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คํานํา 

 
อาเซียนถือเป็นภูมิภาคหนึ่งซ่ึงถูกมองว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีสําคัญของโลก เพราะมีสภาพ

ภูมิอากาศและภูมิประเทศท่ีเหมาะสม  ทําให้มีผลผลิตการเกษตรท่ีหลากหลายและมากเกินความต้องการ
ภายในประเทศหลายชนิด  บริษัทผู้ผลิตอาหารระดับช้ันนําของโลกต่างเข้ามาตั้งฐานการผลิตในอาเซียน จาก
แนวโน้มสภาพการแข่งขันทางธุรกิจหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบซ่ึงจะเพ่ิมความ
รุนแรงขึ้น ทําให้ไทยควรต้องหันมาพิจารณาการดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารแปรรูปท้ังของไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างรอบคอบ เพ่ือค้นหาแนวทางเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันให้มากขึ้นแบบองค์รวมท้ังระบบ เพ่ือให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยทุกระดับสามารถ
เติบโตในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

ด้วยเหตุนี้ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดทํา
รายงานการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึก “กรณีศึกษาประเทศ สปป. ลาว พม่า และเวียดนาม เพ่ือการวางแผน
ด้านยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  ซ่ึงเป็นข้อมูลเพ่ือการกําหนด
กลยุทธ์ (Strategic management intelligence level) สําหรับผู้บริหาร/นักวางแผน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว  หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์สารสนเทศเชิงกลยุทธ์เพ่ือ
อุตสาหกรรรมอาหาร ปี 2555   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค ของอุตสาหกรรมอาหารประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพ
อุตสาหกรรมอาหารของไทยภายใต้ความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  และเผยแพร่ความรู้ท่ีได้
จากการศึกษาแก่ผู้ประกอบการและกระตุ้นให้เกิดการเตรียมตัวรับการเปล่ียนแปลง 

ข้อจํากัดในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละประเทศท่ีศึกษา เนื่องจากมีการศึกษาท่ี
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารของแต่ละประเทศค่อนข้างน้อย การเผยแพร่สถิติ และข้อมูลต่างๆ มีความ
ล่าช้า และเข้าถึงได้ยาก อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยได้พยายามสืบค้น สัมภาษณ์ สํารวจ และรวบรวมจากแหล่ง
ต่างๆ เท่าท่ีจะทําได้ภายใต้งบประมาณและระยะเวลาท่ีจํากัด รวมท้ังอุปสรรคด้านภาษา หากมีข้อผิดพลาด
ประการใดขอน้อมรับความคิดเห็น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษานี้จะทําให้ผู้ประกอบการและนักลงทุน
ไทยได้ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือทําความรู้จักเพ่ือนบ้านมากขึ้น 
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1.1 ข้อมลูทั่วไป 
“สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” หรือ “เวียดนาม” เป็นหนึ่งในประเทศที่นักลงทุนทั่วโลกยังคง

ให้ความสนใจจับจ้องมองหาโอกาสเข้ามาลงทุน เพราะเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมือง  เศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จํานวนประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี และกําลังซื้อของชาว
เวียดนามเพิ่มสูงขึ้นมาก ตลอดจนไทยและเวียดนามได้เข้าร่วมเป็น "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" (AEC) และมีสาย
สัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาช้านานโดยเฉพาะในแง่การค้า แม้จะไม่มีพรมแดนติดกัน จึงนับเป็นความได้เปรียบของไทยในการ
เข้าไปลงทุนในเวียดนาม  
 
1.1.1 สภาพภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศของเวียดนามมีรูปร่างคล้ายตัวเอส “S” ทอดตัวยาวเหยียดไปตามแหลมอินโดจีน 
โดยสามในส่ีของพ้ืนท่ีเป็นภูเขาและป่า และมีท่ีราบลุ่มแม่น้ําขนาดใหญ่ 2 ตอน คือ ตอนเหนือ เป็นท่ีราบลุ่ม
แม่น้ําแดง และตอนใต้เป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ําโขง 

พ้ืนท่ีประมาณ 327,500 ตารางกิโลเมตร (เล็กกว่าประเทศไทยซ่ึงมีพ้ืนท่ี 513,115 ตารางกิโลเมตร)  
ความยาวจากเหนือจรดใต้ 1,650 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดกับทะเลยาวถึง 3,444 กิโลเมตร 
ทิศเหนือ ติดกับ ประเทศจีน 
ทิศใต้ ติดกับ ทะเลจีนใต้ 
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวตังเก๋ียและทะเลจีนใต้ 
ทิศตะวันตก ติดกับอ่าวไทย ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

ลักษณะภูมิประเทศจําแนกตามรายภาค 
ภาคเหนือ ประกอบด้วยภูเขาสูงมากมาย มีแม่น้ําสายสําคัญคือ แม่น้ํากุง ซ่ึงไหลไปบรรจบกับแม่น้ํา

แดงเป็นดินดอนสามเหล่ียมท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
ภาคกลาง พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงซ่ึงเต็มไปด้วยหินภูเขาไฟ หาดทราย เนินทราย และทะเลสาบ 
ภาคใต้ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง แต่ก็มีท่ีราบลุ่มแม่น้ําโขง ช่ือว่า กู๋ลอง (Cuu Long) อันเป็นพ้ืนท่ีท่ี

อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะปลูกท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเวียดนาม 
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1.1.2 สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของประเทศเวียดนามแต่ละภาคจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ท้ังๆ ท่ีตั้งอยู่ใน
เขตร้อน เนื่องจากแผ่นดินของเวียดนามมีความยาวมาก โดยอาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคใต้ 

ภาคเหนือ แบ่งออกเป็น 4 ฤดู 
ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค.-เม.ย.) มีฝนตกปรอยๆ และความช้ืนสูง อุณหภูมิ 17–23 องศา 
ฤดูร้อน (พ.ค.-ส.ค.) อากาศร้อนและมีฝน อุณหภูมิ 30 – 39 องศา เดือนท่ีร้อนท่ีสุดคือ  มิ.ย. 
ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย.-พ.ย.) อุณหภูมิ 23 – 28 องศา 
ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อากาศจะหนาวเย็นเฉล่ีย 7 – 20 องศา และอาจลดลงถึง 0 องศา โดย
เดือนท่ีอากาศหนาวท่ีสุดคือ ม.ค. 

 

ภาคกลาง แบ่งออกเป็น 2 ฤดู 
ฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) เดือนท่ีอากาศร้อนท่ีสุดคือ มิ.ย.-ก.ค. อุณหภูมิเกือบ 40 องศา 
ฤดูแล้ง (ต.ค.-เม.ย.) เดือนท่ีอากาศเย็นท่ีสุด คือ ม.ค. อุณหภูมิเกือบ 20 องศา 
 

ภาคใต้ แบ่งออกเป็น 2 ฤดู  
ฤดูฝน (พ.ค.-พ.ย.) เดือนท่ีร้อนท่ีสุดคือ เม.ย. อุณหภูมิประมาณ 39 องศา 
ฤดูแล้ง (พ.ค.-เม.ย.) เดือนท่ีอากาศเย็นท่ีสุดคือ ม.ค. อุณหภูมิประมาณ 26 องศา 

 

 ลมมรสุมท่ีสําคัญท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศเวียดนาม คือ 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีพัดมาในฤดูหนาวประมาณช่วงเดือนตุลาคม ถึงมีนาคม 

นําเอามวลอากาศหนาวเย็นปกคลุมตลอดในภาคเหนือ และส่งผลให้ภาคใต้แห้งแล้วด้วย 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอามวลอากาศช้ืนมาสู่ประเทศประมาณเดือนเมษายน และ

พฤษภาคมซ่ึงแต่ละคร้ังก็ได้สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนท่ีพักอาศัยของประชาชน เนื่องจากทําให้เกิด
อุทกภัยเป็นประจําทุกๆ ปี 

โดยรวมๆ แล้วสภาพภูมิอากาศของเวียดนามมีลักษณะคล้ายประเทศไทย แต่จะได้รับอิทธิพลจากลม
ทะเลมากกว่าเนื่องจากมีชายฝ่ังยาวจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ จึงทําให้เกิดอุทกภัยจากลมมรสุมบ่อยคร้ังกว่า
ประเทศไทย 
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1.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ท่ีสําคัญได้แก่ 

� ทรัพยากรพลังงาน อาทิ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และน้ํามันดิบ (ซ่ึงกระจายอยู่ท่ัวทุกภาค) 
� ทรัพยากรแร่ธาตุ อาทิ บอกไซต์ โปแตสเซียม และเหล็ก 
� ทรัพยากรป่าไม้ 
� ทรัพยากรพ้ืนท่ีผลผลิตเกษตรกรรม และประมงท่ีพร่ังพร้อมท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ 
� ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติ อาทิ ฮาลองเบย์ ท่ีได้รับยกย่องเป็นมรดกโลก โดยองค์การ

ยูเนสโก้ 
 
1.1.4 การเมือง การปกครอง 

เวียดนามปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ มีพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนาม (Communist Party of Vietnam : CPV) ซ่ึงมีบทบาทในการกําหนดแนวทางการบริหารประเทศ
ทุกด้าน ทําให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างราบร่ืนและนโยบายต่างๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
ขณะเดียวกันรัฐบาลเวียดนามมีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนในการบริหารประเทศ และมีความมุ่งม่ันในการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างจริงจัง ส่งผลให้การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของเวียดนามเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมี
บทลงโทษตามข้อกฎหมายท่ีค่อนข้างรุนแรง ทําให้ประเทศมีความปลอดภัยสูงแห่งหนึ่งของโลก ท้ังนี้ระบบ
กฎหมายและระบบการตัดสินข้อพิพาทของเวียดนาม นอกจากเป็นไปตามตัวบทกฎหมายแล้ว จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนภายในประเทศเป็นสําคัญ  
 อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสําคัญบางประการท่ีอาจบ่ันทอนความม่ันคงทางการเมืองของเวียดนาม 
ได้แก่ ปัญหาคอร์รัปชันท่ียังไม่สามารถปราบปรามได้หมดส้ิน และปัญหาความไม่สงบบริเวณท่ีราบสูงทาง
ตอนกลางของประเทศ (Central Highlands) เนื่องจากความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างชนกลุ่มน้อย 
 เขตการปกครองเวียดนามแบ่งเป็น 59 จังหวัด 5 นคร (กรุงฮานอย นครไฮฟอง นครดานัง           
นครโฮจิมินห์ และนครเก่ินเทอ) และแบ่งเป็น 8 ภาค คือ  

1) ภาคเหนือฝ่ังตะวันออก มี 4 จังหวัด ชายแดนติดลาวและจีน  
2) ภาคเหนือฝ่ังตะวันตก มี 11 จังหวัด  
3) เขตท่ีราบลุ่มแม่น้ําแดง มี 9 จังหวัด และ 2 นคร คือ กรุงฮานอยและนครไฮฟอง  
4) เขตชายฝ่ังทะเลภาคกลางทางตอนเหนือ มี 6 จังหวัด ซ่ึงทุกจังหวัดติดสปป.ลาว  
5) เขตชายฝ่ังทะเลภาคกลางทางตอนใต้ มี 5 จังหวัดและ 1 นคร คือ นครดานัง  
6) เขตท่ีราบสูงภาคกลางมี 5 จังหวัดพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา ชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่อาศัยอยู่  
7) ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก มี 7 จังหวัด และ 1 นคร คือ นครโฮจิมินห์  
8) ท่ีราบลุ่มแม่น้ําโขง มี 12 จังหวัด ซ่ึงส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และ 1 นคร คือ นครเก่ินเทอ มี

ชายแดนติดกัมพูชา 
โดยแต่ละจังหวัดจะปกครองโดยสภาประชาชน ซ่ึงได้รับการคัดเลือกจากประชาชน สภาประชาชนจะ

แต่งตั้งคณะกรรมการประชาชนเพ่ือทําหน้าท่ีบริหารจังหวัด อย่างไรนั้นจังหวัดยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของ
รัฐบาลกลาง ส่วนนครจะมีอิสระในการปกครองตนเองมากกว่า 
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1.1.5 เศรษฐกิจ/การค้า  
เวียดนามมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังระยะส้ันและระยาว ภายใต้การกํากับดูแลของ

กระทรวงวางแผนและการลงทุนของเวียดนาม (Ministry of Planning and Investment: MPI) ปัจจุบัน
เวียดนามอยู่ระหว่างการใช้แผนฯ 2 ฉบับควบคู่กันไป ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ระยะ 10 ปี (The 10-year Socio-Economic Development Strategy) ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554-
2564” ซ่ึงตั้งเป้าหมายสําคัญไว้คือ ต้องสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานระดับ
โลก (World Class Infrastructure) ผลิตแรงงานท่ีมีฝีมือ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันและองค์กร
ต่างๆ ของ “ตลาด” (Strengthen Market-based Institutions) เพ่ือให้เวียดนามพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมี
คุณภาพ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (The 5-year Socio-Economic Development 
Plan) ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 ซ่ึงตั้งเป้าหมายสําคัญว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตเฉล่ียระหว่าง
ร้อยละ 7-7.5  
 นอกจากนี้เวียดนามมีแนวทางมุ่งไปสู่เศรษฐกิจแห่งสีเขียวตามยุทธศาสตร์เก่ียวกับการขยายตัวแห่งสี
เขียวในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2573 เพ่ือช่วยยกระดับประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็น
การปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและลดปริมาณการปล่อยก๊าซท่ีก่อให้เกิด
ปฏิกิริยาเรือนกระจกต่อโลก 

เศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2554 ขยายตัวร้อยละ 5.9 ซ่ึงเติบโตน้อยกว่าปีท่ีแล้วท่ีขยายตัวร้อยละ 
6.8 การส่งออกมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีรัฐบาลขาดดุลงบประมาณร้อยละ 4.9 ของ GDP เนื่องจากมี
รายจ่ายสูงกว่าท่ีประมาณการไว้ตามการใช้จ่ายด้านการศึกษาและประกันสังคม สําหรับการค้าระหว่างประเทศ
ปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัวของการส่งออกท่ีขยายตัวถึงร้อยละ 33.3 อย่างไรก็ตามในปี 2554 เวียดนาม
ยังคงขาดดุล 9.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 9.9 ของการส่งออก สาเหตุหลักของการขาด
ดุลการค้ายังคงมาจากการนําเข้าสินค้าประเภททุน เช่น เคร่ืองจักร ช้ินส่วนอุปกรณ์ และวัตถุดิบในการผลิต 
โดยประเทศท่ีเวียดนามขาดดุลการค้ามากท่ีสุดคือ จีน โดยมีมูลค่าสูงถึง 13.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ยังคง
เกินดุลในตลาดสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซ่ึงเป็นผลจากการส่งออกเส้ือผ้าสําเร็จรูปและรองเท้า 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย (2555)) 
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ตารางที่ 1-1 เคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจท่ีสําคัญของเวียดนาม ปี 2551-2554 
หัวข้อ 2551 2552 2553 2554 

รายได้ประชาชาต ิ     
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปัจจุบัน (GDP)     

พันล้านดอลลารส์หรัฐฯ 90.3 93.2 104.6 121.7 
ล้านล้านด่อง 1,485.0 1,658.4 1,980.9 2,535.0 

การขยายตัวของ GDP ตามราคาคงท่ี (ร้อยละ) 6.3 5.3 6.8 5.9 
การคลัง (ร้อยละของ GDP)     
ดุลการคลัง -5.0 -6.9 -6.6 -4.9 
รายได้รัฐบาล 27.1 26.3 28.2 26.6 
รายจ่ายรัฐบาล 32.1 32.4 31.1 31.4 
หนี้ต่างประเทศ 29.8 39.0 42.2 41.1 
ดุลบัญชีเดินสะพัด (ล้านดอลลารส์หรัฐฯ)     
ดุลการค้า -18,029 -12,852 -12,602 -9,517 
     - ส่งออก 62,685 57,096 72,237 96,257 
     - นําเข้า -80,714 -69,948 -84,839 -105,774 
ดุลบริการ -950 -1,134 -901.0 -2,980 
ดุลบัญชีเดินสะพัด (ร้อยละของ GDP) -11.9 -6.6 -4.1 -0.5 
เงินสํารองระหว่างประเทศ (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 22,685 14,100 12,400 14,300 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (2555) (รวบรวมจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) สํานักสถิติเวียดนาม กระทรวงการคลัง
เวียดนาม และกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนาม) 
 
 การค้าระหว่างประเทศของเวียดนามพบว่า มีรายได้จากการส่งออกในปี 2554 จํานวน 96.3 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมจากปีก่อนร้อยละ 33.3 โดยขยายตัวตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ น้ํามันดิบ โทรศัพท์
และอะไหล่โทรศัพท์ รองเท้า และอาหารทะเล เป็นสําคัญ สําหรับตลาดส่งออกหลักของเวียดนามอันดับแรก
คือ สหรัฐอเมริกา สินค้าส่งออกท่ีสําคัญ ได้แก่ เส้ือผ้าสําเร็จรูป รองเท้า ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และอาหาร
ทะเล ตลาดสําคัญลําดับสอง คือ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สินค้าสําคัญ ได้แก่ โทรศัพท์และอะไหล่โทรศัพท์ 
รองเท้า เส้ือผ้าสําเร็จรูป อาหารทะเล และกาแฟ สําหรับตลาดส่งออกท่ีสําคัญอันดับต่อมาและมีการเติบโตสูง 
คือ กลุ่มประเทศอาเซียน สินค้าสําคัญคือ ข้าว น้ํามันดิบ น้ํามันสําเร็จรูป และเหล็ก 
 สําหรับการนําเข้าในปี 2554 มีมูลค่าอยู่ท่ี 105.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 33.3 โดย
ประเทศจีนเป็นแหล่งนําเข้าสินค้าสําคัญอันดับแรก สินค้าท่ีนําเข้าส่วนใหญ่ได้แก่ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เส้น
ใยส่ิงทอ คอมพิวเตอร์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ โทรศัพท์และอะไหล่ โทรศัพท์ เหล็ก และน้ํามัน
สําเร็จรูป ตลาดนําเข้าอันดับสองคือ กลุ่มประเทศอาเซียน โดยสินค้านําเข้าสําคัญได้แก่ น้ํามันสําเร็จรูป 
คอมพิวเตอร์ สินค้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ เม็ดพลาสติก และเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ สําหรับตลาดนําเข้า
อันดับสามคือ เกาหลีใต้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการนําเข้าคอมพิวเตอร์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ เหล็ก เส้น
ใยส่ิงทอ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และน้ํามันสําเร็จรูป 
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ตารางที่ 1-2 ประเทศคู่ค้าสําคัญของเวียดนาม 
หัวข้อ สัดส่วนการค้า (ร้อยละ) การเติบโต (ร้อยละ) 

2551 2552 2553 2554 2552 2553 2554 
ตลาดส่งออก        

สหรัฐอเมริกา 18.9 19.9 19.7 17.5 -4.3 25.4 18.9 
กลุ่มประเทศสหภาพยโุรป 17.3 16.4 15.8 17.1 -13.6 21.4 45.3 
อาเซียน 16.3 15.0 14.3 14.0 -15.7 20.5 31.2 
จีน 7.2 8.6 10.1 11.5 8.2 48.9 52.4 
ญ่ีปุ่น 13.6 11.0 10.7 11.1 -26.3 22.5 39.5 
เกาหลีใต ้ 2.8 3.6 4.3 4.9 15.7 49.8 52.5 

ตลาดนําเข้า        
จีน 19.4 23.5 23.6 23.0 5.0 21.8 22.9 
อาเซียน 24.2 19.7 19.3 19.6 -29.4 18.8 27.4 
เกาหลีใต ้ 8.8 10.0 11.5 12.3 -1.3 39.9 35.0 
ญ่ีปุ่น 10.2 10.7 10.6 9.7 -9.4 20.7 15.4 
ไต้หวัน 10.4 8.9 8.2 8.0 -25.2 11.6 22.6 
กลุ่มประเทศสหภาพยโุรป 6.7 9.2 7.5 7.3 17.9 -0.9 21.8 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (2555) (รวบรวมจาก สํานักสถิติเวียดนาม และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย) 
 
1.1.6 พลงังาน 

เวียดนามมีปัญหาขาดแคลนพลังงานท้ังในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะปัญหาไฟดับซ่ึง
จะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ทําให้บางคร้ังจําเป็นต้องมีการจัดสรรเวลาการใช้ อาทิ โรงงานผลิตบางโรงต้องสลับวันกัน
ใช้ไฟ เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นมากกว่าการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการผลิตไฟฟ้า   

รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีนโยบายกระจายแหล่งพลังงานเพ่ือรองรับความต้องการใช้
ไฟฟ้าท่ีคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นปีละร้อยละ 16 ไปจนถึงปี 2558 อย่างไรก็ตามแผนพลังงานของเวียดนามกําหนดให้
เพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 34 ในปี 2563 ตลอดจนได้มีการตัดสินใจสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 3 แห่งโดยใช้เทคโนโลยีจากรัสเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และจัดทําโครงการพัฒนา
ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าท่ัวประเทศ อย่างไรนั้นโครงการต่างๆ ดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการดําเนินการ 
 
1.1.7 การลงทุน 

เวียดนามได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการค้าและธุรกิจตามเงื่อนไขในการขอเข้าเป็นสมาชิกองค์การ
การค้าโลก (WTO) อาทิ การกําหนดภาษีต่ํากว่าประเทศอ่ืน ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย ตลอดจนกลไก
ภาครัฐ เพ่ือเปิดตลาดสินค้าภาคบริการและการลงทุนให้เสรีมากขึ้นเป็นลําดับ ทําให้นักลงทุนจากต่างชาติให้
ความสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรนั้นเนื่องจากอยู่ระหว่างพัฒนาการค้าและการลงทุนให้มีความเสรี
เพ่ือเปิดรับการลงทุน จึงทําให้กฎระเบียบต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงบ่อยคร้ังเพ่ือพัฒนาไปสู่ส่ิงท่ีดีท่ีสุด  

ในปี 2554 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ในเวียดนามมีมูลค่า 
11.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยประเทศท่ีลงทุนในเวียดนามสูงสุด คือ ไต้หวัน รองลงมาเป็น เกาหลีใต้ 
มาเลเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ในขณะท่ีไทยเป็นนักลงทุนลําดับท่ี 10 ในเวียดนาม และอันดับท่ี 3 ในกลุ่มอาเซียน 
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รองจากมาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยกิจการท่ีนักลงทุนต่างชาตินิยมเข้าไปลงทุนในเวียดนามมากท่ีสุด คือ 
อุตสาหกรรมหนัก รองลงมาคือ อสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและภัตตาคาร และการก่อสร้าง โดยจังหวัดท่ีนัก
ลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนมากท่ีสุด คือ นครโฮจิมินห์ รองลงมา คือ บาเรีย-วุงเต่า กรุงฮานอย ดองไน่ และ 
บินเยือง ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 1-3 สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเวียดนาม 15 อันดับแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 
 

 
ปี 2555 เวียดนามมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) กว่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

โดยเฉพาะจากญี่ปุ่นซ่ึงขึ้นมาเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ 1 ในช่วงคร่ึงแรกของปี ภายใต้มูลค่าการลงทุน 
4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะท่ีประเทศไทยอยู่ในลําดับ 10 มีมูลค่าการลงทุน 37.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  

 
  

 
ลําดับ  

ประเทศ 
1 ม.ค.- 15 ธ.ค. 54 รวมถึง 15 ธ.ค. 54 

โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

1 ไต้หวัน 64 371.7 2,219 23,520 
2 เกาหลีใต ้ 270 873.1 3,112 23,960 
3 มาเลเซีย 21 360.0 394 9,380 
4 ญ่ีปุ่น 208 1,849 1,669 23,595 
5 สิงคโปร ์ 105 2,005 990 24,038 
6 หมู่เกาะบริติชเวอรจิ์น 19 402.3 500 14,989 
7 สหรัฐอเมริกา 37 102.5 601 11,654 
8 ฮ่องกง 49 2,948 658 10,970 
9 หมู่เกาะเคย์แมน  1 65.8 53 7,502 
10 ไทย 32 159.7 271 5,795 
11 แคนาดา 13 38.6 114 4,655 
12 บรูไน 11 60.2 124 4,849 
13 ฝรั่งเศส 17 45.2 340 3,016 
14 เนเธอร์แลนด ์ 13 198.7 157 5,779 
15 จีน 78 599.8 836 4,342 
 อ่ืนๆ 97 296.2 1,028 8,682 
 รวมท้ังหมด 1,091 11,558.6 13,664 197,927 

* Including offshore oil and gas projects 

ที่มา: กระทรวงวางแผนและการลงทุนแห่งเวียดนาม (2555) 
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1.1.8 ประชากร 

เวียดนามมีประชากรมากเป็นอันดับสามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากประเทศ
อินโดนีเซีย (245.6 ล้านคน) และฟิลิปปินส์ (101.83 ล้านคน) และเป็นอันดับ 13 ของโลก จึงนับเป็นตลาด
ขนาดใหญ่ท่ีมีศักยภาพแห่งหนึ่งของโลก  

ในปี 2554 ประชากรท้ังเวียดนามมีจํานวนประมาณ 87.84 ล้านคน แบ่งเป็นเพศชาย 43.44 ล้านคน 
และเพศหญิง 44.39 ล้านคน โดยประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชนบท ท้ังนี้อัตราการเกิดอยู่ท่ีร้อยละ 
16.6 ขณะท่ีอัตราการตายอยู่ท่ีร้อยละ 6.9  
 

ตารางที่ 1-4 เคร่ืองช้ีวัดภาวะประชากรของเวียดนามปี 2552-2554 
เครื่องชี้วัดภาวะประชากร 2552 2553 2554* 

จํานวนประชากรท้ังหมด (พันคน) 86,025.0 86,932.5 87,840.0 
จํานวนประชากรชาย (พันคน) 42,523.4 42,986.1 43,444.8 
จํานวนประชากรหญิง (พันคน) 43,501.6 43,946.4 44,395.2 

จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมือง (พันคน) 25,584.7 26,515.9 27,888.2 
จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในชนบท (พันคน) 60,440.3 60,416.6 59,951.8 

อัตราการเกิด 17.6 17.1 16.6 
อัตราการตาย 6.8 6.8 6.9 

ที่มา : General Statistics Office of Vietnam (2012) 
หมายเหตุ: *ประมาณการณ์ 
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1.1.9 แรงงาน 

ลักษณะท่ีโดดเด่นของแรงงานเวียดนาม คือ “มีความขยัน อดทน จํานวนมาก และราคาค่อนข้างถูก”
เห็นได้จากจํานวนประชากรวัยแรงงานท่ีมีเป็นจํานวนมาก โดยในปี 2554 จํานวนประชากรช่วงอายุ 15-24 ปี
อยู่ท่ี 8.46 ล้านคน ช่วงอายุ 25-49 ปี 31.50 ล้านคน และช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป 11.43 ล้านคน ตลอดจนอัตรา
การเกิดท่ีสูงมากถึงร้อยละ 16.6 ส่งผลให้แนวโน้มของจํานวนแรงงานเวียดนามในอนาคตจะยังคงมีเป็นจํานวน
มากต่อไป 
 

ตารางที่ 1-5 สถิติแรงงานของเวียดนามปี 2552-2554 
โครงสร้างจํานวนประชากรวัยแรงงาน 2552 2553 2554* 

จํานวนประชากรวัยแรงงานท้ังหมด 49,322.0 50,392.9 51,398.4 
จํานวนประชากรวัยแรงงานช่วงอายุ 15-24 ปี (พันคน) 9,184.7 9,245.4 8,465.2 
จํานวนประชากรวัยแรงงานช่วงอายุ 25-49 ปี (พันคน) 30,285.1 30,939.2 31,503.4 

จํานวนประชากรวัยแรงงานช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (พันคน) 9,852.2 10,208.3 11,429.8 
อัตราการว่างงาน 2.90 2.88 2.22 

ที่มา : General Statistics Office of Vietnam (2012) 
หมายเหตุ: *ประมาณการณ์ 

 
อัตราค่าแรงงานในเวียดนามค่อนข้างถูก สะท้อนได้จากมูลค่าประสิทธิภาพของแรงงานเวียดนามต่อปี 

(ตารางท่ี 1-6) จะเห็นว่าภาคเกษตรกรรมฯ ต่อคนต่อปีอยู่ท่ี 33,818.1 บาท หรือคิดเป็นเดือนละ 2,834 บาท 
ภาคการผลิตต่อคนต่อปีอยู่ท่ี 103,521.8 บาท หรือคิดเป็นเดือนละ 8,627 บาท และธุรกิจโรงแรมและบริการ
อาหารต่อคนต่อปีอยู่ท่ี 78,121.3 บาท หรือคิดเป็นเดือนละ 6,510 บาท นอกจากนี้หากพิจารณาอัตราค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่ําท่ัวไปตามเขตพ้ืนท่ี พบว่าในเขตเมืองกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์อยู่ท่ีเดือนละ 2 ล้านด่องหรือ 
2,950 บาท ขณะท่ีนอกเขตพ้ืนท่ีดังกล่าวจะอยู่ท่ีเดือนละ 1.78 – 1.4 ล้านด่อง หรือ 2,625 – 2,065 บาท 
(ตารางท่ี 1-7) 
 
  



 

 
1-11 

ส่วนที� 1    สถานภาพปัจจุบันและการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร               
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ตารางที่ 1-6 มูลค่าประสิทธิภาพของแรงงานเวียดนามต่อปีจําแนกตามรายอุตสาหกรรม (Productivity of 
employed population by industry) ปี 2552-2554 

รายอุตสาหกรรม หน่วยเงิน/คน/ปี 2552 2553 2554* 
เกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง ล้านด่อง/คน/ปี 14.1 16.8 22.9 
(Agriculuture, forestry and fishing) บาท/คน/ปี 20,822.5 24,809.8 33,818.1 
การผลิต  ล้านด่อง/คน/ปี 51.3 58.3 70.1 
(Manufacturing) บาท/คน/ปี 75,758.5 86,095.9 103,521.8 
การค้าส่ง และค้าปลีก (Wholesale and retail trade; ล้านด่อง/คน/ปี 46.7 51.2 62.3 
repair of motor vehicles and motorcycles) บาท/คน/ปี 68,965.3 75,610.8 92,002.9 
ธุรกิจโรงแรมและบริการอาหาร  ล้านด่อง/คน/ปี 42.8 47.2 52.9 
(Acommodation and food service activities) บาท/คน/ปี 63,205.9 69,703.7 78,121.3 
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ และนักเทคนิค ล้านด่อง/คน/ปี 111.2 130.8 159.4 
(Professional, scientific and technical activities) บาท/คน/ปี 164,217.2 193,161.9 235,397.6 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน/ ปฏิบัติการท่ัวไป ล้านด่อง/คน/ปี 41.6 45.4 51.3 
(Administrative and support service activities) บาท/คน/ปี 61,433.8 67,045.5 75,758.5 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ (Activities of Communist Party, socio- ล้านด่อง/คน/ปี 29.5 35.2 45.5 
political organizations; public administration and 
defence; compulsory security) 

บาท/คน/ปี 43,564.8 51,982.4 67,193.2 

กิจกรรมบริการอ่ืนๆ  ล้านด่อง/คน/ปี 51.1 50.2 59.3 
(Other service activities) บาท/คน/ปี 75,463.1 74,134.0 87,572.5 
ที่มา : สถาบันอาหาร (2555) (ข้อมูลดิบจาก General Statistics Office of Vietnam (2012)) 
หมายเหตุ: *ประมาณการณ์  และอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 คือ 1 VND = 0.0015 THB 
 

ตารางที่ 1-7 อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําจําแนกตามเขตพ้ืนท่ี ปี 2554 
พ้ืนที่ ค่าจ้างต่อเดือน 

เขต 1 เขตเมืองของกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ 2,000,000 ด่อง 
(ประมาณ 96 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2,950บาท) 

เขต 2 เขตรอบนอกกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ รวมถึงเขต
เมืองของนครไฮฟอง ฮาลอง เบียนฮว่า และบางอําเภอใน
จังหวัดบ่ิงเซือง ด่งนาย บาเรียหวุงเต่า 

1,780,000 ด่อง 
(ประมาณ 85.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 2,625 บาท) 

เขต 3 ชานเมืองกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ รวมถึงเขตเมือง
ของจังหวัดต่างๆ 

1,550,000 ด่อง 
(ประมาณ 74.4 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 2,286 บาท) 

เขต 4 พ้ืนท่ีอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุ 1,400,000 ด่อง 
(ประมาณ 67.2 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 2,065 บาท) 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (2555) 
 

 
อย่างไรนั้นจากการสอบถามผู้ประกอบการไทยท่ีไปลงทุนในเวียดนาม ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับ

ข้อจํากัดของแรงงานในเวียดนามว่า “ยังขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือและระดับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปท่ีมี
ประสิทธิภาพและซ่ือสัตย์ไว้วางใจได้” อีกท้ังลักษณะนิสัยของแรงงานชาวเวียดนามมักจะไม่ค่อยแสดงออก 
โดยเฉพาะในระบบการทํางานมักจะบอกว่าไม่มีปัญหาแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น เนื่องจากไม่อยากจะเสียหน้าต่อ
คนอ่ืน ตลอดจนแม้ว่าเวียดนามจะอยู่ใกล้กับไทยแต่ก็มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมค่อนข้างมาก นอกจากนี้



 

 
1-12 

ส่วนที� 1    สถานภาพปัจจุบันและการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร               
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ประสิทธิภาพและความรับผิดชอบของแรงงานค่อนข้างต่ําเม่ือเทียบกับแรงงานไทย โดยเปรียบเทียบการ
ทํางานในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงถ้าเป็นคนไทยจะใช้แรงงานทํางาน 1 คน แต่คนเวียดนามอาจจะต้องใช้ถึง 2 คน
ในการทํางาน ตลอดจนอัตราการย้ายงานสูง โดยลูกจ้างจะพิจารณาจากอัตราเงินเดือนเป็นหลัก ดังนั้น
ผู้ประกอบการจึงอาจจะเสียแรงงานท่ีมีคุณภาพไปได้ หากเงินเดือนหรือสวัสดิการไม่เป็นท่ีพึงพอใจของลูกจ้าง 

 
1.1.10 กําลังซ้ือในเวียดนาม 

หลังเปิดประเทศ ชาวเวียดนามมีกําลังซ้ือมากขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในปี 2554 รายได้
ประชาชาติต่อหัว (Per capita gross domestic product) หรือรายได้เฉล่ียต่อคนต่อปีของชาวเวียดนามอยู่ท่ี 
28,860 พันด่อง หรือ 1,375 ดอลาร์สหรัฐฯ หรือ 42,400 บาท ตลอดจนได้รับเงินจากเงินโอนกลับประเทศ
ของชาวเวียดนามโพ้นทะเล ท้ังนี้ประชากรท่ีมีกําลังซ้ือสูงส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ เช่น 
นครโฮจิมินห์ กรุงฮานอย และจังหวัดต่างๆ บริเวณใกล้สามเหล่ียมปากแม่น้ําโขง 
 
ตารางที่ 1-8 รายได้ประชาชาติต่อคนต่อปีของชาวเวียดนามต่อปี ปี 2552-2554 

หัวข้อ หน่วยเงิน/คน/ปี 2552 2553 2554* 
รายได้ประชาชาติต่อคนต่อปี (ราคาปัจจุบัน) พันด่อง/คน/ปี 19,278 22,788 28,860 
(Per capita gross domestic product) ดอลลาร์สหรัฐฯ/คน/ปี 1,064 1,169 1,375 
 บาท/คน/ปี 32,810 36,048 42,400 
ที่มา : General Statistics Office of Vietnam (2012) 
หมายเหตุ: *ประมาณการณ์ และอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 คือ 1 VND = 0.0015 THB 

 
 นอกจากนี้กําลังซ้ือในเวียดนามยังมาจากชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาเยือนประเทศเวียดนาม ซ่ึงมี
จํานวนเพ่ิมขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 มีจํานวนสูงถึง 6,014,000 คน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 19.1 
โดยส่วนมากเป็นเดินทางเพ่ือเข้าท่องเท่ียว 
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ตารางที่ 1-9 จํานวนชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาเยือนประเทศเวียดนาม ปี 2552-2554 
หัวข้อ 2552 2553 2554 เพ่ิม/ลด 

(54/53) 
รวม 3,747,400 5,049,800 6,014,000 19.1% 

จําแนกตามวัตถุประสงค์     
การท่องเท่ียว 2,240,900 3,110,400 3,651,300 17.4% 
ประกอบธุรกิจ 742,100 1,023,600 1,003,000 -2.0% 

เยี่ยมญาติ / เพ่ือน 517,800 574,100 1,007,300 75.5% 
อ่ืนๆ 246,600 341,700 352,400 3.1% 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (2555) (รวบรวมจาก สํานักสถิติเวียดนาม) 
 
1.1.11 ระบบการเงินการธนาคาร 

ระบบการเงินการธนาคารในเวียดนามอยู่ระหว่างการปฏิรูปให้เป็นสากลมากขึ้น สถาบันการเงินต่างๆ 
ในเวียดนามอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารกลางของเวียดนาม (State Bank of Vietnam: SBV) ซ่ึงทํา
หน้าท่ีในการออกธนบัตร กําหนดอัตราแลกเปล่ียน นโยบายการเงิน รวมถึงการจัดหาเงินทุนให้รัฐบาล และ
เป็นแหล่งเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินในเวียดนาม การแข่งขันของสถาบันการเงินในเวียดนามมีความรุนแรงมาก
ขึ้นจากการเปิดเสรีทางการเงินตามพันธสัญญาองค์การการค้าโลก ทําให้ธนาคารต่างประเทศได้รับอนุญาตให้
มาลงทุนในเวียดนามมากขึ้น และไม่จํากัดจํานวนการเปิดสาขา (ธนาคารแห่งประเทศไทย (2554); State 
Bank of Vietnam (2012)) 

สถาบันการเงินในเวียดนามแบ่งเป็น 8 ลักษณะ ดังนี้ (ข้อมูลปี 2554)  
1. ธนาคารของรัฐบาล (State-owned Credit Institutions) มีจํานวน 5 ธนาคาร ได้แก่ 
 1) Joint Stock Commerical Bank for Foreign Trade of Vietnam 

จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเศรษฐกิจในการให้สินเช่ือเพ่ือการนําเข้าและ
ส่งออก 

 2) Vietnam Bank for Industry and Trade  
จัดตั้งขึ้นเพ่ือการให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมและการค้า 

 3) Bank for Investment and Development of Vietnam 
มุ่งเน้นสินเช่ือแก่โครงการลงทุนต่างๆ ของประเทศ โดยมีบทบาทสําคัญในโครงการ
ลงทุนเพ่ือการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคของเวียดนามโดยให้กู้ยืมระยะกลางและ
ระยะยาวแก่โครงการต่างๆ ของรัฐบาล  

4) Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development 
เป็นธนาคารท่ีให้สินเช่ือโดยตรงแก่ภาคการเกษตร และพ้ืนท่ีชนบท ให้สินเช่ือระยะ
ส้ันและระยะยาวเพ่ือการจัดหาเงินทุนตั้งแต่เร่ิมผลิตรวมถึงการตลาดภายในประเทศ
และการส่งออก 

5) Housing Bank of Mekong Delta 
จัดตั้งขึ้นเพ่ืออํานวยสินเช่ือให้กับธุรกิจ SMEs สินเช่ือส่วนบุคคลและครัวเรือน เพ่ือ
การก่อสร้างอาคาร สาธารณูปโภคตลอดจนท่ีอยู่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตท่ี
ราบลุ่มแม่น้ําโขง 
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2. ธนาคารท้องถิ่น (Joint-stock Commercial Banks) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของเวียดนาม 
สามารถเปิดสาขาได้ท่ัวไป และดําเนินธุรกรรมด้านการธนาคารได้ทุกประเภท มีจํานวน 37 ธนาคาร 

3. ธนาคารท่ีจัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนในเวียดนาม โดยการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนท้องถิ่นกับ
ต่างชาติ (Joint Venture Banks) ดําเนินธุรกรรมรับฝากเงิน ให้กู้ยืมเงิน ออกตั๋วเงิน รับซ้ือลดแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ และธุรกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับอนุญาตจาก State Bank of Vietnam ปัจจุบันมีจํานวน 5 
ธนาคาร 

4. ธนาคารพาณิชย์ต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุนในเวียดนาม 100% (Wholly Foreign-owned Banks) 
ดําเนินธุรกรรมด้านการธนาคารได้อย่างเต็มรูปแบบเทียบเท่ากับธนาคารท้องถิ่น มีจํานวน 5 ธนาคาร  

5. ธนาคารท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและเข้ามาเปิดสาขาในเวียดนาม (Foreign Banks’ 
Branches) สามารถดําเนินธุรกรรมรับฝากเงิน ให้กู้ยืมเงิน รับซ้ือลดตั๋วเงิน แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
และธุรกรรมอ่ืนๆ ภายใต้กฎหมายของเวียดนาม ปัจจุบันมีธนาคารต่างประเทศท่ีเปิดสาขารวม 48 แห่ง ซ่ึง 
ธนาคารกรุงเทพของไทยก็รวมอยู่ในกลุ่มธนาคารลักษณะนี้ 

6. สํานักงานตัวแทนของธนาคารต่างประเทศ (Representative Offices of Foreign Banks) ท่ีเข้า
มาเปิดดําเนินการในประเทศเวียดนาม และดําเนินธุรกรรมต่างๆ ตามท่ีได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางของ
เวียดนาม มีจํานวน 48 แห่ง 

7. บริษัทเงินทุนในเวียดนาม (Finance Companies) ดําเนินการรับฝากเงินในระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี
ขึ้นไป ออกตั๋วเงิน พันธบัตร ให้กู้ยืม รับซ้ือตั๋วแลกเงิน และอ่ืนๆ ตามท่ีธนาคารกลางของเวียดนามกําหนด มี
จํานวน 17 แห่ง 

8. บริษัทลิสซ่ิง (Leasing Companies) ดําเนินการรับฝากเงินในระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ออกตั๋ว
เงินระยะยาว และดําเนินธุรกรรมเช่าซ้ือตามท่ีธนาคารกลางของเวียดนามกําหนด ปัจจุบันมีจํานวน 13 แห่ง 
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1.1.12 เงิน / อัตราแลกเปลี่ยน / อัตราเงินเฟ้อ 
สกุลเงินของเวียดนาม คือ ด่อง (Dong : VND) โดยอัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 1 ด่อง เท่ากับ 0.0015 

บาท (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2555) 
ธนบัตร มี 12 ชนิดราคา คือ 500,000 VND, 200,000 VND, 100,000 VND, 50,000 VND, 20,000 

VND, 10,000 VND, 5,000 VND, 2,000 VND, 1,000 VND, 500 VND, 200 VND และ 100 VND 
เหรียญ มี 5 ชนิดราคา คือ 5,000 VND, 2,000 VND, 1,000 VND, 500 VND และ 200 VND  
ระบบอัตราแลกเปล่ียนของเวียดนามผูกค่ากับเงินสกุลอ่ืน (Pegged Exchange Rate) โดยธนาคาร

แห่งรัฐเวียดนาม (State Bank of Vietnam : SBV) ซ่ึงเป็นธนาคารกลางของเวียดนาม เป็นผู้ประกาศอัตรา
แลกเปล่ียนทางการเป็นรายวัน (Inter-bank average rate of VND versus USD) ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จะ
ใช้อัตราแลกเปล่ียนทางการในการกําหนดราคาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ โดยมีช่วงการเคล่ือนไหว (Trading 
Band) ขึ้นลงไม่เกินร้อยละ 3.0  

อัตราเงินเฟ้อของเวียดนามสูงต่อเนื่อง โดยในปี 2554 อัตราเงินเฟ้อเฉล่ียสูงถึงร้อยละ 18.1 ซ่ึงสูงสุด
ในภูมิภาคเอเชีย ขณะท่ีค่าเงินด่องของเวียดนามอ่อนตัวลงมากเม่ือเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทําให้ต้นทุน
ราคาวัตถุดิบท่ีต้องนําเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมสูงขึ้น อย่างไรนั้นในปี 2555 รัฐบาลมีแนวปฏิบัติท่ีจะควบคุมเงิน
เฟ้อภายในประเทศไม่ให้สูงจนเกินไป 
 
ตารางที่ 1-10 อัตราแลกเปล่ียน และอัตราเงินเฟ้อของเวียดนาม ปี 2551-2554 

หัวข้อ 2551 2552 2553 2554 
อัตราแลกเปล่ียนด่องต่อดอลลารส์หรัฐฯ (ส้ินปี) 17,433 18,479 18,932 20,828 

อัตราเงินเฟ้อเฉล่ีย (ร้อยละ) 23.0 6.9 9.2 18.6 
อัตราเงินเฟ้อ ณ ส้ินปี (ร้อยละ) 19.9 6.5 11.8 18.1 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (2555) (รวบรวมจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) สํานักสถิติเวียดนาม กระทรวงการคลัง
เวียดนาม และกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนาม) 
 
1.1.13 ระบบคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมขนส่งของเวียดนาม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ทางบก ทางรถไฟ ทางน้ํา และทาง
อากาศ 
 1. ทางบก: เวียดนามมีระบบเครือข่ายทางถนนยาวกว่า 2 แสนกิโลเมตร แต่สภาพถนนในเวียดนามมี
ขนาดเล็กและแคบ พ้ืนผิวจราจรบางส่วนขรุขระทําให้การขนส่งสินค้าเส่ียงต่อการเสียหายได้ง่าย อีกท้ังถนน
บางช่วง รวมท้ังสะพาน หรือทางข้ามต่างๆ อยู่ในสภาพท่ีไม่แข็งแรง ทําให้ไม่สามารถรับน้ําหนักได้มาก
เท่าท่ีควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งในช่วงท่ีมีฝนตก ทําให้ไม่สามารถบรรทุกได้คราวละมากๆ อย่างไรนั้น
ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามมีแผนพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางบกมากขึ้น เพ่ือให้สามารถสอดรับและหนุนเสริม
กับศักยภาพของโครงข่ายการขนส่งทางน้ําท่ีมีอยู่สูง อาทิ ก่อสร้างทางด่วนพิเศษหลายแห่ง และมีโครงการ
ปรับปรุงถนนหลวงให้มีมาตรฐาน โดยมีเป้าหมายให้ถนนทุกสายในทุกจังหวัดต้องลาดยางหรือเป็นคอนกรีต  
 2. ทางรถไฟ: เครือข่ายระบบขนส่งทางรถไฟของเวียดนาม มีความยาวประมาณ 2,600 กิโลเมตร 
โดยเป็นเส้นทางรางเดี่ยวท้ังหมด และมีจํานวนชานชลา 260 แห่ง 
 3. ทางน้ํา: ระบบการขนส่งทางน้ําเป็นหัวใจของระบบการขนส่งของเวียดนามมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เวียดนามมีท่าเรือพาณิชย์ประมาณ 17 ท่า รองรับสินค้าได้ประมาณ 15 ล้านตันต่อวัน และสามารถ
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รองรับเรือระวางบรรทุกสูงสุด 1 หม่ืนตันได้ ท่าเรือสําคัญ ได้แก่ ท่าเรือไซ่ง่อน ดานัง ไฮฟอง คามรานห์ ฮาลอง 
นาจราง วินห์ บาเรีย-หวุงเต่า เป็นต้น 
 ท้ังนี้ “ท่าเรือไซ่ง่อน” ถือเป็นท่าเรือหลักของเวียดนามในการขนส่งสินค้าท้ังภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามเนื่องจากความจํากัดของพ้ืนท่ีในนครโฮจิมินห์ประกอบกับความลึกของแม่น้ํา
ไซ่ง่อนในบริเวณท่ีตั้งปัจจุบันท่ีถือว่าลึกในระดับปานกลาง คือประมาณ 10 เมตร ทําให้สามารถรองรับเรือท่ีมี
ระวางขับดันน้ําได้สูงสุดเพียงประมาณ 35,000 DWT เวียดนามจึงมีแผนการย้ายท่าเรือไปยังบริเวณอ่ืน 4 แห่ง 
ได้แก่ 1) Hiep Phuoc Port 2) Cai Mep Container Port 3) Thi Vai Container Port และ 4) Vung Tao 
Port โดยรัฐจะร่วมลงทุนในลักษณะบริษัทร่วมค้า (joint venture) กับบริษัทต่างชาติ ซ่ึงได้แก่ เดนมาร์ก 
สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ ในสัดส่วนภาครัฐต่อภาคเอกชนต่างชาติ 51:49 ส่วนพ้ืนท่ีบริเวณท่าเรือไซง่อนใน
ปัจจุบัน รัฐจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางธุรกิจขนาดใหญ่ช่ือว่า Saigon Port Water Front โดยการให้สัมปทานแก่
เอกชนหลายๆ รายในการดําเนินการ บริเวณศูนย์กลางธุรกิจนี้จะมีการสร้างอุโมงค์เพ่ือเช่ือมต่อกับพ้ืนท่ีอีกฝ่ัง
ของแม่น้ําไซ่ง่อน ซ่ึงมีแผนจะพัฒนาเป็นเขตเมืองใหม่ช่ือว่า Thu Thiem New Township ในอนาคต (กรม
ส่งเสริมการส่งออก (2555)) 
 4. ทางอากาศ: เวียดนามมีสนามบินนานาชาติ 3 แห่ง คือ 1) Noi Bai International Airport ตั้งอยู่
ทางตอนเหนือห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 30 กิโลเมตร 2) Da nang International Airport ตั้งอยู่ทางภาค
กลาง ห่างจากใจกลางนครดานังไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 2.5 กิโลเมตร และ 3) Tan Son Nhat 
International Airport เป็นสนามบินท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ ประมาณ 7 
กิโลเมตร นอกจากสนามบินนานาชาติแล้วเวียดนามยังมีสนามบินขนาดใหญ่อีก 2 แห่ง ประกอบไปด้วย
สนามบินลองถ่าน สนามบินจูลาย และสนามบินเล็กๆ ตามจังหวัดต่างๆ อีก 18 แห่ง เพ่ือรองรับการขนส่ง
ภายในประเทศ ปัจจุบันเวียดนามมีสายการบินแห่งชาติ 2 แห่ง คือ Vietnam Airline ให้บริการท้ังภายในและ
ต่างประเทศ และ Pacific Airline ท่ีเน้นให้บริการเฉพาะภายในประเทศ 

