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ข้อมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
1. สภาพภูมิประเทศ 

ประเทศเวียดนามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของคาบสมุทรอินโดจีน  มีพ้ืนที่ประมาณ 331,698 ตาราง
กิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากรเป็น 273 คนต่อตารางกิโลเมตร เรียงเป็นรูปตัว S  ตามแนวชายฝั่ง
ตะวันตกของทะเลจีนใต้ระหว่างละติจูดที่ 23 องศา  22 ลิบดาเหนือถึง 8 องศา 30 ลิบดาเหนือ   และระหว่าง
ลองติจูดที่ 102 องศา 10 ลิบดาตะวันออก ถึง 109  องศา   29 ลิบดาตะวันออก  ทิศเหนือติดกับประเทศจีน  
ความยาว  1,281  กิโลเมตร ทิศตะวันตกติดประเทศลาว  ความยาว  2,130 กิโลเมตร  ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติด
กับประเทศกัมพูชา  ความยาว  1,228  กิโลเมตร  และอ่าวไทย ทิศตะวันออกมีชายฝั่งทะเลยาวติดกับทะเลจีน
ใต้  ความยาว  3,444  กิโลเมตร    ประมาณ  3  ใน  4 ของเวียดนาม ประกอบด้วยภูเขาและปุาไม้   บริเวณ
แผ่นดินทั้งหมดของเวียดนาม มีพ้ืนที่ราว  328,000  ตารางกิโลเมตร   นอกนั้นเป็นไหล่เขาและหมู่เกาะต่าง ๆ 
นับพันเกาะเรียงรายตั้งแต่อ่าวตังเก๋ียไปจนถึงอ่าวไทย  นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่เพาะปลูกที่สําคัญสองแห่งคือ ที่ราบ
ลุ่มปากแม่น้ําแดง (Red River Delta) ทางภาคเหนือ และที่ราบลุ่มปากแม่น้ําโขง (Mekong River Delta) ทาง
ทิศใต้     เวียดนามเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่แคบแต่มีความยาวมาก   ทําให้ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
แตกต่างกันค่อนข้างมาก  โดยแบ่งเป็น  3  ส่วน คือภาคเหนือ  ภาคกลาง และภาคใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคเหนือ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงโดยเฉพาะเทือกเขาฟานซีปาน (Fan Si Pan) ซึ่งสูงถึง 
3,143 เมตร สูงที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีน มีแม่น้ําสําคัญคือ แม่น้ํากุง (Cung) ซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ําแดง
เป็นดินดอนสามเหลี่ยม (Red River Delta) ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก  และเป็นที่ตั้งของกรุง
ฮานอย (Ha Noi) ซึ่งเป็นเมืองหลวง 

 ภาคกลาง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงเต็มไปด้วยหินภูเขาไฟ หาดทราย เนินทราย และทะเลสาบ 
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 ภาคใต้ แม้พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง แต่ก็มีที่ราบลุ่มแม่น้ําโขง (Mekong River Delta ) หรือที่รู้จัก
กันในชื่อ กู๋ลองยาง ( Cuu Long Giang) อันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะปลูกท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศ   และเป็น
ที่ตั้งของนครโฮจิมินห์  (Ho Chi Minh City) หรืออดีตเรียกว่าไซ่ง่อน (Sai Gon) 

2. สภาพภูมิอากาศ 

เป็นเขตมรสุมฤดูร้อน แต่มีความแตกต่างด้านภูมิอากาศอย่างมากระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ 

          เวียดนามทางตอนใต้  มีภูมิอากาศคล้ายแถบเส้นศูนย์สูตร  มีอุณหภูมิเฉลี่ยคล้ายประเทศไทยคือ
ประมาณ 27 - 30  ํ C  และมี  2 ฤดู คือ ฤดูฝน (พ.ค. - ต.ค.) และฤดูร้อน (พ.ย. - เม.ย.) 

          เวียดนามทางตอนเหนือ  มีภูมิอากาศคล้ายเขตเมืองร้อน มีอุณหภูมิแตกต่างกันอย่างมากระหว่างช่วง
ร้อนที่สุดและหนาวที่สุด โดยมี  4  ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค. - เม.ย.)  อุณหภูมิระหว่าง  17- 23  ํC ฤดูร้อน 
(พ.ค. - ส.ค.)  อุณหภูมิระหว่าง  30 - 39  ํC ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย. - พ.ย.) อุณหภูมิระหว่าง  23 - 28  ํC ฤดูหนาว 
(ธ.ค. - ก.พ.) อุณหภูมิระหว่าง  7 - 16  Cํ 

3. เมืองหลวง/เมืองสาคัญ/เมืองท่า 

เมืองหลวง  

 กรุงฮานอย (Ha Noi) เป็นเมืองหลวงอยู่ทางภาคเหนือ มีพ้ืนที่ประมาณ 3,345  ตาราง
กิโลเมตร (หลังรวมจังหวัดใกล้เคียงเข้าเป็นกรุงฮานอยใหม่ เมื่อวันที่  1  สิงหาคม 2551)  ประชากรประมาณ 7 
ล้านคนและมีจํานวนแรงงานประมาณ 3.2 ล้านคน ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ําแดง โดยมีแม่น้ําหลาย
สายไหลผ่านฮานอยยังเป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศและเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าทางภาคเหนือโดยมีท่า
อากาศยานนานาชาติ Noi Bai  และเป็นเมืองที่มีสํานักงานตัวแทนต่างชาติตั้งอยู่ประมาณ 1600 สํานักงาน มี
นิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 19 แห่ง และมีผู้ประกอบการด้านการผลิตอุตสาหกรรมประมาณ 16000 ราย            

