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ค�ำน�ำ

 ภายใต้บริบทของกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง 

ในยุคสมัยปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งรัฐบาลได้ก�าหนดแนวทาง

การปฏิรูปประเทศ ที่มุ ่งเน้นการด�าเนินการโดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุข 

ของประชาชน ความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขภายในประเทศ ซึ่งต้องอาศัย

พลังอ�านาจของชาติในด้านต่างๆ ประกอบกับหลักการส�าคัญในด้านการป้องกัน

ประเทศและรกัษาความมัน่คงของชาต ิรวมทัง้การเรยีนรูเ้ท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลง

ของสถานการณ์ในปัจจุบันและระยะยาวในอนาคต

 ทัง้น้ี การน�าพาประเทศไปสูเ่ป้าหมายตามทีแ่ต่ละประเทศตัง้ไว้ อาจต้องอาศยั

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนผ่านกรอบนโยบาย และความ

ร่วมมือระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองและการทูต ข้อมูลข่าวสาร การทหาร 

และด้านเศรษฐกิจเป็นส�าคัญ และญี่ปุ่นเองก็ถือได้ว่าเป็นประเทศมหาอ�านาจทาง

เศรษฐกิจที่ส�าคัญต่อระบบการเมืองและเศรษฐกิจโลก อีกท้ังยังมีความสัมพันธ์ 

กับไทยในหลายมิติที่ส�าคัญเช่นกัน 

 ด้วยเหตุดังกล่าว ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ จึงได้ท�าเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี 

เรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น” ขึ้น เพื่อศึกษาสถานะ

ความสัมพันธ์ และแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น ตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน และใช้เป็นฐานในการ

 ต่อยอดแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ การก�าหนดทิศทางและนโยบาย

ในการปฏิบัติให้เกิดความเหมาะสมในอนาคตต่อไป  

 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 ตุลาคม ๒๕๖๑
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ส่วนที่ ๑
บทน�ำ

๑.๑	ที่มำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

 เมื่อเร่ิมเข้าศตวรรษที่ ๒๑ ญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศและ

บทบาทของตนในเวทรีะหว่างประเทศหลายประการ โดยเฉพาะนโยบายต่อภมูภิาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านเศรษฐกิจ ต่อมารัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศนโยบาย 

Japan ASEAN Comprehensive Economic Partnership ขึ้น โดยมีเป้าหมาย

เพื่อสร้างและสนับสนุนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ส่วนในด้านความมั่นคง

ญี่ปุ่นมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการแสดงบทบาทเพ่ือรักษาสันติภาพ ซ่ึงญี่ปุ่น

เองก็มีส่วนร่วมอย่างแขง็ขนัในความร่วมมอืและเวทกีารเจรจาด้านความมัน่คงต่างๆ 

ในภูมิภาค

 ด้วยเหตุท่ีว่าอาเซียนและประเทศไทยไม่สามารถมีความมั่นคงแบบเบ็ดเสร็จ 

ได้ด้วยตนเองโดยล�าพัง หากปราศจากความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ท้ังนี้ เพ่ือให ้

การบริหารจัดการความมั่นคง เกิดความหลากหลายในมิติต่างๆ อย่างครอบคลุม  

ทัง้ท่ีเกีย่วข้องกบักิจการทหารโดยตรง และไม่ใช่กจิการทางทหารโดยตรง โดยกองทพั

ต้องให้การสนับสนุน เพื่อให้สามารถรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ จึงจ�าเป็น 

ต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและ 

ความมั่นคง โดยผ่านกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงที่โปร่งใสและเปิดเผย 

สนับสนุนความไว้วางใจระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้ง 

อันเนื่องจากการแย่งชิงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือจากสาเหตุอื่นๆ ซ่ึงถือเป็น 

สิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ และสร้าง

เสถียรภาพภายในประเทศ และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  

รวมท้ังสร้างความเชื่อมั่นในกลุ ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต ่อ

ประเทศไทย เพื่อน�าไปก�าหนดกรอบนโยบายในการด�าเนินการด้านความมั่นคง  
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เพื่อให้ภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ในสังคม น�าไปเป็นกรอบแนวทางด�าเนินการ 

ในขอบเขตและภารกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ และ 

การรักษาความมั่นคงของประเทศได้อย่างประสานสอดคล้องและมีเอกภาพ

 นอกจากนี้อ�านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่

เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งจาก 

ภายนอกและภายในประเทศ การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุนการพัฒนา 

ประเทศและส่วนราชการอื่นๆ ตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที ่

ของกระทรวงกลาโหมหรือส่วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยมีนโยบาย 

การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ ในการพัฒนาความสัมพันธ์ 

และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน  

มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ โดยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ลดความ

หวาดระแวง การได้รบัผลประโยชน์ร่วมกนั และหลักการต่างตอบแทนในการเจรจา 

ให้ความส�าคัญเร่งด่วนกับการเป็นประชาคมอาเซียน และการรักษาสมดุล 

ความสัมพันธ์กับประเทศที่มีบทบาทส�าคัญในภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น

 ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่นมีความสมัพนัธ์และมติรภาพทีดี่ระหว่างกนัมา

ช้านาน เม่ือปี ๒๕๖๐ ถอืเป็นการครบรอบ ๑๓๐ การสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการ

ทูตระหว่างไทยและญี่ปุ ่น ที่ผ่านมาไทยและญี่ปุ ่นได้สร้างความร่วมมือด้วยกัน 

หลายด้าน อาทิ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านการพัฒนา ความ 

ร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคง  

กองทัพไทยและกองทัพญี่ปุ่น ได้มีความร่วมมือทางทหารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งในด้านการข่าว การศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือน การรักษาสันติภาพ และ 

ด้านการส่งก�าลังพลเข้าร่วมการฝึก Cobra Gold 2018 ฝ่ายกองทัพญี่ปุ่นได้เข้า

ร่วมการฝึกร่วมของคณะท�างานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหาร และคณะท�างาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ  

ณ ประเทศไทย ดังนั้น เราควรท�าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่น  

เพื่อสานต่อและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในอนาคต
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๑.๒	 วัตถุประสงค์กำรศึกษำ

 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาสถานะความสัมพันธ์ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น ที่ผ่านมาตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 ๑.๒.๒ เพื่อเสนอแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย – ญี่ปุ่น 

ในอนาคต

 

๑.๓	ขอบเขตกำรศึกษำ

 การศึกษาเอกสารฉบับนี้ เป็นการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น ในอนาคตโดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้

 ๑.๓.๑ ด้านประชากร สมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ผูท้รงคณุวุฒิ

และผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วข้องในมติคิวามมัน่คง ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทย – ญีปุ่น่ 

ทั้งจากหน่วยงานด้านความมั่นคง สถาบันการศึกษา และเหล่าทัพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อาทิ กระทรวงการต่างประเทศและศูนย์ปฏิบัติการสันติภาพ เป็นต้น

 ๑.๓.๒ ด้านเนือ้หาทีศ่กึษา คณะผูว้จิยัได้ศกึษาสถานะความสมัพนัธ์ระหว่าง

ไทย – ญีปุ่น่ ทีผ่่านมาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั ในกรอบของ DIME Model (Diplomacy, 

Information, Military, Economy) 

 ๑.๓.๓ ด้านระยะเวลาการด�าเนินงานวิจัย รวมทั้งสิ้น ๓ เดือน (มีนาคม – 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

๑.๔	วิธีกำรศึกษำ

 ผู้ศึกษาได้น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู้เชี่ยวชาญที่คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างไว้ โดยใช้วิธีการคัดเลือก 

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนวทางการ

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย – ญ่ีปุ่น ต่อไปในอนาคต โดยเอกสารศึกษา

เฉพาะกรณฉีบบันี ้เป็นการศกึษาถงึความสมัพันธ์ระหว่างไทย – ญีปุ่น่ ซ่ึงมมีาต้ังแต่
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ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-275-5715   เว็บไซต http://ssc.rtarf.mi.th

อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์  

ซึ่งนับเป็นการศึกษาขั้นต้นที่จะน�าไปสู่การวิจัยเชิงลึกต่อไป

๑.๕	 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

 ข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น ที่ได้

รบัจากการศึกษาในครัง้นี ้จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ทัง้ในเชงินโยบายและเชงิปฏิบตัิ 

รวมถึงการท�าความตกลงร่วมกัน (MOU) ด้านการทหารระหว่างท้ังสองประเทศ 

เพือ่สานต่อความสมัพนัธ์ทีม่ต่ีอกนัและดต่ีอกนัมาอย่างยาวนาน ทัง้นีเ้อกสารศกึษา

เฉพาะกรณีฉบับนี้ถือเป็นการศึกษาขั้นต้นที่จะขยายผลไปสู่การวิจัยในเชิงลึกต่อไป 



ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-275-5715   เว็บไซต http://ssc.rtarf.mi.th

ส่วนที่ ๒
ควำมสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น
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บทที่ ๒ 
ควำมสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น

๒.๑	 ประวัติศำสตร์และกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์

 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ เป็นปีครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

ระหว่างประเทศไทยและญ่ีปุ่น ๑๓๐ ปี ซึ่งจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในอดีต 

ปัจจุบัน และอนาคต ระหว่าง ไทย – ญี่ปุ่น สรุปได้ ดังนี้

	 ๒.๑.๑	 ควำมสัมพันธ์	ไทย	–	ญี่ปุ่น	ในอดีต

      ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ ่นมีประวัติศาสตร์ร ่วมกันมาอย่าง

ยาวนานมากว่า ๖๐๐ ปี ตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์

ทางการทูตอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. ๑๘๘๗ (พ.ศ. ๒๔๓๐) ซึ่งไทยกับญี่ปุ่น 

ใกล้ชิดกันมาโดยตลอดในช่วงศตวรรษที่ ๒๐ จนถึงในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ ๒  

หลังจากที่ญี่ปุ ่นแพ้สงครามท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างญ่ีปุ ่นกับไทยค่อนข้าง 

ห่างกันอยู่ระยะหนึ่ง จนกระทั่งในช่วง ค.ศ. ๑๙๘๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ญี่ปุ่นได้พัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่ง 

ของภมูภิาคเอเชยี ท�าให้ในช่วงนีญ้ีปุ่น่ได้กลบัมาตดิต่อค้าขายกบัประเทศไทยมากขึน้

อย่างมาก รวมถึงได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างมหาศาล จนท�าให้ญี่ปุ่นกลาย 

เป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย เป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด 

จนถงึช่วง ค.ศ. ๑๙๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ญีปุ่่นประสบกบัปัญหาภาวะเศรษฐกจิถดถอย

อย่างรุนแรง ในขณะที่ไทยก็ประสบกับวิกฤตต้มย�ากุ้งในปี ๑๙๙๗ พ.ศ. (๒๕๔๐) 

แต่ความสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น ก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 

ในยคุรฐับาลทกัษณิ ได้มกีารเจรจาความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิทีใ่กล้ชดิไทย-ญีปุ่น่ 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA)
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	 ๒.๑.๒	 ควำมสัมพันธ์	ไทย	–	ญี่ปุ่น	ในปัจจุบัน

 เมื่อเกิดรัฐประหารในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) เร่ือยมาจนถึง

ปัจจุบัน ประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะแห่งความสับสนวุ่นวายทางการเมือง ท�าให้

ญี่ปุ ่นได้เริ่มปรับแผนในเรื่องการค้าการลงทุนกับไทย โดยญี่ปุ ่นได้เริ่มย้ายฐาน 

การลงทุนไปยังประเทศอื่น โดยเฉพาะในประเทศอาเซียนอื่นๆ นอกจากนั้น บริบท

ระหว่างประเทศก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ คือ การผงาดขึ้นมาของจีนท�าให ้

ไทยหันไปค้าขายกับจีนเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก จนท�าให้ขณะนี้จีนกลายเป็น

ประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยไปแล้ว โดยไทยประสบกับความตกต�่าและถดถอย

ครั้งใหญ่ ระบบการเมืองล้มเหลว ระบบเศรษฐกิจล้มเหลว ประเทศไทยติดกับดัก

ของประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง ไม่สามารถพัฒนาเดินหน้าต่อไปได้ 

 ล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถือเป็นปีส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับความสัมพันธ์ของ

ทั้งสองประเทศ เน่ืองจากเป็นปีท่ีครบรอบ ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต 

ไทย – ญี่ปุ่น ซ่ึงนับต้ังแต่ท่ีไทยและญี่ปุ่นได้ ลงนามในปฏิญญาทางพระราชไมตร ี

และการพาณิชย์ระหว่างกัน เมื่อ ๒๖ กันยายน ๒๔๓๐ และได้เริ่มความสัมพันธ์

ทางการทตูอย่าง เป็นทางการนบัแต่นัน้เป็นต้นมา ท้ังนีป้ระเทศไทยเป็นประเทศหน่ึง  

ที่มีจ�านวนบริษัทเอกชนของญี่ปุ่น และมีจ�านวนประชากรชาวญี่ปุ่นพ�านักอาศัยอยู่

เป็นจ�านวนมากแห่งหนึ่งในโลก ท�าให้ในปัจจุบันไทยถือเป็นประเทศที่มีบทบาท

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อประเทศญี่ปุ่น 

	 ๒.๑.๓	 ควำมสัมพันธ์	ไทย	–	ญี่ปุ่น	ในอนำคต

 สถานการณ์ที่กล ่าวมาในเบื้องต้นถือเป็นอุปสรรคและความท้าทาย 

ต่อความสัมพันธ์ของไทยและญี่ปุ่นที่จะด�าเนินต่อไปในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ ่นในอนาคตก็ยังมีปัจจัยเกื้อหนุนที่ท�าให้ไทย 

กับญี่ปุ่นต้องกระชับความสัมพันธ์กันให้แนบแน่นมากขึ้น เนื่องจากญี่ปุ่นยังมีความ

ส�าคัญต่อไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการท่ีไทยจะหลุดพ้นจากกับดักรายได ้

ปานกลาง (middle income trap) และจะพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ได้นั้น  

ญี่ปุ่นจะสามารถช่วยไทยได้มาก ประกอบกับ ไทยต้องการเป็นศูนย์กลางหรือ hub 
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ของ AEC ญี่ปุ่นก็จะมีบทบาทส�าคัญในการสานฝันของไทยให้เป็นจริงได้ รวมถึง  

ในอนาคตไทยจ�าเป็นต้องมียุทธศาสตร์เชิงภูมิรัฐศาสตร์ โดยการด�าเนินยุทธศาสตร์

ถ่วงดุลอ�านาจ (Balance of Power) เพื่อป้องกันไม่ให้มหาอ�านาจใดมหาอ�านาจ

หนึ่งครอบง�าภูมิภาคอาเซียนและไทยได้ ดังนั้น ญี่ปุ่นจะมีบทบาทอย่างมากในการ

เป็นผู้ถ่วงดุล (balancer) โดยเฉพาะ การถ่วงดุลประเทศจีนซึ่งก�าลังขยายอิทธิพล

มายังภูมิภาคอาเซียนอย่างรวดเร็ว 

 ส�าหรบัในมมุมองของญีปุ่น่นัน้ประเทศไทยกย็งัคงมีบทบาทส�าคญั แม้ว่าญีปุ่่น 

จะย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยไปบางส่วน แต่ไทยก็ยังถือเป็นฐาน 

การผลิตที่ส�าคัญของญี่ปุ่นอยู่ นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังมียุทธศาสตร์ในการแข่งกับจีน  

ดงันัน้ ญีปุ่น่จงึต้องใกล้ชดิกบัไทย เพือ่ป้องกนัไม่ให้ไทยตกอยูภ่ายใต้อทิธพิลของจีน 

จึงอาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยกับญี่ปุ่นมีประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ 

และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่ยังต้องกระชับความสัมพันธ์กันให้มากขึ้น๑ 

๒.๒	 ปัจจัยในกำรก�ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทย	–	ญี่ปุ่น

 ปัจจัยซึ่งเป็นตัวก�าหนดนโยบายและความสัมพันธ์ของไทยกับญี่ปุ่น มีดังนี้

	 ๒.๒.๑	 ด้ำนเศรษฐกิจ	

 เนื่องจากญ่ีปุ่นประสบความส�าเร็จในด้านอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก สินค้า

ที่ผลิตต้องอาศัยทุนจ�านวนมาก และเทคโนโลยีระดับสูงเป็นหลัก แต่ญี่ปุ่นกลับ

ขาดแคลนวตัถดุบิในการผลิตรวมทัง้พลงังานได้แก่ น�า้มนั ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหนิ 

จ�าเป็นต้องน�าเข้าวัตถุดิบดังกล่าวเป็นจ�านวนมากซ่ึงไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีช่วยแก้

ปัญหาให้ญีปุ่น่ได้ ส�าหรบัไทยปัจจยัส่วนหนึง่ของการพัฒนาประเทศนัน้ด้วยการขาย

สนิค้าเกษตรให้กบัญ่ีปุน่เพือ่น�าเงนิมา ซึง่ญีปุ่น่กถ็อืเป็นแหล่งเงนิทนุท่ีส�าคญัของไทย  

๑ ศ.ดร.ประภัทร เทพชาตรี, ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น, ออนไลน์ผ่าน http://www.drpra-
pat.com/130-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0
%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8
%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%8D
%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B/, ออนไลน์เมื่อ ๑๖ มี.ค.๖๑
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ขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ต้องการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เนื่องจากค่าแรง 

ในประเทศสูงมากและมีกฎระเบียบเข้มงวด ในขณะที่ประเทศไทยมีความพร้อมที่

จะรองรับได้ในทุกด้านดังกล่าว ประเทศไทยจึงเป็นแหล่งลงทุนและยังเป็นตลาด 

ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นด้วย เมื่อสภาพเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายต่างเกื้อกูลกัน  

จึงท�าให้ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นใกล้ชิดและผูกพันกัน 

	 ๒.๒.๒	 ด้ำนจิตวิทยำ	

 ในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ ๒ กองทัพญี่ปุ ่นเข้ายึดครองดินแดนต่างๆ ซึ่ง

ประเทศเหล่านั้นยังไม่ลืมความรุนแรงโหดร้ายที่ถูกญี่ปุ ่นรุกราน ปัจจุบันญี่ปุ ่น 

มีความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสูงมากจะเป็นรองก็แต่เพียง

สหรัฐอเมริกาเท่านั้น นอกจากนี้ประเทศต่างๆ ท่ัวโลกท่ีค้าขายกับญี่ปุ ่นต่าง 

เสียเปรียบดุลการค้าแก่ญ่ีปุ่น รวมท้ังไทยด้วยจึงท�าให้มีทัศนคติที่ไม่ดีกับญี่ปุ่น  

โดยมองว่าคนญี่ปุ่นไม่มีความจริงใจเอาเปรียบและกอบโกย แม้ญ่ีปุ่นจะให้ความ 

ช่วยเหลือแก่ไทยเป็นจ�านวนมากก็ตาม แต่คนไทยก็ยังเชื่อว่าญี่ปุ่นท�าเพื่อประโยชน์

ของตนเองมากกว่า กรณีดังกล่าวนี้นับเป็นสิ่งส�าคัญในการก�าหนดความสัมพันธ์

ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในปัจจุบัน

	 ๒.๒.๓	 ด้ำนภูมิศำสตร์	

 การทีญ่ีปุ่่นขาดแคลนวตัถดุบิท่ีใช้ในอตุสาหกรรมและอาหาร โดยเฉพาะน�า้มนั 

ซึ่งจ�าเป็นต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ ่นมากและต้องน�าเข้าจากตะวันออกกลางโดยใช ้

เส้นทางผ่านช่องแคบมะละกา ชุนดา และลอมบ๊อค เส้นทางดังกล่าวนี้มีความ

ปลอดภัยและมีความส�าคัญต่อญี่ปุ ่นมาก ซ่ึงญี่ปุ ่นต้องการให้ดินแดนแถบนี้มี 

ความม่ันคง โดยเฉพาะประเทศไทยซึง่เป็นประตเูข้าสูป่ระเทศต่างๆ ในกลุม่อาเซยีน 

ที่มีความส�าคัญต่อญี่ปุ ่นด้วย ปัจจุบันสินค้าที่ญี่ปุ ่นน�าเข้าจากอาเซียน ได้แก่  

น�้ามัน ยาง น�้าตาลดิบ ดีบุก ทองแดง และน�้ามันพืช ส่วนกลุ่มอาเซียนก็สั่งซื้อสินค้า

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ จากญี่ปุ่นเช่นกัน 
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 นอกจากนีป้ระเทศไทยยงัมคีวามส�าคญัต่อญีปุ่น่ ด้วยคาดหวงัว่าประเทศไทย 

จะขุดคอคอดกระเพื่อเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก 

ซึ่งในอดีตญี่ปุ ่นเคยสนับสนุนแนวคิดน้ีอย่างเต็มที่และยินดีที่จะช่วยขุดให้ด้วย 

เนื่องจากญี่ปุ ่นจะได้ประโยชน์จากการขุดนี้โดยเป็นการย่นระยะทางให้สั้นลง  

และท�าให้ญี่ปุ่นมีความมั่นคงยิ่งขึ้น หากเกิดปัญหาขึ้นกับเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ 

ในปัจจุบันก็ยังมีเส้นทางส�ารองอีกเส้นทางหนึ่ง

	 ๒.๒.๔	 ด้ำนกำรเมือง	

 รัฐธรรมนูญของญี่ปุ ่นก�าหนดให้ไม่มีกองทัพและไม่ให้ญี่ปุ ่นยุ ่งเกี่ยวกับ

การเมืองโลก จึงท�าให้ญี่ปุ่นมุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว โดยใช้นโยบาย

เศรษฐกิจน�าหน้าการเมือง และแยกตัวเองออกจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ 

ที่เกิดขึ้น เมื่อสหรัฐอเมริกาต้องถอนทหารออกจากอินโดจีน สหรัฐอเมริกาต้องการ

ให้ญี่ปุ่นเข้ารับบทบาทแทนในภูมิภาคนี้เพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตย ญี่ปุ่น 

