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Osaka APEC Summit

                                                     รังสรรค  ธนะพรพันธุ

            อนาคตของ APEC กํ าลังอยูในภาวะ `ลูกฝลูกคน' ในเมื่อภาคีสมาชิกมีความเห็น 
ที่ขัดแยงกันเกี่ยวกับเสนทางเดินของ APEC  การประชุมสุดยอด ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน  
หรือที่เรียกวา Osaka Summit ระหวางวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2538 จะมีสวนสํ าคัญยิ่งในการ
กํ าหนดชะตากรรมของ APEC
           APEC ซึ่งยอมาจาก The Asia Pacific Economic Cooperation กอเกิดจาก 
ขอเสนอของนายโรเบิรต เจ. ฮอก (Robert J. Hawke) ในการประชุม ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต  
ในเดือนมกราคม 2532 ในเวลานั้น นายฮอกดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย เจตนารมณ 
ในการจัดตั้ง APEC ในตอนตน  มิไดตองการใหมีการจัดองคกร  และมิไดมุงหมายที่จะจัดตั้งเขต 
การคาเสรี (Free Trade Area)  หากแตตองการให APEC เปนที่ประชุมประสานงานเพื่อผลักดัน 
การจัดระเบียบการคาระหวางประเทศในลักษณะพหุภาคี (multilateral trading framework) เวลานั้น
การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ทํ าทาลมเหลว
            ในชวงเวลา 6 ปที่ผานมา APEC เปลี่ยนโฉมหนาไปเปนอันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
มีการจัดองคการและมีความเปนสถาบันมากขึ้นตามลํ าดับ เร่ิมจาก Seoul Declaration ในป 2534  
ซึ่งมีสภาพเสมือนหนึ่งธรรมนูญของ APEC ตามมาดวย Bangkok Declaration ในป 2535 ซึ่งยังผล 
ใหมีการจัดตั้งสํ านักเลขาธิการ APEC ในปจจุบัน APEC มีการประชุมระดับรัฐมนตรีปละ 1 คร้ัง  
มีการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสปละ 3-5 คร้ัง มีการประชุมคณะทํ างานในดานตางๆ รวม 10 ดาน 
มีการประชุมคณะกรรมการดานการคาและการลงทุนปละ 3-4 คร้ัง นอกจากนี้ ยังมีการประชุม 
รัฐมนตรีเฉพาะดานอีกดวย
            แตการประชุมที่มีความสํ าคัญยิ่งในการกํ าหนดทิศทางของ APEC ก็คือ การประชุม
สุดยอด APEC Summit หรือที่เรียกกันอยางเปนทางการวา APEC Economic Leaders' Meeting
           นายวิลเลียม คลินตัน (William Clinton) ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาเปนผู 
ผลักดันใหมี APEC Summit โดยมีการประชุมผูนํ าครั้งแรก ณ นครซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ในป 2536  หลังจาก Seattle Summit ก็มี Bogor Summit ในประเทศอินโดนีเซียในป 2537  และ  
Osaka Summit ในป 2538
            เมื่อแรกจัดตั้ง APEC นั้น นายฮอกแถลงอยางชัดเจนวา มิไดตองการให APEC  
เปนเขตการคา (trading bloc) ที่มุงสกัดสินคาจากนอกเขต  ภาคี APEC ตางรับหลักการวาดวย  
Open Regionalism กลาวคือ แมจะมีการรวมกลุมประเทศตางๆในอาเซียแปซิฟก แตก็เปนการ 
รวมกลุ มแบบเปด ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมและยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (outward 
orientation) ดูเหมือนจะเปนหลักการพื้นฐานของ APEC
           ในระยะแรก APEC มีทีทาวาจะเปนองคกรประสานความรวมมือทางเศรษฐกิจ  
ดุจเดียวกับ OECD (= Organization for Economic Cooperation and Development) แตมี 
ภาคีสมาชิกจํ านวนไมนอยที่ไมเห็นดวยกับพัฒนาการในเสนทางนี้ จุดหัวเลี้ยวหัวตอที่สํ าคัญไดแก  
การแตงตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิของ APEC หรือที่เรียกกันวา Eminent Persons Group (EPG)  
ในการประชุมผูนํ า APEC ณ กรุงเทพฯ ในเดือนกันยายน 2535 EPG มีศาสตราจารยเฟรด เบิรกสเตน 
(Fred Bergsten) แหงสหรัฐอเมริกาเปนประธาน
           EPG พยายามผลักดันใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียแปซิฟกในรายงานเรื่อง  
A Vision for APEC : Toward an Asia-Pacific Community ซึ่งเสนอตอ Seattle Summit ในเดือน
พฤศจิกายน 2536 แต Seattle Summit จบลงโดยไมมีมติเกี่ยวกับเร่ืองนี้
           EPG เสนอรายงานเรื่อง Achieving the APEC Vision : Free andOpen Trade in 
the Asia Pacific ตอ Bogor Summit ในเดือนพฤศจิกายน 2537 คราวนี้ EPG มิไดผลักดันให  
APEC เปนเขตการคาเสรี (Free Trade Area)  แตตองการใหมี `การคาเสรีในเขตอาเซียแปซิฟก'  
