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สงครามการค้าอเมริกากับจีน 

โลภาภิวัตน์ที่โลกจะไร้พรมแดน มีแววสะดุดอย่างชัดเจนต้ังแต่นายโดนัลด ์ทรัมป์ เริ่มหาเสียงด้วย
แคมเปญ "Make America Great Again (สร้างอเมริกาใหย้ิ่งใหญ่อกีครั้ง)" ซึ่งถูกใจชาวสหรัฐไม่น้อย จน
ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีของชาติ และเข้ารบัต าแหนง่เมื่อต้นปี 2560  

ผู้น าสหรัฐคนน้ีพยายามแก้สญัญาและเจรจากบัประเทศต่างๆ ใหม่ เพื่อให้นโยบายที่เขาหาเสียงไว้ คือ การเพิ่ม
จ้างงานในประเทศ เป็นจริง แม้ว่าจะท าให้การค้ากับต่างประเทศต้องสะดุดลงก็ตาม ซึ่งหนึง่ในประเทศที่ตก
เป็นเป้าคือ จีน เพราะจีนเป็นประเทศที่สง่สินค้ามาขายยังสหรัฐเป็นปรมิาณมาก แถมโกยเงินกลับประเทศได้
มหาศาล 

สถานการณ์ดังกล่าว จึงท าให้นายทรัมป์เสนอแนวคิดว่าจะตั้งภาษีน าเข้าสินค้า เริ่มจากเหล็ก จากนั้นก็มีการสัง่
ให้สอบสวนว่ารัฐบาลจีนแอบล้วงเทคโนโลยีของประเทศไปหรือไม่ จากนั้นจงึเริ่มขยายแนวคิดน้ีไปยังสินค้า
อื่นๆ ซึ่งจีนก็พยายามตอบโต้คืนเช่นกัน 

เรื่องราวยิ่งเลวร้ายลง จนท าใหท้ั้ง 2 ชาติเพิ่มอัตราภาษีสินค้าน าเข้าอย่างจริงจัง ทีห่ลายคนเรียกว่าการท า
สงครามการค้า Sanook.com จึงอยากพาผู้อ่านทกุคนไปไลล่ าดับดูกันว่า ตั้งแต่การข้ึนภาษียกแรกของสหรัฐ
และจีน เกิดอะไรข้ึนบ้าง 

6 ก.ค. 2561 เริ่มท าสงครามยกแรก  

สหรัฐ จีน 

 ส ำนักงำนศุลกำกรและพทิักษ์ชำยแดน (CBP) เริ่มเก็บ
ภำษี 25% จำกสินค้ำจีนประเภท 1 จ ำนวน 818 
รำยกำร มลูค่ำ 34,000 ล้ำนดอลลำร ์ส่วนใหญเ่ป็นพวก
เครื่องจักร และอปุกรณ์-ช้ินส่วนในอุตสำหกรรมพลงังำน  

 จีนตอบโต้ด้วยกำรเกบ็ภำษี 25% 
จำกสินค้ำทีม่ำจำกสหรัฐ 545 
รำยกำร จ ำพวกผลิตภัณฑ์เกษตร 
รถยนต์ และผลิตภัณฑ์จำกทะเล 
มูลค่ำ 34,000 ล้ำนดอลลำร ์

 ขณะเดียวกัน ก็มีกำรทบทวนว่ำจะเริม่เกบ็ภำษี 25% 
จำกสินค้ำประเภท 2 มูลค่ำ 16,000 ล้ำนดอลลำร์ คือ 

  

https://news.sanook.com/uselection/
https://news.sanook.com/uselection/
https://news.sanook.com/uselection/
http://www.sanook.com/news/7778962/
https://www.sanook.com/travel/1397261/
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สินค้ำจ ำพวกเหล็ก เครื่องจกัรไฟฟ้ำ ช้ินส่วนรถไฟ ฯลฯ  

    

