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บทคดัย่อ 
 

รายงานวิจยัน้ีน าเสนอศกัยภาพ โอกาสและลู่ทางการเขา้สู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเท่ียว
ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดยเร่ิมจากการทบทวนรายงานวิจยัท่ีท ามาก่อนหน้าน้ีและน าเสนอขอ้มูลพื้นฐาน
ของมณฑลยนูนาน ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลดา้นภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและโลจิสติกส์ ตามดว้ย
การวิเคราะห์เจาะลึกถึงธุรกิจอาหารแปรรูปและธุรกิจการท่องเท่ียวในมณฑลยูนนาน ซ่ึงเน้นการศึกษาตลาด 
ภาวะการแข่งขนั ภาวะอุปสงคแ์ละอุปทาน กฎระเบียบและอุปสรรคทางการคา้และการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ความนิยม
และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในตลาดมณฑลยูนนาน ประเทศจีน พร้อมทั้งศึกษากลยุทธ์และแนวทางในการเขา้สู่
ตลาดธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเท่ียวในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน การศึกษาวิจยัได้ด าเนินโดยใช้วิธี
สัมภาษณ์ในระยะเร่ิมต้น การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม การลงสนามเพื่อด าเนินการสัมภาษณ์ทัว่ไป การ
สัมภาษณ์กลุ่มยอ่ย และการสังเกตการณ์ และการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาวิจยัพบว่า 
ตลาดผูบ้ริโภคในมณฑลยูนนานสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ตลาดมวลชน (Mass Market) ตลาด
ระดบัพรีเมียม (Premium Market) และตลาดภาคธุรกิจ (Business Market) ซ่ึงในรายงานวจิยัน้ีไดน้ าเสนอกลยุทธ์ใน
การเจาะตลาดในแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกนัไป กลยุทธ์การตั้งราคาและโครงสร้างตน้ทุนวิธีในการเขา้สู่ตลาดมณฑล
ยนูนาน และการจดัส่งและการกระจายสินคา้ ส่วนตลาดนกัท่องเท่ียวชาวจีนในมณฑลยนูนานท่ีเดินทางท่องเท่ียว
ในต่างประเทศสามารถแบ่งเป็น กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวในต่างประเทศเป็นคร้ังแรก (First Timer) 
กลุ่มนักท่องเท่ียวเพื่อการพกัผ่อน (Vacationer) กลุ่มนักท่องเท่ียวขับรถยนต์เท่ียวเอง (Self-Driver) กลุ่ม
นกัท่องเท่ียวเชิงคน้ควา้ธรรมชาติ (Explorer) กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่องเท่ียวขา้มชายแดนประเทศเพื่อนบา้น (Cross-
Border Traveler) และกลุ่มนกัท่องเท่ียวอิสระ (Free Independent Traveler หรือ FIT) ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนัไปเช่นกนั ซ่ึงในรายงานวจิยัน้ีไดน้ าเสนอสถานการณ์ปัจจุบนัของตลาดนกัท่องเท่ียวจีนในประเทศไทย 
โครงสร้างการแข่งขนั รวมถึงโอกาสทางธุรกิจเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม 

ข้อเสนอแนะกลยุทธ์ด้านธุรกิจอาหารแปรรูปประกอบด้วย กลยุทธ์การก าหนดแผนปฎิบติั แนวทาง
ด าเนินการและวิธีการเจาะตลาดอาหารแปรรูปในยนูนานและมณฑลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในจีน กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
และการวางตวัผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปในตลาด กลยุทธ์การแข่งขนัดว้ยคุณภาพของผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปไทย 
กลยุทธ์การร่วมทุน และการเลือกพนัธมิตรธุรกิจด้านช่องทางการจ าหน่ายและการกระจายสินคา้ กลยุทธ์ด้าน
การศึกษา และปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศจีน การก าหนดกลยุทธ์พฒันาโลจิ
สติกส์อย่างเป็นระบบเพื่อให้ไทยเป็น Hub โลจิสติกส์ของอาเซียนท่ีเช่ือมต่อกบัประเทศจีนทางตะวนัตกเฉียงใต ้
การก าหนดใหก้ระทรวงพาณิชยจ์ดัตั้งศูนยก์ลางประสานงานเก่ียวกบัจีน (China Hub)และรับผิดชอบการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ภาพรวม ศึกษาปัญหา และมาตรการแกไ้ขปัญหาอาหารแปรรูปเขา้จีนแบบบูรณาการ และสู่ความส าเร็จ
เป็นรูปธรรม อาทิ ปัญหาดา้นการลอกเลียนการผลิต และตราสินคา้ การตรวจสอบอตัราภาษีน าเขา้อาหารแปรรูปใน
ประเทศจีน กฎระเบียบการน าเขา้ผลไมส้ด และการขอรับสิทธ์ิลดหย่อนหรือยกเวน้ภาษีน าเขา้ภายใตค้วามตกลง 
FTA ศึกษาและเสนอประเด็นสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศตลาดท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลกระทบต่อการส่งเสริม
อาหารแปรรูป  



II 
 

ขอ้เสนอแนะดา้นธุรกิจท่องเท่ียวใหมี้การก าหนดแผนงานความร่วมมือระหวา่งผูป้ระกอบการท่องเท่ียวใน
การเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวจากจีนมาไทย การก าหนดมาตรการ และระเบียบขอ้บงัคบัในการแกปั้ญหาทวัร์ศูนย์
เหรียญ การส่งเสริมการร่วมทุนและพนัธมิตรธุรกิจของกิจการน าเท่ียวของประเทศไทยและประเทศจีน การศึกษา
พฒันา และส่งเสริมสินคา้ทางการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่รวมถึงการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ ท าบุญไหวพ้ระ และท าพิธี
มงคลสมรสตามประเพณีไทย ความร่วมมือทางด้านเอกสารการเดินทางระหว่างประเทศจีน ลาว พม่า และไทย 
มาตรการท่ีจะตอบรับโอกาสทางธุรกิจการท่องเท่ียวจากเส้นทาง Kunming-Bangkok Expressway และสนามบิน
ฉางสุ่ย (Chang Shui) สนามบินคุนหมิง แห่งใหม่ใหมี้การศึกษาสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศ สนบัสนุนให้มีความ
ร่วมมือการท่องเท่ียวไทย-จีนเพิ่มมากข้ึน ส่วนข้อเสนอแนะด้านการวิจัยในอนาคต ควรขยายการศึกษาให้
ครอบคลุมตลาดจีนในมณฑลอ่ืนในภาพรวมและคลุมรายการสินคา้และธุรกิจบริการไทยท่ีมีศกัยภาพ 
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Abstract 
 

This paper presents the potential, opportunities and modes to enter the processed food and tourism market 
in Yunnan, China. Start with a review of the research conducted previously, and the basic information of Yunnan, 
which includes geographic, demographic, social, economic and logistics data. Follow by in-depth analysis of the 
processed food and tourism industries in Yunnan. This study focuses on the studies of marketing, competition, 
demand and supply, regulatory barriers to trade and investment, and consumer behavior in the Yunnan, as well as 
the strategies and guidelines for entering processed food and tourism industries in Yunnan. The data collection 
was conducted by initial interview, questionnaire survey, field work to conduct personal interview, focus group 
interview and observation, at the same time, secondary data was studied and interpreted. The study finds  
consumer market in Yunnan can be divided into three groups: Mass Market, Premium Market and Business 
Market, and presents strategies to penetrate each different market, as well as pricing strategy, cost structure, 
delivery and distribution in Yunnan market. The tourists traveling overseas in Yunnan can be divided into six 
groups: First Timer, Vacationer, Self-Driver, Explorer, Cross-Border Traveler, Free Independent Traveler (FIT), 
each of which has a different behavior. This research study also presents the current situation of the Chinese 
tourists in Thailand, the competition structure, as well as the opportunities to meet the needs of each group of 
tourism in Yunnan. 

The policy and business implications for the processed food imported include the strategies on the 
operation plan and the processed food market entry into Yunnan and other provinces in China, the position and 
product strategy to position the products with clear point of differentiation, competing with quality and brand to 
nurture and leverage the image of quality and safety of Thai food, partnership with distribution channels to select 
and develop trust and cooperation with partner distributors, compiling with regulations to reduce the non-tariff 
barriers and review the opportunity to take the advantage of regulations, the strategy on integrated logistics 
development plan designated Thailand as the regional logistics Hub for ASEAN  connecting to the South-West of 
China, the strategy to set up the China Hub by Ministry of Commerce to coordinate overall Thailand’s trades and 
investments in China, the analysis of problems and intergrated solutions for the processed food imported into 
China such as  issues related to product and brand patents violations, import duty tariffs on processed food 
imported, regulations on fresh fruits imports, and import duty exemptions under the FTA, and the overall market 
analysis of factors which impacts the processed food exported from Thailand into China. 

The policy and business implications for the tourism industry cover the cooperation plan among the tour 
operators to increase the numbers of Chinese tourists visiting Thailand, regulation and management of “Zero 
Dollar” tour to value creation in better product development and choice of shopping and non-shopping, 
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partnership between Thai and Chinese tour operators to communicate and cooperate business matching and 
equity participation, cooperation between China, Laos, Myanmar, and Thailand to enhance product development 
and facilitation especially in the self-driving segment and joint investment in infrastructure and attraction, the 
new tourism products development and promotion to attract new targets of Chinese tourists such as medical 
tourism, Buddhist temples tourism, Wedding on Thai style tourism, and preparing for the opportunity brought up 
by the Kunming-Bangkok Expressway to develop cross-border tourism by land transport and facilitation with 
simplified process of border pass and visa applications, and the new “Chang Shui” airport in Kunming to develop 
the environment and supporting facilities for the influx of increasingly expanding number of tourists from China.  
Suggestions for future research projects focus on the expansion of the scope of current research study to cover 
other provinces in China and other food products and services where Thailand enjoys clear relative competitive 
advantages. 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ในระยะเวลา 30 ปีท่ีผา่นมา ประเทศจีนไดมี้การพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วในลกัษณะท่ีกา้วกระโดด 
ดว้ยประชากรจีนทั้งประเทศประมาณ 1,339 ลา้นคน ตลาดจีนจึงกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่อยูใ่นระดบัแนวหน้า
ของโลกท่ีทุกประเทศทัว่โลกมิอาจมองขา้มโดยเด็ดขาด ประเทศไทยมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัประเทศจีนเป็นเวลา
อนัยาวนาน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรม และประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางอินโดจีนจึงเป็นศูนยก์ลาง
ส าคญัของการเช่ือมโยงระหวา่งอาเซียนกบัจีนโดยผา่นมณฑลยนูนานท่ีอยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน ส าหรับ
ประเทศไทยแลว้ มีสองธุรกิจท่ีส าคญั ๆ ท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศไทยมาโดยตลอด นัน่คือธุรกิจอาหารแปรรูป
และธุรกิจการท่องเท่ียว แต่ผูป้ระกอบการไทยของทั้งสองธุรกิจน้ีก็ยงัไม่ไดเ้ขา้สู่ตลาดธุรกิจอาหารแปรรูปและธุรกิจ
การท่องเท่ียวในมณฑลยูนนานไดอ้ย่างเต็มท่ีเท่าท่ีควร ทั้งๆ ท่ีศกัยภาพในการเพิ่มความร่วมมือและส่งเสริมการ
ขยายการคา้อาหารแปรรูปและเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวระหวา่งไทย-จีนยงัท าไดอี้กมาก ดงันั้น การศึกษาศกัยภาพ 
โอกาสและลู่ทางการเขา้สู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปและธุรกิจการท่องเท่ียวในมณฑลยนูนานจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั
อยา่งยิง่  
  

