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1. สภาพการณ์โดยท่ัวไป 

 ท่ามกลางเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนหลายประการ ทัง้การแพร่ระบาดอย่างยืดเยื้อของโรคโควิด-19 จนท าให้ห่วง

โซ่อุปทานโลกเกิดการชะงักงัน การด าเนินนโยบายหันหลังให้กับความร่วมมือแบบ “พหุภาคี” ของประธานาธิบดี

โดนัล ทรัมป์ รวมทั้งกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์นั้น  ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งใช้

เวลาเจรจาถึง 8 ปีได้บรรลุข้อตกลงและมีพิธีลงนามเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 63 นับเป็นจุดเริ่มต้นของเขตการค้าเสรีที่มี

จ านวนประชากรมากที่สุดในโลก มีโครสร้างสมาชิกที่หลากหลายที่สุด มีขนาดเศรษฐกิจการค้าที่ใหญ่ที่สุด และมี

ศักยภาพการพัฒนาสูงที่สุดในโลก 

 ปัจจุบัน สมาชิกของความตกลง RCEP มีทั้งหมด 15 ประเทศ ประกอบด้วย 10 ชาติสมาชิกอาเซียน 

ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา และไทย รวมทั้ง 

ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  

. 

2. บทวิเคราะห์ความก้าวหน้าของ RCEP 
 เมื่อ RCEP มีผลใช้บังคับในอนาคตอันใกล้นี้ จะกลายเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งในเชิงจ านวน
ประชากร ขนาดเศรษฐกิจ และมูลค่าการค้า ซึ่งจะมีอิทธิพลเทียบเท่าหรือเหนือกว่าความตกลงการค้าเสรีอเมริกา
เหนือ (NAFTA) และสหภาพยุโรป (EU) โดยมีข้อได้เปรียบที่ส าคัญ ดังนี้   
 

 ด้านขนาดเศรษฐกิจ ในปี 2562 GDP ของสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศรวมกัน ได้กลายเป็นขนาด

เศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ 5 ของโลก ขณะเดียวกัน ประเทศจีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ญี่ปุ่นเป็น

อันดับ 3 ของโลก และเกาหลีใต้เป็นอันดับ 10 ของโลก ซึ่งเมื่อรวมตัวกันเป็น RCEP แล้ว เท่ากับยกระดับขึ้นเป็น

ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก หากพิจารณาจากมูลค่าทางเศรษฐกิจในปี 2562 สมาชิก RCEP รวมกันมีมูลค่า

ทางเศรษฐกิจสัดส่วนร้อยละ 28.9 ของโลก ซึ่งสูงกว่า NAFTA (ร้อยละ 27.3) และ EU (ร้อยละ 21.8)  

 

 ด้านขนาดการค้าและการลงทุน เมื่อค านวณจากสัดส่วนการส่งออกบริการและสินค้าแล้ว สมาชิก 15 

ประเทศภายใต้ RCEP ครองสัดส่วนถึงร้อยละ 26.1 ของโลก สูงกว่าความตกลง NAFTA ร้อยละ 11.8 ส่วนการ

ดึงดูดการลงทุนนั้น การไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของ 15 ชาติสมาชิกครองสัดส่วนร้อย

ละ 38.3 ของโลก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ NAFTA และ EU แล้ว มีสัดส่วนร้อยละ 28.3 และ 4.2 ของโลก

ตามล าดับ ซึ่งเท่ากับว่า มูลค่าลงทุนมากกว่า 1 ใน 3 ของโลกหลั่งไหลเข้าสู่ภูมิภาค RCEP 

. 



 ด้านขนาดประชากร สมาชิก RCEP 15 ประเทศมีจ านวนประชากรรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.7 

ของโลก ขณะที่จ านวนประชากรของ EU และ NAFTA มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.7 และ 6.5 ของโลกตามล าดับ  

ด้านสัดส่วนแรงงาน สมาชิก RCEP 15 ประเทศมีจ านวนแรงงานรวมกันคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 31.6 ของโลก 

ขณะที่ EU และ NAFTA มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.7 และ 13.2 ของโลกตามล าดับ ดังนั้น RCEP จึงสมบูรณ์พร้อม

ทั้งด้านจ านวนประชากรที่มีอยู่และการปันผลทางประชากร (Demographic Dividend) ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อน

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส าคัญในอนาคตของภูมิภาคนี้     

 

 3.ท่าทีของไทยและแนวโน้มในอนาคต 

. จากผลกระทบของกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์และการระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้โครงสร้างของ

เศรษฐกิจการค้าทั่วโลกก าลังค่อยๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง ความร่วมมือใหม่ๆ ระหว่างภูมิภาค ล้วนน าพาเศรษฐกิจ

