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มาตรการทางภาษีน าเข้าของประธานาธิบดีทรัมป์ก่อ “แรงกระเพื่อมหลายระลอก” ต่อจีน 

• การประกาศใช้มาตรการทางภาษีน าเข้าโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในครั้งต่อไป 
น่าจะส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อบรรดาบริษัทข้ามชาติที่ใช้จีนเป็นฐานการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก เช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นแหล่งผลิตให้ตลาดโลกด้วย  

• ในขณะที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อจีนยังพอรับมือได้หากสหรัฐฯ เพิ่มภาษีน าเข้าส าหรับสินค้าจีน
ทั้งหมด แต่ก็จะส่งผลให้อัตราการว่างงานจะพุ่งสูงขึ้นได้ตามที่ระบุในรายงานของ JP Morgan 

 
พนักงานในโรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือที่เมืองหัวเป่ย ในจีน (ภาพจาก: STR | AFP | Getty Images) 
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เนื้อหาสาระข่าว: มีผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ถึงว นนี้ผลิตภ ณฑ เกี่ยวก บเทคโนโลยีส าหร บผู้บริโภคหล ก 
ส่วนใหญ่หนีความร้อนแรงของสงครามทางการค้าที่ก าล งร้อนแรงมากขึ้น แต่หากว่าประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์
ของสหร ฐฯ ท าให้สินค้าที่ถูกขู่เอาไว้ว่าจะเก็บภาษีน าเข้าสหร ฐฯ จากจีนแบบเหมาท ้งกระดานจริง ๆ ภาคธ รกิจนี้
ต้องได้ร บผลกระทบอย่างร นแรงแน่ ๆ 

Rajive Biswas ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิกจาก IHS Markit สินค้าประเภท
โทรศ พท มือถือและ Smart Watch และผลิตภ ณฑ อิเล็กทรอนิกส ที่ใช้สวมใส่ตามร่างกายชนิดอ่ืน ๆ อาจเป็นเป้าหมาย
ในคราวต่อไป ในขณะที่ Raymond Yeung ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร ภในกล ่มประเทศภายใต้การครอบครอง
ของจีนจาก ANZ ชี้เป้าตรงไปที่โทรศ พท มือถือและสินค้าส าหร บผู้บริโภคอย่างอ่ืนด้วย 

Biswas แจ้ง CNBC ผ่านทางอีเมล ว่า “หากร ฐบาลสหร ฐฯ ใช้มาตรการจ ดเก็บภาษีน าเข้าเพ่ิมข้ึนอีก
เป็นระลอกที่สามก บสินค้าส่งออกจากจีนที่มีมูลค่าตลาดถึง 267 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ ก็จะยิ่งก่อให้เกิดแรงกระเพ่ือม
ทางเศรษฐกิจอย่างร นแรงต่อบรรดาผู้ส่งออกชาวจีนซ้ าเข้าไปอีก” 

Apple แถลงไว้ต ้งแต่ช่วงต้นเดือนก นยายนว่า ภาษีน าเข้าอาจมีผลต่อ Apple Watch และ AirPods 
เช่นเดียวก บเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าและเครื่องชาร จไฟฟ้าส าหร บผลิตภ ณฑ หลายชนิดเลยทีเดียว แต่ว่าจากรายการ
สินค้าที่ประกาศออกมาว่าจะขึ้นภาษีในส ปดาห นี้ ผลิตภ ณฑ เหล่าน ้นย งรอดไปได้คราวนี้ 

อ ตสาหกรรมรถยนต ก็เป็นอีกภาคการผลิตหนึ่งที่ย งคงจะต้องตกเป็นเป้าต่อไปอีก จากค ากล่าวของ
นาย Carol Liao น กเศรษฐศาสตร จีนอาว โสจาก JP Morgan 

จากรายงานของ ANZ รายการสินค้าหล ก ๆ ที่ย งส ่มเสี่ยงก็คือบรรดาสินค้าส าหร บผู้บริโภคซึ่งรวม ๆ 
แล้วมีส ดส่วนถึง 45% ของยอดสินค้าส่งออกจากจีนไปย งสหร ฐฯ และรถยนต ที่มีส ดส่วนอยู่ 4% อีกด้วย 

