จีนเดินหนาขยายเขตการคาเสรี
----------------------------------------------จากจีนที่เคยปดประเทศตัวเองไมคบคากับตางประเทศอยางเปนทางการมาสูการเปดกวาง
ประเทศสูโลกภายนอกเมื่อราว 35 ปที่ผานมา และเพียง 20 ปหลังการเปดประเทศครั้งใหมนี้ รัฐบาลจีนก็ได
ตัดสินใจกาวเดินเขาสูสนามการเปดเสรีทางการคา (Free Trade) และเมื่อสิบปที่แลว จีนก็ปรับเรงความเร็ว
ในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจเสรีกับนานาประเทศจนทําใหจีนกลายเปนหนึ่งในประเทศที่ลงนามในความตกลงวา
ดวยการจัดตั้งเขตเสรีทางการคา (Free Trade Area) มากที่สุดในโลก
การเดินทางไกลสูโลกการคาเสรีของจีนยังไมหยุด
เพียงแคนั้น เพราะโดยที่รัฐบาลจีน “ดีดลูกคิดรางแกว” แลวเห็นวา
ดวยความพรอมในการเปนโรงงานของโลก ความไดเปรียบของสินคาจีน
ในการแขงขันดานราคา (หรือแมกระทั่งดานคุณภาพในอนาคต) และ
เครือขายการกระจายสินคาในตลาดตางประเทศที่รัฐบาลสนับสนุนให
ผูประกอบการจีนออกไปบุกตลาดโลกเกือบทั่วทุกหัวระแหง เศรษฐกิจจีนก็นาจะไดรับประโยชนสุทธิจากการ
ผลักดันการเปดเสรีทางการคากับนานาประเทศ โดยการใชตลาดภายในประเทศที่เปนเสมือน “เคกกอนยักษ”
ไปยั่วยวนใหประเทศนอยใหญเขามาเจรจาแลกเปลี่ยน “ลิ้มรสเคก” ของกันและกันอยูอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังอยูระหวางการเจรจาและศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งเขตการคาเสรี รวมทั้ง
ยกระดับกรอบความรวมมือที่มีอยูเดิมกับนานาประเทศ/ภูมิภาคนับสิบฉบับในปจจุบัน ไทยเราจะไดรับ
ประโยชนและควรปรับเปลี่ยนทาทีอยางไร ...
เขตการคาเสรี … กาวเดินสูการคาเสรี
แปรวิกฤติของโลก ... เปนโอกาสของจีน ภายหลังวิกฤติการเงินโลกเมื่อป ๒๕๔0 รัฐบาล
จีนเริ่มใหความสนใจอยางจริงจังกับการเชื่อมโยงและพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจกับโลกภายใตกรอบการ
จัดตั้งเขตการคาเสรี เพราะเริ่มตระหนักดีถึงกระแสการกีดกันทางการคาที่ขยายวงกวางขึ้นทั่วโลก ซึ่งจะไมเปน
ผลดีอยางยิ่งตอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนที่หวังโตจาก “กําลังภายนอก” พึ่งพารายไดจากการ
สงออกและการลงทุนของตางประเทศ
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๓ จีนไดเริ่มเปดการเจรจาเขตเสรีทางการคากับประเทศสมาชิก
อาเซียน และสามารถสรุปผลการเจรจาไดเมื่อเดือนพฤศจิกายน
๒๕๔๗ ซึ่งนับเปนความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีฉบับแรกที่จีนลง
นามกับตางประเทศ นับแตนั้นเปนตนมา เราไดสังเกตเห็นการเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจและการคาระหวางจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนที่
พัฒนาไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการลดเลิกการเรียกเก็บอากรนําเขา
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และมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี รวมทั้งการขยายตัวของตลาดทั้งสองไดสงผลให มูลคาการคาระหวาง
อาเซียน-จีนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากไมถึง 90,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2547 เปนกวา 400,000
ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2555 ซึ่งมีมูลคามากกวาของการคาระหวางจีน-ละตินอเมริกาถึง 250,000 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ
ตอมาในเดือนมิถุนายน 2546 รัฐบาลกลางของจีนไดลงนาม
ในความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดมากขึ้นกับ สองเขต
เศรษฐกิจสําคัญของจีนไดแก ฮองกงและมาเกา ความตกลงดังกลาวซึ่งมี
ลักษณะคลายกับเขตการคาเสรีมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547
ขณะที่จีนก็เปดการเจรจาฯ กับชิลีเมื่อพฤศจิกายน 2547 และสามารถหาขอสรุปไดภายในระยะเวลาเพียง
หนึ่งป ความตกลงฯ จีน-ชิลีเริ่มมีผลใชบังคับนับแตเดือนตุลาคม 2549
จากเชื่อมเอเซีย … สูเชื่อมโลก
การเรียนรู ... เพื่ออนาคต ทามกลางความลมเหลวและการชะงักงันในการเจรจาเปดเสรี
ทางการคาโลกในกรอบพหุภาคีหลายครั้งหลายคราว รัฐบาลของประเทศตาง ๆ จึงไดเริ่มปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตรมาใหความสนใจกับการเปดเสรีทางการคาในระดับภูมิภาคกันมากขึ้น ประเทศมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจอยางสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุนนับเปนตัวอยางที่
ปรับเปลี่ยนมาเปดการเจรจาการคาระดับภูมิภาคแทนการคาระดับ
พหุภาคี โดยนับแตป 2552 สหรัฐฯ ไดลงนามในกรอบความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ซึ่งสวนใหญเกี่ยวของการจัดตั้งเขตการคา
เสรีจํานวน 14 ฉบับ ญี่ปุน 13 ฉบับ และสหภาพยุโรปถึง 35 ฉบับ
จากสถิติขององคการการคาโลก (World Trade Organization) ระบุวา ณ สิ้นเดือนตุลาคม
2556 ประเทศทั่วโลกไดเปดการเจรจาและลงนามในความตกลงดานการคาเสรีระดับภูมิภาคจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 221 ฉบับ แตขอสังเกตที่นาสนใจก็คือ ในจํานวนนี้ราวรอยละ 80 เกิดขึ้นในชวง 10 ปที่ผานมา โดย
การขยายตัวของกรอบความตกลงทางการคาเหลานี้เริ่มกอตัวอยางชัดเจนภายหลังการเกิด วิกฤติการเงินโลก
(Financial Crisis) และขยายวงอยางกวางขวางในชวงหลังเกิดวิกฤติแฮมเบอรเกอร (Hamburger Crisis) ซึ่ง
นับเปนวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญสุดนับแตสงครามโลกครั้งที่ 2 และซึมยาวตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้
การเจรจาและลงนามในความตกลงฯ ยังมีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้นในระยะหลัง
ในสวนของจีน ผลจากการเจรจาและดําเนินการตามกรอบความตกลงฯ ดังกลาว ทําใหจีน
สามารถสั่งสมประสบการณในการเจรจาเปดเสรีทางการคาที่มีคุณคายิ่ง และเปนพื้นฐานสําคัญที่ชวยใหจีน
สามารถขับเคลื่อนการขยายการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศตาง ๆ ทั่วโลกไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นในเวลาตอมา ดังจะเห็นไดจากการใชระยะเวลาในการเจรจาความตกลงฯ แตละกรอบที่มีแนวโนมลด
นอยลงในระยะหลัง
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จากหยดน้ํา ... สูคลื่นสึนามิ ภายหลังความสําเร็จใน
การจัดตั้งเขตการคาเสรีของจีนกับหลายประเทศ/ภูมิภาคในระยะแรก
กอปรกับสถานการณเวทีการคาโลกที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐบาลจีนจึงได
ตัดสินใจกําหนด “ยุทธศาสตรเขตการคาเสรี” (Free Trade Area
Strategy) ในป 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายการปฏิรูปและเปด
กวางเศรษฐกิจ เสริมสรางความสัมพันธกับหุนสวนทางการคา ตอสูกับมาตรการกีดกันทางการคาระลอกใหม
และสนับสนุนการเปดเสรีทางการคาและการลงทุน รวมทั้งกลไกการจัดตั้งการคาเสรีพหุภาคีโลก
ปจจุบัน จีนไดลงนามในกรอบความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีและหรือมีผลใชบังคับแลว
จํานวน 12 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวของกับประเทศและเขตเศรษฐกิจในเอเซีย ละตินอเมริกา โอเชียเนีย และยุโรป
และอยูระหวางการเจรจาเปดเสรีทางการคากับอีกหลายประเทศ/ภูมิภาค จึงนับวายุทธศาสตรเขตการคาเสรีที่
รัฐบาลจีนกําหนดใชกอนหนานี้เขามามีบทบาทอยาง “ถูกที่ถูกเวลา” และสอดคลองกับแนวโนมการ
พัฒนาการคาโลก รวมทั้งความพยายามที่จะชวยฟนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและภูมิภาคอื่น
ความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีของจีนที่มีผลใชบังคับแลว
ป 2547-ปจจุบัน
เขตการคาเสรี
วันที่มีผลใชบังคับ สาระ
• ความรวมมือดานความเปนหุนสวน 1 มกราคม 2547 การคาสินคา (273 ชนิด) บริการ และ
ทางเศรษฐกิจจีนแผนดินใหญ-ฮองกง การอํานวยความสะดวกทางการคาและ
การลงทุน ทั้งนี้ จีนและฮองกงไดลงนาม
ขยายขอบเขตความรวมมืออีกถึง 7 ฉบับ
• ความรวมมือดานความเปนหุนสวน 1 มกราคม 2547 การคาสินคา (273 ชนิด) บริการ และ
ทางเศรษฐกิจจีนแผนดินใหญ-มาเกา การอํานวยความสะดวกทางการคาและ
การลงทุน ทั้งนี้ จีนและมาเกาไดลงนาม
ขยายขอบเขตความรวมมืออีก 5 ฉบับ
• ความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีจีน- 1 กรกฎาคม 2548 การคาสินคา (กวารอยละ 90 ของรายการ
อาเซียน
สินคาอาเซียน-จีน) โดยลดอัตราอากร
นําเขาลงเหลือรอยละ 0-5 การคาบริการ
และการสงเสริม/คุมครองการลงทุน
• ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 1 กันยายน 2549 การคาสินคา บริการ และการอํานวยความ
เอเซีย-แปซิฟก
สะดวกทางการคา
• ความตกลงวาดวยเขตการคาเสรี
1 ตุลาคม 2549 การคาสินคา
จีน-ชิลี
