เวียดนาม...กับการก้าวขึน้ แท่นเป็ นฐานการผลิ ตสาคัญของโลก
โดย คุณขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนทีส่ ่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตสินค้าโลก จนเป็ น
ปั จจัยบันทอนส
่
าคัญทีก่ ดดันภาวะการค้าและเศรษฐกิจโลกในปี 2562 เวียดนามกลับเป็ นประเทศทีถ่ ูกจับตามอง
เพราะนอกจากจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากสงครามการค้าดังกล่าวแล้ว ยังจะได้ประโยชน์ จากการเคลื่อนย้ายของ
ห่วงโซ่ การผลิตสินค้า จากการที่บริษัทชัน้ นาของโลกหลายรายรวมถึง บริษทั จากจีนย้ายฐานการผลิตไปยัง
เวียดนามมากขึน้ เพื่อหลีกเลี่ย งภาษีนาเข้า ทีส่ หรัฐฯ เรียกเก็บ จากจีน ซึ่งการย้ายห่ว งโซ่อุป ทานในหลาย
อุตสาหกรรมดังกล่าวเริม่ เกิดขึน้ ตัง้ แต่ช่วงก่อนสงครามการค้าและเพิม่ มากขึน้ หลังสงครามการค้าระอุ ทาให้
มีความเป็ น ไปได้ว่า เวีย ดนามมีโ อกาสขึน้ แท่น เป็ น ฐานการผลิตแห่ง สาคัญ ของโลกในระยะข้า งหน้า ทัง้ นี้
พัฒนาการทางเศรษฐกิจดังกล่าวไม่ได้เ กิดขึน้ เพียงเพราะความโชคดีทนี่ ักลงทุนต่างชาติเลือกทีจ่ ะย้ายฐาน
มาลงทุนในเวียดนาม แต่การทีน่ ักลงทุนต่างชาติเลือกทีจ่ ะลงทุนในประเทศใด ย่อมต้องพิจารณาเป็ นอย่างดี
แล้วว่าประเทศนัน้ มีแต้มต่อหรือมีจุดแข็งทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อกิจการของตน ซึ่งบทความนี้จะขอฉายภาพให้
เห็นพัฒนาการของเศรษฐกิจและภาคการผลิตของเวียดนามทีท่ าให้ปัจจุบนั เวียดนามยังคงรักษาระดับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจไว้ได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกทีผ่ นั ผวน
บันไดความสาเร็จขัน้ แรก...สู่การเป็ นฐานการผลิ ตสิ นค้าเกษตรและสิ่ งทอ
เวีย ดนามสามารถพลิก ฟื้ นจากในอดีต ที่เ คยประสบปั ญหาขาดแคลนอาหารและต้อ งพึ่งพาความ
ช่วยเหลือด้านอาหารจากนานาชาติ จนกลายเป็ นประเทศผูส้ ่งออกสินค้าเกษตรชัน้ นาของโลก ได้แก่ พริกไทย
(อันดับ 1 ของโลก) เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (อันดับ 1 ของโลก) กาแฟ (อันดับ 2 ของโลก) ข้าว (อันดับ 3 ของโลก)
และยางพารา (อัน ดับ 4 ของโลก) ขณะเดีย วกัน ปั จ จุ บ ัน เวีย ดนามก็เ ป็ น ฐานการผลิต เพื่อส่งออกของ
อุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้นทีส่ าคัญของภูมภิ าค ได้แก่ รองเท้า (อันดับ 2 ของโลก) และเครือ่ งนุ่งห่ม (อันดับ 3
ของโลก) โดยกุญแจสู่ความสาเร็จ ในการพัฒนาดังกล่าวมาจากนโยบายปฏิรปู เศรษฐกิจ “Doi Moi” ทีร่ ฐั บาล
เวียดนามเริม่ ใช้มาตัง้ แต่ปี 2529 โดยปรับเปลีย่ นระบบเศรษฐกิจแบบปิ ดมาเป็ นระบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาด
ทีเ่ ปิ ดกว้าง และเปิ ดประเทศเพื่อเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึน้ ซึง่ เมื่อประกอบกับปั จจัยพืน้ ฐานทีส่ าคัญ
ไม่ว่าจะเป็ นความพร้อมของพืน้ ทีเ่ พาะปลูกและแรงงานจานวนมาก ทาให้ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่
ใช้แรงงานเข้มข้นพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ในระยะหลังเวียดนามยังให้ความสาคัญกับการเปิ ดเสรีดา้ น
การค้าและการลงทุน โดยมีการจัดทาข้อตกลง FTA กับหลายประเทศ/กลุ่มประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ การเข้าร่วม
