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 เมือ่ 23 – 26 ม.ค.61 Davos เมอืงเลก็ๆ  แหง่หน่ึงในเทอืกเขาของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ได้เปน็เจ้าภาพในการจัดการประชมุ  World Economic Forum ครัง้ที ่4๘ 
โดยมเีครอืขา่ยผูม้ชีือ่เสยีงเขา้รว่มประชมุฯ มเีปา้หมายเพือ่การปรบัปรงุและแก้ไขปญัหาของโลก หวัขอ้หลกัในการประชมุฯ คอื “สรา้งอนาคตรว่มกันบนโลกทีแ่ตกรา้ว”    
โดยมกีารกลา่วถึงปญัหาเศรษฐกิจ การแก้ปญัหาต่างๆ  ของโลกแบบพหภุาค ีและปญัหาสภาพแวดลอ้มทีท่วคีวามรนุแรงขึน้ ซึง่มหีวัขอ้ส าคญัทีน่่าจับตา ๔ ประเด็น ได้แก่  
๑. ความรว่มมอืภายใต้นโยบายอเมรกิามาก่อน ๒. ความรว่มมอืระหวา่งประเทศของสหภาพยโุรป ๓. ความรว่มมอืเก่ียวกับสภาพแวดลอ้ม  และ  ๔. ความรว่มมอืภายใต้
โครงการ One Belt One Road  โดยทีผ่า่นมาผลจากการประชมุฯ ได้ชว่ยแก้ไขปญัหาต่างๆ  ของโลกและความขดัแยง้ระหวา่งประเทศในหลาย  ๆกรณี จากการเจรจาอยา่ง
ไมเ่ปน็ทางการของผูน้ าประเทศคูก่รณี ผา่นกลไกความรว่มมอืแบบพหภุาค ีการประชมุฯ จึงมคีวามส าคญัในการก าหนดความเปน็ไปของโลกในปจัจุบนัและในอนาคตได้ 

 การประชุม World Economic Forum (WEF) 2018  

 ในช่วงเดือน ม.ค.ของทุกป ีบรรดาผูน้ าทางการเมอืงและเศรษฐกิจ
ของโลกกว่า 2,500 คน จาก 90 ประเทศ จะมาร่วมประชุม World 
Economic Forum ท่ี Davos สวิตเซอร์แลนด์ การประชุมฯ มีข้ึนครั้ง
แรกในปี 1971 ให้ ช่ือว่าการประชุม European Management    
Forum โดยเป็นการริเริ่มของนักเศรษฐศาสตร์เยอรมนีช่ือ Klaus 
Schwab ต่อมาผูน้ าการเมอืงถูกเชิญเข้าร่วมประชุมครั้งแรกในปี 1974 
และ ในป ี1987 การประชุมเปลีย่นช่ือเปน็ World Economic Forum  
 ในการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมจะมาจากการรับเชิญเท่าน้ัน นอกจาก
ผู้บรหิารบรษิทัช้ันน า 1,000 บรษิทัท่ีเป็นสมาชิกแล้ว ยังมีการเชิญผู้น า
การเมือง นักวิชาการ ผู้น าศาสนา กลุ่ม NGO และสื่อมวลชน โดยเป็น
การประชุมแบบไมเ่ปน็ทางการ ซึง่จดัโดยรัฐบาลหรือบริษัท มีการพบปะ
เจรจาไม่เป็นทางการระหว่างผู้น าวงการต่างๆ WEF จึงเป็นการประชุม
แบบสรา้งเครอืข่าย โดยท่ีแลว้มาความขัดแย้งระหว่างประเทศในหลายๆ 
กรณีก็สามารถตกลงกันได้ผ่านการเจรจาแบบไม่เป็นทางการของผู้น า
การเมืองท่ีไปร่วมประชุมฯ จุดน้ีเองท่ีแสดงให้เห็นว่า WEF ก าลัง
กลายเป็นรูปแบบความร่วมมือแบบพหุภาคีระดับโลกอีกแห่งหน่ึง ท่ีมา
