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จับกระแส NTBs

จุดเริ่มต้น
สงครามเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศมหาอ�านาจ

เมื่อทรัมป์สั่งลุย 
ทกุอปุสรรคขาดดลุการค้า 

ต้องผ่านฉลุย

Timeline Trade War 
USA - CHINA

ข่าวสั้นรอบโลก

สงครามการค้า จีน - สหรัฐ 
ผลกระทบที่ภาคการเกษตร

ต้องปรับตัว

3

4

5

10

8

15

13

ที่ปรึกษา
นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์
นายวิทวัสก์  สาระศาลิน
นายครรชิต               สุขเสถียร
นางสาวเสาวลักษณ์     ศุภกมลเสนีย์

กองบรรณาธิการ
นางสาวกุลวดี  วิวัฒสวัสดินนท์ 
นายชนวัฒน์  สิทธิธูรณ์
นายวรพงศ์  วิไลรัตน์ 
นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อาภรณ์
นางสาวขวัญหทัย วิวิธวร
นายบรรดาศักดิ์ ขันทะสีมา

แวะคุย...กับบก.
สวัสดีค่ะ สมาชิกวารสาร Early Warning ทุกท่าน
 พบกันอีกครั้งกับวารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (ACFS Early 
Warning) รายไตรมาสเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 พร้อมบทความเด่น  
“จุดเริ่มต้นสงครามเศรษฐกิจระหว่างประเทศมหาอ�านาจ” ท่ีสถานการณ์สงคราม
เศรษฐกิจระหว่างจีน - อเมริกา ก�าลังด�าเนินอยู่ในขณะนี้ โดยวารสารฉบับนี้จะพา 
ทกุท่านท�าความเข้าใจกบับ่อเกดิของสงครามเศรษฐกจิ การตอบโต้ภาษรีะหว่างจนี - 
อเมริกา ไปจนถึงมาตรการที่อเมริกาด�าเนินการต่อประเทศอื่นๆ มาตรการด้าน SPS 
ที่ส่งผลต่อประเทศคู่ค้าส�าคัญ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก รวมถึงความส�าคัญของ
การเตรียมพร้อมรับมือของทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
สินค้าเกษตรและอาหาร
 นอกจากน้ี “จับกระแส NTBs” และ “ข่าวสั้นรอบโลก” ได้น�าเสนอประเด็น 
ที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น แนวทางการจัดเก็บภาษีน�้าตาล “ภาษีความหวาน” ที่ไทย
และมาเลเซียเห็นตรงกันและพร้อมปรับเกณฑ์ภาษีสรรพสามิตเพื่อหวังแก้ไขปัญหา 
ทัง้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการบรโิภคของประชาชน หรอื แนวทางรณรงค์รกัษ์โลก
ของสหภาพยโุรป ทีต่ัง้เป้าเลกิใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิง้ โดยเฉพาะ หลอด ไม้คน และ
ก้านส�าลพีลาสตกิภายในเดอืนเมษายน 2020 เพือ่ลดมลภาวะทีเ่กดิจากขยะพลาสตกิ
ในทะเล และบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ค่ะ
 ทางทีมงาน Early Warning ได้คัดสรรสาระเพื่อท่านผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง หาก 
ท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความและข่าวสารเพื่อ 
การเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร สามารถติดต่อกองบรรณาธิการได้ที ่
อีเมล acfsearlywarnings@gmail.com และสามารถสมัครสมาชิกข่าวและวารสาร 
Early Warning ได้ฟรีที่ www.warning.acfs.go.th ซึ่งได้ผ่านการปรับปรุงเพ่ือ 
เพิ่มช่องทางการเข้าถึง และค้นหาข้อมูลให้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารทางอีเมลได้ตรงตามประเด็นความสนใจ ทั้งกลุ่มสินค้า ประเทศ ประเด็น
ปัญหา โดยหากท่านมข้ีอสอบถามในกรณชีีแ้จงหรอืแนะน�าบรกิาร สามารถตดิต่อได้ที่ 
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มกอช. 
โทรศัพท์ 0-2579-4986
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 259,276,872,485 

 659,821,403,916 

ผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ
กากและเศษที่เหลือใชทำอาหารสัตว
พืชอาหาร
พืชน้ำมัน 
ผลไมและผลิตภัณฑ

60,696,083,531
33,229,979,581
30,401,095,791
22,562,333,654
14,207,660,278

ผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ
ยางธรรมชาติ
ผลไมและผลิตภัณฑ
ขาวและผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑจากสัตว

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความรวมมือกับกรมศุลกากร

92,486,359,638
87,818,499,725
86,576,693,560
82,071,303,994
74,987,795,984

ตลาดนำเขา 5 อันดับแรก ม.ค. - ส.ค.

สถิติการนำเขา - สงออก ตั้งแตเดือน มกราคม - สิงหาคม 2562

ระเบียบ/มาตรฐาน
วิธีการตรวจวิเคราะห
ฉลาก/บรรจุภัณฑ
MRLs
อื่นๆ

MRLs 
ระเบียบ/มาตรฐาน
ระเบียบ/มาตรฐานนำเขาสินคาเกษตร
วัตถุเจือปน
กักกัน/ระงับนำเขา 
อื่นๆ

62
61
57
27
23
15

65
23
6
3
5

สินคาสงออก 5 อันดับแรก ม.ค. - ส.ค. หนวย : บาท

สินคานำเขา 5 อันดับแรก ม.ค. - ส.ค.

นำเขา สงออก

ตลาดสงออก 5 อันดับแรก ม.ค. - ส.ค.

มูลคา ลานบาท มูลคา ลานบาท

จีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม มาเลเซีย

75,975.01

 137,931.60

61,663.39

34,679.86
28,112.95

จีน บราซิลสหรัฐอเมริกา สิงคโปร อินเดีย

32,094.30
 33,849.61

23,173.43

11,176.92 10,717.13

SPS/TBT NOTIFICATION พ.ค. - มิ.ย. 2562

การประกาศมาตรการ (ครั้ง) การประกาศมาตรการ (ครั้ง)

ญี่ปุน

จีน

สหรัฐอเมริกา

เปรู

บราซิล

SPS TBT

26 24 

19 

18 

17

บุรุนดี

แทนซาเนีย

บราซิล

สหภาพยุโรป

อียิปต

12
6 

7

9 

10 

ประเด็น ประเด็น
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หลังจากที่ ได ้น�าข ้อเสนอเป ิดตลาดเนื้อแกะใน
เวทีเจรจา ณ กรุงโตเกียว เมื่อเดือนมิถุนายน 2562  
ที่ผ่านมา ไอร์แลนด์ใกล้จะส่งออกเนื้อแกะไปยังตลาด 
ญี่ปุ ่นได้แล้ว โดยล่าสุดทางการญี่ปุ ่นยอมรับแผนงาน 
การตรวจสอบและใบรับรองส่งออกของกระทรวงเกษตร 
ไอร์แลนด์ เหลือเพียงข้ันตอนข้อก�าหนดการปฏิบัติของ 
ภาคอุตสาหกรรมที่คาดจะแล้วเสร็จในเวลาอันใกล้

