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รายงานสถานการณภ์าพรวมสินค้าข้าวในประเทศเวียดนาม เดือนมกราคม 2564 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ 

1. สรุปภาพรวมตลาดข้าวเวียดนาม 
พื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูหนาวปี 2563 – ฤดูใบไม้ผลิปี 2564 ได้ 1.83 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 7.1 เมื่อ

เทียบกับช่วงปี 2562-2563 ในช่วงเดือนมกราคม 2564 เวียดนามมีการส่งออกข้าว ปริมาณรวม 347,774 ตัน 
ลดลงร้อยละ 12.4 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่ารวม 191.88 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.6 
จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดส่งออกข้าวสำคัญของเวียดนาม ได้แก่ ฟิลิปปินส์ จีน กานา มาเลเซีย และ
โกตดิวัวร์  
2. สถานการณ์และแนวโน้มความต้องการของตลาด 

1) การผลิต 
จากการสำรวจเวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูหนาวปี 2563 – ฤดูใบไม้ผลิปี 2564 ได้ 1.83 

ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2562-2563 โดยภาคเหนือ 62.2 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 44.6 
และภาคใต้ 1.76 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 4.8 (รายละเอียดตามตารางที่ 1 การผลิตข้าวเวียดนาม ในข้อ (4)) 

2) สถานการณ์การส่งออกข้าว 
(1) ภาพรวมการส่งออกข้าว ในเดือนมกราคม 2564 เวียดนามส่งออกข้าวได้ปริมาณรวม 347,774 

ตัน ลดลงร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยมีมูลค่าการส่งออก (ราคา FOB) 191.88 
ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.6 (รายละเอียดตามตารางที่ 2 การส่งออกข้าวของเวียดนาม ในข้อ (4))  

(2) ตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญ ตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญ 5 อันดับแรกของเวียดนามในเดือนมกราคม 
2564 ได้แก่ ฟิลิปปินส์ 91.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563  
จีน 30.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 179.6 กานา 23.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 213.4  
มาเลเซีย 9.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 22.8 และโกตดิวัวร์ 6.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 142.3 
(รายละเอียดตามตารางที่ 3 ตลาดสินค้าข้าว 15 อันดับแรกของเวียดนามในมกราคม 2564 ในข้อ (4))  

(3) ราคาส่งออกข้าว ราคาส่งออกข้าวเวียดนามในวันที่ 28 มกราคม 2564 มีการเพิ่มขึ้น ดังนี้  
ราคาข้าวหอม Jasmine เวียดนาม มีราคาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 อยู่ที ่ 608-612 เหรียญสหรัฐต่อตัน  
เท่ากับราคาเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ข้าวขาว 5% มีราคาเม่ือวันที่ 28 มกราคม 2564 อยู่ที ่523-527 
เหรียญสหรัฐต่อตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และข้าวขาว 25% มีราคาเมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2564 อยู่ที่ 498-502 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
(รายละเอียดตามตารางที่ 4 ราคาข้าวส่งออก (เงื่อนไขการส่งมอบ FOB) ในข้อ (4)) 

4) ข้อมูลสถิติการค้าที่สำคัญ ประกอบด้วยข้อมูลการผลิตข้าวเวียดนาม ข้อมูลการส่งออกข้าวของเวียดนาม 
ข้อมูลตลาดสินค้าข้าว 15 อันดับแรกของเวียดนามในเดือนมกราคม 2564 และข้อมูลราคาส่งออกข้าว  
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ตารางท่ี 1 : การผลิตข้าวเวียดนามในเดือนมกราคม 2564 เทียบกับช่วงเวลดียวกันของปี 2563 

 พ้ืนที่เพาะปลูก 
(ล้านเฮคเตอร์) 

ขยายตัวราย
ปี (ร้อยละ) 

ผลผลิตตอ่เฮคเตอร์ 
(กิโลกรัมต่อเฮค

เตอร์) 

ขยายตัวรายปี 
(กิโลกรัมต่อ
เฮคเตอร์) 

ผลผลิต 
(ล้านตัน) 

ขยายตัว 
รายปี 

(พันตัน)  

ฤดูหนาว 2563 – ฤดู
ใบไม้ผลิ 2564 (พ.ย. 
63 – ก.พ. 64) 

ภาคเหนือ 0.62 -44.6 - - - - 

ภาคใต ้ 1.76 -4.8     

ทั้งประเทศ 1.83 -7.1     

ตารางท่ี 2: การส่งออกข้าวของเวียดนาม 
หน่วยปริมาณ: ตัน 

มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐ 

ในเดือนมกราคมปี 
2562 2563 2564  

ปริมาณ มูลค่า 
ขยายตัว (ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า 
ขยายตัว (ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า 
ขยายตัว (ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
431,094 192.61 -12.2 -19.3 397,054 192.96 -7.9 0.2 347,774 191.88 -12.4 -0.6 

