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TPP ยุทธศาสตร์โดดเดี่ยวจีน 

 เมื่อสหรัฐฯ เลือกเดินทางมาเยือนประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามแผนปิดล้อมจีน โดยใช้ไทยเป็น 
จุดยุทธศาสตร์ผ่านกลไกการเจรจาความตกลงหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic 
Economic Partnership Agreement: TPP)  โดยมีนัยยะ
ทางการเมืองระหว่างประเทศ ( International Political  
Implication) ซึ่ ง เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ก า ร ด า เ นิ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
ด้านต่างประเทศของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียที่ใช้ถ่วงดุล
อ านาจจีน หรือเรียกได้ว่าเป็น “ยุทธศาสตร์การโดดเดี่ยวจีน
ทางเศรษฐกิจ” รวมถึงท าให้สหรัฐฯ สามารถกลับเข้ามา 
แผ่ขยายอิทธิพลโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
ต่อไปได้ในระยะยาว  

 TPP เป็นความตกลงการค้าเสรีกรอบพหุภาคีที่มี
มาตรฐานสูง มีสมาชิก 11 ประเทศ คือ บรูไน ชิลี สิงคโปร์ 
นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย เปรู เวียดนาม  มาเลเซีย 
เม็กซิโก และแคนาดา ซึ่งแม้ว่าสหรัฐฯ จะมีการท า FTA  
ทวิภาคีกับประเทศต่างๆ ถึง 17 ประเทศ แต่ยังติดปัญหาที่
คุณภาพของ FTA ในระดับทวิภาคี ไม่สามารถสู้ TPP ได้ โดย
พิจารณาในเรื่องผลประโยชน์จากความต้องการเปิดเสรีใน
สาขาต่างๆ ของสหรัฐฯ ให้มากที่สุด พบว่า FTA ทวิภาคีกลับ 
มีข้อจ ากัดที่ ไม่สามารถเปิดเสรี ในบางสาขา ทั้ งนี้  TPP  
มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21 ที่ไม่จ ากัด
อยู่ เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ แต่อาจหมายรวมถึงความเป็น 
“หุ้นส่วน” ด้านการเมือง และความม่ันคงด้วย  
 

TPP vs RCEP 

 การเปิดเสรีการค้าผ่านกลไกความร่วมมือต่างๆ ภายใต้
กระแสดุลอ านาจมิได้มีเพียงกลไกความตกลง TPP แต่ยังมี
กลไก อ่ืนๆ อีกมากมาย แต่หากมองความตกลง TPP             
ที่มีสหรัฐฯ เป็นหัวขบวนแล้ว คงหนีไม่พ้นที่จะต้องพิจารณา
กลไกที่สามารถรักษาสมดุลระหว่างจีนและสหรัฐฯ อย่างความ
ตกลงพั น ธมิ ต รท า ง เ ศ รษ ฐกิ จ ร ะดั บภู มิ ภ าค  (Reg i ona l  
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึ่ ง ปร ะกอบ  
ด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ บวกกับ 6 ประเทศใหญ่
ในภูมิภาคเอเชี ย  ได้ แก่  จี น  ญี่ ปุ่ น  เกาหลี ใต้  อิน เดี ย 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (ASEAN+6) ที่มีจีนเป็นแกนกลาง  
 RCEP เป็นความตกลงที่มีผลกระทบต่อเอเชียและ
แปซิฟิก เนื่องจากมีขนาดตลาดที่ใหญ่ และมีสัดส่วนการค้าที่มี
มูลค่าเศรษฐกิจรวมกันสูง ครอบคลุมทุกมิติการค้า (สินค้า 
บริการ การลงทุน มาตรการการค้า ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ) แต่ไม่เข้มข้นเหมือนกรอบ TPP เนื่องจาก RCEP 
เป็นเพียงการน ากรอบเจรจาอาเซียนเดี่ยวๆ กับแต่ละประเทศ
มารวมกัน แต่ยังมีการสงวนสินค้า การเปิดเสรีการบริการและ
การลงทุนอยู่ ส่วนการเจรจา TPP สหรัฐฯ มีแบบแผนการ
เจรจาชัดเจน และค่อนข้างลงลึก เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว 
RCEP จึงเหมือนการเจรจาแบบเดิมที่ยังไม่มีรายละเอียดที่
ชัดเจน ซึ่งกรอบ TPP มีลักษณะที่น าไปสู่การเปิดตลาดที่กว้าง
และชัดเจนกว่าทั้งในด้านการค้า บริการ และการลงทุน
ระหว่างกัน  

 อย่างไรก็ตาม จากกรณีดังกล่าวเปรียบเสมือนทางสอง
แพร่งที่ไทยไม่ควรจะมุ่งการเจรจาไปเพียงส่วนของ RCEP ... 
  

ถอดรหัส TPP และ RCEP ที่มสีหรัฐฯ และจนีเป็นมหาอ านาจบน “หมากกระดานโลก” 

ภายใต้กระแสดุลแห่งอ านาจ (Balance of Power) ที่มีสหรัฐฯ และจีนเป็นมหาอ านาจระดับ "ขุน" บน “หมากกระดาน
โลก" กระดานนี้ มีกลไกความร่วมมือที่ถูกใช้เป็นทั้งเครื่องมือในการบูรณาการทางเศรษฐกิจ และถูกใช้ในการสนองตอบ  
ความต้องการ "เก็บกิน" หรือดึงไทยเป็นพวก ซึ่งหากไทยขาดการเตรียมพร้อม วางแผน และก าหนดท่าที เพ่ือแสวงประโยชน์จาก  
การเป็น "จุดยุทธศาสตร์" ให้มากท่ีสุด ไทยอาจจะถูกเก็บกินได้โดยง่ายเฉกเช่น "เบี้ย" ตัวหนึ่งเท่านั้น   