ท้ังนี้รัฐบาลเวียดนามมีแผนพัฒนาการขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์อย่างชัดเจน เพ่ือรองรับ
ปริมาณการค้าและการลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้นมาก โดยมีแผนจะเพ่ิมสายการบินเวียดนามและเพ่ิมเท่ียวบินท้ังใน
ประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเท่ียวบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ แปซิฟิก และ
ตะวันออกกลางมีเป้าหมายท่ีจะให้สายการบินเวียดนามมีเคร่ืองบินจํานวน 105 ลําภายในปี 2558 จํานวน 
120 ลําภายในปี 2563 และ 158 ลําภายในปี 2568 นอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามยังมีแผนปรับปรุงและพัฒนา
สนามบินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

 โดยภาพรวมระบบคมนาคมขนส่งในเวียดนามพบว่า โครงข่ายระบบการขนส่งทางน้ําในประเทศมีการ
เช่ือมโยงท่ัวประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทางรถยนต์ยังขาดโครงข่ายท่ีเช่ือมต่อกัน ส่วนเส้นทางรถไฟมี
จํากัด ทําให้การขนส่งส้ินเปลืองเวลามาก (สถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)) 
 

 สําหรับ “การคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและเวียดนาม” สามารถทําได้ 3 วิธี คือ ทางเรือ         
ทางอากาศ และทางบก 
 1. ทางเรือ โดยมีเส้นทางท่าเรือกรุงเทพฯ ไปเวียดนาม  
 2. ทางอากาศ โดยมี 3 เส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศ คือ 

1) สุวรรณภูมิ – โฮจิมินห์  
2) สุวรรณภูมิ – ฮานอย 
3) สุวรรณภูมิ – ดานัง 
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3. ทางบก เพ่ือการค้าผ่านแดน มี 6 เส้นทาง คือ  
1) ทางบกผ่านถนน R8 จากจังหวัดบึงกาฬ ผ่านแขวงบอริคําไซ สปป. ลาว ไปยังจังหวัด    
ฮาตินห์ ประเทศเวียดนาม 
2) ทางบกผ่านถนน R12 จากจังหวัดนครพนม ผ่านแขวงคําม่วน สปป. ลาว ไปยังจังหวัด 
กวางบินห์ ประเทศเวียดนาม 
3) ทางบกผ่านถนน R9 จากจังหวัดมุกดาหาร ผ่านแขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว ไปยัง
จังหวัดกวางตรี ประเทศเวียดนาม 
4) ทางบกผ่านถนน R5 จากจังหวัดสระแก้ว ผ่าน จังหวัดพระตะบองและกรุงพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา ไปยังนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 
5) ทางบกผ่านถนน R6 จากจังหวัดสระแก้ว ผ่าน จังหวัดเสียมราฐและกรุงพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา ไปยังนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 
6) ทางบกผ่านถนน R48 และ R3 จากจังหวัดตราดผ่านจังหวัดเกาะกงและจังหวัดกําปอต 
ประเทศกัมพูชา ไปยังจังหวัดเกียงยาง ประเทศเวียดนาม 

อย่างไรนั้นสภาพเส้นทางและสาธารณูปโภคของถนนในส่วนท่ีอยู่ในลาวและเวียดนามยังมีข้อจํากัด 
และความไม่สะดวก เช่น ปัญหาการจํากัดความเร็วของรถยนต์ในเวียดนามอันเป็นผลมาจากการท่ีถนนสาย
หลักของเวียดนาม คือ R1A ส่วนใหญ่ยังมีเพียง 2 ช่องจราจร และเป็นเส้นทางท่ีผ่านเขตชุมชน ปัญหาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะระบบถนนท่ียังจําเป็นต้องเร่งก่อสร้างเพ่ิมเติมอีกมาก ท้ังตัวถนน สถานีบริการ
น้ํามัน ท่ีพักระหว่างทาง รวมท้ังบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอ่ืนๆ แต่ยังขาดแคลนงบประมาณในการ
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ทําให้โครงการก่อสร้างล่าช้าออกไป นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านเทคโนโลยีท่ีใช้
ในระบบโลจิสติกส์ของประเทศท่ีมีระดับแตกต่างกัน ทําให้การเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์ยังไม่สมบูรณ์ 
 

ท้ังนี้การขนส่งจากไทยไปเวียดนาม “ทางน้ํา” เป็นท่ีนิยม เพราะมีราคาถูกกว่าการขนส่งทางบก แต่ใช้
ระยะเวลานานกว่า กล่าวคือ ใช้ระยะเวลาในการขนส่งจากประเทศไทยถึงท่าเรือประเทศเวียดนามเฉล่ีย
ประมาณ 2-3 วัน 

 
1.1.14 ระบบการสื่อสาร 

ระบบอินเทอร์เน็ต  
เวียดนามเป็นประเทศท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตเร็วท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน และเป็นอันดับสามของเอเชีย 

โดยเป็นรองเพียงประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเท่านั้น โดยความเร็วในการเช่ือมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตโดย
เฉล่ียของเวียดนามอยู่ท่ี 374 KBps (Pando Networks, 2011) ท้ังนี้อินเตอร์เนตและอีเมล์เป็นบริการท่ี
สามารถหาได้ท่ัวไปในประเทศเวียดนาม 

ระบบโทรศัพท์  
บริษัทผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือในเวียดนาม มีจํานวน 6 ราย เป็นผู้ให้บริการระบบ Code 

Multiple Division Access (CMDA) 3 ราย คือ S-Fone, Ha Noi Telecom และ EVNTelecom  และผู้
ให้บริการระบบ GSM รวม 3 ราย ได้แก่ Mobifone, Viettel และ Vinaphone  ปัจจุบันเวียดนามเปิดบริการ
ระบบ 3G แล้ว และมีผู้ใช้บริการในประเทศท้ังหมด 12 ล้านคน ท้ังนี้ในระบบ 4G คาดว่าจะเร่ิมอนุญาตให้เปิด
ใช้บริการได้ในปี 2561 
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1.2 ภาคเกษตรกรรม 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam) มีพ้ืนท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูก ทรัพยากรธรรมชาติและ

ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนรัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนภาคเกษตรอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ทําให้
เวียดนามสามารถพัฒนาประเทศจากท่ีต้องนําเข้าอาหารมาเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกในปัจจุบัน  

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Arable and permanent crops) ของเวียดนามคิดเป็นร้อยละ 31.06 ของพ้ืนท่ี
ท้ังประเทศ ส่วนแรงงานในภาคเกษตรกรรม ในปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 62.73 ของจํานวนแรงงานท้ังหมด 

การผลิตเกษตรกรรมท้ังหมด (Total agricultural production) มีมูลค่าสูงถึง 25,296 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยพืชหลักท่ีผลิต ได้แก่ กลุ่มธัญพืช (Cereals) พืชน้ํามัน (Oilcrops) เนื้อสัตว์ (Meat) ข้าว (Paddy 
rice) และกาแฟ (Coffee)   

การค้าเกษตรกรรมของเวียดนามมีมูลค่าเกินดุลเกือบทุกปี กล่าวคือ มีการส่งออกมากกว่าการนําเข้า 
ท้ังนี้เวียดนามได้เปล่ียนจากผู้นําเข้าอาหารมาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ท่ีสุดของโลกในสินค้า “ข้าว” นอกจากนี้
สินค้าส่งออกอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของเวียดนาม ได้แก่ เมล็ดกาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ท้ังนี้กลุ่มสินค้าส่งออกและ
นําเข้าจะเหมือนกัน เช่น กลุ่มธัญพืช ยกเว้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์นม (รวมไข่) และเนื้อสัตว์ ท่ีมีแต่การนําเข้า ไม่มี
การส่งออก 

ปัญหาการเกษตรท่ีสําคัญในปัจจุบัน คือ “ฤดูหนาวจากปีท่ีแล้วท่ียาวนาน” “การเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากร” “การสร้างเขื่อนแม่น้ําโขงตอนบน” และ “น้ําทะเลหนุนสูงจากบริเวณตอนล่างของประเทศ” 
 
ภาพที่ 1-1 ส่วนแบ่งของอาหารในการค้าทั้งหมด และการค้าเกษตรเวียดนามจําแนกรายกลุ่มสินค้า ปี 2553 (2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: FAO Statistics Database, 2012 
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ตารางที่ 1-11 ภาพรวมการค้าเกษตรของเวียดนาม ปี 2542- 2552 
ปี มูลค่าสินค้าเกษตร  

(ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 
ดุลการค้าสินค้าเกษตร 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

นําเข้า ส่งออก 
2542 1,208.2 2,456.1 1,247.9 
2548 2,362.8 3,606.8 1,244.0 
2549 3,181.9 4,293.0 1,111.1 
2550 4,552.7 5,632.2 1,079.5 
2551 5,713.4 7,680.9 1,067.5 
2552 5,984.5 5,733.8 (250.7) 

อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อป ี(2542-2552) : ร้อยละ 19.3 13.5  
ที่มา : FAO (2012) 
หมายเหตุ: ข้อมูลล่าสุดปี 2552 
 
 
1.2.1 นโยบายการเกษตรที่สําคัญ 

รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้ภาคเกษตรของเวียดนามมีอัตราการ
ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 4–5 ต่อปี ยุทธวิธีท่ีใช้พัฒนาเร่ิมจากส่ิงท่ีง่ายท่ีมีอยู่ไปสู่ส่ิงท่ียาก กล่าวคือ จาก
การเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง มุ่งไปสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมทางการเกษตร เพ่ือพัฒนาประเทศให้ทันสมัย 
อันเป็นเป้าหมายท่ียืนยาวสืบไป ด้วยการ: 

- ถ่ายทอดรูปแบบ (Transfer Structures) 
- ถ่ายทอดความรู้ (Transfer Technologies) อาทิ การจัดทําโครงการส่งเสริมการฝึกสอน

อาชีพให้แก่เกษตรกรเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
- มองหาตลาด (Seek Markets) 
- พัฒนาชนบท (Develop Rural Areas) อาทิ การจัดทําโครงการการใช้เคร่ืองจักรกลในการ

พัฒนาชนบทใหม่ เช่น รถไถนา รถพรวนดิน เคร่ืองสูบน้ําและเคร่ืองสีข้าว เพ่ือพัฒนาการ
เกษตรตามแนวทางอุตสาหกรรมท่ีทันสมัยและการพัฒนาชนบทใหม่ ซ่ึงจะส่งผลท่ีดีต่อการ
เพ่ิมมูลค่า ปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์    

- การปฏิรูปองค์กร หรือการบริหาร (Reform Administration) จะเห็นได้ว่ารัฐบาลพยายาม
ท่ีจะทุ่มเทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก 
ประการท่ีสําคัญ คือ ความขยัน ความมีวินัย และความร่วมมือของคนในชาติ จึงสามารถ
สร้างผลผลิตต่างๆ เพ่ิมขึ้นในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว  

 ตลอดจนส่งเสริมให้เอกชนจากต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุน โดยรัฐให้มาตรการจูงใจต่างๆ เช่น การ
ลดหย่อนภาษี การขยายเวลาเช่าท่ีดินเพ่ือการเกษตร การขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น 
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1.2.2 การผลิต 

สินค้าเกษตรอาหารท่ีเวียดนามผลิตได้มากเป็นอันดับหนึ่งยาวนานมากว่า 10 ปี คือ “ข้าว”           
ในปี 2554 ผลิตได้ 39.98 ล้านตัน มูลค่าการส่งออก 10.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นอันดับ 5 ของโลก 
โดยอันดับสองได้แก่ “เนื้อสุกร” ปริมาณ 3.03 ล้านตัน และ “ผักสด” ผลิตได้มากเป็นอันดับสาม 6.73 ล้าน
ตัน ตามลําดับ ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วสินค้าเกษตรอาหารแม้ว่าผลิตได้มากแต่จะถูกใช้เพ่ือการบริโภคในประเทศเป็น
หลัก  โดยเฉพาะสินค้าข้าวท่ีเวียดนามส่งออกเป็นปริมาณน้อยกว่าเม่ือเทียบกับผลผลิตท่ีได้ต่อปี ส่วนสินค้า
เกษตรอ่ืนๆ ท่ีเวียดนามยังคงรักษาปริมาณการผลิตได้มากอย่างต่อเนื่อง คือ “กาแฟ”  

 

 

ภาพที่ 1-2 ผลผลิตด้านการเกษตรท่ีสําคัญของเวียดนามปี 2553 

ที่มา: FAO Statistics Database (2012) 
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ตารางทื่ 1-12 การผลิตพืชอาหารของเวียดนาม 20 ลําดับแรก ปี 2552-2553  

หน่วย : มูลค่า-พันดอลลาร์สหรัฐฯ , ปริมาณ-ตัน 
รายการ 2552 2553 

มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ 
ข้าวเปลือก (Rice, paddy) 10,419,707 38,950,200 10,697,574 39,988,900 
เนื้อหมู (Indigenous Pigmeat) 4,669,984 3,037,900 4,669,984 3,037,900 
ผักสด (Vegetables fresh nes) 1,189,702 6,313,390 1,268,717 6,732,700 
เมล็ดกาแฟ (Coffee, green) 1,136,179 1,057,540 1,187,920 1,105,700 
มะม่วงหิมพานต์ท้ังเปลือก (Cashew nuts, with shell) 838,550 958,000 1,015,013 1,159,600 
ผลไม้สด (Fruit Fresh Nes) 913,391 2,616,910 895,098 2,564,500 
มันสําปะหลัง (Cassava) 893,879 8,556,900 890,199 8,521,670 
ยางธรรมชาติ (Natural rubber) 813,610 711,300 863,003 754,482 
เนื้อวัว (Indigenous Cattle Meat) 711,307 263,313 753,587 278,964 
เนื้อไก่ (Indigenous Chicken Meat) 750,578 526,941 648,753 455,455 
อ้อย (Sugar cane) 506,892 15,608,300 517,885 15,946,800 
กล้วย (Bananas) 394,283 1,400,000 417,208 1,481,400 
มะม่วง, มังคุด, ฝรั่ง (Mangoes, mangosteens, guavas) 331,939 554,000 343,922 574,000 
ไข่ไก่ (Hen eggs, in shell) 256,281 309,000 270,464 326,100 
เบอร์รี่ (Berries Nes) 269,006 154,399 259,251 148,800 
พริกไทย (Pepper (Piper spp.)) 225,120 108,007 231,775 111,200 
เนื้อควาย (Indigenous Buffalo Meat) 212,785 79,051 226,623 84,192 
ถั่วลิสงท้ังเปลือก (Groundnuts, with shell) 230,635 525,100 212,901 485,792 
ชา (Tea) 197,488 185,700 21,1064 198,466 
ส้ม (Oranges) 134,024 693,500 140,962 729,400 

ที่มา : FAO Statistics Database (2012) 
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1.2.3 การค้า 

1) การนําเข้า 

แม้ว่าเวียดนามจะมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีผลิตได้เป็นจํานวนมากแต่ก็ยังต้องพ่ึงพิงการนําเข้าสินค้า
เกษตรและอาหารบางชนิดเพ่ือนํามาผลิตเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตสินค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปี 2553 สินค้า
เกษตรท่ีเวียดนามนําเข้าเป็นอันดับหนึ่ง คือ “กากถั่วเหลือง” ในปริมาณสูงถึง 2.82 ล้านตัน มูลค่า 1.126 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือนํามาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยมีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และเนื้อไก่เป็นสินค้า
เกษตรและอาหารท่ีเวียดนามนําเข้าสูงเป็นอันดับท่ีสองและสามตามลําดับ 

 

ภาพที่ 1-3 สินค้าเกษตรและอาหารท่ีเวียดนามนําเข้าสูงสุด ปี 2553 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: FAO Statistics Database (2012) 
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ตารางที่ 1-13 สินค้าเกษตรอาหารท่ีเวียดนามนําเข้าสูงสุด ปี 2553 
อันดับ สินค้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า 

พันดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหน่วย 
(ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน) 

1 กากถั่วเหลือง (Cake of Soybeans) 2,821,464 1,126,208 399 
2 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Bever. Dist.Alc) 18,891 679,984 35,995 
3 เนื้อไก่ (Chicken meat) 506,971 615,338 1,214 
4 ฝ้าย (Cotton lint) 305,212 600,560 1,968 
5 น้ํามันปาล์ม (Palm oil) 555,620 536,302 965 
6 ข้าวสาลี (Wheat) 2,086,235 531,437 255 
7 ข้าวโพด (Maize) 1,659,176 396,623 239 
8 อาหารแปรรูป (Food Prep Nes) 78,378 349,502 4,459 
9 ยาสูบ (Cigarettes) 15,815 347,309 21,961 
10 เนื้อควาย (Buffalo meat) 90,757 271,621 2,993 
11 หางนมผง (Milk Skimmed Dry) 57,697 186,198 3,227 
12 ยางธรรมชาติอบแห้ง (Rubber Nat Dry) 47,309 163,831 3,463 
13 มอล์ต (Malt) 311,694 161,853 519 
14 อาหารทารก (Infant Food) 12,910 158,906 12,309 
15 กระเทียม (Garlic) 122,598 146,046 1,191 
16 น้ําตาล (Sugar Refined) 227,830 138,908 610 
17 นมผง (Milk Whole Dried) 39,491 137,436 3,480 
18 Food Wastes 87,517 133,538 1,526 
19 น้ํามันถั่วเหลือง (Soybean oil) 142,113 126,260 888 
20 เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ 

(Beverage Non-Alc) 
102,509 117,195 1,143 

ที่มา: FAO Statistics Database (2012) 
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2) การส่งออก 

เวียดนามนับเป็นประเทศท่ีมีการส่งออกสินค้าเกษตรอาหารในปริมาณสูง เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ
อาหารเข้าสู่ตลาดโลกท่ีสําคัญประเทศหนึ่ง สินค้าเกษตรส่งออกหลัก ปี 2553 ได้แก่ ข้าว เมล็ดกาแฟ เมล็ด
มะม่วงหิมพานต์ และพริกไทย โดยเฉพาะการส่งออกข้าวมีปริมาณสูงถึง 6.8 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 3.24 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมล็ดกาแฟสดส่งออก 1.2 ล้านตัน มูลค่า 1.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ เมล็ด
มะม่วงหิมพานต์ 1.94 แสนตัน มูลค่า 1.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 

ภาพที่ 1-4 สินค้าเกษตรอาหารท่ีเวียดนามส่งออกสูงสุด ปี 2553 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: FAO Statistics Database (2012) 
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ตารางที่ 1-14 สินค้าเกษตรและอาหารท่ีเวียดนามส่งออกสูงสุด ปี 2553 
อันดับ สินค้า ปริมาณ (ตัน) มูลค่า 

พัน 
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ต่อหน่วย 
(ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน) 

1 ข้าว (Rice – total (Rice milled equivalent)) 6,886,177 3,247,860 472 
2 ยางธรรมชาติ (Rice – total (Rice milled 

equivalent)) 
782,213 2,388,225 3,053 

3 เมล็ดกาแฟสด (Coffee, green) 1,217,868 1,851,358 1,520 
4 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (Cashew Nuts Shelled) 194,622 1,134,740 5,830 
5 พริกไทย (Pepper (Piper spp.)) 116,859 421,403 3,606 
6 ผลไม้สด (Fruit Fresh Nes) 481,742 213,969 444 
7 ชา (Tea) 136,515 199,979 1,465 
8 มันสําปะหลัง (Cassava Dried) 1,070,891 196,300 183 
9 อาหารแปรรูป (Food Prep Nes) 79,539 110,050 1,384 
10 ขนมหวานจากน้ําตาล (Sugar Confectionery) 15,815 58,035 3,670 
11 ขนมอบ (Pastry) 25,816 52,902 2,049 
12 น้ําผ้ึงธรรมชาติ (Honey, natural) 22,544 46,027 2,042 
13 ยาสูบ (Cigarettes) 4,934 35,187 7,132 
14 ใบยาสูบ (Tobacco, unmanufactured) 15,609 30,211 1,935 
15 ผักดองน้ําส้ม (Vegetables in Vinegar) 54,606 27,712 507 
16 เนื้อหมู (Pig meat) 10,145 25,681 2,531 
17 แตงโม (Watermelons) 177,535 24,884 140 
18 ผลไม้แปรรูป (Fruit Prp Nes) 19,743 24,472 1,240 
19 ใยเปลือกมะพร้าว (Coir) 93,750 22,763 243 
20 มะพร้าว (Coconuts) 124,530 22,600 181 

ที่มา: FAO Statistics Database (2012) 
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1.2.4 สินค้าเกษตรอาหารที่มีศักยภาพในการผลิตของเวียดนาม 
1) ข้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวียดนามเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก พ้ืนท่ีปลูกข้าวมีมากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมท้ังประเทศ แหล่งปลูกข้าวใหญ่ท่ีสุดอยู่บริเวณสามเหล่ียมปากแม่น้ําโขง (Mekong River Delta) 
รองลงมาคือ สามเหล่ียมปากแม่น้ําแดง (Red River Delta)  

การปลูกข้าวเฉล่ียสามารถทําได้ปีละ 3 คร้ัง (บางพ้ืนท่ี 2 คร้ัง บางพ้ืนท่ี 4 คร้ัง) ผลผลิตข้าวโดยเฉล่ีย
ของเวียดนามเพ่ิมปริมาณขึ้นในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา จากท่ีผลิตได้ 480 กิโลกรัม/ไร่ ในปี 2533 เป็น 848 
กิโลกรัม/ไร่ ในปี 2554 ซ่ึงนับเป็นจํานวนสูงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เทียบกับของไทย 
ประมาณ 430 กิโลกรัม/ไร่)  
 

ตารางที่ 1-15 ปริมาณและมูลค่าการผลิตข้าวของเวียดนาม 
ปี พ.ศ. มูลค่า 

(พันดอลลาร์สหรัฐฯ) 
ปริมาณ 
(ตัน) 

อัตราการเติบโต 
(%) 

2550 9,615,161 35,942,700 0.26 
2551 10,360,749 38,729,800 7.75 
2552 10,419,707 38,950,200 0.56 
2553 10,697,573 39,988,900 2.49 

ที่มา: FAO Statistics Database (2012) 
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ภาพที่ 1-5 การผลิตต่อการบริโภคข้าวเวียดนาม จําแนกตามจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : General Statistics Office of Vietnam; FAO 
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ภาพที่ 1-6 ระบบการกระจายสินค้าข้าวเพ่ือการส่งออกของเวียดนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : IDE-JETRO (2011) 

 
เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าจะมีปริมาณข้าวเพียงพอสําหรับการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก 

รัฐบาลเวียดนามได้ตั้งเป้าให้มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกสําหรับการเกษตร 23.825 ล้านไร่ ภายในปี 2563 และจะ
แบ่งเป็นพ้ืนท่ีปลูกข้าวนาปรัง 20 ล้านไร่ เพ่ือให้ได้ผลผลิต 39-41 ล้านตันต่อปี ซ่ึงจะเป็นปริมาณท่ีเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชากรท่ีจะมีมากถึง 100 ล้าน และ 130 ล้านคน ในปี 2563 และ 2573 ตามลําดับ 
นอกจากนี้จะมีการนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้น เพ่ิมแรงจูงใจให้เกษตรกร และเพ่ิม
ความเข้มงวดในการลงโทษเจ้าของท่ีดินท่ีท้ิงร้างและเลิกผลิต รวมถึงในปัจจุบันได้มีการสร้างตราสินค้าข้าว
เวียดนามคุณภาพดีเพ่ือการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “Vietnam Jasmine Rice” 

 

ท้ังนี้การผลิตข้าวของเวียดนามท่ีมีผลผลิตต่อไร่เฉล่ียสูงกว่าไทย สาเหตุสําคัญ คือ  
� พ้ืนท่ีปลูกข้าวของเวียดนามมีความอุดมสมบูรณ์ พ้ืนท่ีเขตชลประทานมีมากถึงร้อยละ 90 

ของพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด ขณะท่ีไทยมีเพียงร้อยละ 22 โดยพ้ืนท่ีตอนบนเวียดนามได้ประโยชน์จากแม่น้ํา
แดง และตอนล่างได้ประโยชน์จากสามเหล่ียมแม่น้ําโขง  

� พันธ์ุข้าวเกือบท้ังหมดเป็นข้าวเปลือกเจ้าอายุส้ัน (ไม่ไวต่อช่วงแสง) ข้อดีของข้าวชนิดนี้ คือ 
ให้ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่สูงถึง 884 กิโลกรัม แต่ข้าวมีเมล็ดส้ันทําให้ขายได้ในราคาต่ํากว่า อย่างไรก็ดีหาก
เปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่ของข้าวเวียดนามและไทยในข้าวประเภทเดียวกันจะพบว่าผลผลิตต่อไร่ของไทยต่ํา
กว่าเวียดนามไม่มาก เช่น กรณีข้าวนาปรังซ่ึงให้ผลผลิตเฉล่ีย 666 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างไรนั้นในบางพ้ืนท่ีของ
ไทยท่ีมีน้ําสมบูรณ์ก็สามารถผลิตผลผลิตได้สูงกว่า  

� ขนาดถือครองพ้ืนท่ีทางการเกษตรของเวียดนามมีขนาดเล็กทําให้ดูแลท่ีนาของตนได้ท่ัวถึง 
คือ ประมาณ 6.25 ไร่ต่อครัวเรือน (ไทยประมาณ 17 ไร่ต่อครัวเรือน) 
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สําหรับด้านราคา ข้าวเวียดนามมีราคาส่งออกต่ํากว่าข้าวไทย ส่วนหนึ่งเนื่องจาก  
1. เวียดนามมีต้นทุนการผลิตต่ํากว่าไทยร้อยละ 51 เพราะใช้แรงงานเป็นหลักในการผลิต ซ่ึงค่าจ้าง

แรงงานของเวียดนามเฉล่ียวันละ 80 บาท (จากการสํารวจ ณ จังหวัดเตียนยาง นครโฮจิมินห์)   
2. ข้าวส่งออกส่วนใหญ่ของเวียดนามเป็นข้าวหัก (25%) และมีเมล็ดส้ันกว่าไทย ทําให้ขายได้ในราคา

ต่ํากว่า  
3. เวียดนามมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการขนส่ง เพราะใช้ทางเรือเป็นหลัก  
4. เวียดนามยังขาดการกําหนดมาตรฐานการส่งออกข้าวท่ีชัดเจน ทําให้ความสามารถในการต่อรอง

ราคากับคู่ค้าทําได้น้อยกว่า ท้ังนี้การทําตลาดข้าวต่างประเทศของเวียดนาม ดําเนินการผ่านสมาคมอาหาร
เวียดนาม (Vietnam Food Association หรือ VFA) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจ 

ในเดือนกรกฎาคม 2555 ไทยและเวียดนามได้ตกลงท่ีจะขยายความร่วมมือท่ีสําคัญในด้านสินค้า
เกษตร โดยเฉพาะสินค้าข้าวท่ีไทยและเวียดนามเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกรายสําคัญของโลก โดยตกลงท่ี
จะร่วมมือกันในด้านการค้าข้าวในตลาดโลก มีเป้าหมายเพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าข้าวในตลาดโลก 
และช่วยยกระดับชีวิตของชาวนาท้ัง 2 ประเทศให้ดีขึ้น และยังเป็นการสร้างความม่ันคงทางอาหารของ
ประชากรโลกด้วย 

 
 
2) กาแฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวียดนามเป็นหนึ่งในหลายๆ ประเทศท่ีมีการปลูกกาแฟได้มาก เนื่องจากภูมิอากาศท่ีเหมาะสม เมล็ด

กาแฟท่ีผลิตได้ส่วนใหญ่เป็นพันธ์ุโรบัสต้า โดยผลผลิตออกมากในเดือนสิงหาคม-กรกฎาคมของทุกปี แหล่ง
เพาะปลูกกาแฟท่ีมีช่ือของเวียดนาม คือ บริเวณท่ีราบสูง Buon Ma Thout ทางตอนกลางของเวียดนามแถบ
จังหวัดดักลัก (Dak Lak) ส่วนพันธ์ุอาราบิก้านิยมปลูกมากทางภาคเหนือเพราะมีภูมิประเทศท่ีเหมาะสมกว่า 
ท้ังนี้พ้ืนท่ีปลูกกาแฟของเวียดนามเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตกาแฟเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเช่นกัน  
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ภาพที่ 1-7 พ้ืนท่ีและผลผลิตกาแฟของเวียดนาม ปี 2548 – 2554 (2005-2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : General Statistics Office (GSO) and MARD 
 
 
 

ภาพที่ 1-8 พ้ืนท่ีปลูกกาแฟของเวียดนาม จําแนกตามจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: MARD 
 
 
 
ตารางที่ 1-16 ปริมาณและมูลค่าการผลิตกาแฟของเวียดนาม 

ปี พ.ศ. มูลค่า 
(พันดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

อัตราการเติบโต 
(%) 

2550 1,344,024 1,251,000 26.96 
2551 1,134,320 1,055,810 -15.60 
2552 1,136,178 1,057,540 0.16 
2553 1,187,919 1,105,700 4.55 

ที่มา: FAO Statistics Database (2012) 
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ภาพที่ 1-9 ปริมาณผลผลิตกาแฟของเวียดนามจําแนกตามสายพันธ์ุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: USDA (2012) 
หมายเหตุ : ปริมาณผลผลิตกาแฟจากแหล่งข้อมูล USDA (ภาพที่ 1-9) และ FAO (ตารางที่ 1-16) อาจมีความคลาดเคล่ือน
ต่างกันบางเล็กน้อย เน่ืองมาจากวิธีการรวบรวมข้อมูลและหน่วยที่ใช้มีความแตกต่างกัน อย่างไรน้ันนัยสําคัญจะมีความ
เหมือนกัน กล่าวคือ เวียดนามเพาะปลูกและมีปริมาณผลผลิตกาแฟสายพันธ์ุโรบัสต้ามากกว่าสายพันธ์ุอาราบิก้า 
 
 
เมล็ดกาแฟของเวียดนามร้อยละ 95 ของปริมาณการผลิตต่อปี จะเป็นการผลิตเพ่ือส่งออกไปจําหน่าย

ยังต่างประเทศ มากกว่า 80 ประเทศ โดยตลาดส่งออกสําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี อิตาลี และ  
เบลเยี่ยม ส่วนบริโภคในประเทศคิดเป็นร้อยละ 5 เท่านั้น  

ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามมีโครงการสนับสนุนให้จังหวัด Dak Lak ซ่ึงเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟ
คุณภาพดีเพ่ิมผลผลิตให้ได้ประมาณปีละ 134,000 ตัน รวมท้ังมีโครงการลงทุนผลิตกาแฟ รวม 5 โครงการใน
อําเภอ Krong Pach, Krong Ana, Krong Buc และ Buon Ma Thuot City เพ่ือผลิตกาแฟ 7,000 – 10,000 
ตัน ปัจจุบันพ้ืนท่ีกว่าร้อยละ 95 เป็นการปลูกกาแฟพันธ์ุโรบัสต้า และให้ผลผลิตถึงร้อยละ 99 ของผลผลิตรวม 
ท้ังนี้จากการท่ีราคากาแฟตกต่ําอย่างหนักในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ทําให้รัฐบาลหันมาสนับสนุนการปลูกกาแฟ
พันธ์ุอาราบิกาท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่าแทน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีทางตอนเหนือท่ีเหมาะต่อการปลูกกาแฟพันธ์ุนี้ 

กาแฟจากเวียดนามมีความเพียบพร้อมท้ังด้านปริมาณและคุณภาพติดอันดับหนึ่งของโลก แถมยังมี
ราคาถูก อย่างไรนั้นก็ยังขาดการพัฒนาการบรรจุหีบห่อ  การนําเสนอผลิตภัณฑ์และการสร้างเร่ืองราวของ
กาแฟให้เป็นท่ีรู้จัก ซ่ึงอาจเป็นเพราะกาแฟเวียดนามยังไม่เคยทําการตลาดหรือสร้างตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จัก
มากนัก 

ในปี 2555 เวียดนามกลายเป็นประเทศผู้ส่งกาแฟรายใหญ่ท่ีสุดของโลก  หลังจาก “บราซิล” ประเทศ
ต้นตํารับท่ีขึ้นช่ือว่าเป็นดินแดนกาแฟประสบปัญหาสภาวะอากาศท่ีเลวร้าย และในช่วง 6 เดือนแรกของปี จีน
นําเข้ากาแฟจากเวียดนามสูงถึง 15,000 ตัน มูลค่า 31.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 96.2 จาก
จํานวนนําเข้ากาแฟท้ังหมดจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน เนื่องมาจากการบริโภคกาแฟของจีนเพ่ิมขึ้น
ต่อเนื่อง ตลอดจนบริษัท เนสท์เล่ ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ท่ีสุดในโลก วางแผนท่ีจะเพ่ิมปริมาณการซ้ือวัตถุดิบ
เมล็ดกาแฟโดยตรงจากชาวไร่กาแฟในเวียดนามมากขึ้น โดยวางแผนเพ่ิมปริมาณขึ้นอีก 5 เท่าตัวภายใน 5 ปี
ข้างหน้า เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสินค้าท่ามกลางความต้องการบริโภคกาแฟท่ีสูงขึ้นต่อเนื่อง 
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เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโลก รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ผลิตกาแฟท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว โดยมีเป้าหมายในอีก 8 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 2563 เวียดนามจะมี
พ้ืนท่ีปลูกกาแฟเพ่ิมมากขึ้นอีก 5 แสนเฮกเตอร์  หรือกว่า  3 ล้านไร่ นอกจากนี้ยังเตรียมพัฒนาคุณภาพของ
กาแฟเพ่ือการส่งออกให้มากขึ้นด้วย ส่วนทางด้านสมาคมกาแฟและโกโก้เวียดนามกําลังเน้นลงทุนเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยเพ่ือทําการผลิตและส่งออกกาแฟตามแนวทางท่ียั่งยืน โดยเฉพาะเพ่ิมปริมาณกาแฟท่ีได้มาตรฐาน GAP
และพ้ืนท่ีปลูกกาแฟท่ีได้รับหนังสือรับรองแหล่งกําเนิดให้มากกว่าคร่ึงหนึ่งของพ้ืนท่ีท้ังหมด ตลอดจนจะสร้าง 
เคร่ืองหมายการค้าภาพลักษณ์ประเทศเป็น “กาแฟของเวียดนาม”  
  
 

3) เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นอีกหนึ่งสินค้าท่ีเวียดนามผลิตได้มากเกือบสองแสนตันต่อปี และเป็นสินค้า

ส่งออกหลักอีกหนึ่งชนิดท่ีทํารายได้เข้าประเทศมูลค่ามหาศาล ปริมาณการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง และ
คาดว่าจะสามารถเพ่ิมผลผลิตนําประเทศอินเดียซ่ึงเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งได้ในอีก 3 ปีข้างหน้า  

 
 

ตารางที่ 1-17 ปริมาณและมูลค่าการผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเวียดนาม 
ปี พ.ศ. มูลค่า 

(พันดอลลาร์สหรัฐฯ) 
ปริมาณ 
(ตัน) 

อัตราการเติบโต 
(%) 

2550 1,093,791 1,249,600 14.39 
2551 1,080,136 1,234,000 -1.24 
2552 838,549 958,000 -22.36 
2553 1,015,012 1,159,600 21.04 

ที่มา: FAO Statistics Database (2012) 
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4) พริกไทย 
ปัจจุบันพริกไทยเป็นสินค้าส่งออกหลักของเวียดนาม โดยสามารถผลิตได้มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก 

กล่าวได้ว่าร้อยละ 50 ของผลผลิตพริกไทยโลกมาจากเวียดนาม พ้ืนท่ีเพาะปลูกหลักอยู่ในบริเวณภาคกลางของ
ประเทศ ปัจจุบันเวียดนามมีโครงการท่ีจะร่วมมือกับ International Pepper Community เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่ง
ในตลาดโลก โดยมีเป้าหมายว่าในอนาคตจะเป็นผู้ส่งออกพริกไทยรายใหญ่ท่ีสุดของโลก 
 

ตารางที่ 1-18 ปริมาณและมูลค่าการผลิตพริกไทยของเวียดนาม 
ปี พ.ศ. มูลค่า 

( พันดอลลาร์สหรัฐฯ) 
ปริมาณ 
(ตัน) 

อัตราการเติบโต 
(%) 

2550 241,966 116,090 13.1 
2551 204,941 98,326 -15.30 

2552 225,119 108,007 9.84 
2553 231,774 111,200 2.96 

ที่มา: FAO Statistics Database (2012) 
 
 
 5) ผลไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       พ้ืนท่ีเพาะปลูกผลไม้ในเวียดนามมีขนาดเล็กกระจัดกระจายอยู่ท่ัวประเทศ  โดยมีประมาณ  1 ล้าน
เฮกตาร์ ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในเขตท่ีราบลุ่มแม่น้ําโขง  (ร้อยละ 35 ของพ้ืนท่ีปลูกผลไม้ท้ังประเทศ) ฝ่ังตะวันออก
ของภาคใต้  (ร้อยละ 17) และตอนกลางของภาคใต้ ท้ังนี้ผลไม้ท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นแก้วมังกร มะม่วง และ
องุ่น และเพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพผ่านมาตรฐานท่ีเข้มงวดตามความข้อกําหนดของผู้นําเข้าและความ
ปลอดภัยต่อการบริโภคภายในประเทศ ในปัจจุบันรัฐบาลจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้
ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องจัดทํามาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม ( Good Agriculture 
Practices: GAP)  
 ผลไม้ท่ีเวียดนามสามารถปลูกได้มีมากกว่า 30 ชนิด โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ  
 กลุ่มท่ี 1 ผลไม้เมืองร้อน เช่น กล้วย มะม่วง และสับประรด เป็นต้น 
 กลุ่มท่ี 2  ผลไม้ก่ึงเมืองร้อน เช่น สัม สัมแมนดาริน ล้ินจ่ี และลําไย เป็นต้น 
 กลุ่มท่ี 3 ผลไม้เมืองหนาว เช่น ลูกพลับ และแพร์ เป็นต้น 
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        ปริมาณการผลิตผลไม้ของเวียดนามเฉล่ียประมาณปีละ 7  ล้านตัน โดย “กล้วย” เป็นผลไม้ท่ีผลิต
ได้มากท่ีสุด (ร้อยละ 22) รองลงมาเป็นลําไย (ร้อยละ 9)  มะม่วง (ร้อยละ 8)  ผลไม้จําพวกส้มท่ีเรียกว่า 
Grape Fruit (ร้อยละ 6) แต่ท่ีทํารายได้จากการส่งออกให้ประเทศมากท่ีสุดคือ แก้วมังกร   
        ผลไม้ท่ีผลิตได้ส่วนใหญ่จะส่งขายเป็นผลสดเข้าจําหน่ายในตลาดสดดั้งเดิมภายในประเทศ สําหรับการส่ง
เข้าโรงงานแปรรูปมีเพียงร้อยละ 10–15 ซ่ึงปัจจุบันมีประมาณ 50  โรงงาน และกําลังการผลิตอยู่ท่ี 3 แสนตัน
ต่อปี เนื่องจากอุตสาหกรรมสินค้าผักผลไม้แปรรูปของเวียดนามอยู่ระหว่างการพัฒนา เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพ และมีความหลากหลาย เพราะปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยังมีจํากัดอยู่มาก โดยส่วนใหญ่เป็นประเภทผลไม้
กระป๋องและผลไม้แห้ง  ท้ังนี้ผู้ครองส่วนแบ่งตลาด คือ แบรนด์ “Vinamit”   
 เวียดนามมีการนําเข้าผลไม้จากต่างประเทศด้วย โดยนําเข้ามากท่ีสุดจากประเทศจีน  (มากกว่าร้อยละ  
50) รองลงมาคือ ไทย (ร้อยละ 15) และสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 12) (ไม่นับรวมผลไม้ท่ีลักลอบนําเข้าตาม
ชายแดน) ผลไม้ท่ีนําเข้าจากจีนส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้เมืองหนาว  เช่น แพร์   พลัม  แอปเป้ิล ส้ม เป็นต้น  
ส่วนผลไม้ท่ีนําเข้าจากไทยท่ีสําคัญ คือ  มะม่วงเขียว (มะม่วงรับประทานดิบ)  มังคุด  มะขาม  ลางสาด และ
ลองกอง ปัจจุบันเวียดนามได้ผลิตผลไม้ท่ีมีต้นกําเนิดจากไทย คือ ลางสาด มะม่วงเขียว และทุเรียนหมอนทอง  
โดยผลผลิตสามารถขายภายในประเทศได้ แต่ยังไม่สามารถส่งออก และได้มีการนําเข้าต้นไม้ผลเพ่ือขายให้
ชาวสวนโดยตรงเพ่ือเพาะปลูกในเวียดนาม ท้ังนี้ผลไม้นําเข้าส่วนใหญ่จําหน่ายในตลาดบนเพราะมีราคาสูงกว่า
ผลไม้ท่ีปลูกได้ในเวียดนาม  2 – 3 เท่าตัว  อย่างไรนั้นผลไม้จากจีนซ่ึงไม่ได้รับความไว้วางใจด้านสุขอนามัยจะ
ครองตลาดล่าง ตลอดจนมีราคาถูกกว่าผลไม้ประเภทเดียวกันของเวียดนามและคู่แข่ง ส่วนผลไม้ไทยได้รับ
ความเช่ือถือด้านความปลอดภัยจากสารเคมี  สารพิษตกค้างมากกว่าผลไม้จีน และมีคุณภาพผลไม้ดีกว่าผลไม้
เวียดนาม จึงเป็นท่ีต้องการสําหรับผู้มีรายได้สูง 

การส่งออกผลไม้ของเวียดนาม ผลไม้ส่งออกท่ีโดดเด่นท่ีสุด คือ “แก้วมังกร (Dragon fruit)” โดยคาด
ส่งออกประมาณปีละ  70  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รองลงมาเป็น มะเฟือง มะม่วง ลําไย และส้ินจ่ี ส่วนผลไม้แปร
รูป คือ ขนุนอบแห้ง  กล้วยตาก และเนื้อมะพร้าวอบแห้ง ตลาดส่งออกหลัก คือ จีน  ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 
อย่างไรนั้นเวียดนามกําลังขยายตลาดส่งออกไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (เช่น เนเธอร์แลนด์)  มาเลเซีย  
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ให้มากขึ้นด้วย   
 สําหรับการบริโภคผลไม้ของชาวเวียดนาม พบว่าผลไม้นําเข้าท่ีชาวเวียดนามนิยมมากท่ีสุด คือ องุ่น 
ซ่ึงนําเข้าจากสหรัฐอเมริกา รองลงมา คือ มะม่วงเขียวเสวย มังคุด เงาะ และทุเรียน ซ่ึงนําเข้าจากไทย 
นอกจากนี้ยังมีผลไม้นําเข้าจากไทยชนิดอ่ืนท่ีได้รับความนิยม อาทิ มะขามหวาน และลองกอง (เวียดนามมีแต่
ลางสาด) โดยชาวเวียดนามทางตอนเหนือนิยมรับประทานมะม่วง โดยมะม่วงท่ีเวียดนามนําเข้าจากไทยมี 2 
พันธ์ุ คือ เขียวเสวย และฟ้าล่ัน ซ่ึงเป็นมะม่วงมัน ส่วนมะม่วงสุกของไทยอย่างมะม่วงน้ําดอกไม้ไม่เป็นท่ีนิยม 
เพราะชาวเวียดนามนิยมรับประทานมะม่วงพันธ์ุโฮจิมินห์ท่ีผลิตในเวียดนามใต้ ท้ังนี้ชาวเวียดนามนิยม
รับประทานทุเรียนแก่จัด ท่ีสุกคาต้น หรือร่วงจากต้นแล้ว ส่วนรสนิยมการบริโภคมะขามหวานของชาว
เวียดนาม พบว่าชาวเวียดนามทางเหนือ เช่น ฮานอย นิยมรับประทานมะขามหวานพันธ์ุศรีชมภู พันธ์ุขันตี 
และพันธ์ุอินทผาลัม ขณะท่ีชาวเวียดนามใต้แถบโฮจิมินห์นิยมรับประทานมะขามหวานพันธ์ุสีทอง ท้ังนี้ใน
ปัจจุบันชาวดเวียดนามบางส่วนไม่ม่ันใจท่ีจะบริโภคผลไม้นําเข้าจากจีน เพราะเกรงว่าอาจมีการใช้สารเคมีท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขณะท่ีเช่ือว่าผลไม้จากไทยมีคุณภาพดีและไม่มีสารเคมีตกค้าง 
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6) เกษตรอินทรีย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเพาะปลูกและการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเวียดนามยังเป็นเร่ืองใหม่และเพ่ิงเร่ิมมีขึ้น ผลผลิต

สินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีสําคัญ ได้แก่ ข้าว ผัก  ผลไม้ (อาทิ แก้วมังกร) เนื้อ  ไข่และนม ชา  กาแฟ  พริกไทย พืช
สมุนไพร เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และพืชป่า เป็นต้น อย่างไรก็ตามการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ขยายตัวมาก
ขึ้นเป็นลําดับ โดยสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีได้รับความนิยม คือ “ข้าว” และ “ชา”  
 ท้ังนี้พ้ืนท่ีปลูกเกษตรอินทรีย์ในเวียดนามแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 

1. การเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์แบบดั้งเดิม (traditional organic farmer) คือ เกษตรกรท่ีไม่เคยใช้
สารเคมีในการเพาะปลูกและยังคงใช้วิธีการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม ปัจจุบันเกษตรกรประเภทนี้เหลือไม่มากนัก
ส่วนใหญ่เพาะปลูกตามพ้ืนท่ีแถบภูเขาและชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือของประเทศ 

2. การเพาะปลูกท่ีเกษตรกรปรับมาเป็นการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ (reformed organic farmer) 
คือ เกษตรกรท่ีเดิมเคยใช้สารเคมีในไร่นา แต่ปัจจุบันหลังผ่านการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรว่าด้วยการจัดการ
ด้านศัตรูพืชและผักปลอดสารพิษแล้ว ได้ปรับปรุงวิธีการเพาะปลูกโดยลด / ยกเลิกการใช้สารเคมี 

3. เกษตรกรท่ีเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ท่ีได้รับการรับรองแล้ว (certified organic farmer) เป็นผู้ผลิต
เกษตรอินทรีย์ท่ีพัฒนาแล้วและได้รับการรับรองแล้ว หรืออยู่ระหว่างกระบวนการจะได้ใบรับรอง  

เวียดนามยังคงไม่มีมาตรฐานอินทรีย์ (Certified Organic Foods) ของประเทศหรือแม้แต่หน่วยงาน
รับรองในประเทศ ดังนั้นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ท้ังหมด หากจะต้องการการรับรองจะต้องนํามาขอรับการ
รับรองโดยผู้ออกใบรับรองต่างชาติ เช่น  ICEA ( อิตาลี ) และ ACT (ไทย) เป็นต้น 

สําหรับการบริโภคภายในประเทศยังคงจํากัด เพราะชาวเวียดนามมองว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแม้ว่า
รัฐบาลจะให้การสนับสนุนให้มีการผลิตและการจัดตั้งระบบการรับรองรวมท้ังให้ติดป้ายฉลาก  “ผักปลอด
สารพิษ” อย่างไรก็ตามคาดว่าในอนาคตตลาดในประเทศน่าจะขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากกระแสสุขภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร 
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1.3 ภาคประมง 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ประมงเวียดนามมีความได้เปรียบกว่าประเทศอ่ืนในแถบอาเซียน เพราะมีชายฝ่ังทะเลยาวถึง 3,260 

กิโลเมตร ตลอดจนพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ําของเวียดนามขยายเกือบ 1 ล้านเฮกตาร์ พร้อมกับพ้ืนท่ีผิวน้ํากว่า 7 
แสนเฮกตาร์ ประมงของเวียดนาม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1. ประมงทะเล  
2. ประมงเพาะเล้ียง และ 
3. ประมงน้ําจืด  

เวียดนามเป็นประเทศท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ําได้มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก รองจากจีน อินเดีย 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ท้ังนี้สินค้าท่ีได้จากประมงทะเล เป็นสินค้าหลักท่ีสร้างรายได้ให้อุตสาหกรรมประมง
ของเวียดนาม และทําให้เวียดนามติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศท่ีส่งออกอาหารทะเลมากท่ีสุดในโลก แหล่งทํา
ประมงท่ีสําคัญของเวียดนาม ได้แก่ Bach Long Vi, Long Chau, Hon Me, Tonkin Gulf Mouth, Hon 
Gio, Da Nang, Quy Nhon, Phan Thiet, Phu Quy (Cu Lao Thu), Con Son, Mekong Mouth, 
Mekong และ Phu Quoc อย่างไรนั้นร้อยละ 80 ของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับอาหารทะเลในเวียดนาม
จะตั้งอยู่ในจังหวัด Can Tho และ An Giang เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีใกล้บริเวณสามเหล่ียมปากแม่น้ําโขง อีกร้อย
ละ 15 จะตั้งอยู่รอบๆ โฮจิมินห์ซิตี้ และอีกประมาณร้อยละ 5 จะตั้งอยู่ท่ีเมือง Danang และ Vung Tau 

สัตว์เศรษฐกิจสําคัญ คือ “ปลา” นอกจากนี้ได้แก่ สัตว์น้ําอ่ืนๆ เช่น กุ้ง หอย และปู เป็นต้น ผลผลิต
ประมงของเวียดนามร้อยละ 50 มาจากทะเล ร้อยละ 33 มาจากการเพาะเล้ียง (ยกเว้นกุ้งท่ีได้มาจากการ
เพาะเล้ียงมากถึงร้อยละ 95) และร้อยละ 17 มาจากประมงน้ําจืด ท้ังนี้เวียดนามเป็นประเทศท่ีมีอัตราการ
เติบโตด้านสัตว์น้ําในระดับท่ีสูง มีอัตราการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วท่ีสุดประเทศหนึ่งในโลก โดยเวียดนามกําลัง
จะกลายเป็นผู้ผลิตสัตว์น้ํารายใหญ่ 1 ใน 3 อันดับแรกของโลก และเป็น 1 ใน 10 ประเทศแรกของโลก ท่ีมีการ
ส่งออกอาหารทะเลสูงสุด ในปี 2553 การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนาม มีมูลค่าสูงถึง 4.94 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตเพ่ิมขึ้นจากปี 2552 ถึงร้อยละ 16.3 และในปี 2554 มูลค่าการส่งออกสัตว์น้ําของ
เวียดนามสูงถึง 6.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอาหารทะเลท่ีมีมูลค่าส่งออกมากท่ีสุด คือ กุ้ง ตลาดส่งออก
สําคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย ส่วนตลาดสหภาพยุโรปยังคงซบเซาเนื่องจาก
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและความเข้มงวดด้านมาตรฐานสินค้า อย่างไรก็ตามการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําของ
เวียดนามยังมีจุดอ่อน เช่น การวางแผนท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จึงทําให้บางท้องถิ่นเกิด
ภาวะขาดแคลนสัตว์น้ําในขณะท่ีบางท้องถิ่นกลับมีมากเกินไป ซ่ึงปัจจุบัน กระทรวงการเกษตรและพัฒนา
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ชนบทของเวียดนามจึงได้ทําการร่างแผนการพัฒนาอย่างสมบูรณ์จนถึงปี 2563 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2573 เพ่ือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าว 

 
 

ภาพที่ 1-10 การผลิตประมงของเวียดนาม ปี 2493-2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1-19 ปริมาณการผลิตประมงของเวียดนาม ปี 2549-2553 

หน่วย : ตัน 
ปี พ.ศ. ท้ังหมด จับตามธรรมชาต ิ

(Capture Production) 
การเพาะเล้ียง 

(Aquaculture Production) 
2549 3,721,427 2,027,700 1,693,727 
2550 4,198,000 2,074,600 2,123,400 
2551 4,634,450 2,136,300 2,498,150 
2552 4,870,180 2,280,500 2,589,680 
2553 5,127,600 2,420,800 2,706,800 

ที่มา: FAO Statistics Database (2012) 
 
  

 
ท่ีมา: FAO Statistics Database (2012) 
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ตารางที่ 1-20 ชนิดสัตว์น้ําสําคัญท่ีเพาะเล้ียงในเวียดนาม (Major aquaculture species in Vietnam) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาเวียดนาม การผลิตปี 2545 การผลิตปี 2553* 

Pangasius bocourti Basa catfish Ca Ba sa +++ ++++ 
Pangasius hypophthalmus Tra catfish Ca Tra +++++ +++++ 
Piaractus brachypomus Pirapitinga Ca Chim trang  ++ 
Oreochromis spp. Tilapia Ca Ro phi ++ ++++ 
Cyprinus carpio Common carp Ca Chep ++ ++++ 
Clarias spp Walking catfish Ca Tre ++ ++++ 
Macrobrachium rosenbergii Giant freshwater prawn Tom cang xanh ++ ++++ 
Penaeidae Penaeid shrimp Tom he +++++ +++++ 
Panulirus ornatus Spiny lobster Tom hum ++ +++ 
Scylla serrata Mud crab Cua Xanh ++ +++ 
Epinephelus spp. Grouper Ca Mu ++ ++++ 
Rachyentron canadum Cobia Ca Bop/Gio  +++ 
Lutjanus spp Snapper Ca Hong  +++ 
Pacrosomus major Red sea bream Ca Trap  +++ 
Lutjanus spp Asian seabass, 

barramundi 
Ca Vuoc / Chem  +++ 

Chanos chanos Milk fish Ca Mang bien  +++ 
+ < 1000 t 
++ 1000-10 000 t 
+++ 10 000-50 000 t 
++++ 50 000-100 000 t 
+++++ > 100 000 t 
Source: Ministry of Fisheries *estimated 
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ภาพที่ 1-11 การค้าประมงของเวียดนาม ปี 2523-2552 (Viet Nam Fishery Commodity and Trade Statistics) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: FAO Statistics Database (2012) 
 
 
ตารางที่ 1- 21 การค้าประมงของเวียดนาม ปี 2548-2552 (รวมการค้าภายในและระหว่างประเทศ) 

ปี พ.ศ. ปริมาณการค้า 
(ตัน) 

มูลค่าการค้า 
(พันดอลลาร์สหรัฐฯ) 

2548 1,578,721 3,041,941 
2549 2,039,230 3,682,380 
2550 2,169,836 4,163,637 
2551 2,574,139 5,020,377 
2552 2,213,749 4,745,075 

ที่มา: FAO Statistics Database (2012) 
หมายเหตุ: ข้อมูลล่าสุดปี 2552 
 
 
ตารางที่ 1-22 มูลค่าการนําเข้าและส่งออกประมงของเวียดนาม 

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 2537 2542 2547 2552 

มูลค่านําเข้า 1 12 213 419 
มูลค่าส่งออก 484 940 2,444 4,301 
ที่มา: FAO Statistics Database (2012) 
หมายเหตุ: ข้อมูลล่าสุดปี 2552 
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1.4 ภาคปศุสัตว ์
การเล้ียงสัตว์ในเวียดนามเป็นการเล้ียงขนาดเล็กภายในครัวเรือนถึงร้อยละ 70 ของการผลิต        

ภาคปศุสัตว์ท้ังหมด โดยประมาณว่า 8.3 ล้านครัวเรือนเป็นการเล้ียงสัตว์ปีก และ 7 ล้านครัวเรือนเล้ียงสุกร  
ประชากรภาคปศุสัตว์ของเวียดนามหากพิจารณาตามจํานวนตัว พบว่า “หมู หรือสุกร” มีการเล้ียง

มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็น วัว ควาย แพะ ไก่ และเป็ด ตามลําดับ แต่หากพิจารณาจากผลผลิตเนื้อสัตว์
เพ่ือการบริโภคพบว่า “หมู” มีปริมาณการผลิตอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็น ไก่ วัว ควาย และแพะ ตามลําดับ 
สําหรับผลผลิต “นม” พบว่าส่วนมากเป็นการผลิต “นมวัว” รองลงมาเป็น “นมควาย” ส่วนปริมาณการผลิต 
“ไข่ไก่” มีการเพ่ิมปริมาณการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
 
ตารางที่ 1-23 ปริมาณผลผลิตปศุสัตว์ของเวียดนาม ปี 2542-2552 

หน่วย : ประชากร = พันตัว, ผลผลิตเนื้อสัตว์-นม-ไข่ไก่ = พันตัน 
สินค้า 2542 2548 2549 2550 2551 2552 อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อป ี

(2542-2552) : ร้อยละ  

ปศุสัตว์ (Livestock)        
ประชากรวัว (Cattle) 4063.7 5540.7 6510.8 6724.7 6337.7 6103.3 6.1 
ประชากรควาย (Buffaloes) 2955.7 2922.2 2921.0 2996.4 2897.7 2886.6 0.2 
ประชากรหมู (Pigs) 18885.8 27434.9 26855.3 26560.7 26701.6 27627.7 3.7 
ประชากรแพะ (Goats) 470.8 1314.1 1525.3 1777.6 1483.5 1375.1 14.7 
ประชากรไก่ (Chickens) 125.5 153.9 150.2 158.2 173.1 196.1 2.7 
ประชากรเป็ด (Ducks) 53.8 66.0 64.4 67.8 75.2 84.1 2.8 
รวมเนื้อสัตว์ท้ังหมด (Meat Total) 1846.0 2957.5 3215.5 3454.4 3680.3 3906.0 8.1 
เนื้อวัว (Cattle meat) 88.5 142.2 159.5 206.1 226.7 257.8 11.9 
เนื้อควาย (Buffalo meat) 90.3 103.2 103.2 109.7 106.0 105.6 1.7 
เนื้อหมู (Pig meat) 1318.4 2288.3 2505.1 2662.7 2782.7 2908.5 9.0 
เนื้อแพะ (Goat meat) 4.67 9.15 10.52 11.31 9.44 8.75 9.6 
เนื้อไก่ (Chicken meat) 261.9 321.9 344.4 358.8 448.2 518.3 5.1 
รวมนมท้ังหมด (Milk total) 69.7 229.7 255.0 267.4 294.2 311.4 16.4 
นมวัว (Cow milk) 39.7 197.7 216.0 234.4 262.2 278.2 22.5 
นมควาย (Buffalo milk) 30.0 32.0 39.0 33.0 32.0 33.2 -0.9 
ไข่ไก่ (Hen eggs) 172.1 188.1 198.5 223.0 247.0 309.0 3.6 

ที่มา: FAO Statistics Database (2012) 
หมายเหตุ: ข้อมูลล่าสุดปี 2552 
 

ประชากรเวียดนามบริโภคเนื้อสัตว์โดยเฉล่ียปีละ 40 กิโลกรัมต่อคน และคาดว่าจะเพ่ิมเป็น 57 
กิโลกรัมต่อคนภายในปี 2563 โดยเนื้อสัตว์ท่ีนิยมบริโภคอันดับหนึ่ง คือ เนื้อหมู (บริโภคเฉล่ีย 21 กก./คน/ปี) 
คิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ท้ังหมด เนื่องจากชาวเวียดนามนิยมบริโภคเนื้อหมู และ
รวมถึงอาหารท่ีแปรรูปจากเนื้อหมู โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมูยอ รองลงมาเป็น เนื้อไก่ (ร้อยละ 20 หรือบริโภค
เฉล่ียปริมาณ 8 กก./คน/ปี) และเนื้อชนิดอ่ืนๆ (ร้อยละ 10) ตามลําดับ  

ปัจจุบันภาคปศุสัตว์ของเวียดนาม โดยเฉพาะการเล้ียงสัตว์ปีกมีปัญหา เนื่องจากเกิดการระบาดของ
โรคไข้หวัดนกในเวียดนามอย่างต่อเนื่อง  
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1.5 ภาคอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในเวียดนาม ปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างมาก เนื่องจากตลาดการบริโภค

ภายในประเทศกําลังเติบโต  

 
1.5.1 อาหารแช่แข็ง 

พฤติกรรมการบริโภคของคนเวียดนามเปล่ียนแปลงไป เพราะการดําเนินชีวิตและวิถีชีวิตท่ีทําให้ทุกคน
ต้องเร่งรีบ ด้วยเวลาท่ีมีอยู่อย่างจํากัด ตัวอย่างสําคัญเห็นได้จาก แม่บ้านยุคใหม่ต้องผูกติดอยู่กับการเลือกซ้ือ
อาหารสําเร็จรูปท่ีทําการแช่แข็งและสามารถนํามาอุ่นด้วยไมโครเวฟเพ่ือพร้อมสําหรับการรับประทานได้ทันที
ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าก่อนไปทํางานหรือไปเรียนหนังสือหรือจะเป็นเวลาหลังเลิกงานท่ีเหนื่อยล้ากับการทํางานมา
ท้ังวัน ส่งผลให้ “อาหารแปรรูปแช่แข็ง” เติบโตอย่างรวดเร็วในขณะนี้ เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว  

ในปี 2554 มูลค่าตลาดอาหารแปรรูปแช่แข็งในเวียดนามมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.8 เม่ือ
เทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็น 2,092.2 พันล้านด่อง โดย “ปลา/อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง” เป็นผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูงอันดับ 1 ท่ีมีอัตราการเติบโตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 21 หรือ 1,208 พันล้านด่อง รองลงมาคือ “เนื้อ
แดงแช่แข็ง” 466.8 พันล้านด่อง และ “สัตว์ปีกแช่แข็ง” 78.6 พันล้านด่อง ตามลําดับ 

 โดย “ปลา/อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง” ท่ีชอบรับประทานจะเป็นแบบ “ปูแท่ง (Crabsticks)” 
รองลงมาเป็น “ปลาดุกชุบเกล็ดขนมปัง (Breaded catfish)” “ลูกช้ินปลาหมึก (Cuttlefish balls)” และ 
“ลูกช้ินปลา (Fish balls)” ตามลําดับ 
 “ผลิตภัณฑ์เนื้อแดงแช่แข็ง” ซ่ึงลักษณะท่ีชอบรับประทานจะเป็นแบบ “ไส้กรอกหมู (Pork 
sausages)” รองลงมาเป็น “ลูกช้ินเนื้อวัว (Beef balls)” “ลูกช้ินหมู (Pork balls)” ตามลําดับ 
 “ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแช่แข็ง” ซ่ึงลักษณะท่ีชอบรับประทานจะเป็นแบบ “ไส้กรอกไก่ (Chicken 
sausages)” รองลงมาเป็น “ลูกช้ินไก่ (Chicken mealtballs)” 

สําหรับ “ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็งอ่ืนๆ” ท่ีชอบรับประทานส่วนมาก หรือคิดเป็นร้อยละ 100 
จะเป็นประเภท “เก๊ียว (Dumplings)” 
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ตารางที่ 1-24 ปริมาณและมูลค่าการค้าปลีกอาหารแช่แข็งในเวียดนาม ปี 2552 – 2554 
หน่วย : ปริมาณ = ตัน / มูลค่า = พันล้านด่อง 

ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

ปลา/อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง (Frozen 
Processed Fish/Seafood) 

9,998.0 882.0 11,147.7 998.7 12,374.0 1,208.0 

สัตว์ปีกแช่แข็ง (Frozen Processed Poultry) 781.2 55.8 867.1 66.7 953.8 78.6 
เนื้อแดงแช่แข็ง (Frozen Processed Red Meat) 3,917.3 336.3 4,328.7 400.2 4,739.9 466.8 
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็งอ่ืนๆ  
(Other Frozen Processed Food) 

3,613.0 229.6 4,209.1 280.1 4,882.6 338.8 

รวมท้ังหมด 18,309.5 1,443.7 20,552.6 1,745.7 22,950.3 2,092.2 
ที่มา : Euromonitor (2012) 
 

สําหรับการผลิตภัณฑ์หลักของการส่งออกอาหารแช่แข็งของเวียดนาม ส่วนมากเป็นอาหารทะเลแช่
แข็ง อันได้แก่ กุ้งแช่แข็ง ปลาแช่แข็ง และปลาหมึกแช่แข็ง  

 
ผู้นําตลาดอาหารแปรรูปแช่แข็งในเวียดนาม เป็นบริษัทท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยอันดับ 1 คือ “Vissan 

Co Ltd” ซ่ึงจําหน่ายภายใต้แบรนด์ “Vissan” โดยในปี 2553 ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 22.7 ของมูลค่าค้า
ปลีกอาหารแปรรูปแช่แข็งท้ังหมด รองลงมาได้แก่ “Halong Canned Food JSC” ภายใต้แบรนด์ “Halong” 
ร้อยละ 20.4  “Cau Tre Export Goods Processing JSC” ภายใต้แบรนด์ “Cau Tre”  ร้อยละ 12.7 “An 
Giang Fisheries Import Export Co (Agifish) ” ภายใต้แบรนด์ “Agifish” ร้อยละ 10.7  และ “Cholon 
Investment & Import-Export Co ” ภายใต้แบรนด์ “Cholimex ” ร้อยละ 8.3 ตามลําดับ  

ในส่วนผู้ประกอบการอาหารทะเลแปรรูป พบว่าเวียดนามมีโรงงานแปรรูปอาหารทะเลประมาณ  500 
แห่ง ซ่ึงในจํานวนนี้เป็นโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็งมากกว่า  300 แห่ง ท้ังนี้โรงงานดังกล่าวส่วนมากตั้งอยู่
ในเขตพ้ืนท่ีทางตอนใต้ของเวียดนามซ่ึงเป็นแหล่งวัตถุดิบ 
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ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 
ของ Vissan Co Ltd 

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 
ของ Vissan Co Ltd 

 
 

“ราคาขายต่อหน่วย” ของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็งในเวียดนาม พบว่ามีการเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อย
ละ 4 ในปี 2553 อันเป็นผลมาจากอัตราเงินเฟ้อท่ีสูงขึ้น 

ช่องทางการจัดจําหน่ายอาหารแปรรูปแช่แข็งร้อยละ 100 จะผ่านธุรกิจค้าปลีกท่ีมีหน้าร้าน (Store-
Based Retailing) ในปี 2554 ร้านฯ ท่ีเป็นอันดับ 1 คือ “ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในท้องถิ่น (Small Grocery 
Retailers)” คิดเป็นร้อยละ 69 รองลงมาคือ “ซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ต” ร้อยละ 28 

ในอนาคตคาดว่า “อาหารแปรรูปแช่แข็ง” เวียดนามจะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 2,305.7 พันล้านด่องในปี 
2555 และ 2,772.3 พันล้านด่องในปี 2557 โดยผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงอันดับ 1 คือ “ปลา/อาหารทะเลแปรรูปแช่
แข็ง” รองลงมาคือ “เนื้อแดงแช่แข็ง” และ “สัตว์ปีกแช่แข็ง” ตามลําดับ โดยปัจจัยสําคัญมาจากชาวเวียดนาม
ต้องการความสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้ความนิยมบริโภคอาหารแปรรูปแช่แข็งเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

ตารางที่ 1-25 คาดการณ์ปริมาณและมูลค่าการค้าปลีกอาหารแช่แข็งในเวียดนาม ปี 2555 – 2557 
หน่วย : ปริมาณ = ตัน / มูลค่า = พันล้านด่อง 

ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

ปลา/อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง 
(Frozen Processed Fish/Seafood) 

13,673.3 1,340.9 15,040.6 1,481.7 16,394.2 1,629.9 

สัตว์ปีกแช่แข็ง (Frozen Processed Poultry) 1,047.3 85.2 1,146.8 92.2 1,253.4 99.6 
เนื้อแดงแช่แข็ง (Frozen Processed Red Meat) 5,166.5 501.8 5,605.6 538.4 6,054.1 576.1 
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็งอ่ืนๆ  
(Other Frozen Processed Food) 

5,615.0 377.7 6,316.9 420.4 7,074.9 466.7 

รวมท้ังหมด 25,502.0 2,305.7 28,109.8 2,532.8 30,776.6 2,772.3 
ที่มา : Euromonitor (2012) 
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1.5.2 อาหารพร้อมรับประทาน 
ตลาดสินค้าอาหารพร้อมรับประทาน (Ready Meals) ในเวียดนามนับว่ามีการขยายตัวอย่างมาก

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ด้วยเหตุผลท่ีผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายและประหยัดเวลา รวมท้ังการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตประจําวันทําให้สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันน้อยลง การ
เพ่ิมขึ้นของครอบครัวท่ีมีขนาดเล็กเพียง 1-2 คน   ทําให้อาหารพร้อมรับประทานกลายเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับ
ผู้บริโภคชาวเวียดนามท่ีไม่นิยมปรุงอาหารเอง และยังสามารถเลือกบริโภคอาหารท่ีมีรสชาติหรือเมนูแปลกใหม่
เพ่ิมขึ้นด้วย 

ในปี 2554 มูลค่าตลาดอาหารพร้อมรับประทานในเวียดนามมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.9 
เม่ือเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็น 380.4 พันล้านด่อง โดย “อาหารพร้อมรับประทานกระป๋อง” เป็นผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูงอันดับ 1 คิดเป็น 301.6 พันล้านด่อง รองลงมาคือ “อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น” 40.5 พันล้าน
ด่อง และ “อาหารพร้อมรับประทานแบบแห้ง” 38.2 พันล้านด่อง ตามลําดับ ในส่วนอัตราการเติบโต 
(Growth) พบว่า  “อาหารพร้อมรับประทานแบบแห้ง” มีการเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด โดยสูงถึงร้อยละ 17.7 เม่ือ
เทียบกับปีก่อน รองลงมาคือ “อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น” ร้อยละ 15.6 และ “อาหารพร้อมรับประทาน
กระป๋อง” ร้อยละ 14.5 ตามลําดับ 

ชาวเวียดนามบริโภคอาหารพร้อมรับประทานเพ่ิมมากขึ้น และโดยส่วนมากมักจะเลือกซ้ือและบริโภค
ในสินค้าอาหารพร้อมรับประทานแบบกระป๋องท่ีไม่ใช่มังสวิรัต (Non-Vegetarian) ร้อยละ 93 ของมูลค่า
อาหารพร้อมรับประทานอาหารแบบกระป๋องท้ังหมด ส่วนอาหารพร้อมรับประทานแบบแช่เย็นก็นิยมท่ีไม่ใช่
มังสวิรัติสูงเช่นกันโดยคิดเป็นร้อยละ 95 ของมูลค่าอาหารพร้อมรับประทานอาหารแบบแช่เย็นท้ังหมด 

นอกจากนั้นหากพิจารณาโดยจําแนกตามรายสินค้าท่ีแบ่งตามลักษณะชนชาติ ของผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมรับประทานแช่เย็น พบว่าสัดส่วนมูลค่าการค้าปลีกในปี 2554 ร้อยละ 96 เป็น “ชนชาติเวียดนาม” ร้อย
ละ 1 เป็น “ฝร่ังเศส” และ ร้อยละ  0.9 เป็น “จีน” ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 1-26 ปริมาณและมูลค่าการค้าปลีกอาหารพร้อมรับประทานในเวียดนาม ปี 2552 – 2554 

หน่วย : ปริมาณ = ตัน / มูลค่า = พันล้านด่อง 
ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
อาหารพร้อมรับประทานกระป๋อง 
(Canned/Preserved Ready Meals) 

4,426.2 227.1 4,824.5 263.5 5,234.6 301.6 

อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น  
(Chilled Ready Meals) 

500.8 30.0 550.9 35.1 603.3 40.5 

อาหารพร้อมรับประทานแบบแห้ง 
 (Dried Ready Meals) 

665.6 27.3 738.8 32.4 816.4 38.2 

รวมท้ังหมด 5,592.6 284.4 6,114.3 331.0 6,654.3 380.4 
ที่มา : Euromonitor (2012) 
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ผู้นําตลาดอาหารพร้อมรับประทานในเวียดนาม อันดับ 1 คือ “Vissan Co Ltd” ซ่ึงจําหน่ายภายใต้
แบรนด์  “Vissan” โดยในปี 2553 ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 31.8 ของมูลค่าค้าปลีกอาหารพร้อม
รับประทานท้ังหมด รองลงมาได้แก่ “Halong Canned Food JSC” ภายใต้แบรนด์ “Halong” ร้อยละ 23.5  
“Tuyen Ky Co Ltd” ภายใต้แบรนด์ อาทิ “Tuyen Ky”  ร้อยละ 7.7 และ“Malai Bakery” ภายใต้แบรนด์ 
อาทิ “Banh Bao Malai ” ร้อยละ 5.5  ตามลําดับ  

กลยุทธ์สําคัญของผู้นําตลาด คือ การคิดค้นส่ิงใหม่ๆ ออกมาสู่ตลาดเป็นระยะๆ (Innovation) เพ่ือให้
ผู้บริโภคพึงพอใจ ตลอดจนผู้นําตลาดมีช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีแข็งแกร่ง เป็นระบบ เข้าถึงผู้บริโภคอย่าง
ท่ัวถึงและครอบคลุม นอกจากนั้นสร้างผลิตภัณฑ์หลากหลายระดับราคาเพ่ือตอบสนองผู้บริโภคในทุกกลุ่ม
ระดับรายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแบบกระป๋อง 
ของ Vissan Co Ltd 

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน 
ของ Halong Canned Food JSC 

 
ช่องทางการจัดจําหน่ายอาหารพร้อมรับประทานมากกว่าร้อยละ 100 จะผ่านธุรกิจค้าปลีกท่ีมีหน้า

ร้าน (Store-Based Retailing) ในปี 2554 ร้านฯ ท่ีเป็นอันดับ 1 คือ “ซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ต” คิด
เป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในท้องถิ่น (Small Grocery Retailers) ร้อยละ 42 

ในอนาคตคาดว่า “อาหารพร้อมรับประทาน” เวียดนามจะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 406.1 พันล้านด่องใน
ปี 2555 และ 465.9 พันล้านด่องในปี 2557 โดยผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงอันดับ 1 คือ “อาหารพร้อมรับประทาน
กระป๋อง” รองลงมาคือ “อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น” และ “อาหารพร้อมรับประทานแบบแห้ง” โดย
ปัจจัยสําคัญมาจากวิถีชีวิตของชาวเวียดนามท่ีเร่งรีบขึ้น มีช่ัวโมงทํางานต่อวันยาวนานขึ้น ประกอบกับสตรีชาว
เวียดนามออกไปทํางานนอกบ้านมากขึ้นจึงมีเวลาเตรียมอาหารน้อยลง ส่งผลให้อาหารพร้อมรับประทานเป็นท่ี
ต้องการมากขึ้น ท้ังนี้อาหารพร้อมรับประทานท่ีบรรจุในหีบห่อขนาดเล็ก มีแนวโน้มได้รับความนิยมมาก 
โดยเฉพาะอาหารท่ีบรรจุอยู่ในหีบห่อขนาดเล็กพอเหมาะสําหรับการบริโภคในแต่ละม้ือหรือในแต่ละวัน
มากกว่าอาหารท่ีบรรจุอยู่ในหีบห่อขนาดใหญ่ 
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ตารางที่ 1-27 คาดการณ์ปริมาณและมูลค่าการค้าปลีกอาหารพร้อมรับประทานในเวียดนาม ปี 2555 – 2557 
หน่วย : ปริมาณ = ตัน / มูลค่า = พันล้านด่อง 

ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

อาหารพร้อมรับประทานกระป๋อง 
(Canned/Preserved Ready Meals) 

5,669.1 321.3 6,122.6 343.1 6,581.8 367.1 

อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น  
(Chilled Ready Meals) 

658.8 43.5 718.0 46.7 779.1 50.4 

อาหารพร้อมรับประทานแบบแห้ง 
 (Dried Ready Meals) 

900.5 41.4 990.5 44.9 1,084.6 48.5 

รวมท้ังหมด 7,228.3 406.1 7,831.2 434.7 8,445.5 465.9 
ที่มา : Euromonitor (2012) 

 
 

1.5.3 อาหารแปรรูปแห้ง หรืออาหารแปรรูปที่ผ่านวิธีทําให้แห้ง 
ตลาดอาหารแปรรูปแห้งในเวียดนามมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยแรงผลักดันสําคัญมาจากการท่ี

ชาวเวียดนามมีความต้องการอาหารแปรรูปแห้งมากขึ้น ในปี 2554 มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.5 เม่ือ
เทียบกับปีก่อน ยอดขาย 17,690.4 พันล้านด่อง โดย “อาหารประเภทเส้นก่ึงสําเร็จรูป” เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่า
สูงอันดับ 1 ยอดขาย 17,043.3 พันล้านด่อง (แบ่งเป็นแบบถ้วย/ชาม 1,350.1 พันล้านด่อง และแบบถุง 
15,693.1 พันล้านด่อง) รองลงมาคือ “ข้าว” 320.4 พันล้านด่อง  “พาสต้าแห้ง” 238.6 พันล้านด่อง “อาหาร
ประเภทเส้นธรรมดา” 50 พันล้านด่อง   และ “อาหารพร้อมรับประทานแห้ง” 38.2 พันล้านด่อง ตามลําดับ 

อย่างไรนั้นหากพิจารณาอัตราการเติบโต (Growth) พบว่า  “ข้าว” มีการเพ่ิมขึ้นขยายตัวมากท่ีสุด 
โดยสูงถึงร้อยละ 24.2 เม่ือเทียบกับปีก่อน รองลงมาคือ “อาหารประเภทเส้นก่ึงสําเร็จรูป” ร้อยละ 18.5  
“อาหารพร้อมรับประทานแห้ง” ร้อยละ 17.7 “พาสต้าแห้ง” ร้อยละ 15 และ “อาหารประเภทเส้นธรรมดา” 
ร้อยละ 14.3 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 1-28 ปริมาณและมูลค่าการค้าปลีกอาหารแปรรูปแห้งในเวียดนาม ปี 2552 – 2554 
หน่วย : ปริมาณ = พันตัน / มูลคา่ = พันล้านด่อง 

ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

พาสต้าแห้ง (Dried Pasta) 4.1 185.2 4.5 207.5 4.8 238.6 
อาหารพร้อมรับประทานแห้ง  (Dried Ready Meals) 0.7 27.3 0.7 32.4 0.8 38.2 
อาหารเส้นก่ึงสําเร็จรูป (Instant Noodles)  321.3 12,169.1 345.1 14,383.8 372.8 17,043.3 
อาหารเส้นธรรมดา (Plain Noodles) 2.0 38.7 2.2 43.8 2.3 50.0 
ข้าว (Rice) 10.0 204.7 11.5 258.0 13.1 320.4 

รวมท้ังหมด 338.1 12,625.0 363.9 14,925.4 393.8 17,690.4 
ที่มา : Euromonitor (2012) 
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ผู้นําตลาดอาหารแปรรูปแห้งในเวียดนาม อันดับ 1 คือ “Acecook Vietnam JSC” ซ่ึงจําหน่าย
ภายใต้แบรนด์ อาทิ “Vina Acecook”  “Hao Hao” และ “Hao 100” โดยในปี 2553 ครองส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ 49.1 ของมูลค่าค้าปลีกอาหารแปรรูปแห้งท้ังหมด รองลงมาได้แก่ “Asia Food Industry Co Ltd” 
ภายใต้แบรนด์ “Gau Do” ร้อยละ 11.7  “Masan Food Corp” ภายใต้แบรนด์ อาทิ “Tien Vua” และ 
“Omachi” ร้อยละ 11.5 “VIFON - Vietnam Food  Industries Joint Stock Co” ภายใต้แบรนด์ อาทิ 
“Ngon Ngon” และ “Tu Quy” ร้อยละ 5.4 และ“Saigon Vewong Joint  Venture Co” ภายใต้แบรนด์ 
“A-One” ร้อยละ 4.8 ตามลําดับ  

 

กลยุทธ์สําคัญของผู้นําตลาด คือ ความแข็งแกร่งด้านการตลาดและการโฆษณา รวมถึงความเป็นผู้นําท่ี
มีช่ือเสียงในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และรสชาติใหม่ๆ ออกมาสู่ตลาดอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะผู้นําตลาด 
“อาหารประเภทเส้นก่ึงสําเร็จรูป” ในขณะท่ีผู้ค้าข้าวจะมีกิจกรรมทางด้านการตลาดจํากัด เนื่องจากกําไรต่อ
หน่วยน้อย แต่จะมุ่งเน้นในการขยายช่องทางการกระจายสินค้าให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้นกึ่งสําเร็จรูป (Instant Pho) 
ของ Acecook Vietnam JSC 

ข้าวบรรจุถุงของเวียดนาม 
 

 
 

ช่องทางการจัดจําหน่ายอาหารแปรรูปแห้งร้อยละ 97.8 จะผ่านธุรกิจค้าปลีกท่ีมีหน้าร้าน (Store-
Based Retailing) ในปี 2554 ร้านฯ ท่ีเป็นอันดับ 1 คือ ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในท้องถิ่น (Small Grocery 
Retailers) คิดเป็นร้อยละ 74.1 รองลงมาคือ “ซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ต” ร้อยละ 11.3 

สําหรับ “ราคาขายต่อหน่วย” ของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแห้งในเวียดนาม พบว่ามีการเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 5 ในปี 2554 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและต้นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าพลังงาน 
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ในอนาคตคาดว่า “อาหารแปรรูปแห้ง” เวียดนามจะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 19,289.4 พันล้านด่องในปี 
2555 และ 22,427.6 พันล้านด่องในปี 2557 โดยผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงอันดับ 1 คือ “อาหารประเภทเส้นก่ึง
สําเร็จรูป” รองลงมาคือ “ข้าว”  “พาสต้าแห้ง” “อาหารประเภทเส้นธรรมดา” และ “อาหารพร้อม
รับประทานแห้ง” ตามลําดับ โดยปัจจัยสําคัญมาจากแนวโน้มความนิยมบริโภค “อาหารประเภทเส้นก่ึง
สําเร็จรูป” ท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงหตุผลท่ีชาวเวียดนามนิยมบริโภค เพราะเป็นทางเลือกแทนท่ีจะบริโภค
ข้าวเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียว รวมถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถนํามารับประทานลักษณะแบบขนมขบเคี้ยว
ได้อีกด้วย 
 
ตารางที่ 1-29 คาดการณ์ปริมาณและมูลค่าการค้าปลีกอาหารแปรรูปแห้งในเวียดนาม ปี 2555 – 2557 

หน่วย : ปริมาณ = พันตัน / มูลคา่ = พันล้านด่อง 
ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
พาสต้าแห้ง (Dried Pasta) 5.2 255.3 5.6 271.9 6.0 288.2 
อาหารพร้อมรับประทานแห้ง  (Dried Ready Meals) 0.9 41.4 1.0 44.9 1.1 48.5 
อาหารเส้นก่ึงสําเร็จรูป (Instant Noodles)  401.0 18,575.0 429.2 20,130.0 455.4 21,571.6 
อาหารเส้นธรรมดา (Plain Noodles) 2.4 52.5 2.4 54.9 2.5 57.1 
ข้าว (Rice) 14.8 365.2 16.5 412.7 18.4 462.2 

รวมท้ังหมด 424.2 19,289.4 454.8 20,914.4 483.4 22,427.6 
ที่มา : Euromonitor (2012) 

 
 

1.5.4 การค้าอาหารไทย-เวียดนาม 
เวียดนามมีการนําเข้าสินค้าประเภทอาหารจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการ

เติบโตเฉล่ียต่อปีอยู่ท่ีร้อยละ 24 และการนําเข้าสินค้าประเภทอาหารของเวียดนามมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 8 
ของมูลค่าการนําเข้าท้ังหมด  

การค้าอาหารระหว่างไทย-เวียดนาม พบว่าเวียดนามเป็นตลาดส่งออกอาหารอันดับท่ี 11 ของไทย มี
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.12 ของมูลค่าส่งออกอาหารท้ังหมด หรือถ้าพิจารณาเฉพาะในอาเซียนกลุ่ม CLMV 
(กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม) ในปี 2554 เวียดนามเป็นตลาดส่งออกอันดับท่ี 3 ของไทย รองจาก
กัมพูชา และพม่า โดยมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกร้อยละ 26.59 ของมูลค่าส่งออกอาหารไปกลุ่ม CLMV 

หากพิจารณาในมุมของเวียดนาม ไทยถือเป็นแหล่งนําเข้าอาหารอันดับต้นๆ ของเวียดนาม ขณะท่ีคู่ค้า
อันดับหนึ่งของเวียดนาม คือ จีน 

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการค้าอาหารระหว่างไทยกับเวียดนามโดยภาพรวมยังคงมีทิศทางท่ีดี แม้ว่า
จากสถิติการค้า 8 เดือนแรกของปี 2555 พบว่า การส่งออกอาหารของไทยไปเวียดนาม ขยายตัวลดลงเม่ือ
เทียบกับการขยายตัวในช่วงเดียวกันของปี 2554 เนื่องจากความต้องการบริโภคของผู้บริโภคในเวียดนามท่ี
ลดลง อันเป็นผลข้างเคียงมาจากความวิตกกังวลต่อภาวะแศรษฐกิจท่ีมีการเติบโตอย่างชะลอตัวลง เพราะ
รัฐบาลเวียดนามควบคุมภาวะเงินเฟ้อปี 2555 ไม่ให้เกินร้อยละ 10 โดยใช้นโยบายการควบคุมการเติบโตของ
สินเช่ือ ลดการใช้จ่ายภาครัฐ และการกดดันตลาดแลกเปล่ียนเงินตรา ส่งผลให้ภาวะเงินเฟ้อลดลงอย่างรวดเร็ว
จากอัตราสูงสุดร้อยละ 23 เม่ือเดือนสิงหาคม 2554 ลดลงเป็นร้อยละ 5.04 ในเดือนสิงหาคม 2555 ซ่ึงนับเป็น
อัตราเงินเฟ้อท่ีต่ําท่ีสุดในรอบเกือบ 3 ปี สะท้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง ซ่ึงผลการเข้มงวดของ
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การใช้นโยบายดังกล่าวได้ส่งสัญญาณในเชิงลบท่ีสําคัญ คือ ผู้ประกอบการกว่า 21,800 บริษัท ล้มละลายและ
เลิกธุรกิจ (ส่วนมากเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง) ทําให้เกิดภาวะการณ์ว่างงานมากขึ้น การขยายตัวของ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลง เนื่องจากสินค้าคงคลังมีมากขึ้น และแม้ว่าเศรษฐกิจอาจฟ้ืนตัวในช่วงอีก 
4 เดือนหลังของปีก็ตาม แต่คาดว่าการขยายตัวการส่งออกอาหารของไทยไปเวียดนามในปี 2555 คงไม่
ขยายตัวเทียบเท่ากับในปี 2554  

สินค้าท่ีไทยนําเข้าจากเวียดนามท่ีสําคัญ ได้แก่ กาแฟอาราบิก้า (+18.82%) เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 
(+9.97%) ปลาหมึกกล้วย (+8.10%) 
 สินค้าส่งออกของไทยท่ีขยายตัวดีในเวียดนาม ได้แก่ ลําไยแห้ง (+30.34%) น้ําตาลทรายบริสุทธ์ิ 
(+13.76%) และเคร่ืองดื่มไม่อัดลม (+10.60%) 
 
ตารางที่ 1-30 การค้าอาหารระหว่างไทย-เวียดนาม 

ปี นําเข้า %การเปล่ียนแปลง ส่งออก %การเปล่ียนแปลง 
 ตัน ล้านบาท มูลค่า ตัน ล้านบาท มูลค่า 

2550 70,237 2,667  514,727 9,533  
2551 78,518 4,451 66.89 478,876 11,037 15.78 
2552 70,040 4,110 -7.66 403,018 12,420 12.53 
2553 106,830 5,651 37.49 652,571 17,761 43.00 
2554 174,268 9,405 66.43 679,177 20,457 15.18 

2555(ม.ค.-ส.ค.) 147,884 7,909 22.75 599,107 22,573 74.67 

สินค้าสําคัญ 
1. กาแฟอาราบกิ้า สัดส่วน 18.82% 
2. เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 9.97% 
3. ปลาหมึกกล้วย 8.10% 

1. ลําไยแห้ง สัดส่วน 30.34% 
2. น้ําตาลทรายบริสุทธิ์ 13.76% 
3. เครื่องดื่มไม่อัดลม 10.60% 

ที่มา : สถาบันอาหาร (2555) 
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1.6 ภาคธุรกิจบริการอาหาร 
ธุรกิจบริการอาหารในประเทศเวียดนามมีจํานวน 543,002 ร้านในปี 2553 โดยแบ่งเป็นร้านอิสระ 

(Independent) 540,974 ร้าน และร้านท่ีมีสาขา (Chained) 2,028 ร้าน 
ซ่ึงร้านบริการอาหารอิสระประเภท “ร้านอาหารเล็กๆ ตามข้างทาง (Street stalls/kiosks)” มี

จํานวนร้านมากท่ีสุด โดยสูงถึง 432,705 ร้าน รองลงมาคือ “ภัตตาคารท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ (Full-service 
restaurants)” 80,301 ร้าน  “คาเฟ่/บาร์ (Cafes/Bars)” 21,110 ร้าน “ร้านอาหารจานด่วน (Fast food)” 
6,858 ร้าน และ “ร้านบริการอาหารพิซซ่า (Pizza consumer foodservice)” 130 ร้าน ตามลําดับ 

ส่วนร้านบริการอาหารท่ีมีสาขาประเภท “คาเฟ่/บาร์” มีจํานวนร้านมากท่ีสุด โดยสูงถึง 1,592 ร้าน 
รองลงมาคือ “ร้านอาหารจานด่วน” 319 ร้าน “ร้านอาหารเล็กๆ ตามข้างทาง” 100 ร้าน “ร้านบริการ
อาหารพิซซ่า” 17 ร้าน “ภัตตาคารท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ” 14 ร้าน และ “ร้านบริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน
และร้านอาหารแบบซ้ือกลับไปทานท่ีบ้าน (100% home delivery/takeaway)” 3 ร้าน ตามลําดับ 
 ด้านทําเลท่ีตั้งพบว่าชาวเวียดนามนิยมใช้บริการธุรกิจบริการอาหารท่ีตั้งอยู่เดี่ยวๆ (Stand alone) 
เห็นได้จากยอดธุรกิจบริการอาหารในปี 2553 ร้อยละ 92.1 ของยอดขายท้ังหมดเป็นของร้านท่ีมีสถานท่ีตั้งใน
ลักษณะดังกล่าว รองลงมานั้นจะเป็นธุรกิจบริการท่ีตั้งอยู่ตาม “แหล่งท่ีพัก (Lodging) ร้อยละ 3.1” “ร้านค้า
ปลีก (Retail) ร้อยละ 2.4 ”และ “แหล่งท่องเท่ียว (Travel) ร้อยละ 2.4” ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 1-31 จํานวนธุรกิจบริการอาหารในประเทศเวียดนาม ปี 2553 จําแนกตามลักษณะธุรกิจท่ีเป็นร้าน
อิสระ (Independent) และร้านท่ีมีสาขา (Chained) 

หน่วย : ร้าน 
ประเภทร้าน ร้านอิสระ (Independent) ร้านที่มีสาขา (Chained) รวมทั้งหมด 

คาเฟ่และบาร์ (Cafés/bars) 21,110 1,592 22,702 
ร้านบริการจัดส่งอาหารถึงบ้านและ
ร้านอาหารแบบซ้ือกลับไปทานท่ีบ้าน 
(100% home delivery/takeaway) 

- 3 3 

ภัตตาคารท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ (Full-
service restaurants) 

80,301 14 80,315 

ร้านอาหารจานด่วน (Fast food) 6,858 319 7,177 
ร้านอาหารเล็กๆ ตามข้างทาง (Street 
stalls/s) 

432,705 100 432,805 

รวมท้ังหมด 540,974 2,028 543,004 
ที่มา : Euromonitor (2012) 
 

ธุรกิจบริการอาหารในเวียดนามมีมูลค่าการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 อัตราการเติบโต
เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.5 เม่ือเทียบกับปีก่อน หรือมีมูลค่าอยู่ท่ี 499.8 ล้านล้านด่อง  
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ผู้เล่นรายสําคัญในธุรกิจบริการอาหารประเภทร้านอิสระไม่มีข้อมูลปรากฏ ส่วนผู้เล่นรายสําคัญใน

