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แคนาดาร้อง WTO สหรัฐฯ ใช้มาตรการปกป้องไม่เป็นธรรม 

เครดติภาพ : Financial post 

 
ในช่วงปีที่ผ่านมาถือว่าการค้าระหว่างแคนาดา-สหรัฐฯ ได้ส่อแววถึงความไม่ลงตัวและเพ่ิมรูปแบบกีด

กันทางการค้ามากขึ้น เริ่มเห็นได้จากการที่ข้อสรุปของการทบทวนข้อตกลงนาฟต้าที่ยังไม่มีความชัดเจนแม้ว่า
จะมีการประชุมมาหลายรอบแล้วก็ตาม และมีท่าทีที่ไม่ค่อยดีจนอาจจะน าไปสู่การยกเลิกข้อตกลงไปเลยด้วย 
รวมไปถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับการส่งออกไม้ (softwood lumber) และเครื่องบินจากแคนาดาไปสหรัฐฯ ซึ่งท า
ให้แคนาดาเห็นถึงความไม่เป็นธรรมทางการค้าระหว่างประเทศจากสหรัฐฯ จนต้องยื่นค าร้องต่อองค์การ
การค้าของโลก หรือ WTO ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ว่าสหรัฐฯ มีการใช้มาตรการปกป้องและตอบโต้ทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรม และผิดกติกาการค้าระหว่างประเทศของ WTO ทั้งในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่ม

  นโยบายภาครัฐ   เศรษฐกิจการลงทุน    แนวโน้มการตลาด    รายงานสินคา้และบริการ      อ่ืนๆ 
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ตลาด และมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Anti-dumping & Anti-susidy) ต่อคู่ค้าชาติต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้ง
แคนาดาด้วย 

เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ทาง WTO ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนถึงการยื่นค าร้องดังกล่าว
ของแคนาดา ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นตัวแทนในการร้องเรียนให้กับชาติต่างๆ ได้เลยทีเดียว เนื่องจากกรณีของ
แคนาดาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกือบ 200 กรณีตัวอย่างที่ชาติอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น จีน อินเดีย บราซิล และ
สหภาพยุโรป ต่างประสบและเห็นพ้องถึงความไม่เป็นธรรมจากสหรัฐฯ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของ WTO ใน
ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ทางสหรัฐฯ ได้ปรับขึ้นภาษีน าเข้าสินค้ากระดาษจากแคนาดาอีกเกือบร้อยละ 9 
และออกมาตรากีดกันอ่ืนๆ เหมือนดั่งเช่นที่เคยท ามาแล้วกับอุตสาหกรรมเครื่องบินและอุตสาหกรรมไม้ 
(Softwood lumber) จากแคนาดาในช่วงปีที่ผ่านมา และเป็นที่น่าสังเกตว่า การร้องเรียนนี้เกิดขึ้นไม่นาน
ก่อนที่แคนาดา สหรัฐฯ และเม็กซิโก จะเข้าร่วมหารือบทสรุปข้อตกลงนาฟต้าครั้งต่อไป ณ เมืองมอลทรีออล 
ประเทศแคนาดา ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ ซึ่งท าให้หลายฝ่ายคาดว่าไม่น่าจะมีบทสรุปที่ดีต่อกัน 

ส าหรับฝ่ายสหรัฐฯ โดยนาย Robert Lighthizer ผู้แทนการค้าของสหรัฐฯ ได้ตอบโต้ถึงกรณีการ
ร้องเรียนดังกล่าวว่า เป็นความพยายามที่ไม่ฉลาดที่จะโจมตีระบบการป้องกันความเสียหายจากการค้าระหว่าง
ประเทศของสหรัฐฯ และมีแต่จะท าให้ความเชื่อมั่นระหว่างการค้าระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาลดลงซึ่งจะ
ส่งผลเสียต่อธุรกิจในแคนาดาเอง และถึงแม้ว่าแคนาดาจะชนะในการร้องเรียนในครั้งนี้ ผลประโยชน์ที่ได้รับก็
จะตกไปอยู่ชาติอ่ืนๆ ไม่ใช่ตัวแคนาดาเอง อย่างไรก็ตาม ภายใต้ระเบียบของ WTO ทางฝ่ายสหรัฐฯ มีเวลาไม่
เกิน 60 วัน ที่จะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงหรือตกลงระงับข้อร้องเรียนดังกล่าว มิฉะนั้น แคนาดาก็มีสิทธิที่จะขอให้ 
WTO พิจารณาตัดสิน 

เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่สหรัฐฯ ถูกร้องเรียนในกรณีลักษณะนี้มาโดยตลอด โดยหลายชาติได้มีการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการค านวณราคาสินค้าหรือความเสียหายจากการทุ่มตลาดของสหรัฐฯ ที่ผิดเพ้ียนไปจาก
กติกา WTO เรื่อยมา ประกอบกับปัจจุบันการบริหารภายใต้รัฐบาลทรัมป์ที่เน้นความเป็นอเมริกันท าให้ปัญหา
ดังกล่าวทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่ากับแคนาดาหรือ
ชาติอ่ืนๆ ก็ตาม 

 
 

ที่มาของข่าว :  http://business.financialpost.com/news/economy/newsalert-canada-launches-global-
trade-complaint-vs-u-s-over-use-of-duties  
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ข้อคิดเห็นของส านักงานฯ :  
สหรัฐฯ เป็นตลาดใหญ่และเป็นคู่ค้าหลักของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ท าให้นโยบายหรือมาตรการทาง

การค้าใดๆ ก็ตามของสหรัฐฯ สามารถส่งผลกระทบได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแคนาดาที่มี
การค้าระหว่างประเทศมากกว่าร้อยละ 70 ผูกติดอยู่กับสหรัฐฯ ท าให้ที่ผ่านมามักจะไม่ค่อยได้เห็นความ
เคลื่อนไหวของฝ่ายแคนาดาที่ดูจะแข็งกร้าวต่อสหรัฐฯ เท่าใดนักในประเด็นด้านการค้า 

การร้องต่อ WTO ของแคนาดาในครั้งนี้อาจแสดงให้เห็นถึงนัยและแนวโน้มบางอย่างต่อการค้า
ระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายในอนาคต อาจมีความเป็นไปได้ว่าการเจรจาทบทวนข้อตกลงนาฟต้ามีท่าทีว่าจะล้มเหลว 
และแคนาดาต้องการหวังพ่ึงองค์กรที่เป็นกลางอย่าง WTO และการสนับสนุนจากประเทศอ่ืนๆ เพ่ือคาน
อ านาจและสร้างสมดุลย์ด้านการค้ากับสหรัฐฯ ให้เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ การใช้มาตรการปกป้องและตอบโต้ทาง
การค้าอย่างเช่นการเรียกเก็บภาษีพิเศษเพ่ือตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนจากประเทศคู่ค้าเป็นกติกา
สากลที่ยอมรับกันว่าสามารถกระท าได้ แต่จะต้อมีงหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณที่สมควรแก่ผลกระทบและ
สมเหตุสมผล และไม่ท าให้กลายเป็นการกีดกันทางการค้าดังเช่นที่สหรัฐฯ ถูกร้องเรียนอยู่เช่นในปัจจุบัน 

ส าหรับปัญหาในเรื่องของการใช้มาตรการทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศคู่ค้า นอกจากภาครัฐ
จะต้องคอยติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งเตือนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องแล้ว ในส่วนของผู้ประกอบเองก็
ควรจะศึกษาข้อมูลในเรื่องกติกาการค้าสากลไว้ด้วย เพ่ือระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดข้อร้องเรียนอันจะน าไปสู่
การพิจารณาใช้มาตรการของประเทศคู่ค้า และเพ่ือจะได้ชี้แจงข้อมูลได้ถูกต้องชัดเจนในกรณีที่เกิดการใช้
มาตรการที่ไม่เป็นธรรมข้ึน      
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