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สหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษีน าเข้าสินค้าแผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และเครื่องซักผ้า 

 

“สหรัฐฯ ประกาศจัดเก็บภาษีน าเข้าแผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และเครื่องซักผ้า” 

เนื้อหาสาระข่าว: สหร ฐฯ ประกาศที่จะใช้นโยบายตอบโต้ทางการค้าโดยจะเริ่มเก็บภาษีน าเข้า
สินค้าแผงผลิตพล งงานจากแสงอาทิตย และเครื่องซ กผ้า ซึ่งการประกาศด งกล่าวน บเป็นการตอบโต้ทางการค้าคร ้ง
แรกในปีนี้หล งจากท่ีประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์ได้ประกาศไว้อย่างช ดเจนต ้งแต่ช่วงที่หาเสียงเลือกต ้งว่าจะด าเนิน
มาตรการทางการค้าก บประเทศคู่ค้าโดยค านึงถึงการปกป้องผลประโยชน ของชาวอเมริก นเป็นหล ก 

Mr. Robert Lighthizer ผู้แทนการค้าสหร ฐฯ (U.S. Trade Representative) แถลงเมื่อว น
จ นทร ที่ 22 มกราคม 2561 ว่าสหร ฐฯ จะเพ่ิมอ ตราภาษีน าเข้าสินค้าแผงผลิตพล งงานจากแสงอาทิตย เป็นร้อยละ 
30 ซึ่งส่วนมากสหร ฐฯ น าเข้าจากประเทศจีน และจะเพ่ิมอ ตราภาษีน าเข้าสินค้าเครื่องซ กผ้าส าหร บคร วเรือนขนาด
ใหญ่เป็นร้อยละ 20 ด้วย โดยเขาย งกล่าวว่าการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ของร ฐบาลภายใต้การบริหารประเทศของ
ประธานาธิบดีคนปัจจ บ นด าเนินการเพ่ือการร กษาผลประโยชน ของแรงงาน ชาวนา ชาวไร่ และกล ่มธ รกิจส ญชาติ
อเมริก น  

การพิจารณาจ ดเก็บภาษีน าเข้าสินค้าแผงผลิตพล งงานจากแสงอาทิตย และเครื่องซ กผ้าเกิดขึ้น
หล งจากท่ีคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศสหร ฐฯ (U.S. International Trade Commission หรือ USITC) 

ข่าวเด่นประจ าสปัดาห์จากสหรัฐอเมริกา 
 (Weekly News from USA) 

 
  วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 
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ตรวจสอบพบว่า การน าเข้าสินค้าท ้งสองส่งผลกระทบอย่างมากต่อธ รกิจการผลิตในสหร ฐฯ โดยสหร ฐฯ มีก าหนดที่
จะจ ดเก็บภาษีน าเข้าสินค้าเหล่าน ้นเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะปร บลดอ ตราภาษีลงท กปี  

Mr. Alan Deardorff ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าแห่งมหาวิทยาล ยมิชิแกน (Trade Expert at the 
University of Michigan) กล่าวว่า การจ ดเก็บภาษีช ่วคราวในคร ้งนี้จะช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าในสหร ฐฯสามารถ
ปร บต วและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งข นในตลาดมากข้ึน 

การประกาศจ ดเก็บภาษีน าเข้าสินค้าในคร ้งนี้ย งเป็นการแสดงออกเชิงส ญล กษณ ของสหร ฐฯ 
ก่อนที่ Mr. Lighthizer ต วแทนการค้าสหร ฐฯ และคณะจะเข้าร่วมการประช มเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อเมริกาเหนือ (North America Free Trade Agreement หรือ NAFTA) คร ้งที่ 6 ร่วมก บประเทศสมาชิก ได้แก่ 
แคนาดา และเม็กซิโก ในว นอ งคารที่ 23 มกราคม 2561 ที่ประเทศแคนาดา โดยหล งจากน ้นประธานาธิบดีสหร ฐฯ
ย งมีก าหนดที่จะเข้าร่วมการประช มสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum หรือ WEF) ที่เมือง Davos 
ประเทศสวิตเซอร แลนด  ซึ่งเป็นการประช มของผู้น าจากท ่วโลกจ ดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการค้าแบบเสรีและต่อต้านล ทธิ
การค้าแบบปกป้อง (Protectionist) ซึ่งนโยบายการจ ดเก็บภาษีน าเข้าเป็นเครื่องมือของการค้าแบบนี้ด้วย  

