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                                                           ------------------------------------------------------- 
 ผลไมไทยได ช่ือวาเปนผลไมของเอเชียและของโลกไปแลว   ดวยเหตุที่วามีความ
หลากหลายของชนิดและสายพันธุ ที่สําคัญรสชาตินั้นสุดยอดของความหวาน หอม ทานอรอยกวาผลไมจาก
ที่อ่ืน จึงเปนที่ตองการของลูกคาทุกประเทศทั้งเอเชีย ยุโรปและอเมริกา ไมวาจะเปน มังคุด เงาะ ทุเรียน 
ลองกอง สมโอ สับปะรด มะมวง ลําไย กลวยหอม ฯลฯ แตดวยปริมาณผลผลิตที่มักจะออกมาเกินความ
ตองการบริโภคภายในประเทศ จึงมีความจําเปนตองแสวงหาแหลงจําหนายหรือตลาดใหไดมากที่สุด 
ซ่ึงประเทศเวียดนามนั้น เปนเปาหมายการสงเสริมดานการตลาดผลไมของไทย ดวยประชากรที่มีอยูถึง 
87 ลานคน ที่สําคัญกวานั้น เวียดนามยังเปนประตูสูประเทศจีน ที่มีประชากรมากที่สุดของโลกราวๆ  
1,400 ลานคน นั่นคือตลาดใหญที่สุดของผลไมไทย ที่ผานมา 3 – 4 ปเราเริ่มเห็นศักยภาพแลววาเวียดนาม 
จะชวยดูดซับผลไมไทยได โดยไมตองหวังพึ่งตลาดไกลแถบยุโรป อเมริกา รวมทั้งกลุมประเทศคูคาที่มี 
การกีดกันการคา มีขอปฏิบัติที่เขมงวดเกินไป  กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  จึงได
จัดงานสงเสริมการตลาดผลไมไทยขึ้นในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2553  
ที่ผานมา ผูเขียนมีโอกาสไปรวมงานมาดวย จึงขอนํามาเลาใหเพื่อนนักสงเสริมและคนเกษตรไดเห็นภาพ 
วาเปนอยางไร พรอมกับจะพาไปทัวรกรุงฮานอยบางเล็กนอย แบบบรรยากาศคลายเครียด บวกกับขอคิดของ
ผูเขียนในบทบาทนักวิชาการที่ผานงานดานสงเสริมการเกษตรมากวา 30 ป เปนมุมมองที่สะทอนอะไรที่ 
จะแทรกไปในเนื้อเร่ือง อานแลวเนียนไปในตัว  
เวียดนาม : ภาคีกลุมอาเซียน 
 ประเทศเวียดนามตั้งอยูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพื้นที่ชายแดนติดกับจังหวัดชายทะเล
ของจีนในทะเลจีนใต  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชา ระยะทางจากเหนือสุดลงมาใต
สุดมีความยาว 1,650 กม. แตมีความกวางเพียง 50 กม. เวียดนามเปนประเทศที่มีการคาสินคาเกษตรมาก 
ประชากรกวารอยละ 70 เกี่ยวของกับภาคเกษตร สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศเปนแบบรอนชื้นทางตอน
เหนือของประเทศ  และขยายตัวลงมาทางตอนใตเปนแบบกึ่งรอนชื้น สภาพของดินเหมาะสมกับ 
การเจริญเติบโตของพืชตามฤดูกาล เชน ขาว พืชผัก ผลไมและไมดอก ปจจุบันเวียดนามอยูในกลุมอาเซียน  
มีประชากรกวา 87 ลานคน ยังติดอันดับประเทศยากจน โดยรายไดตอหัวอยูที่ 3,399 เหรียญสหรัฐ และGDP 
อยูที่ 280.2 พันลานเหรียญสหรัฐ แตมีความสามารถที่จะเปนตลาดการคาหลักไดในอนาคต เนื่องจากมี 
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบกาวกระโดด มีการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาและประเทศแถบเอเชียคอนขางมาก
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการสงออก ทําใหมีการจางงานและ สรางรายไดตอหัวเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 

                                        งานสงเสริมการตลาดผลไมไทยในตลาดอาเซียน  
        Thai  Fruits  Fairs in  Asean  : At  Hanoi  Friendship Cultural  Palace : Vietnam.  
