วิกฤต COVID-19…บททดสอบภูมิต้านทานการส่ งออกของไทย
ฝ่ ายวิจัยธุรกิจ
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
ผ่านมาแล้ วครึ่งทางสาหรับปี 2563 ที่เต็มไปด้ วยความยากลาบากสาหรับผู้ประกอบการไทยหลังต้ องเผชิญ
กั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ที่ ฉุ ด รั ง้ ให้ เศรษฐกิ จ โลกและเศรษฐกิ จ ไทยปี นี ม้ ี แ นวโน้ ม
หดตัวสูงสุดในรอบหลายทศวรรรษ แม้ ล่าสุดสถานการณ์ การแพร่ ระบาดในประเทศไทยจะสามารถควบคุมได้ ดจี าก
ความร่ วมมือของทุกภาคส่วน ซึง่ ส่งผลให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ในประเทศโดยเฉพาะการบริ โภคเริ่ มมี
สัญญาณกระเตือ้ งขึน้ แต่สถานการณ์ ในหลายประเทศทั่วโลกที่ ยังวิกฤตจากจานวนผู้ป่วยใหม่รายวันที่ท าสถิ ติ
สูงสุด ส่งผลให้ อปุ สงค์จากต่างประเทศที่เคยเป็ นเส้ นเลือดใหญ่ในการหล่อเลี ้ยงเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในภาวะอ่อนแรง
ลงต่อเนื่อง สะท้ อนได้ จากมูลค่าส่งออกล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่หดตัวถึง 22.5% ต่าสุดในรอบกว่า 10 ปี
ผลักดันให้ การส่งออก 5 เดือนแรกปี 2563 หดตัว 3.7%
สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ หากมองในแง่ ดี อ าจกล่ า วได้ ว่ า วิ ก ฤต COVID-19 ได้ เ ข้ ามาเป็ น บททดสอบ
ภูมิต้านทานการส่งออกของไทย ว่าจะสามารถทนทานกับความไม่แน่นอนหรื อวิกฤตอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
ได้ ม ากน้ อยเพี ย งใด ทั ง้ นี ้ หากพิ จ ารณาจากตัว เลขส่ ง ออกในช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่ า นมาและ 5 เดื อ นแรกปี 2563
ที่ COVID-19 ระบาดอย่างหนัก สามารถแบ่งกลุม่ สินค้ าส่งออกของไทยได้ “5 กลุ่มอาการ” ดังนี ้

กลุ่ มแข็งแรง มี ภู มิ ต้านทานสู ง คือ กลุ่มสินค้ าที่ การส่งออก
ขยายตัวได้ ดี ต่ อเนื่ องทั ง้ ในช่ วงก่ อนและระหว่ าง COVID-19
ระบาด พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เป็ นสิ น ค้ าเกษตรและอาหารที่
ผู้ประกอบการไทยมีความเชี่ ยวชาญและเป็ นที่ ยอมรั บในเรื่ อง
คุณภาพ นอกจากนี ้ สินค้ าอุตสาหกรรมหลายชนิดก็เป็ นที่ต้องการ
มากขึ ้นเพื่อตอบสนองกระแส Social Distancing และกระแสใส่ใจ
สิ่งแวดล้ อม ปั จจัยดังกล่าวเป็ นเครื่ องยืนยันได้ ว่าประเทศไทยมี
ภู มิ ต้ านทานและมี ศัก ยภาพในสิ น ค้ าเหล่ านี ้ ประเด็ น ในเชิ ง
นโยบายจึงอยู่ที่การสร้ างมูลค่าเพิ่มและสร้ าง Branding ให้ สินค้ า
ไทยกลุม่ นี ้กลายเป็ นสินค้ าในใจของผู้บริ โภคทัว่ โลกที่เน้ นคุณภาพ
มากกว่าราคา รวมถึงการส่งเสริ มการลงทุนและพัฒนาให้ ไทยเป็ น
ศูนย์ กลางการผลิ ตและจ าหน่ ายสิ นค้ าเหล่านี ้ โดยเฉพาะเพื่ อ
ตอบสนองกระแสความมัน่ คงด้ านอาหารและสุขภาพที่มีมากขึ ้น
ในปั จจุบนั
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กลุ่ ม ฟื ้ นตัว ชั่ว ขณะ คือ กลุ่มสินค้ าที่ การส่งออกเริ่ มชะลอตัว
ในช่ ว งก่ อ นหน้ า แต่ ก ลับ ได้ อ านิ ส งส์ จ ากการแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 ท าให้ มี ค วามต้ องการสิ น ค้ าเพิ่ ม ขึ น้ ในระยะสั น้
แนวทางในการเสริ มแกร่ งของสินค้ ากลุ่มนี ้ในระยะถัดไปอาจเป็ น
การหาตลาดส่งออกใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่อิ่มตัวเพื่อกระจายความเสี่ยง
รวมถึงการแตกไลน์การผลิตสินค้ าให้ มีความหลากหลายขึ ้น

