
 

 

 

 

 

 สงครามทางการค้ากับมาตรการทางภาษี และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 

อภิยกุต์ อ ำนวยกำญจนสิน 
กองวจิยัเศรษฐกิจอตุสำหกรรม 

ในชว่งคร่ึงปีแรกของปี 2561 สถำนกำรณ์ท่ีน่ำจบัตำมองและถือเป็นเร่ืองใหญ่ในระบบเศรษฐกิจ 
กำรค้ำและกำรส่งออกของโลกในขณะนี ้คงหนีไม่พ้นเร่ืองกำรห ำ้หั่นกันในสงครำมกำรค้ำโลกระหว่ำง
สหรัฐอเมริกำกับหลำยประเทศ ซึ่งต่ำงฝ่ำยต่ำงตอบโต้กันด้วยกำรใช้มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำด้ำนภำษี 
โดยกำรประกำศขึน้ภำษีน ำเข้ำ (Import Tariff) ซึ่งเป็นหนึ่งในมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำด้ำนภำษีท่ีใน
ปัจจุบนักำรใช้มำตรกำรด้ำนภำษีลดลงไปมำก โดยเปล่ียนแปลงไปใช้วิธีกำรจ ำกัดกำรค้ำชนิดอ่ืน ๆ เพิ่ม
มำกขึน้ เหตผุลท่ีส ำคญัประกำรหนึ่ง คือ มีกำรเจรจำระหว่ำงประเทศภำยใต้ข้อตกลงทัว่ไปว่ำด้วยกำรค้ำ
และภำษีศลุกำกรหรือแกตต์ (General Agreement on Tariff and Trade : GATT) ท่ีในปัจจบุนัเรียกว่ำ 
องค์กำรกำรค้ำโลก (World Trade Organization: WTO) ซึ่งเป็นเวทีสำธำรณะท่ีมีไว้ส ำหรับกำรเจรจำ
กำรค้ำระหวำ่งประเทศ อยำ่งไรก็ตำมหำกมีกำรใช้มำตรกำรกีดกนัทำงกำรค้ำด้ำนภำษี โดยกำรประกำศขึน้
ภำษีน ำเข้ำจะส่งผลอย่ำงไรต่อประเทศผู้ ใช้รวมถึงประเทศอ่ืนๆ เป็นค ำถำมท่ีสำมำรถหำค ำตอบได้ โดยใช้
ทฤษฎีทำงเศรษฐศำสตร์ 

ในกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงเศรษฐกิจของกำรประกำศขึน้ภำษีน ำเข้ำตำมทฤษฎีทำง
เศรษฐศำสตร์ โดยทั่วไปจะเป็นกำรวัดผลกระทบต่อสวัสดิกำรทำงเศรษฐกิจของประเทศ (Economic 
Welfare) ซึ่งแบง่กำรวิเครำะห์ตำมขนำดทำงเศรษฐกิจของประเทศนัน้ในตลำดโลก ประเทศท่ีมีขนำดเล็ก
ต้องยอมรับรำคำในตลำดโลก หมำยถึง กิจกรรมในตลำดจะประกอบไปด้วยส่วนแบง่ขนำดเล็กจำกกำรซือ้
และขำยสินค้ำไม่มีผลกระทบต่อระดบัรำคำโลก ในกรณีของประเทศขนำดใหญ่นัน้สำมำรถส่งผลต่อส่วน
แบง่ของตลำดโลกและรำคำตลำดโลก เช่น ปริมำณน ำ้มนัของกลุ่มโอเปค เป็นต้น ท ำให้มีอ ำนำจกำรตลำด 
(Market Power) เกิดขึน้ อนัจะส่งผลตอ่กำรเปล่ียนแปลงของรำคำสินค้ำดงักล่ำวในตลำดโลกได้ ในกรณี
ของสหรัฐอเมริกำท่ีประกำศขึน้ภำษีน ำเข้ำกับหลำยประเทศในครัง้นี ้สหรัฐอเมริกำถือเป็นประเทศขนำด
ใหญ่ จงึจะใช้กำรวิเครำะห์แบบดลุยภำพบำงสว่นส ำหรับประเทศขนำดใหญ่ โดยอำศยัเส้นอุปสงค์หรือเส้น
ควำมต้องกำรซือ้ (Demand : D) และเส้นอปุทำนหรือเส้นควำมต้องกำรขำย (Supply : S) เป็นเคร่ืองมือ
ส ำคญัท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ ทัง้นี ้เส้นอปุทำนของสินค้ำน ำเข้ำในประเทศเล็กจะเป็นเส้นขนำนกบัแกนนอน 
(Perfectly Elastic Supply) เน่ืองจำกไมมี่อ ำนำจในกำรตอ่รองสินค้ำในตลำดโลก ส่วนกำรวิเครำะห์กำรขึน้
ภำษีน ำเข้ำของสหรัฐอเมริกำจะใช้เส้นอุปทำนของสินค้ำน ำเข้ำเป็นเส้นท่ีมีควำมชันเป็นบวกปกติ คือ 
เส้นตรงจะเอียงขึน้จำกซ้ำยไปขวำ เน่ืองจำกเป็นประเทศท่ีมีขนำดทำงเศรษฐกิจท่ีใหญ่จึงมีอิทธิพลตอ่รำคำ



