3 ข้ อสังเกตน่ ารู้ เกี่ยวกับ Supply Chain โลกในวิกฤต COVID-19
พิศิษฐ์ เสรี วิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
การระบาดของ COVID-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลกในเวลาเพียง 3 เดือน กาลังเป็ นบททดสอบสาคัญของ
ระบบการผลิตภายใต้ โลกาภิว ัต น์ (Globalization) ว่าจะยังไปต่อ ได้ ห รื อไม่ จากที่ผ่านมาการผลิตในหลาย
อุตสาหกรรมมักใช้ วิธีกระจายการผลิตชิน้ ส่วนต่าง ๆ ไปในหลายประเทศตามความพร้ อมด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน
เทคโนโลยี และแรงงาน เพื่อให้ การผลิตมีประสิทธิ ภาพมากที่สุด แต่การระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้ ห่วง
โซ่อุปทานเกิดภาวะชะงักงัน (Supply Chain Disruption) เช่น โรงงานผลิตรถยนต์หลายแห่งต้ องปิ ดชั่วคราว
เนื่องจากขาดชิ น้ ส่วนสาคัญ จากผู้ผลิตที่ตั ้งอยู่ในประเทศที่ COVID-19 ระบาด ส่งผลให้ นกั วิเคราะห์ ส่วนหนึ่ง
เห็น ว่า COVID-19 จะทาให้ ห่วงโซ่อ ุป ทานโลกเปลี่ย นแปลงอย่างรุ น แรง โดยผู้ นาเข้ าสิน ค้ าจะเปลี่ย นไปใช้
Suppliers ในภูมิภ าคหรื อ อาจถึงขนาดย้ า ยฐานการผลิตมาอยู่ใ นประเทศของตนแทน อย่า งไรก็ตาม ผมมี
ข้ อสังเกตบางประเด็นที่อาจเป็ นเหมือนเหรี ยญอีกด้ านให้ ท่านผู้อ่านลองขบคิดดูครั บ
ประการแรก ปั ญ หาห่วงโซ่การผลิตหยุดชะงัก ที่เกิดขึ ้นครั ง้ นี เ้ ป็ นเพีย งระยะสั ้น ๆ ขณะที่การหดตัว
ของเศรษฐกิจ โลกเป็ น ปั ญ หาที่ส่งผลกระทบรุ น แรงและมีแ นวโน้ มยืดเยื อ้ ผู้ป ระกอบการจึงยังไม่มีแ รงจูงใจ
เพียงพอในการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่การผลิตทัง้ หมดของตนเอง เพราะแม้ ในช่วงที่จีนใช้ มาตรการ Lockdown
และหยุด การดาเนิน ธุร กิจ /การผลิต ชั่ว คราวส่ง ผลให้ เ กิด ปั ญ หา Supply Chain Disruption ไปทั ่ว โลกจริ ง
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการ Stock วัตถุดิบไว้ ไม่มากนัก แต่ก็เป็ นเพียงระยะสัน้ ๆ เนื่องจากจีนสามารถ
จัดการการระบาดของโรคได้ ดี ทาให้ ภาคการผลิต ในจีนกลับมาดาเนินการได้ อย่างรวดเร็ ว ขณะที่ปัญหาหลักที่
ภาคการผลิต โลกต้ อ งเผชิญ ในปั จ จุบ ัน กลับ กลายเป็ น ความต้ อ งการใช้ สิน ค้ า ของประเทศปลายทางอย่าง
สหรั ฐฯ และยุโรป ที่ลดลงมากจากมาตรการปิ ดเมืองและประเทศ หลังประเทศเหล่านีก้ ลายเป็ นศูนย์ กลางการ
แพร่ ระบาดของ COVID-19 ดังนัน้ หลังการระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย ผู้ประกอบการจึงน่าจะพิจารณา
ปรั บปรุ งห่วงโซ่การผลิตของตนเพียงบางส่วน หรื อหาวิธีจัดการ Stock วัตถุดิบให้ รองรับเหตุการณ์ ฉุกเฉินมาก
ขึน้ มากกว่าจะย้ ายฐานอย่างขนานใหญ่
ประการที่สอง ก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 ห่วงโซ่การผลิตโลกเคยเผชิญกับหลากหลายวิกฤตและมี
