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ผู้นำเยาวชนไทยเรียกร้องให้วัยรุ่นเข้า 
ไปมีบทบาทในการพัฒนาให้มากขึ้น 

รายงาน “ตามติดเศรษฐกิจไทย” ฉบับ
เดอืนเมษายน  2550 

การขยายตวัของเศรษฐกจิไทยในปนีี ้  จะอยูใ่นอตัราทีน่อ้ยกวา่ปทีี่
แลว้  คอืแค ่4.3 เปอรเ์ซน็ต ์  เทยีบกบั 5 เปอรเ์ซน็ตใ์นพ.ศ. 2549  
เนื่องจากการชะลอตัวของการลงทุนภาคเอกชนและการบริโภคใน
ประเทศ และถึงแม้ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในระยะกลางจะ
อยู่ในขั้นด ี  เพราะมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่ภาครัฐก็ยังมีความ
จำเปน็จะตอ้งมกีารดำเนนินโยบายเพือ่เสรมิสรา้งความมัน่ใจใหน้กั
ลงทนุอยา่งรวดเรว็ และนโยบายทีเ่หมาะสมตอ่การรบัมอืกบัคา่เงนิ
บาทที่แข็งขึ้นเรื่อย ๆ นี่คือบทสรุปบทหนึ่งของรายงาน “ตามติด
เศรษฐกจิไทย” ของธนาคารโลก  ประจำเดอืนเมษายน 2550  
 
อตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิไทยนัน้  เมือ่นำไปเปรยีบเทยีบกบั
ประเทศเพือ่นบา้นแลว้กจ็ะเหน็วา่ ยงัตามหลงัเขาอยูม่าก นายคาซี ่ 
เอม็  มาตนิ  นกัเศรษฐศาสตรเ์อกของธนาคารโลกกลา่วในระหวา่ง
การแนะนำรายงานฉบบันีต้อ่ผูส้ือ่ขา่วไทยและชาวตา่งชาต ิ  เมือ่วนั
ที ่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น อัตราการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกจิอนิโดนเีซยี มาเลยเ์ซยี และฟลิปิปนิสใ์นระหวา่งป ี2548-
2550 นั้นอยู่ที ่ 5.5 เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ย ส่วนเศรษฐกิจจีนและ
เวยีดนามกอ็ยูท่ีร่าว ๆ 10 และ 8 เปอรเ์ซน็ตโ์ดยเฉลีย่เชน่กนั ดงันัน้   
การแข่งขันในภูมิภาคนี ้ ทั้งในเรื่องของการดึงดูดเงินทุนจากต่าง
ประเทศและการสง่ออก  จงึยงัสงูอยู ่นายมาตนิกลา่ว 
 

การลงทนุภาคเอกชนในไทยนัน้ไดช้ะลอตวัลงมากในระยะเวลาหก
เดอืนทีผ่า่นมา ทำใหอ้ตัราการขยายตวัของการลงทนุภาคเอกชนโดย
รวมในป ี2549 ตกลงไปอยูท่ี ่ 4 เปอรเ์ซน็ตเ์ทา่นัน้ จากทีเ่คยเปน็ 11 
เปอรเ์ซน็ตใ์นป ี2548 และภาวะซบเซานีก้ด็เูหมอืนจะดำรงอยูต่อ่ไป
ในป ี2550 เนือ่งจากปจัจยัระยะสัน้ทีม่อียูใ่นขณะนีก้อ่ใหเ้กดิความไม่
มัน่ใจในหมูน่กัลงทนุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความไมแ่นน่อนในสว่นของ
นโยบายเศรษฐกจิภาครฐั อนัเปน็สาเหตมุาจากความผนัผวนทางการ
เมอืง อปุสงคภ์ายในประเทศเองกข็ยายตวัแคห่นึง่เปอรเ์ซน็ตเ์ทา่นัน้ 

