
คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 20 กันยายน 2539

เราหวังอะไรจาก AFTA ?

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) คร้ังที่ 28 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
เมื่อกลางเดือนกันยายน 2539 ผานพนไปดวยอาการใจหายใจควํ่ าวา เขตการคาเสรีอาเซียน 
(AFTA) จะยังมีอนาคตอยูอีกหรือไม

สมาคมประชาชาติแหงอาเซียตะวันออกเฉียงใต หรือ ASEAN เมื่อแรกกอต้ัง 
ในป 2510 มีเปาประสงคทางการเมืองเปนหลัก โดยทํ าหนาที่เปนปอมปราการสกัดการแพร 
ระบาดของลัทธิคอมมิวนิสต แตแลวเมื่อสถานการณของสังคมโลกแปรเปลี่ยนไป เปาประสงค 
หลักของอาเซียนก็แปรเปลี่ยนเปนดานเศรษฐกิจ การปรับเปลี่ยนเปาหมายนี้ปรากฏอยางชัดเจน 
ยิ่งขึ้นเมื่อสงครามเย็นยุติลง และบรรดาประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมพากันเดินสู 
แนวทางทุนนิยม

การกอต้ังของเขตเศรษฐกิจยักษใหญ ดังเชนสหภาพยุโรป (EU) และเขตการคา
เสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) มีสวนกระตุนใหภาคีอาเซียนผนึกตัวทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ในการ
ประชุมสุดยอดแหงอาเซียน (ASEAN Summit) คร้ังที่ 4 ณ ประเทศสิงคโปร เมื่อปลายเดือน
มกราคม 2535 ที่ประชุมมีมติใหจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) พรอมกันนั้นก็มีขอตกลง 
เกี่ยวกับการลดอากรขาเขาที่เรียกวา Common Effective Preferential Tariff (= CEPT) โดยเริ่ม 
ลดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2536 และลดตอไปอีก 15 ป จนเขตการคาเสรีอาเซียนปรากฏตัวอยาง 
ชัดเจนในป 2551  โดยที่อากรขาเขาจะเหลืออัตรา 0-5% เปนสวนใหญ

แตดวยเหตุที่ภาคีอาเซียนยังคงตองการปกปองสินคาบางประเภท จึงตกลงที่จะ
ใหแตละประเทศกํ าหนดบัญชีสินคาที่อยูนอกกํ าหนดการลดอากรขาเขาตามปกติ หรือที่เรียกวา 
Exclusion List ได ขอบกพรองพื้นฐานของขอตกลงในการจัดตั้ง AFTA อยูที่มิไดกํ าหนด 
หลักเกณฑที่รัดกุมวา สินคาที่จะอยูในบัญชียกเวนเหลานี้มีคุณสมบัติอะไรบาง การเสนอรายการ
สินคาในบัญชียกเวนควรจะกํ าหนดเสนตายอยางไร รวมตลอดจนมิไดกํ าหนดกรอบเวลา (time 
frame) ในการลดอากรขาเขาสํ าหรับสินคาในบัญชียกเวน
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เพียงระฆังยกแรกกองกังวาน AFTA ก็ลมลุกคลุกคลานอยางไมเปนทา เพราะ
ภาคีทุกประเทศมิอาจเสนอ Exclusion List ทันกํ าหนดเวลาที่จะลดอากรขาเขาในวันที่ 1  
มกราคม 2536 โดยที่ตองลาไปถึงเดือนพฤศจิกายน ศกเดียวกันนั้น กวาที่ขบวนการลดอากร 
ขาเขาเพื่อเดินทางไปสู AFTA จะเริ่มตนได ก็ลวงสูวันปใหมป 2537 ถึงตอนนั้น การจัดตั้ง AFTA  
ก็คอนขางจะสายเสียแลว เพราะสหภาพยุโรปและเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือปรากฏเปนรูปเปน
รางแลว โดยที่ APEC ก็กํ าลังรุดหนาเปนเขตเศรษฐกิจยักษใหญ

ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) คร้ังที่ 26 ณ นครเชียงใหม 
เมื่อปลายเดือนกันยายน 2537 ที่ประชุมมีมติใหเรงรัดการจัดตั้ง AFTA ใหเร็วขึ้นอีก 5 ป โดยให 
มีผลต้ังแตเดือนมกราคม 2546 แทนที่จะเปนมกราคม 2551

