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บทสรุปผูบรหิาร (Executive Summary) 
โครงการวิจัย 

“ญี่ปุนกับประชาคมเอเชียตะวันออก:  
ผลประโยชน ความเปนไปได และผลกระทบตอประเทศไทย” 

  
ความเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวนัออก (East Asian Community) ในชวง

หลายปที่ผานมา สามารถอธิบายไดดวยปจจัยผลักดันสําคัญ 2 ประการ ซ่ึงลวนเกี่ยวของกับญี่ปุน 
ไดแก  

1. ความขัดแยงและการชวงชิงบทบาทนําในภูมิภาคระหวางญี่ปุนกบัจีน เปนตวัแปรสําคัญ
ในการเสนอและถกอภิปรายอยางเขมขนและกวางขวางในเวทีระหวางประเทศเพื่อใหเพิ่มความ
รวมมือในภูมภิาค และจัดตัง้ประชาคมเอเซียตะวนัออกขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคนายกรฐัมนตรี
โคะอิซุมิ (2544-2549) ซ่ึงเปนชวงที่ความสัมพันธระหวางญี่ปุนกับจีนเสื่อมทรามลง ในขณะที่จนี
สนับสนุนใหมีการรวมตัวในกรอบอาเซียน+3 (รวมจนี ญ่ีปุน เกาหลีใต) แตญ่ีปุนยืนกรานวา ควร
เปนกรอบอาเซียน+6 อันมีออสเตรเลีย นิวซีแลนดและอนิเดียรวมดวย ทั้งนี้ เพื่อถวงดุลอํานาจของ
จีนในกระบวนการความรวมมือในภูมภิาค กลาวไดวา ปจจัยการแขงขันกันขยายอทิธิพลระหวาง
ญ่ีปุนกับจีนนี้ สามารถอธิบาย “จังหวะเวลา” ของความเคลื่อนไหวในการสรางประชาคมเอเชีย
ตะวนัออกไดเปนอยางดี เพราะหลังจากที่ญ่ีปุนสามารถปรับปรุงความสัมพันธกับจีนและเกาหลีใต
ได หลังนายกรัฐมนตรีนายโคะอิซุมิพนตําแหนงในป 2549 ทําใหการถกอภิปรายในประเด็นการ
จัดตั้งประชาคมเอเชียตะวนัออกไดลดนอยลงไป   

2. ผลประโยชนของภาคธุรกิจญ่ีปุน เปนตวัแปรสําคัญในการกําหนดประเด็นและ
รายละเอียดความรวมมือในภมูิภาค โดยมีบทบาทนาํในการกําหนด “สาระสําคัญ” ตางๆ ไมวาจะ
เปนขอตกลงเขตการคาเสรี ความรวมมือดานการเงิน ตลอดจนความรวมมือเชิงหนาทีอ่ื่นๆ อันจะ
อํานวยประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของญี่ปุนที่ไดสรางเครือขายการผลิตโดยขยายการลงทุนไปยงั
หลายประเทศในภูมภิาค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต เครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส กลาว
ไดวา ผลประโยชนทางการเมืองของทั้งญี่ปุนและจนี ตลอดจนผลประโยชนทางเศรษฐกิจของญี่ปุน
ที่ไดสรางผานเครือขายการลงทุนในภมูิภาค  เปนตัวขับเคลื่อนสําคัญตอพัฒนาการของประชาคม
เอเชียตะวันออก 
 ในสวนของความเปนไปไดนั้น อาจกลาวไดวา ประชาคมเอเชียตะวนัออกมีลักษณะเปน 
“กระบวนการความรวมมือ” มากกวาที่จะคาดหวังใหเกดิผลลัพธเปน “ประชาคม” ที่มีความรวมมือ
เชิงลึกในลักษณะเดียวกับสหภาพยุโรป เนื่องจากสภาพการณในประเทศในเอเชยีตะวนัออกยังมี
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ความแตกตางกันอยูมาก ไมวาจะเปนระดบัการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ตลอดจนความ
เชื่อทางศาสนา อยางไรก็ตาม ความรวมมอืจะเปนไปไดมากที่สุดใน 3 รูปแบบหลัก คือ  

1) เขตการคาเสร ีจากการที่หลายชาติในภมูิภาคไดบรรลุขอตกลงเขตการคาเสรี
ระหวางกันมากขึ้นในชวงหลายปที่ผานมา กระนั้นก็ตาม ยังไมมีความชัดเจนวาจะสามารถ
จัดตั้งเขตการคาเสรีที่ครอบคลุมกี่ประเทศ ทั้งนี้ยังคง มีการแขงขันกันระหวางขอเสนอ
อาเซียน+3 กับอาเซียน+6  

2) ความรวมมอืดานการเงิน ซ่ึงมีในหลายลกัษณะ ไดแก การรวมมือกันเฝาระวัง 
การหารือเกีย่วกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การออกพันธบัตรเอเชีย หนวยเงินเอเชยี และที่
สําคัญที่สุด คือ การจัดตั้งกองทุนเงินสํารองระหวางประเทศในภูมภิาค เพื่อแกไขปญหา
สภาพคลองของประเทศสมาชิก เมื่อประสบวิกฤติเศรษฐกิจ ดังที่ชาติอาเซียน+3 ไดจดัทํา
ขอตกลง “ความริเร่ิมเชียงใหม” ในลักษณะทวิภาคี ซ่ึงขณะนี้ กาํลังไดรับการพัฒนาขึน้เปน
ขอตกลงในระดับพหภุาคี  

3) ความรวมมอืเชิงหนาที ่(functional cooperation) ครอบคลุม 20 สาขาความ
รวมมือในกรอบอาเซียน+3 เพื่อแกปญหาขามชาติที่ประสบรวมกัน เชน ปญหาสิ่งแวดลอม 
โรคระบาด อาชญากรรมขามชาติ โจรสลัด การพัฒนาเครอืขายการขนสง การพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การทองเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความ
รวมมือในประเด็นตางๆ เหลานี้ มีการหารือกันอยางตอเนื่อง ทําใหเกดิเปนความรวมมือเชิง
สถาบันมากยิ่งขึ้น  

 สําหรับการเปรียบเทยีบความสําคัญของเวทีอาเซียน+3 กบัอาเซียน+6 นั้น กรอบความ
รวมมืออาเซียน+3 จะมีลักษณะเปน “กระบวนการ” ของความรวมมือที่ตอเนื่อง ในขณะที่กรอบ
อาเซียน+6 จะมีลักษณะเปนเพียงเหตุการณที่เกิดขึ้นประจาํปมากกวา จึงกลาวไดวา ระดับความ
เขมขนของความรวมมือจะอยูที่อาเซียน+3 มากกวาอาเซียน+6 ดังนั้น ไทยจึงควรใหความสําคัญกับ
กรอบอาเซียน+3 มากกวา แตในขณะเดียวกัน กไ็มควรละเลยเวทีอาเซยีน+6 ซ่ึงอาจสามารถมีความ
รวมมือเชิงหนาที่ในบางสาขา ที่จะกอใหเกดิประโยชนรวมกันได    
 สําหรับผลกระทบตอไทยนัน้ การจัดตั้งประชาคมเอเซียตะวนัออกที่ขบัเคลื่อนดวยการ
แขงขันของสองชาติมหาอํานาจในภูมภิาคยอมสงผลดีกวาการผลักดันของมหาอํานาจเพียงชาตเิดยีว 
เนื่องจากจะสามารถสรางการตอรองกับมหาอํานาจทั้งสองไดมากกวา โดยนยันี้ไทยจึงควรพัฒนา
ความสัมพันธกับทั้งจีนและญี่ปุนอยางสมดุล ไมเอนเอียงหรือใหความสําคัญเพียงกับฝายใดฝายหนึง่ 
และยังควรเพิม่บทบาทในการรวมมือกันพัฒนาประเทศเพื่อนบานในลุมแมน้ําโขงรวมกับญี่ปุนและ
จนี เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าของระดับการพฒันา อันจะเปนการเอื้อตอการรวมตัวทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค ทั้งไทยยังควรพยายามแสดงบทบาทในความรวมมือเชิงหนาที่มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานที่จะเปนประโยชนตอไทย เชน การทองเที่ยว การขนสง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจน
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การพัฒนาทรพัยากรมนษุย  พรอมทั้งแสดงจุดยนือยางชดัเจนตอขอเสนอตางๆ ที่จะเปนประโยชน
ตอไทยและอาเซียน  
 ทั้งนี้ การที่ไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชมุสุดยอดอาเซยีน อาเซียน+3 ตลอดจนอาเซียน
+6 ในป 2552 ในขณะที่มีดร.สุรินทร พิศสุวรรณเปนเลขาธิการอาเซียน ถือเปนโอกาสอันดีที่ไทย
ควรจะประสานงานอยางใกลชิดกับสํานักเลขาธิการอาเซียน เพื่อกําหนดวาระและผลักดันความ
รวมมือในภูมภิาค โดยใหอาเซียนมีบทบาทสําคัญ เพื่อรักษาสถานภาพนําของอาเซียน มิใหตกอยูใต
อิทธิพลจากชาติมหาอํานาจอยางญี่ปุนหรือจีน โดยเฉพาะในประเด็นความรวมมือในภมูิภาค 
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ญี่ปุนกับประชาคมเอเชียตะวันออก :  
ผลประโยชน ความเปนไปได และผลกระทบตอประเทศไทย 

 
บทคัดยอ 

 
ความเคลื่อนไหวในการสรางประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asian Community) สามารถ

อธิบายดวยปจจัยผลกดันสําคัญ 2 ประการ ซ่ึงลวนเกี่ยวของกับบทบาทของญี่ปุน คือ  
1) ความขัดแยงและการชวงชิงบทบาทนําในภูมภิาคระหวางญี่ปุนกับจีน เปนตวัแปรสําคัญ

ในการอธิบาย “จังหวะเวลา” ของความเคลื่อนไหวในการการถกอภิปรายอยางแข็งขันใหมีการสราง
ประชาคมเอเชยีตะวันออก โดยเฉพาะในยคุนายกรัฐมนตรีโคะอิซุมิ (2544-2549) ที่ความสัมพันธ
ญ่ีปุน-จีนเสื่อมทรามลง หลังจากที่ญ่ีปุนสามารถปรับปรุงความสัมพันธกับจีนและเกาหลีใตได หลัง
นายโคะอิซุมพินตําแหนงในป 2549 สงผลใหประเดน็นีล้ดความสําคัญลงไป   

2) ผลประโยชนของภาคธุรกจิญี่ปุน มีบทบาทนําในการกาํหนด “สาระสําคัญ” อันเปน
ขอเสนอในการรวมตัวในภูมภิาค โดยเฉพาะเขตการคาเสรี และความรวมมือดานการเงิน จึงกลาวได
วา ผลประโยชนทางการเมืองของทั้งญี่ปุนและจีน ตลอดจนผลประโยชนทางเศรษฐกจิของญี่ปุนเปน
ตัวขับเคลื่อนสําคัญตอการเริ่มตน และพฒันาการของประชาคมเอเชยีตะวันออก  
 ในสวนของความเปนไปไดนั้น อาจกลาวไดวาประชาคมเอเชียตะวนัออกมีลักษณะเปน 
“กระบวนการความรวมมือ” มากกวาที่จะคาดหวังใหเกดิ “ประชาคม” ขึ้นอยางแทจริง ทั้งนี้ความ
ความรวมมือเปนไปไดใน 3 ลักษณะ คือ 1) เขตการคาเสรี 2) ความรวมมือดานการเงนิ และ 3) ความ
รวมมือเชิงหนาที่ (functional cooperation) ตางๆ ซ่ึงลวนมีพัฒนาการทีค่บืหนาในกรอบอาเซียน+3  
 สําหรับผลกระทบตอไทยนัน้ ความรวมมอืที่ขับเคลื่อนดวยการแขงขนัของสองชาติ
มหาอํานาจในภูมิภาคยอมสงผลดีมากกวาผลเสีย ไทยจึงควรพัฒนาความสัมพันธกับทั้งจีนและญี่ปุน
อยางสมดุล ไมเอนเอียงหรือใหความสําคญัเพียงกับฝายใดฝายหนึ่ง ทัง้นี้ ควรใหความสําคัญกับ
กรอบอาเซียน+3 ซ่ึงมีความคืบหนามากกวา ในขณะทีไ่มละเลยกรอบอาเซียน+6  และควรเพิ่ม
บทบาทในการรวมมือกันพฒันาประเทศเพื่อนบานในลุมแมน้ําโขงรวมกับญี่ปุนและจีน เพื่อลด
ความเหลื่อมลํ้าของระดับการพัฒนา ทั้งยังควรพยายามแสดงบทบาทในความรวมมอืเชิงหนาที่มาก
ขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งดานทีจ่ะเปนประโยชนตอไทย เชน การทองเที่ยว การขนสง ตลอดจน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  นอกจากนั้น ไทยควรผลักดนัใหอาเซยีนรวมตัวกันมากขึ้น เพื่อจะไดมี
อํานาจตอรองมากขึ้น พรอมทั้งแสดงจุดยนือยางชัดเจนตอขอเสนอตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอไทย
และอาเซียน  
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Abstract 
 

Japan and the East Asian Community:  
Interests, Possibility and Implications to Thailand 

 
The movement regarding East Asian Community (EAC) building can be 

explained by two significant factors, both of which highly involve the roles of Japan.  

First, the conflict and competition between Japan and China for regional leadership 

represents the factor that determines “timing” of the EAC debate. The debate was 

particularly intense during the reign of Prime Minister Koizumi (2001-2006), when 

Japan-China relations deteriorated.  Second, Japanese business interests function as the 

factor determining the “main contents” regarding regional integration in the EAC, 

particularly in regard to FTA/EPA and monetary cooperation. Thus, It could be argued 

that the political interests of Japan and China kicked start the EAC issue, while 

Japanese business interests function to develop EAC.     

For the possibility of a community, EAC can be conceptualized as “process”, 

rather than “end result” of an advanced community in a genuine sense. Yet, most 

likely developments would be a regional-wide FTA, monetary cooperation, and 

functional cooperation. 

Regarding implications for Thailand, the Japan-China rivalry is more 

beneficial than having only one single power dominance in the region. Thailand, 

accordingly, should pursue balanced relationships towards both countries, not leaning 

too close to any of them. ASEAN+3, as a more advanced cooperation, should be 

prioritized, while not ignoring ASEAN+6. It is suggestible that the nation should 

cooperate with both Japan and China in reducing development gaps in neighboring 

Mekong countries.  Thailand also should pursue more roles upon functional 

cooperation beneficial to the country, especially on tourism, transportation and science 

and technology.  In addition, Thailand should push for more integration in ASEAN so 

as to enhance the Association’s negotiation power.  
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ญี่ปุนกับประชาคมเอเชียตะวันออก :  
ผลประโยชน ความเปนไปได และผลกระทบตอประเทศไทย 

 
- 1 - 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ในชวงหลายปที่ผานมา ความเคลื่อนไหวเพื่อการรวมตวักันในภูมภิาคเอเชียตะวันออก1 
ไดรับความสนใจจากประชาคมโลกอยางกวางขวาง ไมวาจะเปนการประชุมอาเซียน+3 
(ASEAN+3)2 ซ่ึงจัดขึ้นอยางตอเนื่องทุกปตัง้แตป 2540 โดยมีญ่ีปุน จนีและเกาหลีใตรวมอยูดวย 
ในขณะที่การจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีในภูมภิาคทั้งในระดับทวิภาคีและในระดบัภูมิภาค ก็มี
ความคืบหนาและขยายตัวอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ การจดัประชุมสุดยอดผูนําเอเชียตะวนัออก (East 
Asia Summit) อันประกอบดวยชาติอาเซยีน+6 (ASEAN+6) ที่เพิ่มออสเตรเลีย นิวซีแลนดและ
อินเดียเขาไปดวย ตั้งแตป 2548 ลวนเปนเหตุการณที่ดึงดดูความสนใจจากทั่วโลกตอประเด็นการ
จัดตั้งประชาคมเอเชียตะวนัออก วาจะสามารถจัดตั้งขึ้นไดหรือไม อยางไร 

กระนั้นก็ตาม ยังไมมีความชดัเจนในโครงสราง คุณลักษณะ และบทบาทของประชาคม
เอเชียตะวันออกวาจะมีลักษณะอยางไร ประเด็นเหลานี้เปนที่ถกเถียงกนัอยูภายในภมูิภาค แมแตเร่ือง
ขอบเขตของประชาคมเอเชียตะวนัออกวาควรรวมประเทศใดบาง ฝายญี่ปุนยืนกรานวา ควรเปน
อาเซียน+6 กลาวคอื ควรใหอินเดีย ออสเตรเลียและนวิซีแลนดเขามารวมในประชาคมเอเชีย
ตะวนัออก (East Asia Community - EAC) ดวย เนื่องจากเปนประเทศทีม่ีภูมิศาสตรใกลชิด ทั้งยังมี
ความสัมพันธอันดีกับประเทศภูมิภาคโดยเฉพาะในดานเศรษฐกจิ นอกจากนี้ เมื่อปลายเดือนเมษายน 
2548 นายกรัฐมนตรีโคะอิซุมิไดเดนิทางเยอืนอินเดยี และไดมกีารลงนามรวมกันวาดวยความรวมมอื
ระหวางญี่ปุนกับอินเดยีในประชาคมเอเชียตะวนัออกดวย3 ในขณะเดียวกัน จีนมีความเห็นวา ควร
เปนการรวมตวัในลักษณะอาเซียน+3 มากกวา  

ญ่ีปุนในฐานะที่ยังคงสถานะเปนมหาอํานาจทางดานเศรษฐกิจอนัดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออก ยอมตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดและวางรูปแบบประชาคมเอเชียตะวันออก 
                                                 
1 คําวา “เอเชียตะวันออก” ไดหมายความรวมถึงทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงเหนือ (Northeast Asia) และเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต 
(Southeast Asia) ซึ่งนิยามนี้มีมาตั้งแตชวงทศวรรษที่ 1990 เนื่องดวยมาจากเหตุการณความเจริญเติบโตอยางกาวกระโดดของ
เศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก และวิกฤติการเงินเอเชียในชวงป 1997-98. 
2 บางใช ASEAN Plus Three (APT) ในที่นี้ เพื่อเปรียบเทียบอาเซียน+3 กับ อาเซียน +6 ใหเดนชัด จะใช ASEAN+3.  
3 “Japan-India Partnership in a New Asian Era: Strategic Orientation of Japan-India Global Partnership”  
(http://www.mofa.go.jp/region/ asia-paci/india/partner0504.html). 
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โครงการวิจัยนี้ จึงมุงศึกษานโยบายและบทบาทของญี่ปุนตอการรวมตวักันในภูมิภาค โดยเนนการ
วิเคราะหในประเด็นผลประโยชน ความเปนไปได และผลกระทบตอประเทศไทย อยางไรก็ตาม เพื่อ
ความเขาใจอยางครบถวนในประเด็นดังกลาว รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกีย่วของกับความพยายามใน
การรวมตัวเปนประชาคมเอเชียตะวันออก โครงการวิจัยนี้จึงครอบคลุมถึงการศึกษาบทบาทของ
ประเทศอื่นที่เกี่ยวของดวย โดยเฉพาะจนีซึ่งเปนมหาอํานาจในภูมิภาค    
 
1.2 คําถามนําวิจัย 
 ญ่ีปุนมีผลประโยชนในประเด็นประชาคมเอเชียตะวันออกอยางไร มีความเปนไปไดที่จะ
ผลักดันใหเกิดประชาคมเอเชียตะวันออกในรูปแบบใด และจะมีผลกระทบตอไทยอยางไรบาง 
 จากคําถามนําการวิจัยขางตน สามารถระบุคําถามวิจัยยอยไดดังตอไปนี้ 

1) ประเด็นผลประโยชนของญี่ปุน 
- จากอดีตถึงปจจุบัน ญ่ีปุนมีวิสัยทัศนและนโยบายเกี่ยวกับ “ประชาคมเอเชียตะวันออก” 
อยางไร 
- ขอบเขตของประชาคมเอเชียตะวันออกสําหรับญี่ปุนอยูที่ไหน โดยเฉพาะ ASEAN+3 หรือ
รวมออสเตรเลีย นิวซีแลนด หรือรวมอินเดียดวย แตละรูปแบบกอใหเกิดผลประโยชน
ตางกันอยางไร 
- ญ่ีปุนประสงคการรวมตัวทางเศรษฐกิจในประชาคมเอเชียตะวันออกในรูปแบบใด และใน
ระดับใดใน 5 ขั้นของการรวมตัว  
 เขตการคาเสรี / ขอตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจ (FTA/EPA) 
 สหภาพศุลกากร (Customs Union) 
 ตลาดรวม (Common Market) 
 สหภาพการเงิน (Monetary Union) 
 สหภาพทางการเมือง (Political Union) 

 
2) ประเด็นความเปนไปได 

 - การรวมตัวรูปแบบใดและระดับใดมีความเปนไปไดมากที่สุด ปจจัยใดเปนตัวกําหนด 
 - ปจจัยดานการเมืองภายในประเทศ บทบาทของผูนําภาคการเมืองและภาคราชการเปน
อยางไร บทบาทของภาคธุรกิจ (รวมการลงทุน) และกลุมพลังภายในประเทศเปนอยางไร และสงผล
ตอความเปนไปไดของประชาคมเอเชียตะวันออกอยางไร 
 - ปจจัยดานการเมืองระหวางประเทศ โดยเพราะการเมืองระหวางชาติมหาอํานาจสงผล
อยางไร ทั้งนี้จะเนนประเด็นความขัดแยงและการแขงขันระหวางญี่ปุนกับจีนในภูมิภาค วาสงผลตอ
ความเปนไปไดของประชาคมเอเชียตะวันออกอยางไร 
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3) ประเด็นผลกระทบตอไทย 

 - “ประชาคมเอเชียตะวันออก” (โดยเฉพาะตามวิสัยทัศนของญี่ปุน) จะลดหรือเพิ่มบทบาท
ของอาเซียนอยางไร ญ่ีปุนพิจารณาบทบาทของไทยวาควรเปนอยางไร 
 - ไทยควรมีบทบาทอยางไรในประเด็นประชาคมเอเชียตะวันออก เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอประเทศ 
 เนื่องจากประเด็นนโยบายและบทบาทของญี่ปุนในประชาคมเอเชียตะวันออก จะเกี่ยวของ
กับความสัมพันธระหวางญี่ปุนกับจีน ญ่ีปุนกับอาเซียน ตลอดจนญี่ปุนกับสหรัฐ จึงสามารถสะทอน
นโยบายตางประเทศของญี่ปุนโดยรวมไดเปนอยางดี และจะเปนประโยชนตอไทยในการวาง
นโยบายตอญ่ีปุน ตลอดจนการวางนโยบายในประเด็นประชาคมเอเชียตะวันออกโดยรวม  
 
1.3 วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อศึกษานโยบายและบทบาทของญี่ปุนตอประชาคมเอเชียตะวันออก  ในประเด็น
ผลประโยชน ความเปนไปไดของรูปแบบและระดับการรวมตัว ตลอดจนผลกระทบตอไทย 

2. เพื่อเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกผูกําหนดนโยบายฝายไทย ในประเด็นประชาคมเอเชีย
ตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธกับญี่ปุนที่เกี่ยวของ 

3. เพื่อเปนฐานความรูแกสาธารณะในเรื่องประชาคมเอเชียตะวันออก ตลอดจน เพื่อเสริมสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับญี่ปุนโดยรวม 

 
1.4 ขอบเขตงานวิจัยและวิธีการศึกษาวิจัย 

1) ศึกษานโยบายและบทบาทของญี่ปุนในประชาคมเอเชียตะวันออก ในประเด็นผลประโยชน 
ความเปนไปไดของรูปแบบและระดับการรวมตัว ตลอดจนผลกระทบตอประเทศไทย 
 - ชวงเวลา ตั้งแตวิกฤติเศรษฐกิจ 1997 ถึงปจจุบัน 

2) วิธีการศึกษา อางอิงจากเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก 
เอกสาร 
 - งานเขียนเชิงวิชาการเกี่ยวกับการรวมตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกของ
นักวิชาการญี่ปุน จีน ชาติอาเซียน ตลอดจนนักวิชาการตะวันตก 
การสัมภาษณ 
 - ขาราชการในกระทรวงที่เกี่ยวของของญี่ปุน โดยเฉพาะกระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม (METI) กระทรวงเกษตร 
 - นักการเมืองทั้งจากพรรครัฐบาล (LDP) และพรรคฝายคาน (DPJ) 
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 - นักวิชาการและนักธุรกิจญี่ปุนที่เปนสมาชิกของ The Council on East Asian 
Community (CEAC) ซ่ึงเปนกลุมที่จัดตั้งขึ้นในญี่ปุน เพื่อถกอภิปรายในประเด็นประชาคม
เอเชียตะวันออก โดยมุงแสดงจุดยืนและขอเสนอของญี่ปุนตอเร่ืองดังกลาว 
 - ภาคธุรกิจ  โดยเพราะสมาคมธุรกิจที่ สําคัญ  เชน  สหพันธ เศรษฐกิจญี่ปุน
(Keidanren) ซ่ึงเปนกระบอกเสียงของภาคธุรกิจญี่ปุน, Keizai Doyukai, สมาคมผูผลิต
รถยนต (JAMA) เปนตน 
 - นักวิชาการของจีน  
 

1.5 กรอบแนวคิด 
งานวิจัยช้ินนี้ ใชแนวคิด 3 ประการ ในการวิเคราะหกระบวนการสรางประชาคมเอเชีย

ตะวันออก  
1) ทฤษฎี “สัจนิยมที่รัฐเปนศูนยกลาง” (State-Centric Realism) Robert Gilpin ระบุวา การ

รวมตัวในภูมิภาคจะตองมีประเทศมหาอํานาจอยางนอยหนึ่งประเทศแสดงบทบาทนําและเตม็ใจทีจ่ะ
ใชอิทธิพลของตนเพื่อการนี้ อันจะเปนการเพิ่มอํานาจและผลไดทางเศรษฐกิจของชาติตน 
กระบวนการภูมิภาคนิยมเกิดขึ้นไดจากการที่รัฐชาติตองการผลประโยชนจากเศรษฐกิจโลก ในขณะ
ที่ก็ตองการเพิ่มผลไดเชิงเปรียบเทียบ (relative gain) และปกปองตัวเองจากภัยคุกคามภายนอกที่อาจ
มีตอความกินดีอยูดีและความมั่นคงของชาติ4  

ในกรณีเขตการคาเสรีแหงอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Area หรือ NAFTA) 
สหรัฐเปนผูนําในการกอตั้ง ในขณะที่บราซิลเปนผูนําในการกอตั้ง Mercosur ในอเมริกาใต ทั้งสหรัฐ
และบราซิล ถือวาเปนประเทศมหาอํานาจที่มีอิทธิพลสูงกวาชาติอ่ืนในภูมิภาคของตน (hegemon) ซ่ึง
มีทั้งสมรรถภาพ (capability) และความเต็มใจ (willingness) ที่จะสรางการรวมตัวในภูมิภาค5 

ในกรณีการรวมตัวในยุโรป ก็มีเยอรมันและฝรั่งเศสเปน 2 ชาติมหาอํานาจที่เปนผูนําในการ
ขับเคลื่อน กลาวคือ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในป 1945 และสงครามเย็นที่เร่ิมขึ้นในป 1948 
เยอรมันและฝรั่งเศสไดตระหนักถึงความจําเปนในการปรองดองกัน เพื่อหลีกเล่ียงการใชกําลังตอสู
กันอยางเชนในอดีต โดยเฉพาะเมื่อมีภัยคุกคามคอมมิวนิสตจากสหภาพโซเวียต ยิ่งเปนแรงผลักดัน
ใหเพิ่มความรวมมือในหมูชาติยุโรปตะวันตก 

สวนในเอเชียตะวันออก ประเทศที่อยูในขายมหาอํานาจมาเปนเวลายาวนาน คือ ญ่ีปุน แต
ในชวงที่ผานมา แมญ่ีปุนจะเปนประเทศที่มีสมรรถภาพและศักยภาพสูง แตยังขาดความเต็มใจที่จะ
รวมตัวประเทศในภูมิภาคเขาดวยกัน จึงเนนเพียงกรอบความรวมมือที่หลวมๆ อยาง APEC มาตลอด
ชวงทศวรรษ 1990 
                                                 
4 Robert Gilpin, Global Political Economy (Princeton: Princeton University Press, 2001), p. 356. 
5 Ibid, pp. 356-358. 
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การใชทฤษฎีสัจนิยมวิเคราะหการรวมตัวในภูมิภาคไมใชเพิ่งมีขึ้น แนวคิดของ Jacob Viner 
ไดเคยอธิบายการจัดตั้งสหภาพศุลกากรของปรัสเซียในชวงกลางศตวรรษที่ 19 ไววาเกิดขึ้นเพราะ
เหตุผลเชิงอํานาจของรัฐมหาอํานาจ กลาวคือ เพื่อที่ปรัสเซียจะไดมีอิทธิพลเหนือรัฐเยอรมันเล็กๆ 
อ่ืนๆ จึงไดกีดกันออสเตรียไมใหเขารวมในสหภาพนี้ ดวยการผลักดันลดภาษีศุลกากรในระดับที่ไม
สามารถปฏิบัติไดสําหรับออสเตรียซ่ึงเปนรัฐที่มีการปกปองทางการคาสูง6  

ในมุมมองของทฤษฎีสัจนิยม บทบาทเชิงยุทธศาสตรของรัฐชาติเปนปจจัยสําคัญที่สุดใน
ระบบระหวางประเทศที่มีรัฐเปนศูนยกลาง Gilpin จึงไมเห็นดวยกับขอถกเถียงที่วา ระบบระหวาง
ประเทศไดกาวขามผานรัฐชาติไปสูองคกรเหนือชาติ (supra-national entity) ที่สามารถบงการรัฐชาติ
ได Gilpin เนนวา กระบวนการภูมิภาคนิยมเปนการตอบสนองของรัฐชาติตอปญหาทางการเมืองและ
เศรษฐกิจที่เผชิญรวมกัน อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการเชื่อมโยงกันทั้งเชิงกวางและเชิงลึกของ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ ทําใหรัฐตางๆ เห็นความสําคัญของการเพิ่มความรวมมือระหวางประเทศ
ในภูมิภาค เพื่อเพิ่มอํานาจตอรองตอการรวมกลุมในภูมิภาคอื่น การรวมกลุมในภูมิภาคหนึ่งจึงเทากบั
เปนการถวงดุลกับภูมิภาคอื่น7 

อยางไรก็ตาม ทายที่สุด รัฐชาติยังคงตองการดํารงความเปนเอกเทศในการกําหนดนโยบาย
ของตน ดังนั้น กระบวนการภูมิภาคนิยมจึงเปนเสมือนเครื่องมือของรัฐในการจัดการกับความกังวล
และความทเยอทยานของตน ซ่ึงแทบไมแตกตางจากกรณีของบทบาทรัฐชาติในมิติความมั่นคง
ทางการทหาร ที่รัฐจะใชวิธีการถวงดุลหรือเปนพันธมิตรกับชาติอ่ืน เพียงแตในกรณีการรวมตัวใน
ภูมิภาค จะใชการถวงดุลหรือการเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจแทน 

อยางไรก็ตาม ในมุมมองของทฤษฎีสัจนิยม ปญหา “ผลไดเชิงเปรียบเทียบ” (relative gains) 
ที่ไมเทาเทียมระหวางประเทศตางๆ ทําใหการรวมตัวและความรวมมือในระยะยาวเปนไปไดยาก 
นอกจากนั้น ความกังวลเกี่ยวกับผลไดเชิงเปรียบเทียบระหวางประเทศมหาอํานาจ จะนําไปสูการ
แขงขันกันเพื่อเพิ่มอํานาจและผลไดของรัฐตน อันเปนอุปสรรคสําคัญตอกระบวนการภูมิภาคนิยม8  

Gilpin เชื่อวา ยุโรปถือเปนกรณียกเวน เพราะยุโรปเปนเพียงภูมิภาคเดียวเทานั้น ที่สามารถมี
ความรวมมือเชิงลึกและพัฒนาไปจนถึงระดับสหภาพทางการเมือง แตทฤษฎีแนวสัจนิยมยังสามารถ
อธิบายการรวมตัวในยุโรปไดดี ดวยเหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรก การรวมตัวกันในยุโรปเปน
การตัดสินใจทางการเมืองของรัฐ โดยเฉพาะรัฐมหาอํานาจ การเมืองยังคงนําเศรษฐกิจ มากกวา
เศรษฐกิจนําการเมือง ประการที่สอง สหภาพยุโรปเองก็ยังไมไดพัฒนาไปไกลนักในดานความมั่นคง

                                                 
6 Jacob Viner, The Customs Union Issue (New York: Carnegie Endowment for International Peace, 1950), pp. 98-99.  
7 Gilpin, pp. 356-358. 
8 Joseph Grieco, “Systemic Sources of Variations in Regional Institutionalization in Western Europe, East Asia, and the Americas,” 
in Edward Manfield and Helen Milner, The Political Economy of Regionalism (New York, Columbia University, 1997).  
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และการมีนโยบายตางประเทศรวมกัน แสดงวาภาวะเหนือชาติ (supra-nationality) ยังมีขอจํากัดอยู
มาก9 

กลาวโดยสรุป ความตองการเพิ่มอํานาจและอิทธิพลของชาติมหาอํานาจ จะผลักดันใหเกิด
การรวมตัวในภูมิภาค แตในขณะเดียวกันการแขงขันระหวางชาติมหาอํานาจ และความกังวลใน
ผลไดเชิงเปรียบเทียบ จะเปนอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาความรวมมือไมใหคืบหนาไปมากนัก 

โดยทั่วไป ทฤษฎีสัจนิยมจะถือวารัฐเปนตัวแสดงหลักในความสัมพันธระหวางประเทศอยู
แลว แตที่ทฤษฎีนี้ระบุอยางชัดเจนวา รัฐเปนศูนยกลาง เพราะจะเนนบทบาทการแขงขันเชิงอํานาจ
ระหวางรัฐ มากกวาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของรัฐ ซ่ึงมักไดรับการผลักดันจากกลุมประโยชน 

สําหรับหัวขอวิจัยนี้ การประยุกตใชทฤษฎีสัจนิยม จะทําใหสามารถวิเคราะหบทบาทของ 2 
ชาติมหาอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก คือ ญ่ีปุนและจีน วานาจะเปนประเทศหลักผูขับเคลื่อน
การรวมตัวในภูมิภาค แตในขณะเดียวกัน การแขงขันระหวางกันทั้งดานอํานาจและเศรษฐกิจ 
ตลอดจนความกังวลเกี่ยวกับผลไดเชิงเปรียบเทียบ จะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาความรวมมือใน
ระดับที่สูงขึ้นไป 

 
2) แนวคิด “พลังแหงเครือขาย” (Network Power) ของ Peter Katzenstein & Takashi 

Shiraishi ซ่ึงไดเนนบทบาทของเครือขายความสัมพันธในระดับธุรกิจและการลงทุนของภาคเอกชน 
โดยเฉพาะในเครือขายการผลิต (production network) ของบริษัทญี่ปุนที่ขยายการลงทุนอยาง
กวางขวางในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ในรูปของ supply chain ขามชาติ ที่อาศัยการซื้อขายชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางบริษัทในเครือเพื่อนําไปประกอบเปนสินคาในขั้นตอไป ยังผลใหประเทศใน
เครือขายการผลิตเพิ่มระดับการพึ่งพิงระหวางกัน (interdependence)มากขึ้น ถือไดวา เปนการรวมตัว
ในภูมิภาคแบบ regionalization ในลักษณะจากลางขึ้นบน (bottom-up) โดยผานเครือขายการคาและ
การลงทุน มิใชการกําหนดจากภาครัฐในลักษณะจากบนลงลาง (top-down)10 

นอกจากนี้ T.J. Pempel ไดนําเสนอขอถกเถียงคลายกันนี้ไวในหนังสือ Remapping East 
Asia (2005) วา เครือขายความสัมพันธในระดับธุรกิจและการลงทุนของเอกชน ระดับรัฐ ตลอดจน
ระดับความสัมพันธสวนบุคคล สงผลใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีความเชื่อมโยงและพึ่งพิงกันมาก
ขึ้นทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเมือง ในดานเศรษฐกิจ ประเทศในเอเชียตะวันออก
มีความเชื่อมโยงกันผานเครือขายธุรกิจทั้งการคา การลงทุนและการผลิต เครือขายการขนสงและการ
ติดตอส่ือสาร ทั้งยังมีความเชื่อมโยงกันทางดานสังคมวัฒนธรรม  โดยความนิยมรวมกันใน
วัฒนธรรมสมัยนิยมในภูมิภาค ตลอดจนมีเครือขายความรวมมือขององคการพัฒนาเอกชน (NGO) 
นอกจากนั้น ความรวมมือในเชิงสถาบันผานรัฐก็เพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญในชวงหลายปที่ผานมา
                                                 
9 Gilpin, pp. 356-358. 
10 Peter Katzenstein and Takashi Shiraishi (eds.), Network Power: Japan and Asia (Ithaca: Cornell University Press, 1997). 
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ดวย ไมวาจะเปนการทําขอตกลงเขตการคาเสรี สามเหลี่ยมเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค (growth triangle) 
ความรวมมือเชิงหนาที่ตางๆ เชน การรวมมือกันเผชิญปญหาโรคติดตอ ยาเสพติด และอาชญากรรม
ขามชาติ ดังนั้น จากเดิมที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกอยูในสภาพที่แตกแยกกัน กลับมาอยูในสภาพที่
พรอมสําหรับความรวมมือมากกวาความขัดแยง Pempel สรุปวา ความเชื่อมโยงและความรวมมือใน
ภูมิภาค ชวยเพิ่มความรูสึกในอัตลักษณแหงภูมิภาคอยางมีนัยยะสําคัญดวย11 

จะเห็นวา งานของ Pempel เนนบทบาทรัฐมากขึ้น จึงมีความแตกตางจากงานของ 
Katzenstein & Shiraishi ที่เนนบทบาทของภาคธุรกิจเปนหลัก ทั้งนี้ เนื่องจากงานของ Pempel 
ตีพิมพในป 2548 ซ่ึงความรวมมือระดับรัฐไดทวีความเขมขนมากขึ้นแลว โดยเฉพาะหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจ จึงกลาวไดวา Pempel เนนทั้งกระบวนการ bottom-up โดยภาคเอกชนและ top-down โดย
ภาครัฐในกระบวนการภูมิภาคนิยม (regionalism) ในเอเชียตะวันออก 
 
1.6 สมมติฐานงานวิจัย 
 ปจจัยดานการเมืองระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของชาติมหาอํานาจใน
ภูมิภาคของญี่ปุนและจีน ตลอดจนปจจัยผลประโยชนของภาคธุรกิจญี่ปุนที่มีเครือขายการผลิตอยูทั่ว
ในภูมิภาคนี้ เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดรูปแบบและความคืบหนาของประชาคมเอเชียตะวันออก  

 
1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ความเขาใจตอเร่ืองนโยบายและบทบาทของญี่ปุนในประชาคมเอเชียตะวันออก 
2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอผูกําหนดนโยบายฝายไทย ในประเด็นประชาคมเอเชีย

ตะวันออก และความสัมพันธกับญี่ปุนที่เกี่ยวของ 
3. องคความรูดานญี่ปุนศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องนโยบายตางประเทศของญี่ปุนในภูมิภาค

เอเชียตะวันออก 
 

                                                 
11 T. J. Pempel (ed.), Remapping East Asia (Ithaca: Cornell University Press, 2005). 
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- 2 -  
พัฒนาการของประชาคมเอเชียตะวันออก 

 
2.1 ความเปนมา 

แทจริงแลวประชาคมเอเชียตะวนัออกไมใชส่ิงที่เพิ่งเกิดขึน้ แตมีพืน้ฐานและไดถูกริเร่ิมมา
กอนหนานี้ โดยเฉพาะอยางยิง่หลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงในชวงรอยตอทศวรรษที่ 1990 กลาวไดวา
การที่นานาประเทศหนัมาเนนประเดน็เศรษฐกิจและการคา มากกวาความขัดแยงทางอุดมการณ
การเมืองเปนรากฐานที่สําคญัของการริเร่ิมความเปนประชาคมเอเซียตะวนัออก 

 
การริเร่ิมรวมกลุมทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก   

 ในป 2533 นายกรัฐมนตรีมหาเธร มฮัูมหมัด (Mahathir Muhammad) แหงมาเลเซียไดเสนอ
ใหมีการจดัตั้ง East Asian Economic Group (EAEG) อันประกอบดวยชาติอาเซียน จนี ญ่ีปุน และ
เกาหลีใต ซ่ึงเปนชาติในเอเชียเทานั้น ไมรวมชาติตะวันตก แนวคิดนี้เกิดจากความพยายามรวมตัวใน
หลายภูมภิาค ในชวงที่สงครามเย็นเพิ่งสิ้นสุดลง ไมวาจะเปนสหภาพยุโรป (European Union - EU) 
เขตการคาเสรีแหงอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Area - NAFTA) หรือในการรวมตวั
ทางเศรษฐกิจในละตินอเมริกา (Mercado Común del Sur – Mercosur)1  ในขณะที่ยังไมมีการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจในภูมภิาคเอเชยี2 

หลังจากนัน้ไมนาน ขอเสนอ EAEG ไดถูกเปลี่ยนชื่อเปน East Asian Economic Caucus 
(EAEC) เพื่อลดการถูกมองวาเปนการตั้งปอมปราการทางการคาของเอเชียในลักษณะภูมิภาคนยิม
แบบปด (close regionalism) แตถึงกระนัน้ ก็ยังถูกตอตานโดยสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ซ่ึงเกรง
วาการรวมตวัทางเศรษฐกิจในเอเชียเชนนัน้จะขัดขวางการพัฒนาของเอเปค (Asia-Pacific Economic 
Cooperation - APEC) ซ่ึงเปนกรอบความรวมมือที่ออสเตรเลียผลักดันและไดรับการสนับสนุนจาก
สหรัฐอเมริกาใหเกิดขึ้นในป 2532 โดยเอเปคเปนความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียและแปซิฟค 
ซ่ึงนอกจากประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใตแลว ยังรวม
สหรัฐอเมริกา แคนาดา เมก็ซิโก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และบางประเทศในละตนิอเมริกาดวย 
 ในครั้งนั้น ญ่ีปุนไมเหน็ดวยกับขอเสนอ EAEC ของมาเลเซีย เนื่องจากเปนกรอบความ
รวมมือที่มีสมาชิกจํากดัอยูเพียงชาติเอเชยีเทานั้น ไมมีสหรัฐอเมริการวมอยูดวย สหรัฐอเมริกาเองก็
คัดคานการรวมตัวในรูปแบบดังกลาว ญ่ีปุนในฐานะทีเ่ปนพันธมิตรใกลชิดของสหรัฐอเมริกา จาก
                                                 
1 ประกอบดวย 4 ประเทศ คือ อารเจนตนิา บราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย ที่รวมตัวจัดตั้งเปน Customs Union ครอบคลุมการคาสินคา 
การเคลื่อนยายโดยเสรีของสินคาบริการ และปจจัยการผลิต รวมทั้งยกเลิกอุปสรรคที่ไมใชภาษี นอกจากนี้ ยังมีอัตราภาษีศุลกากรอัตรา
เดียวอีกดวย สํานักเลขาธิการของ Mercosur ตั้งอยูที่กรุงมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย. 
2 ในขณะนั้น ยังไมมีขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียนหรือ AFTA ซึ่งลงนามกันในป 2535. 
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การที่ตองพึ่งพงิสหรัฐทั้งดานความมั่นคงและตลาดสินคาสงออก จึงใหความสําคัญกับเอเปคมากกวา 
และไดรวมมือกับออสเตรเลียอยางแข็งขันในการผลักดันความรวมมือในกรอบเอเปค จนสามารถจัด
ประชุมสุดยอดผูนําเอเปคครั้งแรกขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในป 2536 ตามมาดวยการประชุมสุดยอดครั้งที่ 
2 ที่อินโดนีเซยี ซ่ึงมีการออก “คําประกาศโบกอร” (Bogor Declaration) ที่มีการตั้งเปาหมายโบกอร 
(Bogor Goals) ใหมีการเปดเสรีทางการคา ดวยการลดภาษีนําเขาของประเทศสมาชิกภายในป 2553 
สําหรับประเทศพัฒนาแลว และภายในป 2563 สําหรับประเทศกําลังพัฒนา3  นับเปนความคืบหนา
คร้ังสําคัญในกรอบความรวมมือเอเปคในขณะนัน้ ทําใหขอเสนอ EAEC ถูกลดความสําคัญลงไป
และไมไดเปนประเด็นในการหารืออีก 
 แมชาติอาเซียนจะไมไดขานรับตอขอเสนอ EAEC แตกไ็มเคยมีแนวคดิตอตาน ทั้งยงัให
ความเคารพตอความคิดของดร.มหาเธรเพือ่ความเปนปกแผนในหมูสมาชิก อาเซียนมคีวามพยายาม
อยางคอยเปนคอยไปที่จะกระชับความสัมพันธกับประเทศเอเชียตะวนัออกที่อยูในกรอบขอเสนอ 
EAEC โดยในการประชุมระดบัรัฐมนตรีอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting - AMM) ที่
กรุงเทพฯ ในป 2537 มีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อกําหนดแนวทางความรวมมือดานการเมืองความ
มั่นคงและสังคมของอาเซียน ในครั้งนัน้ อาเซียนไดเชญิรัฐมนตรีตางประเทศของ 3 ชาติเอเชีย
ตะวนัออก คือ จีน ญ่ีปุนและเกาหลีใต รวมรับประทานอาหารกลางวันและอภิปรายเกีย่วกับ EAEC 
อยางไมเปนทางการ4 การหารือดังกลาวมีมาอยางตอเนื่องในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนในป
ถัดมาที่บรูไน จนในที่สุด ในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่จาการตาในป 2539  จึงมีการตกลง
กันวา ในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนทุกครั้งในอนาคต จะมกีารประชุมรวมกับรัฐมนตรีจาก
ประเทศทั้งสาม คือจีน ญ่ีปุน และเกาหลีใตดวย ซ่ึงจะตางจากการประชมุแบบเดิมที่เปนการแยกราย
ประเทศใน ASEAN Post-Ministerial Conference (PMC) ในลักษณะของอาเซียน+15 
 นอกจากนั้น การประชุมเอเชยี-ยุโรป (Asia-Europe Meeting - ASEM) ยังชวยกระตุนให
ชาติอาเซียนและจีน ญ่ีปุน เกาหลีใต หารือกันมากขึ้น จนตระหนักถึงความสําคัญของการมีจุดเชือ่ม
ตออยางเปนทางการระหวางกัน โดยในการประชุมเอเปคที่นครโอซากาประเทศญี่ปุน ในป 2538 
รัฐบาลไทยไดเปนเจาภาพเลีย้งอาหารกลางวันแกประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหกในขณะนั้น รวมกับ
จีน ญ่ีปุน เกาหลีใต เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการประชุม ASEM ซ่ึงจะจดัขึ้นเปนครั้งแรกที่
กรุงเทพฯ ในป 2539  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่ประเทศในสหภาพยุโรปจะมีการหารือกันกอนเพื่อ

                                                 
3 นายกรัฐมนตรีมหาเธร ไมเขารวมในการประชุมสุดยอดเอเปคครั้งแรก เพื่อย้ําจุดยืนที่จะกอตั้ง EAEC แตไดเขารวมในการ 
ประชุมสุดยอดเอเปคครั้งที่ 2 ที่อินโดนีเซีย เพือ่แสดงความเปนปกแผนในอาเซียน และใหเกียรติแกประธานาธิบดีซูฮารโต. 
4 http://www.asean.or.id/asc/r9495/asc94v5.htm. 
5 Takashi Terada, “Constructing and ‘East Asian’ concept and growing regional identity: from EAEC to ASEAN+3,” Pacific 
Review 16: 2 (2003), pp. 261-262. 
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พัฒนาจุดยืนรวมกัน แตในเอเชียยังไมมีการหารือกันอยางเปนกิจจะลักษณะระหวางเอเชียตะวันออก
เฉียงใตกับเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นอกจากนี้ สิงคโปรนับเปนประเทศที่มีบทบาทผลักดันใหมีการประชมุรวมกันระหวาง
อาเซียนกับประเทศ+3 โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 5 ที่กรุงเทพฯ เมื่อป 2538 
นายกรัฐมนตรโีกะ จก ตงแหงสิงคโปรไดเสนอวา อาเซียนควรเชิญชาตเิอเชียตะวันออกทั้งสามเขา
รวมการประชมุสุดยอดผูนําอยางไมเปนทางการทุกๆ 1 ป หรือ 1 ปคร่ึง ถอยแถลงนี้นับวามี
ความสําคัญจากการที่มีการระบุกรอบเวลาและสมาชิกผูเขารวมอยางชดัเจน6 
 
2.2 การประชมุอาเซียน+3 (ASEAN+3) 

ภาวะวกิฤติเศรษฐกิจในเอเชยีในป 2540 (ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากกระบวนการโลกาภิ
วัตน โดยเฉพาะในสวนของธุรกิจการเงินโลกที่นําเงินทนุไหลเขาออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
ไดอยางงายดายโดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครือ่งอํานวยความสะดวก ไมวาจะเปนในรูป
ของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยและเงินกูระยะสั้น ตลอดจนการเก็งกําไรคาเงินทีต่างเปนไปอยาง
เสรี) สงผลใหกลุมประเทศในเอเชียตะวนัออกลวนตองประสบกับปญหาทางดานเศรษฐกิจ จนอาจ
กลาวไดวา วิกฤติเศรษฐกิจเอเชียในครั้งนั้นเปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําใหญ่ีปุนและประเทศในเอเชยี
ตะวนัออกเหน็พองกันมากขึ้นถึงความจําเปนในการรวมตัวทางเศรษฐกิจระหวางกัน  

แมวาในการประชุมอาเซียน+3 อยางไมเปนทางการครั้งแรกในป 2540 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร
จะขาดประธานาธิบดีซูฮารโตแหงอินโดนีเซียและประธานาธิบดีคิมยังซัมแหงเกาหลีใต ดวยเหตุผล
ทางการเมืองและเศรษฐกจิภายในประเทศ แตการเขารวมประชุมของนายกรัฐมนตรีฮะชิโมโตจาก
ญ่ีปุน และประธานาธิบดีเจยีงเจอหมนิจากจีน นับวามีนยัสําคัญมาก ผูนําทั้งสองกลาววา ชาตเิอเชีย
ตะวนัออกควรรวมมือกัน แตจะไมเปนความรวมมือแบบปด7    

ในครั้งนั้น นายกรัฐมนตรีมหาเธรไดเสนอใหมีการประชุมอาเซียน+3 เปนประจําทกุป แต
ผูนําจีนและญีปุ่นยังไมมีทาทีกระตือรือรนในการขานรับ อยางไรก็ตาม ตอมาในป 2541 วิกฤติ
เศรษฐกิจเอเชยียังไมมีทีทาวาจะผอนคลายลง ประกอบกบัเกิดการเปลีย่นแปลงทางการเมืองขึ้นใน
หลายประเทศที่ประสบวิกฤติเศรษฐกจิ ไมวาจะเปนการสิ้นสุดการดํารงตําแหนงอนัยาวนานของ
ประธานาธิบดซูีฮารโต การลาออกของพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีไทย รวมถึงความ
ขัดแยงของการเมืองในมาเลเซียในประเดน็รองนายกรัฐมนตรีอันวาร อิบราฮิม  เวียดนามซึ่งเปน

