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นรินรัตน์ พรหมพิทักษ์

เร่งจัดแถวท่องเที่ยว

ผลกระทบที่เห็นมากขึ้นต่อเนื่อง จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เติบโต
นับเป็นสัญญาณเตือน ซึ่งหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว คงต้อง
มีการทบทวนหรือยกระดับแผนบริหารจัดการทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกัน
ใหม่แล้ว รวมทั้งจะได้วางพื้นฐานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ระยะยาวของไทย
ที่วางไว้ว่าจะเพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศจากปีนี้ที่คาดจะมีกว่า
35 ล้านคน ให้ขึ้นไปมากเท่ากับจ�ำนวนประชากรประเทศกว่า 67 ล้านคน
เหมือนหลายประเทศที่รายได้หลักมาจากท่องเที่ยว
เรื่องร้องเรียนนักท่องเที่ยวต่างประเทศและไทย ซึ่งถี่มากขึ้นเป็น
เงาตามตัวจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬารายงานล่าสุดเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามา
ไทย 3.57 ล้านคน เพิม่ 19.33% สร้างรายได้ 1.95 แสนล้านบาท พุง่
23.78% และเมือ่ รวม 2 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.พ. 2561) มีนกั ท่องเทีย่ ว
ต่างชาติ 7.11 ล้านคน โต 14.96% สะพัด 3.84 แสนล้านบาท เติบโต 17.47%
ขณะนักท่องเทีย่ วไทยก็ขยับเพิม่ ขึน้ เช่นกัน เห็นได้จากกระแสละครดัง
บุพเพสันนิวาส ท�ำให้แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับยุคสมัย
ในละครดังกล่าวช่วงกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มี
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มอย่างมาก
ด้วยจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ท�ำให้ผลกระทบขยับขึ้นตามอย่างที่ชาว
เน็ตรายงานผ่านออนไลน์ว่าโบราณสถานที่เก่าอยู่แล้ว ต้องพังเสียหายเร็ว
ขึ้นจากการปีนป่าย แอบขีดเขียนจับหักขโมยเป็นของที่ระลึก โดยเฉพาะ
อยากเซลฟี่ในมุมที่แปลกจนสร้างความเสียหาย
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศมีเรื่องร้องเรียนมากช่วงนี้คือ ผล
กระทบจากแหล่งท่องเทีย่ วทางทะเล ทีแ่ ต่ละเกาะแก่ง แหล่งด�ำน�ำ้ ดูปะการัง
โดนท�ำลายจากความทีท่ งั้ รูแ้ ละไม่รู้ ด้วยการเหยียบหัก ปะการังเก็บมาเป็น
ของที่ระลึก มีการจับเล่นกับสัตว์ทะเลถ่ายเป็นคลิปให้เห็นมากมายในโลก
โซเชียล รวมทั้งขยายวงไปถึงชายหาดมีการท�ำลาย ทิ้งขยะเป็นที่วิจารณ์
ไปทั่ว ไม่นับโบราณสถาน โบราณวัตถุ พระพุทธรูปที่โดนปีนขึ้นเหยียบบ่า
นั่งตักอย่างไร้ความเคารพ
ท่ามกลางปัญหาเก่าสาธารณูปโภคพื้นฐานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
ปลอดภัย สะอาด สะดวก ยังมีปัญหาต่อเนื่องจากความไม่ปลอดภัย ทั้ง
การเดินทาง เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย การหลอกลวงนักท่องเที่ยว
รูปแบบต่างๆ ไม่เว้นนักท่องเที่ยวไทย ซึ่งผลจากสถานที่ท่องเที่ยวแหล่ง
โบราณสถานได้รับความนิยมมากช่วงนี้ ท�ำให้ค่าโดยสาร อาหารเครื่องดื่ม
ปรับราคาขึ้นเป็นเท่าตัว เรียกว่ามาเที่ยวครั้งเดียวเข็ดไม่กลับมาเที่ยวซ�้ำ
เมือ่ เป็นเช่นนีจ้ งึ อยากให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่ใช่ทำ� เพียงแค่ตงั้ เป้า
จะเพิม่ รายได้จากภาคบริการท่องเทีย่ ว เพิม่ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วจากปัจจุบนั
อีกเท่าตัว หรือเกือบเท่าประชากรของประเทศกว่า 67 ล้านคนเหมือนยุโรป
