
 
 

 
ผลกระทบสงครามการค้ายังไม่จบ แม้สหรัฐฯ ชะลอการข้ึนภาษี
น าเข้าสินค้าจีนบางส่วน 
15 สิงหาคม 2019 
 

 

 

 

 

สินค้าจีนท่ีถูกชะลอการเก็บภาษีน าเข้า 10% จากเดิมวันท่ี 1 กันยายน ไปเป็นวันท่ี 15 
ธันวาคม มูลค่า 1.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (จากท้ังหมด 2.6 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐ) ส่วนใหญ่เป็นสินค้าผู้บริโภคท่ีสหรัฐฯ พ่ึงพาจีนสูงและสามารถหาแหล่ง
น าเข้าทดแทนได้ยาก 
 
ข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีนมีแนวโน้มบรรลุได้ยากในปี 2019 แม้จะมีการชะลอการข้ึน
ภาษี แต่ข้อพิพาททางการค้า เทคโนโลยี และล่าสุดคือสงครามค่าเงินยังเป็นประเด็น
ส าคัญท่ีท้ังสองฝ่ายน่าจะต้องใช้เวลาในการเจรจาอีกค่อนข้างมาก  
 
อีไอซีประเมินความเส่ียงต่อภาคการส่งออกและการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 
2019 ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยนอกจากภาคการส่งออกท่ีมีโอกาสจะหดตัวมากกว่า
คาดแล้ว สงครามการค้ายังเร่ิมส่งผลกระทบกับภาคการท่องเท่ียว การลงทุน
ภาคเอกชน รวมถึงการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย 



 Key points  
สินค้าจีนท่ีถูกชะลอการเก็บภาษีน าเข้า 10% จากเดิมวันท่ี 1 กันยายน ไปเป็นวันท่ี 15 ธันวาคม มูลค่า 
1.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (จากท้ังหมด 2.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่วนใหญ่เป็นสินค้าผู้บริโภคท่ี
สหรัฐฯ พ่ึงพาจีนสูงและสามารถหาแหล่งน าเข้าทดแทนได้ยาก เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2019 ส านกังานผูแ้ทน
การคา้สหรฐั (USTR) ไดป้ระกาศรายการสนิคา้จนีมลูค่า 2.6 แสนลา้นดอลลารส์หรฐั ทีจ่ะถูกเกบ็ภาษนี าเขา้ในอตัรา 
10% ซึง่ปรบัปรุงจากรายการสนิคา้ทีป่ระกาศไปช่วงก่อนหน้าเมื่อเดอืนพฤษภาคม 2019 โดยรายการสนิคา้ทีจ่ะถูก
เกบ็ภาษทีีเ่หลอืไดแ้บ่งออกเป็น 2 รอบ ไดแ้ก่ 

1) รายการสินค้าท่ีจะถกูเกบ็ภาษีน าเขา้ 10% ในวนัท่ี 1 กนัยายน มีมูลค่าราว 1.04 แสนล้านดอลลาร์
สหรฐั ส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีสหรฐัฯ น่าจะหาตลาดทดแทนการน าเข้าจากจีนได้ไมย่ากนัก  สนิคา้ใน
รายการนี้มีจ านวน 3,243 รายการ โดยสนิค้าหมวดส าคัญในรอบนี้ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ 
เครื่องพมิพ ์รองเทา้กฬีา เครื่องแต่งกาย เป็นต้น ซึง่เป็นสนิคา้ทีม่สีดัส่วนการน าเขา้จากจนีค่อนขา้งสงูแต่
ไม่เกิน 70% ของมูลค่าการน าเข้าสินค้าประเภทนัน้ทัง้หมดและส่วนใหญ่เป็นสนิค้าที่หาตลาดน าเข้า
ทดแทนไดไ้ม่ยาก 

