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สงครามการค้าฉุดส่งออกไทย หวั่น!ปี 62 มูลค่าหดหาย 4.4 พันล้านเหรียญ 

 
 “ม.หอการค้าไทย” เผย 1 ปีสงครามการค้า

สหรัฐฯ-จีน ฉุดมูลค่าส่งออกไทยหายวับเกือบ 600 
ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 61 ส่วนปี 62 คาดมูลค่า
ส่งออกจะหายไปมากกว่า 4.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
แน่นอน แนะผู้ประกอบการเร่งปรับตัว ภาครัฐเร่ง
เจรจาขยายตลาดด่วนๆ 

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษา
การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลการประเมินสงครามการค้า : ผลกระทบ
การส่งออกไทยปี 2562 ว่า ในช่วงเกือบ 1 ปีที่สหรัฐฯและจีนขึ้นภาษีน าเข้าสินค้าระหว่างกัน ส่งผลกระทบต่อ
การค้าโลกและประเทศไทยแล้ว โดยศูนย์ฯประเมินว่าจะท าให้มูลค่าการส่งออกของไทยในปี 2561 หายไป 
351-597 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือท าให้อัตราการขยายตัวลดลง 0.1-0.2% และผลของสงครามการค้า
ดังกล่าว ท าให้คาดว่าปีนี้มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยจะขยายตัว 6.1-7.5% เท่านั้น ส่วนปี 2562 คาด
ว่ามูลค่าการส่งออกของประเทศไทยจะหายไปอีก 1,181-4,427 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรืออัตราการขยายตัว
ลดลง 0.5-1.9% 

ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นเพราะสินค้าไทยอยู่ในห่วงโซ่การผลิตสินค้าทั้งของประเทศจีน และ
สหรัฐอเมริกา จึงท าให้ทั้ง 2 ประเทศ น าเข้าสินค้าจากไทยลดลง โดยปี 2562 คาดว่าทั้ง 2 ประเทศจะน าเข้า
สินค้าจากประเทศไทยลดลง 0.6-2.4% โดยสินค้าที่มูลค่าการส่งออกจะหายไปมากที่สุด คือ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจากการที่ทั้ง 2 ประเทศขึ้นภาษีน าเข้าระหว่างกันเป็น 10% มูลค่าการส่งออกสินค้า
ดังกล่าวของไทยจะลดลง 343 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่หาก 2 ประเทศปรับขึ้นภาษีเป็น 25% มูลค่าจะหายไป 
758 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาเป็นสินค้าเคมีภัณฑ์, ยางและพลาสติก, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ไม้และผลิตภัณฑ์
จากไม้ โดยมูลค่าการส่งออกจะหดหายมากขึ้นตามอัตราภาษีที่เพ่ิมขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ภาพรวมการส่งออกของไทยไปตลาดโลกจะลดลง 0.2-0.8% เพราะภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน แต่หากสหรัฐฯและจีนขึ้นภาษีระหว่างกันมากกว่า 
25% จะท าให้การส่งออกไทยไปตลาดโลกลดลงถึง 8% หรือมูลค่าหายไป 1,796-57,736 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
โดยมูลค่าการส่งออกที่หายไป พิจารณาเฉพาะผลกระทบจากสงครามการค้าเท่านั้น ยังไม่รวมปัจจัยอื่นๆ ด้วย
ทั้งเศรษฐกิจของประเทศผู้น าเข้า อัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้น ราคาน้ ามัน และปัญหาการเมืองของแต่ละ
ประเทศ 

“หาก 2 ประเทศขึ้นภาษีน าเข้าเกินกว่า 25% เป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุดจากที่คาดการณ์ไว้ แต่โอกาสที่ 
2 ประเทศ จะขึ้นภาษีเกินกว่า 25% มีความเป็นไปได้น้อยมาก หรือน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นเพียง 50 : 50 
เท่านั้น เพราะต้องขึ้นอยู่กับการเจรจาของทั้ง 2 ประเทศ และการขึ้นภาษี 10% ในปัจจุบันก็สะท้อนแล้วว่า
ไม่ได้ท าให้สหรัฐฯ ลดการขาดดุลการค้ากับจีนได้เลย แต่กลับท าให้สหรัฐฯต้องน าเข้าสินค้ามากขึ้น ในราคาที่
สูงขึ้น โดยเป้าหมายการขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ต้องการลดการขาดดุลระหว่างประเทศ” 



