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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(Socialist Republic of Vietnam)

เมืองหลวง

ฮานอย

ที่ตั้ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทางตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีน ระหวางเสนลองจิจูด
ที่ 102 องศา 10 ฟ ลิ ป ดา-109 องศา 30 ฟลิป ดาตะวัน ออก และเสน ละติจูดที่ 8 องศา 30 ฟลิปดา-23
องศา 22 ฟลิปดาเหนือ มีพื้นที่ 331,689 ตร.กม. (64% ของพื้นที่ประเทศไทย) รูปรางประเทศยาวคลายตัว S
ความยาวจากเหนือจรดใต 1,650 กม. สวนที่แคบที่สุดของประเทศกวาง 50 กม.
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อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตกเฉียงใต
ทิศตะวันออก

ติดกับจีน 1,297 กม.
ติดกับลาว 2,161 กม.
ติดกับกัมพูชา 1,158 กม. และอาวไทย
ติดกับทะเลจีนใต ชายฝงยาว 3,444 กม.

ภูมิประเทศ พื้นที่ 3 ใน 4 ของเวียดนามเปนภูเขาและปาไม มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เวียดนาม
มีพื้นที่ราบ 310,070 ตร.กม. ที่เหลือเปนไหลเขาและหมูเกาะมากกวา 3,000 เกาะ เรียงรายตั้งแตอาวตังเกี๋ย
จนถึงอาวไทย ภาคเหนือสวนใหญเปนภูเขาสูง มียอดเขาฟานซีปาน ในจังหวัดลาวกาย สูง 3,143 ม. (สูงที่สุด
ในคาบสมุทรอินโดจีน) แมน้ำสำคัญคือ แมน้ำแดง บริเวณปากแมน้ำเปนดินดอนสามเหลี่ยมที่อุดมสมบูรณ
เหมาะแกการเพาะปลูก และเปนที่ตั้งของเมืองหลวงฮานอย ภาคกลางเปนที่ราบสูง เต็มไปดวยหินภูเขาไฟ
หาดทราย เนินทราย และทะเลสาบ ภาคใตสวนใหญเปนทีร่ าบสูง มีที่ราบลุมแมน้ำโขงเปนแหลงเพาะปลูกที่ใหญ
ที่สุดในประเทศ (40,000 ตร.กม.) และเปนที่ตั้งของนครโฮจิมินห (หรือไซงอนเดิม)
ภูมิอากาศ
เวียดนามมีพื้นที่แคบ แตยาว ทำใหภูมิอากาศแตกตางกันมาก ภาคเหนือ อากาศคอนขาง
หนาวเย็น มี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไมผลิ (มี.ค.-เม.ย.) ฤดูรอน (พ.ค.-ก.ค.) ฤดูใบไมรวง (ก.ย.-พ.ย.) และฤดูหนาว
(ธ.ค.-ก.พ.) ภาคกลาง คอนขางรอน และเผชิญพายุไตฝุนในชวงฤดูฝน สรางความเสียหายใหทุกป ภาคใต
มีอากาศรอนชื้น ตลอดปมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) และฤดูแลง (พ.ย.-เม.ย.)
ประชากร
97.58 ลานคน มากเปนอันดับ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต รองจากอินโดนีเซียและฟลิปปนส
และมากเปนอันดับ 15 ของโลก ชาวเวียดหรือกิงหเปนชนสวนใหญของประเทศ 85.7% มีชนกลุมนอย 54 ชนเผา
กระจายอยูตามเทือกเขาและที่ราบสูง คิดเปน 14.3% ไดแก ไต 1.9% ไท 1.8% เหมื่อง 1.5% แขมร 1.5%
มง 1.2% หนุง 1.1% ฮวา 1% และอื่น ๆ 4.3% สัดสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 22.61%
วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 70.47% วัยชรา (65 ปขึ้นไป) 6.91% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 76
ป อัตราการเพิ่มประชากรประมาณ 1% ประชากรที่อยูต่ำกวาเสนความยากจน 8%
ศาสนา
สวนใหญไมนับถือศาสนา 81.8% แตนับถือบรรพบุรุษและลัทธิตาง ๆ เชน ฮวาเหา 1.7%
เกาได 0.9% พุทธนิกายมหายาน 7.9% คริสตนิกายโรมันคาทอลิก 6.6% โปรเตสแตนต 0.9% และอิสลาม 0.1%
ภาษา
ภาษาราชการคือ ภาษาเวียดนาม ปจจุบัน ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากขึ้นเปนภาษาที่ 2
และมีการใชภาษาอื่น ๆ อีก เชน จีน เขมร ฝรั่งเศส และภาษาแถบเทือกเขา (มอญ-แขมร และมาลาโยโพลีเนเซีย)
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การศึกษา
อัตราการรูหนังสือ (อายุ 15 ปขึ้นไป) 95% ระบบการศึกษาภาคบังคับมีคุณภาพ รัฐบาลให
ความสำคัญตอการปฏิรูประบบการศึกษา โดยเรงพัฒนาการศึกษาในระดับตาง ๆ ใหเทียบเทามาตรฐานสากล
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยรองรับการพัฒนาประเทศ
การกอตั้งประเทศ
เวียดนามอยูภายใตการปกครองของจีนมากวา 1,000 ป และไดรับอิสรภาพเมื่อป 2024
ตอมามีปญหาขัดแยงทางศาสนากับฝรั่งเศสในยุคลาอาณานิคมทำใหตองสูญเสียดินแดนใหฝรั่งเศส และ
ตกเปนอาณานิคมของฝรั่งเศสในหวงป 2401-2426
การตอสูเพื่อเอกราชของเวียดนาม นำโดยโฮจิมินหผูนำพรรคคอมมิวนิสตอินโดจีนและผูนำ
องคการสันนิบาตเพื่อเอกราชของเวียดนามหรือเวียดมินห (Viet Minh) เริ่มขึ้นเมื่อป 2484 ในชวงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ญี่ปุนเขายึดครองประเทศในอินโดจีน จนกระทั่งแพสงครามเมื่อป 2488 จักรพรรดิเบาได (Bao Dai)
กษัตริยองคสุดทายแหงราชวงศงเหวียนสละราชสมบัติ โฮจิมินหจึงประกาศเอกราชเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เปนแบบสาธารณรัฐและจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นบริหารประเทศ กลายเปนจุดเริ่มตนของสงครามระหวาง
เวียดนามกับฝรั่งเศส โดยฝรั่งเศสแพสงครามที่เดียนเบียนฟู และมีการจัดทำสนธิสัญญาเจนีวาป 2497 แตสหรัฐฯ
และชาวเวียดนามในภาคใตบางสวนไมตองการรวมกับรัฐบาลของโฮจิมินหจึงแบงเวียดนามออกเปน 2 ประเทศ
โดยใชเสนละติจูดที่ 17 องศาเหนือเปนเสนแบง เวียดนามเหนือปกครองในระบอบคอมมิวนิสต ภายใตการ
นำของโฮจิมินห สวนเวียดนามใตปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สงครามระหวางเวียดนามเหนือกับเวียดนามใตเกิดจากเหตุผลเพื่อการรวมชาติ สหรัฐฯ สนับสนุน
เวียดนามใตและรวมรบในสงคราม สงผลใหสงครามเวียดนามกลายเปนสมรภูมิรบยืดเยื้อ (ป 2500-2518)
ที่สรางความสูญเสียอยางใหญหลวงแกทั้งสองฝาย สหรัฐฯ พายแพและประกาศถอนทหารออกจากเวียดนาม
ใตเมื่อป 2516 การสูรบยุติลงหลังจากกองทัพเวียดนามใตประกาศยอมแพตอเวียดนามเหนือเมื่อ 30 เม.ย.2518
เวียดนามเปลี่ยนชื่อเมืองไซงอนเปนโฮจิมินห (Ho Chi Minh City) เพื่อเปนเกียรติแกโฮจิมินหผูนำการตอสู
เพื่อเอกราชที่เสียชีวิตลงเมื่อป 2512 และประกาศรวมประเทศโดยเปลี่ยนชื่อเปนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เมื่อ 2 ก.ค.2519
วันชาติ

