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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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เมืองหลวง ฮานอย 

 

ท่ีต้ัง  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต7 ทางตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีน ระหวBางเส7นลองจิจูด

ที่ 102 องศา 10 ฟJลิปดา กับ 109 องศา 30 ฟJลิปดาตะวันออก และเส7นละติจูดที่ 8 องศา 30 ฟJลิปดา กับ

23 องศา 22 ฟJลิปดาเหนือ มีพ้ืนท่ี 331,689 ตร.กม. (64% ของพ้ืนท่ีประเทศไทย) รูปรBางประเทศยาวคล7ายตัว S    

ความยาวจากเหนือจรดใต7 1,650 กม. สBวนท่ีแคบท่ีสุดของประเทศกว7าง 50 กม. 

 

อาณาเขต  

         ทิศเหนือ  ติดกับจีน 1,297 กม. 

         ทิศตะวันตก  ติดกับลาว 2,161 กม. 
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         ทิศตะวันตกเฉียงใต7 ติดกับกัมพูชา 1,158 กม. และอBาวไทย 

         ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต7 ชายฝ_`งยาว 3,444 กม. 

 

ภูมิประเทศ พ้ืนท่ี 3 ใน 4 ของเวียดนามเปaนภูเขาและปbาไม7 มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เวียดนาม         

มีพ้ืนท่ีราบ 310,070 ตร.กม. ท่ีเหลือเปaนไหลBเขาและหมูBเกาะมากกวBา 3,000 เกาะ เรียงรายต้ังแตBอBาวตังเก๋ีย

จนถึงอBาวไทย ภาคเหนือสBวนใหญBเปaนภูเขาสูง มียอดเขาฟานซีปาน ในจังหวัดลBาวกาย สูง 3,143 ม. (สูงท่ีสุด

ในคาบสมุทรอินโดจีน) แมBน้ำสำคัญคือ แมBน้ำแดง บริเวณปากแมBน้ำเปaนดินดอนสามเหล่ียมท่ีอุดมสมบูรณj

เหมาะแกBการเพาะปลูก และเปaนท่ีต้ังของเมืองหลวงฮานอย ภาคกลางเปaนท่ีราบสูง เต็มไปด7วยหินภูเขาไฟ 

หาดทราย เนินทราย และทะเลสาบ ภาคใต7สBวนใหญBเปaนท่ีราบสูง มีท่ีราบลุBมแมBน้ำโขงเปaนแหลBงเพาะปลูกท่ีใหญB

ท่ีสุดในประเทศ (40,000 ตร.กม.) และเปaนท่ีต้ังของนครโฮจิมินหj (หรือไซBงBอนเดิม) 

 

ภูมิอากาศ  เวียดนามมีพ้ืนท่ีแคบ แตBยาว ทำให7ภูมิอากาศแตกตBางกันมาก ภาคเหนือ อากาศคBอนข7าง

หนาวเย็น มี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม7ผลิ (มี.ค.-เม.ย.) ฤดูร7อน (พ.ค.-ก.ค.) ฤดูใบไม7รBวง (ก.ย.-พ.ย.) และฤดูหนาว 

(ธ.ค.-ก.พ.) ภาคกลาง คBอนข7างร7อน และเผชิญพายุไต7ฝุbนในชBวงฤดูฝน สร7างความเสียหายให7ทุกปp ภาคใต7       

มีอากาศร7อนช้ืน ตลอดปpมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) และฤดูแล7ง (พ.ย.-เม.ย.)  

 

ประชากร  98.16 ล7านคน มากเปaนอันดับ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต7 รองจากอินโดนีเซียและ

ฟJลิปปJนสj และมากเปaนอันดับ 15 ของโลก ชาวเวียดหรือกิงหjเปaนชนสBวนใหญBของประเทศ 85.3% มีชนกลุBมน7อย 

54 ชนเผBา กระจายอยูBตามเทือกเขาและท่ีราบสูง คิดเปaน 14.3% ได7แกB ไตB 1.9% ไท 1.8% เหม่ือง 1.5% 

แขมรj 1.5% ม7ง 1.4% หนุBง 1.1% ฮวา 1% และอ่ืน ๆ 4.3% สัดสBวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปp) 

22.61% วัยรุBนถึงวัยกลางคน (15-64 ปp) 70.47% วัยชรา (65 ปpข้ึนไป) 6.91% อายุขัยเฉล่ียของประชากร

โดยรวม 75.52 ปp อัตราการเพ่ิมประชากรประมาณ 0.97% ประชากรท่ีอยูBต่ำกวBาเส7นความยากจน 2.23%   

 

ศาสนา  สBวนใหญBไมBนับถือศาสนา 86.41% แตBนับถือบรรพบุรุษและลัทธิตBาง ๆ เชBน ฮวาเหา 0.58% 

เกtาไดt 1.02% พุทธนิกายมหายาน 4.79% คริสตjนิกายโรมันคาทอลิก 6.1% โปรเตสแตนตj 1% และอิสลาม 0.1%  

 

ภาษา  ภาษาราชการคือ ภาษาเวียดนาม ป_จจุบัน ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากข้ึนเปaนภาษาท่ี 2 

และมีการใช7ภาษาอ่ืน ๆ อีก เชBน จีน เขมร ฝร่ังเศส และภาษาแถบเทือกเขา (มอญ-แขมรj และมาลาโย-        

โพลีเนเซีย) 

 

การศึกษา  อัตราการรู7หนังสือ (อายุ 15 ปpข้ึนไป) 95.69% ระบบการศึกษาภาคบังคับมีคุณภาพ รัฐบาล

ให7ความสำคัญตBอการปฏิรูประบบการศึกษา โดยเรBงพัฒนาการศึกษาในระดับตBาง ๆ ให7 เทียบเทBา

มาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยjรองรับการพัฒนาประเทศ 
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การก0อต้ังประเทศ  

  เวียดนามอยูBภายใต7การปกครองของจีนมากวBา 1,000 ปp และได7รับอิสรภาพเม่ือปp 2024 

ตBอมามีป_ญหาขัดแย7งทางศาสนากับฝรั่งเศสในยุคลBาอาณานิคมทำให7ต7องสูญเสียดินแดนให7ฝรั่งเศส และ

ตกเปaนอาณานิคมของฝร่ังเศสเม่ือห7วงปp 2401-2426 

  การตBอสู7เพ่ือเอกราชของเวียดนาม นำโดยโฮจิมินหjผู7นำพรรคคอมมิวนิสตjอินโดจีนและผู7นำ

