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สหรัฐฯ กับเม็กซิโกขยับเข้าไปใกล้การปฏิรูปข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันครั้งใหญ่ขึ้นอีกก้าวหนึ่ง 

 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และประธานาธิบดีเม็กซโกเอ็นริเก้ เปนญ่า นีเอโต (Reuters/Henry Romero) 

เนื้อหาสาระข่าว:  

• สหร ฐฯ และเม็กซิโกได้บรรล ข้อตกลงบางส่วนตามข้อตกลงเสรีทางการค้าแห่งอเมริกา
เหนือ (NAFTA) โดยท ้งสองประเทศได้ออกมาแถลงข่าวเมื่อว นจ นทร ที่ผ่านมานี้ 

• ข้อตกลงด งกล่าวจะปร บเปลี่ยนกฎระเบียบต่าง ๆ ของอ ตสาหกรรมผลิตรถยนต  

• แคนาดาจะต้องเห็นพ้องก บแนวทางใหม่นี้ด้วย และท ้งสามประเทศจะต้องบรรล ข้อตกลง
ในเรื่องอ่ืน ๆ อีกเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะบรรล ข้อตกลงในการเจรจาตามข้อตกลงของ NAFTA ในข ้นส ดท้าย 

ข่าวเด่นประจ าสปัดาห์จากสหรัฐอเมริกา 
(Weekly News from USA) 

 
  วันที่ 3 – 7 กันยายน 2561 
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สหร ฐฯ และเม็กซิโกได้บรรล ข้อตกลงในส่วนปลีกย่อยตามข้อตกลงเสรีทางการค้าแห่งอเมริกา
เหนือ (NAFTA) น บเป็นก้าวส าค ญเพ่ือน าไปสู่การปร บโครงสร้างหล กในการเจรจาการค้าที่รู้จ กก นดีในนาม NAFTA 

ประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์แสดงได้ความชื่นชมต่อข้อตกลงด งกล่าวที่ท าเนียบขาวเมื่อว นจ นทร  
โดยกล่าวว่า ข้อตกลงคร ้งใหม่นี้ “ดีเหลือเกิน” ส าหร บเจ้าของฟาร มและคนงาน ประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์ได้
พยายามผล กด นให้มีการเจรจา NAFTA ใหม่มานานแล้ว โดยกล่าวว่า ข้อตกลงที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ เป็นข้อตกลงที่
แย่ที่ส ดในประว ตืศาสตร ของสหร ฐฯ เลย 

ในขณะที่ก าล งประช มทางโทรศ พท ก บประธานาธิบดีเอ็นริเก้ เปนญ่า นีเอโต ณ ห้องรูปไข่น ้นเอง 
ประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มปก์ล่าวอีกว่า แคนาดาอาจถูกต ดออกไปจากข้อตกลงแล้วชื่อ NAFTA ก็คงจะต้องเลิกใช้
เพราะอาจ “สื่อความผิด ๆ” ไปได้ ท่านประธานาธิบดีกล่าวก บบรรดาน กข่าวว่า ท่านจะต่อสายถึงประธานาธิบดี
จ สติน ทรูโดของแคนาดาเร็ว ๆ นี้ 

ประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์กล่าวอีกว่าหากแคนาดาไม่เห็นด้วยก บเงื่อนไขใหม่ สหร ฐฯ ก็อาจจะ
ถอนต วจาก NAFTA แล้วห นมาท าข้อตกลงก บเม็กซิโกเท่าน ้น แล้วย งขู่ส าท บอีกว่าจะข้ึนภาษีน าเข้ารถยนต ที่น าเข้า
มาจากแคนาดาเพ่ือบีบประธานาธิบดีทรูโดและทีมเจรจาของแคนาดาให้ยอมตามด้วย 

