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ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 73
____________________
นายนริศ ชัยสูตร ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปดเผยถึงการเขารวมการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 73 (The 73rd Meeting of The Development
Committee) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 20-24 เมษายน 2549 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้
1. นาย Alberto Carrasquilla Barrera รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประเทศโคลัมเบียเปน
ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 73 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2549 และมีผูวา
การธนาคารโลกจากประเทศสมาชิก ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก จะจัดขึ้นเปน
ประจําทุกป ปละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และกันยายน สําหรับกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA
Group) นั้น มีนาง Sri Mulyani Indrawati รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ประเทศอินโดนีเซียทําหนาที่เปน
ผูแทนของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 11 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย สหภาพ
พมา สิงคโปร เวียดนาม ฟจิ เนปาล ลาว ตองกา และบรูไน ดารุสซาลาม
2. การประชุมดังกลาวมีประเด็นสําคัญที่ไดหารือกัน 2 ประเด็นหลัก ไดแก เเนวทางการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาพลังงานไรมลพิษ (Clean Energy and Development: Towards an Investment Framework) และ
รายงานผลการดําเนินงานเพื่อเสริมสรางการรับผิดชอบรวมกัน (Global Monitoring Report 2006: Strengthening
Mutual Accountability) โดยสามารถสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
2.1 ผูวาการธนาคารโลกไดใหความเห็นชอบกับแนวทางในการลงทุนเพื่อจัดหารูปแบบ
การพัฒนาพลังงานไรมลพิษ เพื่อทดแทนการใชพลังงานจากน้ํามันดิบ ซึ่งประเทศกําลังพัฒนาประสบภาวะขาด
แคลนน้ํามัน และผลกระทบจากราคาน้ํามันที่ขยับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ผูวาการธนาคารโลกเห็นวาหากมีการ
สนับสนุนใหประเทศยากจนรวมถึงประเทศที่กําลังพัฒนาสามารถนําพลังงานไรมลพิษ เชน การใชพลังงานจาก
พืชทดแทน และพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตยที่มีราคาไมสูงนัก นาเชื่อถือ สะอาด และทันสมัย เชื่อวาจะ
สามารถลดคาใชจายในการจัดหาพลังงานโดยเฉพาะการนําเขาน้ํามันดิบ ซึ่งสามารถลดปญหาความยากจน และ
ในขณะเดียวกัน จะชวยเพิ่มผลผลิตในประเทศที่กําลังพัฒนาเหลานั้นได เนื่องจาก หากยังยึดติดกับการใช

พลังงานจากแหลงน้ํามันดิบตอไปอีก 30 ถึง 50 ปขางหนา คาดวากลุมประเทศที่พัฒนาแลวจําเปนตองหา
แผนการเงินมารองรับการจัดซื้อเทคโนโลยีที่ใหพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยลดภาวะเรือนกระจก
(Green House Effect) รวมถึงจัดหาเทคโนโลยีในดานตางๆเพื่อใหสามารถปรับตัวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป
ได สาเหตุหลักของการริเริ่มดังกลาวนี้สืบเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศ (climate change) และการ
ขยั บตั ว สู งขึ้น ของราคาน้ํ า มั น ดิบ ในตลาดโลก ซึ่ งจะมี ผ ลกระทบต อ ประเทศยากจนเนื่ อ งจากต อ งจั ด หา
เทคโนโลยีเพื่อใชบรรเทาปญหาดานมลภาวะตางๆ ดังนั้น หากสามารถลดการนําเขาน้ํามันดิบไดจะทําใหลด
คาใชจายในสวนนี้ลงไปดวย
2.2 สํ า หรั บ รายงานผลการดํ า เนิ น งานเพื่ อ เสริ ม สร า งการรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ผู ว า การ
ธนาคารโลกได ก ล า วถึ ง ความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นาทางด า นต า งๆเพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายแห ง สหั ส วรรษ
(Millennium Development Goals—MDGs) เพื่อบรรเทาความยากจนในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนา
นอยที่สุดทั้งหลายผานโครงการตางๆ นอกจากนั้น ที่ประชุมไดเสนอแนวทางการเพิ่มสัดสวนทรัพยากรใน
ประเทศเหลานั้นและวิธีการใชทรัพยากรดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหเกิดผลผลิต ที่เพียงพอใน
ประเทศและสามารถสงออกไปยังตางประเทศ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจําเปนตองมีความรับผิดชอบรวมกัน
(Mutual Accountability) และจําเปนจะตองมีระบบธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อใหเกิดความโปรงใส
3. นอกจากนี้ ในวันที่ 22 เมษายน 2549 ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และคณะได
พบปะหารือกับ นาย Ian C. Porter หัวหนาสํานักงานธนาคารโลกประจําประเทศไทย และ นาย Albert G.
