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เมื่อกลาวถึงกลุมประเทศที่รวมกันเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN) ดวยกันทั้ง 10 ประเทศแลว คนไทย
มักจะมองวาประเทศที่ถูกเปรียบเทียบเพื่อพิสูจนถึงความเหนือกวาหรือดอยกวาดานการแขงขันทั้งมิติของการพัฒนา
ประเทศโดยรวมประเทศไทยกับประเทศเวียดนามมักจะถูกกลาวถึงมากที่สุดวาเปนประเทศคูแขงขันที่ถูกคูมากที่สุด
ทั้งดานการคาระหวางประเทศ การทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา เศรษฐกิจ และพัฒนาการของประชากรของทั้ง
สองประเทศอยูเสมอ จึงอยากเสนอใหเห็นวาความไดเปรียบเสียเปรียบอยางไรของทั้งสองประเทศตามประเด็นดังนี้
○ มิติดานการเกษตร ดานนี้ถูกกลาวถึงมากที่สุดวาประเทศเวียดนามนากลัววาจะนําหนาประเทศไทย
อีกไมนานเกินรอประเทศไทยจะตามประเทศเวียดนามไมทัน มุมมองดังกลาวไมสามารถเปนอื่นไปไดนอกจากการที่
ไดเห็นการเพิ่มขึ้นของตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามที่มีแนวโนมสูงขึ้นซึ่งปจจัยตัวหนึ่งที่ทําใหตัวเลขทาง
เศรษฐกิ จของประเทศเวียดนามสูงขึ้นคือ ปจ จัยดานการเกษตร โดยเฉพาะขาว มีป ริมาณเพิ่มขึ้นอยางมากและ
ตอเนื่องเปนเวลาหลายปถือวาเปนปจจัยเชิงบวก (Positive) ในสายตาของนักวิเคราะหดานตางประเทศ ขณะที่
ประเทศไทยมีปจจัยหลายอยางที่ถูกมองและเปนไปในเชิงลบ (Negative) ดังนั้นภาพการแขงของทั้งสองประเทศจึง
ออกมาวาประเทศเวียดนามมีโ อกาสมากวาประเทศไทย การผลิตภัณฑเ พื่อการสงออกและผลิตภัณฑเพื่ อการ
บริโ ภคภายในประเทศดานการเกษตรมีป ริม าณเพิ่ม ขึ้นหรือ ลดลงขึ้นอยูกั บปจจัยสนับสนุนที่ สําคัญ ตอผลผลิตที่
ออกมา ซึ่งปจจัยที่วานี้เปนตัวสําคัญตอการผลิต ความไดเปรียบเสียเปรียบขึ้นอยูกับปจจัยนั่นคือ

ปจจัยการผลิตที่มนุษยสรางขึ้น ประเทศเวียดนาม มีพื้นที่ในเขตระบบชลประทาน 85 % ของพื้นที่
ทั้งหมดของประเทศประมาณ 3 แสนกวาตารางกิโลเมตร ซึ่งนอยกวาพื้นที่ของประเทศไทยขณะที่ประเทศไทยมี
พื้นที่ในเขตชลประทาน 25 % (ไทยรัฐ 8 ธ.ค.54) คือขอไดเปรียบที่ชัดเจนมากที่สุด ประเทศเวียดนามมีพื้นที่ที่
อุดมสมบูรณ มีน้ําในระบบชลประทานที่มีป ระสิทธิภาพ ตอการผลิตขาวพื้ นที่ ผลิตขาวไมขาดน้ํา กรณีศึกษาใน
เวียดนามกลาง เวย ดานัง ฮอยอัน ที่ไดไปศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 2345 เมษายน 2554 พื้นที่มีความแตกตางกัน
มากระหวางสามประเทศ กลาวคือประเทศไทย ลาว และประเทศเวียดนาม ในชวงเวลาดังกลาวสําหรับประเทศ
ไทยการผลิตขาวนาป ไมมีทางเปนไปไดเพราะไมใชชวงฤดูฝนผลิตขาวไมได ผลิตไดเฉพาะนาปรัง คือทํานาไดเฉพาะ
พื้นที่ ในเขตชลประทาน มองใหชัดเขามาอีกเขตพื้นที่ ทํานาปรัง ของประเทศไทยที่ สําคัญก็ คือ ลุม น้ําเจาพระยา
เทานั้น คือ ภาคกลางบางจังหวัด ภาคเหนือบางจังหวัดซึ่งนอยมาก รวมแลวพื้นที่ในระบบชลประทานของประเทศ
ไทยที่สามารถมีน้ําสําหรับปลูกขาวไดไมเกิน 25 % ของประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยยิ่งมี
ขอจํากัดเรื่องน้ํามากกวาภาคอื่น แทบเปนไปไมไดเลยสําหรับการทํานาในนอกฤดูกาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บางปบางพื้นที่ไมไดทํานาดวยซ้ําไป แลวจะเอาผลผลิตจากไหนไปสูประเทศเวียดนามได เพราะประเทศเวียดนาม
ไดเปรียบดานระบบชลประทานซึ่งมีพื้นที่ในระบบชลประทานมากถึง 85 % ของพื้นที่ จากการที่สัมผัสไดสายตา
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิไตยประชาชนลาว ก็ไมแตกตางจากประเทศไทยเทาไหร แตกตางอยางสิ้นเชิงกั บ
ประเทศเวียดนามซึ่งมีความอุดมสมบูรณเขียวขจีของแมกไมนานาพันธุ ชุมชื้นดวยธารน้ําไหลตามซอกเขาและแกง
หินที่แมน้ําทอดไหลผาน สงผลใหเกิดความชุมกายและเย็นใจมากยิ่ง พื้นที่ในระบบชลประทาน 85 % นี่แหละเปน
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ปจจัยที่ชี้ขาดในความไดเปรียบดานการผลิตขาวเพื่อการบริโภคภายในประเทศและสงเปนสินคาออกแขงกับประเทศ
ไทย เปนบทสะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาประเทศดวยการลงทุนสรางระบบโครงสรางพื้นฐานของ
การพัฒนา (Infrastructure) ประเทศดานเกษตรกรรมของประเทศเวียดนาม ถือวาเปนปจจัยการผลิตที่มนุษยสราง
ขึ้นมิใชมีเองโดยธรรมชาติ ตรงนี้ประเทศไทยเสียเปรียบอยางเห็นไดชัดเจน