 

 

 

 

 

ตลำดโลก นอกจำกนีย้งัใช้ “ส่วนเกินผู้บริโภค (Consumer Surplus)” และ “ส่วนเกินผู้ผลิต (Producer 
Surplus)” มำประกอบกำรวิเครำะห์ด้วย 

ส่วนเกินผู้บริโภค คือ ผลประโยชน์สุทธิจำกกำรบริโภคสินค้ำชนิดหนึ่ง ซึ่งหมำยถึงประโยชน์ท่ี
ผู้บริโภคได้รับจำกตลำด เม่ือรำคำสินค้ำท่ีท ำกำรซือ้ขำยจริงหรือรำคำตลำด (Actually Pay) น้อยกว่ำรำคำ
สินค้ำท่ีคำดหวงัไว้ในตอนแรก (Willingness to Pay) โดยกำรท่ีผู้บริโภคจะซือ้สินค้ำอะไรสกัอย่ำงหนึ่ง 
จะต้องมีควำมคำดหวงัหรือมีกำรคำดเดำรำคำโดยประมำณของสินค้ำไว้ล่วงหน้ำอยู่แล้ว ผู้บริโภคแตล่ะคน
มีควำมยินดีท่ีจะซือ้สินค้ำในรำคำสูงสุดท่ีสำมำรถยอมรับได้แตกต่ำงกัน ผู้บริโภคจะยินดีมำก หำกรำคำ
จริงของสินค้ำต ่ำกวำ่รำคำท่ีคำดหวงั แตห่ำกรำคำจริงของสินค้ำสงูกว่ำรำคำท่ีคำดหวงัไว้ ผู้บริโภคจะไม่ซือ้
สินค้ำนัน้ๆ และหำกรำคำจริงของสินค้ำเทำ่กบัรำคำท่ีผู้บริโภคคำดหวงั ผู้บริโภคจะไม่รู้สึกยินดีมำกขึน้แต่ก็
ไม่สูญเสียควำมสำมำรถในกำรซือ้แต่อย่ำงใด ซึ่งส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำท่ีผู้บริโภคคำดหวงัและยินดีจ่ำย
สงูสดุกบัรำคำท่ีจ่ำยจริง เรียกว่ำ ส่วนเกินผู้บริโภค หรือก็คือพืน้ท่ีใต้เส้นอปุสงค์ (เส้น D) เฉพำะส่วนท่ีอยู่
เหนือระดบัรำคำตลำดนัน่เอง (รำคำ PY ในรูป a) ส่วนเกินของผู้บริโภคจึงเปรียบเสมือน “สวัสดิกำร" ท่ี
ผู้ บริโภคได้รับเน่ืองจำก
จ่ำยน้อยกว่ำ ท่ี เต็มใจ
จำ่ย 