ตามท่ีสหร ฐฯ แถลงมีประเด็นท่ีเข้าสู่การเจรจาด งนี้ 

• มีการผล กด นให้เพ่ิมส ดส่วนของรถที่จะต้องจ ดหามาจากประเทศใน NAFTA เพ่ือให้
สามารถน าเข้าส่งออกได้อย่างสะดวกสบายระหว่างเขตแดนของประเทศในกล ่ม NAFTA ท ้งสาม จากเดิม 62.5% 
ไปเป็น 75%  

• เส้นแบ่งเรื่องปริมาณการผลิตที่จะต้องใช้แรงงานที่มีค่าแรงไม่ต่ ากว่า 16 เหรียญฯ ต่อ
ช ่วโมงน ้น ซึ่งหากเป็นไปตามข้อตกลงใหม่แล้ว 40 – 45 % ของรถยนต ที่ผลิตขึ้นมาน ้นจะต้องผลิตโดยแรงงานที่มี
รายได้สูงกว่าเหล่านี้ เพ่ือที่จะน าเข้าส่งออกระหว่างเขตแดนของประเทศในกล ่ม NAFTA ได้โดยไม่ต้องสียภาษี
น าเข้า 

• ข้อตกลงจะต้องมีการปร บเปลี่ยนเรื่องสิทธิในทร พย สินทางปัญญาและการเจรจาเรื่อง
แรงงานด้วย 
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ประธานาธิบดีเปนญ่า นีเอโตแถลงว่าข้อตกลงด งกล่าว ถือว่าเป็นส ญญาณที่ดีส าหร บท ้งสหร ฐฯ 
และเม็กซิโก แต่ท่านก็ย งหว งว่าแคนาดาจะร่วมท าข้อตกลงด้วยก น โดยพยายามใช้ชื่อ NAFTA เรียกกล ่มประเทศ
ท ้งสามซ้ าแล้วซ้ าอีก 

“เราหว งเช่นน ้นคร บ ท่านประธานาธิบดี ว่าแคนาดาจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้
ท ้งหมดก บพวกเรา” ประธานาธิบดีเปนญ่า นีเอโตกล่าว 

ก่อนที่ทางท าเนียบขาวจะปรากฏต วออกมา ประธานาธิบดีเปนญ่า นีเอโตได้ส่งข้อความผ่านทาง 
Tweeter ว่าท่านได้พูดค ยก บประธานาธิบดีทรูโดเพ่ือเล่าความคืบหน้าเกี่ยวก บการเจรจาระหว่างเม็กซิโกและ
สหร ฐฯ แล้วเร่งให้แคนาดากล บเข้ามาร่วมข้อตกลงอีกคร ้ง ประธานาธิบดีเปนญ่า นีเอโตย งได้ก าหนดระยะการ
เจรจาแบบไตรภาคีเอาไว้อย่างม ่นใจเต็มเปี่ยมว่าจะให้การเจรจาข ้นส ดท้ายเสร็จสิ้นให้ได้ภายใน “ส ปดาห นี้” 

ผู้แทนของร ฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของแคนาดาคริสเตีย ฟรีแลนด แถลงว่า 
ข้อตกลงด งกล่าว “จะต้องมีการลงนาม” ในระด บชาติเสียก่อน และประเทศแคนาดาก็ไม่อาจร บประก นได้ว่าจะ
ยอมลงนามด้วยหรือไม่ เราจะร่วมลงนามในเฉพาะข้อตกลง NAFTA ใหม่ที่เป็นประโยชน ก บแคนาดาและและเป็น
ประโยชน ต่อชนช ้นกลางเท่าน ้น 

ตามค าบอกเล่าของเจ้าหน้าที่บริหารอาว โสท่านหนึ่ง แคนาดาน ้นสามารถกล บเข้าไปร่วมท า
ข้อตกลงด้วยในเร็ว ๆ นี้ก็ได้ หรือข้อตกลงอาจย งคงมีแค่ระหว่างสหร ฐฯ และเม็กซิโกก็เป็นได้ ท ้งนี้ก็เพราะข้อตกลง
ใหม่ ๆ น ้นต้องผ่านการอน ม ติจากสภาเสียก่อน 

