
 

 

   
 

 
 

 
   

  

การจัดการปัญหาขาดดุลการค้าเรือ้รังถือเป็นหน่ึงในนโยบายส าคัญของสหรัฐฯ ภายใต้การน า
ของประธานาธิบดีทรัมป์ อันจะมีผลเกี่ยวเน่ืองไปยังการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชนชัน้กลาง 
ภายใต้แคมเปญ America First โดยเมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามใน Executive 
Orders 2 ฉบบั โดยฉบบัแรกสัง่การให้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ และส านกังานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ศกึษาสาเหตุ
ของการขาดดลุการค้าของสหรัฐฯ กบัประเทศคู่ค้าส าคญั รวมถึงไทย ภายใน 90 วนั ส่วนฉบบัท่ี 2 เป็นการหา
แนวทางเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องบงัคบัใช้มาตรการตอบโต้การค้าท่ีไมเ่ป็นธรรม กล่าวคือ มาตรการตอบโต้การ
ทุ่มตลาด (Anti-dumping Duties หรือ AD) และมาตรการตอบโต้การอดุหนุน (Countervailing Duties หรือ 
CVD) อย่างเข้มงวดมากขึน้  

ผลการศกึษาท่ีออกมาภายใน 90 วนัจากนี ้จะเป็นข้อมลูอ้างอิงส าคญัท่ีสหรัฐฯ จะใช้ในการเจรจาต่อรอง
กบัประเทศคู่ค้าหรือออกมาตรการต่างๆ ท่ีส่งผลในเชิงกีดกนัทางการค้า อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มี
มุมมองต่อประเด็นการแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าเรือ้รังของสหรัฐฯ ว่า การลดการน าเข้าผ่านการ
กีดกันทางการค้าอย่างสุดโต่งไม่น่าจะเป็นทางเลือกเชิงนโยบายล าดับแรกๆ ส าหรับสหรัฐฯ ที่ครัวเรือน
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 ก้าวแรกของการจดัการการขาดดลุการค้าท่ีเรือ้รังของสหรัฐฯ เร่ิมขึน้แล้วนบัจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงนาม
ใน Executive Orders 2 ฉบบั โดยไทยเป็นหนึ่งใน 16 ประเทศคู่ค้าท่ีถูกจบัตา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า 
แนวนโยบายการค้าของสหรัฐฯ นบัจากนี ้จะเน้นการเจรจากบัคู่ค้าเป็นรายประเทศ เพ่ือให้เปิดตลาดภายใน
แก่สินค้าและบริการของสหรัฐฯ ซึง่เป็นแนวทางท่ีทัง้สองฝ่ายต่างได้ประโยชน์ (Win-Win Situation) ในระยะ
ยาว ขณะท่ี ในระยะสัน้ สหรัฐฯ อาจมี Unilateral Trade Arrangement ผ่านมาตรการทางการค้าท่ี
เฉพาะเจาะจงเป็นรายประเทศและรายสินค้า เพ่ือเพ่ิมแรงกดดนัตอ่ประเทศคูค้่า  

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า มาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ กบัสินค้าส่งออกของไทย ยงัไม่น่าจะ
กระทบต่อการส่งออกของไทยในปีนี ้โดยรายละเอียดของมาตรการน่าจะทยอยเปิดเผยออกมาในช่วงโค้ง
สดุท้ายของปี ซึง่ผลกระทบท่ีตามมาน่าจะเกิดในปี 2561 ซึ่งรายการสินค้าส่งออกของไทยไปยงัสหรัฐฯ ท่ี
เข้าข่ายอ่อนไหวจากมาตรการดงักล่าวท่ีต้องระมดัระวงัเป็นพิเศษ ได้แก่ สินค้าท่ีถูกเพ่ิมแรงกดดนัผ่าน
มาตรการ AD/CVD สินค้าท่ีได้สิทธิ GSP รวมถงึธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซก่ารผลิตของญ่ีปุ่ นและจีน ซึง่มีแนวโน้ม
จะได้รับผลกระทบทางอ้อมเช่นเดียวกนั  

             ประเดน็ส าคัญ 

มาตรการทางการคา้ของสหรฐัฯ … สินคา้ไทยที่

สง่ออกไปสหรฐัฯ 1 ใน 5 อ่อนไหวตอ่มาตรการน้ี 

ฉบบัสง่สือ่มวลชน 
 



 

