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นิยามศัพท์
Trade War หรือ สงครามการค้า
หมายถึง ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน
โดยใช้มาตรการทางภาษีตอบโต้กัน
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนกาลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก
เนื่องจากทั้งสองประเทศมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 1 และ 2 ของโลก โดยสหรัฐอเมริกา
มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ร้อยละ 24.2 ส่วนจีนมีสัดส่วน GDP
ร้อยละ 15.8 เมื่อรวมทั้งสองประเทศจะมีสัดส่วน GDP ถึงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับ GDP ของโลก
ความขัดแย้งด้านการค้าจึงส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุน
ทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจของไทยที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68
ของ GDP ทาให้ GDP ของไทยในไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.3 ต่าที่สุด
ในรอบ 5 ปี โดยมีสาเหตุจากการหดตัวของการส่งออกที่ติดลบถึงร้อยละ 4.2 โดยเฉพาะสินค้า
กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่มีสัดส่วนรวมกันถึงร้อยละ 37
ของมูลค่าการส่งออกรวม แสดงให้เห็นว่า สงครามการค้าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นที่มาของความกังวลว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยอาจส่งผล
สืบเนื่องมายังการจ้างงานในตลาดแรงงานไทย บทความนี้จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ
ของสงครามการค้า โดยเริ่มจากสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างสองประเทศ ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานไทย รวมถึงแนวทางการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น
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สาเหตุของสงครามการค้า
การขาดดุลการค้าของสหรัฐอเมริกา
จากข้อมูลการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนตั้งแต่ปี 1985 (พ.ศ. 2528) แสดงให้
เห็นว่า มูลค่าการส่งออกของสหรัฐอเมริกาต่ากว่ามูลค่าการนาเข้า ทาให้ขาดดุลการค้ากับ
จีนมาโดยตลอด (รูปที่ 1) โดยผลของการขาดดุลการค้าชัดเจนมากขึ้นหลังจากจีนเข้าเป็น
สมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ในปี 2001 (พ.ศ. 2544)
ซึ่งจีนได้ใช้ความพยายามมากว่า 30 ปี กว่าจะได้เข้าร่วม WTO เพื่อวัตถุประสงค์การได้รับ
สิทธิจากข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศสมาชิกของ WTO ทั้งหมด ณ ขณะนั้น จานวน
144 ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 90 ของการค้าของโลก โดยเฉพาะการลดอัตราภาษีศุลกากร
(Tariff) ต่อสินค้าของจีน ด้วยเหตุนี้จึงทาให้จีนสามารถส่งสินค้าเข้าไปในสหรั ฐอเมริกา
มากขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
รูปที่ 1 มูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน

ที่มา : Statista
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รูปที่ 2 สินค้าที่สหรัฐอเมริกานาเข้าจากจีน

ที่มา : https://www.barrons.com/articles/the-brewing-u-s-china-trade-war-explained-in-charts1523052689

สินค้าที่สหรัฐอเมริกานาเข้าจากจีนมากที่สุดได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 29 รองลงมาเป็นเครื่องจักรร้อยละ 22 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องนอนร้อยละ 6
เครื่องนุ่งห่มร้อยละ 5 และของเล่นร้อยละ 5 ขณะที่สินค้าที่สหรัฐอเมริกาส่งออกไปจีน
ประกอบด้วย เครื่องบินสัดส่วนร้อยละ 19 เมล็ดพืชน้ามันร้อยละ 11 ยานยนต์ร้อยละ 11
เครื่องจักรร้อยละ 9 เชื้อเพลิงร้อยละ 7 และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 7 เป็นต้น ซึ่งข้อมูล
ปี 2561 ระบุว่า มูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน อยู่ที่ 6.6 แสนล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยสหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้ากับจีนจานวนมหาศาลถึง 4.2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
(เทียบกับ GDP รวมทั้งประเทศของไทยที่ 5.0 แสนล้านเหรียญสหรัฐ)
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รูปที่ 3 สินค้าที่สหรัฐอเมริกาส่งออกไปจีน

ที่มา : https://www.barrons.com/articles/the-brewing-u-s-china-trade-war-explained-in-charts1523052689

