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การประชุม World Economic Forum (WEF) 2018

เมือ่ 23 – 26 ม.ค.61 Davos เมืองเล็กๆ แห่งหนึง่ ในเทือกเขาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม World Economic Forum ครัง้ ที่ 4๘
โดยมีเครือข่ายผูม้ ชี อื่ เสียงเข้าร่วมประชุมฯ มีเป้าหมายเพือ่ การปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของโลก หัวข้อหลักในการประชุมฯ คือ “สร้างอนาคตร่วมกันบนโลกทีแ่ ตกร้าว”
โดยมีการกล่าวถึงปัญหาเศรษฐกิจ การแก้ปญ
ั หาต่างๆ ของโลกแบบพหุภาคี และปัญหาสภาพแวดล้อมทีท่ วีความรุนแรงขึน้ ซึง่ มีหวั ข้อสาคัญทีน่ า่ จับตา ๔ ประเด็น ได้แก่
๑. ความร่วมมือภายใต้นโยบายอเมริกามาก่อน ๒. ความร่วมมือระหว่างประเทศของสหภาพยุโรป ๓. ความร่วมมือเกีย่ วกับสภาพแวดล้อม และ ๔. ความร่วมมือภายใต้
โครงการ One Belt One Road โดยทีผ่ า่ นมาผลจากการประชุมฯ ได้ชว่ ยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของโลกและความขัดแย้งระหว่างประเทศในหลายๆ กรณี จากการเจรจาอย่าง
ไม่เป็นทางการของผูน้ าประเทศคูก่ รณี ผ่านกลไกความร่วมมือแบบพหุภาคี การประชุมฯ จึงมีความสาคัญในการกาหนดความเป็นไปของโลกในปัจจุบนั และในอนาคตได้

ในช่วงเดือน ม.ค.ของทุกปี บรรดาผูน้ าทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ของโลกกว่า 2,500 คน จาก 90 ประเทศ จะมาร่วมประชุม World
Economic Forum ที่ Davos สวิตเซอร์แลนด์ การประชุมฯ มีขึ้นครั้ง
แรกในปี 1971 ให้ ชื่ อ ว่ า การประชุ ม European Management
Forum โดยเป็ น การริ เ ริ่ ม ของนั ก เศรษฐศาสตร์ เ ยอรมนี ชื่ อ Klaus
Schwab ต่อมาผูน้ าการเมืองถูกเชิญเข้าร่วมประชุมครั้งแรกในปี 1974
และ ในปี 1987 การประชุมเปลีย่ นชือ่ เป็น World Economic Forum
ในการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมจะมาจากการรับเชิญเท่านั้น นอกจาก
ผู้บริหารบริษทั ชัน้ นา 1,000 บริษทั ที่เป็นสมาชิกแล้ว ยังมีการเชิญผู้นา
การเมือง นักวิชาการ ผู้นาศาสนา กลุ่ม NGO และสื่อมวลชน โดยเป็น
การประชุมแบบไม่เป็นทางการ ซึง่ จัดโดยรัฐบาลหรือบริษัท มีการพบปะ
เจรจาไม่เป็นทางการระหว่างผู้นาวงการต่างๆ WEF จึงเป็นการประชุม
แบบสร้างเครือข่าย โดยทีแ่ ล้วมาความขัดแย้งระหว่างประเทศในหลายๆ
กรณีก็สามารถตกลงกันได้ผ่านการเจรจาแบบไม่เป็นทางการของผู้นา
การเมื อ งที่ ไ ปร่ ว มประชุ ม ฯ จุ ด นี้ เ องที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า WEF ก าลั ง
กลายเป็นรูปแบบความร่วมมือแบบพหุภาคีระดับโลกอีกแห่งหนึ่ง ที่มา
จากการพบกันระหว่างผูน้ าโลกทีส่ าคัญๆ จึงสามารถมองได้ว่า WEF เป็น
สถาบัน “หลังสมัยใหม่” (Postmodern Institution) รูปแบบหนึ่งเพราะ
การกาหนดทิศทางของโลกเกิดจากการอาศัยเวทีพหุภาคีในการสร้าง
ธรรมาภิบาลของโลก ซึ่งในแต่ละปีการตัดสินใจของบริษัทชั้นนาทั่วโลก

วา รว อ าย ต
นโยบายอเ ริกา ากอน

เกิดขึน้ ทีน่ ี่ จากเหล่า CEO ทีม่ าร่วมงาน การประชุมฯ จึงเป็นที่สนใจของ
เหล่าบริษทั และรัฐบาลของประเทศทัว่ โลกทีต่ อ้ งการขยายการลงทุน
สาหรับการประชุมฯ ในปีนี้ มีหัวข้อสาคัญที่น่าจับตา 4 ประเด็น
ได้แก่ ๑. ความร่วมมือภายใต้นโยบายอเมริกามาก่อน ๒. ความร่วมมือ
ระหว่ า งประเทศของสหภาพยุ โ รป ๓. ความร่ ว มมื อ เกี่ ย วกั บ
สภาพแวดล้อม และ ๔. ความร่วมมือภายใต้โครงการ One Belt One
Road ซึง่ มีสาระสาคัญทีค่ วรทาความเข้าใจให้ดี ดังนี้