ใ น ก ร ณี ข อ ง
ส่ ว น เ กิ น ผู้ ผ ลิ ต  คื อ 
ผลประโยชน์สุทธิจำก
กำรขำยสินค้ำชนิดหนึ่ง 
ซึ่ งหมำยถึ ง  ส่วนต่ำ ง
ระหว่ำงมูลค่ำต ่ำสุดท่ี
ผู้ ผลิตยินดีผลิตสินค้ำ
หนึ่งออกมำเสนอขำย 
(Willingness to sell) กบัมลูคำ่ท่ีผู้ผลิตได้รับจริงจำกสินค้ำนัน้ (Actually sell) รำคำขัน้ต ่ำท่ีสดุท่ีผู้ผลิต
ต้องกำรจะเท่ำกบัต้นทนุในกำรผลิตสินค้ำ ซึ่งเรียกได้อีกอย่ำงว่ำต้นทนุเป็นตวัวดั Willingness to sell หรือ
รำคำขำยต ่ำสุดท่ีคำดหวงั ผู้ผลิตแต่ละรำยต่ำงต้องกำรให้รำคำสินค้ำท่ีแท้จริงหรือรำคำตลำดนัน้สูงกว่ำ
รำคำขำยต ่ำสดุท่ีเขำคำดหวงัทัง้สิน้เพ่ือให้ได้มำซึ่งส่วนเกินผู้ผลิตสงูท่ีสดุ หรืออย่ำงน้อยก็ขอให้รำคำสินค้ำ
เทำ่กบัรำคำ willingness to sell (ไมมี่สว่นเกินผู้ผลิต แตไ่ม่ขำดทนุ) หรือส่วนเกินของผู้ผลิตก็คือพืน้ท่ีเหนือ

ท่ีมา : fuangfah.econ.cmu.ac.th/teacher/nisit/files/ch.9.1.pdf 



 

 

 

 

 

เส้นอปุทำน (เส้น S) เฉพำะส่วนท่ีอยู่ใต้ระดบัรำคำตลำดนัน่เอง (รำคำ PY ในรูป b) ส่วนเกินของผู้ผลิต
เปรียบเสมือน “สวสัดกิำร" ท่ีผู้ผลิตได้รับเน่ืองจำกขำยได้รำคำสงูกว่ำรำคำท่ีเต็มใจจะผลิต ทัง้นีห้น่วยธุรกิจ
แตล่ะรำยในตลำดแข่งขนัโดยสมบรูณ์จะต้องขำยสินค้ำ ณ รำคำท่ีก ำหนดโดยตลำด (อปุสงค์และอุปทำน
ของตลำดก ำหนดรำคำ) และผู้ผลิตแต่ละรำยในตลำดท่ีมีกำรแข่งขันโดยสมบูรณ์จะต้องขำยท่ีรำคำนี ้
เหมือนกันหมด เพรำะไม่มีผู้ ขำยรำยใดมีอิทธิพลในกำรก ำหนดรำคำได้ ตลำดท่ีมีกำรแข่งขันเช่นนีค้วร
ปล่อยให้กลไกของตลำดด ำเนินกำรไปโดยเสรีเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งกำรประเมินค่ำของกำร
ได้ผลประโยชน์และกำรสญูเสียผลประโยชน์ของสงัคม (The Evaluation of Gains and Losses) หำกมี
กำรแทรกแซงใดๆ ในตลำดเช่น กำรขึน้ภำษีน ำเข้ำ จะพิจำรณำจำกผลรวมของส่วนเกินผู้ บริโภคและ
ส่วนเกินผู้ผลิตท่ีเรียกว่ำ ส่วนเกินรวม (Total Surplus) รวมถึงภำวะควำมสญูเสียประโยชน์ (Deadweight 
Loss) โดยควำมสูญเสียประโยชน์ เป็นส่วนของส่วนเกินท่ีขำดหำยไปโดยไม่มีผู้ ใดได้รับไม่ว่ำจะเป็น
ผู้บริโภคหรือผู้ผลิตหรือฝ่ำยใด ๆ ก็ตำม จงึถือเป็นกำรสญูเสียหรือสญูเปลำ่ของประเทศ 

จำกภำพ แสดงตวัอย่ำงของกำรเก็บภำษีน ำเข้ำของประเทศใหญ่ในสินค้ำ Y แกนตัง้แทนรำคำ 
แ ก น น อ น แ ท น
ปริมำณ โดยเม่ือมี
ก ำ ร ค้ ำ ร ะ ห ว่ ำ ง
ประเทศ ท ำให้มีกำร
น ำ เ ข้ ำ จ ำ ก
ต่ำงประเทศท ำให้
อุปทำนสินค้ำรวม
เท่ำกบั Sd+w1 เกิด
ดุลยภำพใหม่  ณ 
จุด C ผู้ บ ริโภคใน
ป ร ะ เ ท ศ บ ริ โ ภ ค
สินค้ำ Y0 หน่วย 
ขณะ ท่ีผลผลิตใน
ประเทศเท่ำกับ Y1 

