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ประเมินทิศทางการค้าแคนาดาในวันที่ NAFTA ถูกยกเลิก 

นับตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ได้มีการเจรจาระหว่างแคนาดา สหรัฐฯ และเม็กซิโก เพ่ือทบทวนข้อตกลงการค้าเสรี
อเมริกาเหนือ (NAFTA) รอบใหม่มาแล้วหลายครั้ง จนกระทั่งครั้งล่าสุดที่เมืองมอนทรีออล แคนาดา เมื่อเดือน
มกราคมที่ผ่านมา แต่การเจรจาก็ยังยืดเยื้อและมีทีท่าว่าจะไม่สามารถจบลงได้โดยง่าย และมีความเป็นไปได้ที่
ทางสหรัฐฯ จะยกเลิก NAFTA ไปเลย เนื่องจากฝ่ายสหรัฐฯ ยังยืนยันข้อเสนอทางการค้าที่ทางแคนาดาและ
เม็กซิโกเองมองว่าไม่เป็นธรรมและไม่สามารถยอมรับได้ ประกอบกับที่ผู้น าสหรัฐฯ ได้แสดงท่าทีและยื่นค าขู่ท่ี
จะถอนตัวจาก NAFTA อยู่นับครั้งไม่ถ้วน ท าให้ประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจเป็นย่างมากคือ หากสหรัฐฯ 
ถอนตัว และข้อตกลงดังกล่าวถูกยกเลิกไปจริงแล้ว ประเทศสมาชิกที่เหลือในกลุ่มซึ่งหมายถึงแคนาดาและ
เม็กซโิกจะมีทิศทางการค้าต่อไปอย่างไร และจะสูญเสียประโยชน์การค้ากับสหรัฐฯ มากน้อยเพียงใด 

ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทางฝั่งผู้ส่งออกแคนาดาเองก็มีความกังวลต่อการยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวอย่างยิ่ง 
เนื่องจากเกรงว่าต้นทุนที่สูงขึ้นจากอัตราภาษีน าเข้าสินค้าจะท าให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ดังจะ
เห็นได้จากเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่เพียงแค่หลายฝ่ายประเมินว่า นาย Donald Trump จะถอนสหรัฐฯ จากการ
เป็นสมาชิก NAFTA อย่างแน่นอน ท าให้เกิดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจแคนาดาในหลายด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น และเงินสกุลดอลลาร์แคนาดาที่อ่อนค่าลงไป หรือการประเมินอัตราการขยายตัวของ 
GDP ของประเทศที่ต่ าลงเหลือเพียงร้อยละ 0.7-1.0 เท่านั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการทั้งหลายต้องพยายามหา
ช่องทางการค้าใหม่ๆ และปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึน  

ทว่าในความเป็นจริงแล้วผลกระทบดังกล่าวจะมากมายอย่างที่เป็นกังวลกันหรือไม่ ทั้งนี้ จากการวิเคราะหืข้อ
มูลทางสถิติพบว่า ส าหรับภาคการส่งออก ผู้ประกอบการแคนาดาหลายรายไม่มีความจ าเป็นที่ต้องพ่ึงพา
ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือเพ่ือยกว้นหรือลดภาษีการน าเข้ามากนัก โดยอาจมีเพียงร้อยละ 3 ของ
ผู้ประกอบการเท่านั้นที่ต้องเผชิญกับอัตราภาษีที่เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 10 ส่วนที่เหลือจะสามารถ
อิงกับภาษีน าเข้าในอัตราปกติ (MFN) ภายใต้กฎกติกาขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่บังคับใช้กับประเทศ
สมาชิก 164 ชาติทั่วโลก ที่มีอัตราไม่ได้สูงมากนัก นอกจากนี้ จากการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นการส่งออกของ
ประเทศยังพบว่า มีผู้ส่งออกเพียงร้อยละ 23 เท่านั้นที่รู้สึก “เป็นกังวลอย่างยิ่ง” ต่อการยกเลิกข้อตกลง 
NAFTA 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวางแผนของแคนาดา (Canadian Centre of Policy Alternatives - CCPA)
รายงานว่า ปัจจุบัน ร้อยละ 41 ของการส่งออกสินค้าของแคนาดา (ไม่นับรวมสินค้าภาคพลังงาน) ก็ใช้เกณฑ์
ภาษีน าเข้าอัตราปกติ (MFN) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว และการส่งออกตามปกติมีความยุ่งยากด้านการ
จัดเตรียมเอกสารน้อยกว่าการขอใช้สิทธิภายใต้ข้อตกลง NAFTA มาก สอดคล้องตามที่นาย Mathew Wilson 
ร อ ง ป ร ะ ธ า น อ า วุ โ ส ห น่ ว ย ง า น 
Canadian Manufacturers and 
Exporters หนึ่งในที่ปรึกษาทีมงาน
เจรจา  NAFTA กล่ าวว่ า  ในทาง
ปฏิบัติแล้ว ผู้ประกอบการอาจมี
ต้นทุนในการจัดเตรียมสินค้าและ
จัดท าเอกสารเพ่ือขอใช้สิทธิภายใต้
ข้อตกลง NAFTA ที่มากกว่าส่วนต่าง
ที่เกิดขึ้นจากการช าระภาษี อัตรา
ปกติ (MFN) ก็ได้ ดังนั้น ส าหรับการ
ส่งออกสินค้าหลายๆ รายการ ผู้
ส่งออกอาจจะได้ประโยชน์มากกว่า
ที่ จ ะ ไม่ ใ ช้ สิ ทธิ ภ าย ใต้ ข้ อตกลง 
NAFTA ไปเลย 