องคjการสันนิบาตเพ่ือเอกราชของเวียดนามหรือเวียดมินหj (Viet Minh) เร่ิมข้ึนเม่ือปp  2484 ในชBวง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ญ่ีปุbนเข7ายึดครองประเทศในอินโดจีน จนกระท่ังแพ7สงครามเม่ือปp 2488 จักรพรรดิเบtาไดt 

(Bao Dai) กษัตริยjองคjสุดท7ายแหBงราชวงศjงเหวียนสละราชสมบัติ โฮจิมินหjจึงประกาศเอกราชเปล่ียนแปลง

การปกครองเปaนแบบสาธารณรัฐและจัดต้ังรัฐบาลช่ัวคราวข้ึนบริหารประเทศ กลายเปaนจุดเร่ิมต7นของ

สงครามระหวBางเวียดนามกับฝร่ังเศส โดยฝร่ังเศสแพ7สงครามท่ีเดียนเบียนฟู และจัดทำสนธิสัญญาเจนีวา     

ปp 2497 แตBสหรัฐฯ และชาวเวียดนามในภาคใต7บางสBวนไมBต7องการรวมกับรัฐบาลของโฮจิมินหjจึงแบBง

เวียดนามออกเปaน 2 ประเทศ โดยใช7เส7นละติจูดท่ี 17 องศาเหนือเปaนเส7นแบBง เวียดนามเหนือปกครองใน

ระบอบคอมมิวนิสตj ภายใต7การนำของโฮจิมินหj สBวนเวียดนามใต7ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

  สงครามระหวBางเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต7เกิดจากเหตุผลเพ่ือการรวมชาติ สหรัฐฯ สนับสนุน

เวียดนามใต7และรBวมรบในสงคราม สBงผลให7สงครามเวียดนามกลายเปaนสมรภูมิรบยืดเยื้อ (ปp 2500-2518) 

ท่ีสร7างความสูญเสียอยBางใหญBหลวงแกBท้ังสองฝbาย สหรัฐฯ พBายแพ7และประกาศถอนทหารออกจากเวียดนามใต7

เม่ือปp 2516 การสู7รบยุติลงหลังจากกองทัพเวียดนามใต7ประกาศยอมแพ7ตBอเวียดนามเหนือเม่ือ 30 เม.ย.2518 

เวียดนามเปล่ียนช่ือเมืองไซBงBอนเปaนโฮจิมินหj (Ho Chi Minh City) เพ่ือเปaนเกียรติแกBโฮจิมินหjผู7นำการตBอสู7

เพ่ือเอกราชท่ีเสียชีวิตเม่ือปp 2512 และประกาศรวมประเทศโดยเปล่ียนช่ือเปaนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเม่ือ 

2 ก.ค.2519   

 

วันชาติ  2 ก.ย. (ตรงกับวันประกาศเอกราชจากฝร่ังเศส 2 ก.ย.2488)     

 

การเมือง  ปกครองในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสตj ประธานาธิบดีเปaนประมุขและผู7บัญชาการกองทัพ

โดยตำแหนBง 

  ฝbายบริหาร : นรม. เปaนหัวหน7าฝbายบริหารดูแลการบริหารประเทศให7เปaนไปตามนโยบาย

ของพรรค คณะผู7บริหารมีวาระ 5 ปp (ปp 2564-2569) การปกครองสBวนภูมิภาคประกอบด7วย 58 จังหวัด 

กับอีก 5 นคร คือ ฮานอย โฮจิมินหj ไฮฟอง ดานัง และเก่ินเทอ แตBละจังหวัดมีคณะกรรมการประชาชน    

ทำหน7าท่ีบริหารงานในท7องถ่ินให7เปaนไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นโยบาย และกฎระเบียบตBาง ๆ โดยได7รับ

งบประมาณจากสBวนกลางโดยตรง ข7าราชการแตBงต้ังโดยตรงจากสBวนกลาง จึงมีอำนาจตัดสินใจอยBางเต็มท่ี 

  ฝbายนิติบัญญัติ : เปaนระบบสภาเดียว คือ สภาแหBงชาติ (National Assembly) ป_จจุบัน

มีสมาชิก 500 คน มาจากการเลือกต้ังเม่ือ 23 พ.ค.2564 วาระ 5 ปp สมัยประชุมปpละ 2 คร้ัง ตามรัฐธรรมนูญ 

สภาแหBงชาติมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดนโยบายท้ังภายในและตBางประเทศ ทำหน7าท่ีบัญญัติและแก7ไขกฎหมาย 
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แตBงตั้งประธานาธิบดีตามที่พรรคเสนอ ให7การรับรองหรือถอดถอน นรม. ตามที่ประธานาธิบดีเสนอ รวมทั้ง

แตBงต้ัง ครม. ตามท่ี นรม. เสนอ 

  ฝbายตุลาการ : มี 3 ระดับ คือ ศาลประชาชนสูงสุด ศาลจังหวัดหรือเทียบเทBา ศาลอำเภอ

หรือเทียบเทBา ฝbายทหารมีตุลาการศาลทหาร ประธานศาลในระดับตBาง ๆ แตBงตั้งโดยประธานาธิบดี โดย

ความเห็นชอบของประชาชนในระดับน้ัน ๆ และมีวาระ 5 ปp นอกจากคณะผู7พิพากษาแล7ว ยังมี “ท่ีปรึกษา

ประชาชน” รBวมด7วย เน่ืองจากผู7พิพากษาในเวียดนามไมBจำเปaนต7องมีคุณวุฒิด7านกฎหมาย 

  พรรคการเมือง : มีพรรคการเมืองเดียวคือ พรรคคอมมิวนิสตjเวียดนาม ยึดแนวทางมารjกซj-

เลนินในการบริหารประเทศ โดยมีอำนาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญท่ีประกาศใช7เม่ือปp 2535 โครงสร7างอำนาจ

หลักของพรรคคอมมิวนิสตj ประกอบด7วย 1) คณะกรรมการกลางพรรคฯ มีจำนวน 200 คน เลือกต้ังโดย

ผู7แทนสมาชิกพรรคฯ มากกวBา 5.1 ล7านคนท่ัวประเทศ ทำหน7าท่ีกำหนดจัดการประชุมสมัชชาใหญBพรรคฯ 

เลือกคณะผู7นำและคณะกรมการเมือง (โปลิตบุโร) ทุก 5 ปp กำหนดนโยบายด7านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม รวมท้ังตรวจสอบระบบการทำงานและการปฏิบัติตามมติพรรค) 2) คณะกรมการเมือง (โปลิต

บุโร) เลือกต้ังโดยคณะกรรมการกลางพรรคฯ มีจำนวน 18 คน (ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคฯ เม่ือ         

25 ม.ค.-1 ก.พ. 2564) เปaนศูนยjกลางอำนาจในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานท่ี ครม.     

