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ในช่วงปี 2016 ท่ีผ่านมา ทิศทางการเมืองของโลก
มีความเปลี่ยนแปลงไปจากในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา
อย่างมีนัยส าคัญ ความเบ่ือหน่ายของประชาชนท่ีมีต่อรัฐบาล
ฝ่ายซ้ายท่ีไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีคาดหวัง 
ประกอบกับความหวาดกลัวท่ีมีต่อกระแสผู้อพยพและการ
ก่อการร้าย ส่งผลให้นโยบายทางเศรษฐกิจและการเมืองแบบ
อนุรักษ์นิยม-ชาตินิยมกลับมาได้รับความนิยมอีกครัง้ในชาติ
ตะวันตกหลายๆ ประเทศ 

การกลับมาของแนวคิดทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม-
ชาตินิยมถูกสะท้อนให้เห็นผ่านเหตุการณ์ส าคัญในหลายประเทศ
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกา ท่ีนาย Donald Trump 
ได้ รับชัยชนะอย่างเหนือความคาดหมายในการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี ส่วนในสหภาพยุโรป ชาวสหราชอาณาจักรได้
ลงคะแนนเสียงเห็นชอบในการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของ
สหภาพยุโรปหรือ Brexit ในขณะท่ีผลการเลือกตัง้ประธานาธิบดี

ของออสเตรียก็ ได้สะท้อนให้เห็นถึงคะแนนนิยมของพรรค
การเมืองฝ่ายขวาท่ีเพิม่สูงขึน้อย่างมาก เช่นเดียวกับในฝรัง่เศส
ท่ีนาง Marine Le Pen ผู้สมัครชิงต าแหน่งประธานาธิบดีจาก
พรรคการเมืองฝ่ายขวาก็ก าลังได้รับคะแนนนิยมเหนือผู้สมัคร
รายอื่นๆ 

สถานการณท์างการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว 
ได้น ามาสู่ความกังวลว่าโลกอาจก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการกีดกัน
ทางการค้า (Protectionism) อีกครัง้หน่ึง จากเดิมท่ีชาติ
ตะวันตกเคยเป็นผู้น าโลกในการส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้า 
(Liberalization) โดยเฉพาะการเปิดเสรีในระดับภูมิภาค 
(Regionalism) ท่ีสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปเคยเป็นแกนน าใน
การเจรจาความตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP) 
และความตกลง Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP)

การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร 
เป็นหน่ึงในเหตุการณ์ส าคัญท่ีน าไปสู่การตัง้ค าถามถึงอนาคต
ของการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ท่ียังเหลืออยู่ ซ่ึงใน
หลายประเทศก็เริ่มมีกระแสเรียกร้องให้มีการลงประชามติใน
ลักษณะเดียวกับท่ีสหราชอาณาจักรได้ท าด้วยเช่นเดียวกัน
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 โลกตะวันตกมุ่งหน้าไปสู่ความเป็นชาตินิยม
มากขึ้นและอาจหวนกลับสู่ยุคแห่งการกีด
กันทางการค้า



.

ในขณะเดียวกัน อนาคตของสหราชอาณาจักรเอง
หลังจากท่ีได้ถอนตัวจากสหภาพยุโรปเองก็ยังคงไม่เป็นท่ี
ชัดเจน เน่ืองจากการถอนตัวออกจากตลาดร่วมย่อม
หมายความว่าสหราชอาณาจักรต้องริเริม่การเจรจาความ
ตกลงการค้าใหม่ทัง้หมด รวมถึงต้องพิจารณาปรับรูปแบบ
ความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปใหม่อีกครัง้ ซ่ึงอาจอยู่ใน
รูปแบบของความตกลงทวิภาคี (Bilateral) การเจรจา
ความตกลงภายใต้กรอบของ European Economic Area 
(EEA) หรือเป็นเพียงความสัมพันธ์ภายใต้กรอบของ
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 
ซ่ึงความไม่แน่นอนเหล่านี้ ประกอบกับระดับของการ
รวมกลุ่ม (Integration) ท่ีแนบแน่นน้อยลงกว่าเดิม ย่อม
ส่งผลในเชิงลบต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนใน
ภูมิภาค

ในทางฝ่ังสหรัฐอเมริกา สถานการณ์อาจมีความ
น่าเป็นห่วงยิง่กว่าทางฝ่ังสหภาพยุโรป เนื่องจากประธานาธิบดี

