
 

 

ส ำนักงำนพำณิชย์ในต่ำงประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน                                                                                            
OFFICE OF COMMERCIAL AFFAIRS, WASHINGTON, DC 
ทิศทางการด าเนินนโยบายการค้าสหรัฐฯ ในปี 2560  

 

เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2560 ส ำนักงำนผู้แทนกำรค้ำสหรัฐฯ (USTR) ได้เผยแพร่รำยงำน 2017 Trade Policy Agenda and 
2016 Annual Report of the President of the United States on the Trade Agreements Program ต่อรัฐสภำสหรัฐฯ โดย
เนื้อหำของรำยงำนฉบับดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับแนวทำงกำรด ำเนินนโยบำยกำรค้ำสหรัฐฯ ประจ ำปี 2560 รวมถึงกำรประเมินภำพรวม
ของกำรด ำเนินนโยบำยกำรค้ำของสหรัฐฯ ในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ สำระส ำคัญสรุปได้ ดังนี้ 

1. Key Principles and Objectives  

สหรัฐฯ จะปรับท่ำทีกำรด ำเนินนโยบำยกำรค้ำในปี 2560 ในลักษณะเชิงปกป้องและเข้มงวดยิ่งขึ้น (defensive, 
enforcement-oriented approach) โดยจะมุ่งเน้นกำรค้ำที่มีควำมเสรีและเป็นธรรมต่อชำวอเมริกัน เพ่ือผลักดันกำรเจริญเติบโต
ทำงเศรษฐกิจ เสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรแข่งขัน และสนับสนุนกำรจ้ำงงำนในสหรัฐฯ ซึ่งฝ่ำยบริหำรสหรัฐฯ พร้อมที่จะหยิบยก
มำตรกำรส ำคัญทำงกฎหมำยขึ้นมำใช้เป็นเครื่องมือและอ ำนำจในกำรต่อรองกับประเทศคู่ค้ำเพ่ือให้สหรัฐฯ ได้รับผลประโยชน์ใน
ระดับท่ีเท่ำเทียมและต่ำงตอบแทนยิ่งขึ้น 

2. Major Priorities 

2.1 การปกป้องอ านาจอธิปไตยของสหรัฐฯ ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการค้า (Defending Our National 
Sovereignty Over Trade Policy) โดยรำยงำน Trade Policy Agenda ประจ ำปีนี้ได้มีกล่ำวถึงควำมเห็นของฝ่ำยบริหำรสหรัฐฯ 
ต่อกระบวนกำรระงับข้อพิพำทภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) ในหลักกำรที่ส ำคัญ 2 ส่วน ดังนี้ (1) ควำมเข้ำใจว่ำด้วยกฎระเบียบ
และกระบวนกำรระงับข้อพิพำท (Dispute Settlement Understanding: DSU) บัญญัติว่ำผลกำรตัดสินขององค์กรระงับข้อพิพำท 
(Dispute Settlement Body: DSB) ไม่ควรเพ่ิมหรือบั่นทอนสิทธิหรือพันธกรณีของประเทศภำคีที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
ของ WTO และ (2) กฎหมำยว่ำด้วยควำมตกลงรอบอุรุกวัย (Uruguay Round Agreement Act: URAA) บัญญัติว่ำผลกำรตัดสิน
ของคณะพิจำรณำ (Panel) หรือองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) ไม่มีผลบังคับใช้ในตัว (non self-executing) หรือผลผูกพัน
ทำงกฎหมำย (non-binding) ต่อสหรัฐฯ แต่เป็นเรื่องควำมสมัครใจที่จะปฏิบัติตำมเท่ำนั้น (voluntary compliance) ดังนั้น โดย
ยึดหลักกำรดังกล่ำว สหรัฐฯ จะสงวนสิทธิที่จะต้องปฏิบัติตำมผลกำรตัดสินของ DSB หำกผลกำรตัดสินดังกล่ำวขัดหรือแย้งกันกับ
กฎหมำยภำยในประเทศของสหรัฐฯ และ/หรือบั่นทอนสิทธิและประโยชน์หรือก่อให้เกิดผลผูกพันเพ่ิมต่อสหรัฐฯ เกินกว่ำที่ก ำหนดไว้
ในข้อตกลงที่เก่ียวข้องของ WTO 