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=RCEP
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=RCEP
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=RCEP
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ซึ่งแม้จะเป็นกรอบที่ใหญ่ แต่คงยังไม่เปิดตลาดเสรีชัดเจน 
เนื่องจากมีความแตกต่างของระดับการพัฒนาระหว่างกันอยู่
มากด้วย แต่ควรมีการติดตามและศึกษาความก้าวหน้า 
ความตกลง TPP อย่างใกล้ชิดร่วมไปด้วย ตลอดจนศึกษาท่าที
ของประเทศที่อาจมีความส าคัญกับเศรษฐกิจโลกในอนาคต 
คู่ขนานไปกับการเตรียมความพร้อมต่อท่าทีในการเจรจา 
เพราะการที่ไทยแสดงเจตจ านงที่จะเข้าร่วมเจรจานั้นเป็นการ
ช่วยเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงข้อมูล สิ่งบ่งชี้ทิศทางของการเจรจา
ต่างๆ ได้อย่างแม่นย ามากยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้การประเมินผล
กระทบและการเตรียมความพร้อมสามารถด าเนินการได้อย่าง
สอดประสาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย 

ท่าทีของไทยต่อ TPP และ RCEP 

  การตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีใดภาคีหนึ่ ง
ท่ามกลางความสัมพันธ์อันบอบบางกับเพ่ือนร่วมอาเซียน จีน 
และสหรัฐฯ นั้น นอกจากจะต้องพยายามรักษาพ้ืนที่สมดุล 
(Balancing  Space) จากการวางท่าทีที่เหมาะสมแล้ว ยัง
ต้องพยายามรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้กลไก 
ความร่วมมือต่างๆ ที่ไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ควบคู่ไปด้วย  
นั่นหมายถึงการแสดงบทบาทเป็น “ตัวเชื่อม (Linker)” โดย
ไทยเป็น “ผู้ประสาน (Cooperator)” ระหว่างอาเซียนกับ
จีน และอาเซียนกับสหรัฐฯ ซึ่งใช้กลไกความตกลง RCEP และ 
TPP เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงานดังกล่าว 
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ในทุกกลไกความร่วมมือและพัฒนา 

จุดแข็ง รวมทั้งปรับแก้จุดอ่อน โดยอาศัยความแตกต่าง
ระหว่างเงื่อนไขของแต่ละกลไกและหากเป็นไปได้ไทยควรใช้
กลวิธีในการวางยุทธศาสตร์จากการน าจุดแข็งของอีกกลไก
หนึ่ง มาเสริมจุดอ่อนของอีกกลไกหนึ่ง ซึ่งในความเป็นจริง
แล้วแต่ละกลไก มีเงื่อนไข ข้อก าหนด ที่ท าให้ไทยทั้งได้และ
เสียประโยชน์มากน้อยแตกต่างกัน ด้วยการวิเคราะห์ผลดีและ
ด้านที่ไทยควรไตร่ตรองอย่างรอบคอบ (ดังโมเดลจ าลอง)   

  ท้ายที่สุด ไทยยังจ าเป็นต้องศึกษาประเด็นปัญหา 
อุปสรรค เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมหากต้องเข้าร่วม 
ความตกลง TPP ที่มีสหรัฐฯ เป็นแกนกลาง โดยไทยต้องรักษา
พ้ืนที่สมดุลระหว่างความตกลง TPP (สหรัฐฯ) และ RCEP 
(จีน) แบบ “บัวไม่ให้ช้ าน้ าไม่ให้ขุ่น” ซึ่งหากได้เข้าเป็นสมาชิก
ในกรอบความร่วมมือ TPP และ RCEP แม้จะเป็นกลไกทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศก็ตาม แต่ก็คาบเกี่ยวกับประเด็น
การเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่ งส่ งผลต่อ 
การก าหนดนโยบายความม่ันคงของประเทศในภาพรวม ดังนั้น 
การให้ความส าคัญเฉพาะมิติ เศรษฐกิจอย่าง เดียวอาจ 
ไม่เพียงพอ ควรวางแผนและก าหนดท่าทีเพ่ือแสวงประโยชน์
จากการเป็น "จุดยุทธศาสตร์" โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์หลักใน
การด าเนินนโยบายการเมืองระหว่างประเทศ และนโยบาย
ความมั่นคงยืดหยุ่นตามสถานการณ์คู่ขนานไปด้วย เพ่ือ
ปกป้องไม่ให้ผลประโยชน์ของชาติไทยถูกตัดแบ่งเป็นชิ้นเค้ก
ให้แก่ชาติมหาอ านาจหรือถูกเก็บกินโดยง่ายเฉกเช่น "เบี้ย"  
ตัวหนึ่งบนกระดานหมากเศรษฐกิจโลกเท่านั้น ...  

โมเดลจ าลองการรักษาพ้ืนที่สมดลุ (Balancing  Space) หรือการแสดงบทบาทตัวเชื่อม (Linker) ของไทย  
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    + นิวซีแลนด์ ชิลี  

     เปรู ออสเตรเลีย   
เม็กซิโก แคนาดา 

+ สิงคโปร์ บรูไน  

  มาเลเซีย เวียดนาม  

น าจุดแข็งเสริม 

จุดอ่อนซ่ึงกันและกัน 
THAILAND is one of  

ASEAN member  
Linker 

 (ASEAN +6) 
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+ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อนิเดีย  

เกาหลีใต้ นิวซีแลนด ์
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