จากความเห็นของ Biswas น ้น คร ้งต่อไปที่มาตรการภาษีน าเข้าถูกน ามาใช้ น่าจะส่งผลกระทบคร ้ง
ใหญ่ต่อบรรดาบริษ ทข้ามชาติที่ใช้จีนเป็นฐานการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออก เช่นเดียวก บผู้ประกอบการนาดกลางและ
ขนาดย่อมซึ่งเป็นแหล่งผลิตให้ตลาดโลกด้วย 
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ผู้ผลิตรถยนต คงร บรู้ได้ถึงความร้อนแรงไปแล้วจากคร ้งที่ประธานาธิบดีทร มป์กระหน่ าเก็บภาษี
น าเข้าสูงถึง 25% ก บรถยนต ที่ผลิตจากจีนในเดือนกรกฎาคม 2018 ผู้ผลิตรถยนต อย่าง Ford ถึงก บต้องขย าแผนที่จะ
น ารถยนต ร ่น Focus Active ที่ผลิตโดยโรงงานในจีนเข้ามาขายในสหร ฐฯ ทิ้งไปเลย ในขณะที่ Volvo ก็ได้ย้ายฐานการ
ผลิตรถยนต ร ่น XC60 จากจีนไปย งสวีเดน ในขณะเดียวก น General Motors เองก็พยายามที่จะขอร บการยกเว้น
ให้ก บรถยนต  Buick ร ่น Envision ซึ่งก็ผลิตในจีนอีกเช่นก น 

ร ฐบาลสหร ฐฯ จ ดเก็บภาษีน าเข้า 10% ก บสินค้าจากจีนที่มมีูลค่าสูงถึง 200 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ 
ในส ปดาห นี้ และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 25% ในว นที่ 1 มกราคม 2019 และเพ่ือเป็นการตอบโต้ จีนก็ประกาศว่าจะเก็บภาษี
จากสินค้าที่น าเข้ามาจากสหร ฐฯ รวมมูลค่าประมาณ 60 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ 

ประธานาธิบดีทร มป์เคยประกาศเอาไว้ว่าการตอบโต้ใด ๆ จากจีนจะส่งผลให้สหร ฐฯ “พร้อม
เดินหน้าสู่ข ้นที่สาม ซึ่งก็คือการเก็บภาษีจากสินค้าอ่ืนของจีนเพ่ิมขึ้นอีกถึงประมาณ 267 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ 
ในท นท”ี 

จีนเก็บภาษีน าเข้าจากสหร ฐฯ อยู่อย่างจ าก ดด้วยเหต ผลง่าย ๆ ก็คือ จีนไม่ได้น าเข้าสินค้าจาก
สหร ฐฯ มากเท่าก บที่สหร ฐฯ น าเข้าสินค้าจากจีน  

ก่อนที่จะมีความเคลื่อนไหวในส ปดาห นี้ สหร ฐฯ และจีนต่างฝ่ายต่างได้จ ดเก็บภาษีน าเข้าไปแล้วก บ
สินค้ามูลค่า 50 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ  

การจ้างงานจะหายไป - ในขณะที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อจีนย งพอร บมือได้หากสหร ฐฯ เพ่ิม
ภาษีน าเข้าส าหร บสินค้าจีนท ้งหมด แต่ก็จะส่งผลให้อ ตราการว่างงานจะพ ่งสูงขึ้นได้ตามที่ระบ ในรายงานของ JP 
Morgan 

JP Morgan คาดการณ ว่าการจ้างงานในจีนจะต้องหดหายไปถึง 3 ล้านต าแหน่งงาน หากจีนไม่มี
มาตรการตอบโต้ใด ๆ ในระลอกต่อไปของการขึ้นภาษีน าเข้าอีก จ านวนต าแหน่งงานที่หายไปน ้นอาจหายไปเพียง 
700,000 ต าแหน่งงานได้หากจีนสามารถเก็บภาษีน าเข้าเพ่ือเป็นการตอบโต้อีก และสมมติว่าเงินหยวนจะลดค่าลง 5% 

http://www.facebook.com/thaitrademiami/
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Biswas กล่าวอีกว่า “ในขณะที่บริษ ทข้ามชาติต่างปร บเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวก บแหล่งที่มาของสินค้า
ที่เพ่ือส่งออกไปย งสหร ฐฯ ไปหาแหล่งผลิตใหม่นอกอาณาเขตของจีน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของจีน
ก าล งจะต้องประสบปัญหาจากการว่าจ้างผลิตสินค้าที่ลดลงและต าแหน่งงานที่หายไปในเร็ว ๆ นี้แน่” 