ปจจัยการผลิตทางธรรมชาติ ประเทศเวียดนามมีความอุดมสมบูรณมาก เพราะมีรองมรสุม พายุเขา
ออกเปนจํานวนมาก และตั้งอยูบนคาบสมุทรทะเลจีนใต หรือ อาวตังเกี๋ย ฝนตกตลอดปไดรับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถทํ านาไดปล ะ 2 ครั้ง เมื่อพิ จารณาจากปจจัยการผลิตที่เปนธรรมชาติ อันไดแก
ลักษณะทางภูมิศาสตรดังกลาว จึงไดเปรียบประเทศไทยอยางไมตองสงสัย เรียกวาไดรับการหนุนสงจากปจจัยทาง
ธรรมชาติ ขอจํากัดดานการขาดแคลนน้ําเพื่อการผลิตจึงไมมี คือ ไดปจจัยเชิงบวกทั้งจากพื้นที่ในระบบชลประทานที่
รัฐไดลงทุนสรางแลว ยังไดปจจัยธรรมชาติดานภูมิประเทศที่มีปริม าณน้ําฝนธรรมชาติที่เ กิดจากพายุฝนทั้งปดวย
ผลผลิตดานการเกษตรจึงมากขึ้นเพียงพอตอการเลี้ยงประชาชากรในประเทศที่มากเปนอันดับ 13 ของโลก คือ 89
ลานคน และสงเปนสินออกไปขายยังตางประเทศนําเงินเขาประเทศเปนจํานวนมาก
การสง ขาวออกไปขายยัง ตางประเทศระหวางการสง ออกของประเทศไทยกับ ประเทศเวียดนามมีความ
ใกลเคียงชนิดคูคี่กันมากขึ้น กลาวคือความหางระหวางตัวเลขของปริมาณขาวที่สงออกของประเทศไทยกับประเทศ
เวียดนามจะหางกันไมมาก จะทันหรือแซงหนาประเทศไทยหรือไมเปนเรื่องที่นาจะติดตามเปนอยางยิ่ง ดังตาราง
นําเสนอดังนี้