ธุรกจิอาหารแปรรูป 
 มณฑลยูนนานตั้งอยู่ในภาคคะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน มีพรมแดนทางใตติ้ดกบัประเทศ

สมาชิกอาเซียน 3 ประเทศคือ เมียนมาร์ ลาวและเวียดนาม และอยูห่่างจากทางเหนือของประเทศไทยเพียงประมาณ 
250 กิโลเมตร และถือเป็นมณฑลของประเทศจีนท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัประเทศไทยท่ีสุดเน่ืองจากเป็นประตูสู่
ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของจีนและมณฑลยูนนานมีการคา้ขายกบัภูมิภาคอาเซียน
มากกวา่ประเทศสหรัฐอเมริกาและทวปียโุรป นอกจากน้ีแลว้ประชากรในมณฑลยนูนานมีความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ด
กบัชาวไทย รัฐบาลจีนมีนโยบายพฒันา และส่งเสริมภาคการผลิตสินคา้เกษตรไฮเทค เขตการคา้เสรีส่งออกพร้อมๆ
กนัในภาคกลาง และตะวนัตกซ่ึงรวมยนูนานดว้ย ท าให้ระดบัการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวมในยนูนานเจริญเติบโต
อย่างก้าวกระโดดในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา แต่ยงัต้องการท่ีจะน าเข้าอาหารจากต่างประเทศจ านวนมากและมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนก็เน่ืองจากมีการขยายตวัของเมืองท่ีรวดเร็วและมีประชากรยา้ยถ่ินฐานเขา้อยู่อาศยัในเขตเมืองท่ี
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จนท าให้มีการขยายตวัของเมืองท่ี ประกอบกบัการท่ีประชากรท่ีมีรายไดเ้พิ่มสูงข้ึนและมีวิถี
การด ารงชีวติเปล่ียนแปลงไป จึงส่งผลใหมี้ความตอ้งการดา้นอาหารท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะอาหารแปรรูป 

งานวิจยัน้ี ประมาณการไดว้่าขนาดตลาดอาหารในเขตเมืองของมณฑลยูนนานมีมูลค่าทั้งหมด 74 พนัลา้น
หยวน ตลาดขนมขบเค้ียว (Snack) มีมูลค่าประมาณ 3.2 พนัลา้นหยวน และตลาดเคร่ืองปรุงอาหาร (Sauce) มีมูลค่า
ประมาณ 0.6 พนัลา้นหยวน ส่วนขนาดตลาดอาหารส าหรับประชากรจีนในเขตชนบทมีมูลค่าทั้งหมด 48 พนัลา้น
หยวน ตลาดขนมขบเค้ียว (Snack) มีมูลค่าประมาณ 3 พนัลา้นหยวน และตลาดเคร่ืองปรุงอาหาร (Sauce) มีมูลค่า
ประมาณ 0.6 พนัลา้นหยวน ค่าใช้จ่ายดา้นอาหารของประชากรในเขตเมืองของมณฑลยนูนาน (Urban) จะเพิ่มข้ึน
ในอตัราส่วนเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี ค่าใช้จ่ายดา้นอาหารของประชากรในเขตชนบทของมณฑลยนูนาน (Rural) จะ
เพิ่มข้ึนในอตัราส่วนเฉล่ียร้อยละ 10 ต่อปี ส าหรับตลาดขนมขบเค้ียว (Snack) และตลาดเคร่ืองปรุงอาหาร (Sauce) 



VI 
 

จะมีอตัราส่วนการเติบโตเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 10 ต่อปี 
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีสมบูรณ์ของโลก รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัว

ของโลก (Kitchen of the World) ตั้งแต่ปี 2548 โดยมุ่งด าเนินการอยา่งเป็นระบบ ให้มีการขยายตวัของร้านอาหาร
ไทยจ านวนมาก ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย การ
ส่งออกสินคา้อาหารและสินคา้อ่ืน ๆ  ทั้งน้ี โครงการครัวไทยสู่โลกมีวตัถุประสงคใ์นการมุ่งส่งเสริมให้อาหารไทย
เป็นหน่ึงในอาหารท่ีไดรั้บความนิยมไปทัว่โลก  ส่งเสริมใหไ้ทยเป็นผูส่้งออกสินคา้อาหารรายใหญ่ 1 ใน 5 ของโลก 
โดยเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความเช่ือมัน่ในระดบัสูงสุด ดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั  อุตสาหกรรมอาหารแปร
รูปของไทยในตลาดโลกประกอบดว้ย กลุ่มท่ีมีศกัยภาพทางการแข่งขนัสูงไดแ้ก่ สับปะรดกระป๋อง น ้ าสับปะรด ไก่
แปรรูป ขา้ว อาหารทะเลกระป๋องและแช่แขง็ กุง้แปรรูป เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีประเทศไทยเป็นผูส่้งออกอนัดบั 1 ของ
โลก นอกจากนั้น ยงัมีกลุ่มท่ีไทยเป็นผูส่้งออกอนัดบัตน้ ๆ ได้แก่ ซอสพริก แกงหลากหลายประเภท ถัว่เหลือง 
มะเขือเทศ ปลาและหอยนางรม 

อาหารแปรรูปของไทยท่ีมีวางขายในตลาดมณฑลยนูนานสามารถแยกยอ่ยเป็น 3 ประเภทคือ (1) เคร่ืองปรุง
อาหาร ซ่ึงประกอบดว้ย เคร่ืองแกง ผลปรุงรสและเคร่ืองปรุงรส (2) ขนมขบเค้ียว ซ่ึงประกอบดว้ย ขนมขบเค้ียวท่ี
ท าจากอาหารทะเล ประเภทผลไมแ้ละถัว่แปรรูป ขนมปังกรอบ ของหวานและลูกอม และบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป  (3) 
ผลไมก้ระป๋อง น ้าผลไมแ้ละเคร่ืองด่ืมกาแฟ ซ่ึงคู่แข่งท่ีส าคญัของอาหารแปรรูปไทยก็คืออาหารแปรรูปจากประเทศ
หรือเขตพื้นท่ีในแถบอาเซียนและเอเชียตะวนัออก เม่ือเทียบกบัคู่แข่งแลว้ อาหารแปรรูปของไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบ
ทางดา้นเอกลกัษณ์เฉพาะของรสชาติ มาตรฐานดา้นคุณภาพและตน้ทุนท่ีค่อนขา้งต ่า ประชากรมณฑลยูนนานซ้ือ
อาหารของไทยมากท่ีสุดในร้านขายของเฉพาะอยา่ง รองลงมาก็คือร้านขายของช า และมีส่วนนอ้ยท่ีซ้ือในซุปเปอร์
มาร์เก็ต เหตุผลท่ีซ้ืออาหารของไทยเน่ืองจากมีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ราคาสมเหตุผล และผูบ้ริโภคในมณฑลยูน
นานมีรสนิยมท่ีชอบซ้ืออาหารน าเขา้จากต่างประเทศ เพื่อมอบเป็นของขวญัให้ผูอ่ื้น ผูบ้ริโภคมณฑลยูนนานมี
ความรู้สึกในระดบัปานกลางต่อความปลอดภยั และคุณภาพของอาหารไทย แต่เห็นด้วยท่ีจะแนะน าให้เพื่อนต่อ 
ส่วนปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจในการซ้ืออาหารของไทยท่ีส าคญัท่ีสุดคือคุณภาพ รองลงมาคือความปลอดภยั ราคา 
รสชาติ และความสะดวก ตามล าดบั นอกจากน้ีแลว้ ยงัพบวา่ผูท่ี้เคยมาเท่ียวในประเทศไทยมีความรู้สึกต่ออาหาร
ของไทยดีกวา่ผูท่ี้ไม่เคยมาเท่ียวเมืองไทยเป็นอยา่งมาก 

การกระจายสินคา้ทางถนนโดยระบบรถบรรทุกโดยตรงจากมหานครเซ่ียงไฮ ้และกวางเจา ท าไดง่้ายข้ึน
มาก ผลคือการขนส่งสินคา้น าเขา้ท่ีมีมูลค่าสูงและสินคา้ท่ีตอ้งการรักษาอุณหภูมิรวมถึงสินคา้อาหารแปรรูปน าเขา้
สามารถจดัส่งโดยตรงจากผูน้ าเขา้สินคา้ไปยงัห้างคา้ปลีกทอ้งถ่ินท าไดอ้ยา่งดี การพฒันาระบบการจ่ายสินคา้ทาง
รถไฟท่ีปรับอุณหภูมิแช่เย็นและการบริการปรับเปล่ียนระบบขนส่ง (Multi-Modal Refrigerated Rail 
Transportation) ท่ีเช่ือมต่อเมืองใหญ่ภายในผืนแผ่นดินใหญ่ของจีนก าลงัเร่งด าเนินการและจะท าให้มีระบบการ
กระจายสินคา้ปรับอุณหภูมิท่ีสมบูรณ์มากข้ึน  ในขณะเดียวกนับริษทัคา้ปลีกขา้มชาติหลายบริษทัไดเ้ขา้มามีส่วนใน
ก าลงัพฒันา และด าเนินการสร้างระบบการกระจายสินคา้แช่เยน็ท่ีทนัสมยั (Modern Cold Chain and Distribution 
System) ร่วมกบัผูป้ระกอบการชาวจีนให้เสร็จสมบูรณ์ทัว่ประเทศจีนโดยเร็ว การกระจายสินคา้อาหารแปรรูป
น าเขา้จากต่างประเทศในตลาดคา้ปลีกในประเทศจีนตอ้งพิจารณาว่าประเทศจีนมิได้เป็นลกัษณะตลาดเดียว แต่
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กระจายเป็นตลาดเล็กหลายตลาดในแต่ละมณฑลท่ีอาจมีขอบเขตตลาดทบัซ้อนกนัและแยกจากกนัโดยเขตทาง
ภูมิศาสตร์ และมีความแตกต่างดา้นวฒันธรรม รสนิยม กลุ่มอายุ และภาษาพูด จึงไม่มีสูตรส าเร็จสูตรเดียวส าหรับ
ลกัษณะตลาดในประเทศจีน ในปัจจุบนัสินคา้อาหารส าเร็จรูปท่ีน าเขา้ประสบความส าเร็จมากท่ีสุดในไฮเปอร์มาร์
เก็ต และห้างซูเปอร์มาร์เก็ตเฉพาะอยา่งเท่านั้น เพราะมีความช านาญในสินคา้อาหารแปรรูปน าเขา้ และมีฐานลูกคา้
เป้าหมายท่ีเป็นชาวต่างชาติ และไดรั้บความนิยมจากฐานลูกคา้ชาวจีนท่ีมีรายไดสู้งเพิ่มอีกเป็นจ านวนมาก 