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                       จากศักยภาพการเปนตลาดการคาหลักไดในอนาคตของประเทศเวียดนาม ซ่ึงมีเสนทาง
คมนาคมเชื่อมตอกับประเทศจีนไดหลายเสนทาง จึงเปนโอกาสของประเทศไทย ในการกระจายผลไมไปยัง
เวียดนาม โดยเฉพาะผลไมเกรด A และเกรด B ที่สามารถสงตอเขาประเทศจีนไดสะดวก กรมสงเสริม
การเกษตรจึงกําหนดแนวทางสงเสริมการตลาด เพื่อใหผลไมจากประเทศไทย มีโอกาสเขาไปครอง ตลาด
เวียดนาม ในการจัดงานครั้งนี้ ไดพาเกษตรกรไปรวมออกรานดวย เพื่อใหเห็นโอกาสและมีประสบการณ 
เพื่อตอยอดการคาหากมีชองทางในอนาคต การขนสงผลไมที่นําไปออกบูทครั้งนี้ เลือกใชเสนทางสาย  
R 12  จาก นครพนม ขามแมน้ําโขง ผานเมืองทาแขกของลาว เขาเสนทาง R 12   มุงสูกรุงฮานอย 
R 12 : เสนทางคมนาคมไทย – เวียดนาม 
                           เมื่อเดือนมกราคม ป 2507 มีการเปดสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 2 ที่ขามจากจังหวัด
มุกดาหารไปยังแขวงสะหวันเขตของลาว มีคนไทยจํานวนมากใชเสนทางนี้ หรือที่เรียกกันวา เสนทาง R 9 
เพื่อไปยังเพื่อนบาน คือ ลาวและเวียดนาม 
                           เสนทาง R 12  คือ เสนทางจากจังหวัดนครพนมไปยังเมืองทาแขก ในแขวงคํามวนของลาว 
จากนั้นที่ตรงทางแยกจะตรงไปยังเสนทางหมายเลข 12 หรือ R 12  ผานดานจาโหละ( เวียดนาม ) และฮา
ติงห กอนเดินทางขึ้นสูเมืองวิงหแลวมุงตรงไปยังฮานอย เสนทาง R 12 จึงเปนเสนทางคูแขงที่สําคัญของ
เสนทาง R 9 เพราะอยูในแนวการคาสายใหม ( New Trade Lane ) ที่สามารถเชื่อมโยงไทย ผานลาว - 
เวียดนามและไปถึงตลาดจีนตอนใต โดยผานไปยังเมืองลังเซิน และหนานหนิงไดเลย ผูประกอบการไทยจึง
หันมาใชเสนทางR 12 ในการขนสงผลไมไทยไปจีน เพราะสะดวกและสั้นกวาเสนทาง R 9  และยังสะดวก
กวาเสนทาง R 3 E ( ทางหลวงคุนหมิง – กรุงเทพฯ ) ที่เชื่อมโยงจากอําเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงรายไป
คุนหมิง  นอกจากนี้เสนทาง R 12 ยังเปนเสนทางที่สะดวกสบาย เพราะเปนถนนสองชองจราจร และ
บางสวนเปนสี่ชองจราจร นอกจากนี้ยังผานภูเขานอยกวา และคดเคี้ยวนอยกวาเสนทาง R 9 และเสนทาง R 8 
ที่สําคัญที่สุดคือการขนสงจากกรุงเทพฯ – นครพนม ขามแมนําโขงไปทาแขก แลวใชเสนทาง R 12 
เชื่อมโยงไปถึงกรุงฮานอยมีคาใชจายนอยกวาการใชเสนทาง R 9 ครับ...สวนนี้เปนการแนะขอมูลพื้นฐาน
และการไปเวียดนามอยางสั้นๆ 
งานสงเสริมการตลาดผลไมในฮานอย 
                         การจัดงานสงเสริมการตลาดผลไมไทยในตลาดอาเซียน หรือ Thai Fruits Fairs in Asean    
(Made in Thailand Outlet 2010 ) จัดขึ้นระหวางวันที่ 5–8 มิถุนายน 2553 ณ ที่ Hanoi Friendship Cultural 
Palace ตั้งอยูที่  91 Tran Hung Doa Street ,Hanoi .  งานนี้เกิดจากการประสานความรวมมือไปยังสํานักงาน
สงเสริมการคาระหวางประเทศ ( สคร. ) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม  วัตถุประสงคเพื่อเผยแพร 
ประชาสัมพันธผลไมสดใหประเทศเวียดนามไดรูจัก และเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ในการผลิตพืชที่ 
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดของผลไมจากไทยไปเวียดนามและไปประเทศจีน
ไดมากขึ้น ในการจัดงานปนี้เปนการรวมเฉลิมฉลองกรุงฮานอยครบรอบ 1,000 ปดวย  ประเทศไทยเราจึงมี
โอกาสไดแสดงศักยภาพผลไมไทยท่ีคุณภาพดีใหนักธุรกิจ ผูสงออก ผูนําเขา ผูคาปลีก และประชาชน
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เวียดนามไดชม ไดชิม และเลือกซื้อผลไมดวยตนเอง ซ่ึงทางเราก็คาดหวังวาชาวเวียดนามจะรับรู ให 
การยอมรับ และเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัย และไดมาตรฐานของผลไมไทยมากขึ้น 
 บทพิสูจนผลไมไทยในเวียดนาม                        
 ตอนเชาวันที่  5 พฤษภาคม  2553  หลังจากรับประทานอาหารเชาที่โรงแรมแลวคณะของ
เราก็ ออกจากโรงแรมที่พัก เวลา 07.30 น. เพื่อไปยังศูนยจัดแสดงสินคาซึ่งใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที
เทานั้น  วันนี้ทุกคนใสเสื้อลายดอก คอกลมแสดงสัญลักษณไทย (เสื้อลายดอกใสชวงวันสงกรานต)  ยกเวน
ทานศุภชัย บานพับทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และทานอรรถ อินทลักษณ อธิบดี 
กรมสงเสริมการเกษตร ที่สวมสูทพิธีการ เพราะเปนผูใหญที่ตองเขารวมในพิธีการเปดงาน และตองถูก
แนะนําตัวในฐานะผูแทนประเทศไทยครั้งนี้ ที่จริงตั้งแตวันที่ 2-3 พฤษภาคม  2553  กอนหนานี้ทางคณะของ
เราชุดแรกนําโดย ผอ.สุรพล  จารุพงศ และ ผอ.ชวลิต หุนแกว ไดนําทีมงานเดินมาทางลวงหนา เพื่อจัดราน
นิทรรศการผลไมไทย และไดขนเอาผลไมมาลวงหนากอนแลว ในครั้งนี้ไดพาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี  
3 คน  พรอมมังคุด 1.5 ตัน ทุเรียน 1 ตัน กลวยไข 500  กก. และเกษตรกรทําสวนมะมวงจากอุดรฯ พรอม
มะมวงเขียวเสวยกับน้ําดอกไมสีทอง จํานวน 1.5 ตัน มาออกรานจําหนายใหชาวเวียดนามไดซ้ือหาไปชิมกัน
ดวย... 