จากการพบกนัระหวา่งผูน้ าโลกท่ีส าคัญๆ จงึสามารถมองได้ว่า WEF เป็น
สถาบนั “หลงัสมยัใหม”่ (Postmodern Institution) รปูแบบหน่ึงเพราะ
การก าหนดทิศทางของโลกเกิดจากการอาศัยเวทีพหุภาคีในการสร้าง   
ธรรมาภิบาลของโลก ซึ่งในแต่ละปีการตัดสินใจของบริษัทช้ันน าท่ัวโลก

เกดิข้ึนท่ีน่ี จากเหลา่ CEO ท่ีมารว่มงาน การประชุมฯ จึงเป็นท่ีสนใจของ
เหลา่บรษิทั และรฐับาลของประเทศท่ัวโลกท่ีต้องการขยายการลงทุน  
 ส าหรบัการประชุมฯ ในปีน้ี มีหัวข้อส าคัญที่น่าจับตา 4 ประเด็น 
ได้แก่ ๑. ความร่วมมือภายใต้นโยบายอเมริกามาก่อน ๒. ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของสหภาพยุ โรป ๓.  ความร่ วมมือเกี่ ยวกับ
สภาพแวดล้อม และ ๔. ความร่วมมือภายใต้โครงการ One Belt One 
Road ซึง่มสีาระส าคัญท่ีควรท าความเข้าใจใหดี้ ดังน้ี 
 1. ความรว่มมือภายใตน้โยบายอเมรกิามากอ่น  
 จากการท่ีสหรัฐฯ ประกาศนโยบายอเมริกามาก่อนท าให้หลาย
ประเทศเกดิความกงัวลเกีย่วกบัเศรษฐกจิท่ีจะเกดิข้ึน เช่น การกีดกันทาง
การค้า การต้ังก าแพงภาษี หรือแม้แต่การดึงเงินทุนของสหรัฐฯ กลับ
ประเทศ โดยในการประชุมฯ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวถึงการสร้าง
มิตรภาพและความร่วมมือในการสร้างโลกให้ดียิ่งข้ึน โดยสหรัฐฯ เป็น
ประเทศท่ีมเีศรษฐกจิใหญท่ี่สดุในโลก ซึง่เวลาน้ีเป็นเวลาท่ีเหมาะอย่างยิ่ง
ท่ีจะน าธุรกิจการลงทุนไปยังสหรัฐฯ โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่า 
เมื่อกล่าวถึงนโยบายอเมริกามาก่อนน่ันไม่ได้หมายความถึงแต่เพียง
อเมริกาเพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อสหรัฐฯ เติบโตข้ึนโลกก็เติบโต
เช่นเดียวกัน ความมั่งค่ังของชาวอเมริกันได้สร้างงานนับไม่ถ้วนท่ัวโลก 
และการผลักดันความเป็นเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
สหรฐัฯ ได้น าไปสูก่ารค้นพบท่ีส าคัญซึง่จะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตท่ีมั่งค่ังและมี
สขุภาพดีข้ึนทุกหนทุกแหง่  
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  2. ความรว่มมือระหว่างประเทศของสหภาพยโุรป  
 ในขณะน้ียโุรปก าลงัเผชิญปญัหาท่ีท้าทาย อยา่งเช่นปญัหาผูอ้พยพซึง่ทุก
ประเทศจะต้องรว่มมอืกนัในการแกป้ญัหา โดยนายกรฐัมนตรขีองเยอรมนี องัเกลา 
แมรเ์คิล เน้นใหเ้หน็ถึงความส าคัญของการท าข้อตกลงแบบพหภุาคี และเตือนวา่
