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สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนกลับมาปะทุ สหรัฐฯ-จีนเพิ่มภาษีสินค้าน าเข้า
ระหว่างกันเป็น 25% เสี่ยงซ  าเติมการค้าโลกและส่งออกไทย 
16 พฤษภาคม 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2019 รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศข้ึนภาษีสินค้าน าเข้าจีนมูลค่า 2 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐจากเดิมท่ีอัตรา 10% เพ่ิมข้ึนเป็น 25% สืบเน่ืองมาจากการเจรจาข้อตกลงการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีนไม่มีความคืบหน้าเท่าท่ีควร และเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม จีนประกาศตอบโต้
ด้วยการข้ึนภาษีสินค้าน าเข้าสหรัฐฯ มูลค่าราว 6 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐในอัตรา 5-25% เช่นกัน 

 สงครามการค้าท่ีกลับมาปะทุมีแนวโน้มส่งผลลบต่อภาคการส่งออกไทยผ่าน 2 ช่องทาง คือ 
ทางตรงผ่านห่วงโซ่อุปทานการค้าไทยจีนและทางอ้อมผ่านภาวะการค้าโลกท่ีมีแนวโน้มชะลอตัว
จากเศรษฐกิจจีนและคู่ค้า หากสหรัฐฯ และจีนยังไม่มีความคืบหน้าในข้อตกลงการค้าในระยะเวลา
อันใกล้จะส่งผลให้แนวโน้มมูลค่าส่งออกไทยในรูปดอลลาร์สหรัฐในปี 2019 มีโอกาสสูงท่ีจะเติบโต
ต ่ากว่าท่ีอีไอซีประเมินไว้ท่ี 2.7% ส าหรับผู้ประกอบการไทยควรเร่งกระจายตลาดส่งออก และ
พิจารณาใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าของไทยในปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมโอกาสการขยายตลาด 
รวมถึงป้องกันความผันผวนของค่าเงินในระยะต่อไป 
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รัฐบาลสหรัฐฯ ข้ึนภาษีน าเข้าสินค้าจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิมท่ีอัตรา 10% ต้ังแต่เดือน
กันยายน 20181 เพ่ิมข้ึนเป็น 25% เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 10 พฤษภาคม 2019 หลงัจากประธานาธบิดทีรมัป์โพสต์
ขอ้ความขูข่ ึน้ภาษนี าเขา้ในวนัที ่5 พฤษภาคม 2019 สบืเน่ืองมาจากการเจรจาขอ้ตกลงระหวา่งสหรฐัฯ และจนีไม่มี
ความคืบหน้าเท่าที่ควร หลงัจากที่สหรฐัฯ ได้เลื่อนการขึ้นภาษีอย่างไม่มีก าหนดจากก าหนดการเดิมในวนัที่ 2 
มนีาคม 2019 ท าใหต้่อมาทางการจนีประกาศขึน้ภาษนี าเขา้สนิคา้สหรฐัฯ มลูคา่ 6 หมื่นลา้นดอลลารส์หรฐัจากเดมิที่
อตัรา 5-10% เพิม่เป็น 5-25% โดยมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 มถุินายนน้ี เพื่อตอบโตม้าตรการทางภาษขีองสหรฐัฯ ซึง่
คอ่นขา้งสรา้งความประหลาดใจใหก้บัตลาดการเงนิโลกถงึการปะทุขึน้อกีครัง้ของสงครามการคา้สหรฐัฯ-จนี ซึง่ก่อน
หน้าเพยีงไมก่ีส่ปัดาหม์แีนวโน้มทีท่ ัง้สองฝา่ยก าลงัจะไดข้อ้ตกลงทางการคา้  

การเจรจาข้อตกลงมีความล่าช้าและสหรัฐฯ ให้เหตุผลว่าจีนกลับล าข้อตกลงในหลายประเด็นท าให้
ประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจข้ึนภาษีน าเข้าเพ่ือกดดันจีน สาเหตุที่สหรฐัฯ ประกาศขึ้นภาษีในรอบน้ีมี 3 
ประการหลกั ได้แก่ 1) สหรฐัฯ กล่าวว่าจนีกลบัล าแก้ไขขอ้ตกลงในร่างขอ้เสนอที่มจีะผลผูกพนัตามกฎหมายใน
ประเด็นส าคญัที่สหรฐัฯ และจนีเจรจาลุล่วงแล้วในการประชุมครัง้ก่อนหน้าใน 5 ประเด็นหลกั ได้แก่ การละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปญัญา การบงัคบัถ่ายโอนเทคโนโลย ีการอุดหนุนบรษิทัและรฐัวสิาหกจิ การเปิดตลาดภาคบรกิารและ
การแทรกแซงค่าเงนิ ซึ่งเป็นหวัใจส าคญัของการเจรจา โดยจนีอ้างเหตุผลความยากล าบากในการแก้ขอ้กฎหมาย
ภายในของจนี 2) การเจรจาขอ้ตกลงระหว่างจนีและสหรฐัฯ ในขณะน้ีไม่ไดม้เีสน้ตายในการปฏริปูที่ชดัเจน รวมถงึ
การแกไ้ขกฎหมายจนีให้สอดคลอ้งกบัขอ้เรยีกรอ้งของสหรฐัฯ เป็นไปอย่างล่าชา้และเตม็ไปดว้ยขอ้จ ากดัจากฝ ัง่จนี
ในมุมมองของทางการสหรฐัฯ ซึ่งประธานาธบิดทีรมัป์ไม่สามารถยอมรบัได้ และ 3) ภาษีสนิค้าน าเขา้จนีมูลค่า 2 
แสนลา้นดอลลารส์หรฐัทีอ่ตัรา 10% เดมิตัง้อยูบ่นเงือ่นไขวา่จนีตอ้งท าตามขอ้เรยีกรอ้งการปฏริปูของสหรฐัฯ อย่าง
เครง่ครดั ซึง่หากทางการสหรฐัฯ พจิารณาแลว้วา่จนีไมส่ามารถท าตามขอ้เรยีกรอ้งได ้สหรฐัฯ มสีทิธิเกบ็ภาษนี าเขา้
สนิค้าจนีเพิ่มขึ้นเป็น 25% ได้ภายใต้มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าสหรฐัฯ ตามก าหนดการเดิม จากเหตุผล
ขา้งต้นจงึเป็นสาเหตุที่ท าใหป้ระธานาธบิดทีรมัป์ตดัสนิใจขึน้ภาษีน าเขา้สนิคา้จนีอย่างกะทนัหนัและมองว่าการขึน้
ภาษคีรัง้น้ีใชเ้พือ่เป็นกลยทุธบ์งัคบัใหจ้นีบรรลุขอ้ตกลงตามทีส่หรฐัฯ เรยีกรอ้งได้อยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ดว้ย 