AFTA ทํ าทาวาจะไปไดสวย การเรงรัดการจัดตั้งเขตการคาเสรีมีแนวโนมที่จะ
เกื้อประโยชนภาคีสมาชิกอยางทันเหตุการณ แตแลวในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
คร้ังตอมาในปลายป 2538 อินโดนีเซียขอถอนสินคาเกษตร 15 รายการ จาก Inclusion List  
ไปสู Exclusion List ความไมรัดกุมของขอตกลง AFTA เปดชองใหอินโดนีเซีย ‘เบี้ยว’ ต้ังแตเร่ิม 
เดินทาง หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา สมาชิกในครอบครัวประธานาธิบดีซูฮารโตและสมุน
บริวารมีผลประโยชนในการคาพืชผลบางรายการ แตการที่อินโดนีเซีย ‘เบี้ยว’ ได ยอมมีนัยสํ าคัญ
วา ประเทศอื่นๆ ก็ ‘เบี้ยว’ ไดเฉกเชนเดียวกัน แตการ ‘เบี้ยว’ เมื่อเร่ิมเดินทางยอมมีผลตอการ 
บรรลุเปาหมายอยางสํ าคัญ

ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 28 เมื่อกลางเดือนกันยายน  
2539 อินโดนีเซียเปนหัวหอกในการ ‘เบี้ยว’ อีกครั้งหนึ่ง ดวยการตีความวา สินคาที่มีความ 
ออนไหวอยางสูง (highly sensitive products) ดังเชนขาวและนํ้ าตาล จะเริ่มลดอากรขาเขาในป 
2553 จนถึงป 2563 การตีความของอินโดนีเซียไดรับการสนับสนุนจากฟลิปปนส ทั้งสองประเทศ
ตางมีนโยบายพึ่งพิงตนเองดานธัญพืช และไดรับประโยชนจากการปฏิวัติเขียว (Green 
Revolution) อยางสํ าคัญ กระนั้นก็ตามยังคงตองซื้อขาวจากไทย การลดอัตราอากรขาเขายอมมี
ผลในการบั่นทอนการปกปองการเพาะปลูกขาวภายในประเทศ และนี่เองที่ทํ าใหอินโดนีเซียและ 
ฟลิปปนสตองการเลื่อนกํ าหนดการออกไป นํ้ าตาลเปนสินคาที่อินโดนีเซียตองการปกปองดวย  
มาเลเซียเปนพันธมิตรของอินโดนีเซียและฟลิปปนสในประเด็นนี้ สินคาที่มาเลเซียตองการยืดอายุ
การปกปอง ไดแก ขาว ยาสูบ และไมซุงที่ผูกติดกันเปนแพ

ไทยยืนกรานอยางแข็งกราววา สินคาเกษตรที่ยังมิไดแปรรูปจักตองเริ่มลดอากร 
ขาเขาในป 2546 จนถึงป 2553 ทั้งนี้ตามมติการประชุมคณะมนตรีเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA 
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Council) คร้ังที่ 9 ในเดือนเมษายน 2539 การตีความของไทยไดรับการสนับสนุนจากสิงคโปร 
ความขัดแยงทํ าทาจะบานปลาย และอาจมีผลกระทบตอการจัดตั้ง AFTA แตแลวประธานาธิบดี 
ซูฮารโตในฐานะเจาภาพยอมโอนออนตอขอเรียกรองของไทยและสิงคโปร กลาวคือ กรอบเวลา 
ในการลดอากรขาเขาสํ าหรับสินคาเกษตรที่ยังมิไดแปรรูปอยูระหวางป 2546-2553 การโอนออน
ของประธานาธิบดีซูฮารโตสวนหนึ่งเปนการแสดงสปริตความรวมมือแหงอาเซียน แตสวนสํ าคัญ 
ยิ่งกวาก็คือ ประธานาธิบดีซูฮารโตไมตองการเสียเกียรติประวัติในฐานที่ทํ าให AFTA ลมสลาย  
เมื่ออินโดนีเซียเปนเจาภาพการประชุม APEC Summit ณ เมืองโบกอร (Bogor) ในป 2537 
ประธานาธิบดีซูฮารโตเปนหัวหอกในการผลักดันให APEC เปนเขตเศรษฐกิจเสรี แตหลังจากนั้น
เพียงปเศษอินโดนีเซียกลับขอถอนสินคาเกษตร 15 รายการออกจาก Inclusion List ในการ 
จัดตั้ง AFTA หากอินโดนีเซียยังคงตีรวนไมยอมลดอากรขาเขาสํ าหรับสินคาเกษตรที่ยังมิได 
แปรรูปตามกํ าหนดการเดิม อินโดนีเซียก็มีพฤติกรรมประดุจหนึ่งมือถือสากปากถือศีล เพราะดาน
หนึ่งเรงเราใหจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเสรี  แตในอีกดานหนึ่งไมยอมลดอากรขาเขา