ปัจจุบันไอร์แลนด์ส่งออกทั้งเนื้อวัวและเน้ือแกะไปยัง 
ญี่ปุ ่น โดยจากสถิติปี 2561 การส่งออกสินค้าเกษตร 
และอาหารไปยังญี่ปุ่นมีมูลค่า 115 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นเป็น
สองเท่าจากมูลค่าปี 2559 โดยมูลค่าการส่งออกเนื้อสุกร 
ปลา เน้ือวัว ผลิตภัณฑ์นม และเครื่องดื่ม ไปยังญี่ปุ ่น 
เพิม่ขึน้เป็น 41 ล้านยโูร 14 ล้านยโูร 3.6 ล้านยโูร 40 ล้านยโูร 
และ 8 ล้านยูโร ตามล�าดับ

อนึง่ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกจิระหว่างสหภาพยโุรป
และญี่ปุ่น (EPA) จะเป็นปัจจัยส่งเสริมการบริโภคอาหาร
และสินค้าเกษตรจากไอร์แลนด์อีกช่องทางหนึ่งด้วย

ไอรชิ บรรลเุจรจา
ขัน้ตอนส่งออกเน้ือแกะไปญ่ีปุ่น

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 มาเลเซียเริ่มจัดเก็บภาษี
ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ผสมน�้าตาลมากกว่า  
5 กรัม/100 มิลลิลิตร และน�้าผักผลไม้ท่ีผสมน�้าตาล
มากกว่า 12 กรัม/100 มิลลิลิตร ในอัตรา 0.40 ริงกิต/ลิตร 
โดยมีเป้าหมายลดการบริโภคน�้าตาลของคนในประเทศ  
มุ่งลดผลเสียต่อสุขภาพผู้บริโภคระยะยาว 

การจัดเกบ็ภาษนี�า้ตาลนีส่้งผลให้ผู้ผลิตสินค้าเครือ่งดืม่ 
ในมาเลเซยีต้องปรบัตวัอย่างมาก ทัง้ปรับปรุงสตูรการผลติ 
โดยลดสัดส่วนน�้าตาล พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพเพ่ิมขึ้น รวมถึงการปรับราคาผลิตภัณฑ์ตาม 
อัตราภาษี ในขณะที่ผู ้ผลิตส่วนหนึ่งยังมีความกังวล 
ว่าการขึ้นภาษีอาจไม่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได ้
ตามที่ตั้งเป้า เนื่องจากผู้บริโภคในมาเลเซียยังมีตัวเลือก
อาหารและเครื่องดื่มอีกมาก

ในขณะที่ ล่าสุดไทยประกาศเรียกปรับภาษีน�้าตาล  
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 กับเครื่องดื่มที่มีปริมาณน�้าตาล 
เกิน 14 กรัม แต่ไม่เกิน 18 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษ ี
3 บาทต่อลิตร และที่มีปริมาณน�้าตาลเกิน 18 กรัมต่อ 
100 มิลลิลิตร เสียภาษี 5 บาทต่อลิตร และจะปรับภาษ ี
เพิม่ขึน้อกีครัง้ในวนัที ่1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2566 
เครื่องดื่มที่มีปริมาณน�้าตาลเกิน 8 กรัม แต่ไม ่เกิน  
10 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 1 บาทต่อลิตร และ 
ทีม่ปีรมิาณน�า้ตาลเกนิ 10 กรมั แต่ไม่เกนิ 14 กรมั เสยีภาษ ี
3 บาทต่อลิตร และหากมีปริมาณน�้าตาลเกิน 14 กรัม  
ต้องเสียภาษี 5 บาทต่อลิตร

ไทย - มาเลย์ 
ดเีดย์ภาษนี�า้ตาล

จับกระแส

NTBs
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จุดเริ่มต้นสงครามเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศมหาอ�านาจ

บ่อเกิดสงครามเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมในปัจจุบัน  
มส่ีวนส�าคญัต่อการเร่งเร้าผูค้นท่ัวโลกเข้าสูวิ่ถีชีวิตบนกระแส
ข้อมูลที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อ�านาจเดิมที่อยู่ในมือผู้ถือครอง 
ดนิแดน ทรพัยากร และก้าวสูผู่น้�าอตุสาหกรรม ก�าลังจะ
เปลีย่นมอือกีคร้ังไปยงัผูน้�าเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยคูแ่ข่ง 
ที่น่าจับตาเป็นพิเศษ ได้แก่ “จีน” กับ “สหรัฐอเมริกา”

การแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศท่ัวโลก  
กลบักลายเป็นบ่อเกิดของความขดัแย้งระหว่างประเทศ ในมมุ
ของประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิาคนปัจจบัุน มคีวามคดิเห็นว่า 
บางประเทศก�าลังขยับข้ึนมามีอ�านาจเทียบเคียง ท้ังยังส่ง 
ผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อสหรฐัอเมริกา จงึได้ชนูโยบาย 
American First ตั้งแต่ก่อนเข้ารับต�าแหน่ง เพื่อรักษา 
ทั้งผลประโยชน์และความมั่นคงชาติและหลังจากได ้
เข้ารับต�าแหน่งเพียงสองสัปดาห์ก็ได้ประกาศค�าสั่งพิเศษ 
(Executive Order) หรือ Trump’s Administration 
ซึ่งมีแนวทางนโยบายท่ีส ่งผลต่อทิศทางการค้าโลก  
โดยเฉพาะการมุ ่ งแก ้ ไขความตกลงทางการค ้ากับ 
ประเทศต่างๆ ที่สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้าอย่างเด่นชัด 
โดย 6 ประเทศที่สหรัฐฯขาดดุลสูงสุด ได้แก่ จีน (347,000  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ญี่ปุ่น (68,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

เยอรมน ี (64,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมก็ซิโก (53,200 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไอร์แลนด์ (35,900 ล้านดอลลาร์
สหรฐั) เวียดนาม (32,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั) และอีก 10 
ประเทศ ได้แก่ อติาล ีเกาหลใีต้ มาเลเซยี อนิเดยี ฝรัง่เศส  
สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน อินโดนีเซีย แคนาดา และไทย 
แม้ Trump’s Administration จะมุ่งเป้าหมายส�าคัญ 
ที่ ‘จีน’ ซ่ึงก้าวมามีอ�านาจทางเศรษฐกิจเทียบเคียง 
สหรัฐฯ จากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวนโยบาย 
Made in China 2025 ท่ีมุ่งสร้างความแข็งแกร่งของ
ภาคอุตสาหกรรม แต่ยิ่งไปกว ่านั้น จีนยังสามารถ 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ ง เพื่อใช ้ ในประเทศ 
และส่งออก ในขณะที่หลายประเทศที่จะเข้าถึงข้อมูล 
และเทคโนโลยีของจีน ท�าให้สหรัฐฯ มีข้อกังวลด้าน 
ความมัน่คงอกีประการหนึง่

นอกจากนี ้ด้วยพฒันาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่
รวดเร็ว ท�าให้ “มหาอ�านาจยคุก่อน” ลดทอนความสามารถ 
ในการแข่งขัน โดยเฉพาะปัญหาต้นทุนแรงงานที่สูง  
การย้อนกลับมาแข่งขันอุตสาหกรรมพื้นฐานจึงท�าได้ยาก  
ส่งผลให้ประเทศกลุม่ทีเ่คยเป็น “ฐานการผลติต้นทนุต�า่” เช่น 
กลุ่มเอเชียตะวันออกและอาเซียนมีช่องว่างในการแข่งขัน 
และสามารถพัฒนาทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว
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การตอบโต้ภาษีระหว่าง
ประเทศมหาอ�านาจ