ขณะเดียวกัน จีนให้เหตุผลว่าสหรัฐฯ ควรสร้างหลักประกันให้จีนเช่ือม่ันก่อนท่ีจะให้จีนท าตามข้อ
เรียกร้องของสหรัฐฯ โดยทางการจนีใหเ้หตุผลว่าขอ้ตกลงการคา้ยงัไม่สามารถไดข้อ้สรุปเน่ืองจาก 2 ประเดน็
หลกั ไดแ้ก่ 1) สหรฐัฯ ไม่มหีลกัประกนัที่ท าใหจ้นีเชื่อมัน่ไดว้่าภาษีทัง้หมดหรอืบางสว่นจะถูกยกเลกิในอนาคต ซึ่ง
จีนมองว่าสหรฐัฯ ยงัไม่มีแนวโน้มผ่อนคลายมาตรการกีดกันทางการค้าที่ชดัเจนกบัจีนก่อนที่จีนจะท าตามข้อ
เรยีกรอ้งของสหรฐัฯ และ 2) จนีเรยีกรอ้งขอ้ตกลงทียุ่ตธิรรมและค านึงถงึเกยีรตภิูมขิองทัง้สองชาติ โดยเรยีกรอ้งให้
สหรฐัฯ ตัง้เป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ เน่ืองจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงเชงิโครงสรา้งภายในจนีไม่
สามารถแกไ้ขไดโ้ดยงา่ยและตอ้งใชเ้วลาพอสมควร อยา่งไรกต็ามการขึน้ภาษขีองสหรฐัฯ ในครัง้น้ี สะทอ้นวา่สหรฐัฯ 
จะไม่ยอมอ่อนขอ้ให้กบัจนีและไม่รบีรอ้นที่จะจบการเจรจาขอ้ตกลง โดยยงัมโีอกาสกดดนัจนีต่อไป หลงัจากที่ ใน
ภาพรวมตวัเลขเศรษฐกจิสหรฐัฯ ไตรมาสแรกออกมาดกีวา่ทีค่าดการณ์ 

 

 

                                                            
1อา่นเพิม่เตมิจาก EIC Flash: สงครามการคา้ระอุ สหรฐัฯ เกบ็ภาษสีนิคา้น าเขา้จนีเพิม่ 2 แสนลา้นดอลลารส์หรฐั (18 กนัยายน 2018)  
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นัยต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ-จีนและเศรษฐกิจโลก  

สหรัฐฯ ข้ึนภาษีน าเข้าสินค้าจีนเป็น 25% ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อท้ังกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีน
มากข้ึนโดยเฉพาะภาคการผลิตเพ่ือการส่งออกของจีนในสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี สนิคา้
จนีจ านวนกว่า 5,745 รายการทีถู่กสหรฐัฯ เกบ็ภาษีน าเขา้รอบน้ีมหีมวดสนิคา้ในกลุ่มอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเทคโนโลยี
เป็นสว่นใหญ่ เชน่ อุปกรณ์โทรคมนาคม แผงวงจรไฟฟ้า ชิน้สว่นคอมพวิเตอร ์และยงัมหีมวดสนิคา้อุปโภคบรโิภคที่
ส าคญัหลายรายการ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของเล่นเด็ก กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งในระยะสัน้ภาษีน าเข้าจะส่งผล
กระทบต่อผูผ้ลติจนีและผูน้ าเขา้ของสหรฐัฯ โดยผูน้ าเขา้ของสหรฐัฯ ต้องซื้อสนิคา้น าเขา้ในราคาที่สงูขึน้และยงัไม่
สามารถหาตลาดอื่นทดแทนไดท้ัง้หมดในระยะเวลาอนัสัน้และอาจผลกัภาระใหก้บัผูบ้รโิภคสหรฐัฯ บางสว่น ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อเงนิเฟ้อ การบรโิภคและการลงทุนของสหรฐัฯ ขณะที่ ผู้ผลิตจนีจะเริม่ได้รบัผลกระทบผ่านการ
สง่ออกสนิคา้ไปยงัสหรฐัฯ จากผลของราคา แต่ในระยะยาวหากสหรฐัฯ สามารถน าเขา้สนิคา้จากตลาดอื่นทดแทน
สนิค้าจนีได้มากขึน้ ผลกระทบจะส่งผ่านสู่ผู้ผลติจนีที่อาจเสยีเปรยีบการแข่งขนัในตลาดสหรฐัฯ และส่งออกไปยงั
สหรฐัฯ ไดน้้อยลงต่อเน่ือง ซึ่งจะท าให้ภาคการส่งออกจนีไดร้บัผลกระทบต่อเน่ืองทัง้ในปีน้ีและอนาคต นอกจากน้ี
ประธานาธบิดทีรมัป์ไดขู้่วา่สหรฐัฯ ยงัสามารถเรยีกเกบ็ภาษีน าเขา้สนิคา้จนีในอตัรา 25% จากสนิคา้น าเขา้จากจนี
สว่นทีเ่หลอือกีราว 3 แสนลา้นดอลลารส์หรฐัไดใ้นระยะต่อไป (รปูที ่1) 

รูปท่ี 1 : สงครามการค้ากลับมาปะทุ หลังสหรัฐฯ เก็บภาษีสินค้าน าเข้าจีนเพ่ิมจาก 10% เป็น 25% 

