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 ทำเนียบขาวกับนโยบาย Ally-Shoring 
      ผลกระทบของวิกฤต COVID-19 ตอระบบหวงโซอุปทานของสหรัฐฯ นำไปสูการขาดแคลนสินคาจำเปนตอการดำรงชีวิตและ

ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน ทำใหรัฐบาลประธานาธิบดี Biden เล็งเห็นวากุญแจสำคัญในการฟนฟูเศรษฐกิจสหรัฐฯ คือ ระบบหวงโซ

อุปทานที่เขมแข็ง ดังนั้นในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2021 ประธานาธิบดี Biden จึงลงนามใน Executive Order on America’s 

Supply Chains ที่มีสาระสำคญัโดยสรุป คือ  

1. ประกาศนโยบายการสรางระบบหวงโซอุปทานที่มั่นคง หลากหลาย สามารถฟนคืนกลับเขาสูสภาพเดิมไดอยางรวดเร็ว 

ภายหลังที่ไดรับผลกระทบทางลบ และสามารถฟนฟูความรุงเรืองของเศรษฐกิจและความมั่นคงของสหรัฐฯ ได 

2. สั่งการให Assistant to the President for Economic Policy (APEP) และ Assistant to the President for National 

Security Affairs (APNSA) ทำงานรวมกับหนวยงานรัฐบาลและเอกชนที่เก่ียวของเพื่อผลักดันการดำเนินการใหเปนไปตาม

นโยบาย จัดทำรายงานระบุความเสี่ยงในระบบหวงโซอุปทานสหรัฐฯ พรอมขอเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยกำหนดให

รวบรวมรายงานเสนอตอประธานาธิบดีสหรัฐฯ ภายใน 100 วันหลังจากการประกาศ Executive Order ทั้งนี้ สินคาที่ถูก

กำหนดใหจัดทำรายงานระบุความเสี่ยงของระบบหวงโซอุปทาน ไดแก semiconductor, advanced packaging,  high-

capacity batteries รวมถึง electric-vehicle batteries ซึ่งลวนเปนสินคาพ้ืนฐานในอุตสาหกรรมพลังงาน  แรธาตุที่มี

ความสำคัญอยางยิ่งยวด รวมถึงเวชภัณฑและสวนผสมสำคัญของเวชภัณฑ สินคาทีด่านสาธารณสุขและการเตรียมพรอม

ดานชีวภาพ สินคาที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมการปองกันประเทศ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสาร อุตสาหกรรม

ขนสง สินคาที่ใชผลิตสินคาเกษตรสำคัญและผลิตภัณฑอาหาร สินคาและบริการที่เก่ียวกับ digital networks, assets 

และ data (“digital product”) ที่เก่ียวของ 

 

      การเติบโตของกระแสความตองการที่จะยายฐานการผลิตนอกประเทศกลับมาเปนการผลิตภายในประเทศ (Onshoring) และ

ความตองการลดการพึ่งพาจีน เปนแรงกระตนุเสริมใหฝายบริหารรัฐบาลประธานาธิบดี Biden เรงศึกษาระบบหวงโซอุปทานของ

สหรัฐฯ โดยมีความเห็นในเรื่อง Onshoring ดังนี้ 

1. การยายระบบหวงโซอุปทานทั้งหมดกลับประเทศ เปนสิ่งที่ไมสามารถทำไดเสมอไปและไมใชกลยุทธที่ดีในการแขงขันกับจีน   

2. สหรัฐฯ ยังจำเปนตองพ่ึงพาชิ้นสวนประกอบและวัตถุดิบจากหลายประเทศ    

3. อาจสรางความขุนเคืองใหแกประเทศพันธมิตร 

4. อาจกอปญหาใหแกภาคธุรกิจสหรัฐฯ ในตางประเทศ เชน ผผูลิตรถยนตที่ตองการรักษาธุรกิจของตนในตลาดตางประเทศ

และตองการใชชิ้นสวนท่ีผลิตในตางประเทศในการผลิตสินคา 
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5. ไมสมเหตุสมผลในทางปฏิบัติและมีคาใชจายสูงมาก การผลิตสินคาทั้งหมดภายในประเทศจะทำใหสินคามีราคาแพง 

