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การยกเลิก NAFTA จะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานทันที 1.8 ล้านต าแหน่งในสหรัฐฯ  

 
“สหรัฐฯ น ำเข้ำสินค้ำแคนำดำและเม็กซิโกเป็นมูลค่ำเกือบ 6 แสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐต่อปีโดยเฉพำะสินค้ำกลุ่ม

รถยนต์ เครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” 

เนื้อหาสาระข่าว: ข้อมูลรายงานวิจ ยผลกระทบระด บประเทศและระด บร ฐในการยกเลิกข้อตกลง
เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ต่อการจ้างงาน การส่งออก และการผลิตของสหร ฐฯ (Terminating NAFTA: The 
National and State-by-State Impacts on Jobs, Exports and Output) โดยบริษ ท Trade Partnership 
Worldwide พบว่า จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานในสหร ฐฯ หล งจากมีผลท นที  

  การยกเลิก NAFTA จะท าให้การน าเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกล ่มประเทศสมาชิก (สหร ฐฯ 
แคนาดา และเม็กซิโก) ต้องถูกจ ดเก็บภาษีน าเข้า (Tariff) ซึ่งจะท าให้ความสามารถในการแข่งข นของสินค้าจาก
สหร ฐฯ ในภูมิภาคอเมริกาเหนือลดลง เนื่องจากสินค้าและบริการจากสหร ฐฯ จะมีราคาสูงขึ้นและจะท าให้สหร ฐฯ 
ส่งออกสินค้าและบริการในภูมิภาคซึ่งเป็นคู่ค้าหล กได้น้อยลง ในทางกล บก นก าล งการซื้อสินค้าและบริการใน

ข่าวเด่นประจ าสปัดาห์จากสหรัฐอเมริกา 
 (Weekly News from USA) 

 
  วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 
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ภูมิภาคมีแนวโน้มที่จะห นไปน าเข้าจากตลาดในภูมิภาคอ่ืนซึ่งมีราคาและต้นท นการผลิตต่ ากว่าทดแทนโดยเฉพาะ
จากภูมิภาคเอเชีย 

  ด งน ้น หากการยกเลิก NAFTA เกิดข้ึนจริงจึงน่าจะส่งผลกระทบต่ออ ตสาหกรรมการผลิตและการ
จ้างงานของสหร ฐฯ โดยในระยะส ้นคาดว่า ปริมาณผลิตภ ณฑ มวลรวมประชาชาติแท้จริงสหร ฐฯ (Real GDP) จะ
ลดลงร้อยละ 0.6 ต่อปีในช่วง 1 – 5 ปีแรกหล งจากการยกเลิก เมื่อความต้องการสินค้าลดลงท าให้บริษ ท
จ าเป็นต้องลดก าล งการผลิตและการจ้างงานลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท ้งนี้ การจ้างงานในสหร ฐฯ น่าจะลดลง
ประมาณ 1.8 ล้านต าแหน่งภายในช่วงปีแรกหล งจากการยกเลิก ส าหร บในระยะยาวการยกเลิก NAFTA น่าจะ
ย งคงส่งผลกระทบต่อการผลิต การจ้างงาน และการส่งออกของสหร ฐฯ เช่นเดียวก น แม้ว่าระบบเศรษฐกิจจะเริ่ม
ปร บต วเข้าก บสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจใหม่แล้วก็ตาม โดยคาดว่าปริมาณผลิตภ ณฑ มวลรวมประชาชาติ
แท้จริงสหร ฐฯ (Real GDP) จะคงปร บต วลดลงร้อยละ 0.2 ต่อปีอย่างถาวร 

  โดยสร ปรายงานด งกล่าวพบว่า การยกเลิก NAFTA จะส่งผลกระทบต่อธ รกิจสหร ฐฯ ท ้งที่มีฐาน
การผลิตในประเทศและนอกประเทศและจะท าให้เศรษฐกิจของสหร ฐฯ ชะลอต วโดยเฉพาะในช่วง 1 – 5 ปีแรก 
นอกจากนี้ ในระยะยาวสหร ฐฯ ย งจะย งคงเสียโอกาสทางเศรษฐกิจท าให้การจ้างงานและการส่งออกหดต วอีกด้วย 
ท ้งนี้ การยกเลิกข้อตกลงด งกล่าวกล บจะส่งผลดีและเป็นโอกาสต่อผู้ผลิตในภูมิภาคอ่ืน โดยก าล งซื้อสินค้าจะม ่งไปสู่
ประเทศท่ีมีต้นท นการผลิตสินค้าต่ าจากประเทศจากประเทศนอกกล ่มสมาชิกและส่งเสริมให้เศรษฐกิจและการจ้าง
งานของประเทศผู้ผลิตเหล่าน ้นขยายต วสูงขึ้นในอนาคต 

