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การสํารวจและจัดเก็บขอมูลอุตสาหกรรมกุงแปรรปูและไกแปรรูป  
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหวางวันท่ี 11-17 มิถุนายน 2551 
 
1. การเยี่ยมชม China International Consumer Goods Fair (CICGF)  ณ   ศูนยการประชุมและ 
จัดนิทรรศการนานาชาติ เมืองหนิงโป   มณฑลเจอเจียง 
  เมืองหนิงโป อยูทางตะวันออกของมณฑลเจอเจยีง เปนเขตเมืองทาและเมืองเศรษฐกจิ 
1 ใน 5 ทางชายฝงตะวันออกของจีน ซ่ึงเปนเขตเศรษฐกจิลําดับตนๆ ทีไ่ดรับการพัฒนาตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจของจีน มีการขนถายสินคาเพื่อการสงออกและนําเขากวาปละ 5 หมื่นลานดอลลารสหรัฐฯ 
รองรับตูคอนเทนเนอรกวาปละ 10 ลานตูหรือมีน้ําหนักกวา 340 ลานตัน นับเปนเมืองทาลําดับ 2 ของ
จีนรองจากเซีย่งไฮ มีการคมนาคมสะดวก เนื่องจากมีถนนเชื่อมกับเซี่ยงไฮระยะทาง 120  กิโลเมตร  
นอกจากนี้หนงิโปยังเปนเมืองอุตสาหกรรมสําคัญ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปโตรเคมี กระดาษ เหล็ก
และเหล็กกลา ส่ิงทอ ช้ินสวนยานยนต เครือ่งจักรกล อิเล็กทรอนิกส อาหาร และแมพมิพ  

 
แผนที่สถานที่ตั้งเมืองหนิงโป 

 

 
มาสค็อตของงาน CICGF 

งาน CICGF จัดขึ้นปละครั้ง โดยกระทรวงพาณิชย รัฐบาลมณฑลเจอเจยีง บริเวณศูนย 
การประชุมฯ  บนเนื้อที่แสดงประมาณ 90,000 ตารางเมตร กวา 4,000 บูธ แบงเปน 8 โซน คือ เครื่อง
ตกแตง  เครื่องใชภายในบานและอุปกรณไฟฟา  เฟอรนิเจอร  ของขวัญและเครื่องประดับ  ของใชใน
ชีวิตประจําวัน  อาหาร  การจดันิทรรศการและการบริการการคาระหวางประเทศ  และเรือยอรช   
ซ่ึงวัตถุประสงคของการจัดงาน เพื่อใหผูประกอบการจากทั่วโลกไดจัดแสดงสินคา  แลกเปลี่ยนขอมลู
ทางธุรกิจ  และนําเสนอสินคาที่ผลิตไดภายใตแบรนดของจีน โดยมีตางชาติเขารวมงานประมาณ 30 
ประเทศ เชน ไทย เกาหลีใต ญ่ีปุน เยอรมนี แคนาดา สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ   เฉพาะประเทศไทยมี
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บริษัทรวมออกงานทั้งสิ้น 19 บริษัท จํานวน 22 บูธ ไดแก ผลิตภัณฑอาหาร  เครื่องสําอางและสปา 
สําหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่จัดแสดงในงานประกอบดวย ชา ไวน เครื่องดื่มอื่นๆ 
เครื่องเทศเครื่องปรุงรส  นมและผลิตภัณฑนม  และอาหารทะเลแปรรูปซึ่งมีมากมาย เนื่องจากหนิงโป
เปนเมืองประมงทะเลที่ไดรับความนิยมในการบริโภคอาหารทะเลจากชาวจีน 

2. การเยี่ยมชมศูนยการคาสตัวน้ําและสัตวทะเล China Fish City อําเภอเสิ้งซาน เมืองหนิงโป 
    ผูใหสัมภาษณ  นายหลี่เตอเสิ้น   ตําแหนง  ผูจัดการศูนยฯ 

• ทาเรือประมงอําเภอเสิ้งซาน เปนทาเรือสําคัญอันดับตนๆ ของจีน มีเนือ้ที่กวา  
92,000 ตารางเมตร ประกอบดวย  5  ธุรกิจ ไดแก  การคาอาหารทะเลสด  การคาสงอาหารทะเล  อาหาร
สัตว (ปลาปน) ธุรกิจบริการ (ทาเรือ และหองเย็น) และหมูบานประมง  กอสรางและเปดดําเนนิการ
ตั้งแตป 1994  

• มูลคาการคาผานศูนยฯ  ประมาณ 1,400 ลานหยวนตอป ถารวมทั้งอําเภอจะม ี
มูลคา 2,000 ลานหยวนตอป  สําหรับปริมาณการคาประมาณ 280,000 – 400,000 ตันตอป โดยรอยละ 
90  สงจําหนายในประเทศ  มีตลาดเซี่ยงไฮเปนตลาดหลกักวารอยละ 30   

• ปจจุบันอยูระหวางจดัสรางศูนยฯ  แหงใหม  โดยเริ่มกอสรางเมื่อเดือน 
มกราคม 2006  และจะเปดดาํเนินการในวนัที่ 16 กันยายน 2008 ซ่ึงจะเปนศูนยการคาสงอาหารทะเลที่
ใหญที่สุดในเอเชีย มีการลงทุนดานระบบรักษาสิ่งแวดลอม คิดเปนมูลคา 180 ลานหยวน (กูจาก World 
Bank 3.8 ลานดอลลารสหรัฐฯ ที่เหลือเปนการลงทุนของรัฐบาล) สําหรับรูปแบบการคาอยูระหวาง
ศึกษาตวัอยางตลาดปลาของญี่ปุนและเกาหลีใต  

• ตลาดที่ดําเนินการในปจจุบนัสามารถรองรับเรือประมงที่ขนาดเรือมากกวา  
100 ตัน ประมาณ 2,000  ลํา เปนเรือเอกชนที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐในเรื่องน้ํามัน มีหองเยน็เพื่อเก็บ
รักษาคุณภาพรวม 260 แหง  โดยผลผลิตบางสวนจะปอนโรงงานแปรรูปทําปลาบดซูริมิ  ซ่ึงบางแหง
เปนการรวมทนุกับตางชาติ เชน เกาหลใีตและญ่ีปุน  

