การฟื้นตัวของการส่งออกไทยหลัง COVID-19 ภายใต้ข้อจากัดเชิงโครงสร้าง
ในช่วงที่ผ่านมา COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการค้าโลกอย่างรุนแรงเป็นวงกว้าง
แม้ปัจจุบันการส่งออกของหลายประเทศรวมถึงไทยได้ปรับดีขึ้นจนผ่านจุดต่าสุดไปแล้ว แต่ยังเป็นการฟื้นตัวที่
แตกต่างกัน (uneven recovery) โดยการส่งออกของไทยยังอยู่ในระดับต่ากว่าภูมิภาค สาเหตุหลักมาจาก
โครงสร้างของสินค้าส่งออกและตลาดส่งออกของไทยที่กระจุกอยู่ในกลุ่มสินค้าและตลาดที่ฟื้นตัวช้า รวมทั้ง
บทบาทของไทยในห่วงโซ่การผลิตโลก (global supply chain) ที่ลดลง ซึ่งจะมีนัยต่อความสามารถในการ
แข่งขันของการส่งออกไทยในระยะยาว
การส่งออกไทยฟื้นช้าและอยู่ในระดับต่ากว่าประเทศในภูมิภาค
การส่งออกของประเทศในภูมิภาครวมถึงไทยหดตัวรุนแรงในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 โดยในเดือน
พฤษภาคม การส่งออกไทยหดตัวร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (ภาพที่ 1 แถบสีน้าเงิน )
แม้การส่งออกของไทยในเดือนกรกฎาคมจะฟืน้ ตัวกลับมาแล้วประมาณร้อยละ 50 จากจุดต่าสุด โดยหดตัวร้อยละ 12
จากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 แต่ยังอยู่ในระดับต่ากว่าช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19 ค่อนข้างมากเทียบกับ
ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาค
ภาพที่ 1 มูลค่าการส่งออกไทยในเดือนกรกฎาคม 2563 ต่ากว่าช่วงก่อนการระบาดมากกว่าภูมิภาค
ร้อยละ
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อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกปรับฤดูกาลของไทยเทียบกับภูมิภาค1/
(เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 ปี 2562 กับจุดต่าสุดในช่วง COVID-19 และ กรก าคม 2563)
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เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟลิปปนส์
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สิงคโปร์

จุดต่าสุดในช่วง COVID-19

ข้อมูลล่าสุด เดือนกรกฎาคม 2563

หมายเหตุ: 1/ มูลค่าการส่งออกรวมของไทยไม่รวมการส่งออกทองคา ขณะที่สิงคโปร์และ ่องกงไม่รวม re-export

โครงสร้างของสินค้าส่งออกและตลาดส่งออกของไทยกระจุกอยู่ในกลุ่มสินค้าและตลาดที่ฟื้นตัวช้า
การส่งออกรวมของไทยที่ฟื้นตัวช้ากว่าภูมิภาคมีสาเหตุสาคัญจาก (1) โครงสร้างของสินค้าส่งออก
(product composition) ที่ไทยมีสดั ส่วนสินค้าทีฟ่ ื้นตัวช้า ได้แก่ ยาน ยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ สูงกว่า
ประเทศในภูมิภาค (ภาพที่ 2 แถบสีแดง) เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง จึงทาให้ความต้องการลดลงในช่วง
ที่กาลังซื้อทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการระบาด โดยการส่งออกหมวดยานยนต์ของไทยหดตัวสูงถึงร้อยละ 21
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ซึ่งสูงกว่าหมวดอื่นและสูงกว่าภูมิภาค (ภาพที่ 3)8/ ขณะเดียวกัน ไทยมี
สัดส่วนสินค้าทีฟ่ ื้นตัวเร็วต่ากว่าประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะหมวดอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (ภาพที่ 2
แถบสีเขียว) ที่มีความต้องการสูงในช่วงที่ทั่วโลกต้องใช้เทคโนโลยีในการปรับ ตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ โดยการ

