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New Zealand's ASEAN Partnership: One Pathway to Ten Nations
นิวซีแลนด์และพันธมิตรอาเซียน: หนึ่งประตูส่สู ิบประเทศ
จากการที่ประเทศออสเตรเลียได้จัดทาสมุดปกขาว "ออสเตรเลียในศตวรรษแห่งเอเชีย " ไปเมื่อปี
2555 นั้น ทางประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่างยิ่งกับประเทศออสเตรเลีย ก็ได้เล็งเห็น
ความสาคัญของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมอาเซียน ซึ่งมีนโยบายการรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจเดียวกันภายในปี 2558 โดยนายกรัฐมนตรี จอห์น เคย์ และกระทรวงการต่างประเทศและการค้า
แห่งประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดทาเอกสารแถลงนโยบายยุทธศาสตร์การค้าระหว่างนิวซีแลนด์และอาเซียน โดยใช้
ชื่อว่า "นิวซีแลนด์และพันธมิตรอาเซียน: หนึ่งประตูส่สู ิบประเทศ" (New Zealand's ASEAN
Partnership: One Pathway to Ten Nations)
เป้าหมายและใจความสาคัญของเอกสาร
สมาคมอาเซียน นับเป็นคู่ค้าที่สาคัญอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ โดยในปี 2555 การค้า
ระหว่างกันมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองจากประเทศออสเตรเลีย (14,629 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) และจีน (12,480 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ตามลาดับ แต่สินค้าส่งออกของประเทศนิวซีแลนด์
ยังคงจากัดอยู่ในไม่กี่ประเภท เช่น นมและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ แม้ว่าประเทศนิวซีแลนด์จะมีนโยบายการค้าเสรี
ต่อทุกประเทศ หลากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนยังคงใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard:
SSG) กับนิวซีแลนด์ ดังนั้น ประเทศนิวซีแลนด์ จึงมีนโยบายสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและระบบ
การค้าเสรีอย่างจริงจัง โดยในเอกสารแถลงนโยบายเกี่ยวกับอาเซียน ประจาปี 2556 ชื่อ New Zealand's
ASEAN Partnership: One Pathway to Ten Nations ประเทศนิวซีแลนด์ได้ตั้งเป้าหมายที่จะมี บทบาทและ
อานาจต่อรองมากขึ้น นอกจากนี้ประเทศนิวซีแลนด์ยังมีนโยบายส่งเสริมการค้าและลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
ดังต่อไปนี้
1. ประเทศนิวซีแลนด์ต้องการเพิ่มบทบาทและอิทธิพลของตนเองในภูมิภาคอาเซียน โดยผ่าน
ทางการเยือนของผู้แทนรัฐบาลระดับสูงและคณะผู้แทนทางการค้าต่างๆ รวมถึง ทรัพยากรทางเทคโนโลยีและ
ทรัพยากรบุคคลที่ประเทศนิวซีแลนด์มีอยู่ โดยทางนิวซีแลนด์วางแผนที่จะสนับสนุนภูมิภาคอาเซียน ด้วยการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะทางอุตสาหกรรมเกษตร และการป้องกันภัยพิบัติ ธรรมชาติ
เนื่องจากเห็นว่าเป็นเทคโนโลยีที่หลายประเทศแถบอาเซียนยังล้าหลังอยู่ แต่ขณะเดียวกัน ประเทศนิวซีแลนด์
ต้องการใช้เทคโนโลยีและความชานาญของประเทศให้เป็นประโยชน์ โดยต้องการให้ภูมิภาคอาเซียน ตระหนัก
ถึงความสาคัญของความช่วยเหลือจากประเทศนิวซีแลนด์ และยอมรับประเทศนิวซีแลนด์ในฐานะประเทศที่
สาคัญต่อภูมิภาค
2. ประเทศนิวซีแลนด์ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาค
อาเซียน โดยเฉพาะพื้นที่แถบทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งกว่าครึ่งหนึ่งของสินค้าส่งออกของนิวซีแลนด์
ดังนั้นประเทศนิวซีแลนด์จึงเล็งเห็นว่าตนเองมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับความสงบสุขของภูมิภาคอาเซียน
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นอกจากนั้น ประเทศนิวซีแลนด์ได้สนับสนุนอาเซียนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก โดยได้
สนับสนุนเงินช่วยเหลือเป็นจานวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
3. ประเทศนิวซีแลนด์ต้องการเพิ่มการค้าและการลงทุนจากภูมิภาคอาเซียน โดยเสนอให้ทั้งสอง
ฝ่ายขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งด้านการค้า การศึกษา และการท่องเที่ยว โดยภายในปี 2017
หรือ พ.ศ. 2560 ประเทศนิวซีแลนด์มีเป้าหมายที่จะเพิ่มการส่งออกไปยังประเทศอาเซียนขึ้นร้อยละ 40 ของ
ปริมาณการส่งออกปัจจุบัน และต้องการเพิ่มการลงทุนทั้งจากอาเซียนเและ ณ อาเซียน เป็นสองเท่า รวมถึง
การเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจากอาเซียนจาก 247 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 402 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
โดยผ่านการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) การยกระดับ
การเชื่อมโยงทางคมนาคมทางอากาศเพื่ออานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการสนับสนุนภาค
ธุรกิจ เพื่อเปิดประตูการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอาเซียน
บทบาทของภาคธุรกิจนิวซีแลนด์
ประเทศนิวซีแลนด์ต้องการให้ภาคธุรกิจเอกชนเล็งเห็นความสาคัญของข้อตกลงการค้าเสรี อาเซียนออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ซึ่งจะส่งผลให้ร้อยละ 99 ของสินค้าส่งออกของประเทศนิวซีแลนด์ต่อ
ภูมิภาคอาเซียนสามารถส่งออกได้โดยปราศจากกาแพงภาษี ทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ต้องการให้ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้านี้ก่อนที่ทางอาเซียนจะมีข้อตกลงการค้าเสรีกับประ
เทศอื่นๆ โดยรัฐบาลได้เรียกร้องให้ภาคเอกชนของนิวซีแลนด์สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับผู้ประกอบ
ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน ส่งผลให้ประเทศออสเตรเลียเล็งเห็นความสาคัญ
ทางการค้ากับภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น โดยท่าทีของประเทศออสเตรเลีย ได้มีผลให้ประเทศนิวซีแลนด์ เริ่มกล
ยุทธ์เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมกับอาเซียน เช่นกัน โดยปัญหาหลักของประเทศนิวซีแลนด์
กับอาเซียน คือ ข้อกีดกันทางการค้า โดยนิวซีแลนด์ใช้ระบบการค้าเสรี (Free Market Economy) และมี
มาตรการปกป้องสินค้าในประเทศค่อนข้างต่า โดยนิว ซีแลนด์ไม่มีการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special
Safeguard: SSG) กับไทย แต่ประเทศส่วนใหญ่ทางอาเซียน (รวมถึงประเทศไทย) ยังคงมีนโยบายดังกล่าวอยู่
เช่น ประเทศไทยใช้มาตรการปกป้องพิเศษกับสินค้าเกษตร 25 รายการจากนิวซีแลนด์ จนถึงปี 2564 โดย
ทางประเทศนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นนโยบายที่ทาให้ประเทศนิวซีแลนด์เสียผลประโยชน์ และเริ่มเรียกร้องให้
ประเทศไทยเปิดตลาดสินค้าดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
2. จากการแถลงนโยบายและจุดมุ่งหมายทางการค้าครั้งล่าสุดของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นที่ สังเกตได้
ว่าทางนิวซีแลนด์ต้องการที่จะขยายบทบาทของตัวเองในภูมิภาคอาเซียน โดยได้เล็งเห็นว่าอาเซียน มีการ
เติบโตทางการค้าที่สูงขึ้น และเป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวของระดับชนชั้นกลางที่สูง (จานวนชนชั้นกลางใน
ภูมิภาคเอเชียโดยรวมจะขยายตัวถึงสามเท่าระหว่างปี 2557-2564) ดังนั้น กาลังซื้อของภูมิภาคอาเซียน
ย่อมต้องเพิ่มสูงขึ้นด้วย เนื่องจากประเทศนิวซีแลนด์มีสินค้าสาคัญคือสินค้าการเกษตรคุณภาพสูง ซึ่งเป็นที่
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ต้องการมากขึ้นของผู้มีรายได้ระดับสู งของประเทศกาลังพัฒนา แต่ตลาดอาเซียนยังถือเป็นตลาดใหม่
(Emerging Market) ดังนั้น รัฐบาลนิวซีแลนด์จึงต้องปรับทัศนคติของผู้ประกอบการภาคเอกชนนิวซีแลนด์ ให้
เล็งเห็นความสาคัญของตลาดอาเซียน เพราะผู้ประกอบการเอกชนของนิวซีแลนด์หลายฝ่ายยังพึ่งพาตลาดเดิม
อย่างสูงอยู่ (ออสเตรเลีย จีน และ ยุโรป) ดังนั้น หากประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมีความต้องการที่จะเพิ่ ม
การค้าและการลงทุนกับประเทศนิวซีแลนด์อย่างจริงจัง ทางอาเซียนอาจต้องเพิ่มนโยบายการค้ าเชิงรุก และ
เพิ่มแผนงานประชาสัมพันธ์ในตลาดนิวซีแลนด์มากยิ่งขึ้น
3. ทางอาเซียนและประเทศไทยควรให้ความสาคัญกับตลาดนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจาก
ประเทศนิวซีแลนด์มีความสัมพันธ์อันดีกับ อาเซียนและไทยมาตลอด แต่เนื่องจากขนาดประเทศที่เล็กและที่ตั้ง
ที่ห่างไกลทาให้ทาง อาเซียนไม่ได้ให้ความสาคัญกับนิวซีแลนด์เท่าที่ควร ดังนั้น ทางกลุ่มประเทศอาเซียนควร
ขยายความสนใจจากประเทศออสเตรเลีย ไปถึงประเทศนิวซีแลนด์ด้วย เนื่องจากว่าประเทศนิวซีแลนด์ยังคงมี
ศักยภาพเป็นประเทศคู่ค้าที่ดี และมีศักยภาพในด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการศึกษา โดยประเทศแถบ
อาเซียนสามารถเพิ่มพูนผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการค้ากับประเทศนิวซีแลนด์ได้ เช่น ทุนการศึกษาหรือ
ความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีจากประเทศนิวซีแลนด์ ควรจะนามาพิจารณาประกอบระหว่างการหารือเรื่อง
การค้าเสรีด้วย
4. ข้อสาคัญอีกข้อที่ภูมิภาคอาเซียนควรคานึงถึงในการเจรจาทางการค้ากับประเทศนิวซีแลนด์ ก็ คือ
บทบาทของนิวซีแลนด์ในประชาคมอาเซียน เนื่องจากประเทศนิวซีแลนด์ประกาศอย่างเต็มตัวว่าต้องการมี
อิทธิพลและอานาจในการต่อรองมากขึ้นในภูมิภาค ซึ่งทางประชาคมอาเซียนอาจจะต้องระวังถึงถึงอิทธิพล
ดังกล่าว และควรมีมาตรการการป้องกันการแทรกแซงทางการเมืองจากประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งต้อง
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสมานฉันท์ เพื่อเพิ่มอานาจต่อรองในเรื่องการค้าและการลงทุนกับประเทศ
นิวซีแลนด์ต่อไป
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