
อภิรดฯี เผยไทย-สหรัฐฯ ก้าวข้ามปัญหาขาดดุลการคา้ พรอ้มจับมือเป็นพันธมิตรเพ่ิมมลูค่าการคา้การลงทุน
ระหวา่งกัน 

 

 
  

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเดินทางเยือนกรุงวอชิงตัน ดีซี
สหรัฐอเมริกา ของนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ์ จันทน์โอชา)ตามค าเชิญของนายโดนัลล์ ทรัมป์ 
ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 ประสบผลส าเร็จด้วยดี โดยเฉพาะการ
หารือด้านการค้าและการลงทุน ท าให้ผู้น าทั้งสองฝ่ายมีโอกาสหารือกันอย่างใกล้ชิด เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น 
และพร้อมที่จะร่วมมือเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน โดยได้ก้าวข้ามปัญหาการขาดดุลการค้า เน้นการจับ
มือเป็นพันธมิตรเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน 

ในการพบหารือครั้งนี้ ผู้น าทั้งสองเห็นพ้องกันว่า นโยบายอเมริกันมาก่อน หรือ America First และ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 สามารถเกื้อกูลและส่งเสริมกันได้ โดยสินค้าที่ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็น
สินค้าที่สหรัฐฯ น าเข้าเพื่อไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตต่อในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของ
อุตสาหกรรมสหรัฐฯ ในขณะที่ไทยก็สนใจน าเข้าสินค้าเทคโนโลยีคุณภาพสูงจากสหรัฐฯ เพื่อน ามาต่อยอด
สร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้า ซึ่งเป็นการเสริมผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และสามารถน าไปสู่การขยายมูลค่า
การค้าระหว่างกันในอนาคต โดยในปี 2559 การค้าสองประเทศมีมูลค่า 36.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดย
ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ 24.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ  และน าเข้าจากสหรัฐฯ 12 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

นอกจากความร่วมมือทางการค้า ยังมีประเด็นเรื่องการลงทุน ซึ่งปัจจุบันนักธุรกิจไทยมีการลงทุนใน
สหรัฐฯ เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์  โดยได้ลงทุนในสหรัฐฯ เป็นสาขาการผลิต
อุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ อาทิ อาหาร พลังงาน และยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น คิดเป็นมูลค่า



ประมาณ 5.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ก่อให้เกิดการจ้างงานในสหรัฐฯ กว่า 7-8 หม่ืนต าแหน่ง ในปี 2559 
และมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มอีก 8.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ สร้างงานเพิ่มอีกกว่า 1 หม่ืนต าแหน่ง จึงได้ขอให้
สหรัฐฯ ช่วยดูแลและอ านวยความสะดวกการลงทุนของไทยในสหรัฐฯ ด้วย โดยเฉพาะไทยและสหรัฐฯ มี
สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี 2509 ที่ให้สิทธินักลงทุนของทั้งสองฝ่ายเยี่ยงคน
ชาติ นอกจากนั้น ยังได้เชิญชวนให้นักลงทุนสหรัฐฯ พิจารณาการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก 
รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการลงทุนที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน ส าหรับ
ประเด็นการค้าที่ยังเป็นอุปสรรคได้มอบหมายระดับเจ้าหน้าที่หารือกันต่อไป โดยไม่ได้ลงรายละเอียดในการ
พบกนัครั้งนี้ 

ในการนี้ ไทยได้ขอบคุณสหรัฐฯ ที่ได้เปิดทบทวนการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
นอกรอบ (Out of cycle review: OCR) ซึ่งไทยจะมุ่งม่ันปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญาและ
ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในไทยอย่างเข้มแข็งจริงจังต่อไป โดยหวังว่าผลการทบทวนจะ
น าไปสู่การถอดไทยจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (PWL) โดยเร็ว รวมทั้งได้ขอให้สหรัฐฯ 
สนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปสหรัฐฯ เช่น การลดความเข้มข้นของระดับการฉายรังสีที่
สหรัฐฯ ก าหนดในผลไม้ไทย เพื่อไม่ให้กระทบคุณภาพและผิวของผลไม้ที่ไทยส่งไปสหรัฐฯ เช่น มะม่วง 
ตลอดจนเร่งออกใบอนุญาตด้านสุขอนามัยให้สินค้าส้มโอของไทย ซึ่งได้ยื่นค าขอไว้ตั้งแต่ปี 2558 โดย
ขอให้สหรัฐฯ ออกประกาศใน Federal Register โดยเร็ว 