นายอัทธ์กล่าวว่า เมื่อมองอีกมุม เมื่อสหรัฐฯและจีนขึ้นภาษีระหว่างกัน จะส่งผลให้สินค้าบางรายการ 
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็ก พลาสติก รถยนต์ และเคมีภัณฑ์ ส่งออกมาไทยมากขึ้น โดยคาดว่า สินค้าบาง
รายการ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า จะส่งออกมาประเทศไทยสูงถึง 1,094 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่สินค้าเหล่านี้
ส่งออกไปเวียดนามมากเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 3,137 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพราะมี
ชายแดนติดกับประเทศจีน 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการค้าการส่งออกและลดการน าเข้าจากทั้ง 2 ประเทศ ที่จะส่งออกมา
ไทยมากขึ้น ผู้ส่งออกไทยต้องปรับตัว โดยเฉพาะผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบการไทย 100% โดย
ในจ านวนนี้กว่า 70% ต้องปรับเปล่ียนและเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเอง มองตลาดอาเซียนและเอเชียมากขึ้น 
เพ่ิมช่องทางการผลิตให้มากขึ้น ขณะที่ภาครัฐอาจต้องเจรจาการค้ากับหลายประเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการค้า 
การส่งออก ทดแทนตลาดสหรัฐฯและจีน แต่ทั้งนี้สงครามการค้าไม่ได้มีเฉพาะปัจจัยเส่ียง โอกาสที่ไทยจะ
ส่งออกไปสหรัฐฯและจีนก็มีด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ยาง และผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก 
ไม้ อาหารแปรรูป เป็นต้น 

“ประเทศไทยต้องเตรียมรับมือจากผลกระทบ โดยเฉพาะการทะลักของสินค้าจีนที่เข้ามาไทย ซึ่งกลุ่ม
ที่ต้องระมัดระวังและเตรียมความพร้อมมากที่สุดคือ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพราะหากไม่มีมาตรการรับมือ 
อาจส่งผลให้เอสเอ็มอีไทยต้องหยุดประกอบกิจการ ขณะที่อาเซียนต้องร่วมมือซื้อขายกันมากขึ้น ไม่พึ่งพา
ตลาดจีนเพียงอย่างเดียว แต่ในทางกลับกันผลดีที่ เกิดขึ้นของสงครามการค้าสหรัฐฯกับจีนก็คือ การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ ที่จะเข้ามาในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อี
อีซี) ในอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งไทยควรใช้โอกาสนี้ในการขอให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ให้ด้วย” 
 

เศรษฐกิจไทยผ่านจุดสูงสุดแล้ว ลุ้นระทึกปีหน้าปัจจัยเสี่ยงเพียบ 
 

นายดอน นาครทรรพ ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่าย
เศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
เปิดเผยในงานสัมมนาเรื่องส่องเศรษฐกิจปี 62 จัดโดย 
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 62 ลงเหลือ 
4% จากเดิมคาดการณ์ไว้ที่ 4.2% เพราะมองว่าเศรษฐกิจ
ไทยผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในช่วงไตรมาส 1 ปีนี้ที่เติบโต 

4.9% คงไม่ได้เห็นตัวเลขนี้อีกแล้ว โดยมี ปัจจัยเส่ียงที่ต้องจับตาทั้งในและต่างประเทศ เช่น ปัญหาสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ความไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจจีน ความผันผวนในตลาดการเงินโลก อย่างไรก็ตาม ตัวเลข 4% เป็นเพียงค่ากลาง จากความเส่ียงที่
มีสูง ก็มีโอกาสที่ต่ ากว่า 4% แต่ตอนนี้การเติบโตในระดับ 4% มีความเป็นไปได้สูงสุด 

ขณะที่ปัจจัยเส่ียงส าคัญคือสงครามการค้าโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง รวมทั้ง
ความผันผวนในตลาดการเงินโลกที่อาจจะกระทบกับบรรยากาศการลงทุนในประเทศเกิดใหม่ ขณะที่ความไม่
แน่นอนทางการเมืองในประเทศที่อาจกระทบกับความเช่ือมั่นของการบริโภคและภาคธุรกิจ 

ด้านนายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้างานวิจัยลูกค้าบุคคล บริษัท 
หลักทรัพย์ภัทร จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ในปีนี้มองว่าเศรษฐกิจไทยจะ



