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------------------------------------------------- 

1. สรุปภาพรวมทั่วไปในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 ด้านเศรษฐกิจ 

➢ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจและนโยบาย (VEPR)  คาดว่า การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ
เวียดนาม (GDP) อาจอยู่ที่ร้อยละ 6.83 ในปีนี้ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลเวียดนามก าหนดไว้ที่ร้อยละ 6.7 
อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้ออาจอยู่ที่ร้อยละ 4.2 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 4.0 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจและ
นโยบายระบุว่า การเติบโตของ GDP ที่คาดการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของปีที่แล้ว 
บวกกับความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพแรงงาน และสภาพแวดล้อมในการลงทุนของรัฐบาล นอกจากนี้
การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกด้วยการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจส าคัญๆ เช่น สหรัฐฯ ยุโรป ประเทศในกลุ่ม BRICS 
(บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) และอาเซียน คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นสูงกว่าในปี 2560 จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
เศรษฐกิจเวียดนาม 

➢ รัฐบาลเวียดนามจะทบทวน CPTPP และเสนอต่อสมัชชาแห่งชาติเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนตุลาคม 
2561 นาย Vu Tien Loc ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมของเวียดนามกล่าวในงานสัมมนาเมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า CPTPP ถือเป็นทางเลือกที่ดีกว่าส าหรับเวียดนามและอีก 10 ประเทศคู่ค้าหลังจากที่
สหรัฐฯ ออกจาก TPP ทั้งนี้ CPTPP จะช่วยให้เวียดนามลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีใหม่กับแคนาดา เม็กซิโก เปรู 
และ FTA อีก 7 ข้อที่มีการปรับปรุงกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ซึ่งหมายความว่า เศรษฐกิจของประเทศเวียดนามจะ
ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมตลาดส าคัญ ก่อนหน้านี้  โอกาสในการส่งออกสิ่งทอ รองเท้า และผลิตภัณฑ์
การเกษตรไปยังสหรัฐฯ เป็นผลประโยชน์หลักของ TPP แต่ใน CPTPP สินค้าอ่ืน ๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม หรือ 
บุหรี่จะเป็นเป้าหมายการส่งออกใหม่ของเวียดนาม นอกจากนี้ ในขณะที่สหรัฐฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกต่อไป 
เวียดนามจะต้องดึงดูดกระแสการลงทุนจากประเทศอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามเนื่องจาก CPTPP ชะลอข้อผูกพันที่
ซับซ้อนที่ TPP ฉบับเดิมได้ระบุไว้  เช่น สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งช่วยให้เวียดนามมีเวลามากพอที่จะ
ปรับตัวในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ CPTPP ยังก่อให้เกิดผลประโยชน์จากภาษีที่ลดลง ซึ่งอาจช่วยให้ GDP เพ่ิมขึ้นได้ร้อย
ละ 1.1 ต่อปี แม้ว่าตัวเลขนี้จะน้อยกว่าหนึ่งในหกของผลประโยชน์ที่ TPP อาจน ามาให้ แต่ CPTPP จะช่วย
ส่งเสริมการปฏิรูปกลไกเศรษฐกิจของเวียดนาม 

➢ รัฐบาลเวียดนามออกพระราชกฤษฎีเลขที่ 69/2018/NĐ-CP ก าหนดให้ผู้ประกอบการเวียดนามได้รับ
อนุญาตให้ด าเนินการผลิตสินค้าที่ถูกกฎหมายแก่ผู้ค้าต่างชาติ ยกเว้นสินค้าที่ห้ามน าเข้าหรือส่งออก สินค้าที่ถูก
ระงับชั่วคราวจากการส่งออกหรือถูกระงับชั่วคราวจากการน าเข้า  ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
ความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของสังคมรวม 243 สาขา รวมถึงอาวุธปืน ประกันภัย คาสิโน บริการน้ ามัน
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และภาษี ผู้ผลิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนจะมีสิทธิได้รับ    
การด าเนินการเพ่ือการส่งออก ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สินค้าที่ถูกน าเข้าโดยผู้ค้า
ที่ได้รับมอบหมายภายใต้การจัดการของธนาคารแห่งชาติเวียดนาม (State Bank of Vietnam: SBV) ขั้นตอน  
การปฏิบัติจะเป็นไปตามข้อก าหนดของธนาคาร ส าหรับสินค้าที่น าเข้าหรือส่งออกภายใต้ใบอนุญาตพิเศษ 
(Special Permits) บริษัทสามารถลงนามในสัญญาด าเนินการแทนผู้ค้าต่างชาติได้หลังจากได้รับใบอนุญาตจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม 

