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ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative ของจีน และ
ยุทธศาสตร์ Free and Open Indo-Pacific ของญี่ปุ่น
กับการปรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา
อย่างเป็นทางการ
บทคัดย่อ
การแข่งขันระหว่างยุทธศาสตร์ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ของจีน และ
ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง (Free and Open Indo-Pacific: FOIP) ของญี่ปุ่นนั้น ได้มีการใช้
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA) เป็นกลไกส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งวรรณกรรมส่วนใหญ่น�ำเสนอการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์กับหลักการ ODA ใน
ภาพรวม โดยไม่ได้สะท้อนว่าเป็นผลมาจากยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน ยังไม่ครอบคลุมแนวทางการด�ำเนินงาน ODA
พร้อมทั้งยังไม่มีการเปรียบเทียบลักษณะ ODA ของจีนและญี่ปุ่นหลังจากการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ บทความนี้
ต้องการจะเติมเต็มช่องว่างวรรณกรรมด้วยการศึกษาความแตกต่างของยุทธศาสตร์ BRI ของจีน และยุทธศาสตร์
FOIP ของญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อความแตกต่างของลักษณะ ODA โดยพบว่า ถึงแม้ยุทธศาสตร์ BRI ของจีนส่งผลอย่าง
ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงในหลักการและโครงสร้างก็ตาม แต่กลับไม่เกิดการปรับเปลี่ยนเมื่อน�ำไปปฏิบัติ ใน
ขณะที่ ยุทธศาสตร์ FOIP ของญี่ปุ่นกลับไม่ส่งผลต่อการปรับหลักการตลอดจนแนวทางการด�ำเนินการ ODA เท่าใด
นัก ทัง้ นี้ ผลจากการปรับยุทธศาสตร์ในระดับทีแ่ ตกต่างกันดังกล่าวได้แสดงให้เห็นลักษณะ ODA ทีย่ งั คงแตกต่างกัน
ระหว่างจีนและญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเรื่องผลประโยชน์ระหว่างประเทศผู้ให้และประเทศผู้รับ และการพิจารณา
ประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลของการให้ ODA
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จีน, ญี่ปุ่น, ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง,
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
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Abstract
The strategic competition between “the Belt and Road Initiative” of China and “the Free and
Open Indo-Pacific” of Japan sheds the lights on the role of the Official Development Assistance
(ODA) as one of the core driving mechanisms. Despite that, the existing literatures merely offer
the study of the changing of such strategies impacting on broad ODA principles. With this regard,
the ODA implementation with the comparison of ODA characteristics between China and Japan
have not been sufficiently covered.This study aims at fulfilling the literature gap by illustrating
the difference between China’s BRI and Japan’s FOIP affecting on the difference of ODA
characteristics. Although BRI has caused the explicit changes on ODA principles and institutional
settings, the ODA implementation has not been realized such change. In contrast, FOIP of Japan has
not produced any significant change on ODA principles, institutional settings and implementation.
With such various degree of changes, the ODA characteristics of China and Japan remain different
in terms of the interests of donor-recipient countries and the efficiency-effectiveness.
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บทน�ำ

บทบาทของญี่ปุ่นและจีนที่ส่งผลต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำ�ลังอยู่ในช่วงที่มีความท้าทาย
อีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังจากการที่จีนประกาศยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ในปี ค.ศ. 2013
ซึง่ นักวิชาการในกลุม่ สภาพจริงนิยมเชิงโครงสร้าง (Structural Realism) มองว่าเป็นแรงผลักสำ�คัญให้ญปี่ นุ่ ประกาศ
ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง (Free and Open Indo-Pacific: FOIP) ในปี ค.ศ. 2016 (Scott,
2019) นอกจาก FOIP แล้ว ยังพบหลายนโยบายทีส่ อดรับในการสะท้อนฉากทัศน์การแข่งขันกันเพือ่ รักษาฐานอำ�นาจ
ในภูมิภาคนี้ หรือเป็นการแก้เกมส์เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าระหว่างประเทศ
ผ่านความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำ�หรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and
Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership: CPTPP) ที่มีญี่ปุ่นเป็นแกน ซึ่งบ่อยครั้งมักถูกจับให้เป็น
การแก้เกมส์กบั ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมภิ าค (Regional Comprehensive Economic Partnership:
RCEP) ทีจ่ นี มีบทบาทสำ�คัญ ในส่วนของด้านการพัฒนานัน้ การแข่งขันสามารถสะท้อนผ่านบทบาทของธนาคารพัฒนา
แห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ที่ญี่ปุ่นมีอิทธิพลสูงและการเกิดขึ้นของธนาคารเพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ที่ริเริ่มโดยจีน
ทั้งนี้ การคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องดุลแห่งอำ�นาจ (Balance of Power) ในภูมิภาคส่งผลให้ญี่ปุ่น
ปรับนโยบายเพื่อถ่วงดุล/สร้างดุลอำ�นาจจากภายนอก (External Balancing) ผ่านการขยายขอบข่ายพันธมิตร
ที่ไม่จำ�กัดเพียงสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอินเดีย แต่ยังรวมถึงอาเซียน สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส พร้อม
ไปกับการถ่วงดุล/สร้างดุลอำ�นาจจากภายใน (Internal Balancing) ผ่านความพยายามของญี่ปุ่นในการเสริมสร้าง
อำ�นาจของตนเอง (Scott, 2019) ความพยายามที่หลากหลายของญี่ปุ่นนำ�มาสนับสนุนการกล่าวอ้างว่ายุทธศาสตร์
FOIP มีเพื่อเหตุผลทางอำ�นาจและอิทธิพลในภูมิภาค เช่น (1) การสร้างพันธมิตรระหว่างประเทศที่เรียกว่า กรอบ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศโลกเสรี (Quadrilateral Security Dialogue: Quad) ที่ประกอบไป
ด้วยญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกมองว่าเป็นการปรับความสมดุลทางอำ�นาจผ่านการหา
พันธมิตรทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชีย (Jain, 2019; Satake, 2019) (2) การยึดและเผยแพร่หลักการของ FOIP
ที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางของจีน ไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความอิสระเสรี และหลัก
นิติธรรมเพื่อสะท้อนการพัฒนาบทบาทการเป็นผู้สร้างบรรทัดฐาน (Norm Setting) ของญี่ปุ่น (Hosoya, 2019)
และ (3) มิติทางด้านเศรษฐกิจนั้น มองว่า FOIP เป็นยุทธศาสตร์ทางภูมิเศรษฐกิจที่จะแข่งขันกับ BRI ของจีน โดย
ให้ทางเลือกในการให้ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA)
ในภูมิภาค (Brewster, 2018; Maslow, 2018)
ในทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) ถือเป็นกลไกสำ�คัญใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักอย่าง BRI จีน และ FOIP ญี่ปุ่น พร้อมทั้งเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนการแข่งขันเพื่อ
ถ่วงดุล/สร้างดุลได้เช่นเดียวกัน ถึงแม้จะมีความสำ�คัญดังกล่าว แต่วรรณกรรมส่วนใหญ่ในปัจจุบันกลับนำ�เสนอ
การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์กับหลักการ ODA ในภาพรวม เช่น แนวคิดที่กล่าวว่ายุทธศาสตร์ FOIP ของญี่ปุ่นไม่ใช่
เรื่องใหม่แต่อย่างใด เนื่องจากหลักการดำ�เนินงานไม่ได้แตกต่างจากในอดีตมากนัก โดยเฉพาะในประเด็น ODA เพื่อ
การพัฒนาสาธารณูปโภค ซึ่งยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ODA ที่เป็นการเฉพาะสำ�หรับ FOIP (Koga, 2019;
Palit & Sano, 2018) ในขณะที่ อีกกลุ่มมองว่ายุทธศาสตร์ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง
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โดยนำ�เสนอว่ายุทธศาสตร์ FOIP ของญี่ปุ่นมีผลให้เกิดการปรับลดกระบวนการยื่นกู้ ลดเงื่อนไขการคํ้าประกัน และ
การพัฒนาการให้ทุนเป็นแบบรัฐร่วมเอกชน (Public-Private Partnership) โดยยังสะท้อนรูปแบบความสัมพันธ์
แบบประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำ�ลังพัฒนา (Developed Country to Developing Country) ในขณะที่
ยุทธศาสตร์ BRI ของจีน ส่งผลให้มีการปรับแผนการดำ�เนินงาน การขับเคลื่อนผ่านรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งบทบาทของ
ธนาคารเพือ่ การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานแห่งเอเชีย (AIIB) แต่ยงั คงสะท้อนลักษณะการให้ของจีนเสมือนความสัมพันธ์
แบบประเทศกำ�ลังพัฒนากับประเทศกำ�ลังพัฒนา (Developing Country to Developing Country) ซึง่ เห็นได้จาก
การที่มีความยืดหยุ่นเกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ ในประเทศผู้รับ (Hong, 2018; Law & Yuen, 2018)
อย่างไรก็ตาม วรรณกรรมดังกล่าวยังไม่เพียงพอทีจ่ ะเห็นรายละเอียดแนวทางการดำ�เนินงาน ODA ว่าเป็นผล
จากการปรับยุทธศาสตร์หรือไม่ และยังไม่สะท้อนการเปรียบเทียบผลของการปรับยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและญี่ปุ่น
บทความนี้ตอ้ งการแสดงผลการศึกษาความแตกต่างของยุทธศาสตร์ BRI ของจีน และยุทธศาสตร์ FOIP ของ
ญีป่ นุ่ ทีส่ ง่ ผลต่อความแตกต่างของลักษณะ ODA โดยแบ่งการนำ�เสนอออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) จีน: ยุทธศาสตร์ BRI
ที่ส่งผลต่อ ODA (2) ญี่ปุ่น: ยุทธศาสตร์ FOIP ที่ส่งผลต่อ ODA โดยสะท้อนผ่านการเปลี่ยนแปลงหลักการ โครงสร้าง
การตัดสินใจ พร้อมทั้งแนวทางการดำ�เนินงาน ซึ่งการนำ�เสนอในช่วงเวลาต่าง ๆ จะสามารถแสดงให้เห็นว่ามีองค์
ประกอบใดที่ยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหรือเปลี่ยนแปลงไป (3) การเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะ ODA
ของจีนและญี่ปุ่น และ (4) สรุป