                                                        
1

 d หมำยถงึ สนิค้ำที่ผลติในประเทศ / w หมำยถงึ สนิค้ำที่น ำเข้ำ 

ท่ีมา : fuangfah.econ.cmu.ac.th/teacher/nisit/files/ch.9.1.pdf 

Y1   Y3         Y2       Y0 

ท่ีมา : fuangfah.econ.cmu.ac.th/teacher/nisit/files/ch.9.1.pdf 



 

 

 

 

 

หน่วย ดงันัน้จึงมีกำรน ำเข้ำสินค้ำ Y เท่ำกบั Y0- Y1 เป็นกำรน ำเข้ำ ณ จดุดลุยภำพท่ีรำคำตลำดโลกเท่ำกบั 
P0

Y ดงันัน้ส่วนเกินผู้บริโภคในตอนนีเ้ท่ำกบัพืน้ท่ีสำมเหล่ียม P
0

YEC (พืน้ท่ีใต้เส้นอปุสงค์ (เส้น D) เฉพำะ
ส่วนท่ีอยู่เหนือระดบัรำคำตลำด) และและส่วนเกินผู้ผลิตในประเทศเท่ำกบัพืน้ท่ีสำมเหล่ียม GP0

YF (พืน้ท่ี
เหนือเส้นอปุทำน (เส้น Sd) เฉพำะส่วนท่ีอยู่ใต้ระดบัรำคำตลำด) ตอ่มำสมมติให้ประเทศใหญ่จดัเก็บภำษี
น ำเข้ำในอตัรำ t ตอ่หนว่ยในสินค้ำ Y เส้นอปุทำนรวมเคล่ือนท่ีไปด้ำนบนจำกเดิม Sd+w ไปเป็น Sd+w+ t โดย
กำรน ำเข้ำแต่ละหน่วยท่ีผู้ บริโภคภำยในประเทศจะต้องจ่ำยเพิ่มขึน้ประกอบด้วยรำคำจำกผู้ ผลิต
ตำ่งประเทศบวกภำษี จดุ H แสดงถึงจดุดลุยภำพใหม่ รำคำภำยในประเทศของสินค้ำ Y เพิ่มขึน้เป็น P1

Y 

ทัง้นีผ้ลผลิตท่ีมีกำรผลิตในประเทศเท่ำกบั Y3 หน่วย กำรบริโภคภำยในประเทศเท่ำกบั Y2 หน่วย ดงันัน้จึงมี
ควำมต้องกำรหรืออปุสงค์ส่วนเกินท่ีกำรผลิตในประเทศไม่สำมำรถตอบสนองได้จ ำนวน Y2- Y3 ซึ่งส่วนนี ้
สำมำรถตอบสนองได้โดยกำรน ำเข้ำจำกตำ่งประเทศ ในตอนนีส้่วนเกินผู้บริโภคเท่ำกบัพืน้ท่ี P1

YEH (ลดลง) 
และสว่นเกินผู้ผลิตในประเทศเทำ่กบัพืน้ท่ี GP1

YI (เพิ่มขึน้) พืน้ท่ี j m n และ r เป็นพืน้ท่ีของส่วนเกินผู้บริโภค
ท่ีหำยไปเม่ือมีกำรเก็บภำษีน ำเข้ำ แต่พืน้ท่ี j (สีฟ้ำ) โอนย้ำยจำกส่วนเกินผู้บริโภคไปสู่ส่วนเกินผู้ ผลิต 
(ผลกระทบจำกกำรจดัสรรปันส่วนใหม่) และพืน้ท่ี n (สีเขียว) เป็นรำยรับภำษีน ำเข้ำท่ีมีกำรถ่ำยโอนจำก
ผู้บริโภคภำยในประเทศไปยงัรัฐบำล ส่วนพืน้ท่ี m (สีเหลือง) และพืน้ท่ี r (สีแดง) เป็นควำมสญูเปล่ำของ
สวสัดกิำร (Deadweight Loss) ท่ีไมมี่ผู้ใดได้รับเม่ือมีกำรเก็บภำษีน ำเข้ำ  

