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โอกาสทางธุรกิจและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทาน
ผลไม้สดของไทยเพื่อการส่งออกสูต่ ลาดสหภาพเมียนมาร์
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบโซ่อุปทานผลไม้สดของไทย
ในการหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานผลไม้สด และศึกษาถึง
โอกาสและอุปสรรคทางธุรกิจในการส่งออกผลไม้สด เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันทางการตลาด ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการสังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจงกับผู้ที่
อยู่ในโซ่ อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องโดยใช้การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Analysis) เพื่อให้เห็นภาพ
ของผู้ที่อยู่ในโซ่อุปทานผลไม้สดของไทยได้อย่างชัดเจน และในการวิเคราะห์โอกาส
อุปสรรคและการคาดการณ์ ผลกระทบทางธุ รกิ จที่ เกิ ดขึ้ น ผู้ วิ จั ยใช้วิ ธีวิ เคราะห์ เชิ ง
คุณภาพ โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันการวางแผนกลยุทธ์เชิง
ปฏิบัติการ ได้แก่ การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
ร่วมกับการวิเคราะห์โซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) และแบบจาลองเพชรแห่งความ
ได้เปรียบ (Diamond Model) ผลการศึกษาพบว่าโซ่อุปทานผลไม้สดของไทยเพื่อการ
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ส่งออกสู่ตลาดสหภาพเมียนมาร์ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก โดยเฉพาะความเชื่อมโยง
ของระบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมไปถึง
หน่วยงานสนับสนุน แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีโอกาสทางการค้าเกิดขึ้น เนื่องจากผู้บริโภค
ในสหภาพเมียนมาร์นั้นมีพฤติกรรมชอบบริโภคผลไม้ของไทยจึงมีแนวโน้มและทิศทาง
ของการส่งออกที่ดี โดยเฉพาะหากมีการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Asean Economics Community) จะส่งผลให้ขนาดของตลาดเพิ่มขึ้น และผู้ประกอบการ
ไทยสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้ได้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
มีภาครัฐคอยให้ ความช่ วยเหลื อในการลดอุ ปสรรคและข้ อจ ากัดต่ างๆ รวมถึ งควร
สนับสนุนด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
คาสาคัญ: โอกาสทางธุรกิจ / แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ / การจัดการโซ่อุปทาน
Abstract
The aims of this research are to understand the supply chain system of
fresh fruits product for creating business opportunity, business challenge, and the
international agreements between governments on policy measures that affect to
export market of fresh fruits product, this study focuses on Thai durian. The
researchers conducted in-depth interviews and the samplings of study are
farmers, exporters, consumer, government and people who are involved in fresh
fruits supply chain. The purposive sampling was supplied to this study to sampling
samples group. The semi-structured questions were used in the interview and
observe. This study was applied supply chain analysis to gain more information
and understand the exports supply chain of fresh fruits product in Myanmar market
and used to answer questions of study. The Value Chain Analysis, Diamond
Model, and SWOT Analysis was provided the strange, weakness, and business
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challenge of Thai business. The finding of this research reveals that logistics
management and supply chain monument in public sector and private sector and
organizations that involved in fresh fruits supply chain. However, business
opportunities were happened from consumer side because customers in
Myanmar market mostly are Chinese. Chinese consumer behavior mostly
consumes durian from Thailand, which resulted to export market tend to increase
especially after the AEC Opening results to market expansion. Thai businesses
should have more opportunity but also needs support from government to reduce
risks, trade barriers from the international trade agreements. Therefore, Thai durian
exports have high opportunity in order to compete with the international market.
1. ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และไทย
ยังเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกผลไม้เมืองร้อนในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งไทยมี
มูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์จากผลไม้เฉลี่ยปีละประมาณ 81,513 ล้าน
บาท (สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ, สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2554) ด้วยทาเลภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกจึงทาให้ไทย
กลายเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลผลิตเป็นจานวนมาก ในบางช่วงผลผลิตล้น
ตลาดจนเกษตรกรระบายผลผลิตไม่ทัน อีกทั้งยังมีการแข่งขันกันเองของพ่อค้าคน
กลาง/ผู้ประกอบการ เพื่อทาการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งขาดระบบการจัดการ
ที่ดี
ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) จึงกลายเป็น “ความท้าทาย” ของผู้ประกอบการไทยในเรื่องของตลาดที่มี
ขนาดใหญ่ ขึ้ น และการแข่ ง ขั น ทางการตลาดที่ ท วี ค วามรุ น แรงขึ้ น เช่ น กั น
ขณะเดียวกันก็ถือเป็น “โอกาส” ที่มีมากขึ้นจากประตูการค้าที่เปิดกว้าง โดยเฉพาะ
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เส้นทางการค้าทางภาคเหนือของไทยผ่านสหภาพเมียนมาร์จนถึงประเทศจีนซึ่งจีน
ถื อ ว่ า เป็ น คู่ ค้ า ที่ สาคั ญ ของไทย ทั้ ง ยั ง เป็ น ตลาดใหญ่ ที่ สุ ด ในเอเชี ย เนื่ อ งจากมี
ประชากรจ านวนมากและมี พ ฤติ ก รรมชอบบริ โ ภคผลไม้ ไ ทยค่ อ นข้ า งสู ง และ
ประชากรในสหภาพเมียนมาร์บางส่วนเป็นคนจีนที่เข้ามาลงทุน ดังนั้นตลาดสหภาพ
เมียนมาร์จึงเป็นตลาดท่น่าสนใจเพราะนอกจากจะมีประชากรจีนและชาวเมียนมาร์
ที่ ช อบบริ โภคผลไม้ ไ ทยแล้ ว สหภาพเมี ย นมาร์ ยั ง เป็ น เส้ น ทางขนส่ ง สิ น ค้ า ไปสู
ประเทศจีนได้อีกด้วย จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง
“โอกาสทางธุรกิจและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานผลไม้สด
ของไทยเพื่ อ การส่ ง ออกสู่ ส หภาพเมี ย นมาร์ ” อั น จะส่ ง ผลให้ เ กษตรกรและ
ผู้ป ระกอบการส่ งออกสามารถวางแผนในการด าเนิน ธุ รกิ จ ทราบถึง โอกาสทาง
การตลาด และหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปวางแผนกลยุทธ์
ในการส่งออกเพื่อรองรับการขยายตลาดในอนาคต
2. การทบทวนวรรณกรรม
ในงานวิจัยของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2553) ได้ทาการศึกษาวิจัยระบบ Logistics และ Supply Chain ผลไม้และผลิตภัณฑ์
เพื่อขยายตลาดส่งออกไปในประเทศเอเชีย ปี 2552 พบว่า “ควรให้ความสาคัญกับ
คุณภาพของผลไม้ตามแนวทาง Good Agricultural Practices (GAP) โดยการรวมกลุ่ม
และสร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนข่าวสาร ควรมีการสร้างเครือข่าย
เกษตรกรเพื่ อให้ มี การบริ หารจั ดการที่ เชื่ อมโยงอย่ างเป็ นระบบ” ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
การศึกษาเรื่องความยืดหยุ่นของปัจจัยในสาขาการขนส่งและโลจิสติกส์มะม่วงของ สม
ยศ เชิญอักษร และคณะ (2554) ที่ว่า เกษตรกรควรพั ฒนาด้านการส่งออกในเรื่อง
ปริ มาณผลผลิ ตให้ มี มาตรฐาน ด าเนิ นการตามวิ ธี ปฎิ บั ติ หลั งการเก็ บ เกี่ ยวอย่ าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานข้อกาหนดของประเทศคู่ค้า โดยเกษตรกรควร
รวมตัวอย่างเข้มแข็งเพื่อเป็นการลดต้นทุน และในการศึกษาถึงช่องทางการตลาดและ
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การจัดจาหน่ายซึ่งเป็นงานวิจัยของ สุเทพ นิ่มสาย (2555) พบว่า ช่องทางการจาหน่าย
ผลไม้ในปัจจุบันมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ภายหลังจากการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยช่องทางการจาหน่ายจะมีความหลากหลายมากขึ้น
อาทิ การจาหน่ายผ่าน Broker/Supplier การจาหน่ายผ่านสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง
และเข้ามาทาหน้าที่ด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น ส่วนการศึกษาในด้านการจัดการห่วงโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์ของผลไม้ไทย สมพร อิศวิลานนท์ (2552) ได้ทาการศึกษาถึง
ระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกผลไม้จากไทยไปจีน ซึ่งพบปัญหาสาคัญในโซ่อุปทาน
ของทุเรียนและมังคุดคือเกษตรกรขาดการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตอย่างเป็นระบบ
โดยที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงใช้เทคนิคและวิธีการเพาะปลูกแบบเดิม ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพผลผลิต นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรมักเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารด้าน
การตลาดและการเกษตรกรที่สาคัญอีกด้วย ประกอบกับราคาผลผลิตที่ได้ค่อนข้างต่า
จึงไม่ จูงใจให้เกษตรกรเร่งปรั บคุณภาพและเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายเล็กจึ งไม่ มี
อานาจต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางหรือผู้รวบรวม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
กมล เลิ ศรั ตน์ และคณะ (2551) ที่ ศึ กษาถึ งการจั ดการโซ่ อุ ปทานผั กสดในจั งหวั ด
นครปฐม โดยพบปัญหาอุปสรรคที่สาคัญคือ เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาราคาของ
ปัจจัยการผลิตราคาสูง และปัญหาที่ยากต่อการควบคุมคือ การระบาดของโรคและ
แมลงศัตรูพืชซึ่งกระทบต่อผลผลิต นอกจากนั้นเกษตรกรที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบสัญญา
แบบผูกพันต้องประสบกับปัญหาด้านราคาผลผลิตต่าและไม่แน่นอน
3. ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ทาการศึกษาผลไม้เศรษฐกิจที่สาคัญของไทย คือ ทุเรียน
และมั งคุ ด ที่ท าการส่ งออกไปยั งตลาดสหภาพเมียนมาร์ โดยท าการศึ กษาและวิ ธี
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative) ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในโซ่ อุ ป ทาน
อุตสาหกรรมการส่งออกผลไม้สดของไทย ได้แก่ เกษตรกรชาวนสวนผลไม้ (ต้นน้า)
ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ในตลาดเมียนมาร์ (กลางน้า) และพ่อค้าและผู้บริโภคใน
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ตลาดสหภาพเมียนมาร์ (ปลายน้า) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องโดย
ผู้วิจัยได้ทาการสังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจงกับผู้ที่อยู่ในโซ่อุปทานดังกล่าว
ซึ่งใช้การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Analysis) เพื่อให้เห็นภาพผู้ที่อยู่ในโซ่
อุปทานผลไม้สดของไทยได้อย่างชัดเจน โดยในการศึกษาโซ่อุปทานนั้นได้ประยุกต์การ
วิเคราะห์ตามแนวทางของ Kaplinsky and Morris (2000) และ Fearn et al. (2008)
และในการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคใช้วิธีวิเคราห์เชิงคุณภาพโดยใช้เครื่องมือการ
วิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันการวางแผนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์โซ่คุณค่า
(Value Chain Analysis) และแบบจาลองเพชรแห่งความได้เปรียบ (Diamond Model)
4. ผลการศึกษา
ในการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานผลไม้สด
(ทุ เ รี ย นและมั ง คุ ด ) ของไทยเพื่ อ การส่ ง ออกสู่ ต ลาดสหภาพเมี ย นมาร์ เป็ น การ
วิเคราะห์ถึง สถานการณ์โดยทั่ วไป ทั้ง ด้านการผลิต การตลาด อาทิ การส่ง ออก
ช่องทางการกระจายผลไม้สู่ตลาดในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงรูปแบบการจัดการ
โซ่อุปทานในปัจจุบันและอนาคต โดยสามารถแยกเป็นประเด็นการศึกษา ได้ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์โซ่อุปทานผลไม้สดของประเทศไทย
จากการศึกษารูปแบบโซ่อุปทายผลไม้สดของไทยเพื่อการส่งออกสู่ตลาด
สหภาพเมี ย นมาร์ สามารถจ าแนกการด าเนิ น งานของผู้ ที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งในโซ่
อุปทานผลไม้สดตามลาดับการไหลของสินค้า ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน ซึ่งสามารถอธิบายถึงโซ่อุปทานของผลไม้สดในภาพรวมของ
ไทยและความเชื่อ มโยงของโซ่อุ ปทานในตลาดสหภาพเมีย นมาร์ เพื่อ ให้ เห็ นถึ ง
ลักษณะการกระจายสินค้าตั้งแต่เกษตรกรจนถึงผู้บริโภคเกษตรกรจนถึงผู้บริโภคใน
สหภาพเมียนมาร์ อย่างมีประสิทธิภาพโดยจากการศึกษาสามารถวาดแผนภาพห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain Mapping) ผลไม้สดเพื่อการส่งออกของไทยได้ดังนี้
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รูปที่ 1 Supply Chain Mapping ผลไม้สดไทยเพื่อการส่งออกสูส่ หภาพเมียนมาร์
จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงลักษณะสาคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ที่อยู่ใน
แต่ละภาคส่วนของโซ่อุปทานผลไม้สดของไทยเพื่อการส่งออกสู่สหภาพเมียนมาร์ ซึ่ง
ส่งผลต่อระดับของประโยชน์ที่แต่ละภาคส่วนจะได้รับ
นอกจากนี้ ยังพบว่า ลักษณะสาคัญของการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในแต่
ละโซ่อุปทานของผลไม้สด ส่งผลต่อระดับของประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับในแต่ละ
โซ่อุปทาน อาทิ ราคาในโซ่อุปทานการค้าสมัยใหม่จะมีความคงที่ ซึ่งทาให้เกษตรกร
สามารถคาดการณ์ผลกาไรได้ อันเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการวางแผนการ
ผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาของผลผลิตในโซ่อุปทานการค้าสมัยใหม่ จะสูงกว่า
ราคาของผลผลิตเฉลี่ยในตลาดแบบดั้งเดิม (ขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพ) ซึ่งจะ
ส่งผลต่อกาไรสุทธิของเกษตรกรที่เข้าร่วมโซ่อุปทานการค้าสมัยใหม่ อีกทั้งในตลาด
แบบดั้ ง เดิ ม ไม่ ต้ อ งอาศั ย ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ซื้ อ และผู้ ข าย ซึ่ ง การขาด
ความสัมพันธ์ในการติดต่อนี้ ทาให้การเคลื่อนย้ายส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ
บริโภคของลูกค้าในตลาดเป็นไปได้ยาก ส่วนในตลาดสมัยใหม่เกษตรกรได้รับผล
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สะท้อนกลับเกี่ยวกับข้อมูลความต้องการบริธภคของลูกค้า รวมถึงคาเสนอแนะใน
กิจกรรมการผลิต หลังการเก็บเกี่ยว การคัดแยก และการบรรจุ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
เกษตรกรพัฒนาคุณภาพ และ/หรือลดต้นทุน
ทั้ง นี้ สามารถสรุ ป ประโยชน์ แ ละความท้ า ทายของเกษตรกรเมื่ อ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนโซ่อุปทานอุตสาหกรรมส่งออกผลไม้ไทยแบบดั้งเดิมเป็นโซ่อุปทานแบบ
ใหม่เพื่อรองรับการขยายตลาดในอนาคต ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประโยชน์และความท้าทายของเกษตรกรเมือ่ มีการปรับเปลี่ยนโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมส่งออกผลไม้ไทย
การผลิต