2 ก.ย. (ตรงกับวันประกาศเอกราชจากฝรั่งเศส 2 ก.ย.2488)

การเมือง
โดยตำแหนง

ปกครองในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ประธานาธิบดีเปนประมุขและผูบัญชาการกองทัพ

ฝายบริหาร : นรม. เปนหัวหนาฝายบริหารดูแลการบริหารประเทศใหเปนไปตามนโยบาย
ของพรรค คณะผูบริหารมีวาระ 5 ป (ป 2564-2569) การปกครองสวนภูมิภาคประกอบดวย 58 จังหวัด
กั บ อีก 5 นคร คื อ ฮานอย โฮจิมินห ไฮฟอง ดานัง และเกิ่นเทอ แตละจังหวัดมีคณะกรรมการประชาชน
ทำหนาที่บริหารงานในทองถิ่นให เ ป น ไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นโยบาย และกฎระเบีย บตาง ๆ โดย
ไดรับงบประมาณจากสวนกลางโดยตรง ขาราชการแตงตั้งโดยตรงจากสวนกลาง จึงมีอำนาจตัดสินใจอยาง
เต็มที่
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ฝายนิติบัญญัติ : เปนระบบสภาเดียว คือ สภาแหงชาติ (National Assembly) ปจจุบั น
มีสมาชิก 500 คน มาจากการเลือกตั้งเมื่อ 23 พ.ค.2564 วาระ 5 ป สมัยประชุมปละ 2 ครั้ง ตามรัฐธรรมนูญ
สภาแหงชาติมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดนโยบายทั้งภายในและตางประเทศ ทำหนาที่บัญญัติและแกไขกฎหมาย
แตงตั้งประธานาธิบดีตามที่พรรคเสนอใหการรับรองหรือถอดถอน นรม. ตามที่ประธานาธิบดีเสนอ รวมทั้ง
แตงตั้ง ครม. ตามที่ นรม. เสนอ
ฝายตุลาการ : มี 3 ระดับ คือ ศาลประชาชนสูงสุด ศาลจังหวัดหรือเทียบเทา ศาลอำเภอ
หรือเทียบเทา ฝายทหารมีตุลาการศาลทหาร ประธานศาลในระดับตาง ๆ แตงตั้งโดยประธานาธิบดี โดย
ความเห็นชอบของประชาชนในระดับนั้น ๆ และมีวาระ 5 ป นอกจากคณะผูพิพากษาแลว ยังมี “ที่ปรึกษา
ประชาชน” รวมดวย เนื่องจากผูพิพากษาในเวียดนามไมจำเปนตองมีคุณวุฒิดานกฎหมาย
พรรคการเมือง : มีพรรคการเมืองเดียวคือ พรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม ยึดแนวทางมารกซเลนินในการบริหารประเทศ โดยมีอำนาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญที่ประกาศใชเมื่อป 2535 โครงสรางอำนาจที่
หลักของพรรคคอมมิวนิสต ประกอบดวย คณะกรรมการกลางพรรคฯ มีจำนวน 200 คน เลือกตั้งโดยผูแทน
สมาชิกพรรคฯ มากกวา 5.1 ลานคนทั่วประเทศ ทำหนาที่กำหนดจัดการประชุมสมัชชาใหญพรรคฯ เลือก
คณะผูนำประเทศทุก 5 ป คณะกรมการเมือง กำหนดนโยบายดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
รวมทั้งตรวจสอบระบบการทำงานและการปฏิบัติตามมติพรรค) คณะกรมการเมือง (โปลิตบุโร) เลือกตั้งโดย
คณะกรรมการกลางพรรคฯ มีจำนวน 18 คน (ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคฯ เมื่อ 25 ม.ค.-1 ก.พ. 2564)
เปนศูนยกลางอำนาจในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานที่ ครม.นำไปปฏิบัติใหเปนไปตาม
แนวทางที่กำหนด และสำนักเลขาธิการ ทั้งนี้ เลขาธิการพรรคฯ (เลือกโดยคณะกรมการเมือง) คนปจจุบันคือ
นายงเหวียน ฟู จอง (Nguyen Phu Trong) ซึ่งดำรงตำแหนงเปนสมัยที่ 3
เศรษฐกิจ
เวียดนามเปนประเทศกำลังพัฒนา ดำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจหรือนโยบาย Doi Moi
เมื่อ ธ.ค.2529 โดยเปลี่ยนผานจากประเทศเกษตรกรรมไปสูประเทศอุตสาหกรรม และมีระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาดภายใตการควบคุมของรัฐบาล กระจายอำนาจทางเศรษฐกิจไปสูทองถิ่นมากขึ้น โดยเขาเปนสมาชิก
องคการการคาโลก (World Trade Organization-WTO) เมื่อป 2550 และจัดทำขอตกลงการคาเสรี 16
ฉบับ อาทิ ขอตกลงการคาเสรีระหวางเกาหลีใต-เวียดนาม ขอตกลงการคาเสรีระหวางสหภาพเศรษฐกิจ
ยู เ รเซี ย -เวี ย ดนาม และขอตกลงการคาเสรีร ะหวางสหภาพยุโรป-เวียดนาม ทั้ ง นี้ เพื่ อ รัก ษาการเติบ โต
เศรษฐกิ จ อย า งแข็ งแกร ง โดยรั ฐ บาลเวี ย ดนามเห็น ความจำเปน ในการปฏิรูปเศรษฐกิจ อาทิ การปฏิรูป
วิสาหกิจที่มีรัฐเปนเจาของ การลดกฎระเบียบราชการที่ยุงยาก การเพิ่มความโปรงใสในภาคธุรกิจ ลดระดับ
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดในภาคการธนาคาร และเพิ่มความโปรงใสในภาคการเงิน อนึ่ง เวียดนามตั้งเปาหมาย
มุงพัฒนาประเทศใหเปนประเทศพัฒนาแลวและเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมที่มีรายไดประชากรตอหัวระดับสูง
