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ฟิลิปปินส์สนใจเข้าร่วมความตกลง CPTPP 

 

นาย Ceferino S. Rodolfo ปลัดกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิล ิปปินส์ เป ิดเผยว่า     
ฟิลิปปินส์มีแผนที่จะเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 
(Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership: CPTPP) โดยเม ื ่อสองสาม
สัปดาห์ก่อนหน้านี้ นาย Romon M. Lopez รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ได้มีหนังสือแสดง
ความสนใจเข้าร่วมความตกลง CPTPP อย่างเป็นทางการถึงประเทศนิวซีแลนด์ในฐานะประเทศที่ได้รับการแต่งตั้ง     
ให ้เป ็นผ ู ้ร ับมอบส ัตยาบ ันสารและเป ็นผ ู ้ เก ็บร ักษาสนธ ิส ัญญา (Depositary) ของความตกลงดังกล ่าว                   
ทั้งนี้ ความตกลง CPTPP ได้มีการลงนามไปเมื่อปี 2561 โดยประเทศสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 
บรูไน แคนาดา ชิลี มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์  และเวียดนาม ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา        
ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ที่ริเริ่มก่อตั้งความตกลง TPP ได้ถอนตัวออกไปเมื่อปี 2560 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีหลายประเทศ
ที่แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมความตกลง CPTPP อาทิเช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยประธานาธิบดี สีจิ้นผิง      
ได้กล่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่า กำลังพิจารณาเรื่องการเข้าร่วมสนธิสัญญาความตกลง CPTPP อย่างจริงจัง
ในปีนี ้ นอกจากนี้ ประเทศไต้หวันก็กำลังดำเนินการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการกับประเทศสมาชิก CPTPP          
รวมทั้งประเทศสหราชอาณาจักร โดยภายหลัง 1 ปีจากการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ        
รัฐบาลสหราชอาณาจักรก็ออกมาแสดงความประสงค์จะขอเข้าร่วมความตกลง CPTPP ฉบับดังกล่าวเช่นกัน         
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และจะเริ่มการเจรจาภายในปีนี้  
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ปลัดกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์กล่าวเพ่ิมเติมว่า กระทรวงฯ ได้เริ่มทำการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมความตกลง CPTPP และสามารถทุ่มเททรัพยากรที่มีอยู่ในการศึกษาเพื่อทำความ      
ตกลงทางการค้าใหม่ๆ หลังจากที่ได้เสร็จสิ้นการลงนามในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ 

Regional Comprehensive Economic (RCEP) 
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา โดยความตกลง 
RCEP ครอบคลุมประเทศสมาช ิกทั ้งหมด 15 
ประเทศ ได ้แก่ ประเทศสมาช ิกอาเซ ียน 10 
ประเทศ และญี่ปุ ่น จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด์ ซึ่งใช้เวลาในการเจรจาทำความ  
ตกลงเป็นระยะเวลาหลายปี ทั้งนี้ กระทรวงการค้า
และอ ุตสาหกรรมฟ ิล ิปป ินส์ จะ เร ่ งดำ เนิน

กระบวนการการให้สัตยาบันสำหรับความตกลง RCEP ให้เสร็จสิ้น ซึ่งคาดว่าจะได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา     
ในปีนี้ นอกจากนี้ ปัจจุบันฟิลิปปินส์ก็ได้เดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ 
เช่น อินเดีย ชิลี ปากีสถาน เกาหลีใต้ และตุรกี โดยการเจรจาจัดทำความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษทางการค้า        
แบบทวิภาคี (A Bilateral Preferential Trade Agreement: PTA) กับอินเดีย ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องร่วมกันแล้ว
ในการเริ่มจัดทำความตกลงดังกล่าวร่วมกัน ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ อินเดียไดเ้ลือกที่จะถอนตัวออกจากความตกลง RCEP 
เนื่องจากอินเดียมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็กภายในประเทศ 
นอกจากนี้ การเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับเกาหลีใต้ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้าย โดยในการเจรจาความตกลง
ดังกล่าวฟิลิปปินส์ต้องการให้เกาหลีใต้ลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าทางการเกษตรเพิ่มเติม โดยเฉพาะสินค้ากล้วย 
ในขณะทีฝ่่ายเกาหลีต้องการการเข้าถึงตลาดฟิลิปปินส์มากข้ึน โดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์มายังฟิลิปปินส์  

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World ฉบับวันที่ 25 มีนาคม 2564 
ผลกระทบและโอกาส/แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย 