เนื่องจากตนทุนการผลิตสูง ผูบริโภคอาจตองแบกรับภาระราคาสินคาที่เพ่ิมขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ขณะที่การผลิตใน

ตางประเทศจะชวยลดคาใชจายในการผลิต ทำใหราคาสินคาต่ำลง 

6. การหันกลับมาผลิตภายในประเทศทั้งหมดอาจลดอิทธิพลทางการเมืองและการคาของสหรัฐฯในตลาดโลก  

 

       ดวยเหตุนี้ ฝายบริหารประธานาธิบดี Biden จึงใหความสนใจมากข้ึนกับการผลิตในลักษณะ “Ally-Shoring” ซึ่งไดแก

การแสวงหาวัตถุดิบ สินคา และบริการสำคัญจากประเทศพันธมิตรท่ีมีระบบการคาและเศรษฐกจิแบบเปด (Open Economy) 

โปรงใส และเปนไปตามกฎระเบียบที่สหรัฐฯมุงหวัง โดยมีเหตุผลสนับสนุนสำคัญ ไดแก  

1. สามารถเพิ่มความม่ันคงของหวงโซอุปทานสำคัญของสหรัฐฯ และลดการพึ่งพาจีนและประเทศอื่นๆ ที่ใชอำนาจและ

อิทธิพลอื่นเหนือกวาเรื่องอุปทานสินคา ซึ่งบ่ันทอนความมั่นคงของสหรัฐฯ  

2. สรางและรักษาความสัมพันธและความรวมมืออันดีกับประเทศตางๆ ที่มีแนวคิดทางการเมืองและการปกครองทำนอง

เดียวกันกับสหรัฐฯ ซึ่งจะกลายเปนเครื่องมือทางการเมืองระหวางประเทศในการฟนฟูอำนาจของสหรัฐฯ และนำ

สหรัฐฯ กลับสูการเปนผนูำของโลกอีกครั้ง ทำใหภาคธุรกิจและเอกชนสหรัฐฯ สามารถรักษาการเขาถึงสินคาและตลาดใน

ประเทศเหลานั้นได  นอกจากนี้ สหรัฐฯ เชื่อวาประเทศพันธมิตรหลายประเทศ เชน เมก็ซิโก เวียดนาม อินเดีย และ

ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ ชอบทำงานรวมกับสหรัฐฯ มากกวาจีน ประเทศพันธมิตรเหลานี้สำคัญตอการสราง

ระบบหวงโซอุปทานที่คุมคา และเปนประเทศที่สหรัฐฯ เชื่อวาสามารถรวมทำงานเพ่ือใหไดมาซึ่งหวงโซอุปทานที่โปรงใส

และชวยรักษาความสามารถในการแขงขันของผูผลิตสหรัฐฯ ได 

3. สรางโอกาสทางเศรษฐกิจ และสรางงานท่ีดีขึ้นในสหรัฐฯ ซึ่งเปนเครื่องมือสำคัญที่จะชวยเรงการฟนตัวของเศรษฐกิจ 

4. ตอบสนอง “นโยบายตางประเทศสำหรับคนช้ันกลาง” ของประธานาธิบดี Biden   

 

     Ally-Shoring เปนนโยบายที่สหรัฐฯ นำมาใชประสบความสำเร็จในหลายอุตสาหกรรมท่ีผลิตรวมกันกับประเทศพันธมิตร อาทิ 

อุตสาหกรรมรถยนต ผานการคาสินคา intermediate goods ที่เปนสวนประกอบไปจนถึงสินคาสำเร็จรูป นอกจากนี้ ในชวงวิกฤต 

COVID-19 ที่สงผลกระทบตอหวงโซอุปทานของสหรัฐฯ ทำใหสินคา PPE หลายรายการขาดแคลนอยางหนัก รัฐบาลสหรัฐฯ ตองหัน

ไปพ่ึงพาโรงงานผลิตหลายรายที่มีระบบหวงโซอุปทานทั้งในสหรัฐฯและทั่วโลก เชน GM และ Ford และปรับใชความสามารถในการ

