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ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก  

(Trans-Pacific Partnership: TPP)  

 
 ความเปนมา    
    

 ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจภาคพ้ืน

แปซิฟก (Trans-Pacific Partnership) หรือ TPP มีจุดเริ่มตนมา

จากขอเสนอของสหรัฐอเมริกาเมื่อป พ.ศ.2541 ที่ตองการใหม ี

การเปดเสรีการคา (FTA) ระหวางประเทศสมาชิกในกลุมความรวมมือ 

ทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (APEC) 
 

ประเทศสมาชิก 
 

ปจจุบันมีสมาชิกรวม 12 ประเทศ ไดแก สหรัฐฯ ชิลี เปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สิงคโปร บรูไน 

มาเลเซีย เวียดนาม แคนาดา เม็กซิโก และญี่ปุน (เปนสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ไดแก สิงคโปร บรูไน มาเลเซีย 

และเวียดนาม) ทั้งน้ี ความตกลง TPP จะเปนตนแบบสําหรับการเจรจาทําความตกลงเปดเสรีทางเศรษฐกิจการคา

ในกลุมเอเปค (Free Trade Area of the Asia Pacific: FTAAP) ที่จะมีขึ้นในป พ.ศ. 2563 
 

ประเทศที่สนใจจะเขารวมกับ TPP 
 

ขณะน้ีประเทศไทย ฟลิปปนส และเกาหลีใต ไดแสดงความสนใจที่จะเขารวมการหารือ TPP 

 

 ประโยชนจากการเขารวมเจรจา TPP  
 

- ไทยทําการคากับสมาชิก TPP 12 ประเทศ มีมูลคาการคาสูงเปนสัดสวนถึงรอยละ 39.13 ของมูลคา

การคาระหวางประเทศของไทย โดยป พ.ศ. 2555 การคาระหวางไทย-ประเทศสมาชิก TPP มีมูลคารวม 186,678 

ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยสงออก 91,459 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 39.85 ของการสงออก

สินคาไทยไปยังตลาดโลก โดยคูคาสําคัญของไทยในกลุม TPP ไดแก ญี่ปุน สหรัฐฯ มาเลเซีย สิงคโปร ออสเตรเลีย 

และเวียดนาม 

- การเขารวม TPP จะทําใหสินคาสงออกของไทยไดรับสิทธิพิเศษภาษีนําเขาเปนศูนยเปนการถาวร 

ในตลาดสหรัฐฯ โดยไมตองพ่ึงพาสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ของสหรัฐฯ ที่ใหสิทธิเปนการช่ัวคราว และ 

ไมตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการคาตางๆ อีกตอไป ทั้งน้ี ปจจุบันไทยพ่ึงพาสิทธิพิเศษ GSP ของสหรัฐฯ ปละ 

ประมาณ 3,700 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณรอยละ 17 ของการสงออกรวมไปสหรัฐฯ โดยไทยเปนผูใชสิทธิ 

GSP สหรัฐฯ มากเปนที่ 2 รองจากอินเดีย จึงเปนสาเหตุทําใหสหรัฐฯ มีนโยบายที่จะคอยๆ ลดสิทธิ GSP ที่ใหแกไทย 

สินคาสงออกของไทยที่มีการใชสิทธิ GSP สูง ไดแก ถุงมือยาง อาหารปรุงแตง เครื่องปรับอากาศ เครื่องประดับเงิน เปนตน 

- จากผลการศึกษาแนวการเจรจาและผลกระทบจากการจัดทําความตกลง TPP พบวา อัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจไทยจะเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.54 

- หาก TPP มีผลบังคับใช จะทําใหสมาชิกทั้ง 12 ประเทศ เรงใชสิทธิประโยชนจาก TPP ทําใหการคา

และการลงทุนระหวางกันขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นเปนลําดับ การเขารวมเจรจา TPP จะชวยรักษาและการดึงดูดการคา 
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การลงทุนจากประเทศสมาชิก TPP และหากไทยไมเขารวมการเจรจาฯ สินคาของไทยจะเสียเปรียบการแขงขันในตลาด 

TPP กับประเทศสมาชิก TPP  

  

 สถานะลาสุด  
 

ไทยแสดงความสนใจที่จะเขารวม TPP 
 

- นายกรัฐมนตรีไทย (นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร) ไดแถลงขาวรวมกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  

(นายบารัก โอบามา) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ ทําเนียบรัฐบาลวาประเทศไทยแสดงความสนใจที่จะเขา

รวมเจรจาความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก (Trans-Pacific Partnership) หรือ TPP 

ซึ่งขึ้นอยูกับการดําเนินการตามกระบวนการภายในประเทศที่จําเปนน้ัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกลาววา 

หลังจากน้ีไป รัฐบาลไทยโดยกระทรวงพาณิชยจะดําเนินการศึกษาผลดีและผลกระทบตอการเจรจาและเปดรับฟง

ความคิดเห็นจากทุกภาคสวน รวมทั้งภาคประชาสังคม กอนเสนอกรอบเจรจาตอรัฐสภาเพ่ือใหความเห็นชอบ  

ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กอนที่จะดําเนินการเขารวมเจรจา TPP 

อยางเปนทางการตอไป 
 

การดําเนินการตามมาตรา 190 กระทรวงพาณิชย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ไดดําเนินการ 

ดังน้ี 

 1. การศึกษาวิจัย กรมฯ ไดจัดจางที่ปรึกษาดําเนินการศึกษาเบ้ืองตน “แนวทางการเจรจาและผลกระทบ

จากการจัดทําความตกลง TPP” 

 2. การทําความเขาใจเกี่ยวกับ TPP  

1) การช้ีแจงกรรมาธิการในรัฐสภา  

2) การบรรยายสรางความเขาใจในการประชุม และสัมมนาวิชาการ  

3) การประชุมรับฟงการบรรยายจากเจาหนาที่สํานักงานผูแทนการคาสหรัฐฯ (United States 

Trade Representative: USTR) และผูแทนหนวยงานของสหรัฐฯ ที่เจรจา TPP สรุปความคืบหนาและแนวทาง 

การเจรจาความตกลง TPP  

4) การเชิญอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย (อดีตรองหัวหนาคณะเจรจาออสเตรเลีย

ใน TPP) บรรยายในหัวขอ “ความตกลง TPP ในมุมมองของออสเตรเลีย”  

 3. การหารือรับฟงความเห็นกลุมยอยและสัมมนาเวทีสาธารณะ  

1) การจัดประชุมหารือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเจรจาความตกลงการคา เมื่อวันที่ 

27 มิถุนายน 2556 และการประชุมกลุมยอยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 โดยมี ดร. โอฬาร ไชยประวัติ ประธาน

ผูแทนการคาไทยเปนประธานหารือสินคาและการบริการที่จะไดรับผลกระทบจากการเขารวม TPP ไดแก โคเน้ือ โคนม 

การศึกษา โทรคมนาคม บริการไปรษณีย พัสดุภัณฑ และจัดสงดวน  

2) การดําเนินการรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะตอการเขารวมความตกลง TPP โดยการประชุม

กลุมยอย (Focus Group) หนวยงานภาครัฐ และเอกชนผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 8 กลุม ไดแก (1) สินคา

ประมงและผลิตภัณฑ (2) สินคาธัญพืช ผัก ผลไม และพืชนํ้ามัน (3) สินคาปศุสัตวและผลิตภัณฑ อาหารสัตว (4) 

สินคาอุตสาหกรรม (5) สินคาอัญมณีเครื่องประดับ รองเทา สิ่งทอและเครื่องนุงหม (6) บริการและการลงทุน  
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(7) ทรัพยสินทางปญญา (8) แรงงาน สิ่งแวดลอม การจัดซื้อโดยรัฐ นโยบายการแขงขันและรัฐวิสาหกิจ ระหวาง

วันที่ 20–26 สิงหาคม 2556  

3) การสัมมนาเวทีสาธารณะในภูมิภาคจํานวน 4 ภาค (เชียงใหม ชลบุรี สงขลา และอุดรธานี) 

ระหวางวันที่ 28 สิงหาคม–10 กันยายน 2556 รวมทั้งจัดการสัมมนาเวทีสาธารณะในกรุงเทพฯ เพ่ือรับฟงความคิดเห็น

การเขารวม TPP และกรอบการเจรจาในวันที่ 23 กันยายน 2556 

4. การจัดทํารางกรอบการเจรจา จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือหารือรางกรอบการเจรจาแตละ

ประเด็นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 และประชุมพิจารณารางกรอบเจรจาความตกลง TPP ในวันที่ 26 กันยายน 2556    
 

ติดตามรายละเอียดความคืบหนาการเจรจาไดที่ http://www.thaifta.com และ  

 

---------------------------------  

ที่มา: 1. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

 2. กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ  
   

ปรับปรุงวันที่ 15 ตุลาคม 2556  

 

http://www.thaifta.com/