 

 

 

 

 

 

  

 
                 ทะเลสาบฮวานเกีย๊มท่ามกลางเมืองฮานอย 

เมืองส าคัญและเมืองท่า  

 เมืองส าคัญทางภาคใต้ ได้แก่ 

 นครโฮจมิินห์ (Ho Chi Minh)  เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของเวียดนาม มีพ้ืนที่ 2,096  
ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 8.6   ล้านคนในปี 2015   เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าและบริการ  การ
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นําเข้าส่งออก  การลงทุนและเป็นศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมของ
นานาชาติ   โดยมีท่าอากาศยานนานาชาติ Tan Son Nhat   และมีท่าเรือ Sai Gon ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ 

   

 

 

 

           

 

โบสถ์ยาเทอดึ๊กบา เป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ที่สุดในเมืองโฮจมิินห์              

 นครเกิ่นเธอ (Can Tho) มีพ้ืนที่ 1,402 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 1.3 ล้านคน  เป็น
ศูนย์กลางของเขตลุ่มแม่น้ําโขง และเป็นเขตเศรษฐกิจหลักอันดับที่ 4 ของประเทศ เมืองอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเลที่สําคัญ และเป็นแหล่งปลูกข้าวใหญ่ที่สุดของเวียดนาม 

 เตี่ยนยาง (Tien Giang) มีพ้ืนที่ 2,367  ตารางกิโลเมตร ประชากร 1.7 ล้านคน  ห่างจาก
นครโฮจิมินห์ 70  กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาว 32 กิโลเมตร  เนื่องจากเตี่ยนยางตั้งอยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมปาก
แม่น้ําโขง ซึ่งมีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเขตร้อน จึงเป็นแหล่งผลิตข้าวและผลไม้ต่างๆ อาทิ 
ทุเรียน มะม่วง รวมถึงผลไม้เมืองร้อนชนิดอื่นๆ 

 บาเรียะ - หวุงเต่า (Ba Ria - Vung Tau)  มีพ้ืนที่ 1,987 ตารางกิโลเมตร  ประชากร 9.26  
แสนคน เป็นเมืองที่มีการผลิตน้ํามันดิบและก๊าชธรรมชาติ โดยเวียดนามสามารถผลิตน้ํามันได้มากที่สุดใน
คาบสมุทรอินโดจีน แหล่งผลิตสําคัญอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง เรียกว่า "Bac Ho" หรือ  "White 
Tiger" มีโครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด 291 โครงการ โดยมีทุนจดทะเบียน 8,088 ล้านดอลลาร์ 

 บิ่นห์เซือง (Binh Duong) อยู่ในเขตเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ มีพ้ืนที่ 2,694 ตาราง
กิโลเมตร ประชากร 1.8 ล้านคน มีนิคมอุตสาหกรรมจํานวน 30 แห่ง เป็นจังหวัดที่ มีการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ส่งออกหลักๆ คือ ผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ยางพารา เป็นต้น 

 ด่งนาย (Dong Nai) มีพ้ืนที่ 5,862 ตารางกิโลเมตร ประชากร 2.6 ล้านคน เป็นจังหวัดที่อยู่
ในเขตสามเหลี่ยมพัฒนา คือ Ho Chi Minh – Binh Duong – Dong Nai ด่งนายมีนิคมอุตสาหกรรมจํานวน 
31 แห่งและโครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด 964 โครงการที่มีทุนจดทะเบียน 16 ,940 ล้านดอลลาร์ มี 40 
ประเทศเข้ามาลงทุนใน Dong Nai โดยมีบริษัทใหญ่ เช่น Pouchen, CP, Nestle’, Hyosung, Formosa, 
Fujitsu, Philip, Ajinomoto, Zamil Steel, Shell, Syngenta เป็นต้น 

 ดาลัต (Da Lat)   จะคล้ายกับกรุงปารีสของฝรั่งเศส จนได้รับการขนานนามว่า  “Le Petit 
Paris”  เป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ ปกคลุมไปด้วยทิวสนและมวลดอกไม้นานาพันธุ์  จนได้รับการขนานนามว่า 
“มหานครแห่งดอกไม้ของเวียดนาม” ดาลัตยังมีชื่อเสียงในด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและฟ้ืนฟูสุขภาพ  
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เมืองส าคัญทางภาคเหนือ ได้แก่ 

  นครฮายฟอง (Hai Phong) ห่างจากกรุงฮานอย 120 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 1,519 ตาราง
กิโลเมตร ประชากรราว 1.8 ล้านคน  เป็นเมืองท่าสําคัญและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและเป็นเขตอุตสาหกรรม
หนัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี   ต่อเรือ และวัสดุก่อสร้าง มีนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่งและเขตอุตสาหกรรม
อีก 2 แห่ง มีท่าเรือสําคัญคือ Hai Phong Port และสนามบิน Cat Bi Airport จะกลายเป็นท่าอากาศยาน
นานาชาติอันสําคัญในภาคเหนือในปลายปี 2015 นี้ โครงการสร้างทางด่วนฮานอย – ฮายฟองเสร็จสิ้นในปี 
2016 จะทําให้การจรจรและการขนส่งในฮายฟองสะดวกและทันสมัยมากข้ึน 

  กว๋างนินห์ (Quang Ninh) มีพ้ืนที่ 6,099 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ  1.1  ล้านคน  
กว๋างนินห์เป็นเมืองท่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม มีชายแดนติดต่อกับประเทศจีน มีท่าเรือสําคัญ
ได้แก่ Hon Gai Port  และมีนิคมอุตสาหกรรมมากกว่า 10 แห่ง เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร 