10 ก.ค. 2561 สหรัฐเล็งเก็บภาษีเพ่ิม  

 ส ำนักงำนผู้แทนกำรค้ำสหรัฐ (USTR) เผยว่ำจะเริ่มเก็บ
ภำษี 10% จำกสินค้ำจีนประเภท 3 จ ำนวนมำกกว่ำ 
6,000 รำยกำร รำว 200,000 ล้ำนดอลลำร ์ซึ่งเป็นสินค้ำ
จ ำพวกผลิตภัณฑ์ที่ผูบ้รโิภคใช้ในชีวิตประจ ำวัน อำหำร
แช่แข็ง สินค้ำเกษตร สิ่งทอ อุปกรณ์ก่อสร้ำง ช้ินส่วน
รถยนต์ ฯลฯ 

  

    

28 ก.ค. 2561 สหรัฐขึ้นภาษีอีก! ติดแบล็กลิสต์บริษัทจีน  

 USTR เห็นว่ำควรเก็บภำษีสินค้ำจีนประเภท 3 ที่ 25% 
แทน 10%   

 กระทรวงพำณิชย์สหรัฐเพิ่มช่ือบริษัทจีน 44 แห่ง ว่ำมี
ควำมเสี่ยงมำก (Significant Risk) ต่อควำมมั่นคงของ
ชำติ 

  

    

3 ส.ค. 2561 จีนก็ขู่ขึ้นภาษี  

  

 กระทรวงพำณิชย์จีนเสนอว่ำจะ
เก็บภำษีเพิม่จำกสินค้ำสหรฐั 
5,207 รำยกำร ครึ่งหนึง่เป็นสินค้ำ
เกษตร อำหำร ผลิตภัณฑ์เคมี 
ผลิตภัณฑ์โลหะ และเครื่องจักร 

    

7 ส.ค. 2561 สหรัฐเริ่มเก็บภาษีสินค้าประเภท 2 จีนตอบโต้!  

 สหรัฐประกำศเริ่มเกบ็ภำษี 25% จำกสินค้ำจีนประเภท 
2 วัน รวมมูลค่ำ 16,000 ล้ำนดอลลำร์ ตั้งแต่วันที่ 23 

 กระทรวงพำณิชย์จีนประกำศเกบ็
ภำษี 25% จำกสินค้ำสหรัฐที่

https://www.sanook.com/travel/1402309/
https://www.sanook.com/travel/restaurant/
https://www.sanook.com/travel/restaurant/
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ส.ค. ส่งออกมำยังจีน มูลค่ำ 16,000 
ล้ำนดอลลำรเ์ช่นกัน และเริ่มมีผล
วันที่ 23 ส.ค. เหมือนกันด้วย 

    

14 ส.ค. 2561 จีนฟ้อง WTO  

  

 กระทรวงพำณิชย์จีนร้องเรียนต่อ
องค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) ว่ำ
สหรัฐคิดภำษีโซลำร์เซลล ์

    

22-23 ส.ค. 2561 รัฐมนตรีสหรัฐ-จีนคุยกัน  

 นำยเดวิด มอลแพส รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์สหรัฐ และนำยหวัง โซ่วเหวิน รัฐมนตรีช่วย
ว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์จีน พบปะกันที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ของสหรัฐ เพือ่หำวิธีแก้ควำมขัดแย้งทำง
กำรค้ำ แต่ไม่ได้ผลนัก 

    

23 ส.ค. 2561 คุยไม่ลงตัว 2 ชาติเก็บภาษีเพ่ิม  

 สหรัฐเก็บภำษี 25% จำกภำษีที่มำจำกจีน 279 รำยกำร 
รวม 16,000 ล้ำนดอลลำร์ อำทิ สำรกึ่งตัวน ำ เคมีภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์พลำสติก จักรยำนยนต์ สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ำ 

 จีนตอบโต้ด้วยกำรเกบ็ภำษี 25% 
จำกสินค้ำสหรัฐ 333 รำยกำร 
มูลค่ำ 16,000 ล้ำนดอลลำร์
เช่นกัน อำทิ ถ่ำนหิน เศษทองแดง 
เช้ือเพลิง รถบสั และอุปกรณ์
กำรแพทย ์

 จีนร้องเรียนต่อ WTO อีกครั้ง เพื่อ
คัดค้ำนกำรข้ึนภำษี 25% ของ
สหรัฐครัง้ล่ำสุด 

    