ต้องเรยีนรูจ้ากประวติัศาสตรท่ี์ผา่นมา รวมท้ังเรยีกรอ้งใหย้โุรปรว่มมอืกนัในการ
แกไ้ขปญัหาน้ี โดยช้ีใหเ้หน็ตัวอยา่งในอดีตท่ีวา่ “นับต้ังแต่สมยัจกัรวรรดิโรมนัหรอื
นับต้ังแต่มกีารสรา้งก าแพงเมอืงจนี เรารูว้า่การปดิตัวเองไมไ่ด้ช่วยปกปอ้งชายแดน
ของตนเองได้ และนอกจากน้ัน เรายงัต้องการความรว่มมอืท่ีดีกบัประเทศเพือ่น
บา้นของเรา และมข้ีอตกลงท่ีดี ข้อตกลงท่ีถูกต้อง และเปน็ท่ีเคารพซึง่กนัและกนั” 
นายกรฐัมนตรเียอรมนียงักลา่วด้วยวา่ยโุรปมหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการแกไ้ขวกิฤตผู้
อพยพท่ีเกดิข้ึนและเปน็พนัธมติรกบัประเทศต่าง  ๆบนเสน้ทางสูก่ารพฒันา 
 3. ความรว่มมือเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม Davos 2018 
 จากการด าเนินการเพือ่ปกปอ้งสภาพภมูอิากาศของโลก ผูน้ าจากหลาย
ประเทศได้กลา่วถึงปญัหาของสภาพภมูอิากาศท่ีเปน็อนัตรายและหนทางในการ
จดัการ โดยนายกรฐัมนตรอีนิเดีย นเรนทรา โมดี  ในฐานะผูน้ าเศรษฐกจิท่ีส าคัญ
เติบโตเรว็ท่ีสดุในโลก และเปน็ระบอบประชาธปิไตยท่ีใหญท่ี่สดุในโลก กลา่ววา่  
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเปน็ภยัคุกคามท่ียิง่ใหญท่ี่สดุต่ออารยธรรม 
สอดคลอ้งกบัรายงาน Global Risks Report ฉบบัป ีพ.ศ.2561 ซึง่แสดงใหเ้หน็
วา่ปญัหาด้านสิง่แวดลอ้มในปจัจบุนัครองความเสีย่งท่ีอนัตรายท่ีสดุ ท่ีโลกก าลงั
เผชิญอยู ่ซึง่สง่ผลต่อสขุภาพและความมัง่ค่ังของประชากรโลก ด้านประธานาธบิดี
ฝรัง่เศส แอมานุแอล มาครง กลา่ววา่ฝรัง่เศสจะปดิโรงไฟฟา้ถ่านหนิท้ังหมดภายใน
ป ีพ.ศ.2564 และจะท าใหก้ารด าเนินการด้านสภาพภมูอิากาศเปน็หน่ึงในหา้เสา
หลกัในแผนการปฏริปูเศรษฐกจิของประเทศ 
 4. ความรว่มมือทางเศรษฐกจิ One Belt One Road 
 หน่ึงในหลายโครงการท่ีบรรดาตัวแทนของแต่ละประเทศใหค้วามสนใจคือ
โครงการ One Belt One Road ของจนี ซึง่ถือเปน็โครงการ “ฟืน้ฟโูลกท่ีแตกหกั” 
และเปน็โครงการส าหรบัการสรา้งอนาคตรว่มกนั โดยเปน็โครงการท่ีผนวกรวม
อนาคตของผูค้นนานาประเทศและภมูภิาคเข้าไวด้้วยกนั ผา่นการด าเนินการพเิศษ
ท่ีจะช่วยยกระดับการเช่ือมต่อระหวา่งกนั รวมท้ังการพฒันาคุณภาพชีวติ ผลกัดัน
การค้าเสร ีและอืน่  ๆอกีมากมาย โครงการฯ  มจีดุประสงค์เพือ่การสง่เสรมิความ
เช่ือมโยงระหวา่งทวปีเอเชีย ยโุรป และแอฟรกิา รวมถึงพืน้ท่ีทางทะเลในบรเิวณ
ใกลเ้คียง เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาท่ีมคีวามหลากหลาย ความเปน็อสิระ มคีวามสมดุล 
