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1. ความเปนมา 

เจาหนาท่ี สร.2 คือ นางสาวกนกวรรณ บัวผุด ไดเขารวมการเจรจาและจับคูธุรกิจและรวบรวม
ขอมูล ขอคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเกีย่วของกับอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม ระหวางวนัท่ี 6 - 9 
เมษายน 2552 ณ นครโฮจิมินห ประเทศเวยีดนาม พรอมคณะท่ีปรึกษาจากสถาบันพฒันาอุสาหกรรมส่ิง
ทอ ภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมไทยเพ่ือตอบสนองผูผลิตในประเทศและ
สมาชิกเขตการคาเสรีอาเซียน โดยมีกําหนดการในการสํารวจขอมูลอุตสาหกรรม ดังนี้  

1.1 เขาพบผูอํานวยการสํานักสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโฮจิมินห (นางประนอมศรี 
โสมขันเงิน) เม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2552 

1.2 ดูงาน Vietnam Saigon Fabric & Garment Accessories 2009 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2552 
1.3 เจรจาจับคูธุรกิจ (Business Matching) เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2552 

เขาพบเจาหนาท่ีของ Department of Planning and Investment (DPI) เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2552 1.4 
 

2. ขอมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของประเทศเวียดนาม  

แผนท่ีประเทศเวียดนาม 

 

2.1 นครโฮจิมินห หรือ โฮจิมินหซิตี (Ho Chi Minh 
City ตัวยอ HCMC) หรือช่ือเดิม ไซงอน (Saigon) เปนเมือง
ใหญท่ีสุดของประเทศเวยีดนาม ตั้งอยูบริเวณสามเหล่ียมปาก
แมน้ําโขง ทางภาคใตของประเทศเวียดนาม ไซงอนเคยเปน
เมืองหลวงของเวียดนามใต เม่ือเวียดนามเหนือยดึไดจึงเปล่ียน
ช่ือเปนนครโฮจิมินห ตามช่ือผูนําเวียดนาม คือ โฮจิมินห ท้ังนี้
มีพื้นที่ประมาณ 2,095 ตารางกิโลเมตร ประชากร 6,425,000 
คน  โดยอยูหางจากเมืองหลวง ฮานอย 1,730 กิโลเมตร 

ป 2551 GDP ของเวียดนาม ขยายตัวรอยละ 6.2 และ 
Consumer Price Inflation ขยายตวัรอยละ 23.1 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%8C


- 2  - 
 

ปจจุบันเวียดนามมีประชากรประมาณ 87 ลานคน กวารอยละ 60 มีอายุเฉล่ีย 
30 ป ทําใหเวียดนามมีประชากรซ่ึงสวนใหญอยูในวัยแรงงานประมาณ 42.6 ลานคน 
ซ่ึงจัดไดเปนประเทศท่ีมีจํานวนประชากรมาก ดังนัน้ แรงงานเวยีดนามจึงมีคาจางท่ีต่าํ
กวาประเทศไทย เวียดนามมีประชากรในเขตเมืองประมาณ 20 ลานคน หรือรอยละ 2
ของประชากรท้ังประเทศ ขณะท่ีภาคชนบทมีประชากรถึง 60 ลานคน หรือรอยละ 75 
ของประชากรท้ังประเทศ อยางไรกต็าม ประชากรในเขตเมืองมีจํานวนเพิ่มข้ึนใน

อัตราสูงกวาประชากรในชนบทประมาณ 4 เทา อันเนื่องมาจากการอพยพยายถ่ินของประชาชนในชนบท
เพื่อมาทํางานในเมืองเวยีดนาม  

5 

สินคาสงออกท่ีสําคัญ น้ํามันดิบ ถานหนิ ส่ิงทอและเส้ือผาสําเร็จรูป รองเทา อาหารทะเล ขาว 
ผลิตภัณฑไม ยางพารา สินคาช้ินสวนคอมพิวเตอร สินคาอิเลกทรอนิกสและกาแฟ สินคานําเขาท่ีสําคัญ 
วัตถุดิบ วัสดเุพื่อส่ิงทอ เคร่ืองหนัง เคร่ืองจักร ผลิตภัณฑปโตรเลียม จักรยานยนต รถยนตตลาดสงออกท่ี
สําคัญ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน จีน ออสเตรเลีย สิงคโปร เยอรมนี อินโดนเีซีย อังกฤษ และ
ไตหวนัตลาดนําเขาท่ีสําคัญ จีน ญ่ีปุน สิงคโปร ไตหวัน เกาหลีใต สหภาพยุโรป ไทย ฮองกง มาเลเซีย 
และสหรัฐอเมริกา 