นำไปปฏิบัติให7เปaนไปตามแนวทางท่ีกำหนด และ 3) สำนักเลขาธิการ ท้ังน้ี เลขาธิการพรรคฯ (เลือกโดย         

คณะกรมการเมือง) คนป_จจุบันคือ นายงเหวียน ฟู� จBอง (Nguyen Phu Trong) ซ่ึงดำรงตำแหนBงเปaนสมัยท่ี 3 

 

เศรษฐกิจ  เวียดนามเปaนประเทศกำลังพัฒนา ดำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจหรือนโยบาย Doi Moi 

เม่ือ ธ.ค.2529 โดยเปล่ียนผBานจากประเทศเกษตรกรรมไปสูBประเทศอุตสาหกรรม และมีระบบเศรษฐกิจแบบ

ตลาดภายใต7การควบคุมของรัฐบาล กระจายอำนาจทางเศรษฐกิจไปสูBท7องถ่ินมากข้ึน โดยเข7าเปaนสมาชิก

องคjการการค7าโลก (World Trade Organization-WTO) เมื่อปp 2550 และจัดทำข7อตกลงการค7าเสรี 16 

ฉบับ อาทิ ข7อตกลงการค7าเสรีระหวBางเกาหลีใต7-เวียดนาม ข7อตกลงการค7าเสรีระหวBางสหภาพเศรษฐกิจ

ยูเรเซีย-เวียดนาม และข7อตกลงการค7าเสรีระหวBางสหภาพยุโรป-เวียดนาม ทั้งนี้ เพื่อรักษาการเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยBางแข็งแกรBง รัฐบาลเวียดนามเห็นความจำเปaนในการปฏิรูปเศรษฐกิจ อาทิ การปฏิรูปวิสาหกิจ

ท่ีมีรัฐเปaนเจ7าของ การลดกฎระเบียบราชการท่ียุBงยาก การเพ่ิมความโปรBงใสในภาคธุรกิจ ลดระดับสินเช่ือท่ีไมB

กBอให7เกิดรายได7ในภาคการธนาคาร และเพ่ิมความโปรBงใสในภาคการเงิน อน่ึง เวียดนามต้ังเป�าหมายมุBงพัฒนา

ประเทศให7เปaนประเทศพัฒนาแล7วและเปaนประเทศอุตสาหกรรมใหมBท่ีมีรายได7ประชากรตBอหัวระดับสูงภายในปp 

2588 โดยแบBงการพัฒนาเปaน 3 ระยะ คือ 1) เปaนประเทศกำลังพัฒนาท่ีมีอุตสาหกรรมทันสมัยและพ7นสถานะ

ประเทศท่ีมีรายได7ปานกลางคBอนข7างต่ำภายในปp 2568 2) เปaนประเทศกำลังพัฒนาท่ีมีอุตสาหกรรมทันสมัย

และมีรายได7ปานกลางระดับสูงภายในปp 2573 และ 3) เปaนประเทศพัฒนาแล7วท่ีมีรายได7สูงภายในปp 2588  

  สำนักงานสถิติแหBงชาติเวียดนาม (General Statistics Office-GSO) ระบุวBา เศรษฐกิจ

เวียดนามเม่ือห7วงคร่ึงแรกของปp 2565 เติบโต 7.72% เพ่ิมข้ึนจากห7วงเดียวกันของเม่ือปp 2564 ซ่ึงอยูBท่ี 

5.05% ผลจากเศรษฐกิจโลกฟ��นตัวภายหลังการแพรBระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ประกอบกับเวียดนามกลายเปaนตัวเลือกท่ีชาติมหาอำนาจหลายแหBงเข7ามาลงทุนในห7วงท่ีจีนประสบป_ญหา

ทางเศรษฐกิจจากการปJดประเทศ และความตึงเครียดระหวBางจีนกับสหรัฐฯ โดยบริษัท Google จะใช7

เวียดนามเปaนหน่ึงในฐานการผลิตโทรศัพทjมือถือรุBน Pixel (Pixel smartphone) อยBางเปaนทางการคร้ังแรก

ในปp 2566 นอกเหนือจากฐานผลิตหลักในจีน เพ่ือลดความเส่ียงและผลกระทบจากการแขBงขันทางการค7า

ระหวBางสหรัฐฯ-จีน มาตรการปJดประเทศของจีน และลดการพ่ึงพาจีนในฐานะหBวงโซBการผลิตสำคัญ ป_จจัย

ดึงดูดการลงทุนสำคัญ คือ คBาจ7างแรงงานต่ำ แรงงานมีคุณภาพ และรัฐบาลมีนโยบายสBงเสริมการลงทุนท้ังใน

ระดับทวิภาคีและพหุภาคี อยBางไรก็ดี อัตราเงินเฟ�อและราคาเช้ือเพลิงท่ีปรับตัวสูงอยBางตBอเน่ืองจากวิกฤต

รัสเซีย-ยูเครน อาจทำให7เศรษฐกิจเวียดนามในปp 2566 ชะลอตัวท่ี 6.5% 

 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญของเวียดนาม ได7แกB ถBานหิน บอกไซตj ปbาไม7 น้ำมัน และโลหะมีคBา  

เชBน ทองคำ และทองแดง ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคัญและอยูBในอันดับต7นของโลก ได7แกB ข7าว กาแฟ และ

มะมBวงหิมพานตj อุตสาหกรรมสำคัญ เชBน การแปรรูปอาหาร ส่ิงทอ รองเท7า เคร่ืองจักร เหมืองแรB เหล็กกล7า 

ซีเมนตj และปุ¢ยเคมี เปaนต7น 

   

  สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : ดBงเวียดนาม (Vietnam Dong-VND)  

  อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลารeสหรัฐ : 23,595.00 ดBงเวียดนาม : 1 ดอลลารjสหรัฐ 

  อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท : 1 บาท : 643.00 ดBงเวียดนาม (ก.ย.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปp 2565)    

ผลิตภัณฑjมวลรวมในประเทศ (GDP) : 433,599.4 ล7านดอลลารjสหรัฐ (ม.ค.-ก.ค.2565)  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 7.72 %  

รายได7เฉล่ียตBอหัวตBอเดือน : 375 ดอลลารjสหรัฐ (เม.ย.2565)  

แรงงาน : 51.4 ล7านคน  

อัตราการวBางงาน : 2.39%  

อัตราเงินเฟ�อ : 3.8%  

เงินทุนสำรอง : 110,000 ล7านดอลลารjสหรัฐ   

หน้ีสาธารณะ : 41.3% ของ GDP   

หน้ีตBางประเทศ : 33% ของ GDP  

มูลคBาการสBงออก : 217,340.9 ล7านดอลลารjสหรัฐ (ม.ค.-ก.ค.2565)  

