออนมี

น้ําหนักมากกวาทุเรียนแกประมาณรอยละ 10 เพราะผลทุเรียนยังไมคลายน้ําสงผลใหขายไดราคาดีกวา ผู

สงออกไทยสวนหนึ่งใหความเห็นวา ลงจีนสวนหนึ่งเนนการทํากําไรระยะสั้น โดยการนําทุเรียนออนไปขายท่ี

ประเทศจีนเพ่ือใหราคาทุเรียนตกและใชเหตุผลนี้ในการกดราคารับซ้ือจากเกษตรกร ตางจากลงไทยท่ีให

ความสําคัญกับการสะสมชื่อเสียงในระยะยาว อยางไรก็ตาม ปญหาการตัดทุเรียนออนขายมีแนวโนมลดลงจาก

สองปจจัย ประการแรก สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 (สวพ.6) และสมาคมผูสงออกมีการรณรงค

ภายในเครือขายเกษตรกรใหเลิกตัดทุเรียนออนขายเพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ 
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ท้ังนี้ สวพ.6 กําหนดมาตรการควบคุมสวนทุเรียนและโรงคัดบรรจุผลไมเริ่มตั้งแตการแจงเตือน การพักใชและ

การยกเลิกใบรับรอง GAP ท่ีเคยออกให ประการท่ีสอง ทางการจีนมีความเขมงวดการตรวจสอบคุณภาพผลไม

นําเขามากข้ึนและมีการข้ึนทะเบียนแปลงเกษตรและโรงคัดบรรจุในประเทศไทยเพ่ือการตรวจสอบยอนกลับ

กรณีท่ีพบปญหา และอาจนําไปสูการระงับการนําเขาเปนการชั่วคราวได 

การขายทุเรียนใหกับสหกรณและกลุมเกษตรกรมีสัดสวนนอยมาก สหกรณทําหนาท่ีเปนคนกลาง

รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและบางครั้งอาจรับซ้ือจากเกษตรกรท่ีไมใชสมาชิกเพ่ือนําไปคัดแยกเกรดผลไม 

สวนใหญเปนเพ่ือการบริโภคในประเทศโดยมีการขายใหกับซุปเปอรสโตรและคาปลีกชั้นนํา เชน สยามแม็คโคร 

เดอะมอลล เปนตน ผลผลิตสวนนอยท่ีจะสงออกท้ังผลไปขายตางประเทศผานบริษัทสงออก ท้ังนี้เพราะการ

ขายใหกับลงเอกชนโดยเฉพาะของนักธุรกิจจีนจะขายไดราคาดีกวามาก ผลผลิตท่ีนํามาขายใหกับสหกรณสวน

ใหญเปนคุณภาพตกเกรดตองนําไปแปรรูป  

 

รูปท่ี 4-4 โครงสรางหวงโซคุณคาของทุเรียนสด จังหวัดจันทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ จากการรวบรวมของผูวิจัย เสนประแสดงความสัมพันธการผลิตท่ีมีสัดสวนนอย 

 

จากการสอบถามความคิดเห็นเกษตรกร สวนใหญเห็นวาการขอรับรองมาตรฐานระบบปฏิบัติการ

เกษตรท่ีดี (GAP) เปนสิ่งจําเปนเพราะปจจุบันประเทศนําเขาสวนใหญใหความสําคัญกับการบริโภคอาหารท่ีมี

คุณภาพและความปลอดภัยสูง แมวาจะมีตนทุนการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนบางแตเกษตรกรสามารถขายผลผลิตได

ราคาสูงข้ึนคุมคากับการลงทุน ขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกร พบวา ผลไมจากแปลงเกษตรท่ีผานการ

รับรองจากรมวิชาการเกษตรจะขายไดราคาสูงกวาแปลงเกษตรท่ัวไปประมาณ 2-3 บาทตอกิโลกรัม การ

เกษตรกร ผูรวบรวม/โรงคัด

บรรจ ุ(ลง) 
ธุรกิจขนสง 

พอคาสงในประเทศ 
ธุรกิจคาสง 

ในตางประเทศ 

ผูบริโภคตางประเทศ 

ผูสงออก 

ผูบริโภคในประเทศ 

โรงงานแปรรูป 

ซุปเปอรมารเก็ต

ตางประเทศ 

พอคาปลีกในประเทศ 

สหกรณการเกษตร

 

ซุปเปอรมารเก็ต 
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ตรวจสอบของกรมวิชาการเกษตรมีคาใชจายไมมากนักและเกษตรกรสวนหนึ่งใหความเห็นเพ่ิมเติมวาประเทศ

ไทยเปนหนึ่งในไมก่ีประเทศท่ีหนวยงานภาครัฐดําเนินการเองไดอยางมีประสิทธิภาพและชวยเหลือเกษตรกร

โดยมีคาใชจายท่ีสมเหตุสมผล ตางจากหลายประเทศท่ีการตรวจสอบมาตรฐานสินคาเกษตรเปนภาระท่ีผูผลิต

ตองรับผิดชอบเองท้ังหมดในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานกับบริษัทเอกชนซ่ึงมีคาใชจายสูงมาก และท่ี

สําคัญ หากเกษตรมีใบรับรอง GAP จะมีอํานาจตอรองกับผูรับซ้ือมากข้ึน ตารางท่ี 4-4 แสดงสถิติแปลงเกษตร

ท่ีไดรับการรับรอง GAP จําแนกตามอําเภอ จังหวัดจันทบุรี พบวา แปลงเกษตรท่ีผานการรับรอง GAP จังหวัด

จันทบุรีมีท้ังหมด  25,675 แปลง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 1.44 ลานไร หรือประมาณรอยละ 63 ของพ้ืนท่ีทํา

การเกษตรท้ังหมด หนวยงานท่ีเก่ียวของประเมินกันวาจํานวนเกษตรกรท่ีขอการรับรองมาตรฐาน GAP มี

จํานวนเพ่ิมข้ึนท้ังรายใหมและการตออายุ เนื่องจากทางการจีนใหความสําคัญกับมาตรการควบคุมการแพรของ

ศัตรูพืชผานการสงออกทุเรียนและอยูระหวางการพัฒนาระบบตรวจสอบยอนหลัง (Traceability) ปจจุบัน

ประมาณรอยละ 70 ของทุเรียนไทยสงออกผานการรับรอง GAP และมีความเปนไปไดสูงวาในอนาคตอันใกล 

ทุเรียนสดท่ีจะสงออกไปขายท่ีจีนตองมาจากสวนท่ีผานการรับรอง GAP เทานั้น ผูสงออกคาดการณวาจะ

เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 80 ในป 2563เนื่องจากชวงป 61-62 ท่ีผานมา ทางการจีนตรวจพบศัตรูพืชในทุเรียนไทย 

(เพลี้ยแปง เพลี้ยหอย และหนอนเจาะเมล็ด) มากกวา 1,000 รายการสงสินคาและมีการแจงเตือนอยางไมเปน

ทางการกับผูสงออกผลไมไทยใหแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ดังนั้น เครือขายผูสงออกทุเรียน มังคุด มีความตื่นตัวและ

สนับสนุนใหเกษตรกรเครือขายขอการรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตรมากข้ึน 

 

ตารางท่ี 4-4 จํานวนเกษตรกร แปลงเกษตรและพ้ืนท่ีท่ีผานการรับรอง GAP จําแนกตามอําเภอ 

 

อําเภอ ราย แปลง ไร 

ขลุง 1,350 2,592 33,987 

ทาใหม 1,171 1,997 25,781 

นายายอาม 663 1,016 14,082 

มะขาม 1,052 1,991 28,645 

สอยดาว 5,218 6,489 1,164,820 

เขาคิชฌกูฏ 1,412 2,546 36,834 

เมืองจันทบุร ี 684 1,118 7,080 

แกงหางแมว 442 714 7,713 

แหลมสิงห 116 166 962 

โปงนํ้ารอน 5,147 7,046 119,165 

รวม 17,255 25,675 1,439,069 

ท่ีมา: ฐานขอมูลสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช กรมวิชาการเกษตร ขอมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563  
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ในอีกดานหนึ่ง อุปทานทุเรียนสดมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนโดยลําดับ สาเหตุสําคัญมาจากเกษตรกรท่ีปลูก

พืชผลอ่ืนเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนมากข้ึนเพราะใหผลกําไรดีกวา โดยเฉพาะเกษตรกรปลูกยางพาราและปาลม

น้ํามันมีแนวโนมจะเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนแทนเพราะเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบจากราคารับซ้ือตกต่ําเพราะ

อุปทานลนตลาด 

 

สหกรณและกลุมเกษตรกร 

สหกรณและกลุมเกษตรกรมีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงเงินทุน การขายปจจัยการผลิตใหสมาชิก

และการสรางชองทางการตลาดสินคาเกษตรโดยเฉพาะผลิตภัณฑแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาและสรางเสถียรภาพ

ราคาสินคาเกษตรในภาวะท่ีผลผลิตออกสูตลาดพรอมกันจํานวนมาก การทําธุรกิจแบงเปน 5 ประเภท 

ประกอบดวย รับฝากเงิน ใหเงินกู จัดหาสินคามาจําหนาย รวบรวมผลผลิตและแปรรูป และบริการและอ่ืน ๆ 

ในป 2562 พบวา 

- จํานวนสหกรณการเกษตร มีท้ังหมด 47 แหงมีสมาชิก 42,126 คน มีปริมาณทางธุรกิจ

ประมาณ 8,574.0 ลานบาท 

- จํานวนกลุมเกษตรกร 51 แหง มีสมาชิก 6,201 คนมีปริมาณทางธุรกิจประมาณ 139.3 

ลานบาท ในจํานวนนี้ 31 แหง (รอยละ 61) เปนกลุมเกษตรกรทําสวนและมีสมาชิก 4,477 คน (รอย

ละ 72) มีปริมาณทางธุรกิจ 130.2 ลานบาทใน (สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี, 2563)  

 

 อยางไรก็ตาม สมาชิกสหกรณการเกษตรท่ีไมมีเอกสารสิทธิสามารถกูเงินจากสหกรณเพ่ือเปนทุนการ

ผลิตไดนอยเนื่องจากขาดหลักทรัพยคํ้าประกัน สวนหนึ่งตองอาศัยสินเชื่อเพ่ิมเติมจากรานคาปจจัยการผลิต

ภายนอกและมีอัตราดอกเบี้ยท่ีสูงกวา 

 ในอดีตท่ีราคาทุเรียนคอนขางต่ํา สหกรณและกลุมเกษตรกรจะรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรในกลุม

และคัดแยกเกรดเพ่ือจําหนายภายในประเทศเปนหลัก หากสินคามีคุณภาพสูงจะสงใหกับซุปเปอรมารเก็ต 

สําหรับสินคาเกรดรองลงมาจะจําหนายใหกับพอคาสงในประเทศและสวนหนึ่งนําไปแปรรูปสินคา เชน ทุเรียน

กวน ทุเรียนทอด เปนตน อยางไรก็ดี ในปจจุบันภาครัฐใหความสําคัญกับการรวมกลุมเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมอํานาจ

ตอรองและการทําการตลาดเชิงรุกโดยสนับสนุนใหสหกรณการเกษตรเปนคูคากับธุรกิจสงออกในตางประเทศ

โดยเฉพาะชองทางออนไลน กรณีศึกษาท่ีนาสนใจคือ การจัดการโซความเย็น (Cold chain) ทุเรียนของ

สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด จังหวัดจันทบุรี โดยมีการสรางหองเย็นและโรงงานแปรรูปเพ่ือซ้ือทุเรียน

ตกเกรดจํานวนมากจากสมาชิกมาทําเปนเนื้อทุเรียนแชแข็งเพ่ือสงออกไปตางประเทศ ทําใหเกษตรกรมี

ทางเลือกการจําหนายมากข้ึนและมีสวนสําคัญในการรักษาเสถียรภาพของราคาทุเรียนและผลไมอ่ืนของภาค

ตะวันออก อาทิ เงาะ มังคุด ลองกอง และสละ กรอบท่ี 4-1 แสดงรายละเอียดการดําเนินงานของสหกรณ

การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด เก่ียวกับการผลิตและการคาเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับทุเรียนไทย 

 นอกจากนี้ ในระดับนโยบายมีความพยายามผลักดันใหจังหวัดจันทบุรีเปนแหลงผลิตผลไมระดับโลก

ผานการสนับสนุนเครือขายสหกรณและกลุมเกษตรกรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลไมครบวงจรต้ังแต



 

 

 48  

 

การเปนแหลงทุนใหเกษตรกรนําไปพัฒนาอาชีพ การจัดหาปจจัยการผลิตการเกษตร การรวมมือกันของสมาชิก

ในการผลิตผลไมใหไดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) รวมท้ังการหาตลาดรองรับผลผลิตท้ังใน

และตางประเทศ ป 2561 กรมสงเสริมสหกรณสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยีทันสมัย

เพ่ือการแปรรูปผลไมใหกับสหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด และ

สหกรณนิคมสอยดาว จํากัด ทงนี้ เพ่ือชวยใหเกษตรกรมีรายไดม่ันคงและสรางมูลคาเพ่ิมของสินคา เปาหมาย

การดําเนินงานคือ การรวบรวมผลไมใหเพ่ิมข้ึนจากเดิม 35,000 ตัน สําหรับทุเรียนสดกําหนดปริมาณไว 

15,000 ตัน นอกจากนี้ สหกรณการเกษตรยังมีรายไดจากการรับจางบรรจุภัณฑและการใหเชาสถานท่ีคัดบรรจุ

กับตัวแทนสงออก (ประชาชาติธุรกิจ (2561, 6 กุมภาพันธ))  

 

กรอบที่ 4-1 การจัดการโซความเย็นในสินคาทุเรียน ของสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด จ. จันทบุรี  

 เมื่อป 2561 รัฐบาลอนุมัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ”ไทยนิยมยั่งยืน” งบประมาณ

กวา 24,000 ลานบาทเปนการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตรอยางการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรผานเครือขายสหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด จังหวัด จันทบุรี ไดรับงบประมาณ

จากโครงการดังกลาว 29 ลานบาทและสหกรณสมทบเพิ่มอีก 12 ลานบาทเพื่อพัฒนาระบบหองเย็นและลงทุนใน

อุปกรณแปรรูปผลไมเร่ิมกอสรางกลางป 2561 และไดเปดดําเนินการแลวเมื่อเมษายน 2562 ที่ผานมา  

ชวง 4-5 ปที่ผานมา เกษตรกรจังหวัดจันทบุรีไดปรับพื้นที่การเกษตรมาปลูกทุเรียนเพื่อสงออกมากข้ึน 