 
2.2 ภาวะการคาระหวางไทยและเวียดนาม 

การคารวม 
                     ป 2550 ไทยและเวยีดนามมมูีลคาการคารวม 4,916 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนจากชวง
เดียวกันของปกอน รอยละ 23.8 โดยไทยเกนิดุลการคาเปนมูลคา 2,692 ลานเหรียญสหรัฐ 
                     ป 2551 มูลคาการคาไทยและเวยีดนามมีมูลคาการคารวม 6,464 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน
จากชวงเดียวกนัของปกอน (มีมูลคา 4,916 ลานเหรียญสหรัฐ) คิดเปน รอยละ 31.5 โดยไทยเกนิดุลการคา
เปนมูลคา 3,572 ลานเหรียญสหรัฐ 
                     ป 2552 (ม.ค.–มี.ค.) มูลคาการคาไทยและเวยีดนามมีมูลคาการคารวม 1,045 ลานเหรียญ
สหรัฐ ลดลงจากชวงเดียวกนัของปกอน คิดเปนรอยละ 34.0 โดยไทยเกนิดุลการคาเปนมูลคา 591 ลาน
เหรียญสหรัฐ  

การสงออก 
                      ป 2550 มีมูลคาการสงออกของประเทศไทยไปเวียดนามเปนมูลคา 3,804 ลานเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปท่ีผานมารอยละ 23.7  
                      ป 2551 มีมูลคาการสงออกของประเทศไทยไปเวียดนามเปนมูลคา 5,018 ลานเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มข้ึนจากระยะเดียวกนัของปกอน (มีมูลคา3,804 ลานเหรียญสหรัฐ) ชวงเดยีวกันของปท่ีผานมารอยละ 
31.9 
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 ป 2552 (ม.ค.– มี.ค.)  ไทยสงออกไปเวยีดนามมีมูลคา 818 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากชวง 
เดียวกันของปกอน คิดเปน รอยละ 35.7 
                     สินคาสงออกท่ีสําคัญ  น้ํามันสําเร็จรูป เม็ดพลาสติก  เหล็ก เหล็กกลา เคมีภัณฑ เคร่ืองยนต
สันดาป   เปนตน 

การนําเขา 
                     ป 2550 ไทยนาํเขาจากเวียดนามมีมูลคา 1,112 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนจากชวงเดยีวกัน
ของปท่ีผานมารอยละ 24.1 
                     ป 2551 ไทยนาํเขาจากเวียดนามมีมูลคา 1,446 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนจากระยะเดียวกัน
ของปกอน (มูลคา 1,112 ลานเหรียญสหรัฐ) คิดเปนรอยละ 30.1 
                     ป 2552 (ม.ค.– มี.ค.)  ไทยนําเขาจากเวียดนามมีมูลคา 227 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากชวง
เดียวกันของป คิดเปน รอยละ 27.0 
                      สินคานาํเขาท่ีสําคัญ เคร่ืองคอมพิวเตอร น้ํามันดิบ    เหล็ก เหล็กกลา เคร่ืองจักรไฟฟา ดาย
และเสนใย เปนตน 

 
2.3 ภาวะอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของเวียดนาม 

อุตสาหกรรมท่ีสําคัญของเวียดนาม คือ อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม ซ่ึงมีศูนยกลาง 
อยูท่ีนครโฮจมิินห อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืงอนุงหมของเวียดนามมีผูผลิตประมาณ 2,500 บริษัท 
ประมาณรอยละ 70 ตั้งอยูตอนใตของประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในนครโฮจิมินหและกระจายอยูใน
จังหวดัรอบๆ อีกประมาณรอยละ 20 ตั้งอยูทางตอนเหนอืโดยมีฮานอยเปนหลัก และสวนท่ีเหลือกระจาย
อยูทางภาคกลาง ซ่ึงมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดการจางงานประมาณ 2 ลาน
คน ถือเปนสินคาสงออกสําคัญอันดับ 2 รองจากนํ้ามันดิบ 