2) รายการสินค้าท่ีจะถูกเก็บภาษีน าเข้า 10% ในวนัท่ี 15 ธันวาคม มีมูลค่าราว 1.56 แสนล้าน
ดอลลารส์หรฐั ส่วนใหญ่เป็นสินค้าผู้บริโภคท่ีสหรฐัฯ พึ่งพาการน าเข้าจากจีนค่อนข้างมาก สนิคา้
ในรายการนี้มีจ านวน 555 รายการโดยสินค้าหมวดส าคัญ ได้แก่ สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์พกพา 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า ของเล่น เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นสนิค้าผูบ้รโิภคและเป็นสนิคา้ที่สหรฐัฯ น าเขา้จากจนีเป็น
สดัส่วนราว 80-100% ของมูลค่าการน าเขา้ทัว่โลก (รูปที่ 1) สะท้อนว่าสนิคา้จนีในรายการนี้เป็นสนิคา้ที่
สหรฐัฯ ยงัต้องพึ่งพาจนีในระดบัสูงและไม่สามารถหาตลาดอื่นทดแทนได้ในระยะเวลาอนัใกล้ จงึขยาย
ระยะเวลาเพื่อให้ผูป้ระกอบการเตรยีมความพรอ้ม นอกจากนัน้สนิค้าเหล่านี้หากถูกเกบ็ภาษีจะส่งผลต่อ
อตัราเงนิเฟ้อของสหรฐัฯ ในช่วงทีเ่หลอืของปีค่อนขา้งมากเนื่องจากสว่นใหญ่เป็นสนิคา้ผูบ้รโิภคทีม่กัถูกใช้
เป็นของขวญัในช่วงเทศกาลครสิตม์าสต ์

 
นอกจากนัน้การประกาศของทางการสหรฐัฯ ในรอบนี้ไดม้กีารน าบางรายการสนิคา้ออกจากการเกบ็ภาษนี าเขา้ดว้ย
เหตุผลดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั ความมัน่คงของประเทศและปจัจยัอื่น ๆ มลูค่าราว 1.7 หมื่นลา้นดอลลารส์หรฐั 
เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย ์เบาะรถยนต ์คอนเทนเนอรข์นสง่สนิคา้ คมัภรีไ์บเบลิ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 



รูปท่ี 1 : สหรัฐฯ ชะลอการข้ึนภาษีน าเข้าสินค้าจีนท่ีสหรัฐฯ พ่ึงพาจีนสูง 
สดัส่วนมลูค่าการน าเข้าสินค้าจีนของสหรฐัฯ แบ่งตามรายการสินค้าท่ีถกูเกบ็ภาษีน าเข้า 
หน่วย : % ของมลูคา่การน าเขา้จากทัว่โลก, ( ) หมายถงึ มลูค่าสนิคา้โดยประมาณ 

 
ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ USITC (ขอ้มลูปี 2018) 

 
เน่ืองจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าผู้บริโภค การเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีนในส่วนท่ีเหลือท้ังสองรอบน้ี
น่าจะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อและการบริโภคของสหรัฐฯ มากกว่ารอบก่อนหน้า รายการสนิค้าจนีรอบ
ล่าสดุทีก่ าลงัจะถูกเกบ็ภาษีน าเขา้ 10% มลูคา่ 2.6 แสนลา้นดอลลารส์หรฐัครอบคลุมสนิคา้ผูบ้รโิภคสงูถงึ 62% ของ
สนิค้าผู้บรโิภคทัง้หมด (รูปที่ 2) และรายการสนิค้าจนีที่จะขึน้ภาษีน าเขา้ในเดอืนธนัวาคมยงัเป็นสนิค้าหาตลาด
ทดแทนได้ยากในระยะเวลาอนัใกล้ ท าให้ภาษีน าเขา้ย่อมส่งผลต่อราคาสนิค้าของผู้บริโภคสหรฐัฯ โดยตรง และ
น่าจะสง่ผลต่อแนวโน้มการบรโิภคภาคครวัเรอืนของสหรฐัฯ ในระยะต่อไปได ้ 
 