กลุ่มติดเชือ้ คือ กลุม่ สินค้ าที่การส่งออกขยายตัวสูงตลอด 3 ปี
ที่ผ่านมาแต่มาหดตัวในช่วงการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ซึง่
ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวัน รวมถึงสินค้ าที่
เกี่ยวเนื่องกับราคาน ้ามันซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนราว 15% ของมูลค่า
ส่งออกรวมที่ได้ รับผลกระทบจากราคาและอุปสงค์ของภาคการ
ผลิตและภาคการขนส่งที่ลดลงจากมาตรการ Lockdown และ
Social Distancing อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมข้ างต้ นส่วนใหญ่
ยัง เป็ น อุต สาหกรรมที่ ไ ทยมี ศัก ยภาพและเป็ น ฐานการผลิ ต
สาคัญของนักลงทุนต่างชาติ แม้ ในระยะสันอาจเผชิ
้
ญกับภาวะ
ช็อกจากอุปสงค์ที่ลดลงอย่างรวดเร็ วหรื อมีการเลื่อนการบริ โภค
ออกไป แต่ ห ากสถานการณ์ COVID-19 ดี ขึ น้ สิ น ค้ ากลุ่ ม
ดังกล่าวก็มีโอกาสกลับมาฟื น้ ตัว

กลุ่ ม ภาวะแทรกซ้ อ น คือ กลุ ่ม สิน ค้ า ที ่ม ูล ค่า ส่ง ออก
ในช่ว ง 3 ปี ที่ ผ่ า นมาขยายตัว ค่ อ นข้ างต่ า จากปั ญ หาเชิ ง
โครงสร้ างและกระแส Disruption ในหลายมิ ติ อี ก ทั ง้ ถู ก
ซ ้าเติมจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี ้ ยังมี
กลุ่มสินค้ าเกษตรที่ส่วนใหญ่ส่งออกในลักษณะสินค้ าขัน้ ต้ น
และต้ องเผชิ ญ กับการแข่งขัน ที่ รุน แรง สินค้ ากลุ่มนี อ้ าจถึง
เวลาที่จาเป็ นต้ องปรับโครงสร้ างการผลิตครัง้ ใหญ่เพื่อสร้ าง
มูลค่าเพิ่ ม หรื อบางอุตสาหกรรมก็อาจจาเป็ นต้ องย้ ายฐาน
การผลิ ตไปต่างประเทศ และเชื่ อมโยงห่ วงโซ่ก ารผลิ ต ที่ มี
มูลค่าเพิ่มสูงกลับมายังประเทศไทย
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กลุ่มอาการวิกฤต คือ กลุม่ สินค้ าที่มลู ค่าส่งออกหดตัวตลอด 3 ปี
ที่ผ่านมาและหดตัวต่อเนื่องในช่วง COVID-19 พบว่าสินค้ ากลุม่ นี ้
กระจุ ก ตั ว อยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมที่ มี ปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ างและ
มู ล ค่ า เพิ่ ม ต่ า รวมทั ง้ ถู ก ซ า้ เติ ม จากกระแส Technological
Disruption อุตสาหกรรมเหล่านี ้จาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องหันมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และปรับตัวให้ สอดคล้ องกับ Megatrends

แม้ สินค้ าส่งออกของไทยหลายกลุม่ อาการข้ างต้ นหดตัวลงจากผลกระทบของ COVID-19 แต่ในภาพรวมแล้ ว
การส่งออกของไทยยังหดตัวน้ อยกว่าคู่แข่งหลายประเทศที่ อาจมีความหลากหลายของสินค้ าส่งออกน้ อยกว่าไทย
อย่ างไรก็ ต าม การส่งออกในช่ วงที่ เหลื อของปี 2563 ที่ ยังเต็มไปด้ วยความไม่แ น่ น อนสูง EXIM BANK ได้ เตรี ย ม
เครื่ องมือทางการเงินที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ส่งออกสินค้ าในแต่ละกลุ่มอาการข้ างต้ น ทัง้
มาตรการเยี ยวยาและฟื ้น ฟูสาหรั บสินค้ าที่ ได้ รับผลกระทบระยะสัน้ จาก COVID-19 รวมถึงมาตรการเสริ มความ
แข็งแกร่ งและสร้ างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวสาหรั บอุตสาหกรรมที่จาเป็ นต้ องปรั บโครงสร้ างเพื่อความอยู่รอด เพื่ อให้
สามารถผ่ านพ้ น มหาวิ กฤตครั ง้ นี ไ้ ปด้ วยกัน และท าให้ ก ารส่งออกของไทยกลับมาเป็ นเส้ น เลื อดใหญ่ ที่หล่อเลีย้ ง
เศรษฐกิจไทยอีกครัง้
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