8/

พิจารณาจากมูลค่าการส่งออกโดยเฉลี่ยเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม ปี 2563 เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ซึ่งครอบคลุม
ระยะเวลาที่แต่ละหมวดสินค้าได้รับผลกระทบและฟื้นตัวแตกต่างกัน โดยการส่งออกยานยนต์ของไทยหดตัว สูงเป็นลาดับที่
2 จาก 6 ประเทศ
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ส่งออกสินค้าในหมวดนี้ของไทยหดตัวเพียงร้อยละ 5 (ภาพที่ 3) ซึ่งน้อยกว่าหมวดอื่น โดยสรุป ไทยจึงได้รับ
ผลดีจากการฟื้นตัวของสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มากนัก
ภาพที่ 2 สัดส่วนการส่งออกยานยนต์และเครื่องจักรของไทยสูง กว่าประเทศ
ในภูมิภาค ขณะที่สัดส่วนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยต่ากว่าประเทศในภูมิภาค

ภาพที่ 3 มูลค่าการส่งออกรวมของไทยโดยเฉลี่ยในปี 2563 หดตัวจากช่วงก่อนการระบาด
มากกว่าภูมิภาค ตามหมวดยานยนต์ที่หดตัวสูงกว่าหมวดอื่น และหดตัวกว่าภูมิภาคเป็นสาคัญ

สัดส่วนประเภทสินค้าในการส่งออกของไทยเทียบกับประเทศในภูมิภาค

อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าส่งออกปรับฤดูกาลเฉลี่ยปี 2563 เทียบกับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562
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เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ไต้หวัน ฟลิปปนส์ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์

อื่น
ผลิตภัณฑ์ปโตรเลียม
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์
เกษตรแปรรูป
ที่มา : Trade map, กรมศุลกากร คานวณโดย ปท

เคมีภัณฑ์
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ยานยนต์
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เครื่องจักร
และอุปกรณ์

อินโดนีเซีย

ปโตรเคมี

มาเลเซีย

เวียดนาม

อาหาร

สิงคโปร์

เคมีภัณฑ์

ไต้หวัน

อิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า

่องกง

ส่งออกรวม

ฟลิปปนส์

ไทย

หมายเหตุ: 1/ อาหาร อาทิ สินค้าข้าว ผลไม้ น้าตาล และอาหารกระปอง เป็นต้น
ที่มา : CEIC, กรมศุลกากร คานวณโดย ปท

