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บทวิเคราะห์เรื่อง “ผลกระทบจากการประกาศนโยบายขึ้นอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากจีนของสหรัฐฯ ล่าสุด” 

 
สรุปสถานการณ์ล่าสุดในเดือนสิงหาคม 2562  
หลังจากการประชุมสุดยอด G20 Osaka เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าตน
และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตกลงว่าจะสงบศึกชั่วคราว โดยจะยังคงเรียกเก็บภาษีนำเข้าที่เรียกเก็บเพิ่มขึ้นไปก่อน
หน้านั้น แต่จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีเพ่ิมอีกในระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายกลับมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่ง และจะยังอนุญาต
ให้ผู้ประกอบการสหรัฐฯ ขายสินค้าแก่บริษัทหัวเว่ยของจีนแม้หัวเว่ยจะยังอยู่ในบัญชีดำเช่นเดิม แต่ไม่ได้มีการ
แถลงถึงรายละเอียดว่าจะดำเนินการอย่างไรหลังจากที่มีคำสังห้ามผู้ประกอบการสหรัฐฯ ทำธุรกิจกับหัวเว่ยไปแล้ว
ก่อนหน้านี้ และในสัปดาห์ต่อมาก็ยิ่งดูเหมือนจะไม่มีการยกเลิกคำสั่งห้ามดังกล่าว 
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศผ่านทวีตเตอร์ส่วนตัวว่าตนจะสั่งให้ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนที่
เหลืออีกมูลค่า 3 แสนล้านอีกร้อยละ 10 เริ่มจากวันที่ 1 กันยายนปีนี้เป็นต้นไป 
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ธนาคารกลางของจีนปล่อยให้ค่าเงินหยวนอ่อนลงกว่าร้อยละ 2 ในระยะ 3 วันจนต่ำกว่า
ระดับต่ำสุดในรอบ 11 ปี ซึ่งเป็นผลมาจากการขายเงินหยวนออกมาหลังมีคำขู่ว่าจะขึ้นภาษีระลอกใหม่ดังกล่าว 
โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กล่าวหาจีนว่าจงใจบิดเบือนค่าเงิน ซึ่งจีนปฏิเสธ และรัฐบาลจีนสั่งให้รัฐวิสาหกิจใน
จีนหยุดซื้อสินค้าเกษตรกรรมจากสหรัฐฯ มูลค่ารวม 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี 
วันที่ 9 สิงหาคม จีนประกาศว่าจะลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลงร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ถือครองอยู่ 
1.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปัจจุบัน 
วันที่ 10 สิงหาคม 2562 International Monetary Fund (IMF) เปิดเผยรายงานที่สรุปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
2562 ผ่านสื่อว่าจากการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของเงินหยวนตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงต้นสิงหาคมนั้นพบว่า
ค่าเงินหยวนคงท่ีอย่างเหมาะสมตามตามปัจจัยพื้นฐาน แต่กลับเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ทีม่ีการแข็งค่าขึ้น 
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้ชะลอการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนระลอกใหม่บางส่วน 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ โดยส่วนแรกได้แก่ สินค้าเกษตรกรรม วัตถุโบราณ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องครัวและ
รองเท้ามูลค่ารวมกว่า 1.1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ (Bloomberg คำนวณจากยอดนำเข้าในปี 2561) จะยังคงขึ้น
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ภาษีนำเข้าร้อยละ 10 ในวันที่ 1 กันยายนนี้ และส่วนที่สองมูลค่าประมาณ 1.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ จะต้อง