 ประมาณ 09.30 น. ก็มีพิธีเปดงานโดยเจาหนาที่ระดับสูงของเวียดนาม แลวก็เชิญทานพิษณุ    
จันทรวิทัน   เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุง ฮานอย ขึ้นกลาวในฐานะตัวแทนประเทศไทย มี 
การแนะนําผูใหญของเวียดนาม และผูใหญของไทยดวยฝายละ 3-4  ทาน บรรยากาศก็เปนแบบ Grand 
Opening Ceremony  แบบงาน Fairs  ทั่วไปนั่นแหละ แตก็ดูวาเขาทําไดดี  ตอนเปดงาน ดูจะแปลกจากของ
เราที่มักจะตั้งซุมดอกไม 2 ซุม เชื่อมดวยริบบิ้นเล็กๆหรือผาสีสด  แลวใหประธานเปนคนตัดริบบิ้นหรือผา
ตอนเปดงาน หรือไมก็มีการตีฆองใหญๆ   แตในงานนี้เขาจัดสุภาพสตรีแตงชุดอาวหยาย จํานวน 8 คนยืน
เรียงหนากระดาน ถือพานดอกไมที่พาดเชื่อมโยงกันดวยริบบิ้นผาไหมแถบใหญสีแดงสด เวนระยะหาง
ระหวางสุภาพสตรีแตละคนสัก 1 เมตร ขึ้นยืนเรียงแถวบนเวที แลวจึงเชิญเจาหนาที่ผูใหญทั้งสองประเทศ
ขึ้นไปยืนแทรกระหวางสุภาพสตรีที่ยืนถือพานดอกไม เพื่อรวมกันตัดริบบิ้น โดยใชกรรไกรตัดริบบิ้นพรอม 
ๆ กัน เปนอันวาพิธีเปดก็เรียบรอย จากนั้นเปนการทักทายกันระหวางผูใหญและแขกผูมารวมงาน ซ่ึงผูเขียน
เองนั่งตรงแถวหนา ไดชมพิธีการอยางใกลชิด ก็คิดวา OK. งาย ๆ ไมโอเอเหมือนของเรา... กลับมาที่สาว ๆ 
ที่เปนผูถือพานดอกไม ขึ้นบนเวทีกันหนอย  ที่เขาคัดเอาสาวสวยหนาตาดี ผิวขาว รูปรางเพรียว สูงโปรง 
เทา ๆ กัน แตงชุดประจําชาติอาวหยาย สีชมพูออน ผาไหมมันแวววาวดูดีทุกคน หลังพิธีเปดผูเขียนไดขอให
ทีมงานถายภาพไวเปนที่ระลึกมาดวย  สวนทานรองปลัดฯและทานอธิบดีฯ ก็ชักภาพรวม(ถายภาพหมู)  
กับสาว ๆ เหมือนกัน...อิอิ 
 ยอนกลับไปชวงเชาตอนที่เดินทางถึงHall  สถานที่จัดแสดงนิทรรศการผลไม พอเดินผาน
ประตูเขาไป ก็ถึงบูทของ กรมสงเสริมการเกษตรกันเลย เรียกวาเห็นกันจะจะอยูตรงทางเขาHall ติดกับบูท 
ททท.  การจัดบูทโดยทีมงานก็ดูดีโดยใชสัญลักษณของไทยคือกระเชาหาบเรและรถจักรยาน 2 ลอ เปน
สัญลักษณ มีการตกแตงดวยผลไมไทยหลากหลายชนิดเชน  ลองกอง  มะมวง  สับปะรดตราดสีทอง  มังคุด 
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สละ ทุเรียน มะพราวออน เงาะฯลฯ  ภายในบูทจัดบอรดแสดงภาพนิทรรศการแนะนําผลไมไทย มีมุม
เอกสารคําแนะนํา Fruit  in  Thailand  อีกมุมขายมังคุด  มะมวง ทุเรียน และกลวยไข โดยมีเกษตรกรของเรา
ประจําที่จุดขายผลไม รวมกับเจาหนาที่จากเวียดนามที่ทําหนาที่ชวยแปลและขายผลไมดวย จากการสังเกต
ตั้งแตเดินทางถึง Hall แลวเห็นวา บูทแสดงนิทรรศการผลไมของเรา มีคนเวียดนาม มามุงกันแนนดูวุนวาย
ไปเลย โดยเฉพาะจุดขายทุเรียน มังคุดและมะมวง ดูจะอลวนมาก เพราะลูกคามาลุยกันแตเร่ิมงานทีเดียว 
