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บทคัดย่อ 

 
 รายงานฉบับนี้กล่าวถึงความเป็นมาของเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศท่ีสําคัญซึ่งเกิดข้ึนในช่วงสอง
ทศวรรษ คือ ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic 
Partnership หรือ TPP) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnerships หรือ RCEP) และล่าสุดคือการก่อตั้งสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian 
Economic Union หรือ EEU) ซึ่งรัฐบาลไทยกําลังทําการศึกษาว่า ควรเข้าร่วมในความตกลงดังกล่าวอย่างใด 
และเม่ือไรอยู่ในขณะนี้ สําหรับข้อดีและข้อเสียจากการเข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลงต่างๆ ได้นําเสนอไว้ใน
รายงานนี้  รวมท้ังการคาดการณ์ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับการค้าสินค้าประมงของไทยด้วย เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผู้ท่ีสนใจท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป  
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TPP, RCEP and EEU and the Trade of Thai Fishery Products 
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Abstract 

 
This paper presented the background of the important multilateral trade emerging 

during the past two decades i.e. Trans-Pacific Strategic Economic Partnership or TPP, Regional 
Comprehensive Economic Partnerships or RCEP and recently the establishment of Eurasian 
Economic Union or EEU. The Thai government has been considering seriously whether to join 
or not to join these trade agreements as well as how and when would be   appropriate if 
joining. The advantages and disadvantages in ratifying these agreements are given in this 
paper for further consideration by both government and private sectors. The impacts of 
those agreements on the trade of Thai fishery products are also highlighted.  
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products 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 
 หลังจากการก่อตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) ใน พ.ศ. 2538 
รัฐบาลประเทศต่างๆ ท่ีเป็นสมาชิกได้ร่วมประชุมจัดทําแนวทางส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้เกิดความเป็น
ธรรมท้ังแก่ผู้ค้าและผู้ซื้อมากข้ึนโดยลําดับ นับตั้งแต่การจัดทําความตกลงเก่ียวกับเขตการค้าเสรี (Free Trade 
Zones) ข้ึน และพัฒนาต่อมาเป็นเขตการค้าเสรีในระดับภูมิภาคต่างๆ เพ่ือขจัดปัญหาการกีดกันทางการค้าท้ัง
ในรูปแบบภาษีอากรและอ่ืนๆ (Tariff and Non-tariff barriers) ท่ีผ่านมาประเทศผู้นําเศรษฐกิจโลก เช่น 
สหรัฐฯ และหลายประเทศ พยายามเข้ามามีบทบาทในการกําหนดทิศทางของ WTO แต่ไม่สามารถดําเนินการ
ได้  จึงพยายามผลักดันให้เกิดความตกลงระดับภูมิภาคข้ึน เสมือนเป็นการสร้างเวทีใหม่ท่ีพยายามเข้ามากํากับ
จัดการการค้าโลก ในปัจจุบันมีความตกลงระดับภูมิภาคท่ีสําคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการค้าของกลุ่มประเทศ
อาเซียน คือ ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic 
Partnership หรือ TPP) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnerships หรือ RCEP) นอกจากนี้ยังมีความตกลงท่ีเพ่ิงก่อตั้งข้ึนใหม่ คือ  สหภาพเศรษฐกิจ
ยูเรเชีย (Eurasian Economic Union หรือ EEU) ซึ่งมีประเทศรัสเซียสนับสนุน 
 ประเทศไทยเป็นสมาชิกของอาเซียนได้เข้าร่วมเจรจาจัดทํา RCEP ซึ่งเป็นความตกลงทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีอาเซียนจัดทําข้ึน ในขณะท่ี TPP เป็นความตกลงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของ TPP แสดงบทบาทเด่นเป็นพิเศษ โดย ประธานาธิบดี
ของสหรัฐฯ นายบารัค โอบามา ไดเ้ชิญชวนไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก สําหรับ EEU เป็นความตกลงทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคยูเรเชีย ท่ีประธานาธิบดีของรัสเซีย นายวลาดิมีร์ ปูติน เชิญชวนไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยเช่นกัน 
ดังนั้นประเทศไทยจําเป็นต้องศึกษาผลกระทบของการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมความตกลงท้ังสองดังกล่าว ท้ัง
ทางด้านบวกและทางลบให้ชัดเจน และต้องไตร่ตรองให้ดีถึงผลได้ผลเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังในระยะสั้นและระยะยาว
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจในการเข้าร่วมเม่ือไรและอย่างใด สําหรับในภาคการประมง ความตกลงเหล่านี้มี
เงื่อนไขการเจรจาสําคัญหลายประเด็นท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบท้ังข้อดีและข้อเสียต่อการค้าสินค้าประมงของ
ไทยในภูมิภาคและในตลาดโลก 
 
1.2 วัตถุประสงคข์องการศึกษา 
 
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาของความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific 
Strategic Economic Partnership หรือ TPP) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
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Comprehensive Economic Partnerships หรือ RCEP) และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian 
Economic Union หรือ EEU) 
 2. เพ่ือศึกษาข้อดีและข้อเสียจากการท่ีไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลงต่างๆ นี้  
 3. เพ่ือคาดการณ์ถึงผลกระทบของความตกลงต่างๆ ท่ีอาจมีต่อการค้าสินค้าประมงของไทย 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้จํากัดขอบเขตเฉพาะด้านการค้าผลิตภัณฑ์ประมงเท่านั้น  
 
1.4 วิธีดําเนินการศึกษา 
 
 เป็นการวิจัยเชิงสังเคราะห์จากข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ (Documentary research) โดยรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิจากเอกสาร รายงานผลการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผลจากการสัมมนาและการเสวนา
ต่างๆ ข่าวสารสนเทศจากสื่อสิ่งพิมพ์ท้ังจากฉบับพิมพ์และจากสื่อออนไลน์ของ web pages หรือ web sites 
ต่างๆ จาก internet จากนั้นนําข้อมูลมาจัดระเบียบอย่างเป็นข้ันตอนเพ่ือให้เข้าใจถึงลําดับเหตุการณ์ และ
ภาพรวมของเรื่องท่ีศึกษา นําข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพ่ือเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ และ
สรุปผล 
 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ทําให้ทราบความเป็นมาของการจัดทําความตกลงท้ัง 3 ฉบับ 
 2. ทําให้ทราบผลกระทบท้ังข้อดีและข้อเสียจากการเข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลงต่างๆ นี ้
 3. เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้ท่ีสนใจท้ังภาครัฐและเอกชนไว้ประกอบการพิจารณาหากต้องดําเนินกิจการ
ท่ีเก่ียวข้องกับความตกลงต่างๆ นี ้
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บทท่ี 2 
 

ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก 
 

 ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic 
Partnership หรือ TPP) เป็นความตกลงการค้าเสรีกรอบพหุภาคีท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง มีมาตรฐานสูง โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือลดภาษี (tariff) ในประเทศสมาชิกลงร้อยละ 90 และมุ่งให้ภาษีนําเข้าเป็นศูนย์ หัวข้อการ
เจรจาของ TPP ประกอบด้วย 30 ข้อบท โดยมีขอบเขตกว้างมากกว่าเรื่องการค้าและการลงทุน เพราะ
ครอบคลุมไปถึงด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านอาหาร การคุ้มครองแรงงาน นโยบายการแข่งขัน รวมถึง
ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ  
 ปัจจุบันความตกลง TPP มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการเจรจา 12 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น 
แคนาดา ชิลี เม็กซิโก เปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม ซึ่งประเทศไทยได้มี
การจัดทําความตกลงด้านการค้าเสรี (FTA) กับประเทศในกลุ่มนี้แล้วรวม 9 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ชิลี เปรู 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม สําหรับ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม 
นั้นเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่แล้ว จึงเก่ียวโยงกับ RCEP ท่ีจะกล่าวถึงต่อไปด้วย 
 ในภาพรวม TPP เป็นความตกลงท่ีจะสร้างเขตการค้าเสรีท่ีใหญ่สุดในโลก โดยท่ีประชากรของประเทศ
สมาชิก TPP ท้ังหมดในปี 2558 มีถึง 817 ล้านคน และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 
Product หรือ GDP) รวมกันท้ังสิ้นมีมูลค่า 26.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 38 
ของ GDP โลก (IMF World Economic Outlook, 2016) ในปี 2556 สหรัฐฯ ส่งออกสินค้าเกษตรไปยัง
ประเทศสมาชิก TPP 11 ประเทศมีมูลค่าถึง 63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 42 ของสินค้าเกษตร
ท้ังหมดท่ีสหรัฐฯ ส่งออก (United States Trade Representative, 2016) ธนาคารโลกคาดว่าในอนาคต 
GDP กว่าครึ่งหนึ่งของโลกจะไหลเข้ามาในตลาดเอเชีย (โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559) 

TPP ได้บรรลุข้อตกลงเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2558 ท่ีเมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และมีการลงนามความตกลงเม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในขณะนี้ เนื่องจากผู้นําแต่ละ
ประเทศต้องกลับไปให้รัฐสภาของประเทศตนให้สัตยาบันต่อข้อตกลงก่อน อย่างไรก็ตาม โดยเหตุท่ีกลุ่มประเทศ 
TPP มีการเจรจาท่ีเป็นความลับ และดําเนินการในลักษณะลึกลับซับซ้อน ไม่อาจเปิดเผยได้ ทําให้ประเทศท่ี
ไม่ได้เป็นสมาชิก TPP ยากท่ีจะประเมินได้ว่าจะเกิดอะไรข้ึน หากไม่ได้เป็นสมาชิก หรือแม้จะเป็นสมาชิก TPP 
แล้ว มีข้อผูกพันท่ีเกิดผลลบขนาดใดหรือไม่ เพียงใดกับประเทศของตน ท่ีผ่านมายังเป็นแค่การคาดเดากลยุทธ์
ของ TPP เท่านั้น 
 สหรัฐฯ นั้นเข้ามาเป็นสมาชิกลําดับท่ี 5 ของความตกลงนี้ แต่สหรัฐฯ กลับมีบทบาทนําในการผลักดัน
ให้การเจรจา TPP ประสบความสําเร็จ เนื่องจาก TPP เป็นความตกลงท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ด้าน
ต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐฯ ในสมัยประธานาธิบดี บารัค โอบามา เพ่ือกลับเข้ามามีอิทธิพลและถ่วงดุล
อํานาจของจีนในภูมิภาคเอเชีย ท้ังในเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง ความม่ันคง และสังคม โดยสหรัฐฯ จะใช้
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แนวทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจนําการเมือง (economic lead political strategy) (สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต,ิ 2556; ชาญชัย, 2558; วีรวรรณ, 2558)  
 อย่างไรก็ตาม ในสหรัฐฯ เอง TPP ถูกต่อต้านจากสหภาพแรงงานและองค์กรต่างๆ โดยเม่ือวันท่ี 21 
พฤษภาคม 2559 องค์กรต่างๆ นับตั้งแต่สหภาพแรงงานไปจนถึงองค์กรเพ่ือการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวม
ท้ังสิ้น 1,500 องค์กร ได้ทําบันทึกยื่นต่อรัฐสภาสหรัฐฯ เรียกร้องไม่ให้ความเห็นชอบการให้ “สัตยาบัน” เพ่ือ
รับรองความตกลง TPP นี้ อันจะทําให้ความตกลงนี้กลายเป็นกฎหมายบังคับใช้ในทันที นอกจากนี้มีสิ่งท้าทายท่ี
อาจทําให้ความตกลง TPP ไม่บรรลุผลสําเร็จ เนื่องจากมีผู้สมัครชิงเป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีปลายปีนี้ถึงสามคนไม่เห็นด้วยกับความตกลง TPP นี้ เพราะต่างหวั่นว่า TPP จะส่งผลให้ชาว
อเมริกันตกงานเพ่ิมข้ึนและมองว่าเป็นความตกลงทางการค้าท่ีเลวร้ายท่ีสุด ได้แก่ นายเบอร์นีย์ แซนเดอร์ส นาง
ฮิลลารี คลินตัน ผู้สมัครชิงเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครต และนายโดนัล ทรัมป์ ผู้สมัครชิงเป็นตัวแทนของ
พรรครีพับลิกัน ซึ่งนางฮิลลารี คลินตัน และ นายโดนัล ทรัมป์ ต่างเป็นตัวเก็งประธานาธิบดี ซึ่งหากคนใดได้รับ
เลือกข้ึนมาเป็นผู้นําของสหรัฐฯ ความตกลง TPP มีโอกาสท่ีจะถูกยกเลิกหรือจําเป็นต้องมีการแก้ไข (ปิยมิตร, 
2559) 
 

2.1 ความเป็นมาและสาระสําคัญของ TPP 
 

 ในเบื้องต้นนั้น ประเทศชิลี นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และบรูไน ได้ทําข้อตกลงการค้าเสรีร่วมกัน เรียกว่า 
The Pacific-4 (P4) และได้มีการลงนามความตกลง เรียกว่า ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพ้ืน
แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement หรือ TPSEP) เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 
2548 โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 28 พฤษภาคม 2549 ซึ่งถือเป็นความตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาคฉบับแรกท่ี
ประเทศสมาชิกอยู่ท้ังในทวีปอเมริกาและเอเชีย ร่วมมือกัน และเชิญชวนให้สหรัฐฯ เข้าร่วมการเจรจาโดยเปิด
ให้สหรัฐฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์   
 ใน พ.ศ. 2551 สหรัฐฯ ตัดสินใจเข้าร่วมทําข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศ P4 พร้อมท้ังชักชวน
ประเทศสมาชิก APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) อีก 4 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย เปรู 
เวียดนาม ร่วมลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับกลุ่ม P4 โดยสหรัฐฯ ได้แสดงบทบาทโดดเด่นเป็นพิเศษ ทําให้
ประเทศมาเลเซียตัดสินใจเข้าร่วมเจรจาใน พ.ศ. 2553 
 แม้ความตกลง TPSEP จะเปิดให้สามารถขยายขอบเขตความตกลงให้มีเนื้อหาครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
รวมท้ังเปิดให้มีการรับสมาชิกเพ่ิมเติม แต่ประเทศสมาชิกท้ังหมดลงความเห็นให้เปลี่ยนจากการขยายขอบเขต
ของ TPSEP เป็นการจัดทําความตกลงใหม่แทน โดยต้องไม่ขัดแย้งกับ TPSEP และต้องสอดคล้องกับ Regional 
Trade Agreements (RTA) และ Free Trade Agreements (FTAs) ท่ีประเทศสมาชิกมีอยู่เดิม ความตกลง
ฉบับใหม่นี้จึงถูกเรียกว่า “Trans-Pacific Strategic Economic Partnership” (ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย), 
2555)  
 ใน พ.ศ. 2556 สหรัฐฯ ได้เชิญ ญี่ปุ่น แคนาดา และเม็กซิโก เข้ามาร่วมเจรจาอีก ทําให้สมาชิก TPP 
เพ่ิมจํานวนเป็น 12 ประเทศ จึงเรียกว่า TPP12 แต่การเจรจายังไม่บรรลุเนื่องจากมีประเด็นเรื่อง การเกษตร 
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ทรัพย์สินทางปัญญา การบริการและการลงทุนท่ียังไม่สามารถตกลงกันได้ จนกระท่ังวันท่ี 5 ตุลาคม 2558 ใน
เวทีประชุมกลุ่มประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ท่ีเมืองแอตแลนตา ประเทศสมาชิกท้ัง 12 ประเทศจึงได้บรรลุ
ข้อตกลง และมีการลงนามเม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ีเมืองโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยท่ีประเทศ
สมาชิกมีเวลา 2 ปีท่ีจะให้สัตยาบันรับรองหรือคัดค้านข้อตกลงได้ แต่หากเลยเวลา 2 ปี ข้อตกลงจะมีผลบังคับ
ใช้เม่ืออย่างน้อย 6 ชาติท่ีมีสัดส่วน GDP รวมกันอย่างน้อยร้อยละ 85 ของท้ัง 12 ชาติให้สัตยาบันรับรอง
ข้อตกลงนี ้(เดลินิวส์ ออนไลน์ วันท่ี 4 กุมภาพันธ ์2559) 
 สาระสําคัญของ TPP มีดังนี ้

