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CHINA  JAPAN INDIA, “NO MORE TPP …. RCEP REMAINS !!”  

AEC Blueprint 2025:
• Highly Integrated and Cohesive Economy - -> การเปิดเสรสีินค้า/บริการ/การเงินและส่งเสริมสภาพแวดล้อมด้านการลงทุน

• Competitive, Innovative and Dynamic ASEAN - -> เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน นวัตกรรม

• Enhancing Economic Connectivity and Sectorial Integration - -> ส่งเสริมและบูรณาการด้านการขนส่ง เทคโนโลยีการสื่อสาร
และสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเช่ือมโยงด้านพลังงาน รวมท้ังส่งเสริมให้มีการรวมตัวรายสาขาท่ีลึกซึง้มากขึ้น ได้แก่ อาหาร 
เกษตรและป่าไม้ ฯลฯ       

• Resilient, Inclusive and People-Oriented, People-Centered ASEAN - -> มุ่งสร้างความเข้มแข็งแก่ SMEs การเพ่ิมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 

• Free Trade Agreement (FTA) - -> ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่เจรจาอื่น และการมีส่วน ร่วมกับ
พันธมิตรท้ังในระดับภูมิภาคและโลก สนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเชิงรุกในเวทีระดับภูมิภาค



NO MORE TPP …. RCEP REMAINS !! (CONT’)  

• ASEAN+1 - -> ASEAN+3 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) - - > ASEAN+6 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) <=> “RCEP”
• ไทยส่งออกสินค้าเกษตร (เฉลี่ย 2558-2560) ไปยังตลาด RCEP 7.5 แสนล้านบาท/ปี (60% ไปตลาดโลก) และ Growth 5.23% ต่อปี 

• แต่...ภายใต้กรอบ ASEAN+1 ที่มีอยู่แล้ว พบว่า สินค้าเกษตรที่คู่เจรจาหลายประเทศมีการปกปอ้งทางภาษีไว้ค่อนข้างสูง 

• ดังนั้น ... การเจรจาความตกลง RCEP ที่จะผลักดันให้คู่เจรจา (โดยเฉพาะประเทศ +6) มีการเปิดตลาดที่แท้จรงิให้แก่ไทย โดยเฉพาะ
สินค้าเกษตรที่ไทยมีความสามารถในการแข่งขนั จึงต้องใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ส าหรับ “การเจรจาเชิงรุก” 

• การวิเคราะห์ “ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรของไทยในตลาดของกลุ่มประเทศ RCEP” โดยใช้วิธีส่วนแบ่งตลาดคงที่ 
(Constant Market Share: CMS) + เทียบเคียงกับการเปดิตลาดใหแ้ก่ไทย ภายใต้กรอบ ASEAN+1 มีอยู่ - -> ผลักดันโอกาสส่งออก

ที่มา: การวิเคราะห์ท่าทีเจรจาเชิงรุกของสินค้าเกษตรไทยภายใต้กรอบความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (RCEP), พฤษภาคม 2561 



NO MORE TPP …. RCEP REMAINS !! (CONT’)  

• ผลการศึกษา: การส่งออก “สินค้าเกษตร” ของไทยท่ีเพ่ิมขึ้น 940,365 พันเหรียญสหรัฐฯ (ในช่วงปี 2558 และ 2559) เป็นผลมาจาก

- การขยายตัวของตลาดโลก (WTE) จ านวน -67,328.77 พันเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ -7.16) 

- ผลจากส่วนประกอบของสินค้าส่งออก (CCE) จ านวน 277,146.71 พันเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 29.47) 

- ผลจากการกระจายตัวของตลาด (MDE) จ านวน 2,269,264.66 พันเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 241.32) 

- ผลจากความสามารถในการแข่งขัน (CE) จ านวน -1,538,717.60 พันเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ -163.63) ต่อปี 

- - -> “CE” มีค่าน้อยกว่า 0 แสดงว่า ในภาพรวมแล้ว ในปี 2559 ไทยมีความสามารถในการแข่งขันในตลาด RCEP ลดลง

• รายการสินค้าเกษตรไทยที่ควร “เจรจาเชิงรุก”: 
- จากผลการค านวณ CMS 590 รายการ
- หัก สินค้าที่ประเทศ +6 ให้ภาษี 0% แล้ว ภายใต้กรอบ Asean+1 (148 รายการ) 432 รายการ
- Priority List แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
สินค้ากลุ่มที่ 1 มีจ านวน 96 รายการ เช่น เนื้อไก่แช่เย็น แช่แข็ง  ทุเรียนสด  กุ้งอ่ืนๆ สด แช่เย็น ข้าวโพดหวานกระป๋อง อาหารปรุงแต่งจากธัญพืช น้ าสับปะรดกระป๋อง
สินค้ากลุ่มที่ 2 มีจ านวน 139 รายการ เช่น มันส าปะหลัง เน้ือไก่ปรุงสุก ผลไม้อื่นๆสด ข้าวที่สีแล้ว ปลายข้าว อาหารแปรรูปที่ท าจากกุ้ง 
สินค้ากลุ่มที่ 3 มีจ านวน 197 รายการ เช่น น้ าตาล อาหารปรุงแต่งอื่นๆ อาหารปรุงแต่งใช้เลี้ยงทารก สับปะรดบรรจุกระป๋อง 

