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1. หน้าที่และความเป็นมาของโครงการฟาร์อีสเทิร์นเฮกตาร์ 

โครงการฟาร์อีสเทิร์นเฮกตาร์ (Far Eastern Hectare program) มีหน้าที่ออกมาตรการ
เพื ่อขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ ขับเคลื ่อนการเกษตร ขับเคลื ่อนชีวิตผู ้คน และขับเคลื ่อนการท ำ
อุตสาหกรรมแบบย่อม โครงการนี้เป็นโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จา่ยแก่
พลเมือง ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงที่เรียกว่า กระทรวงเพื่อการพัฒนาตะวันออกไกล 
นับเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลรัสเซีย ซึ่งจัดทำขึ้นโดย
หวังให้เป็นส่ิงกระตุ้นประชากรจากภูมิภาคอื่นของรัสเซีย ในการเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรในเขต
ตะวันออกไกลและเพิ่มการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยรัฐบาลจะออกมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อทำให้คนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตะวันออกไกลมากขึ้น ตั้งแต่การพัฒนาพื้นที่ รวมไปถึงนัยยะ
ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย ซึ่งการทำทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย 
ฟาร์อีสเทิร์นเฮกตาร์ (Law on the Far Eastern Hectare) 

กฎหมายฟาร์อีสเทิร์นเฮกตาร์เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยลักษณะเฉพาะของการจัดสรรที่ดิน ซึ่ง
เป็นทรัพย์สินของรัฐหรือรัฐบาลที่อยู่ในท้องถิ่น ที่ตั้งอยู่ในดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย อันเป็น
ส่วนหนึ่งของเขตสหพันธ์ตะวันออกไกล ผู้ได้รับผลผลจากนโยบาย ได้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้ไดร้ับ
ประโยชน์ ตั้งแต่บุคคล กลุ่มต่าง ๆ องค์การภาคเอกชน และองค์การไม่แสวงหาผลกำไร อาจรวม
ไปถึงกลุ่มอิทธิพล กลุ่มนายทุนต่างชาติ โดยผ่านการเจรจาต่อรองทางด้านผลประโยชน์กับทา ง
รัฐบาลแล้ว การเจรจาต่อรองเช่นนี ้สะท้อนให้เห็นว่า  รัสเซียต้องการใช้โอกาสนี้ในการพัฒนา
ตะวันออกไกลโดยเปิดโอกาสให้ผู้คนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม แต่ก็ต้องเข้ามาทำประโยชน์โดยการ
ใช้ผลประโยชน์เป็นการต่อรอง  

แน่นอนว่าโครงการฟาร์อีสเทิร์นเฮกตาร์จะพัฒนาไปได้ไกลในหลายด้านอย่างไม่ต้องสงสัย  
ยกตัวอย่างเช่น ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ทางด้านเสถียรภาพด้านอุตสาหกรรม และทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคล ทั้งหมดทั้งมวล
โครงการฟาร์อีสเทิร์นเฮกตาร์มีประโยชน์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างชัดเจน 
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โดยเฉพาะกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยความสัมพันธ์กับประเทศในแต่ละประเทศในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกน้ันมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน และมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างแน่นอน 
 

2. มาตรการสนับสนุนที่รัฐบาลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฟาร์อีสเทิร์นเฮกตาร์ส่งผลอย่างไร
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
โครงการฟาร์อีสเทิร์นเฮกตาร์สนับสนุนให้ประกอบธุรกิจด้านการเกษตร โดยตำบลที่อยู่ใน