มูลคาการสงออกสินคาส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของเวยีดนาม ป 2551 ประมาณ 9 พนัลาน 
เหรียญสหรัฐ หรือ คิดเปนอันดับ 9 ประเทศผูสงออกส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของโลก ประเทศคูคาท่ี
สําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญ่ีปุน ภายในป 2553 ตั้งเปาหมายในการสงออกมีมูลคา 18 
พันลานเหรียญสหรัฐ โดยในป 2558 เวยีดนามต้ังเปาหมายเปน 1 ใน 5 ของโลกในอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และเคร่ืองนุงหม และป 2563 มูลคาสงออกเพิ่มข้ึนเปน 25 พันลานเหรียญสหรัฐ 

การผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปสวนใหญประมาณรอยละ 90 เปนแบบรับจางผลิต ซ่ึงตองพึ่งพา
คําส่ังซ้ือจากตางประเทศอยางมาก และมีสัดสวนการใชวตัถุดิบภายในประเทศเพียงรอยละ 35 ดังนัน้
ประเทศเวยีดนามจึงต้ังเปาหมายเพิม่สัดสวนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ เปนรอยละ 50 ภายในป 2553, 
รอยละ 60 ภายในป 2558 และรอยละ 70 ภายในป 2563 
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โครงการการผลิตและการลงทุนผาผืนเพื่อการสงออกภายในป 2558 ตัง้เปาหมายจะผลิตผา 

ผืน 1 ลานตารางเมตร ภายในป 2553 และ 1.5 ลานตารางเมตร ภายในป 2558 รัฐบาลเวียดนามจะตั้งเขต
อุตสาหกรรมทอผาและฟอกยอมจํานวน 10 แหงท่ัวประเทศ โดย 6 แหงจะดําเนนิการในป 2551-2555 
และอีก 4 แหงจะดําเนินการภายในป 2555-2558 จากโครงการนี้จะเนนการเพ่ิมจํานวนนักออกแบบแฟช่ัน 
เพิ่มจํานวนคนงานท่ีผานการฝกอบรม และทั้งมหาวิทยาลัยส่ิงทอเคร่ืองนุงหมและแฟช่ัน 

2.4  จุดแข็ง – จุดออนของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของเวยีดนาม 
จุดแข็ง 

การเมืองมีเสถียรภาพ นโยบายตางๆไดรับการสานตออยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการ  
สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ 
ประชากรมีคุณภาพ การศึกษาดี และมีความกระตือรือรนในการเรียนรูส่ิงใหมๆ   
คาจางแรงงานตํ่า และประชากรที่อยูในวยัทํางานสูงรอยละ 54 ของจํานวน 
ประชากรทั้งประเทศ 

จุดออน 
การนําเขาวัตถุดิบและอุปกรณตกแตงสําหรับผลิตเส้ือผาและส่ิงทอจากตางประเทศ 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 70 ของวัตถุดิบและอุปกรณตกแตงท่ีใชผลิตเส้ือผาและส่ิงทอ
ท้ังหมดของเวยีดนาม ทําใหมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของ
เวียดนามอยูในระดับตํ่า 

 

ขาดความสามารถในดานการออกแบบ  
ขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝมือ และท่ีผานการอบรม  

 

3. ขอมูลจากการศึกษาดูงาน แบงเปน 3 สวน คือ   
 3.1 งาน Vietnam Saigon Fabric & Garment A

งานแส
ccessories 2009 

ดงสินคา Vietnam Saigon  
Fabric & Ga วาง

ร
  

rment Accessories 2009 จัดข้ึนระห
วันท่ี 7 – 10 เมษายน 2552 ณ นครโฮจิมินห ประเทศ
เวียดนาม สินคาท่ีนํามาจัดแสดงในงาน เชน เคร่ืองจัก
ท่ีใชในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเส้ือผา เสนใย ดาย ผาผืน
โดยจะจัดข้ึนทุกป ปนี้มีบริษัทเขารวมจดัแสดงสินคา
ประมาณ 300 บริษัทจาก 24 ประเทศ เชน จีน ญ่ีปุน 
เยอรมนี อิตาลี เวียดนาม ไทย ฯลฯ ซ่ึงบริษัทจาก
ประเทศไทยท่ีออกบูทแสดงสินคาในคร้ังนี้มีจํานวน 14 บริษัท  
 