  Mr. Joshua Bolten ประธานกรรมการบริหาร Business Roundtable กล่าวว่า การยกเลิก 
NAFTA จะส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน การผลิต และการส่งออกของสหร ฐฯ อย่างถาวร และจะส่งผลดีต่อ
ประเทศคู่แข่ง ด งน ้น องค กรจึงขอเรียกร้องให้ร ฐบาลสหร ฐฯ พิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ
ก่อนการต ดสินใจ  

  นอกจากนี้ Mr. Matt Slaughter อธิการบดีคณะบริหารธ รกิจ มหาวิทยาล ย Dartmouth 
เปิดเผยผลการศึกษาพบว่า การออกจากการเป็นสมาชิก NAFTA จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสหร ฐฯ เป็นมูลค่า 
5 หมื่นล้านดอลลาร สหร ฐ (ประมาณ 1.65 ล้านล้านบาท) ต่อปี  

ท ้งนี้ ข้อตกลง NAFTA มีส่วนส าค ญช่วยให้กล ่มธ รกิจขนาดเล็กในสหร ฐฯ ขยายต ว ในปี 2557 มี
ธ รกิจขนาดเล็กกว่า 125,000 รายส่งออกสินค้าและบริการไปแคนาดาและเม็กซิโกเป็นมูลค่าท ้งสิ้น 1.36 แสนล้าน
ดอลลาร สหร ฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณการส่งออกของกล ่มธ รกิจขนาดเล็กในสหร ฐฯ อีกท ้ง ข้อตกลง 

http://www.facebook.com/thaitrademiami/


 
 

 
 

3 
Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฎเปน็ข้อมูลทีไ่ด้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อว  ตถ  ประสงค  ในการให้ข ้อมูล
แก ่ผู้สนใจเท ่าน ้น โดยสานก   งานส่งเสริมการค ้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม่ร บผิดชอบในความเส ียหายใดใดที่อาจเก ิดขึ ้นจากการที่มี
บ คคลน าขอ้มูลนีไ้ปใชไ้ม่ว ่าโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

NAFTA ย งช่วยลดภาษีน าเข้าสินค้าและบริการให้ธ รกิจในสหร ฐฯ เป็นมูลค่าปีละประมาณ 1.05 หมื่นล้านดอลลาร 
สหร ฐ (ประมาณ 3.5 แสนล้านบาท) ซึ่งท าให้แรงงานชาวอเมริก นโดยเฉพาะกล ่มที่มีรายได้ครอบคร วต่ ากว่า          
7 หมื่นดอลลาร สหร ฐต่อปีมีก าล งการใช้จ่ายและกระต ้นเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนด้วย  

  บทวิเคราะห์ ข้อตกลงเขตการค้าเสรีทวีปอเมริกาเหนือ (North American Free Trade 
Agreement หรือ NAFTA) เป็นข้อตกลงในการลดข้อจ าก ดทางภาษีการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ได้แก่ 
สหร ฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก เริ่มมีผลบ งค บใช้ต ้งแต่ว นที่ 1 มกราคม 2537 ซึ่งถือว่าเป็นข้อตกลงเขต
การค้าเสรีฉบ บที่ 2 ของสหร ฐฯ ซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้สน บสน นนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรีหรือ 
ระบบท นนิยม (Capitalism) แบบส ดโต่งอ นด บต้น ๆ ของโลกมาโดยตลอด  

