
 ปัจจบัุนเศรษฐกิจโลกไดมี้การเชือ่มโยงกัน โดยมี “ความร่วมมือทาง
การค้าระหว่างประเทศ” เป็นกลไกที่ท าให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง โดย 
ในปัจจบัุนมีกรอบความรว่มมือทางเศรษฐกิจตา่ง  ๆเกิดขึน้ในหลายภมิูภาค และ
มี ๒ กรอบความรว่มมือฯ ทีก่ าลงัขบัเคลือ่น และแยง่ชงิความเป็นหนึง่ในภมิูภาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้คอื TPP และ RCEP สถานการณน์ีถ้อืไดว้า่เป็นทางสอง
แพรง่ทีไ่ทยควรท าการศกึษาอยา่งถีถ่ว้นเพือ่ไม่ให้ตกเป็นหมากในกลเศรษฐกิจ
การเมืองระหวา่งประเทศ (International Political Economy) ครัง้นี ้ 
 
เหตกุารณภ์ายหลังการบรรลุข้อตกลง TPP 
 TPP เป็นความตกลงทางการคา้ของประเทศสมาชกิเอเชยี - แปซิฟิก  
๑๒ ประเทศ ทีมี่ความส าคญัเชงิยทุธศาสตรด์า้นการคา้ตา่งประเทศของสหรฐัฯ  
ในการกลบัเขา้มามีอิทธพิลและถว่งดลุอ านาจทางเศรษฐกิจจนีในภมิูภาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้ ภายหลงัการบรรลขุ้อตกลง สมาชกิ TPP ต้องด าเนินการ
ภายในของตนเพือ่อนวุตัรการกฎหมายภายในของแตล่ะประเทศ ให้สอดคลอ้ง
กับความตกลงฯ นี ้โดยความตกลง TPP นา่จะมีผลบังคบัใชป้ระมาณกลางปี ๕๙ 
หลงัจากนัน้ประเทศนอกกลุม่สมาชกิจะไดท้ราบขอ้บททีแ่ทจ้รงิของการเจรจา 
 สาระส าคัญของความตกลง TPP ประกอบด้วย ๑) ยกเลิกภาษี
น าเข้าและมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีทั้งสินค้าและบริการกว่า 

๑๘,๐๐๐ รายการ ๒) เอ้ืออ านวยตอ่การพฒันาห่วงโซ่อุปทานและการผลิตที่
ครอบคลมุประเทศสมาชกิ TPP ๓) ครอบคลมุถงึประเด็นที่มีความคาบเก่ียว
กัน รวมถงึความสอดคลอ้งดา้นกฎระเบียบ การแขง่ขนัและการสง่เสริมธุรกิจ 
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) เก่ียวกับการใชเ้ขตการคา้เสร ี(FTA) และระดับการพัฒนาที่แตกต่าง
กันระหว่างประเทศสมาชิก TPP ๔) ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสินค้า
และบรกิารทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยุค digital economy 
รวมถึงเทคโนโลยีไอทีเพื่อสิ่งแวดล้อม (green technologies) ๕) สามารถ
ตอบรบัตอ่ภาวการณเ์ปลีย่นแปลงทางการคา้ในอนาคตและเอ้ือตอ่การเปิดรบั
ประเทศสมาชกิใหม่เขา้รว่มเป็นภาค ี 
 เม่ือพจิารณาถงึประโยชนท์างการคา้ทีจ่ะเพิม่ขึ้นหากไทยได้เข้าร่วม
เป็นสว่นหนึง่ของ TPP แต่เริ่ม ก็น่าจะเป็นโอกาสในการเข้าถึงตลาดสหรัฐฯ 
และท าให้ไดร้บัสทิธพิเิศษทางการคา้และภาษ ี(GSP) อย่างถาวร และได้ร่วม
วางกฎเกณฑ์ในข้อตกลง TPP แต่ปัจจุบันไทยยังไม่ได้เข้าร่วม TPP จึงมี ๒ 
ประเด็นที่ไทยต้องพิจารณา ดังนี้ ประเด็นแรก ความเสี่ยง : การจะร่วมลง
นามใน TPP แต่เริ่มนั้นเปรียบเสมือน “ตาบอดคล าช้าง” กล่าวคือเป็นการ
เสีย่งเกินไปทีจ่ะเขา้รว่ม เพราะแม้แตส่มาชกิรฐัสภา หรือสมาชิกวุฒิสภาของ
สหรฐัฯ เองไม่มีใครไดเ้ห็นความตกลง TPP ก่อนการบรรลคุวามตกลงฯ ดงันัน้ 
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TPP & RCEP : ทางสองแพร่งของไทยบนหมากกลเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 

      เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความม่ันคง                      ฉบับที่  ๕-๑/๕๙   (๑ - ๑๕ ธ.ค.๕๘) 