อย่ำงไรก็ตำม กำรขึน้ภำษีน ำเข้ำในกรณีของประเทศใหญ่ ยงัมีผลกระทบท่ีส ำคญัอีกหนึ่งมิตินัน่
คือ ผลของอตัรำกำรค้ำ (Term of Trade) ซึ่งอตัรำกำรค้ำ หมำยถึง อตัรำส่วนของดชันีรำคำสินค้ำส่งออก
กบัรำคำสินค้ำน ำเข้ำ อตัรำกำรค้ำของประเทศหนึ่งจะดีขึน้ หำกรำคำสินค้ำออกเพิ่มขึน้เร็วกว่ำรำคำสินค้ำ
น ำเข้ำหรือรำคำสินค้ำน ำเข้ำได้ปรับลดลงในระดับท่ีมำกกว่ำรำคำส่งออก หำกอัตรำกำรค้ำมีค่ำสูงขึน้ 
หมำยถึงประเทศนัน้ๆ ได้ประโยชน์มำกขึน้จำกกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ทัง้นี ้เม่ือมีกำรขึน้ภำษีน ำเข้ำท ำให้
ผู้ บริโภคในประเทศจ่ำยในรำคำท่ีเพิ่มสูงขึน้ อุปสงค์หรือควำมต้องกำรส ำหรับสินค้ำ Y จะลดลง 
ขณะเดียวกนัรำคำสินค้ำ Y ท่ีเพิ่มสงูขึน้จะกระตุ้นให้ผู้ผลิตในประเทศผลิตสินค้ำ Y เพิ่มขึน้ ในท่ีสดุท ำให้
ประเทศท่ีขึน้ภำษีมีควำมต้องกำรสินค้ำ Y จำกผู้ผลิตตำ่งประเทศลดลง เน่ืองจำกผู้ผลิตในประเทศเร่งผลิต
สินค้ำ Y เพิ่มขึน้ ซึง่หมำยควำมว่ำผู้ผลิตในตำ่งประเทศส่งออกสินค้ำ Y มำยงัประเทศท่ีขึน้ภำษีดงักล่ำวได้
น้อยลง ก็จะท ำให้ผู้ผลิตในต่ำงประเทศต้องลดกำรผลิตสินค้ำ Y ลงเพ่ือรักษำยอดขำย หรือเป็นกำรขจดั
อปุทำนสว่นเกินและท ำให้ตลำดกลบัเข้ำสู่ดลุยภำพ กำรผลิตสินค้ำ Y  จะเล่ือนลงมำตำมเส้น Sd+w จำก Y0 

หนว่ย มำอยูท่ี่ระดบั Y2 ซึง่ตรงกบัจดุดลุยภำพใหม่เม่ือมีกำรเก็บภำษี จนท ำให้ปริมำณส่งออกของผู้ผลิตใน
ตำ่งประเทศเท่ำกับควำมต้องกำรในประเทศท่ีเก็บภำษี ทัง้นี ้ท่ีปริมำณกำรผลิตสินค้ำ Y2 ดงักล่ำว รำคำ



 

 

 

 

 

น ำเข้ำหรือรำคำจำกผู้ผลิตตำ่งประเทศจะเท่ำกบั P2
Y ลดลงจำกก่อนเก็บภำษีท่ีรำคำเท่ำกบั P

0
Y  ดงันัน้จำก

ภำพผลกระทบด้ำนสวสัดิกำรของกำรเก็บภำษีน ำเข้ำของประเทศใหญ่ข้ำงต้น พืน้ท่ี s (สีเทำ) จะเป็นส่วน
ของรำยรับจำกภำษีน ำเข้ำของรัฐบำลท่ีผู้ผลิตตำ่งประเทศจะต้องเป็นผู้ รับภำระในรูปแบบของกำรลดรำคำ
จ ำหน่ำยลงหรือผู้ ผลิตในต่ำงประเทศได้รำยรับน้อยลงหรือรำคำน ำ้เข้ำลดลงนั่นเอง ซึ่งส่วนท่ีหำยไป
ดงักลำ่วนัน้ รัฐบำลของประเทศผู้ เก็บภำษีเป็นผู้ ได้รับไป ซึ่งถือเป็นผลบวกจำกอตัรำกำรค้ำ เน่ืองจำกอตัรำ
กำรค้ำของประเทศน ำเข้ำดีขึน้เพรำะวำ่รำคำน ำเข้ำลดลงในขณะท่ีรำคำสง่ออกคงท่ี 

