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สงครามการค้าสหรัฐฯ - จีน : ผลกระทบต่อการค้าโลก
จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทีย่ งั ไม่มแี นวโน้มจะยุติ ถึงแม้วา่ จีนมีความพยายามในการเจรจาทางการค้ากับสหรัฐฯ อยู่
หลายครัง้ แต่กป็ ระสบความล้มเหลว ทาให้การประกาศขึน้ ภาษีนาเข้าสินค้าของทัง้ สองประเทศทีถ่ งึ แม้จะมุง่ เป้าระหว่างกันโดยตรง แต่ประเทศ
ทีม่ อี ตุ สาหกรรมการผลิตและส่งออกอยูใ่ นห่วงโซ่อปุ ทานของทัง้ สหรัฐฯ และจีน ต่างก็ได้รบั ผลกระทบจากการประกาศขึน้ ภาษีนาเข้าสินค้าจาก
ทัง้ สองประเทศด้วยเช่นกัน ส่งผลให้อตั ราดอกเบีย้ และค่าเงินเกิดการผันผวน เศรษฐกิจโลกทีก่ าลังจะฟืน้ ตัวก็กลับมาชะลอตัวอีกครัง้ ทัง้ นีส้ นิ ค้า
ส่งออกของไทยเป็นหนึง่ ในห่วงโซ่อปุ ทานของทัง้ สองประเทศ เราจึงควรเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ หากสงครามการค้าครัง้ นี้ ยังไร้
ข้อยุติและต่างฝ่ายต่างตอบโต้กนั ด้วยมาตรการที่รุนแรงขึ้น ความเสียหายทีต่ ามมาจะไม่ได้เกิดขึ้นต่อสองประเทศนี้เท่านั้น แต่ยังจะส่งผล
กระทบทีร่ า้ ยแรงต่อการค้าโลกรวมทัง้ ประเทศไทยด้วย เพราะทัง้ สหรัฐฯ และจีนต่างเป็นชาติมหาอานาจทางเศรษฐกิจทีท่ รงอิทธิพลของโลก
พัฒนาการสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีน
ในปี ๒๐๑๖ สหรัฐฯ และจีนมีมลู ค่าการค้าระหว่างกันอยูป่ ระมาณ ๖
แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าบางรายการยังอยูใ่ นสายผลิตเดียวกัน กล่าวคือ
จีนผลิ ตชิ้น ส่วนอะไหล่ส่งออกให้สหรั ฐ ฯ ต่อมาชิ้นส่ วนนั้น ถูก น าเข้ า
สายการผลิตในสหรัฐฯ และสุดท้ายสหรัฐส่งผลิตภัณฑ์กลับมาขายในจีนอีกครัง้
โดยเฉพาะสิ น ค้ า ที่ เ ป็ นชิ้ น ส่ ว นประกอบอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ เครื่ อ งจั ก ร
เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ ดังนั้นทั้งสองประเทศจึงมีความสัมพันธ์ทาง
การค้าแบบขาดกันไม่ได้ ขณะทีป่ ระเทศทัง้ สองก็ยงั คงช่วงชิงโอกาสในการ
เป็นมหาอานาจทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
ภายหลัง นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตัง้ เป็นประธานาธิบดีของ
สหรัฐฯ ก็เริม่ ดาเนินนโยบาย America First (นโยบายอเมริกามาก่อน) โดย
นโยบายของทรัมป์ ทีม่ งุ่ รักษาผลประโยชน์ของประเทศตนเองก่อน โดยเฉพาะ
ด้านเศรษฐกิจทีเ่ น้นเรื่องของกาไร-ขาดทุนเป็นหลัก การไม่สนับสนุนให้มี
การค้าแบบเสรีของทรัมป์ ส่งผลโดยตรงกับประเทศคู่ค้าต่างๆ จากการตั้ง
กาแพงภาษีเพือ่ กีดกันสินค้าของสหรัฐฯ
ทางฝ่ า ยจี น นโยบาย Made in China 2025 ที่ น ายสี จิ้ น ผิ ง
ประธานาธิบดีจนี ประกาศเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติเพือ่ นาจีนไปสูก่ ารเป็น
มหาอานาจด้านอุตสาหกรรมและการผลิตของโลกในอีก ๑๐ ปีขา้ งหน้า เป็น
ผูน้ าอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมการผลิตแบบสมาร์ทแฟคเตอรี่ ซึง่ นโยบาย
ของจีนดังกล่าวทาให้สหรัฐฯ มีขอ้ กังวลอย่างมาก รวมทั้งปัญหาสินค้าบาง
รายการของจีนทีม่ กี ารละเมิดลิขสิทธิแ์ ละทรัพย์สนิ ทางปัญญาซึง่ ประเด็นนี้
ทาให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไม่พอใจ อีกหนึง่ ประเด็นสาคัญคือสหรัฐฯ มีการ
ขาดดุลการค้าให้กับจีนสูงสุดด้วยมูลค่ากว่า ๓.๗๕ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
จากยอดขาดดุลการค้ารวมมูลค่าสูงถึง ๘.๑ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
จากการประกาศใช้นโยบายยุทธศาสตร์ชาติทแี่ ตกต่างกันโดยสิน้ เชิง
จีนต้องการส่งเสริมให้โลกมีการค้าแบบเสรีโดยใช้อตุ สาหกรรมชัน้ สูงเป็นตัว
สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าให้จีน
๓.๗๕ แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ
โดนัลล์ ทรัมป์
เข้ารับตาแหน่ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
และดาเนินนโยบาย
“America First”
๒๐๑๕ ๒๐๑๖