สหกรณฯ คาดการณวาในอนาคตอาจเกิดปญหาผลผลิตลนตลาดจึงพัฒนาระบบหวงโซความเย็น (Cold chain) โดย

เนนการรับซ้ือทุเรียนตกเกรดหรือมีตําหนิที่ไมสามารถจําหนายเปนผลสดทั้งลูกไดนํามาแปรรูปเปนเนื้อทุเรียนแชแข็ง

กอนสงออกไปประเทศจีนเพื่อใหสอดคลองกับแบบแผนการใชชีวิตของผูบริโภคชาวจีนที่ปจจุบันครอบครัวมีขนาดเล็ก

ลงโดยเฉพาะในเขตเมือง ผูบริโภคจึงนิยมซื้อทุเรียนแบบแกะเนื้อบรรจุกลองมีปริมาณ 1-2 พู แทนที่จะซื้อทุเรียนทั้ง

ลูก สหกรณเห็นโอกาสทางธุรกิจในการขยายตลาดทุเรียนแชแข็งในประเทศจีน กําลังผลิตของโรงงานอยูที่ 2,000 ตัน

ตอป แตเดิม หองเย็นในจันทบุรีจะเปนของเอกชนทําใหเกษตรกรขายผลผลิตตกเกรดไมไดราคา ที่ผานมาอยูที่

ประมาณ 30-40 บาทตอกิโลกรัม การดําเนินการของสหกรณฯ ชวยใหเกษตรกรมีทางเลือกมากข้ึนโดยขายใหสหกรณ

ฯ ทําใหราคารับซื้อขยับเพิ่มข้ึนเปน 45-60 บาท นอกจากนี้ สหกรณฯ ยังเปนคูคากับเอกชนไทยที่รับซื้อทุเรียนแชแข็ง

ไปบรรจุและใสแบรนดของตัวเองเพื่อสงไปขายที่หางสรรพสินคาในประเทศจีนและประเทศอ่ืน ๆ แถบเอเชีย  

อนึ่ง สหกรณยังคงรับซื้อทุเรียนทุกเกรด เกรดคุณภาพจะสงออกทั้งผลไปขายที่ประเทศจีนและบางสวนขาย

ใหซุปเปอรมารเก็ตของไทยที่มีสาขากระจายทั่วประเทศ  

ปรับจาก: กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562) และ สยามรัฐออนไลน (2562, 21 พฤษภาคม) 

 

โรงคัดบรรจุ (ลง)  

โรงคัดบรรจุผลไมหรือท่ีนิยมเรียนกันไมเปนทางการวา ลง ทําหนาท่ีรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรเพ่ือ

คัดแยกและบรรจุเพ่ือสงออกไปตางประเทศโดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน จากการสัมภาษณตัวแทนลงและ

เกษตรกรในพ้ืนท่ี พบวา จํานวนลงในจังหวัดจันทบุรีและพ้ืนท่ีอ่ืนในภาคตะวันออกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง 

ปจจุบันลงท่ัวประเทศนาจะอยูท่ีประมาณ 500-600 ลง สําหรับข้ันตอนการคัดแยกเกรดผลไม ลงจะแบง
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ประเภทผลผลิตท่ีได เปน 2 กลุมหลัก คือ คุณภาพมาตรฐานสงออกและคุณภาพท่ีไมผานมาตรฐานการสงออก 

(ตกเกรด) เชน ขนาดผลอาจใหญหรือเล็กเกินไป มีตําหนิ ยิ่งไปกวานั้น ทุเรียนมาตรฐานสงออกยังมีการคัดแยก

คุณภาพใหตรงกับความตองการของประเทศนําเขา ผลผลิตคุณภาพสูงพรีเมียมจะสงออกไปยังประเทศท่ีมี

กําลังซ้ือสูง เชน ญี่ปุน ไตหวัน และฮองกง  ในขณะท่ีผลผลิตคุณภาพรองลงมาจะถูกสงออกไปประเทศจีนและ

ประเทศเพ่ือนบานอยางอินโดนีเซียและเวียดนาม2

3 สําหรับทุเรียนตกเกรดจะแบงเปน 2 สวนคือ การบริโภคใน

ประเทศและการแปรรูปผลผลิตเพ่ือจําหนายท้ังในและตางประเทศ 

 ปจจุบันสัดสวนทุเรียนท่ีไดมาตรฐานสงออกมากถึงรอยละ 80 เนื่องจากราคารับซ้ือสูงมากทําให

เกษตรกรมีแรงจูงใจในการผลิตและใชปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพสูงเพ่ือใหไดตามมาตรฐานสงออกและผานการ

รับรองมาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรท่ีดี (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร การผลิตทุเรียนเพ่ือสงออกของ

จังหวัดจันทบุรีมีสัดสวนสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศพอสมควร เม่ือผูวิจัยตรวจสอบขอมูลปริมาณการผลิต

จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและขอมูลการสงออกจากกระทรวงพาณิชย พบวา ป 2562 ผลผลิตทุเรียน

ท้ังประเทศ 1.01 ลานตันและมีการสงออกรวม 0.66 ลานตัน แสดงวาสัดสวนการสงออกทุเรียนสดของไทยอยู

ท่ีรอยละ 65 อาจกลาวไดวา การศึกษาเชิงลึกในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรีเปนภาพสะทอนอุตสาหกรรมการผลิต

ทุเรียนเพ่ือการสงออกไดเปนอยางดี  

เสนทางการสงออกทุเรียนไทย โรงคัดบรรจุ (ลง) ทําหนาท่ีบรรจุทุเรียนสําหรับสงออกไปยังประเทศ

ตาง ๆ บริษัทสงออกจะรับผลผลิตและจัดเตรียมเอกสารการนําเขาเพ่ือขนสงไปยังประเทศปลายทาง ผลผลิตท่ี

เตรียมสงออกเกือบรอยละ 90 จะนําไปขายในประเทศจีน ในทางปฏิบัติ ผูสงออกตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การคาวาดวยความปลอดภัยอาหาร (Food safety standard) และขอตกลงระดับทวิภาคีระหวางทางการไทย

กับจีนเก่ียวกับการนําเขาสงออกผลไมสด เจาหนาท่ีจากกรมวิชาการเกษตรจะตรวจสอบมาตรฐานสินคาและ

ออกเอกสารรับรองท่ีโรงคัดบรรจุกอนจะขนสงไปยังประเทศจีน หลังจากนั้น ตัวแทนสงออกดําเนินการเอกสาร

และติดตอพิธีการทางศุลกากรของประเทศจีน ธุรกิจขนสงสวนใหญเปนของนักธุรกิจจีน มีเพียงสวนนอยท่ีเปน

การรวมทุนระหวางนักธุรกิจไทยและจีน ท้ังนี้ ผูประกอบการไทยใหขอมูลวาการติดตอเอกสารและระบบคาสง

คาปลีกในประเทศจีนระหวางนักธุรกิจจีนดวยกันเองสามารถดําเนินการไดสะดวกกวา และท่ีสําคัญ รัฐบาลจีน

ยังไมอนุญาตใหผูประกอบการประเทศอ่ืนเขามาดําเนินธุรกิจการคาสงและปลีกได การทําธุรกิจตองผานการ

รวมทุนกับนักธุรกิจจีนเทานั้น 

  มากกวารอยละ 50 ของทุเรียนไทยท่ีสงออกไปจีนเปนการขนสงทางบกจากประเทศไทยผานลาว

และเวียดนามกอนจะเขาสูประเทศจีนเพราะมีตนทุนต่ํากวาการขนสงชองทางอ่ืน ผูประกอบการสามารถ

ควบคุมอุณหภูมิของตูคอนเทนเนอรเพ่ือรักษาคุณภาพสินคา แตละตูบรรทุกทุเรียน 18 ตัน หากราคาทุเรียน

กิโลกรัมละ 120 บาท จะมีมูลคาการสงออกตูละ 2.2 ลานบาท โดยเฉลี่ยจะมีการสงออกทุเรียนสดจากไทยไป

                                                           
3 ประเทศอินโดนีเซียเปนผูผลิตทุเรียนรายใหญแตมีความตองการบริโภคในประเทศสูงและปริมาณผลผลิตท่ีไดแตละปมีความ

ผันผวนคอนขางสูงเน่ืองจากสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยธรรมชาติทําใหมีการนําเขาทุเรียนจากประเทศไทยโดยเฉพาะ

ในชวงนอกฤดูกาลเก็บเก่ียวของทุเรียนอินโดนีเซีย ชวงการเก็บเก่ียวทุเรียนอินโดนีเซียอยูระหวางเดือนมิถุนายนถึงกุมภาพันธ

ของปถัดไป 
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ยังประเทศจีนวันละ 200-300 ตู (มูลคาประมาณ 400-600 ลานบาท) และในชวงท่ีไดรับความนิยมปริมาณ

การสงออกจะเพ่ิมข้ึนเปน 400-500 ตอวัน ตัวแทนผูสงออกรายหนึ่งใหขอมูลวา วิธีการทําบรรจุภัณฑและ

เทคนิคการคัดเลือกผลผลิตรวมท้ังการควบคุมอุณหภูมิเปนองคความรูอยางหนึ่งของผูประกอบการไทยในการ

รักษาคุณภาพทุเรียน ตัวอยางเชน หากตองการสงออกทุเรียนไปยังเมืองท่ีอยูหางไกลจากดานชายแดนอยาง

ปกก่ิงหรือเซ่ียงไฮ ก็จะปรับอุณหภูมิใหต่ําเพ่ือใหผลทุเรียนสุกพอดีกอนนําไปจําหนายตอในประเทศจีน เสนทาง

ขนสงทางบก ไดแก 

- ถนนหมายเลข 9 (R9) จากมุกดาหารประเทศไทย ผานดานัง ฮานอย ประเทศเวียดนาม

แลวเขาสูกรุงปกก่ิง โดยมีตลาดซินฟาตี้ (Xinfadi) เปนตลาดคาสงสินคาเกษตรท่ีใหญ

ท่ีสุดในกรุงปกก่ิง 

- ถนนสาย 3A จากเชียงของ ประเทศไทย ผานลาว เขาสูคุนหมิงและมณฑลเสฉวน 

ประเทศจีน  

- ถนนสาย R12 จากนครพนม แขวงคํามวน ประเทศลาวผานเวียดนามและเขาสูประเทศ

จีนผานดานผิงเสียง มณฑลกวางซี ประเทศจีนซ่ึงเปนเมืองทางใตของจีน โดยเสนทาง 

R12 ยังอยูระหวางการพัฒนาคาดวาจะสามารถเปดใชงานไดภายในป 2564 

 

 ในขณะท่ีการขนสงทางเรือมีสัดสวนไมมากนักมีเสนทางจากทาเรือแหลมฉบัง จ. ชลบุรี ไปยังนคร

กวางโจวและเทียนจินกอนจะกระจายสินคาทางบกไปยังพ้ืนท่ีใกลเคียง  เม่ือผานพิธีการศุลกากรของประเทศ

จีนเรียบรอยแลว ผลผลิตท้ังหมดจะเขาสูระบบการคาสงและคาปลีกในประเทศจีนในการกระจายทุเรียนไทยไป

ยังผูบริโภคชาวจีน 

ประมาณรอยละ 20 ของการผลิตทุเรียนไทยเปนการบริโภคในประเทศและนําไปแปรรูป เชน แกะ

เฉพาะเนื้อแลวแชแข็ง ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ทุเรียนฟรีซดราย (Freeze dried) เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ

สินคา ผลิตภัณฑแปรรูปสวนใหญมีการสงออกไปยังประเทศจีนและเพ่ือนบาน ตลาดการบริโภคทุเรียนใน

ประเทศไทยมีแนวโนมลดลงจาก 213,355 ตันในป 2558 เหลือ 124,812 ตันในป 2560 ลดลงประมาณรอย

ละ 20 ตอป ในขณะท่ีความตองการทุเรียนแปรรูปเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจาก 8,150 ตันเปน 8,316 ตัน เพ่ิมข้ึน

ประมาณรอยละ 1 ตอป ในชวงเวลาเดียวกัน สอดคลองกับรายงานของ Durian Harvests (2017) ท่ีพบวา 

การบริโภคทุเรียนสดของคนไทยลดลงอยางมีนัยสําคัญจาก 6 กิโลกรัมตอคนเม่ือป 2008 เหลือเพียง 1.5 

กิโลกรัมตอคน สาเหตุสําคัญนาจะมาจากราคาทุเรียนสูงข้ึนทําใหผูบริโภคไทยปรับเปลี่ยนแบบแผนการบริโภค

ผลไม ในขณะท่ีเกษตรกรก็เนนการผลิตเพ่ือการสงออกเปนหลัก สงผลใหใหสัดสวนการสงออกทุเรียนไทย

เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 38 เปนรอยละ 80 ในชวงป 2008-2016 ในทางปฏิบัติ ลงจะคัดแยกผลผลิตตกเกรดไวขาย

ใหกับพอคาขายสงในประเทศโดยคิดคาบริการจากการใชสถานท่ีของลงโดยบวกเพ่ิม 1-2 บาทตอกิโลกรัมจาก

ราคาท่ีซ้ือมาจากเกษตรกร หลังจากนั้น พอคาจะนําไปกระจายตามชองทางคาสงและคาปลีกภายในประเทศ

กอนจะถึงมือผูบริโภคข้ันสุดทาย สําหรับลงท่ีมีหองเย็นเปนของตนเอง จะแบงผลผลิตตกเกรดบางสวนเพ่ือ

นํามาแปรรูปผลิตภัณฑกอนสงออกไปขายตางประเทศ 
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ดานการแบงสรรผลประโยชนทางเศรษฐกิจของการสงออกไปประเทศจีน พบวา เกษตรกรเปนกลุมท่ี

ไดรับผลประโยชนมากสุดจากราคารับซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนรวมท้ังลดความเสี่ยงจากปญหาผลผลิตลานตลาด สาเหตุ

หลักมาจากความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมากของประเทศจีนและการแขงขันกันรับซ้ือผลผลิตระหวางลง 

ตัวแทนสมาคมผูสงออกทุเรียน มังคุด คาดการณวาประมาณรอยละ 60 ของผลประโยชนการคาทุเรียนสดจะ

เปนของเกษตรกร ราคาเฉลี่ยทุเรียนหมอนทองท่ีเกษตรกรขายไดอยูระหวาง 90-120 บาทตอกิโลกรัมระหวาง

ป 2561-2562 ท้ังนี้ ราคาข้ึนกับคุณภาพของผลผลิต รองลงมาคือ ธุรกิจคาสงและคาปลีกในประเทศจีน 

ในขณะท่ีลงในฐานะคนกลางทําหนาท่ีรวบรวมและคัดแยกผลไมไดรับสวนแบงนอยสุด โดยเฉพาะลงไทยท่ีมี