เป็ นสมาชิกในข้อตกลง CPTPP ทีเ่ พิง่ มีผลบังคับใช้อย่างเป็ นทางการเมื่อเดือนมกราคมทีผ่ ่านมา ควบคู่ไปกับ
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการค้าการลงทุนในประเทศให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ จนปั จจุบนั เวียดนามมีมลู ค่าการค้าระหว่าง
ประเทศสูงเป็ น 2 เท่าของ GDP ประเทศ ปั จจัยทัง้ หมดนี้ถอื เป็ นฟั นเฟื องสาคัญทีข่ บั เคลื่อนให้เศรษฐกิจ
เวียดนามเติบโตอย่างแข็งแกร่งเฉลีย่ ราว 6% ต่อปี ในช่วง 10 ปี ทผ่ี า่ นมา

บันไดขัน้ ที่ สอง...สู่การเป็ นฐานการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ กส์ของภูมิภาค
เวียดนามมีการพัฒนาภาคการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้การส่งออกต้องสะดุดหากความได้เปรียบ
จากแรงงานและทรัพยากรลดลง โดยสนับสนุ นอุ ตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์อย่างจริงจังและเปิ ดรับ
การลงทุ น จากต่ า งประเทศ จนปั จ จุ บ ัน เวีย ดนามได้ร ับ การยอมรับ ในฐานะเป็ นฐานการผลิต ผลิต ภัณ ฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ทส่ี าคัญของภูมภิ าค เป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกโทรศัพท์มอื ถือสาคัญอันดับ 3 ของโลก โดยมีปัจจัย
สนับสนุนสาคัญจากการมีประชากรวัยแรงงานจานวนมาก อีกทัง้ ยังเป็ นแรงงานทีม่ คี ุณภาพ ขณะที่อตั ราค่าจ้าง
แรงงานอยูใ่ นระดับต่า โดยค่าจ้างแรงงานขัน้ ต่าอยูท่ ่ี 125-180 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ขึน้ อยูก่ บั พืน้ ทีเ่ ป็ นสาคัญ
เทียบกับค่าจ้างแรงงานขัน้ ต่าในเมืองอุตสาหกรรมสาคัญของจีนทีส่ งู กว่า 250 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
นอกจากนี้ นโยบายส่ ง เสริม การลงทุ น ของรัฐ บาลเวี ย ดนามดึ ง ดู ด ให้ บ ริษัท ผู้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ชนั ้ นาของโลกหลายรายตัดสินใจเลือกลงทุนในเวียดนามเพื่อใช้เป็ นฐานการผลิต สอดคล้องกับ
เป้ าหมายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลเวียดนามที่จะก้าวไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมทีท่ นั สมัยในอนาคต
สาหรับความสาเร็จในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ของเวียดนาม คือ กรณีของ Samsung
Electronics จากเกาหลีใต้ ทีเ่ ข้าไปลงทุนและขยายการลงทุนในเวียดนามอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็ นนักลงทุน
ต่างชาติรายใหญ่ทส่ี ุดในเวียดนาม ปั จจุบนั มีบริษทั ลูก 4 แห่ง ในจานวนนี้เป็ นโรงงานผลิต Smartphone 2 แห่ง
มีการจ้างแรงงานท้องถิน่ ชาวเวียดนามราว 160,000 ตาแหน่ ง มีกาลังการผลิตรวมกันราว 240 ล้านเครื่องต่อปี
หรือคิดเป็ นราว 50% ของการผลิต Smartphone ทัง้ หมดของ Samsung ทัวโลก
่
ส่งผลให้การส่งออก Smartphone
มีสดั ส่วนสูงถึง 25% ของมูลค่าส่งออกทัง้ หมดของเวียดนาม นอกจากนี้ Samsung ยังมีแผนเปิ ดโรงงานผลิต
Smartphone แห่งที่ 3 ในเวียดนาม หาก Samsung ตัดสินใจระงับการผลิต Smartphone จากโรงงานในจีน
หลังประสบภาวะยอดขายลดลงในตลาดจีนจากการแข่งขันทีร่ นุ แรงกับแบรนด์ทอ้ งถิน่ และต้นทุนค่าจ้างแรงงาน
ในจีนทีเ่ พิม่ สูงขึน้
ก้าวถัดไปของเวียดนาม...แรงผลักดันจากสงครามการค้า ?