หากเปนมวยก็ตองเรียกวา ยังไมทันเคาะระฆังก็ชกกันแลว  ซ่ึงสวนใหญเปนสุภาพสตรี...แตละคนเห็น 
ถือถุงพลาสติก ยืนรอคิวกันยาว ขณะที่บริเวณตะกรามังคุดและมะมวงที่สํารองไว ก็มีลูกคาที่ไปเลือกหยิบ
มังคุด/มะมวงลงถุงของตัวเอง สวนเจาหนาที่ชาวเวียดนามที่มาชวยงานและเกษตรกรของเราก็ตอง 
แนะนํา-และอธิบายไป พรอมกับหยิบผลไมใสถุง รับเงิน–ทอนเงินตลอดเวลา เรียกวาขายผลไมกันแบบ 
3 in 1  อา... เห็นบรรยากาศการขายผลไมแลวสุดยอดจริง ๆ ทําเอาทีมงานของเราถึงกับ “ อ้ิงกิมกี่ “ กันไป
เลยครับ … 
 สําหรับทานรองปลัดและทานอธิบดีก็ใหสัมภาษณทั้งทีวีและ หนังสือพิมพอยูที่หนาบูท  
สวนทีมงานทุกคนนั้นไมตองบรรยายครับ ใครทําอะไรไดเพื่อประเทศไทยของเรา  ทุกคนรูหนาที่แบบ  
automatic  ไมตองสั่งการใด ๆ เพราะเปาหมายของงานคือ การทํา PR.  ใหกับผลไมไทยใหดีที่สุด เราทุกคน
ประทับใจคนเวียดนามมาก กับงานนี้ ที่ยอดขายผลไมรวม 4-5 ตันใน 1 วันครึ่ง  นึกไมถึงวาคนเวียดนาม จะ 
fever  ผลไมไทยกันมากมายจริงๆ  ราคานะครับจะบอกให มังคุดขาย 50 บาท/กก.  มะมวง 50 บาท/กก.  
ทุเรียนหมอนทอง  70 บาท / กก.   กลวยไข 50 บาท / กก.  เทียบเปนเงินเวียดนามก็ลองคูณดวย 550  ดอง
เทากับ1 บาทบานเรา   ลองคิดดูวาคนเวียดนามนั้นจะแคไหน หากไมมีรายไดมากคงกินผลไมไทยลําบาก 
เพราะคนที่จบปริญญาตรีในเวียดนาม เงินเดือนขั้นตนก็แค  3,000  บาทกวาๆเทานั้น เทียบกับของเราไมได
เลย แตจากขอมูลประชากรของเวียดนามที่ มีประมาณ 87 ลานคน  โดยเฉพาะนครฮานอยเมืองหลวงทาง
ตอนเหนือ มีคนที่มีรายไดสูงพอสมควร สามารถบริโภคผลไมไทยได อีกอยางขอมูลจากไกด คือคุณควา 
( MR.KWA)  หรือช่ือไทย คือคุณธงชัย  ที่มาประจําคณะเรา และพาพวกเราเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ที่บอก
และย้ํากับพวกเราวา ชาวเวียดนาม ชอบผลไมไทยมาก เพราะมีรสชาติที่ดี แลวก็มีหลายอยางดวย ซ่ึงขอมูล
ตรงกับทานทูตไทยที่บอกวาคนเวียดนามชอบผลไมไทยมาก แตขออยางเดียวใหมีคุณภาพเทานั้น เพราะที่
เวียดนามนั้น เขาก็มีผลไมเหมือนกับบานเรา ไมวามังคุด ทุเรียน ลําไย กลวยไข มะมวง เงาะ แตคุณภาพของ
เขายังไมถึงขั้น ไมผลจะปลูกในพื้นที่ทางตอนใตของเวียดนาม เขาก็ปลูกพืชและมีผลไมที่คลายกับไทยเรา 
แตเทาที่ผมประมวลจากสถานการณ นาจะขาดการทํา R & D   ดานตาง ๆ ทั้งปรับปรุงสายพันธุ การใช 
เทคโนโลยีการผลิตโดยเฉพาะปุยเคมี ฯลฯ จึงทําให คุณภาพยังไมดีเทากับของไทยเรา แตอนาคตก็ไมแน
เพราะเขาเรงพัฒนาดานการเกษตรมาก อยาปรามาสกัน ตัวอยางขาวสารจากเวียดนามที่แยงตลาดขาวไทยไป
เรียบรอยแลว...   