 

2 CURRENT ISSUE 

พึ่งพาสินค้าน าเข้าในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการออกกฎหมายเพ่ือเรียกเก็บภาษี Border Adjustment Tax 
(BAT) ซึ่งกว่าจะได้บทสรุปของนโยบาย BAT ต้องอาศยัเวลาและไม่น่าจะเกิดได้ใน 3 เดือนนี ้เน่ืองจากส่งผล
กระทบอย่างกว้างขวางตอ่ทัง้ภาคการผลิตและภาคครัวเรือนของสหรัฐฯ ท าให้คงจะต้องเผชิญแรงต้านทานภายใน
สภาคองเกรสและจากกลุม่ผลประโยชน์ตา่งๆ  

ในอีกมิติหนึง่ การเพ่ิมการส่งออกทัง้สินค้าและบริการของสหรัฐฯ ไปยงัประเทศคู่ค้า นอกจากจะช่วยลด
ขนาดการขาดดลุบญัชีเดินสะพดัแล้ว ยงัเป็นแนวทางท่ีก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีทัง้สองฝ่ายตา่งก็ได้ประโยชน์ (Win-Win 
Situation) ต่อทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ท าให้คาดว่า การเจรจาต่อรองกับประเทศคู่ค้าน่าจะเป็นแนวทางที่
สหรัฐฯ ให้ความส าคัญ เพื่อหาทางเปิดตลาดให้แก่สินค้าและบริการส่งออกของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงกบัประเทศคูค้่าขนาดใหญ่ท่ีมีอ านาจตอ่รองในระดบัท่ีสงู ทว่า ในส่วนของประเทศคู่ค้าขนาดเล็ก มีโอกาสท่ีจะ
เผชิญ Unilateral Trade Arrangement จากสหรัฐฯ มากกวา่  

ดงันัน้ เมื่อผ่านพ้นช่วงเวลา 90 วนั หรือในช่วงคร่ึงหลงัของปี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า สหรัฐฯ จะ
เพิ่มแรงกดดันให้แก่ประเทศคู่ค้า ผ่านการออกมาตรการทางการค้าในลักษณะเฉพาะเจาะจงเป็นราย
ประเทศและรายสินค้า ผ่าน AD และ CVD หรือแม้แต่การตัดสิทธิ GSP ก็อยู่ในวิสัยที่กระท าได้ภายใต้
ขอบเขตอ านาจของฝ่ายบริหาร และไม่ผิดกติกาของ WTO และ/หรืออาจรวมไปถึงการใช้มาตรการกีด
กันที่ไม่ใช่ภาษีอากรต่างๆ 

 

Executive Orders ส่งผ่านผลกระทบมายังไทยใน 2 มิต ิทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะออกมาตรการทางการค้า เพื่อลด
การน าเข้าและกดดันประเทศคู่ค้าในช่วงไตรมาสที่ 3 นี ้จะส่งผ่านแรงกดดันจากเคร่ืองมือทางการค้าที่มี
อยู่   อาทิ AD/CVD และ GSP ซึ่งผลต่อไทยโดยตรงนัน้จะกระทบผ่านความสมัพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน 
รวมถงึอาจได้รับผลกระทบทางอ้อมผ่านห่วงโซก่ารผลิตสินค้าของไทยท่ีมีความเหน่ียวแน่นกบัจีนและญ่ีปุ่ น ท่ีก็ถูก
สหรัฐฯ เพ่งเลง็เช่นเดียวกบัไทย เพราะเป็นประเทศอนัดบั 1 และอนัดบั 2 ท่ีสหรัฐฯ ขาดดลุด้วย ตามล าดบั 

 มิติของผลกระทบทางตรงต่อไทยผ่านการค้ากับสหรัฐฯ ภาคธุรกิจของไทยที่พึ่งพาสหรัฐฯ 
เป็นตลาดส่งออกหลักมีความเส่ียงที่จะได้รับผลกระทบ จากความสามารถทางการแข่งขันที่อาจจะ
เปลี่ยนแปลงไป จ าแนกเป็น 2 กลุ่มหลัก 