เช่น ฝรั่งเศส สเปน อย่างเดียว แต่ควรจะลงทุนกับรายได้จากการท่อง
เที่ยวที่อยากจะได้มากขึ้นด้วย โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของนักท่อง
เที่ยวในประเด็นต่างๆ เช่น การเดินทาง เจ้าหน้าที่ดูแลบังคับใช้กฎหมาย
ทั้งนี้ หากรัฐจัดการปัญหาดังกล่าวไม่ดี ผลของการรณรงค์ ส่งเสริม
ให้เกิดการท่องเที่ยวดึงนักท่องเที่ยวเข้ามายิ่งมาก ก็จะยิ่งเป็นการประจาน
ประเทศไปในตัว เพราะหากเกิดปัญหานักท่องเทีย่ วก็จะพูดกันแบบปากต่อ
ปากถึงอันตราย ความไม่สะดวก โดนหลอกหรือโขกราคาเสียรูเ้ จ้าบ้านออก
ไปในจ�ำนวนที่มากเท่ากับนักท่องเที่ยวที่อยากจะให้เพิ่มขึ้น งานนี้รัฐจึงต้อง
เร่งจัดระเบียบทั้งปัญหาใหม่และเก่าอย่างด่วน n
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หลังเผชิญความไม่ลงรอยกับบรรดา
บริษัทเทคโนโลยียักษ์ ใหญ่มาหลาย
ระลอก เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง “เงินๆ
ทองๆ” ทั้งกรณีเอกชนข้ามชาติหลาย
รายจ่ายภาษีให้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
หรือปัญหาการผูกขาดตลาดออนไลน์
ช่วงก่อนหน้า ในที่สุด สหภาพยุโรป
(อียู) ก็เปิดเผยข้อเสนอ “แผนปฏิรูป
การจัดเก็บภาษีธุรกิจไอทีครั้งยิ่งใหญ่
ที่สุดเท่าที่เคยมีมา”
แม้แผนการดังกล่าวยังไม่ได้มีผล
บังคับใช้ ในทันที เพราะยังอยู่ในขั้น
“ข้อเสนอ” เท่านั้น ซึ่งต้องได้รับความ
เห็นพ้องจากสมาชิกอียูทั้งหมด รวมถึง
จาก 3 หน่วยงานใหญ่ของอียูคือ
รัฐสภายุโรป คณะกรรมาธิการยุโรป
และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปเสีย
ก่อน โดยคาดว่าอาจได้ความเห็นพ้อง
ภายในปี 2018 นี้ แต่ข้อเสนอครั้ง
ล่าสุดนี้ก็ก�ำลังจะสร้างแรงสะเทือนไม่
น้อยต่อบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ที่หวัง
ครอบครองตลาดออนไลน์ ในอียู
เพราะข้อเสนอใหม่นับเป็นการ
“เอาจริง” ที่จะอุดช่องโหว่ใน
เศรษฐกิจดิจิทัลของอียูได้อย่าง
ครอบคลุม โดยเสนอเก็บภาษี 2 ส่วน
คือ ภาษีชั่วคราว (Interim Tax)
และภาษีจากก�ำไรของบริการดิจิทัล
ส�ำหรับ “ภาษีชั่วคราว” นั้น ถือ
เป็นยาแรงแบบเร่งด่วน ที่เสนอให้
สามารถบังคับใช้ก่อนที่สมาชิกสหภาพ
ทั้งหมดจะตกลงกันได้เรื่องหลักเกณฑ์
ภาษีดิจิทัลแบบครอบคลุมทั้งหมด โดย
ภาษีดังกล่าวจะเรียกเก็บกับบริษัท
เทคโนโลยีรายใหญ่ที่มีรายได้ทั่วโลก
ขั้นต�่ำ 750 ล้านยูโร (ราว 2.8 หมื่น
ล้านบาท) และมีรายได้ ในอียูอย่างน้อย
50 ล้านยูโร (ราว 1,929 ล้านบาท)
ขณะที่อัตราภาษีนั้นจะอยู่ที่ 3% ของ
รายได้ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้าง
รายได้ ให้แต่ละประเทศอียูที่ 5,000
ล้านยูโร (ราว 1.92 แสนล้านบาท)
ต่อปี
แม้ภาษีชั่วคราวอาจมีการปรับ
เปลี่ยนได้ ในภายหลัง แต่ขณะนี้บริษัท
ที่เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีดังกล่าวคาด
ว่าจะอยู่ที่ราว 120-150 แห่ง คิดเป็น
บริษัทสหรัฐสัดส่วนราวครึ่งหนึ่ง และ
บริษัทอียูราว 1 ใน 3
ขณะที่สิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้ภาษี
ชั่วคราวดังกล่าวแตกต่างจากการเก็บ
ภาษีแบบทั่วไป คือการเรียกเก็บจาก
รายได้จาก “ฐานผู้ ใช้” แทน “สถานที่
ตั้งบริษัท” ซึ่งท�ำให้อียูเก็บภาษีได้อย่าง
ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรใน
ปัจจุบัน เนื่องจากบรรดาบริษัทไอทีเสีย
ภาษีจริงเพียง 9.5% เมื่อเทียบกับอัตรา
ภาษีที่ธุรกิจทั่วไปต้องเสียที่ 23.2%
และการเก็บภาษีจากสถานที่ตั้ง ท�ำให้

