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สินค&าแผงพลังงานแสงอาทิตย2ไทยอาจได&รับผลกระทบจากการเป<ดการไต=สวนของสหรัฐฯ

เนื้อหาสาระข=าว ในช9วงระยะเวลากว9า 5 ปE ที่ผ9านมานับตั้งแต9ที่สหรัฐฯ ไดVดำเนินมาตรการเก็บ
ภาษีนำเขVาสินคVาที่ผลิตจากประเทศจีนส9งผลใหVผูVผลิตในจีนต9างกระจายฐานการผลิตสินคVาไปยังประเทศต9าง ๆ ใน
เอเชียทำใหVประเทศผูVส9งออกในเอเชียเหล9านั้นกลายผูVผลิตและส9งออกที่มีส9วนแบ9งตลาดสูงขึ้นอย9างมีนัยสำคัญใน
สหรัฐฯ อย9างไรก็ตาม การดำเนินการไต9สวนการหลบเลี่ยงการทุ9มตลาด (Circumvention) สินคVาแผงพลังงาน
แสงอาทิตยmจาก 4 ประเทศในเอเชีย ไดVแก9 มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และไทยเมื่อปลายเดือนที่ผ9านมาอาจจะ
ส9งผลกระทบต9อมูลค9าการส9งออกสินคVาดังกล9าวจากกลุ9มประเทศเหล9านีไ้ ดV
โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ไดVเปrดกระบวนการไต9สวนสินคVาแผงพลังงานแสงอาทิตยmจากผูVส9งออกทั้ง 4
ประเทศซึ่งคิดเปsนสัดส9วนสูงถึงรVอยละ 85 ของมูลค9าการนำเขVาทั้งหมดของสหรัฐฯ ในปEที่ผ9านมา เพื่อพิสูจนmว9า
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สินคVาดังกล9าวมีสัดส9วนวัตถุดิบการผลิตที่มาจากประเทศจีนมานVอยเพียงใดและจะถือว9าเปsนพฤติกรรมการหลบ
เลี่ยงภาษีตอบโตVการทุ9มตลาดของผูVประกอบการจีนหรือไม9 ทั้งนี้ หากสหรัฐฯ สามารถพิสูจนmไดVว9าการส9งออกสินคVา
จากกลุ9มประเทศดังกล9าวเปsนการหลบเลี่ยงภาษีตอบโตVการทุ9มตลาดจริงน9าจะทำใหVสหรัฐฯ ดำเนินมาตรการเก็บ
ภาษีตอบโตVการหลบเลี่ยงภาษีทุ9มตลาด (Anti Circumvention หรือ AC) เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งจะส9งผลทำใหV
ความสามารถในการแข9งขันของสินคVาส9งออกจากประเทศที่ถูกเก็บภาษีตอบโตVลดลงไดV
แหล9งผลิตสินคVาแผงพลังงานแสงอาทิตยmที่สำคัญในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใตV ไดVแก9 เมือง
Penang และเมือง Sarawak ประเทศมาเลเซีย และจังหวัดระยอง ประเทศไทย ซึ่งเปsนที่ตั้งฐานการผลิตสินคVาของ
ผูVประกอบการรายใหญ9ของโลกทั้งจากสหรัฐฯ เช9น บริษัท First Solar Inc. และประเทศจีน เช9น บริษัท LONGi
Green Energy Technology Co. บริ ษ ั ท JinkoSolar Holding Co. และ บริ ษ ั ท Trina Solar Co. เปs น ตV น ซึ่ ง
โรงงานผูVผลิตเหล9านี้จะดำเนินการแปรรูปสินคVาจากแผ9นซิลิคอนเปsนเซลลmพลังงานแสงอาทิตยmและขึ้นรูปเปsนแผง
พลังงานแสงอาทิตยmสำหรับติดตั้งบนหลังคาหรือตามสถานที่ต9าง ๆ
ขVอมูลจาก S&P Global รายงานว9า ในปEที่ผ9านมาผูVผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตยmในเอเชียสามารถ
