
 

 

 
 

 
 

 
   
 

   

 การส่งออกของไทยไปเวียดนามเติบโตอย่างเห็นได้ชดัโดยในปี 2559 ขยายตวักว่าร้อยละ 5.9 เทียบกับ
การสง่ออกไปยงั CLMV และอาเซียนซึง่หดตวัท่ีร้อยละ 0.1 และ 0.9 ตามล าดบั อีกทัง้ยงัเป็นการขยายตวัต่อเน่ือง
เป็นปีท่ี 4 เฉลี่ยท่ีร้อยละ 12.1 ต่อปี ระหว่างปี 2557-2559 ส่งผล
ให้เวียดนามเป็นตลาดส่งออกท่ีน่าจับตามองของไทย ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย ประเมินวา่ การส่งออกไทยไปเวียดนามในปี 2560 
น่าจะเติบโตต่อเน่ืองร้อยละ 5.8 หรือมีมูลค่า 9,979 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ แซงหน้ามาเลเซียและกลายเป็นตลาด
ส่งออกอันดับหน่ึงของไทยในอาเซียนนับจากปีนีเ้ป็นต้นไป  

 
 

เวียดนามเน้นการน าเข้าสินค้าขัน้กลาง... 
เพื่อเชื่อมต่อกับห่วงโซ่อุปทานของภาคการส่งออก 

ท่ามกลางพฒันาการทางเศรษฐกิจของเวียดนามท่ีเป็นไปอย่างต่อเน่ือง จากความสามารถในการส่งออก
ของประเทศท่ีเพ่ิมขึน้ โดยมีพืน้ฐานจากจุดเด่นด้านต้นทุนการผลิตที่อยู่ ในระดับต ่า อีกทัง้ภาครัฐยังได้มี
นโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศท่ีชัดเจน การเดินหน้าเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับ

ปี 2560 เวียดนามจะแซงหนา้มาเลเซียและกลายเป็นตลาด

ส่งออกอนัดบัหน่ึงของไทยในอาเซียน 

    

 

  

 

 

 การสง่ออกของไทยไปยงัเวียดนามเติบโตอย่างเห็นได้ชดั โดยในปี 2559 ขยายตวักว่าร้อยละ 5.9 
โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินวา่ การส่งออกไทยไปเวียดนามในปี 2560 น่าจะเตบิโตต่อเน่ือง 
ร้อยละ 5.8 หรือมีมูลค่า 9,979 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แซงหน้ามาเลเซียและกลายเป็นตลาดส่งออก
อันดบัหน่ึงของไทยในอาเซียนนับจากปีนีเ้ป็นต้นไป  

 ท่ามกลางพฒันาการทางเศรษฐกิจของเวียดนามท่ีเป็นไปอย่างต่อเน่ืองจากความสามารถในการ
ส่งออกท่ีเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้ความต้องการน าเข้าสินค้าขัน้กลางเพ่ือใช้เป็นวตัถุดิบและสินค้าประเภททุนเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของภาคอตุสาหกรรมเพ่ิมมากขึน้ รวมถงึสง่ผลให้ความสามารถในการน าเข้าสินค้า
เพ่ือบริโภคเพ่ิมขึน้ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจ 

 โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยไปเวียดนามเน้นสินค้าส าเร็จรูปซึ่งยังคงเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดเวียดนาม ขณะเดียวกนัความสามารถของภาคการผลิตในเวียดนาม น่าจะก่อให้เกิดความท้าทายต่อ
สินค้ากลุม่ดงักล่าวในอนาคต อย่างไรก็ดี ไทยยงัคงมีโอกาสจากศกัยภาพในการส่งออกสินค้าขัน้กลางและ
สินค้าทนุบางชนิด ดงันัน้ ไทยจงึจ าเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างสินค้าสง่ออกไปยงัเวียดนามโดยผ่าน
กลยทุธ์การเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานของเวียดนาม  

             ประเดน็ส าคัญ 
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USD
มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย



 

 
 