๒๐๑๗

จีนประกาศแผนยุทธศาสตร์ชาติ
“Made in China 2025”

สหรัฐฯ สอบพฤติกรรม
ทางการค้าโดยเฉพาะกรณี
ทรัพย์สินทางปัญญากับจีน
ภายใต้มาตรา ๓๐๑ ของ
กฎหมายการค้าปี ๑๙๗๔
ซึ่งให้อานาจประธานาธิบดี
สามารถตั้งกาแพงภาษีสินค้า
ส.ค.๒๐๑๗

ขึ้นภาษีโซลาร์เซลล์และ
เครื่องซักผ้า ภายใต้การ
สอบสวนกฎหมาย
การค้า ๑๙๗๔ ของ
สหรัฐฯ

ขับเคลือ่ น แต่สหรัฐฯ ต้องการรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยเน้นเรือ่ งของ
กาไร - ขาดทุนเป็นหลัก จึงได้ทาการทบทวนยอดการขาดดุลการค้าทีส่ หรัฐฯ
เป็นฝ่ายเสียเปรียบ โดยเฉพาะกับจีนทีส่ หรัฐฯ เสียดุลการค้าให้จีนมากเป็น
อันดับหนึง่ อันนามาสูส่ งครามการค้าระหว่างกันในปัจจุบนั
ความพยายามเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีน
ในช่วงแรก เมือ่ วันที่ ๔ พ.ค.๖๑ สหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้จนี ลดยอดขาดดุล
การค้าอย่างน้อย ๒ แสนล้านดอลลาร์ภายในปี ๒๕๖๓ และขอให้ปรับปรุง
กฎระเบียบการคุ้มครองเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา ยกเลิกการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมขัน้ สูงและยกเลิกข้อจากัดการลงทุนของสหรัฐฯ ในบาง
อุตสาหกรรม แต่จนี ได้รอ้ งขอให้สหรัฐเสนอข้อเรียกร้องทีเ่ ป็นไปได้
อย่างไรก็ดี ในวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๑ จีนก็ได้ยื่นข้อเสนอเพิ่มการนาเข้า
สินค้าจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรและพลังงาน ยกเลิกการขึน้
ภาษีนาเข้าข้าวฟ่างจากสหรัฐฯ และปรับปรุงกฎระเบียบการคุม้ ครองทรัพย์สนิ
ทางปัญญา โดยข้อเสนอของจีนทั้งหมดจะเป็นโมฆะ หากสหรัฐฯ ยังใช้
มาตรการกีดกันทางการค้าหรือมีการปรับขึน้ ภาษีนาเข้า อย่างไรก็ดี การเจรจา
ทางการค้า ระหว่า งสหรัฐฯ และจีนไม่ประสบผลส าเร็จและกลับท าให้
สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึน้
วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๑ สหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีสินค้าที่นาเข้าจากจีน
๒๕% ในสินค้ากลุม่ แรก ๘๑๘ รายการ มีมลู ค่า ๓.๔ หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ได้แก่ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ งจักร เครือ่ งใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และ
ยางล้อสาหรับอากาศยาน และสินค้ากลุ่มทีส่ อง จานวน ๒๘๔ รายการ มี
มูลค่า ๑.๖ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แก่ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
เครือ่ งจักร เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เคมี และเคมีภณ
ั ฑ์ ภายในวันเดียวกันนัน้ รัฐบาลจีน
ก็มปี ระกาศขึน้ ภาษีสินค้านาเข้าทีม่ าจากสหรัฐฯ ด้วยอัตราภาษีและมูลค่า
สินค้าทีเ่ ท่าเทียมกัน คือขึน้ ภาษี ๒๕% สาหรับกลุม่ แรก จานวน ๕๔๕ รายการ
ขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมในอัตรา
๒๐% และ ๑๐% ตามลาดับ
(การสอบสวนภายใต้กฎหมาย
Trade Expansions Act
ปี ๑๙๖๒ มาตรา ๒๓๒)