ศักยภาพ



การสนับสนุน







ประโยชน์
เกษตรกรสามารถวางแผนการ
ผลิตที่เหมาะสมและตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าได้ดียงิ่
การผลิตจะเน้นการผลิตระยะ
ยาว (ตามที่มีการวางแผนไว้)
ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ
จากผู้รับซื้อ อาทิ เงินทุน
เทคโนโลยี ระบบการจัดการ

เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูล
และรับทราบความต้องการของ
ลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น
ได้รับการเรียนรู้จากการ
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการสู่
การเป็นโซ่อุปทานสมัยใหม่เพือ่
รองรับการเป็นอาเซียน
เกษตรกรจะได้รับการชาระเงินที่
มีระบบและอาจช่วยการขยาย
การลงทุนได้ในอนาคต

ความท้าทาย
 เกษตรกรอาจจะต้องใช้เงินลงทุน
เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดรูปแบบใหม่
 เกษตรกรต้องมีทักษะด้านการ
จัดการทั้งทักษะการผลิตและ
การตลาดเป็นอย่างดี
 โอกาสที่คุณภาพผลไม้ของ
เกษตรกรจะไม่เป็นไปตามความ
ต้องการหรือมาตรฐานที่ตกลงกัน
(ล่วงหน้า)
 การจ่ายเงินของตลาดรูปแบบใหม่
อาจจะมีความล่าช้ากว่าการ
จาหน่ายแบบเดิม
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
การตลาด




ประโยชน์
ได้รับการรับรองเรือ่ งตลาดและ
การรับซื้อผลผลิต
คาสั่งซื้อหรือการซื้อขายจะมี
ความยั่งยืนและมีเสถียรภาพ
มากขึ้น



แรงจูงใจ





ราคา




โอกาสทีจ่ ะได้ราคาที่สงู ขึน้ จาก
การขายแบบดั้งเดิม
ราคาสินค้ามีแนวโน้มที่จะ
เสถียรภาพมากขึ้น