อีไอซีคาดประธานาธิบดีทรัมป์จะยังใช้มาตรการทางภาษีกดดันจีนต่อ หากมองในแง่ฐานเสียงของ
ประธานาธิบดีทรมัป์จะพบว่า ยิ่งสงครามการค้ามีความรุนแรงมากขึน้ซึ่งสะท้อนจากดชันีความไม่แน่นอนของ
นโยบายการคา้สหรฐัฯ กลบัยิง่ท าใหค้วามนิยมของประธานาธบิดทีรมัป์โดยเฉลีย่สงูขึน้ตามไปดว้ยเช่นกนั (รูปที ่3) 
จงึเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหป้ระธานาธบิดทีรมัป์ยงัเดนิหน้าใชม้าตรการทางภาษีกดดนัจนีใหย้อมรบัขอ้เรยีกรอ้งของ
สหรฐัฯ ทัง้การน าเขา้สนิคา้เกษตรสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ไปจนถงึขอ้เรยีกรอ้งการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งของจนีระยะ
ยาว เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเรยีกคะแนนฐานเสยีงในการเลอืกตัง้ประธานาธบิดใีนช่วงเดอืนพฤศจกิายน ปี 
2020 
 
 
 
 
 
 
 



รูปท่ี 2 : สินค้าน าเข้าจีนในส่วนท่ีเหลือส่วนใหญ่เป็นสินค้าผู้บริโภค 
สดัส่วนสินค้าจีนท่ีถกูเกบ็ภาษีมูลค่า 2.6 แสนล้านดอลลารส์หรฐั แยกตามประเภทสินค้า 
หน่วย : % ของมลูคา่น าเขา้สนิคา้จนี ในแต่ละประเภทสนิคา้ 

 
ทีม่า : Goldman Sachs 
 
รูปท่ี 3 : คะแนนความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์สูงข้ึนในช่วงท่ีสงครามการค้ารุนแรง 
ดชันีความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าสหรฐัฯ และผลส ารวจการยอมรบัประธานาธิบดีทรมัป์ 
หน่วย : ดชัน ี                         หน่วย : % 
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ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Bloomberg 
 

จากสงครามการค้าสู่สงครามค่าเงิน ปฏกิริยิาของทางการจนีต่ออตัราแลกเปลีย่นเงนิหยวนเมื่อสงครามการคา้
ตงึเครยีดมากขึน้จะยงัคงเป็นประเด็นที่ตลาดการเงนิโลกจบัตาใกลช้ดิ เหน็ไดจ้ากก่อนหน้านี้ประธานาธบิดทีรมัป์
ประกาศเมื่อวนัที่ 1 สงิหาคมว่าจะขึ้นภาษีน าเข้าสินค้าจีนในส่วนที่เหลือในวนัที่ 1 กนัยายนหลงัการเจรจาไม่
คบืหน้า ต่อมาวนัที ่5 สงิหาคม ทางการจนีประกาศใหเ้งนิหยวนอ่อนค่าลง 1.6% ไปอยู่ที ่7.05 หยวนต่อดอลลาร์
สหรฐั ซึ่งเป็นระดบัที่ท าให้เงนิหยวนอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐัในรอบ 11 ปี  (รูปที่ 4) ซึ่งเงนิ
หยวนทีอ่่อนค่านี้มสีว่นช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาษนี าเขา้ของสหรฐัฯ ไดบ้างสว่น  
ภายหลงัจาการอ่อนค่าของเงนิหยวนทีห่ลุดระดบั 7 หยวนต่อดอลลาร ์กระทรวงการคลงัสหรฐัฯ ประกาศว่าจนีเป็น
ประเทศบดิเบอืนค่าเงนิ (currency manipulator) แมว้่าการประกาศค่ากลางเงนิหยวนทีต่ ่ากว่า 7 หยวนต่อดอลลาร์
สหรฐัจะท าภายใต้กรอบการเคลื่อนไหว +/- 2% ของการซื้อขายรายวนั รวมทัง้จนียงัไม่ได้เข้าเกณฑ์ประเทศผู้
บดิเบอืนค่าเงนิของกระทรวงการคลงัสหรฐัฯ อย่างครบถว้น  
 
 



