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ไตรอภิรัฐพิภพ

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           สังคมเศรษฐกิจโลกกํ าลังแบงซอยเปนเขตเศรษฐกิจภูมิภาคจํ านวนหลายตอ
หลายเขต โดยที่ในขณะเดียวกันก็มีกระบวนการกอตัวของเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ ทั้งนี้มีความ
เปนไปไดอยางสูงที่โลกจะมีเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ 3 เขต หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ โลกกํ าลัง
พัฒนาไปสูการเปนไตรอภิรัฐพิภพ (Tripolarity)

           เขตเศรษฐกิจขนาดใหญ 3 เขตประกอบดวยเขตเศรษฐกิจยุโรป เขตเศรษฐกิจ   
อเมริกา และเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก ในบรรดาเขตเศรษฐกิจขนาดใหญทั้งสามนี้ เขต 
เศรษฐกิจยุโรปปรากฏเปนรูปเปนรางมากที่สุด ในขณะที่เขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกมีแตเงาที่ 
ไมมีราง
           เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area = EEA) ปรากฏเปนรูปเปนราง
ในเดือนพฤษภาคม 2535 เมื่อมีการรวมประชาคมยุโรป (European Community) เขากับเขตการ
คาเสรียุโรป (European Free Trade Area = EFTA)
           ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community = EEC) กอต้ังขึ้น
ในป 2500 โดยที่กอนหนานั้นมีการจัดตั้งประชาคมถานหินและเหล็กกลายุโรป (European Coal 
and Steel Community) และประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป (European Atomic Energy 
Community = EURATOM) ตอมาในป 2510 องคกรทั้งสามนี้รวมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
โดยเรียกชื่อวา ประชาคมยุโรป (European Community = EC) ภายหลังมีการจัดตั้งศาลยุติธรรม 
ยุโรป (European Court of Justice) และรัฐสภายุโรป (European Parliament) ประชาคมยุโรป 
ไมเพียงแตจะมีการผนึกทางเศรษฐกิจเทานั้น หากยังมีการผนึกทางการเมืองและสังคมอีกดวย  
ดวยเหตุดังนี้ ประชาคมยุโรปจึงพัฒนามาเปนสหภาพยุโรป (European Union) ในเดือนธันวาคม 
2536