สหรัฐอเมริกาไม่พอใจนโยบายของจีน
ตั้งแต่การขึ้นมาดารงตาแหน่งของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในปี 2013 เป็นผู้นารุ่นที่ 5
ในระบอบคอมมิวนิสต์จีนที่เริ่มตั้งแต่ปี 1949 นับจากรุ่นที่ 1 เหมา เจ๋อตุง รุ่นที่ 2 เติ้ง เสี่ยวผิง
รุ่นที่ 3 เจียง เจ๋อหมิน และรุ่นที่ 4 หู จิ่นเทา ประเทศจีนได้เข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้นโยบาย
ความคิดสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนสาหรับยุคใหม่ของสี จิ้นผิง (Xi Jinping Thought on
Socialism with Chinese Characteristics for a New Era) ที่ต้องการสานต่อ ‘ความฝัน
ของจีน (The Chinese Dream)’ ที่ประกาศครั้งแรกในสมัยเจียง เจ๋อหมิน โดยสี จิ้นผิง
ได้ประกาศขยายความเป้าหมายความฝันของจีนและแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี 2017 ดังนี้
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1) จีนต้องเป็น สั งคมกินดีอ ยู่ดี ภายในปี 2021 ซึ่งตรงกับการครบรอบ 100 ปี
พรรคคอมมิวนิสต์จีน (ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันวันที่ 1 กรกฎาคม 1921) โดยตั้งเป้าหมายให้ GDP
per capita อยู่ที่ระดับ 10,000 RMB (จากระดับ 5,000 RMB ในปี 2000) แต่จีนสามารถบรรลุ
เป้าหมายนี้ได้นานแล้ว ข้อมูล ณ ปี 2018 GDP per capita ของจีนอยู่ที่ระดับ 64,644 RMB1
2) จีนต้องเป็นสังคมเข้มแข็งและทันสมัยภายในปี 2035 โดยอาศัยการผลักดันนโยบาย
Made in China 2025 เป็นหลัก
3) จีนต้องเป็นประเทศสังคมนิยมที่เข้มแข็งและทันสมัยอย่างเต็มที่ ในปี 2049
ตรงกับการครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 1949
4) จีนต้องมีอานาจอธิปไตยเหนือดินแดนทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ภายใต้นโยบายจีนเดียว
ซึ่งนโยบายนี้รวมถึงการที่ฮ่องกงจะต้องกลับไปอยู่ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกับ
จีนแผ่นดินใหญ่ในปี 2047 ตามข้อตกลงกับอังกฤษ ‘1984 Sino-British Joint Declaration’
ที่ส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนในจีนในวันที่ 1 กรกฎาคม 1997 แต่ระบุให้ฮ่องกงยังคงมีอิสระ
ในการมีกฎหมายและระบบเศรษฐกิจเป็นของตนเองต่อไปอีก 50 ปี2
นโยบาย Made in China 2025 ที่อยู่ในความฝันของจีนนี้เองที่เป็นที่มาของการไม่พอใจ
และการไม่เห็นด้วยของหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เนื่องจากนโยบายดังกล่าว
มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
เห็นได้จากเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนของเทคโนโลยีภายในประเทศ เช่น เครื่องจักร High-end
หุ่นยนต์ เทคโนโลยี Cloud และ Big data ระบบ IT เพื่อการผลิต และซอฟแวร์อุตสาหกรรม
(รูปที่ 4) อีกทั้งส่งเสริมให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในจีน แต่ต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
คนจีน และยังส่งเสริมให้นักลงทุนจีนเข้าไปซื้อกิจการบริษัท เทคโนโลยีในต่างประเทศ
โดยนักลงทุนได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจีน ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Alibaba ของนักธุรกิจ
ชื่อดังอย่างแจ็ค หม่า ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์และมีสายสัมพันธ์กับรัฐบาลจีน
สหรัฐอเมริกาจึงมองว่า เป็นความพยายามที่ไม่เป็นธรรมของจีนที่จะควบคุมห่วงโซ่อุปทาน
ด้านเทคโนโลยีของโลกทั้งหมด
1
2

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CN?locations=CN
https://www.the101.world/china-hongkong-2/
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รูปที่ 4 เป้าหมายของนโยบาย Made in China 2025

ทีม่ า: Wübbeke et al (2016)

ความหวั่นเกรงการเป็นมหาอานาจของจีน
นอกจากนโยบาย Made in China 2025 แล้ว ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน
ยังตอกย้าความพยายามการก้าวขึ้นเป็นมหาอานาจของโลกด้วยการประกาศนโยบาย
‘อี่ไต้อี่ลู่’ หรือ One Belt, One Road ในปีที่ขึ้นมาดารงตาแหน่งคือ ปี 2013 (พ.ศ. 2556)
โดย Belt เป็นการฟื้นฟูเส้นทางสายไหมเดิมที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นในปี 206 ซึ่ง Belt ใหม่นี้
เริ่มจากเมืองซีอาน (Xian) เมืองหลวงของมณฑลซ่านซี ลากไปทางตะวันตกจนถึงมอสโค
ของรัสเซีย รอตเทอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ ไปจบที่นครเวนิสของอิตาลี ส่วน Road เป็น
เส้นทางการค้าทางทะเลใหม่เริ่มจากเมืองฟู่โจว (Fuzhou) มณฑลฟูเจี้ยน ตรงข้ามกับเกาะไต้หวัน
ผ่านเมืองท่าดานังของเวียดนาม ลงมายังสิงคโปร์ ผ่านช่องแคบมะละกา เข้าสู่มหาสมุทรอินเดีย
เชื่อมกับแอฟริกาที่เคนยา ผ่านทะเลแดงเข้าคลองสุเอชที่อียิปต์ เข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
และไปจบที่ปลายทางของ Belt ที่นครเวนิสของอิตาลี เพื่อเชื่อมโยงทวีปเอเชีย ยุโรป และ
แอฟริกาเข้าด้วยกัน ซึ่งต่อมาอินเดียได้แย้งว่า จีนไม่มีสิทธิลากเส้นของตนเองบนแผนที่โลก
จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก One Belt, One Road เป็น Belt and Road Initiative (BRI) เพื่อบ่งบอกว่า
เป็นเพียงความริเริ่มของจีน โดยประเทศที่จีนลากเส้นผ่านจีนจะเข้าไปช่วยพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเหลือแค่ Belt and Road
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รูปที่ 5 Belt and Road