7 ก.ย. 2561 ทรัมป์ขู่เก็บภาษีเพ่ิมอีก  

 นำยโดนัลด ์ทรัมป ์ประธำนำธิบดีสหรัฐขู่จีนว่ำจะข้ึนภำษี   

https://news.sanook.com/uselection/
https://news.sanook.com/uselection/
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กับสินค้ำจีนมลูค่ำ 267,000 ล้ำนดอลลำร์ เพิ่มเตมิ 

    

12 ก.ย. 2561 สหรัฐเชิญจีนคุยกันใหม่  

 สหรัฐเชิญจีนมำเริม่เจรจำกำรค้ำกันใหม่ ก่อนทีจ่ะเริม่
เก็บภำษีน ำเข้ำสินค้ำจีนประเภท 3 มูลค่ำ 200,000 ล้ำน
ดอลลำร ์

  

    

17 ก.ย. 2561 สหรัฐประกาศจะเก็บภาษีสินค้าประเภท 3  

 USTR ประกำศเก็บภำษีสินค้ำจีนประเภท 3 มีผลวันที่ 
24 ก.ย. แต่จะเก็บภำษี 10% ก่อน แล้วเพิ่มมำอยูท่ี่ 
25% ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562  

  

    

18 ก.ย. 2561 จีนไม่ยอม จะเก็บภาษีเพ่ิมเหมือนกัน!  

  

 จีนประกำศว่ำจะเก็บภำษีสินค้ำ
น ำเข้ำจำกสหรัฐมลูค่ำ 60,000 
ล้ำนดอลลำร ์

    

22 ก.ย. 2561 จีนเทสหรัฐ ไม่เจรจารอบใหม่  

  

 จีนยกเลิกกำรเจรจำกำรค้ำ ที่มีนัด
กับสหรฐัว่ำจะคุยก่อนที่สหรัฐจะ
เก็บภำษีสินค้ำจีนประเภท 3 

    

24 ก.ย. 2561 ได้! สหรัฐเริ่มเก็บภาษีสินค้าประเภท 3 จีนขึ้นภาษีตาม  

  สหรัฐเริม่เก็บภำษีน ำเข้ำสินค้ำจีนประเภท 3 
 จีนตอบโต้ด้วยกำรเกบ็ภำษี 5% 

และ 10% จำกสินค้ำสหรฐั
ประเภท 3 ข้ึนอยู่กับชนิดสินค้ำ 
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25 ต.ค. 2561 กลับมาคุยกันหลังผ่านไป 1 เดือน  

  มีกำรรำยงำนว่ำเจ้ำหน้ำที่ระดับปฏิบัติกำรของจีนและสหรฐัเริ่มกลบัมำติดต่อกัน และมรีำยงำนอีกว่ำ
เจ้ำหน้ำที่เหล่ำน้ีเตรียมให้นำยทรัมป์และนำยสี พบปะกันทีเ่วทีนอกรอบของกำรประชุม G20 ที่
อำร์เจนตินำ 

  

    

30 ต.ค. 2561 ทรัมป์กับสี เตรียมคุยกันท่ีอาร์เจนตินา  

  มีกำรรำยงำนว่ำสหรัฐเตรียมประกำศกำรข้ึนภำษีสินค้ำ
ที่เหลือที่น ำเข้ำจำกจีนใหท้ันต้นเดือน ธ.ค. เพื่อบังคับใช้
ในเดือน ก.พ. ปีถัดไป ถ้ำหำกกำรพูดคุยระหว่ำงนำย
ทรัมป์และนำยสีที่อำร์เจนตินำ ไม่ประสบผลส ำเร็จ 

  

    

9 พ.ย. 2561 รัฐมนตรีสหรัฐ-จีน โทรคุยกัน  

  มีกำรรำยงำนว่ำนำยสตีฟ มนูชิน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั และนำยหลิว เหอ รอง
นำยกรัฐมนตรีจีน กลับมำเจรจำกำรค้ำกันผ่ำนโทรศัพท์ 

  

    

