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ภาคผนวก B 
ประสบการณของผูประกอบการไทยในการออก 

งานแสดงสินคาท่ีประเทศจีน 
 

จากการวิเคราะหและสัมภาษณเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 

เก่ียวกับประสบการณของผูสงออกและผูประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME ในการเขารวมในงานแสดง

สินคาในมณฑลพื้นท่ีศึกษา (ฝูเจี้ยน และกวางซี) มีขอสรุปไดดังน้ี  

 

B-1 การเขารวมงานแสดงสินคาในมณฑลฝูเจี้ยน: กรณีศึกษางาน Thailand 
Exhibition 2007 ณ นครฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยนระหวางวันที่ 18-22 พฤษภาคม 
2550 
 

ผูประกอบการไทยท่ีเขารวมจํานวน 40 บริษัท หรือรอยละ 93 จากผูเขารวมงานทั้งหมด  มี

ความเห็นวา สถานท่ีจัดงาน  รูปแบบงานและรูปแบบคูหา  การจัดกลุมคูหา  การประชาสัมพันธ  

คุณภาพของอุปกรณและเฟอรนิเจอร   รวมท้ังความสะดวกในการสมัครเขารวมงาน  อยูในระดับดี  สวน

คุณภาพและปริมาณของกลุมลูกคา  และการรักษาความปลอดภัยในงาน อยูในระดับพอใช 

 

อยางไรก็ดี ยังคงมีปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีผูประกอบการพบในงานจัดแสดงสินคา เชน 

 
(1.) ปญหาดานกฎระเบียบการนําเขาสินคา 
 

 สินคาเครื่องสําอาง 
 แมวาทางรัฐบาลฝูโจวจะอนุญาตใหผูเขารวมงานของไทย  นําสินคาเคร่ืองสําอางจัดแสดง

ภายในงาน  แตไมสามารถจําหนายปลีกได  เน่ืองจากสินคาเคร่ืองสําอางตองมีการตรวจสอบและขอ

อนุญาตจาก 

กรุงปกก่ิง  จึงจะสามารถนําเขาประเทศอยางถูกตองและจัดจําหนายได  ซึ่งแมในทางปฏิบัติ  ผูเขารวม

งานของไทยมีการลักลอบจําหนายปลีกไดบาง  แตก็ไมสามารถแกปญหาในดานการธุรกิจระยะยาวได   
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 สินคารังนก 
 สินคารังนกแหง  ไมสามารถนําออกมาจัดแสดงในงานได  เน่ืองจากปญหาไขหวัดนก  โดย

หลังจากท่ี สํานักการคาตางประเทศ เมืองเซี๊ยะเหมินไดพยายามเจรจากับทางรัฐบาลจีน  จึงอนุโลมใหนํา

สินคาออกแสดงได  แตตองมกีารวางมัดจําเปนเงินหยวน มูลคา 25 เปอรเซ็นตของมูลคารังนกท่ีสงมา 

ท้ังหมด  โดยจะคืนเงินใหภายใน 2-3 วันหลังเลิกงาน  ผูเขารวมงานที่มีรังนกแหงท้ัง 2 บริษัท จึงตัดสินใจ

ไมนําสินคาออกจัดแสดง  เน่ืองจากไมสามารถอยูตอ  เพือ่รอรับเงินคืนหลังเลิกงานไดตามกําหนด 

 

 อน่ึง กอนหนาไขหวัดนกระบาด  ก็ไดมีการหามนําเขารังนกแหงอยูแลว  เฉพาะรังนกแปรรูปท่ีไม

มีสวนผสมโสมเทาน้ัน  ท่ีสามารถนําเขาและจําหนายในประเทศจีนได  จงึควรมีการตรวจสอบกฎเกณฑ

การนําเขาดังกลาวใหชัดเจน  เพื่อประโยชนในการแจงผูเขารวมโครงการฯ ตอไป 

 

