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เวียดนามยังพึ่งพาวัตถุดิบใช้ในการผลิตสิ่งทอ เคร่ืองหนัง และรองเท้า 

จากต่างประเทศ 

1. เน้ือข่าว 

ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2565 เวียดนามจ่ายเงินประมาณ 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ
เพื่อน าเข้าวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และรองเท้าภายในประเทศ ซึ่งจีนคิดเป็นร้อยละ 50 
ของมูลค่าการส่งออกวัตถุดิบไปยังเวียดนาม 

การนําเข้าวัตถุดิบเพ่ือการผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กรมศุลกากรได้เผยแพร่ข้อมูลการน าเข้าและส่งออกในช่วง

เดือนมกราคม – เมษายน 2565 โดยเฉพาะ ส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และรองเท้า เวียดนาม  
ได้จ่ายมากกว่า 2.63 พันล้านเหรียญสหรัฐในการน าเข้าวัตถุดิบ ซึ่งเพิ่มข้ึนมากกว่า 215 ล้านเหรียญสหรัฐ  
เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2565 วัตถุดิบที่น าเข้า ได้แก่ ผ้าฝ้าย เส้นด้าย ผ้าผืน วัตถุดิบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องหนัง และรองเท้า 

สะสมในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2565 การน าเข้าวัตถุดิบใช้ในการผลิตสิ่งทอ  
เครื่องหนัง และรองเท้าได้ 9.44 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.4 (เทียบเท่ากับการเพิ่มข้ึน 1.04 
พันล้านเหรียญสหรัฐ) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 

สินค้าน าเข้ามากที่สุดคือผ้า
ผืน ด้วยมูลค่ามากกว่า 5.05 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 15.1 นอกจากนี้ ผ้าฝ้าย
ได้ 1.22 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 
22.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 
2565 วัตถุดิบใช้ในการผลิตสิ่งทอ เครื่องหนัง 
และรองเท้าได้ 2.27 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.3 และเส้นด้ายได้ 903 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 การน าเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทสิ่งทอ เครื่อง
หนัง และรองเท้ามีจ านวนค าสั่งซื้อส่งออกเพิ่มข้ึน บริษัทสิ่งทอจ านวนมากได้รบัค าสั่งซื้อจนถึงสิ้นไตรมาสทีส่าม 
2565 แม้กระทั่งมีบริษัทที่มีค าสั่งซื้อทั้งปี 2565  

สินค้านําเข้าจากจีนเป็นหลัก 
จากผลลัพธ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ เครื่องหนัง และรองเท้า

ภายในประเทศยังพึ่งพาวัตถุดิบน าเข้าจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามบริษัทต่างๆ  
กลุ่มวัตถุดิบใช้ในการผลิตสิ่งทอ เครื่องหนัง และรองเท้าที่น าเข้ามาเวียดนามส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน คิด
เป็นร้อยละประมาณ 50  
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ตามกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม ประเทศจีนเป็นตลาดที่ส าคัญส าหรับการ

ส่งออกและน าเข้าของเวียดนาม จากสถิติในปี 2565 จีนเป็นตลาดน าเข้าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยมีมูลค่า 
109.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ จีนยังเป็นตลาดจัดหาวัตถุดิบขนาดใหญ่ส าหรับการผลิตของเวียดนาม 
โดยเฉพาะ กลุ่มของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ ผ้า และสาร เคมี 
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ประเทศจีน แสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ  
ในการน าเข้าวัตถุดิบ ในการผลิตผ้าต้องมีอุตสาหกรรมสิ่งทอ แต่อุตสาหกรรมนี้ต้องใช้เทคโนโลยีและเงินทุน
ขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมสิ่งทอยังเผชิญกับอุปสรรคจากท้องถ่ิน เนื่องจากความเสี่ยงของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากต้นทุนการลงทุนจ านวนมาก นี่จึงเป็นหนึ่งในความยากล าบากในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ตามข้อมูลของกรมศุลกากร ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2565 มูลค่าการส่งออกรองเท้าได ้5.288 
พันล้านเหรียญสหรฐั เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ในปี 2565 อุตสาหกรรม
เครื่องหนังรองเท้าคาดว่าจะส่งออกได้ 20 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับปี 2564 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และรองเท้า
ต้องให้ความสนใจเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบเพียงพอส าหรับการผลิต เนื่องจาก ในปัจจุบันวัตถุดิบจ านวนมาก  
ของอุตสาหกรรมดังกล่าวยังต้องน าเข้า นอกจากนี้ บางข้ันตอนของการท างานยังต้องจ้างแรงงานต่างชาติที่มี
ทักษะด้วย 

ส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนังรองเท้า เวียดนามตั้งเป้าที่จะพัฒนาวัสดุและอุปกรณ์เสริม 
โดยบรรลุเป้าหมายที่ภายในปี 2568 อัตราอุปทานภายในประเทศของอุตสาหกรรมนีร้้อยละ 75-80 

(แหลง่ทีม่า https://thesaigontimes.vn/ ฉบบัวันที่ 18 พฤษภาคม 2565) 
 

2. วิเคราะห์ผลกระทบ 
ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2565 เวียดนามจ่ายเงินประมาณ 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อ

น าเข้าวัตถุดิบใช้ในการผลิตสิ่งทอ เครื่องหนัง และรองเท้าภายในประเทศ ซึ่งประมาณร้อยละ 50 น าเข้าจาก
ประเทศจีน วัสดุนี้ได้แก่ ผ้าฝ้าย เส้นด้าย ผ้าผืน วัตถุดิบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง และรองเท้า แสดงให้
เห็นว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และรองเท้ายังพึ่งพาวัตถุดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงการ
ระบาดโควิด 19 ที่แสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดน้ีอย่างชัดเจน ในบรรดาวัสดุที่น าเข้าส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้ามี
ปริมาณการน าเข้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45 ส่วนในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้ามีปรมิาณการน าเข้ารอ้ย
ละ 65-70 น าเข้าผ้าร้อยละ 40 ปัจจุบัน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามมี 6,000 ธุรกิจ และ
ประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ยังพึ่งพาวัสดุจากภายนอก และเรื่องนี้เป็นความท้าทายส าหรับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และรองเท้า 

 
3. นําเสนอโอกาส/แนวทาง 

ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และรองเท้าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยการฟื้นตัวจาก
ตลาดส่งออกต่างๆ บริษัทจ านวนมากในอุตสาหกรรมนี้มีค าสั่งซื้อจนถึงสิ้นไตรมาสที่สามของปี 2565 แม้กระทั่ง
จนถึงสิ้นปี 2565 อย่างไรก็ตาม บรษัิทต่างๆ ในอุตสาหกรรมนี้เผชิญกับความท้าทายในการจดัหาวัตถุดิบ โดยเฉพาะ
ผ้าและเส้นด้ายย้อมผ้า ซึ่งเป็นโอกาสส าหรับผู้ผลิตสินค้าวัตถุดิบดังกล่าว ในการขยายการส่งออกมายังเวียดนาม 
อย่างไรก็ตาม ตลาดเวียดนามยังคงเป็นตลาดที่มีความอ่อนไหวต่อราคาสูง (Price Sensitivity) ท าให้สินค้าที่ส่งออก
มาเวียดนามต้องเผชิญแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง 
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