ที่มา: The Wall Street Journal

แม้ว่าปัจจุบันจีนจะมีขนาดเศรษฐกิจที่วัดเป็นตัวเงิน (Nominal GDP) ประมาณ
13.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 15.8 ของ GDP โลก ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก
สหรัฐอเมริกาที่มี GDP 20.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเกือบ 1 ใน 4 ของ GDP โลก
(รูปที่ 6) แต่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า Nominal GDP ของจีน
จะเพิ่มขึ้นสูงกว่าสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก
ราวปี 2030 (รูปที่ 7) อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจาก GDP ที่คานวณจากอานาจซื้อ (Purchasing
Power Parity: PPP) ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์มักใช้วัดความสามารถของเงินที่ใช้ซื้อสินค้าและ
บริการของประเทศนั้น เนื่องจากสะท้อนอานาจซื้อได้ดีกว่า GDP ที่เป็นตัวเงิน ปัจจุบันจีน
ได้กลายเป็นประเทศที่มี GDP (PPP) สูงที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี 2013 ที่สี จิ้นผิง ขึ้นมาดารง
ตาแหน่งประธานาธิบดี ข้อมูล ณ ปี 2018 GDP (PPP) ของจีนอยู่ที่ 25.4 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐ ส่วนสหรัฐอเมริกาอยู่อันดับ 2 ของโลก โดยมี GDP (PPP) อยู่ที่ 20.5 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐ (รูปที่ 8)
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รูปที่ 6 อันดับของประเทศตาม Nominal GDP

ที่มา: The Wall Street Journal
รูปที่ 7 การคาดการณ์ GDP ของสหรัฐอเมริกาและจีน

ทีม่ า: International Monetary Fund (2018)
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รูปที่ 8 อันดับของประเทศตาม GDP (PPP)

ทีม่ า: Wikipedia

หากมองย้อนกลับไปตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่ 1 จะเห็นได้ว่า ตลอดช่วงเวลา 1,800 ปี
จีนมี GDP สูงที่สุดในโลก (รูปที่ 9) แต่สูญเสียสถานะดังกล่าวไปในช่วงศตวรรษที่ 19 ซึ่งอังกฤษ
กาลังรุ่งเรืองจากการล่าอาณานิคม โดยอังกฤษใช้วิธีการที่แยบยลคือ การนาฝิ่นเข้ามาในจีน
เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้ากับจีนและมอบเมาประชาชนไม่ให้สามารถทางานได้ สร้าง
ความไม่พอใจให้แก่จักรพรรดิเต้ากวงของราชวงศ์ชิงเป็นอย่างมาก จึงทรงสั่งให้เผาฝิ่นของ
อังกฤษจานวน 1,210 ตัน อังกฤษจึงไปยึดเกาะฮ่องกงไว้ และบังคับให้จีนลงนามในสนธิสัญญา
นานกิงและยกฮ่องกงให้กับอังกฤษ จีนจึงตกอยู่ในศตวรรษแห่งความอัปยศตั้งแต่ปี 1839
ซึ่งเป็นปีที่จีนแพ้สงครามฝิ่น3 หลักจากนั้นมา สหรัฐอเมริกาได้ ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอานาจ
แทนอังกฤษในศตวรรษที่ 20 โดยสหรัฐอเมริกาเริ่มมีบทบาทในการจัดระเบียบโลกตั้งแต่
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1945 ที่มีการตั้งสหประชาชาติและธนาคารโลก ซึ่งสหรัฐอเมริกา
เป็นประเทศที่ให้เงินสนับสนุนมากที่สุด และกลายเป็นมหาอานาจของโลกอย่างชัดเจน
เมื่อสหภาพโซเวียตแพ้สงครามเย็นและล่มสลายในปี 1991
3

https://www.the101.world/china-hongkong-1/
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รูปที่ 9 GDP ของโลกช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา

ที่มา: https://www.visualcapitalist.com/2000-years-economic-history-one-chart/

การเป็นมหาอานาจของสหรัฐอเมริกาในช่วงศตวรรษที่ 20 ต่อเนื่องจนถึงต้น
ศตวรรษที่ 21 ได้จบลงหลังจากวิกฤตการเงินโลก (Global Financial Crisis) หรือวิกฤต
ซับไพรม์ในปี 2009 ที่มีสาเหตุมาจากการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ด้อยคุณภาพจนทาให้
สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Lehman Brothers และ Bear Sterns ล้มละลายกลายเป็น
วิกฤตไปทั่วโลก ตามที่ Amitav Acharya ได้เขียนไว้ในหนังสือชื่อ The End of American
World Order ซึ่งระบุว่า สหรัฐอเมริกาได้สูญเสียการเป็นผู้จัด ระเบียบโลก (Hegemon)
ไปแล้ว ขณะที่จีนกลับมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดจนมี GDP (PPP) แซงหน้า
สหรัฐอเมริกาในปี 2013 และมีการคาดการณ์จาก PwC หรือ PricewaterhouseCoopers ว่า
GDP (PPP) ของจีนจะเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าในอีก 30 ปีข้างหน้า ขณะที่ GDP (PPP) ของสหรัฐอเมริกา
จะเพิ่มขึ้นเพียง 2 เท่า ทาให้ตกไปอยู่ในอันดับ 3 ของโลก รองจากอินเดีย (รูปที่ 10) โดยที่จีน
มีปัจจัยสนับสนุนทั้งด้านประชากรที่มีจานวนมากถึง 1,400 ล้านคน ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนาอย่าง Tencent, Alibaba, Baidu, Huawei ที่เทียบได้กับบริษัท
ชั้นนาของสหรัฐอเมริกา (รูปที่ 11) รวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้นาจีนในการนาพาประเทศไปสู่
ความฝั นของจีน โลกจึงได้เห็นความพยายามทุ กวิถีทางของสหรั ฐอเมริ กาในการสกัดกั้น
ผู้ที่จะขึ้นมาเป็นมหาอานาจแทน แต่อีกด้านหนึ่งจีนไม่ได้เป็นมหาอานาจใหม่ที่เพิ่งจะขึ้นมา
บนเวทีโลก จีนแค่กลับมาทวงสิ่งที่เคยมีมาตลอด 1,800 ปีที่แล้ว
11

รูปที่ 10 การคาดการณ์ GDP (PPP)

ที่มา: PwC (2017)
รูปที่ 11 เปรียบเทียบบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาและจีน

USA

CHINA

ที่มา: รวบรวมโดยผู้เขียน
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การตอบโต้ทางภาษีระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน
จากเหตุผลด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจ (Geopolitical Economy) ที่ได้กล่าวข้างต้น
ประกอบกับนโยบายที่มีความเป็นชาตินิยมสูงของประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา
ที่ได้ประกาศหาเสียงไว้ว่า Make America Great Again นามาสู่การเริ่มสงครามการค้า
กับจีนในวันที่ 6 กรกฎาคม 2018 ราว 1 ปีที่แล้ว โดยเก็บภาษีอัตราร้อยละ 25 จากสินค้า
ของจีน 818 รายการ มูลค่า 34,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องจักร
อุปกรณ์และชิ้นส่วน ส่วนจีนตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีสินค้าของสหรัฐอเมริกาในอัตรา
และมูลค่าที่เท่ากันจากสินค้าจานวน 545 รายการ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าการเกษตร และ
รถยนต์ สงครามการค้าได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยมา โดยเมื่อพิจารณาจากมูลค่าของ
สินค้าที่สหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีจะเห็นว่า มีจานวนสูงกว่าที่จีนตอบโต้ เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกานาเข้าในมูลค่าที่สูงกว่าส่งออกไปจีน อย่างไรก็ดี ถึงแม้มูลค่าสินค้าที่จีนเก็บภาษี
จะน้อยกว่า แต่จีนมีเครื่องมือด้านนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ด้วย จีนจึงลดค่าเงินหยวน
เรื่อยมาจนล่าสุดอยู่ที่ระดับสูงกว่า 7 หยวนต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งการลดค่าเงินในทางเศรษฐศาสตร์
จะทาให้สินค้ามีราคาถูกลงโดยเปรียบเทียบ ทาให้ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และ
สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่นเพื่อชดเชยการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้น้อยลง
รูปที่ 12 ลาดับเหตุการณ์สงครามการค้า

ที่มา : Statista
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รูปที่ 13 การตอบโต้ในสงครามการค้า

ที่มา: International Monetary Fund

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
สงครามการค้าที่ดาเนินมาเป็นระยะเวลาปีกว่าได้สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของโลกในปี 2562 ลงจากร้อยละ 3.5 ในเดือนมกราคม เหลือร้อยละ 3.3 ในเดือนเมษายน
และปรั บลดลงเหลื อร้อยละ 3.2 ในเดือ นกรกฎาคมที่ ผ่านมา โดยมีปัจจัยกดดันจาก
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นสาคัญ ซึ่งได้มีการประเมินผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นเป็นรายประเทศ และไทยติดอันดับประเทศที่จะได้รับผลกระทบด้วย โดยคาดว่า
มูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยจะลดลงประมาณ 2.65 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 8 แสน
ล้านบาท (รูปที่ 14) เนื่องจากเศรษฐกิจของไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก โดยเฉพาะ
การเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของจีน เมื่อเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลก
ไทยจึงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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รูปที่ 14 ประเทศที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า

