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KEY TAKEAWAYS: 

• KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร วิเคราะห์ว่า
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีน ทั้งในเรื่อง การสอด
แนมทางเทคโนโลยี การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
การค้าอย่างไม่เป็นธรรม ปัญหาสิทธิมนุษยชน และ
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกระแสทุนนิยมที่ค านึงถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง (Stakeholder Capitalism) 
จะเปน็ปัจจัยที่ท าให้รัฐเข้ามาตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน
มากย่ิงขึ้นและเร่งให้เกิดการย้ายฐานการผลิตออกจาก
จีนกลับไปยังสหรัฐฯ หรือกระจายไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะในเอเชียแปซิฟิค 

• ไทยจะได้ผลกระทบด้านลบ ทั้งการค้าและการลงทุน
หากถูกบังคับให้ต้องเลือกข้าง และจะได้ประโยชน์
อย่างจ ากัดจากการย้ายห่วงโซ่อุปทานโลกรวมไปถึง
การลงทุนต่างชาติหากไม่พัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันเ พ่ือยกระดับมูลค่าเ พ่ิม  และไม่ปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้าน ESG 

•  

•  
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• หากสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศพันธมิตรกลับเข้าร่วม
ข้อตกลงทางเศรษฐกิจ CPTPP จะท าให้ต้นทุนและ
ผลกระทบด้านลบต่อความสามารถในการแข่งขันของ
ไทยจากการไม่เข้าร่วมเพ่ิมสูงมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะได้
ประโยชน์จากข้อตกลง RCEP มาบรรเทา นอกจากนี้ 
หากไทยไม่สามารถเข้าถึงตลาดผู้ซื้อรายใหญ่อย่าง
สหรัฐฯ ได้ จะเพ่ิมแรงกดดันที่อาจท าให้ประเทศไทย
เป็นที่สนใจในการเป็นฐานการลงทุนจากต่างประเทศ
น้อยลงหรืออาจท าให้การลงทุนจากต่างประเทศย้าย
ออกจากไทยไปยังประเทศอ่ืน ๆ ได้ 
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Part 1: ลูกหลงต่อเศรษฐกิจไทย เมื่อยักษ์ใหญ่โรมรัน 

หากถามว่าประเด็นอะไรที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของประวัติศาสตร์โลกในศตวรรษนี้ หนึ่งในประเด็นส าคัญคงหนีไม่พ้นเรื่องความ
ขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีน เม่ือสหรัฐฯ ผู้เป็นมหาอ านาจและเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ในสังคมโลก ก าลังถูกท้าทายจากการ
เติบโตอย่างก้าวกระโดดของจีน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการทหาร ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ค่านิยม และการเมือง จะเป็นสิ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอย่างย่ิงต่อสังคมและเศรษฐกิจโลก ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงนี้สุดท้ายแล้วจะส่งแรงกระเพ่ือมมาถึงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

KKP Research โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จัดท าบทวิเคราะห์ชุด “ลูกหลงต่อเศรษฐกิจไทย เม่ือยักษ์ใหญ่โรมรัน 
(A Little Boy in the War of the Titans)” เพ่ือขักชวนมาเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบท่ีจะมีต่อเศรษฐกิจไทย
จากสงครามระหว่างสองยักษ์ใหญ่ที่ก าลังเกิดขึ้น เม่ือสองประเทศที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจก าลังจะมาถึง
จุดแตกหัก โดยบทความชุดนี้จะวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและไทยจากความขัดแย้ งระหว่างสหรัฐฯ และจีนโดย
แบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ (1) การค้า (2) เทคโนโลยี (3) เงินทุน (4) สภาพภูมิอากาศ (5) อุดมการณ์และการทหาร  

 

รอยร้าวที่บาดลึกระหว่างสองมหาอ านาจ  

ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนนั้นกว้างและลึกกว่าแค่เรื่อง
การช่วงชิงความได้เปรียบทางการค้า แต่รากเหง้าของปัญหาอยู่
ที่การเติบโตของจีน ทั้งทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การทหารและ
ค่านิยมต่างจากสหรัฐฯ อย่างสุดขั้ว และขัดต่อ national 
interest ของสหรัฐฯ โดยตรงในทุก ๆ ด้าน สหรัฐฯ มองจีน
เป็นคู่แข่งที่มีโอกาสท้าทายสหรัฐฯ ได้มากที่สุด ในมุมมองของ
สหรัฐฯ นั้น จุดมุ่งหมายของจีนภายใต้การน าของประธานาธิบดี 
สี จ้ินผิง คือการท าให้จีนแซงหน้าสหรัฐฯ ในการเป็นผู้น า
ทางด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ เพ่ือคานอ านาจกับสหรัฐฯ 
และเพ่ิมอิทธิพลและอ านาจการต่อรองให้กับจีนเหนือประเทศ
อ่ืน ๆ ในโลก นอกจากนี้ ประเด็นเรื่อง การละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา สิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียง การค้าอย่างไม่
เป็นธรรมจากเงินอุดหนุนภาครัฐ รวมถึงเรื่องความเป็นเอกราช
ของฮ่องกงและไต้หวัน ก็เป็นส่ิงที่ขัดกับค่านิยม ผลประโยชน์ และความม่ันคงต่อสหรัฐฯ โดยตรง เพราะฉะนั้นในทศวรรษถัดไป
ที่ขนาดของเศรษฐกิจจีนก าลังจะแซงหน้าสหรัฐฯ (แซงไปแล้วหากวัดโดย GDP based on PPP เม่ือเปรียบเทียบกับอ านาจซื้อ
โดยดูจากค่าครองชีพ) จะเห็นความขัดแย้งและการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐฯ กับจีนทวีความรุนแรงขึ้น 