➢ กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา(The US Department of Commerce: DoC) ตัดสินใจที่จะจัดเก็บ
ภาษีน าเข้าส าหรับเหล็กท่ีผลิตในประเทศเวียดนามที่ใช้วัตถุดิบที่มีแหล่งก าเนิดมาจากจีนกรมศุลกากรและป้องกัน
ชายแดนสหรัฐอเมริกา (The US Customs and Border Protection: CBP) จะด าเนินการเรียกเก็บภาษีเพ่ือใช้
มัดจ ามาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) และมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing 
Duty: CVD) ต่อการน าเข้าเหล็กกล้าไร้สนิม (Corrosion-Resistant Steel: CORE) ที่ผลิตในเวียดนามโดยใช้
วัตถุดิบที่มาจากจีนในอัตราร้อยละ 199.43 และ 39.05 ตามล าดับ นอกจากนี้กรมศุลกากรและป้องกันชายแดน
สหรัฐอเมริกา ยังเรียกเก็บเงินภาษี AD และ CVD จากการน าเข้าเหล็กรีดเย็น (Cold-Rolled Steel) ที่ผลิตใน
เวียดนามโดยใช้วัตถุดิบมาจากจีน ในอัตราร้อยละ 199.76 และ 256.44 ตามล าดับ โดยอัตราเงินมัดจ าได้ก าหนด
ไว้ก่อนหน้านี้ในการตรวจสอบ AD และ CVD เกี่ยวกับเหล็กรีดเย็นและเหล็กกล้าไร้สนิมจากจีน อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากจะใช้กับรายการที่ไม่ได้เบิกจ่ายทั้งหมดหลังวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีการด าเนินการเรื่อง     
การหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งยังสอบสวนผู้น าเข้าและผู้ส่งออกเหล็กเวียดนามท่ีผลิตจากวัตถุดิบที่มาจากประเทศเวียดนาม
หรือประเทศที่สามมีทางเลือกในการขอยกเว้นจากเงินฝากด้วยการรับรองว่าวัตถุดิบนี้มีต้นก าเนิดนอกจากจีน         
การจัดส่ง CORE จากเวียดนามไปยังสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้นจาก 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 80 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และเหล็กรีดเย็นเพ่ิมขึ้นจาก 9 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 215 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากที่มีการจัดเก็บภาษีเหล็ก
ของจีนในปี 2559 

