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สงครามการค้า  
 

 
 

 ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า ปัจจุบัน สหรัฐฯ ไม่มีแผนการยืดเวลาการเพิ่มภาษี
น าเข้าสินค้าจีนจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 25 ถ้าท้ังสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงใน
เรื่องการบังคับถ่ายทอดเทคโนโลยี, การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรการกีดกันไม่
ใช้ภาษี และ การโจรกรรมไซเบอร์ 

 ภายใต้มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ได้ลงโทษจีน
ด้วยการเรียกเก็บภาษีสินค้าน าเข้าครั้งที่สองเป็นมูลค่า 200 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยให้
เรียกเก็บร้อยละ 10 ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 และจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 25 ในวันที่ 
1 มีนาคม 2562 

 แหล่งข่าวท าเนียบขาวระบุว่า ผู้แทนระดับสูงทั้งฝ่ายสหรัฐฯ และจีนได้เจรจา
ครอบคลุมในหลายๆ เรื่องในช่วงระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม ที่ผ่านมา ณ กรุงวอชิงตัน 
ดีซี ได้แก่ (1) การกดดันให้บริษัทอเมริกันให้โอนถ่ายเทคโนโลยีไปยังบริษัทจีน (2) ความ
ต้องการให้จีนเข้มงวดการความคุ้มครองในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้มากยิ่งขึ้น (3) 
มาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีของจีน (4) การโจรกรรมทางไซเบอร์ในเชิงพาณิชย์ของ
สหรัฐฯ (5) การอุดหนุนของรัฐวิสาหกิจแก่ผู้ประกอบการจีน (6) การขจัดอุปสรรคทาง
การตลาดและภาษีท่ีจ ากัด การขายสินค้า บริการ และเกษตรกรรมของสหรัฐฯ (7) 
บทบาทของสกุลเงินในความสัมพันธ์การค้าระดับทวิภาคี และ (8) การลดดุลการค้ากับจีน 

สหรัฐฯ ให้ความส าคัญเป็นพิเศษในการบรรลุข้อผูกพันในประเด็นเชิงโครงสร้าง
และการลดการขาดดุลการค้า ข่าวระบุว่า ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่าการแก้ปัญหากันได้ 
และจะมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ 

นายโรเบิร์ต ไล้ท์ไธเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ กล่าวว่าการเจรจาเมื่อเร็ว ๆ นี้ 
ค่อนข้างรุนแรงมาก แต่มีความคืบหน้าไปมาก แต่ก็มีมีปัญหาอีกมากท่ีต้องด าเนินการ
แก้ไข รวมถึงการน าประเด็นว่าควรจะขยายเวลาการขึ้นภาษีออกไปอีกหลังจากวันที่ 1 
มีนาคม 2562 เพ่ือไม่ข้ึนภาษีเป็นร้อยละ 25 แต่ทางท าเนียบขาวยังยืนยันว่า วันที่ 1 
มีนาคม 2562 เป็นวันเส้นตาย  

ที่มา: Sandler, Travis & Rosenberg Trade Report, February 5, 2019 
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เศรษฐกิจ  
  ตามรายงานของ ส านักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐฯ ระบุว่า การข้ึนภาษีน าเข้า

และการเพ่ิมมาตรการกีดกันการค้าในปี 2561 ของสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ หรือ จีดีพีลดลงไปร้อยละ 0.1 ไปจนถึงปี 2572 

 ในรายงานระบุว่า สหรัฐฯ สินค้าน าเข้าที่ได้รับการเพ่ิมภาษีคิดเป็นร้อยละ 12 
ของสินค้าน าเข้าทั้งหมดในปี 2561 เครื่องซักผ้า แผงโซล่าร์ โลหะเหล็ก โลหะอลูมินัมจาก
ทุกแหล่งน าเข้า และกว่าครึ่งหนึ่งสินค้าน าเข้าจากจีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัตถุดิบและ
สินค้าทุน 

 ประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ที่ได้รับผลกระทบใช้มาตรการภาษีตอบโต้สินค้าส่งออก
ของสหรัฐฯ มายังประเทศคู่ค้า หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของสินค้าส่งออกของสหรัฐฯ ซึ่ง
ได้แก่ สินค้าวัสดุอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรกรรม 

 หากสมมติุฐานว่า ภาษีท่ีเรียกเก็บเพ่ิมยังมีผลบังคับไม่เปลี่ยนแปลง เช่น การข้ึน
ภาษีสินค้าน าเข้ามูลค่า 200 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากจีนยังคงอยู่ที่ร้อยละ 10 ไม่เพ่ิม
เป็นร้อยละ 25 ส านักงานงบประมาณรัฐสภาฯ แจ้งว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
หรือ จีดีพีที่แท้จริงของประเทศจะลดลงร้อยละ 0.10 ไปจนถึงปี 2565 หรือแยกตาม
ปัจจัยจีดีพี การบริโภคท่ีแม้จริงจะลดลงร้อยละ 0.10 การลงทุนของธุรกิจที่แท้จริงจะ
ลดลงร้อยละ 0.30 และการส่งออกท่ีแท้จริงจะลดลงร้อยละ 0.50 