จบที่ 4.2-4.3% ส่วนปีหน้าอยู่ที่ 3.7% โดยมีประเด็นที่ต้องติดตามใน 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ 1.เครื่องยนต์ที่เคย
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้ในปีนี้ทั้งการส่งออก การท่องเที่ยวชะลอตัวลง สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและ
จีน รวมทั้งการเปล่ียนจากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) มาสู่มาตรการเข้มงวดทางการเงินเชิงปริมาณ 
(Quantitative tightening หรือ QT) ท าให้มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ในปี 
2563 2.รายได้ภาคการเกษตร ซึ่งติดลบทุกปี ส่งผลให้การบริโภคฐานรากไม่ดี ขณะที่หนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ใน
ระดับสูงเป็นข้อจ ากัดการบริโภค การที่จะยืมเงินในอนาคตมาใช้อาจเป็นไปได้ยากขึ้น และ 3.เรื่องการเลือกตั้ง
ในปีหน้า ส่ิงส าคัญกว่าการจะมีการเลือกตั้งหรือไม่ อยู่ที่ผลการเลือกตั้ง เมื่อเลือกตั้งไปแล้วการส่ งผ่าน
นโยบายจะมีความต่อเนื่อง เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยหรือไม่ 
 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 
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คอลัมน์เลาะรั้วเกษตร : รอ..ยาวๆ ไป 

 
ปี่กลองการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เริ่มขยับกันแล้ว มีเรื่องให้ได้ฮากันบ้างเล็กๆ 

น้อยๆ พอเป็นสีสัน เรื่องที่น่าจะฮามากหน่อย เห็นจะเป็นเรื่องการจองเก้าอี้รัฐมนตรี เท็จจริงใครพูดอย่างไรไม่
ทราบ ทราบแต่ว่ามีการกล่าวอ้างว่า สมศักดิ์ เทพสุทิน ขอจองเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพราะถนัดกว่ากระทรวงพาณิชย์ แถมยังจองซื้อเฮลิคอปเตอร์ไว้ 2 ล า เพ่ือจะได้บินไปแก้ไขปัญหาให้
พี่น้องเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว...ฮาไหมล่ะ.... 

วันรุ่งขึ้นมีลูกพรรคมาปฏิเสธว่า ไม่ได้จองเก้าอี้รัฐมนตรี และไม่ได้จองเฮลิคอปเตอร์ใดๆทั้งส้ิน แต่พูด
ถึงความเหมาะสม เพราะสมศักดิ์ เทพสุทิน เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาก่อน 
สร้างผลงานไว้มากมาย.... 

พูดถึงผลงานของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน ข้าราชการกระทรวงเกษตร
ฯ คงซาบซึ้ง และจดจ าได้เป็นอย่างดี....แต่ข้าราชการเหล่านั้นก็เกษียณอายุราชการไปเกือบหมดแล้ว..ล่าสุดก็ 
อดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯ ชวลิต ชูขจร ที่เพ่ิงจะเกษียณอายุราชการในปี 2561 นี่เอง....กว่าจะถึงวันเลือกตั้ง 
คงมีเรื่องฮาๆ อีกมาก...ขณะเดียวกันข้าราชการทั้งหลาย ก็ดูเหมือนจะร้อนๆ หนาวๆ เกรงว่าบรรยากาศการ
ท างานแบบเดิมๆ สไตล์ของนักการเมือง และพรรคการเมืองเก่าๆ จะกลับมาอีก... 

มาเรื่องราวของปัจจุบันดีกว่า...รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กฤษฎา บุญราช เสือยิ้มยาก ท่าทาง
จะยิ้มออก เมื่อราคายางที่ตกต่ ามานาน และราคาปาล์มน้ ามันที่เพิ่งจะตกต่ าในปีนี้ ขยับขึ้นมาเล็กน้อย  ท่าน
รัฐมนตรีบอกว่าที่ราคายางขยับขึ้น เป็นเพราะโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล 1 หมู่บ้าน1 กิโลเมตร คือการท า
ถนนด้วยน้ ายางสดผสมดินซีเมนต์ตามสูตรของกระทรวงคมนาคมที่เพิ่งส่งให้กระทรวงเกษตรฯ เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม ที่ผ่านมานี้เอง ซึ่งรัฐบาลขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 7,851 แห่ง ทั่วประเทศ ให้การ
สนับสนุนการท าถนนดังกล่าวอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 กิโลเมตร 

ทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้ก าหนดราคากลางถนนยางพาราผสมดินซีเมนต์ไว้ที่ กิโลเมตรละ1.2 ล้านบาท 
ส าหรับกรณีจ้างเหมา หรือกิโลเมตรละ9 แสน-1 ล้านบาท ในกรณีด าเนินการเอง โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถซื้อน้ ายางสดจากสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางที่การยางแห่งประเทศไทยรับรองได้
โดยตรง งานนี้คาดว่าจะใช้น้ ายางสดไม่ต่ ากว่า 1.4 ล้านตัน 



อีกโครงการหนึ่งคือ โครงการช็อปช่วยชาติแต่ช็อปรายการนี้ค่อนข้างใหญ่หน่อย..ชาวบ้านทั่วไปคงช็
อปไม่ได้.....กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการคลัง จึงเชิญชวนให้บริษัทผลิตล้อยางที่มีฐานการผลิตใน
ประเทศไทย เป็นผู้ร่วมโครงการช็อปช่วยชาติเป็นเวลา 1 เดือน ระหว่าง 15 ธันวาคม 2561-15 มกราคม 
2562 ด้วยการซื้อยางพาราจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งขณะนี้มีบริษัทผลิตล้อยางจ านวน 5 บริษัท ที่เข้าร่วม
โครงการ ปริมาณยางที่จะรับซื้อจากเกษตรกรรวมประมาณ 1,706 ตัน คาดว่าจะมีบริษัทเข้าร่วมโครงการ
เพ่ิมเติมอีก 

โครงการช็อปช่วยชาติ เป็นโครงการชั่วคราว อาจจะดึงผลผลิตยางออกจากเกษตรกรได้ไม่มากนัก 
รัฐบาลน่าจะหาทางก าหนดเง่ือนไขแบบถาวร เป็นโควตาส าหรับบริษัทผู้ผลิตล้อยางที่มีฐานการผลิตใน
ประเทศไทย ว่าจะต้องอุดหนุนผลผลิตยางภายในประเทศเป็นอัตราส่วนเท่าไร หรือบริษัทที่ไม่มีฐานผลิตใน
ประเทศไทยก็ตาม ถ้าน าผลิตภัณฑ์ยางมาจ าหน่าย บริษัทแม่ต้องอุดหนุนผลผลิตยางของไทยในอัตราส่วน
ตามที่น าเข้าผลิตภัณฑ์มาจ าหน่ายในประเทศ....ท าอย่างว่าได้หรือไม่ กยท. ช่วยหาทางหน่อย.... 

เหนือส่ิงอื่นใดที่อยากเห็น บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกษตรยักษ์ใหญ่ของไทย ได้ประโยชน์จากการขาย
กล้ายางก็ไม่น้อย ลงทุนธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์ก็แล้ว ลงทุนประมูลสัมปทานรถไฟไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 
สนามบิน มูลค่านับแสนล้านก็ท าแล้ว ท าไมไม่ลงทุนสร้างโรงงานผลิตล้อยาง หรือผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ขึ้น
ภายในประเทศบ้าง..ท าให้ครบวงจรเลย เริ่มตั้งแต่ผลิตกล้ายาง ปลูกยาง ผลิตน้ ายาง ยางแท่ง ยางแผ่นและ
แปรรูปยาง จะสร้างงานให้คนในประเทศได้อีกเยอะเลย.... 

ส าหรับปาล์มน้ ามันที่ราคาขยับตัวสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 3 บาทนั้น โฆษกรัฐบาล บอกว่าเป็นผลมาจาก
รัฐบาลให้โรงงานไฟฟ้าบางปะกงใช้น้ ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 1.6 แสนตัน เป็น
เวลา 6 เดือน ส่งผลให้โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มในพื้นที่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี มั่นใจในแนวทางของรัฐบาล 
รับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้น  แต่ตอนนี้ฝนตกน้ าท่วมภาคใต้เสียแล้ว สุราษฎร์ธานีก็
เดือดร้อนไม่น้อย ไม่รู้ว่าจะกระเทือนถึงปาล์มและยางอีกหรือไม่ มีข่าวดีให้สุขใจได้ไม่นาน ข่าวร้ายก็มักจะมา
เยือนทุกที.....ต้องรอกันยาวไปเสียละกระมัง...กว่าเกษตรกรจะสุขใจได้ยาวนานข้ามปี 

แว่นขยาย 