1. จีน: ยุทธศาสตร์ BRI ที่ส่งผลต่อ ODA

ยุทธศาสตร์ BRI ได้รับการพูดถึงในวงกว้างทั้งในแง่ของยุทธศาสตร์ของประเทศจีนที่ส่งผลต่อภูมิรัฐศาสตร์
และภูมิเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีการนำ�เสนอครั้งแรกในปี ค.ศ. 2013 เมื่อครั้งที่ประธานาธิบดี Xi Jinping เดินทางเยือน
ประเทศคาซัคสถาน ซึ่งจีนเน้นยํ้าว่าต้องเปิดกว้าง ไม่ปิดกั้น และสันติ โดยสามารถสะท้อนผ่านหลักการดำ�เนินการ
สำ�คัญ 5 ประการ ได้แก่ (1) การเคารพอำ�นาจอธิปไตยซึ่งกันและกัน (2) การไม่รุกรานซึ่งกันและกัน (3) การไม่
แทรกแซงกิจการภายในซึง่ กันและกัน (4) ความเสมอภาคและผลประโยชน์รว่ มกัน และ (5) การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ
(Peaceful Coexistence) ซึ่งหลักการดังกล่าวนั้น จีนพยายามจะเน้นยํ้าเพิ่มเติมว่ายุทธศาสตร์นี้เปิดรับทุกประเทศ
โดยไม่กดี กันประเทศใดออกจากความร่วมมือ พร้อมเน้นในเรือ่ งผลประโยชน์ทจ่ี ะเกิดกับทุกฝ่าย (Win-Win Situation)
โดยจีนจะไม่เข้าไปก้าวล่วงในกิจการในประเทศแต่อย่างใด (SCC, 2015) ซึ่งหลักการนี้จะไปสะท้อนอย่างสอดรับกับ
การดำ�เนินนโยบายด้านการให้ ODA ต่อไป
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงความร่วมมือที่ BRI ให้ความสำ�คัญ 5 ด้าน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) การประสานนโยบาย (Policy Coordination) (2) การเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities Connectivity)
(3) การค้าอย่างไม่มีอุปสรรค (Unimpeded Trade) (4) การบูรณาการทางการเงิน (Financial Integration) และ
(5) สายสัมพันธ์ของประชาชนถึงประชาชน (People-to-People Bond) (SCC, 2015) พบว่าจีนใช้ ODA เป็นกลไก
สำ�คัญในการขับเคลือ่ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านที่ 2 การเชือ่ มต่อโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ บรรลุยทุ ธศาสตร์ BRI ทัง้ นี้
มีหลายโอกาสทีป่ ระธานาธิบดี Xi Jinping ได้กล่าวถึงบทบาทของการให้ความช่วยเหลือ ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือ สุนทรพจน์
เปิด Belt and Road Forum ครั้งที่ 1 ในปี ค.ศ. 2017 ที่กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของจีนที่จะ
ให้กับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่ได้เข้าร่วม เพื่อช่วยผลักดัน BRI “In the coming three years, China
will provide assistance worth RMB 60 billion to developing countries and international organizations
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participating in the Belt and Road Initiative to launch more projects to improve people's well-being....
China will provide relevant international organizations with US$1 billion to implement cooperation
projects that will benefit the countries along the Belt and Road.” (FMPRC, 2017)
ยุทธศาสตร์ BRI ของจีนส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในการให้ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาในหลากหลาย
ส่วนซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมากน้อยแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นหลักการในการให้ความช่วยเหลือเพื่อ
การพัฒนา โครงสร้าง และแนวทางการนำ�ไปปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การเปลี่ยนแปลงของหลักการ ODA ของจีน
หลักการ ODA ของจีนถูกจัดทำ�ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ BRI ดังจะเห็นได้ชดั เจนจากรายงานปกขาวฉบับที่ 3
ที่มีชื่อว่า China International Development Cooperation in the New Era ซึ่งเป็นเสมือนธรรมนูญแนวทาง
การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของจีนนั้น ได้กล่าวไว้ทั้งในส่วนความจำ�เป็นของการปรับปรุงรูปแบบการให้
ODA ของจีนเพื่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ BRI “China entered a new era after the 18th National
Congress of the Communist Party of China (CPC) in 2012. President Xi Jinping has considered
China’s responsibilities from a global perspective, and proposed the vision of a global community
of shared future and the Belt and Road Initiative.... In response to the call of the times, China
has been upgrading its foreign assistance to a model of international development cooperation,
taking on new initiatives and achieving greater results in this new era.” นอกจากนั้น ยังกล่าวเน้นยํ้า
เพิ่มเติมว่า BRI เป็นแพลตฟอร์มสำ�คัญสำ�หรับการใช้ ODA พร้อมทั้งยกตัวอย่างการให้ ODA ภายใต้กรอบ BRI ที่
ผ่านมาด้วย “Belt and Road cooperation is a major platform. The Silk Road Economic Belt and the
21st Century Maritime Silk Road are significant public goods China offers to the whole world and
a major platform for international development cooperation. China has joined hands with other
countries to promote policy, infrastructure, trade, financial and people-to-people connectivity, to
build the Belt and Road…” (SCC, 2021)
ทั้งนี้ ในส่วนนี้จะกล่าวถึงพลวัตการปรับ ODA ในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่หลักการ
หลังการประกาศ BRI พร้อมทั้งแสดงให้เห็นความแตกต่างของหลักการ ดังนี้
จากการทีจ่ นี ทะยานขึน้ มาเป็นผูเ้ ล่นรายใหญ่ในการให้ ODA ผ่านยุทธศาสตร์ BRI นัน้ ส่งผลให้มนี กั วิชาการ
หลายส่วนตั้งคำ�ถามเกี่ยวกับหลักการในการดำ�เนินงานดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าจีนไม่ได้เป็นประเทศสมาชิก
ในคณะกรรมการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา ภายใต้การอุปถัมภ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (Development Assistance Committee- Organization for Economic Co-operation and
Development: DAC-OECD) ที่ถือเป็นหน่วยงานหลักในการกำ�หนดแนวทางและสร้างบรรทัดฐานการให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการมาอย่างยาวนาน
แม้จนี ไม่ได้เป็นสมาชิกดังกล่าว แต่ไม่ได้หมายความว่าจีนไม่มหี ลักการในการให้ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนา
แต่อย่างใด โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1964 นายกรัฐมนตรี Zhou Enlai ได้กล่าวถึงหลักการ 8 ประการสำ�หรับการให้
ความช่วยเหลือในต่างประเทศของจีน (Eight Principles for China’s Foreign Policy) ซึ่งเน้นในประเด็นความ
เสมอภาค ผลประโยชน์รว่ มกัน และการไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศ (Kobayashi, 2008; Law & Yuen, 2018)
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หลักการ 8 ประการดังกล่าวถูกใช้อ้างอิงเป็นหลักการพื้นฐานของจีนมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน (OECD,
n.d.) ถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้าง แต่เนื้อหาสาระสำ�คัญยังคงเดิมคือ การเน้นยํ้าถึงหลักการความเสมอภาค
ผลประโยชน์ร่วมกัน และการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Pan, 2015) ดังจะเห็นได้จากรายงานปกขาวเกี่ยวกับการ
ให้ความช่วยเหลือต่างประเทศของจีนฉบับที่ 1 (The 2011 White Paper of China’s Foreign Aid) ที่นำ�เสนอใน
ปี ค.ศ. 2011 เนื่องในวาระโอกาสเฉลิมฉลอง 60 ปีของการให้ความช่วยเหลือของจีน ซึ่งเน้นให้เห็นว่าจีนมีรูปแบบ
การให้ที่มีลักษณะเฉพาะผ่านความร่วมมือแบบประเทศกำ�ลังพัฒนากับประเทศกำ�ลังพัฒนา (South-South Cooperation) โดยบรรจุ 5 แนวทางหลักไว้ ได้แก่ (1) การช่วยเหลือที่มุ่งเน้นให้ประเทศผู้รับสามารถพัฒนาศักยภาพ
ได้ดว้ ยตนเอง (2) การไม่กำ�หนดเงือ่ นไขทางการเมือง (3) ยึดหลักความเสมอภาค ผลประโยชน์รว่ มกัน และการพัฒนา
ร่วมกัน (4) คำ�นึงถึงสภาพความเป็นจริงโดยพยายามหาสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ และ (5) ให้ความใส่ใจกับการปฏิรปู และนวัตกรรม
(Information Office of the State Council of the People’s Republic of China, 2011)
ต่อมา รายงานปกขาวฉบับที่ 2 ที่ประกาศในปี ค.ศ. 2014 นอกจากจะเป็นการนำ�เสนอความก้าวหน้าของ
การดำ�เนินงานแล้ว ในภาพรวมยังคงเน้นถึงหลักการในการให้ความช่วยเหลือเช่นเดิม ได้แก่ การไม่มีการกำ�หนด
เงือ่ นไขทางการเมือง การไม่แทรกแซงกิจการภายใน ความเสมอภาค และผลประโยชน์รว่ มกัน (Information Office
of the State Council of the People’s Republic of China, 2014)
อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้ได้เพิ่มการเน้นประเด็นที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ซึ่งแตกต่างจากรายงานฉบับปีก่อนหน้าคือปี ค.ศ. 2011 โดยรายงานปกขาวปี ค.ศ. 2011 กล่าวอย่างชัดเจนว่าหนึ่ง
ในวัตถุประสงค์หลักของการให้ความช่วยเหลือมีไว้เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ “China has been doing
its best to provide foreign aid, to help recipient countries to ..... promote their economic growth
and social progress.” (Information Office of the State Council of the People’s Republic of China,
2011) ในขณะที่ รายงานปกขาวฉบับที่ 2 ในปี ค.ศ. 2014 กลับเน้นความสำ�คัญในมิตทิ ไี่ ม่ใช่ทางเศรษฐกิจมากขึน้ ซึง่
เน้นไปที่การบรรเทาความยากจนและการพัฒนาการดำ�รงชีพ “It has endeavored to integrate the interests
of the Chinese people with people of other countries, providing assistance to the best of its ability
to other developing countries within the framework of South-South cooperation to support and
help other developing countries, especially the least developed countries (LDCs), to reduce
poverty and improve livelihood.” (Information Office of the State Council of the People’s Republic
of China, 2014; Min, 2020)
สำ�หรับฉบับล่าสุด รายงานปกขาวฉบับที่ 3 ที่มีชื่อว่า China International Development Cooperation
in the New Era ที่นำ�เสนอในปี ค.ศ. 2021 นั้น ได้เน้นให้เห็นว่าการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์ BRI ถึงแม้ในภาพรวมจีนยังคงยึดตามหลักการเดิมที่เคยมีมา แต่สิ่งที่จีนมีการปรับเปลี่ยนหรือเน้นขึ้นมา
ใหม่คอื การปรับหลักการผลประโยชน์รว่ มกันทีเ่ น้นเรือ่ งการพัฒนาในประเทศผูร้ บั การกล่าวยํา้ ถึงการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการ รวมทั้งการเอ่ยถึงเป้าหมายที่สอดรับกับประชาคมโลก เช่น การบรรเทาความยากจน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
ซึ่งถึงแม้ว่าเป้าหมายเหล่านั้นจะเคยบรรจุไว้ก่อนในรายงานปกขาวปี ค.ศ. 2014 แต่เป็นครั้งแรกที่รายงาน
ฉบับนี้นำ�ไปยึดโยงกับเป้าหมายของสหประชาชาติ
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โดยหลักการ 8 ข้อในรายงานปกขาวฉบับที่ 3 (SCC, 2021; UNDP, 2021) ได้แก่
1) Respecting each other as equals
