
 

ไต้หวันยื่นขอเข้าเป็นสมาชิก CPTPP อย่างกระทันหันหลังจีน 6 วัน  
ไต้หวันยื่นหนังสือขอเข้าเป็นสมาชิกข้อตกลงความครอบคลุมและความก้าวหน้าเพ่ือหุ้นส่วนทางการค้า

ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: 
CPTPP) ซ่ึงเป็นความตกลงการค้าระหว่างประเทศทีม่ีสมาชิก 11 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี 
ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ และเวียดนาม  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เพียง 6 วัน
หลังจากที่จีนได้ยื่นขอเป็นสมาชิก CPTPP เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ซึ่ง CPTPP เป็นความตกลงการค้าเสรี
ที่มีมาตรฐานสูงในแง่ของการเปิดตลาดการค้าสินค้าเกือบทั้งหมดของประเทศสมาชิก จะถูกยกเลิกภาษีในที่สุด 
ทำให้เกิดกระแสความกังวลที่จะต้องเปิดตลาดสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นสินค้าอ่อนไหวของไต้หวัน รวม 20 รายการ 
ได้แก่ ข้าว ถั่วลิสง ถั่วแดง ถั่วแระ กระเทียม เห็ดหอม มะม่วง ส้มโอ สับปะรด กล้วย เนื้อสุกร เนื้อไก่ เครื่องใน
สัตว์ น้ำนม และเขากวาง รวม 20 รายการ   

เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร นายเฉินจี๋จ้ง ประธาน COA ชี้ว่า ไต้หวันจะใช้วิธีการ
เช่นเดียวกับญี่ปุ่นและเวียดนาม โดยใช้ระยะเวลา 16-21 ปีในการลดอัตราภาษีนำเข้า นอกจากนี้ ประเทศ
สมาชิก CPTPP ยังสามารถลดอัตราภาษีนำเข้าบางส่วน สำหรับสินค้าอ่อนไหวบางรายการได้ โดยไม่ต้องยกเลิก
ภาษีนำเข้าทุกรายการ เช่น ญี ่ปุ ่นลดเหลือ 2.8% หรือเวียดนามก็ลดเหลือ 3% พร้อมนี ้ COA ได้มีการ
เตรียมการเพื่อลดผลกระทบจากเข้าร่วม CPTPP มาระยะหนึ่งแล้ว ทั้งการผลักดันตรารับรองสินค้าเกษตร
อินทรีย์ การติดตามแหล่งที่มาของสินค้าเกษตร การจัดทำประวัติของสินค้าเกษตร เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถ
เลือกซื้อสินค้าเกษตรที่ตัวเองไว้วางใจ และจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ในส่วนของเนื้อวัว สามารถ
ติดตามแหล่งที่มาได้ 100% เนื้อแพะ 76% เนื้อสุกร 88% เนื้อสัตว์ปีก 86.2% ไข่ไก่ 100% อย่างไรก็ดี การ
เข้าร่วม CPTPP ของไต้หวันก็ยังมีอุปสรรคจากกฎหมายในประเทศที่ต้องทำการแก้ไขอีกมาก เช่น กฎหมาย
ด้านถิ่นกำเนิดสินค้า ซึ่งโดยสากลแล้ว ในการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาทำการแปรรูป โดยมีมูลเพิ่มข้ึน
เพียงร้อยละ 35 ก็สามารถระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศนั้นๆ ได้แล้ว แต่สำหรับในไต้หวัน ในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์จากข้าว กระเทียม เห็ดหอม และใบชา จะต้องใช้วัตถุดิบและทำการแปรรูปในไต้หวันทั้ง 100% 
เท่านั้น จึงจะสามารถระบุว่าเป็นสินค้า Made in Taiwan ได ้

ในขณะเดียวกันการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ก็เป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้นเช่นกัน 
โดยจากสถิติของคณะกรรมการกิจการการเกษตรไต้หวัน (COA) ซึ่งเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากระทรวงเกษตรฯ 
ชี้ว่า ในปี 2020 สินค้าเกษตรของไต้หวันได้ส่งออกไปยังประเทศสมาชิกปัจจุบันของ CPTPP ทั้ง 11 ประเทศ 
รวมประมาณ 1,570 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งในจำนวนนี้ ไต้หวันส่งออกถั่วแระไปยังประเทศญี่ปุ่นปริมาณรวม 
31,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 69.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเสียภาษีนำเข้าร้อยละ 6 ในขณะที่การส่งออกกล้วย
ไปยังญี่ปุ่น มีจำนวน 3,692 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 5.93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภาษีนำเข้าร้อยละ 20-25 หาก
ไต้หวันสามารถเข้าร่วม CPTPP ได้สำเร็จ และภาษีนำเข้าของญี่ปุ่นลดเหลือ 0% คาดว่าจะส่งผลให้ถั่วแระและ
กล้วยของไต้หวันสามารถส่งออกไปญี่ปุ่นได้มากขึ้น  

