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แผงโซล่าเซลล ์
 

  อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนสหรัฐฯ เฝ้ารอค าตอบการลงโทษตามมาตรา 201 
ภายใต้กฎหมายการค้าปี 1974 (2517) หรือที่เรียกว่า “เซฟการ์ด” สินค้าโซล่าร์เซลล์
น าเข้าจากคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศ แต่ยังไม่มีค าตอบที่แน่นอนลงไป แม้ว่า
คณะกรรมาธิการฯ จะลงความเห็นพ้องกันว่า โซล่าร์เซลล์น าเข้าสร้างความเสียหายให้
อุตสาหกรรมการผลิตโซล่าร์เซลล์ในประเทศฯ ก็ตาม ในขณะเดียวกัน คณะกรรมาธิการฯ 
กลับเสนอทางออกการเยียวยาเป็น 3 วิธี  คือ  

การเยียวยาประการแรก คือ การก าหนดภาษีน าเข้าสูงถึงร้อยละ 30 ของพิกัด
อัตราตามราคา ทางเลือกที่สอง คือ การน าเข้าภายในปริมาณน าเข้าที่ก าหนดไว้ (Tariff 
Rate Quota: TRQ) เสียภาษีร้อยละ 10 หากเกินเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่า และ ทางเลือก
ประการที่ 3 เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาและเยียวยาให้กับผู้ผลิตโดยไม่ให้เกิดการหยุดชะงัก
ของภาคพลังงานทดแทน โดยจะก าหนดโควต้าน าเข้า และจะบังคับให้ผู้น าเข้าต้องจด
ทะเบียนการน าเข้าและค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจะน าไปสนับสนุนและช่วยเหลือ
อุตสาหกรรมการผลิตโซล่าร์เซลล์ในประเทศ กรรมาธิการ จะส่งให้ประธานาธิบดีทรัมป์เป็น
ผู้ตัดสินใจเลือกวิธีการเยียวยาที่คณะกรรมาธิการเสนอ 

แหล่งน าเข้าท่ีจะถูกลงโทษด้วยมาตรการเซฟการ์ด ได้แก่ จีน มาเลเซีย ไต้หวัน 
เกาหลีใต้ เยอรมนี และสิงคโปร์ เป็นต้น แตไ่ม่รวมประเทศไทย 

ที่มา: Datamyne.com, November 11, 2017 
 

  
 

จากการศึกษาวิจัยข้อมูลของสถาบันตลาดอาหารหรือ Food Marketing 
Institute (FMI)  ร่วมกับองค์กรอาหารและเกษตรหน่วยงานอื่นๆ อีกจ านวน 22 หน่วยงาน 
พบว่า เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามากกว่าร้อยละ 20 และต าแหน่งงานของคนอเมริกันร้อยละ 
28 มีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสากรรมอาหารและเกษตรกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม 
และในการวิจัยยังพบว่าสหรัฐอเมริกาส่งออกอาหารคิดเป็นมูลค่า 146.32 พันล้านเหรียญ

การพิจารณาเซฟการ์ดสินค้าโซล่าร์เซลล์ 

ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ร้อยละ 28 เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรม 
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สหรัฐฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมดคิดเป็นมูลค่า 6.7 
ล้านล้านเหรียญาสหรัฐฯ  นอกจากนี้ นายเลสลี จี สาระสิน ต าแหน่งประธานและซีอีโอของ
สถาบัน FMI ได้แจ้งในรายงานว่า อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรมของสหรัฐฯ มี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการเลี้ยงดูคนอเมริกันรวมทั้งมีบทบาทที่ส าคัญต่อการขยายการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการจ้างงาน อัตรา
ค่าแรงงาน ภาษีอากร และภาคการส่งออก 

 นับตั้งแต่สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโกได้มีการลงนามข้อตกลงการค้าเสรี
อเมริกาเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ.1993 เป็นเวลา 24 ปี) การส่งออกอาหารและ
เกษตรกรรมของสหรัฐฯ ไปยังประเทศแคนาดาและเม็กซิโก มีมูลค่าทั้งสิ้น 8.9 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และในปี 2558 การส่งออกเพ่ิมขึ้นมากกว่า 4 เท่ามีมูลค่า 38.6 พันล้าน
เหรียญฯ  ดังนั้น เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้มีการเจรจา NAFTA ใหม ่จึงเป็นที่จับ
ตามองอย่างใกล้ชิดซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้มีการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึนส าหรับสินค้า
อาหารน าเข้าจากประเทศแคนาดาและเม็กซิโก และมีคนจ านวนมากเห็นว่ากลยุทธ์นี้จะเป็น
แรงผลักดันให้ผู้บริโภคอเมริกันหันไปซื้อสินค้าอาหารที่ผลิตในสหรัฐฯ และเป็นการช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่ในขณะที่เกษตรกรสหรัฐฯ มีข้อกังวัลว่าประเทศเพ่ือนบ้าน
อาจจะใช้วิธีตอบโต้สหรัฐฯ โดยการเพ่ิมภาษีอย่างหนักต่อสินค้าธัญญพืช ผลไม้ ไข่ และ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากนมของสหรัฐฯ    

 ในแต่ละปีสหรัฐอเมริกาส่งออกสินค้าอาหารมีมูลค่ามากกว่า 146 พันล้านเหรียญฯ 
และถ้าหากการเจรจาการค้าไม่เป็นผล สหรัฐฯ จะมีปริมาณอาหารที่ล้นซึ่งจะเป็นการ
สูญเสียรายได้อันจะส่งผลกระทบต่อภาวะเงินฝืดและการปลดพนักงานจ านวนมาก ทั้งนี้ 
นายซันนี่ เพอร์ดิว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ได้แจ้งเม่ือต้นเดือนนี้ว่า 
ก าลังด าเนินการวางแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือปกป้องเกษตรกรและฟาร์มปศุศัตว์ของ
สหรัฐฯ ในกรณีผลการเจรจา NAFTA ไม่เป็นผล และนายเพอร์ดิวได้ยอมรับว่าการถอนตัว
ออกจาก NAFTA อาจจะเป็นผลลัพธ์ที่น่าเศร้าสลดใจส าหรับผู้ผลิตสหรัฐฯ  ซึ่งคาดว่าผล
การเจรจาจะเสร็จสิ้นในปี 2561  

นอกจากนี ้รายงานปี 2560 ของ Food Packaging Trends และสมาคม 
Packaging and Processing Technologies ได้คาดการณ์อุตสาหกรรมอาหารของสหรัฐฯ 
ว่าจะมีแนวโน้มสดใส อัตราการเติบโตจะขยายตัวร้อยละ 2.9 ไปจนถึงปี 2565  แต่ถ้าหาก
ผลการเจรจาใหม่ของ NAFTA ล้มเหลว ตัวเลขการคาดการณ์ดังกล่าวอาจจะไม่ถูกต้อง 
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