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ฉบับนี้จะมาพูดถึง TPP ซ่ึงเป็นข้อตกลง

ทางการค้าที่มีความส�าคัญที่ประเทศไทยจะ

ต้องพิจารณาให้ดีว่าควรจะเข้าร่วมเป็น

สมาชิกหรือไม่ ซ่ึง TPP นี้จะมีผลกระทบ

ทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อประเทศไทย  

ดงันัน้ ผูบ้ริหารของกิจการจึงต้องท�าความ

เข้าใจและเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือ 

กับข้อตกลงทางการค้านี้ (TPP) ซึ่งคาดว่า 

จะมีผลในอีก 2 ปี ข้างหน้า

TPP

TPP ย่อมาจาก Trans-Pacific Partnership  
ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2548 โดยมีประเทศร่วม 

ก่อตั้ง 4 ประเทศคือ ชิลี สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และบรูไน  
มชีือ่ว่า Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 
ต่อมา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเวียดนามได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิก และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Trans-Pacific 
Partnership หรือ TPP และต่อมา ญี่ปุ ่น แคนาดา 
เม็กซิโก เปรู และมาเลเซียได้เข้าร่วม ปัจจุบันมีประเทศ
สมาชิก 12 ประเทศ

ประเดน็หลกัในการเจรจา FTA ของ TPP แตกต่างจากการ
เจรจา FTA ท่ัวไป ท้ังนี้ TPP จะไม่ใช่แค่การเจรจาเพื่อ
ยกเลิกภาษีน�าเข ้าและมาตรการกีดกันทางการค ้า 
ทีม่ใิช่ภาษีทัง้สนิค้าและบรกิาร (comprehensive market 
access) แต่จะเจรจาเพื่อเอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาห่วงโซ่
อุปทานและการผลิตที่ครอบคลุมประเทศสมาชิก TPP  
ทกุประเทศ (full regional agreement) และครอบคลุม
ถึงประเด็นที่มีความคาบเกี่ยวกัน (cross-cutting trade 
issues) รวมถงึความสอดคล้องด้านกฎระเบยีบ (regulatory 
coherence) การแข่งขันและการส่งเสริมธุรกิจ full  
regional agreement และ  cross-cutting trade issues 
คอือะไร ค�าตอบกค็อื การเจรจาของ TPP จะครอบคลมุไป
ถึงเรื่องการได้มาซึ่งสินค้า และวิธีการท�าธุรกิจ ที่เป็น 
มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เช่น สหรัฐอเมริกามองว่า 
ต้นทุนของผูป้ระกอบการของสหรฐัอเมรกิาสงูกว่าประเทศอืน่
เนือ่งจากผูป้ระกอบการของสหรฐัอเมรกิาต้องจ่ายค่าสทิธิ
บตัรทกุอย่าง ดังนัน้ ประเทศอืน่ก็ต้องมีมาตรฐานในเรือ่งนี้ 
เช่นเดยีวกบัสหรฐัอเมริกาจะได้ไม่เป็นการเอาเปรียบ

ผู้ประกอบการของสหรฐัอเมรกิา หรือนิวซีแลนด์มองว่าผู้ประกอบการเนื้อสัตว์ของ
ตนเอง มีมาตรฐานด้านความปลอดภยัสงู ซึง่ต้นทนุการผลติกส็งูตาม ดงันัน้ ผูผ้ลติเนือ้
สตัว์ประเทศอืน่กต้็องมมีาตรฐานสงูเช่นเดยีวกนั ดงันัน้ การเจรจาการค้าในกรอบของ 
TPP จึงครอบคลุมตลอด Supply chain ตั้งแต่ ต้นน�้ายันปลายน�้า 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 12 ชาติสมาชิก TPP ได้บรรลุข้อตกลงกันแล้ว ท�าให้สังคม
ไทยต้องกลบัมาพจิารณาว่า ไทยควรเข้าเป็นสมาชกิ TPP หรอืไม่ เพือ่ให้เหน็ภาพความ
ส�าคัญของภาคีการค้าของ AEC, RCEP และ TPP ต่อเศรษฐกิจโลก

     ตารางเปรียบเทียบ AEC, RCEP, TPP

AEC RCEP TPP

1.อัตราต่อผลผลิตมวล
  รวมของทั้งโลก

3% 29% 40%

2.จ�านวนประชากร 610 ล้านคน 3,400 ล้านคน 800 ล้านคน

3.จ�านวนประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 16 ประเทศ 12 ประเทศ

โดย.. คุณวิชาติ โลเกศกระวี 

คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ
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TPP
                ตารางเปรียบเทียบประเทศสมาชิก

Country AEC TPP RCEP

Australia

Brunei

Cambodia

Canada

Chile

China

India

Indonesia

Japan

Laos

Malaysia

Mexico

Myanmar

New Zealand

Peru

Philippines

Singapore

South of Korea

Thailand

United States of America

Vietnam

ของหลายฝ่าย ว่าหากอนาคตไทยเป็นประเทศนอกกลุม่ 
TPP ก็อาจเป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดการเบี่ยงเบนทาง
ทางการค้าในอตุสาหกรรมเหล่านี ้ไปยงัประเทศสมาชิก 
อย่างมาเลเซียและเวียดนาม ท�าให้ไทยสูญเสียความ
สามารถในการแข่งขันในแง่การเป็นฐานการลงทุนของ
นักลงทุนในระยะยาวได้ ประเด็นที่ไทยกังวลมาก
ประเด็นหนึ่งก็คือ หากไทยเข้าร่วม TPP ไทยก็ต้อง
ยอมรับในความตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้วย  
ซึง่จะให้การคุ้มครองผู้ประกอบการมากกว่าความตกลง
ทางการค้าโลกที่เคยท�ากันไว้ เช่น การขยายอายุสิทธิ
บัตรยา และการคุ้มครองข้อมูลยา ซึ่งจะส่งผลให้ยา 
มีราคาแพงและจะส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยาของ
ประชาชน ค่าใช้จ ่ายของรัฐเกี่ยวกับบริการด้าน
สาธารณสุขจะสูงขึ้นอย่างมาก

