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สหรัฐฯ พร้อมยกเลิกการเป็นสมาชิก NAFTA ถ้าหากว่ายังไม่ได้ข้อสรุป 

เนื้อหาสาระข่าว  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สหรัฐฯ เม็กซิโก และแคนาดา เข้าร่วมประชุม
หาข้อสรุปเรื่องความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) เป็นครั้งที่ 6 โดยผู้แทนจากสหรัฐฯ ยังยึดมั่นในเรื่อง
การเพ่ิมปริมาณสัดส่วนชิ้นส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ที่ได้รับการคัดค้านจากประเทศเม็กซิโกและ
แคนาดา ซึ่งการประชุมครั้งนี้จบลงโดยยังไม่ได้ข้อสรุปอีกเช่นเคย หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น Mr. Ildefonso 
Guajardo รัฐมนตรีเศรษฐกิจของเม็กซิโกเดินออกจากท่ีประชุมด้วยสีหน้าตึงเครียด และกล่าวว่า ก่อนหน้านี้
เม็กซิโกได้เคยแจ้งในที่ประชุมแล้วว่าเรื่องการเพ่ิมปริมาณสัดส่วนชิ้นส่วนประกอบฯ นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 

สหรัฐฯ ต้องการที่จะกดดันเม็กซิโกและแคนาดาให้ยอมรับข้อเสนอของสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นชัยชนะ
ให้กับคณะท างานของรัฐบาลภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ ขณะนี้ผู้แทนสหรัฐฯ ไม่ยอมรับฟังค า
วิจารณ์และข้อเสนอแนะจากกลุ่มนักธุรกิจสหรัฐฯ ที่เตือนถึงผลกระทบที่จะตามมา 

Mr. Robert Lighthizer ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ มีความต้องการปรับเปลี่ยนกฏ
ระเบียบของ NAFTA ให้มีความทันสมัยมากข้ึน แต่มีความกังวลว่าความต้องการดังกล่าวอาจไม่มีความคืบหน้า 
เนื่องจากเม็กซิโกและแคนาดาไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร 

ผู้แทนจากเม็กซิโกและแคนาดาไม่มีความตั้งใจที่จะเจรจาเรื่องการเพ่ิมปริมาณสัดส่วนชิ้นส่วนที่ใช้
ในการผลิตจากสหรัฐฯ ภายใต้ NAFTA หรือ sunset provision (บทบัญญัติที่ก าหนดการสิ้นสุดการใช้ของ
กฏหมาย) ที่ต้องท าการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและต้องได้รับการยินยอมจากประเทศสมาชิกทุกๆ 5 ปี 
หนึ่งในผู้แทนจากแคนาดา กล่าวว่า ข้อเสนอของสหรัฐฯ มีเหตุผลไม่เพียงพอและฟังไม่ข้ึน ท าให้ตัวแทนจาก
ประเทศสมาชิกไม่พร้อมที่จะเจรจาด้วย 

การประชุม NAFTA ครั้งนี้ ผู้แทนจากสหรัฐฯ มีท่าทางพร้อมที่จะประกาศยกเลิกการเป็นสมาชิก 
NAFTA ถ้าหากว่ายังไม่ได้ข้อสรุป ทางฝ่ายเม็กซิโกและแคนาดาท าได้แค่เพียงชะลอการตัดสินใจเพ่ือรอให้รัฐสภา
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สหรัฐฯ บริษัทสหรัฐฯ และหอการค้าสหรัฐฯ กดดันคณะท างานของประธานาธิบดีทรัมป์ให้คงโครงสร้างเดิมของ 
NAFTA เอาไว้ ขณะนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะตัดสินใจถอนสหรัฐฯ ออกจากการเป็นสมาชิก NAFTA 
หรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการส่งออกไปยังเม็กซิโกกว่า 12,800 ล้านดอลลาร์ต่อปี และอาจท าให้ชาว
อเมริกันตกงานกว่า 50,000 ต าแหน่งในอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างไรก็ตาม ในที่สุดแล้ว
ชาวอเมริกันอาจจะโทษประธานาธิบดีทรัมป์ถ้าสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิก NAFTA ซึ่งส่งผลกระทบ
อย่างหนักต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ การที่สหรัฐฯ ถอนตัวออกจาก NAFTA จะส่งผลกระทบต่อบริษัทส าคัญของสหรัฐฯ 
ที่ท าการน าเข้า-ส่งออกและมีเครือข่ายลูกค้าระหว่างประเทศ เช่น Ford, GE, John Deere และ HP เป็นต้น 

