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 ญี่ปุ่นมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนามาตรการ
ริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative: CMI)  
ซึ่งเป ็นความตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราทวิภาคี
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน+3 เพื่อเสริม
สภาพคล่องระหว่างกันในกรณีที่ประสบปัญหา
ดุลการช�าระเงิน ปัจจุบัน CMI ได้พัฒนาไปสู่การ
เป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multila-
teralization: CMIM) ทั้งที่ญี่ปุ ่นเผชิญกับปัญหา 
เศรษฐกิจถดถอย เหตุ ใดญี่ปุ ่นแสดงบทบาท 
เชิงรุกในการพัฒนามาตรการริเริ่มทางการเงินนี้ 
ญี่ปุ่นมีบทบาทอย่างไร และอะไรคือความท้าทาย 
ส�าคัญของญี่ปุ่น ในการอธิบายและวิเคราะห์บทบาท
ญี่ปุ่นในเรื่องนี้ บทความนี้ใช้กรอบแนวคิด “สัจนิยม
เชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ” เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ญี่ปุ่น
มีบทบาทส�าคัญ 4 ประการด้วยกัน คือ 1) บทบาท 
ในการน�าเสนอความคิดเกี่ยวกับการจัดหาสภาพคล่อง
ฉุกเฉินระหว่างประเทศ 2) บทบาทน�าในฐานะ
เป็นผู้ให้ข้อผูกพันการให้สภาพคล่องทางการเงิน
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ฉุกเฉินระหว่างประเทศ 3) บทบาทในการเป็น
ผู้น�าการเจรจาแลกเปลี่ยนเงินตราทวิภาคี และ 4) 
บทบาทในการเป็นผู้ประสานระหว่างสถาบันของ
ภูมิภาคและสถาบันการเงินของโลก ส�าหรับแรง
จูงใจของญี่ปุ่นในการพัฒนา CMI และ CMIM นั้น 
ผลประโยชน์แห่งชาติด้านเศรษฐกิจและการเมือง
เป็นแรงจูงใจส�าคัญของญี่ปุ ่น ผลประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจ ได้แก่ 1) CMI และ CMIM ช่วยรักษา
เสถียรภาพทางการเงินภายในภูมิภาคเอเชีย 
ซึ่งญี่ปุ ่นมีผลประโยชน์อย่างแนบแน่น 2) ญี่ปุ ่น
ต้องการใช้เงินทุนส�ารองระหว่างประเทศของตน
ที่มีปริมาณมหาศาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และ 3) ญี่ปุ่นหวังให้ CMI และ CMIM เป็นอีกหนึ่ง 
ช่องทางที่จะสนับสนุนการผลักดันเงินเยนให้เป็น
สกุลเงินสากล ส�าหรับผลประโยชน์ทางการเมืองนั้น 
ได้แก่ 1) ญี่ปุ ่นต้องการเสริมสร้างอ�านาจของตน 
ภายในภูมิภาคผ่านมาตรการริเริ่มภูมิภาคด้านการเงิน 
2) CMI และ CMIM สร้างแนวการป้องกันความเสี่ยง 
และอ�านาจต่อรองให้กับญี่ปุ่นและประเทศสมาชิก 
และ 3) ประเทศสมาชิกสามารถรวมจีนซึ่งมีอ�านาจ 
มากกว่าทั้งด้านเศรษฐกิจและการทหารในความร่วมมือ
ภูมิภาคด้านการเงิน ในการติดตามผลประโยชน์
เหล่านี้ ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก
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Abstract
 

 Japan has played an important role 

in the development of the Chiang Mai  

Initiative (CMI) and its multilateralization 

(CMIM). CMIM is the regional financial  

initiative created by ASEAN+3 countries to 

address short-term liquidity difficulties in 

response to financial crises. Considering 

Japan’s economic recession, why has it 

been active in promoting this initiative? 

How has Japan conducted its role in the 

CMI? What are the economic and political 

challenges facing Japan? In order to answer 

these questions, this paper employs  

realism in international political economy 

to analyze Japan’s role in the development 

of this initiative. The findings reveal that 

Japan has played a leading role as an  

ideational facilitator, financial contributor, 

and negotiation leader. Japan has also 

served as the liaison between regional 

and global financial institutions. Japan has 

major economic and political interests to 

consider. First, Japan perceives its vital  

economic interests in maintaining financial 

stability in the region. Second, Japan 

aims to utilize its foreign reserves more  

efficiently through currency swap agree-

ments. Third, Japan can employ the 

CMI and CMIM in order to facilitate the  

internationalization of the yen. At the same 

time, Japan wants to strengthen its political 

power in the region through these regional 

financial initiatives. The primary threat 

comes from China, which wields both  

economic and military power in the region. 

This paper analyses the challenges that  

Japan faces at the regional and global level.
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1. ที่ม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�
 เป็นที่ทราบกันดีว่าในปี 2540-2541 ได้

เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในเอเชียซึ่งเริ่มจาก

ประเทศไทย และลุกลามไปยังหลายประเทศใน

ภูมิภาค เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

เกาหลีใต้ ส่งผลให้บางประเทศ เช่น ไทย อินโดนีเซีย 

ต ้องขอเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจาก

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 

Monetary Fund: IMF) วิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่

เกิดขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากปัญหาดุลการช�าระเงิน

ขาดสภาพคล่องในระยะสั้น เมื่อเกิดวิกฤตการณ์

ดังกล่าว ญี่ปุ่นได้แสดงบทบาทเชิงรุกในการแก้ไข 

ปัญหา และเสนอวิธีป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 

อีกครั้ง โดยในช่วงปี 2540-2542 ญี่ปุ ่นได้เสนอ 

มาตรการให้ความช่วยเหลือหลายประการ ได้แก่ 

ข้อเสนอการจัดตั้งกองทุนการเงินเอเชีย (Asian 

Monetary Fund: AMF) จ�านวนวงเงิน 1,000 ล้าน

ดอลล่าร์สหรัฐฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจได้น�า

ไปเสริมสภาพคล่องทางการเงิน1 โครงการให้กู ้

ดอกเบี้ยต�่าต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประเทศที่ประสบ 

ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ เช่น มาตรการริเริ่มมิยาซาว่า 

ใหม่ (New Miyazawa Initiative: NMI) และ 

แผนเงินเยนพิเศษส�าหรับให้กู้ (Special Yen Loan 

Facility) เป็นต้น (Ministry of Foreign Affairs, 

2014)

 ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ญี่ปุ่นมีบทบาท

ส�าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงิน

ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากญี่ปุ ่น

และประเทศในเอเชียต่างตระหนักถึงความจ�าเป็น

ที่จะต้องพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ

การเงินในภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  

เพื่อส่งเสริมและดูแลเสถียรภาพไม่ให้เกิดวิกฤต

เศรษฐกิจขึ้นอีก มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang 

Mai Initiative: CMI) เป็นความตกลงแลกเปลี่ยน

เงินตราแบบทวิภาคีระหว่างประเทศอาเซียน+3 

ที่จัดตั้งขึ้นในการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน

+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ Meeting: 

AFMM+3) ในป ี 2543 ณ จังหวัดเชียงใหม ่ 

ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อช่วยเสริม

สภาพคล่องระหว่างประเทศสมาชิก กรณีประสบ

ปัญหาดุลการช�าระเงินขาดสภาพคล่องในระยะ

สั้น และเป็นส่วนเสริมความช่วยเหลือทางการเงิน

ที่ได้รับจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ (ส�านัก

นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, วารสารการเงิน

การคลัง ปีที่ 23 ฉ.67, เม.ย.-มิ.ย. 2554, น.109)

 ปัจจุบัน CMI ได้รับการพัฒนาไปเป็นความ

ตกลงแบบพหุภาคี (CMI Multilateralization: 