และมคีวามยัง่ยนืในหมูป่ระเทศท่ีรว่มโครงการ ซึง่ได้รับการสนับสนุนอยา่ง
กวา้งขวางจากระดับประเทศและองค์การนานาชาติต่างๆ กว่า 100 แห่ง        
เช่น นายชาฮดิ ชาคาน อบับาซ ีนายกรฐัมนตรปีากสีถานเปดิเผยในระหวา่ง
อภปิรายแบบคณะวา่ “โครงการ Belt and Road สามารถเช่ือมประเทศต่าง  ๆเข้า
ด้วยกนัและสรา้งความมัง่ค่ังรว่มกนัได้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของท่ีประชุมฯ ใน
ปน้ีี กลา่วคือ การสรา้งอนาคตรว่มกนัท่ามกลางโลกท่ีแตกหกั ทางด้านนายคิรลิ ดมทิรฟี 
หวัหน้าผูบ้รหิารกองทุนการลงทุนโดยตรงของรสัเซยี (RDIF) ซึง่เปน็กองทุนบรหิาร
ความมัง่ค่ังแหง่ชาติของรสัเซยีท่ีมทุีนส ารองมลูค่า 1 หมืน่ลา้นดอลลาร ์กลา่ววา่ 
“เรารูส้กึวา่ ประเด็นน่ากงัวลท่ีเกดิข้ึนในโลกแตกหกัใบน้ีได้ถูกยกมาอภปิรายท่ี  
ดาวอส ซึง่โครงการน้ี น่าจะเปน็หนทางแกป้ญัหาท่ีดีท่ีสดุ” ขณะท่ีนายชาน ฉุนซงิ 
รฐัมนตรสี านักนายกรฐัมนตรขีองสงิคโปร ์กลา่ววา่ ผลท่ีได้รบัจากโครงการฯ มด้ีวยกนั 
3 ระดับ ระดับแรกคือ โครงการจะเช่ือมต่อตลาด เอือ้อ านวยต่อการค้า และช่วย
พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน ระดับท่ีสองคือ โครงการน้ีจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิ
ในประเทศ ระดับท่ีสามคือ เปน็โครงการท่ีช่วยกอ่ต้ังระบบเศรษฐกจิโลก ซึง่หลาย
ประเทศมองวา่โครงการฯ  จะสรา้งประโยชน์รว่มกนั และฟืน้ฟโูลกท่ีแตกหกัได้  

 
โอกาสของไทยจากการประชมุ WEF 2018 
 การประชุม WEF 2018 สะท้อนใหเ้หน็ถึงความรว่มมอืรปูแบบใหมใ่นการ
แกไ้ขปญัหาของโลก ทางด้านการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม โดยการน าคนท่ีมสีว่น
เกีย่วข้องหรอืมสีว่นได้สว่นเสยีท้ังในระดับโลก ภมูภิาค และท้องถ่ิน มาปรกึษาหารอื
เพือ่หาทางออกของปญัหา เพือ่รบัใช้สงัคม โดยกา้วข้ามผลประโยชน์สว่นตัว และ
สรา้งผลงานท่ีจบัต้องได้ในสิง่ท่ีเปน็ความวติกกงัวลหลกั  ๆของสงัคม 
 ส าหรบัไทย รมต.ประจ าส านักนายกรฐัมนตร ีนายกอบศักด์ิ ภตูระกลู     
เปน็ผูแ้ทนรฐับาลไทยเข้ารว่มประชุมฯ โดยได้พบปะตัวแทนรฐับาล ภาคเอกชนช้ันน า 
และองค์กรต่างๆ ได้แลกเปลีย่นความรว่มมอืทางเศรษฐกจิท่ีส าคัญของไทย 
โดยเฉพาะ โครงการระเบยีงเขตเศรษฐกจิภาคตะวนัออก EEC : Eastern Economic 
Corridor และการประชุม Belt and Road Davos Forum : Interregional Coop-
