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1. เดโมแครทอัดเรื่องการขึ้นภาษีและสงครามการค้า ก่อนทรัมป์พบสีจิ้นผิงในการประชุมสุดยอด G20 

 
ที่มา: CNBC 

เร่ือง: “Democrats slam tariffs and US-China trade war in debates, with Trump set to meet Xi Jinping at G-20” 
โดย: Kevin Breuninger 

โดย: ณฐ์ชนนท์ ลิ่มบุญสืบสาย 

เนื้อหาสาระข่าว: ในระหว่างการประช นวิส ยท ศน รอบแรกในส ปดาห นี้ ผู้เสนอต วเข้าชิงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครทโจมตีทร มป์ต่อกรณีการก่อสงครามการค้าก บจีน ขณะที่ประเด็นการค้าย งถูกถูก
หยิบยกข้ึนมาไม่มากน ก  ระหว่างการประช นวิส ยท ศน ในว นพ ธและพฤห สบดี มีเพียงค าถามเดียวเท่าน ้นที่เอ่ยค าว่า
การค้า แต่จีนถูกอ้างถึงซ้ าแล้วซ้ าอีกตลอดท ้งสองคืนว่าเป็นภ ยค กคามทางภูมิร ฐศาสตร อ นร้ายแรงที่ส ดของสหร ฐฯ 
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แล้วบรรดาผู้เสนอต วเข้าชิงต าแหน่งประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครทต่างก็พยายามสอดแทรกค าวิจารณ เรื่อง
สงครามการค้าเข้าไว้ในค าอภิปรายด้วยท กคน 

Andrew Yang (น กธ รกิจ) อภิปรายว่า “ขณะนี้ท ้งอ ตราภาษีน าเข้าและสงครามการค้าก าล งท า
ร้ายท ้งธ รกิจ ผู้ประกอบการและแรงงานของท ้งสองฝ่าย เราต้องพยายามจ าก ดสิ่งเลวร้ายที่จี นท าเอาไว้ก บ
ความส มพ นธ ทางการค้า แต่การใช้มาตรการทางภาษีน าเข้าและสงครามการค้าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ผิด"”  

การกล่าวโจมตีโดยบรรดาผู้ท้าชิงต าแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกต ้งปี 2020 นี้เกิดข้ึนก่อนการ
เผชิญหน้าคร ้งส าค ญก บประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในการประช มส ดยอด G-20 ซึ่งจะมีขึ้น ณ เมืองโอซากา 
ประเทศญี่ป ่น ในว นเสาร  โดยที่ปรึกษาประธานาธิบดีทร มป์ท ้งคนเก่าและคนปัจจ บ นคาดการณ ไว้ว่าการประช มใน
คร ้งนี้จะสามารถฟ้ืนคืนการเจรจาระหว่างมหาอ านาจท ้งสองซึ่งไม่มีความคืบหน้ามานานให้มีความช ดเจนขึ้นได้ 
โดยการเจรจาควรจะมีทางออกส าหร บกรณีท่ีจีนถูกกล่าวหาว่าท าการละเมิดต่อทร พย สินทางปัญญาและการบ งค บ
ให้ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเจ้าหน้าที่ของท าเนียบขาวได้ให้ข่าวก บ CNBC ในช่วงเช้าว นศ กร ที่ผ่านมาว่า
ประธานาธิบดีทร มป์ไม่ได้ต้องการให้จีนถึงก บยอมท าอะไรมากมายเลยเพ่ือที่จะแค่ ให้มีการสงบศึกช ่วคราวแทนที่
จะมาโต้ตอบก นไปก นมาอย่างที่เป็นอยู่นี้ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ประธานาธิบดีทร มป์ เพ่ิงจะขู่เอาไว้ว่าจะเก็บภาษีน าเข้า
สินค้าจีนมูลค่า 300 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ เพ่ิมขึ้นอีกหล งจากที่ขึ้นภาษีส าหร บสินค้าจีนมูลค่า 250 พ นล้าน
เหรียญสหร ฐฯ ไปแล้ว และย งคงยึดม มมองที่แข็งกร้าวในการกีดก นทางการค้าอยู่ 