ค าถามที่ส าคัญคือ แผนกลยุทธ์ที่สหรัฐฯ จะใช้ในการจัดการกับจีนจะมีรูปแบบอย่างไร Atlantic Council ซึ่งเป็น think tank 
สัญชาติอเมริกัน-แอตแลนติกด้านกิจการระหว่างประเทศ ( International Affairs) เชื่อว่าในมุมมองของสหรัฐฯ กลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการต่อกรกับจีนจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) เสริมสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศของสหรัฐฯ ให้แข็งแกร่งโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการผลิต และเร่งพัฒนาศักยภาพ
ของทุนมนุษย์  

2) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรักษาความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีโลก 

รูปที ่1: ขนาดของเศรษฐกจิจนี เมือ่เปรยีบเทยีบกับอ านาจซือ้

โดยดูจากค่าครองชพีไดแ้ซงหน้าสหรฐัฯไปแลว้ 

 

GDP based on Purchasing Power Parity 

 
ท่ีมา: KKP Research 
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3) รักษาสถานะของการเป็น global reserve currency ของดอลลาร์สหรัฐฯ 
4) ส่งเสริมความร่วมมือกับจีนในประเด็นที่ตรงกับเป้าหมายของสหรัฐฯ เช่น สภาพภูมิอากาศ (climate change) และการ

ปลดอาวุธนิวเคลียร์ แต่แข็งกร้าวกับจีนในประเด็นที่มีเป้าหมายขัดกัน เช่น ประเด็นในซินเจียง ฮ่องกง และไต้หวัน 
5) รักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศพันธมิตรและท าให้เห็นถึงประโยชน์และความส าคัญของระเบียบโลกที่มีสหรัฐฯ เป็น

ผู้น า (US-led international order) 

สหรัฐฯ จะพยายามสร้างพันธมิตรในการกีดกันจีน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระเบียบ กฎกติกา และสถาบันพหุภาคี 
เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก (World Bank) องค์กรการค้าระหว่างประเทศ (WTO) และกดดันให้จีน
กลับมาเป็นผู้เล่นท่ีดีในกฎเกณฑ์ที่สหรัฐฯ สร้างขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ สหรัฐฯ จะท าให้จีนเห็นว่าการ
ไม่ให้ความร่วมมือต่อระเบียบและกฎกติกาโลกที่สหรัฐฯ เป็นคนก าหนด จะส่งผลกระทบทางลบย้อนกลับมาที่จีนเองอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ในขณะเดียวกัน แรงกดดันจากสหรัฐฯ และประเทศภาคีของ
สหรัฐฯ ที่เพ่ิมขึ้นนั้น จะท าให้จีนพยายามที่จะลดการพ่ึงพาจาก
สหรัฐฯ และประเทศอ่ืน ๆ และหันมาพัฒนาศักยภาพของ
ตัวเองทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีให้แข็งแกร่งได้ด้วย
ตนเอง เพ่ือท าให้เห็นว่ารูปแบบการพัฒนาแบบจีนสามารถท าให้
เศรษฐกิจและประเทศประสบความส าเร็จได้ นอกจากนี้ จีนซึ่ง
เชื่อว่าระเบียบโลกที่มีสหรัฐฯ เป็นผู้น าเริ่มเสื่อมถอย จีนจึงมุ่ง
เป้าไปที่การสร้างระเบียบโลกและระบบการค้าใหม่ภายใต้การ
น าของจีน ซึ่งจะเพ่ิมอ านาจการต่อรองให้กับภูมิภาคเอเชียที่เข้า
ร่วมกับจีน และลดผลกระทบจากการถูกกีดกันจากประชาคม
โลกอีกด้วย 

สงครามและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะเกิดขึ้นใน 5 
ด้านหลัก ได้แก่ สงครามการค้า ( Trade War) สงคราม
เทคโนโลยี (Tech War) สงครามทุน (Capital War) สงคราม
สภาพภูมิอากาศ (Climate War) และสงครามอุดมการณ์ 
( Ideology War) และมีโอกาสลุกลามไปเป็นสงครามทาง
การทหาร (Military War) ในบทความนี้จะวิเคราะห์ถึงประเด็น
แรกจากห้าประเด็นดังกล่าว คือ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
กับจีน (รูปที่ 2) 

สงครามการค้าในรูปโฉมใหม่ 

หลายคนอาจคิดว่าสงครามการค้าจะจบส้ินไปหลังจากที่ โจ ไบเดน ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนท่ี โดนัลด์ ทรัมป์ แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว สงครามการค้าจะยังคงอยู่ เพียงแต่จะเปลี่ยนรูปแบบจากการขึ้นภาษีใส่กันมาเป็นวิธี อ่ืน เพราะทั้งพรรค 
Democrats และ Republican ต่างก็เห็นพ้องร่วมกันว่าจีนเป็นคู่ปรับที่ส าคัญต่อสหรัฐฯ ที่จ าเป็นต้องหาทางสกัด ความขัดแย้ง
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ประกอบกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปหลังวิกฤตโควิด-19 จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญใน 5 
ด้าน ดังนี้ 

 

รูปที ่2: The Battle of the Six Armies 

 

 
ท่ีมา: KKP Research 
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1. เศรษฐกิจโลกแยกออกเป็นสองค่าย (US-China decoupling)   

ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีน กระแสทุนนิยมแนวใหม่ที่ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงความ
ต้องการกระจายความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานโลก จะสนับสนุนให้ห่วงโซ่อุปทานในฝั่งสหรัฐฯ แยกออกจากจีนมากขึ้น  ความ
ขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนทางค่านิยมด้านต่าง ๆ นั้น เป็นปัจจัยส าคัญที่จะสนับสนุนการแยกออกจากกันระหว่างสอง
เศรษฐกิจ ทั้งสองประเทศจะเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน และการลงทุนจากอีกฝั่งมากขึ้นด้วยเหตุผลทางความ
ม่ันคงของชาติ เรื่องนี้จะเป็นปัจจัยเร่งการเกิด การแยกทางด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ( Tech Decoupling) 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อเรื่องความม่ันคงทางเศรษฐกิจและทางการทหาร อย่าง Semiconductors 
ซึ่งเราได้เห็นตัวอย่างนโยบายที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ แยกออกจากจีน ทั้งเรื่องการควบคุมการส่งออกสินค้าที่มีเทคโนโลยี
สูง (Exports Control) รวมไปถึงการสั่งห้ามซื้อขายสินค้า (ban) จากบริษัทเทคโนโลยีจีน อย่างเช่น กรณี Huawei ที่ถูกห้าม
ไม่ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีคุณภาพต่างๆ ของสหรัฐฯ ได้หลังจากที่มีรายงานเรื่องความเสี่ยงต่อการสอดแนมจากอุปกรณ์
ของ Huawei เป็นต้น แต่อีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญและเป็นกระแสของโลกในอนาคต ก็คือกระแสทุนนิยมที่ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในวงกว้างมากขึ้น (Stakeholder Capitalism) โดยบริษัทไม่เพียงต้องสนองผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเดียวเท่านั้น แต่
จะต้องตอบสนองต่อผลประโยชน์ของกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียคนอ่ืน ๆ อย่างเช่น ผู้บริโภค พนักงาน สิ่งแวดล้อม รัฐบาล รวม
ไปถึงสังคมอีกด้วย หากไปดู BoFA Survey of Global Analysts จะพบว่า 75% ของบริษัทในอเมริกาเหนือและเอเซียแปซิฟิ
คคาดว่าห่วงโซ่อุปทานของตนจะถูกตรวจสอบและกลั่นกรองจากรัฐบาลและผู้ถือหุ้นมากขึ้น แนวโน้มคือบริษัทต่าง ๆ  จะถูก
กดดันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก่ียวพันกับปัญหาสิทธิมนุษยชน เช่น กรณีพิพาทในซินเจียง เรื่องการปล่อยมลภาวะที่ส่งผล
เสียต่อสิ่งแวดล้อม และจะถูกตรวจสอบจากฝั่งรัฐบาลมากขึ้นในเรื่องที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ  

นอกจากนี้ การระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาได้เผยจุดอ่อนของการที่ห่วงโซ่อุปทานกระจุกตัวอยู่ในประเทศไม่ก่ีประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศจีน ท าให้บริษัทต่าง ๆ เริ่มคิดถึงการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นในการวางแผนกลยุทธ์ นอกเหนือไปจาก
การค านึงถึงการประหยัดต้นทุนเพียงอย่างเดียว 

2. กระแสการย้ายกลับของฐานการผลิตของบริษัทข้ามชาติ (Global reshoring) 

ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา กระแสโลกาภิวัตน์ (globalization) เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากการที่บริษัทผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ในโลก
ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนแรงงานถูก ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้เศรษฐกิจจีนได้รับประโยชน์อย่างมากและก้าว
ขึ้นมาเป็นประเทศส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของโลก อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไปเราอาจจะเห็นกระแสโลกาภิวัตน์ย้อนกลับ 
(deglobalization) โดยปัจจัยที่จะท าให้เกิดการย้ายฐานผลิตกลับไปยังประเทศต้นทางของผู้ผลิต  โดยเฉพาะในทวีปอเมริกา
เหนอื มีดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายสหรัฐฯ ที่ผลักดันภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศมากขึ้น หนึ่งในนโยบายหลักของ โจ ไบเดน คือนโยบาย 
“Buy American” ที่จะสนับสนุนธุรกิจและแรงงานอเมริกันในอุตสาหกรรมการผลิตมากย่ิงขึ้น นอกเหนือจากนี้  ยังมีนโยบาย
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เพ่ิงประกาศออกมาล่าสุดซึ่งจะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมไปถึงขยายการเข้าถึงบริการ 
อินเทอร์เน็ต (broadband access) ซึ่งจะสนับสนุนการผลิตสินค้ากลุ่ม semiconductors และอุปกรณ์การสื่อสาร 5G (5G 
communication equipment) ในสหรัฐฯ มากขึ้น โดยเป้าหมายของไบเดน คือ สหรัฐฯ ต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือที่จะ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันกับจีนได้อย่างเต็มที่ 
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2. ต้นทุนแรงงานในจีนไม่ได้น่าดึงดูดอีกต่อไป ถึงแม้ว่าระดับค่าแรงในจีนจะยังอยู่ในระดับต่ ากว่าสหรัฐฯและแคนาดามาก แต่
ด้วยอัตราการเติบโตของต้นทุนแรงงานต่อหน่วยการจ้างงานในภาคการผลิตที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเม่ือเทียบกับกลุ่มประเทศ
อเมริกาเหนือ (รูปท่ี 3) รวมไปถึงโครงสร้างเศรษฐกิจจีนที่ก าลังเผชิญกับปัญหาจ านวนแรงงานและประชากรที่ก าลังหดตัว (รูปท่ี 
4) ท าให้จีนก าลังเริ่มสูญเสียความได้เปรียบในด้านต้นทุนแรงงานราคาถูก และจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บริษัทย้ายฐานการ
ผลิตจากจีนกลับไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง เม็กซิโก ซึ่งจะได้ประโยชน์จากระยะทางการค้าที่ใกล้
กับตลาดสหรัฐฯ มากย่ิงขึ้นและประโยชน์ทางภาษีจากข้อตกลงการค้าเสรี USMCA อีกด้วย 

3. การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Automation) แพร่หลายมากขึ้นในต้นทุนที่ถูกลง ข้อมูลจาก Robot Industries 
Association (RIA) พบว่า ระบบหุ่นยนต์ขั้นพ้ืนฐาน (Standard Robotic System) จะประหยัดต้นทุนแรงงานและเพ่ิมผลิตภาพ 
รวมกันได้ถึง 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯในขณะที่ต้นทุนของระบบรวมกับค่าด าเนินการและค่าดูแลรักษาอยู่ที่ 2.5 แสนเหรียญ
สหรัฐฯ (รูปท่ี 5) ด้วยต้นทุนท่ีประหยัดขึ้นและผลิตภาพสูงขึ้นจากระบบอัตโนมัติจะเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทแม่สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในการผลิต (manufacturing value added) ในประเทศตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาแรงงานราคาถูกใน
ต่างประเทศอีกต่อไป (รูปท่ี 6) 

ตารางที่ 1: นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานภายใตร้ัฐบาลไบเดน 

 

นโยบายโครงสรา้งพื้นฐานภายใต้รัฐบาลไบเดน  
(การใช้จ่ายคลอบคลุม 8 ปี) จ านวนเงิน 

โครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมและรถยนต์ไฟฟ้า $621 bn 
นโยบายบ้านสีเขียวและการปรับปรุงน้ าด่ืมสะอาด $561 bn 
การสนับสนุนอุตสาหกรรม Manufacturing และ R&D $480 bn 
ช่วยเหลือคนชราและคนพิการ $400 bn 
เพ่ิมการเข้าถึง Internet Broadband และ Job Training $200 bn 

รวม  $ 2.2 trn 
        ท่ีมา: BoFA Global Research, KKP Research 

รปูที ่3: จนีมอีตัราการเติบโตของตน้ทนุแรงงานตอ่หนว่ย 

การจา้งงานในภาคการผลติเพ่ิมขึน้อยา่งรวดเรว็เมือ่เทยีบกบั

กลุม่ประเทศอเมรกิาเหนอื 

Change in labor cost since 2010 

 
ท่ีมา: The Conference Board International Labor Comparison 

Program (January, 2020), KKP Research 
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รปูที ่4: โครงประชากรในจนีก าลงัเผชญิกับ 

ปัญหาจ านวนแรงงานและประชากรก าลงัหดตวั 

 

China’s population 

 
ท่ีมา: UN World Population Prospects, KKP Research 
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3. การสับเปลี่ยนของห่วงโซ่อุปทานของจีน (China supply chain reshuffling)  

ห่วงโซ่อุปทานในประเทศจีนบางส่วน รวมไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้น (labor intensive sector) จะกระจาย
ออกจากจีนไปยังประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย ด้วยต้นทุนแรงงานที่ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าจีน 
(รูปท่ี 7) รวมไปถึงความใกล้เคียงกันของโครงสร้างการส่งออกของอาเซียนกับจีน โดยเฉพาะในหมวดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และ
สิ่งทอ (รูปท่ี 8) จะเป็นแรงสนับสนุนให้ห่วงโซ่อุปทานมีแนวโน้มย้ายออกจากจีนมายังประเทศแถบอาเซียนและอินเดียมากย่ิงขึ้น 
แต่ประโยชน์ที่แต่ละประเทศจะได้รับขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในของแต่ละประเทศ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความน่าดึงดูด
ในการลงทุน และความน่าเชื่อถือของภาครัฐ 

จากข้อมูลการน าเข้าของสหรัฐฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนของการน าเข้าจากจีนของสหรัฐฯ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งใน
กลุ่มสินค้าเครื่องจักรกลและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ แต่ในขณะเดียวกันสัดส่วนที่หายไปจากจีนไปเพ่ิมขึ้นที่เวียดนาม ไต้หวัน 
เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ส าหรับประเทศไทยนั้น สัดส่วนการส่งออกไปสหรัฐฯ เพ่ิมมากขึ้น แต่ยังเพ่ิมขึ้นค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบ
กับประเทศอ่ืน ๆ ที่กล่าวมา สะท้อนว่าไทยยังได้รับประโยชน์ค่อนข้างน้อยจากการที่สหรัฐฯ หันไปน าเข้าจากประเทศอ่ืนมาก
ขึ้นเพ่ือทดแทนจีนหรือจากการย้ายฐานการผลิตของจีนไปยังประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน (รูปท่ี 9 และ 10) 

รปูที ่5: การใชร้ะบบหุน่ยนตส์ามารถประหยดัตน้ทนุแรงงานและ

เพ่ิม Productivity ไดส้งูกว่าตน้ทนุของระบบ 

รวมไปถึงคา่การด าเนนิการและค่าดูแลรกัษา 

Cost Saving from Automation 

 
ท่ีมา: ROI Calculator, Robot Industries Association (RIA), 

KKP Research 
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รปูที ่7: ตน้ทนุคา่แรงตอ่เดอืนในภมูภิาคอาเซยีน 

ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่าเทยีบกบัจนี 

 

Average monthly Wage Comparison (USD) 

 
ท่ีมา: CEIC, KKP Research 
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รปูที ่8: สนิค้าสง่ออกจากอาเซยีนมคีวามคล้ายคลึงกบัจนีมากขึน้ 

โดยเฉพาะในกลุม่สนิค้า อเิลคทรอนกิส ์เคมภีณัฑ ์และสิง่ทอ 

 

ASEAN-6  Export Similarity Index with China

 
ท่ีมา: UN COMTRADE, KKP Research 
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รปูที ่6: ในสหรฐั การผลิตสามารถสรา้งมูลค่าเพ่ิมไดส้งูขึน้โดยมี

ความจ าเป็นตอ้งพ่ึงพาแรงงานลดลง 

 

US Manufacturing jobs vs Value Added 

 
ท่ีมา: FRED, Bureau of Economic Analysis, 

KKP Research 
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4. การกลับมาของสหรัฐฯ ในระบบการค้าพหุภาคี (Multilateral trading system)  