มลูคา่สนิคา้สง่ออกทีไ่ดร้บัผลกระทบจากมาตรการกดีกนัทางภาษรีะหวา่งสหรฐัฯ และจนี 

หน่วย: พนัลา้นดอลลารส์หรฐั 
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* มลูคา่ดงักลา่วอยูบ่นฐานมลูคา่การน าเขา้ ณ ปี 2017 ขณะที ่มลูคา่ทีย่งัไมม่ผีลบงัคบัใชป้ระมาณการอยูบ่นฐานมลูคา่การน าเขา้ ณ ปี 2018 
** มาตรการภาษีของสหรฐัฯ เริม่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 10 พฤษภาคม 2019 ขณะที่ มาตรการภาษีของจนีเริม่มผีลบงัคบัใช้วนัที่ 1 มถุินายน 
2019 
ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ USITC 

จับตาแนวโน้มการเจรจาและโอกาสท่ีสหรัฐฯ จะข้ึนภาษีน าเข้ากับสินค้าจีนท่ีอัตรา 25% ในส่วนท่ีเหลือ 
อีกราว 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ทางส านักผูแ้ทนการคา้สหรฐัฯ (USTR) ระบุวา่ รายการสนิคา้จนีทีถู่กเรยีก
เกบ็ภาษใีนรอบหน้าครอบคลุมจ านวนสนิคา้ถงึ 3,805 รายการ ซึง่รวมถงึ โทรศพัทม์อืถือ คอมพวิเตอร์ อย่างไรกด็ ี
อไีอซมีองวา่โอกาสการขึน้ภาษใีนรายการสนิคา้จนีในสว่นทีเ่หลอื สหรฐัฯ ตอ้งพจิารณาใน 2 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ 
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1. รายการสินค้าท่ีเหลือมีสดัส่วนสินค้าผู้บริโภคและสินค้าทุนมากกว่ารอบก่อนหน้า โดยการขึน้ภาษีรอบ
ถดัไปจะมสีดัสว่นสนิคา้ผูบ้รโิภคและสนิคา้ทุนถงึ 34% และ 48% ตามล าดบั (รปูที่ 2) จากมูลค่าสนิคา้ที่จะถูกเกบ็
ภาษทีัง้หมด 3 แสนลา้นดอลลารส์หรฐัเทยีบกบัรอบก่อนหน้าทีม่สีดัสว่นสนิคา้ขัน้กลางเป็นสว่นใหญ่ ซึง่หากสหรฐัฯ 
ตดัสนิใจขึน้ภาษีในรอบใหม่ ผูบ้รโิภคสหรฐัฯ ย่อมไดร้บัผลกระทบจากราคาสนิคา้น าเขา้ทีส่งูขึน้และผูผ้ลติอาจตอ้ง
แบกรบัต้นทุนสินค้าน าเข้าที่สูงขึ้น จากการประมาณการของ Federal Reserve Bank of San Francisco2 ได้
ประเมนิการเปลีย่นแปลงของอตัราเงนิเฟ้อต่อการขึน้ภาษีน าเขา้สนิคา้จนีในกรณีทีส่หรฐัฯ ขึน้ภาษีสนิคา้น าเขา้จนี
ทัง้หมดในอัตรา 25% จะส่งผลต่อดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มขึ้นราว 0.4 
percentage points และดชันีราคาการลงทุนทางธุรกจิของภาคเอกชนทีไ่มใ่ชท่ีอ่ยูอ่าศยั เพิม่ขึน้ราว 1.4 percentage 
points (รูปที่ 3) อย่างไรก็ดอีไีอซีคาดว่า ผลกระทบต่ออตัราเงนิเฟ้ออาจจะยงัไม่มนีัยต่อการด าเนินนโยบายของ
ธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ทนัท ีเน่ืองจาก Fed ตอ้งประเมนิสถานการณ์จากขอ้มลูเศรษฐกจิก่อนทีจ่ะตดัสนิใจขึน้
อตัราดอกเบี้ย รวมถงึพจิารณาผลกระทบต่อการบรโิภคและการลงทุนภาคเอกชนในสหรฐัฯ ที่อาจชะลอลงในระยะ
ขา้งหน้าหากสหรฐัฯ ขึน้ภาษสีนิคา้น าเขา้จนีทัง้หมด   

2. การขึน้ภาษีน าเข้าสินค้าจีนท่ีเหลือทัง้หมดมีกระบวนการอย่างต า่ 2-3 เดือนกว่าจะมีผลบงัคบัใช้ซ่ึงอาจมี
เสียงคดัค้านระหว่างทาง เน่ืองจาก USTR ตอ้งท าประชาพจิารณ์ (public hearing) ในวนัที่ 17 มถุินายนน้ี3 เพื่อ
รบัฟงัความคดิเหน็จากภาคธุรกจิและประชาชนที่จะไดร้บัผลกระทบก่อนการประกาศใช ้ซึ่งอาจมเีสยีงคดัคา้นจาก
ภาคเอกชนและมนีัยต่อคะแนนเสยีงในช่วงก่อนการเลอืกตัง้ประธานาธบิดทีีจ่ะเกดิขึน้ในปี 2020 โดยเฉพาะอยา่งยิง่
หากพจิารณาว่าจะมกีารตอบโต้จากทางการจนีจนท าใหผู้้บรโิภคและธุรกจิในสหรฐัฯ ไดร้บัผลกระทบ ดว้ยสาเหตุ
ขา้งตน้ อไีอซจีงึมองวา่โอกาสของการเกบ็ภาษนี าเขา้มลูค่า 3 แสนลา้นดอลลารส์หรฐัยงัเป็นไปไดต้ ่า แต่หากสหรฐัฯ 
พจิารณาแลว้ว่าการเจรจาไม่เกดิผลและทางการจนีมทีที่าไม่ยนิยอมต่อขอ้เรยีกรอ้งการเปลี่ยนแปลงเชงิโครงสรา้ง
จากสหรฐัฯ โอกาสของการที่จนีจะถูกเก็บภาษีทัง้หมดราว 5 แสนล้านดอลลารส์หรฐั ก็ยงัมโีอกาสเกดิขึ้นได้โดย
ขึน้อยูก่บัผลของการเจรจาและต่อรองกนัระหวา่งสองฝา่ยในช่วง 1-2 เดอืนขา้งหน้า ซึง่หากสหรฐัฯ ตดัสนิใจขึน้ภาษี
ในสนิคา้น าเขา้สว่นทีเ่หลอืของจนี อตัราภาษใีหมจ่ะมผีลบงัคบัใชไ้ดใ้นชว่งไตรมาส 3 ปี 2019 เป็นอยา่งเรว็ 

