บทความ
เรื่อง "เอเชียตะวันออก ในปี 2015"
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ครอบคลุม ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี (เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ) และ
หมายรวมถึงไต้หวัน และมองโกเลีย เป็นภูมิภาคที่มีความสาคัญ ทางเศรษฐกิจอย่างสูง และเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่
สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รวมถึงเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ประสบปัญหาทางการเมืองและความมั่นคงแห่งหนึ่งในปัจจุบัน
อาทิ กรณีพิพ าทแย่ งชิงกรรมสิท ธิ์เหนื อน่านนาเหนือหมู่เ กาะสแปรตลีย์ (Spratly Islands) และหมู่เกาะพาราเซล
(Paracel Islands) ระหว่างจีนและไต้หวัน กรณีพิพาทเหนือหมู่เกาะเตีย วหยูระหว่างจีนและญี่ปุ่น ปัญหาการทดลอง
นิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือ และปัญหาความกดดันจากการแยกตัวจากจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวัน เป็นต้น ทังนี บทบาทของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกในปี 2015 ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม สรุปได้ ดังนี
1) จีนในปี 2015 : เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ด้านการเมือง การเมืองของจีน ในปี 2557 มีสาระสาคัญ 5 เรื่ อง ได้แก่ 1) การกระชับอานาจของ
ประธานาธิบดีสีจินผิง ซึ่งเน้นนโยบาย Strong state และ Strong leader ซึ่งปัจจุบันประธานาธิบดีดารงตาแหน่งทัง
การเมืองและกองทัพควบคู่กัน ซึ่งต่างจากเดิมที่ประธานาธิบดีจะบริหารงานทางการเมืองเพีย งอย่างเดีย ว รวมถึงผลักดัน
นโยบาย "Leading small group" หรือ "กลุ่มย่อยนา" ในด้านต่างๆ โดยจะมีการจัดประชุมคณะทางานกลุ่ม ย่อยดังกล่าว
เป็ น ประจ าเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การพั ฒ นาของประเทศด้ า นความมั่ น คงของรั ฐ (Development reform)
2) การปราบปรามคอร์รัปชั่นอย่างเข้ม ข้น เนื่ องจากเป็นเรื่องที่ประชาชนชาวจีนให้ความสาคัญ อย่างสูง 3) การปรั บ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภายในประเทศ แทนที่การส่งออก 4) การแก้ไขปัญหาชน
กลุ่มน้อยและการก่อการร้ายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันจีนยังมีชนกลุ่มน้อยไร้สัญชาติเป็นจานวนมาก และกลุ่ม ชนดังกล่าวยัง
ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และ 5) การปฏิรูปนโยบายต่างประเทศ จากเดิม ที่เป็น Rule follower เป็น rule
maker เช่น การใช้นโยบายกระชับ ความสัม พัน ธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านการจั ดตังโครงการต่า งๆ อาทิ การฟื้น ฟู
เส้นทางสายไหม รวมถึงจีนจะมีการเฉลิม ฉลองการครบรอบ 100 ปีพรรคคอมมิวนิส ต์จีน และครบรอบ 100 ปี ของ
การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2592 (ค.ศ.2049)
นอกจากนี จีนยังมีนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบันที่สาคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) เข้ม งวดใน
การปกครองพรรคและต่อต้านคอร์รัปชั่น 2) สร้างสังคมมั่งคั่ง 3) ปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างจริงจัง และ 4) พัฒนาหลักนิติธรรม