ตลาดผูบ้ริโภคในมณฑลยูนนานสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 3 กลุ่มประกอบด้วย ตลาดมวลชน (Mass 
Market) ตลาดระดบับน (Premium Market) และตลาดภาคธุรกิจ (Business Market) วิธีการเขา้สู่ตลาดมณฑลยนู
นานสามารถท าไดโ้ดยวิธีการส่งออก (Export) การให้ลิขสิทธ์ิ (Coryright) การให้สัมปทาน (Concession) การ
รับจา้งผลิต (OEM) การตั้งส านกังานหรือสาขาท่ีมณฑลยนูนาน การร่วมทุนกบับริษทัในจีน (Joint Venture) การซ้ือ
หรือควบรวมกิจการกบับริษทัจีน (Merger and Acquisition) และการลงทุนตั้งบริษทัใหม่ท่ีมณฑลยูนนาน 
(Greenfield and Wholly Owned Subsidiary) ลู่ทางการกระจายสินคา้ในตลาดมณฑลยนูนานของผูป้ระกอบการ
อาหารแปรรูปของไทยสามารถท าไดโ้ดยผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีส าคญั 3 ช่องทางไดแ้ก่ (1) ร้านหรือตลาด
ขายของเฉพาะทางเช่นศูนยก์ารคา้นานาชาติหยุนฝ่ัง และศูนยก์ารคา้นานาชาติโหลสุวรรณ (หลวั ซือ วาน) ท่ีนคร
คุนหมิง หรือศูนยก์ารคา้ Xishuangbanna Nationality Tourism Store และตลาดคา้ขายผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร ท่ี
แควน้สิบสองปันนา (2) ซูเปอร์มาร์เก็ตเช่น คาร์ฟูร์ , วอลมาร์ท (3) ร้านคา้ออนไลน์ ซ่ึงในมณฑลยนูนานมีร้านคา้
ออนไลน์กว่า 100 แห่งท่ีขายอาหารแปรรูปของไทย  แต่ในปัจจุบันวิธีการเข้าสู่ตลาดมณฑลยูนนานของ
ผูป้ระกอบการอาหารแปรรูปของไทยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกผา่นผูน้ าเขา้เฉพาะประเภทสินคา้ในประเทศจีน การ
ส่งออกผ่านตวัแทนกระจายสินคา้รายเดียวในจีน การส่งออกผ่านหุ้นส่วนท่ีเป็นผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินในประเทศ
จีน การส่งออกผลิตภณัฑ์ภายใตก้ารผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) ให้กบัยี่ห้อสินคา้ใน
ประเทศจีน และการร่วมทุนกบัโรงงานผลิตในประเทศจีน เป็นตน้   

สินคา้อาหารแปรรูปท่ีมีโอกาสทางการตลาดในปัจจุบนั แบ่งเป็น (1)กลุ่มเคร่ืองปรุงอาหาร ซ่ึงประกอบดว้ย 
เคร่ืองแกง ผงปรุงรส และเคร่ืองปรุงรส ,(2)กลุ่มขนมขบเค้ียว ซ่ึงประกอบดว้ย ขนมขบเค้ียวท่ีท าจากอาหารทะเล 
ผลไม ้ถัว่แปรรูป ขนมปังกรอบ ของหวาน และลูกอม รวมถึงบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป  ส่วนสินค้าท่ีจะมีโอกาสทาง
การตลาดในอนาคต คือ อาหารทะเลสด, แช่เยน็, แช่แข็ง และอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat Meals) 
นอกจากนั้นในอนาคตมณฑลยูนนานจะเป็นตลาดรองรับสินคา้อาหารแปรรูปส่งออกท่ีมีคุณภาพสูงจากไทย อนั
เป็นผลจากระดบัการพฒันาของมณฑลยนูนาน และรสนิยมท่ีสูงข้ึนตามคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  การตั้งราคาอาหารแปร
รูปในมณฑลยนูนานควรตอ้งค านึงถึงปัจจยัดา้นการรับรู้ในคุณค่าของผูบ้ริโภค ค่าใชจ่้ายดา้นโลจิสติกส์ ตน้ทุนของ
ผูส่้งออกจากประเทศไทย และภาวะการแข่งขนั  

การเขา้สู่ตลาดมณฑลยนูนานมีโอกาสจากเส้นทางโลจิสติกส์ท่ีดีข้ึนดว้ย เพราะการเช่ือมโยงทางบกท่ีส าคญั
ระหวา่งไทย-จีน คือเส้นทางด่วนคุนหมิง-กรุงเทพ (คุน-มัน่ กงลู่หรือ North-South Corridor) ซ่ึงถือเป็นเส้นทางบก 
สายส าคญัท่ีไทยเป็นศูนยก์ลางเช่ือมโยงอาเซียนกบัประเทศจีนทางตะวนัตกเขา้ดว้ยกนั โดยมีระยะทางประมาณ 
1,850 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางเพียงแค่ 20 ชัว่โมง และขณะน้ีมีการด าเนินการสร้างสะพานขา้มแม่น ้ าโขงแห่งท่ี 4 
เช่ือม “ เชียงราย-บ่อแกว้ ” คาดวา่เปิดใชไ้ดภ้ายในมิถุนายนปี พ.ศ. 2556 และการเช่ือมโยงทางอากาศโดยสนามบิน
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คุนหมิงแห่งใหม่ ช่ือฉางสุ่ย (Chang Shui) ซ่ึงไดเ้ปิดใชเ้ม่ือ วนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถือเป็นสนามบินใหญ่
อนัดบั 4 ในประเทศจีน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือประเทศในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียใต ้

ส าหรับด้านกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีผูส่้งออกไทยตอ้งปฏิบติัตามในการส่งอาหารแปรรูปเขา้ไปจ าหน่าย
ประเทศจีนไดแ้ก่ระเบียบขอ้บงัคบัของการข้ึนทะเบียนผูผ้ลิตอาหารนอกประเทศจีนท่ีมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ระเบียบขอ้บงัคบัดา้นฉลากส าหรับผลิตภณัฑอ์าหารซ่ึงก าหนดใหผ้ลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปใน
บรรจุภณัฑท่ี์จะขายใหก้บัผูบ้ริโภคในประเทศจีนตอ้งผา่นการตรวจสอบและตอ้งมีฉลากท่ีเป็นภาษาจีนก ากบั และมี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2555 ระเบียบขอ้บงัคบัดา้นเอกสารรับรองผลิตภณัฑ์อาหารและผลิตภณัฑ์
เกษตรน าเขา้ ภายใตก้ฎหมายดา้นความปลอดภยัดา้นอาหารของประเทศจีน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2552  ระเบียบขอ้บงัคบัทางดา้นภาษี ซ่ึงประกอบดว้ยภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีผูบ้ริโภคและภาษีน าเขา้
ส าหรับผูโ้ดยสารข้ามแดน นอกจากน้ีแล้ว ผูผ้ลิตอาหารแปรรูปไทยส่งออกเข้าประเทศจีนยงัต้องปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดดา้นระเบียบขอ้บงัคบัทางดา้นการขนส่ง ระเบียบขอ้บงัคบัของส านกังานตรวจสอบและการกกักนัCIQ 
(China Inspection and Quarantine) การเขา้ออกตามด่านต่างๆแห่งประเทศจีน ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการลงทุนในประเทศ
จีน ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก็คือระเบียบขอ้บงัคบัดา้นการคา้และการลงทุนในประเทศจีน 

ขอ้เสนอแนะดา้นธุรกิจอาหารแปรรูป ประกอบดว้ย กลยุทธ์และการวางตวัของผลิตภณัฑ์ส าหรับอาหาร
แปรรูปเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในประเทศจีน เน่ืองจากประเทศจีนมีอตัราการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจอยูใ่นอตัรา
สูงในช่วงเวลา 30 ปีท่ีผ่านมา และมีความหลากหลายในดา้นวฒันธรรมและระดบัความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจท่ี
แตกต่างกนั แต่ปัญหาส าคญัท่ีสุดในธุรกิจอาหารคือความแตกต่างในดา้นรสชาติและรสนิยมของอาหารท่ีมีความ
หลากหลายเพราะความแตกต่างดา้นเช้ือชาติและวฒันธรรมของชาวจีนในแต่ละมณฑลทัว่ประเทศจีน ฉะนั้นกล
ยทุธ์การออกผลิตภณัฑก์็สามารถแยกไดเ้ป็น การออกผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสินคา้ท่ีมีแบรนด์ท่ีเป็นท่ียอมรับ และกลยุทธ์
การออกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรสนิยมและรสชาติของแต่ละท้องถ่ิน ส่วนกลยุทธ์ด้านการก าหนดราคา
ผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปน าเขา้ควรเนน้กลยทุธ์ในการดึงดูดความสนใจของลูกคา้ดว้ยการก าหนดราคาสินคา้ท่ีอยูใ่น
ระดบัใกลเ้คียงหรือระดบัเดียวกบัสินคา้ของคู่แข่งขนั 

