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 จากขอมลูทางสถิติจากสํานักงานสถิติแหงชาติจีน ในเดือนกรกฎาคม 

จากชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 

2562 ราคาผลไมในจีนมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน และในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ราคาผลไมในจีนพุงสูงขึ้นมาก โดยราคา

ผลไมหลากหลายชนิดสูงข้ึนมากในรอบ 10 

หลังของปน้ี  

ในป 2562 นี้ ราคาผลไมในตลาดจีนเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ โดยไดกลายเปนหนึ่งในปจจัยที่สําคัญของการเพิ่มข้ึนของคา 

CPI (Consumer Price Index : ดัชนีราคาผูบริโภค

 เหตุผลสําคัญท่ีทําใหปน้ีราคาผลไมในตลาดจีนสูงข้ึนมากสืบเน่ืองมาจากผลไมคงคลังในตลาดจีนมีจํานวน

ผลผลิตในชวงฤดูรอนทางตอนใตของจีนลดลง รวมถึงผลไมที่สุกเร็วถูกวางจําหนายในตลาดลาชา ทําใหไมทันตอความ

ตองการของผูบริโภค และสงผลใหราคาผลไมพุงสูงขึ้นอยางรวดเร็ว

 ในชวงหลายปที่ผานมา จีนมีแนวโนมนําเขาผลไมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากสถิติศุลก

นําเขาผลไมมากขึ้น โดยจีนนําเขาผลไมคิดเปนปริมาณกวา 

มูลคาการนําเขาผลไมอยูที่ 7,620 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 

เวียดนามมากที่สุด ในป 2561 จีนนําเขาผลไมจากเวียดนามจํานวน 

เดียวกันของปกอนหนา รองลงมาคือ ประเทศฟลิปปนส 

ตัน) ซ่ึงเพ่ิมขึ้นรอยละ 34.5, 56.9 และ 53.
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(Weekly News from China)
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมือง

ประจาํวันที่ 19-25

ผูบริโภคชาวจีนระดับกลาง-สูงนิยมบริโภคผลไมนําเขา 

จากขอมูลทางสถิติจากสํานักงานสถิติแหงชาติจีน ในเดือนกรกฎาคม 2562 ดัชนีราคาผูบริโภคในประเทศจีนสูงข้ึน

จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 2.8 โดยราคาผลไมสูงขึ้นรอยละ 39.1 โดยต้ังแตเมื่อปลายเดือนมีนาคม 

ราคาผลไมในจีนมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น และในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ราคาผลไมในจีนพุงสูงขึ้นมาก โดยราคา

10 ปที่ผานมา แตมีการคาดการณวาราคาผลไมจะมีแนวโนมลดลงในชวงคร่ึงป

นี้ ราคาผลไมในตลาดจีนเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ โดยไดกลายเปนหนึ่งในปจจัยท่ีสําคัญของการเพิ่มข้ึนของคา 

ดัชนีราคาผูบริโภค) ในจีน 

เหตุผลสําคญัที่ทําใหปนี้ราคาผลไมในตลาดจีนสูงขึ้นมากสืบเนื่องมาจากผลไมคงคลังในตลาดจีนมีจํานวน

ผลผลิตในชวงฤดูรอนทางตอนใตของจีนลดลง รวมถึงผลไมท่ีสุกเร็วถูกวางจําหนายในตลาดลาชา ทําใหไมทันตอความ

ตองการของผูบริโภค และสงผลใหราคาผลไมพุงสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 

ในชวงหลายปที่ผานมา จีนมีแนวโนมนําเขาผลไมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากสถิติศุลกากรจีนเปดเผยวา ป 

นําเขาผลไมมากขึ้น โดยจีนนําเขาผลไมคิดเปนปริมาณกวา 5,527,000 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 25 จากปกอนหนา 

ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 36 จากปกอน (2560) โดยจีนนําเขาผลไมจาก

จีนนําเขาผลไมจากเวียดนามจํานวน 1,340,000 ตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 

รองลงมาคือ ประเทศฟลิปปนส (1,170,000 ตัน) , ไทย (1,020,000 ตัน

.8 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนาตามลําดับ 

ขอมลูตางๆ ที่ปรากฎ เปนขอมูลท่ีไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการ

จะไมรับผดิชอบในความเสยีหายใดใดที่อาจ
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ขาวเดนประจําสัปดาหจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

(Weekly News from China) 
ประเทศ ณ เมืองกวางโจว 

25 สิงหาคม 2562 

ดัชนีราคาผูบริโภคในประเทศจีนสูงขึ้น

โดยต้ังแตเม่ือปลายเดือนมีนาคม 

ราคาผลไมในจีนมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น และในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ราคาผลไมในจีนพุงสูงขึ้นมาก โดยราคา

ปที่ผานมา แตมีการคาดการณวาราคาผลไมจะมีแนวโนมลดลงในชวงคร่ึงป

นี้ ราคาผลไมในตลาดจีนเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ โดยไดกลายเปนหนึ่งในปจจัยที่สําคัญของการเพิ่มข้ึนของคา 