ที่

ประเทศ

1
2
3
4
5

ไทย
เวียดนาม
อินเดีย
ปากีสถาน
สหรัฐอเมริกา

2551
(ลานตัน)
10.0
4.6
3.4
3.0
3.3

2553
(ลานตัน)
9.0
6.7
2.1
3.9
3.9

2553
(ลานตัน)
10.5
7.0
3.8
3.2
3.3

2554
(ลานตัน)
8.0
6.7
4.5
3.1
3.1

ที่มา: กระทรวงเกษตรสหรัฐ อางใน ศุภวุฒิ สายเชื้อ,กรุงเทพธุรกิจ 14 พฤศจิกายน 2554
จากตัวเลขในตารางนีเ่ องทีท่ ําใหคนไทยหวั่นใจเปนอยางมากกวาประเทศไทยจะเสียตําแหนงอันดับหนึ่งใหกับ
ประเทศเวียดนาม ในฐานะเบอรหนึง่ กับเบอรสองของประเทศที่สง ขาวเปนสินคาออก เปนสถิตสิ ี่ยอนหลัง ความถี่ชวง
ชั้นของตัวเลขระหวางประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม เริ่มมีความแคบกันมากยิง่ ขึ้น ไมทงิ้ หางกันอยางในอดีต
คํานวณจากสถิติกจ็ ะแสดงใหเห็นถึงการเลื่อนไหลอยางมีความถี่/หาง ที่นาพิจารณาดังนี้ ป 2551 ประเทศไทยสงขาว
ออกได 10 ลานตัน ประเทศเวียดนาม สงออกได 4.6 ลานตัน หางกัน 5.4 ลานตัน ป 2552 ประเทศไทยสงออกได 9
ลานตัน ประเวียดนามสงออก 6.7 ลานตัน หางกัน 2.3 ลานตัน ป 2553 ประเทศไทยสงออกได 10.5 ลานตัน ประเทศ
เวียดนามสงออกได 7.0ลานตัน หางกัน 3.5 ลานตัน และป 2554 ประเทศไทยสงออกได 8.0 ลานตัน ซึง่ ต่าํ สุดในรอบ
สี่ป สวนประเทศเวียดนามสงออกได 6.7 ลานตัน ลดลงเหมือนกัน มีความหางกัน 1.3 ลานตัน
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สะทอนใหเห็นวาประเทศเวียดนาม สามารถที่จะผลิตขาวไดมากขึ้นทั้งที่ผลิตเพื่อหลอเลี้ยงประชากรของ
ตนเองเกือบ 90 ลานคนอยางเพียงพอแลว ยังสามารถสงออกไดมากยิ่งขึ้นมีความหางกันนอยยิ่งขึ้น แสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพในการผลิตขาวของประเทศเวียดนามมีเพิ่มมากขึ้นพอที่จะเคียงคูกับประเทศไทยไดในไมชาตามมุมมองของ
นักวิเคราะหดานการสงออกของประเทศไทย สงผลใหเกิดความหวาดหวัน่ ใหกบั ประเทศไทยเปนอยางยิง่ โดยเฉพาะป
2554 มีความหางแค 1.3 ลานตันเทานั้น อาจจะเปนเพราะประเทศไทยไดรบั ผลกระทบจากมหาอุทกภัยในชวงปลายป
ทําใหไดรับความเสียหายดานผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะขาว แตประเทศเวียดนามก็ไดรับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติเหมือนกันทําใหไดผลิตต่ําสงออกไดไมมากเชนกัน ก็นาเปนหวงสําหรับประเทศไทยในความรูสึกของคน
ทั่วไป ชวงเวลาที่ประเทศไทย กับประเทศเวียดนาม ไดรับผลกระทบจากมหาอุทกภัย เมือ่ ปลายป 2554 มีผลใหการ
สงออกขาวของทั้งสองประเทศลดลงเชนเดียวกัน ตัวเลขการสงออกเขาต่ํากวาทุกปในชวงระยะเวลาเดียวกัน แต
ประเทศอันดับที่ 3 ในตาราง คือ ประเทศอินเดียกลับไดโอกาสในการสงขาวออกมากขึ้น เพราะประเทศไทยและ
ประเทศเวียดนามคูแขงที่สําคัญเจอภัยธรรมชาติ ประเทศอินเดียจึงไดรับอานิสงสในการสงออกโดยไมตอ งแขงขันกับ
ประเทศยักษในการสงออกขาว ประเด็นนี้ผูเขียนเห็นวานากลัวไมนอยกวาการแขงขันกับประเทศเวียดนามเสียอีก
สําหรับผูเขียนแลวรูสึกไมหวั่นเกรงในปริมาณสงออกเทาที่ควร มีมุมบวกใหมองอยูบาง จากการทีไ่ ดไปสัมผัส
มา จึงทําใหรูสึกวาประเทศไทยเรายังมีโอกาสที่จะชนะรักษาแชมปไวไดดวยเหตุผลเชิงประจักษพอที่จะพิจาณาได
จากปจจัยหลักดังนี้
ปจจัยดานคุณภาพของสินคาคือขาวที่สงออก คือ ตัวสินคาอันไดแกขาวของประเทศไทยมีคุณภาพดี เปน
ตนทุนที่ดีสําหรับประเทศไทยเลยก็วาไดสําหรับเรื่องขาว นับวาเปนจุดแข็งของสินคาตัวนี้เราไดเปรียบอยางเหนือกวา
คูแขงอยางประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ สายพันธุเยี่ยมของประเทศไทย มีเอกลักษณที่ไดเปรียบ ราคา
