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เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 เว็บไซต์ศุลกากรแห่งชาติจีนได้ประกาศ ระบุ จีนแผ่นดินใหญ่จะระงับการ
นาเข้าน้อยหน่าและชมพูจ่ ากไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
การประกาศได้ ร ะบุ ว่ า ตั้ ง แต่ ต้ น ปี ที่ ผ่ า นมา ด่ า นศุ ล กากรจี น แผ่ น ดิ น ใหญ่ ไ ด้ ต รวจพบศั ต รู พื ช
Planococcus minor จากน้อยหน่าและชมพูท่ ี่มาจากไต้หวันหลายครั้ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการแพร่ระบาด ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานของจีนแผ่นดินใหญ่ที่เกี่ยวข้อง ศุลกากรแห่งชาติ
จีนจึงประกาศหยุดนาเข้าน้อยหน่าและชมพู่จากไต้หวัน ด่านศุลกากรทุกด่านจะระงับการรับใบแจ้งศุลกากร
ของสินค้าน้อยหน่าและชมพู่ของไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และแจ้งสถานประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องในเขตอานาจศาลโดยทันที
ตามข้อมูลจากเว็บ Guancha (ข่าวออนไลน์และรวบรวมความคิดเห็น ของผู้อ่าน) ระบุ เมื่อหลายปีที่
ผ่านมา ด่านศุลกากรในจีนแผ่นดินใหญ่ ได้ตรวจพบศัตรูพืช Planococcus minor จากน้อยหน่า แก้วมังกร
เงาะและผลไม้อย่างอื่นที่ผู้โดยสารไต้หวันนาติดตัวเข้ามา ซึ่งตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา Planococcus minor
ถูกระบุเป็นศัตรูพืช ที่ต้องได้รับการกักกันพืช ของจีนแผ่นดินใหญ่ ศัตรูพืชนี้ได้พึ่งพาอาศัย อยู่กับพืชมากกว่า
250 ชนิด ซึง่ นอกจากทาร้ายผลไม้เมืองร้อนและผลไม้เมืองอบอุ่นแล้ว ยังทาร้ายพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ เช่น ถั่ว
เหลือง ข้าวโพด มันฝรั่ง และดอกไม้ประดับ เป็นต้น
ทั้งนี้ พบว่ า นี่ ไ ม่ใ ช่ครั้ งแรกที่จี น แผ่ น ดินใหญ่ ห ยุ ดน าเข้า ผลไม้จ ากไต้ ห วั น ซึ่งเมื่อ วัน ที่ 26 เดือ น
กุมภาพัน ธ์ 2564 ที่ผ่ านมาศุล กากรแห่ งชาติจีนได้ประการหยุดนาเข้า สั บปะรดสดจากไต้ห วัน ตั้งแต่วันที่
1 มีนาคม 2564
สับปะรดสด น้อยหน่าและชมพู่เป็นผลไม้ที่ไต้หวันส่งยังแผ่นดินใหญ่มากที่สุด 3 อันดับแรก ปริมาณ
การค้าจะพึ่งตลาดแผ่นดินใหญ่เป็นหลัก โดยส่งมายังแผ่นดินใหญ่แต่ละปี คิดเป็นร้อยละ 91.3 95.1 และ 97
ตามลาดับ ของปริมาณการส่งออกทั้งหมดของไต้หวัน โดยปริมาณสับปะรดสดที่ไต้หวันส่ งออกยังแผ่นดินใหญ่
สูงเป็น 122,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณเป็น 1 พันล้านหยวน ส่งออกน้อยหน่ายังแผ่นดินใหญ่เป็น 39,000
ตันต่อปี มูลค่า 720 ล้านหยวน และส่งออกชมพู่ 12,500 ตันต่อปี มูลค่า 314 ล้านหยวน
เนื่องจากเดือนมีนาคมเป็นต้นมาแผ่นดินใหญ่หยุดการนาเข้าสับปะรดสดจากไต้หวัน ข้อมูลสถิติครึ่งปี
แรกของปี 2564 ระบุ สัดส่วนการส่งออกสับปะรดสดมายังแผ่นดินใหญ่ในช่วงก่อนหน้าระงับการนาเข้า จาก
ร้อยละ 91.3 ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 14 ผลไม้ประเภทอื่นก็ได้รับผลกระทบปริมาณส่งออกยังแผ่นดินใหญ่
น้อยลงไปด้วย เช่น ชมพู่ มะม่วง ส้ม เป็นต้น ดังนั้น ศุลกากรแห่งชาติจีนประกาศหยุดนาเข้าน้อยหน่าและชมพู่

ในคราวนี้ ส่งผลให้ผลไม้ที่ไต้หวันส่งออกยังแผ่นดินใหญ่ 3 อันดับแรกถูกระงับการนาเข้า คาดการณ์ว่าจะส่งผล
กระทบต่อมูลค่าการส่งออกมายังแผ่นดินใหญ่ลดน้อยลงมาก
สื่ อ ไต้ ห วั น ได้ ร ายงาน ข้ อ มู ล สถิ ติ จ ากสภาเกษตร ระบุ ปี 2563 ไต้ ห วั น ส่ ง ออกน้ อ ยหน่ า ยั ง จี น