ความท้าทาย
อาจมีความเสี่ยงด้านมาตรฐาน
และคุณภาพของผลไม้ไม่เป็นไป
ตามข้อตกลง เนือ่ งจากการค้า
รูปแบบใหม่เน้นคุณภาพและ
รูปลักษณ์ของผลไม้ทมี่ ีคุณภาพสูง
มากขึ้น
ความเสี่ยงจากการถูกปฏิเสธการ
รับซื้อจากผู้รับซื้อ (หากไม่ได้
คุณภาพ)
ความเสี่ยงจากการสูญเสีย
พันธมิตรทางการค้าหากไม่
สามารถผลิตสินค้าได้ตามข้อตกลง
บางครั้งราคาในท้องตลาดอาจจะ
สูงกว่า
การตัดสินใจและการตั้งราคาเป็น
ของผู้ซอื้

ที่มา จากการสารวจและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานผลไม้สด
4.2 การวิ เ คราะห์โ อกาสและอุ ป สรรคของผลไม้ส ดไทยในตลาด
สหภาพเมียนมาร์
การศึกษาครั้งนี้ได้ทาการศึกษาโครงสร้างตลาดและการกระจายผลไม้สด
ของไทยในตลาดสหภาพเมียนมาร์ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการลงพื้นที่ในการ
สารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทานผลไม้สดในตลาด
สหภาพเมียนมาร์ อาทิ พ่อค้า/ผู้นาเข้าและผู้บริโภคในตลาดชุมชนและตลาดท้องถิ่น
ของสหภาพเมียนมาร์ รวมถึงพ่อค้าส่งและผู้ประกอบการส่งออกรายใหญ่ในย่างกุ้ง
และเมียวดี จากการศึกษาพบว่า ผู้นาเข้าผลไม้ของสหภาพเมียนมาร์ส่วนใหญ่จะมี
การขนส่งผลไม้ไปยังตลาดตามหัวเมืองสาคัญ อาทิ ย่างกุ้ง มัณ -ดาเลย์ และรวมถึง
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ตลาดประเทศจีนซึ่งมีอาณาเขตชายแดนติดต่อกัน โดยจากการศึกษาสามารถวาด
แผนภาพห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Mapping) การค้าผลไม้สดในสหภาพเมียน
มาร์ได้ ดังนี้