19 พ.ย. 2561 สหรัฐเข้มส่งออกเทคโนโลยี หว่ันหลุดถึงมือจีน  

 ส ำนักงำนอุตสำหกรรมและควำมมั่นคงสหรัฐ (BIS) 
เผยแพร่แผนกำรก ำหนดระเบียบควบคุมกำรสง่ออก
เทคโนโลยีใหม ่เพื่อท ำประชำพจิำรณ์ ซึ่งเทคโนโลยีใหม่นี้ 
มีปัญญำประดิษฐ์ (เอไอ, หุ่นยนต์ และคอมพิวเตอร์
ควันตัม รวมอยู่ด้วย สำเหตุที่ต้องควบคุมกำรสง่ออก
เทคโนโลยีเหล่ำน้ี เพรำะกลัวว่ำรั่วไหลไปยังชำติอื่น 
โดยเฉพำะจีน 

  

    

2 ธ.ค. 2561 จีน-สหรัฐตกลงพักท าสงครามการค้า  
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 จีนและสหรัฐตกลงกันว่ำจะพักท ำสงครำมกำรค้ำช่ัวครำว ด้วยกำรห้ำมเพิ่มอัตรำภำษีหรอืใช้มำตรกำร
ภำษีใหม่เป็นเวลำ 90 วัน หลงัจำกกำรคุยกันลงตัวที่กำรประชุม G20 ที่อำร์เจนตินำ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 
เท่ำกับสหรัฐจะต้องไม่เพิม่ภำษีสินค้ำจีนประเภท 3 จำก 10% มำอยู่ที่ 25% ในวันที่ 1 ม.ค. 2562 
ด้วย! ส่วนจีนจะต้องซื้อสินค้ำจำกสหรัฐมำกขึ้น โดยเฉพำะสนิค้ำเกษตรและพลงังำน และจะต้องหยุด
ผลิตและจัดจ ำหน่ำยยำเฟนทำนิล 

    

14 ธ.ค. 2561 จีนลดภาษีรถยนต์-ชิ้นส่วน ซื้อถั่วเหลือง  

  

 กระทรวงพำณิชย์จีนประกำศว่ำจะ
ยกเลกิภำษีรถยนต์และช้ินส่วน
รถยนต์ที่เพิม่ขึ้นจำกเดิม 25% 
และ 5% ตำมล ำดับ มำอยู่ที่ 15% 
เท่ำเดิม เป็นเวลำ 3 เดือน ตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค. 

 จีนกลบัมำซื้อถ่ัวเหลืองจำกสหรัฐ
ถึง 1.5 ล้ำนตัน 

    

7-9 ม.ค. 2562 คุยกันท่ีกรุงปักก่ิง  

 ตัวแทนกำรค้ำจำกสหรัฐและจีนเริ่มกำรเจรจำกำรค้ำที่กรุงปกักิ่ง และหลงัจำกกำรพูดคุย กระทรวง
พำณิชย์จีนบอกว่ำเป็นกำรพูดคุยที่ยืดยำว แต่ก็กำรปูทำงใหเ้กิดวิธีแก้ไขปัญหำของกันและกัน 

    

22 ม.ค. 2562 คุยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไม่ลงตัว  

 มีกำรรำยงำนว่ำส ำนักงำนประธำนำธิบดีสหรัฐยกเลิก
แผนกำรพบปะระหว่ำงรฐัมนตรจีีน 2 คน ก่อนกำรเจรจำ
กำรค้ำที่กรุงวอชิงตันดีซ ีเพรำะมีควำมเห็นไมล่งรอยกัน
เกี่ยวกับกำรบงัคับใช้ระเบียบทรัพย์สินทำงปัญญำ 

  

    

30-31 ม.ค. 2562 เจอกันท่ีกรุงวอชิงตันดีซี ทรัมป์อยากเจอสี  

 จีนและสหรัฐจัดกำรพูดคุยกันที่กรุงวอชิงตันดีซี โดยนำยหลวิ เหอ เป็นผู้น ำตัวแทนเจรจำของฝัง่จีน 
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และระหว่ำงกำรพูดคุย จีนเสนอว่ำจะซื้อถ่ัวเหลืองจำกสหรัฐ 5 ล้ำนตัน 

 นำยทรัมป์ประกำศว่ำจะพบปะกับนำยสีแบบตัวเป็นๆ ใน
เดือน ก.พ.   

