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เขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียบูรพา?
รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 มนุษยพิภพมีทีทาวาจะแปรสภาพเปนไตรอภิรัฐพิภพทางเศรษฐกิจ (Tri-polar 
World Economy) มานานนบัทศวรรษ เมื่อประชาคมยุโรปแปรสภาพเปนสหภาพยุโรป เมื่อมีการ
จัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ซึ่งมีแผนที่จะขยายเปนเขตการคาเสรีแหงอเมริกา
(Free Trade Area of the Americas = FTAA) และเมื่อมีการจัดตั้งเขตความรวมมือทางเศรษฐกิจ
แหงอาเซียแปซิฟก (APEC)
 แตแลว FTAA ยังไมคลอด จนแลวจนรอด และ APEC ทํ าทาตายทั้งกลม 
วกิฤตกิารณการเงินเม็กซิโกป 2537-2538 และวิกฤติการณการเงินอาเซียป 2540 ซึ่งกอผลลุกลาม
ตอรัสเซีย ละตินอเมริกา และแอฟริกาใต บ่ันทอนความเปนไปไดในการจัดตั้งอภิมหารัฐทาง
เศรษฐกจิ หรือ Super Bloc จะมีที่เปนตัวตนก็เฉพาะแตสหภาพยุโรปเทานั้น

 วิกฤติการณการเงินเม็กซิโก 2537-2538 กัดเซาะ NAFTA อยางเห็นไดชัด 
ภาคีสมาชิกมิไดประโยชนจากการจัดตั้งเขตการคาเสรีอยางเต็มที่ดังที่คาดหวัง โดยที่การตอตาน 
NAFTA ปรากฏอยางรุนแรงในเม็กซิโก ละตินอเมริกาไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณการเงิน
เม็กซิโกอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได มิหนํ ายังไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากวิกฤติการณการเงิน
อาเซียบูรพาอีกดวย ความออนเปลี้ยทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆในอเมริกากลางและอเมริกา
ใตท ําลายความหวังในการจัดตั้งเขตการคาเสรีแหงอเมริกา ซึ่งครอบคลุมปริมณฑลตั้งแตจุดสูงสุด
ของทวปีอเมริกาเหนือจรดจุดตํ่ าสุดของทวีปอเมริกาใต

ความออนเปลี้ยทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆในอเมริกากลางและอเมริกาใต 
มไิดสงผลกระทบตอ NAFTA และ FTAA เทานั้น หากยังสงผลกระทบตอ APEC อีกดวย โดยที่ 
APEC ทํ าทาจะแทง เมื่อประเทศตางๆในอาเซียบูรพาประสบวิกฤติการณทางเศรษฐกิจอยาง
รุนแรงนบัต้ังแตป 2540 เปนตนมา โดยที่หลายประเทศในบัดนี้ยังไมฟนคืนสูภาวะเศรษฐกิจปกติ

 ภายหลังวิกฤติการณการเงินอาเซียบูรพาป 2540 มีพัฒนาการในแนวทางที่
แตกตางกันอยางนอย 2 แนวทาง แนวทางหนึ่งยึดหลกัการภูมิภาคนิยม (Regionalism) อีก
แนวทางหนึ่งยึดหลกัการทวิภาคีนิยม (Bilateralism)
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 แมวาวิกฤติการณการเงินอาเซยีบรูพาป 2540 จะบั่นทอนศักยภาพของเขตการ
คาเสรีอาเซียน (AFTA) แตประเทศตางๆในอาเซียบูรพายังคงเห็นวา แนวทางภูมิภาคนิยมเปน 
แนวทางทีเ่ปนประโยชน  อยางนอยที่สุดในการสรางอํ านาจตอรอง  เพื่อฟนคืน 'ความมหัศจรรย 
ทางเศรษฐกิจแหงอาเซียบูรพา' (East Asian Economic Miracle) สาธารณรัฐประชาชนจีนทํ า
หนาที่เปน 'พีใ่หญ' แหงอาเซียบูรพา

 การเดินแนวทางภูมิภาคนิยมเห็นไดจากการทํ าขอตกลง ASEAN Plus Three 
ซึ่งกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ญ่ีปุน และ
เกาหลใีต ตามมาดวยการทํ าขอตกลงการคาเสรีระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับอาเซียน และ
ญ่ีปุนกบัอาเซยีน ทายที่สุดไดแก ขอตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางสาธารณรัฐประชาชน
จนี เกาหลีใต และญี่ปุน เมื่อตนเดือนกรกฎาคม 2546

พัฒนาการตางๆดังที่กลาวขางตนนี้อาจเปนจุดเริ่มตนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
เสรีอาเซียบูรพา หรือเขตการคาเสรีอาเซียตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast Asian Free Trade 
Area) แลวแตกรณี อภิมหารัฐทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ หากจัดตั้งสํ าเร็จ จะมีขนาดใหญ
พอทีจ่ะตอกรกับ NAFTA และสหภาพยุโรปได แตความสํ าเร็จแลดูลางเลือน เพราะความมุงมั่น
ของผูน ําชาตติางๆ ในอาเซียบูรพาในการเดินแนวทางภูมิภาคนิยมแตกตางกันมาก