กลยุทธ์การแข่งขนัดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปนบัวา่เป็นประโยชน์ต่อผลิตภณัฑ์อาหารแปร
รูปของไทย เพราะผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปไทยไดรั้บการยอมรับในประเทศจีนวา่เป็นผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปท่ีมี
คุณภาพ และแนวโน้มการบริโภคอาหารของชาวจีนในภูมิภาคมณฑลตะวนัตกเฉียงใต ้มีความตอ้งการดา้นความ
สะดวก สินคา้ด้านสุขภาพ รวมทั้งสินคา้อาหารแปรรูปเพิ่มข้ึน ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปของไทยจึงน่าจะมีการ
เจริญเติบโตในอนาคต เพราะความปลอดภยัของอาหารนบัวนัยิ่งเป็นประเด็นส าคญัท่ีผูบ้ริโภคจีนตระหนกัท าให้
ผูผ้ลิตอาหารแปรรูปของไทยสามารถชูลกัษณะเด่นดา้นคุณภาพและความปลอดของอาหารไทย เพื่อท าการตลาดเขา้
สู่ตลาดจีน โดยเฉพาะผูผ้ลิตอาหารไทยรายใหญ่ท่ีมีการส่งออกอาหารไปยงัตลาดโลกและมีคุณภาพความปลอดภยั
เป็นท่ียอมรับในระดบัสากลอยูแ่ลว้ 

การกระจายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปส่งออกของไทยนบัวา่เป็นประเด็นส าคญัมากเพราะผลิตภณัฑ์อาหาร
แปรรูปตอ้งการช่องทางการจ าหน่ายในตลาดคา้ปลีกท่ีต่างไปจากช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารอ่ืน ตลาด
การคา้ปลีกในประเทศจีนเร่ิมมีการปรับรูปแบบการด าเนินงานมากข้ึน โดยเร่ิมจากการซ้ือและรวมกิจการเขา้ดว้ยกนั
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มากข้ึน กิจการคา้ปลีกผูน้ าเช่น Carrefour และ Wal-Mart เขา้ซ้ือกิจการคา้ปลีก และสามารถขยายเขา้ในเขตเมือง
ใหญ่รอบนอกไดม้ากข้ึน นอกจากนั้นการจดัซ้ือโดยตรง (Direct Sourcing) เป็นแนวทางการคา้ปลีกรูปแบบใหม่
โดยเฉพาะสินค้าน าเข้าท่ีต้องรักษาอุณหภูมิรวมทั้ งสินค้าอาหารแปรรูปน าเข้า ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้าน 
(Neighborhood Supermarkets) ก็เป็นแนวทางการคา้ปลีกแบบใหม่อีกประการหน่ึงและแนวทางท่ีชดัเจนแลว้ว่า 
Wal-Mart, Carrefour และ Tesco ด าเนินการขยายงานในรูปของซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กเช่น Tesco Express หรือ 
Carrefour’s neighborhood outlets โดยราคาสินคา้ไม่แตกต่างจากในห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต ฉะนั้นกลยุทธ์การเขา้สู่
ตลาดคา้ปลีกในประเทศจีนตอ้งเร่ิมจากการยอมรับขอ้เท็จจริงวา่ประเทศจีนเป็นตลาดการบริโภคอาหาร และตลาด
การแปรรูปอาหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ตลาดอาหารในประเทศจีนเป็นตลาดเดียวท่ีเหมือนกนัหมดทั้งประเทศ และมี
ความส าคญัท่ีสุดท่ีจะตอ้งคน้หาผูน้ าเขา้และผูก้ระจายสินคา้ท่ีมีประสบการณ์ และตอ้งเป็นผูท่ี้มีธุรกิจคา้ปลีกและคา้
ส่งท่ีมัน่คงและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของกิจการ งานนิทรรศการสินคา้ (Trade Shows) เป็นวิธีท่ี
มีตน้ทุนต ่าและไดผ้ลลพัธ์ท่ีดี ท่ีจะเร่ิมเขา้ใจตลาด และท าความรู้จกักบัผูน้ าสินคา้เขา้และตวัแทนน าสินคา้เขา้ ใน
ท านองเดียวกนัวฒันธรรมการคา้ของชาวจีนมีความส าคญัอย่างมากเพราะความสัมพนัธ์ทางการคา้ หรือ กวนซี 
(Guanxi) เป็นวฒันธรรมทางการคา้ของจีนท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัมาก 

ผูผ้ลิตอาหารแปรรูปส่งออกไปยงัประเทศจีนตอ้งท างานร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐของประเทศจีนอย่าง
ใกลชิ้ดและปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากระเบียบขอ้บงัคบัของการข้ึนทะเบียนผูผ้ลิตอาหารนอก
ประเทศจีน ระเบียบขอ้บงัคบัดา้นฉลากส าหรับผลิตภณัฑ์อาหารท่ีอยูใ่นบรรจุภณัฑ์ ระเบียบขอ้บงัคบัดา้นเอกสาร
รับรองผลิตภณัฑอ์าหารและผลิตภณัฑเ์กษตรน าเขา้ ระเบียบขอ้บงัคบัทางดา้นการขนส่ง และระเบียบขอ้บงัคบัของ
ส านกังานตรวจสอบ และการกกักนัการเขา้ออกแห่งประเทศจีนท่ีกล่าวขา้งตน้ ผูผ้ลิตอาหารแปรรูปส่งออกเขา้
ประเทศจีนตอ้งสร้างความสัมพนัธ์แนบแน่นกบัภาครัฐส่วนกลางและทอ้งถ่ินในประเทศจีน และภาครัฐของไทย 
เน่ืองจากผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปเป็นสินคา้ดา้นคุณภาพ และสุขอนามยัท่ีละเอียดอ่อนซ่ึงภาครัฐของจีนตอ้งการการ
ตรวจสอบดว้ยการสนบัสนุน และความร่วมมือจากภาครัฐของไทย ผูผ้ลิตอาหารนอกประเทศจีนตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในประเทศท่ีผูผ้ลิตอาหารนอกประเทศจีนมีสถานท่ีตั้งอยูใ่ห้เป็นผูผ้ลิตอาหารส่งออกเขา้
ประเทศจีน และยื่นเร่ืองขอจดทะเบียนเป็นผูผ้ลิตอาหารน าเขา้ท่ีอยู่ในต่างประเทศตามรายละเอียดท่ีก าหนดโดย 
ส านกังานตรวจสอบและเทียบมาตรฐานของประเทศจีนหรือ CNCA ซ่ีงจะจดัทีมผูเ้ช่ียวชาญท าการประเมินเอกสาร
ท่ีส่งมอบจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในประเทศท่ีผูผ้ลิตอาหารส่งออกเขา้ประเทศจีนมีสถานท่ีตั้งอยู่ และ CNCA 
ตอ้งจดัตั้งคณะผูป้ระเมินเพื่อจะไดด้ าเนินการตรวจสอบและประเมินการผลิตอาหารแปรรูปในสถานท่ีตั้งโรงงาน
จริงและตอ้งไดรั้บการประสานงานและสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐของไทย นอกจากนั้นหน่วยงานภาครัฐของ
ไทยตอ้งยืนยนัว่าผูผ้ลิตอาหารน าเขา้ประเทศจีนน้ีด าเนินการครบถ้วนภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของประเทศจีนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

รัฐบาลไทยควรมอบหมายให้คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
พาณิชย ์และกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกนัก าหนดยทุธศาสตร์พฒันาโลจิสติกส์อยา่งเป็นระบบ เพื่อให้ทิศทางการ
พฒันาโลจิสติกส์ของแต่ละหน่วยงานเป็นไปในแนวทางการบูรณาการท่ีสอดคลอ้งกนัโดยเนน้ปัจจยัพื้นฐานท่ีไทย
เป็น Hub โลจิสติกส์ของอาเซียนท่ีเช่ือมต่อกบัประเทศจีนทางตะวนัตกเฉียงใต ้ในขณะเดียวกนักระทรวงพาณิชย ์
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กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม หอการคา้ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคาร
ไทย ควรร่วมกนัก าหนดศูนยร์วมปฏิบติัการพฒันาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์อยา่งเป็นเอกภาพและเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนัอยา่งมัน่คง 

กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศควรด าเนินการเชิญผูป้ระกอบการไทยเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการคา้ 
อาทิเช่น งานแสดงสินคา้ในประเทศจีน การร่วมคณะผูแ้ทนการคา้ กระทรวงพาณิชยค์วรก าหนดให้มีศูนยก์ลาง
ประสานงานเก่ียวกบัจีน (China Hub) เพื่อรับผิดชอบจดัท าแผนยุทธศาสตร์ภาพรวม กระทรวงพาณิชยค์วรก าหนด
ขา้ราชการระดบัสูงรับผิดชอบ China Hub และ/หรือ ทูตพาณิชยน์ าร่องน าผูป้ระกอบการเอกชนลงพื้นท่ีตลาดจีน
เพื่อหาพนัธมิตรทางธุรกิจและสร้างความสัมพนัธ์ทางการคา้ กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ควรสร้าง
ฐานขอ้มูลคู่คา้จีน-ไทย รวบรวมรายช่ือผูน้ าเขา้ ผูค้า้ส่ง บริษทั ตวัแทนกระจายสินคา้และบริการ จดัท าเป็นรายช่ือท่ี
ผา่นการคดัเลือก (Selected List) ไวเ้ผยแพร่ในเวปโซดเ์พื่อใหผู้ป้ระกอบการไดใ้ชใ้นการเจาะตลาดจีน 

ผูผ้ลิตอาหารแปรรูปไทยส่งออกเขา้ประเทศจีนตอ้งการการสนบัสนุนและความร่วมมือจากภาครัฐของไทย
เพราะผูผ้ลิตอาหารแปรรูปบางรายประสบปัญหาเร่ืองการลอกเลียนการผลิตและยี่ห้อผลิตภณัฑ์ ผูผ้ลิตอาหารแปร
รูปไทยควรด าเนินการขอความช่วยเหลือจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชยเ์พื่อ การเจรจากบักระทรวง
พาณิชยข์องรัฐบาลจีน เพื่อขอความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหา ในขณะเดียวกนัผูผ้ลิตอาหารแปรรูปไทยส่งออกเขา้
ประเทศจีน ตอ้งการความร่วมมือจากภาครัฐของไทยในการตรวจสอบอตัราภาษีน าเขา้อาหารส าเร็จรูปท่ีประเทศจีน
เรียกเก็บ ว่าผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปดงักล่าวเป็นสินคา้ Normal Track หรือเป็นผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปภายใต้
รายการสินคา้อ่อนไหว เพื่อปฏิบติัตามระเบียบทางดา้นอตัราภาษีน าเขา้ของประเทศจีนให้ถูกตอ้ง นอกจากนั้นแม้
ผลไมส้ดจะอยูน่อกเกณฑ์ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป แต่ผลไมส้ดเป็นสินคา้ท่ีมีความตอ้งการในประเทศจีนสูงและมี
อตัราภาษีน าเขา้เป็นศูนยเ์พียง 23 รายการ การน าผลไมส้ดไทยเขา้ประเทศจีนตอ้งขออนุญาตน าเขา้จาก CIQ ท่ีด่าน
น าเขา้ โดยตอ้งด าเนินเร่ืองผ่าน AQSIQ ณ กรุงปักก่ิง เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตน าเขา้ หรือ Import Permission 
นอกจากนั้น ผูผ้ลิตอาหารแปรรูปไทยท่ีส่งออกเข้าประเทศจีนจะขอรับสิทธ์ิลดหย่อนหรือยกเวน้ภาษีน าเข้า
ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปเขา้ประเทศจีนภายใตค้วามตกลง Free Trade Agreement หรือ FTA นั้น ผูผ้ลิตอาหารแปร
รูปไทยตอ้งแสดงสูตรการผลิตสินคา้ เพื่อแสดงวา่สินคา้ผลิตตามกฎแหล่งก าเนิดสินคา้ (Rule of Origin) ซ่ึงตอ้ง
ประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบ นั่นคือส านักสิทธิประโยชน์ทางการคา้ กรมการคา้ต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย ์เพื่อขอใบรับรองลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีน าเขา้ ไปแสดงต่อศุลกากรจีนจึงจะไดรั้บสิทธ์ิดงักล่าว 

