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สหรัฐฯ เริ่มท้ารบทางการค้ากับประเทศขนาดเล็กแล้ว 

 
“รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ก าลังพิจารณาสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่เคยให้แก่ประเทศที่มีฐานะ

ทางเศรษฐกิจที่ต่ ากว่าเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของตนเอง” 
เนื้อหาสาระข่าว: แรงกดด นจากท าเนียบขาวเพ่ือจะเผชิญหน้าก บบรรดาปฏิปักษ ทางการค้าได้

ขยายวงออกไปเกินกว่าเพียงประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ส ดในโลกอย่างประเทศจีนและย โรปไปย งบรรดา
ประเทศที่มีฐานะต่ ากว่า ซึ่งมองว่าสหร ฐฯ เป็นตลาดส าค ญส าหร บสินค้าขอองตนด้วยแล้ว 

น บจากว นที่ประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์ซึ่งเข้าร บต าแหน่งเมื่อ 18 เดือนก่อนหน้านี้ ผู้แทนการค้า
แห่งสหร ฐอเมริกาได้ร บค าส ่งให้ทบทวนความเหมาะสมของบรรดาประเทศที่มีระด บการพ ฒนาต่ ากว่าซึ่งได้ร บร บสิทธิ
พิเศษจากโครงการต่าง ๆ ของร ฐบาลกลางสหร ฐฯ อ นมีผลให้ภาษีขาเข้าส าหร บสินค้าน บพ นรายการที่บรรดาประเทศ
ต่าง ๆ เหล่าน ้นส่งออกมาย งสหร ฐอเมริกามีอ ตราลดลง 

ล่าส ดนี้ ร ฐบาลของประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์มีเจตนาที่จะยกเลิกสิทธิในการงดเว้นภาษีขาเข้า
ส าหร บสินค้าที่ส่งออกมาจากประเทศต รกี ซึ่งน บเป็นส่วนหนึ่งของข้อพิพาทระหว่างท ้งสองประเทศที่ก าล งขยายวง
กว้างขึ้นท กที  ส่วนประเทศไทย อินโดนีเซียและอินเดียก็ก าล งถูกพิจารณาว่าอาจจะต้องเสียสิทธิพิเศษการปลอดภาษี
ขาเข้านี้ด้วย ประเทศที่ถูกขึ้นบ ญชีไว้ส าหร บการพิจารณาทบทวนด งกล่าวมีแนวโน้มว่าจะมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอีก ภายใน

ข่าวเด่นประจ าสปัดาห์จากสหรัฐอเมริกา 
 (Weekly News from USA) 

 
  วันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2561 
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ระยะเวลาอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้านี้ ท ้งนี้ก็เพราะสหร ฐฯ ได้ขยายกรอบการพิจารณาเรื่องการค้าออกไปครอบคล มบรรดา
ประเทศที่มีระด บเศรษฐกิจต่ ากว่านอกเหนือไปจากทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นจ ดสนใจหล กในขณะนี้แล้ว 

กลไกท่ีถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกดด นประเทศเหล่านี้คือโครงการที่รู้จ กก นในนามว่า ระบบสิทธิ
พิเศษทางภาษีศ ลกากรเป็นการท ่วไป หรือเรียกย่อ ๆ ว่า GSP (Generalized System for Preferences) ซึ่งริเริ่มขึ้น
ในปี 1976 (พ.ศ. 2519) เพ่ือช่วยให้บรรดาประเทศท่ียากจนสามารถพ ฒนาประเทศของตนเองได้ ด้วยการให้สิทธิ
ปลอดภาษีน าเข้าส าหร บสินค้าน บพ นรายการที่ก าหนดไว้ น บต ้งแต่อะไหล่ยานพาหนะไปจนถึงเครื่องประด บอ ญมณี 
ในขณะนี้โครงการด งกล่าวได้ให้สิทธิพิเศษด งกล่าวแก่ประเทศต่าง ๆ รวมถึง 121 ประเทศน บต ้งแต่ฟิจิไปจนถึง
เอกวาดอร เลย 

 

 

 

 

ผู้แทนการค้าแห่งสหร ฐอเมริกาน ้นมีอ านาจตามกฎหมายที่จะพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
ด งกล่าวตลอดช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมานี้ การพิจารณาทบทวนด งกล่าวน ้นจะเริ่มต้นมาจากค าร้องเรียนโดยกล ่ม