ซึ่งเป็นมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจและมีผลประโยชน์กระจายอยู่ทั่วโลกได้แสดง

บทบาทตนเองมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน 

ซึง่อาจถกูกระทบกระเทอืนได้ ขณะทีไ่ทยเองกม็นีโยบายผูกมติรกบัทุกประเทศ และ 

ต้องการให้ญี่ปุ่นเข้ามามีผลประโยชน์อยู่ในประเทศอย่างมาก เพื่อที่ญ่ีปุ่นจะได้ 

ไม่สนใจในประเทศเพื่อนบ้านของไทย ส�าหรับนโยบายของญี่ปุ่นที่มีผลกระทบ 

ต่อความสัมพันธ์กับไทยก็คือนโยบายของญี่ปุ่นที่มีต่ออาเซียนนั่นเอง

	 ๒.๒.๕	 ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม	

 ไทยกบัญีปุ่่นมลัีกษณะทางด้านสงัคมและวฒันธรรมคล้ายกนัหลายอย่าง อาทิ 

การมรีะบอบการเมอืงการปกครองแบบประชาธปิไตย ซ่ึงไทยมพีระมหากษตัริย์ทรง

เป็นประมุข ส่วนญี่ปุ่นมีจักรพรรดิเป็นประมุข นอกจากนั้นวิวัฒนาการทางสังคม

ของประเทศทั้งสองยังคล้ายกันโดยมีพื้นฐานจากสังคมเกษตรกรรม ในสมัยเมจ ิ

ของญีปุ่น่ได้พฒันาตนเองจนกลายเป็นประเทศอตุสาหกรรม ซึง่ตรงกับสมัยรชักาลที ่๕ 

ของไทยที่มีการปฏิรูปการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมเช่นกัน แต่ 
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ไทยไม่ก้าวหน้าเท่ากับญี่ปุ่น และยังเป็นประเทศเกษตรกรรมเช่นเดิม นอกจากนี้ทั้ง

สองประเทศต่างไม่เคยตกเป็นอาณานคิมของชาตมิหาอ�านาจใดเลย จงึท�าให้ทัง้สอง

ฝ่ายเคารพในเกียรติภูมิของกันและกัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท�าให้ประเทศทั้งสองมีความ

สัมพันธ์และเข้าใจกันดีมาโดยตลอด

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากญี่ปุ ่นเป็นชาติที่เจริญมากจึงมีความสัมพันธ์กับ

ชาติท่ีเจริญแล้วเช่นกันมากกว่าท่ีจะคบค้าสมาคมกับชาติที่ก�าลังพัฒนาเช่นไทย  

ขณะเดียวกันคนญี่ปุ่นมักเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น ไม่คบคนต่างชาติมากนัก  

ปัญหาส�าคัญของคนญ่ีปุ่นคือจะไม่พูดภาษาต่างประเทศ ท�าให้เป็นอุปสรรคในการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น แม้จะมีปัจจัยด้านต่างๆ ที่เอื้ออ�านวย

อยู่แล้ว

 

๒.๓	 นโยบำยและแผนที่มีต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทย	–	ญี่ปุ่น

	 ๒.๓.๑	 แผนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติของญี่ปุ่น

 หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ความคงอยู่ของรัฐบาลญี่ปุ่นถูกท้าทายด้วยปัจจัย

หลายประการ ท้ังการบรหิารจดัการประเทศทีม่รีะบบจกัรพรรดิ ประชากรทีเ่พิม่ขึน้

ในขณะทีท่รพัยากรมอียูอ่ย่างจ�ากดั โดยเฉพาะอย่างยิง่การทีญ่ีปุ่่นเป็นประเทศผูแ้พ้

สงคราม ซึ่งนับเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส�าคัญในการก�าหนดรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ.๑๙๔๖  

(พ.ศ. ๒๔๘๙) ท�าให้ญี่ปุ่นถูกจ�ากัดขอบเขตการใช้ก�าลังตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๙  

ที่ระบุไว้ว่า “ห้ามญี่ปุ่นใช้ก�าลังทหารเข้าตัดสินข้อพิพาท ห้ามเข้าท�าสงคราม และ

สหรัฐฯ จะคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ญี่ปุ่นเอง” ซึ่งการที่ญี่ปุ่นถูกจ�ากัดบทบาท

ด้านการทหารบนพื้นฐาน “สันติภาพเชิงรับ (passive pacifism)” เช่นนี้ นับว่า 

ขัดแย้งต่อธรรมชาติความเป็นตัวตนของชาวญี่ปุ่นอย่างยิ่ง เนื่องจากชาวญี่ปุ่นมี 

ความเป็นชาตินิยมตั้งแต่สมัยอดีตนายกรัฐมนตรีคนท่ี ๕๖ ของญ่ีปุ่น นายจุงอิชิโร 

โคะอิซุมิ พรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party: LDP) มีความ

ภูมิใจในแสนยานุภาพทางทหาร และมีความทะเยอทะยานท่ีซ่อนเร้นอยู่ในตัวของ 

ชาวญี่ปุ่นภายใต้บริบทความมั่นคงของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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 ซึ่งต ่อมาภายหลัง ถึงแม้ว ่าญี่ปุ ่นจะได ้ รับเอกราชจากสหรัฐฯ แล้ว  

แต่ญี่ปุ ่นก็ยังมีกระบวนทัศน์พื้นฐานของนโยบายป้องกันประเทศแบบเดิม  

ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา ๙ เป็นตัวก�าหนดบทบาทด้านความมั่นคง และใช้ปฏิบัติ 

การเพื่อสันติภาพ (Peacekeeping Operations: PKO) ผ่านความร่วมมือ 

กับสหประชาชาติ (UN) โดยมีความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ อยู่เบื้องหลัง ซ่ึงท้ังหมด 

ถกูน�ามาใช้เป็นฐานคดิในยทุธศาสตร์ความมัน่คงของญีปุ่น่ฉบับปัจจบุนั ปี ค.ศ. ๒๐๑๓ 

(พ.ศ. ๒๕๕๖) อีกทั้งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า เมื่อเวลาเปลี่ยนไป แนวคิดต่างๆ  

ของญีปุ่น่ โดยเฉพาะแนวคดิด้านการป้องกนัประเทศกม็กีารปรับเปล่ียนให้สอดรับ 

กบัภยัคกุคามความมัน่คงทีท่วคีวามรนุแรงและซบัซ้อนมากขึน้หลงัจากปี ค.ศ. ๑๙๙๖ 

(พ.ศ. ๒๕๓๙) ทั้ งจากกรณีที่ จีนผงาดขึ้นเป ็นมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ  

โดยแซงญ่ีปุ่นขึ้นเป็นอันดับ ๒ ของโลกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ ประเด็นเกาหลีเหนือ 

ทีย่งัไม่หยดุยัง้การพฒันาอาวธุนวิเคลยีร์ กรณพีพิาททะเลจีนใต้ระหว่างญีปุ่น่กบัจีน 

เป็นต้น ทัง้หลายเหล่านีท้�าให้ญีปุ่น่ได้พยายามปรบับทบาทด้านการป้องกนัประเทศ

จากเดิมที่มีลักษณะเป็น “สันติภาพเชิงรับ (passive pacifism)” สู่ “สันติภาพ 

เชิงรุก (proactive pacifism)” ภายใต้กรอบของกองก�าลังป้องกันตนเอง (Japan 

Self Defense Force: JSDF)๒ ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในปี  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึง่นายกรฐัมนตรญีีปุ่่นได้ประกาศนโยบาย “Proactive Contribution 

to Peace” ไว้ 

 ซึ่งญี่ปุ ่นได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ ๒๐๑๓ โดยมี

บริบทของสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง และความท้าทายต่อความม่ันคง

แห่งชาติที่ญี่ปุ ่นน�ามาพิจารณา ทั้งเรื่องดุลแห่งอ�านาจ เทคโนโลยี นวัตกรรม  

การก่อการร้ายข้ามชาต ิการแพร่กระจายอาวธุท่ีมอี�านาจท�าลายล้างสงู ความมัน่คง

ของมนุษย์ และระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ญี่ปุ่นให้ความส�าคัญ

อย่างมาก คือ การใช้หลักสันตินิยมเชิงรุก (Proactive pacifism) ในการเข้าไป

๒  ยทุธศาสตร์ปรทิรรศน์ : มหาอ�านาจในบรบิทความมัน่คงโลก, ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการ
ป้องกันประเทศ, ๒๕๕๗, หน้า ๑๕ – ๑๖, ๙๑
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มีส่วนร่วมด้านการสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ และความม่ังคั่งของโลก ซ่ึงการใช ้

ค�าว่า “สันตินิยมเชิงรุก” ก็อาจเพียงวิธีการที่จะท�าให้ได้รับการสนับสนุน 

จากประชาชน และเพือ่ไม่ให้นานาชาตหิวาดระแวงต่อบทบาทเชงิรกุ ด้านความม่ันคง

ของญี่ปุ ่นในอนาคต แต่แท้จริงแล้วอาจแฝงไปด้วยยุทธศาสตร์ในการต่อกร 

กับจีน โดยมีสหรัฐฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดี เป็นตัวช่วยที่มาพร้อมกับนโยบายรักษา

ความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายเศรษฐกิจต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในลักษณะ

นโยบายการรักษาสมดุล (Rebalance Policy)๓  ซ่ึงมุ่งเน้นให้ญี่ปุ่นมีบทบาท 

ด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนให้มากข้ึน รวมถึงเสนอให้มีการเจรจาโต๊ะกลม

ระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และญี่ปุ่นเพื่อหารือเรื่องภัยคุกคามไม่ตามแบบ๔ 

 อีกทั้ง ญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา (Official Development 

Assistance: ODA) แก่ประเทศก�าลังพัฒนาตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๕๐ (พ.ศ.๒๔๙๓) 

เข้าร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของ UN ต้ังแต่ ค.ศ. ๑๙๙๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

และผลักดันประเด็นค่านิยมสากลต่างๆ ประกอบกับ กระแสประชาธิปไตย

ได้ไหลเข้าสู ่ญี่ปุ ่นมากขึ้น เนื่องด้วยอิทธิพลของสหรัฐฯ ที่เข้ามาคานอ�านาจ

การเปลี่ยนแปลง ญี่ปุ ่นจึงอาศัยความเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ (US-JAPAN  

Alliance) เป็นหลักส�าคัญในการป้องกันประเทศ รวมถึงการเตรียมพื้นฐาน 

ทางสังคมเรื่องการปลูกฝังค่านิยมการรักถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อเป็นฐานคิดของการ

ป้องกันประเทศ รวมถึงการสั่งสมศักยภาพของประเทศร่วมด้วย

 ถึงแม้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของญี่ปุ ่น ๒๐๑๓ จะให้ความส�าคัญทั้ง 

ในด้านการต่างประเทศ ความเป็นพนัธมติรระหว่างญีปุ่น่และสหรัฐฯ เป็นแกนกลาง  

และแสวงหาพันธมิตรจากประเทศหรือกลุ่มประเทศท่ีมีศักยภาพควบคู่กัน โดย

ผลักดันประเด็นค่านิยมสากลร่วมกัน เช่น ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ 