 
ศูนยการคาสัตวน้ําและสัตวทะเล China Fish City แหงใหม (กําลังกอสราง) อําเภอเสิ้งซาน เมืองหนิงโป 
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China Fish City อําเภอเสิ้งซาน   เมืองหนิงโป 

 
• ในสวนการประมงแบบเพาะเลี้ยง มีทั้งการเลี้ยงปลา ปู และกุง ผลผลิตรวม 

ประมาณ 100,000-150,000 ตันตอป  และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทกุป  เนื่องจากผลผลิตของการทํา
ประมงจากการจับมีแนวโนมลดลงโดยตลอด ทําใหรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการประมงแบบเพาะเลี้ยง
มากขึ้น  ทั้งพืน้ที่บนบกและในทะเล  สําหรับฟารมเพาะเลี้ยงกุงทั้งพันธุน้ําจืดและน้ํากรอยในอําเภอ 
เสิ้งซาน มีพื้นที่ประมาณ 4.2 ลานตารางเมตร 
 
3.  การเขาเยี่ยมคารวะ AQSIQ ณ นครเซี่ยงไฮ (State General Administration of the People’s 
Republic of China for Quality Supervision and Inspection and Quarantine) 
     ผูใหสัมภาษณ นายหลี่ซูหยาง ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานัก 

3.1 ระบบการนําเขาไกและกุงของจีน 
•  ไก 

1) การนําเขาไกตองปลอดจากเชื้อไขหวดันก ทั้งสถานที่เล้ียง และตลอดสายการผลิต 
  2)  ผูนําเขาตองไดรับอนุญาตจาก AQSIQ โดยจะตองจดทะเบียน และตองผาน 

การรับรองโรงงาน 
  3)  เมื่อผานการรับรอง จะไดรับการประกาศผานเวบ็ไซต 
  4)  เมื่อจะทําการสงออกตองผานการรับรองของหนวยงานประเทศนัน้ๆ 
  5)  เมื่อสินคามาถึงจีนจะมกีารสุมตรวจคุณภาพ เฉลี่ยประมาณรอยละ 20 ของทั้งหมด  

(กรณไีมมีปญหาจะลดขนาดของตัวอยางแตหากมีปญหาจะเพิ่มเปนตรวจทั้งหมด)  ผานหองปฏิบัตกิารทั้งใน
เร่ืองเชื้อโรค และสารตกคาง 

•  กุง 
  1)  การนําเขากุงมีชีวิตตองขออนุญาตกอน 
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2) กุงแชเย็นแชแข็ง ตองมีใบรับรองจากหนายงานรับผิดชอบของประเทศ  
โดยตองเสนอหลักฐานอื่นๆ ประกอบ และตรวจสอบความถูกตอง และสุมตรวจสอบคุณภาพ
เชนเดยีวกับไก ทั้งผูผลิต lot ผลิต และสงไปเก็บในคลังหองเย็นของรัฐกอนจะกระจายจําหนาย 

3.2 การสงออกอาหารของจนี 
        การที่อาหารของจีนถูกตางประเทศหลายแหงกีดกัน แตทางการจนีเองพยายาม
อธิบายความเปนไปของจีน การผลิตวัตถุดิบที่มีการควบคุมคุณภาพในลักษณะเดยีวกบัสหรัฐฯ  และ
สหภาพยุโรป จึงไมนาจะถูกกีดกนัในอนาคต อยางไรก็ตามปญหาเรื่องความปลอดภยัของอาหารเปน
ประเด็นสําคัญที่ทุกประเทศใหความสําคัญ และจีนเองก็ใหความสําคัญโดยควบคุมคณุภาพตลอดสาย
โซคุณคา ทั้งยา ปุย การสุมตรวจสินคา การหามใชสารเคมี และมีการจดทะเบยีนทุกบริษัทในทุกสนิคา
ที่เกี่ยวของกับอาหาร นอกจากนี้ปญหาการสงออกอีกขอของจีน คือ มาตรฐานในการนําเขาสินคาของ
แตละประเทศเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็ ซ่ึงทางแกไขปญหาของจีน ไดแก ความพยายามปรับปรงุ
คุณภาพสินคาใหไดมาตรฐาน โดยศึกษาเรยีนรูจากเทคโนโลยีจากตางประเทศ 

3.3 การตอบขอซักถาม 
• กรณีการสงออกไปยังสหรัฐฯ  FDA แจงวา  มีบริษัทของจีนสําแดงสินคาไม 

ถูกตองตามเสนอ อาจเปนไปไดวาไมไดผานทางการของจีน เนื่องจากสถานที่ผลิตยังไมไดรับการรับรอง
คุณภาพทั้งหมด โดยในอนาคตจะมีนโยบายการตรวจสอบยอนกลับมาบังคับใชอยางจริงจังและกําหนดไว
ในตารางการตรวจสอบ 

• กรณีการบังคบัใชกฎหมายและการปฏิบตัิของรัฐบาลทองถ่ินไมเปนไปตาม 
บทบัญญัติ ทางการจีนยอมรบัวา  กฎระเบยีบการตรวจสอบบางแหงขาดหองปฏิบัติการ  ทําใหลาชากวา
ระเบียบทีก่ําหนดไววาตองตรวจสอบใหเสร็จภายใน 7 วนั 

• กรณีกฎหมายความปลอดภยัของอาหาร  ปจจุบันอยูระหวางรับฟงความคิดเห็น 
จากผูที่เกีย่วของ ยังตองผานอีกหลายขั้นตอน คาดวาจะแลวเสร็จประมาณปหนา รายละเอียดของกฎหมาย
โดยสรุป คือ ผูผลิตตองเปนผูรับผิดชอบในลําดับแรก  การรับคืนสินคาเปนความรับผิดชอบของผูผลิต
เชนกัน โดยผูผลิตจะตองจดทะเบียนกอนจาํหนาย 2 ป และตองนําเขา-สงออกตามระเบียบของรัฐบาล 
 
 
 
 
 



 -5- 

4. การเยี่ยมชมและสัมภาษณบริษัท Shanghai Smiling Food  Co., Ltd. 
     ผูใหสัมภาษณ นายสโตน เหลียว  ตําแหนง  ผูจัดการทั่วไป  

• เปนบริษัทฯ ทีท่ําการศึกษา พัฒนา การเพาะเลี้ยง และการแปรรูปกุงขาวแวนนาไมน  
และคาขายกุงอื่นๆ ปลาหมึกและปลาแซลมอนแชเยน็แชแข็ง มีขนาดพื้นที่โรงงาน 15,000 ตารางเมตร ขนาด
ฟารม 600,000 ตารางเมตร มีคนงาน 400 คน ผลผลิตตอปประมาณ 5,000 ตัน มีการสงออกรอยละ 95  คิดเปน
มลูคาประมาณ 40 ลานดอลลาร ไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001  BRC HACCP   