ดานหนาของสถานท่ีจัดงาน 
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เจาหนาท่ีของเวียดนามกลาวเปดงานในพิธีเปดงาน ตัวแทนจากประเทศตางๆ รวมกันตัดริบบิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2552 

บริเวณหนาอาคารแสดงสินคาของกรมสงเสริม

การสงออก กระทรวงพาณิชย ของไทย 
บรรยากาศภายในงาน  

ตัวแทนจากไทย คือ คุณพงษศักดิ์ อัสสกุล 

ตัวอยางเคร่ืองจักรปกผาท่ีมาแสดงจากบริษัท

ของญี่ปุน 
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.2  การเจรจาจับคูทางธุรกิจ (Business Matching) 

เนื่องจากแนวโนมสวนแบงทาง
การตลาดขอ ม

มท่ีดี

ุนกัน

งประเทศมี

า

และ

จา

3

งการสงออกส่ิงทอและเคร่ืองนุงห
ของตลาดอาเซียนในตลาดโลกท่ีมีการขยายตัว
เพิ่มข้ึน แสดงใหเห็นถึงโอกาสในการสราง
ความสัมพันธทางการคาส่ิงทอและเคร่ืองนุงห
ในตลาดอาเซียนของประเทศไทยดวยการสราง
ความเขมแข็งของความรวมมือในภูมิภาคผาน
กระบวนการพัฒนาหวงโซอุปทานการผลิต 

(Supply Chain) ใหมีความเกือ้กูลและสนับสน
อยางยั่งยืน โดยคาดวาจะสามารถทําให
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมขอ

การขยายตัวไดอยางเขมแข็งมากข้ึน ท้ังนี้ผลิตภัณฑส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมซ่ึงเปนท่ีตองการและมีอัตรา
การขยายตัวการนําเขาในอาเซียนสูง ไดแก กลุมผาผัาถักแบบนิตหรือแบบโครเชต (HS 60 Knit, 
Crocheted Fabrics) ขณะเดยีวกันความตองการของอาเซียนตอผลิตภณัฑในหมวด HS 52 ของไทย พบว
มีมูลคาเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องซ่ึงแสดงใหเหน็ถึงโอกาสของประเทศไทยในการรุกตลาดอาเซียน เชน 
เวียดนาม ดวยผลิตภัณฑในหมวดดังกลาว ซ่ึงเปนหนึ่งในยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ
เคร่ืองนุงหมของไทย ป 2550 – 2554 คือ ยุทธศาสตรดานการตลาดในประเทศและขยายการลงทุนเชิงรุก
ในอาเซียน และตลาดใหมๆ ท่ีมีศักยภาพ ดังนั้นเพื่อรักษาฐานตลาดภายในประเทศและใหสามารถเขาถึง
กลุมประเทศคูคาเปาหมายไดตามความตองการ ตลอดจนเพื่อขยายการสงออกส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมไป
ยังตลาดตางประเทศเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และอาเซียน  ซ่ึงเปนตลาด
เปาหมายหลักของไทยโดยมีแนวทางการพฒันา คือ เรงดาํเนินมาตรการดานการตลาดเชิงรุก โดยดําเนิน
มาตรการรวมมือและสนับสนุนภาคเอกชนอยางจริงจัง ในการดําเนินการตลาดเชิงรุกและประสานการจัด
เวทีการเจรจาธุรกิจระหวางผูประกอบการไทยและนักลงทุน/ คูคาชาวตางชาติ เพื่อเจรจาซ้ือขายและตก
ลงผลประโยชนระหวางกนั สนับสนุนกิจกรรมการจัด Road Show (Business Matching) ในประเทศคูคา
เปาหมาย และสงเสริมใหภาคเอกชนเขารวมงานเทศกาลในตางประเทศ เพื่อขยายโอกาสในการเจร
ธุรกิจตกลงทางธุรกิจ  

Mr. San ผูบริหารของ Vinatex กลาวเปดงาน Business 

Matching เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2552 

การเจรจาจับคูทางธุรกิจท่ีประเทศเวียดนามเม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2552 มี 25 บริษัท จาก 4 
ประเทศเขารวม คือ ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม  กลุมเปาหมาย คือ ผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมส่ิงทอ ประเภท ผาผืน เสนใย และเคร่ืองนุงหม  โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
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เพื่อขยายตลาด และมูลคาการสงออกใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เคร่ืองนุงหมในตลาดอาเซียน 