บทวิเคราะห์: สหร ฐฯ เป็นเหมือนลูกค้ารายใหญ่ที่ส ดของจีน ในขณะที่นานาประเทศที่เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าที่แข่งข นก บจีน ก็ต้องแข่งข นอย่างยากเย็นด้วยราคาค่าแรงและต้นท นสินค้าที่ต่ ากว่ามาก ด้วยความ
ได้เปรียบด งกล่าวจีนจึงกลายเป็นแหล่งผลิตที่น กลงท นจากนานาประเทศต้องการใช้เป็นฐานการผลิตสินค้าของตน
จึงมีท ้งเงินลงท นจากภายนอกและภายในประเทศไหลเข้าสู่จีนเพ่ือผลิตสินค้าส่งออกไปท ่วโลก และด้วยการที่
สหร ฐฯ เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ส ดของโลก สินค้าที่ผลิตในจีนส่วนใหญ่จึงไหลเข้าสู่สหร ฐฯ เป็นหล กจนเศรษฐกิจจีน
เริ่มที่จะผูกติดก บตลาดสหร ฐฯ จนยากท่ีจะถอนต วได้  

ในทางกล บก นสหร ฐฯ ในฐานะลูกค้ารายใหญ่ก็มีนานาประเทศหว งจะเจาะตลาดเข้าไปขายสินค้า
ของตนมากมาย หากไม่ซื้อจากจีน ก็มีแหล่งสินค้าใหม่ ๆ ให้เลือกมากมาย นอกจากนี้ย งมีนานาประเทศที่ค้าขาย
ก บสหร ฐฯ จนผูกติดก บตลาดสหร ฐฯ อีกมากมายซึ่งเคยอาศ ยความได้เปรียบจากต้นท นการผลิตต่ าของจีน ด้วย
การใช้ว สด จากจีนผลิตสินค้าของตน จ้างผลิตจากจีนหรือแม้แต่ไปต ้งฐานการผลิตของตนในจีน เมื่อได้ร บผลกระทบ
จากสงครามการค้าคร ้งนี้ ก็จะไม่ทิ้งตลาดหล กของตน แต่จะหาแหล่งสินค้าอ่ืนมาทดแทนอีกด้วย 

หากเทียบการพ่ึงพาตลาดของแต่ละฝ่ายเป็นสงครามจริง ๆ ที่ต่างฝ่ายต่างผล ดก นสาดกระส นใส่ก น
คนละคร ้ง ก็ดูเหมือนสหร ฐฯ จะมีกระส นให้ยิงใส่จีนมากกว่าหลายเท่า หากการตอบโต้ก นย งเป็นเพียงการใช้มาตรการ
ภาษีอยู่เช่นนี้สหร ฐฯ น่าจะอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบอยู่ไม่น้อย แม้ดูแล้วสงครามภาษีคร ้งนี้ดูเหมือนจะด เดือด แต่เชื่อ
ว่าหน้าฉากที่มีการสาดอาว ธใส่ก นแบบไม่มีใครหลบใครต่อหน้าสื่อเช่นนี้ น่าจะมีการท างานอย่าง เข้มข้นของทีม
เจรจาทางการทูตท ่มก าล งท างานก นอยู่อย่างเต็มที่อยู่เบื้องหล ง จีนซึ่งตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบอยู่คงจะไม่รอช้า 
แต่น่าจะต้องรีบหาทางย ติสงครามโดยเร็ว เพราะหากผลกระทบเริ่มบานปลายออกไปกว่านี้ เมื่อฐานการผลิตของ
สินค้าท่ีขายอยู่ในสหร ฐฯ เริ่มขย บห่างออกมาจากจีนขึ้นท กที เหมือนเป็นการเตรียมต วค่อย ๆ ตีจากจีนไปทีละน้อย 
ว นหนึ่ง สหร ฐฯ อาจใช้มาตรการอื่นที่ร นแรงกว่าการขึ้นภาษีเช่นที่เคยใช้ก บ คิวบา เกาหลีเหนือและอิหร่าน ก็อาจ
เป็นไปได้ แม้ในว นนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ผูกติดก นเหนียวแน่นอยู่อย่างในปัจจ บ นจะท าให้ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้
เลยก็ตาม 

