โค้ งแรกปี 62…การส่ งออกไม่ ได้ แย่ อย่ างที่เห็น
พิศิษฐ์ เสรี วิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
จากการที่ผมได้ พูดคุยกับ หลายๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็ นผู้ ส่งออก หน่วยงานภาครั ฐ บางแห่งหรื อแม้ แต่
สื่อมวลชน จะสังเกตได้ ว่าส่วนใหญ่กาลังมีความกังวลต่อทิศทางการส่งออกของไทยในปี นี ้ จากตัวเลขส่งออก
ในไตรมาสแรกที่หดตัว 1.6% ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้ มชะลอตัว ประกอบกับสงครามการค้ า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ปะทุขึ ้นอีกครัง้ หลังจากสหรัฐฯ ประกาศขึ ้นภาษี นาเข้ าสินค้ าจากจีนระลอกใหม่เมื่อวันที่
10 พฤษภาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตัวเลขส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกอย่างละเอียดพบว่า
ยังมีสญ
ั ญาณบวกในบางแง่มมุ ที่อาจเป็ นตัวช่วยประคับประคองการส่งออกในปี นี ้ไม่ให้ แย่อย่างที่หลายฝ่ ายกังวล
หรื ออาจช่วยให้ การส่งออกกลับมาขยายตัวได้ อีกครัง้ ในช่วงครึ่งหลังของปี ได้ แก่
 ตลาด CLMV ยังคงแข็งแกร่ ง ท่ามกลางภาวะที่การส่งออกของไทยหดตัวลงเกือบทุกตลาด แต่การ
ส่งออกไปตลาด CLMV ซึง่ เป็ นตลาดส่งออกอันดับ 2 ของไทยรองจากสหรัฐฯ ยังขยายตัวได้ ราว 1% แม้ ดเู หมือน
เป็ นตัวเลขที่ไม่สงู แต่หากพิจารณารายละเอียดพบว่าการส่งออกไปยัง CLMV ถูกฉุดรัง้ จากสินค้ าที่เกี่ยวเนื่องกับ
ราคานา้ มัน อาทิ นา้ มันสาเร็ จรู ป เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ ที่หดตัวลงตามราคานา้ มันในตลาดโลกที่ลดลง
เป็ นหลัก ขณะที่การส่งออกสินค้ าอุปโภคบริ โภคไปยังตลาด CLMV ยังขยายตัวอย่างร้ อนแรง ไม่ว่าจะเป็ นรถยนต์
อุปกรณ์ และส่วนประกอบ (ขยายตัว 132%) ผลไม้ สด แช่เย็น แช่แข็ง (ขยายตัว 45%) เครื่ องสาอาง (ขยายตัว
10%) และเครื่ องคอมพิวเตอร์ (ขยายตัว 7%) สะท้ อนถึงภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศในกลุ่ม CLMV ที่ยงั เติบโต
อย่างแข็งแกร่ ง ซึง่ จากราคาน ้ามันในปั จจุบนั ที่เริ่ มปรับตัวสูงขึ ้นหลังจากสหรัฐฯ คว่าบาตรอิหร่ าน ประกอบกับฐาน
ราคาน ้ามันปี 2561 ที่ปรั บลดลงในช่วงปลายปี ทาให้ การส่งออกสิ นค้ าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน ้ามันไปยัง CLMV
มีแ นวโน้ มจะเริ่ มฟื ้นตัว ในระยะถัดไป เมื่อประกอบกับการส่งออกสิน ค้ าอุป โภคบริ โภคที่ ยังขยายตัวร้ อนแรง
ต่อเนื่อง ทาให้ คาดว่าการส่งออกของไทยไป CLMV ในปี 2562 จะกลับมาขยายตัวได้ ราว 7-10%
 การส่ งออกสินค้ าที่ไทยเป็ นเจ้ าตลาด โดยเฉพาะอาหารยังขยายตัวได้ ดี จากภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ชะลอตัว ได้ สง่ ผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในเกือบทุกกลุม่ สินค้ า โดยเฉพาะสินค้ าอุตสาหกรรมที่หดตัว
กว่า 5% ในช่วงไตรมาสแรก อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้ าในหมวดอาหารกลับยังขยายตัวดีในหลายสินค้ า อาทิ
ผลไม้ (ขยายตัว 64%) ผัก (ขยายตัว 11%) ไก่แปรรู ป (ขยายตัว 14%) อาหารทะเลกระป๋ อง (ขยายตัว 8%) และ