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• ความตกลงวาดวยเขตการคาเสรี 1 กรกฎาคม 2550 การคาสินคา บริการ และการลงทุน
จีน-ปากีสถาน
• ความตกลงวาดวยเขตการคาเสรี 1 ตุลาคม 2551 การคาสินคา (รอยละ 96 ของรายการ
จีน-นิวซีแลนด
สินคาสงออกของนิวซีแลนดไปจีน) และ
บริการ
• ความตกลงวาดวยเขตการคาเสรี 1 มกราคม 2552 การคาสินคา (รอยละ 95 ของรายการ
จีน-สิงคโปร
สินคาสงออกของสิงคโปรไปจีน) บริการ
และการอํานวยความสะดวกดานการลงทุน
• ความตกลงวาดวยเขตการคาเสรี 1 มีนาคม 2553 การคาสินคา บริการ และการอํานวย
จีน-เปรู
ความสะดวกดานการคาและการลงทุน
• ความตกลงฯ จีน-ชิลีเพิ่มเติมในสวน 1 สิงหาคม 2553 การคาบริการ และการอํานวยความสะดวก
การคาบริการ
ทางการคา
• ความตกลงวาดวยกรอบความ
12 กันยายน 2553 การคาสินคา บริการ และการลงทุน
รวมมือจีนแผนดินใหญ-ไตหวัน
• ความตกลงวาดวยเขตการคาเสรี
1 สิงหาคม 2554 การคาสินคา (รอยละ 90 ของรายการ
จีน-คอสตาริกา
สินคาของทั้งสองประเทศ) และบริการ
• ความตกลงวาดวยเขตการคาเสรี 15 เมษายน 2556 การคาสินคา บริการ การลงทุน และ
จีน-ไอซแลนด
(ลงนาม) มิติอื่นทางเศรษฐกิจ
เกมสของสหรัฐฯ ... เปดแนวรบใหม
สหรัฐฯ ... การคืนสูถ้ําเกาที่คุนเคย เราคงไมอาจปฏิเสธบทบาทของสหรัฐฯ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสรางเสถียรภาพความมั่นคงของนานาประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกในยุคหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ได แตการกาวพลาดในเชิงยุทธศาสตรของสหรัฐฯ ในหลายครั้งไมวาจะเปนในเวียดนาม ฟลิปปนส
ไทย และพมา ทําใหบทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาคลดนอยถอยลงไปตามลําดับในชวง 3 ทศวรรษที่ผานมา ซึ่ง
นับเปนชวงเวลาที่จีนเริ่มเปดประเทศสูโลกภายนอกอีกครั้งและใหความสําคัญอยางมากกับการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจและการเมืองกับประเทศในภูมิภาคนี้
อยางไรก็ดี โดยที่เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกนับวันแตจะ
ทวีความสําคัญมากขึ้น ทําใหประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคตางใหความสนใจที่จะ
เขามาเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาคนี้กันอยางกวางขวาง สหรัฐฯ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคสมัยของประธานาธิบดี บารัก โอบามา (Barack Obama)
เองก็นับเปนหนึ่งในประเทศนอกภูมิภาคที่ปรับเปลี่ยนนโยบายหันกลับมาใสใจใน
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกที่สหรัฐฯ เคยมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองอยูอีกครั้ง
โดยที่ผานมา สหรัฐฯ ไดพยายามดําเนินการในหลายวิธี
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TPP … กลไกใหม มาตรฐานสูง กรอบการเปดเสรีทางการคานับเปนกลไกหนึ่งในความ
พยายามที่จะเขามาเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาค ภายหลังความลาชาที่เขาเกาะกุมการพัฒนา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) สหรัฐฯ
จึงไดนําเสนอเวทีการหารือใหมใหประเทศในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟกหันมา
รวมมือทางเศรษฐกิจกันผานกรอบความตกลงหุนสวนยุทธศาสตร
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (Trans-Pacific Partnership: TPP) โดยเริ่ม
เปดการเจรจาในรอบแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552
ทั้งนี้ ในดานหนึ่ง กรอบ TPP ถูกมองวาเปนความตกลงที่สหรัฐฯ ตองการนํามาใชเพื่อ
ทดแทนความลมเหลวของการเจรจาการคารอบโดฮา (Doha Round) ขององคการการคาโลกและกรอบ
APEC แตในอีกดานหนึ่งก็ถูกประเมินวา กรอบความตกลงฯ ดังกลาวจะเปนกลไกใหมที่สหรัฐฯ ตองการใชใน
การจํากัดการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีน (แมวาจะมีขาวเปนระยะวาสหรัฐฯ มีทาทีสนับสนุนจีนใหเขา
เปนสมาชิก TPP) และชะลอบทบาทของจีนและอาเซียนในเวทีความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเซียตะวันออก
โดยซอนเงื่อนไขและสิทธิประโยชนที่แปลกแตกตางจากกรอบความตกลงที่เคยมีมา เชน การจําหนายเชลแกซ
(Shell Gas) พลังงานใหมราคาถูกใหแกเฉพาะประเทศสมาชิก
ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ยังตองการเปดอีกแนวหนึ่งขามมหาสมุทรแอทแลนติกผานการเจรจา