เสียภาษีเพ่ิมข้ึนภายหลังจากวันที่ 15 ธันวาคมไปแล้ว นอกจากนี้ ยังมีสินค้าที่จะถูกดึงออกจากรายการสินค้าที่จะ
เพ่ิมภาษีมูลคา่อีก 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงพระคัมภีร์ไบเบิ้ลและตู้คอนเทนเนอร์ด้วย 
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 รัฐบาลจีนประกาศว่าจะมีมาตรการตอบโต้หากสหรัฐฯ ยังคงเดินหน้าการขึ้นภาษีนำเข้า
ที่จะมีผลในวันที่ 1 กันยายนนี้ โดยประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาแสดงความเห็นผ่านทางทวีตเตอร์ว่า มีสิ่งดี ๆ จะ
เกิดข้ึนจากการพูดคุยกับจีนครั้งล่าสุด จีนใช้การลดค่าเงินเพ่ือลดผลกระทบจากภาษีที่เพ่ิม 
ข้อมูลการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนระหว่างปี 2559 – 2561  

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

มูลค่าการค้า 2559 2560 2561 เปลี่ยนแปลง   
สหรัฐฯ ส่งออกไปจีน 115,595 129,798 120,148 -7.43 
สหรัฐฯ นำเข้าจากจีน 462,420 505,220 539,676 +6.82 
ดุลการค้า -346,825 -375,422 -419,528 +11.75 

ที่มา: World Trade Atlas 

จากข้อมูลมูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนพบว่าในปี 2561 สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าจีนทั้งสิ้น 4.2 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐฯฯ หรือขาดดุลเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.75 โดยสหรัฐฯ นำเข้าสินค้าจากจีนสูงสุดเป็นอันดับ 1 คิดเป็น
ร้อยละ 21.25 ของมูลค่านำเข้าสินค้าทั้งหมดของสหรัฐฯ รายการสินค้าที่สหรัฐฯ นำเข้าจากจีนที่สำคัญ ได้แก่ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ของเล่นเด็ก ของใช้พลาสติก เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม 
รองเท้า เหล็ก ยาง ไม้ แก้ว อลูมิเนียม อาหารและเครื่องดื่ม ปุ๋ย และอาหารสัตว์ เป็นต้น    
  จากการประกาศนโยบายเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจีนก่อนหน้านี้สินค้าที่ได้รับผลกระทบส่วน
ใหญ่จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต วัตถุดิบการผลิต และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลัก 
เช่น เครื่องจักร ยานพาหนะ เหล็ก สารเคมี ยาง และเครื่องใช้ไฟฟ้าบางกลุ่ม โดยการประกาศเพ่ิมอัตราภาษีสินค้า
นำเข้าจากจีนครั ้งล่าสุดนี ้จะครอบคลุมสินค้านำเข้ากลุ ่มที ่เหลือซึ ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค 
(Consumer Good)  เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า เป็นต้น  

 

ผลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึ้น  
 1. การประกาศเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดผันผวนและภาวะ
ความตึงเครียดในตลาดทำให้ผู้ประกอบการในสหรัฐฯ ขาดความเชื่อม่ันในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในระยะยาว 
และอาจจะมีการพิจารณาชะลอหรือปรับแผนการขยายการลงทุนในอนาคตเพื่อรอดูสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ 
ส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ เกิดภาวะชะลอตัวและอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเนื่องจากระบบ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งและมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  
 2. นโยบายดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้บริโภคชาวอเมริกันที่จำเป็นต้องแบก
รับภาระราคาสินค้าที่แพงขึ้นในระยะสั้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Good) ที่เกี่ยวข้อง
