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สรุปสาระส าคัญ

•จะยืดเยื้ออีกนาน
•กระทบต่อเศรษฐกิจโลก  
•กระทบต่อซัพพลายเชน 
•น ามาทั้งความเสี่ยงและโอกาส

•กระจายความเสี่ยงออกจากจีน 
•ประกันการเข้าถึงตลาดหลักในโลก
•ช่วยธุรกิจรับมือการเปลี่ยนแปลง 
•กระจายต้นทุนและประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม

สงครามการค้า รัฐบาลไทยควร



เบื้องหลังสงครามการค้า
GDP จีนจะใหญ่กวา่สหรัฐฯใน 10 ปี ศูนย์กลางเศรษฐกจิโลกเคลือ่นย้ายสู่จีน

ที่มา: Financial Times ที่มา: McKinsey Global Institute



จีนสร้างเทคโนโลยีล้ ายุค-รุกแผ่อิทธิพล
นโยบายพัฒนาประเทศ:
Made in China 2025

นโยบายตา่งประเทศ: เส้นทางสายไหมใหม่

ภาพ: HKTCD

หุ่นยนต์ การบิน ไอที ระบบราง พลังงาน

รถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องจักรเกษตร

เดินทะเล วัสดุใหม่



ทรัพยากรเศรษฐกิจ อิทธิพลทางการทูต ความสัมพันธ์
เศรษฐกิจ

อิทธิพลทาง
วัฒนธรรม

ทรัพยากรในอนาคต

เอเชียกลายเป็นเขตอิทธิพลจีน

ที่มา: Lowy Institute



ประเทศต่างๆ เลือกข้าง...อย่างไร?

• อาเซียนไม่เป็นเอกภาพ
• พันธมิตรสหรัฐแบนหัวเหว่ย

ใกล้จีนมากกว่า

ที่มา: : The New York Times

ใกล้สหรัฐฯมากกว่า

ไม่เลือกข้าง



เกิดสงครามใหญ.่..เมื่ออ านาจใหม่ท้าทาย

“กับดักทิวซิดดิีส”

เอเธนส์รุ่งเรือง
มาแข่งกับสปาร์ตา 
เกิดสงครามใหญ่ 
2500 ปีที่ผ่านมา

ทิวซิดดิีส 
(460-400 ก่อนคริสต์กาล)

สงครามเพโลพอนนีเซียน 431-404 ปีก่อนคริสตกาล



เกิดมหาอ านาจใหม่...ยากจะไร้ขัดแย้ง
เกิดสงครามใหญ่ 12 ใน 16 กรณีใน 500 ปี 

ที่มา: Belfer Center



ข้อกล่าวหาต่อญี่ปุ่น
• เอาเปรียบการค้า ละเมิดทรัพย์สินปัญญา 

มุ่งคุมอุตสาหกรรมอนาคต 

ผลกระทบต่อญี่ปุ่น
• ถูกบังคับให้จ ากัดการส่งออก 
• ถูกสหรัฐและยุโรปกดดัน เกิด Plaza Accord 
• เยนแข็งค่าขึ้น 50% ใน 1 ปี 
• ใช้นโยบายเศรษฐกิจผ่อนคลายเกิน
• ฟองสบู่แตก-เข้าสู่สามทศวรรษที่สาบสูญ
• ธุรกิจย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่

บทเรียนจากญี่ปุ่น



ข้อกล่าวหาต่อจีน
• เอาเปรียบการค้า ละเมิดทรัพย์สินปัญญา 

มุ่งคุมอุตสาหกรรมอนาคต 

ผลกระทบต่อจีน
• ถูกเก็บภาษี บางบริษัทถูกห้าม 
• จีนใช้นโยบายเศรษฐกิจผ่อนคลาย
• ย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่

ความแตกต่าง
• ญี่ปุ่นเป็นพันธมิตร จีนเป็นคู่แข่ง
• จีนบริหารเศรษฐกิจมหภาคระวังกว่า

ประวัติศาสตร์ซ้ ารอย?