• ความตกลง CPTPP เป็นอีกหนึ ่งเขตการค้าเสรีขนาดใหญ่ของโลกซึ ่งเป็นการรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจของ           
ประเทศสมาชิก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก 
นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ ่งมีขนาดเศรษฐกิจรวมกว่า 13.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น              
ร้อยละ 13.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของโลก ทั้งนี้ ความเป็นมาก่อนจะมาเป็นความตกลง CPTPP 
ในปัจจุบัน เกิดจากในปี 2546 ชิลี สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์ ได้มีการเจรจาความตกลง FTA ระหว่างกันเพื่อหวัง
เชื่อมโยงภูมิภาคเอเชีย อเมริกาใต้ และแปซิฟิกเข้าด้วยกัน และในปี 2548 บรูไนได้เข้าร่วมการเจรจาดังกล่าวจึงทำให้
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เกิดความตกลง Trans-Pacific Strategic Economic Partnership ขึ้น และมีประเทศใหม่รวมถึงสหรัฐเข้าร่วมจนมี
สมาชิก 12 ประเทศ เร ียกว่า Trans-Pacific Partnership (TPP) โดยมีประเทศสหรัฐฯ เป็นผู ้ผล ักดันสำคัญ              
ในการเจรจา แต่ต่อมาในสมัยประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ ก็ได้ประกาศถอนตัวจากความตกลง TPP เมื ่อเดือน
กรกฎาคม 2560 ทำให้เหลือประเทศสมาชิก 11 ประเทศ แต่ประเทศสมาชิกยังคงต้องการให้ความตกลง TPP           
มีผลบังคับใช้ โดยในระหว่างการประชุมผู ้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เมื ่อเดือน
พฤศจิกายน 2560 ประเทศสมาช ิกก็ได้ออกแถลงการณ์ร ่วมเห็นชอบหลักการสำคัญของความตกลง TPP              
และได้เปลี ่ยนชื ่อเป็นความตกลง CPTPP โดยได้มีการลงนามไปเมื ่อเดือนมีนาคม 2561 และมีผลบังคับใช้                    
ในเดือนธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ความตกลง CPTPP เป็นความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าบทบัญญัติ 30 บท          
ซึ่งจะรองรับรูปแบบการค้าการลงทุนในโลกยุคใหม่ มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ 
การลงทุน การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐ 
นโยบายการแข่งขัน ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต แรงงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้ประเทศสมาชิก
สามารถเข้าถึงการค้าและการลงทุนได้อย่างอิสระเสรี โดยต้องการให้มีการเปิดเสรีภาษีเกือบทั้งหมด ยกเว้นในประเด็น
ที่มีความอ่อนไหวสูงบางส่วน 

• หลังจากความตกลง CPTPP มีผลบังคับใช้พบว่ามีประเทศต่างๆ แสดงความสนใจเข้าร่วมเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก 
รวมถึงประเทศฟิลิปปินส์ โดยภายหลังจากที่ฟิล ิปปินส์ได้ร ่วมลงนามความตกลง RCEP กับประเทศสมาชิก           
รวม 15 ประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นเขตการค้าเสรีที ่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุม
ประชากรกว่า 2.2 พันล้านคน มี GDP รวมกว่า 26.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจ     
และประชากรโลก ขณะนี้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ก็ได้หันมาทุ่มเททรัพยากรเพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้และประโยชน์ในการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ใหม่อีกรอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาและ        
ได้มีหนังสือแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยทิศทางนโยบายของรัฐบาลฟิลิปปินส์
พบว่าเน้นการให้การสนับสนุนการค้าเสรีที่เปิดกว้างและเป็นธรรม ซึ่งการเข้าร่วมความตกลง CPTPP หนึ่งในความ
ตกลงระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่ใหญ่ที่สุด คาดว่าจะสร้างโอกาสในการลงทุนและสร้างงานให้กับชาวฟิลิปปินส์
เพิ่มมากขึ้น และจะช่วยให้การค้าทั้งการนำเข้าและส่งออกสามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ ผลการสำรวจ     
ของ Statista ในปี 2562 ก็ระบุว่าชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ได้ให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมความตกลง CPTPP        
โดยร้อยละ 46.7 ระบุว่ารัฐบาลควรพิจารณาความเป็นไปได้ของความตกลงก่อนที่จะเข้าร่วมความตกลงดังกล่าว    
ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 6.7 เท่านั้นที่เห็นว่าควรเข้าร่วมหากสหรัฐฯ กลับมาเข้าร่วมอีกครั้ง และนอกเหนือจากความ
สนใจในการเข้าร่วมความตกลง CPTPP แล้ว ฟิลิปปินส์ก็กำลังเร่งทำความตกลง PTA กับประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
อินเดีย ชิลี ปากีสถาน เกาหลีใต้ และตุรกอีีกด้วย 
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• สำหรับประเทศไทยเองก็อยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบอย่างรอบคอบในการพิจารณาเข้าร่วมความตกลง 
CPTPP เนื่องจากมีทั้งผลดีและผลเสียต่อประเทศ โดยการเข้าร่วมอาจช่วยเพิ่มโอกาสการส่งออกของไทยไปยัง
ประเทศสมาชิก CPTPP และการช่วยดึงดูดการลงทุนที ่จะใช้ไทยเป็นฐานการผลิต  รวมทั้งการเพิ ่มขีดความ    
สามารถในการแข่งขันของไทย ในขณะที่ไทยก็อาจต้องได้รับผลเสียจากการเข้าร่วมความตกลงดังกล่าวเช่นกัน      
ทั้งการต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะฝีมือแรงงานและสินค้าราคาถูกอาจทะลักเข้ามา           
ในประเทศมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรภายในประเทศ ทำให้ต้องมีการพิจารณา
อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมความตกลงดังกล่าวหรือไม่ เพื่อให้ประเทศไทยได้รับ
ประโยชน์สูงสุด สำหรับการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของฟิลิปปินส์ อาจจะส่งผลกระทบต่อบริบทในส่วน       
ของการค้าระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์ในภายหลังเช่นกัน ดังนั ้น ผู ้ประกอบการไทยและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง           
ควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพ่ือเตรียมการรองรับในการปรับตัวที่เหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
ขีดสามารถและยกระดับในการพัฒนาสินค้าและเสริมสร้างแบรนด์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งรักษา
คุณภาพมาตรฐานสินค้าไทยก็จะช่วยให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน 
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 
30 มีนาคม 2564 

 
  