1. มีลักษณะสําคัญ 5 ประการ อันเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่สําหรบัการค้าโลก ได้แก่ 
  1.1 เป็นการเปิดตลาดอย่างครอบคลุมทุกสาขา (Comprehensive Market Access) 
  1.2 เป็นความตกลงระดับภูมิภาคโดยสมบูรณ์ (Fully Regional Agreement) 
  1.3 เป็นประเด็นการค้าท่ีเก่ียวข้องกันหลายเรื่อง (Cross-Cutting Trade Issues) 
  1.4 เป็นความท้าทายใหม่ทางการค้า (New Trade Challenges) 
  1.5 เป็นข้อตกลงท่ีมีชีวิต (Living Agreement)  
 2. ประเทศผู้เจรจา TPP ตั้งใจท่ีจะทําให้ TPP เป็น 21st Century Trade Agreement หรือ ความตก
ลงการค้าต้นแบบแห่งศตวรรษท่ี 21 อันเป็นการช่วยยกระดับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในกลุ่ม TPP 
ส่งเสริมนวัตกรรม ความเจริญเติบโต และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมการจ้างงานให้แก่ประเทศ
สมาชิก ปัจจัยหนึ่งท่ีจะทําให้ TPP เป็น 21st Century Trade Agreement นั้นคือการท่ี TPP ต้องมีจํานวน
สมาชิกมากพอท่ีจะดึงดูดให้ประเทศอ่ืนๆ ตัดสินใจเข้าร่วมด้วย เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นเขตการค้าเสรีภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific หรือ FTAAP) อย่างสมบูรณ์ จึงเกิดคําถามว่าต้องมี
จํานวนสมาชิกแค่ไหนถึงจะเพียงพอ และจะมีกระบวนการรับสมาชิกอย่างไร ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปท่ี
ชัดเจน นอกเหนือจากการกําหนดให้ TPP เป็น “Living Agreement” คือ สามารถมีการปรับเปลี่ยนตัวบท
ของการเจรจาได้ตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถรองรับข้อเสนอของสมาชิกใหม่ในอนาคตได ้
 3. รูปแบบแนวทางของการเจรจาการเปิดตลาดของ TPP นั้นยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าจะใช้
รูปแบบใดท่ีเหมาะสมระหว่างการเจรจาแบบทวิภาคี (Bilateral Basis) หรือการเจรจาพหุภาคีในระดับภูมิภาค 
(Regional Basis) โดยสหรัฐฯ สนับสนุนให้มีการเจรจาการเปิดตลาดแบบทวิภาคีเพ่ือให้คงพันธกรณีของการ
เกิดตลาดของ FTA ท่ีสหรัฐฯ ได้เจรจาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไว้ดังเดิม และเจรจาใหม่เฉพาะกับประเทศท่ียังไม่
เคยมี FTA กับสหรัฐฯ  ขณะท่ีกลุ่ม Regional Basis นําโดยออสเตรเลีย บรูไน และนิวซีแลนด์ สนับสนุนให้มี
การเจรจาใหม่แบบรวมกลุ่ม คือ  “As a Whole” คือ ให้ใช้หลักการเดียวกันกับทุกประเทศสมาชิก เพ่ือลด
ปัญหาความขัดแย้งซับซ้อนแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวพันกันยุ่ง (Spaghetti Bowl Effect) ดังนั้นปัจจุบันจึงดําเนินการ
เจรจาแบบลูกผสม (Hybrid Approach) กล่าวคือ ประเทศสมาชิกสามารถเลือกท่ีจะเจรจาแบบทวิภาคีหรือ
แบบภูมิภาค ก็ได ้ 
 4. ความตกลง TPP เป็นความตกลงเปิดเสรีทางเศรษฐกิจท่ีมีมาตรฐานสูงท่ีสุดในขณะนี้เม่ือเทียบกับ 
FTA แบบเดิม การเจรจาทําข้อตกลงประกอบด้วยหัวข้อการเจรจากว้างขวางถึง 30 ข้อบท ได้แก่ 1) คําจํากัด
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ความท่ัวไป 2) การค้าสินค้า 3) กฎถ่ินกําเนิดสินค้า 4) สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม 5) การบริหารจัดการทาง
ศุลกากรและอํานวยความสะดวกทางการค้า 6) มาตรการเยียวยาทางการค้า 7) มาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช 8) อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 9) การลงทุน 10) การบริการข้ามพรมแดน 11) บริการด้าน
การเงิน 12) การเคลื่อนย้ายนักธุรกิจ 13) โทรคมนาคม 14) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 15) การจัดซื้อจัดจ้างโดย
รัฐ 16) นโยบายการแข่งขัน 17) รัฐวิสาหกิจ 18) ทรัพย์สินทางปัญญา 19) แรงงาน 20) สิ่งแวดล้อม 21) ความ
ร่วมมือและการเสริมสร้างศักยภาพ 22) ความสามารถในการแข่งขันและการอํานวยความสะดวกทางการค้า 
23) การพัฒนา 24) SMEs 25) ความสอดคล้องของกฎระเบียบ 26) ความโปร่งใสและการต่อต้านคอรัปชั่น 27) 
การบริหารจัดการและสถาบัน 28) การระงับข้อพิพาท 29)  ข้อยกเว้น 30) บทสรุป (สุนันทา, 2559) 

5. การเจรจา TPP ได้กําหนดให้ทุกประเทศสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศกําลัง
พัฒนามีข้อผูกพันท่ีเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อลดหย่อนผ่อนปรนให้กับประเทศกําลังพัฒนาแต่อย่างใด  
 6. กระบวนการเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ต้องเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีกับสมาชิก TPP เป็นรายประเทศ 
และต้องได้รับฉันทามติจากประเทศสมาชิก TPP ท้ังหมดโดยไม่สามารถปรับแก้ไขข้อใดในความตกลง TPP ได้ 
แต่สามารถเจรจาขอความยืดหยุ่นในบางข้อไดบ้้าง 
 

2.2 ผลกระทบของ TPP ต่ออาเซียน 
 

 หลังจากการท่ีสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community หรือ AEC) นับตั้งแต่วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ทําให้มีการเปิดเสรีระหว่างกันมากข้ึน
ท้ังในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการเคลื่อนย้ายการลงทุน รวมถึง
ลดและเลิกอุปสรรคท่ีเป็นการกีดกันทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันมากข้ึน อาเซียนได้เปิดเสรีทางการค้า
สาขาสินค้าเกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมการผลิต อย่างไรก็ตามการจัดตั้ง TPP นี้ อาจมี
ผลกระทบต่อ ASEAN คือ 
 1. การจัดตั้ง TPP อาจเป็นการชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจของ AEC  
 TPP อาจจะมีผลทําให้แผนงานต่างๆ ของอาเซียนถูกลดความสําคัญลง เนื่องจากมีสมาชิกของอาเซียน
จํานวน 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม และมาเลเซีย เป็นสมาชิก TPP แล้วและ อินโดนีเซียกับ
ฟิลิปปินส์ก็แสดงความสนใจท่ีจะก้าวเข้าร่วมการเจรจาความตกลง TPP ด้วยเช่นกัน สาเหตุนี้อาจทําให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนจะให้ความสําคัญกับอาเซียนน้อยลง ซึ่งจะมีผลทําให้บทบาทความเป็นผู้นําของอาเซียนใน
ภูมิภาคนี้ต้องสูญเสียไป รวมถึงความร่วมมือต่างๆ ท่ีมีอาเซียนเป็นแกนกลาง ได้แก่ ASEAN-CER (ASEAN-
Closer Economic Relations of Australia and New Zealand), อาเซียน+3, อาเซียน+6 การจัดตั้ง
ประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asian Community หรือ EAC) ไปจนถึงแนวคิดการจัดตั้งเขตการค้าเสรี
ตะวันออก (East Asia Free Trade Area หรือ EAFTA) ก็ถูกลดบทบาทลงไปด้วย เนื่องจากความตกลง TPP 
มีประเทศคู่เจรจาของอาเซียน คือ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น กับนิวซีแลนด์เป็นสมาชิกอยู่ด้วย (พิศาล, 2556) 

2. TPP สามารถท่ีจะนําไปสู่การจัดตั้งประชาคมเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Community หรือ 
APC) ท่ีเคยเสนอโดย นายเควิน รัดด์ อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ซึ่ง APC จะทําให้อาเซียนต้องสูญเสีย
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บทบาทและความเป็นแกนกลางขององค์กรระหว่างประเทศไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TPP จะมีผู้เล่นท่ีมีบทบาท
และอิทธิพลทางการเมืองระหว่างประเทศสูงอย่างสหรัฐฯ เข้ามาเป็นแกนกลาง และสามารถกําหนด agenda 
ต่างๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อสหรัฐฯ แต่ไม่เอ้ือประโยชน์ต่ออาเซียน (ชาญชัย, 2554) 

3. สินค้าเกษตรของอาเซียนจะได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากสหรัฐฯ ได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตร เพราะมีมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยท่ีม่ันคง มีเทคโนโลยีและปริมาณการผลิตท่ีแตกต่าง
จากภาคการผลิตสินค้าเกษตรกว่าประเทศในอาเซียน ทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับราคาตลาดได้ ดังนั้นเม่ือผู้ผลิต
ต้นทางในภาคเกษตรกรไปไม่ได้ย่อมส่งผลกระทบเศรษฐกิจท้ังระบบจนพังทลาย ซึ่งอาจสะท้อนถึงภาพ
เกษตรกรไทยในอนาคตเช่นกัน (โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559)  
 4. AEC อาจได้รับผลกระทบจาก TPP ในแง่ของการเชื่อมโยงตลาดและห่วงโซ่การผลิต รวมไปถึง
มาตรฐานใหม่ด้านการค้าการลงทุน เพราะนักลงทุนในปัจจุบันต้องมองหาฐานการผลิตท่ีมีแหล่งวัตถุดิบและ
ต้นทุนท่ีต่ํา และต้องสามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและตลาดเป้าหมายในระดับภูมิภาคได้ด้วย  
 

2.3 ผลกระทบของ TPP ต่อประเทศไทย 
 

การท่ี TPP อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม จึงมีความอ่อนไหวต่อภาคประชาสังคมของไทย 
เนื่องจาก หลายประเทศในกลุ่ม TPP เป็นคู่ค้าและตลาดหลักด้านการส่งออกของไทย อย่างเช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น 
และมาเลเซีย ท่ีมีสัดส่วนในตลาดส่งออกรวมกันร้อยละ 25 ของตลาดส่งออกท้ังหมด ในภาพรวมไทยส่งออกไป
ยัง 12 ประเทศของ TPP กว่า 92,159 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 3.23 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 
ของการส่งออกท้ังหมดของไทยท่ีมีมูลค่ากว่า 8 ล้านล้านบาท ดังนั้นในแง่ของการส่งออก ตลาดของ TPP นั้นมี
ความสําคัญต่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และไทยอาจได้รับผลกระทบเชิงลบ หากประเทศเหล่านี้หันไปค้ากันเอง
และนําเข้าสินค้าไทยน้อยลง (วรรณพงษ์, 2559) และสิ่งท่ีไทยควรระวังคือ มาตรการอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ภาษี (Non-
tariff barriers) เพราะภาษีนําเข้าทยอยลดลงเรื่อยๆ อยู่แล้วถึงจะไม่มีความตกลงการค้าเสรี (วรรณพงษ์, 
2559) 

ประเทศไทยได้ประเมินท่าทีการเจรจาของประเทศสมาชิก TPP ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 โดยนางศรีรัตน์ 
รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในขณะนั้น ได้ว่าจ้างบริษัท ไบรอันเคฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด ทําการศึกษาวิจัยให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลว่าไทยควรจะเข้าร่วมการจัดทํา TPP ดังกล่าว
หรือไม่ ซึ่งได้สรุปผลการศึกษาไว้ว่า ประเทศไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงความตกลง TPP ได้ ไทยจึงควรเข้าเป็น
สมาชิกแต่ต้องกําหนดนโยบายการเข้าร่วมเป็นสมาชิก TPP อย่างรอบคอบ ต่อมาเม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 
2555 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้น ได้แถลงข่าวร่วม (Joint Press 
Statement) กับนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ท่ีมาเยือนประเทศไทย ประกาศ
เจตนารมณ์แสดงความสนใจของไทยในการเข้าร่วมเจรจา TPP (ชาญชัย, 2558) ในรัฐบาลชุดต่อมา พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้มอบให้กระทรวงพาณิชย์ศึกษารายละเอียดถึงข้อดีและข้อเสียของ
สินค้าเป็นรายชนิดให้ชัดเจน  ก่อนตัดสินใจด้วยความรอบคอบในการจะเข้าหรือไม่เข้าร่วม (ไทยรัฐ ฉบับวันท่ี 
21 ตุลาคม 2558) ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้สถาบันปัญญาภิวัฒน์และ
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สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนาทําการศึกษาผลดีผลเสียของการเข้าร่วม TPP เพ่ิมเติม และ
ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า ไทยควรเข้าร่วม TPP เพราะจะทําให้ได้รับผลดีมากกว่า (คมชัดลึก ฉบับวันท่ี 29 มกราคม 
2559) และในคราวประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ท่ีประเทศสหรัฐฯ ระหว่างวันท่ี 14 - 18 
กุมภาพันธ์ 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ได้กล่าวถ้อยแถลงในงานเลี้ยงของสภาหอการค้าสหรัฐฯและสภา
ธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน ยืนยันว่าไทยและอาเซียนจะเข้าร่วม TPP อย่างแน่นอน (ไทยโพสต์ ออนไลน์ วันท่ี 17 
กุมภาพันธ์ 2559) ท้ังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ได้เยือนสหรัฐฯ เม่ือเดือน
เมษายน 2559 และได้หารือเรื่อง TPP กับผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ซึ่งมองว่ากฎระเบียบของไทยยังล้าสมัย จึง
แนะนําให้ไทยเร่งปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ทางการค้าและการลงทุน และเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
ให้เป็นสากลมากข้ึน เพราะ TPP เป็นความตกลงท่ีมีความเข้มข้นมาก (ข่าวเดลินิวส์ ออนไลน์ วันท่ี 25 เมษายน 
2559) และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ให้ความเห็นว่าไทยจะได้ประโยชน์
มากกว่าจากการเข้าร่วม TPP แต่จําเป็นต้องรอนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา พิจารณาข้อมูลให้
รอบด้าน และจะต้องตั้งคณะทํางานเพ่ือทําความเข้าใจแต่ละภาคส่วนโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรและเรื่องยา 
(โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559) 
 ในการท่ีไทยจะเสนอตัวเข้าเป็นสมาชิก TPP นั้น รัฐบาลควรจะต้องดําเนินการตามกระบวนการ
ดังตอ่ไปนี้ (พิศาล, 2556) คือ 
 1) แสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมกับสมาชิก TPP  
 2) เข้าสู่กระบวนการเจรจาหารือกับสมาชิก TPP ท่ีมีอยู่เดิมเป็นรายประเทศ คือต้องทําเป็น Bilateral 
consultation 
 3) ยื่นหนังสือแสดงเจตจํานงและมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ TPP  
 4) เข้ากระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกดั้งเดิม 

5) หากได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากประเทศสมาชิก TPP ไทยจึงจะสามารถเข้าร่วมเป็น
สมาชิก TPP ได้ แต่หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากทุกประเทศ จะยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก TPP 
 6) การเจรจากับกลุ่ม TPP เหล่านีถื้อเป็นความลับ จะเปิดเผยให้ผู้อ่ืนท่ีมิใช่สมาชิกทราบมิได ้   

โดยเหตุท่ี TPP เป็นข้อตกลงทางการค้าเสรีท่ีมีกรอบการเจรจาท่ีกว้างมากกว่าการเปิดเสรีทางการค้า
ฉบับอ่ืนๆ จึงมีเนื้อหาการเจรจาในหลายประเด็นมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจ สังคม และการ
สาธารณสุขของไทย ทําให้นักวิชาการ ภาคการเกษตร ภาคประชาสังคม NGO ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ของไทย เกิดข้อห่วงกังวลในประเด็นต่างๆ คือ ทรัพย์สินทางปัญญา การเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน 
การค้าระหว่างประเทศ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม อัตราภาษีศุลกากร 
ความสัมพันธ์กับจนี ธุรกิจ SME ตลาดสินค้าเกษตร สิ่งแวดล้อม และแรงงาน ท้ังในกรณีท่ีประเทศไทยเข้าร่วม 
และไม่เข้าร่วม TPP (สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556; พิศาล, 2556; มติชน ฉบับวันท่ี 12 
ตุลาคม 2558; คมชัดลึก ฉบับวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2558; วรรณพงษ์, 2559; มติชน ฉบับวันท่ี 19 ก.พ. 2559; 
มติชน ฉบับวันท่ี 20 ก.พ. 2559; ไทยโพสต์ ออนไลน ์16 พฤษภาคม 2559) ดังแสดงในตารางท่ี 1 ดังนี ้ 
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ตารางท่ี 1  ผลกระทบของประเทศไทยในการเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมความตกลง TPP  
ประเด็น ผลกระทบหากไทยเข้าร่วม TPP ผลกระทบหากไทยไม่เข้าร่วม TPP 

1. ทรัพย์สินทาง
ปัญญา: การ
ขยายความ
คุ้มครอง
สิทธิบัตรยา 

 

• เกิดปัญหาการผูกขาดตลาดยาโดยเจ้าของสิทธิบัตรเป็น
ระยะเวลานานเกินกว่าท่ีควรจะเป็น ส่งผลให้ประชาชน
เสียโอกาสในการเข้าถึงยาราคาถูก เพราะจําเป็นต้องซื้อ
ยาต้นแบบต่อไป 

• ขัดขวางการแข่งขันท่ีเป็นธรรมจากผู้ประกอบการใน
ประเทศ 

• ผู้ผลิตยาไทยไม่สามารถใช้ข้อมูลทดลองทางคลินิก 
(Clinical Trial) เพ่ือข้ึนทะเบียนยาช่ือสามัญได ้

• ยาช่ือสามัญเข้าสู่ตลาดได้ช้าลง 

• ลดแรงจูงใจของผู้ผลิตต่างชาติในการ
ลงทุน และ/หรือจําหน่ายยาในประเทศ 

• ลดโอกาสในการเข้าถึงยาชนิดใหม่ๆ ท่ี
อาจได้รับการพัฒนาในอนาคต 

• เปิดโอกาสในการเข้าถึงยาช่ือสามัญ 
(Generic Drugs)  

• มคีวามสะดวกและประหยัดเวลาในการ
ผลิตยาช่ือสามัญชนิดใหม่ไดห้ลังจากยา
ต้นแบบหมดอายุสิท ธิบัตร เพราะ
สามารถนําข้อมูลทางคลินิกท่ีมีอยู่แล้ว
มาประกอบการข้ึนทะเบียน 