คงมีวัยรุ่นน้อยคนในโลกนี้ที่เมื่อเห็นรายงานการพัฒนาโลกฉบับป ี
2550 แลว้จะรูส้กึอยากหยบิขึน้มาอา่น    นัน่กเ็พราะวา่ ไมเ่พยีงแต่
รายงานฉบบันีจ้ะเตม็ไปดว้ยคำศพัทห์ร ูๆ ทางเศรษฐศาสตรท์ีเ่ขา้ใจ
ยากสำหรับพวกเขาแล้ว ภาพประกอบในรายงานฉบับนี้ก็ยังเป็น
กราฟ  และตวัอยา่งสถติติา่ง ๆ ทีว่ยัรุน่คนไหนเหน็ก็
คงจะรูส้กึวา่นา่สนใจนอ้ยกวา่การสง่ขอ้ความทาง text 
message   การเลน่วดิโีอเกมส ์ หรอืดาวนโ์หลดเพลง
เพราะ ๆ จากอนิเตอรเ์นต็ตัง้เยอะ 
 
ทวา่ สำหรบัฉลองขวญั ถาวรายศุม ์ นกัศกึษาสาววยั
ยี่สิบเอ็ดปีจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รายงาน
ฉบบันีน้บัวา่มคีวามสำคญัยิง่ตอ่วยัรุน่ทกุคน  เพราะ
เป็นรายงานที่เสนอแนะปัญหาของคนรุ่นใหม ่ และ
นโยบายของภาครัฐที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของ
พวกเขาได ้  เพื่อให้เขาเติบโตเป็นกำลังสำคัญของ
บา้นเมอืงตอ่ไปในอนาคต 
 
“โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่า เป็นเรื่องน่ายินดีมากที่
ธนาคารโลกหันมาสนใจเรื่องปัญหาของเยาวชน” 
ฉลองขวัญกล่าว “เพราะว่าเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่า 
คนของธนาคารโลกส่วนใหญ่เป็นนักเศรษฐศาสตร ์  

เมือ่เขานำปญัหาของเยาวชนมาพดูถงึแลว้  พวกเรา
ก็ควรที่จะเอามันไปใช้ให้เกิดประโยชน ์ และต้อง
พยายามมสีว่นรว่มใหม้ากขึน้”    
 
เรื่อง “การมีส่วนร่วม” ที่ฉลองขวัญพูดถึงนี ้ จริง ๆ 
แล้วก็คือสาระสำคัญอย่างหนึ่งที่รายงานการพัฒนา
โลกฉบับป ี 2550 ซึ่งมีชื่อว่า “คนรุ่นใหม่กับการ
พฒันา” พยายามจะบอกกับผู้อ่าน “ในขณะที่กลุ่ม
เป้าหมายของเราคือผู้วางและดำเนินนโยบาย
สาธารณะ     แตเ่รากแ็อบหวงัวา่ สารทีเ่ราพยายาม
ทีจ่ะสง่ผา่นรายงานฉบบันี ้  จะเขา้ถงึคนรุน่ใหมอ่ยา่ง
ฉลองขวัญด้วยเหมือนกัน” นี่คือคำกล่าวของนาย
เอม็มานเูอล วาย ฮมิเมเนซ ผูอ้ำนวยการสว่นงาน
พฒันามนษุยข์องธนาคารโลกในภมูภิาคเอเชยีตะวนั
ออกและแปซฟิกิ  ซึง่เปน็ผูเ้ขยีนหลกัของรายงานการ
พฒันาโลกฉบบันี ้
 

นางสาวฉลองขวัญ ถาวรายุศม ์  นิสิตปีสุดท้าย
จากจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

ธนาคารโลกระบวุา่  อปุสงคภ์ายในประเทศขยายตวัแค ่1 เปอรเ์ซน็ตเ์ทา่นัน้ในป ี2549 นบั
เปน็อตัราทีต่ำ่ทีส่ดุในรอบหลาย ๆ ปทีเีดยีว 

“การที่ภาครัฐจะสามารถแก้ ไขปัญหาความยากจนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพนัน้ จักตอ้งมกีารนำงบประมาณส่วนหนึ่งไป
ลงทนุในเรื่องที่ส่งเสริมพัฒนาการในทางบวกของเยาวชน
เขา้ไปดว้ย ในทางเศรษฐศาสตรน์ัน้ เราเรยีกทักษะของบคุคลว่า
เป็น human capital หรอืทนุมนษุย ์ เพราะมันเป็นส่วนที่
สำคัญทีส่ดุในการพัฒนาประเทศใหก้า้วย่างตอ่ไปในอนาคตได้” 

หน้า 

เมษายน 2550 

(โปรดอา่นตอ่หนา้ 2) 

(โปรดอา่นตอ่หนา้ 3) 
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ผูน้ำเยาวชนไทยเรยีกรอ้งใหว้ยัรุน่เขา้ไปมบีทบาทในการพฒันาใหม้ากขึน้  (ตอ่จากหนา้ 1) 