เคารพประเทศอื่นอย่างเสมอภาค ซึ่งหลักการนี้ยังคงให้ความสำ�คัญกับการไม่แทรกแซงกิจการภายใน
และการไม่นำ�ความแตกต่างทางการเมืองมาเป็นเงื่อนไข
2) Doing the best we can to help
พยายามช่วยเหลือให้ดที สี่ ดุ ซึง่ เน้นถึงความร่วมมือระหว่างประเทศกำ�ลังพัฒนากับประเทศกำ�ลังพัฒนา
ที่เป็นมิตรที่ดีต่อกัน
3) Focusing on development and improving people’s lives
มุง่ เน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติ มนุษย์ โดยให้ความสำ�คัญกับความต้องการของประเทศผูร้ บั
เป็นหลัก ซึ่งครอบคลุมมิติที่มากกว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น การบรรเทาความยากจน
การศึกษา การรักษาพยาบาล การเกษตร หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4) Providing the means for independent development
จัดหาวิธกี ารสำ�หรับการพัฒนาทีเ่ ป็นอิสระ ซึง่ ให้ความสำ�คัญกับการแบ่งปันประสบการณ์และเทคโนโลยี
ที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาด้วยตนเอง
5) Conducting effective cooperation in diverse forms
ดำ�เนินความร่วมมือที่มีประสิทธิผลในรูปแบบที่หลากหลาย
6) Ensuring delivery and sustainability
มุง่ มัน่ ในการส่งมอบและความยัง่ ยืน เพือ่ ช่วยในการรักษาชือ่ เสียงและความน่าเชือ่ ถือของโครงการทีจ่ นี
ให้ความช่วยเหลือนั้น จีนจะให้ความสำ�คัญตลอดโครงการ เช่น การพัฒนาทักษะการบริหารโครงการ
การให้ปรึกษาเกี่ยวกับการชำ�ระหนี้ เป็นต้น
7) Being open and inclusive to promote exchanges and mutual learning เปิดกว้างและครอบคลุม
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
8) Advancing with the times and breaking new ground
การรุดหน้าตามกาลเวลาและค้นหาสิ่งใหม่
จากหลักการทัง้ 8 ข้อในรายงานปกขาวฉบับที่ 3 จะแสดงให้เห็นถึงหลักการทีจ่ นี ยังคงยึดถือปฏิบตั ติ ง้ั แต่เดิม ไม่วา่
จะเป็นในส่วนของความเสมอภาค และการไม่แทรกแซงกิจการภายใน ดังทีไ่ ด้ปรากฏในข้อ 1 เคารพซึง่ กันและกันอย่าง
เท่าเทียม (Respecting each other as equals) นอกจากนัน้ มีสว่ นทีจ่ นี ปรับหลักการเล็กน้อยในประเด็นผลประโยชน์
ร่วมกัน (Mutual Benefits) ทีแ่ ต่เดิมประเด็นนีก้ อ่ ให้เกิดข้อวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ การให้ความช่วยเหลือของจีนนัน้ กลับส่ง
เสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนของจีนในประเทศทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือมากกว่าประโยชน์ทเี่ กิดกับ
ประเทศผูร้ บั ซึง่ ประเด็นนีพ้ บว่า จีนได้ปรับหลักการเป็นจีนจะพยายามอย่างทีส่ ดุ ในการช่วยเหลือ (Doing the best
we can to help) ดังทีป่ รากฏอยูใ่ นข้อ 2 พร้อมทัง้ สะท้อนได้ชดั เจนเพิม่ ขึน้ อีกครัง้ ในส่วนของรูปแบบการดำ�เนินการว่า
การให้ความช่วยเหลือของจีนซึง่ จีนจะพยายามให้ดที ส่ี ดุ นัน้ เป็นไปเพือ่ การพัฒนาร่วมกัน (Common Development)
โดยไม่ได้เน้นเรื่องผลประโยชน์ดังแต่เดิม อย่างไรก็ตาม รูปแบบการให้ดังกล่าวยังคงดำ�เนินการภายใต้ความสัมพันธ์
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ระหว่างประเทศกำ�ลังพัฒนากับประเทศกำ�ลังพัฒนา (South-South Cooperation) ซึ่งแตกต่างจากลักษณะของ
ประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำ�ลังพัฒนา (North-South Cooperation) (SCC, 2021)
ในรายงานปกขาวฉบับที่ 3 ยังสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากหลักการเดิมที่ผ่านมา โดยเพิ่มในส่วน
ของการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการจากจีนในข้อ 5 ที่กล่าวว่าความร่วมมือจะดำ�เนินการอย่าง
มีประสิทธิผลในรูปแบบที่หลากหลาย (Conducting effective cooperation in diverse forms) และข้อ 6 มุ่ง
มั่นในการส่งมอบและความยั่งยืน (Ensuring delivery and sustainability) ที่สะท้อนให้เห็นว่าจีนให้ความสำ�คัญ
กับการส่งมอบโครงการโดยคำ�นึงถึงประเทศผู้รับด้วย นอกจากนั้น จีนได้ขยายหลักการให้สอดรับกับประชาคมโลก
ซึ่งเป็นส่วนที่จีนไม่ได้เคยกล่าวถึงอย่างชัดเจนมาในเอกสารก่อนหน้านี้ ดังปรากฏในข้อ 3 เน้นเรื่องการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ (Focusing on development and improving people’s lives) ซึ่งในหลักการนี้ได้
กล่าวถึงประเด็นที่ตรงกับสิ่งที่ประชาคมโลกให้ความสนใจอยู่หลายส่วน เช่น การบรรเทาความยากจน การบรรเทา
สาธารณภัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม
โดยสรุป ยุทธศาสตร์ BRI ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในหลักการการให้ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาของ
จีนอย่างชัดเจน ทัง้ นี้ เป็นระยะเวลาเกือบ 50 ปีทจี่ นี ยึดหลักการ 8 ประการของนายกรัฐมนตรี Zhou Enlai ในการให้
ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ เมือ่ บริบทการแข่งขันด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเปลีย่ นแปลง
ไปพร้อมกับการประกาศยุทธศาสตร์ BRI ทำ�ให้จีนจำ�เป็นต้องปรับหลักการดำ�เนินงานตามไปด้วย
ถึงแม้ยังคงมีหลักการบางประการที่จีนยังยึดมั่นโดยไม่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ ความเสมอภาค ผลประโยชน์
ร่วมกัน และการไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศก็ตาม แต่จะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของยุทธศาสตร์ FOIP ของ
ญี่ปุ่นที่เน้นเรื่องคุณภาพของการพัฒนาสาธารณูปโภค ประกอบกับข้อวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการต่างๆ ถึงความ
ช่วยเหลือของจีนที่ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศผู้รับ จึงทำ�ให้หลักการที่ถูกนำ�เสนอในรายงานปกขาว
ฉบับล่าสุดนี้ ปรับเปลี่ยนไปโดยเพิ่มการเน้นยํ้าถึงการให้ความสำ�คัญของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ
จากจีน การปรับหลักการผลประโยชน์ร่วมกันโดยยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความร่วมมือระหว่างประเทศกำ�ลังพัฒนา
กับประเทศกำ�ลังพัฒนา พร้อมทั้งเป็นครั้งแรกในสมุดปกขาวที่เอ่ยถึงการขยายหลักการให้สอดรับกับประชาคมโลก
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) ไว้ด้วย
1.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดำ�เนินงาน ODA ของจีน
ยุทธศาสตร์ BRI นอกจากจะทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลักการที่ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพของโครงการ
และการเข้าร่วมกับประชาคมโลกแล้ว ยังเป็นแรงผลักดันที่ส่งผลให้เกิดการปรับโครงสร้างการดำ�เนินงานของ ODA
อีกด้วย ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้ยิ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเป็นกลไกสำ�คัญ
ของยุทธศาสตร์ BRI โดยจากเดิมที่กระทรวงพาณิชย์ถือเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลการให้ความช่วยเหลือเพื่อ
การพัฒนาแบบทวิภาคี ปรับมาสูก่ ารจัดตัง้ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในด้านนีอ้ ย่างบูรณาการเรียกว่า สำ�นักความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาของจีน (China International Development Cooperation Agency: CIDCA)
ในปี ค.ศ. 2018 จึงทำ�ให้โครงสร้างการให้ความช่วยเหลือแตกต่างออกไปจากเดิม
1) โครงสร้างการให้ ODA ก่อนยุทธศาสตร์ BRI
ในช่วงทศวรรษ 1990 เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง ไปพร้อมกับการทะยานขึ้นของการเติบโตเศรษฐกิจจีนนั้น
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ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาถูกนำ�มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการขยายตลาดการค้าและการลงทุนในต่างประเทศได้อย่าง
เต็มที่ จากบริบทดังกล่าวส่งผลให้มีการปรับโครงสร้างการดำ�เนินงาน ODA ของจีน ด้วยการจัดตั้งระบบประสาน
งานระหว่างกระทรวง (Inter-ministry Coordination System) ขึ้น ซึ่งระบบนี้ประกอบไปด้วยหลายกระทรวงที่
เกีย่ วข้องกับการให้ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนา โดยกำ�หนดให้กระทรวงพาณิชย์เป็นแกนกลางในการเชือ่ มประสาน
ดังกล่าว (Cheng, 2019)
กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce)1 อยู่ในฐานะแกนกลางเชื่อมประสานของระบบนี้ เนื่องจาก
ความสอดรับกับหลักการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาที่สนับสนุนให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefits)
ระหว่างจีนและประเทศผู้รับ หรือกล่าวอีกนัยยะหนึ่งคือ ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของจีนไปพร้อมกับการ
ขยายการค้าและการลงทุนในประเทศผู้รับด้วยนั้น จึงทำ�ให้กระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนของเศรษฐกิจ
เข้ามามีบทบาทหลักในเรือ่ งนี้ โดยมีหน้าทีใ่ นการกำ�หนดนโยบายความช่วยเหลือต่างประเทศ (Foreign Aid) กำ�หนด
มาตรการหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดทำ�งบประมาณ การบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนการติดตามดูแล
การดำ�เนินโครงการ (Information Office of the State Council of the People’s Republic of China, 2011;
Kobayashi, 2008)
นอกจากกระทรวงพาณิชย์แล้ว ยังมีอีก 2 กระทรวงหลักที่ทำ�หน้าที่สำ�คัญในระบบนี้ ได้แก่ กระทรวง
การต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) และกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ในการกำ�หนดนโยบายและการจัดทำ�งบประมาณ ODA ให้สอดคล้อง
กับนโยบายการต่างประเทศของจีนในภาพรวม ในขณะที่ กระทรวงการคลังประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ในด้าน
การจัดทำ�งบประมาณ โดยรับผิดชอบในส่วนของการจัดสรรงบประมาณให้กับธนาคารที่เกี่ยวข้องและหน่วยงาน
ระดับพหุภาคีที่ให้ ODA (Rudyak, 2019) สำ�หรับการประสานงานและการบริหารจัดการในประเทศผู้รับนั้น
สถานทูตและสถานกงสุลจีนในต่างประเทศมีบทบาทสำ�คัญในการดำ�เนินงานและติดตามการทำ�งานในพื้นที่
(Information Office of the State Council of the People’s Republic of China, 2011)
ในกรณีของการให้เงินกูแ้ บบผ่อนปรน (Concessional Loan) ซึง่ เป็นอีกรูปแบบหนึง่ ของการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการนั้น จะมีบทบาทของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งจีน (Export-Import
Bank of China: Exim Bank) ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1994 และขึน้ ตรงกับคณะมนตรีรฐั กิจ/สภารัฐกิจจีน (State Council)
รับผิดชอบในส่วนนีโ้ ดยประเมินความเป็นได้ของโครงการ การเบิกจ่ายเงินกู้ การบริหารเครดิต พร้อมทัง้ การเก็บเงินต้น
และดอกเบี้ย (Information Office of the State Council of the People’s Republic of China, 2011)
ดังรูปที่ 1 แสดงให้เห็นโครงสร้างการให้ ODA ของจีนก่อนปี ค.ศ. 2018 ที่กระทรวงพาณิชย์เป็นแกนกลาง
โดยมีกลไกสถานทูตจีนในต่างประเทศช่วยบริหารในประเทศผู้รับ ในขณะที่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้า
แห่งจีน เข้ามามีบทบาทในกรณีเงินกู้ผ่อนปรน