เงินทุนจํากัดทําใหการซ้ือขายผลไมทําไดยากข้ึน กําไรจากสวนตางราคาซ้ือขายลดลง ผูประกอบการตองเพ่ิม

ปริมาณการรับซ้ือใหมากเพ่ือใหมีรายไดหมุนเวียน ผลการศึกษาท่ีไดใกลเคียงกับงานของสํานักวิชาทรัพยากร

การเกษตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2562) พบวา วงจร

ธุรกิจสงออกทุเรียนสดไปประเทศจีน เกษตรกรเปนกลุมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมมากสุดสวนตางราคาขายกับตนทุน

ประมาณ 70 บาทตอกิโลกรัม (รอยละ 54) ธุรกิจคาสงและปลีกในประเทศจีนสรางมูลคาเพ่ิม 50 บาทตอ

กิโลกรัม (รอยละ 39) และลงสรางมูลคาเพ่ิม 9 บาทตอกิโลกรัม (รอยละ 7) 

และท่ีนาสนใจ ยังพบวา โครงสรางหวงโซคุณคาการผลิตทุเรียนในปจจุบันแตกตางจากในอดีตอยาง

มาก จากการศึกษาของสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2551) ใชขอมูลการผลิตและสงออกของผลไมสดภาค

ตะวันออกป 2549 พบวา มีผูรวบรวมรายยอยในระดับทองถ่ินเก่ียวของกับหวงโซคุณคาจํานวนมากและนํา

ผลผลิตไปขายตอใหกับโรงคัดบรรจุ (ลง) รอยละ 84 ของผลผลิตท่ีสวนของเกษตรกรจะขายใหกับพอคาทองถ่ิน 

ในขณะท่ีสัดสวนการขายใหกับลงโดยตรงมีสัดสวนเพียงรอยละ 13 เทานั้น แตกตางจากสถานการณปจจุบัน

ท่ีลงติดตอการรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงและทําธุรกิจเชิงรุกมากข้ึนโดยมีทีมงานติดตอรับซ้ือทุเรียนถึง

สวนและมีบริการเก็บผลผลิตโยจะตัดคาใชจายจากมูลคาผลผลิตท่ีขายได  

หวงโซอุปทานของการสงออกทุเรียนไทยไปประเทศจีนอาจแบงได 4 ระดับ ตามธุรกรรมการซ้ือขายท่ี

เกิดข้ึน ประกอบดวย ผูผลิต (เกษตรกร) ผูคาในประเทศไทย (ลง) บริษัทสงออก และธุรกิจคาสงและปลีกในจีน 

โดยอุปทานระดับท่ี 3 และ 4 เปนของผูประกอบการจีนท้ังหมด ในขณะท่ีธุรกิจจีนมีการรุกคืบเขามาระดับท่ี 2 

คือการเปนผูรวบรวมและคัดแยกทุเรียนกอนการสงออก ทําใหบทบาทของผูประกอบการไทยลดลงและไม

สามารถแขงขันไดเนื่องจากมีเงินทุนจํากัด ในขณะท่ีการผลิตระดับท่ี 1 ยังเปนของเกษตรกรไทยท้ังหมด และมี

ความเปนไปไดในอนาคตท่ีทุนจีนอาจขยายอิทธิพลมาถึงระดับท่ี 1 ผานการเชาหรือซ้ือสวนจากเกษตรกร

โดยเฉพาะกลุมท่ีลูกหลานไมตองการรับชวงการทําเกษตรตอจากพอแม ทําใหประเทศไทยอยูในฐานะรับจาง

ผลิตและมีสวนแบงผลประโยชนจากธุรกิจการสงออกผลไมอยางจํากัด และท่ีสําคัญ การสงออกตองพึงพิงกลุม

ทุนจีนในการกระจายสินคาไปยังผูบริโภคตางประเทศ (สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยและคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2562) 
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การจัดหาเงินทุนสําหรับหวงโซคุณคาการผลิตทุเรียน  

การนําเสนอผลการศึกษาสวนนี้จํากัดเฉพาะเกษตรและผูคาไทยในหวงโซการผลิตทุเรียนเพ่ือการ

สงออก ประกอบดวย เกษตรกร ลงและผูประกอบการสงออกไทย และสหกรณและกลุมเกษตรกร ผล

การศึกษาท่ีไดสวนใหญมาจากการสังเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพมาจากการเขารวมสังเกตการณ การจัดประชุม

กลุมยอยและการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยาง รวมท้ังการตรวจสอบกับขอมูลทุติยภูมิของหนวยงานท่ี

เก่ียวของและการรายงานของสื่อมวลชน 

 

เกษตรกร 

เกษตรกรสวนใหญท่ีมีท่ีดินเปนของตนเองเปนกลุมท่ีไดรับประโยชนอยางมากจากการผลิตทุเรียนเพ่ือ

สงออกไปยังประเทศจีน ประมาณรอยละ 80-90 เกษตรกรกูยืมเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 

(ธกส.) เพ่ือใชเปนเงินทุนทําการผลิตและปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีการเกษตรจากพืชอ่ืนเปนการปลูกทุเรียน นอกจากนี้ 

เกษตรกรสวนหนึ่งอาจใชกูยืมเงินเพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนระยะสั้นจากสหกรณการเกษตรและรานคาจําหนาย

ปจจัยการผลิตการเกษตร เกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จจะขยายการปลูกทุเรียนมากข้ึน เม่ือ 20 ปกอนชวง

เริ่มตนไดกูเงินจาก ธกส. หลักแสนบาท ปจจุบันวงเงินกูเพ่ิมข้ึนเปน 10-20 ลานบาทเพ่ือใชในการทําธุรกิจคัด

แยกผลไมผานการรวบรวมจากเพ่ือนเกษตรกรเครือขาย อยางไรก็ดี เกษตรกรท่ีเชาท่ีดินรวมท้ังการใช

ประโยชนจากท่ีดินสาธารณะมีขอจํากัดการเขาถึงสินเชื่อเพราะขาดหลักทรัพยคํ้าประกันและกลุมนี้จะมีหนี้สิน

มากกวากลุมท่ีมีท่ีดินของตนเองเกือบรอยละ 40 การขอการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรท่ีดี (GAP) 

ตองมีการใชเอกสารรับรองการใชประโยชนท่ีดินหรือหนังสือยินยอมใหใชท่ีดินจากหนวยงานทองถ่ิน อาจทําให

เกิดความลาชาบาง อยางไรก็ดี ในปจจุบันความจําเปนการใชบริการสินเชื่อเพ่ือขยายการผลิตมีแนวโนมลดลง

เนื่องจากราคารับซ้ือเพ่ิมข้ึนและมีความตองการจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง การรับซ้ือแบบเหมาสวน

และการทําสัญญาสั่งซ้ือลวงหนาทําใหเกษตรกรมีรายไดมากข้ึนและไมตองกังวลกับปญหาราคาผลไมตกต่ํา

เหมือนในอดีต และจากขอมูลของกลุมตัวอยางเกษตรกรปลูกทุเรียนของการศึกษานี้ พบวา ชาวสวนทุเรียน

เปนกลุมท่ีมีศักยภาพในการออมสูง การออมเบื้องตนหลังหักคาใชจายและการชําระหนี้สินตอเดือนอยูท่ี 

31,952 บาทตอเดือน มีสัดสวนประมาณรอยละ 49 ของรายไดครัวเรือน สอดคลองกับขอมูลจากสมาคมผู

สงออกทุเรียน มังคุด ท่ีพบวา เกษตรกรปจจุบันสวนใหญใชเงินทุนสวนตัวในการขยายการผลิตและลดการกูยืม

จากสถาบันการเงินเนื่องจากมีตนทุนทางการเงินท่ีต่ํากวา 

 

ลงและผูประกอบการสงออกไทย 

ลงและผูประกอบการสงออกไทยเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบจากการเขามาของนักธุรกิจจีนเนื่องจากมี

เงินทุนต่ํากวา ขอมูลจากการสัมภาษณ พบวา โดยเฉลี่ย ลงไทยจะมีเงินทุนสําหรับรับซ้ือผลไมจากชาวสวนเพ่ือ

สงออกประมาณ 10-20 ลานบาท แมวาการสงออกทุเรียนไปประเทศจีนจะสรางผลกําไรเปนกอบเปนกํา แต

บางชวงเวลาอาจประสบภาวะขาดทุนได อันเกิดจากความผันผวนของราคาในตลาดจีนและจากสถานการณท่ี

นอกเหนือการควบคุม เชน การจัดทําเอกสารผิดพลาด การตรวจพบศัตรูพืชท่ีดานของประเทศจีน ตูสินคาท่ีรอ
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ผานดานประเทศจีนมีจํานวนมาก ฯลฯ ทําใหผลผลิตไดรับความเสียหายและไดรับเงินจากผูซ้ือในประเทศจีน

ลาชา บางครั้งผูประกอบการไทยตองยอมขายขาดทุนเนื่องจากผลผลิตสวนหนึ่งเริ่มไดรับความเสียหายแลว 

ตัวอยางเชน การสงออกทุเรียนผานดานโหยวอ้ีกวน มณฑลกวางซี เม่ือกลางป 2562 ท่ีดานศุลกากรจีนใชเวลา

การตรวจสอบนานข้ึนจาก 2-3 วัน เปน 7-8 วัน ทําใหทุเรียนสวนหนึ่งไดรับความเสียหาย ราคาขายลดลงกวา

ครึ่ง (ประชาชาติธุรกิจ (2562, 11 พฤษภาคม)) 

 แนนอนวาการทําธุรกิจยอมมีกําไรและขาดทุน แตถามีการขาดทุนสะสม 10-20 ลานบาทตอป 

ผูประกอบการไทยจะเลิกกิจการหรือขายใหกับนักธุรกิจจีนและหันไปประกอบธุรกิจอ่ืนแทน ตางจากนักธุรกิจ

จีนท่ีสามารถรับความเสี่ยงไดมากกวา ประมาณ 100-200 ลานบาทตอป เปนตนวาปแรกขาดทุน 50 ลานบาท 

ก็ยังดําเนินกิจการตอไป ปตอมากําไร 150 ลานบาทก็สามารถชดเชยกับผลการขาดทุนปท่ีผานมา ธุรกิจยังอยู

รอดและกลับมามีกําไร สงผลใหสัดสวนลงไทยลดลงแตลงจีนกลับเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ดังนั้น การขยายสินเชื่อ

เงินทุนหมุนเวียนดอกบี้ยต่ําและมีความยืดหยุนเรื่องหลักทรัพยคํ้าประกันจะชวยทําใหผูประกอบการไทย

แขงขันไดมากข้ึน ในทางปฏิบัติ ผูประกอบการไทยกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยโดยใชสิ่งปลูกสรางและท่ีดินคํ้า

ประกันการกูยืมเพ่ือนํามาขยายกิจการโรงคัดบรรจุทําใหขาดเงินทุนหมุนเวียนในการซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร 

ในทางปฏิบัติ การสงออกทุเรียนไปจีนจะบรรจุในตูคอนเทนเนอร แตละตูมีน้ําหนัก 18-20 ตัน คาใชจายการ

ซ้ือทุเรียนประมาณตูละ 2 ลานบาท ผูสงออกแตละรายจะสงทุเรียนไปขายวันละ 3 ตู ดังนั้น ในแตละเดือนผู

สงออกจะใชเงินหมุนเวียนในการซ้ือขายผลไมประมาณ 200 ลานบาท  ผูประกอบสวนหนึ่งใหความเห็นวา 

ธนาคารพาณิชยบางแหงก็มีการใหสินเชื่อหมุนเวียนกับผูประกอบการมากข้ึนแตอัตราดอกเบี้ยยังคอนขางสูง

และปริมาณสินเชื่อไมเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการไทย ดังนั้น ผูประกอบการสวนหนึ่งเลือกท่ี

จะทําธุรกิจรวมกับลงจีนเพราะมีเงินทุนมากและเปนการแบงปนความเสี่ยงรวมกัน 

 

สหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกร 

สหกรณการเกษตรสวนใหญไดรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐและการหารายไดของสหกรณเอง ใน

ปจจุบัน สหกรณหลายแหงไดลงทุนในการสรางหองเย็นและโรงงานแปรรูปท่ีทันสมัยเพ่ือรับซ้ือทุเรียนตกเกรด

และผลไมอ่ืนท่ีการผลิตมากกวาความตองการของตลาดเพ่ือแปรรูปและสรางมูลคาเพ่ิมสินคา การลงทุน

ลักษณะนี้ตองใชเงินลงทุนจํานวนมากแตกตางจากเดิมท่ีสหกรณฯตองการเงินสนับสนุนจากภาครัฐในการรับ

ซ้ือผลผลิตและการหาตลาดรองรับเพ่ือระบายผลผลิต ความตองการเงินทุนของสหกรรและกลุมเกษตรกรจึง

เปนเรื่องการลงทุนในเทคโนโลยีการแปรรูปซ่ึงเปนการลงทุนระยะยาว ชวงเริ่มตนอาจไดรับงบประมาณจาก

ภาครัฐ ในขณะเดียวกันการดําเนินธุรกิจของสหกรณตองสามารถพึงตนเองและมีรายไดหลากหลายอยาง

กรณีศึกษาของสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด จ. จันทบุรี ในกรอบท่ี 4-1 ปจจุบัน สหกรณฯ ทํางานเชิง

รุกมากข้ึนในการขยายตลาดและติดตอคูคาตางประเทศโดยตรง และการพัฒนาชองทางการขายแบบออนไลน

เพ่ือใหเกษตรกรมีทางเลือกการขายผลผลิตและมีรายไดท่ีม่ันคง ลดความเสี่ยงจากการเกิดปญหาผลผลิตลน

ตลาด  
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4.4 บทบาทของผูประกอบการจีนในเสนทางการสงออกทุเรียนตั้งแตสวนจนถึงผูบริโภคในประเทศจีน 

 ความตองการบริโภคทุเรียนไทยของประเทศจีนเพ่ิมข้ึนหลายเทาตัวในชวง 3-4 ปท่ีผานมา สาเหตุ

สําคัญมาจากปจจัยดานเศรษฐกิจและรสนิยมของผูบริโภค การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนอยางตอเนื่องทําให

ผูบริโภคมีกําลังซ้ือเพ่ิมข้ึน ยิ่งไปกวานั้น คนจีนชอบทุเรียนเพราะมีรสชาติอรอยและมีคุณคาทางอาหาร และท่ี

สําคัญ ยังไมสามารถผลิตไดในประเทศจีน คนจีนนิยมรับประทานทุเรียนผลสดมากกวารูปแบบอ่ืน อยางไรก็ดี  

ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีการรักษาคุณภาพผลไมทําใหทุเรียนแชแข็งท้ังผลไดรับการตอบรับจากตลาด

ประเทศจีนเปนอยางดี มูลคาการนําเขาทุเรียนสดจากประเทศไทยเพ่ิมข้ึนจาก 5,167 ลานบาทในป 2557 เปน 

13,327 ลานบาทในป 2561 ในทํานองเดียวกัน การนําเขาทุเรียนแชแข็งจากไทยก็เพ่ิมข้ึนจาก 411 ลานบาท

เปน 2,444 ลานบาทในชวงเวลาเดียวกัน  เฉพาะป 2561 รอยละ 49 ของมูลคาการนําเขาผลไมไทยมาจาก

ทุเรียนสดและแชแข็ง (กระทรวงพาณิชย, 2562) จากการศึกษาของ ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2555) พบวา ทุเรียนจัดเปนสินคาฟุมเฟอยในตลาดประเทศจีน การบริโภคเพ่ิมข้ึน

มากกวาอัตราการเพ่ิมของรายได และท่ีสําคัญทางการจีนสนับสนุนใหผูประกอบการจีนขยายอิทธิพลทาง

การคาในตางประเทศมากข้ึน ธุรกิจการคาผลไมเขตรอนจากประเทศไทยไปประเทศจีนจึงเปนท่ีสนใจของกลุม

ทุนจีน โดยเฉพาะผูประกอบการท่ีมีชองทางการจัดจําหนายภายในประเทศจีนอยูแลวจะมีความไดเปรียบใน

การกระจายสินคาใหกับผูบริโภคจีน ดังนั้น ในชวง 4-5 ปท่ีผานมา นักธุรกิจจีนไดขยายการลงทุนในธุรกิจโรง

คัดบรรจุผลไม (ลง) ในหลายพ้ืนท่ีโดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรี เพ่ือรวบรวมผลไมเขตรอนท่ีเปนท่ีตองการของ

ตลาดอยางทุเรียน มังคุดและเงาะ เพ่ือสงออกไปยังประเทศจีน กรณีของทุเรียน พบวา การบริโภคทุเรียนตอ

หัวของผูบริโภคจีนต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศอ่ืนมากอยูท่ี 0.21 กิโลกรัมตอคนในป 2016 ดังปรากฏในตาราง

ท่ี 4-5 แตมีการขยายตัวสูงถึงรอยละ 11 ตอปเพ่ิมจาก 0.07 กิโลกรัมตอคนในป 2006 หากอัตราการขยายตัว

ขางตนคงท่ีจนถึงป 2030 การบริโภคตอหัวของประเทศจะเพ่ิมเปน 1.1 กิโลกรัมตอคน อาจกลาวไดวา การ

สงออกทุเรียนไทยไปประเทศจีนยังมีศักยภาพเติบโตไดอีก ปญหาผลผลิตทุเรียนลนตลาดเปนไปไดยากเพราะ

ทุเรียนไทยเปนท่ีนิยมในตลาดประเทศจีนแมวาจะมีการแขงขันกับทุเรียนจากมาเลเซียและเวียดนามแตทุเรียน

ไทยยังมีความไดเปรียบท้ังดานสวนแบงการคาและการยอมรับจากผูบริโภค 

ขอมูลจากการสัมภาษณตัวแทนผูสงออกผลไมไทย พบวา เม่ือป 2557-2558 สัดสวนของลงจีนใน

ธุรกิจการคาผลไมสดของไทยอยูท่ีประมาณรอยละ 40 และเพ่ิมเปนกวารอยละ 80 ในป 2561-2562 การ

ประกอบธุรกิจอาศัยนอมินคีนไทยเปนผูดําเนินการ ลงจีนมีความไดเปรียบเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนสําหรับการ

รับซ้ือผลไมแตละรายอยูท่ี 200-300 ลานบาท มากกวาลงไทยถึง 10-15 เทา ดังนั้น มีความเปนไปไดวาลงจีน

อาจมีอิทธิพลกําหนดราคารับซ้ือทําใหเกษตรกรและผูประกอบการไทยเสียประโยชน ในทางปฏิบัติ ราคารับซ้ือ

นอกจากข้ึนกับเกรดของทุเรียนแลวยังข้ึนกับความตองการในตลาดจีนทําใหราคาทุเรียนผันผวนข้ึนลง สมมติวา

ราคาขายปลีกในประเทศจีนเทากับ 150 บาทตอกิโลกรัม ราคาซ้ือจากเกษตรกรจะอยูประมาณ 100-120 บาท

ตอกิโลกรัม ลงสวนใหญจะลดสวนตางกําไรแตเพ่ิมปริมาณการคาแทนโดยอาจเพ่ิมราคารับซ้ือใหเปน 125 บาท

ตอกิโลกรัมเพราะยังมีกําไรอยู ในทางกลับกัน หากราคาในประเทศจีนลดลงจะสงผลใหราคารับซ้ือจาก
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เกษตรกรลดลงตาม ภายใตการกําหนดราคาตามกลไกตลาดขางตน ลงสวนหนึ่งอาจรวมมือกันโดยยอมขาย

ผลผลิตในราคาขาดทุนท่ีประเทศจีน เม่ือลงอ่ืนเห็นวาราคาในประเทศจีนลดลงก็จะปรับราคารับซ้ือจาก

เกษตรกรไทยลง ตัวอยางเชน ลงมีการทําสัญญากับเกษตรกรเพ่ือซ้ือผลผลิตเหมาสวนท่ีจะเก็บผลวันท่ี 20 แต

กอนถึงกําหนดประมาณ 2 สัปดาห ลงจะรับซ้ือทุเรียนออนจํานวนหนึ่งโดยใหราคาสูง สมมติวา 120 บาทตอ

กิโลกรัมและนําไปขายขาดทุนท่ี 100 บาทตอกิโลกรัมในจีน ทําใหผูรวบรวมรายอ่ืนตองปรับราคารับซ้ือลด

เพราะไมอยากขาดทุนทําใหเม่ือถึงวันท่ี 20 ท่ีผลผลิตจํานวนมากเขาสูตลาดอาจขายไดราคาถูกลงอาจไดเพียง 

70-80 บาทตอกิโลกรัมเทานั้นซ่ึงเปนราคาท่ีไมเปนธรรมตอเกษตรกร ยิ่งไปกวานั้น ลงจีนอาจใชประเด็น

ดังกลาวมากดราคารับซ้ือจากเกษตรกร (ศิรดา ศิริเบญจพฤกษ, 2561) 

 

ตารางท่ี 4-5 สถิติการบริโภคทุเรียนตอคน ป 2016 
 

        หนวย: กิโลกรัม 

ประเทศ การบริโภคตอคน  

มาเลเซีย 11.00 

ไตหวัน 3.20 

สิงคโปร 3.18 

ไทย  1.46 

เวียดนาม 0.92 

จีน 0.21 

    ท่ีมา: Durian Harvests (2017)  

 

อยางไรก็ตาม ผูประกอบการไทยสวนหนึ่งยังเห็นวาการเขามาของทุนจีนทําใหเกิดการแขงขันเพราะ

ลงแตละรายตองการผลผลิตเพ่ือสงออกไปจีนทําใหราคารับซ้ือผลไมจากชาวสวนเพ่ิมข้ึน ตลาดการคาผลไมไทย

มีขนาดใหญจึงเปนการยากท่ีผูประกอบการจีนรายใดรายหนึ่งจะมีอิทธิพลตอราคาตลาด การแขงขันระหวาง

ธุรกิจจีนดวยกันเองกลับเปนผลดีตอเกษตรกรใหไดรับผลตอบแทนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ปจจุบันเกษตรกรมี

ทางเลือกมากข้ึนเริ่มจากการตรวจสอบราคารับซ้ือผานสื่อโซเชียลและเครือขายเกษตรกรทําใหรูความ

เคลื่อนไหวของราคาผลไมในประเทศและราคาในประเทศจีน ยิ่งไปกวานั้น ลงจีนใหราคาดีและจายเงินเร็วทํา

ใหมีความนาเชื่อถือทางการเงิน การทําสัญญารับซ้ือผลผลิตเหมาสวนลวงหนาทําใหเกษตรกรมีเงินทุน

หมุนเวียนมากข้ึน รวมท้ังลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและปญหาผลผลิตลนตลาด เกษตรกรราย

หนึ่งท่ีมีประสบการณปลูกทุเรียนมานานใหขอมูลวาการท่ีทุเรียนไทยไดรับความนิยมในประเทศจีนอยางสูง

ในชวง 5-6 ปท่ีผานมา ทําใหครอบครัวมีรายไดเพ่ิมข้ึนมากแตกตางจาก 10-20 ปกอน เชน ในป 2540 เปน

ชวงท่ีประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินและประชาชนจํานวนมากไดรับผลกระทบจากการถูกเลิก

จางและมีรายไดลดลง เกษตรกรก็ไดรับผลจากกําลังซ้ือในประเทศมีจํากัด การสงออกในขณะนั้นมีมูลคาไมมาก



 

 

 56  

 

นักสวนใหญเปนการสงออกไปยังฮองกงและไตหวัน ราคาทุเรียนหมอนทองเกรดสงออกเฉลี่ยอยูท่ี 16 บาทตอ

กิโลกรัม และราคาทุเรียนตกเกรดประมาณ 12 บาทตอกิโลกรัม นับวาเปนชวงเวลาท่ียากลําบากของเกษตรกร

ปลูกทุเรียน นอกจากนี้ ผลไมอ่ืนก็ออกสูตลาดในชวงเวลาใกลเคียงกันนําไปสูปญหาผลผลิตลนตลาดและ

เกษตรกรขายผลผลิตไมไดราคา  

การเขามาของผูประกอบการจีนในวงจรการคาผลไมไทยไปจีนแบงได 2 รูปแบบ คือ (1) พอคาจีนทํา

ธุรกิจรวมกับลงไทย และ (2) พอคาจีนเขามาทําธุรกิจลงเอง รูปแบบท่ี 1 เปนการรวมมือทางธุรกิจระหวาง

พอคาจีนท่ีมีความพรอมเรื่องเงินทุนและการเขาถึงตลาดผูบริโภคจีนในขณะท่ีผูประกอบการไทยมีความรูและ

ประสบการณในการคัดเลือกผลไมและบรรจุภัณฑเปนการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญกัน ลงไทยมีหนาท่ีในการ

รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรใหไดตามจํานวนและคุณภาพท่ีกําหนดและนําผลผลิตมาคัดแยกท่ีโรงคัดบรรจุซ่ึง

เปนกรรมสิทธิ์ของลงไทยไมวาจะเปนท่ีดิน สิ่งปลูกสราง เครื่องมือเครื่องจักร และดําเนินการใหผลผลิตผานการ

ตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตรเพ่ือใหม่ันใจวาทุเรียนสงออกไดเปนไปตามกฎระเบียบการคาระหวาง

ประเทศ ในขณะท่ีรูปแบบท่ี 2 ผูประกอบการจีนจะจัดตั้งธุรกิจนอมินีกับคนไทยเพ่ือซ้ือท่ีดินและขออนุญาต

กอสรางโรงคัดบรรจุของตนเองเพ่ือรวบรวมผลไมกอนสงออกไปจีนโดยมีการจางคนไทยท่ีมีความชํานาญในการ

ซ้ือและคัดเกรดผลไม โดยมีการจัดตั้งธุรกิจในลักษณะนี้เพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีแหลงผลิตทุเรียนไทยอยางจังหวัด

จันทบุรี ระยองและชุมพร ผูประกอบการจีนท่ีมีเงินทุนไมมากนักจะเลือกทําธุรกิจรูปแบบท่ี 1 ในขณะท่ีกลุม

ทุนจีนท่ีมีศักยภาพจะเลือกรูปแบบท่ี 2 เพราะเขาถึงการรับซ้ือผลผลิตไดท่ีสวนโดยตรงทําใหตนทุนการสงออก

ต่ํากวารูปแบบท่ี 1 อยางไรก็ดี ผูประกอบการไทยสะทอนวาการเขามาของทุนจีนท้ัง 2 รูปแบบแทบไมมีความ

แตกตางกัน คนไทยอยูในฐานะรับจางผลิตแตการจายผลประโยชนจะจัดสรรตามผลการดําเนินงาน เชน หาก

คนไทยสามารถรวบรวมทุเรียนสดคุณภาพเหมาะสมไดตามจํานวนท่ีตองการก็จะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมข้ึน หาก

ราคาทุเรียนในประเทศจีนลดลง ผูประกอบการจีนและลงไทยก็จะมีรายไดลดลงตาม เริ่มจากพอคาจีนทํา

สัญญาคําสั่งซ้ือทุเรียนจากลงไทยท่ีมีรายละเอียดของปริมาณ ขนาดและสายพันธุ รวมท้ังผลผลิตตองผาน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (Food safety standard) และตองผานการตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตร 

โดยโรงคัดบรรจุ (ลง) ตองแจงรายละเอียดสําคัญในคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช 

พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (แบบ พ.ก. ๗) ประกอบดวย 

- เลขท่ี พ.ก. ๗ ท่ีแสดงดานท่ีขอใบรับรอง 

- ชื่อผูสงออก 

- เสนทางขนสงทางบกหรือทางเรือ 

- ปริมาณ น้ําหนัก จํานวนกลอง 

- หมายเลขตูคอนเทนเนอร 

- เลขทะเบียนโรงคัดบรรจุ GMP 

- เลขทะเบียนสวน GAP 

- ชื่อและเบอรติดตอผูรับผิดชอบของโรงคัดบรรจุ 

- เบอรโทรศัพทดานท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ี 
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การตรวจสอบของกรมวิชาการเกษตรครอบคลุมตั้งแตข้ันตอนการคัดแยกและทําความสะอาดเพ่ือ

กําจัดกอนสงโรงคัดบรรจุ กอนเขาพ้ืนท่ีโรงคัดบรรจุ การจัดแยกพ้ืนท่ีกําจัดศัตรูพืชกอนและหลังคัดแยกเพ่ือรอ

การบรรจุ การตรวจสอบระหวางการคัดแยกเพ่ือรอการบรรจุ การตรวจสอบศัตรูพืชระหวางการบรรจุและการ

แพ็คกลอง และการตรวจสอบศัตรูพืชระหวางการโหลดตูสินคา  

เงินทุนท่ีใชในการซ้ือผลผลิตมาจากทุนจีนท้ังหมด เชน หากคําสั่งซ้ือทุเรียน 2 ลานบาท ทุนจีนจะโอน

เงินใหทันที บางแหงอาจโอนใหครบเต็มจํานวนกอนเขาไปซ้ือผลผลิตหรือโอนใหรอยละ 70-80 ของมูลคาคํา