2. ทรัพย์สินทาง
ปัญญา: การให้
ความคุ้มครอง
สิทธิบัตรพืชและ
สัตว์ 

• ส่งผลให้บรรษัทข้ามชาติสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพได้โดยไม่ต้องแบ่งปันผลประโยชน์ 
ซึ่งอาจทําให้เมล็ดพันธ์ุมีราคาแพงข้ึนตั้งแต่ 2-6 เท่าตัว
เป็นอย่างน้อย ทําให้เกษตรกรไทยอาจจะตกเป็นเบี้ย
ล่างต่างชาติท่ีผูกขาดพันธ์ุพืชตามสิทธิบัตร แม้ว่าเมล็ด
พันธ์ุน้ันจะเคยเป็นของประเทศไทยมาช้านาน  

• เสียโอกาสในการสร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรและภาคส่วนอ่ืนๆ พัฒนา
พันธ์ุพืชและสัตว์ข้ึนเองภายในประเทศ 
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีในเชิงธุรกิจและ
ความมั่นคงทางอาหาร 

• สามารถรักษาสิทธิของเกษตรกรและวิถี
ปฏิบัติของชุมชนท้องถ่ินไว้ได ้

3. ทรัพย์สินทาง
ปัญญา: การให้
ความคุ้มครองสิ่ง
บ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร ์

• สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าท่ีมีถ่ินกําเนิดในไทย
และมีคุณลักษณะเฉพาะท้องถ่ิน 

• อาจถูกเอาเปรียบจากต่างชาติ โดยการปรับปรุงสินค้า
ไทยและข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ก่อน 

• มีความสุ่มเสี่ยงในกรณีพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากการใช้สิ่งบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ท่ีก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมาย
การค้า หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดถึงแหล่งกําเนิด
ท่ีแท้จริงของสินค้า 

• เสียโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะ 

• ต่างชาติอาจฉกฉวยประโยชน์โดยจด
ทะ เบี ยนสิ นค้ า พ้ืนบ้ านของ ไทย 
รวมท้ังสูตรและช่ืออาหารไทยต่างๆ  

4. การเปิดเสรี
การค้าบริการและ
การลงทุน 

• การเปิดเสรีภาคบริการมีผลต่อภาคการผลิตในประเทศ 
เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เปิดโอกาสให้ขยาย
การค้าบริการและการลงทุนจากต่างชาติมากข้ึน จะทํา
ให้สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจต่อไป 

• ผู้บริโภคได้รับบริการท่ีถูกลงและมีความหลากหลาย
มากข้ึน 

• เ สี ย โอกาส ในการ ใ ช้ความตกลง
ทางการค้าเป็นเครื่องมือหนึ่ งท่ีจะ
นําไปสู่การปรับปรุงกฎระเบียบและ
การพัฒนาภาคบริการในระยะยาว 

• เสียโอกาสในการขยายตลาดการค้า
บริการและการลงทุนในต่างประเทศ 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ)   

ประเด็น ผลกระทบหากไทยเข้าร่วม TPP ผลกระทบหากไทยไม่เข้าร่วม TPP 
4. การเปิดเสรี
การค้าบริการและ
การลงทุน (ต่อ) 

• อาจเกิดความเสียหายต่อภาครัฐจากข้อพิพาทระหว่าง
นักลงทุนกับรัฐภายใต้บทบัญญัติ Investor-State 
Dispute Settlement ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การจัดทําและดําเนินนโยบายสาธารณะของประเทศ 

• ผู้ประกอบการไทยเผชิญกับการแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึน 
 
 

• นักลงทุนจะย้ายฐานการผลิตไป
เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ ท่ีเป็น
สมาชิก TPP  

• เวียดนาม มีโครงสร้างการส่งออก
สินค้าใกล้เคียงกับของไทย ทําให้
เวียดนามสามารถส่งสินค้าเกษตร 
เกษตรแปรรูป รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรม
ท้ังหนักและเบาไปยังสหรัฐฯ โดยมี
ต้นทุนท่ีถูกกว่าไทย  

• หากประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าเป็น
สมาชิก TPP แต่ไทยไม่เข้าร่วม จะ
ทําให้ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า
ใดๆ ในกรอบ TPP เลย หากต้อง
เคลื่อนย้ายสินค้าผ่านในเส้นทาง
มหาสมุทรแปซิฟิกกับไทย ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อคู่ค้า ต้องไป
อาศัยกรอบเจรจาการค้าเสรีอ่ืนๆ 
หรือกรอบการค้าทวิภาคีของไทย
หลายๆ กรอบการค้าเสรีประกอบกัน 
จึงทําให้เกิดการเบี่ยงเบนทางการค้า
และการลงทุน ท้ังในภาคการผลิต
สินค้าและบริการเบี่ยงเบนออกไป
จากประเทศไทย 

• คลายความกดดันเรื่องการแข่งขันท่ี
จะเกิดข้ึนต่อผู้ประกอบการไทย 

5. การค้าระหว่าง
ประเทศ 

• มีแนวโน้มท่ีมูลค่าการส่งออกของไทยจะปรับตัวลง
เล็กน้อย โดยภาคการผลิตท่ีจะส่งออกลดลงสูงสุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ สินค้าท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากร 
ธรรมชาติ นม และผลิตภัณฑ์นม และสินค้าในภาค 
อุตสาหกรรม  

• ประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะนําเข้าท้ังสินค้าและบรกิาร
เ พ่ิมมาก ข้ึน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง เนื้อสัต ว์  และ
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และบริการการศึกษา ท่ี
ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย
มีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับสูง 

• สามารถรักษาตลาดสินค้าปศุสัตว์
ภายในประเทศไว้ได ้ 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ)   

ประเด็น ผลกระทบหากไทยเข้าร่วม TPP ผลกระทบหากไทยไม่เข้าร่วม TPP 
6. อัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

• เปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้พัฒนาและปฏิรูป
เศรษฐกิจทําใหม้ี GDP สูงข้ึน 

 

• เกิดผลกระทบต่ออัตราการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่า GDP พบว่าหากประเทศใน
กลุ่มอาเซียนเข้าเป็นสมาชิกแต่ไทยไม่
เ ข้ านั้ น  มี แนวโน้ม ท่ี ไทยจะต้ อ ง
เผชิญหน้ากับภาวะการหดตัวทาง
เศรษฐกิจ ส่งผลให้การเจริญเติบโต
ของไทยมีมูลค่าติดลบท่ีร้อยละ 0.96 

• เศรษฐกิจไทยอาจลดลงประมาณร้อย
ละ 0.57 เนื่องจากการเสียส่วนแบ่ง
ตลาดส่งออกในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น รวมถึง
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ให้กับประเทศ
เพ่ือนบ้าน แม้ว่าเราจะมี FTA กับ 9 
ประเทศสมาชิก TPP แต่ TPP เป็น
เรื่องใหม่ มีกลยุทธ์ท่ีใหม่กว่า และน่า
ดึงดูดความสนใจกว่าความตกลงท่ี
บรรลุแล้ว โดย TDRI มองว่าการท่ี
ไ ท ย ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ส ม า ชิ ก จ ะล ด ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของไทย
ลง โดยเฉพาะสินค้ายานยนต์ สิ่งทอ 
เกษตร  

7.ภาคอุตสาหกรรม • กลุ่มสินค้าท่ีไทยค่อนข้างเสียเปรียบจําต้องปรับตัว 
คือ กลุ่มท่ีต้องแข่งขันกับสินค้านําเข้าจากประเทศใน
กลุ่ม TPP เพ่ิมข้ึน ซึ่งอาจจะมีต้นทุนท่ีต่ํากว่า เช่น 
เกษตรต้นทาง (ปศุสัตว์) ถ่ัวเหลือง กากถ่ัวเหลือง 
ข้าวโพด ทองแดง เหล็กบางประเภท ผลิตภัณฑ์
พลาสติก และบริการข้ามพรมแดน (cross-border)  

• กลุ่มสินค้าท่ีมีตลาดและแหล่งวัตถุดิบท่ีเปิดกว้างมาก
ข้ึน และกลุ่มท่ีต้องพ่ึงพาเงินลงทุนและเทคโนโลยีจาก
ต่างชาติจะได้รับผลบวก 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ)  

ประเด็น ผลกระทบหากไทยเข้าร่วม TPP ผลกระทบหากไทยไม่เข้าร่วม TPP 
8. อัตราภาษี
ศุลกากร GSP 
(Generalized 
System of 
Preference) 

• ลดความเสี่ยงจากการถูกตัดการลดภาษีนําเข้า GSP 
ตลอดจนสินค้าเดิมท่ีเคยมีอุปสรรคทางภาษี จะได้รับ
สิทธิพิเศษทางภาษีอย่างถาวร  สินค้าท่ีไทยน่าจะได้
ประโยชน์จากการยกเว้นภาษีของสหรัฐฯ ได้แก่ กุ้ง
บรรจุภาชนะ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้
สดและแปรรูป เครื่องนุ่งห่ม อัญมณ ีและเครื่องประดับ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ยางยานพาหนะ ยานยนต์
และช้ินส่วน เป็นต้น  

• สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกอันดับตน้
ของไทย (อันดับ 2 รองจากจีน) ซึ่ง
สหรัฐฯ ให้อัตราภาษีในอัตราพิเศษแก่
ประเทศกําลังพัฒนา ในปัจจุบัน
สหรัฐฯ ยังไมต่ัดสิทธิ GSP ไทย ซึง่
ผลกระทบจากการไมเ่ข้า TPP จะ
รุนแรงกว่านี้แน่นอนหากไทยถูก
สหรัฐฯ ตัดสิทธิ GSP ในอนาคต  

9. ความสัมพันธ์กับ
จีน 

• กระทบความสัมพันธ์อันดีท่ีไทยมีกับจีน เพราะความ
ตกลง TPP นี้เป็นความตกลงท่ีมีนัยยะทางการเมือง
ระหว่างประเทศ (International Political Implication) 
ซึ่งสหรัฐฯ ใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางหนึ่งในการ
ถ่วงดุลอํานาจจีนในภูมิภาคเอเชีย รวมท้ัง TPP ทําให้
สหรัฐฯ สามารถกลับเข้ามามีบทบาทและแผ่ขยาย
อิทธิพลทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียได้ต่อไปใน
ระยะยาว 

• คงรักษาความสมัพันธ์ท่ีดีกับจีนตอ่ไป 
 

10. ธุรกิจ SME • ประเทศไทยมีธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลางเป็น
จํานวนมาก หากไทยเป็นสมาชิก TPP ธุรกิจดังกล่าว
จะได้รับผลกระทบมากจากสินค้านําเข้าต่างๆ จนถึง
ต้องเลิกกิจการ รัฐบาลต้องเตรียมการและหาทาง
เยียวยา 

• ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางยัง
สามารถดําเนินกิจการได้โดยไม่มีแรง
กดดันจากสินค้าของต่างชาติท่ีจะเข้า
มาแข่งขัน 
 

11. ตลาดสินค้า
เกษตร 

• สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกร
จังหวัดราชบุรี  สมาคมผู้ผลิตไก่เ พ่ือส่งออกไทย 
สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย สหกรณ์เครือข่ายโค
เนื้อ จํากัด ต่างหว่ันเกรงจะถูกแย่งตลาดจากสินค้า
เกษตรของสหรัฐฯ ท่ีมีต้นทุนถูกกว่าไทย ซึ่งจะทําให้
เกิดความเสียหายกับภาคปศุสัตว์ท้ังระบบ จนต้องเลิก
กิจการไปเหมือนประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ  

• ไทยไม่อาจใช้มาตรการจํากัดการนําเข้าสินค้าเกษตร
จากสหรัฐฯ ท่ีเป็นหรือมีส่วนผสมของพืชสัตว์กลาย
พันธ์ุ (Genetically Modified Organisms หรือ 
GMO) ทําให้ไม่สามารถปกป้องคุ้มครองระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยหลักการระมัดระวังได้อย่าง
เต็มท่ี 

• สามารถรักษาตลาดสินค้าปศสุัตว์
ภายในประเทศไว้ได ้
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ตารางท่ี 1  (ต่อ)   

ประเด็น ผลกระทบหากไทยเข้าร่วม TPP ผลกระทบหากไทยไม่เข้าร่วม TPP 
12. สิ่งแวดล้อม • อาจเกิดข้อจํากัดในการทําประมงทะเล 

• อาจเกิดกรณีพิพาทหากไทยดําเนนิการตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาท่ีไทยเป็นสมาชิกอยู่ แต่ประเทศ
สมาชิก TPP อ่ืน ๆ ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก 

• ต้องเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาบางฉบับท่ีไทยยัง
มิไดเ้ป็นสมาชิก 

• อาจเป็นการเพ่ิมต้นทุนของผู้ประกอบการไทยในการ
ปรับตัวให้สามารถปฏิบัตติามข้อกําหนดเรื่อง
สิ่งแวดล้อมท่ีเข้มงวดข้ึน  

• ส่งเสริมการผลติและการนําเข้าสินค้าท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

• อาจเสียโอกาสในการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตดิ้านสตัว์ป่า ปา่ไม้ 
การประมงทางทะเล  

• รักษาความเป็นอิสระในการ
ดําเนินการตามพันธกรณีภายใต้
อนุสัญญาท่ีไทยเป็นสมาชิกอยู่ไว้ได ้

13. แรงงาน/การ
จ้างงาน 

• ไทยต้องยอมรับหลักการของปฏิญญา ILO 
(International Labor Organization) ว่าด้วย 
หลักการและสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทํางาน 5 ประเด็น
หลัก ได้แก่ 1) การยกเลิกแรงงานเด็กอย่างมี
ประสิทธิผล 2) ห้ามใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี
เลวร้ายท่ีสุด 3) ขจัดการเลือกปฏบิัติในการจ้างงาน
และการประกอบอาชีพ 4) การยอมรับสิทธิในการ
ร่วมเจรจาเสรภีาพในการสมาคม และ 5) การขจัด
แรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงานในทุกรูปแบบ 
ทําให้ไทยต้องปรับปรุงกฎหมายและให้มีการบังคับใช้
กฎหมายด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นต้นทุนท้ัง
ของภาครัฐและภาคเอกชน  

• ไทยต้องปรับปรุงมาตรฐานแรงงานให้ดีข้ึน นายจ้าง
ต้องปรับปรุงด้านสวัสดิการให้กับลูกจ้างไดร้ับการ
ดูแลท่ีดีข้ึน แต่ก็จะทําให้ต้นทุนของผู้ประกอบการ
สูงข้ึนเมื่อรวมกับคา่จ้างข้ันต่ําท่ีสูงกว่าประเทศเพ่ือน
บ้านจนอาจส่งผลกระทบให้เกิดการย้ายฐานผลติ  

• อาจส่งผลใหผู้ผ้ลิตหันมาลดต้นทุนในส่วนท่ีเป็น
แรงงานลงให้เหลือน้อยท่ีสุด ด้วยการนําเทคโนโลยมีา
ทดแทนแรงงานหรือด้วยการย้ายฐานการผลิต ส่งผล
กระทบทําให้มีการจ้างงานลดลง 

• เสียโอกาสในการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดีท่ีสุด
แก่แรงงานทุกประเภทและทุกชนชาต ิ

• คงความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน อัน
เนื่องมาจากต้นทุนด้านแรงงานท่ี
ค่อนข้างต่ําไว้ได ้
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จะเห็นได้ว่าความตกลง TPP นี้มีผลกระทบต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจ สังคม และการสาธารณสุขของ
ประเทศไทย หากไทยเข้าร่วมผู้ท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุดคือภาคประชาสังคม ภาคเกษตรกรรม และธุรกิจ 
SME เช่น ทําให้ประชาชนเสียโอกาสในการเข้าถึงยาราคาถูก มีการผูกขาดข้อมูลทางยา ภาคการเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไม่สามารถแข่งขันกับราคาตลาดได้ เนื่องจากเสียเปรียบด้านต้นทุนของสหรัฐฯ ท่ีมี
มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยท่ีม่ันคงกว่าประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบเศรษฐกิจท้ังระบบอาจ
พังทลายลง เนื่องจากผู้ผลิตต้นทางในภาคเกษตรของไทยไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ มีการผูกขาดเมล็ด
พันธุ์ และไทยอาจถูกบีบบังคับให้มีการอนุญาตปลูกพืช GMO ธุรกิจ SME อาจต้องเลิกกิจการเนื่องจากไม่
สามารถแข่งขันกับราคาสินค้าของต่างชาติได้ เป็นต้น แต่หากไทยไม่เข้าร่วม TPP ผู้ได้รับผลกระทบมากท่ีสุด 
คือ ภาคอุตสาหกรรม และนักลงทุน ตัวอย่างเช่น นักลงทุนอาจย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ 
TPP อ่ืนๆ เช่น เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ การถดถอยด้านเศรษฐกิจจะมีผลทําให้ GDP ของไทยลดลง 
อย่างไรก็ตาม ในภาคการเกษตรไทยสามารถรักษาตลาดสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศไว้ได้ อีกท้ังธุรกิจขนาด
เล็กและขนาดกลางยังสามารถดําเนินกิจการได้โดยไม่มีแรงกดดันจากสินค้าของต่างชาติท่ีจะเข้ามาแข่งขัน 

