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สหรัฐฯ กำลังพิจารณาลดภาษีนำเขาสนิคาจีนเพื่อลดผลกระทบจากภาวะเงนิเฟอ 

 

เนื้อหาสาระขาว เมื่อสัปดาหที่ผานมา Ms. Jen Psaki โฆษกรัฐบาลสหรัฐฯ แถลงวา สหรัฐฯ 

กำลังอยูในระหวางการพิจารณาผลกระทบจากการปรับเพิ่มอัตราภาษีนำเขาสินคาจากจีนตอภาวะเงินเฟอและ

ราคาสินคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงในสหรัฐฯ ซึ่งนโยบายดังกลาวสหรัฐฯ ไดเริ่มดำเนินการมาตั้งแตสมัยประธานาธิบดี

โดนัลด ทรัมปในป 2561 ที่ไดเรียกเก็บภาษสีินคานำเขาจากจีนเปนมูลคารวมทั้งสิ้นกวา 5 แสนลานดอลลารสหรัฐ

เพื่อตอบโตการทำการคาที่ไมเปนธรรมของจีน เชน การบังคับใหบริษัทตางชาติที่เขาไปลงทุนในจีนถายทอด

เทคโนโลยีใหผูประกอบการจีน และการทุมตลาดสินคาหลายรายการจนผูประกอบการในสหรัฐฯ ไมสามารถ

แขงขันได จนกระทั่งนำไปสูการทำสงครามทางการคาระหวางทั้งสองประเทศ 

Ms. Katherine Tai ผูแทนการคาสหรัฐฯ (U.S. Trade Representative) กลาววา ขณะน้ีรัฐบาล

สหรัฐฯ กำลังอยูในระหวางการเรงหาแนวทางที่เปนไปไดทั้งหมดในการแกไขปญหาภาวะเงินเฟอที่ปรับตัวเพ่ิม

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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สูงขึ้นในตลาดอยางจริงจัง โดยนอกจากที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะพิจารณาใชมาตรการดานการเงินและมาตรการทาง

ภาษีเพื่อรับมือกับแนวโนมอัตราเงินเฟอในตลาดแลว การลดภาษีนำเขาสินคาจีนก็เปนมาตรการสวนหนึ่งที่สหรฐัฯ 

กำลังพิจารณาที่จะนำมาใชดวย อยางไรก็ตาม สหรัฐฯ ยังคงใหความสำคัญและมีจุดมุงหมายหลักในการรักษา

บรรยากาศและเสริมสรางความเขมแข็งทางการคาในเวทีการคาโลก รวมถึงการรักษาผลประโยชนของแรงงานและ

ผูบริโภคชาวอเมริกันในตลาดเปนหลัก 

ทั้งนี ้ การประกาศแผนการพิจารณาลดภาษีนำเขาสินคาจากจีนดังกลาวเกิดขึ ้นหลังจากที่         

Ms. Janet Yellen รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (U.S. Treasury Secretary) กลาวใหความเห็นใน

กรณีดังกลาวโดยมีใจความตอนหนึ่งระบุวา การพิจารณาลดอัตราภาษีนำเขาสินคาจากจีนนาจะมีประโยชนตอ

สหรัฐฯ โดยเฉพาะอยางย่ิงการชวยลดภาวะเงินเฟอในตลาดที่ปรับตัวเพ่ิมสูงที่สุดในรอบ 40 ป เมื่อตนปที่ผานมา 

นอกจากนี ้ Mr. Daleep Singh รองที ่ปรึกษาดานความมั ่นคงแหงชาติ (Deputy National 

Security Advisor) กลาวใหความเห็นในทิศทางเดียวกันวา หากสหรัฐฯ ดำเนินนโยบายปรับลดภาษีนำเขาสินคา

จากจีนโดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคบริโภคที่ไมเกี ่ยวของกับประเด็นดานความมั่นคง เชน จักรยาน เสื ้อผา

เครื่องนุงหม ก็นาจะมีสวนชวยใหภาวะเงินเฟอในตลาดปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นได  

ปจจัยผลกระทบดานตนทุนพลังงาน ราคาสินคาอุปโภคบริโภคที ่ปรับตัวสูงขึ ้นในสหรัฐฯ 

กอใหเกิดความไมพอใจในกลุมชาวอเมรกิันและสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของชาวอเมริกันตอประธานาธิบดี ซึ่ง

อาจจะสงผลเสียตอการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ได ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดที่รัฐบาล

