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เขตการคาเสรีมหาสมุทรอินเดีย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในประวั ติ ศ าสตรอ ารยธรรมตะวั น ตก ศูน ย ก ลางของการจํ าเริญเติบ โตทาง
เศรษฐกิจเคยอยูในลุมสมุทรเมดิเตอรเรเนียน The Mediterranean ของเฟอรนันด บรอเดล
(Fernand Braudel) ผูนําการวิเคราะหแบบ Total History เปนหนังสือที่นักศึกษาประวัติศาสตร
โลกตองอาน ตอมาศูนยอํ านาจของโลกก็เลื่อนไหลไปอยูลุมสมุทรแอตแลนติกนับตั้งแตคริสต
ศตวรรษที่ 17 เปนตนมา และยืนยงยาวนานประมาณ 3 ศตวรรษ บัดนี้ ผูคนจํานวนมากพากัน
คาดการณวา โลกในศตวรรษหนาเปนศตวรรษของลุมสมุทรแปซิฟก (The Pacific Century)
เพราะเชื่อกันวา ศูนยกลางการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกจะเคลื่อนตัวมาสูอาเซีย
แปซิฟก
ผูค นที่ก ล า วถึงการแขงขันทางเศรษฐกิจระหวางลุมสมุทรแอตแลนติกกับลุม
สมุทรแปซิฟก พากันมองขามความสําคัญของลุมสมุทรอินเดีย ทั้งๆที่ในอดีตกาล มหาสมุทร
อินเดียเคยเปนเสนทางการคาที่สํ าคัญ ความขอนี้เห็นไดจากงานของเคนเน็ธ แม็กเฟอรสัน
(Kenneth McPherson) เรื่อง The Indian Ocean : A History of People and the Sea (1993)
แมในหนังสือเรื่อง Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680 ของแอนโธนี
ไรด (Anthony Reid) ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจของมหาสมุทรอินเดียเปนภาพที่แจมชัดยิ่ง บัดนี้
ผู  ค นพากั น ลื ม เลือ นภาพแหง ความรุ ง เรืองแตห นหลั ง การเปลี่ ยนแปลงในรอบสามศตวรรษ
ที่ผานมานี้ ทําใหลุมสมุทรอินเดียลาหลังทางเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับลุมสมุทรแอตแลนติกและ
ลุมสมุทรแปซิฟก
ในขณะที่ประเทศมหาอํ านาจเกาในลุมสมุทรแอตแลนติกพากันปรับตํ าแหนง
แหงหนของตน (repositioning) เพื่อธํารงฐานะความเปนมหาอํ านาจของตนไว โดยที่ยุโรป
ตะวันตกจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งพัฒนามาเปนสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป
ในทายที่สุด สวนในทวีปอเมริกาก็มีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) และตลาดรวม
ละตินอเมริกา (MERCOSUR) โดยที่อาจพัฒนาไปเปนเขตเศรษฐกิจอเมริกาในขั้นสุดทาย
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ในอาเซียแปซิฟก นอกจากเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) แลว ยังมีการจัดตั้งเขตความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจแหงอาเซียแปซิฟก (APEC) รวมตลอดจนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยอยอื่นๆอีกดวย
ในขณะที่ประเทศตางๆในลุมสมุทรแอตแลนติกและลุมสมุทรแปซิฟกพากันจัดตั้ง
เขตการคาหรือเขตเศรษฐกิจเสรีเพื่อขยายขนาดของตลาดใหใหญขึ้น ซึ่งเกื้อกูลตอการจําเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยางยิ่ง ความกาวหนาในการจัดตั้งเขตการคาเสรีในลุมสมุทรอินเดียยังมีไมสู
