อาเซียน+++: การเมืองเรื่องการคาเสรี
รัฐธรรมนูญฉบับป 2550 บัญญัติไววา กอนดําเนินการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศที่มีผล
ผูกพันดานการคาการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ คณะรัฐมนตรีมีหนาที่ชี้แจงตอรัฐสภาเพือ่ ขอความเห็นชอบภายใน
60 วัน ผูเสนอนโยบายจึงจําเปนตองเปรียบเทียบผลดี-ผลเสียในภาพกวางวา ขอตกลงดังกลาวมีผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและการเมืองอยางไร เพราะปจจัยทั้งสองมีปฏิสัมพันธกันอยางหลีกเลี่ยงไมได
เนื่องจากฝายการเมืองตองตอบสนองทั้งประชาชนทั่วไปและกลุมผลประโยชนตางๆ จึงสามารถแบง
ผลกระทบจากการคาเสรีไดเปน 2 ระดับ คือ 1) ระดับระหวางประเทศ ตองอาศัยการวิเคราะหวา การเปดเสรีใน
กรอบดังกลาวกระทบตอเศรษฐกิจมหภาค ทิศทางการคาการลงทุน รวมทั้งสถานะของไทยในเวทีการเมืองโลก
อยางไร หากผลกระทบโดยรวมในระดับนี้เปนบวก ก็แสดงวาประชาชนสวนใหญจะไดประโยชนจากการคาเสรี
แตไมไดหมายความวาฝายการเมืองจะเห็นดีเห็นงามกับการเปดเสรีเสมอไป เพราะสาขาการผลิตตางๆ ไดรับ
ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาไมเทาเทียมกัน จําเปนตองพิจารณาผลกระทบใน 2) ระดับภายในประเทศ วา
ขอตกลง FTA ฉบับนั้นๆ นําไปสูการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศอยางไร
โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมหรือประชาชนที่เสียประโยชนจากการเปดเสรี
หากกลุมผูเสียประโยชนเปนกลุมที่มีนัยสําคัญทางการเมือง รัฐบาลอาจปฏิเสธขอเสนอการเปดเสรีเพื่อ
ปกปองกลุมดังกลาวถึงแมวาผลกระทบโดยรวมจากการเปดเสรีจะเปนบวกก็ตาม ดังเชนกรณีที่ประธานาธิบดี
จอรจ บุช ปรับเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรของสินคาเหล็กจนถูกสหภาพยุโรปนําไปรองเรียนตอองคการการคาโลก
(WTO) เพื่อโกยคะแนนเสียงจากผูผลิตเหล็กในสหรัฐฯ ซึ่งสวนใหญอาศัยอยูในรัฐที่ตนมีคะแนนนิยมสูสี (Swing
States) กับคูแขงทางการเมือง ตัวอยางนี้สะทอนวานักการเมืองนิยมเลน “เกมสองระดับ” (Two-level Game) ชั่ง
น้ําหนักระหวางผลประโยชนทั่วไป (General Interests) ของประชาชนสวนใหญในสังคม กับผลประโยชนพิเศษ
(Special Interests) ที่ประชาชนสวนนอยเพียงบางกลุมแตมีอิทธิพลทางการเมืองจะไดรบั
ผลกระทบตอการเมืองและสังคมระหวางประเทศ
กระแสภูมิภาคนิยมในเอเชียเกิดขึ้นหลังยุคสงครามเย็น เมื่อขั้วการเมืองเดิมสลายและการเจรจาการคา
ในระดับพหุภาคีชะงักงัน มหาอํานาจทั้งสหรัฐฯและสหภาพยุโรปตางใหความสําคัญกับการกระชับสัมพันธและ
แผอิทธิพลทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของตน เห็นไดจากการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) และความ
พยายามจัดตั้งเขตการคาเสรีแหงทวีปอเมริกา (FTAA) หรือการรับอดีตประเทศคอมมิวนิสตเปนสมาชิกของ
สหภาพยุโรปที่ปจจุบันประกอบดวย 27 ประเทศ แตอาจรวมถึงรัฐในตะวันออกกลาง เชน ตุรกี หรือแอฟริกา เชน
เคปเวิรด ในอนาคต ทั้งหมดเปนสัญญาณวาเอเชียจะหวังพึ่งพาตลาดเดิมไมไดอีกตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ไทยในฐานะพันธมิตรยุคสงครามเย็นกลับไมไดรับความชวยเหลือจากสหรัฐฯ