ส ำหรับสินค้ำภำคพลังงำนซึ่งเป็นธุรกิจหลักของแคนำดำ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 16 ของสินค้า
ทั้งหมดไปสหรัฐฯ ก็มีอัตราภาษี MFN อยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว จึงไม่น่าจะเป็นที่กังวลมากนัก เพราะไม่ว่าจะ
อย่างไร แคนาดายังถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าภาคพลังงานที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือส าหรับอุปสงค์ด้าน
พลังงานจ านวนมากของสหรัฐฯ อยู่แล้ว นอกจากนั้น นาย Brett House รองผู้อ านวยการฝ่ายเศรษฐกิจ
ธนาคาร Scotia ได้เปิดเผยว่า ปัจจุบันการส่งออกสินค้าของแคนาดาที่มิใช่อยู่ในกลุ่มสินค้าภาคพลังงานมีการ
ใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีจาก NAFTA เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ดังนั้น หาก NAFTA จะถูกยกเลิกไปก็ไม่ใช่สิ่ง
นัยส าคัญอย่างยิ่ง และหากมองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการส่งออกของ 3 ประเทศในกลุ่มสมาชิกในกรณีที่
ข้อตกลง NAFTA ถูกยกเลิกไป จะพบว่า ตามอัตรา MFN แล้ว ร้อยละ 76 ของสินค้าจากแคนาดาไปสหรัฐฯ 
จะถูกคิดภาษีน าเข้าในอัตราที่ค่อนข้างต่ าคือไม่เกินร้อยละ 2.5 ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 56-59 ของสินค้าจาก
สหรัฐฯ ที่ส่งออกไปยังแคนาดาและเม็กซิโกที่จะถูกคิดภาษีน าเข้าในอัตราดังกล่าว โดยสินค้าส่งออกของ

กราฟ แสดงการเปรียบเทียบสดัสว่นการน าสินเข้าสินค้าของสหรัฐฯ จากแคนาดา 

และเม็กซิโกภายใต้ข้อตกลง NAFTA 
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สหรัฐฯ ส่วนที่เหลืออาจถูกคิดภาษีน าเข้าในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 5-10 หรืออาจสรุปง่ายๆ ว่า สินค้าส่งออกร้อย
ละ 60 จากแคนาดาไปสหรัฐฯ จะไม่พบกับการเปลี่ยนแปลง แต่สินค้ากว่าร้อยละ 25 ที่ส่งออกจากสหรัฐฯ ไป
แคนาดาและเม็กซิโกจะต้องเผชิญกับภาษีในอัตราที่สูงกว่าเดิมมาก   