ดูจากที่แคนาดาไม่ได้เข้าร่วมในการเจรจาจนถึงขณะนี้แล้ว ผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ ท่านต่างการ
ปร บปร งข้อตกลงของ NAFTA อย่างเต็มรูปแบบคงเป็นจริงได้ยาก หากพิจารณาจากข้อเรียกร้องของสหร ฐฯ ที่ย ง
ค้างคาอยู่ 

นายเกรกอรี่ วาเลียร  ผู้เชี่ยวชาญด้านย ทธศาสตร ระด บโลกของ Horizon Investments เตือนให้
ระว งเอาไว้ว่าสถาณการณ ย งพลิกผ นไปได้อีกหลายทาง 
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“ก็น บเป็นเรื่องที่ดีนะที่ได้เห็นความคืบหน้าบ้าง แล้วท่านประธานาธิบดีทร มป์ก็ต้องออกมาโอ้
อวดเรื่องนี้แน่ ๆ อยู่แล้ว แต่การเจรจาคร ้งนี้ย งไม่ได้จบลงแล้วจริง ๆ หรอกนะ” นายวาเลียร กล่าวก บ Business 
Insider 

ประเด็นที่ส าค ญที่ส ดกล บกลายเป็นเรื่องที่สหร ฐฯ เรียกร้องให้มีข้อก าหนดที่มีเงื่อนเวลาจ าก ด 
(Sunset Clause) ซึ่งจะมีผลให้ต้องกล บมาพิจารณาข้อตกลงก นใหม่ท ก ๆ ห้าปี โดยมีทางเลือกให้สามารถถอนต ว
จากข้อตกลงได้ เป็นส่วนหนึ่งในการเจรจา ท ้งเม็กซิโกและแคนาดาต่างต่อต้านความคิดเช่นน ้น เพราะจะท าให้เกิด
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและให้สิทธิสหร ฐฯ ในการล้มข้อตกลง NAFTA โดยการต ดสินใจเพียงฝ่ายเดียว 

จากค าบอกเล่าของเจ้าหน้าที่บริหารอาว โสท่านหนึ่งน ้น สหร ฐฯ มีท่าทีอ่อนลงในเรื่องข้อเรียกร้อง
ให้มีข้อก าหนดที่มีเงื่อนเวลาจ าก ดในข้อตกลงที่ท าก บเม็กซิโกโดยก าหนดให้ท าข้อตกลงก นต่อเนื่องในระยะ 16 ปี
โดยจะมีการพิจารณาทบทวนท ก ๆ หกปีแทน 

นายเฮซ ส เซอาเด ผู้แทนการค้าของผู้ได้ร บเลือกต ้งเป็นประธานาธิบดีของเม็กซิโก นายอ นเดรส 
มานูเอล โลเปส โอบราดอร  แถลงก บน กข่าวในว นเสาร ว่า ท ้งสามฝ่ายอาจมาท าข้อตกลงร่วมก นเรื่องข้อก าหนดที่มี
เงื่อนเวลาจ าก ดในรูปแบบที่จะให้มีการประเมินผลของข้อตกลงเป็นประจ าโดยไม่มีการขู่ก นว่าจะล้มข้อตกลงก็
น่าจะเป็นไปได ้

นายไอแซค โบลทานสกี้ ผู้อ านวยการฝ่ายวิจ ยนโยบายของบริษ ท Compass Point ซึ่งเป็นบริษ ท
วิจ ยและการค้าระหว่างประเทศก็ออกมาเตือนให้ระว งด้วยเช่นก น 

“ผมคิดว่าการมีความคืบหน้าไปได้ ก็ดีท ้งน ้นแหละ” เขากล่าวก บ Business Insider “ด้วยการ
กล่าวเช่นน ้น ม นก็เหมือนเป็นการรีบฉลองให้ก บช ยชนะย่อย ๆ (ในเกมการแข่งข น ซึ่งอาจไม่มีผลก บการแข่งข น
เลย) ย งมีงานที่จะต้องท าก นอีกมากโขอยู่นะ” 

