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KEY TAKEAWAYS: 

 

• KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร วิเคราะห์ว่ า แม้
การเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP จะมีต้นทุนที่เกิดขึ้นกับบาง
ภาคธุรกิจในระยะสั้นจากกฎระเบียบที่ไทยต้องปฏิรูปให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่การไม่เข้าร่วมข้อตกลง
ดังกล่าวก็อาจจะมีต้นทุนต่อความสามารถในการแข่งขัน
และความน่าดึงดูดของประเทศในการเป็นฐานการผลิต
เช่นกัน   

• กฎระเบียบใหม่ ๆ ภายใต้ข้อตกลง CPTPP จะสร้างทั้ง
ต้นทุนระยะสั้นต่อบางภาคธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็
สร้างโอกาสให้ไทยปรับปรุงกฎหมายโดยเฉพาะการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในระยะยาว อย่างไรก็ตามก็
อาจจะเป็นความเสี่ยงส าคัญต่อประเทศในการเข้าร่วม 
CPTPP หากภาครัฐไทยขาดนโยบายระยะยาวที่ช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างเต็มที่ 
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• การไม่เข้าร่วมข้อตกลง CPTPP จะสร้างผลกระทบทาง
ลบต่ อ เศรษฐกิจที่ ส าคั ญ คื อ (1) ผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ 
(2) ภาคการผลิตถูกกระทบจากต่างชาติที่มีโอกาสย้าย
ฐานการผลิตออกจากไทยโดยเฉพาะหากสหรัฐ ฯ กลับ
เข้าร่วมข้อตกลง TPP และ (3) เสียโอกาสในการปฏิรูป
เศรษฐกิจในระยะยาว 

• ในการตัดสินใจเข้าร่วมข้อตกลง ควรได้รับการพิจารณา
อย่างรอบด้าน รัฐบาลควรจัดให้มีการน าเสนอข้อมูล 
ถกเถียง และเจรจาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมจากทุก
ฝ่าย และควรมีมาตรการเพ่ือลด ชะลอ ชดเชย
ผลกระทบทางลบ และเพ่ิมความสามารถระยะยาว
ให้กับภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม 
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รูปที ่1: ประสทิธิภาพของนโยบายตอ่ตา้นการผูกขาด 

ในหลายประเทศไดร้ับคะแนนทีสู่งกว่าไทย 

Effectiveness of anti-monopoly policy: 1-7 (best)

 
ท่ีมา: World Bank, KKP Research 
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CPTPP: อนาคตไทยที่ใหญ่กว่าแค่ข้อตกลงทางการค้า 

ในช่วงที่ผ่ านมามีกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์ เก่ียวกับข้อตกลงทางการค้าที่ชื่ อว่า  Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans-Pacific Partnership หรือ CPTPP กันอย่างกว้างขวาง ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่เริ่มต้นมาจากข้อตกลง 
TransPacific Partnership หรือ TPP ซึ่งประกอบไปด้วย 12 ประเทศ แต่ในเวลาต่อมาสหรัฐฯ ในยุคของประธานาธิบดี 
โดนัลด์ ทรัมป์ ถอนตัวออกจากข้อตกลงตามแนวนโยบาย “America First” ท าให้ 11 ประเทศที่เหลือออกมาตกลงในข้อตกลง
ใหม่ที่เรียกว่า CPTPP  

การคัดค้านการเข้าร่วม CPTPP ในประเทศไทยส่วนใหญ่พูดถึงประเด็นการเอ้ือประโยชน์ต่อนายทุนและะสร้างผลเสียต่อ
ประชาชนในวงกว้าง (เช่น ประเด็นเมล็ดพันธุ์พืชและยารักษาโรค) อย่างไรก็ตาม KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร 
ต้องการน าเสนอภาพว่าการท าข้อตกลงทางการค้าจะมีคนได้ประโยชน์และคนเสียประโยชน์เสมอ แต่สิ่งส าคัญ คือ การท าความ
เข้าใจภาพรวมของประโยชน์และต้นทุนที่จะเกิดขึ้นที่ไม่ใช่เฉพาะจากการ “เข้าร่วม” แต่ยังต้องพิจารณาต้นทุนจากกรณีที่ไทย 
“ไม่เข้าร่วม” ด้วย ซึ่งยังไม่ได้พูดถึงในวงกว้างและหลายประเด็นด้านกฎข้อบังคับจากการเข้าร่วม CPTPP ที่ถูกคัดค้านอย่าง
หนักในปัจจุบันเป็นโอกาสส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวได้เช่นกัน   

KKP Research มองว่าประเด็นที่ส าคัญ คือ ในการตัดสินเข้าร่วมข้อตกลงทางการค้า รัฐบาลควรสร้างให้เกิดกระบวนการ
ถกเถียงและเจรจาระหว่างผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ในกรณีที่รัฐบาลตัดสินใจเข้าร่วมข้อตกลงทางการค้า ควรมี
มาตรการลดผลกระทบและชดเชยผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมด้วย 

ท าไมหลายประเทศพัฒนาแล้วเข้าร่วมข้อตกลงนี้ถ้า CPTPP เอื้อแต่นายทุน ? 

ค าถามหนึ่งที่น่าสนใจ คือ หากข้อตกลง CPTPP เป็นข้อตกลง
ที่เอ้ือนายทุนหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ และไม่สร้างประโยชน์
ต่อประชาชนอย่างที่มีการพูดถึงกันในปัจจุบัน ท าไมหลาย
ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และแคนาดา ถึงเลือก
ที่จะเข้าร่วม CPTPP เม่ือดูประเทศที่เข้าร่วมในปัจจุบันพบว่า
ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่ให้ความส าคัญกับการก ากับการ
แข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมเพ่ือไม่เอ้ือประโยชน์ให้รายใหญ่ 
และถูกจัดอันดับโดยสถาบันนานาชาติที่น่าเชื่อถือให้อยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่าไทยมาก (รูปที่ 1) จึงเป็นเรื่องน่าแปลกใจหาก
การเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP จะเป็นการเอ้ือนายทุนโดยเฉพาะ
แบบที่ถูกพูดถึงในไทย 

ข้อตกลงทางการค้าเสรี หรือ Free trade agreement (FTA) เป็นหนึ่งในเครื่องมือส าคัญในการสรา้งความได้เปรียบทางการค้า
และเข้าถึงตลาดผ่านการปรับลดอัตราภาษีส าหรับการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้หลายประเทศใน
โลกเร่งเข้าร่วมเขตการค้าเสรี รวมทั้งญ่ีปุ่น สิงคโปร์ และแคนาดาที่ตัดสินใจเข้าร่วม CPTPP เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ข้อตกลง
การค้าสมัยใหม่จะไม่ใช่การตกลงเฉพาะสิทธิประโยชน์ทางภาษีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงข้อตกลงด้านกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่ประเทศที่
จะเข้าร่วมต้องปรับปรุงและปฏิรูปให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเด็นด้านการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน การสนับสนุนการแข่งขัน และการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  
ท าให้ประเทศที่ต้องการเข้าร่วมข้อตกลงการค้าใหม่ ๆ มีต้นทุนในการปรับปรุงกฎระเบียบที่สูงขึ้นและได้รับแรงกดดันจากการ
แข่งขันที่สูงขึ้นในระดับนานาชาติซึ่งรวมถึงการเข้าร่วม CPTPP ที่มีการก าหนดมาตรฐานเหล่านี้ไว้เช่นกัน 
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รูปที ่2: ราคาอาหารหลงัการเข้ารว่มขอ้ตกลง UPOV  

ของญี่ปุน่ในปี 1982 และแคนนาดาป ี1991  

ไมไ่ดเ้พ่ิมสูงขึน้อย่างมนียัส าคัญ 

 
ท่ีมา: CEIC, KKP Research 
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รูปที ่3: ขนาดของภาคเกษตรในญี่ปุน่และนวิซแีลนด ์