ธุรกิจบริการอาหารประเภทร้านท่ีมีสาขา (Chained) หากพิจารณาจากจํานวนร้านสาขา พบว่าอันดับ 1 คือ 
บริษัท “Trung Nguyen Coffee Co Ltd” เจ้าของแบรนด์ “Trung Nguyen” ท่ีมีจํานวนสาขาสูงถึง 1,020 
สาขา รองลงมาคือ “Viet Thai International Joint Stock Co” แบรนด์ “Highland Coffee” 93 สาขา 
“Co Ltd” แบรนด์ “KFC” 88 สาขา “Vietnam Lotteria Co Ltd” แบรนด์ “Lotteria” 80 สาขา และ 
“Nam An Group” แบรนด์ “Pho 24” จํานวน 62 สาขา ตามลําดับ อย่างไรนั้นหากพิจารณาจากส่วนแบ่ง
ตลาดตามมูลค่าการค้าของบริษัท พบว่า “Trung Nguyen Corp” เป็นบริษัทอันดับ 1 ท่ีมีมูลค่าการค้าใน
ธุรกิจบริการอาหารประเภทมีสาขาสูงท่ีสุด หรือคิดเป็นร้อยละ 35.8 ของมูลค่าการค้าท้ังหมด รองลงมาคือ 
“Yum! Brand Inc” ร้อยละ 18.3 “Nam An Group” ร้อยละ 5.6 “Lotte Group” ร้อยละ 5.4 และ “Viet 
Thai International Joint Stock Co” ร้อยละ 3.8 ตามลําดับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในอนาคตธุรกิจบริการอาหารจะยังคงเติบโตต่อไป โดยคาดว่าธุรกิจจะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 503.3 ล้าน
ล้านด่องในปี 2555  507.9 ล้านล้านด่องในปี 2556 และ 522.8 ล้านล้านด่องในปี 2558 โดยปัจจัยสําคัญมา
จากสังคมทันสมัยมากขึ้นและไลพ์สไตส์ของคนเมืองใหญ่ ตลอดจนเวียดนามเป็นประเทศเปิดใหม่ และมีมรดก
โลกถึง 4 แห่ง ซ่ึงเป็นส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ กอปรกับทางเวียดนามพยายามส่งเสริมและ
สนับสนุนการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง ทําให้ปริมาณนักท่องเท่ียวมากขึ้นทุกๆ ปี ส่งผลต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง
อ่ืนๆ ตามมา ซ่ึงรวมท้ังธุรกิจบริการอาหารด้วย 

ธุรกิจบริการอาหารไทยคาดว่าจะสามารถเติบโตได้อีกมากในเวียดนามเพราะในปัจจุบันร้านอาหาร
ไทยในเวียดนามยังมีน้อย และส่วนใหญ่จับกลุ่มผู้มีรายได้ระดับสูง กล่าวคือ ราคาสูง การตกแต่งร้านดี ขณะท่ี
ความจริงแล้วคนเวียดนามท่ัวไปซ่ึงเป็นพลเมืองจํานวนมากของเวียดนามให้ความสนใจกับอาหารไทยเช่นกัน 
แต่ยังไม่มีร้านอาหารไทยระดับกลาง หรือราคาปานกลางท่ีจับลูกค้าในกลุ่มนี้  
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1.7 แนวโน้มผู้บริโภคและช่องทางจัดจําหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7.1 พฤติกรรมผู้บริโภคเวียดนาม 

1.5.1.1 อุปนิสัยของชาวเวียดนาม  
 โดยท่ัวไปจะคล้ายกัน คือ รักชาติสูง ให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวและการศึกษา วัฒนธรรม

คล้ายจีน เกรงกลัวกฎหมาย (บทลงโทษรุนแรง) ใส่ใจเร่ืองสุขภาพ ความสะอาดและสุขอนามัยมากขึ้น นิยม
บริโภคและซ้ือตามกระแสสังคม และใฝ่รู้ ขยันขันแข็ง อุตสาหะ วิริยะ ตลอดจนมีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้า เห็น
ได้จากปัจจุบันชาวเวียดนามได้เตรียมพร้อมสําหรับอนาคตของตนเอง เพ่ือรับโอกาสจากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการกระตือรือร้นในการเรียนภาษาต่างประเทศมาก ซ่ึงไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น 
ภาษาจีน ฝร่ังเศส ญี่ปุ่น หรือแม้แต่ภาษาไทย ก็ยังอยู่ในความสนใจของคนรุ่นใหม่ 

 ท้ังนี้ปรัชญาในการดํารงชีวิตของชาวเวียดนาม คือ 
� รักษาสุขภาพ 
� ทํางานหนักเพ่ือรุ่นลูกรุ่นหลาน 
� เก็บออมเพ่ือวันข้างหน้า 
� มีชีวิตอยู่เพ่ือความคาดหวังของผู้อ่ืน 

 สําหรับลักษณะนิสัยพ้ืนฐานของผู้ประกอบการเวียดนาม จะไม่ได้รังเกียจความแตกต่างทางเช้ือชาติ
และสัญชาติของผู้ท่ีจะมาลงทุน ขอให้สามารถตกลงผลประโยชน์ทางธุรกิจกันได้เป็นพอ ซ่ึงจุดนี้สะท้อนให้เห็น
ถึงรูปแบบวัฒนธรรมแบบทุนนิยมเหมือนกับท่ีเกิดขึ้นในประเทศจีน กล่าวคือ เน้นในเร่ืองผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับจากการค้าขายมากกว่าท่ีจะยึดติดอยู่กับประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นกรณี
ของสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส จีน หรือแม้แต่ประเทศไทย อย่างไรนั้นในเร่ืองวัฒนธรรมและวิธีคิดต่างๆ นั้น 
เวียดนามตอนเหนือและตอนใต้ มีความแตกต่างกัน เช่น คนท่ีฮานอยซ่ึงเป็นคอมมิวนิสต์มานานและเป็น
ศูนย์กลางอํานาจทางการเมือง จะมีลักษณะเป็นข้าราชการสูงกว่าคนท่ีโฮจิมินห์ซ่ึงอยู่กับอเมริกามานานและมี
การพัฒนาการค้าขายท่ีเปิดรับต่อตะวันตกมากกว่า ซ่ึงทําให้มีลักษณะเป็นผู้ประกอบการมากกว่า 
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1.7.1.2 ผู้บริโภคในเวียดนาม แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
1) ผู้บริโภครายได้สูง หรือคนรวย: ซ่ึงเป็นส่วนน้อยของประเทศ  
2) ผู้บริโภครายได้น้อยหรือคนจน: เป็นกลุ่มคนจํานวนมากของประเทศซ่ึงจะหาเช้ากินค่ํา และ

ประหยัดในการใช้จ่าย  
อย่างไรนั้นหากจําแนกตามลักษณะพฤติกรรมการกินและดื่ม จะสามารถแบ่งผู้บริโภคเวียดนามได้

เป็น 2 กลุ่ม คือ  
1) กลุ่มผู้บริโภคท่ียังคงมีวิถีการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ท่ียังคงให้ความสําคัญกับ

วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เช่น เร่ืองอาหาร การกิน ท่ียังเน้นรับประทานอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีส่วนผสมของผักเป็น
หลัก อย่างไรนั้นผู้บริโภคกลุ่มนี้ก็ไม่มีต่อต้านวัฒนธรรมต่างชาติหรือวัฒนธรรมใหม่ท่ีหล่ังไหลตามกระแสการ
เปล่ียนแปลง  

2) กลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งท่ีกําลังอยู่ในความสนใจอย่าง
สูงของนักลงทุนต่างชาติ ซ่ึงกลุ่มนี้มักมีการศึกษาสูง มีรายได้ดีและมีหน้าท่ีการงานม่ันคง และเน้นการบริโภค
แบบสมัยใหม่ ให้ความสนใจกับเทรนด์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองแฟช่ัน ภาพยนตร์ ดนตรีฯลฯ โดยเฉพาะกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา และวัยรุ่น ฯลฯ ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มท่ีซึมซับวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างง่ายดาย ทําให้กลุ่มทุน
ท้ังจากยุโรป และอเมริกาได้ประโยชน์ไปเต็มๆ เช่น กลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ต้องการบริโภคสินค้าท่ีทันสมัย 
อาหารการกินต้องไม่ซํ้าซาก ก่อนหน้านี้ท่ีเคยบริโภคผักเป็นอาหารหลักก็หันมาสนใจอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด 
หรือแม้แต่อาหารท่ีมีส่วนผสมของนม เนย และชีสมากขึ้น ซ่ึงการตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคของคนกลุ่มนี้ 
หรือแบบใหม่นี้เอง ทําให้เมืองใหญ่ๆ ของเวียดนามมีร้านอาหารท่ีเป็นแฟรนไชส์จากต่างประเทศ เช่น เคเอฟซี
เกิดขึ้นเพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว 

 
ท้ังนี้สังคมเวียดนามส่วนใหญ่ยังคงมีกลุ่มผู้บริโภคท้ังคนรุ่นใหม่และกลุ่มท่ีอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบ

ดั้งเดิมปะปนกันอยู่ โดยเฉพาะครอบครัวท่ียังคงเน้นเร่ืองวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิม และมี
เยาวชนคนรุ่นใหม่รวมอยู่ด้วย สะท้อนได้จากบางครอบครัวจะเน้นการบริโภคแบบดั้งเดิม แต่กระแสเปิดกว้าง
ของโลกปัจจุบันนี้ไม่อาจปิดก้ันให้เด็กๆ มีโอกาสล้ิมลองรสชาติอาหารตะวันตกจากโรงเรียน หรือบางครอบครัว
ท่ีมีฐานะดีและมีการศึกษาสูง ฯลฯ ก็มักจะมีการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น 
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1.7.1.3 วัฒนธรรมการกิน 
เวียดนามรับประทานข้าว (Com, Kom) เป็นหลัก และสืบเนื่องจากเวียดนามมีชาติพันธ์ุท่ีแตกต่างกัน

ถึง 54 ชาติพันธ์ุ อาหารเวียดนามจึงแตกต่างกันไปในแต่ละภาค เวียดนามเหนืออาหารมักรสชาติอ่อนกว่า มี
การใช้เคร่ืองเทศน้อย นิยมอาหารทะเล และได้รับวัฒนธรรมอาหารจีนมาก ส่วนภาคกลาง อาหารจะได้รับ
อิทธิพลจากราชสํานักโบราณ มีการจัดอาหารสวยงาม ในแต่ละม้ือมีอาหารหลายอย่าง สําหรับอาหารทางตอน
ใต้ ซ่ึงเป็นแหล่งเพาะปลูกสําคัญของประเทศ ทําให้มีผักผลไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์บริโภคได้ตลอดท้ังปี อาหารจะมี
การใช้กะทิและน้ําตาล ตลอดจนอาหารจะได้รับอิทธิพลจากทางฝร่ังเศสค่อนข้างมากด้วย 

เวียดนามรับวัฒนธรรมการกินอาหารเส้น กินอาหารแยกข้าวกับ การใช้ตะเกียบ การใช้กะทะ การนึ่ง
ด้วยลังถึง และอาหารผัดมาจากชาวจีนแต่นิยมใช้น้ํามันน้อยกว่า รับวัฒนธรรมการเคี่ยวซุป และการทอดน้ํามัน
ท่วม (Deep fried) จากฝร่ังเศส ขนมปังฝร่ังเศส (Baguette ขนมปังอบเปลือกนอกแข็งรูปร่างยาว) พบ
จําหน่ายมากในตลาดและแผงลอย ชาวเวียดนามนํามาสอดใส้หมู หมูแดง หมูยอ กุนเชียง ตับบด แครอท ไช
เท้าดอง ผักต่างๆ เรียกว่า บันไมทิต (Banh Mi Thit: Vietnamese Baguette) 

เวียดนามมีพ้ืนท่ีท่ีติดทะเลมาก อาหารทะเลจึงเป็นอาหารหลัก เนื้อหมูรองลงมา เนื่องจากมีพ้ืนท่ีใน
การเล้ียงสัตว์น้อย เนื้อวัวจึงจัดเป็นของดีมีราคา และเป็นท่ีนิยมรับประทาน ชาวเวียดนามนิยมเล้ียงเป็ด ไก่ ไว้
บริโภคเอง โดยปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ 

ท้ังนี้บนโต๊ะอาหารของทุกๆ บ้าน เม่ือจัดอาหารจะมีผักสดมากมาย แกงจืดและน้ําจ้ิม (เนือกจาม: 
nuoc cham) อยู่เสมอ เนือกจาม คือ น้ําจ้ิมท่ีได้จากการปรุงรสน้ําปลา เติมพริก กระเทียม มะนาว โดย
เคร่ืองปรุงหลักของอาหารเวียดนามทุกชนิด คือ น้ําปลา (nuoc mam) นอกจากนี้ยังมีซอสพริก (ศรีราชา) 
ฮอยซินซอส กะปิ 

ชาวเวียดนามนิยมรับประทานก๋วยเตี๋ยวในตอนเช้า เช่น ก๋วยเตี๋ยวไซ่ง่อน (Hu tieu หู่เตี๊ยว: ก๋วยเตี๋ยว 
น้ําซุปใส ใส่หมู กุ้ง ไก่ ปู) ก๋วยเตี๋ยวไก่ (mien ga) ซ่ึงอาหารท้ังสองนี้นิยมมากในภาคใต้ เช่น ในโฮจิมินห์ หรือ
รับประทานบุ๋น (Bun) หรือขนมจีน ซ่ึงรับประทานกับผักสด 

ผักสดทุกชนิดเป็นท่ีนิยมในเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นฟักแม้ว แตงกวา มะเขือยาว หัวผักกาด แครอท 
กะหลํ่าปลี กล้วย หัวปลี ผักกาดหอม มะระ พริก สะระแหน่ ผักชี ผักชีฝร่ัง โหระพา ผักแพว ผักแขยง ตะไคร้ 
ล้ินป่ี บัวบก ชะพลู สะระแหน่เวียดนาม (Vietnamese Balm) และบัวซ่ึงเป็นดอกไม้ประจําชาติ ทําท้ังคาวท้ัง
หวานอย่างแพร่หลาย เช่น ทํายําไหลบัว (Goi ngo sen)  
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1.7.1.4 พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
1) การรับประทานอาหารในบ้าน 
คนเวียดนามจะให้ความสําคัญกับการรับประทานอาหารในบ้าน โดยเฉพาะคนท่ีอยู่ในชนบทซ่ึงอาหาร

กลางวันและอาหารเย็นเป็นม้ือท่ีสําคัญ เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้รับสารอาหารอย่างเต็มท่ีและเป็น
ช่วงเวลาท่ีมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน คนเวียดนามส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยให้ความสนใจกับอาหารม้ือเช้าเท่าใดนัก 

ในชนบทคนท่ัวไปจะรับประทานอาหารเช้าท่ีบ้านซ่ึงเป็นการหุงหากันเองในครอบครัว และอาจ
รับประทานอาหารกลางวันท่ีบ้าน ถ้าระยะทางจากท่ีทํางานกับท่ีบ้านไม่ไกลกันนัก ขณะท่ีคนในเมืองใหญ่
รับประทานอาหารเช้านอกบ้าน และรับประทานอาหารกลางวันใกล้ๆ ท่ีทํางาน แต่จะเหมือนกันตรงท่ีให้
ความสําคัญกับม้ือเย็น ซ่ึงเป็นเวลาท่ีครอบครัวจะอยู่ด้วยกัน 

2) การรับประทานอาหารสด 
คนเวียดนามชอบอาหารสดมากกว่าอาหารแพ็คในห่อและอาหารท่ีปรุงแล้ว แม้ว่าอย่างหลังจะทําให้

สะดวกสบายมากกว่า ท้ังเนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีผักผลไม้สด และเนื้อหลากหลาย
ชนิด นอกจากนี้เวียดนามยังมีชายฝ่ังทะเลหลายพันกิโลเมตรจากเหนือจรดใต้ และมีแม่น้ําเป็นจํานวนมากท่ัว
ประเทศ จึงมีปลามาก ตลอดจนคนเวียดนามมีรายได้ดีขึ้น ทําให้การบริโภคอาหารสดทุกชนิดเพ่ิมปริมาณขึ้น 
โดยเฉพาะไก่เพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด นอกเหนือจากอาหารพ้ืนฐานของเวียดนาม เช่น ข้าว ปลาและเนื้อแล้ว คน
เวียดนามจะเพ่ิมความสนใจไปยังอาหารท่ีมีประโยชน์ และถูกสุขลักษณะชนิดอ่ืน เช่น มันฝร่ัง ผักใบเขียว 
ผลไม้รสเปร้ียว และเนื้อแดง (เนื้อวัว เนื้อแกะ และเนื้อแพะ) เพ่ิมขึ้นอย่างมาก 

3) การรับประทานอาหารแพ็คและอาหารปรุงสุก 
แม้ว่าคนเวียดนามจะชอบอาหารสด แต่คนจํานวนมากก็เปล่ียนทัศนคติในเร่ืองอาหารแพ็คและอาหาร

ปรุงสุก โดยฉพาะคนในเมืองใหญ่ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากวิถีชีวิตแบบตะวันตกและมีเวลาน้อยลงในการซ้ือกับข้าว
และทําอาหาร คนในเมืองใหญ่จะซ้ืออาหารสําเร็จรูป อาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋อง และอาหารแห้งมากขึ้น มี
คนท่ีนิยมซีเรียลเป็นอาหารเช้าเพ่ือประหยัดเวลา ส่วนม้ือหลักกับครอบครัวอาจจะใช้ผักกระป๋อง หรืออาหาร
พร้อมปรุงแบบแช่เย็น อาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง เพ่ือให้ประกอบอาหารได้เร็วขึ้น จริงๆ แล้วอาหารเหล่านี้
ช่วยให้แม่บ้านมีเวลามากขึ้น และไปทํางานทัน อาหารก่ึงสําเร็จรูปเหล่านี้มียอดขายเพ่ิมขึ้นมาก อาหารพร้อม
กินเช่น มันฝร่ัง คุ้กก้ี ของขบเคี้ยวและขนมหวาน เร่ิมจะเป็นท่ีนิยมมากขึ้น 

4) การรับประทานอาหารนอกบ้าน 
เนื่องจากชีวิตของคนเวียดนามในปัจจุบันต้องใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทํางาน การรับประทานอาหาร

นอกบ้านจึงเป็นทางเลือกของคนท่ัวไป โดยเฉพาะม้ือกลางวัน อย่างไรก็ตามม้ือเย็นก็ยังเป็นม้ือสําคัญท่ีจะมี
เวลาพูดคุยและพบปะเพ่ือนฝูง หรือแม้แต่เจรจาธุรกิจ ม้ือเย็นจึงได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ จนค่าใช้จ่ายใน
การรับประทานอาหารนอกบ้านของคนเวียดนามเพ่ิมขึ้นมาก 

คนเวียดนามส่วนใหญ่รับประทานอาหารตามแผงลอยและตามข้างถนนเพราะราคาถูกและอร่อย 
อาหารพ้ืนเมืองเวียดนามและอาหารท้องถิ่นจากภาคต่างๆ มีขายอยู่ท่ัวไปตามข้างถนนท้ังในเมืองใหญ่และใน
ชนบท อย่างไรก็ตามอาหารเหล่านี้ไม่ค่อยจะถูกสุขลักษณะเท่าใดนัก 

ท้ังนี้คนตามเมืองใหญ่และในชนบทจะมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านท่ีต่างกันไป คนใน
ชนบทจะระวังการใช้จ่ายมากกว่าในเมืองใหญ่ เนื่องจากมาตรฐานชีวิตท่ีแตกต่างกัน จึงไม่ค่อยรับประทานนอก
บ้านมากนัก ส่วนคนตามเมืองใหญ่โดยเฉพาะฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้ จะเป็นเมืองท่ีมีการรับประทานอาหาร
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นอกบ้านมากท่ีสุด ประมาณกันว่าคนในโฮจิมินห์ซิตี้จะใช้เงินร้อยละ 18 ของรายได้ในการรับประทานอาหาร
นอกบ้าน 

กล่าวได้ว่าพฤติกรรมการบริโภคของชาวเวียดนามถือว่าค่อนข้างซับซ้อน เพราะยังคงมีการผสมผสาน
ระหว่างวิถีชีวิตการบริโภคแบบดั้งเดิมและรูปแบบการบริโภคตามแบบสมัยใหม่ เห็นได้จากแม้ว่าปัจจุบันความ
เจริญต่างๆ จะส่งผลต่อการหันมาบริโภคตามอย่างสากลมากขึ้น แต่ประเทศเวียดนามท่ีแม้ว่าจะมีการพัฒนา
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างมาก แต่ประชากรส่วนหนึ่งก็ยังคงบริโภคตามแบบดั้งเดิม 
 

1.7.1.5 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ 
เคร่ืองดื่มโดยท่ัวไปท่ีชาวเวียดนามนิยมบริโภค คือ น้ําอัดลมและน้ําผลไม้ ซ่ึงมีขายอยู่ท่ัวไปใน

เวียดนามท้ังตามร้านค้าและข้างถนน ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด ร้านกาแฟ คนเวียดนามนิยมดื่ม
น้ําอัดลมโดยการบริโภคเฉล่ียกว่า 1 ลิตรต่อ 1 คนต่อวัน อย่างไรนั้นในปัจจุบันชาวเวียดนามเร่ิมระวังเร่ือง
โรคเบาหวานมากขึ้น ทําให้คาดว่าการบริโภคน้ําอัดลมจะมีแนวโน้มลดลง 
 สําหรับเคร่ืองดื่มแบบร้อน ชาและกาแฟเป็นเคร่ืองดื่มท่ีได้รับความนิยมสูงสุด โดยช่วงเวลาท่ีนิยมดื่ม
คือ การดื่มพร้อมอาหารเช้าและหลังอาหารม้ือต่างๆ ตลอดจนช่วงเวลาพักจากการสัมมนาหรือการประชุม 
ท้ังนี้การดื่มชาเป็นธรรมเนียมของเวียดนามและคนเอเชียโดยท่ัวไป เป็นท่ีรู้กันว่าชามีประโยชน์ทางยา จึงเป็น
เคร่ืองดื่มร้อนในชีวิตประจําวัน นอกจากการดื่มชาท่ีบ้านแล้ว ปัจจุบันมีร้านชาท่ีตกแต่งสวยๆ เพ่ิมขึ้นมากใน
เมืองใหญ่โดยการรับอิทธิพลตะวันตก คนเวียดนามโดยเฉพาะผู้ชายจะดื่มกาแฟทุกวัน ขณะท่ีอากาศใน
เวียดนามค่อนข้างร้อน คนจึงชอบออกไปดื่มกาแฟท่ีร้านเพ่ือความสดช่ืน เวียดนามเป็นประเทศท่ีปลูกกาแฟ จึง
เป็นเคร่ืองดื่มท่ีราคาไม่แพงและได้รับความนิยมมาก 
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1.7.1.6 พฤติกรรมการซ้ืออาหาร 
คนเวียดนามส่วนใหญ่ชอบซ้ืออาหารจากตลาดสดหรือตลาดนัดท่ีมีของสดและราคาไม่สูงมากนัก ซ่ึง

จะมีอยู่ท่ัวไปในประเทศ ตลาดเหล่านี้จะเปิดตอนเช้าตรู่และปิดประมาณ 6 โมงเย็น คนท่ีไม่ได้ทํางานจึงมักจะ
ไปซ้ือของสดทุกวันตอนช่วงเช้า โดยเฉพาะในชนบท  

อย่างไรก็ตามทุกวันนี้คนจะสนใจเร่ืองความสะอาดและสุขอนามัย จึงนิยมซ้ืออาหารในตลาดสมัยใหม่
เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มากขึ้น โดยซูเปอร์มาร์เก็ตจะเปิด 9.00 น.และปิด 22.00 น. 
ซ่ึงเหมาะกับคนท่ีต้องการซ้ือของหลังจากเลิกงานแล้ว และกลายเป็นท่ีเดียวท่ีคนสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ใน
ตอนค่ํา  

สําหรับการส่ังซ้ือของทางอินเทอร์เน็ตในเวียดนาม เพ่ิงเร่ิมขึ้นเม่ือไม่ก่ีปีมานี้ โดยยังไม่เป็นท่ีนิยมมาก
นัก เพราะคนเวียดนามโดยเฉพาะในต่างจังหวัดยังไม่มีอินเทอร์เน็ต ท้ังนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งเร่ิมมีการ
ให้บริการโทรส่ังจองและส่งของให้ถึงบ้าน แต่ยังจํากัดการให้บริการอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่ 

นอกจากนั้นสืบเนื่องจากปัจจุบันตู้เย็นเป็นสินค้าท่ีคนเวียดนามทุกระดับรายได้สามารถซ้ือหาได้และ
กลายเป็นของจําเป็นในครัวเรือน ไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยดังเช่นในอดีต ตลอดจนวิถีชีวิตท่ียุ่งเหยิงมากขึ้นโดยเฉพาะ
ในเมืองใหญ่ ทําให้ความถี่ในการออกไปซ้ือของตามตลาดสดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตของคนเวียดนามเฉล่ียจะอยู่ท่ี
อาทิตย์ละคร้ัง 

ชาวเวียดนามมักตัดสินใจซ้ือสินค้าค่อนข้างยาก ทําให้การเจาะตลาดเวียดนามมีต้นทุนสูงท้ังในการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นท่ีรู้จักและการสร้างตราสินค้าให้เป็นท่ียอมรับในวงกว้าง นอกจากนี้การจัดกิจกรรม
ทุกประเภทเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายต้องขออนุญาตจากทางการเวียดนามก่อน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าในเวียดนามสูงมาก 

 
1.7.1.7 ทัศนคติต่อสินค้าไทย  
ทุกวันนี้ตามห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ร้านค้าตามท้องถนนมีสินค้าจากแบรนด์ต่างชาติหลายประเทศ

เข้ามาขายในเวียดนามกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะสินค้าจากเกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน 
อเมริกา และแถบยุโรป นอกจากนี้แล้วสินค้าประเภทแบรนด์ข้ามชาติอย่างยูนิลิเวอร์ พีแอนด์จี ก็มีโรงงานท่ีนี่
และกลายเป็นแบรนด์รายใหญ่ในเวียดนามไม่ต่างจากไทย ขณะท่ีสินค้าจากเมืองไทยมีสัดส่วนน้อยมากใน
เวียดนามเม่ือเทียบกับแบรนด์เหล่านี้ อย่างไรนั้นคนเวียดนามส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดีต่อสินค้าไทย โดยมองว่า
แบรนด์ไทยมีคุณภาพ ราคาไม่แพงและถือว่าอยู่ในเกรดท่ีดีกว่ามากถ้าเทียบกับสินค้าท่ีมาจากเมืองจีน 
เนื่องจากสินค้าจากจีนราคาถูกก็จริง แต่ใช้ได้ไม่นานก็เสีย คุณภาพต่ํา คนท่ีนี่จึงมีทัศนคติในแง่ลบต่อสินค้าจีน  

สินค้าไทยหลายชนิดในประเทศเวียดนาม ได้รับความนิยมสูง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะสินค้าเหล่านี้ ได้
เข้ามาทําการตลาดในประเทศเวียดนามเป็นเวลายาวนานแล้ว สินค้าบางยี่ห้อเข้ามาจําหน่ายในประเทศ
เวียดนามมากกว่า 20 ปี ตั้งแต่เวียดนามยังไม่เปิดประเทศ สินค้าเหล่านี้จึงติดตลาด จนสินค้าท่ีผลิตในประเทศ
เวียดนามเอง หรือสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น พยายามออกแบบบรรจุภัณฑ์เลียนแบบให้
คล้ายกับสินค้าไทย เช่น สินค้าประเภทปลากระป๋อง  

สําหรับทัศนคติของคนเวียดนามต่อสินค้าอาหารไทยก็เป็นไปในทิศทางท่ีดีดังข้างต้นด้วยเช่นกัน โดย
ชาวเวียดนาม มองว่ามีภาพลักษณ์ หรือตําแหน่งของสินค้าอยู่ในระดับเดียวกันกับสินค้าเวียดนาม โดยมีราคา
สูงกว่าสินค้าเวียดนามเพียงเล็กน้อย ส่วนสินค้าจากประเทศอ่ืนๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน จะมี
ภาพลักษณ์เป็นสินค้าพรีเม่ียมและมีราคาสูงกว่า 
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1.7.1.8 การส่ือสารกับผู้บริโภคชาวเวียดนาม 
โทรทัศน์ยังคงเป็นส่ือสําคัญด้านการตลาด แม้ว่าการใช้อินเทอร์เน็ตในเวียดนามจะขยายตัวสูง แต่

อํานาจการตัดสินใจซ้ือสินค้าส่วนใหญ่มาจากหัวหน้าครอบครัว โดยเฉพาะแม่บ้าน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีใช้เวลาดู
โทรทัศน์ค่อนข้างมาก ทําให้โทรทัศน์ยังคงเป็นพระเอกของการทําตลาด ซ่ึงผู้ประกอบการไทยสามารถส่ือสาร
กับผู้บริโภคชาวเวียดนามได้จากท้ังส่ือโทรทัศน์เวียดนามโดยตรง และส่ือโทรทัศน์ของไทย เพราะคนเวียดนาม
สามารถติดจานรับสัญญาณดาวเทียมเพ่ือชมรายการโทรทัศน์จากเมืองไทยได้ ดังนั้นช่องทางดังกล่าวจึงถือเป็น
ช่องทางสําคัญของผู้ประกอบการไทยต่อผู้บริโภคชาวเวียดนาม โดยรายการโทรทัศน์ของไทยท่ีคนเวียดนาม
นิยมดูกันมาก คือ ละครไทย และศิลปินไทยท่ีช่ืนชอบ คือ "พ่ีเบิร์ด" ธงไชย แมคอินไตย์ และ "บ้ี" เดอะ สตาร์ 

นอกจากนี้ในปัจจุบันวัยรุ่นเวียดนามก็ยังนิยมเรียนภาษาไทย ซ่ึงมหาวิทยาลัยของเวียดนามก็
ตอบสนองความต้องการดังกล่าว ด้วยการเปิดหลักสูตรภาษาไทยถึงระดับปริญญาเอก 
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1.7.2 ช่องทางการจัดจําหน่าย/การกระจายสินค้าในเวียดนาม 
 

 
 

1.7.2.1 ช่องทางการจัดจําหน่ายในเวียดนาม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1)  ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) 
 เป็นร้านค้าแรกเร่ิมของเวียดนาม ตัวอย่างได้แก่ ตลาดสด หาบเร่ และร้านขายของชํา ซ่ึงเป็น

ร้านค้าท่ีจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ียังคงไว้ซ่ึงลักษณะการจําหน่ายสินค้าและบริการรูปแบบเดิม การจัด
วางสินค้าไม่ทันสมัย ส่วนใหญ่เป็นร้านห้องแถวท่ีมีพ้ืนท่ีไม่มาก ลูกค้าเกือบท้ังหมดอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับ
ร้านค้า การบริหารจัดการเป็นแบบครอบครัว การลงทุนน้อย ไม่มีระบบการจัดการท่ีได้มาตรฐาน  

2)  ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 

 เป็นร้านค้าปลีกท่ีเพ่ิงเกิดขึ้นมาใหม่ โดยเป็นร้านท่ีมีการปรับปรุงการจัดวางสินค้า การ
ให้บริการท่ีทันสมัย มีการจัดการท่ีเป็นระบบและมีมาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและลงทุนสูงเพ่ือดึงดูดให้
ลูกค้ามาใช้บริการ ตัวอย่างสําคัญ คือ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าให้ส่วนลด และร้านสะดวกซ้ือ 
เป็นต้น โดยผู้เล่นรายสําคัญในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในเวียดนาม ได้แก่ “Saigon Union of Trading 

Cooperatives” ภายใต้แบรนด์ “CoopMart” “Casino Guichard Perrachon SA” ภายใต้แบรนด์ “Bid 
C” ร้อยละ 1.4  และ “Nguyen Kim Trading JSC” ภายใต้แบรนด์ “Nguyenkim-Saigon Shopping 

Center”  
ท้ังนี้ในปัจจุบันเวียดนามมีซูเปอร์มาเก็ตมากกว่า 600 แห่ง ศูนย์การค้ามากกว่า 100 แห่งและตลาด

มากกว่า 8,500 แห่ง อย่างไรก็ตามแม้ว่าร้านค้าปลีกสมัยใหม่จะเป็นท่ีนิยมของชาวเวียดนาม แต่ในพ้ืนท่ีชนบท
และชุมชนขนาดเล็ก ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมก็ยังเป็นท่ีนิยม เนื่องจากชาวเวียดนามท่ีอาศัยในชนบทยังเคยชิน
กับการจับจ่ายใช้สอยแบบดั้งเดิม และมีความรู้จักมักคุ้นกับร้านค้าส่วนใหญ่เป็นอย่างดี อย่างไรนั้นในอนาคตมี
การคาดการณ์ว่าธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเวียดนามจะขยายตัวในอัตราท่ีสูงมาก โดยมีปัจจัยเก้ือหนุน
สําคัญจากการเปิดเสรีธุรกิจค้าปลีกภายใต้กรอบ WTO ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ซ่ึงทําให้นักลงทุนต่างชาติ
สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจค้าปลีกในเวียดนามได้ 100% ตลอดจนการจัดโปรโมช่ันต่างๆ ของร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ ซ่ึงจะเป็นแรงจูงใจให้ชาวเวียดนามหันมาซ้ือสินค้าจากร้านค้าดังกล่าวมากขึ้นแทนร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม  
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ภาวะการณ์ในปัจจุบันมีการแข่งขันรุนแรงมากในตลาดค้าปลีกเวียดนาม ดังนั้นหากผู้ประกอบการไทย

สนใจจะเข้าไปลงทุนควรให้ความสําคัญกับความต้องการของตลาดในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกันของเวียดนาม 
และการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค รวมท้ังธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเวียดนาม เพราะการเปิดเสรีธุรกิจจัด
จําหน่ายของเวียดนามนํามาซ่ึงโอกาสพร้อมๆ กับการแข่งขันท่ีรุนแรง เนื่องจากต้องเผชิญการแข่งขันกับธุรกิจ
ค้าปลีกต่างชาติขนาดใหญ่จากหลายประเทศ เช่น เยอรมนี ฝร่ังเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และมาเลเซีย ท่ี
ได้เข้าไปจัดตั้งธุรกิจค้าปลีกในเวียดนามแล้ว รวมท้ังต้องแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีกท้องถิ่นเวียดนามท่ีครองตลาด
ในประเทศ อยู่แล้วด้วย รวมท้ังต้นทุนค่าเช่าค้าปลีกและอาคารสํานักงานในเวียดนามท่ีอยู่ในระดับสูง 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเมืองใหญ่ของเวียดนามท่ีส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจเพ่ิมขึ้น 
 
 1.7.2.2 ระบบการกระจายสินค้าในเวียดนาม สามารถแบ่งได้เป็น 4 ช่องทาง ดังนี ้

1) ผู้ส่งออก => ผู้นําเข้า/ผู้จัดจําหน่าย/ผู้ผลิต => ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
2) ผู้ส่งออก => ผู้นําเข้า/ผู้จัดจําหน่าย/ผู้ผลิต => ผู้ค้าส่ง => ร้านค้าปลีก 
3) ผู้ส่งออก => เอเย่นต์ท้องถิ่น => ผู้นําเข้า/ผู้จัดจําหน่าย/ผู้ผลิต => ผู้ค้าส่ง => ร้านค้าปลีก 
4) ผู้ส่งออก => ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

 
ภาพที่ 1-12 ระบบการกระจายสินค้าในเวียดนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย (2552) 
 

ในเวียดนามผู้นําเข้ารายใหญ่โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้จัดจําหน่ายด้วย ผู้นําเข้าและผู้จัดจําหน่ายของ
เวียดนาม ยังคงมีส่วนสําคัญ ในการกระจายสินค้า และทํากิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศ นอกจากนี้ผู้
นําเข้าของเวียดนาม และตัวแทนจําหน่ายจะเป็นผู้ติดต่อโดยตรงกับห้างร้านต่างๆ วิธีท่ีดีท่ีสุดในการเข้าสู่ตลาด
ดังกล่าวนี้ คือ การแต่งตั้งตัวแทนท้องถิ่นเพ่ือนําเข้าสินค้าโดยตรง หรือเป็นตัวแทนในการนําเข้าจัดจําหน่าย
และทําตลาด โดยมีกลยุทธ์ด้านราคาท่ีมีประสิทธิภาพ และมีเครือข่ายของการจัดจําหน่ายผู้นําเข้าส่วนใหญ่จะ
ซ้ือสินค้าจากผู้ส่งออกโดยรวมสินค้าหลายๆ ชนิดใน 1 ตู้ Consolidated Container โดยมีจํานวนสินค้าไม่
มากนักในแต่ละชนิดและผู้นําเข้าจะขอให้ทําการส่งเสริมการจําหน่ายและโฆษณาสินค้าให้ด้วยพร้อมกับขอ
สินเช่ือในการชําระสินค้า การส่งเสริมการจําหน่ายในร้านยังคงจําเป็นสําหรับสินค้าท่ียังใหม่สําหรับตลาดการ
แสดง ณ จุดขาย และส่ือโฆษณาต่างๆ ยังคงมีความสําคัญ เพ่ือจูงใจผู้บริโภคท่ีมีความรู้จํากัดเก่ียวกับสินค้า
ต่างประเทศ 

ผู้ส่งออก 

ผู้นําท้องถิ่น/ผู้จัดจําหน่าย/ผู้ค้า/ผู้ค้าปลีก เอเย่นต ์

ผู้ค้าส่ง 

ผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดมิ  
(ตลาดสด รา้นค้าเล็ก) 

ผู้ค้าปลีกสมัยใหม่  
(ไฮเปอร/์ซูเปอร์มาร์เก็ต) 



 

 
1-61 

ส่วนที� 1    สถานภาพปัจจุบันและการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร               
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
1.7.2.3 การกระจายสินค้าของเวียดนามผ่านตามแนวการค้าชายเเดน 
1) ด่านทางเหนือ ภาคเหนือของเวียดนามจะมีพรมแดนติดกับจีน ซ่ึงมีความยาว 1,281 ตาราง

กิโลเมตร โดยมีด่านชายแดนจีน 3 ด่านใหญ่ๆ คือ 
� ด่าน Huu Nghi (สําหรับนักธุรกิจ/นักท่องเท่ียว) และด่าน Tan Thanh (สําหรับสินค้า) 

จังหวัด Langson เวียดนามและด่านมิตรภาพ Youyi Guan (โหยวอ้ีกวน) เมืองผิงเสียง 
มณฑลกว่างซีของจีน 

� ด่าน Mong Cai จังหวัด Quang Ninh เวียดนามและด่าน Dongxing เมือง (Quinzhou) 
มณฑลกว่างซีของจีน 

� ด่าน Lao Cai จังหวัด Lao Cai ติดมณฑลยูนาน 
2) ด่านทางตะวันตก ภาคตะวันตกของเวียดนามจะมีพรมแดนติดกับลาวซ่ึงมีความยาว 2,130 ตาราง

กิโลเมตร โดยมีด่านชายแดนลาว 2 ด่านใหญ่ ๆ คือ 
� ด่าน Cau Treo จังหวัด HaTinh 
� ด่าน Lao Bao จังหวัด Quang Tri เช่ือมกับสะหวันนะเขตของลาว 
� ด่านจาลอ (Cha Lor) เวียดนามและด่านนาพาวของลาว 

3) ด่านทางใต้ ภาคใต้ของเวียดนามจะมีพรมแดนติดกับกัมพูชา มีความยาว 1,228 ตารางกิโลเมตร 
โดยมีด่านชายแดนกัมพูชา 2 ด่านใหญ่ ๆ คือ 

� ด่าน Xamat จังหวัด Tay Ninh 
� ด่าน Moc Bai จังหวัด Tay Ninh 
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1.8 นโยบาย กฎ ระเบยีบ และมาตรการภาครัฐที่สําคัญต่อการค้า การลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร 

เวียดนามเพ่ิงเปิดประเทศมาในช่วงสิบกว่าปี ทําให้มีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการค้า
และธุรกิจตามเงื่อนไขในการขอเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงกฎระเบียบการค้า การลงทุนให้มีความชัดเจนและเสรีมากขึ้นเป็นลําดับ ตลอดจนรัฐบาลได้กระจาย
อํานาจสู่จังหวัดต่างๆ ในการกําหนดกฎระเบียบในการบริหารจัดการด้านการค้า ทําให้กฎหมาย กฎระเบียบ
ต่างๆ ในประเทศเวียดนามของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน และมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นนัก
ลงทุนควรหม่ันตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งท่ีเช่ือถือได้อย่างสมํ่าเสมอ อาทิ หน่วยงานภายใต้กระทรวงวางแผน
และการลงทุน (MPI) ของแต่ละจังหวัด 
 
1.8.1 ด้านการผลิตและแปรรูปอาหาร 

1.7.1.1 หน่วยงานหลักที่ดูแลกฎหมายอาหารเวียดนาม ประกอบด้วย 
1) กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health: MOH)  

 กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการกํากับดูแลกฎหมายด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
ของอาหารแปรรูปในประเทศ รวมถึงอาหารนําเข้าทุกชนิด โดยหน่วยงานหลักท่ีดูแลด้านอาหาร ได้แก่ 
คณะกรรมการอาหาร (Vietnam Food Administration: VFA) เป็นหน่วยงานท่ีดูแลและควบคุมการผลิต 
การแปรรูป และการตรวจสอบสินค้าอาหาร และดูแลระบบกฎหมายอาหารภายในประเทศ โดยหน้าท่ีหลัก
ได้แก่ 

� ปรับปรุงและดูแลการออกกฎหมายด้านอาหาร 
� พัฒนาระบบมาตรฐานและการจัดการด้านอาหาร 
� บังคับใช้ ตรวจติดตาม และ กํากับดูแลด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศ 
� ให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค และส่ือสารด้านอาหารท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

(http://vfa.gov.vn/) 
2) กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural 

Development: MARD)  
 กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทรับผิดชอบการดูแลด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของสินค้า
เกษตร ป่าไม้ ประมงและสัตว์น้ํา รวมถึงการนําเข้าเนื้อสัตว์ การแปรรูปเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พืช
และผลิตภัณฑ์จากพืช สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ตลอดจนข้อกําหนดต่างๆ ในการใช้วัตถุเจือปนในการผลิต
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ข้อกําหนดการใช้และสารตกค้างสําหรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สาร
ปฏิชีวนะ ฮอร์โมนซ่ึงรวมถึงสารชีวภาพท่ีใช้ในการเกษตรและเล้ียงสัตว์เพ่ือเป็นอาหาร และการคุ้มครอง
สุขอนามัยและสวัสดิภาพพืชและสัตว์ด้วย 
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3) กระทรวงการประมง (Ministry of Fisheries: MOFI)  

 กระทรวงการประมงจะดูแลรับผิดชอบการทําประมงและการผลิตสัตว์น้ําในประเทศตลอดจนการแปร
รูปเพ่ือการส่งออก โดยดูแลและควบคุมการผลิตระดับฟาร์ม การจับสัตว์น้ําตามธรรมชาติ การใช้ยาสัตว์ สาร
ปฏิชีวนะเพ่ือการผลิตสัตว์น้ําและพืชน้ํา สารเคมีเพ่ือการอารักขาพืชน้ํา (aquatic plant protection 

chemicals) การเฝ้าระวัง การตรวจสอบ และการตรวจติดตามด้านมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
การผลิตสินค้าท่ีเก่ียวข้อง MOFI จะออกกฎหมายด้านการจัดการประมงและการแปรรูปสัตว์น้ําเพ่ือการส่งออก 
ได้แก่ National Fisheries Inspection Quality Assurance Center (NAFIQACEN) ซ่ึงเป็นมาตรฐานการ
ผลิต การแปรรูป การควบคุมคุณภาพ การรับรองสุขอนามัย (Health Certification) แก่ผู้ประกอบการใน
เวียดนาม ซ่ึงผู้ประกอบการสามารถของใบรับรองเพ่ือการส่งออกสินค้าประมงได้จาก Department of 
Resource Protection ท้ัง 6 แห่ง ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใต้ MOFI ในแต่ละจังหวัดท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่

4) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology: MOST)  

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับผิดชอบการกําหนดคุณภาพและมาตรฐานระดับชาติ 
(National Standard) ในด้านความปลอดภัยอาหาร หรือ Vietnamese Standard (TCVN) for Food 

Safety and Hygiene โดยออกข้อกําหนดด้านมาตรฐานเชิงเทคนิคสําหรับหน่วยงานต่างๆ นําไปใช้ในการ
ควบคุมการผลิตสินค้า การทดสอบ และการนําเข้าสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ สําหรับมาตรฐานสินค้าท่ีออก
โดย MOST จะอ้างอิงตามมาตรฐาน Codex ท้ังรายละเอียดสินค้า การแสดงฉลาก การวิเคราะห์ทดสอบ การ
ควบคุมคุณภาพสินค้าเพ่ือการนําเข้าหรือส่งออก โดยหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีในการตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคือ Directorate for Standards and Quality (STAMEQ) รวมท้ังออกมาตรฐานสินค้า มาตรฐาน
การตรวจสอบ และมาตรฐานหน่วยงานตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศซ่ึง MOST 
เป็น focal point ในการประสานงานและเข้าร่วมการประชุมเพ่ือกําหนดกรอบมาตราฐานสินค้าอาหารท่ีใช้ใน
การค้าระหว่างประเทศ 
  

ภาพที่ 1-13 โครงสร้างการกํากับดูแลด้านอาหารของเวียดนาม 

ท่ีมา: Vietnam Food Safety and Agricultural Health Action Plan, 2006 
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5) กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry: MOI) 
 กระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบการการผลิตและการตลาดสินค้าต่อไปนี้  

� แอลกอฮอล์  
� เคร่ืองดื่ม 
� ขนมหวาน (confectionary) 
� นม 
� น้ํามันพืช 
� แป้ง (flour and starch) 
� น้ําดื่มบรรจุขวด 

โดยสินค้าท้ังหมดท่ีอยู่ภ่ยใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น จะเน้นการดําเนินการเพ่ือความ
ปลอดภัยของสินค้าโดยเฉพาะด้านการควบคุมการปนเป้ือนจากจุลินทรีย์และสารเคมีตกค้างอันเนื่องมาจากระ
บวนการผลิต 

6) สมาคมการค้าสินค้าอาหารในเวียดนาม 
 สมาคมการค้าตางๆ ในเวียดนามจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการอํานวยความสะดวยการค้าสินค้า
อาหารในประเทศ การให้ข้อมูลด้านการค้าและกฎระเบียบทางการค้า การแจ้งข่าว และการส่งเสริมการส่งออก
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร ซ่ึงประกอบด้าย 

� Food and Foodstuff Association of HCMC (FFA) องค์กรอิสระท่ีส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร อาหารสําเร็จรูป และเคร่ืองดื่ม โดยสนับสนุนด้านข้อมูล
ทางธุรกิจ การค้า กฎระเบียบ ส่ิงแวดล้อม การตลาด เทคโนโลยีใหม่ และหลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการ ผ่านการฝึกอบรมและงานแสดงสินค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

� Vietnam Tea Association (VITAS) สมาคมผู้ผลิตชา ซ่ึงนอกจากส่งเสริมการผลิตใบ
ชาแล้วยังส่งเสริมให้มีการลงทุนเพ่ือการเพาะปลูกและส่งออกด้วย  

� Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP) สมาคม
ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น้ํา เนื่องจากเป็นสินค้าหลักท่ีมีการส่งออกเป็นอันดับต้นๆ 
ของประเทศ ซ่ึง VESEP ยังมีสาขาในต่างประเทศด้วยเพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกใน
การส่งออกสินค้าของผู้ส่งออก รวมท้ังติดตามความเคล่ือนไหวและความต้องการสินค้า
สัตว์น้ําในต่างประเทศ 

� The Vietnam Fisheries Association (VINAFA) เป็นองค์กรด้านสังคมท่ีสนับสนุน
กิจการการประมงของ MOFI รวมท้ังความร่วมมือในการดําเนินกิจการประมงระหว่าง
ประเทศเนื่องจากเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆ อาทิ ASEAN Fisheries Federation 
(AFF), International Fisheries Coalition of Associations (IFCA) และ Southeast 
Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) 