 
ธุรกจิการท่องเทีย่ว 

ในขณะท่ีประชากรในมณฑลยูนนานและในประเทศจีน มีรายได้ท่ีเพิ่มมากข้ึนในหลายปีท่ีผ่านมา 
โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ในเขตท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีดี ประกอบกับรัฐบาลจีนมีนโยบายผ่อนคลายการ
ควบคุมการท่องเท่ียวในช่วงกวา่ 10ปีท่ีผา่นมา และส่งเสริมใหช้าวจีนมีเวลาวา่งและใชเ้วลาวา่งในการท่องเท่ียวและ
พกัผ่อนมากข้ึน จึงท าให้ธุรกิจการท่องเท่ียวในมณฑลยูนนาน และในประเทศจีนมีการเจริญเติบโตมากข้ึน โดย
ภาพรวมในปี  ค.ศ. 2012 ประมาณการจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวจีนทั้งประเทศท่ีจะท่องเท่ียวในต่างประเทศมีจ านวน 
80 ล้านคนโดยมีการใช้จ่ายในการท่องเท่ียวจ านวน 80 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีการประมาณการของ
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นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีจะท่องเท่ียวในต่างประเทศจ านวน 100 ลา้นคนในปี ค.ศ. 2020 แต่ในรายงานของ China 
Outbound Tourism Yearbook 2012 พยากรณ์ว่านกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวในต่างประเทศจะมี
จ านวน 100 ลา้นคนในปี ค.ศ. 2015 

ตลาดการท่องเท่ียวในมณฑลยูนนานแบ่งออกเป็น แหล่งท่องเท่ียวส าคญั 5 แหล่งประกอบด้วย คุนหมิง 
ตา้หล่ี ล่ีเจียง แชงกรีล่า และสิบสองปันนา โดยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับจ านวน 10 แห่งคือ 
อุทยานป่าหิน นครคุนหมิง เจดียส์ามองค ์แควน้ตา้หล่ี เมืองเก่าเมืองล่ีเจียง ภูเขาหิมะมงักรหยกเมืองล่ีเจียง สวนหม่า
นทิงแควน้สิบสองปันนา ภูเขาสิงห์โตเมืองฉู่สง หมู่บา้นก๋านหลัน่ป้าแควน้สิบสองปันนา Puzhehei เมืองเหวินซาน 
Pudacuo National Park เมืองต๋ีช่ิง  

ส่วนนกัท่องเท่ียวชาวไทยนิยมเดินทางท่องเท่ียวในมณฑลยูนนานและเป็นนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ
แหล่งใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยนูนาน นิยมเดินทางท่องเท่ียวในเมืองท่องเท่ียวหลกัในมณฑลยนูนานดงัน้ี: นครคุนหมิง 
ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลยูนนาน แควน้ Dali เป็นแหล่งมรดกวฒันธรรมชนเผา่ป๋าย มีเมืองโบราณตา้หล่ีเป็น
แหล่งสืบสานมรดกวฒันธรรมชนเผ่าป๋าย เมืองล่ีเจียงเป็นเมืองท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส าคญัคือภูเขา
หิมะมงักรหยกและแหล่งท่องเท่ียวตน้ก าเนิดมรดกทางวฒันธรรมของชนเผา่น่าซี และเมืองโบราณล่ีเจียง เมืองแช
งกรีล่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวดา้นมรดกวฒันธรรมและอารามทางพุทธศาสนาของชาวทิเบต แควน้ สิบสองปันนา
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเป็น Rain forest และเป็นตน้ก าเนิดมรดกวฒันธรรมชาวไต (Dai) 

ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวในประเทศจีนท่ีจดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวจีนใน
ประเทศไทย เพิ่มจาก 5 รายในปี ค.ศ. 2000 เป็น 30 รายในปี ค.ศ. 2012 เพราะขอ้ก าหนดในการจดัตั้งกิจกรรมธุรกิจ
น าเท่ียวไดรั้บการผอ่นปรนไม่เขม้งวด ในขณะท่ีการท าธุรกิจการท่องเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวจีนไปประเทศ
ไทยก็สามารถท าไดใ้นรูปแบบของการส่งออกโดยตรงซ่ึงผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวในประเทศจีนสามารถขาย
บริการการท่องเท่ียวผา่นผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวในต่างประเทศท่ีเป็นพนัธมิตรทางการคา้ หรือในรูปแบบการ
ร่วมทุนระหว่างผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวของจีนและผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวของต่างประเทศ โดยตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการจดัตั้งกิจการธุรกิจน าเท่ียวในประเทศจีนในดา้นสถานท่ีตั้ง อุปกรณ์และเคร่ืองอ านวย
ความสะดวก พนักงานของกิจการ เงินลงทุน เงินมดัจ า ใบอนุญาต และขอ้ก าหนดด้านเอกสารด้าน ใบสมคัร 
รายงานการศึกษาความเป็นไปได ้ขอ้บงัคบัของกิจการ คุณสมบติัของผูจ้ดัการและรองผูจ้ดัการ เอกสารการรับรอง
ดา้นการเงิน และเอกสารการรับรองอ่ืน 

การแข่งขนัในการด าเนินกิจการธุรกิจการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัสูง ประกอบกบัการมีโอกาสทางธุรกิจดา้น
การจบัจ่ายซ้ือสินคา้ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนจ านวนมาก จึงท าใหก้ารแข่งขนัดา้นธุรกิจน าเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาว
จีนท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ การด าเนินธุรกิจน าเท่ียวในลกัษณะปกติ 
ซ่ึงผูป้ระกอบการในประเทศจะท าหน้าท่ีในการตั้งราคาให้กบัผูป้ระกอบการในต่างประเทศ ซ่ึงประกอบไปดว้ย
ตน้ทุนค่าใชจ่้ายบวกกบัอตัราผลก าไรท่ีตอ้งการ และอีกประเภทหน่ึงคือการด าเนินกิจการธุรกิจน าเท่ียวท่ีเนน้การ
จบัจ่ายซ้ือสินคา้ของนกัท่องเท่ียว หรือเรียกว่า ทวัร์ศูนยเ์หรียญ (Zero Dollar Tourism) โดยท่ีผูป้ระกอบการใน
ประเทศ (ประเทศไทย) จะจ่ายเงินชดเชย (subsidy) ใหก้บัผูป้ระกอบการต่างประเทศ (ประเทศจีน) 
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ในภาพรวมนกัท่องเท่ียวชาวจีนเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 

2552 มีนกัท่องเท่ียวจีนเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยจ านวน 0.78 ลา้นคน ปี พ.ศ. 2253 จ านวน 1.12 ลา้นคน  
ปีพ.ศ. 2554 จ านวน 1.76 ล้านคน และประมาณการว่าในปี พ.ศ. 2555 จะมีจ านวน 2 ล้านคน กลุ่ม

นกัท่องเท่ียวชาวจีนจะเป็นกลุ่มวยักลางคนและมี 2 กลุ่มหลกั ท่ีมีอายุระหว่าง 25-34 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีเพิ่งส าเร็จ
การศึกษาและท างานไดร้ะยะหน่ึง และกลุ่มอายุ 35-44 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีอยูใ่นวยักลางคนเร่ิมมีฐานะทางการเงิน
และสังคมสูงข้ึน โดยเฉล่ียนกัท่องเท่ียวชาวจีนใชเ้วลาพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 7.67 วนั และใชจ่้ายในประเทศไทย
ต่อหัวต่อวนัท่ี 4,449 บาท นักท่องเท่ียวจีนเขา้มาเท่ียวในประเทศไทยในจงัหวดัและเมืองหลกัได้แก่ กรุงเทพฯ 
พทัยา ภูเก็ต ระยอง และเชียงใหม่ โดยมีนกัท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางเขา้มาส่วนใหญ่มาจาก 8 เมืองใหญ่ในประเทศจีน
ได้แก่ เซ่ียงไฮ้ ปักก่ิง กวางเจา เซินเจ้ิน เฉิงตู หังโจว ซีอานและฉงช่ิง ประเทศไทยยงัมีศักยภาพท่ีจะดึงดูด
นกัท่องเท่ียวจีนเขา้มาเท่ียวในไทยดว้ยปัจจยัหลกัประกอบดว้ย ประเทศจีนมีเศรษฐกิจท่ียงัเจริญเติบโตในอตัราสูง
และมีเสถียรภาพอยา่งต่อเน่ือง ชาวจีนมีรสนิยมท่ีจะออกไปเท่ียวนอกประเทศมากข้ึน 