ด้านเศรษฐกิจ ปัจจุบันรัฐบาลจีนประกาศใช้นโยบาย "New normal" หรือ "ภาวะโตต่าลง" หมายถึง
การเติบโตที่ช้าลงแต่มีคุณภาพและมั่นคง เนื่องจากประสบปั ญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลก โครงสร้างภายในไม่
สมดุล และเศรษฐกิจฟองสบู่ในประเทศ ในปีที่ผ่านมา มูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนเติบโตเพีย งร้อยละ 7.4 ซึ่งถือ
เป็นการเติบโตที่ต่าที่สุดในรอบ 24 ปีข องการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน โดยทางการจีนได้ให้เหตุผลว่า เป็นความตังใจที่
ต้องการให้เศรษฐกิจจีนเติบโตช้าลง ซึ่งปี 2557 จีนเน้นการพึ่งพาจากต่างประเทศเพีย งด้านการลงทุนเป็นส่วนใหญ่ จึง
ทาให้เศรษฐกิจโตต่ากว่าเป้าหมาย สาหรับในปี 2558 นัน จีนจะปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจครังใหญ่ มีนโยบาย
ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศแทนการส่งออก เพื่อให้จีนเป็นสังคมที่สามารถเลียงตัวเองได้ และเป็นสังคมที่อยู่ดีกินดี
อย่างทั่วหน้า รวมถึงมีแผนพัฒนาความเป็นเมืองสู่ชนบท เพื่อแก้ปัญหาแรงงานพลัดถิ่นหรือแรงงานต่างมณฑล ซึ่งปัจจุบัน
มีจานวนสูงถึง 300 ล้านคน โดยได้ตังเป้าหมายเพื่อลดแรงงานดังกล่าวให้ได้ร้อยละ 20 รวมถึงคาดหวังว่าแผนดังกล่าว
จะสามารถช่วยยกระดับรายได้ให้แก่แรงงานของจีนในภาพรวม (ปัจจุบันจีนจัดอยู่ในประเทศ Lower to middle income
country และมีเป้าหมายเป็น Higher income country ให้ได้ในปี 2592)
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-๒ในภาพรวม นโยบาย New normal จะเน้นความสาคัญของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยใช้
กลไกทางตลาดส่งเสริม นวัตกรรม และส่งเสริม การบริ โภค ซึ่งจะเน้นการปฏิรูปประเทศ 9 ด้าน ได้แ ก่ 1) การบริหาร
ประเทศ (Administrative approval) 2) การลงทุน (Investment) 3) กลไกตลาด (Pricing) 4) ปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ (Monopolistic sector) 5) การให้ สัม ปทาน (Franchising) 6) การจั ดซื อจั ดจ้ างภาครั ฐ ภาคบริ การ
(Government purchase of services) 7) ตลาดทุน (Capital market) 8) การปฏิรูปด้านการเงินและการธนาคาร
(Market access for private bank) และ 9) การลงทุนทางตรงต่างประเทศ (Outbound investment)
อย่ างไรก็ต าม ปัจ จุบั น มีนั กเศรษฐศาสตร์ ๒ ค่า ย ที่ มีค วามเห็ นที่ แ ตกต่ า งต่ อการชะลอตั วของ
เศรษฐกิจจีน ได้แก่ ๑) ค่ายแรก มีมุมมองเชิงบวก นาโดยศาสตราจารย์ Lin Yifu ที่เห็นว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน
เป็นเพี ย งปรากฎการณ์ New normal โดยเชื่อว่า การชะลอตัวดั งกล่าว เกิดจากปัจจั ย การฟื้ นตัวอย่ างเชื่อ งช้าของ
เศรษฐกิจโลก และประเทศส่วนใหญ่ประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยมากกว่าจีน รวมถึงเชื่อว่าจีนยังมีศักยภาพและโอกาส
เติ บโตทางเศรษฐกิจ ได้อี กมาก ทั งด้า นการขยายตลาดภายในประเทศและการลงทุ น อาทิ ด้ านโครงสร้า งพื นฐาน
สิ่งแวดล้อม และความเป็นเมือ ง นอกจากนี เห็น ว่า จีน นับ เป็น ประเทศที่ มีเ ศรษฐกิ จมหภาคที่ แ ข็ง แกร่ง และเอื อต่ อ