การส่งออกที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า (พันล้านดอลลาร์)

ตั้งแต่เกิดสงครามการค้า ถึง เม.ย. 2019

1 ปี ผ่านไป...ในสงครามการค้า

ที่มา: Nikkei Asian Review

• สหรัฐส่งออกไปจีน
ลดลง 38% 

• จีนส่งออกไปสหรัฐ
ลดลง 13% 

(เฉพาะส่วนที่ถูกเพิ่มภาษี)มูลค่าการค้าลดลง 2 หมื่นล้านดอลลาร์ใน 1 ปี



เงินทุนไหลเวียนต่อ GDP 
(%)
เงินลงทุนโดยตรงต่อ 
GDP 
(%)ยอดรวมเงินกู้ธนาคาร
ต่อ GDP (%)

สัดส่วนรายได้นอกประเทศ
บริษัท S&P 500 (%)

สัดส่วนประเทศที่รายได้
ต่อหัวใกล้สหรัฐมากขึ้น 
(%)

การค้าบริการต่อ GDP
(%)

สัดส่วนก าไรของบริษัทข้ามชาติ
ต่อบริษัทจดทะเบียน (%)

สัดส่วนคนต่างด้าวใน
ประเทศพัฒนา (%)

รายได้การบินระหว่างประเทศ 
(พันล้านดอลลาร)์

จ านวนการส่งพัสดุระหว่างประเทศ 
(ล้านช้ิน)

ความเร็วการสื่อสารระหว่าง
ประเทศ (เทราบิตต่อวินาที)

ที่มา: The Economist

ลมโลกาภิวัฒน์...พัดกลับทาง

มูลต่างน าเข้าสินค้าขั้นกลาง
(%)



มังกรรบอินทร.ี..ใครได้ใครเสีย?

ที่มา:TDRI EIS

ผลกระทบสงครามการค้าต่อ GDP (%)

- ส่งออกลดลง-น าเข้าแพงขึ้น
- จีนเจ็บตัวมากกว่า 

- ส่งออกไปคู่กรณไีด้เพิ่ม 

- ส่งออกเพื่อส่งออกตอ่ลดลง
- เศรษฐกิจจีนโตช้าลง

ทั้งคู่เจ็บตัว

ไม่ใช่คู่กรณี...ได้ผลดีในภาพรวม

ไม่ใช่คู่กรณี...แต่ระวังมีลูกหลง



เมื่อมังกรถูกโจมตี...จะอยู่ดีหรือย้ายฐาน?
บริษัทสหรัฐฯในจีนชะลอลงทุน-ย้ายฐาน

(ร้อยละ) 
ย้ายฐานมาอาเซียนเป็นหลัก

ที่มา: หอการค้าอเมริกาในจีน (ก.ย. 2561) 





เส้ือผ้า ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์

ก่อนขึ้นภาษี

หลังขึ้นภาษี-ไม่ปรับ
สายผลิต

เวลาตอบสนอง
(วัน)

เวลา
ตอบสนอง
(วัน)

จัดซื้อ ผลิต โลจิสติกส์
จัดเก็บสินค้า ภาษี 

ต้องปรับมากมาย...ทั้งสายการผลิต

ที่มา: Llamasoft / The Economist

หลังขึ้นภาษี-ปรับ
สายผลิต

ต้นทุนต่อบริษัทสหรัฐฯจากสงครามการค้า 
(พันล้านดอลลาร)์

เวลา
ตอบสนอง
(วัน)

เวลา
ตอบสนอง
(วัน)



ซอฟต์แวร์บริหารซัพพลายเชน...เป็นของขายดี



เสื้อผ้า – ไปประเทศค่าแรงถูก
สิ่งทอ – จีนยังเป็นฐานผลิตหลัก

ยานยนต์ 
สู่ตลาดภูมิภาคมากขึ้น

อิเล็กทรอนิกส์
จีน+เวียดนาม

การผลิตย้ายไปใกล้ตลาดมากขึ้น 

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงซัพพลายเชน



เวียดนาม
• จะเป็นฐานผลิตหลักในเอเชีย
• แรงงาน-โครงสร้างพื้นฐานพร้อม
• มี 12 FTAs กับตลาดใหญ่ๆ 