เม่ือทรำบถึงภำวะควำมสูญเปล่ำทำงเศรษฐกิจ และผลของอตัรำกำรค้ำแล้ว กำรท่ีจะทรำบว่ำ
กำรเก็บภำษีของประเทศน ำเข้ำจะท ำให้สวัสดิกำรของประเทศนัน้ดีขึน้เพียงใดหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กับกำร
เปรียบเทียบผลกระทบของควำมสญูเปล่ำทำงเศรษฐกิจกบัผลประโยชน์ท่ีได้รับจำกอตัรำกำรค้ำท่ีดีขึน้  ถ้ำ
ควำมสญูเปล่ำทำงเศรษฐกิจท่ีเท่ำกบั พืน้ท่ี m และ r มำกกว่ำผลของ อตัรำกำรค้ำท่ีเท่ำกบัพืน้ท่ี s ก็เรียก
ได้วำ่กอ่ให้เกิดผลเสียตอ่ประเทศท่ีประกำศขึน้ภำษีนัน้ แตถ้่ำผลทำงรำยได้ (ผลของอตัรำกำรค้ำ) มำกกว่ำ
ก ำ ร สู ญ เ ป ล่ ำ ท ำ ง
เศรษฐกิจ ก็จะท ำใ ห้
เกิดกำรยกระดับของ
สวัสดิกำรในประเทศ
นัน้เพิ่มขึน้ ประเทศท่ี
เ ก็ บ ภ ำ ษี จึ ง ต้ อ ง
พ ย ำ ย ำ ม ห ำ จุ ด ท่ี
เหมำะสมกับสวสัดิกำร
ของประเทศ โดยกำร
เ ก็ บ ภ ำ ษี น ำ เ ข้ ำ  ณ 
อั ต ร ำ ภ ำ ษี น ำ เ ข้ ำ ท่ี
เหมำะสม (Optimum 
Tariff) ซึ่ ง ก็ คื อ  อัต รำ
ภำษีท่ีส่งผลให้ประเทศท่ีเรียกเก็บภำษีน ำเข้ำนัน้ มีสวสัดิกำรสงูสดุ โดยในกรณีของประเทศใหญ่แล้ว กำร
เรียกเก็บภำษีน ำเข้ำแม้ว่ำจะท ำให้เกิดควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจ แต่ก็ได้รับสวัสดิกำรทำงเศรษฐกิจ
เพิ่มเตมิจำกอตัรำกำรค้ำท่ีเปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีดีขึน้ ดงันัน้อตัรำภำษีน ำเข้ำท่ีเหมำะสมก็คือ อตัรำภำษี
ท่ีท ำให้ส่วนต่ำงระหว่ำงสวัสดิกำรท่ีดีขึน้จำกอัตรำกำรค้ำกับสวัสดิกำรท่ีลดลงจำกควำมสูญเสียทำง

ผลความเป็นไปได้ของสวัสดกิารสุทธิของการเก็บภาษีโดยประเทศ

ขนาดใหญ่ 



 

 

 

 

 

