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การประชุม APEC Summit ณ นครโบกอร (Bogor) ประเทศอินโดนีเซียเมื่อ
กลางเดือนพฤศจิกายน 2537 จบลงดวยความสําเร็จอันงดงาม
คําประกาศแหงโบกอร (Bogor Declaration) มีเนือ้ หาสําคัญอยูอยางนอย 3
ประการ
ประการแรก มวลสมาชิก APEC แสดงเจตนารมณอันแรงกลาที่จะใหอาเซีย
แปซิฟกมีการคาและการลงทุนระหวางประเทศโดยเสรีภายในป 2563 และโดยที่ตระหนักดีถึง
ลําดับขั้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกตางกัน จึงกําหนดเงื่อนเวลาที่แตกตางกันระหวางประเทศที่
พัฒนาแลวกับประเทศดอยพัฒนา โดยที่ประเทศที่พัฒนาแลวจะตองเปดตลาดภายในป 2553
สวนประเทศดอยพัฒนาภายในป 2563 คําประกาศแหงโบกอรยืนยันวา APEC มิใชเขตการคาที่
สรางปอมปราการสกัดสินคาและการลงทุนจากประเทศนอกภาคี (Inward-looking Trading
Bloc) ทัง้ นี้ APEC ไมเพียงแตจะสงเสริมใหทําลายอุปสรรคการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
ภาคี APEC ดวยกันเทานัน้ หากยังตองการสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางภาคี APEC กับ
ประเทศที่มิไดเปนสมาชิกอีกดวย
ประการที่สอง มวลสมาชิก APEC แสดงเจตนารมณที่จะรวมมือทางเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของการเปนหุนสวนที่มีฐานะเทาเทียมกัน (Equal Partnership) รับผิดชอบรวมกัน
เคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน ตลอดจนการมีความสนใจและผลประประโยชนรวมกัน ทั้งนี้
เพื่อเสริมความแข็งแกรงแกระบบการคาพหุภาคีที่เสรี สงเสริมการลดการกํ ากับและควบคุม
การคาและการลงทุนระหวางประเทศในอาเซียแปซิฟก และเรงเสริมสรางความรวมมือในการ
พัฒนาอาเซียแปซิฟก ภาคี APEC ยอมรับเปาหมายหลักรวมกัน 3 ดาน อันไดแก การเติบโต
ทีย่ งั่ ยืน การพัฒนาที่เปนธรรม และเสถียรภาพแหงชาติ
ประการที่สาม คําประกาศแหงโบกอรเรียกรองใหภาคี APEC ผลักดันการจัดตั้ง
องคการการคาโลก (World Trade Organization) ใหสาเร็
ํ จลุลวงตามเปาหมาย อีกทัง้ เรียกรองให
ประเทศที่มิไดเปนภาคี APEC รวมมือกับ APEC ในการสถาปนาระบบการคาพหุภาคีที่เสรี
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คําประกาศแหงโบกอรมีสวนผลักดันให APEC กาวไปขางหนาอีกหนึ่งกาว และ
นับเปนกาวสํ าคัญ เนื่องจากมีการกํ าหนดเปาหมายการคาและการลงทุนระหวางประเทศเสรี
โดยมีเงื่อนเวลาที่แนนอน ความสําเร็จดังกลาวนี้นับเปนความสําเร็จสวนบุคคลของประธานาธิบดี
ซูฮารโต ดวยเหตุที่ประธานาธิบดีแหงอินโดนีเซียตองการใชการประชุม APEC Summit ครั้งนี้
ในการสรางเกียรติประวัติใหตนเอง สวนหนึ่งเพื่อลบรอยดางทางการเมืองภายในประเทศ และ
โดยเฉพาะอย า งยิ่ง เพื่ อเบี่ ยงเบนความสนใจของประชาคมโลกที่มีตอปญหาการลิดรอนสิทธิ
มนุษยชนในติมอรตะวันออก ผูที่มีบทบาทอยูเบื้องหลังความสําเร็จของประธานาธิบดีซฮู ารโต ก็คือ
เอกอัครราชทูตพิเศษบินโตโร โจโกรอามิดโจโจ (Bintoro Tjokroamidjojo)
คณะผูทรงคุณวุฒิของ APEC ทีเ่ รียกกันวา Eminent Persons Group หรือ
เรียกยอๆวา EPG นับเปนกลุม บุคคลอีกกลุมหนึ่งที่อยูเบื้องหลังความสําเร็จในการผลักดันความ
กาวหนาของ APEC ครั้งนี้ EPG ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภาคีรวม 18 ประเทศ โดยมี
ศาสตราจารยเฟรด เบิรกสเตน (Fred Bergsten) แหงสหรัฐอเมริกาเปนประธาน การจัดตั้งกลุม
EPG เปนมติของผูนํา APEC ในการประชุมเดือนกันยายน 2535 ณ กรุงเทพฯ กลุม EPG ไดเสนอ
รายงานเรื่อง A Vision for APEC : Toward an Asia-Pacific Community ในการประชุม APEC