 การบรรลุ “ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก” (Trans - Pacific Partnership : TPP) เม่ือ ๕ ต.ค.๕๘  
ที่ผ่านมา นับเป็นความตกลงทางเศรษฐกิจที่จะก่อให้เกิดเขตการค้าเสรีที่มีขนาดและมูลค่าทางเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นตลาดที่มีจ านวน
ประชากรมากกว่า ๘๐๐ ล้านคน  โดยมีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าประมาณ ๒๘ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ ๓๖ ของ GDP โลก) และ 
มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ ๑๒ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าการค้าโลก) ความตกลงฯ นี้ท้าทายต่อ “ความตกลงพันธมิตร 
ทางการค้าระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) และเป็นแรงกดดันให้ 
RCEP เร่งเดินตามเกมที่ TPP ได้น าไปแล้วหนึ่งก้าว ไทยควรเดินอย่างไรในหมากกลครั้งนี ้
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จงึไม่ทราบแนช่ดัวา่การลงนามในความตกลง  TPP นัน้จะน าไปสูผ่ลประโยชนท์าง
เศรษฐกิจรว่มกันอยา่งแทจ้รงิหรอืไม่หรอืจะเป็นการรว่มกันดิง่ลงเหวของประเทศ
สมาชกิผูเ้ขา้รว่ม ประเดน็ทีส่อง การเสยีโอกาส : ในการไม่ไดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชกิ 
TPP นัน้หากเปรยีบขอ้ตกลง TPP เป็นรถไฟก็เรยีกไดว้า่ขณะนี ้๑๒ ประเทศทีไ่ด้
บรรลขุอ้ตกลงรว่มกันนัน้เป็นเสมือนหัวขบวนรถไฟในการก าหนดขอ้ตกลงการ
บังคบัใช ้TPP รว่มกัน และหากกลุม่ประเทศสมาชกิ TPP ตอ้งการเปิดรบัสมาชกิ
เพิม่ในรอบทีส่อง (ขบวนทีส่อง) ประเทศไทยหรอืประเทศอ่ืน  ๆทีส่นใจจะเขา้รว่ม
ตอ้งปฏิบัตติามกฎเกณฑท์ี่หัวขบวนทั้ง ๑๒ ประเทศไดร้่วมกันก าหนดไวแ้ล้ว 
อยา่งไม่มีเงือ่นไข 
 สว่นความเคลื่อนไหวของไทยภายหลังการบรรลุข้อตกลง TPP ของ
ประเทศสมาชิกก่อตั้งทั้ง ๑๒ ประเทศ ล่าสุดนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ์ 
รองนายกรัฐมนตรี และคณะได้เดินทางไปเยือนประเทศญี่ ปุ่นเม่ือ  
๒๕ - ๒๘ พ.ย.๕๘ ทีผ่า่นมา โดยไดเ้ขา้พบรฐัมนตรสี านกันายกรฐัมนตรขีองญีปุ่่น 
เพือ่ขอความสนบัสนนุให้ไทยไดเ้ขา้รว่ม TPP ในอนาคต ซ่ึงก่อนหนา้นีอิ้นโดนเีซีย 
ฟลิปิปินส ์และเกาหลใีต ้ก็ไดส้มัครขอเขา้รว่ม TPP แลว้เชน่กัน 
 
ความคบืหนา้ของ RCEP 

  ความรว่มมือทางเศรษฐกิจส าคญัทีรู่จ้กักันเป็นอยา่งดใีนภมิูภาคเอเชยี
ตะวันออกเฉีย งใต้  อีกกรอบหนึ่ ง  คือ  “Regional Comprehensive  
Economic Partnership : RCEP หรือ ความตกลงพันธมิตรทางการค้า 
ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ของประเทศสมาชิก ๑๖ ประเทศ  
ที่มีจนีผลกัดนัให้เกิดขึน้เพือ่ถว่งดลุการคา้กับสหรัฐฯ โดยอ้างว่าเป็นการสร้าง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคที่ส าคัญในอนาคต ขณะนี้ RCEP 
ก าลงัถกูทา้ทายจากขอ้ตกลง TPP ทีส่ามารถเชือ่มโยงตลาด และแหลง่วตัถดุบิ
ระหว่างภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ซ่ึงได้บรรลุข้อตกลงไปแล้วดังที่กล่าวมา  
การเกิดขึน้ของ TPP นา่จะสรา้งแรงกดดันให้อาเซียนและประเทศสมาชิก+๖ 
เรง่เจรจาขอ้ตกลง RCEP ให้บรรลขุอ้ตกลงโดยเรว็ ซ่ึงคาดว่าจะสามารถบรรลุ
การเจรจาไดภ้ายในปี ๕๙ 