ผลิตสินคVาแผงพลังงานแสงอาทิตยmที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ‹าไดVถึง 43 กิกะวัตตmหรือคิดเปsน 6 เท9าของกำลังการ
ผลิตทั้งหมดในสหรัฐฯ อีกทั้ง ยังคาดว9าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตสินคVาแผงพลังงานแสงอาทิตยmที่สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ‹าไดVเพิ่มขึ้นเปsน 52 กิกะวัตตmในปEนี้ดVวย โดยหากคิดเฉพาะประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใตVมี
กำลังการผลิตสินคVาแผงพลังงานแสงอาทิตยmที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ‹าไดVทั้งสิ้น 38 กิกะวัตตm ส9วนกำลังการผลิต
สินคVาแผงพลังงานแสงอาทิตยmในสหรัฐฯ นั้นยังถือว9ามีไม9มากนัก
การยื่นขอเปrดการไต9สวนดังกล9าวผูVยื่นใหVเหตุผลว9า รัฐบาลจีนใหVการอุดหนุนผูVประกอบการจีนทำ
ใหVสามารถผลิตสินคVาไดVในราคาต่ำทำใหVไดVเปรียบคู9แข9งขัน โดยผูVประกอบการเหล9านั้นจะส9งออกสินคVาไปแปรรูป
เปsนสินคVาสำเร็จรูปพรVอมจำหน9ายในประเทศมาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และไทย เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีตอบ
โตVการทุ9มตลาดของสหรัฐฯ ซึ่งการกระทำดังกล9าวส9งผลกระทบทำใหVผูVประกอบการผลิตสินคVาแผงพลังงาน
แสงอาทิตยmในสหรัฐฯ เสียเปรียบไม9สามารถแข9งขันไดVในตลาด อย9างไรก็ตาม หน9วยงานภาครัฐของประเทศผูVผลิต
และภาคเอกชนในสหรัฐฯ ที่มีความจำเปsนตVองนำเขVาสินคVาแผงพลังงานแสงอาทิตยmต9างไม9เห็นดVวยกับมาตรการ
ดังกล9าว โดยใหVเหตุผลว9าอุตสาหกรรมการผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตยmในเอเชียมีการลงทุนและพัฒนาอย9างจริงจัง
ไม9ใดVเปsนเพียงการดำเนินการเพื่อหลบเลี่ยงภาษีอย9างที่ถูกกล9าวหา อีกทั้ง การดำเนินมาตรการตอบโตVจะเปsน
อุปสรรคต9อการลงทุนพัฒนาแหล9งพลังงานทางเลือกและเปsนผลเสียต9อผูVบริโภคชาวอเมริกันในอนาคต
สมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตยm (The Solar Energy Industries Association หรือ
SEIA) กล9าวว9า กลุ9มประเทศที่ถูกยื่นไต9สวนในครั้งนี้ไดVลงทุนเปsนมูลค9ามหาศาลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
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แผงพลังงานแสงอาทิตยmภายในประเทศอย9างจริงจัง ซึ่งการที่จะส9งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเซลลmและแผง
พลังงานแสงอาทิตยmในสหรัฐฯ นั้นจำเปsนจะตVองใชVเวลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมอีกพอสมควร
ทั้งนี้ ป•ญหาในอุตสาหกรรมเริ่มขึ้นในช9วงก9อนปE 2555 ที่จีนมีสัดส9วนการส9งออกสินคVาแผง
พลังงานแสงอาทิตยmไปยังสหรัฐฯ กว9ารVอยละ 57 ทำใหVรัฐบาลสหรัฐฯ ในขณะนั้น พิจารณาเก็บภาษีตอบโตVการทุ9ม