สั่งซ้ือ การทําสัญญาในสวนนี้มีการตกลงเปนลายลักษณอักษรแตไมเปนทางการมากนักเพราะท้ังสองฝายตางมี

ความเชื่อถือกัน รูปแบบการรวมลงทุนในชวงแรกอาจไมถูกตองตามกฎหมายแตก็มีการจัดระเบียบให

สอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของของประเทศไทย อาทิ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  

การเขามาของทุนจีนเปนปจจัยหลักทําใหจํานวนโรงคัดบรรจุผลไมเพ่ือการสงออกเพ่ิมข้ึนเปนเงาตาม

ตัว ตารางท่ี 4-6 แสดงจํานวนโรงคัดบรรจุในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี พบวา ป 2562 มีโรงคัดบรรจุท่ีผานมาตรฐาน 

GMP ของกรมวิชาการเกษตรเกือบ 400 แหงและอยูระหวางการพิจารณาอีก 94 แหง คิดเปนรอยละ 90 ของ

โรงคัดบรรจุใน 6 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก จันทบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา สระแกว และชลบุรี และโรง

คัดบรรจุทุเรียนมีสัดสวนมากสุด เกือบรอยละ 50 จํานวนโรงคัดบรรจุผลไมในจังหวัดจันทบุรีเพ่ิมข้ึนมากกวา 2 

เทาจากป 2558 ดังปรากฏในผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ (2559) ท่ีพบวาจํานวนลงในจังหวัดจันทบุรีท่ีผานการรับรองมี 122 แหง และประมาณ

ครึ่งเปนของนักธุรกิจจีน แมวายังไมมีสถิติท่ีเปนทางการเก่ียวกับจํานวนลงตางชาติและการรวมทุนกับคนไทย

แตการคาดการณของสมาคมผูสงออกผลไมท่ีระบุวาลงจีนมีประมาณรอยละ 80 นาจะเปนสัดสวนท่ีใกลเคียง

ความเปนจริงอยูมาก 

 

ตารางท่ี 4-6 จํานวนโรงคัดบรรจุ (ลง) ท่ีผานการับรองและอยูระหวางการขอรับรอง จ. จันทบุรี ป 2562 
 

พืช ผานการรับรอง อยูระหวางการตรวจ 

ทุเรียน 180 65 

มังคุด 80 3 

สับปะรด 1 - 

กลวยไข 10 - 

ลําไย 83 - 

พืชรวม 42 26 

รวม 396 94 

   ท่ีมา: สํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6  
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ปจจุบันประเทศไทยไดรับอนุญาตใหสงผลไม 22 ชนิดไปประเทศจีน3

4 ผลไม 5 รายการ ไดแก มะมวง 

ทุเรียน ลําไย ลิ้นจี่และมังคุด ตามท่ีระบุในพิธีสารวาดวยขอกําหนดดานกักกันโรคพืชระหวางไทยกับจีน สวนท่ี

ปลูกตองผานการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) จากกรมวิชาการเกษตรและโรงคัดบรรจุ

ตองผานมาตรฐานการผลิตท่ีดี (GMP) และไดรับการข้ึนทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร สํานักงานศุลกากร

แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of the People’s Republic of 

China: GACC) จะข้ึนทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุตามรายชื่อท่ีไดรับจากกรมวิชาการเกษตร การบังคับใชมี

ความเขมงวดมากข้ึนตั้งแตกลางป 2562 กอนหนานั้น การสงออกทุเรยีนไทยไปประเทศจีนมากกวารอยละ 70 

เปนผลผลิตท่ีมาจากสวนท่ีผานการรับรอง GAP มีแปลงเกษตรสวนนอยท่ีติดปญหาขอกฎหมายเรื่องการถือ

ครองท่ีดินทําใหไมสามารถขอรับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรได อยางไรก็ดี การรับรอง GAP ไดมีการ

ผอนปรนมากข้ึนสําหรับท่ีดินท่ียังไมโฉนดแตมีการถือครองอยางถูกกฎหมายและไมไดเปนการบุกรุกปา เชน 

ท่ีดินน.ส. 3 ส.ป.ก. 4-01 และ ภ.บ.ท. 5 เปนตน4

5  

ผูประกอบการสวนใหญคาดการณวาประเทศจีนจะเพ่ิมความเขมงวดกับการปนเปอนของศัตรูพืชและ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบยอนหลังกับผูสงออกท่ีไมไดปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดังนั้น ในชวง 2-3 ป

ขางหนา ทุเรียนสดของไทยท้ังหมดตองมาจากสวนท่ีไดรับการรับรอง GAP และบรรจุท่ีโรงงานท่ีผานมาตรฐาน 

GMP กอนจะสงออกไปประเทศจีน หากเกษตรกรและผูสงออกไมสามารถปฏิบัติตามไดอาจถูกระงับการนําเขา

ผลไมซ่ึงจะสรางความเสียหายใหกับผูเก่ียวของท้ังระบบ นอกจากนี้ เม่ือกลางป 2562 มีรายงานวาทางการจีน

อนุญาตใหมีการนําเขาทุเรียนแชแข็งท้ังลูกจากประเทศมาเลเซียไดเนื่องจากผานมาตรฐานความปลอดภัย

อาหารของประเทศจีน โดยเฉพาะทุเรียนพันธมูซานคิง (Musang King) ซ่ึงทุเรียนเกรดพรีเมียมของมาเลเซีย

และกําลังไดรับความนิยม มีการขนสงทางเครื่องบินแบบเหมาลําไปจีนเพ่ือใหทันตอความตองการผูบริโภคจีน 

ประเทศเวียดนามและฟลิปปนสตางพยายามยกระดับมาตรฐานการผลิตทุเรียนสดเพ่ือใหสามารถเขาไปขายใน

ประเทศจีนได รวมท้ังการท่ีประเทศจีนเริ่มมีการปลูกทุเรียนเองท่ีมณฑลไหหลํา (ฐานเศรษฐกิจ (2562, 12 

กันยายน)) สถานการณขางตนอาจสงผลตอสวนแบงการคาของทุเรียนไทยในตลาดจีนได และท่ีสําคัญ กลุมทุน

จีนมีแนวโนมเขาไปลงทุนในธุรกิจการผลิตทุเรียนเพ่ือการสงออกในประเทศเพ่ือนบานในลักษณะเดียวกันกับท่ี

ลงทุนในธุรกิจคาผลไมสงออกในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเวียดนามเนื่องจากจีนกับเวียดนามมี

ความสัมพันธทางการคาและการลงทุนมายาวนานท้ังชองทางการคาท่ีเปนทางการและจุดผอนปรนการคา

ชายแดนเวียดนาม-จีน ดังนั้น ตนทุนการดําเนินงานจึงต่ํากวาในประเทศไทย 

 

                                                           
4 ผลไม 22 ชนิด ประกอบดวย มะขาม นอยหนา มะละกอ มะเฟอง ฝรั่ง เงาะ ขนุน ลองกอง สับปะรด ละมุด กลวย เสาวรส 

มะพราว สมเปลือกลอน สม สมโอ ลําไย ทุเรียน มะมวง ลิ้นจี่ มังคุด และชมพู 
5 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในคูมือการพิจารณาเอกสารเก่ียวกับท่ีดิน เพ่ือขอรับรองมาตรฐานระบบการผลติ GAP และ Organic 

ของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (2561)  
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4.5 การผลิตและการคาทุเรียนสดในตลาดการคาระหวางประเทศ 

 ทุเรียนเปนผลไมเมืองรอนมีถ่ินกําเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต แหลงผลิตทุเรียนสําคัญ 

ไดแก อินโดนีเซีย ไทย และมาเลเซีย มีสัดสวนรวมกันมากกวารอยละ 90 ของผลผลิตในตลาดโลก ประเทศอ่ืน

มีการผลิตทุเรียนบางแตผลผลิตไมมากนัก อาทิ เวียดนาม ฟลิปปนส และออสเตรเลีย (Durian Harvests 

2017)  รูปท่ี 4-5 แสดงผลผลิตทุเรียนของประเทศผูผลิตรายสําคัญชวงป 2013-2018 พบวา ผลผลิตรวมของ 

3 ประเทศเทากับ 2,243 พันตันในป 2018 และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 7.2 ตอป ประเทศอินโดนีเซีย

เปนผูผลิตทุเรียนมากท่ีสุด ในป 2018 มีการผลิต 1,142 พันตัน มีสัดสวนถึงรอยละ 51 ประเทศไทยเปนผูผลิต

รายใหญอันดับสอง 760 พันตัน (รอยละ 34) และมาเลเซีย 341 พันตัน (รอยละ 15) เม่ือเปรียบเทียบการ

เพ่ิมข้ึนของผลผลิตใน 3 ประเทศ พบวา การผลิตป 2018 ของประเทศมาเลเซียมีการขยายตัวมากสุดถึงรอย

ละ 62 และอินโดนีเซียมีการผลิตเพ่ิมข้ึนคอนขางมากรอยละ 44 ในขณะท่ีการผลิตของไทยมีการขยายตัวมาก

สุดในป 2017 เทากับรอยละ 29  

 การท่ีการผลิตทุเรียนมาเลเซียเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญมาจากแรงผลักดันสําคัญ 2 ประการ ประการ

แรก รัฐบาลมาเลเซียสนับสนุนการผลิตทุเรียนสงออกใหเปนยุทธศาสตรของประเทศในการเพ่ิมมูลคาผลผลิต

ทางการเกษตรเพ่ือทดแทนรายไดจากการสงออกปาลมน้ํามันท่ีลดลงอยางมากหลังจากสหภาพยุโรปจํากัดการ

นําเขาดวยเหตุผลดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม ประการท่ีสอง การเจรจาการคาระดับทวิภาคีระหวางมาเลเซีย

กับจีนมีสัญญาณท่ีดี ประเทศจีนอนุญาตใหมีการนําเขาทุเรียนจากมาเลเซียไดตั้งแตป 2019 ทําใหมีการขยาย

พ้ืนท่ีการปลูกทุเรียนในประเทศมาเลเซียมากข้ึน 

 

รูปท่ี 4-5 สถิติการผลิตทุเรียนของประเทศผูผลิตรายสําคัญในตลาดโลก 2013-2018 
 

 
ท่ีมา: ขอมูลประเทศมาเลเซียมาจาก Malaysia Selected Agricultural Indicators 2019 ขอมูลของประเทศอินโดนีเซียมาจาก 

Statistical Yearbook of Indonesia 2019 และขอมูลประเทศไทยมาจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรียบเรียงและประมวลผล

โดยผูวิจัย 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

มาเลเซีย 373.1 351.5 368.3 302.7 210.9 341.3

อินโดนีเซีย 759.1 859.1 995.7 735.4 795.2 1142.1

ไทย 569.3 631.8 601.0 512.5 663.1 759.8
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 ผู วิจัยใชฐานขอมูลสถิติการคา Trade Map โดย International Trade Centre (ITC) ซ่ึ ง เปน

หนวยงานหนึ่งภายใตองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) และการประชุมวาดวยการคา

และการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNTAD) ลักษณะเดนของ

ฐานขอมูล Trade map คือ หากประเทศใดไมรายงานขอมูลการคาระหวางประเทศ  ขอมูลการคาจะถูกสราง

ข้ึน (Mirrored data) โดยใชขอมูลจากประเทศคูคาเพ่ือใหเห็นภาพรวมของการคาโลก พิกัดศุลกากรระบบฮาร

โมไนซ (Harmonized System: HS Code) ของทุเรียนสด คือ HS 081060 ตารางท่ี 4-7 แสดงสถิติมูลคาและ

ปริมาณการสงออกทุเรียนสดของประเทศสงออกสําคัญ พบวา มูลคาการสงออกทุเรียนสดในตลาดโลกป 2018 

เทากับ 1,579 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศไทยเปนผูสงออกทุเรียนสดอันดับหนึ่งของโลกมีมูลคา 936 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ (รอยละ 59 ของมูลคาการสงออกทุเรียนสดท่ัวโลก) และมีปริมาณการสงออก 497 พันตัน 

รองลงมาคือ ฮองกง (รอยละ 22 ของมูลคาสงออกรวม) และเวียดนาม (รอยละ 17) ตามลําดับ ท้ัง 3 ประเทศ

มีสัดสวนมูลคาการสงออกรวมกันถึงรอยละ 97 แสดงถึงการกระจุกตัวคอนขางมากของประเทศสงออกราย

สําคัญ เปนท่ีนาสังเกตวาประเทศผูผลิตรายใหญอยางมาเลเซียและอินโดนีเซียกลับมีมูลคาการสงออกไมมาก

นัก มีสัดสวนเพียงรอยละ 1.9 และรอยละ 0.1 ของมูลคาการสงออกป 2018 อยางไรก็ดี เม่ือตรวจสอบสถิติ

การคาเพ่ิมเติมจากฐานขอมูลชุดเดียวกัน พบวา การสงออกทุเรียนสดของฮองกงและเวียดนามสวนใหญเปน

รูปแบบการนําเขาเพ่ือสงออกตอ (Re-export) ไปยังประเทศจีนและเกือบท้ังหมดเปนทุเรียนสดท่ีซ้ือจาก

ประเทศไทย กรณีของฮองกง ทุเรียนสดท่ีนําเขาจากไทยสวนหนึ่งจะเก็บไวบริโภคในประเทศดวย ในขณะท่ี

เวียดนามมีฐานะเปนผูสงออกทุเรียนสุทธิ คือ มีการนําเขาจากไทยควบคูกับการผลิตภายในประเทศ แมวา

อินโดนีเซียจะเปนแหลงผลิตทุเรียนรายใหญแตกลับมีมูลคาการสงออกนอยมากเม่ือเทียบกับไทยและมาเลเซีย 

ท้ังนี้ เกิดจาก 3 ปจจัยสําคัญ ปจจัยแรก การผลิตสินคาเกษตรของอินโดนีเซียเปนการผลิตแบบขนาดเล็กและ

เกษตรกรมีขอจํากัดการเขาถึงสินเชื่อในระบบทําใหขาดการลงทุนในเครื่องมือทําการเกษตรท่ีทันสมัยสงผลให

ผลผลิตมีคุณภาพไมสมํ่าเสมอและไมผานคุณภาพและมาตรฐานของประเทศนําเขา สอง การทําการเกษตร

ขนาดเล็กไมกอใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) ทําใหมีตนทุนเฉลี่ยคอนขางสูง 

ความสามารถการแขงขันทางการคาลดลง สาม การขาดโครงสรางพ้ืนฐานระบบขนสงและเทคโนโลยีการเก็บ