2 CURRENT ISSUE 

ประเทศคู่ค้าหลายประเทศ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ภาค
ธุรกิจ เมื่อประกอบกบัการท่ีเวียดนามตัง้อยู่ในภูมิภาคที่มีความเช่ือมโยงและใกล้ชิดกันของห่วงโซ่อุปทาน 
สง่ผลให้เมด็เงินลงทุนจากต่างประเทศหลัง่ไหลมายงัเวียดนามอย่างก้าวกระโดด กระทัง่เวียดนามกลายเป็นฐาน
การผลิตสินค้าเพ่ือการสง่ออกท่ีส าคญัของภมูิภาคในเวลาอนัรวดเร็ว ปัจจุบนัเวียดนามมีสดัส่วนการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมกว่าร้อยละ 70 ของสินค้าท่ีส่งออกรวมทัง้หมด โดยมีสินค้าศักยภาพในการส่งออกอย่าง
โทรศพัท์มือถือและอปุกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม ซึง่เป็นท่ีต้องการของ
ตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างโดดเด่นในภาวะท่ีโลกก าลัง
เปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค Internet of Thing (IOT) ทัง้นี ้ปัจจุบันตลาดส่งออกส าคัญของเวียดนามประกอบด้วย 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป จีน ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้ ซึง่เป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีก าลงัซือ้ท่ีสงู 

จากศักยภาพการส่งออกและการขยายตัวของภาคการผลิตดังกล่าว ขณะท่ีเวียดนามยังไม่มีห่วงโซ่
อุปทานและอุตสาหกรรมต้นน า้-กลางน า้ภายในประเทศท่ีสามารถรองรับได้ ส่งผลไปยังความต้องการน าเข้า
วตัถดุิบและสินค้าขัน้กลาง (Intermediate Goods) ในการผลิตสินค้าเพ่ือการสง่ออกท่ีเพ่ิมขึน้ สะท้อนจากสดัส่วน  
ของสินค้าขัน้กลางโดยเฉพาะสินค้าประเภทชิน้ส่วนโทรศพัท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ แผงวงจร
ไฟฟ้า (Integrated Circuit: IC)  และแผงวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board: PCB) และชิน้ส่วนท่ีใช้ในการผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยการน าเข้าสินค้าขัน้กลางคิดเป็นสดัส่วนกว่าร้อยละ 37.8 ของการน าเข้าทัง้หมด และมีการ
ขยายตวัอย่างมีนยัส าคญัเฉลี่ยร้อยละ 20.7 ตอ่ปี ในระยะ 7 ปีท่ีผ่านมา โดดเด่นเหนือการขยายตวัของการน าเข้า
รวมท่ีเฉลี่ยร้อยละ 12.8 ต่อปี นอกจากนี ้การน าเข้าสินค้าประเภททุนอย่างเคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ วสัดุ
ก่อสร้าง เช่น เหล็ก และรถยนต์ก็มีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองแม้จะอยู่ในอตัราท่ีต ่ากว่าภาพรวมการน าเข้า แต่ก็
นับได้ว่าได้รับอานิสงส์การขยายตวัควบคู่กับการลงทุนจากต่างประเทศ เน่ืองจากเป็นสินค้าท่ีตอบสนองความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม ขณะท่ี การน าเข้าสินค้าส าเร็จรูปเพ่ืออุปโภคบริโภคมีการขยายตวัเฉลี่ยท่ีร้อยละ 
10.1 ระหว่างปี 2553-2559 ซึ่งเป็นอตัราท่ีต ่ากว่าการน าเข้ารวม อีกทัง้ค่อยๆ ลดทอนความส าคญัในการเป็น
สินค้าน าเข้าหลกัลงไปจากความสามารถในการผลิตของภาคอตุสาหกรรมภายในประเทศเวียดนาม  

 
 
 
 
 
 
 

ดงันัน้ จากการน าเข้าสินค้าขัน้กลางและสินค้าประเภททุนท่ีมี
สดัสว่นมากกวา่คร่ึงของการน าเข้าทัง้หมดของเวียดนาม น่าจะสะท้อน
ให้เห็นภาพความต้องการของตลาดเวียดนามในฐานะเป็นประเทศ
ศนูย์กลางการผลิตด้านอตุสาหกรรมท่ีน่าจบัตาของภมูิภาค 