ดี แมแตขายในประเทศไดราคาดีกวาขาวสายพันธุอื่น คุณลักษณะพิเศษ คือ มีความหอมกลมกลอม เมล็ดสวยงาม
ไมหัก นารับประทาน จึงเปนที่ตองการของตลาดตางประเทศ เปนขาวชั้นหนึ่งสําหรับสงออก
ขาวของประเทศเวียดนามในมุมมองของผูเขียนกลาที่จะกลาวไดเลยวา คุณภาพสูขาวของประเทศไทยไมได
ถาจะใหจัดระดับชั้นคุณภาพแลวนาจะเปนชั้นสอง หรือ ชั้นสาม ไมมีความหอม เมล็ดไมสวย ทานไมอรอย พิสูจน
ไดจากการที่ผูเขียนไดสัมผัสเจอดวยตนเองเมื่อครั้งไปศึกษาดูงานมา ทําใหไดบทสรุปในใจอยางชัดเจนวา คุณภาพ
ขาวของประเทศเวียดนามเมื่อเทียบกับของประเทศไทยเปนสินคาคนละชั้นกัน ขาวที่ประเทศเวียดนามผลิตไดนํามา
บริการใหกับนักทองเทียวตางชาติที่เขาพักในโรงแรมหรูระดับ 34 ดาว ขาวที่ทางโรงแรมหรือรานอาหารนํามา
บริการนักทองเที่ยวไดรับประทานกันเปนขาวคุณภาพต่ํากวาขาวหอมมะลิของประเทศไทย ไมสามารถสรางเสนห
ในรสชาติใหกับ นักท องเที่ยวที่ นิยมบริโภคขาวเปนอาหารเชนนัก ท องเที่ ยวจากประเทศไทยได ไม อรอ ย ไม นา
รับประทาน
ดังนั้นผูเขียนจึงไมหวั่นเกรงในการสูกับประเทศเวียดนาม ในการสงขาวเปนสินคาออก เพราะคุณภาพขาว
ของประเทศเวียดนามสูของประเทศไทยไมไดแนนอน เวนเสียแตวาถาประเทศเวียดนามมีการพัฒนาสายพันธุขาว
ใหม ใหมีคุณภาพดีขึ้นใกลเคียงกับของเรา ดานปริมาณก็ ตอ งยอมรับวามีความเปนไดสูงที่ ประเทศเวียดนามจะ
สงออกไดมากเทาหรือมากกวาประเทศไทยก็อาจจะเปนไปไดในอนาคต แตตลาดที่ประเทศเวียดนามสงออกไปขาย
นั้นนาจะเปนตลาดภายในและภูมิภาคเอเชีย ขาวของประเทศเวียดนามราคาถูกกวาขาวของประเทศไทย เพราะ
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ตลาดสวนนี้กําลังซื้อไมสูงเทากับตลาดในโซนยุโรปและอเมริกา ถึงแมวาประเทศเวียดนามจะขายขาวไดมากกวา
ประเทศไทยแตราคาต่ํากวาราคาขาวของประเทศ เราจึงอาจจะเสียตลาดสวนนี้ใหกับประเทศเวียดนามก็ได
ปจจัยดานตลาด ประเทศที่รับซื้อขาวจากทั้งประเทศไทยและเวียดนาม มีความตางกันอยู ตลาดสําหรับ
สงขาวออกของประเทศไทยเปนประเทศในโซนยุโรปและอเมริกา เชน ชวงเดือน มกราคมพฤษภาคม 2554 มูลคา
การสงออกขาวของประเทศไทย ประมาณ 86,830.4 ลานบาท(กรมสงเสริมการสงออก,กระทรวงพาณิชย) ตลาดที่
สําคัญนอกจากเอเชียดวยกันแลวยังเปนประเทศอเมริก า เปนมูลคาการสงออกสินคาทั้งหมดจากประเทศไทยถึง
269,658.0 ลานบาท ตลาดโซนยุโรปเชน สวิตเซอรแลนด มีมูล คารวม 71,893.9 ลานบาท ในชวงเดือนพฤษภาคม
2554 ซึ่งเปนมูลคารวมของสินคาทั้งหมดของประเทศไทยที่สงออก ดวยเหตุที่วาตลาดโชนยุโรป และอเมริกา นั้น
ทางการคาถือวาเปน ตลาดบน ซึ่งจัดลําดับตามคาของสกุลเงินที่มีคาแข็งกวาเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินบาท
หรือ สกุ ล เงินเอเชีย เปนตัวกําหนด สวนตลาดในโซนเอเชียถือวาเปนตลาดลางเพราะถือ คาของสกุ ล ดังกลาว
ประเทศเหลานี้มีความสามารถสูงในการซื้อสินคาขาวจากประเทศไทย ขาวของไทยจึงไดรับความนิยมครองตลาดได
มากกวาขาวจากประเทศอื่น ตอการสํารวจเชิงวิเคราะหที่วา ประเทศไทยเราเสียตลาดในเอเชียหรือตลาดในกลุม
ประเทศเพื่อนบานไมเปนไร แตเรายังสามารถยึดครองตลาดระดับบนไดถือวาคุมมากกวาเสีย ผูเขียนมีความคิดเห็น
สอดคลองดวย แตก็อยาประมาทหรือชะลาใจมากนัก เพราะปจจัยบางอยางเราอาจจะมองไมถึงก็ ไดเชน ปจจัย
การเมือง
ดวยปจจัยทั้ งสองอยางที่กลาวมานั้นทํ าใหผูเขียนเชื่อ มั่นวา ประเทศไทยของเรามีโ อกาส และไดเ ปรียบ
ประเทศเวียดนาม แนนอน ไมมากก็นอย ถึงแมเราจะเสียตําแหนงอันดับหนึ่งในระดับเอเชีย แตในระดับโลกเรายัง
เปนอันดับหนึ่งของโลกที่สงขาวเปนสินคาออกที่สําคัญในปจจุบันและในอนาคตตอไป หากเราไมโชครายจริงๆ ......