การคาเสรีกับยุโรป ซึ่งหากเขตการคายุโรป-สหรัฐฯ (Transatlantic Free Trade Area: TAFTA) เกิดขึ้นจริงก็
จะกลายเปนเขตการคาเสรีที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุดในโลก จนกระทั่งนักวิชาการบางสวนกังวลวา เขต
การคาฯ ดังกลาวอาจจะลดบทบาทขององคการการคาโลกในเวทีเศรษฐกิจระหวางประเทศไปโดยปริยาย
สงครามตัวแทน ... กลยุทธที่เปนอมตะ นอกจากนี้
สหรัฐฯ ยังใชผูเลนหนาใหมในการเดินเกมสเดิม ๆ กดดันพี่เบิ้มใหมใน
ภูมิภาคอยางจีน อาทิ การ “วางยา” ผลักดันใหหลายประเทศใน
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกโดยเฉพาะอยางยิ่งญี่ปุนและฟลิปปนส กาว
ออกมาแสดงจุดยืนในความเปนเจาของหมูเกาะทะเลใตในเวลาไลเลี่ย
กันในชวงปที่ผานมา หรือแมกระทั่งสราง “ทางเลือกใหมในขวดเกา”
ใหแกรัฐบาลเมียนมารในการตอตานและชะลอกระแสการรุกคืบทาง
เศรษฐกิจและการเมืองที่จีนตองการเพิ่มเสนทางลงสูทะเลทางตอนใต
สหรัฐฯ ไดรับประโยชนหลายตอจากการจุดประเด็นเหลานี้ โดยเฉพาะการนําไปสูปญหา
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการอางกรรมสิทธิ์ในหมูเกาะทะเลใตระหวางจีนกับหลายประเทศ จนทําเอามองหนากันไม
ติดจนถึงทุกวันนี้ กรณีพิพาทดังกลาวยังตามมาดวย “ควันหลง” และ “กระทบชิ่ง” ตอไปในหลายภาคสวน
รวมทั้งยังทําใหความพยายามของจีนที่ตองการสานตอความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในหลายกรอบ
พลอยชะงักงันไปดวย ขณะเดียวกัน ในเวทีการประชุมอาเซียนกับประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกที่เดิม
มุงเนนความรวมมือทางเศรษฐกิจเปนสําคัญก็ถูกชักนําไปถกเรื่องการเมืองจนทําใหอุณหภูมิการเจรจารอนแรง
จนถึงรอนจัดอยูบอย ๆ
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จุดยืนของจีน ... เปดกวางและแลกหมัด
รัฐบาลจีนชุดใหม ... เรงแกเกมส การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรของสหรัฐฯ มาเนนการเปด
กรอบการเจรจาการคาเสรีระดับภูมิภาคระลอกใหม และการหวนกลับเขาสูภูมิภาคเอเซียตะวันออกในระยะ
หลังก็ทําใหรัฐบาลจีนชุดใหมไมอาจนิ่งนอนใจไดเชนกัน เพราะจีน
ตระหนักดีวา สหรัฐฯ ยังคงมีเครือขายและอิทธิพลสูงในภูมิภาค
แถบนี้ ขณะที่จีนยังไมอาจสราง “บารมี” ไดมากพอที่จะชักจูงให
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเขามาเปนพวก แตโดยที่จีนทราบดีวา จีน
ยังคงตองการตลาดโลกที่เปดกวางมากขึ้นเพื่อมาปอนโรงงานในประเทศที่มีกําลังการผลิตสวนเกินและ
รักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพในอนาคต จึงยังไมละทิ้งความพยายามที่จะเดินหนาเปดเสรี
ทางการคาในทุกวิถีทาง ทั้งในกรอบพหุภาคีและทวีภาคี
ดึงเวทีโลก ... มาเปนพันธมิตร ในประการหนึ่ง จีนเลือกดึงเอาองคการการคาโลกมาเปน
พันธมิตร โดยจีนใหเหตุผลวา ไมมีกรอบการเปดเสรีทางการคาใดที่จะสามารถทดแทนการเปดเสรีพหุภาคีทาง
การคาโลกได และยึดมั่นวาองคการการคาโลกเปนเพียงเวทีเดียวในปจจุบันที่จะสามารถปรับเปลี่ยนขอตกลง
ที่แตกตางกันของกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจที่หลากหลายใหมาเปนมาตรฐานเดียวกันและขยายขอบขาย
การเปดเสรีทางการคาไดในระยะยาว การแสดงทาทีดังกลาวยังเปนการตอกย้ําวาสหรัฐฯ ไมจริงใจที่จะ
สนับสนุนการคาเสรีและการมีอยูขององคการการคาโลก (ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขในปจจุบัน) ทั้งที่
สหรัฐฯ ไดรับการกลาวขวัญวาเปนประเทศที่เปดเสรีทางการคามากที่สุดในโลกก็ตาม ขณะเดียวกัน เพื่อ
สนับสนุนระบบการคาพหุภาคีโลก รัฐบาลจีนจึงวางแผนสรางเครือขายผูแทนระดับสูงของความตกลงการคา
เสรีขึ้นเพื่อเปนเวทีในการหารือความรวมมือรูปแบบใหม อยางไรก็ดี ในระยะแรก จีนจะใหความสําคัญกับ
เครือขายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกกอน
เนน FTA ในภูมิภาค ... เชิงกวางและเชิงลึก ในอีกประการหนึ่ง โดยที่ภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกไดกลายเปนเครื่องยนตเศรษฐกิจใหมที่ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ผนวกกับการเปด
เกมสใหมภายใตกรอบ TPP ของสหรัฐฯ ก็กดดันและเปนอุปสรรคตอการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของจีนในภูมิภาค รัฐบาลจีนจึงเรงแกเกมสดวยการแสดงจุดยืนวาจีนพรอมที่จะสนับสนุนทุกกรอบ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจตราบใดที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้โดยรวม