- ทั้งนี้ พบว่าคู่เจรจาที่ยังมีการเปิดตลาดไม่มากนัก คือ อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลี โดยยังไม่น าสินค้ามาผูกพันการลดภาษี และ/หรือคงอัตราภาษีสุดท้ายไว้ในอัตราที่สูง 
ภายใต้กรอบ ASEAN+1

ที่มา: การวิเคราะห์ท่าทีเจรจาเชิงรุกของสินค้าเกษตรไทยภายใต้กรอบความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (RCEP), พฤษภาคม 2561 



10 Downing Street

.... from David Cameron to Theresa May …



 ปี 2493-94 ก่อตั้ง “ประชำคมถ่ำนหินและเหล็กกล้ำยุโรป (ECSC)” เพ่ือช่วย
ยกฐำนะทำงเศรษฐกิจของประเทศในยุโรป (ฝรั่งเศส เยอรมนี เบลเยียม 
อิตำลี ลักเซมเบอร์ก และเนเธอร์แลนด์)

 ผู้น ำท้ัง 6 ประเทศ ได้พยำยำมร่วมกันจัดตั้ง “องค์กำรป้องกันยุโรป 
(European Defense Council: EDC)” ขึ้นอีกองค์กำรหน่ึง เพ่ือให้ประเทศ
สมำชิกได้มีควำมร่วมมือกันทำงมิติด้ำนกำรเมือง และเพ่ือเป็นกำรสนับสนุน
องค์กำรนำโตด้วย แต่ฝรั่งเศสไม่ยอมลงสัตยำบัน

 ปี 2500 ท้ัง 6 ประเทศ ไดร้่วมมือกันก่อตั้ง “กลุ่มประชำคมเศรษฐกิจยุโรป 
หรือตลำดร่วมยุโรป (The European Economic Community: EEC)” 
และ “ประชำคมพลังงำนปรมำณูยุโรป หรือยูเรตอม (European Atomic 
Energy Community: EAEC หรือ Euratom)”

 ต่อมำในปี 2510 ได้มีกำรควบรวมองค์กำรบริหำรของท้ัง 3 องค์กำร (ECSC + 
EEC +EAEC) เข้ำด้วยกัน ภำยใต้กรอบ EEC 

 ปี 2516 สหรำชอำณำจักร เดนมำร์ก และไอร์แลนด์เข้ำเป็นสมำชิก EEC และ
ในปี 2523 กรีซได้เข้ำเป็นสมำชิก และในปี 2529 สเปน และโปรตุเกสเข้ำเป็น
สมำชิก (รวมเป็นสมำชิก 12 ประเทศ) 

 ปี 2535 เกิด“สนธิสัญญำมำสทริชท์ (Treaty of Maastricht)” ซึ่งถือเป็น
สนธิสัญญำในกำรก่อตั้งสหภำพยุโรป และได้เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น “สหภำพ
ยุโรป (European Union: EU)” และมีสมำชิก 15 ประเทศ ในปี 2538 เมื่อ 
ออสเตรีย ฟินแลนด์ และสวีเดน เข้ำเป็นสมำชิกภำพ 

 ปี 2547 ได้มีกำรขยำยสมำชิกภำพ (EU Enlargement) ครั้งใหญ่ คือ มี
สมำชิกเข้ำร่วมอีก 10 ประเทศ จนในปัจจุบันสหภำพยุโรปมีสมำชิกท้ังสิ้น 28 
ประเทศ 

• กลไกในกำรบริหำรของสหภำพยุโรป มีอ ำนำจเหนือรัฐสมำชิกในกำรออกกฎหมำย
และระเบียบต่ำงๆ เพือ่ควบคมุบำงเรื่องให้สอดคล้องกนัทั่วสหภำพยุโรป และบังคับ
ใช้ได้ในทุกประเทศสมำชิก 

• สหภำพยุโรปมีสถำบนัทีมี่ลักษณะเหมือนรัฐเหนือรัฐ เช่น มีรัฐสภำยุโรป (European 
Parliament) และศำลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice) เพื่อออก
กฎหมำยและแก้ไขข้อพพิำททีเ่กีย่วข้องกับกฎหมำยของสหภำพยุโรป 

• รวมทั้งยังมีหน้ำที่คล้ำยกำรคลังของรฐัเหนอืรฐั ในกำรเก็บเงินจำกประเทศตำ่งๆ แล้ว
เอำไปกระจำยให้กบัประเทศสมำชิก 

• ฟำงเส้นสุดท้ำย คือ เม่ือมีปัญหำผู้อพยพในยุโรป ซ่ึงประชำชนจ ำนวนหนึ่งอยำกให้
รัฐบำลออกกฎหมำยควบคมุเขตแดนเพือ่ลดจ ำนวนผูอ้พยพ แต่ก็ไม่สำมำรถท ำเตม็ที่
เนื่องจำกขัดกับกฎบตัรของสหภำพยุโรปข้ำงตน้ จึงถูกพฒันำไปเปน็ “ประเด็นทำง
กำรเมือง” โดยเฉพำะในสหรำชอำณำจักร



