
  

 

   

ประจ ำวันที่ 11 สิงหำคม 2560 

วิเครำะห์ผลกระทบกรณีประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำลงนำมผ่ำนร่ำงกฎหมำยคว่ ำบำตร 
รัสเซีย อิหร่ำน และเกำหลีเหนือ เม่ือวันที่ 2 สิงหำคม 2560 

 
 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในร่างกฎหมายต่อต้านศัตรู

ของอเมริกาด้วยการคว่่าบาตร (H.R.3364: Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) ต่อสหพันธรัฐ
รัสเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และประเทศเกาหลีเหนือ ที่รุนแรงขึ้น โดยมาตรการคว่่าบาตรรัสเซีย มุ่งเน้นประเด็นการ
แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อปี  2559 ขณะที่การคว่่าบาตรอิหร่าน มุ่งเน้นตอบโต้โครงการพัฒนา
นิวเคลียร์ ส่วนเกาหลีเหนือ เป็นการตอบโต้การทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธพิสัยไกลครอบคลุมพ้ืนที่ไปถึงสหรัฐฯ และ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังมีนัยทางการเมืองในสหรัฐฯ โดยดึงอ่านาจการตัดสินใจด้านนโยบายต่างประเทศออกจาก
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กลับมาที่สภาคองเกรส ที่เสมือนเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง 

 สนค. สรุปสถานการณ์ และประเมินผลกระทบได้ดังนี้ 

• รัสเซีย 
การคว่่ าบาตรรั ส เซี ยครั้ งนี้ ถื อ เป็ นการยกระดั บความ เข้ ม งวดและบั งคั บ กฎหมาย  โดย พุ่ งเป้ า โจมตี  

ธุรกิจพลังงาน (โครงการท่อส่งน ้ามันและก๊าซธรรมชาติ) การส่งออกอาวุธ การรถไฟ การขนส่งทางเรือ ธุรกิจโลหะและเหมือง
แร่ เพ่ิมเติมจากการประกาศคว่่าบาตรรัสเซียเมื่อเดือนมีนาคม 2557 ที่จ่ากัดการท่าธุรกรรมในสหรัฐฯ เป็นรายบุคคล และ  
การคว่่าบาตร (ห้ามการลงทุน การส่งออกและการน่าเข้า) เป็นรายสาขา อาทิ อุตสาหกรรมน ้ามัน ธนาคารรัฐ เทคโนโลยีและ 
การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีนัยทางการเมืองในการลดผลกระทบจากกระแสข่าวผลประโยชน์ร่วมระหว่าง 
ปธน.ทรัมป์และรัสเซีย 

ผลกระทบ 
1. รัสเซีย: ไม่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการคว ้าบาตรของสหรัฐฯ มากนัก เนื่องจากกลุ่มสินค้า/บริการที่ถูกคว่่า

บาตรไม่ได้พ่ึงพาตลาดสหรัฐฯ รัสเซียส่งออกไปสหรัฐฯ เพียงร้อยละ 3 ของการส่งออกทั้งหมดและน่าเข้าร้อยละ 6 ของมูลค่าการ
น่าเข้าทั้งหมด (ส่วนใหญ่เป็นการพ่ึงพาตลาดยุโรปมากกว่า) 

2. ไทย: กระทบต่อการน้าเข้าน ้ามันดิบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และสินแร่โลหะอื น ๆ เศษโลหะและ
ผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มนี้ไทยพ่ึงพาตลาดรัสเซียร้อยละ 3.66 ซึ่งอาจจะกระทบในแง่ของการเป็น Supply Chain และการลงทุน
ในอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับสหรัฐฯ ซึ่งไทยอาจต้องหาแหล่งน่าเข้าใหม่ทดแทนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบ ขณะที่
ผลกระทบต่อการส่งออกนั้นน่าจะอยู่ระดับต่่าและไม่เป็นที่น่ากังวล 

• อิหร่าน 
การด่าเนินนโยบายคว่่าบาตรต่ออิหร่านครั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักเพ่ือต้องการต่อต้านการก่อการร้าย การพัฒนา

ขีปนาวุธ โดรน การรุกรานทางทะเล อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ รวมถึงกิจกรรมทางไซเบอร์ของอิหร่าน โดยพุ่งเป้าไปที องค์กร 
และบุคคลที มีส่วนเกี ยวข้องหรือให้การสนับสนุนกิจกรรมของอาชญากรรมข้ามชาติของอิหร่าน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้าน
การเงิน อุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือการสนับสนุนอ่ืน รวมถึงการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์โดยตรงหรือโดยอ้อมจากอิหร่าน และ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ การใช้มาตรการคว่่าบาตรเพ่ือกดดันให้อิหร่านด่าเนินตามข้อตกลงยับยั้งโครงการพัฒนา
นิวเคลียร์ (Joint Comprehensive Plan of Action: JCPOA) โดยบทลงโทษจะเป็นการระงับการด่าเนินธุรกรรมในทรัพย์สิน
ที่เก่ียวข้องดังกล่าวที่อยู่ในสหรัฐฯ และปฏิเสธการให้วีซ่ามายังสหรัฐฯ 
 

ผลกระทบ 
1. อิหร่าน: การประกาศคว ้าบาตรของสหรัฐฯ ครั งนี ไม่น่าจะมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจกับอิหร่านมากนัก  