รายงานการพฒันาโลกนัน้เปน็รายงานประจำปทีีเ่รยีกวา่สำคญัทีส่ดุ
กว็า่ไดข้องธนาคารโลก จนถงึวนันีเ้ปน็เวลาเกอืบสามทศวรรษแลว้
ทีท่างธนาคารไดจ้ดัพมิพร์ายงานการพฒันาโลกในหวัขอ้ทีแ่ตกตา่ง
กันไปในแต่ละป ี ว่ากันว่า รายงานการ
พัฒนาโลกนั้นเป็นรายงานที่ ได้รับการ
ยอมรับมากที่สุดในหมู่นักพัฒนาและนัก
วิชาการ  เมื่อพูดถึงการอธิบายปัญหาทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
โลก  สว่นหวัขอ้ของรายงานการพฒันาโลก
ในแต่ละปีที่ผ่านมานั้นก็มีทั้งที่ เกี่ยวกับ
บทบาทของภาครัฐในการพัฒนา ปัญหา
แรงงาน ปญัหาสขุภาพ รวมทัง้การกา้วเขา้สู่
เศรษฐกจิฐานความรูอ้กีดว้ย 
 
สำหรบัในป ี2550 นัน้  รายงานการพฒันา
โลกของเราได้มุ่งเป้าไปที่คนรุ่นใหม่กับ
บทบาทของพวกเขาในการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคม โดยเฉพาะในหมู่ประเทศกำลัง
พฒันา รายงานฉบบันีค้รอบคลุมถงึพฒันาการทีส่ำคญัหา้อยา่งใน
ชีวิตของเยาวชนทุกคน  นั่นก็คือการเติบโตเป็นผู้ใหญ ่  การเข้ารับ
การศึกษา  การเข้าสู่ตลาดแรงงาน การสร้างครอบครัวของตนเอง  
และการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองของสังคมและประเทศ ซึ่งในแต่ละ
ก้าวที่พวกเขาย่างเดินนั้น ก็เต็มไปด้วยโอกาสและอุปสรรคขวาก
หนาม ไม่ใช่แต่เฉพาะสำหรับพวกเขาเท่านั้น  แต่เป็นโอกาสและ
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ตอ่ครอบครวัของเขาเองและประเทศชาตดิว้ย  
เพราะประสบการณข์องพวกเขาทีส่ัง่สมในแตล่ะกา้วยา่งของชวีตินี ้
จะเปน็เครือ่งบง่ชีถ้งึคณุภาพของแรงงานรุน่ใหม ่พอ่แมรุ่น่ใหม ่ รวม
ทัง้ผูน้ำรุน่ใหมอ่กีดว้ย นีค่อืคำอธบิายจากปากของนายเอยีน พอร์
เตอร ์ ผูอ้ำนวยการธนาคารโลกในประเทศไทย 
 
“โอกาสที่พวกเขาจะได้รับนั้น  จะเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนา
สงัคมตอ่ไปภายภาคหนา้  ในขณะเดยีวกนั   ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้
ไดน้ัน้   หากวา่ไมไ่ดร้บัการจำกดัหรอืควบคมุแลว้   กจ็ะสง่ผลลบ
ตอ่โอกาสทีพ่วกเขาจะสามารถไขวค่วา้ไดด้ว้ย” นายพอรเ์ตอรก์ลา่ว    
“อนาคตของคนรุ่นใหม่ในวันนี ้  และความสามารถของเขาในอันที่
จะชว่ยผลกัดนัใหป้ระเทศชาตกิา้วหนา้ตอ่ไปนัน้   จงึขึน้อยูก่บัความ
สามารถของเยาวชนแต่ละคนในการบริหารช่วงเปลี่ยนของเขาเอง
ใหเ้ปน็ไปอยา่งราบรืน่” 
 
นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมธนาคารโลก ซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วย
เหลอืคนยากจนและประเทศดอ้ยพฒันา จงึหนัมาใหค้วามสนใจกบั
ปญัหาของเยาวชน  นายฮมิเมเนซกลา่ว  “เราเชือ่วา่ การทีภ่าครฐัจะ
สามารถแก้ ไขปัญหาความยากจนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น  จักต้องมีการนำงบประมาณส่วน
หนึ่งไปลงทุนในเรื่องที่ส่งเสริมพัฒนาการในทางบวก
ของเยาวชนเขา้ไปดว้ย” เขาอธบิาย “ในทางเศรษฐศาสตร์
นัน้ เราเรยีกทกัษะของบคุคลวา่เปน็ human capital 
หรอืทนุมนษุย ์ เพราะมนัเปน็สว่นทีส่ำคญัทีส่ดุในการ
พฒันาประเทศใหก้า้วยา่งตอ่ไปในอนาคตได”้ 
 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสทิธภิาพนัน้ ไมส่ามารถจะจำกดัอยูแ่คก่ารใหก้าร
ศกึษาไดเ้ทา่นัน้ รายงานการพฒันาโลกของเราไดร้ะบุ
วา่ สิง่สำคญัทีส่ดุสิง่แรกทีภ่าครฐัจะตอ้งคำนงึถงึกค็อื
การเสรมิสรา้งโอกาสในสงัคมใหแ้กเ่ยาวชนเพือ่ใหเ้ขา
สามารถเป็นกำลังสำคัญของประเทศได ้  นอกจากนี้
แล้ว ภาครัฐก็ยังต้องสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมให้
เยาวชนสามารถใชว้จิารณญาณในการเลอืกโอกาสทีด่ี

ให้แก่ตนเอง และหันตัวออกห่างจากความเสี่ยงทั้งหลายที่จะมีผล
กระทบในทางลบตอ่พฒันาการของพวกเขาเอง และสดุทา้ย หากวา่
เยาวชนคนใดตดัสนิใจพลาดพลัง้  ไมว่า่จะดว้ยความรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ ์

หรอืสภาพแวดลอ้มนำไปกต็าม รฐักค็วรจะม ี
นโยบายทีจ่ะสง่เสรมิใหผู้ท้ีผ่ดิพลาดไปแลว้
นัน้สามารถกลบัตวักลบัใจได ้ เพือ่ไมใ่หพ้วก
เขาตอ้งถลำลกึมากไปกวา่นี ้ 
 
“การวางกรอบนโยบายมาช่วยให้เยาวชน
กา้วผา่นชว่งเปลีย่นในชวีติของเขานีไ้ดอ้ยา่ง
ราบรื่น ถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับ
อนาคต” นายฮมิเมเนซกลา่ว นีเ่ปน็เหตผุลวา่
ทำไมรายงานฉบบันีจ้งึพุง่เปา้หมายไปยงัผู้
อา่นทีเ่ปน็ผูร้บัผดิชอบนโยบายทางเศรษฐกจิ
และสงัคม และผูม้อีำนาจจดัสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนนโยบายทางสังคมมากกว่าที่
จะเขยีนขึน้เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนสามารถ
เขา้ใจไดง้า่ย  นายฮมิเมเนซอธบิาย 

 
สำหรบัการเปดิตวัรายงานการพฒันาโลกในประเทศไทยนัน้  มขีึน้
เมือ่วนัที ่12 มนีาคมทีผ่า่นมา  นางสาวฉลองขวญั  ในฐานะตวัแทน
เยาวชนไทยคนหนึ่ง  ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ผู้แทน
เยาวชนไทยในตา่งประเทศมาหลายครัง้   กไ็ดเ้ขา้รว่มงานครัง้นีด้ว้ย    
หลังจากที่นายฮิมเมเนซได้กล่าวแนะนำรายงานฉบับนี้เสร็จสิ้นลง    
ฉลองขวัญ ซึ่งเป็นนักศึกษารัฐศาสตร์ปีสุดท้าย ก็ได้เข้าร่วมการ
สนทนากับตัวแทนจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อหาข้อสรุปว่า   
ประเทศไทยสามารถจะนำข้อเสนอแนะของรายงานฉบับนี้ไป
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งไรบา้ง 

ฉลองขวญัเชือ่วา่ สาระสำคญัของรายงานการพฒันาโลกทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสถานการณใ์นประเทศไทยมากทีส่ดุนัน้ คอืเรือ่งของการพฒันา
โอกาส โดยเฉพาะโอกาสทางการศกึษา เพราะถงึแมว้า่รฐับาลไทยที่
ผา่นมาจะสนบัสนนุใหม้กีารขยายการศกึษาภาคบงัคบัไปจนถงึระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย แต่เธอก็ยังรู้สึกว่า   การกระจายโอกาส
ทางการศกึษาในประเทศนัน้ยงัทำไดไ้มด่เีทา่ทีค่วร เหน็ไดจ้ากความ
เหลื่อมล้ำระหว่างเยาวชนที่อยู่ในเมืองและในชนบท ดังที่รายงาน 
“ตามตดิสถานการณส์งัคมไทย” หรอื “Thailand Social Monitor” 