ธรรมชาติและเป็นแหล่งถ่านหินใหญ่ที่สุดในประเทศ  รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามที่มีชื่อเสียงระดับโลก  
คือ อ่าวฮาลอง  ( Ha Long Bay) กว๋างนินห์ดึงดูดการลงทุนในด้านต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวและการบริการ 
การขนส่งทางน้ํา การค้า เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศอ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการจัดให้เป็นมรดกโลก 

  บั๊กนินห์ (Bac Ninh) มีพ้ืนที่ 82,272 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1.0 ล้านคน ห่างจากท่า
อากาศยานนอยบ่าย 30 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรม 15 แห่ง และมีโรงงานใหญ่ๆ ตั้งอยู่จํานวน
มาก เช่น Sam Sung, Canon, Sumitomo, ABB, Orion เป็นต้น บั๊กนินห์ดึงดูดการลงทุนในด้าน อีเล็คโทรนิค 
การผลิต อุตสาหกรรมสนับสนุน 

  ฮายเซือง (Hai Duong) มีพ้ืนที่ 1,662 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1.7 ล้านคน เป็นหนึ่งใน 
7 จังหวัดที่เป็นเขตเศษฐกิจหลักของภาคเหนือ ปัจจุบัน มี 292 โครงการลงทุนจากต่างชาติโดยมีทุนจดทะเบียน 
6,124 ล้านดอลล่าร์ ฮายเซืองเป็นจังหวัดที่มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่อํานวยความสะดวกแก่การลงทุน มี
นิคมอุตสาหกรรม 10 แห่ง 
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  ฮึงเอียน (Hung Yen) ห่างจากฮานอย 30 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 923 ตารางกิโลเมตร ประชากร 
1.1 ล้านคน เป็นหนึ่งในจํานวนจังหวัดที่เป็นเขตเศษฐกิจหลักของภาคเหนือ มี 320 โครงการลงทุนจากต่างชาติ
โดยมีทุนจดทะเบียน 2,960ล้านดอลล่าร์ มีนิคมอุตสาหกรรม 6 แห่ง ในนั้นมีบริษัทที่มาลงทุนจากต่างชาติ เช่น 
ญี่ปุุน เกาหลี จีน ไทย เป็นต้น 

 เซินลา (Son La) มีพ้ืนที่ 14,174 ตารางกิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศลาว 250 
กิโลเมตรประชากร 1.1 ล้านคน    โดยพ้ืนที่กว่า    80 %  เป็นไหล่เขา เหมาะแก่การทําฟาร์มโคนม มีเหมือง
แร่มากกว่า 50 แห่ง กับแร่ธาตุที่มีคุณค่าสูงหลายชนิด  

  ลายเจิว (Lai Chau) มีพ้ืนที่  9,068  ตารางกิโลเมตร ประชากร 4.03  แสนคน มีชายแดน
ติดกับประเทศจีน  มีสนามบินคือ Dien Bien Phu Airport เป็นเขตภูเขาท่ีอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดย
มีแร่ธาตุกว่า 20 ชนิด มีเหมืองแร่ประมาณ 120 แห่ง และมีศักยภาพในด้านไฟฟูาพลังน้ํา 

  เตวียนกวาง (Tuyen Quang) เป็นจังหวัดภูเขา มีพ้ืนที่ 5,868  ตารางกิโลเมตร ประชากร 
7.5  แสนคน ห่างจากฮานอย 165 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยปุาไม้ และไม้มีค่าต่างๆ รวมถึงพืช
สมุนไพรกว่า 1,000 ชนิด มีโปรเจคลงทุนจากต่างชาติที่มีทุนจดทะเบียน 123 ล้านดอลลาร์  

  หล่าวกาย (Lao Cai) มี
พ้ืนที่  6,384  ตารางกิโลเมตร  ประชากร 
6.0 แสนคน มีชายแดนติดต่อกับจังหวัดยูน
นานของจีน มีปุาไม้อุดมสมบูรณ์และไม้หา
ยากหลายชนิด  รวมถึงพืชสมุนไพรและสัตว์
หายากอ่ืนๆ เช่น  กวาง  หมูปุา  เสือ เป็นต้น 
และมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือ ซาปา 
เป็นเมืองที่มีทิวทัศน์สวยงาม สภาพอากาศ
เย็นสบายตลอดทั้งปี มีนักท่องเที่ยวมาที่นี่ 1.6 
ล้านคนในปี 2014 ที่สําคัญจังหวัดหล่าวกายมี
ชื่อเสียงด้านทรัพยากรแร่ธาตุโดยมีแร่ธาตุ 35 
ประเภทกับเหมืองแร่ที่มีคุณภาพดี  150 
เหมือง นอกจากนี้สนามบินหล่าวกายอยู่ในระหว่างการสร้างขึ้น มีแผนจะสร้างเสร็จในปี 2020 ทางด่วนฮานอย 
- หล่าวกายมีความยาว 265 กิโลเมตรโดยผ่าน 5 จังหวัด คือ ฮานอย (Ha Noi) หวินห์ฟุก (Vinh Phuc) ฟฺุเถาะ 
(Phu Tho) เวียนบ๊าย (Yen Bai) และหล่าวกาย (Lao Cai) ใช้เวลาเดินทางเพียง 3.5 ชั่วโมงจากฮานอยถึงห
ล่าวกายโดยรถยนต์   

