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รายงานสถานการณภ์าพรวมสินค้าข้าวในประเทศเวียดนาม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ 

1. สรุปภาพรวมตลาดข้าวเวียดนาม 
พื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูหนาวปี 2563 – ฤดูใบไม้ผลิปี 2564 ได้ 2.61 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 4.1 เมื่อ

เทียบกับช่วงปี 2562-2563 ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 เวียดนามมีการส่งออกข้าว ปริมาณรวม 
656,045 ตัน ลดลงร้อยละ 29.4 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่ารวม 359.46 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 16.6 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดส่งออกข้าวสำคัญของเวียดนาม ได้แก่ ฟิลิปปินส์ จีน 
กานา โกตดิวัวร์ และมาเลเซีย 
2. สถานการณ์และแนวโน้มความต้องการของตลาด 

1) การผลิต 
จากการสำรวจเวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูหนาวปี 2563 – ฤดูใบไม้ผลิปี 2564 ได้ 2.61 

ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2562-2563 โดยภาคเหนือ 710.5 พันเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 
11.8 และภาคใต้ 1.9 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 0.9 (รายละเอียดตามตารางที่ 1 การผลิตข้าวเวียดนาม ในข้อ (4)) 

2) สถานการณ์การส่งออกข้าว 
(1) ภาพรวมการส่งออกข้าว ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 เวียดนามส่งออกข้าวได้

ปริมาณรวม 656,045 ตัน ลดลงร้อยละ 29.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยมีมูลค่าการส่งออก 
(ราคา FOB) 359.46 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.6 (รายละเอียดตามตารางที่ 2 การส่งออกข้าวของ
เวียดนาม ในข้อ (4))  

(2) ตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญ ตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญ 5 อันดับแรกของเวียดนามในช่วงเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 ได้แก่ ฟิลิปปินส์ 137.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2563 จีน 83.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 125.6 กานา 30.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 19.0 โกตดิวัวร์ 16.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.7 และมาเลเซีย 13.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง
ร้อยละ 67.1 (รายละเอียดตามตารางที่ 3 ตลาดสินค้าข้าว 15 อันดับแรกของเวียดนามในมกราคม 2564 ในข้อ (4))  

(3) ราคาส่งออกข้าว ราคาส่งออกข้าวเวียดนามในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีการลดลง ดังนี้  
ราคาข้าวหอม Jasmine เวียดนาม มีราคาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ 578-582 เหรียญสหรัฐต่อตัน  
ลดลงร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับวันที่ 28 มกราคม 2564 ข้าวขาว 5% มีราคาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ 
518-522 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับวันที่ 28 มกราคม 2564 และข้าวขาว 25% มีราคา
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที ่ 488-492 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับวันที่ 28 
มกราคม 2564 (รายละเอียดตามตารางที่ 4 ราคาข้าวส่งออก (เงื่อนไขการส่งมอบ FOB) ในข้อ (4)) 

4) ข้อมูลสถิติการค้าที่สำคัญ ประกอบด้วยข้อมูลการผลิตข้าวเวียดนาม ข้อมูลการส่งออกข้าวของเวียดนาม 
ข้อมูลตลาดสินค้าข้าว 15 อันดับแรกของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 และข้อมูลราคา
ส่งออกข้าว  
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ตารางท่ี 1 : การผลิตข้าวเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 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 0.71 -11.8 - - - - 

ภาคใต ้ 1.9 -0.9     

ทั้งประเทศ 2.61 -4.1     

ตารางท่ี 2: การส่งออกข้าวของเวียดนาม 
หน่วยปริมาณ: ตัน 

มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐ 

ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ปี 
2562 2563 2564  

ปริมาณ มูลค่า 
ขยายตัว (ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า 
ขยายตัว (ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า 
ขยายตัว (ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
705,810 309.21 -14.8 -23.9 929,411 430.87 31.7 39.3 656,045 359.46 -29.4 -16.6 

ที่มา: กรมศุลกากรเวียดนาม 

ตารางท่ี 3: ตลาดสินค้าข้าว 15 อันดับแรกของเวียดนามในเดือนมกราคม 2564 
หน่วยปริมาณ: ตัน 

มูลค่า: เหรียญสหรัฐ 

ที ่ ประเทศ 
ม.ค. - ก.พ. 2563 ม.ค. – ก.พ. 2564 ขยายตัว (ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

