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ญี่ปุ่นกับอาเซียน

จากกระแสของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งภูมิภ าคหนึ่งที่กําลังเดินหน้าไปเข้าสู่การรวมตัวเป็น
ประชาคมระดับภูมิ ภาคในปี ๒๕๕๘ นี้ คือ ภูมิ ภาคอาเซี ยน โดยจะกลายเป็น “ประชาคมอาเซียน” ซึ่ งทํ าให้ ใน
หลายๆ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเกิดความตื่นตัวกันมากทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมทั้งประเทศไทย
ด้วยเช่นกันโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนภายใต้วัตถุประสงค์สําคัญร่วมกันที่ชัดเจน และ
นอกจากนี้ ประเทศต่างๆ นอกเขตภูมิภาคนี้ยังคงจับตามองการเปลี่ยนแปลงและความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงนี้
ญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าสําคัญของภูมิภาคอาเซียนได้ให้ความสําคัญและความสัมพันธ์ด้านต่างๆ
แก่ภูมิภาคอาเซียนมาโดยตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปี ไม่ว่าเป็นด้านการค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนทางด้าน
บุค ลากร วัฒ นธรรมและการส่ง เสริม การท่อ งเที่ยว ความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจ การให้ค วามช่วยเหลือโอดีเอ
(Official Development Assistance – ODA-政府開発援助) หรือ ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็น
ทางการ และด้านการเมืองและความมั่นคง
๑. ภูมิหลังอาเซียนและการก่อตั้งอาเซียน
อาเซียนหรือชื่อทางการคือ “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น ๑๐ ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน ดารุสซาลาม ลาว พม่าและกัมพูชา
อาเซียนได้รับการจัดตั้งภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ
(๒) เพื่อส่งเสริมสันติภาพ ความมีเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคโดยการเคารพหลักความยุติธรรม
และนิติธรรมในภูมิภาค ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ
(๓) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
(๔) เร่งรัดการเจริญเติบโตพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค
ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างยอมรับหลักการในการดําเนินความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งประกอบด้วย
- การเคารพในเอกราช อธิปไตย และความเท่าเทียมซึ่งกันและกัน รวมทั้งการบูรณาการแห่งดินแดนและ
เอกลักษณ์ประจําชาติของทุกชาติ
- การไม่แทรกแซง ไม่โค่นล้มอธิปไตยหรือการบีบบังคับจากภายนอกเกี่ยวกับสิทธิของทุกรัฐในการดํารงอยู่
- การไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างประเทศสมาชิก
- การใช้สันติวิธีในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิก
- การไม่ใช้การขู่บังคับหรือการใช้กําลังระหว่างประเทศสมาชิก
- การร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างประเทศสมาชิก

