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สหรัฐฯ และจีนใกล้บรรลุข้อตกลงทางการค้าในบางส่วน 

 
เนื้อหาสาระข่าว: เมื่อวันพฤหัสบดี (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562) ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์จีนได้

แถลงการบรรลุข้อตกลงทางการค้าบางส่วนระหว่างจีนและสหรัฐฯ หลังจากที่ได้มีการเจรจากันรอบล่าสุดเมื่อเดือน
ตุลาคมที่ผ่านมา โดยในเบื้องต้นทั้งสองประเทศตกลงที่จะยกเลิกภาษีนำเข้าบางรายการระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม ยัง
ไม่มีการเปิดเผยรายการสินค้าที่จะเข้าข่ายได้รับการพิจารณายกเว้นภาษีนำเข้าระหว่างกัน 

Mr. Gao Feng ตำแหน่งโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวในระหว่างการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า ถ้าหากจีนและสหรัฐฯ สามารถบรรลุข้อตกลงเจรจาในรอบแรกร่วมกันและมีการลงนามใน
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันได้ ทั้งสองประเทศจะยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกันในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันตาม
รายละเอียดที่ระบุในข้อตกลง ซึ่งทั้งสองประเทศได้ใช้เวลาในการเจรจารายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวร่วมกันกว่า 2 
สัปดาห์ โดยต่างฝ่ายต่างเห็นชอบในรายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวแล้ว  
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ตามปกติแล้วรัฐบาลจีนมักจะปฏิเสธที่จะรายงานรายละเอียดและขั้นตอนในระหว่างการเจรจาทาง
การค้าแก่สาธารณชน การเปิดเผยรายงานข้อมูลจากทางการจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อย
เกิดขึ้นบ่อยนัก ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายจับตามอง อีกทั้ง ข้อตกลงระหว่างทั้งสอง
ประเทศยังกำลังใกล้ได้รับข้อยุติแล้วหลังจากที่ยืดเยื้อมานานเกือบ 2 ปี อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลจาก
ฝ่ายรัฐบาลจีนดังกล่าวไม่ได้มีการระบุรายละเอียดว่า ฝ่ายจีนจะทำตามข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ทั้งหมดตามที่
ฝ่ายรัฐบาลสหรัฐฯ ต้องการหรือไม่  

นอกจากนี้ ในขณะนี้กย็ังไม่มีการรายงานยืนยันข่าวดังกล่าวจากทางฝ่ายรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายทำเนียบข่าว (The White House) และ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (U.S. Trade Representative หรือ USTR) ด้วย 

ตลอดช่วงระยะเวลาที่เกิดความขัดแย้งทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ ทางฝ่ายรัฐบาลจีนได้ใช้
ความพยายามอย่างหนักกดดันให้รัฐบาลสหรัฐฯ ยกเลิกมาตรการด้านการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ซึ่งทำให้การ
เจรจาในช่วงต้นปีไม่ประสบผล และนำไปสู่การประกาศเพิ่มรายการสินค้าที่จะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นจาก
สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการกดดันให้จีนปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ จนกระทั่งการเจรจาทางการค้าระหว่างทั้งสอง
ประเทศครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่ทั้งสองประเทศได้บรรลุข้อตกลง โดยสหรัฐฯ ยอมที่ยกเลิกการเก็บภาษี
นำเข้าสินค้าจากจีนบางรายการที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปีนี้  

ทั้งนี้ ผลความคืบหน้าของการเจรจาน่าจะมีส่วนเรียกคะแนนนิยมของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สามารถ
กดดันให้จีนปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ได้ โดยหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ได้รายงานว่าทั้ง
รัฐบาลจีนและสหรัฐฯ ต่างกำลังพิจารณาการยกเลิกภาษีนำสินค้าเข้าบางรายการเพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลง 

โดยก่อนหน้านี ้ฝ ่ายผู ้แทนการค้าสหรัฐฯ (U.S. Trade Representative) นำโดย Mr. Robert 
Lighthizer ได้ใช้ความพยายามอย่างหนักในการกดดันให้รัฐบาลจีนอนุญาตให้สหรัฐฯ ไปตั้งสำนักงานควบคุมดูแล
การค้าในจีน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้รัฐบาลจีนปฏิเสธข้อเรียกร้อง หลังจากการเจรจารอบล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม
ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ประกาศว่าทั้งสองฝ่ายจะพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการค้าร่วมกัน นอกจากนี้ Mr. 
Lighthizer เองก็ยังให้สัมภาษณ์ว่า ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะพิจารณานำกลไกระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพมาใช้ ซึ่งยัง
เป็นประเด็นสุดท้ายที่ทั้งสองฝ่ายยังต้องทำงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุข้อตกลง 