Donald Trump ได้เริ่มต้นสัปดาห์แรกของการด ารงต าแหน่ง
ด้วยการประกาศถอนตัวจากความตกลง TPP พร้อมทัง้
ยัง ได้แสดงความเห็นในหลายโอกาสว่าพร้อมท่ีจะใ ช้
มาตรการด้านภาษีศุลกากร รวมไปถึงการเจรจาความ
ตกลง North-American Free Trade Agreement 
(NAFTA) ใหม่อีกครัง้ เพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ
จากการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดโดยจีนและเม็กซิโก ซ่ึงการท่ี
ประธานาธิบดี Trump ได้ลงนามในค าสัง่ซ่ึงเป็นท่ีวิพากษ์-
วิจารณ์ (Controversial) หลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิก
ความตกลงทางการค้าดังท่ีกล่าวถึงข้างต้น การออก
ค าสัง่ให้สร้างก าแพงกันแนวชายแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโก หรือ
การห้ามพลเมืองจากชาติมุสลิม 7 ประเทศไม่ให้เดินทางเข้า
มายังสหรัฐฯ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของ
นาย Trump ท่ีจะด าเนินมาตรการทุกรูปแบบท่ีจ าเป็น 
เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ทางนโยบายของตน

 ความเป็นไปได้ของสงครามการค้าในระดับโลก

ที่มา: HM Treasury analysis: the long-term economic impact of EU membership and the alternatives (April 2016)

ภายใต้ระบบกฎหมายของสหรัฐฯ ประธานาธิบดี 
Trump มีทางเลือกหลายรูปแบบในการใช้มาตรการกีดกัน
ทางการค้ากับจีนและเม็กซิโก ไม่ว่าจะเป็น (1) การเจรจา
ความตกลง NAFTA ใหม่อีกครัง้ หรือการถอนตัวออก
จากความตกลงดังกล่าว (2) การใช้มาตรการตอบโต้ทาง
การค้าภายใต้ Trade Expansion Act of 1962 มาตรา 
232(b) หรือภายใต้ Trade Act of 1974 มาตรา 122 และ
มาตรา 301 ซ่ึงให้อ านาจประธานาธิบดีในการก าหนด
ก าแพงภาษี โควตาน าเข้า หรือจ ากัดปริมาณการน าเข้า
เป็นการชั่วคราวตามท่ีจ าเป็น เพ่ือตอบโต้ประเทศคู่ค้า
ในกรณีท่ีมีพฤติกรรมทางการค้าอันไม่ชอบธรรมหรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หรือ (3)

อาจมีการใช้มาตรการขัน้สูงสุดภายใต้ Trading with the 
Enemy Act of 1917 หรือ International Emergency 
Economic Powers Act of 1977 ท่ีให้อ านาจประธานาธิบดี
ในการใช้มาตรการทางการค้าใดๆ ท่ีจ าเป็น รวมไปถึงการ
ยึดทรัพย์สินของชาวต่างชาติ ภายใต้สภาวะสงครามหรือ
ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติ

หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าอัตราภาษี MFN 
(อัตราภาษีศุลกากรปกติท่ีเรียกเก็บจากสมาชิก WTO ในกรณี
ท่ีไม่มีความตกลงการค้าเสรี) ของสหรัฐฯ โดยเฉลี่ยแล้ว
ค่อนข้างต า่ ดังนัน้ การถอนตัวจากความตกลง NAFTA 
จึงอาจไม่ใช่ทางเลือกท่ีทรงประสิทธิผลมากนักในการกีดกัน
การน าเข้าสินค้าจากเม็กซิโก ในขณะท่ีการใช้อ านาจขัน้เด็ดขาด
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.

ภายใต้ Trading with the Enemy Act of 1917 หรือ 
International Emergency Economic Powers Act of 
1977 ก็ยากท่ีจะหาเหตุผลมารองรับ และอาจก็ให้เกิด
ผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งในทางการทูตและจากการ
ต่อต้านภายในประเทศ

ดังนัน้ หากประธานาธิบดี Trump เลือกท่ีจะใช้
มาตรการทางการค้ากีดกันสินค้าน าเข้าจากจีนและเม็กซิโก
จริง มาตรการดังกล่าวน่าจะอยู่ในรูปแบบของมาตรการ
ปกป้องชัว่คราว (Safeguards) การตอบโต้การทุ่มตลาด 
(Anti-Dumping) หรือมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff 
Measures) อ่ืนๆ ต่อสินค้าท่ีน าเข้าจากจีนและเม็กซิโก
บางชนิด ซ่ึงจากสถิติท่ีผ่านมาในระหว่างเดือนมกราคม 
1995 จนถึงเดือนมิถุนายน 2016 สินค้ากลุ่มท่ีสหรัฐฯ 
ริเริ่มให้มีการสอบสวนเพ่ือพิจารณาการใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดภายใต้กรอบ WTO มากท่ีสุด ได้แก่ 
สินค้ากลุ่มโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ (333 กรณี จาก
ทัง้หมด 593 กรณี) ตามมาด้วยเคมีภัณฑ์ (76 กรณี) 
พลาสติกและผลิตภัณฑ์ (49 กรณี) และเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (37 กรณ)ี ตามล าดับ

