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สหรัฐฯ มีแผนจำกัดการสงออกอุปกรณผลิต Memory Chip ไปจีน 

 

เนื้อหาสาระขาว ขอมูลรายงานจากแหลงขาวภายในรัฐบาลสหรัฐฯ ระบุวา สหรัฐฯ กำลังอยูใน

ระหวางการพิจารณาจำกัดการสงออกสินคาเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตสินคาชิ ้นสวนหนวยความจำ 

(Memory Chip) โดยเฉพาะสินคาชิ ้นสวนหนวยความจำแบบไมเลือนหายชั ้นสูง (Advanced NAND Chip)         

ไปยังประเทศจีน โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อชะลอการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนาชิ้นสวน         

เซมิคอนดักเตอรในประเทศจีน และเพื่อปกปองผูประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนาชิ้นสวนเซมิ-    

คอนดักเตอรในสหรัฐฯ  

ปจจุบันจีนและผูผลิตรายใหญในอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดทั่วโลกยังคงตองพึ่งพาการนำเขา

เทคโนโลยีและเครื่องจักรสำหรับการผลิตขั้นสูงจากสหรัฐฯ ดังนั้น หากสหรัฐฯ ตัดสินใจดำเนินมาตรการดังกลาว
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จะสงผลกระทบตอผูประกอบการผลิตสินคาชิ้นสวนหนวยความจำรายใหญที่มีฐานโรงงานการผลิตในประเทศจีน 

เชน บริษัท Yangtze Memory Technologies Co. Ltd. (สำนักงานใหญในประเทศจีน) บริษัท Samsung 

Electronics Co., Ltd. (สำนักงานใหญในประเทศเกาหลีใต) บริษัท SK Hynix Inc. (สำนักงานใหญในประเทศ

เกาหลีใต) เปนตน  
ทั้งนี้ มาตรการดังกลาวหากไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากสหรัฐฯ จะถือเปนมาตรการควบคุม

การสงออกที่มุงเปาไปที่กลุมอุตสาหกรรมการสงออกอุปกรณสำหรับการผลิตชิ้นสวนหนวยความจำไปประเทศจีน

เปนครั้งแรกของสหรัฐฯ ท่ีไมเก่ียวของกับเทคโนโลยีทางการทหารและความม่ันคงของชาติ  

อยางไรก็ตามดูเหมือนวา การดำเนินมาตรการดังกลาวจะเปนประโยชนตอผูประกอบการผลิต

ชิ้นสวนหนวยความจำในสหรัฐฯ เพียงสองรายหลักเทานั้น ไดแก บริษัท Western Digital Corp และ บริษัท 

Micron Technology Inc. ซึ่งมีกำลังการผลิตคิดเปนหนึ่งในสี่ของสวนแบงตลาดหนวยความจำประเภท NAND 

ท้ังหมด 

ชิ้นสวนหนวยความจำประเภท NAND เปนชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ชวยเก็บขอมูลแมวาจะไมได

ถูกตอเขากับแหลงจายพลังงาน มักจะถูกใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส เชน 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี คอมพิวเตอรสวนบุคคล รวมไปถึงการใชเปนอุปกรณสำหรับเก็บขอมูลในการดำเนินการของศูนย

รวบรวมขอมูลทางเทคโนโลยี (Data Center) ดวย  

ในชวงที่มาตรการดังกลาวกำลังอยูในระหวางการพิจารณา สหรัฐฯ จะดำเนินการหามสงออก

เครื่องมือสำหรับการผลิตชิ้นสวนหนวยความจำประเภท NAND ท่ีมากกวา 128 ชั้น (Layer) ไปยังประเทศจีน ซ่ึงมี

บริษัท LAM Research Corp และบริษัท Applied Materials เปนผูสงออกสินคาเครื่องมือสำหรับการผลิตหลัก

ในสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม ปจจุบันสหรัฐฯ ยังเพิ่มเริ่มตนพิจารณามาตรการดังกลาวจึงยังไมมีรายงานขอมูลละเอยีด

ของการบังคับใชมาตรการดังกลาวท่ีชัดเจนจากสหรัฐฯ  

ทั้งนี้ ตัวแทนกระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ (U.S. Department of Commerce) ระบุวา สหรัฐฯ มี

เปาหมายสำคัญในการชะลอการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอรของประเทศจีนท่ีถือวา

เปนภัยตอความม่ังคงแหงชาติท่ีสำคัญของสหรัฐฯ นอกจากนี้ สำนักขาว Bloomberg รายงานวา ขณะนี้กระทรวง

พาณิชยสหรัฐฯ กำลังอยูในระหวางการสืบสวนกรณีท่ีบริษัท Yangtze Memory Technologies Co. Ltd. สงออก
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สินคาชิ้นสวนหนวยความจำใหบริษัท Huawei กิจการโทรคมนาคมขนาดใหญของจีนวาจะเขาขายละเมิดมาตรการ

ควบคุมของสหรัฐฯ (Foreign Direct Product Rule) หรือไม 

โดยความตึงเครียดทางดานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระหวางจีนและสหรัฐฯ รุนแรงขึ้นอยาง

