สาธารณรั ฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)
 เป็ นประเทศเพือ่ นบ้ านอาเซียนทีม่ ีบทบาทสาคัญด้ านความมัน่ คงในภูมิภาค
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วันชาติ

๒ กันยายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

๖ สิงหาคม ๒๕๑๙ (ค.ศ. ๑๙๗๖)
ข้ อมูลเศรษฐกิจ

GDP

๑๗๑ พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ปี ๒๕๕๖) (ไทย : ๓๘๕ พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ)
(ปี ๒๕๕๖)

GDP per Capita

๑,๙๑๐ ดอลลาร์ สหรัฐ (ปี ๒๕๕๖) (ไทย : ๕,๖๔๗ ดอลลาร์ สหรัฐ) (ปี ๒๕๕๖)

Real GDP Growth

ร้ อยละ ๕.๔ (ปี ๒๕๕๖) (ไทย : ร้ อยละ ๒.๙) (ปี ๒๕๕๖)

สกุลเงิน

ด่ง (๖๔๙ ด่ง/๑ บาท: ต.ค. ๒๕๕๗)

เงินทุนสารอง

๓๒.๔ พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ปี ๒๕๕๖)
(ไทย : ๑๕๘.๒ พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) (ส.ค. ๒๕๕๗)

อัตราเงินเฟ้ อ

ร้ อยละ ๓.๖ (ต.ค. ๒๕๕๗) (ไทย : ร้ อยละ ๒.๒) (ก.ย. ๒๕๕๗)

ทรัพยากรสาคัญ

แร่ฟอสเฟต น ้ามันและก๊ าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ประมง ถ่านหิน แร่ บ๊อกไซต์ ไม้ ซุง
และป่ าไม้

อุตสาหกรรมหลัก

อาหารแปรรูป สิง่ ทอ รองเท้ า ผลิตเครื่ องจักร เหมืองแร่ ถลุงเหล็ก ปูนซีเมนต์ ปุ๋ ยเคมี
ยางรถยนต์ น ้ามัน โทรศัพท์มือถือ และกระดาษ

สินค้ าส่ งออกที่สาคัญ

สิง่ ทอและเครื่ องนุง่ ห่ม โทรศัพท์มือถือ น ้ามันดิบ รองเท้ า เครื่ องหนัง เครื่ องประดับ
อัญมณี คอมพิวเตอร์ สินค้ าเกษตร และสินค้ าประมง

ตลาดส่ งออกที่สาคัญ

สหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป อาเซียน จีน เยอรมนี และญี่ปนุ่

สินค้ านาเข้ าที่สาคัญ

น ้ามัน อาหารสัตว์ ปุ๋ ย รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

ตลาดนาเข้ าที่สาคัญ

จีน ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปนุ่ สิงคโปร์ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริ กา
สถิติท่ สี าคัญไทย-เวียดนาม

มูลค่ าการค้ าไทย-เวียดนาม

ในปี ๒๕๕๗ ไทยและเวียดนามมีมลู ค่าการค้ ารวม ๑๑,๘๒๖ ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
(เพิ่มขึ ้นร้ อยละ ๑๓.๑๖) โดยไทยส่งออกไปยังเวียดนามมูลค่า ๗,๘๘๙ ล้ านดอลลาร์
สหรัฐ (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ ๙.๘๓) และนาเข้ าจากเวียดนามมูลค่า ๓,๙๓๘ ล้ านดอลลาร์
สหรัฐ (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ ๒๐.๔๖) ไทยจึงได้ เปรี ยบดุลการค้ ามูลค่า ๓,๙๕๑ ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ ๐.๙๖)
ในปี ๒๕๕๖ ไทยและเวียดนามมีมลู ค่าการค้ ารวม ๑๐,๔๕๑ ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
(เพิ่มขึ ้นร้ อยละ ๑๐.๔) โดยไทยส่งออกไปยังเวียดนามมูลค่า ๗,๑๘๒ ล้ านดอลลาร์
สหรัฐ (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ ๑๐.๘) และนาเข้ าจากเวียดนามมูลค่า ๓,๒๖๙ ล้ านดอลลาร์
สหรัฐ (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ ๙.๕๐) ไทยจึงได้ เปรี ยบดุลการค้ ามูลค่า ๓,๙๑๓ ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ

สินค้ าส่ งออกของไทย

น ้ามันสาเร็ จรูป เม็ดพลาสติก เคมีภณ
ั ฑ์ ผลไม้ สด ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็กและ
เหล็กกล้ า รถยนต์ เครื่ องปรับอากาศและชิ ้นส่วน และกระดาษ

สินค้ านาเข้ าจากเวียดนาม

เครื่ องใช้ ไฟฟ้าในบ้ าน เครื่ องจักรไฟฟ้า น ้ามันดิบ เหล็กกล้ าและผลิตภัณฑ์ ถ่านหิน
ผ้ าผืน ด้ ายและเส้ นใย เคมีภณ
ั ฑ์ สัตว์น ้าแช่แข็ง และแปรรูป คอมพิวเตอร์
เครื่ องจักรกลไฟฟ้า ชากาแฟ เคมีภณ
ั ฑ์

การลงทุน

ในปี ๒๕๕๗ ไทยลงทุนในเวียดนามเป็ นอันดับที่ ๑๐ มูลค่าการลงทุนสะสม ๖.๗
พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ใน ๓๗๔ โครงการ และหากแผนการโครงการสร้ างโรงกลัน่
น ้ามันและปิ โตรเคมีของบริ ษัท ปตท. โครงการสร้ างนิคมอุตสาหกรรมของบริ ษัท
อมตะ และโครงการขยายห้ างสรรพสินค้ าโรบินของบริ ษัทเซ็นทรัลได้ รับการอนุมตั ิ
จะทาให้ ไทยกลายเป็ นผู้ลงทุนอันดับ ๑ ในเวียดนาม และเพิ่มมูลค่าการลงทุนถึง ๕
เท่า ในปั จจุบนั สาขาการลงทุนที่สาคัญ ได้ แก่ อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้ าเกษตร
อาหารสัตว์ โรงแรม การผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สินค้ าอุปโภค
บริ โภค อสังหาริ มทรัพย์ และภัตตาคาร
ในปี ๒๕๕๖ ไทยลงทุนในเวียดนามมูลค่า ๔๐๖ ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ แบ่งเป็ น
โครงการใหม่ ๓๖ โครงการ มูลค่าการลงทุน ๓๖๐ ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และการขยาย
การลงทุนในโครงการเดิม ๑๔ โครงการ มูลค่าการลงทุน ๔๕ ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ

การท่ องเที่ยว

ใน ๑๑ เดือนแรกของปี ๒๕๕๗ มีนกั ท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเวียดนามจานวน
๒๒๖,๑๔๐ คน (ลดลงร้ อยละ ๖.๕) และนักท่องเที่ยว เวียดนามเดินทางมาไทย
จานวน ๕๑๗,๙๘๘ คน (ลดลงร้ อยละ ๒๓.๔๖) ในปี ๒๕๕๖ มีนกั ท่องเที่ยวไทย
เดินทางไปเวียดนามจานวน ๒๖๙,๐๐๐ คน (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ ๑๒๑) และมี
นักท่องเที่ยวเวียดนามเดินทางมาไทยจานวน ๗๘๗,๓๐๑ คน (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ ๒๗.๒)

คนไทยในเวียดนาม

ประมาณ ๑,๕๐๐ คน โดยพานักอยูใ่ นกรุงฮานอยและจังหวัดใกล้ เคียงประมาณ

คนเวียดนามในไทย

๕๐๐ คน พานักอยูใ่ นนครโฮจิมินห์ และจังหวัดใกล้ เคียงประมาณ ๑,๐๐๐ คน ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพ นักธุรกิจ พนักงานบริ ษัท และแม่บ้าน
๑,๒๐๐ - ๑,๓๐๐ คน (ส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนและนักศึกษาที่ศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาในภาค ตอ./เหนือ)

สานักงานของไทยในเวียดนาม

กรุงฮานอย (สอท.) (สนง.ส่งเสริ มการค้ า รปท.) (สนง. ผชท. ทห.) / นครโฮจิมินห์
(สกญ.) (สนง.ส่งเสริ มการค้ า รปท.) (สนง.ททท.)

สานักงานของเวียดนามในไทย

กรุงเทพ (สอท.) / ขอนแก่น (สกญ.)

สานักข่ าวที่สาคัญในเวียดนาม

1. Voice of Vietnam (VOV) 2. Vietnam News Agency 3. Nhan Dan
Newspaper
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