1

ในปี ค.ศ. 2003 กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation) ได้ปรับองค์กรและเปลี่ยนชื่อ
ใหม่เป็นกระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce)

สุนิดา อรุณพิพัฒน์ | Sunida Aroonpipat

65

รูปที่ 1 โครงสร้างการให้ ODA ของจีนแบบทวิภาคีก่อน ค.ศ. 2018
เงินให้เปล่า
กระทรวงการคลัง

กระทรวงพาณิชย์

เงินกู้ผ่อนปรน
กระทรวง
การต่างประเทศ

กระทรวงการคลัง

กระทรวงพาณิชย์

Exim Bank

กระทรวง
การต่างประเทศ

สถานทูตจีน

สถานทูตจีน
ประเทศผู้รับ
ประเทศผู้รับ

ที่มา: สรุปโดยผู้เขียน

2) โครงสร้างการให้ ODA หลังยุทธศาสตร์ BRI
ยุทธศาสตร์ BRI ที่ประกาศขึ้นในปี ค.ศ. 2013 ซึ่งให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่แถบ
และเส้นทางที่จีนกำ�หนดไว้นั้น ส่งผลอย่างชัดเจนกับนโยบาย ODA ของจีน โดยทำ�ให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบครั้งสำ�คัญผ่านการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในปี ค.ศ. 2018 ที่มีชื่อว่าสำ�นักความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนาแห่งจีน (China International Development Cooperation Agency: CIDCA) โดย
เข้ามารับผิดชอบภาพรวม ODA ในส่วนของการประสานงานและบริหารงานแทนบทบาทกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีมา
ตั้งแต่ทศวรรษ 1990
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง CIDCA นับเป็นอีกการสะท้อนภาพให้เห็นการเปลี่ยนแปลงการดำ�เนินงาน
ODA ของจีน เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ BRI ดังที่นาย Wang Yi มนตรีแห่งรัฐ (State Councilor) ได้กล่าวไว้
ในสุนทรพจน์พิธีเปิด CIDCA ในปี ค.ศ. 2018 ว่า ความรับผิดชอบหลักของ CIDCA คือ การตอบสนองต่อวาระ
ทางการทูตและยุทธศาสตร์ BRI โดยมองว่าบทบาท CIDCA จะมีความสำ�คัญในการนำ�พา ODA ของจีนสู่เป้าหมาย
ใหม่ในยุคใหม่ของจีน “The CIDCA’s main responsibilities include giving play to the important role of
foreign aid in major country diplomacy, and better serving the country’s overall diplomacy agenda
and the Belt and Road Initiative. The agency should fully implement the important remarks of
President Xi Jinping, also general secretary of the CPC Central Committee, and always uphold the
Party’s centralized and unified leadership over foreign aid work… We should never forget why we
started, so we will be able to carry forward the fine traditions of China’s foreign aid and usher in
new achievements in this field in the new era.” (CIDCA, 2018a)
CIDCA ขึ้นตรงกับหน่วยบริหารที่มีอำ�นาจสูงสุดของประเทศ คือ คณะมนตรีรัฐกิจ/สภารัฐกิจจีน (State
Council) โดยอยู่ในสถานะกระทรวงรอง (Deputy Ministry) ซึ่งไม่เทียบเท่ากับสถานะกระทรวง (Ministry)
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มีภารกิจในการกำ�หนดยุทธศาสตร์ แผนงาน และนโยบายสำ�หรับความช่วยเหลือในต่างประเทศ การประสานและ
ให้คำ�แนะนำ�สำ�หรับประเด็นความช่วยเหลือในต่างประเทศ พร้อมทัง้ การบริหารและประเมินผลการดำ�เนินโครงการ
(Cheng, 2019; CIDCA, 2018b)
ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างโดยการจัดตั้ง CIDCA มีวัตถุประสงค์ 3 ประการหลัก ได้แก่ การแยกวัตถุประสงค์
ของความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาออกจากวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ การปรับให้สอดคล้องกับหลักการที่จีนกำ�ลัง
มุ่งสู่สากลในการให้ ODA พร้อมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการให้ ODA
หนึ่ง การแยกวัตถุประสงค์ของความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาออกจากวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์: หลักการ
8 ประการสำ�หรับการให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศของจีน (Eight Principles for China’s Foreign Policy)
ที่ยังคงถูกใช้อ้างอิงเป็นหลักการพื้นฐานของจีนมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนั้น (OECD, n.d.) ถึงแม้จะมีการ
ปรับเปลีย่ นไปบ้างตามกาลเวลา แต่เนือ้ หาสาระสำ�คัญยังคงเดิมคือ การเน้นยํา้ ถึงหลักการความเสมอภาค ผลประโยชน์
ร่วมกันและการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Pan, 2015) โดยหลักการดังกล่าวทำ�ให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงการ
ให้ความช่วยเหลือที่แอบซ่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการ “ผลประโยชน์ร่วมกัน”
(Mutual Benefits) ที่แม้ในรายงานปกขาวฉบับล่าสุด ปี ค.ศ. 2021 ได้ปรับเปลี่ยนคำ�เป็นการพัฒนาร่วมกัน
(Common Development) หรือความพยายามอย่างดีที่สุดของจีนในการให้ความช่วยเหลือ (Doing the best
we can to help) ก็ตาม แต่จีนยังคงชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการให้นี้ยังอยู่ภายใต้กรอบประเทศกำ�ลังพัฒนากับประเทศ
กำ�ลังพัฒนา ซึง่ ยังมีนยั ยะทีแ่ สดงให้เห็นว่าการให้ความช่วยเหลือของจีนนัน้ นอกจากประเทศผูร้ บั จะได้ประโยชน์แล้ว
จีนในฐานะประเทศกำ�ลังพัฒนาที่เป็นผู้ให้สมควรที่จะมีส่วนในการได้ประโยชน์จากการขยายการค้าและการลงทุน
ในประเทศผู้รับด้วยเช่นกัน การวิพากษ์วิจารณ์มีมากขึ้นจนถูกมองว่าความช่วยเหลือจากจีนไม่ได้ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ร่วมกันตามที่จีนพยายามกล่าวอ้าง แต่เป็นจีนเพียงฝ่ายเดียวที่ได้ประโยชน์ ในขณะที่ประเทศผู้รับ
เสียประโยชน์ เนื่องจากตกอยู่วังวนของการทูตแบบกับดักหนี้(Debt Trap Diplomacy) ที่ประเทศผู้รับไม่สามารถ
ชดใช้คนื หนีไ้ ด้ พร้อมทัง้ อาจตกเป็นประเทศในอาณานิคมของจีนตามแนวคิดลัทธิอาณานิคมใหม่ (Neocolonialism)
ได้ (Cheng, 2019)
นอกจากนี้ การที่กระทรวงพาณิชย์มีบทบาทเป็นแกนกลางในการบริหารจัดการ ODA ตลอดช่วงที่ผ่านมา
ทำ�ให้ภาพความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแยกไม่ออกจากการขยายการค้าและการลงทุน พร้อมทั้งยิ่งทำ�ให้เห็นว่า
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีนกลายเป็นตัวหลักในการใช้สานความสัมพันธ์
การตัง้ CIDCA ขึน้ มารับผิดชอบภาพรวม ODA ในทุกรูปแบบไม่วา่ จะเป็น เงินให้เปล่า (Grant) เงินกูไ้ ม่มดี อกเบีย้
(No-interest Loan) และเงินกู้ผ่อนปรน (Concessional Loan) ในขณะที่ กระทรวงพาณิชย์ยังคงรับผิดชอบ
การบริหารจัดการที่เป็นความช่วยเหลือด้านการพาณิชย์ในบางรูปแบบ เช่น เครดิตผู้ซื้ออัตราพิเศษ (Preferential
Buyer’s Credits) หรือ การลงทุนในตราสารทุนเพือ่ การพัฒนา (Equity Investment for Development Purpose)
ซึ่งการปรับอำ�นาจหน้าที่ดังกล่าวทำ�ให้ลดภาพความช่วยเหลือต่างประเทศเพื่อการพาณิชย์ของจีนให้น้อยลง หรือ
กล่าวอีกนัยยะหนึ่งคือเป็นความพยายามที่จะแยกภาพความช่วยเหลือที่ให้เพื่อการพัฒนาในประเทศผู้รับ ออกจาก
เป้าหมายทางการค้าการลงทุนของจีน (Cheng, 2019)
สอง การปรับให้สอดคล้องกับหลักการที่จีนกำ�ลังมุ่งสู่สากลในการให้ ODA: การที่ก่อนหน้านี้จีนเรียกว่า
เป็นความช่วยเหลือในต่างประเทศ (Foreign Aid) ซึ่งดำ�เนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของกรมความช่วยเหลือสำ�หรับต่างประเทศ (Department of Aid to Foreign Countries) ได้สะท้อนให้เห็น
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นัยยะที่ก่อให้เกิดการวิพากษ์ว่าจีนไม่ได้มองว่าความช่วยเหลือที่ให้นี้จะต้องก่อให้เกิดการพัฒนาในประเทศผู้รับ
(Rudyak, 2019)
การตัง้ CIDCA ปรับชือ่ เรียกหน่วยงานนีอ้ ย่างชัดเจนว่าเป็นสำ�นักความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ การพัฒนา
จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าจีนได้ปรับทัศนะการให้ความช่วยเหลือทีม่ งุ่ ให้เกิดการพัฒนาในประเทศผูร้ บั ด้วย พร้อมกัน
นี้ ยังสอดรับกับหลักการทีป่ ระกาศในรายงานปกขาวฉบับที่ 3 China International Development Cooperation
in the New Era ในปี ค.ศ. 2021 ที่จีนขยายหลักการ ODA ให้สอดรับกับประชาคมโลกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย
สาม การเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการให้ ODA: มูลค่าการให้ ODA ของจีนสูงขึน้ อย่างต่อ
เนือ่ ง จนสามารถจัดอยูใ่ นฐานะประเทศผูใ้ ห้รายใหม่ (Emerging Donor) ได้กอ่ นทีจ่ ะมีการประกาศยุทธศาสตร์ BRI
ต่อมา เมื่อยุทธศาสตร์ BRI ส่งผลให้การพัฒนาสาธารณูปโภคเป็นแนวทางหลัก จึงยิ่งมีการคาดการณ์ว่างบประมาณ
สำ�หรับ ODA จะเพิ่มต่อไปในอนาคต
ความสำ�คัญทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ ODA อาจไม่สอดรับกับการบริหารงานทีม่ อี ยูเ่ ดิม ซึง่ ระบบการบริหารจัดการเป็นเพียง
การประสานงานระหว่างกระทรวง โดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นแกนกลาง เนือ่ งจากความแตกต่างของเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดความสำ�เร็จการดำ�เนินงานของแต่ละกระทรวงไม่เหมือนกันและในบางครั้งอาจขัดแย้งกัน ดังเช่นการแข่งขัน
ที่เกิดระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศในอันที่จะมีบทบาทในการควบคุมการให้ ODA นี้
จึงทำ�ให้เป้าหมายของนโยบาย ODA ไม่ชัดเจน นอกจากนั้น การที่ยุทธศาสตร์ BRI มีการจัดตั้งและประสานงาน
กับหน่วยงานระดับพหุภาคีใหม่ เช่น ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) และ ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาใหม่ (New Development Bank) จึงทำ�ให้เกิดความท้าทายต่อระบบการประสานงานแบบเดิมที่ยังไม่มี
เจ้าภาพมารองรับความร่วมมือกับหน่วยงานใหม่เหล่านี้
ในการนี้ บทบาทของ CIDCA เข้ามาช่วยมองภาพรวมอย่างบูรณาการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
แก่รัฐบาล ซึ่งโครงสร้างการประสานงานแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากปัญหาในด้าน
การขาดการบูรณาการของการเก็บรวบรวมข้อมูล และศักยภาพในการวิจยั ทีต่ อ้ งมีความเชีย่ วชาญเฉพาะในประเด็น
การให้ ODA นอกจากนั้น ภารกิจของ CIDCA ในด้านการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานยังสามารถช่วยให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจสอบและลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้ด้วย (Cheng, 2019; Rudyak,
2019)
ถึงแม้จะมีการจัดตั้ง CIDCA ขึ้นมาเพื่อบูรณาการการให้ ODA และขจัดอุปสรรคต่างๆ ก็ตาม แต่ CIDCA
เข้ามาทำ�หน้าทีใ่ นส่วนของการประสานงานและการบริหารงานเป็นหลัก โดยในส่วนของการดำ�เนินโครงการยังคงอยู่
ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ต่อไป (Lynch, Andersen, & Zhu, 2020)
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รูปที่ 2 โครงสร้างการให้ ODA ของจีนแบบทวิภาคีหลัง ค.ศ. 2018