ต่อจีนเป็นอย่างมาก และยังส่งผลกระทบต่อคู่ค้าท่ัวโลก 
ไม่ว่าจะเป็นแคนาดา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย 
จีนจึงโต้กลับทันทีด้วยการประกาศเก็บภาษีน�าเข้าจาก 
สหรัฐอเมรกิาด้วยอตัราภาษเีดยีวกนั รวมถงึมกีารร้องเรยีน 
ต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ว่าเป็นการกระท�าทีย่ดึหลกั 
เอกภาพนิยมและเป็นการกีดกันทางการค้า และมองว่า 
การกระท�าของสหรัฐอเมริกาได้ละเลยความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจที่มีมาเป็นระยะเวลา 40 ปี

จีนประกาศข้ึนภาษีน�าเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกา 
รวมมูลค่ากว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอัตรา 5-25%  
ซึง่จะมผีลกบัสนิค้าส่งออกของสหรฐัอเมรกิา 5,207 รายการ 
โดยหน่ึงในกลุ ่มผู ้ ท่ีจะได ้ รับผลกระทบมากท่ีสุดคือ 
กลุ่มนักธุรกิจอเมริกันที่ส่งออกถั่วเหลือง ข้าวโพด และ 
ข้าวสาลี ไปยังจีน

สงครามการค้าสหรัฐอเมริกา-จีนเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ ซึ่งท้ังสองฝ่ายใช้ภาษีสินค้าน�าเข้า
เป็นเครื่องมือกดดันระหว่างกัน โดยฝ่ายที่เริ่มก่อนคือ
สหรัฐอเมริกาที่ประกาศขึ้นภาษีน�าเข้าสินค้าจากจีน 
จากเดิม 10% เป็น 25% จ�านวนทั้งหมด 5,745 รายการ  
ประกอบด้วยกลุ ่มสินค้าทุน (Capital goods) เช่น 
เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ไฟฟ้า สนิค้าขัน้กลาง (Intermediate 
goods) คือ สินค้าที่สามารถน�าไปผลิตต่อได้ และสินค้า 
ขั้นสุดท้าย (Final goods) คือ สินค้าอุปโภคบริโภค  
พร้อมทั้งจ�ากัดการลงทุนของบริษัทจีน 44 แห่งใน
สหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง 

การประกาศขึน้ภาษขีองสหรฐัอเมรกิาดงักล่าวได้สร้าง 
ความไม่พอใจให้กับจีน เนื่องจากสินค้าส�าคัญ อาทิ 
เหลก็ อลมูเินยีม แผงโซลาร์เซลล์ ยางรดัของ ส่งผลกระทบ 
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จีนโต้สหรัฐฯ ทุ่มตลาดสินค้าเกษตร

สถติิปี 2560-2561 สหรัฐอเมรกิาส่งออกถัว่เหลอืงมายงัจนีถงึ 62% 
ของปริมาณสินค้าท่ีส่งออกมาจีนท้ังหมด โดยคิดเป็น 36.84 ล้านตัน 
และสามารถครองสัดส่วน 39.4% ของความต้องการน�าเข้าถ่ัวเหลือง 
1 ใน 3 ของจีน ส่งผลให้เกษตรกรจีนรวมตัวกันเรียกร้องต่อรัฐบาล  
ซึง่รฐับาลจีนพิจารณาขึ้นภาษีน�าเข้าถั่วเหลืองเพื่อเป็นการตอบโต้ 
การขึ้นภาษีของสหรัฐฯ 

ด้วยจุดมุ ่งหมายส�าคัญของ Trump’s Administration คือการแสวงหามาตรการทางออกของปัญหา 
การขาดดลุการค้าบนพืน้ฐานผลประโยชน์ของสหรฐัฯ เป็นทีต่ัง้ โดยไม่เพยีงในส่วนของภาษนี�าเข้าเท่านัน้ แต่ยงัประกอบด้วย 
มาตรการทางการค้าอื่นๆ เช่น การปกป้องสินค้าในประเทศ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และโควตา
ภาษีสินค้าอ่อนไหวโดยเฉพาะในส่วนของ ‘สินค้าเกษตรและอาหาร’ ซึ่งในห่วงโซ่การผลิตสามารถได้รับผลกระทบ 
ที่ซับซ้อนจากการบังคับใช้มาตรการอุปสรรคทั้งในลักษณะภาษีและไม่ใช่ภาษี

จนียงัประกาศเก็บภาษนี�าเข้าสนิค้าเกษตรและอาหารอืน่จากสหรัฐฯ 
ประกอบด้วย เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อสุกร ข้าวโพด ข้าวสาลี ผัก น�้าผลไม้ 
และน�า้มนัส�าหรบัท�าอาหาร เพือ่ตอบโต้ทีส่หรฐัอเมรกิาข้ึนภาษ ีรวมทัง้
ลดค�าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากฟาร์มของสหรัฐฯ ลงอย่างมาก 

ก่อนหน้านี้จีนประกาศสอบสวนการทุ่มตลาดข้าวฟ่างที่น�าเข้าจาก
สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2559 - 31 ต.ค. 2560 หลังพบว่า 
ราคาข้าวฟ่างลดต�่ากว่าปกติเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในตลาดโลก  
ซึง่ส่งผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อผลผลติและรายได้ของผูป้ระกอบการ 
ในจีน รวมถึงสอบสวนเร่ืองการอุดหนุนอย่างไม่เป็นธรรม ในข้าวฟ่าง 
ที่น�าเข้าระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2556 - 31 ต.ค. 2560 โดยล่าสุดเมื่อวันที ่
17 เมษายน 2562 มผีลการสอบสวนเบือ้งต้นว่า ข้าวฟ่างสหรฐัฯ ทุม่ตลาด 
ในการส่งออกจีน ซ่ึงเป็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมส่งผลให้อุตสาหกรรม 
ในประเทศเสียหาย จีนจึงตัดสินใจใช้มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด
ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 และจะยังด�าเนินการสอบสวน 
ต่อไปเพื่อให้ได้ข้อสรุป

“ข้าวฟ่าง”

“ถั่วเหลือง”

“สินค้าอื่นๆ”
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[6] USTR ภาษี 25% สินคา +818 รายการ 
     34,000 ลานUS$ 
[28] USTR ภาษี 25% สินคา +6,000 รายการ 
  รวมอาหารแชแข็ง/สินคาเกษตร
[28] MOC ระบุ 44 บริษัทจีน มีความเสี่ยง
       ความมั่นคง

[3] เตรียมจัดเก็บภาษี 25% สินคา +5,207 รายการ 
 รวมทั้งสินคาเกษตร
[14] รองเรียน WTO ประเด็นภาษีโซลารเซลล
[23] ภาษี 25% สินคา +333 รายการ 16,000 ลานUS$
      +รองเรียน WTO คัดคานสหรัฐฯ ขึ้นภาษี 

[22] พาณิชย US+จีน หารือครั้งที่ 1 ตกลงกันไมได

[23] ภาษี 25% สินคาเกษตร 279 รายการ
      มูลคารวม 16,000 ลานUS$ 

[22] จีนยกเลิกนัดเจรจา
      ชี้สหรัฐฯ ขึ้นภาษีหลังรับนัด

[7] Trump ขูขึ้นภาษีสินคาจีน 267,000 ลานUS$
[12] นัดจีนเจรจารอบ 2
[24] USTR เริ่มเก็บภาษีสินคาประเภท 3 
      มูลคา 200,000 ลานUS$ [18] ตอบโตเตรียมเก็บภาษีสินคา US 