http://www.facebook.com/thaitrademiami/
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Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฎเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อว  ตถ  ประสงค  ในการใหข้ ้อมูล
แก ่ผู้สนใจเท ่าน ้น โดยสานก   งานส่งเสริมการค ้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม่ร บผิดชอบในความเส ียหายใดใดที่อาจเก ิดขึ ้นจากการที่มี
บ คคลน าขอ้มูลนีไ้ปใชไ้ม่ว ่าโดยทางใด 

 www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: ไม่ว่าสงครามภาษีหรือสงครามการค้าระหว่างสองย กษ ใหญ่ของโลกท ้ง
สองจะลงเอยโดยเร็วหรือยืดเยื้อยาวนานก็ตามที เราจะเห็นได้ว่าน กลงท นสหร ฐฯ ไม่ได้รอค าประกาศแล้วค่อยเริ่ม
ด าเนินการ แต่การด าเนินการน ้นแทบจะเดินไปแบบคู่ขนานก บมาตรการที่ร ฐบาลสหร ฐฯ ประกาศใช้เลยด้วยซ้ า น ่น
หมายถึงผู้ผลิตข้ามชาติที่มีแหล่งสินค้ามาจากจีนน ้นได้เริ่มเสาะหา และบางรายถึงข ้นเลือกใช้แหล่งผลิตแหล่งใหม่ไป
แล้วด้วย ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมพร้อม น าเสนอจ ดแข็งของตนและหาทางเสนอต วเข้าไปเป็นทางเลือกใหม่ ให้
ผู้ผลิตสหร ฐฯ ระด บข้ามชาติเหล่านี้โดยเร็ว หากมีปัญหาติดข ดอย่างไรจึงค่อยขอแรงสน บสน นจากภาคร ฐฯ ภายหล ง 

ในขณะทีภ่าคร ฐฯ ที่เกี่ยวข้องควรเลี่ยงโอกาสที่จะเข้าสู่การเจรจาการค้าก บสหร ฐฯ เท่าที่พอจะเลี่ยง
ได้ เพราะในสถานการณ เช่นในปัจจ บ น สหร ฐฯ อาจยินดีที่จะมี Showcase ใหม่ ๆ ที่ไม่ต้องเจ็บต วมากเท่ากรณีของ
จีน มาใช้เป็นต วอย่างเพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองให้ประเทศตนในการเจรจาระด บทวิภาคีก บนานาประเทศแบบคู่เจรจาที่
ได้เปรียบอยู่แล้ว 

อนึ่ง การดึงดูดฐานการผลิตเข้าสู่ประเทศไทยน ้นเป็นภาพใหญ่มาก ซึ่งคงต้องบูรณาการก นท ้ง
ภาคร ฐและเอกชนมากมายหลายหน่วยงานจึงจะท าได้ โดยเฉพาะหากการน าเสนอเพ่ือเป็นฐานการผลิตทางเลือกให้น ก
ท นข้ามชาติพิจารณาน ้น ริเริ่มจากภาคเอกชนได้ก่อนแล้วค่อยขอแรงสน บสน นจากภาคร ฐฯ ในภายหล งหากมีผู้สนใจ
แล้ว เชื่อว่าน่าจะท นการณ กว่ารอให้ภาคร ฐฯ เป็นผู้ริเริ่มอย่างแน่นอน 
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ที่มา: CNBC News 
เร่ือง: “Another round of Trump tariffs could mean ‘economic shock waves’ for China” 

โดย: Weizhen Tan 
จัดท าโดย: วรวุฒิ วิริยะเลิศ  
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