Zeufack เศรษฐกรอาวุโส Poverty Reduction and Economic Management, East Asia and Pacific Region การ
หารือดังกลาว มีสาระสําคัญเกี่ยวกับโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาในประเทศไทยและภูมิภาค 3 เรื่อง
ประกอบดวย (1) โครงการการลงทุนขนาดใหญ (Mega Projects) ธนาคารโลกมีความเปนหวงในการลงทุนใน
โครงการขนาดใหญของไทย ซึ่งผอ. สศค. ไดชี้แจงวาการดําเนินการดังกลาวจะยังคงดําเนินการอยางตอเนื่อง
ดวยความโปรงใส เพราะเปนแผนพัฒนาประเทศในระยะยาว (2) นาย Albert G. Zeufack ไดเสนอใหประเทศ
ไทยศึกษาแบบจําลองทางเศรษฐกิจในการวางแผนงบประมาณและวิเคราะหผลกระทบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
การจัดเก็บภาษีที่ทางธนาคารโลกไดทําการศึกษาไว เพื่อใหประเทศไทยใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะสมตอไป และ (3) ธนาคารโลกยินดีที่จะใหการสนับสนุนอยางจริงจังในโครงการ
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย เชน ความรวมมือกับสํานักงานกองทุนความชวยเหลือกับประเทศ
เพื่อนบาน และสํานักงานความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ ในรูปการใหความชวยเหลือดานวิชาการ เชน
การฝกอบรมตางๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับบุคลากรใหแกองคกรดังกลาว ซึ่งจะมีการหารือกันตอไป
4. ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดหารือรวมกับ นาย Lawrence Greenwood, รอง
ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) ฝายปฏิบัติการ 2 ซึ่งไดมีการหารือใน 4 เรื่อง
หลัก ไดแก (1) การจัดทํา ADB Partnership Framework ซึ่งเปนกรอบความรวมมือระหวางธนาคารพัฒนาเอเชีย
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และประเทศไทย ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการปรับปรุงราง Partnership Framework และจะมีการเสนอให
คณะกรรมการธนาคารฯ เพื่ออนุมัติใหความเห็นชอบในเดือนกันยายน 2549 เพื่อที่ ADB จะไดใชเปนกรอบใน
การดําเนินความสัมพันธกับประเทศไทยตอไป (2) การสงเสริมนโยบายการลงทุน Mega Projects ในประเทศ
ไทย (3) การพัฒนาตลาดทุนของไทย ซึ่ง ADB ยินดีใหการสนับสนุนมาตรการริเริ่มตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian
Bond Markets) (4) การจัดตั้งศูนยกลางการฝกอบรมการเชื่อมโยงทางการเงินในภูมิภาค (Regional Financial
Integration Training Center) เพื่อเปนศูนยฝกอบรมดานการเงินในการสงเสริมศักยภาพดานเศรษฐกิจการเงิน
ใหแกเจาหนาที่จากประเทศตางๆ ในภูมิภาค โดยการจัดตั้งศูนยฝกอบรมดังกลาว ในระยะแรก จะครอบคลุม
กลุมประเทศอนุภูมภิ าคลุมแมน้ําโขง และจะขยายไปสูประเทศในกรอบอาเซียน+3 และประเทศในเอเชียตอไป
5. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 74 และการประชุมสภาผูวา
การธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศจะมีขึ้นในระหวางวันที่ 18-20 กันยายน 2549 ประเทศ
สิงคโปร
____________________
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