ณ นครซีแอตเติลในเดือนพฤศจิกายน 2536 เพื่อเสนอใหที่ประชุมวินิจฉัยวา APEC จะมีเขตการ
คาเสรีภายในป 2539 หรือไม แตการประชุม APEC Summit ในป 2536 ไมสามารถมีขอตกลง
เกีย่ วกับเรื่องนี้
ในการประชุม APEC Summit ในป 2537 กลุม EPG เสนอรายงานเรื่อง Vision
2020 เพือ่ ใหที่ประชุมวินิจฉัยวา APEC จะมีการคาเสรีภายในป 2563 หรือไม ขอเสนอของกลุม
EPG กําหนดเงือ่ นเวลาที่แตกตางกัน กลาวคือ ป 2553 สําหรับประเทศที่พัฒนาแลว ป 2558
สําหรับประเทศอุตสาหกรรมใหม และป 2563 สําหรับประเทศดอยพัฒนา ทั้งนี้การขจัดอุปสรรค
การคาและการลงทุนระหวางประเทศจะเริ่มตนอยางจริงจังในป 2543 แตประธานาธิบดีซูฮารโต
ตองการรนกําหนดการใหเร็วขึ้นในป 2539 โดยมีป 2543 เปนกําหนดการสุดทาย
แมวาคําประกาศแหงโบกอรจะเปนกาวสําคัญของ APEC แตความไมชัดเจน
ของคําประกาศนี้ยังคงอยู ความคลุมเครือของคําประกาศนี้มีรากฐานจากรายงานของกลุม EPG
ดวยเหตุที่กลุม EPG ไมตองการให APEC เปน ‘เขตการคาเสรี’ (Free Trade Area) แตตองการ
ใหมี ‘การคาเสรีในเขตอาเซียแปซิฟก’ (Free Trade in the Area) วิวาทะวาดวย Free Trade
Area กับ Free Trade in the Area จึงเกิดขึน้ ในทันทีที่รายงานของกลุม EPG ปรากฏสู
สาธารณชน ผูเขารวมประชุมบางคนมองไมเห็นความแตกตางระหวางวลีทั้งสองนี้ แตนายไมตรี
อึ๊งภากรณ แหงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยใหอรรถาธิบายวา เขตการการคาเสรีหรือ
Free Trade Area เปนการรวมกลุมเพื่อขจัดอุปสรรคการคาและการลงทุนระหวางประเทศภาคี
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โดยทีย่ งั คงมีกําแพงสกัดสินคาและการลงทุนจากประเทศนอกภาคี แต Free Trade in the Area
มีความหมายวา อาเซียแปซิฟกทั้งภูมิภาคจะกลายเปน ‘เมืองทาเสรี’ (Free Port) ซึ่งการ
เคลื่อนยายสินคาและเงินทุนระหวางประเทศเปนไปโดยเสรี ไมวาสินคาหรือเงินทุนนั้นจะมาจาก
ประเทศภาคีหรือไมก็ตาม (The Sunday Post, November 20, 1994)
แมวากลุม EPG จะยืนยันแนวความคิดวาดวย Free Trade in the Area แต
ผูค นจํานวนไมนอยยังไมแนใจวากลุม EPG มีเจตนารมณแอบแฝงหรือไม นายศุภชัย พานิชภักดิ์
รองนายกรัฐมนตรี เปนผูหนึ่งที่แสดงความเคลือบแคลงใจในเรื่องนี้ สวนหนึ่งเปนเพราะวากลุม
EPG เคยผลักดันให APEC เปน Free Trade Area มากอนแลว แมวาการจัดตั้งเขตการคาเสรี
จะไมขัดตอบทบัญญัติของ GATT แตการใหสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรแก APEC มากกวา
ประเทศนอกภาคี อาจตีความไดวาเปนการละเมิดกฎขอบังคับของ GATT
APEC ประกอบดวยภาคี 18 ประเทศ ไมวา APEC จะเปน Free Trade Area
หรือมี Free Trade in the Area คําประกาศแหงโบกอรจะทําให APEC เปนเขตเศรษฐกิจ
ทีส่ าคั
ํ ญยิ่งของโลก เพราะ APEC เชื่อมโยงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA ซึง่ ประกอบดวย
สหรัฐอเมริกา คานาดา และเม็กซิโก) เขากับเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA ซึง่ ประกอบดวย
บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย) และเขตความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางออสเตรเลียกับนิวซีแลนด (Australia and New Zealand Closer Economic
Relationship = ANZCER) ดังนั้น APEC จึงยิ่งใหญกวาทั้ง NAFTA และ AFTA รวมกัน หาก
APEC เปน 'ปอมปราการทางการคา‘ APEC นาเกรงขามมากกวาสหภาพยุโรป (EU) มากนัก
เพราะ APEC ใหผลผลิตมากกวาครึ่งหนึ่งของผลผลิตประชาชาติของโลก และมีสวนแบงการคา
