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           การประชุม APEC Summit ณ นครโบกอร (Bogor) ประเทศอินโดนีเซียเมื่อ 
กลางเดอืนพฤศจิกายน 2537 จบลงดวยความสํ าเร็จอันงดงาม

คํ าประกาศแหงโบกอร (Bogor Declaration) มเีนือ้หาสํ าคัญอยูอยางนอย 3 
ประการ

ประการแรก  มวลสมาชิก APEC แสดงเจตนารมณอันแรงกลาที่จะใหอาเซีย
แปซิฟกมีการคาและการลงทุนระหวางประเทศโดยเสรีภายในป 2563 และโดยที่ตระหนักดีถึง
ลํ าดับข้ันการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกตางกัน จึงกํ าหนดเงื่อนเวลาที่แตกตางกันระหวางประเทศที่
พัฒนาแลวกับประเทศดอยพัฒนา โดยที่ประเทศที่พัฒนาแลวจะตองเปดตลาดภายในป 2553 
สวนประเทศดอยพัฒนาภายในป 2563 คํ าประกาศแหงโบกอรยืนยันวา APEC มใิชเขตการคาที่
สรางปอมปราการสกัดสินคาและการลงทุนจากประเทศนอกภาคี (Inward-looking Trading 
Bloc) ทัง้นี้ APEC ไมเพยีงแตจะสงเสริมใหทํ าลายอุปสรรคการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
ภาคี APEC ดวยกนัเทานัน้  หากยังตองการสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางภาคี APEC กับ
ประเทศที่มิไดเปนสมาชิกอีกดวย

ประการที่สอง   มวลสมาชิก APEC แสดงเจตนารมณที่จะรวมมือทางเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของการเปนหุนสวนที่มีฐานะเทาเทียมกัน (Equal Partnership) รับผิดชอบรวมกัน 
เคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน ตลอดจนการมีความสนใจและผลประประโยชนรวมกัน ทั้งนี้ 
เพื่อเสริมความแข็งแกรงแกระบบการคาพหุภาคีที่เสรี สงเสริมการลดการกํ ากับและควบคุม 
การคาและการลงทุนระหวางประเทศในอาเซียแปซิฟก และเรงเสริมสรางความรวมมือในการ
พฒันาอาเซียแปซิฟก ภาคี APEC ยอมรับเปาหมายหลักรวมกัน 3 ดาน อันไดแก การเติบโต 
ทีย่ัง่ยนื การพัฒนาที่เปนธรรม และเสถียรภาพแหงชาติ

ประการที่สาม คํ าประกาศแหงโบกอรเรียกรองใหภาคี APEC ผลักดันการจัดตั้ง
องคการการคาโลก (World Trade Organization) ใหสํ าเร็จลุลวงตามเปาหมาย  อีกทัง้เรียกรองให
ประเทศที่มิไดเปนภาค ีAPEC รวมมือกับ APEC ในการสถาปนาระบบการคาพหุภาคีที่เสรี
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คํ าประกาศแหงโบกอรมีสวนผลักดันให APEC กาวไปขางหนาอีกหนึ่งกาว และ
นับเปนกาวสํ าคัญ เนื่องจากมีการกํ าหนดเปาหมายการคาและการลงทุนระหวางประเทศเสรี  
โดยมีเงื่อนเวลาที่แนนอน ความสํ าเร็จดังกลาวนี้นับเปนความสํ าเร็จสวนบุคคลของประธานาธิบดี 
ซูฮารโต ดวยเหตุที่ประธานาธิบดีแหงอินโดนเีซียตองการใชการประชุม APEC Summit คร้ังนี้ 
ในการสรางเกียรติประวัติใหตนเอง สวนหนึ่งเพื่อลบรอยดางทางการเมืองภายในประเทศ และ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาคมโลกที่มีตอปญหาการลิดรอนสิทธิ 
มนษุยชนในติมอรตะวนัออก ผูที่มีบทบาทอยูเบื้องหลังความสํ าเร็จของประธานาธิบดีซฮูารโต ก็คือ 
เอกอัครราชทูตพิเศษบินโตโร  โจโกรอามิดโจโจ (Bintoro Tjokroamidjojo)