และ (2) โครงสร้ า งของตลาดส่ ง ออก
ภาพที่ 4 การส่งออกไทยมีสัดส่วนตลาดอาเซียนสูงกว่าประเทศในภูมิภาค
(market composition) เนื่องจากไทยมีสัดส่วน และมีสัดส่วนตลาดจีนต่า
ตลาดอาเซี ย นสู ง กว่ า ประเทศในภู มิ ภ าค แต่ มี สัดส่วนตลาดส่งออกของไทยเทียบกับประเทศในภูมิภาค
สัด ส่ว นตลาดจีน ต่ากว่า ภูมิภาค (ภาพที่ 4) โดย 100ร้อยละ (ปี 2562)
อื่น
เศรษฐกิจอาเซียนยังได้รับผลกระทบจากมาตรการ 80
ตะวันออกกลาง
ควบคุมการระบาดที่ยังเข้มงวดในห ลายประเทศ 60
สหภาพยุโรป
สหรัฐ
ประกอบกั บ เศรษฐกิ จ อาเซี ย นพึ่ ง พาอุ ป สงค์ 40
ญี่ปุน
ต่างประเทศสูง จึงได้รับผลกระทบจากการค้าและ
20
จีน
การท่องเที่ยวของโลกที่ฟื้นตัวช้า ขณะที่ เศรษฐกิจ
อาเซียน
จีนมีอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัวเร็วและกาลังซื้อยัง 0 มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฟลิปปนส์ เวียดนาม ่องกง
: (1) การส่งออกของสิงคโปร์ไม่รวม re-export
อยู่ในเกณฑ์ดีจากการผ่อนปรนมาตรการควบคุ ม ทีหมายเหตุ
่มา : Trade map, กรมศุลกากร คานวณโดย ปท
การระบาดและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไทยจึง
ได้รับผลดีจากตลาดจีนที่ฟื้นตัวน้อยกว่าประเทศในภูมิภาค
บทบาทของไทยในห่วงโซ่การผลิตโลกที่ลดลง
สาเหตุที่การส่งออกไทยฟื้นตัวได้ช้ากว่าภูมิภาคอีกประการคือ การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ที่ ช้ า กว่ า คู่ แ ข่ ง สะท้ อ นจากระดับ ความมี ส่ว นร่ว มของไทยในห่ว งโซ่ก ารผลิ ต โลก ที่ ป รับ ลดลงในหลาย
อุตสาหกรรมสวนทางกับคู่แข่งสาคัญ โดยเฉพาะเวียดนาม โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เวียดนามได้รับเม็ดเงิน
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (foreign direct investment: FDI) เฉลี่ยอยู่ที่ 15 พันล้านดอลลาร์ สรอ
ต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ 7 2 ของ GDP) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ FDI ในไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 6 พันล้านดอลลาร์
สรอ ต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ 0 9 ของ GDP) ซึ่งมีส่วนทาให้มูลค่าการส่งออกในปี 2562 สูงกว่าไทยเป็นครั้งแรก
แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนปัจจัยดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติที่เวียดนามได้เปรียบกว่าไทยในหลายด้าน
(ภาพที่ 5) ได้แก่ ขนาดตลาดและศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ ต้นทุนแรงงาน คุณภาพของลูกจ้าง
1/
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เสถียรภาพการเมือง9/ ระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร10/ รวมถึงจานวนประเทศที่เวียดนาม
ท าข้ อ ตกลงการค้ า เสรี (Free Trade Agreement: FTA) 11/ มี ม ากกว่ า ไทยเกื อ บ 3 เท่ า ซึ่ ง ส่ ง ผลให้
ผู้ประกอบการเวียดนามมีแต้มต่อทางการค้าเหนือไทย เนื่องจากเวียดนามสามารถส่งออกไปหลายประเทศ
ในอั ต ราภาษี ที่ ร ะดั บ ใกล้ ศู น ย์ ม ากกว่ า ไทยเพราะได้ รั บ การลดหย่ อ นหรื อ ยกเว้ น ภาษี น าเข้ า (ภาพที่ 6)
นอกจากนี้ เวียดนามมีข้อได้เปรียบด้านการสะสมแหล่งกาเนิดของสินค้า (rules of origin)12/ จากการเข้า
ร่วม FTA แบบพหุภาคีที่เอื้อให้เวียดนามมีจานวนสินค้าที่ได้สิท ิอัตราภาษีตาม FTA มากขึ้น
ภาพที่ 5 ปัจจัยดึงดูดการลงทุนของเวียดนามได้เปรียบไทยในหลายด้านรวมถึงจานวนประเทศ
ที่ทาข้อตกลงการค้าเสรี

ภาพที่ 6 ประเทศคู่ค้าหลายประเทศกาหนดอัตราภาษีนาเข้า1/
สินค้าจากเวียดนามต่ากว่าสินค้าจากไทย

สัดส่วนจานวนผู้ตอบแบบสารวจ / คะแนน ICT Adoption / จานวนประเทศ
100
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หมายเหตุ: 1/ คานวณจากสัดส่วนผู้ตอบแบบสารวจว่าปัจจัยนั้น เป็นปัจจัยดึงดูดการลงทุนสาหรับประเทศนั้น จากผู้ตอบแบบสารวจทั้งหมด
ที่มา : JETRO, World Economic Forum, OECD