รูปที่ 2 Supply Chain Mapping การค้าผลไม้สดในสหภาพเมียนมาร์
จากการศึกษาและสารวจพฤติกรรมตลาดและผู้บริโภคผลไม้ในสหภาพ
เมี ย นมาร์ โดยการสั ม ภาษณ์ ผู้ ป ระกอบการ พ่ อ ค้ า และผู้ บ ริ โ ภคพบว่ า ในด้ า น
พฤติกรรมตลาดนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังนิยมขายผลไม้ไทย โดยจะนาเข้าผ่าน
ด่านชายแดนที่สาคัญต่างๆ อาทิ ด่านแม่สาย จ.เชียงราย ด่านแม่สอด จ.ตาก เป็น
ต้น ซึ่งเป็นการนาเข้าเพื่อการจาหน่ายภายในประเทศและนาเข้าเพื่อส่งออกไปยัง
ประเทศจีน (ที่มีชายแดนติดกับสหภาพเมียนมาร์) นอกจากนี้ จากการศึกษาและ
สารวจตลาดยังพบว่า ปัจจุบันผลไม้จากประเทศจีนได้เข้ามามีบทบาทในตลาดผลไม้
ของสหภาพเมียนมาร์มากขึ้น
อีกทั้งปัจจุบันรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ได้มีนโยบายลดการนาเข้าผลไม้สด
จากต่ า งประเทศ โดยมี น โยบายลดการน าเข้ า ผลไม้ สดจากต่ า งประเทศ โดยมี
นโยบายส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศแต่จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังนิยมบริโภคและให้ความเชื่อมั่นต่อผลไม้ไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทุเรียนและมังคุด ในการศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและทัศนคติของชาว
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เมียนมาร์ที่มีต่อผลไม้ไทยนั้น พบว่าผู้บริโภคในตลาดเมียนมาร์สามารถแบ่งออกเป็น
ผู้บริโภคในตลาดบนและตลาดล่าง โดยผู้บริโภคในตลาดบนนั้นจะเน้นคุณภาพของ
สินค้า และตลาดล่างจะเน้นที่ราคาของสินค้าเป็นหลัก ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคของ
คนสหภาพเมียนมาร์ยังสะท้อน หรือเป็นการแสดงถึงฐานะทางสังคมอีกด้วย ในการ
นี้จากการสารวจและการสัมภาษณ์ผู้บริโภคชาวสหภาพเมียนมาร์ พบว่า ผู้บริโภคมี
ความเชื่อว่าทานผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียนไทยนั้นเป็นการแสดงถึงฐานะที่ดี ทั้งนี้
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคชาวเมียนมาร์ได้รับข้อมูลจากสื่อไทย เช่น ทีวี
ไทย และข้อมูลจากคนเมียนมาร์ ที่มาทางานในประเทศไทยแล้วได้มีการนาข้อมูล
ผลไม้ไทยไปเผยแพร่ในเมียนมาร์ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคชาวเมียนมาร์ในตลาด
ล่างที่เน้นราคาของสินค้า ยังเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ของตลาดผลไม้สดในปัจจุบัน ทั้งนี้
จากข้ อ มู ล ด้ า นพฤติ ก รรมตลาดธุ ร กิ จ และตลาดผู้ บ ริ โ ภคในสหภาพเมี ย นมาร์
สามารถสรุปแนวโน้มพฤติกรรมได้ดังนี้
1) แนวโน้มพฤติกรรมตลาดธุรกิจ
- นิยมขายผลไม้ไทยและผลไม้จีน
- นาเข้าตามชายแดน
- รัฐบาลเมียนมาร์มีนโยบายลดการนาเข้าผลไม้ โดยมีนโยบายส่งเสริม
การบริโภคผลไม้ภายในประเทศ
2) แนวโน้มพฤติกรรมตลาดผู้บริโภค
- ผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพทุเรียนไทยและชอบรสชาติของทุเรียนที่
หอมหวาน
- ผู้บริโภคมีสองระดับ คือ ระดับตลาดบนที่เน้นคุณภาพ และตลาดล่าง
เน้นราคาถูก
- พฤติกรรมการบริโภคยังคงเป็นการแสดงถึงฐานะทางสังคม เช่น มี
ความเชื่อว่าทานผลไม้ไทยโดยเฉพาะทุเรียนไทย แสดงถึงฐานะที่ดี
- ตัดสินใจซื้อความสดและราคา เฉลี่ยซื้อครั้งละ 0.5-1 กก.
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- ซื้อจากตลาดสดและร้านค้าปลีก
- ได้รับข้อมูลจากสื่อไทยและคนสหภาพเมียนมาร์ที่มาทางานในไทย
จากการวิ เ คราะห์ดั ง กล่า ว ทาให้ ทราบถึง ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการ
จั ด การโซ่ อุ ป ทานการส่ ง ออกผลไม้ ส ดของไทยตลอดทั้ ง โซ่ อุ ป ทาน ซึ่ ง เป็ น การ
วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาภายในกรอบแนวคิ ด ด้ า นการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละ
โซ่อุปทานของผู้ที่อยู่ในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมส่งออกผลไม้สดของไทยในภาพรวม
ทั้งนี้หากนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์แยกประเด็นในเชิงลึกถึงปัญหาและอุปสรรค
ทางการค้าผลไม้สดของไทยกับสหภาพเมียนมาร์จะพบว่า ปัจจุบันการค้าผลไม้สด
ของประเทศไทยกับสหภาพเมียนมาร์นั้นต้องเผชิญกับประเด็นปัญหา ดังนี้
1) ปัญหาด้านการผลิต (Producing)
- ขาดข้อมูลด้านความต้องการ (Demand) ของผู้บริโภคในตลาดเมียน
มาร์ เนื่องจากการสั่งซื้อของผู้บริโภคในเมียนมาร์เพื่อบริโภคภายในประเทศส่วนมาก
จะมีปริมาณไม่มาและเป็นการนาเข้าผลไม้ของเมียนมาร์ส่วนใหญ่ (ซึ่งนาเข้าใน
ปริมาณมาก) ยังเป็นการนาเข้าเพื่อส่งออกต่อไปยังประเทศจีน
- ขาดการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลไม้ไทย อาทิ การสร้างตราสินค้า หรือ
เอกลักษณ์ของผลไม้ไทย เพื่อสร้างความจดจาให้แก่ผู้บริโภค
2) ปัญหาด้านการตลาด (Marketing)
- ขาดข้อ มู ลด้า นความต้อ งการของลู ก ค้า ในตลาดสหภาพเมี ยนมาร์
รวมถึงข้อมูลความต้องการเพื่อทาการส่งออกต่อไปยังประเทศจีน
- มีการแข่งขันของผลไม้จากประเทศจีน ซึ่งมีราคาต่ากว่าผลไม้ไทยแต่
อย่างไรก็ตามผลไม้ที่เมียนมาร์นาเข้าจากจีนนั้นเป็นคนละชนิดกับผลไม้ไทย
3) ปัญหาด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
- ขาดข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภคจากตลาดเมียนมาร์
- ผลกระทบจากการตีตลาดของผลไม้จีนในตลาดผลไม้เมียนมาร์ทาให้
ผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถจดจาผลไม้จากจีนได้ดีกว่าผลไม้ของไทย
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4) ปัญหาด้านโยบายของภาครัฐ (Government Policy)
- รัฐบาลเมียนมาร์ได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
อาทิ จีนในการส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรของประเทศมากขึ้น แต่การ
สนับสนุนจากภาครัฐของเมียนมาร์ทาให้เกิดการบิดเบือนตลาด
5) ปัญหาด้านการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics)
มีข้อจากัดด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะการขนส่งด้วยรถยนต์ ทั้งนี้ระบบการ
จัดการโลจิสติสก์ของไทยไปยังเมียนมาร์ยังมีประสิทธิภาพที่ไม่ดี การค้าส่วนใหญ่จะ
เป็นการค้าชายแดนโดยวิธีการขนส่งแบบดั้งเดิม
6) ปัญหาด้านข้อตกลงทางการค้า (Free Trade Agreement/ Barrier)
- อุปสรรคจากปัจจัยการเมืองและการกีดกันทางการค้า เช่น นโยบาย
ส่งเสริมการบริโภคสินค้าของตน
- การเปลี่ยนแปลงระเบียบทางการค้าภายในประเทศบ่อยครั้งจึงทาให้ไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถสรุปการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคข้างต้นได้
ว่ า โซ่ อุ ป ทานผลไม้ ส ดของไทยยั ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากนั ก โดยเฉพาะความ
เชื่อมโยงระบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมไป
ถึงหน่วยงานสนับสนุน แต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสการค้าเกิดขึ้น โดยเฉพาะขนาด
ของตลาดที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้ได้
ประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียน โดยมีภาครัฐคอยให้ความช่วยเหลือในด้าน
การลดอุปสรรคและข้อจากัดดังกล่าว
ทั้งนี้ จากการศึกษาโอกาสและอุปสรรคผลไม้สดของไทยในตลาดสหภาพ
เมียนมาร์ดังที่กล่าวข้างต้น ทาให้สามารถสรุปถึงแนวโน้มและโอกาสในการส่งออก
ผลไม้ สดไทยได้ว่ า ทุ เรี ย นของไทยถือ เป็น ผลไม้ที่ อ ยู่ใ นเกณฑ์ ที่มี โอกาสและทิ ศ
ทางการส่งออกที่ดี สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้สูง แต่สาหรับมังคุดของไทยนั้น
ถึงแม้แนวโน้มในการส่งออกไปสู่ตลาดสหภาพเมียนมาร์จะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่
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แนวโน้มในการส่งออกไปสู่ตลาดประเทศจีนกลับเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีใน
การส่งออกมังคุดสดของไทย ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 การวิเคราะห์ศกั ยภาพของผลไม้สดของไทยในตลาดสหภาพเมียนมาร์
4.3 การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของผลไม้สดไทย (Value Chain Analysis)