ภายในป 2588 โดยแบงการพัฒนาเปน 3 ระยะ คือ 1) เปนประเทศกำลังพัฒนาที่มีอุตสาหกรรมทันสมัยและ
พ น สถานะประเทศที ่ ม ี ร ายได ป านกลางค อ นข า งต่ ำ ภายในป 2568 2) เป น ประเทศกำลั ง พั ฒ นาที ่ มี
อุตสาหกรรมทันสมัยและมีรายไดปานกลางระดับสูงภายในป 2573 และ 3) เปนประเทศพัฒนาแลวที่มีรายได
สูงภายในป 2588
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ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของเวียดนาม ไดแก ถานหิน บอกไซต ปาไม น้ำมัน และโลหะมีคา
เชน ทองคำ และทองแดง ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญและอยูในอันดับตนของโลก ไดแก ขาว กาแฟ และ
มะมวงหิมพานต อุตสาหกรรมสำคัญ เชน การแปรรูปอาหาร สิ่งทอ รองเทา เครื่องจักร เหมืองแร เหล็กกลา
ซีเมนต และปุยเคมี เปนตน
สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : ดงเวียดนาม (Vietnam Dong-VND)
อัตราแลกเปลี่ยนตอดอลลารสหรัฐ : 22,799.83 ดงเวียดนาม : 1 ดอลลารสหรัฐ
อัตราแลกเปลี่ยนตอบาท : 1 บาท : 682.13 ดงเวียดนาม (ต.ค. 2564)
ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563)
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 271,160 ลานดอลลารสหรัฐ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 2.91%
รายไดเฉลี่ยตอหัวตอเดือน : 182.7 ดอลลารสหรัฐ
แรงงาน : 53.4 ลานคน
อัตราการวางงาน : 3.3%
อัตราเงินเฟอ : 3.23%
เงินทุนสำรอง : 94,834 ลานดอลลารสหรัฐ
หนี้สาธารณะ : 55.3% ของ GDP
หนี้ตางประเทศ : 47.9% ของ GDP
มูลคาการสงออก : 281,500 ลานดอลลารสหรัฐ
สินคาสงออก : เครื่องจักรไฟฟา เครื่องจักรกล คอมพิวเตอร รองเทา เสื้อผา เครื่องประดับ เฟอรนิเจอร
เครื่องนอน ไฟสองสวาง เสื้อถักไหมพรม อุปกรณสายตา อุปกรณการแพทย พลาสติก ปลา และยาง
ตลาดสงออกหลัก : สหรัฐฯ จีน สหภาพยุโรป อาเซียน ญี่ปุน และเกาหลีใต
มูลคาการนำเขา : 262,400 ลานดอลลารสหรัฐ
สิ น ค า นำเข า : วงจรรวมอิ เ ล็ กทรอนิ กส อุ ป กรณ ไฟฟ าสำหรับ โทรศั พ ทห รื อโทรเลขแบบมีส าย หลอด
อิเล็กตรอน วงจรพิมพ น้ำมันปโตรเลียม น้ำมันที่ไดจากแรบิทูมินัส ถานหิน ผลิตภัณฑแผนรีดทำจากเหล็ก
หรือเหล็กกลา และเสื้อถักไหมพรม
ตลาดนำเขาหลัก : จีน เกาหลีใต อาเซียน และญี่ปุน
มูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ : 28,530 ลานดอลลารสหรัฐ
การทหาร
กองทั พ ประชาชนเวี ย ดนามมี ก ำลั ง ประจำการทั ้ ง สิ ้ น ประมาณ 560,000 นาย มี
ประธานาธิ บ ดี เ ป น ผู  บ ั ญ ชาการสู ง สุ ด ของกองทั พ โดยตำแหน ง และมี ส ภากลาโหมและความมั ่ น คง
(ประธานาธิ บ ดี เ ป น ประธาน) เป น องค ก รที่ ป รึ ก ษากำกั บ ดู แ ล งบประมาณทางทหารป 2563 ประมาณ
5,500 ลานดอลลารสหรัฐ
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กำลั งทางบกเวี ย ดนาม มี กำลังพลประมาณ 480,000 นาย ยุทโธปกรณที่ส ำคัญ ไดแก
รถถังหนัก รถถังเบา รถสายพานลำเลียงพล ปนใหญลากจูง ปนใหญอัตตาจร จรวดหลายลำกลอง เครื่องยิง
ลูกระเบิด อาวุธตอสูอากาศยาน อาวุธตอสูรถถัง และจรวดนำวิถีพื้นสูอากาศ ควบคุมการยิงดวยเรดาร
ทร. กำลังพลประมาณ 45,000 นาย (รวมนาวิกโยธินประมาณ 27,000 นาย) ศูนยบัญชาการ
กองทัพเรือตั้งอยูที่เมืองไฮฟอง ยุทโธปกรณที่สำคัญ ไดแก เรือดำน้ำชั้น Kilo และ Sang-O เรือฟริเกตชั้น
Gepard, Petya, Savage และ Barnegat เรือคอรเวต เรือเร็วโจมตีอาวุธนำวิถี เรือเร็วโจมตีตอรปโด เรือเร็ว
โจมตีปน เรือตรวจการณ เรือยกพลขึ้นบก เรือระบายพล เรือสงครามทุนระเบิด เรือสำรวจ เรือลำเลีย ง
เรือตรวจการณขนาดเล็ก เรือน้ำมัน อูลอย อากาศนาวี และยุทโธปกรณประจำหนวยนาวิกโยธิน
ทอ. และกองป องกั น ภั ย ทางอากาศ กำลั งพลประมาณ 30,000 นาย (กำลังปองกัน ภัย
ทางอากาศ 15,000 นาย) ยุทโธปกรณที่สำคัญ ไดแก เครื่องบินขับไล เครื่องบินโจมตี เครื่องบินฝก เครื่องบิน
ลาดตระเวนถายภาพ เครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล เครื่องบินลำเลียง เฮลิคอปเตอรโจมตีและปราบเรือดำน้ำ
เฮลิคอปเตอรลำเลียง และจรวดนำวิถี