ครอบคลุมกับการใช้ชีวิตของชาวอเมริกันเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปลายปีที่ชาวอเมริกันนิยมใช้จ่าย
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เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุด จึงทำให้ต้องชะลอการขึ้นภาษีสินค้าบางตัวที่เป็นสินค้าของขวัญสำหรับช่วง
เทศกาล แต่ในอนาคตอาจจะทำให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันลดหรือชะลอการใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้าลงและอาจจะนำไปสู่
การลดความต้องการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยซึ่งเป็นคู่ค้าที่สำคัญไดใ้นระยะยาวได้  
 3. กลุ่มผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าประเภทวัตถุดิบหรือส่วนประกอบสินค้าไปยังจีนเพ่ือ
ประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง อาจจะได้รับ
ผลกระทบจากการชะลอตัวของความต้องการนำเข้าสินค้าจีนของสหรัฐฯ ได้ในอนาคต  
 4. มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนของสหรัฐฯ ใน 2 ครั้งแรกที่เน้นเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม
นั้น ทำให้ผู้ประกอบการจากจีนต้องพยายามบรรเทาผลกระทบด้วยการลดต้นทุนการผลิตและลดระดับผลกำไรลง 
แต่มาตรการล่าสุดส่งผลต่อสินค้าแทบทุกชนิด ทำให้เชื่อว่ารัฐบาลจีนจะต้องใช้มาตรการบางอย่างในการแก้ไข
สถานการณ์ที ่ส ่งผลครอบคลุมสินค้าทุกชนิด เมื ่อค่าเงินหยวนอ่อนลงถึงขีด 7 หยวนต่อเหรียญสหรัฐฯ 
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จึงกล่าวหาว่าจีนกำลังบิดเบือนค่าเงินหยวน หากจีนใช้มาตรการบิดเบือนค่าเงินเพื่อลด
ผลกระทบให้กับผู้ผลิตสินค้าจีนเอง จะเกิดผลกระทบต่อเนื่องอย่างมากในวงกว้าง เพราะการปล่อยให้ค่าเงินหยวน
อ่อนตัวลง จะส่งผลให้สินค้าที่จีนนำเข้าจากทุกประเทศทั่วโลก มีราคาสูงชึ้นซึ่งจะทำให้ความต้องการซื้อของจีน
ลดลง ในขณะเดียวกันสินค้าจีนก็จะมีราคายิ่งต่ำลงอีกสำหรับตลาดอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้มีกำแพงภาษีสูงขึ้นเหมือนสหรัฐฯ 
นอกจากนี้ยังส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มลดลงด้วย เพราะต้นทุนการท่องเที่ยวภายนอกประเทศมีมูลค่า
สูงขึ้น ซึ่งก็จะสอดคล้องกับนโยบายและความพยายามของจีนในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศและ
ส่งเสริมให้คนจีนท่องเที่ยวในประเทศจีนแทน ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลต่อนานาประเทศทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทย และอาจก่อให้เกิดสงครามลดค่าเงินเพ่ือตอบโต้ในวงกว้างได้ เพราะด้วยมาตรการดังกล่าว 

โอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย   
 1. ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Good) โดยเฉพาะสินค้ากลุ่ม
เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ ของประดับตกแต่งบ้าน ของเล่น และสินค้าของฝากและของตกแต่งตาม
เทศกาล ที่ขาดความสามารถในการแข่งขันกับจีนในตลาดสหรัฐฯ อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านต้นทุนการผลิต
โดยเฉพาะค่าแรงงาน หากไม่มีการบิดเบือนค่าเงินโดยจีน ประเทศไทยน่าจะมีโอกาสในการแข่งขันและขยายตลาด
ส่งออกในตลาดสหรัฐฯ ได้มากขึ้น 
 2. ปัจจัยที่อาจส่งผลให้ประเทศไทยมีมีความสามารถแข่งขันกับจีนเพิ่มขึ้นในระหว่างที่สงคราม
การค้ายังดำเนินอยู่นี่มีอยู่หลายปัจจัยที่ต้องพึงระวังและคอยจับตา ได้แก่ 