Mr. Jason Marczak ผู้อ านวยการ Adrienne Arsht Latin America Center หน่วยงาน 
Atlantic Council กล่าวว่า จากการประชุมหาข้อสรุป NAFTA ครั้งที่ 5 ที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปเล็กน้อยและส่วนใหญ่
เป็นด้านเทคนิค ได้แก่ การค้าระบบดิจิทัล ข้อตกลงไตรภาคีด้านการเปิดธุรกิจ SME ระหว่างประเทศสมาชิก ความ
ปลอดภัยด้านอาหาร สุขภาพอนามัย และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ประเทศสมาชิกมีความต้องการที่
จะเปลี่ยนกฎระเบียบของ NAFTA ให้ใช้ได้กับยุคเศรษฐกิจปัจจุบันมากท่ีสุด แต่เม็กซิโกและแคนาดาไม่ยอมรับ
ข้อเสนอที่ท าให้ประเทศตนเสียเปรียบ 

Mr. Marczak กล่าวเพ่ิมเติมว่า สิ่งที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ (ครั้งที่ 6) ดังนี้ 

- ถิ่นก าเนิดสินค้า ก าหนดอัตราส่วนร้อยละของส่วนประกอบสินค้าท่ีมีสิทธิน าเข้ามายังสหรัฐฯ 
โดยไม่เสียภาษีน าเข้าภายใต้ NAFTA โดยสหรัฐฯ ได้เสนอให้มีส่วนประกอบร้อยละ 50 ที่
ผลิตในสหรัฐฯ ท าให้ส่วนประกอบทั้งหมดเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 62 มาอยู่ที่ร้อยละ 85 โดย
เม็กซิโกและแคนาดาขอให้ก าหนดอัตราส่วนเป็นทวีปมากกว่าภูมิภาค 

- สนธิสัญญาระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจ (dispute settlement mechanism) เช่น 
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (anti-dumping) และการอุดหนุน (countervailing duty) 
ขณะนี้การแก้ไขข้อพิพาทเกิดขึ้นที่ศาลระหว่างประเทศ (international tribunal) แต่
สหรัฐฯ มีความต้องการที่จะน ามาเข้าสู่ระบบศาลของสหรัฐฯ ซึ่งแคนาดา กล่าวว่า ข้อพิพาท
ทางการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน NAFTA ไม่ควรที่จะน าไปตัดสินในประเทศใดประเทศหนึ่ง 
แคนาดาอาจถอนตัวออกจาก NAFTA หากว่าการแก้ไขข้อพิพาทเข้าไปสู่ระบบศาลของ
สหรัฐฯ (ไม่เป็นอิสระ) 
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- การก าหนดให้กฎหมายทุกฉบับมีอายุ (sunset clause) ซึ่งเม็กซิโกและแคนาดามีความ
กังวลว่า sunset clause อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นใจและการลงทุนในภูมิภาค (NAFTA) 
ซึ่งเป็นก าลังส าคัญหลักในการขับเคลื่อน NAFTA 

Mr. Marczak กล่าวปิดท้ายว่า ถ้าสหรัฐฯ ถอนตัวออกจาก NAFTA จะสร้างความล าบากและ
ผลกระทบต่อการจ้างงานในสหรัฐฯ รวมถึงเพ่ิมความเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือต่อทวีปอเมริกาโดยรวม ซึ่งเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประเทศจีนเข้ามามีอ านาจด้านการค้าเหนือสหรัฐฯ และเชื่อได้ว่าประเทศจีนจะไม่ร่างกฏหมายเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับแรงงานสหรัฐฯ อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม Mr. Marczak คาดว่าสมาชิก NAFTA จะสามารถหา
หนทางและข้อเสนอที่สามารถสรุปได้ในที่สุด  

บทวิเคราะห์  สหรัฐฯ เป็นสมาชิก NAFTA ตั้งแต่ปี 2537 การค้าระหว่างประเทศสมาชิกเพ่ิมข้ึน
สามเท่าตัว สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าจากเม็กซิโกและแคนาดามากเป็นอันดับ 2 และ 3 ตามล าดับ รองจากประเทศจีน 
และท่ีส าคัญเม็กซิโกและแคนาดาเป็นประเทศหลักในการน าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ถ้าหากสหรัฐฯ ถอนตัวออกจาก 
NAFTA จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและผู้บริโภคสหรัฐฯ  

กฎระเบียบของ NAFTA อนุญาตให้สมาชิกสามารถถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกได้โดยต้อง
แจ้งประเทศสมาชิกทราบไม่ต่ ากว่า 6 เดือน รัฐสภาสหรัฐฯ สามารถต่อต้านการตัดสินใจถอนสหรัฐฯ ออกจาก 
NAFTA ของประธานาธิบดีทรัมป์ โดยอ้างว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐฯ มอบอ านาจให้รัฐสภาสหรัฐฯ มีอ านาจควบคุม
การค้าระหว่างประเทศได้ อย่างไรก็ตาม กฏระเบียบของ NAFTA ไม่ได้ก าหนดว่าการถอนตัวออกจากการเป็น
สมาชิกจะต้องผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภา ดังนั้น ประธานาธิบดีทรัมป์สามารถถอนสหรัฐฯ ออกจาก NAFTA ด้วย
การตวัดปลายปากกา 