      60,000 ลานUS$
[24] ตอบโตภาษีสินคาสหรัฐฯ 
      ประเภท 3 5-10%

[6] ภาษี 25% สินคา +545 รายการ 
    34,000 ลานUS$ 

มีนาคม 2560

"สวนตางดุลการคาสหรัฐฯ 
ป 2560 กลับเพิ่มสูงขึ้น

เปนประวัติการณ" กรกฏาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561

ตุลาคม 2561พฤศจิกายน 2561ธันวาคม 2561

USA

CHINA

CHINA

CHINA

CHINA

CHINA CHINA

CHINA
[14] จีนประกาศลดภาษีชิ้นสวน
      รถยนตชั่วคราว 3 เดือน

[2] พักรบชั่วคราว หามเพิ่มมาตรการ
ภาษีสินคา 90 วัน

[7-9] หารือการคา @ปกกิ่ง จีนชี้หาทางออกทั้งสองฝาย
[22] ยกเลิกนัดหารือ @วอชิงตัน เหตุกฎหมายทรัพยสิน
 ทางปญญา
[30-31] จีนเสนอเตรียมซื้อถั่วเหลือง/ Trump ตองการพบ 
     ปธน.จีน เดือน ก.พ.

[1] ประกาศหามผลิต-จำหนายยาเฟนทานิลตั้งแต 1 พ.ค.

[3-5] หารือการคา ณ วอชิงตัน สอง ปธน.พบกัน 
  แจงรอฟงขาวดีใน 1 เดือน
[10] สองฝายตกลงตั้งองคกรบังคับใชสัญญาการคา
[30] หารือการคา ณ ปกกิ่ง สงสัญญาณที่ดี

[11-15] ปธน.จีน หารือระดับสูง นัดคุยเพิ่มเติมที่วอชิงตัน
[21] เจรจาการคา ณ วอชิงตัน
[24] Trump พบรอง ปธน.หลิว ชี้พัฒนาการเจรจา 
 ขยายกรอบเวลาพักรบ

[31] ตออายุไมขึ้นภาษีรถยนต-ชิ้นสวน 
 ยังไมมีกำหนด

[28-29] เจรจาการคา ณ ปกกิ่ง

[30] เตรียมขึ้นภาษีจีน ธ.ค.

[25] หารือนอกรอบ @อารเจนตินาไมสำเร็จ 

USA

USA

[19] เปดตัวแผนควบคุมการสงออกเทคโนโลยีใหม 
[9] MOF สหรัฐฯ+รองนายกจีน หารือทางโทรศัพท

USA

USA

USA

มกราคม 2562

กุมภาพันธ
2562

มีนาคม
2562

เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 2562 กรกฎาคม 2562 สิงหาคม 2562

[5] USTR ประกาศขึ้นภาษี 25% สินคาประเภท 3 มูลคา 200,000 ลานUS$ (เลื่อนจาก 1 ม.ค. > 1 มี.ค. > 10 พ.ค.)
[10] ขึ้นภาษีสินคาประเภท 3 พรอมเปดประชาพิจารณสินคาสื่อสาร-โทรคมนาคม
[15] ประกาศบัญชีดำบริษัทดานความมั่นคง รวมทั้ง Huawei

ดีลซื้อขายและนำเขาถั่วเหลืองสหรัฐฯ 
ของจีนพบอุปสรรค แมคูคาจะยังทำ

ตามสัญญาซื้อขายลวงหนา
และเตรียมสงสินคาใหจีนนับแสนตัน

สัญญาณเตือนสหรัฐฯ จะดำเนินการอยางเครงครัด
ตาม Trump's Administration ในขณะที่

ผูประกอบการ โดยเฉพาะ Huawei ใหความมั่นใจ
วาคูคายุโรปยังคงตองการเทคโนโลยี 5G 

[10] พาณิชยจีนแถลงเสียใจ-พรอมตอบโต
[25-31] ปฏิบัติการตอบโต-ใหขาว-ทวงคืนคูคาโทรคมนาคม

Trump's Administration
[16 ประเทศขาดดุลการคา]
ตั้งเปา "ลดขาดดุลการคา"

TIMELINE TRADE WAR

USA - CHINA

[23] ท้ังสองฝายเจ็บหนัก เกษตรกรสหรัฐฯ สูญเสีย
โอกาสการคาสะสมกวา 16,000 ลานUS$ 
คูคาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจีนสาหัส/ไดรับ
ผลกระทบถวนหนา

[7] 

การประชุม G20 ปธน.Trump หารือ ปธน.สีจ้ินผิง
ประกาศยกเลิกคำสั่งแบนบริษัทโทรคมนาคมจีน 
ยกเวนท่ีมีความเส่ียงเปนภัยตอความม่ันคง

บริษัท Google เตือนผลกระทบความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
จากการแบนบริษัทโทรคมนาคมจีนรอบลาสุด

[29-30] 
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[6] USTR ภาษี 25% สินคา +818 รายการ 
     34,000 ลานUS$ 
[28] USTR ภาษี 25% สินคา +6,000 รายการ 
  รวมอาหารแชแข็ง/สินคาเกษตร
[28] MOC ระบุ 44 บริษัทจีน มีความเสี่ยง
       ความมั่นคง

[3] เตรียมจัดเก็บภาษี 25% สินคา +5,207 รายการ 
 รวมทั้งสินคาเกษตร
[14] รองเรียน WTO ประเด็นภาษีโซลารเซลล
[23] ภาษี 25% สินคา +333 รายการ 16,000 ลานUS$
      +รองเรียน WTO คัดคานสหรัฐฯ ขึ้นภาษี 

[22] พาณิชย US+จีน หารือครั้งที่ 1 ตกลงกันไมได

[23] ภาษี 25% สินคาเกษตร 279 รายการ
      มูลคารวม 16,000 ลานUS$ 

[22] จีนยกเลิกนัดเจรจา
      ชี้สหรัฐฯ ขึ้นภาษีหลังรับนัด

[7] Trump ขูขึ้นภาษีสินคาจีน 267,000 ลานUS$
[12] นัดจีนเจรจารอบ 2
[24] USTR เริ่มเก็บภาษีสินคาประเภท 3 
      มูลคา 200,000 ลานUS$ [18] ตอบโตเตรียมเก็บภาษีสินคา US 

      60,000 ลานUS$
[24] ตอบโตภาษีสินคาสหรัฐฯ 
      ประเภท 3 5-10%

[6] ภาษี 25% สินคา +545 รายการ 
    34,000 ลานUS$ 

มีนาคม 2560

"สวนตางดุลการคาสหรัฐฯ 
ป 2560 กลับเพิ่มสูงขึ้น

เปนประวัติการณ" กรกฏาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561

ตุลาคม 2561พฤศจิกายน 2561ธันวาคม 2561

USA

CHINA

CHINA

CHINA

CHINA

CHINA CHINA

CHINA
[14] จีนประกาศลดภาษีชิ้นสวน
      รถยนตชั่วคราว 3 เดือน

[2] พักรบชั่วคราว หามเพิ่มมาตรการ
ภาษีสินคา 90 วัน

[7-9] หารือการคา @ปกกิ่ง จีนชี้หาทางออกทั้งสองฝาย
[22] ยกเลิกนัดหารือ @วอชิงตัน เหตุกฎหมายทรัพยสิน
 ทางปญญา
[30-31] จีนเสนอเตรียมซื้อถั่วเหลือง/ Trump ตองการพบ 
     ปธน.จีน เดือน ก.พ.