รูปท่ี 2 : หากสหรัฐฯ เดินหน้าเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีนต่อ รายการสินค้าท่ีเหลือจะมีสัดส่วนสินค้า
ผู้บริโภคและสินค้าทุนสูงข้ึนกว่ารอบก่อนหน้ามาก 

สดัสว่นการน าเขา้สนิคา้ทีส่หรฐัฯ ขึน้ภาษแีบ่งตามประเภทสนิคา้ 

หน่วย : % ของมลูคา่น าเขา้สนิคา้จนีในแต่ละรอบการขึน้ภาษ ี
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ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ USITC (ขอ้มลู ณ วนัที ่14 พฤษภาคม 2019) 

                                                            
2 ขอ้มลูจาก Federal Reserve Bank of San Francisco, “Inflationary effect of trade disputes with China”, Febuary 25, 2019  
3 ขอ้มลูจาก Office of the United States Trade Representative (USTR) 
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รูปท่ี 3 : อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ อาจเพ่ิมข้ึนได้จากมาตรการภาษีน าเข้า 

การเปลีย่นแปลงอตัราเงนิเฟ้อในสหรฐัฯ ต่อการขึน้ภาษนี าเขา้สนิคา้จนี 

หน่วย: Percentage points 
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หมายเหตุ : PCE คอื Personal consumption expenditure (consumer price inflation) และ NR PFI คอื Non-residential private 
fixed investment (business investment goods inflation) 
ทีม่า: Federal Reserve Bank of San Francisco 

จีนตอบโต้ด้วยการข้ึนภาษีน าเข้าสินค้าสหรัฐฯ ในอัตรา 5-25% ส่วนใหญ่เป็นรายการสินค้ามูลค่า 6 
หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐเดิมโดยมีผลต้ังวันท่ี 1 มิถุนายน จับตาจุดยืนของจีนและแนวโน้มการตอบโต้
มาตรการกีดกันการค้าในระยะข้างหน้า เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม ทางการจนีประกาศรายการสนิคา้ที่เกบ็ภาษี
น าเขา้สนิคา้สหรฐัฯ จ านวน 5,142 รายการ เพื่อตอบโตม้าตรการทางภาษจีากสหรฐัฯ โดยแบ่งอตัราภาษเีป็น 4 ขัน้ 
คอื 5% 10% 20% และ 25% สว่นใหญ่เป็นรายการสนิคา้ทีเ่คยถกูเกบ็ภาษนี าเขา้ในอตัรา 5-10% ในสนิคา้มลูคา่ 6 หมื่น
ล้านดอลลาร์สหรฐั เมื่อครัง้ที่จีนตอบโต้การเก็บภาษีน าเข้าของสหรฐัฯ ในเดือนกนัยายน 2018 แต่มีสนิค้าบาง
รายการถูกตดัออกจากรายการสนิค้าเมื่อเดอืนกนัยายน 2018 ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ (มูลค่า 700 ล้านดอลลาร์
สหรฐั) โดยภาษีน าเขา้สนิคา้สหรฐัฯ มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มถุินายนน้ี ในระยะต่อไปหากการเจรจาไม่ประสบผลและ
สหรฐัฯ เดนิหน้าขึน้ภาษีน าเขา้สนิคา้จีนทัง้หมดซึ่งเป็นกรณีรา้ยแรงทีสุ่ด จนีไม่อาจตอบโตด้ว้ยการเกบ็ภาษนี าเขา้
สนิคา้สหรฐัฯ ในจ านวนมากไดอ้กีต่อไปเพราะจนีน าเขา้สนิคา้จากสหรฐัฯ ในปี 2018 แค่ราว 1.2 แสนลา้นดอลลาร์
สหรฐั และมสีนิคา้ทีย่งัไม่ไดข้ึน้ภาษอีกีเพยีง 1 หมื่นลา้นดอลลารส์หรฐัเท่านัน้ อไีอซมีองว่า ทางเลอืกต่อไปของจนี
ต่อจากนี้จงึเป็นมาตรการกดีกนัการคา้ทีไ่มใ่ชภ่าษ ี(non-tariff barriers) 3 ทางเลอืกในการตอบโต ้ไดแ้ก่ 

1) ย่ืนเรื่องฟ้องต่อองคก์ารการค้าโลก (WTO) เพ่ิมเติม ในกรณีทีส่หรฐัฯ ตัง้ก าแพงภาษทีัง้หมดกบัจนี ซึง่จนีมอง
วา่สหรฐัฯ อาจเขา้ขา่ยการละเมดิหลกัการพืน้ฐานของ WTO ทีห่า้มเลอืกปฏบิตัใินการตัง้ก าแพงภาษกีดีกนัสนิคา้จนี
ทัง้หมด แต่ทางเลอืกดงักล่าวเป็นกระบวนการที่ต้องใชเ้วลานานและยดืเยือ้ ที่ผ่านมาจนีเคยยื่นฟ้องขอ้พพิาททาง
การคา้หลายครัง้และครัง้ล่าสดุ คอื การยื่นฟ้องสหรฐัฯ เรือ่งการขึน้ภาษนี าเขา้เหลก็กลา้และอะลมูเินียมตัง้แต่วนัที ่5 
เมษายน 2018 และภาษีสนิคา้น าเขา้จนีทีส่หรฐัฯ เรยีกเกบ็ตามมาตรา 301 ของกฎหมายการคา้สหรฐัฯ ซึ่งจนีมอง
วา่ไมเ่ป็นธรรมตัง้แต่วนัที ่27 สงิหาคม 2018 ซึง่ก าลงัอยูใ่นชว่งระหวา่งการด าเนินการ  