� Vietnam Coffee-Cocoa Association (VICOFA) สมาคมส่งเสริมการผลิต การแปรรูป 
การค้า การส่งออก การฝึกอบรม และการวิจัย ของอุตสาหกรรมกาแฟ-โกโก้ ท้ังชนิดอรา
บิก้า และ โรบัสต้า โดยมี Vietnam National Coffee Corporation (VINACAFE) เป็น
สมาชิกหลักของสมาคมซ่ึงเป็นผู้ผลิตกาแฟมากถึง 20-25% ในเวียดนาม 

� Vietnam Cashew Association (VINACAS) สมาคมส่งเสริมการผลิตเม็ดมะม่วงหิม
พานต์และผลิตภัณฑ์เพ่ือการค้าและการส่งออก  
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� Vietnam Fruit Association (Vinafruit) องค์กรเอกชนท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมผลไม้
เพ่ือการแข่งขันทางการค้า ตั้งแต่การผลิต การจัดจําหน่าย การสร้างตรายี่ห้อ การ
ผลิตผลไม้อินทรีย์และการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

 
1.8.1.2 กฎหมายอาหารที่สําคัญของเวียดนาม 
1) Food Safety Law  
กฎหมายสุขอนามัยอาหาร หรือ Circular No. 12-2003-PL-UBTVQH11 ORDINANCE ON 

HYGIENE AND SAFETY OF FOODSTUFFS เป็นกฎหมายพ้ืนฐานด้านความปลอดภัยอาหารอาหารท่ีกําหนด
ข้อปฏิบัติและมาตรการด้านสุขอนามัยอาหารนําเข้า โดยกําหนดให้อาหารนําเข้าต้องผ่านการตรวจสอบ 
(Inspection) หรือได้รับการรับรอง GMP (Certificate of Good Manufacturing Practices) หรือ HACCP 
(Hazard Analysis, Critical Control Point) พร้อมท้ังมีการควบคุมการใช้วัตถุเจือปนอาหาร กระบวนการ
แปรรูป รวมท้ังอาจมีข้อกําหนดเฉพาะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2) Circular No.79/2008/ND-CP dated July 18, 2008 regulating the Government 
system of management, monitoring and testing for food safety and hygiene ภายใต้กฎหมาย
ฉบับนี้ รัฐบาลต้องการให้อาหารในประเทศมีความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดีและเหมาะสมตั้งแต่การควบคุม 
การตรวจติดตาม การทดสอบ โดยมีกระทรวงสาธารณสุข (MOH) เป็นผู้รับผิดชอบในการกํากับดูแลในสินค้า
อาหารและอาหารแปรรูป ร่วมกับกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (MARD) ดูแลสินค้าเกษตร ประมงและ
สัตว์น้ํา และปศุสัตว์ตลอดกระบวนการ 

3) Circular No. 25/2010/TT-BNNPTNT กฎหมายการควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
อาหารสําหรับสินค้าอาหารนําเข้าท่ีมีแหล่งกําเนิดจากสัตว์ โดยเป็นระเบียบควบคุมสุขอนามัยและความ
ปลอดภัย ของอาหารอาหารนําเข้าท่ีมีแหล่งกําเนิดจากสัตว์ภายใต้การจัดการของกระทรวงเกษตรและพัฒนา
ชนบทของเวีดนาม โดยครอบคลุมถึงสินค้าสําหรับการบริโภคของมนุษย์ท้ังสินค้าประมงและปศุสัตว์  

ข้อยกเว้น  
ระเบียบฉบับนี้ไม่ได้ควบคุมรวมถึงการกักกันสัตว์และสินค้าสัตว์ต่อไปนี้ 

� อาหารท่ีใช้ในการบริโภคส่วนตัวใช้เป็นของขวัญ ถุงทางการทูต (diplomatic bag) ถุงทาง
กงสุล (consular bag) 

� อาหารท่ีอยู่ระะหว่างการส่งผ่าน (transit) 
� อาหารท่ีเก็บในคลังสินค้า 

คํานิยาม 
� สุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร (Food hygiene and safety (FHS) หมายถึง 

เงื่อนไขและมาตรการท่ีจําเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่าอาหารท่ีบริโภคไม่มีอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต
ของผู้บริโภค 

� การตรวจสอบระบบควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร (Inspection of food 
hygiene and safety control system) หมายถึง การตรวจสอบระบบกฎหมาย โครงสร้าง
ของหน่วยงาน และความสามารถของหน่วยงานท่ีรับผดิ ชอบในการควบคุมสุขอนามยั และ
ความปลอดภัยของอาหารในประเทศผู้ส่งออก 

� consignment ท่ีนําเข้า (imported consignment) หมายถึง ปริมาณสินค้าท่ีจดทะเบียน
เพ่ือการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ 1 คร้ัง 
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� consignment ท่ีตรวจสอบ (inspected consignment) หมายถึง ปริมาณสินค้าชนิด
เดียวกันท่ีผลิตหรือแปรรูปโดยสถานประกอบการ (Food business operator (FBO) แห่ง
เดียวกันและจดทะเบียนเพ่ือการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ 1 คร้ัง 

ข้อกําหนดสําหรับสินค้านําเข้า 
� สถานประกอบการต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับผิดชอบของเวียดนาม ถึงการ

ควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานของประเทศเวียดนาม 
� สินค้าแต่ละ consignment ตอ้งมีใบรับรองสุขอนามัยจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในประเทศผู้

ส่งออกประกอบการนําเข้า (ยกเว้น ปลาและผลิตภัณฑ์ประมงท่ีจับโดยเรือเดินสมุทร
ต่างประเทศ ท่ีดําเนินการในน่านน้ําเวียดนาม และจากหน่ายโดยตรงในเวียดนาม) 

� สินค้าต้องผ่านการตรวจสอบท่ีด่านนําเข้าหรือคลังสินค้า และได้รับการรับรองสุขอนามัยตาม
มาตรฐานของเวียดนามก่อนจึงจะสามารถนําไปจําหน่ายในตลาดเวียดดนามหรือนําไปผลิต
หรือแปรรูปต่อไปได้ 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ 
� การเดินทางมาตรวจในประเทศผู้ส่งออก: เพ่ือตรวจสอบระบบการควบคุมสุขอนามัย และ

ความปลอดภัยของอาหารของประเทศผู้ส่งออก และสภาพสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
อาหารของสถานประกอบการท่ีจดทะเบียนเพ่ือส่งออกสินค้าไปเวียดนาม 

� การตรวจสินค้านําเข้า: สินค้านําเข้าทุกชนิดท่ีมีแหล่งกําเนิดจากสัตว์ต้องได้รับการตรวจสอบ
เอกสาร การตรวจสอบทางกายภาพ และ sensory evaluation นอกจากนี้ต้องมีการตรวจ
ตัวอย่างสินค้า ตาม Article 14 ของระเบียบนี้ 

หลักการพ้ืนฐานทางกฎหมายสําหรับการตรวจสอบ 
� ตัวบทกฎหมายของเวียดนามท่ีเก่ียวข้องรวมถึงข้อบังคับทางเทคนิคระดับชาติ (national 

technical regulation) สําหรับผู้ผลิต สินค้า และกลุ่มสินค้าแต่ละประเภทท่ีจดทะเบียน
นําเข้าเวียดนาม 

� สนธิสัญญาระหว่างประเทศและข้อตกลงทวภิาคีกับประเทศผู้ส่งออกท่ีเวียดนามได้จัดทํา
ข้อตกลงและรับรองเรียบร้อยแล้ว 

หน่วยงานกํากับและตรวจสอบ 
� หน่วยงานตรวจสอบประเทศผู้ส่งออก : National Agro-Forestry-Fisheries Quality 

Assurance Department (NAFIQAD) และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
� หน่วยงานตรวจสอบท่ีด่านตรวจ: หน่วยงานท่ีได้รับอํานาจหรืออยู่ภายใต้ Department of 

Animal Health (DAH) 
� หน่วยงานตรวจสอบ ณ คลังเก็บสินค้าและออกใบรับรองสุขอนามัย 

- สินค้าปศุสัตว: ์ หน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้หรือได้รับอํานาจโดย DAH  
- สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์: หน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้หรือได้รับอํานาจโดย NAFIQAD 

� หน่วยงานกํากับและตรวจสอบสินค้าและจําหน่ายในท้องตลาด 
- สินค้าปศุสัตว: ์ หน่วยงานของ DAH 
- สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์: หน่วยงานของ NAFIQAD 
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เอกสารประกอบการจดทะเบียน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในประเทศผู้ส่งออกมีหน้าท่ีส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้กับ NAFIQAD 

� รายช่ือสถานประกอบการท่ีจดทะเบียนเพ่ือส่งออกสินค้าไปเวียดนาม (ใช้ฟอร์ม Appendix 
1) 

� ข้อมูลเก่ียวกับระบบการควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร รวมถึง
ความสามารถของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
อาหารในประเทศผู้ส่งออก (ใช้ฟอร์ม Appendix 2) 

� สรุปสาระสําคัญเก่ียวกับสภาพสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารของสถาน
ประกอบการแต่ละแห่ง (ใช้ฟอร์ม Appendix 3) 

 
ขั้นตอนการตรวจสอบสําหรับสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบสุขอนามัยและความปลอดภัย

ของอาหารในสินค้านําเข้า ให้ปฏิบัติตามระเบียบต่อไปนี้ 
� Decision No.118/2008/QD-BNN: ออกวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 โดยกระทรวงการเกษตร 

และพัฒนาชนบทแห่งเวียดนาม เป็นระเบียบเก่ียวกับการตรวจสอบและการออกใบรับรอง
สุขอนามัยและความปลอดภัยสําหรับสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ 

� Circular No. 78/2009/TT-BNNPTNT ออกวันท่ี 10 ธันวาคม 2552 โดยกระทรวง
การเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งเวียดนาม เป็นระเบียบควบคุมการตรวจสอบและการสุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือนําไปวิเคราะห์สําหรับสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ 

ขั้นตอนการตรวจสอบสําหรับสินค้าปศุสัตว์ การตรวจสอบสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารใน
สินค้านําเข้า ให้ปฏิบัติตามระเบียบต่อไปนี้ 

� Decision No. 86/2005/QD-BNN: ออกวันท่ี 26 ธันวาคม 2548 โดยกระทรวงการเกษตร
และพัฒนาชนบทแห่งเวียดนาม เป็นระเบียบเก่ียวกับประเภทการกักกันสัตว์และสินค้าสัตว์ 
รวมไปถึงการตรวจสุขอนามัยและโรคของสัตว์ 

� Decision No. 15/2006/QD-BNN: ออกวันท่ี 8 มีนาคม 2549 โดยกระทรวงการเกษตรและ
พัฒนาชนบทแห่งเวียดนาม เป็นระเบียบกําหนดข้อบังคับและขั้นตอนการกักกันสัตว์และ
สินค้าสัตว์ รวมถึงการตราจสุขอนามัยและโรคของสัตว์ 

� Circular No. 11/2009/TT-BNN: ออกวันท่ี 4 มีนาคม 2552 โดยกระทรวงการเกษตรและ
พัฒนาชนบทแห่งเวียดนาม เป็นระเบียบแก้ไข Decision No. 15/2006/QD-BNN  

การกํากับและตรวจสอบสินค้านําเข้าท่ีวางจําหน่ายในท้องตลาดเวียดนาม 
� ตรวจข้อมูลแหล่งท่ีมาของสินค้า 
� ตรวจสภาพการจัดเก็บ การแบ่งแยก การบรรจุ และการกระจายสินค้าสู่ตลาด 
� อาจมีการสุ่มตัวอย่างสินค้าเพ่ือนําไปตรวจสอบท่ีห้องปฏิบัติการทดสอบ เม่ือมีการตรวจพบ

หรือสงสัยสินค้าท่ีวางจําหน่ายอย่างไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
อาหารของเวียดดนาม นอกจากนี้อาจมีการสุ่มตัวอย่างตามข้อเรียกร้องของหน่วยงานท่ีมี
อํานาจได้ 

� วิธีการดําเนินการขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการไม่ปฏิบัติตาม ซ่ึงสินค้าอาจถูกส่งกลับหรือ
ทําลายได้ 
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การดําเนินการกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กรณีสินค้าไม่เป็นไปตามระเบียบ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ของไทยจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไข กรณีสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหากผล
การเดินทางมาตรวจท่ีสถานประกอบการเป็นระยะปรากฏว่าสถานประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
สุขอนามัยและความปลอดภัยของเวียดนาม สถานประกอบการนั้นอาจถูกระงับการนําเข้าได้ หากสถาน
ประกอบการจะได้รับอนุญาตให้นําเข้าอีกคร้ังหากผลการตรวจสอบคร้ังต่อไปเป็นไปตามมาตรฐานของ
เวียดนาม 

กรณีประเทศผู้ส่งออกไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หากผลการเดินทางมาตรวจสอบหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ดูแลเร่ืองการควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารของประเทศผู้ส่งออกเป็นระยะ ปรากฏว่าระบบ
การควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารของประเทศผู้ส่งออกไม่เป็นไปตามมาตรฐานเวียดนาม 
ประเทศผู้ส่งออกอาจถูกระงับการนําเข้าได้ โดยประเทศผู้ส่งออกจะได้รับอนุญาตให้นําเข้าได้อีกคร้ังหากผล
การตรวจสอบระบบการควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารของประเทศผู้ส่งออกคร้ังต่อไปเป็นไป
ตามมาตรฐานเวียดนาม 

ความรับผิดชอบของเจ้าของสินค้า 
� สนับสนุนคณะทํางานในการเดินทางมาตรวจสอบจากเวียดนามในการดําเนินการตรวจสอบ 

การสุ่มตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์และตรวจสอบสินค้า 
� จําหน่ายเฉพาะสินค้าท่ีได้รับใบรับรองสุขอนามัยจากหน่วยงานรับผิดชอบ  
� เคารพการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินการกรณีมีการไม่ปฏิบัติตาม (ทําลายหรือ ส่งกลับ) 

พร้อมในการจัดหาตัวอย่างสินค้าสําหรับใช้ในการตรวจสอบและตรวจสอบย้อนกลับ 
� รับภาระค่าใช้จ่ายตามกฎระเบียบของกระทรวงการคลังของเวียดนามในการตรวจสินค้า

นําเข้า พร้อมท้ังค่าใช้จ่ายกรณีสินค้าไม่ได้มาาตรฐานและต้องมีการส่งกลับหรือทําลาย 
กําหนดการบังคับใช้ของระเบียบนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2553 (หมายเหตุ: Decision No. 

1794/QD-BNN-QLCL ได้กําหนดขยายเวลาการเร่ิมบังคับใช้ระะเบียบ No. 25/2010/TT-BNNPTNTT ไป
เป็นตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2553 เป็นต้นไป) 

 
4) Circular No. 13/2011/TT-BNNPTNT on 16 March 2011 GUIDING ON THE FOOD 

SAFETY CONTROL FOR IMPORTED FOODSTUFFS OF PLANT ORIGIN ระเบียบฉบับนี้ใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการควบคุมการนําเข้าสินค้าอาหารท่ีมีต้นกําเนิดจากพืช (เพ่ือใช้เป็นอาหาร) ภายใต้การกํากับของ
กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท โดยไม่รวมถึงข้อกําหนดในการกักกันพืช เช่นเดียวกับจ้อกํากนดการ
นําเข้าสินค้าปศุสัตว์และประมง (ตามระเบียบ Circular No. 25/2010/TT-BNNPTNT) นั้น ระเบียบนี้จะ
ครอบคลุมการนําเข้าสินค้าพืช สําหรับพืชดัดแปรพันธุกรรม (GMO), พืชท่ีผ่านการฉายรังสี และพืชท่ีใช้เทคนิค
สมัยใหม่ในการผลิตต้องได้รับใบรับรอง Certificate of Free Sale (CFS) เพ่ืออนุญาตในการนําเข้า ตาม 
Circular No. 63/2010/TTBNNPTNT ก่อนทุกคร้ัง  

โดยการนําเข้าสินค้าจากพืชต้องผ่านการตรวจสอบการนําเข้าตามรายละเอียดในระเบียบ รวมท้ัง
แบบฟอร์มการแสดงหลักฐานเพ่ือการนําเข้าสามารถตรวจสอบรายระเอียดได้ในเอกสารแนบ 
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5) กฎหมายอาหารอื่นๆ 
5.1) กฎหมายควบคุมการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) อ้างอิงตามมาตฐานอาหาร

ระหว่างประเทศ CODEX standards โดยกําหนดชนิดวัตถุเจือปนอาหารท่ีอนุญาตให้ใช้ได้ตาม On August 
31, 2001 the Ministry of Health issued Decree No.3742/2001/QD-BTY on the List of Food 
Additives allowed to be used in Food ได้แก่ 

� Acidity regulator 
� Flavor enhances 
� Firming agents 
� Preservatives 
� Anti-caking agents 
� Anti-Oxidants 
� Anti-foaming agents 
� Mixing agents 
� Artificial sweeteners 
� Stuffs made from starch 
� Enzymes 
� Inert gas 
� Emulsifiers 
� Thickeners 
� Moisturizing agents 
� Firming agents 
� Polishing agents 
� Coloring agents 
� Sequestrants 
� Foaming agents 
� Powder treatment agents 

5.2) กฎหมายภาชนะบรรจุ ห้ามการใช้ภาชนะบรรุท่ีผ่านการใช้แล้วมาบรรจุอาหาร (non-
recycled) สําหรับข้อกําหนดารใช้อ้างอิงตาม Vietnam Ministry of Health (MOH) issued Decision 
No.46/2007/QD-BYT on December 19, 2007 on Maximum Permitted Level of Biological and 
Chemical Residue Allowed in Food 

5.3) กฎหมายการแสดงฉลากอาหารอ้างอิงตาม Decree No. 89/2006/ND-CP on goods 
labeling และ Prime Minister Decision No. 178/1999/QDTTg of August 30, 1999 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม
โดย Decision No. 95/2000/QD-TTg of August 15, 2000 และ Ministry of Science and Technology 
(MOST) issued Circular No.09/2007/TT-BKHCN On April 6, 2007 to provide guidance on the 
implementation of the Good Labelling Decree No.86/2006/ND-CP เพ่ิมเติมข้อกําหนดในการแสดง
ฉลากสินค้าอาหารแปรรูป 
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1.8.1.3 เอกสารประกอบการส่งออกสินค้าอาหารไปเวียดนาม 

� RC 
� Trade contract or L/C 
� Bill of lading 
� Invoice 
� Packing list 
� Certificate of Origin 
� Result of Tests, CA (if any) 

 
1.8.1.4 สินค้าห้ามนําเข้าเวียดนาม 

 สินค้าต่อไปนี้ห้ามนําเข้า ตาม Circular No. 12-2003-PL-UBTVQH11ORDINANCE ON HYGIENE 
AND SAFETY OF FOODSTUFFS 

1) พืชเพ่ือนํามาเพาะปลูก (Planting crops), สัตว์เพ่ือนํามาเล้ียงดู (raising animals) รวมท้ังการ
นําเข้ามาเพ่ือจัดเก็บ ขังกรง หรือเพ่ือแปรรูป บรรจุ ถนนอมรักษา ขนส่ง หรือจําหน่ายโดยขัดต่อ
หลักกฎหมาย (collecting and gathering, catching and trapping; or partially or fully 
processing, packing, preserving, transporting or selling foodstuffs in contravention 
of the law) 

2) สําหรับสินค้าอาหารท่ีผลิตและจัดจําหน่ายในเวียดนาม ท่ีมีลักษณะต่อไปนี้ 
(ก) มีสารปนเป้ือนและส่ิงสกปรกท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์  
(ข) มีสารพิษหรือสารอันตราย  
(ค) มีปรสิตท่ีเป็นสาเหตุของโรคหรือมีจุลินทรีย์ในปริมาณท่ีก่อให้เกิด  
(ง) เนื้อสัตว์สําหรับเป็นอาหารท่ีไม่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามท่ีกําหนด  
(จ) อาหารท่ีมีส่ิงปนเป้ือนหรือส่ิงสกปรกจากภาชนะบรรจุท่ีแตกหัก ไม่สะอาด หรือได้รับความ

เสียหายจากการข่นส่ง  
(ฉ) อาหารท่ีไม่ระบุวันหมดอายุ 

3)  อาหารท่ีมีเช้ือราท่ีอาจเป็นอันตรายหรือแพร่กระจายมาสู่มนุษย์ สัตว์ หรือพืช 
4) อาหารท่ีผลิตหรือใช้วัตถุดิบท่ีมีส่วผสมของสารเคมีชนิดอ่ืนๆ นอกเหนือจาชนิดท่ีได้รับอนุญาต 
5) อาหารท่ีผลิตโดยใช้วัตถุเจือปนอาหาร สารเคมีเพ่ือช่วยในการแปรรูป สารเสริมททางด้าน

โภชนาการ สารเสริมฤทธ์ิทางอาหาร อาหารท่ีมีความเส่ียงสูง อาหารแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยี
การฉายรังสีหรือเทคโนโลยีดัดแปรพันธุกรรมท่ียังไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
การตรวจสอบ (AB)  
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ชนิดอาหารท่ีต้องผ่านการตรวจสอบก่อนนําเข้า 

� Preparations of Meat, of Fish  
� Animal or Vegetable Fats and Oils  
� Dairy products  
� Sugar and Sugar Confectionary  
� Cacoa and Coca Preparations  
� Preparations of Cereals, Flour, Starch or Milk, Pastrycooks products  
� Coffee, Tea, Spices  
� Preparations of Vegetables, Fruits, Nuts  
� Miscellaneous Edible Preparations  
� Fruit Juices, Beverages, Spirits and Vinegar  
� Functioning foods, Medical Foods (HS 1517.90; HS2106.90.92; 2106.90.95; 

2106.90.99; 2202.10.10; 
� 2202.10.90; 2205.10) 
� Food Additives (20 food additive groups i.e. Acididity Regulators, Flavor 

Enhancers, Stabilizers, 
� Preservatives, Anticaking and Antifoaming Agents, Emulisifiers, Antioxidants, 

Firming Agents, Colors, 
� Artificial Sweeteners etc.) 
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1.8.2 ด้านการค้าและการลงทุน 
1.8.2.1 นโยบายการค้าและการลงทุน 

นโยบายด้านการค้าของเวียดนาม มีกฎ ระเบียบ และมาตรการทางการค้าหลายประการท่ีแม้จะไม่ขัด
ต่อกติกาสากล แต่มาตรการบางอย่างก็เป็นอุปสรรคต่อการค้าจากต่างประเทศได้ เช่น การกําหนดโควต้าสินค้า
นําเข้า หรือมาตรการสุขอนามัยสําหรับสินค้านําเข้าเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ซ่ึงล่าสุดปี พ.ศ. 2549 มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา Decree No. 12-2006-ND-CP บังคับใช้กฎหมายการค้า (Commercial Law) 
ท่ีครอบคลุมรวมถึงการนําเข้าส่งออกสินค้า โดยกําหนดชนิดสินค้าห้ามส่งออก ห้ามนําเข้าหรือต้องขออนุญาต
เพ่ือส่งออก-นําเข้า และสินค้าท่ีต้องมีการกํากับดูแลเป็นพิเศษจากหน่วยงานในประเทศสําหรับสินค้าเกษตร
และอาหารท่ีเข้าข่ายต้องถูกควบคุมตามระบบโควต้า อาทิเช่น เกลือ (salt) ไข่ไก่ (Poultry egg) น้ําตาล
ทรายขาวหรือน้ําตาลดิบ (Refined sugar or raw sugar) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพืชและสัตว์น้ําบางชนิดท่ี
ต้องได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงท่ีเก่ียวข้องก่อนนําเข้า 

 
1.8.2.2 กฎระเบียบทางการค้าของเวียดนาม 
รัฐบาลเวียดนามออกกฎหมายการค้า (Commercial Law) ซีงรวมถึงการส่งออกนําเข้าตาม Decree 

No. 12-2006-ND-CP ดังแผนภาพ 
เวียดนามมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ (Law on Foreign Investment in Vietnam) 

เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นกลางและเท่าเทียมกันในการเข้ามาทําธุรกิจของนักลงทุนจากต่างประเทศ โดย
เน้นการให้หลักประกับกับผู้ลงทุนในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

� ไม่มีการยึดทรัพย์สินหรือโอนกิจการของนักลงทุนต่างชาติมาเป็นของรัฐตลอดระยะเวลา
การลงทุน 

� รับประกันการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรม และผลประโยชน์ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในเวียดนาม 

� การปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนอย่างสมเหตุสมผล หากมีการปรับปรุงกฎหมาย
ใหม่ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหสยแก่นักลงทุน นักลงทุนก่อนหน้ากฎหมายใหม่บังคับใช้
สามารถเลือกปฏิบัติเพ่ือใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเดิมได้ 

� ไม่ห้ามการโอนเงินกลับประเทศ ในกรณีท่ีเป็น 
- กําไรจากการดําเนินธุรกิจ 
- เงินท่ีได้จากการจัดเตรียมเทคโนโลยีและการบริการ 
- เงินต้นและดอกเบ้ียเงินกู้จากต่างประเทศในระหว่างดําเนินกิจการ 
- เงินลงทุน 
- เงินได้จากทรัพย์สินอ่ืนๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย 
- รายได้หลังหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแรงงานต่างชาติท่ีทํางานใน

เวียดนาม 
� หากเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ร่วมทุนระหว่างบริษัทต่างชาติกับสถาบันใดๆ ในเวียดนาม

สามารถให้อนุญาโตตุลาการหรือองคืกรอ่ืนๆ เข้ามาเป็นผู้ไกล่เกล่ียหรือประนีประนอมได้ 
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ภาพที่ 1-14 แผนผังแสดงหมวดสินค้าภายใต้กฎหมายการค้าเวียดนาม 

ที่มา: EXIM Bank (2009) 
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สําหรับระยะเวลาการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติคือ 50 ปี และต่อเวลาได้ 70 ปี (กรณีเป็นโครงการ
ส่งเสริมท่ีได้รับการจากรัฐบาลเป็นพิเศษ อาจไม่มีการจํากัดระยะเวลาการลงทุน) 
  

รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยมีกระทรวงวางแผนและลงทุน (Ministry of 
Planning and Investment: MPI) เป็นหน่วยงานหลักในการกํากับดูแล นโยบายส่งเสริมการลงทุนของ
เวียดนามได้มีการปรับแก้ไขกฎหมายด้านการลงทุนเพ่ือส่งเสริมและดึงดูดให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ
เพ่ิมขึ้นโดยมีนโยบายพิเศษ Preferential Policy ท่ีจูงใจนักลงทุนต่างชาติซ่ึงจะให้สิทธิพิเศษบางประการแก่
นักลงทุนกลุ่มนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุนท่ีนักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาช่วยเหลือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น (SMEs) ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงมีการจัดฝึกอบรมบุคลากร ปัจจุบันกฎหมายการ
ลงทุนจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีกฎหมาย Unified Enterprise Law และ Common Investment 
Law ท่ีประกาศใช้เม่ือเดือนกรกฎาคม 2548 ซ่ึงมีความชัดเจนและเอ้ือประโยชน์แก่นักลงทุนมากขึ้นโดย
รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติและยืนยันท่ีจะไม่ยึดกิจการเป็นของรัฐ รวมท้ังอนุญาตให้ส่งเงินทุนและ
กําไรกลับประเทศได้ไม่เรียกเก็บภาษีเคร่ืองจักรอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างท่ีนําเข้ามาเพ่ือผลิตสินค้าส่งออก 
นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องการอนุมัติโครงการลงทุนจากต่างชาติโดยใช้ระบบ “One-
stop Service” เพ่ือแก้ปัญหาความล่าช้าเก่ียวกับการขออนุญาตลงทุนในการลงทุนด้านการเกษตร เวียดนาม
นับเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพสูงในการเพาะปลูกพืชผลการเกษตร เช่น ข้าว ชา กาแฟ พริกไทย และพืชท่ีใช้
ผลิตเป็นพลังงานทดแทนตัวอย่างธุรกิจท่ีน่าสนใจไปลงทุนในเวียดนาม คือ 

� โรงสีข้าวบริเวณท่ีมีศักยภาพคือ จังหวัดเก่ินเธอ (Can Tho) อันเป็นแหล่งปลูกข้าวสําคัญของ
เวียดนาม อย่างไรก็ตาม ข้าวอยู่ในกลุ่มสินค้าอ่อนไหว นักลงทุนต่างชาติสามารถรับจ้างสีได้แต่ไม่
อนุญาตให้ส่งออก นอกจากนี้ยังต้องลงทุนร่วมกับจังหวัดโดยไม่ได้เป็นหุ้นส่วนหลัก ข้อแนะนํา
สําหรับผู้ท่ีจะเข้าไปลงทุนคือการตั้งโรงสีจะต้องตกลงกับจังหวัดให้จัดสรรท่ีนาส่วนหนึ่งไว้ผลิต
วัตถุดิบป้อนโรงสีเพ่ือสร้างความม่ันใจว่าจะมีวัตถุดิบเพียงพอสําหรับการผลิต 

� ธุรกิจปาล์มน้ํามันเป็นอีกธุรกิจท่ีมีศักยภาพแต่การลงทุนต้องศึกษาอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากเป็นพืชท่ี
ต้องการปัจจัยแวดล้อมมากท้ังน้ํา ปุ๋ย และแสงแดด รวมท้ังพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ ท่ีสําคัญคือการ
ชักชวนให้ปลูกปาล์มเนื่องจากช่วง 3-4 ปีแรก ยังไม่มีผลผลิตซ่ึงจะยังไม่มีรายได้ นอกจากนี้ยัง
จําเป็นต้องมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือรองรับผลผลิตจํานวนมากด้วย 

� การแปรรูปอาหารทะเล เกษตรกรเวียดนามนิยมเล้ียงปลาประเภท Cat Fish (คล้ายปลาสวาย) 
โดยจะเล้ียงในแม่น้ําโขงหรือในบ่อ ปัจจุบันการเล้ียงปลาให้ผลผลิตดีและรายได้โดยรวมสูง  
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1.8.2.3 นโยบายด้านภาษี 
1) ภาษีส่งออกและนําเข้า 
สําหรับสินค้าส่งออกมีไม่ก่ีรายการท่ีต้องเสียภาษีส่งออก เช่น การส่งออกทรัพยากร ธรรมชาติ ไม่ว่า

จะเป็นแร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์จากป่า และเศษ เหล็ก อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 45 ส่วนภาษีนําเข้าจะเก็บในอัตราสูง
สําหรับสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะ สินค้าฟุ่มเฟือย ขณะท่ีสินค้าประเภทเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ 
วัตถุดิบท่ีจําเป็นสําหรับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะท่ีไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ จะเสียภาษีนําเข้าในอัตราต่ํา
มาก หรือไม่เสียภาษีเลย สินค้าผ่านแดนหรือเพ่ือการบริจาคได้รับยกเว้นภาษีนําเข้า 

อัตราภาษีส่งออก (Export Duty Rates) 
� 4% สําหรับน้ํามันดิบ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
� 1%, 3%, 5% สําหรับอัญมณี 
� 5% สําหรับผลิตภัณฑ์ก่ึงโลหะ 
� 3%, 10% สําหรับวัสดุ/เคร่ืองใช้จากพืช 
� 10% สําหรับสัตว์มีชีวิต 
� 1%, 2%, 5%, 10%, 20% สําหรับสินแร่ 
� 5%, 15%, 20% สําหรับไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
� 20% สําหรับ Aloe-Wood 
� 35%, 40%, 45% สําหรับเศษโลหะเหลือท้ิง 

อัตราภาษีนําเข้าอาจแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 
� อัตราภาษีท่ัวไป  สําหรับประเทศท่ีมิได้ลงนามในข้อตกลง MFNs (Most Favoured 

Nations) กับเวียดนาม 
� อัตราภาษี MFNs สําหรับประเทศท่ีลงนามในข้อตกลง MFNs กับเวียดนาม 
� อัตราภาษี CEPT สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนตามข้อตกลง CEPT (Common 

Effective Preferential Tariff Scheme) ซ่ึงเวียดนามต้องลดภาษีนําเข้าสินค้าจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนเหลือไม่เกินร้อยละ 5 โดยเร่ิมทยอยลดภาษีลงตั้งแต่ 1 
มกราคม 2549 เป็นต้นไป 

อนึ่ง สําหรับกิจการท่ีมีต่างชาติร่วมทุนในลักษณะ BCC จะได้รับยกเว้นภาษี นําเข้าสําหรับอุปกรณ์ 
เคร่ืองจักร เคร่ืองมือในการขนส่งท่ีนําเข้ามาเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในทรัพย์สินถาวร วัสดุก่อสร้างท่ียัง
ไม่สามารถผลิตได้เองในประเทศ และวัตถุดิบบางรายการท่ีนําเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ 

สําหรับวัตถุดิบท่ีนําเข้ามาผลิตเพ่ือส่งออก ได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าเป็นเวลา 9 เดือน หรือ 275 
วัน  หากเกินจากนั้นต้องเสียภาษีนําเข้าก่อน แล้วจึงขอคืนภายหลังเม่ือมีการส่งออกจริง และนิคมอุตสาหกรรม
บางแห่งยังได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าสําหรับวัตถุดิบท่ีนํามาใช้ผลิตสินค้าเพ่ือจําหน่ายในประเทศด้วย 
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2) ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Value Added Tax : VAT)   
เวียดนามเร่ิมจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในปี 2542 ในอัตราร้อยละ 5 - 20 แล้วแต่ประเภทกิจการ แต่เม่ือ 

23 กรกฎาคม 2547 รัฐบาลได้ออก Decree No.148/2004/ND-CP แก้ไข Decree No.158/2003/ND-CP 
ลงวันท่ี 10 ธันวาคม 2546 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยปรับโครงสร้างจากเดิมท่ีมี 4 อัตราลด
เหลือ 3 อัตรา คือร้อยละ 0.5 และ 10 

นอกจากนี้ อาจมีการเรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติมตามความจําเป็น(Discretionary Additional Tax) ในกรณี 
ดังนี้ 

� การทุ่มตลาดจากการนําเข้า(Import Dumping) 
� มีการอุดหนุนการนําเข้าโดยประเทศผู้ส่งออกซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาคการผลิตของ

เวียดนาม 
� สินค้านําเข้าจากประเทศท่ีดําเนินนโยบายด้านภาษีนําเข้าอย่างเข้มงวดกับสินค้าส่งออกของ

เวียดนาม 
 
ตารางที่ 1-32 อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม 

สินค้า / บริการ อัตราภาษี 
สินค้าหรือบริการเพ่ือส่งออกหรือจําหน่ายในเขตอุตสาหกรรมส่งออกการลงทุนด้านการเงินหรือ
ตลาดทุนในต่างประเทศ 

0% 

สินค้าหรือบริการท่ีจําเป็น เช่น น้ํา ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยา เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การศึกษา ของเล่น
เด็กเล็ก หนังสือวิทยาศาสตร์หรือศิลปะ ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือป่าไม้ท่ียังไม่แปรรูป อาหารสัตว์ 
บริการด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตร เป็นต้น 

5% 

สินค้าหรือบริการอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุข้างต้น รวมล็อตเตอรี่และนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ซ่ึงใน
อดีตเสียอัตราร้อยละ 20 

10% 

ที่มา: Decree No.148/2004/ND-CP  
 
 

1.8.2.4 นโยบายด้านแรงงาน  
เนื่องจากมีประชากรวัยแรงงานมีจํานวนมาก รัฐบาลเวียดนามจึงมีนโยบายส่งแรงงานไปทํางานใน

ต่างประเทศเพ่ือช่วยแก้ปัญหาคนว่างงานซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ตลอดจนแรงงานเหล่านี้มีการส่งเงินจํานวน
มหาศาลกลับมาช่วยพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง ท้ังนี้เพ่ือคุ้มครองแรงงานในต่างประเทศรัฐบาลเวียดนามได้
ออกกฎหมาย Labour Code, the Law on Contract-based Workers Abroad 2006 เพ่ือส่งเสริมให้
เวียดนามเป็นตลาดแรงงานรายใหญ่ให้แก่ประเทศต่างๆ ด้วย ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการลงทุนในเวียดนาม
อาจเผชิญปัญหาด้านแรงงานน้อย อย่างไรก็ตามแรงงานบางกลุ่มส่วนใหญ่ยังคงขาดความสามารถด้าน
เทคโนโลยีใหม่ๆ และการพัฒนาวิธีการทํางานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก ในหลายภาคส่วนแรงงาน
ยังคงประสบปัญหาสภาพการทํางานและความเป็นอยู่ท่ียังไม่ดีพอ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนักลงทุนต้องดําเนินการให้
ความรู้และฝึกฝนเพ่ือให้ได้แรงงานมีฝีมือท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ฝ่ายวิจัยและข้อมูล  สถาบนัอาหาร             

กระทรวงอตุสาหกรรม 

 

 

ฝ่ายวิจัยและข้อมูล  สถาบันอาหาร             

กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
กิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์สารสนเทศ 
เชิงกลยุทธ์เพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร 2555 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ              
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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2.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของประเทศเวียดนามเทียบกับไทย 
 
 

จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weakness: ) 
S1. การเมืองมีความม่ันคงและต่อเนื่อง 
S2. มีความปลอดภัยสูง 
S3. มีอาณาเขตติดกับทะเลยาวถึง 3,444 กิโลเมตรซ่ึง
เอ้ืออํานวยต่อการทําประมง และการทําท่าเรือน้ําลึก ซ่ึงใช้
เป็นทางขนส่งสินค้าไปยังตลาดโลกได้ 
S4. พรมแดนติดกับประเทศจีน และเชื่อมโยงอาเซียน (ติด 
สปป.ลาว) 
S5. มีเขตนิคมอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก กระจายในทุก
จังหวัด 
S6. มีทรัพยากรมนุษย์ด้านแรงงานท่ีอยู่ในวัยหนุ่มสาวจํานวน
มากและคา่จ้างค่อนข้างต่ํา  
S7. ในแง่การเป็นฐานการผลิต ยังมีทรัพยากรและวัตถุดิบ
อุดมสมบูรณ์ 
S8. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทําให้รายได้ต่อหัวของ
ประชากรสูงขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมือง 
S9. ตลาดขนาดใหญ่ ประชากรเกือบ 90 ล้านคน รองจาก
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์  
S10. เวียดนามไดร้ับสิทธิพิเศษทางการค้าจากประเทศพัฒนา
แล้ว อาทิ  GSP (Generalized System of Preferences) 
จากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญ่ีปุ่นและออสเตรเลีย โดย
ลดหย่อน 2.5-100% 
 

W1. เวียดนามยังคงมีปัญหาคอรัปชั่น และระบบราชการ  
มีความล่าช้า (Red Tape) 
W2. รัฐบาลเวียดนามปกป้องธุรกิจท้องถิ่นค่อนข้างมาก 
เห็นได้จากการควบคุมการนําเข้า การลงทุนในบางรายการ 
(ห้ามลงทุน หรือตั้งเง่ือนไขในการลงทุน) โดยเฉพาะธุรกิจ
การผลิตอุตสาหกรรมใหญ่ๆ จะเข้าไปทําในเวียดนาม
ค่อนข้างยากเพราะว่าเวียดนามมักจะดําเนินการเอง เช่น 
กิจการผลิตนมและแปรรูปนม น้ํามันพืช และน้ําตาลจาก
อ้อย ประมงนอกชายฝ่ัง 
W 3. ปัญหาพลังงานในประเทศไม่เพียงพอ ท้ังประชาชน
และภาคอุตสาหกรรมต่างต้องเผชิญปัญหาไฟดับ โรงงาน
อุตสาหกรรม ต้องจัดคิวผลัดกันเดินเครื่องจักร อย่างไรนั้น
ปัญหาดังกล่าวน้อยลงในระยะส้ัน ส่วนการแก้ปัญหาระยะ
ยาว คือ รัฐบาลเวียดนามได้บรรจุแผนในการพัฒนา
พลังงานของชาติ โดยจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพ่ือ
รองรับภาวะขาดพลังงานในอนาคต แต่ก็เป็นแผนระยะ
ยาว ซ่ึงโครงการจะลุล่วงในอีก 30 ปีข้างหน้า 
W 4. เส้นทางคมนาคมและถนนหนทางในเวียดนามไม่
เพียงพอ และสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันมีข้อจํากัดและมี
ความไม่สะดวก เช่น ปัญหาจํากัดความเร็วของรถยนต์ใน
เวียดนาม เพราะถนนสายหลักของเวียดนาม คือ R1A 
ส่วนใหญ่มีเพียง 2 ช่องจราจร ซ่ึงส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่ง
สู ง  อั น เนื่ อ งมาจากการข าดระบบโล จิสติ ก ส์ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 
W5. เกิดการขยายตัวของความไม่เท่าเทียมระหว่างเมือง
กับชนบท รวมถึงปัญหาสังคมต่างๆ ท่ีนับวันจะทวีความ
รุนแรงมากขึ้น 
W6. ต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนๆ อยู่
มาก อาทิ ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่ (ท้ังราคาซ้ือ
และเช่า) เช่น ฮานอย และ โฮจิมินห์ ปรับตัวขึ้นมาก  ค่า
ประกันสังคมซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 15 ของเงินเดือน เป็นต้น 
W7. ขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะและผู้บริหารระดับกลาง
ขึ้นไป ตลอดจนอัตราการย้ายงานสูง 
W8. ปัญหาละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาสูง โดยเฉพาะ
สินค้าตดิตลาด ถูกเลียนแบบง่าย 
W9. ระบบสํารองเงินตราต่างประเทศมีน้อย ทําให้ตลาด
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีความอ่อนไหว  
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จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weakness: ) 
W10. ตลาดการเงิน และการธนาคารยังไม่พัฒนา
เท่าท่ีควร โดยเฉพาะประเด็นขาดความน่าเชือถือ เห็นได้
จากคนเวียดนามไม่เชื่อม่ันในค่าเงินด่อง และมักจะออม
ด้วยการซ้ือทองคําและถือเงินดอลลารส์หรัฐฯ  
W11. ภาษาอังกฤษยังไม่แพร่หลายนัก กระท่ังในด้าน
การค้าและการลงทุน ตลอดจน ชาวเวียดนามไม่นิยมพูด
ภาษาอังกฤษมากนัก 

ที่มา : สถาบันอาหาร (จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ) ;กรมเจรการค้าระหว่างประเทศ (2555); กรมการค้าต่างประเทศ (2555) 
หมายเหตุ : โอกาสและอุปสรรคการค้าการลงทุนในตลาดอาหารเวียดนามสําหรับผู้ประกอบการไทย จะแสดงไว้ในหัวข้อ 2.5 การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย และการวิเคราะห์โอกาส อุปสรรคตลาดเกษตรอาหารเวียดนามที่มี
ต่อผู้ประกอบการไทย 
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2.2 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารเวียดนาม
(Diamond Model) 
 

Diamond’s Model เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันในระดับมหภาค เป็นการมองในระดับประเทศ ปัจจัยของ Diamond Model  
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ด้าน 
เงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิต (Input Factor Conditions) ได้แก่ ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แหล่งเงินทุน ฯลฯ ท่ีจะมีผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

เงื่อนไขด้านอุปสงค์ (Demand Conditions) ได้แก่ ทัศนคติและรสนิยมของผู้บริโภค ระดับความพิถีพิถันและ
ความเรียกร้องต้องการของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการ ลักษณะและโครงสร้างการแบ่งส่วนการตลาด 
ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละส่วนการตลาดเป็นท่ีคาดเดาได้ในระดับใด ฯลฯ  

บริบทด้านการแข่งขันและกลยุทธ์ของธุรกิจ (Strategy and Rivalry Context) ได้แก่ ลักษณะและบรรยากาศ
ของการแข่งขันทางธุรกิจ กลไกการตลาด ฯลฯ ท่ีจะมีผลต่อการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท  

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องและสนับสนุนกัน (Related and Supporting Industries) ได้แก่ การมีอยู่ของ
กิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและเช่ือมโยงกันในสายของห่วงโซ่อุปทานมีความครบถ้วนมากน้อย
เพียงใด และมีระดับของความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างกันเพียงใด เช่น แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารความรู้
ระหว่างกัน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/ตลาดร่วมกัน ฯลฯ  

ปัจจัยเสริม  2 ด้าน 
บทบาทภาครัฐ (Role of Government) ท่ีส่งเสริมให้กลไกของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นดําเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น มาตรการในด้านการส่งออกและนําเข้า มาตรการทางภาษี รวมท้ังมาตรการท่ีก่อให้เกิด
การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมต่างๆ โดยการสร้างอุปสงค์ให้เกิดขึ้น อันจะนําไปสู่การเคล่ือนตัวของผู้ผลิตและ
ปัจจัยการผลิตในท่ีสุด โดยบางกรณีเป็นผลทางด้านบวก และบางกรณีเป็นผลทางด้านลบ  

โอกาสทางธุรกิจ (Chance) หมายความถึง ความเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในส่ิงแวดล้อมทางธุรกิจ อันจะ
ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจให้แก่อุตสาหกรรม เช่น ความต้องการของผู้บริโภค การเกิดนวัตกรรมสินค้า
บริการและเทคโนโลยี เป็นต้น และความสามารถในเชิงการแข่งขันของอุตสาหกรรม (Competitive 
Advantage) ท่ีทําให้อุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมได้รับโอกาสในการแข่งขันได้ 
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ภาพที่ 2-1 ตัวแบบการวิเคราะห์ Diamond Model 

 
ที่มา : Prof. Michael E. Porter 

 
 
2.2.1 ผลการวิเคราะห์ Diamond’s Model ของอุตสาหกรรมอาหาร เวียดนาม 
 

หัวข้อ ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ 
เงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิต + คุณภาพแรงงานค่อนข้างดีมีฝีมือ ขณะท่ี

ค่าจ้างยังค่อนข้างต่ํา อย่างไรนั้นแรงงานมีฝีมือ
และผู้บริหารระดับกลางถึงสูงยังขาดแคลน 
ตลอดจนอัตราการย้ายงานบ่อย 
+ ต้นทุนด้านพลังงานต่ํา เพราะมีแหล่ง
น้ํามันดิบ/ถ่านหินจํานวนมาก 
+ มีการลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบชลประทานและ
เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย และการ
ค้นคว้าวิจัยท่ีทําให้ผลผลิตต่อไรมี่แนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างมาก 

− วัตถุดิบเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด โดยเฉพาะท่ีมาจากธรรมชาติ 
− ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานตา่งๆ ยังไม่ดีพอ 
โดยเฉพาะถนน ทําให้ต้องเสียขนส่งแพงมาก 
ส่วนไฟฟ้าดับบ่อย อย่างไรนั้นมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
− เทคโนโลยีการผลิตและระบบคณุภาพยังไม่
มีประสิทธิภาพ ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการคํานึงถึงส่ิงแวดล้อมยังไม่มีการให้
ความสําคญัมากนัก 
− ต้นทุนการดําเนินธุรกิจสูง อาทิ ค่าเช่า
ท่ีดิน-สํานักงาน ค่าน้ํา ค่าไฟ โดยเฉพาะในเขต
เมืองสําคัญ 

เงื่อนไขด้านอุปสงค์ + ตลาดขนาดใหญ่ (87 ล้านคน) กําลังซ้ือสูง 
และการบริโภคภายในประเทศขยายตัว (ท้ังจาก
ชาวเวียดนาม และนักท่องเท่ียวต่างชาติ) 
+ สินค้าไทยเป็นท่ีนิยม คณุภาพด ีไม่แพง 

− อัตราเงินเฟ้อสูง อํานาจซ้ือลดลง อย่างไร
นั้นมีอํานาจซ้ือแฝง จากชาวเวียดนามนอก
ประเทศท่ีส่งเงินกลับบ้านจํานวนมาก 