เมืองส าคัญทางภาคกลาง ได้แก่  

นครดานัง (Da Nang)  มีพ้ืนที่  1,283  ตารางกิโลเมตร  ประชากร   9.92  แสนคน      
เป็นศูนย์กลางธุรกิจ  การท่องเที่ยว  และเป็นเมืองท่าสําคัญ  โดยมีท่าอากาศยานนานาชาติ  Da Nangและมี
ท่าเรือ Tien Sa Seaport 

         กว๋างนาม (Quang Nam)  มีพ้ืนที่  10,438  ตารางกิโลเมตร  ประชากร   1.4  ล้านคน    
มีเมืองสําคัญคือ ฮอยอัน (Hoi An)  เป็นเมืองเก่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก   จึงเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สําคัญ  
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 เถ่ืว เทียน เว้  (Thua  Thien  Hue) มีพ้ืนที่  5,065 ตารางกิโลเมตร  ประชากร 1.1 ล้านคน  
มีเมืองสําคัญคือ เว้ (Hue) เป็นเมืองสําคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของเวียดนาม     
มีท่าอากาศยานนานาชาติ Phu Bai 

4. สภาพแวดล้อมด้านการเมืองการปกครอง 

การแบ่งเขตการปกครอง 

การปกครองแบ่งเป็น  58  จังหวัด และ 5  นคร (กรุงฮานอย นครไฮฟอง นครดานัง นครโฮจิมินห์ 
และนครเกิ่นเทอ )  แบ่งเป็น  8  ภาค คือ 

-  ภาคเหนือฝั่งตะวันออก มี  4  จังหวัด มีชายแดนติดลาวและจีน 
-  ภาคเหนือฝั่งตะวันตก  มี  11  จังหวัด  
-  เขตท่ีราบลุ่มแม่น้ําแดง มี  9  จังหวัด และ  2  นคร คือกรุงฮานอยที่เป็นเมืองหลวงและ นครไฮฟอง

ที่เปน็เมืองท่า 
-  เขตชายฝั่งทะเลภาคกลางทางตอนเหนือ มี  6  จังหวัด  ซึ่งทุกจังหวัดติดสปป.ลาว 
-  เขตชายฝั่งทะเลภาคกลางทางตอนใต้  มี  5  จังหวัดและ 1 นคร คือนครดานัง 
-  เขตที่ราบสูงภาคกลาง มี  5  จังหวัด  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  ชนกลุ่มน้อย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตนี้ 
-  ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มี  7  จังหวัด และ 1 นครคือนครโฮจิมินห์  ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าของประเทศ 
-  ที่ราบลุ่มแม่น้ําโขง มี  12  จังหวัด  ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก  และ 1 นครคือ นครเกิ่นเทอ มีชายแดน

ติดกัมพูชาแต่ละจังหวัด  
5. สภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม 

 5.1 ประชากร  

ประมาณ 92 ล้านคน (ณ มีนาคม 2015) เวียดนามมีประชากรเป็นอันดับสามในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (รองจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์) และเป็นอันดับ 13 ของโลก โดยมีสัดส่วนชาย: หญิง เป็น 49.4% : 50.6 
% อัตราการเติบโตของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 1 % ต่อปี ผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 70 ปี ขณะที่ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 
75 ปี 

โครงสร้างอายุ: ประชากรที่มีอายุ  0-14 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 22.6 อายุ 15-59 ปี ร้อยละ 66.7 และ 
อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10.7 

การสํารวจล่าสุดพบว่าชาวเวียดนาม  33 %  อาศัยอยู่ในเขตเมือง  ที่เหลืออีก  67%  อยู่ในชนบท   
ช่วง 5 ปีมานี้ประชากรอพยพเข้าเขตเมืองเพ่ิมข้ึน  3.4 % ในแต่ละปีเพ่ือหางานทําและเป็นผลจากการพัฒนา
เมืองที่ขยายตัวออกไปอีกด้วย 

5.2 สังคมและวัฒนธรรม  

ชาวเวียดนามส่วนใหญ่เป็นเชื้อชาติกิง (Kinh)  หรือเวียต (Viet)   โดยมีมากกว่า 86%   นอกนั้นเป็น
ชนกลุ่มอื่นๆ อีก  53  เชื้อชาติกระจายอยู่ตามเทือกเขาและท่ีราบสูง  ประชากรเวียดนามส่วนใหญ่ไม่นับถือ
ศาสนาแต่นับถือลัทธิต่างๆ (80.8%) มีบ้างที่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน (9.3%) ศาสนาคริสต์ (7.2%)  
อิสลาม (0.1%) และอ่ืนๆ (2.6%)     
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เวียดนามนับเป็นประเทศหนึ่งในแถบคาบสมุทรอินโดจีนที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
เก่าแก่ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน และยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน  และโดยที่เวียดนามมีความสัมพันธ์กับจีน
มาก่อนการปฏิวัติระบบการปกครอง  จึงทําให้ความเชื่อ ศิลปะ วิถีการดํารงชีวิต ตลอดจนประเพณีและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ของจีนมีอิทธิพลต่อเวียดนามด้วย    รวมทั้งลัทธิขงจื๊อที่ให้ความสําคัญต่อการนับถือเซ่นไหว้
บรรพบุรุษ  ลัทธิเต๋า ที่สอนเรื่องความสมดุลของธรรมชาติ  รวมไปถึงศาสนาพุทธนิกายมหายานที่สอนเรื่อง
กรรมดีและกรรมชั่ว   