แตการโอนออนของประธานาธิบดีซูฮารโตหาไดทํ าใหปญหาหมดสิ้นไป เพราะ
คณะมนตรี AFTA หลีกเลี่ยงที่จะมีมติวา เมื่อถึงป 2553 อากรขาเขาสํ าหรับสินคาเกษตรที่ยัง 
มิไดแปรรูปจะคงเหลือในอัตราใด ทั้งนี้เปนที่แนชัดวาตองสูงกวาพิกัด 0-5% ตามที่กํ าหนดไว
สํ าหรับสินคาอื่นๆ ในปจจุบัน อินโดนีเซียเก็บอากรขาเขาสํ าหรับขาวในอัตรา 160% หากเริ่ม 
ลดอากรขาเขาในป 2546 อยางเกงที่สุดก็คงเหลือ 20% ในป 2553 ดังนั้น จึงเปนที่คาดกันวา  
อากรขาเขาสํ าหรับสินคาเกษตรที่ยังมิไดแปรรูปจะยังคงมีอัตราสูงกวาสินคาอื่น อีกทั้งยังมิได
กํ าหนดกรอบเวลาวา เมื่อไรสินคาเกษตรที่ยังมิไดแปรรูปจะเก็บอากรขาเขาในพิกัด 0-5%

คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ภาคีอาเซียนตองการผลประโยชนอะไรบางจากการจัดตั้ง
เขตการคาเสรี?

คํ าตอบของคํ าถามขางตนคงมีอยู 2 ประการ กลาวคือ

ประการแรก ภาคีอาเซียนตองการธํ ารงฐานะการแขงขันของตนในตลาดโลก  
การรวมตัวเปนเขตการคาเสรีทํ าใหตลาดมีขนาดใหญข้ึน โดยที่มิไดจํ ากัดดวยขนาดของประเทศ 
อีกตอไป ขนาดของตลาดที่ใหญข้ึนนี้เกื้อกูลใหมีการประกอบการดานอุตสาหกรรมที่มีการ 
ประหยัดจากขนาด (economies of scale) และใชเทคโนโลยีที่กาวหนาได นอกจากนี้ ภาคี 
อาเซียนยังอยู ในฐานะที่จะมีความรวมมือในการลงทุนและในการประกอบการอุตสาหกรรม  
โดยถือวา  อาเซียนเปนเขตการลงทุนที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันอีกดวย
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ประการที่สอง การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียนเกื้อกูลใหภาคีอาเซียนเขาถึง 
ตลาดในเขตเศรษฐกิจอ่ืนๆ (market access) เมื่อมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเสรี ดังเชนสหภาพ 
ยุโรปและเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ประเทศที่อยูนอกเขตเศรษฐกิจดังกลาวมีปญหาในการ 
เขาถึงตลาดในเขตเศรษฐกิจเหลานั้น การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียนชวยเสริมสรางอํ านาจตอรอง
ของภาคีอาเซียน การเจรจาเพื่อใหเปดตลาดระหวางเขตเศรษฐกิจเปนเรื่องงายกวาการเจรจา
ระหวางประเทศหนึ่งประเทศใดกับเขตเศรษฐกิจหนึ่งใด เพราะการเจรจาระหวางเขตเศรษฐกิจ 
มีผลประโยชนแลกเปลี่ยนชนิดเปนกอบเปนกํ า

AFTA ถูกประโคมวาเปนเขตเศรษฐกิจใหญเปนอันดับที่ 4 ของโลก รองจาก 
สหภาพยุโรป APEC และ NAFTA โดยมีประชากรรวมทั้งสิ้น 400 ลานคน ผูนํ าอาเซียนพากัน
ประโคมขาวประดุจหนึ่ง AFTA เปนโลกพระศรีอาริยที่เกื้อกูลใหประชาชนในอาเซียตะวันออก 
เฉียงใตอุดมดวยศานติสุข

แต AFTA เปนสรวงสวรรคของอาเซียนจริงละหรือ ?