แมน้ําหอมที่คุณภาพน้ําดีไหลผานตัวเมืองเว อีกหนึ่งความอุดมสมบูรณของทรัพยากรของประเทศเวียดนาม
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ทองทุง ที่เขียวขจี ตลอดป บงบอกถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มปี ระสิทธิภาพของระบบชลประทานและ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมอยางยิง่ กับการผลิตขาวเลี้ยงประชากรภายในประเทศและสงเปนสินคาออก

○มิติดานประชากร ในบทความนี้ผูเขียนมีขอเสนออยูสองประการใหญ ๆ ของทั้งสองประเทศ คือ 1.
คุณภาพและ2.ปริมาณ ประการที่ 1 ดานคุณภาพของประชากรนั้น มีความยากงายตางกัน อันที่จริงจะวัดความ
เหนือ – ความดอยกวากัน ในดานคุณภาพของประชากรของประเทศทั้งสองนั้นมีขอจํากัดอยูเหมือนกัน ไมแนใจวา
จะเกณฑมาตรฐานอะไร มาเปนตัวชี้วัด (Indicators) คุณภาพของประชากร และตัวชี้วัดดังกลาวไดรับการพิสูจนเปน
ที่ ย อมรั บ กั น ทั้ ง สองประเทศหรื อ ไม บางครั้ ง ถู ก มองว า มี ค วามเอนเอี ย งไปข า งใดข า งหนึ่ ง เพราะเป น คุ ณ
ลักษณะเฉพาะของใครของมัน บางครั้งมีการกลาวในเชิงบวกสําหรับประเทศหนึ่งและเชิงลบสําหรับประเทศหนึ่ง
จุดลงตัวจึงไมมีความแนนอน วัดยากซุมเสี่ยงตอการผิดพลาด นี่สําหรับผูเขียนแลวถือวาเปนขอจํากัดในการที่ชี้ชัดไป
ขางใดขางหนึ่งวาประชากรของประเทศใดมีคุณภาพมากนอยกวากัน ถาพิจารณาจากกีฬาประเทศไทยชนะการแขง
กีฬาซีเกมสที่26 ที่ประเทศอินโดนิเซียเปนเจาภาพที่ผานมา คุณภาพของคนประเมินเปนตัวเลขคอนขางลําบาก
ประการที่ 2 ดานปริมาณ หรือ จํานวนประชากรของทั้ง สองประเทศ มองเห็นไดชัดเจนเปนรูปธรรม
ความมากนอยมีตัวเลขบงบอกไดแมนยํา สามารถวัดไดเปนชวงระยะเวลา เปนหนวยนับที่ไมมีอะไร ยุงยากซับซอน
สํารวจไดจากหนวยงานดานประชากรของประเทศนั้น ๆ ไดไมยาก การเขาถึงขอมูลดานจํานวนประชากรใชเวลาไม
มากมีความสะดวก ดังนั้นขอแตกตางเชิงตัวเลขของประเทศไทยกับประเทศเวียดนามเปนดังนี้
ประเทศ เวียดนาม (Vietnam) มีประชากรทั้งหมดประมาณ 89 ลานคน มากเปนอันดับที่ 13 ของโลก
(กระทรวงการตางประเทศ) ขณะที่ประเทศไทย มีประชากรทั้งหมดประมาณ 65.4 ลานคน (สํานักงานสถิติแหงชาติ
,ผลเบื้องตนสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 1 กันยายน 2553) จึงมีความแตงตางกันถึง 25 ลาน
คน ทั้งที่มีพื้นที่นอยกวาประเทศแตกลับมีประชากรมากกวาประเทศ แสดงใหเห็นวา ผลิตภัณฑดานการเกษตรคือ
ขาวของประเทศเวียดนามนั้น จะตองเลี้ยงคนทั้งประเทศ 89 ลานคนอยางเพียงพอแลว ยังจะตองสงเปนสินคาออก
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แขงกับประเทศไทยอีก ประมาณผลผลิตเขาตองมากถึงทําไดอยางนี้ บงบอกใหเห็นคุณภาพของประชากรดวยวา
ตองขยันทํางานอยางหนัก เหมือนครั้งอดีตที่เคยรบชนะประเทศอเมริกา การตอชีวิตทั้งจากภัยธรรมชาติและภัย
สงคราม เปนบทเรียนชีวิตที่ สอนใหชาวเวียดนามเปนคนที่มี คุณภาพอยางมิ ตอ งสงสัย จะเรียกวาปริมาณสราง
คุณภาพและคุณภาพเพิ่มปริมาณก็นาจะไมผิด แลวเราจะแขงขันกับประเทศเวียดนามไดอยางไรในดานคุณภาพคน
ดานปริมาณไม ตอ งไปแขงขันหรอก มีป ริมาณมากมิไดหมายความวาจะดีเ ยี่ยมไปกวาปริม าณนอยเสมอไป ไป
แขงขันดานอื่นที่มีโอกาสมากกวาเปนการดีสําหรับประเทศไทย...