1 ฟิลิปปินส ์ 357,055 154,714,804 255,874 137,625,314 -28.3 -11.0 

2 จีน 66,222 37,076,102 159,198 83,633,213 140.4 125.6 

3 กานา 50,362 25,266,005 49,544 30,059,545 -1.6 19.0 

4 โกตดิวัวร ์ 24,511 10,195,265 31,387 16,689,344 28.1 63.7 

5 มาเลเซีย 94,413 40,105,599 23,471 13,182,604 -75.1 -67.1 

6 สิงคโปร ์ 19,900 10,433,529 15,522 9,220,464 -22.0 -11.6 

7 ฮ่องกง 16,877 9,303,444 14,210 8,767,791 -15.8 -5.8 

8 ออสเตรเลีย 2,605 1,612,275 4,503 2,919,857 72.9 81.1 

9 สหรัฐอเมริกา 2,450 1,570,961 3,126 2,465,072 27.6 56.9 

10 สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ 8,460 4,530,150 3,745 2,270,804 -55.7 -49.9 
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ที ่ ประเทศ 
ม.ค. - ก.พ. 2563 ม.ค. – ก.พ. 2564 ขยายตัว (ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

11 ซาอุดิอาระเบีย 5,551 3,041,210 3,406 2,138,306 -38.6 -29.7 

12 ไต้หวัน 2,151 1,177,753 3,877 2,104,503 80.2 78.7 

13 โมซัมบิก 14,035 6,840,077 1,782 1,118,732 -87.3 -83.6 

14 แทนซาเนีย 1,500 793,920 1,500 885,500 0.0 11.5 

15 ฝรั่งเศส 641 373,440 940 628,729 46.6 68.4 

ที่มา: กรมศุลกากรเวียดนาม 

ตารางท่ี 4: ราคาส่งออกข้าว (เงื่อนไขการส่งมอบ FOB)  
หน่วย: เหรียญสหรัฐต่อตัน 

ที ่ ประเภทข้าว วันที่ 28 มกราคม 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ขยายตัว (ร้อยละ) 

1 ข้าว Jasmine 608-612 578-582 -4.9 

2 ข้าวขาว 5%  523-527 518-522 -1.0 

3 ข้าวขาว 25%  498-502 488-492 -2.0 

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 

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามได้อนุมัติแผนงาน “การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
ข้าวของเวียดนาม ระหว่างปี 2568 - 2573” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 สรุปรายละเอียดดังนี้  

เป้าหมาย 1) ตอบสนองความต้องการบริโภคภายในประเทศอย่างเต็มที่ โดยทำหน้าที ่เป็น 
แกนหลักในการประกันความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ (2) การปรับปรุงคุณภาพ คุณค่าทางโภชนาการ และ
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รักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (3) สร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าข้าว (4) ปรับตัวและ
บรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (5) ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องสิ่งแวดล้อม 
(6) เพ่ิมรายได้ของเกษตรกรและผลประโยชน์ต่อผู้บริโภค (7) เพ่ือส่งออกข้าวคุณภาพสูงและมีมูลค่าสูง 

ภายใต้แผนงานดังกล่าว ในปี 2568 เวียดนามเป้าหมายผลผลิตข้าวเปลือก อยู่ที่ 40-41 ล้านตัน
ต่อปี โดยมีปริมาณส่งออกประมาณ 5 ล้านตัน ด้วยสัดส่วนชนิดข้าวแบ่งเป็น ข้าวหอม ข้าวคุณลักษณะเฉพาะ และ
ข้าว Japonica มีสัดส่วนร้อยละ 40 ข้าวเหนียวมีสัดส่วนร้อยละ 20 ข้าวขาวคุณภาพดีมีสัดส่วนร้อยล ะ 20  
ข้าวขาวคุณภาพปานกลางและต่ำมีสัดส่วนร้อยละ 15 และผลิตภัณฑ์จากข้าวมีสัดส่วนร้อยละ 5 โดยมีเป้าหมาย
ส่งเสริมการส่งออกข้าวที่มีแบรนด์ให้ได้ในสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 20 

และภายในปี 2573 เวียดนามมีเป้าหมายผลผลิตข้าวเปลือกอย่างน้อยอยู่ที่ 35 ล้านตัน โดยมี
ปริมาณส่งออกประมาณ 4 ล้านตัน ด้วยสัดส่วนชนิดข้าวแบ่งเป็น ข้าวหอม ข้าวคุณลักษณะเฉพาะ และ  
ข้าว Japonica มีสัดส่วนร้อยละ 45 ข้าวเหนียวมีสัดส่วนร้อยละ 20 ข้าวขาวคุณภาพดีมีสัดส่วนร้อยละ 15  
ข้าวขาวคุณภาพปานกลางและต่ำมีสัดส่วนร้อยละ 10 และผลิตภัณฑ์จากข้าวมีสัดส่วนร้อยละ 10 โดยมีเป้าหมาย
ส่งเสริมการส่งออกข้าวที่มีแบรนด์ให้ได้ในสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 40 https://vietnamnews.vn/ ฉบับวันที่ 
กุมภาพันธ์ 2564)  

*************************************************** 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ 

มีนาคม 2564 