เศรษฐกิจมีคำ่มำกท่ีสดุ นอกจำกนีป้ระเด็นท่ีส ำคญัอีกประเด็นหนึ่ง ได้แก่ ผลกระทบกบัประเทศอ่ืน ๆ ใน
โลกรวมถึงประเทศไทย ทัง้นี ้กำรเก็บภำษีน ำเข้ำเป็นแรงผลักดนัให้มีกำรจดัสรรใหม่ของกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ อำจจะท ำให้เกิดกำรปรับรูปแบบและโครงสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (Trade 
Realignment) โดยกลุ่มประเทศท่ีได้รับผลกระทบจะมีแรงจงูใจในกำรแสวงหำพนัธมิตรทำงกำรค้ำใหม่ๆ 
เพ่ือกระจำยควำมเส่ียงและรักษำเสถียรภำพกำรค้ำในระยะยำว ซึ่งผลได้ทัง้หมดจำกกำรเก็บภำษีของ
ประเทศใหญ่มำจำกคำ่ใช้จำ่ยหรือเป็นภำระของประเทศคูค้่ำซึง่ต้องยอมรับรำคำส่งออกท่ีต ่ำกว่ำเดิม กล่ำว
อีกนยัหนึ่งได้ว่ำ โดยทัว่ไปแล้วกำรเก็บภำษีน ำเข้ำของประเทศใหญ่มีผลกระทบในเชิงลบตอ่สวสัดิกำรของ
โลก เพรำะกำรเก็บภำษีเป็นเหตใุห้กำรผลิตและกำรบริโภคไมมี่ประสิทธิภำพ มีกำรสญูเสียผลได้จำกกำรค้ำ
บำงสว่นไป กำรเก็บภำษีน ำเข้ำในประเทศใหญ่แม้จะท ำให้รำคำสินค้ำน ำเข้ำถกูลง แตก็่จะเกิดผลท่ีตรงกัน
ข้ำมกบัประเทศผู้สง่ออกเชน่กนั ซึง่ในท้ำยท่ีสดุอำจน ำมำซึง่กำรตอบโต้ทำงกำรค้ำจำกประเทศอ่ืนตำมมำ 

กล่ำวโดยสรุป จำกสถำนกำรณ์กำรห ำ้หั่นกันในสงครำมกำรค้ำโลกระหว่ำงสหรัฐอเมริกำกับ
ประเทศจีนและอีกหลำยประเทศ ซึง่ตำ่งฝ่ำยตำ่งตอบโต้กนัด้วยกำรใช้มำตรกำรกีดกนัทำงกำรค้ำด้ำนภำษี 
โดยกำรประกำศขึน้ภำษีน ำเข้ำ หำกวิเครำะห์ผลกระทบทำงเศรษฐกิจของกำรประกำศขึน้ภำษีน ำเข้ำตำม
ทฤษฎีทำงเศรษฐศำสตร์ ในกรณีของประเทศใหญ่ อำทิ สหรัฐอเมริกำกับประเทศจีน จะเป็นกำร
เปรียบเทียบผลกระทบของควำมสญูเปล่ำทำงเศรษฐกิจกบัผลประโยชน์ท่ีได้รับจำกอตัรำกำรค้ำท่ีดีขึน้ ถ้ำ
ควำมสญูเปลำ่ทำงเศรษฐกิจมำกกวำ่ผลของอตัรำกำรค้ำ กำรประกำศขึน้ภำษีน ำเข้ำจะก่อให้เกิดผลเสียตอ่
ประเทศท่ีประกำศขึน้ภำษีนัน้ แตถ้่ำผลของอตัรำกำรค้ำมำกกว่ำกำรสญูเปล่ำทำงเศรษฐกิจ ก็จะท ำให้เกิด
กำรยกระดบัของสวสัดกิำรในประเทศนัน้เพิ่มขึน้ ประเทศท่ีเก็บภำษีจึงต้องพยำยำมหำจดุท่ีท ำให้เกิดผลใน
ประเดน็หลงัดงักลำ่ว โดยกำรเก็บภำษีน ำเข้ำ ณ อตัรำภำษีน ำเข้ำท่ีเหมำะสม อย่ำงไรก็ดีโดยทัว่ไปแล้วกำร
เก็บภำษีน ำเข้ำของประเทศใหญ่จะมีผลกระทบในเชิงลบตอ่สวสัดิกำรของประเทศอ่ืน ๆ ในโลก และอำจ
เป็นแรงผลักดนัท ำให้เกิดกำรปรับรูปแบบและโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ทัง้นี ้
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จริงในทำงปฏิบตัิในระยะข้ำงหน้ำคงต้องพิจำรณำในรำยละเอียดถึงรำยกำรและ
อตัรำภำษีของสินค้ำท่ีจะถูกเก็บภำษีน ำเข้ำ แตเ่ช่ือว่ำในท้ำยท่ีสดุแล้ว แต่ละฝ่ำยอำจมีท่ำทีผ่อนคลำยข้อ
กีดกันทำงกำรค้ำลงและเปิดกำรเจรจำทำงกำรค้ำกันใหม่ เพรำะกำรเก็บภำษีน ำเข้ำแม้จะเป็นอตัรำภำษี
น ำเข้ำท่ีเหมำะสมก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ประเทศผู้ เก็บภำษี แตจ่ะเกิดผลท่ีตรงกันข้ำมกบัประเทศผู้ส่งออก
เช่นกนั ภำษีท่ีเหมำะสมจึงถือเป็นนโยบำยแบบ “ผลกัเพ่ือนบ้ำนให้เป็นยำจก” (beggar thy neighbor 
policy) อนัอำจน ำมำซึง่กำรตอบโต้ทำงกำรค้ำจำกประเทศอ่ืนเชน่กนั 
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ภำษีศลุกำกร (tariff) คือ กำรเรียกเก็บภำษีสินค้ำระหว่ำงประเทศ ในอดีตท่ีผ่ำนมำนัน้มีกำรใช้