 ชาวเวียดนามเชื่อว่าทุกหนทุกแห่งมีเทพเจ้าสถิตย์อยู่ ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าดิน เทพเจ้าน้ํา หรือเทพเจ้า
อ่ืนๆ ดังนั้น นอกจากวัดในศาสนาพุทธ (จั่ว - Chua) ศาลาประชาคม (ดิน่ห์ - Dinh) หรือวิหารบูชาจักรพรรดิ
ในอดีต (เด่น - Den) แล้ว ยังมีการตั้งวหารบูชาเทพเจ้า (เหมียว - Mieu) กระจายอยู่โดยทั่วไป ประชาชนนิยม
นําดอกไม ้ธูป เทียน และผลไม้ มาสักการะบูชาในวันที่ 1 และ 15 ค่ํา   

 5.3 กิจกรรมส าคัญทางศาสนา 

 เต๊ดเหวียนดาน (Tet Nguyen Dan)" แปลว่า “เทศกาลแห่งรุ่งอรุณแรกของปี” ที่ชาวบ้านนิยม 
เรียกกันสั้นๆ ว่า “เทศกาลเต๊ด (Tet)” เป็นเทศกาลที่สําคัญที่สุด  โดยจะเริ่มต้นขึ้น 1 สัปดาห์ก่อนจะถึงวันขึ้นปี
ใหม่ตามจันทรคติคือ อยู่ระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ในวันขึ้น 15 ค่ํา ของวันที่ดวง
อาทิตย์อยู่ไกลเส้นศูนย์สูตรมากท่ีสุดในฤดูหนาวกับวันที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน (วิษุวัต) ในฤดูใบไม้ผลิ 
เทศกาลนี้ เป็นการเฉลิมฉลองในภาพรวมทั้งหมดของความเชื่อในเทพเจ้า ลัทธิเต๋า และขงจื๊อ ศาสนาพุทธ 
รวมถึงการเคารพบรรพบุรุษ 

 "เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง" โดยนับตามจันทรคติตรงกับวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 8 ของทุกปี ชาวบ้านจัด
ประกวด "ขนมบั๊นจูงทู" หรือขนมเปี๊ยะโก๋ญวน ที่มีรูปร่างกลม มีไส้ถั่วและไส้ผลไม้ พร้อมทั้งจัดขบวนแห่เชิด
มังกรขึ้น เพ่ือแสดงความเคารพต่อพระจันทร์ ในบางหมู่บ้านอาจประดับโคมไฟ พร้อมทั้งจัดงานขับร้องเพลง
พ้ืนบ้าน                                     

5.4 ภาษาราชการ    

ภาษาราชการคือภาษาเวียดนาม  ส่วนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีการใช้ควบคู่กับภาษา
เวียดนามในเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าต่างชาติและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  รวมทั้ง
ในเว็บไซด์ของหน่วยงานธุรกิจและภาครัฐ 

5.5 สกุลเงิน  

สกุลเงิน  คือ  ด่ง (Dong)   1 USD = 21.800 ด่ง  (ณ เดือน มิ.ย 2558) 

5.6 เวลา 

เวลาเท่ากับเวลาในประเทศไทย 

6. ระบบการปกครอง 

 เวียดนามปกครองโดยระบบสังคมนิยม มีพรรคการเมืองเดียวคือ  พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม 
(Communist Party of Vietnam หรือ CPV)   ที่มีอํานาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้เมื่อปี 2535     
มีสภาแห่งชาติ (National Assembly) ที่มาจากการเลือกตั้ง  มีวาระการดํารงตําแหน่ง 5 ปี สําหรับรัฐบาล
ได้รับการแต่งตั้งจากสภาแห่งชาติมีวาระการดํารงตําแหน่ง 5 ปี          
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โครงสร้างการปกครองของเวียดนาม  แบ่งเป็น  3  ฝ่ายได้แก่ 

 ฝ่ายนิติบัญญัติ  ได้แก่  สภาแห่งชาติ (National Assembly) ทําหน้าที่เป็นฝุายนิติบัญญัติ    มี
สมาชิกรวม 493 คน มีอํานาจสูงสุดในการกําหนดนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศ มีหน้าที่บัญญัติและแก้ไข
กฎหมาย แต่งตั้งประธานาธิบดีตามที่พรรคคอมมิวนิสต์เสนอ ให้การรับรองหรือถอดถอนนายกรัฐมนตรีตามท่ี
ประธานาธิบดีเสนอ รวมทั้งแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ อันเป็นระบบการบริหารแบบผู้นํา
ร่วม 

 ฝ่ายบริหาร (หรือรัฐบาลส่วนกลาง) ประกอบด้วย ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรี รวมไปถึงตําแหน่งสําคัญในพรรคคอมมิวนิสต์ เช่น  สมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์ มีวาระดํารง
ตําแหน่ง 5 ปี มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์กรบริหารระดับสูง  เลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต์ เป็นผู้มีอํานาจสูงสุดของพรรค  คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ ทําหน้าที่กําหนด
นโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม   กรมการเมือง (Politburo) เป็นองค์กรบริหารสูงสุด 
เป็นศูนย์กลางอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกําหนด 

          ประธานาธิบดี (ผู้นําประเทศ)  คือ นายเจือง เติ๊น ซาง ( Truong Tan Sang) 

นายกรัฐมนตรี (ผู้นํารัฐบาล)  คือ  นายเหวียน เติ๊น หยุง (Nguyen Tan Dung) 