UK ออกจาก EU … เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

• การถอนตัวจากสมาชิกภาพ UK “ไม่ได้ส่งผลแต่เพียงการเจรจาระหว่าง UK และ EU”:  นอกจากเงื่อนไขการค้าเสรี
ระหว่าง UK กับ EU สิ้นสุดลงไป ยังส่งผลให้ต้องเริ่มต้นเจรจากับประเทศคู่ค้าใหม่ทั้งหมด 

• UK EU และประเทศอ่ืนๆ ที่เป็นสมาชิก WTO (รวมทั้งไทย) จะต้องพิจารณาพันธกรณีต่างๆ เช่น ตารางข้อผูกพันทางภาษี 
รายการสินค้าที่มีโควตาภาษี ราการสินค้าที่มีโควตาภาษีเฉพาะรายประเทศ ฯลฯ ว่าจะต้องมีการจัดสรร/การเจรจากันอย่างไร
ต่อไป เช่น UK และ/หรือ EU จะต้องด าเนินการแก้ไขตารางข้อผูกพันภาษี (Modification) หรือด าเนินการปรับเปลี่ยน
ตารางข้อผูกพันภาษี (Rectification) ภายใต้กรอบ WTO ซึ่งไม่ว่าจะด าเนินการอย่างไร ก็ล้วนแต่อาจจะส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปยัง UK และ EU 

• โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สินค้าโควตาภาษี” ที่ EU มีการก าหนดโควตาภาษีให้แก่ไทยเป็นการเฉพาะ (Country Specific 
Quota) เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนแปลงไป ก็จะมีผลต่อประเทศไทยโดยตรง 

- - > “ปริมาณโควตา” ในปัจจุบันได้ผูกพันไว้ภายใต้กรอบของ EU แต่หาก UK ได้แยกออกจาก EU แล้ว จะด าเนินการ
เพิ่มเติม/จัดสรรปริมาณโควตาดังกล่าวไดอ้ย่างไร + ไทยจะสามารถวางแนวทางการเจรจาในเชิงแทคติกอย่างไร 



สินค้าเกษตรไทยจะไปทางไหน: กรณี BREXIT

• สินค้าที่ไทยจ าเป็นจะต้องพิจารณา คือ สินค้า CSQ ที่จัดสรรโควตาน าเข้า                                                       
ภายในโควตาให้แก่ไทยเป็นการเฉพาะ จ านวน 16 รายการ (นับจ านวนตาม 
Product Description) พบว่า สินค้าที่ไทยมีศักยภาพส่งออกทั้งในตลาด                                                           
EU และ UK ซึ่งถือได้ว่าเป็นสินค้าเป้าหมายของไทย มทีั้งสิ้น 5 รายการ 
คือ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ข้าวขาว ข้าวกล้อง เนื้อไก่ปรุงสุก 
และ เนื้อไก่แปรรูปที่มีไก่ 25%-57% โดยน้ าหนัก    

• หาก EU จะมีการลดปริมาณโควตาของสินค้า CSQ ลง เพื่อน าไปแบ่งสัดส่วน (Apportionment) กับ UK - -> ไทยจะเป็น
ฝ่าย “เสียประโยชน์” เนื่องจากสิทธิในการเข้าสู่ “ตลาดสหภาพยุโรปเดิม (EU27) ไม่รวมสหราชอาณาจักร” จะลดลง 
ดังนั้น หากยอมรับหลักการของการแบ่งสัดส่วน (Apportionment) ไทยจะต้องตกเป็นฝ่าย “ตั้งรับ” ในการเจรจากับ EU 

• แต่ เมื่อพิจารณาผู้เล่นครบ 3 ฝ่าย คือ ไทย EU และ UK - -> หากไทยสามารถเจรจากับ UK จนได้การเปิดตลาดที่ดี
พอสมควรใน “สินค้าเป้าหมายของไทย” ก็มีโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุเป้าหมายในระดบั M  เนื่องจาก ไทยมองว่าได้รับ
การชดเชยในตลาด UK ที่ดีกว่า/สามารถแทนโอกาสในตลาด EU ได้ 

ที่มา: แนวทางการเจรจาเปิดตลาดส าหรับสินค้าเกษตรไทยต่อกรณี Brexit, มิถุนายน 2561



• นอกจากนั้น ได้สมมติสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(Scenarios) โดยอาศัยเป้าหมายของ EU มาเป็นหลัก

ในการตั้งสมมติฐาน (จ านวน 3 สถานการณ์) +     

แนวทางการเจรจาในแต่ละสถานการณ์

สินค้าเกษตรไทยจะไปทางไหน: 
กรณี BREXIT (ต่อ) 

ที่มา: แนวทางการเจรจาเปิดตลาดส าหรับสินค้าเกษตรไทยต่อกรณี Brexit, มิถุนายน 2561



Return of the Jedi 