วิกฤตการณครั้งนั้นผลักดันใหเกิดกลไกความรวมมือทางเศรษฐกิจใหมๆ ภายในเอเชียมากมาย รวมถึง
การขยายกลุมอาเซียนเปนอาเซียน+3 (เพิ่มจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) และอาเซียน+6 (เพิ่มอินเดีย ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด) เพื่อสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ลดความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกตลอดทศวรรษ
ที่ผานมา เพราะตัวแปรดานภูมิรัฐศาสตร กลาวคือ เสถียรภาพของประเทศเพื่อนบานในอาเซียน+6 มีผลกระทบ
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ตอการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของไทย ในทางกลับกัน ความตกลงการคาใดๆ ที่เปนการขยาย
การคาการลงทุนขามพรมแดนจะเสริมสรางสันติภาพในอาเซียน+6
แมแตเกาหลีใตยังไดจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษรวมกับเกาหลีเหนือซึ่งถือเปนปฏิปกษทางการเมือง ดังนั้น ตราบใดที่กระแสภูมิภาคนิยมไมเปนอุปสรรคตอ
การเปดเสรีการคาการลงทุนในระดับพหุภาคี
ทุกประเทศจะไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมจากการ
รวมกลุมกันในภูมิภาค
ทั้งนี้ จีนไดกลายเปนหัวเรือใหญในการขับเคลื่อนความรวมมือในกลุมอาเซียน+3 เห็นไดจากการจัดทํา
ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) และการมอบความชวยเหลือแกประเทศดอยพัฒนาในอาเซียน
นํามาซึ่งผลกระทบเชิงโดมิโน (Domino Effect) กลาวคือ ทัง้ ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย และออสเตรเลียตางเกรงวาจะ
เสียประโยชนแกจีน จึงเริ่มเลนบทเชิงรุกเพื่อรักษาไวซึ่งฐานการผลิตและอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต อดีตสนามรบระหวางคายทุนนิยมและสังคมนิยมในสมัยสงครามเย็น ซึ่งปจจุบันได
กลายเปนสนามยุทธศาสตรทางการคาที่นานาประเทศจองจับตามอง การแขงขันระหวางจีนกับประเทศเหลานี้
นําไปสูการเจรจา FTAs ระหวางสมาชิกอาเซียนกับประเทศที่เปน “+6” ซึ่งในมุมมองรัฐศาสตร นับวาสงผลดีตอ
ความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศนอกกลุมอาเซียน+6 เพราะมีนัยวาสมาชิกอาเซียนตองการคานอํานาจของ
จีน ไมตองการใหเอเชียถูกขับเคลื่อนโดยมหาอํานาจเพียงชาติเดียวเหมือนในอเมริกาเหนือ ดังนั้น สําหรับ
อาเซียน การลงนามขอตกลง เชน ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (AJCEP) และความตกลงการคาเสรี
อาเซียน-เกาหลี (AKFTA) จะเปนเกมเพื่อรักษาสมดุลอํานาจในเอเชียระหวางจีนกับประเทศอื่นๆ ไปพรอมกับการ
เพิ่มอํานาจตอรองของกลุมอาเซียนรวมทั้งไทย
รูปภาพที่ 1: การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ตรงกันขามกับอเมริกาเหนือที่มีสหรัฐฯ เปนมหาอํานาจเพียงชาติเดียว หรือยุโรปที่มีสหภาพยุโรปเปน
กลุมผูนํากลุมเดียว การรวมกลุมกันในเอเชีย-แปซิฟกมีลักษณะคลายวงกลมซอนวงกลมในรูปภาพที่ 1 ในชั้นลึก