CMIM) ซึ่งท�าหน้าที่เป็นกลไกทางการเงินในรูปแบบ 

Self - Managed Reserved Pooling Arrange-

ment (SRPA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเสริม

สภาพคล่องให้แก่ประเทศสมาชิก มีการขยายขนาด

กองทุนให้มากขึ้นจาก 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

เป็น 240,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (กลุ่มประเทศ

+3 สมทบเงินร่วมกันในสัดส่วนร้อยละ 80 ของ 

กองทุน CMIM และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

สมทบร ้อยละ 20) มีผลบังคับใช ้ตั้ งแต ่ เดือน

กรกฎาคม 2557 (ส�านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ, วารสารการเงินการคลัง ปีที่ 23 ฉ.67, 

เม.ย.-มิ.ย. 2554, น.110-111)

1 ข้อเสนอ AMF ต้องล้มเลิกไปเนื่องจาก IMF และสหรัฐอเมริกาไม่เห็นด้วย รวมทั้งจีนก็มีความไม่ไว้วางใจในแนวคิดและการแสดงบทบาทน�าของญี่ปุ่น
ในเรื่องนี้เช่นกันในช่วงเวลานั้น
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 CMIM ยังมีการปรับปรุงเงื่อนไขอื่นๆ 

เพื่อประโยชน์แก่ประเทศสมาชิก เช่น การเพิ่ม

สัดส่วนการเบิกถอนที่ไม่เชื่อมโยงกับเงื่อนไขของ 

IMF (IMF De-Linked Portion) จากร้อยละ 

20 เป็นร้อยละ 302 การจัดตั้งกลไกการให้ความ 

ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตทาง

เศรษฐกิจที่ชื่อว่า “CMIM Precautionary Line 

(CMIM–PL)” เพื่อเตือนเรื่องความผันผวนของ

เศรษฐกิจโลกและของภูมิภาคที่อาจน�าไปสู่วิกฤต

เศรษฐกิจ (The Joint Statement of the 15th 

ASEAN+3 Finance Ministers and Central 

Bank Governors’ Meeting 3 May 2012,  

Manila, the Philippines, p.2) ยิ่งไปกว่านั้น 

ในต ้นป ี  2554 รัฐมนตรีคลังอาเซียน+3 ได ้

เห็นชอบให ้จัดตั้ งส�านักงานเศรษฐกิจมหภาค 

อาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic 

Research Office: AMRO) เพื่อท�าหน้าที่ในการ

ติดตามภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคในยามที่ยังไม่

เกิดวิกฤต ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ

ประเทศสมาชิกที่ขอรับความช่วยเหลือในยามที่ 

เกิดวิกฤต รวมทั้งสนับสนุนการด�าเนินงานอื่นๆ 

ของ CMIM อีกด้วย (The Joint Ministerial 

Statement of The 14th ASEAN+3 Finance 

Ministers’ Meeting 4 May 2011, Ha Noi, Viet 

Nam, p.2)

 ในการพัฒนามาตรการริเริ่ม CMI ไปสู ่ 

CMIM นี้ ญี่ปุ่นมีบทบาทส�าคัญ ทั้งที่ญี่ปุ่นเผชิญกับ

ปัญหาภาวะเศรษฐกิจในประเทศถดถอยมากว่า 2 

ทศวรรษ แต่เหตุใดญี่ปุ ่นจึงเปลี่ยนมามีบทบาท 

เชิ งรุกมากขึ้นในการส ่ ง เสริมความร ่วมมือนี้ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาบทบาท 

แรงจูงใจ/ผลประโยชน์ และความท้าทายที่ส�าคัญ

ของญี่ปุ ่นในการพัฒนามาตรการริเริ่ม CMI และ 

CMIM การศึกษานี้มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะไม่เพียงมาตรการริเริ่ม CMI และ CMIM 

เป็นกลไกทางการเงินที่ส�าคัญของภูมิภาค แต่การ

พัฒนามาตรการริเริ่มนี้มักถูกมองว่าเป็นเรื่องเกม

ของอ�านาจที่ญี่ปุ่นมีส่วนร่วมเป็นส�าคัญ การศึกษานี้ 

จึงไม่เพียงช่วยให้เข้าใจบทบาทญี่ปุ ่นในเรื่องนี้

เท่านั้น แต่ยังท�าให้เข้าใจการเมืองระหว่างประเทศ

ที่เกิดขึ้นในปริบทความร่วมมือนี้ด้วย

 เนื้อหาส ่วนถัดไปจะอธิบายถึงวิธีการ

ศึกษา บทบาท ผลประโยชน์ ความท้าทายของญี่ปุ่น

ในการพัฒนา CMI และ CMIM รวมทั้งบทสรุป

2. วิธีก�รศึกษ�
   เพื่อที่จะตอบค�าถามข้างต้น บทความนี้มี

วิธีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 2.1 ก�รเก็บข้อมูล (Data Collection) 

 ได ้ รวบรวมข ้อมูลจากเอกสารต ่างๆ  

ทั้งเอกสารประเภทปฐมภูมิซึ่ งได ้แก ่ รายงาน 

เอกสารการประชุม ข้อมูลทางสถิติ และเอกสาร

ประเภททุติยภูมิ ได ้แก ่ บทความจากวารสาร

วิชาการ หนังสือ หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ งานวิจัย 

วิทยานิพนธ์ อื่นๆ เป็นต้น

 2.2 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

  บทความนี้ใช้กรอบแนวคิด สัจนิยมเชิง

เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ (realism 

2  ในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน CMIM มีเพียงร้อยละ 30 ของวงเงินทั้งหมดเท่านั้น ที่ประเทศสมาชิกจะสามารถขอรับความช่วยเหลือ
เบื้องต้นได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมเงื่อนไขของ IMF ส่วนนี้ เรียกว่า CMIM delinked-portion ส่วนอีกร้อยละ 70 ที่เหลือ จะขอใช้ได้ก็ 
ต่อเมื่อผ่านการอนุมัติและเข้าโปรแกรมเงื่อนไขของ IMF แล้ว ซึ่งส่วนนี้ เรียกว่า CMIM Linked-Portion ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินช่วยเหลือ  
คณะกรรมการจะประเมินจากภาวะเศรษฐกิจ ความจ�าเป็นที่ต้องใช้เงินของประเทศผู้ร้องขอ และเงื่อนไขการปฏิบัติหลังจากได้รับวงเงินช่วยเหลือแล้ว
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in international political economy) ใน 

การวิเคราะห์บทบาทญี่ปุ ่นในการพัฒนา CMI 

และ CMIM กรอบแนวคิดนี้มองว่ารัฐที่มีอ�านาจ

เข้ามามีส่วนร่วมกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้าน

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อติดตามผลประโยชน์

จากการสร้างสถาบันของภูมิภาคที่พึ่งพิงกัน แม้

ผลประโยชน์ร่วมกันกับรัฐอื่นจะมีความเป็นไปได้

ในแง่เสถียรภาพของระบบระหว่างประเทศ แต่

นโยบายที่แต่ละรัฐเน้นคือ ผลประโยชน์ซึ่งไม่ใช่ 

แค่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่อิทธิพลทาง 

การเมืองและความมั่นคงด้วย ความขัดแย้งใน 

ผลประโยชน์เป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือระหว่าง 

ประเทศ ดังนั้น ภูมิภาคนิยมทางเศรษฐกิจจึงเป็น

ภาพสะท้อนของปัจจัยทางการเมืองทั้งในเรื่องของ

อ�านาจและผลประโยชน์ (William Grimes, 2009, 

p.11-26; Keohane and Nye 1989; Gilpin 

1987, 2001)