Buttigieg (ผู้ว่าการเมือง South Bend ร ฐอินเดียนา) อภิปรายถึงภ ยค กคามของจีนที่มีต่อสหร ฐฯ 
ว่า “เป็นสิ่งที่ไม่อาจก าจ ดไปหรือหายไปเองได้” โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของจีนน ้นไม่มีทางที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยการขึ้นภาษี “ชาวบ้านที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของโรงงานอ ตสาหกรรมน ้นอาศ ยอยู่ใกล้ ๆ ก บ
ไร่ถ ่วเหลืองแถวบ้านของผม แล้วท ้งโรงงานอ ตสาหกรรมและชาวไร่ชาวนาก็ก าล งเดือดร้อนก นอยู่ ภาษีน าเข้าก็คือ
ภาษีน ่นเอง แล้วคนอเมริก นก็จะต้องมาจ่ายภาษีเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยคนละ 800 เหรียญสหร ฐฯ ท กปี เพราะภาษีน าเข้าที่
เก็บเพ่ิมนี่เอง” 

Bennet (ว ฒิสมาชิกจากร ฐโคโลราโด) อภิปรายว่า “ในเรื่องจีนน ้น ผมคิดว่าท่านประธานาธิบดี
ท าถูกแล้วที่ตอบโต้จีนกล บไป แต่ท่านใช้วิธีการที่ผิดโดยสิ้นเชิง เราควรจะระดมพล งจากส่วนอ่ืน ๆ ของโลกซ่ึงล้วน
แล้วแต่จะได้ประโยชน จากการตอบโต้กล บต่อนโยบายการค้าที่ผล กด นการส่งออกแต่ฝ่ายเดียวของจีน และผมคิด
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ว่าเราท าได้” แต่กล ่มก๊วนในสนามแข่งของพรรคเดโมแครทก็ใช่ว่าจะมีแต่ผู้ที่เชื่อในการค้าเสรีล้วน ๆ โดยสถาบ น
เศรษฐกิจสากล Peterson ได้วิเคราะห บรรดาผู้เสนอต วเข้าชิงต าแหน่งประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครทในเดือน
มีนาคมที่ผ่านมา พบว่าบรรดาผู้เสนอต วฯ “ต่างเสนอม มมองที่หลากหลายแตกต่างก นมากในประเด็นเรื่องนโยบาย
การค้าของสหร ฐฯ และการวางต วของสหร ฐฯ ในส งคมโลกเม่ือประธานาธิบดีทร มป์พ้นจากต าแหน่งไปแล้ว” 

O’Rourke (อดีตสมาชิกสภาผู้แทนฯ จากร ฐเทกซ ส) ซึ่งมีจ ดยืนเป็นปฏิปักษ ต่อการก่อสงคราม
การค้าร นแรงกว่าผู้เสนอต วฯ รายอื่น ๆ หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาไม่มีปีมีขล ่ย ต่อข้อถามว่าเขาจะบอกก บประชาชน
ที่ย งสงส ยในแผนการปฏิรูปร ฐบาลที่เขาพูดเอาไว้อย่างกว้าง ๆ น ้นว่าอย่างไร เขาก็ตอบว่า “ผมคิดว่าค ณจะต้องให้
ท กคนมีส่วนร่วมในการต ดสินใจและหาทางออกร่วมก นต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เราเผชิญ เราอยู่ในเมือง Pacific 
Junction ซึ่งไม่เคยมีน้ าท่วมแบบจริง ๆ จ ง ๆ มาก่อนเลย อยู่ติดก บแม่น้ ามิสซูรีในร ฐไอโอวา แล้วที่ผ่านมาบ้านท ก
หล งในช มชนแห่งน ้นก็ต้องจมน้ า มีไร่นาอยู่มากมายนอกเขตเมือง Pacific Junction ที่กลายเป็นเหมือนทะเลสาบ
ไปแล้ว ชาวไร่ชาวนาเหล่าน ้นก าล งจมอยู่ใต้ทะเลสาบแห่งหนี้ ตลาดของพวกเขาปิดใส่หน้าเขาเพราะสงคราม
การค้าภายใต้ร ฐบาลช ดนี้ แล้วตอนนี้พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะท าอย่างไรก นดีแล้ว” 