1) สินค้าที่ถูกมาตรการ AD/CVD ของสหรัฐฯ และมีความเส่ียงที่สหรัฐฯ จะเพิ่มแรงกดดันต่อ
สินค้ากลุ่มนีห้รือเพิ่มจ านวนรายการสินค้า จากปัจจุบนัสินค้าท่ีถูกมาตรการดงักล่าวประกอบด้วย ข้อต่อท่อ
เหลก็ชนิด Butt Weld ท่อเหลก็ เหลก็แผ่นรีดร้อน ลวดเหลก็แรงดงึสงู ถงุพลาสติกชนิดใช้หิว้ กุ้งแช่แข็ง ท่อเช่ือมท า
ด้วยเหลก็กล้าไร้สนิม และแผ่นเหลก็รีดร้อนท่ีถกูมาตรการทัง้ AD/CVD คิดเป็นมลูคา่การส่งออกไปสหรัฐฯ รวมกนั
ประมาณ 1,100 ล้านดอลลาร์ฯ  

 ส าหรับสินค้าท่ีอาจถกูมาตรการ AD/CVD เพ่ิมเติม กลุม่ท่ีเป็นไปได้คงอยู่ในกลุ่มสินค้าใกล้เคียง
กบัรายการเดิม หรือสินค้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึง่เป็นสินค้าท่ีนกัลงทุนต่างชาติใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพ่ือหลบ
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เลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจากสหรัฐฯ ในประเทศตนเอง ซึง่ในกรณีนีข้ึน้อยู่กบัการเจรจาของผู้ผลิตท่ีอยู่
ในไทยกบัสหรัฐฯ หากมีข้อชีแ้จงท่ีสะท้อนการค้าท่ีเป็นธรรมและมีน า้หนกัพอกม็ีโอกาสหลดุพ้นจากมาตรการนีไ้ด้ 

2) สินค้าที่ได้รับแต้มต่อจากการใช้สิทธิ GSP ของสหรัฐฯ ซึ่งก าลังจะสิน้สุดลงในปีนีแ้ละอาจ
มีการทบทวนระหว่างทางหากสหรัฐฯ ต้องการเพิ่มแรงกดดันต่อสินค้าไทย สินค้าในกลุ่มนี ้ได้แก่ 
สว่นประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ถงุมือยาง กลุม่อาหาร เคร่ืองดื่มท่ีไมม่ีแอลกอฮอล์ ชิน้สว่นยานยนต์ เลนส์แว่นตา 
เป็นต้น ในปี 2559 สินค้าสง่ออกของไทยท่ีใช้สิทธิ GSP ของสหรัฐฯ คิดเป็นมลูคา่ราว 3,939 ล้านดอลลาร์ฯ  
 ส ำหรับกำรให้สทิธิ GSP มีควำมเป็นไปได้เช่นกนัท่ีสินค้ำไทยบำงรำยกำรจะไม่ถกูตดัสิทธิหำกเป็นสินค้ำ
ที่มีควำมต้องกำรบริโภคในสหรัฐฯ ขณะเดียวกันก็มีโอกำสที่สินค้ำไทยจะถูกระงับสิทธิทุกรำยกำรสินค้ำ หำกทำงกำร
สหรัฐฯ ใช้มำตรกำรเข้มข้นเพื่อลดกำรขำดดลุกำรค้ำ ซึ่งในอีกด้ำนหนึ่งเป็นกำรบีบให้นกัลงทุนไปขยำยฐำนกำรผลิตใน
สหรัฐฯ และสร้ำงกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึน้ 

สินค้ากลุ่ม 1) และ 2) รวมกันแล้วมีส่วนท าให้สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าราว 9,150 ล้านดอลลาร์ฯ 
หรือคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.4 ของยอดที่สหรัฐฯ ขาดดุลการค้ากับไทยที่มีมูลค่า 18,920 ล้านดอลลาร์ฯ 
(โดยไทยเป็นประเทศในล าดับ 11 จาก 16 ประเทศท่ีสหรัฐฯ ขาดดุลการค้าเกินกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ฯ) จึง
น ามาสู่ข้อสันนิษฐานที่ ว่าใน 90 วันข้างหน้า มีโอกาสที่สหรัฐฯ อาจจะเพิ่มแรงกดดันทางการค้ากับไทย
ผ่านสินค้าทัง้สองกลุ่มดังกล่าว 