ในทางปฏิบัติ จีนก็พยายามดึงเอาประเทศในภูมิภาค
มาเปนพวกดังปรากฏผานการผลักดันการเจรจาในกรอบความตกลง
การคาเสรีจีน-เกาหลีใต และจีน-เกาหลีใต-ญี่ปุน รวมทั้งความตกลง
พันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive
Economic Partnership: RCEP) และการยกระดับกรอบเขตการคา
เสรีจีน-อาเซียน เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่งของประเทศในภูมิภาค
แตความพยายามในหลายสวนของรัฐบาลจีนดังกลาวยังดูจะยังแกวงตัวอยูมาก กลาวคือ
นอกจากบทบาทและบารมีของสหรัฐฯ ที่มีอยูเดิมแลว สหรัฐฯ ยังมีขอเสนอใหมที่เยายวนกวาของจีน ทําให
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ญี่ปุนและเกาหลีใตมีอํานาจตอรองสูงกอนเขาสูโตะเจรจากับจีน สงผลใหการเจรจาในกรอบจีน-เกาหลีใต และ
จีน-เกาหลีใต-ญี่ปุนที่ผานมาจึงยังไมมีความคืบหนาเทาที่ควร ซึ่งก็ยิ่งกดดันอยางมากตอทีมเจรจาของจีนที่
ตองการเรงรัดการเจรจา ขณะเดียวกันก็มีกระแสขาวเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 วา เกาหลีใตไดแสดง
ทาทีสนใจที่จะเขารวม TPP ในขณะที่ญี่ปุนไดเขารวมการประชุมกรอบนี้ในรอบแรกเมื่อกลางปที่ผาน
มาแลว ... ดูทาวางานนี้ จีนอาจตอง “ยอมเสีย” ในอีกหลายสวนเพื่อใหคูเจรจาโดยเฉพาะอยางยิ่งญี่ปุน และ
เกาหลีใตสนใจและรวมมือผลักดันใหการเจรจารุดหนาและสรุปผลไดในเร็ววันอยางที่จีนตองการ
ความกาวหนาของกรอบความรวมมือดานเศรษฐกิจของจีน
ปจจุบัน-อนาคต
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรอบความรวมมือฯ
สถานะ
จีน-สหภาพศุลกากรแอฟริกาตอนใต (Southern African Customs Union) มิถุนายน 2547
(เริ่มเจรจา)
จีน-สภาความรวมมือรอบอาว (Gulf Cooperation Council) กรกฎาคม 2547
(เริ่มเจรจา)
จีน-ออสเตรเลีย
เมษายน 2548
(เริ่มเจรจา)
จีน-นอรเวย
กันยายน 2551
(เริ่มเจรจา)
จีน-สวิตเซอรแลนด
มกราคม 2554
(เริ่มเจรจา)
ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) พฤศจิกายน 2555
(เริ่มเจรจา)
จีน-ญี่ปุน-เกาหลีใต
เมษายน 2556
(เริ่มเจรจา)
จีน-เกาหลีใต (ดานรัฐบาล อุตสาหกรรม และการศึกษา)
2547
(เริ่มศึกษาความเปนไปได)
จีน-อินเดีย
2548
(เริ่มศึกษาความเปนไปได)
จีน-โคลัมเบีย
2553
(เริ่มศึกษาความเปนไปได)
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ขณะที่การเจรจาในกรอบ RCEP ดูจะพัฒนาคืบหนาไปในระดับหนึ่ง โดยในการประชุมสุด
ยอดเอเซียตะวันออกครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงพนมเปญ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน
จีน และอีก 5 ประเทศในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟกไดตกลงที่จะเปดการเจรจาและคาดหวังที่จะสามารถสรุปปด
รอบกันไดภายในสิ้นป 2558 ซึ่งหากความตกลงฯ นี้เกิดขึ้นก็จะเปนเขตการคาเสรีที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของ
โลก ครอบคลุมตลาดที่มีจํานวนประชากรมากกวา 3,000 ลานคนและขนาดเศรษฐกิจราว 20 ลานลาน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิดเปนราว 1 ใน 3 ของจีดีพีโลก
นอกจากนี้ จีนยังเปดกวางตอการดําเนินการตามกรอบอื่น ๆ อยางคูขนานกันไป โดยรัฐบาล
จีนยังไดสงสัญญาณที่จะเรงเดินหนาลงนามและเปดการเจรจาความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีอื่นอีกนับ 10
ฉบับ แตที่นาหนักใจก็คือกรอบ TPP ที่ยักษใหญอยางสหรัฐฯ เปนตัวตั้งตัวตีอยูนั่นเอง ซึ่งดูเหมือนจีนจะยังไม
พรอมและอาจไมเขารวมกรอบดังกลาว โดยจีนมองวา TPP เปนความ
ตกลงวาดวยเขตการคาเสรี มีกฎระเบียบที่มีลักษณะเฉพาะ และ
แตกตางจากกรอบการเปดเสรีทางการคาที่มีอยูในปจจุบัน แตยังคงจะ
ติดตามความกาวหนา ศึกษามาตรฐาน และวิเคราะหผลดีผลเสียในการ
เขารวมกรอบฯ นี้ตอไป
ทั้งนี้ ความพยายามในการดําเนินการดังกลาวสอดคลองกับแผนการปฏิรูปการคาเสรีแบบ
ครบวงจรของรัฐบาลจีน ซึ่งตีพิมพเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ระบุวา จีนจะเรงการดําเนินกลยุทธดาน
FTA กับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคและพัฒนาเครือขาย FTA มาตรฐานสูง (High-Standard FTA) กับ
นานาประเทศ ซึ่งนายหลี่ กวงฮุย (Li Guanghui) รองประธานสถาบันดานการคาระหวางประเทศและความ