[1] ประกาศหามผลิต-จำหนายยาเฟนทานิลตั้งแต 1 พ.ค.

[3-5] หารือการคา ณ วอชิงตัน สอง ปธน.พบกัน 
  แจงรอฟงขาวดีใน 1 เดือน
[10] สองฝายตกลงตั้งองคกรบังคับใชสัญญาการคา
[30] หารือการคา ณ ปกกิ่ง สงสัญญาณที่ดี

[11-15] ปธน.จีน หารือระดับสูง นัดคุยเพิ่มเติมที่วอชิงตัน
[21] เจรจาการคา ณ วอชิงตัน
[24] Trump พบรอง ปธน.หลิว ชี้พัฒนาการเจรจา 
 ขยายกรอบเวลาพักรบ

[31] ตออายุไมขึ้นภาษีรถยนต-ชิ้นสวน 
 ยังไมมีกำหนด

[28-29] เจรจาการคา ณ ปกกิ่ง

[30] เตรียมขึ้นภาษีจีน ธ.ค.

[25] หารือนอกรอบ @อารเจนตินาไมสำเร็จ 

USA

USA

[19] เปดตัวแผนควบคุมการสงออกเทคโนโลยีใหม 
[9] MOF สหรัฐฯ+รองนายกจีน หารือทางโทรศัพท

USA

USA

USA

มกราคม 2562

กุมภาพันธ
2562

มีนาคม
2562

เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 2562 กรกฎาคม 2562 สิงหาคม 2562

[5] USTR ประกาศขึ้นภาษี 25% สินคาประเภท 3 มูลคา 200,000 ลานUS$ (เลื่อนจาก 1 ม.ค. > 1 มี.ค. > 10 พ.ค.)
[10] ขึ้นภาษีสินคาประเภท 3 พรอมเปดประชาพิจารณสินคาสื่อสาร-โทรคมนาคม
[15] ประกาศบัญชีดำบริษัทดานความมั่นคง รวมทั้ง Huawei

ดีลซื้อขายและนำเขาถั่วเหลืองสหรัฐฯ 
ของจีนพบอุปสรรค แมคูคาจะยังทำ

ตามสัญญาซื้อขายลวงหนา
และเตรียมสงสินคาใหจีนนับแสนตัน

สัญญาณเตือนสหรัฐฯ จะดำเนินการอยางเครงครัด
ตาม Trump's Administration ในขณะที่

ผูประกอบการ โดยเฉพาะ Huawei ใหความมั่นใจ
วาคูคายุโรปยังคงตองการเทคโนโลยี 5G 

[10] พาณิชยจีนแถลงเสียใจ-พรอมตอบโต
[25-31] ปฏิบัติการตอบโต-ใหขาว-ทวงคืนคูคาโทรคมนาคม

Trump's Administration
[16 ประเทศขาดดุลการคา]
ตั้งเปา "ลดขาดดุลการคา"

TIMELINE TRADE WAR

USA - CHINA

[23] ท้ังสองฝายเจ็บหนัก เกษตรกรสหรัฐฯ สูญเสีย
โอกาสการคาสะสมกวา 16,000 ลานUS$ 
คูคาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจีนสาหัส/ไดรับ
ผลกระทบถวนหนา

[7] 

การประชุม G20 ปธน.Trump หารือ ปธน.สีจ้ินผิง
ประกาศยกเลิกคำสั่งแบนบริษัทโทรคมนาคมจีน 
ยกเวนท่ีมีความเส่ียงเปนภัยตอความม่ันคง

บริษัท Google เตือนผลกระทบความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
จากการแบนบริษัทโทรคมนาคมจีนรอบลาสุด

[29-30] 
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ค�าสั่ง “เปลี่ยนทิศทางการค้าโลก” ของประธานาธิบดี Trump (Executive Order) จ�านวน 2 ฉบับ เมื่อวันที ่
31 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย (1) ข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ และส�านักงานผู้แทนการค้า (United 
States Trade Representative : USTR) เร่งตรวจสอบสาเหตุการขาดดุลการค้าโดยเฉพาะต่อ 16 คู่ค้าส�าคัญ 
(จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี เม็กซิโก ไอร์แลนด์ เวียดนาม อิตาลี เกาหลีใต้ อินเดีย มาเลเซีย ไทย แคนาดา ฝรั่งเศส ไต้หวัน  
สวิตเซอร์แลนด์ และอินโดนีเซีย) ภายใน 90 วัน และ (2) ข้อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งพิจารณาการบังคับ 
ใช้มาตรการทางการค้าเพ่ือตอบโต้การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม โดยเปิดโอกาสการใช้ทั้งมาตรการตอบโต ้
การทุ่มตลาด (Anti – dumping Duties : AD) มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duties : CVD)  
รวมไปจนถึงการตอบโต้การแทรกแซงค่าเงินโดยเฉพาะจากแหล่งทุนต่างชาติ 

	 ด้วยวิสัยทัศน์ที่ประกาศอย่างหนักแน่นของประธานาธิบดี	 Donald	 J.	 Trump	
ยุทธศาสตร์การค้าและทิศทางเจรจาต่างประเทศ	 “ลดการขาดดุลคู ่ค ้าส�าคัญ”	 
จงึถกูก�าหนดให้หน่วยงาน	“พาณชิย์”	และ	“USTR”	ใช้ขบัเคลือ่นเพือ่บรรลเุป้าหมาย	“Make	
America	Great	Again”

เมื่อทรัมป์สั่งลุย 
ทกุอปุสรรคขาดดลุการค้า ต้องผ่านฉลยุ

$$
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Executive Order ของประธานาธิบดี Trump ไม่ได้จ�ากัดการสืบสวนและใช้มาตรการท่ีปฏิบัติโดยทั่วไปตาม 
หลักการค้าสากลส�าหรับสินค้าเกษตร ที่มีมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ซึ่งมีรากฐานบนการประเมิน
ความเสี่ยงบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนถึงมาตรการอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีอื่นๆ เป็นเครื่องมือ 

สหรัฐอเมริกาในฐานะผู้น�าด้านการวิจัยและพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร ์  ให ้ความส�าคัญต ่อการผลักดัน 
การยอมรบันวตักรรมทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการผลติ ตัง้แต่ 
สนิค้าเกษตรเทคโนโลยชีวีภาพ วทิยาการใช้วตัถอุนัตราย
ทางการเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจนถึงการส่งเสริม
ศึกษาข้อมูลทางวิชาการและการใช้ประโยชน์สารเคมี
ทางการเกษตร ท้ังในส่วนของสารเสริม ยาสัตว์ และ
วัตถุอันตราย โดยสินค้าหลายรายการ สหรัฐฯ ได้ผลักดัน 
ให้เกิดการยอมรับการก�าหนดปริมาณการตกค้างผ่าน 
การประเมินความเสีย่งขององค์การสากล ท้ังในฐานะผูผ้ลติ 
และผู้เสนอโซลูชันการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบ

ในฐานะที่ไทยเป็นเป้าหมาย 16 คู่ค้าส�าคัญท่ีสหรัฐฯ ระบุว่าขาดดุลการค้า รวมทั้งผลักดันการพิจารณาด�าเนิน
มาตรการการค้าระหว่างกันอย่างเข้มข้น ในส่วนของสินค้าเกษตรและอาหาร อาจพิจารณา “มาตรการ” ที่สหรัฐฯ 
ต้องการแก้ไขเปิดทางอย่างจริงจังได้เป็น 2 ลักษณะ ตามกรณีศึกษาที่สหรัฐฯ ได้ด�าเนินการต่อคู่ค้ารายอื่น ดังนี้

มาตรการปกป้องหรืออุดหนุนผู ้ผลิตในประเทศ 
จนเกินขอบเขตท่ีองค์การการค้าโลกก�าหนด การจ�ากัด
โควตาการน�าเข้าที่เป็นการกีดกันทางการค้า ตลอดจน
มาตรการตอบโต้ทางภาษีท่ีไม่เป็นธรรมต่อผู้ค้าสหรัฐฯ 
ซึ่งมีประวัติว่าสหรัฐฯ ได้ด�าเนินการต่อประเทศคู่ค้า
ส�าคัญในอาเซียนอย่างน้อย 2 แห่ง ได้แก่

เวียดนาม ปัจจุบันเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ 
ได้รบัสิทธปิระโยชน์ทางการค้าอย่างโดดเด่นของภูมิภาค
อาเซียน รวมทั้งมีจุดเด่นด้านต้นทุนแรงงานท่ีต�่า ท�าให้
เป็นจุดยุทธศาสตร์การลงทุนและสร้างโรงงานผลิต
ในหลายภาคอุตสาหกรรม แต่ก็ยังเป็นประเทศที่ให้ 
ความส�าคัญต่อเกษตรกรรมและการผลิตพื้นฐาน 

รายงานพิจารณา National Trade Estimation 
(NTE) ของสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่า อัตราภาษีในการ 
น�าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของเวียดนาม สูงกว่าสินค้า
กลุม่อืน่ ๆ  ทีอ่ยูใ่นระดบัร้อยละ 15 หรอืต�า่กว่า อย่างเด่นชดั 
และนอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามยังได้
ประกาศเพ่ิมอัตราภาษีรายสินค้าจ�านวนหลายรายการ 
อาทิ สารให้ความหวาน (กลูโคสและฟรุกโตส) หรือ 
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท�าให้ผู้ผลิตและ 
ผู้น�าเข้าของสหรัฐอเมริกาแข่งขันได้ยาก

ความพร้อม “สินค้าเกษตร” ของสหรัฐฯ

มาตรการสนิค้าเกษตร ท่ีอเมรกิาจับตามอง

มาตรการที่ขัดต่อหลักการค้าสากล

แต่ด้วยข้อจ�ากัดของอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรและ
อาหาร โดยเฉพาะในเกษตรกรระดับรายย่อยส่วนใหญ่
ของโลกยังไม่สามารถพัฒนาถึงระดับที่สามารถแข่งขัน
กับประเทศผู้ผลิตที่มีศักยภาพสูงได้ ท�าให้ประเทศที่ผลิต 
และก�าหนดสินค้าเกษตรเป็นรายการสินค้าอ่อนไหว  
มักจะต้องด�าเนินมาตรการส่งเสริมและอุดหนุนผู้ผลิต  
รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อ
พิจารณามาตรการที่เหมาะสม เช่น การเจรจาผลักดัน
กรอบระยะเวลาลดภาษีที่เพียงพอต่อการปรับตัวของ
อตุสาหกรรม การจดัตัง้กองทนุกรอบความตกลงการค้าเสรีฯ 
เพือ่บรรเทาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการบงัคบัใช้ความตกลง 
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ล่าสุดเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา 
USTR ได้แสดงท่าทีว่าพร้อมต่อการด�าเนินการแก้ไข
ปัญหามาตรการทางการค้าทีไ่ม่เป็นธรรม ทีป่ระกอบด้วย
มาตรการจ�ากัดการน�าเข้าสินค้า บริการ สินค้าเกษตร 
รวมทั้งการจัดการปัญหาด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง
จริงจัง

อินโดนี เซีย ประเทศท่ีมีประชากรมุสลิมเป ็น 
อันดับหนึ่งของโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิต
สินค้าเกษตรที่ส�าคัญ โดยเฉพาะน�้ามันปาล์ม นอกจากนี ้
อินโดนีเซียยังถือเป็นประเทศที่ทั้งผลิตและน�าเข้าสินค้า
อุปโภคบริโภคจ�านวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต
ของสหรัฐฯ 

ในส่วนของสินค้าเกษตรนั้น อินโดนีเซียมีมาตรการ
จ�ากัดการน�าเข้าสินค้าที่สามารถผลิตได้ในประเทศ เช่น 
มาตรการขึน้ทะเบยีนและจ�ากดัการน�าเข้าสนิค้าพชืสวนใน
ช่วงฤดกูาลผลติ หรอืมาตรการขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการ 
ตลอดจนถึงการเก็บค่าธรรมเนียมน�าเข้าสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ท่ีสหรัฐฯ เคยใช้กลไกระงับข้อพิพาท
ขององค์การการค้าโลกเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
ต่อการบังคับใช้มาตรการ โดยเข้าสู่กระบวนการและ
พจิารณาตดัสนิระงบัข้อพพิาททีใ่ช้เวลาด�าเนนิการร่วม 5 ปี 

มาตรการเด่นด้าน SPS ของคู ่ค้าท่ีส�าคัญ และ
สหรฐัอเมรกิาพจิารณาเป็นข้อกงัวลทางการค้าในปัจจบุนั 
ได้แก่

สินค้าเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งในส่วนของพืชดัดแปร
พันธุกรรมเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรค แมลง และ
สารก�าจัดศัตรูพืช ไปจนถึงการผลักดันการยอมรับ 
การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เช ่น  
การตัดต่อจีโนม (Genome Editing) ซึ่งสหรัฐฯ  
ให้ความส�าคญัเนือ่งจากเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิและ
สนบัสนนุด้านความมัน่คงทางอาหาร รวมทัง้เป็นประโยชน์ 
ต่อภาคการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

แต่ในส่วนของประเทศท่ีเป็นแหล่งทรพัยากรพนัธกุรรม 
หรือความหลากหลายทางชีวภาพสูง หลายประเทศ 
ยงัมีข้อกังวลต่อการยอมรบัเป็นภาคอีนสุญัญาทีเ่กีย่วข้อง 
กับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอนุสัญญา
พันธุ์พืชใหม่ (UPOV) หรือมีโครงสร้างกฎหมายที่ไม ่
เอื้ออ�านวยต่อการรองรับการปลูก แพร่กระจาย หรือ 
น�าเข้าสินค้าเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 

ปัจจบุนัข้อกงัวลเหล่านี ้นอกจากจะปรากฏในรายงาน 
National Trade Estimation ของสหรัฐอเมริกา 
อย่างต่อเน่ือง ต่อคู่ค้าในหลายประเทศแล้ว ยังปรากฏ
ในการรับฟังความเห็นสาธารณะเมื่อมีการผลักดัน 
การยอมรับเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมหรือเทคโนโลยี
ชีวภาพสมัยใหม่ในหลายเวที แม้สหรฐัฯ จะพยายามผลกัดนั 
ทั้งด้านกฎหมายและการยอมรับแถลงการณ์ร่วมผ่าน
องค์การการค้าโลก