 นอกจากนี้ มีนักคิดอีกหลายคนที่มองว่า 

ญี่ปุ ่นใช ้กรอบแนวคิดสัจนิยมเป ็นหลักในการ

ด�าเนินนโยบายต่างประเทศ โดยกล่าวว่า ญี่ปุ่นเป็น 

ประเทศที่มีมหยุทธศาสตร์ (grand strategy)3  

ต่อเนื่องยาวนานตลอด 150 ปี ซึ่งลักษณะที่ส�าคัญ

ของมหยุทธศาสตร์ญี่ปุ ่น คือ การรักษาดุลยภาพ

ระหว่างการประกันในความมั่นคงปลอดภัยกับ

ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Richard Samuels, 

2006, p.124-125; Richard Samuels, 2007, 

p.13-37, 185, 185-192; Kenneth Pyle, 2007, 

p.256; Chalmers Johnson, 1993, p.215,  

216, 223)

 กรอบแนวคิดนี้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

ในหมู ่นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง

ระหว่างประเทศ ดังนั้น บทความนี้จึงใช้กรอบ

แนวคิดนี้เพื่อวิเคราะห์บทบาทของญี่ปุ ่นในการ

พัฒนา CMI และ CMIM ซึ่งนอกจากจะช่วยให้

เข้าใจความปรารถนาของญี่ปุ ่นในเรื่องนี้แล้ว ยัง

เป็นการศึกษานโยบายต่างประเทศด้านการเงิน

ของญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งจะช่วยให้ 

เชื่อมโยงกับภาพรวมนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น

ที่มีต่อประเทศในภูมิภาคต่อไป 

3. ก�รทบทวนวรรณกรรม
 จากการส�ารวจพบวรรณกรรมจ�านวน

หลายเรื่อง ที่ได้กล่าวถึงบทบาทของญี่ปุ ่นในการ

พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกซึ่งรวมถึง CMI และ CMIM

 Saori Katada (2001) กล่าวว่า การ

ตอบสนองของญี่ปุ่นต่อวิกฤตการณ์การเงินเอเชีย

ป ี 2540 มีลักษณะที่  “สับสนและลังเล” ใน 

ตอนแรก รัฐบาลญี่ปุ่นท�างานอย่างเป็นอิสระจาก

สหรัฐอเมริกาและ IMF ในการออกแบบวิธีการ

แก้ปัญหาในระดับภูมิภาคที่รู ้จักในนามกองทุน

การเงินเอเชีย (Asian Monetary Fund: AMF) 

แต่เมื่อแนวคิด AMF ที่ญี่ปุ ่นน�าเสนอนี้ได้รับการ

ปฏิเสธจากสหรัฐฯ ญี่ปุ ่นหวนกลับไปมีบทบาท

แบบไม่กระตือรือร้น (reactive) และเมื่อ IMF ได้

รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าจัดการวิกฤตเศรษฐกิจ 

ผิดพลาด ญี่ปุ ่นก็กลับมาแสดงบทบาทน�าอีกครั้ง 

Saori Katada (2003) กล่าวเพิ่มเติมว่า การ 

ตอบสนองของญี่ปุ่นต่อวิกฤตการณ์การเงินเอเชีย 

3  จุลชีพ ชินวรรโณ (2557) จากหนังสือ “โลกในศตวรรษที่ 21: กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” กล่าวว่า “มหยุทธศาสตร์” (Grand 
Strategy) หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ระดับโลกที่ประเทศมหาอ�านาจก�าหนดขึ้นโดยจะใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางทหาร
และการเมืองระดับโลก
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ป ี  2540  และการมี ส ่ วนร ่ วม ในการสร ้ า ง

สถาปัตยกรรมทางการเงินระหว่างประเทศใหม่ 

แสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของ “กลยุทธ์ถ่วงดุล” 

(Counterweight Strategy) ของญี่ปุ ่นใน 2 

ลักษณะ คือ 1) การสร้างสถาบันระดับภูมิภาค  

2) การเป็นพันธมิตรกับยุโรปและเอเชีย เพื่อส่งเสริม 

สถานะญี่ปุ่นที่ท้าทายสหรัฐฯ 

 ในท�านองเดียวกัน Jennifer Amyx 

(2003) เชื่อว่า ญี่ปุ ่นมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นใน

การสร้างความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ 

เพื่อต้านทานแรงกดดันจากสหรัฐฯ ญี่ปุ ่นก�าลัง 

ประเมินผลประโยชน์แห่งชาติใหม่ที่ เชื่อมโยง 

กับเอเชียตะวันออกมากขึ้น Shigeko Hayashi 

(2005) กล่าวว่า ความคิดริเริ่มทางการเงินของญี่ปุ่น

สะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายต่างประเทศ 

ที่ค่อยเป็นค่อยไป จากเคลื่อนไหวทางการเมือง 

เล็กน้อยเป็นเชิงรุกมากขึ้น William Grimes  

(2009) มองว่า ญี่ปุ ่นมีบทบาทที่เหนือกว่าประเทศอื่น 

ในทุกด้านของภูมิภาคทางการเงินในเอเชียตะวันออก 

บทบาทญี่ปุ่นสร้างผลกระทบต่อการด�าเนินมาตรการ

ริเริ่มทางการเงิน 

 นอกจากนี้ ยังมีวรรณกรรมที่ประเมิน

ความส�าเร็จของการแสดงภาวะผู้น�าของญี่ปุ ่นใน

เรื่องนี้ กลุ ่มนักวิชาการที่มองว่าญี่ปุ ่นไม่ประสบ

ความส�าเร็จกล่าวว่า ญี่ปุ ่นพลาดโอกาสทองใน 

การเป็นผู้น�า เพราะล้มเหลวในการด�าเนินการตาม

ข้อเสนอ AMF ของตนเอง แม้ว่าสหรัฐฯ และจีน 

จะคัดค ้าน ญี่ปุ ่นล ้มเหลวในการเป็นที่พึ่งทาง 

การเงินแหล่งสุดท้าย โดยทิ้งบทบาทนั้นให้สหรัฐฯ 

(Walden Bello, 1998, p.436, Heribert Dieter, 

2007, p.7) กลุ ่มนักวิชาการที่เห็นต่างกล่าวว่า 

ทั้งที่ญี่ปุ ่นมีภาพของการทูตที่ล้มเหลวช่วงวิกฤต

เศรษฐกิจ ญี่ปุ่นสามารถกู้ชื่อเสียงกลับมาได้อีกครั้ง 

โดยการเริ่มต้นที่จะก�าหนดวาระการประชุมด้าน

เศรษฐกิจในภูมิภาค ญี่ปุ ่นได ้ด�าเนินการและ

ใช้อิทธิพลทางการเงินเพื่อที่จะเสนอทางเลือก

การแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นทั้งใน 

รูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี  (Chr is topher 

Hughes, 2000, Jennifer Amyx, 2003, p.217, 

Glenn Hook et al, 2002, p.178)

 กล ่าวโดยสรุป วรรณกรรมส ่วนใหญ่ 

ข้างต้นศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

แรงจูงใจและการประเมินผลของความส�าเร็จ

ของญี่ปุ ่น บทความนี้ใช้กรอบแนวคิด “สัจนิยม

เชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ” ซึ่ง

ได ้รับแรงบันดาลใจจากแนวทางการวิเคราะห์

ของ William Grimes ที่ใช้กรอบแนวคิดดังกล่าว 

เช่นเดียวกันมาใช้ในการวิเคราะห์ความร่วมมือด้าน

การเงินระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้

เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้น

4. บทบ�ทญี่ปุ่นในก�รพัฒน�ม�ตรก�รริเริ่ม
เชียงใหม่จ�กทวิภ�คีไปสู่ก�รเป็นพหุภ�คี
 ในการพัฒนามาตรการริเริ่มเชียงใหม่