การให้สทิธิพิเศษ 

ยอดสนิค้าน าเข้าสหรัฐฯ ตามข้อตกลงของระบบสทิธิพิเศษทางภาษี
ศลุกากรเป็นการทัว่ไป หรือ GSP ในปี  2017 จาก 10 ประเทศที่ใช้สทิธิ
ภายใต้โครงการนี ้

 

 $ 5.6 พันล้าน 

 $ 2.0 พันล้าน 
 $ 2.5 พันล้าน 

 $ 4.2 พันล้าน 

 $ 1.1 พันล้าน 

 $ 1.5 พันล้าน 

 $ 1.7 พันล้าน 

 $ 0.43 พันล้าน 

 $ 0.40 พันล้าน 

 $ 0.33 พันล้าน 
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ต่างๆ จากภายนอกร ฐบาล เช่น บรรดาสมาคมทางการค้าต่าง ๆ หรือบรรดาสหภาพแรงงานต่าง ๆ และม กจะมี
แนวโน้มที่จะไปเน้นในประเด็นเรื่องแรงงานเด็กหรือสิทธิมน ษยชนเป็นหล ก 

เริ่มต้นในเดือนต ลาคมนี้ ร ฐบาลจะน าเอา “มาตรการเชิงร ก” – ตามที่นายโรเบิร ต ไลท ไทเซอร กล่าว
ไว้ – มาใช้ในการทบทวนความเหมาะสมของโครงการด งกล่าว โดยคาดหว งว่าจะสามารถบรรล เป้าหมายให้ “สนาม
การแข่งข นส าหร บธ รกิจอเมริก นน ้นมีระด บที่เท่าเทียมก น” จากค าแถลงของผู้แทนการค้าแห่งสหร ฐฯ เมื่อปีที่แล้ว 

ในรอบแรกของการพิจารณาทบทวน จะเน้นไปที่ 25 ประเทศในภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิคเป็นหล ก 
ส่วนการพิจารณาส าหร บประเทศในแถบย โรปตะว นออก ภูมิภาคตะว นออกกลางและทวีปอ ฟริกาจะเริ่มต้นขึ้นในฤดู
ใบไม้ร่วงที่จะถึงนี้ 

ซึ่งในปัจจ บ นนี้ ภายใต้การพิจารณาทบทวนคร ้งใหม่นี้ ย งไม่มีประเทศที่ได้ร บสิทธิพิเศษด งกล่าว
ประเทศใดถูกยกเลิกสิทธิพิเศษด งกล่าวเลย 

ผู้แทนการค้าแห่งสหร ฐอเมริกาได้ต ้งค าถามขึ้นมาว่า คู่ค้าของสหร ฐฯ เหล่านี้ ได้เปิด “ให้สามารถ
เข้าถึงตลาดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาสม” แล้วหรือไม่ โดยอ้างถึงความก งวลในประเด็นเรื่องก าแพงการค้าและการ
ลงท น ส่วนเรื่อง “การเข้าถึงตลาด” น ้นไม่เคยเป็นฐานส าหร บการพิจารณาทบทวนสถานะการได้ร บสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศ ลกากรในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เลย โดยมีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งของผู้แทนการค้าแห่งสหร ฐฯ กล่าวว่าเหต ผล
ด งกล่าวนี้ไม่เคยถูกยกข้ึนมาเป็นข้อก งวลในค าร้องเรียนของบ คคลภายนอกที่ยื่นค าร้องเรียนให้มีการพิจารณาทบทวน
มาก่อนเลย 

เดบอร่า เอลมส  ผู้อ านวยการใหญ่ศูนย การค้าแห่งเอเชียที่ต ้งอยู่ในสิงคโปร  กล่าวว่าสหร ฐฯ ก าล งใช้
การพิจารณาทบทวนเป็นเครื่องมือเพ่ือจูงใจให้ประเทศต่าง ๆ มาเจรจาความตกลงแบบทวิภาคีด้วย หรือเพ่ือให้มี
มาตรการผ่อนปรนด้านภาษีอย่างอ่ืน ซึ่งส าหร บหลาย ๆ ประเทศแล้ว “น บว่าเป็นความเสี่ยงคร ้งใหญ่เลยทีเดียว” น ่น
ก็เพราะว่า สหร ฐฯ เป็นตลาดที่มีขนาดมหึมาส าหร บสินค้าหลาย ๆ ประเภท 
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สนิค้า 10 รายการท่ีมียอดน าเข้าสูส่หรัฐฯ สงูสดุภายใต้สทิธิ

