
งานสงเสริมการตลาดผลไมไทยในตลาดอาเซียน ( Thai  Fruit  Fairs  in  Asean ) 
“ Made  in  Thailand  Outlet  2010” 

ณ  สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม  ระหวางวันท่ี 2- 8  พฤษภาคม  2553 
************************ 

ขอมูลการเดินทาง 
 1  เดินทางไปเพื่อรวมงานสงเสริมการตลาดผลไมไทยในตลาดอาเซียน  (Thai  Fruit  Fairs in  Asean)           

ณ  สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม  โดยนําผลไมและผลิตภัณฑแปรรูปจากผลไมของไทยไปประชาสัมพนัธแนะนํา

ใหผูมารวมงานไดรูจัก รวมทั้งนําเกษตรกรผูผลิตผลไมไปรวมจําหนายผลไมและผลิตภัณฑแปรรูปดวย 

 2  ชื่องาน  “ Made  in  Thailand  Outlet  2010”     

 3  ระยะเวลาการเดินทาง/สถานที ่ระหวางวนัที ่2-8 พฤษภาคม  2553  ณ  Hanoi  Friendship  Cultural  

Palace   กรุงฮานอย  สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม   

 4  ผูรวมเดินทาง 18 คน (รายช่ือตามเอกสารแนบทาย1) โดยมนีายศุภชัย  บานพับทอง                            

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหัวหนาคณะเดินทาง 
ขอมูลหลักสตูร 
 1  วัตถุประสงค 
   1.1 เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพนัธผลไมสดและแปรรูปใหประเทศเวยีดนามไดรูจักและเหน็ถงึ

ศักยภาพของประเทศไทยในการผลิตที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

   1.2  เพื่อเปนการขยายโอกาสทางการตลาดผลไมสดและแปรรูปไปยังประเทศเวียดนาม 

   1.3  เพื่อรับทราบขอมูลความตองการผลไมสดและแปรรูปของผูบริโภคในประเทศเวียดนาม และนําขอมูล

มาใชพฒันาการผลิตสินคาเกษตรของเกษตรกรไทย 
 2  เนื้อหา 
   2.1 จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพนัธสินคา ผลไมสดและแปรรูปที่นาํไป ซึ่งไดแก ทุเรียน  มะมวง

เขียวเสวย  มะมวงน้ําดอกไม  มงัคุด  กลวยไข  มะพราวออน  สละ  ใหผูเขารวมงานชาวเวียดนามไดรูจักและเหน็

ภาพลักษณของผลไมไทย 

   2.2 สาธิตการปอกและการรับประทานผลไมไทยใหผูเขารวมงานทราบวิธกีารปอกและรับประทาน 

   2.3 แจกชิมผลไมและผลิตภัณฑแปรรูปแกผูเขารวมงาน ซึง่ประกอบดวยนกัธุรกิจ ผูประกอบการคาและ

ประชาชนทัว่ไป 

   2.4 เก็บขอมลูพฤติกรรมการบริโภคผลไม และผลิตภัณฑแปรรูปของผูเขารวมงาน 

   2.5 ศึกษาชองทางการตลาดสินคาผลไมไทยที่สําคัญในตลาดเวยีดนาม 

   2.6 ประสานเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดระหวางผูประกอบการคาที่เขารวมงานกับผูสงออกของไทย 
        3 ประโยชนทีไ่ดรับ 
              มีการขยายโอกาสตลาดสินคาเกษตรของไทยในกลุมประเทศเวียดนาม จากการที่นาํผลไมสดและ

ผลิตภัณฑแปรรูปจากผลไมของไทยไปจําหนายและทําการประชาสัมพันธแนะนําในงานดังกลาว ซึ่งมีผูเขารวมงาน

ชาวเวียดนามที่เปนนักธุรกิจผูประกอบการ และประชาชนทัว่ไปไดเห็นและรูจักภาพลักษณ ตลอดจนไดชิมล้ิม

รสชาติของผลไมไทยและผลิตภัณฑแปรรูปจากผลไมไทย เปนการดึงดูดความสนใจเบ้ืองตนของผูเขารวมงานใน



การตัดสินใจทาํการคานําเขาหรือเปนผูบริโภคสินคาของไทย เปนการขยายโอกาสดานการตลาดสนิคาเกษตรของ

ไทยในตลาดเวียดนาม ทัง้นีผ้ลไมสดที่นําไปจําหนายจํานวน 5 ตัน ไดแกทุเรียน  มะมวง  มงัคุด  และกลวยไข ไดรับ

การตอบรับจากผูเขารวมงานเปนอยางดียิง่ ซึง่สามารถจําหนายไดหมดภายใน 2 วนัเทานัน้ (งานม ี4 วนั) จากการ

สอบถามผูเขารวมงานชาวเวยีดนามโดยทัว่ไปจะนยิมชมชอบรสชาติของผลไมไทยมาก และมีกาํลังซื้อแมราคาจะ

