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เขตการคาเสรีจีน - อาเซียน

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 สาธารณรัฐประชาชนจีนบรรลุข อตกลงกับกลุมอาเซียนในการจัดตั้งเขต 
การคาเสรี (China - ASEAN Free Trade Area) ในวันแรกของการประชุม ASEAN Summit  
ณ นครพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 
5 พฤศจิกายน 2545)

 เขตการคาเสรีจีน-อาเซียน มีนัยสํ าคัญอยางไร และสงผลกระทบทางเศรษฐกิจ
อะไรบาง ?

 การจดัตัง้เขตการคาเสรีจีน-อาเซียน เกิดจากความริเร่ิมของสาธารณรัฐประชาชน
จีน นายกรัฐมนตรีจูหรงจีเสนอความคิดนี้ในป 2543 และตอมามีการจัดตั้งคณะกรรมการ 
ผูชํ านัญการในการศึกษาความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับอาเซียน
(ASEAN-China Expert Group on Economic Cooperation)  ในเดอืนมีนาคม 2544 หกเดือน 
ตอมาคณะกรรมการดังกลาวเสนอรายงานเรื่อง Forging Closer ASEAN-China Economic 
Relations in the 21st Century และแลวทั้งสองฝายก็ทํ าความตกลงเบื้องตนเมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2544  ในการจัดตั้งเขตการคาเสรีในป 2553

 เขตการคาเสรีมิใชของใหมสํ าหรับอาเซยีตะวันออก เพราะอาเซียนก็มีเขตการคา
เสรีอาเซียน (AFTA) และอาเซยีแปซฟิกก็มี APEC แต AFTA มีพัฒนาการเชื่องชามาก และเรียก 
ไดวาถอยหลังเขาคลองหลังจากเกิดวิกฤติการณการเงินป 2540  สวน APEC กํ าลังรอวันแทง
 ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลักดันใหจัดตั้งเขตการคาเสรีจีน-อาเซียน 
เกาหลีใตก็ผลักดันใหจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียตะวันออก (East Asian Free Trade Area)  
ดวยการผนึกสาธารณรัฐประชาชนจีน ญ่ีปุน และเกาหลีใตเขากับกลมุประเทศอาเซียนที่เรียกชื่อวา 
ASEAN Plus Three (APT) แตสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินหนาจัดตั้งเขตการคาเสรีจีน-อาเซียน 
โดยโดดเดี่ยวญี่ปุนและเกาหลีใตดวยความจงใจ แมวาตามขอตกลงในการจัดตั้งเขตการคาเสรี 
จีน-อาเซียน จะมีแผนที่จะผนวกเกาหลีใตและญี่ปุนเขามาในภายหลังเพื่อเปน ASEAN Plus 
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Three แตมไิดก ําหนดเงื่อนเวลาอันแนนอน อันทํ าใหเขตการคาเสรี ASEAN Plus Three เปนเรื่อง
คอนขางเลื่อนลอย

 เหตใุดสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงตองการจัดตั้งเขตการคาเสรีจีน-อาเซียน ?

 เมือ่นายกรัฐมนตรีจูหรงจเีสนอแนวความคิดนี้ในป 2543 สาธารณรัฐประชาชน
จีนกํ าลังเผชิญสภาวะความไมแนนอนในการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนจึงมิไดประโยชนจากหลักการ MFN (The Most-favoured-nation Principle) ในการ
คาขายกบัประเทศภาคีองคการการคาโลก การจัดตั้งเขตการคาเสรีจีน-อาเซียน ทํ าใหจีนสามารถ
คาขายกับกลุมประเทศอาเซียน โดยไมตองเผชิญอุปสรรคกํ าแพงภาษีและขอกีดขวางที่มิใชภาษี
ศุลกากร
 นับต้ังแต สาธารณรัฐประชาชนจีนพัฒนาตามแนวทางสี่ทันสมัย (Four 
Modernizations) ความสมัพนัธทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนกระชับ
แนนแฟนขึน้เปนอันมาก การคาระหวางประเทศเพิ่มจากระดับ 8,500 ลานดอลลารอเมริกันในป 
2535 เปน 39,500 ลานดอลลารอเมริกันในป 2543 การลงทุนโดยตรงของกลมุประเทศอาเซียน 
ในสาธารณรฐัประชาชนจีนเพิ่มจาก 284 ลานดอลลารอเมริกันในป 2535 เปน 3,441 ลาน
ดอลลารอเมริกันในป 2542