• เปนบริษัทฯ  ในเครือ Shanghai National Fishery Group  ตลาดสงออกสวนใหญ คือ  
สหภาพยุโรป สหรัฐฯ  ญ่ีปุน และเกาหลีใต โดยสามารถผลิตไดตามความตองการของลูกคาในหลายประเภท
ผลิตภัณฑ นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังผลิตเครื่องจักรที่ใชในโรงงานแปรรูป เชน เครื่อง IQF Plate เครื่องคัดขนาด 
เครื่องทําน้ําแข็ง เครื่องตม และเปนที่ปรึกษาของบริษทัอื่นๆ  ดวย 
 

 
การแปรรูปกุงภายในโรงงานของบริษัท 

• วัตถุดิบ คือ  กุงไดจากฟารมบริเวณรอบนครเซี่ยงไฮ ที่ไดรับการรับรองของ  
AQSIQ รวมประมาณ 30 แหง  ผลผลิตตอพื้นที่ 660 ตารางเมตร อยูที่ปริมาณ 400 กิโลกรัม ราคากุง
ขนาด 80 ตัว/กิโลกรัม อยูที่ 10.5-11 หยวนตอ 500 กรัม  ทั้งนี้ราคากุงจะเคลื่อนไหวขึน้ลงโดยมีฤดกูาล
คือในชวงเดือนกันยายน ราคากุงจะลดลงต่ําที่สุด  แตหากเปรียบเทยีบกับราคากุงจากจีนทางภาคใตจะ
ถูกกวากุงทางภาคเหนือประมาณ 1 หยวนตอ 500 กรัม เนื่องจากปริมาณเพาะเลี้ยงทีม่ากกวาและจาํนวน
คร้ังที่สามารถเลี้ยงไดมากกวา 1 คร้ังตอป  ซ่ึงปกติการเลี้ยงกุงของจีนจะเลี้ยงปละครั้ง ทําใหผลผลิต
บางสวนจะถูกแชแข็งสตอกไวเพื่อแปรรูปไดตลอดทั้งป  
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5. การประชุม แลกเปล่ียนขอมูลและสัมภาษณ Shanghai Fisheries Trade Association : SFTA  

 
   ผูใหสัมภาษณ  นายฟานชหูลิน   ตําแหนง  เลขาธิการสมาคมและนักเศรษฐศาสตรอาวุโส 

• สมาคมฯ กอตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2001 เปนองคกรไมแสวงหากําไรและ 
ใหคําปรึกษาแกผูประกอบการในหลายประเภท ทั้งการเพาะเลี้ยง การแปรรูป การเภสัชกรรมประมง   
โลจิสติกส ตลาดคาสง การนาํเขา-สงออก การเพาะเลีย้งปลาสวยงาม การวิจยัเครื่องจักรแปรรูป การ 
ใหความรู  และเปนองคกรบริหารสินคาประมง 

• ปจจุบันมีสมาชิกรวม 163 ราย การดําเนินงานของสมาคม คือ การใหบริการ 
ขอมูล การทําสถิติการคา การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางภาครัฐ-เอกชน การฝกอบรม การสัมมนา  
การจัดงานแสดงสินคา  

 
ตัวอยางผลิตภณัฑกุงตมสกุ 

 
ตัวอยางผลิตภณัฑกุง 

• ตลาดเซี่ยงไฮ  มีการคาสงอาหารทะเลประมาณปละ 1.2 ลานตัน โดยเปน 
การบริโภคในเซี่ยงไฮประมาณ 0.7 ลานตัน เปนการบริโภคกุงประมาณปละ 100,000 ตัน แตผลิตได
เพียงปละ 60,000 ตัน สวนที่เหลือไดจากการนําเขา โดยเฉพาะจากประเทศไทย  ที่เปนกุงขนาดใหญ  
ซ่ึงยอมรับวาเปนกุงคุณภาพดีที่สุด  สําหรับราคาจําหนายคอนขางเปลีย่นแปลงตามฤดูกาล เชน กุงขนาด 
80 ตัว/กิโลกรัม ชวงเดือนกมุภาพันธ ราคา 20-24 หยวนตอ 500 กรัม แตในชวงตนเดอืนกรกฎาคม-
ตุลาคม ราคาอยูที่ 10-15 หยวนตอ 500 กรัม ซ่ึงเปนชวงทีร่าคาตกต่ําที่สุด 
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6. การสํารวจตลาดคาสง-คาปลีกสินคากุง-ไก 
• ตลาดการคาในเซี่ยงไฮมหีลายประเภท ตั้งแต มินิมารทหรือรานสะดวกซื้อ  

รานคาปลีกขนาดใหญที่เปนเครือขายของตางประเทศ เชน คารฟู เทสโก ออรจาน และรานคาปลีก
ขนาดใหญที่เปนของจีน  นอกจากนีย้ังมีหางสรรพสินคาขนาดใหญที่นกัธุรกิจชาวไทยไปลงทุน คือ 
ซุปเปอรแบรนดมอลล 

• สินคาอาหารโดยเฉพาะไก-กุง สวนใหญจําหนายในลักษณะสดแชเยน็  
การแปรรูปเปนผลิตภัญฑยังมีไมมากและหลากหลาย โดยสินคาเนื้อสัตวที่มีการบริโภคมากที่สุด คอื 
เนื้อสุกร รองลงมา คือ ปลา ไก โค และอาหารทะเลอื่นๆ  

7. การหารือกับนักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ 

 
      ผูใหสัมภาษณ  นายปรีชาฯ    ตําแหนง  รองประธานอาวุโส  บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ 

• บริษัทฯ  มีการลงทุนในอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรและไก   โดยการเลี้ยงสุกร  
ดําเนินการแบบหมูบานเกษตรกรรม ที่หูเปย  ซ่ึงบริษัทฯ  จะเปนผูประสานงาน  และรัฐบาลทําการ
คัดเลือกเกษตรกร  สําหรับผลผลิตของเกษตรกรทางบริษัทฯ จะรับซื้อ โดยราคาสุกรเนื้อแดงในเซี่ยงไฮ 
อยูที่ 16 หยวนตอ 500 กรัม  ทั้งนี้ชาวจนีสวนใหญนยิมเนื้อสุกรมาก แตที่ผานมารัฐบาลจีนยังไมมี
มาตรการสนับสนุนดานการเลี้ยงมากนัก   

• อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก  บริษัทฯ มีจุดแขง็  คือ  มีระบบควบคุมคุณภาพที่ 
ดีกวาบรษิัทของจีน  รวมทั้งระบบการจัดการ  รสชาติ  และบรรจุภัณฑ  โดยฟารมไกที่ใหญที่สุดจะอยูที่
จี้หลิน  สําหรับแนวโนมการบริโภคในตลาดจีนจะนยิมบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปมากขึ้น 

• อุตสาหกรรมกุง  เร่ิมมีโครงการลงทุนที่ไหหลํา  เปยไห  และหนิงโป  โดย 
ปจจุบันมีโรงงานผลิตเครื่องมือเล้ียงกุงในเซี่ยงไฮ 
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• กฎหมายแรงงานใหมของจนี  ทําใหตนทนุการผลิตสูงขึ้นกวารอยละ 10  
ผูประกอบการบางสวนจึงยายฐานการลงทุนไปเวยีดนาม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องหนัง  และ
เฟอรนิเจอรทีใ่ชแรงงานเขมขน แตยังยายไปไมมากนกั  เนื่องจากจนียังมีตลาดภายในประเทศที่มีขนาด
ใหญรองรับ และตนทุนแรงงานยังต่ําเมื่อเทียบกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ  สวนอุตสาหกรรมกุง    
มีเพียงบางรายที่ไดรับผลกระทบจากการเก็บ AD ของสหรัฐฯ  ซ่ึงสวนใหญมีตลาดในประเทศชวยดูดซบั
ผลผลิตอยูแลว 

• การบริโภคเนือ้สัตวของชาวจีนจะนิยมบริโภคเนื้อสุกรทีม่ีไขมันแทรก ซ่ึงราคา 
จําหนายยังสูงกวาประเทศไทย ดังนัน้โอกาสที่ไทยจะสงมาจําหนายยังมีอยู  แตตองผานเกณฑที่กําหนดใน
เร่ืองคุณภาพและการปลอดโรค ในการพัฒนาเรื่องนี้ เครอืเจริญโภคภณัฑกําลังอยูระหวางดําเนินการ และ
กําลังขยายความรวมมือในการถายทอดในลกัษณะการดําเนินธุรกิจ SMEs แบบ Small Business integrated 
เปนการปรับธุรกิจใหครบวงจรมากขึ้น โดยเนนการพัฒนาไปยังเมืองในลําดับรองๆ ลงไป เชน จังหวัดใน
ภาคกลางและขยายเขาไปสูภาคตะวันตกของจีนตอไป 

8.  การเยี่ยมชมและสัมภาษณบริษัท Long Fong Foods Co., Ltd. 

 
     ผูใหสัมภาษณ  นายสกอต ไช    ตําแหนง   ผูอํานวยการฝายการคาระหวางประเทศ 

• บริษัทฯ  เปนผูผลิตอาหารประเภทติ่มซํา ปอนรานสุกี้ เชน เกี๊ยวไสตางๆ  
ลูกชิ้น ซูริมิ และอาหารจีนประจําเทศกาลตางๆ เชน บัวลอยไสตางๆ  บะจาง  

• โรงงานเปดดําเนินธุรกิจตั้งแตป1993 ปจจบุันมีโรงงาน 5 แหงในเมืองตางๆ  
ไดแก เฉินตู เทียนจนิ กวางเจา เจิ้งเจยีง และเซี่ยงไฮ ยอดขายประมาณปละ 800 ลานหยวน  แบงเปน
ตลาดในประเทศรอยละ 85 โดยสงไปจําหนายในซุปเปอรมารเกตรอยละ 85 และภัตตาคารรอยละ 15  
มีตลาดเซี่ยงไฮเปนตลาดใหญ สวนแบงกวารอยละ 40 และการเติบโตมีแนวโนมขยายตัวโดยตลอด  
สวนตลาดตางประเทศที่สําคัญ คือ เกาหลีใต ญ่ีปุน นิวซีแลนด และสหรฐัฯ 
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• วัตถุดิบที่ใชในการผลิต ไดแก แปงสาลี และเนื้อสัตว ประกอบดวย เนือ้สุกร  
รอยละ 70 หรือ ปริมาณ 12,000 ตันตอป  ไกและกุง รอยละ 20 หรือปริมาณ 2,250 ตันตอป ปลา รอยละ 
10 หรือ  ปริมาณ 1,000 ตันตอป  โดยเนื้อกุงไดจากการนําเขา  สวนใหญเปนกุงขาววานาไมนขนาด
กลางมาจากเวยีดนาม เนื่องจากการขนสงสะดวกจากระยะทางที่ใกลจนี ทําใหตนทนุไมเพิ่มมากนกั 
และราคายังถูกกวาจีนประมาณ 5 หยวนตอกิโลกรัม และกุงของจนีมสีารตกคางสูงเกิน สําหรับเนือ้ไก
ไดจากจีนบางสวนและนําเขาบางสวนจากสหรัฐฯ  

• แนวโนมการผลิตสินคาของบริษัทฯ สินคาที่มีการเติบโตสูงสุด คือ บัวลอย  
(Rice Ball) ที่เปนอาหารพรอมปรุง  เนื่องจากปจจุบนัชาวจีนไมทําเองแลว  เปนผลจากวิถีชีวติที่
เปลี่ยนแปลงไป ครอบครัวมีเวลานอยลง  ประกอบกับคานิยมในการบริโภค หากปรงุสุกจะมีรสชาติ
เปลี่ยนแปลงไป ขณะทีย่อมรับอาหารพรอมปรุงที่มีความสะอาดจากโรงงานมากกวา  สําหรับมูลคา
ตลาดรวม เติบโตมากกวารอยละ  20-30 ตอป  ทั้งนี้มูลคาการคาอาหารพรอมปรุงในจีน ปจจุบนัมมีูลคา
มากกวาปละ 6,000 – 7,000 ลานหยวน 

 
 