ต่อเศรษฐกจิคอ่นข้างใหญ่แตร่ัฐสามารถเจรจาตอ่รองกับ

กลุ่มผู้ไดร้ับผลกระทบจาก CPTPP ได ้

Agricultural sector % of GDP 

 
ท่ีมา: CEIC, NESDC, KKP Research 
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ในช่วงที่ผ่านมายังมีหลายประเด็นที่ท าให้เกิดกระแสต่อต้าน CPTPP โดย KKP Research ประเมินว่าผลกระทบทางลบมีโอกาส
เกิดขึ้นกับบางกลุ่มธุรกิจ แม้กฎหลายข้อสามารถเจรจาต่อรองก่อนเข้าร่วมเพื่อบรรเทาผลกระทบลงได้แต่ภาครัฐจ าเป็นต้องให้
ความใส่ใจ เยียวยา และเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบและมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างระยะ
ยาว โดยเฉพาะในภาคเกษตรที่เป็นประเด็นถกเถียงในปัจจุบัน  

ข้อสังเกตต่อการถกเถียงเรื่อง CPTPP 

1. ผลกระทบจากการเข้า CPTPP อาจจะไม่รุนแรงเท่ากับท่ีถูก
พูดถึง บางประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาคัดค้านการเข้าร่วม CPTPP  
ถูกพูดถึงอาจจะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง (ดูกล่องข้อมูล
เพ่ิมเติมในหน้าสุดท้าย) ตัวอย่างเช่น ประเด็นว่าการเข้าร่วม
ข้อตกลง UPOV1991 จะท าให้เกษตรกรต้องจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์
ในราคาแพงขึ้นจากนายทุนต่างชาติ และราคาอาหารใน
ประเทศจะแพงขึ้นอย่างมาก (เพ่ือคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้ลงทุนปรับปรุงพันธุ์พืช) แต่ในความจริงแล้วเกษตรกรยัง
สามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ พ้ืนเมืองได้ในราคาเดิม และในทาง
กลับกันเมล็ดพันธุ์ที่อาจถูกน าไปพัฒนาโดยนายทุนต่างชาติเป็น
เพียงทางเลือกที่เพ่ิมขึ้นให้กับเกษตรกร และราคาสินค้าใน
ประเทศแทบไม่ถูกกระทบเลย ย่ิงไปกว่านั้นการลดภาษีน าเข้า
จากต่างประเทศในสินค้าเกษตรบางชนิดย่อมส่งผลให้ราคา
สินค้าบางชนิดต่ าลงด้วยซ้ า ผลกระทบที่ราคาเพ่ิมสูงขึ้นจึง
เกิดขึ้นได้ยาก (รูปท่ี 2)  

2. ข้อก าหนดหลายอย่างสามารถเจรจาต่อรองก่อนการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกได้และรัฐบาลในหลายประเทศมีนโยบายเยียวยา
ผลกระทบกับผู้เสียประโยชน์ ผลกระทบจากข้อตกลง CPTPP 
มีส่วนที่เกิดขึ้นจริงและถูกคัดค้านในหลายประเทศ กลไกส าคัญ 
คือ การเยียวยาจากภาครัฐ ในแทบทุกประเทศเกิดการประท้วง
จากประชาชนกลุ่มที่เสียประโยชน์เช่นเดียวกับไทย และหลาย
ประเด็นเป็นประเด็นที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเด็น
ด้านภาคเกษตรในประเทศญ่ีปุ่นและนิวซีแลนด์ที่ เป็นกลุ่ม
ประเทศที่มีภาคเกษตรขนาดค่อนข้างใหญ่ (รูปที่ 3) ท าให้
ก่อนที่มีการเข้าร่วม TPP ในปี 2016 (ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น 
CPTPP ในภายหลัง) ในประเทศญ่ีปุ่น มีการออกมาประท้วง
จากกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบ แต่ท้ายที่สุดภาครัฐก็
สามารถเจรจาและหามาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ 
โดยนโยบายเยียวยาเกษตรกรของญ่ีปุ่นเกิดขึ้นตั้งแต่ระหว่างการเจรจาข้อตกลงก่อนเข้าร่วม TPP ตัวอย่าง คือ มาตรการ
ช่วยเหลือทางตรงบนพ้ืนฐานของราคาและผลผลิตด้วยอัตรา 15,000 เยน (128 ดอลล่าร์สหรัฐฯ) ต่อพ้ืนที่ 1,000 ตารางเมตรที่
ปลูกข้าวในปี 2010 ซึ่งอัตรานี้ต่อมาได้ปรับลดลงครึ่งหนึ่งในปี 2014 และสุดท้ายถูกยกเลิกในปี 2017 หลังจากเข้าร่วม TPP ใน
ปี 2016 แล้วในปัจจุบันญ่ีปุ่นยังมีนโยบายช่วยเหลือทางอ้อม เช่น มาตรการประกันรายได้ ที่จะช่วยประกันความเสี่ยงหาก



 

 

CPTPP: อนาคตไทยที่ใหญ่กว่าแค่ขอ้ตกลงทางการค้า 

6 KKP Research | Kiatnakin Phatra Financial Group 

 

เกษตรกรสูญเสียรายได้มากกว่า 10% ของค่าเฉลี่ยรายได้ของเกษตรกรนั้นๆในช่วงเวลา 5 ปีหลังสุด ในกรณีของไทยภาครัฐควร
เร่งหานโยบายเยียวยาเหล่านี้เช่นกันเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันให้แก่ภาคเกษตร หากต้องการเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP  

ทางออกหนึ่งที่หลายประเทศใช้เพื่อลดผลกระทบระยะสั้นและให้เวลาภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการปรับตัวคือการขอผ่อนผัน
กฎระเบียบบางข้อที่ยังไม่พร้อม โดยเจรจาให้มีระยะเวลาเปล่ียนผ่านก่อนมีผลบังคับใช้ซึ่งจะสามารถช่วยลดผลกระทบในระยะ
สัน้ลงได้ กระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ไทยสามารถท าได้เช่นกัน ตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ กรณีของข้อตกลง UPOV1991 
ทีห่ลายประเทศยังอยู่ภายใต้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน หมายความว่าข้อบังคับจะมีผลบังคับใช้เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไป
แล้ว เช่น มาเลเซียมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 4 ปี และนิวซีแลนด์ 3 ปี เป็นต้น กรณีของเวียดนามและมาเลเซียมีการขอผ่อนผัน
แข่งขันจากต่างประเทศในโครงการจัดซื้อจัดจ้างออกไปอีกหลายปีหรือประเทศญ่ีปุ่นมีการขอให้ลดภาษีกลุ่มสินค้าเกษตรอย่างช้า 
ๆ แทนการลดลงทันทีเพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศ ซึ่งข้อตกลงเหล่านี้สามารถท าได้ผ่านการเจรจา  

กฎระเบียบใน CPTPP ต้องใส่ใจทั้ง “ โอกาส” และ “ความเสี่ยง”  

กฎระเบียบหลายข้อถูกคัดค้านเพราะสร้างผลกระทบระยะสั้นกับผู้ประกอบการบางกลุ่ม แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นกฎที่เปิดโอกาส
ให้ประเทศสามารถปฏิรูปสถาบันเศรษฐกิจเพื่อเอ้ือต่อการแข่งขันและสนับสนุนการเติบโตระยะยาวได้  สาเหตุส าคัญที่ท าให้
กฎระเบียบหลายอย่างใน CPTPP ถูกคัดค้านเพราะต้นทุนในระยะสั้นที่เกิดขึ้นจากการต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบใหม่ ๆ  
ของภาครัฐและผู้ประกอบการซึ่งจะได้รับผลกระทบจากทั้ง (1) การแข่งขันที่มากขึ้นจากต่างประเทศท าให้บริษัทในประเทศที่
ประสิทธิภาพต่ าแข่งขันยาก (2) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาท าให้คนไทยต้องมีการจ่ายค่า License เพ่ือใช้งานสินค้าที่
ได้รับความคุ้มครอง (3) การคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวที่จะเพ่ิมต้นทุนให้ผู้ประกอบการไทย และ (4) การแข่งขันที่มากขึ้น
จากต่างชาติในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนท าให้ธุรกิจหลายกลุ่มในประเทศได้รับผลกระทบและรัฐจ าเป็นต้อง
เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสมในประเด็นเหล่านี้ 

อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมหนึ่งกฎระเบียบเหล่านี้สามารถเป็นโอกาสท่ีส าคัญและเป็นหนึ่งกลไกที่สร้างโอกาสในการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ไทยในระยะยาวได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมและได้มาตรฐานสากลย่อมท าให้ไทยได้รับ
การยอมรับจากนานาชาติ เพ่ิมแรงจูงใจและโอกาสในการลงทุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและจะท าให้คนในประเทศไทยเข้าถึง
สินค้าใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ในอนาคตจากมาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล ซึ่งประโยชน์หลายอย่างในระยะยาวจะไม่ได้จ ากัดอยู่กับเฉพาะนายทุนแต่เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในหลายมิติ  
โดยหลายกฎระเบียบที่ถูกคัดค้านในปัจจุบัน เช่น UPOV และ TRIPS Plus สามารถมองเป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาวได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของรัฐในแต่ละประเทศเอง (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 กฏระเบยีบที่ถูกคัดค้านหลายขอ้ในอีกมมุหนึ่งเปน็โอกาสทีท่ าใหไ้ทยสารถปรับตวัใหเ้ขา้กบันานาชาติ  

และสง่เสรมิการพัฒนานวตักรรมใหม่ ๆ ในระยะยาว 

ความท้าทายด้านกฏระเบียบ
ในการเข้าร่วม CPTPP ความกังวล โอกาสและการปรับตัว 

UPOV1991 • เมล็ดพันธ์ุท้องถ่ินสามารถน าไปปรับปรุงเพ่ิมเติม และเกษตรกร
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาต (License Fees) ในการ
ปลูกพืชสายพันธ์ุใหม่ๆ 

• ประเด็นถกเถียงว่าการพัฒนาสายพันธ์ุใหม่และน าไปจดทะเบียน
อาจท าให้พันธ์ุพ้ืนเมืองบางกรณีถูกแย่งไปเป็นของนายทุน
ต่างชาติและเกษตรกรไม่สามารถปลูกได้ 

• เพ่ิมมาตรฐานในการคุ้มครองผู้พัฒนาพันธ์พืชไม่ใช่เฉพาะ
ต่างชาติ แต่รวมถึงคนไทยจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
พัฒนาพันธ์ุพืชใหม่ 

• เพ่ิมทางเลือกในการเข้าถึงเมล็ดพันธ์ุท่ีหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนให้กับท้ังเกษตรกรและผู้บริโภค 

• สร้างโอกาสให้ไทยจัดท าฐานข้อมูลการเกษตรอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือป้องกันการเอาเปรียบจากต่างชาติและเป็นการสร้างโอกาสให้
เกษตรกรท้องถ่ินอย่างแท้จริงในระยะยาว 

TRIPS-plus • ราคายาจะสูงในเวลานานข้ึนตามการให้ความคุ้มครองท่ียาวนาน
ข้ึนจากข้อตกลงใหม่ 

• ยาสามัญท่ีมีราคาต่ าและคนท่ัวไปเข้าถึงได้จะออกใช้ได้ช้าลงตาม
ความคุ้มครองสิทธิบัตรยา 

• ให้สิทธิในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ผลิตยาตาม
มาตรฐานสากล 

• ราคายาอาจถูกกระทบให้เพ่ิมสูงบ้างแต่เปิดโอกาสให้ไทยเข้าถึง
ยาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน จากแต่เดิมท่ีไม่สามารถเข้าถึงได้ท้ังหมด  

การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ • ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันท่ีสูงข้ึนจากต่างชาติ
ท าให้บริษัทในไทยอาจเสียประโยชน์ 

• ไทยต้องมีการแก้กฏหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับกฏระเบียบ
นานาชาติ 

• เพ่ิมการแข่งขันในโครงการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐจากบริษัท
ต่างประเทศซ่ึงจะน าไปสู่คุณภาพของแต่ละโครงการท่ีสูงข้ึน
เพราะคู่แข่งมากข้ึน 

• ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐจะสูงข้ึน การ
คอร์รัปช่ันและการฮ้ัวประมูลซ่ึงเป็นปัญหามานานจะลดน้อยลง 
เพราะต่างชาติจะมีส่วนช่วยตรวจสอบและสามารถฟ้องร้องรัฐ
ไทยหากมีการโกงน าไปสู่ประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน 

ปฏิญญาองคก์ารแรงงาน
ระหว่างประเทศ 

• ข้อตกลงในการให้สิทธิแรงงานเพ่ิมเติมจะท าให้แรงงานข้ามชาติ
รวมตัวกันและส่งผลเสียต่อผู้ประกอบการและแรงงานไทย 

• การให้สิทธิแรงงานข้ันพ้ืนฐานท่ีดีเป็นประเด็นท่ีท่ัวโลกให้ความ
สนใจและจะสร้างมาตรฐานและการยอมรับในระดับนานาชาติ
มากข้ึน 

• โอกาสในการปรับปรุงการจัดท าข้อมูลของแรงงานต่างด้าวซ่ึงจะ
เป็นโจทย์ส าคัญในภาวะท่ีไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย 

ท่ีมา: KKP Research 

“ความเสี่ยง” จาก CPTPP ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของนโยบายภาครัฐ 

KKP Research ประเมินว่าหากรัฐต้องการเข้าร่วม CPTPP ต้องมีการประเมินผลเหล่านี้อย่างรอบด้าน ให้ความใส่ใจกับกลุ่มคน
ที่จะเสียประโยชน์มากกว่าในปัจจุบัน และรัฐต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่อง แม้กฎหลายข้อจะสามารถเจรจาขอผ่อน
ผันให้มีการบังคับใช้ช้าลงได้ แต่ท้ายที่สุดจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการบางกลุ่มไม่มากก็น้อย 
โดยหนึ่งในประเด็นที่คนกังวลมากที่สุด คือ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรที่มีรายได้น้อย หากภาครัฐไม่มีการปรับปรุง
ฐานข้อมูลพันธุ์พืชที่ดีก่อนการเข้าร่วม ความกังวลเรื่องการถูกขโมยพันธ์พืชไปขึ้นทะเบียนโดยต่างชาติก็อาจสามารถเกิดขึ้นได้
จริงและเราจะขาดหลักฐานในการพิสูจน์ ย่ิงไปกว่านั้นการลดก าแพงภาษีกับต่างประเทศย่อมท าให้การแข่งขันในสินค้าเกษตร
สูงขึ้นและอาจท าให้เกษตรกรรายย่อยในไทยไม่สามารถแข่งขันได้  

ดังนั้นผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสิทธิภาพ และความตั้งใจในการด าเนิน
นโยบายเพ่ือผลประโยชน์ระยะยาวของประชาชน  ในอดีตที่ผ่านมารัฐไทยยังขาดนโยบายที่ช่วยพัฒนาผลิตภาพของเกษตรกร
ไทยอย่างเป็นระบบเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ขาดฐานข้อมูลเรื่องพันธุ์พืช โดยในหลายประเทศที่ภาครัฐให้ความส าคัญ
กับภาคเกษตรอย่างจริงจังจึงได้รับผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP น้อยกว่ากรณีของไทย ย่ิงไปกวานั้นการเตรียมความพร้อม
ที่ดีท้ายที่สุดจะแปลงผลกระทบไปเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวได้ ความไม่พร้อมเชิงนโยบายจะท าให้ไทยเสียโอกาสในการ
เจรจาข้อตกลงการค้าใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะแต่ CPTPP เท่านั้น 
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รปูที ่4: TFP ของกลุม่สนิค้าเกษตรในเวยีดนามเพ่ิมสงูขึน้ 

หลังเข้ารว่ม UPOV1991 และพบว่าเกนิกวา่ครึง่หนึง่ของผลผลิต

ทีเ่พ่ิมขึน้เกดิจากพัฒนาพันธุพื์ชใหม ่ๆ 

 
ท่ีมา: HFFA Research, KKP Research 
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รูปที ่5 ไมใ่ช่แค่ CPTPP ทีม่กีารบงัคบัใชก้ฏเกณฑ.์ใหม่ ๆ แต่กฏเกณฑเ์หลา่นีม้อียูใ่นขอ้ตกลงทางการคา้สมยัใหมแ่ทบทกุฉบับ  