รายช่ือผู้น าส าคัญทางการเมือง 

  เลขาธิการพรรค   นายเหวียน ฟฺู จอง (Nguyen Phu Trong)   
 ประธานสภาแห่งชาติ  นายเหวียน ซิง หุ่ง  (Nguyen Sinh Hung) 
  ประธานาธิบดี   นายเจือง เติ๊น ซาง ( Truong Tan Sang) 
  นายกรัฐมนตรี   นายเหวียน เติ๊น หยุง  (Nguyen Tan Dung) 
  รองนายกรัฐมนตรี  นายเหงียน ซวน ฟุก  (Nguyen Xuan Phuc) 
      นายหวู วัน นินห์  (Vu Van Ninh) 
      นายหว่าง จุง ฮาย  (Hoang Trung Hai) 
      นายหวู ดึ๊ก ดาม  (Vu Duc Dam) 

โครงสร้างการปกครองของเวียดนาม 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
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 การปกครองท้องถิ่น   ในแต่ละจังหวัดจะมีคณะกรรมการประชาชน (Provincial People's 
Committee) ทําหน้าที่บริหารงานภายในท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นโยบายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่บัญญัติโดยองค์กรของรัฐที่อยู่ในระดับสูงกว่า   ระบบการบริหารราชการท้องถิ่นของเวียดนามแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ  คือ ระดับจังหวัดและเทียบเท่า  มี 58 จังหวัด กับอีก 5 นคร คือ ฮานอย โฮจิมินห์ ไฮฟอง 
ดานัง และเก่ินเธอ ซึ่งจะได้รับงบประมาณจากส่วนกลางโดยตรง รวมทั้งข้าราชการจะได้รับการแต่งตั้งโดยตรง
จากส่วนกลาง จึงมีอํานาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน สําหรับระดับ
เมืองและเทศบาลมีประมาณ 600 หน่วย และระดับตําบลมีประมาณ 1 หมื่นตําบล 

7. สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน 

รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาทําการค้า โดยมีการปรับปรุงและแก้ไข
กฎระเบียบ เพ่ือให้เอ้ืออานวยต่อการจัดตั้ง Trading Company โดยอนุญาตให้ขาวต่างชาติสามารถจัดตั้ง
บริษัท trading โดยจดทะเบียนเป็นเจ้าของได้ 100%  

นอกจากนี้เวียดนามยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดสมสมบูรณ สําหรับภาคการผลิตและการทองเที่ยว
และมีจํานวนประชากรมากกวา 90 ลานคนซึ่งเปนทั้งแหลงแรงงานและตลาดสําหรับสินคาและบริการไดเปน 
อยางดี อีกทั้งเวียดนามยังมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่สะดวกตอการขนสงทางบกเชื่อมตอกับประเทศอ่ืนในอาเซียน
และเปนเสนทางออกสูทะเลของลาวและมณฑลยูนนานของจีนจึงทําใหเวียดนามเปนประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจสูงและเปนที่นาสนใจของนักลงทุนจากตางประเทศ โดยมีอุตสาหกรรมที่นาสนใจไดแก การแปรรูป
พืชผลเกษตร การแปรรูปอาหารทะเล ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับรถจักรยานยนต การกอสรางและวัสดุกอสรางสิ่งทอ
และเสื้อผาสําเร็จรูป และธุรกิจดานการทองเที่ยว เปนตน 

International Finance Corporation (IFC) กลุม World Bank ได วิเคราะหและประเมินสภาพ
แวดลอมเพ่ือการลงทุนและประกอบธุรกิจในประเทศตางๆ ทั่วโลกโดยป 2013 เวียดนามไดรับการจัดอันดับให
เปนประเทศที่มีความสะดวกในการทําธุรกิจลําดับที่ 99 จาก 189 ประเทศท่ัวโลกและเปนลําดับที่ 5 ในอาเซียน
รองจากสิงคโปร มาเลเซีย ไทยและบรูไนตามลําดับโดยพิจารณาจาก 10 ตัวชี้วัดไดแก  

- การเริ่มตนธุรกิจไดลําดับที่ 109 
- การขออนุญาตกอสรางไดลําดับที่ 29 
- การขอใชไฟฟาไดลําดับที่ 156 
- การจดทะเบียนสินทรัพย ไดลําดับที่ 51 
- การขอสินเชื่อไดลําดับที่ 42 
- การปกปองนักลงทุนไดลําดับที่ 157 
- การชําระภาษีไดลําดับที่ 149 
- การคาระหวางประเทศไดลําดับที่ 65 
- การบังคับใชสัญญาไดลําดับที่ 46 
- และการแกปญหาลมละลายไดลําดับ 149 

เวียดนามไดปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับการลงทุนมาอยางตอเนื่องสงผลใหดัชนีการเริ่มตนธุรกิจอยู
ในระดับที่นาพอใจเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน รวมทั้งไดริเริ่มปฏิรูปภาคการเงินเพ่ือใหนักลงทุน  
เขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจไดสะดวกขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เวียดนามยังมีปญหาดานโครงสราง
พ้ืนฐานทางพลังงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานพลังงานไฟฟาและปญหาดานระบบภาษีที่ยังมีความซับซอนแตก   
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ตางกันในแต่ละพ้ืนที่  นักลงทุนจึงควรศึกษาและวางแผนปองกันรวมทั้งรับมือกับปญหาดังกลาวอยางมี
ประสิทธิภาพ 

การลงทุนโดยตรงในประเทศเวียดนาม (Foreign Direct Investment: FDI) 