อย่างไรก็ตาม น บต ้งแต่ที่ร ฐบาลช ดปัจจ บ น (พรรครีพ บลิก น) ซึ่งชูนโยบายเน้นการร กษา
ผลประโยชน ของประเทศและพยายามที่จะก าจ ดความเสียเปรียบทางการค้าได้เข้าบริหารประเทศต ้งแต่ต้นปี 2560 
ได้มีความพยายามอย่างมากที่จะรื้อข้อตกลงเดิมที่สหร ฐฯ เคยท าไว้ขึ้นก่อนหน้านี้มาเพ่ือพิจารณาเจรจาแก้ไข
เงื่อนไขบางข้อที่สหร ฐฯ เสียเปรียบประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ โดยเฉพาะประเด็นการขาดด ลทางการค้าระหว่างประเทศ
สมาชิก โดยข้อตกลง NAFTA ก็เป็นข้อตกลงฉบ บหนึ่งที่ ผู้แทนการค้าสหร ฐฯ (U.S. Trade Representative หรือ 
USTR) ได้หยิบยกน าขึ้นมาเพ่ือพิจารณาทบทวนแก้ไขเงื่อนไขรายละเอียดอีกคร ้งต ้งแต่ว นที่ 18 พฤษภาคม 2560 
โดยมีว ตถ ประสงค หล กเพ่ือร กษาผลประโยชน ของสหร ฐฯ และก่อให้เกิดการผลิตและการจ้างงานภายในประเทศ 
เนื่องจากข้อตกลงด งกล่าวมีความเกี่ยวข้องก บการค้าสหร ฐฯ คิดเป็นส ดส่วนเกือบร้อยละ 20 ของมูลค่าการค้า
ท ้งหมดหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร สหร ฐ อีกท ้ง สหร ฐฯ เองย งมีส ดส่วนขาดด ลการค้าประเทศ
สมาชิกมาโดยตลอด โดยล่าส ดในระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 สหร ฐฯ ขาดด ลการค้าเม็กซิโกและ
แคนาดา เป็นมูลค่า 6.5 หมื่นล้าน และ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร สหร ฐตามล าด บ  

ท ้งนี้ จากแนวโน้มผลการเจรจาหลายรอบที่ผ่านมามีความเป็นไปได้สูงที่สหร ฐฯ จะพิจารณาจะ
ออกจากการเป็นสมาชิก ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดท ้งผลกระทบต่อการค้าการลงท นในเขตภูมิภาคอเมริกาเหนือรวมท ้ง
สหร ฐฯ เองได้ในอนาคต    

  ข้อคิดเห็น การยกเลิกข้อตกลง NAFTA ของสหร ฐฯ จะท าให้การน าเข้าและส่งออกสินค้าระหว่าง
สหร ฐฯ – เม็กซิโก และแคนาดา ซึ่งเป็นคู่ค้าหล กอ นด บที่ 2 และ 3 (รองจากจีน) ต้องเสียภาษีน าเข้า (Tariff) ท าให้
ราคาสินค้าปร บต วสูงขึ้นจนขาดความสามารถในการแข่งข น (Competitiveness) ในตลาดและเป็นปัจจ ยส าค ญ
ผล กด นให้ผู้บริโภคห นไปน าเข้าราคาถูกจากตลาดอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตในประเทศเอเชีย ได้แก่ เวียดนาม 
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มาเลเซีย อินเดีย เกาหลีใต้ และไทย มากขึ้นได้ ด งน ้น การพิจารณายกเลิกข้อตกลง NAFTA ของสหร ฐฯ จึงน่าจะ
เป็นโอกาสส าหร บผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดในภูมิภาคไม่เฉพาะในตลาดสหร ฐฯ เท่าน ้นแต่รวมถึงตลาด
แคนาดาและเม็กซิโกด้วยเนื่องจากประเทศเหล่าน ้นจะไม่ได้ร บสิทธิพิเศษทางภาษีจากการน าเข้าสินค้าจากสหร ฐฯ 
แล้ว และจะต้องแสวงหาสินค้าต้นท นต่ าจากตลาดอ่ืนทดแทน 

กล ่มสินค้าศ กยภาพที่ไทยน่าจะสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดในภูมิภาคได้ในอนาคต ได้แก่ สินค้า
กล ่มยานพาหนะ เช่น ชิ้นส่วนรถยนต  เครื่องยนต  สินค้ากล ่มเครื่องจ กรและส่วนประกอบ รวมถึงสินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอ ปกรณ  เป็นต้น เนื่องจากเป็นกล ่มสินค้าที่มีการซื้อขายในกล ่มประเทศสมาชิก NAFTA เป็น
มูลค่าสูง อีกท ้ง ผู้ประกอบการไทยและแรงงานเองก็มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและส่งออกสินค้าในกล ่มด งกล่าว
อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจ ยด้านค่าแรงงานของไทยที่ปัจจ บ นมีการปร บต วเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องน บต ้งแต่ปี 
2555 อาจจะเป็นอ ปสรรคส าค ญของไทยในการขยายตลาดในอนาคตได้เช่นก น ด งน ้น ความสามารถในการบริหาร
จ ดการต้นท นการผลิตให้มีประสิทธิภาพและร กษาอยู่ในระด บต่ าจึงเป็นปัจจ ยส าค ญ (Key Success Factor) ที่ท้า
ทายส าหร บผู้ประกอบการไทยให้สามารถเอาชนะประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเอเชียได ้
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