ส่วนการขยายสิทธิบัตรพืชและการผลักดันให้เข้า 
เป็นภาคีอนุสัญญา UPOV1991 จะท�าให้เกษตรกร 
ต้องจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์แพงขึ้น 2-6 เท่า นอกจากนี้ 
ผลกระทบของ TPP จะมีต่อภาคการเกษตรของไทย 
ด้วย เกษตรกรไทยจะได้รับผลกระทบจากการเปิด
ตลาดสินค้าเกษตรอย่างเสรีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เพราะประเทศสมาชิกต่างพยายามผลักดันการส่งออก
สินค้าเกษตรของตนเองไปท�าตลาดกับประเทศในกลุ่ม 
เช่น สหรฐัอเมริกาท่ีเป็นผูน้�าด้านการผลติทัง้หมแูละไก่ 
ขณะท่ีสินค้าประเภทนมและผลิตภัณฑ์จากนมท่ี
แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นเจ้าตลาดอยู่  
ก็มีความพยายามท�าตลาดในประเทศต่าง ๆ 
 
บทสรุป

การแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงไป
ประเทศต่าง ๆ มีการรวมกลุ่มภาคีทางการค้าขึ้นมา
และมกีารก�าหนดเงือ่นไขข้อตกลงรวมทัง้การก�าหนด
มาตรฐานต่าง ๆ  ขึ้นมาให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติ
ตาม TPP ก็เป็นหนึ่งในภาคีการค้าท่ีเกิดขึ้น หาก
ประเทศไทยตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม TPP 
ย่อมส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรและภาคอตุสาหกรรม
ของประเทศไทย ซ่ึงมทีัง้ข้อดแีละข้อเสยี ผู้ประกอบ
การไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังน้ัน สิ่งส�าคัญที่ผู ้
ประกอบการไทยจะต้องเตรียมพร้อมคือปรับปรุง
ตนเองให้เข้ากับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ส่วนภาครัฐนั้น จะมีบทบาทในการ
เจรจาเข้าร่วมกลุ่ม TPP กต้็องพจิารณาให้ดีถงึกรอบ
ข้อตกลงว่าจะยอมเปิดรบัสนิค้าอะไรบ้าง เปิดได้มาก
น้อยแค่ไหน มีระยะเวลาเปิดรับนานเพียงใด เพื่อไม่
ให้กระทบกับผู้ประกอบการไทย หรือแม้แต่ต้อง
ก�าหนดให้สินค้าบางตัวเป็นสินค้าอ่อนไหว ที่ต้องมี
กรอบเวลาและเงื่อนไขการน�าเข้า เพือ่ปกป้องผู้ผลติ
คนไทยไม่ให้ได้รบัผลกระทบ

ประเทศที่เข้าร่วมทั้ง RCEP และ TPP ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และ
ประเทศในกลุ่ม AEC ที่เข้าร่วม TPP ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซียและเวียดนาม 
จากข้อมลูดงักล่าวจะเห็นได้ว่าท้ัง RCEP และ TPP เป็นภาคทีางการค้าทีม่ขีนาดใหญ่
และมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจโลกโดยถ้าพิจารณาในเชิงอัตราต่อผลผลิตมวลรวม
ของทั่วโลกแล้วจะเห็นว่า TPP มีขนาดใหญ่กว่า RCEP และ AEC ดังนั้น ไทยจึง 
ไม่ควรมองข้ามความส�าคญัของ TPP นอกจากน้ี หากวเิคราะห์ประเทศในกลุม่ AEC 
ประเทศสิงคโปร์ บรูไน มาเลเซียและเวียดนามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก TPP แล้ว  
ดังนั้น เมื่อพิจารณาในเชิงศักยภาพด้านการแข่งขันกับกลุ่มประเทศ AEC แล้ว
ประเทศไทยจะเสียเปรียบ สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซียและเวียดนาม นักลงทุนจะ 
มุ่งไปลงทุนในประเทศดังกล่าวมากกว่าประเทศไทยซึ่งยังไม่ได้เข้าร่วม TPP ดังนั้น
จึงมีความจ�าเป็นที่ไทยควรจะเข้าร่วม

ส�าหรับภาคอุตสาหกรรมของไทยที่จะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วม TPP ในอนาคต 
ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  
ที่จะได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีน�าเข้า และเป็นการเสนอตัวเองให้เป็นหนึ่ง
ในตัวเลือกของนักลงทุนในประเทศสมาชิก TPP ในอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อให้
สอดคล้องกบักฎว่าด้วยแหล่งก�าเนดิสนิค้า (rules of origin) ซึง่เรือ่งนีเ้ป็นข้อกงัวล
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