๓  มองภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติญี่ปุ่นปี ๒๐๑๓, บทความวิเคราะห์สถานการณ์
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศรายสัปดาห์, ฉบับที่ ๑๙/๕๗ ๓ - ๙ ก.พ.๕๗
๔ ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ ่น, กองความสัมพันธ์กับคู ่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ,  
กรมอาเซียน, เมษายน ๒๕๖๐
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ทางการค้า ส่วนประเทศในภูมิภาคที่ญี่ปุ ่นให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ ได้แก่ 

ออสเตรเลีย รวมถึง อินเดีย อาเซียน โดยเฉพาะ อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม  

แต่ญี่ปุ่นอาจแฝงนัยยะซ่อนเร้น เพื่อการคานอ�านาจกับจีนไว้บนความพยายาม 

ในการใช้ค่านยิมสากลเพือ่เป็นเครือ่งการนัตีต่อประชาคมโลกในการพฒันาขดีความ

สามารถของกองก�าลังป้องกันประเทศ อีกทั้ง เป็นการหาแนวร่วมในการต่อต้าน 

จีนเช่นที่เคยเกิดขึ้นบ่อยครั้งในเวทีอาเซียน ๕

	 ๒.๓.๒	 กำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมมั่นคงของญี่ปุ่น

 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถือเป็นจุดเปลี่ยนของแนวนโยบายระหว่างประเทศของ

ญี่ปุ่น หลังจากเกิดเหตุปะทะกันในหมู่เกาะ Senkaku เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นจาก

พรรค Democratic Party of Japan (DPJ) ไม่ยอมใช้นโยบายที่ผ่อนปรนต่อจีน

อีกต่อไป ความขัดแย้งจึงขยายตัวเป็นการท�าลายทรัพย์สินธุรกิจญี่ปุ่นในจีนและ

มีการตอบโต้ทางด้านต่างๆ ต่อกัน ความขัดแย้งรุนแรงต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี  

พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่รัฐบาลญี่ปุ่นซื้อเกาะดังกล่าวจากเอกชน ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง

ญี่ปุ่นกับจีนตึงเครียดอย่างรุนแรงนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ประกอบกับ มติมหาชน

ญี่ปุ ่นยังเห็นว่ารัฐบาลพรรค DPJ ยังไม่สามารถสนองความต้องการของตน 

ได้เพียงพอ พรรค Liberal Democratic Party (LDP) จึงได้รับเลือกให้ครอง 

เสยีงข้างมากในสภาเมือ่ ธ.ค.๕๕ และนาย Shinzo Abe ซึง่มแีนวทางขวาจดัได้เป็น

นายกรัฐมนตรีสมัยที่สอง หลังจากที่เคยเป็นมาแล้วครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งนี้  

นาย Shinzo Abe ได้ท�าการปรับบทบาทด้านความมั่นคงของญี่ปุ่นหลายประการ

และได้รับความนิยมมาก โดยพรรค LDP ได้ครองเสียงข้างมากอย่างท่วมท้นใน 

สภาอีกคร้ังจากการเลือกตั้งเมื่อ ธ.ค.๕๗ แม้ว่ารัฐบาลของนาย Abe ยังคงยืนยัน 

ในหลักการนโยบายพื้นฐานของญี่ปุ ่นที่ไม่ครอบครองและแพร่กระจายอาวุธ

นิวเคลียร์และไม่กลายเป็นมหาอ�านาจทางทหาร แต่เขาเห็นว่าญี่ปุ่นต้องขยาย

๕  ยุทธศาสตร์ปริทรรศน์ : มหาอ�านาจในบริบทความมั่นคงโลก,  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ, ๒๕๕๗, หน้า ๑๕ – ๑๖, ๙๑
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บทบาทด้านความมั่นคงและขีดความสามารถของกองทัพให้มากขึ้น เพ่ือพิทักษ ์

ผลประโยชน์รอบด้านของญี่ปุ่นเองและรักษาสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ปัจจุบัน 

ในเอเชียแปซิฟิก ในวาระแรกของการด�ารงต�าแหน่งเขาจึงได้ยกระดับทบวงป้องกัน

ประเทศ (Defense Agency) ขึ้นเป็นกระทรวง ซึ่งท�าให้รัฐบาลพลเรือนสั่งการกอง

ก�าลงัป้องกนัตนเองทีเ่ป็นทหารได้รวดเรว็ยิง่ขึน้ รวมถงึมกีารด�าเนนิการทีส่�าคญั ดงันี้ 

	 ๑)	 กำรจัดตั้งสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ	 (National Security Council)  

ซึ่งท�าให้นายกรัฐมนตรีมีอ�านาจสูงสุดในด้านนโยบายความม่ันคง การต่างประเทศ 

และการประกาศภาวะฉุกเฉิน 

	 ๒)	 กำรผ่ำนร่ำงกฎหมำยคุ้มครองควำมลับของทำงรำชกำร ซ่ึงท�าให้

รัฐบาลสามารถแลกเปลี่ยนข่าวกรองกับมิตรประเทศได้อย่างอิสระและอาจน�าไปสู่

การด�าเนินการใดๆ ที่ไม่จ�าเป็นต้องชี้แจงต่อประชาชน

	 ๓)		 จัดท�ำยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงฉบับใหม่	แทนนโยบายพื้นฐานเดิม 

ที่ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๐ โดยมุ่งเน้นแนวทางสันตินิยมเชิงรุก (Proactive  

Pacifism) มีเป้าหมายในการขยายบทบาทสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญ 

ในภูมิภาค ทั้งนี้ มีความพยายามตีความขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกลไกญี่ปุ่นเสีย

ใหม่ว่าไม่ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา ๙ ของญี่ปุ่น เช่น สามารถปกป้อง

มิตรประเทศได้หากเกิดสงคราม ยกเลิกการห้ามส่งออกอาวุธ และการส่งเรือพิฆาต 

เข้าร่วมปฏิบัติการในทะเล Eden ที่ไกลออกจากเศรษฐกิจจ�าเพาะ

 ๔)	 ในด้ำนกำรพัฒนำกองทัพ	 ญี่ปุ ่นให้ความส�าคัญกับความขัดแย้ง 

ในพื้นที่ทับซ้อนมากขึ้น เช่น เพิ่มงบประมาณทางทหารในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สูงที่สุด 

ในประวัติศาสตร์ (ประมาณ ๕ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งจัดหายุทโธปกรณ ์

ล�้าสมัย เช่น เรือด�าน�้าชั้น Soryu และ เครื่องบินขับไล่/โจมตี F-15 J และเพิ่มเติม

ก�าลังเคลื่อนที่เร็วในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ 

	 ๕)	 กระชับควำมร่วมมือทำงทหำรอย่ำงเป็นรูปธรรม กับประเทศที่ม ี

ข้อพิพาทกับจีน เช่น เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ขณะที่เพิ่มปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิด 
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กับสหรัฐฯ ออสเตรเลีย อินเดีย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รัฐบาลญี่ปุ่นแสดงเจตจ�านงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา ๙ เพื่อให้ญี่ปุ่นสามารถ

ป้องกันตนเองเบ็ดเสร็จ (Collective Self-Defense) เหมือนประเทศอื่น ซึ่งอาจ

รวมถึงการยกระดับกองก�าลังป้องกันตนเองข้ึนเป็นกองทัพหรือปฏิบัติการชิงโจมตี

ก่อนต่อศัตรู แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเห็นต่างกันภายในประเทศว่ารัฐบาลอาจ 

น�าประเทศไปสู่สงคราม ทั้งน้ี อาจเป็นไปได้ว่าการปรับแก้อาจเกิดขึ้นหากเกิด

เหตุการณ์ปะทะด้วยก�าลังกับจีนอีกสักครั้งหนึ่ง นโยบายของนาย Shinzo Abe  

เปิดโอกาสให้กับความร่วมมอืทางทหารกบัมติรประเทศมากขึน้ มคีวามเป็นไปได้ใน

การเพิ่มความร่วมมือในมิติต่างๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น แลกเปลี่ยนข่าวกรองหรือ

จัดซื้ออาวุธ แต่ขณะเดียวกันโยบายดังกล่าวอาจสร้างความวิตกให้แก่จีน จนอาจ 

มีข้อเรียกร้องที่ล�าบากใจแก่ไทย๖ 

๒.๔	 ผลกระทบของยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติของญ่ีปุ่นที่มีต่อควำม

สัมพันธ์	ญี่ปุ่น	-	ไทย

	 ๒.๔.๑	มิติการเมืองและการทูต	(Diplomacy)๗ 

 ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และนโยบายการต่างประเทศ 

ไทยและญีปุ่น่ด�ารงสมัพนัธภาพอย่างยาวกว่า ๖๐๐ ปี มติรภาพระหว่างประเทศทัง้สอง

แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในระยะหลัง ซึ่งในปี ๒๕๖๐ประเทศญี่ปุ่นและไทยจะได้จัด

งานฉลองครบรอบ ๑๓๐ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ญี่ปุ่นและ

ไทยด�ารงความสัมพันธ์ฉันมิตรมาเป็นเวลายาวนานโดยประเทศไทยและประเทศ

ญีปุ่น่ได้ลงนามในปฏญิญาทางพระราชไมตรแีละการพาณชิย์ระหว่างญีปุ่น่และไทย  

๖  เรือรบ เมืองมั่น, รัฐบาลญี่ปุ่นกับการปรับบทบาทใหม่ด้านความมั่นคง, คอลัมนิสต์ประจ�าคอลัมน์ 
“มองมุมใหม่”, ๕ ก.พ.๕๘, ออนไลน์ผ่านHTTP://WWW.BANGKOKBIZNEWS.COM/BLOG/ 
DETAIL/632989, ออนไลน์เมื่อ ๑๖ มี.ค.๖๑
๗ มนวดี ตั้งตรงหฤทัย, เอกสารวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้าน 
ความมั่นคงของกองทัพไทยกับประเทศมหาอ�านาจในทศวรรษหน้า, ๒๕๖๐
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และได้เริ่มความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ ซึ่งจากนั้นความสัมพันธ์

ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นก็ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก ความร่วมมือของท้ังสอง

ประเทศครอบคลมุท้ังในด้านเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และวฒันธรรม ประเทศไทย

เป็นประเทศหนึง่ท่ีมจี�านวนบรษัิทเอกชนของญ่ีปุน่ต้ังอยูเ่ป็นจ�านวนมาก นอกจากน้ี  

มีจ�านวนประชากรชาวญี่ปุ่นพ�านักอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมากแห่งหนึ่งในโลก โดย 

ที่ส�าคัญผ่านมา ไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์ของ 

ทั้งสองประเทศเป็นพื้นฐาน ซึ่งญี่ปุ่นและไทยก�าลังสร้างสรรค์ความเป็นหุ้นส่วน 

ด้านการทูตทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ตัวอย่างเช่น ในระดับภูมิภาค ญี่ปุ่น