รักษาคุณภาพสินคาเกษตรเพ่ือการสงออก  (Indonesia-Investments, 2016) 

 ประเทศจีนมีการนําเขาทุเรียนสดมาท่ีสุด ตารางท่ี 4-8 แสดงสถิติการนําเขาทุเรียนสดของประเทศ

นําเขารายใหญ โดยภาพรวม พบวา มูลคาการนําเขาป 2018 เทากับ 1,684 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือรอยละ 

65 ของมูลคาการนําเขาท้ังหมด ปริมาณการนําเขา 431 พันตัน5

6 รองลงมาคือ ฮองกงและเวียดนาม มีสัดสวน

การนําเขารอยละ 21 และ รอยละ 11 ของมูลคาการนําเขาท้ังหมด เม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาสงออกในตาราง

                                                           
6 จากตารางท่ี 4-7 และ 4-8 เห็นไดวา มูลคารวมการนําเขามากกวามูลคาการสงออกทุเรียนสดประมาณ 105 พันลานเหรียญ

สหรัฐฯ (=1,684-1,579) หรือประมาณรอยละ 7 ของมูลคาสงออกทุเรียนสด เน่ืองจากหลายประเทศยังมีการเก็บภาษีนําเขา

สินคาเกษตรและอัตราภาษียังมีความแตกตางกันระหวางประเทศคูคา กรณีของประเทศไทยกับจีน ไมมีการจัดเก็บภาษีนําเขา

สินคาระหวางกันในหมวดผักและผลไมซึ่งจัดเปนสินคาสวนแรก (Early harvest) ตั้งแตป 2546 ตามขอตกลงการคาเสรี สงผล

ใหมูลคาการคาสินคาเกษตรระหวางสองประเทศเพ่ิมข้ึนอยางมากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในกลุมอาเซียน 
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ท่ี 4-7 พบวา ฮองกงเปนประเทศนําเขาสุทธิทุเรียนสด ในขณะท่ีเวียดนามเปนประเทศสงออกสุทธิ นอกจากนี้ 

ยังพบวา ผูนําเขาทุเรียนสดสวนใหญเปนประเทศในภูมิภาคเอเชียและสหรัฐอเมริกา มีสัดสวนรวมกันประมาณ

รอยละ 3 เทานั้น สะทอนวาการคาทุเรียนสดมีการกระจุกตัวคอนขางสูงท้ังประเทศสงออกและนําเขา 

เนื่องจากการคาประเทศสงออกและนําเขารายใหญ 3-4 ประเทศ มีสัดสวนมากกวารอยละ 90 ของมูลคา

การคา 

 

ตารางท่ี 4-7 มูลคาและปริมาณการสงออกทุเรียนสดของประเทศสงออกรายใหญ 2018 

 
           หนวย: พันเหรียญสหรัฐฯ 

ประเทศสงออก มูลคาสงออก             ปริมาณ (ตัน) สัดสวน (%) 

ทุกประเทศ 1,578,899 n.a. 100.00 

ไทย 935,538 496,915 59.30 

ฮองกง 343,163 238,244 21.70 

เวียดนาม 266,080 n.a. 16.90 

มาเลเซีย 29,436 23,381 1.90 

อินโดนีเซีย 1,375 1,087 0.10 

เนเธอรแลนด 1,242 353 0.10 

ฟลิปปนส 1,054 1,301 0.10 

สหรัฐอเมริกา 216 82 <0.001 

บังกลาเทศ 205 108 <0.001 

ลาว 197 23 <0.001 

         ท่ีมา: ฐานขอมูล Trade Map 
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ตารางท่ี 4-8 มูลคาและปริมาณการนําเขาทุเรียนสดของประเทศนําเขารายใหญ 2018 
 

         หนวย: พันเหรียญสหรัฐฯ 

ประเทศนําเขา มูลคานําเขา ปริมาณ (ตัน) สัดสวน (%) 

ทุกประเทศ 1,683,929 n.a. 100.00 

จีน 1,095,122 431,940 65.00 

ฮองกง 351,996 245,103 20.90 

เวียดนาม 177,227 n.a. 10.50 

สิงคโปร 13,762 22,383 0.80 

ไตหวัน 12,293 7,297 0.70 

สหรัฐอเมริกา 8,123 1,478 0.50 

มาเลเซีย 4,767 7,861 0.30 

บรูไน 3,986 3,675 0.20 

เกาหลีใต 2,587 777 0.20 

ญี่ปุน 1,768 250 0.10 

                               ท่ีมา: ฐานขอมูล Trade Map 

 

 

 เม่ือพิจารณาเฉพาะการคากับประเทศจีนท่ีเปนเปนตลาดสงออกหมายเลขหนึ่ง พบวา ในป 2018 จีน

มีการนําเขาทุเรียนสดจาก 6 ประเทศ คือ ไทย ฮองกง เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเมียนมาร โดยไมมี

การจัดเก็บภาษีนําเขาการนําเขา ประเทศไทยมีสัดสวนมากสุดคือรอยละ 41 ของมูลคานําเขาท้ังหมด 

รองลงมาคือ ฮองกง (รอยละ 34) และเวียดนาม (รอยละ 26) แสดงในรูปท่ี 4-6 ในขณะท่ีการนําเขาจาก

มาเลเซียมีสัดสวนนอยมากประมาณรอยละ 0.2 ทุเรียนนําเขาจากฮองกงนั้นมาจากการผลิตในประเทศไทย 

กรณีของเวียดนามมีลักษณะผสมผสาน กลาวคือ เวียดนามมีการผลิตและสงออกไปจีนเอง และสวนหนึ่งเปน

การนําเขาจากประเทศไทยกอนจะเปลี่ยนเปนสินคาเวียดนามเพ่ือสงออกไปจีนเนื่องจากมีความไดเปรียบทาง

อัตราภาษี เนื่องจากจีนและเวียดนามมีพรมแดนติดตอกันกวา 1,450 กิโลเมตรและมีจุดผอนปรนการคา

ชายแดนจํานวนมาก การนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคท่ีมีมูลคาไมเกิน 8,000 หยวนตอวันจะไดรับการยกเวน

ภาษีนําเขาและภาษีมูลคาเพ่ิม แตถาเปนการนําเขาท่ีเปนทางการจากเวียดนามไปจีน ไมมีการจัดเก็บภาษี

นําเขาแตตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมใหทางการจีนรอยละ 5 ตางจากการสงออกสินคาจากไทยไปจีนโดยตรง แมจะ

ไมมีการจัดเก็บภาษีนําเขาแตรัฐบาลจีนมีการเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 13 ทําใหผลไมนําเขาจากไทยมีตนทุน

สูงกวา ดังนั้น การสวมสิทธิทุเรียนเปนสินคาเวียดนามจะทําใหผูคามีกําไรเพ่ิมข้ึนเพราะสามารถประหยัดภาษี

ไดมาก กลุมตัวอยางรายหนึ่งใหขอมูลวา การนําเขาทุเรียนไทยผานเวียดนามเขาสูจีนจะใชรถบรรทุกขนาดเล็ก

ขนสงผานดานชายแดน ในทางปฏิบัติ ผูบริโภคชาวจีนจะทราบวาสินคานั้นเปนของประเทศไทย สอดคลองกับ
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รายงานจากสื่อมวลชนตางประเทศท่ีอางอิงคําสัมภาษณของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของวา ทุเรียนกวารอยละ 80 ท่ี

เวียดนามนําเขาจากไทยจะถูกสงออกตอไปจีน (Nozawa, 2018) 

  สอดคลองกับสถิติการคาในฐานขอมูล Trade Map ท่ีพบวา ไทยสงออกทุเรียนสดไปประเทศจีน 413 

ลานเหรียญสหรัฐฯ และเวียดนาม 342 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2018 เปนไปไดยากท่ีเวียดนามซ่ึงมีประชากร

นอยกวาจีน 14 เทา จะมีมูลคาการนําเขาทุเรียนสดจากไทยเกือบรอยละ 75 ของการนําเขาของจีน อยางไรก็ดี 

การสวมสิทธิผลไมจะสรางความเสียหายตอวงจรการคาผลไมไทยในระยะยาว เนื่องจากทําใหการทํางานของ

หนวยงานตรวจสอบศัตรูพืชและความปลอดภัยอาหารของจีนทํางานยากข้ึน ดังปรากฏในรายงานจาก

สื่อมวลชนท่ีพบวา ผลไมท่ีสงออกไมมีฉลากบรรจุ มีการกรอกขอมูลดวยลายมือ มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล

ผลิตภัณฑ เปนตน ในทางกลับกัน มีรายงานวามีการลักลอบนําเขาทุเรียนจากเวียดนามและนํามาสวมสิทธิเปน

ทุเรียนไทยกอนสงออกไปจีนเนืองจากมีราคารับซ้ือสูงกวาแตการปลอมปนลักษณะนี้มีสัดสวนคอนขางนอย 

ดังนั้น หากระบบการตรวจสอบยอนกลับพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทางการจีนสามารถตรวจสอบขอมูล

แปลงเกษตรและโรงคัดบรรจุผลไมเพ่ือการสงออก (ลง) ท่ีผานการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร 

และอาจใชมาตรการเขมงวดกับการนําเขาสินคาเกษตรจากไทยมากข้ึนทําใหผูสงออกมีตนทุนเพ่ิมและสงผลให

ผูบริโภคชาวจีนขาดความเชื่อมม่ันตอคุณภาพและความปลอดภัยจากการบริโภคผลไมสดจากไทย 

 

รูปท่ี 4-6 สัดสวนมูลคาการนําเขาทุเรียนสดของประเทศจีน 2018 

 

                       ที่มา: ฐานขอมูล Trade Map 

 

 มาเลเซียแมยังมีการสงออกทุเรียนสดในตลาดจีนไมมากแตมีศักยภาพเติบโตสูง จากฐานขอมูล Trade 

Map พบวา ราคาเฉลี่ยของทุเรียนไทยท่ีสงออกไปจีนอยูท่ี 2,040 เหรียญสหรัฐตอตัน ในขณะท่ีราคาเฉลี่ยของ

ทุเรียนมาเลเซียในปเดียวกันสูงถึง 10,017 เหรียญสหรัฐตอตัน มากกวาของไทยเกือบ 4 เทาตัว ผูเชี่ยวชาญ

ไทย

40.5%

ฮองกง

33.5%

เวียดนาม

25.8%

มาเลเซีย

0.2%

อินโดนีเซีย

0.0%

เมียนมาร

0.0%

Other

0.0%



 

 

 64  

 

รายหนึ่งอธิบายวา ทุเรียนพันธมูซานคิงของมาเลเซียเปนเกรดพรีเมียมและกําลังเปนท่ีนิยมในตลาดจีนมีการ

สงออกทางเครื่องบินจากมาเลเซียไปจีน สัปดาหละหลายเท่ียวบิน ในอนาคตอันใกลอาจสงผลตอสวนแบง

การคาของทุเรียนไทย 

 ในระดับนโยบาย รัฐบาลมาเลเซียพยายามเพ่ิมรายไดจากการสงออกทุเรียนและผลไมอ่ืน เชน 

สับปะรด มะพราว และแตงโม เพ่ือชดเชยรายไดการผลิตปาลมท่ีลดลง ในป 2016 รายไดภาคเกษตรของ

มาเลเซียมีสัดสวนรอยละ 8.1 ของ GDP การผลิตน้ํามันปาลมเปนสาขาท่ีมีมูลคามากสุดถึงรอยละ 43 ของการ

ผลิตภาคเกษตร เนื่องจากสหภาพยุโรป (EU) มีแผนลดการนําเขาน้ํามันปาลมเนื่องจากการปลูกปาลมนําไปสู

การตัดไมทําลายปาและเพ่ิมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (Greenhouse gas) หรือท่ีเรียกกันวา

มาตรการ Zero Palm Oil สหภาพยุโรปเปนผูนําเขานํามันปาลมเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากอินเดีย 

มาเลเซียท่ีเปนผูสงออกน้ํามันปาลมรายใหญของโลกไดรับผลกระทบจากการสงออกลดลง ดังนั้น นโยบาย

ระดับชาติเรื่องเกษตรและอาหารของมาเลเซีย ฉบับท่ี 4 (National Agrofood Policy: NAP 4) 2011-2020 

ไดกําหนดยุทธศาสตรการขยายการสงออกผลไมเขตรอน 9 ชนิดเพ่ือเพ่ิมรายไดภาคเกษตร ทุเรียนเปนหนึ่งใน

นั้นและปจจุบันเปนผลไม ท่ี มี พ้ืนท่ีปลูกมากสุดในมาเลเซียประมาณรอยละ 41 (Safari et al., 2018) 

ยุทธศาสตรการสงเสริมการผลิตทุเรียนของรัฐบาลมาเลเซีย ประกอบดวย 

- การผลิตทุเรียนเกรดพรีเมียมท่ีมีมูลคาสูง ภาครัฐมีการลงทุนระบบชลประทาน การ

จัดหาปจจัยการผลิตการเกษตร ความหลากหลายของสายพันธุเพ่ือสนองความตองการ

ตลาดท้ังในและตางประเทศ 

- การเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกทุเรียนใหไดตามเปาหมาย 500,000 ตน กระทรวงเกษตรใหการ

สนับสนนุทางเทคนิคและการเงินกับเกษตรกรท่ีตองการปลูกสายพันธุใหมทดแทนตนเกา 

การสงเสริมการรับรองมาตรฐานปฏิบัติการเกษตรท่ีดีของมาเลเซีย (Malaysia Good 

Agricultural Practice: MyGAP)7 

- การสงเสริมการใชเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัยใหรวมท่ีจุดเดียว (One-

stop solution) เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตทุเรียนใหไดมาตรฐานสากล 

- การสงเสริมการตลาดโดยการจัดแสดงสินคาท้ังในและตางประเทศเพ่ือสรางความเชื่อม่ัน

วาทุเรียนมาเลเซียมีคุณภาพและความปลอดภัยสูง 

 

 นอกจากนี้ รัฐบาลมาเลเซียกําหนดยุทธศาสตรของแผนสงเสริมภาคเกษตรในระยะถัดไป 2021-2030

โดยใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีทันสมัย และขยายผลโครงการจัดแสดงสินคาเกษตรระดับประเทศ ท่ีจัด

ข้ึนปละ 2 ครั้ง วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมภาพลักษณการเปนผูผลิตและสงออกผลไมเขตรอนคุณภาพสูง 

คาดการณวาจะมีผูเขารวมงานมากกวา 3.5 ลานคน และมียอดขายรวม 300 ลานริงกิต ทุเรียนเปนผลไมท่ี
                                                           