Machinery and 
Spare Parts, 

16.2%

Computers, 
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Product, 16.1%
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Cotton, 8.0%

Phones & Spare 
Parts, 6.1%

Steel Products, 
4.6%
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Chemical 
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Plastics, 3.6%

Automobiles, 
3.4%

Sewing Material, 
3.0%

Petroleum, 2.8%

Other, 34.1%

สัดส่วนสินค้าน าเข้า  0 อันดับแรกของเวียดนามในปี 2559 และ 255 

ที่มา: CEIC รวมรวมโดยศูนย์วิจยักสิกรไทย

2559 2553

Products CAGR
2010-2016  % 

Products

1 Machinery and Spare Parts 12.8 Machinery and Spare Parts

2 Computers, Electronic Product 33.5 Garments Yarn Cotton

3 Garments Yarn Cotton 12.0 Petroleum

4 Phones & Spare Parts 39.5 Steel Products

5 Steel Products 4.9 Computers, Electronic Product

6 Chemicals and  Chemical Products 9.3 Chemicals and  Chemical Products

7 Plastics 8.7 Plastics

8 Automobiles 12.9 Automobiles

9 Sewing Material 12.2 Sewing Material

10 Petroleum -5.4 Cattle Feed & Auxiliary Materials

อัตราการเติบโตของการน าเข้าเวียดนาม
ระหว่างปี 255 -2559 รายประเภทสินค้า
ประเภทสนิคา้ GAGR 2010-2016

สนิคา้ขัน้กลาง 20.7%

สนิคา้ทุน 10.0%

สนิคา้ส าเร็จรปูเพือ่อปุโภคบรโิภค 10.1%

รวมทัง้หมด 12.8%



 

 
 

3 CURRENT ISSUE 

ปรับกลยุทธ์โครงสร้างส่งออกสินค้าไปยังเวียดนามเพื่อแสวงหาโอกาสที่รออยู่… 
โจทย์ส าคัญของภาคการส่งออกของไทย 

เวียดนามและไทยมีความใกล้ชิดกันใน
ฐานะประเทศท่ีอยู่ในอนุภูมิภาคเดียวกนั อีกทัง้ยังมี
เส้นทางคมนาคมทางถนนเช่ือมโยงระหว่างกนั ส่งผล
ให้การค้าระหว่างไทยและเวียดนามเติบโตอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปเวียดนามเป็น
อนัดบั 7 ของโลก และอนัดบั 2 ของอาเซียนรองจาก
สิงคโปร์ โดยเวียดนามมีสดัส่วนการน าเข้าสินค้าจาก
ไทยท่ีร้อยละ 4.6 ของการน าเข้าทัง้หมด 

เมื่อพิจารณาการส่งออกของไทยไปยังเวียดนามพบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากการส่งออกสินค้า
ประเภทรถยนต์และเคร่ืองปรับอากาศเป็นหลกั ซึง่ในระยะ 4 ปีท่ีผ่านมามีการขยายตวัเฉลี่ยสงูถึงร้อยละ 39.7 ต่อ
ปี อย่างไรก็ดี ความสามารถของภาคการผลิตในเวียดนามน่าจะก่อให้เกิดความท้าทายต่อสินค้าบางรายการใน
อนาคต อาทิ เคร่ืองปรับอากาศท่ีได้เร่ิมมีการตัง้ฐานการผลิตในเวียดนามแล้ว อีกทัง้ สินค้าขัน้กลางอย่างเม็ด
พลาสติกและเคมีภัณฑ์ท่ีไทยส่งออกไปเวียดนามในช่วงเวลาเดียวกันกลบัขยายตวัเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2.2 ต่อปี 
สวนทางกับการน าเข้าเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์โดยรวมของเวียดนาม ทัง้นี ้การส่งออกของไทยไปยัง
เวียดนามในระยะ 7 ปี ที่ผ่านมาขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 8.  ต่อปี ต ่ากว่าอัตราการเติบโตของการน าเข้า
สินค้าของเวียดนามในช่วงเวลาเดียวกันที่ขยายตัวเฉล่ียที่ร้อยละ  2.8      