 สินคาที่มีสวนประกอบของเนื้อหมู   
มีขั้นตอนการนําเขาท่ียุงยากมาก 

 
(2.) ปญหาธนบัตรปลอม   
 

 ระหวางการขายปลีกภายในงาน  มีมิจฉาชีพจํานวนมาก  นําธนบัตรปลอมเขามาซื้อสินคา

ภายในงาน  โดยสวนใหญจะนําธนบัตรปลอมใบละ 100 หยวน ไปซื้อสินคา ราคา 10-20 หยวน เพื่อจะ

ไดรับเงินทอน  และจะสงตอสินคาใหกับเพื่อนรวมขบวนการนําออกจากงานทันที  เมื่อผูเขารวมงานรูตัว  

ก็จะไมสามารถจับผูรายได  เน่ืองจากไมมีหลักฐาน  จึงควรกําชับใหผูเขารวมงานในครั้งตอไปหาวิธีการ

ปองกัน  โดยเตรียมอุปกรณตรวจธนบัตรไปดวย  หรือหาซื้อไดในหางจีนท่ัวไป 

  
(3.) นักธุรกิจเขาชมงานนอย 

 

 เน่ืองจากการเขารวมชมงาน  ไมไดมีการหามบุคคลทั่วไปเขางานในวันเจรจาการคา  โดยใหทุก

คนท่ีเขารวมงานซื้อบัตรเขางานในราคา 5 หยวน ทําใหประชาชนทั่วไปเขามาขอซื้อปลีกในวันเจรจา

การคาเปนจํานวนมาก  ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเจรจาการคา  สวนใหญผูเขารวมงานของไทยใหความเห็น

วาไดพบกับลูกคาเปาหมายนอยกวาท่ีต้ังไว 

 

สําหรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูประกอบการท่ีเขารวมงาน เชน 
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(1.) แมวาในชวง 5 ป ท่ีผานมา  เมืองฝูโจวจะมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว  แตความนิยมและลักษณะ

การบริโภคของประชาชน  ยังใหความสําคัญกับสินคาอุปโภคบริโภคมากกวาสินคาฟุมเฟอย  ทําใหสินคา

ท่ีไดรับความนิยมในงาน  ไดแก สินคาอาหาร  โดยเฉพาะขนมขบเค้ียว  เชน กาละแม  ทองมวนไสหมู

หยอง   

 

สําหรับสินคาฟุมเฟอย เชน นํ้ายาลางเคร่ืองประดับ  เคร่ืองสําอางบํารุงผิว  ยังไมไดรับความ

นิยมมากนัก  แตแนวโนมการพัฒนาเมืองอยางรวดเร็ว  คาดวาสินคาฟุมเฟอยจะไดรับความนิยมใน

ระยะเวลาอันส้ันตามกําลังการบริโภคที่เพิ่มมากข้ึน  จึงไมควรเพิกเฉยกับการบุกตลาดของสินคาไทย

ดังกลาว  ใหมีสวนแบงการตลาดกอนหนาคูแขงขันรายอื่น ๆ ซึ่งจะทําใหไดเปรียบในการแขงขันใน

อนาคตได 

 

(2.) แมวางานจะแบงเปนวันเจรจาธุรกิจ  และวันจําหนายปลีก  แตในการเขาชมงาน  ทางผูจัดงาน

ไมไดเครงครัดหามบุคคลท่ัวไปเขาในวันเจรจาการคา  โดยใหผูสนใจเขารวมงานซื้อบัตรเขางานในราคา 

5 หยวน จึงทําใหผูเขาชมงานตองการสินคาปลีกต้ังแตงานวันแรก  และผูเขารวมงานของไทยก็ตอง

จําหนาย  ทําใหบริษัทสวนใหญสินคาจําหนายหมดตั้งแต ชวง 3 วันแรก  ไมมีสินคาจัดแสดงในชวง 2 วัน