 ภายหลังวิกฤติการณการเงินอาเซียบูรพาป 2540 ภาคีอาเซียนตางเอาตัวรอด 
ตัวใครตวัมนั โดยยึดแนวทางทวิภาคีเปนยุทธศาสตรหลัก สิงคโปรนับเปนอุทาหรณอันดีของความ
ขอนี้  'สปริตแหงอาเซียน'  หากมมีากอน  ดูเหมอืนจะเหอืดหาย ทั้งสิงคโปรมิอาจหวังพึ่งความมี
ชีวิตของ AFTA ได  'ลัทธิเอาตัวรอด' ท ําใหสิงคโปรเลือกทํ าขอตกลงการคาเสรีในลักษณะทวิภาคี
กบัออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา ในเมื่อระบบเศรษฐกิจสิงคโปรพึ่งพิงการคา
ระหวางประเทศเปนจักรกลแหงการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และในเมื่อ AFTA มิอาจเปนที่พึ่ง
ของสงิคโปรได สิงคโปรจํ าตองแสวงหาหนทางในการขยายตลาดการคาระหวางประเทศ ดวยการ
ท ําขอตกลงการคาเสรีในลักษณะทวิภาคี

 มาเลเซียเจริญรอยตามสิงคโปร โดยอยูในกระบวนการจัดทํ าขอตกลงการคา
เสรีกบัญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกา และมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนเปาหมายตอไป ไทยเจริญรอย
ตามสิงคโปรและมาเลเซียดวย ทั้งไทยและมาเลเซียอยูในขั้นตอนการทํ าขอตกลงทวิภาคีวาดวย
โครงสรางการคาและการลงทุนกับสหรัฐอเมริกา (Bilateral Trade and Investment Framework 
Agreements = BTIFAs) กอนทีจ่ะทํ าขอตกลงการคาเสรี (FTAs) ในภายหลัง
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 สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากทํ าขอตกลงการคาเสรีกับอาเซียน และทํ า
ขอตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจกับญ่ีปุนและเกาหลีใตแลว ยังมีแผนที่จะทํ าขอตกลงการคา
เสรีกับสมาชิกอาเซียนแตละประเทศอีกดวย การทํ าขอตกลงระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ
อินเดยีในการขยายการคาชายแดนผานชองแคบนาธูลา (Nathu La) เมื่อตนเดือนกรกฎาคม 2546 
นอกจากจะเปนประโยชนในการกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทั้งสองแลว ยัง
อาจมผีลเชือ่มโยงความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียใตกับอาเซียนอีกดวย

ญ่ีปุนคอนขางเชื่องชาในการเดินแนวทางทวิภาคีนิยม สัญญาการคาเสรีระหวาง
ญ่ีปุนกบัอาเซียนใชเวลาเจรจายาวนานถึง 4 ป  หากสาธารณรัฐประชาชนจีนมิไดเปน 'คูแขง' ใน
การท ําขอตกลงการคาเสรีกับอาเซียน ขอตกลงญี่ปุน-อาเซียนอาจยืดเยื้อยาวนานมากกวานี้ ญ่ีปุน
มแีผนทีจ่ะท ําขอตกลงการคาเสรีกับภาคีอาเซียนสํ าคัญเพียง 3 ประเทศ อันไดแก ไทย ฟลิปปนส 
และอินโดนีเซีย  ซึง่เปนประเทศคูคาสํ าคัญของญี่ปุน  ขอตกลงการคาเสรีมักจะติด 'หลม' ในระบบ
ราชการญี่ปุน เพราะขุนนางนักวิชาการญี่ปุนเกรงกลัววา การเปดเสรีทางการคาจะสงผลกระทบ
ตอเกษตรกรญี่ปุนอยางรุนแรง

เกาหลีใต นอกจากทํ าขอตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและญี่ปุนแลว มีแผนที่จะทํ าขอตกลงการคาเสรีกับญ่ีปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สิงคโปร  และเม็กซิโก

 ณ บัดนี้ อาเซียบูรพากํ าลังอยูในชวงแหงการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ แมจะมีการเคลื่อนไหวในการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศในแนวทางภูมิภาคนิยม 
จนดูเสมือนหนึ่งวา มีความเปนไปไดที่จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียบูรพา หรือเขตการคาเสรี
อาเซยีตะวันออกเฉียงเหนือ แตการเคลือ่นไหวที่หนักแนนกวาและมีผลจริงจังมากกวากลับเปนการ
จดัระเบยีบการคาระหวางประเทศในแนวทางทวิภาคีนิยม โดยมีแกนขอตกลงการคาเสรีอยางนอย 
2 แกน แกนหนึง่ไดแก สหรัฐอเมริกา อีกแกนหนึ่งไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน การที่ประเทศ
ทัง้สองเปนแกนในการจัดทํ าขอตกลงการคาเสรีในแนวทางทวิภาคีนิยมเปนผลจากขนาดของตลาด
อันมหึมานั้นเอง
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