สูงก็ยนิดีซื้อผลไมไทยไปรับประทานโดยไมเกี่ยงราคา 
           4  ปญหา/อุปสรรค 
 ปญหาและอุปสรรคในการทาํการคาระหวางไทย-เวียดนาม มทีัง้ปญหาท่ีเกิดจากปจจัยภายในประเทศเอง 

และปญหาขอจํากัดตางๆของเวยีดนาม ซึง่สามารถสรุปความสาํคัญของปญหาไดตามลําดับ ดังนี ้

 1. การคืนภาษีอากรลาชาของไทย ทาํใหผูสงออกขาดสภาพคลองของเงนิทนุหมุนเวียน โดยเฉพาะผูสงออก

ขนาดกลางและเล็ก 

 2. คาใชจายในการขนสงของไทยมีราคาสูงโดยเฉพาะคาขนสงทางทะเล ทาํใหตนทนุสินคาไทยโดยรวม

เพิ่มข้ึนสงผลใหอํานาจการแขงขันในตลาดเวียดนามลดลง 

 3. การขาดแคลนบุคลากรทีม่ีความรูและความชํานาญดานการสงออกของไทย 

 4. การจัดเก็บภาษีนาํเขาวัตถุดิบ เคร่ืองจกัร และช้ินสวนของไทยมีอัตราสูง ทําใหตนทนุการผลิตของผูผลิต

และผูสงออกไทยสูงข้ึน 

 5. นโยบายการควบคุมการนําเขาของเวยีดนาม ที่มกีารกําหนดโควตาการนาํเขาและการต้ัง 

ภาษีสูง 

 6. การแขงขันที่สูงข้ึนในตลาดเวียดนาม 

 7. ระบบการเงินการธนาคารของเวียดนามขาดความนาเชื่อถือ ทาํใหมีความเสีย่งในการทําธุรกิจกับ

เวียดนาม 

 8. ข้ันตอน กฎระเบียบการสงออกของไทยลาชา และมีความซับซอน ทําใหขาดความคลองตัวในการสงออก 

 9. ขาดขอมูลการตลาดที่สําคัญ ทําใหการวางแผนการตลาดไมชัดเจนและมีความเสีย่งสูง 

 10. สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานในการผลิตสินคาของไทยไมมีประสิทธภิาพและมีราคาสูง 
         5 แนวทางแกไข 
 1. ควรมีการควบคุมราคาคาบริการในการขนสง และสนบัสนุนใหมีการแขงขันในการดําเนินงาน เพื่อให

ราคาอยูในอัตราที่เหมาะสม และสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนได 

 2. รัฐบาลควรปรับปรุงการคืนภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีนําเขาใหเร็วข้ึน เพื่อเสริมสภาพคลองใหผูสงออก 

 3. ลดอัตราภาษีนําเขาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเพื่อสงออก 

 4. หนวยงานตางๆของภาครัฐที่เกี่ยวของกับการสงออก ควรมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 5. ควรหาแหลงเงนิทนุระยะยาวและดอกเบ้ียตํ่าใหผูสงออก โดยเฉพาะกับผูสงออกระดับเล็กและกลางที่มี

สภาพคลองตํ่า 

 6. มีการจัดหาแหลงวัตถุดิบราคาถูกให โดยเฉพาะวัตถุดิบในการผลิตสินคาอุปโภคบริโภค 

 7. รัฐบาลควรมีมาตรการในการรองรับดานคาจางแรงงานที่ปรับตัวสูงข้ึน 



 8. ควรมีการวิเคราะหและรวบรวมขอมูลตางๆที่ใชเพื่อสงเสริมการสงออกของไทยในตลาดเวียดนาม เพื่อ

เผยแพรใหกับผูสงออกไทย และผูสนใจทีต่องการเขาไปทําธุรกิจการคา โดยขอมูลทีส่งใหตองเปนขอมูลที่ถูกตอง 

และเปนปจจุบันมากที่สุด 

 9. รัฐบาลควรประสานกับหนวยงานของกระทรวงพาณิชยในเวียดนาม เชนสํานักงานพาณิชยใน

ตางประเทศ ณ กรุงฮานอย และศูนยพาณิชยกรรม ณ นครโฮจิมินห เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธสินคาไทย ในตลาด

เวียดนามใหตอเนื่องและมากข้ึน 
         6 ขอเสนอแนะ 
 ประเทศเวยีดนามเปนประเทศที่มีลูทางทางการคาที่สดใสนาลงทนุและยังมโีอกาสในการขยายตลาดสินคา

ของไทยไดอีกมากในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากความสัมพนัธดานการคาระหวางไทยกบัเวียดนามนั้น ถือวามี

ความสําคัญพอสมควรและกําลังขยายตัวข้ึนเร่ือยๆ โดยในป 2550 มูลคาการคาไทยกับเวียดนามมีมูลคารวม 

120,656 ลานบาท (เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 7.1) ซึง่ไทยสงออกไปเวียดนามมูลคา 91,763 ลานบาท (เพิ่มข้ึนจาก

ปกอนรอยละ 7.2) โดยไทยเกินดุลการคาเปนมูลคา 62,870 ลานบาท 

 สินคาสงออกที่สําคัญของไทยไปเวยีดนาม ไดแก  เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ น้ํามัน