จากความร่วมมือแบบทวิภาคี (CMI) ไปสู่การเป็น

พหุภาคี (CMIM) รัฐบาลญี่ปุ ่นโดยกระทรวงการ

คลังและธนาคารกลางญี่ปุ่นมีบทบาทส�าคัญหลาย

ประการ

 4.1 บทบ�ทในก�รนำ�เสนอคว�มคิด

เกี่ยวกับก�รจัดห�สภ�พคล่องฉุกเฉินระหว่�ง

ประเทศ 

 ญี่ ปุ ่ น เ ป ็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี บ ท บ า ท ใ น

การสร ้างวิสัยทัศน ์ของความร ่วมมือด ้านการ

เงินระดับภูมิภาค และวิสัยทัศน ์แรกเริ่มของ



63jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)

ญี่ปุ่นกับการพัฒนามาตรการริเริ่มเชียงใหม่ : บทบาท แรงจูงใจ และความท้าทาย

การก่อตั้ง CMI ญี่ปุ ่นเป ็นผู ้น�าเสนอความคิด 

และประเทศอื่นๆ เป็นผู้ตาม (William Grimes, 

2009, p.72) ญี่ปุ ่นมีบทบาทน�าในการออกแบบ

โครงสร้างของ CMI และ CMIM การออกแบบ

สถาบัน AMRO และค�าแนะน�าเชิงเทคนิคต่างๆ 

ในปี 2544 ญี่ปุ ่นน�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ 

เฝ้าระวังทางเศรษฐกิจ (Economic Surveillance) 

ในภูมิภาค โดยได้น�าเสนอเป็นข้อเสนอโครงการ 

แต ่ข ้อเสนอนี้ถูกจีนปฏิ เสธ (Joel Rathus, 

2009) ยิ่งไปกว่านั้น ญี่ปุ ่นเป็นผู ้มีอิทธิพลทาง 

ความคิดที่ส�าคัญต ่อการตัดสินใจในมาตรการ 

CMIM ผ่านบทบาทของผู้อ�านวยการของ AMRO 

ซึ่งปัจจุบันเป็นคนญี่ปุ่นชื่อ Mr. Yoichi Nemoto 

ในสถาบัน AMRO ยังมีชาวญี่ปุ ่นเป็นคณะกรรม 

การบริหาร คณะที่ปรึกษา และนักเศรษฐศาสตร์ 

ญี่ปุ่นยังมีบทบาทในการน�าเสนอแนวคิดการพัฒนา 

CMI และ CMIM ผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย 

(Asian Development Bank: ADB) ซึ่งผลิต 

งานวิจัยและข้อแนะน�าเชิงนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับ 

CMI และ CMIM มากมาย รวมทั้งการน�าเสนอ

แนวคิดการพัฒนา CMIM ไปสู่การเป็น AMF อีก

ครั้ง ซึ่งจากความก้าวหน้าล่าสุดของ CMIM และ

การจัดตั้ง AMRO ถือว่าความเป็นไปได้ที่แนวคิด

การจัดตั้ง AMF จะกลับมามีค่อนข้างสูงทีเดียว 

 4.2 บทบ�ทนำ�ในฐ�นะเป็นผู้ให้ข้อผูกพัน

ในก�รให้สภ�พคล่องฉุกเฉินระหว่�งประเทศ 

 ด้วยญี่ปุ่นมีสถานะเป็นประเทศมหาอ�านาจ

ทางเศรษฐกิจที่มีเงินทุนส�ารองเงินตราระหว่าง

ประเทศจ�านวนมหาศาลมาโดยตลอด ท�าให้ญี่ปุ่น

สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ

ต่างๆ ผ่านการปล่อยกู ้ดอกเบี้ยต�่า รวมถึงเป็น 

ผู้สนับสนุนหลักในการพัฒนาให้มีการประกันการ

จัดหาเงินทุนส�ารองที่มีสภาพคล่องสูงในช่วงเกิด

วิกฤตแก่ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้ โดยใน CMI 

และ CMIM ญี่ปุ่นให้ข้อผูกพันที่จะให้สภาพคล่อง

จ�านวนร้อยละ 32 ของกองทุน CMIM ซึ่งปัจจุบัน

มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 240 พันล้านเหรียญดอลล่าร์ 

สหรัฐฯ ซึ่งญี่ปุ่นให้ข้อผูกพันเท่ากับจีนรวมฮ่องกง 

(The Joint Statement of the 12th ASEAN+3 

Finance Ministers’ Meeting, 2009, p.4) และ

แม้ญี่ปุ่นจะประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน

ในประเทศ แต่ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ญี่ปุ่นมี

เงินทุนส�ารองระหว่างประเทศถึง 1,233.2 พันล้าน

ดอลล่าร์สหรัฐฯ (Trading Economics, 2016) จึง

เป็นเครื่องการันตีว่าญี่ปุ่นจะสามารถแสดงบทบาท

หลักในการสนับสนุน CMIM ต่อไปได้

 4.3 บทบ�ทในก�รเป็นผู้นำ�ก�รเจรจ�

แลกเปลี่ยนเงินตร�แบบทวิภ�คี

 ญี่ปุ่นเป็นผู้น�าในการเจรจาการท�าข้อตกลง

แลกเปลี่ยนเงินตราแบบทวิภาคี (Bilateral Swap 

Arrangements: BSAs) ภายใต้ความตกลง CMI 

ข้อมูล ณ สิ้นสุดเดือนเมษายน 2552 ญี่ปุ่นเจรจา

ท�า BSAs กับ 7 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และสิงคโปร์ 

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 44,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็น

ปริมาณมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจีนซึ่งท�า BSAs 

มูลค่า 16,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ท�า 

BSAs มูลค่า 18,500 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 

(Ministry of Finance, Japan, 2009)
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 4.4 บทบ�ทในก�รเป็นผู ้ประส�นง�น

ระหว่�งสถ�บันของภูมิภ�คและสถ�บันก�รเงิน

ของโลก

 ในการพัฒนา CMI ญี่ปุ ่นมีบทบาทเป็น

ผู้ประสานงาน (liason) ระหว่างสถาบันการเงิน

ระดับภูมิภาคกับสถาบันการเงินโลกโดยเฉพาะ IMF 

โดยญี่ปุ่นมักจะประเมินปฏิกิริยาตอบกลับของ IMF 

ต่อการพัฒนา CMI และ CMIM รวมทั้งการสร้าง

กลไกของ CMI และ CMIM ที่ให้บทบาทแก่ IMF 

(IMF Linked-Portion)4 รวมทั้งญี่ปุ่นยังตอบกลับ

ปฏิกิริยาเหล่านั้น ผ่านบทบาทของตนในการเป็น

คณะกรรมการบริหารใน IMF นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยัง

สามารถเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประเทศใน

เอเชียตะวันออก และแสดงบทบาทผู้น�าภูมิภาค 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร IMF อีกทั้ง 

ยังมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังญี่ปุ ่นหลายคน

ประจ�าการอยู่ที่ IMF ด้วย ซึ่งจะช่วยดูแลประสาน

ผลประโยชน์ให้ญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาค สิ่งนี้

สะท้อนให้เห็นว่า ญี่ปุ่นพยายามที่จะสร้างดุลยภาพ

เพื่อลดความขัดแย้งกับ IMF ซึ่งยังคงเป็นสถาบัน

การเงินระดับโลกที่มีอิทธิพลและควบคุมโดย

สหรัฐฯ 

 จากบทบาทของญี่ปุ่นข้างต้น จะเห็นได้ว่า 

ญี่ปุ ่นเป็นประเทศที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ

พัฒนา CMI และ CMIM

5. ผลประโยชน์ของญี่ปุ่นในก�รพัฒน�ม�ตรก�ร
ริเริ่มเชียงใหม่
  ความพยายามของญี่ปุ ่นในการพัฒนา

มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative: 

CMI) และมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู ่การเป็น

พหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateral-

ization: CMIM) มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ

การเมืองเป็นแรงขับเคลื่อน 

 5.1 ผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจ

 ญี่ปุ ่นมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส�าคัญ  

3 ประการ ดังนี้

 ประการแรก ญี่ปุ่นมองเห็นถึงผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจของตนในการรักษาเสถียรภาพ

ทางการเงินภายในภูมิภาค เนื่องจากญี่ปุ่นมีความ

เกี่ยวพันทางเศรษฐกิจที่กระชับแน่นกับประเทศ

ต่างๆ ผ่านเงินกู้จากธนาคาร การลงทุนโดยตรงและ

การค้า วิกฤตการณ์เงินที่ก่อตัวเต็มรูปส่งผลร้ายแรง

ต่อบรรษัทและธนาคารญี่ปุ่น (Hyoung-Kyu Chey, 

2009: 457) ดังนั้น ญี่ปุ่นจึงต้องการให้ CMI และ 

CMIM เป็นเครื่องประกันการจัดหาเงินทุนส�ารองที่ 

มีสภาพคล่องสูงในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดย 

ผลักดันบนพื้นฐานที่ว่า CMI และ CMIM มีความ

ส�าคัญยิ่งทั้งต่อเสถียรภาพของตลาดการเงิน และ

การกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วทั้งภูมิภาค 

(Titik Anas and Deni Friawan, 2008, p.152) 

 ในรายงานของ Keidanren ซึ่ ง เป ็น

สมาพันธ์องค์การทางเศรษฐกิจของญี่ปุ ่น เห็นว่า 

CMI และ CMIM จะท�าให้เกิดเสถียรภาพด้าน 

ค่าเงิน (currency stability) ซึ่งเป็นเงื่อนไขท�าให้

ประกอบธุรกิจในเอเชียได้อย่างราบรื่น นอกจากนั้น  

Keidanren ยังได้เรียกร้องให้มีการขยายประเทศ

4  IMF Linked Portion หมายถึง กรณีประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ที่ต้องการขอกู้เงิน ได้เข้าโครงการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF สามารถ
ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน CMIM ได้สูงสุดเท่ากับโควต้าในการขอรับความช่วยเหลือทั้งหมดของประเทศสมาชิกนั้นๆ ซึ่งต่างจาก IMF  
De-Linked Portion ซึ่งหมายถึง กรณีที่ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ต้องการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน แต่ไม่ได้เข้าโครงการเข้ารับความ 
ช่วยเหลือจาก IMF ประเทศสมาชิกสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน CMIM ได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 30 ของโควตาในการขอรับความช่วยเหลือ
ทั้งหมดของประเทศสมาชิกนั้นๆ
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สมาชิก CMIM และเพิ่มความยืดหยุ ่นในการน�า

มาตรการริ เริ่มนี้ ไปปฏิบัติ  (Asian Business 

Summit Joint Statement, 2010) เมื่อการ

ประกอบธุรกิจของญี่ปุ่นในเอเชียราบรื่น ก็เท่ากับ

เป็นการรักษาความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของชาติ

ไว้ด้วย และเมื่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นแข็งแกร่ง จะท�าให้

มีงบประมาณในการเสริมอ�านาจทางการเงินและ

การเมืองภายในภูมิภาคได้

 ประการที่ 2 ญี่ปุ่นต้องการใช้เงินทุนส�ารอง

ระหว่างประเทศของตนที่มีปริมาณมหาศาลให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการสะสม

เงินทุนส�ารองระหว่างประเทศจ�านวนมาก แม้

จะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 

เพราะธนาคารกลางสามารถใช้เงินทุนส�ารองเพื่อ

แทรกแซงในช่วงปัญหาไม่วิกฤต (non-crisis) เพื่อ

ลดภาวะความไม่แน่นอน หรือรักษาระดับอัตรา

แลกเปลี่ยนที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม การสะสม

เงินทุนส�ารองขนาดใหญ่มีต้นทุนสูง สามารถก่อให้

เกิดหนี้และมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ทั้งนี้ เพราะ

เงินทุนส�ารองอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

สามารถมีมูลค่าลดลง หากระดับอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราสูงขึ้น (Brussell Green and Tom  

Torgerson, 2007, p.9) ด้วยเหตุนี้ ญี่ปุ่น (รวมทั้ง

จีน) จึงปรารถนาที่จะช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน 

เมื่อต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนเงินทุนส�ารอง

อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่ร้ายแรง

 ประการที่ 3 ญี่ปุ่นหวังให้ CMI และ CMIM 

เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสนับสนุนการผลักดันเงินเยน 

ให้เป็นสกุลเงินสากล (internationalization  

of the Yen) ซึ่งเป็นเป้าหมายเชิงนโยบายส�าคัญที่ 

จะปกป้องเศรษฐกิจภายในประเทศจากความเปราะบาง

ด้านค่าเงิน (currency vulnerability) ที่เกิดขึ้น

ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา แม้ว่าด้วยพื้นฐานของ 

CMI และ CMIM ถูกออกแบบมา เพื่อเตรียมการ

เสริมสภาพคล่องแก่ประเทศที่ประสบวิกฤตด้วย

สกุลเงินดอลลาร์ แต่ญี่ปุ่นก็มีการตกลงแลกเปลี่ยน

เงินสกุลท้องถิ่นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

+3 ด้วย เพื่อส่งเสริมการลดการพึ่งพิงเงินดอลล่าร์

สหรัฐฯ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเงินเยนกับเงินสกุล

ของเกาหลีใต้5 ไทย ฟิลิปปินส์ จีน และสิงคโปร์ 

(Ministry of Finance, Japan, 2015) โดยมี

วัตถุประสงค์นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันยามเกิดวิกฤตค่าเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพ

ทางการเงินแล้ว ยังเป็นช่องทางที่จะท�าให้เงินเยน 

เข้าสู่ระบบการเงินระหว่างประเทศในเอเชียจ�านวน

มหาศาล ซึ่งจะท�าให ้เงินเยนมีความส�าคัญใน

ภูมิภาคมากยิ่งขึ้น 

 อนึ่ ง  ญี่ปุ ่นมีนโยบายสนับสนุนความ

เป็นสากลของเงินเยนมานาน โดยเริ่มมีการพูดคุย 

ถกเถียงในหมู ่ผู ้ก�าหนดนโยบายตั้งแต่ทศวรรษ

ที่ 1970s หลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียปี 

2540 ญี่ปุ ่นได้ชูนโยบายนี้อย่างชัดเจนโดยเป็น 

ส่วนหนึ่งของการปฏิรูปทางการเงินครั้งใหญ่ที่เรียกว่า  

“Financial Big Bang” เนื่องจากเห็นประโยชน์ว่า

หากใช้เงินเยนเป็นสกุลเงินหลักในการท�าธุรกรรม

การเงินระหว่างประเทศ เช่น การค้าขายระหว่าง

ประเทศ การส่งออก-น�าเข้า จะช่วยลดความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน ช่วยกระจาย

ความเสี่ยงของการลงทุน และการจัดการกองทุน

ของนักลงทุนต่างประเทศ ธนาคารกลาง และ 

5 ความตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ได้มีการจัดท�าสัญญาครั้งแรกปี 2544 ซึ่งได้มีการต่อสัญญามาโดยตลอดจนกระทั่ง
ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ทั้งสองประเทศได้ปล่อยให้สัญญาหมดอายุไป โดยไม่ได้มีการร้องขอจากเกาหลีใต้ให้ต่ออายุ อย่างไรก็ตาม รัฐบาล
เกาหลีใต้ในปัจจุบันก�าลังพิจารณาการท�าสัญญากับญี่ปุ่นอีกครั้ง เนื่องมาจากเล็งเห็นถึงความส�าคัญของความตกลงนี้เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์
เงินในอนาคต
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อื่นๆ (Internationalization of the Yen, Interim 