ภายใต ้NAFTA ประเทศสมาชิกสามารถน าเข้า-ส่งออกสินค้าเกือบทุกชนิดข้ามเขตชายแดนโดย
ไม่เสียภาษี เมื่อสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิก สหรัฐฯ จะต้องเสียภาษีสินค้าซึ่งบางสินค้าอาจสูงถึงร้อย
ละ 150 เช่น สินค้าเกษตรสหรัฐฯ ส่งออกไปยังเม็กซิโกจะต้องเสียภาษี ข้าวสาลีร้อยละ 15 เนื้อวัวร้อยละ 25 ไก่
และมันฝรั่งร้อยละ 75 สบู่ ดอกไม้ไฟ กระเป๋าถือ และเครื่องแต่งกายร้อยละ 15 -20 ในขณะที่เม็กซิโกส่งออก
สินค้ามายังสหรัฐฯ เสียภาษีเฉลี่ยร้อยละ 3.5 ผู้เชี่ยวชาญดา้นการค้าถกเถียงกันว่าสหรัฐฯ และแคนาดาจะหัน
กลับมาใช้ข้อตกลงการค้าเสรีที่เคยตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ระหว่าง 2 ประเทศหรือไม่ ถ้าไม่มีการตกลง สหรัฐฯ 
จะต้องเสียภาษีสินค้าส่งออกไปแคนาดาเฉลี่ยร้อยละ 4.2  ซึ่งบางสินค้ามีอัตราภาษีท่ีสูงกว่า เช่น เนื้อวัวร้อยละ 27 
และเครื่องแตง่กายร้อยละ 18 เป็นต้น 
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นอกจากนี้ ระยะเวลากว่า 23 ปีที่บริษัทสหรัฐฯ ที่ได้วางแผนห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ใน
ประเทศสมาชิกจะได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่พ่ึงพาการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมจ าหน่ายปลีก เป็นต้น โดยในปี 
2559 สหรัฐฯ น าเข้ารถยนต์จากเม็กซิโก 1.6 ล้านคัน ซึ่งใช้ส่วนประกอบร้อยละ 40 จากสหรัฐฯ นอกจากนี้ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอสหรัฐฯ ส่งออกสินค้าไปยังเม็กซิโกและแคนาดา 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถ้าสหรัฐฯ ถอนตัว
ออกจาก NAFTA จะต้องเสียภาษีร้อยละ 18 -20 และสหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์ร้อยละ 30 จาก
เม็กซิโก ซึ่งบางส่วนเป็นของบริษัทสหรัฐฯ ที่ตั้งโรงงานผลิตในเม็กซิโก 

หากสหรัฐฯ ถอนตัวออกจาก NAFTA อาจมีบางบริษัทย้ายฐานการผลิตกลับมาตั้งในสหรัฐฯ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีน าเข้า เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นตลาดใหญ่ ในทางกลับกัน บางบริษัทอาจหันไปสั่งผลิตสินค้าใน
ประเทศจีนที่มีอัตราค่าแรงและการผลิตที่ถูกกว่าและยอมเสียภาษีน าเข้าของสหรัฐฯ โดยเฉพาะภาษีรถยนต์น าเข้า
สหรัฐฯ อยู่ที่ร้อยละ 2.5 ผู้ผลิตอาจคิดว่าผลิตรถยนต์ในประเทศเอเชียและส่งกลับมาสหรัฐฯ อาจจะคุ้มกว่า 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  การเจรจาหาข้อสรุปความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือยืดเยื้อมาเป็น
ครั้งที่ 6 และยังหาข้อสรุปยังไม่ได้ ก าหนดการประชุมเจรจาครั้งต่อไปในต้นปี 2561 ถ้าสหรัฐฯ ยืนกรานที่จะใช้
ส่วนประกอบรถยนต์ที่ผลิตในสหรัฐฯ ขั้นต่ าร้อยละ 50 อาจส่งผลกระทบต่อการน าเข้าสินค้าอะไหล่และ
ส่วนประกอบรถยนต์จากประเทศในเอเชียรวมทั้งประเทศไทยด้วย และถ้าสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิก
ความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ อาจมีการน าเข้าสินค้าอะไหล่และส่วนประกอบรถยนต์จากประเทศในเอเชีย
รวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน ในทางกลับกันอาจส่งผลกระทบต่อการน าเข้าสินค้าอ่ืนๆ ในวงกว้างนอกเหนือจาก
อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกก็เป็นได้ 
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