ระบบการค้าแบบพหุภาคีในภูมิภาค ( regional multilateral trading system) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการรวบรวมและ
เสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่แยกออกจากกันระหว่างสหรัฐฯ กับจีน  ความตั้งใจในการก่อตั้งข้อตกลง Trans-Pacific 
Partnership (TPP) ของสหรัฐฯ เกิดขึ้นเพ่ือกีดกันการขยายอิทธิพลของจีนตั้งแต่ต้น แต่แล้วการถอนตัวของสหรัฐฯ ในปี 2017 
ท าให้เป้าหมายนั้นไม่บรรลุผลส าเร็จเท่าที่ควร ประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ได้ท าการลงนามข้อตกลงใหม่แยกออกมาที่เรียกว่า 
Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP) หลังจากที่ โดนัลด์ ทรัมป์ หันหลังให้กับ TPP นี้  
อย่างไรก็ตาม ภายใต้การน าของ โจ ไบเดน ที่จะเน้นการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพ่ือเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับระเบียบโลกภายใต้การน าของสหรัฐฯ (US-led international order) เราอาจเห็นสหรัฐฯ กลับเข้าร่วมข้อตกลง
การค้าพหุภาคี CPTPP หรือสร้างข้อตกลงการค้าในลักษณะเดียวกันนี้ก็เป็นได้ นอกจากนี้ ประเทศอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก
แต่ได้แสดงความสนใจในการเข้าร่วม เช่น สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย หรือแม้กระทั่ง ไต้หวัน อาจจะตัดสินใจเข้า
ร่วมข้อตกลงการค้าพหุภาคีภายใต้การน าของสหรัฐฯ ซึ่งหากสหรัฐฯ และประเทศที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ตัดสินใจเข้าร่วม CPTPP 
จะท าให้ข้อตกลงพหุภาคีนี้มีขนาด GDP รวมกันถึง 44.4% ของโลก และประชากรรวมกันทั้งหมด 1.4 พันล้านคน หรือคิดเป็น 
17% ของประชากรโลก (รูปท่ี 11)  

รปูที ่11 หากสหรฐัฯและประเทศทีแ่สดงความสนใจกลับเข้ารว่ม CPTPP จะท าใหข้นาดของขอ้ตกลงเพ่ิมขึน้เป็น 44.4% ของ GDP โลก 

ในขณะทีข่นาดประชากรจะเพ่ิมขึน้เป็น 17% ของประชากรโลก 

 
ท่ีมา: World Bank, KKP Research 
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รปูที ่9: ในหมวดเครือ่งจกัรและอเิลคทรอนกิส ์สดัสว่นการน าเขา้

ของสหรฐัฯ จากจนีลดลงอยา่งเหน็ไดช้ดั ในขณะทีส่ดัสว่นการ

น าเข้าจากเวยีดนามและไตห้วนัเพ่ิมขึน้ในสามปีที่ผา่นมา 

 

 
ท่ีมา: United States International Trade Commission,  

KKP Research 
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รปูที ่10: ในหมวดสิง่ทอและเคมภีณัฑ ์สดัเสว่นการน าเข้าของ

สหรฐัฯ จากจนีลดลง ในขณะทีส่ดัสว่นการน าเข้าจากเวยีดนาม

เพ่ิมขึน้อยา่งก้าวกระโดดในสามปีทีผ่่านมา 

 

 
ท่ีมา: United States International Trade Commission,  
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5. จีนหันไปพ่ึงเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นเครื่องยนต์หลัก (Dual Circulation) 

จีนจะหันมาเพิ่มการผลิตและการบริโภคในประเทศมากขึ้น 
รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองเพื่อลดการพึ่งพาประเทศ
ตะวันตก และลดความเสี่ยงจากการย้ายห่วงโซ่อุปทานออกจาก
จีน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับล่าสุดของจีน ซึ่งครอบคลุม
ปี 2021-2025 ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า นโยบายเศรษฐกิจของจีนจะหัน
มาพ่ึงพาตนเองมากขึ้น โดยจะเน้นการบริโภคและการลงทุน
ภายในประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
มากย่ิงขึ้น (รูปที่ 12) เพ่ือเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ต่อไปในอนาคต ในขณะเดียวกันจะมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ เพ่ือท าให้จีนก้าวขึ้นเป็นผู้น าเทคโนโลยีของโลก ลด
การพ่ึงพาประเทศตะวันตก (รูปที่ 13) และขยับตนเองไปอยู่ต้น
น้ าในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global value chains) 

อย่างไรก็ตาม จีนไม่ได้มีแผนที่จะแยกตัวเองออกจากโลกทั้งหมด 
แต่จะยังคงเชื่อมต่อกับห่วงโซ่อุปทานโลกและจะรักษาอ านาจการ
ต่อรองผ่านการค้าระหว่างประเทศ เราได้เห็นความพยายามนี้
ผ่ า น ข้ อ ต ก ล ง ก า ร ค้ า  RCEP (Regional Comprehensive 
Economic Partnership) ที่จีนและกลุ่มประเทศอ่ืน ๆ ได้ลงนาม
สนธิสัญญาในปี 2020 ซึ่ง RCEP นั้นเป็นข้อตกลงการค้าที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ณ ปัจจุบัน โดยข้อตกลง RCEP นั้นมีขนาดรวมกัน
ถึง 30% ของ GDP โลก และมีประชากรรวมกันถึง 30% ของ
ประชากรโลก  

เศรษฐกิจไทย: คนตัวเล็กท่ามกลางการต่อสู้ของยักษ์ใหญ่ 

การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญที่ก าลังจะเกิดขึ้นจากการฟาดฟันกัน
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน จะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทย?  
KKP Research ประเมินว่าสิ่งที่ไทยจะต้องเผชิญภายใต้ความตึง
เครียดที่จะมีมากขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และจีน มีดังนี้ 

