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รายงานสถานการณภ์าพรวมสนิคา้อาหารในประเทศเวยีดนาม 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย 
 

                                                                                                                                                  

 

 

1. ภาพรวมสถานการณ ์

1.1 สถานการณ์ตลาดและแนวโนม้การบรโิภค 

ตลาดอาหารเวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโต เนื่องจากเวียดนามมีประชากรจำนวนกว่า 98 
ล้านคน และกลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลาง-สูงมีจำนวนประมาณ 33 ล้านคน แม้จะต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลน
แรงงานและต้นทุนที่สูงขึ้น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มคาดการณ์ว่า จะสามารถผ่านความยากลำบากและฟ้ืน
ตัวมากขึ้นในอนาคต บริษัทวิจัยตลาด Mordor Intelligence Inc ระบุว่า ในช่วงปี 2564-2569 ภาคอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่มเวียดนามจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8.6 ต่อปี ส่วนบริษัท VNDirect คาดการณ์ภาคอุตสาหกรรม
อาหารและเครื ่องดื ่มของเวียดนามในปี 2565 จะเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 10-12 เมื ่อเทียบกับปีที ่ผ่านมา เนื ่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส Covid-19 อยู ่ภายใต้การควบคุมเป็นอย่างดี ธุรกิจการท่องเที ่ยว 
ร้านอาหาร และโรงแรมเปิดดำเนินการตามปกติ ซึ่งเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่มของเวียดนาม  

จากการเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื ่องของรายได้ของประชากรและชนชั ้นกลาง ส่งผลให้ผู ้บริโภคค่อยๆ 
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู่การให้ความสำคัญด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารปลอด
สารพิษและมีความสะอาด โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู ้บริโภคเวียดนามยิ ่งให้
ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ โดยการเลือกซื้อสินค้าอาหารที่สะอาดและปลอดภัย  

กรมสถิติเวียดนามระบุว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 ภาคการค้าและบริการของเวียดนามฟ้ืนตัวอย่าง
แข็งแกร่ง โดยยอดค้าปลีกสินค้าอาหารเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน   

 สถานการณ์การผลิตภายในประเทศ ความต้องการนำเข้า 

 เวียดนามเป็นประเทศส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่โดยเฉพาะสินค้าสัตว์น้ำ ผลไม้ มะม่วงหิมพานต์ ข้าว 
กาแฟ ชา และพริกไทย เป็นต้น ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 เวียดนามส่งออกสินค้าสัตว์น้ำมูลค่า 5,705 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) กาแฟ 2,298 ล้านเหรียญสหรัฐฯ         
(+48.5%) ผลไม้ 1,679 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (-17.1%) ข้าว 1,707 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+3.6%) มะม่วงหิมพานต์ 
1,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+38.4%) พริกไทย 560 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+12.8 %)  ขนมและผลิตภัณฑ์ทำจาก
ธัญพืช 478 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+21%) 

 อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของเวียดนาม และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต  
จำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มในเวียดนามเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีทั้งบริษัท
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ขนาดใหญใ่นประเทศและบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เช่น Kido, Acecook 
Vietnam, Masan, CALOFIC, NESTLÉ Việt Nam, Vinamilk, Bibica, Kinh Do เป็นต้น 

 ในเดือนมิถุนายน 2565 ดัชนีราคาข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09 ตามราคาข้าวส่งออกและราคาปุ๋ยที่เพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ ราคาวัตถุดิบ และค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อราคาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปต่างๆ ปรับสูงขึ้น เช่น ราคา
น้ำมันพืชเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (+0.17%) ราคาแป้งสาลี (+0.72%) ขนม
ปัง (+0.46%) เนื ้อไก่ (+1.02%) เนื ้อหมู (+0.83%) อาหารทะเลสด (+0.2%) น้ำมันพืช (1.34%) และขนม 
(0.41%) 

 ข้อมูลสถิติการค้าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 

  จากสถิติของกรมศุลกากรเวียดนาม ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้า
อาหารของเวียดนาม ดังนี้ 

การนำเขา้ 

 เวียดนามนำเข้าสินค้าอาหารทั้งหมด 6,998 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.09 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา (โดยช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 มีมูลค่า 7,004 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ตลาดนำเข้าหลัก คือ 
สหรัฐฯ (521 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จีน (529 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อินโดนีเซีย (505.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) มาเลเซีย 
(397 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ไทย (181 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 5  