                                                 
6 Ibid, p. 262. 
7 Akihiko Tanaka, “Higashi Ajia Kyodotai ron no haikei to hokosei” [The Backgrounds and Trends of “East Asian Community”], 
in Kenichi Ito and Akihiko Tanaka (eds.), Higashi Ajia Kyodotai to nihon no shinro [East Asian Community and The Way Forward 
for Japan] (Tokyo: NHK Shuppan, 2005), p. 49. 
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ประเทศเจาภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนในปนัน้ จึงไดเชิญญี่ปุน จนีและเกาหลีใตเขารวมประชุม
ดวยอีกครั้ง  

ในราวป 2544 จีนเริ่มแสดงบทบาทนํามากขึ้น โดยเสนอใหมีการจดัทาํขอตกลงเขตการคา
เสรีกับอาเซียน ทั้งนี้ สวนหนึ่งเปนเพราะเกาหลีใตและญี่ปุนไมสามารถรักษาสถานภาพผูนําใน
กระบวนการรวมตัวในภูมิภาคไวได จากปญหาภายในประเทศทั้งสอง ในกรณีของเกาหลีใต 
ประธานาธิบดคีิมแดจุงเสื่อมความนิยมภายในประเทศ จากการที่ไมสามารถสานตอการประชุมสุด
ยอดกับเกาหลเีหนือได  ในขณะที่ญ่ีปุนเอง ก็เกิดปญหาในภาวะผูนํา หลังนายกรัฐมนตรีเคโซ โอบุจิ
ถึงแกอสัญกรรมอยางกระทนัหันในป 2543 ผูนําคนตอมา คือนายกรัฐมนตรีโยชิโร โมริ ไมไดรับ
ความนิยมในประเทศ และตองพนตําแหนงไปในเวลาไมนานนกั ในเวลาตอมา แมนายกรัฐมนตรี
จุนอิชิโร โคะอิซุมิจะไดรับความนิยมอยางสูงภายในประเทศ แตมแีนวนโยบายที่เนนการปฏิรูป
เศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศมากกวาจะมุงเนนนโยบายตางประเทศ   

 
วิกฤติเศรษฐกิจกับอาเซียน+3 
วิกฤติเศรษฐกจิครั้งนั้นเริ่มขึน้ที่ประเทศไทย เมื่อไทยขาดเงินทุนสํารองระหวางประเทศจาก

การนําเงินสํารองนั้นไปปกปองคาเงินบาท  จึงจําตองปลอยคาเงินบาทลอยตัวในที่สุด ยังผลใหคาเงนิ
บาทตกต่ําลงอยางรวดเร็ว  เจาหนี้ตางประเทศตางเรียกคนืเงินกู ทําใหลูกหนี้ไทยตองชดใชหนี้เปน
สองเทาจากคาเงินบาทที่ออนคาลง ธุรกิจจํานวนมากขาดสภาพคลองและตองลมละลายไป  วกิฤติ
เศรษฐกจิไดลุกลามไปสูประเทศอื่นอยางรวดเร็ว ทั้งเกาหลีใต อินโดนเีซีย มาเลเซียและฟลิปปนส
ตางประสบวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญที่สุดในประวัติศาสตร เมื่อบรรดาเจาหนี้ตางชาตพิรอมใจกนั
เรียกคืนเงนิกูซ่ึงสวนใหญเปนเงินกูระยะสั้น การประสบวิกฤติเศรษฐกิจรวมกันครั้งนี้ กอใหเกดิ
ความรูสึกรวมในการเผชิญปญหาในกลุมประเทศเอเชียตะวนัออกเปนอยางมาก 

เพื่อแกปญหาวิกฤติเศรษฐกจิ หลายประเทศ เชน ไทย เกาหลีใตและอนิโดนีเซีย ตองหันไป
พึ่งเงินกูจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund - IMF) เพื่อมาพยุงฐานะ
ทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามปรากฏวา IMF ไมสามารถแกไขปญหาของประเทศที่ประสบวิกฤติ
เศรษฐกิจไดอยางถูกจุด หลายประเทศผิดหวังกับมาตรการและเงื่อนไขที่เขมงวดของ IMF ที่
นอกจากจะขาดการพิจารณาความแตกตางของบริบทและปจจยัภายในของแตละประเทศแลว ยังมุง
ปกปองผลประโยชนของนกัลงทุนตางชาติมากกวาการปกปองภาคธุรกิจและแรงงานภายในประเทศ
ที่ประสบวิกฤติ สงผลใหธุรกิจขาดสภาพคลองจนถึงลมละลาย ขยายผลทําใหเกดิปญหาการวางงาน
ตามมา 

ตอปญหานี้ ญ่ีปุนนับวาเปนประเทศที่ใหความชวยเหลือประเทศเอเชยีที่ประสบวิกฤติ
เศรษฐกิจอยางแข็งขัน เร่ิมตั้งแตการเสนอตัง้ “กองทุนการเงินเอเชีย” (Asian Monetary Fund - AMF) 
เพื่อใหเงนิกูแกชาติที่ประสบวิกฤติ ภายใตเงื่อนไขที่ผอนปรนกวา  IMF แตขอเสนอนี้ตองตกไป จาก
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การคัดคานของสหรัฐอเมริกาที่เกรงวา AMF จะไปลดทอนบทบาทของ IMF ซ่ึงสหรัฐอเมริกามี
อิทธิพลอยู ในขณะเดียวกนั จีนก็ไมเห็นดวยนักทีจ่ะใหญ่ีปุนมีบทบาทนําในเรื่องนี้ อันจะทําใหญ่ีปุน
ยิ่งมีอิทธิพลในภูมภิาคมากขึ้นไปอีก ในทีสุ่ด ญ่ีปุนจึงตองลมเลิกขอเสนอดังกลาว และเสนอใหความ
ชวยเหลือแกประเทศที่ประสบวิกฤติในรูปแบบของเงินทนุภายใต “แผนมิยาซาวา” (Miyazawa 
Initiative) แทน ซ่ึงมีปริมาณเม็ดเงินและการครอบคลุมนอยกวากองทุนแบบ AMF  

นอกจากนั้น ญ่ีปุนยังเปนประเทศผูใหการสนับสนุนรายใหญในการสนับสนุนเงินกูใน
กรอบของ IMF ความพยายามของญี่ปุนเปนไปในแนวทางตรงกันขามกับบทบาทของสหรัฐอเมริกา
ที่ไมไดชวยเหลือดานเงินทุนโดยตรง แตมุงผลักดันผาน IMF ใหมีการปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศ
เหลานี้ โดยเฉพาะในประเดน็การเปดเสรีใหบริษัทตางชาติเขามาทําธุรกิจ รวมทนุ ควบรวมกจิการ
ตลอดจนเทคโอเวอรไดงายขึน้ ดวยเหตุเหลานี้ ทําใหเกิดความรูสึกรวมในหมูประเทศเอเชีย
ตะวนัออกวา จําเปนตองชวยเหลือกนัเองมากยิ่งขึ้น และลดการพึ่งความชวยเหลือจากโลกตะวันตก
ลง 
 

ความไรสมรรถภาพของเอเปคและอาเซียน 
ในขณะเดยีวกนั กรอบความรวมมือที่มีอยูทั้งกรอบเอเปคและอาเซียน ไมสามารถ

ตอบสนองตอวิกฤติเศรษฐกจิดังกลาวได ในสวนของเอเปค ไดประสบภาวะชงักงนัในชวงนัน้พอด ี
กลาวคือ ในการประชุมสุดยอดผูนําในปลายป 2540 แคนาดาประเทศเจาภาพและสหรฐัอเมริกาได
เสนอใหมีการเปดเสรีลวงหนาโดยสมัครใจในสินคาบางสาขา (Early Voluntary Sectoral 
Liberalization - EVSL) เพื่อเรงรัดการเปดเสรีตามเจตนารมณที่ประกาศไวในคําประกาศโบกอร 
สหรัฐอเมริกาไดระบุการเปดเสรีทางการคาใน 9 สาขาดวยกัน คือ สินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม 
ปลาและผลิตภัณฑประมง ของเลน ผลิตภัณฑไม อัญมณี พลังงาน อุปกรณและเครื่องมือแพทย 
เคมีภัณฑ และโทรคมนาคม แตญ่ีปุนไดคดัคานโดยเฉพาะในประเดน็การเปดเสรีสินคาไมและ
ประมง ยังผลใหขอเสนอ EVSL ประสบความลมเหลว8 กลาวไดวา ขอเสนอดังกลาวมาผิดที่ผิดเวลา 
เพราะในชวงวกิฤตเศรษฐกจิเชนนั้น ชาติทีป่ระสบปญหายังไมมีความพรอมที่จะรับเงือ่นไขการเปด
เสรีทางการคาเชนนั้น 

กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซยีนเอง กย็ังขาดศักยภาพทีจ่ะชวยเหลือกนัเอง ดวย
แตละประเทศมีทรัพยากรอนัจํากัด ทัง้ในสวนของเงินทนุสํารองระหวางประเทศที่จะใหประเทศ
สมาชิกอื่นกูยมื และเปนประเทศอาเซียนเองที่ประสบวกิฤติเศรษฐกจิ จึงตองขอความชวยเหลือและ
ความรวมมือจากนอกภูมิภาค นอกจากนั้น อาเซียนยังประสบปญหาความลาชาในเขตการคาเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA) เนื่องจากหลายประเทศไดปกปองสนิคาหลาย

                                                 
8 Krauss, in T.J. Pempel, Beyond Bilateralism, pp. 272-295. 
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ประเภท โดยกนัไวในรายการสินคาออนไหวที่จะไมลดภาษีนําเขา หรือลดในอัตราทีช่ามาก เชน 
ยานยนตของมาเลเซีย9 ปาลมน้ํามันของไทย และสินคาเกษตรหลายรายการของอินโดนีเซีย 
นอกจากนั้น สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมกับประเทศสมาชิกใหมก็มีความ
แตกตางเปนอยางมาก ทําใหอนาคตและประสิทธิผลในการเปดเสรีทางการคาในภูมภิาคของอาเซียน
ดูไมสดใสนกั สรางความผิดหวังใหแกภาคธุรกิจจากตางประเทศที่จะมาลงทุนในภูมภิาค 

นอกจากนั้น ในชวงเวลานั้น สหรัฐและออสเตรเลียเร่ิมมีทาทีที่ออนลงตอการรวมกลุม 
EAEC ในเอเชยี ในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนเมื่อป 2539 ผูแทนของสหรัฐอเมริกากลาววา 
สหรัฐอเมริกาจะไมคัดคาน EAEC ตราบใดที่ไมมีการแบงแยกดวยมหาสมุทรแปซิฟค (หมายถึงการ
แบงแยกระหวางเอเชียตะวนัออกกับประเทศในทวีปอเมริกา โดยเฉพาะสหรัฐ)10 เปนที่สังเกตวา 
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในขณะนัน้ ไดฟนตวัข้ึนและขยายตัวอยางตอเนื่อง ทําใหสหรัฐมีความ
เชื่อมั่นมากขึ้น สงผลใหความกังวลตอการปดกั้นตั้งปอมปราการทางการคาในภูมภิาคตางๆ ลด
นอยลง  

ในสวนของออสเตรเลียนั้น การเปลี่ยนรัฐบาลจากชุดนายกรัฐมนตรีพอล คีทติ้ง (Paul 
Keating) มาเปนนายกรัฐมนตรีจอหน โฮเวริด (John Howard) ในปเดยีวกัน ทําใหรัฐบาลออสเตรเลีย
เปลี่ยนแนวนโยบายหันไปใหความสําคญักับสหรัฐมากขึ้น และใหความสนใจตอเอเชียตะวันออก
นอยลง จึงไมกังวลกับการที่อาจจะถูกกีดกนัออกจากกรอบความรวมมือในเอเชยีเทาใดนัก 

 
กลไกการประชุมของอาเซียน 
ในขณะเดยีวกนั อาเซียนนับวาเปนเวทีที่มกีลไกของความรวมมือที่ชัดเจนอยูแลว กลาวคือ 

หลังการสถาปนาอาเซียนขึ้นในป 2510 ไดมีการประชุมในระดับรัฐมนตรีตางประเทศ (ASEAN 
Ministerial Meeting หรือ AMM) ของชาติสมาชิกมาอยางตอเนื่อง และมีการจัดประชมุระดับสุดยอด
ผูนําขึ้นเปนครัง้แรกในป 2519 ซ่ึงเปนการยกระดับความรวมมือขึ้นอีกระดับหนึ่ง หลังจากนั้น ในป
ถัดมาคือในป 2520 ชาติอาเซียนไดเห็นพองกันที่จะประชุมหารือกับประเทศคูเจรจา (dialogue 
partner) รวมกนั โดยเปนการเจรจาแบบรายประเทศ เรียกการประชุมนีว้า “การประชุมหลังการ
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียน (ASEAN Post-Ministerial Conference หรือ PMC) ในปแรกนี้ มีประเทศคู
เจรจา 3 ประเทศ คือ ญ่ีปุน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ตอมาในป 2521 สหรัฐและประชาคม
เศรษฐกจิยุโรปไดเขามาเปนประเทศคูเจรจาดวย สําหรับจีน อินเดียและรัสเซียเร่ิมมาเปนประเทศคู
เจรจาของอาเซียนตั้งแตป 2539 ในขณะที่เกาหลีใตไดรับเขาเปนประเทศคูเจรจาในป 2534  

 
ตารางที่ 1 รายละเอียดประเทศคูเจรจาของอาเซียน  

                                                 
9 มาเลเซียยินยอมลดภาษียานยนตลงในที่สุด แตไดเพิ่มภาษีสรรพสามิต (excise tax) แทน. 
10 New Straits Times (Kuala Lumpur), 27 July 1996, cited in Stubbs, p. 443. 
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  ที่มา : Weatherbee (2005), p. 101 
 
จะเห็นไดวา อาเซียนมีกลไกการประชุมรวมกับทั้งญี่ปุน เกาหลีใตและจนีอยูแลว แตเปน

แบบแยกรายประเทศ คร้ันเมือ่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียในป 2540 ประกอบกับเงื่อนไขอื่นๆ ดังกลาว
ขางตนเอื้อตอการกระชับความรวมมือระหวางกัน อาเซียนจึงเล็งเหน็วา การประชุมหารือกับประเทศ
คูเจรจาในเอเชยีตะวันออกทีไ่ดรับผลกระทบจากวกิฤติเศรษฐกิจทั้ง 3 ชาติรวมกัน นาจะสงผลดีตอ
ชาติสมาชิกอาเซียนมากกวา  ในที่สุด การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน+3 อยางไมเปนทางการจึง
เกิดขึ้นเปนครั้งแรกที่กรุงกวัลาลัมเปอรในปลายป 2540 หลังเกิดวิกฤตเิศรษฐกิจไมนานนัก ซ่ึง
ในทางปฏิบัตปิระกอบดวยประเทศสมาชิกไมตางจากขอเสนอ EAEC ของมาเลเซีย แมวาญี่ปุนจะยัง
ลังเลอยูบางในตอนแรก แตเมื่อจีนตอบรับคําเชิญของอาเซียนที่จะเขารวมการประชุมดังกลาว ญ่ีปุน
จึงตองตอบรับเชิญเขารวมดวย อยางไรกต็าม หลังจากนัน้ ญ่ีปุนไดแสดงบทบาทอยางแข็งขันตอ
ความรวมมือและการรวมตวักันทางเศรษฐกิจในภูมภิาค ไมวาจะเปนบทบาทในความรวมมือดาน
การเงิน Chiang Mai Initiative (2000) หรือการประกาศ “ความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่
ครอบคลุมระหวางญี่ปุนกับอาเซียน” ( Japan-ASEAN Comprehensive Economic Partnership) ในป
2002 ดังจะไดอภิปรายตอไป 

การประชุมสุดยอดผูนําอาเซยีน+3 ไดดําเนนิมาอยางตอเนื่อง และในการประชุมที่กรุง
มะนิลาในป 2542 ผูนาํชาติอาเซียน+3 ไดออก “แถลงการณวาดวยความรวมมือในเอเชยีตะวันออก” 
(Joint Statement for East Asian Cooperation) อยางเปนทางการเปนครั้งแรก หลังจากนั้นก็มีความ
คืบหนาเปนลําดับในการเสริมสรางความรวมมือระหวางกัน มีการประชุมระดับรัฐมนตรีหลายคณะ 
แยกรายกระทรวงซึ่งครอบคลุมแทบทุกดาน เชน การประชุมรัฐมนตรคีลัง รัฐมนตรีเกษตร รัฐมนตรี
แรงงาน รัฐมนตรีส่ิงแวดลอม ในปจจุบนั กลไกความรวมมือเชิงหนาที่ (functional cooperation) 
ตางๆ ในกรอบอาเซียน+3 มีมากถึง 20 ประเด็น  
 

รายงานของกลุมวิสัยทัศนเอเชียตะวันออก (East Asia Vision Group (EAVG) Report) 
ในการประชุมสุดยอดครั้งที่ 2 ที่กรุงฮานอยในป 2541 ประธานาธิบดีคิม แด จุง  (Kim Dae 

Jung) แหงเกาหลีใต ไดเสนอใหตั้ง “กลุมวิสัยทัศนแหงเอเชียตะวันออก” (East Asia Vision Group - 

ป ประเทศคูเจรจา 
2520 ญ่ีปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
2521 สหรัฐ แคนาดา ประชาคมยุโรป 
2534 เกาหลีใต 
2539 จีน อินเดีย รัสเซีย 
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EAVG) เพื่อถกอภิปรายหาทศิทางของความรวมมือในเอเชียตะวันออกใหเปนรูปธรรมมากขึ้น กลุม
นี้ประกอบไปดวยนักวิชาการผูทรงคุณวุฒจิากประเทศตางๆ ในอาเซียน+3 ประเทศละ 2 คน รวม
ทั้งหมด 26 คน 

ในรายงานของ EAVG ในป 2544 ซ่ึงเนน “การสรางสันติภาพ ความรุงเรืองและ
ความกาวหนารวมกัน” ไดเสนอแนะใหมีการปรับกระบวนการ ASEAN+3 ใหเปนสถาบัน 
(institutionalization) มากขึน้ อันรวมถึงการปรับเปลี่ยนการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ใหเปน “การ
ประชุมสุดยอดเอเชยีตะวันออก” (East Asian Summit - EAS) อันจะทาํใหทุกประเทศมีสถานะเทา
เทียมกนั มิใชใหอาเซียนเปนแกนกลางแตเพียงฝายเดียว โดยจีน ญ่ีปุนและเกาหลีใตจะสามารถเปน
เจาภาพจัดการประชุมสุดยอด และกําหนดวาระการประชุมไดดวย  

นอกจากนั้น ยงัมีขอเสนอเพิ่มความรวมมือซ่ึงครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ การเงนิ การเมือง
และความมัน่คง ส่ิงแวดลอม สังคมวัฒนธรรม ตลอดจนความรวมมอืเชิงสถาบัน ขอเสนอสําคัญมี 
อาทิ11  

- กอตั้งเขตการคาเสรีเอเชียตะวนัออก (East Asia Free Trade Area - EAFTA)  
- ขยายขอตกลงเขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area - AIA) ใหครอบคลุม

จีน ญ่ีปุน เกาหลีใตดวย 
- กอตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกในภูมภิาคเพื่อความรวมมือดานการเงิน 
- สรางกลไกประสานงานดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
- เพิ่มความรวมมือทางการเมืองที่เกี่ยวของกับการปกครองภายในประเทศ 
- เพิ่มสิทธิ์เพิ่มเสียงของเอเชียตะวนัออกในกิจการโลก เพือ่ชวยในกระบวนการสราง

ระเบียบโลกใหม 
- ตั้ง “กองทนุการศึกษาเอเชยีตะวนัออก” เพื่อสงเสริมการศึกษาขั้นพืน้ฐานและการฝก

ทักษะในภูมิภาค 
- จัดตั้งโครงการบรรเทาความยากจน โดยประเทศที่พัฒนามากกวาจะชวยเหลือประเทศ

ที่พัฒนานอยกวาในการตอสูกับความยากจน การไมรูหนงัสือ และโรคภัยไขเจ็บตางๆ  
- การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและประมงใหมีประสิทธภิาพมากขึน้ 
- สรางสถาบันในการรวมมือเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
- สรางเศรษฐกจิแบบใชฐานความรู เพื่อใหมีโครงสรางทางเศรษฐกิจทีมุ่งสูอนาคต 
- กอตั้ง East Asia Forum ที่มีทั้งตัวแทนจากภาครัฐและภาคที่ไมใชรัฐ เพื่อใหมีการ

แลกเปลี่ยนกนัทางสังคมในวงกวาง 

                                                 
11 ดูรายละเอียด EAVG Report ในภาคผนวก. 
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จากขอเสนอแนะขางตน จะเห็นวามีทัง้ที่เปนรูปธรรมและที่เปนนามธรรมไมมีรายละเอียด
ชัดเจนวาจะทาํอะไร อยางไร เชน ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและประมงใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการสรางเศรษฐกิจแบบใชฐานความรูเพื่อมุงสูอนาคต เปนตน 

กลาวไดวา จากรายงานดังกลาว ตลอดจนการประชุมวิชาการเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับเอเชีย
ตะวนัออกที่จดัขึ้นหลายครั้งในหลายประเทศจนถึงขณะนี้ ยังไมมีขอสรุปที่เปนรูปธรรมชัดเจนวา 
ประชาคมเอเชยีตะวันออกจะมีลักษณะเปนเชนไร12 ดังจะเหน็ไดจากใน EAVG Report คําวา 
“ประชาคมเอเชียตะวันออก” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “an East Asian community” แทนที่จะเปน 
“the East Asian Community”  จะสังเกตวา คําวา “ประชาคม” หรือ community ใชภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพเล็ก และใช an นําหนา แทนทีจ่ะเปนตัวพิมพใหญและนําหนาดวย the ซ่ึงจะหมายถึง
ประชาคมที่เฉพาะเจาะจงเพยีงประชาคมเดียวและมีลักษณะแนชัดกวา ส่ิงเหลานี้สะทอนใหเห็นวา 
ความเปนประชาคมยังเปดกวาง มีแนวทางหลายรูปแบบขึ้นอยูกับขอเสนอของประเทศตางๆ หรือ
แมแตกระทั่งภายในประเทศเดียวกันอยางญี่ปุนก็มีการเสนอรูปแบบหลายแนวทางดวยกัน นยิามของ
ประชาคมเอเชยีตะวันออกกย็ังแตกตางกันทั้งในระดับนกัวิชาการ ระดบันโยบาย ตลอดจนระดับ
ปฏิบัติการ 

กลาวโดยสรุป มีหลายปจจยัที่เสริมกันทําใหเกิดการรวมตัวกันในเอเชยีตะวันออก ไมวาจะ
เปนการเพิ่มขึน้ของภูมิภาคนิยมทัว่โลก การพึ่งพากันทางเศรษฐกิจระหวางกนัมีสูง การรวมตัวใน
ภูมิภาคในระดบัเอกชนในขณะทีย่ังขาดความรวมมือเชิงสถาบันรองรับ (regionalization without 
institutionalization) วิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย ความออนแอของอาเซียนและเอเปค ตลอดจนการเปลี่ยน
นโยบายของสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย กลาวไดวา วกิฤติเศรษฐกจิเปนตัวเรงอันสาํคัญที่ทําให
เกิดความรวมมือในลักษณะอาเซียน+3 ขึ้นอยางเปนทางการ 
 

รายงานของกลุมศึกษาเอเชียตะวันออก (East Asia Study Group (EASG) Report) 
ขอเสนอของ EAVG ถูกสงตอไปยัง East Asia Study Group (EASG) อันประกอบไปดวย

ขาราชการระดับสูงจากชาติอาเซียน+3 เพื่อศึกษาและประเมินความเปนไปไดในรายละเอียด 
ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอ EAVG ซ่ึงตอมา EASG ไดนําเสนอรายงานการศึกษา
ดังกลาวในการประชุมผูนําอาเซียน+3 คร้ังที่ 6 ณ ประเทศกัมพูชาในป 2545 โดยในสาระสําคัญนั้น 
EASG ไดเสนอแนะมาตรการระยะสั้น 17 ขอ และมาตรการระยะกลางถึงระยะยาว 9 ขอ อันมี
สาระสําคัญ ดังนี้  

มาตรการระยะสั้น  

                                                 
12 ตัวอยางเชน การประชุม Network of East Asian Think-Tanks (NEAT) คร้ังที่ 2 ที่กรุงเทพฯ (สิงหาคม 2547) และการประชุม East 
Asian Symposium ที่กรุงโตเกียว จัดโดย Keidanren (มีนาคม 2547). 
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1. จัดตั้งสภาธุรกิจเอเชียตะวันออก (East Asia Business Council) เพื่อสรางเสริมความรวมมือ
ระหวางภาคธุรกิจในแตละประเทศสมาชิก สงเสริมการคาและการลงทุน และสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

2. ใหสิทธิพิเศษทางภาษี (Generalized System of Preferences - GSP) และการปฏิบัติเปนกรณี
พิเศษแกประเทศที่พัฒนานอยที่สุด (Least Developed Countries - LDCs) เพื่อสรางโอกาสใน
การเขาสูตลาด 

3. สงเสริมใหมีสภาพแวดลอมที่ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct 
Investment - FDI) เชน การลดขอกีดกันและขอจํากัดดานกฎระเบียบการลงทุน ตลอดจนสราง
มาตรฐานดานกรอบกฎหมาย และสรางความโปรงใส เปนตน 

4. จัดตั้งเครือขายขอมูลการลงทุนของเอเชียตะวันออก (East Asian Investment Information 
Network - EAIIN)  

5. สรางความรวมมือระหวางประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานใน 
Growth Area ตลอดจนขยายการใชทรัพยากรทางการเงินโดยอาศัยการรวมมือจากภาคเอกชน 
เนื่องจากการพัฒนา Growth Area (เชน Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle - IMT-
GT) 

6. ใหความชวยเหลือและสรางความรวมมือใน 4 ดานที่สําคัญ คือโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อลด
ชองวางดานระดับการพัฒนาระหวางประเทศตางๆ ในภูมิภาค  

7. สรางความรวมมือโดยการถายทอดเทคโนโลยีและรวมพัฒนาเทคโนโลยี  
8. รวมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางโครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคม  
9. สรางเครือขายคลังสมองเอเชียตะวันออก (Network of East Asia Think-tanks: NEAT)  
10. การจัดตั้ง East Asia Forum (EAF) อันประกอบดวยตัวแทนจากประเทศตางๆ ทั้งภาครัฐและ

นักวิชาการและแวดวงธุรกิจ  
11. ดําเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  
12. ตั้งโครงการบรรเทาความยากจน  
13. สรางโอกาสในการเขาถึงการแพทยและสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแกประชาชน  
14. สรางความเขมแข็งของกลไกเพื่อความรวมมือในดานความมั่นคง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการ

แกไขปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญา การลักลอบขนยาเสพติด และอาชญากรรม
คอมพิวเตอร (cyber crime)   

15. สรางความรวมมือรวมกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานทางวัฒนธรรม ในการสงเสริมความ
เปนอัตลักษณของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพราะเปนมิติที่จะเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งใน
การสงเสริมใหเกิดความรวมมือในภูมิภาค  
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16. สงเสริมการสรางเครือขายและการแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญในการอนุรักษศิลปะ โบราณวัตถุ และ
มรดกทางวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออก  

17. สงเสริมใหเกิดการเรียนการสอน เร่ือง เอเชียตะวันออกศึกษา  

มาตรการระยะกลางและระยะยาว 9 ขอ 
1. จัดตั้งเขตการคาเสรีเอเชียตะวันออก (EAFTA) โดย EASG เห็นสอดคลองกับขอเสนอของ 

EAVG ที่วา ใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีเอเชียตะวันออก บนพื้นฐานของการพัฒนาตอเนื่องจาก
ความตกลงการคาเสรีที่ไดมีการดําเนินการเจรจาอยูแลวในภูมิภาค ไมวาจะเปนระดับทวิภาคี
หรือระดับอนุภูมิภาคอยางอาเซียน-จีน หรืออาเซียน-ญ่ีปุน และยังควรสนับสนุนใหเกิดการ
จัดตั้งเขตการลงทุนเอเชียตะวันออกควบคูไปกับ EAFTA ดวย 

2. สงเสริมการลงทุนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SME)  
3. จัดตั้งเขตการลงทุนเอเชียตะวันออก (East Asia Investment Area) ขยายเพิ่มเติมจากเขตการ

ลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area) เพื่อสงเสริมการลงทุนโดยตรงระหวางกันในภูมิภาค 
เสริมสรางประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถในการแขงขันในเชิงตนทุน  

4. จัดตั้งกองทุนทางการเงินของภูมิภาค เพื่อชวยเหลือเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออกใน
กรณีที่เกิดปญหาทางเศรษฐกิจในลักษณะเดียวกันกับวิกฤติเศรษฐกิจที่เคยเกิดขึ้นแลวในป 2540  

5. พัฒนาความรวมมือในการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศของประเทศใน
ภูมิภาค โดยคํานึงถึงทั้งเสถียรภาพทางการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ EASG เสนอแนะ
วาประเด็นดังกลาวเปนประเด็นที่ควรไดรับความสําคัญในลําดับตน โดยประเทศในเอเชีย
ตะวันออกควรดําเนินการใหเกิดความรวมมือในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ เพื่อให
อัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศอยูในเกณฑที่เหมาะสมที่จะรักษาเสถียรภาพทางการเงินและ
สงเสริมการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยปราศจาก
แรงกระแทกจากภายนอก (external shock)  

6. ใหขยายผลความรวมมืออาเซียน+3 ไปสูความรวมมือเอเชียตะวันออก  
7. สงเสริมความรวมมือทางดานสิ่งแวดลอมทางทะเลของภูมิภาคใหครอบคลุม  
8. สรางกรอบสําหรับนโยบายพลังงาน กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ เชน โครงการโครงขาย

พลังงานของประเทศอาเซียน  
9. ประสานงานกับ NGO ในการกําหนดนโยบายในการที่จะกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวาง

ประชาชนและภาครัฐ  

 จะเห็นไดวา EASG ไดพัฒนาขอเสนอของ EAVG ไปใหเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยแยก
ขอเสนอออกเปนมาตรการระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหงายขึ้นตอการกําหนดนโยบายเพื่อนําไป
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ปฏิบัติจริง อาทิ การสรางเงื่อนไขที่จําเปนในการตั้งเขตการคาเสรีเอเชียตะวันออก การสรางกลไก
ทางการเงิน ความมุงมั่นในการสรางหลักสูตรทางเอเชียตะวนัออกศึกษา เปนตน อยางไรก็ตาม กลาว
ไดวา ขอเสนอของ EASG คอนขางจะมีลักษณะอนุรักษนยิมในแบบของราชการ ดังจะเหน็ไดจาก
การเนนใหอาเซียนเปนแกนกลางในรูปแบบการประชุมอาเซียน+3 และใหการประชมุสุดยอดเอเชยี
ตะวนัออกเปนเปาหมายระยะกลางถึงระยะยาว ใหยึดถือ “ระดับความสบายใจ” เปนหลัก โดย
ระมัดระวังมิใหอาเซียนถูกลดความสําคัญลงไป13 
 อยางไรก็ตาม ที่ประชุมผูนําอาเซียน+3 ในป 2547 ไดเหน็พองที่จะเริ่มจัดการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออกเปนครั้งแรกในปถัดไปคือในป 2548 ทีก่รุงกัวลาลัมเปอร อันเปนการนําหนึ่งใน
มาตรการระยะกลางถึงระยะยาวตามขอเสนอของ EASG มาปฏิบัติเปนมาตรการระยะสั้นซึ่งถูกจดั
ความสําคัญเปนลําดับตนๆ โดยคาดหวังกันวา จัดการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกจะขับเคลื่อน
ความรวมมือในภูมภิาคไดมากขึ้น 

เดิมที การจดัประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกนี้ เปนการผลักดันจากประเทศ+3 โดยมี
เปาประสงคเพือ่ปรับเปลี่ยนการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ที่มีอาเซียนเปนแกนกลาง มาเปนการ
ประชุมสุดยอดที่ทุกประเทศในอาเซียน+3 มีสถานะเทาเทียมกนั สามารถเปนเจาภาพการประชุมได 
และสามารถแสดงบทบาทนาํไดมากขึ้น กลาวไดวา ขอเสนอนี้สะทอนถึงความไมมัน่ใจของประเทศ
+3 ตอบทบาทการนําของอาเซียนที่ยังไรศกัยภาพ และยังไมเปนเอกภาพเทาที่ควร จีนจงึเสนอใหมี
การสลับกันเปนเจาภาพจัดการประชุมระหวางประเทศอาเซยีนกับประเทศนอกอาเซียน โดยเสนอตวั
เปนเจาภาพในการจัดประชุมในป 2550 อยางไรก็ตาม ญ่ีปุนแสดงจดุยนืไมเหน็ดวย และเหน็วาควร
เปนรูปแบบการเปนเจาภาพรวมมากกวา โดยญ่ีปุนเสนอตวัเปนเจาภาพรวมกับมาเลเซยีในการ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งแรกทีก่รุงกัวลาลัมเปอร 
 จากความเห็นไมลงรอยกันดงักลาวระหวางจีนกับญี่ปุน ทําใหการจดัประชุมสุดยอดยังคง
เปนไปในลักษณะที่ชาติอาเซียนเปนเจาภาพตอไป กลาวโดยสรุป จากความไมไววางใจระหวาง
ญ่ีปุนกับจีน ทีพ่ยายามชวงชงิบทบาทนําในภูมภิาค ประกอบกับการทีจ่ีนมีอิทธิพลในภูมภิาคมากขึ้น
อยางตอเนื่อง สงผลใหญ่ีปุนมีความพยายามในการถวงดลุจีน ดวยขอเสนอที่มักสวนทางกัน 
โดยเฉพาะการเสนอใหนําออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดียเขามารวมในกรอบการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออกดวย ดวยเหตุดังกลาว ทําใหอาเซียนยังคงสถานะบทบาทนํา และยังคงจัดการประชมุ
สุดยอดในประเทศอาเซียนตอไปเชนเดิม ดังจะไดอภิปรายตอไป  
 
2.3 การประชมุสุดยอดเอเชยีตะวันออก (East Asia Summit – EAS) 

                                                 
13 Tanaka, pp. 58-59.  
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การประชุมสุดยอดเอเชยีตะวนัออก หรือ อาเซียน+6 จัดมาแลว 3 คร้ัง คร้ังแรกจัดขึ้นเมื่อ
ปลายป 2548 คร้ังที่สองเมื่อตนป 2550 (เล่ือนมาจากปลายป 2549) และครั้งที่สามจัดขึ้นปลายป 2550 
มีประเทศที่เขารวมการประชุม รวม 16 ประเทศ ไดแก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ญ่ีปุน จีน เกาหลี
ใต นอกจากนีย้ังมีอินเดยี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดเขารวมประชุม โดยรัสเซียไดเขารวมในการ
ประชุม EAS คร้ังแรกในฐานะแขกรับเชญิของมาเลเซีย ประเทศเจาภาพ  

 
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกครั้งท่ี 1 

 การประชุมสุดยอดเอเชยีตะวนัออก (East Asian Summit หรือ EAS) คร้ังแรก จัดขึน้ทีก่รุง
กัวลาลัมเปอร เมื่อเดือนธันวาคม 2548 โดยมีขอถกเถียงหลักกอนที่จะมกีารประชุม คือ การพิจารณา
วาประเทศทีไ่มไดอยูในเอเชยีตะวันออก เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดยี ควรจะไดเขารวม
การประชุมหรือไม ความเหน็แบงออกเปน 2 ฝาย คือ กลุมผูสนับสนุน และกลุมผูคดัคาน  
 จีนและมาเลเซียตองการใหสมาชิก EAS เปนการประชุมของประเทศอาเซียน จีน ญ่ีปุน และ
เกาหลีใต คือ เปนในลักษณะอาเซียน+3 เทานั้น สวนญี่ปุน สิงคโปร และอินโดนีเซียสนับสนุนให
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดยีเขารวมประชุม EAS ดวย ในลักษณะอาเซียน+6 
 สําหรับเหตุผลที่ญ่ีปุนสนับสนุนใหรับประเทศนอกภูมภิาคเขารวมประชุมนั้น เปนเพราะ
ญ่ีปุนตองการใหประเทศเหลานั้นเขามาคานอํานาจจนีทีก่ําลังมีอํานาจในทางการเมืองและเศรษฐกจิ
ในภูมภิาคมากขึ้นเรื่อย ๆ  ทั้งยังมีอิทธิพลสูงตอกระบวนการรวมตัวในภูมิภาค สวนสิงคโปรนั้น ดวย
ความที่ประเทศมีระบบการคาแบบเปด จึงไมตองการที่จะมีความ สัมพันธทางเศรษฐกจิในวงจํากัด 
เพราะนอกจากสิงคโปรจะมขีอตกลงเขตการคาเสรีกับทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนดแลว สิงคโปร
ยังคงตองการที่จะเพิ่มความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูงอยางอินเดยี
ดวย สําหรับอินโดนีเซียซ่ึงมกัมีบทบาทนําในอาเซียนและมีอาเซียนเปนเสาหลักหนึง่ในนโยบาย
ตางประเทศ ไมตองการเรงกระบวนการใหเกิดประชาคมเอเชียตะวันออกเร็วเกินไป เพราะจะสงผล
ใหความสําคญัของอาเซียนลดลง  อันจะสงผลกระทบตอสถานะของอินโดนีเซีย 
 สําหรับประเทศไทยนัน้ ไดวางตัวเปนกลางในประเด็นนี้ ดานหนึ่งเนื่องจากไทยเองมี
ความสัมพันธอันดีตอทุก ๆ ประเทศที่กลาวมา โดยไทยไดบรรลุขอตกลง FTA กับทัง้ออสเตรเลีย
และกับอินเดยีแลว ทั้งยังมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับอินเดยี โดย
จะเห็นไดจากความรวมมือในกรอบ BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 
Technical and Economic Cooperation) นอกจากนี้ไทยยังดําเนินการสานสัมพันธอยางใกลชิดกับจนี
มาอยางตอเนือ่ง โดยมีการลงนามใน “แผนปฏิบัติการจนี-ไทย เพื่อศตวรรษที่ 21” (The Sino-Thai 
Plan of Action for the 21st Century) เปนชาติแรกในอาเซียนอีกดวย 
 กลาวไดวา คงจะไมเปนผลดนีัก หากไทยจะเลือกขางในประเด็นนี้ เนื่องจากไทยไดดาํเนิน
แนวนโยบายตางประเทศในแบบที่มีความยืดหยุน และเนนการปฏิบัติ (pragmatism) มาอยางตอเนือ่ง 
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จนไดช่ือวาเปน “การทูตไผลูลม” (Bamboo Diplomacy)14 ซ่ึงไทยจะไมตอตานใคร ที่จะเปนเหตุให
อาจเสียผลประโยชนแหงชาติ15 นอกจากนี้ แนวนโยบายตางประเทศเชิงรุกของนายกรฐัมนตรีทักษณิ 
ชินวัตร ซ่ึงมีวสัิยทัศนตอการรวมตัวในภูมภิาคในรูปแบบ Asia Cooperation Dialogue (ACD) ที่รวม
เอเชียใตและตะวนัออกกลางเขาไวดวย ไดใหความสําคญักับการเจรจาการคาเสรี FTA กับประเทศ
ตาง ๆ มากกวา จะเห็นไดจากการประกาศนโยบายตอรัฐสภาไทยนัน้ ไมมีการกลาวถึงประชาคม
เอเชียตะวันออกเลย แตไปเนน ACMECS อาเซียน ACD และ FTA แนวนโยบายเหลานี้สะทอนวา
ไทยมุงมีความสัมพันธที่ดีกบัทุก ๆ ประเทศ ไมเพียงแตกบัประเทศภายในภูมภิาคเอเชยีตะวันออก
เทานั้น อีกทั้งการจะรวมออสเตรเลีย หรืออินเดียทีไ่ทยเองมีความสัมพันธอันดีตอกนัอยูแลว ไมได
สรางผลเสียใหกับไทย ดังนัน้อาจพิจารณาไดวาไทยโนมเอียงในการสนับสนุนออสเตรเลีย 
นิวซีแลนดและอินเดยีในการเขารวมประชุม EAS ดวย  
 ตอประเด็นประเทศผูเขารวมประชุมนี้ รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนไดลงความเห็นใหตั้ง
หลักเกณฑของประเทศที่จะเขารวม EAS ขึ้นมา 3 ประการ คือ  
 1) การเปนประเทศคูเจรจาเตม็ตัวของอาเซียน (full dialogue partner of ASEAN)  
 2) การมีความสัมพันธที่แนบแนนกับอาเซียน (substantive relations with ASEAN) 
 3) การภาคยานุวัติในสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือของอาเซียน (Treaty of Amity 
and Cooperation - TAC)    
 ทายสุดแลว กลุมผูสนับสนุนใหประเทศนอกภูมภิาคเขารวมมีชัยในการถกเถียงครั้งนี้ เพราะ
ทั้งออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดยี ไดรับการยินยอมใหเขารวมประชุม EAS แมวา TAC จะ
สงผลถึงการหามใหมีการเขามากาวกายในกิจการภายในตามหลักการไมแทรกแซง (non-
interference) และออสเตรเลียมีความลังเลใจในตอนแรกตอการลงนามในสนธิสัญญา 
 อยางไรก็ตาม ฝายที่ไมเหน็ดวยกับการเขารวมของประเทศนอกภูมภิาค ดูจะไดรับชัยชนะ
ในดําเนินการขั้นตอไป เพราะยังจะใหอาเซียน+3 เปนศนูยกลางในการดําเนินขั้นตอนจัดตั้ง
ประชาคมเอเชยีตะวันออก นายกรัฐมนตรีอับดุลลาห บาดาวีแหงมาเลเซีย ไดกลาววาประชาคมเอเชีย
ตะวนัออกไมอาจรับ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอนิเดยีเขาเปนสมาชกิได จากเหตุผลดานภูมิศาสตร 
แตกย็ินดีทีจ่ะมีความรวมมือ กับ 3 ประเทศดังกลาวในประเด็นที่มีผลประโยชนรวมกนั และที่สําคญั
คือ EAS จะไมไปแทนที่ หรือสรางความเปลี่ยนแปลงใหแกกระบวนการอาเซียน+3 โดย
นายกรัฐมนตรมีาเลเซียไดกลาววา EAS จะจัดขึ้นเปนประจําทุกป หลังจากการจดัการประชุมสุดยอด
ผูนําอาเซียน เปนแบบคูขนานกันไป16  

                                                 
14 บางใชวา Bend with the wind policy. 
15 ดู Reynolds. 
16 http://www.nst.com.my/Current_News/NST/Tuesday/Frontpage/20051213080907/Article/index_html. 
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 สําหรับจีนนั้น นายเหวนิ เจยีเปา นายกรัฐมนตรีไดกลาววา “การประชุมสุดยอดผูนําเอเชีย
ตะวนัออก ควรยึดความตองการของประเทศในเอเชยีตะวนัออกเปนหลัก และควรจะเปน
กระบวนการทีน่ําโดยประเทศในเอเชยีตะวนัออกดวย”17 
 การประชุม EAS คร้ังแรก จบลงโดยไมไดขอสรุปที่สําคัญ ไมมีการกลาวถึงการกอตัง้
ประชาคมเอเชยีตะวันออก หรือประเด็นเขตการคาเสรี18 เพียงแตมกีารออกคําประกาศ 2 ฉบับ คือ 
“คําประกาศกวัลาลัมเปอรวาดวยการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก” (Kuala Lumpur Declaration 
on the East Asia Summit) ซ่ึงกําหนดบทบาทและเปาประสงคของ EAS และ “คําประกาศแหงการ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกวาดวยความรวมมือกันในปองกัน ควบคุม และตอบสนองตอปญหา
ไขหวดันก  (East Asia Summit Declaration on Avian Influenza Prevention, Control and Response) 
กลาวโดยสรุปคือ EAS มีผลเหมือนเปนมาตรการสรางความมั่นใจ (Confidence Building Measures - 
CBMs) มากกวาที่จะเปนเวทีในการกําหนดประเด็นสําคัญใดๆ การประชุมสุดยอดผูนํานี้จึงเปน
เสมือนกลไกที่บรรลุจุดประสงคในตวัของมันเอง ดังทีน่ายกรัฐมนตรโีคอิซุมิของญี่ปุนกลาวไววา 
“ผมเชื่อวาการประชุมนี้ จะมบีทบาทสําคัญในการกอตั้งประชาคมภายในภูมภิาคในอนาคต”19 
 อยางไรก็ตาม ความรวมมือในประชาคมเอเชียตะวันออกจะยังคงดําเนนิตอไป ดังนัน้ จึงไม
ควรสับสนกับผลการประชุมของ EAS ที่ยังขาดสาระสําคัญ กับประเดน็ประชาคมเอเชยีตะวันออก 
ซ่ึงไมวาจะมี EAS หรือไมก็ตาม กระบวนการของประชาคมเอเชียตะวนัออกในรูปแบบของ อาเซียน
+3 จะยังคงดําเนินตอไปอยางแนนอน โดย EAS คงจะมีบทบาทเปนเพยีงตัวประกอบเทานั้น ดังที่
ศาสตราจารยทาคาชิ ชิราอิชิ (Takashi Shiraishi) กลาวไว อาเซียน+3 เปนกระบวนการ ในการ
พยายามสรางระบบ สรางความรวมมือกนัตอไป แต EAS เปนเพยีงเหตุการณหนึ่งที่เกิดขึ้นปละครั้ง
เทานั้น20 

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกครั้งท่ี 2 
 ตามกําหนดเดมิ การประชุมสุดยอดเอเชยีตะวนัออกครั้งที่สองจะจัดขึน้ในชวงปลายป 2006 
ที่ประเทศฟลิปปนส แตเนื่องจากเกดิพายุไตฝุนพัดเขาประเทศฟลิปปนสในชวงดังกลาว เปนเหตุให
ตองมีการเลื่อนการประชุมออกไปเปนตนป 2007 แทน ประเดน็หลักในการประชมุครั้งนี้ คือ ความ
มั่นคงทางพลังงาน เขตการคาเสรี โรคติดตอ ปญหาอาวุธนิวเคลยีรของเกาหลีเหนือ 
 การประชุมสิ้นสุดลงโดยมกีารบรรลุความตกลงใน “คําประกาศเซบูวาดวยความมั่นคงดาน
พลังงานในเอเชียตะวันออก” (Cebu Declaration on East Asian Energy Security) ดวยประเทศ

                                                 
17 http://www.nst.com.my/Current_News/NST/Thursday/Frontpage/20051215074532/Article/index_html. 
18 The Economist, 17 December 2005, p. 40. 
19 http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/eas/press0512.html. 
20 แตก็มีความกังวลวา การพยายามสรางกรอบความรวมมือขึ้นมาใหม และการจัดประชุมบอยคร้ังในหลายกรอบความรวมมือ จะทํา
ใหประเทศเล็กๆ ประสบความยากลําบากในการเขารวมและติดตาม ดวยมีทรัพยากรดานบุคคลและงบประมาณจํากัด. 
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สมาชิกตระหนักถึงความสําคัญในการแสวงหาพลังงานที่สะอาด อันจะชวยลดการใชพลังงานที่
กอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ทั้งนี ้มีการประมาณการณวา ภูมภิาคเอเชียตะวนัออกจะมีการ
ใชพลังงานกวาครึ่งหนึ่งของพลังงานทั้งโลก ใชพลังงานนิวเคลียรกวารอยละ 85 ถานหินกวารอยละ 
75 น้ํามันกวารอยละ 46 และจะมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดกวารอยละ 56 สูช้ันบรรยากาศ
โลก21  
 แถลงการณฉบับนี้มีเปาหมายในประเดน็ดังตอไปนี ้

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงาน 
2. เพื่อลดการพึ่งพิงการใชพลังงานฟอสซิล โดยการพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อหาทาง

เลือก และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
3. เพื่อรับประกันความมีเสถียรภาพดานพลังงาน 

 ญ่ีปุนในฐานะประเทศที่พยายามเขามามีสวนรวมกับอาเซยีนไดประกาศที่จะบริจาคเงนิ
จํานวน 2,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใหความชวยเหลือในการถายทอดเทคโนโลยกีารใชพลังงาน
ใหมีประโยชนสูงสุดแกประเทศสมาชิกทีย่ากจน และใหวิศวกรและนักวจิัยจํานวน 1,500 คนจาก
ประเทศตางๆเขาไปฝกการใชเทคโนโลยีดงักลาวที่ญ่ีปุน ตลอดจนจัดตัง้ศูนยเพื่อการประหยดั
พลังงานในเอเชียขึ้น โดยมเีทคโนโลยีของญี่ปุนเปนพื้นฐาน ทั้งนี้ญ่ีปุนมีความสามารถในการใช
พลังงานที่มีประสิทธิภาพ โดยพบวามีอัตราการใชพลังงานในป 2548 นอยกวา ชวงป 2533 และมี
อัตราการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกวารอยละ 37 ในชวงสามสิบปที่ผานมา22 
 ประเด็นอืน่ๆอันเปนผลจากการประชุมไดแก การระบใุหกฎบัตรอาเซยีนสามารถรางเสร็จ
กอนมีการประชุมอาเซียนในปลายป 2550 หรือการเรียกรองจากนายฮารุฮิโกะ คุโรดะ (Haruhiko 
Kuroda) ประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) ที่ตองการให
ประเทศเอเชยีตะวนัออกมีการเปดการคาเสรี เพื่อสรางความเจริญทางดานเศรษฐกิจใหแกประเทศทุก
ประเทศ  
 การประชุมเอเชียตะวันออกครั้งนี้จีนและญี่ปุนแสดงบทบาทในฐานะประเทศที่ตองการเปน
ผูนํากลุมเอเชียตะวนัออกเหมอืนเดิม อยางไรก็ดีจีนไดแสดงทาทีที่เปนมิตรมากขึ้นกวาการประชุม
ในครั้งที่หนึ่ง นายเวิน เจียเปา กลาววา ในประเด็นเกี่ยวกบับทบาทของผูนําในความรวมมือเอเชีย
ตะวนัออกนัน้ จีนตองการใหอาเซียนเปนผูนํา23 ซ่ึงในครั้งที่หนึ่งมิไดมคีวามพยายามหรือการ
กลาวถึงอาเซียนในฐานะบทบาทผูนําแตอยางใด จนีตองการมีบทบาทเปนผูนําและเขารวมประชาคม
เอเชียตะวันออกเนื่องจากเหน็วาเอเซยีตะวนัออกเปน “โอกาสของจีน” (China Opportunities)24 เนื่อง