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทานผลไม้สดของไทยเพื่อ
การส่งออก สามารถนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงการจัดการโซ่คุณค่าของเกษตรกร
ตามแนวคิดโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) ดังนี้
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) มีรายละเอียด ดังนี้
1. โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ใน
การปลู ก ผลไม้ เ ศรษฐกิ จ นั้ น เกษตรกรจะขอกู้ ยื ม เงิ น จากสหกรณ์ / ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์ มาลงทุนในการเพาะปลูก โดยซื้อจากร้านจาหน่ายสินค้า
เกษตรทั่วไป ในบางครั้งอาจซื้อผ่านสหกรณ์หรือ ธกส. ซึ่งอาจซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่า
ร้านทั่วไป แต่ในการซื้อทั้ง 2 แห่ง เกษตรกรต้องเป็นผู้ขนวัตถุดิบต่างๆ เหล่านี้ด้วย
ตนเอง โดยจุดแข็งคือ เกษตรกรมีความรู้ ความชานาญและทักษะในการเพาะปลูก
ผลไม้ เ ป็ น อย่ า งดี แต่ จุ ด อ่ อ นคื อ เกษตรกรยั ง ไม่ มี ค วามรู้ ห รื อ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมในการให้ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง
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2. โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) ในการกระจายสินค้ามีผู้ทา
หน้าที่ในการจัดเก็บ รวบรวม จาหน่ายสินค้าและบริการไปยังลูกค้าหลายภาคส่วน
ดังนี้ คือ
2.1 ผู้ประกอบการ/ล้ง โดยทั่วไปจะมีหน้าที่ในการรวบรวมผลผลิตจาก
เกษตรกรโดยตรง หรืออาจจะมีนายหน้าในแต่ละหมู่บ้านติดต่อกับเกษตรกรโดยตรง
ล้งจะกระจายผลผลิตไปยังผู้ค้าส่งในตลาดกรุงเทพฯ ผู้ค้าต่างจังหวัด โดยที่ล้งจะ
ดาเนินการคัดแยก คัดเกรดเพื่อบริโภคภายในประเทศหรือการส่งออก จัดเรียงลง
ตะกร้า และส่งมอบเองทั้งหมด
2.2 นายหน้า (Broker/Supplier) ปัจจุบันมี 2 ประเภทหลักๆ คือ นาย
หน้าที่เป็นคนท้องถิ่นหรือตัวแทนจากบริษัทหรือผู้รับซื้อเพื่อส่งออก และนายหน้าที่
เป็นบริษัทต่างชาติที่ทาการรับซื้อผลผลิตและส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งนายหน้า
ส่วนใหญ่นิยมใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในรูปแบบการทาสัญญากับสวน (Contract
Farming) เพื่ อ ที่ จ ะได้ มี ทุ เ รี ย นตอบสนองความต้ อ งการทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศได้ดี
2.3 สหกรณ์ หรือ กลุ่ มเกษตร จากการศึก ษาและสารวจด้า นการตลาด
ผลไม้สดในภาคตะวันออกของไทย พบว่า ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรได้เข้ามามี
บทบาทมากขึ้ น ในการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร ทั้ ง ด้ า นการจั ด การโซ่ อุ ป ทานและ
การตลาดผลไม้สด ซึ่งจากการสารวจและสัมภาษณ์ผู้จัดการสหกรณ์ พบว่า ปัจจุบัน
สหกรณ์ต่างๆ มีรูปแบบการดาเนินการแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ผู้นาและสมาชิกของกลุ่ม รวมถึงข้อจากัดด้านการดาเนินงานต่างๆ ทั้งนี้จากการ
ส ารวจยั ง พบว่ า สหกรณ์ ส่ ว นใหญ่ จ ะท าหน้ า ที่ เ หมื อ นตั ว กลางในการส่ ง เสริ ม
การตลาดเท่านั้น แต่บางแห่งจะมีการนาหลักการจัดการด้านการตลาด และการ
จัดการโซ่อุปทานเข้ามาใช้ในการดาเนินการ รวมถึงความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า
ผู้ประกอบการส่งออก หรือโรงงานคัดบรรจุเพื่อส่งต่อให้กับผู้ค้าส่งออกต่อไป
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3. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) ด้วยทุเรียนและมังคุด
ถือ ว่า เป็ นผลไม้เ ศรษฐกิจ ที่สาคั ญของไทย เป็ นที่ ยอมรั บของผู้บ ริโภคทั้ง ในและ
ต่ า งประเทศว่ า มี คุ ณ ภาพและรสชาติ ดี ส่ ง ผลให้ มี แ นวโน้ ม ในการส่ ง ออกไป
ต่างประเทศสูงมาก จึงเป็นการขายแบบไม่มีการส่งเสริมการขายหรือโฆษณาใดๆ ซึ่ง
นี้คือจุดอ่อนที่สาคัญผลไม้ไทย ไทยจึงควรสร้างเอกลักษณ์และตราสินค้าของผลไม้
ไทยให้มีความโดดเด่น เพื่อให้ผู้บริโภคจดจาได้ง่าย
4. การบริการหลังการขาย (After-Sales Services) โดยทั่วไปในการ
ส่งออกผลไม้ไทยไปต่างประเทศ มีเพียงผู้ประกอบการบางราย (รายใหญ่) เท่านั้นที่
จะทาการตรวจสอบกับทางผู้นาเข้าหรือพ่อค้าส่งในเมียนมาร์ถึงคุณภาพของผลไม้ที่
ได้รับ เช่น คุณภาพของผลไม้ตรงตามที่สั่งหรือไม่ เกิดความเสียหายต่อผลไม้ระหว่าง
การขนส่ ง หรื อ ไม่ เป็ น ต้ น ซึ่ ง จุ ด อ่ อ นคื อ ผู้ ป ระกอบการไม่ มี ก ารรั บ หรื อ ส ารวจ
feedback จากผู้นาเข้า/พ่อค้า
กิจกรรมสนับสนุน มีรายละเอียด ดังนี้
1. การจั ดซื้ อ -จัด หา (Procurement) เกษตรกรจะจั ดซื้ อวั ต ถุดิ บและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการเพาะปลูกจากเกษตรกรด้วยกันหรือร้านจาหน่ายสินค้าเกษตร
ทั่วไป บางครั้งอาจซื้อจากสหกรณ์/ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากได้
ราคาที่ถูกกว่า จากการศึกษาพบว่า จุดแข็งคือ เกษตรกรเน้นจัดซื้อวัตถุดิบ (ปุ๋ย
สารเคมีที่จาเป็น) ที่เคยใช้มาก่อนเท่านั้น จุดอ่อนคือ เกษตรกรไม่ยอมใช้วัตถุดิบชนิด
อื่น (ยี่ห้อใหม่) ที่อาจทาให้ได้ผลผลิตมากขึ้นและมีคุณภาพ
2. การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) มีเพียงเกษตรกร
บางกลุ่ มที่ มี การใช้ เ ทคโนโลยีเ ข้ ามาช่ว ยในการเพาะปลู กและดู แ ลผลผลิ ต เช่ น
เทคนิคการตัดแต่งดอก เทคนิคในการเร่ง/กระตุ้นผลผลิต เป็นต้น เกษตรกรบางกลุ่ม
ได้รับข้อมูลความรู้จากสหกรณ์/หรือสานักงานเกษตรจังหวัดที่ให้คาแนะนาในการ
เพาะปลูก ดูแลลาต้น เพื่อเพิ่มผลผลิตและผลผลิตได้คุณภาพ รวมทั้งการลดต้นทุน
การผลิต พบว่าจุดแข็งคือ เกษตรกรบางกลุ่มที่ได้รับความรู้เหล่านั้นนาความรู้ที่ได้มา
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พัฒนาผลผลิตของต้น จุดอ่อนคือ เกษตรกรบางกลุ่มเข้าไม่ถึงหรือไม่ได้รับข้อมูล
ความเหล่านั้น
3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
แรงงานในการดูแลสวนและเก็บเกี่ยวหายาก ในบางช่วงขาดแคลนแรงงาน เช่น ฤดู
การทานา ทั้งยังมีปัญหาค่าตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยจะจ้างแรงงานจากในหมู่บ้าน
ใกล้เคียงหรือคนต่างถิ่น (ส่วนน้อย) ซึ่งพบจุดแข็ง คือ แรงงานในการเก็บเกี่ยวไม่
จาเป็นต้องมีความรู้ในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวมากนัก จึงสามารถเปลี่ยน
แรงงานใหม่ได้ ส่วนจุดอ่อนนั้น แรงงานมีจานวนน้อย หายากและค่าจ้างแพง
4. โครงสร้างพื้นฐานองค์กร (Firm Infrastructure) ด้านการเงิน เกษตรกร
ส่ว นใหญ่ จะกู้ เงิ น จากสหกรณ์ / ธนาคารอาคารสงเคราะห์ใ นการซื้อ ต้ นกล้ าและ
วัตถุดิบในการเพาะปลูกต่างๆ เช่น ต้นกล้า ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารเคมีที่จาเป็น ฯลฯ
โดยเกษตรกรจะจ่ า ยเงิ น กู้ แ ละดอกเบี้ ย คื น ให้ สหกรณ์ เ มื่ อ น าผลผลิ ต ไปขายให้
สหกรณ์ หรือขายผ่านพ่อค้าคนกลาง/ผู้รวบรวมได้ (ในบางครั้งอาจกู้จากผู้รวบรวม
รายใหญ่ และจ่ายคืนด้วยวิธีการหักจากยอดที่ขายได้) จุดแข็ง พบว่า ผลไม้สามารถ
ขายได้แน่นอน มีผู้/แหล่งรับซื้อที่มั่นคง จุดอ่อนคือ เกษตรกรต้องนาทรัพย์สินมาค้า
ประกั น และเสี ย ดอกเบี้ ย ให้ กั บ ผู้ ใ ห้ กู้ ในด้ า นระบบข้ อ มู ล เกษตรกรได้ รั บ ข้ อ มู ล
ข่าวสารต่างๆ ในการเพาะปลูกจากสหกรณ์ที่เข้าร่วม หรือจากผู้ประกอบการส่งออก
รายใหญ่ที่เข้ามาทาสัญญา Contract Farming หรือจากภาครัฐ เช่น สานักงาน
เกษตรจังหวัด แต่เกษตรกรยังไม่ได้ข้อมูลข่าวสารด้านราคาที่ครบถ้วน รวมถึงข้อมูล
ความต้องการของตลาด และด้านการจัดการทั่วไป เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มหรือ
สร้างเครือข่ายในการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากพ่อค้าคนกลาง/ผู้รวบรวม/
สหกรณ์หรือจากภาครัฐ มีเพียงเกษตรกรบางกลุ่มเท่านั้นที่มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความรู้ต่อกัน
จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนภาพการวิเคราะห์โซ่คุณค่าเพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ไทยได้ดังนี้
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ระดับ
ต้นน้า