ดังนัน้ จึงเกิดค าถามที่ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ ไทยจะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างสินค้าส่งออก
ไปยังเวียดนามเพื่อตอบสนองโอกาสจากตลาดเวียดนามอย่างแท้จริง ทัง้นี ้เห็นว่าไทยจ าเป็นต้องรักษา
ความสามารถในการส่งออกสินค้าไปยงัเวียดนามโดยผ่านกลยุทธ์ส าคญั คือ การเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของห่วง
โซ่อุปทานของเวียดนาม โดยการส่งออกสินค้าขัน้กลาง  Intermediate Goods  ท่ีเวียดนามมีแนวโน้มความ
ต้องการเพ่ิมมากขึน้และเป็นสินค้าท่ีไทยมีศกัยภาพในการผลิตโดยสินค้าท่ีควรสนบัสนนุการสง่ออก ได้แก่  

 สินค้าปิโตรเคมี อาทิ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลผลิตจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

เน่ืองจากปัจจุบนัเวียดนามเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกส าคญัไปยังตลาดต่างๆ เช่น ญ่ีปุ่ น สหรัฐฯ และจีน 
แม้ว่าเวียดนามจะอยู่ระหว่างผลักดันโครงการพัฒนาโรงกลั่นน า้มันและปิโตรเคมีครบวงจร  แต่เน่ืองจาก
กระบวนการผลิตในอตุสาหกรรมปิโตรเคมีนัน้มีความซบัซ้อน จึงต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรจึงจะสามารถ
ผลิตเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ได้ส าเร็จ ส่งผลให้ในระยะข้างหน้าเวียดนามยังมีความต้องการน าเข้ าสินค้า
ประเภทดงักล่าวอยู่ โดยสินค้าเม็ดพลาสติกส าคญัท่ีมีการน าเข้า ได้แก่ เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน (HS 390110) 
เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (HS 390220) ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตโทรศัพท์และสายไฟและบรรจุภัณฑ์
อาหาร และเมด็พลาสติก PET (HS 390760) เพ่ือใช้ในการผลิตบรรจภุณัฑ์ โดยปัจจบุนัไทยมีศกัยภาพการสง่ออก
เม็ดพลาสติกไปยังเวียดนามโดยมีส่วนแบ่งตลาดท่ีร้อยละ 15 ของเม็ดพลาสติกท่ีเวียดนามน าเข้าทัง้หมด โดย
ตามหลังเกาหลีใต้ซึ่งเป็นผู้ ส่งออกเม็ดพลาสติกรายใหญ่ไปยังเวียดนามด้วยส่วนแบ่งตลาดท่ีร้อยละ 30 และ
ไต้หวนัและสิงคโปร์ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีใกล้เคียงกนัท่ีร้อยละ 20  

Share (%)

100

    

   

   

   

การส่งออกไทยไปยังเวียดนาม ปี 2559
Unit: % YoY

   

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ รวบรวมโดยศูนย์วิจยักสิกรไทย
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กระดา และผลิตภัณ ์กระดา 

เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณ ์

เคร่ืองด่ืม

เคมีภัณ ์

ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง

เคร่ืองปรับอากาศและส่วนประกอบ

เม็ดพลาสติก

น า้มันส าเร็จรูป

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

รวมทัง้สิน้

   

   

   

   

   



 

 
 