สินค7าสBงออกท่ีสำคัญ : โทรศัพทjและสBวนประกอบมีมูลคBา สินค7าอิเล็กทรอนิกสjคอมพิวเตอรjและ

สBวนประกอบ เคร่ืองจักรกลและสBวนประกอบ ส่ิงทอและเคร่ืองนุBงหBม และรองเท7า  

ตลาดสBงออกหลัก : สหรัฐฯ จีน เกาหลีใต7  ญ่ีปุbน สหภาพยุโรป อาเซียน  

มูลคBาการนำเข7า : 216,258.5 ล7านดอลลารjสหรัฐ (ม.ค.-ก.ค.2565)  



                                                      ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 6 

สินค7านำเข7าท่ีสำคัญ : สินค7าอิเล็กทรอนิกสjคอมพิวเตอรjและสBวนประกอบ เคร่ืองจักรกลและสBวนประกอบ 

โทรศัพทjและสBวนประกอบ ผ7าทุกชนิด และวัตถุดิบพลาสติก   

ตลาดนำเข7าหลัก : จีน เกาหลีใต7 ญ่ีปุbน สหรัฐฯ และอาเซียน  

มูลคBาการลงทุนโดยตรงจากตBางประเทศ : 429,035.1 ล7านดอลลารjสหรัฐ (ม.ค.-ก.ค.2565)  

 

การทหาร  กองทัพประชาชนเวียดนามมีกำลังประจำการท้ังส้ินประมาณ 522,000 นาย มีประธานาธิบดี

เปaนผู7บัญชาการสูงสุดของกองทัพโดยตำแหนBง และมีสภากลาโหมและความม่ันคง (ประธานาธิบดีเปaนประธาน) 

เปaนองคjกรท่ีปรึกษากำกับดูแล งบประมาณทางทหารปp 2563 ประมาณ 5,500 ล7านดอลลารjสหรัฐ 

  กำลังทางบกเวียดนาม มีกำลังพลประมาณ 412,000 นาย ยุทโธปกรณjท่ีสำคัญ ได7แกB      

รถถังหนัก รถถังเบา รถสายพานลำเลียงพล ป�นใหญBลากจูง ป�นใหญBอัตตาจร จรวดหลายลำกล7อง เคร่ืองยิง

ลูกระเบิด อาวุธตBอสู7อากาศยาน อาวุธตBอสู7รถถัง และจรวดนำวิถีพ้ืนสูBอากาศ ควบคุมการยิงด7วยเรดารj 

  ทร. กำลังพลประมาณ 40,000 นาย (รวมนาวิกโยธินประมาณ 27,000 นาย) ศูนยjบัญชาการ

กองทัพเรือตั้งอยูBที่เมืองไฮฟอง ยุทโธปกรณjที่สำคัญ ได7แกB เรือดำน้ำชั้น Kilo และ Sang-O เรือฟริเกตชั้น 

Gepard, Petya, Savage และ Barnegat เรือคอรjเวต เรือเร็วโจมตีอาวุธนำวิถี เรือเร็วโจมตีตอรjปJโด เรือเร็ว

โจมตีป�น เรือตรวจการณj เรือยกพลขึ้นบก เรือระบายพล เรือสงครามทุBนระเบิด เรือสำรวจ เรือลำเลียง 

เรือตรวจการณjขนาดเล็ก เรือน้ำมัน อูBลอย อากาศนาวี และยุทโธปกรณjประจำหนBวยนาวิกโยธิน 

  ทอ. และกองป�องกันภัยทางอากาศ กำลังพลประมาณ 30,000 นาย (กำลังป�องกันภัย

ทางอากาศ 15,000 นาย) ยุทโธปกรณjที่สำคัญ ได7แกB เคร่ืองบินขับไลB เคร่ืองบินโจมตี เคร่ืองบินฝ¦ก เคร่ืองบิน

ลาดตระเวนถBายภาพ เคร่ืองบินลาดตระเวนทางทะเล เคร่ืองบินลำเลียง เฮลิคอปเตอรjโจมตีและปราบเรือดำน้ำ 

เฮลิคอปเตอรjลำเลียง และจรวดนำวิถี 

  กำลังป�องกันชายแดน 80,000 นาย หนBวยยามฝ_`ง 40,000 นาย กองรักษาความปลอดภัย

ประจำสุสานโฮจิมินหj 10,000 นาย กองบัญชาการสงครามอิเล็กทรอนิกสj 10,000 นาย และทหารกองหนุน

ประมาณ 5,000,000 นาย 

 เง ินเด ือนพื ้นฐานใหม Bของ จนท. ล ูกจ 7างภาครัฐ (public employee) และกองท ัพ 

(armed forces) อยูBท่ี 1,490,000 ดBงเวียดนาม/เดือน เพ่ิมจากเดิม 100,000 ดBงเวียดนาม/เดือน 

 

ปiญหาด#านความม่ันคง 

  ป_ญหาด7านความมั่นคงของเวียดนามที่สำคัญ คือ 1) ความขัดแย7งเรื่องการอ7างกรรมสิทธิ์

เหนือหมูBเกาะพาราเซลและหมูBเกาะสแปรตลีในทะเลจีนใต7 โดยเฉพาะกับจีน 2) ป_ญหาเรือประมงเวียดนาม

ลักลอบทำประมงผิดกฎหมายในนBานน้ำประเทศเพื่อนบ7าน 3) ความเคลื่อนไหวของกลุBมตBอต7านรัฐบาล 

เพื่อโคBนล7มพรรคคอมมิวนิสตjเวียดนาม และเปลี่ยนแปลงการปกครองเปaนระบอบประชาธิปไตย       

4) การเผยแพรBข7อมูลขBาวสารผBานส่ือสังคมออนไลนjเก่ียวกับประเด็นทางการเมืองและสังคมในเชิงตBอต7านรัฐ 

และ 5) ป_ญหาการทุจริตเชิงโครงสร7างในภาครัฐ กองทัพ และเอกชน 
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สมาชิกองคeการระหว0างประเทศ  ที่สำคัญ เชBน ADB, APEC, ARF, ASEAN, CICA, CP, EAS, FAO, G-77, 

IAEA, IBRD, ICAO, ICC (NGOs), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, 

IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, MIGA, NAM, OIF, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, 

UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO 

 

วิทยาศาสตรeและเทคโนโลยี  เวียดนามยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตรj นักวิชาการ นักค7นคว7า และนักวิจัย 

เนื่องจากได7รับการจัดสรรงบประมาณการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development-R&D) 