  2.1 ต้นทุนการผลิต – มีหลาย ๆ ส่วนของต้นทุนที่ยากจะทำให้สินค้าไทยแข่งขันกับจีนได้แม้
จะมีข้อได้เปรียบด้านภาษีนำเข้า 
  2.2 ความได้เปรียบด้านต้นทุนจากปริมาณการผลิตที ่เพิ ่มขึ ้น ความเร็วและขอบเขต 
(Economies of Scale, Speed & Scope) – จีนได้เปรียบแหล่งผลิตสินค้าอื่น ๆ ทั่วโลกด้วยเหตุเพราะมีจำนวน
ผู้บริโภคในท้องถิ่นมากจนคุ้มที่จะลงทุนสร้างฐานการผลิตขนาดใหญ่ รวดเร็วและครอบคลุมหลากหลายประเภท
สินค้ามาก ๆ ได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีต้นทุนคงที่ที่ต่ำเมื่อเทียบจากปริมาณที่ผลิตจริง แม้ต้นทุนผันแปรจะไม่แตกต่างกัน
มากต้นทุนรวมต่อชิ้นจึงต่ำกว่ามากในแทบทุกประเภทสินค้าที่จีนผลิต ซึ่งหากนำมาเทียบกับผู้ผลิตในประเทศอ่ืนที่
กำลังการผลิตต่ำกว่า และราคาต่อชิ้นต้องแบกภาระต้นทุนคงที่ของการผลิตแต่ละรอบที่สูงกว่ามาก จึงยากจะ
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แข่งขันกับจีนด้านราคา แม้ค่าแรงงานของจีนจะสูงขึ้นกว่าเดิมแล้ว หรือแม้แต่ขณะที่มีภาษีอัตราใหม่มาเพ่ิมต้นทุน
ให้สินค้าจีน การจะทดแทนสินค้าจีนได้อาจต้องมีการขยายกำลังการผลิตในระดับที่เท่าเทียมกัน 
  2.3 ค่าจ้างแรงงาน – ค่าจ้างแรงงานเป็นต้นทุนที่ผูกพันกับกิจการระยะยาว ด้วยค่าแรงใน
ปัจจุบัน สถานะของต้นทุนสินค้าไทยในด้านความสามารถในการแข่งขันยังไม่ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันกับจีน 
จงึควรจะต้องพึงระวังไม่ให้ค่าแรงที่มีแนวโน้มจะสูงข้ึนอีก ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตซ้ำอีก  
  2.4 ค่าเงินบาท – การแข็งตัวของค่าเงินบาทส่งผลให้สินค้าไทยมีมูลค่าสูงขึ้นไปโดยปริยาย 
แม้จะได้เปรียบด้านภาษี ก็อาจยังไม่สามารถแข่งขันได้ดีขึ้น ในทางกลับกันหากค่าเงินหยวนอ่อนตัวลงจนสามารถ
ลดผลกระทบจากภาษีของสหรัฐฯ ที่เพ่ิมข้ึน กลับยิ่งทำให้จีนมีความได้เปรียบกว่าเดิม 
  2.5 ความต้องการของผู้บริโภคสหรัฐฯ - ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบ
ของสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะสหรัฐฯ ความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ก็จำเป็นที่
จะต้องศึกษาและเตรียมการให้ครบถ้วน อาทิ สินค้าอาหารที่จะต้องมี FDA ซึ่งด้วยเหตุที่มีจำนวนผู้ผลิตสินค้าทั้ง
จากไทยและประเทศอ่ืน ๆ ที่มีการส่งออกมายังสหรัฐฯ มีความพร้อมในเรื่องนี้อยู่มากแล้ว ผู้นำเข้าสินค้าอาหารใน
ปัจจุบันจึงมักเลือกพิจารณาเฉพาะสินค้าอาหารที่ได้ผ่านการอนุญาตโดย FDA ของสหรัฐฯ แล้วเท่านั้น เป็นการปิด
โอกาสขายสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังรีรอว่าจะขออนุญาตจาก FDA เมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อก่อนไปอย่างน่า
เสียดาย 
  2.6 เทคโนโลยีการผลิต – ด้วยจีนมีมาตรการที่ทราบกันดีว่ามีการบังคับให้ผู้ประกอบการทั่ว
โลกที่ต้องการลงทุนในจีนโดยหวังโอกาสจากที่จีนมีค่าแรงและทรัพยกรหรือวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำกว่า ต้องยอม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงให้กับหุ้นส่วนที่ร่วมทุนในกิจการที่ก่อตั้งในจีน จึงทำให้จีนมีศักยภาพในการผลิต
สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตได้เหนือกว่าชาติอื่น ๆ สินค้าทางเทคโนโลยีหลายชนิดที่ไทยไม่สามารถผลิต
ได้ โอกาสที่จะมีศักยภาพคือการดึงผู้ที่มีเทคโนโลยีดังกล่าวไม่ว่าจะจากจีนหรือประเทศต้นทางของเทคโนโลยีเข้า
มาลงทุนเพ่ือผลิตในไทยเท่านั้น อาทิ สินค้ายานยนต์ ฯลฯ 