    

7 ก.พ. 2562 ทรัมป์เปลี่ยนใจ ไม่เจอสีดีกว่า  

 นำยทรัมป์บอกว่ำ จะไม่เจอกบันำยสีตัวเป็นๆ แล้ว    

    

11-15 ก.พ. 2562 สหรัฐ-จีน ประชุมท่ีกรุงปักก่ิง  

 สหรัฐและจีนจัดกำรประชุมกันที่กรุงปักกิง่ โดยวันศุกร์ ที่ 15 ก.พ. นำยสีพบปะกบัตัวแทนระดบัสงู
ของสหรัฐ แต่หลังจำกประชุมเสร็จ สหรัฐและจีนก็ยงัมหีลำยเรื่องที่เห็นต่ำงกันอยู่ แต่ก็ตกลงกันว่ำจะ
คุยกันต่อที่กรงุวอชิงตันดีซี ในสปัดำห์ต่อไป 

    

21-24 ก.พ. 2562 คุยต่อท่ีวอชิงตันดีซี ทรัมป์ขยายเวลาพักท าสงครามการค้า  

 ตัวแทนเจรจำกำรค้ำของสหรฐัและจีนกลับมำคุยกันต่อที่กรงุวอชิงตันดีซีในวันพฤหัสที ่21 ก.พ. และ
วันต่อมำ นำยทรัมปพ์บปะกับนำยหลิว เหอ ต่อหน้ำสื่อมวลชน พร้อมพูดถึงสัญญำกำรค้ำในแง่ด ี

  

 วันอำทิตย์ที่ 24 ก.พ. นำยทรัมปป์ระกำศว่ำจะขยำยกำร
พักท ำสงครำมกำรค้ำออกไป จำกเดิมทีส่ิ้นสุดวันที่ 1 
ม.ีค. และหวังว่ำนำยสีจะมำเยือนที่รสีอร์ท มำร-์อะ-ลำโก 
ในเดือน มี.ค. เพื่อท ำสัญญำกันใหจ้บ 

  

    

28-29 มี.ค. 2562 คุยอีกแล้วท่ีกรุงปักก่ิง  

 ตัวแทนเจรจำกำรค้ำของสหรฐัและจีนกลับมำคุยกันที่กรุง
ปักกิ่ง หลงัจำกไมเ่จอกันแบบตัวเป็นๆ นำนเกือบเดือน   

    

31 มี.ค. 2562 จีนยังไม่ขึ้นภาษีรถยนต์  



8 
 

  

 จีนต่ออำยุกำรไม่ขึ้นภำษีรถยนต์
และช้ินส่วนรถยนต์ที่น ำเข้ำจำก
สหรัฐ จำกเดิมทีห่มดอำยุวันที่ 1 
เม.ย. แต่ไม่ได้บอกว่ำจะต่ออำยุไป
ถึงเมื่อใด 

    

1 เม.ย. 2562 จีนยกเลิกผลิตยาเฟนทานิล  

  

 จีนประกำศห้ำมผลิตและจัด
จ ำหน่ำยยำเฟนทำนิล มผีลตั้งแต่
วันที่ 1 พ.ค. 

    

3-5 เม.ย. 2562 เจอกันท่ีวอชิงตันดีซี ทรัมป์แย้มมีขา่วดี  

 ตัวแทนเจรจำกำรค้ำของสหรฐัและจีนคุยกันต่อทีก่รงุวอชิงตันดีซี ซึ่งนำยทรัมป์ไดเ้จอนำยหลิว และ
บอกว่ำ 2 ประเทศจะได้ท ำสัญญำกันไหม รอฟังได้ในอีก 4 สัปดำหห์น้ำ 

    

10 เม.ย. 2562 สหรัฐ-จีน จะตั้งองค์กรมาดูแลการค้า  

 นำยสตีฟ มนูชิน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังสหรัฐ 
บอกว่ำ สหรัฐและจีนตกลงที่จะจัดต้ังองค์กรหลำยองค์กร 
ข้ึนมำดูแลกำรบังคับใช้สัญญำกำรค้ำ 

  

    