พื้นที่ตะวันออกไกลมีการเพาะปลูกผลไม้ทั้งหมด 4 แบบเป็นหลัก ได้แก่ (1) การปลูกบลูเบอร์รี่ ซึ่ง
เป็นธุรกิจที่ต้นทุนต่ำ เนื่องจากบลูเบอร์รี่เป็นพืชที่มีอายุยืนและมีอัตราตอบแทนที่ดี (2) การ
เพาะปลูกพืชเรือนกระจก เพราะจะสามารถปลูกได้ตลอดทั ้งปี โดยไม่ต้องกังวลเรื ่องฤดูที่
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถเข้ามาช่วยการผลิต ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตให้มีผลผลิตสูง พืชที่นิยมเพาะปลูก ได้แก่ แตงกวา มะเขือเทศ ผักใบเขียวจากพวกผักสลัดต่าง 
ๆ (3) การเพาะเห็ดชิตาเกะ แน่นอนว่าเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนต่ำเช่นกัน นอกจากนี้ ยังเป็นผลผลิตที่
ช่วยให้มีศักยภาพทางการตลาดที่ดีในด้านการส่งออก และเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเป็นการเกษตรที่มี
ศักยภาพในการเจริญเติบโตมาก โดยที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของเห็ดชิตาเกะคือบริเวณป่าของ
ญี่ปุ่นและจีน เห็ดน้ีมีคุณสมบัติในการรักษาโรคและสร้างภูมิคุ้มกัน (4) การปลูกสตอเบอรี่ เป็น
ธุรกิจที่ก็ยังถือว่าลงทุนน้อย แต่ระยะเวลาการคืนทุนรวดเร็ว โดยใช้เวลาคืนทุนเพียงแค่ 12 เดือน
เท่านั ้น การปลูกไม่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญ และสามารถปลูกได้ในพื้นที ่ 1 เฮกตาร์  โดยมี
ผลผลิตที่คุ้มค่าที่สุด  

ทั้งหมดทั้งมวลมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลัก ๆ คือ การส่งออกและนำเข้า
สินค้าทางด้านการเกษตร ถึงแม้การปลูกผลผลิตดังกล่าว 4 ชนิดจะมีอยู่ทั่วไป แต่โครงการฟาร์อีส
เทิร์นเฮกตาร์เน้นสินค้าออแกนิค และไม่เน้นการปลูกที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ นอกจากนี้ ด้วย
ความที่รัสเซียต้องการจะมุ่งสู่ตะวันออกอยู่แล้ว การนำเข้าและการส่งออกคงจะเป็นนโยบายถัดไป
ของรัฐบาลร่วมกับประชาชนในเขตตะวันออกไกล ในการสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศผ่านรูปแบบของการนำเข้าและส่งออกสินค้าการเกษตร เช่น การปลูกสตรอเบอรี่ ซึ่งเป็น
ตลาดที่ต้องการบริโภคมากกว่าการผลิต และด้วยการปลูกในแถบตะวันออกไกลจะมีศักยภาพใน
การเติบโตของธุรกิจและแนวโน้มการส่งออกสูง เนื่องจากปลูกในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ 
เหมือนกับการส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าสู่ตลาดสินค้าออแกนิคได้ ปัจจุบันตลาดสินค้า
ออแกนิคก็ได้รับความนิยมอยู่ทั่วโลก  
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ภายหลังจากวิกฤตการไครเมีย รัสเซียก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ประเทศเป็นไปได้ดี สินค้าในประเทศล้นตลาดจนต้องส่งออก การเข้ามาพัฒนาตะวันออกไกล 
รัฐบาลเองก็คงจะต้องทำให้สินค้าภายในอิ่มตัว และหาตลาดการส่งออกให้กับประชาชน ทั้งนี้ใน
ส่วนของประชาชนก็ไม่ขาดแคลน รวมถึงยังได้มีอาชีพ และมีรายได้จากตลาดการส่งออกด้วย 
นอกจากนั้น เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่จะสามารถเกิด
ความสำคัญทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ ปัจจุบันโครงการฟาร์อีสเทิร์นเฮกตาร์กำลังพัฒนาไป
เรื่อย ๆ โดยมีการปลูกพืชเรือนกระจกเพื่อทำให้พืชที่ปลูกอยู่ได้ตลอดทั้งปี แม้ในตอนน้ีการปลูกพืช
เรือนกระจกอาจจะยังเป็นแค่นโยบายเบื้องต้น แต่ในอนาคตรัฐบาลจะสนับสนุนเทคโนโลยีอื่นมา
เพิ่มอย่างแน่นอน โดยอาจจะอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา
ปรับปรุงพื ้นที ่แถบตะวันออกไกล ผ่านการเจรจาทางด้านผลประโยชน์เป็นการตอบแทน 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นน้ีก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ได้ประโยชน์แบบร่วมกัน และยังทำ
ให้ตะวันออกไกลสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร บนพ้ืนฐานของการทำอุตสาหกรรม
ในขนาดย่อมได้สำเร็จ 
 นอกจากธุรกิจด้านการเกษตรแล้ว โครงการฟาร์อีสเทิร์นเฮกตาร์ยังสนับสนุนให้ประกอบ
ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมอาหารหรือเครื่องด่ืม และอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่ม เช่น การผลิตอาหารแช่แข็ง การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด โรงงานเบเกอรี่ขนาดเล็ก การผลิต
น้ำผึ้ง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม แต่ละอุตสาหกรรมล้วนแล้วแต่เป็นอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้
บริโภคในชีวิตประจำวัน โดยการผลิตทั้งหมดจะอาศัยพื้นที่เพียง 1 เฮกตาร์เท่าน้ัน รัฐบาลเห็นชัด
แล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวเพียงพอต่อการให้ประชาชนประกอบอาชีพ และเพียงพอต่อการส่งผลิตภัณฑ์
ออกไปทั่วตะวันออกไกล โดยไม่มีการผูกขาดไว้ในเจ้าใดเจ้าหน่ึง ด้วยเหตุน้ี รัฐบาลจึงควบคุมการ
ผลิตเพื่อให้การค้าขายหมุนเวียนแก่คนในพื้นที่ตะวันออกไกลได้  