○มิติดานการทองเที่ยว การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมบริการแขนงหนึ่งที่ทํารายไดใหกับประเทศ
เวียดนามไดเปนอยางดี ทรัพยากรการทองเที่ยวของประเทศเวียดนามยังมีมากและบริสุทธิทาทายนักทองเที่ยว
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากประเทศไทยที่พักหลังมีความสะดวกสบาย มีเสนทางเขาออกเพิ่มขึ้น จึงมีทางเลือกใน
การเดินทางใหกับนักทองเที่ยวชาวไทย ขึ้นอยูกับวาตัดสินใจใชเสนทางไหน จะเที่ยวจุดไหนของประเทศเวียดนาม
คาใชจายไมแพงมากนักเมื่อเทียบกับทองเที่ยวไปยังกลุมโซนยุโรป หรือ อเมริกา และเอเชียดวยกัน มนตเสนหของ
การท องเที่ยวประเทศเวียดนามมีผลตอการตัดสินใจซื่ อทัวรไปประเทศเวียดนาม คาเงินถูกกวาคาเงินบาทของ
ประเทศมาก อาหารที่โปรดปรานสําหรับนักทองเที่ยวคือ เหนมเนียง รับรองไมมีพลาดสําหรับคนไทย ความเปน
เอกลักษณหรืออัตลักษณ(Identity)สวนตัวของเวียดนามเปนแรงผลัก (Drive) จูงใจในการติดสินเลือกซื้อทัวรไปยัง
ประเทศเวียดนาม ความงามทางธรรมชาติ ความเย็นสบายเขียวขจีของทองทุง โบราณสถาน และนวัตกรรมรวม
สมัยดานโครงสรางพื้นฐาน มีสวนสําคัญตอการทองเที่ยวในระดับสูง สิ่งเหลานี้สงผลสะเทือนเชิงบวกกับการเพิ่ม
ของตัวเลขจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาประเทศเวียดนามอยางมาก
ปจ จัยเชิง บวกเหลานี้สามารถทํ าใหตัวเลขนักท อ งเที่ ยวจากหลายประเทศเขาไปท อ งเที่ ยวในประเทศ
เวียดนามเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งจากเอเชียดวยและจากหลายประเทศในยุโรป อเมริกา พิจารณาดูขอมูลที่ปรากฏ
ในเอกสารของประเทศเวียดนามที่ นําเสนอ ป 2011 ที่ เ พิ่ ม ผานมาหยก ๆ เฉพาะเดือ นกุ ม ภาพั นธ 2011 มี
นักท องเที่ ยว 542.671 คน เพิ่ม ขึ้น 21.6% จากชวงเวลาเดียวกันในปที่แลว ซึ่ง สามารถที่จ ะจําแนกออกเปน
นักทองเที่ยวจาก 10 ประเทศ ตามลําดับไดดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเทศ
จํานวนนักทองเที่ยว
จํานวนเพิ่มในชวงเวลาเดียวกัน
จีน
191,106
39%
เกาหลี
102,497
17.4 %
อเมริกา
96,587
8.4%
ญี่ปุน
92,832
30.4%
ใตหวัน
67,527
16.3%
ออสเตรเลีย
62,876
8.1%
กัมพูชา
46,569
42.8%
ฝรั่งเศส
39,781
13.7%
ไทย
36,463
4.3%
มาเลเซีย
35,663
22.9%
ประเทศอื่น ๆ
277,194
13.2%
ที่มา: News from the Vietnam Tourism Association:Travellive 15/03/2011
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ตัวเลขตามตารางเปนตัวเลขของเดือนเดียวคือเฉพาะเดือน กุมภาพันธ 2554 เดียวเทานั้นที่เติบโต ไดถึง
21.6% โดยสามอันดับแรกเปนนักทองเที่ยวจากประเทศจีนเกือบ 2 แสนคน คือ 191,106 คน เพิ่มขึ้นเทากับ 39%
รองลงมาอันดับสอง ไดแก เกาหลี 102,497 คน เพิ่มขึ้นเทากับ 17.4 % และอันดับ สามประเทศสหรัฐอเมริกา
จํานวนนักทองเที่ยว 96,587 คน เพิ่มขึ้นเทากับ 8.4% ประเทศที่จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเปนอันดับหนึ่ง คือ
