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 ในป ี๒๐๑๖ สหรฐัฯ และจีนมมีลูคา่การคา้ระหวา่งกนัอยูป่ระมาณ ๖ 
แสนล้านเหรยีญสหรฐัฯ สินค้าบางรายการยงัอยูใ่นสายผลิตเดยีวกนั กล่าวคือ
จีนผลิตช้ินส่วนอะไหล่ส่งออกให้สหรัฐฯ ต่อมาช้ินส่วนน้ันถูกน าเข้า
สายการผลิตในสหรฐัฯ และสุดทา้ยสหรฐัส่งผลิตภณัฑก์ลับมาขายในจีนอกีครัง้  
โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นช้ินส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองจักร 
เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ ดงัน้ันทั้งสองประเทศจึงมคีวามสัมพันธ์ทาง
การค้าแบบขาดกนัไมไ่ด ้ ขณะทีป่ระเทศทัง้สองกย็งัคงช่วงชิงโอกาสในการ
เปน็มหาอ านาจทางเศรษฐกจิอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด ้
 ภายหลัง นาย โดนัลด ์ทรมัป ์ชนะการเลือกตัง้เปน็ประธานาธบิดขีอง
สหรฐัฯ กเ็ริม่ด าเนินนโยบาย America First (นโยบายอเมรกิามากอ่น) โดย
นโยบายของทรมัป ์ทีมุ่ง่รกัษาผลประโยชน์ของประเทศตนเองกอ่น โดยเฉพาะ
ดา้นเศรษฐกิจทีเ่น้นเรื่องของก าไร-ขาดทุนเป็นหลัก การไม่สนับสนุนให้มี
การค้าแบบเสรขีองทรมัป์ ส่งผลโดยตรงกับประเทศคู่ค้าต่างๆ จากการต้ัง
ก าแพงภาษเีพ่ือกดีกนัสินค้าของสหรัฐฯ  
 ทางฝ่ายจีน นโยบาย Made in China 2025 ที่นายสี จ้ินผิง 
ประธานาธบิดีจีนประกาศเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาตเิพือ่น าจีนไปสู่การเป็น
มหาอ านาจดา้นอตุสาหกรรมและการผลิตของโลกในอกี ๑๐ ปขีา้งหนา้ เปน็
ผู้น าอตุสาหกรรมดว้ยนวัตกรรมการผลิตแบบสมารท์แฟคเตอรี่ ซึง่นโยบาย
ของจีนดงักล่าวท าใหส้หรฐัฯ มขีอ้กงัวลอยา่งมาก รวมทั้งปัญหาสินค้าบาง
รายการของจีนทีม่กีารละเมดิลิขสิทธิแ์ละทรพัยสิ์นทางปญัญาซึง่ประเดน็น้ี
ท าใหป้ระธานาธบิดสีหรฐัฯ ไมพ่อใจ อกีหน่ึงประเดน็ส าคัญคือสหรฐัฯ มกีาร
ขาดดุลการค้าใหก้ับจีนสูงสุดด้วยมลูค่ากว่า ๓.๗๕ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
จากยอดขาดดลุการค้ารวมมลูค่าสูงถงึ ๘.๑ แสนล้านดอลลารส์หรฐัฯ 
 จากการประกาศใช้นโยบายยทุธศาสตรช์าตทิีแ่ตกตา่งกนัโดยส้ินเชิง  
จีนตอ้งการส่งเสรมิใหโ้ลกมกีารค้าแบบเสรโีดยใช้อตุสาหกรรมช้ันสูงเปน็ตวั 
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 จากสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจีน ทีย่งัไม่มีแนวโน้มจะยติุ ถึงแม้ว่าจีนมีความพยายามในการเจรจาทางการคา้กับสหรฐัฯ อยู่
หลายครัง้แต่กป็ระสบความลม้เหลว ท าใหก้ารประกาศขึน้ภาษนี าเขา้สนิคา้ของทัง้สองประเทศทีถ่งึแมจ้ะมุง่เป้าระหว่างกนัโดยตรง แต่ประเทศ
ทีม่อีตุสาหกรรมการผลติและสง่ออกอยูใ่นหว่งโซอ่ปุทานของทัง้สหรฐัฯ และจนี ต่างกไ็ด้รบัผลกระทบจากการประกาศขึน้ภาษนี าเขา้สนิคา้จาก
ทัง้สองประเทศด้วยเชน่กนั สง่ผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียและคา่เงินเกดิการผนัผวน เศรษฐกจิโลกทีก่ าลงัจะฟืน้ตัวก็กลบัมาชะลอตัวอกีครัง้ ทัง้น้ีสนิคา้
สง่ออกของไทยเป็นหน่ึงในหว่งโซอ่ปุทานของทัง้สองประเทศ เราจงึควรเฝา้ระวังติดตามสถานการณอ์ยา่งใกลช้ดิ หากสงครามการคา้ครัง้น้ี ยงัไร้
ขอ้ยติุและต่างฝา่ยตา่งตอบโต้กันด้วยมาตรการที่รุนแรงขึ้น ความเสียหายทีต่ามมาจะไม่ได้เกิดขึ้นต่อสองประเทศน้ีเทา่น้ัน แต่ยังจะสง่ผล
กระทบทีร่า้ยแรงต่อการคา้โลกรวมทัง้ประเทศไทยด้วย เพราะทัง้สหรฐัฯ และจนีต่างเป็นชาติมหาอ านาจทางเศรษฐกจิทีท่รงอทิธพิลของโลก 
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ขบัเคล่ือน แตส่หรฐัฯ ตอ้งการรักษาผลประโยชน์ของชาตโิดยเน้นเรือ่งของ 
ก าไร - ขาดทนุเปน็หลัก จึงไดท้ าการทบทวนยอดการขาดดลุการค้าทีส่หรฐัฯ 
เปน็ฝ่ายเสียเปรยีบ โดยเฉพาะกบัจีนทีส่หรฐัฯ เสียดลุการค้าใหจี้นมากเป็น
อนัดบัหน่ึง อนัน ามาสู่สงครามการค้าระหวา่งกนัในปจัจุบนั 
 

ความพยายามเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีน 
 

 ในช่วงแรก เมือ่วนัที ่๔ พ.ค.๖๑ สหรัฐฯ ไดเ้รียกร้องใหจี้นลดยอดขาดดลุ 
การค้าอย่างน้อย ๒ แสนล้านดอลลารภ์ายในป ี๒๕๖๓ และขอใหป้รับปรุง
กฎระเบียบการคุ้มครองเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา ยกเลิกการ
สนับสนุนอตุสาหกรรมขัน้สูงและยกเลิกขอ้จ ากดัการลงทนุของสหรฐัฯ ในบาง
อตุสาหกรรม แตจี่นไดร้อ้งขอใหส้หรฐัเสนอขอ้เรยีกรอ้งทีเ่ปน็ไปได ้
 อยา่งไรกด็ ีในวนัที่ ๒๐ พ.ค.๖๑ จีนกไ็ดย้ื่นขอ้เสนอเพิ่มการน าเข้า
สินค้าจากสหรฐัฯ โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรและพลังงาน ยกเลิกการขึน้
ภาษนี าเขา้ขา้วฟา่งจากสหรฐัฯ และปรบัปรงุกฎระเบยีบการคุ้มครองทรพัยสิ์น
ทางปัญญา โดยข้อเสนอของจีนทั้งหมดจะเป็นโมฆะ หากสหรัฐฯ ยังใช้
มาตรการกดีกนัทางการค้าหรอืมกีารปรบัขึน้ภาษนี าเขา้ อยา่งไรกด็ ีการเจรจา
ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนไม่ประสบผลส าเร็จและกลับท าให้
สถานการณท์วคีวามรนุแรงขึน้ 
 วนัที่ ๑๕ ม.ิย.๖๑ สหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษสิีนค้าที่น าเข้าจากจีน 
๒๕% ในสินค้ากลุ่มแรก ๘๑๘ รายการ มมีลูค่า ๓.๔ หมืน่ล้านดอลลารส์หรฐัฯ 
ไดแ้ก ่ส่วนประกอบอเิล็กทรอนิกส์ เครือ่งจักร เครือ่งใช้ไฟฟา้  รถยนต ์และ
ยางล้อส าหรบัอากาศยาน และสินค้ากลุ่มทีส่อง จ านวน ๒๘๔ รายการ มี
มลูค่า ๑.๖ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แก่ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ 
เครือ่งจักร เครือ่งใช้ไฟฟา้ เคม ีและเคมภีณัฑ ์ ภายในวนัเดยีวกนัน้ันรฐับาลจีน
กม็ปีระกาศขึน้ภาษสิีนค้าน าเขา้ทีม่าจากสหรฐัฯ ด้วยอตัราภาษแีละมูลค่า
สินค้าทีเ่ทา่เทยีมกนั คอืขึน้ภาษ ี๒๕% ส าหรบักลุม่แรก จ านวน ๕๔๕ รายการ     