2) ชะลอการซ้ือพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ หรือขายพนัธบตัรท่ีถืออยู่ เป็นมาตรการตอบโตท้างออ้มที่อาจสง่ผล
ใหอ้ตัราดอกเบี้ยพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ พุ่งสงูขึน้ ปจัจุบนัจนีเป็นผูท้ี่ถอืพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อนัดบัหน่ึงโดยมี
มูลค่าสูงราว 1.13 ล้านลา้นดอลลารส์หรฐั (ขอ้มูล ณ เดอืนกุมภาพนัธ์ 2018) หากจนีขายพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ 
ออกมาจ านวนมากจะสง่ผลใหต้น้ทุนทางการเงนิของสหรฐัฯ สงูขึน้ แต่จนีเองกจ็ะไดร้บัผลกระทบดว้ยผ่านความผนั
ผวนของราคาสนิทรพัยแ์ละคา่เงนิในตลาดการเงนิโลกจงึไมใ่ชท่างเลอืกทีด่ทีีส่ดุในการตอบโตส้ าหรบัจนี 
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3) การจ ากดัขอบเขตรวมถึงสร้างความยากล าบากต่อธรุกิจสหรฐัฯ ท่ีด าเนินธรุกิจในจีน รวมถึงลดจ านวน
นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีจะเดินทางเข้าสหรฐัฯ บรษิทัและธุรกจิสหรฐัฯ ในหลายอุตสาหกรรมที่ด าเนินธุรกจิอยู่ใน
จนีอาจตกอยู่ในภาวะล าบาก หากสถานการณ์สงครามการค้าตงึเครยีดและเลวรา้ยลงถึงขัน้ที่จนีเริม่ใช้มาตรการ
ก าจดัสทิธิ ์รวมไปถงึการรณรงคต์่อตา้นการเดนิทางเขา้สหรฐัฯ จากทางการจนี นักท่องเทีย่วจนีซึ่งมยีอดค่าใชจ้่าย
เบด็เสรจ็ในการท่องเที่ยวรวมมูลค่าหลายหมื่นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ต่อปี จะสรา้งผลกระทบต่อธุรกจิในสหรฐัฯ ได ้
ดงัทีเ่คยเกดิเหตุการณ์คลา้ยกนักบัญี่ปุ่นและเกาหลใีตม้าแลว้ในอดตี ซึง่หากจนีเลอืกใชม้าตรการตอบโตท้ีไ่มใ่ช่ภาษี
กบัสหรฐัฯ เชน่น้ีอาจยิง่สรา้งความรา้วฉานระหวา่ง 2 ประเทศเพิม่ขึน้  

อีไอซีมองว่า โอกาสท่ีจีนจะเลือกใช้มาตรการกีดกันสุดโต่งดังกล่าวมีความเป็นไปได้ต ่า และท้ังสอง
ประเทศยังมีแนวโน้มการเจรจาเพ่ือหาข้อตกลงทางการค้าร่วมกันต่อเน่ืองถึงช่วงปลายปี 2019 
เน่ืองจากหากยงัคงขึน้ภาษเีพื่อตอบโตก้นัยอ่มสง่ผลลบต่อทุกฝา่ย และทัง้คู่เริม่เผชญิผลกระทบจากการใชม้าตรการ
กดีกนัทางภาษีและสงครามการคา้ที่ด าเนินมาเริม่ส่งผลเสยีต่อภาวะเศรษฐกจิและการลงทุน โดยเฉพาะจนีที่ก าลงั
เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ในขณะที่สหรัฐฯ ก่อนเข้าสู่ช่วงการเลือกตัง้ประธานาธิบดีในปี 2020 
ประธานาธบิดทีรมัป์น่าจะมแีนวโน้มลดความรุนแรงของสงครามการคา้เพื่อไม่ใหผ้ลกระทบของมาตรการทางภาษี
ลุกลามและเป็นภาระตกสูผู่ผ้ลติผูบ้รโิภคและเกษตรกรทีเ่ป็นประชากรฐานเสยีงของพรรครพีบัรกีนั 

บรรยากาศความไม่แน่นอนของภาวะการค้าการลงทุนเร่ิมสูงข้ึน ท าให้ตลาดการเงินโลกตอบสนองใน
เชิงลบโดยเฉพาะตลาดจีน ตัง้แต่ที่ประธานาธบิดีทรมัป์โพสต์ข้อความขู่ขึ้นภาษีน าเข้าในวนัที่ 5 พฤษภาคม 
ตลาดการเงนิเกดิความผนัผวนและกลบัมาอยู่ในภาวะตลาดปิดรบัความเสีย่ง ( risk-off sentiment) จากความกงัวล
ของสงครามการค้าสหรฐัฯ-จนี โดยขอ้มูล ณ วนัที่ 14 พฤษภาคม ดชันีตลาดหลกัทรพัยส์หรฐัฯ (S&P 500) ปรบั
ลดลงราว 2.8% และดชันีตลาดหลกัทรพัยจ์นี (CSI 300) ลดลงราว 6.42% ขณะที่ดชันีเงนิดอลลารส์หรฐัฯ (DXY) 
อ่อนค่า 0.05% และค่าเงนิหยวนเทยีบดอลลารส์หรฐั (USDCNY) อ่อนค่า 2.06% (รปูที ่4) รวมถงึตลาดการเงนิโลก
ในภาพรวมตอบสนองและยงัมปีฏิกิรยิาเชิงลบต่อเน่ือง โดยเฉพาะกลุ่มหลกัทรพัย์ที่มแีนวโน้มได้รบัผลกระทบ
โดยตรง เชน่ หุน้บรษิทัสหรฐัฯ ทีม่ยีอดขายในจนีสงูและหุน้บรษิทัจนีทีม่ยีอดขายในสหรฐัฯ สงู เป็นตน้ หากสงคราม
การคา้ยงัมแีนวโน้มบานปลายอาจสง่ผลใหภ้าวะการเงนิตงึตวัขึน้เกินคาดจากการปรบัฐานและการลดลงของราคา
หลกัทรพัย ์อย่างไรกด็ ีเงนิบาทไทยถอืเป็นหน่ึงในสนิทรพัยป์ลอดภยั (safe haven) ส าหรบัภูมภิาคเอเชยีของนัก
ลงทุนคลา้ยกบัเงนิเยนญี่ปุ่น เน่ืองจากฐานะทางการเงนิไทยยงัแขง็แกรง่ ท าใหเ้งนิบาทตัง้แต่วนัที ่5 พฤษภาคมถงึ 
14 พฤษภาคมแขง็ค่าขึน้ 1.23% อไีอซยีงัคงประเมนิค่าเงนิบาทเทยีบดอลลารส์หรฐัฯ ในระยะกลางจนถงึช่วงสิน้ปี
จะอยู่ในช่วง 31-32 บาทต่อดอลลารส์หรฐั จากแนวโน้มการเกนิดุลบญัชเีดนิสะพดัของไทยที่ยงัคงสงูในปี 2019 ที่
ราว 6% ต่อ GDP อัตราเงนิเฟ้อทัว่ไปเฉลี่ยที่ต ่าประมาณ 0.9% และเสถียรภาพเศรษฐกิจด้านต่างประเทศที่
แขง็แกรง่ แมจ้ะมคีวามเสีย่งจากความไมแ่น่นอนของสงครามการคา้เขา้มากระทบในบางชว่งกต็าม 
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รูปท่ี 4 : ตลาดการเงินตอบสนองต่อสงครามการค้าสหรัฐฯ และจีนเชิงลบค่อนข้างมากท้ังตลาดหุ้นและค่าเงิน 