นอกจากนี้ ผู้แทนการค้าสหร ฐฯ ย งได้เริ่มกระบวนการพิจารณาข้อตกลงทางการค้าระหว่าง
สหร ฐฯ – เกาหลีใต้อีกด้วย โดยสหร ฐฯ เชื่อว่าข้อตกลงการค้าระหว่างท ้งสองประเทศฉบ บเดิมเป็นต้นเหต ท าให้
สหร ฐฯ ขาดด ลการค้าเกาหลีใต้เพ่ิมมากข้ึนน บต ้งแต่ปี 2555 

ท ้งนี้ การพิจารณาจ ดเก็บภาษีน าเข้าคร ้งนี้เป็นการด าเนินการตามกฎหมายทางการค้า  ปี 2517 
(Trade Act of 1974) ที่ให้อ านาจประธานาธิบดีในการพิจารณาปร บเพ่ิมอ ตราภาษีน าเข้าสินค้าได้ตามความ
เหมาะสม ซึ่งมีการบ งค บใช้กฎหมายด งกล่าวคร ้งล่าส ดในปี 2544 

Mr. Edward Alden สมาชิกอาว โส สภาความส มพ นธ ระหว่างประเทศ (Senior Fellow at the 
Council on Foreign Relations) กล่าวว่า การบริหารประเทศอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าหากสหร ฐฯ ไม่
พิจารณาใช้วิธีการจ ดเก็บภาษีน าเข้าสินค้าเพ่ือตอบโต้ทางการค้าตามค าแนะน าของคณะกรรมการการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเขาให้ความเห็นว่าวิธีการด งกล่าวน่าจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีต่อกล ่มธ รกิจในอ ตสาหกรรมพล งงาน
แสงอาทิตย ของสหร ฐฯ อย่างไรก็ตามคาดว่า ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไม่น่าจะร นแรงจนต่ออ ตสาหกรรม โดยเขา
เห็นว่า ท้ายที่ส ดแล้วผู้บริโภคชาวอเมริก นจะเป็นผู้ที่เสียประโยชน จากนโยบายด งกล่าว เนื่องจากราคาการติดต ้ง
แผงผลิตพล งงานจากแสงอาทิตย จะปร บต วเพ่ิมสูงขึ้นและท าให้ความนิยมในกล ่มผู้บริโภคลดลง 
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ท ้งนี้ นโยบายการจ ดเก็บภาษีน าเข้าสินค้าแผงผลิตพล งงานจากแสงอาทิตย จะส่งผลกระทบต่อ
ประเทศจีนเป็นหล ก เนื่องจากเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่ส ดในตลาดสหร ฐฯ อย่างไรก็ตาม นโยบายด งกล่าวย งน่าจะ
ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในสหร ฐฯ ด้วยเนื่องจากการจ้างงานของอ ตสาหกรรมนี้ในสหร ฐฯ ส่วนใหญ่จะเป็น
ต าแหน่งงานที่เก่ียวข้องก บสายการติดต ้งระบบมากกว่าสายการผลิต 

ข้อมูลสถิติจากองค การพล งงานหม นเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable 
Energy Agency หรือ IRENA) พบว่า ปัจจ บ นมีแรงงานสหร ฐฯ ที่ท างานอยู่ในอ ตสาหกรรมพล งงานแสงอาทิตย 
ท ้งสิ้น 260,000 ราย ซึ่งขยายต วเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24 น บต ้งแต่ปี 2558 

โดยสมาคมอ ตสาหกรรมพล งงานแสงอาทิตย  (The Solar Energy Industries Association) ได้
แสดงความก งวลไว้ก่อนหน้าที่จะมีการประกาศจ ดเก็บภาษีน าเข้าสินค้าแผงผลิตพล งงานจากแสงอาทิตย ว่า การ
ด าเนินนโยบายด งกล่าวจะส่งผลท าให้การจ้างแรงงานในอ ตสาหกรรมด งกล่าวลดลง 48,000 – 63,000 ต าแหน่ง 
นอกจากนี้ ย งมีผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ในอ ตสาหกรรมได้แสดงความไม่เห็นด้วยก บการจ ดเก็บภาษีด งกล่าวด้วย 
โดย Mr. Howard Crystal อ ยการอาว โส the Center for Biological Diversity องค การไม่แสวงผลก าไร        
ร ฐแอริโซนาแสดงความเห็นว่า การต ดสินใจของร ฐบาลคร ้งนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อแรงงานชาวอเมริก นและ
กระทบต่อบรรยากาศด้านการค้าและการลงท นได้ 