คณะผูทรงคุณวุฒิของ APEC ทีเ่รียกกันวา Eminent Persons Group หรือ 
เรียกยอๆวา EPG นบัเปนกลุมบุคคลอีกกลุมหนึ่งที่อยูเบื้องหลังความสํ าเร็จในการผลักดันความ
กาวหนาของ APEC คร้ังนี้  EPG ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภาคีรวม 18 ประเทศ  โดยมี
ศาสตราจารยเฟรด เบิรกสเตน (Fred Bergsten) แหงสหรัฐอเมริกาเปนประธาน  การจัดตั้งกลุม 
EPG เปนมติของผูนํ า APEC  ในการประชมุเดือนกันยายน 2535 ณ กรุงเทพฯ  กลุม EPG ไดเสนอ
รายงานเรื่อง A Vision for APEC : Toward an Asia-Pacific Community  ในการประชุม APEC
ณ นครซีแอตเตลิในเดือนพฤศจิกายน 2536 เพื่อเสนอใหที่ประชุมวินิจฉัยวา APEC จะมีเขตการ
คาเสรีภายในป 2539 หรือไม  แตการประชุม APEC Summit ในป 2536 ไมสามารถมีขอตกลง
เกีย่วกับเร่ืองนี้

ในการประชุม APEC Summit ในป 2537 กลุม EPG เสนอรายงานเรื่อง Vision 
2020 เพือ่ใหที่ประชุมวินิจฉัยวา APEC จะมกีารคาเสรีภายในป 2563 หรือไม  ขอเสนอของกลุม 
EPG ก ําหนดเงือ่นเวลาที่แตกตางกัน  กลาวคือ  ป 2553 สํ าหรับประเทศที่พัฒนาแลว  ป 2558 
สํ าหรับประเทศอตุสาหกรรมใหม  และป 2563 สํ าหรับประเทศดอยพัฒนา  ทั้งนี้การขจัดอุปสรรค
การคาและการลงทุนระหวางประเทศจะเริ่มตนอยางจริงจังในป 2543  แตประธานาธิบดีซูฮารโต
ตองการรนกํ าหนดการใหเร็วขึ้นในป 2539 โดยมีป 2543 เปนกํ าหนดการสุดทาย

แมวาคํ าประกาศแหงโบกอรจะเปนกาวสํ าคัญของ APEC  แตความไมชัดเจน 
ของค ําประกาศนี้ยังคงอยู ความคลุมเครือของคํ าประกาศนี้มีรากฐานจากรายงานของกลุม EPG
ดวยเหตุที่กลุม EPG ไมตองการให APEC เปน ‘เขตการคาเสรี’ (Free Trade Area)  แตตองการ 
ใหมี ‘การคาเสรีในเขตอาเซียแปซิฟก’ (Free Trade in the Area)  ววิาทะวาดวย Free Trade 
Area กับ Free Trade in the Area จงึเกดิขึน้ในทันทีที่รายงานของกลุม EPG ปรากฏสู 
สาธารณชน ผูเขารวมประชุมบางคนมองไมเห็นความแตกตางระหวางวลีทั้งสองนี้ แตนายไมตรี  
อ๊ึงภากรณ แหงสถาบนัวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยใหอรรถาธิบายวา เขตการการคาเสรีหรือ
Free Trade Area เปนการรวมกลุมเพื่อขจัดอุปสรรคการคาและการลงทุนระหวางประเทศภาคี 
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โดยทีย่งัคงมกีํ าแพงสกัดสินคาและการลงทุนจากประเทศนอกภาคี  แต Free Trade in the Area 
มคีวามหมายวา  อาเซยีแปซิฟกทั้งภูมิภาคจะกลายเปน ‘เมอืงทาเสรี’ (Free Port)  ซึ่งการ 
เคลื่อนยายสินคาและเงินทุนระหวางประเทศเปนไปโดยเสรี ไมวาสินคาหรือเงินทุนนั้นจะมาจาก
ประเทศภาคีหรือไมก็ตาม (The Sunday Post, November 20, 1994)

แมวากลุม EPG จะยนืยนัแนวความคิดวาดวย Free Trade in the Area แต 
ผูคนจ ํานวนไมนอยยังไมแนใจวากลุม EPG มเีจตนารมณแอบแฝงหรือไม  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  คํ าประกาศแหงโบกอรจะทํ าให APEC เปนเขตเศรษฐกิจ 
ทีสํ่ าคัญยิ่งของโลก  เพราะ APEC เชื่อมโยงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA ซึง่ประกอบดวย 
สหรัฐอเมริกา คานาดา และเม็กซิโก) เขากับเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA ซึง่ประกอบดวย  
บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย) และเขตความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางออสเตรเลียกับนิวซีแลนด (Australia and New Zealand Closer Economic 
Relationship = ANZCER)  ดังนั้น APEC จงึยิ่งใหญกวาทั้ง NAFTA และ AFTA รวมกัน  หาก 
APEC เปน 'ปอมปราการทางการคา‘  APEC นาเกรงขามมากกวาสหภาพยุโรป (EU) มากนัก  
เพราะ APEC ใหผลผลิตมากกวาครึ่งหนึ่งของผลผลิตประชาชาติของโลก และมีสวนแบงการคา
ของโลกมากกวา 40% ขอสํ าคัญ APEC ครอบคลุมอาณาบริเวณที่มศัีกยภาพทางเศรษฐกิจสูงยิ่ง 
เพราะคลุมทั้งกลุมประเทศอตุสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs)  กลุมประเทศอาเซียนและ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ยิ่งไปกวานั้น APEC ยงัสามารถขยายอาณาเขตตอไป เนื่องจากยังมีอีก 
14 ประเทศในอาเซยีแปซิฟกที่เขาเปนภาคีในอนาคตได