บริบทด้านการแข่งขันและ
กลยุทธข์องธุรกิจ 

+ มีการรวมการค้ากลุ่มเป็นสมาคม เพ่ือร่วมกัน
ขาย และสร้างอํานาจต่อรอง 
+ ปฏิรูปพัฒนาประเทศโดยใช้นโยบาย “Doi 
Moi” (สังคมนิยมไปเป็นทุนนิยม หรือ

− การแข่งขันสูง ท้ังผู้ประกอบการท้องถิ่น 
และต่างชาติ เนื่องจากการบรโิภค
ภายในประเทศมีการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง 
− ผู้ผลิตส่วนใหญ่ผลิตสินค้ามูลคา่เพ่ิมน้อย 
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หัวข้อ ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ 
เกษตรกรรมไปเป็นอุตสาหกรรม) และขาดความหลากหลาย 

− ตลาดส่งออกกระจุกตัว 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุนกนั 

+ อุตสาหกรรมต่อเนื่องและสนับสนุนมีครบห่วง
โซ่การผลิต และมีอยู่จํานวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแปรรูปอาหารทะเล 
+ ธุรกิจจัดจําหน่าย มีเป็นจํานวนมากท้ังแบบ
ดั้งเดิม และสมัยใหม่ 

−เทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องและสนับสนุน ในบางผลิตภัณฑ์ยังไม่
มี เช่น บรรจุภัณฑ์ 

บทบาทภาครัฐ + ส่งเสรมิการค้าภายในประเทศ ด้วยการออก
มาตรการกระตุ้นอุปสงค์และกําลังซ้ือ 
+ รัฐมีนโยบายให้การสนับสนุนภาคเกษตรอย่าง
ชัดเจน เช่น นโยบายประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ในการผลิตเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
+ มีความร่วมมือ FTA กับนานาประเทศ 

− กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ เพราะรัฐบาลพยายามแก้ไข ปรับปรุง 
เพ่ืออํานวยความสะดวก 
− ระบบให้บริการยังล่าช้าและไม่มี
ประสิทธิภาพมากนัก 

โอกาสทางธุรกิจ + มีความม่ันคงทางการเมืองสูง เพราะอํานาจ
อยู่ท่ีรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว ผู้นํารุ่นใหม่ กล้าคิด 
กล้าทํา 
+ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจด ี
+ ได้รับสิทธิ GSP และสิทธิพิเศษทางการค้า
อ่ืนๆ จากนานาประเทศ 
+ มีชายแดนติดกับจีน 
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ภาพที่ 2-2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหาร เวียดนาม 
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2.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนในเวียดนามของผู้ประกอบการไทย 
 

ปัจจัยด้านต่างๆ  ข้อเสนอแนะ  
ปัจจัยด้านการผลติ  1. เสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการเพิ่มผลผลิตของวัตถุดบิและแรงงาน 

(อาทิ รวมกลุ่ม ให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นําเทคโนโลยีสมยัใหม่
เข้ามาใช้ และให้ผลประโยชนท์ี่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง) 
2. อุตสาหกรรมอาหารทะเลน่าสนใจลงทุน เพราะมีความพร้อมด้าน
วัตถุดิบ แรงงาน อุตสาหกรรมสนับสนุน 

ปัจจัยด้านอุปสงค์  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีความยืดหยุ่น เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของตลาด 
4. สร้างแบรนด์สนิค้าให้อยู่ในใจผู้บริโภคชาวเวียดนามด้วย
ภาพลักษณ์สนิค้าดีมีคุณภาพ ราคาไม่แพง และเกาะกระแสสังคม 

ปัจจัยด้านยุทธศาสตร,์โครงสร้างและการ
แข่งขัน  

5. ศึกษาข้อมูลข่าวสารที่ทนัสมยัเกี่ยวกับการลงทุน และโอกาสทาง
ธุรกิจ การสร้างหุ้นส่วนทางการค้า 
6. สร้างความแตกต่างโดยเนน้จดุเด่นด้านกระบวนการผลิตที่
ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบสงัคม 

ปัจจัยด้านอุตฯสนับสนุนและตอ่เนื่อง  7. สร้างเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลติ 

บทบาทภาครัฐ  8. ติดตามและศึกษาข้อมูลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและวิธปีฏิบัตจิริง
อยู่เสมอ 
9. สร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกบัหนว่ยงานรัฐ 

โอกาส  10. ศึกษาการใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางการค้าที่เวียดนามได้
จากนานาประเทศ 
11. ศึกษาการใช้ประโยชน์ข้อตกลงการขนส่งระหว่างจีน-เวียดนาม ที่
อนุญาตให้รถยนต์วิ่งระหว่างกันได้(ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายรถบริเวณ
พรมแดนเหมือนในอดีต) พร้อมเพิ่มเส้นทางอีก 10 แห่ง เพื่อขยาย
ตลาดไปจีน 
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2.3 การวิเคราะห์ขั้นตอนการดําเนินการตามกฎระเบียบการค้าการลงทุน  
 
 
 
 
 
2.3.1 ข้ันตอนการดําเนินการขออนุมัติลงทุน/จัดต้ังบริษัท 

การเร่ิมต้นลงทุนในเวียดนาม สามารถแสดงการวิเคราะห์ขั้นตอนการดําเนินการขออนุมัติลงทุน/จัดตั้ง
บริษัท ตามกฎระเบียบของเวียดนาม ได้ดังนี้ 
 

ขั้นตอน วิธีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ค่าใช้จ่าย 
1 ศึกษาประเภทกิจการ ศึกษาเมือง จังหวัด นิคมท่ีจะเลือกลงทุนท่ีเหมาะสมกับความ

ต้องการลงทุน 
ขึ้นอยู่กับ

ผู้ประกอบการ 
 

2 ศึกษาข้อมูลเชิงจากเอกสาร เดินทางไปศึกษาดูงาน หรือ รับคําแนะนําจากบริษัทท่ี
ปรึกษา เพ่ือทราบข้อมูลเชิงลึก ซ่ึงมีมากน้อยแตกต่างกันไปในแตล่ะอุตสาหกรรม 

ขึ้นอยู่กับ
ผู้ประกอบการ 

 

3 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) โดยอาจขอรับคําปรึกษาจาก
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

ขึ้นอยู่กับ
ผู้ประกอบการ 

 

4 ขั้นตอนการลงทุน โดยอาจจะลงทุนแบบ 
     - ลงทุนเอง 100% 
     - หาคู่สัญญาร่วมทุนในเวียดนาม วิธีการสามารถหาได้จาก 
           1) การส่งข่าวสารผ่านคนกลางหลาย ๆ ราย 
           2) ศึกษาจากข้อมูลของคูสั่ญญา 
           3) เยี่ยมชมงานและศึกษารายละเอียด 
           4) งานข่าวกรองทางธุรกิจ 
  เม่ือเลือกสัญญาร่วมทุนได้แล้ว สามารถขอรับคําปรึกษาจากท่ีปรึกษา 
    - ท่ีปรึกษาคู่สัญญาในเวียดนาม หรือ 
    - ท่ีปรึกษาในประเทศไทย 

ขึ้นอยู่กับ
ผู้ประกอบการ 

 

5 จัดทํารายงานข้อเสนอ (Proposal) โดยครอบคลุมประเด็นสําคญัเก่ียวกับการดําเนิน
ธุรกิจ วัตถุประสงค ์ท่ีตั้งของโครงการ ลักษณะการลงทุน และผู้ร่วมทุนท้องถิ่น (ถ้ามี) 
เพ่ือนําเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติโครงการ / จัดตั้งบริษัท 

ขึ้นอยู่กับ
ผู้ประกอบการ 

 

6 ยื่นขอใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจจากสํานักงานจดทะเบียนธุรกิจในท้องถิ่น ภายใต้
กระทรวงวางแผนและการลงทุน ( Ministry of Planning and Investment : MoPI)  
 
เอกสารท่ียื่น 
- ใบคําร้อง ( ใช้แบบฟอร์มของ MoPI)  
- Company Charter ลงนามรับรองโดยตัวแทนตามกฏหมายหรือตัวแทนท่ีได้รับมอบ
อํานาจ  
- รายชื่อของสมาชิกในบริษัท (ใช้แบบฟอร์มของ MoPI)  
- ถ้าผู้จัดตั้งเป็นนติิบุคคล ต้องยื่นสําเนารับรองการจดทะเบียนธุรกิจ สําเนาบัตร
ประจําตัวของผู้แทนท่ีได้รบัมอบอํานาจและหนังสือมอบอํานาจ ถ้าผู้จัดตั้งเป็น
ผู้ประกอบการรายเดยีว ต้องยื่นสําเนาบัตร ประจําตัวของบุคคลนั้น  
 

14 วัน  200,000 ด่อง 
หรือประมาณ 
US$ 12.00 
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ขั้นตอน วิธีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ค่าใช้จ่าย 
ปัจจุบันสามารถยื่นใบคําร้องได้ทาง online โดยสํานักจดทะเบียนธุรกิจจะตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบคําร้องและภายใน 5 วันจะแจ้งตอบทาง e-mail ให้บริษัทมายื่น
เอกสารตัวจริง หลังจากนั้นผู้ยื่นคําร้องต้องส่งเอกสารต้นฉบับภายใน 10 วันเพ่ือ
สํานักงานฯ ตรวจสอบเอกสารตัวจริงเปรียบเทียบกับเอกสารท่ียื่นโดยทาง online 
และจะออกใบรับรองการจดทะเบียนประกอบธุรกิจให้ภายในวันเดียวกัน 

7 การยื่นขอใบอนุญาตทําตราบริษัทจาก Public Security  
 
เอกสารท่ียื่น  
- แบบฟอร์มคําร้องท่ีจัดโดย ADSO  
- สําเนาใบรับรองการจดทะเบียนประกอบธุรกิจพร้อมการลงนามรบัรอง  
 
เป็นขั้นตอนท่ีต้องติดต่อหน่วยงานบริหารระเบียบสังคม (Administrative 
Department for Social Order - ADSO ) ภายใต้กรมตํารวจ ( Municipal Police 
Department ) และเป็นขั้นตอนท่ีสําคัญเพราะเอกสารในการซ้ือขายทางธุรกิจส่วน
ใหญ่จะต้องมีการ ลงนามและประทับตราบริษัทจึงจะถือว่ามีผลทางกฏหมาย ถ้าไม่มี
ตราบริษัท บริษัทจะไม่สามารถลงทะเบียนกับกรมสรรพากร โดยสามารถเปิดบัญชี
ธนาคารและขออนุญาตใช้ส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา 
และเช่าอาคารสํานักงาน เป็นต้น  

6 วัน 20,000 ด่อง 
หรือประมาณ 

US$ 1.00 

8 ทําและรับตรายางของบริษัท  
 
ตรายางบริษัทต้องทําโดยผู้รับทําตรายางท่ี ADSO จะเป็นผู้แนะนําโดยจะต้องนํา
เอกสารตัวจริงของใบคําร้องขอจัดทําตรายางและใบอนุญาตให้จัดทําตรายางมอบให้
ผู้ทําตรายาง ซ่ึงผู้ทําตรายางจะนําตรายางท่ีจัดทําแล้วไปมอบให้ ADSO บริษัทท่ีร้อง
ขอต้อไปรับตรายางบริษัทท่ี ADSO ซ่ึงจะออกใบรับรองการจดทะเบียนตรายางให้ 

6 วัน 165,000 – 
370,000 ด่อง 
หรือประมาณ 
US$ 10 - 22  

(สําหรับ 
bronze seal) 

9 เปิดบัญชีธนาคาร  
 
เอกสารท่ีใช้ในการเปิดบัญช ี
- แบบคําร้องของธนาคาร  
- ใบรับรองการจดทะเบียนประกอบธุรกิจของบริษัท  
- มติของคณะกรรมการบริหาร ( management board ) เก่ียวกับผู้มีอํานาจลงนาม  
- ตรายางของบริษัท 

1 วัน  

10 การตีพิมพ์ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน  
 
ค่าใช้จ่ายขึ้นกับหนังสือพิมพ์ หน้าและความยาวของประกาศ รายละเอียดท่ีต้องแจ้งต่อ
สาธารณชน คือ ชื่อและประเภทของบริษัท หมายเลขและวันท่ีออกใบรับรองการจด
ทะเบียนธุรกิจ สํานักงานใหญ่ และวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ทุนก่อตั้ง ( Charter 
Capital ) ชื่อของตัวแทนตามกฏหมายและสถานท่ีจดทะเบียนธุรกิจ 

5 วัน 700,000 ด่อง 
หรือประมาณ 
US$ 42.00 

11 ยื่นขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ( tax code) และจ่ายภาษีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  
 
ภายหลังท่ีได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจแล้ว บริษัทต้องไปติดต่อกรมสรรพากร เพ่ือแจ้ง
เก่ียวกับภาษีและระบบบัญชีของบริษัท พร้อมขอความเห็นชอบในระบบบัญชีท่ีบริษัท
ใช้โดยเอกสารท่ีต้องยื่น คือใบคํารอ้ง ใบอนุญาตการจดทะเบียนธุรกิจ (รับรองเอกสาร

7 วัน  
(ดําเนินการพร้อมกับ
ขั้นตอนก่อนหน้านี้ได้) 

1,000,000 
ด่อง หรือ

ประมาณ US$ 
60.00  

สําหรับภาษี
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ขั้นตอน วิธีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ค่าใช้จ่าย 
แล้ว) ใบแจ้งจดทะเบียนภาษ ีและประวัติการศึกษา - การทํางานของหัวหน้าฝ่ายบัญชี  
 
บริษัทท่ีดําเนินการผลิต ทําธุรกิจการค้าและบริการจะไดร้ับเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ภายใน 5 วันทําการ และภายใน 10 วันทําการสําหรับผู้ประกอบการท่ีลงทุนคนเดียว
และธุรกิจภายในครัวเรือน ภายหลังกรมสรรพากรได้รับเอกสารท่ีสมบูรณ์แล้ว  
 
ภาษีใบอนุญาตประกอบธุรกิจจะคาํนวณจากเงินทุนจดทะเบียน (registered capital) 
โดยมีการจัดเก็บภาษเีป็น 4 ระดับ อัตราภาษสูีงสุดเป็น 3 ล้านด่อง (ประมาณ US$ 
178) และอัตราภาษีต่าํสุดเป็น 1 ล้านด่อง (ประมาณ US$ 59) 

ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ 

12 ซ้ือ VAT invoices สําเร็จรูปจาก Municipal Taxation Department  
หรือจัดพิมพ์ VAT invoices ขึ้นใช้เอง  
 
เอกสารท่ียื่น  
- หนังสือมอบอํานาจของบริษัทให้แก่บุคคลท่ีไปติดต่อขอซ้ือinvoices  
- ใบคําร้องของซ้ือ pre–printed invoices ( มีแบบฟอร์ม)  
- บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ไปติดต่อขอซ้ือ  
- ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจพร้อมสําเนา  
- ใบรับรองการจดทะเบียนภาษี พร้อมสําเนา  
 
ถ้าใบคําร้องขอซ้ือ invoices ครบถ้วนสมบูรณ์ กรมสรรพากร (Tax Department) จะ
ออกใบนัดหมายภายในไม่เกิน 5 วัน ซ่ึงในช่วง 5 วันนี้เจ้าหน้าท่ีภาษจีะออกไป ตรวจดู
สํานักงานของบริษัทเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าบริษัทมีตัวตนจริงและจะออกใบรับรอง
สถานท่ีตั้งสํานักงาน บริษัท การซ้ือ VAT invoices ครั้งแรกอนุญาตให้ซ้ือได้ไม่เกิน 2 
เล่ม ( 100 ชุด )  
 
ในส่วนของการพิมพ์ invoices ใช้เองตามท่ีบริษัทกําหนดจะใช้เวลามากกว่า คือ 7– 
10 วัน โดยใบคําร้องในการขอจดทะเบียน self – printed invoices ต้องแนบเอกสาร 
คือ  
- ตัวอย่างของใบ invoices ท่ีจะจัดพิมพ์พร้อมรายละเอียด  
- แผนท่ีตั้งสํานักงาน หรือสําเนาของสัญญาเช่าท่ีลงนามรับรองโดยคณะกรรมการ
ประชาชนท้องถิ่น ( commune people ’ s committee) ( ถ้าเป็นสํานักงานเช่า )  
- ID card ของ General Director  
- สําเนาใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ  
- สําเนาใบรับรองการจดทะเบียนภาษี  
 
หลังจากนั้น จะใช้เวลาอีก 7 -15 วัน สําหรับการพิมพ์ invoices ท่ีโรงพิมพ์  
ซ่ึงได้รับอนญุาตจาก General Taxation Department ของเวียดนามแล้ว หลังจากท่ี
ได้รับ invoices ท่ีพิมพ์แล้ว ก่อนนําไปใช้บริษัทจะต้องจดทะเบียนเลขชุดต่าง ๆ ของ 
invoices กับ Municipal Taxation Department 

14 วัน (ดําเนินการ
พร้อมกับขั้นตอนก่อน

หน้านี้ได้ ) 

หากซ้ือ
แบบฟอร์ม
สําเรจ็รูปจะ
เสียค่าใช้จ่าย 
20,000 ด่อง  
หรือประมาณ 
US$ 1.00 ต่อ 

1 เล่ม (50 
ชุด)  

แต่ถ้าพิมพ์
แบบฟอร์ม 
VAT เอง 

ค่าใช้จ่ายจะ
ขึ้นอยู่กับ  

รูปแบบและ
ข้อเรียกร้อง 

13 จดทะเบียนแจ้งใช้แรงงานกับสํานักงานแรงงานท้องถิ่น  
( Municipal Department for Labor , Invalids and Social Affair)  
 

1 วัน  
(ดําเนินการพร้อมกับ
ขั้นตอนก่อนหน้านี้ได้) 
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ขั้นตอน วิธีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ค่าใช้จ่าย 
ขั้นตอนนี้ต้องดําเนินการภายใน 30 วัน หลังจากท่ีบริษัทดําเนินการแล้ว นายจ้างต้อง
จดทะเบียนลูกจ้างท้ังหมดและคณุสมบัติของลูกจ้างให้สํานักงานแรงงานทราบ 
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและบริษัทกํากับดูแลโดยประมวลกฏหมายแรงงาน 
(Labour Code) และระบุไว้ในสัญญาจ้างงาน บริษัทสามารถจ้างคนงานได้ด้วยตนเอง
หรือจ้างเอเยนซ่ีท่ีให้บริการจัดหาให้ก็ได ้

14 ลงทะเบียนลูกจ้างกับกองทุนประกันสังคม  
เพ่ือการจ่ายค่าประกันสุขภาพและประกันสังคม  
 
บริษัทต้องจดทะเบียนกับกองทุนประกันสังคม จํานวนคนงานท้ังหมดท่ีมีการจ้างงาน
ตามสัญญา ซ่ึงกําหนดไว้เทอมละ 3 เดือนหรือมากกว่า การแจ้งต้องกรอกใน
แบบฟอร์มท่ีจัดทําโดย Hanoi Social Insurance โดยมีข้อมูลลูกจ้างเก่ียวกับ ชื่อ / 
วันเดือนปีเกิด / คา่จ้าง ( ตามท่ีระบุในสัญญาจ้าง ) หมายเลขต่าง ๆ ของเอกสาร
ประกันสังคม สําเนาใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของบริษัทท่ีมีการลงนามรับรอง
และสําเนาของสัญญาจ้างแตล่ะฉบับ  
 
สํานักงานประกันสังคมจะออกหนังสือการจดทะเบียนประกันสังคมให้ลูกจ้างใหม่แตล่ะ
คนซ่ึงไม่เคยมีหนังสือดังกล่าวมาก่อน บริษัทต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าประกันสังคม
และค่าประกันสุขภาพของลูกจ้างแต่ละคนให้แก่กองทุนประกันสังคมโดยตรงในแตล่ะ
เดือนหรือแตล่ะไตรมาส ใบรับประกันสุขภาพจะออกให้ในเดือนแรกของปี กองทุน
ประกันสุขภาพและประกันสังคมเป็นกองทุนร่วมกัน 

1 วัน  
(ดําเนินการพร้อมกับ
ขั้นตอนก่อนหน้านี้ได้) 

 

15 ยื่นขอจัดตั้งสหภาพแรงงานต่อสหภาพแรงงานของเมือง  
 
ขั้นตอนนี้ใช้บังคับกับทุกบริษัทและต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนภายหลัง
เริ่มต้นดําเนินงานแล้ว สหภาพแรงงานท่ีจัดตั้งใหม่นี้จะเป็นสหภาพแรงงานเฉพาะการมี
อายุ 1 ปี เม่ือครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วจะต้องเปล่ียนสภาพเป็นสหภาพแรงงาน
ระดับรากหญ้าอย่างเป็นทางการ 

7 วัน  
(ดําเนินการพร้อมกับ
ขั้นตอนก่อนหน้านี้ได้) 

 

16 เริ่มดําเนินการด้านการผลิต ดําเนินการได้ทันทีหลัง
ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต่างๆ ดังข้างต้น
เรียบร้อยแล้ว 

 

ที่มา : กรมส่งเสริมการส่งออกระหว่างประเทศ (2555); สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2554); World Bank (2012) 
หมายเหตุ : เอกสารต่างๆ จะต้องจัดเตรียมเป็นภาษาเวียดนามตามแบบฟอร์มมาตรฐานที่เผยแพร่ของกระทรวงวางแผนและการลงทุน 
ที่เรียกว่า MPI (Ministry of Planning and Investment) MPI  
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2.3.2 ข้ันตอนการนําเข้าของเวียดนาม 
 

ขั้นตอน วิธีดําเนินการ 
1 ผู้นําเข้าขอใบอนุญาตนําเข้าจากกระทรวงการค้าเวียดนาม 

    โดยผู้นําเข้ามี  2  ประเภทคือ 
1) บริษัทของรัฐบาล  
2) บริษัทเอกชน  

2 สําแดงสินค้านําเข้า 
           โดยท่ัวไปผู้นําเข้าสินค้าภายใต้สัญญาซ้ือขาย จะต้องยื่นเอกสารและกรอกแบบฟอร์มท่ีเจ้าหน้าท่ี 
เตรียมไว้ให้ ณ ท่ีทําการ ศุลกากรโดยถือว่ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสาร
นั้นๆ โดยเอกสารต่างๆท่ีใช้ยื่นแสดงประกอบด้วย 

- ใบสําแดงเอกสารนําเข้า ฉบับจริง 
- สัญญาซ้ือขายสินค้า ฉบับสําเนา 
- ใบกํากับสินค้า ฉบับจริง 
- ใบตราส่งสินค้า ฉบับสําเนา 

           นอกจากนี้อาจต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเตมิสําหรับบางกรณ ีไดแ้ก่ 
- บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ ฉบับจริงและฉบับสําเนา 
- ใบสําแดงเอกสารนําเข้า ฉบับจริงสําหรับกรณีอยูภ่ายใต้ข้อตกลงของ GATT 
- ใบอนุญาตนําเข้าสําหรับสินค้าบางประเภทท่ีปกติห้ามนําเข้ายกเว้นในบางกรณ ีท้ัง

ฉบับจริงและสําเนา 
- ใบรับรองแหล่งกําเนดิสินค้า ฉบับจริง  
- ใบแสดงว่าเป็นตัวแทนนําเขา้สินคา้ ในกรณีท่ีต้องไดร้ับการคัดเลือกจากรัฐบาล ฉบับ

สําเนา 
- ข้อความแสดงว่าสินค้าผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ

ของราชการ ฉบับจริง 
- ข้อความแสดงการผ่านการรับรองสําหรับสินค้าบางประเภทท่ีต้องการการรับรองจาก

หน่วยงานราชการ ฉบับจริง 
- ใบนําส่งสินค้าสําหรับสินค้าท่ีขนส่งทางเรือ 

            หลังจากนั้นจะมีการจัดทําเอกสารบางอย่างขึ้น ได้แก่ ใบขึ้นทะเบียนสินค้า รหัสของสินค้าท่ีขึ้น
ทะเบียน นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบอ่ืนๆ อีกเช่นผู้นําเข้าสินค้าต้องลงทะเบียนยื่นการสําแดงก่อนสินค้า
มาถึงเขตแดน 15 วัน ถ้าสินค้ามาถึงเลยช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้จะต้องลงทะเบียนยื่นแบบฟอร์มใหม่ก่อนท่ี
เจ้าหน้าท่ีศุลกากรจะทําการตรวจสอบสินค้า ผู้นําเข้าสินค้ามีสิทธิยื่นใบไม่ต้องรับการสําแดงสินค้าบาง
ประเภทได้ ถ้าได้รับการอนุมัติจากผู้อํานวยการศุลกากรถ้าผู้ประกอบการนําเข้าสินค้าบางประเภทเป็น
ปกติในช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ในสัญญาซ้ือขาย สามารถยื่นแบบฟอร์มการสําแดงสินค้าเพียงครั้งเดียวได้ใน
การนําเข้าสินค้าประเภทเดียวกันนี้ สําหรับการนําเข้าครั้งต่อไปท่ีช่วงเวลาของสัญญาซ้ือขายฉบับนั้นยังมี
ผลบังคับใช้อยู่ 
            นอกจากนี้ยังมีสินค้านําเข้าบางประเภทท่ีจะต้องได้รับการประทับตราท่ีตัวสินค้า เม่ือทําการ
นําเข้าสินค้าข้ามเขตแดนรวมถึงถูกควบคุมการนําส่งสินค้า โดยสินค้าจะไม่ถูกยกเว้นการตรวจสอบสินค้า 
และผลการตรวจรับสําแดงสินค้าจะเกิดขึ้นได้เม่ือเจ้าของสินค้าได้นําสัญญาการส่งมอบสินค้าประเภทนั้นๆ
เพ่ือแสดงว่าสินค้าและสัญญานั้นถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตู้เย็น 
-เครื่องปรับอากาศ เครื่องสูบน้ํา เตาแก๊ส เครื่องอบไฟฟ้า กระติกน้าํร้อน น้ําเย็น เป็นต้น 
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ขั้นตอน วิธีดําเนินการ 
3 ตรวจสอบเอกสาร 

        ทางศุลกากรจะมีการตรวจสอบรายการสินค้าตามเอกสารท่ีแนบมาและพิจารณาความถูกต้อง 
ครบถ้วนถ้าผลการตรวจสอบเรียบร้อยดี ทางศุลกากรจะออกใบรับรองว่าสินค้าได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ศุลกากรแล้ว 

4 ตรวจสินค้าเพ่ือการนําเข้า 
        แต่ละครั้งของการขนส่งสินค้า ทางศุลกากรจะทําการตรวจสอบสินค้าตัวจริงจํานวนไม่เกินร้อยละ 
10 ของจํานวนสินค้าท้ังหมด ยกเว้นถ้าผู้นําเข้าสินค้าเคยละเมิดกฎหรือแทรกแซงการตรวจสอบสินค้าของ
ศุลกากรเกิน 3 ครั้งภายในระยะเวลา 2 ปี สินค้านั้นจะต้องถูกตรวจสอบหมดท้ังจํานวนในการนําเข้าหรือ
ส่งออกแต่ละครั้ง รวมถึงสินค้าต้องสงสัยท่ีจะผิดกฎหมายศุลกากร จะต้องถูกตรวจสอบหมดท้ังจํานวน
เช่นเดียวกัน 

5 ตรวจรับการสําแดง 
          ถ้าเอกสารครบถ้วนและไม่มีส่ิงผิดปกติในสินค้าท่ีทําการตรวจสอบ ศุลกากรจะทําการตรวจรบัการ
สําแดงสินคา้ดังกล่าว โดยมีผลการตรวจรับการสําแดงดังต่อไปนี ้

- สินค้าปกต ิจากผลการตรวจรับสําแดงสินค้าท่ีได้รับการยกเว้นการตรวจสอบสินค้าจริง 
- สินค้าปกต ิจากผลการการตรวจรบัสําแดงสินค้าท่ีไดร้ับการตรวจสอบสินค้าจริง 
- สินค้าปกต ิจากผลการตรวจรับสําแดงภายหลังการตรวจสอบสินค้าท่ีต้องผ่านการทดสอบ

คุณภาพ 
- สินค้าปกติจากผลการตรวจรบัสําแดงสินค้าและได้รับการตรวจสอบสินค้าจริงจากสินค้าท่ีไม่ต้อง

อยู่ในข่ายของการเสียภาษ ีเช่น สินค้าปลอดภาษ ีสินค้าท่ีอยู่ในระหว่างการผลิต หรือสินค้า
พิเศษ เป็นต้น 

- สินค้าปกต ิจากผลการตรวจรับสําแดงสินค้าท่ีได้จ่ายภาษีท่ีศุลกากรแล้ว 
6 ชําระค่าอากรและค่าใช้จ่ายทางศุลกากรต่างๆ  

          ภายหลังการตรวจรับการสําแดงสินค้าแล้ว ผู้นําเข้าสินค้าจะต้องทําการชําระภาษีและค่าใช้จ่าย
อ่ืนก่อนการรับสินค้าท่ีศุลกากร 

7 รับสินค้า 
         ภายหลังการสําแดงสินคา้ การตรวจสอบสินค้า การตรวจรับการสําแดงสินค้าและชําระค่าใช้จ่าย
ทางภาษีแล้ว เจ้าของสินค้าสามารถนําสินค้าออกไปเพ่ือทําการจําหน่ายได ้

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2554); Vietnam Customs (2012) 
หมายเหตุ : วิธีการชําระค่าสินค้าระหว่างไทยและเวียดนามที่นิยม คือ การเปิด L/C at sign โดยผู้นําเข้าเวียดนามสามารถเปิด L/C 
ผ่านธนาคารไทยในเวียดนามได้  
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2.3.3 ข้ันตอนการส่งออกของเวียดนาม 
ขั้นตอน วิธีดําเนินการ 

1 สําแดงสินค้าส่งออก 
         โดยท่ัวไปผู้ส่งออกสินค้าภายใต้สัญญาซ้ือขายจะต้องยื่นเอกสารและกรอกแบบฟอรม์ท่ีเจ้าหนา้ท่ี 
เตรียมไว้ให้ ณ ท่ีทําการศุลกากร โดยถือว่ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสาร 
นั้นๆ โดยเอกสารต่างๆท่ีใช้ยื่นประกอบด้วย 

- สัญญาซ้ือขายสินค้า ฉบับสําเนา 
- ใบกํากับสินค้า ฉบับจริง 
- ใบตราส่งสินค้า ฉบับสําเนา 

          นอกจากนี้อาจต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเตมิสําหรับบางกรณ ีได้แก่ 
- บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ ฉบับจริงและฉบับสําเนา 
- ใบรับรองแหล่งกําเนดิสินค้า ฉบับจริง 
- ข้อความแสดงว่าสินค้าผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ

ของราชการ ฉบับจริง 
- ข้อความแสดงการผ่านการรับรองสําหรับสินค้าบางประเภทท่ีต้องการการรับรองจาก

หน่วยงานราชการ ฉบับจริง 
          ถ้าผู้ประกอบการส่งออกสินค้าบางประเภทเป็นปกติในช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ในสัญญาซ้ือผู้ส่งออกก็
สามารถยื่นแบบฟอร์มการสําแดงสินค้าเพียงครั้งเดียวได้ในการส่งออกสินค้าประเภทเดียวกันนี ้สําหรบั
การส่งออกครั้งต่อไปท่ีช่วงเวลาของสัญญาซ้ือขายฉบับนั้นยังมีผลบังคับใช้อยู่ 

2 การตรวจสอบเอกสาร 
        ทางศุลกากรจะมีการตรวจสอบรายการสินคา้ตามเอกสารท่ีแนบมาและพิจารณาความถูกต้อง 
ครบถ้วน ถ้าผลการตรวจสอบเรียบร้อยด ีทางศุลกากรจะออกใบรับรองว่าสินค้าได้ผ่านการตรวจสอบ 
จากศุลกากรแล้วเช่นเดียวกับการนําเข้าสินค้า 

3 ตรวจสอบสินค้าเพ่ือการส่งออก 
          โดยแต่ละครั้งของการขนส่ง ทางศุลกากรจะทําการตรวจสอบสินค้าตัวจริงจํานวนไม่เกินร้อยละ 
10 ของจํานวนสินค้าท้ังหมด ยกเว้นถ้าผู้ส่งออกสินค้าเคยละเมิดกฎหรือแทรกแซงการตรวจสอบสินค้า
ของศุลกากรเกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี สําหรับการส่งออกสินค้า สินค้านั้นจะต้องถูกตรวจสอบ
หมดท้ังจํานวนในการส่งออกแต่ละครั้ง รวมถึงสินค้าต้องสงสัยท่ีจะผิดกฎหมายศุลกากรจะต้องถูก
ตรวจสอบหมดท้ังจํานวนเช่นเดียวกัน 

4 ตรวจรับการสําแดง 
          ถ้าเอกสารครบถ้วนและไม่มีส่ิงผิดปกติในสินค้าท่ีทําการตรวจสอบ ศุลกากรจะทําการตรวจรบัการ
สําแดงสินคา้ดังกล่าว  

5 ขนส่งสินค้าออก 
          ภายหลังการสําแดงสินค้า การตรวจสอบสินค้า การตรวจรับการสําแดงสินค้าผู้ส่งออกสามารถนํา
สินค้าขนส่งออกนอกประเทศได้ 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2554) ; Vietnam Customs (2012) 
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2.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค้า การลงทุน ด้าน
อุตสาหกรรมเกษตร- อาหาร (Matrix Analysis) ระหว่างไทยกับเวียดนาม 

 

ในการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป การค้า การลงทุน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของเวียดนาม ในเบื้องต้นเพื่อให้ผู้สนใจทําธุรกิจได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเวียดนามมากขึ้น 
จะแยกพิจารณาใน 4 ประเด็นหลัก โดยในแต่ละประเด็นหลักจะแตกออกเป็นหัวข้อย่อยๆ อีก 4 หัวข้อ ซึ่งน่าจะทําให้
ผู้สนใจเกิดความรู้และมองเห็นภาพของเวียดนามที่ชัดเจนมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์นี้บางส่วนเกิด
จากการสํารวจของทีมวิจัยในระยะเวลาสั้นๆ บางส่วนได้มาจากการสัมภาษณ์บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง
ไทยและเวียดนาม และบางส่วนมาจากข่าว งานวิจัยที่มีการเผยแพร่ทั่วไปต่างช่วงเวลากัน ซึ่งผู้สนใจทําธุรกิจควรมี
โอกาสได้ไปสํารวจลู่ทางด้วยตนเองจะทําให้เข้าใจสภาพสังคม วัฒนธรรม และอาจพบโอกาสที่แตกต่างกันไป 
 

ภาพที่  2-3 ประเด็นเพ่ือการวิเคราะห์ศักยภาพของ เวียดนาม 

 
 
 

  

• ความเหมาะสมของพื้นที่ , สภาพภูมิอากาศ
• ปริมาณผลผลิตมากเพียงพอเพื่อการแปรรูป
• เทคโนโลยีการเกษตร
• ความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต (เกษตรกร, ปุ๋ย, เคมีเกษตร ฯ)

การผลิตภาคเกษตร

• จํานวนแรงงานแต่ละระดับ, ทักษะ
• โครงสร้างพื้นฐาน(ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท,์ ขนส่ง)
• เทคโนโลยีการแปรรูปและระบบคุณภาพ
• อุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ(คลังสินค้า, ห้องเย็น, บรรจุภัณฑ์ ฯ)

การแปรรูประดับอุตสาหกรรม

• ระบบการเมืองการปกครอง
• ระบบการเงิน การธนาคาร
• ขั้นตอนการขออนุญาต 
• ระบบโลจิสติกส์และบริการที่เกี่ยวขอ้ง

สภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจ

• การส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ อัตราภาษี
• ระเบียบพีธีการศุลกากร
• การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย กฎระเบียบ
• สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร, FTA

กฎหมาย นโยบาย
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2.4.1 การผลิตภาคเกษตร 
หัวข้อ ไทย เวียดนาม 

ความเหมาะสมของ
พ้ืนท่ี/สภาพภูมิอากาศ 

141,313  ตร.กม. 
ปลูกพืชเล้ียงสัตว์ได้ตลอดท้ังปี 

66,705.7 ตร.กม. 
แผ่นดินมีลักษณะแคบแตมี่ความยาว ทําให้ลักษณะภูมิ
ประเทศแตกต่างกันค่อนข้างมาก ส่งผลให้การเพาะปลูก
พืชเกษตรทําไดไ้ม่ดีนัก ตลอดจนประสบอุทกภัย
บ่อยครั้งตามสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน 

ปริมาณผลผลิตมาก
เพียงพอเพ่ือการแปรรูป 

ความหลากหลายของผลผลิตและปริมาณมาก
เพียงพอเพ่ือป้อนโรงงานแปรรูปได้เกือบท้ังปี 

ผลผลิตมีจํานวนมากและหลากหลาย แต่ผักผลไม้
คุณภาพไม่ค่อยดี สินค้าประมงโดเด่นและมีปริมาณมาก 

เทคโนโลยีการเกษตร มีความรูด้้านการพัฒนาพันธ์ุ การเพาะปลูก การ
จัดการในระดับดีในหลายชนิด - เป็นผู้ผลิตและ
ส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตร 

มีความโดดเด่นในบางชนิด  แต่การกระจายความรู้ยังไม่
ท่ัวถึงในทุกระดับ ทําให้ผลผลิตยังมีปัญหาคณุภาพอยู่
บ้าง ปี 2555 ออกนโยบายนําเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามา
ช่วยในกระบวนการเพ่ิมผลผลิต  

ความพร้อมด้านปัจจัย
การผลิต (แรงงาน 
เครื่องมือ ปุ๋ย ฯ) 

เกษตรกรสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้
อย่างง่ายดาย และมีการใช้เครื่องทุ่นแรงแทน
แรงงานคนมากขึ้น 

แรงงานขวนขวายหาความรู้และเริม่มีการนําเครื่องจักร
มาใช้มากขึ้นเพ่ือทุนแรง และมีการใช้ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
มากขึ้น ปัจจัยการผลิตในตลาดมีหลากหลายและเข้าถึง
ได้ไม่ยาก 

 
 

2.4.2 การแปรรูประดับอุตสาหกรรม 
หัวข้อ ไทย เวียดนาม 

จํานวนแรงงาน / ทักษะ แรงงานในสายการผลิตเริม่มีปัญหาขาดแคลน 
แรงงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ QC Lab มีมากพอ 

แรงงานในสายการผลิตมีจํานวนมาก แต่ยังขาด
แรงงานระดับสูงด้านเทคนิค 

โครงสร้างพ้ืนฐาน(ไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ ขนส่ง) 

*การเข้าถึงไฟฟ้าอันดับท่ี 9 จาก 183 ประเทศ ใช้
เวลาดําเนินการ 35 วัน 

การเข้าถึงไฟฟ้าอันดับท่ี 135 ใช้เวลาดําเนินการ 
142 วัน 
การขยายเครือข่ายถนน และจัดทําระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีพรั่งพร้อมไว้ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
มากกว่า 100 แห่งท่ัวประเทศ 

เทคโนโลยีการแปรรูป
อาหาร และระบบ
คุณภาพ 

ผู้ผลิตขนาดใหญ่ของไทยมีเทคโนโลยีระดับชั้นนํา
ของโลก ขนาดกลางส่วนใหญ่ก็เข้าถึงเทคโนโลยีแปร
รูปท่ีสําคญัได้ ขนาดเล็กมีเทคโนโลยีเบ้ืองต้น  
**ส่วนแบ่งในตลาดโลกส่งออกอาหารแปรรูป อันดับ
ท่ี 14 (2553) 

มีการพัฒนาต่อเนื่องท้ังด้านเทคโนโลยีการแปรรูป
และการเข้าสู่ระบบคณุภาพ เนื่องจากตั้งเป้าขยาย
การส่งออก 
ส่วนแบ่งในตลาดโลกส่งออกอาหารแปรรูป อันดบัท่ี 
45 (2553) 

อุตสาหกรรมสนับสนุน
ต่างๆ(คลังสินค้า ห้อง
เย็น บรรจุภัณฑ์ ห้อง 
Lab ฯ) 

มีความพร้อมและกระจายอยู่ในทุกภูมิภาค มีความพร้อมและกระจายอยู่ในแหล่งท่ีตั้งโรงงาน
แปรรูปโดยเฉพาะอุตสาหกรรมประมง 

*รายงานของ ธนาคารโลก Doing Business 2012 **Trade Competitiveness Map , 2012 
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2.4.3 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
หัวข้อ ไทย เวียดนาม 

ระบบการเมืองการ
ปกครอง 

มีเสถียรภาพพอสมควรแต่ยังไม่เกิดความต่อเนื่องใน
นโยบายพัฒนาประเทศ 

มีเสถียรภาพมากและมีการใช้นโยบายพัฒนา
ประเทศท่ีต่อเนื่อง 

ระบบการเงินการ
ธนาคาร 

เป็นระบบสากล และมีข้อจํากัดนอ้ย มีหลาย
ธนาคารให้เลือกใช้ 

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังเป็นสมาชิก WTO 
ระบบการชําระเงิน โอนเงิน สะดวกมากขึ้น 

ขั้นตอนการขออนุญาต ต้องติดต่อหลายหน่วยงานและเอกสารจํานวนมาก 
มีความล่าช้าในบริการอยู่บ้าง 
*ความสะดวกในการเริม่ต้นธุรกิจใหม่อยู่ลําดับท่ี 78 
ของโลก ใช้เวลาติดต่อ 29 วัน 

ความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่อยู่ลําดับท่ี 103 
ของโลก ใช้เวลาติดต่อ 44 วัน 

ระบบโลจิสติกส์และ
บริการท่ีเก่ียวข้อง 

มีระบบขนส่งท้ังทางรถไฟ อากาศ รถยนต์ และทาง
เรือ บริการต่างๆ มีความสะดวกและผู้ให้บริการ
จํานวนมาก 
*ต้นทุนการส่งออก 625 $US ต่อคอนเทนเนอร ์ใช้
เวลาตดิต่อ 14 วัน 
ต้นทุนการนําเข้า 750 $US ต่อคอนเทนเนอร ์

ต้นทุนการส่งออก 580 $US ต่อคอนเทนเนอร ์
ใช้เวลาติดต่อ 22 วัน 
ต้นทุนการนําเข้า 580 $US ต่อคอนเทนเนอร ์

 
 

2.4.4 กฎหมาย / นโยบายที่เก่ียวข้อง 
หัวข้อ ไทย เวียดนาม 

การส่งเสริมการลงทุน 
สิทธิประโยชน์ อัตรา
ภาษี 

กฎเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนเป็น มาตรฐาน
เดียวกัน มีความโปร่งใส ชัดเจน 
การคุ้มครองนักลงทุน อันดับท่ี 13 

มีการปรับปรุง กม. ส่งเสริมการลงทุนดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างประเทศต่อเนื่องและในทางปฏิบัติจริง
ก็เป็นไปตามกฎ 
การคุ้มครองนักลงทุน อันดับท่ี 166 

ระเบียบพิธีการศุลกากร มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วยมากขึ้น 
พยายามพัฒนาระบบ One stop services 
(ใช้เอกสาร 5 รายการ) 

มีการปรับขั้นตอนให้ส้ันและรวดเรว็ขึ้น และ
เจ้าหน้าท่ีรัฐถูกพัฒนาให้มีระบบการให้บริการท่ีเป็น
สากลมากขึ้น (ใช้เอกสาร 6-8 รายการ) 

การเปล่ียนแปลงดา้น
นโยบายกฎระเบียบด้าน
อาหาร 

ไม่เปล่ียนแปลงบ่อยนัก บางกฎหมายมีความล้าสมัย การเปล่ียนแปลงดา้นนโยบาย กฎระเบียบ เกิดขึ้น
ค่อนข้างบ่อย และแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบอย่าง
เป็นทางการ 

สิทธิพิเศษทางศุลกากร ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากร GSP และ FTA 
บ้างในบางรายการสินค้าอาหาร 

ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากร GSP ในหลาย
รายการสินค้าและมีการทํา FTA มากกว่าไทย 
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2.5 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย และ
การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรคตลาดเกษตรอาหารเวียดนามที่มีต่อผู้ประกอบการไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยเพ่ือเข้าสู่ตลาดเวียดนาม สามารถ

แสดงจุดแข็ง จุดอ่อนของผู้ประกอบการไทย และโอกาส อุปสรรคของตลาดเกษตรอาหารเวียดนามท่ีมีต่อ
ผู้ประกอบการไทยท่ีสนใจจะเข้าไปทํากาค้า การลงทุน ได้ดังนี้ 
 
 

จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weakness: ) 
S1. ภาคการผลิตระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีความพร้อม
ในองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะการผลิตระดับชั้นนําของ
โลก 
S2. สามารถพัฒนากระบวนการแปรรูปท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับระดับสากล และสามารถตรวจสอบย้อนกล้บได้ 
S3. ระบบการควบคุมและมาตรฐานการผลิต เชื่อถือได้ สร้าง
ความม่ันใจให้กับลูกค้า 
S4. สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายตามความต้องการของ
ลูกค้า ท้ังด้านคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนสามารถผลิต
ป้อนตลาดได้อย่างสมํ่าเสมอ 
S5. สินค้าอาหารไทยอยู่ในตําแหน่งท่ีมีคุณภาพ ตลาด
ระดับกลางถึงบน 

W1. ขาดการเชื่อมโยงของธุรกิจ (Supply Chain) 
W2. ทําการค้าเชิงรับ 
W3. ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ขาดการ
บริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังใน
การผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ 
W4. ขาดการใช้มาตรการปกป้องทางการค้า เช่น จดลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบัตร 
W5. การเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่อนข้างจํากัด ตลอดจนขาด
การนํางานวิจัยมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
W6. ขาดความรู้เชิงลึกเก่ียวกับตลาดเวียดนามและการสร้าง
เครือข่ายกับคู่ค้า 
W7. ขาดการสร้างตราสินค้า (Brand) ส่วนมากเป็นแบบรับจ้าง
ผลิต 
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โอกาส (Opportunities: O) อุปสรรค (Threats) 
O1. ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากร
เกษตรอาหารของเวียดนาม 
O2. นโยบายเปิดเสรีการค้าของเวียดนาม 
O3. การเปิดการค้าเสรีประชาคมอาเซียน (AEC) 
O4. กําลังซ้ือในเวียดนามเพ่ิมสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง ท้ังจาก
ชาวเวียดนามท่ีมีรายได้มากขึ้น และนักท่องเท่ียวท่ีเดิน
ทางเข้ามาในเวียดนามมากขึ้น 
O5. การขยายตัวของร้านคา้ปลีกในเวียดนาม สร้างโอกาส
ให้กับสินค้าอาหารแปรรปู 
O6. ชาวเวียดนามรับส่ือโทรทัศนไ์ทยได ้
O7. การไดร้ับสิทธิพิเศษทางการคา้จากประเทศพัฒนาแล้ว 
อาทิ  GSP 
 
 

T1. การแข่งขันจากสินค้าอาหารราคาถูกจากประเทศจีน 
T2. ราคาพลังงานท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุน
การผลิตอาหาร 
T3. การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว อาทิ เทคโนโลยีการ
ผลิต/การค้า และการเปล่ียนแปลงแนวโน้มความต้องการของ
ผู้บริโภคตามกระแสโลก (Trend) ส่งผลผู้ประกอบการอาหารไทย
บางส่วนอาจปรับตัวไม่ทัน อาทิ อาหารเพ่ือสุขภาพ เป็นมิตร
ส่ิงแวดล้อม และมีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาได ้
T4. ขาดแคลนแรงานในระดับช่างเทคนิค และผู้บริหารระดับกลาง
ขึ้นไป 
T5. การแข่งขันท่ีรุนแรงจากนักลงทุนต่างชาติท่ีต่างต้องการมา
ลงทุนในเวียดนาม 
T6. มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีของเวียดนามเข้มข้นขึ้น อาทิ มาตรการ
ด้านสุขอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
T7. แรงงานเวียดนามีทักษะภาษาอังกฤษจํากัด ดังนั้นการติดต่อ
ธุรกิจในเวียดนาม หากพูดภาษาเวียดนามไม่ได้จะมีความ
ยากลําบาก 
T8. การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อาจส่งผลให้เวียดนาม
ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากขึ้น  
T9. เส้นทางคมนาคมและถนนหนทางในเวียดนามไม่เพียงพอ และ
บางส่วนอยู่ในสภาพท่ีชํารดุ 