  2.7 สินค้าท่ีจีนครองตลาด - สินค้าบางชนิดในปัจจุบันมีเพียงประเทศจีนที่เป็นแหล่งผลิตอยู่
ถึงร้อยละ 95 จากกำลังการผลิตทั่วโลกและยังมีกำลังการผลิตทั้งหมดเป็นสองเท่าของความต้องการในตลาดโลก
อีกด้วย จึงยากที่ประเทศใดในโลกจะมาแข่งขันกับจีนได้ ซ่ึงแม้แหล่งแร่ในสหรัฐฯ เองก็ยังส่งมาให้ผลิตเป็นสินค้าที่
นำไปใช้งานจริงในจีน อาทิ ผลิตภัณฑ์จากแร่หายาก (rare earth) ที่แหล่งทรัพยากรทั่วโลกอยู่ภายใต้การควบคุม
ของจีนถึร้อยละ 80 และยากที่จะมีเหมืองใหม่ ๆ เพิ่ม ซึ่งสินค้าที่ผลิตจากแร่หายากเหล่านี้ได้แก่ แม่เหล็กซึ่ งเป็น
ชิ้นส่วนที่ขาดไม่ได้เลยในการผลิตสินค้าเทคโนโลยีแทบทุกชนิด 
 3. ผู้ประกอบการจีนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวอาจจะพิจารณาย้ายฐานการผลิต
และส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบด้านภาษีในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพ
พร้อมในการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าในภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจ้าง
งานไทยในอนาคต  
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 1. ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบและมีศักยภาพพอที่จะแข่งขันกับจีนได้ควร
เตรียมพร้อมเร่งหาตลาดส่งออกทดแทนตลาดส่งออกของสินค้าจีนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวของ
สหรัฐฯ โดยอาจเริ ่มพิจารณาจากสินค้าที ่จ ีนส่งออกมายังสหรัฐฯ ใกล้เคียงกับประเทศไทยก่อน เพราะ
ผู้ประกอบการไทยที่ยังมีกำลังการผลิตที่เหลืออยู่สามารถขยายกำลังการผลิตเพ่ือรองรับปริมาณการผลิตทีจ่ะเข้าไป
ทดแทนจีนได้ในทันทีไม่ยาก แต่หากเป็นสินค้าที่มีปริมาณการนำเข้าแตกต่างจากไทยหลายเท่า ถือได้ว่าเป็น
สัญญาณบอกเหตุว่าจีนมีกำลังการผลิตที่สูงกว่ามากจนน่าจะมีความได้เปรียบด้านราคาจากต้นทุนปริมาณการผลิต
ที่เพ่ิมข้ึน ความเร็วและ/หรือขอบเขตที่สูงกว่ามาก ยากท่ีจะเทียบเคียงราคาต้นทุนต่อชิ้นได้ซึ่งโอกาสในการแย่งชิง
ตลาดอาจต้องมีกระบวนการที่แตกต่างออกไป 
 2. มาตรการเชิงรุกในการเข้าทดแทนสินค้าจีนในตลาดสหรัฐฯ ควรปฏิบัติดังนี้ 
  2.1 ตั้งเป้าที่สินค้าจีนที่ได้รับผลกระทบจากภาษีนำเข้าที่มีอัตราสูง โดยเฉพาะรายการที่ต้อง
เสียภาษีนำเข้าในอัตราร้อยละ 25 เป็นลำดับแรก 
 

 
 
  2.2 คัดเลือกสินค้าที่ไม่ได้มีการนำเข้าอย่างต่อเนื่องออกก่อน และเลือกมาเฉพาะสินค้าที่มี
การนำเข้าสหรัฐฯ ทั้งจากไทยและจีนเท่านั้น 
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  2.3 แบ่งกลุ่มสินค้าที่นำเข้าจากทั้งสองประเทศออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแยกแยะจากระดับ
ความแตกต่างของยอดนำเข้าจากแต่ละประเทศ ได้แก่ 
    กลุ่มท่ี 1 นำเข้าจากไทยมากกว่าหรือเท่ากับปริมาณที่นำเข้าจากจีน - กลุ่มนี้มีแนวโน้ม
ที่จะมีศักยภาพในการแข่งขันกับสินค้าจีนได้อยู่แล้วในปัจจุบันและเมื่อมีกำแพงภาษีมาช่วยทำให้สินค้าไทย
ได้เปรียบยิ่งขึ้น ด้านกำลังการผลิตอาจยังมีที่ยังเหลืออยู่พอให้ขยายกำลังการผลิตจากเดิมได้ หรือหากต้องขยาย
กำลังการผลิต การขยายกำลังผลิตยังอยู่ในขอบเขตที่พอเป็นไปได้ไม่จำเป็นต้องลงทุนเพ่ิมมากนัก จึงมีความเสี่ยงไม่
มาก เช่น ฮาร์ดดิสค์, เครื่องประดับเงินและชิ้นส่วน, กุ้งแช่แข็งแกะเปลือก, เนื้อปลาทูน่าหรือปลาโอปรุงหรือหมัก
แล้ว, ยางรถกระบะ, ถุงมือยางวัลคาไนซ์ไร้รอยต่อใช้แล้วทิ้ง, ยางรถยนต์, กุ้งปรุงแต่งแช่แข็ง เป็นต้น  
