
 
 

 

ส ำนักงำนพำณิชย์ในต่ำงประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน 
OFFICE OF COMMERCIAL AFFAIRS, WASHINGTON, DC 

 

28 March – 1 April 2016 

Trans-Pacific Partnership (TPP): News & Developments 
 

 
ญี่ปุ่นขยำยควำมร่วมมือกับเวียดนำมในกำรตรวจสอบสินค้ำละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำและ
กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมสิ่งทอภำยใต้ควำมตกลง TPP 
 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ญี่ปุ่นและเวียดนามได้มีการประชุมหารือคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรม การค้า และพลังงาน (Joint Committee on Cooperation in Industry, Trade, and Energy) เพ่ือ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศ โดยญี่ปุ่นได้ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะ ให้ความช่วยเหลือ
เวียดนามในการตรวจสอบสินค้าน าเข้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการก าหนดกรอบแนวทางการ
ด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันภายใต้ความตกลง TPP ทั้งนี้ ญี่ปุ่นมีแผนการที่จะขยายความร่วมมือในลักษณะ
เดียวกันนี้กับมาเลเซียด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงที่จะร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ของเวียดนาม รวมถึงการก าหนดนโยบายและมาตรการเพ่ือรองรับการส่งออกสิ่งทอของเวียดนามที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้ น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ภายใต้ความตกลง TPP 
 
วุฒิสมำชิกฝ่ำยพรรค Democrat เรียกร้องให้ประเทศภำคี TPP ต้องปฏิบัติตำมแผนงำน
ด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิแรงงำนก่อนกำรเสนอร่ำงกฎหมำยบังคับใช้ควำมตกลง TPP ต่อ
รัฐสภำสหรัฐฯ  
 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 วุฒิสมาชิก Harry Reid (รัฐ Nevada) ผู้น าเสียงข้างน้อยฝั่งวุฒิสภาสหรัฐฯ (Senate 
Minority Leader) ร่วมกับวุฒิสมาชิกฝ่ายพรรค Democrat จ านวนอีก 18 คน ได้มีหนังสือถึงนาย Michael Froman 
ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ขอให้ USTR ชะลอการเสนอร่างกฎหมายบังคับใช้ความตกลง TPP ต่อรัฐสภาสหรัฐฯ 
ออกไปจนกว่ามาเลเซีย เวียดนาม และบรูไน ได้แก้ไขกฎหมายและปฏิบัติตามข้อก าหนดที่อยู่ภายใต้แผนงาน 
Consistency Plan ด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานที่จัดท าขึ้นกับสหรัฐฯ เนื่องจากยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานการ
คุ้มครองสิทธิแรงงานในประเทศดังกล่าวที่ยังอยู่ในระดับที่ต่ า และขาดความเชื่อมั่นต่อการด าเนินการของรัฐบาลของ
ประเทศดังกล่าวในการปฏิรูปและบังคับใช้กฎหมายแรงงาน โดยได้หยิบยกเรื่องการปรับสถานะของมาเลเซียจาก
ประเทศ Tier 3 เป็น Tier 2 Watch List ในรายงาน Trafficking in Person (TIP) Report ของกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐฯ ประจ าปี 2558 ที่มีความขัดแย้งในผลการรายงาน ซึ่งก่อให้เกิดความสงสัยและท าให้ความน่าเชื่อถือ
ในเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินลดลง 
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สถำบัน PIIE เผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผลกระทบของควำมตกลง TPP ด้ำนมำตรกำรที่
ไม่ใช่ภำษี 
 
สถาบัน Peterson Institute for International Economics (PIIE) ได้เผยแพร่รายงานเรื่อง Assessing the Trans-
Pacific Partnership Volume 2: Innovations in Trading Rules ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ
ของความตกลง TPP ในส่วนของบทบัญญัติที่เป็นมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อม แรงงาน  
และนโยบายการแข่งขัน เป็นต้น 
 