สนง.ทีป่ รึกษา
ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์

สนง.ทีป่ รึกษา
ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์

ที่มา: สรุปโดยผู้เขียน ปรับปรุงจาก Lynch, Andersen, & Zhu (2020)

รูปที่ 2 แสดงให้เห็นโครงสร้างการให้ ODA ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเกิด CIDCA โดยในส่วนของการกำ�หนด
นโยบายและการอนุมตั โิ ครงการนัน้ CIDCA จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบ เมือ่ โครงการได้รบั การอนุมตั แิ ละนำ�ไปดำ�เนินการนัน้
จะรับผิดชอบโดยกระทรวงพาณิชย์ ต่อมาเมื่อสิ้นสุดโครงการ CIDCA จะเข้ามามีบทบาทอีกครั้งในการประเมิน
ผลโครงการ ทั้งนี้ สำ�นักงานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์ที่ประจำ�ในประเทศผู้รับ (Economic and
Commercial Counselor’s Office) ซึง่ สังกัดภายใต้กระทรวงพาณิชย์จะดำ�เนินการประสานงานและบริหารจัดการ
ในประเทศผู้รับ เช่น การรับข้อเสนอโครงการ การเจรจา การดูแลการดำ�เนินโครงการ และการรายงานผลกลับไปยัง
กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังคงมีอำ�นาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ ในขณะที่
สำ�นักงานที่ปรึกษาฯ เป็นเพียงหน่วยในการจัดการบริหารเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การดำ�เนินงานในประเทศผู้รับนั้น
สำ�นักงานที่ปรึกษาฯ ไม่เพียงจะต้องมีความสัมพันธ์กับกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น แต่ยังต้องมีความสัมพันธ์กับ
สถานทูตซึง่ อยูภ่ ายใต้กระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย โดยการนำ�ส่งรายงานต่างๆ ของสำ�นักงานทีป่ รึกษาฯ จำ�เป็น
ต้องผ่านสถานทูตก่อนที่จะส่งต่อไปยังกระทรวงพาณิชย์เสมอ สำ�หรับกรณีของเงินกู้ผ่อนปรนนั้น Exim Bank ของ
จีนจะเข้ามาร่วมในการประเมินผลโครงการรวมถึงการเบิกจ่ายเงินกู้ สำ�หรับบริษัทที่รับดำ�เนินโครงการในประเทศ
ผู้รับนั้น ส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจจีนและบริษัทจีน (Lynch, Andersen, & Zhu, 2020; Zhang & Gutman, 2015)
1.3 แนวทางการดำ�เนินงาน ODA ของจีน
เมื่อยุทธศาสตร์ BRI ส่งผลให้หลักการการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่
โครงสร้างการดำ�เนินงานมีการปรับปรุงด้วยการจัดตัง้ หน่วยงานใหม่อย่าง CIDCA ก็ตาม แต่เมือ่ มาพิจารณาแนวทาง
การดำ�เนินงาน ODA ของจีนทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศผูร้ บั กลับยังไม่พบการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ยะสำ�คัญแต่อย่างใด
ในทางปฏิบัตินั้น การให้ ODA ของจีนยังคงมีลักษณะเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นการเน้นผลประโยชน์ร่วมกันที่จีนยังคง
ต้องมีสว่ นได้รบั ซึง่ สะท้อนผ่านการสร้างความเป็นเจ้าของของประเทศผูร้ บั ทีค่ ลุมเครือ และการพิจารณาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ยังประสบกับความท้าทาย ดังนี้
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1) การดำ�เนินการในประเทศผู้รับ: การสร้างความเป็นเจ้าของของประเทศผู้รับที่คลุมเครือ
ความเป็นเจ้าของของประเทศผู้รับนั้น เป็นสิ่งที่จีนกล่าวถึงตั้งแต่การออกรายงานสมุดปกขาวฉบับที่ 1 ใน
ปี ค.ศ. 2011 และ ฉบับที่ 2 ในปี ค.ศ. 2014 ซึ่งมุ่งหวังให้ความช่วยเหลือจากจีนนั้นสามารถช่วยให้ประเทศผู้รับ
พัฒนาตนเองได้ แนวทางนี้ได้มีการเน้นยํ้าภายหลังจากการประกาศ BRI ในรายงานปกขาวฉบับที่ 3 ในปี ค.ศ. 2021
ข้อ 4 ที่กล่าวไว้ว่าจีนจะจัดหาวิธีการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นอิสระและยั่งยืน (SCC, 2021)
อย่างไรก็ตาม การนำ�ไปปฏิบัติของแนวทางนี้ยังคงเกิดข้อวิพากษ์ในหลายส่วนถึงผลในอันที่จะช่วยให้
ประเทศผู้รับสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระ เนื่องจากการที่ ODA ของจีนยังเป็นในรูปแบบของความช่วยเหลือ
ที่มีพันธะผูกพัน (Tied Aid) ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยที่มีการจำ�กัดให้ดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัท
ของประเทศจีนเท่านั้น ความช่วยเหลือของจีนนั้นยังมีข้อกำ�หนดในเรื่องของกำ�ลังแรงงานจากจีนที่ใช้ในการดำ�เนิน
โครงการ ข้อกำ�หนดในการใช้เทคโนโลยีจากจีนในส่วนของการออกแบบและการให้บริการให้คำ�ปรึกษาโครงการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไม่ได้มีการระบุอย่างละเอียดในเอกสารทางการของโครงการ การนำ�เข้าสินค้าจากจีน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ไปจนถึงประเด็นการให้ความช่วยเหลือจากจีนกลับก่อให้เกิดกับดักหนี้ (Debt Trap) ซึ่ง
เกิดจากการที่จีนให้ความช่วยเหลือในรูปแบบเงินกู้โดยไม่คำ�นึงถึงความสามารถในการชำ�ระหนี้ของประเทศผู้รับ
และเมื่อประเทศผู้รับไม่สามารถใช้คืนได้ จะทำ�ให้เกิดการก่อหนี้ทบหนี้หรือให้จีนสามารถใช้หนี้ที่เพิ่มพูนนี้เป็น
ข้อต่อรองทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจต่อไป (Ghossein, Hoekman & Shingal, 2018; Law & Yuen, 2018;
Lynch, Andersen, & Zhu, 2020)
2) ประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล: การประเมินผลโครงการที่แม้จะไม่ซับซ้อนแต่มีความท้าทายด้านคุณภาพ
จีนให้ความสำ�คัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่ง
เป็นหลักการที่ไม่ได้มีการเน้นในรายงานปกขาว 2 ฉบับเดิม (ค.ศ 2011 และ ค.ศ. 2014) แต่กลับพบการกล่าวถึง
อย่างชัดเจนในรายงานปกขาวฉบับล่าสุด (ค.ศ. 2021) ในข้อที่ 5 ว่าดำ�เนินความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลใน
รูปแบบที่หลากหลาย (Conducting effective cooperation in diverse forms) นอกจากนั้น บทบาทของ CIDCA
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ มานัน้ ได้มกี ารกล่าวไว้อย่างชัดเจนในภาระหน้าทีว่ า่ ต้องประเมินผลการนำ�ไปปฏิบตั ใิ นโครงการต่างๆ ด้วย
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจีนให้ความสำ�คัญมากขึ้นกับผลการดำ�เนินงาน (SCC, 2021)
ในการดำ�เนินโครงการนั้น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความช่วยเหลือจากจีนได้รับการพิจารณา
จากนักวิชาการในหลากหลายด้าน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งขัน้ ตอนการอนุมตั แิ ละบริหารโครงการทีไ่ ม่ซบั ซ้อน ความรวดเร็ว
ในการอนุมัติโครงการ มูลค่าการลงทุนที่ได้เปรียบ การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์
ของโครงการยังคงมีความท้าทายในเรือ่ งของคุณภาพ (Aroonpipat, 2018; Law & Yuen, 2018; Sato, et al., 2011)
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ BRI ของจีนส่งผลอย่างชัดเจนทั้งการปรับหลักการโดยเน้นในเรื่องของ
ผลประโยชน์ของประเทศผู้รับ และประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลของการให้ ODA พร้อมทั้งการปรับโครงสร้าง
การดำ�เนินงานโดยจัดตัง้ CIDCA ขึน้ อย่างไรก็ตาม การปรับดังกล่าวยังไม่สง่ ผลถึงการนำ�ไปปฏิบตั ิ โดยพบว่าแนวทาง
การดำ�เนินงานของจีนยังคงเน้นถึงผลประโยชน์ทจี่ นี ได้รบั พร้อมทัง้ ยังมีคำ�ถามเกีย่ วกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดำ�เนินงานอยู่

