การทุมตลาด (Dumping)
การทุมตลาด คือ สภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อสินคาสงออกขายในราคาที่ต่ํากวามูลคาปกติ (Normal
Price) ของสินคานั้นๆ กลาวคือ ประเทศผูสงออกจะขายสินคาในราคาต่ํากวาราคาภายในประเทศหรือ
ต่ํากวาราคาสงออกในประเทศคูคาอื่นๆ หรือรวมถึงการขายสินคาในราคาต่ํากวาตนทุนการผลิตของ
สินคานั้น
ภายใตกฎขอ 6 ของขอตกลงทัว่ ไปวาดวยภาษีศลุ กากรหรือ GATT (GATT Article VI) ซึ่ง
กลาวถึงการปองกันการทุมตลาด (anti-dumping) และการเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาด (Countervailing
Duties : CVD) ทั้งนี้ GATT Article VI มิไดมีบทบัญญัติหามมิใหมีการทุมตลาดโดยตรง เพียงแต
พยายามใหประเทศภาคีสมาชิกไดตระหนักวา
การทุมตลาดเปนสิ่งตองหามหากการทุมตลาดนั้น
กอใหเกิดความเสียหายรายแรงหรือเปนอุปสรรคกีดขวางการเขาไปประกอบอุตสาหกรรมภายในของ
ประเทศสมาชิกอื่นๆ
ทั้งนี้หากประเทศผูนําเขาสามารถพิสูจนไดวามีการทุมตลาดจากประเทศคูคา
สงออกที่สงผลใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมภายในประเทศของตน รัฐบาลประเทศผูน ําเขานั้น
สามารถใชมาตรการปองกันการทุมตลาดได
หลักการอยางงายที่ใชในการพิสูจนวามีการทุมตลาดเกิดขึ้นหรือไม มักจะอาศัยการเปรียบเทียบ
ราคาสินคาหลังออกจากโรงงานของประเทศผูสงออกกับราคาขายของสินคานั้น ณ ชายแดนของ
ประเทศผูน ําเขาซึ่งไดหักตนทุนคาขนสงและคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากสินคาออกจากโรงงานแลว
อยางไรก็ตาม การสรุปวาราคาขายต่ํากวาราคาในประเทศเปนการขายในราคาต่ํากวาตนทุนนั้นถือเปน
การแปลความหมายที่ไมถูกตอง
เพราะบางครั้งการพิสูจนเรื่องการทุมตลาดมีความยุงยากซับซอน
เนื่องจากยังคงมีความสับสนระหวางการทุม ตลาดกับการนําเขาสินคาที่ไดรับประโยชนจากการไดรบั
เงินอุดหนุน นโยบายการคาโดยทั่วไปมักกลาววา การทุม ตลาด หมายถึง การที่หนวยผลิตใดๆ เห็นขอ
ไดเปรียบจากการกําหนดราคาแบบแบงแยกตลาดและดําเนินการเชนนัน้ โดยอาศัยทรัพยากรของตนเอง
ในขณะที่การใหเงินอุดหนุนคือการใหความชวยเหลือจากรัฐบาลแกอุตสาหกรรมนั้นๆ ไมวาจะทางตรง
หรือทางออม ทั้งการใหเงินอุดหนุนและการทุมตลาดตางก็สงผลกระทบตอตลาดสินคานําเขาไดอยาง
ไมแตกตางกัน การเปรียบเทียบราคาในประเทศผูสงออกกับราคาในประเทศผูนําเขา บางครั้งมิอาจ
กระทําได เนื่องเพราะหนวยผลิตที่สงออกมีการตกแตงบัญชี จนมิอาจทราบตนทุนการผลิตทีแ่ ทจริง
บางกรณี สินคาที่สงออกไมมีขายในประเทศผูสงออกหรือมีขายแตเพียงเล็กนอย
การทุมตลาดถือเปนประเด็นที่รูจกั กันมาเปนระยะเวลานานและมีงานเขียนเกีย่ วกับเรื่องนี้
มากมาย
อยางไรก็ดี ปญหาการทุมตลาดเริ่มเปนกลายมาปญหาสําคัญในการคาอยางชัดเจนหลัง
