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1. การสงออกผลไมในไตรมาสแรกของป 2560

• จากสถิติของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท และกรม
ศุลกากรเวียดนาม พบวา ในไตรมาสแรกของป 2560 มูลคาการ
สงออกผลไมของเวียดนามสูงถึง 700.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มข้ึนรอยละ 29.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
คาดการณวามูลคาการสงออกผลไมเวียดนามในป 2560 จะสูงถึง
3,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ

• ตลาดสงออกผลไมสําคัญของเวียดนามในไตรมาสแรกของป
2560 ไดแก จีน โดยมีมูลคาการสงออก 511.9 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 73.1 ของมูลคาการสงออกผลไม
รวมของเวียดนาม รองมาเปนสหรัฐอเมริกา (สัดสวนรอยละ
3.54) ญี่ปุน (สัดสวนรอยละ 3.01) เกาหลีใต (สัดสวนรอยละ
3.14) ไทย (สัดสวนรอยละ 2.1) ฯลฯ

ตลาดสงออกผลไมสําคัญของเวียดนามในไตรมาสแรกของป
2560

หนวย: ลานเหรยีญสหรฐัฯ
ประเทศ มกราคม-

มีนาคม 2559
มกราคม-

มีนาคม 2560
อัตราการ

เติบโต (%)
จีน 384.08 511.96 33.29
สหรัฐอเมรกิา 21.61 24.47 13.26
ญี่ปุน 14.87 22.44 50.94
เกาหลีใต 18.59 22.07 18.74
ไทย 10.97 14.70 34.00
มาเลเซีย 9.20 12.22 32.82
เนเธอรแลนด 11.59 10.85 -6.37
รัสเซีย 4.76 8.99 88.72
ไตหวัน 7.59 7.46 -1.64
สิงคโปร 5.96 6.67 11.85
อ่ืนๆ 50.48 58.77 31.19
รวม 539.7 700.6 29.53

ท่ีมา: กรมศุลกากรเวียดนาม

• เวียดนามสงออกผลไมไปยังเกือบ 60 ประเทศในโลก ผลไม
บางชนิด เชน ล้ินจี่ เงาะ แกวมังกร มะมวง ลําไย ฯลฯ ไดมีการ
วางจําหนายในตลาดท่ีมีมาตรฐานสูง เชน สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย ญี่ปุน เกาหลีใต และเมื่อเร็วๆ น้ี ผลไมเวียดนาม
สามารถเขาสูตลาดใหม ไดแก มะมวงเขาตลาดออสเตรเลีย แกว
มังกรเขาตลาดไตหวัน ลําไยและล้ินจี่เขาตลาดไทย ในป 2560
ภาคการเกษตรเวียดนามจะผลักดันการเจรจาเพื่อสงออกลูกนํ้า
นมและมะมวงไปยังสหรัฐฯ แกวมังกรสีมวงไปยังญี่ปุน และลูกนํ้า
นม ลําไย ล้ินจี่ เงาะ ไปยังเกาหลีใต

• การสงออกผลไมเวียดนามเติบโตท่ีดีในชวงเวลาท่ีผานมา
เน่ืองจากการสงเสริมการคาและการหาตลาดใหมอยางตอเน่ือง
ของภาคการเกษตร การเจรจายกเลิกอุปสรรคทางการคาตางๆ
รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพของผลไมใหไดมาตรฐานสงออก

2. การนําเขาผลไมในไตรมาสแรกของป 2560
• จากสถิติของกรมศุลกากรเวียดนาม พบวา ในชวงไตรมาส

แรกของป 2560 เวียดนามนําเขาผักผลไมสูงถึง 225 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 43.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

• กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามระบุวา
สาเหตุท่ีการนําเขาผลไมเพิ่มข้ึนอยางมากในชวงไตรมาสแรก
เน่ืองมาจากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย สงผลใหผลผลิตผลไมใน
ประเทศลดลง

• ในบรรดาประเทศท่ีเวียดนามนําเขาผักผลไมมากท่ีสุด ไทย
เปนตลาดนําเขาอันดับ 1 โดยมูลคาการนําเขาในไตรมาสแรกของป
2560 111.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 86.45 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของป 2559 คิดเปนสัดสวนรอยละ 49.3 ของมูลคา
การนําเขาผลไมท้ังหมด รองมาเปนจีนโดยมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี
45.97 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ข้ึนรอยละ 17.57 ตลาดท่ีมีการ
เติบโตสูงไดแก  อินเดีย ไทย บราซิล เกาหลีใต ฯลฯ