4 CURRENT ISSUE 

 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ันกลาง โดยควรมุ่งเน้นส่งออกสินค้าขัน้กลางซึ่งเป็นท่ีต้องการของ
เวียดนามอย่างแผงวงจรรวมหรือ (IC, HS 8542) และวงจรพิมพ์(PCB, HS 8534)ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์อนัเป็นอตุสาหกรรมการผลิตหลกัของเวียดนาม ท่ีปัจจุบนัมีเกาหลีใต้ สิงคโปร์ และญ่ีปุ่ นเป็นแหล่ง
น าเข้า IC ส าคญั โดยมีสดัสว่นรวมกนัประมาณร้อยละ 70 ของการน าเข้า IC ทัง้หมด ส าหรับ PCB นัน้ เวียดนาม
มีการน าเข้าจากเกาหลีใต้และจีนเป็นหลกัรวมกนัท่ีร้อยละ 80 ของการน าเข้า PCB ทัง้หมด ทัง้นี ้ไทยนบัเป็นฐาน
การผลิต IC และ PCB ท่ีมีศกัยภาพ หากแต่ปัจจุบันยังยึดโยงอยู่กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิต
รถยนต์ โดยมีการส่งออกไปยังประเทศผู้ผลิตรถยนต์ชัน้น าของโลกอาทิ ยุโรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ นเป็นหลกั 
ดงันัน้ ไทยจงึควรใช้โอกาสเพ่ือต่อยอดความช านาญในการผลิต IC และ PCB ส าหรับอปุกรณ์ท่ีสอดคล้องห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนาม อย่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการบริโภค อาทิ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอจัฉริยะ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา อาทิ สมาร์ทโฟน ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้ม
เติบโตและเป็นท่ีต้องการในตลาดโลกในระยะข้างหน้า 

 ชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ (HS 8517) เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานจากการท่ี
เวียดนามเป็นฐานการผลิตและส่งออกโทรศพัท์มือถือรายใหญ่ของโลก โดยเฉพาะโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนท่ี
นบัเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ศกัยภาพท่ีมีแนวโน้มอุปสงค์ในตลาดโลกเติบโตในอนาคต ปัจจุบนัเวียดนามน าเข้า
ชิน้ส่วนโทรศพัท์มือถือจากจีนและเกาหลีใต้เป็นหลกั โดยมีสดัส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 80 ของการน าเข้า
ทัง้หมด ขณะท่ีการน าเข้าจากไทยมีสดัส่วนท่ีน้อยมาก โดยในปี 2559 มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.1 ของการ
น าเข้าชิน้สว่นโทรศพัท์มือถือของเวียดนามทัง้หมด อย่างไรก็ดี นบัว่าเป็นสญัญาณท่ีดีขึน้เน่ืองจากมีการขยายตวั
อย่างก้าวกระโดดท่ีร้อยละ 2,441 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา 

ทัง้นี ้แม้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขัน้กลางและชิน้ส่วนโทรศัพท์มือถือที่ไทยส่งไปยังเวียดนามจะ
ยังคงมีสัดส่วนที่ต ่ามาก เน่ืองจากมีการน าเข้าจากผู้ส่งออกหลักอย่างเกาหลีใต้ จีน และสิงคโปร์ อย่างไร
กด็ี ด้วยขนาดตลาดที่ยังคงจะเตบิโตอีกมากของสินค้าในกลุ่มประเภทดังกล่าว ผนวกกับความเชี่ยวชาญ
ในการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีของไทย น่าจะสนันสนุนให้ไทย
ค่อยๆ เข้าไปร่วมเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมของเวียดนามได้ โดยในระยะแรกอาจ
ต้องเผชิญข้อจ ากัด เน่ืองจากผู้ส่งออกรายใหญ่มีจุดแข็งจากการเป็นประเทศเจ้าของเทคโนโลยีหรือ
ประเทศซัพพลายเออร์เดมิที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานมายาวนาน แต่อย่างไรก็ดี ไทยน่าจะพอมีโอกาสเข้าไป
แบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดกับประเทศผู้ส่งออกรายอ่ืนๆ อย่างฮ่องกง และไต้หวันได้บ้าง   

นอกจากนี ้สินค้าซึ่งตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานด้านคมนาคมของเวียดนาม อนัประกอบด้วย เหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก ท่ีใช้ในการก่อสร้างรวมถึง
เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการก่อสร้างอาคารและถนน เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบเพ่ือตอบสนองอตุสาหกรรมซึ่ง
กระบวนการผลิตยังไม่ซับซ้อนนัก ได้แก่ เคร่ืองจักรท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเสือ้ผ้าและรองเท้า เคร่ืองจักรท่ีใช้ใน
อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ และเคร่ืองจกัรเบ็ดเตลด็ทัว่ไป ซึง่เป็นเคร่ืองจกัรกลท่ีเวียดนามมีการน าเข้าเป็นอนัดบัต้นๆ 
ในปัจจบุนั ก็เป็นอีกหนึง่โอกาสในการสง่ออกผ่านการเช่ือมตอ่ห่วงโซอ่ปุทานกบัเวียดนามของไทย 