หลัง จึงควรมีมาตรการแกปญหาดังกลาว  เน่ืองจากประเทศจีนมีจํานวนประชากรมาก  มีผูเขาชมงาน

จํานวนลนหลาม 

 

(3.) การใหขอมูลผูเขารวมงานกอนเดินทาง โดยเฉพาะสินคาท่ีไมอนุญาตใหจําหนายปลีก หรือไม

สามารถนําเขาได ควรมีการใหขอมูลวิธีการสงออกสินคาดังกลาวอยางถูกตอง รวมท้ัง ควรมีการเนนย้ํา

วาสินคาดังกลาว ไดรับการอนุโลมใหจัดแสดงภายในงานแตไมสามารถจัดจําหนายท้ังในงานและ

ภายนอกงานไดอยางถูกตอง   

 

(4.) ควรสงเสริมใหผูรวมงานโดยเฉพาะกลุมอาหารใหสํารวจรสชาติสินคาท่ีตลาดนิยม  เน่ืองจาก

สินคาบางประเภทหากปรับรสชาติใหสอดคลองกับความนิยม  จะทําใหมีโอกาสทางการคาเพิ่มมากขึ้น  

 

(5.) การทําประชาสัมพันธจัดแสดง/แจกชิมผลไม  และอาหารไทย  มีผูสนใจขอซื้อผลไมไทย และ

อาหารเปนจํานวนมาก  จึงควรมีการพิจารณาการจัดจําหนายภายในงานรวมดวย  โดยประสานกับผู

นําเขาผลไมไทย หรือรานอาหารไทยรวมจัดจําหนายในงาน  จะเกิดการตลาดท่ีครบวงจร 



ดร.อักษรศรี  พานิชสาสน  และคณะ 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUE   

 

 

B-4

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร 
กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD  Bangkok 10200 

 

 

  

(6.) ขอสังเกตการจัดต้ังตัวแทนจําหนาย   จากการสอบถามบริษัทท่ีมีแนวโนมจัดต้ังตัวแทนจําหนาย

ในจีน   พบวาไดมีการติดตอกันเพื่อดูศักยภาพกันมาแลวระยะหน่ึง รวมท้ังไดเชิญบริษัทดังกลาวมาเขา

รวมกิจกรรมของทางกรมฯ ในประเทศจีนรวมกัน  เชน  ในการเขารวมงานท่ีฝูโจว  มีบริษัทประมาณ 4-5 

ราย นัดผูท่ีมีศักยภาพจะเปนตัวแทนจําหนายมาอยูประจําคูหาดวย  โดยสวนใหญบริษัทจีนจะนํา

พนักงานในบริษัทมาชวยจําหนาย  และดูแนวโนมความนิยมของสินคา   ซึ่งบริษัทอื่นของไทยนาจะนําวิธี

น้ีไปพิจารณาปฏิบัติ  เพื่อความมั่นใจกอนจัดต้ังเปนตัวแทนจําหนาย 

 

B-2 การเขารวมงานแสดงสินคาในกวางซี: กรณีศึกษางานแสดงสินคา The 3rd 
China-ASEAN EXPO (CAEXPO) ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 
2549 ณ นครหนานหนิง   เขตปกครองตนเองชนชาติจวง กวางซี  

 

ผูประกอบการไทยท่ีเขาเขารวมงาน  สวนใหญมีพึงพอใจในการจัดงานในดานตาง ๆอยูใน

เกณฑท่ีดี    แตมีความพึงพอใจในคุณภาพและปริมาณลูกคาเปาหมายอยูในระดับปานกลาง  และมี

ความพึงพอใจในเรื่องการรักษาความสะอาดคอนขางตํ่า 

 

ลูกคาชาวจีนท่ีเปนกลุมเปาหมายมีคอนขางนอย  สวนใหญเปนผูซื้อรายเล็กภายในประเทศจีน

เอง  สวนผูซื้อจากตางประเทศมีจํานวนนอย    สินคาไทยท่ีมีคูคาสนใจเปนตัวแทนจําหนายสินคา ไดแก   