1. ความร่วมมือภายใต้นโยบายอเมริกามาก่อน
จากการที่สหรัฐฯ ประกาศนโยบายอเมริกามาก่อนทาให้หลาย
ประเทศเกิดความกังวลเกีย่ วกับเศรษฐกิจทีจ่ ะเกิดขึ้น เช่น การกีดกันทาง
การค้า การตั้งกาแพงภาษี หรือแม้แต่การดึงเงินทุนของสหรัฐฯ กลับ
ประเทศ โดยในการประชุมฯ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวถึงการสร้าง
มิตรภาพและความร่วมมือในการสร้างโลกให้ดียิ่งขึ้น โดยสหรัฐฯ เป็น
ประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ซึง่ เวลานีเ้ ป็นเวลาที่เหมาะอย่างยิ่ง
ที่จะนาธุรกิจการลงทุนไปยังสหรัฐฯ โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่า
เมื่อกล่าวถึงนโยบายอเมริกามาก่อนนั่นไม่ได้หมายความถึงแต่เพียง
อเมริ กาเพี ยงอย่ างเดี ยว เพราะเมื่อ สหรัฐ ฯ เติ บโตขึ้ นโลกก็เ ติบ โต
เช่นเดียวกัน ความมั่งคั่งของชาวอเมริกันได้สร้างงานนับไม่ถ้วนทั่วโลก
และการผลักดันความเป็นเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
สหรัฐฯ ได้นาไปสูก่ ารค้นพบทีส่ าคัญซึง่ จะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่มั่งคั่งและมี
สุขภาพดีขนึ้ ทุกหนทุกแห่ง
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2. ความร่วมมือระหว่างประเทศของสหภาพยุโรป
ในขณะนีย้ โุ รปกาลังเผชิญปัญหาทีท่ า้ ทาย อย่างเช่นปัญหาผูอ้ พยพซึง่ ทุก
ประเทศจะต้องร่วมมือกันในการแก้ปญั หา โดยนายกรัฐมนตรีของเยอรมนี อังเกลา
แมร์เคิล เน้นให้เห็นถึงความสาคัญของการทาข้อตกลงแบบพหุภาคี และเตือนว่า
ต้องเรียนรูจ้ ากประวัตศิ าสตร์ทผี่ า่ นมา รวมทัง้ เรียกร้องให้ยโุ รปร่วมมือกันในการ
แก้ไขปัญหานี้ โดยชีใ้ ห้เห็นตัวอย่างในอดีตทีว่ า่ “นับตัง้ แต่สมัยจักรวรรดิโรมันหรือ
นับตัง้ แต่มกี ารสร้างกาแพงเมืองจีน เรารูว้ า่ การปิดตัวเองไม่ได้ชว่ ยปกป้องชายแดน
ของตนเองได้ และนอกจากนัน้ เรายังต้องการความร่วมมือทีด่ กี บั ประเทศเพือ่ น
บ้านของเรา และมีขอ้ ตกลงทีด่ ี ข้อตกลงทีถ่ กู ต้อง และเป็นทีเ่ คารพซึง่ กันและกัน”
นายกรัฐมนตรีเยอรมนียงั กล่าวด้วยว่ายุโรปมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการแก้ไขวิกฤตผู้
อพยพทีเ่ กิดขึน้ และเป็นพันธมิตรกับประเทศต่างๆ บนเส้นทางสูก่ ารพัฒนา
3. ความร่วมมือเกีย่ วกับสภาพแวดล้อม Davos 2018
จากการดาเนินการเพือ่ ปกป้องสภาพภูมอิ ากาศของโลก ผูน้ าจากหลาย
ประเทศได้กล่าวถึงปัญหาของสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ป็นอันตรายและหนทางในการ
จัดการ โดยนายกรัฐมนตรีอนิ เดีย นเรนทรา โมดี ในฐานะผูน้ าเศรษฐกิจทีส่ าคัญ
เติบโตเร็วทีส่ ดุ ในโลก และเป็นระบอบประชาธิปไตยทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก กล่าวว่า
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นภัยคุกคามทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ต่ออารยธรรม
สอดคล้องกับรายงาน Global Risks Report ฉบับปี พ.ศ.2561 ซึง่ แสดงให้เห็น
ว่าปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมในปัจจุบนั ครองความเสีย่ งทีอ่ นั ตรายทีส่ ดุ ทีโ่ ลกกาลัง
เผชิญอยู่ ซึง่ ส่งผลต่อสุขภาพและความมัง่ คัง่ ของประชากรโลก ด้านประธานาธิบดี
ฝรัง่ เศส แอมานุแอล มาครง กล่าวว่าฝรัง่ เศสจะปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินทัง้ หมดภายใน
ปี พ.ศ.2564 และจะทาให้การดาเนินการด้านสภาพภูมอิ ากาศเป็นหนึง่ ในห้าเสา