ตัวอยางผลิตภณัฑของบริษทั 

• โครงสรางตนทุน แบงเปน  ดานตนทนุวัตถุดิบรอยละ 50 ดานแรงงานรอยละ  
20  (จางแรงงานทั้งสิ้น 6,000 คน) ดานสาธารณูปโภค รอยละ 20 และบรรจุภัณฑประมาณรอยละ 5  
โดยแรงงานสวนใหญเปนแมบานในทองถ่ินเปนหลัก อายุประมาณ 30- 40 ป ทํางานในชวงฤดูใบไม
รวงและฤดหูนาว  สําหรับปญหาแรงงานไมมี เพราะไมมีคูแขงและเปนแรงงานที่ใชเวลาวางจากงาน
ประจํา แตจะมีปญหาในเรื่องสุขอนามัยของแรงงาน ทําใหตองมีการอบรมกอนทํางาน   ทั้งนี้ตาม
กฎหมายแรงงานใหม  คาแรงงานรายเดือนจะเพิ่มขึน้จาก 600 หยวน  ในป 1993 เปน 1,500 หยวน 
ในป 2008 

• มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ  คือ รัฐบาลจะออกใบประกาศรับรองคุณภาพ 
ใหกับโรงงาน 
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• แนวโนมการบริโภคของวัยรุนชาวจีน บริษัทฯ เหน็วา คนจีนที่เกิดในยคุป 80’s  
ยังมีพอแมทําอาหารใหทาน แมวาจะแตงงานแลว แตดวยคานิยมของคนจีนทีย่ังตองไปทานอาหารในบาน
ของพอแมฝายใดฝายหนึ่ง ทาํใหคนเลือกอาหารยังเปนรุนเกา และจากการศึกษาพบวา  ครอบครัวคนจีน
ในปจจุบนัจะประกอบดวย 5-6 คน คือ คูแตงงาน พอ-แมของฝายชายหรือหญิง และลูก โดยสวนใหญ 
คูแตงงานจะทาํงานทั้งคู ทําใหคนทําอาหารในครอบครัวเปนพอตาหรือแมยาย  ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการ
บริโภคอาหาร แตกตางจากสงัคมญี่ปุนที่ภรรยาตองทําใหสามี  นอกจากนี้คาดวาในอนาคตชาวจีนที่สง
ลูกหลานไปเรยีนตอตางประเทศจะกลับมา ซ่ึงจะทําใหวฒันธรรมอาหารของตะวันตกเขามามีบทบาท
เพิ่มขึ้น และรานอาหารตะวันตกจะเขามาเปดมากขึ้น โดยการบริโภคอาหารทะเลของชาวจีนจะเพิ่มขึ้น 
ในอนาคต ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจที่จะทําใหประชากรมรีายไดเพิ่มขึ้น  

• บริษัทฯ  มีความตองการที่จะนําเขาแปงขาวเหนียวจากไทย ประมาณเดือนละ  
2,000-3,000 ตัน โดยปจจุบันใชวัตถุดิบจากในประเทศ ซ่ึงประสบปญหาสิ่งเจือปนและคุณภาพแปงไม
คงที่ ทําใหมีความตองการซือ้ตรงจากไทย  เนื่องจากคณุภาพที่ดกีวา แตราคาตองไมแตกตางจากของจีน 
คือ ไมเกิน 10 หยวนตอกิโลกรัม 

9.  การเยี่ยมชมและสัมภาษณบริษัท Jilin Hong Da  Husbandry Co., Ltd เมืองเตอฮุย มณฑลจี้หลิน 
• บริษัท Jilin Hong Da  Husbandry Co., Ltd เปนผูผลิตไกสดแชเย็น ลําดับ 

ตนๆ ของมณฑลจี้หลิน เปดดําเนินการป 1981 มีกําลังการผลิต 80,000 ตัวตอวนั หรือ 30 ลานตัวตอป
คิดเปนน้ําหนกัประมาณ 180,000 - 220,000 ตัน  มีเงินลงทุน 120 ลานหยวน บนพื้นที่โรงงาน 80,000 
ตารางเมตร  ปจจุบันมีการจางแรงงาน 560 คน สวนใหญเปนเกษตรกรและแรงงานสตรีในพื้นที่ และมี
อายุมากกวา 30 ป สวัสดกิารที่ใหเปนอาหารครบทั้ง 3 มื้อและที่พัก โดยเปนแรงงานประจํารอยละ 70 
สําหรับการจายเงินเดือนจะจายทุก 15 วัน เฉลี่ยคาจาง 1,000-1,500 หยวนตอเดือน ทํางานวันละ 1  
กะๆ ละ 10 ช่ัวโมง 6 วันตอสัปดาห โดยหยุด 1 วนัและเหลื่อมวันกนัหยุด 

• เทคโนโลยีเปนเครื่องจักรทีผ่ลิตในประเทศมีกําลังการผลิต 10,000 ตัวตอช่ัวโมง 
ใชกําลังการผลิตจริงประมาณรอยละ 70  

• การรับซื้อวตัถุดิบ คือ ไก จากเกษตรกร แบงเปนรอยละ 60 รับซื้อตรง  และอีก 
รอยละ 40 เปนการซื้อจากตวัแทน สําหรับปริมาณรับซื้อจํานวน 1.8 ลานตัวตอเดือน คิดเปนมูลคาประมาณ 
40 ลานหยวนตอเดือน น้ําหนักไกเฉลี่ยตอตัว 2.6 กิโลกรัม อายุการเลี้ยง 45-52 วัน  

• การตลาด จําหนายในประเทศทั้งหมด โดยสงในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ของจีนและภาคใต เชน กวางโจว เสิ่นเจิ้น หูหนาน ใชเวลาประมาณ 3 วันโดยทางรถบรรทุกตูคอนเทนเนอร 
ซ่ึงจะเสียคาขนสงประมาณ 600 หยวนตอตัน 
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• การเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตเตอฮุย เนื่องจากเปนแหลงวัตถุดิบอาหารสัตว 
 เชน ขาวโพด  ถ่ัวเหลือง ซ่ึงการเลี้ยงไกจะทําในรูปสัญญาเลี้ยงโดยตดิตอผานโรงงานอาหารสัตวเพือ่
ปอนเกษตรกรและรับซื้อโดยตรง และมีโรงงานอาหารสัตว Feed Stock กวา 100 โรงงาน 

• โครงสรางตนทุน  ประกอบดวย  ตนทุนวตัถุดิบรวมคาแรงงาน  800 หยวน 
ตอตัน  รวมตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอตัวไก (บวกดวยการผลิตที่รวมคาการผลิต สาธารณูปโภคและคา
ขนสง)  0.28 หยวนตอตวั 