อย่างไรก็ตาม มีรายงานทางวิชาการในประเทศสหรัฐฯ 2 ฉบับ แสดงผลการศึกษาความตกลง TPP ท่ี
ไทยควรให้ความสนใจ รายงานฉบับแรกเป็นการศึกษาผลกระทบของ TPP ในเชิงเศรษฐกิจ ถูกเผยแพร่ออกมา
โดยคณะกรรมาธิการด้านการค้าระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา โดยสรุปว่า TPP สามารถก่อให้เกิดการจ้าง
งานเพ่ิมข้ึน 128,000 ตําแหน่งเม่ือถึงปี 2032 และจะสามารถขยายขนาดเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ออกไปคิดเป็น
มูลค่าเพ่ิมข้ึน 43,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากปรับลดอัตราเงินเฟ้อแล้วในช่วง 16 ปีข้างหน้า และรายได้
ของประเทศในช่วงปี 2032 จะเพ่ิมสูงข้ึนไม่ถึง 58,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตัวเลขท่ีปรากฎตามรายงานนี ้
อลัน โทเนลสัน นักคิดนักเขียนชาวอเมริกันว่าด้วยเศรษฐกิจและความม่ันคงแสดงความเห็นว่า ถ้าเศรษฐกิจของ
ประเทศดี สหรัฐฯ สามารถทําให้เกิดการจ้างงานได้มากกว่านั้นเป็นเท่าตัวภายในเวลาเพียงเดือนเดียว และ
สัดส่วนการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นเล็กน้อยมากเม่ือเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในขณะนี้ ท่ีมีผลผลิต
ท่ีแท้จริงในแต่ละปีสูงเกินกว่า 16 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปิยมิตร, 2559) 

ส่วนรายงานฉบับท่ีสองเป็นของสถาบันสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการโลก ของมหาวิทยาลัยเทิร์ฟ แห่ง
สหรัฐอเมริกา เป็นการศึกษาเพ่ือคาดการณ์ผลกระทบจาก TPP ซึ่งทีมศึกษาได้ย้ําไว้ตอนเผยแพร่ว่า “การ
คาดการณ์นี้จะช่วยให้บรรดาประเทศท่ีลงนามในความตกลง TPP ไปแล้ว และประเทศภายนอกอ่ืนๆ ท่ียังไม่ลง
นามสามารถประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจเต็มรูปแบบอันจะเกิดข้ึนจากความตกลง ก่อนท่ีจะให้สัตยาบัน
รับรอง” ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีประเทศไหนรวมท้ังสหรัฐฯ ให้สัตยาบันรับรอง TPP เลย งานวิจัยของเทิร์ฟบอก
ข้อมูลท่ีน่าสนใจว่า หากมีการบังคับใช้ TPP ในช่วง 10 ปี สมาชิกท้ัง 12 ประเทศจะสูญเสียตําแหน่งงานไปรวม 
771,000 ตําแหน่ง โดยประเทศท่ีจะสูญเสียมากท่ีสุดคือ สหรัฐฯ รองลงมาคือ ญี่ปุ่น แต่หาก TPP ไม่มีการ
บังคับใช้ GDP ของสหรัฐฯ จะลดลงร้อยละ 0.54 และของญี่ปุ่นจะลดลงร้อยละ 0.12  จากระดับท่ีควรจะเป็น 
ในขณะท่ีประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ท่ีเหลือจะมีผลประโยชน์เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ท้ังนี้ทีมวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทิร์ฟให้เหตุผลว่า TPP จะก่อให้เกิดสภาวะกดดันต่อการจ้างงานอันเป็นผลมาจากปัจจัย 2 
ประการ ประการแรก คือ เกิดจากภาวะการผลิต “เพ่ือการส่งออก” ท่ีจะเข้ามาแทนท่ีการผลิตเพ่ือตลาด
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ภายในประเทศ ทําให้มีการพ่ึงพาแรงงานน้อยลง และอาศัยชิ้นส่วนในการผลิตท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศมาก
ข้ึน เพ่ือลดต้นทุนการผลิตลงให้เหลือต่ําสุดสําหรับการแข่งขันกับตลาดโลก ประการท่ีสอง จะทําให้ผู้ผลิตหันมา
ลดต้นทุนในส่วนท่ีเป็นแรงงานใหเ้หลือน้อยท่ีสุด ด้วยการนําเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานหรือด้วยการย้ายฐาน
การผลิต ท้ังหมดนี้ล้วนส่งผลกระทบให้มีการจ้างงานลดลงท้ังสิ้น เม่ือการจ้างงานลดลง การกระจายรายได้ก็
ลดลงตามไปด้วย ผลท่ีตามมาคือ ความต้องการซื้อสินค้าและบริการลดลง อันเป็นสาเหตุท่ีทําให้ GDP ของ
ประเทศลดลง นอกจากนี้ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทิร์ฟยังแสดงให้เห็นว่า ผลร้ายไม่เพียงเกิดข้ึนกับประเทศ
สมาชิกเท่านั้น แต่จะเกิดข้ึนกับประเทศท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกด้วยซึ่งจะมีผลท่ีเลวร้ายกว่า โดยคาดการณ์ว่า GDP 
ของประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะหายไปร้อยละ 3.77 ขณะท่ีประเทศกําลังพัฒนา GDP จะหายไปร้อยละ 5.24 และ
ประเทศเหล่านี้จะสูญเสียตําแหน่งงานรวมกันท้ังหมดมากกว่า 5.3 ล้านตําแหน่ง ท้ังนี้ รายงานของ
มหาวิทยาลัยเทิร์ฟเรียกสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนกับเศรษฐกิจโลกในกรณีท่ีมีการบังคับใช้ TPP ว่า “การวิ่งแข่ง
กันลงเหว” (ปิยมิตร, 2559) 

ผลการศึกษาวิจัยจากรายงานท้ังสองฉบับข้างต้นนั้น ประเทศไทยควรจะนํามาศึกษาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบว่าไทยควรจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก TPP หรือไม่ อย่างใด และไทยควรจะต้อง
เตรียมตัวและปรับตัวอย่างไรท้ังกรณีท่ีไทยเข้าร่วมและไม่เข้าร่วม TPP เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
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บทท่ี 3 
 

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) เป็นความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกํ้าลังถูกท้าทายจากความตกลง TPP ท่ีสามารถเชื่อมโยงตลาดและ
แหล่งวัตถุดิบระหว่างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอเมริกา ซึ่งน่าจะสร้างแรงกดดันให้อาเซียนเร่งเจรจาทําความ
ตกลงการค้าเสรีในระดับพหุภาคีและทวิภาคี คือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  
 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnerships หรือ RCEP) เป็นความตกลงท่ีอาเซียนจัดทําข้ึนกับประเทศคู่เจรจาท้ัง 6 ประเทศ ดังนั้น
ประเทศสมาชิกของ RCEP อันประกอบด้วย ประเทศสมาชิกอาเซียนจํานวน 10 ประเทศ ได้แก่ บูรไนดารุสซาลาม 
กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม กับประเทศคู่เจรจา 6 
ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ซึ่งประเทศไทยได้จัดทํา FTA แล้วกับทุก
ประเทศเหล่านี ้ท้ังในกรอบ อาเซียน+1 และกรอบทวิภาคี (ชาญชัย, 2558; วีรวรรณ, 2558)  
 
3.1 ความเป็นมาและสาระสําคัญของ RCEP 
 

ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งท่ี 21 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 
เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 ผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้นําประเทศคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ ได้
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันท่ีจะเจรจาความตกลง RCEP ในต้นปี 2556 โดยมุ่งหมายให้การเจรจาสามารถ
บรรลุผลภายในสิ้นปี 2558 (ชาญชัย, 2558) ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2558 มีการประชุม RCEP Summit 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซียในฐานะผู้นํา RCEP ได้ออกแถลงการณ์ร่วม “Joint Statement on RCEP 
Negotiations” ขยายระยะเวลาการเจรจาเป็นภายในปี 2559 (ข่าวทําเนียบรัฐบาล, 2558)  
 สาระสําคัญของ RCEP มีดังนี ้
 1. RCEP เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ AEC Blueprint ท่ีอาเซียนต้องการรักษาบทบาทในการเป็น
แกนกลางขับเคลือ่นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจท่ีใหญ่ข้ึนในภูมิภาค (นิศา, 2557) 
 2. เป็นความตกลงท่ีรวมความตกลงฉบับต่างๆ ท่ีอาเซียนได้จัดทํากับประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญ จํานวน 5 
ฉบับ กับ 6 ประเทศ อันได้แก่ FTAs ในกรอบทวิภาคีกับ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย จํานวน 4 ฉบับ 
(เรียกว่า อาเซียน+1) และทํา FTAs กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จํานวน 1 ฉบับ (เรียกว่า อาเซียน+2) รวม
เป็นฉบับเดียว โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศคู่ค้าท้ัง 6 ประเทศ ได้ร่วมกันกําหนดหลักการ และ
จัดทําแนวทางการเจรจาความตกลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2555 (ชาญชัย, 2558) 
 3. เป็นความตกลงแบบองค์รวม (Comprehensive Agreement) ท่ีมีมาตรฐานสูง ครอบคลุมเรื่อง
เก่ียวกับการค้าในทุกมิติ ได้แก่ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน มาตรการด้านการค้า และความร่วมมือ
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ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การค้า และการลงทุนระหว่างกัน ตลอดจนมีการปรับ
กฎระเบียบทางการค้า และกฎถ่ินกําเนิดสินค้าต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกันมากข้ึน ซึ่งจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกทางการค้าและการลงทุนให้ภาคเอกชนได้มากกว่าความตกลงท่ีมีอยู่เดิม (กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ, 2558) 
 4. มีกลไกการเจรจา ในคณะกรรมการเจรจาการค้า “RCEP Trade Negotiating Committee” หรือ 
RCEP-TNC ซึ่งได้รับความเห็นชอบจัดตั้งโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือเป็นกลไกหลักในการเจรจาความ
ตกลง  
 5. มีคณะทํางานตั้งข้ึนโดย RCEP-TNC ประกอบด้วยคณะทํางานด้านต่างๆ 7 คณะ ได้แก่ 1) ด้าน
การค้าสินค้า 2) ด้านการค้าบริการ 3) ด้านการลงทุน 4) ด้านการแข่งขัน 5) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 6) ด้าน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 7) ด้านกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีคณะทํางานย่อยอีก 4 คณะ ได้แก่ 1) ด้านกฎถ่ิน
กําเนิดสินค้า 2) ด้านพิธีการศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทางการค้า 3) ด้านมาตรการอุปสรรคทาง
เทคนิคการค้า และ 4) ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
 6. RCEP ตั้งเป้าหมายท่ีจะลดภาษีระหว่างกันให้ได้มากท่ีสุด และลดอุปสรรคทางการค้าสินค้า บริการ 
และการลงทุน และจะเปิดกว้างในประเด็นใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน อาทิ เรื่อง
นโยบายการแข่งขัน และทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปในความตกลงด้วย (ข่าวทําเนียบรัฐบาล, 2558) 
 
3.2 ผลกระทบของ RCEP ต่อประเทศไทย  
 

ปัจจุบันการค้าการลงทุนของไทยกว่าครึ่งต้องพ่ึงพาตลาดขนาดใหญ่ของ RCEP ในปี 2558 ไทยมี
มูลค่าการส่งออกไปยังประเทศสมาชิก RCEP จํานวน 1.18 แสนล้านดอลลารส์หรัฐ คิดเป็นร้อยละ 56 ของการ
ส่งออกท้ังหมดของไทย ขณะท่ีมูลค่าการนําเข้าจากประเทศสมาชิก RCEP จํานวน 1.25 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 58 ของมูลค่าการนําเข้าท้ังหมดของไทย (กระทรวงพาณิชย์, 2559) สําหรับด้านการ
ลงทุน ในปี 2557 มีเงินลงทุนโดยตรงจากประเทศสมาชิก RCEP ท้ัง 15 ประเทศเข้ามาในไทยจํานวน 2.8 แสน
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของเงินลงทุนจากต่างชาติท้ังหมด (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2558) 
ดังนั้นหากความตกลง RCEP บรรลุผลสําเร็จ ไทยจะได้รับประโยชน์จากความตกลง RCEP ในเรื่อง 

1. ตลาดท่ีใหญ่ข้ึน RCEP มีประเทศยักษ์ใหญ่ 2 ประเทศเป็นสมาชิกด้วย ได้แก่ จีน และอินเดีย 
ซ่ึงประชากรรวมกันของท้ัง 2 ประเทศนี้มากกว่า 2 พันล้านคน ทําให้เกิดการสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้า 
บริการ และการลงทุนของไทยมากยิ่งข้ึน 

2. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคการผลิตและการกระจายสินค้าของภูมิภาค ซึ่งผู้ประกอบการไทย
สามารถสรรหาแหล่งวัตถุดิบท่ีมีความหลากหลายท้ังเชิงคุณภาพและราคาในประเทศสมาชิก 16 ประเทศ มาก
ข้ึน 
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3. RCEP จะช่วยลดความซ้ําซ้อนเรื่องกฎถ่ินกําเนิดสินค้า และประสานกฎระเบียบ/มาตรการทาง
การค้า ส่งผลให้มีการยอมรับกฎเกณฑ์ด้านมาตรฐานตา่งๆ ระหว่างกันมากข้ึน ทําให้การค้าการลงทุนในภูมิภาค
รวมท้ังไทยมีการขยายตัวมากข้ึน (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2558) 

ท่ีผ่านมามีการประชุม RCEP-TNC แล้ว 12 ครั้ง และครั้งท่ี 13 จะจัดข้ึนในเดือนมิถุนายน 2559 ท่ี
ประเทศนิวซีแลนด์ โดยรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการ
เจรจาเปิดเผยว่า  การประชุมครั้งนี้สมาชิกจะร่วมกันประเมินความคืบหน้าการเจรจา และความเป็นไปได้ใน
การสรุปผลการเจรจาภายในปีนี้ตามท่ีผู้นําท้ัง 16 ประเทศสมาชิกได้กําหนดไว้ โดยจะเป็นการประชุมเต็ม
รูปแบบของคณะทํางานและคณะทํางานย่อยท้ังหมด และจะนํารายงานเสนอต่อท่ีประชุมรัฐมนตรี RCEP ท่ีจะ
มีข้ึนในเดือนสิงหาคม 2559 นี้ เพ่ือหารือข้อสรุปก่อนการประชุมสุดยอดผู้นํา RCEP ในช่วงเดือนกันยายน 
2559 (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,  2559)  
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บทท่ี 4 
 

สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย 
 

 สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union หรือ EEU) เป็นสหภาพเศรษฐกิจจัดตั้งข้ึน
โดยสนธิสัญญาซึ่งลงนามเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 และมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 มกราคม 2558 ปัจจุบันมี
สมาชิกก่อตั้งรวม 5 ประเทศ คือ เบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน อาร์เมเนีย และรัสเซีย ทําให้ EEU สร้าง
ตลาดเศรษฐกิจเดียวท่ีมีขนาดประชากรกว่า 180 ล้านคน และ มี GDP 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ท้ังนี้ทาจิกิสถาน
และอุซเบกิสถานยังแสดงความสนใจจะเข้าร่วมความตกลงด้วย 
 EEU สามารถดึงดูดประเทศท่ีเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตซึ่งต้องพ่ึงพารัสเซียด้านเศรษฐกิจ
และความม่ันคง โดยหลายประเทศมีนโยบายการส่งออกแรงงานไปยังรัสเซีย ทําให้ได้รับประโยชน์โดยตรงจาก
การเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอย่างเสรี อย่างไรก็ดี มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า การก่อตั้ง EEU 
นี้เป็นกุศโลบายของรัสเซียในการฟ้ืนคืนอิทธิพลของสหภาพโซเวียตข้ึนอีกครั้ง โดยท่ีรัสเซียมีบทบาทนําในการ
กําหนดทิศทางและนโยบายต่างๆ ของ EEU เพราะในช่วงปี 2557 ท่ีผ่านมา รัสเซียประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
จากราคาน้ํามันท่ีปรับตัวลดลง และการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปจากกรณีการ
ผนวกไครเมีย ทําให้รัสเซียให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับประเทศในเขตอิทธิพลของตนมาก
ข้ึนเพ่ือลดการพ่ึงพาการนําเข้าจากประเทศตะวันตก ส่วน นายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีของรัสเซีย 
ต้องการให้ EEU เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง และเป็นตลาดหลักของภูมิภาคท่ีจะเติบโต
จากยุโรปไปยังเอเชีย อีกท้ัง EEU จะเป็นเครื่องมือคานอํานาจทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจ เช่น 
สหรัฐฯ และจีน และกลุ่มเศรษฐกิจอ่ืนๆ อาทิ สหภาพยุโรป, APEC และ AEC เป็นต้น (กรมยุโรป, 2557; 
กระทรวงการต่างประเทศ, 2558)  
 