มากนัก หากรูปการณยังคงเปนเชนนี้ตอไป ความลาหลังทางเศรษฐกิจของลุมสมุทรอินเดียจะมี
มากขึ้น เมื่อเทียบกับลุมสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟก
ลุมสมุทรอินเดีย หรือที่เรียกกันในปจจุบันวา ‘ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย’ (Indian
Ocean Region = IOR) ประกอบดวยภูมิภาคยอยรวม 7 ภูมิภาค ไดแก
(1) อาเซียตะวันออกเฉียงใต ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ไทย และพมา
(2) อาเซียใต ไดแก บังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังกา
(3) ตะวันออกกลาง ไดแก บาหเรน อิหราน คูเวต โอมาน กาตาร ซาอุดิอาระ
เบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยที่ควรจะรวมเยเมนดวย
(4) อัฟริกาตะวันออก ไดแก เคนยา และทานซาเนีย โดยที่ควรจะรวมโซมาเลีย
ดวย
(5) อัฟริกาใต ไดแก สหภาพอัฟริกาใต และโมแซมบิก
(6) หมูเกาะในมหาสมุทรอินเดีย ไดแก มัลไดฟส มาดากัสการ มอริเชียส
โคมอรอส Comoros) และซียเชลล (Seychelles)
(7) เขต Australasian ไดแก ออสเตรเลีย
ในบรรดาภูมิภาคยอยทั้ง 7 แหงดังกลาวขางตนนี้ ภูมิภาคที่มีความรุดหนาในการ
จัดตั้งเขตการคาเสรี ไดแก อาเซียตะวันออกเฉียงใต อาเซียใต และอัฟริกาใต
ในปจจุบัน มีความพยายามที่จะจัดตั้งเขตการคาเสรีมหาสมุทรอินเดีย เพื่อให
ลุมสมุทรอินเดียผงาดขึ้นมาเสมอบาเสมอไหลลุมสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟก แนวความคิด
ดังกลาวนี้มีมาแตทศวรรษ 2510 เมื่อกษัตริยชาหแหงอิหรานเสนอใหจัดตั้ง Indian Ocean Rim
Trading Bloc แตพระองคทรงสิ้นอํานาจเสียกอน แนวความคิดนี้รื้อฟนกลับมาใหมในป 2537
เมื่อนายพิก โบธา (Pik Botha) รัฐมนตรีตางประเทศสหภาพอัฟริกาใตในขณะนั้นแลกเปลี่ยน
ความเห็นกับผูนําอินเดียในขณะเยือนนิวเดลี ในชวงเวลาเดียวกันนั้นเอง รัฐบาลออสเตรเลียก็ชู
นโยบาย Look West ซึ่งหมายถึงการสานสัมพันธภาพทางเศรษฐกิจกับประเทศในลุมสมุทรอินเดีย
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เทียบเคียงกับนโยบาย Look East ของรัฐบาลมาเลเซียเมื่อกวาทศวรรษที่แลว ในเดือนเมษายน
2537 นายกาเรธ อีแวนส (Gareth Evans) รัฐมนตรีตางประเทศออสเตรเลียเสนอแนวความคิด
ในการจัดตั้ง ‘ประชาคมเศรษฐกิจแหงลุมสมุทรอินเดีย’ (Indian Ocean Economic Community)
ในการกลาวเปดงาน India Today Festival ในนครซิดนีย
สถานการณสุกงอมพอที่การจัดตั้งเขตการคาเสรีในลุมสมุทรรอินเดียจะเปนไปได
นอกเหนือจากการปรับนโยบายเศรษฐกิจตางประเทศไปสูแนวทาง Look West ของออสเตรเลีย
แลว อาเซียใตก็ปรับนโยบายเศรษฐกิจไปสูแนวทางเสรีนิยม และมีความตื่นตัวในการจัดตั้งเขต
การคาเสรีอาเซียใต ในขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยางสําคัญในสหภาพ
อัฟริกาใต โดยเลิกลมนโยบายการเหยียดผิวและเดินแนวทางประชาธิปไตย การควํ่าบาตรสหภาพ