ในส่วนของอาหารที่สามารถบริโภคได้มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือ ถ้าหาก
สินค้าส่งไปทั่วตลาดในตะวันออกไกลก็มีแนวโน้มจะส่งออกไปยังภาคเอเชียแปซิฟิก เนื่องจาก
สินค้าต่าง ๆ ผลิตโดยการเน้นแบบออแกนิค ซึ่งสินค้าประเภทนี้ได้รับความนิยมมากทั่วโลก อย่าง
น้อยถ้าหากรัฐบาลมีการจัดสรรการส่งออกและสามารถหาตลาดในต่างประเทศได้ ผู้ผลิตก็สามารถ
ส่งออกเพื ่อมีรายได้เข้ามาหมุนเวียน และทำให้เศรษฐกิจในประเทศดีขึ ้นอย่างแน่นอน 
ความสัมพันธ์ในรูปแบบน้ีเป็นความสัมพันธ์เชิงการค้าเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหาร เช่น 
โรงงานผลิตหน้าต่างพีวีซี โรงงานเฟอร์นิเจอร์ โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จ การสร้างโรงเล่ือย  
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โดยแท้จริงแล้ว ในประเทศรัสเซียยังคงต้องนำเข้าสินค้าพวกนี้จากประเทศอยู่ เช่น พวก
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องพึ่งพาจีน การนำเข้าเหล็กในสมัยที่ต้องสร้างที่พักเพื่อรับรองนักกีฬาที่มา
แข่งบอลโลกก็ต้องนำเข้าจากไทย โดยสังเกตได้ว่า ถึงแม้การผลิตบางอย่างที่ไม่ใช่อาหารการกิน 
รัสเซียเองก็ต้องนำเข้ามาจากประเทศอื่น จึงทำให้ทราบว่าในเรื่องของการสร้างโรงงานพวกน้ี 
รัสเซียเองก็อาจไม่ได้มีกำลังเพียงพอในการสนับสนุนภาคตะวันออกไกล และอาจต้องพึ่งพาการ
นำเข้าสินค้าบางประเภทเพื่อเข้ามาเป็นต้นทุนในการประกอบกิจการ รวมถึงในตะวันออกไกลยัง
พยายามจะสร้างฐานที่มั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ตะวันออกไกล เพื่อทำประโยชน์และเป็น
หมากในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะไกล้หรือ
ไกลก็ตาม 
 นอกจากนี้ โครงการฟาร์อีสเทิร์นเฮกตาร์สนับสนุนการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
และบริการ เช่น การสร้างโรงแรมขนาดเล็กที่มีแนวโน้มจะเติบโตมาก เน่ืองจากภูมิภาคตะวันออก
ไกลมีอัตราความนิยมในการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทั้งในรัสเซียและทั่วโลก ซึ่งมีสามารถการแข่งขัน
กันโรงแรมในพื้นที ่อื่นได้ เนื่องจากมีราคาต่ำ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการท่องเที่ยว 
สามารถทำกิจกรรมนันทนาการได้  