Mr. Gao ยังได้กล่าวแสดงจุดยืนของทางการจีนว่า สหรัฐฯ เป็นผู้เริ่มต้นทำให้เกิดข้อพิพาททาง
การค้าระหว่างทั้งสองประเทศ ดังนั้น จึงควรที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการลดความตึงเครียดทางการค้าระหว่างทั้งสอง
ประเทศ อีกทั้ง ยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ ยกเลิกการใช้มาตรการการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนทั้งหมดอีกด้วย  
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หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เปิดการพิจารณาข้อตกลงทางการค้าชั่วคราว รัฐบาลจีนได้ใช้ความ
พยายามอย่างหนักที่จะกดดันให้รัฐบาลสหรัฐฯ ตกลงตามข้อเสนอของตน ทั้งนี้คาดว่า ในข้อตกลงรอบนี้ สหรัฐฯ จะ
พิจารณายกเลิกมาตรการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนที่มีกำหนดบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคมที่จะถึงนี้  

Mr. Nick Marro ตำแหน่งนักว ิเคราะห์การค้า หน่วยข่าวกรองเศรษฐกิจ (The Economist 
Intelligence Unit) กล่าวว่า มีข้อบ่งชี้ว่าฝ่ายรัฐบาลสหรัฐฯ อาจจะกำลังเพลี้ยงพล้ำให้ฝ่ายรัฐบาลจีน ซึ่งจีนอาจจะนำ
ประเด็นความอ่อนไหวดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญชาวจีนส่วนใหญ่ยังเชื่อว่า ตัวแทนเจรจาการค้าจะไม่ยอมรับข้อเรียกร้อง
ทั้งหมดของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ให้จีนนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ เป็นมูลค่า 5 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา 2 ปี ด้วย 

Mr. Shi Yinhong อาจารย์ด้านการศึกษาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Renmin และที่ปรึกษา
คณะรัฐมนตรีของจีนกล่าวว่า มูลค่าการนำเข้าสินค้าดังกล่าวค่อนข้างสูงมาก ซึ่งเขาไม่แน่ใจว่าจีนเองจะมีความ
ต้องการบริโภคสูงขนาดนั้นหรือไม่ 

โดย Mr. Shi ยังได้อธิบายว่าข้อตกลงทางการค้าที่ดีจะต้องมีเงื่อนไขที่ชัดเจนและทั้งสองฝ่ายจะต้อง
สามารถปฏิบัติตามได้ ซึ่งเขาเองก็ได้แสดงความกังวลว่า แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงรอบแรก โดยสหรัฐฯ จะ
พิจารณายกเลิกมาตรการทางภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนแล้ว ในอนาคตสหรัฐฯ อาจจะมีความพยายามที่จะนำประเด็น
อ่ืนมาใช้กดดันจีนได้อีก 

ในระหว่างการสัมมนาที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญชาวจีนหลายคนรวมถึง
อดีตเจ้าหน้าที่รัฐของจีนต่างเห็นว่า ความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐฯ จะยังคงยืดเยื้อเป็นระยะเวลานาน (อาจจะ
ยาวนานถึงทศวรรษ) แม้ว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงรอบแรกแล้วก็ตาม 

Mr. Liu Shijin ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายนิติบัญญัติของจีนกล่าวว่า ความขัดแย้ง
ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ไม่ได้มีเฉพาะด้านการค้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงมีประเด็นอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายต่างยังคงมี
ความเห็นทีไ่ม่ตรงกัน ซึ่งประเด็นเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการเจรจาอย่างเป็นรูปธรรม 

บทวิเคราะห์: ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ยืดเยื้อมาตั้งแต่ต้นปี 2561 เมื่อ
รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศใช้มาตรการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้า
จากจีนเพื่อกดดันให้รัฐบาลจีนดำเนินมาตรการทางการค้าที่สหรัฐฯ ต้องการ เช่น การเพิ่มมูลค่าการนำเข้าสินค้า
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จากสหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและเนื้อสัตว์ รวมถึงการดำเนินมาตรการในการปกป้องทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างจริงจัง ซึ่งก่อให้เกิดการตอบโต้ทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดรัฐบาลทั้ง
สองประเทศได้จัดให้มีการหารือร่วมกันอีกครั้งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้ได้ข้อสรุปร่วมกันทางการค้าบางส่วน
ร่วมกัน ซึ่งแม้ว่าจะได้มีกำหนดการลงนามข้อตกลงร่วมกันไว้ก่อนหน้านี้  แต่เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในชิลีจึง 
ทำให้การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิกที่มีกำหนดจัดขึ้นในชิลี และจะเป็นเวทีสำหรับการ 
ลงนามข้อตกลงระหว่างจีนและสหรัฐฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนกำหนดการลงนามออกไปก่อน อย่างไรก็
ตาม คาดว่าจีนและสหรัฐฯ จะสามารถจัดการประชุมเพ่ือลงนามในข้อตกลงรอบแรก (บางส่วน) ได้เร็วที่สุดภายใน
เดือนธันวาคมปีนี้   