เหตุผลสําคัญที่ทําใหปนี้ราคาผลไมในตลาดจีนสูงขึ้นมากสืบเนื่องมาจากผลไมคงคลังในตลาดจีนมีจํานวนนอย และ

ผลผลิตในชวงฤดูรอนทางตอนใตของจีนลดลง รวมถึงผลไมท่ีสุกเร็วถูกวางจําหนายในตลาดลาชา ทําใหไมทันตอความ

ากรจีนเปดเผยวา ป 2561 จีน

จากปกอนหนา (2560) 

โดยจีนนําเขาผลไมจาก

ตัน เพิ่มข้ึนรอยละ 15.5 จากชวงเวลา

ตัน)  และชิลี (400,000 



Disclaimer: ขอมลูตางๆ ที่ปรากฎ เปนขอมูลทีไ่ดจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการ

ใหขอมลูแกผูสนใจเทานั้น  โดยสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมอืงกวางโจว  จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจ

2

หากดูจากชนิดของผลไมนําเขา ในป 2561 ผลไมที่จีนนําเขา 5 

อันดับแรก ไดแก เชอรรี ทุเรียน กลวย องุน และสม โดยดานผิง-เสียงของ

เขตปกครองตนเองกวางซีจวงที่อยูตรงชายแดนประเทศจีน-เวียดนามเปน

ดานนําเขา-สงออกผลไมทางบกท่ีใหญท่ีสุดของจีน และไดรับการขนานนาม

วา “เมืองแหงผลไมจีน-อาเซียน” คร่ึงปแรกของป 2561 ดานผิงเสียงนําเขา-

สงออกผลไมจํานวน 659,000 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 21.4 จากชวงเวลา

เดียวกันของปที่ผานมา มูลคาสินคาคิดเปน 4,000 ลานหยวน โดยนําเขา

ผลไมจํานวน 555,000 ตัน 

 จากการพัฒนาอยางไมหยุดยั้งของแพลตฟอรมอีคอมเมิรซออนไลนและระบบหวงโซโลจิสติกสในจีน จาก ผลไม

ทุเรียน มังคุด เปนตน ท่ีมีราคาแพง กลายมาเปนผลไมที่ไดรับความนิยมและมีชื่อเสียงในโลกโซเชียลจีน ทําใหยอด

จําหนายพุงสูงขึ้น และเปนการกระตุนการนาํเขาผลไมอาเซียน โดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองจากไทยท่ีไดรับความนิยมจาก

ผูบริโภคชาวจีนเปนอยางมาก 

 แพลตฟอรม อีคอมเมิร ซจําหนายอาหารทางออนไลนของจีน 

benlai.com เผยวา ในป 2562 น้ี ราคาผลไมท่ีผลิตในจีนพุงสูงข้ึน โดย

เมื่อกอน กลุมผูบริโภคหลักของผลไมนําเขาคือผูบริโภคระดับสูง แตใน

ปจจุบัน แนวโนมการบริโภคผลไมนําเขาคือกลุมผูบริโภคระดับกลางถึงสูง 

โดยการนําเขาผลไมในจนีมีแนวโนม ดงัตอไปนี ้

 1.จีนนําเขาผลไมเขตรอนเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก โดยผลไมที่นําเขา

เปนหลัก ไดแก กลวย ทุเรียน เงาะ มะพราว สับปะรด ล้ินจี่ ลําไย เปนตน  

  2.จีนนําเขาผลไมระดับพรีเมี่ยมหลากชนิดมากขึ้น นอกจากเชอรรี อะโวคาโด แลว จีนมีการนําเขาแอป-เปลพรีเมี่ยม 

กวีี มากขึ้น  

3.เนื่องจากความแตกตางของผลผลิตของผลไมตามฤดูกาลจากทางซีกโลกเหนือและซีกโลกใตท่ีตางกัน สงผลให

ปริมาณการนําเขาเพิ่มสงูขึ้น กลาวคือ ในขณะที่ประเทศจีนอยูในชวงฤดูหนาวและใบไมผลิ ทางซีกโลกใตกาํลังอยูในชวง

ฤดูรอนและฤดูใบไมรวง ทําใหผลไมบางชนิด เชน กีวี เชอรรี องุน แอปเปล สม เปนตน มีไมพอตอความตองการของ

ผูบริโภคชาวจีน จึงจําเปนตองนําเขาผลไมเพื่อทดแทนความตองการของผูบริโภค  

นอกจากนี้ ปริมาณการนําเขาผลไมที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการลดการเก็บภาษ ีทําใหราคาผลไมในจีนถูกลง และเขาถึง

ผูบริโภคไดมากขึ้น  

 

แหลงที่มา  

https://news.hexun.com/2019-08-19/198248947.html  

19 สิงหาคม 2562 

 