โลกาภิวัตน์เข้าสู่ศักราชใหม่ โดย RCEP ได้บูรณาการและขยายขอบข่ายของความตกลงการค้าเสรีที่มีหลายความ

ตกลงในหมู่ 15 ชาติสมาชิก ซึ่งได้ช่วยขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี อีกทั้งได้ท าให้กฎกติกา

ในภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ ช่วยผลักดันการพัฒนาไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเอเชีย-แปซิฟิก   

 

 ทั้งนี้ ความตกลง RCEP มีทั้งหมด 20 ข้อบท ครอบคลุม 4 ประเด็นหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดในหมู่

ภาคีให้กว้างขึ้น ได้แก่ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายของผู้คนแบบชั่วคราว  ส่วนด้าน

การลดภาษี การค้าสินค้าที่เข้าข่ายภาษีเป็นศูนย์มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 90 อีกทั้งสินค้าส่วนใหญ่จะได้รับการลด

ภาษีเป็นศูนย์ในทันที หรือลดภาษีเหลือศูนย์ภายใน 10 ปี   

 

 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย กล่าวว่า ความ

ตกลง RCEP มีการเพิ่มความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นจากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของอาเซียน

กับคู่เจรจาที่มีอยู่ก่อนหน้า เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขันทางการค้า ตลอดจนมี

เรื่องใหม่ ๆ อาทิ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ซึ่งจะสร้างโอกาสครั้ง

ยิ่งใหญ่ให้กับธุรกิจในภูมิภาคได้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ความตกลง RCEP นับเป็น FTA ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

และมีความก้าวหน้ามากท่ีสุดที่ริเริ่มโดยอาเซียน ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนใน

เวทีระดับภูมิภาค และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ความร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วนของภูมิภาค 

. 



ส าหรับประเทศจีน นอกจากความตกลง RCEP จะเป็นชัยชนะของการด าเนินนโยบายส่งเสริมพหุภาคีนิยมและ

การค้าเสรี (multilateralism and free trade) ท่ามกลางกระแสกดดันของลัทธิปกป้องทางการค้า 

(protectionism) ในสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกาแล้ว ความตกลง RCEP ยังเปิดโอกาสและสร้างประโยชน์

ให้แก่พ้ืนที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่ยังคงมีระดับการพัฒนาไม่มากและเปรียบเสมือน  “แนวหน้า” ในการ

เชื่อมโยงกับอาเซียนของจีน 

 

 ผลส ารวจจาก เอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์ ซึ่งได้ท าการส ารวจความเห็นของบริษัทจ านวน 10,400 แห่งใน 39 

ประเทศระหว่างวันที่ 11 ก.ย. - 7 ต.ค. 63 พบว่า สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

นอกจากการแยกตัวออกจากจีนจะไม่ได้เป็นไปตามท่ีคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ตั้งใจไว้ แต่ยังท า

ให้ฐานการผลิตของบริษัทเอกชนสหรัฐฯ กระจายไปยังศูนย์กลางธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แทนที่จะย้ายกลับ

ประเทศ   

 

 ทั้งนี้ การโยกย้ายฐานการผลิตจากโลกฝั่งตะวันตกไปยังตะวันออก และการผงาดขึ้นของภูมิภาคเอเชียนั้น 

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่สหรัฐเดินหน้านโยบายกีดกันทางการค้า และในช่วงที่การแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19 เกิดข้ึนทั่วโลก 

 

 นอกจากนั้น การลงนามความตกลง RCEP ยังท าให้ผลประโยชน์ที่ผูกโยงกันของวงแหวนเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคเอเชียแนบแน่นยิ่งขึ้น ความเคลื่อนไหวใดๆ ที่จะท าลายสันติภาพในภูมิภาคจะถูกสกัดกั้นอีกชั้นหนึ่ง การ

บรรลุความตกลง RCEP ยังยกระดับความส าคัญของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในโครงสร้างการพัฒนาของโลก  ถ้า

หาก RCEP และความตกลงการค้าเสรีจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ด าเนินไปอย่างราบรื่น อนาคตในอีก 5-10 ปีข้างหน้า 

เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ “ยุคแห่งเอเชีย-แปซิฟิก” หรือ “ยุคแห่งเอเชีย”  โดยภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะกลายเป็นพล

วัตรที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก ซึ่งนับวันเอเชียจะกลายเป็นภูมิภาคขนาดใหญ่ที่สุดของโลกที่มี

เชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งด้านห่วงโซ่การผลิต ห่วงโซ่อุปทาน และการบริโภค  

. 
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