บทวิเคราะห์: เป็นธรรมดาของส งคมประชาธิปไตย ที่ต้องพูดเอาใจแฟนคล บเพ่ือเรียกเสียง
สน บสน นให้ตนได้ก้าวขึ้นมาสู่อ านาจ ข ้นตอนการประช นวิส ยท ศน ภายในพรรคเดียวก นซึ่งเป็นฝ่ายค้าน ย่อมไม่
สามารถปล่อยประเด็นที่ดูเหมือนจะเป็นจ ดอ่อนของร ฐบาลที่ย งอยู่ ในอ านาจแน่นอน แต่การประช นวิส ยท ศน 
ภายในพรรคน่าจะเน้นในประเด็นที่ตนเองจะเด่นขึ้นมาได้มากกว่าที่จะเน้นการโจมตีร ฐบาลของฝั่งตรงก นข้าม แต่
จากค าอภิปรายของผู้เสนอต วฯ แต่ละท่านก็พอจะชี้ทิศทางของพรรคเดโมแครทได้ว่า หากเข้ามาสู่อ านาจคงต้องใช้
นโยบายที่ผ่อนคลายก บจีนลงในเรื่องภาษี ซึ่งน่าจะย งมีกระบวนการกีดก นวิธีอ่ืน ๆ เข้ามาแทนอีกอย่างแน่นอน คง
จะต้องรอจนถึงว นที่มีผู้ได้ร บเลือกให้เป็นต วแทนพรรคเดโมแครทลงสม ครร บเลือกต ้งเพ่ือชิงต าแหน่งประธานาธิบดี
เสียก่อน การประช นวิส ยท ศน จึงช ดเจนขึ้นว่าทิศทางของสงครามการค้าในย คหล งจากที่ประธานาธิบดีทร มป์ลง
จากต าแหน่งแล้วจะไปในทิศทางใด  

การประช ม G-20 เป็นโอกาสให้ประธานาธิบดีท ้งสองฝ่ายมาพบปะและเจรจานอกห้องประช ม
ใหญ่ก น โดยก่อนการพบก นสหร ฐฯ ประกาศแล้วว่าจะไม่ห้ามบริษ ทอเมริก นค้าขายก บบริษ ทห วเว่ยของจีนแล้วซึ่ง
ก็ดูเหมือนเป็นการอ่อนข้อให้ในระด บหนึ่ง แต่ย งขู่ว่าจะเพ่ิมมาตรการกดด นจีนอีก แต่หล งจากที่ท ้งสองฝ่ายน ่งโต๊ะ
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เจรจา ซ่ึงได้ผลสร ปออกมาแล้วว่า ท ้งสองฝ่ายประกาศจะเดินหน้าเจรจาก นต่ออีกและประธานาธิบดีสหร ฐฯ ก็จะ
ไม่มีการข้ึนภาษีอีกเป็นระลอกที่ 4 ก บสินค้าจีนมูลค่ากว่า 3 แสนล้านเหรียญสหร ฐฯ ด งที่ได้ขู่เอาไว้ก่อนหน้านี้  