ประเทศกัมพูชา จํานวนนักทองเที่ยว 46,569 คน เพิ่มขึ้นเปน42.8% สวนนักทองเที่ยวจากประเทศไทย มีคนไทย
เขาไปทองเที่ยวเวียดนาม 36,463 คน เพิ่มขึ้น 4.3%
มูลเหตุที่สงผลใหชาวอเมริกันเขามาทองเที่ยวยังประเทศเวียดนาม มีจํานวนเพิ่มขึ้นถึง 8.4% นั้น ผูเขียนไม
มีขอมูลเชิงวิชาการวามาจากมูล เหตุใด แตวิเคราะหดูแลวมูลเหตุหนึ่งนาจะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาในชวง
สงครามเวียดนาม ไดมีสวนสําคัญในการทําสงครามและไดรับความพายแพเสียเชิงใหกับเวียดกง สูญเสียกําลังพล
ทหารเปนจํานวนมาก ไดรับสิ่งหนึ่งที่เรียกวาความพายแพอยางยับเยิน เปนบทเรียนที่สอนใหประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดรูจักกับคําวา พายแพสงครามวา มีรสชาติ เปนเชนไร ดังนั้นจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เขา
มาทองเที่ยวประเทศเวียดนาม จึงอาจจะเขามาเพื่อรําลึกถึงความทรงจําอันเจ็บปวด และดูลองรอยของความเสียหาย
รวมทั้งชีวิตของทหารหาญที่สูญเสียไปในแผนดินเวียดนามก็เปนได
สําหรับปจจัยที่สงผลใหคนไทยนิยมเขาไปเที่ยวประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้น ถึง แมจะเปนจํานวนไมมากนัก
ผูเขียนมองวาปจจัยหลักตน ๆ สําหรับคนไทย คือ
1. ตลาดทองเที่ยวเวียดนามยังบริสุท ธิ์ ใหม มาแรง นาสนใจ มีความตื่นตัวมาก มีท รัพยากรหรือแหลง
ทองเที่ยวอีกมาก ทั้งเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และบันเทิง รายการทัวรเวียดนามของบริษัททําทัวรมีรายการชุกมาก
พรอมขอเสนอนาสนใจ โปรโมชั่นมากมาย คาบริการตลอดรายการไมแพง สูได
2.การเดินทางมีชองทางใหเลือกเพิ่มมากขึ้น ระยะเวลาเดินทางไมไกล ใชเวลาไมนานนักก็สามารถที่จะไป
เที่ยวไดแลว โดยเฉพาะการเดินทางจากประเทศไทย มีชองทางเขาสูประเทศเวียดนามทั้งทางอากาศจากสนามบิน
สุวรรณภูมิ ทางบกจากจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทยขามสะพานมิตรภาพไทยลาว แหงที่ 2 ผานแขวงสุวรรณ
เขตของ ประเทศลาว เขาชายเดนลาวเวียดนาม ตรงดา นลาวบาว เสนทางสะดวกตามถนนที่ ไ ดม าตรฐาน
เสนทางทองเที่ยวสายนี้ไดรับความนิยมสนใจจากนักทองเที่ยวชาวไทยเปนอยางมาก เรียกวาติดตลาดไปทองเที่ยว
ของคนไทยไปแลว
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ดานชายแดนลาวเวียดนาม ลาว บาว (Lao Bao)
อีกเสนทางหนึ่งที่เปดใหมลาสุด คือ สะพานมิตรภาพไทยลาว แหงที่ 3 จังหวัดนครพนม กับแขวงคํามวน
ของประเทศลาว ซึ่งเปดใชเปนทางการเมื่อปลายป 2554 ที่ผานมาไมนานมานี้ เสนทางนี้สามารถที่จะเชือ่ มตอไปถึง
ประเทศเวียดนามได ยิ่งเพิ่มความสะดวก มีทางเลือกเพิ่มขึ้นสําหรับนักทองเที่ยวจากประเทศไทย ทั้งสามเสนทาง
ที่กลาวมานี้เหมาะสําหรับการทองเที่ยวในระยะที่สั้น ๆ ราคาไมแพง บวกกับคาเงินของประเทศเวียดนามถูกกวา
คาเงินของประเทศไทยมาก

