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ttb analytics หวั่นคลัสเตอรโ์รงงานลามยืดเยือ้กระทบส่งออกเสียหาย 1.9 แสนล้านบาท ฉุดการ
ส่งออกปีนีโ้ตต ่ากว่า 7%  
 
โควิดคลัสเตอรโ์รงงาน และการชะลอดีมานดต์ลาดอาเซียน เป็นปัจจัยท้าทายการส่งออก 
ล่าสดุ ยอดผูติ้ดเชือ้โรคโควิด-19 ยงัคงพุ่งสงูส่วนหนึ่งมาจากคลสัเตอรโ์รงงาน โดยพบการติดเชือ้ปัจจุบนัไม่เฉพาะแต่
ในจงัหวดัสีแดงเขม้เท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงจงัหวดัอ่ืน ๆ ดว้ย จากขอ้มลูล่าสดุ Thai Stop Covid โดย กรมอนามยั ตัง้แต่
เดือนเมษายนจนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 มีโรงงานติดเชือ้สะสมมากถึง 1,607 โรงงาน เป็นโรงงานขนาดใหญ่ 67% 
ซึ่งมีแรงงานจ านวนมาก  โดยเป็นทัง้โรงงานผลิตเพื่อใชภ้ายในประเทศและป้อนตลาดต่างประเทศ คลสัเตอรโ์รงงานจึง
เป็นคลสัเตอรใ์หญ่นอกเหนือไปจากแคมป์ก่อสรา้ง ทัง้นี ้ส่วนใหญ่เป็นโรงงานใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ ไดแ้ก่ 
อตุสาหกรรมอาหาร อิเล็กทรอนิกสแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้า ยานยนตแ์ละชิน้สว่น ผลิตภณัฑย์างพารา และผลิตภณัฑส์ิ่งทอ 
ซึ่งในประเทศไทยมีโรงงานใน 5 กลุม่อตุสาหกรรมนีม้ากถึง 11,637 แห่ง มีแรงงาน 1.96 ลา้นคน และมลูค่าตลาดต่อปี
เท่ากบั  8.87  ลา้นลา้นบาท มีสดัสว่นสง่ออกกว่า 57%  และจากการที่เป็นอตุสาหกรรมที่มีการใชแ้รงงานค่อนขา้งมาก 
เมื่อมีผูติ้ดเชือ้จึงมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่กระจายสูง น ามาซึ่งการใชม้าตรการปิดโรงงานหยุดกระบวนการผลิต
ชั่วคราว  โดย ศูนย์วิเคราะหเ์ศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินว่าการปิดคลัสเตอร์โรงงาน 5 กลุ่ม
อุตสาหกรรมข้างต้นเป็นเวลา 2 สัปดาหเ์พ่ือควบคุมการระบาดจะก่อให้เกิดการสูญเสียมูลค่า 3.5 แสนล้าน
บาทหรือคิดเป็น 4% ของมูลค่าตลาด โดยอุปทานสินค้าป้อนตลาดจากโรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร ยาน
ยนต ์ยางพาราและพลาสติก จะได้รับผลกระทบจากการปิดโรงงานเร็วที่สุด เพราะมีสินค้าคงคลังน้อยกว่า
ช่วงปกติ ดังน้ัน หากไม่สามารถควบคุมการระบาดคลัสเตอรโ์รงงานได้ ภาครัฐต้องมีการล็อกดาวนโ์รงงาน
เพ่ิมขึ้น หรือขยายระยะเวลาปิดโรงงานออกไป คาดว่าจะท าให้ปัญหา Supply Disruption ชัดเจนมากขึน้ 
และส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกทีเ่ป็นเคร่ืองยนตห์ลักในการฟ้ืนเศรษฐกิจคร้ังนี ้  
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นอกจากนี ้สินคา้ส่งออกทัง้ 5 กลุ่มอตุสาหกรรม ยงัมีปัจจยัเสี่ยงจากเศรษฐกิจอาเซียนไดร้บัผลกระทบจากการเผชิญ
กับยอดผู้ติดเชื ้อโควิด-19 ใหม่เพิ่มสูงขึน้มาก โดยเฉพาะอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ท าให้กลับมาใช้
มาตรการล็อกดาวนท์ัง้ประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความตอ้งการสินคา้ส่งออกจากไทยในช่วงครึ่งปีหลงั โดยการส่งออกใน 
5 กลุ่มอุตสาหกรรม  คิดเป็น 2 ใน 3 ของมูลค่าการส่งออกไปตลาดอาเซียนซึ่งในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้มี
มูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท  อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาประเทศคู่คา้หลกั ทัง้สหรฐัอเมริกา จีน และยุโรป ที่เศรษฐกิจ
ฟ้ืนตวัชดัเจนต่อเนื่อง สะทอ้นจากการสง่ออกไปตลาดคู่คา้หลกัในช่วงครึง่แรกของปี 2564 ที่ขยายตวัจากช่วงเดียวกนั
ของปี 2563 ถึง  23.4%  และมีแนวโนม้เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง ช่วยชดเชยผลกระทบจากการชะลอตวัลงของตลาด
อาเซียนที่ในช่วงครึง่ปีแรกขยายตวัได ้11.2% ส่งผลใหก้ารส่งออกรวม 5 กลุ่มอตุสาหกรรมยงัขยายตวัไดต่้อเนื่อง และ
เมื่อรวมกบั การเร่งหยุดยัง้การระบาดของคลสัเตอรโ์รงงานไดเ้ร็ว จะหนุนใหภ้าพรวมการส่งออกสินคา้ไทยทัง้ปี 2564 
ขยายตวัไดใ้นระดบัสงูที่ 9.4% เพิ่มขึน้จากประมาณการครัง้ก่อน หากไม่สามารถควบคุมคลัสเตอรโ์รงงานได้ ท า
ให้กระบวนการผลิตหยุดไปอีก 2 สัปดาห ์จะเกิดความเสียหาย 1.9 แสนล้านบาท เป็นปัจจัยฉุดการส่งออก
ทัง้ปีโตได้เพียง 6.8% 
 
ทัง้นีเ้พื่อลดการระบาดและลกุลามของคลสัเตอรโ์รงงาน กระบวนการเรง่ตรวจหาและคดัแยกผูติ้ดเชือ้ออกจากโรงงาน  
การท า Bubble and Sealed เพื่อควบคมุดแูลรกัษาผูติ้ดเชือ้ในโรงงานไม่ใหแ้พรก่ระจายออกไป และสดุทา้ยการเรง่ฉีด
วัคซีนให้กับแรงงานภาคการผลิตที่มีจ านวนมาก  ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องควรร่วมมือ
ด าเนินการ เพื่อใหภ้าคการผลิตและสง่ออกของไทยยงัรกัษาอตัราการเติบโตไดต่้อเนื่องในช่วงที่เศรษฐกิจโลกก าลงัฟ้ืน
ตวั 
 


