งานสงเสริมการตลาดผลไมไทยในตลาดอาเซียน (Thai Fruit Fairs in Asian)
“Made in Thailand Outlet 2010”
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหวางวันที่ 2- 8 พฤษภาคม 2553
************************
ขอมูลการเดินทาง
1 เดินทางไปเพื่อรวมงานสงเสริมการตลาดผลไมไทยในตลาดอาเซียน (Thai Fruit Fairs in Asian)
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยนําผลไมและผลิตภัณฑแปรรูปจากผลไมของไทยไปประชาสัมพันธแนะนํา
ใหผูมารวมงานไดรูจัก รวมทั้งนําเกษตรกรผูผลิตผลไมไปรวมจําหนายผลไมและผลิตภัณฑแปรรูปดวย
2 ชื่องาน “Made in Thailand Outlet 2010”
3 ระยะเวลาการเดินทาง/สถานที่ ระหวางวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2553 ณ Hanoi Friendship Cultural
Palace กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
4 ผูรวมเดินทาง 18 คน (รายชื่อตามเอกสารแนบทาย1) โดยมีนายศุภชัย บานพับทอง
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหัวหนาคณะเดินทาง
ขอมูลหลักสูตร
1 วัตถุประสงค
1.1 เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลไมสดและแปรรูปใหประเทศเวียดนามไดรูจักและเห็นถึง
ศักยภาพของประเทศไทยในการผลิตที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
1.2 เพื่อเปนการขยายโอกาสทางการตลาดผลไมสดและแปรรูปไปยังประเทศเวียดนาม
1.3 เพื่อรับทราบขอมูลความตองการผลไมสดและแปรรูปของผูบริโภคในประเทศเวียดนาม และนําขอมูล
มาใชพฒ
ั นาการผลิตสินคาเกษตรของเกษตรกรไทย
2 เนื้อหา
2.1 จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธสนิ คา ผลไมสดและแปรรูปที่นาํ ไป ซึ่งไดแก ทุเรียน มะมวง
เขียวเสวย มะมวงน้ําดอกไม มังคุด กลวยไข มะพราวออน สละ ใหผูเขารวมงานชาวเวียดนามไดรูจักและเห็น
ภาพลักษณของผลไมไทย
2.2 สาธิตการปอกและการรับประทานผลไมไทยใหผูเขารวมงานทราบวิธกี ารปอกและรับประทาน
2.3 แจกชิมผลไมและผลิตภัณฑแปรรูปแกผูเขารวมงาน ซึง่ ประกอบดวยนักธุรกิจ ผูประกอบการคาและ
ประชาชนทัว่ ไป
2.4 เก็บขอมูลพฤติกรรมการบริโภคผลไม และผลิตภัณฑแปรรูปของผูเขารวมงาน
2.5 ศึกษาชองทางการตลาดสินคาผลไมไทยที่สําคัญในตลาดเวียดนาม
2.6 ประสานเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดระหวางผูป ระกอบการคาที่เขารวมงานกับผูสงออกของไทย
3 ประโยชนทไี่ ดรับ
มีการขยายโอกาสตลาดสินคาเกษตรของไทยในกลุมประเทศเวียดนาม จากการที่นาํ ผลไมสดและ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากผลไมของไทยไปจําหนายและทําการประชาสัมพันธแนะนําในงานดังกลาว ซึ่งมีผูเขารวมงาน
ชาวเวียดนามที่เปนนักธุรกิจผูประกอบการ และประชาชนทัว่ ไปไดเห็นและรูจักภาพลักษณ ตลอดจนไดชิมลิ้ม
รสชาติของผลไมไทยและผลิตภัณฑแปรรูปจากผลไมไทย เปนการดึงดูดความสนใจเบื้องตนของผูเขารวมงานใน

การตัดสินใจทําการคานําเขาหรือเปนผูบริโภคสินคาของไทย เปนการขยายโอกาสดานการตลาดสินคาเกษตรของ
ไทยในตลาดเวียดนาม ทัง้ นีผ้ ลไมสดที่นําไปจําหนายจํานวน 5 ตัน ไดแกทุเรียน มะมวง มังคุด และกลวยไข ไดรับ
การตอบรับจากผูเขารวมงานเปนอยางดียงิ่ ซึง่ สามารถจําหนายไดหมดภายใน 2 วันเทานัน้ (งานมี 4 วัน) จากการ
