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จดุยืนของอาเซียนและไทย ท่ามกลางวิกฤตการณ์สงครามการค้า (จดุยืนของอาเซียนและไทย ท่ามกลางวิกฤตการณ์สงครามการค้า (จดุยืนของอาเซียนและไทย ท่ามกลางวิกฤตการณ์สงครามการค้า (Trade war) Trade war) Trade war)    

ทีผ่า่นมา : เมือ่ ๑๗ ก.ย.๖๑ ภายหลงัจากทีส่หรฐัฯ ประกาศใช้
มาตรการทางการค้า โดยการจัดเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนใน
หมวดตา่งๆ เพิม่ขึน้กวา่ ๖,๐๓๑ รายการ อาทเิชน่ เครือ่งซกัผา้และ
สว่นประกอบ ถกูจดัเกบ็ภาษเีพิม่ขึน้ รอ้ยละ ๔๐-๕๐, แผงโซลาเซลล ์
ร้อยละ ๑๕-๓๐, เหล็ก ร้อยละ ๒๕, อลูมิเนียม ร้อยละ ๑๐ และ
สนิคา้ IT รอ้ยละ ๒๕ เปน็ตน้ ซ่ึงไดส้ง่ผลกระทบตอ่ประเทศตา่งๆ 
รวมทั้งอาเซียนและไทยด้วย  

ปจัจบุนั : การทีส่หรฐัฯ ประกาศขึน้ภาษสีนิคา้น าเขา้จากจนี 
ได้สร้างความเสียหายให้กับจีนมีมูลค่ากว่า ๒ แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบ 
สินค้าเกษตร สินค้าประมง สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าที่อยู่
ในมาตรการสง่เสรมิของจนี ภายใตน้โยบาย Made in China 2025 
ซึง่ถกูจดัเกบ็ภาษเีพิม่ขึน้จากเดมิ รอ้ยละ ๑๐ และสหรฐัฯ ยงัประกาศ
วา่จะมกีารจดัเกบ็ภาษเีพิม่ขึน้เปน็ รอ้ยละ ๓๕ ในเรว็  ๆนี ้

แนวโน้ม : ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวจากการท า
สงครามการคา้ระหวา่งจนีและสหรฐัฯ น้ันคอื ทัง้สองประเทศที่ซึ่ง
เป็นประเทศหลักในการท าสงครามการค้า จะได้รับความเสียหาย
และเสยีประโยชนท์ัง้สองฝา่ย ถงึแมว้า่ผูป้ระกอบการและภาคแรงงาน
ในช่วงแรกๆ จะได้รับการปกป้องด้วยนโยบายของแต่ละประเทศ 
แต่ในทางกลับกันทั้งจีนและสหรัฐฯ จะได้รับผลสะท้อนกลับมา
ในรปูแบบตา่ง  ๆทัง้ตน้ทนุการผลติทีต่อ้งแพงขึน้ และคา่ครองชพีสงูขึน้  

ขอ้อา้ง : เหตผุลทีส่หรฐัฯ ใชใ้นการประกาศครัง้นี ้คอื Section 
232 ของ Trade Expansion Act ปี 1962 ซึง่อนญุาตใหส้หรฐัฯ 
ใชม้าตรการทางการคา้เพือ่ตอบโตก้ารทุม่ตลาด มาตรการตอบโต ้
การใหเ้งนิอดุหนนุ และมาตรการปกปอ้งการน าเขา้สินคา้ทีเ่พิม่ขึ้น 
โดยทั้ง ๓ มาตรการนี้ สหรัฐฯ น ามาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อเหตุผล
ด้านความมั่นคงของชาติ นอกจากนี้ ยังมีน า Section 301 ของ 
Trade Act of 1974 มาใช้ โดยอ้างว่าจีนได้ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของสหรัฐฯ 

 

บทวิเคราะห์ 
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 
๑) ผลจากการประกาศใช้มาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ 

จะสง่ผลท าใหจ้นีไดร้บัความเสยีหายอยา่งมาก โดยจนีใชม้าตรการตอบโต้
สหรฐัฯ ดว้ยการปรบัขึ้นภาษนี าเขา้สินคา้จากสหรฐัฯ เชน่เดยีวกัน 
ตามที่เคยประกาศไว้เมื่อเดือน ส.ค.๖๑ ซึ่งการด าเนินการของจีน
ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อมุ่งโจมตีผู้ผลิตสินค้าที่เป็นฐานเสียงของ
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ โดยตรง 