ในระดับต่ำ (2%  ของงบประมาณทั้งหมด) แตBก็ได7รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอยBางมากจาก 

30% เม่ือปp 2558 เปaน 48% เม่ือปp 2563 ของการลงทุนท้ังหมดในภาควิทยาศาสตรjและเทคโนโลยี เน่ืองจาก

ภาคเอกชนให7ความสำคัญและตระหนักวBา วิทยาศาสตรjและเทคโนโลยีเปaนกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมเกือบทุกด7าน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขBงขันเศรษฐกิจ และปรับปรุงผลิตภาพแรงงาน 

โดยเฉพาะในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และในห7วงท่ีเวียดนามกำหนดเป�าหมายเปaนประเทศพัฒนาแล7ว   

ท่ีมีรายได7สูงในปp 2588 นอกจากน้ี เวียดนามมีแผนการสร7างเครือขBายนักวิทยาศาสตรjเวียดนามโพ7นทะเลและ

ริเร่ิมเครือขBายศูนยjวิจัยท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือเช่ือมโยงสถาบันวิทยาศาสตรjแหBงชาติท่ีสำคัญกับสถาบันหุ7นสBวนใน

ตBางประเทศ จูงใจให7ชาวเวียดนามโพ7นทะเลท่ีมีความรู7 ความชำนาญ ท้ังทางด7านวิทยาศาสตรjและเทคโนโลยี

เดินทางกลับประเทศ เพ่ือถBายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีในเวียดนาม ด7านเทคโนโลยี เวียดนามนำเทคโนโลยี 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช7ในหลายภาคสBวน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากรัฐบาลเวียดนาม

เล็งเห็นวBา เศรษฐกิจดิจิทัลเปaนแรงขับเคล่ือนท่ีสำคัญสำหรับการพัฒนา และได7อนุมัติโครงการเปล่ียนผBานสูB

ดิจิทัลแหBงชาติ (National Digital Transformation Program) จนถึงปp 2568 วิสัยทัศนjสูBปp 2573 โดยมี

วัตถุประสงคjเพ่ือปรับเปล่ียนประเทศสูBความเปaนดิจิทัล และบุกเบิกการทดลองเทคโนโลยีและโมเดลใหมB ๆ 

ภายในปp 2573 ท้ังน้ี เวียดนามอยูBอันดับท่ี 55 จาก 79 ประเทศในการจัดอันดับการเปล่ียนแปลงและการ

เช่ือมตBอทางดิจิทัลระดับโลก ประจำปp 2563 ด7านดาวเทียม เวียดนามเปaน 1 ใน 5 ประเทศในอาเซียนท่ีมี

เทคโนโลยีด7านดังกลBาว นอกจากสิงคโปรj มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย โดยพัฒนาการผลิตดาวเทียมทีละข้ัน 

เป�าหมายเพ่ือควบคุมและพัฒนาดาวเทียมท่ีมีน้ำหนักสูงถึง 180 กก.  

 

การขนส0งและโทรคมนาคม  ทางบก มีถนนครอบคลุมท่ัวประเทศ ระยะทางยาว 206,633 กม. เช่ือมตBอกับ

จีน ลาว และกัมพูชา โดยเปJดใช7งานทางดBวนเช่ือมระหวBางทBาอากาศยาน Van Don - เมือง Mong Cai      

จังหวัดกวtางนิญ (ติดจีน) เม่ือ 1 ก.ย.2565 ซ่ึงเช่ือมระหวBางทBาอากาศยาน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และจุดผBานแดน

ถาวรท่ีติดจีน ระบบราง มีเส7นทางรถไฟยาว 2,632 กม. และเช่ือมตBอไปยังจีน มองโกเลีย และรัสเซีย รวมท้ัง

มีแผนพัฒนารถไฟความเร็วสูงเช่ือมภาคเหนือกับภาคใต7 สร7างถนน Motorway เช่ือมจากเหนือจรดใต7     

สBวนเมืองใหญBได7แกB กรุงฮานอยและนครโฮจิมินหjมีโครงการสร7างระบบขนสBงมวลชนด7วยรถไฟฟ�าใต7ดินและ

บนดิน ความยาวท้ังส้ิน 19.7 กม. โดยเร่ิมกBอสร7างรถไฟฟ�าใต7ดินสายแรกในนครโฮจิมินหjความยาว 1.8 กม.        
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เช่ือมระหวBางสถานีไซBงBอน โอเปราเฮาสjกับทางรถไฟฟ�าบนดิน ใกล7สวนบาเซิน ทางน้ำ มีโครงขBายการเดินเรือ

ในประเทศยาว 47,130 กม. และมีทBาเรือ (ทางทะเล) ขนาดใหญB 19 แหBง ท่ีสำคัญคือ ทBาเรือไฮฟอง        

ทางภาคเหนือ ทBาเรือดานัง และทBาเรือนานาชาติ Cam Ranh ในภาคกลาง และทBาเรือโฮจิมินหjในภาคใต7         

ทางอากาศ มีทBาอากาศยานพลเรือน 23 แหBง ทBาอากาศยานระหวBางประเทศท่ีใหญBท่ีสุดคือ ทBาอากาศยาน

เต๋ินเซินเญิต ท่ีนครโฮจิมินหj และมีโครงการสร7างทBาอากาศยานระหวBางประเทศขนาดใหญBของภูมิภาค       

จังหวัดดBงนาย ในภาคใต7 กำหนดแล7วเสร็จในปp 2568 รวมท้ังมีแผนจะพัฒนาสายการบินเวียดนามเปaน     

สายการบินใหญBอันดับ 2 ของภูมิภาค โทรคมนาคม มีผู7ใช7โทรศัพทjเคล่ือนท่ีปp 2564 ประมาณ 61.3 ล7านคน 

จำนวนผู7ใช7อินเทอรjเน็ตประมาณ 64 ล7านคน (คิดเปaน 70.3% ของประชากรท้ังหมด) รหัสอินเทอรjเน็ต

ประเทศ .vn มีระบบเคเบิลใต7น้ำเช่ือมตBอกับไทย ฟJลิปปJนสj ญ่ีปุbน และสหรัฐฯ มีสถานีดาวเทียมท่ีได7รับ            

ความชBวยเหลือจากอดีตสหภาพโซเวียต 2 แหBง มีดาวเทียมส่ือสาร “Vinasat 1” มูลคBา 200 ล7านดอลลารjสหรัฐ 

สBงข้ึนสูBวงโคจรเม่ือปp 2551 และ “Vinasat 2” เม่ือ พ.ค.2555  

 