พิเศษตามโครงการ GSP 

 

ในบรรดาสินค้าที่น าเข้าสู่สหร ฐฯ ในปี  2016 (พ.ศ. 2559) น ้นมีเพียงไม่ถึง 1% เท่าน ้นที่น าเข้ามา
โดยได้ร บสิทธิพิเศษด้านภาษีศ ลกากร คือมียอดประมาณ 19 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ จากยอดสินค้าน าเข้าท ้งสิ้น 2.2 
ล้านล้านเหรียญสหร ฐฯ แม้ในม มมองของสหร ฐฯ จะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม แต่ส าหร บประเทศที่ยากจนแล้ว 
ยอดเหล่าน ้นมีน ยส าค ญอย่างยิ่ง มีผู้ที่เห็นด้วยก บโครงการด งกล่าวจ านวนมากกล่าวว่าการปล่อยประเทศท่ีมีรายได้
น้อย ๆ ไปบ้างในเรื่องประเด็นทางการค้าน ้นเป็นการกระท าที่ค ้มค่า 

การด าเนินการแบบใหม่ส าหร บโครงการ GSP น ้นสอดคล้องก บสิ่งที่ประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์
ม ่งเน้นในเรื่องความไม่สมด ลย ทางการค้าแบบทวิภาคี ซึ่งนี่ไม่ใช่คร ้งแรกที่ร ฐบาลน าเอาอ านาจต่อรองทางการค้าที่ถูก
ละเลยมานานแล้วมาใช้เพ่ือสร้างแรงกดด น ต งอย่างเช่น อ ตราภาษีศ ลกากรที่ร ฐบาลก าหนดไว้ส าหร บเหล็กกล้าและ
อลูมิเนียม และส าหร บเครื่องซ กผ้าและแผงร บพล งงานแสงอาทิตย  เป็นต้น สินค้าท ้งสองประเภทอยู่ภายใต้ข้อก าหนด
ของกฎหมายทางการค้า ซึ่งไม่ได้น ามาใช้เลยในระยะหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา 

“มีแนวโน้มที่จะม ่งไปในท านองว่า ‘ท าอย่างไรจะให้การค้ามีผลประโยชน ต่างตอบแทนก น?’ มาส ก
พ กหนึ่งแล้ว” คิมเบอร ลี่ เอลเลียด ซึ่งเป็นบ คคลากรในศูนย พ ฒนาการของโลกในวอชิงต น กล่าว 

การพิจารณาทบทวนคร ้งล่าส ดส่งผลกระทบต่อต รกีในช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคม เมื่อผู้แทน
การค้าแห่งสหร ฐฯ เอ่ยปากถึงความก งวลต่อกรณีที่ต รกีไม่ได้ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ส่งออกจากสหร ฐฯ ในเรื่องการ
เข้าถึงตลาดในต รกี โดยชี้ถึงอ ตราภาษีขาเข้าของต รกีที่คิดก บสินค้าน าเข้าจากสหร ฐฯ การพิจารณาทบทวนด งกล่าว
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แก ่ผู้สนใจเท ่าน ้น โดยสานก   งานส่งเสริมการค ้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม่ร บผิดชอบในความเส ียหายใดใดที่อาจเก ิดขึ ้นจากการที่มี
บ คคลน าขอ้มูลนีไ้ปใชไ้ม่ว ่าโดยทางใด 
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เริ่มขึ้นเมื่อสหร ฐฯ ต ้งใจจะเพ่ิมแรงกดด นต่อต รกี ท ้งด้วยเหต อ นเนื่องมาจากความเคลื่อนไหวทางการค้าของต รกีและ
เหต จากการโต้เถียงก นในเรื่องที่น กสอนศาสนาชาวอเมริก นถูกจ บก มต วในต รก ี