ประเทศเวียดนามจัดว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุนประเทศหนึ่งในเอเชีย ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของ
รัฐบาลที่เร่งให้มีการเปิดเสรีทางด้านการลงทุนเพื่อสอดรับกับข้อตกลงขององค์การการค้าโลก นับจนถึงเดือน
ธันวาคม ปี 2557 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศเวียดนามจาก 101 ประเทศกับจํานวนโครงการ 
17,768 โครงการ โดยมีทุนจดทะเบียนมูลค่ารวมเป็น 252.715 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นักลงทุนต่างชาติราย
ใหญ่ทีสุ่ดในเวียดนามคือ เกาหลีใต้ รองลงมาได้แก่ ญี่ปุุน สิงคโปร์ ไต้หวัน ตามลําดับ สําหรับมูลค่าการลงทุน
ของนักลงทุนไทยอยู่อันดับที่ 10 มีมูลค่าการลงทุน 6,749 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ 

ตารางที่ 1.1 การลงทุนโดยตรงของต่างชาติในเวียดนามจําแนกตามประเทศสะสมตั้งแต่ 2531- 2557 

ล าดับ ประเทศ  จ านวน
โครงการ  

 มูลค่าทุนจดทะเบียน 
(ล้าน USD)   

1 เกาหลีใต้ 4,190 37,726.33 
2 ญี่ปุุน 2,531 37,334.52 
3 สิงคโปร์ 1,367 32,936.86 
4 ไต้หวัน 2,387 28,468.53 
5 หมู่เกาะบริติชเวอร์จิ้น 551 17,990.04 
6 ฮ่องกง 883 15,602.96 
7 สหรัฐอเมริกา 725 10,990.15 
8 มาเลเซีย 489 10,804.66 
9 จีน 1,102 7,983.93 
10 ไทย 379 6,749.18 
11 เนเธอร์แลนด์ 229 6,625.40 
12 หมู่เกาะบเคย์แมน 57 5,948.49 
13 แคนาดา 143 4,995.24 
14 ซามวา 122 4,270.18 
15 ฝรั่งเศษ 426 3,324.50 
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ตารางที่ 1.2 การลงทุนโดยตรงของต่างชาติในเวียดนามจําแนกตามสาขาการลงทุนสะสมตั้งแต่ปี 2531- 2557 

ล าดับ  สาขา   จ านวน
โครงการ  

 มูลค่าทุน 
จดทะเบียน 
(ล้าน USD)   

1 Manufactoring and processing industry 9,600 141,406.72 
2 Real estate business 453 48,279.84 
3 Construction 1,166 11,400.44 
4 Accomodation and food service 371 11,193.58 
5 Producion and distribution of electricity, 

gas, water, air conditioning 
98 9,774.84 

6 Information and Communication 1,095 4,124.87 
7 Wholesale, retail and repair 1,383 4,030.74 
8 Transport, storage 448 3,755.34 
9 Agriculture, Forestry and Fishery 528 3,721.75 

10 Art and Entertainment 148 3,634.14 
11 Mining 87 3,375.26 

12 Professional, science and technology 
Activities 

1,698 1,797.38 

13 Health and social support 97 1,754.56 

14 Water supply and waste treatment 38 1,348.49 

15 Finance, Banking and Insurance 82 1,332.38 

16 Education and training 204 819.91 

17 Others services 141 754.13 

18 Adminitration and support services 131 211.60 

  รวม 17,768 252,715.96 

ที่มา: Foreign Investment Agency, Ministry of Planning and Investment of Vietnam 
http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/3206/Tinh-hinh-dau-tu-nuoc-ngoai-nam-2014 วันที่สืบค้น 10 มิถุนายน 2558 

8. โครงสร้างและการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม 

โครงสร้างเศรษฐกิจของเวียดนาม ณ ปี 2557 พบว่า ภาคบริการคิดเป็นร้อยละ 43.38 รองลงมา 
ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 39.5 และภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 18.12 ตามลําดับ  

 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 กรมสถิติเวียดนามประมาณการ GDP เวียดนามเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.28 
ซึ่งเป็นอัตราขยายตัวสูงสุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตัวเลขทางเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ที่น่าสนใจ 
มีดังนี้ 

 
 

http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/3206/Tinh-hinh-dau-tu-nuoc-ngoai-nam-2014%20วันที่สืบค้น%2010%20มิถุนายน%202558
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- มูลค่าการส่งออก 77.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.3 สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ 
โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน เสื้อผ้าและสิ่งทอ รองเท้า คอมพิวเตอร์ เป็นต้น และตลาดส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ยุโรป อาเซี่ยน จีน ญี่ปุุน และ เกาหลีใต้  

- มูลค่าการนําเข้าของเวียดนามเท่ากับ 81.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.7 สินค้านําเข้าที่
สําคัญ ได้แก่ เครื่องจักรและส่วนประกอบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ และผ้า เป็นต้น ตลาดนําเข้าที่
สําคัญ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อาเซี่ยน ญี่ปุุน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

- นับจนถึงเดือนมิถุนายน ปี 2558 มีการลงทุนจากต่างชาติรวมทั้งสิ้น 18,529 โครงการ ทุนจดทะเบียน
รวมเป็น 257.807 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศที่มีการลงทุนในเวียดนามสูงสุด ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุุน 
สิงคโปร์ ใต้หวัน โดยไทยอยู่อันดับที่ 10 มีมูลค่าการลงทุน 6,809 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

การค้าระหว่างประเทศของเวียดนาม 

 การค้าเวียดนามกับท่ัวโลก 

          ตารางที่ 1.4 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของเวียดนามในปี 2557-2558 

 

รายการ ม.ค – มิ.ย 2557 

(พันล้านดอลลาร์) 