   กลุ่มที่  2 นำเข้าจากจีนมากกว่าปริมาณที่นำเข้าจากไทย ไม่เกิน 5 เท่า – กลุ่มนี้หาก
พิจารณาเป็นรายสินค้า อาจมีสินค้าบางประเภทที่อยู่ในข่ายเดียวกันกับกลุ่มแรกที่พร้อมเข้าไปทดแทนตลาดจีน
ทันที กำลังการผลิตที่แตกต่างกันไม่มากนัก มีโอกาสที่ต้นทุนจากภาษีที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มความได้เปรียบให้สินค้าไทย
ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้ว การขยายกำลังผลิตระดับตั้งแต่ 1 – 5 เท่านับเป็นการแบกภาระความเสี่ยงที่สูง แม้จะเป็น
สินค้าประเภทเดียวกันที่ทดแทนกันได้ แต่หากต้องสร้างโรงงานใหม่เพ่ือขยายกำลังการผลิต ผู้ประกอบการไทยอาจ
ยังไม่พร้อม เช่น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์/ประมวลผล/ควบคุมวงจร , ยางรถบรรทุกขนาดใหญ่ , แผงวงจร
อิเล ็กทรอนิกส์อื ่น ๆ , ฮาร์ดดิสค์อื ่น ๆ,  อุปกรณ์หรือแผงโซล่าเซลล์ประกอบสำเร็จ , ชิ ้นส่วนประกอบ
เครื่องปรับอากาศ ชนิดอื่น ๆ, เครื่องครัวอลูมิเนียม, เครื่องประดับทองและชิ้นส่วน, เครื่องเสียงประกอบรถยนต์, 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.5-5 KW  
   กลุ่มที่ 3 นำเข้าจากจีนมากกว่าปริมาณที่นำเข้าจากไทย เกินกว่า 5 เท่า – กลุ่มนี้คือ
สินค้าท่ีจีนมีกำลังการผลิตที่สูงกว่ามากจนทำให้ต้นทุนต่อชิ้นแตกต่างจากไทยมากจากแต่ละรอบในการผลิต สินค้า
ไทยที่แม้จะเป็นประเภทเดียวกันที่สามารถทดแทนได้ก็ยากจะแข่งขันด้านราคากันไม่ได้แม้สินค้าจีนจะมีภาษีนำเข้า
เพิ่มขึ้นก็ตาม และหากมามองด้านการขยายกำลังการผลิตที่ต้องขยายให้ทัดเทียมกำลังการผลิตของจีนก็แทบจะ
เป็นไปไม่ได้เพราะระดับการลงทุนเพ่ิมอีก 5 เท่าตัวขึ้นไปจนถึงหลายร้อยเท่าตัวนั้น เป็นความเสี่ยงที่สูงมากเกินไป 
การที่ไทยจะทดแทนตลาดจีนในกลุ่มนี้ได้ก็มีเพียงวิธีลัด ด้วยการเชิญนักลงทุนที่มีลูกค้าเดิมในมืออยู่แล้ว ย้ายฐาน
การผลิตมาในประเทศไทยและลงทุนตั้งโรงงานเพื่อผลิตทดแทนเอง จะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่า  เช่น โทรศัพท์ไร้สายที่
ไม่ได้ใช้กับยานยนต์, อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ/สลับช่องสัญญาณ, ของเล่นสำหรับเด็กอายุ 3-12 ขวบ, ชิ้นส่วน
อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล(ไม่มีคาโทด/แผงวงจร/หน่วยความจำ) , หน่วยประมวลผลข้อมูลดิจิตัล, ชิ้นส่วนอุปกรณ์
ประมวลผลข้อมูล (ไม่มีคาโทด/แผงวงจร), เฟอร์นิเจอร์ไม้ อื่น ๆ, ของเล่น/ตุ๊กตา, เก้าอี้นั่งมีเบาะและมีกรอบเป็น
ไม้  
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การแบ่งกลุ่มดังกล่าวเพื่อชี้ว่าสินค้าใดมีโอกาสเข้าไปทดแทนได้ทันทีเมื่อจีนมีต้นทุนสูงขึ้นหากเป็นสินค้าชนิด
เดียวกันหรือสินค้าที่ทดแทนกันได้โดยมีการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก กลุ่มที่ 1 นั้นน่าจะพร้อมเข้าทดแทนได้ทันที 
แต่อีกสองกลุ่มนั้นจะต้องพิจารณาในรายละเอียดต่อไป และถึงแม้เป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้ทันที ก็ยังมีโอกาสน้อย
กว่าที่จะแข่งขันราคาได้เนื่องจากกำลังการผลิตสินค้าจีนที่สูงกว่าจะทำให้มีต้นทุนต่อชิ้นอาจต่ำกว่ามาก ซึ่งแม้มีการ
บวกภาษีเพิ ่มเข้าไปแล้วก็ยังคงต่ำกว่าราคาสินค้าของไทย ส่วนระดับความเสี ่ยงนั ้นหมายถึงความเสี ่ยงที่
ผู้ประกอบการจะต้องแบกรับหากจำเป็นต้องลงทุนเพ่ือเพ่ิมกำลังการผลิตให้ทัดเทียมกับจีน การเพ่ิมกำลังผลิตให้สูง
