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รายงานสถานการณภ์าพรวมสินค้าข้าวในประเทศเวียดนาม เดือนมีนาคม 2564 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ 

1. สรุปภาพรวมตลาดข้าวเวียดนาม 
พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวฤดูหนาวปี 2563 – ฤดูใบไม้ผลิปี 2564 ได้ 3 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบ

กับช่วงปี 2562-2563 ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 เวียดนามมีการส่งออกข้าว ปริมาณรวม 1.19 ล้าน
ตัน ลดลงร้อยละ 25.0 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่ารวม 648.64 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 
11.6 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดส่งออกข้าวสำคัญของเวียดนาม ได้แก่ ฟิลิปปินส์ จีน กานา โกตดิวัวร์ 
และมาเลเซีย 
2. สถานการณ์และแนวโน้มความต้องการของตลาด 

1) การผลิต 
จากการสำรวจเวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวของเวียดนามในช่วงฤดูหนาว 2563 – ฤดูใบไม้ผลิ 

2564 (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) รวม 3 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 0.6 พันเฮคเตอร์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของช่วงปี 2562 – 2563 โดยภาคเหนือ 1.06 ล้านเฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 1.0 และภาคใต้ 1.9 ล้าน 
เฮคเตอร์ ลดลงร้อยละ 0.4 (รายละเอียดตามตารางที่ 1 การผลิตข้าวเวียดนาม ในข้อ (4)) 

2) สถานการณ์การส่งออกข้าว 
(1) ภาพรวมการส่งออกข้าว ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 เวียดนามส่งออกข้าวได้ปริมาณ

รวม 1.19 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 25.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยมีมูลค่าการส่งออก (ราคา 
FOB) 648.64 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.6 (รายละเอียดตามตารางที่ 2 การส่งออกข้าวของเวียดนาม 
ในข้อ (4))  

(2) ตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญ ตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญ 5 อันดับแรกของเวียดนามในช่วงเดือน
มกราคม - มีนาคม 2564 ได้แก่ ฟิลิปปินส์ 220 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2563 จีน 136.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.7 กานา 55.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 
โกตดิวัวร์ 44.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 170.0 และมาเลเซีย 42.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 39.7 
(รายละเอียดตามตารางที่ 3 ตลาดสินค้าข้าว 15 อันดับแรกของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2564  
ในข้อ (4))  

(3) ราคาส่งออกข้าว ราคาส่งออกข้าวเวียดนามในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ดังนี้ ราคาข้าวหอม 
Jasmine เวียดนาม มีราคาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 อยู่ที ่ 573-577 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงร้อยละ 0.9  
เมื่อเทียบกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าวขาว 5% มีราคาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 อยู่ที่ 518-522 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และข้าวขาว 25% มีราคาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 อยู่ที่ 
488-492 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดตามตารางที่ 4 ราคาข้าว
ส่งออก (เงื่อนไขการส่งมอบ FOB) ในข้อ (4)) 

4) ข้อมูลสถิติการค้าที่สำคัญ ประกอบด้วยข้อมูลการผลิตข้าวเวียดนาม ข้อมูลการส่งออกข้าวของเวียดนาม 
ข้อมูลตลาดสินค้าข้าว 15 อันดับแรกของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 และข้อมูลราคาส่งออก
ข้าว  
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ตารางท่ี 1 : การผลิตข้าวเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 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 1.06 -1.0 - - - - 

ภาคใต ้ 1.9 -0.4     

ทั้งประเทศ 3.0 -0.6     

ตารางท่ี 2: การส่งออกข้าวของเวียดนาม 
หน่วยปริมาณ: ล้านตัน 

มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐ 

ในเดือนมกราคม - มีนาคม 
2562 2563 2564  

ปริมาณ มูลค่า 
ขยายตัว (ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า 
ขยายตัว (ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า 
ขยายตัว (ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
1.39 605.95 -5.9 -18.4 1.59 733.70 13.9 21.1 1.19 648.64 -25.0 -11.6 

ที่มา: กรมศุลกากรเวียดนาม 

ตารางท่ี 3: ตลาดสินค้าข้าว 15 อันดับแรกของเวียดนามในเดือนมีนาคม 2564 
หน่วยปริมาณ: ตัน 

มูลค่า: เหรียญสหรัฐ 

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

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

1 ฟิลิปปินส ์ 594,234 257,167,677 411,581 219,956,126 -30.7 -14.5 

2 จีน 162,040 90,962,956 256,516 136,168,803 58.3 49.7 

3 กานา 106,869 52,252,806 94,379 55,909,055 -11.7 7.0 

4 โกตดิวัวร ์ 39,709 16,423,493 87,787 44,339,030 121.1 170.0 

5 มาเลเซีย 174,818 70,553,215 79,235 42,548,392 -54.7 -39.7 

6 สิงคโปร ์ 39,709 16,423,493 24,735 14,407,869 -37.7 -12.3 

7 ฮ่องกง 21,822 11,957,527 22,457 13,888,180 2.9 16.1 

8 สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ 12,510 6,776,015 10,116 6,159,548 -19.1 -9.1 