๒) การประกาศมาตรการทางการค้าด้วยการขึ้นภาษีสนิค้า
ของสหรัฐฯ ได้กระจายความขัดแย้งเป็นวงกว้างมากขึ้น ทั้งสร้าง
ความไมพ่อใจใหแ้กอ่กี ๖ ประเทศ ไดแ้ก ่เมก็ซโิก แคนาดา สหภาพยโุรป 
อินเดีย ตุรกี และรัสเซีย ซึ่งได้ออกมาประกาศพร้อมท าสงคราม 
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จากการประกาศใช้มาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ เมื่อ ๑๗ ก.ย.๖๑ ตามมาด้วยมาตรการตอบโต้ของจีน และ

ลกุลามไปถงึประเทศมหาอ านาจตา่งๆ ออกมาประกาศพรอ้มท าสงครามการคา้กบัสหรฐัฯ นัน้ ซึง่อาเซยีนและไทยตา่งก็อยู่
ในห่วงโซ่อุปทานการค้าโลก อาจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นที่สนใจและ
จับตามองของสังคมโลก 

จุดยืนของอาเซียนและไทย ท่ามกลางวิกฤตการณ์สงครามการค้า (Trade war)  



การค้ากับสหรัฐฯ เช่นเดียวกัน 
๓) หากวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งจะพบว่า การประกาศสงคราม

การคา้ของสหรฐัฯ ในครั้งนี ้ไม่ใช่ดว้ยเหตผุลทางเศรษฐกจิเท่าน้ัน 
แต่ยังเป็นเหตุผลทางการเมืองด้วย ซึ่งนอกจาก โดนัลด์ ทรัมป์ 
ต้องการที่จะลดตัวเลขการขาดดุลทางการค้าของสหรัฐฯ ลงแล้ว 
โดนัลด์ ทรัมป์ ยงัหวงัผลคะแนนการเลอืกตัง้กลางเทอมทีจ่ะเกดิขึน้ใน
เดอืน พ.ย.๖๑ อีกด้วย 

๔) ขอ้อา้งหรอืมาตรการทางการคา้ทีส่หรฐัฯ ก าลงัด าเนนิอยู ่ณ 
ขณะนี้ มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติและพุ่งเป้าเพื่อโจมตีจีน
เพียงประเทศเดียว ซึ่งมาตรการที่ โดนัลด์ ทรัมป์ น ามาใช้เป็น
ขอ้อา้งนัน้ขัดแย้งกับกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก (World 
Trade Organization: WTO) ทีไ่มอ่นญุาตใหใ้ชม้าตรการดังกลา่ว
เลือกปฏิบัติ เช่น การยกเว้นให้กับบางประเทศ และบังคับใช้กับ
บางประเทศ เป็นต้น 

๕) เหตผุลดา้นความมัน่คงทีส่หรฐัฯ น ามาใชอ้า้งนัน้ เปน็การ
ตคีวามหมายอยา่งแคบมากเกนิไป กลา่วคอื การขึน้ภาษเีหลก็นัน้เพือ่
ปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ และหากเกิดภาวะ
สงคราม สหรฐัฯ กจ็ะไมม่เีหลก็ส าหรบัใชใ้นการผลติอาวธุยทุโธปกรณ ์ 

๖) การที่จีน และอีก ๖ ประเทศ ออกมาประกาศสงคราม
การค้ากับสหรัฐฯ นั้น ได้ส่งผลกระทบทั้งต่ออาเซียนและไทย
อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้เนือ่งจากอาเซยีนและไทยอยูใ่นหว่งโซอ่ปุทาน
การค้าโลก ฉะนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่
กบัปจัจยัดา้นตา่งๆ (ทางตรงและทางออ้ม) ซึง่ไทยยงัคงตอ้งตดิตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป  

 

ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย 
จากมาตรการที่สหรัฐฯ ประกาศใช้นั้น ส่งผลกระทบทั้งต่อ

อาเซียนและไทย ใน ๔ มิติ ดังนี้ 
ทางตรง : สินค้าทั้งจากอาเซียนและไทย จะถูกสหรัฐฯ   

ตัง้ก าแพงภาษ ีถกูก าหนดโควตา้การน าเข้า และท าใหก้ารสง่ออก
สินค้าไปยังสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก
จะลดน้อยลง 

ทางอ้อม : เมื่อสินค้าจากจีนถูกตั้งก าแพงภาษีในอัตราที่
เพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลท าให้จีนส่งออกไปสหรัฐฯ ลดลง และจีนก็จะ
ผลติสนิคา้ลดลง ซ่ึงวตัถดุบิตา่งๆ ทีจ่นีตอ้งน าเขา้จากอาเซยีนและ
ไทยก็จะลดลงตามไปด้วย นั้นหมายถึง ทั้งอาเซียนและไทยก็จะ
ส่งออกสินค้าประเภทวัตถุดิบได้น้อยลง  