2. ญี่ปุ่น: ยุทธศาสตร์ FOIP ที่ส่งผลต่อ ODA

ยุทธศาสตร์ FOIP ของญีป่ นุ่ ได้รบั การประกาศอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ทีก่ ารประชุม
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นานาชาติของโตเกียวเรือ่ งการพัฒนาแอฟริกาครัง้ ที่ 6 (The Sixth Tokyo International Conference on African
Development) ในปี ค.ศ. 2016 โดยเน้นในเรื่องของหลักนิติรัฐ การค้าที่เสรีและเป็นธรรม พร้อมทั้งให้ความสำ�คัญ
อย่างชัดเจนกับการเชื่อมโยงผ่านการลงทุนเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ (MOFA, 2020) ซึ่งการดำ�เนิน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวของญี่ปุ่นนั้น หลายฝ่ายได้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความพยายามที่จะสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ BRI
ของจีนอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ FOIP ของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการให้ ODA หรือไม่ อย่างไร
มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การเปลี่ยนแปลงของหลักการ ODA ของญี่ปุ่น
ODA สำ�หรับการพัฒนาสาธารณูปโภคของญี่ปุ่นมีความสำ�คัญในยุทธศาสตร์ FOIP อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
เมื่อพิจารณาจากการที่ญี่ปุ่นได้นำ�แนวคิดนี้กลับมาผลักดันอีกครั้งในช่วงการบริหารงานสมัยที่ 2 ของนายกรัฐมนตรี
Shinzo Abe ทั้งนี้ ในการบริหารงานสมัยแรกนั้น แนวคิดการไหลไปพร้อมกันของสองทะเล (Confluence of Two
Seas) ที่ถึงแม้จะสะท้อนภาพอินโด-แปซิฟิกก็ตาม แต่ยังไม่มีนโยบายการผลักดันที่สะท้อนโอกาสทางเศรษฐกิจ
อย่างชัดเจน ต่อมาเมื่อมีการบริหารงานในสมัยที่ 2 การประกาศยุทธศาสตร์ FOIP มาพร้อมกับโอกาสทางเศรษฐกิจ
โดยเอ่ยถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคในต่างประเทศตามแนวพื้นที่ที่ยุทธศาสตร์น้ีครอบคลุมอย่างเปิดเผยและชัดเจน
ซึง่ ในส่วนนีเ้ องทำ�ให้เกิดแรงผลักดันและได้รบั แรงสนับสนุนจากหลายฝ่ายในเวลาต่อมา และส่งผลให้ ODA เป็นกลไก
ขับเคลื่อนที่สำ�คัญ (Pascha, 2020)
การเริม่ ต้นและวิวฒ
ั นาการของญีป่ นุ่ กับการพัฒนาสาธารณูปโภคในต่างประเทศนัน้ อาจกล่าวได้วา่ เชือ่ มโยงกับ
การให้ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนา ซึง่ มีตงั้ แต่ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยหลักการ ODA มีการเปลีย่ นแปลง
ในช่วงเวลาต่างๆ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าการปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นก่อนที่ญี่ปุ่นจะประกาศยุทธศาสตร์ FOIP หรือ
อาจกล่าวได้ว่ายุทธศาสตร์ FOIP ไม่ได้มีส่วนในการปรับหลักการ ODA แต่อย่างใด โดยหลักการ ODA ในช่วงเวลา
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงมีเหตุปัจจัย ดังนี้
1) ธรรมนูญการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา ค.ศ. 1992 (1992 ODA Charter)
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของญี่ปุ่นก่อร่างสร้างตัวตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในรูปแบบของการ
จ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม การขยายตัวของการให้ ODA ซึ่งรวมถึงการให้เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคในต่างประเทศ
ดำ�เนินไปจนทำ�ให้ญปี่ นุ่ ขึน้ แท่นเป็นประเทศผูใ้ ห้อนั ดับต้นๆ ของโลกในปี ค.ศ. 1989 อย่างไรก็ตาม การเติบโตนีก้ ลับ
มาพร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีมากขึ้นถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการให้นี้กลับส่งผลดีต่อญี่ปุ่นมากกว่าประเทศ
ผู้รับ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากลักษณะของการให้ความช่วยเหลือแบบมีข้อผูกผันกับญี่ปุ่น (Tied Aid) ซึ่งส่งผล
ต่อการขยายการค้า การลงทุน และอิทธิพลทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเองที่มีมากขึ้น (Furuoka, Lo, & Kato, 2007;
Nagase, 2005)
ด้วยเหตุนีเ้ องจึงทำ�ให้ญีป่ ุน่ ประกาศธรรมนูญการให้ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนา (ODA Charter) ขึน้ เป็น
ฉบับแรกในปี ค.ศ. 1992 เพื่อสะท้อนบทบาทของญี่ปุ่นในฐานะประเทศผู้ให้ที่มีความรับผิดชอบต่อประชาคมโลก
โดยรวม พร้อมทั้งไม่ได้ให้ความสำ�คัญต่อผลประโยชน์ของญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า หลักการทั้ง
4 ข้อ ของญี่ปุ่นในการให้ความช่วยเหลือได้เน้นอย่างชัดเจนถึงการธำ�รงไว้ซึ่งหลักการสากลอย่างประชาธิปไตย
สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเศรษฐกิจแบบกลไกตลาด ในขณะที่คำ�นึงถึงมุมมองของประเทศผู้รับเป็นสำ�คัญ
(MOFA, 1992)
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2) ธรรมนูญการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา ค.ศ. 2003 (2003 ODA Charter)
เมื่อญี่ปุ่นเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 90 จนทำ�ให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดมีการตัดทอนงบประมาณในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาออก
อย่างมาก ในขณะเดียวกัน ส่งผลให้เกิดการปฏิรปู การให้ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาโดยให้เน้นเรือ่ งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการมากขึ้น ซึ่งสอดรับกับบริบทที่ปริมาณหรืองบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้ลดลง
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวสะท้อนในธรรมนูญการให้ความช่วยเหลือ ค.ศ. 2003 ที่เน้นในวัตถุประสงค์อย่าง
ชัดเจนว่า การให้ ODA มีไว้เพือ่ ความมัน่ คงและเจริญรุง่ เรืองของญีป่ นุ่ เอง ซึง่ แตกต่างไปจากธรรมนูญฉบับก่อนหน้าที่
ให้ความสำ�คัญกับความมั่นคงและความเจริญของโลก รวมทั้งการพัฒนาตนเองของประเทศกำ�ลังพัฒนาที่เป็นผู้รับ
(Furuoka, Lo, & Kato, 2007; Nagase, 2005)
“The objectives of Japan's ODA are to contribute to the peace and development of the
international community, and thereby to help ensure Japan's own security and prosperity.” (MOFA,
2003)
ถึงแม้วัตถุประสงค์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม แต่หลักการการพิจารณาให้ ODA ในโครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคญี่ปุ่นยังคงหลักการไว้คงเดิมทั้ง 4 หลักการ ได้แก่ (1) การรักษาและพัฒนาสิ่งแวดแล้อม (2) การไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการทหารหรือเพิ่มความขัดแย้งระหว่างประเทศ (3) การติดตามประเทศผู้รับที่นำ�ไปใช้เกี่ยวกับ
การทหาร และ (4) การสนับสนุนประชาธิปไตย เศรษฐกิจแบบกลไกตลาด สิทธิมนุษยชน นอกจากนั้น การดำ�เนิน
งานยังคงยึดรูปแบบเดิมที่มีการหารือกับประเทศผู้รับ (Policy Dialogue) ในการริเริ่มและดำ�เนินโครงการ
3) ธรรมนูญการให้ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนา ค.ศ. 2015 (Development Cooperation Charter 2015)
ญี่ปุ่นได้มีการปรับธรรมนูญที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลืออีกครั้งในปี ค.ศ.2015 เนื่องจากแผ่นดินไหว
ครั้งใหญ่ของญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 2011 ที่ส่งผลต่อข้อจำ�กัดทางงบประมาณที่มีมากขึ้นไปจากเดิม นอกจากนั้น ยังมี
กระแสทางเศรษฐกิจใหม่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 2010 โดยผู้ประกอบการในภาคการผลิตขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง (Small and Medium Enterprise) แสดงความสนใจในการออกไปแสวงหาโอกาสและตลาดใหม่
ในต่างประทศ โดยผู้ประกอบการเหล่านี้ยินดีที่จะรับความเสี่ยงและประสงค์ที่จะเริ่มการผลิตในต่างประเทศ
โดยปราศจากการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Conglomerate) ด้วย ซึ่งการออกไปในลักษณะนี้แทบจะ
ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในอดีตที่ผ่านมา กระแสนี้เองเปิดโอกาสให้รัฐบาลญี่ปุ่นมองเห็นความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยง
ODA พร้อมกับการสนับสนุนผู้ประกอบการเหล่านี้ให้มีโอกาสขยายธุรกิจในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในช่วงการบริหาร
งานของนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe จึงได้เห็นความสำ�คัญของ ODA และการพัฒนาสาธารณูปโภคทั้งในนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบอาเบะโนมิกส์ และยุทธศาสตร์ FOIP (Furuoka, Lo, & Kato, 2007; Law & Yuen, 2018)
ถึงแม้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลให้มีการปรับหลักการ ODA ของญี่ปุ่นบางส่วนก็ตาม แต่ยังมี
วัตถุประสงค์และหลักการบางส่วนที่ญี่ปุ่นยังคงยึดถือปฏิบัติตามเดิมไม่แตกต่างจากธรรมนูญก่อนหน้า ได้แก่
วัตถุประสงค์ของการให้ ODA เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของญี่ปุ่นและประชาคมโลก “a peaceful, stable and
prosperous international community is increasingly intertwined with the national interests of Japan.”
นอกจากนัน้ หลักการ 4 ประการยังคงถูกเอ่ยถึงเช่นเดิม ไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งของ (1) การรักษาและพัฒนาสิง่ แวดล้อม
(2) หลีกเลีย่ งการใช้ความร่วมมือเพือ่ การพัฒนา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การทหารหรือเพิม่ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
(3) การติดตามประเทศผู้รับที่นำ�ไปใช้เกี่ยวกับการทหาร และ (4) การสนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน
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ในส่วนที่ธรรมนูญมีการปรับเปลี่ยนจากฉบับก่อนหน้าอย่างชัดเจนใน 2 ประเด็น ได้แก่ (1) การกล่าวเน้น
ถึงหลักความมัน่ คงของมนุษย์ (Human Security) ซึง่ สะท้อนให้เห็นความพยายามของญีป่ นุ่ ในอันทีจ่ ะดำ�เนินนโยบาย
ให้เป็นไปตามหลักการสากลที่ประชาคมโลกอย่างองค์กรสหประชาชาติให้ความสำ�คัญ โดยความมั่นคงของมนุษย์นี้
ขยายขอบเขตจากภาพกว้างที่เน้นความมั่นคงอันเกิดจากการพัฒนาผ่านโครงการสาธารณูปโภค ไปสู่ความมั่นคง
ของชุมชนและท้องถิ่นด้วย (JCN, 2008) และ (2) การเน้นในเรื่องของคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างมีรายละเอียดมากขึ้น (Jain, 2019) ซึ่งในส่วนนี้เองสะท้อนให้เห็นภาพที่สอดรับ
กับยุทธศาสตร์ FOIP ทีถ่ กู นำ�เสนอในเวลาต่อมาหลังจากการประกาศใช้ธรรมนูญปี ค.ศ. 2015 โดยเฉพาะในประเด็น
การพัฒนาสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพเป็นอย่างดี ทั้งนี้ จะเห็นได้จากการให้ความสำ�คัญกับการเติบโตที่มีคุณภาพ
ในประเทศผู้รับ (Quality of Growth) ซึ่งถูกจัดลำ�ดับอยู่เป็นอันดับแรกของการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
นอกจากนั้น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาถูกยกระดับมาเป็นหลักการสำ�คัญใน
การดำ�เนินงาน (Principles for Effective and Efficient Development Cooperation) โดยญี่ปุ่นให้ความสำ�คัญ
ในทุกกระบวนการดำ�เนินงานตลอดจนการติดตามผลงาน
โดยสรุป ถึงแม้หลักการ ODA จะมีการปรับเปลีย่ นไปก็ตาม แต่การเปลีย่ นนัน้ ไม่ได้เกิดจากยุทธศาสตร์ FOIP
แต่อย่างใด แต่กลับเกิดจากเหตุและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวโยงกับความพร้อมของญี่ปุ่นในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งธรรมนูญ
ฉบับล่าสุดในปี ค.ศ. 2015 ที่เน้นประสิทธิภาพ ODA และการพัฒนาในประเทศผู้รับนั้น เป็นผลจากความต้องการ
ในการใช้ ODA ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและความพร้อมของ SMEs ในการออกสู่ต่างประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้
อาจกล่าวได้ว่าจุดเด่นและความพร้อมของ ODA ญี่ปุ่นถูกดึงไปใช้ในการออกแบบยุทธศาสตร์ FOIP มากกว่าการที่
ยุทธศาสตร์ FOIP จะส่งผลต่อการปรับหลักการ ODA
2.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดำ�เนินงาน ODA ของญี่ปุ่น
ยุทธศาสตร์ FOIP ของญี่ปุ่นนั้น แม้ว่าจะไม่ได้ส่งผลให้เกิดการปรับโครงสร้างการให้ ODA ครั้งใหญ่ก็ตาม
แต่ทำ�ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำ�เนินการที่น่าสนใจบางส่วนมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของความร่วมมือ
ระหว่างรัฐและเอกชนในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภค (Public-Private Partnership: PPP)
ทั้งนี้ โครงสร้างการบริหาร ODA นั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญไปเมื่อปี ค.ศ. 2008 โดยเป็นการรวมอำ�นาจ
หน้าที่บางส่วนของ JICA (Japan International Cooperation Agency) เข้ากับ JBIC (Japan Bank for International Cooperation) จึงทำ�ให้เมื่อมีการประกาศยุทธศาสตร์ FOIP ได้ใช้โครงสร้างการบริหารดังกล่าว และส่งผล
ให้เกิดการปรับกระบวนการให้ ODA ที่อาศัยความร่วมมือกับเอกชน โดยแต่ละช่วงเวลามีโครงสร้าง ดังนี้
1) โครงสร้างการให้ ODA ก่อนปี ค.ศ. 2008
ODA ของญี่ปุ่นที่ดำ�เนินมาตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1954 นั้น ได้มีการก่อร่างความเป็น
สถาบันอย่างชัดเจนเมื่อมีการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA ขึ้นในปี ค.ศ. 1974
ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ ต่อมา JICA ได้ออกมาเป็นองค์กรอิสระ โดยยังอยู่ในการกำ�กับและติดตาม
ของกระทรวงการต่างประเทศ ในปี ค.ศ. 2003 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการบริหาร
ราชการของญี่ปุ่น เพื่อหวังจะเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของการบริหารงานให้มากขึ้น (JICA, 2003)
ดังรูปที่ 3 ในระดับนโยบายนั้น กระทรวงการต่างประเทศเป็นแกนกลางในการกำ�หนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับ ODA โดยประสานงานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่ง JICA เป็นหน่วยปฏิบัติงานการให้ ODA ในรูปแบบของ
สุนิดา อรุณพิพัฒน์ | Sunida Aroonpipat
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เงินให้เปล่า (Grant) และความร่วมมือทางวิชาการ (Technical Cooperation) สำ�หรับกรณีของเงินกู้ (Loan) นั้น
จะมีกระทรวงการคลังเข้ามาดูแลงบประมาณในระดับนโยบาย ในขณะที่ JBIC ทำ�หน้าที่ในระดับปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับความช่วยเหลือในรูปแบบเงินกู้ (Nagase, 2005)
รูปที่ 3 โครงสร้างการให้ ODA ของญี่ปุ่นแบบทวิภาคีก่อน ค.ศ. 2008