 รายงานได้ให้เหตุผลของผลกระทบต่อการลดลงของจีดีพี เพราะว่าการเพ่ิมราคา
สินค้าที่จ่ายโดยผู้บริโภคและธุรกิจในสหรัฐฯ จะลดก าลังซื้อของผู้บริโภคและเพ่ิมต้นทุน
การลงทุนทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีผลต่อการลดลงของการส่งออกในสหรัฐฯ เนื่องจาก
การตอบโต้การค้าจากคู่ค้าเนื่องจากการเก็บภาษีน าเข้าของสหรัฐฯ และคู่ค้า และจะได้รับ
การชดเชยในเชิงบวกบางส่วน อันเป็นผลจากธุรกิจย้ายการผลิตการลงทุนจากต่างประเทศ
ไปมายังสหรัฐฯ  

 ผลกระทบระยะยาวยังมีความไม่แน่นอน แตส่ านักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐฯ 
ประมาณการณ์ว่า จีดีพีของสหรัฐฯ จะลดลงร้อยละ 0.1% ในปี 2562 นอกจากนั้นแล้ว 
การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการค้า เป็นข้อกังวลและอาจจะส่งสัญญาณต่อการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในนโยบายการค้าโลก และความเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะเป็นอุปสรรค
ต่อลงทุนในสหรัฐฯ และการลงทุนในต่างประเทศ 

ที่มา: Sandler, Travis & Rosenberg Trade Report, Friday, February 01, 2019 

  

การใช้จ่าย  
 สหพันธ์ค้าปลีกสหรัฐฯ (National Retail Federation) ร่วมกับบริษัทวิจัย 

Prosper Insights & Analytics ได้ด าเนินการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคอเมริกันต่อการ
จับจ่ายใช้สอยในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ซึ่งผลการส ารวจ มีดังนี้    

ภาษีสงครามการค้าจะฉุดจีดีพีสหรัฐฯ จนถึงปี 2572 

ผู้บริโภคอเมริกันจะฉลองวันวาเลนไทน์ลดน้อยลงแต่จะเพิ่มการใช้จ่าย 
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  ในปีนี้ ผู้บริโภคอเมริกันวางแผนฉลองวันวาเลนไทน์มีจ านวนน้อยลง (ร้อยละ 
51) น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 55 และเคยสูงสุดในปี 2550 ร้อยละ 63)  

  การใช้จ่ายในวันวาเลนไทน์เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ในปีนี้การใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 
161.96        เหรียญฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีท่ีผ่านมา (143.56 เหรียญฯ)  

  มูลค่าการใช้จ่ายรวมคาดว่าเป็นเงิน 20.7 พันล้านเหรียญฯ  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 
ซึ่งจะท าลายสถิติของปี 2559 (19.6 พันล้านเหรียญฯ)   

  ในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคมีแนวโน้มฉลองวันวาเลนไทน์ลดลง แต่มูลค่า
การใช้จ่ายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น (ปี 2552 ช่วงเศรษฐกิจถดถอยค่าใช้จ่ายต่ าสุด 102.50 
เหรียญฯ)  

  ผู้บริโภคเพศชายเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด ( 229.54 เหรียญฯ) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่าสองเท่าของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง (97.77 
เหรียญฯ)                

  กลุ่มอายุของผู้บริโภค: อายุระหว่าง 35-44 ปี เป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายมากที่สุด 
(279.14 เหรียญฯ) รองลงมา คือ กลุ่มอายุระหว่าง 25-34 ปี (239.07 เหรียญฯ)  

  การใช้จ่ายส าหรับ (1) สมาชิกในครอบครัว (2) เพ่ือน (3) เพ่ือนลูก  (4) ครู  
(5) เพ่ือนร่วมงาน (6) สัตว์เลี้ยง  (7) อ่ืนๆ  

  ของขวัญเพ่ือสัตว์เลี้ยงยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 20) คิด
เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 886 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้นจาก 518 ล้านเหรียญฯ ในปี 2551 

  สถานที่ในการเลือกซ้ือสินค้า: ห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 35) ร้านค้าปลีก
ส่วนลด (ร้อยละ 32) ออนไลน์ (ร้อยละ 27) ร้าน Specialty Stores (ร้อยละ 18) ร้าน
ดอกไม้ (ร้อยละ 16) ร้านค้าปลีกท้องถิ่น (ร้อยละ 14) ร้านอัญมณีเครื่องประดับ และร้าน
เสื้อผ้า (ร้อยละ 9)  

สินค้า/มูลค่า/จ านวนผู้บริโภค/ที่มีแผนการใช้จ่ายในการฉลองเทศกาลวันวาเลนไทน์ 

 

 

 

 

 
 
 

ที่มา: National Retail Federation วันท่ี 30 ม.ค.62 
   

สินค้า มูลค่า (พันล้านเหรียญฯ)  จ านวนผู้บริโภค (%) 
อัญมณีเคร่ืองประดับ 3.9 18 
Evening Out 3.5 34 
เสื้อผ้า 2.1 18 
ดอกไม ้ 1.8 35 
Candy 1.8 52 
บัตรก านัล 1.3 15 
บัตรอวยพร 933  44 

   