ตลอดทั้งป 2011 หรือ พ.ศ. 2554 มีนักทองเที่ยวเขามายังประเทศเวียดนามเปนจํานวน 6
ลานคน เปนการเพิ่มขึ้นเมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตเทากับ 20 % เกินกวาเปาหมายที่วางเอาไว (โลกยามเชา
TV 3 291254)
เปรียบเทียบประเทศไทยเมื่อป 2553 มีจํานวนนักทองเที่ยวป 2553 จํานวน 14.5 ลานคน ป 2554 คาดวามี
แนวโนมถึง 15.5 ลานคน ขยายตัวรอยละ 6% (สุรพล เศวตเศรณี, ผูวาการทองเที่ยวแหงประเทศไทย) ขณะที่ขอมูล
จํานวนนักทองเที่ยวที่สํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมือง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สํารวจโดยกรมสงเสริมการทองเทีย่ ว
ไดจํานวนตัวเลขของนักทองเที่ยวรวมถึงคนไทยที่ไปอยูตางประเทศดวย มีจํานวนนักทองเที่ยวในป 2553 คือ 9,195,631
คน เปนชาวเวียดนาม 129,404 คิดเปน 1.41% ของนักทองเที่ยวกลุมอาเซียน (ASEAN) ป 2554 จํานวนนักทองเที่ยว
ทั้งหมด 11,195,536 คน เปนชาวเวียดนาม 222,781 คน คิดเปน 1.99% ของนักทองเที่ยวกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN)
(สํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมืองและกรมการทองเที่ยว 2/11/2012) ตัวเลขทีส่ าํ รวจจากหนวยงานดังกลาว บงบอกให
ทราบวาแนวโนมของจํานวนนักเที่ยวลดลง ไมเปนไปตามที่คาดในตอนตนป เนื่องจากไดรับกระทบอยางใหญจากมหา
อุทกภัยครั้งรายที่ในรอบหลายสิบป ที่เกิดขึ้นในชวงปลายป 2554 การทองเที่ยวของประเทศไทยไดรบั ผลกระทบอยาง
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มากตามที่ทราบกันแลว แตสําหรับประเทศเวียดนามไมไดรับผลกระทบทางดานการทองเที่ยวเทาอยางรุนแรง จึง
ไดเปรียบประเทศไทย สงผลใหมีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นเกินเปาหมายที่วางเอาไว
ดังนั้นการมองประเทศไทยเวียดนาม บนเวทีการแขงขัน ที่เนนเรื่องของเศรษฐกิจการคาขาย ดวยมิติ
ของการสงขาวเปนสินคาออกไปยังตางประเทศผูซื้อ ถาวาตามจํานวนสินคาและราคาแลว ประเทศไทยมีความ
ไดเ ปรีย บทั้งปริ มาณจํานวนสินคาขา วที่ไ มม ากเหมือนเมื่อกอน แตหากมองในแงข องคุณภาพสิ นคา ขาวแล ว
สิ นคา ข า วของประเทศมี คุณภาพมากกวา กอปรกับตลาด รับซื้ อสิ นคา ข า วของประไทยเปนตลาดบนมี ขี ด
ความสามารถที่จะซื้อสูงใหราคาดีตามสกุลเงิน ของประเทศเวียดนามสงออกขายในตลาดลางคือในกลุมประเทศ
เพื่อนบาน มิติดานประชากรทั้งสองประเทศจํานวนหางกันพอสมควร คุณภาพของประชากรวัดคุณภาพออกมา
ไมชัดเจน และมิติดานการทองเที่ยว จากตัวเลขที่นําเสนอสําหรับประเทศไทยมีโอกาสและไดเปรียบดานจํานวน
นักทองเที่ยวและตนทุนการทองเที่ยว เวียดนามไดเปรียบดานชองทางในการเดินทางเขาสูประเทศดึงลูกคาจาก
ประเทศไทยไดเพิ่มขึ้น มีความสดใหมกวาประเทศไทยหลายประการ ที่สําคัญมากไปกวานั้นประเทศเวียดนามมี
ยุทธศาสตรมุงมั่นพัฒนาเปนประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย (Modern Industrialized State) ในป 2020 นี่
นับวาเปนสิ่งที่นากลัวสําหรับการแขงระหวางประเทศไทยกับประเทศเวียดนามในทศวรรษนี้.....

