
เวียดนาม 

ข้อมูลทั่วไป   
ประเทศเวียดนามเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ต้ังอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มี
พรมแดนติดกับประเทศจีนทางทิศเหนือ ทิศตะวันตกติด
กับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา และทิศตะวันออก
และใต้ติดกับอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้  

เมืองหลวง   ฮานอย   
พ้ืนที่          331,689 ตารางกิโลเมตร  
ประชากร    89.7 ล้านคน (2556)  
สกุลเงิน      ด่อง (Dongs) 
การปกครอง ระบอบสังคมนิยม   
 

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ   
ภาวะเศรษฐกิจของเวียดนามในช่วงสิบปีที่ผ่านมา มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ในป ี2558 เศรษฐกิจเวียดนาม มี
การขยายตัวของ GDP ถึงร้อยละ 6.5 ซ่ึงเป็นการ
ขยายตัวที่รวดเร็วที่สุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เวียดนาม
จัดเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียที่มีเศรษฐกิจดีที่สุด โดยมี 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สูงเป็นอันดับที่ 47 
ของโลก และเป็นอันดับ 6 ในกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) : 191.5 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (2558) 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ : 6.7 % (2558) 
อัตราเงินเฟ้อ : 0.6 % (2558)  

การค้าไทย-เวียดนาม 
ในปี 2558 เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับที่ 9 ของไทย โดย
ในช่วงปี 2554-2558 การค้าระหว่างไทยกับเวียดนามมี 
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 9.27 ต่อปี โดยในปี 
2558 การค้ารวมไทย-เวียดนาม มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.62  

สินค้าส่งออกที่ส าคัญมายังประเทศไทย : เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ในบ้าน เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สัตว์น้ าสด/แช่
เย็น/แปรรูปและกึ่งส าเร็จรูป น้ ามันดิบ ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนต์ เหล็ก/เหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ ผักผลไม้  

สินค้าน าเข้าที่ส าคัญจากประเทศไทย : รถยนต์/อุปกรณ์/
ส่วนประกอบ เคร่ืองปรับอากาศ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ 
เคร่ืองด่ืม น้ ามันส าเร็จรูป เคร่ืองจักรและส่วนประกอบ 
เหล็ก/เหล็กกล้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ตู้เย็น/
ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ 
 

การค้าไทย – เวียดนาม (ล้านเหรียญสหรฐั) 
     2556          2557            2558 

 มูลค่าการค้า   10,451   11,820   12,958  
 %   -   13.10   9.62  
 การส่งออกจากไทยไปเวียดนาม   7,182   7,882   8,907  
 %   -   9.75  13.00   
 การน าเข้าจากเวียดนามมายังไทย  3,269   3,938   4,050  
 %   -   20.46   2.86  
 ดุลการค้า   3,913   3,945   4,857  

 
ไทย-เวียดนาม และศุลกากร 
ประเทศไทยไม่มีพรมแดนติดกับเวียดนาม การเชื่อมต่อ
ทางบกต้องอาศัยการผ่านแดนประเทศลาวและกัมพูชา 
โดยปั จจุบั นมี โครงการ พัฒนา เส้นทาง เศรษฐกิ จ 
(Economic Corridors) เชื่อมโยงระหว่างกัน ภายใต้
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ ม     
แม่น้ าโขง(Greater Mekong Sub-region Economic 
Cooperation: GMS-EC) ซ่ึงได้แก่ เส้นทางหมายเลข 9 
(R9) หรือแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก 
(East-West Economic Corridor– EWEC) ระยะทาง
1,320 กิโลเมตร เร่ิมต้นจากท่าเรือดานัง (เวียดนาม) ผ่าน
ลาว - ไทย - ไปท่าเรือเมาะละแหม่งหรือเมาะล าไย (เมียน
มาร์)  

นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาเส้นทางในแนวระเบียง
เศรษฐกิจตอนใต้ Southern Economic Corridor 
(SEC) เชื่อมโยงไทย – กัมพูชา- เวียดนาม ซ่ึง
ประกอบด้วย 3 เส้นทางย่อย (Subcorridor) ได้แก ่

 Northern Subcorridor ระยะทาง 1,150 กิโลเมตร 
เร่ิมต้นจาก ไทย – กัมพูชา (เสียมราฐ) – เวียดนาม 
(Quy Nhon) 

 Central Subcorridor ระยะทาง 1,005 กิโลเมตร 
เร่ิมต้นจาก ไทย – กัมพูชา (พนมเปญ) – เวียดนาม
(นครโฮจิมินห์)  

 Southern Coastal Subcorridor ระยะทาง 970 
กิโลเมตร เร่ิมต้นจากไทย – กัมพูชา – เวียดนาม ใน
แนวเลียบชายฝ่ัง   
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ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย-เวียดนาม   
ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนามเมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2519 โดยการวางกรอบความ
ร่วมมือทวิภาคีหลายด้านในระดับต่างๆ โดยปัจจุบันไทย
และเวียดนาม มีความร่วมมือระดับทวิภาคีในเร่ืองต่างๆ 
ทีส่ าคัญๆ ดังนี้  

คณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) 
ไทย-เวียดนามได้มีการจัดประชุมต้ังคณะกรรมการร่วม
ทางการค้าไทย-มาเลเซีย (Joint Trade Committee: 
JTC) คร้ังท่ี 2 เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558 โดยเน้น
ไปที่แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน
ระหว่างเวียดนาม-ไทย ในปี 2558-2563 โดยศุลกากรมี
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Cooperation in Trade and 
Investment Promotion and Facilitation และ
ประเด็น Further simplify and harmonize export 
and import procedures 

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านศุลกากร 
ไทยได้มีการเสนอร่างจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันด้านศุลกากร
ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV (ประกอบด้วย 
กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) โดยฝ่ายไทยได้ยื่น
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้เวียดนามพิจารณาเมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2559 โดยเวียดนามได้มีหนังสือแสดงความ
ประสงค์ในการเข้าร่วมท าบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 
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