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กว่าเดิมอาจหมายถึงการสร้างโรงงานใหม่ที่ต้องลงทุนสูงมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความผกผันในการเจรจาเพื่อยุติ
สงครามการค้าของทั้งสองฝ่ายอาจทำให้ผู้ที่จะต้องลงทุนระยะยาวขาดความมั่นใจในการลงทุน 
 
สรุปข้อคิดเห็น 
 การที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ได้ประกาศขึ ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเป็น
ระลอกๆ เป็นมาตรการทีถู่กนำมาใช้เพ่ือเป็นการกดดันรัฐบาลจีนให้หันมาเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ อย่างจริงจัง โดย
สหรัฐฯ ต้องการให้จีนเพิ่มปริมาณการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรกรรม เช่น ผัก ผลไม้ และ
เนื้อสัตว์ เพื่อลดมูลค่าการขาดดุลการค้าระหว่างกันที่ปัจจุบันสหรัฐฯ มีมูลค่าขาดดุลการค้าจีนกว่า 4 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้เนื่องจากผลของการเจรจาการค้าระหว่างทั้งสองประเทศยังคงยืดเยื้อไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ตามที่สหรัฐฯ คาดหวัง แม้ว่าทั้งสองประเทศจะมีการจัดการเจรจาระหว่างกันมาแล้วกว่า 10 ครั้งก็ตาม โดย
ผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งเห็นว่า รัฐบาลจีนต้องการที่จะประวิงเวลาเพื่อรอเจรจาการค้ากับรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดใหม่ที่จะ
เลือกตั ้งแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2563 ดังนั ้น สหรัฐฯ จึงจำเป็นที ่จะต้องสร้างมาตรการกดดันให้จีนเร่ง
กระบวนการเจรจาเพื่อให้สามารถหาข้อยุติโดยเร็ว ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการรักษาฐานรากเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อีก
ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างผลงานและรักษาฐานคะแนนเสียงผู้สนับสนุนรัฐบาลในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึงในอนาคต
อันใกล้นี้ 
 ในส่วนประเทศไทย ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มสินค้าที่ได้รับประโยชน์จึงควรเตรียมความพร้อม
ในการเพิ่มกำลังการผลิตและเพิ่มจำนวนคู่ค้าเพื่อขยายตลาด โดยเร่งประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
งานแสดงสินค้าต่างๆ ที ่กรมฯ จัดขึ ้นและในสหรัฐฯ นอกจากนี้  ย ังควรที ่จะพิจารณาใช้ช่องทางการค้า
อิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอลมาร์เก็ตแพลตฟอร์มซึ่งเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากในตลาดสหรัฐฯ ในปัจจุบัน 
เพ่ือเสนอขายสินค้าให้กับผู้นำเข้าศักยภาพในตลาด เช่น www.thaitrade.com เป็นต้น 
 แม้ว่าไทยจะมีมูลค่าการค้ากับสหรัฐฯ ไม่สูงนัก และอาจจะไม่ได้เป็นเป้าโจมตีทางการค้าในครั้งนี้ 
แต่ไทยเองก็มีมูลค่าการค้าเกินดุลสหรัฐฯ มาโดยตลอดเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น ไทยเองก็ควรที่จะระมัดระวังและ
สงวนท่าทีการค้ากับสหรัฐฯ รวมถึงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐฯ ในประเด็นทางการค้าที ่สหรัฐฯ ให้
ความสำคัญ เช่น ประเด็นด้านแรงงานทาส และประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐฯ ใช้
ประเด็นดังกล่าวเป็นเหตุผลในการดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้ากับไทย นอกจากนี้ ไทยอาจจะพิจารณานำ
ขอบเขตความร่วมมือเขตการค้าเสรีไทย - สหรัฐฯ กลับมาศึกษาอีกครั้ง เพ่ือสร้างความร่วมมือในการเป็นพันธมิตร
ทางการค้ากับสหรัฐฯ ในระยะยาวต่อไป 
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