กำลังปองกันชายแดน 70,000 นาย หนวยยามฝง 30,000 นาย กองรักษาความปลอดภัย
ประจำสุสานโฮจิมินห 10,000 นาย กองบัญชาการสงครามอิเล็กทรอนิกส 10,000 นาย และทหารกองหนุน
ประมาณ 5,040,000 นาย
เงินเดือนพื้นฐานใหมของ จนท. ลูกจางภาครัฐ (public employee) และกองทัพ (armed
forces) อยูที่ 1,490,000 ดงเวียดนาม/เดือน เพิ่มจากเดิม 100,000 ดงเวียดนาม/เดือน
ปญหาดานความมั่นคง
ปญหาดานความมั่นคงของเวียดนามที่สำคัญ คือ 1) ความขัดแยงเรื่องการอางกรรมสิทธิ์
เหนือหมูเกาะพาราเซลและหมูเกาะสแปรตลีในทะเลจีนใต โดยเฉพาะกับจีน 2) ปญหาเรือประมงเวียดนาม
ลั กลอบทำประมงผิด กฎหมายในนานน้ ำประเทศเพื่ อนบาน 3) ความเคลื่ อนไหวของกลุมตอตานรัฐบาล
เพื่ อโคน ล มพรรคคอมมิ ว นิ ส ต เ วี ย ดนาม และเปลี่ ย นแปลงการปกครองเป น ระบอบประชาธิ ป ไตย และ
4) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อสังคมออนไลนเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและสังคมในเชิงตอตานรัฐ
สมาชิกองคการระหวางประเทศ ที่สำคัญ เชน 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
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เวียดนามยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร นักวิชาการ นักคนควา และนักวิจัย
เนื่องจากไดรับการจัดสรรงบประมาณการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development-R&D) ใน
ระดับต่ำ (รอยละ 2 ของงบประมาณทั้งหมด) แตก็ไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอยางมากจาก
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รอยละ 30 เมื่อป 2558 เปนรอยละ 48 เมื่อป 2563 ของการลงทุนทั้งหมดในภาควิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เนื่องจากภาคเอกชนใหความสำคัญและตระหนักวา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนกลไกสำคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเกือบทุกดาน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเศรษฐกิจ และปรับปรุงผลิตภาพแรงงาน
โดยเฉพาะในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และในหวงที่เวียดนามกำหนดเปาหมายเปนประเทศพัฒนาแลวที่
มีรายไดสูงในป 2588 นอกจากนี้ เวียดนามมีแผนการสรางเครือขายนักวิทยาศาสตรเวียดนามโพนทะเลและ
ริเริ่มเครือขายศูนยวิจัยที่มีชื่อเสียง เพื่อเชื่อมโยงสถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติที่สำคัญกับสถาบันหุนสวนใน
ตางประเทศ จูงใจใหชาวเวียดนามโพนทะเลที่มีความรู ความชำนาญ ทั้งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เดินทางกลับประเทศ เพื่อถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีในเวียดนาม ดานเทคโนโลยี เวียดนามนำเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชในหลายภาคสวน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากรัฐบาลเวียดนาม
เล็งเห็นวา เศรษฐกิจดิจิทัลเปนแรงขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการพัฒนา และไดอนุมัติโครงการเปลี่ยนผานสู
ดิ จ ิ ทั ล แหงชาติ (National Digital Transformation Program) จนถึงป 2568 วิส ัย ทัศนส ูป  2573 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศสูความเปนดิจิทัล และบุกเบิกการทดลองเทคโนโลยีและโมเดลใหม ๆ
ภายในป 2573 ทั้งนี้ เวียดนามจัดอยูอันดับ 55 จาก 79 ประเทศในการจัดอันดับการเปลี่ยนแปลงและการ
เชื่อมตอทางดิจิทัลระดับโลก ประจำป 2563 ดานดาวเทียม เวียดนามเปน 1 ใน 5 ประเทศในอาเซียนที่มี
เทคโนโลยีดานดังกลาว นอกจากสิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย โดยพัฒนาการผลิตดาวเทียมทีละขั้น
เปาหมายเพื่อควบคุมและพัฒนาดาวเทียมที่มีน้ำหนักสูงถึง 180 กก.
การขนสงและโทรคมนาคม ทางบก มีถนนครอบคลุมทั่วประเทศ ระยะทางยาว 206,633 กม. เชื่อมตอกับ
จีน ลาว และกัมพูชา ระบบราง มีเสนทางรถไฟยาว 2,632 กม. และเชื่อมตอไปยังจีน มองโกเลีย และรัสเซีย
รวมทั้งมีแผนพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมภาคเหนือกับภาคใต สรางถนน Motorway เชื่อมจากเหนือจรดใต