การเดินทาง สายการบินไทยมีเท่ียวบินตรงทBาอากาศยานสุวรรณภูมิ-ฮานอย (1 ชม. 50 นาที) และนครโฮจิมินหj 

(1 ชม. 30 นาที) สายการบิน Bangkok Airways ให7บริการเท่ียวบินจากทBาอากาศยานสุวรรณภูมิ-ฮานอย 

นครโฮจิมินหj และดานัง สายการบิน Air Asia มีเท่ียวบินตรงดอนเมือง-ฮานอย นครโฮจิมินหj ดานัง และญาจาง 

สายการบินนกแอรjให7บริการเท่ียวบินตรงทBาอากาศยานสุวรรณภูมิ-โฮจิมินหj ขณะท่ีเวียดนามมีสายการบิน 

Vietnam Airlines สายการบิน VietJet Air และสายการบิน Jetstar Airways ระหวBางฮานอย-ทBาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

และนครโฮจิมินหj-ทBาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปaนต7น เวลาในเวียดนามเทBากับเวลาในไทย (UTC +7 ชม.) 

นักทBองเท่ียวไทยเดินทางเข7าเวียดนามได7โดยไมBต7องขอรับการตรวจลงตราและสามารถอยูBในเวียดนามได7 30 วัน 

ท้ังน้ี เวียดนามอนุญาตให7ประเทศท้ังหมด 80 ประเทศ ซ่ึงรBวมถึง ออสเตรเลีย อินเดีย สหราชอาณาจักร และ

สหรัฐฯ สามารถขอตรวจลงตราหนังสือเดินทางออนไลนj (E-Visa) เข7าออกคร้ังเดียว (single entry) เปaน

ระยะเวลา 30 วัน                                                                                                                   

 

สถานการณeสำคัญท่ีน0าติดตาม 1) การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กองทัพ และภาคเอกชน              

2) การปราบปรามกลุBมตBอต7านรัฐบาลเวียดนามทั้งในและตBางประเทศ 3) ความเคล่ือนไหวของเวียดนาม

กรณีป_ญหาขัดแย7งในทะเลจีนใต7และการดำเนินความสัมพันธjกับจีน และ 4) การแขBงขันอิทธิพลของ

มหาอำนาจในอินโดจีน/ลุBมน้ำโขง รวมท้ังเวียดนาม  

 

ความสัมพันธeไทย-เวียดนาม 

  ไทยและเวียดนามสถาปนาความสัมพันธjทางการทูตครบรอบ 45 ปp เมื่อ 6 ส.ค.2564 

ความสัมพันธjเปaนไปโดยราบร่ืน และมีการแลกเปล่ียนการเยือนระหวBางกันอยBางตBอเน่ือง (ลBาสุด นรม.         

งเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีของเวียดนาม เยือนไทยอยBางเปaนทางการครั้งแรกเมื่อ 17-19 ส.ค.2560 

ขณะดำรงตำแหนBง นรม.) มีความรBวมมือและประสานงานอยBางใกล7ชิดท้ังด7านการเมือง การทหาร และ   
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ความม่ันคง การค7า การลงทุนด7านประมง แรงงาน ด7านอาญา พลังงาน การทBองเที่ยว ความรBวมมือด7าน

วิชาการ ความรBวมมือเพ่ือการพัฒนา รวมท้ังความรBวมมือในภูมิภาค ในกรอบพหุภาคี และสBงเสริมกันและกัน

ในเวทีระหวBางประเทศ การพัฒนาความสัมพันธjและความรBวมมือท่ีผBานมาอยูBบนพ้ืนฐานของผลประโยชนj

รBวมกันในเชิงหุ7นสBวนทางยุทธศาสตรj สBวนปัญหาความขัดแย7งระหวBางไทย-เวียดนามสBวนใหญBสามารถแก7ไข

ป_ญหาลุลBวงได7โดยสันติวิธี ท้ังในเร่ืองป_ญหาประมง ป_ญหาการจัดระเบียบทางทะเล 

  ด7านการค7า ปp 2563 เวียดนามเปaนคูBค7าอันดับ 6 ของไทยในโลก และอันดับ 2 ของไทยใน

อาเซียน รองจากมาเลเซียและสิงคโปรj มูลคBาการค7าทวิภาคีรวม 19,492.27 ล7านดอลลารjสหรัฐ (ไทยและ

เวียดนามกำหนดเป�าหมายเพ่ิมมูลคBาการค7าระหวBางกันสูงถึง 25,000 ล7านดอลลารjสหรัฐ ภายในปp 2568 

และเพ่ิมข้ึนจากปp 2563 คิดเปaน 2,888.90 ล7านดอลลารjสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร7อยละ 17.4019) ไทยเปaนฝbาย

ได7เปรียบดุลการค7า 5,587.25 ล7านดอลลารjสหรัฐ สำหรับการสBงออกปp 2564 เวียดนามเปaนตลาดสBงออก

อันดับ 1 ของไทยในอาเซียน และเปaนตลาดสBงออกอันดับ 5 ของไทยกับโลก โดยไทยสBงออกไปเวียดนามมูลคBา 

12,539.76 ล7านดอลลารjสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากชBวงเดียวกันของปp 2563 คิดเปaน 1,372.65 ล7านดอลลารjสหรัฐ 

(เพ่ิมข้ึนร7อยละ 12.29) ขณะท่ีเวียดนามเปaนแหลBงนำเข7าอันดับ 4 ของไทยในอาเซียน รองจากมาเลเซีย สิงคโปรj 

และอินโดนีเซีย และเปaนแหลBงนำเข7าอันดับ 10 ของไทยจากท่ัวโลก โดยปp 2564 ไทยนำเข7าจากเวียดนามมูลคBา 

6,952.51 ล7านดอลลารjสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากปp 2563 คิดเปaน 1,516.25 ล7านดอลลารjสหรัฐ สินค7าสBงออกของ

ไทย : ยานพาหนะ อุปกรณjและสBวนประกอบ เคร่ืองใช7ไฟฟ�า เคร่ืองอิเล็กทรอนิกสj เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑj 

สินค7ากสิกรรม น้ำมันสำเร็จรูป ส่ิงทอ น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล และเคร่ืองด่ืม สินค7านำเข7าจากเวียดนาม : 

เคร่ืองอิเล็กทรอนิกสj เคร่ืองใช7ไฟฟ�า เหล็ก เหล็กกล7าและผลิตภัณฑj ยานพาหนะ อุปกรณjและสBวนประกอบ 

น้ำมันดิบ ส่ิงทอ สินค7า  กสิกรรม เคมีภัณฑj สินค7าประมง รองเท7าและช้ินสBวน ด7านการลงทุน ไทยลงทุนใน