ที่มา : สถาบันอาหาร (จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ) และกรมเจรการค้าระหว่างประเทศ (สรุปรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือระดมความคิดเห็นในประเด็นการเตรียมความพร้อมยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจไทยฯ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 55) 

 
 
ธุรกิจดาวเด่นสําหรับการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม 

ธุรกิจท่ีคาดว่าจะเป็นโอกาสสําหรับผู้ประกอบการไทยในการทําการค้า การลงทุนในเวียดนาม ได้แก่ 
� ธุรกิจการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร โดยเฉพาะในพืชเศรษฐกิจ เช่น กาแฟ ข้าว ชา มะม่วงหิม

พานต์ พริกไทย และแก้วมังกร ท่ีรัฐบาลเวียดนามให้การส่งเสริมเพาะปลูก และแปรรูป 
� ธุรกิจเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา โดยเฉพาะกุ้ง 
� ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มสําเร็จรูป อาทิ บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป ชาเขียวพร้อมดื่ม เพราะวิถีชีวิตชาว

เวียดนามมีความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ซ่ึงต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการใช้ชีวิต 
� ธุรกิจบริการอาหาร เพราะคนเวียดนามชอบออกไปรับประทานอาหารและสังสรรค์นอกบ้าน และ

รัฐบาลเวียดนามมีแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างจริงจัง ทําให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามา
จํานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

� ธุรกิจผลิตเพ่ือส่งออก ซ่ึงนักลงทุนสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงการค้าท่ีเวียดนามได้ทําไว้กับ
ประเทศต่าง ๆ ได้ 
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� ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพสูง เพราะปัจจุบันชาวเวียดนามมีกําลังซ้ือสูงขึ้นตามเศรษฐกิจท่ี
กําลังขยายตัว จึงต้องการใช้สินค้าท่ีมีคุณภาพมากขึ้น ประกอบกับสินค้าและบริการของไทยได้รับการ
ยอมรับในคุณภาพอย่างมากในสายตาของชาวเวียดนาม 

� ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่  
� ธุรกิจอาหารท่ีมีความเฉพาะ (Niche Market) และเป็นท่ีต้องการของตลาด สามารถเข้าไปแข่งขันได้ 

อาทิ ธุรกิจอาหารอินทรีย์ อาหารเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น 
ซ่ึงธุรกิจต่างๆ ดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลให้การส่งเสริมต่างชาติเข้ามาลงทุน รวมถึงเป็นสินค้าและบริการท่ี

ชาวเวียดนามมีความต้องการ อย่างไรนั้นควรเน้น “การใช้แรงงาน วัตถุดิบ และทรัพยากรธรรมชาติใน
เวียดนาม” และดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม อาทิ ประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 
เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลเวียดนาม ซ่ึงจะส่งผลดีต่อธุรกิจเพราะจะทําให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุน
เพ่ิมเติม และเกิดความยั่งยืนต่อธุรกิจ 
 
 
ผลดีของ AEC ต่อผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุนและทําการค้าในเวียดนาม 
 
 
 
 
 
 

� ภาษีนําเข้าเป็นศูนย์ (อาทิ นําเข้าวัตถุดิบการผลิตมาจากไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน) 
� ย้ายฐานการผลิตจากไทยมาสู่เวียดนามสําหรับธุรกิจท่ีจะก่อให้เกิดความได้เปรียบ อาทิ ในเร่ือง

ต้นทุนการผลิตท่ีต่ํากว่า ซ่ึงผู้ประกอบการไทยหลายราย กําลังเตรียมย้ายฐานการผลิตมา
เวียดนาม โดยเหตุผลสําคัญ คือ ต้องการลดต้นทุนค่าแรง ซ่ึงปัจจุบันไทยขึ้นเป็น 300 บาทต่อวัน 
รวมถึงแรงงานเวียดนามนอกเหนือจากจะมีความได้เปรียบไทยด้านค่าจ้างท่ีต่ํากว่าแล้ว ยังเป็น
แรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีความขยันกระตือรือร้นสูง 

� สร้างฐานการผลิตร่วม โดยใช้เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC เพ่ือประโยชน์จากสถานะ Least 
Developed Countries (LCDs)  

� ระบบโลจิสติกส์การขนส่งไปยังจีนตอนใต้และตลาดโลกสะดวกและถูกลง เพราะใช้ประโยชน์จาก
ท่ีตั้งภูมิศาสตร์ท่ีมีพรมแดนติดต่อกัน และชายฝ่ังทะเลท่ียาวมาก    เป็นต้น 

 



 
 

 

 

 นิยมเวียดนาม 
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ฝ่ายวิจัยและข้อมูล  สถาบนัอาหาร             

กระทรวงอตุสาหกรรม 

 

 

ฝ่ายวิจัยและข้อมูล  สถาบันอาหาร             

กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
กิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์สารสนเทศ 
เชิงกลยุทธ์เพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร 2555 

ส่วนท่ี 3 บทสรุป                                                                
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
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ส่วนที� 3 บทสรุป สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

3.1 บทสรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการผลิต การแปรรูป กฎ ระเบียบ 
และมาตรการการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร (Matrix Analysis) 
ระหว่างไทย – พม่า – เวียดนาม และ สปป.ลาว 
 

เพ่ือการตัดสินใจของนักลงทุนในภูภาค CLMV จึงขอนําเสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพ
การผลิต การแปรรูป การค้า การลงทุน ด้านอุตสาหกรรมเกษตร- อาหาร (Matrix Analysis) ระหว่างไทย-
พม่า-เวียดนาม และ สปป. ลาว 
 
 
3.1.1 การผลิตภาคเกษตร 

หัวข้อ ไทย พม่า เวียดนาม สปป.ลาว 

ความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ี/ 
สภาพภูมิอากาศ 

141,313  ตร.กม. 
ปลูกพืชเล้ียงสัตว์ได้
ตลอดท้ังปี 

100,945.4 ตร.กม. 
มีช่วงฤดูหนาว มรสุม บาง
พ้ืนท่ี ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย
มากกว่าไทย สภาพ
ภูมิอากาศมีท้ังเขตร้อนและ
หนาว ส่งผลให้สามารถ
เพาะปลูกได้ท้ังพืชผักผลไม้
เขตร้อนและเขตหนาว / มี
ชายฝ่ังทะเลยาวท่ีเหมาะต่อ
การทําประมง 

66,705.7 ตร.กม. 
แผ่นดินมีลักษณะแคบแตมี่
ความยาว ทําให้ลักษณะ 
ภูมิประเทศแตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก ส่งผลให้การ
เพาะปลูกพืชเกษตรทําได้ไม่ดี
นัก ตลอดจนประสบอุทกภัย
บ่อยครั้งตามสภาพภูมิอากาศท่ี
แปรปรวน 

9,495.7 ตร.กม. 
ต้องศึกษาปริมาณ
น้ําฝนแตล่ะพ้ืนท่ี 

ปริมาณผลผลิต
มากเพียงพอเพ่ือ
การแปรรปู 

ความหลากหลายของ
ผลผลิตและปริมาณ
มากเพียงพอเพ่ือป้อน
โรงงานแปรรูปไดเ้กือบ
ท้ังปี 

ผลผลิตเป็นฤดูกาลสูง ยังไม่
ค่อยมีความหลากหลายและ
ปริมาณท่ีมากพอในบาง
ชนิด ต้องวางแผนจัดการ
ดีๆ หากจะแปรรูประดับ
อุตสาหกรรม 

ผลผลิตมีจํานวนมากและ
หลากหลาย แตผั่กผลไม้
คุณภาพไม่ค่อยดี สินค้าประมง
โดดเด่นและมีปริมาณมาก 

การเพาะปลูกแบบ 
ยังชีพ เชิงพาณิชย์ยัง
มีน้อย ต้องเข้าไป
ส่งเสริมการเพาะปลูก
อย่างครบวงจรหาก
จะนํามาแปรรูปต่อ 

เทคโนโลย ี
การเกษตร 

มีความรูด้้านการ
พัฒนาพันธ์ุ การ
เพาะปลูก การจัดการ
ในระดับดีในหลาย
ชนิด - เป็นผู้ผลิตและ
ส่งออกเครื่องจักรกล
การเกษตร 

ยังอาศัยการผลิตแบบ
ดั้งเดิม เริ่มมีการนําเข้า
เครื่องจักรบ้าง  
การถ่ายทอดความรู้เป็นไป
อย่างล่าช้า 

มีความโดดเด่นในบางชนิด  แต่
การกระจายความรู้ยังไม่ท่ัวถึง
ในทุกระดับ ทําให้ผลผลิตยังมี
ปัญหาคณุภาพอยู่บ้าง ปี 2555 
ออกนโยบายนําเทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาช่วยในกระบวนการเพ่ิม
ผลผลิต  

การผลิตแบบพอเพียง 
อาศัยธรรมชาติ
แรงงานคนและ
แรงงานสัตว์ ยัง
ต้องการองค์ความรู้
อีกมากในระดับ
เกษตรกร  

ความพร้อมด้าน
ปัจจัยการผลิต
(แรงงาน 
เครื่องมือ ปุ๋ย ฯ) 

เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงปัจจัยการผลิต
ต่างๆ ได้อยา่งง่ายดาย 
และมีการใช้เครื่องทุ่น
แรงแทนแรงงานคน
มากขึ้น 

เกษตรกรจํานวนน้อยท่ี
เข้าถึงปัจจัยการผลิต 
เพราะมีต้นทุนสูง เนื่องจาก
ต้องพ่ึงพาการนําเข้าเป็น
หลัก ปัจจัยการผลิตมีให้
เลือกไม่มากนัก ส่วนมากจะ
เป็นของจีน และไทย 

แรงงานขวนขวายหาความรู้และ
เริ่มมีการนําเครื่องจักรมาใช้มาก
ขึ้นเพ่ือทุนแรง และมีการใช้ปุ๋ย
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตมากขึ้น ปัจจัย
การผลิตในตลาดมีหลากหลาย
และเข้าถึงได้ไม่ยาก 

แรงงานมีน้อยลง และ
ปัจจัยการผลิตต่างๆ
ราคาแพง ขณะท่ี
ผลผลิตมีความเส่ียง
จากสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ 
เกษตรกรจึงไม่นิยมใช้ 
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ส่วนที� 3 บทสรุป สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
ภาพที่ 3-1  เปรียบเทียบศักยภาพด้านการผลิตภาคเกษตร 

 

 
ที่มา : สถาบันอาหาร (2555) 
หมายเหต:ุ  เพ่ือความเข้าใจในการเปรียบเทียบจึงแบ่งระดับการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 0-4 โดยมีความพร้อมมากที่สุดคือ ระดับ 
4 และไม่มีความพร้อมเลย/ไม่มีศักยภาพ คือ ระดับ 0 
 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

  
 

ความพรอ้มดา้นปจัจยัการผลติ  

ความเหมาะสมของพื�นที� , 
สภาพภมูอิากาศ 

ปรมิาณผลผลติมากเพยีงพอเพื�อ
การแปรรปู 

เทคโนโลยกีารเกษตร 
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ส่วนที� 3 บทสรุป สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
3.1.2 การแปรรูประดับอุตสาหกรรม 

หัวข้อ ไทย พม่า เวียดนาม สปป.ลาว 

จํานวนแรงงาน / 
ทักษะ 

แรงงานในสายการผลิต
เริ่มมีปัญหาขาดแคลน 
แรงงานด้านพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ QC Lab มี
มากพอ 

แรงงานในสายการผลิต
มีจํานวนมาก แต่ยังขาด
ทักษะ ต้องพัฒนาเพ่ิม 

แรงงานในสายการผลิต
มีจํานวนมาก แต่ยังขาด
แรงงานระดับสูงด้าน
เทคนิค 

แรงงานมีน้อย และ
ประสิทธิภาพต่ํา ต้องอาศัย
การฝึกฝนอย่างใกล้ชิด 

โครงสร้างพ้ืนฐาน
(ไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ ขนส่ง) 

*การเข้าถึงไฟฟ้าอันดับ
ท่ี 9 จาก 183 ประเทศ 
ใช้เวลาดําเนินการ 35 
วัน 

ไฟฟ้ามีเฉพาะในเขต
เมืองใหญ่และมี
ช่วงเวลาเปิดไฟ ปัญหา
ไฟดับบ่อย น้ําประปา
ยังไม่ท่ัวถึง โทรศัพท์
สัญญาณมีเฉพาะในเขต
เมืองสําคัญและถูก
ควบคุม อัตราค่าบริการ
แพงมาก 

การเข้าถึงไฟฟ้าอันดับท่ี 
135 ใช้เวลาดําเนินการ 
142 วัน 
การขยายเครือข่ายถนน 
และจัดทําระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีพรั่ง
พร้อมไว้ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมากกว่า 
100 แห่งท่ัวประเทศ 

การเข้าถึงไฟฟ้าอันดับท่ี 
138 ใช้เวลาดําเนินการ 
134 วัน  
บ้านเรือนยังมีไฟฟ้าใช้
เพียงร้อยละ 44 น้ําประปา 
อยู่ระหว่างการพัฒนา
บริการและปรับอัตรา 

เทคโนโลยีการแปรรูป
อาหาร และระบบ
คุณภาพ 

ผู้ผลิตขนาดใหญ่ของ
ไทยมีเทคโนโลยี
ระดับชั้นนําของโลก 
ขนาดกลางส่วนใหญ่ก็
เข้าถึงเทคโนโลย ี
แปรรูปท่ีสําคัญได้ 
ขนาดเล็กมีเทคโนโลยี
เบ้ืองต้น  
**ส่วนแบ่งในตลาดโลก
ส่งออกอาหารแปรรูป 
อันดับท่ี 14 (2553) 

ส่วนมากเป็นการลอง
ผิดลองถูกส่ังสม
ประสบการณ์ของ
เจ้าของ 
ส่วนแบ่งในตลาดโลก
ส่งออกอาหารแปรรูป 
อันดับท่ี 123 (2553) 

มีการพัฒนาต่อเนื่องท้ัง
ด้านเทคโนโลยีการ 
แปรรูปและการเข้าสู่
ระบบคณุภาพ 
เนื่องจากตั้งเป้าขยาย
การส่งออก 
ส่วนแบ่งในตลาดโลก
ส่งออกอาหารแปรรูป 
อันดับท่ี 45 (2553) 

มีโรงงานท่ีใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยไม่ก่ีโรง ส่วนใหญ่
เป็นการแปรรูปเบ้ืองต้น
และระดับชุมชน 
สุขอนามัยการผลิตยังไม่ดี
เท่าท่ีควร 
ส่วนแบ่งในตลาดโลก
ส่งออกอาหารแปรรูป 
อันดับท่ี 132 (2553) 

อุตสาหกรรมสนับสนุน
ต่างๆ (คลังสินคา้ 
ห้องเย็น บรรจุภัณฑ์ 
ห้อง Lab ฯ) 

มีความพร้อมและ
กระจายอยู่ในทุก
ภูมิภาค 

ยังขาดแคลนและต้องมี
การลงทุนอีกมาก 

มีความพร้อมและ
กระจายอยู่ในแหล่ง
ท่ีตั้งโรงงานแปรรูป
โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ประมง 

กระจุกตัวในเวียงจันทน์
และพ้ืนท่ีส่งเสริมการ
ลงทุน และปรมิาณและ
ประสิทธิภาพการให้บริการ
ยังต่ํา 

*รายงานของ ธนาคารโลก Doing Business 2012 

**Trade Competitiveness Map , 2012 
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ส่วนที� 3 บทสรุป สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
ภาพที่ 3-2  เปรียบเทียบศักยภาพด้านการแปรรูประดับอุตสาหกรรม 

 
ที่มา : สถาบันอาหาร (2555) 
หมายเหตุ :  เพ่ือความเข้าใจในการเปรียบเทียบจึงแบ่งระดับการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 0-4 โดยมีความพร้อมมากที่สุดคือ 
ระดับ 4 และไม่มีความพร้อมเลย/ไม่มีศักยภาพ คือ ระดับ 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  
 

 

    

 

 

 

 

 

  
 อุตสาหกรรมสนบัสนุนต่างๆ

(คลงัสนิคา้ หอ้งเยน็ บรรจุภณัฑ ์ฯ) 

จาํนวนแรงงาน, ทกัษะ 

โครงสรา้งพื�นฐาน 

(ไฟฟ้า, ประปา, โทรศพัท,์ ขนส่ง) 

 

เทคโนโลยกีารแปรรปูและระบบ
คุณภาพ 
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3.1.3 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

หัวข้อ ไทย พม่า เวียดนาม สปป.ลาว 

ระบบการเมืองการ
ปกครอง 

มีเสถียรภาพพอสมควร
แต่ยังไม่เกิดความ
ต่อเนื่องในนโยบาย
พัฒนาประเทศ 

ให้ความสําคญัด้าน
ความม่ันคงมากกว่า
การค้าและเศรษฐกิจ 
(ทําให้ในหลายๆ 
ประเด็นด้านการค้า 
การลงทุนยังไม่ชัดเจน
มากนัก) 

มีเสถียรภาพมากและมี
การใช้นโยบายพัฒนา
ประเทศท่ีต่อเนื่อง 

มีเสถียรภาพมากและมี
การใช้นโยบายพัฒนา
ประเทศท่ีต่อเนื่อง 

ระบบการเงินการ
ธนาคาร 

เป็นระบบสากล และมี
ข้อจํากัดน้อย มีหลาย
ธนาคารให้เลือกใช้ 

ยังไม่เป็นท่ียอมรับจาก
คนในประเทศและยังไม่
เป็นระบบสากล ขาด
ความเชื่อม่ันในการฝาก
เงิน 

มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องหลังเป็นสมาชิก 
WTO ระบบการชําระ
เงิน โอนเงิน สะดวก
มากขึ้น 

อยู่ระหว่างการพัฒนา
เข้าสู่ระบบสากล ยังมี
ข้อจํากัดทางธุรกรรม
การเงินอยู่มาก 

ขั้นตอนการขออนุญาต ต้องติดต่อหลาย
หน่วยงานและเอกสาร
จํานวนมาก มีความ
ล่าช้าในบริการอยู่บ้าง 
*ความสะดวกในการ
เริ่มต้นธุรกิจใหม่อยู่
ลําดับท่ี 78 ของโลก  
ใช้เวลาติดต่อ 29 วัน 

ทุกอย่างต้องรอการ
อนุมัติจากส่วนกลาง  
มีความล่าช้า และ
เปล่ียนแปลงบ่อย 

ความสะดวกในการ
เริ่มต้นธุรกิจใหม่อยู่
ลําดับท่ี 103 ของโลก 
ใช้เวลาติดต่อ 44 วัน 

ความสะดวกในการ
เริ่มต้นธุรกิจใหม่อยู่
ลําดับท่ี 89 ของโลก  
ใช้เวลาติดต่อ 93 วัน 

ระบบโลจิสติกส์และ
บริการท่ีเก่ียวข้อง 

มีระบบขนส่งท้ังทาง
รถไฟ อากาศ รถยนต์ 
และทางเรือ บริการ
ต่างๆ มีความสะดวก
และผูให้บริการจํานวน
มาก 
*ต้นทุนการส่งออก 625 
$US ต่อคอนเทนเนอร ์
ใช้เวลาติดต่อ 14 วัน 
ต้นทุนการนําเข้า 750 
$US ต่อคอนเทนเนอร ์

ยังไม่สะดวกต้องใช้เวลา
มาก การขนสินค้าเสีย
ค่าเบ้ียใบ้รายทางเพ่ือ
เป็นค่าผ่านด่านจํานวน
มากและความปลอดภัย
ในการขนส่งยังมีไม่มาก
นัก 

ต้นทุนการส่งออก 580 
$US ต่อคอนเทนเนอร ์
ใช้เวลาติดต่อ 22 วัน 
ต้นทุนการนําเข้า 580 
$US ต่อคอนเทนเนอร ์

ต้นทุนการส่งออก 
1,880 $US ต่อคอน
เทนเนอร ์
ใช้เวลาติดต่อ 44 วัน 
ต้นทุนการนําเข้า 
2,035 $US ต่อคอน
เทนเนอร ์

*รายงานของ ธนาคารโลก Doing Business 2012 

**Trade Competitiveness Map , 2012 
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ส่วนที� 3 บทสรุป สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 

ภาพที่ 3-3  เปรียบเทียบศักยภาพด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

 

 
ที่มา : สถาบันอาหาร (2555) 
หมายเหตุ : เพ่ือความเข้าใจในการเปรียบเทียบจึงแบ่งระดับการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 0-4 โดยมีความพร้อมมากที่สุดคือ ระดับ 
4 และไม่มีความพร้อมเลย/ไม่มีศักยภาพ คือ ระดับ 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

  
 

ระบบโลจสิตกิสแ์ละบรกิารที�
เกี�ยวขอ้ง 

ระบบการเมอืงการปกครอง 

ระบบการเงนิ การธนาคาร 

ขั �นตอนการขออนุญาต  
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3.1.4 กฎหมาย / นโยบายที่เก่ียวข้อง 
หัวข้อ ไทย พม่า เวียดนาม สปป.ลาว 

การส่งเสริมการ
ลงทุน  
สิทธิประโยชน์ 
อัตราภาษ ี

กฎเกณฑ์การส่งเสริม
การลงทุนเป็น 
มาตรฐานเดียวกัน มี
ความโปร่งใส ชัดเจน 
การคุ้มครองนักลงทุน 
อันดับท่ี 13 

การพิจารณาขึ้นกับส่วนกลาง 
และเพ่ิงมีการออกกฎหมาย 
การลงทุนฉบับใหม่ ท่ีให้สิทธิ
ประโยชน์มากขึ้นต่อนักลงทุน
ต่างชาติ เช่น ยกเว้นภาษีจาก 3 
ปีเป็น 5 ปี อย่างไรนั้นต้องรอดู
ความชัดเจนในทางปฏิบัตจิริง 

มีการปรับปรุง
กฎหมายส่งเสริมการ
ลงทุนดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศ
ต่อเนื่องและในทาง
ปฏิบัติจริงก็เป็นไป
ตามกฎ 
*การคุ้มครองนัก
ลงทุน อันดับท่ี 166 

การพิจารณาสิทธิ
ประโยชน์ยังขึ้นกับ
ความสัมพันธ์และ 
ผู้พิจารณาแตล่ะลําดับ 
 
*การคุ้มครองนักลงทุน 
อันดับท่ี 182 

ระเบียบพิธีการ
ศุลกากร 

มีการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วย
มากขึ้น พยายามพัฒนา
ระบบ One stop 
services 
(ใช้เอกสาร 5 รายการ) 

มีขั้นตอนท่ียุ่งยาก ซํ้าซ้อน และ
ใช้เวลามาก เนื่องจากระบบ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีรัฐยังไม่
เป็นสากล 

มีการปรับขั้นตอนให้
ส้ันและรวดเร็วขึ้น 
และเจ้าหน้าท่ีรัฐถูก
พัฒนาให้มีระบบการ
ให้บริการท่ีเป็นสากล
มากขึ้น (ใช้เอกสาร 6-
8 รายการ) 

อยู่ระหว่างการปรับปรุง
เพ่ือเข้าสู่ WTO แต่ยังมี
เอกสารท่ีต้องใช้เพ่ือการ
ติดต่อ 9-10 รายการ 
สําหรับการส่งออกและ
นําเข้า 

การเปล่ียนแปลง
ด้านนโยบาย
กฎระเบียบด้าน
อาหาร 

ไม่เปล่ียนแปลงบ่อยนัก 
บางกฎหมายมีความ
ล้าสมัย 

การเปล่ียนแปลงดา้นนโยบาย 
กฎระเบียบ สามารถเกิดขึ้นได้
ทันทีตามท่ีรัฐกําหนด 
ท้ังนี้ผู้ประกอบการไม่สามารถ
เข้าถึงการรับรู้กฎระเบียบท่ี
เปล่ียนแปลงได้อยา่งเป็น
ทางการ (ต้องติดตามจาก
ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์พม่า)  

การเปล่ียนแปลงดา้น
นโยบาย กฎระเบียบ 
เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย 
และแจ้งให้
ผู้ประกอบการทราบ
อย่างเป็นทางการ 

มีการเปล่ียนแปลงบ่อย
ในวิธีปฏิบัติและ
รายละเอียดปลีกย่อย 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงครั้งใหญ่เพ่ือ
เข้าสู่ WTO 

สิทธิพิเศษทาง
ศุลกากร 

ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร GSP และ FTA 
บ้างในบางรายการสินค้า
อาหาร 

อยู่ระหว่างการพิจารณาคืนสิทธิ
ประโยชน์ หลังเปิดประเทศ 

ได้รับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร GSP ใน
หลายรายการสินค้า
และมีการทํา FTA 
มากกว่าไทย 

ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร GSP จาก 35 
ประเทศ 

*รายงานของ ธนาคารโลก Doing Business 2012 
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ภาพที่ 3-4  เปรียบเทียบศักยภาพด้านกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
ที่มา : สถาบันอาหาร (2555) 
หมายเหตุ : เพ่ือความเข้าใจในการเปรียบเทียบจึงแบ่งระดับการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 0-4 โดยมีความพร้อมมากที่สุดคือ ระดับ 
4 และไม่มีความพร้อมเลย/ไม่มีศักยภาพ คือ ระดับ 0 

 

 

 

 

  

  
 

 

    

 

 

 

 

 

  
 

  
 

การส่งเสรมิการลงทุน  
สทิธปิระโยชน์ อตัราภาษ ี

สทิธพิเิศษทางภาษศุีลกากร 

การเปลี�ยนแปลงดา้นนโยบาย 
กฎระเบยีบ 

ระเบยีบพธีกีารศุลกากร 
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3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 ช่วงเร่ิมต้น (Start-up) 

(1) ศึกษาข้อมูลเชิงลึกท่ีเก่ียวข้อง ก่อนท่ีจะเข้าไปทําการค้า การลงทุน อันได้แก่ 
� “ตลาด” รวมท้ังประวัติศาสตร์ และขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือให้มีความเข้าใจท้ังผู้ร่วมลงทุน

ท้องถิ่น และผู้บริโภคเวียดนาม ซ่ึงอาจต้องใช้เวลามากกว่า 1 ปีในการสํารวจและวิเคราะห์ตลาด 
เพ่ือให้เข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการท่ีแท้จริงของชาวเวียดนาม ตลอดจนควรศึกษาถึง
กลุ่มลูกค้านานาชาติท่ีนับวันจะมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น เพราะเวียดนามเปิดประตูรับชาวต่างชาติท่ี
เข้ามาท่องเท่ียว ทําธุรกิจในเวียดนาม รวมถึงเวียดนามมีโปรแกรมแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม 
ความร่วมมือทางการศึกษาและการทําวิจัย ทําให้มีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในเวียดนามมากข้ึนทุกปี 

� “นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงมาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน” เช่น 
กฎระเบียบท่ัวไปในการลงทุนของต่างชาติ การใช้ท่ีดิน การลงทุน ร่วมทุน การจดทะเบียนบริษัท 
เพราะมีกฎระเบียบต้องถือปฏิบัติหลายด้าน เช่น ภาษี การทําบัญชีแรงงาน ตลอดจนควรศึกษา
ระบบการเมืองการปกครองของเวียดนาม ซ่ึงเป็นสังคมนิยม เพ่ือเข้าใจสภาพเวียดนาม ว่ามีความ
เหมือนและต่างจากไทยอย่างไร 

� ควรเข้าไปศึกษาตลาดด้วยตนเองท่ีเวียดนาม 
ท้ังนี้บริษัทต่างชาติจํานวนมากท่ีมาลงทุนในเวียดนามนิยมจ้างบริษัทท่ีปรึกษาท้องถิ่นให้

สํารวจความเป็นไปได้ของตลาดเชิงลึก และให้คําแนะนําต่อการจัดตั้งธุรกิจ อย่างไรนั้นสําหรับ
ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปปรึกษานักการธนาคารของไทยท่ีไปเปิดสาขาอยู่จํานวนมากใน
เวียดนาม และหอการค้านครพนมว่าธุรกิจประเภทไหนน่าจะไปได้ดีในประเทศเวียดนาม  

โดยหากสนใจลงทุนในเวียดนามควรเร่ิมศึกษาข้อมูลต่างๆ โดยทันที เพราะการศึกษาความ
เป็นไปได้ต่างๆ (Feasibility Study) อย่างรอบด้าน เช่น ต้นทุน ปริมาณวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต 
จุดคุ้มทุนในการผลิต การก่อสร้าง แหล่งเงินกู้ และกฎระเบียบกฎหมาย ของประเทศนั้นๆ ต้องใช้เวลา 
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เพ่ือท่ีให้คุ้มค่าเงินลงทุน แล้วประเมินความเป็นไปได้ของการลงทุน พร้อมท้ังอาจมีการลดความเส่ียง
ด้วยซ้ือประกันคุ้มครองการลงทุน เม่ือทําการศึกษาในทุกๆ ด้านอย่างรอบคอบแล้ว จึงค่อยตัดสินใจ
ลงทุนในประเทศนั้น ซ่ึงขนาดบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง “โคคา โคลา” ก็มีแนวทางในลักษณะดังกล่าวด้วย
เช่นเดียวกัน เห็นได้จากแม้จะแสดงเจตจํานงท่ีจะเข้าไปลงทุนในพม่า แต่ปัจจุบันก็ยังเป็นช่วงของ
การศึกษาต่างๆ อย่างรอบด้าน ก่อนท่ีจะเข้าไปร่วมลงทุนจริง ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า 

(2) ควรเลือกทําธุรกิจท่ีตัวเองชํานาญ และรู้จริงท่ีสุด เพราะว่าเราไม่สามารถเอาการบริหารจัดการอย่าง
เดียว มาใช้ในประเทศท่ีเราไม่รู้จักได้ เราจําเป็นต้องใช้ความเช่ียวชาญของเราในทุกๆ ด้านมาแก้ไข
ปัญหาในเหตุการณ์จริงๆ  ซ่ึงความรู้ ความชํานาญในแง่ลึกของตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆ จะทําให้
โอกาสให้การลงทุนประสบความสําเร็จสูงขึ้น ท้ังนี้อาจลอง “เขียนแผนธุรกิจ” เพ่ือศึกษาโครงการ
อย่างละเอียดในทุกด้าน เพ่ือจะได้ทําความรู้จักและความเข้าใจในตัวตนของประเทศท่ีจะเข้าไปลงทุน 
รวมถึงกลุ่มลูกค้า ขนาดของตลาด ตลอดจนเพ่ือการบริหารจัดการ และอาจใช้เป็นข้อมูลประกอบขอกู้
จากสถาบันการเงิน เพราะการศึกษาและเตรียมพร้อมท่ีดีจะสามารถหลีกเล่ียงจากความล้มเหลวท่ี
อาจจะป้องกันก่อนได้  

(3) การทําธุรกรรมต่างๆ ในเวียดนาม ควรทําเป็นสัญญาลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพ่ือใช้อ้างอิงเม่ือเกิด
ปัญหา เนื่องจากวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมคนไทยกับคนเวียดนามไม่เหมือนกัน 

(4) นักลงทุนท่ีมีเงินทุนน้อย การเร่ิมต้นธุรกิจในเวียดนามควรอาศัยตัวแทนจัดจําหน่ายสินค้าในประเทศ
เวียดนามไปก่อน อย่างไรนั้นแนวทางดังกล่าวก็มีข้อเสียเช่นกัน เพราะเม่ือเร่ิมมีผลกําไร ตัวแทนอาจ
หันไปผลิตสินค้าเอง นอกจากนี้อีกแนวทางหนึ่งคือ การร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการเวียดนาม แต่ก่อน
ร่วมทุนควรเจรจาตกลงผลประโยชน์ทางธุรกิจให้ลงตัว  

(5) นักลงทุนท่ีมีเงินทุนสูง ควรไปตั้งบริษัทท่ีประเทศเวียดนาม เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต อาทิ ด้าน
การขนส่ง ท้ังนี้ส่ิงท่ีควรพิจารณาเพ่ิมเติมเพ่ือการลงทุน ได้แก่ 

� ควรเลือกท่ีจะพิจารณาตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศเวียดนาม เพราะความเจริญยังไม่
มากพอ ซ่ึงจะทําให้ต้นทุนการผลิต แรงงานและท่ีดินถูกกว่าภาคเหนือและภาคใต้ของ
เวียดนามท่ีเป็นท่ีนิยมมาก 

� ควรเลือกลงทุนในเขตท่ีมีการส่งเสริมจากรัฐบาลเวียดนาม เป็นแนวทางท่ีจะช่วยเอ้ือ
ประโยชน์ต่อนักลงทุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะขั้นตอนการยื่นขอ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการ
ผลิต (ดีกว่าพ้ืนท่ีอ่ืน) สิทธิประโยชน์ทางภาษี  

� ควรจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนมากพอท่ีจะผ่านภาวะขาดทุนในช่วงแรกของการทําธุรกิจ และ
ค่าใช้จ่ายพิเศษ (Informal Charges) ท่ีคาดเดาไม่ได้ เพ่ิมเข้ามาอยู่เสมอ อาทิ ค่าติดต่อกับ
รัฐในด้านต่างๆ เช่น การจดทะเบียนธุรกิจงานเอกสาร และค่าดําเนินการต่างๆ กับภาครัฐ ซ่ึง
จะมีขั้นตอนมากและไม่มีมาตรฐานกลาง รวมถึงอาจต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับชาวบ้านท่ีอาจไม่
ยอมย้ายออกจากท่ีดินเช่า ซ่ีงเจ้าหน้าท่ีรัฐก็ไม่สามารถบังคับได้ 

� ควรรวมกลุ่มกันไป โดยเฉพาะเจ้าของกิจการขนาดเล็ก และมีรัฐบาลหนุนหลัง เพ่ือให้มีข้อ
ได้เปรียบในการต่อรอง 

� ควรพิจารณาร่วมทุนกับผู้ประกอบการเวียดนาม เพ่ือให้มีความได้เปรียบในด้านท้องถิ่น 
เพราะการติดต่อประสานงานกับภาครัฐ รวมถึงเอกสารทุกอย่างจะเป็นภาษาเวียดนาม
ท้ังหมด และการเข้าไปจดทะเบียนเปิดธุรกิจในเวียดนามต้องติดต่อหลายหน่วยงาน ซ่ึงหาก
เป็นธุรกิจต่างชาติ 100% จะมีความยากและใช้เวลานานมาก อย่างไรนั้นควรต้อง “หาคู่ค้า



 

 
3-12 

ส่วนที� 3 บทสรุป สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ท้องถิ่นที่จริงใจต่อกัน และหลักบริหารจัดการที่สอดคล้องกัน” โดยควรทําการศึกษาในแนว
ลึกว่าผู้ร่วมทุนรายใดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริษัทเรามากน้อยแค่ไหน และมี
ความเช่ียวชาญทางด้านไหนท่ีจะช่วยผลักดันให้บริษัทประสบความสําเร็จ 

(6) อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป เหมาะท่ีจะไปลงทุนในเวียดนาม เพราะความได้เปรียบในด้านหัวใจ
สําคัญของธุรกิจ เร่ืองวัตถุดิบประมง อุตสาหกรรมสนับสนุน (อาทิ ห้องเย็น) และแรงงาน  

 
 
3.2.2 ช่วงเจริญเติบโต (Growth) 

(1) สร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยู่ในองค์กรนาน เพราะแรงงานเวียดนามมีอัตราการย้ายงานสูง 
(2) เสริมสร้างปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการเพ่ิมผลผลิตของวัตถุดิบและแรงงาน (อาทิ รวมกลุ่ม ให้ความรู้ ถ่ายทอด

เทคโนโลยี นําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ และให้ผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย) 
(3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีมีความยืดหยุ่น เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

อย่างไรนั้นคู่แข่งท้ังท้องถิ่นและบริษัทข้ามชาติมักใช้กลยุทธ์จัดโปรโมช่ันตัดราคาขาย ดังนั้นการสร้าง
แบรนด์สินค้าให้อยู่ในใจผู้บริโภคชาวเวียดนามด้วยภาพลักษณ์ สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาไม่แพง และ
เกาะกระแสฮิตของสังคม จะเป็นแนวทางกระตุ้นยอดขายอย่างยั่งยืน 

(4) ควรหม่ันตรวจสอบ หม่ันไปดูธุรกิจของตนเองบ่อยๆ ท่ีเวียดนาม โดยเฉพาะหากเป็นธุรกิจหุ้นกับชาว
เวียดนาม 

 
 
3.2.3 ช่วงเติบโตเต็มที่ (Maturity) 

(1) ติดตามความเคล่ือนไหวของภาครัฐอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านกฎระเบียบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่
บ่อยคร้ัง ท้ังนี้เวียดนามมักจะมีการออกกฎระเบียบใหม่ๆ หลังการประชุมสภาเสมอ เช่นการปรับขึ้น
ค่าจ้าง การกําหนดสิทธิเช่าท่ีดินของต่างชาติ อาทิ เช่าไม่เกิน 50 ปี และต่ออายุได้ไม่เกิน 70 ปี 
ตลอดจนควรติดตามวิธีในทางปฏิบัติจริงท่ีเก่ียวข้องอยู่เสมอ และสร้างช่องทางให้มีความสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกดังกล่าว ด้วยการสร้างสัมพันธ์ท่ีดีกับหน่วยงานภาครัฐ 

(2) พร้อมรับมือกับผลิตภัณฑ์เลียนแบบท่ีเข้ามาแข่งขัน ซ่ึงเวียดนามจะมีการลอกเลียนแบบเยอะมาก 
อย่างไรนั้นควรสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยชูความโดดเด่นของสินค้าท่ีผลิตโดยผู้ประกอบการ
ไทยว่ามีความปลอดภัย (ผู้ผลิตเวียดนามมีปัญหาสารตกค้างมาก และสินค้าท่ีผลิตได้มาตรฐานยังมี
น้อย) ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึง 3 ส่ิงดังกล่าว เป็นกระแสสังคม
ท่ีชาวเวียดนามและชาวโลกให้ความสําคัญอย่างมาก 

(3) ปัญหาความขัดแย้งกับผู้ร่วมลงทุนท้องถิ่น เนื่องจากการแบ่งปันผลประโยชน์อาจไม่ลงตัว และ/หรือ 
แนวทางการบริหารงานอาจมีแนวคิดไม่ตรงกัน ท้ังนี้ระบบกฎหมายของเวียดนามคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนของตนเป็นสําคัญ อย่างไรนั้นควรซ่ือสัตย์ท้ังต่อตนเองและผู้ร่วม
ลงทุนรวมถึงผู้บริโภคเวียดนาม เพราะเม่ือเรามีความจริงใจให้เขา เขาก็จะมีความจริงใจให้กับเราเอง 

(4) สร้างเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต 
เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(5) ศึกษาช่องทางต่างๆ เพ่ือขยายธุรกิจในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น  
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� ศึกษาการใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางการค้าท่ีเวียดนามได้จากนานาประเทศ โดยเฉพาะ
สิทธิงดการเก็บภาษีนําเข้าของประเทศคู่ค้า เช่น EU 

� ศึกษาการใช้ประโยชน์ข้อตกลงการขนส่งระหว่างจีน-เวียดนาม ท่ีอนุญาตให้รถยนต์ว่ิง
ระหว่างกันได้ (ไม่ต้องเปล่ียนถ่ายรถบริเวณพรมแดนเหมือนในอดีต) พร้อมเพ่ิมเส้นทางอีก 
10 แห่ง เพ่ือขยายตลาดไปจีน 

� ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายในเวียดนามและการบริการลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยการเลือก
ช่องทางจัดจําหน่ายนั้น ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านราคาท่ีผู้ประกอบการจะเลือกใช้  
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าแต่ละระดับก็จะให้ความสําคัญกับเร่ืองราคาท่ีแตกต่างกัน 

 
 
3.2.4 ช่วงถดถอย (Declination) 

(1) ควรทําการสํารวจตลาดอย่างลึกซ้ึง โดยเฉพาะวิจัยพฤติกรรมการบริโภคของชาวเวียดนาม ซ่ึงค่อนข้าง
ซับซ้อน เพราะมีการผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตการบริโภคแบบดั้งเดิมและรูปแบบการบริโภคตามแบบ
สมัยใหม่ เพ่ือหาช่องทางการค้าใหม่ๆ  

(2) ธุรกิจท่ีจะประสบความสําเร็จในเวียดนาม ต้องอดทนและใช้เวลาอย่างมาก  
(3) ติดตามข้อมูลข่าวสารของคู่แข่ง และสร้างหุ้นส่วนทางการค้าใหม่ๆ เพ่ือขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

หรือในธุรกิจเก่ียวเนื่อง 
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3.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การค้นหาโอกาส 
1.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและการเตือนภัยเกษตรอาหารไทย-เวียดนาม เพ่ือค้นหาโอกาส

สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าสู่ตลาดเวียดนามได้มากขึ้น และเฝ้าติดตามกฎระเบียบ ภาวะ
เศรษฐกิจของเวียดนามท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

1.2 ศึกษาวิจัยเก่ียวกับลักษณะตลาด การประเมินความต้องการด้านอาหาร พฤติกรรมการบริโภค 
ค่านิยม ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล ช่องทางการกระจายสินค้า และกลยุทธ์การเข้าถึงผู้บริโภคเวียดนาม ค้นหาโอกาส
และลู่ทางใหม่ๆ เพ่ือนักธุรกิจไทยใช้ประโยชน์ในการกําหนดแนวทางเข้าสู่ตลาดเวียดนาม 

1.3 ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการประเมินพ้ืนท่ี ศักยภาพ ระบบโลจิสติกส์ โอกาสการลงทุน รูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจท่ีเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในแต่ละพ้ืนท่ีของ
เวียดนาม 

1.4 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอาหารไทยในเวียดนาม เพ่ือผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาด
ให้มากขึ้นและเป็นช่องทางในการพบปะกับผู้ซ้ือโดยตรงและในขณะเดียวกันเปิดโอกาสสู่กลุ่มผู้ประกอบการ
นําเข้ารายใหม่ ตลอดจนเพ่ือรักษาภาพลักษณ์ท่ีดีและสร้างความเช่ือม่ันให้กับสินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง 
 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การค้นหาโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การลดอุปสรรค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การปกป้อง 

เป้าหมาย 

มูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร

ไทยเพิ่มขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การสร้างความร่วมมือ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดอุปสรรค 
2.1 เร่งยกระดับสินค้าอาหารไทยให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งท้ังด้านความปลอดภัย คุณภาพและการ

นําเสนอ เพ่ือทําให้สินค้ามีเอกลักษณ์และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค ตลอดจนป้องกันการแข่งขันท้ังจาก
คู่แข่งท้องถิ่นและประเทศอ่ืน 

2.2 สร้างและเช่ือมโยงโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ท้ังการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพระบบขนส่งเดิม
ท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพ และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมท่ัวถึงมากขึ้น 

2.3 การเจรจาทบทวนข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ให้มีผล
บังคับใช้ในทางปฎิบัติ ซ่ึงส่ิงดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการลดอุปสรรคการใช้เส้นทางหมายเลข 9 และ 12 (ไทย-
ลาว-เวียดนาม) อันได้แก่ ปัญหาด้านกฎระเบียบ เช่น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมภาษีซ้อน / เอกสารการขนส่ง
สินค้ายังไม่ใช่ภาษากลาง /ระบบศุลกากรผ่านแดนยังไม่มีประสิทธิภาพทําให้ต้องเสียเวลานานในการตรวจ
ปล่อยสินค้า ณ ด่านพรมแดน / เวลาเปิด-ปิดด่าน และปัญหาเชิงเทคนิคของรถขนส่งสินค้า เช่น การเปล่ียน
ถ่ายรถระหว่างข้ามแดน เพราะ “พวงมาลัย” ท่ีของไทยอยู่ทางด้านขวามือ ขณะท่ีลาวและเวียดนามอยู่
ทางด้านซ้ายมือ ซ่ึงเป็นเหตุผลให้เวียดนามไม่อนุญาตให้รถขนส่งของไทยเข้าไปขนส่งในเวียดนาม เป็นต้น 

2.4 จัดทําความตกลงลดขั้นตอนและกฎระเบียบต่างๆ ของเวียดนามให้ลดอุปสรรคการดําเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการไทย  

2.5 จัดทําความตกลงผ่อนปรนมาตรการกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี (NTB) ของเวียดนามในกลุ่ม
สินค้าเกษตรอาหารไทย อาทิ “ความตกลงขอให้เวียดนามปลดสินค้าเกษตรอาหารของไทยประเภทเน่าเสียง่าย 
(รวมผลไม้สด) ออกจากรายการสินค้านําเข้าภายใต้มาตรการ automatic import license (AIL) (circular 
no.24/2010)” ซ่ึงปัจจุบันจากมาตรการดังกล่าว ทําให้สินค้าเกษตรอาหาร ต้องนําเข้าภายใต้การขออนุญาต
แบบอัตโนมัติ ซ่ึงครอบคลุมวิธีการยื่นคําร้องขออนุญาตนําเข้าพร้อมเอกสารท้ังหมดต้องส่งทางไปรษณีย์ และ
การแจ้งผลก็จัดส่งทางไปรษณีย์เช่นกัน โดยเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลการออกใบอนุญาตจะไม่รับเอกสารด้วยตนเอง ทํา
ให้เกิดความล่าช้าในการนําสินค้าออกจากท่า เพราะขั้นตอนการพิจารณาแม้จะระบุว่า 10 วันทําการ แต่
ในทางปฏิบัติมักจะมักเกิน 15 - 20 วันขึ้นไป ส่งผลให้สินค้าได้รับความเสียหาย 

2.6 จัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมอาหารในเวียดนาม นับตั้งแต่การเตรียม
เอกสารหลักฐานเพ่ือยื่นขออนุญาตจัดตั้งธุรกิจ การอธิบายขั้นตอนการยื่นขอจัดตั้งธุรกิจ และการส่งออกไป
จําหน่ายยังต่างประเทศ เป็นต้น เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปกป้อง 

3.1 จัดทําความตกลงปกป้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสินค้าไทยในตลาดเวียดนาม 
3.2 จัดเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการอาหารไทย เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ใน

การค้าการลงทุนตลาดอาหารเวียดนาม 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างตรายี่ห้อ “Brand” ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จทาง 

การตลาด เพ่ือแสดงตําแหน่งของสินค้าไทยท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขัน ตลอดจนช่วยให้ผู้บริโภคจดจําและการ
กลับมาซ้ือซํ้า 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือ 

4.1 เป็นตัวกลางให้นักธุรกิจไทยท่ีสนใจลงทุนในเวียดนามมารวมตัวกัน  
4.2 กระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนาม 
4.3 จัดทําความร่วมมือศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากกฎระเบียบท่ีมีความเก่ียวข้องระหว่างไทย-

เวียดนามเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขให้เกิดการเคล่ือนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีตามข้อตกลงการค้าเสรี
อาเซียน (AEC) 

4.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานไทย-เวียดนาม และระหว่าง
หน่วยงานไทยกับกลุ่มผู้ประกอบการไทย 

4.5 สร้างความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ไทยและเวียดนาม เพ่ือผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์อํานวย
ความสะดวกในการปล่อยสินเช่ือให้กับผู้ประกอบการ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลพื้นฐานประเทศเวียดนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. รู้จักเวียดนาม 
 

  

ท่ีตั้ง ทิศตะวันตกของคาบสมุทรอินโดจีน  
พ้ืนท่ี 331,150 ตารางกิโลเมตร  
ภูมิประเทศ เรียงเป็นรูปตัว S ตามแนวชายฝ่ังตะวันตกของทะเลจีนใต ้

โดย 3 ใน 4 เป็นภูเขาสูงและป่าไม้ นอกนั้นเป็นไหล่เขาและหมู่เกาะต่างๆ 
ภูมิอากาศ มีสภาพอากาศท่ีหลากหลาย เพราะภูมิประเทศเป็นแบบคาบสมุทร ซ่ึงมีระยะทางจากภาคเหนือจรด

ภาคใต้ท่ียาวมาก และมีระดับความสูงต่ําของพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกัน 
เวียดนามทางตอนใต้ มีภูมิอากาศคล้ายประเทศไทย คือประมาณ 27–30 c และมี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน 
(พค–ตค) และฤดรู้อน (พย–เมย)  
เวียดนามทางตอนเหนือ มี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ (มีค–เมย) ฤดูร้อน (พค–สค) ฤดูใบไม้ร่วง (กย–พย) 
ฤดูหนาว (ธค–กพ)  

เมืองหลวง กรุงฮานอย (Ha Noi)  
เมืองสําคัญ นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) 
เวลา เท่ากับประเทศไทย  
ประชากร 87.3 ล้านคน อัตราการเกิด 1.2% ต่อปี อัตราการรู้หนังสือ 94% 

โครงสร้างประชากร 0–14 ปี : 24.9 % (ชาย 11,230,402 หญิง 10,423,901 คน)  
15–64 ปี : 69.4 % (ชาย 29,971,088 หญิง 30, 356,393 คน)  
65 ปีขึ้นไป : 5.7 % (ชาย 1,920,043 หญิง 3,065,697 คน)  

เชื้อชาติ เชื้อชาติขิ่น (Khin) หรือเวียต (Viet) (มากกว่า 86%) นอกนั้นเป็นชนกลุ่มอ่ืนๆ 53 เชื้อชาติ  
ศาสนา ไม่นับถือศาสนาแต่นับถือลัทธิตา่ง ๆ ( 80.8 % ) นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ( 9.3% ) คริสต ์( 

7.2% ) อิสลาม (0.1% ) และอ่ืน ๆ ( 2.6% )  

ภาษา ภาษาราชการและท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน คือ ภาษาเวียดนาม และใช้ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีน ใน
การติดต่อทางธุรกิจ 

แรงงาน ภาคเกษตร ร้อยละ 56.8 อุตสาหกรรม ร้อยละ 37 และบริการ ร้อยละ 6.2 

38.3%

41.1%

20.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

เวยีดนาม, 
องักฤษ 

สกลุเงนิ 
“ดอ่ง” 

86.93 ลา้นคน 
อตัราเกดิ 17.1 

(2010 est.) 