ม.ค – มิ.ย 2558 

(พันล้านดอลลาร์) 

อัตราเพิ่ม/ลด 

(%) 

มูลค่าการค้า 127.52 144.34 13.19 

การส่งออก 64.65 70.34 8.8 

การนําเข้า 62.87 74 17.7 

ดุลการค้า 1.78 -3.66  

          ที่มา: General Statistic Office, Vietnam 

 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของเวียดนามในปี 2557- มิ.ย 2558   พบว่ามีมูลค่าการค้าเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นผลมาจากมูลค่าการส่งออกและนําเข้าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน   ในขณะที่ในช่วง 6 เดือน
แรกของปี 2558 มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าสูงถึงร้อยละ 13.19   และการขยายตัวของมูลค่าการ
ส่งออกสูงถึงร้อยละ 8.8   ในขณะที่การขยายตัวของมูลค่าการนําเข้าอยู่ในระดับร้อยละ 17.7 ในครึ่งปีแรกของ
ปี 2558 เวียดนามขาดดุลการค้าประมาณ 3.66 พันล้านดอลล่าร์ ตามท่ีกรมสถิติแจ้งมาว่า สาเหตุที่มูลค่าของ
สินค้านําเข้าสูงเพราะความต้องการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของโครงการต่างๆ และความต้องการเครื่องจักร 
วัตถุดิบเพ่ือการผลิตเพ่ิมสูง นอกจากนี้ปีนี้เวียดนามได้เซ็นสัญญาและข้อตกลงการค้าสําคัญต่างๆ ดังนั้นความ
ต้องการในการลงทุนเพ่ือขยายการผลิตของผู้ประกอบการและความต้องการด้านการบริโภคก็เพ่ิมขึ้น เรื่องการ
ขาดดุลการค้าในปีนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าคาดการณ์ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วที่คาดการณ์ว่าปี 
2015 ขาดดุลการค้าประมาณ 6 พันล้านดอลล่าร์ 
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 การค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม  

นับถึงเดือนธันวาคม 2557 ไทยเป็นหนึ่งในสิบประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ของเวียดนามโดยมีโครงการ
ลงทุน 371 โครงการ ด้วยมูลค่าการลงทุนของไทยในเวียดนามอยู่ที่ 6.7 พันล้านดอลลาร์ ภาคธุรกิจการลงทุนที่
สําคัญของไทย ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูป อสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยวการก่อสร้าง การ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร เคมีภัณฑ์ กระดาษ พลาสติก อาหารสัตว์อุตสาหกรรม
ประกอบยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น สําหรับการลงทุนของไทยในเวียดนามที่ผ่านมา มีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง  

 

 สินค้าหลักของไทยส่งออกและน าเข้าไปตลาดเวียดนาม มกราคม-พฤษภาคม 2558 

 

ตารางที่ 1.5 สินค้าหลักของไทยส่งออกไปตลาดเวียดนาม มกราคม-พฤษภาคม 2558 

สินค้า 

 

2557 

(ล้าน USD) 

ม.ค.- พ.ค. 2557 

(ล้าน USD) 

ม.ค.- พ.ค. 2558 

(ล้าน USD) 

เพิ่ม/ลด (%) 

ม.ค.- พ.ค. 

1. น้ ามันสาเร็จรูป 

2. รถยนต์ อุปกรณ์/ส่วนประกอบ 

3. เม็ดพลาสติก 

4. เคมีภัณฑ ์

5. เคร่ืองปรับอากาศ/ส่วนประกอบ 

6. เคร่ืองด่ืม 

7. เหล็ก/เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ ์

8. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ 

9. เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบของเคร่ือง 

10. กระดาษและผลิตภัณฑ ์

829.2 

522.3  

600.3 

506.0 

295.9 

304.7 

328.9 

168.2 

233.8 

253.0 

172.3 

161.4 

248.1 

183.7 

159.5 

117.9 

126.4 

81.6 

84.5 

97.5  

310.2 

253.6 

221.0 

204.7 

203.4 

165.4 

122.1 

105.7 

98.7 

98.4  

80.05 

57.14 

-10.92 

11.43 

27.56 

40.32 

-3.35 

29.51 

16.86 

0.92  

ที่มา: moCuneMth 
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ตารางที่ 1.6 สินค้าหลักของไทยนําเข้าจากตลาดเวียดนาม มกราคม-พฤษภาคม 2558 

สินค้า 

 

2557 

(ล้าน USD) 

ม.ค.- พ.ค. 2557 

(ล้าน USD) 

ม.ค.- พ.ค. 2558 

(ล้าน USD) 

เพ่ิม/ลด (%) 

ม.ค.- พ.ค. 

1. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

2. น้ามันดิบ 

3. เคร่ืองจักรไฟฟูาและส่วนประกอบ 

4. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ ์

5. สัตว์น้ าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 

6. เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ 

7. ส่วนประกอบ/อุปกรณ์ยานยนต์ 

8. ลวดและสายเคเบิล 

9. ด้ายและเส้นใย 

10. เคมีภัณฑ ์

1,211.6  

237.8  

259.2 

259.4 

141.5 

109.4 

109.2 

64.1 

94.1 

91.8 

533.0 

108.6 

101.3 

88.7 

60.0 

45.2 

43.1 

20.2 

37.5 

37.7  

487.6 

182.9 

102.4 

101.2 

68.7 

52.4 

49.7 

46.5 

39.6 

39.6 

-8.51 

68.33 

1.08 

14.08 

14.54 

15.98  

15.36 

129.85 

5.58 

4.94 

ที่มา: moCuneMth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




