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 แนวโนม้สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมโลก 
  ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเอเชีย

อย่างต่อเนื่อง และหากมองหนึ่งในประเทศที่มีการเคลื่อนไหว
อย่างมีนัยยะส าคัญต่อภาพรวมเศรษฐกิจคงหนีไม่พ้นประเทศแห่ง  
“แดนอาทิตย์อุทัย” โดยเมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๕๖ ญ่ีปุ่นได้กลายเป็น
สมาชิกล าดับที่  ๑๒ ของความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทาง
เศรษฐกิจภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก (Trans- Pacific Partnership 
หรือ TPP) ตามหลัง ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี มาเลเซีย 
เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ เวียดนาม และสหรัฐฯ  ซึ่งมีผล 
ท าให้ TPP มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ถึง ๑ ใน ๓ ของการค้าทั้งหมด 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของ GDP ทั่วโลก 

 
“ญี่ปุ่น” สมาชิกใหม่ในกลุ่ม  TPP 
  TPP ที่ญ่ีปุ่นเพิ่งเข้าร่วมนั้นได้กลายเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์

ส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศเอเชีย - 
แปซิฟิก เพราะความย่ังยืนของอิทธิพลสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ กับ
ความพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจญ่ี ปุ่นต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน 
ความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างแดนอินทรีกับแดนอาทิตย์อุทัย
เป็นเสมือนพันธะสัญญาว่าจะร่วมมือต่อต้านแดนมังกร ซึ่งญ่ีปุ่นจะ
เป็นเครื่องมือในการขยายการส่งออกของสหรัฐฯ ที่ส าคัญต่อ 
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังช่วยอุดช่องโหว่ 
ด้านเศรษฐกิจของนโยบายรุกเอเชียของสหรัฐฯ ผ่านการเพิ่มมูลค่า
การค้าระหว่างประเทศสมาชิก ลดการพึ่งพาการค้ากับจีน ที่ส าคัญ
จะช่วยดึงสหรัฐฯ เข้าสู่การแข่งขันท า FTA อีกครั้ง ไม่เพียงเท่านั้น 
TPP ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่าง
สหรัฐฯ กับเอเชียซึ่งก าลังอยู่ในช่วงหวาดระแวงการขยาย
แสนยานุภาพทางทหารของจีน โดยเฉพาะอย่างย่ิงญ่ีปุ่นที่ยังมีข้อ
พิพาทกับจีนประเ ด็นกรรมสิทธิ์ เหนือหมู่ เกาะในทะเลจีน
ตะวันออก   

 เส้นทาง TPP กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของแดนอาทิตย์อุทัย 
   อิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จ าเป็นต้อง

พึ่งพาเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ดังนั้น การฟื้นฟู
เศรษฐกจิญ่ีปุ่นจงึมคีวามส าคญั โดยเฉพาะในภาคการสง่ออกทีจ่ะพน้
จากชว่งตกต่ าได้นัน้ จ าเป็นต้องด าเนนิมาตรการภายในประเทศควบคู่
ไปด้วย อาทิ การข้ึนภาษีมูลค่าเพิ่ม การลดค่าไฟฟ้า การสร้าง
แรงจงูใจนกัลงทนุต่างชาติ โดยความทา้ทายส าคญัทีส่ดุจะอยู่ทีก่ารลด
หรือยกเลิกภาษีน าเข้าสินค้าเกษตรหลักๆ อย่างข้าว เนื่องจาก
เกษตรกร คือ ฐานเสียงส าคัญของพรรคเสรีประชาธิปไตยของ
นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ทั้งนี้ ญ่ีปุ่นคาดหวังว่า สหรัฐฯ และ
ประเทศสมาชกิ TPP อืน่ๆ จะให้ความรว่มมอืในการปฏริปูเศรษฐกิจ
ญ่ีปุ่น อาทิ การลดภาษีน าเข้าสินค้าเกษตรอย่างค่อยเป็นค่อยไป      
ซึ่งจะช่วยหนุนการปรับโครงสร้างภาคเกษตรกรรม ไม่เช่นนั้น       
หาก "อาเบะโนมกิส"์ ซึง่เป็นนโยบายเศรษฐกจิของนายอาเบะลม้เหลว
จะเกิดความป่ันป่วนต่อเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอยู่แล้ว โดยมี 
การคาดการณ์วา่ หากญ่ีปุ่นลม้เหลวในการดึงตัวเองออกจากภาวะเงนิ
ฝดืแลว้ อาจสง่ผลให้เกดิ ๒ กรณี ดังนี ้ 