รวมมือทางเศรษฐกิจของจีน (Chinese Academy of International Trade and Economic
Cooperation) คลังสมองของกระทรวงพาณิชยจีนไดอธิบายคําวา “FTA มาตรฐานสูง” วาหมายถึง “การ
อํานวยความสะดวกทางการคาสินคา การคาบริการ และการลงทุนที่เปดกวางมากขึ้น” แตลึก ๆ แลวนาจะ
หมายถึงกรอบ TPP ที่มีหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สูงจนยากยิ่งสําหรับจีนที่จะเขาเปนสมาชิกในอนาคตอันใกล
นั่นเอง
ขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนก็นําเอาการจัดตั้งเขตเสรี
ทางการคาที่เริ่มนํารองที่นครเซี่ยงไฮเปนแหงแรกเมื่อปลายเดือน
กันยายน 2556 มาเปนกลไกใหมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ
เตรียมความพรอมกิจการของจีนในการแขงขันเสรีในกรอบใหญใน
อนาคต ซึ่งนายซุน หยวนเจียง (Sun YuanJiang) รองอธิบดีกรมการ
คาระหวางประเทศและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ (Department
of International Trade and Economic Affairs) กลาวเสริมในเรื่องนี้วา “การจัดตั้งเขตเสรีทางการคา
(Free Trade Zone) ณ นครเซี่ยงไฮจะเปนการสรางพื้นฐานใหม และอนุญาตใหจีนไดเรียนรูประสบการณใน
การขยายกรอบความตกลงวาดวยการคาเสรีในอนาคต” ทั้งนี้ โครงการนํารองดังกลาวไดเริ่มออกมาตรการ
ใหม ๆ หลายประการที่จะเปนประเด็นใหมในการเจรจาการคาเสรีรอบใหมในอนาคต อาทิ การผอนคลาย
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กฎระเบียบดานการลงทุนของตางชาติในภาคบริการ การลดขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคล และการ
ปรับปรุงการอํานวยความสะดวกดานการลงทุน
สิ่งที่ไทยควรทํา ... เดินหนาบุกตลาดจีน
จีนเดินหนา ... ไทยคลานตามอยางไรทิศทาง ในระดับมหภาค จีนมีทาทีที่ชัดเจนวาจะ
ยังคงเดินหนาเจรจาและเปดเสรีทางการคากับนานาประเทศอยูตอไป ทั้งในเชิงกวางและเชิงลึก ทามกลางการ
เติบโตของเศรษฐกิจและตลาดภายในประเทศ จีนยังคงใชกลยุทธเดิมโดยนําเอา “เค็กกอนเดิม” ที่มีอยูแตเต็ม
ไปดวยความ “หอมหวาน” ที่เพิ่มมากขึ้นมาเปนตัวลอใจประเทศ
พันธมิตรใหเขาสูโตะเจรจา ซึ่งในสวนหนึ่งก็เปนการขยายโอกาสทาง
การตลาดใหแกสินคา/บริการของจีน และขณะเดียวกันก็กดดันให
ผูประกอบการจีนไดปรับตัวกับระดับการแขงขันที่สูงขึ้นบนพื้นฐานของ
การคาเสรีอยางคอยเปนคอยไป
สําหรับประเทศไทยเรา ดูจะยังขาดนโยบายและทิศทางในการกําหนดยุทธศาสตรนี้ที่ชัดเจน
โดยเฉพาะเมื่อการเมืองสนามใหญบดบังรัศมีและทิศทางของการพัฒนาเรื่องนี้ ขณะที่หนวยงานที่เกี่ยวของ
ตระหนักดีวา กรอบความตกลงฯ ตองการแนวทางที่ชัดเจนและตอเนื่อง รวมทั้งมีผลผูกพันในระยะยาว แต
หลายครั้งที่พบวา ผูแทนของไทยตองชะลอการเจรจาและกลับมารอนโยบายจากรัฐบาลใหม ทั้งที่ ประเด็น
เหลานี้ตองถือเปน “วาระแหงชาติ” ที่ทุกฝายในประเทศควรเดินไปในทิศทางเดียวกัน
เมื่อเล็ก เชื่องชา ไรลูกพี่ ... ก็โดนเขมือบ ขณะเดียวกัน หลายประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ
เล็กก็ถูก “เค็กกอนใหญที่หอมหวาน” ของจีนยั่วยวนจนลืมนึกไปวาประเทศของตนมีจํานวนผูประกอบการที่
จํากัด และขาดความพรอมในการแขงขันทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือแมกระทั่งไมรูวากิจการของเรา
พรอมในการแขงขันหรือไม อยางไร รวมทั้งอาจไมคุนชินกับตลาดขนาดมหึมาที่มีลักษณะเฉพาะและความมาก
หนาหลายตาของผูประกอบการที่เต็มไปดวยความสามารถและกลาบาบิ่นอยางจีน
นอกจากนี้ จีนยังมีรัฐบาลที่แข็งแกรงและทํางานใกลชิดกับภาคธุรกิจเปน “เงาทะมึน” อยู
เบื้องหลังคอยใหการสนับสนุนสงเสริมธุรกิจของตนเองอยางจริงจังอีกดวย ตลอดเวลาหลายปในเมืองจีน ผมได
ยินนักธุรกิจจีนพูดเสมอวา พวกเขาไมกลัวและกลาที่จะรุกออกไปขางหนาตามนโยบายของรัฐ เพราะเชื่อมั่นวา
รัฐบาลจีนพรอมที่จะเขามาคอยพยุงในยามโซเซหรือฉุดใหลุกขึ้นสูอีกครั้งยามลมลง ผมคิดวาถึงเวลาแลวที่เรา
ตองหันมาใสใจกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทยอยางเปนระบบและจริงจัง
โดยเฉพาะแกกิจการขนาดกลางและขนาดยอม
ยิ่งสําหรับตลาดจีนดวยแลว บทบาทภาครัฐถือวามี
ความสําคัญอยางมากในการเชื่อมโยง เจาะ และขยายตลาด บอยครั้งที่
พบวาเรามีนโยบายและกิจกรรม/โครงการดี ๆ มากมายแตกลับขาด
ความตอเนื่องในการดําเนินการ แถมยังพบวาหลายมาตรการและสิทธิ