ดชันี Shanghai Composite index, ดชันี S&P 500  
และคา่เงนิหยวน 

หน่วย: ดชันี                                 หน่วย : หยวนต่อดอลลารส์หรฐั 

 

 

 

 
 
 

 

ดชันีกลุม่หลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัสงครามการคา้ 

หน่วย: ดชันี (กรกฎาคม 2018 = 100) 
 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Bloomberg (ขอ้มลู ณ วนัที ่10 พฤษภาคม 2019) 

นัยต่อเศรษฐกิจไทย 

สงครามการค้าท่ีกลับมาปะทุส่งผลลบต่อภาคการส่งออกไทยทางตรงผ่านห่วงโซ่อุปทานการค้าไทยจีน
และทางอ้อมผ่านภาวะการค้าโลกท่ีชะลอตัวหากเศรษฐกิจจีนและคู่ค้าชะลอลงมากกว่าท่ีคาด ซึ่งภาคการ
ส่งออกไทยจะไดร้บัผลกระทบจากสงครามการคา้ผ่าน 2 ช่องทางน้ี ไดแ้ก่ 1) ผลกระทบโดยตรงจากการเป็นส่วน
หน่ึงของห่วงโซ่อุปทานกบัจนีในการผลติสนิคา้จนีเพื่อสง่ออกไปยงัสหรฐัฯ โดยหมวดสนิคา้ทีม่หี่วงโซ่อุปทานกบัจนี
สงู ไดแ้ก่ คอมพวิเตอร-์อุปกรณ์และสว่นประกอบ, แผงวงจรไฟฟ้า, ไมแ้ละผลติภณัฑจ์ากไม ้และเคมภีณัฑ ์ซึง่ตัง้แต่
เริม่ตน้มาตรการกดีกนัทางการคา้ในเดอืนสงิหาคม 2018 จนถงึเดอืนมนีาคม 2019 การสง่ออกไทยไปจนีในหมวด
ดงักล่าวหดตวั 23.6% 30.6% 36.1% และ 75.9% ตามล าดบั และหากสงครามการคา้ยดืเยือ้ต่อเน่ืองกอ็าจจะไมเ่หน็
สญัญาณการฟ้ืนตวัจากหมวดสนิค้าดงักล่าว และหากพจิารณารายการสนิค้าจนีมูลค่ากว่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์
สหรฐัทีถู่กขึน้ภาษนี าเขา้เป็น 25% กลุม่สนิคา้ทีไ่ทยมโีอกาสไดร้บัผลกระทบสงูอยูใ่นสนิคา้ขัน้ตน้และขัน้กลาง ไดแ้ก่ 
ชิ้นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ เมด็พลาสติก ยางพารา และไม้ (รูปที่ 5) ซึ่งเบื้องต้นจากการประเมนิมูลค่าการส่งออกในปี 
2018 คาดว่าจะไดร้บัผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทานกบัจนีใน 4 หมวดสนิคา้หลกัดงักล่าวมสีดัสว่นราว 2.1% ของมลูค่า
การสง่ออกไทยทัง้หมด หรอืคดิเป็นมลูคา่ผลกระทบราว 633.7 ลา้นดอลลารส์หรฐั และ 2) ผลกระทบผา่นการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจจีนและคู่ค้าจากการชะลอของการบรโิภคภายในของประเทศคู่ค้า เป็นผลให้การชะลอตวัของการ
สง่ออกไทยมทีศิทางกระจายตวัมากขึน้ ทัง้ในมติขิองรายสนิคา้และรายตลาดสง่ออก เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลยี EU15 
ASEAN5 ฯลฯ (รปูที่ 6) หากสหรฐัฯ และจนียงัไม่มคีวามคบืหน้าในขอ้ตกลงในระยะเวลาอนัใกล้และเศรษฐกจิโลก
ในช่วงครึง่หลงัของปีฟ้ืนตวัน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ จะส่งผลให้ตวัเลขมูลค่าการเติบโตของการส่งออกไทยในรูป
ดอลลารส์หรฐัอาจมคีวามเสีย่งต ่ากวา่ทีอ่ไีอซปีระเมนิไวท้ี ่2.7% ในปี 2019 โดยเฉพาะหากขอ้ตกลงทางการคา้สหรฐัฯ 
และจนียงัมองไม่เหน็ความเป็นไปไดใ้นการยุตขิอ้พพิาทในอนาคตและสหรฐัฯ ขึน้ภาษีน าเขา้สนิคา้จนีทัง้หมด จงึ
นับเป็นความเสี่ยงด้านต ่าต่อผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทยที่ต้องพึ่งพาตลาดจีนที่ยงัคงต้องเฝ้าติดตามความ
คบืหน้าการเจรจาสงครามการคา้อยา่งใกลช้ดิ 
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จับตาสินค้าราคาถูกจากจีนท่ีอาจไหลทะลักเข้าไทย เพ่ือเล่ียงผลกระทบจากสงครามการค้าซ่ึงส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมภายในประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็ก เน่ืองจากตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2018 สหรฐัฯ เก็บ
ภาษนี าเขา้เหลก็กบัเกอืบทุกประเทศในอตัรา 25% ตามมาตรา 232 ของกฎหมายการคา้สหรฐัฯ (Trade expansion 
act of 1962) เพื่อป้องกนัและสง่เสรมิอุตสาหกรรมเหลก็ในสหรฐัฯ ซึง่ต่อมาสหรฐัฯ ไดเ้กบ็ภาษีน าเขา้เหลก็เพิม่เตมิ
อกีในอตัรา 10% ช่วงเดอืนกนัยายนปี 2018 และเพิม่ขึน้เป็น 25% ในวนัที ่10 พฤษภาคม 2019 เน่ืองจากเป็นสว่น
หน่ึงในรายการสนิค้าจนีมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรฐั ท าให้สนิค้าเหลก็ของจนีเสยีเปรยีบการแข่งขนัในตลาด
สหรฐัฯ และส่งผลให้การส่งออกเหลก็จนีไปยงัสหรฐัฯ มแีนวโน้มลดลง แมว้่าทางการจนีจะมแีผนเพิม่การใชเ้หลก็
จากการก่อสรา้งในการขยายโครงสรา้งพืน้ฐานภายในและมีแนวโน้มทยอยลดก าลงัการผลติเหลก็ลงตามแผนการลด
ก าลงัการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรมหนัก เช่น เหล็กและถ่านหิน แต่ในระยะสัน้ยงัคงคาดการณ์ว่ามีผลผลิต
ส่วนเกินที่จะท าให้ผู้ผลติเหล็กจนีเปลี่ยนเป้าหมายการส่งออกไปสู่ประเทศที่ไม่มีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 
(Anti-dumping) ซึ่งไทยเป็นหน่ึงในตลาดที่สนิคา้เหลก็จากจนีมแีนวโน้มไหลเขา้มา โดยผลติภณัฑ์เหลก็ที่มโีอกาส
ถูกทุ่มตลาดเน่ืองจากไทยยงัไม่มีมาตรการป้องกนั ได้แก่ เหล็กท่อนและเส้น (HS7215), เหล็กลวด (HS7217), 
สเตนเลส (HS7301), ทอ่สเตนเลส (HS7304) และสปรงิเหลก็ (HS7320) เป็นตน้ สง่ผลใหร้าคาเหลก็ภายในประเทศ
มแีนวโน้มลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการเหลก็โดยเฉพาะผู้สง่ออกและผูผ้ลติบางรายที่ไม่สามารถปรบัตวั
แข่งกบัสนิคา้น าเขา้เน่ืองจากไม่สามารถปรบัลดภาระต้นทุนแข่งกบัเหลก็น าเขา้จนีในราคาถูกได ้จงึเป็นประเดน็ที่
ตอ้งจบัตาในระยะต่อไปอยา่งใกล้ชดิ อยา่งไรกด็ ีไทยมมีาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดในผลติภณัฑเ์หลก็บางรายการ 
ไดแ้ก่ ทอ่เหลก็ (HS7306) ซึง่คาดวา่จะชว่ยป้องกนัการทุม่ตลาดในสนิคา้เหลก็ดงักลา่วได ้