องค การพล งงานหม นเวียนสหร ฐฯ (The American Council on Renewable Energy) กล่าว
ว่า การจ ดเก็บภาษีด งกล่าวจะส่งผลกระทบท าให้ราคาค่าไฟฟ้าในสหร ฐฯ ปร บต วเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต 

ท ้งนี้ บริษ ท Suniva และ บริษ ท SolarWorld เป็นสองผู้ผลิตแผงผลิตพล งงานจากแสงอาทิตย ที่
มีโรงงานการผลิตในสหร ฐฯ เป็นผู้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศให้ตรวจสอบการท ่มตลาด
ของสินค้าจากจีนเมื่อปีที่แล้ว 

นอกจากนี้ นโยบายการจ ดเก็บภาษีน าเข้าคร ้งนี้ย งจะท าให้ราคาเครื่องซ กผ้าในตลาดสหร ฐฯ 
ปร บต วเพ่ิมสูงขึน้ด้วย ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกในเกาหลีใต้และเม็กซิโกเนื่องจากเป็นมีส ดส่วนการค้าสูงใน
ตลาดสหร ฐฯ ท ้งนี้ สินค้าเครื่องซ กผ้าที่สหร ฐฯ น าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าภายใต้บริษ ทผู้ผลิตรายใหญ่ของเกาหลีใต้ 
คือ บริษ ท Samsung และบริษ ท LG  

โดยบริษ ท Samsung กล่าวว่า การต ดสินใจของร ฐบาลสหร ฐฯ คร ้งนี้จะส่งผลกระทบท าให้
ผู้บริโภคชาวอเมริก นต้องจ่ายค่าสินค้าในราคาแพงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษ ทฯ ได้พยายามปร บต วเพ่ือรองร บก บ
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ความเสี่ยงด งกล่าว โดยได้ขยายโรงงานผลิตสินค้าเครื่องซ กผ้ามาต ้งอยู่ในสหร ฐฯ ในร ฐเซาท แคโรไลนา ซึ่งขณะนี้ 
ได้เริ่มจ้างพน กงานแล้วกว่า 600 คน นอกจากนี้ บริษ ท LG ย งได้แสดงความผิดหว งในการประกาศนโยบายทาง
การค้าด งกล่าวของร ฐบาลสหร ฐฯ  

สหร ฐฯ จะพิจารณาจ ดเก็บภาษีน าเข้าในอ ตราร้อยละ 20 ส าหร บการน าเข้าสินค้าเครื่องซ กผ้า
จ านวน 1.2 ล้านเครื่องแรกและจะปร บเพิ่มข้ึนเป็นอ ตราร้อยละ 50 หล งจากน ้น 

Mr. Gary Hufbauer ผู้เชี่ยวชาญทางการค้า the Peterson Institute for International 
Economics กล่าวว่า ผู้บริโภคชาวอเมริก นที่วางแผนจะซื้อเครื่องซ กผ้าควรที่จะต ดสินใจซื้อเร็ว ๆ นี้ เนื่องจาก
ราคาสินค้าจะปร บต วเพ่ิมสูงขึ้นเพ่ือร บก บการปร บฐานราคาใหม่อีกภายในอนาคตอ นใกล้นี้  

เมื่อปี 2554 บริษ ท Whirlpool ผู้ผลิตเครื่องซ กผ้ารายใหญ่ส ญชาติอเมริก นได้ยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศให้ตรวจสอบการท ่มตลาดสินค้าจากบริษ ท LG และบริษ ท Samsung ที่
จ าหน่ายในราคาต่ ากว่าท้องตลาด โดยต วแทนบริษ ทฯ กล่าวว่าการพิจารณาจ ดเก็บภาษีน าเข้าของร ฐบาลจะช่วย
ก่อเกิดการจ้างงานในอ ตสาหกรรมการผลิตมากขึ้นโดยเฉพาะในร ฐโอไฮโอ ร ฐเคนท กกี ร ฐเซาท แคโรไลนา และร ฐ
เทนเนสซี นอกจากนี้ Mr. Jeff Fettig ประธานบริษ ท Whirlpool ย งกล่าวว่า นโนบายด งกล่าวย งถือเป็นช ยชนะ
ของท ้งแรงงานและผู้บริโภคชาวอเมริก น 