สารเสริมอาหารและยาสัตว์ โดยเฉพาะประเด็น 
การใช้ยาสัตว ์กลุ ่มเบตา-อะโกนิสต์ เพ่ือปรับปรุง 
คุณภาพซากเพ่ิมการใช้ประโยชน์อาหารสัตว์ที่ส�าคัญ 
และเป็นประเดน็ข้อกงัวลทางการค้าต่อคูค้่าหลายราย คือ 
แรคโตพามนี แม้ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาจะมีการผลักดัน
การท�าโครงการ Never-Fed Beta Agonists Program หรอื
สนิค้าปศสุตัว์ทีป่ลอดสารเร่งเนือ้แดง และสามารถส่งออก 
ไปยงัประเทศทีย่อมรบัน�าเข้าเฉพาะสนิค้าปศสุตัว์ทีเ่ลีย้ง
แบบปลอดสาร แต่ทัง้นี ้สหรฐัฯ กย็งัคงท่าทต่ีอการผลกัดนั 
การยอมรับค่าการตกค้างของ CODEX โดยเฉพาะ 
ในสินค้าสุกรต่อคู่ค้าหลายรายรวมทั้งไทย

วัตถุอันตรายทางการเกษตรอื่นๆ ในฐานะผู้วิจัย
และพัฒนา ทั้งยังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ สหรัฐอเมริกา
ให้ความส�าคัญต่อการผลักดันการประเมินความเสี่ยง 
รวมทั้งช ่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมในการปรับตัว 
ต่อกฎหมายของประเทศคู่ค้า อาทิ กรณีท่ีสาธารณรัฐ
เกาหลี (เกาหลีใต้) ปรับเปล่ียนระบบการข้ึนทะเบยีนและ
สุม่ตรวจวตัถอุนัตรายทางการเกษตร เป็นแบบ Positive 
List System (PLS) ซ่ึงรวมถึงสารก�าจัดศัตรูพืชและ 
ยาสัตว์ เมือ่ช่วงต้นปี 2562 พร้อมเตรียมยกเลิกทะเบียน 
สารท่ีไม่ได ้ใช ้ในประเทศภายในปี 2564 สหรัฐฯ  
ได้ด�าเนินการอย่างจริงจังเพ่ือผลักดันการก�าหนด 
ค่าการตกค้างชัว่คราวต่อคณะกรรมาธกิาร CODEX รวมทัง้ 
เร่งท�างานร่วมกับทั้งภาคเอกชนของตน และภาครัฐ 
ของเกาหลีใต้ เพ่ือให้มีความพร้อมในการเปล่ียนผ่าน
ระบบอย่างราบรื่น

มาตรการ SPS ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต
ในประเทศ
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สงครามการคา จีน-สหรัฐ 
ผลกระทบที่ภาคการเกษตรตองปรับตัว

 อย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐในสมัยของประธานาธิบดี
ทรัมป์ ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนต่อกระบวนการแก้ไข 
ข้อพพิาทของ WTO ว่าอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา 
การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในจีนได้ นอกจากนี ้
สหรัฐอเมริกายังมุ่งเน้นการผลักดันด�าเนินนโยบายท่ี
รักษาผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศ ดังเห็นได้
จากการถอนตัวออกจากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ที่เริ่มต้นการเจรจาไว้ในสมัย
ของประธานาธิบดีโอบามา เป็นการแสดงความชัดเจน
ในการเลือกใช้นโยบายเฉพาะประเทศมากกว่าแนวคิด
พหุภาคีขนาดใหญ่ และท่าทีดังกล่าวยิ่งชัดเจนมากข้ึน
ในสถานการณ์สงครามการค้ากับจีน ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ห่วงโซ่เศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ไม่เพียงแต่สหรัฐและจีน 
ที่เป็นกรณีพิพาททางการค้าเท่านั้นท่ีได้รับผลกระทบ  

กระแสในโลกยุคปัจจุบันสนับสนุนให้เกิดการแสวงหาความร่วมมือกันในระดับพหุภาคี	 
(Multilateral)	ทัง้ในลกัษณะของสหภาพศลุกากร	ประชาคมเศรษฐกิจ	รวมถงึความร่วมมือแบบการค้าเสรี 
ระหว่างประเทศ	โดยมีองค์การการค้าโลก(WTO)	เป็นองค์กรทีส่นบัสนนุให้เกดิความร่วมมอืเพือ่สร้าง
บรรยากาศ	“การค้าที่เป็นธรรม” 

แต่ยังส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัวและอาจ
ท�าให้เกิดกระแสการยกมาตรการกีดกันทางการค้ามาใช ้
เป็นเครื่องมือตอบโต้ประเด็นความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
จากการค้าระหว่างประเทศ
 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงส่งผลกระทบเฉพาะ 
ด้านเศรษฐกิจต่อประเทศที่มีการส่งออกไปยังสหรัฐและ
จีนเท่านั้น แต่อาจรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงข้ัวอ�านาจ
ทางเศรษฐกจิใหม่ของโลก การเมอืง และการใช้แรงกดดนั 
ทางการค้าเพือ่ผลประโยชน์ทางการเจรจา ทางเลอืกหนึง่ 
ที่ อาจบรรเทาผลกระทบของความเปลี่ ยนแปลง 
ทีจ่ะเกดิขึน้ คอืการเร่งเดินหน้าความตกลงระดับพหภุาคี
ขนาดใหญ่ คือ “ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับ
ภมูภิาค (RCEP)” ทีม่ทีัง้จีน ญีปุ่น่ เกาหลีใต้ ออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด์ อินเดีย และอาเซียนเป็นประเทศสมาชิก
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รวมทัง้การพิจารณาการเป็นภาคสีมาชิกภายใต้กรอบ 
“ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส�าหรับหุ้นส่วน
ทางธุรกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)” ท่ีมีท้ังเวียดนาม 
สิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย ในกลุ่มอาเซียน รวมไปถึง 
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เม็กซิโก เปรู 
และชิล ีทีเ่ป็นสมาชกิ ผลกัดนัประโยชน์ความตกลง TPP  
เดิมที่สหรัฐถอนตัวออกไป จนบรรลุผลการเจรจาและ
บังคับใช้แล้วในปัจจุบัน ทั้งนี้มูลค่าการส่งออกรวมของ
ไทยอยูใ่นกลุม่ประเทศสมาชกิ RCEP ถึง 57%  และอยูใ่น 
กลุม่ประเทศสมาชกิ CPTPP กว่า 30% ซึง่หากมองมลูค่า
การส่งออก กลุ่มพหุภาคีทั้ง 2 นับเป็นตลาดขนาดใหญ ่
ที่อาจเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน ขยายโอกาสในการค้า
และการลงทุน เป็นทางเลือกหนึ่งในการเพ่ิมโอกาส 
ในการแข่งขันในตลาดประเทศสมาชิกของกลุ่มพหุภาคี
ขนาดใหญ่ นอกจากนีอ้าจเป็นทางเลอืกในการลดการถูกใช้ 
มาตรการทางการค้าเพื่อกดดันประเด็นการเจรจาอื่นๆ 
ในอนาคต

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่าง
จีน-สหรัฐ ไทยในฐานะท่ีเป็นประเทศผู้ผลิต/น�าเข้า 
และส่งออกสินค้าเกษตรจ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง ทั้งยังต้องศึกษาผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว ท้ังน้ีในส่วนของภาครัฐ นอกจากจะต้อง 
พิจารณาประโยชน์ต่อการเข้าร่วมความตกลงการค้า
ระหว่างประเทศอย่างรัดกุม โดยเฉพาะในส่วนของ
พันธกรณีภายใต้ข้อบทต่างๆ เช่น ข้อก�าหนดผูกพัน