ตลาดผลไมเวียดนามในไตรมาสแรกของป 2560
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ตลาดนําเขาผลไมสําคัญของเวียดนามในไตรมาสแรกของป
2560

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ

ประเทศ มกราคม-
มีนาคม 2559

มกราคม-
มีนาคม
2560

อัตราการ
เติบโต (%)

ไทย 59.8 111.5 86.45
จีน 39.1 45.97 17.57
สหรัฐอเมรกิา 15.4 18.1 17.53
พมา 7.49 11.22 49.80
แอฟรกิาใต 4.65 7.63 64.09
ออสเตรเลีย 4.86 5.38 10.70
นิวซีแลนด 2.86 4.43 54.90
อินเดีย 2.03 4.25 109.36
เกาหลีใต 2.18 3.87 77.52
บราซิล 0.51 0.92 80.39
อื่นๆ 17.6 12.0 -31.82
รวม 156.4 225 43.86
ท่ีมา: กรมศุลกากรเวียดนาม

• ในชวง 3 เดือนแรกของป 2560 ผลไมหลักๆ ท่ีเวียดนาม
นําเขาจากตางประเทศ ไดแก แอปเปล สม สาล่ี กีวี เชอรร่ี (จาก
นิวซีแลนด ออสเตรเลีย) มะมวงเขียวเสวย มะขามหวาน (จากไทย)
แอปเปลฟูจิ (จากเกาหลีใต) กีวี (จากฝร่ังเศส) ฯลฯ

• สาเหตุท่ีผูบริโภคในเวียดนามเลือกซื้อผลไมจากตางประเทศ
ถึงแมผลไมนําเขาสวนใหญจะมีราคาแพงกวาผลไมในประเทศ
ประมาณรอยละ 20-60 เพราะเช่ือถือในเร่ืองความปลอดภัย

• ในกลุมซูเปอรมารเก็ตขนาดใหญ เชน Big C และ Vinmart
แอปเปลและลูกแพรจากสหรัฐอเมริกา และฝร่ังเศส มีราคาอยูท่ี
40,000-90,000 ดองตอกิโลกรัม ซึ่งมีราคาถูกพอๆกับผลไมใน
ประเทศ เน่ืองจากซูเปอรมารเก็ตขนาดใหญดังกลาวนําเขาผลไม
โดยตรงจากซัพพลายเออรซึ่งเปนการชวยลดคาใชจาย ผูคาปลีก
พยายามท่ีจะกระตุนอุปสงคโดยเสนอสวนลดเพื่อเปนการสงเสริม
การขาย

3. ตลาดในประเทศ

• ผลไมที่ปลูกในจังหวัดบางแหงในภาคใต มีราคาลดลง
อยางมากเ นื่องจากเขา สูฤดูกาล เชน แตงโม (ราคาลดลง
4,000-4,300 ดอง/ กิโลกรัม ลูกนํ้านม (ราคาลดลงประมาณ
10,000 ดอง/กิโลกรัม เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน สงผลให
คุณภาพลูกนํ้านมต่ําลง)

• ราคากลวยในจังหวัด Dong Nai ในเดือนมีนาคม 2560
เพิ่มข้ึน 1,500- 4,000 ดอง/กิโลกรัม หลังจากหลายเดือนท่ีราคา
ตกต่ํา โดยราคากลวยขายหนาสวนประมาณ 3,000- 3,500 ดอง/
กิโลกรัม สวนกลวยสงออกมีราคา 6,500 ดอง/กิโลกรัม

ความเห็น สคต.
การที่ผู บริโภคชาวเวียดนามเ ริ ่มนิยมบริโภคผลไมนํา เขา
โดยเฉพาะผลไมไทยมากกวาผลไมในประเทศ เนื่องมาจาก
ปจจัยสําคัญ 3 ประการ คือ
1. ราคาของผลไมนําเขาซึ่งปจจุบันใกลเคียงหรืออาจถูกกวา
ผลไมในประเทศ
2. ความไมเช่ือมั่นเก่ียวกับสารตกคางในผลไมในประเทศ
3. กระแสความนิยมผลไมไทยในกลุมผูบริโภคชาวเวียดนาม
ซึ่งปจจัยดังกลาวจะเปนโอกาสที่ดีในการขยายการสงออก
ผลไมของไทยไปยังเวียดนามมากยิ่งข้ึน