ที่มา: สรุปโดยผู้เขียน

2) โครงสร้างการให้ ODA หลังปี ค.ศ. 2008
โครงสร้างการบริหารการให้ ODA ของญี่ปุ่นเกิดขึ้นก่อนจะมีการประกาศยุทธศาสตร์ FOIP โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญในปี ค.ศ. 2008 เนื่องจากการดำ�เนินงานที่มีหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะบทบาทของ JICA
และ JBIC ที่แม้จะมีการแบ่งบทบาทหน้าที่จากรูปแบบการให้ทุนที่แตกต่างกันก็ตาม แต่กลับก่อให้เกิดปัญหา
การขาดการบูรณาการและกระจัดกระจายของทิศทางและการดำ�เนินงาน จึงทำ�ให้มีการควบรวมส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับความช่วยเหลือแบบเงินกู้ (Loan) ของ JBIC เข้ามาอยู่ภายใต้ JICA ในปี ค.ศ. 2008 ทั้งนี้ทำ�ให้ JICA รับผิดชอบ
ทั้ง 3 รูปแบบหลักของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา ได้แก่ เงินให้เปล่า เงินกู้ และความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อให้เกิดการดำ�เนินงานอย่างบูรณาการได้มากขึ้น เช่น การให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าหรือเงินกู้เพื่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานสามารถดำ�เนินการต่อเนื่องได้ด้วยการให้ความร่วมมือทางวิชาการในระยะถัดไปอย่างเป็นระบบ
(Furuoka, Lo, & Kato, 2007; JICA, 2008)
ดังรูปที่ 4 ในระดับนโยบายนั้นกระทรวงการต่างประเทศยังคงเป็นแกนกลางในการพิจารณาภาพรวม
การให้ ODA ของญี่ปุ่น ซึ่งแน่นอนว่ากระทรวงการต่างประเทศต้องประสานกับกระทรวงการคลังในเรื่องการจัดการ
งบประมาณ และกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ในเรือ่ งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วย สำ�หรับ
ในทางปฏิบัติ JICA เป็นหน่วยงานหลักในการดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือทั้ง 3 รูปแบบ (JICA, 2008)
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รูปที่ 4 โครงสร้างการให้ ODA ของญี่ปุ่นแบบทวิภาคีหลัง ค.ศ. 2018

ที่มา: สรุปโดยผู้เขียน

นอกจากโครงสร้างการบริหารการให้ ODA จะเปลี่ยนแปลงแล้ว รูปแบบการดำ�เนินการมีการปรับเปลี่ยน
ครัง้ สำ�คัญอีกด้วย โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการให้ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาสาธารณูปโภค
ในต่างประเทศ (Public-Private Partnership: PPP) ซึ่งสะท้อนได้จากการที่ JICA จัดตั้งสำ�นักงานสำ�หรับ
ความร่วมมือกับภาคเอกชน (Office for Private Sector Partnership) ในปี ค.ศ. 2008 ทัง้ นี้ อาจกล่าวได้วา่ รูปแบบ
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ กั บ ภาคเอกชนโดยตรงเพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมในต่ า งประเทศนี้ ไ ม่ น่ า จะเกิ ด ขึ้ น ได้ เ ลย
เมื่อพิจารณาจากอดีตการดำ�เนินงานที่ผ่านมาของ JICA แต่เนื่องจากศักยภาพ SMEs ของญี่ปุ่นที่พร้อมขยายสู่
ตลาดต่างประเทศ พร้อมทัง้ พบว่ามูลค่าการลงทุนของญีป่ นุ่ ในประเทศกำ�ลังพัฒนามาจากภาคเอกชนกว่าร้อยละ70
จึงทำ�ให้ญี่ปุ่นเห็นโอกาสขยายการให้ ODA ในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากการให้ความช่วยเหลือระหว่างรัฐกับรัฐ
(ประเทศผู้ให้-ประเทศผู้รับ) ตามที่เคยเป็นมาในอดีต (JICA, n.d.; Law & Yuen, 2018)
ในปี ค.ศ. 2012 สำ�นักงานดังกล่าวได้ยกระดับเป็นกองความร่วมมือและการเงินกับภาคเอกชน (Private
Sector Partnership and Finance Department) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับรัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำ�คัญกับ
การขับเคลื่อนการดำ�เนินธุรกิจ SMEs ในต่างประเทศ พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ ซึ่ง
การนำ�เสนออย่างชัดเจนไว้ในนโยบายอาเบะโนมิกส์ และกล่าวถึงในยุทธศาสตร์ FOIP ในเวลาต่อมา (Kikuchi &
Unzaki, 2019)
2.3 แนวทางการดำ�เนินงาน ODA ของญี่ปุ่น
จากช่วงเวลาทีญ
่ ปี่ นุ่ มีการประกาศใช้ยทุ ธศาสตร์ FOIP ในปี ค.ศ. 2016 นัน้ สะท้อนให้เห็นว่าการปรับหลักการ
และการปรับโครงสร้างทีเ่ กีย่ วกับ ODA ได้มกี ารปรับมาก่อนการประกาศใช้ยทุ ธศาสตร์ FOIP แล้ว ซึง่ ในส่วนนีท้ แี่ สดง
แนวทางการดำ�เนินงาน ODA ได้สะท้อนให้เห็นเช่นเดียวกันว่า ยุทธศาสตร์ FOIP ของญี่ปุ่นกลับไม่ส่งผลต่อการปรับ
หลักการและแนวทางการดำ�เนินการ ODA แต่อย่างใด ดังนัน้ ลักษณะ ODA ของญีป่ นุ่ จึงยังคงเอกลักษณ์ได้ ไม่วา่ จะเป็น
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การเน้นให้ประเทศผู้รับพึ่งพาตนเองได้ และประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลของ ODA ที่พัฒนาอย่างเป็นระบบมาต่อ
เนือ่ ง ในการนี้ อาจกล่าวได้วา่ แนวทางการดำ�เนินงาน ODA ทีเ่ น้นประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลนีส้ ง่ ผลต่อการออกแบบ
ยุทธศาสตร์ FOIP ทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับการพัฒนาสาธารณูปโภคทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากกว่าการทีย่ ทุ ธศาสตร์ FOIP ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง ODA
1) การดำ�เนินการในประเทศผู้รับ: การพึ่งพาตนเองของประเทศผู้รับที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์
การพึ่งพาตนเองของประเทศผู้รับ (Self-reliance/Self-help) เป็นแนวทางการให้ ODA ที่ญี่ปุ่นยึดถือมา
โดยตลอด ทัง้ นีน้ อกจากจะได้มกี ารกำ�หนดอย่างชัดเจนในธรรมนูญการให้ ODA ค.ศ. 2015 แล้ว ยังสะท้อนผ่านการให้
ความช่วยเหลือในรูปแบบเงินกู้ที่ญี่ปุ่นเชื่อว่าจะสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้ประเทศผู้รับช่วยเหลือและพึ่งพาตนเอง
ได้มากกว่าการให้ในรูปแบบเงินให้เปล่า จากสถิตพิ บว่าสัดส่วนการให้ในรูปแบบเงินให้เปล่าของญีป่ นุ่ ตํา่ กว่าประเทศ
ผู้ให้อื่นในกลุ่ม OECD โดยช่วงปี ค.ศ.1990-2000 ญี่ปุ่นมีสัดส่วนการให้เงินให้เปล่าที่เฉลี่ยร้อยละ 40 ในขณะที่
เยอรมนีร้อยละ 70 และฝรั่งเศสร้อยละ 80 (Furuoka, Lo, & Kato, 2007; Law & Yuen, 2018)
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การให้เงินกู้เพื่อหวังให้เกิดการพึ่งพาตนเองหรือบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในประเทศผูร้ บั นัน้ กลับยังไม่ได้มรี ายงานการศึกษาทีม่ ายืนยันถึงความสัมพันธ์ดงั กล่าวได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน
สัดส่วนการให้เงินให้เปล่าจากประเทศผู้ให้รายใหม่อย่างจีนกลับมีมากขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI จึงยิ่งส่งผลให้เกิด
ความท้าทายและการแข่งขันในรูปแบบการให้ของญี่ปุ่นต่อไป (Woods, 2008)
2) ประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล: การประเมินผลโครงการกับภาระที่เพิ่มขึ้น
ญี่ปุ่นในฐานะสมาชิก DAC-OECD จึงมีแนวทางในการประเมินผลการดำ�เนินโครงการที่เป็นระบบ หรือ
การพิจารณาประสิทธิผลของการให้ความช่วยเหลือ (Aid Effectiveness) ที่เน้นการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์
ที่สะท้อนการพัฒนาในประเทศผู้รับอย่างแท้จริง โดยประกอบไปด้วย 5 ประการ ได้แก่ (1) Ownership-ความเป็น
เจ้าของของประเทศผู้รับ (2) Alignment- การประสานนโยบายและการดำ�เนินงานระหว่างประเทศผู้ให้และผู้รับ
(3) Harmonization การกลมกลืนระหว่างประเทศผู้ให้และผู้รับ (4) Managing for Results-การจัดการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ และ (5) MutualAccountability-การตรวจสอบร่วมกัน (MOFA, 2010) ซึ่งการดำ�เนินงานนี้สะท้อน
การสอดรับกับการพัฒนาสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ FOIP
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ ระบบนีอ้ าจก่อให้เกิดภาระกับประเทศผูร้ บั ซึง่ มาพร้อมกับค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
จัดการที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จำ�เป็น ทั้งนี้ เนื่องจากเงื่อนไขและตัวชี้วัดที่ถูกกำ�หนดขึ้นให้ประเทศผู้รับต้องดำ�เนินการตาม
พร้อมทัง้ กระบวนการทีเ่ น้นการหารือและการมีสว่ นร่วมทีม่ ากขึน้ เพือ่ ให้ประเทศผูใ้ ห้สามารถติดตามการดำ�เนินงาน
ให้บรรลุประสิทธิผลของการให้ความช่วยเหลือนั้น กลับส่งผลให้เกิดขั้นตอน ค่าใช้จ่าย และภาระที่มากขึ้นจนทำ�ให้
ความช่วยเหลือจากประเทศผู้ให้รายใหม่น่าดึงดูดมากกว่าของญี่ปุ่น (Woods, 2008)
ทัง้ นี้ จะเห็นได้วา่ ยุทธศาสตร์ FOIP ของญีป่ นุ่ ไม่ได้มผี ลให้เกิดการปรับเปลีย่ นหลักการ โครงสร้างการบริหาร
งาน และแนวทางการดำ�เนินงาน ODA เท่าใดนัก โดยพบว่าการปรับเปลี่ยนครั้งสำ�คัญที่เกี่ยวข้องนั้นกลับเกิดก่อน
ที่จะมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ FOIP ในทางตรงข้าม จุดเด่นของ ODA ญี่ปุ่นกลับมีส่วนที่ทำ�ให้รัฐบาลออกแบบ
ยุทธศาสตร์ FOIP โดยดึงจุดเด่นดังกล่าวไปใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการเน้นให้ประเทศผู้รับ
พึ่งพาตนเอง และการเน้น ODA ที่มีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล ซึ่งสอดรับอย่างชัดเจนกับแนวทางการส่งเสริม
การลงทุนในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคอย่างมีคุณภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ FOIP
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3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะ ODA ของจีนและญี่ปุ่น