 ขอเรียนขอมูลเพิ่มเติมอีกนิดวา... การไปออกรานนิทรรศการผลไมคร้ังนี้ กรมสงเสริม
การเกษตรไปจัดรวมกับกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย  เปนงานใหญที่นําเอาผลิตภัณฑอุปโภค
บริโภคจากประเทศไทยไปออกรานมากกวา 140 บูท เรียกวาเปนการขนเอาสรรพสินคาที่ใชในครัวเรือน
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แบบครบวงจรไปทําการตลาด  จากที่ไดเดินชมในงานเห็นวาคนเวียดนามใหความสนใจเขาชมและเลือกซื้อ
สินคาของไทยเราจนดูแนนไปหมดเกือบทุกบูท ทางเดินระหวางแถวบูทขายของเนืองแนนไปดวยผูคน  
ผมเดินไปตามบูทตางๆ เห็นแลวนาชื่นใจแทนสินคาไทยมาก แตละบูทจะมีคนเวียดนามยืนรุมซื้อกันแบบ
เศรษฐีใหมใจถึง... ในมือนั้นถือถุงพลาสติก บางก็หิ้วหอบของกันอิลุงตุงนัง เหมือนพวกหอบฟาง  สงเสียง
ดังเจี๊ยวจาวจากการพูดคุย การเจรจาตอรอง สอบถามราคา ช่ืนชมหรือวิพากษวิจารณกันทํานองนั้น ผมเองกด็ู
จะงงไปเหมือนกันกับบรรยากาศแบบนี้ ก็นึกถึงงานมหกรรมสินคา OTOP ที่เมืองทองธานีบานเรา เมื่อตอน
เฟองฟูระหวาง ป 2545 – 48 นั้นแหละ บรรยากาศชางเหมือนกันเปะเลย คงพอนึกภาพออกนะครับ... 
เจเฟอง :เจาแมผลไมแหงฮานอย 
 วันที่ 5  พฤษภาคม  2553  เวลาประมาณ 14.00 น.คณะของเรา เดินทางถึงโรงคัดแยกผลไม
ของคุณเหวียน  ถิ  เฟองหรือที่ รูจักกันในชื่อ  “ เจ เฟอง”  ซ่ึงเปนผูคา /รวบรวมผลไมจากเมืองไทย  
โดยมีลงรวบรวม/คัดเลือกรับซื้อมังคุด ลําไย ทุเรียน ฯลฯจากจันทบุรีสงผานเขมรสูประเทศเวียดนาม 
 ใชเวลาประมาณ 25 ช่ัวโมง   เจเฟองจัดวาเปนผูนําเขาผลไมจากไทยและทําตลาดใหญสุดในเวียดนาม 
ผลไมนั้นจะถูกคัดเกรดขั้นตนกอนจะสงไปเวียดนาม เมื่อป2552/53  รวบรวมผลผลิตมังคุดไดวันละ
ประมาณ600 ตัน แตเปาหมายป 2553 จะขยายการรับซื้อใหได 1,000 – 1,500 ตันตอวัน แตชวงตนฤดูปนี้นํา
แรงงานเวียดนาม ประมาณ 20 คน ไปชวยขนสงผลไมขึ้นรถตูคอนเทนเนอรและรถบรรทุกที่จันทบุรี แตถูก
ตํารวจจากกรุงเทพฯไปจับหาวานําคนงานตางประเทศเขาไทยโดยผิดกฎหมาย สงผลกระทบตอปริมาณการ
รับซื้อผลผลิตมังคุดไปดวย เพราะแรงงานที่นําไปชวยนั้น เขาทําหนาที่ยกกลอง/ลังผลไมขึ้นจัดและขึ้นเรียง
บนรถตูคอนเทนเนอร/รถบรรทุกเทานั้น  ซ่ึงแรงงานไทยไมคอยถนัดนักและทําไดชา (ประสิทธิภาพต่ํา) 
แมวาจะมีแรงงานไทยอยูในโรงคัดมาถึง  200-300 คนก็ตาม แตการทํางานหนัก ขยันและอดทนสูแรงงาน 
จากเวียดนามไมได  
 กรณีการจับคนงานเวียดนามเลยทําใหสงผลกระทบตอปริมาณการสงผลมังคุดออกไป
เวียดนามดวย เพราะแรงงานจากเวียดนามขางตน เขาจะไมไปทํางานที่เมืองไทยอีก เขากลัวถูกจับ นี่เปน
ปญหากับธุรกิจของเจเฟองมาก เพราะมังคุดจะไปเวียดนามไดนอยลง  อีกอยางเขาลงทุนสรางโรงคัดแยก
ผลไม  โกดังเก็บผลไมขนาดกวาง-ยาว 20x50 เมตรไวแลว 2 – 3 โรง  มีเครื่องมือและอุปกรณ พวกเครื่องคัด
ขนาดผลมังคุด/ตะกราขนาดบรรจุ  10 ก.ก. (ฝาเปด – ปด แบบครอบดานบน) ตะกราหูเหล็กขนาดบรรจุ   
25 ก.ก. และอุปกรณอ่ืน  ๆ  ไวเพื่อการคามังคุด / ผลไมจากไทย คิดเปนเงินลงทุนราว ๆ 45 ลานบาท เจเฟอง
ยังบอกวา คนงานไทยอีก 200-300  คนก็อาจจะตกงานไปดวยหากปญหานี้ยังตอเนื่อง...  เขาบอกวาผลไม