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยเฉพาะชวง Great Depression ในทศวรรษ 2470 ตอมามีความพยายาม

จําแนกประเภทของการทุมตลาดโดยมีผูเสนอแนวคิด 4 แนวคิด คือ แนวคิดเรื่องการทุมตลาดจากกฎ
บัตรฮาวานา (Havana Charter) แนวคิดของ Jacob Viner แนวคิดของ Greg Mastel และแนวคิดของ
Robert Willig
แนวคิดเรื่องการทุมตลาดจากกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter)
ในชวงที่มกี ารประชุม United Nations Conference on Trade and Employment ณ นครฮาวานา
ประเทศคิวบา ซึ่งนําไปสูการเกิดกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) นั้น ประเทศผูเขารวมประชุมได
รวมกันกําหนดลักษณะของการทุมตลาดไวเปน 4 ประเภท คือ
1. การทุมตลาดดานราคา (Price Dumping) ซึ่งภายหลังปรากฏในกฎของ GATT ขอ 6
2. การทุมตลาดจากการบริการ(Service Dumping) คือ การที่สินคานั้นมีความไดเปรียบ
ดานราคาอันเปนผลจากการทุมตลาดในกิจการบริการการขนสงหรือการลําเลียง
สินคา
3. การทุมตลาดจากอัตราแลกเปลี่ยน(Exchange Dumping) คือ การทุมตลาดอันเกิดจาก
การกําหนดนโยบายอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อใหไดเปรียบในการแขงขันดานการคา
4. การทุมตลาดดานสังคม (Social Dumping) คือ การทุมตลาดสินคาที่ผลิตจากแรงงาน
นักโทษหรือแรงงานที่ทํางานหนักแตไดรบั คาจางต่ํา ซึ่งทําใหไดสินคาราคาต่ําดวย
ทั้งนี้การทุมตลาด 3 ประเภทหลังนั้นปจจุบันยังไมมกี ารกําหนดกฎกติกาควบคุมอยางชัดเจน
นอกจากนี้ยังมีการทุมตลาดอีกประเภทซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหนวยผลิตสามารถขายสินคาในตาง
ประเทศไดในราคาสูงกวาราคาในประเทศ เชนนี้เราเรียกวา การทุมตลาดยอนกลับ (Reverse Dumping)
ปจจุบันไดมีความพยายามเปนอยางมากในการหาเหตุผลในการทุมตลาด ทั้งนี้มีแนวคิด 3 แบบ
ในการแยกประเภทของแรงจูงใจในการทุม ตลาด ดังนี้
แนวคิดเรื่องการทุมตลาด Jacob Viner
ในป 2463 Jacob Viner จําแนกประเภทแรงจูงใจในการทุมตลาดโดยอธิบายไวในหนังสือเรื่อง
Dumping : A Problem in International Trade และสรุปลักษณะการทุม ตลาดไวเปนประเภทตางๆ ดังนี้
1. การทุมตลาดเปนครั้งคราว (Sporadic Dumping) เกิดจากความตองการของหนวยผลิต
ในการลางสต็อกสวนเกิน การทุมตลาดประเภทนี้มักเกิดขึ้นโดยไมตั้งใจ และหนวย
ผลิตจะใชวธิ กี ารนีใ้ นบางครัง้ บางคราวเทานั้น
2. การทุมตลาดในระยะสั้นหรือการทุมตลาดอยางไมตอเนือ่ ง (Short-run / Intermittent
Dumping) เกิดขึ้นเมื่อหนวยผลิตกําลังเผชิญกับภาวะตลาดทีร่ าคาสินคาในขณะนั้นตก

ต่ําลงชั่วคราว หรือเกิดเมื่อหนวยผลิตพยายามหาตลาดใหม หรือเพื่อปองกันการ
แขงขันและตอบโตการทุมตลาดในทิศทางตรงขามของหนวยผลิตคูแ ขง