คลัปาณังทปทองพ่
ญญาโลก
วง

บริษัทรายใหญ่จ�ำนวนมาก เช่น
แอปเปิ้ล อเมซอน หรือกูเกิล สามารถ
หาทางหลบเลี่ยงภาษีด้วยการไปตั้ง
ส�ำนักงานใหญ่ในประเทศอียูที่เก็บภาษี
นิติบุคคลต�่ำกว่า เช่น ไอร์แลนด์ที่ราว
12.5% ต�่ำกว่าเยอรมนีหรือฝรั่งเศสที่
เก็บภาษีดังกล่าวราว 22% และ 33%
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดจาก
ปัญหานี้คือ กรณีฝรั่งเศสเรียกเก็บภาษี
ย้อนหลังจาก “กูเกิล อิงค์” วงเงิน
1,270 ล้านดอลลาร์ (ราว 4.31 หมื่น
ล้านบาท) ระหว่างปี 2005-2010 ที่
แม้ว่าฝรั่งเศสต่อสู้กับกูเกิลเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าวมานานถึง 6 ปี แต่
สุดท้ายกูเกิลก็เป็นฝ่ายชนะไปเมื่อกลาง
ปี 2017 เนื่องจาก “ความไม่ชัดเจน
เรื่องสถานที่ตั้ง” ท�ำให้ศาลฝรั่งเศสไม่
สามารถตัดสินเก็บภาษีที่ว่ากับกูเกิลได้
แม้บริษัทจะท�ำรายได้จากยอดขาย
บริการต่างๆ ในฝรั่งเศสก็ตาม
ด้วยเหตุนี้ ภาษีชั่วคราวที่เก็บจาก
ฐานผู้ ใช้จึงสามารถอุดช่องโหว่หลักๆ
ได้ 3 อย่างที่หลุดรอดกฎการก�ำกับดูแล
ในปัจจุบันของอียู คือรายได้จากการ
โฆษณาออนไลน์ (เช่น กรณีของกูเกิล
และเฟซบุ๊ก) ค่าธรรมเนียมของบริการ
ออนไลน์ต่างๆ (เช่นจากร้านแอปเปิ้ล
สโตร์ของแอปเปิ้ล) และเงินที่ได้จาก
การขายข้อมูลต่างๆ ที่มาจากข้อมูลส่วน
ตัวผู้ ใช้ (เช่น บริษัทวิจัยการตลาด)
ขณะที่ในระยะยาวนั้น ไฟแนน
เชียล ไทม์ส รายงานว่า อียูเตรียมจะ
ตั้งเกณฑ์จ�ำนวนฐานผู้ ใช้ที่อย่างน้อย 1
แสนคน ส�ำหรับบริษัทที่เข้าเกณฑ์เสีย
ภาษีดังกล่าว