หลักในแผนการปฏิรปู เศรษฐกิจของประเทศ
4. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ One Belt One Road
หนึง่ ในหลายโครงการทีบ่ รรดาตัวแทนของแต่ละประเทศให้ความสนใจคือ
โครงการ One Belt One Road ของจีน ซึง่ ถือเป็นโครงการ “ฟืน้ ฟูโลกทีแ่ ตกหัก”
และเป็นโครงการสาหรับการสร้างอนาคตร่วมกัน โดยเป็นโครงการทีผ่ นวกรวม
อนาคตของผูค้ นนานาประเทศและภูมภิ าคเข้าไว้ดว้ ยกัน ผ่านการดาเนินการพิเศษ
ทีจ่ ะช่วยยกระดับการเชือ่ มต่อระหว่างกัน รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ผลักดัน
การค้าเสรี และอืน่ ๆ อีกมากมาย โครงการฯ มีจดุ ประสงค์เพือ่ การส่งเสริมความ
เชือ่ มโยงระหว่างทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา รวมถึงพืน้ ทีท่ างทะเลในบริเวณ
ใกล้เคียง เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาทีม่ คี วามหลากหลาย ความเป็นอิสระ มีความสมดุล
และมีความยัง่ ยืนในหมูป่ ระเทศทีร่ ว่ มโครงการ ซึง่ ได้รับการสนับสนุนอย่าง
กว้างขวางจากระดับประเทศและองค์การนานาชาติต่างๆ กว่า 100 แห่ง
เช่น นายชาฮิด ชาคาน อับบาซี นายกรัฐมนตรีปากีสถานเปิดเผยในระหว่าง
อภิปรายแบบคณะว่า “โครงการ Belt and Road สามารถเชือ่ มประเทศต่างๆ เข้า
ด้วยกันและสร้างความมัง่ คัง่ ร่วมกันได้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของทีป่ ระชุมฯ ใน
ปีนี้ กล่าวคือ การสร้างอนาคตร่วมกันท่ามกลางโลกทีแ่ ตกหัก ทางด้านนายคิรลิ ดมิทรีฟ
หัวหน้าผูบ้ ริหารกองทุนการลงทุนโดยตรงของรัสเซีย (RDIF) ซึง่ เป็นกองทุนบริหาร
ความมัง่ คัง่ แห่งชาติของรัสเซียทีม่ ที นุ สารองมูลค่า 1 หมืน่ ล้านดอลลาร์ กล่าวว่า
“เรารูส้ กึ ว่า ประเด็นน่ากังวลทีเ่ กิดขึน้ ในโลกแตกหักใบนีไ้ ด้ถกู ยกมาอภิปรายที่
ดาวอส ซึง่ โครงการนี้ น่าจะเป็นหนทางแก้ปญั หาทีด่ ที สี่ ดุ ” ขณะทีน่ ายชาน ฉุนซิง
รัฐมนตรีสานักนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ กล่าวว่า ผลทีไ่ ด้รบั จากโครงการฯ มีดว้ ยกัน
3 ระดับ ระดับแรกคือ โครงการจะเชือ่ มต่อตลาด เอือ้ อานวยต่อการค้า และช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน ระดับทีส่ องคือ โครงการนีจ้ ะช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจ
ในประเทศ ระดับทีส่ ามคือ เป็นโครงการทีช่ ว่ ยก่อตัง้ ระบบเศรษฐกิจโลก ซึง่ หลาย
ประเทศมองว่าโครงการฯ จะสร้างประโยชน์รว่ มกัน และฟืน้ ฟูโลกทีแ่ ตกหักได้
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โอกาสของไทยจากการประชุม WEF 2018
การประชุม WEF 2018 สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือรูปแบบใหม่ในการ
แก้ไขปัญหาของโลก ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยการนาคนทีม่ สี ว่ น
เกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ในระดับโลก ภูมภิ าค และท้องถิน่ มาปรึกษาหารือ
เพือ่ หาทางออกของปัญหา เพือ่ รับใช้สงั คม โดยก้าวข้ามผลประโยชน์สว่ นตัว และ
สร้างผลงานทีจ่ บั ต้องได้ในสิง่ ทีเ่ ป็นความวิตกกังวลหลักๆ ของสังคม
สาหรับไทย รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
เป็นผูแ้ ทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมประชุมฯ โดยได้พบปะตัวแทนรัฐบาล ภาคเอกชนชัน้ นา
และองค์กรต่างๆ ได้แลกเปลีย่ นความร่วมมือทางเศรษฐกิจทีส่ าคัญของไทย
โดยเฉพาะ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC : Eastern Economic