การเปิดตลาดสินค้า รายการสินค้าอ่อนไหวท่ีสามารถ
ใช้มาตรการปกป้องพิเศษ ตลอดจนถึงเงื่อนไขในการ
เข้าเป็นภาคีสมาชิก อาทิ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
กรอบ CPTPP นั้น มีข้อก�าหนดว่าด้วยการเข้าร่วมเป็น
ภาคีอนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและพันธุ์พืชใหม่ ที่จ�าเป็น
ต้องพจิารณาปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้สามารถ
ปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรและนักวิจัยด้าน 
การปรับปรุงพันธุ์ภายในประเทศ หรือยกระดับแนวทาง
ปฏิบตัใินการก�าหนดกฎหมาย รวมทัง้การประกาศแจ้งเวยีน 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง เป็นต้น 

 
นอกจากการปรับตัวของภาครัฐแล้ว ภาคเอกชน 

กจ็�าเป็นต้องให้ความร่วมมอืต่อภาครฐัในการแลกเปล่ียน
ข้อมูล ข้อกังวล ผลการศึกษา ตลอดจนถึงการพิจารณา 
เข้าสู่มาตรฐานของภาครัฐท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ขดีความสามารถในการแข่งขนั เช่น มาตรฐานสนิค้าเกษตร 
ซึ่งช่วยยกระดับทั้งคุณภาพและความปลอดภัยให้เป็น 
ไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มีความพร้อมต่อมาตรการ
อปุสรรคทางการค้า โดยเฉพาะมาตรการท่ีมใิช่ภาษ ีได้แก่ 
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) มาตรการ
อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) ตลอดจนถึง
มาตรการด้านส่ิงแวดล้อม แรงงาน และข้อก�าหนด
องค์กรสากลต่าง ๆ  ทีจ่�าเป็นต้องปฏบิติั ในการค้าระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงจะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถรักษา
ตลาดเดิม รวมถึงความพร้อมท่ีจะใช้โอกาสเปิดตลาด 
แห่งใหม่ หรือสิทธปิระโยชน์ทางการค้าใหม่ ท่ีพร้อมรองรบั 
การขยายตัวของภาคการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร
และอาหารของไทยได้อีกมาก
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ข่าวส้ัน
รอบโลก

อินโดนีเซียต่อยอดอุตสาหกรรมฮาลาลผ่าน IMT-GT

EU ประกาศยุติการใช้พลาสติกใช้แล้วท้ิงแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ประธานาธิบดี
อินโดนีเซีย ประธานการประชุมโครงการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย  
(The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth  
Triangle: IMT-GT) คร้ังท่ี 12 ได้เน้นย�า้ให้อุตสาหกรรม
ฮาลาลเป็นหน่ึงในสามขอบเขตความร ่วมมือใน 
การพัฒนาเศรษฐกจิและจะมกีารจดัการประชมุสุดยอด
ฮาลาล (Halal Summit) ในเดือนตุลาคม 2563 
เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให ้กับอุตสาหกรรม 
ฮาลาลในอนุภูมิภาค

ข้อมลูผลติภณัฑ์และการบรกิารฮาลาลได้รบัการเพิม่ 
ลงในแผนด�าเนินงานระยะ 5 ปี (Implementation 
Blueprint 2017-2021) ในฐานะ 1 ใน 7 เสายุทธศาสตร์ 
หลกั และมกีารจดัท�าโครงการคูข่นาน เช่น การแก้ปัญหา 
คอขวดการรบัรองมาตรฐาน โดยการยอมรบัมาตรฐาน
และใบรับรอง

สภายุโรปประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่ยุติการใช้
ผลติภัณฑ์พลาสตกิประเภทใช้ครัง้เดียว เนือ่งจากพบว่า 
มขียะพลาสตกิในทะเลกว่า 8 ล้านตนัต่อปี ซึง่ร้อยละ 50 
เป็นพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

โดยอังกฤษจะยกเลกิการใช้หลอด  ไม้คน  และก้านส�าล ี
พลาสตกิ ภายในเดอืนเมษายน 2020 โดยยกเว้นการใช้ 
ประโยชน์ในด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง 
ในส่วนของปศสุตัว์และบรกิารอาหาร ร้านอาหาร และบาร์ 
จะห้ามการใช้หลอดพลาสติก ยกเว้นตามค�าร้องขอ
ของลูกค้า ในขณะที่เยอรมันเผยว่ามีอัตราการใช้แก้ว 
ทีท่�าจากพลาสตกิใช้แล้วทิง้กว่า 5,300 ใบต่อนาท ีท�าให้
เกดิขยะกว่า 5.8 พนัล้านขึน้ในปี 2559 มีเพยีงส่วนน้อย 
เท่านั้นที่น�าไปรีไซเคิล สมาคมปกป้องสิ่งแวดล้อมและ
ผู้บริโภคโดยไม่แสวงหาผลก�าไร (DUH) ของเยอรมัน 

ทั้งนี้  อุตสาหกรรมฮาลาลยังคงต้องเผชิญกับ 
ความท้าทาย เช่น การขาดแคลนบคุลากรทีม่ศีกัยภาพ
และความสามารถ โดยเฉพาะในวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs) การพฒันาสนิค้าและการบรกิาร 
ในเชิงคุณภาพ ราคา เครื่องหมายการค้า รสชาติ และ
ข้อมูลโภชนาการ รวมถึงการพัฒนาการเข้าถึงวัตถุดิบ 
ฝีมือแรงงาน และการให้บริการทางการเงิน

จงึเรยีกร้องให้ลดการใช้แก้วทีท่�าจากพลาสตกิใช้แล้วทิง้
ลง 70% ภายในปี 2565 และเน้นใช้แก้วทีใ่ช้ซ�า้ได้ทดแทน 

อนึ่ง การประกาศใช้กฎหมายยุติการใช้พลาสติก
ใช้ครั้งเดียวของสหภาพยุโรป มีจุดประสงค์ในการลด 
มลภาวะในมหาสมุทร ครอบคลุมถึงการยกเลิกใช้
แก้วพลาสติก บรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มที่ผลิต
จากโพลีสไตรีน รวมท้ังผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากพลาสติก
ย่อยสลายได้เมื่อถูกออกซิเจน (oxo-degradable 
plastic) โดยรัฐสมาชิกต้องเพ่ิมมาตรการในกฎหมาย
ทุกประเทศภายใน 2 ปี และยังต้ังเป้าเรียกเก็บเงิน 
ค่าขวดพลาสติกร้อยละ 90 ภายในปี 2572 พร้อม 
ก�าหนดให้กลุ่มผู้ผลิตใช้วัตถุดิบที่รีไซเคิลจากขวด PET 
ร้อยละ 25ภายในปี 2568 และจากขวดพลาสติกอื่นๆ 
ร้อยละ 30 ในปี 2573
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จุดเริ่มตนสงครามเศรษฐกิจ
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ตองผานฉลุย

สถิติการนำเขา – สงออก
ตั้งแตเดือน ม.ค. – ส.ค. 2562  

จับกระแส NTBs

$$

Timeline
Trade War USA - CHINA

ชำระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาต เลขที่ 96/2551
ปณ.เกษตรศาสตร 10903

ปที่ 11 รายไตรมาส เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
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