ฉบบัเดอืนสงิหาคม 2549 ไดพ้ดูถงึไว ้
 
นีเ่ปน็สาเหตทุีท่ำใหฉ้ลองขวญัรูส้กึวา่  ภาครฐัควรจะ
เน้นหนักในเรื่องการกระจายโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง    “ถึงเราจะมีกฎหมายการศึกษาภาค
บงัคบั   กไ็มไ่ดห้มายความวา่ความแตกตา่งระหวา่ง
ในเมอืงกบัชนบทจะหมดไป”  เธอออกความเหน็   “ยงั
มนีกัเรยีนอกีมากทีเ่ขาไมส่ามารถจะเรยีนตอ่ไดเ้พราะ
ทางบา้นยากจน   รฐับาลจงึนา่จะเขา้มาดแูลเรือ่งนีใ้ห้
มากขึน้ถา้เขาอยากจะแกไ้ขปญัหาเรือ่งนี”้ 
 
ฉลองขวัญเองก็ทราบดีว่ าความช่วยเหลือที่
ธนาคารโลกมใีหแ้กป่ระเทศสมาชกินัน้ มกัจะเปน็ไป
ตามแนวทางทีแ่ตล่ะประเทศกำหนด นอกจากนีแ้ลว้ 
ชอ่งวา่งระหวา่งวยักอ็าจทำใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการ

การพฒันาทนุมนษุยน์ัน้จกัตอ้งอาศยัมากกวา่การใหก้ารศกึษาเพยีงอยา่งเดยีว 

นายฮิมเมเนซ  ระหว่างงานเปิดตัวรายงานการ
พัฒนาโลกปี 2550 ในประเทศไทย 

“เราตอ้งลกุขึน้มาเรยีกรอ้งจากภาครัฐ......และควรที่จะเริ่มตน้
ด้วยการขอให้รั ฐบาลของเราปฏิบัติตามคำแนะนำของ
ธนาคารโลก ดังทีป่รากฏอยูใ่นรายงานการพัฒนาโลกฉบับนี้” 

หน้า 

(โปรดอา่นตอ่หนา้ 3) 
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รายงานตามตดิเศรษฐกจิไทย (ตอ่จากหนา้ 1) 

(อตัรานีเ้รยีกวา่เปน็อตัราการขยายตวัทีต่ำ่ทีส่ดุเทา่ทีเ่คยมมีา)    
 
“ประเทศไทยจำเปน็ทีจ่ะออกมาตรการใหม ่ๆ 
มาแกไ้ขปญัหาความมัน่ใจของนกัลงทนุ และ
ตอ้งทำภายในระยะเวลาอนัใกลด้ว้ย” นายมา
ตินกล่าว  “มาตรการที่เราเห็นว่าจะช่วยได้
บา้งกค็อืการลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น การแก้ไข
พรบ. ธุรกิจต่างด้าวให้เปิดเสรีธุรกิจในภาค
บรกิารบางประเภท และมาตรการทีจ่ะทำให้
ความกงัวลของนกัลงทนุหมดไปเพือ่ใหม้กีาร
ลงทนุภาคเอกชนเพิม่ขึน้” 
 
ส่วนในระยะกลางนั้น เศรษฐกิจไทยก็ยังดู
เหมือนจะเข้มแข็งอยู ่  เพราะพื้นฐานของ
เศรษฐกจิยงัมคีวามมัน่คง แมว้า่จะมปีญัหา
ตา่ง ๆ มากมายในระยะสัน้ ภาคสง่ออกของ
ไทยกย็งัสามารถเตบิโตไดถ้งึ 9.5 ในป ี2549   
เมือ่เทยีบกบั 4.3 เปอรเ์ซน็ตใ์นป ี2548  มลูคา่การสง่ออกกย็งัสงูถงึ
หนึง่แสนสามหมืน่ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยมอีตุสาหกรรมการเกษตร 
และการผลติทีใ่ชแ้รงงานสงูเปน็ตวันำ  และการขยายตวัของอตุสาห 
กรรมเหลา่นีก้ย็งัถอืวา่สงูมากดว้ยเมือ่เทยีบกบัปกีอ่น ๆ โดยเฉพาะ
การสง่ออกไปยงัประเทศจนี ซึง่เปน็คูค่า้อนัดบัตน้ ๆ ของไทย (มลูคา่
สินค้าที่ไทยส่งไปประเทศจีนในปีที่แล้วนั้น นับเป็นจำนวน 9 
เปอรเ์ซน็ตข์องมลูคา่สนิคา้สง่ออกทัง้หมด)    
 