ตลาดและการอุ ด หนุ น (Antidumping and Countervailing Duty หรื อ AD/CVD) สิ น คV า จี น ส9 ง ผลทำใหV
ผูVประกอบการรายใหญ9ในตลาดต9างกระจายกำลังการผลิตไปยังประเทศอื่นๆ ในเอเชียแทน เห็นไดVจากในปE 2564
สหรัฐฯ นำเขVาสินคVาแผงพลังงานแสงอาทิตยmจากจีนเพียงรVอยละ 0.3 ของมูลค9าการนำเขVาทั้งหมดเท9านั้น แต9มีการ
สัดส9วนนำเขVาเพิ่มขึ้นจากประเทศเวียดนาม (รVอยละ 30) มาเลเซีย (รVอยละ 30) และไทย (รVอยละ 18) ดังนั้น การ
เพิ่มอัตราภาษีตอบโตVการหลบเลี่ยงภาษีทุ9มตลาดย9อมจะส9งผลกระทบต9อสัดส9วนการนำเขVาสินคVาแผงพลังงาน
แสงอาทิตยmของสหรัฐฯ ในอนาคตอย9างแน9นอน
Mr. Andy Klump ประธานกรรมการบริ ห ารสมาคมพลั ง งานสะอาด (Clean Energy
Associates) ผูVใหVความช9วยเหลือผูVประกอบการในสหรัฐฯ ในการหาสินคVาแผงพลังงานแสดงอาทิตยm กล9าวว9า การ
ดำเนินมาตรการเพิ่มอัตราภาษีนำเขVาสินคVาแผงพลังงานแสงอาทิตยmจากประเทศผูVผลิตในเอเชียดังกล9าวจะส9งผล
กระทบทำใหVผูVประกอบการในอุตสาหกรรมก9อสรVางและพัฒนาอสังหาริมทรัพยmอาจจะตัดสินใจชะลอการดำเนิน
โครงการหรือผลักภาระค9าใชVจ9ายที่เพิ่มขึ้นไปยังผูVบริโภคชาวอเมริกัน นอกจากนี้ ผูVประกอบการในตลาดยังมี
แนวโนVมที่จะหันไปเลือกนำเขVาสินคVาจากแหล9งผลิตในประเทศอื่นที่ไม9ไดVรับผลกระทบ เช9น อินเดีย ซึ่งป•จจุบันมี
กำลังการผลิตสินคVาและมูลค9าการส9งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ สูงขึ้น
บทวิเคราะห2: ป•จจุบันรัฐบาลสหรัฐฯ ใหVความสำคัญกับประเด็นดVานการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและการดูแลรักษาสิ่งแวดลVอมค9อนขVางมาก โดยไดVมีความพยายามในการผลักดันมาตรการต9าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนนโยบายดังกล9าวทั้งในระดับประเทศและระดับทVองถิ่น เช9น นโยบายการสนับสนุนการลงทุนระบบ
สาธารณูปโภคสำหรับรถยนตmพลังงานไฟฟ‹า นโยบายการตั้งเป‹าหมายลดการปล9อยก—าซคารmบอนไดออกไซดmออกสู9
ชั้นบรรยากาศ นโยบายการเพิ่มสมรรถภาพการเผาผลาญและการใชVน้ำมันในรถยนตm และนโยบายการสนับสนุน
การใชVพลังงานทางเลือก เปsนตVน ซึ่งนโยบายเหล9านี้มีส9วนสำคัญช9วยส9งเสริมใหVเกิดการตื่นตัวในกลุ9มผูVบริโภคและ
ทำใหVเกิดการขยายตัวดVานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขVอง รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกจากเซลลmพลังงาน
แสงอาทิตยmที่ไดVรับความนิยมในกลุ9มผูVบริโภคชาวอเมริกันมากขึ้นในขณะนี้ จึงคาดว9าตลาดสหรัฐฯ จะยังคงมีความ
ตVองการบริโภคสินคVาแผงพลังงานแสงอาทิตยmเพิ่มขึ้นอย9างต9อเนื่องในอนาคต
แมVว9าสหรัฐฯ จะมีอุตสาหกรรมการผลิตสินคVาแผงพลังงานแสงอาทิตยmภายในประเทศก็ตามแต9