(Free Trade in the Area) ซึ่งสรางความงุนงงแกผูคนจํ านวนมากกวา Free Trade in the Area  
แตกตางจาก Free Trade Area อยางไร  นอกจากนี้ความเคลือบแคลงใจก็ยังมีอยู  ในเมื่อ EPG เคย
ผลักดันเรื่องเขตการคาเสรีมากอนแลว
            อยางไรก็ตาม Bogor Summit กํ าหนดเปาหมายอยางชัดเจนวา ภาคี APEC  
จักตองขจัดอุปสรรคการคาและการลงทุนระหวางประเทศใหหมดสิ้นไปภายในป 2553 สํ าหรับ 
ประเทศที่พัฒนาแลว และภายในป 2563 สํ าหรับประเทศดอยพัฒนา วาระการประชุมสํ าคัญ 
ของ Osaka Summit ก็คือ การจัดทํ าวาระการปฏิบัติการ (Action Agenda) เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
ดังกลาวนี้
           ในการประชุมคร้ังนี้ EPG มีขอเสนอใหพิจารณาอยางนอย 4 ขอ ขอแรก EPG  
เสนอใหภาคีสมาชิกพิจารณาลดเวลาลง 50% ในการเดินสูแนวทางเศรษฐกิจเสรีทั้งดานการคาและ
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การลงทุนระหวางประเทศ   ขอที่สอง EPG เสนอใหที่ประชุมจัดตั้งองคกรหรือหนวยงานที่ทํ าหนาที่ 
ไกลเกลี่ยขอพิพาททางเศรษฐกิจระหวางภาคีสมาชิก ขอที่สาม EPG เสนอใหมีการเจรจาเพื่อ 
จัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางกลุมยอยตาง ๆ ภายใน APEC เพราะ APEC ประกอบดวยเขตเศรษฐกิจ
ยอย ดังเชนเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) และเขตความรวม
มือทางเศรษฐกิจระหวางออสเตรเลียกับนิวซีแลนด (ANZCER = Australia and New Zealand 
Closer Economic Relationship) ดังนั้น จึงควรพิจารณาปรับระเบียบเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจยอย
เหลานี้เขาหากัน ขอที่ส่ี EPG เสนอใหที่ประชุมพิจารณาสถาปนาเครือขายโทรคมนาคมและการขนสง
ระหวางภาคีสมาชิก ที่เรียกวา Infrastructure 2020
            แตแลว Osaka Summit ทํ าทาวาจะลมเหลวกอนที่จะมีการประชุมเสียอีก 
เนื่องจากญี่ปุนซึ่งเปนเจาภาพเสนอใหมีการกํ าหนด `ภาคเศรษฐกิจที่ออนไหว' (sensitive sectors)  
ซึ่งไมตองลดอากรขาเขาตามกํ าหนดการเดิม ญ่ีปุนมีภาคเศรษฐกิจขาวอยูในใจ เนื่องจากมิอาจทน 
แรงกดดันทางการเมืองจากกลุมเกษตรกรภายในประเทศได ญ่ีปุนไดรับแรงหนุนชวยจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เกาหลีใต และไตหวัน รัฐบาลญี่ปุนสงเจาหนาที่ระดับสูงตระเวนหยั่งความคิดเห็น 
ของภาคีสมาชิก พรอมทั้งเกลี้ยกลอมใหสนับสนุนขอเสนอของญี่ปุน แตแลวก็ตองหงายหลังกลับมา 
สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเปนผูนํ าในการคัดคานขอเสนอของญี่ปุน โดยมีนิวซีแลนด สิงคโปร  
และไทยเปนกองหนุน มาเลเซียไมตองการเห็นความสํ าเร็จของ APEC อยูแลว เพราะตองการ 
ผลักดันใหจัดตั้ง EAEC (= East Asia Economic Caucus)  สวนฟลิปปนสถึงจะเห็นใจญี่ปุน  
เพราะเปนประเทศผูนํ าเขาขาวเชนเดียวกับญ่ีปุน แตก็มิไดแสดงทาทีสนับสนุนหรือคัดคานญี่ปุน  
เพราะตองเปนเจาภาพ APEC Summit คร้ังตอไป  จึงไมตองการกระโดดเขาสูความขัดแยง
            การดึง `ภาคเศรษฐกิจที่ออนไหว' ออกจากกรอบการขจัดอุปสรรคทางการคา  
มีผลเสมือนหนึ่งการกํ าหนดรายชื่อสินคาที่ไมตองลดอากรขาเขาตามกํ าหนดเวลา หรือที่เรียกกันวา 
Exclusion List เหตุหนึ่งที่การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ไมรุดหนาเทาที่ควร ก็เพราะ 
ภาคีสมาชิกกํ าหนดบัญชีสินคาที่ขอยกเวนมากจนเกินไป  การกํ าหนด Sensitive Sectors หรือ 
Exclusion List จึงเปนยุทธวิธีเชิงลบในการเดินไปสูแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยม EPG ไมเห็นดวยกับ
ยุทธวิธีเชนนี้  และเสนอใหภาคี APEC เลือกใชยุทธวิธีเชิงบวก โดยใหแตละประเทศวาง `เงินดาวน' 
(down payment) ตามความสามารถของตน กลาวคือ ใหภาคีสมาชิกแตละประเทศเสนอแผนการ 
ขจัดอุปสรรคการคาและการลงทุนระหวางประเทศของตน ทั้งนี้ภายในกํ าหนดการที่ตกลงไวใน Bogor 
Summit
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            หากญี่ปุนดึงดันที่จะเสนอใหดึง Sensitive Sectors ออกจากแผนปฏิบัติการ APEC  
ก็คงไมสามารถรุดหนาตอไปได และญี่ปุนก็ตองเสียชื่อในฐานะเจาภาพ อยางไรก็ตาม มีความ 
เปนไปไดที่วาระเรื่อง Sensitive Sectors จะถูกเลื่อนไปพิจารณาใน APEC Summit คร้ังตอไป
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