เวียดนามสูงเปaนอันดับ 9 จาก 140 ประเทศท่ีเข7ามาลงทุนในเวียดนาม โครงการลงทุนรวม 636 โครงการ มูลคBา

กวBา 12,931.7 ล7านดอลลารjสหรัฐ สาขาการลงทุนที่สำคัญ ได7แกB โครงสร7างพื้นฐาน เขตอุตสาหกรรม 

อสังหาริมทรัพยj การเกษตร ค7าปลีก พลังงาน ส่ิงแวดล7อม เทคโนโลยีช้ันสูง และอิเล็กทรอนิกสj เปaนต7น 

  ข7อตกลงสำคัญ : ไทยกับเวียดนามมีความตกลงและบันทึกความเข7าใจมากกวBา 50 ฉบับ       

ท่ีสำคัญคือ ความตกลงจัดต้ังคณะกรรมาธิการรBวมวBาด7วยความรBวมมือทางเศรษฐกิจ (18 ก.ย.2534) บันทึก

ความเข7าใจวBาด7วยความรBวมมือในอุตสาหกรรมก³าซธรรมชาติ (30 ต.ค.2534) บันทึกความเข7าใจวBาด7วย   

ความรBวมมือเร่ืองการผลิตข7าวและสBงออกข7าว (19 ส.ค.2535) ความตกลงวBาด7วยการยกเว7นการเก็บภาษีซ7อน 

(23 ธ.ค.2535) ความตกลงวBาด7วยความรBวมมือด7านการทBองเท่ียว (16 มี.ค.2535) ความตกลงทางด7าน

วัฒนธรรม (8 ส.ค.2539) ความตกลงวBาด7วยการแบBงเขตทางทะเลระหวBางไทยและเวียดนามในอBาวไทย       

(9 ส.ค.2540) ความตกลงวBาด7วยความรBวมมือในการควบคุมยาเสพติด สารออกฤทธ์ิตBอจิตและประสาท และ

สารต้ังต7น (7 ต.ค.2541) บันทึกความเข7าใจระหวBางกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือเวียดนามวBาด7วย           

การลาดตระเวนรBวมและการจัดต้ังโครงขBายการติดตBอส่ือสาร (14 มิ.ย.2542) บันทึกความเข7าใจวBาด7วย    

ความรBวมมือด7านการเกษตร (21 ก.ค.2546) บันทึกความเข7าใจวBาด7วยความรBวมมือด7านการศึกษา (20 ก.พ.2547) 

บันทึกความเข7าใจวBาด7วยความรBวมมือด7านวิชาการ (20 ก.พ.2547) ความตกลงวBาด7วยการป�องกันและ
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ปราบปรามอาชญากรรม (21 ก.พ.2547) ความตกลงวBาด7วยความรBวมมือในการขจัดการค7ามนุษยj โดยเฉพาะ

สตรีและเด็ก และการชBวยเหลือเหย่ือการค7ามนุษยj พ.ศ.2551 บันทึกความเข7าใจวBาด7วยความรBวมมือด7าน

แรงงาน (มิ.ย.2559) ความตกลงวBาด7วยความรBวมมือด7านวิทยาศาสตรj เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ส.ค.2560) 

บันทึกความเข7าใจวBาด7วยความรBวมมือด7านเศรษฐกิจและการค7า (ส.ค.2560) บันทึกความเข7าใจวBาด7วย     

ความรBวมมือด7านไปรษณียj โทรคมนาคม สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล (ส.ค.2560) และบันทึกความเข7าใจ     

วBาด7วยความรBวมมือระหวBางธนาคารแหBงชาติเวียดนามกับธนาคารแหBงประเทศไทย (ส.ค.2560) เปaนต7น 

 

----------------------------------------------------- 
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นายฝisม มิญ จ๊ิญ 

 (Pham Minh Chinh)   

 

ตำแหน0ง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม (คนท่ี 9)  

- สมาชิกกรมการเมือง (Politburo) ลำดับท่ี 3    
 

เกิด 10 ธันวาคม 2501 (อายุ 65 ปp/2566) ท่ีจังหวัดทัญฮว7า ภาคเหนือ  
 

สถานภาพ สมรส มีบุตร 2 คน เปaนบุตรสาว 1 คน และบุตรชาย 1 คน  
 

การศึกษา    

ส.ค.2525-ก.ย.2527 - ประธานสมาคมนักศึกษาเวียดนามในโรมาเนีย 

ปp 2527  - ปริญญาตรี ด7านวิศวกรรมโยธาและกBอสร7างอุตสาหกรรม เอกโครงสร7าง    

   เหล็ก มหาวิทยาลัย Bucarest Construction โรมาเนีย 

ปp 2543 - ปริญญาเอก ด7านกฎหมาย  

9 มี.ค.2553 - ดำรงตำแหนBงรองศาสตราจารยjด7านวิทยาศาสตรjความม่ันคง 

ไมBระบุปp - ศึกษาหลายหลักสูตรท่ีสถาบันการเมืองแหBงชาติ Hoc Ho Chi Minh และ 

  ได7รับปริญญาระดับสูง ด7านทฤษฎีทางการเมือง 

 

ประวัติการทำงาน  

ส.ค.2525-ก.ย.2527 - เลขานุการคณะกรรมการสหภาพยุวชนคอมมิวนิสตjโฮจิมินหjในโรมาเนีย 

ก.ค.-ก.ย.2528  - ฝ¦กอบรมกิจการตBางประเทศ สถาบันวิเทศสัมพันธj (สถาบันการทูตแหBง 

   เวียดนามในป_จจุบัน) กระทรวงการตBางประเทศ 

ม.ค.2528-ส.ค.2530 - เจ7าหน7าท่ีขBาวกรอง กอง 6 กรมขBาวกรอง สังกัดหนBวยตBอต7านขBาวกรอง 

  ของเวียดนาม (General Department of Security-GDS) กระทรวง    

  ความม่ันคงสาธารณะ 
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ก.ค.-ก.ย.2528 - อบรมกิจการตBางประเทศ สถาบันวิเทศสัมพันธj (สถาบันการทูตแหBง 

  เวียดนามในป_จจุบัน) กระทรวงการตBางประเทศ 

ก.ย.2529-ก.ค.2530 - อบรมท่ี School of Intelligence (International Academy ในป_จจุบัน)  

  กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ 

ส.ค.2530-ม.ค.2532 - เจ7าหน7าท่ีขBาวกรอง หนBวยขBาวกรองในภูมิภาคภาคใต7 กรมขBาวกรอง  

  สังกัด GDS กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ 

ม.ค.2532-ม.ค.2533 - เจ7าหน7าท่ีขBาวกรอง กรมขBาวกรองในภูมิภาคภาคใต7 สังกัดหนBวยขBาวกรอง 