9 ออสเตรเลีย 4,579 2,854,888 7,398 4,739,053 61.6 66.0 

10 ซาอุดิอาระเบีย 8,218 4,494,599 6,814 4,292,288 -17.1 -4.5 

11 โมซัมบิก 18,681 9,007,689 6,701 4,186,421 -64.1 -53.5 

12 สหรัฐอเมริกา 4,255 2,723,088 5,044 3,825,791 18.5 40.5 
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ที ่ ประเทศ 
ม.ค. - มี.ค. 2563 ม.ค. – มี.ค. 2564 ขยายตัว (ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

13 ไต้หวัน 5,179 2,743,168 6,108 3,306,650 17.9 20.5 

14 แทนซาเนีย 3,836 2,010,056 2 1,285,500 -99.9 -36.0 

15 เนเธอร์แลนด ์ 1,567 772,533 1,792 1,180,862 14.4 52.9 

ที่มา: กรมศุลกากรเวียดนาม 
ตารางท่ี 4: ราคาส่งออกข้าว (เงื่อนไขการส่งมอบ FOB)  

หน่วย: เหรียญสหรัฐต่อตัน 

ที ่ ประเภทข้าว วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ขยายตัว (ร้อยละ) 

1 ข้าว Jasmine 578-582 573-577 -0.9 

2 ข้าวขาว 5%  518-522 518-522 - 

3 ข้าวขาว 25%  488-492 488-492 - 

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 

เวียดนามชนะประมูลราคาข้าวของเกาหลีใต้จำนวน 11,236 ตัน 

เมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 เกาหลีใต้ได้เปิดการประมูลราคาข้าวปริมาณ 200,000 ตัน โดยมี 
การเข้าร่วมของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ไทย และเวียดนาม สำหรับเวียดนามมี 7 บริษัทเข้าร่วมการประมูล
ราคาข้าวดังกล่าวด้วยปริมาณ 11,236 ตัน ซึ ่งเป็นบริมาณเกาหลีใต้ให้เวียดนามในการประมูลครั ้งนี ้ เช่น  
บริษัท Tan Long Group JSC. บริษัท Kien Giang Import and Export Company บริษัท Northern Food 
Corporation (Vinafood 1)  บร ิษ ัท  Gia International Company บร ิษ ัท  Thuan Minh Company และ 
บริษัท Trung An High Tech Agricultural JSC. ทั้งนี้ บริษัทส่งออกข้าว Trung An High Tech Agriculture JSC. 
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เป็นรายเดียวของเวียดนามชนะการประมูลราคาข้าวปริมาณ 11,236 ตัน ด้วยราคา (CIF) 584 เหรียญสหรัฐต่อตัน 
และจะส่งของให้เกาหลีใต้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ท่าเรือ MOKPO 

ในช่วงมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 เกาหลีใต้นำเข้าข้าวจากเวียดนามประมาณ 10,612 ตัน 
ลดลงร้อยละ 52.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ด้วยมูลค่า 5.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 42.4 
(แหล่งที่มา: https://www.thesaigontimes.vn/ ฉบับวันที่ 9 เมษายน 2564)  

ราคาข้าวของเวียดนามปรับตัวสูงข้ึนตามความต้องการตลาด 

ในเดือนมีนาคม 2564 ข้าวเวียดนามมีราคาอยู่ที่ 547 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 
เมื ่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 19.1 เมื ่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563  
ในไตรมาสที่ 1/2564 เวียดนามส่งออกได้ 1.1 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 30.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 
2563 แต่ราคาส่งออกข้าวลงลงเพียงร้อยละ 17.4 (606 เหรียญสหรัฐ) ราคาข้าวเฉลี่ยในไตรมาสที่ 1/2564 เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 18.6 เมื่อเทียบกับราคาข้าวเฉลี่ยในไตรมาสที่ 1/2563 ปัจจุบันราคาข้าวเวียดนามสูงกว่าราคาของทั้งไทย
และอินเดีย กรมแปรรูปและพัฒนาตลาดเกษตรภายใต้กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามอธิบาย 
การเพิ่มราคาเติมดังกล่าวเป็นผลมาจากความต้องการที่แข็งแกร่งของผู้ซื้อจากต่างประเทศสำหรับข้าวฤดูหนาว 
2563 – ฤดูใบไม้ผลิ 2564 มีส่วนทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น ทั้งนี้ สมาคมอาหารเวียดนามคาดว่าการส่งออกข้าวจะ
เพิ่มขึ้นตลอดปี 2564 เนื่องจากผู้ส่งออกข้าวเวียดนามได้เตรียมข้าวเพื่อการส่งออกและมีอุปทานเหลือจากการ
บริโภคภายในประเทศ 

ในขณะที่อินเดียยังคงเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆ แต่ราคายังต่ำกว่าของเวียดนามและไทย โดย
ราคาข้าวขาวหัก 5% ของอินเดียมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในเดือนมีนาคม 2564 อยู่ที่ 401 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วน
ราคาข้าวขาวหัก 5% ของไทยอยู่ที่ 538 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2564 แต่ได้ลดเหลือ 509 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน เมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2564 (แหล่งที่มา: https://vietnamnet.vn ฉบับวันที่ 14 เมษายน 2564) 

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

เมษายน 2564 

https://vietnamnet.vn/