แผ่นดินใหญ่ปริมาณเป็น 13,588 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,255 TWD ชมพู่ปริมาณเป็น 4,792 ตัน มูลค่า 534 ล้าน
TWD สับปะรดปริมาณเป็น 42,121 ตัน มูลค่า 1,509 ล้าน TWD ซึ่งมูลค่าการส่งออกผลไม้รวม 3 ชนิดนี้มายัง
จีนแผ่นดินใหญ่คิดเป็น 3,300 TWD
ณ ปัจ จุบั น ผลไม้ส ดไต้หวันที่จี นแผ่นดินใหญ่อนุมัตินาเข้า มี 23 ชนิด เช่น กล้ ว ยหอม, มะพร้าว,
Pawpaw, มะละกอ, มะเฟือง, ฝรั่ง, มะม่วง, แก้วมังกร, ส้มโอ เป็นต้น ที่ผ่านมา สับประรดสด น้อยหน่า ชมพู่
จากไต้หวัน ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในแผ่นดินใหญ่ เนื่องจากเป็นผลไม้เมืองร้อนสด ใหม่ รสชาติดี
ความเห็นสานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : จีนอนุญาตให้นาเข้าผลไม้จาก
ไทย 22 ชนิด ประกอบด้วย ทุเรียน,มะขาม,น้อยหน่า, มะละกอ,มะเฟือง,ฝรั่ง,เงาะ, ชมพู่, ขนุน, ลองกอง,
สับปะรด,ละมุด,กล้วย, เสาวรส,มะพร้าว, ลาไย,มะม่วง,ลิ้นจี่, มังคุด, ส้ม(Citrus reticulata), ส้มเช้ง(Citrus
sinensis) และส้มโอ ซึ่งระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2564 ไทยส่งออกผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและ
แห้ง มายังจีนมากเป็นสินค้าอันดับ 1 แซงหน้าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ ยาง และ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่ วนประกอบ โดยมีมูลค่าส่งออก 3,325.88 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว
เพิ่มขึ้นสูง ถึงร้อยละ 84.89 ซึ่งผลไม้สดที่ไทยส่งมาจีนมากที่สุดได้แก่ ทุเรียนสด 2,374.15 ล้านเหรียญสหรัฐ
(+99.66%) มั งคุ ด สด 383.87 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ (53.39%) และ ล าไยสด 236.14 ล้ า นเหรี ยญสหรั ฐ
(67.11%) ตามลาดับ โดย 3 ชนิดนี้ คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 98.43 ของมูลค่าส่งออกผลไม้สดมายังจีน
ทั้งนี้ แหล่งนาเข้าที่จีนนาเข้าผลไม้มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศไทย ชิลี เวียดนาม โดยมี
ไต้หวันเป็นแหล่งนาเข้าผลไม้ ที่สาคัญแห่งหนึ่งของจีน โดยเฉพาะสาหรับมณฑลฝูเจี้ยน เนื่องจากมีระยะทาง
เพียง 72 ไมล์ทะเล จากไต้หวันใช้เวลาทางเรือเพียง 3 ชั่วโมง ดังนั้น ผลไม้ที่นาเข้าจากไต้ห วันจะมีความ
ได้เปรียบด้านราคา และระยะทางขนส่ง ผลไม้จึงมีความสด เมื่อจีนระงับการนาเข้าผลไม้จากไต้หวัน จึง เป็น
โอกาสของผลไม้จากแหล่งอื่น อย่างชมพูทับทิมจันทร์ และน้อยหน่า ซึ่งเป็นผลไม้ที่ไทยได้รับอนุญาตให้ส่งออก
มายังจีน ทั้งนี้ ในประเทศจีนเองก็สามารถปลูกผลไม้ได้หลากหลายประเภท ดังนั้น ในช่วงที่ผลผลิตผลไม้จาก
ต่างประเทศน้อย และในช่วงนี้ ผลไม้ในประเทศจีนเองก็ยังคงมี ในตลาดจานวนมาก อาทิ พุทรา แอปเปิ้ล ส้ม
ลูกแพร์ เป็นต้น ผู้บริโภคจึงหันไปบริโภคผลไม้ในประเทศกันมากขึ้น ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโค
วิดระลอกใหม่ ทาให้การปฏิบัติตามมาตรการตรวจสินค้านาเข้าเข้มงวด ผู้ส่งออกผลไม้จึงควรระมัดระวังและ
ปฏิบัตตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์การระงับการนาเข้าสินค้าอย่างที่เกิด
ขึ้นกับผลไม้ไต้หวัน
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แปลและเรียบเรียงโดยสานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน
22 กันยายน 2564