Timeline : Trade War America and China
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เก็บค่ามัดจาข้าวฟ่าง
ขึ้นภาษีสินค้าอัตรา ๑๕% จานวน ๑๒๐
จากสหรัฐฯ ในอัตรา
รายการ และอัตรา ๒๕% จานวน ๘ รายการ
๑๗๘.๖% (จากการ
มูลค่ารวม ๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สอบสวนการทุ่มตลาด

ขึ้นภาษี ๒๕%
จานวน ๑,๑๐๒ รายการ
มูลค่าร่วม ๕ หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
๑๕ มิ.ย.๒๐๑๘
ขึ้นภาษี ๒๕%
จานวน ๖๕๙ รายการ
มูลค่าร่วม ๕ หมืน่
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Infographic โดย ศศย.สปท.
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คิดเป็นมูลค่า ๓.๔ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แก่ สินค้าเกษตร ผลไม้
เนื้อสัตว์แช่แข็ง อาหารทะเล และรถยนต์ไฟฟ้า และสินค้ากลุ่มที่สอง
จานวน ๑๑๔ รายการ มูลค่า ๑.๖ หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แก่ เคมีและ
เคมีภัณฑ์ ถ่านหิน ปิโตรเลียม และอุปกรณ์การแพทย์ อันถือเป็นความ
ล้มเหลวทางการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน อีกครัง้ หนึง่
ต่อมา เมือ่ วันที่ ๑๒ ก.ค.๖๑ กระทรวงพาณิชย์จนี ออกแถลงการณ์
ชีแ้ จงและตอบโต้สหรัฐฯ ในข้อกล่าวหาทีว่ า่ จีนละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และการบังคับให้ถา่ ยโอนเทคโนโลยี เป็นการบิดเบือนและไม่มมี ลู ความจริง
โดยปัจจุบันจีนให้ความคุม้ ครองสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาในทุกสาขา
จีนไม่มขี อ้ บัญญัตวิ า่ ด้วยข้อบังคับให้ผปู้ ระกอบการต่างชาติทเี่ ข้ามาในจีนต้อง
ถ่ายโอนเทคโนโลยี และจีนยังยืนยันทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามนโยบาย Made in China
2025 ทีม่ งุ่ เน้นการค้าแบบเสรีตอ่ ไป สาหรับปัญหาสงครามการค้าทีส่ หรัฐฯ
เป็นผูเ้ ริม่ ต้นนัน้ จีนได้แสดงท่าทีคดั ค้านต่อพฤติกรรมการกีดกันทางการค้า
ของสหรัฐฯ และเรียกร้องให้นานาประเทศทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการกีด
กันทางการค้าของสหรัฐฯ ร่วมมือกันต่อต้าน ซึ่งนานาประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบต่างมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า จีนกับสหรัฐฯ ควรใช้วิธกี าร
เจรจาหารือเพือ่ หาทางออกร่วมกัน มากกว่าการตอบโต้กนั ด้วยการตัง้ กาแพง
ภาษีนาเข้าอย่างทีเ่ ป็นอยู่
โดยสรุป จากข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ที่จีนไม่สามารถยอมรับได้
ถึงแม้วา่ มีการเจรจาทางการค้าระหว่างกันอยูห่ ลายครัง้ แต่ไม่ประสบผลสาเร็จ
จึงนาไปสูก่ ารตอบโต้ดว้ ยการประกาศขึน้ ภาษีนาเข้าสินค้าระหว่างกัน
ผลกระทบต่อการค้าโลก
- ผลกระทบด้านบวก
ทัง้ สหรัฐฯ และจีนมีความจาเป็นทีต่ อ้ งหาสินค้านาเข้าจากประเทศ
อืน่ เพือ่ ทดแทน ด้วยปัจจัยนีท้ าให้เกิดประเทศคูค่ า้ รายใหม่โดยเฉพาะในแถบ
ภูมภิ าคเอเชียทดแทน ถือเป็นการเพิม่ โอกาสในการค้าให้กบั ประเทศในแถบ
ภูมภิ าคเอเชียรวมถึงประเทศไทย ให้ได้มบี ทบาทในห่วงโซ่การผลิตของทั้ง
สองประเทศด้วยเช่นกัน และยังลดผลกระทบทีเ่ กิดจากการปรับขึ้นภาษี
ภายในห่วงโซ่การผลิตของทัง้ สองประเทศให้นอ้ ยลง
- ผลกระทบด้านลบ
หากจีนมีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการควบคุมค่าเงินหยวนให้อ่อน
ค่าลงเพื่อตอบโต้สหรัฐฯ และสร้างความได้เปรียบในการส่งออกสินค้า
ไปยังสหรัฐฯ มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย ตลาด
เงินและตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งไม่เป็นผลดีกับเศรษฐกิจโลกที่กาลังจะฟื้น
ตัวพ้นวิกฤตในช่วงนี้
ผลกระทบต่อไทย
จากสถิตกิ ารส่งออกของประเทศไทยในปี ๒๕๖๐ ไทยส่งออกไปยัง
จีนมากทีส่ ดุ มีมลู ค่าการค้าระหว่างกัน ๒,๕๑๐,๔๖๒ ล้านบาท รองลงมาคือ
สหรัฐฯ ๑,๘๕๒,๒๓๖ ล้านบาท ดังนัน้ สินค้าส่งออกของไทยซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ในห่วงโซ่อปุ ทานของทัง้ สองประเทศ จึงมีความเสีย่ งต่อการถูกเรียกเก็บภาษี
ส่งออกเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะสินค้าในกลุม่ ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยางพารา
และชิน้ ส่วนรถยนต์ ทีไ่ ทยมีการส่งออกไปยังทัง้ สองประเทศมากทีส่ ดุ และ
ไทยอาจได้รบั ผลกระทบจากการอ่อนตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการ
อ่อนตัวของค่าเงินสกุลอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบด้วย ดังนัน้ การลดความเสีย่ ง
จากการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ และจีน โดยหาตลาดเพื่อส่งออกไปยัง
ประเทศทีส่ ามเพิม่ มากขึน้ จึงเป็นทางเลือกทีด่ สี าหรับการส่งออกของไทย
สาหรับการประกาศใช้มาตรการการกีดกันสินค้าของทั้งสหรัฐฯ
และจีน ทีห่ วังผลตอบโต้กนั เพียงสองประเทศเท่านัน้ ประเทศไทยจะไม่ได้รบั
ผลกระทบโดยตรง แต่อาจได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกับ
ประเทศคู่ค้าอื่นๆ โดยทั้งสหรัฐฯ และจีนอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนหรือมีความจาเป็นทีจ่ ะต้องหาสินค้าจากประเทศอืน่ ทดแทน