สวนเมืองใหญไดแก กรุงฮานอยและนครโฮจิมินหมีโครงการสรางระบบขนสงมวลชนดวยรถไฟฟาใตดินและ
บนดิน ความยาวทั้งสิ้น 19.7 กม. โดยเริ่มกอสรางรถไฟฟาใตดินสายแรกในนครโฮจิมินหความยาว 1.8 กม.
เชื่อมระหวางสถานีไซงอน โอเปราเฮาสกับทางรถไฟฟาบนดิน ใกลสวนบาเซิน ทางน้ำ มีโครงขายการเดินเรือ
ในประเทศยาว 47,130 กม. และมีทาเรือ (ทางทะเล) ขนาดใหญ 19 แหง ที่สำคัญคือ ทาเรือไฮฟอง ทาง
ภาคเหนื อ ท าเรื อดานั ง และท าเรื อนานาชาติ Cam Ranh ในภาคกลาง และท าเรื อโฮจิ ม ิ นห ในภาคใต
ทางอากาศ มีทาอากาศยานพลเรือน 23 แหง ทาอากาศยานระหวางประเทศที่ใหญที่สุดคือ ทาอากาศยาน
เติ๋นเซินเญิต ที่นครโฮจิมินห และมีโครงการสรางทาอากาศยานระหวางประเทศขนาดใหญของภูมิภาค จังหวัด
ดงนาย ในภาคใต กำหนดแลวเสร็จในป 2568 รวมทั้งมีแผนจะพัฒนาสายการบินเวียดนามเปนสายการบิน
ใหญอันดับ 2 ของภูมิภาค โทรคมนาคม มีผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ป 2563 ประมาณ 38.44 ลานคน จำนวน
ผู ใ ช อินเทอรเน็ตประมาณ 64 ลานคน (คิดเปน 67% ของประชากรทั้งหมด) รหัสอินเทอรเน็ตประเทศ .vn
มี ร ะบบเคเบิ ล ใต น ้ ำ เชื ่ อ มต อ กั บ ไทย ฟ ล ิ ป ป น ส ญี ่ ป ุ  น และสหรั ฐ ฯ มี ส ถานี ด าวเที ย มที ่ ไ ด ร ั บ
ความชวยเหลือจากอดีตสหภาพโซเวียต 2 แหง มีดาวเทียมสื่อสาร “Vinasat 1” มูลคา 200 ลานดอลลารสหรัฐ
สงขึ้นสูวงโคจรเมื่อป 2551 และ “Vinasat 2” เมื่อ พ.ค. 2555
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การเดินทาง สายการบินไทยมีเที่ยวบินตรงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-ฮานอย (1 ชม. 50 นาที) และนครโฮจิมินห
(1 ชม. 30 นาที) สายการบิน Bangkok Airways ใหบริการเที่ยวบินจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-ฮานอย
นครโฮจิมินห และดานัง สายการบิน Air Asia มีเที่ยวบินตรงดอนเมือง-ฮานอย นครโฮจิมินห ดานัง และญาจาง
สายการบินนกแอรใหบริการเที่ยวบินตรงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-โฮจิมินห ขณะที่เวียดนามมี สายการบิน
Vietnam Airlines สายการบิน VietJet Air และสายการบิน Jetstar Airways ระหวางฮานอย-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
และนครโฮจิ มิ นห- ท าอากาศยานสุ วรรณภู มิ เปนต น เวลาในเวี ยดนามเท ากั บเวลาในไทย (UTC +7 ชม.)
นักทองเที่ยวไทยเดินทางเขาเวียดนามไดโดยไมตองขอรับการตรวจลงตราและสามารถอยูในเวียดนามได 30 วัน
แตในหวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เวียดนามบังคับใชมาตรการกักตัว
ผูที่เดินทางมาจากตางประเทศ 7 วัน
สถานการณสำคัญที่นาติดตาม 1) การปราบปรามกลุมตอตานรัฐ บาลเวีย ดนามทั้งในและต างประเทศ
๒) ความเคลื่อนไหวของเวียดนามกรณีปญหาขัดแยงในทะเลจีนใตและการดำเนินความสัมพันธกับจีน และ
๓) การแขงขันอิทธิพลของมหาอำนาจในอินโดจีน/ลุมน้ำโขง รวมทั้งเวียดนาม
ความสัมพันธไทย-เวียดนาม
ไทยและเวี ย ดนามสถาปนาความสัมพั น ธท างการทูตครบรอบ 45 ป เมื่ อ 6 ส.ค.2564
ความสัมพันธเปนไปโดยราบรื่น และมีการแลกเปลี่ยนการเยื อนระหวางกัน อยางต อเนื่ อง (ลาสุด นรม.
งเหวียน ซวน ฟุก ของเวียดนามเยือนไทยอยางเปนทางการครั้งแรกเมื่อ 17-19 ส.ค.2560 หลังจากดำรง
ตำแหน ง เมื่ อ เม.ย.2559) มีความรวมมือและประสานงานอยางใกลชิดทั้งดานการเมื อง การทหารและ
ความมั่นคง การคา การลงทุนดานประมง แรงงาน ดานอาญา พลังงาน การทองเที่ยว ความรวมมือดาน
วิชาการ ความรวมมือเพื่อการพัฒนา รวมทั้งความรวมมือในภูมิภาค ในกรอบพหุภาคี และสงเสริมกันและกัน
ในเวทีระหวางประเทศ การพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือที่ผานมาอยูบนพื้นฐานของผลประโยชน
รวมกันในเชิงหุนสวนทางยุทธศาสตร สวนปัญหาความขัดแยงระหวางไทย-เวียดนามสวนใหญสามารถแกไข
ปญหาลุลวงไดโดยสันติวิธี ทั้งในเรื่องปญหาประมง ปญหาการจัดระเบียบทางทะเล
ดานการคา ป 2563 เวียดนามเปนคูคาอันดับ 6 ของไทยในโลก และอันดับ 3 ของไทยใน
อาเซียน รองจากมาเลเซียและสิงคโปร มูลคาการคาทวิภาคีรวม 16,619 ลานดอลลารสหรัฐ (ไทยและ