 

เพื่อเปนการสรางโอกาสใหผูประกอบการในอุตสาหกรรม    ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม
ไทยไดพบปะเจรจากับผูซ้ือในตลาดอาเซียนและเกิดการซ้ือขายจริง  

 

เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินคาส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมไทยใหสนองตอบความ
ตองการของผูซ้ือในกลุมประเทศอาเซียน  

 

 

ระหวางการจัดเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับการเจรจาจับคูทางธุรกิจ  

และบรรยากาศกอนท่ีลูกคาจะเขามาเจรจาธุรกิจเม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2552 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศระหวางการเจรจาจับคูธุรกิจระหวางลูกคา ของ บริษัท Thong Thai Textile (ซาย) และบริษัท Belleboo (ขวา) 

 
 
 
 
 

เจาหนาท่ี สศอ . ฑูตพาณิชย ณ นครโฮจิมินห และ

เจาหนาท่ีจากสถาบันสิ่งทอฯ ถายรูปรวมกันในระหวาง

การเจรจาจับคูธุรกิจ 
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3.3 เขาพบเจาหนาท่ีของ Ministry of Planning and Investment (MPI) 

การหารือกับ Mr.Doung Ngoc Thanh, Expert of Southern Foreign Investment Center, 
เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2552 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้  Ministry of Planning and Investment 

 
 

 
 
 
 
 
 

บริเวณดานหนาของ Ministry of Planning and 

Investment  ณ นครโฮจิมินห 

บรรยากาศระหวางการสัมภาษณเจาหนาท่ีของ 

MPI   เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2552 
 
 

สถิติของการลงทุนจากตางประเทศและมูลคาการลงทุนในเวยีดนามป 2551 ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1: 10 อันดับ ประเทศผูลงทุนในประเทศเวยีดนาม ป 2551 

ประเทศ จํานวนโครงการ มูลคาการลงทุน (พันลานเหรียญสหรัฐ) 
มาเลเซีย 55 14.9 
จีนไตหวัน 132 8.64 
ญ่ีปุน 105 7.3 
สิงคโปร 101 4.47 
บรูไน 19 4.4 
แคนาดา 9 4.24 
ไทย 32 4 
เกาะบริติช  เวอรจิน 49 3.94 
ไซปรัส 3 2.2 
เกาหลีใต 292 1.8 
ท่ีมา: Ministry of Planning and Investment ประเทศเวยีดนาม 
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 คาแรงงานในประเทศเวยีดนามคอนขางตํ่า จึงเปนส่ิงจูงใจสําหรับนกัลงทุนชาวตางประเทศ 

 คาแรงข้ันตํ่าในประเทศเวียดนาม มีรายละเอียดดังนี ้
 

บริษัทท่ีตั้งในฮานอย และโฮจิมินห คาแรงขั้นตํ่าประมาณ 
1,200,000 ดอง1 (ประมาณ 2,400 บาท) ตอเดือน 

 

บริษัทท่ีตั้งบริเวณอําเภออ่ืนๆ ของฮานอย และ  
เงินดองเวียดนาม 

โฮจิมินห คาแรงข้ันต่ําประมาณ 1,080,000 ดอง1 

 (ประมาณ 2,160 บาท) ตอเดอืน 
บริษัทท่ีตั้งอยูในเมืองและจังหวัดอ่ืนๆ คาแรงข้ันตํ่าอยูระหวาง 920,000 – 950,000 ดอง1 
(ประมาณ 1,840 – 1,900 บาท) ตอเดือน 

 

 
 อุตสาหกรรม/ สินคาท่ีไดรับการสนับสนุนใหมีการลงทุน เชน อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยี

ระดับสูง อุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานมาก สินคาท่ีเนนทางดานส่ิงแวดลอม เปนตน สําหรับอุตสาหกรรมส่ิง
ทอและเคร่ืองนุงหมของเวยีดนามนั้น รัฐบาลเวียดนามทราบถึงการขาดแคลนวัตถุดบิในประเทศและ
ความไมพรอมของอุตสาหกรรมส่ิงทอตนน้ําและกลางน้ําอยางครบวงจรสงผลใหมีการวางแผนลงทุน
ดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมส่ิงทอตนน้ําและกลางน้ํา เชน ฝาย เสนดาย ผาทอ และ
ช้ินสวนเส้ือผา  เพื่อลดการพึง่พาการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ 

สําหรับนักลงทุนตางประเทศท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของเวยีดนาม  
คือ จีนไตหวัน ตามดวย เกาหลีใต และฮองกง โดยสวนใหญเขาไปลงทุนผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปในเวียดนาม 
สวนการผลิตส่ิงทอและวัตถุดิบท่ีเกี่ยวเนือ่งมีคอนขางนอย ซ่ึงสาเหตุท่ีนักลงทุนไปลงทุนผลิตส่ิงทอและ
วัตถุดิบตนน้ํามีจํานวนนอย เนื่องจากขาดความพรอมของระบบบําบัดน้ําเสียของเวยีดนาม ดังนั้นทางการ
เวียดนามจึงวางแผนและลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อดึงดูดนกัลงทุนตางชาติใหเขามาลงทุนมากข้ึน 
 
4. สรุปและขอเสนอแนะ 

4.1 เนื่องจากประเทศเวยีดนามมีความตองการใชและนําเขาส่ิงทอคอนขางสูงตามความ
ตองการของโรงงานผลิตเคร่ืองนุงหมท่ีขยายการผลิตเพือ่การสงออกและความตองการภายในประเทศท่ีมี
มากเนื่องจากมีจํานวนประชากรมากถึง 87 ลานคน จงึเปนโอกาสของไทยท่ีจะขยายตลาดสงออก
โดยเฉพาะสินคากลุมตนน้ํา – ปลายน้ํา ไปประเทศเวียดนามไดมากข้ึน  

 4.2 ประเทศเวียดนามมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระยะยาว ถึงป 2563 ในการ
สงเสริมและสนับสนุนการลงทุนการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาสินคาส่ิงทอตนน้ํา – กลางน้ํา เพื่อให 

                                                 
1

 1 บาท  ≈ 500 ดอง 
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เพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรมปลายนํ้าในอนาคต รวมถึงการสนับสนุนธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับ
เคร่ืองนุงหมเพื่อลดตนทุน ดังนั้นในอนาคตขางหนาไทยจะตองปรับตัว หากเวียดนามสามารถผลิตสินคา
ตนน้ํา-กลางน้ําไดเองภายในประเทศ ซ่ึงไมตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศอีกตอไป 

4.3 ขอไดเปรียบของสินคาส่ิงทอของไทย คือ ภาษีนําเขาตามขอตกลงอาเซียนจะลดลงเหลือ
รอยละ 0 ภายในป 2558  และระยะทางใกลกวาประเทศอ่ืนๆ เชน จีน เกาหลีใต หรือ อินโดนีเซีย รวมท้ัง
ไทยมีสินคาตนน้ําท่ีครบถวน และการทําขอตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียน กับประเทศอ่ืนๆ ทําให
เวียดนามตองมีการใชวัตถุดิบท่ีผลิตภายในประเทศอาเซียนดวยกันเอง จึงเปนโอกาสของสินคาส่ิงทอไทย
ท่ีประเทศเวียดนามหรือประเทศอ่ืนๆในกลุมอาเซียนจะส่ังซ้ือสินคาไดมากข้ึน 

4.4 จากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกทําใหเวียดนามสงออกเส้ือผาไปยัง
ประเทศคูคาสําคัญอยางสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญ่ีปุน ไดยากลําบากข้ึน 
สงผลใหผูประกอบการของเวียดนามเร่ิมสนใจตลาดเส้ือผาภายในประเทศมากข้ึน 
โดยจากการสํารวจโดย Vinatex คาดวาตลาดการบริโภคภายในประเทศเวียดนาม มี
ประมาณ 5 พันลานเหรียญสหรัฐ ป 2552 และอาจจะถึง 5.5 – 6 พันลานเหรียญสหรัฐ 
ใน ป 2553 หรือขยายตัวรอยละ 18-20  

 

 
นางสาวกนกวรรณ บัวผุด 

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2  
พฤษภาคม 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  