“เราหว งว่าต รกีจะท างานร่วมก นก บเราเพ่ือแก้ไขข้อก งวลต่าง ๆ ที่เป็นเหต ให้มีการพิจารณาทบทวน
คร ้งใหม่เรื่องสิทธิปลอดภาษีในการน าเข้าสินค้าสู่ตลาดอเมริกานี้” ผู้ช่วยผู้แทนการค้าแห่งสหร ฐอเมริกา เจฟฟรีย  
เกอร ริช กล่าวไว้ในการแถลงข่าวเกี่ยวก บประเด็นนี้เมื่อราวต้นเดือนนี้ 

วอชิงต นย งได้ก าหนดอ ตราภาษีศ ลกากรส าหร บเหล็กกล้าและอลูมิเนียมที่น าเข้ามาจากต รกีในช่วง
ต้นปีนี้ ซึ่งต รกีก็ได้ตอบโต้ด้วยอ ตราภาษีน าเข้าในส ดส่วนไล่เลี่ยก นส าหร บสินค้าน าเข้าจากสหร ฐฯ เช่น ข้าว ยาสูบ
และรถยนต  แล้วในว นศ กร  ประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์ก็กล่าวว่าเขาจะเพ่ิมอ ตราภาษีน าเข้าส าหร บเหล็กกล้าและ
อลูมิเนียมขึ้นเป็นสองเท่าในขณะที่ค่าเงินของต รกีลดต่ าลง 

ในเดือนพฤษภาคม ร ฐบาลสหร ฐฯ แถลงว่าจะมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของประเทศ
ไทยอีกด้วย หล งจากที่ได้ร บค าร้องเรียนมาจากสภาผู้ผลิตผลิตภ ณฑ จากส กรแห่งชาติ ที่ว่าประเทศไทยม กจะไม่ยอม
ออกใบอน ญาตให้น าเข้าเนื้อส กรจากสหร ฐฯ 

น บเป็นเวลาถึงกว่าหนึ่งทศวรรษมาแล้วที่ประเทศไทยห้ามน าเข้าเนื้อส กรที่มีฮอร โมนชื่อแร๊กโตพา
มีน ซึ่งผู้เลี้ยงส กรในสหร ฐนิยมป้อนให้ส กรของตน และย งคิดค่าธรรมเนียมส าหร บการตรวจสอบสินค้าที่ส่งมาโดยอ้าง
ว่าปลอดยาชนิดด งกล่าวอีกด้วย 

สมาคมผู้เลี้ยงส กรจาก 6 จ งหว ดในประเทศไทยได้ตอบข้อก งวลของร ฐบาลสหร ฐฯ ผ่านทางจดหมาย
เปิดผนึกถึงประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์ เพ่ือให้ย ติการกดด นเพ่ือบ งค บให้ประเทศไทยยอมร บเนื้อส กรจากอเมริกาใน
ขณะที่ปริมาณเนื้อส กรภายในประเทศก าล งล้นตลาดอยู่แล้ว 

“การกระท าด งกล่าวจะก่อให้เกิดภ ยพิบ ติอ นร้ายแรงจนเกินคาดเดาต่อบรรดาผู้เลี้ยงส กรชาวไทย” 
พวกเขากล่าวในจดหมายฉบ บด งกล่าว 

การต ดสินใจเรื่อง GSP ส าหร บประเทศไทยย งอยู่ในระหว่างการพิจารณาในขณะนี้ 
นายอน นต  ตรีเดชาพงษ  โฆษกสมาคมผู้เลี้ยงส กรแห่งประเทศไทยแถลงว่าผู้เลี้ยงส กรรายย่อยน ้น

ล าบากอยู่แล้วเพราะราคาตลาดที่ตกต่ า หากอน ญาตให้น าเข้าสินค้าจากสหร ฐฯ มาได้ก็ยิ่งจะท าให้สถานการณ เลวร้าย
ลงไปอีก 

ในปี  2017 (พ.ศ. 2560) ประเทศไทยมียอดส่งออกสินค้าที่ได้ร บสิทธิพิเศษทางภาษีศ ลกากร
ประมาณ 4.2 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ คิดเป็นประมาณ 13% ของยอดการส่งออกไปย งสหร ฐฯ ท ้งหมด 

http://www.facebook.com/thaitrademiami/


 
 

 
 