จากการด าเนินการศึกษาวิจยัธุรกิจการท่องเท่ียวของมณฑลยนูนาน พบวา่การแบ่งส่วนตลาดนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนในมณฑลยูนนานท่ีเดินทางท่องเท่ียวในต่างประเทศสามารถแบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อยคือ (1) นักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางท่องเท่ียวในต่างประเทศเป็นคร้ังแรก (First Timer) ซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดร้ะดบัปานกลาง อยูใ่นวยั
กลางคน มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 40  (2)นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวในต่างประเทศเพื่อพกัผ่อน  
(Vacationer) ซ่ึงประกอบดว้ยชาวจีนท่ีมีรายไดสู้งและมีต าแหน่งงานระดบัมืออาชีพ หรือเป็นเจา้ของธุรกิจ มีส่วน
แบ่งตลาดประมาณร้อยละ 10 (3)นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวในต่างประเทศโดยการขบัรถยนต์เอง (Self-
Driver) ประกอบด้วยกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีอายุน้อยจนถึงอายุวยักลางคน แต่มีรายได้ในระดบักลางถึง
ระดบัสูง มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 5 (4)นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวในเชิงคน้ควา้หาท่ีท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติแหล่งใหม่ๆ (Explorer) ประกอบดว้ยกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีรักธรรมชาติและวฒันธรรม มีระดบัรายได้
ระดบักลางถึงระดบัสูง มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 5 (5)นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวขา้มชายแดนประเทศ
เพื่อนบา้น (Cross-Border Traveler) ประกอบดว้ยกลุ่มนกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินในมณฑลยนูนานท่ีเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศเพื่อนบา้นทั้งทางบกและทางน ้ า และมีรายได้ระดบัปานกลาง มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 10 (6) 
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวโดยอิสระ (Free Independent Traveler หรือ FIT) ประกอบดว้ยกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางโดยอิสระ หรือเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวอายุนอ้ย มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 30 การแบ่งส่วนตลาดของ
นักท่องเท่ียวชาวจีน ท าให้สามารถวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวจากมณฑลยนูนานไดใ้หต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในมณฑลยนูนาน  

การก าหนดมาตรการและระเบียบขอ้บงัคบัในการแกปั้ญหาทวัร์ศูนยเ์หรียญเป็นเร่ืองส าคญัดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการการท่องเท่ียวในรูปแบบทวัร์ศูนยเ์หรียญเป็นปัญหาในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีหน่วยงานภาครัฐของจีน 
หน่วยงานภาครัฐของไทย และภาคเอกชนตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน  

การเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจและการร่วมทุนระหวา่งผูป้ระกอบการน าเท่ียวของประเทศไทย และประเทศ
จีนสามารถท าให้ลดตน้ทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการท่องเท่ียวท่ีดีข้ึน ในเวลาเดียวกนัการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย มีการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวของประเทศไทย และประเทศจีน 
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เพื่อใหมี้การออกแบบโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีดี และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
ภาครัฐของไทยควรก าหนดให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยศึกษาโอกาสและลุ่ทางส่งเสริมการท่องเท่ียว

ใหก้วา้งขวางมากข้ึนและครอบคลุมประเทศจีน สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา (ITD) ควรขยาย
การศึกษา และส่งเสริมการพฒันาสินค้าการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ ทั้ งปัจจยัในด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้าน
การแพทยแ์ละสาธารณสุข ดา้นศิลปะและวฒันธรรม และดา้นอ่ืน ท่ีจูงใจให้ชาวจีนสนใจมาท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยมากข้ึน โดยจดัท ากิจกรรมและส่งเสริมโปรแกรมการท่องเท่ียวรวมถึง โปรแกรมทวัร์รักษาสุขภาพ การจดัทวัร์
ท าบุญไหวพ้ระ และโปรแกรมพิธีมงคลสมรสตามประเพณีนิยมไทย 

 ความร่วมมือทางด้านเอกสารการเดินทางระหว่างประเทศจีน ลาว พม่า และไทยนับว่าเป็นส่ิงท่ีควรเร่ง
พฒันาส าหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวในต่างประเทศโดยการขบัรถยนตเ์อง (Self-Driver) และกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวขา้มชายแดนประเทศเพื่อนบา้น (Cross-Border Traveller) ฉะนั้นการอ านวยความสะดวกดา้นการเช่ือมต่อ
ของบริการการท่องเท่ียวระหว่างประเทศและความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทางระหว่างประเทศจีน ลาว พม่า 
และไทยในรูปแบบท่ีเหมาะสม จึงมีความส าคญัท่ีภาครัฐของทุกประเทศตอ้งส่งเสริมเพื่อให้มีความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศซ่ึงจะท าให้ต้นทุนการบริการการท่องเท่ียวลดลง และเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจการท่องเท่ียวระหว่าง
ประเทศมีการเจริญเติบโตในอตัราสูงและต่อเน่ือง ในทางปฏิบติั หน่วยงานภาครัฐของไทยรวมถึง กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ ควรเป็นเจา้ภาพในการเจรจาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศจีน ประเทศลาว และประเทศไทยในดา้นการจดัท าระเบียบขอ้บงัคบัและอ านวยความสะดวกการ
ออกวซ่ีาใหน้กัท่องเท่ียวจีนท่ีจะท าใหส้ามารถเดินทางมาท่องเท่ียวต่อในประเทศไทยไดโ้ดยสะดวก 

เส้นทางด่วนคุนหมิง-กรุงเทพ (คุน-มัน่ กงลู่หรือ North-South Corridor) ซ่ึงถือเป็นเส้นทางบกเช่ือมโยง
ระหว่างไทย-จีน สายส าคัญท่ีไทยเป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงอาเซียนกับประเทศจีนทางตะวนัตกเข้าด้วยกัน  มี
ระยะทางประมาณ 1,850 กิโลเมตร และขณะน้ีการด าเนินการสร้างสะพานขา้มแม่น ้ าโขงแห่งท่ี 4 เช่ือม “ เชียงราย-
บ่อแกว้ ” ท าให้ถนนสายใหม่น้ีสมบูรณ์แบบมากยิ่งข้ึน เอ้ือประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขยายตลาดอาหารแปรรูป
ประเภทแช่แข็งและแช่เยน็ท่ีปัจจยัดา้นเวลาการขนส่งมีผลต่อคุณภาพของสินคา้และเป็นเส้นทางการท่องเท่ียวท่ี
ส าคญั จึงต้องจดัท าแหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ีอ านวยความสะดวกและพกัผ่อนระหว่างทาง นอกจากน้ีแล้ว 
สนามบินคุนหมิงแห่งใหม่ช่ือ ฉางสุ่ย (Chang Shui) ซ่ึงไดเ้ปิดใชเ้ม่ือ วนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถือเป็นสนามบิน
ใหญ่อนัดบั 4 ในประเทศจีน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือการเดินทางท่องเท่ียวระหว่างประเทศในเขตเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียใต ้ภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยจึงตอ้งเตรียมความพร้อมท่ีปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาด ซ่ึงมีความสามารถท่ีจะใหบ้ริการนกัเดินทางท่องเท่ียวและการขนส่งทางการคา้ในปริมาณท่ีสูงข้ึน 
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ข้อเสนอแนะการวจัิยด้านอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในอนาคต 

 

การศึกษาวจิยัโครงการน้ีก าหนดขอบเขตการศึกษาในมณฑลยนูนานเพราะเป็นมณฑลท่ีใกลป้ระเทศไทย
มากท่ีสุดสามารถเช่ือมโยงกบัไทยไดด้ว้ยเส้นทางด่วนคุนมัน่กงลู่ ทางแม่น ้าโขงและทางอากาศ นอกจากนั้นรัฐบาล
จีนก าหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจยนูนานใหเ้ป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจส าคญัทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจีนและจะเป็น
มณฑลส าคญัท่ีสุดท่ีเป็นหนา้ด่านเช่ือมโยงกบั AEC ท่ีจะเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2558 แต่ก็ควรขยายการศึกษาให้
ครอบคลุมตลาดจีนมณฑลอ่ืน และในภาพรวม และคลุมรายการสินคา้และธุรกิจบริการของไทยท่ีมีศกัยภาพใหเ้ห็น
ภาพรวมท่ีเด่นชดัข้ึนโดยสถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา (ITD) และหน่วยงานวจิยัอ่ืนอาจขยาย
ขอบเขตการวจิยัใหค้รอบคลุมภูมิภาคอ่ืนของจีนเช่นการวิจยัโอกาสและลู่ทางตลาดจีนในบริเวณชายฝ่ังทะเลดา้น
ตะวนัออกและทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน พร้อมทั้งขยายการวจิยัประเภทสินคา้และบริการใหห้ลากหลาย
มากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่สินคา้ไทยท่ีมีศกัยภาพ เช่น เคร่ืองประดบัตกแต่งบา้น เฟอร์นิเจอร์ สินคา้ OTOP รูปแบบ
ทนัสมยั อะไหล่รถยนต ์สินคา้สมุยไพรเพื่อเสริมสุขภาพ และความงาม    
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Executive Summary 
 

China has a rapid economic development during the last 30 years. With a population of about 1,339 
million people in China, it has become a huge market at the forefront of the world which cannot be overlooked by 
the countries around the world. Thailand has a good relationship with China for a long time in terms of economic, 
politics and culture. Located in the heart of Indochina, Thailand is a major hub to link between ASEAN countries 
and China through, Yunnan, a province in the south-west of China. In Thailand there are two important 
businesses that continuously generate major revenues for the country, which include processed food business and 
tourism business. But few of the operators in both businesses have entered the processed food and tourism 
markets in Yunnan, despite there are so many potentials to increase cooperation and promote the expansion of 
trade in processed food and increase the number travelers between Thai and China. Therefore, the study of 
potentials, opportunities and entry modes to the market of processed food and tourism in Yunnan Province is 
extremely important. 

 

Processed Food Business 
Yunnan Province is situated in the southwest region of China, with the southern border connecting with 

three ASEAN countries: Myanmar, Laos and Vietnam, and located a short distance away from the north of 
Thailand approximately 250 kilometers. It is a province of China that enjoys a closest relationship with Thailand, 
as it is the gateway of China to the ASEAN Economic Community (AEC). Yunnan’s value of trades with 
ASEAN is more than those of the United States and Europe. In addition, the population in Yunnan province has 
close relationships with Thai people. Chinese government has the policies of developing and promoting the 
production of high-tech agricultural products and free trade areas for exporting in the middle and western region 
of the country which includes Yunnan province. As a result, the overall level of economic development in 
Yunnan grows rapidly in the past decade. But Yunnan still need to import food from many countries as the results 
of the rapid growth of the city and the steadily increases of population migrated to the urban areas. With the 
increase in population and incomes, as well as the changes of the lifestyle, the demand for the food, especially the 
processed foods, is exponentially increasing. 