                                                 
21 Pablo Bustelo, The East-Asia Summit and Energy Security (ARI), http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/1105.asp. 
22 Ibid. 
23 http://news.xinhuanet.com/english/2007-01/15/content_5607783.htm. 
24 http://news.xinhuanet.com/english/2007-01/16/content_5612470.htm. 
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ดวยเมื่อพิจารณาเปรียบเทยีบสัดสวนการคาระดับภูมภิาคตางๆในโลกแลว พบวาอัตราสวนการคา
เฉพาะในเอเชยีตะวันออกคาถึงรอยละ 60 เปนอัตราการคาในภูมภิาค ในขณะทีภู่มภิาคอื่นมี
อัตราสวนการคาในภูมภิาคแครอยละ 30 เทานั้น25 จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังกลาวทําให
จีนสนใจในกระบวนการการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภมูิภาคอยางมาก และมองวาเปนโอกาสที่ดี
ของจีนในการเขาไปมีสวนรวม 
 อยางไรก็ตามญี่ปุนมองวาสิ่งที่จีนกลาวมใิชส่ิงที่จีนตองการที่จะทําจริงๆ เพราะญี่ปุนมองวา
จีนตองการเปนผูนํา เปนศูนยกลางทางการบูรณาการทางเศรษฐกิจเอง นอกจากนี้ญ่ีปุนยังโตแยงวา 
แมในการประชุมครั้งที่สอง จีนจะมีแนวคดิในการยอมรบัเอาอินเดยี ออสเตรเลีย และนวิซีแลนดเขา
มาในเอเชยีตะวันออกแลว26 แตญ่ีปุนยังตระหนักวาจนีมีความพยายามทีจ่ะตั้งตนเปนผูนํา 
 ดวยญ่ีปุนมีความกังวลตอบทบาทของจีนที่พยายามเขามาเปนผูนําในการรวมกลุมในภูมภิาค 
ญ่ีปุนจึงเสนอแนวคดิความรวมมือกับเกาหลีใตขึ้น เพื่อสรางแรงกระตุนทางเศรษฐกจิในเอเชยี
ตะวนัออก โดยมองวาความรวมมือในรูปแบบของเขตการคาเสรีระหวางสองประเทศ จะชวยสราง
ความเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกได เพราะความรวมมือเขตการคาเสรีระหวางสาม
ประเทศนั้นจะเกิดขึ้นไดยากและลาชา แตหากเปนความรวมมือระหวางญี่ปุนและเกาหลีใตเทานัน้ 
จะมีความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการเจรจา  
 บทบาทของจีนและญี่ปุนจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาการรวมตัวของเอเชีย
ตะวนัออก โดยเฉพาะอยางยิง่ความสัมพันธระหวางจีนและญี่ปุนที่มีความขัดแยงในประเด็น
ประวัติศาสตรยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 กันมายาวนาน ไมวาจะเปนประเดน็ตาํราประวัตศิาสตร และ
การกลาวขอโทษของญี่ปุน ตลอดจนการไปเยือนศาลเจายาสึคุนิ (Yasukuni Shrine) ของผูนําญี่ปุน27 
ประเด็นเหลานี้ ลวนสรางความคลอนแคลนใหแกความสัมพันธระหวางประเทศทัง้สอง และยัง
สงผลตอกระบวนการบูรณาการในภูมิภาค 
 การเดินทางเยอืนศาลเจายาสคุุนิอยางตอเนือ่งของนายกรฐัมนตรีโคะอิซุมิระหวางป 2001-
2005 สรางความราวฉานใหแกความสัมพนัธของญี่ปุนกับจีนและเกาหลีใตเปนอยางมาก ตอมา ทั้ง
ญ่ีปุนและจนีตางตระหนกัถึงความตึงเครียดระหวางกัน ในยุคหลังโคะอิซุมิ ญ่ีปุนจึงเริ่มดาํเนิน

                                                 
25 เพิ่งอาง. 
26 http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nb20070222d1.html. 
27 ศาลเจายาสึคุนิตั้งอยูในกรุงโตเกียว สรางขึ้นโดยรัฐบาลญี่ปุนในป 1869 เพื่ออุทิศใหแกผูเสียชีวิตในสงคราม ตอมาในเดือนเมษายน 
2521 มีการอัญเชิญดวงวิญญาณผูนําทหาร 14 คนที่ถูกตัดสินวาเปนอาชญากรสงครามในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เขาสูศาลเจา ซึ่งตาม
ความเชื่อของชาวญีปุ่น ถือวาเปนเทพ จึงทําใหเปนประเด็นความขัดแยงระหวางประเทศขึ้นมา เมื่อนายกรัฐมนตรีนากาโซเนะเดินทาง
เยือนศาลเจาอยางเปนทางการในป 2528 และโดยเฉพาะอยางยิ่งการเดินทางเยือนศาลเจาของนายกรัฐมนตรโีคอิสุมิอยางตอเนื่องทุกป
หลังเขารับตําแหนงในป 2544, ดูเพิ่มเติมใน ยุพา คลังสุวรรณ, “ศาลเจายาสคึุนิ : ศาลเจาแหงความสงบ”, วารสารญี่ปุนศึกษา ฉบับที ่
1/2005-6 (ปทุมธานี : สถาบันเอเชยีตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), หนา 1-24. 
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นโยบายการประสานรอยราว โดยนายกรัฐมนตรีอาเบะไดเดินทางเยือนจีน และเกาหลีใตเกือบจะ
ทันทีหลังรับตําแหนง28 
 การประชุมสุดยอดเอเชยีตะวนัออกครั้งที่สองยังไดมกีารหารือในประเด็นเกีย่วกับปญหาใน
คาบสมุทรเกาหลี โดยญ่ีปุน จีน และเกาหลใีต เนนใหความสําคัญในการแลกเปลี่ยนระหวางกันให
มากขึ้น อีกทั้งยังตกลงใหพฒันากลไกในระดับเจาหนาที่อาวุโส เพื่อที่จะสามารถติดตอส่ือสาร 
ประสานงานกนัในประเด็นที่สําคัญ เพื่อจัดการกับปญหาระหวางสามประเทศ ปญหาระดับภูมภิาค 
และปญหาระดับโลก29 
 นอกจากประเด็นดานพลังงาน และความสัมพันธระหวางประเทศภายในเอเชียตะวนัออก
แลว การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกยังไดมีขอตกลงและความตระหนกัรวมกันในอีกหลาย
ประเด็น อาทิ การสนับสนุนใหมีการกอตั้ง “สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจสําหรับอาเซียนและเอเชยี
ตะวนัออก” (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia-ERIA) ตามที่ญ่ีปุนไดเสนอ 
และตกลงใหมกีารศึกษาในประเด็น “การเปนหุนสวนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมในเอเชียตะวนัออก” 
(Comprehensive Economic Partnership for East Asia-CEPEA) ซ่ึงเปนการเสนอโดยญี่ปุนเชนกัน 
โดยทั้งสองขอเสนอนี้ จะครอบคลุมประเทศอาเซียน+6 ตามความประสงคของญี่ปุน 
 ในขณะเดยีวกนั อาเซียนไดรวมกันประกาศใช “กฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter) ที่ผาน
มา แมอาเซียนไดกอตั้งมาเปนปที่ 40 แลว แตกลับยังไมมีกฎบัตร ธรรมนูญ หรือแนวทางรวมกนัที่
เปนรูปธรรม กฎบัตรอาเซียนไดรับการถกเถียงในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนที่ฟลิปปนส โดย
ประเทศที่เขารวมประชุมตางเห็นรวมกันทีจ่ะใหประชาคมเปนประชาคมที่มียดึกฎเกณฑเปนพื้นฐาน 
(rule-based) อีกทั้งยังกําหนดใหกฎบัตรเสรจ็และพรอมทีจ่ะเสนอรางกฎบัตรในการประชุมสุดยอด
คร้ังที่ 13 ที่สิงคโปร 
 อยางไรก็ดี การประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก ถูกตั้งคาํถามวามีความแตกตางและมี
ความสัมพันธอยางไรกับความรวมมืออาเซียน+3 อยางไรก็ตาม ในการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวนัออกครั้งแรกที่กรุงกวัลาลัมเปอร มีความเห็นพองตองกันในหมูชาติอาเซียน+3 วา อาเซียน+3 
จะเปนกลไกในการขับเคลื่อนหลัก (the main vehicle) ในขณะทีก่ารประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
จะเปนกลไกในการแสดงบทบาทอันสําคัญ (play a significant role) ดงันั้น อาเซียน+3 จึงเปนความ
รวมมือที่เปนรูปธรรมกวา ในขณะทีก่ารประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกจะเปนการประชุมเพื่อหารอื
ในประเด็นความรวมมือตางๆ ที่หลากหลาย และมีมิติครอบคลุมกวางขึ้น  
 แตส่ิงที่เกิดขึน้หลังการประชมุสุดยอดเอเชยีตะวันออกครั้งที่ 2 คือ ความรวมมือดาน
พลังงาน เปนความรวมมือเปนรูปธรรม มคีวามโดดเดนในแงการมีสวนรวมจากประเทศตางๆ ที่ทั้ง

                                                 
28 http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/eo20070210a1.html. 
29 http://news.xinhuanet.com/english/2007-01/15/content_5605700.htm. 
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เห็นดวย และตระหนกัถึงความจําเปนในการรวมมือ ทาํใหการประชมุสุดยอดเอเชยีตะวันออก คร้ังที่ 
2 ถูกมองวากลายเปนกลไกหลักในการดําเนินการสรางความสัมพันธในภูมภิาคแทนอาเซียน+330  

อยางไรก็ตาม การเลื่อนการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 2 ที่มีฟลิปปนสเปน
เจาภาพนี้ และการกลับกอนการประชุมเลิกของผูนําอินโดนีเซีย ดเูหมือนจะกลายเปนประเด็นทีน่า
พิจารณาวา แทจริงแลวประเทศสมาชิกใหความสําคัญตอความรวมมือเอเซียตะวันออกมากนอย
เพียงใด 

แตเดิมกําหนดวาจะจัดการประชุมขึ้นในปลายป 2549 แตถูกเลื่อนมาเปนตนป 2550 แทน 
แมฟลิปปนสจะใหเหตุผลวาเปนเพราะมีพายุไตฝุนพดัผานประเทศในชวงนั้น แตหลายฝายมองวา
เกิดจากปญหาการเมืองภายใน และความกงัวลกับการขูวางระเบิดจากกลุมผูกอการรายที่ตองการลด
ความนาเชื่อถือของรัฐบาลฟลิปปนส   

การเดินทางกลับของผูนําอินโดนีเซียกอนที่การประชมุจะสิ้นสุด เปนประเดน็ที่นานํามา
พิจารณาวา อินโดนีเซียไมไดใหความสําคัญกับ EAS เทาที่ควรหรือไม เพราะหากตระหนกัถึง
ความสําคัญของการประชุมดังกลาว คงไมตัดสินใจเดินทางกลับกอนการประชมุสิ้นสุด  
 

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกครั้งท่ี 3 
 ในการประชุมสุดยอดครั้งทีส่ามนี้ มีขอสรุปที่สําคัญ 3 ประการ คือ31  

1) แมการสรางประชาคมเอเชียตะวนัออกจะเปนเปาหมายระยะยาว แตอาเซียนไดมีความ
พยายามอยางแข็งขันในการสรางประชาคม โดยมีการลงนามใน “กฎบัตรอาเซียน” ใน
การประชุมสุดยอดอาเซียนในปลายป 2550 นี้  แมชาติสมาชิกจะมีความลังเลในการ
ยอมใหอธิปไตยของตน แตไดมีการระบใุหกอตั้ง “องคกรสิทธิมนุษยชน” ในภูมิภาค
ขึ้นเปนครั้งแรก 

2) มีความชัดเจนถึงความสัมพันธในเชิงเสรมิซึ่งกันและกนัระหวางการประชุมสุดยอด
อาเซียน+3 กับการประชุมสุดยอดเอเชยีตะวนัออก โดยคาดหวังใหอาเซยีน+3มีบทบาท
นํา ในขณะทีก่ารประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกเนนในประเด็นสิ่งแวดลอมและ
พลังงาน 

3) ญ่ีปุน จีน และเกาหลีใตเห็นพองที่จะมกีารประชุมสุดยอดระหวางทั้งสามประเทศ ซ่ึง
แยกออกจากการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 

 
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกครั้งท่ี 4 

                                                 
30 http://www.ceac.jp/e/policy-summary/019-2.html. 
31 Yasuji Ishigaki, “The Singapore Summits and its Implications for an East Asian Community”, CEAC Commentary, 19 January 
2008 (www.ceac.jp). 
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สําหรับการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 4 มีกําหนดจัดประชุมที่ประเทศไทยใน
ปลายป 2551 แตดวยวิกฤติการเมืองในประเทศไทย ทําใหรัฐบาลไทยในขณะนั้นไมสามารถจัดการ
ประชุมได ในที่สุดตองเล่ือนการประชุมออกไปเปนเดือนเมษายน 2552 แทน ในขณะที่ตองแยก
จัดการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนขึ้นกอนในเดือนกุมภาพันธ 2552 อยางไรก็ตาม การชุมนุม
ประทวงของกลุมตอตานรัฐบาล ทําใหตองยกเลิกการประชุมกอนทีก่ารประชุมจะเริม่ขึ้น แมผูนํา
ชาติอาเซียน+3 และ+6 จะเดนิทางมาถึงเกอืบครบทุกคนแลวก็ตาม  
 หลังจากเลื่อนกําหนดการมาแลวหลายครั้ง เนื่องจากปญหาการเมืองภายในประเทศไทย ใน
ที่สุด การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 4 จึงไดจัดขึ้นจนเสร็จสิ้นที่ชะอําและหวัหิน เมื่อ
เดือนตุลาคมป 2009 ผลสําคัญของการประชุมครั้งนี้มีหลายประการ ดังนี้ 

ประการแรก ที่ประชุมอาเซียน+6 ไดออก “แถลงการณชะอํา-หัวหนิวาดวยการจัดการภัย
พิบัติในเอเชยีตะวนัออก” (Cha-am Hua Hin Statement on East Asia Summit (EAS) Disaster 
Management) ระบุใหอาเซยีนเปนกลไกสําคัญในการใหความชวยเหลือ โดยผาน “คณะกรรมการ
อาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติ” (ASEAN Committee on Disaster Management – ACDM) 
รวมถึงการกอตั้ง Australian-Indonesia Facility for Disaster Reduction ที่จะชวยจดัการเมื่อเกิดภัย
พิบัติ และสนบัสนุนการทํางานของ “ศูนยความรวมมืออาเซียนเพื่อความชวยเหลือดานมนุษยธรรม
วาดวยการจัดการภัยพิบัต”ิ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster 
Management - AHA Centre)32 

ประการที่สอง การประชุมสุดยอดครั้งนี้ ยงัไดมีการลงนามความตกลงเรื่องเขตการคาเสรี
ครบ 6 ฉบับกับ 6 ประเทศคูเจรจา โดยมกีารลงนามเขตการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและเขตการคา
เสรีอาเซียน-นิวซีแลนด กอนหนานี้ไดมกีารบรรลุขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางอาเซียน-จีน 
อาเซียน-ญ่ีปุน และอาเซียน-อินเดียไปแลว  

ประการที่สาม ประเทศอาเซียน+3ไดกําหนดใหเร่ิมดําเนินการ “ความริเร่ิมเชียงใหมพหุ
ภาคี” (Chiang Mai Initiative Multi-lateralization) มูลคา 120,000 ลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเปนใน
ลักษณะกองทนุพหภุาคี เพื่อแทนที่กรอบ “ความริเร่ิมเชียงใหม” (Chiang Mai Initiative) ที่เปนการ
กูยืมเงนิระหวางกันแบบทวภิาคีที่ไดเร่ิมมาตั้งแตป 2543 

นอกจากนี้ ประเทศภายนอกภูมิภาคซึ่งไดแก จีน อินเดีย ญ่ีปุน และเกาหลีใตยังไดใหคํามั่น
ในความรวมมอืกับอาเซียน สรุปได ดังนี ้

จีน  
- จะใหเงนิทุนจํานวน 10,000 ลานเหรียญสหรัฐในการจดัตั้ง “กองทุนจีน-อาเซียน” (China-

ASEAN Fund) เพื่อสงเสริมดานการลงทุนและความรวมมือระหวางจีนกับอาเซียน  

                                                 
32 http://www.aseansec.org/23622.htm. 
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- จะใหเงนิทุนเงินจํานวน 15,000 ลานเหรียญสหรัฐสําหรับสินเชื่อเพื่อการค 
(Commercial Credit)  

- จัดสรรงบประมาณจํานวน 200 ลานเหรียญสหรัฐสําหรับความริเร่ิมพนัธบัตรอาเซียน  
(ASEAN Bond Market Initiative)  

- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจํานวน 100,000 เหรียญสหรัฐสําหรับกองทุนอาเซียน  
(ASEAN Foundation) เพื่อสนับสนุนการสรางความสัมพันธระหวางประชาชนในอาเซียนและดาน
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

 ญ่ีปุน  
- จะใหเงนิทุนจํานวน 13 ลานเหรียญสหรฐัสําหรับ “กองทุนบูรณาการญี่ปุน-อาเซียน”  

(Japan-ASEAN Integration Fund) สําหรับการชวยเหลือในยามเรงดวนเมื่อเกิดภยัพบิัติ 
เกาหลีใต  
- จะใหเงนิทุนจํานวน 100 ลานเหรียญสหรฐัแก “ความริเร่ิมหุนสวนดานภูมิอากาศของ 

เอเชียตะวันออก” (East Asia Climate Partnership Initiative) สําหรับการจัดการเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

อินเดีย 
- จะใหเงนิทุนจํานวน 50 ลานเหรียญสหรฐัสําหรับ “กองทุนความรวมมืออาเซียน-อินเดีย”  

(ASEAN-India Cooperation Fund) และ “กองทุนพัฒนาอาเซียน” (ASEAN Development Fund) 
 กลาวโดยสรุป ทายที่สุด การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ยังไมเปนการแทนทีก่าร
ประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ตามเจตนารมณเดิมที่ตั้งไว แตทั้ง 2 การประชุมจะเปนการประชุมที่แยก
จากกนั แตจดัตอเนื่องกัน โดยเรียงลําดับประชุมสุดยอดผูนําอาเซยีนกอน ตอดวยอาเซียน+3 และการ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (หรืออาเซียน+6) โดยชาติอาเซียน+3 ตางกลาววา การประชุมสุด
ยอดอาเซียน+3 จะเปนกลไกขับเคลื่อนหลักสําหรับความรวมมือในภูมภิาคและการสรางประชาคม
เอเชียตะวันออก ในขณะทีก่ารประชุมสุดยอดเอเชยีตะวนัออกจะเนนความรวมมือเชิงหนาที่ในบาง
ประเด็นทีจ่ะมปีระโยชนกวา หากเปนความรวมมือในวงที่กวางกวา เชน ในประเด็นสิ่งแวดลอม 
พลังงาน ตลอดจนการรับมอืกับภัยพิบัติ  
 อันที่จริง ในขอเสนอของ EAVG ชาติ+3 (จีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต) ตองการใหมกีารจัด
ประชุมสุดยอดนอกอาเซียน เพื่อใหสถานะสมาชิกมีความเทาเทียมกนั การที่จีน ญ่ีปุน หรือเกาหลีใต 
สามารถเปนเจาภาพจดัการประชุมสุดยอดได จะทําใหชาติ+3 สามารถกําหนดวาระและแสดง
บทบาทนําไดมากขึ้น เพื่อยายศูนยกลางความสําคัญที่ใหอาเซียนเปนผูนํา ชาต+ิ3 รูสึกถึงการขาด
ศักยภาพ ความลาชาและการขาดเอกภาพในอาเซียน แตอยางไรก็ตาม ความขัดแยงและการแขงขัน
กันชวงชิงบทบาทนําในภูมภิาคระหวางจนีกับญี่ปุน ทีญ่ี่ปุนเสนอใหรวมตัวแบบอาเซียน+6 ในขณะ
ที่จีนยดึอาเซียน+3 ก็สงผลใหอาเซียนยังคงเปนศูนยกลางของความรวมมืออยูตอไป    
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เปรียบเทียบการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 กับการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 

ตารางดานลางแสดงการเปรียบเทียบผลจากการประชุมสุดยอดผูนําที่เกี่ยวเนื่องกับอาเซียน 
(ASEAN Related Summits) อันไดแก การประชุมอาเซียน การประชุมอาเซียน+3 และการประชุม
อาเซียน+6 ที่เร่ิมขึ้นอยางเปนทางการในป 2005 พบวากรอบอาเซียน+3 มีนัยของความสําคัญ
เหนือกวากรอบอาเซียน+6 ใน 3 ประการ ดังนี้ 
 ประการแรก ผลการประชุมอาเซียน+6 เนนเพียงความรวมมือเชิงหนาที่ (Functional 
Cooperation) เชน การปญหาไขหวัดนก ปญหาพลังงาน และการจัดการภัยพิบัติ เปนตน กลาวไดวา
ผลการประชุมอาเซียน+6 เปนความรวมมือแบบกวางๆ ตอการแกไขปญหาทั่วๆ ไปของประเทศใน
ภูมิภาค และไมมีทิศทางหรือกรอบเวลาในการบรรลุเปาหมายอยางชัดเจน  ในขณะที่ ผลการประชุม
ของอาเซียน+3 มีความเฉพาะเจาะจงมากกวาทั้งเรื่องเปาหมายและวิธีการ ตัวอยางเชน มีแผนการที่
จะดําเนินการ ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan 2007 – 2017 ที่เกิดขึ้นในการประชุมเมื่อ
ป 2007 ที่สิงคโปร หรือความรวมมือที่มีความเฉพาะเจาะจงมากกวา เชน เร่ืองความมั่นคงทางอาหาร
และการพัฒนาพลังงานชีวภาพ (Food Security and Bio-Energy Development) เปนตน 
 ประการที่สอง ความรวมมือดานการเงินภายใตกรอบ “ความริเร่ิมเชียงใหม” (Chiang Mai 
Initiative) ของอาเซียน+3 มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังปรากฏเปนความคืบหนาลาสุดจากการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ที่ประเทศไทย คือ การเริ่มบังคับใชกรอบนี้ในลักษณะ “ความรวมมือพหุ
ภาคีความริเร่ิมเชียงใหม” (Chiang Mai Initiative Multilateralization) ซ่ึงถือเปนการยกระดับความ
รวมมือจากระดับทวิภาคีขึ้นเปนระดับพหุภาคีอยางมีนัยสําคัญ  

ประการที่สาม ที่ประชุมอาเซียน+3 ยังไดระบุอยางชัดเจนวา จะสรางรากฐาน (Foundation) 
ของความรวมมือในภูมิภาคดวยกรอบอาเซียน+3 โดยการออกแถลงการณ Second Joint Statement 
on East Asia Cooperation, “Building on the Foundations of ASEAN Plus Three Cooperation” ใน
การประชุมเมื่อป 2007 นับไดวาเปนผลที่พัฒนาไปไกลกวากรอบอาเซียน+6  

จากความชดัเจนและเฉพาะเจาะจงมากกวาในดานเปาหมายและการดําเนนิการที่ตอเนื่อง ทํา
ใหคาดการณไดวา อาเซียน+3 มีแนวโนมทีจ่ะพัฒนาความรวมมือภายในภูมภิาคไดมากกวาอาเซียน
+6 ทั้งนี้ความกาวหนาของกรอบอาเซียน+3 สงผลใหอาเซียนตองเรงบรูณาการความรวมมือระหวาง
กันมากขึ้น เพือ่ความเขมแขง็ของอาเซียนในการรวมมือกบัชาตินอกภูมภิาคทั้งสาม ดงัปรากฏเปน
ปฏิญญาและขอตกลงที่มีมากขึ้นในชวง 4-5 ปที่ผานมา ดังแสดงใหเห็นในตารางดานลาง ไมวาจะ
เปนการมี “กฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter) การออกพมิพเขียวเพื่อการรวมตัวเปนประชาคมใน
ดานตางๆ การออกกรอบยุทธศาสตรและแผนการทํางานเพื่อบูรณาการอาเซียน ตลอดจนการตั้ง
คณะกรรมาธกิารระหวางรัฐบาลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Intergovernmental Commission on Human 
Rights) 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการประชุมอาเซยีน อาเซียน+3  และอาเซียน+6  (2005-2009) 
 

ป ค.ศ. 
 

ผลการประชุมสําคัญของ ASEAN 
ผลการประชุมสําคัญของ ASEAN+3 ผลการประชุมสําคัญของ ASEAN+6 

2005 
Agreement to Establish and Implement the 
ASEAN Single Window 

  

 
Kuala Lumpur Declaration on the 
Establishment of the ASEAN Charter 

 East Asia Summit Declaration on Avian 
Influenza Prevention, Control and Response 

2007  
(Cebu) 

Cebu Declaration on the Acceleration of the 
Establishment of an ASEAN Community by 
2015 

  

 
Cebu Declaration on the Blueprint of the 
ASEAN Charter 

 Cebu Declaration on East Asian Energy 
Security 

2007  
(Singapore) 

Declaration on the ASEAN Economic 
Community Blueprint 

Second Joint Statement on East Asia 
Cooperation, “Building on the Foundations of 
ASEAN Plus Three Cooperation”  

 

 
Singapore Declaration on the ASEAN Charter ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan 

2007 – 2017 
 

 
Joint Declaration of the ASEAN-EU 
Commemorative Summit 
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ASEAN Declaration on Environmental 
Sustainability 

  

2009 
ASEAN Political-Security Community 
Blueprint 

Cha-am Hua Hin Statement on ASEAN Plus 
Three Cooperation on Food Security and Bio-
Energy Development 

Cha-am Hua Hin Statement on East Asia 
Summit (EAS) Disaster Management 

 
Blueprint for the ASEAN Socio-Cultural 
Community (2009-2015)  

  

 
Joint Declaration on the Attainment of the 
Millennium Development Goals in ASEAN  

  

 
Initiative for ASEAN Integration (IAI) 
Strategic Framework and IAI Work Plan 2 
(2009-2015) 

  

 

Cha-am Hua Hin Declaration on 
Strengthening Cooperation on Education to 
Achieve an ASEAN Caring and Sharing 
Community 

  

 

Cha-Am Hua Hin Declaration on the 
Inauguration of the ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human 
Rights 

  



 32 

- 3 - 
ผลประโยชนในประชาคมเอเชียตะวันออก 

 
สําหรับการศึกษาและวิเคราะหเกีย่วกับประเด็นผลประโยชน จะเสนอการวิเคราะห

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ โดยเฉพาะในสวนของประเทศไทย และจะพจิารณา
ผลประโยชนของญี่ปุนทั้งในดานเศรษฐกจิและการเมือง  
 
3.1 ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ 

ดัชนีหลายประการบงชี้วา การรวมตัวกนัในเอเชียตะวนัออก (อาเซียน+3) นาจะกอใหเกิด
ประโยชนใหแกประเทศสมาชิกเปนอยางมาก ประการแรก เอเชียตะวนัออกเปนภูมภิาคที่มีอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลีย่สูงอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราสูงถึงรอยละ 6.6 ระหวางป 2538-2545 ซ่ึง
นับวาเปนตัวเลขที่สูงมาก เมื่อเทียบกับอตัราเติบโตเฉลี่ยรอยละ 2.7 ในประเทศพัฒนาแลว และรอย
ละ 4.7 ในประเทศกําลังพัฒนาในชวงเวลาเดียวกัน นอกจากนั้น จากการประมาณการของ IMF 
ทํานายวาเอเชยีตะวันออกจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยรอยละ 6.9 ในระหวางป 2550-
2553 ซ่ึงยังคงเปนอัตราที่สูงมาก เมื่อเทียบกับอัตราเติบโตรอยละ 2.9 ในประเทศพัฒนาแลว และรอย
ละ 5.8 ในประเทศกําลังพัฒนาในชวงเวลาเดียวกัน1  

ประการที่สอง สัดสวนการคาภายในภูมิภาคในหมูชาติอาเซียน+3ไดเพิม่สูงขึ้นอยางรวดเรว็
ในชวงหลายปที่ผานมา จากขอมูลสถิติในป 2546 พบวาสัดสวนการคาภายในภูมิภาคมีสูงถึงรอยละ 
53.3 ของปริมาณการคาทั้งหมดของประเทศในภูมภิาครวมกัน ซ่ึงเปนสดัสวนที่มากกวาปริมาณ
การคาในภมูิภาคอเมริกาเหนอืที่มีรอยละ 44.5 เสียอีก ทั้งๆ ที่อเมริกาเหนือมีขอตกลงเขตการคาเสรี 
NAFTA ที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค ในขณะที่ภูมภิาคเอเชียตะวันออกยังไมมี  

เมื่อเทียบกับสหภาพยุโรปที่มีสัดสวนการคาระหวางกันรอยละ 60.3 แลว นับวาสัดสวน
การคาภายในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกมีปริมาณนอยกวาไมมากนัก เพียงรอยละ 7 เทานั้น2 ทั้งสัดสวน
การคาภายในภูมิภาคของสหภาพยุโรปกน็ับวาเปนไปในลักษณะทรงตัวในชวง 20 ปที่ผานมา3 
ในขณะที่กรณเีอเชียตะวันออกมีการขยายตัวอยางรวดเรว็ คือ เพิ่มขึ้นถึง 6 เทาตัว จากป 2523 และ
ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จนอาจไปอยูในระดบัเดียวกัน หรืออาจจะแซงหนาสหภาพยุโรป
ดวยซํ้า 

                                                 
1 Iwao Matsuda, “Free Trade Vision for East Asia”, CEAC, 2005 p. 1 (www.ceac.jp), p. 1. 
2 Ibid. 
3 สัมภาษณ Mr. Eisuke Sakakibara, อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังญ่ีปุน, โตเกียว, 7 มิถุนายน 2549. 
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  โดยสรุป เอเชียตะวันออกมีการขยายตวัของการคาภายในภูมภิาคสูงสุด คือ 19.65 ลาน
เหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ 14.55 ลานเหรียญสหรัฐของ NAFTA และ 3.5 ลานเหรียญ
สหรัฐในสหภาพยุโรป  

0

20

40

60

80

2523 2546

2523 34.35 33.1 58.95
2546 54 47.65 62.45

East Asia NAFTA EU

 
แผนภูมิที่ 1 การเติบโตของการคาภายในภูมิภาคตางๆ  

 
ประการที่สาม เอเชียตะวันออกมีศักยภาพสูงในการเติบโตตอไปในอนาคต เพราะเปน

ภูมิภาคที่มีประชากรเปนจํานวนมาก เปนฐานการตลาดที่ยังเปดกวางรองรับการบริโภคไดอยางดี 
จํานวนประชากรในภูมิภาคคดิเปนรอยละ 33 ของประชากรโลก ซ่ึงนับเปนสัดสวนทีสู่งมาก เมื่อ
เทียบกับสัดสวนรอยละ 14 ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตรวมกนั หรือรอยละ 12 ของสหภา
พยุโรป ดัชนีทัง้สามดังกลาวขางตนบงชี้วา การรวมตัวในภูมิภาคนาจะชวยใหเศรษฐกจิในเอเชยี
ตะวนัออกยิ่งขยายตวัมากขึ้น 
 สําหรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจแยกรายประเทศ สามารถคํานวณไดดวยแบบจําลอง 
Global Trade Analysis Project (GTAP) ซ่ึงไดรับการพฒันาขึ้นมาโดยมหาวิทยาลัยเพอรดิว (Perdue 
University) ประเทศสหรัฐอเมริกา แบบจําลอง GTAP นี้จะคํานวณการเปลี่ยนแปลงของอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ในประเทศและกลุมประเทศตางๆ หากมีการรวมตวักันทาง
เศรษฐกิจดวยขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) ที่มีอัตราภาษีศุลกากรรอยละศูนยทุกรายการสินคา แม
ในความเปนจรงิ ประเทศตางๆ มักสงวนสินคาบางชนิดไวไมใหมีอัตราภาษีเปนศูนย และมีอุปสรรค
ที่ไมใชภาษี (non-tariff barrier - NTB) แมจะลดภาษีเปนศูนยแลว แตเนื่องจากจะเปนการซับซอน
เกินไป และเปนการยากที่จะทราบไดวาประเทศใดจะไมลดสินคาตัวใด จึงใชการคํานวณแบบอัตรา
ภาษีเปนศูนยทั้งหมด นอกจากนั้น แบบจําลองนี้ ยังมีจุดออนที่คํานวณจากการคาอยางเดียว ไม
สามารถวัดระดับผลดีผลเสียที่จะเกิดจากการลงทุนได อยางไรก็ตาม แบบจําลองนี้สามารถแสดง
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ภาพรวมไดในระดับหนึ่งวา จะมีการเปลีย่นแปลงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการเปดเสรี
ทางการคาระหวางกันอยางไร ดังแสดงในตารางดานลางนี้ สําหรับ แบบจําลอง GTAP ที่ใช เปน
เวอรชัน 6.0 ลาสุด ซ่ึงคํานวณโดยอิงฐานตัวเลขขอมูลเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในป 2544 ตาราง
ที่ 1 จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของ GDP (%) จากสูตรการรวมตัวแบบอาเซียนเปนแกนกลาง ในขณะ
ที่ตารางที่ 2 จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของ GDP (%) จากสูตรการรวมตัวแบบไทยเปนแกนกลาง4 
 
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของ GDP (%) จากสูตรการรวมตัวแบบอาเซียนเปนแกนกลาง 
 Thailand Japan China Korea ANZ* India ASEAN** 

ASEAN+Japan 2.19 0.37 -0.11 -0.18 -0.17 -0.12 0.25 
ASEAN+China 2.19 -0.11 0.04 -0.19 -0.10 -0.05 1.33 
ASEAN+3 3.23 1.28 0.45 2.75 -0.79 -0.46 0.79 

ASEAN+3+ANZ* 3.08 1.32 0.44 2.63 2.03 -0.60 0.73 
ASEAN+3+India 3.42 1.37 0.55 2.92 -0.87 -0.68 1.35 
ASEAN+6 3.27 1.41 0.54 2.81 1.95 -0.83 1.29 

ที่มา : Global Trade Analysis Project (GTAP) Version 6.0  
* ANZ หมายถึงออสเตรเลียและนวิซีแลนด5   
** ไมรวมไทย 

 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของญี่ปุน 

 จากตารางที่ 1 จะเห็นวา ญ่ีปุนจะไดรับประโยชนสูงสุดจากการเปดเสรีทางการคาแบบ 
ASEAN+6 คือ เปนการรวมออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดียเขามาดวย อันจะทําให GDP ของ
ญ่ีปุนขยายตวัขึ้นรอยละ 1.41 สูงกวาสูตรอาเซียน+3 อยูรอยละ 0.13 ซ่ึงนับวามีสวนตางสูงสุด เมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นๆ (จีน 0.9 เกาหลีใต 0.6 และไทย 0.4) จึงสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจที่ญ่ีปุนจะ
ประสงคสูตรการรวมตัวอาเซียน+6 มากกวา 
 สําหรับสูตรการเปดเสรีที่ญ่ีปุนจะไดรับผลประโยชนรองลงมา คือ ASEAN+3+India อันจะ
ชวยใหเศรษฐกิจโตขึ้นรอยละ 1.37 ซ่ึงจะสงูกวาสูตร ASEAN+3+ANZ (ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด)  

                                                 
4 ผูวิจัยขอขอบคุณดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชยและทีมงานจากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่ชวยสนบัสนุนการ
วิเคราะหโดยใชแบบจําลอง GTAP. 
5 ออสเตรเลียและนวิซีแลนดมีขอตกลงการคาระหวางกันที่เรียกวา The Australia New Zealand Closer Economic Relations (CER) 
Trade Agreement. 
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 กลาวโดยรวม ยิ่งเปดเสรีกับมากประเทศ ญ่ีปุนจะไดประโยชนมากทีสุ่ด แตหากตองเลือก
ระหวางสูตรทีม่ีอาเซียน+3 เปนหลัก แลวจะรวมอินเดีย หรือรวมออสเตรเลีย/นิวซีแลนดนั้น การ
รวมอินเดยีจะใหประโยชนสูงกวา  

ในขณะเดยีวกนั ญ่ีปุนจะไดรับผลกระทบเศรษฐกิจหดตวั หากมีขอตกลงการคาเสรีเพียง
ระหวางอาเซียนกับจีนเทานัน้ ในขณะทีจ่นีก็จะไดรับผลกระทบในทางลบเชนกัน หากมีขอตกลง
การคาเสรีเพียงระหวางอาเซียนกับญี่ปุนเทานั้น   
 ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของไทย 

สําหรับไทย การรวมตัวในสูตร ASEAN+3+India จะทําให GDP ของไทยเพิ่มมากที่สุด คือ 
รอยละ 3.42 (เมื่อเทียบกับรอยละ 3.27 ในสตูร ASEAN+6) โดยทัว่ไป การเปดเสรีทางการคากับยิ่ง
มากประเทศ GDP จะยิ่งเพิม่สูงขึ้น แตในกรณี ASEAN+3+ANZ+India กลับมีอัตราการเติบโตของ 
GDP ลดลง แสดงวาอาเซียนและไทยมีสินคาที่ทับซอนกับทางออสเตรเลียและนวิซีแลนดมาก ซ่ึงจะ
ทําใหมีการแขงขันกัน โดยไทยจะเปนฝายเสียเปรียบ ตวัเลข GDP ที่จะเพิ่มขึ้นจึงนอยกวาสูตร 
ASEAN+3+India 

หากเปรียบเทยีบเฉพาะสูตร ASEAN+3 กับ ASEAN+6 จะเห็นวา ไมมคีวามแตกตางกันนกั
ในอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีจ่ะเพิ่มขึ้นของไทย คือ อัตรารอยละ 3.23 และ 3.27 
ตามลําดับ สวนตางมีเพยีงรอยละ 0.04 เทานั้น ทําใหจะไมสงผลกระทบตอไทยมากนัก หากตอง
เลือกระหวาง 2 สูตรนี้ เพราะทั้งสูตร ASEAN+3 กับ ASEAN+6 ใหประโยชนตอไทยไมตางกนัมาก
นัก 

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของจีน 
ในกรณีของจนี จะคลายกับกรณีของไทย คือ สูตร ASEAN+3+India จะทําให GDP ของจีน

เพิ่มสูงสุด คือ รอยละ 0.55 (เมื่อเทียบกับรอยละ 0.54 ในสูตร ASEAN+6) แมสวนตางจะไมสูงเทา
กรณีของไทย แตก็กลาวไดวา โครงสรางเและผลประโยชนทางเศรษฐกจิของจีนมีความคลายคลึงกับ
ไทยมากกวากรณีของญี่ปุน 

 
กลาวโดยสรุป สูตรการรวมตัว ASEAN+3+India จะเปนสูตรที่ยังผลประโยชนสูงสุดให

เกือบทุกประเทศไมวาจะเปนไทย จีนเกาหลีใต และอาเซียน ในขณะที่สูตร ASEAN+6 จะให
ประโยชนสูงสุดแกญ่ีปุนเทานั้น  

แตหากจะเทียบเฉพาะสูตรการรวมตัวแบบ ASEAN+3 กับแบบ ASEAN+6 แลว สูตรการ
รวมตัว ASEAN+6 จะสงผลประโยชนสูงสุดใหแกเกือบทุกประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุนที่สวนตาง
ผลประโยชนที่จะไดจากสูตร ASEAN+6 เมื่อเทียบกับสตูร ASEAN+3 สูงสุด จึงไมนาแปลกใจ ที่
ญ่ีปุนตองการสูตรการรวมตัว ASEAN+6 มากกวา ดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจดวย มิใชเหตุผลทางการ
เมืองในประเดน็การคานอํานาจกับจีนแตเพยีงอยางเดียว    
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ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของ GDP (%) จากสูตรการรวมตัวแบบไทยเปนแกนกลาง 
 Thailand Japan China Korea ANZ India ASEAN** 

Thailand+3 3.47 0.12 0.02 0.02 -0.09 -0.07 -0.19 
Thailand+3+ANZ 3.53 0.12 0.02 0.01 0.03 -0.07 -0.20 
Thailand+3+India 3.72 0.12 0.02 0.01 -0.10 0.02 -0.20 
Thailand+6 3.78 0.12 0.01 0.01 0.02 0.02 -0.21 
ที่มา : Global Trade Analysis Project (GTAP) Version 6.0  
** ไมรวมไทย 
 ตารางที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงของ GDP จากสูตรการรวมตัวแบบทีไ่ทยเปนศนูยกลาง
ของขอตกลงเขตการคาเสรีหรือ FTA แบบทวิภาคกีับประเทศตางๆ โดยบรรดาประเทศคูสัญญาของ
ไทยไมไดมี FTA ระหวางกนั จะเห็นวา ไทยจะไดรับประโยชนสูงสุดจากการมีการเปดเสรีการคาใน
สูตร Thailand+3+ ANZ+India กลาวคือ จะเพิ่มถึงรอยละ 3.78 แตตวัเลขดังกลาวก็จะมากกวาสูตร 
Thailand+3+India ไมมากนกั เพียงรอยละ 0.06 เทานั้น  ในขณะที่สูตร Thailand+3+ANZ จะให
ประโยชนตอไทยไมมากกวาเทาไรนัก เมือ่เทียบกับสูตร Thailand+3 แตเพียงอยางเดยีว 

เมื่อเทียบกับตารางที่ 1 ขางตน ที่เปนการเปดการคาเสรีเปนอาเซียนเปนแกนกลางจับคูกับ
ประเทศตางๆ นั้น พบวา ไทยจะไดรับผลประโยชนนอยกวาการเปดการคาเสรีแบบไทยเปน
แกนกลางจับคูกับประเทศอืน่ๆ โดยสวนตางระหวางสูตร Thailand+3+ANZ+India กับสูตร 
ASEAN+3+ ANZ+India อยูที่รอยละ 0.51 ซ่ึงนับวาสูงทีเดียว 

 
ตารางที่ 5 อัตราภาษีนําเขาเฉล่ียของประเทศตางๆ (%) 

ประเทศ สินคาเกษตรกรรม สินคาอุตสาหกรรม 
ไทย 28.62 7.12 
จีน 12.15 15.56 
เกาหลีใต 22.07 3.80 
ญ่ีปุน 26.70 0.47 
CER 1.62 5.08 
อินเดีย 30.54 20.84 
ASEAN** 9.36 2.86 
ที่มา : Global Trade Analysis Project (GTAP) Version 6.0  

** ไมรวมไทย 
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 อัตราภาษีนําเขาเฉลี่ยของประเทศตางๆ (ดัง ตารางที่ 3) เปนสวนเสริมการอธิบาย
ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศเหลานี้ โดยดูจากอัตราภาษีขา
เขาวาอยูในระดับใด หากประเทศนัน้มีอัตราภาษีนําเขาสงู FTA ก็จะชวยลดอุปสรรคทางการคาที่
เปนภาษีลงไดมากนั่นเอง ดังนั้น การเปดเสรีทางการคากับประเทศที่มอัีตราภาษีศุลกากรสูง จะ
กอใหเกิดประโยชนมากกวาการเปดกับประเทศที่มีอัตราภาษีนําเขาต่ํากวา จะเหน็ไดวา เนื่องจาก
อินเดียเปนประเทศที่มีอัตราภาษีนําเขาสูงทั้งสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม การเปดการคาเสรีกับ
อินเดียจึงทําใหตัวเลขผลประโยชนที่ประเทศคูคาจะไดรับสูงตามไปดวย 
 อยางไรก็ตาม สูตรเขตการคาเสรีแบบที่ไทยเปนแกนกลางที่จะทําให GDP เติบโตสูงสุดนี้ 
คงเกิดขึ้นยากในความเปนจริง เพราะอยางนอยชาติอ่ืนๆ ก็คงพยายามจดัทําขอตกลง FTA กับหลายๆ 
ประเทศเชนเดยีวกัน เชน ในกรณีของสิงคโปร และมาเลเซีย อันจะสงผลใหขอไดเปรยีบจากการเปน
ศูนยกลาง FTA ของไทยลดความสําคัญลง นอกจากนั้น ในปจจุบนัทั้งจีน เกาหลีใต และญี่ปุนกไ็ด
บรรลุขอตกลงเขตการคาเสรีกับทั้งภูมภิาคอาเซียนแลว   
 
3.2 ผลประโยชนทางการเมืองของญีปุ่น 

นอกจากผลประโยชนทางเศรษฐกิจของญี่ปุนในประเด็นประชาคมเอเชียตะวันออกแลว 
ญ่ีปุนยังมีผลประโยชนทางการเมืองในการแผขยายอิทธิพลในภูมภิาค โดยเฉพาะในอาเซียน กอน
หนานี้ อาจกลาวไดวา ญ่ีปุนวางใจจนเกินไป คิดวาความสัมพันธกับอาเซียนดีอยูแลว แตบทบาทของ
จีนในชวงหลังสงครามเย็น โดยเฉพาะหลังวิกฤติเศรษฐกจิเอเชียทีจ่ีนไมลดคาเงินหยวน การเสนอ
จัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับอาเซียน ตลอดจนการเพิม่ความชวยเหลือใหแกประเทศพัฒนานอย
ในภูมภิาค โดยเฉพาะลาว กมัพูชา เวยีดนามและพมา สงผลใหจีนมีอิทธิพลในภูมภิาคมากขึ้น ญ่ีปุน
จึงตองเรงกระชบัความสัมพนัธกับอาเซียนใหใกลชิดยิ่งขึน้ กลาวโดยสรุป จีนเปนแรงผลักดันที่
สําคัญที่ทําใหญ่ีปุนตองเรงกระชับความสมัพันธกับอาเซียนอีกครั้ง เพื่อรักษาสถานภาพประเทศผูนํา
ที่มีความใกลชิดกับประเทศอืน่ๆ ในภูมภิาค6  

ญ่ีปุนใหความสนใจในประเด็นประชาคมเอเชียตะวันออกสูง เพราะมีทัง้ผลประโยชนทั้ง
ดานเศรษฐกิจและการเมือง โดยญ่ีปุนมองวาการดําเนินนโยบายตางประเทศในประเด็นนี้ จะสามารถ
ตอบสนองผลประโยชนของญี่ปุนไดใน 3 ประการดวยกนั คือ  

1)  กระบวนการความรวมมอืนี้มีประโยชนในเนื้อหาสาระในตวัของมนัเอง  
2)  การพบหารือกันแบบพหภุาคี เปนโอกาสที่จะสามารถหารือในประเด็นอื่นๆ ที่

นอกเหนือจากเรื่องประชาคมได ทั้งในระดับทวภิาคีและพหภุาคี  

                                                 
6 สัมภาษณ Dr. Ken Jimbo, Keio University, โตเกียว, 9 มิถุนายน 2549 และ Mr. Seki Tomoda, Director-General, Japan Institute of 
International Affairs (JIIA), โตเกียว, 6 มิถุนายน 2549. 
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3)  เปนโอกาสดีที่ญ่ีปุนจะสามารถมีนโยบายตอเอเชียอยางครอบคลุมเปนครั้งแรกตั้งแต
ส้ินสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา7 

ลาสุด มีแนวโนมที่นาสนใจวา ญ่ีปุนจะใชเอเชียตะวันออกเปนฐานเพื่อมีบทบาทในการ
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโลก (global governance)8 กลาวคือ การเกิดวกิฤติพลังงาน วิกฤติ
อาหาร และวิกฤติการเงินโลกในป 2551 นั้น ญ่ีปุนมองวา เปนปญหาในระบบเศรษฐกจิโลกแบบที่มี
สหรัฐเปนศูนยกลาง ไมวาจะเปนการพึ่งพงิเงินสกุลดอลลารสหรัฐมากเกินไปของระบบเศรษฐกิจ
โลก การใชงบประมาณขาดดุลของสหรัฐ ระบบการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชนแบบทุนนิยม
สุดโตงสไตลอเมริกัน ตลอดจนการที่สหรัฐมีบทบาทนําในสถาบันระหวางประเทศตางๆ 
(ธนาคารโลก ไอเอ็มเอฟ และการประชุม G8) ลวนหากไมกอวกิฤติกไ็มสามารถแกไขวิกฤติ
เศรษฐกิจโลกได ทั้งนี้เพราะระบบการบริหารจัดการโลกดังกลาว ไมไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสรางเศรษฐกิจโลกที่พลังทางเศรษฐกิจไดเร่ิมยายฐานไปสูประเทศที่พัฒนาขึ้นมาทีหลัง
อยางจีนและอนิเดีย ซ่ึงตองบริโภคพลังงานและอาหารเพิ่มขึ้น อีกทั้งสหรัฐยังหนัไปใหความสําคญั
กับสงครามตอตานการกอการรายในอิรักและอัฟกานิสถานมากเกินไป  ดังนั้น การปฏิรูปการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจโลก โดยพจิารณาถึงความสําคัญของเอเชียตะวันออก นาจะเปนหนทางในการแก
วิกฤติ ตลอดจนเอื้อตอการสรางระบบการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลก ใหมที่เหมาะสมขึ้นมาได 

 
กลาวโดยสรุป ญ่ีปุนมีผลประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนอยางสูง ในการ

รวมตัวกันในเอเชียตะวันออก โดยสูตรการรวมตัวแบบ “อาเซียน+6” จะยังประโยชนทางเศรษฐกจิ
แกญ่ีปุนสูงสุด เมื่อคํานวณจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สําหรับดานการเมือง การขับเคลื่อนประเด็น
เอเชียตะวันออก จะชวยใหญ่ีปุนสามารถรักษาสถานภาพมีบทบาทนําในภูมภิาคไวได โดยไมเพล่ียง
พลํ้าสูญเสียสถานภาพนําแกจีน 

สําหรับประเทศไทย แมสูตรเขตการคาเสรี “อาเซียน+3+อินเดีย” จะสงผลให GDP ไทย
เติบโตขึ้นสูงสุด แตสูตร “อาเซียน+6” ก็ไมไดยังประโยชนตอไทยนอยกวามากนัก สูตรเขตการคา
เสรีที่ควรหลีกเลี่ยงคือ “อาเซียน+3+ออสเตรเลีย” ในความเปนจริง เราคงตองประเมนิตาม
สถานการณวา การรวมตัวแบบใดจะเปนไปไดในทางการเมืองระหวางประเทศมากกวา ซ่ึงเมื่อ
พิจารณาดแูลว นาจะเปนไปในลักษณะไมอาเซียน+3 ก็อาเซียน+6 มากกวา   

อยางไรก็ตาม สูตรการคํานวณ GTAP นี้ ยงัมีขอบกพรอง จากการที่ตั้งอยูบนสมมุติฐานที่วา 
อัตราภาษีสินคาทุกรายการเปนศูนย ซ่ึงยากที่จะเกิดขึน้ในความเปนจรงิ ตลอดจนสูตรนี้ จะไม
สามารถนําอุปสรรคที่ไมใชภาษี (Non-Tariff Barrier – NTB) เขามาคํานวณดวยได แตกระนัน้ 

                                                 
7 สัมภาษณ Dr. Akiko Fukushima, National Institute for Research Advancement (NIRA), โตเกียว, 6 มิถุนายน 2549. 
8 Hitoshi Tanaka, East Asian Insights, September 2008.   