การขยายการลงทุนทังในและต่างประเทศ เช่น ปัจจุบันรัฐบาลจีนมีสัดส่วนหนีสาธารณะเพีย งร้อยละ ๔๐ ของ GDP
ในขณะที่มีการออมของภาคเอกชนสูงถึงร้อยละ ๕๐ ของ GDP รวมถึงมีปริมาณทุนสารองเงินตราต่า งประเทศสูงที่สุดใน
โลกถึง ๔ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในภาพรวมจึงเห็นว่า จีนจะยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก หรือ
คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง ๑ ใน ๓ ของการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ๒) ค่ายที่สองมีมุม มองเชิงลบ นาโดยศาสตราจารย์ Paul
Krugman นักเศรษฐศาสตร์ชาวสหรัฐฯ ที่มองว่าการที่เศรษฐกิจถดถอยนัน หมายถึงการเข้าสู่ภาวะ New low ของจีน ซึ่ง
เห็นว่า การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจีนที่แต่เดิมพึ่งพาการส่งออกสูง มาสู่การบริโภคภายในไม่ใช่เรื่องง่าย รวมถึงเห็นว่า
จีนอาจไม่สามารถเพิ่มการลงทุนในระดับสูงได้อีกต่อไป เนื่องจากปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ ซึ่งเป็นผลมา
จากปัญหาประชากรสูงวัยที่เพิ่มสูงขึน และผลพวงจากนโยบายลูกคนเดียว ที่ทาให้แรงงานวัยทางานของจีนมีสัดส่วนที่น้อยลง
ในปัจจุบัน ทังนี เห็นว่า จีนควรรักษาเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจไม่ให้ถดถอยมากขึนจนอาจก่อให้เกิดภาวะเงินฝืดเรือรังใน
อนาคตได้
ทังนี ยังมีมุมมองของนักวิชาการอื่นๆ ที่มีความเห็นที่แตกต่างกันไป อาทิ แซมมวล ฮันติงตัน นักรัฐศาสตร์
ชาวสหรัฐฯ ที่เห็นว่า การเติบโตของจีนจะไม่มีผลกระทบกับโลกมากนัก หากเปรีย บเทีย บกับสหรัฐฯ เนื่องจากมี soft
power น้อยกว่า ขณะที่นักวิชาการบางส่วนมีความเห็นต่างว่า จีนมีศักยภาพมากกว่าสหรัฐฯ โดยเปรีย บเทีย บ เนื่องจาก
จีนใช้เวลาในการพัฒนาเศรษฐกิจ (30ปี) เพื่อขึนมาเป็นประเทศมหาอานาจสันกว่าสหรัฐฯ (100ปี) รวมถึงจีนมีจานวน
ประชากรมากกว่าสหรัฐฯ ขณะที่มีปริมาณพืนที่เท่ากัน จึงทาให้ทังสองประเทศมีจุดต้นทุ นไม่เท่ากัน นอกจากนี จอห์น
ไนซ์บิตต์ นักเศรษฐศาสตร์ชาวสหรัฐฯ ให้ความเห็นว่า หากพิจารณาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว จีนน่าจะมีศักยภาพมาก
ที่สุด และถ้าจีนเติบโตเต็มที่แล้ว ก็จะเป็น model ที่สาคัญของโลก เป็นต้น
นอกจากนี ปัจจุบันจีนยังมีอีกหนึ่งนโยบายที่สาคัญ ได้แ ก่ นโยบาย Silk Road Economic Belt
หรือเส้นทางสายไหมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเส้นทางทางการค้าที่มีม าแต่อดีต และจีนได้ริเริ่ม ฟื้นฟูขึนอีกครังในปี ๒๕๕๖
ภายใต้นโยบายของประธานาธิบดีสี จิน ผิง โดยใช้แ นวคิดยุทธศาสตร์ “One belt one road” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาและสร้างเส้นทางคมนาคมที่ครอบคลุม ๒ เส้นทาง ได้แ ก่ 1) Silk Road Economic Belt เป็นเส้นทางทาง
เศรษฐกิจทางบก มีลักษณะคล้ายแถบเส้นเข็มขัดที่เชื่อมโยงจากฝั่งตะวันตกของจีน ผ่านเอเชีย กลาง เอเชีย ตะวันตก และ
ไปสุดที่ยุโรป (ออสเตรีย) และ 2) 21st Century Maritime Silk Road เป็นเส้นทางทางทะเล ที่เชื่อมโยงจากท่าเรือทาง