เวียดนามเป็ นหนึ่งในประเทศทีไ่ ด้รบั อานิสงส์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน อย่างชัดเจน
สะท้อนได้จากการที่สหรัฐฯ หันมานาเข้าสินค้าจากเวียดนามแทนจีน มากขึน้ โดยในช่วงไตรมาสแรกปี 2562
สหรัฐฯ นาเข้าสินค้าจากจีนลดลง 14% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ขณะทีน่ าเข้าจากเวียดนามเพิม่ ขึน้ ถึง
40% ทาให้เวียดนามก้าวขึน้ เป็ นแหล่งนาเข้าสาคัญอันดับ 7 ของสหรัฐฯ จากอันดับ 12 ในปี 2561 แซงหน้า
ฝรังเศส
่
อินเดีย อิตาลี ไอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ขณะทีก่ ารลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศในช่วง 4
เดือนแรกของปี 2562 มีมลู ค่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิม่ ขึน้ 28.6% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ น
โครงการลงทุนใหม่ 1,082 โครงการ เพิม่ ขึน้ 22.5% ด้วยทุนจดทะเบียน 5,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิม่ ขึน้
50.4% โดยจีนเป็ นนักลงทุนต่างชาติทม่ี มี ลู ค่าการลงทุนมากทีส่ ุด คิดเป็ นสัดส่วนราว 25% ของทุนจดทะเบียน
จากนักลงทุนต่างชาติทงั ้ หมดในเวียดนาม ทัง้ นี้ สาเหตุทเ่ี วียดนามได้อานิสงส์จากสงครามการค้า ดังกล่าวมา
จากพัฒนาการของเวียดนามทีก่ า้ วผ่านบันไดขัน้ ต่างๆ จนเป็ นฐานการผลิตสิง่ ทอและผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ท่ี
สาคัญดัง้ เดิมอยู่ก่อนแล้ว ดังนัน้ การย้ายคาสังซื
่ ้อของสหรัฐฯ จากฐานการผลิตในจีนมายังฐานการผลิตใน
เวียดนามจึงทาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ นักลงทุน ซึง่ เดิมมีฐานการผลิตอยู่ในจีน หากต้องการกระจายฐาน
การผลิตไปยังประเทศอืน่ ๆ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากสงครามการค้า ก็ยอ่ มมีเวียดนามเป็ นประเทศลาดับต้นๆ ในใจ
เนื่องจากเวียดนามมีอุตสาหกรรมสนับสนุ นอยู่แล้วจานวนหนึ่ง นอกจากนี้ เวียดนามยังเป็ นประเทศทีส่ ามารถ
สร้างความสมดุลด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับทัง้ สหรัฐฯ และจีน

สาหรับความสัมพันธ์กบั สหรัฐฯ เวียดนามและสหรัฐฯ มีการฟื้ นฟูความสัมพันธ์กนั มาอย่างต่อเนื่องและ
เด่นชัดขึน้ จากการทีส่ หรัฐฯ เลือกเวียดนามเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผูน้ าสหรัฐฯ และเกาหลีเหนือ
ครัง้ ที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นอกจากนี้ ในช่วงทีผ่ ่านมาสหรัฐฯ ไม่มที ่าทีทจ่ี ะใช้มาตรการตอบโต้ใดๆ
กรณีทเ่ี วียดนามมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ ในระดับสูงกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 ทาให้
นัก วิเ คราะห์ห ลายฝ่ า ยมองว่า สหรัฐ ฯ ให้ค วามส าคัญ กับ เวีย ดนามค่ อ นข้า งชัด เจน แม้ล่ า สุ ด เมื่อ เดือ น
พฤษภาคมทีผ่ ่านมา สหรัฐฯ ได้เพิม่ บัญชีรายชื่อประเทศทีต่ อ้ งเข้าข่ายจับตา (Watch List) เกีย่ วกับนโยบาย
ค่าเงินจาก 6 ประเทศ เป็ น 9 ประเทศ โดยมี 3 ประเทศทีถ่ ูกเพิม่ เข้ามาใหม่ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม
แต่สหรัฐฯ ก็ไม่ได้แสดงออกว่าจะใช้มาตรการกับเวียดนามอย่างจริงจัง ขณะทีค่ วามสัมพันธ์กบั จีน เวียดนาม
และจีนมีความสัม พัน ธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชดิ กันมากจากความได้เปรียบด้านภูมศิ าสตร์ท่มี ีพ้นื ที่ชายแดน
ติดต่อกัน แม้ว่าทัง้ สองประเทศเคยมีปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ แต่กส็ ามารถหาทางออกร่วมกันด้วยดี ทาให้