ให้ความช่วยเหลือแก่โครงการลุ่มแม่น�้าโขง ส่วนในระดับโลกยังให้การสนับสนุน  

ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ�านวยการคนใหม่ในการเลือก

ตั้งผู้อ�านวยการองค์การค้าโลก

 นโยบายการต่างประเทศ๘  ญี่ปุ่นเน้นการทูตวัฒนธรรม ตั้งแต่หลักการฟุคุดะ 

(พ.ศ. ๒๕๒๐) โครงการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ อาทิ โครงการเรือเยาวชน, Asia Center 

เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียนต่าง ๆ,การบรรเทาภัยพิบัติ,  

การต่อต้านโจรสลัด, ODA, FDI, NGOs, PKO และจากบทวิจารณ์หนังสือเร่ือง 

Japan’s ASEAN Policy: In Search of Proactive Multilateralism๙  ซึ่งได้

อธิบายถึงนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นว่ามี ๓ แบบ ได้แก่ แบบกระแสหลัก  

แบบทางเลือก และแบบสายกลาง ๑) แบบกระแสหลักหมายถึง กลุ่มที่อธิบาย

นโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นว่ามีลักษณะพึ่งพิงสหรัฐ หรือให้ความส�าคัญแก ่

ความสมัพนัธ์ระหว่างญีปุ่่นกับสหรฐั ๒) แบบทางเลอืก ให้ความส�าคญัแก่ “นโยบาย

เอเชีย” และการปรับความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐให้มีลักษณะเป็นหุ้นส่วน 

๘  มนวดี ตั้งตรงหฤทัย, เอกสารวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความ
มั่นคงของกองทัพไทยกับประเทศมหาอ�านาจในทศวรรษหน้า, ๒๕๖๐
๙  ศริพิร วชัชวลัค,ุ คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, บทวจิารณ์หนงัสอืเรือ่ง Japan’s ASEAN 
Policy: In Search of Proactive Multilateralism, วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒
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ทีเ่ท่าเทยีมกันมากข้ึน ๓) แบบสายกลาง เป็นภาพของนโยบายต่างประเทศของญ่ีปุ่น

ในเร่ืองน้ี ก็ถูกอธิบายเน้นหนักไปในเรื่องของการเปิดเสรีทางการค้าเสียมากกว่า 

“การเปิด” ในเชงิของความเป็นสมาชกิขององค์กรระดับภมูภิาค ซ่ึงสรุปได้ว่า สหรัฐฯ 

มีบทบาทน�า และมีอิทธิพลอย่างเด่นชัดต่อนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น รวมถึง

ญี่ปุ่นมีเครื่องมือทางการต่างประเทศและอาเซียนค่อนข้างมาก๑๐  

	 ๒.๔.๒	 มิติสังคมจิตวิทยา	(Sociology)

 มีความเข้มแขง็มากทัง้วฒันธรรมดัง้เดมิ (traditional Culture) และวฒันธรรม

สมยันยิม (Pop Culture) สาเหตทุีไ่ด้รบัความนยิมอาจเนือ่งจากความเป็น “วัฒนธรรม

สมัยนิยมแนวเสรี (liberal pop culture)” เช่น การ์ตูนเกย์ เป็นต้น

 ส่วนค่านยิม แนวคดิของญีปุ่น่นัน้ มกัมนีวตักรรมใหม่ออกมาอยูเ่รือ่ยๆ โดยในปี 

พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น “รัฐพฒันา (Development State)” เน้นการบรหิารจดัการ อาทิ 

JIT, 5S, TQC, Kaizen, lean production ต่อมาในยุคปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เน้นความ

มัน่คงมนษุย์ โดยมโีครงการต่างๆ อาทิ ODA-GGP (Grant for Grassroot Projects) 

และให้ความส�าคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการ Cool Earth 50 และ Cool 

Biz ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีต้นทุนทางสังคมสูง แม้ในสถานการณ์ภัยพิบัติท่ีญี่ปุ่น

สามารถแสดงให้เหน็ถงึความมรีะเบยีบของชาวญีปุ่น่ให้ประชาคมโลกรับรู้  ทัง้นีใ้นปี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูระหว่างไทยและญีปุ่น่ 

ซึ่งได้ด�าเนินมาครบรอบ ๑๓๐ ปี นับเป็นความสัมพันธ์ที่มีความหมายมาก ทั้งในแง่

เศรษฐกจิ สงัคม และความร่วมมอืทีเ่กดิขึน้ในทกุด้าน เป็นความสัมพันธ์ทีเ่ป่ียมด้วย

มิตรไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันมาเกินกว่าศตวรรษ ญี่ปุ่นเองให้ความส�าคัญกับ

บทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางของอาเซียน เป็นพันธมิตรที่พร้อมจะสร้างความ

เจริญเติบโตในภูมิภาคนี้ไปด้วยกัน

๑๐-.๗๑    กิตติ ประเสริฐสุข, สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา,คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
สรุปผลการสัมมนา “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย” บทเรียนจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้สู่การ
ประยุกต์ใช้ของไทย, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
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	 ๒.๔.๓	 มิติการทหาร	(Military)	

 ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา ๙ ที่ว่าด้วยบทบาทด้านการทหารของ

ญี่ปุ่น นับเป็นความขัดแย้งรุนแรงในสังคมญี่ปุ่นที่มีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

อย่างชัดเจน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ความจ�าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้มาตรา ๙  

อาจลดลงหลังมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่อาจเพียงพอ 

ที่จะเอื้อให้กองก�าลังป้องกันตนเอง (Self-Defense Forces) สามารถปฏิบัติการ 

ในเชิงรุกได้มากขึ้น ซึ่งหากรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อ คงต้องแน่ใจว่าพร้อม

จะรบัมอืกับแรงกระเพ่ือมทางการเมืองทีจ่ะตามมาจากการท�าประชามต ิซึง่สดุท้าย

แล้วเสียงประชาชนในเรื่องนี้อาจกลายเป็นมติที่ชี้ชะตาอนาคตรัฐบาล

 ทั้งนี้ การท่ีญี่ปุ่นถูกปลุกให้ต้องเสริมสร้างกองทัพให้เกรียงไกรขึ้นมาอีกครั้ง 

มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 

 ๑.  สหรฐัฯ เริม่มแีนวคดิให้ญีปุ่น่ต้องพึง่พาตนเองมากขึน้ เนือ่งมาจากทกุวนันี้

สหรัฐฯ เองก็ประสบปัญหาทั้งด้านงบประมาณ และภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 ๒. การทดลองระเบิดนิวเคลียร์และทดลองยิงขีปนาวุธข้ามทวีปของ

เกาหลีเหนือทุกครั้งมักจะผ่านญี่ปุ่น แม้ว่าจะมีเป้าหมายอยู่ที่สหรัฐฯ ก็ตาม ท�าให้

ทั้งรัฐบาลและประชาชนชาวญี่ปุ่นตระหนักถึงความจ�าเป็นในการเร่งพัฒนากองทัพ

ของตนเองมากขึ้น

 ๓. เพือ่ปกป้องคุม้ครองผลประโยชน์ของญ่ีปุน่จ�านวนมากท่ีกระจายอยูท่ั่วโลก

 ๔. ผลจากจีนและสหรัฐฯ เผชิญหน้ากันมากขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและ 

การทหาร ดงันัน้ ญีปุ่น่จงึต้องเร่งเพิม่ขดีความสามารถทางทหารอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้

 ญี่ปุ่นมองเกาหลีเหนือ จีน และรัสเซีย เป็นประเทศที่มีศักยภาพเป็นภัย

คุกคามต่อความมั่นคงของตนได้ ประกอบกับ พัฒนาการของวิกฤตการณ์นิวเคลียร์

ของเกาหลีเหนือที่ผ่านมา ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ายิ่งสถานการณ์ตึงเครียด

มากขึ้นเท่าใด จีนก็จะยิ่งให้ความร่วมมือกับญี่ปุ่นและสหรัฐฯ มากขึ้นเท่านั้น และ

การที่ญี่ปุ่นใช้กลยุทธ์ไม่เจรจาในวิกฤตการณ์เช่นนี้ กลยุทธ์ไม่เจรจานี้สะท้อนว่า 

โครงสร้างยุทธศาสตร์ความม่ันคงของญี่ปุ่นนั้นไม่สามารถขาดการสนับสนุนจาก
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สหรัฐฯ ได้ เพราะฉะนั้น ไม่ว่าวิกฤตการณ์เกาหลีเหนือครั้งนี้จะยุติลงอย่างไรก็ตาม 

เอเชียตะวันออกก็จะยังคงมีปัญหาด้านเสถียรภาพต่อไปตราบที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

ยังคงต้องการการคุ้มครองจากสหรัฐฯ เพื่อรักษาความมั่นคงของตนเองเอาไว้ และ

ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ใช่ตัวแสดงหลัก แต่ไทยก็เป็นหนึ่งในตัวแสดงท่ีหลีกเล่ียง 

ไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบ

	 ๒.๔.๔	 มิติเศรษฐกิจ	(Economic)

 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไทยเจริญเติบโตขึ้น 

อย่างรวดเรว็จากการขยายตวัของกจิการบรษิทัญีปุ่น่ในประเทศไทยนบัแต่ทศวรรษ ๖๐ 

และโดยเฉพาะ จากกระแสการลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่นที่เข้ามามากสืบเนื่องจาก 

พ้ืนฐานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนท่ีแข็งข้ึนในตอนปลายทศวรรษ ๘๐ ทั้งนี้  

ก่อนเกดิวกิฤตทางเศรษฐกจิ ญีปุ่น่มยีอดมลูค่าการค้าการลงทุนและความช่วยเหลือ

กับประเทศไทยสูงเป็นอันดับแรก และถึงแม้ว่ามีวิกฤตทางเศรษฐกิจเกิดข้ึน  

แต่ปัจจุบันปริมาณการค้าก็ยังคงอยู่ในอันดับที่ ๒ โดยเป็นล�าดับที่ ๓ ในด้าน 

การส่งออก และล�าดับที่ ๑ ในด้านการน�าเข้า ญี่ปุ่นยังเป็นนักลงทุนต่างประเทศ

รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีจ�านวนบริษัทซ่ึงเป็นสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่น

ประจ�ากรุงเทพฯ มากกว่า ๑,๑๐๐ แห่ง และการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นสูงถึง 

ร้อยละ ๔๐ ของการลงทุนจากต่างประเทศท้ังหมดในประเทศไทย ตลอดจน 

ประมาณครึ่งหนึ่งของยอดเงินกู้ที่บริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยกู้นั้นเป็นเงินกู้ 

จากธนาคารของญีปุ่น่ทัง้หมด ซึง่สรปุได้ว่าความสมัพนัธ์ด้านเศรษฐกจิกม็กีารพึง่พา

ซึ่งกันและกันเป็นอย่างมาก

 ความสัมพันธ์ระหว่างญ่ีปุ่นและไทยภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจนั้น ทั้งสองฝ่าย 

ตระหนักถึงการพึ่งพาซึ่งกันและกันในด้านเศรษฐกิจ จากประสบการณ์วิกฤตการณ์

ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ผ่านมา บริษัทญี่ปุ่นไม่ลดและถอยตัวท่ามกลาง

ภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ แต่ อกีทัง้ บรษิทัญีปุ่น่ได้รกัษาการให้กูเ้งนิและอดัฉดีเงนิทนุ

ให้บริษัทเครือข่ายหรือสาขาต่าง ๆ ในประเทศไทย ญ่ีปุ่นให้การสนับสนุนแก่
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ประเทศไทยซึ่งมีส่วนช่วยท�าให้สภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าญี่ปุ่น

เป็นประเทศอันดับแรกในหมู่ประเทศต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทย๑๑ 

 ปัจจุบัน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นที่ขยายตัว ท�าให้การส่งออกไทย 

ไปญ่ีปุ่นมีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเติบโตสูงคือโทรศัพท์

และส่วนประกอบ รวมถึงการลงทุนทางตรงจากญี่ปุ่นมาไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

โดยผลส�ารวจของหอการค้าญ่ีปุ่น (JCC) เผยว่าบรษิทัร่วมทนุญีปุ่น่ในไทยร้อยละ ๔๔ 

วางแผนขยายการลงทุนในประเทศ นอกจากนี้ การเดินทางเยือนไทยของกระทรวง

เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมแห่งญ่ีปุ่น (METI) รวมถึงนักลงทุนญี่ปุ่นราว 

๖๐๐ ราย เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา จะช่วยปรับโครงสร้าง

อุตสาหกรรมดังกล่าวของไทยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไทย 

ไปสู่ Industry 4.0 (ญี่ปุ่นเรียกแนวคิดนี้ว่า Connected Industries) พร้อมด้วย

การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์และผสมผสานกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ให้เป็นรูปแบบจนเกดิเป็นการท�างานอย่างชาญฉลาด สร้างความเชือ่มัน่ของนกัธุรกจิ

ญี่ปุ่นในพื้นที่ EEC โดยท้ังสองฝ่ายจะผลักดันให้เกิดการหารือร่วมกันระหว่างกลุ่ม

ธรุกจิญีปุ่น่และหน่วยงานภาครฐัของไทย เพือ่สร้างความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายและ

การด�าเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันต่อไป

 ความเสี่ยงส�าคัญต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น คือ อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต�่า และ

ปัญหาขาดแคลนแรงงาน จากการวิเคราะห์ของ EIC ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐  

จากข้อมูลของ Bloomberg, CEIC และ Japan Macro Advisor ซึ่งเป็นอุปสรรค

ต่อการเตบิโตของเศรษฐกจิประเทศ โดยสัดส่วนต�าแหน่งงานว่างต่อจ�านวนผูห้างาน  

(job-to-applicant ratio) ก�าลังเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่อัตราว่างงานอยู่ที่ระดับ

ต�่าสุดในรอบ ๒๓ ปี เป็นสัญญาณของการเริ่มขาดแคลนแรงงาน อันเป็นผลมาจาก

๑๑  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ ่นและประเทศไทย, สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ ่นประจ�า
ประเทศไทย, สืบค้นจาก http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/relation_index.html
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จ�านวนประชากรวัยแรงงานลดลง และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ ทั้งนี้  

ตลาดแรงงานทีต่งึตวัจะกดดนัให้บรษิทัญีปุ่น่ต้องปรับข้ึนค่าแรงในเร็ว ๆ  นี ้ซึง่จะเป็น

ผลบวกต่อเงินเฟ้อในระยะต่อไป

 ที่มา: การวิเคราะห์ของ EIC ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 

 จากข้อมูลของ Bloomberg, CEIC และ Japan Macro Advisor๑๒ 

 อกีทัง้ จากปัญหาของญีปุ่น่ทีป่ระชากรมจี�านวนลดลงลดลง ท�าให้รัฐบาลญีปุ่น่

ตัง้เป้าการส่งออกเทคโนโลยรีถไฟเป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจ โดยหวงั 

เผยแพร่รถไฟญี่ปุ่นไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย แต่ถึง

แม้เทคโนโลยี“ชินคันเซ็น” จะได้รับการยอมรับเร่ืองความปลอดภัย แต่ก็มีราคา 

แพงกว่าคู่แข่งอย่างมาก ดังนั้น การประมูลโครงการรถไฟในหลายประเทศอาเซียน

จึงเป็นสนามประลองก�าลังระหว่างญี่ปุ่นและจีน ซ่ึงผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ ท้ังใน

ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย หรือในประเทศไทย ก็ใช้วิธีแบ่งเส้น

ทางเดินรถระหว่างจนีกบัญีปุ่่น ท้ังนี ้รถไฟไม่เพยีงเป็นระบบคมนาคมทีเ่ชือ่มโยงพืน้ที่

ต่างๆ ทัง้การเคลือ่นย้ายทรพัยากรและการไปมาหาสูก่นั แต่ยงัหมายถงึเส้นทางการ

แผ่อ�านาจข้ามพรมแดนที่ไทยควรให้ความส�าคัญ 

๑๒   ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและไทยปี 2017 และ 2018, SCB Economic Intelligence Center, 
หน้า ๑๓
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ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-275-5715   เว็บไซต http://ssc.rtarf.mi.th
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ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-275-5715   เว็บไซต http://ssc.rtarf.mi.th

ส่วนที่ ๓
แนวทำงกำรพัฒนำควำมสมัพันธ์ 

ไทย – ญี่ปุ่น
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ส่วนที่ ๓
แนวทำงกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น

๓.๑	 ข้อเสนอแนวทำงกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์	ไทย	–	ญี่ปุ่น

 จากการเกบ็รวบรวมข้อมลูประวตัศิาสตร์และการพฒันาความสมัพันธ์ระหว่าง 

ไทย – ญี่ปุ่น มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นโยบาย การด�าเนินงานของไทยและญี่ปุ่น 

รวมถึงผลกระทบความสัมพันธ์ท่ีมีต่อทั้งสองประเทศ สามารถน�ามาวิเคราะห์และ

สรุปเป็นข้อเสนอความร่วมมือ ไทย – ญ่ีปุ่น ในอนาคต ทั้งระดับภูมิภาคอาเซียน 

ระดับอนุภูมิภาค และระดับทวิภาคี ได้ดังนี้

	 ๓.๑.๑	 ควำมร่วมมือระดับภูมิภำคอำเซียน

 ญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กับอาเซียนมาอย่างยาวนาน เป็นประเทศแรกท่ีมีการ

ประชุมสุดยอดกับอาเซียนเมื่อราว ๔๑ ปีที่แล้ว ในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๗๗ (พ.ศ. ๒๕๒๐) 

ซึ่งในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๘๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ถือเป็นยุคทองของความสัมพันธ์อาเซียน 

– ญี่ปุ่น จนกระทั่งในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ถือเป็นยุควิกฤตทางเศรษฐกิจ 

แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วง ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมาก็ได้มีความพยายามในการรื้อฟื้นความ

สมัพนัธ์ระหว่างอาเซยีนและญีปุ่น่มาโดยตลอด เนือ่งจากสาเหตทุีอ่าเซยีนต้องการให้

ญี่ปุ่นมาถ่วงดุลอ�านาจกับจีนที่ก�าลังแผ่อิทธิพลอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ญี่ปุ่น

ก็ต้องการแข่งขันกับจีนในเวทีอาเซียนเช่นเดียวกัน โดยมีการจัดท�าเขตการค้าเสรี 

อาเซียน – ญี่ปุ่น ขึ้น 

 ซึ่งในอนาคตไทยและญี่ปุ่นควรหาแนวทางความร่วมมือในกรอบอาเซียน  

โดยไทยควรดึงญี่ปุ ่นเข้ามาช่วยพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

ซึ่งมีประเด็นปลีกย่อยมากมายหลายเร่ืองท่ีญ่ีปุ่นจะสามารถร่วมมือกับอาเซียนได้ 

รวมถึงญี่ปุ่นกับอาเซียนจะต้องหาหนทางผลักดันแนวคิดริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่จะ

ร่วมมือกัน ทั้งในกรอบอาเซียน – ญี่ปุ่น อาเซียน+๓ และไทยควรกระตุ้นให้ญี่ปุ่น

สนับสนุนการเจรจา FTA อาเซยีน+๖ หรอืทีเ่รยีกว่า ความตกลงพันธมติรทางการค้า



30 เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 
เรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น”

ระดบัภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ด้วย 

สรปุได้ว่า ลูท่างความร่วมมอืระหว่างไทยกับญีปุ่น่ในอนาคตยังมอียูอี่กมากมายหลาย

มติแิละหลายระดบั ซึง่ต้องอาศยัการสร้างโอกาสและนโยบายท่ีจะผลักดันความร่วม

มือของรัฐบาลทั้ง ๒ ประเทศ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป๑๓ 

 อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต่อความส�าคัญของความร่วมมือในกรอบ

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM - Plus) และความร่วมมืออื่นๆ ภายใต้กรอบ 

การประชุมดังกล่าว รวมทั้งคณะท�างานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภายใต้กรอบ 

การประชุม ADMM - Plus ความร่วมมือด้านการทหารระดับทวิภาคี ทั้งสองฝ่าย

เหน็พ้องต่อการสนบัสนนุการประชุมหารอือย่างใกล้ชดิ และการเสรมิสร้างความร่วมมอื

ภายใต้กลไกทวภิาคทีีม่อียู ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประชมุทวภิาคด้ีานการเมอืงและ

ความมั่นคงประจ�าปี ระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (PM/MM) แถลงการณ์ยังระบุว่า ทั้งสอง

ฝ่ายตระหนกัถงึความส�าคญัของการเข้าร่วมของกองก�าลงัป้องกนัตนเองญีปุ่น่ในการ

ฝึกคอบร้าโกลด์ และเห็นพ้องที่จะสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อันเป็นการ

เสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคี และการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาค อีกทั้งเห็นพ้อง

ในการร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และใกล้ชิดในการจัดการฝึกระดับพหุภาคี โดยญี่ปุ่น 

จะเป็นประธานร่วมในการจัดการฝึกภายใต้กรอบคณะท�างานผู้เชี่ยวชาญด้าน 

การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (EWG on HADR) 

และไทยจะเป็นประธานร่วมในการจัดการฝึกภายใต้กรอบคณะท�างานผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการแพทย์ทหาร (EWG on MM) ภายใต้กรอบ ADMM - Plus ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่าย 

เห็นพ้องที่จะขยายการให้ความช่วยเหลือในการเสริมสร้างขีดความสามารถ  

อันจะน�าไปสู่การรักษาระเบียบซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ 

๑๓   ศ.ดร.ประภัทร เทพชาตรี, ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น, ออนไลน์ผ่าน http://www.
drprapat.com/130-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2
%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%
B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%
8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B/, ออนไลน์เมื่อ ๑๖ มี.ค.๖๑
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นอกจากนัน้ ยงัเหน็พ้องในการจดัตัง้กลไกการหารือ (Staff Talks) ระหว่างกองทพับก  

- กองก�าลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น รวมทั้งยืนยันที่จะประสานงาน เพื่อให้ม ี