 ความจงใจในการกีดกันเกาหลีใตและญี่ป ุนออกจากเขตการคาเสรีอาเซีย 
ตะวันออกในเบื้องตน สวนหนึ่งเปนเพราะเกาหลีใตและญี่ปุนอยูในลํ าดับข้ันของการพัฒนา 
ที่เหนือกวาทั้งกลุมประเทศอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งลํ าดับข้ันของการพัฒนา
แตกตางกันมาก และประเทศที่ดอยพัฒนากวามิอาจแขงขันดวยได สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตองการวิ่งไลกวดเกาหลีใตและญี่ปุน และถีบตัวขึ้นมาเปนผูนํ าและมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ 
ในอาเซียตะวันออก การกันเกาหลีใตและญี่ปุนใหอยูนอกเขตการคาเสรีเปนยุทธวิธีที่เหมาะสม 
เมือ่พจิารณาจากผลประโยชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน

 การจัดตั้งเขตการคาเสรีจีน-อาเซียนกระทบตอไตหวันอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได 
หากเขตการคาเสรีที่จัดตั้งขึ้นใหมนี้เติบใหญ ไตหวันจะถูกลดฐานะเปน ‘รัฐชายขอบ’ ของอาเซีย
ตะวนัออกทีละเล็กทีละนอย

 เหตุใดกลุมประเทศอาเซียนจึงเห็นดีเห็นงามกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการ
จัดตั้งเขตการคาเสรี ?



3

อินโดนีเซียและมาเลเซียมีทีท าเฉยเมยตอขอเสนอของจูหรงจีในเบื้องตน  
สวนสํ าคัญเปนเพราะเกรงกลัวอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ในกรณีของอินโดนีเซีย ความออนแอทางเศรษฐกิจทํ าใหมีความเกรงกลัววา ธุรกิจและ 
อุตสาหกรรมตางๆ ของอินโดนีเซียมิอาจแขงขันกับสาธารณรัฐประชาชนจีน แมในคราวจัดตั้ง 
AFTA กระแสคดัคานการเขารวมเขตการคาเสรีอาเซียนในอินโดนีเซียรุนแรงกวาภาคีอาเซียนอื่นๆ
 แตแลวภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่กอตัวในระบบทุนนิยมโลกทํ าใหภาคีอาเซียน
เปลี่ยนใจในประเด็นการจัดตั้งเขตการคาเสรีรวมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน การแตกสลายของ
ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในสหรัฐอเมริกานับต้ังแตกลางป 2543 และการถลม World Trade Center 
ในเดอืนกันยายน 2544 ทํ าใหการฟนตัวจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศอาเซียน
เชือ่งชาลงอยางเห็นไดชัด

 สาธารณรัฐประชาชนจีนยื่นขอเสนอที่ใหประโยชนแกกลุมประเทศอาเซียน 
อยางยิ่ง โดยสมัครใจที่จะลดกํ าแพงภาษีสํ าหรับสินคาเขาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนซื้อจาก 
อาเซียน โดยที่อาเซียนลดกํ าแพงภาษีการนํ าเขาสินคาจีนในภายหลัง อาเซียนมิไดรับประโยชน
จากขอเสนอนี้เทานั้น หากยังสามารถใชขอตกลงนี้ในการเจรจาจัดตั้งเขตการคาเสรีกับญ่ีปุนและ
เกาหลีใตในภายหลังไดอีกดวย

 ในทันทีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนบรรลุขอตกลงในการจัดตั้งเขตการคาเสรี 
อาเซยีน ญ่ีปุนกล็งนามในขอตกลงลักษณะเดียวกันกับอาเซียนในวันตอมา (5 พฤศจิกายน 2545) 
ญ่ีปุนเกรงการ ‘คุกคาม’ ทางเศรษฐกิจจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และตองการรักษาระยะหาง
ทางเศรษฐกิจกับ ‘ยักษหลับแหงอาเซีย’ การจัดตั้งเขตการคาเสรีมิไดเปนสวนหนึ่งของนโยบาย
เศรษฐกิจระหวางประเทศของญี่ปุนแตด้ังเดิม ญ่ีปุนยึดแนวทางพหุภาคีนิยม (Multilateralism)  
ในการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ และไมเคยแสดงความชื่นชมแนวทางทวิภาคีนิยม 
(Bilateralism) แตแลวภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อยาวนานและรายแรง อันเปนผลจากการ
แตกสลายของภาวะเศรษฐกิจฟองสบูนับต้ังแตป 2534 เปนตนมา ทํ าใหนโยบายการคาระหวาง
ประเทศของญีปุ่นแปรเปลี่ยนไป ญ่ีปุนเดินแนวทางทวิภาคีนิยมมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากขอตกลง
การคาเสรีที่ญ่ีปุนทํ ากับสิงคโปร ซึ่งมีชื่อเรียกวา JSEPA (Japan and Singapore Economic 
Partnership)

 แมวาอาเซยีนไมประสบความสํ าเร็จในการผลักดันให AFTA รุดหนา อันสะทอน
ใหเห็นความไมมีตัวตนของ Spirit of ASEAN แตอาเซียนกลับเนื้อหอม ทั้งอินเดียและออสเตรเลีย
ตางรุมตอมอาเซียน
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 อินเดียตองการทํ าขอตกลงการคาและการลงทุนเสรีกับอาเซียนที่เรียกวา 
Regional Trade and Investment Area (RTIA) นายกรัฐมนตรีอาตัล พิหารี วัจปายี (Atal Bihari 
Vajpayee) แหงอินเดียเขารวมประชุม ASEAN Summit ณ นครพนมเปญดวย แมอินเดีย 
จะเคลือ่นตัวชาในเรื่องนี้  แตผูนํ าอินเดียคิดวายังไมสายเกินไป
 ออสเตรเลียตองการจัดตั้งเขตการคาเสรีกับอาเซียนดวย แตติดขัดที่ประเทศไทย
วางเฉย การวางเฉยอันเปนการแสดงซึ่งการไมสนับสนุนของรัฐบาลไทย เปนผลจากการที่ 
ออสเตรเลียวางเฉยตอขอเสนอในการสถาปนา Asia Cooperation Dialogue (ACD) ของรัฐบาล
ทกัษณิ   อยางไรก็ตาม  ออสเตรเลียกํ าลังอยูในกระบวนการจัดตั้งเขตการคาเสรีรวมกับสิงคโปร
 ดวยเหตุที่อาเซียนมีขอตกลงการคาเสรีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน หากมี
ประเทศหนึง่ประเทศใดจัดตั้งเขตการคาเสรีกับอาเซียนในภายหลัง ประเทศเหลานั้นสามารถอาศัย
อาเซยีนเปนสะพานเชื่อมตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกทอดหนึ่ง

 ขอตกลงการคาเสรีจีน-อาเซียนกํ าลังกอใหเกิดพลวัตการเปลี่ยนแปลงในอาเซีย
ตะวันออก มิจํ าเพาะแตดานเศรษฐกิจ หากยังขยายผลสูดานการเมืองดวย การเติบใหญ 
ทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทํ าใหสหรัฐอเมริกาตองขึ้นปายสาธารณรัฐประชาชน
จนีในฐานะปรปกษในอนาคต
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