แต่ในฝั่งของประธานาธิบดีทร มป์ก็น่าจ บตาดูยิ่งกว่า เพราะแม้ว่าประธานาธิบดีทร มป์ประกาศว่า
จะลงสม ครเข้าชิงต าแหน่งประธานาธิบดีเป็นสม ยที่ 2 แต่ทางฝั่งของพรรครีพ บลิก นย งเงียบง นอยู่ ไม่ได้ออกมา
ร บรองว่าจะเลือกประธานาธิบดีทร มป์ลงสม ครเป็นต วแทนของพรรค ซึ่งเชื่อว่าผลการเจรจาก บจีนคงเป็นหนึ่งใน
ข้อพิจารณาของคณะกรรมการภายในพรรคว่าลงเอยแล้วจะเลือกให้ลงสม ครสม ยที่ 2 ในนามของพรรคหรือไม่ เชื่อ
แน่ว่าก่อนการเลือกต ้งคงมีเซอร ไพรส อย่างใดอย่างหนึ่งออกมาบ้าง 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: ไม่ว่าส ดท้ายประธานาธิบดีสหร ฐฯ จะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่ พรรค
เดิมหรืออีกพรรคหนึ่ง การออกมาตรการร นแรงที่ออกไปแล้ว ต่อข้อกล่าวหาที่ท าไปแล้วและก็น่าจะไม่มีทางแก้ต่าง
หรือปฏิเสธได้ เป็นเหมือนเส้นทางว นเวย ที่ย้อนกล บไม่ได้ง่าย ๆ ไม่ว่ามีมาตรการใด ๆ ออกมาจากร ฐบาล ย่อมต้อง
มีผู้ได้และเสียประโยชน ท ้งสิ้น ข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งต่างชี้ว่าจีนผิดจริงตามข้อกล่าวหาและจีนก็ไม่ได้ปฏิเสธท ก
ข้อกล่าวหา แต่เคยประกาศว่าจะปร บเปลี่ยนมาตรการของตนให้ผ่อนคลายลงในโอกาสต่อไป ที่เสียไปแล้วก็เสียไป 
ด งน ้นไม่ว่าการเจรจาจะเดินไปถึงจ ดไหน ก็ไม่มีทางย้อนกล บได้และยากที่จะถอนข้อกล่าวหาที่เคยใช้เป็นเหต จน
ก่อให้เกิดความระส่ าระสายก นไปท ่วตราบเท่าที่ประธานาธิบดีเป็นคนเดิมอยู่ ทางออกที่จะไม่มีผลกระทบต่อ
ประธานาธิบดีสหร ฐฯ ในทางลบที่ดีที่ส ด คือจีนยอมตกลงเยียวยาความเสียหายที่ตนก่อขึ้น ซึ่งตรงนี้อาจเป็นทางต น
ที่ไม่มีทางผ่านไปได ้

โอกาสทางการค้าของไทยในสหร ฐฯ ที่วิ่งออกมาจากจีนคงย งด าเนินต่อไปอีกส กพ ก ไม่ว่าจะ
เร่งร ดอย่างไร คงจะจบลงได้ยากหากจีนย งคงยอมร่วมเจรจาต่อไป จีนน ้นมีไม้ตายที่ยากจะแก้ คือการควบค มแหล่ง
ผลิตแร่หายากที่ต้องใช้ในแทบท กอ ตสาหกรรมไว้ถึงร้อยละ 95 ด้วยก าล งผลิตที่มากกว่าสองเท่าของความต้องการ
ใช้ในตลาดโลก ซึ่งไม่ว่าจะอย่างไร สหร ฐฯคงย งไม่รีบเร่งกดด นจีนให้ไปถึงจ ดน ้นอย่างแน่นอน และจะลดความ
ร นแรงของมาตรการที่ออกไปแล้วก บสินค้าจีนก็คงจะยาก โดยเฉพาะในช่วงก่อนการเลือกต ้งที่ประธานาธิบดี
สหร ฐฯ ย งต้องรอดูผลการพิจารณาของพรรคว่าตนจะย ง ได้เป็นต วแทนพรรคเพ่ือลงสม ครร บเลือกต ้งเป็น
ประธานาธิบดีสม ยที่ 2  หรือไม่ สร ปว่าสหร ฐฯ น่าจะไม่ท าอะไรร นแรงไปกว่านี้ และอาจมีมาตรการที่อ่อนลง ๆ 
ในขณะทีต่้องหาทางให้จีนยอมอ่อนข้อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ประชาชนสหร ฐฯ พอใจก่อนการเลือกต ้งประธานาธิบดี
สหร ฐในปี 2020 
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จากการพูดค ยก บผู้น าเข้าในสหร ฐฯ พบว่า สงครามการค้าคร ้งนี้ไดส้่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ในหลายอ ตสาหกรรมและเริ่มตระหน กว่า การเลือกใช้จีนเป็นฐานการผลิตสินค้า ไม่มีความม ่นคงอีกต่อไป ไม่ว่า
ภาคร ฐจะมีมาตรการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องกระจายความเสี่ยงออกจากประเทศ
จีน ไม่สามารถยึดติดก บฐานผลิตในประเทศจีนเป็นหล กเช่นเคย อีกหนึ่งประเด็นที่พอจะจ บกระแสในสหร ฐฯ ได้ก็
คือ ประชาชนเริ่มมีการห นมานิยมสินค้าในประเทศมากขึ้น และลดความนิยมในสินค้าจากจีนลงซึ่งก็น่าจะเป็นอีก
แรงหนึ่งที่จะส่งผลให้ฐานผลิตสินค้าในจีนกระจายออกมานอกเขตประเทศจีน 