การจัดการหารือระหว่างกันในโอกาสแรก ท้ังสองฝ่ายยืนยันที่จะส่งผู้แทนจาก

กองทัพบกเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก Nankai Rescue ซึ่งเป็นการฝึกด้าน 

การบรรเทาภัยพิบัติ ๑๔

	 ๓.๑.๒	 ควำมร่วมมือระดับอนุภูมิภำค

 ไทยควรจะส่งเสริมให้ญี่ปุ่นร่วมมือกับไทยในโครงการต่าง ๆ ตามกรอบ 

ความร่วมมืออนุภูมิภาคที่ไทยมีบทบาทน�า อาทิ โครงการพัฒนาความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS), 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady 

– Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS)  

และ กรอบความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of  

Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation  

: BIMSTEC) โดยญี่ปุ่นจะมีบทบาทส�าคัญในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่งเชือ่มไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่  

ระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันตก – ตะวันออก เชื่อม เมียนมาร์ไทย ลาว เวียดนาม  

อีกโครงการหน่ึงที่ส�าคัญ คือ การโน้มน้าวให้ญี่ปุ่นเข้ามาช่วยพัฒนาท่าเรือน�้าลึก 

เมืองทวายของเมียนมาร์ สร้างถนน และทางรถไฟ จากทวายเข้าจังหวัดกาญจนบุรี 

ไปสู่กรุงพนมเปญ และนครโฮจิมินซิตี้ อีกทั้ง ญี่ปุ่นมีเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง 

Shinkansen ซึ่งไทยควรผลักดันการเจรจากับญี่ปุ่นในหลายโครงการให้ประสบ

ความส�าเร็จ ทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ – เชียงใหม่ และรถไฟความเร็ว

สูงเช่ือม ๓ สนามบิน คือเชื่อม สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา เพื่อให้ญี่ปุ่น 

๑๔ รมว.กห.ไทย-ญีปุ่น่ ประชมุส่งเสรมิความร่วมมอืในภมูภิาค ความร่วมมอืทางทหาร, ๗ มถินุายน ๒๕๕๙, 
ออนไลน์ผ่าน http://www.manager.co.th/qol/ViewNews.aspx?NewsID=9590000057186, 
ออนไลน์เมื่อ ๑๖ มี.ค.๖๑
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เข้ามามีบทบาทในการถ่วงดุลอ�านาจจีน ในขณะที่จีนก�าลังพยายามสร้างถนน 

ทางรถไฟ เชื่อมจีนตอนใต้กับอาเซียน และจีนมียุทธศาสตร์ One Belt One Road 

(OBOR)

	 ๓.๑.๓	 ควำมร่วมมือระดับทวิภำคี

 ไทยควรแสวงหาลู ่ทางกระชับความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีกับญี่ปุ ่น  

โดยเฉพาะการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือทางทหาร

ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจน ดังนี้

	 ๑)	ด้ำนเศรษฐกิจ โดยอาจจะต้องมีการเจรจาปรับปรุงเขตการค้าเสรี ไทย -

ญีปุ่น่หรอื JTEPA ให้ทนัสมยัและไทยน่าจะเน้นการดงึญีปุ่น่เข้ามาช่วยไทยให้พฒันา

ไปสู่การเป็น Thailand 4.0 โดยเน้นความร่วมมือ ไทย – ญี่ปุ่นในด้านนวัตกรรม 

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและให้ญีปุ่น่ช่วยพฒันาสนิค้าไทยให้เป็นสนิค้าทีม่นีวตักรรม

สูงขึ้นเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น smart farming เป็น smart SME โดยญี่ปุ่นสามารถ

ช่วยในเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะขั้นสูง และร่วมมือกับญี่ปุ่นใน digital 

economy รวมทั้งให้ญี่ปุ่นมาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก หรือ EEC ของ

ไทยด้วย 

 รวมท้ังไทยควรให้ความส�าคัญกับการลงนามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลง

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองฝ่าย 

ในหลายๆ เรือ่ง๑๕ อาทิ (๑) ความร่วมมอืในการขบัเคลือ่นธรุกิจอตุสาหกรรม ฝ่ังภาค

เอกชนระหว่าง Keidanren, Japan Chamber of Commerce and Industry  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าไทย (๒) ความร่วมมือในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนา EEC ระหว่างส�านักงาน EEC กับ JICA และบริษัท Hitachi 

(๓) ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 

๔.๐ โดยอาศัยองค์ความรู ้จากญี่ปุ ่น ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ 

สถานทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย 

๑๕  สมคิดดึงญี่ปุ่นลงทุนไทย ลงนามความร่วมมือ ๕ ด้านปั้นอุตสาหกรรม ๔.๐, ออนไลน์ผ่าน https://
www.posttoday.com/economy/514318, ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐, ออนไลน์เมื่อ ๒๘ มี.ค.๖๑
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เพื่อช่วยพัฒนาวิศวกรและอาชีวศึกษาของไทยในอุตสาหกรรมส�าคัญต่าง ๆ ผ่าน

โครงการ “Flex Campus” (๔) ความร่วมมือในการยกระดับศูนย์สนับสนุนและ

ช่วยเหลือ SME ของไทยระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับองค์การสนับสนุน SME 

แห่งประเทศญีปุ่น่ (SMRJ) (๕) ความร่วมมอืด้านการค้า ระหว่างกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ (DITP) กับ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) 

ฯลฯ อีกทั้งยังได้มีการจัด  Business Matching ระหว่างนักธุรกิจญี่ปุ่นและไทย 

ในกลุ่ม ๕ อุตสาหกรรม คือ ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เกษตร อาหาร และ

สุขภาพ ธุรกิจบริการ และ หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงิน

	 ๒)	ด้ำนควำมร่วมมอืทำงทหำร เนือ่งจากคณะรฐัมนตร ี(ครม.) ได้ให้ไฟเขยีว 

จัดท�าบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น โดย

ส่งเสริมความร่วมมือและการเปลี่ยนแปลงทางทหาร เช่น การแลกเปลี่ยนข่าวสาร 

ทางทหาร การแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ และความสนใจร่วมกันในหลายระดับ 

ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับนักเรียน 

ผูเ้ช่ียวชาญ และนกัวจิยั รวมถงึความร่วมมอืด้านการฝึกร่วมระหว่างกองทพัไทยกบั

กองก�าลงัป้องกนัตนเองญ่ีปุน่ การฝึกร่วมในระดับพหภุาคี อาท ิการฝึก Cobra Gold 

ความร่วมมือระหว่างประเทศคู่สัญญาของทั้งสองฝ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมรักษา

สันติภาพระหว่างประเทศ และกิจกรรมการบรรเทาสาธารณภัยระหว่างประเทศ 

รวมถงึความร่วมมอืระหว่างกองก�าลงัป้องกนัตนเองญีปุ่น่กบักองทพัไทย ตลอดจน 

สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ความร่วมมือด้านอุปกรณ์และ

เทคโนโลยทีางทหาร ความร่วมมอืด้านการส่งก�าลงับ�ารงุ และความร่วมมอืด้านอืน่ๆ 

 ในขณะที่ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ไทยมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง

กลาโหมเสนอผลักดันความร่วมมือด้านกองทัพในการประชุม ครม. โดยการ 

จัดท�าบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ ่น  

ว่าด้วยความร่วมมือและการเปลี่ยนแปลงทางทหาร มีขอบเขตความร่วมมือและ 

การแลกเปลีย่น เช่น การแลกเปลีย่นข่าวสารทางทหาร การแลกเปล่ียนมมุมอง ความรู้  

และความสนใจร่วมกันในหลายระดับ ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยผ่าน 
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การแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับนักเรียน ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย ซึ่งความร่วมมือ 
นี้ยังรวมถึงด้านการฝึกร่วมระหว่างกองทัพไทยกับกองก�าลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น  
การฝึกร่วมในระดบัพหภุาค ีอาท ิการฝึกคอบร้าโกลด์ ความร่วมมอืระหว่างประเทศ
คู่สัญญาของทั้งสองฝ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ  
และกิจกรรมการบรรเทาสาธารณภัยระหว่างประเทศ รวมถึงความร่วมมือระหว่าง 
กองก�าลังป้องกันตนเองญี่ปุ ่นกับกองทัพไทย ตลอดจนสถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิจัยที่เก่ียวข้อง ความร่วมมือด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหาร  
ความร่วมมือด้านการส่งก�าลังบ�ารุง และความร่วมมือด้านอื่นๆ กับมหาอ�านาจ 
ยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญ 2 อย่างที่ควบคู่กันไปคือ bandwagoning และ balancing 
ประเทศมหาอ�านาจก็เอาผลประโยชน์ของตนเป็นหลัก ต่างฝ่ายต่างไม่ไว้ใจกัน  
ไทยต้องพยายามมียุทธศาสตร์ท่ีมั่นคง อย่าไปเป็นพวกใคร แต่เราอาจจะสนิทได้  
แต่ในขณะเดียวกัน เราจะต้องเล่นเกมถ่วงดุล เอาสหรัฐมาถ่วงดุลจีน เอาจีนมาถ่วง
ดุลสหรัฐ เอาญี่ปุ่นมาถ่วงดุลจีน เป็นต้น คือต้องเป็นไปในลักษณะที่คู่ขนานกัน๑๖ 

๓.๒	 ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ	และเงื่อนไขส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง		 
 เนื่องจากญี่ปุ่นมุ่งเน้นให้ความสนใจกับเอเชีย ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ ระบบ
สาธารณูปโภค เส้นทางคมนาคม รวมถึง จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางด้าน
ความมัน่คง พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศมหาอ�านาจถอืได้ว่ามบีทบาทส�าคญั
เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบ ในประเด็นความร่วมมือ 
ด้านความมั่นคงระหว่างกัน และแน่นอนว่าปัจจัยที่ถือว่ามีความส�าคัญต่อ 
การเสรมิสร้างความร่วมมอืด้านความมัน่คงระหว่างกนันัน้ นอกจากจะต้องค�านงึถงึ
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างกันที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้ว ยังอาจ

พิจารณาถึงปัจจัยที่เอื้อต่อการส่งเสริมความมือด้านความมั่นคง ดังนี้

๑๖  ข้อเสนอยุทธศาสตร์ความมั่นคง ๒๐ ปี (ตอนที่ ๓), ออนไลน์ผ่าน http://www.drprapat.com/
%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%
B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B
2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0
%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1-3/, ออนไลน์เมื่อ ๒๗ มี.ค.๖๑
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 ๓.๒.๑	 กำรรักษำดลุยภำพของญีปุ่น่ต่อไทย หากพจิารณาถงึความต้องการ

ของญี่ปุ ่น ซึ่งยังคงให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์และความร่วมมือทั้งต่อไทย 