ของโลกมากกวา 40% ขอสําคัญ APEC ครอบคลุมอาณาบริเวณที่มศี กั ยภาพทางเศรษฐกิจสูงยิ่ง
เพราะคลุมทั้งกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) กลุม ประเทศอาเซียนและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ยิ่งไปกวานั้น APEC ยังสามารถขยายอาณาเขตตอไป เนื่องจากยังมีอีก
14 ประเทศในอาเซียแปซิฟกที่เขาเปนภาคีในอนาคตได
ภาคี APEC ไมเพียงแตจะมีลําดับขั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตาง
กันเทานั้น หากยังมีผลประโยชนแตกตางกันดวย มิไยจะกลาวถึงความเขาใจที่แตกตางกัน
ในประเด็นเรื่อง Free Trade Area กับ Free Trade in the Area ความแตกตางเหลานี้ยอม
เปนอุปสรรคในการรวมตัวของ APEC ใหใกลชิดยิ่งขึ้น มาเลเซียคัดคานการรวมตัวเปนเขตการคา
เสรีมาชานาน การที่นายกรัฐมนตรีมหาธีรโมฮัมหมัดยอมลงนามในคําประกาศแหงโบกอรก็ดวย
ความเกรงใจประธานธิบดีซูฮารโตผูเปนเจาภาพ แตในอีก 2 ปขางหนา เมื่อมาเลเซียเปน
เจาภาพ APEC Summit มาเลเซียอาจแผลงฤทธิ์หันเหทิศทางของ APEC ได
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ญี่ ปุ  น ดู เ หมื อ นจะไม ยิ น ดี ยิ น ร า ยกั บ APEC เพราะอาเซี ย แปซิ ฟ  ก เป น เขต
ผลประโยชน ดั้ ง เดิ ม ของญี่ ปุ  น อยู  แ ล ว อี ก ทั้ ง ญี่ ปุ  น กํ าลั ง ขยายอาณาจั ก รผลประโยชน ไ ปสู 
สาธารณรัฐประชาชนจีนและอินโดจีน โดยมิจําตองมี APEC เครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ของ ‘ระบบทุนนิยมตะเกียบ’ (Chopsticks Capitalism) ระหวางญี่ปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน
กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย กลุม ประเทศอาเซียน และอินโดจีน ทําใหประเทศเหลานี้
มีความกระตือรือรนไมมากนักในการผลักดันให APEC เปน Free Trade Area หรือมี Free Trade
in the Area กลุม ประเทศอาเซียนเองถึงกับมีจุดยืนรวมกันในการตอตานมิให APEC เปนเขตการ
คาเสรีในการประชุม APEC Summit ในป 2536
ประเทศที่ แ สดงความกระตื อ รื อ ร น ในการกระชั บ สายสั ม พั น ธ ท างเศรษฐกิ จ
ระหวางภาคี APEC ดังเชนสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ลวนแลวแตเปนประเทศที่ยังไมมีฐาน
เศรษฐกิจอันมัน่ คงในอาเซียแปซิฟกและตองการขยายฐานเศรษฐกิจดังกลาวนี้
แมวาอนาคตของ APEC ยังมีความไมแนนอนอยูมาก แตคําประกาศแหงโบกอร
อาจเปนตัวกระตุนใหเกิดเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกในอนาคตได การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ทีเ่ กิดขึน้ อยางรวดเร็วทําใหยากแกการทํานาย
ณ บัดนี้ ความเปนไปไดที่โลกจะแปรสภาพเปนไตรอภิรัฐพิภพ (Tripolarity) เริ่ม
ปรากฏแลว เขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกเริ่มเห็นรูปรางแลว การกอเกิดของเขตเศรษฐกิจอาเซีย
แปซิฟก ผนวกกับสหภาพยุโรปและเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ซึ่งถือกําเนิดกอนหนานี้ ทําให
โลกกําลังแปรสภาพเปนไตรอภิรัฐพิภพ ขอที่นาสังเกตก็คือ แทนที่เขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก
จะกอเกิดขึ้นภายใตการนําของประเทศในอาเซียแปซิฟก กลับเปนสหรัฐอเมริกาที่จุดปะทุในการ
จัดตัง้ เขตเศรษฐกิจดังกลาวนี้ ดวยบทบาทการนําของสหรัฐอเมริกาเชนนี้เอง APEC จึงประกอบ
ดวยเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกและเขตเศรษฐกิจอเมริกา
หาก APEC สามารถผนึกตัวอยางแนนแฟน และขยายอาณาจักรตอไปยังอเมริกา
ใต ในไมชา โลกจะแปรสภาพเปนทวิอภิรัฐพิภพ (Bipolarity) อันประกอบดวย APEC กับสหภาพ
ยุโรป