4.1 ความเป็นมาและสาระสําคัญของ EEU  
 
 จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคยูเรเชียเกิดข้ึนในปี 2537  โดยนายนาซาบายาฟ 
ประธานาธิบดีคาซัคสถาน ได้ใช้ช่วงท่ีแสดงสุนทรพจน์ ณ มหาวิทยาลัยมอสโก เสนอแนะให้มีการจัดตั้งสหภาพ
ยูเรเชีย (Eurasian Union) ซึ่งในเวลาต่อมานักการเมืองและนักวิชาการ ได้เรียกร้องให้มีการรวมกลุ่มท้ังทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม แต่คาซัคสถานเองเบื้องต้นต้องการการรวมกลุ่มแค่ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 
เพราะต้องการรักษาเอกราชของตนไว้ อย่างไรก็ตามรัสเซียและเบลารุสก็ได้ร่วมกันจัดตั้ง “สหภาพทาง
การเมือง” (Political Union) และนําไปสู่การจัดตั้ง “องค์กรแห่งสนธิสัญญาความม่ันคงร่วมกัน” (Collective 
Security Treaty Organization) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของพันธมิตรในด้านการป้องกันในการกรองความร่วมมือ
ระหว่างรัฐต่อรัฐ  ต่อมาในปี 2553 ได้มีการรวมกลุ่มสมาชิกของสหภาพ อันประกอบด้วย รัสเซีย คาซัคสถาน 
และเบลารุส ในลักษณะของสหภาพศุลกากร (Customs Union) ซึ่งหมายความว่า นอกจากมีการรวมกลุ่มใน
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กรอบ FTA แล้ว ยังมีการดําเนินการให้มีการเก็บภาษีศุลกากรในระดับเดียวกันสําหรับสินค้าท่ีมาจากประเทศท่ี 
สาม ซึ่งอยู่นอกกลุ่มสมาชิกท่ีจะนําสินค้าเข้าสู่ 3 ประเทศดังกล่าวให้คิดภาษีในอัตราเดียวกัน ต่อมาสหภาพ
ศุลกากรนี้ได้พัฒนาข้ึนเป็น EEU โดยการผลักดันของนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ผู้นําของประเทศ
รัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุส จึงไดร้่วมลงนามในสนธิสัญญาก่อตั้ง EEU เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 และ
มีผลโดยสมบูรณ์เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2558 ท้ังนี้ EEU เปิดกว้างให้ประเทศท่ีสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
โดยเฉพาะประเทศสมาชิกเครือรัฐเอกราช (The Commonwealth of Independent States หรือ CIS) 
อาร์เมเนียจึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก EEU เม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2558 และล่าสุดคีร์กีซสถานได้ให้สัตยาบันเข้า
เป็นสมาชิกลําดับท่ี 5 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 (เจ้าพระยานิวส,์ 2559)  
 การรวมตัวของ EEU มีลักษณะเป็นองค์กรเหนือรัฐ (supranational) ด้านเศรษฐกิจ คือมีการรวมตัว
กันของหลายประเทศๆ คล้ายสหภาพยุโรป มีนโยบายส่งเสริมการค้าเสรีภายในกลุ่ม ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ เงินทุน และแรงงานอย่างเสรี พัฒนาเครือข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างกัน รวมท้ังส่งเสริม
ความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ การเกษตร แรงงาน การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิก ท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของกลุ่มประเทศ EEU เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย ด้วยเหตุนี้ EEU จึงเป็นเขต
เศรษฐกิจท่ีน่าติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิด  
 
4.2 ผลกระทบของ EEU ต่อประเทศไทย  
 
 ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมรัสเซีย-ไทย ว่าดว้ยความร่วมมือทวิภาคี เม่ือเดือนกรกฎาคม 2558 
นายเดนิส วาเลนติโนวิช มันดูรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของสหพันธรัฐรัสเซีย ได้
แถลงข่าวว่า ท่ีผ่านมารัฐบาลไทยภายใต้การนําของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความ
สนใจจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ EEU และแหล่งข่าวทางการทูตในกรงุมอสโกเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศ
เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีรัฐบาลรัสเซียทาบทามให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก (ผู้จัดการออนไลน์ วันท่ี 
16 กรกฎาคม 2558)  

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเจรจา FTA ไทย-EEU ในช่วง
การเดินทางไปเยือนรัสเซียของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ระหว่างวันท่ี 22-25 
กุมภาพันธ์ 2559 นั้น เป็นการหารือเบื้องต้น อาทิ จะดําเนินการอย่างไรได้บ้าง มีการลดภาษีอย่างไรและกับ
สินค้าอะไรบ้าง เป็นต้น แต่เนื่องจากต้องมีการเจรจากันถึง 5 ประเทศ ไทยจึงต้องการการสนับสนุนจากรัสเซีย
เพ่ือให้สามารถเปิดการเจรจาได้ หากสามารถเปิดเจรจา FTA ได้ ประเทศไทยก็จะเป็นประเทศให้ความม่ันคง
ทางด้านอาหาร ขณะท่ีกลุ่มประเทศ EEU ก็จะเป็นความม่ันคงทางด้านพลังงานให้กับไทย (ประชาชาติธุรกิจ 
ออนไลน์ วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559)  

ในช่วงการเยือนประเทศรัสเซียอย่างเป็นทางการ ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี
ระหว่างวันท่ี 17-20 พฤษภาคม 2559 นั้น รัสเซียได้แสดงท่าทีจะสนับสนุนไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก EEU ท้ังนี ้
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชี้ว่าขณะนี้ไทยกําลังศึกษาเงื่อนไข พิจารณาผลดีผลเสียของการเข้าร่วม ซึ่งการเข้า
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ร่วม EEU นี้ง่ายกว่าการเข้าร่วม TPP เพราะไม่มีข้อผูกมัดอะไร การเข้ากลุ่มสมาชิก EEU เป็นทางเลือกด้าน
เศรษฐกิจอีกช่องทางหนึ่งของไทย และคงจะสามารถดําเนินการได้โดยเร็วตามท่ีได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ท้ังนี้ไทยต้องเพ่ิมมูลค่าการค้าขายระหว่างกัน และต้องมีการทําสัญญาร่วมกัน ซึ่งดูแล้วไม่
ขัดข้องกับใคร (ไทยโพสต์ ออนไลน์ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2559; กระปุกดอทคอม ออนไลน์ วันท่ี 21 
พฤษภาคม 2559) ท้ังนี้ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หากไทยจัดทํา 
FTA กับ EEU จะช่วยทําให้ GDP เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.07-0.2 (ไอเอ็นเอ็นนิวส์ ออนไลน์ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2559) 

ก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศ (2558) ได้ทําการวิเคราะห์ผลกระทบของการเข้าร่วม EEU ไว้
บ้างแล้ว ดังนี ้
 1. ไทยสามารถขยายตลาดและเพ่ิมมูลค่าการค้าทวิภาคี และการลงทุนกับกลุ่ม EEU โดยอาศัย
รากฐานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่แล้วกับรัสเซีย รวมท้ังอาจพิจารณาใช้ประโยชน์จากการจัดเก็บอัตรา
ภาษีศุลกากรนอกกลุ่มสมาชิกเป็นหนึ่งเดียว (common external tariff) ของ EEU ในการเพ่ิมมูลค่าการค้ากับ
ประเทศสมาชิก EEU อ่ืนๆ ซึ่งในขณะนี้ยังมีมูลค่าการค้าระหว่างกันน้อย กลุ่มประเทศใน EEU มักมีรสนิยมใน
การบริโภคคล้ายคลึงกันและใช้ภาษารัสเซียในการสื่อสาร ท้ังนี้ต้องดูสินค้าชนิดท่ีไทยมีศักยภาพ ท่ีจะมีโอกาส
ขยายตลาดใน EEU ได้ เช่น สินค้าอิเลกโทรนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งอุตสาหกรรมในภาคนี้ของ EEU ยังไม่
เข้มแข็ง  
 2. ไทยอาจใช้ประโยชน์จากการยกเว้นเก็บภาษีศุลกากรภายใน EEU โดยพิจารณาตั้งฐานการผลิตใน
สาขาท่ีไทยมีความเชี่ยวชาญ อาทิ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล ในประเทศท่ีมีต้นทุนการผลิตต่ําและมีท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้กับไทย เช่น 
คีร์กีซสถาน เพ่ือผลิตสินค้าส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ใน EEU ได ้  

ประเทศไทยมีการส่งออกและนําเข้าสินค้าจากประเทศในกลุ่ม EEU โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไป
กลุ่มประเทศ EEU ในปี 2557 และ 2558 คิดเป็นมูลค่า 1,275 และ 751 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ และ
ไทยนําเข้าสินค้าจากประเทศกลุ่ม EEU คิดเป็นมูลค่า 3,727 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2557 และ 1,729 ล้าน
ดอลลารส์หรัฐ ในปี 2558 ท้ังนี้ไทยทําการค้ากับรัสเซียมากท่ีสุด โดยในปี 2558 ไทยส่งออกสินค้าไปรัสเซีย คิด
เป็นมูลค่า 709 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ไทยนําเข้าสินค้าจากรัสเซียคิดเป็นมูลค่า 1,637 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง
ไทยยังเสียดุลการค้ากับรัสเซียอยูม่าก (กระทรวงพาณิชย,์ 2559) 
 มูลค่าการนําเข้าและส่งออกของสินค้าของไทยในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 สะท้อนให้เห็นว่าหากไทย
ต้องการขยายตลาดในภูมิภาคนี้ ไทยจําเป็นต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิก EEU ท้ังนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย กล่าวว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิก EEU จะทําให้เป้าหมายการ
เพ่ิมปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับรัสเซียให้เป็น 5 เท่าภายใน 5 ปี หรือ 3.2 แสนล้านบาท 
สําเร็จได้ง่ายข้ึน เนื่องจากไม่ถูกกีดกันทางการค้าด้วยมาตรการทางภาษี (คมชัดลึก ฉบับพิมพ์ 17 พฤษภาคม 
2559; สํานักข่าวไทย ออนไลน์ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2559) 
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บทท่ี 5 
 

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างความตกลง TPP, RCEP และ EEU 
 

  RCEP ถือได้ว่าเป็นความตกลงท่ีมีขนาดและความสําคัญไม่ด้อยกว่า TPP ซึ่งหาก RCEP บรรลุข้อตกลง
ได้ จะกลายเป็นความตกลงการค้าเสรีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกแทนท่ี TPP ท้ังในแง่ของขนาดเศรษฐกิจและการ
ครอบคลุมจํานวนประชากรกว่า 3 พันล้านคน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก สําหรับ EEU ท่ีก่อตั้งเม่ือ
ต้นปี 2558 นั้น แม้จะยังมีขนาดเล็กกว่า RCEP และ TPP ท้ังจํานวนประชากรและเศรษฐกิจ แต่มีโอกาสเติบโต
ข้ึนอีกมาก ควรท่ีไทยต้องติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิด (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี  2 การเปรียบเทียบความตกลง RCEP, TPP และ EEU 

ประเด็น RCEP TPP EEU 
1. จํานวนประเทศ
สมาชิก 

16 12 5 

2. ประชากร (ปี 2558)  
 

3,497 ล้านคน  
(ร้อยละ 50 ของประชากรโลก) 

817 ล้านคน 
(ร้อยละ 11 ของประชากรโลก) 

180 ล้านคน 
(ร้อยละ 2 ของประชากรโลก) 

3. GDP (ปี 2558) 
 

22.4 ล้านลา้นดอลลารส์หรัฐ 
(ร้อยละ 29 ของ GDP โลก) 

26.9 ล้านล้านดอลลารส์หรัฐ  
(ร้อยละ 38 ของ GDP โลก) 

2.8 ล้านล้านดอลลารส์หรัฐ 
(ร้อยละ 4 ของ GDP โลก) 

4. ประเทศท่ีมี GDP สูง
ท่ีสุดในกลุ่ม 

จีน สหรัฐฯ รัสเซยี 

5. หัวข้อการเจรจา การค้าสินค้า การค้าบริการ 
การลงทุนมาตรการด้านการค้า 
และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
รวมถึงเช่ือมโยงเครือข่ายการ
ผลิต การค้า และการลงทุน
ระหว่างกัน ตลอดจนมีการปรับ
กฎระเบียบทางการค้า และกฎ
ถ่ินกําเนิดสินค้าต่างๆ ให้มีความ
สอดคล้องกันมากข้ึน 

ครอบคลุมหัวข้อการเจรจา 30 
ข้อบท (ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น
ในหัวข้อความเป็นมาและสาระ 
สําคัญของ TPP) 

การค้าเสรีภายในกลุ่ม การเคลื่อน 
ย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน 
แรงงาน การคมนาคมขนส่ง 
ส่งเสริมความร่วมมือ  

6. ด้านเศรษฐกิจ มูลค่าการค้าเพ่ิมมากข้ึนและ
ต้นทุนการผลิตลดลง เนื่องจาก
ภาษีนําเข้าลดลง และส่งผลให้มี
การลงทุนระหว่างกันเพ่ิมมาก
ข้ึน 

มูลค่าการค้าเพ่ิมมากข้ึนและ
ต้นทุนการผลิตลดลง เนื่องจาก
ภาษีนําเข้าลดลง และส่งผลให้มี
การลงทุนระหว่างกันเพ่ิมมาก
ข้ึน 

มูลค่าการค้าเพ่ิมมากข้ึนและ
ต้นทุนการผลิตลดลง เนื่องจาก
ภาษีนําเข้าลดลง และส่งผล
ให้มีการลงทุนระหว่างกันเพ่ิม
มากข้ึน 
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ตารางท่ี  2 (ต่อ)   

ประเด็น RCEP TPP EEU 
7. รูปแบบการเจรจา เป็นการเจรจาเรื่องต่อเรื่อง ถ้า

รับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่จําเป็น 
ต้องรับท้ังความตกลง แต่จะดู
ต ามลํ า ดั บคว ามพร้ อมขอ ง
ประเทศมากกว่า และอาเซียน
ให้สิทธิประโยชน์แก่ประเทศท่ีมี
ความด้อยกว่าอยู่เสมอ 

ประเทศท่ีเข้าเป็นสมาชิกที
หลังจะต้องมีการเจรจาระดับ
ท วิ ภ า คี เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ก า ร
ยอมรับจากประเทศสมาชิก
ก่อนหน้า และหากได้รับการ
ยอมรับเข้าร่วมเป็นภาคีแล้ว
ต้องยอมรับการเจรจาท้ังหมด 
ไม่ ส าม ารถแ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เติ ม
ข้อตกลงท่ีเจรจาจบไปแล้ว 
ท้ังนี้ TPP กําหนดให้ทุกประเทศ
สมาชิกไม่ว่าจะพัฒนาแล้วหรือ
กําลังพัฒนามีข้อผูกพันท่ีเท่า
เทียมกัน โดยไม่มีข้อลดหย่อน
ผ่อนปรนให้กับประเทศกําลัง
พัฒนาแต่อย่างใด 

เปิดก ว้างให้ กับประเทศ ท่ี
สนใจเข้าเป็นสมาชิก 

(ท่ีมา: ชาญชัย, 2558; IMF World Economic Outlook, 2016; Population Reference Bureau, 2016) 
 
ความตกลงร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคท้ังแบบ RCEP และ TPP เป็นความตกลงท่ีมีพลวัตสูงท้ังใน

แง่ของขนาดเศรษฐกิจ จํานวนประเทศ ประชากร และความครอบคลุมของการเจรจา ประชากรรวมกันของ 
RCEP มีมากกว่า กลุ่ม TPP ถึงเกือบ 5  เท่า แต่ผลรวม GDP ของ TPP มีค่าสูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญ เพราะใน
กลุ่ม TPP มีสหรัฐฯ ซึ่งมีขนาด GDP สูงท่ีสุดในโลก แต่มูลค่ารวมของการค้าระหว่างประเทศของไทยกับทุก
ประเทศสมาชิกในกลุ่ม RCEP และ TPP มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยในปี 2558  มูลค่ารวมของการค้าระหว่าง
ประเทศของทุกประเทศสมาชิกในกลุ่ม RCEP มีมูลค่าถึง 2.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และ TPP มีมูลค่ารวมท่ี 
1.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (มติชน ฉบับวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559) บ่งชี้ถึงการแข่งขันท่ีเข้มข้นระหว่างกลุ่ม
ความร่วมมือของสองกลุ่มนี้ ซึ่งน่าจะผลักดันให้อาเซียนเร่งเจรจาทําความตกลง RCEP ให้เสร็จโดยเร็ว หาก
เจรจาสําเร็จ ภูมิภาค RCEP จะกลายเป็นเขตการค้าเสรีท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีจํานวนประชากรรวมกัน
มากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก มีความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม มีการปรับประสานกฎกติกาทางการค้าต่างๆ 
และกฎถ่ินกําเนิดสินค้า เป็นโอกาสเปิดกว้างให้กับไทยในการขยายฐานการผลิต สามารถเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่
มูลค่าโลก (Global Value Chain) ได้ อีกท้ังจะเป็นช่องทางในการอํานวยความสะดวกทางการค้า และการ
ลงทุนของผู้ประกอบการ อันจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในการรวมตัวกันของอาเซียน รวมท้ังเสริมอํานาจ
การต่อรองของอาเซียนเพ่ือตอบสนองต่อพัฒนาการท่ีรวดเร็วของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญใน
ภูมิภาค  
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สําหรับมูลค่ารวมของการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศในกลุ่ม EEU มีมูลค่าเพียง 2,400 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (กระทรวงพาณิชย์, 2559) ซึ่งน้อยกว่า RCEP และ TPP แต่ไทยมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิม
ปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับรัสเซียให้เป็น 5 เท่าภายใน 5 ปี หรือ 3.2 แสนล้านบาท ดังนั้น
การเข้าร่วม EEU จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะเพ่ิมการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียให้มากข้ึน  
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บทท่ี 6 
 

ข้อคิดเห็นของอดีตผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศ  
หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และเกษตรกรของไทยต่อ TPP, RCEP และ EEU 

 
ดังท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 2 ว่า ความตกลง TPP เป็นความตกลงท่ีมีกรอบกว้างมากกว่าเรื่องการค้า มี

ผลกระทบท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงมีท้ังฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการท่ีไทยจะเข้า
ร่วมเป็นสมาชิก TPP ฝ่ายท่ีเห็นด้วยได้แสดงความคิดเห็นสนับสนุน ดังนี ้