จากผลการศึกษาข้างต้นถึงยุทธศาสตร์ BRI ของจีน และยุทธศาสตร์ FOIP ของญีป่ นุ่ นัน้ พบว่า การปรับยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้น ส่งผลต่อเนื่องแตกต่างกัน โดยยุทธศาสตร์ BRI ของจีนส่งผล
อย่างชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงหลักการและโครงสร้างการบริหาร ODA แต่ในแนวทางการดำ�เนินงานกลับยังไม่
เห็นผลการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนัก ในขณะที่ ยุทธศาสตร์ FOIP ของญี่ปุ่นกลับไม่ส่งผลต่อการปรับหลักการไปจนถึง
แนวทางการดำ�เนินการ ODA เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของหลักการ โครงสร้าง และแนวทาง
การให้ ODA ที่มีคุณภาพนั้น เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการประกาศยุทธศาสตร์ FOIP
ทัง้ นี้ จึงส่งผลให้ลกั ษณะ ODA ยังคงความเฉพาะตัวทีส่ ะท้อนความแตกต่างกันระหว่างจีนและญีป่ นุ่ โดยเฉพาะ
มุมมองการดำ�เนินการในประเทศผู้รับที่จีนยังคงเน้นผลประโยชน์ร่วมกัน ในขณะที่ญี่ปุ่นยังคงให้ความสำ�คัญ
กับการพึ่งพิงตนเองของผู้รับ นอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จีนมีความยืดหยุ่นใน
การพิจารณา ในขณะที่ญี่ปุ่นมีการดำ�เนินงานอย่างเป็นระบบ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์ BRI และ FOIP กับการเปลี่ยนแปลง ODA
ประเด็น

BRI จีน

FOIP ญี่ปุ่น

หลักการ

- ในส่วนหลักการที่เปลี่ยนไปนั้น มีเพิ่ม
เรื่องความสอดคล้องกับหลักการของ
ประชาคมโลก และประเด็นประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการให้ความช่วยเหลือ

- ในส่วนหลักการที่เปลี่ยนไปนั้นเกิดก่อนการประกาศ
ยุทธศาสตร์ FOIP โดยเน้นในเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการให้ความช่วยเหลือ

โครงสร้าง

- การจัดตั้ง CIDCA เพื่อเป็นศูนย์รวมใน
การบริหารจัดการการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อการพัฒนา

- การปรับโครงสร้างนั้น เกิดก่อนการประกาศยุทธศาสตร์ FOIP
ได้แก่ การปรับ JICA เพื่อบูรณาการการให้ความช่วยเหลือ
ในทุกรูปแบบและการจัดตั้งกองความร่วมมือและการเงิน
กับภาคเอกชน เพื่อให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนา
สาธารณูปโภคในต่างประเทศ

การดำ�เนินการ - มีความพยายามในการสร้างเป็นเจ้าของ
- มุ่งให้ประเทศผู้รับสามารถพึ่งพาตนเองได้ (Self-help)
ในประเทศผู้รับ ให้กับประเทศผู้รับ
- อย่างไรก็ตาม การดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องนี้ยังไม่ได้มีการพิสูจน์
- แต่ยังคงมีคลุมเครือในการปฏิบัติที่ยังไม่่ได้
หาความสัมพันธ์อย่างกว้างขวางว่าก่อให้เกิดผลดังกล่าวได้มาก
มีการกำ�หนดถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ น้อยเพียงใด
การมีส่วนร่วมของประเทศผู้รับอย่างชัดเจน
ประสิทธิภาพ- - การประเมินผลโครงการที่ไม่ซับซ้อนและ
ประสิทธิผล
รวดเร็ว
- แต่ยังคงมีข้อวิพากษ์ในเรื่องคุณภาพ
การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภค

- การประเมินผลโครงการที่เป็นระบบและรอบด้าน
โดยยึดหลักสากล
- แต่ยังมีข้อวิพากษ์ในเรื่องภาระของประเทศผู้รับที่เพิ่มขึ้น

ที่มา: สรุปโดยผู้เขียน

สุนิดา อรุณพิพัฒน์ | Sunida Aroonpipat

77

4. สรุป

การประกาศยุทธศาสตร์ BRI ของจีน ในปี ค.ศ. 2013 ส่งผลให้เกิดฉากทัศน์การแข่งขันจากญี่ปุ่นเพื่อสร้าง
และรักษาดุลแห่งอำ�นาจในภูมิภาค โดยสะท้อนอย่างชัดเจนผ่านการประกาศยุทธศาสตร์ FOIP ในปี ค.ศ.2016
ความพยายามในเรื่องดุลแห่งอำ�นาจดังกล่าวดำ�เนินการผ่านหลายรูปแบบทั้งจากนโยบายเพื่อถ่วงดุลจากภายใน
และภายนอก ทีด่ ำ�เนินการในหลากหลายมิตไิ ม่วา่ จะเป็นความมัน่ คง การสร้างบรรทัดฐานทางความคิด และเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา (ODA) นับเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อถ่วงดุล
อำ�นาจในภูมภิ าค โดยทางเลือกในการให้ ODA ทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกันของจีนและญีป่ นุ่ สะท้อนถึงรูปแบบการดึงดูด
ประเทศผู้รับเพื่อสร้างพันธมิตรในภูมิภาคที่แตกต่างกันออกไป
การศึกษานีพ้ บว่า ถึงแม้จนี มีการปรับหลักการและโครงสร้างการบริหาร ODA ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ BRI
ก็ตาม แต่ยทุ ธศาสตร์กลับไม่ได้สง่ ผลมากนักในการปรับการนำ�ไปปฏิบตั ิ ในขณะที่ ยุทธศาสตร์ FOIP ของญีป่ นุ่ ไม่ได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหลักการ โครงสร้างการบริหาร ODA และการนำ�ไปปฏิบัติอย่างมีนัยสำ�คัญแต่อย่างใด
ทัง้ นี้ ระดับของการปรับ ODA ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ทแี่ ตกต่างกันดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าจีนและญีป่ นุ่ ยังมีรปู แบบ
การให้ ODA ทีแ่ ตกต่างกันไม่วา่ จะเป็นในประเด็นความพยายามทีใ่ ห้ประเทศผูร้ บั พึง่ พาตนเอง และระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลของการให้ ODA ซึ่งส่งผลต่อแรงดึงดูดในการสร้างพันธมิตรกับประเทศผู้รับที่มีทางเลือก
ในการรับ ODA จากจีนและญี่ปุ่นต่อไป
อย่างไรก็ตาม การศึกษานีเ้ น้นการนำ�เสนอรูปแบบและกระบวนการ ODA ทีถ่ กู ปรับ เพือ่ สะท้อนความพยายาม
ในการดำ�เนินงานของจีนและญี่ปุ่นให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อสร้างดุลแห่งอำ�นาจ
เป็นสำ�คัญ ดังนัน้ จึงยังต้องอาศัยการศึกษาวิจยั ต่อยอดเพิม่ เติมเพือ่ พิจารณาถึงผลกระทบของการปรับรูปแบบ ODA
ที่มีต่อการสร้างและรักษาดุลแห่งอำ�นาจระหว่างจีนและญี่ปุ่นผ่านมุมมองของประเทศผู้รับในอนาคต
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