30 เม.ย.-1 พ.ค. 2562 คุยกันท่ีกรุงปักก่ิง  

 ตัวแทนเจรจำกำรค้ำของสหรฐัและจีนคุยกันที่กรุงปักกิง่ 

 นำยมนูชิน บอกว่ำกำรพูดคุยน้ีได้ผลเป็นที่น่ำพอใจ และ
ยืนยันว่ำทั้ง 2 ฝั่งจะคุยกันต่อที่กรุงวอชิงตันดีซี ใน
สัปดำห์ตอ่ไป 

  

    

5 พ.ค. 2562 เหมือนคุยไม่ลงตัว ทรัมป์ขู่จะขึ้นภาษี เพราะจีนตุกติก  

https://www.sanook.com/news/
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 นำยทรัมป์บอกว่ำสหรัฐจะข้ึนภำษีสินค้ำจีนประเภท 3 
มูลค่ำ 200,000 ล้ำนดอลลำร์ จำก 10% เป็น 25% มีผล
วันที่ 10 พ.ค. ซึ่งสินค้ำประเภท 3 นี ้เคยจะข้ึนภำษีมำ
อยู่ที่ 25% ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. แต่มีกำรเลื่อนมำเป็นวันที่ 
1 ม.ีค. แล้วครัง้หนึ่ง ก่อนตกลงกันอกีว่ำจะเลื่อนไปไมม่ี
ก ำหนด 

 นำยทรัมป์ขู่อีกว่ำ อำจจะเกบ็ภำษี 25% จำกสินค้ำจีน
มูลค่ำ 325,000 ล้ำนดอลลำร์ เพรำะฝัง่จีนพยำยำมขอ
เจรจำเงื่อนไขใหม ่และอำจจะผิดสญัญำทีเ่คยให้กันไว้ 

  

    

10 พ.ค. 2562 สหรัฐขึ้นภาษีสินค้าประเภท 3 จีนเสียใจ  

 สหรัฐข้ึนภำษีสินค้ำประเภท 3 ที่น ำเข้ำจำกจีน จำก 
10% มำอยู่ที่ 25% 

 กระทรวงพำณิชย์จีนออก
แถลงกำรณ์ว่ำเสียใจอย่ำงมำกที่
สหรัฐข้ึนภำษี และจะใช้มำตรกำร
ตอบโต้ทีจ่ ำเป็น 

    

13 พ.ค. 2562 จีนจะขึ้นภาษี 1 มิ.ย.  

 USTR ประกำศว่ำจะจัดกำรท ำประชำพิจำรณ์ในวันที่ 17 
ม.ิย. นี ้เกี่ยวกับควำมเป็นไปได้ว่ำจะข้ึนภำษี
โทรศัพทม์ือถือและคอมพิวเตอร์แล็ปทอ็ปที่น ำเข้ำจำกจีน 
รวมมูลค่ำ 300,000 ล้ำนดอลลำร์ เป็น 25% 

 จีนประกำศว่ำจะข้ึนภำษีสินค้ำ
สหรัฐมลูค่ำ 60,000 ล้ำนดอลลำร ์
ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. นี้ เพื่อตอบโต้ที่
สหรัฐข้ึนภำษีเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 

 สินค้ำที่ได้รับผลกระทบ หลักๆ คือ
เนื้อวัว แกะ หมู ผัก น้ ำผลไม้ 
น้ ำมันส ำหรับท ำอำหำร ชำ กำแฟ 
ตู้เย็น เฟอร์นเิจอร์ ฯลฯ 

ทรัมป์อ้างจีนไม่จบ ขอต่อรองใหม่ ศึกการค้าจีน-สหรัฐระทึก ถึงเส้นตายขึ้นภาษี 
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ทรัมป์อ้างจีนไม่จบ – เอพ ีรำยงำนวันที่ 9 พ.ค. ว่ำ ประธำนำธิบดีโดนัลด์ ทรมัป์ ผู้น ำสหรัฐอเมริกำ ยังคง
ปล่อยวำทะกดดันจีน สงครำมกำรค้ำระหว่ำงจีนกับสหรัฐ ว่ำควำมจริงข้อตกลงในกำรเจรจำ ที่กรุงวอชิงตัน 
ดี.ซี. ใกลจ้ะจบแล้ว แต่จู่ๆ จีนขอเจรจำต่อรองใหม ่