ขึ้นภาษีสินค้าอัตรา ๑๕% จ านวน ๑๒๐ 
รายการ  และอัตรา ๒๕% จ านวน ๘ รายการ  
มูลค่ารวม ๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

๒๐๑๕ 

สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าใหจ้ีน 
๓.๗๕ แสนล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขึ้นภาษีโซลาร์เซลล์และ

เครื่องซักผ้า ภายใต้การ
สอบสวนกฎหมาย
การค้า  ๑๙๗๔ ของ
สหรัฐฯ 

เก็บค่ามัดจ าข้าวฟ่าง
จากสหรัฐฯ ในอัตรา 
๑๗๘.๖% (จากการ
สอบสวนการทุ่มตลาด

ขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมในอัตรา 
 ๒๐% และ ๑๐% ตามล าดับ  
(การสอบสวนภายใต้กฎหมาย  
Trade Expansions Act  
ปี ๑๙๖๒ มาตรา ๒๓๒) 

เจรจาครั้งที่ ๑ เจรจาครั้งที่ ๒ เจรจาครั้งที่ ๓ 

ขึ้นภาษี ๒๕%  
จ านวน ๖๕๙ รายการ 
มูลค่าร่วม ๕ หม่ืน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ขึ้นภาษี ๒๕%  
จ านวน ๑,๑๐๒ รายการ 
มูลค่าร่วม ๕ หม่ืนล้าน
ดอลลาร์สหรฐัฯ 

๒๐๑๖ 

โดนัลล์ ทรัมป์  
เข้ารับต าแหน่ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
และด าเนินนโยบาย 
“America First” 

สหรัฐฯ สอบพฤติกรรม
ทางการค้าโดยเฉพาะกรณี
ทรัพย์สินทางปัญญากับจีน
ภายใต้มาตรา ๓๐๑ ของ
กฎหมายการค้าปี ๑๙๗๔  
ซึ่งให้อ านาจประธานาธิบดี
สามารถต้ังก าแพงภาษีสินค้า

๒๐๑๗ ส.ค.๒๐๑๗ ม.ค.๒๐๑๘ ก.พ.๒๐๑๘ ๘ ม.ีค.๒๐๑๘ ๒๓ ม.ีค.๒๐๑๘ ๑๕ ม.ิย.๒๐๑๘ ๔ พ.ค.๒๐๑๘ ๒๐ พ.ค.๒๐๑๘ ๓ ม.ิย.๒๐๑๘ 

Timeline : Trade War America and China 

จีนประกาศแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
“Made in China 2025” 

Infographic โดย ศศย.สปท. 