Report, November 12, 1998) ดังนั้น การ 

ผลักดัน CMI และ CMIM สามารถเป็นอีกช่องทาง 

หนึ่ งที่จะเป ็นส ่วนเสริมกับการตอบสนองต ่อ

เป้าประสงค์นี้

 นอกจากนี้ ความมุ ่งหวังของญี่ปุ ่น คือ  

การได้มาซึ่งประมุขภาพด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

(currency leadership) ที่สามารถทรงไว้ซึ่ง

เอกสิทธิ์พิเศษ (exorbitant privilege) ในลักษณะ

เดียวกับที่สหรัฐฯ ได้รับจากบทบาทระดับโลกของ

เงินดอลลาร์ (Paul Volcker and Toyoo Gyoten, 

1992, p.42-43) สหรัฐฯ สามารถใช้อ�านาจและ

เอกสิทธิ์ของตนผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น 

การครอบง�าสกุลเงินอัตราแลกเปลี่ยนสากลของ

เงินดอลลาร์ ตลาดการเงินของสหรัฐฯ ซึ่งมีขนาด 

มหึมา ความส�าคัญของตลาดพันธบัตรรัฐบาล  

และบทบาทอันทรงอิทธิพลของสหรัฐฯ ภายใน

สถาบันการเงินโลก อาทิ IMF และธนาคารเพื่อการ

ช�าระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank of International 

Settlements: BIS) เป็นต้น (William Grimes, 

2009, p.26-29, p.151-153) ในแง่นี้ ญี่ปุ ่นจึง

ต้องการท�าให้เงินเยนได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น และ

หากเงินเยนได้รับการยอมรับ มีค่าเงินที่เหมาะสม

และมีเสถียรภาพ ประกอบกับการที่ญี่ปุ่นมีปริมาณ

ทุนส�ารองเงินตราต่างประเทศจ�านวนมาก ปัจจัย

เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะทางเศรษฐกิจ

ของญี่ปุ่นที่จะท�าให้ญี่ปุ ่นมีอ�านาจในการโน้มน้าว

ชักชวนให้ประเทศสมาชิกยอมรับในนโยบายหรือ

ความคิดริเริ่มต่างๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ทั้งทาง

เศรษฐกิจและการเมืองของญี่ปุ่น 

 5.2 ผลประโยชน์ท�งก�รเมือง

 แม้สารัตถะของมาตรการริเริ่ม CMI และ 

CMIM จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ทว่าการเมืองย่อม

เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเลี่ยงไม่ได้ นอกเหนือจาก 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว 

ญี่ปุ ่นยังมีแรงจูงใจทางการเมืองในการออกแบบ 

CMI และ CMIM ตามผลประโยชน์ของตนทั้งใน 

เชิงอ�านาจและเกียรติภูมิ

 ประการแรก ญี่ปุ ่นต้องการเสริมสร้าง

อ�านาจของตนภายในภูมิภาคผ่านมาตรการริเริ่ม

ด้านการเงิน ในช่วงก่อนวิกฤตการณ์ทางการเงิน

ในเอเชีย 2540-2541 กรอบภูมิภาคด้านการเงินที่

เสนอโดยญี่ปุ่นมักไม่รวมสหรัฐฯเป็นสมาชิก (Asia-

only financial framework) เช่น 1) Executives’ 

Meeting of East Asia–Pacific Central Banks 

(EMEAP)6 2) Japan-ASEAN Finance Ministers’ 

Meeting (Japan-ASEAN FMM)7 และ 3) Four 

Markets Group8 ด้วยเหตุผลที่ว ่าหากสหรัฐฯ 

ยังคงเกี่ยวพันในเอเชีย จะเป็นการยับยั้งการขยาย 

อิทธิพลของญี่ปุ ่นภายในภูมิภาค (Shintaro  

Hamanaka, 2001, p.76-100) 

 ในช่วงปี 2540-2541 ญี่ปุ ่น สหรัฐฯ 

และ IMF มีความขัดแย้งในเรื่องการอธิบายสาเหตุ

ของวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย ดังนั้น ญี่ปุ ่นจึง

ต้องการจัดตั้งกองทุนที่เป็นอิสระจาก IMF และ

อิทธิพลของสหรัฐฯ แม้ CMIM จะต่างจาก AMF 

แต่การสนับสนุนเชิงนโยบายเฉพาะในการลดการ 

เกี่ยวพันกับ IMF และหันมาให้ความส�าคัญกับ

มาตรการเฝ้าระวังภายในอาเซียน+3 นักวิเคราะห์

หลายคนให้เหตุผลว่า การดังกล่าวเป็นก้าวส�าคัญ

6 เวทีการประชุมธนาคารกลางของ 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  
7   การประชุมรัฐมนตรีคลังระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียน
8   เวทีประชุมของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจาก 4 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และออสเตรเลีย



67jsn Journal Vol.6 No.1 (Jun. 2016)

ญี่ปุ่นกับการพัฒนามาตรการริเริ่มเชียงใหม่ : บทบาท แรงจูงใจ และความท้าทาย

ไปสู่การเป็น AMF ในแง่นี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าญี่ปุ่น

สนับสนุนมาตรการริเริ่ม CMI และ CMIM ที่ไม่รวม

สหรัฐฯ เป็นสมาชิก เพราะหวังที่จะสร้างอิทธิพล

ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง การเป็นผู้สนับสนุนทาง 

การเงินรายใหญ่สามารถเพิ่มอ�านาจ อิทธิพล  

รวมถึงเกียรติภูมิของชาติได้ในเวทีระหว่างประเทศ

ได้ (Shintaro Hamanaka, 2001, p.76-100, 

Shintaro Hamanaka, 2009, p.20-21) ในท�านอง

เดียวกัน Saori Katada (2003) มองว่า ภูมิภาค

นิยมด้านการเงินในเอเชียส�าหรับญี่ปุ ่นนั้น เป็น 

เรื่องของยุทธศาสตร์สร้างดุลยภาพ (counter-

weight strategy) และภูมิรัฐศาสตร์เชิงป้องกัน

ตนเอง (defensive geopolitics of self-preser-

vation) 

 ประการที่ 2 CMI และ CMIM สร้างแนว

การป้องกันความเสี่ยง (hedge) และอ�านาจต่อรอง

ให้กับญี่ปุ่นและประเทศสมาชิก เพราะ CMI และ 

CMIM ไม่เพียงลดการพึ่งพา IMF ซึ่งสร้างเงื่อนไข

ที่เป็นปัญหา แต่ยังขจัดปัญหาเรื่องความจ�าเป็นใน

การพึ่งพาเงินทุนช่วยเหลือสภาพคล่องจากสหรัฐฯ

เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการลดอ�านาจและ 

อิทธิพลทางการเงินของ IMF และสหรัฐฯ ใน

ภูมิภาค (Randall Henning, 2002, p.86,  

William Grimes, 2009, p.103)

 อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ ่นซึ่งเป็นพันธมิตรทั้ง

ทางการค้าและการเมืองกับสหรัฐฯ ไม่ต้องการ

กระท�าการใดๆ ที่ เป ็นภัยต่อผลประโยชน์ของ 

สหรัฐฯ ในภูมิภาคโดยตรง ในช่วงที่จีนก�าลังทะยานขึ้น 

หากสหรัฐฯ ยังคงเกี่ยวพันในเอเชียก็จะเป็นการ

ยับยั้งการขยายอ�านาจของจีน เพราะประเทศ

มหาอ�านาจที่ก�าลังทะยานขึ้น อาจต้องการก�าหนด

ระเบียบระหว่างประเทศใหม่เพื่อที่จะสนองความ

ต้องการของประเทศตน ญี่ปุ่นจึงพยายามผลักดัน

ให้ CMI และ CMIM ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบ

ของ IMF (IMF Linked-Portion) ดังที่กล่าวใน

ช่วงต้น ทั้งที่ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่โดยเฉพาะ

อาเซียนไม่เห็นด้วย ความเชื่อมโยงกับ IMF ไม่เพียง

เป็นผลประโยชน์ส�าหรับประเทศผู้ให้กู้หลักอย่าง

ญี่ปุ่นที่ต้องการความมั่นใจว่าลูกหนี้จะใช้เงินอย่าง

มีประสิทธิภาพ และสามารถช�าระคืนตามที่เวลา

ก�าหนดเท่านั้น แต่ยังเป็นผลประโยชน์ทางการเมือง

ในแง่ของการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ เพราะการ

ให้ IMF เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจอนุมัติเงิน

จากกองทุน CMI และ CMIM และการกล่าวเน้น

ย�้าว่า CMI และ CMIM เป็นส่วนเสริมของแหล่งทุน

ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เป็นการรักษา

ความสัมพันธ์กับ IMF และสหรัฐฯ ไว้ไม่ให้ต้อง

เผชิญความขัดแย้งโดยตรง

 ประการที่ 3 ประเทศสมาชิกสามารถ

รวมจีนซึ่งมีอ�านาจมากกว่าทั้งด้านเศรษฐกิจและ

การทหาร ในความร่วมมือภูมิภาคด้านการเงิน 

การมีส่วนร่วมของจีนในความร่วมมือด้านการเงิน

ระหว่างประเทศจะเป็นการป้องกันภัยคุกคามทาง

เศรษฐกิจจากจีนที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน 

หากปราศจากซึ่งการสนับสนุนของจีนแล้ว การ

กระชับความร ่วมมือภูมิภาคด้านการเงินย ่อม

เป็นเรื่องยาก ญี่ปุ ่นหวังจะตรึงจีนเข้ากับระเบียบ

ด้านการเงินแบบเสรีนิยม ซึ่งจะเพิ่มการพึ่งพา 

ซึ่ งกันและกัน ท�าให ้ภัยคุกคามจากจีนลดลง 

นอกจากนั้น ความร่วมมือด้านการเงินจะท�าให้

ตลาดการเงินของจีนเปิดต่อการไหลเวียนของเงิน

ทุนระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งจะท�าให้บรรษัท 

ข้ามชาติของญี่ปุ่นสามารถเข้าถึงตลาดการเงินของ

จีนได้โดยง่าย (William Grimes, 2009, p.163)
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 จากที่กล่าวไปทั้งหมด ได้แสดงให้เห็น

อย่างชัดเจนว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ

การเมืองเป็นแรงขับเคลื่อนให้ญี่ปุ่นแสดงบทบาท

เชิงรุกในการผลักดัน CMI และ CMIM อย่างไร

ก็ตาม ในการติดตามผลประโยชน์ข้างต้นของญี่ปุ่น

ต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายซึ่งจะกล่าว

ในส่วนถัดไป

6. คว�มท้�ท�ยของญี่ปุ่นในก�รพัฒน�ม�ตรก�ร
ริเริ่มเชียงใหม่และม�ตรก�รริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่ 
ก�รเป็นพหุภ�คี 
 การแสวงหาผลประโยชน์ของญี่ปุ่นในการ

ออกแบบและสร้างความเข้มแข็งให้กับ CMI และ 

CMIM ไม่ใช่เรื่องง่าย ผลประโยชน์แห่งชาติหลัก 

(core national interests) ของญี่ปุ่นถูกก�าหนด

เงื่อนไขด้วยความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทั้งใน

ระดับภูมิภาคและระดับโลก 

 ในระดับภูมิภาค ประเด็นทางประวัติ-

ศาสตร์เป็นอุปสรรคต่อความเป็นผู ้น�าของญี่ปุ ่น 

เพราะประเทศในเอเชียบางประเทศแบ่งรับแบ่งสู้

ที่จะสนับสนุนมาตรการริเริ่มที่เป็นอิสระของญี่ปุ่น 

(Saori Katada, 2002, p.85) ในขณะเดียวกัน

การทะยานขึ้นของจีน ท�าให้เส้นทางสู่ความเป็น

ผู้น�าภูมิภาคด้านการเงินเลือนรางลง (Ko Hirano, 

2011) ในปี 2540 จีนเห็นว่าข้อเสนอ AMF ที่ญี่ปุ่น 

น�าเสนอเป็นความพยายามของญี่ปุ่น ที่จะแสดงตน 

ในฐานะผู ้น�าภูมิภาค และสถาปนาอ�านาจน�า  

(hegemony) ให้กับเงินเยนซึ่งเป ็นสิ่งที่จีนไม่

ต้องการให้เกิดขึ้นภายในภูมิภาค และจีนมีนโยบาย 

การสนับสนุนเงินหยวนให้เป็นเงินสกุลสากล (inter-

nationalization of the Yuan) ด้วยเช่นเดียวกัน 

 ญี่ปุ ่นและจีนยังแข่งขันกันในหลายเรื่อง 

เช่น ในระหว่างปี 2548-2552 ญี่ปุ ่นและจีนได้

แข่งขันกันเพื่อเป็นผู ้ให ้การสนับสนุนรายใหญ่

ที่สุด แต่ในที่สุดทั้งญี่ปุ ่นและจีนรวมฮ่องกงตกลง

ให้ข้อผูกพันที่จะให้สภาพคล่องจ�านวน 38,400 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 32 ของกองทุน 

CMIM เท่ากัน (ส�านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ, 2554, น.111) นอกจากนี้ ทั้งญี่ปุ่นและ

จีนยังแข่งขันกันเพื่อด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการ 

คนแรกของ AMRO โดยฝ่ายจีนคัดค้านผู ้สมัคร

จากญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ทั้งสองประเทศสามารถ

ตกลงกันได้ในที่ประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน+3 ปี 

2554 ว่าให้ผู้สมัครจากจีน คือ Mr. Wei Benhua 

เป็นผู้อ�านวยการ AMRO ในปีแรก หลังจากนั้น ให้ 

ผู ้สมัครจากญี่ปุ ่นด�ารงต�าแหน่งต่อซึ่งก็คือ Mr. 