ที่มา: https://www.the101.world/5-issues-of-asean-in-2019/
รูปที่ 15 การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย

ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
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สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2
ที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเพียงร้อยละ 2.3 จากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 (รูปที่ 15)
เป็นอัตราการขยายตัวที่ต่าที่สุดในรอบ 5 ปี เป็นผลมาจากการหดตัวของการส่งออกที่ติดลบ
ถึงร้อยละ 4.2 จากไตรมาสก่อนหน้าที่ติดลบร้อยละ 4.0 เมื่อพิจารณาโครงสร้างการส่งออก
ของไทยจะพบว่า สินค้าอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการส่งออกมากถึงร้อยละ 86.8 โดยสินค้า
อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ยานยนต์ (สัดส่วนร้อยละ 14.8) หดตัว
ร้อยละ 3.5 อิเล็กทรอนิกส์ (สัดส่วนร้อยละ 13.9) หดตัวร้อยละ 9.5 และเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ (สัดส่วนร้อยละ 8.3) หดตัวร้อยละ 6.2 (รูปที่ 16) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออก
รายประเทศพบว่า การส่งออกไปยังจีน ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 11.6 ของมูลค่าการส่งออกรวม
หดตัวร้อยละ 9.1 ลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 4 ต่อเนื่อง สอดคล้องกับการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีนในไตรมาส 2 ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 6.2 ต่าที่สุดในรอบ 27 ปี ซึ่งเกิดจาก
ผลกระทบของสงครามการค้าทาให้จีนนาเข้าสินค้าที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตเพื่อส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกาลดลง
ส่วนเศรษฐกิจภาคบริการของไทย ซึ่งมีสัดส่วนราวร้อยละ 56 ของ GDP ในไตรมาสที่ 2
ขยายตัวร้อยละ 3.5 แต่ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.0 โดย GDP ภาคบริการ
ของไทยมาจากการสร้างมูลค่าของหมวดการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยนต์ หมวดกิจกรรม
การเงินและประกันภัย และหมวดที่พักแรมและบริการด้านอาหารเป็นหลัก ซึ่งทั้ง 3 หมวดนี้
มีอัตราการขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี รายรับจากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศยังคงขยายตัวเล็กน้อยร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ชะลอลงจาก
ไตรมาสที่ 1 เนื่องจากปกติไตรมาสที่ 2 เป็นช่วง Low Season ของการท่องเที่ยว (รูปที่ 17)
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รูปที่ 16 สินค้าส่งออกของไทย

ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
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รูปที่ 17 รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย
การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยจากสงครามการค้า โดยเฉพาะการส่งออกส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต ของไทยเห็นได้จากเครื่ องชี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่า งดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมที่หดตัว ร้อยละ 2.6 ขณะที่อัตราการใช้กาลังการผลิตปรับตัวลดลง
เช่นกันอยู่ที่ร้อยละ 65.6 ซึ่งลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า (รูปที่ 18) แสดงให้เห็นว่า
กิจกรรมการผลิตของประเทศปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและการส่งออก แต่เมื่อ
พิจารณาการจ้างงานตามสาขาการผลิตพบว่า การจ้างงานของภาคอุตสาหกรรมเทียบกับ
ไตรมาสที่ 1 ลดลงราวร้อยละ 0.5 ขณะที่การจ้างงานภาคบริการสาขาการขายส่ง ขายปลีก
และซ่อมยานยนต์ลดลงเล็ กน้อยร้อยละ 0.4 ส่วนสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 จานวนผู้ว่างงานรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 หรือประมาณ 3 หมื่นคน
(รูปที่ 19) ถึงแม้เครื่องชี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจภาพรวมจะชะลอตัวลง แต่ข้อมูล
การจ้ างงาน ณ ปั จจุ บั นยั งไม่ เห็ นสั ญ ญาณลดลงอย่ างมี นั ยส าคั ญ เนื่ องจากโดยปกติ
ผู้ประกอบกิจการหรือนายจ้างมักใช้มาตรการอื่นในการรับมือผลกระทบที่สามารถทาได้
โดยยังไม่ต้องปลดคนออก
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รูปที่ 18 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
รูปที่ 19 สถิติแรงงาน
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มาตรการที่นายจ้างนิยมใช้มากที่สุด เมื่อผลิตสินค้าน้อยลงคือ การลดการทางาน
ล่วงเวลา ซึ่งลูกจ้างส่วนใหญ่มักใช้เงินเดือนสาหรับการดารงชีพของตนเอง ส่วนเงินล่วงเวลา
เป็นเงินที่ส่งกลับต่างจังหวัดให้กับพ่อแม่หรือส่งลูกเรียน เมื่อไม่มีเงินล่วงเวลา จึงไม่มีเงิน
ส่งกลับบ้าน ทาให้กาลังซื้อของเศรษฐกิจระดับฐานรากได้รับผลกระทบสืบเนื่องไปด้วย
มาตรการต่อมาคือ การเพิ่มวันหยุด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อลูกจ้างที่รับค่าจ้างเป็นรายวัน
เมื่อมีวันหยุดมากขึ้น ลูกจ้างจะมีรายได้ลดลง กลายเป็นผลกระทบชั้นที่ 2 และหากทั้ง 2 วิธี
ยังไม่สามารถรองรับผลกระทบได้ นายจ้างจึงจะเลือกใช้วิธีการปลดคนออกในระยะถัดไป4
เมื่อพิจารณาการทางานล่วงเวลาของแรงงานตามรายธุรกิจพบว่า กลุ่มธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบมากจากการที่ส่งออกหดตัว มีสัดส่วนการจ้างงานล่วงเวลาต่อการจ้างงานรวม
ประมาณร้อยละ 20 – 40 ได้แก่ คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 40.5) อุปกรณ์
ขนส่ง (ร้อยละ 26.9) และเคมีและเคมีภัณฑ์ (ร้อยละ 22.9) ส่วนกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
ระดับปานกลางมีสัดส่วนการจ้างงานล่วงเวลาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 11 - 48 เช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์ (ร้อยละ 48.1) อุปกรณ์ไฟฟ้า (ร้อยละ 35.1) เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ร้อยละ 33.0)
(รูปที่ 20) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจานวนแรงงานที่ทางานล่วงเวลาพบว่า ช่วง 7 เดือนแรก
ของปี 2562 จานวนแรงงานที่ทางานล่วงเวลาในภาคอุตสาหกรรมลดลงมากถึงร้อยละ 8.8
จากที่ขยายตัวร้อยละ 5 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า5
สงครามการค้าที่กาลังดาเนินอยู่ขณะนี้หากพิจารณาเฉพาะการจ้างงานจะไม่เห็น
ผลกระทบมากนั ก แต่ แท้ ที่ จริ งแล้ วได้ สร้ างผลกระทบถึ งอ านาจซื้ อของคนส่ วนใหญ่
ในเศรษฐกิจระดับฐานรากด้วย ทั้งนี้ จะต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดต่อไป เนื่องจาก
สงครามการค้าอาจมีแนวโน้มยืดเยื้อยาวนานและกลายเป็นสงครามเย็นครั้งที่ 2 ตามที่ Niall
Ferguson นักประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย Stanford ได้ให้ความเห็นว่า สถานการณ์ปัจจุบัน
เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น6
4

https://www.the101.world/trade-war-effects-on-thai-grassroots/
บทวิเคราะห์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เรื่อง ส่งออกหดตัว: เจาะลึกผลทางตรง-ทางอ้อมต่อเศรษฐกิจไทย
โดย สุจิต ชัยวิชญชาติ ลูกหิน วราโชติเศรษฐ์ ธนาพร ศรีคล้าย (กันยายน 2562)
6
https://www.cnbc.com/2019/09/06/us-china-trade-war-in-the-early-stages-of-second-cold-war-niallferguson-says.html
5

20

รูปที่ 20 สัดส่วนการทางานล่วงเวลาตามกลุ่มธุรกิจ

ที่มา : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) (2562)

แนวทางการรับมือผลกระทบด้านแรงงานของสงครามการค้า
สงครามการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นการตอบโต้การขึ้นภาษี
สินค้าระหว่างกัน โดยยึดสัญชาติของสินค้าตามกฎ Rules of Origin ของ WTO7 กล่าวคือ
สินค้าที่ผลิตในจีนไม่ว่าเจ้าของบริษัทสินค้านั้นจะเป็นสัญชาติใดจะได้รับผลจากอัตราภาษี
ที่สหรัฐอเมริกาเรียกเก็บ ทาให้สินค้านั้นส่งไปขายในสหรัฐอเมริกาได้น้อยลง บริษัท
ต่างชาติในจีนจึงมีแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น จึงทาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า
การเบี่ยงเบนทางการค้าหรือ Trade Diversion ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายของการย้าย
ฐานการผลิตมา โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รวบรวม
บริษัทที่เตรียมย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามรูปที่ 21

7

https://www.wto.org/english/tratop_e/roi_e/roi_info_e.htm
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รูปที่ 21 บริษัทที่เตรียมย้ายฐานการผลิตมาไทย

ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

สาหรับแนวทางการรับมือกับผลกระทบของสงครามการค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานคงหนีไม่พน้ การพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิต
ของต่างชาติมายังประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และยานยนต์
ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงเมื่อผลิตและส่งออกจากจีนดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้น อย่างไรก็ดี
ต้องระลึกอยู่เสมอด้วยว่า ปัจจุบันโลกกาลังอยู่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่มีเทคโนโลยี
เกิดขึ้นใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และแน่นอนรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
และระบบอัตโนมัติ (Automation) ดังนั้น บริษัทต่างชาติที่จะย้ายฐานการผลิตมาล้วนเป็น
บริษัทชั้นนาระดับโลกย่อมมีเทคโนโลยีล้าหน้ายิ่งกว่าของคนไทย จึงอาจไม่ได้ก่อให้เกิด
การจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างที่เป็นมาในอดีต แรงงานที่เป็นที่ต้องการอาจเป็นเพียง
แรงงานทักษะสูงที่ทาหน้าที่ควบคุมระบบอัตโนมัติ ซึ่งในส่วนนี้ต้องอาศัยการเก็บข้อมูล
ข้อมูลความต้องการแรงงานจากกรมการจัดหางาน เพื่อให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถ
พัฒนาทักษะแรงงานได้สอดคล้องกับความต้องการที่จะเกิดขึ้น
อย่างไรก็ดี แม้ว่าสงครามการค้าที่เกิดขึ้นนี้ อาจทาให้ประเทศไทยมีเงินลงทุนและ
เป็นฐานการผลิตของต่างประเทศเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เกาหลีใต้ให้ความสนใจในการเข้ามา
ลงทุนและยกไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเกาหลีใต้จากการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
ล่าสุดของประธานาธิบดีมุน แจอิน เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา8 แต่คาถามสาหรับการพัฒนา
ประเทศไทยในระยะยาวคือ ไทยจะยอมเป็นฐานการผลิตของต่างชาติไปตลอดเช่นนี้หรือ ?
8

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/846086
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หากเปรียบเทียบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้และไทยจะพบว่า เกาหลีใต้เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วและเป็นสมาชิกของ OECD ตั้งแต่ปี 1996 จากความก้าวหน้าของการพัฒนา
เทคโนโลยีและมีนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เช่น Samsung LG และ Hyundai หรือแม้แต่
Line ที่คนไทยใช้กันทั้งประเทศ ทั้งที่เกาหลีใต้ผ่านความยับเยินจากสงครามเกาหลีมาเมื่อปี
1953 ปัจจุบันประชาชนเกาหลีมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 30,600 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ประเทศไทย
มีนโยบายมุ่งเน้นการเป็นฐานการผลิตให้ต่างชาติและไม่มีนวัตกรรมของตนเองเห็นได้จาก
การที่ ไทยไม่ มีแบรนด์สิ นค้ าเหมือนอย่ างเกาหลี ใต้ จึงติดกับดักรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2519 เป็นระยะเวลา 43 ปีแล้ว ปัจจุบันประชาชนไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 6,610 เหรียญ
สหรัฐ หากประเทศไทยยังคงมีทิศทางการเป็นฐานการผลิตของต่างชาติเช่นนี้ คงยาก
ที่จะกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงกว่า 12,375 เหรียญสหรัฐ
ตามเกณฑ์การจัดกลุ่มประเทศล่าสุดที่ประกาศโดยธนาคารโลกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
หากพิจารณาตามทฤษฎี Comparative Advantage ของ David Ricardo ที่ระบุว่า
ประเทศควรจะผลิตสินค้าและบริการที่ตนเองมีความชานาญ ซึ่งจะทาให้สามารถผลิตได้
ในต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ต่ากว่า โดยไม่จาเป็นต้องผลิ ตทุกอย่ างเอง สิ นค้ าและบริการ
ที่ประเทศนั้นไม่สามารถผลิตเองได้สามารถนาเข้าจากประเทศอื่นที่มีความชานาญในการผลิต
สิ่งนั้น ทาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า การค้าระหว่างประเทศ เมื่อพิจารณาบริบทของประเทศไทย
จะพบว่า ตลอดระยะเวลาการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมาไม่สามารถผลิตสินค้าที่มี
นวัตกรรมขั้นสูงที่เป็นของตนเองได้ อาจเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่พิสูจน์ทฤษฎีข้างต้นได้ว่า
ประเทศไทยไม่ได้มีความถนัดด้านอุตสาหกรรม จึงเป็นได้แค่ฐานการผลิตที่มีการจ้างงาน
เพียง 6 ล้านคน ขณะที่ยังมีแรงงานอีกกว่า 32 ล้านคนที่อยู่ในภาคบริการและภาคเกษตรกรรม
ที่ไทยมีจุดแข็งและความชานาญมาอย่างยาวนานทั้งการท่องเที่ยวและการทาเกษตร แต่ขาด
การให้ความสาคัญ ยกตัวอย่างเช่น ด้านการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครได้รับจัดอันดับให้
เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก 4 ปีซ้อน ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
กรุงเทพฯ ถึง 22.78 ล้านคน และมีระยะเวลาพักเฉลี่ย 4.8 วัน9
9