ซึ่งมเีปา้หมายเพ่ือสร้างมาตรฐานใหท้ัดเทยีมกนัในระดับนานาชาติ  

 
ท่ีมา: Department of trade negotiation,  KKP Research 

UPOV1991

การเปิดตลาด

การจัดซ้ือ

จัดจ้างภาครัฐ

การเช่ือมโยง

สิทธิบัตรยากับ

การข้ึนทะเบียน

ยาต้นต ารับ

การขยาย

ระยะเวลา

คุ้มครอง

สิทธิบัตรยา

การผูกขาดข้อมูล

ทดสอบยา
เสรีภาพแรงงาน

CPTPP

USMCA   

(US-Mexico-Canada Agreement)

EU-Vietnam

EU-Singapore

EFTA

EAEU

RCEP

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในต่างประเทศ คือ เวียดนามที่สามารถเพ่ิม
ผลิตภาพให้ กับภาค เกษตร หลั งการเข้ าร่วมอนุสัญญา 
UPOV1991 ของเวียดนามตั้งแต่ปี 2006 โดยนโยบายที่ส าคัญ
คือ การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 
การฝึกอบรมและส่งเสริมทักษะให้กับเกษตรกร และการ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือน ามาใช้ในภาค
เกษตรมากขึ้นงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า การเข้าร่วมในครั้งนั้นส่งผลดี
ตามมาหลายประการ คือ ผลิตภาพการผลิตต่อไร่ของสินค้า
เกษตรในภาพรวมที่เพ่ิมสูงขึ้นและช่วยเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรซึ่ง
เป็นผลมาจากการใช้พันธุ์พืชใหม่และการพัฒนาพันธุ์พืชที่ มี
ความหลากหลายมากขึ้นซึ่งพัฒนาจากทั้งในเวียดนามและ
ต่างประเทศ (รูปที่ 4) ชัดเจนว่าหน้าที่ของรัฐจะไม่ได้จ ากัดอยู่
เฉพาะการลดผลกระทบระยะสั้นหรือเจรจาต่อรอง แต่คือการ
ปรับปรุงโครงสร้างให้ทุกภาคเศรษฐกิจมีความพร้อมและได้
ประโยชน์จากกฎเกณฑ์และข้อตกลงทางการค้าใหม่ ๆ ได้ 

มาตรฐานสากลที่ไทยเลี่ยงไม่ได้ 

ข้อก าหนดของ CPTPP หลายข้อทีถู่กคัดค้านไม่ได้ถูกบัญญัติไว้เฉพาะใน CPTPP แต่ข้อตกลงทางการค้าสมัยใหม่อ่ืน ๆ ก็มี
ข้อก าหนดลักษณะคล้ายกัน หลายประเทศพัฒนาแล้วใช้ข้อตกลง CPTPP เป็นพ้ืนฐานของกฎระเบียบในการเจรจาความตกลง
ทางการค้า สะท้อนให้เห็นว่าข้อตกเหล่านี้เป็นข้อตกลงทางการค้าสมัยใหม่ที่ต้องการปฏิรูปกฎระเบียบในด้านต่าง ๆ ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันและจะถูกใช้เป็นมาตรฐานในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศอีกจ านวนมากในช่วงหลังจากนี้ (รูปที่  5) 
ตัวอย่างเช่น ข้อตกลง UPOV  ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นกฎระเบียบสมัยใหม่ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกไปแล้วในปัจจุบัน เพราะมี
ประเทศสมาชิกแล้วกว่า 77 ประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร เยอรมัน ฝรั่งเศส 
ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลี ซึ่งสะท้อนภาพชัดเจนว่าหากไทยต้องการมีข้อตกลงทางการค้าเพ่ิมเติมจากที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันก็
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยอมรับข้อตกลงเหล่านี้อยู่ดี เช่น หากไทยต้องการท าข้อตกลงการค้ากับอังกฤษ สหภาพยุโรป และ
แคนาดา ก็จะถูกบังคับในกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลชุดเดียวกัน ดังนั้น KKP Research จึงมองว่าการไม่รับข้อก าหนดใหม่
เหล่านี้อาจหมายถึงไทยแทบจะไม่สามารถท าข้อตกลงการค้าใหม่กับประเทศอ่ืนได้เลย 
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รูปที ่6: ขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศยงัมแีนวโนม้

เพ่ิมขึน้ตอ่เนือ่งสวนทางกับไทย 

 
ท่ีมา: WTO, KKP Research 
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รูปที ่7: หลงัป ี2007 ประเทศไทยมขีอ้ตกลงการคา้เพ่ิมขึน้

อีกเพียง 1 ฉบับเท่านัน้ในขณะทีเ่วยีดนามมเีพ่ิมขึน้ถงึ 6 ฉบับ 

 
RTAs in force Thailand vs Vietnam 

1991 Lao People's Democratic Republic - Thailand 

2004 India - Thailand 

2005 Thailand - Australia  
Thailand - New Zealand 

2007 Japan - Thailand 

2009 Japan - Viet Nam 

2014 Chile - Viet Nam 

2015 Korea, Republic of - Viet Nam 

Chile - Thailand 

2016 Eurasian Economic Union (EAEU) - Viet Nam 

2018 Comprehensive and Progressive Agreement 

for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) 

2020 EU - Viet Nam 

 

ท่ีมา: WTO, KKP Research 

ท าไมไทยต้องสนใจในการท าข้อตกลงการค้าและไทยมีข้อตกลงเพียงพอหรือยัง ? 

สิ่งที่น่ากังวลไปกว่าเฉพาะประเด็นการตัดสินใจเข้าหรือไม่เข้าร่วม CPTPP คือ ประเทศไทยมีการท าข้อตกลง FTA เพิ่มขึ้นเพียง 
1 ฉบับนับตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา สวนทางกับสถานการณ์ในประเทศทั่วโลกที่เร่งท าข้อตกลงการค้าในอัตราที่เพิ่มขึ้น (รูปท่ี 6) 
เพราะ การท าข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันจากปัจจัยด้านราคาและภาษีต่อภาคการ
ส่งออก ประเทศที่มีข้อตกลงมากกว่าย่อมได้เปรียบ เม่ือเปรียบเทียบระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านที่ถือเป็นคู่แข่งส าคัญของ
ไทยในหลาย ๆ ด้าน คือ เวียดนาม พบว่าในระยะหลัง ไทยไม่ได้มีการท าข้อตกลงทางการค้าเพ่ิมเติม ในขณะที่เวียดนามได้
เข้าร่วมข้อตกลงการค้าใหม่ ๆ กับประเทศเศรษฐกิจหลัก เช่น สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป ในขณะที่ไทยยังเจรจาไม่
ส าเร็จ (รูปท่ี 7) ซึ่งจะย่ิงเป็นปัจจัยที่ท าให้ไทยถูกทิ้งห่างด้านความสามารถในการแข่งขันและการเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ 

 

 

KKP Research มองว่าการตัดสินใจต้องถูกประเมินผลอย่างรอบด้านไม่ใช่เฉพาะประเด็นด้านสิทธิประโยชน์ทางการค้าหรือ
ผลกระทบระยะสั้นเท่านั้น การปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบใหม่ ๆ ซึ่งจะไม่ได้ถูกใช้เฉพาะกับข้อตกลง CPTPP แต่จะเป็น
กฎระเบียบสากลท่ีถูกใช้ในเวทีเจรจาการค้าโลกกับประเทศเศรษฐกิจหลัก และเป็นเง่ือนไขส าคัญที่จะพาไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน
โลก (Global value chain) ที่ทัดเทียมกับประเทศคู่แข่งในระยะยาว “ดังนั้นคนที่ต้องเร่งปรับตัวมากที่สุด คือ ภาครัฐเองที่ต้องมี
นโยบายในการเตรียมความพร้อมระยะยาว เสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มจะโดนกระทบจากข้อลงการค้าที่เรามองเป็น
โอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต”  

อย่าลืม ”ต้นทุน” จากการ ”ไม่เข้า CPTPP” 