7 ในปจจุบัน ทุเรียนมาเลเซียท่ีผานการรับรอง MyGAP สามารถสงออกท้ังผลไปขายท่ีประเทศจีนได ลกัษณะเฉพาะของ

ทุเรียนมูซานคิง (Musang King) คือตองรอใหทุเรียนหลนลงจากตนตามธรรมชาติ เน้ือทุเรียนคอนขางเละและมีกลิ่นแรง ตอง

รับประทานภายใน 2-3 วัน ดังน้ัน การสงออกไปจีนจึงเปนการเชาเครื่องบินแบบเหมาลํา 
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รัฐบาลใหความสนใจเปนพิเศษเพราะอุปสงคในตลาดโลกเพ่ิมข้ึนและใหผลตอบแทนทางการเงินท่ีคุมคา และท่ี

สําคัญ รัฐบาลสงเสริมการผลิตท้ังหวงโซอุปทานตั้งแตเกษตรกรท่ีเปนผูผลิตตนน้ําจนถึงผูสงออกเพ่ือขยาย

ตลาดสงออกและทําใหการบริหารจัดการภายในหวงโซการผลิตมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (New Straits Times 

(2018, November 22,)) อาจกลาวไดวา การคาทุเรียนในประเทศจีนจะมีการแขงขันมากข้ึนจากมาเลเซียท่ี

เพ่ิงไดรับอนุญาตใหสงทุเรียนท้ังผลไปท่ีจีนได โดยเนนการผลิตทุเรียนเกรดพรีเมียม แตปจจุบันยังมีปริมาณการ

ผลิตคอนขางนอย รวมท้ังการแขงขันกับประเทศเวียดนามท่ีมีความไดเปรียบเรื่องตนทุนเพราะคาครองชีพ

คอนขางต่ําและอยูใกลกับประเทศจีน ในขณะท่ีประเทศอินโดนีเซียแมเปนผูผลิตทุเรียนรายใหญแตยังมี

ขอจํากัดเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานการขนสง และการผลิตสวนใหญเปนขนาดเล็กทําใหมีตนทุนสูง การควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานสินคากระทําไดยากข้ึน 

 ภาพรวมของสถานการณการคาในปจจุบัน พบวา ผลประโยชนสวนใหญเปนของเกษตรกรท่ีเปนผูผลิต

ข้ันตนและธุรกิจจีนท่ีเขามามีบทบาทรวบรวมผลไมเพ่ือการสงออก บทบาทสหกรณการเกษตรยังมีจํากัด

เนื่องจากตองอาศัยเงินทุนจากภาครัฐและกลุมสมาชิก อยางไรก็ดี สหกรณหลายแหงไดมีการลงทุนในสิ่งปลูก

สรางและเทคโนโลยีการผลิตทันสมัยเพ่ือแปรรูปทุเรียนเพ่ือลดความผันผวนของรายไดเกษตรกร กลุมท่ีไดรับ

ผลกระทบมากสุดคือ ผูรวบรวมรายยอยหรือลงไทยท่ีมีขอจํากัดเรื่องเงินทุนสงผลใหสัดสวนของลงไทยใน

ปจจุบันลดลงเหลือเพียงรอยละ 20 เทานั้น สถานการณดังกลาวเปนความเปราะบางของการผลิตทุเรียนไทย

เพ่ือการสงออกเพราะเกือบท้ังหมดข้ึนกับตลาดจีนเปนสําคัญ และเกษตรกรขาดอํานาจตอรองเนื่องจากทุนจีน

ไดขยายอิทธิพลทางการคาครอบคลุมเกือบครบวงจร ตั้งแตการรับซ้ือเหมาสวน การทําธุรกิจลงเอง สงผลให

ผูประกอบการไทยมีรายไดลดลงและขาดศักยภาพในการแขงขัน  
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บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

 

5.1 บทสรุป 

โครงการวิจัย“แนวทางการจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาของการผลิตทุเรียนในภาคตะวันออก” มี

วัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษาความสัมพันธทางการผลิตและการจัดหาเงินทุนในหวงโซคุณคาการผลิตทุเรียนใน

จังหวัดจันทบุรี การสงออกผลไมเปนสาขาท่ีสรางรายไดใหกับประเทศไทยมากกวา 100,000 ลานบาทในป 

2562 รอยละ 80 เปนการสงออกผลไมสด และท่ีเหลือเปนการสงออกผลไมแชเย็น แชแข็ง และแหง ทุเรียนสด

มีมูลคาการสงออกมากสุดประมาณ 45,485 ลานบาท ปริมาณการสงออก 655,362 ตัน จังหวัดจันทบุรีเปน

ศูนยกลางการผลิตและสงออกทุเรียนของประเทศ รอยละ 80 ของการผลิตรวมเปนการสงออกไปตางประเทศ

โดยมีประเทศจีนเปนผูนําเขารายใหญ ความตองการทุเรียนในตลาดโลกท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วทําใหราคาท่ี

เกษตรกรขายไดสูงกวา 100 บาทตอกิโลกรัม ชาวสวนทุเรียนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในชวง 5-6 ปท่ีผานมาสงผลให

พ้ืนท่ีการปลูกทุเรียนมีการเพ่ิมข้ึนโดยลําดับเชนกันเพ่ือผลิตใหเพียงพอกับความตองการของผูบริโภคโดยเฉพาะ

ตลาดตางประเทศ 

  โครงสรางหวงโซคุณคาการผลิตทุเรียน ประกอบดวย (1) เกษตรกรท่ีเปนผูผลิตข้ันตน (2) ผูจัด

จําหนาย ไดแก ผูรวบรวมหรือโรงคัดบรรจุผลไม (ลง) สหกรณการเกษตร ธุรกิจคาสงคาปลีกในประเทศ 

ตัวแทนผูสงออก และ (3) ธุรกิจขนสงระหวางประเทศ ธุรกิจคาสงและคาปลีกในตางประเทศ ผลการศึกษา

สําคัญ พบวา ปจจุบันเกษตรกรเปนกลุมท่ีไดรับประโยชนมากสุดเพราะทุเรียนไทยเปนท่ีตองการในตลาดโลก

โดยเฉพาะประเทศจีน ประมาณรอยละ 54-60 ของมูลคาการคาทุเรียนสดเปนผลประโยชนของเกษตรกร 

ในขณะท่ีผูรวบรวมทองถ่ินและลงไทยเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบมากสุด เนื่องจากเกษตรกรสามารถเขาถึง

ขอมูลราคารับซ้ือผานสื่อโซเชียลและเลือกขายผลผลิตใหกับผูรวบรวมท่ีใหราคาสูงสุด นอกจากนี้ คําสั่งซ้ือ

ทุเรียนจํานวนมากจากประเทศจีนผลักดันผูรวบรวมตองทํางานเชิงรุกมากข้ึนโดยการติดตอขอรับซ้ือแบบเหมา

สวนถึงสวนของเกษตรกรและตัดบทบาทของผูรวบรวมทองถ่ินออกไปจากวงจรการคา โดยเฉพาะผลผลิตท่ีมา

จากแปลงเกษตรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร จะมีราคารับซ้ือจะสูงกวาผลผลิต

จากแปลงท่ัวไปประมาณ 2-3 บาทตอกิโลกรัม ปจจุบัน จํานวนเกษตรกรท่ีขอการรับรอง GAP และตออายุมี

เพ่ิมข้ึนโดยลําดับ ท้ังนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญเชื่อวา ในอนาคตอันใกล ผูซ้ือจากประเทศจีนอาจรับซ้ือเฉพาะ

ผลไมท่ีมาจากแปลงท่ีผานการรับรอง GAP และผานการคัดแยกจากโรงคัดบรรจุผลไมท่ีผานมาตรฐาน GMP 

เงินทุนหมุนเวียนของเกษตรกรสวนใหญมาจากการขายผลผลิตและการกูยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ (ธกส.) สําหรับการขยายการผลิต เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นมาจากการกูยืมจากสหกรณการเกษตร

และการกูยืมท่ีไมเปนทางการกับผูจําหนายปจจัยการผลิต  

ลงไทยมีเงินทุนหมุนเวียนไมมากและขาดความสามารถการแขงขันกับทุนจีน ดวยราคารับซ้ือทุเรียน

สดท่ีสวนเกษตรกรอยูท่ีประมาณ 100-120 บาทตอกิโลกรัม การรวบรวมทุเรียนใหได 1 ตูคอนเทนเนอร 
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(น้ําหนักประมาณ 18 ตัน) จะมีคาใชจายประมาณ 2 ลานบาทและสงออกไปจีนเฉลี่ยวันละ 3 ตู แมวาการคา

ทุเรียนจะใหผลกําไรดี แตบางชวงเวลาราคาผันผวนอาจทําใหเกิดการขาดทุนได ลงบางรายตัดสินใจเลิกกิจการ

เพราะไมสามารถแขงกับลงจีนท่ีมีศักยภาพทางการเงินสูงกวามาก โดยเฉลี่ย ทุนหมุนเวียนของลงจีนอยู

ประมาณ 100-200 ลานบาททําใหรับการขาดทุนไดมากกวา มีการประมาณวาจํานวนลงท่ีรับซ้ือผลไมท่ัว

ประเทศอยูท่ี 500-600 ลง ในจํานวนนี้ประมาณรอยละ 80 เปนลงจีน ประมาณรอยละ 7-10 ของมูลคาการคา

เปนของลง กําไรท่ีไดมาจากการรวบรวมทุเรียนสงออกใหไดปริมาณมากเนื่องจากสวนตางราคาลดลงไปมากมา

จากการแขงขันกันเองระหวางลง ลงไทยซ่ึงมีทุนจํากัด ปริมาณท่ีรวบรวมไดจึงไมมากนักทําใหไมสามารถแขง

กับลงจีนได เชน หากราคาทุเรียนในประเทศจีนอยูท่ี 150 บาทตอกิโลกรัม ลงจะติดตอซ้ือกับเกษตรกรท่ีราคา 

100-120 บาทตอกิโลกรัม ลงจีนท่ีมีเงินทุนสูงอาจยอมลดสวนตางกําไรแตเนนปริมาณท่ีไดโดยอาจเพ่ิมราคารับ

ซ้ือเปน 125 บาทตอกิโลกรัม ทําใหลงไทยไมสามารถแขงขันดานราคาได นี่คือเหตุผลสําคัญวาเพราะเหตุใดลง

ไทยจึงมีสัดสวนลดลงไปมากในขณะท่ีลงจีนกลับเพ่ิมข้ึนแทน ลงไทยมีการกูยืมจากธนาคารพาณิชยเพ่ือใชใน

การสรางโรงงาน สิ่งปลูกสราง การจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับการรวบรวมและคัดแยกผลไมโดยใชท่ีดินและสิ่ง

ปลูกสรางคํ้าประกันการกูยืม หากเปนลงจีนจะใชเงินทุนสวนตัวผานการทําธุรกรรมผานนอมินีคนไทยในการซ้ือ

ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเพ่ือทําธุรกิจรวบรวมและโรงคัดบรรจุผลไมเพ่ือการสงออก 

สหกรณการเกษตรมีบทบาทในการรวบรวมผลไมและคัดแยกเพ่ือจําหนายท้ังในและตางประเทศ ผล

ผลผลิตคุณภาพสูงจะนําไปบรรจุเพ่ือสงออกตางประเทศ สวนหนึ่งจําหนายใหกับเครือขายซุปเปอรมารเก็ตและ

พอคาสงภายในประเทศ ผลผลิตท่ีไมไดมาตรฐานจะถูกนําไปทําผลิตภัณฑแปรรูปเพ่ือสงออกและยังมีสวนชวย

พยุงราคารับซ้ือผลไมสดในชวงฤดูเก็บเก่ียวท่ีผลไมหลายชนิดออกสูตลาดพรอมกัน ปจจุบันสหกรณการเกษตร

มีระบบบริหารจัดการท่ีดีและใชเทคโนโลยีการผลิตทันสมัยในการแปรรูปและการขยายชองทางการตลาดโดย

ใหความสําคัญกับชองทางออนไลนมากข้ึน มีการทําขอตกลงกับบริษัทเอกชนไทยและคูคาในตางประเทศใน

การรับซ้ือผลผลิตเพ่ือนําไปจําหนายตอในตางประเทศ อยางไรก็ดี ปริมาณทุเรียนสดเกรดสงออกท่ีขายให

สหกรณการเกษตรมีสัดสวนนอยมากสวนใหญเปนผลไมชนิดอ่ืน  

ธุรกิจสงออกไดรับสวนแบงประมาณรอยละ 30-40 ของมูลคาการคาทุเรียน สวนใหญเปนนักธุรกิจจีน

เนื่องจากทางการจีนไมอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนในระบบคาสงและคาปลีกของจีนไดโดยตรง

ตองเปนการรวมทุนกับนักธุรกิจจีน อาจกลาวไดวา ในระยะสั้น การเขามาของทุนจีนในวงจรการคาผลไมทําให

มูลคาการคาเพ่ิมข้ึนและเกษตรกรไมตองกังวลเรื่องราคารับซ้ือและปญหาผลผลิตลนตลาด แตในระยะยาว 

เกษตรกรจะมีความเสี่ยงจากการถูกกดราคารับซ้ือไดและไมมีทางเลือกในการจําหนายผลผลิตมากนักเพราะ

การผลิตสวนใหญเปนเพ่ือการสงออกไปจีนเทานั้น ท่ีผานมา ทางการไทยมิไดควบคุมหรือบังคับใชกฎหมายท่ี

เก่ียวของมากนัก อาทิ การประกอบธุรกิจของคนตางดาว การจัดเก็บภาษี ทําใหเครือขายธุรกิจจีนเติบโตอยาง

รวดเร็วและขยายอิทธิพลในระบบการคาผลไมสําคัญอยางทุเรียนเกือบครบวงจร ยกเวนเพียงข้ันตอนการผลิต

เทานั้นท่ียังเปนของเกษตรกรไทย การคาทุเรียนไทยในปจจุบันตองพึงพาเครือขายของธุรกิจจีนอยางหลีกเลี่ยง

ไมได (แมแตผลผลิตสวนท่ีขายใหกับลงไทยก็ตองใชบริการตัวแทนสงออกและธุรกิจคาสงของจีน) ดังนั้น 

มาตรการเชิงนโยบายท่ีภาครัฐควรดําเนินการตองไมใชการบังคับควบคุม แตเปนการหาวิธีอยูรวมกันทุนจีนโดย
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ไมใหเกษตรกรและผูประกอบการไทยเสียเปรียบทางการคา รวมท้ังการขยายตลาดสงออกใหม ๆ และพัฒนา

สินคาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาเพ่ิมทุเรียนซ่ึงมีสวนสําคัญในการรักษาเสถียรภาพราคาทุเรียนผานชองทางท่ีมีอยู

