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รายงานสถานะล่าสุดการเจรจาความตกลง TPP 

 

๑. การพจิารณาผ่านร่าง TPP ของสหรัฐฯ ในช่วง lame-duck session 
     ๑.๑ ภายหลงันาย Donald Trump ตวัแทนจากพรรคริพบัลกินั ได้รับผลเลือกตัง้เป็น 

ปธน. สหรัฐฯ อย่างไม่เป็นทางการ และมีท่าทีตอ่ต้าน คตล. TPP กลุม่ผู้สนบัสนนุและผู้คดัค้าน 
คตล. TPP ได้ออกมาแสดงความเห็นเก่ียวกบัการให้สตัยาบนั TPP ภายในช่วง lame-duck session 
วา่ อาจจะไม่มีทางเป็นไปได้เลย โดย ส.ส. Kevin Brady (R-Texas) ประธานคณะกรรมมาธิการ
การเงินการคลงั สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้กลา่ววา่ การพิจารณาร่าง กม. TPP จะยงัชะลอไว้ก่อน
จนกวา่นาย Trump จะเข้ารับต าแหน่งและตดัสินใจท่ีจะด าเนินการอย่างไรตอ่ไป อย่างไรก็ดี นาย 
Brady ยืนยนัวา่ สหรัฐฯ ไมค่วรถอนตวัจากการเข้าร่วม TPP แตอ่าจเปิดการเจรจาใหม่อีกครัง้ 

 ๑.๒ ส.ว. Mitchell McConnell (R – Kentucky) ผู้น า ส.ว. เสียงข้างมาก ได้กลา่ว
ระหวา่งการแถลงภายหลงัการเลือกตัง้วา่ รัฐสภาฯ จะไม่พิจารณา TPP ในช่วง lame-duck session 
แตจ่ะใช้เวลาในการพิจารณา การจดัสรรงบประมาณรัฐบาล และ 21st Century Cures Act เพ่ือ
การจดัสรรงบประมาณส าหรับการวิจยัด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

๒. การหารือ TPP ระหว่างการประชุม APEC 
     ๒.๑ เม่ือ ๑๗ พ.ย. ๕๙ ในการพบกนัระหวา่ง รมว กต. สหรัฐฯ นาย John Kerry 

และ รมว กต. ญป. นาย Fumio Kishida ในการประชมุทวิภาคี APEC Ministers Meetings ท่ีกรุง
ลิมา เปรู นาย Kerry ได้กลา่ววา่ กลุม่นกัธรุกิจสหรัฐฯ หลายกลุม่ ยงัคงคาดหวงัวา่ สหรัฐฯ จะเร่ง
การผ่านร่าง TPP ได้ และพร้อมผลกัดนัอย่างเตม็ท่ี ทัง้นี ้นาย Kerry มีก าหนดเจรจาทวิภาคีกบั รมว. 
กต. จาก ฟป. ไต้หวนั เปรู รัสเซยี และแคนาดา  

     ๒.๒ ในขณะท่ีนกัการเมืองหลายคนได้ให้ความเหน็วา่ TPP อาจจะถงึทางตนัใน
รัฐสภาฯ แตน่าย Michael Froman ผู้แทนทางการค้าสหรัฐฯ ได้กลา่วท่ีกรุงวอชิงตนัวา่ ขณะนี ้TPP 
ยงัเป็นการชะลอการพิจารณาออกไปเท่านัน้ ปธน. Obama จะพบกบัผู้น าประเทศตา่งๆ ในการ
ประชมุ APEC ท่ีนคร Lima และจะให้ทศันคติเก่ียวกบัแนวทางการผ่านร่าง TPP ในสหรัฐฯ ตอ่ไป 

๓. ท่าทีประเทศสมาชกิ 
     ๓.๑ เม่ือ ๑๗ พ.ย. ๕๙ นาย Shinzo Abe นรม. ญป. ได้พบหารืออย่างไม่เป็น

ทางการกบันาย Trump ท่ีนครนิวยอร์ก นาย Abe ได้กลา่ววา่ การเข้าพบครัง้นียื้นยนัการเป็น
พนัธมิตรท่ีดีระหวา่ง ญป. กบัสหรัฐฯ เช่ือมัน่ในตวันาย Trump วา่จะเป็นผู้น าท่ีดแีละเช่ือถือได้ ญป. 
และสหรัฐฯ จะพบกนัอย่างเป็นทางการตอ่ไปหลงัจากนาย Trump ได้เข้าพิธีสาบานตนเข้ารับ
ต าแหน่ง ปธน. คนตอ่ไปของสหรัฐ ในวนัท่ี ๒๐ ม.ค. ๖๐  

     ๓.๒ นาย Najib Razak นรม. มซ. ได้กลา่วกบันาย Shinzo Abe นรม. ญป. วา่ มซ. 
ได้เตรียมการในขัน้ตอนสดุท้ายก่อนการให้สตัยาบนั คตล. TPP ใน มซ. เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และได้
ร้องขอให้นาย Abe เรียกร้องให้สหรัฐฯ พิจารณาผ่านร่าง TPP ก่อนหน้าท่ีนาย Abe จะนดัพบหารือ
อย่างไม่เป็นทางการกบันาย Trump 

     ๓.๓ หลงัจากท่ีสหรัฐฯ มีท่าทีในการชะลอการพิจารณาร่าง TPP ในช่วง lame-duck 
session นัน้ นาย Nguyen Xuan Phuc นรม. วน. ได้ตดัสินใจชะลอการพิจารณาร่าง กม. TPP ใน
การประชมุสมชัชาประจ าปีครัง้ ๑๔ ของ วน. เม่ือ ๑๗ พ.ย. ๕๙ ให้เหตผุลวา่ ยงัคงไม่มีเงื่อนไขท่ี
เพียงพอในการพิจารณา คตล. ดงักลา่วในตอนนี ้ในขณะเดียวกนั Eurasian Economic Union (วน. 
รัสเซยี เบรารูส คาซคัสถาน อาร์เมเนีย และเคอร์กีซสถาน) มีผลบงัคบัใช้เมื่อ ๙ ต.ค. ๕๙ จะช่วย
ขยายตลาด วน. ได้มากขึน้ 

   ๓.๔ ในขณะท่ีการผ่านร่าง TPP ในสหรัฐฯ มีการชะลอการพิจารณา หลายประเทศได้
หนัมาสนใจผลกัดนั RCEP ซึง่จีนเองต้องการให้มีผลบงัคบัใช้โดยเร็วท่ีสดุ รมว. พณ. ของ มซ. หวงั
วา่จะสามารถบงัคบัใช้ได้ภายในสิน้ปีนี ้ในขณะท่ีออสเตรเลยีก็จะหนัมาผลกัดนั RCEP ด้วย
เช่นเดียวกนั 
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