1.เกษตรกรควรรวมกลุ่ม/เครือข่ายทั้งกลุ่มผู้ปลูกและกลุ่มผู้รับซื้อ เพื่อการมีประโยชน์ร่วมกัน
2. เกษตรกรควรหาความรู้ในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐาน เพื่อการส่งออกที่มากขึ้น
3. เกษตรกรต้องพัฒนาและปรับปรุงพันธ์ในการเพาะปลูก เพื่อลดความเสียหายระหว่างการผลิต
4. เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด

ระดับ
กลาง
น้า

1. ผู้ประกอบการให้ความสาคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับ เช่น
GMP / Q
2. ผู้ประกอบการควรทาการสารวจพฤติกรรมของตลาดและผู้บริโภค
3. ผู้ประกอบการควรเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการค้าสมัยใหม่ (ห้างสรรพสินค้า)
4. ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือระหว่างโซ่อุปทาน และนาเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์มาใช้
5. เร่งพัฒนาศักยภาพระบบขนส่งสินค้าเกษตรกรแบบครบวงจร
6. สร้างภาพลักษณ์หรือเพิม่ มูลค่า เช่น สร้างตราสินค้าไทยให้มีความโดดเด่นและจดจาง่าย

ระดับ
ปลาย
น้า

1. ความสอดคล้องของ Product flow, Information flow, Relationship flow
2. ความพึงพอใจของลูกค้า และจงรักภักดีต่อสินค้า
3. สร้างคุณค่าของผลไม้ไทย

รูปที่ 4 การวิเคราะห์โซ่คณ
ุ ค่าผลไม้สดไทยเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่า
4.4 การวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพและความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
อุต สาหกรรมการส่ ง ออกผลไม้ สดของไทยไปยั ง ตลาดสหภาพเมี ย นมาร์ โดยใช้
Diamond Model
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทาการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน
ผลไม้สดของไทยในการส่งออก เพื่อรวบรวมความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะห์
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เห็นถึงโอกาสความได้เปรียบและ
แนวทางการปรับตัวของผู้ที่อยู่ในแต่ละภาคส่วนของโซ่อุปทาน รวมถึงนโยบายและ
บทบาทของภาครัฐในการช่วยเหลือ ซึ่งในการประเมินความสามารถครั้งนี้ โดยกรอบ
การวิเคราะห์แบบจาลอง Diamond Model ที่นามาใช้ในครั้งนี้เพื่อประเมินหา
สภาวการณ์ปัจจุบันของปัจจัยแวดล้อมที่สาคัญของอุตสาหกรรมส่งออกผลไม้สด
ของไทย ซึ่งใช้เกณฑ์การวิเคราะห์องค์ประกอบ 5 ด้าน ดังรูปที่ 5
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,