อีไอซีมองว่า มีโอกาสท่ีเงินหยวนจะอ่อนค่าลงไดอี้กจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน อย่างไรกดี็ โอกาสท่ี
เงินหยวนจะอ่อนค่าอย่างฉับพลนัดงัเช่นปี 2015 จะมีไม่มาก เนื่องจากจีนมบีทเรยีนจากเหตุการณ์ในช่วง
กลางเดอืนสงิหาคมปี 2015 ทีท่างการจนีแทรกแซงค่าเงนิหยวนสง่ผลใหค้่าเงนิอ่อนค่าลงราว 2-3% ภายในสปัดาห์
เดยีว จนท าใหต้ลาดหลกัทรพัยจ์นีปรบัฐานรุนแรง ความเชื่อมัน่ของนักลงทุนลดลงและเงนิทุนไหลออกจ านวนมาก 
เป็นผลให้ธนาคารกลางจนีต้องใชเ้งนิทุนส ารองกว่า 1 ล้านลา้นดอลลารส์หรฐัเพื่อรกัษาเสถียรภาพของเงนิหยวน 
นอกจากนัน้ถอ้ยแถลงของนายอี ้กงั ผูว้่าธนาคารกลางจนี (PBOC) คนปจัจุบนัทีก่ล่าวว่า จนีจะไม่ใชเ้งนิหยวนเป็น
เครื่องมอืในการตอบโต้ทางการคา้ในสงครามการค้าครัง้นี้และจะพยายามรกัษาเสถียรภาพค่าเงนิหยวนไม่ให้ผนั
ผวนท่ามกลางความไม่แน่นอนจากภายนอก 
 
รูปท่ี 4 : เงินหยวนท่ีอ่อนค่าลงมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาษีน าเข้าสินค้าจีนของสหรัฐฯ ได้บางส่วน 
เงินหยวน 
หน่วย : CNY/USD                    หน่วย : THB/CNY 

 
 
ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Bloomberg 

 

 Implication  
ข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีนมีแนวโน้มบรรลุได้ยากในปี 2019 แม้จะมกีารเลื่อนการขึน้ภาษี สงครามการค้า 
สงครามเทคโนโลยแีละสงครามค่าเงนิยงัเป็นประเดน็ส าคญัที่จะมผีลต่อขอ้สรุปการเจรจาทางการค้าในระยะต่อไป 
สบืเนื่องจากสงครามการค้าสหรฐัฯ-จนีที่ปะทุและด าเนินต่อเนื่องมาตัง้แต่กลางปี 2018 และพฒันามาสู่สงคราม
เทคโนโลยทีีป่ะทุขึน้จากกรณีการแบนบรษิทั Huawei ช่วงเดอืนพฤษภาคมปี 2019 และทางการสหรฐัฯ เพิม่บรษิทั 
Huawei และอีกหลายบรษิัทจนีเข้าในบัญชีรายชื่อบรษิัทต้องห้าม (US entity list) ท าให้ภาคเอกชนสหรฐัฯ ไม่
สามารถท าธุรกรรมและการค้ากบั Huawei และบรษิทัในบญัชรีายชื่อได้เวน้แต่ไดร้บัการอนุญาต (รูปที ่5) รวมถึง
ล่าสุดทีค่วามขดัแยง้ทางการค้าเริม่บานปลายสู่การท าสงครามค่าเงนิจากการที่ธนาคารกลางจนีประกาศค่ากลาง
อตัราแลกเปลีย่น (CNY fixing) ใหอ้่อนค่าทะลุแนวตา้นส าคญัที ่7 หยวนต่อดอลลารส์หรฐั 

 



รูปท่ี 5 : สงครามการค้าและสงครามเทคโนโลยี ปะทุข้ึนต่อเน่ืองส่งผลให้การเจรจาเพ่ือบรรลุข้อตกลง
ภายในปี 2019 เป็นไปได้ยาก 
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ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของสื่อสิง่พมิพ ์

 
อีไอซีมองว่า โอกาสท่ีจะได้ข้อตกลงการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนท่ีเป็นรูปธรรมภายในปี 2019 มี
ค่อนข้างน้อย  เน่ืองจากต่างฝ่ายต่างแสดงท่าททีีช่ดัเจนในการตอบโตแ้ละมาตรการทีเ่ขม้งวดในระยะขา้งหน้า ซึง่มี
รายละเอยีด ดงันี้ 