ไทย ขายดีมากในเวียดนาม ไมวาจะเปนเงาะ มังคุด ทุเรียน ลําไย มะมวงเขียวเสวยและมะมวงน้ําดอกไม 
โดยเขาจะซื้อลําไยจากลําพูน เชียงใหม  จันทบุรี  มังคุดจากภาคตะวันออก  มะมวงพันธุฟาล่ัน  เขียวเสวย
และน้ําดอกไมจากภาคกลาง  สวนลองกอง และเงาะ จะเสียงายจึงคอนขางเสี่ยงมากยังไมคอยส่ังไปมากนัก 
จะทดลองเก็บระยะไมสุกมากและวิธีบรรจุหีบหอดูวาแบบไหนจะไปได คาดวาจะทําตลาดไดในอนาคต... 
 เจเฟองบอกวาทางบริษัทของเขานี้ทํางานไมมีวันหยุด   ทํางานทุกวันโดยหมุนเวียนเปลี่ยน
คนงาน   ผลไมสวนหนึ่งจะถูกสงไปยังประเทศจีน โดยมีการทําการคาแบบ Network กัน หลักการคาของ
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บริษัทนั้นเอากําไรไมมาก ทํายอดขายใหปริมาณ มากๆเขาไว เอาพออยูกันไดเทานั้น คือหลังจากหักตนทุน
แลว ใชสมุหบัญชี เพียง 3 คน เธอบอกวาไดไปเที่ยวชมที่นิทรรศการงานผลไม และตองการซื้อสมโอสัก   
1 ลูก เพื่อมาชิมแตทางเจาหนาที่ผูจัดนิทรรศการไมยอมขายให นั่นแสดงวาเขายังไมเขาใจวิธีการทําตลาด ..? 
ที่จริงแลวเขา ควรจะขายสมโอให เพื่อผูที่ซ้ือไปจะไดชิมดู เขาจะไดรูรสชาติ นั่นคือการตลาดที่แทจริง อยาง
วิธีการของบริษัทของเธอ  ตอนที่เปดตัวเร่ิมคาผลไมใหมๆจะขายเพียงครึ่งราคาจากราคาตนทุนเทานั้น 
เพื่อใหลูกคาไดซ้ือไปชิมและกินดู เพื่อจะไดทราบรสชาติดีไม ...พอเขาชอบ ติดใจ เขาอยากกินเราก็คอย ๆ 
ปรับขึ้นราคา ลูกคาก็ O.K. ไมมีปญหาอะไร เพราะเขาติดใจและตองการแลวนี่ เขาบอกวาที่เวียดนามนี่ 
แมคา/พอคา ทั้งหลายขายผลไมไมคอยได แตผลไมยี่หอหรือจากลงเจเฟอง วันเดียวขายหมดเกลี้ยง  เพราะ
เขาเชื่อถือคุณภาพ...นี่เปนการยอมรับจากลูกคาทั่วกัน ปกติการขนสงผลไมทางรถยนตจากไทยไปถึง
เวียดนาม ก็ประมาณ  24-25 ช่ัวโมง  แผนการตลาดในป 2554  จะซื้อทุเรียนจากไทยมาขายโดยขนมาเก็บไว
เปน  Stock  เก็บในหองเย็นขนาดใหญปรับอุณหภูมิ  ขนาด  20 X 50 เมตร ซ่ึงสรางไวแลว 3 หอง จะปรับ
วิธีการขายแบบทําเปนแพ็ค และหอผลไมโดยseal  พลาสติกใสลงถาดโฟม แบบพรอมรับประทาน (ready to eat) 
ลงทุนสรางโกดังปรับอุณหภูมิขนาดบรรจุ  1,000  ตัน  โรงเรือนคัดแยกคุณภาพ  จัดเตรียมระบบขนสงผลไม  
เครื่ องมือ อุปกรณและ  คนงานที่พรอมแลว   จึงอยากจะฝากผู ใหญของไทยใหชวย เหลือด าน 
การอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรม เพื่อผลประโยชนของทั้ง 2 ฝาย เพราะหากมีปญหากันแบบ
หยุมหยิม ประเทศไทยตางหากที่จะไมไดรับประโยชน และอาจเกิดความเสียหายของผลไมที่เกินประมาณ… 
ตลาดผลไม ดองซวน ในกรุงฮานอย 
 คณะของพวกเราไดเดินทางไปแวะดูงานดานการซื้อขายผลผลิตเกษตรที่ตลาดดองซวน      
( Dong Xuan ) ซ่ึง ไกดบอกวาใหญที่สุดของกรุงHanoi   พวกเรานั่งรถตูเขาไปจอดปากทางเขาตลาด แลว
เดินเขาไป โดยไกดพาเราเขาไปดูการซื้อขายผลผลิตเกษตร ซ่ึงมีทุกอยาง เทาที่เห็นเปนผลไมของเวียดนาม
นั่นคือ ลูกไหน  ทอ แตงเมลอนผลเหลือง   แตงเมลอนเปลือกลายเหลืองผลยาวรี (ลูกรักบี้) เขาวามาจาก
ทิเบต นอยหนา คลายนอยหนาปุยฝายของไทย ขนาดน้ําหนักสัก 4-5 ผล/กก.  ซ่ึงไกดบอกวาเขาปลูกกันเปน