ตอเนื่องมาตั้งแตป 2563 รัฐบาลสหรัฐฯ ดำเนินมาตรการตางๆ เพ่ือจำกัดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตใน

จีน เชน การหามสงออกสินคาอุปกรณสำหรับการผลิตชิ้นสวนหนวยความจำ และการสนับสนุนเงินทุนเพื่อเพ่ิม

เสริมสรางศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอรภายในประเทศทั้งในรูปแบบของเงินสนับสนุน

ดานภาษีสวนลด (Tax Credit) และเงินสนันสนุนการวิจัยและพัฒนาดานเพื่อวิทยาศาสตร ทั้งนี้ ภายใตโครงการ

สนับสนุนดังกลาวมีขอกำหนดไมใหผูประกอบการหรือกิจการท่ีรับการสนับสนุนจากรัฐบาลสรางหรือขยายโรงงาน

การผลิตสินคาชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสบางประเภทรวมถึงสินคาชิ้นสวนหนวยความจำข้ันสูงในกลุมประเทศตองหาม

ท่ีกำหนดรวมถึงประเทศจีนดวย 

ปจจุบันการผลิตชิ้นสวนหนวยความจำประเภท NAND ของจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนสัดสวนรอยละ 

23 ของปริมาณการผลิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากรอยละ 14 ในป 2562 ในขณะที่ปริมาณการผลิตในสหรัฐฯ กลับหดตัวลง

จากรอยละ 2.3 ของปริมาณการผลิตทั่วโลกในป 2562 เหลือเพียงรอยละ 1.6 ในปนี้เนื่องจากบริษัทสัญชาติ

สหรัฐฯ สวนใหญมีฐานการผลิตสินคาชิ้นสวนหนวยความจำในตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชีย ไดแก 

ไตหวัน จีน และเกาหลีใต เปนตน   

บทวิเคราะห: ปจจุบันสินคากลุมเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกสเขามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน

ของผูบริโภคมากขึ้น โดยสินคาอิเล็กทรอนิกสแตละชนิด เชน โทรศัพท คอมพิวเตอร แท็ปแล็ต และรถยนต ตาง

ตองใชชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอรและหนวยความจำในการผลิตเพิ่มมากขึ้นตามประสิทธิภาพและปริมาณการผลิต

สินคาแตละชนิด ทำใหสินคากลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอรถือเปนสินคายุทธศาสตรท่ี

สำคัญของสหรัฐฯ โดยในชวงที่ผานมาการพัฒนาดานเทคโนโลยีการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสวนใหญมักจะถูก

วิจัยและพัฒนาขึ้นในสหรัฐฯ แลวจะถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไปยังประเทศผูผลิตในเอเชียเพื่ออาศัยขอ

ไดเปรียบดานตนทุนและกำลังการการผลิตโดยเฉพาะจีน อยางไรก็ตาม ปญหาดานการละเมิดลิขสิทธิ์และขโมย

ทรัพยสินทางปญญาดานเทคโนโลยีในจีนก็เปนปญหาสำคัญที่สหรัฐฯ คอนขางกังวลและพยายามกดดันรัฐบาลจีน

เพ่ิมความเขมงวดมาโดยตลอด  

จนกระท่ังเม่ือเกิดเหตุการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ท่ีกอใหเกิดปญหาในดานการ

ผลิตและหวงโซอุปทานทำใหผูประกอบการท่ัวโลกตางประสบปญหาขาดแคลนชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและเซมิคอน-
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ดักเตอรในการผลิตสินคา ประกอบกับปจจัยดานความสัมพันธระหวางประเทศระหวางจีนและสหรัฐฯ ที่ตึงเครยีด

มาโดยตลอดนับตั้งแตท่ีสหรัฐฯ ดำเนินมาตรการตอบโตทางการคาโดยเรียกเก็บภาษีนำเขาสินคานำเขาจากจีนตาม

มาตรการ Safeguard ทำใหสหรัฐฯ เริ ่มพิจารณามาตรการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสข้ันสูงภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศและรักษาความม่ังคงใน

ประเทศ โดยลาสุดสภาคองเกรสสหรัฐฯ ไดผานรางกฎหมาย The CHIPS and Science Act เพื ่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมการพัฒนาและการผลิตสินคาชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสภายในประเทศเปนมูลคารวมกวา 2.52 แสนลาน

ดอลลารสหรัฐแบงเปนเงินสนับสนุนผูประกอบการที่ตั้งกิจการในสหรัฐฯ เปนมูลคาทั้งสิ้นประมาณ 5.2 หมื่นลาน

ดอลลารสหรัฐ และเงินสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรเปนมูลคากวา 2 แสนลานดอลลารสหรัฐ

เพื่อดึงดูดใหผูประกอบการหันกลับไปตั้งฐานการผลิตในสหรัฐฯ หรือประเทศที่ไมสงผลกระทบตอความมั่งคงของ