ไทยจึงควรใช้โอกาสนี้ดึงความสนใจจากนักลงทุน โดยอาศัย
ยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นประเทศไทยเพือ่ สร้างความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
ผ่านการพั นาประเทศให้กา้ วสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” ทีร่ ฐั บาลได้ชโู ครงการ
“ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC” เป็นตัวขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ไทยในอนาคต โดยใช้พนื้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลภาคตะวันออกของไทย ให้เป็นฐาน
รองรับนักลงทุน และขยายตลาดส่งออกไปยังแหล่งอืน่ ๆ เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ของตลาดส่งออก โดยไม่หวังพึง่ พาจีนหรือสหรัฐฯ มากจนเกินไป
บทสรุป
จากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ทีก่ าลังดาเนินต่อไปอย่าง
ไม่มขี อ้ ยุตแิ ละทวีความรุนแรงขึน้ ได้สง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและการ
ส่งออกทีอ่ ยูใ่ นห่วงโซ่การผลิตของทัง้ สองประเทศ และอาจเป็นสาเหตุทที่ า
ให้เศรษฐกิจของโลกทีก่ าลังฟืน้ ตัวได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้ และ
ค่าเงินทีผ่ นั ผวนอีกครัง้ แต่กน็ บั เป็นโอกาสทีด่ ที ปี่ ระเทศผูผ้ ลิตและส่งออก
ในแถบภูมภิ าคเอเชียรวมถึงไทย จะได้มโี อกาสดึงนักลงทุนเข้ามาในตลาด
ของตนเอง โดยเฉพาะไทยทีม่ แี ผนเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาในโครงการ
พั นาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC และนับเป็นโอกาสดีทไี่ ทย
จะผลักดันให้ตนเองเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเซียนต่อไป
ในส่วนของกองทัพควรมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย เนือ่ งจากการประกาศ
ขึน้ ภาษีนาเข้าสินค้าของสหรัฐฯ และจีน มีผลทาให้สนิ ค้านาเข้าจากทัง้ สอง
ประเทศมีมูลค่าสูงขึ้น ประเทศไทยมีการน าเข้ายุทโธปกรณ์จากทั้งสอง
ประเทศอยู่ในระดับสูง ขณะทีป่ ระเทศไทยไม่ได้มีการผูกขาดการซือ้ ขาย
ยุทโธปกรณ์จากประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ใ ช้การพิจารณาน าเข้า
ยุทโธปกรณ์ทมี่ าจากหลากหลายประเทศจึงทาให้ได้รบั ผลกระทบไม่มากนัก
นอกจากนั้น กองทัพ ควรเพิ่ มน้ าหนัก ความส าคัญ ให้ กับการพั นา
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระยะยาว ให้สามารถพึง่ พาตนเองได้ดว้ ยการ
พั นาและผลิตยุทโธปกรณ์ไว้ใช้ในกองทัพ และส่งออกเพือ่ จาหน่ายต่อไป
อ้างอิง
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