ภูเขาเลย สมเปลือกสีสม ทรงผลออกกลมมน  สวนปลายมนแคบกวาสวนกนผลเล็กนอย เปลือกคอนขาง
หนา แตกลีบเนื้อในสีเหลืองสวย เนื้อนิ่ม รสชาติหวานนําเปรี้ยว กล่ินหอม อรอยมากในความรูสึกของ
ผูเขียน หลังจากไดลองชิมดู 2-3 ช้ิน ที่เขาหั่นเปนชิ้นสามเหลี่ยมตามยาว มองดูวาไมมีเมล็ดหรือมีเมล็ดที่เล็ก
มาก บรรยากาศของตลาดแหงนี้  ผมขอเรียกวา  “ กาดมั่ว ”  ก็แลวกันครับ เพราะทุกอยางดูมันจะไมมีระบบ
ระเบียบอะไรเลย  พื้นที่บนทางเดินระหวางบล็อก และอาคารขายของนั้นกลายเปนที่วางของไปเรียบรอยอีก
ทั้งรถยนต รถเข็น พาหนะทุกอยางก็เขาไปไดแบบ free way  พวกเราตองเดินแหวกหลบหลีก ยานพาหนะ 
นานาชนิด ทั้งหาบเรขายของ และผูคนที่มากมายเดินเบียดเสียดกัน เหมือนคนดู concert กลางแปลงบานเรา 
หรือที่งานวัดประมาณนั้น ผมนึกในใจ โอ..นี่ตลาดนะครับ...สายตากวาดไปตามสองขางทางเดินเขาตลาด 
ทุกเสนทางและซอกซอยในตลาดก็เห็นมังคุด/ มะมวงจากไทย  มีวางขายอยูตลอด บางใสตะกราหูเหล็กวาง
ซอนๆ กัน มีแมคานั่งประจําราน ลูกคาชาวเวียดนามก็จะเดินเลือกซื้อ ตอรองราคาตามแตจะตกกันไม  
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ลองสอบถามดูก็เปนมังคุดและมะมวงของเจเฟองเจาแมผลไมแหง Hanoi นั่นเอง ถนนราคาก็คอนขางสูงทั้ง
มังคุดและมะมวงก็ราวๆ 50-70 บาท/กก...  
 จากการสังเกตเห็นวาสวนใหญในตลาดจะเปนผูหญิงสัก 90 %  ทุกคนตางก็ทําหนาที่ของ
ตัวเอง ดูพวกเธอขยันขันแข็ง เอางานเอาการ ปราดเปรียว  รูปรางเพรียวไมมีอวนเหมือนหญิงไทยหรือชาติ
อ่ืนๆ ที่เคยเห็นกัน เหลือบไปมองที่หนารานขาย มะมวงกับมังคุดรานหนึ่ง... ดูจะวุนวายเพราะเหน็พวกแมคา
ยอยที่มารุมซื้อมังคุด/มะมวงไปขายตอในเมือง หรือตามชุมชน ประมาณดวยสายตาก็สัก 15-20  คนเห็นจะ
ได  ที่ยืนเขาแถวกนัอยู  เลยเดินปรี่เขาไปยืนใกล ๆ เห็นหลายคนพูดจากโหวกเหวก ช้ีมือช้ีไมคลายกับการตอ
วากัน หรือทํานองแยงของกันประมาณนั้น ที่แทก็มังคุดกับมะมวงของไทยนั่นเอง มาจาก ลง เจเฟองเจาเกา  
คณะผมยืนอยูสักครูไดเห็นการซื้อขายผลไมไทยแลวก็ตองบอกวา “ ใชเลย  “ ที่เวียดนามนี้คือตลาดผูซ้ือและ
จะเปน Hub ดานการสงออกผลไมไทย เห็นกับตาทั้งคณะ จากตลาดแหงนี้ที่พิสูจนไดแลววาคนเวียดนามมี
ความนิยมชมชอบผลไมไทยจริงๆ  มันเหมือนกับสถานการณที่บูทแสดงนิทรรศการผลไมที่  Hall  ไม
ผิดเพี้ยน และจากคํายืนยันของทานทูตไทย และไกดนําเที่ยว จึงสรุปเปนเอกฉันทไดวาประเทศเวียดนามเปน
ตลาดผลไมหลักของไทยที่มี volume  กวางมาก และเปนฐานการสงผลไมตอไปยังประเทศจีนไดอยางไม
ยากเย็น ดังนั้นมันอยูที่วา พวกเรา จะมีวิธีการบริหารจัดการผลไมอยางไรในการ “.สงเสริมและสนับสนุน” 
ใหผูสงออกของไทย ผูนําเขาจากเวียดนาม และเกษตรกรชาวสวนผลไม จะไดทําหนาที่ของแตละฝายใหดี
ที่สุด เพื่อใหผลไมของเรามีคุณภาพ  มีการจัดการที่ไหลลื่น สามารถครองตลาดเวียดนามไดแบบยาวนาน 
ยั่งยืน... ภาคเอกชน  เกษตรกร และหนวยราชการที่เกี่ยวของ ใครควรจะทําอะไรแคไหน...คงจะรู บทบาท
หนาที่ และความรับผิดชอบ กันนะครับวา  ควรจะเรงทําอะไรกันไดบางแลว...   