สําเร็จรูป แรยปิซ่ัม เปนตน ทั้งนี้เวยีดนามไดออกประกาศกฎหมายลงทุนจากตางประเทศ เมื่อวนัที ่1 มกราคม  

2531 ไดมีการลงทนุจากตางประเทศหล่ังไหลเขาสูเวียดนามเปนจาํนวนมาก นับถงึป 2548 มีจํานวนถงึ 5,440 

โครงการ มูลคา 48,586 ลานเหรียญสหรัฐ (ใกลเคียงกบัการลงทุนจากตางประเทศของไทยในระยะเวลาเดียวกนัคือ 

56,542 ลานเหรียญสหรัฐ) ซึ่งเวยีดนามไดเปรียบไทยในดานแรงงานที่มีจํานวนมาก และมีคาจางแรงงานตํ่ากวา

ไทย (ไทยเปนผูลงทนุอันดับ 9ในเวยีดนาม มีเงนิลงทนุ 1,428 ลานเหรียญสหรัฐ) จากขอมูลดังกลาวทําใหเหน็วา

เวียดนามกําลังมีการพัฒนาประเทศขนานใหญ ประเทศกําลังเติบโตทางเศรษฐกิจ การคา การลงทนุจึงเปนโอกาสดี

ที่ไทยจะไดเรงสงเสริมการตลาดสินคาของไทยเขาสูเวยีดนาม เพื่อใหสินคาไทยสามารถรักษาสวนแบงในตลาด

เวียดนามพรอมทั้งขยายฐานการตลาดในเวียดนามใหมากข้ึน ซึ่งกลยทุธที่สําคัญก็คือการสรางชื่อการคา (Brand 

name) ของสินคาไทยใหติดตลาดในเวียดนาม เพื่อใหผูบริโภคคุนเคยและรูจักสินคาไทยเชนเดียวกับสินคาไทยที่ติด

ตลาดเวียดนามอยูในปจจุบนั เชน ยาสีฟนใกลชิด ยาแกหวัดทิฟฟ เคร่ืองสุขภัณฑคอตโต และรถจักรยานยนต

ฮอนดาดรีมจากประเทศไทย เปนตน รวมทั้งตองมีการผลิตสินคาใหหลากหลายรูปแบบ และตรงตามความตองการ

ของผูบริโภคชาวเวียดนามดวย 

 จากการเขารวมงาน “Made in Thailand Outlet 2010” ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหวางวนัที ่          

5 – 8 พฤษภาคม 2553 สังเกตเหน็วา ผูบริโภคชาวเวยีดนามมีความนิยมและเช่ือถอืคุณภาพของสินคาไทยมาก 

โดยแยงกนัเลือกซื้อสินคาของประเทศไทยท่ีไปออกรานกันอยางคึกคัก ซึ่งในสวนของกรมสงเสริมการเกษตรทีน่ํา

เกษตรกรผูผลิตไปจําหนายผลไม จํานวน 5 ตัน (ทุเรียน มังคุด กลวยไข มะมวงเขียวเสวย มะมวงน้ําดอกไม) 

สามารถจําหนายไดหมดภายใน 2 วนัแรกของการจัดงาน สําหรับรานคาอ่ืนๆ ภายในงานก็มีผูบริโภครุมลอมเลือก

สินคากนัแนนทุกรานคา ไมวาจะเปนสนิคาอุปกรณเคร่ืองใชพลาสติก เชน กาละมัง จาน ชาม ถงัใสน้ํา เหยือกใสน้ํา 

ตะกรา กระจาด หรือสินคาอาหารสําเร็จรูป มามา ไวไว แกงสําเร็จรูป แมแตอาหารและขนมไทยที่ขายในงาน เชน 

ขนมทับทิมกรอบ ขาวเหนียวมะมวง ขาวเหนยีวทุเรียน ขางราดแกง ชา/กาแฟเย็น เปนตน ทัง้นี้จากการสอบถาม

ผูบริโภคชาวเวียดนามที่มารวมงานถึงเหตุผลที่ชื่นชอบสินคาไทย ไดความวาชาวเวียดนามมีความเช่ือถือใน

คุณภาพของสินคาไทยและชอบรูปแบบและสีสันของสินคาไทยที่มีใหเลือกมากมาย และราคาไมสูงนกั ซึง่ถงึแม



สินคาบางอยางของไทยจะมีราคาสูงแตดวยความเช่ือถอืและศรัทธาในสินคาไทยชาวเวียดนามกย็ินดีสูราคาเพือ่ให

ไดมาซึ่งสินคาไทยและโดยเฉพาะผลไมไทยนัน้เปนที่ชืน่ชอบในรสชาติแมจะมีราคาแพงก็ยินดีจายเพื่อใหไดล้ิมรส

ผลไมไทย  

 รายงานโดย นายสมบัติ  ทรงโฉม   ตําแหนงนักวิชาการเกษตร ชํานาญการ   

สังกัดสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

 
รูปการจัดงาน 

 

 
 

  
 

  



 

  
 

  
 

  
 

  



 

   
 

   
 

   
 

   