การสง่ออก 

          เวียดนามส่งออกสินค้าอาหารทั้งหมดมูลค่า 14,019 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน (โดยช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 มีมูลค่า 11,975 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ตลาดส่งออกสำคัญของ
เวียดนาม ได้แก่ สหรัฐฯ (2,290 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จีน (2,137 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ญี่ปุ่น (1,108 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) ฟิลิปปินส์ (917 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เกาหลีใต้ (647 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ไทย (305 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที ่6  

2. โอกาส อปุสรรคและความท้าทาย 

2.1 โอกาส 

  ขณะนี้ ธุรกิจการท่องเที่ยว ร้านอาหาร และโรงแรมในเวียดนามฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยช่วย
ส่งเสริมการฟ้ืนตัวของภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของเวียดนาม นอกจากนี้ ผู้บริโภคเวียดนามนิยมสินค้า
ไทย โดยเฉพาะสินค้าขนม เครื่องดื่ม เครื่องปรุงอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้น จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารของไทยที่จะเพ่ิมการส่งออกสินค้าอาหารมายังเวียดนาม 

2.2 อุปสรรค 

  ตลาดสินค้าอาหารเวียดนามมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ประกอบการไทยที่
จะต้องแข่งขันกับสินค้าที่ผลิตในเวียดนามและสินค้านำเข้าจากประเทศต่างๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้อุตสาหกรรมอาหารปรุงแต่งและแปรรูปในเวียดนามกำลังมีการเติบโต ผู้ประกอบการไทยจะต้องพบกับ 
การแข่งขันมากขึ้นในตลาดเวียดนาม 



สำนักงานส่งเสริมการค้าในตา่งประเทศ ณ กรุงฮานอย                                                                    หน้า 3 
 

3. กลยทุธเจาะตลาดและแผนงานผลักดนั 

  3.1 รายงานสถานการณ์การค้าในเวียดนาม ให้ผู้ประกอบการไทยได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถ
กำหนดแผน การตลาดได้อย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ 

  3.2 ร่วมมือกับร้านอาหาร Thai Select ในการประชาสัมพันธ์อาหารไทยผ่านช่องทางออนไลน์ 

  3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าไทยในพ้ืนที่ ผ่านช่องทางออฟไลน์และ
ออนไลน์ เช่น งาน Mini Thailand Week; Made in Thailand Outlet รวมทั้งกิจกรรม In-store Promotion กับ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตและผู้นำเข้า และการส่งเสริมสินค้าไทยผ่าน Influencer หรือ Youtuber 

  3.4 สคต. ดำเนินการนัดหมาย และจัดทำ online  B2B ให้กับผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างโอกาสทาง
การค้า 

  3.5 สคต. หารือคณะทำงานเซลส์แมนประเทศ เพ่ือหาความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่าเสริมการขายผ่าน
ช่องทาง e- Commerce 

  3.6 สคต.ประสานกับพาณิชย์จังหวัด เพ่ือขยายโอกาสทางการค้าสำหรับสินค้าอาหาร 

4. ข้อเสนอแนะ/ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง 

 • เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม ได้มีคำสั่งที่ 1514/QD-BCT 
ประกาศการใช้มาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนสำหรับน้ำตาลของ
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย และเมียนมาที่มีการใช้วัตถุดิบที่มีแหล่งกำเนิดจากไทยเพื่อผลิตและส่งออก
สินค้ามายังเวียดนาม โดยเรียกอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 42.99% และอัตราอากรตอบโต้การอุดหนุน 
4.65% และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันทิ่ 8 สิงหาคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2569 

• สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลเวียดนามระบุว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 การส่งออก   
ปลาทูน่าของเวียดนามมีมูลค่า 553 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 56 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
การส่งออกปลาทูน่าไปสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 2 เท่า การส่งออกไปยังสมาชิกของข้อตกลงที่ CPTPP เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วเช่นกัน โดยเฉพาะแคนาดา (+68%) ญี่ปุ่น (+26%) และเม็กซิโก (+30%) ส่วนตลาดสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7 คาดการณ์ว่า การส่งออกปลาทูน่าจะเติบโตสูงในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 โดยการส่งออกจะมีมูลค่า 
1,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับปี 2564 
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