➢ รายงานประจ าปีงบประมาณของเวียดนามซึ่งจัดท าโดยสถาบันวิจัยนโยบายและเศรษฐกิจ (VEPR) มุ่งเน้น
การพัฒนาตลาดแรงงานของประเทศและเสนอแนะด้านนโยบาย เพ่ือเพ่ิมการผลิตของแรงงานและคุณภาพของทุน
ด้านก าลังคน รายงานฉบับนี้กล่าวว่า ปี 2551 – 2559 ความสามารถในการผลิตของแรงงานทั้งระบบเศรษฐกิจ
ปรับตัวดีขึ้นอยู่อัตราค่อนข้างสูงประมาณร้อยละ 22.5  แต่ถ้ามองในระยะใกล้นี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าเป็นห่วง
หากเทียบกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และประเทศสมาชิกกลุ่ม
อาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์  ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  อินโดนี เซีย และกัมพูชา แสดงให้ เห็นว่าในปี  2558 
ความสามารถในการผลิตของแรงงานเวียดนามใน 9 อุตสาหกรรม แทบไม่ได้ท าให้เวียดนามหลุดออกจากอันดับ
ต่ าสุด ในความเป็นจริงเวียดนามยังต่ าสุดในบรรดาสามภาคอุสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหากรรม     
การผลิต การก่อสร้าง และการขนส่ง การจัดเก็บ และการสื่อสาร ความสามารถในการผลิตของแรงงานเวียดนามดี
ขึ้นเล็กน้อย ซึ่งจัดอยู่ในสองอันดับต่ าสุด สูงกว่ากัมพูชา ในภาคการเกษตร ไฟฟ้า น้ า และก๊าซ และการค้าส่ง    
ค้าปลีก และการซ่อมแซม 
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➢ ดัชนีราคาผู้บริโภคของเวียดนาม (CPI) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.55 ในเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้น
สูงสุดเมื่อเทียบกับช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภคเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.18 ในเดือนพฤษภาคม 2555 ลดลง
ร้อยละ 0.06 ในเดือนเดือนพฤษภาคม 2556 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 ในปี 2557 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.16 ในปี 2558 
จากนั้นปรับลดลงร้อยละ 0.53 ในปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาผู้บริโภคเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.61 จากเดือนธันวาคม 2560 ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคในช่วง 5 เดือนแรกของปี 
2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กลุ่มสินค้าและบริการ 9 ใน 11 หมวดมีดัชนีที่
สูงขึ้นจากเดือนก่อน ได้แก่ การขนส่ง (ร้อยละ 1.72) อาหารและบริการจัดเลี้ยง (ร้อยละ 0.88) ที่อยู่อาศัยและ
วัสดุก่อสร้าง (ร้อยละ 0.34) เครื่องใช้ในครัวเรือน และเครื่องใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ 0.1) เครื่องดื่มและบุหรี่ (ร้อยละ 
0.08) การบันเทิงและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 0.08) เครื่องแต่งกาย หมวก และรองเท้า (ร้อยละ 0.08) ยาและ
บริการด้านสุขภาพ (ร้อยละ 0.03) กลุ่มสินค้าและบริการอ่ืนๆ (ร้อยละ 0.02) หมวดการศึกษายังคงอยู่ตัว ขณะที่
ราคาบริการโทรคมนาคมและไปรษณีย์ลดลงร้อยละ 0.14 

➢ ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศ (IIP) ในเดือนพฤษภาคม 2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศของ 5 เดือนแรกของปี 2561 เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
11.8 การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.6 การจ าหน่ายและบ าบัดน้ าเสียเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 
และภาคการเหมืองแร่ลดลงร้อยละ 2.2 

➢ อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานในเดือนพฤษภาคม 2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.11 จากเดือนก่อน และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1.37 จากช่วงเดียวกันของปี 2560 อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานใน 5 เดือนแรกของปี 2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.34 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

ตาราง 1 เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจเวียดนามในช่วง 5 เดือนของปี 2561 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ที่มา: กรมสถิติเวียดนาม 
 
 
 
 

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ อัตราการเติบโต (%) 
- ดัชนีผลผลิตทางอุตสาหกรรม +9.7 
- ยอดค้าปลีกของสินค้าและบริการ +11.0 
- มูลค่าการส่งออก +17.3 
- มูลค่าการน าเข้า +10.5 
- ดัชนีราคาผู้บริโภค +3.01 
- อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน +1.34 
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ด้านการลงทุน 

➢ ในปัจจุบันเวียดนามมีโครงการลงทุนจากต่างชาติ 25,691 โครงการ ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 323,250 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เกาหลีใต้เป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดด้วย 6,883 โครงการ โดยมีมูลค่าเงินทุนจดทะเบียนสูงถึง 
59,455 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองมาเป็นญี่ปุ่นที่มี 3,755 โครงการ ด้วยมูลค่าเงินทุนจดทะเบียน 50,601 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และถัดไปเป็นสิงคโปร์ ที่มี 2,048 โครงการ มูลค่า 43,536 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

➢ การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 2561 - 20 พ.ค 2561 รวม 1,076 โครงการใหม่ด้วย
เงินทุนจดทะเบียน 9,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีการเบิกจ่ายเงินทุนประมาณ 6,750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

➢ ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 ภาคการแปรรูปและการผลิตมีการลงทุนจากต่างชาติมากท่ีสุดด้วยมูลค่า 
5,180 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52.3 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดที่จดทะเบียนในประเทศ ภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่า 1,070 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.8 และภาคการค้าส่งค้าปลีกมีมูลค่า 
1,020 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.3 เป็นต้น 