คิดเป็นมูลค่า ๓.๔ หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แก่ สินค้าเกษตร ผลไม้ 
เนื้อสัตว์แช่แข็ง อาหารทะเล และรถยนต์ไฟฟ้า  และสินค้ากลุ่มท่ีสอง 
จ านวน ๑๑๔ รายการ มลูคา่ ๑.๖ หมืน่ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ  ไดแ้ก ่เคมแีละ
เคมีภัณฑ์ ถ่านหิน ปิโตรเลียม และอุปกรณ์การแพทย์ อันถือเป็นความ
ลม้เหลวทางการเจรจาทางการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนี อีกครัง้หนึง่  
 ตอ่มา เมือ่วันท่ี ๑๒ ก.ค.๖๑ กระทรวงพาณชิย์จนีออกแถลงการณ์
ชีแ้จงและตอบโตส้หรฐัฯ ในขอ้กลา่วหาท่ีว่าจนีละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา 
และการบังคบัใหถ้า่ยโอนเทคโนโลยี เป็นการบิดเบือนและไมม่มีลูความจรงิ  
โดยปัจจบัุนจีนให้ความคุม้ครองสทิธิและทรพัย์สินทางปัญญาในทุกสาขา   
จนีไมม่ขีอ้บัญญตัว่ิาดว้ยขอ้บังคบัใหผู้ป้ระกอบการตา่งชาตท่ีิเขา้มาในจนีตอ้ง
ถา่ยโอนเทคโนโลยี และจนียังยืนยันท่ีจะปฏบัิตติามนโยบาย Made in China 
2025 ท่ีมุง่เนน้การคา้แบบเสรตีอ่ไป ส าหรบัปัญหาสงครามการคา้ท่ีสหรฐัฯ 
เป็นผูเ้ริม่ตน้นัน้ จนีไดแ้สดงท่าทีคดัคา้นตอ่พฤตกิรรมการกดีกนัทางการคา้
ของสหรฐัฯ และเรยีกรอ้งใหน้านาประเทศท่ีไดร้บัความเสยีหายจากการกดี
กันทางการค้าของสหรัฐฯ ร่วมมือกันต่อต้าน ซึ่งนานาประเทศท่ีได้รับ
ผลกระทบตา่งมคีวามเห็นท่ีสอดคล้องกันว่า จีนกับสหรฐัฯ ควรใชวิ้ธีการ
เจรจาหารอืเพือ่หาทางออกรว่มกัน มากกว่าการตอบโตกั้นดว้ยการตัง้ก าแพง
ภาษนี าเขา้อย่างท่ีเป็นอยู่ 
 โดยสรุป จากข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ท่ีจีนไมส่ามารถยอมรับได ้
ถงึแมว่้ามกีารเจรจาทางการคา้ระหว่างกนัอยู่หลายครัง้แตไ่มป่ระสบผลส าเรจ็ 
จงึน าไปสูก่ารตอบโตด้ว้ยการประกาศขึน้ภาษนี าเขา้สนิคา้ระหว่างกนั 
ผลกระทบต่อการค้าโลก 
 -  ผลกระทบด้านบวก 
 ท้ังสหรฐัฯ และจนีมคีวามจ าเป็นท่ีตอ้งหาสนิคา้น าเขา้จากประเทศ
อ่ืนเพือ่ทดแทน ดว้ยปัจจยันีท้ าใหเ้กดิประเทศคูค่า้รายใหมโ่ดยเฉพาะในแถบ
ภมิูภาคเอเชยีทดแทน ถอืเป็นการเพิม่โอกาสในการคา้ให้กับประเทศในแถบ
ภมูภิาคเอเชยีรวมถงึประเทศไทย ใหไ้ด้มบีทบาทในห่วงโซก่ารผลติของท้ัง
สองประเทศด้วยเช่นกัน และยังลดผลกระทบท่ีเกิดจากการปรับขึ้นภาษี
ภายในหว่งโซก่ารผลติของท้ังสองประเทศใหน้อ้ยลง 
 -  ผลกระทบด้านลบ 
 หากจีนมีแนวโน้มท่ีจะใช้มาตรการควบคุมค่าเงินหยวนให้อ่อน
ค่าลงเพื่อตอบโต้สหรัฐฯ และสร้างความได้เปรียบในการส่งออกสินค้า
ไปยังสหรัฐฯ มาตรการดังกล่าวจะสง่ผลกระทบต่ออัตราดอกเบ้ีย ตลาด
เงินและตลาดหุ้นท่ัวโลก ซึ่งไม่เป็นผลดีกับเศรษฐกิจโลกท่ีก าลังจะฟื้น
ตัวพ้นวิกฤตในช่วงนี้ 
ผลกระทบต่อไทย 
 จากสถติกิารสง่ออกของประเทศไทยในปี ๒๕๖๐ ไทยสง่ออกไปยัง
จนีมากท่ีสดุ มมีลูคา่การคา้ระหว่างกนั ๒,๕๑๐,๔๖๒ ลา้นบาท รองลงมาคอื
สหรฐัฯ ๑,๘๕๒,๒๓๖ ลา้นบาท ดงันัน้สนิคา้สง่ออกของไทยซึง่เป็นสว่นหนึง่
ในหว่งโซอุ่ปทานของท้ังสองประเทศ จงึมคีวามเสีย่งตอ่การถกูเรยีกเกบ็ภาษี
สง่ออกเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะสินค้าในกลุม่ชิน้สว่นอิเล็กทรอนกิส ์ ยางพารา 
และชิน้สว่นรถยนต ์ท่ีไทยมีการสง่ออกไปยังท้ังสองประเทศมากท่ีสดุ และ
ไทยอาจไดร้บัผลกระทบจากการอ่อนตวัของคา่เงินดอลลารส์หรฐัฯ และการ
อ่อนตวัของคา่เงินสกลุอ่ืนๆ ท่ีไดร้บัผลกระทบดว้ย ดงันัน้การลดความเสีย่ง
จากการสง่ออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ และจนี โดยหาตลาดเพื่อส่งออกไปยัง
ประเทศท่ีสามเพิม่มากขึน้ จงึเป็นทางเลอืกท่ีดสี าหรบัการสง่ออกของไทย 
 ส าหรับการประกาศใช้มาตรการการกีดกันสินค้าของท้ังสหรัฐฯ  
และจนี ท่ีหวังผลตอบโตก้นัเพยีงสองประเทศเท่านัน้ ประเทศไทยจะไมไ่ดร้บั
ผลกระทบโดยตรง แต่อาจได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกับ
ประเทศคู่ค้าอ่ืนๆ โดยท้ังสหรัฐฯ และจีนอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนหรอืมคีวามจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาสนิคา้จากประเทศอ่ืนทดแทน 
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  ไทยจึงควรใช้โอกาสนี้ดึงความสนใจจากนักลงทุนโดยอาศัย
ยุทธศาสตรก์ารขบัเคลือ่นประเทศไทยเพือ่สรา้งความมัน่คง มัง่คัง่ และย่ังยืน 
ผา่นการพ ันาประเทศใหก้า้วสู ่“ประเทศไทย ๔.๐” ท่ีรฐับาลไดช้โูครงการ 
“ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวันออก หรอื EEC” เป็นตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ
ไทยในอนาคต โดยใชพ้ืน้ท่ีชายฝัง่ทะเลภาคตะวันออกของไทย ให้เป็นฐาน 
รองรบันกัลงทุน และขยายตลาดสง่ออกไปยังแหลง่อ่ืนๆ เพือ่ลดความเสีย่ง
ของตลาดสง่ออก โดยไมห่วังพึง่พาจนีหรอืสหรฐัฯ มากจนเกนิไป  
 