 39 

แบบจําลอง GTAP ก็สามารถใชเปนดัชนช้ีีวัดไดในระดบัหนึ่งถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการ
จัดทําขอตกลงเขตการคาเสรี  
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- 4 -  
จุดยืนและบทบาทของญี่ปุนตอประชาคมเอเชียตะวันออก 

 
ในบทนีแ้บงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน สวนแรกคือการอภิปรายจุดยืนและวิสัยทศันของ

ญ่ีปุน ซ่ึงเปนประเทศสําคัญที่ขับเคลื่อนความรวมมือในภูมิภาค และเปนหัวขอศกึษาหลักของ
งานวิจยัช้ินนี้ โดยจะพิจารณาถึงปจจัยดานการเมืองภายในประเทศญี่ปุน อันประกอบดวยบทบาท
ของผูนําภาคการเมืองและภาคราชการ บทบาทของภาคธุรกิจ และกลุมพลังภายในประเทศ  สวนที่
สองคือการวิเคราะหบทบาทของญี่ปุนตอการรวมตัวในภูมิภาค 
 
4.1 จุดยืนของญี่ปุนตอประชาคมเอเชียตะวนัออก 
 จากผลประโยชนที่ไดวิเคราะหไวในบทกอนหนานี้ สงผลใหญ่ีปุนมีจุดยืนและวิสัยทศันที่
สําคัญตอประชาคมเอเชียตะวันออกหลายประการดวยกนั ในที่นี้ จะเนนพิจารณาในประเด็น 
“ขอบเขต” ของประชาคมเอเชียตะวันออก และ “ระดับการรวมตัว” ที่ญ่ีปุนผลักดัน 
 
 4.1.1 วิสัยทัศนของญ่ีปุน 

แม EAEC ตามขอเสนอของดร.มหาเธรแหงมาเลเซีย ดูเหมือนจะเปนจุดเริ่มตนสําหรับ
ประชาคมเอเชยีตะวันออก แตหากยอนประวัติศาสตรไปกอนหนานั้น จะพบวาญี่ปุนเปนชาติแรกทีม่ี
วิสัยทัศนเกี่ยวกับประชาคมเอเชียตะวันออก ชวงตนศตวรรษที่ 20 นายคานาเมะ อะคามัทสึ 
(Kaname Akamatsu) นักวิชาการญี่ปุน ไดนําเสนอ “ทฤษฎีหานบนิ” (Flying Geese Model) ไวตั้งแต
ทศวรรษที่ 1930 แนวคดินี้เนนการแบงงานกันทําตามความถนัด (Division of Labor) ในหมูประเทศ
เอเชียตามระดบัของเทคโนโลยี แตเปนไปในแบบที่ญ่ีปุนเปนผูนํา ตามมาดวยประเทศที่มีเทคโนโลยี
รองลงมา ลดหล่ันกันไปตามลําดับความกาวหนาทางเทคโนโลยี1 หลังจากนั้นไมนานนัก ญ่ีปุนเขาสู
สงครามมหาเอเชียบูรพาอยางเต็มรูปแบบ  

ตอมามีการบัญญัติศัพทคําวา “วงศไพบูลยแหงมหาเอเชียบูรพา” (Greater East Asia Co-
Prosperity Sphere) อันเปนแนวคิดของญี่ปุนที่ตองการสรางกลุมประเทศเอเชียภายใตการนําของ
ญ่ีปุนและปราศจากอํานาจของประเทศตะวันตก คํานี้คิดขึ้นโดย นายพล ฮาจิโร อาริตะ (General 
Hachiro Arita) ซ่ึงภายหลังเขาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ คาํวา “เอเชีย
ตะวนัออก” (East Asia) ของเขามีความหมายครอบคลุมทั้งเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือและเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต แตการรวมตัวในครั้งนัน้ เปนไปดวยการใชกําลังดวยการบุกยดึของกองทัพญ่ีปุน 
ไมใชแบบสันติวิธี ซ่ึงในที่สุดไดจบลงดวยการพายแพสงครามของญี่ปุน 

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Flying_Geese_Paradigm. 



 41 

จึงกลาวไดวา ญ่ีปุนเปนประเทศแรกที่มีวิสัยทัศนเกี่ยวกับการรวมตัวกันในเอเชยีตะวันออก 
ประเด็นประชาคมเอเชียตะวนัออกนี้จึงมีความเกีย่วพันกบัญี่ปุนอยางลึกซึ้ง และเปนสิ่งที่ญ่ีปุนให
ความสนใจมาตลอด แมจะขาดชวงไปบาง หลังญี่ปุนพายแพสงครามโลกครั้งที่ 2 และไดกลายเปน
พันธมิตรที่ใกลชิดกับสหรัฐในชวงสงครามเย็น เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดและเกดิวกิฤติเศรษฐกิจเอเชีย
ในป 2540 ทําใหญ่ีปุนกลบัมาใหความสนใจในประเดน็ภูมิภาคนยิมเอเชียตะวันออกอีกครั้ง 

เปนที่นาสังเกตวา เทาที่ผานมา นโยบายการคาของญี่ปุนใหความสําคัญกับเวทีพหุภาคี คือ 
GATT/WTO เปนหลัก เนื่องจากญี่ปุนมีความเขมแข็งในสินคาอุตสาหกรรม สามารถสงออกไปได
ทั่วโลก จึงไมตองการใหมีการรวมตัวในลักษณะภูมิภาคนิยมซึ่งอาจกอใหเกิดการกีดกันการคา แม
ญ่ีปุนจะยอมเขาสูความรวมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะภูมิภาคนิยมเปนครั้งแรกใน APEC แตญ่ีปุน
ก็ยืนยันใหเปนภูมิภาคนิยมแบบเปด (open regionalism) ซ่ึงจนถึงปจจุบัน กระบวนการเปดเสรี
การคาของ APEC ก็ยังไมคืบหนาเทาใดนัก กอนหนานั้นญี่ปุนปฏิเสธแนวทางการรวมตัวเฉพาะ
เอเชียตะวันออก (East Asian Economic Caucus – EAEC) ที่เสนอโดยนายกรัฐมนตรีมหาเธรแหง
มาเลเซีย  
   
 4.1.2 ขอบเขตของประชาคมเอเชียตะวันออก 

ในเรื่องขอบเขตของประชาคมเอเชียตะวนัออก ญ่ีปุนเนนแนวทางอาเซียน+6 ที่มี
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดียเขาเปนสมาชิกดวย ดงัจะเห็นไดจากการที่นายกรฐัมนตรีโคะอิซุ
มิไดกลาวอยางชัดเจนวา ควรใหออสเตรเลียและนิวซีแลนดเขามารวมในประชาคมเอเชียตะวันออก 
และเมื่อปลายเดือนเมษายน 2548 นายกรัฐมนตรีโคะอิซุมิไดเดนิทางเยอืนอินเดยี และไดมกีารระบุ
เปนลายลักษณอักษรถึงความรวมมือระหวางญี่ปุนกับอนิเดียในประชาคมเอเชียตะวนัออกดวย2  

นอกจากนั้น กลาวไดวา นโยบายและบทบาทของญี่ปุนจะขึ้นอยูกับนโยบายและบทบาท
ของจีนในประชาคมเอเชียตะวันออกเปนอยางมาก ดังเห็นไดจากการที่ญ่ีปุนประกาศ Japan-ASEAN 
Comprehensive Economic Partnership หลังจากที่จีนไดเสนอทํา FTA กับอาเซียนไมกี่เดือนกอน
หนานัน้ ในขณะเดียวกนั ญ่ีปุนยังผูกพนัเปนพันธมิตรกบัสหรัฐอยางเหนียวแนน ซ่ึงการรวมตัวกนั
ในเอเชยีตะวันออกคงเปนสิ่งไมพึงประสงคนักสําหรับสหรัฐ โดยสรุป จะเห็นไดวา ยงัมีความไมแน
ชัดหลายประการเกี่ยวกับนโยบายและบทบาทของญี่ปุนในสิ่งที่เรียกกนัวา “ประชาคมเอเชีย
ตะวนัออก” 
 

4.1.3 การถกเถียงเกี่ยวกับประชาคมเอเชียตะวันออกในญี่ปุน 

                                                 
2 “Japan-India Partnership in a New Asian Era: Strategic Orientation of Japan-India Global Partnership” 
(www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/partner0504.html). 
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สําหรับประเดน็การจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวนัออก ในญี่ปุนเองยังคงมกีารถกเถียงกนัอยู 
ทั้งนี้สามารถแบงความเหน็ตอเร่ืองนี้ได 3 กลุมดวยกัน คอื  
 1) ตอตาน เพราะเชื่อวากระบวนการจะตกอยูใตการนําของจีน และจีนมคีานิยมและระบบ
เศรษฐกิจทีแ่ตกตางออกไป ทําใหการรวมตัวกันเปนไปไดยาก 
 2) เห็นดวยแตคิดวาเปนไปไมได คือ เห็นดวยในความสําคัญของการรวมตัวทางเศรษฐกิจ 
แตไมคิดวานาจะเปนไปได เนื่องจากญี่ปุนยังตองพึ่งสหรัฐอเมริกาทั้งดานความมั่นคงและเศรษฐกิจ 
 3) เห็นดวยและคิดวาเปนไปได โดยเริ่มจากการรวมมือแบบเฉพาะดานไปกอน แตอยางไรก็
ตาม ไมคิดวาประชาคมจะเกิดขึ้นไดในระยะเวลาอันใกล3 

โดยรวม แนวคิดกลุมที่สองมีผูสนับสนุนจํานวนมากทีสุ่ด ทั้งนักธุรกจิและนกัวิชาการญี่ปุน
สวนใหญ คิดวาประชาคมเกิดขึ้นยาก เพราะชาติในเอเชยีตะวันออกยังคงเห็นแกผลประโยชน
แหงชาติของตนและหวงแหนอธิปไตย4 แมแตผูที่มองโลกในแงดี ยังคิดวาการรวมตวักันเปน
ประชาคม คงตองใชเวลาเปนอยางมาก อยางนอยภายใน 10-15 ปนี้ ยังไมมีทางเกิดขึ้นไดอยาง
แนนอน5  

อีกดานหนึ่ง นกัเศรษฐศาสตรญ่ีปุนไมรูสึกกังวลเกีย่วกับการกาวขึ้นมาเปนมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจของจีนมากนกั เพราะจากการศึกษาพบวา เศรษฐกิจของจีนกบัญี่ปุนมีโครงสรางที่เสริมกัน 
(complementary) มากกวาแขงขันกัน เพราะจีนตองนําเขาชิ้นสวนหรือสินคาขั้นกลาง (intermediate 
goods) จากญี่ปุนตลอดจนจากประเทศอื่นๆ ที่มีเครือขายการผลิตของธุรกิจญี่ปุน เพื่อนําไปประกอบ
เปนสินคาขึ้นสุดทายในประเทศจีนเปนจํานวนมาก และญี่ปุนก็ยังนาํหนาเรื่องเทคโนโลยีอยูมาก 
โดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอม และการประหยัดพลังงาน เปนตน6   

อยางไรก็ตาม โดยรวม หลายฝายในญี่ปุนมองวา เอเชียตะวนัออกจะไมสามารถพัฒนาเปน
ประชาคมในลกัษณะเดียวกบัสหภาพยุโรปได เพราะมีเงื่อนไขที่ตางกนัทั้งในเชิงสถาบันและคานยิม 
ไมวาจะเปนการขาดองคกรระหวางประเทศที่จะเปนกลไกในการประสานความรวมมือ คานิยมที่
แตกตางกันในประเด็นประชาธิปไตยและสทิธิมนุษยชน ตลอดจนความรูสึกชาตินิยมที่ยังคงเขมขน
ในหมูชาตเิอเชีย นอกจากนัน้ ความจําเปนเชิงยุทธศาสตรก็แตกตางจากยุโรปในยคุสงครามเย็นที่
ฝร่ังเศสและเยอรมันตองปรองดองกัน เพือ่ตอตานภยัคุกคามคอมมิวนิสตจากโซเวยีต ในขณะที่
เอเชียตะวันออกไมมีภยัคุกคามรวมกัน แตมีมุมมองที่เปนภัยคกุคามระหวางกันโดยเฉพาะระหวาง

                                                 
3 สัมภาษณ Dr. Akiko Fukushima, NIRA, โตเกียว, 6 มิถุนายน 2549. 
4 สัมภาษณ Mr. Seki Tomoda, JIIA, โตเกียว, 6 มิถุนายน 2549. 
5 สัมภาษณ Prof. Takashi Shiraishi, Vice President, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), โตเกียว, 7 มิถุนายน 
2549. 
6 สัมภาษณ Prof. Yukiko Fukagawa, Waseda University, โตเกียว, 8 มิถุนายน 2549.  
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สองมหาอํานาจในภูมิภาค คอื จีนกับญี่ปุน อยางไรก็ตาม เอเชียตะวันออกก็นาจะสามารถรวมตัวกัน
ไดในลักษณะเฉพาะแบบเอเชีย โดยไมตองทําตามขั้นตอนเชิงลึกในแบบของยุโรป 
 

4.1.4 ทาทีของภาคสวนตางๆ ของญ่ีปุน 
ผูนําการเมืองและพรรคการเมือง 
ในสวนของภาคการเมือง นายกรัฐมนตรีโคะอิซุมิไดแถลงถึงความสําคัญในการสราง

ประชาคมเอเชยีตะวันออก ในการกลาวสุนทรพจนตอที่ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ เมื่อเดือน
กันยายน 2547 นับเปนการยนืยันในระดับผูนําการเมืองตอความสําคัญในการรวมตวัในภูมภิาค    

สําหรับพรรคการเมืองหลักๆ ทั้งพรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party – 
LDP) อันเปนพรรครัฐบาล และพรรคฝายคานหลัก คือ พรรคประชาธิปไตยญี่ปุน (Democratic Party 
of Japan – DPJ) มีแนวนโยบายตางประเทศที่ใกลเคียงกัน คือ ตางใหความสําคัญกับความเปน
พันธมิตรระหวางญี่ปุนกับสหรัฐ ควบคูไปกับการสรางประชาคมเอเชียตะวนัออก  

อยางไรก็ตาม ทั้งสองพรรคมีแนวทางที่แตกตางกันเล็กนอย กลาวคือ พรรค LDP จะเนน
จุดยนื “ชาตินยิมแบบมีความเชื่อมั่น” (confident-nationalist stance) โดยเฉพาะในความสัมพันธกบั
จีน รวมกับ “จดุยืนนานาชาตนิิยม” (internationalist stance) ที่ใหความสําคัญกับความเปนพันธมิตร
ญ่ีปุน-สหรัฐ พรรค LDP มีแนวทางใหญ่ีปุนใช “นโยบายตางประเทศที่ผ่ึงผายและมัน่ใจ” (rin to 
shita gaiko) โดยระบวุา ความเปนพันธมิตรญี่ปุน-สหรัฐและความรวมมือระหวางประเทศเปนเสา
หลักของการดาํเนินนโยบายการทูตแนวสันติ (peaceful diplomacy) ของญี่ปุน เรียกรองใหญ่ีปุนมี
ความเชื่อมั่นในการดําเนนินโยบายตอเอเชยี เรงปรับปรุงความสัมพันธกับจีน เกาหลใีตและประเทศ
เพื่อนบานอื่นๆ ตลอดจนสงเสริม “ความเปนประชาคม” ของเอเชีย7   

ในสวนของพรรค DPJ จะเนนจุดยืน “ผลประโยชนแหงชาติที่รูแจงเห็นจริง” (enlightened 
national interest) โดยรวมสรางเอเชียที่มีสันติภาพและเจริญรุงเรือง ปรับความสัมพันธกับจีนและ
เกาหลีใต ตลอดจนสรางประชาคมเอเชียตะวันออก พรรค DPJ เรียกรองใหมี “พัฒนาการ” ในความ
เปนพันธมิตรญี่ปุน-สหรัฐ ญ่ีปุนไมควรดาํเนินนโยบายตามสหรัฐมากเกินไป แตควรสื่อสารใหเขาใจ
ถึงความกังวลของผูคนในญี่ปุนและในภูมภิาคเอเชียแปซิฟค และหากจําเปน ควรพยายามยับยั้งการ
ดําเนินนโยบายฝายเดยีวของสหรัฐดวย8  

                                                 
7 Takashi Shiraishi, “East Asia Community-Building in Japan’s Diplomacy”in Siriporn Wajjwalku (ed.), Japan-ASEAN Beyond 
Economic Partnership: Toward an East Asian Community? (Bangkok: Japan Watch Project, Thai Research Fund, 2006), pp. 169-
170. 
8 Ibid, pp. 171-172. 
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สําหรับคําถามที่วา ความเปนพันธมิตรญี่ปุน-สหรัฐและการสรางประชาคมเอเชียตะวนัออก
จะไปดวยกันไดอยางไร ญ่ีปุนแกปญหาดวยการยนืยนัในความเปน “ภูมภิาคนิยมแบบเปด” เพื่อมิให
การสรางประชาคมเอเชียตะวันออกขัดกับความเปนพนัธมิตรญี่ปุน-สหรัฐ  

แมญ่ีปุนมีวิสัยทัศนของตัวเองตอประชาคมเอเชียตะวันออก แตกย็ังขาดความชัดเจนและยัง
กระจัดกระจายเปนหลายขอเสนอ หลายรูปแบบที่ยังขาดการประสานงานที่ดี แมจะมีการเนนย้ําใน
ระดับผูนําการเมือง และยนืยนัในแนวนโยบายของพรรคการเมืองแลวก็ตาม  ทั้งนี้เนือ่งจากยังไมมี
ฉันทามติในหมูกระทรวง ทบวง กรม ที่เกีย่วของ กลาวคอื ในขณะที่กระทรวงการตางประเทศให
ความสําคัญกับการสรางประชาคม แตกระทรวงอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจ 
การคาและอุตสาหกรรม (METI) และกระทรวงการคลังจะเนนการสราง FTA (EPA) ในภูมิภาคและ
ความรวมมือทางการเงินในกรอบอาเซียน+3 มากกวา สําหรับกระทรวงเกษตร แมจะมีทาทีออนลง
ในการตอตานการเปดเสรีทางการคา แตก็จะยังคงเปนอุปสรรคตอการเปดการคาเสรีและการรวมตวั
ทางเศรษฐกิจในภูมภิาคตอไป ดังรายละเอยีดที่จะอภิปรายดังตอไปนี้  
 

กระทรวงการตางประเทศ (Ministry of Foreign Affairs - MOFA) 
 ในสวนของกระทรวงการตางประเทศ (MOFA) เปนหนวยงานหลักในการแสดงจุดยนืของ
ญ่ีปุนเกี่ยวกับประชาคมเอเชยีตะวันออก อันประกอบไปดวยหลักการสาํคัญ 3 ประการ ดังนี ้

1. การประชุมสุดยอดเอเชยีตะวนัออก (EAS) จัดขึ้น เพือ่มุงไปสูการสรางประชาคมเอเชีย
ตะวนัออก และญี่ปุนจะสนบัสนุนอยางแข็งขัน (proactively contribute) เพื่อใหการประชุมประสบ
ความสําเร็จ 

2. ความรวมมอืในภูมภิาคเอเชียตะวันออก พัฒนาขึ้นมาในฐานะความรวมมือแบบ “เปด” 
จากการมีสวนรวมของประเทศทั้งในและนอกภูมภิาค ดงันั้น ญ่ีปุนจึงยินดีตอนรับออสเตรเลีย 
อินเดียและนวิซีแลนดเขารวมดวย 

3. ญ่ีปุนคิดวาควรมีการยืนยนัปรัชญาและหลักการของความรวมมือในภูมิภาควาจะตอง ก) 
อยูบนหลักการภูมิภาคแบบเปด ข) ผานการสงเสริมความรวมมือเชิงหนาที่ อันรวมถงึมาตรการทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนมาตรการตอตานการกอการรายและโจรสลัด และ ค) ดวยความเคารพ
ตอคานิยมสากล เชน ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และการไมขัดตอกฎกติกาในระดับโลก (global 
regimes) เชน WTO9 

นอกจากนั้น กระทรวงการตางประเทศญี่ปุนยังไดสนับสนุนใหตั้งกลุมศึกษาประชาคม
เอเชียตะวันออก (Council of East Asian Community - CEAC) ซ่ึงประกอบดวยนกัวชิาการ นักธุรกิจ
และนักการเมอืง เพื่อศึกษาประเด็นประชาคมเอเชียตะวนัออกและเสนอแนะเชิงนโยบายที่เปน

                                                 
9 http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/eas/outline.html. 
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รูปธรรมดวย เปนที่สังเกตวา สมาชิกของ CEAC สวนใหญเปนผูที่ใกลชิดกับกระทรวงการ
ตางประเทศ แทบไมมีตัวแทนจากกระทรวงอื่นเขารวมเลย จึงกลาวไดวา กลุมศึกษานีเ้ปน
กระบอกเสยีงของกระทรวงการตางประเทศญี่ปุนไดเปนอยางด ี
 ในเดือนสิงหาคม 2548 CEAC ไดตีพิมพรายงาน “สถานะของแนวคดิเกีย่วกับประชาคม
เอเชียตะวันออกและยุทธศาสตรของญี่ปุน” (The State of the Concept of East Asian Community 
and Japan’s Strategic Response Thereto) เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาลญี่ปุน รายงานดังกลาว
ระบุวาใหญ่ีปุนคํานึงถึงผลประโยชนแหงชาติของตนเปนสําคัญ   โดยในดานความมั่นคง CEAC 
เสนอใหญ่ีปุนเนนเสริมสรางสมรรถนะในการปองกันตนเองและการเปนพันธมิตรกบัสหรัฐอเมริกา
เปนหลัก ตลอดจนสงเสริมใหเกิดประชาคมในภูมภิาคทีจ่ะไมทําสงครามระหวางกัน ไมใชกําลังใน
การแกไขขอพพิาทระหวางประเทศ10  
 ในดานเศรษฐกิจ CEAC เสนอการรวมตวั 3 ขั้นตอน เร่ิมจากขั้นแรก คือ EPA เพื่อใหมีการ
เคลื่อนไหวของสินคา เงินทนุ คนและขอมลูขาวสารอยางเสรีภายในภูมภิาคในลักษณะตลาดรวม 
(common market)  ในขั้นทีส่อง จัดตั้งสหภาพศุลกากร (customs union) เพื่อใหมีระบบภาษีศุลกากร
ตอประเทศนอกภูมภิาครวมกัน (Common External Tariff - CET) อันจะนําไปสูการปรับนโยบาย
การคาในแนวทางเดียวกนั ในขั้นที่สาม พฒันาระบบการเงิน นโยบายเศรษฐกิจมหภาครวมกัน 
ตลอดจนการใชคาเงินเดยีวกนัในภูมิภาค11 นอกจากนัน้ CEAC ยังเสนอใหมีการรวมมอืกันเกีย่วกับ
การออกเอเชียบอนด (Asia Bond)12 และความรวมมือเชิงหนาที่ที่ครอบคลุมดานการเมือง และสังคม
วัฒนธรรม อาทิ ส่ิงแวดลอม ความมั่นคงทางทะเล (โจรสลัด) โรคติดตอ เปนตน13 
 กลาวโดยสรุป กระทรวงการตางประเทศ ยดึแนวทางอาเซียน+6 โดยใหเปนภูมิภาคนิยม
แบบเปด และเนนคานิยมสากลโดยเฉพาะประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน 
 

กระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry - 
METI) 
 ในสวนของกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and 
Industry - METI) นั้น เนื่องจากตองมีบทบาทสนับสนุนภาคธุรกิจของญี่ปุนเปนหลัก จึงให
ความสําคัญกับการทําขอตกลง FTA หรือ EPA มากกวา ไมไดใหความสนใจในประเด็นการสราง
ประชาคมมากนัก ดังจะเห็นไดจากขอเขยีนของนายโนโบรุ ฮาตาเคยามะ (Noboru Hatakeyama) 

                                                 
10 ดู Council on East Asian Community (CEAC), “The State of the Concept of East Asian Community and Japan’s Strategic 
Response thereto,” pp. 4-5. 
11 Ibid, p. 7. 
12 Ibid, p. 9. 
13 Ibid, p. 10. 
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อดีตขาราชการระดับสูงของ METI ปจจุบนัเปนประธานมูลนิธิเศรษฐกจิญี่ปุน และรองประธานกลุม
ศึกษาประชาคมเอเชียตะวนัออก (CEAC) เขาระบุวา ไมมีความจําเปนที่จะตองมุงสรางประชาคม 
เพราะไมมีทางเปนไปไดไมวาจะในระยะสั้นหรือระยะยาว ดังนั้น การมี FTA ในหมูประเทศสมาชิก
ในรูปแบบของเขตเสรีทางการคาเอเชียตะวันออก (East Asian Free Trade Area - EAFTA) ก็
เพียงพอแลว เพราะกรณีของ NAFTA ก็ยังไมมีการรวมตวัดานอืน่นอกจากเศรษฐกิจ ในสวนของ
เอเชียตะวันออกก็มีความสมัพันธกันทางเศรษฐกิจเปนสวนใหญ เขาไดขยายความโดยใหเหตุผล 3 
ประการ ดังนี้14  

ประการแรก การรวมตัวเปนประชาคมอยางเต็มรูปแบบดังในกรณีของสหภาพยุโรป จะตอง
มีการรวมตัวกนัทั้ง 3 ดาน คอื ดานเศรษฐกจิ ดานความมัน่คงและการเมือง ตลอดจนดานสังคมและ
วัฒนธรรม เปนการยากยิ่งทีจ่ะรวมตวัดานความมั่นคงในเอเชียตะวันออก และจะเปนการขัดแยงกบั
ขอตกลงดานความมั่นคงแบบทวิภาคีที่บางประเทศมีอยูแลว (โดยเฉพาะในกรณีของญี่ปุนที่มี
สนธิสัญญาความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกา) ดังนั้น หลายประเทศคงยังไมพรอมตอที่จะรวมตวักันดาน
ความมั่นคง 

ประการที่สอง ประเทศอาเซียนยังไมพรอมที่จะสละอธิปไตยบางสวนเพื่อความเปน
ประชาคม ดังจะเห็นไดจากขอตกลงบาหลี 2 (Bali Concord II) ที่ยังคงเนนหลักการไมแทรกแซง 
(non-interference) ซ่ึงขัดแยงกับความเปนประชาคมที่จะตองมีการมอบอธิปไตยบางสวนใหกับ
ประชาคม เขาเห็นวา การประกาศตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - 
AEC) ที่บาหลีเมื่อป 2547 นั้น เปนเพยีงการขยาย AFTA ใหครอบคลุมภาคบริการและการลงทุน ซ่ึง
นับวายังหางไกลจากความเปนประชาคม 

ประการที่สาม ความสัมพันธระหวางญี่ปุนกับจีนและเกาหลีใตไมไดอยูในสภาพทีด่ีนกั 
ประเทศทั้งสามจึงไมสามารถเปนผูนําในกระบวนการสรางประชาคมได อาเซียนกไ็มไดอยูใน
สถานะที่จะเปนผูนําได เนื่องจากแมแตในอาเซียนเอง ยังไมสามารถรวมตัวกันเปนประชาคมได 
อยางแทจริง 

ประการที่ส่ี ประเทศในเอเชยีตะวันออกยังมีความแตกตางกันดานคานิยมเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องประชาธิปไตย ความโปรงใส การใชกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน บาง
ประเทศปกครองดวยระบอบคอมมิวนิสต บางประเทศปกครองดวยระบบเผด็จการทหาร แมแต
ประเทศประชาธิปไตยดวยกนัเองก็ยังมีความแตกตางกันทั้งในสวนของระบบและคานิยม 

แมวาฮาตาเคยามะจะเปนขาราชการเกษยีณแลว แตกย็ังมีบทบาทเหมอืนเปนกระบอกเสียง
ของ METI และมีบทบาทในสถาบันกึ่งราชการที่ดําเนนิงานดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ เขาได

                                                 
14 Noboru Hatakeyama, “Why Community Rather than an FTA?”, CEAC, March 2006 (www.ceac.jp). 
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เขียนบทความตีพิมพในวารสารที่ METI เปนผูสนับสนุนอยูเสมอ จึงนับวาเปนตัวแทนแสดงความ
คิดเห็นของ METI ไดเปนอยางดี 

อยางไรก็ตาม ในเดือนเมษายน 2549 นายโตชิฮิโร นิไค (Toshihiro Nikai) รัฐมนตรี METI 
ไดเสนอ “ขอเสนอความริเร่ิมนิไค” (Nikai Initiatives) ซ่ึงมีขอเสนอสําคัญ 2 ประการดวยกัน คือ 
การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน+6ที่ครอบคลุมออสเตรเลีย นิวซีแลนดและอินเดียดวย เรียกวา 
Comprehensive Economic Partnership of East Asia (CEPEA) อีกขอเสนอหนึ่งคือการจัดตั้ง 
Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) ซ่ึงจะเปนสถาบันวิจยัรวมกนั
ระหวางประเทศเพื่อเปนขอมูลและขอเสนอแนะทางนโยบายใหกับเอเชยีตะวันออกในลักษณะ
เดียวกับองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic 
Cooperation and Development - OECD) โดยจะใหประสานงานอยางใกลชิดกับเลขาธิการอาเซียน 
(ASEAN Secretariat) โดยรวมจะเห็นวาขอเสนอของ METI ยังคงเนน FTA เชนเดิม แตขยาย
ประเทศสมาชิกมากกวาอาเซยีน+3 คือกลายเปนอาเซียน+6 รวมออสเตรเลีย นิวซีแลนดและอนิเดยี15 

การเสนอของ METI คร้ังนี้ ไมไดผานการปรึกษาหารือกับกระทรวงอื่น ทําใหหลาย
กระทรวงไมพอใจ จึงยังไมถือวาเปนฉันทามติจากฝายญีปุ่น16 นอกจากนัน้ จากการสัมภาษณเชิงลึก
พบวา METI ยังไมไดผลักดนัอยางแข็งขันกับกรอบ CEPEA มากนกั ที่เสนอแผนการนี้ออกมากอน
เพราะตองการมีผลงาน และลดแรงกดดนัจากจีนและภาคธุรกิจญี่ปุนเองที่ตองการใหเกิด FTA 
ระหวางญี่ปุนกับจีนโดยเร็ว แตในขณะนี้ ดูเหมือน FTA กับอินเดยีและออสเตรเลียมแีนวโนมจะ
พัฒนารุดหนาไปมากกวา โดยไดมกีารศึกษาอยางจริงจังแลว ญ่ีปุนไมอยากใหถูกมองวา ตนให
ความสําคัญกับอินเดียและออสเตรเลียสูงกวาจีนซึ่งมีการพึ่งพากันทางเศรษฐกิจมากกวา ประกอบกบั
ตัวรัฐมนตรีนไิคเองเปนนกัการเมืองที่ใกลชิดกับจีน จึงเสนอกรอบนีข้ึ้นมา เพื่อแสดงใหเห็นวาญีปุ่น
ไมไดละเลยจนี และตองการใหจีนเปนสวนหนึ่งในกรอบเขตการคาเสรี ซ่ึงจะมีความสาํคัญมากตอ
ภาคธุรกิจของญี่ปุน17 

กลาวไดวา การเนน FTA ของ METI เปนการสะทอนความตองการของภาคธุรกิจที่
ประสงคใหสามารถดําเนินธรุกิจในภูมภิาคไดอยางเสรี โดยอดีตประธานเคดันเรน็ (สมาพันธธุรกิจ
ญ่ีปุน) ไดเรียกรองใหมี “Free Economic Zone” ในภูมภิาค โดยใหมภีาษีศุลกากรเปนศูนย มีการ
คุมครองการลุงทนและการประติบัติเยีย่งคนในชาติ (national treatment)18 การคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา (Intellectual Property Rights - IPR) การเปดเสรีการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ ตลอดจนการ
เคลื่อนยายบุคคล ซ่ึงลวนแตเปนประโยชนตอภาคธุรกิจของญี่ปุน ในสวนการเคลื่อนยายบุคคลนั้น 

                                                 
15 ดูรายละเอียดในภาคผนวก. 
16 สัมภาษณ Mr. Yasuhiro Kobe, กระทรวงการตางประเทศญี่ปุน, 8 มิถุนายน 2549. 
17 สัมภาษณ Prof. Yukiko Fukagawa, Waseda University, 8 มิถุนายน 2549. 
18 สามารถสะกดไดทั้ง “ประติบัติ” และ “ปฏิบัติ”. 
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ภาคธุรกิจญี่ปุนมีความตองการแรงงานเปนอยางมาก กลาวไดวา เคดนัเร็นแทบไมไดสนใจใน
ประเด็นการสรางประชาคม เพราะมองวาเปนการถกเถียงกันดานแนวคิด มากกวาการดําเนินการบน
พื้นฐานผลประโยชนของภาคธุรกิจโดยตรง19 
 

กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance - MOF) 
ในสวนของกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance - MOF) ไดใหความสนใจกับอาเซียน

+3 เปนอยางสูงในประเด็นความรวมมือดานการเงิน โดยเฉพาะหนวยเงนิตรารวมที่เรียกวา Asian 
Currency Unit (ACU) ซ่ึงในขั้นนี้จะมิใชเปนหนวยเงินตราที่ใชแลกเปลีย่นจริงแบบเงนิยูโร แตจะ
เปนหนวยเงินตราที่เปนคากลางสําหรับอางอิง ในลักษณะที่เรียกวา settlement currency สําหรับใช
ในการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแตละประเทศ และใชในการหักบัญชีระหวางกัน แทนที่
จะตองอิงกับคาเงินเหรยีญสหรัฐอเมริกาเปนหลัก ทั้งนี้ มีความกังวลกันวา คาเงินเหรียญสหรัฐจะไร
เสถียรภาพและอาจลดคาลงเปนอยางมาก จากการขาดดลุงบประมาณอยางขนานใหญของ
สหรัฐอเมริกาอันเปนผลมาจากการทําสงครามในอิรักอยางตอเนื่องในชวงที่ผานมา20 

นายเอซึเคะ ซากาคิบาระ อดตีรองปลัดกระทรวงการคลังกลาววา ACU เปนสวนขยายของ 
“ความตกลงริเร่ิมที่เชียงใหม” (Chiang Mai Initiative - CMI) ในความรวมมือดานการเงินในภูมภิาค
เอเชียตะวันออก ซ่ึงจะเปนประโยชนในการออกเอเชียบอนด และยังจะชวยเสริมสมรรถนะของ
ขอตกลง CMI โดยจะยกระดบัจากทวภิาคีขึน้เปนระดับพหุภาคีดวย21 

กระทรวงการคลังญี่ปุนไดใชความพยายามผลักดัน ACU ผานธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย 
(Asian Development Bank - ADB) ซ่ึงญี่ปุนเปนผูถือหุนใหญและมีอิทธิพลสูง ในการประชุมที่จัด
โดย ADB ที่เมืองไฮเดอราบัดในปากีสถาน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 รัฐมนตรีคลังอาเซียน+3 รับจะ
ดําเนินการในเรื่อง ACU เพื่อสานตอจาก ADB โดยจะเริ่มจากการศึกษาถึงประโยชนของ ACU ใน
รายละเอียด และจะศกึษาความเปนไปไดทีจ่ะยกระดับขอตกลง CMI จากระดับทวิภาคีขึ้นเปนระดบั
พหุภาคี (Multilateralization) ดวย22 

อยางไรก็ตาม ตอเร่ืองหนวยเงินตรารวมในภูมิภาคนี้ ภาคธุรกิจญี่ปุนยังไมไดใหความสนใจ
หรือผลักดันอะไรมากนกั เพราะคิดวาเงนิเหรียญสหรัฐยงัคงเปนเงินตราสกุลหลักในการทําธุรกรรม
ระหวางประเทศอยูเชนเดิม23 
 

                                                 
19 สัมภาษณ Mr. Koh Nakajima, Keidanren, โตเกียว, 7 มถิุนายน 2549. 
20 สัมภาษณ Dr. Akiko Fukushima, NIRA, โตเกียว, 6 มิถุนายน 2549. 
21 สัมภาษณ Mr. Eisuke Sakakibara, อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง, โตเกียว, 8 มิถุนายน 2549. 
22 http://business-times.asia1.com.sg/sub/news/story/0,4574,194292,00.htm. 
23 สัมภาษณ Mr. Koh Nakajima, Keidanren, โตเกียว, 7 มถิุนายน 2549. 
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กระทรวงเกษตร ปาไมและประมง (Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery – 
MAFF) 

ในสวนของกระทรวงเกษตร โดยภาพรวม มีความลังเลใจในประเดน็ประชาคมเอเชยี
ตะวนัออก เนือ่งจากกังวลเกีย่วกับการเปดเสรีสินคาเกษตร ที่จะสงผลกระทบตอภาคเกษตรของ
ญ่ีปุนที่มีขีดความสามารถทางการแขงขันระหวางประเทศต่ํา จากตนทุนที่สูงและมขีนาดพื้นที่เกษตร
ขนาดเล็ก ทั้งยงัมีความกังวลในประเด็น “ความมั่นคงทางอาหาร” (Food Security) ที่ญ่ีปุนมีอัตรา
การพึ่งตัวเองดานอาหารต่ํากวาประเทศพัฒนาแลวทั้งหลาย  

อยางไรก็ตาม ในชวงที่ผานมา ผูมีสวนเกีย่วของเกี่ยวกบันโยบายการเกษตรของญี่ปุน 
รวมทั้งกระทรวงเกษตรเอง เร่ิมที่ทาทีที่ยืดหยุนขึน้ กลาวคือ เร่ิมมองวาประเทศในภูมภิาคจะชวย
เสริมสรางความมั่นคงทางอาหารใหกับญี่ปุนได จากเดิมที่เคยมองความมั่นคงทางอาหารในนยิาม
แคบๆ จากการผลิตภายในประเทศญี่ปุนเทานั้น มุมมองไดเร่ิมเปลี่ยนไปเปนวา ญ่ีปุนจะสามารถมี
ความมั่นคงทางอาหารได จากการพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมภิาค โดยเฉพาะผานการสราง
ประชาคมเอเชยีตะวันออก24 

ประเทศในภูมภิาคในทีน่ี้ มักจะหมายถึง มติรประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะ
ในอนภุูมิภาคลมแมน้ําโขงที่ญ่ีปุนลงทุนพัฒนาอยางมหาศาลผานธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย (ADB) 
โดยเฉพาะในสวนของโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน การขนสง ญ่ีปุนมองวาจะสามารถเขา
ไปชวยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่ยงัลาหลัง ทั้งสองฝายจะไดประโยชนรวมกัน โดยญี่ปุนจะ
สามารถใชประเทศเหลานี้เปนฐานการผลิตสินคาเกษตรเพื่อปอนตลาดญี่ปุนผานการทําฟารม
ประกัน (contract farming) ดังที่ญ่ีปุนไดเขามาดําเนินการแลวในหลายประเทศ เชน ไทยและ
เวียดนาม25 อันจะทําใหญ่ีปุนสามารถรักษาความมั่นคงดานอาหารเอาไวไดจากการมีสินคาเกษตร
จากมิตรประเทศปอนตลาดอยางสม่ําเสมอ   

แมแตในกรณกีารทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับออสเตรเลีย เดิมที ญ่ีปุนหวัน่วิตกวาดวย
ความกาวหนาของเทคโนโลยีการเกษตร และจากภูมิอากาศที่ใกลเคียงกัน ทําใหออสเตรเลียสามารถ
ผลิตสินคาเกษตรประเภทเดียวกันไดอยางมปีระสิทธิภาพสูงนั้น จะสงผลกระทบตอภาคเกษตรของ
ญ่ีปุนอยางรุนแรง ในชวงหลัง กระทรวงเกษตรของญี่ปุนเองไดเร่ิมยอมรบัวา ออสเตรเลียจะชวย
เสริมสรางความมั่นคงทางอาหารใหญ่ีปุนได แตมีเงื่อนไขวาออสเตรเลียจะตองเปดใหญ่ีปุนเขาไป

                                                 
24 ดู Eiichi Shindo et al (2007).  
25 ดู ศิริพร วัชชวัลคุ, รายงานวิจัย “โครงการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายตางประเทศของญี่ปุนและผลกระทบตอ
ประเทศไทย กรณศีึกษาภาคเกษตรและนโยบายความมัน่คงทางอาหารของญี่ปุนกับความรวมมือระหวางประเทศดานเกษตรของญี่ปุน
ในเอเชีย”, สํานักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551.  
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ลงทุนในภาคเกษตรของออสเตรเลียไดมากขึ้น26 นอกจากนั้น ยังมกีารระบุดวยวา การทําขอตกลง
เขตการคาเสรีกับออสเตรเลียจะชวยพัฒนาประชาคมเอเชียตะวันออกดวย27 

สาเหตุที่ญ่ีปุนเริ่มมีทาทีที่ยืดหยุนตอการทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับออสเตรเลีย สามารถ
วิเคราะหไดวามี 2 ประการหลักๆ คือ ประการแรก ญ่ีปุนเห็นวาประเทศจีนมีความเปนเมืองมากขึ้น 
ทําใหมีความตองการบริโภคอาหาร โดยเฉพาะโปรตีนจากปศุสัตวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อาจสงผลให 
จีนตองนําเขาสินคาอาหารจากตางประเทศมากขึ้น เฉกเชนเดียวกับการแขงขันกันจดัหาพลังงาน
ระหวางจีนกับญี่ปุนในปจจุบนั ญ่ีปุนจึงตองจัดหาแหลงซพัพลายอาหารใหมั่นคงมากขึ้น และ
ออสเตรเลียก็เปนประเทศผูผลิตปศุสัตวรายใหญ ทั้งยังเปนมิตรประเทศกับญี่ปุนดวย กลาวไดวา การ
ถวงดุลจีนของญี่ปุนโดยนําออสเตรเลียเขามาในประชาคมเอเชียตะวนัออกนั้น ไมไดมีเหตุผลทาง
การเมืองแตเพยีงอยางเดียว แตมีเหตุผลทางเศรษฐกิจดวย ประการที่สอง ออสเตรเลียเปนประเทศที่มี
ประวัติดเีกีย่วกับความปลอดภัยในอาหาร จากการที่ตั้งอยูในทวปีอันเปนเอกเทศ สามารถควบคุม
สุขอนามัยทางอาหารไดดี ตางจากประเทศภาคพื้นทวีปอืน่ๆ ที่เคยมีโรคระบาดสัตวเกิดขึ้น เชน โรค
วัวบา หรือโรคไขหวัดนก 

แมวากระทรวงเกษตรญี่ปุนจะเริ่มมีความคิดที่ยืดหยุนขึ้นในเรื่องเขตการคาเสรี และ
ประชาคมเอเชยีตะวันออก แตก็กลาวไดวา ในบรรดากระทรวงทบวงกรมตางๆ กระทรวงเกษตร
ยังคงเปนกระทรวงที่นับวาเปนอุปสรรคตอการรวมตัวในภูมภิาคและการสรางประชาคมเอเชีย
ตะวนัออก ดังจะเห็นไดจากการที่การเจรจาเขตการคาเสรีระหวางญี่ปุนกับออสเตรเลียไมคืบหนาไป
เทาที่ควร เนื่องจากมีสินคาเกษตรหลายชนิดที่เปนสินคาออนไหวของญี่ปุน ทําใหตองใชเวลานาน
ในการเจรจา 

จากรูปแบบการบริหารราชการ ที่มีการแบงแยกกันสูงระหวางกระทรวงตางๆ เชนนี้
ศาสตราจารยทาคาชิ ชิราอิชิ ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายตางประเทศของญี่ปุนใหความเหน็วา ญ่ีปุนยัง
ขาดการบูรณาการเชิงยุทธศาสตรในการพฒันาประชาคมเอเชียตะวนัออก สมัยนายกรัฐมนตรีโคะอิ
ซุมิไมมีการใหความสนใจในเรื่องนี้อยางจรงิจัง เนนแตการพัฒนาความเปนพันธมิตรกับ
สหรัฐอเมริกามากกวา ไมมกีารผลักดันนโยบายตางประเทศตอเอเชยี ไมวาจะเปนเรื่องประชาคม
เอเชียตะวันออกหรือแมแตเร่ือง EPA ก็ตาม28 ในยุคหลังโคะอิซุมิ ไมวาจะเปนนายกรฐัมนตรีชินโซ 
อาเบะ นายกรฐัมนตรียาสึโอะ ฟุคุดะ หรือนายกรัฐมนตรทีาโร อะโซตางเนนไปทีก่ารพัฒนา
ความสัมพันธกับจีนมากกวาประเด็นประชาคมเอเชียตะวนัออก จึงกลาวไดวา นโยบายประชาคม

                                                 
26 “Joint Study for Enhancing Economic Relations between Japan and Australia, including the Feasibilty or Pros and Cons on Free 
Trade Agreement”, December 2006, pp. 25-26 (http://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/ f_aus/pdf/report_2.pdf). 
27 Ibid, p. 10. 
28 สัมภาษณ Prof. Takashi Shiraishi, GRIPS, 7 มิถุนายน 2549. 
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เอเชียตะวันออกของญี่ปุนมุงเนนไปทีก่ารแกไขปญหาความสัมพันธกบัจีนเปนหลัก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในในสมัยนายกรัฐมนตรโีคะอิซุมิ 

ลาสุดในป 2552 ญ่ีปุนมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ หลังพรรคประชาธิปไตย
ญ่ีปุน (Democratic Party of Japan - DPJ) ไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปเหนือพรรค LDP ซ่ึง
เปนรัฐบาลมายาวนาน หลังจากนายยูคิโอะ ฮาโตยามะ หัวหนาพรรค DPJ เขาดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตร ีเขาไดประกาศอยางแข็งขันที่จะผลักดันการจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวนัออก ทั้งยังได
กลาวเชิญชวนจีนใหมารวมมอืกันสรางประชาคมอยางแขง็ขัน แสดงใหเห็นถึงทาทีใหมของรัฐบาล
ญ่ีปุนในการดาํเนินนโยบายตางประเทศทีใ่หความสําคญักับเอเชียมากยิ่งขึ้น แทนทีจ่ะใหความสําคัญ
กับสหรัฐดังที่เคยปฏิบัติมาโดยตลอด 

ตอเร่ืองนี้ ศาสตราจารยโยชิฮิเดะ โซเอยะ แหงมหาวิทยาลยัเคโอ ใหความเห็นวา แนวคิด
เร่ืองประชาคมเอเชียตะวนัออกไมควรเปนเพียงการถกเถียงกันในประเด็นเรื่องรูปแบบหรือความ
เปนไปได หากแตควรใหความสําคัญกับทิศทางนโยบายตอเอเชียตะวนัออกของญี่ปุนที่กําลัง
เปลี่ยนแปลงไป การที่นายกรัฐมนตรีฮาโตยามะมุงใหความสําคัญตอจีนและเกาหลีใตภายใตนโยบาย
อันสําคัญของพรรค DPJ ในการสรางประชาคมเอเชียตะวันออก แสดงออกถึงความตระหนกัของ
ญ่ีปุนตอความสําคัญของการทูตในเอเชยีโดยรวม29  

กลาวโดยสรุป ประชาคมเอเชียตะวันออกยังคงเปนนโยบายสําคัญที่ญ่ีปุนใชในการปรับปรุง
ความสัมพันธกับจีน ไมวาจะเปนชวงที่ความสัมพันธตึงเครียดในสมยันายกรัฐมนตรโีคะอิซุมิ ที่ใช
ประเด็นนี้ในการคานอํานาจจีน และใชเวทกีารประชุมอาเซียน+3 และ +6 เปนชองทางในการ
ส่ือสารและดําเนินความสัมพันธกับจีน ในขณะที่ความสัมพันธระหวางกันเสื่อมทรามจนไมสามารถ
แลกเปลี่ยนการเยือนในระดบัผูนําได ตอมาในสมัยของนายกรัฐมนตรฮีาโตยามะนี้ ประเด็น
ประชาคมเอเชยีตะวันออกไดถูกนํามาใชเพื่อกระชับความสัมพันธกับจีน และเปนสิง่สะทอนถึง
ความเปลี่ยนแปลงในนโยบายตางประเทศของญี่ปุนที่จะเนนใหความสาํคัญตอประเทศในเอเชยีมาก
ขึ้น โดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออก 

 
4.1.5 ระดับการรวมตัว  
ตอคําถามที่วา ญ่ีปุนประสงคการรวมตัวทางเศรษฐกิจในประชาคมเอเชียตะวันออกใน

รูปแบบใด และในระดับใดนั้น Bela Balessa ไดบัญญัติทฤษฎีเกี่ยวกับ 5 ขั้นตอนของการรวมตัวกัน
ในภูมิภาคไวดังนี้ 

                                                 
29 Yoshihide Soeya, “DPJ’s foreign policy raises hopes…and worries,” East Asia Forum, 18 November 2009 
(http://www.eastasiaforum.org/2009/11/18/dpjs-foreign-policy-raises-hopes-and-worries/). 
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 1) เขตการคาเสรี (FTA) เปนการเปดการคาเสรีระหวางกัน ดวยการลดอุปสรรคทาง
การคาทั้งที่เปนภาษีและไมใชภาษี โดยเบื้องตนจะลดภาษีศุลกากรระหวางกันใหเปนศูนย 
หรืออัตราใกลศูนย 
 2) สหภาพศุลกากร (Customs Union) เปนการใชอัตราภาษีศุลกากรเดียวกันสําหรับ
สินคานําเขาจากภายนอกภูมิภาค 
 3) ตลาดรวม (Common Market) เปนการพัฒนาใหประเทศในภูมิภาคเปนตลาด
เดียวกัน ใหมีความเสรีทั้งในการเคลื่อนยายสินคา เงินทุน และแรงงาน  
 4) สหภาพการเงิน (Monetary Union) เปนการใชมาตรฐานคาเงินกลางรวมกัน ใช
หนวยเงินกลางสําหรับการหักบัญชีระหวางกัน จนนําไปสูการใชเงินตราสกุลเดียวกัน ซ่ึง
จะตองมีการประสานนโยบายเศรษฐกิจมหภาคระหวางกัน สงผลใหประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคตองยอมสูญเสียความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการเงิน (เชน การกําหนด
อัตราดอกเบี้ย) และตองระมัดระวังเกี่ยวกับนโยบายการคลัง มิใหขาดดุลงบประมาณมาก
จนเกินไป   
 5) สหภาพทางการเมือง (Political Union) เปนการรวมตัวกันในดานการเมือง โดย
มีรัฐสภารวมกัน โดยมีการสงผูแทนจากแตละประเทศไปประจํา เพื่อกําหนดและดําเนิน
นโยบายตางๆ รวมกัน30   
สหภาพยุโรปเปนภูมภิาคเดยีวที่สามารถรวมตัวกันครบทัง้ 5 ขั้นดังกลาว ไมวาจะเปนการใช

สกุลเงินยูโรรวมกัน และการมีสภาของสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส ในขณะที่ NAFTA เปนเพียง
เขตการคาเสรี สหรัฐเองก็ไมมีทีทาวาจะสนับสนุนการรวมตัวในขั้นทีสู่งกวานั้น แตจะมุงขยายตวั
ทางกวางเพื่อเพิ่มสมาชิกในเขตการคาเสรีมากกวา สําหรับ Mercosur ในอเมริกาใต เปนการรวมตวั
แบบสหภาพศลุกากร โดยไมมีเขตการคาเสรีระหวางกัน  