1. ทรัพย์สินทำงปัญญำ  รายงานดังกล่าวได้ให้ข้อสังเกตใน 2 ประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้  
- ข้อกังวลเรื่องระยะเวลำกำรคุ้มครองข้อมูลยำชีวภำพ (data protection for biologics) ทีต่่ ากว่า 12 ปี 

และผลกระทบต่อการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ โดยรายงานดังกล่าวระบุว่า การพัฒนาและการผลิตยาชีวภาพ 
(biologics) และยาชีวภาพวัตถุคล้ายคลึง (biosimilars) มีความซับซ้อนและต้นทุนที่สูงกว่ายาที่มาจาก
กระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี (chemically synthesized drugs) และยาสามัญ (generics) นอกจากนี้ 
ขั้นตอนการทดสอบทางคลินิก (clinical trials) ส าหรับยาชีวภาพวัตถุคล้ายคลึงใช้ระยะเวลานานกว่ายา
สามัญ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวอาจยาวนานกว่าระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิบัตรและข้อมูลยา ดังนั้น ความ
ท้าทายข้างต้นจะชะลอการออกสู่ตลาดของยาชีวภาพวัตถุคล้ายคลึง และจ ากัดการแข่งขันระหว่างกลุ่ม
บริษัทเจ้าของนวัตกรรมยาชีวภาพ (biologics) เดิมกับบริษัทผู้ผลิตยาชีวภาพวัตถุคล้ายคลึง (biosimilars)    

- ข้อกังวลเรื่องรำคำและกำรเข้ำถึงยำ (drug prices and access to essential medicines) ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวประเมินว่า ผลกระทบของความตกลง TPP ต่อราคาและการเข้าถึงยาไม่น่าจะรุนแรงอย่างที่คาด 
เนื่องจาก (1) กลุ่มยาที่มีความส าคัญต่อการช่วยชีวิต (life-saving medicines) ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ภายใต้
การคุ้มครองของสิทธิบัตรแล้ว และ (2) ประเทศภาคีสามารถสงวนสิทธิในการเจรจาต่อรองราคายาและใช้
มาตรการเพื่อปกป้องสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงกรณีโรคระบาด  

 
2. แรงงำน  รายงานดังกล่าวเห็นว่า แม้ข้อบทด้านแรงงานภายใต้ความตกลง TPP จะไม่ครอบคลุมและไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานในหลายประเด็นที่เป็นข้อกังวล แต่ก็ถือว่ามีความเข้มงวดกว่าข้อก าหนดว่าด้วย
แรงงานภายใต้ FTA ฉบับอ่ืนๆ ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ การจัดท าแผนงาน Consistency Plan ด้านการ
คุ้มครองสิทธิแรงงานในลักษณะที่สหรัฐฯ ได้จัดท าขึ้นกับบรูไน มาเลเซีย และเวียดนาม ถือเป็นการน าเสนอ
แนวทางใหม่ทีส่ าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรปูและผลักดันการยกระดับมาตรฐานแรงงาน  
 

3. ส่ิงแวดล้อม  ความตกลง TPP มีระดับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่สูงกว่าข้อก าหนดภายใต้ความตกลง NAFTA 
และความตกลง FTA สหรัฐฯ – เกาหลีใต ้และอยู่ภายใต้กลไกระงับข้อพิพาท ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญในการติดตาม
การปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศภาคี และช่วยป้องกันและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

 
4. นโยบำยกำรแข่งขัน  ความตกลง TPP ถือว่าประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายการแข่งขันที่

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีทั้ง (1) การจัดท าหลักเกณฑ์ที่ไม่มีผลบังคับเป็นกฎหมาย (Soft Law) แต่ก็เป็น
แรงจูงใจให้ประเทศภาคีรับไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาต่อ และ (2) การจัดท าหลักเกณฑ์ที่มีผลผูกพัน 
(Hard Law) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของรฐัวิสาหกิจ (SOEs)  

 