• CPTPP
• ยุโรป 
• จีน-ญี่ปุ่น
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ยอดการลงทุนโดยตรงสุทธิ
พันล้านดอลลาร์

ผู้ชนะจากสงครามการค้า



พลังดูดมังกร

“จีนก าลงัดดูอาเซยีนเขา้ระบบเศรษฐกิจของตน
เพราะมีตลาดใหญ่และก าลงัซื้อที่เพิม่ขึน้
ในที่สุด ญี่ปุ่นและเกาหลใีตก้็จะถูกดูดดว้ย”

ลีกวนยู | นายกรัฐมนตรีสิงคโปร ์(1959-1990)



ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับจีน

ส่งออกไปจีน
9.1% 

2008

ของการส่งออกไทย

2018

12%
ของการส่งออกไทย

(3 หมื่นล้านดอลลาร)์

รายได้จาก
นักท่องเที่ยวจีน

5% 29%

เงินลงทุนโดยตรง
จากจีน

0.3% 14%

ของรายได้ท่องเที่ยวไทย

ของเงินลงทุนโดยตรงมาไทย

ของรายได้ท่องเที่ยวไทย

(1.8 หมื่นล้านดอลลาร์)

ของเงินลงทุนโดยตรงมาไทย

(8.5 พันล้านดอลลาร)์

ที่มา: IIF, Rabo bank
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เฉลี่ยประเทศพัฒนา (2010-17)

สงครามการค้า

เฉล่ียประเทศก าลังพัฒนา ไม่รวมจีน (2010-17)

ไม่มีสงครามการค้า

1.กระจายความเสี่ยงออกจากจีน



2. กระชับความสัมพันธ์กับอาเซียน

ที่มา: thaiwebsites.com ที่มา: SET

ปลายทางการส่งออกสินค้าไทย (2561) บริษัทจดทะเบียนไทยไปลงทุนในอาเซียนมากที่สุด (2560)



•รับการลงทุนด้วย EEC
•ขยาย FTAs 
•RCEP 
•CPTPP
•EU FTA
•ยกระดับ JTEPA

3. ประกันการเข้าถึงตลาดหลักเวียดนาม - จ้าวแห่ง FTA

* EVFTA ลงนามแล้ว



สถานะการเจรจา

RCEP
• ยากที่จะได้ความตกลงคุณภาพสูง
CPTPP
•“แขวน” ข้อบทบางส่วน 
• บังคับใช้แล้ว 7 ประเทศ 
• เข้าก่อนได้เปรียบ

RCEP
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• ค่าเงินจะผันผวนมาก

ที่มา: TDRI EIS 

4. ช่วยธุรกิจรับมือความผันผวน

• ธุรกิจควรประกันความเสี่ยงค่าเงิน



ข้อห่วงใยใน CPTPP
• ยารักษาโรค
• เมล็ดพันธุ์พืช
• ภาษีการค้าดิจิทัล

มาตรการลดความเสี่ยง
• เพิ่มงบต่อหัวบัตรทอง
• เพิ่มเงินกองทุน FTA
• รอผลศึกษาของ OECD  

5. กระจายต้นทุนและประโยชน์อย่างเป็นธรรม



สรุปและข้อเสนอแนะ

สงครามการค้า...
เลิกช้า จบไม่เร็ว

ไทยไม่ใช่คู่กรณี...
ได้ผลดีในบางส่วน ไทยไม่ใช่คู่กรณ.ี..

แต่ระวังมีลูกหลง• ส่งออกไปคู่กรณีได้เพิ่ม 
• ดึงดูดการลงทุนที่ย้ายฐาน • ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน

• มองหาตลาดใหม่



ในสงครามการค้า
ทางรอดของไทย...

สมเกียรติ ตั้งกิจวานชิย์
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