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Spaghetti Regionalism
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมือ่ กวา 30 ปที่แลว คนไทยที่รูจัก Spaghetti มีแตชนชั้นสูง การเติบโตทาง
เศรษฐกิจและกระบวนการโลกานุวัตร ชวยใหชนชั้นลางในสังคมไทยในบัดนี้รูจัก Spaghetti
กระบวนการโลกานุวัตรมิไดมีเฉพาะแตเรื่องของการคา การลงทุน และการเงินระหวางประเทศ
เทานั้น หากยังมีมิติดานวัฒนธรรมดวย ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง อาหารนานาชาติถูก
ขับเคลื่อนโดยกระแสโลกานุวัตร ผูค นในสังคมเปดลวนรูจักและมีโอกาสลิ้มรสอาหารของชาติอื่นๆ
สปาเกตตีเปนบะหมี่อิตาเลียน วงวิชาการประวัติศาสตรถกเถียงกันวา ชาติใดเปน
ชาติแรกทีผ่ ลิตบะหมี่ ชาติที่คนอาเซียรูจักมักคุน ไดแก จีน ญี่ปุน และเกาหลี สวนอิตาลีเปน
ตัวเลือกของชาวยุโรป กระนั้นก็ตาม มีผูตั้งขอสังเกตวา อิตาลีอาจรูจักบะหมี่เพราะมารโคโปโล
(Marco Polo) ไปเรียนรูจากประเทศจีน
เหตุใด Spaghetti จึงของเกี่ยวกับ Regionalism?
Regionalism แปลวา ภูมิภาคนิยม อันเปนแนวความคิดวาดวยการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจภูมภิ าค ทัง้ ในรูปเขตการคาเสรี (Free Trade Area) หรือสหภาพศุลกากร (Custom Union)
เขตเศรษฐกิจภูมภิ าคมีสมาชิกมากกวา 2 ประเทศ หากขอตกลงการคาเสรีทํากันระหวางประเทศ
คูส ัญญาเพียง 2 ประเทศ ขอตกลงนั้นเปนขอตกลงทวิภาคี (Bilateral Agreement)
การตกลงในการทําสัญญาการคาทวิภาคีเปนการตกลงในการจัดระเบียบการคา
ระหวางประเทศคูสัญญา สวนขอตกลงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจภูมิภาคเปนการตกลงในการจัด
ระเบียบการคาระหวางประเทศในหมูภาคีสมาชิกมากกวา 2 ประเทศ
พหุภาคีนยิ ม (Multilateralism) แตกตางจากภูมิภาคนิยม (Regionalism) และ
ทวิภาคีนิยม (Bilateralism) เพราะพหุภาคีนิยมเปนการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศ
ครอบคลุมสังคมเศรษฐกิจโลกทั้งหมด GATT 1947 และ GATT 1994 ภายใตการกํากับและดูแล
ขององคการการคาโลกในปจจุบันเปนระเบียบการคาพหุภาคีดังกลาวนี้ องคการการคาโลกมี
สมาชิกมากถึง 148 ประเทศ
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นักเศรษฐศาสตรเชื่อวา การเปดเสรีดานการคาระหวางประเทศจะใหประโยชนแก
สังคมเศรษฐกิจโลกก็ตอเมื่อเปนการเปดเสรีภายใตระบบการคาพหุภาคี เพราะภาคีองคการ
การคาโลกทุกประเทศสามารถเขาถึงตลาดของกันและกัน ในขณะที่การเปดตลาดภายใตระบบ
ภูมภิ าคนิยมก็ดี และระบบทวิภาคีนิยมก็ดี แมจะใหประโยชนแกภาคีคูสัญญา แตฝนตกไมทั่วฟา
เพราะประเทศที่มิไดเปนภาคีมิอาจไดประโยชนเสมอดวยประเทศที่เปนภาคีสมาชิก บางครั้งอาจ
ตองพานพบ 'ลูกหลง' หรือ 'หางเครื่อง' ชนิดมิอาจหลีกหนีได
การคาระหวางประเทศภายใตปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมมีพื้นฐานจากความได
เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) และการใชความชํานัญพิเศษ (Specialization)
แตความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศตางๆมิไดอยูคงที่ หากแปรเปลี่ยนไปตามปจจัย
นานัปการ โดยเฉพาะอยางยิ่งความกาวหนาดานเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงราคาสัมพัทธ
ของปจจัยการผลิต นานาประเทศพยายามเปลี่ยนแปลงระเบียบการคาระหวางประเทศในทางที่
เกือ้ ประโยชนแหงตน ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบดวยแลว แรงผลักดัน
ในการจัดระเบียบใหมยิ่งมีมากขึ้น
แตการเปลี่ยนแปลงระเบียบการคาพหุภาคีภายใตองคการการคาโลกเปนเรื่อง
ยากยิง่ สวนหนึง่ เปนเพราะตองไดรบั ฉันทมติ (Consensus) จากภาคีทกุ ประเทศ เนือ่ งจากองคการ
การคาโลกยึดกฎคะแนนเสียงเอกฉันท อีกสวนหนึ่งเปนผลจากการเมืองภายในองคการการคาโลก
ซึง่ ประกอบดวยขั้วอํานาจ 3 ขั้ว อันไดแก สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และโลกที่สาม ซึ่งรวมพลัง
เสริมอํานาจตอรอง เพื่อกันมิใหประเทศมหาอํานาจเปลี่ยนแปลงระเบียบการคาระหวางประเทศ
ตามอําเภอใจ
เมื่อสหรัฐอเมริกาไมสามารถจัดระเบียบการคาพหุภาคีใหมในทางที่เปนประโยชน
แกสหรัฐอเมริกามากขึ้น สหรัฐอเมริกาจึงหันไปทําขอตกลงการคาเสรีกับนานาประเทศ ครอบคลุม
ทุกภาคภูมิศาสตร และครอบคลุมทั้งขอตกลงเศรษฐกิจภูมิภาคและขอตกลงการคาทวิภาคี
ในดานการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจภูมิภาค สหรัฐอเมริกาผนึกตัวเขากับแคนาดาและ
เม็กซิโกเปนเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) มาตั้งแตป 2536 และขับเคลื่อนการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจภูมภิ าคกับ Central America Free Trade Area (CAFTA) ตัง้ แต ป 2546 โดยมีแผนการ
จัดตัง้ เขตการคาเสรีแหงทวีปอเมริกา (Free Trade Area of the Americas : FTAA) ใหแลวเสร็จในป
2548 ทัง้ นี้ FTAA จะเปนเขตเศรษฐกิจยักษใหญ (Super Bloc) แหงทวีปอเมริกา เพราะครอบคลุม
ตัง้ แตจดุ เหนือสุดของทวีปอเมริกาเหนือจนจรดจุดใตสุดของทวีปอเมริกาใต
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สหรัฐอเมริกาเขารวมในเขตความรวมมือเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก (APEC) ตัง้ แต
ยุคสมัยของประธานาธิบดีคลินตัน หลังจากทีส่ หรัฐอเมริกายึดครองอิรกั ไดในป 2545 สหรัฐอเมริกา
มีแผนทีจ่ ะจัดตั้งเขตการคาเสรีตะวันออกกลาง (Middle East Free Trade Area : MEFTA)
ในแอฟริกา สหรัฐอเมริกากําลังเดินเครื่องในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเสรีกับกลุม
ประเทศสหภาพศุลกากรแอฟริกาใต (South Africa Custom Union : SACU) ตั้งแตป 2547
สหรัฐอเมริกาไมเพียงแตสยายปกจัดตั้งเขตเศรษฐกิจภูมิภาคเทานั้น หากยังขับ
เคลือ่ นในการทําขอตกลงการคาทวิภาคีอีกดวย
ในอาเซีย สหรัฐอเมริกาทํ าขอตกลงการคาเสรีกับอิสราเอลมาตั้งแตป 2528
จอรแดน ป 2544 สิงคโปร ป 2546 ออสเตรเลีย ป 2547 โดยมีแผนที่จะสรุปขอตกลงกับบาหเรน
ป 2548
ในละตินอเมริกา สหรัฐอเมริกาบรรลุขอตกลงการคาเสรีกับชิลีตั้งแตป 2546
ในแอฟริกา สหรัฐอเมริกาเจรจากับโมร็อกโคตั้งแตป 2546 เพื่อจัดทําขอตกลงการ
คาเสรี อียปิ ตเปนเปาหมายตอไป ซึง่ กําหนดที่จะสรุปขอตกลงในป 2548
ดังนี้จะเห็นไดวา สหรัฐอเมริกากําลังสรางเครือขายการคาเสรีในขอบขายทั่วโลก
และเครือขายนี้นับวันมีแตจะขยายตอไป
คําถามพืน้ ฐานมีอยูวา เหตุใดสหรัฐอเมริกาจึงขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตการคาเสรี?
สหรัฐอเมริกาตองการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศในประเด็นใหมๆที่สหรัฐ
อเมริกาไดประโยชน ดังเชนประเด็นเรื่องการคาบริการ กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา การคา
สินคา GMOs การเปดเสรีดานการลงทุน นโยบายการแขงขัน การจัดจางจัดซื้อของรัฐบาล เปนตน
เมือ่ ไมสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงระเบียบการคาพหุภาคีภายใตองคการการคาโลกได สหรัฐ
อเมริกาจึงหันมาใชยุทธวิธีการทําขอตกลงการคาเสรีทั้งระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคี ซึ่งสหรัฐ
อเมริกามีอานาจต
ํ
อรองเหนือกวาและสามารถจัดระเบียบการคาใหมไดโดยงาย
เมื่อสหรัฐอเมริกาประสบความสํ าเร็จในการจัดระเบียบการคาใหม ทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับทวิภาคี สหรัฐอเมริกาหวังเปนอยางยิ่งวา การเปลี่ยนแปลงระเบียบการคา
พหุภาคีภายใตองคการการคาโลกจะทําไดงายขึ้น เนื่องจากจํานวนประเทศที่ยอมรับระเบียบใหม
มีมากขึ้น อันเปนผลจากการทําขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกานั่นเอง
หากแมนสหรัฐอเมริกาไมประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงระเบียบการคา
พหุภาคีดงั ปรารถนา สหรัฐอเมริกายังสามารถเดินหนาทําขอตกลงการคาเสรี ทั้งระดับภูมิภาคและ
ระดับทวิภาคีตอไป ในทายที่สุด ระเบียบการคาระหวางประเทศที่มีสหรัฐอเมริกาเปนศูนยกลาง
อาจเขาไปมีบทบาทคูขนานกับระเบียบการคาพหุภาคีภายใตองคการการคาโลกได
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สหรัฐอเมริกามิไดหวังประโยชนดานเศรษฐกิจจากการทํ าขอตกลงการคาเสรี
เทานั้น หากยังหวังประโยชนดานการเมืองดวย โดยที่ประโยชนดานการเมืองอาจเหนือกวา
ประโยชนดา นเศรษฐกิจ บรรดาประเทศที่สหรัฐอเมริกาเลือกทําขอตกลงการคาเสรีจักตองมีจุดยืน
ทางการเมืองนีช้ ดั เจนวา ยืนอยูขางสหรัฐอเมริกา และสังกัดคายอเมริกัน สหรัฐอเมริกาใชขอตกลง
การคาเสรีเปนเครื่องมือในการโดดเดี่ยวประเทศที่มิไดเปนพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา
ด ว ยเหตุ ที่ สังคมเศรษฐกิจอเมริกันเปนสังคมเศรษฐกิจที่มีอํ านาจซื้อสูงและมี
ขนาดใหญ ประเทศโลกที่สามจํ านวนมากจึงพากันวิ่งแขงกันทํ าขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐ
อเมริกา เพราะเกรงวา การตกรถไฟขบวนทีส่ หรัฐอเมริกาเปนผูข บั เคลือ่ น จะทําใหสญ
ู เสียประโยชน
และกอตนทุนที่เรียกวา Cost of Non-Participation เนื่องจากมิไดอยูในฐานะเสมอดวยประเทศ
ทีท่ าข
ํ อตกลงการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกาแลว
แตการทําขอตกลงการคาเสรีใชวาจะใหประโยชนสุทธิเสมอไป เพราะขึ้นอยูกับ
เงือ่ นไขขอตกลง มิหนําซํายั
้ งมีตน ทุนการบริหารเพิม่ ขึน้ อีกดวย หากจํานวนสัญญายิง่ มีมากเพียงใด
ตนทุนและความสับสนในการบริหารจะยิ่งเพิ่มพูนมากเพียงนั้น ทั้งนี้เนื่องจากรายละเอียดของ
สัญญาแตละสัญญาแตกตางกัน อาทิ สิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรแตกตางกัน กฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin) แตกตางกัน ฯลฯ ประเทศที่เปนภาคีขอตกลงการคาเสรี
มากกวาหนึง่ ขอตกลง ยอมมีปญหายุงยากในการบริหาร และกอผลกระทบที่ศาสตราจารยจักดิช
ภควตี (Jagdish Bhaywati) เรียกวา Spagetti-Bowl Effect เพราะความซับซอนและยุงเหยิงของ
ขอตกลงมีสภาพไมแตกตางจากสปาเกตตีที่พันกันในชามสปาเกตตี
การเติบโตของ Spaghetti Regionalism เปนปรากฏการณของทศวรรษ 2540
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