หลายฝ่ายให้ความส าคัญกับประเด็นประโยชน์และต้นทุนจากการเข้าร่วม CPTPP งานวิจัยชี้ว่าประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วม 
CPTPP มีน้อยเพราะไทยมีข้อตกลงทางการค้าอยู่เกือบครบทุกประเทศแล้วจึงไม่มีความจ าเป็นต้องเข้าร่วม ในขณะที่ต้นทุนจาก
การเข้าร่วมสูงกว่ามาก KKP Research ประเมินว่าในอีกมิติหนึ่งที่ส าคัญมากไม่แพ้กัน คือ ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับ 
“ต้นทุนจากการไม่เข้าร่วม CPTPP” (รวมถึงข้อตกลงการค้าอ่ืน ๆ) และเหตุการณ์ที่เป็นไปได้อย่างการกลับเข้ามาของสหรัฐฯ 
ในข้อตกลง CPTPP ที่ต้องถูกน ามาพิจารณาประกอบด้วยในอีกอย่างน้อย 3 มิติ 
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รูปที ่8: การไมเ่ขา้รว่ม CPTPP จะท าให้ GDP  

และ การสง่ออกไทยลดลงมากกวา่ในหลายประเทศ 

Impact on GDP and Export 

 
ท่ีมา: Peterson Institute for International Economics (PIIE), KKP 
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รูปที ่9: ผลกระทบด้านลบตอ่ผลตอบแทนของกลุม่แรงงานไร้

ฝีมอืและสนิคา้ทุน 

Impact on factor income (mn USD) 

 
ท่ีมา: กรมเจรจาการค้าร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี จ ากัด, KKP 

Research 
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-415

-10

1. หากไทยไม่เข้าร่วม CPTPP จะเจอกับผลกระทบด้านลบต่อทั้งเศรษฐกิจ การส่งออก รวมทั้งผลตอบแทนต่อแรงงานและ
ผู้ประกอบการที่จะลดลง หากดูงานวิจัยจาก PIIE (Peterson Institute for International Economics) และงานศึกษาที่จัดท า
โดยกรมเจรจาการค้าร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี จ ากัด มีการรายงานว่า การไม่เข้าร่วม CPTPP จะท าให้ 
GDP ของไทย ลดลง 0.6% และการส่งออกลดลง 0.19% (รูปที่ 8) จากที่เติบโตได้ต่ าอยู่แล้ว กลไกส าคัญ คือ การสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศสมาชิก CPTPP ซึ่งเป็นทั้งตลาดส่งออกของไทยที่ส าคัญและคู่แข่งในฐานะผู้ผลิต
โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่ยังคงพ่ึงแรงงานไร้ผีมือที่จะมีโอกาสที่เกิดการไปพ่ึงพาประเทศเวียดนามมากขึ้น การไม่เข้าร่วม 
CPTPP จึงจะไม่ได้กระทบเฉพาะต่อผลตอบแทนต่อผู้ประกอบการรายใหญ่แต่จะกระทบต่อผลตอบแทนและการจ้างงานในกลุ่ม
แรงงานไร้ฝีมือในภาคการผลิตซึ่งมีแนวโน้มเป็นคนรายได้น้อยอยู่แล้วด้วย (รูปท่ี 9) 

 

อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าประเทศไทยยังขาดการบังคับใช้กฎหมายก ากับการแข่งขันทางการค้าเพ่ือป้องกันการ
ผูกขาดอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความอ่อนแอด้านกฏระเบียบของไทยเองที่อาจท าให้ผลประโยชน์จาก
การค้าเสรีตกอยู่กับกลุ่มทุนผูกขาดบางกลุ่ม และไม่กระจายมาถึงประชาชน 

เม่ือพิจารณาสินค้าที่ มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการส่งออกของไทย (ค านวณจาก Revealed comparative 
advantage) และสินค้าที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการน าเข้าของกลุ่มประเทศ CPTPP ซึ่งจะเป็นกลุ่มสินค้าที่ไทยมี
โอกาสส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CPTPP เพ่ิมมากขึ้น จะพบว่าสินค้าส่วนใหญ่อยู่ในหมวดยานพาหนะ อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องจักรกล ยาง ผลไม้ และเนื้อสัตว์ (รูปท่ี 10) หมายความว่า ไทยอาจสูญเสียโอกาสในการเพ่ิมการค้าในหมวดสินค้าเหล่านี้ 
ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกรวมกันถึง 6 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นกว่า 23.8% ของการส่งออกไทยทั้งหมด    

นอกจากนี้ หากพิจารณาความเข้มข้นในการน าเข้าสินค้าของประเทศ CPTPP จากไทย (Import Intensity) สินค้าที่ประเทศคู่ค้า
ยังน าเข้าจากไทยในระดับต่ ากว่าสัดส่วนที่น าเข้าจากโลก (Import Intensity Index <1) ได้แก่ เมล็ดธัญพืช ไม้และของท าด้วย
ไม้ ผ้าทอ นาฬิกา และปุ๋ย (รูปที่ 11) ถ้าค่าดัชนีน้อยกว่า 1 แสดงว่าไทยยังมีช่องว่างในการส่งออกไปยังกลุ่มสมาชิก CPTPP 
เพราะฉะนั้นในกลุ่มสินค้าเหล่านี้อาจพลาดโอกาสในการส่งออกไปยังตลาด CPTPP และความเสี่ยงที่จะเกิดการเบี่ยงเบนทางการ
ค้าในสินค้าทั้งหมดที่กล่าวถึงทั้งหมด ไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในกลุ่มสมาชิกจะเพ่ิมขึ้น หากไทยเริ่มสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขันมากย่ิงขึ้น 
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รูปที ่11: กลุม่สนิคา้ทีส่มาชิก CPTPP ยังน าเขา้จากไทย 

ในระดับต า่กวา่สัดสว่นทีน่ าเข้าจากโลก 

 
ท่ีมา: UN Comtrade, KKP Research 

รูปที ่12: การลงทนุจากบริษัทญี่ปุน่ใน ASEAN มอีัตราการใช ้

FTA เพ่ิมสูงขึน้ 

FTA Utilization by Japanses affilated companies in ASEAN 

 
ท่ีมา: JETRO Survey, KKP Research 
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รูปที ่13: บรษัิทญีปุ่่นมากกว่า 10% มีแผนทีจ่ะขยายการ

สง่ออกไปยังยโุรปและอเมรกิา 

Plan to increase export over the next 1-3 years 

 
ท่ีมา: JETRO, Servey, KKP Research 
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รูปที ่10: กลุม่สนิคา้ทีม่คีวามไดเ้ปรยีบเชิงเปรยีบเทยีบ 

ในการสง่ออกของไทย และไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ 

ในการน าเข้าของสมาชกิ CPTPP 

 
ท่ีมา: UN Comtrade, KKP Research 

 

2. บริษัททุนต่างชาติอาจย้ายฐานการผลิตออกจากไทยเพราะประเทศคู่แข่งมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและการเข้าถึงตลาดจาก
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ในอดีตประเทศไทยถือเป็นประเทศที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุน
ทางตรง เป็นฐานการผลิต ซึ่งส่งผลดีทั้งการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังที่
ไทยไม่ค่อยมีการท าข้อตกลงการค้าใหม่ ๆ เป็นอีกปัจจัยที่ท าให้ต่างชาติให้ความสนใจไทยลดน้อยลง จากข้อมูลการส ารวจของ 
JETRO พบว่าบริษัทญ่ีปุ่นที่เข้ามาลงทุนใน ASEAN มีอัตราการใช้ FTA สูงขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งสะท้อนความส าคัญที่มากขึ้นของ
ข้อตกลงทางการค้า และบริษัทญ่ีปุ่นสัดส่วนมากกว่า 10% มีแผนที่จะขยายการส่งออกไปยังยุโรปและอเมริกา (รูปท่ี 12 และรูป
ที่ 13) ซึ่งไทยยังไม่มีข้อตลงการค้าอยูในปัจจุบันในขณะที่ประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนามมีการท าข้อตกลงกับยุโรปไปแล้ว  

 