รูปที่ 5 การวิเคราะห์แบบจาลองเพชรของโซ่อุปทานผลไม้สดไทยเพื่อการส่งออกสู่
ตลาดสหภาพเมียนมาร์
จากการวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์
เปรียบเทียบอุตสาหกรรมส่งออกผลไม้สดของไทยในตลาดสหภาพเมียนมาร์ โดย
เป็นผลการศึกษาที่ได้จากการลงพื้นที่สารวจ เก็บข้อมูล และทบทวนวรรณกรรม ซึ่ง
สามารถสรุปตามองค์ประกอบต่างๆ ได้ดังนี้
1) องค์ประกอบด้านปัจจัยการผลิต (Factor Condition)
+ ภูมิประเทศและภูมิอากาศในประเทศไทยเหมาะแก่ การปลู ก ทาให้
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพทั้งในและนอกฤดูกาล
+ เกษตรกรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูก ซึ่งเป็นทักษะ
การทาการเกษตรที่มีมานาน มีการถ่ายทอดความรู้แบบรุ่นสู่รุ่น
+ การคัดแยกคุณภาพและการบรรจุภัณฑ์มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับสากล
+ มีเทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดี
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+ ความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการดาเนินงาน และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผลิตอย่างต่อเนื่อง
+ เส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวกช่วยลดความเสียหายขณะขนส่ง
- พื้นที่ทาการเพาะปลูกลดลงทุกปี ส่งผลต่อการลดจานวนของผลผลิต
- โรคร้ายที่เกิดขึ้นในการปลูกทุเรียน ทาให้เกิดความเสียหายในผลผลิต
- ราคาปุ๋ยและสารเคมีที่จาเป็นมีราคาสูงขึ้น ทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
- ระยะเวลาในการปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยวของทุเรียนใช้เวลานาน
- การวิจัยเพื่อพัฒนาและการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตยังมีน้อย
2) องค์ประกอบด้านอุปสงค์ (Demand Conditions)
+ จากข้อมูลการส่งออกที่ผ่านมา ทาให้ทราบว่าสหภาพเมียนมาร์และจีน
เป็นตลาดหลักที่มีแนวโน้มการส่งออกทุเรียนจากไทยเพิ่มขึ้นทุกปี
+ รายได้ต่อประชากร (GDP Per Capita) มีทิศทางเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็น
ถึงแนวโน้มในการขยายตัวของความต้องการซื้อภายในประเทศ
+ ผู้บริโภคในเมียนมาร์และจีนนิ ยมบริโภคทุเ รียนไทยแสดงให้ เห็นถึ ง
แนวโน้มในการขยายตัวของความต้องการซื้อของตลาดต่างประเทศ
- ตลาดการซื้อขายในแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีขนาดเล็กและมีอัตราการ
เติบโตน้อยและกาลังซื้อน้อย
3) อุตสาหกรรมเชื่อมโยงและการสนับสนุน (Related and Supporting
Industries)
+ สหภาพเมียนมาร์มีการนาเข้าทุเรียนสดของไทยอย่างต่อเนื่อง
+ ผู้นาเข้าทุเรียนสดจากไทยของสหภาพเมียนมาร์ มีศักยภาพในการส่ง
ต่อทุเรียนไปยังประเทศจีน
+ ประเทศไทยมีเส้นทางการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านหลาย
เส้นทาง
- เส้นทางการโทรคมนาคมทางการค้าชายแดนไม่ได้มาตรฐาน
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- ข้อจากัดด้านสิ่งอานวยความสะดวกทางการค้า และประสิทธิภาพใน
การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้า กลางน้าและ
ปลายน้า
- ขาดปัจจัยอานวยความสะดวกสาหรับอุตสาหกรรมปลายน้า
4) บริ บทของการแข่ง ขั นและกลยุท ธ์ ทางธุร กิ จ (Context for Firm
strategy and rivalry)
+ มีความร่วมมือและการลงทุนจากประเทศต่างๆ นาเทคโนโลยีใหม่เข้า
มา
+ มีการก าหนดนโยบายสนับสนุ นด้านสิ นค้าทางการเกษตรที่ มีความ
ชัดเจนและอยู่ในทิศทางเดียวกัน
+
สร้างกฎเกณฑ์สาหรับพ่อค้าคนกลางและกาหนดมาตรฐานของคุณภาพ
สินค้าให้อยู่ในระดับสากล
- การแข่งขันกับต่างประเทศมีแนวโน้มที่สูงขึ้น เนื่องจากการแข่งขันของ
ธุรกิจภายในประเทศมีศักยภาพต่า
- ตลาดมีโอกาสแข่งขันสูงจากการเปิดประชาคมอาเซียน
5) นโยบายจากภาครัฐ (Government Policy)
+ มีนโยบายด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
+ มีการลดภาษีนาเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ
+ มีความร่วมมือในระดับประเทศด้านการนาเข้า-ส่งออกผลไม้
+ มีการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการส่งออกผลไม้ไทย
+ มีการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการลงทุนด้านระบบโลจิสติกส์
+ มีนโยบายการกาหนดมาตรฐานส่งออกผลผลิตที่ชัดเจนและมีคุณภาพ
เป็นที่น่าเชื่อถือของตลาดต่างประเทศ
+ มี ก ารสนั บ สนุ น การพั ฒ นาแรงงานและการท าการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
(Research & Development)
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- นโยบายการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรของภาครัฐมีความ
ผกผันอย่างรวดเร็วและไม่ต่อเนื่อง
- ข้อจากัดในการเชื่อมโยงและประสานงานของหน่วยงานรัฐบาล
4.5 แนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภาพการจั ด การโซ่อุ ป ทานอุ ต สาหกรรม
ส่งออกผลไม้สดไทยไปยังสหภาพเมียนมาร์
ในการศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคทางการค้าที่สาคัญของการส่งออก
ผลไม้สดไทยไปยังตลาดสหภาพเมียนมาร์ โดยได้จาแนกตามกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
(1) ปัญหาด้านการผลิต เนื่อ งจากการขาดข้ อมูลด้านความต้องการที่
แท้จริงของลูกค้าในตลาดสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นการนาเข้าจากพ่อค้าขายส่งจาก
ประเทศไทย และเป็นการขายปลีกตามจุดชายแดนต่างๆ อีกทั้งยังขาดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของผลไม้ไทยที่ส่งไปขายยังสหภาพเมียนมาร์ อาทิ การสร้างตราสินค้า
เพื่อสร้างการจดจาให้กับผลไม้ไทย
(2) ปัญหาด้านการตลาด คือ มีการแข่งขันของผลไม้จากประเทศคู่แข่ง
อาทิ ผลไม้จากจีนซึ่งมีราคาต่ากว่าผลไม้ไทย ปัญหาด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่ง
ผู้ ป ระกอบการของไทยยั ง ขาดข้ อ มู ลของผู้ บ ริ โภคในสหภาพเมี ย นมาร์ รวมถึ ง
ผลกระทบจากการตีตลาดของผลไม้จีนในตลาดสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งทาให้ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่สามารถจดจาผลไม้จากจีนได้มากกว่าผลไม้ของไทย
(3) ปัญหาด้านการจัด การโลจิสติกส์ ของประเทศไทยที่จะส่งผลไม้ไป
ตลาดสหภาพเมียนมาร์ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ เนื่องจากการค้าขายส่วนใหญ่
เป็นลักษณะการค้าชายแดน ซึ่งระบบการขนส่งเป็นการขนส่งแบบดั้งเดิม
(4) ปั ญ หาจากนโยบายของภาครั ฐ และปั ญ หาในด้ า นข้ อ ตกลง และ
อุปสรรคด้านการค้าเสรี ที่มักจะมีอุปสรรคจากปัจจัยทางการเมือง และการกีดกัน
ทางการค้า เช่น นโยบายส่งเสริมการบริโภคสินค้าของตน จึงเป็นอุปสรรคของการ
นาเข้าของสินค้าไทย มากขึ้น
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จากการศึ ก ษาห่ ว งโซ่ อุ ป ทานการส่ง ออกผลไม้ สดของไทยไปยั ง ตลาด
สหภาพเมียนมาร์ สามารถสรุปแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทาน
ได้เป็น 3 ระดับดังนี้
1) ระดับต้นน้า
ในระดับต้นน้าพบปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน อาทิ แรงงานในการ
เก็บเกี่ยวปัญหาการได้รับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร เช่น ข้อมูลด้านความต้องการ
ของลูกค้า ปัญหาด้านการขนส่งขาเข้าซึ่งเป็นการขนส่งผลไม้จากสวนของเกษตรกร
ไปยังผู้รวบรวมหรือผู้รับซื้อผลผลิตที่มักจะเกิดความเสียหาย และปัญหาด้านการ
เข้าถึงตลาดใหม่ที่มักจะผูกขาดกับตลาดเดิม เนื่องจากผู้ปลูกจะขายผลผลิตให้กับผู้
รวบรวมหรือล้ง เพราะผู้ปลูกจะไม่ทราบข้อมูลว่า ผู้รวบรวมหรือล้งจะขายผลผลิต
ให้ กั บ ตลาดใด ท าให้ เ สี ย โอกาสในการขยายตลาดของผู้ ป ลู ก และการพั ฒ นา
คุณภาพของผลผลิตในระดับต้นน้าของโซ่อุปทาน อีกทั้งยังพบปัญหาต้นทุนการ
เพาะปลูกในผลไม้ที่มีต้นทุนในการเพาะปลูกและดูแลรักษาค่อนข้างสูง และปัญหา
ราคาผลผลิตผันผวนของผลไม้ที่มักจะผั นผวนในแต่ละปีอยู่ เสมอส่งผลให้บางปี
ผลผลิตล้นตลาดบ้างขาดตลาดบ้าง และ/หรือมีราคาตกต่า
แนวทาง/ข้อเสนอแนะ
• ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ผลิตให้มีความเข้มแข็ง เพื่อการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความรู้ในการพัฒนาประสิทธิภาพผลผลิต ให้เหมาะสมกับราคาและความ
ต้องการของตลาดและสร้างอานาจต่อรองราคาต้นทุนการผลิต
• ส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีความรู้เรื่องความต้องการของตลาดมากขึ้น เพื่อให้ผู้
ปลูกรู้จักประมาณการผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านปริมาณและราคาของ
ตลาด เพื่อป้องกันปัญหาเดิมๆ ที่เกิดจากการผลิตจนล้นตลาดหรือขาดตลาดในบาง
ปี
• ให้ความช่วยเหลือด้านการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์หรือการลดต้นทุน