• แผนการผลิตของโรงงาน  แบงเปนระยะปจจุบันกําลังเริม่ดําเนินการผลิต 
ผลิตภัณฑแปรรูปในชวงฤดกูาลผลิต (ตุลาคม-มกราคม) ประมาณ 30,000 ตันตอป โดยมีแผนจะสงออก
ผลิตภัณฑไกปรุงสุกเสียบไมไปเกาหลใีต  แผนระยะที่ 2 จะสรางโรงงานที่ฮารบิน  เพื่อรองรับนักทองเที่ยว 
และแผนระยะที่ 3 จะเริ่มหลังป 2010 

10. การสัมภาษณเจาหนาท่ีกรมพาณิชย มณฑลจี้หลิน 

 
      ผูใหสัมภาษณ  นายซูเดอฉวน   ตําแหนง  รองผูอํานวยการฝายการตางประเทศ 

• เมืองเตอฮุย มณฑลจี้หลิน ไดช่ือวาเปนเมอืงที่ผลิตอาหารสําคัญแหงหนึ่งของ 
จีน อยูระหวางเมืองฮารบิน  และฉางชุน ซ่ึงเปนแหลงเกษตรกรรม  เพาะปลูกขาวโพดไดกวา 1.5 ตนั 
ตอป  ปลูกขาว  ถ่ัวเหลือง  และผลิตผลิตภัณฑอาหารปละกวา 1.5 ลานตัน  มีการเลีย้งไกเนื้อกวา 150 
ลานตัวตอป  โคเนื้อ 1.1 ลานตัวตอป  สุกร 240,000 ตัวตอป และแกะ 200,000 ตัวตอป  จนไดช่ือวาเปน
เมืองไกและววัแหงประเทศจีน   

• มีบริษัทกวา 500 บริษัท ที่ผลิตผลิตภัณฑอาหารกวา 1,000 ชนิด  โดยเฉพาะ 
ไกและผลิตภณัฑมีผูผลิตรายใหญ 4 ราย  รายใหญที่สุด คือ Deda และ Hongda มีการใชแรงงานรวมกวา
รอยละ 40 ของอุตสาหกรรม และรายยอยอีกกวา 100 ราย  นอกจากนี้มจีํานวนประชากรที่เปนแรงงาน
ไดกวา 900,000 คน  GDP อยูที่ประมาณ 18.5 ลานหยวนตอป  
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แผนที่แสดงตาํแหนงของมณฑลจี้หลิน 

 
ผลิตผลสําคัญของจี้หลิน  

• แนวโนมอุตสาหกรรมการเลีย้งไก ปจจุบันทั้งอุตสาหกรรมมียอดขายกวา 115  
ลานหยวน และคาดวาจะเพิม่ขึ้นเปนปละ 200-250 ลานหยวนในอนาคต เนื่องจากราคาไกปรับตัวสูงขึ้น  
โดยจะมีโรงงานชําแหละและแปรรูปไกเกดิขึ้นอีก ขณะนี้มีผูลงทุนตั้งโรงงานเพิ่มคิดเปนมูลคา 60 ลานหยวน  

• ตนทุนไกตอตวัที่โรงงานรับซื้ออยูที่ 1-2 หยวน สวนราคาไกที่จําหนายทั้งตวั 
ประมาณ 30 หยวน  

• อุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ เชน ผลิตภัณฑขาว น้ําผลไม แสน็คและซีเรียล มีผูผลิต 
สําคัญ คือ บริษัท Dali  ซ่ึงมีแผนขยายกําลังการผลิตที่ตองใชวัตถุดิบรวมกวา 100,000 ตันตอป และมีการ
นําเขาเครื่องจกัรจากเยอรมนีแลว 

11. การเยี่ยมชมและสัมภาษณ  บริษัท Jilin Deda Factory  Co., Ltd  
 

  

      ผูใหสัมภาษณ  นายเฉินยฮีู    ตําแหนง   รองประธานบริษัท 
• บริษัท Jilin Deda Factory  Co., Ltd  เร่ิมดําเนินการป 1992 โดยความรวมมือ 

ของเครือเจริญโภคภัณฑ ทําการพัฒนาจากบริษัทขนาดกลางที่เร่ิมผลิตจากกําลังการผลิตไก 113,000 ตัว
ตอป เพิ่มขึ้นเปน 1 ลานตัวตอปในปจจุบนั   

• บริษัททําธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแตผลิตอาหารสัตว Feed Stock โดยใชวัตถุดิบ 
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ที่มีอยูมากในทองถ่ิน คือ ขาวโพด  และถั่วเหลือง   ผลิตพันธุไก  และเลี้ยงไก Breeding ผานระบบ EVAP 
ผานการเชือดและแปรรูปดวยระบบการผลิตมาตรฐาน GMP HACCP และระบบการผลิตอัตโนมัติทั้ง
สายการผลิต  รวมถึงระบบโลจิสติกส  ซ่ึงไดรับการรับรองโดยหนวยงาน AQSIQ   

• มีแรงงานทั้งสิ้น 6,000 คน  เปนคนทองถ่ินรอยละ 50  และเปนแรงงานสตรีอายุ 
ประมาณ 30-45 ป รอยละ 80  โดยคาแรงงานเพิ่มขึ้นจากเดือนละ 550 หยวน เปน 1,200 หยวน ตามกฎหมาย
แรงงานใหม 

 

 
 

การเลี้ยงไกระบบปดของบริษัท 
 

กระบวนการแปรรูปของบริษัท 
• ผลิตภัณฑที่จําหนาย คือ ไกสดแชเยน็จําหนายในประเทศ ทั้งซุปเปอรมาเก็ต  

รานอาหารเชน KFC  รานสะดวกซื้อ เชน Lawson  และมีการสงออกไปตางประเทศ  เชน ญ่ีปุน เกาหลีใต 
รัสเซีย ตะวนัออกกลาง และอาฟริกาใต  นอกจากนี้ยังจาํหนายอาหารสัตว  และน้ํามนัถ่ัวเหลืองดวย 