และอาเซยีน เนือ่งด้วยปัจจบุนัภยัคกุคามทัง้ตามแบบและไม่ตามแบบมคีวามหลาก

หลาย จงึต้องอาศยัความร่วมมอืจากประเทศต่าง ๆ  ในการจดัการกับภัยคกุคามนัน้ๆ  

อีกทั้ง ประเทศมหาอ�านาจยังต้องการท่ีจะป้องกันและปราบปรามการแผ่ขยาย

อิทธิพลของมหาอ�านาจอื่นๆ จึงต้องอาศัยประเทศต่างๆ ในการติดตาม และ 

สอดส่องสถานการณ์ปัญหาด้านความมั่นคงอื่นๆ อีกด้วย 

 ๓.๒.๒	 กำรรกัษำดุลยภำพของไทยต่อญีปุ่น่ ไทยต้องการประเทศมหาอ�านาจ 

เพื่อสร้างดุลยภาพมากกว่า ๑ ประเทศเสมอ เพื่อป้องกันการผูกขาดอ�านาจ อันจะ

น�ามาซึง่การถกูครอบง�า (Domination) ในขณะที ่ไทยต้องการสภาพแวดล้อมแบบ

หนึ่งที่อาศัยกฎกติกาของประชาคมโลก โดยมีประเทศมหาอ�านาจต่างๆ โดยเฉพาะ

ญี่ปุ่นเข้ามาสร้างดุลยภาพ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพของภูมิภาคในทุกมิติ ซึ่งจะน�ามา 

ซึง่ผลประโยชน์ต่อไทยและภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ร่วม

ต่อทั้งมหาอ�านาจและประเทศที่ไม่ใช่มหาอ�านาจ

	 ๓.๒.๓	 ผลประโยชน์ของประเทศอำจเปลี่ยนแปลงตำมสภำวะแวดล้อม 

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศนั้น จะเป็นสาเหตุ 

ให้บทบาทความร่วมมือที่มีต่อกันเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

 ๓.๒.๔	 ประวตัศิำสตร์	ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกนัในอดตีมคีวำมส�ำคญัอย่ำงย่ิง	

ความสมัพนัธ์อนัดจีากประวตัศิาสตร์ทีผ่่านมาระหว่างไทยกบัมหาอ�านาจ ตลอดจน

ความใกล้ชิดกันทางด้านเชือ้ชาต ิศาสนา และวัฒนธรรมมส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ในการ

รือ้ฟ้ืนความสมัพนัธ์ และท�าให้การด�าเนนิความสมัพนัธ์ในระยะต่อไปเป็นไปได้อย่าง

รวดเรว็และราบรืน่ นอกจากนัน้ การแลกเปลีย่นความคดิเหน็และการเรียนรูร่้วมกนั

จะน�าไปสู่ความเข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น



36 เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 
เรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น”

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-275-5715   เว็บไซต http://ssc.rtarf.mi.th

 ๓.๒.๕	 ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจเป็นสิง่ทีม่คีวำมส�ำคญัอย่ำงยิง่ในกำรน�ำ

ไปสู่กำรพัฒนำที่มั่นคงของประเทศต่ำง	ๆ	 ในระยะยำว	ซึ่งควรตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน เพ่ือสามารถแข่งขันและต่อรองกับ 

อนุภูมิภาคอื่น ๆ เช่น สหภาพยุโรป เป็นต้น 
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ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-275-5715   เว็บไซต http://ssc.rtarf.mi.th

ส่วนที่ ๔
บทสรปุและข้อเสนอแนะ





39เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 
เรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น”

ส่วนที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

๔.๑	 บทสรุป

 ไทยและญี่ปุ่นด�ารงความสัมพันธ์ฉันมิตรมานาน โดยมีพื้นฐานจากความ

สัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ และได้มีการพัฒนา 

ความสมัพนัธ์ผ่านความร่วมมอืต่างๆ ในแบบพึง่พาซึง่กนัและกนั อาท ิด้านการเมอืง

และการทูต  ด้านสังคมจิตวิทยา ด้านการทหาร และด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น ญี่ปุ่น 

เร่งพัฒนาเศรษฐกิจจากการสูญเสียสถานะมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจให้กับจีน  

แต่ญี่ปุ ่นเองก็ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน การที่ญี่ปุ ่นเลือกประเทศไทย 

เป็นแหล่งลงทุน ท�าให้ญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทในไทยและภูมิภาคอาเซียนในฐานะ 

ผู้ถ่วงดุลอ�านาจ โดยเฉพาะจีนที่เข้ามามีบทบาททางด้านเศรษฐกิจและก�าลังขยาย

อิทธิพลอย่างรวดเร็ว ควบคู่กับการเสริมสร้างกองทัพญี่ปุ่น ตามกรอบรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๙ ว่าด้วยการก�าหนดบทบาทด้านการทหารของญี่ปุ ่นที่ไม่สามารถใช้

ก�าลังทางทหารในการตัดสินข้อพิพาท และสหรัฐฯ จะเป็นผู้ให้การคุ้มครองความ

ปลอดภัยให้แก่ญีปุ่น่ ถงึแม้ในปัจจบุนัจะมกีารใช้ก�าลงัทางทหารในการตดัสนิปัญหา 

ลดน้อยลง แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าเงาแห่งสงครามยังมีอยู่ ญี่ปุ่นยังมีความพยายาม 

ในการปรับบทบาททางด้านการป้องกันประเทศจากลักษณะ “สันติภาพเชิงรับ”  

สู่ “สันติภาพเชิงรุก” โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๙ เพื่อเสริมสร้างขีดความ

สามารถทางการทหารขึ้นมารับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 อีกบทบาทหนึ่งที่ส�าคัญของกองก�าลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นคือการช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยพิบัติ ญี่ปุ ่นได้รับการยอมรับจากสากลในเร่ืองการจัดการภัยพิบัติ  

ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเกาะ ท�าให้ญี่ปุ่นประสบภัยธรรมชาติในหลายรูป

แบบ ท�าให้ญ่ีปุน่มศีกัยภาพในการบรหิารจดัการสาธารณภยัภายในประเทศสงู และ

มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการกู้ภัยที่ทันสมัย ญี่ปุ่นยังมีนโยบาย 
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ให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่กองทพันานาชาต ิแต่มข้ีอจ�ากัดให้มกีารช่วยเหลอื 

ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทหารหรือการโจมตีต่างๆ เช่น การก่อสร้างฟื้นฟูเมือง 

หลังเกิดสงคราม หรือการบรรเทาภัยพิบัติเท่านั้น โดยนโยบายนี้มุ ่งเน้นการ 

ช่วยเหลือไปยังประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันนออกเฉียงใต้ และเพ่ือเป็น 

การกระชับความสัมพันธ์อันดี เมื่อเดือน ก.พ.๖๑ ที่ผ่านมา กองทัพญี่ปุ่น ได้เข้า

ร่วมฝึกซ้อมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาสาธารณภัย (HADR) 

ร่วมกับทหารจาก กองทัพไทย กองทัพสาธารณรัฐเกาหลี กองทัพมาเลเซีย กองทัพ

สาธารณรัฐประชาชนจีน กองทัพสิงคโปร์ และกองทัพสหรัฐอเมริกา ถือเป็นอีก

หนึ่งภารกิจของการฝึก Cobra Gold 2018 ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา กองอบัญชาการกองทัพไทย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

ภายใต้กรอบความร่วมมือการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM - Plus) อีกด้วย

 

๔.๒	 ข้อเสนอแนะ

 ในบทบาทมิตรประเทศท่ีมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันทั้งในระดับทวิภาคี

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยและญี่ปุ่นได้มีนโยบายสร้างความร่วมมือ 

ระหว่างกันในหลายด้าน อาทิ ด้านการเมืองและการทูต ด้านข้อมูลข่าวสาร  

ด้านเศรษฐกจิ และด้านการทหาร เพือ่เป็นการกระชบัความสมัพนัธ์ด้านความมัน่คง

ระหว่างไทยและญี่ปุ่น จึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมดังนี้

	 ๔.๒.๑	 สร้ำงควำมร่วมมือร่วมกับกองก�ำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นในกำรฝึก

ร่วมด้ำนกำรฝึกช่วยเหลือมนุษยธรรมและบรรเทำสำธำรณภัยในระดับทวิภำคี 

แสวงหาประโยชน์จากการฝึกร่วมในเชิงเทคนิคและยุทธวิธี เพื่อน�ามาประยุกต ์

ในการน�ามาปฏิบัติ การปรับปรุงการฝึก และการพัฒนาหลักการช่วยเหลือ 

ให้ทันสมัย เพื่อให้กองทัพไทยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจด้าน 

การช่วยเหลือมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ และขยายผลที่ได้จากการฝึกไปยัง

หน่วยงานด้านความมั่นคงและการบรรเทาสาธารณภัยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
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เพื่อผลักดันให้กองทัพไทยแสดงบทบาทน�าเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการช่วยเหลือ

มนษุยธรรมและบรรเทาภัยพิบัต ิ(Humanitarian Assistance and Disaster Relief 

: HADR) ของอาเซียน 

	 ๔.๒.๒	 กำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำและกำรวิจัย	 เพื่อการ 

แลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษา 

ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาในสังกัดกองทัพไทยพัฒนาหลักสูตร 

เพือ่เพิม่พูนความรู ้ทักษะ และประสบการณ์ ในการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ด้านการกูภ้ยั อาท ิหุน่ยนต์กูภั้ย หุน่ยนต์ด�าน�า้ เพือ่ใช้ในการสนบัสนนุการปฏบิติัการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ในอนาคต

	 ๔.๒.๓	 แลกเปลีย่นข้อมลูข่ำวสำร	เพือ่เตรยีมความพร้อมรับมอืกบัภัยคกุคาม

รูปแบบใหม่ทั้งตามแบบและไม่ตามแบบ และเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน  

อีกทั้งยังน�าประโยชน์ท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการก�าหนด

นโยบายเพื่อรับมือป้องกันและ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีจากผู้ก่อการร้าย  

อีกทั้งกองทัพสามารถ น�าข้อมูลที่ได้ขยายผลไปยังมิตรประเทศ และก�าหนดกรอบ

ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป 

	 ๔.๒.๔	 กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมป้องกัน

ประเทศ ถึงแม้การพัฒนาอาวุธของญี่ปุ ่นเป็นไปเพ่ือส่งเสริมสันติภาพสากล  

แต่ก็นับว่าเป็นการพัฒนาอาวุธที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง กองทัพไทยควรส่งเสริมให้เกิด

ความร่วมมอืในการพฒันาขดีความสามารถด้านอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศร่วมกนั 

เช่น การท�าการวิจัยพัฒนาอาวุธร่วมกัน เพื่อน�าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศของไทย

	 ๔.๒.๕	 ส่งเสริมให้เกดิควำมสมัพันธ์อนัดรีะหว่ำงกองทพัไทยและกองก�ำลงั

ป้องกันตนเองญี่ปุ่นผ่ำนโครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนทหำร	ไทย	–	ญี่ปุ่น เพื่อให้ 

นกัเรยีนทหารของไทยศกึษาระบบการศกึษาทีต่่างกนั มโีอกาสเรยีนรูแ้ละแลกเปล่ียน 

ประสบการณ์ร่วมกับนักเรียนทหารญี่ปุ่น เพื่อน�าองค์ความรู้และประสบการณ์ 

มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากองทัพให้เป็นสากล
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