  ๑. หากการปฏิรูปเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามแผน มาตรการ
อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ และการใช้งบประมาณขาดดุลเพื่อกระตุ้น 
การเติบโตจะส่งผลให้เข้าสู่ภาวะเงินตึงตัว นั่นคือ เกิดภาวะเงิน
เฟ้อในระดับสูง การเติบโตหยุดชะงัก อีกทั้งอัตราการว่างงานพุ่ง
สูงข้ึน 

  ๒. ถ้าญ่ีปุ่นขาดดุลการค้าต่อเนื่อง ประกอบกับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจด่ิงลง ในกรณีเลวร้ายที่สุด นักลงทุนและประชาชน
อาจหมดความเชื่อมั่นพันธบัตรญ่ีปุ่นและแห่มาขอเงินสดคืน โดย
หากพิจารณาสัดส่วนหนี้สาธารณะของญ่ีปุ่นที่สูงถึงร้อยละ ๒๓๐ 
ของ GDP การเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ ๒ ของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลญ่ีปุ่น จะส่งผลให้ต้นทุนการช าระหนี้สูงถึงร้อยละ 
๑๐๐ ของงบประมาณแผ่นดิน   

การเข้าเป็นสมาชิก TPP ล าดับที่ ๑๒ ของญ่ีปุ่นครั้งนี้ ถือเป็นตัวช่วยส าคัญที่จะเข้ามาพลิกเกมการค้า โดยญ่ีปุ่นไม่เพียงเป็น
ฟันเฟืองที่จะสร้างให้ TPP เป็นเขตการค้าเสรีขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ
ระดับทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ และญ่ีปุ่นอีกด้วย อีกทั้งยังอาจเป็นต้นแบบของกรอบการค้าเสรีทั่วโลกได้ ส่วนในมุมของไทยนั้น อาจใช้  
แนวทางการเจรจาและผลกระทบจากการจัดท าความตกลง TPP ของญ่ีปุ่นเป็นหนึ่งในกรณีศึกษา ประกอบกับการตรวจสอบความพร้อม
ของตนเอง รวมทั้งศึกษาเชิงลึกในบางประเด็นที่มีความอ่อนไหวต่อไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนควบคู่ไปด้วย...  

บทควำมวิเครำะห์สถำนกำรณ์ยุทธศำสตร์และควำมม่ันคงของประเทศรำยสัปดำห์   ฉบบัที่  ๔๕/๕๖      ๑๙ - ๒๕ สิงหำคม ๒๕๕๖ 

“ญี่ปุ่น” สมำชิกล่ำสุดเข้ำร่วมควำมตกลง TPP  
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ทั้ง ๒ กรณี ล้วนผลักดันให้ญ่ีปุ่นเข้าสู่ภาวะล้มละลาย      
ซึ่งอาจเป็นการซ้ าเติมเศรษฐกิจโลก โดยมีการคาดการณ์ว่าหายนะ 
ทางเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นอาจรุนแรงกว่าวิกฤตยูโรโซนหลายเท่า และ
หากกรณีเลวร้ายที่สุดอาจท าให้คนญ่ีปุ่นสิ้นหวังจากปัญหา
เศรษฐกิจ กระทั่งความเป็นชาตินิยมสูงข้ึน เมินสินค้าน าเข้าจาก
ต่างชาติ เร่งหาเงินเข้าประเทศด้วยการส่งออก ท าให้ต้องพึ่งพาจีน
มากข้ึน นั่นก็หมายความว่า นโยบายมุ่งสู่เอเชีย ถ่วงดุลจีนของ
สหรัฐฯ ผ่านข้อตกลง TPP อาจล้มไม่เป็นท่า 

โอกาส/ อุปสรรค/ แนวทางตั้งรับของ “ญี่ปุ่น” ต่อ  TPP  
ญ่ีปุ่นมุ่งหน้าตาม "อาเบะโนมิกส์" ด้วย “มาตรการลูกศร  

๓ ดอก” คือ  
 
 
 
 
 