2.2 การบังคับใช้กฎหมายการค้าของสหรัฐฯ อย่างเข้มงวด (Strictly Enforcing US Trade Laws) ซึ่งรำยงำน
ประจ ำปีนี้มีกำรบ่งชี้ถึงเครื่องมือส ำคัญทำงกฎหมำยและมำตรกำรที่สหรัฐฯ สำมำรถหยิบยกมำใช้เพ่ือแก้ไขปัญหำกำ รปฏิบัติทำง
กำรค้ำที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรบังคับใช้มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด (Anti-Dumping: AD) และมำตรกำรตอบโต้กำร
อุดหนุน (Countervailing Duty: CVD) ในเชิงรุกมำกขึ้น โดยผลักดันให้กระทรวงพำณิชย์สหรัฐฯ เปิดกำรไต่สวนกรณี AD/CVD เอง 
(self-initiated investigations) โดยไม่จ ำเป็นต้องรอให้ได้รับค ำร้องยื่นฟ้องก่อน ซึ่งเป็นอ ำนำจตำมกฎหมำยที่ DOC มีอยู่แล้วแต่ไม่
ค่อยได้มีกำรน ำออกมำใช้ นอกจำกนี้ ยังได้มีกำรระบุถึงกำรใช้มำตรกำรทำงกำรค้ำฝ่ำยเดียวที่อยู่ในอ ำนำจของสหรัฐฯ แต่ไม่ได้มีกำร
น ำมำใช้ เช่น มำตรกำรปกป้องภำยใต้มำตรำ 201 และมำตกำรตอบโต้ภำยใต้มำตรำ 301 ของกฎหมำยกำรค้ำสหรัฐฯ  



2.3 การทบทวนและน าความตกลงการค้าของสหรัฐฯ กลับมาเจรจาใหม่ (Negotiating New and Better Trade 
Deals) โดยสหรัฐฯ จะมุ่งเน้นกำรเจรจำควำมตกลงทำงกำรค้ำแบบทวิภำคี (bilateral) มำกยิ่งขึ้นแทนกำรเจรจำแบบกลุ่ม 
(regional/multilateral) อย่ำงไรก็ตำม รำยงำนดังกล่ำวยังขำดรำยละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ประเด็น และกรอบแนวทำงกำร
เจรจำควำมตกลงกำรค้ำใหม่หรือกำรน ำควำมตกลงกำรค้ำของสหรัฐฯ ที่มีอยู่เดิมกลับมำเจรจำใหม่  

2.4 การใช้อ านาจต่อรองกดดันแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการเจรจาเปิดตลาดการค้า (Using Leverage to Open 
Foreign Markets) รำยงำนประจ ำปีนี้ได้หยิบยกมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำของประเทศคู่ค้ำที่ฝ่ำยบริหำรสหรัฐฯ เห็นว่ำเป็น
อุปสรรคส ำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรส่งออกของสหรัฐฯ ได้แก่ ก ำแพงภำษีน ำเข้ำ กำรอุดหนุน ข้อจ ำกัดด้ำนกำร
เคลื่อนย้ำยและส่งต่อข้อมูลและบริกำร กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรแทรกแซงค่ำเงิน และมำตรกำรกีดกันด้ำนเทคนิค ซึ่ง
สหรัฐฯ จะปรับแนวทำงกำรด ำเนินกำรในกำรลดปัญหำอุปสรรคดังกล่ำวในลักษณะที่เป็น aggressive approach ยิ่งขึ้น และจะใช้
หลักกำรต่ำงตอบแทน (reciprocity) ในกำรเจรจำเปิดตลำดสินค้ำเพ่ือให้สหรัฐฯ ได้รับผลประโยชน์แลกเปลี่ยนจำกประเทศคู่ค้ำใน
ระดับท่ีเป็นธรรมและเท่ำเทียมยิ่งขึ้น 

 3. แนวโน้ม   

รำยงำน Trade Policy Agenda ประจ ำปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงท่ำทีกำรด ำเนินนโยบำยกำรค้ำที่แข็งกร้ำวขึ้น ซึ่งแตกต่ำง
จำกท่ำทีของฝ่ำยบริหำรสหรัฐฯ ที่ผ่ำนมำอย่ำงเห็นได้ชัด แต่ก็ถือว่ำยังคงอยู่ในกรอบนโยบำยตำมแนวกระแสหลักแม้ว่ำจะเป็นใน
ลักษณะเชิงปกป้องก็ตำม และไม่ได้มีสัญญำณบ่งชี้ถึงกำรใช้ มำตรกำรปกป้องกำรค้ำขั้นรุนแรง (extreme protectionist 
measures) อย่ำงไรก็ตำม รำยงำนประจ ำปีนี้ยังคงขำดรำยละเอียดเกี่ยวกับแผนกำรด ำเนินงำนและท่ำทีที่ชัดเจนในหลำยประเด็น 
ซ่ึง USTR ได้ระบุไว้ในเบื้องต้นแล้วว่ำฝ่ำยบริหำรสหรัฐฯ จะน ำเสนอรำยละเอียดเพ่ิมเติมภำยหลังกำรรับรองผู้ที่จะเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
ผู้แทนกำรค้ำสหรัฐฯ คนใหม่จำกวุฒิสภำสหรัฐฯ 
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