สุดซึ่งก็คืออาเซียน ความสัมพันธเปนไปในลักษณะกลมเกลียวทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ สวนจีน ญี่ปุน
เกาหลี อินเดีย และออสเตรเลีย เปนยักษใหญที่อาเซียนตระหนักถึงความสําคัญเชิงเศรษฐกิจ จึงตองการพัฒนา
ใหเปนเขตการคาเสรี แตสถานะของประเทศเหลานี้เปนเพียง “+3” หรือ “+6” ไมใชสมาชิกของอาเซียนเพราะไทย
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และสมาชิกอื่นๆ ประสงควางตัวเปนกลางในยุคที่ความขัดแยงเพิ่มขึ้นระหวางจีนกับโลกตะวันตกซึ่งสนับสนุน
ชาติประชาธิปไตยอยางญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย และออสเตรเลีย อยางไรก็ตาม กรอบอาเซียน+6 ยังขาดชาติ
มหาอํานาจเศรษฐกิจ คือ สหรัฐฯ ยุโรป และกลุมผูสงออกพลังงานในตะวันออกกลาง จึงมีการจัดตั้งเวที APEC
ASEM และ AMED ตามลําดับ แตการประชุมเหลานี้ยังขาดผลลัพธที่เปนรูปธรรม แมวาปฏิญญาโบกอรจะ
ตั้งเปาหมายเปดเสรีการคาการลงทุนในเอเชีย-แปซิฟกภายในป 2563 แตการรวมกลุมในวงกวางนี้ มีแรงตานจาก
จีนหรือมาเลเซียที่เกรงวาจะเปดชองใหสหรัฐฯขยายอิทธิพลทางการเมืองในเอเชีย และที่สําคัญกวานั้น ประเทศ
ในเอเชียรวมทัง้ ไทยไมพรอมที่จะจัดตั้งตลาดรวม (Common Market) หรือสหภาพศุลกากร (Custom Union) อัน
นําไปสูการสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจอยางในยุโรป เชน นโยบายการเงินที่ถูกกําหนดโดยธนาคารกลางแหง
ยุโรป หรือการเลือกตั้งประธานาธิบดีแหงสหภาพยุโรปเปนครั้งแรกในป 2552 ทั้งที่ยังไมกระจางชัดวา บทบาท
ของประธานาธิบดีจะทับซอนกับผูนําของแตละประเทศสมาชิกอยางไร
ความตกลงฯ AJCEP และ AKFTA เปนสวนหนึ่งของกลยุทธการคานอํานาจระหวางยักษใหญตางๆ
ดวยการรวมกลุมกันเปนชั้นๆ แทนที่จะเปนกลุมเดียวอยางในสหภาพยุโรป ซึ่งถือวาเหมาะสมสําหรับไทย เพราะ
ปจจัยเศรษฐกิจหรือความมั่นคงไมถูกผูกติดกับพันธมิตรเดิมอยางสหรัฐฯ
หรือมหาอํานาจใหมอยางจีนและ
อินเดียมากเกินไป โดยสรุปแลว ความตกลงดังกลาวจะชวยเรงรัดการเปดเสรีการคาในเอเชียแบบใยแมงมุมตาม
สัญชาติญาณ “Thinking multilateral, talking regional, acting bilateral” โดยไมขัดแยงกับกระบวนการเปดเสรี
ในกรอบพหุภาคี
ผลกระทบตอการเมืองและสังคมภายในประเทศ
กลุมอาเซียน+6 ยึดถือธรรมเนียมการทูตแบบโอนออนผอนปรน ปฏิเสธที่จะกาวกายระบบการเมืองหรือ
นโยบายสังคมภายในประเทศสมาชิก
ตางจากเม็กซิโกที่ไดปรับเปลี่ยนมาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดลอมให
สอดคลองกับ NAFTA หรือตุรกีที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตใหตรงตามความตองการของสหภาพยุโรป ดังนั้น ความ
ตกลงการคาเสรีที่ไทยเจรจากับภาคีในอาเซียน+6 เชน AJCEP และ AKFTA จะไมมีผลกระทบโดยตรงตอ
การเมืองภายในประเทศ มีแตจะกระชับความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเหลานั้นซึ่งเปนนักลงทุนรายใหญ
และคูคาสําคัญอันดับตนๆของไทย
อยางไรก็ตาม เสถียรภาพทางการเมืองเชื่อมโยงกับสมรรถนะทางเศรษฐกิจ รัฐบาลอดีตประธานาธิบดีซู
ฮารโตถึงจุดจบไปพรอมๆ กับซากปรักหักพังทางเศรษฐกิจในป 2541 ดวยเหตุนี้ กลุมผูเสียประโยชนจากการเปด