1. ถ้าจ าเป็นต้องเลือกข้าง ไทยจะได้รับผลกระทบทางลบด้าน
การค้าและการลงทุน ทั้งสหรัฐฯ และจีนเป็นคู่ค้าที่ส าคัญที่สุดสอง
อันดับแรกของไทย โดยมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังจีนและ
สหรัฐฯ รวมกันสูงถึง 23% ของมูลค่าการส่งออกไทยทั้ งหมด  
(รูปที่ 14) และหากความขัดแย้งระหว่างสองประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
ท าให้แบ่งเขตการค้าออกเป็นสองขั้วภายใต้กระแส US-China 
decoupling ไทยอาจจะถูกบังคับให้เลือกข้างทางด้านเศรษฐกิจ 
ซึ่งในกรณีนั้น ภาคการส่งออกของไทยจะถูกกระทบอย่างมากไม่
ว่าจะเลือกข้างใดก็ตาม ในฝั่งของจีน ไทยมีสัดส่วนการค้าสูงใน

รปูที ่12: นโยบายเศรฐกจิจนีจะหนัมาพ่ึงพาตนเองมากยิง่ขึน้  

โดยจะเนน้การบรโิภค การลงทนุ และการทอ่งเทีย่วภายในประเทศ 

Share in nominal GDP (%) 

 
ท่ีมา: World Development Indicators, KKP Research 
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ท่ีมา: China Statistical Yearbook on Science and Technology, 
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รปูที ่14: การสง่ออกไทยไปยงัสหรฐัฯ และจนีมมีลูคา่รวมกนัถงึ 
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ท่ีมา: The Atlas of Economic Complexity,  

KKP Research 
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กลุ่มสินค้าเกษตร และเคมีภัณฑ์ ขณะที่ในฝั่งของสหรัฐฯ ไทยมีสัดส่วนการค้าสูงในสินค้ากลุ่มอิเลกทรอนิกส์ และเครื่องจักรกล 
ต้นทุนของการต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งนั้นจะย่ิงสูงมากในช่วงเวลาที่การส่งออกไทยเป็นเครื่องยนต์หลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และการจ้างงานในทศวรรษนี้   

2. ไทยจะได้ประโยชน์อย่างจ ากัดจากการย้ายห่วงโซ่อุปทานโลก 
ถึงแม้ว่าหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคจะได้รับประโยชน์
จากห่วงโซ่อุปทานโลกที่แยกออกจากจีน และจากการย้ายฐานของ
บริษัทจีนไปยังประเทศอ่ืน ๆ มากขึ้น แต่ด้วยความสามารถใน
การแข่งขันของไทยที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ สะท้อนจากสัดส่วน
ของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยในการค้าโลกเริ่มลดลง 
ท าให้ไทยอาจไม่เป็นท่ีน่าดึงดูดในการเป็นฐานการผลิต เม่ือเทียบ
กับประเทศอ่ืนในภูมิภาค เช่น ไต้หวัน เกาหลี ใต้ เวียดนาม 
มาเลเซีย หรือ อินเดีย (รูปที่ 15) นอกจากนี้ หากพิจารณา
โครงสร้างมูลค่าเพ่ิมของไทยในอุปสงค์ของสหรัฐฯ และจีน จะเห็น
ได้ว่าในกลุ่มอุตสาหกรรม ไทยอยู่ปลายน้ าของ global value 
chains โดยเฉพาะในกลุ่มการผลิตคอมพิวเตอร์และอิเลกทรอนิกส์ 
ที่พ่ึงพาอุปสงค์จากทั้งสหรัฐฯ และจีนค่อนข้างสูง (รูปท่ี 16)  

หากไทยยังไม่สามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมูลค่าเพ่ิมได้มากกว่านี้ และ ยังคงโครงสร้างการผลิต
แบบเดิม ถึงแม้จะมีการย้ายฐานการผลิตเข้ามายังไทยบ้างบางส่วน แต่ก็จะจ ากัดอยู่ในกลุ่มสินค้ามูลค่าเพ่ิมต่ า ( low value 
added manufacturing) ในขณะที่ประเทศอ่ืน ๆ ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและทักษะแรงงานมากกว่าจะได้รับประโยชน์
อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะหากสหรัฐฯ และจีนเริ่มหันไปสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เป็น high-tech manufacturing มากย่ิงขึ้นและขยับ
ตนเองขึ้นไปอยู่ต้นน้ าของห่วงโซ่อุปทาน 

รปูที ่16: กลุม่อตุสาหกรรมไทยอยูป่ลายน ้าของหว่งโซมู่ลค่าโลก (Global Value Chains: GVCs)  

โดยเฉพาะในกลุม่การผลติคอมพิวเตอร ์และอเิลคทอีนกิส ์ทีพ่ึ่งพาอสุงคจ์ากทัง้สหรฐัฯ และจนี 

 
ท่ีมา: OECD, KKP Research 
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รปูที ่15: สดัสว่นของการสง่ออกสนิค้าอตุสาหกรรมของไทย 

ในการคา้โลกเริม่ลดลง 

 

Share of Global Manufacturing Exports 

 
ท่ีมา: WTO, KKP Research 
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3. ไทยอาจพลาดโอกาสได้รับเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศจาก
ความด้อยประสิทธิภาพด้าน ESG ภายใต้กระแสความย่ังยืนที่
จะมีมากขึ้นในอนาคต ไทยจะได้รับแรงกดดันมากขึ้นเรื่อย ๆ 
จากการที่ไทยถูกประเมินค่อนข้างต่ าในด้านความย่ังยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และความธรรมาภิบาล (ESG indicator 
(Environment, Social, and Governance)) ที่จัดท าโดย BoFA 
Global Research (รูปท่ี 17) จัดให้ประเทศไทยอยู่ใน Quintile 
ที่ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มรองสุดท้าย และอยู่ในกลุ่มที่แย่กว่าประเทศ
เพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเป็น เวียดนาม อินเดีย มาเลเซีย รวมไปถึง 
ฟิลิปปินส์ ซึ่งอยู่ใน Quintile 3 ที่น่าสนใจคือ ไทยอยู่ในกลุ่ม
เดียวกับจีนซึ่งเป็นประเทศที่เจอแรงกดดันจากบริษัทต่างชาติ
อย่างหนัก จากกระแส Stakeholder capitalism ไม่ว่าจะเป็น
เรื่ อ งสิ่ งแ วดล้ อม สิทธิมนุษยชน และภาระรับผิดชอบ 
(accountability) ของรัฐ  