อยา่งไรกด็ ี การทีก่ารลงทนุภาคเอกชนและการบรโิภคหดตวัลงนัน้ 
กท็ำใหอ้ตัราการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิไทยขึน้อยูก่บัการสง่ออก
มาจนเกินไป นางสาวกิริฏา เภาพิจิตร นักเศรษฐศาสตร์ของ
ธนาคารโลกและผูเ้ขยีนหลกัของรายงาน “ตามตดิเศรษฐกจิไทย” 
กลา่ว “เศรษฐกจิของคูค่า้ทีส่ำคญัของไทยกด็เูหมอืนวา่จะขยายตวั
ได้น้อยลง ดังนั้นก็จะมีผลกระทบต่อภาคส่งออกของไทยด้วย   
เพราะอปุสงคม์นัตำ่ลง เมือ่มาบวกกบัการแขง็คา่อยา่งตอ่เนือ่งของ
เงนิบาท กท็ำใหม้นัเปน็เรือ่งยากทีเ่ราจะพึง่แตภ่าคสง่ออกในการขบั
เคลือ่นเศรษฐกจิไทย” เธอกลา่วเสรมิ 
 
แรงกดดันต่อค่าเงินบาทที่ยังมีอยู่ต่อไปนั้นก็ทำให้ภาคส่งออกจะ
ตอ้งไดร้บัผลกระทบไปดว้ยอยา่งไมต่อ้งสงสยั ในป ี2549 ทีผ่า่นมา    

อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงของเงินบาทไทยก็ได้แข็งค่าขึ้นถึง 8% 
เปอร์เซ็นต ์  ในขณะที่การนำเข้าสินค้าทุนย่อมจะได้ประโยชน์จาก
การแข็งค่าของเงินบาทอย่างแน่นอน  ธนาคารโลกก็ไม่แน่ใจว่า   
มันจะสามารถหักลบกับผลลบที่จะเกิดขึ้นต่อภาคส่งออกได้มาก
นอ้ยเพยีงไร นอกจากนีแ้ลว้ธนาคารโลกกย็งักงัวลวา่ อตุสาหกรรม
ในภาคสง่ออกทีไ่มไ่ดพ้ึง่วตัถดุบิจากตา่งประเทศ   ทำใหไ้มไ่ดร้บัผล
ดจีากการทีบ่าทแขง็คา่ขึน้นัน้ ไมว่า่จะเปน็อตุสาหกรรมการเกษตร  
หรืออุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูง ก็อาจจะอ่อนไหวต่ออัตราแลก
เปลีย่นทีแ่ขง็คา่ขึน้เรือ่ย ๆ มากเปน็พเิศษ    
 
รัฐบาลไทยเองก็ตระหนักดีถึงปัญหานี ้  ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา   
ธนาคารแหง่ประเทศไทยจงึไดอ้อกมาตรการมาเพือ่กนัเงนิสำรอง 30 
เปอรเ์ซน็ตส์ำหรบัเงนิทนุไหลเขา้ เพือ่ชะลอคา่เงนิบาทไมใ่หไ้ตข่ึน้สงู
อยา่งรวดเรว็เกนิไปนกั มาตรการนัน้ทำใหต้ลาดหุน้ของไทยไดร้บัผล
กระทบเปน็อยา่งมาก และบรรยากาศการลงทนุกพ็ลอยขมกุขมวัไป
ดว้ย ถงึแมว้า่ ณ ปจัจบุนันี ้  ทางธนาคารแหง่ประเทศไทยจะไดผ้อ่น
คลายมาตรการทีว่า่ไปบา้งแลว้ ความกงัวลของนกัลงทนุกย็งัปกคลมุ
อยูท่ัว่ไปในทกุภาคเศรษฐกจิของประเทศ       
 