เครื่ องดื่ม (ขยายตัว 10%) ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการที่สินค้ าในกลุ่มอาหารเป็ นสินค้ าจาเป็ น ที่ผันผวนตามภาวะ
เศรษฐกิจค่อนข้ างน้ อย ขณะเดียวกัน กลุ่มสินค้ าดังกล่าวมีผลต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมค่อนข้ างมาก เนื่องจาก
วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตมาจากในประเทศเป็ นสาคัญ
 ผู้ประกอบการไทยบางส่ วนเริ่มปรั บตัวเพื่อลดผลกระทบจากสงครามการค้ า คงปฏิเสธไม่ได้ ว่า
สงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ถือเป็ นปั จจัยบัน่ ทอนสาคัญที่กดดันให้ การส่งออกของไทยหดตัวในช่วง
ที่ ผ่ า นมา โดยเฉพาะกลุ่ ม สิ น ค้ า ที่ ไ ทยอยู่ ใ นห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของจี น อาทิ ส่ ว นประกอบคอมพิ ว เตอร์ และ
อิเล็กทรอนิกส์ ยางพารา ไม้ และแผงวงจรไฟฟ้า ซึ่งจีนนาเข้ าจากไทยเพื่อผลิตและส่งออกสินค้ าสาเร็ จรู ป ไปยัง
สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม แม้ มลู ค่าส่งออกสินค้ าดังกล่าวของไทยไปจีนจะหดตัวรุ นแรงต่อเนื่อง แต่การส่งออกของไทย

ไปตลาดอื่นๆ กลับขยายตัวในระดับสูงเป็ นประวัติการณ์ ส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้ประกอบการไทยเริ่ มปรับตัวโดยการ
หาตลาดหรื อช่องทางการส่งออกอื่นๆ เพื่อทดแทนตลาดจีนที่หดตัวลง ไม่ว่าจะเป็ น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และ
ส่ วนประกอบ ซึง่ มูลค่าส่งออกไปจีนในช่วงไตรมาสแรกหดตัวถึง 25% แต่การส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ ในอาเซียน
กลับขยายตัวได้ ในระดับสูง ได้ แก่ อินโดนีเซีย (ขยายตัว 34%) เวียดนาม (ขยายตัว 18%) ยางพารา มูลค่าส่งออก
ไปจีนซึ่งเป็ นตลาดส่งออกยางพาราอันดับ 1 ของไทยในไตรมาสแรกหดตัว 18% แต่การส่งออกไปยังตลาดอื่น
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ ว ขยายตัวในระดับสูง ได้ แก่ แคนาดา (ขยายตัว 80%) ฝรั่ งเศส (ขยายตัว 51%)
เนเธอร์ แลนด์ (ขยายตัว 47%) ซึง่ แม้ ว่าจะไม่สามารถทดแทนตลาดจีนได้ ทงหมด
ั้
แต่ก็สามารถบรรเทาผลกระทบ
และช่วยพยุงการส่งออกของไทยได้ ในระดับหนึง่
จากปั จจัยที่ช่วยพยุงการส่งออกของไทยดังที่กล่าวมา ทาให้ แม้ การส่งออกของไทยในภาพรวมในไตรมาส
แรกหดตัว 1.6% แต่หากเปรี ยบเทียบกับประเทศคูแ่ ข่งอื่นๆ พบว่า การส่งออกของไทยหดตัวน้ อยกว่าประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็ นอินโดนีเซีย (การส่งออกในไตรมาสแรกหดตัว 8.5%) ไต้ หวัน (หดตัว 4.2%) เกาหลีใต้ (หดตัว
6.8%) ญี่ ปนุ่ (หดตัว 3.9%) ซึง่ หากสถานการณ์ เศรษฐกิจโลกมีความชัดเจนขึน้ ก็เป็ นไปได้ ว่าการส่งออกในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2562 อาจจะพลิกฟื น้ กลับมาขยายตัวได้ อีกครัง้
Disclaimer : คอลัมน์นีเ้ ป็ นข้อคิ ดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมคิ ดเห็นของ EXIM BANK

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