3. การทุมตลาดในระยะยาวหรือการทุมตลาดอยางตอเนื่อง (Long-run or Continuous
Dumping) เกิดเมื่อหนวยผลิตตองการรักษาระดับการผลิตในระดับเต็มกําลังการผลิต
เอาไวโดยปราศจากการตัดราคาในประเทศ
หรือเกิดเมื่อหนวยผลิตตองการการ
ประหยัดจากขนาดมากขึ้น (Economies of Larger Scale) โดยยังคงรักษาระดับราคาใน
ประเทศ หรือเกิดการทุมตลาดดวยเหตุผลทางการคา
แนวคิดเรื่องการทุมตลาดของ Greg Mastel
Greg Mastel นักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกัน จําแนกลักษณะของแรงจูงใจในการทุมตลาด ใน
หนังสือชื่อ American Trade Policy After the Uruguay Round ไวเปน 4 ลักษณะ คือ
1. Overcapacity Dumping เกิดในอุตสาหกรรมที่ตองเผชิญกับการลดลงของอุปสงคใน
ระยะยาว ยังผลใหเกิดกําลังการผลิตสวนเกิน (Overcapacity) โดยการทุมตลาดเปนผล
จากความตองการใชกําลังการผลิตสวนเกินใหเปนประโยชน
2. Government-supported Dumping เกิดจากการใหเงินอุดหนุนในการผลิตของรัฐบาล
ซึ่งเกื้อกูลใหตนทุนการผลิตต่ํากวาที่ควร ดวยเหตุนี้ การสงออกสินคาที่ไดรบั เงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลจึงมีลักษณะเปนการทุม ตลาด
3. Tactical Dumping และ Discriminatory Pricing เกิดขึ้นเมื่อหนวยผลิตขายสินคาชนิด
เดียวกันในราคาตางกัน ณ ตลาดทีแ่ ตกตางกัน การทุมตลาดประเภทนี้เปนการทุม
ตลาดตามกลยุทธ หรือการกําหนดราคาอยางลําเอียง
4. Predatory Dumping เกิดขึ้นเมื่อหนวยผลิตแขงขันกันตัดราคาสินคาเพื่อลดจํานวน
คูแขงในธุรกิจลง
แนวคิดเรื่องการทุมตลาดของ Robert Willig
Robert Willig ไดอธิบายสาเหตุของการทุมตลาดแยกประเภทการทุมตลาดออกเปนการทุม
ตลาดโดยไมผูกขาด (Non-monopolizing Dumping) และการทุมตลาดโดยการผูกขาด(Monopolizing
Dumping) ซึ่ง การทุมตลาดโดยไมผูกขาดประกอบไปดวย
1. Market-expansion Dumping คือ การทุม ตลาดอันเนื่องจากความตองการขยายตลาด
ทั้งนี้การขายสินคาสงออกในราคาต่ําได
เนื่องเพราะมีกําไรจากการขายสินคานั้น
ภายในประเทศในราคาสูง ยิ่งราคาสินคาในประเทศมีราคาสูงมากเทาไรก็ยิ่งสนับสนุน
ใหราคาสงออกต่ําลงมากขึ้นเทานั้น

2. Cyclical Dumping การทุมตลาดตามวัฏจักร มีวัตถุประสงคเพื่อกําจัดผลผลิตสวนเกิน
ที่มีจํานวนมากในขณะที่อุสงคสินคานั้นอยูในชวงขาลง
3. State-trading Dumping มักเกิดในประเทศที่อัตราแลกเปลี่ยนกอผลกระทบแตเพียง
เล็กนอย หรือราคามิอาจสงสัญญาณกระทบเศรษฐกิจอืน่ มากนัก
สําหรับการทุม ตลาดโดยการผูกขาด Willig ไดแบงเปน 2 ประเภท ประกอบดวย
1. Strategic Dumping การทุม ตลาดเชิงกลยุทธ เกิดจากประเทศผูสงออกยึดยุทธศาสตร
การทุมตลาด หรือใชมาตรการทีไ่ มเกื้อหนุนการแขงขัน กอใหเกิดความเสียเปรียบใน
ประเทศผูน ําเขา