๒
โดยในปี ๒๕๔๖ ผู้นําอาเซียนเห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายใต้ ๓ เสาหลักที่สําคัญคือ
(๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community–ASC)
(๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และ
(๓) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ภายในปี พ.ศ.
๒๕๖๓ แต่ต่อมามีการเร่งรัดให้จดั ตั้งเป็นประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
นอกจากความร่วมมือด้านต่างๆ และความสัมพันธ์ภ ายในระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันแล้ว
อาเซียนยังมีนโยบายในการดําเนินความร่วมมือ และความสัมพันธ์ภายนอกกับประเทศต่างๆ ในฐานะประเทศ
คู่เจรจา ซึ่งหนึ่งในประเทศคู่เจรจาของอาเซียน คือ ประเทศญี่ปุ่น
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน
ญี่ปุ่นกับอาเซียนได้ร่วมมือกันมาตลอดระยะเวลามากกว่า ๓๐ ปี ในด้านสันติภาพและความมีเสถียรภาพ
ความเจริญและความรุ่งเรืองของภูมิภาคอาเซียน โดยญี่ปุ่นและอาเซียนต่างอยู่ในฐานะที่เท่าเทียมกันในการจัดการ
ปัญหาต่า งๆ ร่วมกั น เช่น ปัญหาโจรสลัด ปั ญหาอาชญากรรมข้ ามชาติเ กี่ยวกับ การค้า มนุ ษ ย์ การค้า ยาที่ผิด
กฎหมาย การต่ อ สู้ กั บ การก่ อ การร้ า ย การรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ การรั บ มือ กั บ โรคติ ด ต่ อ เช่ น
เชื้อเฮช ไอ วี (โรคเอดส์) เชื้อไวรัสไข้หวัดนก ความร่วมมือด้านพลังงาน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน
และการประหยัดพลังงาน การใช้พลังทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร
และความร่วมมือเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นปัญหาระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก
ในการจัดตั้งประชาชาคมอาเซียนซึ่งจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ญี่ปุ่นได้ให้
คํามั่นสัญญาในการร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และการสร้างองค์กรความร่วมมือในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะสําหรับญี่ปุ่นและอาเซียนต่างมีเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ให้มคี วามมั่นคงและรุ่งเรือง
ดังนั้นการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างต้องร่วมมือกันใน
ทุกด้านทีจ่ ะมีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต โดยอาเซียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและความร่วมมือด้านความสัมพันธ์
ของแต่ละประเทศในรูปแบบเดียวกันที่ดําเนินการระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน ทั้งนี้ ญี่ปุ่นจะมุ่งหวังและสนับสนุนการ
ดําเนินหน้าที่ที่สําคัญของอาเซียนซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ รวมทั้งญี่ปุ่นจะผลักดันอย่างกระตือรือร้นในการร่วมมือภายใต้กรอบโครงสร้างขององค์กรความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียน+๓ (ญี่ปุ่น จีน
และเกาหลีใต้) นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังประสงค์ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในการดําเนินการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเมืองและกลยุทธในวงกว้างทีอ่ ยู่ในความสนใจและความกังวลร่วมกัน
ด้วยเหตุนี้ จึง เรียกรูปแบบการดําเนินการเช่นนี้ว่า หุ้นส่วนเชิงกลกยุท ธระหว่า งญี่ปุ่นกับอาเซียน โดย
คาดหวั ง ว่ า จะได้ รั บ การส่ ง เสริ ม อย่ า งจริ ง จั ง มากยิ่ ง ขึ้ น ต่ อ ไปในอนาคต ตามคํ า กล่ า วของนายอาเบะ อดี ต
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ว่า “ต้องการเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ไปพร้อมกับญี่ปุ่นและอาเซียน โดยมีจิตที่ช่วยเหลือและแบ่งปัน”

๓
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐบาลรัฐบาลญี่ปุ่น ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ญี่ปุ่นอาเซียน โดยเป็นองค์กรระหว่างประเทศภายใต้ชื่อทางการว่า “ศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
แห่งอาเซียน (ASEAN-JAPAN CENTRE)” เพื่อส่งเสริมการส่งออกจากอาเซียนไปยังญี่ปุ่น รวมทั้งส่งเสริมการลงทุน
และการท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นไปยังอาเซียน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ การจัดการประชุมหารือทาง
การค้าหรือการแสดงสินค้าจากอาเซียน การจัดสัมมนาประเภทต่างๆ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชิญและ
การส่งบุคลากรไปปฏิบัติภารกิจ การฝึกอบรมบุคลากร การจัดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอาเซียน การเสนอ
ข้อมูลหรือตีพิมพ์หนังสือประเภทต่างๆ

สัญญลักษณ์ประจําศูนย์ส่งส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน

ภาพบรรยากาศการประชุมระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนในเวทีต่างๆ

๔

ภาพการพบปะหารือระหว่างนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น กับ นายยุคิโอะ ฮาโตะยะมะ
นายกรัฐมนตรีญี่ปนุ่ ในขณะนั้น ช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ อําเภอชะอํา ประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ที่มา: http://newshopper.sulekha.com/abhisit-vejjajiva-yukio-hatoyama_photo_1025942.htm

จากความสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนานดังกล่าวไปแล้วข้างต้น ทําให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น
กับภูมิภาคอาเซียนในหลายๆ ด้าน ซึ่งส่งผลประโยชน์แบบต่างตอบแทนให้กับทั้งฝ่าย ดังนี้
๒.๑ ความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับอาเซียนในด้านการค้าและการลงทุน
ข้อมูลทางสถิติ พบว่า ภูมิภ าคอาเซียนเป็นคู่ค้าสํา คัญของญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗ และญี่ปุ่นเป็น
ประเทศคู่ค้าสําคัญของภูมิภาคอาเซียน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑
นอกจากนี้ ยังพบว่า ภูมิภ าคอาเซียนเป็นเป้าหมายของการลงทุนจากญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕ และ
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มาลงทุนยังภูมิภาคอาเซียน คิดเป็นร้อยละ ๑๗
จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ญี่ปุ่นกับอาเซียนมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างแน่น
แฟ้น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางด้านข้อมูล บุคลากรแบบไร้พรมแดน วัตถุสิ่งของและเม็ดเงินก็มีความเคลื่อนไหว
มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่น ได้ตั้งโรงงานในพื้นที่ต่างๆ ของอาเซียน โดยเครื่องยนต์
ผลิตจากประเทศไทย เครื่องปรับอากาศรถยนต์จากประเทศมาเลเซีย ที่ล๊อคประตูจากประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้ง
การขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่ร ถยนต์ม ากมายจากแต่ละประเทศในอาเซียน และสุดท้ายมีก ารประกอบรถยนต์ใ น
ประเทศไทยและอินโดนีเซีย เป็นต้น ซึ่งรถยนต์เหล่านี้ได้ถูกส่งไปขายยังตลาดทั่วโลกไม่ใช่เพียงแค่ภายในภูมิภาค
อาเซียนเท่านั้น ดังนั้น ภาพการประกอบรถยนต์หนึ่งคันจึงสะท้อนให้เห็นความร่วมมือกันในเทคโนโลยีสาขาต่างๆ
ระหว่างญี่ปุ่นกับแต่ละประเทศในอาเซียน และเห็นการเป็นภูมิภาคหนึ่งเดียวของภูมิภาคอาเซียน
ในอนาคตหากญี่ปุ่นกับอาเซียนบรรลุความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นกับอาเซียนจะมีประชากรรวม
เพิ่มขึ้นเป็น ๖๘๐ ล้านคน และยอดจีดีพี (มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) จะสูงขึ้นเป็น ๕ ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งถือว่าญี่ปุ่นและอาเซียนจะเป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่แห่งหนึ่งและจะเป็นสิ่งดึงดูดทั้งทางตลาดและแหล่งการ
ผลิตสินค้าที่สําคัญ นอกจากนี้ ความตกลง อีพีเอ จะเป็นความตกลงที่ครอบคลุมความร่วมมือในด้านต่างๆ ในวง
กว้า ง ประกอบด้วย มาตรการจัดการกับการลักลอบตัดไม้อ ย่างผิดกฎหมายและทรัพ ย์สินทางปัญญา รวมทั้ง
เกิดความเสรีในการบริการและสินค้า การลงทุน และกฎระเบียบเกี่ยวกับพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
นับจากนี้ต่อไป คาดหวังว่า ความสัมพันธ์ทางการค้าของญี่ปุ่นกับอาเซียนจะพัฒนาเพิ่มมากขึ้น จากการ
พัฒนาแบบองค์รวมทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียน

๕
๒.๒ ความสัมพัน ธ์ญี่ปุ่น กับอาเซียนในด้านการแลกเปลี่ยนทางด้านบุคลากร วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒ ธรรมระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนได้ดํา เนินมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้ง ในปี
๒๕๔๙ เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียน ซึ่งทําให้ในหลายแห่งของญี่ปุ่นสามารถพบเห็นความ
เป็นอาเซียนเพิ่มมากขึ้น อาทิ ร้านอาหารไทยสามารถพบเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของญี่ปุ่น รวมทั้งมีร้านขาย
สินค้าของเวียดนามเปิดใหม่และกาแฟโทราจาจากอินโดนีเซียก็มีขายในร้านซุปเปอร์มาเก็ต ซึ่งตอนนี้ความเป็น
อาเซียนได้กลายเป็นสิ่งที่มีอยู่ใกล้ชิดกับชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก
หากรวมจํานวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางเข้ามาในแต่ละประเทศของภูมิภาคอาเซียนแล้วพบว่า มี
จํานวนมากเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา คือร้อยละ ๑๗ หรือประมาณ ๓.๖๗ ล้านคน ซึ่งสามารถกล่าวได้
ว่า ภูมิภาคอาเซียนถือเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวที่ใกล้แห่งหนึ่งของชาวญี่ปุ่น
นอกจากการท่องเที่ยวแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนบุคลากร โดยเฉพาะอย่า งยิ่งเยาวชน โดยจากการผลักดันและ
ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจอั น ดี ซึ่ ง กั น และกั น ระหว่ า งญี่ ปุ่ น กั บ อาเซี ย นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ดําเนินการรับนักเรียนชาวต่างชาติโดยทุนรัฐบาล
ญี่ปุ่นและกิจกรรมโครงการเรือเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจากการ
ประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มี
การประกาศการดําเนินแผนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แห่ ง ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่ ง ภายในระยะเวลา ๕ ปี จะเชิ ญ เยาวชนจากเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ราว ๖,๐๐๐ คน มาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยคาดหวังว่า จะเกิดความเข้าใจระหว่าง
ญี่ปุ่นและอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