การพิจารณาจ ดเก็บภาษีน าเข้าคร ้งนี้ย งจะเป็นบรรท ดฐานส าหร บการพิจารณาด าเนินนโยบาย
ทางการค้าในอนาคตอีกด้วย โดยสหร ฐฯ ย งมีก าหนดที่จะต้องพิจารณานโยบายทางการค้าที่ส าค ญ ได้แก่ การ
จ ดเก็บภาษีน าเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมและการถอนต วจากการเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ  

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการพิจารณาในคร ้งนี้ถือเป็นการส่งส ญญาณที่ช ดเจนของสหร ฐฯ ที่จะปกป้อง
ผลประโยชน ของกล ่มธ รกิจส ญชาติอเมริก น 

โดยล่าส ดเมื่อว นอ งคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์ได้ลงนามอน ม ติ
การจ ดเก็บภาษีน าเข้าสินค้าท ้งสองรายการแล้วซึ่งจะมีผลบ งค บใช้เร็ว ๆ นี้ 

บทวิเคราะห์ การประกาศใช้มาตรการทางการค้าจ ดเก็บภาษีน าเข้าสินค้าแผงผลิตพล งงานจาก
แสงอาทิตย และเครื่องซ กผ้าของสหร ฐฯ เป็นไปตามที่หลายฝ่ายประเมินไว้ภายใต้การบริหารประเทศของ
ประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์ที่มีนโยบายบริหารประเทศโดยเน้นการปกป้องผลประโยชน ของชาวอเมริก น
ประกอบการที่มีบริษ ทเอกชนผู้ผลิตสินค้าท ้งสองรายการในสหร ฐฯ ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปย งคณะกรรมการการค้า
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ระหว่างประเทศให้ตรวจสอบสินค้าน าเข้าที่มีราคาจ าหน่ายต่ ากว่าท้องตลาดและส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต
ภายในประเทศ   

ท ้งนี้ สถิตมิูลค่าการน าเข้าสินค้าของสหร ฐฯ และส ดส่วนการส่งออกสินค้าไทยไปสหร ฐฯ ระหว่าง
เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 พบว่า 

1. สินค้าแผงผลิตพล งงานจากแสงอาทิตย  (HS Code 8541406020) สหร ฐฯ น าเข้าสินค้าแผง
ผลิตพล งแสงอาทิตย ลดลงร้อยละ 43.17 จากเดิม 7.8 พ นล้านดอลลาร สหร ฐเหลือเพียง 4.4 พ นล้านดอลลาร สหร ฐ 
โดยน าเข้าจากมาเลเซียสูงที่ส ด (ร้อยละ 31.46) รองลงมา ได้แก่ เกาหลีใต้ (ร้อยละ 21.10) เวียดนาม (ร้อยละ 
14.09) จีน (ร้อยละ 10.94) และไทย (ร้อยละ 8.60) โดยไทยมีมูลค่าการส่งออกท ้งสิ้น 382.32 ล้านดอลลาร 
สหร ฐ ซึ่งหดต วลงร้อยละ 21.50 เมื่อเทียบก บปีที่ผ่านมา (ก่อนหน้านี้ขยายต วร้อยละ 2000 ในปี 2559) 

2. สินค้าเครื่องซ กผ้า HS Code 8450) สหร ฐฯ น าเข้าสินค้าเครื่องซ กผ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.31 
จากเดิม 1.5 พ นล้านดอลลาร สหร ฐเป็น 1.7 พ นล้านดอลลาร สหร ฐ โดยน าเข้าจากเวียดนามสูงที่ส ด (ร้อยละ 
31.39) รองลงมา ได้แก่ ไทย (ร้อยละ 22.82) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 14.79) เม็กซิโก (ร้อยละ 14.37) และจีน (ร้อย
ละ 6.82) โดยไทยมีมูลค่าการส่งออกท ้งสิ้น 390 ล้านดอลลาร สหร ฐ ซึ่งขยายต วเพ่ิมขึ้นร้อยละ 209.86 เมื่อเทียบ
ก บปีที่ผ่านมา  

ซ่ึงหากพิจารณาจากรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน าเข้าสินค้าของสหร ฐฯ จะเห็นได้ว่า 
ปัจจ ยส าค ญที่ท าให้มูลค่าการส่งออกสินค้าท ้งสองรายการจากไทยขยายต วเพ่ิมขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คือ การ
ย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการจากประเทศผู้ผลิตที่ถูกสหร ฐฯ เรียกเก็บอากร A/D และ CVD ได้แก่ จีน และ
เกาหลีใต้ ที่มาต ้งฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยเพ่ือส่งออกสินค้าไปย งสหร ฐฯ เนื่องจากการส่งออกสินค้าจากไทย
ได้ร บสิทธิพิเศษจากโครงการ GSP ในกล ่มสินค้าเครื่องซ กผ้า (บริษ ท Samsung และบริษ ท LG) และไม่เสียภาษี
น าเข้าส าหร บสินค้าแผงผลิตพล งงานจากแสงอาทิตย  (บริษ ท Trina Solar) ด งน ้น การใช้มาตรการตอบโต้ทาง
การค้าโดยจ ดเก็บภาษีน าเข้าสินค้าท ้งสองรายการในอ ตราระหว่างร้อยละ 20 – 50 ของสหร ฐฯ ในคร ้งนี้จึงน่าจะ
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าท ้งสองรายการจากไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ข้อคิดเห็น แม้ว่าไทยจะมีมูลค่าการส่งออกสินค้าท ้งสองรายการรวมก นเป็นมูลค่ากว่า 700 ล้าน
ดอลลาร สหร ฐแต่คาดว่าผลกระทบจากการด าเนินมาตรการด งกล่าวของสหร ฐฯ น่าจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการเป็นวงแคบโดยเฉพาะกล ่มบริษ ทต่างชาติที่มาลงท นในไทยเท่าน ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจ ยด งกล่าว
อาจจะส่งผลท าให้ผู้ประกอบการเหล่าน ้นต ดสินใจวางแผนการผลิตสินค้าใหม่ เช่น ลดปริมาณการผลิตสินค้า      
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หาตลาดการค้าอ่ืน ๆ ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ปิดโรงงานการผลิตในไทยและย้ายฐานการผลิตไปสหร ฐฯ อย่างไรก็ดี 
เป็นที่น่าส งเกตว่า บริษ ทต่างชาติเหล่านี้ได้เริ่มแผนการขยายฐานการผลิตเข้ามาในสหร ฐฯ แล้ว ต วอย่างเช่น 
บริษ ท Samsung ได้พิจารณาไปต ้งโรงงานการผลิตสินค้าเครื่องซ กผ้าในสหร ฐฯ ที่ร ฐเซาท แคโรไลนาเพ่ือ
ผลประโยชน ทางภาษีและลดแรงกดด นจากสหร ฐฯ มาแลว้   

นอกจากนี้ การตอบโต้ทางการค้าของสหร ฐฯ ในคร ้งนี้ย งเป็นส ญญานเตือนส าหร บผู้ประกอบการ
ไทยในกล ่มสินค้ารายการอ่ืนให้ระม ดระว งและเตรียมพร้อมร บมือก บความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของมาตรการทางการค้าของสหร ฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล ่มสินค้าเหล็กและอะลูมิเนียมที่ขณะนี้
สหร ฐฯ ก าล งอยู่ในช่วงของการพิจารณาน ามาตรการตอบโต้ในล กษณะที่คล้ายก นมาใช้ 

ร ฐบาลประธานาธิบดีทร มป์มีการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและส งคมที่ค่อนข้างร นแรงและ
เผ็ดร้อน และสร้างความไม่พอใจให้แก่หลาย ๆ ฝ่าย ซึ่งตรงข้ามก บร ฐบาลสม ยประธานาธิบดีโอบามาโดยสิ้นเชิง 
แต่อย่างไรก็ดี กล บพบว่า ต วชี้ว ดทางเศรษฐกิจกล บดีขึ้นประชาชนมีความเชื่อม ่นมากขึ้น ท าให้ออกมาจ บจ่ายใช้
สอยเงิน จึงคาดว่าร ฐบาลช ดนี้จะอยู่ต่อไปจนครบเทอม และจะมีมาตรการทางการค้าที่ปกป้องอ ตสาหกรรมภายใน
และสร้างงานในประเทศตามนโยบายที่วางไว้ ด งน ้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรเพ่ิมความระม ดระว งรวมถึงจ บตาดู
มาตรการต่าง ๆ ท ้งมาตรฐานและส ขอนาม ย และปฏิบ ติตามอย่างเคร่งคร ด เพ่ือร กษาตลาดการค้าของสหร ฐฯ 
เอาไว้  

********************************************************* 
ที่มา: ส าน กข่าว CNN 

เรื่อง: “Trump Slaps Tariffs on Foreign Solar Panels and Washing Machines” 
โดย: Julia Horowitz และ Patrick Gillespie  

จ ดท าโดย: นายพงษ ระพี ซื่อส ตย บ ญ 
สคต. ไมอามี / ว นที่ 23 มกราคม 2561 
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