มองพัฒนาการทางเศรษฐกิ จของเวียดนาม ผ่านดัชนี นวัตกรรม GII 2019
โดย คุณขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจุดประกายให้นวัตกรรมเป็ นสิง่ ที่ทุกองค์กร
ให้ความสาคัญและพยายามอย่างมากให้เกิดขึน้ ปั จจุบนั หลายประเทศดาเนินกลยุทธ์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
หรือหาหนทางสร้างมูลค่าเพิม่ ให้สนิ ค้าและบริการเพื่อเพิม่ อานาจต่อรองทางการตลาด ผ่านการใช้ความรูพ้ น้ื ฐานทาง
วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ โดยหนึ่งในเครือ่ งมือทีใ่ ช้ประเมินความสามารถ
ด้านนวัตกรรมของแต่ละประเทศ คือ ดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index : GII) ทีจ่ ดั ทาขึน้ โดยองค์การ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) ซึง่ เป็ นหน่ วยงานหนึ่งขององค์การ
สหประชาชาติ (UN) เพื่อสะท้อนให้เห็นขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของแต่ละประเทศทัวโลก
่
จากการสารวจและ
จัดอันดับประเทศและเขตเศรษฐกิจครอบคลุม 129 ประเทศ โดย GII ประกอบด้วยดัชนี ปัจจัยนาเข้าทางนวัตกรรม
(Innovation Input) และดัชนี ผลผลิ ตทางนวัตกรรม (Innovation Output) ซึง่ ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั 7 กลุ่ม ได้แก่
ด้านสถาบัน (Institutions) ด้านทุนมนุ ษย์และการวิจยั (Human Capital and Research) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure) ด้านระบบตลาด (Market Sophistication) ด้านระบบธุรกิจ (Business Sophistication) ผลผลิตจากการ
พัฒนาความรูแ้ ละเทคโนโลยี (Knowledge and Technology Outputs) และผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ (Creative
Outputs)
ในบรรดาสมาชิกอาเซียนทัง้ หมด เวียดนามเป็ นประเทศทีไ่ ด้คะแนนเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง จนอันดับความสามารถ
ด้านนวัตกรรมไต่ระดับขึน้ มาได้ถงึ 17 อันดับในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา จากอันดับ 59 ในปี 2559 เป็ นอันดับ 42 ในปี 2562
ซึง่ ดีกว่าทีเ่ วียดนามตัง้ เป้ าหมายไว้ทอ่ี นั ดับ 44 ในปี 2563
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ผลผลิ ตจากการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี…ปัจจัยสาคัญที่ หนุนให้ดชั นี นวัตกรรมเวียดนามไต่อนั ดับดีขนึ้
หากพิจารณาดัชนีนวัตกรรมในภาพรวมอาจสรุปได้ว่าดัชนี ย่อยด้านผลผลิ ตจากการพัฒนาความรู้และ
เทคโนโลยี คื อปั จจัยสาคัญที่ ทาให้ เวี ยดนามก้ าวขึ้นเป็ นประเทศที่ มีพฒ
ั นาการด้ านนวัตกรรม โดยหนึ่งใน
ตัวชี้วดั สาคัญของดัชนีย่อยในหมวดนี้ คือมูลค่าส่งออกสินค้า High-Tech ซึ่งเวียดนามประสบความสาเร็จอย่างมาก
ในการก้าวขึ้นเป็ นฐานการผลิตและส่งออกสิน ค้า High-Tech สาคัญของโลก สะท้อนได้จ ากมูลค่า ส่งออกสินค้า
ในหมวดอิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี พิม่ ขึน้ กว่า 10 เท่า ในช่วงปี 2552-2561 จนทาให้มลู ค่าส่งออกสินค้าในหมวดนี้มสี ดั ส่วนสูงถึง
ร้อยละ 36 ของมูลค่าส่งออกทัง้ หมดของเวียดนามในปี 2561 เทียบกับร้อยละ 7 ในปี 2552 และหากเทียบกับเพื่อนบ้าน
ในอาเซียนพบว่าเวียดนามเป็ นผูส้ ง่ ออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อนั ดับ 2 รองจากสิงคโปร์เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม มีขอ้ สังเกตว่า
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของความส าเร็จ ในการเป็ นฐานการผลิ ต และส่ ง ออกสิ น ค้ า ของเวี ย ดนามล้ ว นมี “ประชากร
เวียดนาม” เป็ นแรงผลักดันสาคัญ ทัง้ ความได้เปรียบด้านโครงสร้างประชากรจากการทีเ่ วียดนามมีประชากรวัย
แรงงานมากถึง 67 ล้านคน หรือ ราวร้อยละ 70 ของจานวนประชากรทัง้ ประเทศ และคุณ ภาพของประชากร
โดยเฉพาะความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานสาคัญในการเรียนรูแ้ ละต่อยอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม สังเกตจากสถิตคิ ะแนน Program for International Student Assessment (PISA) ทีเ่ วียดนามอยู่ใน