ในกรณีการรวมตัวของเอเชียตะวนัออก แมวาจะถูกกําหนดโดยปจจัยการแขงขันทาง
การเมืองระหวางญี่ปุนกับจนี แตญ่ีปุนก็มผีลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ตองผลักดันอยางจริงจัง เพือ่
การรวมตัวในภูมิภาคที่จะเปนประโยชนตอญ่ีปุนเอง โดยเฉพาะในสวนของเครือขายการคา การ
ลงทุนของบริษัทญี่ปุนอยูเปนจํานวนมากในเกือบทุกประเทศในภูมภิาค ซ่ึงตองการใหสามารถทํา
การคาการลงทุนไดอยางเสรี มีกฎระเบียบกีดกนัใหนอยที่สุด ทั้งในสวนของการเคลื่อนยายสินคา 
เงินทุน และคน ตลอดจนกลไกพื้นฐานเพื่อชวยเรงรัดการเคลื่อนยายดงักลาว 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปสิ่งที่ภาคสวนตางๆ ของญี่ปุนมีฉันทามติรวมกนั ในการผลักดันความ
รวมมือและการรวมตัวในภูมภิาคใน 3 ประเด็นดวยกัน คอื  

1) การทําขอตกลงเขตการคาเสรี/ขอตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ (FTA/EPA)  

                                                 
30 See Bela Balassa, The Theory of Economic Integration (Homewood, IL: R.D. Irwin, 1961).  
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2) ความรวมมอืดานการเงิน  
3) ความรวมมอืเชิงหนาที่ (functional cooperation) 

 ทั้งนี้ ความรวมมือดานการเงินสามารถจัดเปนความรวมมือเชิงหนาที่ประเภทหนึ่งได แต
เนื่องจากมีสาระสําคัญและความกาวหนาอยางโดดเดน จึงควรที่จะแยกพิจารณาเพื่อความชัดเจนใน
การวิเคราะห ดังจะไดอภิปรายในบทตอไป 
 
4.2 บทบาทของญี่ปุนตอประชาคมเอเชียตะวันออก 
 จากจุดยืนและวิสัยทัศนของญี่ปุนตอประชาคมเอเชียตะวนัออกดังที่ไดอภิปรายแลวขางตน 
เปนที่นาสนใจวา ญ่ีปุนแสดงบทบาทอยางไรตอประเด็นการรวมตัวในภมูิภาคนี ้

ในเวทีอาเซียน+3 ซ่ึงในทางปฏิบัติประกอบดวยประเทศสมาชิกไมตางจาก EAEC ญ่ีปุนได
แสดงบทบาทอยางแข็งขัน ไมวาจะเปนบทบาทในความรวมมือดานการเงิน โดยเฉพาะในสวนของ
ขอตกลงความริเร่ิมเชียงใหม (Chiang Mai Initiative) ตั้งแตป 2543 หรือการประกาศความเปน
หุนสวนทางเศรษฐกิจกับอาเซียน (Japan-ASEAN Comprehensive Economic Partnership- JACEP) 
ในป 2545 เปนตน  

เปนที่นาสังเกตวา วกิฤติเศรษฐกิจเอเชียในป 2540-2541 เปนจุดเปลี่ยนที่ทาํใหญ่ีปุนและ
หลายประเทศในเอเชยีตะวันออกเริ่มเห็นพองกันถึงความจําเปนในการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ
ระหวางกันมากขึ้น ในทางปฏิบัติ ญ่ีปุนมีเครื่องมือทางนโยบายที่สําคญัอยู 3 ประการดวยกัน เพื่อ
ผลักดันนโยบายและแสดงบทบาทของตน ประการแรก คือ การประกาศเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ
ระหวางญี่ปุนกับอาเซียนซึ่งมีสาระสําคัญ คือ การทําขอตกลงเขตการคาเสรีหรือ FTA (Free Trade 
Agreement) โดยเฉพาะระหวางญี่ปุนกับชาติอาเซียน ประการที่สอง คือ การชวยเสรมิสราง
สมรรถนะ (capacity building) ใหแกประเทศกําลังพัฒนาในอาเซียน ประเด็นที่สาม เปนเรื่องความ
รวมมือดานการเงินภายในภมูิภาค 

 
4.2.1 Japan-ASEAN Comprehensive Economic Cooperation (JACEP) 

 JACEP คือ แผนความรวมมอืทางเศรษฐกจิในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น อันจะนําไปสูการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจระหวางญี่ปุนกับอาเซียน โดยนายกรัฐมนตรีโคอิซุมิแหงญี่ปุน ไดประกาศกรอบความ
รวมมือนี้ที่สิงคโปร เมื่อคร้ังเดินทางเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใตชวงเดือนกุมภาพันธ 2545 แผนนีม้ี
ขอตกลงเขตการคาเสรีเปนกลไกสําคัญอันดับแรก ตามมาดวยมาตรการตาง ๆ ในการสงเสริมการคา
และความรวมมือ เชน การรวมมือดานเทคโนโลยี การปรับปรุงเงื่อนไขการลงทุน และการคาไร
กระดาษ (paperless trade)  เปนตน ฝายญีปุ่นตองการใชคําวา “ขอตกลงความเปนหุนสวนทาง
เศรษฐกิจ” (Economic Partnership Agreement - EPA) มากกวา เนื่องจากนาจะเปนคําที่ยอมรับได
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มากกวาสําหรับกลุมที่ปกปองการคาภายในประเทศ ในขณะที่คําวา “ขอตกลงเขตการคาเสรี” หรือ 
FTA ฟงดูมีความหมายเหมือนกับจะเปนการเปดเสรีทางการคาโดยทันที31 

ญ่ีปุนถือวา EPA เปนขั้นตอนที่สําคัญในการจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวนัออก ดังจะเห็นได
จากถอยแถลงของกระทรวงการตางประเทศญี่ปุนที่วา “EPA ทั้งหลายมสีวนในการสงเสริมสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศทีจ่ะสงผลตอประเทศญี่ปุนในการกําหนดกลยุทธทางการเมือง และการทูต
กับประเทศอืน่ ๆ เพื่อเปนการขับเคลื่อนการกอตั้งประชาคมเอเชียตะวนัออก” 32 อันทีจ่ริง ญ่ีปุนได
บรรลุขอตกลง EPA เปนครั้งแรกกับสิงคโปรกอนที่จะมกีารประกาศแผนความรวมมือ JACEP เสีย
อีก เนื่องจากสิงคโปรเปนเมืองทาปลอดภาษีศุลกากร ไมไดสงออกสินคาเกษตรกรรมหรือแรงงาน 
ญ่ีปุนจึงเลือกใหเปนประเทศนํารองที่จะทําขอตกลง EPA โดยมีปญหาขอขัดแยงนอยที่สุด 
 อยางไรก็ตาม ญ่ีปุนเริ่มเสนอ JACEP หลังจากที่จีนไดมีการเคลื่อนไหวไปกอนแลว โดยใน
การประชุมสุดยอดผูอาเซียน-จีนเมื่อเดือนกนัยายน 2544 นายกรัฐมนตรจีู หรงจีของจนี ไดประกาศ
เจตนารมณทีจ่ะสรางเขตการคาเสรีระหวางจีนกับอาเซียนภายในป 2553 ขอเสนอนี้ สะทอนใหเหน็
ถึงความสัมพันธระหวางจีนกับอาเซียนทีแ่นนแฟน จึงเปนเหตุทําใหญ่ีปุนไมสามารถนิ่งเฉยอยูได 
กลาวไดวา หากจีนยังไมมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ ญ่ีปุนคงยังไมกระตือรือรนที่จะเสนอขอตกลง
เขตการคาเสรกีับชาติอาเซียน เพราะยังมีความกังวลตอการเปดการคาเสรีในภาคเกษตรและแรงงาน
อยู 
 ในขณะที่จนีเนนรูปแบบพหุภาคี โดยเริ่มแรกจะเปดตลาดสินคาผักและผลไม ในป 2547 
(ในกรณีของไทย เร่ิมตั้งแต 1 ตุลาคม 2546 กอนชาติอาเซียนอื่นๆ 3 เดอืน) ซ่ึงทําใหจีนไดรับคะแนน
ความนิยมเปนอยางมากจากประเทศในอาเซียน ฝายญี่ปุนเนนแนวทางทวิภาคีมากกวา โดยใหเหตุผล
วา จะสมเหตสุมผลกวาที่จะเริ่มทําขอตกลงกับประเทศที่มีความพรอมกอน เพราะหลาย ๆ ประเทศ
ในอาเซียนยังไมเต็มใจทีจ่ะเขารวมขอตกลงเขตการคาเสรี เพราะมีความกังวลวาภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศตนนั้นจะเสียเปรียบ ดวยเหตนุี้จึงทําใหมองไดวาประเทศที่คอนขางจะเจริญ และมีความ
มั่นคงในอาเซยีน อยาง ไทย ฟลิปปนส และมาเลเซีย กลายเปนประเทศที่มีศักยภาพในการจะ
ดําเนินการเจรจา ขอตกลงความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ (EPA) กับญี่ปุน ในขณะที่ประเทศโลก
ดอยพัฒนา อยาง กัมพูชา ลาว พมา และเวยีดนาม (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam - 
CLMV) ยังลังเล สวนอินโดนีเซียเอง ก็ประสบปญหาภายในประเทศ ในสวนของการพัฒนา
ประชาธิปไตยและความไมมัน่คงทางการเมอืง ทั้งยังเปลี่ยนผูนําบอย  

อยางไรก็ตาม ญ่ีปุนไดทําการเริ่มเจรจา EPA กับอาเซียนทั้งภูมิภาคในรปูแบบพหภุาคแีละ
เจรจาแบบทวภิาคีกับอินโดนีเซียในเดือนพฤษภาคม และกรกฎาคม 2548 ตามลําดับ การเริ่มเจรจา
กับอาเซียนทั้งภูมิภาคของญีปุ่นมีขึ้นหลังจากเกาหลีใตไดใชแนวทางการเจรจากับอาเซียนทั้งภูมภิาค
                                                 
31 สนทนากับ Prof. Takashi Terada, National University of Singapore, 4 ตุลาคม 2547. 
32 http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/policy0412.html. 
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ในลักษณะเดยีวกับจนี ทําใหญ่ีปุนไมอาจใชแนวทางการทําขอตกลงแบบทวิภาคแีตเพียงอยางเดียว
ตอไปได กระนั้น การเจรจากับอาเซียนก็เปนไปดวยความลาชากวาการเจรจาแบบทวิภาคี ซ่ึง
สามารถวิเคราะหไดวา ญ่ีปุนเองตองการทํา EPA ในรูปแบบทวิภาคีมากกวา ดังจะเหน็ไดจากการ
สามารถบรรลุขอตกลง EPA แบบทวภิาคีกบัอินโดนีเซียกอนที่จะบรรลุขอตกลง EPA กับอาเซียนทั้ง
ภูมิภาค 
 ญ่ีปุนตองการอะไรเปนรูปธรรมจากการทาํ EPA และ มีความเกีย่วของสัมพันธกับ
ประชาคมเอเชยีตะวันออกอยางไร ในการทีจ่ะตอบคําถามคําถามขางตนนี้ มีความจําเปนที่จะตองทํา
ความเขาใจกับคําวา “เครือขายการผลิต” (Production networks) กอน เร่ิมจากขอตกลงพลาซา (Plaza 
Accord) ในป 2528 ที่สงผลใหเงินเยนแข็งคาขึ้นนั้น ทําใหญ่ีปุนมีความจําเปนตองขยายฐานการผลิต
สินคาตาง ๆ ออกไปสูตางประเทศเพื่อเปนการลดตนทุน และบรรเทาขอขดัแยงทางการคากับ
สหรัฐอเมริกาที่ประสบปญหาการขาดดุลการคาตอญ่ีปุนเปนอยางมากและตอเนื่อง ดังนั้น เอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใตจึงเปนจุดหมายสําคัญในแผนการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ (Foreign Direct 
Investment - FDI)  
 ญ่ีปุนไดสราง “เครือขายการผลิต” ขึ้นมาในอาเซียนจากการแบงงานกนัทํา (division of 
labor)33 บริษัทตาง ๆ ในญี่ปุนนําโดยอุตสาหกรรมยานยนต และเครื่องใชไฟฟา-อิเล็คทรอนิคส ได
ทําการแบงสวนการผลิตชิ้นสวนไวในหลาย ๆ ประเทศตามความชํานาญของประเทศนั้น ๆ แลวจงึ
สงสวนประกอบนั้นไปประกอบในประเทศใดประเทศหนึ่ง ยกตวัอยางเชน โตโยตามฐีานการผลิต
ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูทีป่ระเทศไทย ผลิตเครื่องยนตเบนซินในอนิโดนีเซีย ผลิต
สวนควบคุมพวงมาลัย เกยีรในมาเลเซยี ชวงลางในฟลิปปนส และผลิตเครื่องยนตดีเซล รวมถึงขึ้น
รูปและตัวถังรถยนตในประเทศไทย34 โดยใชช้ินสวนจากฐานการผลิตจากหลาย ๆ แหลงในภูมภิาค
รวมทั้งในญี่ปุนเอง สําหรับประเทศไทยนัน้ถือวาเปนฐานการประกอบรถบรรทุกปกอัพที่ใหญเปน
อันดับสองรองจากสหรัฐ สวนอินโดนีเซียเปนฐานการประกอบรถอเนกประสงค (multi-purpose 
vans - MPV) ซ่ึงเครือขายในรูปแบบนีย้ังคงมีความตองการการประสานงานกนัอยางราบรื่นภายใน
สายการผลิตสวนตาง ๆ ภายในภูมภิาคมากกวานี้ โดย กระบวนการทางการคา และการดําเนินการ
ของเครือขายการผลิตตาง ๆ เหลานี้ยังคงประสบกับปญหาตาง ๆ เชนกฎระเบียบ กระบวนการทาง
ศุลกากร มาตรฐานผลิตภัณฑซ่ึงแตกตางกนัไปในแตละประเทศ 
 ยิ่งไปกวานัน้ หลายประเทศในอาเซียนมีอัตราภาษีศุลกากรที่สูง ยกตวัอยางเชน อัตราภาษี
ศุลกากรเฉลี่ยรอยละ 29 ในประเทศไทยรอยละ 27 ในฟลิปปนส (ดูตาราง 6) จากการที่ฐานการผลิต

                                                 
33 ดู Dennis Tachiki, “Between Foreign Direct Investment and Regionalism: The Role of Japanese Production Networks” in T.J. 
Pempel, ed., Remapping East Asia, Ithaca: Cornell University Press, 2005, 149-169. 
34 Eric Altbach, “Weathering the Storm?: Japan Production Networks in Asia and the Regional Crisis,” JEI Report No. 35 
(September 1998), p. 7. 
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ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตตองใชช้ินสวนจากญี่ปุนเปนจํานวนมาก อัตราภาษีศุลกากรที่สูงในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต จึงเปนอุปสรรคตอเครือขายการผลิต ดังนั้น EPA ระหวางญี่ปุนกับอาเซียนจะชวย
ขจัดอุปสรรคทางการคาในหลายๆ ดาน อันจะชวยทําใหเครือขายการผลิตของญี่ปุนดําเนินไปอยาง
ราบรื่นยิ่งขึ้น ซ่ึงจะสงผลดีแกทั้งญี่ปุนและอาเซียนเอง35 
 
ตาราง 6 อัตราภาษีศุลกากรโดยเฉลี่ยในญี่ปุน และประเทศคูสัญญา EPA 
 

 

ที่มา : Fujisaki (2004), หนา 156. 
 
 นอกจากนั้น ภาคธุรกิจของญี่ปุนยังประสงคใหมีการปรบัปรุงขอกําหนดในการลงทุนใน
ประเทศอาเซียนดวย จากการที่ประเทศอาเซียนไดใชยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทน
การนําเขา (Import Substitute Industrialization – ISI) เปนเวลานาน36 ทําใหยังมีขอจํากดัดานการ
ลงทุนของบริษัทตางชาติหลงเหลืออยู ยกตัวอยางเชน นโยบายเศรษฐกิจใหม (New Economic 
Policy – NEP) ของมาเลเซีย กําหนดใหบริษัทสวนใหญตองมีคนเชื้อชาติมาเลย (Bumiputra) ถือหุน
อยูไมต่ํากวา 30 เปอรเซ็นต ในกรณีของไทย พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
(Alien Business Law) ที่ปรับปรุงแกไขในป 2542 ยังคงกําหนดใหคนตางชาติถือหุนไดไมเกินกึ่ง
หนึ่งในหลายธุรกิจ เชน ธุรกิจตัวแทนการคา ทําใหบริษทัญี่ปุนตองปรับสัดสวนการถือหุนเปน 
51:49 โดยเปนผูถือหุนไทยรอยละ 51 ในขณะที่ผูถือหุนชาวญี่ปุนถือหุนรอยละ 49 แตในความเปน
จริง ฝายญี่ปุนยังคงเปนผูบริหารและดําเนนิกิจการของบริษัทเอง ฝายไทยถือหุนแตเพียงในนาม
เทานั้น ในกรณีเชนนี้ หากเปนบริษัทญี่ปุนขนาดใหญจะไมคอยมีปญหาในการจัดหาผูถือหุนชาว
ไทย แตจะไมใชเร่ืองงายนกัสําหรับญี่ปุนขนาดเล็ก อยางไรก็ตาม สําหรับฝายญี่ปุน ไมวาจะเปน
บริษัทญี่ปุนขนาดใด เหน็วาจะเปนการสะดวกกวา ถาจะยกเลิกขอจํากดัการถือหุนของคนตางชาติ
เหลานี้ ดังนัน้ ในขอตกลง EPA ญ่ีปุนจึงเรยีกรองใหมีการผอนคลายกฎระเบียบใน 3 ประเด็น คือ 1) 

                                                 
35 ดู Fukunari Kimura, “Nihon no FTA senryaku: Sono kadai to tenbou” [Japan’s FTA Strategy: Problems and Outlook], Toa No. 
442 (April 2004). 
36 กอนที่จะปรับเปนยุทธศาสตรอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Export Oriented Industrialization - EOI) ในชวงทศวรรษที่ 1980. 

ประเทศ อัตราภาษีศุลกากรโดยเฉลี่ย(%) 

ไทย 29 
ฟลิปปนส 27 
มาเลเซีย 16 
ญ่ีปุน 5 
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ขอกําหนดการลงทุน 2) ขอกาํหนดในการดาํเนินธุรกิจ และ 3) การเพิ่มความโปรงใสในกฎระเบยีบ
ตางๆ 
 สําหรับประเทศในอาเซียน “ขอตกลงความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ” หรือ EPA นั้นมีทั้ง
ขอดีและขอเสยี กลาวคือ ในดานหนึ่ง  ญ่ีปุนตองการรักษาการผลิตชิ้นสวนสําคัญซึ่งมีมูลคาเพิ่มสูง
เอาไวในประเทศ เพื่อรักษาภาคอุตสาหกรรมของตนไว การมี EPA  จะชวยใหความจําเปนที่จะตอง
ยายฐานการผลิตของสินคาเทคโนโลยช้ัีนสูงออกไปตางประเทศมีนอยลง ในอีกดานหนึ่ง  หาก
เงื่อนไขการลงทุนของประเทศตาง ๆ ภายในภูมภิาคไดถูกปรับเปลี่ยนไป จะสามารถดึงดูดการลงทุน
โดยตรง (FDI) ของญี่ปุนเขามาไดมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and 
Medium Enterprise - SME) ที่จะไมจําเปนตองหาหุนสวนรวมทุนซึ่งเปนเรื่องที่คอนขางยากลําบาก
สําหรับบริษัทขนาดไมใหญนัก จึงคาดหมายกันวา EPA จะชวยเรงปรบัโครงสรางอุตสาหกรรมของ
ญ่ีปุนได37 
 จากคํากลาวของศาสตราจารย Peter Katzenstein แหงมหาวิทยาลัยคอรแนลที่วา การรวมตัว
ในภูมภิาคของเอเชียมีความแตกตางจากสหภาพยุโรป เพราะในรูปแบบของเอเชียจะเปนการรวมตวั
ในตลาดมากกวาการสรางสถาบัน38 กลาวคอื เปนการรวมตัวแบบ “ไมเปนทางการ” จากการสราง
เครือขายของภาคเอกชน ส่ิงที่รัฐบาลญี่ปุนกําลังพยายามทําอยูก็คือ การทําใหการรวมตัวกันใน
ภูมิภาคเปนสถาบันมากขึ้นผาน JACEP และในวิสัยทัศนของญี่ปุน ประชาคมเอเชียตะวนัออก
สามารถจะเกดิขึ้นเปนรูปธรรมไดผานเครือขายการผลิตภายในภูมิภาคนี้เอง 
 

4.2.2 การเสริมสรางสมรรถภาพ (Capacity Building) 
 เครื่องมือเชิงนโยบายอันสําคญัอีกประการหนึ่งของญี่ปุน คือ การเสรมิสรางสมรรถภาพ
ใหกับประเทศดอยพัฒนาในอาเซียน เพื่อลดชองวางของระดับการพัฒนาในภูมิภาค จากการที่
อาเซียนไดขยายตัวจนมีสมาชิก 10 ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ภายในอาเซียนยังคงมีขอ
แตกตางกันในทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่พัฒนามากกวากับประเทศที่พัฒนานอยกวาอยู ซ่ึงเปน
อุปสรรคตอการเปดเสรีทางเศรษฐกิจและการรวมตัวกนั ในขณะที่สิงคโปร มาเลเซีย และไทย มี
รายไดตอหวัของประชากรในอัตราที่สูง แตประเทศ CLMV ยังประสบปญหาความยากจนอยาง
รุนแรงอยู39 ในการนี้ ญ่ีปุนสามารถเขามาชวยเหลือไดหลายรูปแบบ เชน การพัฒนาสาธารณูปโภค

                                                 
37 รูปแบบการจัดการในลักษณะนี้ เปนทีรู่จักกันในนาม “ทฤษฎีหานบิน” หรือ “flying geese” ซึ่งมีญ่ีปุนเปนจาฝูง แตอยางไรก็ตาม 
แนวคิดของญี่ปุนนี ้พบอุปสรรคสําคัญคือ การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของจีน โดยจีนพัฒนาเทคโนโลยีไดในทุกระดับทั้ง
ระดับสูง กลาง ต่ํา. 
38 ดู Katzenstein. 
39 ในขณะที่ GDP ตอหัวของสิงคโปรและมาเลเซยีสูงถึง 35,162 และ 6,956 เหรียญสหรัฐ ตามลําดับ แตกัมพูชา และพมามีเพียง 606 
และ 233 เหรียญสหรัฐ ตามลําดับเทานั้น (2007 CIA Fact Book, www.cia.gov). 
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และเทคโนโลยี การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรบุคคล การเสริมสรางสมรรถนะจะไมอํานวย
ประโยชนแก CLMV เทานั้น แตจะยังจะสงผลดีตอประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนดวย 
 ญ่ีปุนมีเครื่องมือหลักเชิงนโยบายที่เปนที่รูจักกนัมายาวนาน คือ ความชวยเหลือเพื่อการ
พัฒนา (Official Development Assistance - ODA)40 อันเปนความชวยเหลือที่ญ่ีปุนใหกับประเทศ
หรือภูมิภาคตางๆ โดยแบงเปน 3 ประเภท คือ 1) ความชวยเหลือแบบใหเปลา (Grant Aid) 2) ความ
รวมมือทางวิชาการ (Technical Cooperation) และ 3) ความชวยเหลือแบบเงินกู (Loan Aid) ทั้งนี้ 
ความชวยเหลือแบบเงินกูจะมีสัดสวนสูงสุด41 

จากการเปนประเทศผูใหมาอยางยาวนาน ญ่ีปุนจึงตระหนักวามีขอไดเปรียบในการใหความ
ชวยเหลือนี้ เมือ่เปรียบเทียบกับจีนที่เปนประเทศผูรับ ODA รายใหญจากญี่ปุนมาเปนระยะเวลานาน 
ดวยเหตนุี้ ญ่ีปุนจึงทําการปรบันโยบายการให ODA ใหมในป 2546 ในหลายประเด็น เพื่อให
เหมาะสมกับการสงเสริมการสรางประชาคมในภูมภิาค โดยญี่ปุนไดวางแผนให ODA เปนเครื่องมือ
ทางกลยุทธมากขึ้น และกําหนดวา จะใหความสําคัญแกเอเชียกอน โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน ดงั
จะเห็นไดจาก “ธรรมนูญฉบับแกไขวาดวยความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา (The Revision of Japan’s 
Official Development Assistance Charter) ที่บัญญัติไววา 
 

“จากการที่ภมูภิาคเอเชียตะวนัออกซึ่งรวมถึงอาเซียน ไดมีการขยายการพึ่งพากัน
ทางเศรษฐกิจระหวางกัน อีกทั้งยังมีความพยายามทีจ่ะยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขนัระหวางประเทศในภูมภิาค โดยการรักษาอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและเพิ่มการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ ในชวงหลายปที่ผานมา ญ่ีปุน
จะใช ODA เพือ่สานสัมพันธอันแนนแฟนกับภูมภิาค และชวยลดชองวางความ
แตกตางภายในภูมภิาค โดยเล็งเห็นวาจะเปนการเสริมสรางความเปนหุนสวน
ทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศในเอเชยีตะวนัออก” 42 
 

 ญ่ีปุนมีแผนการให ODA มากขึ้นแกประเทศที่พัฒนานอยกวาประเทศอืน่ในภูมิภาค43 ในป 
2544 เวียดนามไดกลายเปนประเทศผูรับ ODA จากญี่ปุนมากที่สุดเปนอันดับที่ส่ี โดยไดรับประมาณ 

                                                 
40 ความชวยเหลือเพือ่การพัฒนาอยางเปนทางการเปนความชวยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแลวใหแกประเทศที่กําลังพัฒนา ตามพันธ
สัญญาขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development – 
OECD) มีวัตถุประสงคเพื่อชวยแกประเทศที่กําลังพัฒนามีความสามารถทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลใหประเทศสมาชิก OECD 
สามารถขยายตลาดการคาของโลกไดบนพื้นฐานความรวมมือแบบพหุภาคี  
41 ไชยวัฒน ค้ําชู, อางแลว, น. 326. 
42 http://www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/revision0307.html. 
43 http://www.mofa.go.jp/policy/oda/longlist/vietnam.html. 
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460 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 6.2 ของ ODA ทั้งหมดของญี่ปุน 44 ในขณะที่ลาวและกัมพูชา
ไมไดเปนผูรับ ODA มากติดอันดับ ซ่ึงเปนผลมาจากประชากรที่มีนอย โดยทั้งสองประเทศไดรับ 
ODA จากญี่ปุนเปนจํานวน 5.4 และ 12.3 ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดบั 45 
 ญ่ีปุนไดใหคํามั่นวา จะใหสิทธิพิเศษในการใหความชวยเหลือกับอาเซยีน หลังการประชุม
สุดยอดผูนําญีปุ่น-อาเซียนเมือ่ปลายป 2546 ญ่ีปุนไดออก “คําประกาศโตเกียวเพื่อความเปนหุนสวน
ที่มีพลวัตและยั่งยืน ระหวางญี่ปุนกับอาเซียนในสหัสวรรษใหม” (The Tokyo Declaration for the 
Dynamic and Enduring Japan-ASEAN Partnership in the New Millennium) เพื่อเปนการยืนยัน
เจตนารมณดังกลาว ญ่ีปุนจะจัดสรรเงินทุน 15,000 ลานเหรียญสหรัฐฯเพื่อใชในการสนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยมากกวา 40,000 คน ตลอดระยะ 3 ป และเงินทนุอีก 15,000 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ตลอดระยะเวลา 3 ปเชนกัน ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาในอนุภูมภิาค เชน โครงการ
พัฒนาลุมแมน้าํโขง  (Greater Mekong Subregion – GMS) หรือการพัฒนาเขตอาเซียนตะวนัออก 
(Brunei-Indonesia-Malaysia, Philippines Growth Area - BIMP-EAGA) ซ่ึงครอบคลุมบรูไน 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟลิปปนส แนวนโยบาย ODA ใหมของญี่ปุน แสดงใหเหน็ถึงวิสัยทัศน
ของญี่ปุนตอประชาคมเอเชยีตะวนัออก เพราะการลดชองวางในการพฒันาระหวางประเทศในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ถือวาเปนเงื่อนไขพื้นฐานของการรวมตัวระดับภูมภิาคที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
 อยางไรก็ตาม ความตกต่ําทางเศรษฐกิจอยางยาวนานของญี่ปุน ทําใหตองปรับลด
งบประมาณสาํหรับการใหความชวยเหลือ ODA ในชวงหลายปที่ผานมา ทําใหสหรัฐอเมริกา
กลายเปนประเทศผูให ODA มากที่สุดในโลกไดในป 2544 ซ่ึง ODA ของญี่ปุนไดลดลงจากจํานวน
ที่สูงสุดที่เคยให คือ 14.5 ลานลานเหรียญสหรัฐฯในป 2538 มาเปน 9.3 ลานลานเหรยีญสหรัฐในป 
2545 46 การลดลงของงบประมาณ  ODA ของญี่ปุนนี้ สวนหนึ่งเปนผลมาจากการถูกจับตามองจาก
ประชาชนชาวญี่ปุนวาการจดัสรรเงิน ODA โปรงใสหรือไม และเปนการสูญเปลาหรือไม ดังนั้น 
ญ่ีปุนจึงตองการประหยดัคาใชจาย ดวยการมอบหมายบางงานใหกับประเทศที่มีตนทุนถูกกวาใน
การดําเนนิโครงการตางๆ ภายใต ODA โดยไมตองลดจํานวนโครงการลง ซ่ึงจะเปนการดีสําหรับ
ญ่ีปุนที่จะสามารถรักษาชื่อเสียงความเปนประเทศผูให ODA เอาไวได47  
 
 
 

                                                 
44 อยางไรก็ตาม อินโดนีเซียก็ยังคงเปนผูรับรายใหญอยู จากการรับการชวยเหลือเปนรอยละ 11.5 ในป 2001 หรือคิดเปน 880 ลาน
เหรียญสหรัฐ; ดู http://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2002/summary.html#i_3. 
45 U.S. Central Intelligence Agency, World Fact Book 2005. 
46 http://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2003/part1_1.html#sh_1.  
47 ตัวอยางเชน ญ่ีปุนใหไทยเปนผูดําเนนิงานบางสวนในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในลาว. 
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ตารางที่ 7 ความชวยเหลือดานการเงินของญี่ปุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (2548) 
เงินชวยเหลือ เงินใหกูยืม 

ลํา
ดับ

ที่ 

ปร
ะเท

ศ 
หร

ือ 

ภูมิ
ภา
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เงิน
ให
เป
ลา

 

คว
าม
รว
มมื

อ

ทา
งด
าน
เท
คน

คิ 

รว
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จํา
นว

นเ
งิน

 

ที่ใ
หกู

 

จํา
นว

นเ
งิน

ที่

ได
รับ

คืน
 

รว
ม 

รว
มทั้

งห
มด

 

1 อินโดนีเซีย 172.21 98.40 270.61 1,072.78 119.65 952.53 1,223.13 
2 จีน 34.03 235.73 269.77 1,474.66 680.16 794.50 1,064.27 
3 เวียดนาม 50.58 71.72 122.30 552.02 71.66 480.36 602.66 
4 ฟลิปปนส 17.90 57.33 75.23 674.78 473.57 201.21 276.43 
5 กัมพูชา 53.10 43.45 96.55 4.92 0.86 4.07 100.62 
6 มองโกเลีย 20.90 21.21 42.10 22.28 7.91 14.38 56.48 
7 ลาว 23.35 

(19.31) 
29.56 
(29.56) 

52.91 
(48.88) 

5.05 
(5.05) 

3.89 
(0.00) 

1.15 
(5.05) 

54.06 
(53.92) 

8 ติมอร
ตะวนัออก 

27.93 5.48 33.41 - - - 33.41 

9 พมา 6.65 19.03 25.69 - 0.19 -0.19 25.49 
10 มาเลเซีย 0.53 33.01 33.54 151.78 187.46 -35.68 -2.14 

11 ไทย 3.17 66.79 69.69 605.35 989.19 -383.85 -313.89 

12 อ่ืนๆ - 55.89 55.89 - 107.91 -107.91 -52.02 

ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก รวม 

410.35 
(406.31) 

737.61 
(737.61) 

1,147.95 
(1,143.92) 

4,563.02 
(4,563.02) 

2,642.45 
(2,638.56) 

1,920.57 
(1,924.46) 

3,068.52 
(3.068.38) 

อาเซียน  
รวม 

327.49 
(323.46) 

421.31 
(421.31) 

748.80 
(744.76) 

3,066.08 
(3,066.08) 

1,846.48 
(1,842.58) 

1,219.60 
1,223.49 

1,968.40 
(1968.26) 

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ 
ขอมูลจาก http://www.mofa.jp/policy/oda/white/2006/ODA2006/html/zuhyo/index.htm 
 
โครงการพัฒนาลุมน้ําโขง 

โครงการพัฒนาลุมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-region – GMS) เปนโครงการที่ญ่ีปุนให
ความชวยเหลือผานธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชยี (ADB) เพื่อพัฒนาดินแดนบริเวณลุมน้ําโขง 
ไดแก จีนตอนใต พมา ไทย ลาว เวยีดนาม และกัมพูชา โครงการนี้ไดรับเงินชวยเหลือกวาครึ่งหนึ่งที่
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ญ่ีปุนใหแกภูมภิาค โดยญ่ีปุนหวังใหนําไปเพื่อเชื่อมประเทศตางๆเขาดวยกันโดยเสนทางการเดินรถ 
และการอํานวยความสะดวกดานสาธารณปูโภคตางๆ สวนความชวยเหลืออีกครึ่งหนึ่งนั้นจะเปนการ
กระจายไปยงั 10 ประเทศอาเซียนเพื่อชวยเหลือดานการศกึษา และทรัพยากรมนษุย48 

ญ่ีปุนยังคงเปนประเทศที่มศีักยภาพสูงสุดในการชวยลดความแตกตางในระดับการพัฒนา
ในภูมภิาค ผานการให ODA รัฐบาลญี่ปุนไดใหคํามั่นใน “การริเร่ิมเพื่อการรวมตวัของอาเซียน” 
(Initiative for ASEAN Integration หรือ IAI) และไดมกีารจัดตั้ง “กองทนุเพื่อบูรณาการอาเซียน-
ญ่ีปุน”49   

แผนภูมิ 2 ความชวยเหลือของญี่ปุนตอ CLMV 

Japan's ODA to CLMV
ที่มา: Ministry of Foreign Affairs, www.mofa.go.jp
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 บทบาทของญี่ปุนในการพัฒนาอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง มีความสําคัญยิ่ง  ในการประชุม
รัฐมนตรีตางประเทศญี่ปุน-แมโขง ที่จัดขึ้นที่กรุงโตเกียวในเดือนมกราคม 2551 ญ่ีปุนไดเสนอ
โครงการพัฒนาหลายโครงการ อันรวมถงึ ระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวันตกแหงที่สอง เครือขาย
การขนสงใหมเพื่อการพัฒนา เปนตน50 

ญ่ีปุนตระหนกัดีวา การเชื่อมเสนทางคมนาคมเพื่อประสิทธิภาพการขนสงเพียงอยางเดียวไม
เพียงพอ เนื่องจากกฎระเบียบ และพิธีการศุลกากรมีความแตกตางกันระหวางประเทศ ในการนี้ 
ญ่ีปุนจึงไดใหองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan International Cooperation 

                                                 
48 ไชยวัฒน ค้ําชู, อางแลว, น. 330-331. 
49 http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/relation/iai.html. 
50 http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/mekong/meet0801.html. 
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Agency หรือ JICA) ดําเนินโครงการความรวมมือเชิงเทคนิค “การบริหารจัดการความเสี่ยงดาน
ศุลกากรในภูมภิาคแมโขง” (Risk management for customs in the Mekong region) โดยจดัฝกอบรม
ใหแกเจาหนาที่ศุลกากรจากกัมพูชา ลาวและเวยีดนาม ในเรื่องการอํานวยความสะดวกดานพิธีการ
ศุลกากร และการจัดการกับความเสี่ยงในดานตางๆ  

ในการกลาวสุนทรพจนของนายโคมุระ รัฐมนตรีตางประเทศของญี่ปุน เร่ือง “ความเตบิโต
ของแมโขงเปนประโยชนตออาเซียน การเติบโตของอาเซียนเปนประโยชนตอญ่ีปุน” (Growth of the 
Mekong Benefits ASEAN and Growth of ASEAN Benefits Japan) เขาไดระบวุา จะใหเงินทุน
จํานวน 20 ลานเหรียญสหรฐั เพื่อเรงรัดการจัดสงและกระจายสินคาในเขตแมโขง  

นอกจากนั้น ญ่ีปุนและประเทศลุมน้ําโขงไดเหน็พองกนัที่จะกําหนดใหป 2552 เปน “ปแหง
การแลกเปลี่ยนญี่ปุน-แมโขง” (Japan-Mekong Exchange Year) โดยจะมีการจดักิจกรรมและ
โครงการจํานวนมากเพื่อการนี้ ทั้งยังรวมกันขนานนาม อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงวาเปน “ภูมิภาคแหง
ความหวังและการพัฒนา” (Region of Hope and Development) 

 
4.2.3 ความรวมมือดานการเงิน 
ความรวมมือดานการเงินเปนอีกหนึ่งเครื่องมือทางนโยบายที่ญ่ีปุนสามารถแสดงบทบาท

อยางโดดเดน เพื่อสรางเสถียรภาพของคาเงนิและเศรษฐกจิในภูมิภาค ตลอดจนเพื่อตอบสนอง
ผลประโยชนของญี่ปุนเอง ทั้งในสวนของภาคเอกชนและภาครัฐ 

วิกฤติเศรษฐกจิเอเชีย 2540 ถือเปนจุดเปลีย่นสําคัญที่ทําใหญ่ีปุนแสดงบทบาทนําในความ
รวมมือดานการเงินภายในภมูิภาค เร่ิมจากขอเสนอในการตั้ง Asian Monetary Fund (AMF) เพื่อให
เงินกูแกประเทศในภูมภิาคที่ประสบวิกฤติการเงิน โดยมีญ่ีปุนเปนผูนาํและเปนผูสนบัสนุนหลักดาน
เงินทุน 

ในการประชุม G7-IMF ที่ฮองกงในป 2540 ขณะที่ประเทศในเอเชยีประสบวิกฤติเศรษฐกิจ
อยางรุนแรง กระทรวงการคลังของญี่ปุนไดเร่ิมเสนอใหกอตั้ง “กองทุนการเงินเอเชีย” (Asian 
Monetary Fund หรือ AMF) ตอจากนั้น หลังการประชุมที่กรุงเทพฯ ญ่ีปุนไดเสนอใหจดัตั้งวงเงนิ 
100,000 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมี 10 เขตเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟคเปนสมาชิก อันประกอบดวย จีน 
ฮองกง ญ่ีปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ไทย และฟลิปปนส เปนทีน่า
สังเกตวา ไมมกีารเชิญสหรัฐเขาเปนสมาชิกดวย และนอกจากนั้น ยังมกีารระบุวากองทุนดังกลาวไม
จําเปนตองดําเนินการรวมกบักองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)  

แนวคดิการกอตั้ง AMF นี้ ถูกคัดคานอยางแข็งขันจากสหรัฐ นายเอซึเคะ ซาคาคิบาระ รอง
ปลัดกระทรวงการคลังญี่ปุน ผูมีบทบาทสําคัญในขอเสนอดังกลาวเชื่อวา สหรัฐคัดคานเพราะเกรงวา 
AMF จะเปนสถาบันที่ญ่ีปุนใชทาทายอํานาจของสหรัฐในเอเชยี มีการวิเคราะหวา ขอเสนอ AMF นี้ 
เปนความพยายามของญี่ปุนที่จะ “ทดแทนการที่ญ่ีปุนไมสามารถผลักดันนโยบายทีพ่ึงประสงคของ
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ตนใน IMF ได” ในที่สุด ขอเสนอนี้จึงตองตกไปจากการคัดคานของสหรัฐ และการที่ญ่ีปุนไม
สามารถหาฉันทามติจากประเทศในภูมิภาคได โดยเฉพาะในสวนของจนีที่ไมสนับสนุน ดวยเกรงวา 
ญ่ีปุนจะยิ่งมีอิทธิพลสูงขึ้นในภูมภิาค 

ตอมา นายมยิาซาวา คิอิจิ (Miyazawa Kiichi) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังคนตอมา ได
เสนองบประมาณจํานวน 3 หมื่นลานเหรียญสหรัฐใหแกประเทศเอเชยีที่ประสบวิกฤติเศรษฐกจิ 
ภายใตช่ือ “โครงการมยิาซาวา” (Miyazawa Initiative) เพือ่เปนโครงการที่เอเชียจะไดชวยเหลือเอเชยี
กันเอง เนื่องจากความชวยเหลือของ IMF ไมไดเปนไปดวยความรวดเร็ว อีกทั้งยังมเีงื่อนไขที่เขมงวด 
โดยไมไดคํานงึถึงสภาพความแตกตางกันของประเทศตางๆ ที่ประสบวิกฤติเศรษฐกจิและกูเงิน IMF 
ญ่ีปุนจึงไดคิดโครงการที่จะชวยเหลือเอเชยีดวยกนัเอง (self-help) ขึ้นมา51 

การแสดงบทบาทการใหความชวยเหลือทางดานการเงนิอยางแข็งขันของญี่ปุนวิเคราะหได
วา เกดิจากปจจัยผลักดันดานผลประโยชนของญี่ปุนเอง ในดานหนึ่งความเขมแข็งของภูมิภาคก็คอื
ความเขมแข็งของญี่ปุน และในทางกลับกนั ความเขมแข็งของญี่ปุนก็คือความเขมแข็งของภูมิภาค 
การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก นับวาสงผลกระทบตอญ่ีปุนโดยตรง จากการพึ่งพาอาศัย
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในภูมภิาคที่มีเครือขายการคาการลงทุนของญี่ปุนอยูเปนจํานวนมาก 
อีกทั้งสถาบันการเงินของญี่ปุนไดปลอยเงนิกูจํานวนมหาศาลแกประเทศเหลานี้ เมื่อประเทศที่เปน
ฐานการผลิตและลูกหนี้เงนิกูของญี่ปุนประสบวิกฤติ ญ่ีปุนยอมไดรับผลกระทบดวยเชนกัน ญ่ีปุนจงึ
ตองรีบเขาไปใหความชวยเหลือ เพื่อพยุงเสถียรภาพทางการเงินและกระตุนเศรษฐกิจของประเทศใน
ภูมิภาค อันถือเปนการบรรเทาผลกระทบจากวกิฤติที่เกดิขึ้นตอภาคธรุกิจของญี่ปุนทั้งภาคการผลิต
และภาคการเงนิไปพรอมกันดวย 

นอกจากนั้น ญ่ีปุนยังเล็งเหน็วา การผูกตดิคาเงินสกุลตางๆ ของเอเชียกับคาเงินเหรียญสหรัฐ
จะไมเปนผลด ีประเทศในภมูิภาคควรมีกลไกชวยเหลือตวัเอง ดวยบูรณาการทางการเงิน ผานความ
รวมมือในการสราง “สาธารณูปโภคแบบออน” (soft infrastructure) เชน กระบวนการจายเงิน ระบบ
บัญชี และระบบตะกราเงินรวมกัน52 และจดุนี้เอง มีความเชื่อมโยงเปนอยางดีกับนโยบายการทําให
เงินเยนเปนสากล (internationalization of yen) ของญี่ปุน การทําใหเงนิเยนเปนสากล คือ การทําให
เงินเยนเปนเงนิสกุลหลักที่ใชในธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ  
  
นโยบายการทําเงินเยนใหเปนสกุลเงินสากล  

                                                 
51 กระนั้น ญ่ีปุนยังถูกวิพากษวิจารณจากมาเลเซีย โดยนายกรัฐมนตรีมหาธีรกลาวในป 2542 วาเงนิดังกลาวมาถึงเอเชียชาเกินไป ญ่ีปุน
ขาดความรวดเร็วในการจัดสรรเงินทุน และวิกฤติอาจสิ้นสุดกอนที่ญ่ีปุนจะสงเงินชวยเหลือเขามาใหมาเลเซีย, The Nation, 13 
December 2003 อางใน ไชยวัฒน ค้ําชู, 2549. 
52 Mario B. Lamberte, ASEAN Economic Cooperation and Integration, pp. 22-23. 
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แนวคดิการทําใหเงินเยนเปนสกุลเงินสากล (internationalization of yen)ไดรับการนําเสนอ
โดยนายมิยาซาวา รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังของญี่ปุน ในป 2542  เดิมที ญ่ีปุนมีวิสัยทัศนใน
การถวงดุลเงินเหรียญสหรัฐที่มีสถานะครอบงําธุรกรรมทางเศรษฐกิจในโลกอยูแลว แตปจจยัที่
นําไปสูแนวคดิการทําใหเงนิเยนเปนสากล คือ วิกฤติเศรษฐกิจ ในป 2540 และการเกิดขึ้นของเงินยู
โร 

การทําเงินเยนใหเปนสกุลเงินสากล ประกอบไปดวย 3 สวน คือ การทําใหเงินเยนเปนหนวย
เงินทางบัญชี (Unit of account or invoicing currency) การใชเงินเยนเพื่อการชําระเงนิ (Means of 
payment or vehicle currency) และการใชเงนิเยนในการลงทุน (investment currency)  

ญ่ีปุนเห็นวาผลประโยชนทีญ่ี่ปุนและเอเชยีจะไดรับ หากสามารถทําใหเงินเยนเปนสากลได 
คือ จะชวยสรางระบบทางการเงินที่มีเสถียรภาพ ไมตองผูกติดกับเงนิสกุลเดียว (หมายถึง เงินเหรยีญ
สหรัฐ) ชวยใหเกิดเสถียรภาพของตลาดแลกเปลี่ยนเงนิตราโดยเฉพาะในเอเชีย อันจะชวยเสริมสราง
เสถยีรภาพทางเศรษฐกิจในเอเชีย ลดความเสี่ยงดานเงนิทนุที่เปนเงนิสกลุตางประเทศ การนําเงินเยน
ไปใชระหวางประเทศจะชวยเปดโอกาสใหสถาบันการเงินของญี่ปุนไดมีบทบาทในการจัดหา
เงินทุนใหแกประเทศในภูมภิาค ทั้งในสวนการใหกูแกบริษัทญี่ปุนและบริษัททองถ่ินเอง และจะชวย
ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศของบริษัทญี่ปุนที่กระจายอยูทั่วภูมิภาค 

นักวิชาการญี่ปุนมองวา มีความจําเปนที่จะตองเรงสรางความเปนสากลใหกับเงนิเยน ดวย
เหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรก คาเงินเหรียญสหรัฐมคีวามผันผวนมาก ทําใหเกิดความเสี่ยงใน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อันจะเปนอุปสรรคตอการคาและการลงทุน ประการที่สอง เพื่อใหจดัหา
เงินทุนใหกับบริษัทในภูมิภาค (โดยเฉพาะบริษัทญี่ปุน)ไดงายขึ้นและมีตนทุนต่ําลง ไมวาจะเปนใน
สวนของสถาบันการเงินของญี่ปุนที่เคยเปนตัวจกัรสําคัญในการจดัหาเงินทุนแกบริษทัเอกชนใน
ภูมิภาคจนถึงวกิฤติเศรษฐกจิเอเชีย 254053  หรือการสนับสนุนเงินทนุระหวางบริษัทแมในญี่ปุนกับ
บริษัทลูกและบริษัทในเครือในประเทศอืน่ในภูมภิาค ดวย “ระบบการบริหารเงินสด” (Cash 
Management System) ที่มีการนําเงินทุนเขากองกลางเพื่อนําไปใชรวมกนั หรือการกูยมืเงินระหวาง
กันอยางเสรี ซ่ึงจะชวยประหยัดคาธรรมเนยีม และลดขัน้ตอนในการกูเงินได54  

ญ่ีปุนไดดําเนนิการผลักดันเงินเยนใหเปนสากล ผานทางกระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง 
เครือขายนักวชิาการของญี่ปุน และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asia Development หรือ ADB) ที่
ญ่ีปุนมีอิทธิพลสูง ไมวาจะเปนการผลักดนั “ระบบตระกราเงินเอเชยีตะวนัออก” เพื่อเปนฐานอางอิง
ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตางๆ ของประเทศในเอเชียตะวันออก แทนที่จะผูกตดิกับคาเงิน
เหรียญสหรัฐเปนหลัก ซ่ึงหากนําระบบตระกราเงินนี้มาใช ยอมตองยึดเงินเยนในสัดสวนที่สูง เพราะ

                                                 
53 Sayuri Shirai, “Keizai kiki to kinyu-tsuka togo heno ugoki” [The Economic Crisis and the Movement toward Financial and 
Monetary Integration], in Ito and Tanaka (eds.), pp. 219-220. 
54 Ibid, p.  211. 
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ญ่ีปุนมีขนาดเศรษฐกิจทีใ่หญที่สุดในภูมภิาค ทั้งยังมีบริษัทตั้งอยูทัว่ภมูิภาคที่มีการคาขายระหวางกนั
ปริมาณมหาศาล นอกจากนัน้ ยังมีการผลกัดันการใช “หนวยเงนิเอเชยี” (Asia Currency Unit หรือ 
ACU) ผานทาง ADB ซ่ึงบทบาทหนาที่ของ ACU ไมตางจากการทําเงนิเยนใหเปนสกลุเงินสากล คือ 
เปนหนวยเงินทางบัญชี ใชในการชําระเงนิและการลงทุน 

สืบเนื่องจากการสงเสริมใหเงินเยนเปนสกลุเงินสากลนี้ ญ่ีปุนตองเตรียมรับความรับผิดชอบ
ระหวางประเทศ ดวยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศอยางตอเนื่อง การรักษาเสถียรภาพ
ของคาเงินเยน เพราะเงินเยนจะกลายเปนคาเงินหลักที่จะอุดหนุนดูแลและรักษาเสถียรภาพการเงิน
ใหแกภูมภิาค และที่สําคัญจะตองปรับปรุงสภาพแวดลอมในการใชเงนิเยนใหเกิดความมั่นใจมากขึ้น 
และญี่ปุนตองเร่ิมใชเงินเยนกับประเทศทีม่ีสัมพันธทางเศรษฐกิจทีแ่นนแฟนกับญี่ปุนมากขึ้นเปน
ลําดับ 
 บทบาทของญี่ปุนในดานการเงิน จะสงผลใหญ่ีปุนรักษาสถานภาพนํา ไดรับการยอมรับ 
และสรางเกียรติภูมิระหวางประเทศ อีกทั้งยงัเปนการชวยเหลือและสนับสนุนเครือขายการคาการ
ลงทุนของญี่ปุนที่มีอยูทั่วภูมภิาค ตลอดจนเปนการสรางโอกาสใหกับสถาบันการเงินของญี่ปุน  
  