ทัง้นี ้แม้ว่าในทางปฏิบัติการประกาศใช้มาตรการกีดกัน
ทางการค้าของสหรัฐฯ อาจมีข้อจ ากัดทางกฎหมาย และ
รัฐบาลสหรัฐฯ อาจถูกฟ้องร้องต่อศาลให้มีการระงับการ
บังคับใช้มาตรการเหล่านั้น แต่งานศึกษาของ Hufbauer
(2016) ได้บ่งชี้ว่า มีความเป็นไปได้มากท่ีกระบวนการทาง
กฎหมายเพ่ือระงับยับยั ้งค าสั่งดังกล่าวอาจใช้เวลานาน 
รวมทั้งยังมีช่องว่างทางกฎหมายค่อนข้างมากท่ีฝ่าย
ประธานาธิบดี Trump อาจหยิบยกขึน้มาอ้างในการต่อสู้คดีได้ 

หากสหรัฐฯ เลือกท่ีจะใช้มาตรการข้างต้นในการ
กีดกันสินค้าน าเข้าจากจีนและเม็กซิโก จีนและเม็กซิโกเองก็มี
แนวโน้มท่ีจะตอบโต้สหรัฐฯ ด้วยการใช้มาตรการในลักษณะ
เดียวกัน โดยจากการศึกษาของ Crowley (2004) พบว่า

ในช่วงระหว่างปี 1992 ถึงปี 2002 จ านวนการสอบสวน
เพื่อพิจารณาการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดได้
เพิม่ขึน้อย่างรวดเร็วจากในอดีต ซ่ึงสาเหตุส่วนหน่ึงมาจาก
การท่ีประเทศตลาดเกิดใหม่เป็นกลุ่มท่ีมีการใช้มาตรการ
ดังกล่าวมากขึ้น เพ่ือตอบโต้ประเทศสมาชิกดั ้งเดิมของ 
WTO ท่ีเคยใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับตน 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาจากท่าทีทางการเมืองของผู้น า
ของจีนและเม็กซิโก รวมถึงผู้น าชาติมหาอ านาจอ่ืนๆ ส่วน
ใหญ่ ท่ีมีต่อนาย Donald Trump ซ่ึงอยู่ในลักษณะท่ี
พร้อมตอบโต้หากไม่ได้รับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรม จึงอาจ
กล่าวได้ว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดสงครามทางการค้าใน
ระดับโลกขึน้มา
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“ มีความเป็นไปได้ที่
จะเกิดสงครามทาง
การค้าในระดับโลก ”

 ผลกระทบและทางเลือกของไทย

เม่ือพิจารณาถึงผลกระทบจากสถานการณ์ข้างต้น 
เน่ืองจากในปัจจุบันไทยยังไม่ใช่ประเทศเป้าหมายโดยตรง
จากมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ ในระยะสั ้นไทย
จึงอาจได้รับผลประโยชน์โดยอ้อม จากการท่ีประเทศ
คู่พิพาทโดยตรงอย่างสหรัฐฯ จีน และเม็กซิโก ซ่ึงใช้
มาตรการกีดกันทางการค้าตอบโต้ซ่ึงกันและกัน หันมาท า
การค้ากับไทยมากขึ้น โดยจากงานศึกษาของ Crowley 
(2004) พบว่า ในปีท่ีมีการสอบสวนการใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาด มูลค่าการค้าระหว่างประเทศท่ีมี
ข้อพิพาทต่อกันมีแนวโน้มท่ีจะหดตัวลงอย่างมาก และ

กลับไปเพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศท่ีสามท่ีไม่ใช่ คู่พิพาทแทน 
นอกจากนี ้การท่ีความตกลง TPP ถูกระงับไป ท าให้ความ
ได้เปรียบของมาเลเซียและเวียดนามท่ีเคยคาดว่าจะได้จาก
ความตกลงดังกล่าวหมดไป และช่วยให้ไทยยังคงรักษาระดับ
ความน่าดึงดูดต่อการลงทุนโดยเปรียบเทียบไว้ได้

อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวแล้ว ภายใต้ความเช่ือมโยง
ของห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลก ผู้ประกอบการไทยอาจ
ได้รับผลกระทบในทางอ้อมจากการเกิดสงครามทางการค้า
ขึ้น อันเน่ืองมาจากการค้าและการลงทุนท่ีชะลอตัวลงใน
ภาพรวม และการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่พิพาท



.