สัญญลักษณ์เครือข่ายเยาวชนอาเซียนในญี่ปุ่น
การประชุมด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมญี่ปุ่น-อาเซียน ครั้งที่ ๑๑
ที่มา: http://okazaki-tomiko.jp/01news/200705/index.html

๖
๒.๓ ความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาแนวใหม่ของ โอดีเอ (Official Development Assistance – ODA-政府開発援助) หรือ
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ญี่ปุ่นได้ดําเนินการช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนในรูปของ
โอดีเอ ซึ่งมีรูปแบบต่างๆ มากมาย เช่น ความร่วมมือทางเทคโนโลยี ความร่วมมือด้านเงินทุนแบบให้เปล่าและแบบ
ชําระคืน ดังนั้นญี่ปุ่นจึงได้อุทิศความร่วมมือในการพัฒนาของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนทั้งด้านสินค้าและ
บริการ โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘ หรือคิดเป็นเงินจํานวน ๒ พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นได้อุทิศ
ทุ่มเทความช่วยเหลือให้กับการพัฒนาของอาเซียน โดยในปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นมีการผลักดันความร่วมมือซึ่งกันและกัน
ด้านเทคโนโลยี เงินทุนแบบให้เปล่าและแบบชําระคืน ซึ่งศักยภาพของโอดีเอ ได้รับการพัฒนาดีมากยิ่งขึ้น
จากการมี ค วามสั ม พั นธ์ แ บบพึ่ง พาอาศั ยซึ่ ง กั น และกั น อย่ า งแน่ นแฟ้ น ใกล้ชิ ด ทั้ ง ด้ า นการเมื อ งและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งมีความสัมพันธ์ด้านประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ กลุ่มประเทศอาเซียนจึงเป็นภูมิภาคหนึ่งที่มี
ความสําคัญสูงสุดในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น แต่ทว่า ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน ยังมีประเทศที่
ระดับของการพัฒนาที่แตกต่างกันอยู่เช่นกัน จึงทําให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยน
ตามสภาพการพัฒนาของแต่ละประเทศ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ความเจริญทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในอาเซียน
บังเกิดจากภาระหน้าที่อันเต็มเปี่ยมด้วยความช่วยเหลือของโอดีเอของญี่ปุ่นไปพร้อมกับความพยายามของแต่ละ
ประเทศในภูมิภาค
ตัวอย่างความช่วยเหลือของโอดีเอของญี่ปุ่นที่สําคัญในปัจจุบัน อาทิ ความร่วมมือในภูมิภาคลุ่มแม่น้ํา
โขงซึ่งมีอาณาบริเวณอยู่ในประเทศกัมพูชา เวียดนาม พม่าและลาว โดยมีการสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒
ระหว่างไทยและลาวซึ่งจะเป็นระเบียงเศรษฐกิจฝั่งตะวันออกและตะวันตก อันจะทําให้ภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงนั่นเกิด
การพัฒนาด้านเครือข่ายการขนส่งและการกระจายสินค้าในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ญี่ปุ่นได้ทุ่มเทแรงในการสนับสนุนทั้ง
ด้านฝึกอบรมบุคลากร ด้านการทํานุบํารุงระบบการตรากฎหมาย เนื่องจากภูมิภาคแห่งนี้ถือเป็นภูมิภาคที่สําคัญ
ทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่น นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังได้ทํางานอย่างมุ่งมั่นในการรักษาสภาพแวดล้อม
ทางการค้าและการลงทุนที่ง่ายต่อการดําเนินการของธุรกิจและผู้ประกอบการของญี่ปุ่นด้วยการลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือทางการลงทุนและทางเศรษฐกิจ

ภาพบรรยากาศการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ําโขง-ญี่ปุ่น
ที่มา http://www.embassyofcambodia.org.nz/October162009/October162009.htm

๗

ภาพบรรยากาศการประชุมสุดยอดระหว่างญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศลุม่ แม่น้ําโขง ครั้งที่ ๑
ที่มา: http://www.zimbio.com/pictures/JSP_bdtd43/Mekong+Japan+Summit+Meeting+Concludes/AJaXde4IzFr


ภาพบรรยากาศการประชุมนานาชาติแม่โขง-ญี่ปุ่น
ในเขตระเบียงเศรษฐกิจฝั่งตะวันออกและตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจใต้
ที่มา : http://www.thaiembassy.sg/press_media/news-highlights/the-mekong-japan-international-conference-onthe-east-west-economic-corr