เนื่องจากมุ่งเป้าไปที่การด่าเนินบทลงโทษกับบุคคลและองค์กรที่สนับสนุนการก่อการร้าย การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ และ
อาชญากรรมข้ามชาติ  

 
 

 
 
 



 

2. ภาพรวม: การประกาศคว่่าบาตรส่งผลกระทบต่อราคาน้่ามันดิบในเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากความ
กังวลของนักลงทุนในเรื่องผลกระทบจาก supply น้่ามันของอิหร่าน  แต่ในระยะยาวคาดว่าไม่มีผลกระทบใดๆ  

3. ไทย: การค้าระหว่างไทย-อิหร่าน น่าจะไม่ได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากไทยไม่อยู่ในกลุ่มประเทศ
กลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายสนับสนุนการก่อการร้าย อย่างไรก็ดี กลุ่มสินค้าเสี่ยงจะเป็นสินค้าที่เข้าข่าย WMD (Weapon of 
Mass Production) หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เช่น เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ และซอฟแวร์ ฯลฯ ซึ่ง
ไทยมีสัดส่วนการส่งออกไม่สูงนัก และไม่ใช่คู่ค้าหลักของอิหร่าน 

• เกาหลีเหนือ 
กฎหมายดังกล่าว เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายคว่่าบาตรเกาหลีเหนือ ฉบับปี 2016 โดยได้เสนอผลักดัน

ให้คณะมนตรีความมั นคงแห่งสหประชาชาติมีมติคว ้าบาตรต่อเกาหลีเหนือ และล่าสุดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 
คณะมนตรีฯ ได้มีมติคว่่าบาตรเกาหลีเหนือเป็นครั งที  5 และถือเป็นครั งที รุนแรงที สุดที เกิดขึ นกับประเทศต่าง ๆ ใน
โลกยุคนี  วัตถุประสงค์เพ่ือตัดช่องทางรายได้ของรัฐบาลเกาหลีเหนือ โดยห้ามเกาหลีเหนือส่งออก ถ่านหิน เหล็ก และ
แร่เหล็กทั้งหมด รวมถึงตะกั่ว แร่ตะกั่ว และอาหารทะเล นอกจากนี้ ยังมีมาตรการใหม่ห้ามประเทศต่างๆ รับแรงงาน
ชาวเกาหลีเหนือเพ่ิม รวมทั้งขึ้นบัญชีด่าบุคคล 9 คน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในธนาคารหรือบริษัท อายัดทรัพย์สิน 4 บริษัท 
และห้ามตั้งบริษัทร่วมทุนหรือขยายการลงทุนในบริษัทร่วมทุนกับเกาหลีเหนือด้วย  

ผลกระทบ 
1. เกาหลีเหนือ : มาตรการคว ้าบาตรในครั งนี  อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั นคงของรัฐบาลเกาหลี

เหนือ เพราะช่องทางการหารายได้ลับๆ ผ่านการส่งตัวแทนลับแฝงตัวในบริษัทต่างชาติ การเข้าหานักการทูต และการ
ท่าธุรกิจเฉพาะกับชาวต่างชาติกลุ่มเล็กๆ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วว่าการคว่่าบาตรไม่สามารถท้าให้เกาหลี
เหนือหยุดยั งโครงการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธได้ 

2. ไทย : อาจจะมีผลกระทบต่อไทยไม่มากนัก จะกระทบเฉพาะสินค้าที ระบุข้างต้นเท่านั นเนื องจากมูลค่า
การค้ายังมีสัดส่วนน้อยมาก และผู้ประกอบการสามารถหาแหล่งน้าเข้าใหม่ได้ อย่างไรก็ดี ไทยจะต้องปฏิบัติตาม
มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งผู้ประกอบการควรมีการศึกษาข้อมูลการค้าการลงทุนของเกาหลี
เหนือโดยละเอียด เพ่ือหลีกเลี่ยงการละเมิดมติของคณะมนตรีฯ 

บทสรุป 
ในภาพรวม แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบจากการคว่่าบาตรครั้งนี้มากนัก แต่มีข้อสังเกตดังนี้ 
1. การคว่่าบาตรรัสเซียเป็นประเด็นที่น่ากังวลที่สุด เรื่องจากเป็นการห้ามลงทุน การส่งออกและการน่าเข้า ใน

สาขาที่ระบุ ทั้งนี้ การคว่่าบาตรเกาหลีเหนือได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติ ส่วนการคว่่าบาตรอิหร่าน หากไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือโครงการนิวเคลียร์ จึงไม่น่ากังวล 

2. นอกจากผลกระทบทางตรงในการการหาแหล่งน่าเข้าใหม่แล้ว ไทยอาจได้รับผลกระทบทางอ้อม จากการ
ออกไปลงทุนใน 3 ประเทศดังกล่าวในสาขาที่ถูกคว่่าบาตร ซึ่งจะกระทบในด้านการเป็น Supply Chain กับสหรัฐฯ 
และสหรัฐฯ ยังสามารถระงับการท่าธุรกรรมกับบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือลงทุนในสาขาที่ถูกคว่่าบาตรใน 3 
ประเทศนี้ได ้
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ประจ ำวันที่ 11 สิงหำคม 2560 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