ผูช้ ว่ ยนักวิจยั สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

อีกตัวละครส�ำคัญในเอเชียตะวันออก
คือ “สหรัฐอเมริกา” ซึ่งครอบง�ำแถบนี้
นับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี กล่าวใน
งานสัมมนา “East Asia in 2018 จาก
ที่ประชุมสมัชชาครั้งที่ 19 สู่ความเป็น
มหาอ�ำนาจโลกของจีน” ว่า เมื่อพูดถึง
ยุทธศาสตร์สหรัฐต่อจีน ถ้ามองจาก
ส�ำนัก Realism มุมมองกระแสหลัก
ของผู้ก�ำหนดนโยบายอเมริกา ก็ยัง
ระแวงว่าการรุ่งเรืองของจีนคุกคาม
อเมริกา
10 กว่าปีที่ผ่านมา จีนก็สงสัยมา
ตลอดเรื่องแผนปิดล้อมจีนของอเมริกา
และเห็นว่ากุญแจแก้เกมนี้คือการ
พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศ
เพื่อนบ้านรายรอบ ซึ่งเมื่อมองไปทั่วทิศ
ก็พบว่าการมุ่งลงใต้ท�ำได้ง่ายที่สุดและ
ควรเป็นยุทธศาสตร์ของจีน เพราะด้าน
บนก็พบรัสเซีย ทางตะวันออกเจอญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ และกองเรือที่ 7 ของสหรัฐ
ทางตะวันตกเฉียงใต้เจออินเดีย ทั้ง
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย เป็น
พันธมิตรแน่นแฟ้นกับอเมริกา ส่วน

ส�ำหรับข้อเสนอส่วนที่สองคือ
“การเก็บภาษีจากก�ำไรของบริการ
ดิจิทัล” ถือเป็นภาษีส่วนเสริมที่เพิ่ม
ความครอบคลุมจากภาษีชั่วคราวยิ่งขึ้น
ซึ่งออกแบบมาส�ำหรับบริษัทที่ไม่มี
สถานที่ตั้งถาวรหรือส�ำนักงานใหญ่ใน
อียู แต่ให้บริการด้านดิจิทัลต่างๆ
ภายในยุโรป
อียูระบุว่าบริษัทที่เข้าข่ายเสียภาษี
ส่วนที่ 2 นั้น ต้องตรงกับเงื่อนไข
“อย่างใดอย่างหนึ่ง” ใน 3 อย่าง ได้แก่
1.มีรายได้ขั้นต�่ำต่อปีภายในอียูที่ 7
ล้านยูโร (ราว 270 ล้านบาท) 2.มี
จ�ำนวนผู้ ใช้บริการมากกว่า 1 แสนคน
3.มีการท�ำสัญญาให้บริการดิจิทัลดัง
กล่าวกับผู้ ใช้ระดับองค์กรมากกว่า
3,000 สัญญาภายในปีภาษีนั้นๆ
ด้วยเหตุนี้ การตั้งภาษีจากก�ำไร
บริการดิจิทัล จึงหมายความว่า บรรดา
บริษัทกิ๊กอีโคโนมี เช่น อูเบอร์ หรือ
แอร์บีเอ็นบี รวมถึงบริษัทอี-คอมเมิร์ซ
อื่นๆ ก็มีแนวโน้มต้องจ่ายภาษีส่วนดัง
กล่าวด้วยเช่นกัน ท่ามกลางความ
พยายามของบริษัทบางรายที่เน้น
จ�ำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอี-คอมเมิร์ซ
เพียงอย่างเดียวเพื่อหวังเลี่ยงภาษีสูง
ข้อเสนอการปฏิรูประบบการจัด
เก็บภาษีดิจิทัลครั้งล่าสุดนี้ นับเป็นการ
วางรากฐานก่อนที่อียูจะเดินเครื่องแผน
“ดิจิทัล ซิงเกิ้ล มาร์เก็ต” ที่เป็นการ
ถ่ายโอนระบบตลาดเดียวของอียูสู่รูป
แบบดิจิทัล พร้อมกับพยายามผลักดัน
การเติบโตของสตาร์ทอัพท้องถิ่น เช่น
กรณีโครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพของ
ประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง

แห่งฝรั่งเศส เพราะหวังให้ภาค
เทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
อีกแรง โดยการมีระบบการเก็บภาษีที่
เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วสหภาพและเน้น
ตั้งภาษีเฉพาะบริษัทรายใหญ่ตามเกณฑ์
รายได้ที่ก�ำหนด จะช่วยลดความได้
เปรียบเสียเปรียบและเปิดทางให้
สตาร์ทอัพแข่งขันได้ดีขึ้น อีกทั้งท�ำให้
แต่ละประเทศสมาชิกเก็บเกี่ยวผล
ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลได้ดีขึ้น
นอกจากนี้ ข้อเสนอดังกล่าวยัง
เกิดขึ้นขณะที่อียูใกล้บังคับใช้กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพลเมืองอียู
ที่มีชื่อว่า General Data Protection
Regulation หรือ GDPR อย่างเต็ม
รูปแบบในวันที่ 25 พ.ค.นี้ด้วยเช่นกัน
ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในก�ำกับ
ดูแลเศรษฐกิจดิจิทัลของอียูในอนาคต
แม้ความพยายามปฏิรูปภาษีดิจิทัล
จะเป็นการเตรียมพร้อมสู่อนาคต แต่
ประเทศอียูบางประเทศเองก็แสดง
ความกังวลต่อแผนการดังกล่าว ไม่ว่า
จะเป็นเยอรมนีที่วิตกว่าหากมีการบังคับ
ใช้ขึ้นจริง จะยิ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ตอบโต้ทางการค้าจากสหรัฐมากยิ่งขึ้น
เพราะบรรดายักษ์ไอทีสหรัฐจะเสีย
ประโยชน์มากที่สุด
ขณะที่ประเทศอียูรายเล็กกว่า
เช่น ไอร์แลนด์และลักเซมเบิร์ก ซึ่ง
เป็นประเทศที่ยักษ์ไอทีจ�ำนวนมากหนี
ไปตั้งส�ำนักงานนั้น ก็เกรงว่าแผนภาษี
ล่าสุดจะบั่นทอนความน่าดึงดูดในการ
ลงทุนลง ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถ
ในการแข่งขันต่อไป
ขณะเดียวกัน บางประเทศ เช่น
เนเธอร์แลนด์และฟินแลนด์ ก�ำลังรอดู
ท่าทีจากทั่วโลกก่อน โดยเฉพาะจาก
กลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (โออีซีดี) ที่เปิด
เผยว่า ประเทศต่างๆ กว่า 110
ประเทศภายในกลุ่ม เห็นพ้องให้มีร่าง
แนวทางจัดเก็บภาษีจากธุรกิจดิจิทัล
ข้ามพรมแดนระดับนานาชาติภายในปี
2020
อย่างไรก็ตาม การเอาจริงของ
อียูรอบนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนชัดเจน
ว่า การที่ต่างชาติจะเข้ามาหา
ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลคงไม่ใช่
ง่ายๆ เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว n

ส�ำรวจภูมทิ ศั น์การเมือง :
ใครเป็นอย่างไรในเอเชียตะวันออก (2)

รัสเซีย แม้ช่วงหลังจะมีความสัมพันธ์ดี
กับจีน แต่ก็เป็นมหาอ�ำนาจใหญ่ แต่
เมื่อมองลงทางใต้ กลับพบประเทศเล็ก
และกลางรวมกันอยู่หลวมๆ 10
ประเทศเรียกว่าอาเซียน ซึ่งไม่ได้เอน
ไปทางสหรัฐชัดเจนทั้งหมด การลงสู่
คาบสมุทรนี้ยังช่วยเปิดทางให้จีนออกสู่
มหาสมุทรอินเดียได้ ในยามที่มหาสมุทร
แปซิฟิกยังเป็นเขตอิทธิพลสหรัฐ
10 กว่าปีที่ผ่านมา จีนจึงทุ่มน�้ำ
หนักมากกับการตีสนิทประเทศอาเซียน
ผ่านการสร้างกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับดินแดนแถบนี้อย่างแข็ง
ขัน ไม่ว่า FTA จีน-อาเซียน Belt and
Road (ซึ่งสายใต้ลงสู่เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้) กรอบความร่วมมือ RCEP
เป็นต้น ความพยายามเหล่านี้ท�ำให้จีน
ยึดหัวหาดทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ ได้
ขณะที่อเมริกา แม้ยังกุมอิทธิพล
ด้านความมั่นคงในเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะมี
ชาติพันธมิตรที่ส�ำคัญอยู่รอบดินแดนนี้
แต่ในด้านเศรษฐกิจกลับไม่มีตัวตนใน
ภูมิภาคนี้นัก สหรัฐจึงเริ่มคิดมาตั้งแต่