• วัตถุดิบ  ไดจากการเลี้ยงของบริษัทเองรอยละ 60 และจากการรับซื้อตรงจาก 
เกษตรกรรอยละ 40 (จํานวนฟารมกวา 3,000 ฟารม) โดยบริษัทฯ  จะควบคุมการเลีย้งทุกขั้นตอน เพียง
เกษตรกรลงทนุสรางอาคารในพื้นที่ของตน  สําหรับราคารับซื้อคืนตอตัวไกประมาณ  2 หยวน  โดยมี
ขอกําหนดในแตละฟารมจะเลี้ยงไกประมาณ 6,500 ตัว ตอคนเลี้ยง 1 คน (แตกตางจากไทยที่เล้ียง 
12,000 ตัวตอฟารมและใชคนเลี้ยง 3 คน)   

• การสนับสนุนของรัฐ คือ การใหกูยืมเงิน ไฟฟา น้ํา อุปกรณและวัสดุสราง 
อาคาร และบริษัทสนับสนุนพันธุไก  อาหาร รวมถึงขอมูลการผลิต 

• โครงสรางตลาด ตลาดในประเทศรอยละ 70-80 เปนไกสดแชเยน็แชแข็ง และ 
ผลิตภัณฑพรอมปรุง โดยเปนการจําหนายในเมืองฉางชนุรอยละ 50 และสงออกเปนไกตมสุกรอยละ 30  
คิดเปนมูลคา 19.5 ลานหยวน เนื่องจากประสบปญหาสงไปญี่ปุนพบสารตกคาง  จึงหามนําเขาไกสด  
ทําใหปริมาณลดลงประมาณ 1,000 ตัน คาดวา จะสามารถสงออกไปญี่ปุนไดอีกครัง้โดยมีเปาหมาย 
20,000 ตันตอป 



 -14- 

• การประเมินแนวโนมและปญหาของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมอาหารในจีน 
1) ปญหาเงินทนุที่เร่ิมหาไดยากขึ้น รัฐตองกระจายการใหการสนับสนนุไปยัง

อุตสาหกรรมอื่นดวย 
2) ปญหาเรื่องขาดแคลนบุคลากร จากคาแรงงานที่เพิ่มขึน้  และปริมาณแรงงาน 

ในอนาคตจะลดลงเปนผลตอเนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่กาํหนดใหครอบครัวมีลูกไดเพียงคนเดียว 
3) ราคาวัตถุดบิสูงขึ้นจากตนทุนการผลิต และการสํารองไวในการผลิตจะสั้นลง 
4) การลงทุนจากตางประเทศชะลอตัวจากเรื่องตนทุนแรงงานที่คาดวาจะไม 

ไดเปรียบในอนาคต 
5) ตนทุนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑสูง และประสบการณนอยกวาประเทศอื่น 

ตองใชเวลาในการปรับตัวทั้งบุคลากรและเทคโนโลยี 
6) การเขามาของวัฒนธรรมอาหารตางชาติ ทําใหรูปแบบอาหารเปลี่ยนแปลง

ไปตามชนิดอาหารที่ตองปรับตามความตองการ 
7) ส่ิงแวดลอมในการทํางาน  เพื่อดึงดูดและรักษาแรงงานไวกับบรษิัทและ

อุตสาหกรรม เนื่องจากเริ่มมกีารแยงแรงงานจากอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มขึ้น 

12. การหารือกับ Food Industry Office of the People’s Government of Jilin 

 
      ผูใหสัมภาษณ   นายหมายี ่  ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักเลขานุการกรม 

• ศักยภาพของมณฑลจี้หลิน มาจากทําเลที่ตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ของทวีปเอเซยีใกลกับประเทศที่มีการเจรญิเติบโตสูง เชน ญ่ีปุน เกาหลีใต และรัสเซีย มีความอุดม
สมบูรณของแหลงวัตถุดิบทางการเกษตร  เนื่องจากมีสภาพประเทศและภูมิอากาศ  เหมาะสมที่จะเปน
แหลงเกษตร-อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เปนแหลงผลิตวัตถุดิบเพื่อใชผลิตอาหารสัตว 

• อุตสาหกรรมไก  ไดรับการสงเสริมจากภาครัฐและจากประเทศไทย  ในการ 
พัฒนาทั้งโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีการเลี้ยง การแปรรูป บุคลากรและหองปฏิบตัิการ คาดวาใน
อนาคตจะสามารถสงออกไดเพิ่มขึ้นทั้งญี่ปุน  และเกาหลใีต 

• นโยบายรัฐที่สงเสริมใหมณฑลจี้หลินเปนแหลงอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก  
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นโยบายสงเสริมการลงทุนที่ใหการสนับสนุนดานการเงินผานอัตราดอกเบี้ย เพื่อสรางสาธารณูปโภค
พื้นฐาน และอตัราดอกเบี้ยต่าํสําหรับการลงทุนในกิจการครบวงจร  มีการสรางมหาวิทยาลัยเพื่อสราง
บุคลากรรองรับแกภาคอุตสาหกรรมกวา 60 แหง  นอกจากนี้ยังสงเสรมิใหเอกชนดําเนินการเปนกลุม
เพื่อเพิ่มความเขมแข็ง ตัวอยางของกลุมบริษัทที่ผลิตอาหารในมณฑลจีห้ลินที่สําคัญ เชน กลุมบริษทัตา
เฉิน ผลิตผลิตภัณฑจากขาวโพด กลุมบริษทัเดลี่ ผลิตผลิตภัณฑจากเนือ้สัตว และกลุมบริษัทเฮายัน ผลิต
น้ําแรจากแหลงน้ําแรเทือกเขาทังแบร ทั้งนี้เมื่อเทียบขนาดอุตสาหกรรมไกกับอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ 
แลวยังมีขนาดเล็ก แตมีการเติบโตในสัดสวนที่สูงมาก และมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องในอนาคต 
โดยรัฐบาลใหความสําคัญกับการสรางมูลคาเพิ่มเชนเดียวกับประเทศไทย 

• ปญหาของอุตสาหกรรมอาหารที่จีนกําลังประสบอยู คือ การสงออกไปยัง 
ญ่ีปุน เนื่องจากถูกหามนําเขาตั้งแตตนป  จากการตรวจพบยาฆาแมลงตกคางในเกี๊ยวซาที่สงจากจีน  
แตทางรัฐบาลจีนไดเรงแกไขปญหาโดยเฉพาะการควบคุมความปลอดภัยของอาหารทั้งสายโซ 
ตลอดจนขอความชวยเหลือจากประเทศชัน้นําอยางสหรฐัฯ  และสหภาพยุโรป  ในการสงเจาหนาที่ 
เขามาชวยเหลือทางวิชาการ  นอกจากนี้ยังหวังวาประเทศไทยจะเขามาลงทุนเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรม
อาหาร โดยเฉพาะเครือเจริญโภคภัณฑที่ใหการชวยเหลือถายทอดเทคโนโลยีมาโดยตลอด  ซ่ึงรัฐบาล
จีนยนิดีตอนรบัดวยความเตม็ใจตอความมไีมตรีจิตของนกัลงทุนชาวไทย 