➢ โครงการลงทุนส าคัญที่ได้รับการอนุมัติในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 ได้แก่ โครงการ LG Innitek ใน 
Hai Phong มีการปรับเพิ่มเงินทุน 501 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โครงการพลังงานลม Bac Lieu ในจังหวัด Bac Lieu 
ของบริษัท Cong Ly ร่วมมือกับ Super Wind Energy Thai Lan มีเงินทนุ 365.76 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โครงการ
ผลิตรองเท้าและเสื้อผ้ากีฬาของบริษัท Regina Miracle International Viet Nam ใน Hai Phong ปรับเพ่ิม
เงินทุน 260 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โครงการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าของบริษัท Nidec Techno Motor  Viet Nam มี
เงินทุน 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นต้น 

➢ ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 การลงทุนจากประเทศไทยมี 8 โครงการใหม่ ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 
536 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีการซื้อหุ้นในธุรกิจเวียดนามด้วยมูลค่า 22.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีการปรับเพ่ิม
เงินทุน 16.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 9 ในจ านวนประเทศที่มีการลงทุนใน
เวียดนามมากที่สุด โดยการลงทุนจากประเทศไทยมี 493 โครงการ ด้วยมูลค่า 10,037 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 
ตาราง 2 การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 จ าแนกตามรายประเทศ 

 หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ประเทศ จ านวน
โครงการใหม่ 

เงินทุน 
จดทะเบียนใหม่ 

เงินทุน             
จดทะเบียนที่

เพิ่มข้ึน 

มูลค่าซื้อหุ้นใน
ธุรกิจเวียดนาม 

เงินทุน 
จดทะเบียน

รวม 

เกาหลีใต้ 381 1,019.51 948.26 657.65 2,625.41 

ญี่ปุ่น 164 904.77 367.20 251.64 1,523.61 
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ฮ่องกง  51 474.94 556.33 82.07 1,113.34 

สิงคโปร์ 78 503.11 10.77 413.91 927.79 

จีน 128 280.92 172.98 225.71 679.62 

หมู่เกาะเวอร์จิน 14 109.14 81.79 403.97 594.90 

ไทย 8 536.24 16.48 22.71 575.43 

ไต้หวัน 46 106.46 45.21 133.79 285.46 

เนเธอร์แลนด ์ 11 186.59 12.73 39.26 238.58 

สหรัฐอเมริกา 35 110.52 12.84 95.47 218.83 

อ่ืนๆ 160 425.15 268.09 423.94 1,117.12 

รวม 1,076 4,657.36 2,492.68 2,750.12 9,900.1 

ที่มา: กรมการลงทุนจากต่างชาติ 

 

ตาราง 3 การลงทุนโดยตรงจากต่างชาตินับถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2561 จ าแนกตามรายประเทศ 
                                                                                            หนว่ย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ประเทศ จ านวนโครงการ เงินทุนจดทะเบียนรวม 

เกาหลีใต้ 6,883 59,455.20 
ญี่ปุ่น 3,755 50,601.23 
สิงคโปร์ 2,048 43,536.43 
ไต้หวัน 2,544 31,838.65 
หมู่เกาะเวอร์จิน 762 20,037.10 
ฮ่องกง 1,322 18,700.70 
จีน 1,923 12,640.41 
มาเลเซีย 577 12,397.56 
ไทย 493 10,037.68 
สหรัฐอเมริกา 879 9,593.47 
อ่ืนๆ 4,505 54,150.19 
รวม 25,691 322,988.65 
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ตาราง 4 การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 จ าแนกตามรายจังหวัด 

                                                                                                                     หน่วย:ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

จังหวัด จ านวน
โครงการใหม่ 

เงินทุนจด
ทะเบียนใหม่ 

เงินทุนจด
ทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 

มูลค่าซื้อหุ้นใน
ธุรกิจเวียดนาม 

เงินทุน        
จดทะเบียนรวม 

Ho Chi Minh  375 540.91 171.84 1,678.22 2,390.97 
Hai Phong 31 73.23 953.80 41.78 1,068.80 
Ha Noi 211 525.58 88.69 221.02 835.29 
Binh Duong 77 403.79 186.97 184.47 775.23 
Dong Nai 45 373.63 42.38 109.07 525.07 
Ba Ria-Vung Tau 19 195.68 42.53 137.07 375.28 
Bac Ninh 67 165.35 181.38 25.25 371.98 
Bac Lieu 1 365.76 - 0.35 366.11 
Tay Ninh 13 155.20 172.37 22.80 350.38 
Ninh Thuan 5 327.56 - 0.29 327.85 
อ่ืนๆ 232 1,530.68 652.71 329.81 2,513.21 
รวม 1,076 4,657.37 2,492.68 2,750.13 9,900.17 