ในการเดินทางเยือนสหรัฐฯ ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้น าคณะนักธุรกิจชั้นน าของไทยเดินทางมาหารือกับนัก
ธุรกิจสหรัฐฯ ด้วย โดยเฉพาะนักธุรกิจไทยที่ลงทุนในสหรัฐฯ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร พลังงาน ยาน
ยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งผลการหารือ หอการค้าไทยและหอการค้าสหรัฐฯ ได้ตกลงที่จะจัดท า MOU 
ระหว่างกัน โดยมีสาระส าคัญเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและคัดเลือกสาขาธุรกิจที่จะสามารถร่วมมือกัน
ได้ เช่น สาขาพลังงาน การค้าบริการ นวัตกรรมและ IT การศึกษา การแพทย์และสุขภาพ และความม่ันคง
ทางอาหาร เป็นต้น รวมทั้งได้ตกลงที่จะให้ผู้บริหารระดับสูงของหอการค้าไทยและหอการค้าสหรัฐฯ พบ
หารือกันเป็นประจ าทุกปี โดยหอการค้าไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือครั้งแรกในปี 2561 ถือเป็น
โอกาสของการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 185 ปีของท้ังสองประเทศด้วย 

นอกจากนี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (PTTGC) ยังได้ลงนาม MOU กับหน่วยงานด้านการจ้าง
งานของมลรัฐโอไฮโอ (JobsOhio) เรื่องความร่วมมือในการศึกษาและจัดท าโครงการพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่เขตเบลมอนต์ (Belmont County) ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานปิโตรเคมี 
บริษัทเอสซีจี (SCG) ได้ลงนาม MOU และค าสั่งซื้อถ่านหินกับ Smoky Mountain Coal Corporation 
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้ความส าคัญ เนื่องจากมองว่าจะช่วยสร้างงานให้กับชาวอเมริกัน ใน
ขณะเดียวกันการสั่งซื้อดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ไทยส าหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบถ่านหินที่มีคุณภาพดี 
มลภาวะน้อย และให้ความร้อนสูง มาต่อยอดใช้ประโยชน์ภายในประเทศ 



ทั้งนี้ ในการกล่าวถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีกับสภานักธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน (U.S.-ASEAN Business 
Council) เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จะผลักดันให้มูลค่าทางการค้าระหว่างสอง
ประเทศเพิ่มเป็น 85 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และได้เชิญชวนนักลงทุนสหรัฐฯ เข้ามาลงทุนในประเทศไทย 
โดยเฉพาะใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยที่เป็นอุตสาหกรรมอนาคตที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูง โดยไทยได้เตรียมความ
พร้อมต่างๆ เพื่อดึงดูดและรองรับการลงทุน เช่น การให้สิทธิประโยชน์ของ BOI และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การปรับกฎระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการลงทุน เป็นต้น 

ปัจจุบัน สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับท่ี 3 ของไทย รองจากจีนและญ่ีปุ่น โดยในปี 2559 การค้าระหว่างไทยและ
สหรัฐฯ มีมูลค่า 36.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกส าคัญอันดับที่ 1 ของไทย มี
มูลค่าการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ 24.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่สหรัฐฯ เป็นแหล่งน าเข้าอันดับที่ 
3 ของไทย มีมูลค่าน าเข้าของไทยจากสหรัฐฯ 12 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในด้านการลงทุน ในปี 2559 
สหรัฐฯ ลงทุนในไทยมากเป็นอันดับที่ 3 รองจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ด้วยมูลค่าการลงทุน 11.7 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 11.14     

                                                 --------------------------------------- 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ 

5 ตุลาคม 2560 