           สวนเขตการคาเสรียุโรป (EFTA) นั้นถือกํ าเนิดขึ้นในป 2503 หลังจากที่มีการ 
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) สมาชิกดั้งเดิมประกอบดวยออสเตรีย นอรเวย สวีเดน  
สวิตเซอรแลนด ปอรตุเกส เดนมารก และสหราชอาณาจักร ตอมาไอซแลนดและฟนแลนดเขารวม
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เปนสมาชิก โดยที่เดนมารก สหราชอาณาจักร และปอรตุเกสถอนตัวไปเปนสมาชิกประชาคมยุโรป 
เขตการคาเสรียุโรปปลอยใหมีการคาสินคาหัตถอุตสาหกรรมภายในเขตโดยไมเก็บภาษีศุลกากร 
แตมิไดกํ าหนดอัตราอากรขาเขารวมกันสํ าหรับสินคาที่นํ าเขาจากนอกเขต ขณะเดียวกัน เขต 
การคาเสรียุโรปก็ทํ าขอตกลงการคาเสรีหลายตอหลายเรื่องกับประชาคมยุโรป จนกระทั่งรวมตัวกัน
เปนเขตเศรษฐกิจยุโรปในที่สุด  โดยที่สวิตเซอรแลนดและลิกเตนสไตนมิไดเขารวมดวย
           ในชวงเวลา 10 ปขางหนานี้ ยุโรปจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง  
ในดานหนึ่ง สหภาพยุโรปจะมีการผนึกตัวทางการเมือง ในอีกดานหนึ่ง เขตการคาเสรียุโรปจะ 
หลอหลอมเขากับสหภาพยุโรปในทางเศรษฐกิจ โดยที่จะมีการหลอหลอมทางการเมืองในภายหลัง 
นอกจากนี้ ยังมีความเปนไปไดอยางสูงที่ยุโรปตะวันออกบางประเทศ ดังเชนโปแลนด ฮังการี่ และ 
รูมาเนีย จะเขารวมเขตเศรษฐกิจยุโรป ดังนั้น เขตเศรษฐกิจยุโรปจึงอยูในกระบวนการพัฒนาเปน
อภิมหารัฐทางเศรษฐกิจ
           การจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Area = 
NAFTA) ในป 2535 ดวยการรวมตัวระหวางสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก นับเปนจุดเริ่มตน
สํ าคัญของการพัฒนาไปสูเขตเศรษฐกิจอเมริกาในภายหลัง ทั้งนี้มีความเปนไปไดอยางสูงที่เขต 
การคาเสรีอเมริกาเหนือจะขยายตัวไปสูละตินอเมริกาและอเมริกาใต
           ในขณะที่เขตเศรษฐกิจยุโรปและเขตเศรษฐกิจอเมริกากํ าลังปรากฏเปนรูปเปน
ราง เขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกยังเปนเพียงเงาที่ไมมีราง เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ไมอยูใน
ฐานะที่จะเติบโตเปนเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกได เพราะแมแตการผนึกเปนกลุมก็ยังเปนไปได
ดวยความยากลํ าบาก เนื่องจากโครงสรางการผลิตของประเทศตางๆในอาเซียนคลายคลึงกัน  
เขตความรวมมือทางเศรษฐกิจแหงอาเซียแปซิฟก (Asia Pacific Economic Cooperation = 
APEC) อยูในฐานะที่จะพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกได แตการรวมตัวยังเปนไปอยาง
หลวมๆ เนื่องจากเปาประสงคในการรวมตัวแตกตางกัน ออสเตรเลียซึ่งเปนผูริเร่ิมจัดตั้ง APEC 
ตองการใช APEC เปนเครื่องมือในการคานอํ านาจของสหรัฐอเมริกาในอาเซียแปซิฟก และเปนกล
ไกในการสงเสริมการคาระหวางประเทศของออสเตรเลีย ดวยเหตุนี้เอง ออสเตรเลียจึงพยายามกัน
สหรัฐอเมริกาออกไปจาก APEC ต้ังแตตน สวนสหรัฐฯ ซึ่งประสบความสํ าเร็จในการแทรกตัว 
เขาสู APEC ตองการใช APEC เปนเครื่องมือในการตอรองผลประโยชนกับญ่ีปุน พรอมทั้ง 
ผลักดันให APEC เปนเขตการคาเสรี แตญ่ีปุนซึ่งมีฐานเศรษฐกิจในอาเซียแปซิฟกอยูแลว 
ไมตองการให APEC เปนเขตการคาเสรี เพราะจะมีผลในการเปดตลาดใหสหรัฐฯเขามาแยงชิง 
ผลประโยชนในอาณาจักรของญี่ปุน

           นโยบายของกลุมประเทศอาเซียนมีความสํ าคัญตอการพัฒนา APEC แตภาคี
อาเซียนก็มีนโยบายในเรื่องนี้แตกตางกัน โดยที่มาเลเซียแสดงความไมยินดียินรายกับการรวมกลุม 
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APEC สวนประเทศอื่นๆก็แสดงความไมแนใจวา การผลักดันให APEC เปนเขตการคาเสรี โดยที่ 
มีญ่ีปุนและสหรัฐฯ รวมอยูดวย  จะเปนประโยชนตอตน
           ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป พยายามรักษาตํ าแหนงสัมพัทธของตน
ในสังคมเศรษฐกิจโลก ดวยการขยายเขตเศรษฐกิจภูมิภาค แตอาเซียแปซิฟกยังไมสามารถกอต้ัง
เขตเศรษฐกิจของตนได ในสภาพการณเชนนี้ ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปไมเพียงแต 
จะรักษาระยะหางจากญี่ปุนและกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) เทานั้น 
หากยังสามารถวิ่งหนีหางไกลออกไปอีกไดดวย ทั้งๆที่อาเซียแปซิฟกเปนภูมิภาคที่มีศักยภาพ 
ในการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวาภูมิภาคอื่นใด แรงกดดันจากกระบวนการวิ่งไลกวด 
ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก (Catching-up Process) จะทํ าใหอาเซียแปซิฟกรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจเพื่อสรางอํ านาจตอรองกับเขตเศรษฐกิจยุโรปและเขตเศรษฐกิจอเมริกาในอนาคต

           แตเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกจะกอเกิดขึ้นไดอยางไร? คํ าตอบคํ าถามขอนี้มิอาจ
หลีกเลี่ยงการคาดเดาได
           การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกจากกลุม APEC เปนเรื่องยากยิ่ง ความ 
เปนไปไดที่มีมากกวานาจะเปนการสรางเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
ในอาเซียแปซิฟกที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมคลายคลึงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่ถูกครอบงํ าโดย  
`ระบบทุนนิยมจีน' ซึ่งครอบคลุมไมเฉพาะแตสาธารณรัฐประชาชนจีนและไตหวัน หากยังรวม 
ถึงประเทศที่กลุมทุนจีนโพนทะเลเขาไปมีอิทธิพล ดังเชนสิงคโปร ฟลิปปนส และไทย แมแต 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนามก็มิใชขอยกเวน ในชั้นแรกแมจะยังมีไมมีการจัดตั้ง 
เขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก แตการขยายเครือขายความสัมพันธในการลงทุนในสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนและเวียดนามจะมีผลอยางสํ าคัญตอการเติบโตของ `ระบบทุนนิยมจีน' เครือขาย
ความสัมพันธการลงทุนระหวางประเทศดังกลาวนี้ยอมมีผลในการขยายเครือขายการคาระหวาง
ประเทศดวย ในขณะที่มีการเติบโตของ `ระบบทุนนิยมจีน' ญ่ีปุนไดเขามาสูเครือขายความ 
สัมพันธนี้ดวย การผนึกเขาดวยกันระหวาง `ระบบทุนนิยมจีน' กับ `ระบบทุนนิยมญี่ปุน' จะกอให
เกิด `ระบบทุนนิยมตะเกียบ' (Chopsticks Capitalism) อันเปนเครือขายความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีวัฒนธรรมการใชตะเกียบ ภายใตขอคาดคะเนดังกลาวนี้ ประเทศ 
ที่จะเขารวมเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกจะประกอบดวยญี่ปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม 
กลุมประเทศอาเซียน และกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย
           หากเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกเกิดการการรวมกลุมของประเทศที่มีวัฒนธรรม
การใชตะเกียบ การรวมกลุมจะเกิดขึ้นไดจักตองมีผูนํ า คํ าถามตอไปก็คือ ใครจะเปนผูนํ าในการ
รวมกลุมนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือญ่ีปุน?
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           ญ่ีปุนอยูในฐานะที่จะเปนผูนํ าไดดีกวาสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะญี่ปุน
เหนือกวาสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งในดานพลานุภาพทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทาง 
การเมือง ความเปนไปไดที่จะมีปญหาการสืบทอดอํ านาจภายหลังมรณกรรมของเติ้งเสี่ยวผิง 
สงครามระหวางชาติพันธุอันเกิดจากปญหาชนกลุมนอย และความขัดแยงอันเกิดจากการเติบโต
ของขบวนการประชาธิปไตย ทํ าใหสาธารณรัฐประชาชนจีนอาจไมอยูในฐานะผูนํ าการรวมกลุมได 
อยางไรก็ตาม แมญ่ีปุนจะพยายามถีบตัวเองขึ้นมาเปนผูนํ าอาเซียแปซิฟก ก็ยังมีปญหาอีกวา 
ประเทศอื่นๆจะยอมรับความเปนผูนํ าของญี่ปุ นหรือไม ปจจัยเดียวที่จะจุดปะทุการรวมเขต
เศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก ก็คือ การที่เขตเศรษฐกิจยุโรปและเขตเศรษฐกิจอเมริกากกลายเปน 
ปอมปราการที่สะกัดสินคาเขาจากนอกเขตอยางเขมงวดและรุนแรง ถึงตอนนั้น อานิสงสของการ
รวมกลุมจะเปนเรื่องเห็นไดชัด

           โลกกํ าลังแบงเปน 3 กกใหญๆ คํ าถามปฐมฐานที่พึงหาคํ าตอบตอไปก็คือ โลก
ที่มี 3 กกนี้จะอุดมดวยศานติสุข หรืออุดมดวยความขัดแยง


	äµÃÍÀÔÃÑ°¾ÔÀ¾
	ÃÑ§ÊÃÃ¤ì  ¸¹Ð¾Ã¾Ñ¹¸Øì