ที่มา: กรมการลงทุนจากต่างชาติ 

สถานการณ์ส าคัญรายสินค้า 

ตลาดสื่อสิ่งพิมพ์เวียดนาม                                                                

ภาพรวม 

- ตลาดสื่อสิ่งพิมพ์เวียดนามมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
2560 ตลาดสื่อสิ่งพิมพ์เวียดนามมีมูลค่าประมาณ 2.8 ล้านล้านด่ง 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปี 2559 มีการตีพิมพ์หนังสือทุก
ประเภท 25,431 เรื่อง (293 ล้านเล่ม) ขณะที่ e-book มีเพียง 137 
เรื่องเท่านั้น  

- ปัจจุบัน เวียดนามมีส านักพิมพ์ 60 แห่ง และผู้จัดจ าหน่ายหนังสือจ านวนมาก ในตลาดมีส านักพิมพ์ราย
ใหญ่ เช่น Tre Pulishing House, Kim Dong, Education Pulishing House, Women Pulishing House 
(รัฐวิสาหกิจ) และ Nha Nam, AZ Group, Thai Ha, Alpha Books, Phuong Nam Books, Dong A Books, 
First New (บริษัทเอกชน) เป็นต้น ส านักพิมพ์เวียดนามมีความเชี่ยวชาญในการประชาสัมพันธ์หนังสือมากยิ่งขึ้น 
และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหนังสือต่างๆ หลากหลายรูปแบบ 
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- เวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพส าหรับการพัฒนา e-book ในอนาคต เนื่องจากเวียดนามมีผู้ ใช้
อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผู้ประกอบการบางรายได้พัฒนา Platform เพ่ือส่งเสริม
ตลาด e-book เช่น Waka Application ที่มีผู้อ่าน 2.6 ล้านคน และ Tiki.vn, Fahasa.com, Vinabook.com 
เป็นต้น 

- เวียดนามมีการซื้อลิขสิทธ์หนังสือเพ่ิมข้ึนจ านวนมาก โดยเฉพาะการซื้อลิขสิทธ์หนังสือผ่าน Tuttle -Mori 
ราคาลิขสิทธ์ประมาณ 500 -5,000 เหรียญสหรัฐฯ/เล่ม และประเภทหนังสือที่มีการซื้อลิขสิทธ์มากท่ีสุด ได้แก่ 
หนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก ทักษะชีวิต หรือความคิดใหม่ๆ ในตลาดหนังสือเวียดนาม ส่วนใหญ่เป็นหนังสือแปล
จากภาษาต่างประเทศ ขณะที่หนังสือเวียดนามส่วนมากเป็นหนังสือแบบเรียน ต ารา นวนิยาย เรื่องสั้น โดย
นักเขียนเวียดนามที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Nguyen Nhat Anh, Trang Ha, Anh Khang, Tony Buoi sang เป็นต้น 

- ในปี 2559 เวียดนามน าเข้าหนังสือ 41 ล้านเล่ม หนังสือพิมพ์ วารสาร 8.6 ฉบับ สิ่งตีพิมพ์ที่น าเข้ามาใน
เวียดนามส่วนใหญ่เป็นหนังสือด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ โดยมีการน าเข้าจาก
ส านักพิมพ์รายใหญ่ในอังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์ เป็นต้น เช่น Oxford, John Wiley & Sons, 
Mc Graw – Hill, TeNeues Publishing Group, Pearson Education เป็นต้น ตลาดบริโภคสิ่งตีพิมพ์น าเข้า
ส่วนมากเป็นเมืองใหญ่ในเวียดนามที่มีสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาตั้งอยู่จ านวนมาก 

 - ในปี 2559 เวียดนามส่งออกหนังสือ 400,000 เล่ม และหนังสือพิมพ์ วารสาร 6.8 ล้านฉบับไปยังจีน 
ญี่ปุ่น เกาหลี อังกฤษ ฝรั่งเศส แคนาดา เป็นต้น โดยประเภทหนังสือส่งออก ได้แก่ วรรณกรรม หนังสือเกี่ยวกับ
สงครามเวียดนาม  