2. Predatory-pricing Dumping การทุมตลาดเพื่อกําจัดคูแ ขง เกิดขึ้นเมื่อประเทศมีการ
สงออกสินคาในราคาต่ําโดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําจัดคูแ ขงออกจากตลาด
เพื่อให
ประเทศของตนมีอํานาจผูกขาดในประเทศผูนําเขาสินคานั้น
อยางไรก็ตาม การจําแนกประเภทการทุมตลาดทั้งหมดขางตนนี้มไิ ดบัญญัตใิ นกฎหมายการ
ปองกันการทุม ตลาดระดับนานาชาติ โดยการแบงประเภททุมตลาดตามที่ไดอธิบายไวในตอนตนนั้น
มักจะปรากฎในงานเขียนตางๆ ที่มวี ัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงและปฏิรูปวิธีการปองกันการทุม ตลาด
ชุมชนนักเศรษฐศาสตรระหวางประเทศในปจจุบนั จําแนกประเภทการทุมตลาดทีส่ ําคัญ ดังนี้
1. การทุมตลาดแฝง (Hidden Dumping) ปรากฎนิยามใน GATT Article VI วา การทุม
ตลาดแฝง คือ การขายสินคาที่ผูนําเขาขายในราคาต่ํากวาราคาทีร่ ะบุไวในใบแจงราคา
สินคาของผูสงออก โดยผูสงออกนั้นก็มีความเกี่ยวของกับผูนําเขา นอกจากนีร้ าคา
สินคาที่ขายยังต่ํากวาราคาสินคาของประเทศผูสงออกอีกดวย ซึ่งคือ การทุมตลาด
ผานการถายทอดราคานัน่ เอง
2. การทุมตลาดทางออม (Indirect Dumping) เกิดจากการที่สินคานําเขาผานประเทศที่
สาม โดยประเทศที่สามมิไดถือวามีการทุม ตลาด แมวาราคานําเขาจะต่ําเกินกวาที่
สมควรก็ตาม
3. การทุมตลาดขัน้ ทุติยภูมิหรือการทุมตลาดขัน้ ที่สอง (Secondary Dumping) เกิดเมื่อมี
การสงออกสินคาที่มีสวนประกอบมาจากสินคานําเขา โดยเชื่อวาสินคานําเขานั้นมีการ
ทุมตลาด
อยางไรก็ดี K.W Dam ไดกลาวแยงแนวคิดเรื่องการทุมตลาดวา ภายใตกฎและกติกาตางๆ
หนวยผลิตทองถิ่นยอมจะไดรับผลเสียไมวาราคาสินคานําเขานั้นจะนอยกวาหรือเทากับราคาที่หนวย
ผลิตเหลานัน้ กําหนด และผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจากการทุมตลาดนี้ก็จะไมมากเทากับผลกระทบที่เกิดจาก

ราคาสินคานําเขาที่สะทอนความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของผูสงออก นอกจากนี้ ศาสตราจารย
Deardorff ไดเสนอประเด็นความเชื่อมโยงระหวางการทุมตลาดกับระดับการแขงขันในตลาดสินคาของ
ประเทศผูสงออก โดยศาสตราจารย Deardorff กลาววา หากตลาดและหนวยผลิตตางไดรับการปกปอง
จากรัฐบาลแลว หนวยผลิตก็มีแนวโนมทีจ่ ะขายสินคาในราคาต่ํากวาราคาภายในประเทศถาหนวยผลิต
นั้นสามารถสงออกได ขอสรุปที่นาสนใจของ Gabrielle Marceau ในหนังสือชื่อ Anti-Dumping and
Anti-Trust Issues in Free Trade Areas ที่กลาววา ตนกําเนิดของการทุมตลาดมีรากฐานมาจากความ
แตกตางของกฎหมายและนโยบายเศรษฐกิจของประเทศในตลาดสองตลาด และความแตกตางของแต
ละประเทศถือเปนเรื่องปกติที่มีความสมเหตุสมผล หากประเทศเหลานั้นยังคงไมมีการตกลงเกีย่ วกับ
มาตรฐานหรือกฎกติกาเกีย่ วกับการคาระหวางประเทศ

