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รายงานสถานะล่าสุดการเจรจาความตกลง TPP 

 

๑. การผลักดันจากฝ่ายบริหารสหรัฐฯ 
    ๑.๑ ฝ่ายบริหารก าลงัเดนิหน้าผลกัดนัให้มีการพิจารณาเพื่อลงมต ิกม. บงัคบัใช้ 

TPP โดยเร็วที่สดุ ซึง่คาดวา่จะเป็นภายหลงัการเลือกตัง้ในเดือนธนัวาคม โดยสหรัฐฯ มองวา่ ขณะนี ้
จีนก าลงัเร่งการเจรจา RCEP กบัอีก ๑๕ ประเทศ ซึง่หากเสร็จสิน้แล้ว จะสง่ผลให้จีนกลายเป็น
ประเทศผู้น าที่สามารถก าหนดมาตรฐานทางการค้าในภมูิภาคแทนสหรัฐฯ โดยนาย Micheal 
Froman ผู้แทนทางการค้าสหรัฐฯ ได้กลา่วก่อนหน้านีว้า่ การลงมตผิ่านร่างในครัง้นี ้เพื่อเป็นการ
ตอกย า้ความเป็นผู้น าของสหรัฐฯ ในภมูิภาคเอเชีย 

     ๑.๒  นกัวิชาการได้วิเคราะห์วา่ หากสหรัฐฯ ไมส่ามารถผ่านร่าง TPP ได้เร็วท่ีสดุ จะ
สง่ผลกระทบตอ่ความสมัพนัธ์ และการก าหนดนโยบายด้านการตา่งประเทศของสหรัฐฯ ในทวีป
เอเชีย และอาจสง่ผลตอ่การคานอ านาจกบัจีน ซึง่ก่อให้เกิดการสญูเสียความน่าเช่ือถือ และความ
เป็นผู้น า ไมเ่ฉพาะแตท่างด้านการค้า แตย่งัรวมถงึความสมัพนัธ์ทางด้านอ่ืนๆ ในภมูิภาคด้วย  

     ๑.๓ ทัง้นี ้มีนกัวิชาการบางกลุม่ได้ให้ความเห็นวา่ การใช้จีนเป็นข้ออ้างในการเร่ง
ผลกัดนัการพิจารณาเพ่ือลงมต ิกม. บงัคบัใช้ TPP โดยเร็วที่สดุ เป็นการกลา่วอ้างเกินความจริง 
เน่ืองจาก คตล. RCEP ท่ีจีนก าลงัด าเนินการอยู่นัน้ เป็นเพียงแคแ่ผนการปรับลดอตัราภาษี มิได้
สร้างกลุม่ทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม ่และมิได้ครอบคลมุทกุมิตเิหมือน TPP ซึง่หากชะลอการ
พิจารณา คตล. ดงักลา่ว ก็จะไมไ่ด้สง่ผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตอ่ความสมัพนัธ์ของสหรัฐฯ ใน
ทวีปเอเชีย 

     ๑.๔ ในเดือน ก.ย. ๕๙ ปธน. Obama พร้อมด้วย นาย John F. Kerry รมว. กต. 
และ นาย Ashton B. Carter รมว. กห. และ จนท. ระดบัสงูท่ีเก่ียวข้อง จะเดนิทางไปยงัภมูิภาค
เอเชีย เพ่ือสง่เสริมนโยบายด้านความมัน่คงแห่งชาติ และรวมไปถึงการผลกัดนั คตล. TPP ด้วย 

๒. ความเคลื่อนไหวทางฝ่ายนิตบิัญญัตสิหรัฐฯ 
     ๒.๑ ฝ่ายบริหารได้หารือเบือ้งต้นกบัฝ่ายนิติบญัญตั ิได้แก่ ส.ว. Orrin Hatch (R-