โดยสรุป จะเห็นวา ญ่ีปุนมีทั้งวิสัยทัศนและบทบาทเดนในการผลักดันการรวมตัวในเอเชีย
ตะวันออก ไมวาจะเปนการสรางเขตการคาเสรี การใหความชวยเหลือเพื่อเพิ่มสมรรถภาพของ
ประเทศกําลังพัฒนา และความรวมมือดานการเงิน แนนอนวา บทบาทดังกลาวยอมเปนการ
ตอบสนองผลประโยชนของญี่ปุนเอง ทั้งในสวนของธุรกิจภาคเอกชน และภาครัฐที่ตองการสราง
เกียรติภูมิของญี่ปุนในประชาคมโลก แตในขณะเดียวกันถือไดวา บทบาทดังกลาวจะกอใหเกิดความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจของญี่ปุนและภูมิภาค ในลักษณะผลประโยชนรวมกัน จากการพึ่งพาอาศัยกัน
ระหวางประเทศในภูมิภาค 
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- 5 -  
ปจจัยท่ีมีผลตอประชาคมเอเชียตะวันออก 

 
 ในบทนีแ้บงการวิเคราะหออกเปน 3 สวน สวนแรกจะเปนการอภิปรายปจจัยดานการ

แขงขันระหวางญี่ปุนกับจีนในภูมภิาค ซ่ึงเปนการวิเคราะหตามมุมมองทฤษฎีสัจนิยม สวนที่สองเปน
การศึกษาบทบาทของประเทศสําคัญที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะเกาหลีใต อินเดีย และออสเตรเลีย 
ตลอดจนมหาอํานาจอยางสหรัฐ ที่จะมีผลตอการสรางประชาคมเอเชียตะวนัออกเชนกัน สวนที่สาม
เปนการวเิคราะหปจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในภมูิภาควาเอื้อหรือขัดขวางการ
รวมตัวเปนประชาคมตะวันออกอยางไร 
 
5.1 การแขงขนัระหวางญี่ปุนกับจีน 

ในประเด็นการรวมตัวและความเปนไปไดของประชาคมเอเชียตะวันออกนั้น ตองพจิารณา
ปจจัยการแขงขันและความขัดแยงระหวางจีนกับญี่ปุนเปนสําคัญ กลาวไดวา นโยบายและบทบาท
ของญี่ปุนและจีนในประเดน็การรวมตัวในภูมิภาค ตางขึน้อยูกับนโยบายและบทบาทของอีกฝาย
หนึ่งเปนอยางมาก โดยตางฝายตางชวงชิงบทบาทนําในการริเร่ิมขอเสนอตางๆ การแขงขันระหวาง
จีนกับญี่ปุนนีส้ามารถอธิบายไดเปนอยางดีวา เพราะเหตุใด ประชาคมเอเชียตะวนัออกจึงกลายเปน
ประเด็นมากในชวงที่ผานมา 
 

“จังหวะเวลา” ของประเด็นประชาคมเอเชียตะวนัออก 
ประชาคมเอเชยีตะวันออกเปนประเดน็ที่ไดรับความสนใจสูงสุดในชวงครึ่งแรกของ

ทศวรรษ 2000 โดยมีการถกเถียงกันมากทีสุ่ดในป 2548 กอนการประชมุสุดยอดเอเชยีตะวันออก 
และเมื่อพิจารณาจํานวนหนงัสือที่ตีพิมพในญี่ปุนในประเด็นดังกลาว พบวามีจํานวนและความถี่มาก
ในชวงปเหลานั้นเชนกัน ทั้งนี้ เปนผลสืบเนื่องมาจากในชวงเวลาดงักลาวความสัมพนัธระหวาง
ญ่ีปุนกับจีนเสื่อมทรามลงและมีความตึงเครียดสูง ในสมยัของนายกรัฐมนตรีโคะอิซุมิ (2544-2549) 
จากสาเหตุที่เขาเดินทางไปคารวะศาลเจายาสุคุนิ อันเปนสัญลักษณของสงครามโลกครั้งที่ 2 เปน
ประจําทุกปในชวงที่ดํารงตาํแหนง ซ่ึงจนีและเกาหลีใตไมพอใจเปนอยางยิ่ง โดยถือวา การเยือนศาล
เจายาสุคุนิของนายกรัฐมนตรีญ่ีปุน เปนการสรางความชอบธรรมใหกบัความกาวราวในสงครามของ
ญ่ีปุน  

ดวยเหตนุี้ ทําใหญ่ีปุนและจนีไมมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกนัทั้งในระดับผูนําใน
ชวงเวลาดงักลาว หรือแมแตการเยือนระดบัรองลงมาก็เปนไปดวยความยากลําบาก รวมถึงกรณีที่
รองนายกรัฐมนตรอูอ๋ีของจีนยกเลกิกําหนดการพบกับนายกรัฐมนตรีโคะอิซุมิ หลังจากเดินทางถึง
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ญ่ีปุนแลว และออกเดนิทางกลับทันที  ดังนั้น จึงกลาวไดวา ญ่ีปุนใชประเด็นประชาคมเอเชีย
ตะวนัออกในการจัดการความสัมพันธกับจนี ไมวาจะเปนการที่ญ่ีปุนจะไดมีเวทพีูดคยุกับจีน แมเปน
ในลักษณะพหภุาคีที่นําโดยอาเซียน และทีสํ่าคัญ คือ การที่ญ่ีปุนพยายามคานอํานาจจนี ดวยการ
เสนอรูปแบบการรวมตัวแบบอาเซียน+6 ที่มีการดึงออสเตรเลีย นิวซีแลนดและอินเดยีมารวมดวย 
เพื่อใหชวยถวงดุลจีน 

 ศาสตราจารยจาง ยุนหลิงกลาววา จนีกับญี่ปุนมีความสัมพันธระหวางกันใน 2 ระดบั คือ 
ระดับทวภิาคี และระดับภูมภิาค ซ่ึงทั้งสองระดับนี้มีปฏิสัมพันธ (interplay) ระหวางกัน กลาวไดวา 
เวทีภูมภิาคโดยเฉพาะอาเซียน+3เปนสิ่งที่ดี เพราะแมจีนกับญี่ปุนจะไมสามารถเปนมิตรกันไดอยาง
แทจริง แตสามารถรวมมือกันได 

กลาวไดวา การแขงขันระหวางญี่ปุนกับจีนเพื่อเพิ่มอิทธิพลในภูมภิาคเปนปจจยัสําคัญใน
การอธิบายจังหวะเวลาในการถกเถียงในประเด็นประชาคมเอเชียตะวนัออกนั่นเอง และยิ่งเมื่อ
พิจารณาสถานการณทีจ่ีนไดทยานขึน้มา (The Rise of China) ตั้งแตชวงกลางทศวรรษที่ 1990 โดยมี
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ในขณะที่ในชวงเวลาเดียวกัน ญ่ีปุนประสบความ
ตกต่ําทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องตลอดทศวรรษที่ 1990 อันไดรับการขนานวาเปน “ทศวรรษที่
หายไป” (The Lost Decade) ของญี่ปุน ทําใหญ่ีปุนเกดิความรูสึกไมมั่นคง โดยมีการกลาววา ยุคแหง
การโจมตีญ่ีปุน (Japan Bashing) อันเปนยคุที่ญ่ีปุนมีอํานาจทางเศรษฐกิจสูงในชวงทศวรรษ 1980 ได
ผานพนไปแลว กลายเปนยุคแหงการมองขามญี่ปุน (Japan Passing) แทน เนื่องจากญี่ปุนมีสภาวะ
เศรษฐกิจทีต่กต่ํา และจนีกําลังจะกาวขึ้นมาแทนที ่
  การแขงขันระหวางญี่ปุนกับจีนในภูมภิาคเอเชียตะวันออกจึงเกดิขึ้นหลายๆ โอกาสดวยกัน 
ไมวาจะเปนการแขงขันกันทําขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) กับอาเซียน โดยในเดือนตุลาคมป 2544 
นายกรัฐมนตรจีูหรงจีของจีนไดเสนอตออาเซียนใหมีการทํา FTA ระหวางกันภายในป 2553 
หลังจากนัน้ ไมนานนกั นายกรัฐมนตรีโคะอิซุมิไดประกาศ “ความเปนหุนสวนเศรษฐกิจระหวาง
ญ่ีปุนกับอาเซียน” (Japan-ASEAN Comprehensive Economic Partnership) ระหวางการเดินทาง
เยือนสิงคโปร ในเดือนกุมภาพันธป 2002 โดยมุงสรางเขตการคาเสรีระหวางญี่ปุนกับชาติอาเซียน
เปนสาระสําคัญ  
  ในป 2546 จีนไดริเร่ิมตั้ง “เครือขายคลังสมองแหงเอเชยีตะวนัออก” (Network of East 
Asian Think-Tanks หรือ NEAT) โดยเชื้อเชิญสถาบันวิจยัและสถาบันการศึกษาจากชาติอาเซียน+3 
เขารวมการประชุมครั้งแรกทีก่รุงปกกิ่ง เพื่อเปนเครือขายหารือเกี่ยวกับการรวมตัวในภูมิภาค โดยจะ
มีการเสนอแนะทางนโยบายแกรัฐบาลชาตอิาเซียน+3 ดวย ในการนี้ ญ่ีปุนไดสงนักวชิาการระดับ
แนวหนาหลายคนเขารวม โดยเฉพาะในการประชุม คร้ังที่ 2 ที่ไทยเปนเจาภาพ หลังจากนั้นไมนาน
นัก ญ่ีปุนไดตัง้ Council for East Asian Community (CEAC) ในป 2547 อันเปนการรวมตัวของ
นักวิชาการ นกัธุรกิจและนกัการเมืองของญี่ปุน เพื่อรองรับการประชุม NEAT ที่ตกลงกันวาจะจัด
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ขึ้นทุกป โดยเวียนการเปนเจาภาพในหมูประเทศอาเซียน+3 ตลอดจนเพื่อเปนการเสนอแนะทาง
นโยบายแกญ่ีปุนและชาติอาเซียน+3 ในการรวมตัวในภูมภิาค  

จะเห็นไดวา ญ่ีปุนมักเปนฝายไลตามจีนในขอเสนอเกี่ยวกับประเด็นประชาคมเอเชีย
ตะวนัออก หรือการรวมตัวในภูมภิาค ไมวาจะเปนเรื่องการจัดทํา FTA หรือการตั้งเครือขายคลัง
สมอง จากการที่ผูนําจีนสามารถตัดสินใจทําอะไรไดอยางรวดเร็ว ไมตองฟงมติในสภา หรือการ
คัดคานจากภาคประชาสังคม ในขณะที่ประเทศประชาธิปไตยอยางญี่ปุนไมสามารถทําเชนนั้นได 
โดยเฉพาะในประเด็น FTA ที่ภาคเกษตรและภาคแรงงานของญี่ปุนมีการตอตานสูง อยางไรก็ตาม 
ญ่ีปุนเปนประเทศที่ไลตามเกง อันเห็นไดจากการที่ญ่ีปุนมขีอเสนอที่เปนรูปธรรมจํานวนมากในเรื่อง
การรวมตัวในภูมิภาค ดังจะไดอภิปรายตอไป  

นอกจากนั้น จนีกับญี่ปุนยงัมกีารแขงขันกนัเพื่อชวงชิงบทบาทนําในหลายๆ เวท ีไมวาจะใน
เวที ASEAN Regional Forum (ARF) ที่ญ่ีปุนพยายามจะสรางความสถาบันมากขึ้น โดยสนับสนุน
การทูตเชิงปองกัน (Preventive Diplomacy) ซ่ึงจีนคัดคานการพัฒนาในเชิงสถาบันแบบเปนทางการ
ในเวที ARF ที่จีนเหน็วาควรเนนการไมผูกมัด และการหาฉันทามติในรปูแบบที่อาเซียนถือปฏิบัติ
เปนหลัก  นอกจากนั้น ในเวทีการประชุมสุดยอดประเทศผูนําอุตสาหกรรม 8 ชาติ หรือ G8 จีน
ตองการแสดงบทบาทเปนสะพานเชื่อมใหกับประเทศในเอเชียตะวันออกในเวทีการประชุมนี้ ซ่ึงเดิม
ญ่ีปุนมักจะกลาวเสมอวา ตนทําหนาที่นัน้อยู หรือแมแตในเวทีองคการการคาโลก หรือ WTO จีนก็
มักแสดงตนเปนกระบอกเสียงใหกับประเทศกําลังพัฒนา นอกจากนั้น ทัง้ญี่ปุนและจนียังแขงขันกัน
แสวงหาแหลงทรัพยากรธรรมชาติ เชนน้ํามันและกาซธรรมชาติจากภมูิภาคตางๆ ไมวาจะเปนเอเชีย
กลาง รัสเซีย และตะวนัออกกลาง เพื่อตอบสนองความมัน่คงดานพลังงานของประเทศตน1  
   

การปรับตัวดีขึน้ของความสัมพันธจีน-ญ่ีปุน  
 ความสัมพันธระหวางจีนกับญี่ปุนมีแนวโนมดีขึ้น เนื่องดวยปจจยัทางการเมืองภายในของ
ญ่ีปุน หลังจากนายกรัฐมนตรโีคะอิซุมิพนวาระไปในป 2549 ญ่ีปุนไดนายกรัฐมนตรีคนใหม คือ 
นายชินโซ อาเบะ (Shinzo Abe) ซ่ึงตระหนกัเปนอยางดีถึงความเสื่อมทรามในความสมัพันธญ่ีปุน-
จีน ซ่ึงญี่ปุนไมอาจปลอยไวอยางนั้นไดตอไป ดังนั้น หลังการเขารับตําแหนงเพียงไมกี่วนั 
นายกรัฐมนตรไีดรีบรุดเดนิทางไปเยือนจีนและเกาหลีใตเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ คาดกันวา นาย
อาเบะไดสงสญัญาณใหผูนําจีนและเกาหลีใตทราบวา ญ่ีปุนจริงจังในความพยายามปรับ
ความสัมพันธ และตัวเขาจะไมไปเยือนศาลเจายาสุคุนิแบบในยุคโคะอซึิมิอีก นายเหวิน เจยี เปา 
นายกรัฐมนตรจีีนก็ไดเดนิทางมายังญี่ปุนเชนเดียวกนั ทําใหความสัมพันธปรับตวัดีขึ้นอยางเหน็ได
ชัด 
                                                 
1 ดูรายละเอียดใน สนุทร ตันมันทอง, การแขงขันดานพลังงานระหวางจีนกับญี่ปุน, ภาคนิพนธปริญญาโท คณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552. 
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 สาระสําคัญที่นายอาเบะกลาวเมื่อคร้ังไปเยอืนจีน ไดแก ญ่ีปุนและจนีจะตองหาหนทางที่
สรางสรรคเพื่อสรางสันติภาพและความมั่งคั่งใหเอเชยีและโลก ญ่ีปุนและจีนมีความเห็นตรงกันวา
ตองสรางความเชื่อมั่นรวมกนัระหวางสองประเทศ โดยควรจะเขามาผูกพันกันมากขึ้นในการประชุม
ระดับผูนํา ประเด็นที่มีความสําคัญเชน เร่ืองการทดลองนวิเคลียรโดยเกาหลีเหนือนัน้ จีนและญี่ปุน
ควรรวมมือกนัอยางใกลชิดเพื่อแกปญหา รวมไปถึงการหันกลับมาสูการเจรจา 6 ฝายใหเร็วที่สุด 
ประเด็นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรในทะเลจีนตะวันออก จีนและญี่ปุนเห็นพองกนัวาควรจะเรงรัด
การปรึกษาหารือเพื่อเปลี่ยนทะเลจีนตะวนัออกใหเปนทะเลแหงสันติภาพ มิตรภาพ และความ
รวมมือ อีกทั้งนายอาเบะ เชือ่วาการเดนิทางไปเยือนญี่ปุนจะเปนสิ่งพสูิจนใหเห็นถึงจุดเปลี่ยนทีจ่ะ
นําพาความสัมพันธระหวางจนีกับญี่ปุนไปในทิศทางที่ดขีึน้ 
 นอกจากนี้ยังมกีารหารือเกีย่วกับเรื่องประเดน็ปญหาทางประวัติศาสตร ในเรื่องศาลเจายาสึคุ
นิ โดยในประเด็นนี้ นายอาเบะตอบวา จีนและญี่ปุนควรมองในกรอบของสิ่งที่ผานไปแลวในอดีต 
และญี่ปุนในปจจุบันเปนชาตทิี่รักสันติภาพ ญ่ีปุนไดผานชวงเวลา 60 ปหลังสงครามดวยความรูสึก
ผิดที่ไดสรางรอยแผลใหกับประชาชนในเอเชีย ความรูสึกเจ็บปวดนี้ ผูคนที่มีอายุอยูในชวง 60 ป ตาง
ยังมีความรูสึกรวมกัน แตความรูสึกนี้จะไมเปลี่ยนอนาคตของความสัมพันธ จีนและญี่ปุนควร
เอาชนะอุปสรรคดานการเมอืงและหันมาสนับสนุนการพัฒนาความสมัพันธของทั้งสองประเทศ  
 ตอมา นายเหวนิ เจีย เปา นายกรัฐมนตรีจีน ไดเดนิทางเยือนญี่ปุนและกลาวปราศัยตอ
รัฐสภาญี่ปุน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 เขากลาววาเปาหมายในการเยือนญี่ปุนก็เพื่อมาเรียนรูการ
พัฒนาอันลํ้าหนาของญี่ปุน และมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธทวิภาคีของทัง้สองประเทศ
ใหดีขึ้น 
 

 “ถาการเยือนจนีของนายกรฐัมนตรีอาเบะ เปรียบเสมือนการทําลาย
น้ําแข็ง การมาเยือนญี่ปุนครัง้นี้จะทําใหน้ําแข็งละลาย เปนการมาเพื่อสราง
ความเปนมิตรและความรวมมือ” 
  

 เปาหมายของจีนคือการผลักดันความสัมพนัธจีน-ญ่ีปุนไปสูประวัติศาสตรหนาใหม และ
ตระหนกัถึงจดุมุงหมายทีจ่ะอยูรวมกนัอยางสันต ิเสริมสรางมิตรภาพเพื่อความสัมพนัธอันดีตอไปใน
รุนลูกรุนหลาน อีกทั้งจะกอใหเกิดประโยชนจากความรวมมือและพัฒนารวมกนั นอกจากนี้
นายกรัฐมนตรเีหวนิ ยังไดสนับสนุนหลัก 5 ประการเพื่อพัฒนาความสมัพันธในอนาคต ไดแก สราง
ความเชื่อใจซึง่กันและกัน ใหพิจารณาถึงผลประโยชนโดยรวมของทั้งสองประเทศ และใน
ขณะเดียวกนักแ็สวงหาเกณฑรวมกัน พัฒนารวมกนัเพื่อความเทาเทยีมและผลประโยชนซ่ึงกันและ
กนั เสริมสรางความแข็งแกรงเพื่ออนาคต และรวมมือกันรับมือกับสิ่งทาทาย 
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เมื่อนายยาสุโอะ ฟุคุดะ ขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรญ่ีีปุนเมื่อเดือนกันยายน 2550 แทน
นายอาเบะที่ลาออกไป นายฟุคุดะกย็ังยึดนโยบายสานสัมพันธกับจีน โดยไดเดินทางไปเยือนจีนหลัง
รับตําแหนงไมนานนกั และยังไดรวมเลนเบสบอลกับนายกรัฐมนตรีเหวิน ซ่ึงชวยเสริมสราง
บรรยากาศมิตรภาพจีน-ญ่ีปุนใหเปนไปดวยดี ตอมาในเดือนพฤษภาคม 2551 ประธานาธิบดีหูจิน่เทา
ไดเดนิทางเยือนญี่ปุน นับเปนการเดินทางเยือนญี่ปุนครั้งแรกของผูนําสูงสุดจากจนีในรอบ 10 ป ทั้ง
ยังเปนการฉลองครบรอบ 30 ป ที่มีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพและมิตรภาพระหวางกัน ใน
คร้ังนี้ ประธานาธิบดีหูไดเลนปงปองกับนายกรัฐมนตรีฟคุุดะดวย นับเปนการทูตปงปอง (Ping Pong 
Diplomacy)2 ที่มีความหมายอกีครั้งหนึ่งของจีน และที่สําคญัประธานาธิบดีหูไดกลาวสุนทรพจนที่
มหาวิทยาลัยวาเซดะ โดยเนนถึงความสําคัญของมิตรภาพจีน-ญ่ีปุนและการกาวเขาสูหนาใหมของ
ความสัมพันธระหวางกัน นอกจากนี้ ประธานาธิบดีหูยังไดกลาวยอมรบัเปนครั้งแรกวาความ
ชวยเหลือจากญี่ปุนหรือ ODA มีสวนสําคัญตอการพัฒนาของจีน อันเปนสิ่งที่ญ่ีปุนตองการไดยนิมา
นาน ทั้งนี้ มกีารถายทอดสดไปยังหลายภูมภิาคของจีน ซ่ึงนับวามีนยัสําคัญมาก กลาวไดวา จีนเองก็
แสดงถึงทาทีเปนมิตรและตองการสานสัมพันธกับญี่ปุนอยางแข็งขัน 

หลังจากญี่ปุนไดปรับความสัมพันธกับจีนแลว จะเหน็ไดวา ญ่ีปุนมีความกระตือรือรนใน
ประเด็นเอเชียตะวนัออกนอยลง การถกเถียงในประเดน็ประชาคมเอเชยีตะวันออกก็เร่ิมซาลง และ
ไมไดรับความสนใจมากนัก ทั้งนี้เพราะญี่ปุนสามารถดําเนินความสัมพนัธกับจีนไดโดยตรง สามารถ
แลกเปลี่ยนการเยือนระดับผูนําหรือระดับรองลงมาไดโดยตรง ไมจําเปนตองพึ่งเวทอีาเซียน+3 หรือ
อาเซียน+6     
 

 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางญี่ปุนกับจีน 
โดยรวม แมความสัมพันธทางการเมืองระหวางจนีกับญีปุ่นจะเปนไปดวยความเย็นชา

ในชวงนายกรัฐมนตรีโคะอิซุมิ แตความสมัพันธทางเศรษฐกิจกลับเปนไปดวยดี ดวยปริมาณการคา
การลงทุนที่ทวีขึ้นอยางตอเนื่อง นักเศรษฐศาสตรญ่ีปุนไมรูสึกกังวลเกี่ยวกับการกาวขึ้นมาเปน
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจของจีนนัก เพราะจากการศึกษาพบวา เศรษฐกจิของจีนกับญีปุ่นมี
โครงสรางที่เสริมกัน (Complementary) มากกวามุงแขงขนักับญี่ปุนที่มรีะดับเทคโนโลยีสูงกวา และ
ผลิตสินคาตลาดบนมากกวา ทั้งจีนยังตองนําเขาชิ้นสวนหรือสินคาขั้นกลาง (intermediate goods) 
เพื่อนําไปประกอบเปนสินคาขั้นสุดทาย ในประเทศจนีเปนจํานวนมาก     

ผูเกี่ยวของทั้งจากฝงญี่ปุนและจีนตางมองความสัมพันธจีน-ญ่ีปุนในเชงิบวก นายซากาคิบา
ระ อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังของญี่ปุนกลาววา การแขงขันระหวางจีนกับญี่ปุนถือวาเปนการ

                                                 
2 การทูตปงปองครั้งแรกเกิดขึ้นระหวางจีนกับสหรัฐ ที่มีการสงนักปงปองสหรัฐไปแขงปงปองทีป่ระเทศจีนในป 2513 เพื่อเปน
สัญลักษณในการปูทางไปสูการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตขั้นปกติ (normalization) ระหวางกัน 
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แขงขันที่ดีและมีประโยชนตอภูมิภาค3 ในขณะที่ ดร.หลิว จุงหง นักวิชาการจีนมองวาแมจีนกับญี่ปุน
จะดูเหมือนแขงขันกัน แตในความเปนจริง นับวามีความรวมมือกันมากกวา จากผลประโยชน
รวมกันดานเศรษฐกิจ4 

 นับถึงป 2549 ญ่ีปุนมีการลงทุนโดยตรงในจีนประมาณ 65 พันลานเหรยีญสหรัฐ ในชวง
หลัง เปนการลงทุนเพื่อเนนขายในตลาดจีนมากขึ้น โดยญ่ีปุนเนนลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยาน
ยนตมากขึน้5 อยางไรก็ตาม ในประเดน็การทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับจีน ญ่ีปุนตองการทํา
ขอตกลงการลงทุนกอน เพราะตระหนักดีวา FTA กับจีนทําไดยาก จากปญหาการตอตานจากภาค
เกษตรของญี่ปุน ตลอดจนประเด็นการเคลื่อนยายแรงงาน ญ่ีปุนจึงนํากรอบอื่นเขามากอน เชน 
CEPEA (Comprehensive Economic Partnership of East Asia) ซ่ึงเปนแนวคิด EPA ที่รวม
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดียดวย ทั้งนี้ ญ่ีปุนเริ่มมีความสนใจอนิเดียมากขึน้ในชวงที่ผานมา  
  
5.2 จุดยืนและบทบาทของประเทศสําคัญอื่นๆ 

ในสวนนี้จะเสนอเกี่ยวกับจุดยืนและบทบาทของประเทศอื่นๆ ที่มีความสําคัญตอประเด็น
ประชาคมเอเชยีตะวันออก ซ่ึงก็คือ ประเทศขนาดกลางและขนาดใหญทีม่ีสวนรวมในกรอบอาเซียน
+3 และอาเซียน+6 อันไดแก จีน เกาหลีใต ออสเตรเลีย อินเดีย รวมทั้งสหรัฐซึ่งยังคงเปนมหาอํานาจ
ที่มีบทบาทสูงในภูมภิาค 

 
จีน  
 สําหรับจีน แนวคิดความรวมมือในเอเชยีตะวนัออกเริ่มขึ้นราวป 2541 โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในสวนของความรวมมือดานการเงิน เพื่อบรรเทาและปองกันปญหาวิกฤติการเงินเอเชีย ดงัที่
เกิดในป 2540 มิใหเกิดขึ้นอีก อยางไรก็ตามตอประเด็นนี้ ความสนใจและความตองการของจีนตาง
จากญี่ปุน ญ่ีปุนสนใจสรางเงินเยนใหเปนสกุลเงินสากล (Internationalization of Yen) เพื่อใหมีการ
ใชอยางแพรหลาย6 โดยเฉพาะในป 2542 ญ่ีปุนมีการผลักดันในประเดน็นี้มากจากความพยายามของ
นายฮายามิ ผูวาธนาคารชาติญ่ีปุนในขณะนั้น แตปรากฎวาไมคอยไดรับการขานรับจากชาติตางๆ ใน

                                                 
3 สัมภาษณ Mr. Eisuke Sakakibara, อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังญ่ีปุน, โตเกียว, 7 มิถุนายน 2549. 
4 สัมภาษณ Dr. Liu Junhong, Chinese Institute of Comteporary International Relations (CICIR), ปกกิ่ง, 28 ตุลาคม 2549. 
5 สัมภาษณ Mr. Kobayashi, เจาหนาที่สถานทูตญ่ีปุนประจํากรุงปกกิ่ง, 29 ตุลาคม 2549. 
6 ความตองการสรางเงินเยนใหเปนสกลุเงินสากลของญี่ปุน เกิดจากการที่ญ่ีปุนคาขายโดยใชเงินเยนเปนจํานวนมากอยูแลว และ
พยายามใหเพิ่มขึ้นอีก ในป 2547 การคาดวยเงินเยนมีมูลคาสูงกวารอยละ 50 ของปริมาณการคาทั้งหมดของญี่ปุน คือ มีปริมาณ
มากกวาคาดวยเงินสกุลเหรียญของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เพราะเปนการคาภายในเครือบริษัทญี่ปุน โดยผานโครงขายการผลิต 
(Production Networks) ของญี่ปุนที่กระจายตัวอยูทัว่ภูมิภาคเอเชยีตะวันออก ญ่ีปุนตองการนําเขาสินคาดวยเงินเยน 
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เอเชีย ในขณะที่สําหรับจีน จนีสนับสนุนความรวมมือดานการเงิน แตไมสนใจความรวมมือเชิง
ระบบ เพราะเห็นวาเปนการผลักดันของญี่ปุนที่จะเอื้อประโยชนตอญ่ีปุนเปนหลัก7    

ตอมาในป 2542 นายกรัฐมนตรีจูหรงจี เร่ิมกลาวเนนใหจีนเขารวมในความรวมมือในเอเชีย
ตะวนัออกอยางจริงจัง แตไมมีแนวทางที่ชัดเจน นอกจากนี้ เขายังเคยเสนอใหมกีารจัดทําขอตกลง
เขตการคาเสรีจีน-เกาหล-ีญ่ีปุน แตเปนสิ่งที่ยากยิ่ง และยงัคงจะเปนไปไมไดในอนาคตอันใกล8 

 ศาสตราจารยจาง ยุนหลิง กลาววา แมแตในรายงานของ EAVG ที่เขาเปนหนึ่งในสมาชิกที่
รางรายงานนัน้ จีนไมไดยอมรับคําวา “ประชาคม” เพราะจะทาํใหคนสวนใหญคิดถึงการรวมตัว
แบบสหภาพยโุรปซึ่งยังหางไกลสําหรับเอเชีย ดังนัน้ จึงใหใช “c ตัวเล็ก” กลาวคือ จนีคอนขางไม
ช่ืนชอบคําวา “ประชาคม” ดังจะเห็นไดจาก สหรัฐไดเสนอใหตวั C ใน APEC  วายอมาจาก 
“Community” หรือ “ประชาคม” เพื่อใหเอเปคมีช่ือวา “ประชาคมเศรษฐกิจเอเชยีแปซิฟค” (Asia 
Pacific Economic Community – APEC) แตทั้งอาเซียนและจีนตางไมสนใจ กลาวไดวา จีนไมมี
วิสัยทัศนเร่ืองประชาคม เพราะการจะเปนประชาคมไดตองใชเวลายาวนานมาก จึงตดัสินใจใหใช C 
เทากับ “Cooperation” (ความรวมมือ) แทน เพราะมีความหมายกวาง และไมมีคําจํากดัความที่
แนนอน ดังนัน้ ช่ือของเอเปคจึงแปลไดวาเปน “ความรวมมือในเอเชยีแปซิฟค” (Asia Pacific 
Economic Cooperation – APEC) ไมใชประชาคม 
 อยางไรก็ตาม ตอมาจีนยอมรบัในประชาคม แตเปนแนวทางเชิงหนาที่ มากกวาเชิงการสราง
สถาบันที่เปนรูปธรรม ที่สําคัญ รัฐบาลจีนคิดวา ประชาคม เปน “กระบวนการ” มากกวา “เปาหมาย” 
คําวา “การสรางประชาคม” หรือ “community building” ปรากฏขึ้นเปนครั้งแรกในการประชุมสุด
ยอดญี่ปุน-อาเซียนครบรอบ 30 ปที่กรุงโตเกียว เมื่อเดือนธันวาคม 2546 ในทรรศนะของ
ศาสตราจารยจาง ยุนหลิง มองวา “ประชาคม” ควรหมายถึง 

1) ระเบียบในภมูภิาค โดยการกาํหนดกฎพื้นฐานรวมกนั 
2) กรอบสําหรับความรวมมือเชิงหนาที่ (functional cooperation)  
3) คานิยมแหงการรวมมือ โดยมีผลประโยชนจากการรวมมือเปนพื้นฐาน ไมใช “คานิยม

เอเชีย”แบบที่เคยพูดกนั สําหรับอัตลักษณกเ็ชนกัน มีผลประโยชนรวมกนัเปนที่ตั้ง แมวา
ชาวตะวันออกจะมีแนวทางเนนความเชื่อใจกันมากกวายดึกฎเกฑที่เปนทางการ9 
มูลเหตุจูงใจของจีนตอเอเชยีตะวนัออก คือ ผลประโยชนดานเศรษฐกิจตอการพัฒนาของจีน

เองที่จะไดรับหากมีรวมตวัและความรวมมอืในภูมภิาคมากขึ้น  ทั้งยังจะเปนการกระชบั
ความสัมพันธฉันมิตรที่ใกลชิดกับเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต นอกจากนัน้ จีนมีเหตุผลทางยุทธศาสตร
ที่ตองการใหประเทศเพื่อนบานชวยเปนกนัชนตอแรงกดดันจากสหรัฐที่มักใชประเดน็ไตหวันเพื่อ

                                                 
7 สัมภาษณ Dr. Liu Junhong. 
8 เพิ่งอาง. 
9 สัมภาษณ Dr. Zai Khun, Chinese Institute of Comteporary International Relations (CICIR), ปกกิ่ง, 30 ตุลาคม 2549. 
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หยั่งเชิงทาทีของจีน นอกจากนี้ เอเชยีตะวนัออกยังจะสามารถเปนการรวมกลุมเพื่อคานอํานาจกับ
การรวมกลุมเศรษฐกิจอื่นๆ ไดอีกดวย10  และขอสังเกตสําคัญอีกประการก็คือ การผลักดันในการ
สรางประชาคมเอเชียตะวนัออกของจีน มเีพียงนกัวิชาการเทานั้นที่มีความจริงจังเกี่ยวกับประชาคม
เอเชียตะวันออก รัฐบาลจีนยังคงสนใจเพยีงเรื่องเขตการคาเสรี (FTA) มากกวา เนื่องจากขาดทั้งเวลา 
บุคลากร และสมรรถนะ (capacity) ในชวงที่ผานมา จีนตองปรับตัวเปนอยางมาก เพื่อเขาเปนสมาชิก
องคการการคาโลก (WTO) ซ่ึงเปนภาระหนักสําหรับจีน เพราะจนีเปนประเทศใหญ และยังตองปรบั
ดานกฎหมายอีกมาก  

ตอกระบวนการสรางประชาคมเอเชียตะวนัออก ดร.หยาง บอเจียง ใหความเหน็วา จนี
ตองการเนนใหอาเซียนมีบทบาทนํา แตอาเซียนตองมีคนชวย มเิชนนัน้ญี่ปุนพยายามจะมีบทบาท
สําคัญเสียเอง อยางไรก็ดี ดร.หยางไดกลาววาการสรางประชาคมเอเชียตะวนัออกกย็ังคงตองใหจนี
กับญี่ปุนตองนํากระบวนการรวมกัน โดยจะใชรูปแบบโครงสรางใดในกระบวนการความรวมมือ จะ
เปนแบบ 2 ผูนํา หรืออาเซียนบวกเอเชียตะวนัออก (10+1) ก็ได เพราะวาจีนก็จะยังคงเนนแนวทาง
พหุภาคี เพราะเปนเรื่องยากทีจ่ะทํา FTA กบัประเทศขนาดเล็กและกลาง กลาวไดวาจนีตองการเขา
รวมในการรวมกลุมและความรวมมือ แตไมไดเปนตวัแสดงหลัก เพราะจีนจะเนนผลประโยชน
แหงชาติ และความรวมมือในภูมภิาค อันจะเปนการสรางสภาวะแวดลอมในภูมภิาคที่เอื้อตอการ
พัฒนาของจีน แตจีนจะเลีย่งการสรางระบบใหมๆ ขึ้นในภมูภิาค โดยเฉพาะในเรื่องของระบบ
ตระกราเงิน หรือหนวยเงินเอเชีย โดยมีความเชื่อในกลไกที่มีอยูแลวมากกวา เชน ระบบการคาที่ใช
เงินเหรยีญสหรัฐเปนหลัก11  
 อาจารย หลิว จุนฮง ไดเปรียบเทียบแนวคดิของจีนกับญีปุ่นในประเดน็ประชาคมเอเชีย
ตะวนัออกวา จีนเสนอ FTA กับอาเซียน โดยเนนการคาเปนหลัก ในขณะที่ขอตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement หรือ EPA) ที่ญ่ีปุนเสนอ จะเนนเรื่องระบบโดยรวม 
ทั้งดานการคาบริการและการลงทุน ตลอดจนระบบพิธีการศุลกากร และระบบการเงนิ ซ่ึงจีนยังไม
คิดไกลขนาดนั้น คิดเพยีงการลดตนทุน เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการพัฒนาของตน ทั้งจีนกย็ังไมมี
ศักยภาพที่จะวางระบบ ทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคเอกชนยังขาด
ประสบการณ ตางจากญี่ปุนที่มีเครือขายการคาการลงทุนระหวางประเทศทั่วไป ทําใหมีกลุม
ผลประโยชนในภาคธุรกิจคอยผลักดันที่จะสรางระบบที่เอื้อตอผลประโยชนของตน สําหรับจีน 
ความสามารถในการสรางกฎเกณฑตางๆ ยังมีนอย และจีนก็เนนการพฒันาระบบในชาติของตนกอน 
ซ่ึงแนวทางนี้จะไมเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ขอเสนอเกี่ยวกับประชาคมเอเชยีตะวนัออกจึงนําเสนอมาจาก
ญ่ีปุนเปนสวนใหญ 

                                                 
10 สัมภาษณ Prof. Zhang Xizhen, Peking University, ปกกิ่ง, 27 ตุลาคม 2549. 
11 สัมภาษณ Dr. Yang Bojiang, Chinese Institute of Comteporary International Relations (CICIR), ปกกิ่ง, 28 ตุลาคม 2549. 
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 สําหรับความรวมมือทางดานการเงินนั้น ศาสตราจารยจาง ยุนหลิง กลาววา นัก
เศรษฐศาสตรผูเชี่ยวชาญชาวจีน ไมมีทาทขีานรับตอความรวมมือดานการเงินในเอเชียตะวันออก 
เพราะเห็นวาตนทุนบริหารความรวมมือดานการเงินสูงมาก ไมวาจะเปนพันธบัตรเอเชีย (Asia Bond) 
หรือ “หนวยเงนิเอเชีย” (Asian Currency Unit - ACU) ซ่ึงมีความซับซอนมาก หรือแมแตการใช
ตระกราเงินรวมกัน (common currency basket) เพราะไมงายที่จะกําหนดสดัสวนของแตละสกุลเงิน 
แตละชาติยอมตองการใหสกลุเงินของตนมสัีดสวนที่สูงในตระกราเงนินั้น และยังไมมีความจําเปนที่
จะมีความรวมมือดานการเงนิเชิงลึกเชนนัน้ หากจะมีความจําเปน ก็ตอเมื่อเอเชียตะวนัออกมีความ
เปนตลาดเดยีว มีการเคลื่อนที่ของแรงงานขามชาติอยางเสรีแบบยุโรป เมื่อไมมี จึงยังไมจําเปน  ใน
ความเปนจริง จีนมุงใชประโยชนจากระบบการคาปจจบุนัที่ใชเงินเหรียญสหรัฐเปนหลัก ซ่ึงเปน
ระบบที่มีประสิทธิภาพดีอยูแลว เพราะเปนระบบที่ใชอยูแตเดิม และเงินเหรียญสหรัฐก็เปนสกุลเงิน
ที่ยอมรับกันทัว่ไป ทั้งการคาน้ํามันซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ ก็ลวนใชเงินเหรียญสหรัฐ 

การพิจารณาบทบาทและจุดยืนของจีนตอประเด็นประชาคมเอเชียตะวนัออก ตองไมลืมวา
ญ่ีปุนกับจีนมคีวามแตกตางในผลประโยชนทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ญ่ีปุน
ตองการใชประชาคมในการขยายบทบาทของตน เพราะญี่ปุนเจริญกวาจีน มีเครือขายธุรกิจระหวาง
ประเทศที่กวางขวางกวา ทําใหสนใจรูปแบบอาเซียน+6 ที่ญ่ีปุนจะสามารถแสดงบทบาทไดมากกวา 
ดวยการเนนทีจ่ะสราง “เขตเสรีทางธุรกิจ” (Business Free Zone) ทั้งนี้ ไมไดหมายความวา ความ
พยายามนี้จะเปนการขัดขวางผลประโยชนของจีน ในขณะที่จีนตองการเพียงสภาวะแวดลอม
ระหวางประเทศที่มีสันติภาพ เพื่อเอื้อตอการพัฒนาของจนี   

ในขณะเดยีวกนั จีนมีจดุยนืในการสนับสนนุกรอบอาเซียน+3 เพราะจนีมีความสัมพันธที่ดี
กับชาติอาเซียน และมีอิทธพิลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จีนจึงไดแสดงทาทีคัดคานกรอบอาเซียน+6 นักวิชาการ
จีนวจิารณญ่ีปุนที่มุงสนับสนุนอาเซียน+6 วาเปนกรอบที่ไมมี Commitment ไมมีความชัดเจน จนดู
เหมือนจะเปนการโฆษณาชวนเชื่อเสยีมากกวา ญ่ีปุนไมไดตองการใหเกิดภูมภิาคนยิมอยางแทจริง 
เพราะการรวมกลุมยิ่งมากประเทศ ยิ่งจะทําใหความรวมมอืเกิดขึ้นยาก12 ในการประชุมสุดยอดเอเชยี
ตะวนัออกครั้งที่แรกในป 2548 จีนแสดงจดุยืนวา อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดไมไดมี
ภูมิศาสตรอยูในเอเชียตะวนัออก  

ในการประชุมสุดยอดเอเชยีตะวนัออก คร้ังที่ 2 จีนเริ่มมทีาทีที่ออนลง โดยยอมรับการเขา
มารวมประชุมของ 3 ประเทศดังกลาว อาจวิเคราะหไดวา เปนเพราะจีนตองการยืนยันความเปนมิตร
และการใหเกยีรติอาเซียนดังที่จีนไดกลาวเสมอมา จึงถือตามมติของอาเซียนที่ยนิยอมใหอินเดีย 
ออสเตรเลียและนวิซีแลนดมาเขารวม ดังทีอ่ภิปรายแลวในบทที่ 2 มิใชเพียงญี่ปุนเทานั้นที่ตองการ
ใหอินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนดมาเขารวมในประชาคมเอเชียตะวันออก ชาติอาเซียนอยาง

                                                 
12 สัมภาษณ Dr. Zhang Yunlin, China Academy of Social Science (CASS), ปกกิ่ง, 28 ตุลาคม 2549. 
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อินโดนีเซียและสิงคโปรก็เหน็ดวยกับแนวทางอาเซียน+6 ดังนั้น อาเซยีนโดยรวมจึงไมอาจคัดคาน 
แตประนีประนอมโดยใหทัง้ 3 ชาติเขามารวมได แตยังคงใหอาเซียน+3 เปนแนวทางหลัก   

เมื่อจีนไมสามารถกันอินเดยี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดมิใหเขามาในความรวมมือได จีน
จึงตองใชยุทธศาสตรที่จะกดทั้งสามประเทศไวแทน ในมมุมองของจีน อินเดีย ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนดเปนตัวแทนอิทธพิลและผลประโยชนของสหรัฐ อีกทั้งจนีมีความกังวลวาจะมีการหยิบยก
เอาประเด็นสทิธิมนุษยชนขึน้มา จนอาจทาํใหเหมือนเปนความรวมมอืที่มีสหรัฐแอบแฝงเขามาดวย 
และกลายเปนญี่ปุนที่จะไดบทบาทในการดแูลไป ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะบัน่ทอนอํานาจของจีนในเอเชีย
ตะวนัออก13 จีนจึงพยายามย้ําอยูเนืองๆ วาการกําหนดอนาคตของเอเชียตะวนัออกควรเปนหนาทีแ่ละ
บทบาทของประเทศเอเชียตะวนัออกเทานัน้ ประเทศที่มใิชเอเชียตะวันออก ไมควรมบีทบาทในการ
กอรูปเอเชียตะวันออก14 กอนการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกครั้งที่ 2  จีนไดกลาวถึงอินเดียใน
การเขามารวมวา “เอเชียตะวนัออกไมใหญพอสําหรับเราสองคน”15  

กลาวโดยสรุป จีนแสดงความสนใจในประเด็นประชาคมเอเชียตะวนัออกภายหลังญี่ปุน 
เนื่องจากมุงการพัฒนาประเทศของตนเอง แตจีนสามารถเคลื่อนตัวทางนโยบายไดเร็วกวาญี่ปุนจาก
การที่ไมมีฝายคานเหมือนในประเทศประชาธิปไตย ดังจะเห็นไดจากการเสนอทํา FTA กับอาเซียน
กอนหนาญี่ปุน อยางไรก็ตาม จีนมีศักยภาพที่จะเปนผูนาํความรวมมือเชิงลึกหรือเชิงระบบตางๆ ต่ํา
กวาญี่ปุน อีกทั้งจีนยังเห็นวาการสรางระบบตางๆ ขึ้นมาใหม อยางระบบการเงิน จะไมเปนการ
ตอบสนองผลประโยชนของจีนเทาใดนัก แตเปนการเพิ่มผลประโยชนและอิทธิพลของญี่ปุน
มากกวา อยางไรก็ตาม จีนจะคงความพยายามในการชวงชิงบทบาทนํากับญี่ปุนในกระบวนการ
ประชาคมเอเชยีตะวันออกอยูตอไป โดยเนนกรอบอาเซียน+3   

 
เกาหลีใต 
เดิมที เกาหลีใตเคยเปนประเทศที่มีบทบาทนําในกระบวนการความรวมมือในภูมภิาค จาก

การที่เกาหลีใตเองก็ประสบวิกฤติเศรษฐกจิเอเชียเมื่อป 2540 จึงตระหนักถึงความสําคัญของความ
รวมมือในภูมภิาค โดยเฉพาะในสมยัประธานาธิบดคีิม แด-จุง (2541-2545) เกาหลใีตไดเสนอใหมี
การจัดตั้ง “กลุมวิสัยทัศนเอเชียตะวันออก (East Asia Vision Group หรือ EAVG) อันประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิจากอาเซียน +3 ประเทศละ 2 คน รวมเปน 26 คน เพื่อนําเสนอแนวทางในการรวมตัว
กัน ตลอดจน East Asia Study Group (EASG) อันประกอบไปดวยตัวแทนจากรัฐบาลของแตละ
ประเทศมาปรึกษาหารือออกนโยบายทีจ่ะชวยกําหนดนโยบายที่เปนรูปธรรมใหกับความรวมมือของ

                                                 
13 Mohan Malik, China and the East Asian Summit: More Discord than Accord, Asia-Pacific Center for Security Studies, February 
2006, p. 3, www.apcss.org/Publications/APSSS/ChinaandEastAsiaSummit.pdf. 
14 Ibid, p.4. 
15 Ibid, p. 5. 
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เอเชียตะวันออก16 ดังที่ไดอภปิรายแลวในบทที่ 2  นอกจากนี้ เกาหลีใตยงัเสนอใหมกีารศึกษาการ
จัดตั้งเขตการคาเสรีเอเชียตะวนัออก (East Asia Free Trade Area – EAFTA) ในเชิงลึก ที่มีการ
วิเคราะหรายภาคสวน (sector-by-sector) ที่เปนรูปธรรมมากขึ้น17 กลาวไดวา ในระยะแรกนั้น เกาหลี
ใตดูจะมีความกระตือรือรนอยางมากในการใหความรวมมอื หรือแสวงหาหนทางในการบูรณาการ
ในภูมภิาค 

อยางไรก็ตามบทบาท ของเกาหลีใตกลับมีความชะลอตวัในระยะหลัง ไมมีขอเสนอใหมๆ 
และไมไดแสดงบทบาทเดนเหมือนชวงกอนหนานี้ โดยเฉพาะในสมยัประธานาธิบดโีนห มูฮยอน 
(2546-2550) ที่เนนประเด็นปญหาภายในประเทศ และความสัมพันธกับเกาหลีเหนอื โดยไมไดให
ความสําคัญตอประเด็นการรวมตัวในภมิูภาคเทาใดนัก     

กระนั้น ก็ใชวาเกาหลีใตจะไมมีการดําเนนินโยบายใดๆ เลยตอภูมิภาค เกาหลีสามารถบรรลุ
ขอตกลงเขตการคาเสรีกับอาเซียนในป 2550 นอกจากนั้น ในชวงที่ผานมา เกาหลีใตใช “อํานาจแบบ
ออน” (Soft Power) ที่ตนเองมี และกําลังมีอิทธิพลตอภูมิภาคมากขึ้นไดแก อํานาจทางวัฒนธรรม
สมัยนิยม (Pop Culture) ที่รูจกักันในนามของ “คล่ืนเกาหลี” (Korean Wave) ทั้งรายการทีวี ละคร 
ดารานักรอง การแลกเปลี่ยนนกัเรียนนักศกึษา การจัดตั้งศนูยภาษาและวฒันธรรมเกาหลี เปนตน เพื่อ
แสดงบทบาทของในฐานะประเทศผูใหความชวยเหลือทางดานการศึกษา และรวมสรางความเปน
อันหนึ่งอันเดยีวกันผานการแลกเปลี่ยนวฒันธรรม อันจะเปนการสรางความเขาใจระหวางกันใน
ภูมิภาค  

เกาหลีใตตระหนักดีถึงประวัติศาสตรที่ตนเองมีมากับญีปุ่น และจนี วาจะเปนอุปสรรคที่จะ
ทําใหอนาคตของความรวมมือเอเชียตะวนัออกเปนไปไดยาก18 แมญ่ีปุนจะพยายามประสานรอยราว
ความสัมพันธระหวางสามประเทศ เชน ในโครงการ Japan-China-ROK Trilateral Cooperation ซ่ึงป 
2548 มีการจัดประชุม Japan-China-ROK Three-Party Committee ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ซ่ึง
ดําเนินการจัดมาเปนครั้งที่ 3 แลว โดยมีผูเขารวมประชุมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ
ของทั้ง 3 ชาติมาประชุมกันเพื่อยืนยันถึงความสัมพันธทีก่าวหนาขึ้นระหวางกัน และมีการหารือกัน
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับสามประเทศ เชนความรวมมือระหวางสามประเทศ ความรวมมือใน
ภูมิภาคของเอเชียตะวันออก ประเด็นปญหาเกาหลีเหนือ และการปฏิรูปองคการสหประชาชาต ิ19 แต
รอยราวระหวางทั้งสามประเทศก็จะยังเปนอุปสรรคในการพัฒนาตัวของเอเชียตะวนัออกตอไป 

                                                 
16 The National Institute of Defense Studies (Japan), East Asian Strategic Review, 2005, p. 42.   
17 Manabu Hara, Interview/ Dennis McNamara/ ASEAN+3 yet to tackle more difficult issues, 
http://www.asahi.com/english/Herald-asahi/TKY200702150158.html. 
18 Bae Geung Chan, “Prospects for East Asia Summit”, Policy Brief, Institute of Foreign Affairs and National Security (IFANS), 
Ministry of Foreign Affairs and Trade, Republic of Korea, No. 2005-5/Sep. 2005, p. 12. 
19 Ministry of Foreign Affairs, Japan’s Regional Diplomacy, Diplomatic Blue Book 2006, p.64.  
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ในปจจุบนั ประธานาธิบดีลี มยอง บัก ไดแสดงความสนใจที่จะกระชับความสัมพันธกับ
ประเทศในภูมภิาค ดังจะเหน็ไดจากการจัด “การประชุมสุดยอดอาเซยีน-สาธารณรัฐเกาหลีสมัย
พิเศษ” (ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit) ที่เกาหลีใตเปนครั้งแรกในเดือน
มิถุนายน 2552  จึงมีความเปนไปไดทีเ่กาหลีใตจะกลับมามีบทบาทในการสรางประชาคมเอเชีย
ตะวนัออกอีกครั้ง 