eration for a New Globalization ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยชิงหวา ของจีน 
นอกจากน้ันไทยยงัได้จดังาน Night Davos 2018 โดยมบีรษิทัเข้ารว่มมากกวา่ 500 
บรษิทั ผูเ้ข้ารว่มสมัมนาต่างสนใจทิศทางการพฒันาและศักยภาพทางเศรษฐกจิของ
ไทย ท่ีเปน็ศูนยก์ลางการเช่ือมโยงในภมูภิาคโดยเฉพาะการรว่มลงทุนใน EEC และได้
รว่มอภปิรายในหวัข้อ “การขับเคลือ่นอาเซยีนไปสูค่วามรุง่เรอืงในหว้งเวลาท่ีท้าทาย
และเปลีย่นแปลง” ท่ีกลา่วถึงการรว่มสรา้งความเข้มแข็งใหอ้าเซยีน และเชิญทุกชาติ
เข้ารว่มลงทุนในไทย นอกจากน้ันยงัได้หารอืกบั รมว.กระทรวงการต่างประเทศ 
บงักลาเทศ นายอาบลู ฮสัซนั มาหม์ดู อาล ีซึง่เหน็พอ้งในการขยาย   การคมนาคม
ทางรถไฟ และทางถนน จากเมอืงจติกอง บงักลาเทศ  ผา่นเมอืงคุนหมงิของจนี 
บรรจบโครงการแนวระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก - ตะวนัตก ของไทยท่ีเช่ือมต่อจาก
เมอืงดานัง เวยีดนาม ผา่นไทย ไปยงัเมยีนมา ซึง่จะท าใหก้ารค้าและ  การคมนาคม
เช่ือมต่อกนัรวดเรว็ยิง่ข้ึน โดยบงักลาเทศเสนอจดัท านิคมอตุสาหกรรมเฉพาะของ
ไทย และเปดิรบัการลงทุนอยา่งเต็มท่ี  
บทสง่ทา้ย 
 โลกไรพ้รมแดน ท่ีสง่ผลใหค้วามเปน็ไปในสว่นหน่ึงของโลกกระทบกบัสว่น
อืน่  ๆได้ในเวลาอนัสัน้ ท าใหก้ารแข่งขันของแต่ละประเทศในยคุท่ีโลกไรพ้รมแดน 
จะต้องสามารถด าเนินกจิการต่าง  ๆได้อยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะการคมนาคม ขนสง่ 
สือ่สาร ซึง่ในการประชุมครัง้น้ี ไทยได้มโีอกาสในการสรา้งประโยชน์ต่อประเทศ
นอกเหนือจากการสรา้งทางคมนาคม และโอกาสทางการลงทุนกบับงักลาเทศแลว้  
ยงัมโีอกาสท่ีจะเช่ือมต่อ โครงการ EEC ของไทย เข้ากบั One Belt One Road ของ
จนี ซึง่จะท าใหไ้ทยเปน็ศูนยก์ลางในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และเช่ือมต่อกบั
สว่นอืน่  ๆของโลกมากข้ึน ในทางกลบักนักน็ าความท้าทายด้านความมัน่คงปลอดภยั
มาด้วยเช่นกนั โดยเสีย่งท่ีจะเกดิปญัหาความมัน่คงตามแนวชายแดน ผูก้อ่การรา้ย 
ลกัลอบค้ามนุษย ์ยาเสพติด ลกัลอบขนสนิค้าผดิกฎหมาย เปน็ต้น ในสว่นของ
กองทัพซึง่เปน็หน่วยงานหลกัด้านความมัน่คง ยงัจ าเปน็ต้องท าความเข้าใจ รวมท้ัง
เตรยีมความพรอ้มในการรกัษาความมัน่คง ปลอดภยั พรอ้มรองรบัผลกระทบจาก
การขยายตัวด้านการค้า การลงทุน และการรกัษาผลประโยชน์ของชาติอยา่ง
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