ความสัมพันธ์ของทัง้ สองประเทศมีพฒ
ั นาการในทางบวก ส่งผลให้มลู ค่าการค้าการลงทุนระหว่างจีนกับเวียดนาม
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ สะท้อนได้จากในปี 2561 ทีม่ ลู ค่าการค้าระหว่างจีนกับเวียดนามทะลุ 100,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ขณะทีม่ ลู ค่าการลงทุนของจีนในเวียดนามก็เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 18% ต่อปี ในช่วงปี 2554-2561 ส่งผลให้
ในปี 2561 จีนก้าวขึน้ มาเป็ นนักลงทุนรายใหญ่อนั ดับ 5 ในเวียดนาม จากอันดับ 14 ในปี 2554 และยังมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ อย่างก้าวกระโดด โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 จีนลงทุนในเวียดนามเพิม่ ขึน้ กว่า 5 เท่า เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันในปี ก่อนหน้า การรักษาสมดุลของความสัมพันธ์อนั ดีกบั ทัง้ สองมหาอานาจทางเศรษฐกิจทีเ่ ป็ นคู่กรณี
หลักของสงครามการค้าครัง้ นี้ จึงเอือ้ ให้เวียดนามเป็ นประเทศเป้ าหมายการลงทุนทีม่ าแรงในปั จจุบนั
มีความเป็ นไปได้มากว่าสงครามการค้าในรอบนี้อาจทาให้เวียดนามก้าวขึน้ เป็ นประเทศแถวหน้าใน
การเป็ นฐานการผลิตแห่งสาคัญของโลก อย่างไรก็ตาม การจะก้าวไปถึงจุดนัน้ ก็ยงั มีความท้าทายรออยู่ ไม่ว่าจะ
เป็ นการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมทีจ่ ะส่งผลให้อตั ราค่าจ้างแรงงาน รวมถึงต้นทุนค่าเช่าทีด่ นิ
และโรงงานเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ จะเป็ นข้อจากัดสาคัญในการรองรับการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคต นอกจากนี้
การพึง่ พาการลงทุนจากต่างชาติเป็ นหลักยังคงสร้างคาถามว่าแล้วผูป้ ระกอบการเวียดนามจะได้ประโยชน์
จากการลงทุนดังกล่าวหรือไม่ ขณะเดียวกันในมุมของพัฒนาการทางเศรษฐกิจ เวียดนามยังต้องเผชิญความท้าทาย
เชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะประเด็นปั ญหากับดักรายได้ปานกลาง ซึง่ ธนาคารโลกมองว่าการทีเ่ วียดนามจะก้าวขึน้
เป็ นประเทศทีม่ รี ายได้สงู ภายในปี 2588 เศรษฐกิจเวียดนามต้องขยายตัวเฉลีย่ อย่างน้อย 7% ต่อปี ในช่วง 25 ปี
ข้างหน้า ซึง่ แน่นอนว่าการจะก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางนัน้ เวียดนามไม่สามารถอาศัยแรงขับเคลื่อนเดิมๆ
ในอดีต แต่ ต้อ งอาศัย แรงกระตุ้น จากการลงทุ น ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ โดยเฉพาะในด้า นโครงสร้า งพื้น ฐาน
เครื่องจักร และเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาแรงงานให้ม ีผลิตภาพทีส่ งู ขึน้ มีความสามารถและทักษะในการ
ทางานทีห่ ลากหลาย และการสนับสนุ น ให้นวัตกรรมเป็ นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจทีส่ าคัญ ซึ่งต่อจากนี้คงต้อง
ติดตามดูว่าเวียดนามจะประสบความสาเร็จในการก้าวขึน้ เป็ นฐานการผลิตแห่งสาคัญ ของโลกและจะสามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากกับดักต่างๆ ทีเ่ ผชิญอยูไ่ ด้อย่างไร
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ที ป่ รากฏ เป็ นข้อมูลที ไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ใน
การให้ข้อมูลแก่ผู้ทีส่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิ ดชอบในความเสี ยหายใดๆ ทีอ่ าจเกิ ดขึ้ นจาก
การทีม่ ีบคุ คลนาข้อมูลนีไ้ ปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