อัฟริกาใตในทางเศรษฐกิจของชุมชนระหวางประเทศสิ้นสุดลง และสหภาพอัฟริกาใตถูกผนวกเขา
สูสังคมเศรษฐกิจโลกดังเดิม อีกทั้งมีความพยายามที่จะจัดตั้งเขตการคาเสรีอัฟริกาใตดวย การ
เปลี่ยนแปลงตางๆเหลานี้จึงเกื้อกูลตอการจัดตั้งเขตการคาเสรีในลุมสมุทรอินเดียอยางยิ่ง
ในปจจุบัน ลุมสมุทรอินเดียมีประชากรประมาณ 30% ของประชากรทั้งหมด
ในโลก นับวาใกลเคียงกับ APEC (ไมรวมญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา) ขอมูลในป 2536 บงบอกวา
รายไดประชาชาติของลุมสมุทรอินเดียตกประมาณ 6% ของรายไดประชาชาติของโลกเทียบกับ
10% ของ APEC (ไมรวมญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา) อีกทั้งรายไดประชาชาติตอหัวก็ตํ่ากวาดวย
แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ลุมสมุทรแปซิฟกรุงเรืองกวาลุมสมุทรอินเดีย รายไดประชาชาติตอหัว
ในลุมสมุทรอินเดียตกประมาณ 856 ดอลลารอเมริกันตอป แตก็มีความแตกตางภายในกลุมอยาง
มาก ในขณะที่ประเทศอยางเชนโมแซมบิก มาดากัสการ ทานซาเนีย และบังคลาเทศมีรายได
ประชาชาติตอหัวนอยกวา 250 ดอลลารอเมริกันตอป ออสเตรเลียมากกวาปละ 15,000 ดอลลาร
อเมริกันตอคน
ในปจจุบัน ความพยายามในการจัดตั้งเขตการคาเสรีมหาสมุทรอินเดียมีทั้ง
ระดับเอกชนและระดับรัฐบาล ในระดับเอกชน มีการจัดตั้ง International Forum on the Indian
Ocean Region (IFIOR) และมีการประชุมมาแลว 2 ครั้ง ครั้งแรกประชุม ณ เมือง Perth
ประเทศออสเตรเลียในเดือนมิถุนายน 2538 ครั้งที่สองประชุม ณ นครนิวเดลี ประเทศอินเดีย
ในเดือนธันวาคม ศกเดียวกัน ผลการประชุมมีขอสรุปเกี่ยวกับการจัดตั้งเครือขายธุรกิจและ
เครือขายการวิจัยที่เรียกวา Indian Ocean Consulative Business Network (IOCBN) และ
Indian Ocean Research Network (IORN) ความพยายามในระดับเอกชนมีความคืบหนาชนิด
คอยเปนคอยไป
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ในระดับรัฐบาล มีความพยายามในการจัดตั้งสมาคมความรวมมือทางเศรษฐกิจ
แหงลุมสมุทรอินเดีย (Association for Indian Ocean Economic Cooperation = AIOEC)
สหภาพอัฟริกาใต อินเดีย และออสเตรเลียเปนหัวหอกสําคัญในการนี้ โดยที่มอริเชียส (Moritius)
เปนผูรวมงานที่แข็งขัน เพราะมอริเชียสตองการเปน ‘สิงคโปรแหงอัฟริกา’
แตการจัดตั้ง AIOEC ตองเผชิญอุปสรรคสําคัญ เพราะมีความเห็นที่แตกแยกกัน
ในขณะที่อินเดียและออสเตรเลียตองการจัดตั้งเขตการคาเสรีมหาสมุทรอินเดียในเวลาอันรวดเร็ว
เพื่อไลใหทัน AFTA ที่กําหนดใหป 2548 เปนปแหงการทลายกําแพงการคา แตสหภาพอัฟริกาใต
ตองการใหการจัดตั้งคอยเปนคอยไป เพราะตองการดึงประเทศตางๆในลุมสมุทรอินเดียมาเขารวม
ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได โดยมีจํานวน 26 ประเทศ (ไมรวมเยเมนและโซมาเลีย)เปนเปาหมาย
ในขณะที่ออสเตรเลียและอินเดียเสนอใหจํ ากัดจํ านวนสมาชิกในระยะแรกเริ่ม แลวคอยขยาย
จํานวนสมาชิกในภายหลัง นอกจากนี้ ออสเตรเลียและอินเดียยังตองการให AIOEC มิไดเปนเพียง