บทสรปุ 
 จากสงครามการคา้ระหว่างจนีและสหรฐัฯ ท่ีก าลงัด าเนนิตอ่ไปอย่าง
ไมม่ขีอ้ยุตแิละทวีความรนุแรงขึน้ ไดส้ง่ผลกระทบตอ่อุตสาหกรรมและการ
สง่ออกท่ีอยู่ในหว่งโซก่ารผลติของท้ังสองประเทศ และอาจเป็นสาเหตท่ีุท า
ใหเ้ศรษฐกิจของโลกท่ีก าลงัฟืน้ตวัไดร้ับผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้และ
คา่เงินท่ีผนัผวนอีกครัง้  แตก็่นบัเป็นโอกาสท่ีดท่ีีประเทศผูผ้ลติและสง่ออก
ในแถบภมูภิาคเอเชยีรวมถงึไทย จะได้มโีอกาสดงึนกัลงทุนเข้ามาในตลาด
ของตนเอง  โดยเฉพาะไทยท่ีมแีผนเชญิชวนนกัลงทุนใหเ้ขา้มาในโครงการ
พ ันาระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก หรอื EEC และนบัเป็นโอกาสดท่ีีไทย
จะผลกัดนัใหต้นเองเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกจิของอาเซยีนตอ่ไป  
 ในสว่นของกองทัพควรมกีารเตรยีมความพรอ้มรบัมอืกบัผลกระทบ
ท่ีอาจเกดิขึน้กบัอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศของไทย เนือ่งจากการประกาศ
ขึน้ภาษนี าเขา้สนิคา้ของสหรฐัฯ และจนี มผีลท าใหส้นิคา้น าเขา้จากท้ังสอง
ประเทศมีมูลค่าสูงขึ้น ประเทศไทยมีการน าเข้ายุทโธปกรณ์จากท้ังสอง
ประเทศอยู่ในระดับสูง ขณะท่ีประเทศไทยไม่ไดม้ีการผูกขาดการซือ้ขาย
ยุทโธปกรณ์จากประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ใช้การพิจารณาน าเข้า
ยุทโธปกรณท่ี์มาจากหลากหลายประเทศจงึท าใหไ้ดร้บัผลกระทบไมม่ากนกั 
นอกจากนั้น กองทัพควรเพิ่มน้ าหนักความส าคัญให้กับการพั นา
อุตสาหกรรมป้องกนัประเทศในระยะยาว ใหส้ามารถพึง่พาตนเองไดด้ว้ยการ
พ ันาและผลติยุทโธปกรณไ์ว้ใชใ้นกองทัพ และสง่ออกเพือ่จ าหนา่ยตอ่ไป 
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