หากสหรัฐฯ เดนิหน้ากดดันทางการค้ากับไทยก็ยากจะเล่ียงผลกระทบ เน่ืองจากสินค้าไทยที่
เกี่ยวข้องกับมาตรการ  AD/CVD และ GSP นับว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะมีความอ่อนไหวต่อมาตรการกีดกัน
ทางการค้าจากสหรัฐฯ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐฯ 5,039 ล้านดอลลาร์ฯ หรือคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 
20.6 ของมูลค่าการส่งออกทัง้หมดของไทยไปสหรัฐฯ ในปี 2559 ที่มีมูลค่าการส่งออกทัง้สิน้ 24,495 ล้าน
ดอลลาร์ฯ อย่างไรก็ตาม มูลค่าผลกระทบต่อสินค้าส่งออกของไทย ยังคงต้องรอประเมินระดับความ
รุนแรงของมาตรการที่สหรัฐฯ จะน ามาใช้ ตลอดจนความยืดหยุ่นในการประกอบกิจการและอ านาจ
ต่อรองของผู้ส่งออกไทยแต่ละสินค้าและแต่ละรายด้วย 

อย่างไรกด็ี กมี็ความเป็นไปได้ว่าสหรัฐฯ จะใช้นโยบายกดดันทางการค้าที่ฉีกไปจากที่กล่าวมา
ข้างต้นกับกลุ่มสินค้าอ่ืนนอกเหนือจากสินค้าใน AD/CVD และ GSP ที่ยังต้องติดตามต่อไป โดยจุดท่ี
น่าสนใจอยู่ท่ีกลุม่สินค้าท่ีท าให้สหรัฐฯ ขาดดลุการค้ากบัตลาดโลกในระดบัสงู อาทิ กลุม่ยานยนต์และส่วนประกอบ 
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ อปุกรณ์โทรศพัท์ เคร่ืองพิมพ์และอุปกรณ์ เป็นต้น ซึง่ก็มีสินค้าไทยรวมอยู่ในนีด้้วย
แม้สินค้าไทยจะไมไ่ด้มีน า้หนกัท่ีท าให้สหรัฐฯ ขาดดลุในกลุม่นีม้ากนกัเมื่อเทียบกบัแหลง่น าเข้าอื่นๆ ก็ตาม  

 มิตขิองผลกระทบทางอ้อมต่อไทยผ่านการเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่การผลิตของญ่ีปุ่นและจีน 
ที่มีจุดหมายปลายทางการส่งออกไปที่สหรัฐฯ นัน้ น่าจะกระทบกับธุรกิจที่ส่งออกชิน้ส่วนสินค้าขัน้กลาง
และวัตถุดิบไปยังญ่ีปุ่นและจีน อาทิ ชิน้ส่วนรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับยานยนต์ ชิน้ส่วนคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และเมด็พลาสติก เป็นต้น  

ยกตวัอย่างเช่น แม้ไทยส่งออกชิน้ส่วนยานยนต์ไปสหรัฐฯ ไม่มาก แต่ส่งออกไปญ่ีปุ่ นมากกว่าร้อยละ 
10 หรือคิดเป็นมลูค่าราว 1,008 ล้านดอลลาร์ฯ เพ่ือเป็นชิน้ส่วนในการผลิตรถยนต์และเป็นอะไหล่ ซึง่รถยนต์ท่ี
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ผลิตในญ่ีปุ่ นจะส่งออกราวร้อยละ 40 ไปยงัสหรัฐฯ ดงันัน้ ชิน้ส่วนยานยนต์ส่งออกของไทยที่อาจได้รับ
ผลกระทบทางอ้อมในกรณีที่ญ่ีปุ่นถูกสหรัฐฯ ตอบโต้ทางการค้าผ่านการใช้มาตรการ AD หรืออาจใช้ 
NTBs ในการกีดกันทางการค้ากลุ่มสินค้ายานยนต์และส่วนประกอบ มีผลให้กลุ่มสินค้าดังกล่าวของไทย
ถูกกระทบคดิเป็นมูลค่าราว 400 ล้านดอลลาร์ฯ ขึน้อยู่ กับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับคู่ค้าซึ่งกรณีนีคื้อ
ญ่ีปุ่นรวมถงึมาตรการที่สหรัฐฯ จะใช้ต่อไป 

1. หาสาเหตุการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ กับประเทศคู่ ค้า
ส าคัญ ภายใน 90 วัน

2  เตรียมแผนบังคับใช้มาตรการตอบโต้การค้าที่ ไม่เป็นธรรม
อย่างเข้มงวดมากขึน้ อาท ิ AD และ CVD

-12,106
-13,166
-13,268
-13,673

-15,823
-18,920

-24,309
-24,820

-27,666
-28,457

-31,958
-35,948

-63,192
-64,865

-68,938

16.Canada 

15.Indonesia 

14.Taiwan 

13.Switzerland 

12.France 

11.Thailand 

10.India 

9.Malaysia 

8.Korea 

7.Italy 

6.Vietnam 

5.Ireland 

4.Mexico 

3.Germany 

2.Japan 

1.China -34 ,038

ประเทศที่สหรัฐฯ ขาดดุลสูง 16 อันดบัแรก ปี 2559  ล้านดอลลาร์ฯ 

Source: USITC

1

2

Executive Orders 2 ฉบับ ...

ได้เปิดฉากการจดัการการขาดดลุการค้าท่ีเรือ้รังของสหรัฐฯ โดยพุ่งเป้าไป
ยังประเทศที่สหรัฐฯ ก าลังเสียดุลการค้าอยู่ในเวลานีร้วม 16 ประเทศ

16 ประเทศท่ีถูก
สหรัฐฯ เพ่งเล็ง มี
มูลค่าการขาด
ดุลการค้าสูงกว่า 

10,000 USDmn

Trump Executive Orders…ผลต่อภาคธุรกจิไทยท่ีต้องตดิตาม

ผลกระทบทางตรง: ผ่านการค้าระหว่างกันซ่ึงน่าจะเกิดในปี 2561
Source: USITC

 สนิค้าที่ถกู AD/CVD และสนิค้าที่อาจถกูเพิ่มในลิสต์

สนิค้าที่ใช้สิทธิ GSP ของสหรัฐฯ ที่ก าลงัจะสิน้สุดลงในปีนี ้

1

2

เคร่ืองพิมพ์
เคร่ืองท าส าเนา

แผงเซลล์
แสงอาทิตย์

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า สหรัฐฯ จะออกมาตรการทางการค้าในลกัษณะเฉพาะเจาะจงเป็นราย
ประเทศและรายสนิค้า ผ่านมาตรการ AD, CVD, GSP, NTBs

 การเปิดตลาดสนิค้า

 การเปิดตลาดภาคบริการ

1

2

อาหารสตัว์ ปศุสตัว์ และธญัพืช

ภาคโทรคมนาคม และภาคการเงิน

ชิน้ส่วนและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

รถยนต์และ
ส่วนประกอบ

ของเล่นและ
เคร่ืองกี า

ชิน้ส่วนและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

ญี่ปุ่ นจีน

เคร่ืองดื่ม
ไม่มีแอลกอ อล์

ส่วนประกอบ
เคร่ืองใช้ไ  ้า เลนส์แว่นตาชิน้ส่วนยานยนต์ถุงมือยาง อาหาร

เหล็ก

ผลกระทบทางอ้อม: ผ่านห่วงโซ่การผลิตของจีนและญ่ีปุ่ น

ระยะข้างหน้า: สหรัฐฯ เพิ่มแรงกดดันให้ไทยเปิดตลาดมากขึน้

AD/CVD, GSP
5.0 USDbn

ส่งออกไปสหรัฐฯ
24.4 USDbn

การส่งออกทัง้หมดของไทย 
215.3 USDbn ปี 2559

กุ้ง

 