ประโยชนมีความซ้ําซอนขามหนวยงาน ซึ่งนับเปนความสิ้นเปลืองดาน
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งบประมาณและทรัพยากรอื่นอยางมาก การสงเสริมที่ไมจริงจังและขาดความตอเนื่องจึงเปนเสมือนการ
“เลี้ยงไข” เพื่อรอวันสิ้นลม ผูประกอบการไทยจํานวนมากที่ถูกสรางและพัฒนาขึ้นไมสามารถแขงขันไดอยาง
แทจริง หลายรายตองพับฐานหรือบาดเจ็บสะบักสะบอมกลับจากสนามการคาในจีน หลายคนเข็ดหลาบและไม
อยากที่จะเดินตามนโยบายของภาครัฐที่ประกาศขึ้นใหมหรือไมกลากลับไปบุกตลาดตางประเทศที่กําลังเติบโต
อีกเลย
การปดฝุนโครงการสราง “กองทัพการคา” เพื่อบุกตลาดจีน โดยคัดเลือกและพัฒนาขีด
ความสามารถของผูประกอบการแตละราย รวมทั้งติดตามผลความกาวหนาของธุรกิจอยางตอเนื่อง อาจเปน
ตนแบบใหผูประกอบการไทยรายอื่น ๆ มีความมั่นใจและ “เลิกกลัว” กับการบุกตลาดจีนในอนาคต
สูงสุด ... คืนสูสามัญ จากการศึกษาของนักวิชาการหลายสํานักพบวา สินคาไทยใช
ประโยชนจากการเปดเสรีทางการคาจีน-อาเซียนนอยกวาที่ควรจะเปน มิหนําซ้ํา ยังมีผูประกอบการจํานวน
มากไมรูหรือไมสนใจใชประโยชนจากสิทธิประโยชนทางการคาที่มีอยู ซึ่งถือเปนเรื่องที่แปลกสําหรับผมมาก
ทําไมผูประกอบการไทยจึงไมตองใช “แตมตอ” ที่ไดรับ เพราะ
ขาดความเขาใจ ขั้นตอนยุงยาก เสียเวลา หรือกลัวมีคาใชจาย
เพิ่มเติมตามมา ประเด็นนี้จึงนับเปนโจทยขอใหญที่องคกรภาครัฐ
และเอกชนตองคิดสรางกลไกใหม ๆ ในการถายทอดและเรียนรู
ขอมูลความรูเกี่ยวกับเขตการคาเสรีฯ ใหเกิดเปนรูปธรรมมากขึ้น
นอกจากนี้ เรายังสามารถเรียนรูและใชประโยชนจาก FTA ที่จีนยังคงเดินหนาทํากับประเทศ
อื่น ๆ ไดในหลายรูปแบบ ซึ่งจะเปนการสรางโอกาสทางธุรกิจทั้งในสวนของการเขาสูตลาดจีนและตลาด
ประเทศที่ 3 โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่ไทยยังไมไดทําความตกลงฯ ดวย ขณะเดียวกัน เรายังจะสามารถรับรู
ถึงทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการของประเทศที่เกี่ยวของที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
ยกตัวอยางเชน สิงคโปร ซึ่งปจจุบันเปนเพียงประเทศเดียวในอาเซียนที่มี FTA กับจีนแยก
เพิ่มเติมออกมาเปนพิเศษ ก็ทําความตกลงดวยเงื่อนไขหลักเกณฑที่แตกตางจากกรอบใหญของ WTO และ
อาเซียน-จีน อาทิ การรับรองมาตรฐานการศึกษาดานแพทยแผนโบราณของจีน เพื่อแลกกับการใหจีนรับรอง
สถานพยาบาลของสิงคโปร และการรับรองมาตรฐานสินคาอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสระหวาง
กัน หรือแมกระทั่งการยอมอนุญาตใหบุคลากรที่มีความชํานาญในหลายสาขาอาชีพสามารถเขามาทํางานในอีก
ประเทศหนึ่งไดสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้ ไทยเราก็มีขอจํากัดอยางมากเชนกัน เพราะผูที่ประกอบอาชีพพอ
ครัวแมครัว และนวดแผนไทยของเราก็ขอวีซาเขามาทํางานในจีนไดอยางจํากัดและยากเย็นแสนเข็ญ จนเปน
อุปสรรคตอการขยายธุรกิจนวดแผนไทยจีนเปนอยางมาก
ขณะเดียวกัน ผมยังสังเกตเห็นวาจีนกําลังเรงทํา FTA ใน
สวนของภาคบริการ และการอํานวยความสะดวกทางการคาอยาง
กวางขวางกับหลายประเทศ/เขตเศรษฐกิจ อาทิ ฮองกง มาเกา ไตหวัน ชิลี
นิวซีแลนด และสิงคโปร กลายเปนวากิจการของประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
เหลานี้เขามาคาขายและลงทุนประกอบธุรกิจในจีนโดยวาจางคนไทยที่มี
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ความรูความชํานาญกันเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว แตกิจการดานบริการของไทยกลับเขาสูตลาดจีนไดยาก
ขณะเดียวกัน ในสวนของขอตกลงระหวางจีนแผนดินใหญและไตหวันก็มีหลายประเด็นที่นาสนใจ อาทิ การ
สรางระบบการคุมครองการคาและการลงทุนระหวางกันใหเปนไปอยางยุติธรรม โปรงใส และสะดวกสบาย ซึ่ง
นาจะชวยลดปญหาการฉอโกงทางการคาที่ผูประกอบการไทยตองเ ผชิญมากขึ้นทามกลางการคาระหวางไทยจีนที่ขยายตัวไป
การจัดเวทีใหผูเชี่ยวชาญในแตละกรอบความตกลงรวมกับกลุม
ผลประโยชนหลักของไทยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลความกาวหนาและเรียนรู
“ขามกรอบความตกลงฯ” เปนประจําก็เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหไทยเรา
สามารถระดมสมองนําเอาขอมูลความคิดดี ๆ กลายเปนคลังสมองชั้นยอดเพื่อมา
ใชกําหนดทิศทางการเจรจา และเตรียมความพรอมสําหรับการเปดเสรีในอนาคต