13. สรุปและความเห็น 
  จากการเขาเยี่ยมชม  สัมภาษณ  และประชมุหารือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนของ
จีน สรุปไดดังนี้ 
  13.1 รสนิยมการบริโภคของชาวจีนยังคงรกัษาขนบธรรมเนียมในการบริโภค คือ การ
บริโภคอาหารสดมากกวาอาหารพรอมปรุงหรืออาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทาน พิจารณาไดจากการ
สํารวจชนิดสนิคาที่วางขายในตลาดหลายแหลง และการสัมภาษณที่ไดรับคําตอบในลักษณะเดียวกัน 
ทําใหการพัฒนาผลติภัณฑแปรรูปยังคงจํากัดเฉพาะบริษทัที่สงออก หากเปนบริษัททีม่ีตลาดในประเทศ
เปนหลักจะมคีวามหลากหลายของผลิตภัณฑต่ํากวาของไทย  จึงเปนโอกาสที่ไทยจะทําตลาดได
กวางขวางกวาในสินคากุงและไก  อยางไรก็ตามจีนมีความสามารถในการลอกเลียนแบบสินคา หากเปด
โอกาสใหเพยีงไมกี่คร้ัง ซ่ึงอาจทําใหไทยสูญเสียตลาดไดเชนกนั  
  13.2 การบริโภคเนื้อสัตวของชาวจีน ยังคงนิยมเนื้อสุกรมากที่สุด ขณะที่เนื้อปลา ไก 
และกุง มีสัดสวนไมมากนักในมื้ออาหารแตละมื้อ เนื่องจากอาหารจานหลักของจีนจะเปนผักตางๆ ผัด
น้ํามันโดยมเีนือ้สุกรเปนสวนผสมเกือบทุกจาน ทําใหการจําหนายไกและกุง มแีนวโนมขยายตวัต่าํกวา 
และจะนิยมบริโภคในโอกาสสําคัญๆ หรือเทศกาลวันหยุดเทานัน้ แตเมื่อพิจารณาราคาที่ผูบริโภคชาว
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จีนและไทยตองจายในสินคาเนื้อสัตวจะไมแตกตางกันมากนัก โดยเฉพาะไกและกุงขนาดเล็ก ทั้งนี้ราคา
เนื้อสุกรแมวาจีนจะราคาต่ํากวา แตเปอรเซ็นตไขมันในเนื้อสูงกวา   
  13.3  กฎหมายแรงงานใหม ทําใหเกิดปญหาตนทุนการผลิตในหลายอตุสาหกรรมของ
จีนเพิ่มขึ้น  คาแรงงานที่เพิ่มขึ้นจาก 600 หยวนหรือ 3,000 บาทตอเดือน เปน 1,500 หยวน หรือ 7,500 
บาทตอเดือน เมื่อเปรียบเทียบคาแรงงานขัน้ต่ําของไทยที่วันละ 200-250 บาท หรือ 6,000-7,500 บาทตอ
เดือน แทบจะไมมีความแตกตางกัน เพยีงแตจํานวนแรงงานเทานั้นทีจ่ีนยังคงไดเปรยีบอยู  จากการที่
ไทยตองพึ่งแรงงานตางชาติในหลายอุตสาหกรรม แตในอนาคต ผลกระทบที่จะตามมาของนโยบายที่
จํากัดลูกเพียง 1 คนในครอบครัว ยกเวนในชนบทที่มีลูกสาวแตตองการลูกชายสามารถมีเพิ่มได 
ประกอบกับสตรีชาวจีนในวยัทํางานแตงงานนอยลงหรือแตงงานเมื่ออายุมากขึ้น อาจทําใหการเพิ่มขึ้น
ของประชากรจีนชะลอตวัลง สงผลทําใหกําลังแรงงานในจีนมีขนาดลดลง และคาดวาอาจจะเกดิการ
ขาดแคลนแรงงานขึ้นได 
  13.4  การบริหารจัดการในโรงงานผลิตอาหารของจีนและไทย แมวาจะมีระบบ
มาตรฐานในแบบเดียวกันกําหนด แตดวยคณุภาพของแรงงานที่มีสุขอนามัยสวนบุคคลที่แตกตางกนั  
ทําใหการฝกอบรมเปนตนทนุเพิ่มของการพัฒนาบุคลากรของโรงงานในประเทศจนีจะสูงกวาไทย 
นอกจากนี้ทักษะในการบริการหรือ Service Minds ของแรงงานไทยมีสูงกวา แตดวยอุปนิสัยสวนตวั
ของแรงงานจนีที่มีความขยนัหรือมีความอดทนสูงกวาแรงงานไทย จงึทําใหในภาพรวมไมแตกตางกัน 
  13.5  การเชื่อมโยงและการจับคูธุรกิจระหวางผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของ
ไทยและจีนยังอยูในวงจํากัด ทําใหนกัลงทุนและผูประกอบการทั้งสองฝายยังมีความรวมมือในการ 
ทําธุรกิจมากในบางทองที่ของจีนเทานัน้ ประกอบกับอตุสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
ในสายตาของผูประกอบการจีน และดวยรสนิยมในการบริโภคอาหารที่บริโภคอาหารสด ทําให
อุตสาหกรรมอาหารเติบโตนอยกวาอุตสาหกรรมอื่นๆ  จึงนับเปนโอกาสของไทยที่จะเขาไปลงทุนใน
อุตสาหกรรมอาหารของจีน เนื่องจากไมตองลงทุนขนาดใหญ ประกอบกับประสบการณอุตสาหกรรม
อาหารของไทยมีการพัฒนามายาวนาน จะสามารถเจาะตลาดจีนไดอีกมาก  โดยเฉพาะการลงทุนรวม  
ในลักษณะเดยีวกับเครือเจรญิโภคภัณฑ  ซ่ึงตลาดภายในจีนจะยังขยายตัวและเปนแหลงรองรับการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมอาหารได โดยเฉพาะอาหารพรอมปรุง 
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