ตอนใต้ของจีน ผ่านภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต้ เอเชีย ใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกาตะวันออก และไปสุดที่ ยุโรป
(เบลเยี่ยม) ซึ่ง Maritime Silk Road ถือเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการขยายผลประโยชน์ระหว่างจีนกับประเทศต่าง ๆ

-๓ครอบคลุม หลายภูมิภ าค โดยเฉพาะอาเซีย น ทังนี เพื่อพัฒ นาโครงการดังกล่า วให้เป็นผลสาเร็จ จีนได้ประกาศจัดตั ง
ธนาคารสาคัญ 3 แห่ง ได้แ ก่ 1) ASEAN Infrastructure Investment Bank :AIIB หรือ "ธนาคารเพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐานเอเชีย " มีเงินลงทุนเริ่ม ต้น 10 พันล้านดอลลาร์ 2) New Development Bank: NDB หรือ "ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาใหม่" ของพันธมิตรกลุ่ม BRICS ได้แ ก่ บราซิล , รัสเซีย , อินเดีย , จีน, และแอฟริกาใต้ มีเงินลงทุนเริ่ม ต้น
100 พันล้านดอลลาร์ และ 3) Silk Road Fund หรือ "กองทุนเส้นทางสายไหม" มีเงินลงทุน 40 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี จีนยังมีเงินลงทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ GMS อีก 50 พันล้านดอลลาร์ ทังนี อาเซียนจะได้ประโยชน์จากการจัดตัง
ธนาคารดังกล่าวและควรมีโครงการเพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าวโดยเร็ว ซึ่งไทยควรใช้เวทีอาเซียนให้เป็นประโยชน์มากขึน
ด้านสังคม จีนประสบปัญหาประเด็นด้านสังคมที่สาคัญ 3 ประการ ได้แ ก่ ๑) ความไม่เท่าเทีย มกัน
ทางสั ง คม ซึ่ ง จี น มี น โยบายผลั ก ดั น เศรษฐกิ จ แบบพอเพี ย งและยั่ ง ยื น ในระยะยาว รวมถึ ง มี น โยบายเพื่ อ ผลั ก ดั น
อุตสาหกรรม high technology ในประเทศมากขึน เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดัก Middle income trap ๒) การพัฒนา
ความเป็นเมืองสู่ชนบท เพื่อแก้ปัญหาแรงงานพลัดถิ่น และลดความเหลื่อมลาทางสังคม ซึ่งจีนควรมีกฎหมายเพื่อคุ้ม ครอง
แรงงานดังกล่าว และ ๓) ปัญหาการเข้าสู่สังคมชราภาพ (Aging society) ของจีน ซึ่งจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก หรือคิด
เป็นร้อยละ ๒๐ ของประชากรทังหมด ซึ่งมีแนวโน้มว่าจีนจะยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวในอนาคต
2) เกาหลีใต้ในปี ๒๐๑๕ : เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเกาหลีมีการชะลอตัวลงที่ร้อยละ ๔ ในปี ๒๕๕๗ และร้อยละ ๓.๗ ในปี
๒๕๕๘ ตามลาดับ เนื่องจากการบริโภคภาคครัวเรือนที่ลดลง เนื่องจากปัจจัย สาคัญ ได้แ ก่ ๑) หนีภาคครัวเรือนสูงขึน
เนื่องจากปัญหาการเข้าสู่สังคมชราภาพของประเทศ ซึ่งมีอัตราผู้สูงวัย เกิน ๖๕ ปี กว่า ๑ ใน ๔ ของประชากร ส่งผลให้
การจับจ่ายในประเทศลดลง ๒) มูลค่าการส่งออกลดลง เนื่องจากผลกระทบจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่
เพิ่ม สูงขึนของตลาดโลก ซึ่ งส่งผลให้ค่า เงินวอนอ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ ย วกลับมีมูลค่ าสูงขึน โดยมี
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปเกาหลีเพิ่มมากขึนกว่าปีที่ผ่านมา รวมถึงนักท่องเที่ย วไทย ทังนี จากภาวะเศรษฐกิจที่
ถดถอย ในภาพรวมผลกระทบต่อประเทศไทยคาดว่ามีไม่มากนัก เนื่องจากไทยไม่ใช่คู่ค้าที่สาคัญ ของเกาหลี และมีมูลค่า