Yoishi Nemoto ผู้อ�านวยการ AMRO คนปัจจุบัน 

(Joel Ratus, 2011) ยิ่งไปกว่านั้น จีนยังมีความ

เคลื่อนไหวมากมายในการท�าสัญญาแลกเปลี่ยน

สกุลเงินทวิภาคีกับสมาชิกอาเซียน

 ความพยายามผลักดันให ้เงินเยนเป ็น

เงินสกุลหลักในการท�าธุรกรรมทางการเงินข้าม

พรมแดนของญี่ปุ ่นยังต้องเผชิญอุปสรรคอันเนื่อง

มาจากการทวีความส�าคัญของเงินหยวนของจีนที่

มีปริมาณมากขึ้นทั่วโลกอันเกิดจากการค้าระหว่าง

ประเทศของจีน รวมทั้งความพยายามของจีนใน

การผลักดันให้เงินหยวนเป็นเงินสกุลสากล (inter-

nationalization of the Yuan) ด้วยเช่นกัน เห็นได้ 

ชัดเจนว่าจีนเป็นกุญแจส�าคัญในการบดบังบทบาทน�า 

ของญี่ปุ่นในการพัฒนา CMI และ CMIM

  ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ

ยังส่งผลต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือด้านการ

แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ทั้ง

สองประเทศได้ปล่อยให้สัญญาหมดอายุลงเมื่อ

เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์นี้

เกิดหลังจากที่อดีตประธานาธิบดี Lee Myung-bak 
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ของเกาหลีใต้ ได้ไปเยือนหมู่เกาะที่เป็นข้อพิพาท

ระหว่างญี่ปุ ่นและเกาหลีใต้ หลังจากนั้น ทั้งสอง

ประเทศก็ปล่อยให้สัญญาสิ้นสุดลงเมื่อครบก�าหนด 

แต่ฝ่ายเกาหลีใต้ให้เหตุผลว่า ไม่มีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องต่อความร่วมมือด้านการเงินกับญี่ปุ่น เนื่องจาก

เกาหลีใต้มีเงินส�ารองเงินตราต่างประเทศเพียงพอ 

แล้ว และมีบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลอย่างต่อเนื่อง 

อีกทั้งยังมี เครือข ่ายการท�าสัญญาแลกเปลี่ยน

เงินตราระหว่างประเทศกับจีนและประเทศอื่นๆ  

(Nikkei Asian Review, 2015)

 เกือบสองทศวรรษของการเจรจานับตั้งแต่

วิกฤตเศรษฐกิจสกุลเงินของเอเชีย กลไกมาตรการ 

CMI เงินส�ารองของภูมิภาคยังคงไม่ชัดเจน ในการ

ประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

และผู ้ว ่าการธนาคารกลางจากประเทศอาเซียน

+3 ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่เมือง 

แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนีที่มีการหารือเกี่ยวกับ 

อนาคตของ CMIM ยังคงมีความขัดแย้งระหว่าง

ประเทศสมาชิก กล่าวคือ ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ 

ต้องการให้กฎการให้ยืมเงินมีความเข้มงวดและ

ชัดเจนมากขึ้น แต่ประเทศอาเซียนกลับต้องการให้

มีการผ่อนคลายกฎและเงื่อนไขเพื่ออ�านวยความ

สะดวกให้ประเทศสมาชิกสามารถเข้าถึงกองทุนได้

มากกว่าปัจจุบัน ซึ่งมีเพียงร้อยละ 30 ของกองทุน

เท่านั้นที่ประเทศสมาชิกสามารถกู้ได้โดยปราศจาก

ความเกี่ยวพันกับ IMF (Nikkei Asian Review, 

2016) ปัจจุบัน ญี่ปุ่นอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล�าบาก 

ที่จะต้องบริหารความสมดุลระหว่างการรักษา

ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้ให้กู ้รายใหญ่ที่

ต้องหามาตรการป้องกันไม่ให้ผู้กู้ไม่ช�าระเงินคืน กับ

การรักษาสัมพันธภาพที่ดีโดยการให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงินกับประเทศอาเซียน

  ในระดับโลก แม ้ว ่าญี่ปุ ่นจะไม ่พอใจ

กับการครอบง�าของสหรัฐฯ ที่บีบให้ญี่ปุ ่นต้อง

ยอมรับข้อตกลงต่างๆ ที่ไม่เป็นธรรม แต่ทว่าการ

ก่อตั้งสถาบันระหว่างประเทศที่ประจันหน้ากับ

บรรทัดฐานโลกของสหรัฐฯ ก็เป็นเรื่องที่ยากจะ

เกิดขึ้นได้ เพราะหากญี่ปุ ่นตัดสินใจเช่นนั้น ย่อม

เป็นการแสดงออกทางการเมืองที่มีความเสี่ยง  

อีกทั้งเป็นการท้าทายอ�านาจเชิงโครงสร้างของ

สหรัฐฯ โดยตรง 

 ทั้ งหมดนี้แสดงให ้ เห็นภาพของความ

ท้าทายส�าคัญของญี่ปุ่นในการติดตามผลประโยชน์

ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองข้างต้นที่จะได้รับจาก

การสนับสนุนการพัฒนา CMI และ CMIM

7. บทสรุป
 จากการศึกษาบทบาท ผลประโยชน ์ 

ความท้าทายของญี่ปุ่นในการพัฒนามาตรการริเริ่ม

เชียงใหม่แบบทวิภาคี (Chiang Mai Initiative: 

CMI) ซึ่งพัฒนาไปเป็นแบบพหุภาคี (Chiang Mai 

Initiative Multilateralization: CMIM) จะเห็น 

ได้ว่าญี่ปุ ่นก�าลังติดตามผลประโยชน์ของตนผ่าน

การท�าความตกลงนี้ 

 การกระท�าเพื่อบรรลุผล (activism) ของ

ญี่ปุ ่นนั้น มีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจและการเมือง ในทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ ่น 

ต้องการสร้างเสถียรภาพทางการเงินของชาติ ส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจของบรรษัทญี่ปุ่นในเอเชีย ส่งเสริม 

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการท�าความ

ตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเพื่อ

ลดภาระการแบกรับต้นทุนของการสะสมเงินทุน 

ส�ารองขนาดใหญ่ และการท�าให้เงินเยนเป็นสกุล

เงินสากล นอกจากนั้น CMI และ CMIM ยังช่วย
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ตรึงจีนเข้ากับระเบียบด้านการเงินแบบเสรีนิยม ซึ่ง

ช่วยบรรเทาภัยคุกคามจากจีนต่อญี่ปุ่นและประเทศ

เพื่อนบ้านในเอเชียอื่นๆ 

 ในทางการเมือง ญี่ปุ ่นต ้องการแสดง

อิทธิพลในเอเชีย จึงพยายามมีบทบาทน�าในการ 

ก่อตั้งกลไกสถาบันภูมิภาคต่างๆ ซึ่งลดอ�านาจน�าของ

สหรัฐฯเหนือประเทศในเอเชียตะวันออก ด้วยการ

เป็นประเทศผู้ให้การสนับสนุนรายใหญ่ที่สุด ญี่ปุ่น

หวังจะเพิ่มอิทธิพลในการตัดสินใจและเงื่อนไขให้กู้ 

อย่างไรก็ตาม การดังกล่าวไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ 

แม้ว่าญี่ปุ ่นจะต้องการใช้ CMI และ CMIM เป็น

ส่วนหนึ่งของกรอบความร่วมมือเฉพาะประเทศ 

ในเอเชียเพื่อลดอิทธิพลของ IMF และสหรัฐฯ 

ญี่ปุ่นก็ต้องการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ

ภายในภูมิภาคด้วย เพื่อลดความไม่ไว้วางใจซึ่ง

เกิดจากแอกประวัติศาสตร์ ในขณะเดียวกัน ญี่ปุ่น 

ไม่ต้องการท้าทายสหรัฐฯโดยตรง เพราะญี่ปุ่นจ�า

ต้องชั่งน�้าหนักระหว่างความไม่พอใจที่มีต่อการ

ครอบง�าของสหรัฐฯกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก

ความสัมพันธ์ทวิภาคี ดังนั้น ญี่ปุ่นจึงเลือกใช้การ

ถ่วงดุลด้วยการสนับสนุนให้ CMI และ CMIM คง

ความเชื่อมโยงกับ IMF ไว้ เพื่อประนีประนอมกับ

ผลประโยชน์ของประเทศที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่

ก�าหนดเงื่อนไขที่เป็นการบังคับจนเกินไป ด้วยภาวะ

กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ซับซ้อนนี้ ญี่ปุ่นได้ด�าเนิน

นโยบายตามยุทธศาสตร์หลักของตนอย่างชัดเจน 

และยังได้ประเมินผลประโยชน์ของตนเองใหม่ผ่าน

การต่างๆของ CMI และ CMIM ด้วย 
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