การปรั บตัวมาแล้ วหลายครั ง้ โดยยังไม่มีครั ง้ ใดที่การปรั บตัวเกิดขึน้ อย่างรุ นแรงโดยฉับพลัน โดยในช่วง 25612562 ห่วงโซ่การผลิตโลกก็เผชิญบททดสอบจากสงครามการค้ าระหว่างมหาอานาจของโลกอย่างสหรั ฐฯ และ
จีน ทาให้ เกิดการย้ ายและกระจายฐานการผลิตสินค้ า ไประลอกหนึ่ง แล้ ว โดยเฉพาะสินค้ าที่สหรัฐฯ เรี ยกเก็บ
ภาษี นาเข้ า จากจีน ในอัต ราสูง ขณะที่ก่อ นหน้ า นั ้นหากพิจ ารณาถึง อุต สาหกรรมยานยนต์ใ นเอเชีย ก็มีก าร
ปรั บตัวมาตังแต่
้ ปี 2554 จากเหตุภัยพิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟุกุชิมะในญี่ ปุ่นและน ้าท่วมครั ง้ ใหญ่ในไทย ซึ่งทา
ให้ ผ้ ูผ ลิต รถยนต์ญี่ป่ ุนต้ องกระจายไปตั ้งฐานการผลิต นอกประเทศมากขึน้ เพื่อกระจายความเสี่ยง เป็ น ที่น่า
สังเกตว่าภาคการผลิตโลกมีการดาเนินกลยุทธ์ ด้วยการปรั บเปลี่ยนฐานการผลิตมาเป็ นระยะเพื่อลดความเสี่ยง
แต่ไม่เคยมีครั ง้ ไหนที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันที ดังนัน้ แม้ การระบาดของ COVID-19 จะเป็ นอีก
หนึ่ง เหตุผ ลที่ทาให้ ก ารปรั บ ปรุ ง ห่ว งโซ่อ ุป ทานยัง ดาเนิน ต่อ ไปแต่ก็ค าดว่า จะเกิด ขึ น้ อย่า งค่อ ยเป็ น ค่อยไป
เช่นกัน

ประการสุดท้ าย สินค้ าบางชนิดมีโครงสร้ างห่วงโซ่อปุ ทานที่มนั่ คงและมีประสิทธิภาพจึงต้ องใช้ เวลาใน
การเปลี่ยนแปลง เช่น การผลิตสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ ซึ่งประกอบด้ วยชิน้ ส่วนจานวนมากและมีการ
แบ่งการผลิตชิ ้นส่วนไปยังหลายประเทศตามความพร้ อมด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน เทคโนโลยี และแรงงาน จนทาให้
ได้ สินค้ าคุณภาพดีและมีราคาที่แข่งขันได้ การปรับห่วงโซ่อปุ ทานใหม่ เช่น ย้ ายฐานการผลิตกลับประเทศตนเอง
อาจทาให้ ผ้ ูประกอบการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันได้ ขณะที่ สินค้ าบางประเภท เช่น สินค้ ากลุ่มยา
เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ไม่สามารถเปลี่ยนห่วงโซ่การผลิตได้ ง่าย เนื่องจากข้ อจากัดเรื่ องสิทธิบตั รใน
การผลิตและความพร้ อมด้ านเทคโนโลยี ทาให้ คาดว่าหลังการระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย ห่วงโซ่การผลิต
สินค้ าเหล่านี ้จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก หรื ออาจต้ องใช้ เวลาในการเปลี่ยนแปลง
จากข้ อสังเกตข้ างต้ นจะเห็นว่าแม้ ห่วงโซ่การผลิตโลกอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้ างจาก COVID-19 แต่คงไม่
ถึงกับเกิดการพลิกโฉมอย่างที่ หลายฝ่ ายแสดงความกังวลไว้ ครั บ อย่างไรก็ตาม ถือเป็ น จังหวะเหมาะสาหรั บ
ผู้ประกอบการในการทาความเข้ าใจห่วงโซ่อุปทานของตนเองให้ ดียิ่งขึน้ โดยอาจเริ่ มจากการรู้ จักแหล่งวัตถุดิบ
ที่แท้ จริ งของธุรกิจ แทนการรู้ จักแต่ผ้ ูขาย และในทางกลับกันก็ต้องสร้ างตัวตนในตลาดเพื่อให้ ผ้ ูประกอบการ
รายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องรู้ จักเรามากขึน้
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