ลักษณะผู้อ่านเวียดนาม 

- คนเวียดนามอ่านหนังสือเฉลี่ยประมาณ 4 เล่ม/คน/ปี โดย 2.8 เล่มเป็นหนังสือแบบเรียน ต ารา 1.2 เล่ม
เป็นหนังสือประเภทต่างๆ ขณะที่คนสิงคโปร์อ่านหนังสือเฉลี่ยประมาณ 14 เล่ม/คน/ปี มาเลเซียน 10 เล่ม/คน/ปี 

- ผู้อ่านเวียดนามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น ที่นิยมอ่านหนังสือประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น และหนังสือทักษะ
ชีวิต ที่มีเนื้อหาอ่านง่าย ตลกขบขัน และมีคติสอนใจ  

แนวหนังสือที่ได้รับความนิยม 

- หนังสือได้รับความนิยมในตลาดเวียดนาม ได้แก่ วรรณกรรมญี่ปุ่น จีน หนังสือส าหรับเด็ก หนังสือด้าน
ภาษา ธุรกิจ และเรื่องสั้น นวนิยายแนวชีวิต โดยหนังสือท่ีขายดี ได้แก่ The Alchemist (ผู้แต่ง Paulo Coelho) 
Snow Country (ผู้แต่ง Yasunari Kawabata) Call me by your name (André Aciman), How to Win 
Friends and Influence People (Dale Carnegie) และเรื่องสั้นที่แต่งโดยนักเขียนเวียดนาม Nguyen Nhat 
Anh, Trang Ha, Anh Khang เป็นต้น  

- แนวโน้มตลาดเวียดนาม: หนังสือที่ได้รับความนิยมในอนาคตจะเป็นหนังสือส าหรับกลุ่มวัยรุ่น  
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ส านักพิมพ์รายใหญ่ในตลาดเวียดนาม 

ส านักพิมพ์ รายละเอียด 
 
 

-เป็นส านักพิมพ์ของรัฐที่มีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนามด้าน
หนังสือส าหรับเด็ก  
- มีร้านหนังสือ 12 แห่งในฮานอย โฮจิมินห์ และดานัง 

 
 
 
 
 

-เป็นส านักพิมพ์เอกชนที่มีชื่อเสียงที่ สุดในเวียดนาม 
โดยเฉพาะหนังสือวรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยายที่แปลจาก
ภาษาต่างประเทศ 
- มีร้านหนังสือ 17 แห่งในฮานอย    โฮจิมินห์ และดานัง 

 
 
 

- เป็นส านักพิมพ์เอกชน มีกลุ่มผู้อ่านที่เป็นวัยรุ่น มีหนังสือ
ด้านชีวิต การ์ตูน เรื่องสั้นของเวียดนาม จีน และประเทศ
อ่ืนๆ 

 - เป็นส านักพิมพ์ของรัฐ เน้นกลุ่มผู้อ่านที่เป็นวัยรุ่น มีแนว
หนังสือที่หลากหลาย เช่น วรรณกรรมเวียดนาม และ
ต่างประเทศ การ์ตูน ทักษะชีวิต ภาษา ธุรกิจ เป็นต้น  

 
 
 

WOMEN'S PUBLISHING HOUSE 

- เป็นส านักพิมพ์ของรัฐ ที่เน้นกลุ่มผู้ อ่านเป็นผู้หญิง มี
หนังสือหลายประเภท เช่น fiction, non-fiction, หนังสือ
ส าหรับเด็ก หนังสือภาพ เป็นต้น 

 

- เป็นส านักพิมพ์เอกชนที่มีจุดแข็งเกี่ยวกับหนังสือการเลี้ยง
เด็ก หนังสือประเภท Light Novel หนังสือเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา และธุรกิจ 
- จ าหน่ายหนังสือผ่านร้านหนังสือต่างๆ  

 
 
 
 