                               หลังจากใชเวลาดูงานที่ตลาดดองซวนกันพอสมควรคณะ ของเราก็เดินทางกลับโรงแรม
ที่พัก เพื่อเตรียมตัวไปรับประทานอาหารเย็นที่บานพักทานทูต  จากตลาดผลไมดองซวนกับโรงแรมที่พักก็
ไมไกลกันมากนัก ปกติรถวิ่งสัก 30 นาทีก็ถึงแลว แตวันนี้ถึงชาไปหนอย เพราะรถมันมาก เปนชวงเวลาเย็น
โรงเรียนเลิกพอดี รถยนตและมอเตอรไซดมากหนอย การจราจรในกรุงฮานอยนี้มันชุลมุนมากจริง ๆ ก็ไมวา 
กัน เมืองใหญๆทั่วโลกก็เปนแบบนี้แหละ  ขาเขาเมืองก็เลยตองขับรถตามกัน ก็พอทนครับ...ถึงโรงแรมที่พัก
หกโมงเย็นพอดี รีบอาบน้ําแตงตัว ประมาณทุมตรง คณะเราก็ถึงบานพักทานทูต บรรยากาศเปนไปดวยมิตร
ไมตรี ทานทูตและภริยาจัดอาหารไทยรสแซบกวา 10 อยางอยางไวรอรับคณะเรา ที่พอจําไดก็มี สมตําปู 
ขนมจีนแกงเขียวหวานไก  ผัดเผ็ดปลา ตมยําทะเล หมูแดดเดียวทอดกระเทียมพริกไทย ผัดหมี่กรอบ สวน
เครื่องดื่มก็มีน้ําสมและไวนแดง ตามดวยสมสีทอง สับปะรด ฝร่ังและแตงโม  อา... มื้อนั้นผมหวดซะเต็มที่
เพราะสองวันแลวที่ไมไดล้ิมรสชาติอาหารไทย  คืนนั้นหลับสบายจริงๆ..ครับ ขอขอบพระคุณทานทูต ภริยา
และเจาหนาที่ทุกทานมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง 
                                  เพื่อนนักสงเสริมและทานผูอานคงพอเห็นภาพแลวนะครับวา เวียดนามนั้นเปนตลาด
ผลไมของเราจริงๆ  ดวยระยะทางที่ไมไกล ไปมาสะดวก ระเบียบและขอปฏิบัติที่ยังไมเขมงวดมากนัก 
เงื่อนไข กฎเกณฑดานการตรวจสอบผลไม ที่พอจะยืดหยุนกันไดบาง ที่สําคัญจะเปนประตูสูประเทศจีน 
ตลาดบริโภคใหญที่สุดของโลก...  ตางกับตลาดในกลุมยุโรป  อเมริกา ญ่ีปุนหรือ ออสเตรเลียที่เขมงวดมาก  
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ประกอบกับหนทางที่แสนไกล ทําใหมีตนทุนรวมที่สูงกวาไปตลาดเวียดนามมาก เราจึงมีทางเลือกกับตลาด
แหงนี้ ที่นาจะแนนอนและยั่งยืนกวา เขาทํานอง   “ บานใกล เรือนเคียง  พึ่งพากันไวกอนดีกวาไม “   เอาเปน
วา นาทีนี้พวกเราคงตองชวยกันสงเสริมและพัฒนาผลไมไทย ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมกันรักษามาตรฐาน
ผลไม และยึดมั่นการปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ทํากันไวใหดี  ทั้งนี้ก็เพื่อสรางความมั่นใจใหลูกคาผลไมของ
ไทยตลอดไป…สวัสดี 
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