เคร่ืองด่ืมโกโก  สารเพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองยนต    ผลิตภัณฑสปา  นํ้ามันเหลือง   ยางรถยนต     และพื้น

ยางสนามกีฬา  เปนตน 

 

อยางไรก็ดี ยังคงมีปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีผูประกอบการพบในงานจัดแสดงสินคา เชน 
 

(1.) ปญหาในดานการประสานงานระหวางเจาท่ี เชน  ในวันพิธีเปดงาน เจาหนาท่ีของกรมสงเสริม

การสงออก  ไดรับแจงจากเจาหนาท่ีประสานงานของผูจัดวา  ใหแจงผูออกคูหาทุกคนวา   หามนํา

กระเปาและสัมภาระเขางานจนกวาพิธีเปดจะเสร็จส้ิน  ทําใหผูออกคูหาทุกคนไมไดรับความสะดวก  แต

ในความเปนจริง  การขนสินคาและสัมภาระเขางานสามารถขนไดในบริเวณทางเขาอาคาร 6  ทําให

เจาหนาท่ีของกรมสงเสริมการสงออก  ไดรับการรองเรียนจากผูออกคูหาประเทศไทยเปนจํานวนมาก 
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เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร 
กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD  Bangkok 10200 

 

 

(2.) ปญหาความไมพรอมในการบริหารจัดการ เชน  ในวันกอนเปดงาน และวันปดงาน  ผูออกคูหา

สวนหน่ึงยังไมไดรับบัตรเขางาน  ซึ่งเปนความผิดพลาดของผูจัดงานท่ีดําเนินการออกบัตรไมทัน  และมี

การออกบัตรซ้ํา  และแมผูจัดจะเขมงวดเรื่องบัตรเขางาน   ก็พบวามีบุคคลภายนอก  เขามาภายในงานได 

มากมาย  บุคคลเหลาน้ี  จะฉวยโอกาสเขามาเดินขายสินคา  และหากพบวามีคูหาใดวางอยูก็จะเขาไป

ยึดครองเพื่อขายสินคา  เมื่อแจงเจาหนาท่ีตํารวจก็ไมมีการดําเนินการอยางเด็ดขาด  ทําใหคนเหลาน้ีเขา

มาในงานไดทุกวัน   

 

(3.) ปญหากลุมคูคาเปาหมายไมไดใหความสนใจมากพอ เชน ผูจัดงานไดจัดกิจกรรม Business 

Matching  ขึ้นสําหรับผูสงออกไทย  มีผูสงออกไทยใหความสนใจไปรวมกิจกรรมถึง 30 กวาราย   แตเมื่อ

ไปถึงหองจัดงาน ปรากฏวามีผูซื้อเขามาเจรจาการคาเพียง 8 ราย ทําใหเสียเวลา 

 

(4.) ปญหาการใชธนบัตรจีนปลอม เชน  ผูรวมงานแสดงสินคาของไทยหลายรายไดรับธนบัตรมูลคา 

100 หยวนปลอมหลายใบ ทางผูจัดงานฝายไทยจึงไดประกาศใหผูรวมแสดงสินคาฯทุกบริษัทของไทย

ทราบ  เพื่อใหระมัดระวัง  และไดแจงเจาหนาท่ีตํารวจประจําอาคารทราบ 

 

โดยสรุป ผูประกอบการไทยท่ีเขารวมงานสวนใหญ  เห็นวาอปุสรรคสําคัญในการเขาตลาดจีน 

คือ กฎ ระเบียบการนําเขาท่ียุงยากซับซอน  นอกจากน้ี ราคาสินคาไทยคอนขางแพงกวาประเทศคูแขง  

และปญหาการลอกเลียนแบบสินคา 
 