This research study estimates that the food market size in the urban areas of Yunnan is Yuan 74 billion in 
total, the snack market size at about Yuan 3.2 billion, and the condiment market size worth about Yuan 0.6 
billion. The food market size for the Chinese population in the rural areas of Yunnan is Yuan 48 billion in total, 
the snack market size at about Yuan 3 billion, and the condiment market size estimated about Yuan 0.6 billion. 
The cost of food for the population in the urban areas of Yunnan increases 5% per annum, the cost of food for the 
population in rural areas rises 10% a year. For the snacks and the ingredients, the average growth rate is about 
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10% annually. 
Thailand enjoys the world status of strong food production base which allows Thai government to form 

the policy to promote Thailand as the “Kitchen of the World” since B.E. 2548 in a systematic manner through the 
expansion of a large number of Thai restaurants in the overseas market which build a strong image and identity 
for Thailand, and assist promoting the tourism industry and the exports of food products and other products at the 
same time.  The objectives of the “Kitchen of the World” project are to promote Thai foods to gain the World’s 
flavorite food status, gain the ranking of Thai food exports as Top 5 largest food exporters of the world, and 
attain the highest confidence on Thai foods, in terms of hygiene and safety.  Thai processed food products which 
Thailand is the largest exporters and maintain a very high competitive advantage in the world include canned 
pineapple, pineapple juice, processed chicken, rice, canned seafoods, frozen seafoods, and processed shrimps; 
other food products which Thailand enjoys a strong competitive advantage as well, are chilli sauce product, curry 
paste products, soybean, tomato, fish, and oyster.     

Thai foods sold in Yunnan market can be divided into three types: (1) Condiment, which includes pastes, 
powders and sauces; (2)Snack, which includes seafood snacks, fruits and nuts, biscuits, desserts and sweets, and 
instant noodles; and (3) Canned fruit, juice and coffee. The major competitors of Thai foods are the foods from 
the country or region in ASEAN and East Asia. Comparing to the competitors, Thai food is superior in taste, 
standards of quality and low costs. The consumers in Yunnan buy Thai food mostly from specialty stores, 
secondly from the grocery store, and seldom from the supermarket. When asking the consumers in Yunnan why 
they buy Thai food, the answers are the unique taste of Thai food, the reasonable price and consumers’ 
preferences in Yunnan to buy imported foods to give as gifts to others. Yunnan consumers have medium 
perceptions to the safety and the quality of Thai food, but agree to recommend to friends. The most important 
factors affecting the decision to buy Thai food are quality, safety and price respectively, the less important factors 
are taste and convenience respectively. Moreover, it was found that those who have traveled to Thailand enjoy a 
better perception to Thai food than those who have not traveled to Thailand. 

The distribution of goods by truck directly from Shanghai and Guangzhou is much easier. The result is 
the transportation of the high value imported goods, goods that require temperature reserving and processed food 
can be done directly from the importer to the local retail store. The development of goods distribution by Multi-
Modal Refrigerated Rail Transportation that connects major cities in mainland China are in the process, which 
will enable a more perfect distribution system. At the same time, many multinational retailing companies take 
part in developing and creating Modern Cold Chain and Distribution System together with Chinese. When 
distributing imported food products in China, it must be considered that China is not a single market, instead, it is 
separated into many small markets throughout the county where the markets may have overlapping and separated 
by geographical boundaries, as well as with different culture, tastes, age groups and languages. Therefore, there is 
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no single formula for the markets in China. Currently, the most successful markets for imported food are 
hypermarkets and specialty stores, because of their expertise in supplying imported processed foods and with 
foreigners as their target customers. And they also gain popularity from high income Chinese customer as well 

Consumer market in Yunnan Province can be divided into three groups, consisting of mass market, 
premium market and business market. Entering Yunnan market can be done by exporting, licensing, franchising, 
contract manufacturers (OEM), setting up an office or branch in Yunnan, joint venture, merger and acquisition, or 
investing a company in Yunnan (Greenfield and Wholly Owned Subsidiary). The food products distribution in 
Yunnan market for the Thai processed food manufacturers could be accessed through 3 channels including (1) 
specialty shops such as shops in Yunfang International Trade Center and Luosiwan International Trade City in 
Kunming, and shops in Xishuangbanna Nationality Tourism Center and Agricultural Products Trade Markets in 
Xishuangbanna, (2) large supermarkets such as Carrfour and Walmart, and (3) on-line shops where over 100 on-
line shops market Thai processed food products in Yunnan.   But currently, the most popular methods to enter 
Yunnan market for Thai processed food companies are by exporting through importers dealing with specific 
products in China, exporting through a single distributor in China, exporting through the local partners in China, 
or by manufacturing products under OEM (Original Equipment Manufacturer) for brands in China or joint 
venture with factory in China.  The processed foods with strong market potential at the present time include 
condiment, which includes pastes, powders and sauces, and snack, which includes seafood snacks, fruits and nuts, 
biscuits, desserts and sweets, and instant noodles.  However, the products with strong market opportunity in the 
future consist of chilled and frozen fresh seafoods, and ready-to-eat meals.  In addition, Yunnan will be a good 
market for Thai high quality processed foods as Yunnan will be more developed with better living standards and 
tastes. When setting up the price of the processed food in Yunnan, it should take into account the value perceived 
by the consumers, the cost of logistics, the cost of exporting from Thailand and the competitions. 

It will be a good opportunity from the better logistics in Yunnan. The Kunming – Bangkok Highway 
(Kun-Man Gong Lu or the North-South Corridor) is a major land route that Thailand is a major hub links between 
ASEAN countries and western China, with a distance of about 1,850 km. It takes only 20 hours to travel between 
Bangkok and Kunming. Currently, the construction of the fourth bridge crossing Mekong River linking 
“Chiangrai – Bokaew” is expected to be completed by June 2013. Moreover, the new Kunming airport named 
Changshui was launched on 28 June 2012. The main target customers of this new airport are the passengers from 
South East Asia and South Asia. 

The regulations that Thai exporters should be complied with when supplying food products to China 
market include the regulation of registration requirements for food manufacturers outside China, which is 
effective from 1 May 2012; the labeling regulations for food products, which the processed food products in the 
packaging to be sold to consumers in China should be verified and must be labeled in Chinese, which is effective 
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from 20 April 2012; the certification regulations for imported food and agricultural products, under the Food 
Safety Law of China, which is effective from 1 June 2009; the import tax regulations that are relevant to import 
processed food product to Yunnan include tariff, VAT consumption tax and import tax for entry passenger. In 
addition, Thai processed food manufacturers that want to export to China are also required to comply with the 
transportation regulations, the regulations of China Inspection and Quarantine Bureau, as well as regulation from 
different customs in China. For those who want to invest in China, the regulation of trade and investment in 
China should be in compliance. 

The suggestions for processed food business include the positioning and the strategies for processed 
foods in China, as China has a high economic growth rate in the past 30 years and has cultural diversification and 
different economic development in different regions. But the most important issue in the food business is the 
difference in the flavour and taste of the food for the people from different provinces of China because of the 
diverse ethnic and differences in culture. Therefore, the product strategies include positioning the product as a 
recognized brand as well as designing the products to suit the tastes and flavors of each region. For the pricing 
strategy, it should focus on how to attract the attention of customers with the products that have a same price 
level as the competitive products. 

Quality is the competitive advantage of Thai processed foods. Thai processed foods have been 
recognized as quality foods in China. South western Chinese people expect to demand for more products with 
convenience, health products and processed foods. Therefore, Thai processed foods are likely to grow in the 
future. Nowadays, food safety is an important issue that Chinese consumers concern. As a result, Thai processed 
food manufacturers may promote the quality and safety of Thai foods in order to enter China market, especially 
those large Thai food manufacturers that export to the world market with quality and safety standards. 

The distribution of Thai processed food exported is an important issue, because the distribution channels 
for processed foods are quite different from other food products. The retail markets in China have begun to 
change their operation method. Starting from the acquisition and merger with local supermarkets, the retail 
leaders such as Carrefour and Wal-Mart have expanded into smaller retail businesses, and can extend to the outer 
metropolitan areas. Moreover, direct sourcing is a new approach to retailing, especially for imported products that 
need to control food temperatures and imported processed foods. Neighborhood Supermarkets is also a new 
approach to retailing.  Wal-Mart, Carrefour and Tesco expand its business in the form of mini supermarkets, such 
as Tesco Express and Carrefour's neighborhood outlets. The prices in these mini supermarkets are no different 
from those in hypermarkets. Therefore, it must be realized the fact that China is a largest market for processed 
foods in the world. The processed food market in China is not a single market with same characteristics all over 
the country. It should be emphasized on finding importers and distributors who are experienced, stable, and with 
good relations with the target customers. Trade show is a low cost and good method to understand the market. 
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Similarly, the Chinese trading culture is very important because of its unique commercial relationship culture or 
“Guanxi” is an unique culture of Chinese. 

The processed food manufacturers exporting to China should work closely with China government and 
follow the relevant regulations. In addition to the regulation of the registration of manufacturers outside of China, 
the labeling regulations for food products in the packaging, the regulations on the certification of agricultural 
products and imported products under the Food Safety Law of China, the transportation regulations; as well as the 

regulations of China Inspection and Quarantine Bureau, the manufacturers of processed food should establish a strong and 
healthy relationship with both central and local government in China and related agencies under the government 
of Thailand. Because processed foods are highly sensitive with quality and hygiene, the Chinese government 
needs to audit the operations of Thai processed food manufacturer sites and requires the strong support and 
cooperation from the related Thai government agencies. The applicants who submit the application for 
registration as the processed food manufacturers outside of China, with related supporting documents as required 
by the Certification and Accreditation Administration of People’s Republic of China or CNCA, must be approved 
by the responsible agency of Thai government to export processed food into China. The Certification and 
Accreditation Administration of People’s Republic of China CNCA is required to form a team of experts to 
assess the documents submitted by the responsible agency in the country where processed food manufacturers 
exporting to China are located, and must establish the assessment team to monitor and evaluate the production 
process at the factory location and need to be coordinated and supported by the Government of Thailand. In 
addition, the Government of Thailand must confirm that the Thai processed food manufacturers exporting to 
China comply fully under the relevant regulations of China. 

Thai government should assign the National Economic and Social Development Board (NESDB), 
Ministry of Transport and Communication, Ministry of Commerce, and Ministry of Industry to jointly develop 
the overall and systematic strategies on Thailand logistics system to coordinate all logistics development 
activities from all private and public agencies which designate Thailand and the logistics Hub for ASEAN 
connecting to the South-West of China.  At the same time, Ministry of Commerce, Ministry of Transport and 
Communication, Ministry of Industry, Thai Chamber of Commerce,  Federation of Thai Industries,  and Thai 
Bankers Association should jointly set up the operation center to promote Thailand logistics system on the full 
and mutual commitment on the sustainable basis. 