เพื่อประโยชนสูงสุดของไทยโดยรวมไดดียิ่งขึ้น ซึ่งเรื่องเชนนี้ ผมเห็นวากรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชยเหมาะสมที่จะเปนเจาภาพหลัก
เหลียวหลัง แลหนา ... ขออยูกับที่ ในสวนของโครงสรางการคาระหวางไทย-จีนนั้น เรา
พบวา โครงสรางสินคาสงออกของไทยไมคอยเปลี่ยนแปลง เรายังคงเวียนวายอยูกับสินคาขั้นปฐมและกึ่ง
สําเร็จรูปเดิม ๆ สินคาเหลานี้เรามีอํานาจการตอรองดานราคาคอนขางจํากัด ทําใหมูลคาการสงออกของไทยสู
ตลาดจีนขึ้นอยูกับปริมาณการสงออกในแตละป ในทางกลับกัน สินคาจีนในชวงหลายปที่ผานมามีพัฒนาการ
ในเชิงคุณภาพที่ดีขึ้น แตยังคงรักษาระดับราคาที่ต่ําในเชิงเปรียบเทียบกับของประเทศผูสงออกหลักในสินคา
รายอื่น เราจึงนาจะเห็นการสงออกของจีนที่เพิ่มขึ้นอยางมีเถียรภาพมากกวาของสินคาไทย
ผมยังสังเกตเห็นวา จีนกําลังขยับมาใชแนวทางการจําหนาย “แมไก” มากกวา “ไขไก” โดย
มุงเนนการสงออกเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณดานการผลิตในสัดสวนที่มากขึ้น แตที่นาเปนหวงก็คือ
ผูประกอบการจีนรุนใหมอาจ “รับไมตอ” ตลาดสินคาระดับลาง และปลอยใหผูประกอบการจีนอีกสวนหนึ่ง
ขยับเขาสูตลาดสินคาคุณภาพระดับกลางที่ประเทศในอาเซียนสวนใหญมีความสามารถในการผลิตและสงออก
ในสัดสวนที่มากขึ้น ซึ่งนั่นหมายความวา การแขงขันแบบ “ประจันหนา” จะเกิดขึ้น และอาจสงกระทบเชิงลบ
ตอความรวมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในภูมิภาคโดยรวม
นอกจากนี้ การซื้อหาเครื่องจักรเครื่องมือดังกลาวจากจีนของผูประกอบการไทยจะตามมา
ดวยบริการหลังการขายและการจําหนายอะไหลชิ้นสวนอุปกรณ รวมทั้งการซื้อสินคารุนใหมอยางตอเนื่องใน
ระยะยาว ขณะที่ไทยเองก็จะยังคงเปนผูสงออกสินคาเกษตร ของขวัญ
ของตกแตงบาน และสินคาบางรายการในกลุมลูกคาที่จํากัดทามกลาง
อํานาจตอรองที่นอยและขาดเสถียรภาพดานราคา ซึ่งนั่นหมายความวา
การขาดดุลการคาอันเนื่องจากการนําเขา สินคาทุนที่ไทยเคยมีกับหลาย
ประเทศในอดีตกําลังเปลี่ยนมายังจีนมากขึ้นในที่สุด
การนําเอารูปแบบทางธุรกิจที่ไทยเคยใชกับตลาดญี่ปุนจนประสบความสําเร็จมาใชกับจีนอาจ
เปนแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เราควรเรงดึงกิจการของจีนเขาไปลงทุนดานการผลิตเพื่อการสงออกสูตลาด
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อาเซียนและจีน กิจการของจีนตองการแหลงวัตถุดิบดานการเกษตรของไทยเพื่อปอนเขาสูอุตสาหกรรมและ
ระบบเศรษฐกิจของจีน ขณะที่ไทยตองการกิจกรรมการแปรรูปและการเขาสูตลาดจีน แทนการสงออกสินคา
ขั้นปฐมภูมิและกึ่งสําเร็จรูปที่มีมูลคาเพิ่มนอยดังเชนที่เปนอยูในปจจุบัน การปรับจูนอุปสงคและอุปทานสอง
สวนนี้ใหเขากันควบคูกับการกํากับควบคุมการประกอบธุรกิจของจีนในไทยอยางเหมาะสมจึงเปนความทาทาย
และอาจนําไปสูความยั่งยืนของเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศในที่สุด
ประการสําคัญ ในขณะที่เราไมสามารถเดินออกจากกระแสการเปดเสรีทางการคาได แถม
กระแสดังกลาวยังฉุดดึงใหกรอบความตกลงที่เดิมจํากัดอยูเฉพาะสินคาขยายตอไปยังภาคบริการ การอํานวย
ความสะดวกดานการคาและการลงทุน และอื่น ๆ ตอไป เราจะมีวิธีการอยางไรที่จะสามารถสงเสริมการใช
ประโยชนจากกรอบความตกลงเปดเสรีทางการคาที่ไทยมีกับจีนและประเทศอื่น ๆ อยูเดิมและที่จะพัฒนาไป
ในอนาคตไดมากขึ้น รวมทั้งที่ประเทศตาง ๆ กําลังเรงดําเนินการอยู
เราสามารถเปดการเจรจาเพื่อกําหนดและใหมีการยอมรับในมาตรฐานสินคาและบริการที่
ไทยมีความไดเปรียบอยางพลอยสี บริการรานอาหาร นวดแผนไทย และสถาปตยกรรมไดหรือไม นอกจากนี้
เรายังตองใหความสําคัญกับการสรางกลไกความชวยเหลือและเปลี่ยนเอาทรัพยากรจากภาคธุรกิจที่ไดรับ
ผลกระทบเชิงลบจากการเปดเสรีทางการคาไปสูธุรกิจแหงอนาคต
และโดยที่ภูมิภาคอาเซียนและเอเซียตะวันออกกําลัง
“หอมหวาน”สําหรับประเทศมหาอํานาจทั้งใหมและเกา เราเห็นสหรัฐฯ
จีน และญี่ปุนตางจัดสรรวงเงินความชวยเหลือรูปแบบตาง ๆ เพื่อลอใจ
ใหอาเซียนคงระดับความสัมพันธไวตอไป การกําหนดทาทีของไทย/
อาเซียนที่สมดุลและเหมาะสมจะนําไปสูประโยชนเพิ่มของภูมิภาค แต
การกําหนดทาทีที่ชัดเจนตอกรอบความตกลงใหม ๆ ในอนาคตนับวันแตจะมีความกดดันมากขึ้น
เหลานี้ลวนเปนการบานที่ทุกฝายควรเรงหันหนาเขาหารือกันเพื่อรวมกําหนดทิศทางและ
เดินหนาไปในทิศทางเดียวกันไดอยางแทจริง ...
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