การศึกษาเบื้องต้นโดยบริษัท ไบรอัน เคฟ  (ประเทศไทย) จํากัด (2555) ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า “ถึงแม้ว่า
การเข้าสู่สมาชิกกลุ่ม TPP อาจมีผลกระทบทางด้านลบต่อบางภาคส่วน แต่เม่ือเปรียบเทียบการไม่เข้าเป็น
สมาชิก TPP แล้ว อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยได้มากกว่า เม่ือพิจารณาข้อเท็จจริงท่ีว่าความ
ตกลง TPP นัน้ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การกําหนดนโยบายในการเข้าเป็นสมาชิก TPP จึงต้องมีความรอบคอบ”  

สถาบันปัญญาภิวัฒน์และสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนาได้ทําการศึกษาผลดีผลเสีย
ของการเข้าร่วม TPP และได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า ไทยควรเข้าร่วม TPP เพราะจะทําให้ได้รับผลดีมากกว่า โดยจะ
ทําให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.77 และหากไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์เข้าร่วมด้วยจะทําให้
เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.06 นอกจากนี้จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการ
ของประเทศให้สูงข้ึน เพราะมีมาตรฐานสูงข้ึนครอบคลุมท้ังด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน ซึ่งจะมีความสําคัญต่อ
การยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน เป็นการส่งเสริมภาคการผลิตท่ีสําคัญของไทย ท้ังอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ให้อยู่ในระบบการผลิตของโลก 
ผู้ประกอบการจะมีโอกาสในการออกไปลงทุน และแสวงหาวัตถุดิบในต่างประเทศ ช่วยให้ภาคการผลิตและภาค
บริการของไทยมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน และจะเป็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเข้มงวด จะเป็นการผลักดัน
ให้เกิดการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วม TPP ไทยจะได้รับผลกระทบ 
คือ ทําให้ตลาดสินค้าและบริการมีการแข่งขันรุนแรงมากข้ึน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเข้มงวดจะ
ส่งผลกระทบด้านสาธารณสุข และกระทบต่องบประมาณของรัฐในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สูงข้ึน และไทย
ต้องมีการปรับแก้กฎระเบียบภายในมากข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อตกลง (คมชัดลึก ฉบับวันท่ี 29 มกราคม 
2559)  

มติจากท่ีประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่ หอการค้าไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เห็นว่าประเทศไทยสมควรเข้าร่วม TPP เพราะจําเป็น
ต่อบทบาทของไทยในเวทีการค้าและการส่งออก ท้ังนี้ไทยต้องเร่งศึกษาผลกระทบท้ังทางบวกและลบในการเข้า
ร่วม TPP (เดลินิวส์ ฉบับวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559) 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้คาดการณ์ถึงผลกระทบในช่วง 5 ปี (2559-2563) กรณีไทยไม่เข้าร่วม TPP จะมี
ค่าเสียโอกาสท่ีเพ่ิมข้ึนในด้านการค้าและด้านการลงทุนรวมกันถึง 2.5-4 แสนล้านบาท แต่หากไทยเข้าร่วม TPP 
ไทยจะมีต้นทุนภาคประชาชนด้านการเกษตร (ปศุสัตว์ ค่าเมล็ดพันธุ์) อยู่ท่ี 1.1-2.5แสนล้านบาท และค่ายาอยู่
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ท่ี 8 หม่ืนล้านบาท – 1.6 แสนล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้หากมีแผนจัดการท่ีดี ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนก็น่าจะค่อยๆ 
ลดลงและผลบวกอาจเพ่ิมมากข้ึน หมายถึงผลในระยะยาวนั้นจะดีกับประเทศไทย ขณะท่ีประธานสภาผู้ส่งออก
สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่าหากประเทศไทยยืนยันเข้าร่วมเป็นสมาชิก TPP ไทยจะได้
ประโยชน์ เพราะจะเป็นแรงกระตุ้นทําให้ไทยมีการคิดวางแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
ประชารัฐจะเข้ามาช่วยคิดในเรื่องนี้มากข้ึน เป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับต่างชาติท่ีจะหันมาลงทุนในไทยมาก
ข้ึน อย่างไรก็ตามไม่ว่าไทยจะเข้าหรือไม่เข้าร่วม TPP ไทยก็ต้องปรับตัวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศให้เอกชนยังอยู่ได้ในตลาดการค้า   (ไทยโพสต์ ออนไลน์วันท่ี 16 พฤษภาคม 2559) 

สําหรับฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วม TPP ได้ออกมาแสดงข้อคิดเห็น ดังนี้ ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ 
อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on 
Trade and Development หรือ UNCTAD) และอดีตผู้อํานวยการใหญ่ WTO เตือนว่า ไทยควรต้องพิจารณา
ตัดสินใจด้วยความรอบคอบในการเข้าร่วม TPP  เพราะองค์กรเศรษฐกิจต่างๆ ท่ัวโลกยังไม่ออกมาระบุว่าการ
ดําเนินการตามกรอบของ TPP จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศใด ในส่วนของไทยเองคงต้องมาพิจารณาถึง
ประเด็นเรื่องความสามารถในการแข่งขันของตลาดโลกของตัวเอง ความได้เปรียบ เสียเปรียบในข้อตกลงต่างๆ 
ท่ีจะมีออกมา อันอาจกลายเป็นเงื่อนไขท่ีประเทศผู้นําเศรษฐกิจใช้ขีดเส้นกําหนดหลักเกณฑ์ทําให้ประเทศท่ีด้อย
กว่าเสียเปรียบเงื่อนไขการค้าในทุกด้าน เพราะความตกลง TPP ไม่ใช่สัญญาความร่วมมือทางการค้าเท่านั้น แต่
ยังครอบคลุมเรื่องอ่ืนๆ ถึง 30 ข้อบท ซึ่งมี 7-10 หัวข้อไม่อยู่ในกฎข้อบังคับของ WTO อย่างเช่นเรื่อง แรงงาน 
การลงทุน การมีส่วนร่วมของรัฐวิสาหกิจ การออกกฎหมายการแข่งขัน ซึ่งมากําหนดกันเองนอก WTO อันจะ
ส่งผลกระทบต่อภาพรวมท้ังประเทศ โดยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากตลาดการค้าท่ีใหญ่ข้ึน แต่ในภาค
ประชาชนและสังคมอาจได้รับผลกระทบ เช่น เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาทําให้ยาบางชนิดมีราคาแพง ผู้มีรายได้
น้อยไม่สามารถเข้าถึงการรักษา เป็นต้น นอกเหนือจากเรื่องการค้าท่ีไทยมุ่งหวังแล้ว ยังมีเรื่องกฎ ระเบียบต่างๆ 
มากมายและหลายประเด็นเป็นข้อกังวลท่ีน่ากลัวอย่างมาก  ดังนั้นไทยควรนําผลการศึกษาของสถาบันต่างๆ ท่ี
มีความเป็นกลางมาประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ ดร. ศุภชัยยังมองว่ากรอบข้อตกลงต่างๆ ของ TPP อาจ
ไม่ได้เอ้ือประโยชน์ในด้านการค้าอย่างแท้จริง แต่แฝงเรื่องของการเมืองของสหรัฐและจีน ไปจนถึงสงคราม
การค้าท่ีต้องสู้กันอย่างหนักหน่วงด้วย การมี TPP เข้ามาจะเป็นการถ่วงการค้าของอาเซียนท่ีกําลังเติบโตได้ดี 
และหากสหรัฐฯ ไปร่วมมือกับยุโรปจัดทําข้อตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership หรือ TTIP) ได้อีก จะทําให้สหรัฐฯ และยุโรปกลายเป็นผู้กําหนด
เงื่อนไขเศรษฐกิจโลกได้อย่างเบ็ดเสร็จ และจะมีผลทําให้ WTO หมดสภาพไป  (ไทยโพสต์ ออนไลน์ วันท่ี 16 
พฤษภาคม 2559; เออีซีนิวส์ ออนไลน์ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559; ไทยพับลิก้า ออนไลน์ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 
2559)  

ส่วน ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ให้ข้อคิดเห็นว่า หากเปรียบเทียบแล้ว RCEP จะ
ตรงเป้าและเห็นผลได้มากกว่า TPP  ความตกลง RCEP มุ่งเศรษฐกิจเป็นหลัก ในขณะท่ีความตกลง TPP ไม่ได้
จํากัดอยู่แค่เศรษฐกิจ แต่อาจหมายรวมถึงความเป็นหุ้นส่วนด้านการเมืองและความม่ันคงด้วย ดังนั้นไทยจึงควร
วิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าจะเล่นบทอะไรในกลไกภูมิภาคท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความม่ันคง สังคมและ
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วัฒนธรรม เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนหรือจัดลําดับความสําคัญไม่ถูกต้อง (ไพศาล, 2555) และไม่ว่าไทยจะเข้า
ร่วมกลุ่มการค้า TPP หรือไม่ ไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพ่ือใช้ประโยชน์จากกรอบการค้าต่างๆ โดยเฉพาะใน
อาเซียนท่ีไทยมีความได้เปรียบ ท้ังในแง่ของขนาดเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 และความเป็นศูนย์กลางของ
วัตถุดิบ การคมนาคมขนส่ง  ไทยควรหันมาให้ความสําคัญกับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับตลาด
อาเซียน แม้ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจจะไม่สูงเท่า TPP ก็ตาม แต่รัฐบาลจะต้องเป็นพ่ีเลี้ยง ให้ข้อมูล และเป็น
ผู้สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของไทยให้ออกไปเปิดตลาดค้าขายในต่างประเทศในเวทีการค้าอาเซียน+6 ท่ี
ไทยมีความพร้อมและขีดความสามารถในการแข่งขันมากกว่าท่ีจะเข้าร่วม TPP  ควบคู่กับวางมาตรการดึงดูด
นักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุน (ไอเอ็นเอ็นนิวส์ ออนไลน์ วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558; เออีซีนิวส์ 
ออนไลน์ วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558)  

ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556)  ได้ทําการศึกษา
เปรียบเทียบความตกลง TPP และ RCEP ไว้ตั้งแต่ปี 2556 และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลว่า ควร
ให้ความสําคัญกับ RCEP เพ่ือสร้างศักยภาพและเพ่ิมอํานาจการต่อรองให้แก่อาเซียน อันเป็นยุทธศาสตร์หลัก
ของ AEC แทนท่ีจะพยายามเข้าร่วม TPP ท้ังนี้การเข้าร่วม TPP ท่ีมีเงื่อนไขการรักษาความลับ 
(Confidentiality Agreement) คือไม่ให้รัฐเปิดเผยต่อสาธารณชนเก่ียวกับเนื้อหาข้อตกลงท่ีเจรจาสิ้นสุด
หลังจากข้อตกลงมีผลผูกพันแล้ว 4 ปี ในเงื่อนไขนี้ทําให้ประเทศไทยไม่อาจเข้าร่วมได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 190 วรรค 4 (รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้สิ้นสุดลงเม่ือเกิด
รัฐประหารในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 และได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 ให้ไว้ ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติเรื่องการทําหนังสือ
สัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศไว้ ในมาตรา 23 ท่ีต้องได้รับความเห็นชอบของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติก่อน) สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังให้ข้อแนะนําด้วยว่า ก่อนตัดสินใจเข้าร่วม
การปรึกษาหารือระดับสูง (High Level Consultation) กับประเทศสมาชิก จําเป็นต้องมีผลการศึกษาท่ี
สนับสนุนผลประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคงด้านอาหารและยาอย่างมีนัยสําคัญ 
อีกท้ังควรเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมกับการเจรจา TPP และรัฐบาลไม่ควรนํา
ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญามาเจรจาภายใต้ระบบทวิภาคี เพราะจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย เกษตรกร ผู้บริโภค 
และประชาชนท้ังหมด อย่างรุนแรงและยาวนาน ควรมีการกําหนดให้ (ร่าง) กรอบการเจรจาระบุอย่างชัดเจน
ให้ระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต้องไม่เกินไปกว่าความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ี
เก่ียวข้องกับองค์การการค้าโลกหรือความตกลงใดๆ ท่ีไทยเป็นภาคีอยู่ และกฎหมายไทย ได้แก่ พ.ร.บ. 
สิทธิบัตร พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า และ พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช  

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองว่า TPP เป็น FTA ท่ีมีมาตรฐานสูง และกระทบต่อ
ไทยหลายสาขา อาทิ สาขาเกษตร ท่ีอาจไม่มีความสามารถในการแข่งขันกับตลาดขนาดใหญ่อย่างสหรัฐฯ ท่ี
เป็นผู้นําในการผลิตสินค้าเกษตรของโลก ท้ังนี้ TPP จะมีผลกระทบด้านการค้าภาคบริการ มาตรฐานแรงงาน
และสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญา และนโยบายการแข่งขัน ดังนั้นไทยไม่ควรมองผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
เพียงด้านเดียว ต้องนําปัจจัยด้านการเมือง และภูมิรัฐศาสตร์มาไตร่ตรองด้วย (มติชน ฉบับวันท่ี 12 ตุลาคม 
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2558) ส่วนผู้ท่ีอยู่ในแวดวงปศุสัตว์ องค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ (Thai 
Development Research Institute หรือ TDRI) และนักวิชาการมองว่าไทยยังมีช่องทางในการขยายตลาดใน
กลุ่ม RCEP ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ ทําให้ไทยสามารถเจาะตลาดจีนและอินเดียได้มากข้ึน ส่วนกรณีท่ีจะพิจารณาว่า
ไทยควรเข้าเป็นสมาชิกของ TPP หรือไม่นั้น ข้อเท็จจริง คือ ในประเทศสมาชิก TPP 12 ประเทศ มีเพียง 3 
ประเทศท่ีไทยยังไม่มี FTA ได้แก่ สหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก ซึ่งมูลค่าการส่งออกของไทยท่ีส่งไปขาย 3 
ประเทศนีน้ั้นมีสัดส่วนพอ ๆ กับท่ีค้าขายกับจีน และถ้าแยกดูเฉพาะสินค้าเกษตร ไทยส่งไปขายจีนมากกว่าขาย
ให้ 3 ประเทศนั้นปีละ 1.2 แสนล้านบาท และไทยได้เปรียบดุลการค้ากับจีนมากกว่าค้าขายกับ 3 ประเทศนั้น
ต่างกันถึง 2.8 เท่า ฉะนั้น การเข้าร่วม RCEP จะให้ผลดีกับไทยมากกว่าการเข้าเป็นสมาชิก TPP (ชมชื่น, 
2558) 

ด้วยเหตุนี้หากประเทศไทยต้องเข้าร่วม TPP ไทยต้องประเมินผลกระทบทางลบ และแนวทางการ
รองรับปรับตัวอย่างละเอียด ต้องเตรียมให้พร้อมในหัวข้อการเจรจา คาดการณ์เนื้อหาการเจรจา ประเด็น
ถกเถียง ประเด็นอ่อนไหว การเยียวยา และการเตรียมความพร้อมต่อผลกระทบของธุรกิจไทยท่ีจะได้รับจาก
การเป็นสมาชิก TPP รวมท้ังการบังคับใช้กฎหมาย และการเข้าร่วม TPP ประเทศท่ีเข้าเป็นสมาชิกทีหลัง
จะต้องมีการเจรจาระดับทวิภาคีท่ีเรียกว่า High-level bilateral consultation เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจาก
ประเทศสมาชิกก่อนหน้า ซึ่งอาจมีข้อเรียกร้องระดับทวิภาคีท่ีแยกออกมาเป็นการแลกเปลี่ยน ทําให้การเข้าเป็น
สมาชิก TPP นั้น มีรายจ่ายท่ีสูงมากกว่าการเจรจา FTAs โดยท่ัวไป อีกท้ังไม่สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงท่ี
เจรจาจบไปแล้ว ทําได้เพียงการยอมรับเท่านั้น  

สําหรับ RCEP แม้ว่าจะเริ่มการเจรจาช้ากว่า แต่หากมองในแง่ของการบรรลุผลการเจรจา มีแนวโน้ม
ว่าจะสามารถสรุปผลการเจรจาได้ก่อน เนื่องจาก RCEP ได้รวมความตกลงฉบับต่างๆ ท่ีอาเซียน ได้จัดทํากับ
ประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญไว้แล้วเป็นแกนและได้ทําให้เป็นความตกลงฉบับเดียวท่ีมีคุณภาพและทันสมัยเพ่ิมข้ึนท้ังใน
เชิงกว้างและเชิงลึก ครอบคลุมเรื่องการค้าในทุกมิติ ท้ังนี้ในเบื้องต้น ประเทศไทยและอาเซียนควรให้
ความสําคัญกับการจัดทําความตกลง RCEP ก่อน เนื่องจากเป็นกลไกและเครื่องมือท่ีสําคัญในการบรรลุ
เป้าหมายของการรวมกลุ่มของอาเซียน ซึ่งสามารถดําเนินการให้บรรลุผลได้ง่ายกว่า ด้วยเหตุนี้อาเซียนจึงควร
เร่งผลักดันให้ RCEP ประสบความสําเร็จภายในปี 2559 เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับ TPP ท่ีอาจจะมีผลบังคับใช้ใน
อีกราว 2 ปข้ีางหน้า ถ้า RCEP เจรจาสําเร็จ จะเกิดกลุ่มการค้าเสรีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เพราะในปี 2558 RCEP มี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รวมกัน 22.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 29 ของ GDP โลก 
และมีประชากรราว 3,400 ล้านคน หรือร้อยละ 50 ของประชากรโลก ท่ีสําคัญมีจีน และอินเดียท่ีมีประชากร
และกําลังซื้อสูงอยู่ด้วย ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับไทยในทุกด้าน (ไทยรัฐฉบับวันท่ี 5 ม.ค. 2559; IMF World 
Economic Outlook, 2016) 