ลักษณะพื้นฐานของภาคีอาเซียน (ยกเวนสิงคโปร) มีความละมายคลายคลึงกัน
เปนอันมาก ทุกประเทศมีความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติ โครงสรางปจจัยการผลิตที่มี
อยูในประเทศ (factor endowment) มิไดแตกตางกันอยางสํ าคัญ มิหนํ าซํ้ าโครงสรางการผลิต 
ก็ละมายคลายคลึงกันดวย ผลผลิตของแตละประเทศมิไดมีลักษณะเกื้อหนุนกันเทาที่ควร โดยที่   
สินคาออกรายการสํ าคัญหลายรายการตองแขงกันเอง ดวยเหตุดังนี้ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจ 
ที่การคาภายในอาเซียน (intra-ASEAN trade) มีความสํ าคัญไมมาก ภาคีอาเซียนมีการคากับ
ประเทศมหาอํ านาจเปนดานหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และสหภาพยุโรป  
ในสภาวการณเชนนี้ ไมเปนที่แนชัดวา การจัดตั้งเขตการคาเสรีจะชวยเพิ่มพูนสวัสดิการภาคี 
อาเซียนหรือไมเพียงใด

เมื่อมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีลักษณะในสหภาพศุลกากร (customs union)  
การทลายกํ าแพงภาษีระหวางภาคีอาเซียนยอมเกื้อกูลใหการคาระหวางประเทศภาคีเพิ่มข้ึน  
หากการคาระหวางประเทศเปนไปตามความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative  
advantage) โดยประเทศภาคีเลิกปกปองการผลิตที่ไมมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ และ 
หันไปนํ าเขาจากตางประเทศแทนการสงเสริมการผลิตภายในประเทศ การจัดตั้งเขตการคาเสรี 
ในกรณีเชนนี้ยอมเพิ่มพูนสวัสดิการของประเทศภาคี เพราะผูบริโภคภายในเขตซื้อสินคาในราคา 
ถูกลง ในกรณีดังกลาวนี้ การจัดตั้งเขตการคาเสรีเกื้อกูลในการกอใหเกิดการคาระหวางประเทศ 
หรือที่นักเศรษฐศาสตรเรียกวา Trade Creation
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แตการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาจกอใหเกิดการเบี่ยงเบนการคา หรือที่นัก 
เศรษฐศาสตรเรียกวา Trade Diversion ได เพราะการจัดตั้งเขตการคาเสรี แมจะมีการทลาย
กํ าแพงภาษีระหวางภาคีสมาชิก แตยังคงตั้งกํ าแพงสกัดการนํ าเขาจากประเทศคูคานอกเขต ซึ่ง 
ทํ าใหการคาระหวางประเทศมิไดเปนไปตามความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ หากไมมีกํ าแพงภาษี
สกัดสินคาเขาจากประเทศคูคานอกเขต ประเทศภาคีสามารถเลือกซื้อสินคาจากแหลงที่มีการผลิต
โดยเสียตนทุนตํ่ าสุดได แตเปนเพราะกํ าแพงภาษีดังกลาวนี้ ทํ าใหประเทศภาคีตองนํ าเขาจาก
ประเทศภาคีดวยกันเอง ภายหลังจากที่มีการกอต้ังเขตการคาเสรีแลว ทั้งๆที่ประเทศภาคีมิไดมี
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตมากเทาประเทศนอกเขตการคาเสรีนั้น การเบี่ยงเบน 
การคาในกรณีดังกลาวนี้ยอมบ่ันทอนสวัสดิการของประเทศภาคี

แมวาผลประโยชนของการจัดตั้ง AFTA ยังไมชัดเจน แต AFTA สามารถสราง
ประโยชนแกประเทศภาคีไดดวยการเดินแนวทาง ‘ภูมิภาคนิยมแบบเปด’ (open regionalism)  
โดยไมต้ังกํ าแพงภาษีสกัดการนํ าเขาจากนอกเขต AFTA แตการเดินบนเสนทางเชนนี้จะเปนไปได 
อยางไร ในเมื่อการทลายกํ าแพงภาษีระหวางภาคีดวยกันเองก็มีปญหายืดเยื้อเชนนี้ มิไยตอง 
กลาวถึงการขจัดอุปสรรคการคาที่มิใชภาษีศุลกากร (Non-tariff Barriers) ซึ่งมีปญหายิ่งกวา

ความลาชาในการจัดตั้ง AFTA จะทํ าให AFTA กลายเปนสิ่งชํ ารุดทาง 
ประวัติศาสตร ยิ่งลาชามากเพียงใด ประโยชนที่คาดวาจะไดยิ่งลดนอยถอยลงมากเพียงนั้น หาก
ความลาชาดังกลาวนี้เลยกรอบเวลาในการจัดตั้ง APEC หรือเลยกรอบเวลาในการทลายกํ าแพง
ภาษีตามขอตกลงในการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) AFTA ก็หมด 
บทบาทไปโดยปริยาย