หากพิจารณาในรายละเอียด สาเหตุหลักที่ท าให้ไทยอยู่ในกลุ่มที่คะแนน ESG ที่ไม่ดีนัก เป็นเพราะปัญหามลภาวะทางอากาศ 
ปัญหาการขาดหลักนิติธรรม ( rule of law) และรัฐที่มีภาระรับผิดชอบ (accountability) ค่อนข้างต่ า รวมไปถึงปัญหา
คอร์รัปชั่นที่ท าให้ไทยจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้ยาก การค านึงถึง ESG มากขึ้นในระยะต่อไปจะท าให้การลงทุนจาก
ต่างประเทศอาจหันไปมองประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพัฒนาการด้าน ESG ดีกว่าไทย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยบั่นทอนความสามารถในการ
แข่งขันของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 

4. ต้นทุนของไทยจากการไม่เข้าร่วม CPTPP จะสูงขึ้นอย่างมาก
หากสหรัฐฯ และพันธมิตรเข้าร่วม  งานวิจัยโดย Peterson 
Institute for International Economics (PIIE) ป ร ะ เ มิ น ว่ า 
รายได้ของไทยในปี 2030 จะได้ผลกระทบด้านลบอย่างมากจาก
การที่ไม่เข้าร่วม CPTPP (รูปท่ี 18) ถึงแม้ว่าไทยจะได้ประโยชน์
จาก RCEP มาบรรเทาแต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับเพ่ิมขึ้นจาก 
RCEP จะค่อนข้างจ ากัดต่อทุกประเทศในอาเซียน เพราะกลุ่ม
ประเทศอาเซียนมี FTA กับจีนอยู่แล้ว เม่ือเทียบกับประโยชน์ที่
จะได้รับจากการเข้าถึงตลาดผู้ซื้อรายใหญ่ในกลุ่ม CPTPP 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศพันธมิตร
ตัดสินใจเข้าร่วม CPTPP ในระยะต่อไป ก็จะย่ิงท าให้ผลกระทบ
ด้านลบต่อไทยเพ่ิมสูงขึ้น จากส่งออกไปสหรัฐฯ ที่จะมีต้นทุนที่
สูงขึ้น ย่ิงไปกว่านั้น การที่ไทยมีอัตราภาษีน าเข้าที่อยู่ในระดับที่
สูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้านที่ เป็นสมาชิกของ CPTPP อยู่แล้ว  
(รูปที่ 19) ปัจจัยด้านภาษีจากการไม่เข้าร่วม CPTPP อาจจะ
น าไปสู่ trade diversion หรือการหันไปน าเข้าจากประเทศอ่ืน
ทดแทนการน าเข้าจากไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศเวียดนาม
ที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต มี FTA กับยุโรปและมี
การเปิดเสรีทางการค้ามากกว่าไทย 

รปูที ่17: คะแนน ESG ของไทยอยูใ่นระดบัทีไ่มด่นีกั 

เมือ่เทยีบกบักลุม่ประเทศเพ่ือนบา้น 

 
ท่ีมา: BoFA Global Reseaarch 

ESG indicator ranking by quintiles

รปูที ่18: รายไดข้องไทยในปี 2030 จะไดร้บผลกระทบทางดา้น

ลบจากการไมเ่ข้ารว่ม CPTPP  

แมจ้ะได้ประโยชนจ์าก RCEP มาบรรเทา 

 

Effect on Real Income 

 
ท่ีมา: Peterson Institute for International Economics (PIIE), 
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นอกจากนี้ผลกระทบที่ส าคัญอีกด้านหนึ่ง คือ ทุนจากต่างประเทศที่มีโอกาสถอนออกจากไทย ที่ผ่านมาญ่ีปุ่นเป็นแหล่งเงินลงทุน
ที่ส าคัญที่เข้ามายังไทย โดยมีสัดส่วนของการลงทุน ( foreign direct investment position) สูงถึง 33% ในเม็ดเงินลงทุน
ต่างชาติทั้งหมดในไทย การส ารวจของ JETRO ชี้ว่า ผู้ประกอบการญ่ีปุ่นมีการใช้ประโยชน์จาก FTA ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการส่งออกที่ส าคัญอันดับต้น ๆ ของไทย ดังนั้น หากไทยไม่สามารถเข้าถึง
ตลาดผู้ซื้อรายใหญ่อย่างสหรัฐฯ และอเมริกาเหนือ จะท าให้ไทยมีความน่าสนใจลดลงในการเป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออก และ
จะเป็นแรงกดดันที่อาจท าให้ FDI ของญ่ีปุ่นเริ่มย้ายออกจากไทยไปยังประเทศอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่20 ญี่ปุ่นมสีดัสว่นการลงทนุในไทยสงูทีส่ดุถงึ 33% 

 

FDI Position 

 
ท่ีมา: Bank of Thailand, KKP Research 
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รปูที ่21 ญี่ปุ่นมสีดัสว่นการใชป้ระโยชนจ์าก FTA สงูโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในอตุสาหกรรมรถยนต ์

Utilization Rate of Japan's FTA 

 
ท่ีมา: JETRO, KKP Research 
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รปูที ่19 อตัราภาษีการน าเข้าของไทยอยูใ่นระดบัสงูกวา่ประเทศสมาชกิ CPTPP อาจน าไปสูก่ารหนัไปน าเข้าจากประเทศอืน่ทดแทนไทย  