Utah) ประธานคณะกรรมมาธิการการคลงั วฒุิสภาสหรัฐฯ และ ส.ส. Kevin Brady (R-Texas) 
ประธานคณะกรรมมาธิการการเงินการคลงั สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เก่ียวกบัความคืบหน้าในการ
แก้ไขเร่ืองข้อหว่งกงัวลเร่ืองเนือ้หมขูองญ่ีปุ่ น สทิธิแรงงานในเม็กซิโก และการคุ้มครองข้อมลูของ
บริษัท  อย่างไรก็ดี ยงัคงมีอีกหลายประเด็นท่ียงัไมไ่ด้รับการชีแ้จงแก้ไข อาทิ ปัญหาเร่ืองยาสบู และ
สทิธิคุ้มครองยาใหม่ โดย ส.ว. Hatch ได้กลา่วเพิ่มเตมิวา่ ต้องการทราบแผนอยา่งเป็นทางการของ
ประเทศสมาชิก TPP ในเร่ืองการปฏิบตัิตามกฎหมายบงัคบัใช้ TPP  

    ๒.๒ นาย Brady ยงัได้กลา่วในท านองเดียวกบั ส.ส. Paul Ryan (R-Wisconsin) 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ และ ส.ว. Mitchell McConnell (R – Kentucky) ผู้น า ส.ว. เสียง
ข้างมากวา่ หากฝ่ายบริหารต้องการจะเดนิหน้าผลกัดนัการลงมตใิห้เร็ว จะต้องรีบแก้ไขข้อกงัวล
ทัง้หมดโดยดว่นท่ีสดุ ก่อนท่ีจะมีการพิจารณาตอ่ไป 

     ๒.๓ การผ่านร่าง TPP ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ต้องได้รับเสียงสนบัสนนุอยา่ง
น้อย ๒๑๘ เสียง ขณะนี ้มี ส.ส. พรรคเดโมแครต ๒๘ คน ท่ีให้การสนบัสนนุ TPP  ซึง่นาย Brady 
เห็นวา่ พรรคริพบัลกินันา่จะมีจ านวนเสียงท่ีเพียงพอ หากปัญหาข้อหว่งกงัวลทัง้หมดได้รับการแก้ไข 

     ๒.๔ วฒุิสภาสหรัฐฯ มีจ านวนเสียงท่ีต้องการในการผ่านร่าง TPP ทัง้หมด ๕๐ เสียง 
ซึง่เมื่อปีท่ีผ่านมา มี ส.ว. จากพรคคริพบัลกินัท่ีสนบัสนนุการผ่านร่าง กม. fast-track เพ่ือเร่งการ
เจรจา TPP ทัง้หมด ๖๐ เสียง อยา่งไรก็ดี ส.ว. กลุม่ดงักลา่ว กลบัออกมาตอ่ต้าน TPP แล้ว ๕ คน 

๓. ผลกระทบจากการเลือกตัง้ต่อ TPP 
     ๓.๑ จากสถานะลา่สดุของ TPP และชว่งระยะเวลาใกล้เลือกตัง้ ฝ่ายบริหารยงัคงไม่

สามารถโน้มน้าวให้ ส.ส. และ ส.ว. ตวัแทนสว่นใหญ่จากทัง้ ๒ พรรค รวมไปถึงผู้ลงสมคัรชิง
ต าแหน่ง ปธน. คนตอ่ไป สนบัสนนุ TPP  ดงัเห็นได้จากเม่ือสปัดาห์ท่ีผ่านมา ส.ว. Pat Toomey (R – 
Pennsylvania) อดีตประธาน Club for Growth หอการค้าเพ่ือการสนบัสนนุเศรษฐกิจแบบการเปิด
ตลาดเสรี ได้ออกมาประกาศตอ่ต้าน TPP เพ่ือต้องการรักษาคะแนนเสียงจากชนชัน้ท างานในการลง
สมคัรรับเลือกตัง้อีกครัง้ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย 

     ๓.๒ จากผลส ารวจ Pew Research Center ตัง้แตเ่ดือน พ.ค. ๕๘ ซึง่เป็นช่วงก่อน
หน้าที่นาย Trump จะเร่ิมการหาเสียงนัน้ จ านวนของ ส.ส. และ ส.ว. จากพรรคริพบัลกินั ท่ีมี
ความเห็นไปในทางลบตอ่ TPP ได้เพิ่มขึน้ร้อยละ ๒๒ มาอยูท่ี่ร้อยละ ๖๑ 