สหรัฐฯ จะพิจารณาดำเนินมาตรการอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือลดภาวะเงินเฟอและรักษาฐานเสียงในประเทศเอาไว  

Mr. Chad Bown ตำแหนงผูเช่ียวชาญอาวุโสสถาบัน the Peterson Institute for International 

Economics (PIIE) กลาววา การแถลงของ Ms. Psaki แสดงใหเห็นวามีความเปนไปไดสูงที่สหรัฐฯ จะพิจารณา

ปรับลดอัตราภาษีนำเขาสินคาจากจีนซึ่งปจจุบันมีอัตราภาษีนำเขาเฉลี่ยราวรอยละ 19.3  

นอกจากนี้ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมาสถาบัน PIIE ยังไดเผยแพรรายงานระบุวา หากสหรัฐฯ 

พิจารณาลดอัตราภาษีนำเขาสินคาจากจีนลงรอยละ 2 จะมีชวยใหภาวะเงินเฟอในตลาดปรับตัวลดลงราวรอยละ 

1.3 จากระดับปจจุบันได หรือคิดเปนคาใชจายที่ลดลงเฉลี่ยราว 800 ดอลลารสหรัฐตอครัวเรือน   

อยางไรก็ตาม Mr. Lawrence Summers อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กลับมี

แนวความคิดสวนทางกับนโยบายดังกลาวโดยใหความเห็นวา การปรับลดอัตราภาษีสินคานำเขาจากจีนจะสงผล
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กระทบตอความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ นอกจากนี้ ผูเชี่ยวชาญและนักเศรษศาสตรบางรายยังไม

เห็นดวยกับแนวความคิดดังกลาวดวย โดย Mr. Michael Pettis อาจารยภาควิชาการเงินแหงมหาวิทยาลัยปกก่ิง

กลาววา การแกไขปญหาดานภาวะเงินเฟอรัฐบาลควรจะใหความสำคัญกับการรักษาความสมดุลของอุปสงคและ

อุปทานในตลาด การเรียกเก็บภาษีนำเขาเพ่ิมหรือลดภาษีนำเขาสินคาไมนาเปนการแกไขปญหาที่ตรงจุด  

ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณาลดอัตราภาษีนำเขาสินคาจีนยังจะตองมีการเจรจาระหวางจีนและ

สหรัฐฯ ซึ่งนาจะตองใชเวลาอีกพอสมควร นอกจากนี้ หากการเจรจาไมเปนไปตามที่สหรัฐฯ วางแผนไวอาจจะย่ิง

สงผลใหเกิดความตึงเครียดระหวางทั้งสองประเทศเพิ่มมากขึ้น และอาจจะสงผลกระทบตอระบบหวงโซอุปทาน

ของสหรัฐฯ ที่ยังตองพึ่งพาอาศัยจีนเปนสัดสวนคอนขางสูงได ดังนั้น สหรัฐฯ จึงจำเปนตองวางแผนและดำเนินการ

อยางรัดกุมเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบในอนาคต 

บทวิเคราะห: สหรัฐฯ ดำเนินมาตรการตอบโตทางการคาและเรียกเก็บภาษีนำเขาสินคาจีนใน

อัตราสูงมาตั้งแตสมัยประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ซึ่งมีทาทีที่แข็งกราวบนเวทีการคาโลก ถึงแมวาตอมาสหรัฐฯ 

และจีนจะบรรลุขอตกลงทางการคาระยะที่ 1 เมื่อป 2563 แตดูเหมือนวาจีนจะเปนฝายที่ไมสามารถทำตามสัญญา

ที่ไดตกลงกันไวในการเพิ่มมูลคาการนำเขาสินคาจากสหรัฐฯ เปน 2 แสนลานดอลลารสหรัฐ จนกระทั่งเมื่อเดือน

มกราคมที่ผานมา ประธานาธิบดีโจ ไบเดนซึ่งแมวาจะมีทาทีประนีประนอมและไดลงนามแกไขหลายมาตรการที่ได

ดำเนินการในสมัยรัฐบาลที่ผานมา ไดตัดสินใจประกาศคงมาตรการการเรียกเก็บภาษีนำเขาสินคาจีนมูลคาทั้งสิ้น 

3.5 แสนลานดอลลารสหรัฐไวตามเดิมเพ่ือกดดันใหฝายจีนเรงทำตามสัญญาที่ไดตกลงกันไว 

อยางไรก็ตาม แมวาการดำเนินมาตรการตอบโตทางการคาของสหรัฐฯ จะทำใหสินคานำเขาจาก

จีนมีราคาแพงขึ้นแตในชวงที่ผานมาสหรัฐฯ ก็ยังขาดดุลการคาจีนเปนมูลคาสูงมาโดยตลอด โดยลาสุดในป 2564 