MFU CONNEXION, 2(2) || page 89

• ให้ความสนใจในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีและมีมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกับการให้ความรู้
ด้ า นการพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพผลผลิ ต รวมถึ ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ผลประโยชน์ ก าร
รวมกลุ่ม
2) ระดับกลางน้า
ระดับกลางน้า ยังคงพบปัญหาขาดแคลนแรงงานในกระบวนการผลิต อาทิ
การคัดไปจนถึงการบรรจุผลไม้ลงบรรจุภัณฑ์ ปัญหาขาดการรับข้อมูลที่ไม่เพียงพอ
และปัญหาการขนส่งขาออก ที่ผู้รวบรวมหรือล้ง จะส่งผลผลิตไปยังผู้ส่งออกเพื่อทา
การส่งออกผลไม้ไปยังตลาดสหภาพเมียนมาร์ซึ่งส่งผลเชื่อมโยงไปในระดับปลายน้า
นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านเทคโนโลยีที่จะนามาใช้ในอุตสาหกรรมการส่งออกและ
การขนส่งอีกด้วย ทั้งนี้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาด
สหภาพเมียนมาร์ยังไม่สามารถระบุได้แน่นอน และยังประสบปัญหาในเรื่องของ
อานาจการต่อรองราคาของบริษัทต่างชาติหรือผู้รวบรวมผลผลิตซึ่งส่งผลให้มีการกด
ราคาสินค้าขึ้น
แนวทาง/ข้อเสนอแนะ
• ผู้ประกอบการ/สหกรณ์เร่งสร้างมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการ
พัฒนาระบบตรวจสอบการย้อนกลับไปยังเกษตรเพื่อสร้างความเชื่อถือต่อลูกค้า/
ผู้บริโภค
• พัฒนาและเพิ่มศักยภาพความสามารถด้าน Logistics ทั้งระบบเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต
• สร้างเอกลักษณ์และตราสินค้าของไทยให้มีความโดดเด่นและจดจา
ง่าย
• ตัวผู้ประกอบการควรเร่งปรับปรุง/เพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ไทยเพื่อหนี
ตลาดสินค้าที่สามารถทาราคาได้ต่ากว่า แต่ด้อยมาตรฐานมากกว่า
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• ทาการตลาดเชิงรุกเพื่ อรักษาฐานหรือส่วนแบ่งการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน โดยทาการสารวจความต้องการ
ของตลาดธุรกิจและผู้บริโภค
3) ระดับปลายน้า
ในระดับปลายน้า ปัญหาที่พบ ได้แก่ ปัญหาการขนส่ง หรือการกระจาย
สินค้า ที่มักจะก่อให้เกิดความเสียหายเมื่อถึงปลายทาง ปัญหาการปลอมปนผลผลิต
ที่ไม่ได้คุณภาพกับผลผลิตที่ได้คุณภาพและเอาต่างสายพันธ์มาผสมกัน ซึ่งอาจไม่
ตรงกั บ ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โภค และปั ญ หาการกี ด กั น ทางการค้ า เช่ น เรื่ อ ง
มาตรฐาน และคุณภาพของผลผลิตที่มีมาตรการกีดกันเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบ
ปัญหาขาดข้อมูลของพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเมียนมาร์อีกด้วย
แนวทาง/ข้อเสนอแนะ
• ป้องกันจุดอ่อนที่เกิดจากการบรรจุ และการขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ
• สนับสนุนให้มีการแปรรูปหรือเพิ่มมูลค่าแบบใหม่แต่ต้องสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ
• ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการพั ฒ นาภาพลั ก ษณ์ มู ลค่ า ของผลผลิ ต ให้
ลูกค้ามีความประทับใจอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาลูกค้ารายเก่า และสร้างฐานลูกค้า
รายใหม่
• ควรทาให้คุณภาพกับราคานั้นเหมาะสมกัน
• ควรมีการสนับสนุนจากภาครัฐในการขยายตัวของตลาดสู่ประเทศที่ 3
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาข้อมูลต่างๆ และข้อสรุปปัญหาและอุปสรรคที่
ได้พบว่าภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทและสนับสนุนส่งเสริมในการส่งออกผลไม้สด
ของไทยอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศต่อไปในอนาคต จากการศึกษาพบ
ข้อเสนอแนะที่ภาครัฐควรเข้ามามีส่วนร่วมใน 4 ด้าน ดังนี้
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1) นโยบายด้านการผลิต (Production)
- ส่ง เสริม การเพาะปลูก ผลไม้เ ศรษฐกิ จ ที่ สาคั ญ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
คุณภาพของผลผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและได้มาตรฐานมากขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าเช่น สนับสนุนเงิน ปุ๋ย สารเคมี
- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายของผู้ผลิตให้มีความเข้มแข็ง เพื่อ
การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ลความรู้ ใ นการพั ฒ นาผลผลิ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดและสร้างอานาจต่อรองในการขายได้
- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตและการตลาด รวมถึงทา
การวิจัยและสารวจตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2) นโยบายด้านการตลาด (Marketing)
- ส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลไม้ของไทยเพื่อรักษาลูกค้าราย
เก่า และสร้างฐานลูกค้ารายใหม่
- สร้างเอกลักษณ์และตราสินค้าของผลไม้ไทยให้มีความโดดเด่นและ
จดจาง่าย
- ทาการศึกษาความต้องการของตลาดธุรกิจและผู้บริโภค รวมถึงกลยุทธ์
ของคู่แข่ง เพื่อรักษาฐานหรือส่วนแบ่งการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
3) นโยบายด้านการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics)
- พัฒนาและเพิ่มศักยภาพความสามารถด้าน Logisticsทั้งระบบเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและเป็นการช่วยลดต้นทุนการขนส่งสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดอีกทาง
4) นโยบายด้านการส่งเสริม (Policy)
- ภาครัฐต้องให้ความสาคัญกับภาคการเกษตรอย่างจริงจัง และเป็นผู้นา
ในการปรับตัวและแข่งขัน
- ภาครัฐต้ องหาภาคีและเครือข่ ายทั้งภายในและต่า งประเทศในการ
พัฒนาทั้งโซ่อุปทาน
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- ภาครัฐต้องมีแผนยุทธ์ศาสตร์ในการพัฒนาทั้งโซ่อุปทานอย่างชัดเจน
ทั้งในด้านการผลิต การตลาดและโลจิสติกส์ รวมถึงกฎระเบียบการค้าต่างๆ
5. สรุปผลการศึกษาวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ทาการศึกษารูปแบบโซ่อุปทานผลไม้สดของไทยในการหา
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานผลไม้สดเพื่อทาการส่งออกสู่
ตลาดสหภาพเมียนมาร์ โดยสามารถสรุปแนวทางของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละโซ่อุปทาน
ได้ดังนี้
1) ระดับต้นน้า
ในระดั บ ต้ น น้ าพบว่ า แนวทางในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การโซ่
อุปทานนั้น ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ผู้ปลูกให้มีความเข้มแข็ง เพื่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในการพัฒนาประสิทธิภาพผลผลิต สร้างอานาจต่อรองใน
ราคาขาย ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิต และควรส่งเสริมให้เกษตรกร/ผู้ปลูกมีความรู้
เรื่องความต้องการของตลาดมากขึ้น เพื่อให้ผู้ปลูกสามารถคาดการณ์การผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อป้องกันปัญหาเดิมๆ ที่เกิดจากการผลิตจน
ล้นตลาดหรือขาดตลาดในบางปี ภาครัฐหรือหน่วยงานสนับสนุนควรเข้ามาให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาพั น ธุ์ แ ละการลดต้ น ทุ น ในการเพาะปลู ก ทั้ ง
เกษตรกร/ผู้ ป ลูก เองควรให้ ค วามสนใจในการพั ฒ นาและปรั บปรุ ง คุ ณ ภาพของ
ผลผลิตให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานการส่งออกและควรกาหนดราคากลางใน
การซื้อขายให้เหมาะสมคุณภาพและความต้องการของตลาด
2) ระดับกลางน้า
พ่อค้าคนกลาง/ผู้รวบรวม/สหกรณ์/ผู้ประกอบการส่งออก-นาเข้าซึ่งเป็น
ระดับกลางน้านั้น ควรเร่งสร้างมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบการย้อนกลับไปยังเกษตรกรเพื่อสร้างความเชื่อถือต่อลูกค้า/ผู้บริโภคอีกทั้ง
ควรเร่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพความสามารถด้าน Logistics ทั้งระบบเพื่อยกระดับ
คุณภาพ มาตรฐานและเป็นการช่วยลดต้นทุนการขนส่ง และผู้ ประกอบการพัฒนา
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ภาพลักษณ์สร้างมูลค่าของผลไม้ให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ จดจาได้ง่ายเพื่อรักษา
ลูกค้ารายเก่าและสร้างฐานลูกค้ารายใหม่ทั้งยังต้องเร่งปรับปรุง/เพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลไม้ไทยเพื่อหนีตลาดสินค้าที่สามารถทาราคาได้ต่ากว่าแต่ด้อยมาตรฐานมากกว่า
เช่น ผลไม้จากจีน และควรทาการตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาฐานหรือส่วนแบ่งการตลาด
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน โดยทาการสารวจความ
ต้องการของตลาดธุรกิจและผู้บริโภค
3) ระดับปลายน้า
ระดับปลายน้าซึ่งประกอบด้วย ผู้นาเข้าในสหภาพเมียนมาร์และผู้บริโภค
ชาวเมียนมาร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ ประเทศไทยควรป้องกัน
จุดอ่อนของผลไม้อันเนื่องมาจากการบรรจุและการขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพส่งผล
เสียหายให้กับผลไม้ควรสนับสนุนให้มีการแปรรูปหรือเพิ่มมูลค่าแบบใหม่แต่ต้อง
สอดคล้ องกั บความต้อ งการของผู้บริ โภคแต่ละประเทศและที่สาคัญ ต้องทาการ
สารวจความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละตลาดเพื่อที่จะสามารถวางแผนในการ
ผลิตและการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ (Demand)
ของผู้บริโภค และควรกาหนดราคากับคุณภาพของผลไม้ให้เหมาะสมกันที่สาคัญ
ควรมีการสนับสนุนจากภาครัฐในการขยายตัวการส่งออกสู่ตลาดประเทศที่ 3
และในการศึกษาถึงโอกาสทางธุรกิจ ช่องทางการตลาด และอุปสรรคของ
ผลไม้สดของไทยเพื่อการส่งออกสู่ตลาดสหภาพเมียนมาร์ รวมถึงศึกษานโยบายและ
มาตรการทางการค้ าของรัฐ บาลและข้อ ตกลงทางการค้า ที่เ กี่ย วข้ องซึ่ง จากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของโซ่อุปทานดังกล่าวพบว่าโซ่อุปทาน
ผลไม้สดของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก โดยเฉพาะความเชื่อมโยงของระบบ
การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมไปถึง
หน่วยงานสนับสนุนแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสการค้าเกิดขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคใน
ตลาดสหภาพเมียนมาร์ซึ่งมีผู้บริโภคชาวจีนรวมอยู่ด้วยนั้นมีพฤติกรรมชอบบริโภค
ผลไม้ของไทย จึงมีแนวโน้มและทิศทางในการส่งออกที่ดีขึ้น ถึงแม้รัฐบาลเมียนมาร์
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จะมีความพยายามในการพัฒนาการเพาะปลูก เช่น การเอาคนไทยที่มีความรู้ในการ
เพาะปลู ก มั ง คุ ด เข้ า ไปท าการเพาะปลู ก ให้ แต่ ผ ลผลิ ต ที่ ไ ด้ ก็ ยั ง ไม่ ดี แ ละไม่ ไ ด้
มาตรฐานอย่ างมั งคุ ด ของไทยอย่ า งไรก็ต ามหากมี ก ารเปิด ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนจะส่งผลให้ขนาดของตลาดเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของผู้ได้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียนนี้โดยมีภาครัฐคอยให้
ความช่ว ยเหลือในด้า นการลดอุป สรรคและข้อ จากั ดต่ างๆ รวมถึง ควรสนับ สนุ น
ด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ทั้งนี้จากการศึกษาโอกาสและอุปสรรคผลไม้สดของไทยในตลาดสหภาพ
เมียนมาร์ทาให้สามารถสรุปถึงแนวโน้มและโอกาสในการส่งออกได้ว่า ผลไม้สดของ
ไทยถือเป็นผลไม้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีโอกาสและทิศทางการส่งออกที่ดี สามารถแข่งขัน
กับต่างประเทศได้สูง
แต่อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบข้อสังเกตหรือข้อค้นพบที่
น่าสนใจบางประการ ดังนี้
1) ด้านการผลิต (Production) พบว่า รัฐบาลเมียนมาร์มีนโยบายและ
โครงการในการพัฒนา ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลไม้เศรษฐกิจ แต่ผลผลิตที่
ได้ยังมีคุณภาพสู้ผลผลิตไทยไม่ได้
2) ด้านการส่งเสริม (Supporting) พบว่า Contract farming เริ่มมีบทบาท
มากขึ้นในภาคเกษตรของสหภาพเมียนมาร์มากขึ้น เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ
และสนั บ สนุ น ปั จ จั ย ด้ า นการผลิ ต จากภาคเอกชน รวมถึ ง ผู้ ป ระกอบการจาก
ต่างประเทศ (รวมถึงผู้ประกอบการไทย) ซึ่งได้ทาการทาสัญญาในลักษณะContact
farming กับเกษตรกรในเมียนมาร์
3) ด้ า นราคา (Pricing) พบว่ า ราคาผลไม้ ใ นเมี ย นมาร์ ค่ อ นข้ า งสู ง
โดยเฉพาะผลไม้ที่มาจากไทยและมีทิศทางเพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันมีการนาเข้าผลไม้จาก
จีนซึ่งมีราคาถูกกว่าผลไม้ไทยเพิ่มขึ้น
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4) ด้านการตลาด (Marketing) พบว่า การส่งออกผลไม้ไปยังสหภาพ
เมียนมาร์นั้น ส่วนใหญ่ยังเป็นการนาเข้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน ซึ่งการนาเข้า
ผลไม้จากไทยเพื่อการบริโภคในประเทศนั้นยังเป็นการนาเข้าในปริมาณไม่มาก และ
นาเข้าโดยพ่อค้าขายส่งตามชายแดน
5) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) พบว่า ปัญหาข้อจากัดด้านการให้บริการ
ของด่ า นชายแดนทั้ ง ภายในประเทศและด่ า นคู่ ค้ า ที่ ปั จ จุ บั น ระบบการจั ด การ
Logistics ยังขาดความเป็นสากล
6) พฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ลูกค้าชาวเมียนมาร์ส่วนใหญ่ยังให้ความ
นิยมและเชื่อมั่นในคุณภาพของผลไม้ไทย แต่ก็ นิยมผลไม้จีนที่เข้ามาทาตลาดใน
พม่าด้วยการแข่งขันด้านราคาเนื่องจากมีราคาถูกกว่ามาก
6. ข้อจากัดการศึกษา
1) การเข้าถึงข้อมูลของผู้ประกอบการกลางน้าเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก
ข้อมูลบางส่วนเป็นความลับของผู้ประกอบการ
2) ปัญหาด้านการสื่อสารในการเก็บข้อมูล ณ สหภาพเมียนมาร์ เนื่องจาก
ผู้วิจัยไม่มีความรู้ภาษาเมียนมาร์ และประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ด้านภาษาไทย
และภาษาอังกฤษน้อย
3) การเข้าไม่ถึงข้อมูลการส่งออกไปยังประเทศที่ 3 ของผู้นาเข้าในสหภาพ
เมียนมาร์
7. ข้อเสนอแนะ
จากข้อสรุปและข้อค้นพบของการศึกษาการจัดการโซ่อุปทานการส่งออก
ผลไม้สดของไทยไปยังตลาดสหภาพเมียนมาร์นั้นผู้วิจัยพบข้อเสนอแนะการปรับตัว
ของผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานแต่ละภาคส่วน ดังนี้
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1. เกษตรกร/ผู้ปลูก: เกษตรกรต้องเตรียมความพร้อมในด้านการผลิตและ
การตลาดแบบมี ม าตรฐานมากขึ้ น โดยเฉพาะระบบ Good Agricultural
Practices(GAP)เพื่อให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
ตาม Demand ของลูกค้า
2. พ่อค้าคนกลาง/ผู้รวบรวม: ต้องเข้าใจในระบบการจัดการโซ่อุปทาน
เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดยควรสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคีและเครือข่ายในโซ่อุปทานแบบยั่งยืน
3. ผู้ประกอบการขนส่ง: ควรร่วมกันพัฒนาในระบบโซ่อุปทานให้ทางาน
ร่วมกันทั้งระบบ อาจจัดตั้งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออกทุเรียนของไทย และควร
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้าน Logistics
เช่น เทคโนโลยีในการสื่อสาร ระบบการขนส่ง ระบบการจัดเก็บ บรรจุภัณฑ์
4. ผู้ประกอบการส่งออก: ต้องมีการวางแผนการผลิตและการตลาดเพื่อ
พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าในโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับ Demandโดยต้องคาถึง Product
Flow, Information Flow และ Relationship Flow
5. ภาครั ฐ : ร่ ว มพั ฒ นากั บ ภาคี แ ละเครื อ ข่ า ยทั้ ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทั้งระบบ logistics and supply chain management
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