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รายงานสถานะล่าสุดการเจรจาความตกลง TPP 

 

๑. ผลประโยชน์ทางเกษตรกรรมของสหรัฐฯ จากการเข้าร่วม TPP  
     ๑.๑ เมื่อ ๖ ต.ค. ๕๙ นาง Darci Vetter ต าแหน่ง Chief Agriculture Negotiator 

จากส านกังานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ  (US Trade Representative - USTR) ได้กลา่วระหวา่งการ
สมัมนา Global Food Forum จดัโดย The Wall Street Journal เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทาง
การเกษตรของสหรัฐฯ จากการเข้าร่วม TPP โดยเน้นย า้วา่ TPP จะช่วยผลกัดนัให้สหรัฐฯ สามารถ
เข้าถงึตลาดท่ีมีศกัยภาพและมีมลูคา่สงู รวมไปถงึการสง่ออกไปยงักลุม่ประเทศแถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ผ่านเวยีดนามและมาเลเซีย ซึง่เป็นกลุม่ประเทศตลาดเกิดใหม ่และมีอตัราการ
เจริญเติบโตทางเศรษกิจสงู นอกจากนีส้หรัฐฯ ได้มองเห็นโอกาสในการสง่ออกสินค้าเพ่ิมเตมิ
ประเภทโปรตีน ผกั และผลไม้ ไปยงัเวียดนามและมาเลเซีย ซึง่มีอตัราการเติบโตของประชากรท่ีเพ่ิม
สงูขึน้ และมีรายได้มากขึน้อีกด้วย 

     ๑.๒ นาง Vetter กลา่วเสริมวา่ ภายใต้ TPP ญ่ีปุ่ นจะมีการเปิดตลาดตามข้อตกลง
การค้าเสรีสนิค้าประเภทเนือ้ววั เนือ้หม ูข้าวสาลี ข้าว ผลิตภณัฑ์จากนม และน า้ตาล เป็นครัง้แรก 
เช่นเดียวกบัแคนาดา ซึง่จะมีการเปิดตลาดสินค้าประเภทผลิตภณัฑ์จากนม สตัว์ปีก และไข ่ให้แก่
กลุม่ประเทศสมาชิก นอกจากนี ้TPP ยงัเป็นการยกระดบัมาตรฐานความตกลงทางการค้า 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสิทธิบตัร และการเปิดเสรี 

ระบบเครือขา่ยการสง่ผ่านข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต ซึง่มิเคยถกูจดัรวมในข้อตกลง 
NAFTA ท่ีได้มีการตกลงเจรจาก่อนหน้านี ้

๒. นาย John R. Kasich ผู้ว่าการมลรัฐ Ohio เน้นย า้ถงึความส าคัญในการให้
สัตยาบัน คตล. TPP ของสหรัฐฯ 

     ๒.๑ เม่ือ ๑๒ ต.ค. ๕๙ นสพ. Washington Post ได้ตีพิมพ์บทความในหวัข้อ 
“Refusing to ratify TPP risks America’s role as the world leader” เขียนโดยนาย John R. 
Kasich ผู้วา่การมลรัฐ Ohio และอดีตตวัแทนผู้ลงสมคัรชิงต าแหน่ง ปธน. จากพรรคริพบัลิกนั โดย
นาย Kasich ได้ให้ความเหน็วา่ รัฐสภาควรลงมตเิห็นชอบการบงัคบัใช้ TPP โดยเร็ว เน่ืองจากการ
เข้าร่วม TPP ของสหรัฐฯ ไม่เพียงแตจ่ะเป็นผลดีตอ่สหรัฐฯ ด้านการค้าและการลงทนุเท่านัน้ แตย่งั
เป็นการรักษาความมัน่คงภายในและระหวา่งประเทศของสหรัฐฯ การเน้นย า้ถงึความเป็นผู้น าของ
สหรัฐฯ ในภมิูภาค และการคานอ านาจกบัจีนและรัสเซยีในตลาดการค้าโลก และด้านความสมัพนัธ์
อีกด้วย 

     ๒.๒ TPP ยงัได้รับการสนบัสนนุจากอดีตผู้น าด้านความมัน่คงและด้าน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศสหรัฐฯ จากทัง้สองพรรค ได้แก่ นาย Robert Gates นาย Leon 
Panetta และนาย Donald Rumsfeld  ซึง่ทัง้สามด ารงต าแหน่งอดีต รมว. กห.สหรัฐฯ พร้อมด้วย
นาย Colin Powell นาง Madeleine Albright และนาย James Baker อดีต รมว. กต. สหรัฐฯ โดย
ทัง้นี ้เป็นการสะท้อนวิสยัทศัน์ของอดีต ปธน. Ronald Reagan ซึง่เห็นวา่ การค้าระหวา่งประเทศจะ
ช่วยสง่เสริมความสมัพนัธ์ของทกุฝ่ายให้แน่นแฟน้มากย่ิงขึน้  

๓. การพจิารณาผ่านร่าง TPP ภายในช่วง lame-duck session 
     ๓.๑ เม่ือ ๒๙ ก.ย. ๕๙ ส.ว. Mitchell McConnell (R – Kentucky) ผู้น า ส.ว. เสียง

ข้างมากให้ความเห็นวา่ การพิจารณาลงมตผิ่านร่าง TPP อาจไม่เกิดขึน้ภายในช่วง lame-duck 
session หลงัการเลอืกตัง้ ปธน. สหรัฐฯ หรือหากเกิดขึน้ TPP อาจจะไม่ได้รับการลงมติเห็นชอบด้วย
เสียงสนบัสนนุท่ีเพียงพอ ซึง่ สว. McConnell ได้กลา่ววา่ การพิจารณาดงักลา่วควรเกิดขึน้ภายใต้
การน าของ ปธน. สหรัฐฯ คนใหม่ และควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขในบางสว่น เช่นเดียวกบั ส.ส. 
Paul Ryan (R-Wisconsin) ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ท่ีได้กลา่วในรายการขา่วเมื่อ ๗ ต.ค. 
๕๙ วา่ จะไม่มีการหยิบยก TPP ขึน้มาเป็นวาระเพ่ือพิจารณาในช่วง lame-duck session เน่ืองจาก
ยงัไม่มีเสยีงสนบัสนนุท่ีเพียงพอ 

     ๓.๒ ในขณะท่ี นาย Jack Lew รมว. กค. ของสหรัฐฯ มัน่ใจวา่ การพิจารณาผา่น
ร่าง TPP จะสามารถท าได้ภายในช่วง lame-duck session โดยท่ีผ่านมา มกัมีการเข้าใจผิดวา่ 
การค้าจะสง่ผลให้เกิดการสญูเสียการจ้างงานภายในประเทศ และปัญหาทางเศรษฐกิจอื่นๆ ซึง่
สง่ผลให้ร่าง คตล. ทางการค้าตัง้แตอ่ดีตถงึปัจจบุนัได้รับเสยีงคดัค้านมาโดยตลอด ซึง่รัฐบาล
สามารถเน้นการแก้ปัญหาทางด้านแรงงานอย่างตอ่เน่ือง โดยการสนบัสนนุเงินทนุในโครงการการ
ฝึกทกัษะด้านแรงงานอย่างโครงการ Trade Adjustment Assistance หรือโครงการช่วยเหลอืผู้ ท่ี
ได้รับผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าจากตา่งประเทศ เพ่ือรองรับแรงงานท่ีได้รับผลกระทบ ซึง่เป็น
การแก้ปัญหาในระยะยาว   

 
      จดัท าโดย สอท. ณ กรุงวอชิงตนั 