2. นมจากพืชเข้าไปชิงส่วนแบ่งตลาดนมวัวมูลค่า 107 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 
ที่มา: CNBC 

เร่ือง: “How plant-based milk took on the $107 billion dairy industry” 
โดย: Natalie Zhang 

โดย: นฤณัฐ เอ้ือตระการวิวัฒน์ 

เนื้อหาสาระข่าว: Beyond Meat (บริษ ทผลิตเนื้อที่ใช้ท าเบอร เกอร ซึ่งใช้ผ กเป็นส่วนผสมหล ก) 
ท าให้บรรดาน กลงท นในตลาดห ้นต้องประหลาดใจก นมาแล้วโดยห ้นของบริษ ทฯ ได้กลายเป็นห ้นเปิดต วใหม่ที่
ประสบความส าเร็จสูงส ดแห่งปี 2019 จากการสร้างทางเลือกใหม่ในการบริโภคเนื้อ 
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เมื่อห นมาดูทางเลือกใหม่ในการบริโภคนมก นบ้าง พบว่า นมทางเลือก มีวิว ฒนาการมาอย่างเงียบ 
ๆ ในธ รกิจนมว วมานานหลายปีแล้ว นมว วเคยเป็นอาหารหล กของชาวอเมริก น แต่ในปัจจ บ นนี้ ผู้บริโภคมีทางเลือก
อ่ืน ๆ ระหว่าง นมอ ลมอนด  นมข้าว นมข้าวโอ๊ต นมก ญชง นมมะพร้าว (กะทิพร้อมดื่ม) และนมถ ่วเหลือง ซึ่งก็คง
จะทราบก นดีอยู่แล้ว ชาวอเมริก นบริโภคนมน้อยลงท กทีในขณะที่ช ้นวางสินค้าในห้างฯ ก็เต็มไปด้วยทางเลือกใหม่ 
ๆ มากข้ึน ๆ  

Paul Ziemnisky รองประธานบริหารฝ่าย Global Innovation ของ Dairy Management Inc. 
ซึ่งเป็นต วแทนของผู้เลี้ยงว วนมให้ส มภาษณ ก บ CNBC ว่า ถึงอย่างไรน้ านมย งคงมีอยู่ในร้อยละ 94 ของคร วเรือน
ท ้งหมด อ ตสาหกรรมนมว วก าล งหาทางที่จะสร้างนว ตกรรมโดยการท ารสชาติใหม่ ๆ และผลิตภ ณฑ อย่างเช่น 
Fairlife ซึ่งเป็นแบรนด ของนมโปรตีนสูงที่จ ดจ าหน่ายโดย Coca-Cola เป็นต้น  