สอบถามผูเขารวมงานชาวเวียดนามโดยทัว่ ไปจะนิยมชมชอบรสชาติของผลไมไทยมาก และมีกาํ ลังซื้อแมราคาจะ
สูงก็ยนิ ดีซื้อผลไมไทยไปรับประทานโดยไมเกี่ยงราคา
4 ปญหา/อุปสรรค
ปญหาและอุปสรรคในการทําการคาระหวางไทย-เวียดนาม มีทงั้ ปญหาที่เกิดจากปจจัยภายในประเทศเอง
และปญหาขอจํากัดตางๆของเวียดนาม ซึง่ สามารถสรุปความสําคัญของปญหาไดตามลําดับ ดังนี้
1. การคืนภาษีอากรลาชาของไทย ทําใหผูสงออกขาดสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะผูสงออก
ขนาดกลางและเล็ก
2. คาใชจา ยในการขนสงของไทยมีราคาสูงโดยเฉพาะคาขนสงทางทะเล ทําใหตน ทุนสินคาไทยโดยรวม
เพิ่มขึ้นสงผลใหอํานาจการแขงขันในตลาดเวียดนามลดลง
3. การขาดแคลนบุคลากรทีม่ ีความรูและความชํานาญดานการสงออกของไทย
4. การจัดเก็บภาษีนาํ เขาวัตถุดิบ เครื่องจักร และชิ้นสวนของไทยมีอตั ราสูง ทําใหตนทุนการผลิตของผูผลิต
และผูสงออกไทยสูงขึ้น
5. นโยบายการควบคุมการนําเขาของเวียดนาม ที่มกี ารกําหนดโควตาการนําเขาและการตั้ง
ภาษีสูง
6. การแขงขันที่สูงขึน้ ในตลาดเวียดนาม
7. ระบบการเงินการธนาคารของเวียดนามขาดความนาเชื่อถือ ทําใหมีความเสีย่ งในการทําธุรกิจกับ
เวียดนาม
8. ขั้นตอน กฎระเบียบการสงออกของไทยลาชา และมีความซับซอน ทําใหขาดความคลองตัวในการสงออก
9. ขาดขอมูลการตลาดที่สาํ คัญ ทําใหการวางแผนการตลาดไมชัดเจนและมีความเสีย่ งสูง
10. สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในการผลิตสินคาของไทยไมมีประสิทธิภาพและมีราคาสูง
5 แนวทางแกไข
1. ควรมีการควบคุมราคาคาบริการในการขนสง และสนับสนุนใหมีการแขงขันในการดําเนินงาน เพื่อให
ราคาอยูในอัตราที่เหมาะสม และสามารถแขงขันกับประเทศอื่นได
2. รัฐบาลควรปรับปรุงการคืนภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีนําเขาใหเร็วขึ้น เพื่อเสริมสภาพคลองใหผูสงออก
3. ลดอัตราภาษีนําเขาวัตถุดบิ ที่ใชในการผลิตเพื่อสงออก
4. หนวยงานตางๆของภาครัฐที่เกี่ยวของกับการสงออก ควรมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
5. ควรหาแหลงเงินทุนระยะยาวและดอกเบี้ยต่ําใหผูสง ออก โดยเฉพาะกับผูสงออกระดับเล็กและกลางที่มี
สภาพคลองต่าํ
6. มีการจัดหาแหลงวัตถุดิบราคาถูกให โดยเฉพาะวัตถุดิบในการผลิตสินคาอุปโภคบริโภค
7. รัฐบาลควรมีมาตรการในการรองรับดานคาจางแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้น

8. ควรมีการวิเคราะหและรวบรวมขอมูลตางๆที่ใชเพื่อสงเสริมการสงออกของไทยในตลาดเวียดนาม เพื่อ
เผยแพรใหกับผูสงออกไทย และผูสนใจทีต่ องการเขาไปทําธุรกิจการคา โดยขอมูลทีส่ งใหตองเปนขอมูลที่ถูกตอง
และเปนปจจุบันมากที่สุด
9. รัฐบาลควรประสานกับหนวยงานของกระทรวงพาณิชยในเวียดนาม เชนสํานักงานพาณิชยใน
ตางประเทศ ณ กรุงฮานอย และศูนยพาณิชยกรรม ณ นครโฮจิมินห เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธสนิ คาไทย ในตลาด
เวียดนามใหตอเนื่องและมากขึ้น
6 ขอเสนอแนะ
ประเทศเวียดนามเปนประเทศที่มีลทู างทางการคาที่สดใสนาลงทุนและยังมีโอกาสในการขยายตลาดสินคา
ของไทยไดอีกมากในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากความสัมพันธดานการคาระหวางไทยกับเวียดนามนั้น ถือวามี
ความสําคัญพอสมควรและกําลังขยายตัวขึน้ เรื่อยๆ โดยในป 2550 มูลคาการคาไทยกับเวียดนามมีมูลคารวม