สงัคมนยิม 

331,051 
ตร.กม. 

GDP 121.6 US$ bn 
(2011 est.) 

1,320 US$ 
GDP / Capita  
(2011 est.) 

Agriculture 

Manufacture 

Service 

GDP Composition (2010/11) 
51.4 ลา้นคน 
กําลังแรงงาน  
(2011 est.) 18.8% 

อตัราเงนิเฟ้อ  
(2011 est.) 
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ระบอบการปกครอง ระบบสังคมนิยม โดยมีพรรคการเมืองเดียว  
ประธานาธิบด ีนายเหวียน มินห์ เจ๊ียต ( Nguyen Minh Triet)  
นายกรัฐมนตร ีนายเหวียน ตั๊น หยุม (Nguyen Tan Dung)  

GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวม 121.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 5.8 

สกุลเงิน ด่อง ( Dong)  
รายได้ต่อคน 1,320 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
สินค้านําเข้า 1.เครื่องจักร/ชิ้นส่วน 2.น้ํามันสําเร็จรูป 3.ผ้าผืน 4.อิเล็กทรอนิกส์ คอมฯ ส่วนประกอบ 5.เหล็กกล้า 

6.เม็ดพลาสติก 7.รถยนต์ อุปกรณ ์และชิ้นส่วน 8.โลหะอ่ืนๆ 9.ส่วนประกอบทางเคมี และ  
10.เคมีภัณฑ์ 

สินค้าส่งออก 1.เส้ือผ้าสําเร็จรูป  2.น้ํามันดิบ 3.รองเท้า 4.อาหารทะเล 5.คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ  
6.เครื่องจักร ชิ้นส่วน อุปกรณ์ 7.ข้าว 8.ยางพารา 9.อัญมณีและเครือ่งประดับ และ10.กาแฟ 

ที่มา: General Statistics Office of Vietnam (2012); กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2555); ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม 
(2555) 

 

 

สถิติการค้าระหว่างประเทศของเวียดนาม ปี 2550-2554  
หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  

รายการ 2550 2551 2552 2553 2554 อัตราการขยายตัว % 
เทียบต่อปี 

มูลค่าการค้า 109,200 143,353 127,045 156,993 202,100 81.2 
การส่งออก 48,400 62,662 57,096 72,192 96,300 33.3 
การนําเข้า 62,678 80,691 69,949 84,801 105,800 24.7 
ดุลการค้า -14,276 -18,029 -12,853 -12,375 -9,500  

ท่ีมา : General Statistics Office of Vietnam (2012) 
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สินค้าสําคัญ 10 อันดับแรกที่เวียดนามนําเข้า 
หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

สินค้า 2553 2554 ∆% ประเทศที่เป็นแหล่งนําเข้าที่สําคัญ 
เครื่องจักร และชิ้นส่วน 13,493 15,209 12.0 จีน (30.9%) ญ่ีปุ่น (16.5%) EU (14.2%) เกาหลี 

(7.4%) อาเซียน (6.3%) สหรัฐฯ (4.8%) 
น้ํามันสําเร็จรูป 5,742 9,918 62.2 อาเซียน (82.1%) จีน (20.7%) เกาหลี (17.5%)  

ญ่ีปุ่น (1.9%)  
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ  

5,167 7,248 39.2 จีน (27.8%) เกาหลี (22.0%) ญ่ีปุ่น (13.5%) 
อาเซียน (16.3%)  
สหรัฐฯ (2.7%) EU (1.3%) 

ผ้าผืน  5,378 6,759 26.1 จีน (38.0) เกาหลี (18.1%) ญ่ีปุ่น (7.0%) อาเซียน 
(4.0%) EU (1.8%)  

เหล็ก และเหล็กกล้า 6,163 6,270 1.9 ญ่ีปุ่น (22.8%) เกาหลี (22.7%) จีน (20.5%) 
อาเซียน (7.2%) สหรัฐฯ (2.2%) EU (1.4%) 

เม็ดพลาสติก  3,766 4,749 25.7 อาเซียน (20.6%) เกาหลี (16.2%)  จีน (6.5%) ญ่ีปุ่น 

(6.0%) สหรัฐฯ (4.0%) EU (2.4%) 
รถยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ 2,878 3,117 7.2 อาเซียน (19.1%) เกาหลี (14.0%)  ญ่ีปุ่น (11.9%) 

จีน (9.8%) EU (6.2%)  
โลหะอื่นๆ  2,563 2,693 6.7 เกาหลี (15.7%) อาเซียน (15.3%) จีน (10.2%) 

ญ่ีปุ่น (5.4%) EU (2.1%) 
เคมี 2,105 2,663 25.7  จีน (23.1%) อาเซียน (20.5%) เกาหลี (9.0%) ญ่ีปุ่น 

(7.9%) EU (6.1%) สหรัฐฯ (3.7%) 
เคมีภัณฑ์ 2,055 2,390 16.3 อาเซียน (18.3%) จีน (17.4%) EU (12.0%) ญ่ีปุ่น 

(9.6%) เกาหลี (9.1%) สหรัฐฯ (5.5%)  
รวม 10 รายการ 49,310 61,016 23.7  
สินค้าอื่นๆ 34,694 44,784 29.0  
มูลค่านําเข้ารวม 84,004 105,800 24.7 จีน (20.8%) อาเซียน (18.2%) เกาหลี (11.1%) 

ญี่ปุ่น (8.8%) EU (6.4%) สหรัฐฯ (3.7%) 
อินเดีย (1.9%) ออสเตรเลีย (1.9%) 

ท่ีมา : General Statistics Office of Vietnam (2012) 
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สินค้าสําคัญ 10 อันดับแรกที่เวียดนามส่งออก 
หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

สินค้า 2553 2554 ∆% ประเทศที่เป็นแหล่งส่งออกที่สําคัญ 
เส้ือผ้าสําเร็จรูป 11,172 14,028 25.1 สหรัฐฯ (44.8%) EU (15.7%) ญี่ปุ่น (11.0%)  เกาหล ี

(5.9%) อาเซียน (2.1%)  

น้ํามันดิบ 4,944 7,236 45.9 ญี่ปุ่น (18.8%) อาเซียน (18.0%) ออสเตรเลีย (17.4%) จีน 
(13.6%) เกาหลี (10.3%) สหรัฐฯ (5.3%)  

โทรศัพท์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ - 6,860 - EU (37.6%) อาเซียน (9.3%) อินเดีย (4.8%) 
ออสเตรเลีย (2.8%) สหรัฐฯ (2.2%) เกาหลี (2.1%) 
ญ่ีปุ่น (1.3%) จีน (1.3%)  

รองเท้า  5,079 6,523 27.3 EU (35.1%) สหรัฐฯ (26.3%) ญี่ปุ่น (3.4%) ออสเตรเลีย 
(2.2%) เกาหลี (2.0%) จีน (2.0%) อาเซียน (1.3%) สหรัฐฯ 
(17.1%) 

อาหารทะเล  4,953 6,107 21.7 EU (19.8%) สหรัฐฯ (17.0%) ญี่ปุ่น (14.9%) เกาหลี 

(7.2%) จีน (4.8%) อาเซียน (4.7%)  
คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์  3,558 4,198 16.9 สหรัฐฯ (11.7%) อาเซียน (13.4%) จีน (14.0%) EU 

(16.9%) ญ่ีปุ่น (8.4%) เกาหลี (2.3%)  
เครื่องจักร ชิ้นส่วนอุปกรณ์ 3,047 4,124 34.5 EU (8.7%) จีน (14.4%) อาเซียน (16.3%) สหรัฐฯ 

(12.4%) ญ่ีปุ่น (21.8%) เกาหลี (3.5%) ออสเตรเลีย 
(1.5%)  

ผลิตภัณฑ์ไม้ 3,408 3,905  13.7 ญ่ีปุ่น (13.6%) อาเซียน (1.4%) สหรัฐฯ (32.7%)  EU 

(13.0%) จีน (6.3%)  
เกาหลี (5.5%)  

ข้าว  3,212 3,643 12.2 EU (0.3%)  จีน (4.2%) 
ยางพารา 2,376 3,223 35.0 จีน (53.1%) EU (7.9%) อาเซียน (7.5%) เกาหลี 

(3.8%) สหรัฐฯ (2.6%) ญ่ีปุ่น (1.4%) 
รวม 10 รายการ 41,749 59,847 43.3  
สินค้าอื่นๆ 29,880 36,453 21.9  
มูลค่าส่งออกรวม 71,629 96,300  33.3 สหรัฐฯ (15.9%) EU (15.4%) อาเซียน (12.8%) จีน 

(10.1%) ญ่ีปุ่น (10%) เกาหลี (4.5%)  ออสเตรเลีย 
(2.5%) อินเดีย (1.5%) 

ท่ีมา : General Statistics Office of Vietnam (2012) 
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2. ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศไทย – เวียดนาม 

 การค้าระหว่างไทยและเวียดนามคิดเป็นสัดส่วน ประมาณร้อยละ 2 ของการค้าไทยท้ังหมด และร้อย
ละ 10 ของการค้าไทยกับอาเซียน โดยเป็นคู่ค้าลําดับท่ี 5 ในอาเซียน รองจาก มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
และฟิลิปปินส์ ตามลําดับ 

 การค้าระหว่างไทยและเวียดนามในปี 2553 มีมูลค่ารวม 7,242 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 
19 แบ่งเป็นการส่งออก 5,845 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 25 และการนําเข้า 1,385 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 0.8 โดยไทยได้ดุลการค้า 4,449 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

 ในปี 2554 การค้าระหว่างไทยและเวียดนามยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าการค้ารวม 
6,183 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 37 เป็นการส่งออก 3,606 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 
34 และการนําเข้า 1,367 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 52 ไทยได้ดุลการค้า 3,449 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ 
 
 
สถิติการค้าระหว่างประเทศไทย - เวียดนาม ปี 2552-2554  

รายการ มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) อัตราการขยายตัว (%) สัดส่วน  (%) 
 2552 2553 2554 2552 2553 2554 2553 2554 

มูลค่าการค้า 6,063.95 7,242.06 9,086.29 -6.25 19.43 25.47 1.91 1.99 
การส่งออก 4,678.42 5,845.45 7,059.19 -6.76 24.94 20.76 2.99 3.09 
การนําเข้า 1,385.53 1,396.61 2,027.10 -4.48 0.80 45.14 0.76 0.89 
ดุลการค้า 3,292.89 4,448.84 5,032.09 - - - - - 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ (2555) 
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สินค้าส่งออก 10 อันแรกของไทยไปเวียดนาม 

อัน
ดับ 

ชื่อสินค้า มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) อัตราขยายตัว (%) 
54/53 

สัดส่วน  (%) 
54 2552 2553 2554 

1 น้ํามันสําเร็จรูป 441.7 696.4 830.9 19.31 11.91 
2 เม็ดพลาสติก 338.7 385.2 476.3 23.65 6.59 
3 เคมีภัณฑ์ 213.1 316.9 408.8 29.00 5.42 
4 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 289.0 333.5 374.0 12.15 5.71 
5 ผลิตภัณฑ์ยาง 168.5 204.6 326.6 59.65 3.50 
6 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 238.5 232.5 311.6 34.00 3.98 
7 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ 162.0 209.7 270.0 28.76 3.59 
8 เครื่องจักกลและส่วนประกอบ 134.2 193.4 229.3 18.54 3.31 
9 รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ 152.0 169.7 205.9 21.36 2.90 
10 ผ้าผืน 96.8 133.0 185.9 39.77 2.27 
อื่นๆ 2443.9 2,970.5 3,439.8 15.80 48.73 
รวมทั้งส้ิน 4678.4 5845.4 7,059.2 20.76 100.00 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ (2555) 
 
 
สินค้านําเข้า 10 อันแรกจากเวียดนามมาไทย 

อัน
ดับ 

ชื่อสินค้า มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) อัตราขยายตัว (%) 
54/53 

สัดส่วน  (%) 
54 2552 2553 2554 

1 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 64.3 142.1 311.1 118.97 15.34 
2 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 19.9 49.2 168.1 241.63 8.29 
3 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 115.2 182.3 167.7 -7.99 8.27 
4 ด้ายและเส้นใย 56.5 96.1 118.1 22.94 5.83 
5 เคมีภัณฑ์ 22.6 51.8 91.0 75.78 4.49 
6 น้ํามันดิบ 356.2 54.1 91.0 68.26 4.49 
7 กาแฟ ชา เครื่องเทศ 7.0 29.4 83.9 185.51 4.14 
8 สัตว์น้ําสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป และก่ึง 51.5 52.8 81.2 53.83 4.00 
9 เครื่องมือเครื่องใช้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 46.3 66.4 63.6 -4.26 3.14 
10 ถ่านหิน 62.5 41.3 62.2 50.52 3.07 
อื่นๆ 583.5 631.2 789.2 25.03 38.93 
รวมทั้งส้ิน 1,385.5 1,396.6 2,027.1 45.14 100.00 

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ (2555) 
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3. มารยาทในการทําธุรกิจ 

- การติดต่อและการนัดหมาย ชาวเวียดนามมีนิสัยรักพวกพ้อง ดังนั้น ในการติดต่อธุรกิจคร้ังแรกกับ
ชาวเวียดนามควรติดต่อผ่านคนกลาง (Third Party) ซ่ึงหากคนกลางนั้นเป็นบุคคลท่ีคู่เจรจาชาว
เวียดนามให้ความเช่ือถือและรู้จักเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะยิ่งทําให้การติดต่อธุรกิจหรือสานต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นไปอย่างราบร่ืนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถหาคนกลางใน
ลักษณะท่ีต้องการได้ ก็อาจใช้วิธีส่งจดหมายหรือเอกสารแนะนําตัว รวมถึงกําหนดนัดหมายท่ีเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยระบุถึงวัตถุประสงค์ของการติดต่อธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและกระชับ ท้ังนี้ ควร
ติดต่อนัดหมายกันในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลา 8.30-16.30 น. ซ่ึงตรงกับวันและเวลาทําการของไทย 

- การพบปะทักทาย ชาวเวียดนามโดยท่ัวไปเป็นคนตรงเวลาและคาดหวังว่าคู่เจรจาจะตรงเวลาด้วย 
ดังนั้น จึงควรไปถึงท่ีนัดหมายตรงเวลาหรือก่อนเวลาเล็กน้อย เม่ือได้พบกันควรทักทายด้วยการจับมือ 
(หากเป็นเพศเดียวกัน) พร้อมกันท้ัง 2 ข้าง ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม เพ่ือแสดงถึงมิตรภาพท่ีจริงใจ หรือโค้ง
ศีรษะลงเล็กน้อย (หากต่างเพศกัน) พร้อมกล่าวคําทักทายเป็นภาษาเวียดนามว่า “Xin Choa” (อ่าน
ว่า ชิน-จ่าว ซ่ึงแปลว่าสวัสดี) จะทําให้คู่เจรจาชาวเวียดนามเกิดความประทับใจ ท้ังนี้ หากเป็นการพบ
กันคร้ังแรกควรมีการแลกนามบัตรกัน โดยใช้มือท้ัง 2 ข้าง ยื่นนามบัตร หลังจากได้รับนามบัตรมาแล้ว 
ไม่ควรเก็บใส่กระเป๋าทันที แต่ควรพยายามอ่านออกเสียงคํานําหน้าช่ือ นามสกุล และตําแหน่งใน
นามบัตร เพ่ือแสดงถึงความเอาใจใส่ 

- การแต่งกาย ควรสวมชุดท่ีสุภาพเรียบร้อย สําหรับผู้ชายควรสวมเส้ือเช้ิตสีพ้ืน ผูกเนคไท และสวมสูท 
สําหรับผู้หญิงก็ควรสวมชุดสูทเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากเป็นช่วงฤดูร้อนอาจไม่ต้องสวมสูทก็ได้ ท้ังนี้ 
ส่ิงท่ีควรระวัง คือ ไม่ควรปลดกระดุมเส้ือเม็ดบนสุดออก เพราะจะดูไม่สุภาพในสายตาของชาว
เวียดนาม 

- การรับประทานอาหาร ชาวเวียดนามชอบพูดคุยเร่ืองธุรกิจในระหว่างการรับประทานอาหาร ซ่ึงธรรม
เนียมปฏิบัติในการรับประทานอาหารของชาวเวียดนาม ค่อนข้างคล้ายคลึงกับไทย แต่มี
ลักษณะเฉพาะบางประการ อาทิ ชาวเวียดนามจะยกถ้วยหรือจานข้าวขึ้นมาถือไว้ในมือขณะ
รับประทาน รวมท้ังนิยมการชนแก้วก่อนท่ีจะดื่มเคร่ืองดื่ม นอกจากนี้ ผู้ชายชาวเวียดนามส่วนใหญ่จะ
สูบบุหร่ีในขณะรับประทานอาหารด้วย ฯลฯ 

- การมอบของขวัญ ในการพบกันเพ่ือเจรจาธุรกิจในคร้ังแรกไม่ควรมอบของขวัญให้กับคู่เจรจา ชาว
เวียดนาม โดยเฉพาะของขวัญท่ีมีค่า แต่หากเป็นการมอบของท่ีระลึกเล็กน้อย อาทิ ช็อกโกแลต หรือ
ของฝากจากประเทศคู่เจรจา ก็สามารถทําได้ ท้ังนี้ โดยท่ัวไปการมอบของขวัญนิยมทํากันในโอกาสท่ี
ได้รับเชิญไปเป็นแขกท่ีบ้านของคู่เจรจา ซ่ึงของขวัญท่ีห้ามมอบให้แก่กันอย่างเด็ดขาด คือ ผ้าเช็ดหน้า 
เพราะชาวเวียดนามถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้า 
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3. เกร็ดควรรู้ในการทําธุรกิจกับเวียดนามโดยทั่วไป 

นอกจากการทําความเข้าใจกับกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนของเวียดนามเป็นอย่างดีแล้ว 
การศึกษาถึงอุปนิสัยของชาวเวียดนามก็เป็นกุญแจดอกสําคัญท่ีจะช่วยให้การเจรจาธุรกิจราบร่ืนและประสบ
ความสําเร็จด้วยดี สําหรับอุปนิสัยของชาวเวียดนามท่ีควรเรียนรู้เพ่ือนํามาปรับใช้ในการติดต่อธุรกิจ มีดังนี้ 

- ชาวเวียดนามเป็นคนรักชาติ เนื่องจากมีการปลูกฝังกันมารุ่นต่อรุ่นนับตั้งแต่อดีต ดังนั้น ในการพูดคุย
กับชาวเวียดนามจึงไม่ควรกล่าวถึงเร่ืองสงครามเวียดนาม การเมือง และศาสนา นอกจากนี้ ควร
หลีกเล่ียงการใช้คําพูดท่ีเป็นการลบหลู่หรือไม่ให้เกียรติรัฐบาลเวียดนาม ขณะเดียวกันควรงดเว้นการ
ทํากิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการต่อต้านระบบสังคมนิยม เพราะจะได้รับการต่อต้านจากชาวเวียดนาม
เช่นเดียวกัน 

- ชาวเวียดนามให้ความเคารพผู้อาวุโส อีกท้ังมักจะปฏิบัติตามคําส่ังหรือคําแนะนําของผู้อาวุโสกว่าเสมอ 
ซ่ึงคล้ายคลึงกับอุปนิสัยของคนไทย ทําให้นักธุรกิจไทยปรับตัวเข้ากับนักธุรกิจเวียดนามได้ค่อนข้างง่าย
เม่ือเทียบกับการปรับตัวเข้ากับนักธุรกิจชาวตะวันตก ซ่ึงส่วนใหญ่นับถือกันท่ีคุณวุฒิมากกว่าวัยวุฒิ 

- ชาวเวียดนามรักศักดิ์ศรี และรักษาหน้าตนเองมาก ในการติดต่อธุรกิจกับชาวเวียดนามควรใช้คําพูดท่ี
สุภาพและให้เกียรติคู่เจรจา รวมท้ังควรแต่งกายด้วยชุดท่ีสุภาพเรียบร้อยและเป็นทางการโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการนัดหมายเพ่ือเจรจาธุรกิจเป็นคร้ังแรก รวมถึงการเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของเวียดนาม 
ควรแต่งกายด้วยชุดสูทเท่านั้น นอกจากนี้ ควรหลีกเล่ียงการว่ากล่าวตักเตือนชาวเวียดนามต่อหน้า
ผู้อ่ืน เนื่องจากจะทําให้รู้สึกเสียหน้า และเป็นอุปสรรคในการร่วมงานกัน 

- ชาวเวียดนามมีความทะเยอทะยาน ขยัน และใฝ่รู้ เห็นได้จากความพยายามพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
จึงมักใช้เวลาหลังเลิกเรียนหรือหลังเลิกงานไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ท้ังนี้ อุปนิสัยดังกล่าวนับเป็น
ผลดีต่อผู้เข้าไปติดต่อธุรกิจในเวียดนาม โดยเฉพาะการเข้าไปลงทุนทําธุรกิจท่ีต้องว่าจ้างแรงงาน
เวียดนาม เนื่องจากนายจ้างสามารถวางใจได้ว่าแรงงานเหล่านี้มีคุณภาพดีพอ 

- ควรท่ีจะมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและคนในประเทศเวียดนาม เม่ือเรามีความจริงใจให้เขา เขาก็จะมี
ความจริงใจให้กับเราเอง 

 
 
4. วิธีเจรจากับคนเวียดนาม 

- การเจรจาธุรกิจ ในการเจรจาธุรกิจกับชาวเวียดนาม ควรใช้ล่ามท่ีพูดภาษาเวียดนามได้ รวมท้ังมี
ความรู้ในเร่ืองธุรกิจด้วย โดยในช่วงแรกของการเจรจาควรเร่ิมจากการกล่าวคําขอบคุณท่ีคู่เจรจายินดี
ให้เข้าพบและในระหว่างการเจรจาก็ไม่ควรพูดอ้อมค้อม อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสังเกตว่าชาว
เวียดนามมักจะตอบตกลงและพยักหน้ารับ (Always Say Yes) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าใส่ใจกับคําพูดของ
อีกฝ่าย แต่ไม่ได้หมายความว่าชาวเวียดนามจะตอบรับตกลงในทุกเร่ืองท่ีพูดคุยกัน ท้ังนี้ ในระหว่าง
การเจรจามักจะมีการเสิร์ฟอาหารว่าง อาทิ ชาเขียวหรือกาแฟ ฯลฯ ซ่ึงควรรับประทาน เพ่ือเป็นการ
รักษามารยาทและถือเป็นการให้เกียรติกับคู่เจรจาด้วย 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลพื้นฐานเกษตร-อาหาร 
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ภาคผนวก ค 
ข้อมูลกฎระเบียบ 
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ภาคผนวก ง 
แหล่งสืบค้นข้อมลู 

 
 

1. รายช่ือแหล่งข้อมูลภาครัฐ 
ชื่อแหล่งข้อมูล เว็บไซด์ 

MINISTRIES AND MINISTRY-LEVEL AGENCIES   
Ministry of National Defense  NA 
MINISTRY OF PUBLIC SECURITY http://www.mps.gov.vn  
Ministry of Foreign Affairs  http://www.mofa.gov.vn  
Ministry of Justice  http://www.moj.gov.vn  
Ministry of Finance  http://www.mof.gov.vn  
Ministry of Transport of Vietnam http://www.mot.gov.vn 
Ministry of Construction  http://www.xaydung.gov.vn  
Ministry of Education and Training  http://www.moet.gov.vn/  
Ministry of Agriculture and Rural Development  http://www.agroviet.gov.vn  
Ministry of Industry and Trade  http://www.moit.gov.vn  
Ministry of Planning and Investment  http://www.mpi.gov.vn  
Ministry of Health  http://www.moh.gov.vn  
Ministry of Science and Technology  http://www.most.gov.vn  
Ministry of Natural Resources and Environment  http://www.monre.gov.vn  
Ministry of Infomation and Communications  http://www.mic.gov.vn  
Ministry of Home Affairs  http://moha.gov.vn  
Government Inspectorate  http://www.thanhtra.gov.vn  
State Bank of Việt Nam  http://www.sbv.gov.vn  
Committee on Ethnic Minority Affairs  http://www.cema.gov.vn  
Government Office  http://www.chinhphu.vn  
Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs  http://www.molisa.gov.vn  
Ministry of Culture, Sports and Tourism  http://www.cinet.gov.vn  
General Statistics Office Of Vietnam http://www.gso.gov.vn 
GOVERNMENT'S AGENCIES   
Hồ Chí Minh National Academy of Politics and 
Public Administration  

http://www.npa.org.vn  

Việt Nam Social Security  http://www.baohiemxahoi.gov.vn  
Việt Nam News Agency  http://www.vnanet.vn  
Voice of Việt Nam  http://www.vov.org.vn  
Việt Nam Television Station  http://www.vtv.org.vn  
Việt Nam Academy of Science and Technology  http://www.vast.ac.vn  
Việt Nam Academy of Social Sciences  http://www.vass.gov.vn  
Hồ Chí Minh Mausoleum Management  http://www.bqllang.gov.vn/  
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ชื่อแหล่งข้อมูล เว็บไซด์ 
Local governments (เว็บไซด์ 64 จังหวัด)  
Hà Nội http://www.hanoi.gov.vn 
Hồ Chí Minh http://www.hochiminhcity.gov.vn 
An Giang NA 
Bà Rịa - Vũng Tàu http://www.baria-vungtau.gov.vn/ 
Bạc Liêu http://www.baclieu.gov.vn 
Bắc Giang NA 
Bắc Kạn http://www.backan.gov.vn 
Bắc Ninh http://www.bacninh.gov.vn 
Bến Tre http://www.bentre.gov.vn 
Bình Dương http://www.binhduong.gov.vn 
Bình Định http://www.binhdinh.gov.vn 
Bình Phước http://www.binhphuoc.gov.vn 
Bình Thuận http://www.binhthuan.gov.vn 
Cao Bằng http://www.caobang.gov.vn 
Cà Mau http://www.camau.gov.vn 
Cần Thơ http://www.cantho.gov.vn 
Hải Phòng http://www.haiphong.gov.vn 
Đà Nẵng http://www.danang.gov.vn 
Gia Lai http://www.ubgialai.gov.vn 
Hòa Bình http://www.hoabinh.gov.vn 
Hà Giang http://www.hagiang.gov.vn 
Hà Nam http://www.hanam.gov.vn 
Hà Tĩnh http://www.hatinh.gov.vn 
Hưng Yên http://www.hungyen.gov.vn 
Hải Dương http://www.haiduong.gov.vn 
Hậu Giang http://www.haugiang.gov.vn 
Điện Biên http://www.dienbien.gov.vn 
Đắk Lắk http://www.daklak.gov.vn 
Đắk Nông http://www.daknong.gov.vn 
Đồng Nai http://www.dongnai.gov.vn 
Đồng Tháp http:www.dongthap.gov.vn 
Khánh Hòa www.khanhhoa.gov.vn 
Kiên Giang http:www.kiengiang.gov.vn 
Kon Tum www.kontum.gov.vn 
Lai Châu http://laichau.gov.vn 
Long An http://www.longan.gov.vn 
Lào Cai http://www.laocai.gov.vn 
Lâm Đồng http://www.lamdong.gov.vn 
Lạng Sơn NA 
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ชื่อแหล่งข้อมูล เว็บไซด์ 
Nam Định http://www.namdinh.gov.vn 
Nghệ An http:www.nghean.gov.vn 
Ninh Bình http:www.ninhbinh.gov.vn 
Ninh Thuận http://www.ninhthuan.gov.vn 
Phú Thọ http://www.phutho.gov.vn 
Phú Yên http:www.phuyen.gov.vn 
Quảng Bình NA 
Quảng Nam http://www.quangnam.gov.vn 
Quảng Ngãi http://www.quangngai.gov.vn 
Quảng Ninh http://www.quangninh.gov.vn 
Quảng Trị http://www.quangtri.gov.vn 
Sóc Trăng http://www.soctrang.gov.vn 
Sơn La NA 
Thanh Hóa http://www.thanhhoa.gov.vn 
Thái Bình http://www.thaibinh.gov.vn 
Thái Nguyên http://www.thainguyen.gov.vn 
Thừa Thiên Huế http://www.thuathienhue.gov.vn 
Tiền Giang NA 
Trà Vinh NA 
Tuyên Quang http://www.tuyenquang.gov.vn 
Tây Ninh http://www.tayninh.gov.vn 
Vĩnh Long http://www.vinhlong.gov.vn 
Vĩnh Phúc http://www.vinhphuc.gov.vn 
Yên Bái http://www.yenbai.gov.vn 
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2. รายช่ือแหล่งข้อมูลภาคอุตสาหกรรม 
ชื่อแหล่งข้อมูล เว็บไซด์ 

Vietnam Chamber of Commerce & Industry (VCCI) http://www.vcci.com 
Vietnam Advertising Association (VAA) http://www.vaa.org.vn/ 
Vietnam Alcohol–Beer–Beverage Association (VBA) tp://www.vba.com.vn/ 
Vietnam Association for Information Processing (VAIP) http://www.vaip.org.vn 
Vietnam Association of Financial Investors (VAFI) http://www.vafi.org.vn/ 
Vietnam Association of Manpower Supply (VAMAS) http://www.vamas.com.vn/ 
Vietnam Association of Photographic Artists (VAPA) http://www.vapa.org.vn/ 
Vietnam Association of Seafood Exporters & Processors (VASEP) http://www.vasep.com.vn/ 
Vietnam Association of Vietnamese Insurers (AVI) http://www.avi.org.vn/ 
Vietnam Banks Association (VBA) http://www.vnba.org.vn/ 
Vietnam Business Club (CETAI) http://www.cetai.org.vn/ 
Vietnam Cashew Association (VINACAS) http://www.vinacas.com.vn/ 
Vietnam Coffee and Cocoa Association (VICOFA) http://www.vicofa.org.vn/ 
Vietnam Electronic Industry Association (VEIA http://www.veia.org.vn/ 
Vietnam Engineering Consultant Association (VECAS) http://www.vecas.org/ 
Vietnamese Professionals Society (VPS) http://www.vps.org/ 
Vietnam Freight Forwarders Association (VIFFAS) http://www.vla.info.vn/ 
Vietnam Fruit Association (VINAFRUIT) http://www.vinafruit.com/ 
Vietnam Leather & Footwear Association (LEFASO) http://www.lefaso.org.vn/ 
Vietnam Pharmaceutical Companies Association (VPCA) http://www.vnpca.org.vn/ 
Vietnam Rubber Association (VRA) http://www.vra.com.vn/ 
Vietnam Seaports Association (VPA) http://www.vpa.org.vn/ 
Vietnam Software Association (VINASA) http://www.vinasa.org.vn/ 
Vietnam Steel Association (VSA) http://www.vsa.com.vn/ 
Vietnam Tea Association (VTA) http://www.vitas.org.vn 
Vietnam Textile & Apparel Association (VITAS) http://vietnamtextile.org.vn/ 
Vietnam Young Entrepreneurs Organization (VYEO) http://www.dntvn.org.vn/ 
Vietnam Timber and Forest Product Association http://www.vietfores.org/ 
Vietnam Tourism Association http://www.vita.vn/ 
Vietnam Food Association http://www.vietfood.org.vn/vn/ 
Vietnam Electro-Technical Industry Association http://www.velina.org/ 
Vietnam E-Commerce Association http://www.vecom.vn/ 
Vietnam Automobile Association http://www.vama.org.vn/ 
Vietnam Packaging Association http://www.vinpas.vn/ 
Vietnam Association of Craft Villages http://www.vietcraftb2b.com/ 
Vietnam Plastics Association http://www.vpas.vn/ 
Vietnam Association for Anti-counterfeiting and Trademark 
Protection 

http://www.hanghoavathuonghieu.co
m.vn/ 

Vietnam Association of Construction Contractors www.buildviet.info 
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ชื่อแหล่งข้อมูล เว็บไซด์ 
Hanoi-based associations  
Hanoi Youth Business Association (HBA) http://www.hanoiba.org.vn 
Hanoi Small & Medium Size Enterprises Association (HASMEA) http://hasmea.org/ 
HCMC-based associations  
Handicrafts and Woods Industries Association of Ho Chi Minh City 
(HAWA) 

http://www.hawa.com.vn 

Ho Chi Minh City Association of Garment – Textile – Embroidery – 
Knitting 

http://www.agtek.info 

Ho Chi Minh City Computer Association (HCA) http://www.hca.org.vn/ 
Ho Chi Minh City Food & Food Stuff Association (FFA) http://www.ffa.com.vn/ 
Ho Chi Minh City Real Estate Association (HOREA) http://www.horea.org.vn/ 
Ho Chi Minh City Tourism Association (HTA) http://www.hta.org.vn/ 
The Shoes and Leather Association of Ho Chi Minh http://www.sla.org.vn/ 
Young Businesspeople Association of HCMC http://ybahcm.com.vn 
Shoes and Leather Association of HCMC http://www.sla.org.vn/ 
Food and Foodstuff Association Ho Chi Minh City http://www.ffa.com.vn/ 
Ho Chi Minh Union of Business Association http://huba.org.vn/ 
Binh Duong Furniture Association http://www.bifa-vn.com/ 
Other province-based associations  
CanTho Business Association http://cbamekong.org/ 
DongNai Young Business Association http://www.ybadongnai.com/ 
AnGiang Business Association http://www.abavn.com/ 
Danang Small and Medium Enterprises Association http://danasme.vn/gioithieu.aspx?act

=detail&id=6&idpa=2 
BinhThuan Business Asssociation http://www.doanhnghiepbinhthuan.v

n/default.asp 
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3. รายช่ือแหล่งข้อมูลสื่อ สิ่งพิมพ์ 
ชื่อแหล่งข้อมูล เว็บไซด์ 

Vietnam Economic Times  http://vneconomy.vn/home.htm 
Vietnam Investment Review http://www.vir.com.vn/news/home 
Thanh Nien News http://www.thanhniennews.com 
Quan doi Nhan dan http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-

VN/43/Default.aspx 
Viet Nam News http://vietnamnews.vnanet.vn/ 
Sai Gon Giai Phong http://www.saigon-gpdaily.com.vn/index.html 
VietnamNet Bridge http://english.vietnamnet.vn/Default.aspx 
Communist Party of Vietnam Online Newspaper  http://dangcongsan.vn/cpv/ 
Vietnam News Agency  http://www.vietnamplus.vn/ 
RADIO THE VOICE OF VIETNAM http://vov.vn 
 
 

4. รายช่ือแหล่งข้อมูลงานแสดงสินค้าและเทศกาลต่างๆ 
ชื่อแหล่งข้อมูล เว็บไซด์ 

Trade Shows in Vietnam (Overall) http://www.biztradeshows.com/vietnam/ 
Trade Shows in Vietnam (Overall) http://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-

shows_vietnam.html 
VietFood & Beverage - Vietnam http://www.foodexvietnam.com 
vietnam Expo 2012 http://vietnamexpo.com.vn 
Foodtex Vietnam 2012 http://www.foodtexvietnam.com/ 
 
 

  



 

 
ภ-18 

ภาคผนวก กรณีศึกษาประเทศเวียดนามเพ่ือการวางแผนด้านยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5. รายช่ือแหล่งข้อมูลเวียดนามในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ 
ชื่อแหล่งข้อมูล เว็บไซด์ 

กระทรวงต่างประเทศ (ข้อมูลประเทศเวียดนาม) http://www.mfa.go.th 
http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=273 

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม http://www.thaiembassy.org/ 
http://www.thaiembassy.org.vn/ 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินต์ http://www.thaiconsulatevietnam.com/ 
สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจําประเทศไทย  http://www.vietnamembassy-thailand.org/vi/ 
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ (จับตามอง
เอเชียตะวันออก) 

http://www.eastasiawatch.in.th 
 

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย http://www.aseanthailand.org 
กรมส่งเสริมการส่งออก (ข้อมูลการค้าและการส่งออก
ประเทศเวียดนาม) 

http://www.depthai.go.th 
http://www.ditp.go.th/Default.aspx?TabID=125&qstrKey
word=55&aOfficeID=61&gOfficeID=166 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ความตกลงทางการค้า
ระหว่างไทยกับเวียดนาม) 

http://www.dtn.go.th 
http://www.dtn.go.th/index.php?option=com_content
&view=article&id=6820%3A2011-07-22-08-14-
59&catid=316%3A2011-07-22-07-55-
02&lang=th&Itemid=796 

สํานักยุทธศาสตร์การพาณิชย์ (ขอ้มูลประเทศเวียดนาม) http://otp.moc.go.th/ 
 

สถิติการค้าไทย (โดยกระทรวงพาณิชย์) http://www2.ops3.moc.go.th/ 
สํานักงานคณะกรรมการการลงทุน (ข้อมูลประเทศ
เวียดนาม) 

http://www.boi.go.th 
http://www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/file_index/20
10_vietnam_0_0.html 

ศูนย์ข้อมลูทางธุรกิจไทยกับเวียดนาม http://hanoi.thaiembassy.org/ 
ศูนย์ข้อมลูการลงทุนและการส่งออกต่างประเทศ  (นานา
สาระเก่ียวกับ AEC) ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย 

http://www.exim.go.th/Newsinfo/aec.aspx?section_=77
711844 

สมาคมนกัธุรกจิไทยในเวียดนาม http://www.tbavietnam.org/ 
International Monetary Fund  
(Country Info: Republic of Vietnam) 

http://www.imf.org/external/country/vnm/index.htm 

Central Intelligence Agency  
(The World Factbook: Vietnam) 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/vm.html 

United States Department of Agriculture  
(USDA: Office of the Chief Economist-Vietnam) 

http://www.usda.gov/oce/commodity/ 
http://www.fas.usda.gov/country/vietnam/vietnam.asp 

USDA: Foreign Agricultural Service (GAIN Reports) http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx 
USDA: Economic Research Service  http://www.ers.usda.gov 
US Census Bureau (Foreign Trade Statistics) http://www.census.gov/foreign-

trade/balance/c5520.html 
World Bank (Countries & Regions) 
: Vietnam 

http://www.worldbank.org/en/country/vietnam 
http://data.worldbank.org/country/vietnam 
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ชื่อแหล่งข้อมูล เว็บไซด์ 
World Trade Organization (WTO Trade Topics) 
: Vietnam 

http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_vietna
m_e.htm 

Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) 
FAOSTAT 

http://www.fao.org/ 

http://faostat.fao.org/default.aspx 
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) http://www.apec.org/home.aspx 
Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) 

http://www.oecd.org/home/ 

New Zealand Trade & Enterprise  
(NZTE: Vietnam Country brief) 
 
 
 
(NZTE: Doing business in Vietnam) 

http://www.nzte.govt.nz/explore-export-
markets/south-and-southeast-asia/doing-business-in-
vietnam/pages/vietnam-country-brief.aspx 

http://www.nzte.govt.nz/explore-export-
markets/south-and-southeast-asia/doing-business-in-
vietnam/Pages/Doing-business-in-Vietnam.aspx 
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ภาคผนวก จ 
รายชื่อหน่วยงานที่สําคัญ 

 
 
Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) 
2 Ngoc Ha Street, Hanoi, Vietnam 
Tel: 844-845-9670; Fax: 844-845-4319 
Email: leminhmard@fpt.vn 
Contact: Mr. Le Van Minh, Director, International Cooperation Dept 
 
Department of Ag & Rural Development 
176 Hai Ba Trung, District 1 
Ho Chi Minh City,  
Vietnam 
Tel: (848)829-7611/(848) 829-7623 
Cell: 84-91392-3829 
Fã: (848)829-4764 
Contact: Mr. Nguyen Phuoc Thao, Director 
 
Ministry of Agricultural and Rural Development (MARD)/ Plant Protection Department – 
Hanoi Head Office 

149 Ho Dac Di – Hanoi 
Contact: Dr Dam Quoc Tru 
Deputy Director at tel: 844-851 8198/fax: 844-85330043 
Or Mr Hoang Trung 
Head of Plant Quarantine Division at tel: 844-5331033/fax: 844-85330043 
 
Quarantine Import Permit for plants and plant products: 
Ministry of Agricultural and Rural Development (MARD) / Plant Protection Department 
– HCMC Office 
28 Mac Dinh Chi, Dist.1, HCMC 
Tel: 848-829-4568; Fax: 848-829-3266 
Email: kdtv2@hcmc.netnam.vn 
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Entry Point Inspection and Testing for plants and plants products: 
Ministry of Agricultural and Rural Development (MARD) / HCMC 
Plant Protection Department / Phytosanitary Sub- Dept Zone II. 
28 Mac Dinh Chi, Dist.1, HCMC 
Tel: 848-8238948 Fax: 848-829-3266 
Email1: nguyenvan_nga53@yahoo.com Email2: kdtvv2hcmc@vnn.vn 
Contact Nguyen Van Nga, Director 
 
Ministry of Agricultural and Rural Development (MARD)/ Department of Animal Health 

Phuong Mai-Dong Da 
Hanoi-Vietnam 
Tel: 844-8685460/fax: 844-8691311 
Email: quanganh.dah@fpt.vn 
Contact: Dr Bui Quang Anh, Director 
 
Quarantine Import Permit for Animal and Animal Products/ Department of Animal 
Health 
Phuong Mai-Dong Da 
Hanoi-Vietnam 
Tel: 844-8687151/fax: 844-8691311 
Email: dongdah@yahoo.com 
Contact: Mr Pham Van Dong (Head of Animal Inspection Division) 
 
Ministry of Health/Vietnam Food Administration 
138A Giang Vo Street- Hanoi-Vietnam 
tel: 844- 8465 300; fax: 844-8463 739 
Email: cucqltp@hn.vnn.vn 
Contact: Dr Tran Dang, director 
Processed Food Registration Certificates: 
 
Vietnam Food Administration/Registration and Certification Division 
135 Nui Truc - Hanoi 
Tel: 844-846 4498 ext.2050 
Fax: 844- 846 4739 
Contact: Mr Nguyen Van Dung 
Head of the Division 
Email: nguyenvandung@vfa.gov.vn 
Web: http://vfa.gov.vn 
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Health Department/HCMC 
59 Nguyen Thi Minh Khai St 
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel: 84-8-930-9349 
Fax: 84-8-930-9088 
Contact: Dr. Le Truong Giang, Deputy Director 
 
Quarantine Import Permit and Entry Point Inspection for Marine/Fishery products 
Ministry of Agricultural and Rural Development 
Department of Quality Control on Agricultural, Forestry and Fishery Products 
Vietnam National Fishery Quality and Veterinary Directorate (NAFICAVED) 
10 Nguyen Cong Hoan Street – Hanoi –Vietnam 
tel: 844- 8354 966/fax: 844 – 8317221 
email: nafiqaved@mofi.gov.vn 
contact: Mr Le Luong Phuong , director 
 
NAFIQAVED (National Fishery Inspection) in HCMC 
30 Ham Nghi, Ben Nghe Ward 
District 1, Ho Chi Minh City, 
Vietnam 
Tel: (84-8) 8210815 
Fax: (84-8) 821 2613 
Contact: Mr. Le Dinh Hung, Director 
 
Hanoi People’s Committee 
Department of External Relations 
81 Dinh Tien Hoang 
Hanoi, Vietnam 
Tel: 844-826-7570; Fax: 844-825-3584 
Contact: Prof. Dr. Nguyen Quang Thu, Director 
Email: ntm@hn.vnn.vn 
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Ho Chi Minh City People’s Committee 
Department of External Relations 
6 Alexandre de Rhodes, District 1, Ho Chi Minh City 
Tel: 848-822-4224; Fax: 848-825-1436 
GAIN Report - VM8057 Page 33 of 35 
Contact: Mr. Le Quoc Hung, Director 
 
Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) 
9 Dao Duy Anh Street 
Hanoi, Vietnam 
Tel: 844-574-2161; Fax: 844-574-2020 
Contact: Mr. Nguyen Ngoc Thang, Deputy General Director, International Relations 
Department (Cellphone: 84-913-024-244) 
Email: vcci@fmail.vnn.vn 
 
Chamber of Commerce and Industry of Vietnam (VCCI) 
Trade Service Company, General Trading & Consultancy Department 
79 Ba Trieu Street 
Hanoi, Vietnam 
Tel: 844-826-5667 Fax: 844-826-6649 
Email: vcci_tsc@yahoo.com 
Contact: Mr. Dao Duy Tien, General Manager 
 
Chamber of Commerce and Industry of Vietnam (VCCI) / HCMC 
171 Vo Thi Sau St, District 3, HCMC 
Tel: (84-8)932-7301; Fax: (84-8)932-5472 
Email: vcci-hcm@hcm.vnn.vn 
Contact: Mr. Nguyen The Hung, Deputy Director General 
 
Investment & Trade Promotion Center 
51 Dinh Tien Hoang St, District 1, 
Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel: (84-8) 823-6738 
Cell: 84-903-811-378 
Fax: (84-8) 824-2391 
Email: itpc@hcm.vnn.vn 
http://itpc.hochiminhcity.gov.vn/ 
Contact: Mr. Truong Trong Nghia, Director 