เสรีการคา ซึ่งอาจเปนอุตสาหกรรมที่ดอยศักยภาพในการแขงขัน หรือประชาชนที่ไมพอใจในนโยบายดังกลาวที่
กอใหเกิดและ/หรือเพิ่มความเหลื่อมล้ําทางสังคม อาจปลุกกระแสตอตานการคาเสรีซึ่งกระทบตอคะแนนเสียง
ของรัฐบาล ดังที่เกิดขึ้นมาแลวในกรณี FTA ไทย-สหรัฐฯ
อันที่จริงแลว การเจรจาเปดเสรีการคากับญี่ปุนภายใตกรอบ AJCEP ไมไดสรางปญหาสําหรับไทย
เนื่องจากไมไดเปดเสรีมากไปกวาภายใตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA) ที่ลงนามไปเมื่อป
2550 ในทางตรงขาม การเจรจา AKFTA ในระยะแรกเริ่มตองเผชิญอุปสรรค คือ เกาหลีไมยินยอมเปดเสรีสินคา
ขาว ซึ่งเปนสินคาสงออกหลักหนึ่งในสิบของไทยและมีนัยสําคัญทางการเมืองเพราะมีเกษตรกรนับลานราย ฝาย
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ไทยจึงไมยินยอมในขอตกลงที่จํากัดผลประโยชนพิเศษของเกษตรกรไทยและรัฐบาลไดปฏิเสธที่จะลงนามใน
ความตกลงฯ อยางไรก็ดี ดังที่กลาวไวขางตน ฝายการเมืองตระหนักดีวา ตองชั่งน้ําหนักผลประโยชนในระดับ
ระหวางประเทศและภายในประเทศตามความเหมาะสม เสมือนวากําลังเลนเกมสองระดับ ไทยและเกาหลีจึง
หารือ ถึงแนวทางบรรลุความตกลงฯ AKFTA ที่ยุติธรรมตอทั้งสองฝาย สุดทายแลว เกาหลีตองเสนอขอ
แลกเปลี่ยนอนุญาตใหไทยขยายเวลาการลดภาษีสินคาออนไหวจํานวน 128 รายการ
เนื่องจากขอตกลง AJCEP และ AKFTA มีความยืดหยุนพอสมควร ไมดันทุรังใหไทยเปดเสรีการคา
สินคาหรือบริการในสาขาที่ไทยยังขาดศักยภาพการแขงขันเหมือนกรณี FTA ไทย-สหรัฐฯ ประกอบกับสินคา
สงออกหลักของญี่ปุนและเกาหลี เชน ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เปนวัตถุดิบใหผูประกอบการไทยนํามาตอยอดใน
การผลิตสินคาขั้นปลายน้ํา ภาคการเมืองจึงไมตองวิตกวา ความตกลงฯดังกลาว จะสั่นคลอนเสถียรภาพของ
รัฐบาล เพราะสินคาและบริการของไทยกับญี่ปุนและเกาหลีมีความเกื้อหนุน (Complementarity) มากกวาการ
ทดแทนกัน (Substitution) ผูเสียประโยชนจึงมีจํานวนจํากัดและมีเวลาปรับตัวรองรับผลกระทบ
สรุป
การวิเคราะหทั้งหมดนี้ บงชี้วาความตกลงการคาเสรีภายใตกรอบอาเซียน+3 ทั้ง AJCEP และ AKFTA มี
ผลกระทบตอประชาชนชาวไทยในเชิงบวก ในดานหนึ่ง ขอตกลงดังกลาวเสริมสรางเสถียรภาพทางการเมืองใน
ภูมิภาค และขยายอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจและภาคสงออกไทย ไปพรอมๆกับการจัดสรรปนสวนทรัพยากร
ในประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในอีกดานหนึ่ง ธรรมเนียมการทูตในกลุมอาเซียน+3 ก็ประนีประนอมให
ผูผลิตที่ดอยความสามารถในการแขงขันไดมีเวลาปรับตัว และอะลุมอลวยใหประเทศภาคีเปดเสรีภาคบริการและ
การลงทุนตามแนวทาง Positive List ผลกระทบตอภาคการเมือง สังคม และประชาชนจึงมีอยูจํากัด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อสินคาและบริการของไทยกับประเทศภาคี ไมวาจะเปนญี่ปุน เกาหลีใต หรืออสเตรเลียและนิวซีแลนด
ที่อาเซียนกําลังเจรจาเปดเสรีการคาอยู สนับสนุนซึ่งกันและกันมากกวาแขงขัน/ทดแทนกัน
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