องคกรความรวมมือเทางเศรษฐกิจเทานั้น หากมีการรวมมือทางการเมืองและการรักษาความ
มั่นคงอีกดวย แตสหภาพอัฟริกาใตไมเห็นดวย เพราะทํ าใหอุปสรรคในการจัดตั้ง AIOEC
มีมากขึ้น
การประชุมเพื่อจัดตั้ง AIOEC มีขึ้นที่เกาะมอริเชียสในป 2538 รวม 2 ครั้ง โดยมี
ผูเขารวม 7 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย อินเดีย เคนยา มอริเชียส โอมาน สิงคโปร และสหภาพ
อัฟริกาใต ที่ประชุมมีมติใหรางแผนปฏิบัติการ (action plan) และกฎบัตรองคกร พรอมทั้งจัดตั้ง
Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF) และ Indian Ocean Region Academic Group
(IORAG) ในป 2539 ที่ประชุมมีเปาหมายที่จะขยายจํานวนสมาชิกเปน 14 ประเทศ
จนถึงขณะนี้ AIOEC ยังไมปรากฏรูปรางที่ชัดเจน สวนสําคัญเปนเพราะความ
ขัดแยงทางความคิดระหวางสหภาพอัฟริกาใตฝายหนึ่ง กับออสเตรเลียและอินเดียอีกฝายหนึ่ง
สหภาพอัฟริกาใตสนใจผลักดันการจัดตั้งประชาคมการพัฒนาอัฟริกาใต (Southern Africa
Development Community = SADC) มากกวา AIOEC เพราะเห็นอานิสงสโดยชัดเจนและมี
ความเปนไปไดมากกวา ขางอินเดียก็มีของเลนของตนอยูแลว นั่นก็คือ การจัดตั้งเขตการคาเสรี
อาเซียใต (South Asian Association for Regional Cooperation = SAARC) สวนออสเตรเลีย
ก็มีปญหาอัตลักษณ เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตรทํ าใหออสเตรเลียถูกกีดกันออกจากอาเซีย
แปซิฟกอยูเนืองๆ อีกทั้งมิอาจพูดไดอยางสนิทใจวา ออสเตรเลียเปนสวนหนึ่งของลุมสมุทรอินเดีย
ประเทศที่ออสเตรเลียสามารถรวมจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอยางผสมกลมกลืนก็มีแตนิวซีแลนดเทานั้น
แต ต ลาดที่ เ กิ ด จากการรวมตั ว ระหว า งออสเตรเลี ย กั บ นิ ว ซี แ ลนด ก็ ยัง เล็ก เกิน ไป ด ว ยเหตุที่
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ออสเตรเลียตองการวิ่งไลกวดในลูแขงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ออสเตรเลียจึงพยายาม
ผลักดันและเขาไปมีสวนรวมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก พรอมๆกับการจัดตั้งเขต
การคาเสรีลุมสมุทรอินเดีย
ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาแลวขางตนนี้ หนทางในการจัดตั้ง AIOEC จึงเต็มไปดวย
ขวากหนาม ในขณะที่ NAFTA และตลาดรวมละตินอเมริกากําลังรุดหนา สหภาพยุโรปกําลัง
เจรจากับ NAFTA เพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจแอตแลนติกเหนือ อีกทั้งยังเชื่อมสัมพันธกับยุโรป
ตะวันออกและอัฟริกาเหนือ โดยที่ APEC กําลังเปนรูปเปนราง ภาพของ AIOEC ยังเลือนลาง
ในสภาพดังที่เปนอยูนี้ลุมสมุทรอินเดียจะยังลาหลังลุมสมุทรแอตแลนติกและลุมสมุทรแปซิฟก
ตอไป และลาหลังมากขึ้นดวย
หากคริสตศตวรรษที่ 21 เปนศตวรรษของแปซิฟกสมดังคําทํานาย คงไมมีใคร
กลาทํานายวา คริสตศตวรรษที่ 22 เปนศตวรรษของลุมสมุทรอินเดีย (The Indian Century)

