
ส่องสถานการณ์ตลาดและแนวโน้มผลไม้กระป๋องของจีน ปี 2021 

 
ในอดีตผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องของจีนมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 มีจ านวน 9.715 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเป็น 13.1431 ล้านตันในปี  ค.ศ. 2017 จนกระทั่งในปี 
ค.ศ. 2018 – 2019 ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อการส่งออกของอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ท าให้ปริมาณผลผลิตโดยรวมลดลง และมีการคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2021 ปริมาณ
ผลผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องของจีนจะมีจ านวน 9.85 ล้านตัน ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องดังกล่าวก็มี
สัดส่วนของผลไม้กระป๋องเป็นส่วนใหญ่ โดยผลไม้กระป๋องที่พบมากในตลาดจีน ได้แก่ ส้ม สับปะรด ลิ้นจี่ ท้อ 
และล าไย เป็นต้น  

ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋องในช่วงที่ผ่านมาที่ส าคัญ มีสาเหตุ
หลักมาจากการที่ผักและผลไม้กระป๋องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามฤดูกาล โดยสามารถผลิตในช่วงเก็บเกี่ยวแล้ว
เก็บไว้ขายจนถึงปีถัดไปของการเก็บเกี่ยว ขณะที่ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องส่วนใหญ่จะได้รับความนิยมในการ
บริโภคในช่วงที่ผักหรือผลไม้ไม่มีในฤดูกาลนั้น จนกระทั่งปัจจุบันเทคโนโลยีคลังสินค้าและการเก็บรักษาพืชผล
ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับอดีต ท าให้มีการปลูกพืชและการเก็บรักษาไว้ใน
ห้องเย็นอย่างแพร่หลาย จึงท าให้มีผลผลิตออกนอกฤดูกาลส าหรับบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและตลอดทั้งปี ซึ่งใน
มุมมองทั่วไปของผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่มักจะเชื่อว่าผลไม้สดมีคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋อง จึงท าให้ความนิยมในการเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องมีแนวโน้มที่จะลดลง นอกจากนี้ 
ยังพบว่าคุณภาพของผักและผลไม้กระป๋องส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบ ยกตัวอย่างเช่น ลูกพีชสีเหลือง
กระป๋องของแอฟริกาและกรีซที่มีคุณภาพและรสชาติดีกว่าของจีน ท าให้ผลไม้กระป๋องของจีนขาดความสามารถ
ในการแข่งขันกับสินค้าของคู่แข่ง  
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อย่างไรก็ดี ปัจจุบันกระแสการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกลายเป็นแนวโน้มการบริโภค

อาหารของผู้บริโภคชาวจีน เนื่องจากมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่มีต่อ
สุขภาพ มีความตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพเพิ่มมากขึ้น มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้น ประกอบกับการ
ระบาดของโรคโควิด – 19 ท าให้ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องได้เข้ามาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาว
จีนได้เป็นอย่างดี โดยปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องมากขึ้น 
ได้แก่ ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อที่ทันสมัย บรรจุภัณฑ์มีการ
ปิดผนึกแน่นหนา คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์มีการเปิดเผยชัดเจน และที่ส าคัญคือเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารที่สามารถเก็บรักษาได้ง่ายและมีระยะเวลาหมดอายุที่ยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ผลไม้
กระป๋องที่สามารถตอบสนองความต้องการบริโภคผลไม้ของผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี แม้จะ
ไม่ใช่ฤดูกาลผลไม้ก็ตาม  

นอกจากนี้ ผลไม้กระป๋องยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารประเภท  
เบเกอรี่ อาหารบุฟเฟ่ต์ และอาหารว่างส าหรับครัวเรือน ที่สามารถตอบสนองความต้องการรับประทานผลไม้
ให้แก่ผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัย จึงมีการคาดการณ์ว่าความต้องการผลไม้กระป๋องที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในตลาดจีนในอนาคต จะท าให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะลงทุนและพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์
และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องอย่างแพร่หลายมากขึ้น ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อแก้ไขและเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติที่ผิดต่อผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องของผู้บริโภคจีนบางกลุ่มที่คิดว่าผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องมีคุณค่าทาง
โภชนาการน้อยกว่าผลไม้สด ซึ่งจะท าให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องของจีนจะยังคงเป็นตลาดที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาได้อีกมาก ในขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีการค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ และความ
ต้องการชอปปิงออนไลน์ในตลาดจีนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วย
สนับสนุนให้เกิดความต้องการและเป็นรูปแบบการบริโภคที่สามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคชาวจีนหันมาบริโภค
ผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องไดเ้พิ่มมากขึ้นในอนาคต 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย 

จีนเป็นประเทศผู้ผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่การบริโภค
เฉลี่ยต่อหัวยังต่ ากว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนส่วนหนึ่งยังมีความเชื่อว่ารับประทานของ
สดจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าผลิตภัณฑ์แปรรูป อย่างไรก็ตาม แนวโน้มและรูปแบบในการบริโภคใน
ปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน โดยเฉพาะด้านความสะดวก มีโภชนาการที่ระบุชัดเจน ท าให้ผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการมากขึ้น จึงยังเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้า
มาขยายตลาดผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องในจีน โดยยกตัวอย่างการน าเข้าผลไม้กระป๋องของจีนจากไทย พบว่าปี 
ค.ศ. 2020 จีนน าเข้าล าไยกระป๋องจากไทยคิดเป็นมูลค่า 411,589 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 12.35 ล้านบาท 
(อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 30 บาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.08 (YoY) ซึ่งถือเป็นการน าเข้าที่มีมูลค่า 
และมีอัตราการเติบโตคอ่นข้างสูง แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการบริโภคผลไม้ของผู้บริโภคชาวจีนได้เป็นอย่าง
ดี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยสามารถน าเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารเข้ามาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ผลไม้
กระป๋องให้ผลไม้แปรรูปยังคงคุณค่าทางโภชนาการ มีความสะอาด ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และที่ส าคัญสามารถ
พิจารณาปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากกระปอ๋งเป็นผลไม้แปรรูปใส่ถ้วยแบบโยเกิร์ตที่สามารถเปิดรับประทาน 
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ได้ทันทีในครั้งเดียวก็จะเพิ่มความสะดวกในการพกพา และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคชาวจีนได้มากขึ้น 
นอกจากนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้จักแบรนด์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นและ
ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ รวมทั้งร่วมมือกับผู้มีชื่อเสียงในท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และพิจารณาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ของจีนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้ให้
ครอบคลุมทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ก็จะท าให้ผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องของไทยเป็นที่รู้จักและได้รับ
ความนิยมในตลาดจีนมากยิ่งขึน้ 

แหล่งที่มา: https://www.askci.com/news/chanye/20210402/1747191407042.shtml 
https://www.askci.com/news/chanye/20210404/2134561407047.shtml 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว 
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