โดยการส่งเสริมการเปิดบริษัทท่องเที่ยวในตะวันออกไกล ข้อน้ีคือเห็นได้ชัดเลยว่ามีผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแน่ ๆ  ปัจจุบันคนก็เน้นจะอยากไปท่องเที่ยวในที่ใหม่ ๆ  แปลก ๆ 
รายการท่องเที่ยวในช่องยูทูปก็ผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ด การเปิดบริษัทท่องเที่ยวในตะวันออกไกลจะ
สร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนในต่างประเทศที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในตะวันออกไกล แน่นอนว่า
ในฝั่งเอเชียแปซิฟิกจะเป็นคนกลุ่มแรกที่เข้ามาท่องเที ่ยว และเกิดความสัมพันธ์เชิงท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศเกิดขึ้น การท่องเที่ยวแล้วเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมก็ถือเป็นการเข้ามารับอำนาจ
อ่อน (Soft power) ด้วยตัวเองถึงถิ ่นตะวันออกไกล ส่งผลให้การรีวิวร้านอาหารต่าง  ๆ เช่น 
อาหารจานด่วน ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนให้มีมาตรการบริการอาหารจานด่วนด้วย ก็จะทำให้เศรษฐกิจ
ขับเคล่ือนได้อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน  

อีกทั้งโครงการฟาร์อีสเทิร์นเฮกตาร์ยังมีการสนับสนุนบริการทางรถยนต์ในตะวันออกไกล 
เนื่องจากรัฐบาลรัสเซียก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ จุดนี้เห็นได้ชัดว่าจากการตกลงจากกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเร่งขยายการค้าและการลงทุน ไทยยังใช้โอกาสน้ีจะ
สนับสนุนการส่งออกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เครื่องประดับ ยางรถยนต์ และยางธรรมชาติให้แก่
รัสเซีย รัสเซียอาจนำโอกาสนี้ส่งไปยังตะวันออกไกลเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่มีตามมาตรการของรัฐ
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ด้วย แสดงให้เห็นว่าตอนน้ีถึงแม้รัสเซียจะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมภายในตะวันออกไกลได้เป็น
อย่างดี แต่ก็พยายามเข้ามามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเอเชียแปซิฟิกด้วย ถึงจะเป็นการประชุมตกลง
เมื่อนานมาแล้ว แต่แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทย-รัสเซียก็จะพัฒนาขึ้นในแง่
ของการส่งออกหรือนำเข้าอย่างเห็นได้ชัด ถ้ามีการตกลงเจรจาหรือสานสัมพันธ์กันอยู่เสมอ  