6 
Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฎเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อว  ตถ  ประสงค  ในการให้ข ้อมูล
แก ่ผู้สนใจเท ่าน ้น โดยสานก   งานส่งเสริมการค ้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม่ร บผิดชอบในความเส ียหายใดใดที่อาจเก ิดขึ ้นจากการที่มี
บ คคลน าขอ้มูลนีไ้ปใชไ้ม่ว ่าโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

ในขณะที่ อินโดนีเซียถูกล่าวหาว่าน าเอามาตรการกีดก นทางการค้าและการลงท นมาใช้อย่าง
ต่อเนื่องอ นส่ง “ผลร้ายอ นร นแรง” ต่อธ รกิจของสหร ฐฯ ตามที่ผู้แทนการค้าแห่งสหร ฐฯ แถลงไว้ในเดือนเมษายน โดย
มียอดประมาณ 2 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ ที่ได้ร บสิทธิพิเศษจากยอดส่งออกรวมท ้งหมดประมาณ 20 พ นล้านเหรียญ
สหร ฐฯ ในปี  2017 (พ.ศ. 2560) รวมถึงสินค้าเครื่องจ กรกลและเคมีภ ณฑ  

ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม คณะข้าราชการช ้นผู้ใหญ่ของร ฐบาลอินโดนีเซียรวมถึงร ฐมนตรีการค้า 
นายเองกาเตียสโต ลูกิตาได้เดินทางไปเยือนวอชิงต นเพ่ือแก้ต่างให้อินโดนีเซียต่อกรณีท่ีถูกกล่าวหา เพ่ือที่จะคงสถานะ
ในการร บสิทธิพิเศษด งกล่าวไว้ การต ดสินใจย งคงอยู่ในระว่างพิจารณา และร ฐมนตรีการค้าของอินโดนีเซียก็ปฏิเสธที่
จะให้ความเห็นในเรื่องนี้ 

ความเหมาะสมของอินเดียในการได้ร บสิทธิพิเศษด งกล่าวก็ย งอยู่ในระหว่างการพิจารณาทบทวนต่อ
ข้อก งวลเรื่องการเข้าถึงตลาด อ ตสาหกรรมนมโคและอ ปกรณ เครื่องมือแพทย ของสหร ฐฯ อ้างว่าพวกตนถูกกีดก นทาง
การค้า ในขณะที่อินเดียมียอดส่งออกสินค้า ที่ได้ร บสิทธิพิเศษทางภาษีเข้าสู้สหร ฐฯ มียอดรวมถึงประมาณ 5.6 
พ นล้านจากยอดการส่งออกท ้งสิ้น 49 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ 

บทวิเคราะห์: น บเป็นความพยายามในการสร้างผลงานของร ฐบาลสหร ฐฯ ภายใต้การน าของ
ประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์ที่จะลดการเสียเปรียบด ลการค้าก บประเทศคู่ค้าของสหร ฐฯ เพ่ือให้กล ่มอ ตสาหกรรม
ต่าง ๆ ในประเทศพอใจก บมาตรการเฉียบขาดท่ีน ามาใช้ก บประเทศคู่ค้า จากการช๊อคโลกด้วยการประกาศสงคราม
การค้าก บระบบเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่ส ดในโลกอย่างประเทศจีนและสหภาพย โรปน ้น เป็นธรรมดาอยู่เองที่
ประเทศคู่ค้าระด บเล็ก ๆ ลงมาย่อมจะมองว่าสหร ฐฯ พร้อมจะใช้ไม้แข็งก บตนได้โดยไม่ยากเย็นเลย ซึ่งอ านาจ
ต่อรองก็จะไปมีน้ าหน กอยู่ข้างสหร ฐฯ มากกว่าและจะเป็นโอกาสที่สหร ฐฯ จะได้เปรียบจากการเจรจาการค้าระด บ
ทวิภาคีก บประเทศขนาดลดหล ่นลงมาที่ต้องการเสนอต วเข้ามาทดแทนอ ปทานที่เชื่อว่าจะหายไปจากการน าเอา
มาตรการทางภาษีมาใช้น ้น และนอกจากนี้ ส าหร บประเทศที่ได้ร บสิทธิพิเศษทางภาษีศ ลกากรน ้น ย่อมจะค ้นเคย
ก บการเจรจาโดยมีการต ้งธงไว้ล่วงหน้าว่าจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของประเทศคู่ค้าว่าควรได้ร บสิทธิ
พิเศษที่ได้ร บอยู่แล้วน ้นต่อไปหรือไม่ เพราะท กคร ้งที่สหร ฐฯ ต้องการจะกดด นเรื่องอะไรต่อประเทศที่ได้ร บสิทธิ
ด้านภาษีศ ลกากร หรือ GSP เครื่องมือที่จะใช้ในการต่อรองชิ้นแรก ๆ ที่ได้ผลก็ม กจะเป็น GSP เสมอมา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: จากสถานการณ ด งกล่าว เชื่อว่าเป็นช่วงจ งหวะที่ภาคร ฐฯ ควรเลี่ยง
โอกาสที่จะมีการเจรจาการค้าแบบทวิภาคีก บสหร ฐฯ ในช่วงนี้ ท ้งนี้เพราะหากเข้าสู่การเจรจาในขณะที่สหร ฐฯ มี
อ านาจต่อรองสูงกว่าและแนวโน้มที่สหร ฐฯ ไม่ล งเลในการน ามาตรการเฉียบขาดมาใช้ก บประเทศคู่เจรจาน ้น จะยิ่ง
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เป็นแรงกดด นให้การเจรจาต้องมีผลสร ปออกมาทางใดทางหนึ่งซึ่งหากไม่เป็นไปตามความต้องการของสหร ฐฯ แล้ว 
การน ามาตรการเฉียบขาดมาใช้ย่อมยากจะเลี่ยงได้ 