สําหรับการเข้าร่วม EEU นั้น ศูนย์ข้อมูลธุรกิจในรัสเซีย (2557) ให้ข้อคิดเห็นว่าไทยต้องพิจารณาให้
รอบคอบ ด้วยการดําเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศนี้ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูง เช่น ปัญหาหลักในรัสเซีย คือ การ
คอรัปชั่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน กระบวนการอนุมัติเอกสารรับรองโครงการ กระบวนการศุลกากร อีกท้ังขาด
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ ระบบธนาคารและการเงินล่าช้า ขาดการลงทุนของธุรกิจ
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ขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกิจรายใหม่ๆ มีช่องว่างรายได้ระหว่างประชาชนในเมืองและชนบท สําหรับ  
คาซัคสถานเป็นตลาดใหม่ซึ่งยังไม่เป็นท่ีรู้จักมากนัก การส่งสินค้าไปคาซัคสถานใช้เวลานานทําให้มีต้นทุนสูง 
ส่วนเบลารุสเป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล และเป็นตลาดขนาดเล็กอาจมีข้อจํากัดด้านอํานาจการซื้อ  

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ อดีตท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจและสังคมของคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific หรือ 
ESCAP) ขององค์การสหประชาชาติ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา (ปี 2537-2538) ให้ความเห็นว่า เป็นการดีท่ีไทย
จะเข้าร่วม EEU เนื่องจากจะไม่มีกําแพงภาษี อีกท้ังเป็นการขยายตลาดให้กับประเทศไทยท้ังด้านสินค้า บริการ 
การลงทุน ยิ่งไปกว่านั้นเป็นการดึงการลงทุนจากรัสเซียให้เข้ามาในประเทศไทย เป็นการขยายกรอบการค้าของ
ไทยในกรอบโลกาภิวัฒน์ ผลกระทบในด้านลบจากการรวมกลุ่ม EEU มีน้อยมากเม่ือเทียบกับ TPP จึงถือว่าการ
ร่วมเข้าเป็นสมาชิก EEU เป็นแนวนโยบายท่ีควรจะทําในยามท่ีไทยกําลังเผชิญหน้ากับการแข่งขันอย่างรุนแรง
ในกรอบความเปลี่ยนแปลงท้ังระดับภูมิภาคและระดับโลก (เจ้าพระยานิวส์ ออนไลน์ วันท่ี 27 พฤษภาคม 
2559) 

ประธานาธิบดี วลาดีมีร์ ปูติน ได้เชิญชาติยุโรปตะวันออก เอเชียกลาง และเอเชียตะวันออกไกลให้เป็น
สมาชิก เพ่ือให้เป็นองค์กรนานาชาติคานอํานาจและอิทธิพลของสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ประเทศท่ีอยู่ในข่าย 
EEU ท่ีประธานาธิบดีปูตินคาดหวังไว้ มี รัสเซีย ไทย จีน เบลารุส อาร์เมเนีย อุซเบกิสถาน คาซัคสถาน คีร์กีซ
สถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และอาเซอร์ไบจาน รวม 11 ชาติ ซึ่งเม่ือรวมประชากรท้ัง 11 ชาติแล้วจะมี
กว่า 1,600 ล้านคน หรือ 1 ใน 5 ของโลก เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีแหล่งพลังงานของโลกท้ังน้ํามันดิบ ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน แร่ธาตุมากมาย มีแหล่งเงินทุนมหึมาของจีน ดังนั้นจากการท่ีสหรัฐฯ และ สหภาพยุโรปบีบ
บังคับไทยในหลายเรื่อง ประเทศไทยจึงน่าจะพิจารณาการเข้าร่วมกับ EEU เพราะเป็นแหล่งท่ีมีฐานอํานาจท้ัง
การเงินและพลังงานมหาศาล (แนวหน้า ฉบับวันท่ี 11 มิถุนายน 2559) 

เวียดนามได้ลงนามจัดตั้ง FTA เวียดนาม-EEU แล้วเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2559 เพ่ือบุกเบิกตลาด
ใหม่ในภูมิภาคยูเรเชียแทนท่ีตลาดเดิม โดยมีข้อตกลงยกเว้นหรือลดภาษีศุลกากรระหว่างกันลงกว่าร้อยละ 90 
ของสินค้าท่ีซื้อขายกัน โดยเฉพาะสินค้าส่งออกสําคัญของเวียดนาม ท่ีได้รับเงื่อนไขปลอดภาษีศุลกากร เช่น 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา สินค้าเกษตร ส่วนสินค้าสิ่งทอจะมีการยกเว้นภาษีร้อยละ 80 ท้ังนี้เวียดนามต้องการใช้
ข้อตกลงนี้ขยายความร่วมมือและความช่วยเหลือจากประเทศกลุ่มยูเรเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซีย เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจในกลุ่มพลังงาน การก่อสรา้งโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น จึงน่าจับตามองเวียดนาม
จะใช้ประโยชน์จาก FTA ฉบับนี้ได้เพียงใด (กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ วันท่ี 15 ตุลาคม 2558) 

ล่าสุด ดร. คีริลล์ บาร์สกี เอกอัครราชทูตรัสเซียประจําประเทศไทยแจ้งว่า ขณะนี้ไทยกําลังยื่นแบบ
การจัดตั้ง FTA กับ EEU (คุณนิต,ิ 2559) 
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บทท่ี 7 
 

ผลกระทบของ TPP, RCEP และ EEU ต่อการค้าสินค้าประมงของไทย 
 

ผลกระทบของความตกลง TPP, RCEP และ EEU ต่อประเทศไทยมีหลายแง่มุม ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
หากไทยเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิก ซึ่งผลกระทบนี้ย่อมมีต่อการค้าสินค้าประมงของไทยอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ในปี 2557-2558 ไทยส่งออกสินค้าประมงไปยังกลุ่มประเทศสมาชิก RCEP มูลค่าเฉลี่ย 8.5 หม่ืนล้าน
บาท และนําเข้ามูลค่าเฉลี่ย 4.5 หม่ืนล้านบาท ส่งไปยังประเทศในกลุ่ม TPP คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 13.2 หม่ืนล้าน
บาท นําเข้ามูลค่าเฉลี่ย 3.4 หม่ืนล้านบาท ขณะท่ีสินค้าประมงส่งออกไปประเทศในกลุ่ม EEU มีมูลค่าเฉลี่ย 
0.18 หม่ืนล้านบาท นําเข้ามูลค่าเฉลี่ย 0.12 หม่ืนล้านบาท ดังแสดงในตารางท่ี 3  

 
ตารางท่ี 3 มูลค่าการส่งออกและนําเข้าสินค้าประมงของไทยในกลุ่มประเทศ RCEP, TPP และ EEU   

มูลค่าการส่งออกและนําเข้าสินค้าประมงของไทยในกลุ่มประเทศ RCEP 

ประเทศ 
มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท) มูลค่าการนําเข้า (ล้านบาท) 

ปี 2557 ปี 2558 เฉลี่ย ปี 2557 ปี 2558 เฉลี่ย 

ญี่ปุ่น 43,930.69 41,385.39 42,658.04 6,221.96 5,938.31 6,080.135 

จีน 8,244.01 8,043.42 8,143.715 12,579.73 13,608.05 13,093.89 

ออสเตรเลีย 12,842.80 11,023.59 11,933.195 374.78 347.53 361.155 

เกาหลีใต้ 5,686.74 5,698.50 5,692.62 3,388.76 4,226.64 3,807.70 

นิวซีแลนด์ 1,432.68 1,248.22 1,340.45 1,312.69 842.93 1,077.81 

อินเดีย 210.99 382.37 296.68 3,384.18 4,665.26 4,024.72 

มาเลเซีย 3,160.78 3,056.50 3,108.64 791.16 1,182.52 986.84 

เวียดนาม 6,037.25 5,965.87 6,001.56 6,253.80 8,060.72 7,157.26 

สิงคโปร์ 1,728.16 1,571.84 1,650.00 122.09 171.94 147.02 

ฟิลิปปินส ์ 2,030.71 2,008.36 2,019.535 1,554.04 751.56 1,152.80 

เมียนมา 1,097.31 1,257.41 1,177.36 1,064.95 1,107.84 1,086.40 

อินโดนีเซีย 805.92 447.99 626.955 6,744.18 4,210.28 5,477.23 

ลาว 498.34 559.62 528.98 0.65 1.75 1.20 

กัมพูชา 993.45 1,031.25 1,012.35 113.23 146.98 130.105 

บรูไนดารุสซาลาม 80.05 80.83 80.44 12.82 10.98 11.90 

ผลรวมท้ังหมด 88,779.88 83,761.16 86,270.52 43,919.02 45,273.29 44,596.16 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

มูลค่าการส่งออกและนําเข้าสินค้าประมงของไทยในกลุ่ม TPP 

 

มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท) มูลค่าการนําเข้า (ล้านบาท) 

ปี 2557 ปี 2558 เฉลี่ย ปี 2557 ปี 2558 เฉลี่ย 

สหรัฐฯ 50,393.14 45,050.58 47,721.86 8,956.79 7,289.99 8,123.39 

ญี่ปุ่น 43,930.69 41,385.39 42,658.04 6,221.96 5,938.31 6,080.135 

ออสเตรเลีย 12,842.80 11,023.59 11,933.195 374.78 347.53 361.155 

แคนาดา 9,656.10 8,364.34 9,010.22 709.98 783.36 746.67 

เวียดนาม 6,037.25 5,965.87 6,001.56 6,253.80 8,060.72 7,157.26 

เกาหลีใต้ 5,686.74 5,698.50 5,692.62 3,388.76 4,226.64 3,807.70 

มาเลเซีย 3,160.78 3,056.50 3,108.64 791.16 1,182.52 986.84 

สิงคโปร์ 1,728.16 1,571.84 1,650.00 122.09 171.94 147.02 

นิวซีแลนด์ 1,432.68 1,248.22 1,340.45 1,312.69 842.93 1,077.81 

ชิล ี 1,338.45 1,232.35 1,285.40 3,911.82 3,239.77 3,575.80 

เปรู 1,168.67 1,790.91 1,479.79 1,803.39 1,168.14 1,485.77 

บรูไนดารุสซาลาม 80.05 80.83 80.44 12.82 10.98 11.90 

ผลรวมท้ังหมด 137,455.51 126,468.92 131,962.22 33,860.04 33,262.83 33,561.44 

มูลค่าการส่งออกและนําเข้าสินค้าประมงของไทยในกลุ่ม EEU 

ประเทศ มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)  มูลค่าการนําเข้า(ล้านบาท) 
ปี 2557 ปี 2558 เฉลี่ย ปี 2557 ปี 2558 เฉลี่ย 

รัสเซีย 2,291.65 1,447.83 1,869.74 1,249.82 1,164.14 1,206.98 
อาร์เมเนีย 0.04 0.11 0.075 0.00 0.00 0.00 
เบลารุส 0.00 3.62 1.81 0.00 0.00 0.00 
คาซัคสถาน 11.73 7.25 9.49 0.00 0.00 0.00 
คีร์กีซสถาน 0.00 2.37 1.19 0.00 0.00 0.00 
รวม 2,303.42 1,461.19 1,882.30 1,249.82 1,164.14 1,206.98 

       (ท่ีมา: กรมศุลกากร, 2559) 
สะท้อนให้เห็นว่าการค้าสินค้าประมงของไทยนั้น ไทยได้เปรียบดุลการค้าในท้ังสามภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าไทย
จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของความตกลง TPP, RCEP และ EEU ย่อมต้องเกิดผลกระทบต่อการค้า
สินค้าประมงของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเงื่อนไขของความตกลงการค้าเสรีของแต่ละภูมิภาคมีหลาย
แง่มุม โดยเฉพาะความตกลง TPP ท่ีมีข้อบทเจรจามากถึง 30 บท ท่ีกว้างมากกว่าเรื่องการค้า และทําให้เกิดข้อ
กังวลตามท่ีไดส้รุปไว้ในตารางท่ี 1 ของบทท่ี 2 
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7.1 ผลกระทบของ TPP ต่อการค้าสินค้าประมงของไทย 
 

ในกรณีของ TPP มีประเด็นท่ีน่ากังวลอาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าประมงของไทย ได้แก่ การค้า
สินค้า กฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อม 
และแรงงาน ซึ่งเนื้อหาข้อตกลงท่ีจะเจรจานั้นมีความสําคัญและส่งผลกระทบกับการดํารงชีพของชาวประมง
และผู้ประกอบการภาคธุรกิจประมงของไทยท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ 

ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น ไทยอาจถูกเอา
เปรียบจากต่างชาติ โดยการปรับปรุงตัวอย่างพันธุ์สัตว์น้ําของไทย และข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก่อน 
ดังนั้นรัฐควรจะกําหนดสิ่งบ่งชี้ท่ีใช้ในการประมงให้ชัดแจ้ง เพ่ือป้องกันผลกระทบในทางการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ํา (ตัวอย่างเช่น ปลาส้ม ปลาร้า ไส้กรอกปลา เป็นต้น) 

ประเด็นเรื่องแรงงาน ประเทศสมาชิก TPP อาจนําประเด็นเรื่องแรงงานมาใช้ในการกีดกันทางการค้า
ได้ง่ายข้ึน เพราะไทยมีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ ท้ังนี้ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา คือ ปี 2557 และ 2558 กระทรวง
การต่างประเทศของสหรัฐฯ ได้จัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Traffickling in Persons (TIP) Report) 
ของไทยให้อยู่ในระดับต่ําสุด คือ Tier 3 ท้ัง 2 ปี อันหมายถึงเป็นประเทศท่ีมีปัญหามากแต่ไม่ดําเนินการ
แก้ปัญหาหรือไม่มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งแม้ว่ากฎหมายของสหรัฐฯ ไม่ได้ให้อํานาจใน
การดําเนินมาตรการด้านการค้า โดยทําได้เพียงพิจารณาลดระดับความช่วยเหลือในด้านอ่ืนๆ แก่ประเทศไทย 
(ไทยรัฐ ออนไลน์ วันท่ี 1 สิงหาคม 2558) แต่หากความตกลง TPP มีผลบังคับใช้ สหรัฐฯ อาจห้ามไม่ให้รัฐบาล
ลงนามในความตกลงทางการค้ากับประเทศท่ีอยู่ในอันดับดังกล่าว ซึ่งหากไทยต้องการเข้าร่วม TPP จะต้อง
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้ได้ โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิแรงงานในการทําประมง เนื่องจากภาคการประมง
เป็นภาคท่ีมีการใช้แรงงานจํานวนมาก จึงจําเป็นต้องมีความพร้อมด้านมาตรฐานแรงงาน การทํางานบน
เรือประมง มาตรฐานสุขอนามัยบนเรือประมง รวมถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มแข็ง อีกท้ังหากไทยต้อง
ยอมรับหลักการของปฏิญญา ILO ว่าด้วย หลักการและสิทธิบัตรข้ันพ้ืนฐานในการทํางาน 5 ประเด็นหลัก ดังท่ี
ได้กล่าวในตารางท่ี 1 นั้น ไทยจะเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องหากปฏิบัติไม่ได้ตามมาตรฐานแรงงานสากล ล่าสุดเม่ือ
วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ได้ปรับอันดับของไทยข้ึนมาอยู่ระดับ Tier 2 
Watch List ซึ่งหมายถึงกลุ่มประเทศท่ีมีความพยายามเพ่ือแก้ปัญหาการค้ามนุษย์แต่ยังต้องถูกจับตามอง 
สะท้อนให้เห็นว่าไทยมีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในช่วงท่ีผ่านมา (ไทยรัฐ ฉบับพิมพ์ วันท่ี 1 
กรกฎาคม 2559) 

นอกจากนี้สินค้าประมงอาจได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการสิ่งแวดล้อมเป็นข้ออ้างในการกีดกัน
ทางการค้า สหรัฐฯ อาจเรียกร้องให้ไทยต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกในความตกลงสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และ
ให้ไทยมีบทบัญญัติเฉพาะการประมงทะเล ทําให้เกิดข้อจํากัดในการทําประมงทะเล ไทยต้องส่งเสริมการผลิต
และการนําเข้าสินค้าประมงท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการและชาวประมงของไทยยังไม่สามารถ
ดําเนินการในเรื่องนี้ได้อย่างเต็มท่ีนัก และเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมสากล 
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ดังนั้นต้องมีการทําความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในประเทศตะวันออกและตะวันตกให้ตรงกัน อย่างเช่นกรณีของ
สัตว์น้ําพลอยจับได้ (by-catches) และการใช้ปลาเป็ด เป็นต้น 

ประเทศสมาชิก TPP โดยเฉพาะสหรัฐฯ อาจใช้มาตรการอ่ืน ๆ มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความ
ได้เปรียบทางการค้าหรือกีดกันทางการค้าได้ เช่น สหรัฐฯ อาจจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยด้านอาหาร 
ซึ่งอยู่ในบทบัญญัติของความตกลง TPP ท่ีเรียกว่า Chapter on sanitary and phytosanitary หรือ SPS มา
เป็นตัวบทบังคับให้สินค้าขายทุกตัวใน TPP จะต้องมีมาตรฐานตาม SPS ซึ่งจะทําให้สหรัฐฯ ได้เปรียบอย่างมาก 
เพราะบทบัญญัติดังกล่าวเนื้อหาส่วนใหญ่จะมาจากมาตรฐานของอาหารและสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ อยู่แล้ว 
หากประเทศไทยจะปรับกระบวนการผลิตเพ่ือให้มีมาตรฐานตามบทบัญญัติ ก็จะทําให้ต้นทุนสูงมากข้ึนจนอาจ
ไม่สามารถแข่งขันได้ในท่ีสุด (กรุงเทพธรุกิจ ฉบับวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2558)   