เวียดนามกำหนดเปาหมายเพิ่มมูลคาการคาระหวางกันสูงถึง 20,000 ลานดอลลารสหรัฐ ภายในป 2563 และ
25,000 ลานดอลลารสหรัฐ ภายในป 2568) ลดลงจากป 2562 คิดเปน 940 ลานดอลลารสหรัฐ (ลดลงรอย
ละ 5.4) ไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคา 5,709 ลานดอลลารสหรัฐ สำหรับการสงออกป 2563 เวียดนาม
เปนตลาดสงออกอันดับ 1 ของไทยในอาเซียน และเปนตลาดสงออกอันดับ 5 ของไทยกับโลก โดยไทยสงออก
ไปเวียดนามมูลคา 11,164 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2562 คิดเปน 951 ลานดอลลาร
สหรัฐ (ลดลงรอยละ 7.9) ขณะที่เวียดนามเปนแหลงนำเขาอันดับ 4 ของไทยในอาเซียน รองจากมาเลเซีย สิงคโปร
และอินโดนีเซีย และเปนแหลงนำเขาอันดับ 10 ของไทยจากทั่วโลก โดยป 2563 ไทยนำเขาจากเวียดนามมูลคา
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5,455 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป 2562 คิดเปน 11 ลานดอลลารสหรัฐ สินคาสงออกของไทย :
ยานพาหนะ อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องใชไฟฟา เครื่องอิเล็กทรอนิกส เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ สินคากสิ
กรรม น้ำมันสำเร็จรูป สิ่งทอ น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล และเครื่องดื่ม สินคานำเขาจากเวียดนาม : เครื่อง
อิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ยานพาหนะ อุปกรณและสวนประกอบ น้ำมันดิบ
สิ่งทอ สินคา กสิกรรม เคมีภัณฑ สินคาประมง รองเทาและชิ้นสวน ดานการลงทุน ไทยลงทุนในเวียดนามสูง
เป น อั น ดั บ 9 จาก 140 ประเทศที ่ เข ามาลงทุ นในเวียดนาม โครงการลงทุ นรวม 626 โครงการ มู ลค ากว า
12,783.91 ล านดอลลาร ส หรั ฐ สาขาการลงทุ น ที ่ ส ำคั ญ ได แ ก โครงสร า งพื ้ น ฐาน เขตอุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพย การเกษตร คาปลีก พลังงาน สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีชั้นสูง และอิเล็กทรอนิกส เปนตน
ขอตกลงสำคัญ : ไทยกับเวียดนามมีความตกลงและบันทึกความเขาใจมากกวา 50 ฉบับ
ที่สำคัญคือ ความตกลงจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจ (18 ก.ย.2534) บันทึก
ความเขาใจวาดวยความรวมมือในอุตสาหกรรมกาซธรรมชาติ (30 ต.ค.2534) บันทึกความเขาใจวาดวย
ความรวมมือเรื่องการผลิตขาวและสงออกขาว (19 ส.ค.2535) ความตกลงวาดวยการยกเวนการเก็บภาษีซอน
(23 ธ.ค.2535) ความตกลงว าด วยความรวมมือดานการทองเที่ยว (16 มี . ค.2535) ความตกลงทางดาน
วัฒนธรรม (8 ส.ค.2539) ความตกลงวาดวยการแบงเขตทางทะเลระหวางไทยและเวียดนามในอาวไทย (9
ส.ค.2540) ความตกลงวาดวยความรวมมือในการควบคุมยาเสพติด สารออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และสาร
ตั ้ ง ต น (7 ต.ค.2541) บั น ทึ ก ความเข า ใจระหว า งกองทั พ เรื อ ไทยกั บ กองทั พ เรื อ เวี ย ดนามว า ด ว ยการ
ลาดตระเวนรวมและการจัดตั้งโครงขายการติดตอสื่อสาร (14 มิ.ย.2542) บันทึกความเขาใจวาดวยความ
รวมมือดานการเกษตร (21 ก.ค.2546) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการศึกษา (20 ก.พ.2547)
บันทึกความเข าใจว าดวยความรว มมือด านวิชาการ (20 ก.พ.2547) ความตกลงวาดวยการปองกั น และ
ปราบปรามอาชญากรรม (21 ก.พ.2547) ความตกลงวาดวยความรวมมือในการขจัดการคามนุษย โดยเฉพาะ
สตรีและเด็ก และการชวยเหลือเหยื่อการคามนุษย พ.ศ.2551 บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดาน
แรงงาน (มิ.ย.2559) ความตกลงวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ส.ค.2560)
บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานเศรษฐกิจและการคา (ส.ค.2560) บันทึกความเขาใจวาดวยความ
รวมมือดานไปรษณีย โทรคมนาคม สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล (ส.ค.2560) และบันทึกความเขาใจวา
ดวยความรวมมือระหวางธนาคารแหงชาติเวียดนามกับธนาคารแหงประเทศไทย (ส.ค.2560) เปนตน
-----------------------------------------------------
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นายฝม มิญ จิ๊ญ
(Pham Minh Chinh)
ตำแหนง