   หากการเปิดเสรีการค้าในกรอบ RCEP ประสบความส าเร็จ จะช่วย
ผลักดันให้เกิดกลุ่มการค้าที่มีจ านวนประชากรรวมกันมากที่สุดในโลก และ
สามารถสรา้งประโยชน์ให้ไทยในด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดย
ความนา่สนใจของ RCEP อยูต่รงทีมี่จนีและอินเดยีรว่มอยู่ด้วย ซ่ึงมีประชากร
ราว ๑,๐๐๐ ลา้นคนในแตล่ะประเทศ โดยกลุ่ม RCEP มี GDP รวมกันเท่ากับ 
๒๒ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๒๙ ของโลก มีประชากรราว 
๓,๕๐๐ ลา้นคน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ ๕๐ ของประชากรโลก และมีมูลคา่การคา้
รวมกันสงูถงึ ๑๐.๗ ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืรอ้ยละ ๒๙ ของการคา้โลก 

    หากกลา่วถงึความคบืหนา้ของ RCEP ในการประชมุสดุยอดผูน้ าอาเซียน 
(ASEAN SUMMIT) ค รั้ ง ที่  ๒๗  เ ม่ื อ  ๒ ๐  - ๒๒  พ .ย .๕๘  ที่ ผ่ า นม า  
ณ กรงุกัวลาลมัเปอร ์มาเลเซีย พบวา่ ผูน้ ากลุม่ประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
ไดต้กลงเลือ่นการบรรลขุอ้ตกลง RCEP จากเดมิทีค่าดวา่จะสามารถบรรลขุอ้ตกลง 
ได้ในปลายปี ๕๘ ออกไปเป็นปี ๕๙ โดยสาเหตใุนการเลือ่นอาจมาจากการที่
ตอ้งการให้ทัง้ ๑๐ ประเทศอาเซียนนัน้รวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ทีเ่ขม้แขง็ก่อนใน ๓๑ ธ.ค.๕๘ การก้าวเขา้สูป่ระชาคมอาเซียนจะท าให้ 

AEC เป็นความร่วมมือที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น สาเหตุอีกประการหนึ่ง 
อาจมาจากการทีต่อ้งการดคูวามชดัเจนของขอ้ตกลง TPP ทีไ่ดบ้รรลคุวามตกลง
กันไป ซ่ึงอาจน ามาสูก่ารปรบัปรงุความตกลง RCEP ให้สามารถบรรลผุลประโยชน ์
ทางเศรษฐกิจรว่มกันมากขึน้ก็เป็นได ้ 

 
ความทา้ทายทางเศรษฐกจิในอนาคต 

   ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกในปัจจุบันก าลังมุ่งสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ของประเทศตา่งๆ ซ่ึงนอกจาก TPP และ RCEP ยงัมีอีกหนึ่งความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่น่าสนใจและมีความเคลื่อนไหวเม่ือไม่นานมานี้ คือ การประชุม
ผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครัง้ที ่๒๓  ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ เม่ือ ๑๗ - ๑๙ 
พ.ย.๕๘ ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค 
ครั้งที่ ๒๓ ประกอบด้วย กรอบความร่วมมือด้านการค้าภาคบริการเอเปค 
(APEC Services Cooperation Framework) ยุทธศาสตร์เอเปคเพื่อการ
สร้างความแข็งแกร่งแก่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ (APEC Strategy for 
Strengthening Quality Growth) และถอ้ยแถลงรว่มรฐัมนตรีเอเปค (APEC 
Joint Ministerial Statement) จากการรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ที่ยกมาทัง้ ๓ กลุม่ แสดงให้เห็นวา่ ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถอยู่รอด
ไดด้้วยตัวเอง ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาประเทศ และ
เป็นการสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเสริมสร้างความม่ันคงให้แก่
ประเทศของตน ดงันัน้แตล่ะประเทศจงึตอ้งสร้างสมดุลทางอ านาจ (Balance  
of Power) ไม่ให้ไปโน้มเอียงในทิศทางใดทิศทางหนึ่งชัดเจนมากเกินไปทั้งนี้
บนผลประโยชนข์องตนเอง 

   ส าหรับไทยควรมีการปรับโครงสร้างด้านการผลิต ทั้งเกษตร 
อุตสาหกรรม และการบรกิาร ตลอดถึงการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม
ภายในประเทศให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ให้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆและ 
ไดม้าตรฐานตามกรอบความตกลงทางการค้าของกลุ่มที่ร่วมอยู่ เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่จะมี 
ในอนาคต สุดท้ายในมุมมองของหน่วยงานความม่ันคงกับประเด็นทาง
เศรษฐกิจ ไม่ว่าไทยจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในกลุ่มความร่วมมือใดก็ตาม  
ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง
ของประเทศอยา่งแนน่อน โดยเฉพาะยคุทีโ่ลกไดเ้ชือ่มโยงกันเป็นหนึง่เดยีวและ
ยากทีจ่ะแยกออกจากกันเชน่นี ้... 
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www.thaifta.com/trade/public/summary.pdf. สบืคน้เมือ่ ๒๓ พ.ย.๕๘. 
- เถยีงใหรู้เ้รือ่ง : หุน้สว่นเศรษฐกิจ “ทีพีพี” ได้คุม้เสยีจริงหรอื, ๒๐ ต.ค. ๕๘. https://
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