สหรัฐฯ ขาดดุลทางการคาจีนทั้งสิ้น 3.55 แสนลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 14.52 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

นอกจากนี้ หากพิจารณาเฉพาะมูลคาการนำเขาพบวาในป 2565 สหรัฐฯ ยังคงนำเขาสินคาจากจีนเพิ่มสูงขึ้นเปน

มูลคาทั้งสิ้น 5.06 แสนลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมขึ้นรอยละ 16.47 เมื่อเทียบกับปที่ผานมาอีกดวย ซึ่งคอนขางชัดเจน

วาการดำเนินมาตรการเรียกเก็บภาษีสินคาจากจีนนอกจากที่จะไมสามารถชวยเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ

ผูประกอบการในสหรัฐฯ แลวยังสงผลกระทบตอผูบริโภคชาวอเมริกันทำใหตองบริโภคสินคาจีนในระดับราคาสูงซึ่ง

ปจจัยดังกลาวมีสวนสำคัญตอการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอในตลาด ดังนั้น จึงมีโอกาสสูงที่รัฐบาลสหรัฐฯ 

จะพิจารณาปรับลดอัตราภาษีนำเขาสินคาจีนในที่สุด  
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ทั้งนี้ หากรัฐบาลสหรัฐฯ ตัดสินใจยกเลิกมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเขาสินคาจากจีนในอนาคต

เปนที่แนชัดวายอมจะสงกระทบประเทศคูแขงในตลาดที่ไดรับอานิสงคจากมาตรการดังกลาวในชวงที่ผานมา 

รวมถึงประเทศไทยดวยที่มาตรการดังกลาวมีสวนชวยเพิ่มมูลคาการสงออกสินคาไทยหลายรายการ เชน ชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑยาง ยางรถยนต เสื้อผาเครื่องนุงหม และช้ินสวนยานยนต เปนตน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ผูประกอบการไทยควรติดตามความคืบหนามาตรการตาง ๆ ที่อาจจะ

เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเตรียมความพรอมปรับตัวในการวางกลยุทธโดยเฉพาะอยางยิ่งการลดตนทุนทั้งในการผลิต

และการจัดสงเพื ่อรักษาความสามารถในการแขงในตลาดสหรัฐฯ นอกจากนี ้ ยังควรใชโอกาสในปจจุบันที่

ผูประกอบการจีนบางสวนยังคงไดรับผลกระทบจากภาวะการแพรระบาดไมสามารถสงออกสินคาไดเต็มศักยภาพ

ในการขยายสวนแบงในตลาดสหรัฐฯ  

นอกจากนี้ ผูประกอบการไทยยังควรพัฒนายกระดับสินคาทั้งดานเทคโนโลยี นวัตกรรม และการ

ออกแบบเพื่อสรางจุดแข็งและความนาสนใจในตัวสินคาใหตรงตามความตองการของผูบริโภคในตลาด เพ่ือ

หลีกเลี่ยงการแขงขันดานตนทุนการผลิตเพียงอยางเดียวซึ่งไทยคอนขางเสียเปรียบจีนในดานตนทุนคาแรงงานใน

อุตสาหกรรม อีกทั้ง การพิจารณาเลือกใชเครื่องจักรหรือหุนยนตเพื่อทดแทนแรงงานคนในกระบวนการผลิตที่

คาแรงงานในปจจุบันมีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นก็นาจะมีสวนชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขันของสินคาไทยได 

ปจจุบันแนวโนมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสในสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงมากชาวอเมริกันสามารถ

กลับมาใชชีวิตไดใกลเคียงปกติทำใหมีความตองการบริโภคสินคาและบริการเพิ่มขึ้นหลายรายการ ผูประกอบการ

ในตลาดตางเรงเสาะหาสินคาจากแหลงผลิตตาง ๆ เพื่อนำไปจำหนายในสหรัฐฯ งานแสดงสินคาในพื้นที่เกือบ

ทั้งหมดสามารถกลับมาจัดงานไดแลว ดังน้ัน หากผูประกอบการไทยสามารถเขารวมงานแสดงสินคาในสหรัฐฯ ก็จะ

ชวยใหสามารถขยายตลาดไดมากขึ้นในอนาคต 
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