 
  อินเดีย 

อินเดียใหความสนใจกลุมประเทศในเอเชยีตะวันออกตั้งแตชวงทศวรรษที่ 1990 อันเปนยุค
ที่ชาติในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตมีอัตราการเจริญเติบโตสูง ประกอบกบัในชวงนั้น อินเดียเร่ิมปฏิรูป
เศรษฐกิจของตนดวยการเริม่เปดเสรีทางการคาการลงทุน จึงมองชาติในเอเชียตะวนัออกเปน
แบบอยาง ดวยแนวทาง “แลตะวนัออก” (Look East) อินเดียจึงประสงคที่จะเขารวมในประชาคม
เอเชียตะวันออก 

ในป 2547 นายกรัฐมนตรีมานโมฮาน ซิงห (Manmohan Singh) ของอินเดียเสนอใหมีการ
จัดตั้ง “ประชาคมเอเชีย” (Asian Community) แทนประชาคมเอเชียตะวนัออก นยัวา เพื่อตัดคําวา 
“ตะวันออก” ออกไป เพราะอินเดียถือวาอยูในเอเชียใต ทั้งนี้ ก็เพื่อแสดงจุดยืนวา อินเดียควรมีสวน
รวมในการรวมกลุม  

นักวิชาการอินเดียไดเสนอแบบจําลองเขตการคาเสรีที่ประกอบดวยอาเซียน+3+อินเดีย ที่
เรียกวา JACIK (Japan+ASEAN+China+India+Korea)โดยระบวุาการรวมตัวในกรอบนี้จะกอใหเกิด
ประโยชนสูงกวาสูตรอาเซียน+3 เทานัน้ อินเดียพยายามชี้ใหเห็นถึงผลประโยชนทีทุ่กฝายจะไดรับ
หากใหอินเดียเขาไปมีสวนรวม เพราะอนิเดียมีความสามารถดานภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี อีกทั้งยังมภีูมิศาสตรที่อยูใกลชิดกับเอเชยีตะวนัออก เพราะมีสวนตดิกับจีน และตดิกับ
พมาในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต อินเดยียังมคีวามรูสึกวาตนเองมีความเปนเอเชียตะวนัออกเพราะมี
วัฒนธรรมที่เปนแรงบันดาลใจใหเอเชียตะวนัออกเฉียงใต20  

อินเดียยังใหเหตุผลวาการเขาไปรวมในการรวมกลุม จะชวยถวงดุลประเทศใหญ โดย
สิงคโปรและญี่ปุนตางสนับสนุนใหอินเดยีเขามารวมในประชาคมเอเชยีตะวันออก นายลี กวนยู ผูนาํ
อาวุโสของสิงคโปร ก็ไดกลาวไววา “อินเดียควรเขามารวม เพราะไมมอีะไรจะเสีย การเขารวมของ
อินเดียจะชวยขยายตลาด สรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (specialization) การแบงงานกันทํา 
(division of labor) นอกจากนี้ อินเดยียังจะชวยใหเกิดผลประโยชนแกเอเชียตะวันออกดานเศรษฐกจิ 

                                                 
20 Nagesh Kumar, “Regional Economic Cooperation in Asia: Relevance and a Possible Roadmap for a Broader Asian Economic 
Community”, Proceedings: Asian Economics Integration: Towards an Asian Economic Community, Research and Information 
System for Developing Countries (RIS) และ Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), New Delhi, 18-19 November 2005. 
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การเมือง การทูต รวมไปถึงความมั่นคง ดงันั้น เพื่อผลประโยชนของประชาคมเอเชียตะวนัออกแลว 
ควรรวมอินเดยีเขามาดวย21  

ที่สําคัญ ญ่ีปุนพยายามกระชบัความสัมพันธกับอินเดยีอยางมีนัยสําคัญในชวงหลายปที่ผาน
มา ทั้งในรูปแบบของการเยอืนของผูนําและเจาหนาที่ระดับสูง (รวมทั้งนายทหารระดับสูง) การเพิ่ม
เงินชวยเหลือ ODA และการเพิ่มความรวมมือดานยามฝง ในสวนการแลกเปลี่ยนการเยือนนัน้ ในป 
2543 นายกรัฐมนตรีโมริ ไดเดินทางเยือนอนิเดียและใชคําวาอินเดียเปน “หุนสวนในโลก” (global 
partner) ของญี่ปุน ตอมาในป 2548 นายกรัฐมนตรีโคะอิซุมิก็ไดเดนิทางเยือนอินเดยีและประกาศวา 
ในสวนของเงนิชวยเหลือเพือ่การพัฒนานัน้ ในขณะนี้ อินเดียเปนประเทศผูรับ ODA จากญี่ปุนมาก
ที่สุด แทนที่จนี นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรอีาเบะยังเสนอ กรอบความรวมมือ 4 ฝาย อันประกอบดวย 
ญ่ีปุน สหรัฐ ออสเตรเลียและอินเดีย แตอินเดียไมไดขานรบัอยางแข็งขัน  

การที่ผูนาํญี่ปุนถึง 3 คน ไดเดินทางเยือนอนิเดียอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นถึงความพยายาม
อยางแข็งขันทีจ่ะกระชับความสัมพันธกับอินเดีย โดยมีสาเหตุมาจากหลายปจจยัดวยกนั เร่ิมตั้งแต
การหาพันธมติรเพื่อคานอํานาจกับจนี การที่ความสัมพันธสหรัฐ-อินเดียปรับปรุงดขีึ้นมาก ตลอดจน
การแสวงหาตลาดในอินเดีย  ทั้งนี้ ปจจยัการเปนพันธมิตรกับอินเดยีเพือ่คานอํานาจจนีเปนปจจัยทีม่ี
ความสําคัญสูงสุด อยางไรกต็าม ความสัมพันธญ่ีปุนกับอินเดียยังมีความออนแอ เนือ่งจากปจจยั 3 
ประการ คือ 1) ปริมาณการคาการลงทุนระหวางกันยังมนีอย 2) ขาดความสัมพันธในระดับรากหญา 
และ 3) ทัศนคติที่หางเหนิระหวางกันในหมูประชาชน22  

ในขณะเดยีวกนั อินเดยีก็พยายามกระชับความสัมพันธกบัอาเซียน ปจจุบันอินเดียมคีวามตก
ลงเขตการคาเสรี (FTA) กับสิงคโปร และ FTA บางสวนกับไทยแลว ทีสํ่าคัญ ในป 2551 อินเดีย
สามารถบรรลุขอตกลงในแนวทางการลดภาษีกับอาเซียน เพื่อมุงไปสูการทําเขตการคาเสรีระหวาง
กัน หลังการเจรจาเปนเวลา 4 ป นับวาเปนพื้นฐานทีด่ีในการเพิ่มความสัมพันธกับอาเซียน23 
นอกจากนั้น อินเดียยังอยูในระหวางการศกึษาความเปนไปไดของการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรี
กับจีน ญ่ีปุน เกาหลีใต และมาเลเซีย อยางไรก็ตาม มีนักวิเคราะหช้ีวา หนทางยังอกียาวไกลในการ
ผสานผลประโยชนและแนวทางการทําธรุกิจที่แตกตางกันระหวางอินเดียกับอาเซียน24โดยสรุป 
อินเดียยังคงมคีวามกระตือรือรนที่จะเขารวมในการรวมกลุมและความรวมมือในภูมภิาคอยาง
คอนขางตอเนือ่ง  

 
ออสเตรเลีย 

                                                 
21 Ibid. 
22 สัมภาษณ Professor Purnendra Jain, University of  Adelaide, ซิดนีย, กรกฎาคม 2550. 
23 Nagesh Kumar, “Emerging regional architecture in Asia,” East Asia Forum Web Blog, 23 September 2008.  
24 http://eastasiaforum.org/2008/09/07/emerging-regional-architecture-in-asia/ 
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ออสเตรเลียตองการเขามามีสวนรวมในภมูิภาคเอเชีย ตัง้แตทศวรรษที่ 1980 เมื่อเศรษฐกิจ
ของเอเชียมีการเจริญเติบโตอยางรวดเรว็ทัง้ในสวนของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ออสเตรเลียอางถึงตําแหนงทางภมูิศาสตรของตนวา เสมือนเปนสวนหนึ่งของ
เอเชีย ออสเตรเลียยังมีบทบาทนําในการรวมกอตั้งเอเปค ทั้งยังใหการสนับสนุนอยางแข็งขันตอเวท ี
ARF อีกดวย25 ออสเตรเลียจึงไมปฏิเสธเมื่อญ่ีปุนเสนอใหเชิญเขารวมการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวนัออกดวย แมอาเซียนจะมีเงื่อนไขวา ชาติที่เขารวมในการประชุมดังกลาวจะตองลงนามใน
สนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือ (TAC) เสียกอน เพื่อแสดงจุดยนืวาพรอมใหความรวมมือในแบบ
ของอาเซียน ทีใ่ชหลักการไมแทรกแซงระหวางกัน ในป 2548 ออสเตรเลียไดตัดสินใจลงนามใน
สนธิสัญญาดังกลาว และเขารวมการประชมุสุดยอดเอเชยีตะวันออกตั้งแตคร้ังแรกในปนั้น 
  ออสเตรเลียพยายามแสดงบทบาทในเวทีเชนกัน เชน ในการประชุมสุดยอดเอเชยีตะวนัออก
คร้ังที่ 2 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังของออสเตรเลีย ไดเขารวมในการประชุม โดยออสเตรเลีย
เสนอบริจาคเงินกวา 5 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อชวยเหลือดานเศรษฐกจิ สังคม และโรคติดตอที่เอเชีย
ตะวนัออกกําลังเผชิญอยู การชวยเหลือของออสเตรเลียจะชวยใหอาเซียนสามารถเตรียมความพรอม
กับการรับมือโรคระบาดได26 
 อยางไรก็ตาม ออสเตรเลียตระหนกัดวีา ยังมีความไมแนนอนในประเดน็ประชาคมเอเชีย
ตะวนัออก ที่อาจใหความสําคัญกับกรอบอาเซียน+3 มากกวา และถึงอยางไร ออสเตรเลียจะไมมีทาง
ไดเปนประเทศผูมีบทบาทหลัก แมแตกรอบอาเซียน+6 กต็าม ดังนั้น เพือ่ใหออสเตรเลียสามารถ
แสดงบทบาทนําได ในป 2008 นายกรัฐมนตรีเควิน รัดจของออสเตรเลีย จึงไดนําเสนอขอเสนอใหม
ในการจดัตั้ง “ประชาคมเอเชยีแปซิฟค” (Asia Pacific Community หรือ APC) ในการกลาวสุนทร
พจนที่ The Asia Society นครซิดนีย27 
 APC จะประกอบไปดวยประเทศในเอเชีย-แปซิฟค เร่ิมตั้งแตสหรัฐ ออสเตรเลีย ญ่ีปุน จีน 
อินเดีย อินโดนีเซีย และประเทศหลักๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต เปนที่นาสังเกตวา นายรัดจแทบ
ไมไดกลาวถึงอาเซียน หรือ ซ่ึงตางจากกรอบความรวมมอือาเซียน+3 อาเซียน+6 หรือ ARF ที่ชาติ
สมาชิกนอกภมูิภาคมักจะเนนใหความสําคัญกับอาเซียนในฐานะเปนแกนกลาง ในทางกลับกนั 
นายกรัฐมนตรอีอสเตรเลียกลาวเนนบทบาทของ 2 ประเทศสําคัญในภูมภิาค คือ ญ่ีปุนและ
อินโดนีเซีย โดยมีสหรัฐรวมอยูในกรอบนี้ดวย ในสวนของอินโดนีเซยีนับวานาสนใจมาก ทีน่ายรดัจ
ไดใหความสําคัญเปนอยางมาก ทั้งนี้ เขาไมไดมองบทบาทของอินโดนีเซียในฐานะชาติอาเซียน แต

                                                 
25 http://www.aph.gov.au/library/intguide/FAD/eastasia_sunnit2007.htm . 
26 http://www.dfat.gov.au/asean/eas/index.html. 
27 “It’s Time to Build an Asia Pacific Community” Address to the Asia Society, Australasia Centre, Sydney, 4 June 2008 
(http://www.pm.gov.au/media/Speech/2008/speech_0286.cfm).  
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พูดถึงอินโดนีเซียในลักษณะประเทศเดยีวมากกวา28 ในประเด็นนี้ ทาทขีองออสเตรเลียคอนขาง
สอดคลองกับทาทีสหรัฐที่ชวงหลัง ที่หนัมาใหความสําคญักับอินโดนีเซีย ในฐานะประเทศมุสลิมที่
มีกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยรุดหนาไปมาก ตางจากประเทศมุสลิมอยางอิรัก และ
อัฟกานิสถาน ที่สหรัฐประสบความลมเหลวในการพยายามสรางประชาธิปไตย  
 อยางไรก็ตาม ขอเสนอ APC นี้ แทบไมไดรับการขานรับหรือพูดถึงจากประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคเลย กระนั้น อาจกลาวไดวา ขอเสนอ APC เปนดัชนีช้ีวัดไดเปนอยางดีถึงการเริ่มไรพลังของ
ประชาคมเอเชยีตะวันออกในชวงหลัง อีกทั้งยังแสดงใหเห็นวา ออสเตรเลียไมไดมีความ
กระตือรือรนในประชาคมเอเชียตะวันออก หรือกรอบอาเซียน+6 เทาใดนัก 
 

อาเซียน 
เทาที่ผานมา อาเซียนไดแสดงบทบาทเปนผูใหเวทีความรวมมือ เปนตวักลางในการดึง

ประเทศนอกภมูิภาคมารวมหารือกัน ไมวาจะในกรอบ ARF ASEM อาเซียน+3 หรืออาเซียน+6 ซ่ึง
จะเปนการยากที่ประเทศเหลานี้จะมารวมหารือกันเอง นอกจากนั้น อาเซยีนยังเปนผูนําดานบรรทัด
ฐาน (norms) หรือกฎ กตกิา มารยาทในการปฏิบัติตอกันระหวางประเทศที่มารวมหารือในกรอบ
ตางๆ ไมวาจะเปนการไมแทรกแซงระหวางกัน การยึดระดับความสบายใจ (comfort level) ฉันทามติ 
การไมผูกมัด ซ่ึงก็คือการรวมมือในลักษณะที่ไมเปนสถาบันมากนกั ทําใหสามารถดึงประเทศสําคัญ
นอกอาเซียนมารวมมือไดงายขึ้น เพราะไมตองเกรงการผูกมดั29 

การเนนปฏิสัมพันธกับประเทศภายนอกในฐานะหุนสวนเพื่อการพัฒนาเปนหนึ่งใน
แนวทางหลักที่ไดกําหนดไวในวิสัยทัศนอาเซียน 202030 โดยอาเซียนไดออกแผนปฏบิัติการขึ้นมา
รองรับ อันประกอบดวย “แผนปฏิบัติการฮานอย” (Hanoi Plan of Action) ในชวงป 2541-2547 และ
แผนปฏิบัติการเวียงจนัทร (Vientiane Action Program) สําหรับชวงป 2548-2553 
 ตอมาอาเซียนไดจัดทํา “ปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียนฉบับที่ 2” (Bali Concord II) 
ในป 2546 เพือ่ตอบสนองตอการบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว โดยระบุใหเกดิประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ในป 2553 (ค.ศ. 2020) ที่ประกอบดวย 3 เสาหลัก ไดแก 
                                                 
28 Ibid.  
29 เชน ในกรณีของจีนในระยะที่จีนเร่ิมเขาสูแนวทางพหุภาคีในชวงตนทศวรรษที่ 1990 อาเซียนเปนเวทีที่จีนสะดวกและสบายใจที่สุด 
ดูรายละเอียดใน Alastair Iain Johnston (2003), “Socialization in International Relations: The ASEAN Way and International 
Relations Theory,” in John Ikenberry and Michael Mastanduno, International Relations Theory and the Asia Pacific (New York: 
Columbia University Press), pp. 107-144. 
30 ตามวิสัยทัศน 2020 อาเซียนกําหนดเปาหมายเปน 1) วงสมานฉันทแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 2) หุนสวนเพื่อการพัฒนาอยางมี
พลวัต 3) มุงปฏิสัมพันธกับประเทศภายนอก และ 4) ชุมชนแหงสังคมที่เอื้ออาทร. 
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1. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community หรือ ASC) 
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) 
3. ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) 
 

แผนภูมิที่ 3  สามเสาหลักแหงประชาคมอาเซียน 
 

 
  
  เปนที่นาสนใจวา ประเทศอาเซียน+3 ก็ไดเห็นพองตองกนัที่จะใชแนวทาง 3 ประชาคมเสา
หลักนี้ เปนแนวทางในการกอตั้งประชาคมเอเชียตะวันออกเชนกนั  
 แมวาอาเซยีนจะสามารถใหแนวทางกวางๆ แตอาเซียนยงัขาดการริเร่ิมขอเสนอตางๆ ในเชิง
รูปธรรม ที่มีขั้นตอนและรายละเอียดชดัเจน อาจเปนดวยการขาดสมรรถภาพและศกัยภาพ เมื่อเทยีบ
กับชาติมหาอํานาจอยางญี่ปุนและจนี กระนั้น อาเซียนควรมีการแสดงจุดยนือยางมีเอกภาพตอ
ขอเสนอตางๆ ที่ชาตินอกอาเซียนเสนอ และพยายามมีขอริเร่ิมที่เปนรูปธรรมและเปนประโยชนตอ
อาเซียน แทนที่จะมีบทบาทเชิงรับรอการเสนอจากประเทศนอกอาเซียนอยางในปจจบุัน 
 

สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกายังไมไดแสดงทาทีที่แนชัดตอความพยายามในการสรางประชาคมเอเชยี

ตะวนัออก เนื่องจากประชาคมนี้ยังไมเกิดขึ้นและอาจไมเกิดขึ้น ไมมีความชัดเจนวาจะเปนไปใน
ลักษณะใด เทาที่ผานมา เอเชียยังมีความรวมมือกันในระดับเบื้องตนเทานั้นเมื่อเปรยีบเทียบกับ
ภูมิภาคอื่นที่มกีารรวมตัวกันในเชิงลึกมากกวาโดยเฉพาะสหภาพยุโรป  อยางไรก็ตามสหรัฐจะจับตา
มองการประชมุสุดยอดเอเชยีตะวันออก (EAS) อยางใกลชิดในสวนของสมาชิกที่เขารวม 
ภาระหนาที่ เปาหมายและการจัดลําดับความสําคัญในประเด็นตางๆ ส่ิงสําคัญที่สหรัฐใหความสนใจ

ASEAN Community 
ASEAN 
Security 

Community 
(ASC) 

ASEAN 
Economic 
Community 

(AEC) 

ASEAN Socio-
Cultural 

Community 
(ASCC) 
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เปนพิเศษคือ ใครจะเปนผูนํากรอบความรวมมือนี้ จะเปนอาเซียน หรือจนี หากจีนเปนผูนํา จะเปน
การลดทอนอิทธิพลของสหรัฐและญี่ปุนในภูมภิาคหรือไม31 

ในสวนทาทีของสหรัฐนี้ ขอพิจารณาสําคญัที่ไมสามารถมองขามไปไดอีกประการคอื ญ่ีปุน
มักจะใหความสําคัญกับการเปนพันธมิตรกบัสหรัฐอเมริกามากกวาความสัมพันธกับเอเชีย การที่
ญ่ีปุนไมรับขอเสนอการรวมกลุมเศรษฐกจิเอเชียตะวันออก หรือ EAEC ของนายกรฐัมนตรีมหาเธร
แหงมาเลเซีย เกิดขึ้นจากความเกรงใจที่ญ่ีปุนมีตอสหรัฐอเมริกา ไมกลาที่จะกดีกันสหรัฐอเมริกา
ออกไปจากกรอบความรวมมอืทางเศรษฐกจิในภูมิภาค ญ่ีปุนยืนกรานใหสหรัฐอเมริกาเขารวม 
เพราะยังตองพึ่งพิงสหรัฐอเมริกาอยูมากทัง้ดานความมัน่คงและตลาดสงออก ตอเร่ืองนี้นายโคอิจิ คา
โต (Koichi Kato) อดีตนกัการเมืองผูทรงอิทธิพลคนหนึ่งในพรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal 
Democratic Party - LDP) ไดกลาวไววา EAEC ไมใชเวทีพหุภาคใีนภมูิภาคที่เหมาะสม เพราะขาด
สหรัฐอเมริกาซึ่งมีบทบาทสูงดานความมัน่คงในภูมภิาค32  นอกจากนี้ การยอมลมเลิกแนวคิดการ
จัดตั้ง “กองทุนการเงินเอเชยี” (AMF)  เปลี่ยนเปนการความชวยเหลือผานแผนมิยาซาวา (ดัง
รายละเอียดกลาวแลว ในบทที่ 4) เปนการแสดงออกถึงการยอมรับอยางชัดเจนถึงอิทธพิลที่เหนือกวา
ของสหรัฐ  

ดร.เค็น จิมโบ (Ken Jimbo) แหงมหาวิทยาลัยเคโอ (Keio University) ใหทรรศนะวา แม
ญ่ีปุนจะมีความกระตือรือรนในเรื่องความรวมมือในเอเชียตะวันออก แตกย็ังมีความระแวดระวังมใิห
พัฒนาการของประชาคมเอเชียตะวันออกไปสงผลกระทบในทางที่ไมพึงปรารถนาของ
สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุนไดเนนย้าํอยูเสมอใหเอเชียตะวันออกเปน “ภูมภิาคนิยมแบบเปด” (open 
regionalism) และ “ไมปดกัน้” (inclusiveness) ทั้งญี่ปุนยังจะพยายามมิใหความรวมมือในกรอบ
เอเชียตะวันออกไปมีผลกระทบตอพันธะสัญญาดานความมั่นคงระหวางสหรัฐอเมริกากับญี่ปุน หรือ
ตอความรวมมอืในกรอบเอเปคและ ASEAN Regional Forum (ARF) ที่สหรัฐอเมริกาเปนสมาชิกอยู
ดวย33 
 
5.3 ปจจัยพื้นฐานในภูมิภาค 

นอกจากปจจยัตางๆ ที่กลาวมาขางตน ยังตองวิเคราะหปจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคมในภูมิภาควาเอื้อหรือขัดขวางการรวมตัวเปนประชาคมตะวนัออกอยางไร 

ปจจัยลบ  
1) ความแตกตางในระบบเศรษฐกิจ การเมอืงและสังคม  

                                                 
31 Ralph A. Cossa, Simon Tay, and Chung-min Lee, “The Emerging of  East Asian Community: Should Washington be 
Concerned?”, Issues & Insights Vol. 5: No. 9 (August 2005), pp. v-vi. 
32 Funabashi, p. 199. 
33 สัมภาษณ Dr. Ken Jimbo, Keio University, โตเกียว, 9 มิถุนายน 2549. 
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สําหรับประเดน็นี้การเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรปจะชวยใหเห็นภาพชดัเจนขึ้น โดยเฉพาะ
ปจจัยลบของการสรางประชาคมเอเชียตะวันออก กลาวไดวา การที่สหภาพยุโรปสามารถรวมตัวกนั
ได มีปจจยัพื้นฐานรวมกนัทีสํ่าคัญอยางนอย 3 ประการ คอื  

- การนับถือศาสนาคริสต (Christianity) แมตางนิกาย แตหลักการพื้นฐานจะใกลเคยีงกัน ทํา
ใหไมมีความแตกตางดานความเชื่อทางศาสนามากนกั 
- ระบบเศรษฐกิจแบบทนุนยิม (Capitalism) ซ่ึงเปนระบบเศรษฐกิจของประเทศยุโรป
ตะวนัตก แมประเทศในยุโรปตะวนัออกที่เขาเปนสมาชิกใหมในสหภาพยุโรป ก็ได
ปรับเปลี่ยนมาเปนระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมตั้งแตหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง  
- การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) อันเปนการปกครองในกลุมประเทศ
ยุโรปตะวนัตก ในสวนของประเทศยุโรปตะวนัออกเดิม ก็ไดหนัมาปกครองในระบอบนี้
แลว หลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงเชนกัน 

เมื่อหันมามองบรรดาประเทศเอเชียตะวนัออก จะพบแตความแตกตางในทุกประเด็นดังกลาว
ขางตน เร่ิมตั้งแตความหลากหลายทางศาสนาในภูมิภาค ที่มีการนับถือศาสนาเกือบทกุศาสนาหลัก
ในโลก ไมวาจะเปนศาสนาอสิลาม พุทธ คาธอลิก ตลอดจนลัทธิขงจื๊อ  

ในสวนของระบบการเมืองและเศรษฐกจิ กม็ีความหลากหลาย มีทั้งระบอบคอมมิวนสิตใน
จีน เวยีดนามและลาว เผด็จการทหารในพมา ประชาธิปไตยแบบกษัตริยเปนประมุขในไทย ญ่ีปุน
และกัมพูชา ระบบประชาธปิไตยสาธารณรัฐในเกาหลีใต อินโดนีเซีย และฟลิปปนส หรือแมแต
ระบอบสมบูรณาญาสิทธริาชยในบรูไน 

2) ความแตกตางในระดับการพัฒนา    
ภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกยังเผชิญกับความแตกตางในระดบัการพัฒนาอยางใหญหลวง เมื่อ

พิจารณาถึงสาธารณูปโภคและระดับรายไดตอหัวของประชากร จะพบวา ประเทศอยางญี่ปุนหรือ
สิงคโปรมีรายไดเฉลี่ยตวัหวัสูงถึง 34,296 และ 35,162 เหรียญสหรัฐตามลําดับ ในขณะที่ประเทศ
ยากจนในภูมภิาคอยางพมาและกัมพูชามรีายไดเฉลี่ยตอหัวเพยีง 233 และ 606 เหรียญสหรัฐตอป
เทานั้น34 กลาวไดวา ความแตกตางนี้จะเปนอปุสรรคอันใหญหลวงตอการรวมตัวในภูมภิาค 

3) ผลประโยชนที่ขัดกันระหวางประเทศในภูมภิาค ซ่ึงมีอยูในหลายลักษณะ เชน 
ผลประโยชนที่ขัดกันระหวางญี่ปุนกับจีนที่ตางตองการเพิ่มผลไดและอิทธิพลในภูมภิาค ความ
แตกตางระหวางประเทศร่ํารวยกับประเทศจนที่มีชุดผลประโยชนที่อาจไมลงรอยกัน ในขณะที่
ประเทศร่ํารวยตองการเปดเสรีทางการคาและการลงทุน ประเทศจนยังไมมีความพรอม นอกจากนัน้ 
ระหวางจีนกับอาเซียนก็มีผลประโยชนที่ขดักันเชนกัน จากการที่ทั้งจีนและอาเซียนตางผลิตสินคาที่
ใกลเคียงกัน ทาํใหตองแยงตลาดสงออกระหวางกัน  

                                                 
34 CIA World Factbook 2007 (www.cia.gov).  
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4) การขาดภยัคุกคามรวมกนั  
สําหรับในดานความมั่นคง กลาวไดวา ประเทศในเอเชียตะวนัออกไมมีภัยคุกคามรวมกัน 

แตเปนภัยคกุคามระหวางกันเอง ไมวาจะเปนในกรณีของจีนกับญี่ปุน และกรณีชาติตางๆ ในอาเซียน
ที่มักมีปญหาความขัดแยงดานพรมแดนอยูเนืองๆ  

5) ความรูสึกชาตินิยม (nationalist sentiment)  
ในเอเชยีตะวันออก ยังมีความรูสึกชาตินิยมอยูมาก สวนหนึ่งเกดิจากการที่หลายชาตใิน

ภูมิภาคเปนชาติที่เกิดใหมโดยเฉพาะในอาเซียน มีอายุเพียง 50-60 ปเทานั้น ทําใหยังมคีวามหวงแหน
อธิปไตยอยูสูง ซ่ึงจุดนี้จะตางจากประเทศในสหภาพยุโรปที่มี “วัฒนธรรมหลังชาตินิยม” ที่ยอม
สูญเสียอธิปไตยหลายๆ ประการใหองคกรเหนือชาติอยางสหภาพยุโรป เชน การใชสกุลเงินตรา
รวมกัน และมนีโยบายเศรษฐกจิที่สอดคลองกัน การผานแดนโดยเสร ีตลอดจนการเปดเสรีการคา 
การเคลื่อนที่ของเงินทุนและแรงงานระหวางกัน  ความรูสึกชาตินิยมในเอเชียตะวนัออกนี้ อาจ
นําไปสูการกีดกันทางการคา (protectionism)ไดโดยงาย โดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกจิ  

6) การเนนแกปญหาภายในประเทศ ในชวงที่ผานมาหลายประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะ
ประเทศแกนนําอยางอินโดนีเซียและไทย ตองใชเวลาและทรัพยากรกบัการจัดการปญหาการเมือง
ภายในประเทศของตนเปนสวนใหญ ในกรณีอินโดนีเซียหลังยุคซูฮารโต มีการปฏิรูปประชาธิปไตย
ตลอดจนการกระจายอํานาจ ในกรณีของไทยมีวกิฤติการเมืองตอเนื่องมาตั้งแตป 2548 ทําใหความ
สนใจ เวลาและสมรรถนะของทั้งสองชาตินี้ตอการเพิ่มความรวมมือระหวางประเทศ กลับกลายเปน
ประเด็นทีไ่มไดรับความสําคัญเทาที่ควร  
 

ปจจัยบวก 
1) วิกฤติเศรษฐกจิ เร่ิมตั้งแตวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียในป 2540-2541 เปนปจจยักระตุนใหชาติ

ในภูมภิาคตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญของการรวมตัวในภมูภิาค ดังที่ปรากฏ
ในกระบวนการอาเซียน+3 ที่ดําเนินมาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ วิกฤติเศรษฐกิจโลกที่
เกิดขึ้นตั้งแตป 2551 และยังมีผลตอเนื่องมาถึงปจจุบัน (เมษายน 2552) ก็จะชวยผลักดนั
ใหเพิ่มความรวมมือและการรวมกลุมในภมูิภาคเอเชียตะวันออกมากยิ่งขึ้น เพื่อรับมอืตอ
วิกฤติเศรษฐกจิดังกลาว อาจกลาวไดวา วิกฤติเศรษฐกิจถือเปนภยัคุกคามรวมกันทาง
เศรษฐกิจของชาติในภมูิภาค 

2) การเพิ่มขึ้นของพึ่งพากันทางเศรษฐกิจในภมูิภาค ดังที่ไดอภิปรายแลวในบทที่ 2 ทั้งใน
สวนของเครือขายการผลิตของญี่ปนที่เปนหวงโซอุปทาน (supply chain) เชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนสนิคาระหวางประเทศตางๆ ในภูมภิาค นอกจากนี้ ในระยะหลัง ยังพบการ
เชื่อมโยงการคาในลักษณะสามเสาระหวางญี่ปน-อาเซียน-จีน (Japan-ASEAN-Chian 
Triangular Trade) ที่เพิ่มขึ้นอยางมากดวย โดยญ่ีปุนมาลงทุนผลิตชิ้นสวนในอาเซียน 
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และสงไปประกอบเปนสินคาขั้นสุดทายทีจ่ีน เพื่อสงออกไปยังประเทศนอกภูมภิาค การ
เพิ่มขึ้นอยางรวดเรว็ของการคาและการลงทุนในภูมิภาคนี้ จะสงผลใหเกิดความจําเปนที่
จะตองเพิ่มความรวมมือเชิงสถาบันระหวางรัฐตอรัฐ ไมวาจะเปนการเปดการคาเสรี
ระหวางกัน การลดและผสานกฎระเบยีบ การสรางกลไกเพื่อเรงรัดการคาการลงทุน เชน 
การระบบเงินตรารวมกันทีม่ีเสถียรภาพ ทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อเพิ่มความสะดวกใหกบัการ
ทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหวางกัน  

3) การรวมตัวมากขึ้นในภูมภิาคอื่น ในชวงทีผ่านมา สหภาพยุโรปมีการขยายสมาชิกภาพ
เปน 27 ประเทศ ซ่ึงรวมหลายประเทศในยโุรปตะวันออก ทําใหมีความเปนไปไดสูงที่
ชาติกาวหนาในสหภาพยุโรปจะหนัไปลงทุนในประเทศสมาชิกใหม และมีการคาขาย
ระหวางในหมูประเทศสมาชิกกันเองมากขึน้ สําหรับสหรัฐเอง ก็มีความพยายามทีจ่ะ
จัดตั้ง “เขตการคาเสรีแหงอเมริกา” (Free Trade Area of Americas หรือ FTAA) ที่
ครอบคลุมทั้งอเมริกาเหนือ อเมริกาใต อเมริกากลาง และประเทศแถบทะเลคาริบเบียน 
แมจะยังไมมีความคืบหนามากนัก แตก็ทําใหชาติในเอเชียตะวนัออกตระหนกัวา ไมอาจ
อยูนิ่งเฉยในขณะทีภู่มิภาคอืน่มีความพยายามในการรวมตัวกันมากขึ้น 

4) การชงักงันของ WTO หลังจากมีการประชมุรอบโดฮาที่เร่ิมขึ้นเมื่อป 2544 WTO ก็
ประสบภาวะชงักงันมาโดยตลอด โดยเฉพาะหลังการประชุมระดับรัฐมนตรีลมที่เมือง
แคนคูน จากความไมลงรอยของประเทศพฒันาแลวกับประเทศกําลังพฒันา และการ
ประทวงอยางเขมขนของกลุมตอตานการคาเสรี ในปจจุบนัก็ยังไมมีทีทาวาการประชมุ
รอบโดฮาจะคบืหนาไปได ทาํใหชาติตางๆ หันมาเปดการคาเสรีระหวางกันดวยขอตกลง 
FTA ในระดับทวิภาคี และในระดับภูมิภาคแทน  

 
จากปจจยัตางๆ ที่ไดวิเคราะหมาแลวขางตน ไมวาจะเปนการแขงขันระหวางญี่ปุนกับจีนใน

การมีบทบาทนําในภูมิภาค บทบาทของประเทศตางๆ ตอภูมิภาคนี้ ตลอดจนปจจัยพืน้ฐานทั้งปจจยั
ลบและปจจยับวกของประเทศในเอเชยีตะวนัออก ลวนแลวแตสงผลตอความเปนไปไดในการจัดตั้ง
ประชาคมเอเชยีตะวันออก ดงัจะไดอภิปรายในบทตอไป 
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- 6 -  
ความเปนไปได 

 
จากปจจยัตางๆ ที่เกี่ยวของกบัการจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวนัออก ดังไดกลาวแลวใน

บทกอนหนานี ้สามารถวิเคราะหไดวา ประชาคมเอเชียตะวันออกจะมกีารพัฒนาตางไปจาก
ลักษณะ 5 ขั้นพัฒนาการของสหภาพยุโรป แตจะมีความเปนไปไดในการรวมตัวในกรอบ
อาเซียน+3 ในแบบฉบับของเอเชียตะวันออกเอง โดยจะยังมีปจจยัพื้นฐานที่มีความหลากหลาย
และแตกตางกนัอยูมาก ทั้งนีก้ารรวมตัวมแีนวโนมจะเปนไปไดใน 3 ลักษณะ ดังนี ้
 
6.1 เขตการคาเสรี  
 เขตการคาเสรี (FTA) เปนแนวทางที่ทุกประเทศในภูมภิาคตางใหความสําคัญเปนอันดับ
ตนๆ ดวยเหตผุลหลายประการ  

ประการแรก จากภาวะชงกังนัในการเจรจาการคารอบโดฮาขององคการการคาโลก 
(WTO) ทําใหชาติตางๆ ทั่วโลกหันมาเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีในระดับทวิภาคแีละในระดับ
ภูมิภาคแทนการเปดเสรีทางการคาในระดบัพหุภาคใีน WTO  

ประการที่สอง อาเซียนไดกลายเปนแกนกลางในการเจรจา FTA กับหลายประเทศนอก
อาเซียนไมวาจะเปนในกรอบอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต อาเซียน-ญ่ีปุน และอาเซียน-อินเดีย 
นอกจากนั้น ชาติอาเซียนโดยเฉพาะสิงคโปรและไทยยังจัดทําขอตกลง FTA ในระดบัทวิภาคกีับ
หลายประเทศ เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินเดีย สหรัฐ และญี่ปุน ในกรณีของญี่ปุน มีทั้ง
ขอตกลงกับอาเซียนทั้งภูมภิาค และขอตกลงในระดับทวภิาคีกับหลายชาติในอาเซียน 

ประการที่สาม การประชุมระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา โดยเฉพาะในกรอบ
อาเซียน+3 ตางใหการสนับสนนุการจัดทาํขอตกลงเขตการคาเสรีในระดับภูมิภาค ดงัจะเห็นได
จากขอเสนอของทั้ง EAVG และ EASG ในชวงตนทศวรรษ 2000 ที่ใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรี
เอเชียตะวันออก (East Asia Free Trade Area หรือ EAFTA) ซ่ึงในขณะนั้น หมายถึงเพียง
ประเทศอาเซียน+3 เทานั้น หลังจากนั้น เมื่อญ่ีปุนเสนอใหมีการรวมออสเตรเลีย นิวซีแลนด และ
อินเดีย เขาเปนอาเซียน+6 ในป 2549 ญ่ีปุนจึงเสนอใหมกีารจัดตั้งเขตการคาเสรีในรูปแบบ
อาเซียน+6 แทน โดยใชช่ือวา “หุนสวนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมแหงเอเชียตะวันออก” 
(Comprehensive Economic Partnership of East Asia หรือ CEPEA) แมวาจะใชคําวา “เอเชีย
ตะวนัออก” แตก็หมายรวมออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอนิเดียเขาไวดวย ในการนี้ ญ่ีปุนได
เสนอใหตั้งสถาบันวิจยั Economic Research Institute of East Asia หรือ ERIA ที่จะชวย
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เสนอแนะทางนโยบายแกการรวมกลุมในอาเซียน+6  หนาที่ของ ERIA จะเปนไปในลักษณะ
เดียวกับ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

จากการวิเคราะหในบทกอนหนานี้ อาจสรปุไดวา ในขณะนี้ มีขอเสนอเขตการคาเสรี 2 
รูปแบบที่แขงขันกันในประเด็นขอบเขตประเทศสมาชิก โดยจีนสนับสนุนอาเซียน+3 ในขณะที่
ญ่ีปุนมุงเสนออาเซียน+6 แตไมวาขอบเขตของเขตการคาเสรีเอเชียตะวนัออกจะจะเปนเชนไร 
FTA จะเปนแนวทางการรวมตัวที่มีความเปนไปไดสูงกวาสหภาพศุลกากร หรือการเปนตลาด
รวม เนื่องจากกลุมประเทศอาเซียน+3 และอาเซียน+6 มี FTA ระหวางกันอยูมากพอสมควรแลว 
หากผลดีของการมี FTA ระหวางประเทศตางๆ ปรากฏชัดมากยิ่งขึ้น จะทําใหประเทศเหลานี้มี
ความมั่นใจมากขึ้นที่จะจัดตัง้เขตการคาเสรีที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมภิาคอยางแทจริง อยางนอย 
ประเด็นเขตการคาเสรีเอเชียตะวนัออกจะยงัคงเปนประเดน็ที่ไดรับความสนใจและมกีารถกเถียง
กันตอไป 

อยางไรก็ตาม การแขงขันระหวางญี่ปุนกับจีนในประเดน็ขอบเขตของเขตการคาเสรี
เอเชียตะวันออกวาจะเปนอาเซียน+3 หรืออาเซียน+6 จะเปนไปตามทฤษฎีสัจนิยมทีว่า การ
แขงขันและความกังวลถึงผลประโยชนเชิงเปรียบเทียบระหวางชาติมหาอํานาจจะฉุดร้ังไมให
การรวมตัวในภูมิภาคพัฒนากาวหนาไปมากนัก กลาวคือ ถึงแมมีการบรรลุขอตกลงเขตการคา
เสรีในกรอบใดกรอบหนึ่ง แตก็จะเปน FTA ที่มีคุณภาพต่ํา โดยอาจมีขอยกเวนในรายการสินคา
จํานวนมากทีย่งัจะไมเปดเสร ียิ่งมีสมาชิกมากเทาใด โอกาสที่ขอตกลงจะตื้นเขินก็มีมากเทานั้น1 
นอกจากนี้ นกัวิชาการญี่ปุนวิเคราะหวา วการกาวไปสูเขตการคาเสรีเอเชียตะวันออกยังไม
สมบูรณ เนื่องจากการเปดเสรียังไมสมบูรณ มีขอยกเวนมาก และยังใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชนในการสรางความสะดวกและราบรื่นทางการคาไดไมเต็มที่2  
 
6.2 ความรวมมือดานการเงนิ 
 ปจจุบันความรวมมือดานการเงินในภูมิภาคมีการพัฒนาไปมาก สามารถแบงแยกไดเปน 
4 ประเด็นดวยกัน คือ 1) การหารือทางนโยบายและการเฝาระวัง 2) การสนับสนุนสภาพคลอง 
3) ตลาดพันธบัตรเอเชีย และ 4) หนวยเงินรวมกัน ในประเด็นการหารอืและการเฝาระวัง 
ตลอดจนพันธบัตรเอเชียเปนความรวมมือทีม่ีความคาบเกีย่วกับกรอบความรวมมืออ่ืน เชน 
เอเปค และไดรับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชยี (Asia Development Bank - 
ADB) จนทําใหสามารถกลาวไดวา ความรวมมือดานการเงินในกรอบอาเซียน+3 มีพฒันาการที่
กาวหนาและหลากหลายกวาความรวมมือในกรอบอื่นๆ 

                                                 
1 สัมภาษณ Prof. Shujiro Urata, Waseda University, แคนเบอรรา, 2 กรกฎาคม 2550. 
2 Shujiro Urata, Boeki-toshi shudo no keizai seicho to chiiki togo [Trade/Investment-led Growth and Regional Integration], in 
Ito and Tanaka (eds.), p. 174. 
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 1) การหารือทางนโยบายและการเฝาระวัง (Policy Dialogue and Surveillance)   
 จากวกิฤติเศรษฐกิจเอเชียในชวงป 2540-41 ทําใหอาเซียนตระหนักถึงความสําคัญใน
การรวมมือกันดานการเงนิ ในเดือนตุลาคม 2541 ชาติอาเซียนไดจะจดัตั้ง ASEAN Surveillance 
Process (ASP) ประกอบดวยกลไกการทํางาน 2 สวน คือ สวนแรก กลไกเฝาระวัง (monitoring 
mechanism) มีวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถตรวจจับความผิดปกติที่จะกอใหเกดิปญหาเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในภาคการเงิน สวนที่สอง กลไกการตรวจสอบโดยมิตร (peer review mechanism) มี
วัตถุประสงคเพื่อเปนมาตรการจัดการกับปญหาที่ตรวจจบัไดจากกลไกเฝาระวังขางตน โดยมี 
ADB ใหความสนับสนุนดานขอมูลและวชิาการผานทาง Regional Economic Monitoring Unit 
(REMU) ซ่ึงจะสงขอมูลใหรายไตรภาค และทําวจิัยตามความตองการของอาเซียน3  

ตอมาเมื่อมีการจัดตั้งอาเซียน+3อยางเปนทางการในป 2542 จึงไดขยายความรวมมือ
ดังกลาวเปน ASEAN+3 Economic Review and Policy Dialogue (ERPD) โดยรัฐมนตรีคลัง
อาเซียน+3 จะประชุมกันปละครั้ง มีการประชุมระดับรองลงมาซึ่งรวมถึงผูแทนจากธนาคารชาติ
ของแตละชาตปิละ 2 คร้ัง ในป 2544 อาเซียน+3ไดจดัตั้งกลุมศึกษา (study group) ขึ้นมาชวย
ศึกษานโยบาย และไดมกีารแบงขอบขายการหารือในระดับรัฐมนตรีคลัง กับระดับธนาคารชาติ
ใหชัดเจนขึ้นดวย 

เปนที่นาสงัเกตวา ในกรอบเอเปค ก็มีการจดัประชุมในลักษณะเดียวกนันี้ในชื่อวา 
Executives’ Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP) จนทําใหมีนักวิชาการ
วิจารณวา มีเวทีการหารือมากเกินไป ควรจะรวมกนัเพื่อใหมีประสิทธิภาพ และประหยัด
ทรัพยากรมากกวา4 อยางไรกต็ามอาจกลาวไดวา ความรวมมือในกรอบอาเซียน+3 มีความแข็ง
ขันมากกวากรอบอื่น  
 2) การสนับสนุนสภาพคลอง (Liquidity Support Facility) 
 ดังที่ไดเสนอแลวในบทที่ 4 หลังเกิดวิกฤตเิศรษฐกิจเอเชยีในป 2540 ญ่ีปุนพยายาม
เสนอใหมีการจัดตั้งกองทนุการเงินเอเชยี (AMF) แตไดรับการขัดขวางจากสหรัฐ ในขณะที่จนี
เองก็ไมสนับสนุน อยางไรกต็าม ชาติที่ประสบวิกฤติเศรษฐกิจตางตระหนักดีวา การขอความ
ชวยเหลือจาก IMF มีขอจํากดั และบทบาท IMF ที่จะชวยปองกันและจดัการกับวิกฤตกิ็มี
อิทธิพลสูงในการเขาครอบงาํการบริหารจดัการภายในประเทศผูรับความชวยเหลือ ชาติอาเซียน
+3 จึงรวมกันจัดทํากลไกในการปองกันวิกฤติการเงินและเศรษฐกิจในภูมิภาค   ในการประชุม
รัฐมนตรีคลังอาเซียน+3 ที่เชียงใหม เมื่อป 2543 มีการบรรลุ “ขอตกลงความริเร่ิมเชียงใหม” 
(Chiang Mai Initiative - CMI) ที่วาดวยการยืมเงินสํารองระหวางกันระยะสั้นในแบบทวิภาคี 

                                                 
3 Mario Lamberte, “An Overview of Economic Cooperation and Integration in Asia,” in Asian Economic Cooperation and 
Integration (Manila: Asian Development Bank, 2005), pp. 23-24. 
4 Randall Henning, East Asian Financial Cooperation (Washington D.C.: Institution of International Economics, 2002). 
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(bilateral swap arrangement) ในกรณีที่ชาติสมาชิกเกิดภาวะขาดแคลนเงินทุนสํารองระหวาง
ประเทศ ดวยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง (อาจรวมถึงการถูกโจมตีคาเงิน) ความรวมมือนี้จะเปนสวน
เสริมของ IMF ในการชวยเหลือประเทศที่ประสบปญหาสภาพคลอง  

ขอตกลงนี้มีมูลคา 36,500 ลานเหรียญสหรฐั การเบิกจายเงินนี้จะทําไดไมเกิน 10 
เปอรเซ็นตของยอดนี้ โดยเปนการยืมเงนิในระดับทวิภาคี มิใชจากกองทุนกลางในแบบพหุภาคี 
หากเกิน 10 เปอรเซ็นตจะตองเขาสูเงื่อนไขและโครงการปรบัโครงสรางของ IMF หลังการ
จัดทําขอตกลงดังกลาว มกีารพิจารณาถึงขอควรปรับปรุงใน 3 ประเดน็ดวยกัน คือ ประเด็นแรก 
CMI ควรมีความเปนเอกเทศจาก IMF มากขึ้น ทั้งในดานวงเงินและเงื่อนไข ประเดน็ที่สอง 
เงื่อนไขในการยืมควรเชื่อมโยงกับกลไกการเฝาระวังมากขึ้น ประเด็นที่สาม คือ การเปลี่ยน
ความรวมมือแบบทวิภาคีไปเปนแบบพหุภาคีที่มีการบริหารจัดการจากสวนกลาง มใิชเปน
ขอตกลงรายประเทศ ตลอดจนเพิ่มปริมาณวงเงินที่สามารถกูยมืไดดวย5   

ลาสุด หลังการเกิดวกิฤติการเงินโลกที่เร่ิมขึ้นจากสหรัฐในป 2551 ผูนําชาติอาเซียน+3 
ไดหารือกนัอกีครั้งในการจดัตั้งกองทุนการเงินรวมกนั แมวายังไมไดใชช่ือกองทุนการเงินเอเชีย
ก็ตาม โดยตกลงกันในการประชุม ASEM ที่กรุงปกกิ่งในเดือนตุลาคม 2551 วาจะตั้งกองทุน
มูลคา 80,000 ลานเหรียญสหรัฐขึ้น เพื่อใหเงินทุนแกประเทศที่ประสบปญหาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ 
ประเทศ+3 คือ ญ่ีปุน จีน และเกาหลีใต จะเปนผูออกทุนมากกวาอาเซียน อันเปนไปตามสถานะ
ทางการเงินของแตละประเทศ โดยฟลิปปนสไดเสนอตวัเปนเจาภาพหารือในรายละเอียดใน
เดือนพฤศจกิายน 2551 จะเหน็ไดวา การจดัตั้งกองทุนเปนการยกระดับความรวมมือดานการเงิน
ไปเปนกองทนุแบบพหุภาค ีซ่ึงในครั้งนี้ สหรัฐคงไมออกมาคัดคาน เพราะตนกก็ําลังประสบ
วิกฤติอยูจากการบริหารการเงินที่ผิดพลาด อาจกลาวไดวาเปนอีกครั้งทีว่ิกฤติเศรษฐกจิชวยเพิ่ม
ความรวมมือในหมูอาเซียน+3อีกครั้ง แมจะไมใชวิกฤติทีเ่กิดขึ้นโดยตรงจากประเทศสมาชิกก็
ตาม 

สําหรับประเดน็ขอตกลงความริเร่ิมเชียงใหม เปนความรวมมือเพื่อปกปองคาเงิน และ
สรางเสถียรภาพแกตลาดเงินตลาดทุนในภมูิภาค โดยผานชุดขอตกลงแลกเปลี่ยน (swap) เงินทุน
สํารองในระดบัทวิภาคี6  ตอมาในป 2548 หลังเศรษฐกิจเอเชียไดฟนตัวข้ึนมาอกีครั้ง ชาติ
อาเซียน+3 จึงมุงเพิ่มความเขมแข็งของขอตกลงนี้ใน 4 ดาน คือ 1) การเพิ่มการเฝาระวังรวมกัน
ในกรอบขอตกลงนี้ 2) กําหนดกระบวนการสวอปเงินทุนสํารองอยางชัดเจน อันรวมถึงกลไก
การตัดสินใจรวมกันในการแลกเปลี่ยนเงินทุนสํารอง เพื่อมุงไปสูระดบัพหุภาคี 3) เพิ่มปริมาณ
เงินทุนสํารองที่จะแลกเปลี่ยนกัน และ 4) ปรับปรุงกลไกในการเบิกจายเงินทีไ่มตองขออนุมัติ

                                                 
5 Lamberte, pp. 24-25.  
6 The 2nd ASEAN+3 Finance Ministers’ Meeting, “The Joint Ministerial Statement of the ASEAN+3 Finance Ministers 
Meeting,” (Ministry of Finance of Japan, 2000), http://www.mof.go.jp/jouhou/kokkin/as3_000506e.htm.  
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จาก IMF โดยเพิ่มวงเงินจาก 10 เปอรเซน็ตเปน 20 เปอรเซ็นตของยอดเงินทั้งหมดที่จะทําการ
แลกเปลี่ยน7 