 
ซึ่งลูกศรดอกที่สามมีความส าคัญที่นายอาเบะใช้การเจรจา

ผ่านกรอบ TPP เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง
ภายใต้ยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างย่ังยืน ทั้งนี้ หัวใจของมาตรการ
ดังกล่าวอยู่ที่ยุทธศาสตร์หลักในการขยายความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ 
ในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
และศักยภาพสินค้าส่งออกโดยการลดต้นทุนการน าเข้าสินค้า ซึ่งจะ
ท าให้ผู้ส่งออกญ่ีปุ่นสามารถเข้าถึงตลาดสินค้าในแถบเอเชีย -
แปซิฟิกได้มากข้ึน อันจะลดการพึ่งพาการค้าจากจีนได้ ซึ่งญ่ีปุ่นให้ 
ความสนใจการบรกิาร และการลงทนุหลายด้าน ได้แก ่๑. ลดอปุสรรค
ด้านบรกิารคา้สง่และการจดัจ าหนา่ย ซึง่ในด้านการคา้ปลกี โดยเฉพาะ
การลงทุนในเวียดนาม และมาเลเซียยังมีข้อก าหนดที่เข้มงวดกับ     
นักลงทุนต่างชาติ เพราะขณะนี้รัฐบาลพยายามผลักดันให้ SMEs 
ญ่ีปุ่นออกไปลงทุนในต่างประเทศ ๒ . เสนอเรื่องสิ่งแวดล้อม        
ในประเด็นการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อเป็นโอกาส
ในการเสนอขายเทคโนโลยี ๓. รัฐบาลญ่ีปุ่นก าลังแสวงหามาตรการ
แก้ไขก าแพงกีดกันทางการค้า เพื่อผลักดันการส่งออกรถยนต์และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ แต่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตในอุตสาหกรรม
อื่นๆ เช่น การเกษตร ประมง ฟาร์ม และอาจเกิดการว่างงานสูงข้ึน 

และเนื่องด้วย สินค้าเกษตรเป็นภาคที่มีความอ่อนไหวมาก
ที่สุดของญ่ีปุ่น ดังนั้น  กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมญ่ีปุ่นจึง
ได้ขอเงินงบประมาณในปี ๒๕๕๖ จัดท าโครงการส่งเสริมปลูกผัก
และผลไม้ในโรงงานเพื่อการส่งออก ส่งเสริมการส ารวจตลาดใน 
ภาคการเกษตร สร้างเครือข่ายในต่างประเทศ และพัฒนาระบบ 

การเพาะปลกูในโรงงาน ใชร้ะบบคอมพวิเตอรค์วบคุมสภาพแวดล้อม  
ไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง ซึ่งการผลิตนั้นจะป้อนทั้งตลาดใน
ประเทศ และตลาดเอเชยีอกีด้วย นัน่กห็มายความวา่ ภาคเกษตรของ
ญ่ีปุ่นจะเข้มแข็งมากข้ึน เมือ่ต้องเปิดตลาดภายใต้ TPP     
 

บทส่งท้าย 
 การ รุ กคื บขอ งกรอบความตกลง  TPP และกรอบ 

ความร่วมมืออื่นๆ นั้น อาจส่งผลกระทบต่อการเป็นแกนกลาง 
ทางสถาปัตยกรรมของเศรษฐกิจในอาเซียน ซึ่งหากอาเซียน 
ไม่ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม ก็อาจเกิดผลกระทบต่อการก้าว
เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และหากมองทิศทาง 
การด าเนินการของประเทศไทยแล้วนั้น ควรด าเนินการศึกษา 
แนวทางการเจรจาและผลกระทบจากการจัดท าความตกลง TPP 
เบ้ืองต้น โดยอาจมองแนวทางการพิจารณาในการเข้าร่วม TPP 
ของประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกแล้วเป็นกรณีศึกษา ตรวจสอบความ
พร้อมของตนเองโดยด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วน
ต่างๆ และด าเนินการศึกษาเชิงลึกในบางประเด็นที่มีความอ่อนไหว
ต่อไทย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติกรอบแนวทางการ
เจรจา รวมถึงเตรยีมความพรอ้มรบัผลกระทบทีจ่ะเกดิข้ึนควบคูไ่ปด้วย 
อีกทั้ งผู้ ผลิตและผู้ ส่ งออกไทยควรรีบฉกฉวยโอกาสขยาย 
ตลาดต่างประเทศก่อนที่จะต้องเผชิญกับการแข่งขันกับญ่ีปุ่นที่
ก าลังสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรด้วยการพัฒนาสินค้า
เกษตรแบบปลอดสารพิษ ซึ่งมีทิศทางเดียวกับนโยบายของไทยที่
ส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ หรืออีกทางหนึ่ง คือ ไทยควรร่วมมือ
กับญ่ีปุ่นโดยน าเข้าเทคโนโลยีของญ่ีปุ่นมาพัฒนาสินค้าของไทย 
ในอนาคต...  
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