ในสงครามทางการค้าข้างต้น โดยงานศึกษาของ Noland และ
คณะ (2016) ประเมินว่าการจ้างงานของสหรัฐฯ อาจหดตัวลง
ประมาณร้อยละ 1 หากมีการท าสงครามการค้าเพียงชัว่คราว 
หรือหดตัวลงกว่าร้อยละ 4 หากมีการท าสงครามการค้าอย่าง
เต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ หากในวันใดวันหน่ึงไทยตกเป็นเป้าหมาย
โดยตรงในสงครามการค้านัน้ โดยชาติตะวันตกอาจหยิบยกเอา
ประเด็นด้านความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงาน 
สิง่แวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิมนุษยชนของไทย
ขึน้มาเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้า ผลกระทบโดยตรงต่อ
การค้าและการลงทุนของไทยก็อาจมีมากพอสมควร เนื่องจาก
ราวร้อยละ 20-25 ของมูลค่าการส่งออกและการลงทุนโดยตรง

ของไทยมาจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ในการรับมือกับสถานการณ์ทางการค้าท่ีมีความ

สุ่มเสี่ยงข้างต้น ไทยจ าเป็นต้องลบจุดอ่อนในด้านการ
คุ้มครองแรงงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญา และ
สิทธิมนุษยชน เพ่ือลดโอกาสท่ีชาติตะวันตกจะใช้เป็นข้ออ้างใน
การกีดกันทางการค้า ตลอดจนขยายขอบเขตความสัมพันธ์
ทางการทูตและการค้ากับประเทศคู่ค้าอย่างรอบคอบ ซ่ึงอาจ
รวมถึงการเร่งรัดการเจรจาความตกลง Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) หรือการ
เจรจาความตกลงการค้าเสรีในกรอบทวิภาคีอื่นๆ ตลอดจน
ขยายตลาดการส่งออกไปยังประเทศใหม่ๆ เพื่อกระจายความ
เสี่ยงในกรณีท่ีเกิดอุปสรรคในการค้ากับประเทศคู่ค้าเดิม

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. |  Tel. +66 (0) 2 230 6399  |  Fax. +66 (0) 2 230 6333 |  www.bolliger-company.com |  Page 4/4

เอกสารอ้างอิง

Crowley, M. (2004, January). The worldwide Spread of Antidumping Protection. Chicago Fed Letter.
Government of the United Kingdoms. (2016). HM Treasury Analysis: The Long-term Economic Impact of EU 

Membership and the Alternatives.
Hufbauer, G. C. (2016). Could a President Trump Shackle Imports? Peterson Institute for International Economics.
Noland, M., Robinson, S., & Moran, T. (2016). Impact of Clinton’s and Trump’s. Peterson Institute for 

International Economics.
World Trade Organization. (2017, March 8). Anti-dumping Initiations: By Reporting Member 01/01/1995 -

30/06/2016. Retrieved from https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_InitiationsByRepMem.xls

บทความโดย
นายวรัญญ์ กิตยาภรณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด
Tel. 0 2230 6399  Fax. 0 2 230 6333  E-mail: info@bolliger-company.com



If you have any comments or questions regarding Highlight or any 
matters discussed herein, or if you are interested in finding out more 
about Bolliger & Company (Thailand) services, please contact any of 
the persons below:

Rachda Chiasakul | Partner and Managing Director 
Rachda.C@bolliger-company.com

Sarut Wittayarungruangsri | Director 
Sarut.W@bolliger-company.com

Tel.  +66 (0) 2 230 6399
Fax. +66 (0) 2 230 6333

www.bolliger-company.com

Bolliger & Company (Thailand) 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. is a public policy and strategic 
consulting firm with a focus on research, policy formulation, and 
decision making. Our primary areas of expertise are in the fields of 
international trade and investment, economic and social policy, and 
business strategy.

Our superior technical skill, combined with in-depth knowledge of the 
business environment, enables us to provide fact-based, unbiased, and 
practical advice. Whether you are a private company wishing to 
understand the impact of public policy on your business, or 
a government authority aiming to design appropriate laws and 
regulations, we have the experience and expertise to help you achieve 
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