- เป็นส านักพิมพ์เอกชนที่มีแนวหนังสือหลากหลาย เช่น 
non-fiction ด้านการเมือง ประวัติศาสตร์ การศึกษา 
วิทยาศาสตร์  

http://toplist.vn/top-list/nha-xuat-ban-sach-tu-nhan-uy-tin-nhat-viet-nam-13950.htm 

http://toplist.vn/top-list/nha-xuat-ban-sach-tu-nhan-uy-tin-nhat-viet-nam-13950.htm
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 อาจเห็นได้ว่า เวียดนามยังมีพ้ืนที่ให้นักธุรกิจไทยเจาะตลาดอีกมาก เช่น ธุรกิจบริการรับผลิต Content 
และการขายลิขสิทธิ์หนังสือในเวียดนาม โดยผู้ประกอบการไทยควรก าหนดกลยุทธ์เน้นการป้อน Content 
เดียวกัน แต่น าเสนอในมุมที่แปลกใหม่ หาวิธีผสมผสานให้เข้ากับวัฒนธรรมการอ่านของกลุ่มเป้าหมายให้ได้ จะ
เป็นหนังสือแนวธุรกิจ วัฒนธรรม หรือแนวท่องเที่ยวที่คนไทยถนัดก็ได้ 

2. การค้าระหว่างประเทศของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 

 ในเดือนพฤษภาคม ปี 2561 เวียดนามขาดดุลการค้าประมาณ 955 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมูลค่าการค้า 
40,855 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออก 19,950 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการน าเข้า
ประมาณ 20,905 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดรวมใน 5 เดือนแรกของปี 2561 เวียดนามเกินดุลการค้า 2,672 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ โดยมีมูลค่าการค้ารวม 185,986 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยมูลค่าการส่งออก 94,329 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.3 และมูลค่าการน าเข้า 91,657 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  

ตาราง 4 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของเวียดนามใน 5 เดือนแรกของปี 2561   
                                     หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 ปี 2560 

(ม.ค -ธ.ค) 

อัตราการเติบโต 
ปี 2560 (%) 

มกราคม-
พฤษภาคม

2560 

มกราคม-
พฤษภาคม 

2561 

อัตราการเติบโต 
(ม.ค -พ.ค 2561) 

(%) 

มูลค่าการค้าระหว่าง
ประเทศ 

  + มูลค่าการส่งออก 

 + มูลค่าการน าเข้า 

 

425,122 

214,019 

211,103 

 

21.2 

21.2 

20.8 

 

163,304 

80,383 

82,921 

 

185,986 

94,329 

91,657 

 

13.9 

17.3 

10.5 

ที่มา: กรมศุลกากรเวียดนาม 

➢ ตลาดส่งออกหลักของเวียดนามใน 5 เดือนแรกของปี 2561 สหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้น าเข้าสินค้า
เวียดนามรายใหญ่ที่สุดด้วยมูลค่าประมาณ 17,647 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามด้วยจีนที่มีมูลค่า 13,803 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เกาหลีใต้ 7,197 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และญี่ปุ่น 7,392 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นต้น 

➢ ตลาดน าเข้าหลักของเวียดนามในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 ได้แก่ จีนด้วยมูลค่า 24,962 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ รองมาเป็นเกาหลีใต้โดยมีมูลค่า 18,769 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และญี่ปุ่น 7,324 ล้านเหรียญสหรัฐฯ      
เป็นต้น  

➢ สินค้าส่งออกส าคัญของเวียดนามในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดย
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โทรศัพท์และส่วนประกอบมีมูลค่า 19,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.7 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม   
10,914 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.8 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบมีมูลค่า 
10,953 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.0 และรองเท้า 6,239 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.4  
เป็นต้น 

➢ สินค้าน าเข้าหลักๆ ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบมีมูลค่า 16,602 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เครื่องจักรและอุปกรณ์มีมูลค่า 
13,144 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.9 โทรศัพท์และส่วนประกอบ 5,115 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 
0.1 และผ้าทุกชนิด 5,128 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.5 ส่วนการน าเข้ารถยนต์มีมูลค่าเพียง 247 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 71.5  

3. การค้าระหว่างไทย - เวียดนามในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 

 การค้าระหว่างไทย - เวียดนามใน 5 เดือนแรกของปี 2561 มีมูลค่า 6,619 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 15.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกไปเวียดนามที่ 4,400 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.1 ส่วนมูลค่าการน าเข้าสินค้าจากเวียดนามอยู่ที่ 2,219 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 24.3 

ตาราง 5 มูลค่าการค้าระหว่างไทย –เวียดนามใน 5 เดือนแรกของปี 2561    
                                               หนว่ย: ล้านเหรียญสหรฐัฯ 

 ปี 2560 
(ม.ค -ธ.ค) 

อัตราการเติบโต 
ปี 2560   

(%) 

