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การประชุม World Economic Forum on East Asia ไดจัดขึ้นชวงระหวางวันที่ 6-7 มิถุนายน 2553 ณ นครโฮจิมินท
ประเทศเวียดนาม การประชุม World Economic Forum (WEF) on East Asia เปนการประชุมรวมในภูมิภาคและเปนสวนหนึง่
ของ World Economic Forum ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือวาเปนครั้งที่ 19 หัวขอการประชุมในปนี้ คือ “Rethinking Asia’s
Leadership Agenda” โดยมีการอภิปรายรวมกันถึงความจําเปนที่ตองจัดโครงสรางกลไกความรวมมือและการบริหารจัดการ
ในภูมิภาคและในโลก เนื่องจากในปจจุบัน ประชาคมโลกประสบปญหาความทาทายตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก เชน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบการบริหารจัดการของโลกที่ขาดประสิทธิภาพ และการใชมาตรการ กีดกันทางการคา ซึ่ง
ภูมิ ภาคเอเชี ย โดยเฉพาะเอเชี ยตะวันออกจะตองมีบทบาทสํ าคัญ มากขึ้ น และอาเซี ยนมี บทบาทเปนศู นยกลางของความ
รวมมือในภูมิภาคและระหวางภูมิภาค เนื่องจากมีการพัฒนาเปนประชาคม มีระบบเศรษฐกิจที่มี พลวัตร และมีเครือขายใกลชิด
กั บ เศรษฐกิ จ ขนาดใหญ ใ นภู มิ ภ าค โดยการประชุ ม ครั้ ง นี้ มี ผู นํ า ภาครั ฐ นั ก ธุ ร กิ จ ชั้ น นํ า และผู นํ า จากภาควิ ช าการ รวมทั้ ง
สื่อมวลชนชั้นนําเขารวมประมาณ 400 คน รวมทั้ง นายกรัฐมนตรีและคณะบุคคลสําคัญจากไทยซึ่งประกอบดวย นายเกียรติ สิ
ทธีอมร ประธานผูแทนการคาไทย นายอิสรา สุนทรวัฒน ผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายอําพน กิตติอําพน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝายการเมือง
การประชุมดังกลาวในชวงระหวางวันที่ 6-7 มิถุนายน 2553 ไดใหความสําคัญทีน
่ า
 สนใจ ดังนี้
 Thai prime minister calls for reconciliation, but firm on rule of
law
นายกรัฐมนตรีของไทยกลาวกับผูเขารวมการประชุมวา ประเทศไทยกําลังเคลื่อนไป
ขางหนาอยางรวดเร็วหลังจากมีการแทรกแซงของผูตอตานรัฐบาลอยางรุนแรงที่ผาน
มาเมื่อเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ นายกฯ ไดกลาววา ไทยจะจัดการเลือกตั้ง เร็วขึ้น แตการ
เลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นตองสอดคลองรับกับแผนปรองดองดวย รวมทั้ง นายกรัฐมนตรี
ขอให ผู อ าศั ย ในประเทศไทยทุ ก คนให ค วามร ว มมื อ กั บ รั ฐ บาลในความพยายาม
ดําเนินการตามแผนการปรองดองแหงชาติครั้งนี้ เพราะถาทุกคนใหการรวมมือ ปญหา
ตาง ๆ ทั้งหลายจะสามารถแกไขได

 Asian leaders call for greater role in global governance
ผูนําอาเซียนเรียกรองบทบาทที่มากขึ้นในโลกาภิบาล
- นายกรัฐมนตรีของเวียดนามกลาววา โอกาสใหม ๆ ไดเริ่มขึ้นแลวในเอเชียตะวันออก ดังนั้น เอเชียควรรับ
บทบาทในโลกาภิบาลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ภูมิภาคไดฟนตัวอยางรวดเร็วจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก แตเรายังตองทํางานเพื่อ
ผลักดันการฟนสูภาวะปกติครั้งนี้มุงเปาใหเกิดการเติบโตดานเศรษฐกิจเรื่อย ๆ เพื่อใหเกิดความยั่งยืน และเทาเทียม และชวย
แกปญหาของการเปลี่ยนแปลงดานสภาพอากาศ
- นายกรั ฐมนตรีของลาว กลา วว า หลายประเทศในภูมิภ าคไดเรี ยนรูบ ทเรี ยนจากวิกฤติ ท างการเงิ นของ
เอเชี ย และวิ ก ฤติ การเงิ นของโลกในชวงป 1997
ซึ่งชว ยให ห ลายประเทศคํ า นึ งถึ งแนวทางการเดิ บโตที่ ยั่งยื นมากขึ้ น
นอกจากนี้ เชื่อวา ดวยความพยายามและความรวมมือกันในภูมิภาคจะชวยใหเอเชียสามารถกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น
- นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา กลาววา การที่ประเทศจีนและอินเดียเริ่มมีอํานาจในเศรษฐกิจโลกนั้น ไมควร