ทั้งนี้ ผลกระทบจากการตอบโต้ทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศที่ยืดเยื้อ ทำให้มูลค่าการนำเข้า
สินค้าระหว่างทั้งสองลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากข้อมูลการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ โดย U.S. Census Bureau 
พบว่า ในระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2562 สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าจากจีนลดลงร้อยละ 13.43 เหลือมูลค่า
นำเข้าทั้งสิ้น 3.42 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่จีนเองก็มีมูลค่านำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 15.54 
เหลือมูลค่านำเข้าทั้งสิ้น 1.45 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งสองประเทศจำเป็นต้องนำเข้าสินค้า
ทดแทนจากประเทศผู้ผลิตรายอื่นซึ่งรวมถึงไทยด้วย ดังนั้น หากจีนและสหรัฐฯ สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้า
ร่วมกันแม้ว่าจะเป็นแค่เพียงบางส่วนก็ตาม อาจจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยโดยเฉพาะกลุ่มสินคา้ที่
ได้รับอานิสงคจ์ากปัจจัยความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐฯ ในการขยายตลาด 

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสำคัญในตลาดที่น่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยได้ในอนาคต
อันใกล้ คือ ปัจจัยด้านการแข็งค่าของค่าเงินบาทซึ่งปัจจุบันอัตราค่าเงินบาทแข็งค่าที่สุดในรอบ 7 ปีอยู่ที่ระดับ 30 
บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ  เนื่องจากราคา
สินค้าจากไทยมีราคาแพงขึ้นในสายตาผู้นำเข้าในสหรัฐฯ และเป็นตัวผลักดันให้ผู้นำเข้าหันไปแสวงหาสินค้าจาก
ประเทศคู่แข่งรายอื่นทดแทน นอกจากนี้ ปัจจัยด้านมาตรการระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้โครงการ 
Generalized System of Preferences หรือ GSP สินค้าไทย 573 รายการเป็นมูลค่ากว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐอันเนื่องมาจากประเด็นปัญหาด้านสิทธิแรงงานในไทยในภาคอุตสาหกรรมประมง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 25 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยหากไม่ไดร้ับ
การแก้ไขหรือขาดมาตรการรองรับอย่างเร่งด่วน 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: จากสภาวะแวดล้อมทางการค้าในตลาดสหรัฐฯ ในปัจจุบัน แม้ว่าใน
ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2563 ไทยเองจะมีมูลค่าการส่งออกสินค้าในตลาดขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.20 
เป็นมูลค่าส่งออกทั้งสิ้น 2.46 หมื่นล้าน โดยสินค้าศักยภาพของไทย ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์
ยาง เหล็ก เครื่องนุ่งห่ม และอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ แนวโน้มการขยายตัวดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้  
นำเข้าในสหรัฐฯ แสวงหาแหล่งนำเข้าใหม่เพื่อทดแทนสินค้าจากจีนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการตอบโต้ทาง
การค้า ดังนั้น หากทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงทางการค้าบางส่วนในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ น่าจะส่งผลให้
สหรัฐฯ ตัดสินใจยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคจากจีนมูลค่า 3 แสนล้านที่มีกำหนดบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคมนี้ ประกอบกับปัจจัยด้านการตัดสิทธิ GSP แนวโน้มค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น รวมถึงแนวโน้ม
บรรยากาศการค้ากาลงทุนในตลาดโลกที่กำลังเริ่มเข้าสู่ช่วงชะลอตัวน่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกไทย
โดยรวมทำให้การส่งออกในตลาดสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นไปและน่าจะเห็นผลชัดเจน
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563  

ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึงควรที่จะเร่งหาแนวทาง
รับมือของแนวโน้มทางการค้าดังกล่าว โดยเฉพาะในมิติมหภาคที่รัฐบาลไทยภายใต้การดำเนินงานร่วมกันระหว่าง
กระทรวงพณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศ (ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน และสำนักงาน
พาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน) ควรที่จะเร่งหาโอกาสในการเจรจาและหารือร่วมกับสำนักงานผู้แทน
การค้าสหรัฐฯ ในประเด็นด้านการตัดสิทธิ์ GSP ของสินค้าไทยเพื่อหาทางออกก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะมีผล
บังคับใช้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ หน่วยงานด้านการดูแลสิทธิ์แรงงานในไทยยังควรให้กำหนดมาตรการ
การดูแลแรงงานที่เป็นธรรมที่เป็นที ่ยอมรับในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื ่อมั่นและให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบประเด็นด้านแรงงานในไทยที่เป็นทีสนใจของทางการสหรัฐฯ ทั ้งนี ้ ในส่วนของปัจจัยด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังควรที่จะมีมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ส่งออกในการรับมือกับแนวโน้มค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงพิจารณาใช้มาตรการในการ
บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศที่เหมาะสมเพ่ือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยเองก็ควรที่จะเตรียมความพร้อมถึงแนวโน้มตลาดสหรัฐฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
โดยการแสวงหารตลาดส่งออกศักยภาพใหม่ ๆ ทดแทนตลาดเดิม อีกท้ัง ยังควรพิจารณาปรับปรุงรูปแบบธุรกิจเพ่ือ
รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ด้วย นอกจากนี้ อาจจะพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงินทีเ่หมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน 
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ที่มา: หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal  
เรื่อง: “U.S., China to Remove Tariffs Bit by Bit if Partial Deal Clinched” 

โดย: Grace Zhu และ Chao Deng  
จัดทำโดย นายพงษ์ระพี ซื่อสัตย์บุญ 

สคต. ไมอามี /วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  
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