Corridor และการประชุม Belt and Road Davos Forum : Interregional Cooperation for a New Globalization ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยชิงหวา ของจีน
นอกจากนัน้ ไทยยังได้จดั งาน Night Davos 2018 โดยมีบริษทั เข้าร่วมมากกว่า 500
บริษทั ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาต่างสนใจทิศทางการพัฒนาและศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ไทย ทีเ่ ป็นศูนย์กลางการเชือ่ มโยงในภูมภิ าคโดยเฉพาะการร่วมลงทุนใน EEC และได้
ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “การขับเคลือ่ นอาเซียนไปสูค่ วามรุง่ เรืองในห้วงเวลาทีท่ า้ ทาย
และเปลีย่ นแปลง” ทีก่ ล่าวถึงการร่วมสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียน และเชิญทุกชาติ
เข้าร่วมลงทุนในไทย นอกจากนัน้ ยังได้หารือกับ รมว.กระทรวงการต่างประเทศ
บังกลาเทศ นายอาบูล ฮัสซัน มาห์มดู อาลี ซึง่ เห็นพ้องในการขยาย การคมนาคม
ทางรถไฟ และทางถนน จากเมืองจิตกอง บังกลาเทศ ผ่านเมืองคุนหมิงของจีน
บรรจบโครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก ของไทยทีเ่ ชือ่ มต่อจาก
เมืองดานัง เวียดนาม ผ่านไทย ไปยังเมียนมา ซึง่ จะทาให้การค้าและ การคมนาคม
เชือ่ มต่อกันรวดเร็วยิง่ ขึน้ โดยบังกลาเทศเสนอจัดทานิคมอุตสาหกรรมเฉพาะของ
ไทย และเปิดรับการลงทุนอย่างเต็มที่
บทส่งท้าย
โลกไร้พรมแดน ทีส่ ง่ ผลให้ความเป็นไปในส่วนหนึง่ ของโลกกระทบกับส่วน
อืน่ ๆ ได้ในเวลาอันสัน้ ทาให้การแข่งขันของแต่ละประเทศในยุคทีโ่ ลกไร้พรมแดน
จะต้องสามารถดาเนินกิจการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการคมนาคม ขนส่ง
สือ่ สาร ซึง่ ในการประชุมครัง้ นี้ ไทยได้มโี อกาสในการสร้างประโยชน์ตอ่ ประเทศ
นอกเหนือจากการสร้างทางคมนาคม และโอกาสทางการลงทุนกับบังกลาเทศแล้ว
ยังมีโอกาสทีจ่ ะเชือ่ มต่อ โครงการ EEC ของไทย เข้ากับ One Belt One Road ของ
จีน ซึง่ จะทาให้ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเชือ่ มต่อกับ
ส่วนอืน่ ๆ ของโลกมากขึน้ ในทางกลับกันก็นาความท้าทายด้านความมัน่ คงปลอดภัย
มาด้วยเช่นกัน โดยเสีย่ งทีจ่ ะเกิดปัญหาความมัน่ คงตามแนวชายแดน ผูก้ อ่ การร้าย
ลักลอบค้ามนุษย์ ยาเสพติด ลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย เป็นต้น ในส่วนของ
กองทัพซึง่ เป็นหน่วยงานหลักด้านความมัน่ คง ยังจาเป็นต้องทาความเข้าใจ รวมทัง้
เตรียมความพร้อมในการรักษาความมัน่ คง ปลอดภัย พร้อมรองรับผลกระทบจาก
การขยายตัวด้านการค้า การลงทุน และการรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่าง
ครอบคลุมในทุกมิติ
อ้างอิง
๑. https://www.voicetv.co.th/read/S1K5cyTNf
๒. http://www.ryt9.com/s/iq29/2774329
๓. https://www.voicetv.co.th/read/B1qTJhFrz
๔.. https://www.weforum.org
๕. https://www.weforum.org/agenda/2018/01/angela-merkel-at-davos-we-need-global-cooperation-not-walls/
๖. http://www.aljazeera.com/programmes/countingthecost/2018/01/wef-2018-problem
-davos -180127071821477.html
๗. https://www.weforum.org/agenda/2018/01/5-things-we-learned-about-the-environment-in-davos-2018/
๘. https://www.weforum.org/agenda/2018/01/macron-at-davos-i-wil-shut-all-coal-fired-power-stations-by-2021/
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