ถูกมองวาเปนสิ่งทาทายตอการแขงขันของประเทศอื่นในเอเซีย เพราะสิ่งทาทายอยูภายในแตละประเทศ ประเทศไหนให
ความสนใจและตอบสนองต อ โอกาสต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะได ป ระโยชน แต ป ระเทศไหนยั ง ประสบแต ค วามยุ ง ยากป ญ หา
โครงสรางและปญหาภายในประเทศก็จะไมไดรับประโยชน
- ตัวแทนผูนําจากจีน กลาววา ในวิกฤติที่ผานมา ประเทศอาเซียนถือวาเปนน้ํามันหลอลื่นใหแกการฟนตัว
ของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ กลาวเพิ่มวา เอเชียและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกตองรวมกันทํางาน เพื่อโลกที่สงบและกาวหนาขึน
้
พรอมกันนี้ ไดเรียกรองใหประเทศในเอเชียพัฒนากลยุทธสําหรับการพัฒนาการเติบโตหลังภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ผาน
พนไป และดําเนินความรวมมือกันตอไปเรื่อย ๆ รวมทั้งควรพิจารณาบทบาทของภูมภ
ิ าคที่มากขึ้นในขางหนาดวย
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 Regional integration will enhance East Asian stability
ในเวทีอภิปรายรวมของผูนําทางธุรกิจและทางรัฐบาลของการประชุม WEF on East Asia กลาววา การรวมตัวกันในภูมิภาคทัง้
เชิงกวางและเชิงลึกจะเปนปจจัยสําคัญตอความมั่นคงและความยืดหยุนของเศรษฐกิจเอเซียตะวันออกในการเผชิญหนากับ
ความเสี่ยงดานตาง ๆ ของโลก ถึงแมเอเชียตะวันออกจะสามารถรอดพนจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกอยางยอดเยี่ยม แตยังคงเปน
สิ่งจําเปนวาประเทศทั้งหลายในภูมิภาคควรดําเนินการตามขั้นตอนความรวมมือกัน เพื่อยืนยันวาภูมิภาคจะยืนอยู ในตําแหนง
ที่ดีขึ้น สามารถเผชิญและกาวทันเหตุการณตางๆ ที่สับสนวุนวายตอไปได
 Government – business partnerships key to clean and inclusive growth
พันธมิตรระหวางรัฐบาลและธุรกิจเปนปจจัยสําคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจแบบมีสวนรวมและเพื่อสิ่งแวดลอม ตามเวทีการ
ประชุมของผูนําภาคธุรกิจและภาครัฐบาล กลาววา เอเชียจําเปนตองสรางโมเดลธุรกิจใหม ๆ สําหรับการเติบโตของเศรษฐกิจ
แบบมีสวนรวมและเพื่อสิ่งแวดลอม รวมทั้งการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยการรวมมือดังกลาวควรอาศัยทัง้ สิง่ กระตุน
 จูงใจ
และเงิ นอุ ด หนุ น สํ า หรั บ ทํ า วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี สี เ ขี ย วเพื่ อ สิ่ งแวดล อ ม นอกจากนี้ การร ว มมื อ กั น มากขึ้ นระหว า ง
ประเทศอาเซียนในการเรงอนุมัติเห็นชอบสินคา/บริการเพื่อสิ่งแวดลอม (green products and services) ตลอดจนการ
เปลี่ยนความคิดของผูบริโภคและพนักงานบริษัทในเรื่องการใชและการอนุรักษพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
- รัฐมนตรีดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของเวียดนาม กลาววา เวียดนามเปนหนึ่งในหาประเทศที่ถูกพิจารณาวามี
ความออนแอมากสุดตอเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อยางไรก็ตาม ขณะนี้เวียดนามมี
แผนระยะ
สั้นและระยะยาว และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนที่กําหนด ซึ่งมีโครงการสําคัญมากมาย รวมทั้ง
การปลู ก ป า หยุ ด การตั ด ไม อ ย า งผิ ด กฎหมาย และการทํ า งานร ว มกั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นปกป อ งแม น้ํ า โขง และสนั บ สนุ น
กิจกรรมการปองกันสิ่งแวดลอมของผูประกอบการธุรกิจ
- ตัวแทนผูนําของประเทศญี่ปุน เรียกรองใหรัฐบาลทั้งหลายเรงเห็นชอบเรื่องสินคาเพื่อสิ่งแวดลอม โดยการกลมกลืนใหเขา
กับนโยบายของรัฐบาล อาทิ ใหสิ่งกระตุนจูงใจดานการเงินแกผูบริโภคหรือผูประกอบการที่เกี่ยวของกับสินคาเพื่อสิ่งแวดลอม