สหรัฐฯ โดยขณะนี้รางกฎหมายดังกลาวกำลังอยูในระหวางการรอลงนามโดยประธานาธิบดีเพื่อบังคับใชเปน

กฎหมายตอไป  

โดยทาทีของสหรัฐฯ ตอจีนซึ่งเปนผูผลิตและสงออกสินคาชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอรรายใหญของ

โลกอาจจะสงผลกระทบตอภาคการสงออกของจีนไปยังสหรัฐฯ ในขณะท่ีสหรัฐฯ เองนาจะยังคงมีความตองการใช

ชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอรและชิ้นสวนหนวยความจำเพิ่มมากขึ้นตามแนวโนมการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและ

ความตองการบริโภคสินคาอิเล็กทรอนิกสในอนาคต อีกทั้ง ในระยะเริ่มตนของการบังคับใชกฎหมาย The CHIPS 

and Science Act สหรัฐฯ ไมนาจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตภายในประเทศไดอยางรวดเร็วเพียงพอกับความ

ตองการ ดังนั้น สหรัฐฯ จึงยังคงตองอาศัยการนำเขาสินคาจากประเทศผูผลิตในเอเชียที่สหรัฐฯ ไววางใจ จึงนาจะ

เปนโอกาสสำหรับการเพ่ิมมูลคาการสงออกของไทยไปยังสหรัฐฯ มากข้ึนในอนาคต  

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ประเทศไทยไทยเปนหนึ่งในฐานการผลิตสินคาชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

และชิ้นสวนหนวยความจำท่ีสำคัญของสหรัฐฯ รองจาก จีน ไตหวัน เกาหลีใต เวียดนาม และมาเลเซีย โดยปจจุบัน

ไทยมีสวนแบงการสงออกประมาณรอยละ 3 ของมูลคาการนำเขาทั้งหมดของสหรัฐฯ ดังนั้น หากสหรัฐฯ ดำเนิน

มาตรการหามสงออกอุปกรณการผลิตดังกลาวก็จะสงผลทำใหจีนไมสามารถผลิตสินคาชิ้นสวนหนวยความจำข้ันสูง

เพื่อสงออกกลับไปยังสหรัฐฯ ได จึงนาจะเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการในประเทศไทยในการขยายตลาดการ

ผลิตสินคากลุมดังกลาวเพ่ือเพ่ิมมูลคาการสงออกสินคาไปยังสหรัฐฯ  

นอกจากนี้ การดำเนินมาตรการดังกลาวยังนาจะสงผลทำใหผูประกอบการที่มีฐานการผลิตใน

ประเทศจีนตัดสินใจยายฐานการผลิตไปยังประเทศพันธมิตรที่สหรัฐฯ เชื่อมั่น จึงนาจะเปนโอกาสสำหรับประเทศ
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ไทยในการดึงดูดกลุมผูประกอบการเหลานั้นใหยายฐานการผลิตไปยังไทยซึ่งเปนฐานการผลิตอยูแลว ซึ่งไทยยังมี

ตนทุนการผลิตโดยรวมถูกกวาสหรัฐฯ โดยเฉพาะดานคาแรงงานในอุตสาหกรรม ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของของ

ไทยจึงควรที่จะเตรียมพรอมทางดานระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสที ่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการใหความสำคัญกับประเด็นดานการบังคับใชกฎหมายคุมครองสิทธิ

ทรัพยสินทางปญญาและการดำเนินมาตรการปองกันการขโมยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงอยางเขมงวดที่สหรัฐฯ ให

ความสำคัญเปนอันดับตนๆ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับผูประกอบการในตลาดและรักษาตลาดสงออกสินคาไทยใน

สหรัฐฯ ในอนาคต 

ทั้งนี้ จากแนนวโนมปจจัยดานความสัมพันธระหวางจีนและสหรัฐฯ ที่ตรึงเครียดเพิ่มมากข้ึน

หลังจากที่ประธานสภาสหรัฐฯ ไดเดินทางเยือนไตหวันซึ่งสงผลกระทบตอความสัมพันธทั้งสองประเทศทำใหย่ำแยลง 

ซึ่งคาดวานาจะสงผลกระทบตอแนวโนมการพิจารณายกเลิกการเรียกเก็บภาษีตอบโตทางการคาสินคานำเขาจากจีน  

ที่สหรัฐฯ เริ่มกระบวนการพิจารณาเมื่อไมนานมานี้โดยมีจุดประสงคสำคัญเพื่อลดราคาสินคาในตลาดซึ่งจะมีสวน

ชวยลดภาวะเงินเฟอในตลาดสหรัฐฯ ที่อยูในระดับสูงมากในขณะนี้ จึงนาจะเปนประโยชนสำหรับการสงออกของ

สินคาไทยทำใหยังคงสามารถแขงขันไดในตลาดสหรัฐฯ ในระยะสั้น 

********************************************************* 

ท่ีมา: สำนักขาว Reuters 

เรื่อง: “U.S. Considers crackdown on memory chip makers in China” 

โดย: Alexandra Alper และ Karen Freifeld  
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