๔. ความคิดเหน็ของประเทศสมาชิก TPP  
     ๔.๑ นรม. สป. ได้เรียกร้องให้ทกุประเทศสมาชิกผ่านร่าง คตล. โดยเร็ว เชน่เดียวกบั

นาย Luong Van TU รมช. ด้านการค้าของเวียดนาม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประสงค์ให้ สหรัฐฯ ให้
สตัยาบนัได้ภายในปีนี ้อนึง่ ผลการศกึษาพบวา่ เวียดนามเป็นประเทศท่ีได้รับผลประโยชน์มากท่ีสดุ
จากการเข้าร่วม TPP โดยหลงั TPP ใช้บงัคบัจะสง่ผลให้เศรษฐกิจของเวียดนามเตบิโตขึน้ร้อยละ 
๑๑ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ 

    ๔.๒ นาย Shinzo Abe นรม. ญ่ีปุ่ น หวงัใช้ TPP ผลกัดนัเศรษฐกิจของประเทศ และ
ใช้อิทธิพลทาง ศก. สหรัฐฯ ในการรวมกลุม่ประเทศในแถบภมูิภาคเอเชียตะวนัออก และลดอ านาจ
ของจีนในภมูิภาค  

๕. ความคิดเหน็จากภาคเอกชนสหรัฐฯ 
ท่ีผ่านมา กลุม่ธุรกิจและกลุม่เกษตรกรรมได้เดินสาย และจดังานเพื่อสง่เสริม และ

สนบัสนนุ TPP ในพืน้ที่มากกวา่ ๑๒๐ เขตเลือกตัง้ โดยนาย Bill Miller รองประธานกลุม่ Business 
Roundtable ประสงค์ให้มีคะแนนเสียงที่เพียงพอ ก่อนน าเข้าพิจารณาในรับสภาสหรัฐฯ ในขณะท่ี 
กลุม่สิง่แวดล้อมและแรงงานสหรัฐฯ ได้ออกมาตอ่ต้านการเข้าร่วม TPP ของสหรัฐฯ โดยการจดั
คอนเสร์ิตรณรงค์ Rock against the T.P.P. 

๖. ข้อสังเกตและข้อคิดเหน็  
หลายฝ่ายยงัคงมองวา่ ความลา่ช้าในการพิจารณา TPP ท่ีเกิดขึน้ มีผลมาจากขณะนี ้

เป็นช่วงระยะเวลาก่อนการเลือกตัง้ท่ีความเห็นสาธารณชนออกมาในเชิงลบตอ่ TPP จนท าให้
ผู้สมคัร เชน่ นางคลนิตนั ต้องปรับเปลี่ยนท่าที และท าให้ ส.ส. และ ส.ว. ไมส่ามารถเคลื่อนไหวได้
มากนกั เน่ืองจากเป็นห่วงคะแนนเสียง และยงัคงมีบางสว่นท่ีมองวา่ คตล. TPP เป็นการด าเนินการ
ตามนโยบายด้านการเมืองมากเกินไป มิได้ตอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้ทกุภาค
สว่น ท าให้ TPP ยงัไมเ่ป็นที่ยอมรับจากหลายฝ่าย ฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ ก าลงัพยายามหวา่นล้อม 
ส.ส. / ส.ว. เพ่ือผ่านร่าง กม. TPP ภายหลงัจากการเลือกตัง้ ๘ พ.ย. และก่อนท่ี ปธน. โอบามาจะ
สิน้สดุวาระ ทัง้นี ้นรม. สป. ก็ได้แสดงทา่ทีชดัเจนแล้ววา่ ร่าง TPP ท่ีตกลงกนัแล้วใน ๑๒ ประเทศ 
คงไมม่ีประเทศใดอยากเปิดการเจรจาใหม่ 

 
      จดัท าโดย สอท. ณ กรุงวอชิงตนั 