KKP Research มองว่าหากไทยยังไม่เข้าร่วม CPTPP อีกจะท าให้เราย่ิงถูกทิ้งห่างและอาจเป็นแรงผลักให้ประเทศญ่ีปุ่น อาจ
ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตออกจากไทย จากข้อเสียเปรียบด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี ย่ิงไปกว่านั้นในกรณีที่หากสหรัฐฯ กลับ
เข้าร่วมข้อตกลง CPTPP ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงจะย่ิงท าให้ไทยเสียเปรียบอย่างมหาศาลให้กับประเทศในกลุ่ม CPTPP สร้าง
ความเสี่ยงที่บริษัทผู้ผลิตอุตสาหกรรมต่างชาติที่ได้เข้ามาสร้างฐานการผลิตเพ่ือการส่งออกในประเทศไทยมาช้านานเริ่มจะ
พิจารณาย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทย ซึ่งจะกระทบต่อรายได้และการจ้างงานอย่างมหาศาล 
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รปูที ่14: กลุม่อตุสาหกรรมหลกัที่ญีปุ่่นเข้ามาลงทนุในไทยเป็นการลงทนุในภาคการผลติ  ไดแ้ก ่การผลติในกลุม่ รถยนต ์เครือ่งจกัรและ อเิลกทรอนกิซ์ 

Japan manufaturing FDI share

 
ท่ีมา: BoT, KKP Research 

0%

25%

50%

75%

100%

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Total

motor vehicles, trailers and semi-trailers

machinery and equipment n.e.c.

computer, electronic and optical products

electrical equipment

rubber and plastics products

chemicals and chemical products

food products

basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

coke and refined petroleum products

paper and paper products

furniture

beverages

เมื่อค านวณต้นทุนจากการไมเ่ข้าร่วม CPTPP ในแง่การย้ายฐานการผลิตจะมีผลกระทบที่ส าคัญมากต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะ
ในกรณีของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นสมาชิก CPTPP และมีการลงทุนทางตรงในไทยอยู่ในสัดส่วนสูงถึง 33% ของการลงทุนทางตรง
จากต่างประเทศทั้งหมด หากพิจารณากลุ่มอุตสาหกรรมที่ญ่ีปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยเป็นหลักจะพบว่าส่วนใหญ่เป็นภาคการผลิต
ประมาณ 40% ของการลงทุนทั้งหมดซึ่งจะเป็นการผลิตในกลุ่มรถยนต์ เครื่องจักร อิเลกทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก
และภาคการเงิน (รูปท่ี 14 ) จะเห็นว่าสินค้ากลุ่มนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากต่อภาคการผลิตไทยทั้งสิ้น 

การย้ายฐานการผลิตของญ่ีปุ่นออกจะท าให้เกิดต้นทุนในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะในภาคการผลิตอย่างอุตสาหกรรมรถยนต์  
อิเลกทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าถือเป็นการส่งออกอันดับต้น ๆ ของไทย ซึ่งหากคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ทั้งประเทศและ
สัดส่วนของการจ้างงานจะพบว่าภาคการผลิตมีขนาดรายได้ที่ใหญ่กว่าภาคเกษตรมากและมีจ านวนแรงงานมากถึงกว่า 6 ล้าน
คนหรือคิดเป็นจ านวนประมาณครึ่งหนึ่งของภาคเกษตร (รูปที่ 15) จะเห็นว่าแม้การเข้าร่วมจะมีความเสี่ยงที่ภาคเกษตรจะถูก
กระทบแต่การไม่เข้าร่วมก็เพิ่มความเสี่ยงขนาดมหาศาลให้กับเศรษฐกิจในภาคการผลิตที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในแง่รายได้
และการจ้างงานเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่15: ภาคการผลติมสีดัสว่นใหญต่อ่ทัง้รายไดข้องประเทศและการจา้งงาน ซึง่มีแนวโนม้ไดร้บัผลกระทบหนกัทีส่ดุ 

หากเกิดการยา้ยฐานการผลิตของญีปุ่่นออกจากไทย 

 
ท่ีมา: NESDC, NSO, KKP Research 
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รปูที ่16: การจะเขา้ CPTPP ตอ้งผา่นการพิจารณาอกีหลาย

ขัน้ตอน และไทยอยูเ่พียงขัน้ตอนเริม่ตน้เทา่นัน้ 

 
ที่มา: : Department of trade negotiation , KKP Research 
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1. ศึกษาประโยชน์และผลกระทบจากการเข้าร่วม 
CPTPP และรับ  งความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

2. เสนอคณะรฐัมนตร ี

3. ยื่นหนังสือขอเจรจากับประเทศนิวซีแลนด์  

ก
ร
ะบ
ว
น
ก
าร
เจ
ร
จ
า 

4. คณะกรรมาธิการสมาชิก CPTPP 
พิจารณาและเห็นชอบให้เจรจากับไทย 

5. เจรจาต่อรองข้อยกเว้น / 
ขอระยะเวลาผ่อนผันกับคณะท างาน 

6. เสนอคณะกรรมาธิการ CPTPP อีกครั้ง
เพ่ือเห็นชอบผลการเจรจา 

7. เสนอผลเจรจาต่อคณะรัฐมนตรี 

8. เสนอผลเจรจาต่อรัฐสภา 

9. ให้สัตยาบันความตกลงและเข้าเป็นภาคี 

3. ไทยจะเสียโอกาสในการปฏิรูปประเทศเพื่อสนับสนุนการแข่งขันที่มากขึ้นซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อการเติบโตระยะยาว ต่อ
เศรษฐกิจ กลไกหนึ่งที่ส าคัญในการสร้างการเติบโตระยะยาวโดยเฉพาะในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่คือการพัฒนาคุณภาพของ
สถาบันเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างย่ิงกลไกในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อคนเฉพาะกลุ่มจากการผูกขาด เพราะจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในประเทศและสร้าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านผลิตภาพที่จะเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย การปฏิเสธกฎระเบียบใหม่ ๆ ในวันนี้จะท าให้ไทยสูญเสีย
โอกาสในการปรับตัวไปสู่กฎระเบียบท่ีเอ้ือต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ประเทศคู่แข่งเริ่มมีกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับ
กฎระเบียบเหล่านี้แล้ว 

การปฏิเสธตั้งแต่เริ่มต้นคือการทิ้งโอกาสมหาศาล  

ในภาพรวมคงเห็นภาพชัดว่าการเข้าหรือไม่เข้าล้วนแล้วแต่มีข้อดีหรือข้อเสียกับคนแต่ละกลุ่มที่ต่างกันไป แต่รัฐยังสามารถ
บรรเทาผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP ได้ในขณะที่หากปฏิเสธไม่ข้าผลกระทบอาจหลีกเลี่ยงได้ยากกว่าและผลกระทบก็อาจ
มีขนาดใหญ่กว่าด้วย ดังนั้น KKP Research ประเมินว่าในปัจจุบันเป็นเวลาที่ควรเร่งพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบด้านและยังไม่ควร
ปฏิเสธข้อตกลงด้วยเหตุผลส าคัญ คือ  

1. การจะเข้า CPTPP ต้องผ่านการพิจารณาอีกหลายขั้นตอน
และประเทศไทยอยู่เพียงขั้นต้น คือ ยังไม่ได้ย่ืนความประสงค์
เข้าร่วมในขั้นแรก การจะเข้าร่วม CPTPP จะต้องผ่านการ
ประเมินผลกระทบประโยชน์และข้อเสียอย่างละเอียดก่อนที่
คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติและย่ืนหนังสือขอเข้าร่วมต่อประเทศ
สมาชิก CPTPP ซึ่งหลังจากรวมไปแล้วยังมีกระบวนการอีก
ยาวนาน คือ ประเทศสมาชิกต้องพิจารณาค าขอของไทยว่าจะ
ให้เข้าร่วมหรือไม่ ต้องมีการเจรจารายละเอียดข้อยกเว้นต่าง ๆ 
จนกว่าจะตกลงกันได้ทั้งสองฝ่าย และจึงจะย่ืนกลับมาเสนอ
คณะรัฐมนตรีและสภาอีกครั้ง (รูปที่ 16) ในปัจจุบันไทยยังอยู่
เพียงขั้นตอนศึกษาผลกระทบและคณะรัฐมนตรีพิจารณารอบ
แรกเท่านั้น KKP Research ประเมินว่าการปฏิเสธการเข้าร่วม
ตั้งแต่ก่อนเริ่มเจรจาจะท าให้ไทยเสียประโยชน์อย่างมหาศาล 
เพราะยังไม่ได้มีการเริ่มเจรจาที่ท้ายที่สุดเราอาจขอผ่อนผันได้ใน
หลายประเด็นที่หลายฝ่ายเป็นกังวล และหากไม่พอใจก็ยัง
สามารถออกจากการเจรจาได้ทุกเมื่อ 

2. มีความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ และกลุ่มประเทศอ่ืนที่สนใจจะกลับเข้าร่วม CPTPP และไทยอาจเหลือเวลาอีกไม่มากที่จะเจรจา
ก่อนที่ประเทศเหล่านี้จะเข้าร่วม CPTPP นอกจากการเป็นข้อตกลงทางเศรษฐกิจเพ่ือขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกลุ่ม
ประเทศสมาชิก อีกหนึ่งเป้าหมายของ CPTPP คือ เพ่ือกีดกันการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ใน
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยสหรัฐฯ ในยุคของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ยังคงมองจีนเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจที่
ส าคัญที่สุดและยังเล็งเห็นว่าการขยายอิทธิพลของจีนนั้นขัดต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในหลายด้าน แต่กลยุทธ์ในการกีดกันจีน
จะเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการส่งสร้างความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรแทนการกีดกันทางภาษีอย่างเดียวเพ่ือเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับระเบียบโลกภายใต้การน าของสหรัฐฯ ท าให้มีโอกาสสูงที่สหรัฐฯ กับกลุ่มประเทศพันธมิตรจะเข้าร่วม CPTPP  
อีกครั้ง  
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รปูที ่17 หากสหรฐัฯและประเทศที่แสดงความสนใจกลบัเข้ารว่ม CPTPP จะท าใหข้นาดของขอ้ตกลงเพ่ิมขึน้เป็น 44.4% ของ GDP โลก 

ในขณะทีข่นาดประชากรจะเพ่ิมขึน้เป็น 17% ของประชากรโลก 

 
ท่ีมา: World Bank, KKP Research 
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KKP Research มองว่าระยะเวลาที่จะตัดสินใจเข้าร่วมอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ เพราะ โจ ไบเดน ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในการผลิต ภายในประเทศก่อน และ เม่ือบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วและพรรค 
Democrat ได้เสียงเพ่ิมขึ้นในสภาสูง โจ ไบเดน จะตัดสินใจกลับเข้ามาเจรจาในการเข้าร่วม CPTPP ในช่วงท้ายวาระของ 
ไบเดนในอีก 2 ปีข้างหน้า และเม่ือสหรัฐฯ กลับเข้าร่วมจะท าให้การเจรจาขอเข้าร่วม CPTPP ของไทยยากขึ้นมาก 

ทุกข้อตกลงการค้าล้วนมีคนเสียประโยชน์ สิ่งส าคัญอยู่ที่การต่อรองและเยียวยา 

แม้ว่า KKP Research จะเสนอข้อมูลอีกในมุมหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า กฎระเบียบต่าง ๆ ที่คัดค้านมีทั้งข้อดีและข้อเสีย รวมทั้ง
การเลือกไม่เข้าร่วม CPTPP ก็อาจจะส่งผลเสียต่อศรษฐกิจไทยในระยะยาว อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถละเลยผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากข้อตกลงนี้ได้ และเราคงไม่สามารถเป็นผู้ตัดสินได้ว่าไทยควรเข้าร่วมข้อตกลงนี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เราประเมินว่ามี  
3 ประเด็นที่รัฐต้องเร่งด าเนินการเพ่ือน าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมาสู่ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นกลไกในลักษณะเดียวกับท่ีท าในต่างประเทศ 

1. การสื่อสารและให้ข้อมูลกับทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างตรงไปตรงมาและจัดพื้นที่ให้มีการต่อรองอย่างเปิดเผยและเป็น
ธรรม ประเด็นส าคัญที่สุดที่ภาครัฐจะต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน คือ การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับประชาชนและการสื่อสาร
อย่างครบทุกมิติไม่เลือกเฉพาะด้านที่สนับสนุนนโยบายเท่านั้น ในขณะเดียวกันต้องมีการเปิดเวทีให้เกิดการต่อรองถกเถียง
ระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์และผู้ที่เสียประโยชน์อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  

2. หากพิจารณาแล้ว รัฐตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP รัฐต้องหาทางเจราจาเพื่อชะลอหรือลดผลกระทบทางลบให้
ได้มากที่สุด และมีมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมกับผู้ได้รับผลกระทบ เป็นเรื่องปกติที่ข้อตกลงทางการค้าจะมีผู้ได้และเสีย
ประโยชน์เสมอ ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ภาครัฐต้องท าหน้าที่จัดสรรผลประโยชน์ โดยน าประโยชน์จากกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์
หลังการเข้าร่วมข้อตกลง มาเยียวยากลุ่มคนที่เสียประโยชน์ ดังนั้นสิ่งที่รัฐต้องท า คือ “ลดผลกระทบและสร้างประโยชน์จากการ
เข้าร่วมข้อตกลงการค้าให้ได้มากที่สุด” ทั้งจากนโยบายเยียวยาระยะสั้นและการเตรียมความพร้อมระยะยาว เช่น นโยบายเพ่ิม
ผลิตภาพในภาคเกษตร นโยบายป้องกันการผูกขาดจากกลุ่มทุน ซึ่งจะช่วยให้คนไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งต่างชาติและ
ผลประโยชน์กระจายสู่คนทุกกลุ่มได้มากที่สุด 



 

 

CPTPP: อนาคตไทยที่ใหญ่กว่าแค่ขอ้ตกลงทางการค้า 

15 KKP Research | Kiatnakin Phatra Financial Group 

 

3. มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนการเปล่ียนผ่านเข้าสู่กฎระเบียบแบบใหม่ตาม CPTPP ในหลายประเทศมีการขอยืด
การใช้งานกฎเกณฑ์บางข้อออกไปเพ่ือเพ่ิมเวลาในการเตรียมพร้อมและปรับตัวรับผลกระทบที่จะเกิดต่ออุตสาหกรรมในประเทศ
และปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับข้อก าหนด ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพด้านกฎหมายของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ   

KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร ประเมินว่า หากประเทศไทยเลือกปฏิเสธการเข้าร่วมในวันนี้ แม้จะเป็นการหลีกเลี่ยงไม่
เผชิญหน้ากับต้นทุนความท้าทายที่จะเกิดขึ้นกับบางภาคเศรษฐกิจ เช่น ภาคการเกษตรแต่ในทางกลับกันก็จะพลาดโอกาสอย่าง
มหาศาลในเวทีการค้าระหว่างประเทศและอาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้ กับประเทศคู่แข่งในระยะยาว ซึ่งหมายถึง
ภาคการผลิตและการส่งออกจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก  

ทุกข้อตกลงการค้าย่อมมีคนได้และเสียประโยชน์จึงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่มีการขัดขวางการเข้าร่วม CPTPP แต่ใน
ต่างประเทศก็มีการถกเถียงเกิดขึ้นในวงกว้าง ในประเทศที่ตกลงเข้าร่วม CPTPP แล้วล้วนเคยผ่านการประท้วงจากผู้ที่เสีย
ประโยชน์ อย่างไรก็ตามทุกประเทศมีการประเมินผลกระทบและเปิดเผยข้อมูลรอบด้าน มีกระบวนการเจรจาเพ่ือหาแนวนโยบาย
ชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมก่อนที่จะตกลงเข้าร่วม CPTPP ในกรณีของไทยกระบวนการเหล่านี้ยังไม่
เกิดขึ้นโดยภาครัฐต้องมีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและจริงใจกับประชาชน ท้ายที่สุดการตัดสินใจจะต้องเปรียบเทียบผลดี
ผลเสียเหล่านี้อย่างรอบด้าน และเลือกทางเลือกทีน่ าผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประเทศ 
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1.1 การเขา้รว่ม CPTPP จะท าให้เกษตรกรไมส่ามารถเกบ็เมลด็พันธุ์จากผลผลติของตนเองไปปลกูตอ่ได ้? 