“พวกท่ีน านมจากพืชพวกน ้นชอบโผล่เข้ามา แล้วก็คว้าเอาส่วนแบ่งส กจ านวนหนึ่งในส กประเภท
หนึ่ง ๆ แค่น ้นเอง แต่พวกเรามีอ ตราการขยายต วอยู่เต็มกระเป๋าเลย” แล้วส าท บต่อว่า Fairlife มียอดขายที่แข็งแกร่ง 
“ม นไม่ใช่แค่น้ านมขาว ๆ แค่น ้นแล้วนะ แต่เป็นน้ านมที่เพ่ิมค ณค่าด้วยค ณสมบ ติพิเศษไปแล้ว” 

บทวิเคราะห์: Dairy Farmers of America (DFA) รายงานว่ายอดขายนมว วในปี 2018 มีมูลค่า
13.6 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ หดต วลงไปถึง 1.1 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ เมื่อเทียบก บยอดขายในปี 2017 ที่มีมูลค่า 
14.7 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ ข้อส นนิษฐานของคนในวงการก็คือน้ านมประเภทอ่ืน โดยเฉพาะจากพืชก าล งแทรกต ว
เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของน้ านมว ว  

ผู้ผลิตน้ านมว วทราบดีว่าน้ านมจากพืชบางชนิดมีโปรตีนสูงกว่า จึงออกผลิตภ ณฑ ท่ีมีโปรตีนสูงมาชิง
ส่วนแบ่งตลาดคืน แต่นอกเหนือจากเรื่องโปรตีนแล้ว ย งมีประเด็นอ่ืน ๆ อีกมากท ้งข่าวจริงและข่าวปล่อยที่ท าให้นม
เสื่อมความนิยมลง อาทิ การรณรงค ให้ทารกดื่มนมแม่ ระด บไขม นในนมท าให้ระด บไขม นในเส้นเลือดสูง นมไร้ไขม น
เป็นสาเหต ของโรคพาร กินส น อาการแพ้นมว วของคนร ่นใหม่ ยาปฏิชีวนะที่ฉีดให้ว วท าให้แบคทีเรียดื้อยา  ฮอร โมนที่
ใช้เร่งการผลิตน้ านมท าลายกระดูก ฯลฯ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: กระแสร กษ ส ขภาพของชาวโลกและโดยเฉพาะชาวอเมริก นน่าจะเปิด
โอกาสให้สินค้าเกษตรกรรมของไทยมีโอกาสเพิ่มข้ึนไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะเครื่องดื่มนมข้าว ที่ผู้บริโภคกล ่มส าค ญ
คือ ผู้ที่มีปัญหาส ขภาพและผู้ที่สนใจในส ขภาพ สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรละเลย คือการสร้างนว ตกรรม ซึ่งอาจ
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ดูเหมือนจะต้องลงท นสูง แต่ในความเป็นจริงแล้วนว ตกรรมไม่จ าเป็นต้องมาจากห้องแล็บที่ใช้เทคโนโลยีช ้นสูง
เท่าน ้น การเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายแล้วมาคิดค้นหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการขอ ง
ผู้บริโภคให้ได้ดียิ่งข้ึนและสร้างความแตกต่างที่ช ดเจน เช่น ค ณประโยชน  รสชาติ โดยในปัจจ บ นมีหน่วยงานภาคร ฐ
สน บสน นด้านการพ ฒนานว ตกรรมหลายหน่วยงาน เช่น สถาบ นวิจ ยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(ว.ว.) ส าน กงานพ ฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมถึงสถาบ นการศึกษาต่าง ๆ ซึ่ง
ผู้ประกอบการไทยสามารถขอคแนะน าและร บการสน บสน นได้ 

********************************************************* 

เรียบเรียงและวิเคราะห์โดย: วรวุฒิ วิริยะเลิศ  
 สคต. ไมอามี /วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
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