กำลังการผลิตภายในประเทศก็ยังไม9เพียงพอต9อความตVองการภายในประเทศ อีกทั้ง ป•จจัยดVานตVนทุนค9าแรงงาน
ภายในประเทศที่ค9อนขVางสูงเปsนอุปสรรคสำคัญต9อความสามารถในการแข9งขันดVานการผลิตสินคVาเมื่อเทียบกับ
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ผูVผลิตในเอเชียที่แมVจะมีอุปสรรคดVานตVนทุนค9าขนส9งที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากในขณะนี้ แต9โดยรวมก็ยังมีตVนทุนการ
ผลิตที่ต่ำกว9า ทำใหVสหรัฐฯ ยังคงตVองพึ่งพาการนำเขVาสินคVาแผงพลังงานแสงอาทิตยmจากต9างประเทศเปsนหลัก โดย
ในระหว9างเดือนมกราคม – กุมภาพันธmที่ผ9านมา สหรัฐฯ นำเขVาสินคVาเซลลmและแผงพลังงานแสงอาทิตยmเปsนมูลค9า
ทั้งสิ้น 933.54 ลVานดอลลารmสหรัฐ ลดลงรVอยละ 13.66 เมื่อเทียบกับปEที่ผ9านมาเนื่องจากป•จจัยดVานราคาค9าขนส9ง
สินคVาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และภาวะเงินเฟ‹อในตลาดทำใหVอุตสาหกรรมชะลอตัวลง อย9างไรก็ตาม แนวโนVมการนำเขVา
จากไทยกลับเพิ่มขึ้นสวนทางตลาด โดยไทยมีมูลค9าการส9งออกสินคVาเปsนมูลค9าทั้งสิ้น 171.22 ลVานดอลลารmสหรัฐ
หรือขยายตัวขึ้นรVอยละ 19.59 เมื่อเทียบกับช9วงเวลาเดียวกันในปEที่ผ9านมา ส9วนหนึ่งเปsนผลมาจากการขาดแคลน
แรงงานในอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อนบVานจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น เห็นไดVจากขVอมูล
ประเทศคู9แข9งที่สำคัญในตลาดอย9างเวียดนาม (-รVอยละ 5.57) และ มาเลเซีย (-รVอยละ 38.85) ลVวนแต9มีมูลค9าการ
ส9งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ลดลง
ทั้งนี้ การยื่นคำรVองขอเปrดไต9สวนการหลบเลี่ยงภาษีทุ9มตลาดสินคVาแผงพลังงานแสงอาทิตยmนำเขVา
จาก มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และไทย ของผูVประกอบการในสหรัฐฯ ครั้งนี้ หากกระทรวงพาณิชยmสหรัฐฯ ไต9สวน
พบว9าคำรVองมีมูลในเบื้องตVนจะมีการกำหนดอัตราภาษีตอบโตVเพิ่มเติมสำหรับสินคVาจากประเทศเหล9านั้นชั่วคราว
จนกว9าจะพิจารณาเสร็จสิ้น โดยคาดว9าจะทราบแนวโนVมทิศทางการสอบสวนที่ชัดเจนมากขึ้นภายในเดือนสิงหาคม
นี้ ซึ่งหากสหรัฐฯ มีมติเพิ่มอัตราภาษีตอบโตVสินคVาแผงพลังงานแสงอาทิตยmที่นำเขVาจากกลุ9มประเทศที่ถูกกล9าวหาก็
จะส9งผลกระทบต9อภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการส9งออกแผงพลังงานแสงอาทิตยmของไทยและอาจทำใหVสูญเสีย
ความสามารถในการแข9งขันกับประเทศคู9แข9งรายอื่นๆ เช9น เกาหลีใตV อินเดีย และไตVหวัน ในอนาคต
ข&อคิดเห็น/ข&อเสนอแนะ: ในเบื้องตVนผูVประกอบการไทยควรติดตามสถานการณmอย9างใกลVชิดเพื่อ