ภำษีเป็นเคร่ืองมือเพ่ือจ ำกดักำรค้ำ แตอ่ย่ำงไรก็ตำมเม่ือไม่นำนมำนีไ้ด้ท่ีมีกำรใช้มำตรกำรด้ำนภำษีลดลง 
โดยเปล่ียนแปลงไปใช้วิธีกำรจ ำกดักำรค้ำชนิดอ่ืน ๆ เพิ่มมำกขึน้ ตวัอย่ำงของกำรเก็บภำษีระหว่ำงประเทศ 
เช่น ภำษีน ำเข้ำ เป็นกำรเก็บภำษีศลุกำกรจำกสินค้ำน ำเข้ำ ภำษีขำออก (export tariff ) เป็นกำรเก็บภำษี
ศลุกำกรจำกสินค้ำส่งออก ซึ่งส่วนใหญ่มกัถูกใช้โดยประเทศก ำลงัพฒันำ เช่น กำรส่งออกโกโก้ (cocoa) 
ของประเทศกำนำ (Ghana) และกำรส่งออกน ำ้มนัของประเทศในกลุ่มโอเปค (OPEC) โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือกำรท ำก ำไรหรือท ำให้ผลผลิตในตลำดโลกมีจ ำกัดซึ่งสิ่งท่ีตำมมำก็คือ รำคำตลำดโลกเพิ่มขึน้ โดย
มูลเหตุของกำรเก็บภำษีอำจมีสำเหตุมำจำก (1) ภำษีเป็นสิ่ งท่ีกีดกันในกำรบริโภคโดยเฉพำะสินค้ำ
ฟุ่ มเฟือย กำรตัง้ภำษีน ำเข้ำสินค้ำเม่ือเปรียบเทียบแล้วจะมีรำคำแพงกว่ำสินค้ำในประเทศเม่ือถึงมือ
ผู้บริโภคโดยเฉพำะเม่ือต้องกำรให้ลดกำรบริโภคสินค้ำจำกต่ำงประเทศ (2) กำรเก็บภำษีเพ่ือหำรำยได้เข้ำ
รัฐ (3) กำรเก็บภำษีน ำเข้ำเป็นกำรกีดกนักำรน ำเข้ำเพ่ือลดกำรขำดดลุกำรค้ำของประเทศ นอกจำกมลูเหตุ
ของกำรเก็บภำษีน ำเข้ำข้ำงต้น อำกรขำเข้ำยงัถกูใช้เป็นเคร่ืองมือนโยบำยเพ่ือวตัปุระสงค์ท่ีอำจจะเรียกว่ำ
นโยบำยปกป้องนิยมได้อีก เช่น (1) เพ่ือปกป้องอตุสำหกรรมและคนงำนในอตุสำหกรรมบำงชนิดท่ีมีอยู่ใน
ประเทศมิให้ถกูกระทบกระเทือนจนได้รับควำมเสียหำยจำกกำรแข่งขนัของสินค้ำชนิดเดียวกนัท่ีน ำเข้ำจำก
ประเทศท่ีเร่ิมส่งออกสินค้ำชนิดนัน้ท่ีเข้ำมำเป็นจ ำนวนมำกภำยในระยะเวลำอนัสัน้ และ (2) เพ่ือตอบโต้
ต่ำงประเทศท่ีใช้วิธีกำรค้ำท่ีไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ ผลิตสินค้ำชนิดเดียวกันนัน้
ภำยในประเทศ 

 