ใหการสนับสนุนความรวมมือระหวางบริษัททองถิ่นและสถาบันการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาดานนี้ เปนตน
- รัฐมนตรีดานสิ่งแวดลอมของเกาหลีใต กลาววา ประเทศเกาหลีใตใหความสําคัญเรื่องสิ่งแวดลอมกอนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และผลิตสินคาเพื่อสิ่งแวดลอม ดวยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ประเทศจะแบงงบประมาณ
2% ของ GDP ประเทศ ทุก ๆ ปในการวิจัยและพัฒนาและรณรงคแกธุรกิจและผูบริโภค
 Agriculture in Vietnam gets a boost with new public-private project
การเกษตรในเวียดนามไดรับการสนับสนุนจากความรวมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดย 12 บริษัทตางชาติไดรวมมือ
กันกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อสรางหนวยงานเฉพาะกิจขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลักดันการเติบโตดานการเกษตรในประเทศ
ใหยั่งยืน โดยหนวยงานเฉพาะกิจจะหาวิธีที่สรางสรรคในการพัฒนาความปลอดภัยดานอาหารและความยั่งยืนของการเกษตร
ทั่วประเทศ แรกเริ่มหนวยงานเฉพาะกิจนี้จะทํางานเพื่อประสานใหเกิดการลงทุนรวมกันของภาครัฐและภาคเอกชนในดาน
การเกษตร โดยคํานึงถึงความสําคัญเรื่องการเพิ่มผลผลิตการเกษตรใหสูงและเกษตรกรไดรับประโยชนนอกจากนี้ หนวยงาน
เฉพาะกิจนี้จะดําเนินงานตามแผนทั้งระดับเชิงกลยุทธและระดับการปฏิบัติงาน
 Leaders call for collaboration to address global crisis in education*
ผูนําเรียกรองความรว มมือเพื่อรวมกันจัดการกับปญหาวิกฤติโลกด านการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องชองวา งที่เกิดขึ้ นจากการ
ขยายกวางของทักษะในทั่วโลกและการขาดแคลนผูมีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน ซึ่งเรื่องนี้เปนปญหาระดับโลกและควร
ถูกกลาวอยางเรงดวนผานการรวมมือกันระหวางอุตสาหกรรมและสถาบันเกี่ยวกับการศึกษา ตัวแทนผูนําประเทศอินโดนีเซีย
กลาววา การสรางชาติ คือ การพัฒนาทรัพยามนุษย ประชาชนเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด แตพวกเรายังลมเหลวในการพัฒนาดานนี้
อยู

*วิกฤติโลกดานการศึกษาที่กําลังเปนปญหาที่ไดรับความสนใจในเวทีการประชุมครั้งนี้ สอดคลองกับการรายงานฉบับพิเศษ
โดยธนาคารโลก เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2553 โดยในรายงานระบุวาการพัฒนาทุนมนุษยเปนตัวจักรสําคัญของการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคุณภาพการศึกษาของไทยเรานั้นยังคงประสบกับปญหาความไมเทาเทียมกันในการศึกษาตอ และ
การขาดแคลนทักษะระดับสูง เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหประชากรมีรายไดไมเทาเทียมกัน ดังนั้น นโยบายและทัศนคติของรัฐบาล
ที่มีตอเรื่องการพัฒนาระบบการศึกษา เปนสิ่งสําคัญที่จะตองกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้น อนาคตของประเทศไทยใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจคงจะประสบความสําเร็จไดยาก
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 World Economic Forum on East Asia closes, calls for greater
Asian leadership role in global affairs
การปดประชุม WEF on East Asia ในครั้งนี้ปดไปพรอมกับการที่ผูเขารวมประชุม
ตางเนนย้ําความตองการใหผูนําทั้งหลายในเอเชียเพิ่มบทบาทใหมากขึ้นในเวทีโลก
รวมทั้งการอภิปรายเรื่องการเงินทั่วโลกและการคานานาชาติ ตลอดจน เห็นพอง
ตองกันวาภูมิภาคไดฟนฟูสูภาวะปกติอยางรวดเร็วจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก แตความ
ท า ทายยั ง คงซั บ ซ อ น และเอเชี ย ยั ง คงประสบกั บ จุ ด อ อ นด า นความเสี่ ย งโลก
(Global Risks) อยู