ในอีกฟากฝั่งหนึ่ง คือส าหร บภาคเอกชนแล้ว จะเห็นได้ว่าตราบเท่าที่การเจรจาระด บทวิภาคี
ระหว่างไทยและสหร ฐฯ ย งไม่มีขึ้นสินค้าที่ได้สิทธิพิเศษและสินค้าที่ส่งออกไปย งสหร ฐฯ ได้อยู่แล้วก็จะย งไม่ได้ร บ
ผลกระทบเชิงลบใด ๆ  ในขณะที่ประเทศที่ถูกดึงให้เข้าสู่การเจรจาระด บทวิภาคีก บสหร ฐฯ น ้นจะมีแนวโน้มที่จะ
โดนมาตรการที่เฉียบขาด อ นจะส่งผลต่อยอดการส่งออกสินค้าไปย งสหร ฐฯ อย่างไม่อาจเลี่ยงได้ ซึ่งมาตรการที่ถูก
น ามาใช้ก บจีน ย โรปและประเทศคู่ค้าที่มีขนาดใหญ่ ๆ เหล่าน ้นย่อมท าให้การไหลเวียนของสินค้าในบาง
อ ตสาหกรรมที่ เคยน าเข้าสู่สหร ฐฯ จากประเทศคู่ต้ารายใหญ่เหล่าน ้นมีอ นต้องสะด ด จึงเป็นโอกาสให้
ผู้ประกอบการณ ไทยที่ผลิตสินค้าในอ ตสาหกรรมประเภทที่ประเทศเหล่าน ้นเคยครองตลาดในสหร ฐฯ มาก่อนหน้า
นี้ มีโอกาสในการแข่งข นที่ดียิ่งขึ้น จึงควรจ บตาดูการน ามาตรการเฉียบขาดมาใช้ก บคู่ค้าของสหร ฐฯ ว่าสินค้าของ
ตนอยู่ในประเภทอ ตสาหกรรมเหล่าน ้นหรือไม่ แล้วรีบใช้โอกาสในการเสนอต วเป็นทางเลือกให้ผู้น าเข้าสหร ฐฯ ใน
การหาสินค้ามาทดแทนอ ปทานที่จะหายไปจากการใช้มาตรการเฉียบขาดด งกล่าวเหล่าน ้น นอกจากนี้ ประเทศคู่ค้า
ของสหร ฐฯ ที่เคยได้ร บ GSP และเป็นเจ้าตลาดส าหร บสินค้าประเภทน ้นในสหร ฐฯ น ้นย่อมมีความสามารถในการ
แข่งข นลกลง หากมีการยกเลิก GSP ผู้ประกอบการณ ไทยในธ รกิจหรืออ ตสาหกรรมชนิดน ้นย่อมมีโอกาสที่ดียิ่งขึ้น
แน่นอน จึงควรคอยจ บตา ติดตามข่าวและเตรียมตนเองให้พร้อมอยู่เสมอ 
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