ฝัง่สหรฐัฯ 1) การประกาศการขึน้ภาษีน าเขา้สนิค้าจนีส่วนที่เหลอือย่างเป็นทางการว่าจะมกี าหนดการขึน้
ในวนัที่ 1 กนัยายน และ15 ธนัวาคมนี้ 2) การที่ทางการสหรฐัฯ ยงัคงแบน Huawei รวมถึงอีกหลายบรษิัทจีนใน
รายชื่อบรษิทัต้องหา้ม (US entity list) ซึง่เป็นการสัง่หา้มไม่ใหห้น่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนสหรฐัฯ ท าธุรกรรมและ
การคา้กบั Huawei เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตและแนวโน้มทีท่างการสหรฐัฯ จะไม่ขยายเวลาต่อหรอืปลดค าสัง่หา้มนี้หลงั
ช่วงเวลาผ่อนผนัวนัที่ 19 สงิหาคมนี้ และ 3) การที่กระทรวงการคลงัสหรฐัฯ ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจนีเป็น
ประเทศทีบ่ดิเบอืนค่าเงนิ (currency manipulator) เพื่อผลประโยชน์ในดา้นการคา้ตัง้แต่วนัที ่6 สงิหาคม ซึง่จะท าให้
ทางการสหรฐัฯ สามารถตดับรษิทัจนีออกจากงานประมลูจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัของสหรฐัฯ รวมถงึการสง่เรื่องถงึกองทุน
การเงนิระหว่างประเทศ (IMF) เพื่อแจง้กรณีการแข่งขนัทางการคา้ที่ไม่เป็นธรรมของจนี ซึง่อาจเป็นการปูทางสู่การ
ท ามาตรการกดีกนัทางการคา้อื่นทีไ่ม่ใช่ภาษ ี(non tariff measures) และการคว ่าบาตรจนีเพิม่เตมิในอนาคตได ้ 

ฝัง่จีน 1) ทางการจนีประกาศระงับการซื้อสนิค้าเกษตรสหรฐัฯ เพื่อตอบโต้มาตรการภาษีสหรฐัฯ และมี
โอกาสที่จะลดการส่งออกสนิแร่หายาก (rare earth) ไปยงัสหรฐัฯ ซึ่งเป็นสนิแร่ที่มคีวามจ าเป็นในการผลติชิ้นส่วน
อุปกรณ์เทคโนโลย ีเช่น โทรศพัทม์อืถอื โดยจนีเป็นผูค้รองสดัสว่นในการผลติสนิแร่นี้ราว 70% ของการผลติโลกและ
สหรฐัฯ ยงัต้องพึ่งพาการน าเขา้จากจนีสูง 2) ทางการจนีเตรยีมประกาศรายชื่อบรษิัทที่ไม่น่าไว้วางใจและเป็นภัย
คุกคามต่อบรษิทัจนี (unreliable entity list) ซึง่คาดการณ์ว่าเป็นมาตรการเพื่อตอบโตร้ายชื่อบญัชตีอ้งหา้มของสหรฐัฯ 
และ 3) ทางการจีนยังปล่อยเงินหยวนอ่อนค่าต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรฐั ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับ
ประธานาธบิดทีรมัป์และทางการสหรฐัฯ อย่างมาก 
 
 
 