อันดับ 20 ของโลก และสูงเป็ นอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ ขณะทีค่ ่าจ้างขัน้ ต่ า อยู่ในระดับใกล้เคียงกับ
กัมพูชา ความได้เปรียบทัง้ 2 ด้านดังกล่าวทาให้เวียดนามเป็ น แหล่งแรงงานคุณภาพดีราคาถูกเหมาะกับการเป็ นฐาน
ผลิตสินค้า นอกจากนี้ เวียดนามยังมีความได้เปรียบจากตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากเกื อบ 100 ล้านคน
เมือ่ ประกอบกับเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตต่อเนื่อง ทาให้เวียดนามเป็ นตลาดทีด่ งึ ดูดความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ หลังจากเวียดนามได้ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสร้างบรรยากาศให้เอือ้ ต่อการลงทุน อาทิ การยกเว้นภาษีนาเข้า
เครื่องจักรและวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิต การอนุ ญาตให้นักลงทุนต่างชาติส่งกาไรกลับประเทศได้เสรี จึงไม่น่าแปลกใจ
ทีเ่ วียดนามจะเป็ นหนึ่งในประเทศเป้ าหมายการลงทุนของต่างชาติ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม High-Tech ทีม่ ผี ผู้ ลิตสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่หลายรายเข้ามาลงทุน อาทิ Samsung Electronics, LG Corporation, Intel Corporation และ
Microsoft
นอกจากความสาเร็จในการดึงดูดผูผ้ ลิตสินค้า High-Tech ทีเ่ ป็ นแบรนด์ระดับโลกแล้ว การทีแ่ รงงานเวียดนาม
มีพน้ื ฐานความรูเ้ ทคโนโลยีทด่ี ี ทาให้ผ้ปู ระกอบการเวียดนามสามารถพัฒนาตนเองเข้าไปอยู่ใน Supply Chain ของ
สิ นค้าในกลุ่ม High-Tech ได้ โดยนาความรูท้ ไ่ี ด้มาต่อยอดผลิตสมาร์ตโฟนราคาถูกเพื่อจาหน่ ายในประเทศได้สาเร็จ อาทิ
Vismart, Asanzo และ Bphone ทาให้ชาวเวียดนามมีสมาร์ตโฟนซึง่ เป็ นอุปกรณ์ทเ่ี ชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้งา่ ยใช้อย่างทัวถึ
่ ง
นับ เป็ น การทลายข้อ จ ากัด ในการเข้า ถึง ระบบอิน เทอร์เ น็ ต ของชาวเวียดนาม และเป็ นก้ า วส าคัญ ในการสร้ า ง
นวัตกรรมในธุรกิ จออนไลน์ ของประเทศ ล่าสุด Vietnam Mobile App Market Report ระบุว่าในเวียดนามมีผใู้ ช้
สมาร์ตโฟนสูงถึงร้อยละ 72 ของจานวนประชากรทัง้ หมด และมีผใู้ ช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ตโฟนสูงถึง 42 ล้านคน
เมือ่ ประกอบกับประชากรเวียดนามทีเ่ กือบร้อยละ 40 มีอายุต่ากว่า 25 ปี ซึง่ เป็ นช่วงวัยทีก่ ล้าสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ และ
มีทกั ษะด้านเทคโนโลยี จึงทาให้การคิดค้นและพัฒนาแอพพลิเคชัน่ (ซึง่ เป็ นหนึ่งในตัวชีว้ ดั พัฒนาการด้านนวัตกรรม
ของประเทศ) ในเวียดนามขยายตัวอย่างก้าวกระโดด สะท้อนจากธุรกิจสตาร์ตอัพของเวียดนามทีม่ อี ยู่เป็ นจานวนมาก
ในปั จจุบนั และมีธุรกิจสตาร์ตอัพทีม่ มี ลู ค่า มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (Unicorn) แล้ว คือ VNG Corporation
ทีพ่ ฒ
ั นาแอพพลิเคชันส
่ าหรับการสือ่ สารคล้ายกับ LINE ชือ่ Zalo ซึง่ มีชาวเวียดนามใช้งานกว่า 15 ล้านคน และต่อยอดไป
พัฒนาแอพพลิเคชันอื
่ น่ ๆ อาทิ 123 Pay (บริการชาระเงินออนไลน์) และ Zing (ให้บริการดาวน์โหลดเพลงและแพลตฟอร์ม
เกมออนไลน์) ขณะทีธ่ ุรกิจ E-commerce ของเวียดนามเติบโตถึงร้อยละ 87 ต่อปี มีมลู ค่าถึง 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สูงเป็ นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย

โอกาสและความท้าทายของเวียดนามในระยะถัดไป
สาหรับก้าวต่อไปของเวียดนามในอุตสาหกรรม High-Tech คาดว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้สงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนมีแนวโน้มผ่อนคลายลง เพราะคาดว่าจะยังมีผปู้ ระกอบการจีนและผูป้ ระกอบการต่างชาติ
ทีล่ งทุนอยู่ในประเทศจีนทีต่ อ้ งการย้ายการลงทุนไปประเทศอื่นเพื่อลดความเสีย่ งจากความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ
ทีอ่ าจปะทุขน้ึ ได้อกี ในอนาคต โดยเวียดนามยังคงเป็ นประเทศแรกๆ ทีน่ ักลงทุนเลือกเข้าไปลงทุน ประกอบกับเวียดนาม
บรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรีกบั สหภาพยุโรป (European Union-Vietnam Free Trade Agreement : EVFTA) เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2562 ทาให้ภาษีนาเข้าของสินค้ากว่าร้อยละ 99 ทีค่ า้ ขายกันระหว่างเวียดนามกับ EU จะถูกเก็บภาษีในอัตรา
ทีล่ ดลง ปั จจัยต่างๆ ดังกล่าวส่งผลให้มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของเวียดนามเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดย
ในปี 2561 มีเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้าเวียดนามสูงถึง 1.55 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัวราวร้อยละ 10
จากช่วงเดียวกันของปี กอ่ นหน้า สูงสุดเป็ นอันดับ 3 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์และอินโดนีเซีย ขณะทีไ่ ทยอยู่ในอันดับที่ 4
และล่าสุดในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 มูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศทีไ่ หลเข้าสู่เวียดนามสูงถึง 1.76 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7 โดยจีนเป็ นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ทเ่ี ข้ามาลงทุนในเวียดนาม อาทิ TCL Corporation
(ผูผ้ ลิตโทรทัศน์ และผูผ้ ลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลก) สร้างโรงงานทีจ่ งั หวัด Binh Duong ด้วยเงินลงทุน
54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กาลังการผลิตโทรทัศน์ สงู สุดปี ละ 3 ล้านเครื่อง โดยมีเป้ าหมายให้เวียดนามเป็ นศูนย์กลางการ
ผลิตโทรทัศน์ครบวงจรของจีนในอาเซียน และล่าสุด Foxconn อยูร่ ะหว่างเจรจากับหน่วยงานภาครัฐในกรุงฮานอยเพื่อ
ตัง้ โรงงานประกอบ iPhone ในเวียดนาม
การที่บ ริษัทเจ้า ของเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมขัน้ สูง เข้า มาลงทุน ในเวีย ดนาม นอกจากช่ว ยเพิ่ม เงิน ตรา
ต่างประเทศจากการส่งออกสินค้า แล้ว ยัง เปิ ด โอกาสให้ชาวเวียดนามน าความรู้ท่ไี ด้รบั การถ่ายทอดมาต่อยอดจาก
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์ของเวียดนามทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา
รถยนต์ไฟฟ้ า หลังจากที่ Vingroup (บริษัทเอกชนรายใหญ่ข องเวี ย ดนาม) ได้เ ริ่ม ผลิตรถยนต์ แบรนด์ VinFast
ออกจ าหน่ า ยในเวี ย ดนามมาตัง้ แต่ เ ดื อ นมิถุ น ายน 2562 ซึ่ ง จากศัก ยภาพด้ า นต่ า งๆ ของเวี ย ดนาม คาดว่ า
จะเป็ นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจเวียดนามในระยะข้างหน้ าให้ขยายตัว ได้ต่อเนื่องอย่างน่ า จับตามอง สอดคล้องกับ
รายงานของ DBS Group ซึง่ ประเมินว่าหากเศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวร้อยละ 6.0-6.5 ต่อปี ในระยะ 10 ปี ขา้ งหน้า
จะส่งผลให้เวียดนามมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับ 1 ของอาเซียนแซงหน้าสิงคโปร์ในปี 2572
อย่างไรก็ตาม ก่อนทีเ่ วียดนามจะก้าวไปสู่ตาแหน่ งดังกล่าว ยังมีความท้าทายสาคัญทีเ่ วียดนามต้องเผชิญและ
ก้าวข้ามให้ได้ อาทิ การเพิม่ ขึน้ ของอัตราค่าจ้างแรงงาน ค่าเช่าทีด่ นิ รวมถึงค่าเช่าพืน้ ทีโ่ รงงานตามการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้
ซึง่ อาจเป็ นปั จจัยกดดันดัชนี GII ของเวียดนามให้ทรงตัวหรือหล่น ลงได้ในระยะสัน้ แต่หากเวียดนามเตรียมพร้อม
รองรับการลงทุนได้ดี ด้วยการพัฒนาศักยภาพการผลิต ตลอดจนหาโอกาสเรียนรูเ้ ทคโนโลยีจากบริษทั ต่างชาติทเ่ี ข้ามา
ลงทุนจนสร้างประโยชน์ (Spill Over Effect) ให้กบั ภาคการผลิตในประเทศได้อย่างลงตัว ดัชนี GII ในระยะยาวของ
เวียดนามก็อาจปรับสูงขึน้ ได้อย่างต่อเนื่อง และทาให้เวียดนามกลายเป็ นประเทศทีม่ กี ารพัฒนาอย่างยังยื
่ น มิใช่เป็ นเพียง
ฐานการผลิตต้นทุนต่าเท่านัน้
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีม่ บี ุคคล
นาข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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