ราคาห ้นในตลาดท นสหร ฐฯ ปร บต วสูงขึ้นร บข่าวข้อตกลงท นที ด้วยด ชนีดาวโจนส สูงขึ้นถึง 200 
จ ดเมื่อเวลา 10:35 น. ตามเวลาชายฝั่งตะว นออก นอกจากน ้น เงินเปโซของเม็กซิโกแข็งขึ้นถึง 1% เมื่อเทียบก บ
เงินดอลล่าร สหร ฐฯ ก่อนที่จะคงที่อยู่ที่ 18.67 เปโซต่อ 1 เหรียญฯ แข็งค่าขึ้นกว่า 0.7% 
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บ คคลน าขอ้มูลนีไ้ปใชไ้ม่ว ่าโดยทางใด 
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แม้จะไม่มีแคนาดาเข้ามาร่วมด้วย การจ บมือก นท าข้อตกลงคร ้งนี้ก็เป็นหล กช ยคร ้งส าค ญในความ
พยายามที่จะเจรจากรอบข้อตกลง NAFTA ที่ค้างคามานานน บปีแล้ว แต่ก็ย งมีผู้เชี่ยวชาญบางท่านที่เห็นว่า
ข้อตกลงคร ้งนี้หาใช่ส ญญาณท่ีดีส าหร บสหร ฐฯ  นายแดเนียล กริสโวลด  ซึ่งเป็นน กวิจ ยอาว โสที่ร่วมศูนย วิจ ยการค้า
เสรี Mercatus กล่าวว่าการท าข้อตกลงที่เข้มงวดขึ้นก บเรื่องรถยนต น ้นไม่มีความจ าเป็นเลย แล้วก็อาจห นมาแว้ง
ก ดร ฐบาลของประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์ได้ในภายหล ง 

“การปร บกรอบข้อตกลงควรจะเป็นไปในทิศทางที่จะม ่งขยายการค้าผ่านระบบดิจิต ล ภาคการ
ผลิตพล งงาน ผลิตภ ณฑ จากนม มีเสรีมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องถอยกล บความเสรีที่มีอยู่แล้วให้ลดน้อยลง  แต่โชคไม่ดี
น กที่สิ่งที่ร ฐบาลของประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์จ ดล าด บความส าค ญไว้สูง เช่น การเข้มงวดก บกฎว่าด้วยถิ่น
ก าเนิดสินค้า (Rules of Origin) และข้อก าหนดที่มีเงื่อนเวลาจ าก ด (Sunset Clause) พาเราหลงทิศทางไปเลย” 

นายไซมอน เลสเตอร  ซึ่งเป็นผู้อ านวยการศูนย ศึกษานโยบายการค้าแห่งสถาบ น Cato กล่าว 
ชื่นชมถึงความคืบหน้าในความท ่มเทต่อการเจรจา NAFTA แต่ก็ย งเตือนว่ากฎใหม่เรื่องรถยนต จะส่งผลเชิงลบต่อ
อ ตสาหกรรมรถยนต  

“บางส่วนของข้อตกลงระหว่างสหร ฐฯ และเม็กซิโกที่ได้ร บรายงานมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป
เกี่ยวก บเรื่องการค้ารถยนต น ้นท าให้ข้อตกลงดูจะแย่ลงด้วยการดึงเอาส่วนที่เป็นการค้าเสรีออกจากกรอบข้อตกลง 
NAFTA” เลสเตอร กล่าว “แต่ก็หว งว่า เรื่องนี้จะเป็นส ญญาณว่ากรอบข้อตกลงที่กว้างกว่านี้จะย งคงเอาไว้อยู่” 