รูปท่ี 5 : ผลกระทบจากสงครามการค้าผ่านห่วงโซ่อุปทานการค้าจีนยังคงส่งผลลบอย่างมีนัยส าคัญ 
เน่ืองจากไทยมีสัดส่วนการส่งออกไปจีนสูงในหมวดสินค้าดังกล่าว 
มลูคา่การสง่ออกรายสนิคา้และตลาดการสง่ออก 
หน่วย : % มลูคา่การสง่ออกสนิคา้หมวดดงักลา่วไปจนีต่อมลูคา่การสง่ออกทัว่โลก 
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ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของกระทรวงพาณชิย ์(ขอ้มลู ณ ปี 2018) 
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รูปท่ี 6 : ผลกระทบจากการชะลอตัวของประเทศคู่ค้าส่งผลให้มูลค่าการส่งออกรายประเทศและราย
สินค้าส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มหดตัว 
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ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของกระทรวงพาณชิย ์

อีไอซีมองว่า สงครามการค้าจะส่งผลลบต่อการส่งออกไทยเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง แต่ไทยอาจได้รับอานิสงค์
จากการส่งออกทดแทนในตลาดจีนและสหรัฐฯ และได้ประโยชน์บางส่วนจากการน าเข้าสินค้าที่ ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า รวมถึงการย้ายฐานการผลิตบางส่วนของจีนมายังไทย 
สนิค้าบางหมวดอาจได้รบัประโยชน์เน่ืองจากสหรฐัฯ ต้องหาตลาดน าเข้าทดแทน ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
แผงวงจรพมิพ ์ฮารด์ดสิก์ เป็นต้น ซึ่งอาจท าให้ไทยสามารถส่งออกสนิคา้เหล่าน้ีไปยงัสหรฐัฯ ไดม้ากขึน้ เน่ืองจาก
สหรฐัฯ ลดการน าเขา้จากจนีแต่ความต้องการบรโิภคสนิค้ายงัมอียู่ ขณะเดยีวกนัไทยก็อาจสามารถส่งออกสนิค้า
บางส่วนไปทดแทนสนิคา้สหรฐัฯ ในตลาดจนีได้ ไดแ้ก่ สนิค้าเกษตร ผลไมส้ด แช่แขง็และแปรรูป อาหารปรุงแต่ง 
เน้ือไก่ เป็นตน้ ซึง่สนิคา้ทีส่ง่ออกทดแทนสว่นใหญ่เป็นสนิคา้ทีไ่ทยครองสดัสว่นสง่ออกในตลาดปลายทางทีค่่อนขา้ง
สงูจงึมศีกัยภาพในการสง่ออกสงูเป็นทุนเดมิ และเป็นโอกาสใหส้นิคา้เหล่าน้ีจะไดร้บัการพจิารณาน าเขา้เพิม่เตมิจาก
ทัง้สหรฐัฯ และจนีในระยะขา้งหน้า อย่างไรกด็ีไทยยงัคงตอ้งแขง่ขนักบัประเทศอื่นๆ ทีม่สีง่ออกสนิคา้ทีใ่กลเ้คยีงกนั
ดว้ย เช่น เวยีดนามและมาเลเซยี เป็นตน้ ท าใหผ้ลบวกของสงครามการคา้ในการสง่ออกทดแทนมจี ากดั นอกจากน้ี
ดา้นกลุ่มประเทศ ASEAN อาจไดป้ระโยชน์จากการเปลีย่นแผนการลงทุนของจนี เน่ืองจากบรษิทัจนีมกีารพจิารณา
ปรบัเปลี่ยนแผนการลงทุน โดยอาจขยายก าลงัการผลติไปในประเทศอื่นเพื่อเลีย่งมาตรการทางภาษี ซึ่งไทยกเ็ป็น
หน่ึงในทางเลือกที่จีนอาจเข้ามาลงทุนเพิ่มเพื่อผลิตสินค้าที่จะส่งออกไปสหรัฐฯ  จากข้อมูลของส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) เริม่เหน็จ านวนเงนิการลงทุนจากจนีที่ไดร้บัอนุมตัใิหก้ารสง่เสรมิการลงทุน
จาก BOI เพิ่มขึ้นในปี 2018 โดยอุตสาหกรรมที่บรษิัทจีนยื่นขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนมากที่สุดอยู่ในหมวด
ผลติภณัฑ์โลหะ เครื่องจกัรและอุปกรณ์ขนสง่ (รปูที ่7) ซึ่งเป็นหน่ึงในหมวดสนิคา้ที่จนีไดร้บัผลกระทบสงูจากภาษี
น าเขา้ของสหรฐัฯ อย่างไรก็ดผีูผ้ลติจนีมทีางเลอืกการยา้ยฐานการผลิตไปยงัหลายประเทศ ท าใหไ้ทยต้องแข่งขนั