สมัยประธานาธิบดีบุชว่าต้องหันกลับสู่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตกผลึก
เป็นนโยบายในสมัยโอบามา คือความ
ริเริ่มสหรัฐ-ประเทศลุ่มน�้ำโขงตอนล่าง
(US-Lower Mekong Initiative) เมื่อ
ปี 2009 พอถึงปี 2015 สหรัฐพยายาม
รวมยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจมาสู้กับ
จีนในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ภายใต้ธงข้อตกลง TPP
(Trans-Pacific Partnership) แต่เมื่อ
ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีก็ถอนตัว
ท�ำให้เวลานี้สหรัฐไร้กระบวนท่าในการ
ต่อกรกับจีนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้
คนที่พอมีอะไรมาคานจีนใน
ภูมิภาคแถบนี้คือ “ญี่ปุ่น” ศ.ดร.
ไชยวัฒน์ ค�้ำชู จากคณะรัฐศาสตร์
จุฬาฯ ชี้ว่า หลายทศวรรษที่ผ่านมา
การเมืองญี่ปุ่นอ่อนแอ เปลี่ยนรัฐบาล
บ่อย และมีเศรษฐกิจที่ไม่โตหรือโตน้อย
มาก การเมืองญี่ปุ่นดูจะแข็งขึ้นและ
เศรษฐกิจก็โตขึ้นมาบ้างในยุคนายก
รัฐมนตรีอาเบะในปัจจุบัน สิ่งที่ดูจะเป็น
ยุทธศาสตร์กลายๆ ของญี่ปุ่นในการ
ตอบสนองการขยายอิทธิพลจีนใน

ภูมิภาคนี้คือ แนวคิดภูมิภาคอินโดแปซิฟิก (Indo-Pacific Region) ซึ่ง
คล้ายเป็นการที่มหาอ�ำนาจฝ่ายตะวัน
ตกในแถบนี้จะมารวมตัวกัน โดยไม่รวม
จีน แสดงออกผ่านการประชุม Quad
Summit ระหว่างทรัมป์ อาเบะ โมที
และเทิร์นบุลล์ ผู้น�ำอเมริกา ญี่ปุ่น
อินเดีย และออสเตรเลีย   
การแข่งขันระหว่างมหาอ�ำนาจ
ต่างๆ ในภูมิภาคนี้อาจก่อให้เกิดความ
ตึงเครียด เพราะจีนพร้อมเผชิญหน้าถ้า
รู้สึกถูกคุกคาม แต่จีนคงเลือกเผชิญ
หน้าโดยไม่รบ สงครามระหว่างจีนกับ
อเมริกาหรือพันธมิตรจึงไม่น่าจะเกิด
เว้นจะผิดพลาดในการค�ำนวณทาง
ยุทธศาสตร์ เพราะปัจจุบันทุกประเทศรู้
ว่าถ้ารบก็แพ้ทุกฝ่าย เพราะแม้จะแข่ง
กันแต่ก็มีความผูกพันทางเศรษฐกิจอยู่
ด้วย นอกจากนี้ ระเบียบโลกใหม่ที่น�ำ
โดยจีนคงด�ำรงอยู่เป็นทางเลือก
มากกว่าปรปักษ์ต่อระเบียบโลกเดิม
เพราะจีนและประเทศที่รุ่งเรืองขึ้นมา
ใหม่ต่างก็ ได้รับประโยชน์มากมายจาก
ระเบียบโลกนี้ n