ในการประชุมอาเซียน+3 ในป 2549 มีความชัดเจนวาขอตกลงความริเร่ิมเชียงใหมได
เร่ิมปรับเปลี่ยนไปสูความเปนสถาบันที่มีลักษณะเหนือชาติมากขึ้น ซ่ึงมีความคลายคลึงกับ
ขอเสนอกองทุนการเงินเอเชยี หรือ IMF ที่ญ่ีปุนเคยเสนอชวงวกิฤติเศรษฐกิจเอเชียเมื่อป 2540 
โดยมีกระบวนการตัดสินใจรวมกนัเพื่อทาํการแลกเปลี่ยนเงินทุนสํารอง8 

นอกจากนั้น อาเซียน+3 ไดเห็นพองกันที่จะตั้งคณะผูเชี่ยวชาญ Group of Experts 
(GOE) และคณะทํางานเชิงเทคนิคเพื่อเฝาระวังดานเศรษฐกิจและการเงิน (Technical Working 
Group on Economic and Financial Monitoring หรือ ETWG) ในขณะที่ GOE จะทาํหนาที่เปน
หนวยสังเกตการณดานเศรษฐกิจในภูมภิาคที่มีความเปนอสิระ ETWG จะใหความชวยเหลือใน
การพัฒนาระบบเตือนลวงหนาถึงภาวะผดิปกติทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้น  สําหรับปริมาณ
วงเงินสําหรับการแลกเปลี่ยนเงินทุนสํารองนั้น ไดเพิ่มขึน้เปน 75,000 ลานเหรียญสหรัฐ และ
ทายสุด อาเซยีน+3 ตกลงที่จะศึกษาเพิ่มเติมถึงการพัฒนากรอบ CMI นี้ไปสูความเปนพหภุาคี
อยางแทจริง9 

ในวกิฤติเศรษฐกิจโลก 2551 รัฐมนตรีคลังจากชาติอาเซียน+3 ไดพบหารือกันเพื่อย้ํา
คํามั่นที่จะพฒันา CMI ไปสูระดับพหภุาคี ภายใตขอตกลงกลางชุดเดียวที่จะบรหิารเงินทุน
สํารองที่จะนํามาไวเปนกองกลางรวมกัน ซ่ึงจะชวยตดัความยุงยากจากการมีขอตกลงในระดับ
ทวิภาคหีลายฉบับออกไป ทั้งนี้ จะดําเนินการภายใตหลักการ “การเฝาระวังทางเศรษฐกิจ, การ
สามารถเขาถึงเงินทุน, กลไกการแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมทั้งกระบวนการตัดสินใจและจังหวะ
เวลาที่ทนัทวงที” 10  

จากวกิฤติเศรษฐกิจโลกที่เกดิขึ้นตั้งแตป 2551 และทวีความรุนแรงขึ้น ทําใหมีเสยีงเรียก
ขานถึง AMF ในหมูชาติอาเซียน+3 ขึ้นมาอีกครั้ง11 อยางไรก็ตาม ในการประชุมรัฐมนตรีคลัง
ชาติอาเซียน+3 ที่กรุงมะนิลา ในเดือนพฤศจิกายน 2551 ปรากฎวายังมีปญหาความไมลงรอยกัน
เกี่ยวกับวงเงินที่แตละชาติจะนําเขากองกลาง จีนเสนอใหใชสูตรคํานวณตามสัดสวนเงนิทุน
                                                 
7 The 8th ASEAN+3 Finance Ministers’ Meeting, “The Joint Ministerial Statement of the ASEAN+3 Finance Ministers 
Meeting,” (Ministry of Finance of Japan, 2005), http://www.mof.go.jp/english/if/as3_050504.htm. 
8 The 9th ASEAN+3 Finance Ministers’ Meeting, “The Joint Ministerial Statement of the ASEAN+3 Finance Ministers 
Meeting,” (Ministry of Finance of Japan, 2006), http://www.mof.go.jp/english/if/as3_060504.htm. 
9 Ibid. 
10 The 11th ASEAN+3 Finance Ministers’ Meeting, “The Joint Ministerial Statement of the ASEAN+3 Finance Ministers 
Meeting,” (Ministry of Finance of Japan, 2008), www.mof.go.jp/english/if/as3_080504.pdf. 
11 Ulrich Volz, “Asian Monetary Fund, Take Two,” Far Eastern Economic Review, June 18, 2008, 
http://www.feer.com/economics/2008/june/an-asian-monetary-fund-second-try; Jonathan Head, “Is it Time for an Asian 
Monetary Fund?,” BBC News, December 4, 2008, http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/business/economy/7754167.stm. 
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สํารองที่แตละชาติถือครองซึ่งจีนมีอยูสูงสดุ ในขณะทีญ่ี่ปุนเสนอใหเปนไปตามขนาดเศรษฐกจิ
ซ่ึงญี่ปุนมีขนาดเศรษฐกจิใหญที่สุดในเอเชยี สําหรับชาติอาเซียนยงัไมไดแสดงทาทีที่ชัดเจน 
อยางไรก็ตาม ชาติอาเซียน+3 ไดเห็นพองกันในหลักการเบื้องตนวา จะเปนสูตร 80 : 20 กลาวคือ 
80 เปอรเซ็นตของวงเงินกองทุนนี้จะมาจากจีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต ในขณะที ่20 เปอรเซ็นต จะ
มาจากชาติอาเซียน12   

อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ CMI แทบไมมีความแตกตางจากขอเสนอ AMF ในป 2540 
นอกจากนั้น ในเดือนธันวาคม 2551 จีนไดบรรลุขอตกลงทวิภาคกีบัเกาหลีใตเพือ่แลกเปลี่ยน
เงินทุนสํารองจํานวน 180,000 ลานหยวน (ประมาณ 26,000 ลานเหรียญสหรัฐ) ซ่ึงเปนขอตกลง
ฉบับแรกที่จีนไดลงนามหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้13 อันเปนการตอกย้ําถึงความสําคัญของ 
CMI ทั้งยังเปนการแสดงใหเห็นวา ธนาคารกลางของจีนพรอมที่จะเขารวมอยางเต็มตัวในความ
รวมมือในภูมภิาค14 นอกจากนี้ ปญหาการทํางานรวมกนั นาจะลดนอยลง จากการตระหนกัของ
ชาติสมาชิกอาเซียน+3 ถึงความสําคัญของความรวมมือทีพ่ัฒนาขึ้นทั้งเชิงกวางและเชงิลึกในชวง
ทศวรรษที่ผานมา  

 
3) ตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asia Bond Market) 
ความสนใจในการสรางตลาดพันธบัตรเอเชีย เกิดจากความตองการที่จะพัฒนาตลาดทุน

ภายในภูมิภาค ดวยการใชประโยชนจากเงนิออมภายในภูมิภาคที่มีอยูมาก เพื่อนํามาพัฒนา
เศรษฐกิจและธุรกิจในภูมิภาค แทนที่จะเปนรูปแบบที่ชาติรํ่ารวยเงินทนุสํารองในภูมภิาค ใชเงิน
ซ้ือพันธบัตรตางประเทศโดยเฉพาะของกระทรวงการคลังสหรัฐที่เรียกวา Treasury Bills เพื่อ
เปนทุนใหกับเศรษฐกิจในภมูิภาคอื่น แลวกูเงินจากตางประเทศมาอีกที ซ่ึงนับวาเปนความไม
สอดคลองและสมเหตุสมผลของภูมิภาค แตหลักการของพันธบัตรเอเชียคือ การใชเงินทุนจาก
เอเชียเองเพื่อพัฒนาเอเชยี ทัง้นี้ ตลาดพันธบัตรในภูมภิาคสามารถพัฒนาไปพรอมๆ กับ
พันธบัตรของแตละประเทศ อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพดวยการประหยดัจากขนาด 
(economies of scale) จากการสามารถขายพันธบัตรไดในวงที่กวางขึ้น  

“ตลาดพันธบัตรเอเชียของอาเซียน+3” (ASEAN+3 Asia Bond Market Initiative - 
ABMI) ไดถูกริเร่ิมขึ้น โดยเนนการศึกษารปูแบบพันธบตัรใหม การจดัลําดับ และการเสริมสราง
โครงสรางพื้นฐานในการออกพันธบัตร ทั้งยังมีการตั้งคณะทํางานเพื่อศกึษาเกีย่วกับกลไกการค้ํา
                                                 
12 Ibid. 
13 “PBC Senior Official Interviewed on the Tripartite Regular Meeting Mechanism of Central Bank Governors of China, 
Japan and South Korea and on PBC-BOK Currency Swap,” (The People’s Bank of China, 2008), 
http://www.pbc.gov.cn/english//detail.asp?col=6400&ID=1221&keyword=currencyswap. 
14 “Senior Official of the PBC Interviewed for PBC-BOK Currency Swap Agreement,” (The People’s Bank of China, 2008), 
http://www.pbc.gov.cn/english//detail.asp?col=6400&ID=1211&keyword=currencyswap. 
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ประกันพนัธบัตร การชําระเงนิตราตางประเทศ การออกพนัธบัตรเปนสกุลเงินทองถ่ินดวย
สถาบันการเงินในระดับพหภุาคี การสรางสถาบันประเมินและจดัลําดบัความนาเชื่อถือในระดับ
ภูมิภาค (regional rating agency) เปนตน  

นอกจากนั้น EMEAP ในกรอบของเอเปค ยังมีการจดัตั้ง Asia Bond Fund (ABF) เพื่อ
ลงทุนในพันธบัตรในภูมภิาค ในป 2546 ไดมีการเปดตวักองทุนแรก ABF-1 ในวงเงนิ 1,000 
ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อซ้ือพนัธบัตรในภูมภิาคเอเชยีแปซิฟคที่ออกเปนสกุลเงินเหรยีญสหรัฐ 
(ยกเวนญี่ปุน ออสเตรเลียและนวิซีแลนด) ในป 2547 ไดเปดกองทุนที่สอง ABF-2 มูลคา 2,000 
ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อซ้ือพนัธบัตรที่ออกเปนสกุลเงินทองถ่ินของบางประเทศมารวมกัน แลว
เสนอขายใหแกผูลงทุน ซ่ึงจะสามารถซื้อพันธบัตรรวมนีค้วบคูไปกับพนัธบัตรรายประเทศ อัน
จะเปนการเพิม่ความนาสนใจใหแกการลงทุนในพนัธบัตรของแตละประเทศในภูมภิาคมากขึ้น
กวาการเสนอขายเพียงประเทศเดียว15 (หนา 26-27) 

แมวา พนัธบัตรเอเชียจะมีความทับซอนระหวางกรอบอาเซียน+3กับเอเปค แตการ
รวมกลุมที่กระชับกวา มีสมาชิกนอยกวาของอาเซียน+3 นาจะทําใหความรวมมือในเรื่องนี้มี
ความเขมแข็งมากขึ้น และกม็ีความเปนไปไดวาหนวยงานอยางธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศของญี่ปุน (Japan International Bank of Cooperation หรือ JBIC) จะสามารถเขามามี
บทบาทไดมาก ไมวาจะเปนการค้ําประกันหรือการออกพันธบัตร  

 
4) หนวยเงินเอเชีย (Asian Currency Unit)  

          แนวคดิการผลักดันใหเกิดเงนิสกุลเอเชีย (Asian Currency Unit - ACU) เกิดขึ้นจากความ
ตองการสรางเสถียรภาพใหกับคาเงินในภมูิภาค เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ 2540 แสดงใหเห็นถึง
ผลกระทบจากการผันผวนของคาเงินที่มีตอเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก 
นอกจากนั้น การชําระเงินในการคาและการลงทุนระหวางกัน ดวยเงนิสกุลในภูมภิาคเอง แทนที่
จะใชเงินเหรียญสหรัฐเปนหลัก ก็จะเปนการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มักมี
ความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะคาเงินเหรียญสหรัฐที่มีความผันผวนสูงในชวงที่ผานมา ดังนั้น 
ชาติอาเซียน+3 จึงเริ่มมีการหารือถึงการใชตระกราเงินรวมกันเพื่อกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน
คาเงินของตน รวมไปถึงการมีสกุลเงินรวมกันในระยะยาว โดยใชความรวมมือทางการเงินของ
ยุโรปเปนตัวแบบ  

โครงการ ACU อยูภายใตการดูแลของ ธนาคารเพื่อการพฒันาแหงเอเชยี (Asian 
Development Bank – ADB) และมีกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมของญี่ปุนเปน
ผูสนับสนุนหลัก โดยมีจุดประสงคหลัก เพื่อพัฒนาตลาดพันธบตัรเอเชีย เรงรัดใหออกพันธบัตร

                                                 
15 Lamberte, pp. 26-27.  
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เปนเงินสกุลเอเชีย ตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็งของตลาดทุนในภมูิภาค เพื่อสรางภูมิ
ตานทานตอผลกระทบจากภายนอก ACU จะสะทอนวาคาเงินสกุลในภูมภิาความคีวาม
เคลื่อนไหวอยางไรในอัตราแลกเปลี่ยนกับเงินเหรยีญสหรัฐและเงินยูโร อีกทั้งจะสะทอนดวยวา
แตละคาเงินในภูมภิาคมีความเคลื่อนไหวอยางไรเมื่อเทยีบกับเงนิทุกสกุลในภูมภิาคโดยเฉลี่ย16 

แนวคดิเกีย่วการผลักดัน ACUไดรับความสนใจขึ้นมาอกีครั้งในป 2549 หลังการ
ประชุมประจําปของ ADB ที่นครไฮเดอราบัดของอินเดยี รัฐมนตรีคลังชาติอาเซียน+3 ไดตกลง
กันที่จะรับไปทําการศึกษาความเปนไปไดของ ACU อยางไรก็ตาม ACU จะเกิดขึน้ได ตองมีการ
ตกลงในหลายประเด็นสําคัญ และจัดการแกไขความกังวลทางการเมืองหลายประเด็นกอน อาทิ
เชน 
       - จะรวมเงินสกุลไตหวนั ฮองกง ออสเตรเลียและนิวซีแลนดเขาดวยหรือไม 
       - จะใหอินเดียเขารวมหารือเพื่อกําหนดแนวทางของเงินสกุลดังกลาวดวยหรือไม 
       - จะกําหนดคาเงินของ ACU อยางไร จะใหเปนไปตามสัดสวนของ GDP หรือระดับมูลคา
การคา หรือระดับการไหลเวยีนของเงินทนุ หรือระดับการแลกเปลี่ยนของเงินสกุลนั้น ๆ 

นอกจากนี้ ยังมีปญหาพื้นฐานอันสําคัญ คือ ระดับการพฒันาทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน 
ทําใหเกิดการหวั่นเกรงของประเทศเล็กวาจะถูกครอบงําจากประเทศใหญ บรรดาผูออกแบบ 
ACU พยายามชี้แจงวา ไมไดวางแผนให ACU เปนเหมือนเงินยูโร โดย ACU จะเปนเพียงดัชนีช้ี
วัดอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเปนหนวยเงินทางบัญชี (settlement currency) เพื่อใชชําระเงิน และใช
ในการลงทุน17 จะเห็นวาบทบาทหนาที่ของ ACU แทบไมแตกตางจากแนวคิดการทําเงินเยนให
เปนสกุลเงินสากลที่ไดอภิปรายไปกอนหนานี้ ซ่ึงหากตกลงกันตั้ง ACU ขึ้นมาไดจริง ญ่ีปุนคง
ผลักดันใหมีสัดสวนของเงินเยนสูงสุดในการกําหนดคา ACU  

ตอเร่ืองนี้ จีนไมไดแสดงความกระตือรือรน ดวยเหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรก 
ACU เปนความริเร่ิมของญี่ปุน แมจะผานทาง ADB ก็ตาม ญ่ีปุนจะตองมีบทบาทและอิทธิพลสูง
ตอการกําหนดระบบตระกราเงินในภูมภิาค หรือคาของ ACU อยางไมตองสงสัย ประการที่สอง 
จีนคิดวาระบบที่ใชเงินเหรียญสหรัฐเปนหลักนั้น ดีอยูแลว ทั้งยังเปนประโยชนกับจีนที่มีอัตรา
แลกเปลี่ยนคงที่ตอเงินเหรยีญสหรัฐ และการพัฒนาระบบอื่นขึ้นมายอมมีตนทุนทั้งในสวน
การศึกษาและการปฏิบัติ 

เพื่อใหหลายชาติลดความกังวลและความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ของ ACU มีการหารือกันวาจะเปลี่ยนชื่อ ACU เสยีใหม ใหเปน ‘ดัชนวีัดคาเงินของเอเชีย” 
(Asian Currency Index) เพื่อไมใหใกลเคียงกับ “หนวยเงนิยุโรป” (European Currency Unit) ที่
เปนชื่อเรียกแรกกอนจะพัฒนาไปเปนเงนิยูโร  
                                                 
16 http://www.atimes.com/atimes/Asian_Economy/HE04Dk01.html. 
17 สัมภาษณ Mr. Eisuke Sakakibara, โตเกียว, 7 มิถุนายน 2549. 
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เปนที่นาสังเกตวา การที่ ADB มีบทบาทสําคัญในความรวมมือดานการเงินเหลานี้ 
แสดงใหเห็นไดวา ญ่ีปุนซึ่งเปนประเทศผูนําสําคัญที่สุดใน ADB มีความพยายามในการ
ขับเคลื่อนความรวมมือดานการเงินเหลานีอ้ยางแข็งขัน  
 
6.3 ความรวมมือเชิงหนาท่ี (Functional Cooperation) 

 ความรวมมือเชิงหนาที่ (Functional Cooperation) เปนความรวมมือที่มี
วัตถุประสงคในการพัฒนาและสงเสริมสรางสภาพชีวิตความเปนอยูของประชากรในภูมิภาคให
มีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ด ีรวมทั้งสงเสริมและรักษาเอกลักษณประเพณี วฒันธรรม ตลอดจน
สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประชาชนในภูมภิาค อาทิ ความรวมมอืดานโรคระบาด 
ส่ิงแวดลอม วฒันธรรม การทองเที่ยว เปนตน ความรวมมือเชิงหนาที่เร่ิมขึ้นจากความรวม
รวมมือของอาเซียนกนัเองกอนที่จะขยายความรวมมือสวนใหญไปยังประเทศ+3 ดวย จน
กลายเปนความรวมมือเชิงหนาที่ของเอเชียตะวนัออก   

 
ตารางที่ 8 ความรวมมือเชิงหนาที่ของอาเซียน+3 

ความรวมมือ ปที่เร่ิมผนวก
ประเทศ +3 

ความรวมมือดานเมืองและความมั่นคง 2543 
ความรวมมือดานเศรษฐกจิ การคา และการลงทุน 2543 
ความรวมมือดานการเงินและการคลัง  2543 
ความรวมมือดานการเกษตร ประมง และปาไม 2544 
ความรวมมือดานแรงงาน  2544 
ความรวมมือดานสิ่งแวดลอม    2545 
ความรวมมือดานการทองเทีย่ว   2545 
ความรวมมือดานวัฒนธรรมและศิลปะ   2546 
ความรวมมือดานพลังงาน   2547 
ความรวมมือดานสุขภาพ    2547 
ความรวมมือดานอาชญากรรมขามชาติและตอตานการกอ
การราย    

2547 

ความรวมมือดานเทคโนโลยแีละการสื่อสาร  2547 
ความรวมมือดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา  2547 

   ที่มา : กระทรวงการตางประเทศไทย (http://www.mfa.go.th). 
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ความรวมมือในลักษณะนี้ มกัจะเปนประโยชนแกทุกประเทศที่เขารวม ชาติตางๆ จึงมัก
ยินดีทีจ่ะเขารวม ทั้งยังเปนการเริ่มตนที่ดีทีจ่ะเพิ่มความรวมมือกันตอไป อยางไรก็ตาม การจะ
รวมมือกันไดอยางมีนัยสําคญั ยอมตองอาศัยความสัมพนัธที่ดีฉันมิตรประเทศ และความตั้งใจ
ทางการเมือง (political will) ดวย  

จากตารางขางตน จะเห็นวา ชาติ+3 เขามารวมในความรวมมือเชิงหนาที่ในหลายๆ 
ประเด็นความรวมมือ ในชวงตนทศวรรษ 2000 ซ่ึงเปนชวงที่กรอบอาเซียน+3 มีความคืบหนาไป
มาก จึงกลาวไดวา อาเซียน+3 มีกลไกรองรับในการพัฒนาความรวมมอืในภูมภิาค แมแตในชวง
ที่ความสัมพันธระหวางจีนกบัญี่ปุนเสื่อมทรามลงในชวงตนทศวรรษที่ 2000 ทั้งสองชาติก็ยัง
สามารถเขารวมในความรวมมือเชิงหนาที่ตางๆ ได  
 
6.4 ประชาคม 3 ดาน? 
 การวเิคราะหขางตน เปนการพิจารณาในรายประเดน็การรวมตัวและความรวมมือ หาก
วิเคราะหดวยการแบงเปนดานเศรษฐกจิ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม ตามที่อาเซียน+3 ได
แสดงเจตนารมณไวในฐานะ 3 เสาหลักของการสรางประชาคมเอเชียตะวนัออก จะพบวา ความ
เปนประชาคมเศรษฐกิจ ดูจะมีความคืบหนามากที่สุด ทั้งในสวนเขตการคาเสรีและความรวมมือ
ดานการเงนิ ดานที่มีความคบืหนารองลงมาคือ ประชาคมทางสังคมวัฒนธรรม ที่มีความพยายาม
แลกเปลี่ยนวฒันธรรมกันมากขึ้นอยางเหน็ไดชัดในภูมภิาค ไมวาจะเปนการแลกเปลี่ยนบุคคล
และเยาวชนในโครงการตางๆ การศึกษา การทองเที่ยว ตลอดจนการเผยแพรวัฒนธรรมทั้ง
วัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) ในประเด็นนี้ นับวาญี่ปุนไดพยายาม
แสดงบทบาทนํา ดวยการเสนอ “เครือขายการแลกเปลี่ยนนักเรยีนเยาวชนในเอเชยีตะวนัออก” 
(Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths หรือ JENESYS) โครงการนี้
มูลคาสูงถึง 35 พันลานเยน มุงใหมีการแลกเปลี่ยนเยาวชนถึง 6,000 คนตอป18  

สวนประชาคมความมั่นคงดูจะมีความเปนไปไดนอยทีสุ่ด  เนื่องดวยเหตุผลหลาย
ประการ ไมวาจะเปนความแตกตางของระบบและแนวคดิทางการเมือง ตลอดจนความ
หลากหลายของคานิยมเกีย่วกับสิทธิเสรีภาพและประชาธปิไตย การขาดความไววางใจระหวาง
กัน รวมถึงมรดกจากสงครามเย็นทีย่ังหลงเหลืออยู อยางไรก็ตาม ดูเหมอืนวาปจจัยทีสํ่าคัญที่สุด
ดูจะอยูที่ความสัมพันธกับสหรัฐ หลายประเทศในเอเชียตะวนัออกมีความเปนพนัธมิตรที่มั่นคง
ที่ใกลชิดของสหรัฐ ทั้งญี่ปุน เกาหลใีต ฟลิปปนส ไทย และสิงคโปร ในระบบความมั่นคงทวิ
ภาคีแบบ “ดุมลอ” (hub and spoke) ที่มีสหรัฐเปนแกนกลาง นักวิชาการญี่ปุนมองวา ระบบดุม
ลอนี้มีประสิทธิภาพดีในการรักษาความมัน่คงในภูมภิาค เมื่อเปรียบเทียบกับภูมภิาคอื่นที่เกิด

                                                 
18 http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2007/5/1173651_826.html. 
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สงครามรุนแรงขึ้นในยุคหลังสงครามเย็น ไมวาจะเปนในคาบสมุทรบอลขานหรือในอัฟริกา จึง
ไมควรยกเลิกระบบความมัน่คงแบบทวภิาคีนี้ ดังนั้น การจัดประชาคมความมั่นคงในเอเชีย
ตะวนัออก โดยไมรวมสหรัฐเขาไวดวย จงึไมเปนแนวทางที่เหมาะสม แนวทางที่ดี คอื การมี
กรอบความมัน่คงในเอเชยีแปซิฟคที่รวมสหรัฐเขาไว19   

 
โดยสรุป การรวมตัวเปนประชาคมเอเชียตะวนัออก จะมคีวามแตกตางจากภูมภิาคนยิม

ในยุโรปที่มีการรวมตัวกนัในเชิงลึก 5 ขั้นตอน จนพัฒนากาวหนาจนเปนสหภาพทางการเมือง 
เอเชียตะวันออกคงไมสามารถเจริญรอยตามนั้นได อยางไรก็ตาม เอเชยีตะวันออกจะรวมตัวและ
รวมมือกันดวย 3 เสาหลัก คอื เขตการคาเสรี ความรวมมือดานการเงนิ และความรวมมือเชิง
หนาที่  ทั้ง 3 สวนนี้ มีพัฒนาการคอนขางดีในกรอบอาเซียน+3  ซ่ึงในป 2550 อาเซียน+3 ยังได
ออก “แผนงานเพื่อความรวมมืออาเซียน+3 (2550-2560)” (ASEAN Plus Three Cooperation 
Work Plan 2007-2017) เพื่อกําหนดทิศทางในการเพิ่มความรวมมือตางๆ อีกดวย20 กลาวไดวา 
เอเชียตะวันออกมีการรวมตวัในลักษณะเฉพาะของตัวเอง ไมจําเปนตองเปนไปตามบันได 5 ขั้น
ของยุโรป เพราะเอเชียตะวันออกยังมีความแตกตางและขอจํากัดอยูมาก แตก็ถือไดวา เปน
กระบวนการความรวมมือและภูมภิาคนยิมที่มีนัยสําคัญ อันจะกอใหเกดิประโยชนแกประเทศใน
ภูมิภาค 

เมื่อมองในภาพรวมของความเปนประชาคมในดานตางๆ ในเอเชยีตะวนัออกนั้น 
ประชาคมดานเศรษฐกิจจะมคีวามคืบหนามากที่สุด รองลงมาเปนดานสังคมวัฒนธรรม ในขณะ
ที่จะมีความยากลําบากที่สุดในการสรางประชาคมดานความมั่นคงในเอเชียตะวันออก ที่บาง
ประเทศยังไมมีความไววางใจระหวางกนั โดยเฉพาะจีนกีบญี่ปุน ทั้งญี่ปุนและเกาหลใีตยังคง
เปนพันธมิตรที่เหนยีวแนนกับมหาอํานาจนอกภูมภิาคอยางสหรัฐ 
 

                                                 
19 Akiko Fukushima, “Seiji-anzen hosho kyoryoku no genkai to kanosei” [The Limit and Possibility in Political and Security 
Cooperation], in Ito and Tanaka (eds), p. 225. 
20 www.aseansec.org. 
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- 7 - 
ผลกระทบตอประเทศไทย 

 
 บทนี้ จะอภิปรายผลกระทบของประเด็นประชาคมเอเชียตะวนัออกตอประเทศไทย ทั้งใน
สวนผลประโยชนที่จะเกดิขึน้จากการรวมตัวในรูปแบบตางๆ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะวาไทยควร
ดําเนินนโยบายอยางไร เพื่อใหสามารถแสวงหาผลประโยชน และแสดงบทบาทไดอยางสมดุลใน
ประเด็นประชาคมเอเชียตะวนัออก   
 
7.1 ผลประโยชนของไทย 

สําหรับประเดน็ผลประโยชนจากการรวมตัว ไดอภิปรายไปแลวในบทที่ 3 โดยใชการ
คํานวณทางเศรษฐศาสตรดวยตัวแบบ GTAP จึงไมขอกลาวซ้ํา ในที่นี้ จะสรุปเฉพาะสาระสําคัญ
เทานั้น กลาวคอื แม ผลประโยชนสูงสุดของไทยจะอยูทีก่ารเปน FTA Hub คือ ทําขอตกลง FTA 
แบบทวภิาคีกบัทุกประเทศในอาเซียน+6 ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ยังไมมี ระหวางกัน อันจะทําให 
GDP ของไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 3.78  ผลประโยชนที่ไทยจะไดรับในลําดบัรองลงมา คือ การรวมตัวใน
สูตร ASEAN+3+India อันจะทําให GDP ของไทยเพิ่มขึน้รอยละ 3.42 อยางไรก็ตาม รูปแบบเขต
การคาเสรีแบบอาเซียน+3 หรืออาเซียน+6 ดูจะเปนไปไดมากกวา เพราะคงไมสามารถรวมอินเดีย 
แลวไมรวมออสเตรเลีย นิวซีแลนดได เพราะทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด ตางก็อยูในกรอบ
อาเซียน+6 เชนกัน1  

หากเปรียบเทยีบเฉพาะสูตร ASEAN+3 กับ ASEAN+6 จะเห็นวา ไมมคีวามแตกตางกันนกั
ในอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีจ่ะเพิ่มขึ้นของไทย คือ อัตรารอยละ 3.23 และ 3.27 
ตามลําดับ สวนตางมีเพยีงรอยละ 0.04 เทานั้น จึงจะไมสงผลกระทบตอไทยมากนกั2 หากตองเลือก
ระหวาง 2 สูตรนี้ เพราะทั้งสตูร ASEAN+3 กับ ASEAN+6 ตางใหประโยชนตอไทยไมตางกันมาก
นัก 
   
7.2 อาเซียน+3 หรือ อาเซียน+6? 
 ตอคําถามที่วา ไทยควรใหความสําคัญกับกรอบอาเซียน+3 หรือกรอบอาเซียน+6 มากกวา
กันนั้น การเปรียบเทียบดัชนีเศรษฐกิจพื้นฐาน ในแตละกรอบการรวมตัวทั้งอาเซียน อาเซียน+3 และ
อาเซียน+6 จะชวยใหพิจารณาไดอยางชัดเจนมากขึ้นถึงความเปลี่ยนแปลงและประโยชนที่จะไดรับ
จากการรวมตัวในแตละกรอบเหลานั้น โดยดัชนีเศรษฐกิจสําคัญที่ควรพิจารณา ไดแก จํานวน

                                                 
1 ดูตารางที่ 3 หนา 34. 
2 อางแลว 
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ประชากร (Population) รายไดเฉลี่ยตอหัว (GDP Per Capita) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศกอนหักอัตราเงินเฟอ (GDP Nominal) และเงินทุนสํารองระหวางประเทศ (Foreign 
Reserves) ดังแผนภูมิภาพที่ 1 
 
แผนภูมิที่ 4 :  เปรียบเทียบดัชนีเศรษฐกิจพื้นฐานระหวางอาเซียน อาเซียน+3 และอาเซียน+6 (2550) 

จํานวนประชากร 
(ล านคน)

GDP Per Capita 
(เหรยีญสหรัฐฯ)

GDP Nominal 
(พันล านเหรยีญ

สหรัฐฯ)

ASEAN 547.75 2,226.93 1,279.92
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ที่มา : IMF World Economic Outlook October 2008, Asia Bonds Online, CIA World 

Factbook, World Bank, and United Nations Conference on Trade and Development 2007.  
 
แผนภูมิดานบนแสดงใหเห็นวา การขยายจากอาเซียนไปเปนอาเซียน+3 จะทําใหขนาด 

GDP เพิ่มสูงขึ้นเปนอยางมาก คือ จาก 1,279.92 พันลานเหรียญสหรัฐ เปน 9,911.59 พันลานเหรียญ
สหรัฐ เรียกไดวา เพิ่มขึ้นถึง 9 เทาตัว แตเมื่อเปรียบเทียบกับการขยายไปเปนอาเซียน+6 แลว GDP 
จะเพิ่มขึ้นจากกรอบอาเซียน+3 ไมมากนัก คือ จะเพิ่มไปเปน 12,049.99 พันลานเหรียญสหรัฐ   

ในสวนของเงินทุนสํารองระหวางประเทศ พบวา กรอบอาเซียน+3 จะทําใหปริมาณเงิน
สํารองเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด จากยอด 478.71 พันลานเหรียญสหรัฐของอาเซียนไปเปน 3,599.78 
พันลานเหรียญสหรัฐ ในขณะที่การรวมตัวเปนอาเซียน+6 จะไมไดทําใหจํานวนเงินทุนสํารองเพิ่ม
จากกรอบอาเซียน+3 มากนัก คือ จะเพิ่มเปน 3859.69 พันลานเหรียญสหรัฐเทานั้น 
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ยิ่งไปกวานั้น ในสวนของการเปรียบเทียบรายไดประชากรเฉลี่ยตอหัวจะพบวา กรอบ
อาเซียน+3 จะมีรายไดตอหัวสูงที่สุด คือ 4,783.56 เหรียญสหรัฐ เพิ่มจากกรอบอาเซียนกวา 2 เทา 
(2,226.93 เหรียญสหรัฐ) แตรายไดตอหัวจะลดลงเหลือ 3,663.27 เหรียญสหรัฐในกรอบอาเซียน+6  

ตัวเลขที่จะเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดในกรอบอาเซียน+6 จะมีเพียงจํานวนประชากรเทานั้น 
ที่จะเพิ่มจากหลัก 2,000 ลานคน เปนหลัก 3,000 ลานคน จากการที่รวมอินเดีย ประเทศที่มีประชากร
มากเปนอันดับสองของโลกเขาไป แตก็จะเปนการดึงใหรายไดประชากรเฉลี่ยตอหัวต่ําลงดังที่ได
กลาวไวขางตน 

  
  แผนภูมิที่ 5 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (2550) 

5.4

5.6

5.8

6

6.2

6.4

6.6

ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6

Gr
ow

th
 R

at
e

GDP Real Growth Rate (2007)

 
ที่มา : IMF World Economic Outlook October 2008, CIA World Factbook, World Bank 
 
นอกจากนี้ หากพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth Rate) แลว 

อาเซียนเองมีอัตราการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 6.5 แตเมื่อขยายความรวมมือเปนอาเซียน+3 
แลว การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะลดลงเหลือรอยละ 6.36 และเมื่อขยายความรวมมือเปนอาเซียน
+6 แลวอัตราจะลดลงเหลือรอยละ 5.77 เทานั้น 
  โดยสรุป การขยายความรวมมือจากอาเซียนไปเปนอาเซียน+3 จะทําใหดัชนีสําคัญๆ ทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ไมวาจะเปนขนาดเศรษฐกิจหรือ GDPโดยรวม และรายไดเฉลี่ยตอ
หัว อันจะเปนโอกาสทางเศรษฐกิจใหแกประเทศสมาชิก นอกจากนั้น เงินทุนสํารองรวมที่มีเปน
จํานวนในกรอบอาเซียน+3 จะชวยค้ําจุนประเทศสมาชิกที่ประสบวิกฤติเศรษฐกิจ หรือวิกฤติสภาพ
คลองได โดยผานขอตกลงความริเร่ิมเชียงใหม  
 แนนอนวา การรวมจํานวนประเทศสมาชิกมากขึ้นอยางในกรณีอาเซียน+6 ยอมจะทําให
ตัวเลขทางเศรษฐกิจดังกลาวขางตนเพิ่มขึ้น แตหากพิจารณาจากสวนตางที่เพิ่มขึ้นไมมากนัก 
ประกอบกับตนทุนทางสังคม และอุปสรรคในการรวมมือกับจํานวนประเทศมากขึ้น ความคุมคาใน
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การผลักดันนาจะอยูที่กรอบอาเซียน+3 มากกวา โดยในกรอบอาเซียน+3 เองก็มีพัฒนาการ และ
กลไกรองรับมากกวาอยูแลวดวย ดังที่ไดอภิปรายและเปรียบเทียบในบทที่ 2  
 อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวา เราควรละเลยกรอบอาเซียน+6 เพราะความรวมมือในบาง
ประเด็นจะดําเนินไปดีกวา บนเงื่อนไขของจํานวนสมาชิกที่มีมากกวา  
 
7.3 อิงญี่ปุนหรือจีน? 

คําถามตอไปคือ ในการแขงขนักันแผอิทธิพลในภูมภิาคระหวางญี่ปุนกับจีนนี้ ไทยควรให
ความสําคัญกับญี่ปุนหรือจนีมากกวากนั ในชวงกวาทศวรรษที่ผานมา จีนมีการเติบโตทางเศรษฐกจิ
อยางกาวกระโดด ทําใหประเทศตางๆ หันมาใหความสนใจตอจีนเปนอยางมาก โดยตางมุงหวังวา
ประชากรจํานวนมหาศาลของจีนจะเปนตลาดรองรับสินคาที่สําคัญ จึงใหความสําคญัในการกระชบั
ความสัมพันธกับจีนเปนอยางยิ่ง จนอาจทําใหเสียสมดุลในความสัมพันธระหวางตนกบัญี่ปุนไปได 
ตอเร่ืองนี้ ควรมีการวิเคราะหขอมูลตางๆ ใหเดนชดัวา ผลประโยชนของเราอยูที่ญ่ีปุนหรือจีน
มากกวากัน  

หากเปรียบเทยีบขนาดเศรษฐกิจของญี่ปุนและจีน จะเหน็วา ญ่ีปุนมี GDP สูงถึง 4.38 ลาน
ลานเหรียญสหรัฐ และยังคงเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุดเปนอันดับสองของโลก เปน
รองเพียงสหรฐัเทานั้น สวนจีนมี GDP 3.28 ลานลานเหรยีญสหรัฐ ยังเปนมลูคาที่นอยกวาญี่ปุนราว 1 
ลานลานเยน3 แมจีนจะมีโอกาสแซงญี่ปุนในอนาคต แตในระยะสั้นถึงระยะกลาง ญ่ีปุนจะยังคงเปน
มหาอํานาจอันดับหนึ่งในเอเชีย และอันดับสองของโลกอยูตอไป   

เมื่อเปรียบเทียบมูลคาการคาของอาเซียน จะพบวา การคากับญี่ปุนยังคงมีมูลคาและสัดสวน
ที่สูงกวาจีน กลาวคือ การคาระหวางอาเซียนกับญี่ปุนในป 2549 มีมูลคาสูงถึง 161,780.5 ลานเหรียญ
สหรัฐ คิดเปนรอยละ 13 ของการคาทั้งหมดของอาเซียน ซ่ึงญี่ปุนถือเปนคูคาอันดับสองของอาเซียน 
โดยครองอันดบัรวมกับสหรัฐ  สําหรับการคาระหวางอาเซียนกับจนีในปเดียวกันมีมูลคา 139,961.2 
ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 11 ของการคาของอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 www.imf.org. 
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แผนภูมิที ่6 มูลคาและสัดสวนการคาของอาเซียน (2549) 
หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ 

อาเซียน, ฿352,771, 27%

ญ่ีปุน

161,780.5

13%

สหรัฐอเมริกา

161,196

13%สหภาพยุโรป

160,589.9

12%จีน

139,961.2

11%

เกาหลีใต

52,519.6

4%

ออสเตรเลีย

36,411.4

3%

อินเดีย

28,702.7

2%

ไตหวัน

21,908.9

2%

ฮองกง

20,193

1%

ประเทศอื่นๆ

135,513.2

11%

 
ที่มา www.aseansec.org 
 

ในดานการลงทุนโดยตรง พบวา ญ่ีปุนยังเขามาลงทุนโดยตรงในอาเซยีนมากกวาจนีแบบทิ้ง
กันอยางไมเหน็ฝุน โดยระหวางป 2538-2548 ญ่ีปุนเขามาลงทุนสะสมในอาเซียนสูงถึง 33,346.77 
ลานเหรียญสหรัฐ ในขณะที่จีนเขามาลงทุนเพียง 2,180.1 ลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงมีมูลคานอยกวาการ
ลงทุนของญี่ปุนถึง 15 เทา (ดูแผนภมูิที่ ?) 

 
แผนภูมิที่ 7  เปรียบเทียบการลงทุนโดยตรงจากจีนและญีปุ่นในอาเซยีน (2538-2548) 

 
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ 
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ที่มา : www.aseansec.org 
  
 เมื่อดูตัวเลขเฉพาะในป 2549 ก็จะยังพบขอสรุปในลักษณะเดยีวกัน ดังแสดงในแผนภมูิ
ดานลาง คือ ญ่ีปุนยังลงทุนในอาเซียนมากกวาจนี โดยคดิเปนรอยละ 18 ของการลงทุนโดยตรงใน
อาเซียน เทียบกับยอดการลงทุนจากจนีที่คดิเปนรอยละ 1 เทานั้น 
 

แผนภูมิที่ 8 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอาเซียน (2549) 

US
23%

ASEAN
15%

China
1%

South Korea
2%

Japan
18%

Taiwan
4% EU

37%

 
ที่มา : www.asean.sec.org 
 
ขอมูลขางตน แสดงใหเห็นวา ญ่ีปุนยังคงเปนประเทศทีอ่าเซียนพึ่งพามากกวาจีน ทัง้ในดาน

การลงทุนและการคา ตลอดจนดานความชวยเหลือระหวางประเทศ ดังทีไ่ดอภิปรายแลวในบทที่ 4 
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แมจีนจะมีตลาดใหญ แตจีนมิใชประเทศผูลงทุนรายใหญ  แตเปนประเทศผูรับการลงทุน ซ่ึงแขงกับ
อาเซียนในการดึงดูดตางชาติมาลงทุนมากกวา แมชวงหลัง รัฐบาลจีนจะเนนสงเสริมใหวิสาหกิจของ
ตนไปลงทุนในตางประเทศ แตมักเปนการลงทุนขนาดเลก็ หากเปนการลงทุนขนาดใหญก็จะเปนใน
สาขาพลังงานหรือการกอสรางมากกวา ซ่ึงจีนมักเนนไปลงทุนในประเทศร่ํารวยพลังงานและ
ทรัพยากรอยางอินโดนีเซียมากกวาชาติอาเซียนอื่นๆ ในกรณีของไทย การลงทุนจากจีนมักเปนการ
ลงทุนขนาดเลก็มูลคาไมเกิน 50 ลานบาท ในอุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักร และการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร4 ในขณะที่การลงทุนจากญี่ปุนในไทยจะเนนในอุตสาหกรรมรถยนตและ
อิเล็คทรอนิคส ซ่ึงคิดเปนสัดสวนสูงถึงกวารอยละ 50 ของการลงทุนจํานวนมหาศาลจากญี่ปุน5 

จากเหตุผลที่กลาวมา ทั้งไทยและอาเซียนจงึตองพยายามรักษาสมดุลในความสัมพันธกับทั้ง
ญ่ีปุน และจนี มิใหเหล่ือมลํ้า หรือเอนเอียงขางใดขางหนึง่มากเกินไป การมี 2 มหาอํานาจในภูมภิาค
ยอมทําใหชาตเิล็กๆ อยางอาเซียนสามารถตอรองไดมากขึน้ ทั้งนี้ ควรระลึกไวเสมอวา ญ่ีปุนยังคง
เปนประเทศทีไ่ทยและอาเซียนพึ่งพาทางเศรษฐกิจสูงกวาจีน 
 
7.3 ขอเสนอแนะทางนโยบาย 

เพื่อใหสามารถแสวงหาผลประโยชน และแสดงบทบาทไดอยางสมดลุในประเดน็
ประชาคมเอเชยีตะวันออก ตลอดจนในความรวมมือในรปูแบบตางๆ ระหวางประเทศในเอเชยี
ตะวนัออกโครงการวิจยันี้ขอใหขอเสนอแนะทางนโยบายสําหรับประเทศไทยไวดังนี้  

1. ไทยควรใหความสําคัญกับกรอบความรวมมืออาเซียน+3 เปนหลัก เพราะเปนกรอบที่มี
ความเปนไปไดที่จะพัฒนาไปไดมากกวา อีกทั้งมีความรวมมือที่มีความกาวหนาไปแลวในหลายๆ 
ประเด็น โดยเฉพาะความรวมมือดานการเงินไมวาจะเปน CMI / CMIM หรือพันธบตัรเอเชีย ทั้งยัง
กลาวไดวา ความรวมมือในกรอบอาเซียน+3 มีความเปนสถาบันมากกวากรอบอาเซยีน+6 จากการที่
มีการประชุมคณะทํางานความรวมมือเชิงหนาที่ เปนระยะๆ อยางตอเนือ่งมากกวา  

อยางไรก็ตาม ในขณะเดยีวกนั ก็ไมควรละเลยกรอบความรวมมืออาเซียน+6 ซ่ึงเปนการเนน
ความรวมมือเชิงหนาที่ ที่จะเปนประโยชนตอประเทศสมาชิกอยูแลว และจะเปนการดีกวาหากความ
รวมมือบางประการมีประเทศ +6 อยางออสเตรเลีย หรืออินเดียเขารวมดวย เชน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย หรือ ความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  เพราะทั้งสองประเทศมีความเขมแข็งใน
ดานดังกลาว 

2. ไทยควรสงวนทาทีไมเอนเอียงสนับสนนุขางใดขางหนึ่งระหวางจนีกับญี่ปุน หากควร
รักษาสมดุลในความสัมพันธกับประเทศทัง้สอง และใหความรวมมือกบัทั้งกรอบอาเซียน+3 และ

                                                 
4 ขอมูลจาก BOI  (www.boi.go.th). 
5 http://www.jcc.or.th/thai/index.asp. 
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อาเซียน+6 ทั้งนี้ จะตองใหความสําคัญกับการเดินทางเยอืนประเทศทั้งสอง มิใหเกดิความเหลื่อมลํ้า
กัน (สําหรับประเด็นนี้ขอใหพิจารณาออสเตรเลีย ซ่ึงเปนประเทศหนึ่งที่ไดรับบทเรียนจากการ
ดําเนินนโยบายความสัมพันธกับญี่ปุนและจีน อยางไมระมัดระวัง กลาวคือ หลังจากทีน่ายเควิน รัดจ
ขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เขาไดเดนิทางเยือนจีนกอนเพยีงประเทศเดียว โดยไมเดินทางเยือน
ญ่ีปุน นัยวาเพือ่แสดงความใกลชิดกับจนี ในฐานะที่เขาเคยศึกษาวรรณคดีจีนเปนวิชาเอกในสมัย
เรียนมหาวิทยาลัย และสามารถพูดภาษาจนีได ประกอบกับจีนและออสเตรเลียไดเร่ิมหารือเพื่อจัดทํา
ขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางกัน ในครั้งนั้น นายกรัฐมนตรีรัดจถูกวพิากษวิจารณจากสื่อมวลชน
และนักวิชาการทั้งในญี่ปุนและออสเตรเลีย วาเขาขาดความละเอียดออนในการดําเนินความสัมพันธ
กับญี่ปุน ทั้งๆ ที่ญ่ีปุนเปนประเทศพันธมิตรที่สําคัญของออสเตรเลีย ทั้งยังเปนประเทศสนับสนุนให
ออสเตรเลียเขารวมประชุมสดุยอดเอเชียตะวันออกดวย ในภายหลัง นายรัดจไดรีบรุดเดินทางไป
เยือนญี่ปุน แมอีกไมนานเขาจะตองเดินทางไปอีกครั้งในการประชุม G8 ที่ฮ็อกไกโดอีกครั้งก็ตาม 
กลาวไดวา หากไมมีการเดินทางเยือนจนีเพียงประเทศเดียวกอนหนานั้น นายรัดจคงไมตองเดินทาง
เยือนญี่ปุนถึง 2 คร้ังในเวลาใกลเคียงกัน)   

3. ไทยควรพยายามเขาไปมบีทบาทในความรวมมือเชิงหนาที่  (functional cooperation) มาก
ขึ้น เพราะความรวมมือเชิงหนาที่ เปนความรวมมือที่มิไดเนนผลประโยชนดานการเมืองหรือ
เศรษฐกิจเปนสําคัญ หากแตมุงเนนความรวมมือดานสังคมวัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ซ่ึงจะเปนชองทางที่ชวยเรงสรางความรวมมือระหวางประเทศไดโดยงายมากกวา โดยไทยอาจเนน
และมีบทบาทนําในความรวมมือดานการทองเที่ยว การขนสง และสาธารณสุข ซ่ึงเปนสิ่งที่ไทยมี
ศักยภาพ หรือมีความเชี่ยวชาญที่พอจะกอใหเกิดความรวมมือไดอยางมปีระสิทธิภาพและเขมแขง็
ตอไป 

4. ไทยตองใหความสําคัญกับการรวมตัวในอาเซียน  เพือ่เพิ่มอํานาจตอรองกับญี่ปุนและจีน 
ซ่ึงปจจุบันไทยมีโอกาสอันดีในการ ที่จะแสดงบทบาทนําในอาเซยีน และกําหนดทศิทางของความ
รวมมือและการรวมตัวในภูมภิาคไปในทิศทางที่อาเซียนและไทยจะไดประโยชนสูงสุดผาน 3 
ชองทางสําคัญ ชองทางแรกคือการเปนเจาภาพประชุมสดุยอดอาเซยีน อาเซียน+3 และการประชุม
สุดยอดเอเชยีตะวนัออก (อาเซียน+6) ถึง 2 คร้ังในชวงป 2551-25526 ชองทางสําคัญประการที่ 2 คือ 
การที่เลขาธิการอาเซียนคนปจจุบันเปนชาวไทย คือ ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ ทําใหเปนจังหวะที่ดใีน
การรวมมือกับสํานักเลขาธิการอาเซียนอยางใกลชิดยิ่งขึน้ ชองทางที่ 3 คือ การที่อาเซียนไดรับรอง 
“กฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter) รวมกัน เพื่อมุงสูความเปนสถาบนัมากขึ้น ส่ิงเหลานี้ลวนเปน
ปจจัยบวกที่ทาํใหไทยสามารถแสดงบทบาทนําในชวงจดุเปลี่ยนของอาเซียนนี้ไดเปนอยางด ี

                                                 
6 เทาที่ผานมา อาเซยีนจะจัดประชุมสุดยอดอาเซยีน อาเซยีน+3 และอาเซียน+6 ในชวงปลายป แตกฎบัตรอาเซียนที่เพิ่งรับรองกันไป
ไดระบุใหเปลี่ยนปฏิทินการประชุมเหลานี้เปนชวงกลางปแทน จึงทําใหไทยซึ่งเปนเจาภาพในป 2551 จะไดจัดประชุมสุดยอดอีกครั้ง
หนึ่งในกลางป 2552 (แตเนื่องจากมีการเลื่อนการประชุมใหลาชาออกไป ไทยจึงอาจจัดการประชุมสุดยอดไดเพยีงครั้งเดียวเทานั้น) 
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5. ไทยควรเพิม่บทบาทในการรวมพัฒนาประเทศเพื่อนบานในลุมแมน้ําโขงรวมกับญี่ปุน
และจีน เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าของระดับการพัฒนา อันจะเปนการเอื้อตอการรวมตัวทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคดวย ดงัที่ไดอภิปรายแลว ญ่ีปุนเองก็ตองการลดตนทุนในการใหความชวยเหลือประเทศลุม
แมน้ําโขง จึงเปนโอกาสใหไทย ซ่ีงเปนประเทศระดับกลางที่มีศักยภาพไดเขามามีบทบาทมากขึ้น 
โดยใชเงนิทุนจากญี่ปุนเปนสวนใหญ  

6. ไทยและอาเซียนควรแสดงจุดยนืที่ชัดเจนในขอเสนอตางๆ เชน ระบบตระกราเงนิเอเชีย
ตะวนัออก หรือ หนวยเงินเอเชีย โดยมกีารศึกษาวเิคราะหวา อะไรจะเปนประโยชนตออาเซียนสูงสุด 
กลาวคือ ไมมบีทบาทเชิงรับแตเพยีงอยางเดียว ดวยหลายชาติในอาเซียนก็มีศักยภาพมากขึ้นแลวใน
ดานการศึกษาและการวิจัย 
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