ภาคี APEC ไมเพียงแตจะมีลํ าดับข้ันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตาง 
กันเทานั้น หากยังมีผลประโยชนแตกตางกันดวย มิไยจะกลาวถึงความเขาใจที่แตกตางกัน 
ในประเด็นเรื่อง Free Trade Area กับ Free Trade in the Area  ความแตกตางเหลานี้ยอม 
เปนอุปสรรคในการรวมตัวของ APEC ใหใกลชิดยิ่งขึ้น  มาเลเซียคัดคานการรวมตัวเปนเขตการคา
เสรีมาชานาน การที่นายกรัฐมนตรีมหาธีรโมฮัมหมัดยอมลงนามในคํ าประกาศแหงโบกอรก็ดวย
ความเกรงใจประธานธิบดีซูฮารโตผูเปนเจาภาพ แตในอีก 2 ปขางหนา เมื่อมาเลเซียเปน 
เจาภาพ APEC Summit  มาเลเซยีอาจแผลงฤทธิ์หันเหทิศทางของ APEC ได
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ญ่ีปุ นดูเหมือนจะไมยินดียินรายกับ APEC เพราะอาเซียแปซิฟกเปนเขต 
ผลประโยชนด้ังเดิมของญี่ปุ นอยู แลว อีกทั้งญี่ปุ นกํ าลังขยายอาณาจักรผลประโยชนไปสู 
สาธารณรัฐประชาชนจีนและอินโดจีน โดยมิจํ าตองมี APEC เครอืขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ของ ‘ระบบทุนนิยมตะเกียบ’ (Chopsticks Capitalism) ระหวางญี่ปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
กลุมประเทศอตุสาหกรรมใหมในอาเซยี กลุมประเทศอาเซียน และอินโดจีน ทํ าใหประเทศเหลานี้ 
มคีวามกระตือรือรนไมมากนักในการผลักดันให APEC เปน Free Trade Area  หรือมี Free Trade 
in the Area กลุมประเทศอาเซียนเองถึงกับมีจุดยืนรวมกันในการตอตานมิให APEC เปนเขตการ
คาเสรีในการประชุม APEC Summit ในป 2536

ประเทศที่แสดงความกระตือรือรนในการกระชับสายสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ระหวางภาคี APEC ดังเชนสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ลวนแลวแตเปนประเทศที่ยังไมมีฐาน
เศรษฐกจิอันมัน่คงในอาเซียแปซิฟกและตองการขยายฐานเศรษฐกิจดังกลาวนี้

แมวาอนาคตของ APEC ยงัมคีวามไมแนนอนอยูมาก แตคํ าประกาศแหงโบกอร
อาจเปนตวักระตุนใหเกิดเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกในอนาคตได การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ทีเ่กดิขึน้อยางรวดเร็วทํ าใหยากแกการทํ านาย

ณ บัดนี้ ความเปนไปไดที่โลกจะแปรสภาพเปนไตรอภิรัฐพิภพ (Tripolarity) เร่ิม
ปรากฏแลว เขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกเริ่มเห็นรูปรางแลว การกอเกิดของเขตเศรษฐกิจอาเซีย 
แปซิฟก ผนวกกับสหภาพยุโรปและเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ซึ่งถือกํ าเนิดกอนหนานี้ ทํ าให 
โลกกํ าลังแปรสภาพเปนไตรอภิรัฐพิภพ ขอที่นาสังเกตก็คือ แทนที่เขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก 
จะกอเกิดขึ้นภายใตการนํ าของประเทศในอาเซียแปซิฟก กลับเปนสหรัฐอเมริกาที่จุดปะทุในการ 
จดัตัง้เขตเศรษฐกิจดังกลาวนี้ ดวยบทบาทการนํ าของสหรัฐอเมริกาเชนนี้เอง  APEC จงึประกอบ
ดวยเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟกและเขตเศรษฐกิจอเมริกา

หาก APEC สามารถผนึกตัวอยางแนนแฟน และขยายอาณาจักรตอไปยังอเมริกา
ใต ในไมชา โลกจะแปรสภาพเปนทวิอภิรัฐพิภพ (Bipolarity) อันประกอบดวย APEC กับสหภาพ 
ยุโรป