เกษตรกรยังสามารถเก็บเมล็ดพันธ์ุพื้นบ้าน พันธ์ุพืชป่า เมล็ดพันธ์ุที่รัฐแจกในการเก็บใว้ปลูก แจกและขายได้เหมือนปกติ  
เฉพาะในกรณที่เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเป็นเมล็ดพันธ์ใหม่ที่ถูกคุ้มครองสิทธิจะขึ้นอยู่กับว่านักปรับปรุงพันธุ์จะให้สิทธิผู้ซื้ออย่างไร 
ซึ่งตามอนุสัญญา UPOV1991 จะคุ้มครองสิทธิให้กับนักปรับปรุงพันธ์พืชใหม่ในการผลิต การขาย การปรับปรุงเพ่ือขยายพันธุ์ 
การส่งออก การน าเข้า เกษตรกรจะยังสามารถเก็บเมล็ดจากลูกไว้ปลุกได้เฉพาะในครัวเรือนและไม่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิง
พาณิชย์ แต่เอาเมล็ดลูกหรือผลิตภัณฑ์จากเมล็ดลูกไปขายต่อไม่ได้ หมายความว่าต้นทุนของเกษตรกรจะสูงขึ้นเฉพาะกรณีที่
เกษตรกรเลือกใช้เมล็ดพันธ์ใหม่ที่ถูกน าไปพัฒนาเท่านั้น และไม่ได้กระทบกับเมล็ดพันธ์เดิมที่ปลูกอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามเมล็ด
พันธ์ุใหม่ ๆ เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรไม่ได้เป็นการบังคับ  

1.2. ต่างชาติสามารถขโมยพันธุ์พืชไทยไปวิจัยและจดสิทธิบัตรได้ เกษตรกรไทยสูญเสียสิทธิ  

ต่างชาติสามารถพัฒนาปรับปรุงและได้รับความคุ้มครองในพันธุ์พืชใหม่ได้ โดยพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองนั้นจะต้อง
ได้รับการพิสูจน์ตามวิธีการวิทยาศาสตร์และมีหลักฐานที่ชัดเจนว่า (1) มีความใหม่ (2) ลักษณะประจ าพันธ์ุที่แตกต่างจาก
พันธ์ุอ่ืน (3) ความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธ์ุ และ (4) ความคงตัวของลักษณะประจ าพันธ์ุ เพราะฉะนั้นต่างชาติจะไม่
สามารถน าพันธ์ุพืชพื้นบ้านหรือพันธ์ุพืชป่าที่มีอยู่แล้วไปอ้างสิทธิในการคุ้มครองโดยไม่พัฒนาต่อยอด อย่างไรก็ตามแม้ว่าโดย
หลักการจะไม่สามารถน าพันธุ์พ้ืนเมืองไปขึ้นทะเบียนได้แต่ความเสี่ยงส าคัญอาจเกิดจากการขโมยพันธุ์ พ้ืนเมืองไปขึ้นทะเบียน
เพราะไทยขาดฐานข้อมูลท่ีครบถ้วนเรื่องพันธุ์พืชพ้ืนเมือง ซึ่งไทยสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมได้ 

1.3. ราคาอาหารจะแพงขึ้นอย่างมาก มีการยกตัวอย่างว่า ราคาข้าวคลุกกะปิที่จะแพงขึ้นหลายเท่า 

ความเข้าใจผิดเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายประเด็น (1) ต้นทุนการผลิตจะไม่ได้สูงขึ้นมากเพราะเกษตรกรยังสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์
ท้องถ่ินเหมือนเดิม และ (2) แม้ว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจะเพ่ิมสูงขึ้นจากเมล็ดพันธุ์ใหม่ถ้าเมล็ดพันธุ์พืชเหล่านั้นได้รับ
การพัฒนามาอย่างดีและท าให้ผลิตผลเพ่ิมมากขึ้น จะช่วยชดเชยต้นทุนท่ีสูงขึ้นต่อเกษตรกรได้ นอกจากนี้การเปิดเสรีทางการ
ค้าและการลดภาษีในหลายหมวดสินค้าจะท าให้ไทยสามารถน าเข้าสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นในราคาที่ถูก เพราะฉะนั้นจึง
เป็นไปได้ยากมากที่การเข้า CPTPP จะท าให้ราคาอาหารเพ่ิมสูงขึ้นแบบที่มีการพูดถึงกัน ประสบการณ์ในหลายประเทศพบว่า 
ประเทศที่เข้าร่วม UPOV1991 ไม่ได้ส่งผลให้ราคาอาหารสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญแบบที่เข้าใจ 

ประเดน็ถกเถยีงเกีย่วกบัขอ้ตกลง  CPTPP Box 1 
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1.4. ไทยจะไม่สามารถท า CL ยาได้ ?  

การบังคับสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (Compulsory Licensing) คือ มาตรการทางกฏหมายที่อนุญาตให้หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่
ไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตรยาสามารถผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิบัตรได้ ซึ่งท าให้ไทยสามารถเข้าถึงยาราคาถูกและยัง
สามารถท าได้หากเกิดเหตุความจ าเป็นเร่งด่วน เกิดวิกฤตด้านสาธารณะสุขในประเทศ หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่ไม่ใช่เชิง
พาณิชย์ ตามมาตรา 31 ของข้อตกลง TRIPS ที่ไทยเคยท าไว้ และตามมาตรา 18.41 ของข้อตกลง CPTPP  

นอกจากนี้ มาตรา 18.6 ยังระบุไว้ว่า พันธกรณีใน CPTPP จะไม่กีดกันมิให้ภาคีฝ่ายหนึ่งใช้มาตรการคุ้มครองด้านสาธารณสุข 
รวมไปถึงเป็นที่เข้าใจร่วมกันว่า วิกฤติการณ์ที่เก่ียวกับ เอชไอวี/เอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคระบาดอ่ืน ๆ สามารถจัดได้
ว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับประเทศ หรือหมายความว่ายาที่ใช้ในกลุ่มโรคเหล่านี้ยังคงใช้งานต่อไปได้ 

1.5. การวางตลาดยาสามัญจะล่าช้าออกไปรวมไปถึงประเด็นเรื่องผูกขาดข้อมูลยาจะท าให้การเข้าถึงยา

ลดลง ?  

มาตรการต่าง ๆ เช่น การปรับแก้ระยะเวลาสิทธิบัตรเพ่ือชดเชยความล่าช้าอันไม่สมเหตุสมผล (มาตรา 18.46) การคุ้มครอง
ข้อมูลการทดสอบหรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้รับการเปิดเผย (มาตรา 18.50) และ การขยายระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิ
ที่เก่ียวข้อง จาก 50 ปี เป็น 70 ปี (มาตรา 18.63) ล้วนเป็นมาตรการที่อยู่ในข้อตกลง TPP ซึ่งเป็นเง่ือนไขที่เกินกว่าความตก
ลง TRIPS ที่ได้ท าไว้ อย่างไรก็ตาม เง่ือนไขเหล่านี้ได้มีการชะลอการบังคับใช้ใน CPTPP อย่างไม่มีก าหนดเพราะฉะนั้น
ประเด็นดังกล่าวนี้จะไม่เป็นปัจจัยที่ท าให้การเข้าถึงยาลดลงหรือท าให้ราคายาเพ่ิมขึ้น 

1.6 รัฐบาลจะต้องยกเลิกการช่วยเหลือแก่รัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะท าให้ ค่าน ้า ค่าไ  แพงขึ้น ? 

จริงอยู่ที่การเข้า CPTPP จะต้องมีกฎเกณฑ์ในเรื่องการด าเนินการเชิงพาณิชย์ในการขายหรือซื้อสินค้าและบริการของ
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือควบคุมไม่ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับอ านาจผูกขาดได้เปรียบเหนือกว่าเอกชนอ่ืน นอกเหนือจากปัจจัยเรื่อง
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีข้อยกเว้นให้แก่การด าเนินกิจกรรมด้านบริการสาธารณะ โดยที่การปฏิบัติต่อ
วิสาหกิจที่เป็นการลงทุนที่ได้รับความคุ้มครองตามความตกลงนี้ ไม่ด้อยไปกว่าการปฏิบัติต่อวิสาหกิจในตลาดที่เก่ียวข้องซึ่ง
เป็นการลงทุนของนักลงทุนในภาคีนั้นหรือของภาคีอ่ืน ๆ (มาตรา 17.4 ของข้อตกลง CPTPP) ซึ่งหมายความว่าในบริการ
กลุ่มที่มีความจ าเป็นต่อประโยชน์ของประเทศจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากรัฐต่อไปได้ 

ที่มา: ข้อบทความตกลง CPTPP จากกรมเจรจาการค้า, UPOV, WTO 
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