ประเด็นถัดไปที่จะไม่ให้พูดถึงก็ไม่ได้คือ การสร้างบ้านพักคนชรา ถึงแม้ว่าจะไม่มีเหตุ
ทางด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศเท่าไรนัก แต่ในมุมมองของผู้เขียนคิดว่า การสร้างบ้านพัก
คนชราจะเป็นการสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับคนในแถบตะวันออกไกล เนื่องจากบางคนได้อพยพ
ออกไปจากตะวันออกไกลนานแล้ว โอกาสนี้ก็เหมือนดึงดูดให้ผู้อพยพกลับบ้าน เสมือนการสรา้ง
ความรับผิดชอบประชาชนของตนเองที่ได้อพยพไป ทำให้ภาพลักษณ์ของตะวันออกไกลดีข้ึน และ
ทำให้ต่างประเทศหรือต่างภูมิภาคเกิดความเชื ่อมั ่นว่าสวัสดิการในภูมิภาคตะวันออกไกลนี้มี
คุณภาพและเหมาะนักกับการมาสานสัมพันธ์ที ่ดีด ้วย นอกจากประโยชน์จะได้กับภูมิภาค
ตะวันออกไกลแล้ว รัสเซียจะยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อประเทศที่เข้ามาเป็นพันธมิตรกับตะวันออก
ไกลด้วย ทั้งน้ีก็ในฐานะที่สนับสนุนตะวันออกไกลด้วยโครงการฟาร์อีสเทิร์นเฮกตาร์ 
 ประเด็นสุดท้าย โครงการฟาร์อีสเทิร์นเฮกตาร์มีการสนับสนุนการสร้างที่อยู ่อาศัย แม้
ประเด็นน้ีอาจดูว่าไม่มีส่วนไหนที่จะเช่ือมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เลย เพราะรัฐบาล
สนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่สร้างจากไม้ โดยใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่มากในเขตตะวันออก
ไกลเท่าน้ัน แต่งานจำพวกนี้ก็ได้เป็นโอกาสที่ผลิตช่างไม้ฝีมือดีในตะวันออกไกลได้เหมือนกัน ซึ่งมี
ผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือการเป็นที่ยอมรับในด้านความสามารถ และความชำนาญ
โดยประสบการณ์ ช่างไม้ที่เกิดขึ้นจะต้องสร้างบ้านเอง และแน่นอนจะต้องมีอาชีพช่างไม้เกิดข้ึน 
ในยุคที่มีสื่อโซเชียลอาจทำให้พวกเขาเป็นที่รู้จักและโด่งดังก็เป็นได้ อาจเกิดการจ้างหรือมีการโป
รโมทผ่านส่ือออนไลน์ทำให้ตะวันออกไกลน่าเช่ือถือขึ้น และอัตราการจ้างช่างฝีมือถือว่าสูงขึ้นอีก  
เพราะไม่เพียงแต่จะต้องจ่ายเพื่อต้นทุนการทำ อาทิเช่น ไม้ และอุปกรณ์อื่น ๆ แต่ช่างไม้ต้องจ่าย
ค่าฝีมือที่ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ บุคคลที่อยู่ในระดับที่มีทุนมากก็จะลงทุนจ้างช่างฝีมือที่ดีเพื่อให้ได้มา
ซึ่งของที่มีค่าทางฝีมือควบคู่ไปกับต้นทุนที่หายาก 
 

3. มาตรการสนับสนุนผู้ลงทุนหรือนายทุน 
มาตรการสนับสนุนผู้ลงทุนหรือนายทุนอาจจะเป็นมาตรการที่มาหลังสุด แต่ทางด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ชัดเจนที่สุด การเข้ามาลงทุนในตะวันออกไกลของต่างประเทศ 
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เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางด้านการค้า และยังสามารถเข้ามาช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในตะวันออกไกล รวมถึงยังมาพร้อมอำนาจอ่อนภายใต้การดูแลของรัฐบาลรัสเซีย แต่
การเจรจาในการลงทุนน้ัน อาจจะมีการยื่นหมูยื่นแมว หรือเจรจาข้อตกลงผลประโยชน์ระหว่างกัน 
ทั ้งนี ้ทั ้งนั ้นไม่ว่าจะเป็นผู ้ลงทุนภายในประเทศหรือภายนอกประเทศ ก็สามารถขับเคลื ่อน
ตะวันออกไกลให้ไปสู่จุดอิ่มตัว และเกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 
 

โครงการฟาร์อีสเทิร์นเฮกตาร์เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาตะวันออกไกล โดยมี
จุดประสงค์ให้คนเข้ามาอยู่ได้มากเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้น แต่ผลประโยชน์ก็
มีถึงหลายฝ่าย เนื่องจากโครงการนี้มีขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เหมือนสะพานเชื่อมให้รัสเซียมุ่งสู่
ตะวันออกได้อย่างเต็มที่ โดยรัสเซียเริ่มจากการจับมือกับจีน เพื่อสร้างความสัมพันธ์สู่ เอเชีย
แปซิฟิก ดังน้ันโครงการฟาร์อีสเทิร์นเฮกตาร์ก็อาจจะมีแนวโน้มที่จีนจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยใน
อนาคต แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าหากพื้นที่ต่าง ๆ ในตะวันออกไกลมีความสัมพันธ์กับภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก รัสเซียก็จะได้ความดีความชอบด้วย 
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