การน าเขา้ : เมือ่การสง่ออกไปยังสหรฐัฯ ลดลง ก็จะท าใหมี้
สนิคา้เหลอืคา้งอยูใ่นตลาดโลกมากขึน้ ซึง่จะส่งผลท าให้ราคาสินค้า
ถกูลง ซึง่อาจท าใหส้นิคา้เหลา่นัน้ถกูน าเขา้มาในตลาดอาเซยีนและ
ไทยเพิม่มากขึน้ จนอาจท าใหเ้กดิปรากฏการณท์ีผู่ป้ระกอบการไทย
ถูกโจมตีจากสินค้าน าเข้าราคาถูกเหล่านี้ 

การสง่ออก : สบืเนือ่งจากสถานการณใ์นตลาดโลกทีม่สีนิคา้
เหลอือยูเ่ปน็จ านวนมาก ท าใหส้นิคา้สง่ออกทัง้จากอาเซยีนและไทย 
สง่ออกไดน้อ้ยลงในตลาดโลก  

 

การเสริมสร้างโอกาสให้แก่ไทย  
จนีซึง่มขีนาดเศรษฐกจิใหญเ่ปน็อนัดบั ๒ ของโลก มกีารตอบโต้

สหรฐัฯ ด้วยการขึ้นภาษีการน าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เชน่เดยีวกบั
อกีหลายๆ ประเทศทีก่ าลังด าเนนิการตอบโตอ้ยู ่ซ่ึงหมายความวา่
สนิคา้ทีน่ าเขา้จากสหรฐัฯ จะมรีาคาสงูขึน้ กลา่วคอื เปน็โอกาสของ
สนิคา้สง่ออกจากไทย ทีจ่ะเขา้ไปชว่งชงิสว่นแบง่ทางการตลาดจากสหรฐัฯ  

แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้กข็ึน้กบัขดีความสามารถของไทยดว้ยวา่ หนว่ยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งจะสามารถปรบันโยบายไดร้วดเรว็เพยีงพอทีจ่ะตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก และสามารถแข่งขัน
ทางด้านราคาในตลาดโลกได้หรือไม่  

ในขณะเดียวกัน เมื่อสินค้าจากจีนและนานาชาติในตลาด
สหรัฐฯ มีราคาสูงขึ้น สินค้าไทยก็อาจมีโอกาสเข้าไปตีตลาดใน
สหรฐัฯ ไดด้ว้ยเชน่กนั ดงันัน้ ภาครฐัควรพจิารณาปรบัเปลีย่นนโยบาย
ทางการคา้ใหม้คีวามเหมาะสมกบัสภาวการณท์า่มกลางวกิฤตการณ์
สงครามการค้าเช่นนี ้

 

ข้อเสนอแนะ 
๑) ประเด็น Trade war ระหว่างจีน-สหรัฐฯ นั้น หน่วยงาน

ภาครฐัของไทยสามารถน ามาเปน็กรณศีกึษาและวเิคราะหว์า่การตัง้
ก าแพงภาษนีัน้ สามารถชว่ยปกปอ้งผูป้ระกอบการภายในประเทศ 
แก้ปัญหาการว่างงาน และลดปัญหาการขาดดุลการค้า ได้จริง
หรือไม่ เพื่อพิจารณาถึงแนวทางในการก าหนดนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศที่เหมาะสมกับบริบทของไทยในอนาคต 

๒) ภาครฐัควรพจิารณาเกีย่วกบัการพฒันากรอบความรว่มมอื
กบัอาเซยีนเพิม่มากขึน้ เพือ่เสรมิสรา้งใหน้โยบายทางการคา้ของไทย
และอาเซียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเสริมสร้างอ านาจ
ในการต่อรองทั้งกับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจและประเทศอื่นๆ 
นอกภูมิภาค 

๓) นอกจากชาติสมาชิกอาเซียนแล้ว ไทยควรพิจารณาถึง
แนวทางในการขยายกรอบความรว่มมอืทางดา้นเศรษฐกจิกบัประเทศ
พันธมิตร (ASEAN+9) ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ อินเดีย รัสเซีย สหรัฐฯ และแคนาดา ให้มีความเป็น
รูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมี  
ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ  
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ขัดแย้งหลัก 
** ประเด็นเรื่องการขาดแคลนเหล็กส าหรับผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ เป็นข้อมูลที่

ได้มาจาก Washington D.C. 
*** Section 301 ของ Trade Act of 1974 (last edition March 23, 2018), 

(Pub.L. 93–618, 19 U.S.C. § 2411)  
**** Section 232 ของ Trade Expansion Act ปี 1962 (19 U.S.C. §1862)   

จดัทำโดย ศนูยศ์กึษายทุธศาสตร ์สถาบนัวชิาการปอ้งกนัประเทศ  โทร./โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕ - ๑๖  website : http://www.sscthailand.org 
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