อีไอซีประเมินความเส่ียงต่อภาคการส่งออกไทยในปี 2019 ยังคงสูง และมีโอกาสท่ีการส่งออกจะหดตัว
มากกว่าคาดหากข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนในระยะข้างหน้ายังไม่มีความคืบหน้า อีไอซี
คาดการณ์อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ (GDP) ไทยในปี 2019 ที ่3.1% และอตัราการขยายตวัของมลูค่าการสง่ออก
ไทยปี 2019 ในรูปดอลลารส์หรฐัหดตวั 1.6% สะทอ้นว่าภาคการสง่ออกไทยทัง้การสง่ออกสนิคา้รายประเทศและราย
สนิคา้ส าคญัในภาพรวมยงัคงเผชญิความเสีย่งจากปรมิาณการคา้โลกทีม่แีนวโน้มลดลงในปี 2019 (รูปที ่6) ซึง่ภาค
การส่งออกไทยมีความเส่ียงสูงท่ีจะหดตวัมากกว่าท่ีคาดไว้ เนื่องจากการส่งออกไทยในช่วงครึง่ปีแรกยงัไดร้บั
ผลกระทบต่อเนื่องจากสงครามการคา้เนื่องจากไทยเป็นประเทศผูส้ง่ออกสนิคา้ขัน้กลางและมคีวามเชื่อมโยงกบัการคา้
ในภูมภิาคสงู จากความตึงเครยีดทางการค้า, ความสมัพนัธ์และการเจรจาทางการค้าของสหรฐัฯ-จนีที่แย่ลงในช่วง
เดอืนกรกฎาคมและต้นเดอืนสงิหาคมทีผ่่านมา ในระยะต่อไป ภาคการส่งออกไทยยงัคงต้องจบัตาใน 2 ประเดน็หลกั 
ไดแ้ก่ 1) ภาษีในหมวดยานยนต์และช้ินส่วนตามมาตรา 232 ของกฎหมายการคา้สหรฐัฯ ทีม่เีสน้ตายวนัที ่14 
พฤศจกิายนนี้ และ 2) มาตรการกีดกนัทางการค้าท่ีสหรฐัฯ สามารถเพ่งเลง็รายประเทศเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
การตดัสทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากร (GSP: Generalized System of Preferences) ดงัเช่นกรณีที่อนิเดยีโดนถอด 
GSP ไปตัง้แต่เดอืนมถุินายน และกรณีทีเ่วยีดนามถูกสหรฐัฯ ขึน้ภาษนี าเขา้เหลก็กวา่ 400% ส าหรบัเหลก็บางชนิด
เกาหลแีละไต้หวนัและถูกทีน่ ามาแปรรูปในเวยีดนามก่อนส่งไปยงัสหรฐัฯ เป็นต้น ซึ่งทัง้ภาษียานยนต์และการตดั 
GSP ของสหรฐัฯ นี้เป็นความเสี่ยงต่อแนวโน้มการส่งออกและสามารถส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกไทยได้
ต่อเนื่องหากถูกน ามาใช้จรงิ ประกอบกบัการแขง็ค่าของเงนิบาทเมื่อเทยีบกบัประเทศคู่ค้าและคู่แข่งหลกัเป็นอกี
ปจัจยัหน่ึงทีส่ง่ผลกระทบต่อการฟ้ืนตวัของภาคการสง่ออกไทยในระยะขา้งหน้า  
 
รูปท่ี 6 : ภาคส่งออกสินค้าของไทยต้ังแต่คร่ึงหลังของปี 2018 จนถึงในช่วงปัจจุบันได้รับผลกระทบ
ต่อเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและสงครามการค้า 

 Share 2018H1 2018H2 6M2019

                 

                                          

                                

                                                

                                      

                                 

                           

                                         

                                   .0           

                                         

                   

                              

     : %YOY

                              

     : %YOY

                      top 
          6               
                      7.0 6.4

37.2
66.4

0

50

100

    2018H1 2018H2 6M2019

                                              

     : %                      

                                             

     : %                      

14.7 14.2 26.9

83.4

0

50

100

    2018H1 2018H2 6M2019

 Share 2018H1 2018H2 6M2019

                 

ASEAN5                 

     .0            

CLMV                 

                    

                     

EU15  .0             

       .0            

                          

                           

        .0           

 
 
ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของกระทรวงพาณิชยแ์ละ Bloomberg 
 
อีไอซีมองผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจะส่งผ่าน 6 ช่องทางหลัก ไดแ้ก่ 1) ดา้นห่วงโซ่อุปทานกบัจนี 2) ดา้น
เศรษฐกจิจนีชะลอตวั 3) ดา้นประเทศคู่คา้ไทยที่พึง่พาการส่งออกจนีสูง 4) ด้านการทุ่มตลาด 5) ดา้นการท่องเที่ยว
ไทย และ 6) ด้านผลต่อภาคอสงัหารมิทรพัยไ์ทย โดยเฉพาะภาษีรอบนี้อาจมผีลกระทบซ ้าเติมดา้นการชะลอตวัของ
จนีและแนวโน้มการทุ่มตลาดในสนิค้าผู้บรโิภคที่จนีอาจส่งออกไปสหรฐัฯ ไม่ได้บางส่วน ผลกระทบของสงคราม