การบังคับให้เปิดรับสินค้าการเกษตรโดยตรงจากประเทศในกลุ่ม TPP จะมีผลกระทบต่อการส่งออก
สินค้าประมงของไทย เพราะประเทศสมาชิก TPP จะต้องเปิดโควต้าการนําเข้าสินค้าประมงโดยการลดภาษี
นําเข้าให้มากท่ีสุดตามเงื่อนไขในความตกลงหรือไม่ต้องเสียภาษีใดๆ ท้ังสิ้นให้แก่ประเทศผู้นําเข้า ซึ่งแน่นอนว่า
จะทําให้สินค้าประมงจากประเทศ TPP ท่ีมีต้นทุนการผลิตต่ํากว่าไทย อย่างเช่น เวียดนาม ทะลักเข้าสู่ตลาดท่ี
ไทยส่งออกไป ทําให้มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงของไทยลดลง 

อย่างไรก็ตาม สินค้าประมงท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม TPP ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง
และกุ้งแปรรูป เพราะเป็นสินค้าท่ีมีความต้องการสูงท้ังในตลาดสหรัฐฯ และตลาดโลก 

สินค้าประมงอาจได้รับผลกระทบจากกฎแหล่งกําเนิดสินค้า แม้ว่าในเบื้องต้นสหรัฐฯ มีท่าทีท่ีต้องการ
ให้มีกฎท่ีมีความเข้มงวดมากข้ึนกับสินค้าท่ีสหรัฐฯ มีความอ่อนไหวอย่างในสินค้ากลุ่มสิ่งทอ แต่ต่อไปข้างหน้า
ประเทศสมาชิกใน TPP โดยเฉพาะสหรัฐฯ อาจนํากฎนี้มาใช้บังคับกับสินค้าประมงได้ ท้ังนี้การใช้กฎ
แหล่งกําเนิดสินค้าจะทําให้ประเทศไทยมีความยุ่งยากเก่ียวกับสินค้าประมงท่ีต้องนําเข้ามาเพ่ือการแปรรูปแล้ว
ส่งออก หากประเทศต้นทางไม่สามารถให้การรับรองท่ีมาได้ ในปัจจุบันสินค้าประมงท่ีนําเข้าสหรัฐฯ ก็มี
แนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบมีความยุ่งยากมากข้ึน เนื่องจากสหรัฐฯ ได้จัดตั้งคณะทํางานหน่วยปฏิบัติการ
เฉพาะกิจ (The Presidential Task Force on Combating IUU fishing and Seafood Fraud) เพ่ือ
พิจารณาออกกฎระเบียบการตรวจสอบย้อนกลับกับสินค้าประมงท่ีนําเข้าสหรัฐฯ 

ประเด็นของ GMO จะทําให้การผลิตสินค้าประมงท่ีเป็นอินทรีย์ได้รับผลกระทบ เพราะไม่สามารถ
แยกแยะแหล่งท่ีมาของการผลิต อีกท้ังไม่สามารถประกันความปลอดภัยด้านการผลิตอาหารได้ ทําให้ความ
เชื่อม่ันในสินค้าประมงของไทยลดลง ด้วยเหตุนี้ไทยอาจใช้มาตรการจํากัดการนําเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ ท่ี
เป็นหรือมีส่วนผสมของ GMO เพ่ือปกป้องคุ้มครองระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยหลักการระมัดระวังได้
อย่างเต็มท่ี โดยการออกกฎหมายควบคุมการนําเข้าสินค้าเหล่านี ้
 อุตสาหกรรมส่งออกสินค้าประมงอาจประสบปัญหาการถูกตัด GSP เพราะ สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออก
อันดับต้นของไทย (อันดับ 2 รองจากจีน) ซึ่งสหรัฐฯ ให้อัตราภาษีในอัตราพิเศษแก่ประเทศกําลังพัฒนา แม้
ในปัจจุบันสหรัฐฯ ยังไม่ตัดสิทธิ GSP ไทย อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการไม่เข้า TPP จะรุนแรงกว่านี้
แน่นอนหากไทยถูกสหรัฐฯ ตัดสิทธิ GSP ในอนาคต   
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7.2 ผลกระทบของ RCEP ต่อการค้าสินค้าประมงของไทย 
 

กรณีของ RCEP ในภาพรวมไทยได้เปรียบดุลการค้าในการค้าสินค้าประมงกับกลุ่มประเทศนี้ 
โดยเฉพาะกับประเทศญี่ปุ่นท่ีไทยส่งออกสินค้าประมงมากท่ีสุดมีมูลค่าเฉลี่ยในช่วงปี 2557-2558 ถึงกว่า 4 
หม่ืนล้านบาท และนําเข้าเพียง 6,080 ล้านบาท แต่ไทยเสียเปรียบดุลการค้าสินค้าประมงกับประเทศจีนซึ่งมี
ประชากรมากท่ีสุดในกลุ่ม RCEP โดยไทยส่งออกสินค้าประมงไปจีนช่วงปี 2557-2558 คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 
8,143 ล้านบาท และนําเข้ามูลค่าเฉลี่ย 13,093 ล้านบาท (ดูตารางท่ี 3) สินค้าประมงท่ีไทยส่งไปจีนเป็นพวก
ปลาป่น ในขณะท่ีไทยนําเข้าปลาหมึกกระดองแช่แข็ง/แห้ง/ใส่เกลือหรือแช่น้ําเกลือ ปลาทูน่าท้องแถบแช่แข็ง 
ปลาทูน่าปรุงแต่ง ดังนั้นการเข้าร่วม RCEP น่าจะเป็นผลดีต่อสินค้าประมงไทย แต่ไทยต้องพยายามเจรจาหา
ช่องทางขยายการส่งออกสินค้าประมงท่ีมีมูลค่าสูงมากกว่าในปัจจุบัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558ก) 
 
7.3 ผลกระทบของ EEU ต่อการค้าสินค้าประมงของไทย 
 

ในกลุ่มประเทศสมาชิก EEU ประเทศไทยมีการค้าสินค้ากับรัสเซียมากท่ีสุด ซึ่งในภาพรวมไทยเป็นฝ่าย
เสียเปรียบดุลการค้าให้กับรัสเซียมาโดยตลอด แต่การค้าสินค้าประมงนั้นไทยไม่ได้เสียดุลการค้ากับรัสเซีย 
มูลค่าเฉลี่ยการส่งออกและนําเข้ามีค่าใกล้เคียงกันมาก โดยมูลค่าเฉลี่ยท่ีไทยส่งออกสินค้าประมงไปรัสเซียช่วงปี 
2557-2558 มีสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของมูลค่าเฉลี่ยการส่งออกท้ังหมด และสัดส่วนการนําเข้ามูลค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 99.3  ของมูลค่าเฉลี่ยการนําเข้าท้ังหมด (ดูตารางท่ี 3)  สินค้าประมงท่ีไทยส่งออกไปรัสเซีย ได้แก่ ปลาทูน่า 
ปลาโบนิโตปรุงแต่ง ปลาอ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง ปลาอ่ืนๆ ปรุงแต่ง ปลาอ่ืนๆ แห้ง/ไม่รมควัน (เช่น หูฉลาม ปลา
ดุก ปลาช่อน ปลานิล ปลาบู่ ปลาตะเพียน ปลาสลิด และปลาทับทิม เป็นต้น) กุ้งอ่ืนๆ แช่แข็ง (เช่น กุ้งกุลาดํา 
กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม เป็นต้น) สําหรับสินค้าประมงท่ีไทยนําเข้าจากรัสเซีย เป็นสินค้าประเภทปลาแซลมอนแดง 
(Salmon sockeye) แช่แข็ง ปูแช่แข็ง ปลาอลาสกาพอลลัคบดแช่เย็นจนแข็ง และกุ้งน้ําเย็นแช่แข็ง 
(Pandalus spp. และ Crangon crangon) เป็นต้น (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558ข) ดังนั้นหากไทย
เข้าร่วมเป็นสมาชิก EEU อาจช่วยให้ไทยสามารถขยายตลาดสินค้าประมงและเพ่ิมมูลค่าการค้าทวิภาคีกับ
ประเทศในกลุ่ม EEU ซึ่งหาก EEU มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนก็จะเป็นช่องทางในการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียท่ีต่อกับ
ยุโรปได้ โดยเฉพาะประเทศท่ีไม่มีทางออกทะเล 
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บทท่ี 8 
 

สรุป 
 

 ความตกลง TPP เป็นความตกลงการค้าเสรีกรอบพหุภาคีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประกอบด้วย
ประเทศสมาชิก 12 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น แคนาดา ชิลี เม็กซิโก เปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ 
มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม ความตกลง TPP มีมาตรฐานสูง มีกรอบท่ีกว้างขวาง หัวข้อการเจรจามีถึง 30 
ข้อบท ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องการค้า แต่ครอบคลุมถึงด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านอาหาร แรงงาน นโยบาย
การแข่งขัน รวมถึงลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น TPP จึงมีผลกระทบต่อท้ังอาเซียนและต่อประเทศ
ไทยท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง TPP อาจมีผลทําให้บทบาทความเป็นผู้นําของอาเซียนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลง รวมท้ังการบทบาทการเป็นแกนกลางของความร่วมมือต่างๆ ท่ีทํากับอาเซียน 
เนื่องจาก สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม และมาเลเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียน ได้เป็นสมาชิก TPP แล้ว นอกจากนี้
สินค้าเกษตรของอาเซียนจะได้รับผลกระทบมากเช่นกัน สําหรับผลกระทบของ TPP ต่อประเทศไทยนั้น 
เนื่องจากหลายประเทศในกลุ่ม TPP เป็นคู่ค้าและตลาดหลักด้านการส่งออกของไทย ไทยอาจได้รับผลกระทบ
เชิงลบหากประเทศเหล่านี้หันไปค้ากันเองและนําเข้าสินค้าไทยน้อยลง สิ่งท่ีไทยควรระวังคือมาตรการอ่ืนๆ ท่ี
ไม่ใช่ภาษี นอกจากนี้เนื้อหาการเจรจาในหลายประเด็นของ TPP มีผลกระทบต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจ 
สังคม และการสาธารณสุขของไทย เพราะมีประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา ธุรกิจ SME แรงงาน สิ่งแวดล้อม เข้า
มาเก่ียวข้อง ซึ่งภาคประชาสังคมมีความห่วงกังวลว่าหากไทยเข้าเป็นสมาชิก TPP แล้วจะทําให้เกิดการผูกขาด
ข้อมูลทางยา ตลาดยา ขัดขวางการแข่งขันท่ีเป็นธรรม ด้านการเกษตรจะมีการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ อาจทําให้ไทย
ต้องถูกบีบบังคับให้มีการปลูกพืช GMO ซึ่งปัญหาท้ังหมดจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย เกษตรกร ผู้บริโภค และ
ประชาชน อย่างมาก สําหรับภาคประมงนั้น TPP อาจมีผลกระทบต่อการค้าสินค้าประมงในประเด็นของการให้
ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไทยอาจถูกเอาเปรียบจากต่างชาติ โดยการปรับปรุงตัวอย่างพันธุ์สัตว์น้ํา
ของไทย และข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก่อน ประเทศสมาชิก TPP อาจนําประเด็นเรื่องแรงงานมาใช้ใน
การกีดกันทางการค้าได้ง่ายข้ึน นอกจากนีส้ินค้าประมงอาจได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการสิ่งแวดล้อมเป็น
ข้ออ้างในการกีดกันทางการค้า และอาจใช้มาตรการด้านความปลอดภัยด้านอาหาร มาเป็นเครื่องมือในการ
สร้างความได้เปรียบทางการค้า อีกท้ังการบังคับให้เปิดรับสินค้าการเกษตรโดยตรงจากประเทศในกลุ่ม TPP จะ
มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมงของไทย อย่างไรก็ตาม มีสินค้าประมงท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก
การเข้าร่วม TPP ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋องและกุ้งแปรรูป เพราะเป็นสินค้าท่ีมีความต้องการสูงในตลาดสหรัฐฯ 
และตลาดโลก แต่สินค้าประมงเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากกฎแหล่งกําเนิดสินค้า เพราะจะทําให้ประเทศ
ไทยมีความยุ่งยากเก่ียวกับสินค้าประมงท่ีต้องนําเข้ามาเพ่ือการแปรรูปแล้วส่งออก หากประเทศต้นทางไม่
สามารถให้การรับรองท่ีมาได้ นอกจากนี้ ประเด็นของ GMO จะทําให้การผลิตสินค้าประมงท่ีเป็นอินทรีย์ได้รับ
ผลกระทบ เพราะไม่สามารถแยกแยะแหล่งท่ีมาของการผลิต อีกท้ังไม่สามารถประกันความปลอดภัยด้านการ
ผลิตอาหารได้ ทําให้ความเชื่อม่ันในสินค้าประมงของไทยลดลง และสิ่งท่ีอุตสาหกรรมส่งออกสินค้าประมงกังวล
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มาก คือ อาจประสบปัญหาสหรัฐฯ ตัด GSP ดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรทําการศึกษาข้อบทของความตกลง 
TPP ท่ีเก่ียวข้องกับการประมงและพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียท่ีมีต่อคุณภาพชีวิต ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ความ
ม่ันคงด้านอาหารอย่างมีนัยสําคัญ ท้ังในกรณีท่ีไทยเข้าร่วมและไม่เข้าร่วม TPP เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
และหามาตรการ/แนวทางเยียวยาและรองรับสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า   
 ส่วนความตกลง RCEP นั้นจัดเป็นความตกลงแบบองค์รวม มีมาตรฐานสูง ท่ีอาเซียนจัดทําข้ึนกับ
ประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ ครอบคลุมเรื่องเก่ียวกับการค้าในทุกมิติ มีเป้าหมายท่ีจะลดภาษีระหว่างกันให้
ได้มากท่ีสุด เนื่องจาก TPP มีผลกระทบทําให้บทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนลดลง ดังนั้นอาเซียนควร
ต้องเร่งเจรจาให้ RCEP บรรลุผลสําเร็จโดยเร็ว ซึ่งจะทําให้ไทยได้รับประโยชน์จากการท่ีมีตลาดใหญ่ข้ึนกว่า
ตลาดของ TPP ผู้ประกอบการไทยสามารถสรรหาแหล่งวัตถุดิบท่ีมีความหลากหลายท้ังเชิงคุณภาพและราคา
มากข้ึน ท้ังนีก้ารค้าสินค้าประมงไทยน่าจะได้รับประโยชน์เช่นกัน เนื่องจากไม่มีกําแพงภาษี และการผลิตสินค้า
ประมงของไทยมีมาตรฐานระดับสากลและสูงกว่าประเทศในอาเซียน เปน็ท่ียอมรับของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะ
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และจีน อย่างไรก็ตามไทยต้องปรับตัวและหาช่องทางการเจรจาเพ่ือขายสินค้าประมงท่ีมี
มูลค่าสูงกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการส่งออกให้มากข้ึน ไม่เสียเปรียบดุลการค้า 
 สําหรับความตกลง EEU จัดเป็นการรวมกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคยูเรเชีย การรวมตัวของ EEU 
มีลักษณะเป็นองค์กรเหนือรัฐ (supranational) โดยด้านเศรษฐกิจมีนโยบายส่งเสริมการค้าเสรีภายในกลุ่ม 
ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน และแรงงานอย่างเสรี พัฒนาเครือข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่ง
ระหว่างกัน รวมท้ังส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มประเทศ EEU เป็นจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย หากไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก EEU จะเป็นการขยายตลาดและเพ่ิมมูลค่าการค้า
และการลงทุน สําหรับในด้านประมงจะช่วยให้ไทยสามารถขยายตลาดสินค้าประมงและเพ่ิมมูลค่าการค้าทวิ
ภาคีกับประเทศในกลุ่ม EEU ซึ่งหาก EEU มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนก็จะเป็นช่องทางในการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชีย
ท่ีต่อกับยุโรปได้ โดยเฉพาะประเทศท่ีไม่มีทางออกทะเล 

ประเทศไทยมีนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ ไม่เป็นศัตรูกับใคร ตามท่ี พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงไว้ต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 
(คณะรัฐมนตรี, 2557) ดังนั้นเป็นไปได้ว่า ไทยอาจเข้าร่วมเป็นสมาชิกท้ังความตกลง TPP, RCEP และ EEU 
โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวย้ําในคราวเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ซึ่ง
จัดข้ึนท่ีประเทศสหรัฐฯ ว่าไทยจะเข้าร่วม TPP อย่างแน่นอน แต่ไทยต้องศึกษารายละเอียดท้ังข้อดีข้อเสียก่อน
ตัดสินใจด้วยความรอบคอบ สําหรับการเข้าร่วม EEU พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นว่าต้อง
พิจารณาท้ังข้อดีและข้อเสียอย่างรอบคอบ และยืนยันว่าถ้าไทยเสียเปรียบรัฐบาลนี้จะไม่ลงนามในความตกลง 
EEU แน่นอน 
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