“จีนกลับมำแล้วขอเจรจำต่อ ถ้ำมันไม่เวิรก์ล่ะก็ สหรัฐมทีำงเลือกที่แสนยอดเยี่ยมอยู่นะ” นำยทรัมป์กล่ำวและ
เผยว่ำ ประธำนำธิบดีสี จิ้นผงิ ผู้น ำจีนสง่จดหมำยทีส่วยงำมมำให้ และอำจจะได้คุยกันทำงโทรศัพท์ ซึ่งยังไม่แน่
ชัดว่ำเป็นเรื่องอะไร 

 ก่อนหน้ำนี้นำยทรมัปเ์พิ่งข่มขู่ว่ำ สหรัฐจะข้ึนอัตรำภำษีน ำเข้ำสินค้ำจำกจีน มลูค่ำ 200,000 ล้ำนดอลลำร ์
หรือกว่ำ 6.36 ล้ำนล้ำนบำท เพิม่จำกร้อยละ 10 เป็นรอ้ยละ 25 ในวันศุกร์ที ่10 พ.ค.นี้ และอำจเพิ่มอัตรำ
ภำษีอีกระลอกที่มลูค่ำมำกกว่ำ 10.3 ล้ำนล้ำนบำท เพรำะจนีผิดสญัญำ 

“คุณเห็นภำษีที่เรำท ำไหม นั่นเป็นเพรำะคุณผิดสญัญำ พวกเขำผิดสญัญำ” นำยทรัมป์กล่ำวขณะพบปะ

ผู้สนบัสนุนที่รัฐฟลอริดำ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. และว่ำ แม้นำยหลิว เหอ รองนำยกรัฐมนตรีจีน ซึ่งจะเดินทำงมำร่วม

เจรจำกำรค้ำที่กรุงวอชิงตันนั้น เป็นคนดี แต่เมื่อรัฐบำลจีนผดิสัญญำก็ต้องชดใช้กับผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน หำกทัง้

สองฝ่ำยไม่สำมำรถบรรลุข้อตกลงได ้

ส่วนจีน นำยเกำ เฟงิ โฆษกกระทรวงพำณิชย์ แถลงปฏิเสธข้อกล่ำวหำต่อจีน และเตือนสหรฐัอย่ำได้คิดใช้วิธี

กดดันระหว่ำงผู้แทนสองชำติก ำลังเจรจำ ไม่ว่ำตรำหน้ำ หรอืท ำให้ดูว่ำกำรเจรจำถดถอย เพรำะจีนไดบ้รรลุข้อ

สัญญำไปมำกแล้ว และรักษำสัญญำเสมอ ไม่เปลี่ยนแปลง อย่ำงไรก็ตำม จีนก็เตรียมมำตรกำรจ ำเป็นส ำหรบั

กำรตอบโต้ด้วย หำกสหรัฐเพิ่มอัตรำภำษีสินค้ำของจีน 

ทั้งนี้ สงครำมกำรค้ำข้ึนภำษีน ำเข้ำของสหรัฐและจีน เริ่มขึ้นหลงัจำกทำงกำรสหรฐัต้องกำรกดดันจีนต่อกรณีที่
จีนละเมิดสินค้ำที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ จึงประกำศข้ึนภำษีร้อยละ 25 ส ำหรับเหล็กน ำเข้ำจำกจีน และร้อย
ละ 10 ในสินค้ำอะลูมเินียม เมื่อเดือนเม.ย.2561 

ต่อมำจีนตอกกลบัด้วยกำรข้ึนภำษีร้อยละ 25 ของสินค้ำ 128 ชนิดจำกสหรัฐ 

จำกนั้นสองฝ่ำยผลัดกันเพิ่มอัตรำภำษี โดยสหรฐัเพิม่ภำษีคิดเป็นมลูค่ำรำว 9.5 ล้ำนล้ำนบำท ขณะที่จีนเพิ่ม
ภำษีคิดเป็นมูลค่ำกว่ำ 3.1 ล้ำนล้ำนบำท 

ตอนต่อไปเรำลองมำคุยกันสิว่ำประเทศไทยจะรบัมือยงัไงของสงครำมกำรค้ำอเมริกำและจีน 

https://www.apnews.com/041eca787f3944be965a058138ec2a00