การค้าสามารถส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกจิไทยผ่าน 6 ช่องทางทัง้ การค้า การทุ่มตลาด การท่องเที่ยว การ
ลงทุนของนักลงทุนจนีในภาคอสงัหารมิทรพัย ์(อ่านเพิม่เตมิ 3Q19 In focus: Game of trade เตรยีมพรอ้มเศรษฐกจิ
ไทย ในศกึชงิมหาอ านาจทางการคา้สหรฐัฯ-จนี) อย่างไรกด็ ีอไีอซมีองว่า ผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจไทยจะมี
มากขึน้โดยเฉพาะในช่องทางด้านห่วงโซ่อปุทานไทย-จีนในสนิคา้ 5 หมวดหลกั ไดแ้ก่ สนิคา้อเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
ชิน้สว่น พลาสตกิและผลติภณัฑพ์ลาสตกิ ยางและผลติภณัฑย์าง ไมแ้ละผลติภณัฑไ์ม ้และเคมภีณัฑ ์และช่องทาง
ด้านเศรษฐกิจจีนชะลอซ่ึงจะส่งผลต่อสินค้าน าเข้าในหมวดอุปโภคบริโภคท่ีจีนน าเข้าจากไทยสูง เช่น 
เครื่องใชไ้ฟฟ้าบางส่วน รถยนต์และสว่นประกอบ ขา้ว และผลติภณัฑม์นัส าปะหลงั เป็นตน้ นอกจากนี้ ผลกระทบ
ทางลบด้านการถกูสินค้าจีนทุ่มตลาดอาจเกิดขึน้ได้เพ่ิมขึน้ในหมวดสินค้าผูบ้ริโภค เช่น เสือ้ผา้ รองเทา้ และ
เครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืนบางส่วน (รูปที ่7) ที่จนีไม่สามารถส่งไปยงัสหรฐัฯ ได้และมสีนิคา้คงเหลอื ซึง่สงัเกตได้
จากผลของภาษีของสหรฐัฯ รอบก่อนหน้าที่ขึน้กบัสนิคา้เหลก็จนีซึง่ส่งผลใหเ้หลก็จนี เช่น เหลก็ท่อนและเสน้ ท่อ
เหลก็ ผลติภณัฑ์เหลก็แผ่นรดีแบน สปรงิเหลก็และลวดเหลก็ ทีท่ะลกัเขา้มาในปรมิาณที่มากขึ้นสะท้อนจากมูลค่า
การน าเขา้ในช่วง 6 เดอืนแรกปี 2019 โดยผลกระทบจะยิง่ชดัเจนหากทางการสหรฐัฯ ตดัสนิใจขึน้ภาษีจนีในรอบนี้
จากอตัรา 10% เป็น 25% ในระยะขา้งหน้า 
 
รูปท่ี 7 : จับตาสินค้าจีนท่ีมีแนวโน้มจะถูกทุ่มตลาดในไทย หากจีนไม่สามารถส่งออกไปยังสหรัฐฯ ได้ 
มลูค่าการน าเข้าสินค้าของไทย 
หน่วย : %YOY 

 
หมายเหตุ :    หมายถงึ มลูค่าการน าเขา้ 6 เดอืนแรกของปีเพิม่ขึน้มากกว่าค่าเฉลีย่ 
ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ CEIC, MOC และ Trademap 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.scbeic.com/th/detail/product/6126
https://www.scbeic.com/th/detail/product/6126
https://www.scbeic.com/th/detail/product/6126
https://www.scbeic.com/th/detail/product/6126


โดย :     ดร. ก าพล อดเิรกสมบตั ิ(kampon.adireksombat@scb.co.th) 
 ผูอ้ านวยการอาวุโส Economic and Financial Market Research 

ดร. ธนพล ศรธีญัพงศ ์(thanapol.srithanpong@scb.co.th) 
 นกัเศรษฐศาสตรอ์าวุโส 

ชนิโชต ิเถรปญัญาภรณ์ (chinnachod.thaerapanyaporn@scb.co.th) 
นกัวเิคราะห ์
Economic Intelligence Center (EIC) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
EIC Online: www.scbeic.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or 
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective 
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in 
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change 
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by 
us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein. 

mailto:kampon.adireksombat@scb.co.th
mailto:kampon.adireksombat@scb.co.th
mailto:thanapol.srithanpong@scb.co.th
mailto:thanapol.srithanpong@scb.co.th
mailto:chinnachod.thaerapanyaporn@scb.co.th
mailto:chinnachod.thaerapanyaporn@scb.co.th
http://www.scbeic.com/
http://www.scbeic.com/