นอกจากนี้ นายกงหมิงซิง ประธานสภาพัฒนาแห่งไต้หวัน (National Development Council: 
NDC) ก็ชี้ว่า ในชั้นนี้ นอกจากจีนแล้ว ยังมีสหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์ ที่แสดงความสนใจจะ
สมัครเข้าร่วม CPTPP ด้วย หากไต้หวันไม่สามารถเข้าร่วมใน CPTPP ก็จะทำให้อุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับความ
เสียหาย เช่น ปิโตรเคมีคอล พลาสติก ยาง เหล็ก โลหะหนัก เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาค
การส่งออกและภาคบริการของไต้หวันตามไปด้วย และหากเข้าร่วมแล้ว ธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบ นอกจาก
ภาคการเกษตรแล้ว ก็คืออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์  

ที่มา :  Economic Daily News / The Liberty Times (September 23, 2021) 
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ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสคต. 

1. การยื่นขอเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP อย่างกระทันหันของไต้หวัน เกิดขึ้นจากความกังวลว่า หาก
จีนได้เข้าเป็นสมาชิก CPTPP ก่อน จีนจะคัดค้านการเข้าเป็นสมาชิกของไต้หวัน โดยก่อนหน้านี้ไต้หวันได้เคย
แสดงความสนใจที่จะเข้าเป็นสมาชิก RCEP และถูกคัดค้านจากจีนซึ่งเป็นประเทศสมาชิก RCEP  

  2. ไต้หวันมองว่าความตกลง CPTPP และ RCEP เป็นความตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง
เครือข่ายการผลิต และเป็นตลาดขนาดใหญ่ และจะช่วยให้ไต้หวันลดการพึ่งพาตลาดจีน โดยหลังจากการ
พยายามเข้าเป็นสมาชิก RCEP ไม่สำเร็จ นักลงทุนไต้หวันได้ปรับตัวโดยการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่เป็นสมาชิกของความตกลง โดยเวียดนามเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจมากเนื่องจากเป็น
สมาชิกของทั้งสองความตกลง 

  3. ปัจจุบันไต้หวันมี FTA กับประเทศสมาชิก CPTPP แล้ว 2 ประเทศคือ นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ 
นอกจากนี้ ไต้หวันยังมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับประเทศสมาชิก CPTPP อย่างญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ประกอบ
กับไต้หวันมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างโปร่งใส ทำให้การเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ซึ่งเป็นความตกลง FTA ที่มี
มาตรฐานสูง น่าจะมีอุปสรรคไม่มากนัก 

  4.ไต้หวันมีโครงสร้างภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมเฉลี่ยที่ร้อยละ 4.14 ในขณะภาษีนำเข้า
สินค้าเกษตรเฉลี่ยร้อยละ 15.06 โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยที่ไต้หวันยังมีภาษีนำเข้าภายใต้  WTO ใน
ระดับสูง เช่น น้ำตาล 17.5 %, ผลิตภัณฑ์จากข้าว 20 % ทุเรียน 17 % กุ้งแช่แข็ง 20% หากไต้หวันเข้าเป็น
สมาชิก CPTPP อัตราภาษีนำเข้าสินค้าเกือบทั้งหมดจะต้องถูกยกเลิกภาษีในที่สุด ซึ่งจะทำให้ไทยเสียเปรียบ
คู่แข่งอย่างเวียดนามซึ่งเป็นสมาชิก CPTPP ในการส่งออกสินค้ามายังไต้หวัน ในขณะเดียวกัน ไต้หวันก็เป็น
ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าว และผลไม้ เช่น กล้วย การเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ของ
ไต้หวัน กจ็ะทำให้ไตห้วันได้เปรียบไทยในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศสมาชิก CPTPP ได้โดยไม่เสียภาษี หรือ
เสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าไทย 

 

 

 

 

 

 