https://www.forbes.com/sites/ericrosen/2019/09/04/the-worlds-most-visited-city-is-bangkok/#689b8dfacd26
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แต่เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ อยู่ที่เพียง 184 เหรียญ
สหรัฐ เทียบกับปารีสที่ 296 เหรียญสหรัฐ หรือสิงคโปร์ที่ 272 เหรียญสหรัฐ หากการท่องเที่ยว
ของไทยได้รับการส่งเสริมมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน ให้สามารถนาเสนอสินค้าและบริการ
แบบไทยที่มีเอกลักษณ์และมีมูลค่าสูงเพื่อดึงดูดเงินจากนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น สมมติให้
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุงเทพฯ ใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีก 100 เหรียญสหรัฐต่อวัน ใกล้เคียง
กับปารีสและสิงคโปร์ จะทาให้มีเงินเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึง 10,934 ล้านเหรียญสหรัฐ
ซึ่งจะส่งผลให้ GDP ของไทยขยายตัวได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 2.2 เทียบกับปัจจุบันที่หลายฝ่าย
กังวลว่า GDP ในปี 2562 จะขยายตัวไม่ถึงร้อยละ 3.0 จากผลกระทบของสงครามการค้า
นอกจากนี้ เกษตรกรรมของไทยควรได้รับการส่งเสริมให้มีมูลค่าสูงเช่นกัน เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีแรงงานอยู่ในภาคเกษตรมากถึง 13 ล้านคน แต่ส่วนใหญ่แรงงานเหล่านี้กลับ
เป็นผู้ที่วนเวียนอยู่กับความยากจน เนื่องจากธรรมชาติราคาของสินค้าเกษตรมีความผันผวนสูง
ตามทฤษฎีใยแมงมุม (The Cobweb Theorem) ที่ระบุว่า ราคาของสินค้าเกษตรจะขึ้นอยู่กับ
การคาดการณ์และปริมาณการผลิต สมมติฤดูกาลปัจจุบันสินค้าเกษตรมีราคาสูง เกษตรกร
จะผลิตออกมาปริมาณมาก ทาให้ฤดูกาลถัดไปขายได้ราคาต่า เกษตรกรจึงผลิตน้อยลง แต่พอ
ฤดูกาลถัดไปเมื่อผลผลิตน้อยลง ราคาจึงเพิ่มสูงขึ้น เป็นวงจรเช่นนี้ไปจนกว่าจะเข้าสู่จุดดุลยภาพ
เราจึงได้เห็นรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยใช้นโยบายพยุงราคาสินค้าเกษตรเรื่อยมา แต่เกษตรกร
ยังคงยากจนเช่นเดิม นั่นแสดงว่า การแก้ปัญหาไม่เคยถูกจุดและไม่ได้รับการให้ความสาคัญ
ที่สาเหตุอย่างจริงจัง
สาหรับวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวในต่างประเทศมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาสินค้า
เกษตรให้ มี คุ ณภาพสู ง รวมถึ งการสร้ างเรื่ องราวและภาพลั กษณ์ ใ ห้ กั บ สิ น ค้ า เกษตร
ภายในประเทศ ทาให้จาหน่ายได้ในราคาสูง โดยไม่ต้องเน้นปริมาณ เช่น เนเธอร์แลนด์
มีมหาวิทยาลัย Wageningen ที่เน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรจนได้รับฉายาว่า Food
Valley ลักษณะเดียวกับ Silicon Valley ของมหาวิทยาลัย Stanford ในสหรัฐอเมริกา โดยใช้
เทคโนโลยีในการเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพผลผลิต รวมถึงการสร้าง Startup ด้านการเกษตร
ให้กับประเทศ ขณะที่ญี่ปุ่นมีชื่อเสียงเรื่อง Luxury products ที่เป็นสินค้าเกษตร ผ่านการส่งเสริม
ของรัฐบาลในการรับรองคุณภาพและสร้างภาพลักษณ์โดยการสร้างแบรนด์สินค้า
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เมื่อหันมาพิจารณาในมุมของประเทศไทยพบว่า ยังขาดการส่งเสริมอย่างจริงจัง
ในเรื่องเหล่านี้ ถึงแม้จะมีการริเริ่มพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม แต่เป็นในลักษณะ
พึ่งพาตนเองและกระจัดกระจาย โดยไม่ได้มีบทบาทของภาครัฐมากนัก หากรัฐบาลหันมา
ให้ความสาคัญกับภาคบริการและภาคเกษตรมากขึ้น จะทาให้ประเทศไทยมีโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาปัจจัยภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้กระจายความเสี่ยงของประเทศ
(Risk Diversification) ไม่ให้พึ่งพาการส่งออกจากการเป็นฐานการผลิตมากเกินไป และ
ช่วยให้การกระจายรายได้ไปสู่แรงงานส่วนใหญ่ของประเทศได้ดีขึ้น ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แต่
ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวเหมือนเช่นปัจจุบัน
----------------------------------------
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