นรม.เวียดนาม (คนที่ 9)
สมาชิกกรมการเมือง (Politburo) ลำดับที่ 3

เกิด

10 ธันวาคม 2501 (อายุ 63 ป/2564) ที่จังหวัดทัญฮวา ภาคเหนือ

สถานภาพ

สมรส มีบุตร 2 คน เปนบุตรสาว 1 คน และบุตรชาย 1 คน

การศึกษา
ส.ค.2525-ก.ย.2527
ป 2527
ป 2543
9 มี.ค.2553
ไมระบุป
ประวัติการทำงาน
ส.ค.2525-ก.ย.2527
ก.ค.-ก.ย.2528
ม.ค.2528-ส.ค.2530

ก.ค.-ก.ย.2528

- ประธานสมาคมนักศึกษาเวียดนามในโรมาเนีย
- ปริญญาตรี ดานวิศวกรรมโยธาและกอสรางอุตสาหกรรม เอกโครงสราง
เหล็ก มหาวิทยาลัย Bucarest Construction โรมาเนีย
- ปริญญาเอก ดานกฎหมาย
- ดำรงตำแหนงรองศาสตราจารยดานวิทยาศาสตรความมั่นคง
- ศึกษาหลายหลักสูตรที่สถาบันการเมืองแหงชาติ Hoc Ho Chi Minh และ
ไดรับปริญญาระดับสูง ดานทฤษฎีทางการเมือง
- เลขานุการคณะกรรมการสหภาพยุวชนคอมมิวนิสตโฮจิมินหในโรมาเนีย
- ฝกอบรมกิจการตางประเทศ สถาบันวิเทศสัมพันธ (สถาบันการทูตแหง
เวียดนามในปจจุบัน) กระทรวงการตางประเทศ
- เจาหนาทีข่ าวกรอง กอง 6 กรมขาวกรอง สังกัดหนวยตอตานขาวกรอง
ของเวียดนาม (General Department of Security-GDS) กระทรวง
ความมั่นคงสาธารณะ
- อบรมกิจการตางประเทศ สถาบันวิเทศสัมพันธ (สถาบันการทูตแหง
เวียดนามในปจจุบัน) กระทรวงการตางประเทศ
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ก.ย.2529-ก.ค.2530
ส.ค.2530-ม.ค.2532
ม.ค.2532-ม.ค.2533
ม.ค.2533-มี.ค.2534
มี.ค.2534-พ.ย.2537
พ.ย.2537-พ.ค.2542
ส.ค.2539-ม.ค.2540
ก.ย.2532-ก.ย.2544
พ.ค.2542-พ.ค.2549
พ.ค.2549-ธ.ค.2552
เม.ย.2550
ธ.ค.2552-ส.ค.2553
ก.ค.2553
ประวัติทางการเมือง
ส.ค.2553-ส.ค.2554