ด้วยเหตุนี้เอง ธนาคารโลกจึงเห็นว่า ภาครัฐควรจะออกมาส่ง
สัญญาณให้นักลงทุนได้เห็นอย่างชัดเจนว่าหน่วยงานที่สำคัญทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ ภายใต้การนำของรัฐบาลปัจจุบัน มีมาตรการที่

สอดคล้องกันในอันที่จะแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ  นายมาตนิกลา่ว  “และมาตรการที่
จะออกมานัน้  ตอ้งไมม่ผีลเสยีตอ่ความมัน่ใจ
ของตลาดด้วย รวมทั้งต้องช่วยเพิ่มอุปสงค์
ภายในประเทศ และชว่ยเหลอือตุสาหกรรม
ในภาคส่งออกที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ 
ต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้
บรรยากาศการทำธรุกจิและการลงทนุแจม่ใส
ขึน้” นายมาตนิอธบิาย 
 
ดังนั้น ธนาคารโลกจึงได้แนะนำให้ไทย
พยายามเรง่กระตุน้เศรษฐกจิดว้ยการลงทนุ
ในส่วนของภาครัฐให้มากขึ้น รวมถึงวาง
มาตรการที่จะสนับสนุนการลงทุน ยก
ตัวอย่างเช่น การยกเลิกให้การแก้ไข
บทบญัญตัอินัวา่ดว้ยการออกเสยีงของผูถ้อื

หุน้ชาวตา่งชาต ิ ดงัทีป่รากฎในพรบ.ธรุกจิตา่งดา้วนัน้มผีลยอ้นหลงั 
สว่นการชว่ยเหลอืผูส้ง่ออกนัน้ ภาครฐักอ็าจจะวางเงือ่นไขทีเ่หมาะ
สม และมกีารกำหนดชว่งเวลาทีแ่นน่อน ในการใหค้วามชว่ยเหลอื
ทางการเงนิกบัธรุกจิในภาคสง่ออกทีม่คีวามออ่นไหวเปน็พเิศษ โดย
เลอืกจากขนาดของโรงงาน  หรอืจำนวนพนกังาน ลกูจา้ง   เพือ่ให้
ธรุกจิเหลา่นีส้ามารถปรบัตวัไดใ้นภาวะทีเ่ศรษฐกจิชะลอตวั 
 
รายงาน “ตามตดิเศรษฐกจิไทย” นี ้  ยงัไดแ้นะนำมาตรการระยะ
กลางทีจ่ะชว่ยใหป้ระเทศไทยสามารถยกโครงสรา้งของตนเองใหข้ึน้
เป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ดังที่ตั้งใจได ้  เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทย
สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดย
นโยบายที่จะช่วยให้ไทยสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ก็ต้อง
เป็นไปในทางที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์  และสนับสนุนนวัตกร
รมใหม ่ ๆ ทั้งที่เป็นโครงสร้างทางปัญญาและโครงสร้างพื้นฐาน     
นางสาวกริฎิากลา่ว     
 
ทา่นสามารถดาวน์โหลดรายงาน “ตามตดิเศรษฐกจิไทย” ฉบบัเตม็ไดจ้าก
เวบ็ไซท ์http://www.worldbank.or.th 


 
 

แกไ้ขปญัหาหรอืวางนโยบายสำหรบัเยาวชน ไมส่ามาารถเขา้ใจถงึ
ความตอ้งการของคนรุน่ลกูรุน่หลานไดด้งัทีค่วรจะเปน็  ดว้ยเหตนุีเ้อง
ฉลองขวญัจงึคดิวา่  เปน็หนา้ทีข่องเยาวชนทกุคนทีจ่ะนำสาระสำคญั
ของรายงานฉบบันีไ้ปบอกเลา่ใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งไดร้บัทราบ   ตวัเธอ
เองนัน้ กม็คีวามตัง้ใจทีจ่ะแนะนำรายงานการพฒันาโลกฉบบันีใ้หแ้ก่
อาจารยข์องเธอทีจ่ฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เพือ่ใหท้า่นนำไปแนะนำ
ตอ่ในหอ้งเรยีนในปกีารศกึษาหนา้ 
 
“มนักข็ึน้อยูก่บัพวกเรานีแ่หละคะ่ ทีจ่ะตอ้งลกุขึน้มาเรยีกรอ้งจากภาค
รัฐ” เธอกล่าวปิดท้าย “หนูคิดวา่ เราควรจะเริ่มต้นด้วยเรียกร้องให้
รฐับาลของเราปฏบิตัติามคำแนะนำของธนาคารโลก ดงัทีป่รากฏอยู่
ในรายงานฉบบันี”้ 
 