มูลนิธิเพื่ออาเซียนของญี่ปุ่นในปัจจุบัน ได้แก่
(๑) กองทุนรวมญี่ปุ่น-อาเซียน (Japan-ASEAN Integration Fund หรือ JAIF)
(๒) กองทุนทั่วไปเพื่อการแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น-อาเซียน (Japan-ASEAN General Exchange Fund หรือ JAGEF )
(๓) กองทุนเพื่อความร่วมมือญี่ปุ่น-อาเซียน
(๔) กองทุนเพื่อการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยญี่ปุ่น-อาเซียน
(๕) กองทุนด้านวัฒนธรรมอาเซียน

๘
๒.๔ ความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับอาเซียนในด้านการเมืองและความมั่นคง
ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการค้า การลงทุน ความช่วยเหลือโอดีเอ และ
การแลกเปลี่ยนบุคลากรเท่านั้น แต่ยังมีความร่วมมือเพื่อรักษาความปลอดภัย ความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียไว้ด้วย
เช่นเดียวกัน ทั้งนีเ้ นื่องจากแต่ละประเทศของอาเซียนกับญี่ปุ่นถือเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน
จากข้อมูลดังกล่าวไปแล้ว ผู้จัดทํามองเห็นความร่วมมือของญี่ปุ่นที่มีให้กับภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มที่เพื่อ
ประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นส่วนส่งเสริมให้ภูมิภาคอาเซียนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในการก้าว
เข้ า สู่ เ ส้ น ทางใหม่ แ ห่ ง การเป็ นประชาคมอาเซี ยนในอนาคตอั น ใกล้ นี้ อั น จะนํา พาความเจริ ญ ก้า วหน้ า ด้ า น
วิวัฒนาการ วิทยาการและความร่วมมือด้านต่างๆ มาสู่ประชาชนชาวอาเซียน รวมทั้งจะเกิดการแลกเปลี่ยนด้าน
ต่างๆ ระหว่างประชาชน เอกชนและรัฐบาลของญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน รวมทั้งระหว่างประเทศภายใน
ภูมิภาคแห่งนี้เช่นเดียวกัน

ภาพการประชุมระหว่างประเทศระหว่างสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นกับสมาชิกรัฐสภาอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
ที่มา: http://okazaki-tomiko.jp/01news/200705/index.html

แปลและเรียบเรียง
นายตรรกวิทย์ มิ่งขวัญ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
กลุ่มงานภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๙
คําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับอาเซียน

人身取引
คําอ่าน จินชินโทะริฮิคิ แปลว่า การค้ามนุษย์
経済圏
คําอ่าน เคไซเคน
แปลว่า เขตเศรษฐกิจ
違法伐採
คําอ่าน อิโฮบัซซัย
แปลว่า การลักลอบตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย
相互依存関係 คําอ่าน โซโกะอิซงคังเค แปลว่า ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน
東西回路
คําอ่าน โทไซไคโระ แปลว่า ระเบียงเศรษฐกิจฝั่งตะวันออกและตะวันตก
メコン地域
คําอ่าน เมโขงจิอิคิ
แปลว่า ภูมิภาคแม่น้ําโขง
日ＡＳＥＡＮ総合基金 คําอ่าน นิจิอาเซะอันโซโกคิคิง แปลว่า กองทุนรวมญี่ปุ่น-อาเซียน
日ＡＳＥＡＮ総合交流基金 คําอ่าน นิจิอาเซะอันโซโกโคริวคิคิง แปลว่า กองทุนทั่วไปเพื่อการ
แลกเปลี่ยนญี่ปุ่น-อาเซียน
日ＡＳＥＡＮ連帯基金 คําอ่าน นิจิอาเซะอันเรนไตคิคิง แปลว่า กองทุนความร่วมมือญี่ปุ่น-อาเซียน
日ＡＳＥＡＮ学術交流基金 คําอ่าน นิจิอาเซะอันกักคุจุทซึโคริวคิคิง แปลว่า กองทุนแลกเปลี่ยนเพื่อการ
วิจัยญี่ปุ่น-อาเซียน
ＡＳＥＡＮ文化基金 คําอ่าน อาเซะอันบุงคะคิคิง แปลว่า กองทุนด้านวัฒนธรรมอาเซียน
政府開発援助
คําอ่าน เซฟุไคฮัทซึเอนโจะ แปลว่า ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
******************************************************************************************************
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