กรอบการเจรจา NAFTA เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์ใน
กรอบที่ใหญ่กว่านี้ ในอ นที่จะปร บเปลี่ยนโครงสร้างของนโยบายทางการค้าของสหร ฐฯ ท่านประธานาธิบดีได้ทยอย
ก าหนดอ ตราภาษีน าเข้าออกมาเป็นล าด บ น บจากเหล็กกล้า อลูมิเนียม เครื่องซ กผ้าและสินค้าจากประเทศจีนในปี
นี้ ซึ่งเป็นการจ ดชนวนให้เกิดการโต้เถียงก นก บบรรดาพ นธมิตรและคู่แข่งข นอย่างท ดเทียมก น 

ประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์ได้กล่าวย้ าอยู่บ่อย ๆ ว่าภาษีน าเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมน ้นถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งเป็นแผนกดด นเพ่ือให้เม็กซิโกและแคนาดามาเจรจาเรื่องกรอบข้อตกลง NAFTA ก นใหม่น ่นเอง 

บทวิเคราะห์: นโยบายแข็งกร้าวทางภาษีน าเข้าเป็นอ านาจของประธานาธิบดีที่ส ่งซ้ายห นขวาห น
ได้โดยไม่ต้องขอสภา ในสม ยนี้จึงเห็นการน าเอามาตรการท านองนี้มาใช้อยู่บ่อยคร ้ง ว ตถ ประสงค หล กน ้น พอจะ
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อน มานได้ว่าเป็นการเรียกร้องความสนใจ และสร้างความหวาดหว ่นให้บรรดาคู่ค้า ซึ่งสหร ฐฯ น ้นอยู่ในฐานะผู้
น าเข้ารายใหญ่ที่ส ดในหลาย ๆ อ ตสาหกรรม การกีดก นสินค้าแต่ละคร ้งย่อมส่งผลร นแรงก บผู้ส่งออกรายใหญ่ที่
ส่งออกสินค้าที่ได้ร บผลกระทบเข้ามาย งสหร ฐฯ ประเทศผู้ส่งออกรายย่อยลงมาก็ร บผลกระทบลดหล ่นก นลงมา 
เมื่อใช้มาตรการเช่นนี้แล้ว ก็จ าเป็นอยู่ เองที่ผู้ส่งออกสินค้าเหล่าน ้นจะต้องดิ้นรน เรียกร้องและอาจถึงข ้นกดด น
ร ฐบาลตนเองให้เร่งเจรจา การเจรจาหล งมาตรการร นแรงทางภาษีย่อมยกให้สหร ฐฯ อยู่ในฐานะที่ได้เปรียบกว่า 
หลาย ๆ ร ฐบาลจึงม กเริ่มกระบวนการด้วยการประกาศมาตรการตอบโต้ แล้วค่อยเจรจาก นล บหล งสื่อ  ท ้งนี้ก็
เพราะการตอบโต้ด้วยมาตรการกีดก น หรือสงครามการค้าไม่เคยจบลงด้วยดี ม กจะต้องเจ็บต วก นท ่วหน้าท กฝ่าย
เสมอ และอาจเลวร้ายถึงข ้นก่อวิกฤติเศรษฐกิจโลกได้ หากยืดเยื้อยาวนานต่อไป 

ประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์ยอมร บเองว่าการใช้มาตรการภาษีคร ้งนี้มีว ตถ ประสงค หล กเพ่ือจูงใจให้
เม็กซิโกและแคนาดาสร ปการเจรจาในกรอบ NAFTA ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เป็นไปได้ว่าหากการเจรจาด งกล่าวสร ปจบ
แล้ว อาจมีมาตรการที่ผ่อนคลายลงบ้างส าหร บประเทศคู่ค้ารายอื่น ๆ อย่างไรก็ตามคงหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการเจรจา
ระด บทวิภาคีซึ่งสหร ฐฯ จะอยู่ในฐานะได้เปรียบในการเจรจาอย่างแน่นอน ร ฐบาลประเทศคู่ค้าต่าง ๆ ที่ได้ร บ
ผลกระทบคงมีการเตรียมการเพ่ือเจรจาก บสหร ฐฯ พร้อมข้อเสนอที่สหร ฐฯ เป็นฝ่ายได้ผลประโยชน เพ่ิมขึ้นบ้าง 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: ส าหร บผู้ประกอบการไทยในรายสินค้าที่ได้ร บผลกระทบน ้น แม้จะดูน่า
ตกใจหากต้องเสียภาษีสูงขึ้นในอ ตรา 25% ด งที่สหร ฐฯ ก าหนดเพ่ิมขึ้นน ้น แต่ในความเป็นจริง การใช้มาตรการ
ด งกล่าวน ้นถูกประกาศใช้แบบไม่เลือกปฏิบ ติ ส าหร บประเทศคู่ค้าท กประเทศ เท่าก บว่า มาตรการด งกล่าวน ้นไม่ได้
เพ่ิมหรือลดความสามารถในการแข่งข นของประเทศคู่ค้าใด ๆ เป็นการเฉพาะเลย (ซึ่งต่างจากกรณีที่สหร ฐฯ ใช้
มาตรการทางภาษีก บสินค้าน าเข้าจากจีนโดยเฉพาะ) ในขณะที่ผู้จ ดจ าหน่ายในสหร ฐฯ เองก็มีแนวโน้มที่จะน าเข้า
สินค้าประเภทต่าง ๆ ที่ได้ร บผลกระทบเหล่านี้ เช่น เหล็ก เหล็กกล้า เพ่ิมขึ้น ด งน ้นมาตรการด งกล่าวอาจส่งผลให้
ด ชนีราคาสินค้าปลายน้ าของอ ตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบย้อนกล บมาที่บรรดา
ผู้บริโภคในสหร ฐฯ เองซึ่งท าให้น่าเชื่อว่าการใช้มาตรการก้าวร้าวเช่นนี้ ไม่น่าจะยืดเยื้อยาวนานน ก หากร ฐบาล
สหร ฐฯ พอจะมีผลงานที่น บเป็นความส าเร็จได้บ้าง ก็น่าจะเริ่มมีท่าทีท่ีผ่อนคลายลงบ้าง 

ด งน ้นผู้ประกอบการจึงควรเน้นความส มพ นธ ที่ใกล้ชิดก บลูกค้า หาตลาดเพ่ิมและพยายามพ ฒนา
สินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นเท่าที่จะท าได้ตามปกติ และพร้อมที่จะให้ข้อมูลและการสน บสน นต่อภาคร ฐฯ เพ่ือให้
อ ตสาหกรรมในประเทศไทยไม่ต้องตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบจากการเจรจา แรงกดด นต่อภาคร ฐฯ ร งแต่จะท าให้

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


7 
Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฎเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อว  ตถ  ประสงค  ในการใหข้ ้อมูล
แก ่ผู้สนใจเท ่าน ้น โดยสานก   งานส่งเสริมการค ้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม่ร บผิดชอบในความเส ียหายใดใดที่อาจเก ิดขึ ้นจากการที่มี
บ คคลน าขอ้มูลนีไ้ปใชไ้ม่ว ่าโดยทางใด 

 www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 

ร ฐบาลไทยต้องตกอยู่ในฐานะท่ีจะต้องจ ายอมเพ่ือให้ย ติมาตรการเหล่าน ้นโดยเร็ว ในทางตรงก นข้าม หากผู้น าเข้า ผู้
จ ดจ าหน่ายสินค้าที่ได้ร บผลกระทบท ้งต้นน้ าและปลายน้ าในสหร ฐฯ ผู้ซึ่งจะได้ร บผลกระทบเองโดยตรงจากมาตรการ
ด งกล่าว น่าจะต้องสร้างแรงกดด นให้ร ฐบาลสหร ฐฯ เอง ซึ่งก็อาจช่วยให้การใช้มาตรการและท่าทีที่แข็งกร้าวไม่ยืดเยื้อ
ยาวนานจนเกินไป 

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

ที่มา: Business Insider 
เร่ือง: “The US and Mexico struck an agreement on key parts of NAFTA, moving a step closer to reshaping the 

massive trade deal” 
โดย: Bob Bryan 
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