เนือ่งจากมกีารเปิดเสรทีางการคา้มากกว่า 

 
ท่ีมา: Deep Trade Agreement (DTAs) 
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อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วม CPTPP นั้นยังมีข้อกังวลใจที่ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ UPOV-91 ที่จะเพ่ิมต้นทุนของเกษตรกรให้สูงขึ้น 
หรือเรื่องมาตรการการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา (Compulsory Licensing) ที่จะท าให้ราคาและต้นทุนการจัดหายาเพ่ิมขึ้น 
ทั้งนี้ จากการศึกษาร่วมกันระหว่างกรมเจรจาการค้ากับบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีให้ค าปรึกษา
และท าวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ มีข้อสรุปดังนี้ (1) ประโยชน์ของการคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่จะกระตุ้นการลงทุนในการปรับปรงุ
พันธ์ุพืชและการพัฒนาพันธ์ุพืชใหม่ และท าให้เกษตรกรเข้าถึงเมล็ดพันธ์ุที่มีคุณภาพมากขึ้น (2) ในการคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่อาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาพันธ์ุพืชใหม่ให้เพิ่มสูงขึ้น (3) การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา (Compulsory Licensing) เพื่อการใช้งาน
สาธารณะที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังสามารถท าได้ ไม่ขัดต่อความตกลง TRIPS ที่ไทยเคยท าไว้ และ (4) การเช้าร่วม CPTPP จะ
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพลดลง เนื่องจากมีการแข่งขันทางด้านราคาและคุณภาพมากขึ้น  

จะเห็นได้ว่า ถึงแม้การเข้าร่วมจะมีผลกระทบในระยะสั้นท่ีท าให้ธุรกิจ เกษตรกร และผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับตัว แต่ก็เป็น
โอกาสที่ท าให้ไทยต้องพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่จะต้องเจอกับการแข่งขัน ที่เข้มข้นมากขึ้น 
ภาครัฐควรจะมีกระบวนการชดเชยและบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบท้ังในระยะสั้นและระยะยาว รวมไปถึงกระจายข้อมูลความรู้
ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในวงกว้างอีกด้วย 

5. การท่องเที่ยวไทยอาจหวังพึ่งการเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยว
จีนไม่ได้อย่างในอดีต นโยบายภาครัฐจีนจะสนับสนุนให้คนใน
ประเทศหันมาเที่ ยวในประเทศมากขึ้น เ พ่ือกระตุ้น อุปสงค์
ภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก คิด
เป็นเกือบ 1 ใน 3 ของจ านวนนักท่องเที่ ยวต่างชาติที่มาเยือน
เมืองไทย (รูปท่ี 22) ประเด็นนี้จะมีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว
ไทย ที่อาจไม่สามารถคาดหวังที่จะกลับมาเฟ่ืองฟูและสร้างรายได้
ให้กับประเทศได้มากเหมือนเช่นที่ผ่านมาก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 
(ดู KKP Research พลิกท่องเที่ยวยังไงให้ฟ้ืนได้อย่างทรงพลัง ตอน
ที่ 1 และตอนที่2) 

6. ค่าเงินบาทอาจได้รับแรงกดดันเปลี่ยนทิศทางเป็นอ่อนค่าในระยะยาว  การส่งออกที่จะได้ประโยชน์อย่างจ ากัดจากห่วงโซ่
อุปทานที่มีมูลค่าเพ่ิมต่ า การลงทุนจากต่างชาติที่จะเข้ามาน้อยลง รายได้จากการท่องเที่ยวที่อาจไม่กลับไปสูงเหมือนเก่าจาก
การที่นักท่องเที่ยวจีนที่จะหันไปเที่ยวในประเทศมากขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่จะท าให้การส่งออกสินค้าและบริการของไทย และดุล
บัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะกดดันให้ค่าเงินบาทเปลี่ยนจากแนวโน้มแข็งค่าไปเป็นอ่อนค่าได้หากไทย
สูญเสียความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว 

ในทุกสงครามย่อมมีโอกาสเสมอ เช่นเดียวกับในสมรภูมิรบระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนในครั้งนี้ KKP Research โดยเกียรติ
นาคินภัทร วิเคราะห์ว่าหากไทยจะสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ จ าเป็นต้องเริ่มปรับตัวตั้งแต่ตอนนี้  สิ่งส าคัญ คอื 
การไม่หลงไปติด ‘กับดักของการเลือกข้าง’ เพราะการเลือกข้างนั้นจะมีต้นทุนที่สูงมากส าหรับไทยไม่ว่าจะเลือกฝ่ายใดก็ตาม 
นโยบายภาครัฐควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้สามารถอยู่ได้ทั้งห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯและจีน โดยการ
เปิดเสรีทางการค้า การลดกฏเกณฑ์ที่ไม่จ าเป็นและล้าสมัย การพัฒนาทักษะแรงงาน การให้ความส าคัญกับประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมและความย่ังยืนมากย่ิงขึ้น และการท าให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในด้านการมีหลักนิติธรรม (rule of law) และ
การมีภาระรับผิดชอบ (accountability) ตามมาตรฐานสากล  

ในตอนถัดไป KKP Research จะมาวิเคราะห์ถึงสงครามและความขัดแย้งในด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯและจีนซึ่งเป็นหนึ่งใน
ประเด็นที่ส าคัญอย่างย่ิงในความขัดแย้งครั้งนี้และจะชี้ชะตาว่าใครจะคงความเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีของโลก 

รปูที ่22 นกัทอ่งเทีย่วจนีเป็นกลุม่นกัทอ่งเทีย่วหลกัของไทย  

คดิเป็น 1 ใน 3 ของนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิัง้หมด 

 
ท่ีมา: MOTS, CEIC, KKP Research 
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