โดยสรุป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ตลาดสหรัฐฯ ในปีนีย้งัคงเป็นตลาดส่งออกรายประเทศอนัดบั 1 
หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.4 ของการสง่ออกทัง้หมดของไทย และยงัเป็นตลาดท่ีสะท้อนภาพบวกต่อเน่ือง โดย
ในช่วง 2  เดือนแรกของปี 2560 การส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ เติบโตร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน อีกทัง้ กว่าที่นโยบายของสหรัฐฯ จะระบุขอบข่ายการบังคับใช้อย่างชัดเจนก็น่าจะเกิดในช่วงไตร
มาสสุดท้ายของปีเป็นต้นไป จึงไม่น่าจะส่งผลต่อการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ในปี 2560 แต่ผลที่
เกดิขึน้หากสหรัฐฯ น ามาตรการทางการค้ามาใช้น่าจะกระทบการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ในปี 2561 
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นอกจากนี ้การท่ีสหรัฐฯ จะเพ่ิมแรงกดดนัให้แก่ประเทศคูค้่า โดยการออกมาตรการทางการค้าในลกัษณะ
เฉพาะเจาะจงเป็นรายประเทศและรายสินค้า น่าจะเร่ิมจากการใช้มาตรการ AD/CVD หรือการตดัสิทธิ GSP 
อย่างไรก็ดี ระหว่างรอการเจรจาของสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้าหลกัของสหรัฐฯ คงมีผลต่อบรรยากาศการค้าการ
ลงทุนให้อยู่ในภาวะชะงกังนัเพ่ือรอดบูทสรุป ดงันัน้ ผู้ส่งออกของไทยควรเตรียมแผนรับมือจากความไม่แน่นอน
ด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ โดยขยายตลาดอื่นเพ่ิมเติม หรือในกรณีท่ีตลาดสหรัฐฯ มีบทบาทส าคญัต่อธุรกิจมาก 
ก็อาจเตรียมแผนขยายการลงทนุในสหรัฐฯ เพ่ือหาลูท่างรับมือกบัอปุสรรคของการค้าระหวา่งประเทศในอนาคต  
 ส าหรับตลาดในประเทศไทยอาจมีสญัญาณท่ีต้องเผชิญการแข่งขนัย่ิงขึน้อีกในระยะข้างหน้า โดยทาง
สหรัฐฯ คงเจรจาเพ่ือให้ไทยเปิดตลาดในประเทศให้แก่สหรัฐฯ โดยการหยิบยกประเด็นเก่ียวกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา การจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐบาล การผกูขาดของรัฐวิสาหกิจ สิทธิมนุษยชน รวมไปถึงสภาพการ
จ้างงาน ซึง่เป็นมาตรฐานการเจรจาทางการค้าของสหรัฐฯ โดยในเบือ้งต้น ตามรายงานของ USTR ประเด็นท่ี
สหรัฐฯ กล่าวถึงอปุสรรคในการเจาะตลาดไทย และมีความเป็นไปได้ท่ีสหรัฐฯ จะเพ่ิมแรงกดดนัให้ไทยเปิดตลาด
ให้กบัสินค้าน าเข้าจากสหรัฐฯ  
 โดยธุรกิจไทยที่อาจจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ อาหารสตัว์ ปศสุตัว์ (เนือ้หม ูเนือ้ววั) และธัญพืช เป็น
ต้น ซึง่กลุม่นีเ้ป็นสินค้าท่ีสหรัฐฯ มีศกัยภาพทางการแข่งขนัและต้องการเจาะตลาดในไทย แต่ยงัไม่สามารถเข้ามา
เจาะตลาดภายในไทยได้ จากกฎระเบียบของไทยเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและธุรกิจในประเทศท่ีมีต่อสินค้าเหล่านี ้
โดยเฉพาะอย่างย่ิงมาตรการด้านสขุภาพอนามยั เช่น ข้อก าหนดปริมาณการใช้สารเร่งเนือ้แดง การก าหนดโควต้า
น าเข้า หรือการขออนญุาตน าเข้าส าหรับสินค้าบางประเภท รวมถึงการเก็บภาษีสินค้าเกษตรน าเข้าในอตัรา MFN 
ท่ีคอ่นข้างสงู  
  ในส่วนการเปิดตลาดภาคการบริการภายในประเทศ  ไม่น่าจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคญั 
เน่ืองจากภาคการบริการท่ีสหรัฐฯ มีความพร้อมในการแข่งขนัและต้องการให้เปิดเสรีนัน้ เป็นภาคท่ีมีความส าคญั
เชิงยุทธศาสตร์และมีความอ่อนไหวสงู เช่น ธุรกิจวิทยุโทรทศัน์ กฎหมาย การบญัชี ธุรกิจโทรคมนาคมและภาค
การเงิน เป็นต้น  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------  
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือความ
สมบรูณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดต่อผู้ ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 