ทา่นสามารถจะอา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิ และดาวน์โหลดรายงานการพฒันา
โลกฉบบัป ี2550 ไดท่ี้ http://www.worldbank.org/wdr2007 


 
 

(ตอ่จากหนา้ 2) 

“ประเทศไทยจำเป็นที่จะออกมาตรการใหม่ ๆ มาแก้ ไขปัญหาความมั่นใจของ
นักลงทุน  และต้องทำภายในระยะเวลาอันใกล้ด้วย” – นายคาซี่ เอ็ม มาติน   
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หากมีคําถามหรือข้อแนะนําเกี่ยวกับจดหมายข่าวฉบับนี้ 
กรุณาติดต่อ นายทินกร สารีนันท์ 
ธนาคารโลกสํานักงานประเทศไทย 
ชั้น 30 อาคารสยามทาวเวอร์  เลขที่ 989  ถนนพระราม 1  ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์: 0-2686-8300 
แฟกซ์: 0-2686-8301 
อีเมลล์: tsareenun@worldbank.org 
เว็บไซต์: http://www.worldbank.or.th 

กจิกรรมของธนาคารโลก 
ในเดอืนเมษายน 

การสมัมนาเพือ่แลกเปลีย่นความรูผ้า่นระบบทางไกล 
เกีย่วกบั“รายงานการพฒันาโลกป ี2550: คนรุน่

ใหมก่บัการพฒันา” 
ตอนที ่1: การเปดิโอกาสใหเ้ยาวชนมสีทิธมิเีสยีง

มากขึน้

วนัที ่19 เมษายน พ.ศ. 2550  
เวลา 10:00 นาฬกิา 

ณ สำนกังานธนาคารโลกในประเทศไทย 
ชัน้ 30 อาคารสยามทาวเวอ่ร ์ ถ. พระราม 1 

 

ปัจจุบันนี ้ คนหนุ่มสาวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกหลายร้อย
หลายพันคนต่างก็หันมาให้ความสนใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมมากขึน้   หลายคนกพ็ยายามอยา่งยิง่ทีจ่ะใหต้นเองมี
สิทธิมีเสียงในนโยบายต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อพวกเขา
โดยตรง เพือ่สนบัสนนุใหเ้ยาวชนเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันา
มากขึ้น ทางธนาคารโลกจึงได้จัดงานสัมมนานี้ขึ้น โดยมีเป้า
หมายเพือ่ทีจ่ะเปดิโอกาสใหเ้ยาวชนและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการ
วางนโยบายสาธารณะ  ไดม้าพบปะพดูจากนัในเรือ่งทีส่ำคญั ๆ 
ตอ่บา้นเมอืง  และเพือ่แสวงหาความคดิใหม ่ๆ ในอนัทีจ่ะโนม้
นา้วใหค้นหนุม่สาวในยคุปจัจบุนั  กา้วเขา้มามบีทยาทในสงัคม
ใหม้ากขึน้ 
 
งานสมัมนาในครัง้นี ้  สอดคลอ้งกบัสาระสำคญัของ  “รายงาน
การพฒันาโลกป ี 2550: คนรุน่ใหมก่บัการพฒันา”  ซึง่เนน้ให้
ภาครฐัเลง็เหน็บทบาทของเยาวชนในฐานะพนัธมติรของรฐัในการ
พฒันาประเทศ เราหวงัวา่ งานสมัมนาในครัง้นีจ้ะเปน็กา้วแรกของ
การสง่เสรมิใหเ้ยาวชนและผูม้สีว่นในการแกไ้ขปญัหาของพวกเขา 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกเอง ได้กระชับความสัมพันธ์
ระหวา่งกนัและกนั เพือ่ผลประโยชนท์างการพฒันาในระยะยาว        
 
หากท่านมีความประสงค์ที่จะขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนี ้   
กรณุาไปที ่http://www.worldbank.org/wdr2007  
หรอื  http://www.worldbank.org/eap 
 
ตอิตอ่ขอเขา้รว่มงานทีค่ณุทนิกร สารนีนัท ์ 
โทร. 66 (0) 2686-8327  
tsareenun@worldbank.org 
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