การส่งออกไปยังเกาหลีในปริมาณไม่สูงนัก ทังนี แนวทางเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยในเกาหลีเห็นว่า ภาครัฐควรมี
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างจริงจัง และควรส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ไม่ให้กระจุกตัวอยู่เพีย งธุรกิจขนาด
ใหญ่เท่านัน
ด้านการเมือง การเมืองเกาหลีใต้ถือว่ามีความมั่นคง ซึ่งมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากว่า
๓๐ ปี และมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและเป็นผู้บัญชาการกองทัพ ดารงตาแหน่งวาระละ ๕ ปี รวมถึงมีกฎหมายที่
เข้มงวด อย่างไรก็ดี ปัจจุบันประธานาธิบดี พัก กึน-ฮเย นับเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลี ใต้ และของภูมิภาค
เอเชียตะวันออก ซึ่งยังเป็นประเด็นที่ทั่วโลก ยังคงเฝ้าจับตามองว่าประธานาธิบดี พัก กึน-ฮเย จะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจ
เกาหลีใ ห้กับมาเติบโตเหมือนเดิม ได้หรือไม่ ท่ามกลางแรงกดดันที่ ไม่สนับสนุนการทางานเพศหญิงในภาคบริหารของ
ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก ทังนี นโยบายปัจจุบันของเกาหลีในการผลักดันการเติ บโตของเศรษฐกิจของประเทศ ได้แ ก่
๑) เร่งผลักดันเศรษฐกิจประเทศ ๒) ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๓) ปฏิรูปกฎหมายของประเทศ ๔) ร่วมมือกับประชาคม
โลก ๕) มีนโยบายการรวมชาติ และ ๖) ส่งเสริมด้านวัฒนธรรม
ด้านสังคม เนื่องจากเกาหลีใต้เป็นอีกประเทศที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมชราภาพแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้มีอัตรา
การว่างงานในประเทศเพิ่มสูงขึน รวมถึงภาครัฐจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ ายด้านสวัสดิการที่สูงขึน ดังนัน ในปี 2015 เกาหลี
ควรเร่งดาเนินการ ได้แก่ 1) จัดการความสัม พันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 2) กระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในประเทศ
3) แก้ไขอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึน และ 4) แก้ไขปัญหาการเข้าสู่สังคมชราภาพของประเทศ ทังนี เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัวของประเทศในปัจจุบัน

-๔3) ญี่ปุ่นในปี 2015 : เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของญี่ปุ่นภายใต้นโยบาย "อาเบะโนมิกส์ " ของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซ
อะเบะ เริ่มปรับตัวดีขึน หลังจากที่อยู่ในสภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่อง อาทิ GDP โตเพีย งร้อยละ 2 ประสบภาวะเงินฝืดมี
อัตราการว่ างงานเพิ่ม สูงถึ งร้ อยละ 5 และมีการลงทุน ภาคเอกชนในประเทศน้อ ย ทั งนี นโยบาย “อาเบะโนมิ กส์ ”
หมายถึง นโยบายเพื่อการหลุดพ้นจากความตกต่าทางเศรษฐกิจ และเพิ่มพูนความมั่งคั่ง ซึ่งประกอบด้วยมาตรการสาคัญ
3 ประการ ได้แก่ 1) มาตรการทางการเงิน โดยการอัดฉีดเงินรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรมต่างๆ การผ่อนคลายทางการเงิน
และปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศและระบบธนาคาร ส่งผลให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง -> ส่งออกเพิ่ม ขึน -> หุ้น
เพิ่มสูงขึน -> กาไรภาคเอกชนเพิ่มสูงขึน 2) มาตรการทางการคลัง โดยเพิ่มการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เพิ่มขึนร้อยละ 2
ของ GDP เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระบบของประเทศและภูมิภาคที่ประสบภัย ธรรมชาติ และ 3) การปฏิรูปโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยใช้ม าตรการต่างๆ ที่จะทาให้บริ ษัท
ญี่ปุ่นมีกาไรเพิ่ม ขึน ไม่ว่ าจะเป็ นการเพิ่ ม กาลัง แรงงาน เพิ่ม อั ตราเงิน เฟ้อเป็ นร้อยละ 12 เพิ่ม ขีดความสามารถทาง
การแข่งขันของภาคเอกชน ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้ประชาชนนาเงินไปลงทุนมากขึน ลดขันตอนกฎระเบีย บเพื่อ
สนับสนุนการลงทุน อุดหนุนด้านการเงิ นแก่ธุรกิจ SMEs รวมถึงส่งเสริม การใช้ทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ อาทิ ส่งเสริ ม
การทางานของผู้หญิงในภาคแรงงานเพิ่มขึน
ด้ า นการเมื อ ง การบริ ห ารประเทศภายใต้ ก ารน าของนายกรั ฐ มนตรี ญี่ ปุ่ น นายชิ น โซ อะเบะ
มีนโยบายทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม อาทิ การเน้นการปฏิรูปภายในประเทศ และการใช้กฎหมายแบบ State secret
law ซึ่งจะไม่เปิดเผยทุกเรื่องในการบริหารประเทศแก่สาธารณชน รวมถึงการมีนโยบายด้านความมั่นคงอย่างเข้ม งวด
ผ่านการจัดตังสภาความมั่ นคงแห่งชาติ ออก National defense program ฉบับใหม่ เพื่ อเน้นสมรรถนะกองกาลั ง
กระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตร
ด้านสังคม เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมชราภาพสูง หรือสังคมสูงวัย ระดับสุดยอด
(Ultra aged society) ส่งผลให้ภาวะการว่างงานในประเทศสูงขึน ภาครัฐจึงมีนโยบายปรับกฎหมายเพื่อส่งเสริม ให้ผู้หญิง
เข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจและเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึน อาทิ การเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถเลื่อนขันการทางานใน
ระดับที่สูงขึน รวมถึงเปิดโอกาสรับแรงงานชาวต่างชาติในระดับล่างมากขึน ทังนี เพื่อรักษาเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในภาพรวม
4) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
เนื่อ งจากเศรษฐกิจ ของภู มิภาคเอเชีย ตะวั นออกอยู่ในภาวะชะลอตั วต่อ เนื่อ งจากปัญ หาวิ กฤต
เศรษฐกิจทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ย งไม่ได้ โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่ค้าหลัก
ของไทย อย่างไรก็ดี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกยังคงมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) สูงกว่ากลุ่ม ประเทศตลาดหลัก
เก่า อาทิ สหภาพยุโรปและสหรัฐฯ อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งทาให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพสาหรับ
ไทย และมีบทบาทในการชีนาเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน
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