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สหรัฐอเมริกา

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

สหภาพยุโรป

o นโยบายการแก้ไขปัญหา Climate Change
o แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ
o สหรัฐฯ ปรับสถานะการค้ามนุษย์ไทยดีขึ้น
o ขยายเวลาบังคับใช้กฎระเบียบสินค้าประมง ภายใต้กฎหมาย MMPA 1 ปี
o ผลการเลือกตั้งกลางเทอม

o นโยบายของสี จิ้นผิง ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ ครั้งที่ 20
o ผู้น าจีนและสหรัฐฯ หารือกัน ก่อนประชุม G20 ที่อินโดนีเซีย
o 10 มาตรการผ่อนคลายในการป้องกนัโควิด-19 ของจีน
o จีนผ่อนคลายมาตรการน าเข้าสินค้าที่ขนส่งโดยห่วงโซ่ความเย็น

o EU อาจรื้อฟื้นการเจรจา FTA กับมาเลเซียอีกครั้ง

o รถยนต์ใน EU ต้องปล่อยก๊าซเป็นศูนย์ตั้งแต่ปี 2578

o EU เตรียมบังคับใช้ระเบียบ Common Charger ในปี 2567
o ร่างกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ท าลายป่า
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o แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Strategy)
มุ่งสร้างความร่วมมือกับประเทศที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อเผชิญหน้ากับประเทศที่มีอุดมการณ์
แตกต่าง (จีนและรัสเซีย) รวมทั้งรับมือกับความท้าทายของโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร การป้องกันโรคระบาด เป็นต้น

o ขยายเวลาการบังคับใช้กฎระเบียบสินค้าประมง ภายใต้กฎหมาย Marine Mammal 
Protection Act (MMPA) ออกไปอีก 1 ปี (ถึง 31 ธ.ค. 66) 

โดยห้ามการน าเข้าสินค้าประมงจากประเทศที่มีผลประเมินกฎหมาย 
มาตรการ และระเบียบการท าประมงต่ ากว่าสหรัฐฯ 

o ผลการเลือกตั้งกลางเทอม (เมื่อ 8 พ.ย. 65) 
พรรครีพับลิกันชนะและครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ส่วนพรรคเดโมแครตชนะและ
ยังคงครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง
ผู้น าในรัฐสภา และประธานคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของสหรัฐฯ

o นโยบายการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
อาทิ กฎหมาย Inflation Reduction Act of 2022 ค าสั่ง Executive Order on 
America’s Supply Chains ส่งผลให้หลายอุตสาหกรรมต้องปรับกระบวนการผลิต
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ซึ่งสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทย

o สหรัฐฯ ปรับสถานะการค้ามนุษย์ไทยดีขึ้น
จากประเทศที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) เป็นประเทศที่มีความพยายามในการปรับปรงุ
แก้ไข แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมายสหรัฐฯ (Tier 2)
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สาธารณรัฐประชาชนจีน

o ผู้น าจีนและสหรัฐฯ หารือกัน ก่อนประชุม G20 ที่อินโดนีเซีย
สี จิ้นผิง และโจ ไบเดน ได้พบหน้ากันครั้งแรก ก่อนการประชุมสุดยอดผู้น า 
เพื่อหารือประเด็นส าคัญ อาทิ การน าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ 
กลับสู่แนวทางการพัฒนาที่ดีและมั่นคง การเคารพในนโยบายจีนเดียว (ไม่
สนับสนุนการแยกไต้หวัน) การสนับสนุนสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน

o 10 มาตรการผ่อนคลายในการป้องกันโควิด-19 ของจีน
เช่น ก าหนดพื้นที่เสี่ยงแบบเฉพาะเจาะจง (แบ่งตามอาคารหรือครัวเรือน) ปิดและเปิดพื้นที่
อย่างรวดเร็ว ยกเลิกการตรวจสอบผลตรวจโควิด-19 ปรับลดการกักตัวผู้ติดเชื้อ ยกเลิก
ลงทะเบียนซื้อยาสามัญประจ าบ้าน เร่งรัดฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุ ห้ามปิดกั้นการเดินทาง
ของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง เป็นต้น

o จีนผ่อนคลายมาตรการน าเข้าสินค้าอาหารและสินค้าประมง
ที่ขนส่งโดยห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain)
โดยยกเลิกการตรวจใบรับรองและการทดสอบกรดนิวคลิอิกของ COVID-19 การ
ยกเลิกการฆ่าเชื้อ ซึ่งช่วยให้สินค้าจากต่างประเทศเข้าจีนได้สะดวกข้ึน
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o นโยบายส าคัญของสี จิ้นผิง ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ (CPC) ครั้งที่ 20
ในช่วง 5 ปีข้างหน้า เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจแบบตลาดสังคมนิยมที่เปิดกว้าง
และมีมาตรฐานสูง การยกระดับรายได้และส่งเสริมวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวจีน 
การพัฒนาบริการสาธารณะและระบบประกันสังคม การใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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o รถยนต์นั่งและรถบรรทุกเล็กใน EU ต้องปล่อยก๊าซเป็นศูนย์ ตั้งแต่ปี 2578
เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งก าหนดมาตรฐาน
การปล่อยก๊าซคาร์บอนของรถยนต์นั่งต้องลดลงร้อยละ 55 และรถบรรทุกขนาดเล็ก
ต้องลดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2573

o EU เตรียมบังคับใช้ระเบียบ Common Charger ในปี 2567

o ร่างกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ท าลายป่า
จะมีผลบังคับใช้เดือน มิ.ย. 2566 โดย ห้ามสินค้า 7 รายการ ได้แก่ วัว ไม้ 
ปาล์มน้ ามัน ถั่วเหลือง กาแฟ โกโก้ ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง 
(อาทิ เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ) เข้า EU หากมีส่วนในการตัดไม้ท าลายป่าและ
ท าให้ป่าเสื่อมโทรม การตรวจสอบย้อนกลับภาคบังคับ ซึ่งก าหนดให้
ผู้จ าหน่ายหรือผู้ส่งออกต้องแสดงหลักฐานว่าสินค้าไม่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดไม้ท าลายป่า เป็นต้น 

Q4/65
กลุ่มงานพาณิชย์ต่างประเทศ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
E-mail : boca@moc.go.th

o EU อาจรื้อฟื้นการเจรจา FTA กับมาเลเซียอีกครั้ง
ภายหลังมาเลเซียประกาศสัตยาบันต่อความตกลง CPTPP ส่งผลให้มาเลเซียเป็นคู่แข่งที่ส าคัญ
ของไทยในอาเซียน เนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์จาก CPTPP และมีโอกาสรื้อฟื้น FTA กับ EU

ซึ่งจะช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าที่มีความยั่งยืนของผู้บริโภค 
โดยก าหนดให้พอร์ตส าหรับชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องอ่านหนังสือ 
กล้อง หูฟัง/ล าโพง คอมพิวเตอร์พกพา ต้องเป็นแบบเดียวกัน คือ “USB-C” และก าหนดให้แสดง
ประสิทธิภาพการชาร์จ และมี “pictogram” เพื่อแสดงว่ามีอุปกรณ์ชาร์จรวมหรือไม่



สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทย
มกราคม - พฤศจิกายน 2565
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หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ

545,787

265,349

280,438

-15,089

7.6%

11.9%

16.3%

372.1%

37,770

20,962

16,808

4,154

6.2%

3.7%

0.9%

34.8%

60,118

43,569

16,549

27,020

15.3%

18.8%

29.2%

8.1%

97,293

31,831

65,462

-33,631

6.5%

3.1%

8.6%

28.0%

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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