 
อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่า สหรัฐฯ มีฐานลูกค้าที่กว้างกว่าแคนาดามาก โดยเทียบจากสถิติการส่งออก
แคนาดา สินค้ากว่าร้อยละ 75 ถูกจ าหน่ายไปยังสหรัฐฯ หรือเม็กซิโก เทียบกับการค้าของสหรัฐฯ ที่คู่ค้า 15 
อันดับแรกมีสัดส่วนการค้าที่ค่อนข้างกระจายตัวเท่ากัน แต่ทั้งนี้ ภายใต้ระเบียบของข้อตกลง NAFTA ที่หาก
สมาชิกใดที่ต้องการถอนตัวออกจากข้อตกลงจะต้องยื่นมีการค าร้องต่อสมาชิกอ่ืน 6 เดือนล่วงหน้า ท าให้คู่ค้า
แต่ละฝ่ายยังพอมีเวลาปรับกลยุทธ์หรือทิศทางการส่งออก หรือหาคู่ค้าจากชาติอ่ืนๆ ได้ 

ข้อคิดเห็นของส านักงานฯ:  แม้ว่าจนถึงขณะนี้ทิศทางของข้อตกลง NAFTA จะยังไม่ชัดเจน และยังไม่ทราบ
ว่าผลกระทบที่แต่ละฝ่ายจะได้รับจะรุนแรงขนาดไหน แต่เชื่อว่าภาคธุรกิจของแคนาดาต่างมีความกังวลต่อการ
ยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งและได้มีการปรับกลยุทธ์ทางการค้ากันไปบ้างแล้ว เพราะตลาดส่งออก
หลักของแคนาดามากกว่าร้อยละ 75 คือสหรัฐฯ ในขณะทีต่ลาดส่งออกของสินค้าสหรัฐฯ กระจายอยู่ทั่วโลก  

บทความข้างต้นพยายามชี้ให้เห็นว่า การยกเลิกข้อตกลง NAFTA และหันมาใช้ภาษีอัตราปกติ (MFN) ส าหรับ
สินค้าแคนาดาที่ส่งออกไปสหรัฐฯ ซึ่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ถือว่าไม่น่าจะกระทบต่อการส่งออกของ
แคนาดามากนัก ในขณะที่ฝ่ายสหรัฐฯ เองก็ใช่ว่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องดังกล่าวเสียทีเดียว และในอีกทาง
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หนึ่งแคนาดาเองก็ต้องหาคู่ค้าใหม่ๆ เพ่ือกระจายความเสี่ยงของภาคการส่งออกของประเทศเอง ซึ่งจะเห็นได้
จากข้อตกลงการค้าระหว่างแคนาดากับภูมิภาคอ่ืนๆ ที่เพ่ิงเกิดขึ้นใหม่ อาทิ ข้อตกลง CETA กับสหภาพยุโรป 
และข้อตกลง CPTPP กับภาคพ้ืนเอเชีย-แปซิฟิก เป็นต้น 

ถึงแม้ว่าไทยจะไม่ได้เป็นสมาชิก NAFTA แต่ข้อตกลง NAFTA ก็ส่งผลกระทบต่อการค้าของไทยอย่างแน่นอน
เนื่องจากตลาดอเมริกาเหนือ หรือสมาชิก NAFTA เป็นตลาดใหญ่ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐฯ ซึ่ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นไปได้ทั้งในทางบวกและทางลบ อาทิ หากมีการยกเลิกข้อตกลง NAFTA จริง 
หรือมีข้อจ ากัดระหว่างกันมากขึ้นในระหว่างสมาชิก NAFTA ทั้ง 3 ประเทศ สินค้าไทยที่ต้องแข่งขันกับสินค้า
เม็กซิโกในตลาดสหรัฐฯ หรือแคนาดา ก็อาจมีโอกาสมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันสินค้าไทยที่เคยส่งออกไปยัง
สหรัฐฯ และถูกส่งต่อไปยังแคนาดาและเม็กซิโกได้อย่างสะดวกก็อาจจะลดลง และต้องพิจารณาหาช่องทาง
ส่งออกใหม่เพ่ิมเติม นอกจากนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา NAFTA ถึงเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มี
ความส าคัญต่อการค้าในระดับโลกมาโดยตลอด ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมจะส่งผลกระทบต่อประเทศ
ต่างๆ ที่เป็นคู่ค้าส าคัญกับอเมริกาเหนืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมไปถึงดุลอ านาจทางเศรษฐกิจ และการ
รวมกลุ่มทางการค้าระหว่างประเทศท่ีอยู่ระหว่างการเจรจาในปัจจุบัน และท่ีก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

http://www.ditp.go.th/
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