อนึ่ง จากเศรษฐกิจของเวียดนามท่ีรุดหน้าอย่างรวดเร็ว น ามาซึ่งการเติบโตของความเป็นเมือง 
(Urbanization) กระจายไปยงัภูมิภาคต่างๆ โดยมีการคาดการณ์ว่าสดัส่วนประชากรเมือง (Urban population) 



 

 
 

5 CURRENT ISSUE 

ของเวียดนามจะแตะ 32.12 ล้านคน1 ในปี 2560  อีกทัง้ยังมีแนวโน้มรายได้ท่ีเพ่ิมมากขึน้โดยรายได้ต่อหัว
ประชากร (GDP per capita) ระหว่างปี 2555-2559 มีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.2 ต่อปี แตะ 2,317.9 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ในปี 2559 ดงันัน้ ด้วยปัจจยัท่ีกล่าวมาได้ส่งผลให้อุปสงค์ต่อสินค้าของตลาดเวียดนามเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในชีวิตประจ าวนั และเกิดความต้องการสินค้าคณุภาพมากขึน้ เวียดนามจงึนับเป็นตลาดส าคัญส าหรับ

สินค้าของไทยที่เน้นคุณภาพได้เป็นอย่างดี ซึง่สินค้าท่ีไทยควรสนบัสนนุการสง่ออก ได้แก่ สินค้าอปุโภคบริโภค
บางประเภทท่ีมีคณุภาพสงูซึง่สินค้าท้องถ่ินยงัไมส่ามารถตอบสนองได้อย่างสินค้าไลฟ์สไตล์ เช่น ผลิตภณัฑ์ดแูล
สว่นบคุคล และเคร่ืองส าอาง ก็นบัวา่ยงัมีโอกาสอีกมากในตลาดเวียดนาม 

 

ทัง้นี ้ คาดว่า ทิศทางเศรษฐกิจของเวียดนามในระยะข้างหน้าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง ด้วยปัจจัย
สนบัสนุนท่ีหลากหลายด้านหลกัๆในฐานะท่ีเป็นฐานในการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออกจากความได้เปรียบทางด้าน
แรงงาน แตข่ณะเดียวกนัในภาคการผลิตยงัคงใช้เทคโนโลยีไมซ่บัซ้อนและพึง่พาวตัถดุิบต้นน า้-กลางน า้ เพ่ือน ามา
ผ่านกระบวนการผลิต หรือประกอบในขัน้สดุท้ายก่อนส่งออกไปยงัตลาดโลก ดงันัน้ ไทยจึงควรคว้าโอกาสในการ
พฒันาเทคโนโลยีการผลิตวตัถดุิบและสินค้าขัน้กลางเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของอตุสาหกรรมเวียดนามท่ี
มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึน้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิงสินค้าท่ีไทยมีความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีการผลิตอย่างเม็ด
พลาสติกและชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่าง PCB และ IC นอกจากนี ้สินค้ากลุ่มดงักล่าวยังเป็นสินค้าท่ีอยู่ใน
อตุสาหกรรมเป้าหมายท่ีรัฐบาลพร้อมให้การสนบัสนุน ตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) ซึ่ง
เป็นนโยบายท่ีผลกัดนัอตุสาหกรรมแห่งอนาคตซึง่มีการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมในการผลิตสินค้าเพ่ือส่งอออก 
อนัเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขนัของสินค้าไทยในตลาดโลก 

------------------------------------------ 8 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ ที่น่าเช่ือถือ แตบ่ริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ 
หรือความสมบูรณ์เพ่ือใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูตา่งๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ ใช้
หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้งึไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ 
แตอ่ย่างใดทัง้สิน้ 
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