Department of International Trade Promotion (DITP), Ministry of Commerce should set up the operation 
plan to invite related Thai businesses and manufacturers to participate in the international trade promotion 
activities such as Thai trade exhibition in China, and business partners matching trips organized by trade 
agencies.  Ministry of Commerce should set up the center for China Hub and assign a senior official to take 
responsibility to set up the overall strategic plan and lead the Thai business matching delegation to China to build 



XX 
 

the trade relationship with potential strategic partners.  The DITP should set up the database in its website for 
Thai and Chinese trade partners on importers, exporters, wholesalers, distributors, and other related businesses in 
the list of “Selected” firms for Thai businesses who want to expand their businesses to China. 

The processed food manufacturers exporting to China need another aspect of strong support and 
cooperation of the Thai government, because of some food manufacturers’ intellectual property violation 
problems on products and brand. Thai food manufacturers should ask for assistances from the Department of 
Intellectual Property, Ministry of Commerce, to coordinate the negotiations with the Ministry of Commerce of 
China to solve the problems together. At the same time, the processed food manufacturers exporting to China 
require the assistance from the Thai Government to clarify the food import tariffs imposed by China, and confirm 
whether the products are Normal Track or Sensitive Items. Even though fresh fruits are not included in the 
categories of processed foods, but fresh fruits enjoy high demand in China and only 23 items are listed with zero 
tariff. In order to export Thai fresh fruits to China, it is required to gain the permission from CIQ at the custom 
entry points, and must processed the applications through AQSIQ Beijing in order to get a license to import or 
import permission. In addition, in order to obtain the import duty exemption under the Free Trade Agreement or 
FTA, Thai processed food manufacturers exporting to China should provide a recipe of the processed foods to 
certify the products are manufactured according to the Rule of Origin. All these processes should be coordinated 
with Bureau of Trade Preference, Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, in order to entitle to 
Import Duty Reduction or Exemption Certificate from the Chinese Customs. 

 
Tourism Business 

As the income of population in Yunnan province and China has been increasing in the past several years, 
especially in large cities with strong economic development, along with the Chinese government's policy to relax 
the tourism control over the past 10 years and encourage the Chinese to have free time and spend their time in 
leisure travel. As a result, the tourism industry in Yunnan Province and China is growing significantly.  In 2012, 
total nation-wide number of Chinese tourists traveling abroad estimated at 80 million and spending USD 80 
billion, and in 2020, Chinese tourists to travel abroad estimated at 100 million, but the report of the China 
Outbound Tourism Yearbook 2012 forecasts that, in 2015, Chinese tourists to travel will reach 100 million. 

Tourism market in Yunnan Province is divided into 5 major attractions including: Kunming, Dali, 
Lijiang, Shangri-La, and Xishuangbanna. The 10 famous tourist destinations are the Stone Forest National Park 
in Kunming City, Three Pagodas in Dali, Dali Ancient City, Lijiang Ancient City, Jade Dragon Snow Mountain 
in Lijiang, Manting Park in Xishuangbanna, Lion Mountain in Chuxiong, Ganlanba Village in Xishuangbanna, 
Puzhehei in Wensan, Pudacuo National Park in Diqing. 

The Thai tourists traveling in Yunnan are the largest source of international visitors in Yunnan Province. 
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Popular tourism destinations in Yunnan province are: City of Kunming, the capital of Yunnan province; Dali, a 
cultural heritage of Bai people and Dali Ancient City of Bai people; Lijiang as a source of major nature tourism 
destinations, including Lijiang Jade Dragon Snow Mountain and the origin and cultural heritage of the Naxi 
people in Lijiang Ancient City; Shangri-La as a tourist attraction and cultural heritage of the Buddhist 
monasteries of Tibet; Xishuangbanna as the attraction of the Rain forest and the origin and cultural heritage of 
Dai people. 

The tour operators in China, who conduct the tourism operation for Chinese tourists visiting to Thailand, 
increased from 5 firms in 2000 to 30 firms in 2012 because the regulations to establish the tourism operations 
have been relaxed.  The tour operators in China who service the Chinese tourists to visit Thailand can conduct the 
direct export tourism business through the tour operators in Thailand who are business partners or joint venture 
partners between China's tourism operators and operators of foreign travel, where the joint venture must meet the 
requirements of establishing the tourism business in China, with respect of the formal business location, 
equipment and facilities, employees, deposits, capital investment, business license, and other documentation 
requirements, including the application, feasibility study report, regulations of the company, the qualification of 
manager and deputy manager, certified financial statements, and other document certificates. 

With the competition in the tourism business at a high level, and the opportunities for shopping by many 
Chinese tourists, the competition for Chinese tourists arrival in Thailand can be divided into two categories: 
tourism business in a normal mode, where the tour operators in the country set the prices, which includes the cost 
plus the profit, for the tour operators in the foreign countries; and tourism business which focuses on shopping by 
Chinese tourists or Zero Dollar Tourism, where the tour operators in the country pay compensation (subsidy) to 
operators in the foreign country (China). 

In general, Chinese tourists visited to Thailand at a continuously increasing rate.  In the year B.E. 2552, 
the number of Chinese tourists came to Thailand, amounted to 0.78 million people,  in B.E. 2553 at 1.12 million, 
in B.E. 2554 at 1.76 million, and in B.E. 2555,  the number of Chinese tourists visiting Thailand, estimated at 2 
million people.  There are two main groups of Chinese tourists: the age group of 25-34 years, who have recently 
graduated and work for awhile, and the age group 35-44 years, who are the middle age, with a higher social and 
financial status. On average, Chinese tourists stay in Thailand for 7.67 days and spend per tourist per day at THB 
4449.  The Chinese tourists prefer to visit major provinces and cities, including Bangkok, Pattaya, Phuket, 
Bangkok and Chiang Mai, and the Chinese tourists visiting Thailand come mostly from eight major cities in 
China including Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu, Hangzhou, Xi'an and Chongqing. Thailand 
has the strong potentials to attract Chinese tourists because of the key factors of China's economic growth 
remained at a high and continuously sustainable rate, and the Chinese taste of visiting overseas countries at an 
increasing rate. 
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From this research study of the Yunnan Province, the market segmentation of Chinese tourists in 
Yunnan, traveling in a foreign country can be divided into 6 groups: (1) Tourists who travel abroad for the first 
time (First Timer), who are the middle class with middle age and with a market share of approximately 40 
percent; (2) Tourists traveling abroad for leisure travel (Vacationer), who are the Chinese people with higher 
incomes, and professional positions or a business owner, with a market share of around 10 percent; (3) Tourists 
traveling abroad themselves by cars (Self-Driver), consisting of a group of Chinese tourists who are younger to 
middle age, with revenue in the mid to high levels and a market share of about 5 per cent; (4) Tourists who search 
for new locations of the natural resources (Explorer), consisting of tourists who love nature and culture, with 
medium to high income level and a market share of about 5 per cent; (5) Tourists who travel across the border to 
neighboring countries (Cross-Border Traveler) consisting of local tourists in Yunnan province visiting 
neighboring countries by land and water, with a medium income level and a market share of approximately 10 
percent; (6) Tourists traveling independently (Free Independent Traveler or FIT), who travel alone, or a tourists 
group of young age, with a market share of about 30 per cent. This market segmentation makes it possible to 
analyze business opportunities to meet the needs of Chinese tourists from Yunnan Province. 

Measures and regulations to solve problems on Zero-Dollar Tourism is a major concern for quality 
tourism and travel services in the tourism development. The Chinese government tourism agencies, Thailand 
government tourism agencies, and private tourism sectors need to find the solutions to the problem urgently. 

A partnership and a joint venture between Thailand and China tour operators can reduce costs and 
improve the performance efficiency of tourism services. Simultaneously, Tourism Authority of Thailand 
promotes cooperation among tourism operators in Thailand and China to design better tourism programs and 
products to provide better and more efficient services improvement. 

Thai government should assign the Tourism Authority of Thailand to study and prepare the tourism 
master plan to cover the whole China, and assign the International Institute for Trade and Development (ITD) to 
expand the scope of research to develop new and innovative tourism products such as medical tourism, Buddhist 
temple tourism, and Wedding on Thai culture tourism, to attract Chinese tourists to visit Thailand.  

Travel documents cooperation between China, Laos, Myanmar and Thailand should be considered in 
urgency for the development of foreign tourists, in particular, for the Self-Driver tourists group and the Cross-
Border Traveller group who travel across the border to neighbouring countries to facilitate the connection of 
services and the simplified approval process of international travel documents between China, Laos, Myanmar 
and Thailand in the mutually agreed manner. It is vital that the government of every country to promote the 
cooperation between the countries, which will lead to reduced service costs and to promote international tourism 
business growth at a high and sustainable rate. In practices, Thai government agencies, including Ministry of 
Tourism and Sports, Ministry of Interior, and the Ministry of Foreign Affairs should be the host of the 
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discussions between China, Laos and Thailand in the preparation of regulations to facilitate the simple process of 
visas issuance to Chinese tourists who will be travelling to Thailand. 

Kunming – Bangkok Expressway (Kun-Man Gong Lu or the North-South Corridor), is the important 
land bridge between Thailand – China in which Thailand is a major hub linking Western China with ASEAN 
together. With the distance of about 1,850 km and the construction of a bridge across the Mekong River 
connected Chiang Rai and Bokeo Province of Laos PDR, the new expressway is better equipped with safety and 
better road surface which will be beneficial to expand the market of frozen and chilled food as the transportation 
time factor affecting the quality of products as well as a major tourist route. So, the construction of tourist 
attractions and leisure facilities during the transit are required. In addition, the new Kunming airport, named 
Chang Shui, which was opened on June 28, B.E. 2555, is the fourth largest airport in China, with the main target 
for travelling between countries in Southeast Asia and South Asia. Thai public and private sectors must be 
prepared to adjust their marketing strategies and ability to serve higher volumes of the tourism and trades 
transportation traffics. 

 
Recommendations for research on processed food and tourism in the future 

 
This research project focuses on the scope of study in Yunnan Province because it is the closest province 

to Thailand connecting through the Kunming-Bangkok Expressway, Mekong River, and the air transportation. In 
addition, the Chinese government economic development plan designates Yunnan as a major economic center in 
Southwest China, and the county's most important outpost linked to the AEC which will officially be in effect in 
the year B.E. 2558. It is recommended that the research projects should be expanded to cover the Chinese market 
as a whole, and other selected provinces, and cover the list of Thai products and services with the strong 
potentials in the market to understand the whole competition picture. The ITD  and related government agencies 
should expand the research projects to cover the Chinese market in the East coast region and the North-Eastern 
region and a large number of products and services where Thai products enjoy competitive advantage positions 
such as  home-decorative products, furniture products, modern and innovative OTOP products, automotive parts 
and components, and health and beauty herbal products. 
 

 