120,656 ลานบาท (เพิ่มขึน้ จากปกอนรอยละ 7.1) ซึง่ ไทยสงออกไปเวียดนามมูลคา 91,763 ลานบาท (เพิ่มขึน้ จาก
ปกอนรอยละ 7.2) โดยไทยเกินดุลการคาเปนมูลคา 62,870 ลานบาท
สินคาสงออกที่สําคัญของไทยไปเวียดนาม ไดแก เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ น้ํามัน
สําเร็จรูป แรยปิ ซั่ม เปนตน ทั้งนี้เวียดนามไดออกประกาศกฎหมายลงทุนจากตางประเทศ เมื่อวันที่ 1 มกราคม
2531 ไดมีการลงทุนจากตางประเทศหลัง่ ไหลเขาสูเวียดนามเปนจํานวนมาก นับถึงป 2548 มีจํานวนถึง 5,440
โครงการ มูลคา 48,586 ลานเหรียญสหรัฐ (ใกลเคียงกับการลงทุนจากตางประเทศของไทยในระยะเวลาเดียวกันคือ
56,542 ลานเหรียญสหรัฐ) ซึ่งเวียดนามไดเปรียบไทยในดานแรงงานที่มีจํานวนมาก และมีคาจางแรงงานต่ํากวา
ไทย (ไทยเปนผูลงทุนอันดับ 9ในเวียดนาม มีเงินลงทุน 1,428 ลานเหรียญสหรัฐ) จากขอมูลดังกลาวทําใหเห็นวา
เวียดนามกําลังมีการพัฒนาประเทศขนานใหญ ประเทศกําลังเติบโตทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนจึงเปนโอกาสดี
ที่ไทยจะไดเรงสงเสริมการตลาดสินคาของไทยเขาสูเวียดนาม เพื่อใหสินคาไทยสามารถรักษาสวนแบงในตลาด
เวียดนามพรอมทั้งขยายฐานการตลาดในเวียดนามใหมากขึ้น ซึ่งกลยุทธที่สําคัญก็คอื การสรางชื่อการคา (Brand
name) ของสินคาไทยใหติดตลาดในเวียดนาม เพื่อใหผบู ริโภคคุนเคยและรูจักสินคาไทยเชนเดียวกับสินคาไทยที่ติด
ตลาดเวียดนามอยูในปจจุบนั เชน ยาสีฟน ใกลชิด ยาแกหวัดทิฟฟ เครื่องสุขภัณฑคอตโต และรถจักรยานยนต
ฮอนดาดรีมจากประเทศไทย เปนตน รวมทั้งตองมีการผลิตสินคาใหหลากหลายรูปแบบ และตรงตามความตองการ
ของผูบริโภคชาวเวียดนามดวย
จากการเขารวมงาน “Made in Thailand Outlet 2010” ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที่
5 – 8 พฤษภาคม 2553 สังเกตเห็นวา ผูบริโภคชาวเวียดนามมีความนิยมและเชื่อถือคุณภาพของสินคาไทยมาก
โดยแยงกันเลือกซื้อสินคาของประเทศไทยที่ไปออกรานกันอยางคึกคัก ซึ่งในสวนของกรมสงเสริมการเกษตรทีน่ ํา
เกษตรกรผูผลิตไปจําหนายผลไม จํานวน 5 ตัน (ทุเรียน มังคุด กลวยไข มะมวงเขียวเสวย มะมวงน้ําดอกไม)
สามารถจําหนายไดหมดภายใน 2 วันแรกของการจัดงาน สําหรับรานคาอื่นๆ ภายในงานก็มีผูบริโภครุมลอมเลือก
สินคากันแนนทุกรานคา ไมวาจะเปนสินคาอุปกรณเครื่องใชพลาสติก เชน กาละมัง จาน ชาม ถังใสน้ํา เหยือกใสน้ํา
ตะกรา กระจาด หรือสินคาอาหารสําเร็จรูป มามา ไวไว แกงสําเร็จรูป แมแตอาหารและขนมไทยที่ขายในงาน เชน
ขนมทับทิมกรอบ ขาวเหนียวมะมวง ขาวเหนียวทุเรียน ขางราดแกง ชา/กาแฟเย็น เปนตน ทัง้ นี้จากการสอบถาม
ผูบริโภคชาวเวียดนามที่มารวมงานถึงเหตุผลที่ชื่นชอบสินคาไทย ไดความวาชาวเวียดนามมีความเชื่อถือใน
คุณภาพของสินคาไทยและชอบรูปแบบและสีสันของสินคาไทยที่มีใหเลือกมากมาย และราคาไมสูงนัก ซึง่ ถึงแม

สินคาบางอยางของไทยจะมีราคาสูงแตดว ยความเชื่อถือและศรัทธาในสินคาไทยชาวเวียดนามก็ยินดีสูราคาเพือ่ ให
ไดมาซึ่งสินคาไทยและโดยเฉพาะผลไมไทยนัน้ เปนที่ชนื่ ชอบในรสชาติแมจะมีราคาแพงก็ยินดีจา ยเพื่อใหไดลิ้มรส
ผลไมไทย
รายงานโดย นายสมบัติ ทรงโฉม ตําแหนงนักวิชาการเกษตร ชํานาญการ
สังกัดสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
รูปการจัดงาน