ผลิตไปรองรับการผลิต PPE หลายรายการ  
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       เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2021 ฝายบริหารรัฐบาลประธานาธิบดี Biden ไดเปดเผยรายงานและผลการทบทวนระบบหวงโซอุปทาน

สำคัญของสหรัฐฯ ที่จัดทำภายใต Executive Order on America’s Supply Chains ใจความสำคัญสรุปไดวา สนับสนุนการสราง

ความมั่นคงของหวงโซอุปทานในสหรัฐฯ จากการทำงานรวมกันในลักษณะ Partnership กับประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ  
 

ที่มา: Brookings: “ The Avenue Rebuilding America’s economy and foreign policy with ‘ally-shoring’, by Elaine Dezenski และ John 

C. Austin, June 8, 2021 

 

ผลกระทบตอภาคการสงออกไทยและความเห็นของ สคต.ลอสแอนเจลิส 

 นโยบาย Ally-Shoring ของสหรัฐฯ อาจสงผลที่เปนทั้งโอกาสและอุปสรรคตอการสงออกของไทยมายังตลาดสหรัฐฯ ดังนี้ 

1. การเพิ่มโอกาสการคาและการลงทุนในประเทศไทยของภาคธุรกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะสินคาในกลุมสินคาที่เปนความเสี่ยง

ของระบบหวงโซอุปทานของสหรัฐฯ อาทิ วัตถุดิบและชิ้นสวนประกอบตางๆ ตั้งแต semiconductor ชิ้นสวนยานยนตไป

จนถึงสินคา PPE และวัตถุดิบในการผลิตยารักษาโรค  หากสหรัฐฯ พิจารณาเห็นวาไทยคือหนึ่งในประเทศพันธมิตรภายใต

นโยบายดังกลาว ทั้งนี้ ประธานาธิบด ีBiden มีแผนที่จะจัดประชุมรวมกับผูแทนรัฐบาลและภาคเอกชนที่เก่ียวของของ

ประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ เพ่ือสรางระบบอุปทานที่เขมแข็งรวมกัน ซึ่งคาดวา จะมีความชัดเจนมากขึ้นเก่ียวกับแนวทาง

และวิธีการสรางความสัมพันธทางการคากับสหรัฐฯ ภายใตนโยบายดังกลาว    

2. สหรัฐฯ จะเขมงวดกับปฏิบัติการทางการคาอยางไมเปนธรรมตอสหรัฐฯ ของประเทศคูคาที่นำไปสูผลกระทบในทางลบ

ตอหวงโซอุปทานสหรัฐฯ โดยเฉพาะอยางย่ิงในสินคาที่มีความสำคัญตออุตสาหกรรมการผลิต การทำธุรกิจ การเติบโต

ของแรงงานและเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

3. สหรัฐฯ วางแผนปฏิรูปการสะสมคลังสินคา (stockpiles) ที่เปนสินคาสำคัญตอการดำรงชีวิตหลากหลายชนิด ซึ่งอาจ

หมายถึงโอกาสที่เพ่ิมขึ้นใหกับสินคาไทยที่เปนไปตามหลักเกณฑตามที่หนวยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ตองการ โดยที่ผานมา

งบประมาณจัดซื้อสะสมคลังสินคาของแตละหนวยงานรัฐบาลกลางมีมูลคาหลายพันลานเหรียญฯ 

4. นโยบายการคาของสหรัฐฯ จะเชื่อมโยงกับนโยบายตางประเทศและนโยบายทางการเมืองเปนอยางมาก นโยบายของ

รัฐบาลไทยและการจัดการตางๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง ความมั่นคงและการตางประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงที่

เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและจีน จะมีผลตอการสรางความสัมพันธ (Partnership) ทั้งทางดานการเมืองและ

เศรษฐกิจกับสหรัฐฯ อยางหลีกเลี่ยงมิได  

 

 



 
คลกิที่ลิงค https://survey.app.do/ttcla_survey2021   

หรือสแกน QR Code เพื่อเขากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจรายงาน   

จัดทำโดยสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครลอสแอนเจลิส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


