ระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก : แนวทางยกระดับส่งออกผลไม้ไทย
โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสญ
ั จรทีจ่ งั หวัดจันทบุรเี มื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทีผ่ ่านมา ได้มกี ารเห็นชอบใน
หลักการโครงการจัดตัง้ ระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC) ทีจ่ ะตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
Smart Park จังหวัดระยองซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ EEC โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อผลักดันให้ไทยเป็ น “มหานคร
ผลไม้โลก” ภายในปี 2564 ผ่านการพัฒนาคุณภาพและช่องทางการจัดจําหน่ าย รวมทัง้ สนับสนุ นด้านการเงิน และทํา
ประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้ผลไม้ไทยเป็ นทีร่ จู้ กั ในตลาดโลกมากขึน้
ทัง้ นี้ ในช่วง 10 ปี ทผ่ี า่ นมาพบว่า ผลไม้โดยเฉพาะผลไม้สดกลายมาเป็ นหนึ่งในสินค้าส่งออกสําคัญของไทยที่
เติบโตอย่างก้าวกระโดด สะท้อนได้จากมูลค่าส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2550 เป็ น 1,674 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในปี 2560 หรือคิดเป็ นการขยายตัวเฉลี่ยกว่า 21% ต่อปี ซึง่ สูงมากเมื่อเทียบกับการส่งออกรวมของ
ประเทศทีข่ ยายตัวเฉลีย่ ราว 5% ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม แม้การส่งออกผลไม้สดของไทยจะขยายตัว
ได้สงู ต่อเนื่อง แต่หากหันมาดูสว่ นแบ่งตลาดของผลไม้ไทยในตลาดโลกพบว่า ยังไม่สงู มากนัก และยังเป็ นอันดับ 3 ใน
อาเซียนรองจากอินโดนีเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์ ส่วนหนึ่งอาจเป็ นผลมาจากโครงสร้างการส่งออกผลไม้ของไทยทีย่ งั เผชิญกับ
“สภาวะ 3 กระจุก” ดังนี้
• กระจุกสิ นค้า การส่งออกผลไม้สดของไทยกระจุกตัวอยูเ่ พียงผลไม้ 3 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน ลําไย และมังคุด ซึง่ คิด
เป็ นสัดส่วนรวมกันเกือบ 90% ของมูลค่าส่งออกผลไม้สดทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่า ไทยยังเป็ นผูผ้ ลิตผลไม้ Top 5 ของโลกอยูอ่ กี หลายชนิด โดยเฉพาะสับปะรด มะม่วง และ
มะละกอ ซึง่ FAO ระบุว่าเป็ นผลไม้เมืองร้อนซึง่ เป็ นทีต่ อ้ งการมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรกของโลกและความต้องการขยายตัวสูงอย่าง
ต่อเนื่อง ปั จจัยดังกล่าวทําให้หากไทยสามารถประชาสัมพันธ์ และหาช่องทางการตลาดให้กบั ผลไม้ชนิดอื่นๆ ได้มากขึน้ ก็จะ
ช่วยลดความเสีย่ งจากการพึง่ พาการส่งออกผลไม้เพียงไม่กช่ี นิดได้เป็ นอย่างดี
• กระจุ ก ตลาด ตลาดส่ งออกผลไม้ของไทยกระจุ กตัวอยู่ เพียง 2 แห่ ง คือ ตลาดจีนและตลาดเวียดนาม
(ส่วนใหญ่เป็ นทางผ่านไปสู่ตลาดจีน) คิดเป็ นสัดส่วนกว่า 80% ของมูลค่าส่งออกผลไม้สดทัง้ หมดของไทย ทัง้ นี้ ที่ผ่านมา