ประเมินและเตรียมความพรVอมรับมือกับมาตรการที่สหรัฐฯ อาจจะพิจารณาบังคับใชVกับสินคVาที่นำเขVาจากไทย
โดยเฉพาะการหาตลาดใหม9สำรองเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไดVจากมาตรการตอบโตVของสหรัฐฯ โดย
อาจจะพิจารณาขยายตลาดการคVาไปยังภูมิภาคอื่น เช9น แอฟริกา ตะวันออกกลาง และประเทศในแถบเอเชียเปsน
ตVนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและรักษามูลค9าการส9งออกสินคVาของไทยในอนาคต นอกจากนี้ ผูVประกอบการ
ไทยยังควรพัฒนาเพิ่มศักยภาพสินคVาแผงพลังงานแสงอาทิตยmใหVมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย9างต9อเนื่อง เช9น พัฒนาเทค
โนโลยี่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ‹า ลดขนาดและน้ำหนักสินคVาต9อกำลังการผลิตไฟฟ‹าลง รวมถึงการปรับ
รูปแบบบรรจุภัณฑmใหVสะดวกเหมาะสำหรับการขนส9ง เปsนตVน ในขณะเดียวกันการควบคุมตVนทุนการผลิตใหVอยู9ใน
ระดับต่ำก็จะสามารถช9วยเพิ่มความสามารถในการแข9งขันของสินคVาไทยในตลาดไดVอีกทางหนึ่งดVวย
ทั้งนี้ มีความเปsนไปไดVที่ผูVนำเขVาในสหรัฐฯ จะพิจารณาเพิ่มคำสั่งซื้อสินคVาใหVมากขึ้นในช9วงที่รอผล
การพิจารณาจากกระทรวงพาณิชยmสหรัฐฯ ว9าจะมีการปรับขึ้นอัตราภาษีตอบโตVหรือไม9 ดังนั้น ผูVประกอบการไทย
อาจไดVรับประโยชนmจากโอกาสนี้ จึงควรที่จะเตรียมความพรVอมและวางแผนดVานการผลิตใหVเพียงพอกับคำสั่งซื้อที่
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อาจจะเขVามาในช9วงนี้ อีกทั้งตVองมีการวางแผนในส9วนของการจัดส9งสินคVาใหVทันกับความตVองการของผูVนำเขVา
สหรัฐฯ เพือ่ รักษาส9วนแบ9งตลาดสินคVาไทยในตลาดสหรัฐฯ
นอกจากนี้ หน9วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยที่เกี่ยวขVองควรที่จะหารือร9วมกันเพื่อหาแนวทาง
ในการตอบขVอมูลเพื่อแกVคำกล9าวหา และใหVความร9วมมือกับหน9วยงานภาครัฐของสหรัฐฯ ในการตรวจสอบตาม
กระบวนการไต9สวนอย9างเต็มที่ อีกทั้ง ควรใหVความร9วมมือในดVานต9าง ๆ ที่เกี่ยวขVองกับการคVาระหว9างประเทศที่
สหรัฐฯ ใหVความสำคัญเปsนพิเศษ เช9น ประเด็นการอนุรักษmทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอม และประเด็นการ
ดูแลแรงงานอย9างเท9าเทียมและเปsนธรรม เปsนตVน เพื่อสรVางความเชื่อมั่นและป‹องกันไม9ใหVประเด็นเหล9านี้ถูก
หยิบยกนำมาใชVเปsนเครื่องมือกีดกันการนำเขVาสินคVาจากไทยในอนาคต
*********************************************************
ที่มา: หนังสือพิมพm The Wall Street Journal
เรื่อง: “Probe Threatens Southeast Asia’s Role as U.S.’s Top Solar Supplier”
โดย: Niharika Mandhana
สคต. ไมอามี /วันที่ 21 เมษายน 2565
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