ที่มา: กรมศุลกากรเวียดนาม 

ตารางท่ี 3: ตลาดสินค้าข้าว 15 อันดับแรกของเวียดนามในเดือนมกราคม 2564 
หน่วยปริมาณ: ตัน 

มูลค่า: เหรียญสหรัฐ 

ที ่ ประเทศ 
ม.ค. 2563 ม.ค. 2564 ขยายตัว (ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

1 ฟิลิปปินส ์ 135,233 61,380,805 169,871 91,377,224 25.6 48.9 

2 จีน 18,359 10,776,461 57,849 30,134,003 215.1 179.6 

3 กานา 14,668 7,400,638 39,341 23,195,011 168.2 213.4 

4 มาเลเซีย 26,978 12,433,697 17,130 9,594,044 -36.5 -22.8 

5 โกตดิวัวร ์ 5,891 2,737,806 11,387 6,633,847 93.3 142.3 

6 ฮ่องกง 4,657 2,662,490 8,841 5,421,096 89.8 103.6 

7 สิงคโปร ์ 6,219 3,242,067 8,309 4,947,443 33.6 52.6 

8 ออสเตรเลีย 1,195 762,208 3,047 1,941,991 155.0 154.8 

9 สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ 2,650 1,466,044 2,214 1,372,508 -16.5 -6.4 

10 สหรัฐอเมริกา 1,057 714,533 1,797 1,360,922 70.0 90.5 
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11 ซาอุดิอาระเบีย 3,597 1,926,670 2,164 1,289,411 -39.8 -33.1 

12 ไต้หวัน 689 361,299 1,393 786,679 102.2 117.7 

13 แทนซาเนีย - - 1,000 562,000 100.0 100.0 

14 ฝรั่งเศส 313 195,647 606 411,316 93.6 110.2 

15 โมซัมบิก 12,599 6,207,567 566 369,708 -95.5 -94.0 

ที่มา: กรมศุลกากรเวียดนาม 

ตารางท่ี 4: ราคาส่งออกข้าว (เงื่อนไขการส่งมอบ FOB)  
หน่วย: เหรียญสหรัฐต่อตัน 

ที ่ ประเภทข้าว วันที่ 31 ธันวาคม 2563 วันที่ 28 มกราคม 2564 ขยายตัว (ร้อยละ) 

1 ข้าว Jasmine 608-612 608-612 - 

2 ข้าวขาว 5%  498-502 523-527 5.0 

3 ข้าวขาว 25%  473-477 498-502 5.3 

ที่มา: http://vinanet.vn/ 

3. การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรคและความท้าทายของตลาดเวียดนาม 
โอกาส ความท้าทาย 

ผู้บริโภคชาวเวียดนามโดยเฉพาะที่อยู่ในเมืองใหญ่มี
รายได้เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ผู้บริโภคมีแนวโน้มซื้อข้าวที่มี
ค ุณภาพดี และด ีต ่อส ุขภาพ เช ่น ข ้าวอ ินทร ีย์          
ข้าวกล้อง รวมทั ้ง เวียดนามเริ ่มมีชาวต่างชาติมา        
พักอาศัยและทำงานมากขึ้น เช่น กลุ่ม Expat ซึ่งมี
กำลังซือ้สูง และนิยมบริโภคข้าวคุณภาพดี 

เวียดนามเป็นประเทศที่ปลูกและส่งออกข้าวรายใหญ่
ของโลก ดังนั้น ราคาข้าวในเวียดนามต่ำกว่าราคาข้าว
ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังซื้อ
ข้าวที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก 

ความตกลงการค้าของอาเซียน (ATIGA) ส่งผลให้อัตรา
ภาษีนำเข้าของข้าวมาเว ียดนามลดลง ร ้อยละ 0 
ยกเว้นข้าวหอมมะลิ ร้อยละ 5 

การขอใบอนุญาตการนำเข้ายังใช้เวลาระยะเวลา
ค่อนข้างนาน และมีหลายขั้นตอน 

4. สถานการณ์การแข่งขันและคู่แข่งที่สำคัญของไทย 

สมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam Food Association : VFA) เปิดเผยว่า คาดว่าในปี 2564 
เวียดนามยังสามารถส่งออกข้าวได้ดี เนื่องจาก ตลาดส่งออกสำคัญของเวียดนามเช่น ฟิลิปปินส์และแอฟริกายังคงมี
การเซ็นสัญญาซื้อข้าวจากเวียดนาม ในขณะที่ อีกหลายประเทศมีความต้องการข้าวหอมและข้าวเหนียวอย่างมาก
ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับการส่งออกของเวียดนาม นอกจากนั้น ความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและพหุภาคีระหว่าง
เวียดนามกับประเทศต่างๆ อาทิ เช่น ความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป-เวียดนาม (The EU-Vietnam Free 
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Trade Agreement - EVFTA) และ ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอังกฤษ - เวียดนาม (The UK-Vietnam free 
trade agreement - UKVFTA) สร้างข้อได้เปรียบจากสิทธิพิเศษทางภาษีทำให้ข้าวเวียดนามสามารถแข่งขันกับ
ประเทศผู้ส่งออกอ่ืนได้มากขึ้น 