  เวียดนาม (General Department of Intelligence-GDI) 

ม.ค.2533-มี.ค.2534  - เจ7าหน7าท่ีขBาวกรอง กรมยุโรปและอเมริกา สังกัด GDI กระทรวง 

  ความม่ันคงสาธารณะ 

มี.ค.2534-พ.ย.2537 - เจ7าหน7าท่ีกระทรวงการตBางประเทศ เลขานุการตรี เลขานุการโท  

  สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม/บูคาเรสตj โรมาเนีย 

พ.ย.2537-พ.ค.2542 - จนท.ขBาวกรอง กรมยุโรป สังกัด GDI กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ 

 - คณะทำงานของเลขานุการผู7นำกระทรวงความม่ันคงสาธารณะ 

ส.ค.2539-ม.ค.2540 - อบรมท่ี People’s Security University (People’s Security  

   Academy ในป_จจุบัน) กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ 

ก.ย.2532-ก.ย.2544 - อบรมทฤษฎีการเมืองระดับสูง ท่ี Senior Party School (Ho Chi Minh  

  National Academy of Politics ในป_จจุบัน) 

พ.ค.2542-พ.ค.2549 - รองผู7อำนวยการและผู7อำนวยการกรมขBาวกรองเศรษฐกิจ-วิทยาศาสตรj  

  เทคโนโลยี และส่ิงแวดล7อม สังกัด GDI กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ 

พ.ค.2549-ธ.ค.2552 - รองผู7อำนวยการ GDI รับผิดชอบขBาวกรองเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรj  

 เทคโนโลยีและส่ิงแวดล7อม กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ 

เม.ย.2550 - ได7รับการเล่ือนยศเปaนพลตรี (ตำรวจ) 

ธ.ค.2552-ส.ค.2553 - รองผู7อำนวยการและผู7อำนวยการกรมใหญBวิศวกรรม-โลจิสติกสj  

  กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ 

ก.ค.2553 - ได7รับการเล่ือนยศเปaนพลโท (ตำรวจ) 

 

ประวัติทางการเมือง 

ส.ค.2553-ส.ค.2554 - รัฐมนตรีชBวยวBาการกระทรวงความม่ันคงสาธารณะ รับผิดชอบวิศวกรรม        

   โลจิสติกสj การคลัง วิทยาศาสตรj เทคโนโลยี และส่ิงแวดล7อม 

 - สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตj ในการประชุมสมัชชาใหญB 

  พรรคคอมมิวนิสตj สมัยท่ี 11 

ส.ค.2554-ก.พ.2558 - สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตj ในการประชุมสมัชชาใหญB 
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 พรรคคอมมิวนิสตj สมัยท่ี 11  

 - เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตjประจำจังหวัดกวtางนิญ 

 - สมาชิกคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตjทหารเขต 3 กระทรวงกลาโหม 

ก.พ.2558-ม.ค.2559 - สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตj 

 - รองประธานคณะกรรมาธิการองคjกรของคณะกรรมการกลางพรรค 

  คอมมิวนิสตj     

   - คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตj ในการประชุมสมัชชาใหญBพรรค 

    คอมมิวนิสตj สมัยท่ี 12 

 - สมาชิกกรมการเมือง (Politburo) 

ก.พ.2559-เม.ย.2564 - สมาชิกกรมการเมือง (Politburo) 

 - เลขานุการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตj  

 - ประธานคณะกรรมาธิการองคjกรของคณะกรรมการกลางพรรค

 คอมมิวนิสตj 

 - ประธานคณะอนุกรรมาธิการด7านความม่ันคงการเมืองภายในของ 

  คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตj 

 - สมาชิกคณะกรรมการกลางขับเคล่ือนการตBอต7านการทุจริต 

- สมาชิกสภาแหBงชาติ 

- ประธานสมาคมมิตรภาพของสมาชิกรัฐสภาเวียดนาม-ญ่ีปุbน 

 - คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตj ในการประชุมสมัชชาใหญBพรรค 

  คอมมิวนิสตj สมัยท่ี 13 

20 ม.ค.2561 - รองประธานคณะอำนวยการสร7างเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

5 เม.ย.2564-ป_จจุบัน - นายกรัฐมนตรี 

  

------------------------------------------ 
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คณะผู#นำเวียดนาม 

 

เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตjเวียดนาม   Nguyen Phu Trong 

ประธานาธิบดี      Nguyen Xuan Phuc 

รองประธานาธิบดี  Vo Thi Anh Xuan 

ประธานสภาแหBงชาติ     Vuong Dinh Hue 

 

คณะรัฐมนตรี 

 

นรม.  Pham Minh Chinh 

รอง นรม.      Truong Hoa Binh 

  Vu Duc Dam 

  Pham Binh Minh 

  Le Minh Khai 

  Le Van Thanh 

รมว.กระทรวงกลาโหม  Phan Van Giang 

รมว.กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ  To Lam 

รมว.กระทรวงการตBางประเทศ  Bui Thanh Son 

รมว.กระทรวงกิจการภายใน  Pham Thi Thanh Tra 

รมว.กระทรวงยุติธรรม  Le Thanh Long 

รมว.กระทรวงวางแผนและการลงทุน  Nguyen Chi Dung 

รมว.กระทรวงการคลัง  Ho Duc Phoc  

รมว.กระทรวงการค7าและอุตสาหกรรม  Nguyen Hong Dien 

รมว.กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท  Le Minh Hoan  

รมว.กระทรวงคมนาคม  Nguyen Van Thang 

รมว.กระทรวงกBอสร7าง  Nguyen Thanh Nghi 

รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล7อม  Tran Hong Ha 

รมว.กระทรวงขBาวสารและการส่ือสาร  Nguyen Manh Hung 

รมว.กระทรวงแรงงาน ทหารพิการ และสังคมสงเคราะหj  Dao Ngoc Dung 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการทBองเท่ียว  Nguyen Van Hung 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการและการฝ¦กอบรม  Nguyen Kim Son 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข  Dao Hong Lan 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรjและเทคโนโลยี  Huynh Thanh Dat 

รมว. และประธานสำนักงานรัฐบาล  Tran Van Son 
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ผู7ตรวจการรัฐ  Ngo Van Tuan 

ประธานคณะกรรมาธิการกิจการชนกลุBมน7อย  Hau A Lenh 

ผู7วBาการธนาคารชาติเวียดนาม  Nguyen Thi Hong 

 

------------------------------------------ 

 (ต.ค.2565) 