ส.ค.2554-ก.พ.2558

- อบรมที่ School of Intelligence (International Academy ในปจจุบัน)
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
- เจาหนาทีข่ าวกรอง หนวยขาวกรองในภูมิภาคภาคใต กรมขาวกรอง
สังกัด GDS กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
- เจาหนาทีข่ าวกรอง กรมขาวกรองในภูมิภาคภาคใต สังกัดหนวยขาวกรอง
เวียดนาม (General Department of Intelligence-GDI)
- เจาหนาทีข่ าวกรอง กรมยุโรปและอเมริกา สังกัด GDI กระทรวง
ความมั่นคงสาธารณะ
- เจาหนาทีก่ ระทรวงการตางประเทศ เลขานุการตรี เลขานุการโท
สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม/บูคาเรสต โรมาเนีย
- จนท.ขาวกรอง กรมยุโรป สังกัด GDI กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
- คณะทำงานของเลขานุการผูนำกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
- อบรมที่ People’s Security University (People’s Security
Academy ในปจจุบัน) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
- อบรมทฤษฎีการเมืองระดับสูง ที่ Senior Party School (Ho Chi Minh
National Academy of Politics ในปจจุบัน)
- รองผูอ ำนวยการและผูอำนวยการกรมขาวกรองเศรษฐกิจ-วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม สังกัด GDI กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
- รองผูอำนวยการ GDI รับผิดชอบขาวกรองเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
- ไดรับการเลื่อนยศเปนพลตรี (ตำรวจ)
- รองผูอ ำนวยการและผูอำนวยการกรมใหญวิศวกรรม-โลจิสติกส
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
- ไดรับการเลื่อนยศเปนพลโท (ตำรวจ)

- รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ รับผิดชอบวิศวกรรม
โลจิสติกส การคลัง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
- สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต ในการประชุมสมัชชาใหญ
พรรคคอมมิวนิสต สมัยที่ 11
- สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต ในการประชุมสมัชชาใหญ
พรรคคอมมิวนิสต สมัยที่ 11
- เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตประจำจังหวัดกวางนิญ
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ก.พ.2558-ม.ค.2559

ก.พ.2559-เม.ย.2564

๒๐ ม.ค.2561
๕ เม.ย.2564-ปจจุบัน

- สมาชิกคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตทหารเขต 3 กระทรวงกลาโหม
- สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต
- รองประธานคณะกรรมาธิการองคกรของคณะกรรมการกลางพรรค
คอมมิวนิสต
- คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต ในการประชุมสมัชชาใหญพรรค
คอมมิวนิสต สมัยที่ 12
- สมาชิกกรมการเมือง (Politburo)
- สมาชิกกรมการเมือง (Politburo)
- เลขานุการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต
- ประธานคณะกรรมาธิการองคกรของคณะกรรมการกลางพรรค
คอมมิวนิสต
- ประธานคณะอนุกรรมาธิการดานความมั่นคงการเมืองภายในของ
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต
- สมาชิกคณะกรรมการกลางขับเคลื่อนการตอตานการทุจริต
- สมาชิกสภาแหงชาติ
- ประธานสมาคมมิตรภาพของสมาชิกรัฐสภาเวียดนาม-ญี่ปุน
- คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต ในการประชุมสมัชชาใหญพรรค
คอมมิวนิสต สมัยที่ 13
- รองประธานคณะอำนวยการสรางเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- นายกรัฐมนตรี
-------------------------------------------------------
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คณะผูนำเวียดนาม
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม
ประธานาธิบดี
รองประธานาธิบดี
ประธานสภาแหงชาติ

Nguyen Phu Trong
Nguyen Xuan Phuc
Vo Thi Anh Xuan
Vuong Dinh Hue
คณะรัฐมนตรี

นรม.
รอง นรม.

Pham Minh Chinh
Truong Hoa Binh
Vu Duc Dam
Pham Binh Minh
Le Minh Khai
Le Van Thanh
รมว.กระทรวงกลาโหม
Phan Van Giang
รมว.กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
To Lam
รมว.กระทรวงการตางประเทศ
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.กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม
Nguyen Hong Dien
รมว.กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท
Le Minh Hoan
รมว.กระทรวงขนสง
Nguyen Van The
รมว.กระทรวงกอสราง
Nguyen Thanh Nghi
รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Tran Hong Ha
รมว.กระทรวงขาวสารและการสื่อสาร
Nguyen Manh Hung
รมว.กระทรวงแรงงาน ทหารพิการ และสังคมสงเคราะห Dao Ngoc Dung
รมว.กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
Nguyen Van Hung
รมว.กระทรวงศึกษาธิการและการฝกอบรม
Nguyen Kim Son
รมว.กระทรวงสาธารณสุข
Nguyen Thanh Long
รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Huynh Thanh Dat
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รมว. และประธานสำนักงานรัฐบาล
ผูตรวจการรัฐ
ประธานคณะกรรมาธิการกิจการชนกลุมนอย
ผูวาการธนาคารชาติเวียดนาม

Tran Van Son
Doan Hong Phong
Hau A Lenh
Nguyen Thi Hong

---------------------------------------------------(ต.ค.2564)
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