อัตราภาษีนาเข้าที่แท้จริงจากไทยและเวียดนามของประเทศต่าง
เวียดนาม
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ไทย

ประเทศใน CPTPP
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แคนาดา

ชิลี

ญี่ปุน

เม็กซิโก

สหรัฐ

2/

สหภาพยุโรป 2/

หมายเหตุ: 1/ อัตราภาษีนาเข้าที่แท้จริงของแต่ละประเทศ

คานวณจากอัตราภาษีเฉลี่ยถ่วงน้าหนักทุกสินค้า
และสหภาพยุโรป เป็นอัตราภาษีที่ที่แท้จริงในปี 2560
อย่างไรก็ตาม เวียดนามลงนามข้อตกลงทางการค้ากับสหภาพยุโรป (EVFTA) เมื่อ มิ ย 2562 ซึ่งจะทาให้
อัตราภาษีนาเข้าจากเวียดนามของสหภาพยุโรปลดลงอย่างมีนัย
ที่มา: CEIC, JETRO, WEF, OECD คานวณโดย ปท.
2/ อัตราภาษีนาเข้าที่แท้จริงของสหรัฐ

การเสีย เปรีย บในด้า นต่า ง โดยเฉพาะสิท ิป ระโยชน์ท างการค้าเทียบภูมิภาคและระดับ การใช้
เทคโนโลยีของไทยถือเป็นปัจจัยสาคัญที่เพิ่มความเสี่ยงที่ไทยจะถูกลดบทบาทในห่วงโซ่อุปทานโลก (supply
chain participation risk) ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ ุรกิจข้ามชาติกาลังอยู่ระหว่างการประเมินเลือกฐาน
การผลิตหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบห่วงโซ่การผลิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใหม่หลัง COVID-19 โดยภาค
ุรกิจมีแนวโน้มที่จะให้ความสาคัญกับการปรับฐานการผลิต กลับมาในภูมิภาค (regionalization) ชัดเจนขึ้น
รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น (resilience) ในการจัดสรรการผลิตในแต่ละประเทศให้สามารถ
ป้องกันการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตจากความไม่แน่นอนต่าง ในอนาคตได้
โดยสรุป การส่งออกไทยในปัจจุบันฟื้นช้าและอยู่ในระดับต่ากว่าภูมิภาคโดยเปรียบเทียบ นอกจากนี้
ไทยมีความเสี่ยงที่จะถูกลดบทบาทในห่วงโซ่การผลิตโลกในระยะยาว ดังนั้น การพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขัน ของภาคการส่งออกไทยจึงเป็นเรื่องสาคัญ ทั้งการเร่งเจรจาข้อตกลงทางการค้าโดยเฉพาะข้อตกลง
แบบพหุภาคี การพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานที่จาเป็น การน าเทคโนโลยีม าปรับ ใช้ โ ดยเฉพาะ ุรกิจ SMEs
รวมถึงการปรับรูปแบบ ุรกิจและประเภทสินค้า ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่หลัง COVID-19 ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิตโลกและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการส่งออกไทย
ในอนาคต
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ผลสารวจจาก JETRO ปี 2562
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11/ ปัจจุบันเวียดนามมี FTA 12 ฉบับ ครอบคลุม 52 ประเทศ ขณะที่ไทยมี FTA 13 ฉบับ แต่ครอบคลุมเพียง 18 ประเทศ
12/ แหล่งกาเนิดสินค้า (rules of origin) หมายถึง สัญชาติของสินค้าตามแหล่งผลิตซึ่งนับตามมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากแหล่งผลิตนั้น
ดังนั้น การรวมกลุ่มแบบพหุภาคีจึงเอื้อต่อการสะสมมูลค่าเพิ่มที่ผลิตโดยประเทศในกลุ่มสมาชิก เพื่อรับสิท ิลดหย่อนหรือ
ยกเว้นภาษีอากรได้มากกว่าข้อตกลงแบบทวิภาคี
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