นาย Nguyen Canh Cuong (เหงียน กั๋น เกื่อง) ที่ปรึกษาการค้าของเวียดนามในสหราชอาณาจักร
กล่าวว่า การส่งออกข้าวไปยังสหราชอาณาจักรในปีนี้จะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับปี 2563 บริษัทในสหราช
อาณาจักรหลายรายมีความต้องการซื้อข้าวเวียดนามภายใต้ความตกลง UKVFTA สร้างโอกาสให้ข้าวเวียดนาม 
ขยายส่วนแบ่งการตลาดในสหราชอาณาจักรในปีนี้ ในปี 2562 การส่งออกข้าวจากเวียดนามไปยังสหราชอาณาจักร
เติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 376 ทำให้คาดหมายว่าสหราชอาณาจักรเป็นตลาด
ส่งออกข้าวทีม่ีศักยภาพสูงของเวียดนาม 

เพื่อใช้ประโยชน์จาก FTA ต่างๆ บริษัทส่งออกข้าวรายใหญ่ของเวียกดนาม อาทิ บริษัท Intimex JSC. 
บร ิษ ัท Loc Troi Group บร ิษ ัท  VRICE Co. บร ิษ ัท Trung An High Technology Agriculture JSC. กำลั ง
วางแผนที่จะแสวงหาลูกค้าใหม่ในตลาดที่เวียดนามได้ลงนามความตกลงการค้าเสรี โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร  

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามจะให้ข้อมูลแก่บริษัทส่งออกข้าวเกี่ยวกับสถานการณ์
ความต้องการของตลาดอย่างทันที และจะดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าเพื่อช่วยผู้ส่งออกข้าวเวียดนามเข้าถึง
ลูกค้าได้ดีขึ ้น นอกจากนี้ กระทรวงฯ จะนำเสนอข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบและอุปสรรคภายใต้
ข้อตกลง FTA ต่างๆ เพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถเพิ่มความเข้าใจและจัดทำแผนการค้าที่เหมาะสม นอกจากนี้ สมาคม
อาหารเวียดนามยังได้สร้างช่องทางการขายออนไลน์ รวมทั้งจัดการสัมมนาการค้าออนไลน์เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม
ข้าวอีกด้วย 

เวียดนามแนะนำให้ผู้ส่งออกข้าวให้ความสำคัญกับสินค้าที่คุณภาพสูง และมีผลการส่งออกที่ดี
รักษาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร เพื่อสามารถเข้าสู่ตลาดที่มีความต้องการด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหารอย่างสูง เช่น สหภาพยุโรป อเมริกา และแคนาดา นอกจากนั้น ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าหาก
เวียดนามต้องการรักษาการเติบโตของการส่งออกข้าวในปี 2564 จำเป็นต้องมุ่งเน้นไปทีก่ารสร้างห่วงโซ่มูลค่าข้าวที่
ครบวงจรและควบคุมคุณภาพในการผลิต การแปรรูปและการจัดจำหน่ายสินค้า (แหล่งที่มาข้อมูล : หนังสือพิมพ์
ออนไลน https://vietnamnews.vn/ ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564)  
5. แนวทางการขยายตลาด/สู่ทางการจำหน่าย 

เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการข้าวในตลาดที่มีความต้องการหลากหลาย และมีความ
นิยมบริโภคข้าวที่แตกต่างกันทั้งชนิดและระดับราคา กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย ระยะ 5 ปี  
(ปี 2563-2567) โดยเน้น “ตลาดนำการผลิต” คือ มุ่งเน้นการผลิตข้าวเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอย่าง
ครอบคลุม โดยเน้นการผลิตข้าว 7 ชนิด คือ 1. ข้าวหอมมะลิ 2. ข้าวหอมไทย 3. ข้าวพื้นนุ่ม 4. ข้าวพื้นแข็ง 5.  
ข้าวนึ่ง 6. ข้าวเหนียว และ 7. ข้าวคุณภาพพิเศษที่มีตลาดเฉพาะ โดยข้าวทั้ง 7 ชนิดนี้ เพ่ือให้รองรับความต้องการ
ของตลาดได้อย่างครอบคลุม ทั้ง 1) ตลาดพรีเมียม - ข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมไทย  2) ตลาดทั่วไป - ข้าวนุ่ม  
ข้าวพื้นแข็ง ข้าวนึ่ง และ 3) ตลาดเฉพาะ – ข้าวเหนียวกับข้าวคุณภาพพิเศษ  
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ยุทธศาตร์ข้าวไทยดังกล่าวจะทำให้ไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน โดยไม่เน้น 
การแข่งขันด้านราคา แต่มุ่งเน้นการผลิตข้าวที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดและผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม 
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