มกราคม-
พฤษภาคม

2560 

มกราคม-
พฤษภาคม 

2561 

อัตราการเติบโต 
(ม.ค -พ.ค 2561) 

(%) 

มูลค่าการค้า 

 - มูลค่าการส่งออกไป
เวียดนาม 

 + มูลค่าการน าเข้าจาก
เวียดนาม 

15,281 

10,495 

 

4,786 

21.9 

18.6 

 

29.7 

5,709 

3,924 

 

1,785 

6,619 

4,400 

 

2,219 

15.9 

12.1 

 

24.3 
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สินค้าท่ีเวียดนามน าเข้าจากไทย ใน 5 เดือนแรกของ ปี 2561 เรียงล าดับตามสัดส่วนการน าเข้า ดังนี้ 

ตาราง 6 สินค้าหลักที่เวียดนามน าเข้าจากไทยใน 5 เดือนแรกของปี 2561 
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ล าดับที่ สินค้า 
ปี 2560 

 

อัตราการ
เติบโต         

ปี 2560  (%) 

มกราคม-
พฤษภาคม

2560 

มกราคม-
พฤษภาคม 

2561 

อัตราการเติบโต 
(ม.ค -พ.ค 
2561) (%) 

1 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและ
ส่วนประกอบ 

882.3 -7.08 453.9 509.5 12.25 

2 พลาสติก 653.9 21.45 261.4 373.6 42.92 

3 เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ 

904.3 11.28 349.8 357.1 2.09 

4 คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์และ
ส่วนประกอบ 

632.5 58.68 206.4 293.9 42.39 

5 น้ ามันทุกประเภท 940.8 44.67 148.9 281.5 89.05 

6 ผักผลไม้ 857.1 109 287.2 274.7 -4.35 

7 ส่วนประกอบและชิ้นส่วน
ยานยนต์ 

515 -23.65 241.1 236.1 -2.07 

8 สารเคมี 375.2 46.11 148.3 167.3 12.81 

9 รถยนต์ทุกชนิด 702.87 8.94 287.8 149.6 -48.02 

10 ผ้าทุกชนิด 251.7 13.79 89.8 116.5 29.73 

 อ่ืนๆ 3,779 14.80 1,449 1,640 13.16 

 รวม 10,495 18.6 3,924 4,400 12.13 

ที่มา: กรมศลุกากรเวยีดนาม  
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สินค้าท่ีเวียดนามส่งออกไปไทยใน 5 เดือนแรกของ ปี 2561 เรียงล าดับตามสัดส่วนการส่งออก ดังนี้ 

ตาราง 8 สินค้าหลักที่เวียดนามส่งออกไปไทยใน 5 เดือนแรกของปี 2561 
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ล าดับที ่ สินค้า 
ปี 2560 

 

อัตราการเติบโต 
ปี 2560        

(%) 

มกราคม-
พฤษภาคม

2560 

มกราคม-
พฤษภาคม 

2561 

อัตราการเติบโต 
(ม.ค -พ.ค 2561) 

(%) 

1 โทรศัพท์และ
ส่วนประกอบ 

1,230.90 72.03 408.4 610.8 49.56 

2 คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์และ
ส่วนประกอบ 

478.7 15.49 214.3 182.1 -15.03 

3 น้ ามันดิบ 445.2 182 147.8 165.9 12.25 

4 ยานยนต์และชิ้นส่วน 333 3.95 127.5 155.3 21.80 

5 เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ 

330.9 10.52 129.1 152.6 18.20 

6 ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก 168.6 28.56 59.1 127.5 115.74 

7 สัตว์น้ าสด แช่แข็ง     แช่
เย็น แปรรูป และ   กึ่ง
แปรรูป 

246.5 1.44 92.7 109.5 18.12 

8 เหล็ก เหล็กกล้า 161.9 45.66 58.4 81.9 40.24 

9 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 105.4 20.07 38.3 56.5 47.52 

10 ด้าย เส้นใย 90.76 30.1 33.4 46.2 38.32 

 อ่ืนๆ 1,194.10 4.75 476 531 11.49 

 รวม 4,786 29.7 1,785 2,219 24.31 

ที่มา: กรมศุลกากรเวียดนาม 

 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย 
โทร: (84) 24-3936-5227E-mail: thaitchanoi@ditp.go.th 

 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงฮานอย 

มิถุนายน 2561 