การส่งออกผลไม้ไปจีนได้อานิสงส์คอ่ นข้างมากจากจํานวนนักท่องเทีย่ วจีนทีเ่ ข้ามาไทยเพิม่ ขึน้ กว่า 10 เท่าในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมา
โดยเฉพาะปี 2560 ทีจ่ าํ นวนนักท่องเทีย่ วจีนทําสถิตสิ งู สุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ถงึ 9.8 ล้านคน ซึง่ มีสว่ นช่วยให้ชาวจีนรูจ้ กั ผลไม้ไทย
มากขึน้ โดย EFC จะเป็ นช่องทางหนึ่งในการขยายตลาดส่งออกผลไม้ไทยให้กระจายตัวมากขึน้ โดยเฉพาะตลาดนักท่องเทีย่ วชาติอ่นื ๆ
ทีเ่ ข้ามาประเทศไทยจํานวนมาก อาทิ รัสเซีย เกาหลีใต้ ญีป่ ่ นุ ไต้หวัน และอาเซียน
• กระจุกปริ มาณ การส่งออกผลไม้ของไทยกระจุกหรือขยายตัวด้านปริมาณเป็ นหลัก สังเกตได้จากมูลค่า
ส่งออกผลไม้สดสําคัญ 3 อันดับแรกทีข่ ยายตัวเฉลีย่ กว่า 26% ในช่วงปี 2557-2560
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของปริมาณและราคาส่งออก
ผลไม้สดของไทยในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา (ปี 2557-2560)
เป็ นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ด้านปริมาณมากกว่าด้านราคา (ยกเว้นมังคุด) ทัง้ นี้ ส่วนหนึ่ง
ชนิ ด
ปริ มาณ ราคา
เป็ นเพราะการขาดอํานาจต่อรองด้านราคา เนื่องจากทีผ่ ่านมาเกษตรกรและผูส้ ่งออกไทย
10%
8%
ทุเรียน
มักมีการตกลงราคาซื้อขายล่วงหน้ากับผูซ้ ้อื รายใหญ่ในรูปแบบการตกลงซื้อขายแบบยกสวน
ลําไย
31%
8%
ทําให้อาํ นาจต่อรองตกอยู่ทผ่ี ซู้ ้อื ขณะเดียวกันเกษตรกรบางส่วนอาจยอมขายผลผลิตแม้ราคา
5%
13%
มังคุด
ทีม่ า : คํานวณจากมูลค่าและปริมาณส่งออก
จะตํ่า เนื่องจากกลัวสินค้าเน่าเสีย อีกทัง้ การขาดตลาดกลางในการซื้อขายผลไม้ทจ่ี ะช่วย
ผลไม้สดของกระทรวงพาณิชย์
ลดอํานาจผูซ้ อ้ื และเพิม่ อํานาจผูข้ ายผ่านการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ซึง่ การจัดตัง้ EFC โดยเฉพาะการสร้างคลังสินค้าห้องเย็น
(Cold Storage) ขนาดใหญ่ และการจัดตัง้ ตลาดประมูลผลไม้ระหว่างประเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพก็จะช่วยผลักดันราคา
ผลไม้ไทยให้สงู ขึน้ ได้ นอกเหนือจากการส่งเสริมการแปรรูปหรือพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ซง่ึ จะช่วยเพิม่ ส่วนต่างกําไรให้สงู ขึน้
จะเห็นได้ว่าหากโครงการ EFC สําเร็จเป็ นรูปธรรม จะช่วยเสริมจุดแข็งและปิ ดจุดอ่อนการส่งออกผลไม้ไทย รวมทัง้
จะช่วยให้การส่งออกสินค้าเกษตรซึง่ ปั จจุบนั พึง่ พาการส่งออกข้าวและยางพารากว่า 50% เติบโตอย่างยังยื
่ นมากขึน้ ผ่านการ
เพิม่ สัดส่วนการส่งออกผลไม้ทห่ี ลากหลาย ควบคู่ไปกับอํานาจต่อรองราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ จะช่วยให้เกษตรกรซึง่ เป็ นประชากร
กว่า 60% ของประเทศมีทางเลือกในการผลิตสินค้าเกษตร และมีชวี ติ ความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ
Disclaimer : คอลัมน์น้ เี ป็ นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จาํ เป็ นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของ EXIM BANK

วันที่ 2 เมษายน 2561