เพื่อดึงดูดเมด็เงนิการลงทุนกบัประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวยีดนาม ซึ่งมคีวามได้เปรยีบของข้อตกลงการค้าเสรีที่
เวยีดนามท าไว้กบัหลายประเทศ โดยเฉพาะความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรบัหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซฟิิก (CPTPP) และขอ้ตกลงการคา้เสรเีวยีดนาม-สหภาพยุโรป (EVFTA) อกีทัง้เวยีดนามมรีะยะทางที่
ใกล้จนีมากกว่า ค่าแรงขัน้ต ่าถูกกว่า และเป็นฐานการผลติสนิค้าอิเล็กทรอนิกส์ส าคญัหลายชนิด เช่น โทรทศัน์ 
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โทรศพัทม์อืถอื เป็นตน้ ท าใหผ้ลบวกจากการยา้ยฐานการผลติจงึค่อนขา้งจ ากดัในบางรายการสนิคา้ทีไ่ทยไดเ้ปรยีบ
ในการผลติ เชน่ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้  

รูปท่ี 7 : ไทยอาจได้รับประโยชน์ในระยะส้ันจากการย้ายฐานการผลิตจากจีน 
จ านวนเงนิลงทุนจากจนีทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหก้ารสง่เสรมิการลงทุนจาก BOI 
หน่วย: ลา้นบาท 
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ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 

ในระยะต่อไป ผลกระทบต่อภาคการส่งออกจะมีมากข้ึนหากการเจรจาสหรัฐฯ-จีนไม่ประสบผล 
ผู้ประกอบการไทยควรเร่งกระจายตลาดส่งออก ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าของไทยในปัจจุบัน
เพ่ือขยายตลาด รวมถึงป้องกันความผันผวนของค่าเงิน หากสหรฐัฯ กบัจนียงัไม่สามารถหาบทสรุปของ
ขอ้ตกลงการคา้ และสงครามการคา้ขยายวงกวา้งโดยครอบคลุมสนิคา้น าเขา้ทัง้หมดของทัง้จนีและสหรฐัฯ จะสง่ผล
กระทบต่อเศรษฐกจิโลก โดยเฉพาะเศรษฐกจิสหรฐัฯ และจนี ตามการประมาณการของ IMF ผลกระทบของสงคราม
การคา้จะท าใหก้ารเตบิโตทางเศรษฐกจิของสหรฐัฯ และจนีในปี 2019 จะมแีนวโน้มชะลอลงราว 0.2% และ 1.16% 
ตามล าดบั4 ซึ่งจะท าใหม้ลูค่าการสง่ออกไทยในรปูดอลลารส์หรฐัส าหรบัปี 2019 มคีวามเสีย่งต ่ากว่าทีอ่ไีอซปีระเมนิ
ไว้ที่ 2.7% ซึ่งยงัต้องประเมนิสถานการณ์ความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรฐัฯ และจนีในระยะต่อไป  ส าหรบั
ผูป้ระกอบการและผูส้ง่ออกไทยควรพจิารณากระจายความเสีย่งโดยหาตลาดการสง่ออกทีย่งัมแีนวโน้มเตบิโตด ีเช่น 
กลุ่มประเทศ CLMV และอนิเดยี และใชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลงทางการทีไ่ทยมกีบัหลายประเทศที่ปจัจุบนัยงัมมีลูค่า
การคา้ขายไม่สงูเท่าทีค่วร เช่น เกาหลใีต ้นิวซแีลนด ์เปร ูชลิ ีฯลฯ รวมถงึการวางแผนกลยุทธใ์นการป้องกนัความ
ผนัผวนของค่าเงนิ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการที่มกีารรบัจ่ายเงนิในสกุลเงนิหยวน เน่ืองจากค่าเงนิหยวนต่อดอลลาร์
สหรฐัมคีวามเสีย่งอ่อนคา่ต่อเน่ืองหากสงครามการคา้สหรฐัฯ-จนีสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิจนีในระยะต่อไป 
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4 ขอ้มลูจาก IMF, “World Economic Outlook: Challenges to Steady Growth”, October 2018 ซึง่ประมาณการผลกระทบต่อ GDP ของสหรฐัฯ 
และจนีอยูบ่นสมมตฐิานทีย่งัไมม่มีาตรการภายในประเทศทัง้นโยบายการเงนิการคลงัเพือ่รองรบัผลกระทบทางลบ 
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