แลว อาทิ การสนับสนุนงบประมาณใหกับสหกรณการเกษตรเพ่ือรับซ้ือผลผลิตตกเกรดเพ่ือนําไปทําผลิตภัณฑ

แปรรูปกอนจะสงออกไปตางประเทศ รวมท้ังการสงเสริมการคาผานชองทางออนไลนและการจัดกิจกรรมแสดง

สินคาผลไมไทยในตางประเทศ 

การปรับเปลี่ยนหนวยงานกํากับดูแลของประเทศจีน เม่ือเดือนมีนาคม 2561 ประเทศจีนมีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางหนวยงานราชการท่ีทําหนาท่ีตรวจมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของสินคานําเขา 

จากเดิม เปนความรับผิดชอบของสํ านักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค (General 

Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine: AQSIQ) โดยยุบสํานักงาน AQSIQ 

และนําสวนงานการตรวจสอบและกักกันสินคาเขาออก (Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau: 

CIQ) มาอยูภายใตสํานักงานศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs 

of the People’s Republic of China: GACC) ผูประกอบการไทยสวนใหญกังวลวา การเปลี่ยนแปลง

หนวยงานการกํากับดูแลของทางการจีนอาจสงผลใหมาตรการควบคุมและการตรวจศัตรูพืชมีความเขมงวดมาก

ข้ึน ข้ันตอนการผานดานศุลกากรท่ีจีนอาจเกิดความลาชาสงผลใหผลผลิตไดรับความเสียหายและผูสงออกมี

ตนทุนเพ่ิมข้ึนตาม 

 ผลการศึกษาเก่ียวกับการผลิตและการคาระหวางประเทศ พบวา ประเทศไทยเปนผูผลิตทุเรียนเปน

อันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซีย แตเปนผูสงออกอันดับ 1 ในตลาดโลก มูลคาการคาทุเรียนสดป 

2018 ในตลาดโลกอยูท่ีประมาณ 1,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศจีนเปนผูซ้ือรายใหญเกือบรอยละ 70 ของ

มูลคาการคา ประเทศเวียดนามและมาเลเซียเปนประเทศท่ีมีศักยภาพการสงออกทุเรียนและเปนคูแขงกับไทย

ในตลาดประเทศจีน เวียดนามมีความไดเปรียบดานสิทธิประโยชนทางภาษีจากการผอนปรนการคาชายแดน

เวียดนาม-จีน ทําใหเปนชองทางการนําเขาผลไมเขาไปขายในตลาดจีนโดยมีตนทุนต่ํากวาการนําเขาจาก

ประเทศไทย ดังนั้น ผลไมท่ีมีแหลงผลิตในไทยสวนหนึ่งไดสวมสิทธิเปนสินคาเวียดนามกอนสงออกไปจีนชวยให

ผูสงออกมีตนทุนลดลง อยางไรก็ตาม การกระทําดังกลาวสรางผลกระทบในวงกวาง กลาวคือ สินคามีความ

เสี่ยงท่ีจะเกิดปญหาแมลงและศัตรูพืชมากข้ึนจากการปลอมปนผลไม การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ และทางการจีน

อาจใชเปนเหตุผลในการกักกันทุเรียนนําเขาจากไทยเพ่ือตรวจสอบอยางละเอียดหรืออาจรุนแรงถึงข้ันระงับ

การนําเขาชั่วคราว อีกดานหนึ่ง ประเทศเวียดนามก็เปนผูผลิตทุเรียนเชนกันแตคุณภาพและการยอมรับในจีน

ยังคอนขางจํากัด ดังนั้น ผูสงออกเวียดนามจะมีรายได 2 ชองทางคือ การเปนคนกลางระบายผลไมไทยเขาสู

ตลาดจีนผานชองทางการคาชายแดนและการเปนผูผลิตทุเรียนสงออกไปจีน 

ประเทศมาเลเซียเปนประเทศคูแขงท่ีเนนการสงออกทุเรียนคุณภาพสูงสําหรับผูบริโภคชาวจีนท่ีมี

ฐานะ ราคาขายสูงกวาทุเรียนหมอนทองไทย 3-4 เทา และเม่ือกลางป 2562 ทางการจีนอนุญาตใหมีการนําเขา

ทุเรียนท้ังผลจากมาเลเซียไดทําใหมูลคาการคาขยายตัวมากข้ึน และท่ีสําคัญ หนวยงานภาครัฐของมาเลเซียให

ความสําคัญกับการผลิตทุเรียนเพ่ือสงออกโดยมีมาตรการสงเสริมอยางเปนระบบ ตั้งแตเกษตรกร ผูรวบรวม

และการจัดแสดงสินคาเกษตรระดับชาติ เนื่องจากการผลิตทุเรียนใหผลตอบแทนทางการเงินสูงและแนวโนม
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ความตองการในตลาดโลกมีเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ มาเลเซียไดรับผลกระทบจากการสงออกปาลมมันลดลงมากเพราะ

สหภาพยุโรปท่ีเปนผูซ้ือรายใหญมีแผนยกเลิกการนําเขา ดังนั้น มาเลเซียจึงพยายามสนับสนุนสินคาเกษตรอ่ืน

สงออกมาทดแทน ทุเรียนและผลไมเขตรอนอ่ืนเปนสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพสงออกสูงเพ่ือรักษารายไดภาค

เกษตรใหอยูท่ีประมาณรอยละ 8-9 ของ GDP อาจกลาวไดวา ประเทศไทยตองเผชิญกับการแขงขันกับประเทศ

เวียดนามสําหรับทุเรียนท่ีมีคุณภาพปานกลางท่ีมีความไดเปรียบเรื่องภาษี ทําเลท่ีตั้งท่ีใกลกับจีน และมีคาแรง

ไมสูงนัก ในขณะเดียวกันตองแขงขันกับทุเรียนเกรดพรีเมียมกับประเทศมาเลเซียซ่ึงมีเงินทุนและมีโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีเอ้ืออํานวยตอการสงออก อยางไรก็ตาม ปญหาผลผลิตทุเรียนลนตลาด (Oversupply) ในตลาดโลก

เหมือนกับยางพารานั้น กลุมตัวอยางงานวิจัยสวนใหญเชื่อวาเปนไปไดยากเพราะความตองการมีมากข้ึนท้ังการ

บริโภคแบบผลสด การแปรรูปและการนําเปนสวนผสมกับอาหารอ่ืน เชน ขนมขบเค้ียว ไอศกรีม พิซซา เปนตน 

แตการพึงพิงรายไดการสงออกเฉพาะตลาดจีนมีความเสี่ยงสูงมาก การหาตลาดสงออกเพ่ิมเติมเปนสิ่งสําคัญ

และตองทําในขณะท่ีการสงออกทุเรียนไปจีนยังดําเนินไปไดดี การพัฒนาหวงโซคุณคาทุเรียนท้ังระบบเปน

ปจจัยสําคัญในการยกระดับคุณภาพใหไดตามมาตรฐานสากลและลดตนทุนของผูผลิตและเพ่ิมโอกาสการเขาถึง

เงินทุน โดยคํานึงถึงความตองการทางการเงินท่ีแตกตางกันของผูผลิตแตละข้ันเพ่ือรักษาความสามารถในการ

แขงขันระวางประเทศ การรวมมือกันระหวางภาครัฐและเอกชนมีสวนในการสรางตลาดทุเรียนสงออกใหเติบโต

อยางยั่งยืนและสรางรายไดท่ีม่ันคงใหกับภาคเกษตร 

 

5.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 แมวาทุเรียนไทยเปนผลไมท่ีไดรับความนิยมในตลาดตางประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนท่ีเปน

มหาอํานาจทางเศรษฐกิจสงผลใหราคาและปริมาณการผลิตทุเรียนไทยเพ่ิมข้ึนโดยลําดับ อยางไรก็ตาม 

ผูบริโภคชาวจีนปจจุบันใหความสําคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร การตรวจพบศัตรูพืชในทุเรียน

และปญหาทุเรียนออนอาจสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันตอผลไมไทยท้ังระบบ ในระดับนโยบาย ยังมีชองวาง

การสงเสริมและพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกทุเรียนคุณภาพและความปลอดภัยสูง

ผานการชวยเหลือทางเทคนิคและการเงินแกผูผลิตทุกข้ันในหวงโซการผลิต โดยมีประเด็นเชิงนโยบายท่ีควร

พิจารณา ดังนี้ 

1. หนวยงานภาครัฐตองใหความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพราคาผลไมเพ่ือปองกันการแทรกแซง

ราคาของผูซ้ือรายใหญ มีการสรางเครือขายเกษตรกรและผูประกอบการเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนและ

เผยแพรราคาและปริมาณผลผลิต รวมท้ังติดตามสถานการณการคาทุเรียนในตลาดสงออกสําคัญ ท้ังนี้ เพ่ือลด

โอกาสท่ีผูรวบรวมจะใชขอมูลท่ีไมถูกตองในการกดราคารับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร 

2. หนวยงานภาครัฐโดยกรมสงเสริมสหกรณ ควรสนับสนุนบทบาทของสหกรณและกลุมเกษตรกรใน

การรวบรวมผลผลิตและลงทุนในการสรางโรงงานแปรรูปทันสมัยเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิต การเจรจาหาคูคา

ทางธุรกิจท้ังในและตางประเทศในการกระจายผลผลิตแบบสดและแปรรูปเพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดม่ันคงและ

พึงพาตนเองได  
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3. กรมวิชาการเกษตร ควรสงเสริมใหเกษตรชาวสวนทุเรียนขอการรับรองการปฏิบัติการเกษตรท่ีดี 

(GAP) ใหมากข้ึนเพ่ือใหผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และยังมีสวนสําคัญในการลดตนทุนการผลิตจาก

การใชสารเคมีท่ีมากเกินความจําเปน ผลผลิตท่ีผานการรับรองเปนท่ีตองการของตลาดในและตางประเทศ 

โดยเฉพาะกลุมประเทศรายไดสูงท่ีประชากรสวนใหญมีความตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยอาหาร และท่ีสําคัญ 

ควรประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจถูกตองใหเกษตรกรทราบวาการขอการรับรอง GAP ไมไดจํากัดเฉพาะ

เกษตรกรท่ีมีท่ีดินเปนของตนเองเทานั้น เกษตรกรท่ีทําการปลูกบนท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิอ่ืนสามารถขอการ

รับรองไดเชนกัน 

4. การสนับสนุนทางการเงินใหกับเกษตรกรท่ีตองการเพ่ิมความหลากหลายของพันธุทุเรียนท่ีมิใชพันธุ

หมอนทอง รวมท้ังเกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีจากพืชอ่ืนมาปลูกทุเรียนแทน ผานการกูยืมในระบบของ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณและสหกรณการเกษตร เปาหมายเพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับผูบริโภคและเปน

การประชาสัมพันธความหลากหลายของผลไมไทย 

5. กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ควรสงเสริมการคาผลไมสดในประเทศ การเปนสื่อกลาง

ระหวางกลุมเกษตรกรกับหางปลีกขนาดใหญของไทยในการรับซ้ือผลไมท้ังแบบผลสดและแปรรูปเพ่ือกระจาย

ใหผูบริโภคในประเทศเปนหลัก รวมท้ังประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใหกลุมเกษตรกร สหกรณ

การเกษตร มีสถานท่ีหรือเขารวมการจัดแสดงสินคาระดับภูมิภาคและระดับประเทศโดยการจําหนายผลผลิต

ใหกับผูบริโภคโดยตรง การจัดเทศกาลผลไมไทยในจังหวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญ 

6. การสนับสนุนทางการเงินใหกับผูประกอบการไทยผานมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําท่ีมีความยืดหยุน

เรื่องการใชหลักทรัพยคํ้าประกัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันในธุรกิจสงออกผลไมไทยเพราะเปนสาขาท่ีมีการ

เติบโตและสรางรายไดใหกับประเทศจํานวนมาก การสนับสนุนสินเชื่อระยะสั้นใหผูประกอบการไทยพัฒนาการ

ทําการตลาดผานชองทางการคาท่ีหลากหลาย อาทิ การหาพันธมิตรทางธุรกิจในตางประเทศ การพัฒนาระบบ

ซ้ือขายออนไลน เปนตน 

7. กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมแสดงและจําหนายผลไมสดและ

แปรรูปในตางประเทศเพ่ือเพ่ิมการสงออกและเปดโอกาสใหผูประกอบการไทยไดเจรจาทางธุรกิจกับคูคา

ตางประเทศ การขยายตลาดใหมในประเทศท่ีมีกําลังซ้ือสูง ปจจุบันสมาคมผูประกอบการสงออกทุเรียน มังคุด 

ใหความสําคัญกับการขยายตลาดในประเทศอินเดียเนื่องจากมีประชากรจํานวนมาก สวนหนึ่งรับประทาน

อาหารมังสวิรัติซ่ึงเปนโอกาสทางธุรกิจในการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปทุเรียนท่ีมีมูลคาสูง ท้ังนี้ เพ่ือลดความ

เสี่ยงจากการพึงพิงตลาดจีนเปนหลัก 
 

5.3 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไป 

 ขอมูลและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยนี้จํากัดเฉพาะการผลิตทุเรียนเทานั้น ซ่ึงการผลิตและ

สงออกผลไมเศรษฐกิจอ่ืน เชน มังคุด เงาะ ลําไย เปนตน อาจมีลักษณะหรือสานการณท่ีแตกตางกัน ประเด็น

ตอมา การวิเคราะหตลาดตางประเทศในการวิจัยนี้เปนขอมูลและประสบการณของกลุมตัวอยางท่ีทําการ

สงออกทุเรียนไปประเทศจีนเปนหลัก ดังนั้น การศึกษาวิจัยในอนาคตอาจเพ่ิมเติมประเด็นการวิเคราะห
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ความสัมพันธเชิงหนาท่ีและการสนับสนุนทางการเงินในหวงโซคุณคาการผลิตผลไมเศรษฐกิจอ่ืนเพ่ือใหเห็น

ภาพรวมการผลิตและการคาท้ังระบบ รวมท้ังการศึกษาวิจัยศักยภาพการสงออกผลไมไทยใหครอบคลุมตลาด

สงออกอ่ืน เชน ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา และยุโรป ผลการศึกษาท่ีไดจะชวยเพ่ิมองคความรูงานวิจัยดาน

เศรษฐศาสตรเกษตร และภาครัฐสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการคาผลไมไทยใหมีความ

ยั่งยืนและเปนแหลงรายไดสําคัญของประเทศตองนําไปสูการแบงสรรผลประโยชนทีไดอยางเปนธรรมในกลุม

ผูผลิตและผูคา 
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