
Page �

ธนาคารโลกให้ความรู้แก่ภาคการ
เงินเรื่องการจัดหาเงินทุนสำหรับ
อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน

เมื่อประมาณห้าปีที่แล้ว บริษัทมิตร
ผล ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย  ได้ยื่นเรื่องของเงินกู้
จากธนาคารไทยพาณิชย ์ จำกัด 
(มหาชน) เปน็จำนวนหนึง่พนัหา้รอ้ย
ล้านบาทเพื่อนำมาใช้สนับสนุน
โครงการโรงไฟฟ้าด่านช้างไบโอเอ็น
เนอร์ย ี  ที่จังหวัดสุพรรณบุร ี  โรง
ไฟฟ้าแห่งนี้จะมีกำลังการผลิตรวม
ทัง้หมด 53 เมกาวตัต ์และจะใชก้าก
ออ้ยจากโรงงานนำ้ตาลดา่นชา้งของ
บริษัทมิตรผล  ซึ่งตั้งอยู่ในละแวก
เดยีวกนั  มาเปน็วตัถดุบิในการผลติ
ไฟฟ้าทดแทน และไฟฟ้าที่ได้นี้ก็จะ
ถกูสง่จา่ยกลบัไปยงัโรงงานนำ้ตาลดา่นชา้งนัน่เอง สว่นทีผ่ลติ
ได้มากกว่าความต้องการของโรงงานน้ำตาลนั้น  ก็จะถูกนำ
ขายใหก้ารไฟฟา้ฝา่ยผลติ  

ดูจากแผนดำเนินการธุรกิจของมิตรผลแล้ว  โครงการนี้ก็ดู
เหมอืนจะสมเหตสุมผลด ี แตด่เูหมอืนวา่ ธนาคารไทยพาณชิย์
เองก็ยังใช้เวลาพอสมควรในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
โครงการนี ้ “กว่าเราจะอนุมัติเงินกู้ได้ก็นานทีเดียวค่ะ”  คุณ
ชลุพีร  วชิชาธคิม เจา้หนา้ทีข่องไทยพาณชิยเ์ลา่ใหธ้นาคารโลก
ฟงัในบา่ยวนัหนึง่ 

สำหรบัผูบ้รหิารธนาคารพาณชิยอ์ืน่ๆ ในเมอืงไทยแลว้  การที่
ไทยพาณิชย์รู้สึกลังเลที่จะให้การสนับสนุนโครงการพลังงาน
ทดแทนนัน้  ไมใ่ชเ่รือ่งนา่แปลกใจแตอ่ยา่งใด  เพราะถงึแมว้า่
รัฐบาลไทยจะพยายามอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนการพัฒนา

พลังงานทดแทนมาใช้ในประเทศ 
แต่ภาคการเงินของไทยก็ยังขาด
ความรูท้ีช่ดัเจนในเรือ่งของธรุกจิ ซึง่
รวมไปถึงโอกาสในการสร้างผล
กำไรในอตุสาหกรรมนีอ้กีดว้ย   

อุตสาหกรรมที่ต้องการเงิน
ทนุสงู

นอกจากนี้แล้ว การลงทุนใน
พลงังานทดแทนนัน้โดยมากแลว้จะ
สูงกว่าพลังงานที่มาจากถ่านหิน
หรือก๊าซธรรมชาติอย่างน้อยสอง-
สามเทา่ตวั  ดงันัน้ ความชว่ยเหลอื
จากภาครัฐในเรื่องของการให้เงิน

อดุหนนุมกัจะเปน็เรือ่งจำเปน็    หากผูป้ระกอบการตอ้งการที่
จะชกัจงูใหธ้นาคารพาณชิยเ์ลง็เหน็โอกาสในการสรา้งผลกำไร
ในธรุกจินี ้


เพือ่เปน็การปกปอ้งผลประโยชนข์องธนาคารเอง ไทย
พาณชิยก์ไ็ดเ้รยีกรอ้งหลกัประกนัจากมติรผลมากเปน็
พเิศษสำหรบัการปลอ่ยกูใ้หแ้กโ่ครงการนี ้ไมว่า่จะเปน็
โฉนดที่ดิน ตัวโรงงาน รวมทั้งอุปกรณ์ในการผลิต
ทัง้หมดอกีดว้ย นอกจากนีแ้ลว้ ธนาคารยงักำหนดให้
มติรผลซึง่เปน็บรษิทัแม ่  เปน็ผูเ้ซน็คำ้ประกนัเงนิกูใ้ห้
แกโ่รงไฟฟา้ดา่นชา้ง  นอกเหนอืไปจากการทีธ่นาคาร
เป็นผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมดจากกรมธรรม์ประกัน
ความเสีย่งตา่งๆ ของทัง้ตวัโรงไฟฟา้และอปุกรณ ์(เชน่ 
ประกนัอคัคภียั เปน็ตน้) 

“สิง่หนึง่ทีส่ำคญัมากสำหรบัธนาคารในการอนมุตัเิงนิ
กู้ก็คือความสามารถของลูกค้าในการจัดหาวัตถุดิบ” 

กากอ้อยที่ถูกนำมาใช้เป็นพลังงานในการผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี

“อันที่จริงแลว้ ในระยะยาว พลังงานทดแทนหลายๆ ประเภท 
ยกเวน้พลังงานแสงอาทติย์ จะมรีาคาถกูกว่าพลั งงานที่มา
จากน้ ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เพยีงแต่พลั งงานทดแทน
เหล่านีม้ันตอ้งใชเ้งนิจำนวนมากในการลงทนุ” 

หน้า
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ตอ่จากหนา้1

คุณชุลีพรกล่าวเสริม   “ความสัมพันธ์ที่เรามีกับลูกค้าก็นับว่า
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากทีเดียว ในกรณีของมิตรผลนั้น 
เขาเป็นลูกค้าเรามานานแล้ว” นี่เป็นเพราะว่า บริษัทที่เป็น
ลูกค้าของธนาคารมานานหลายสิบปีนั้น ย่อมจะมีความ
สามารถในการใช้หนี้สูง เอื้อต่อการ
ทำธรุกจิกบัธนาคารอยา่งตอ่เนือ่ง  

คำกล่าวของคุณชุลีพรนั้นทำให้เรา
เห็นได้ชัดว่า  การจะหาเงินทุนสนับ 
สนนุอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนนัน้
อาจไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย  หากวา่บรษิทัไมม่ี
วัตถุดิบที่แน่นอน  หรือไม่ใช่ลูกค้า
ประจำของธนาคาร 

สถาบนัการเงนิในประเทศไทยหลายๆ 
แหง่กต็กอยูใ่นภาวะเดยีวกบัไทยพาณชิย ์ ในแงข่องความลงัเล
ทีจ่ะใหเ้งนิทนุสนบัสนนุอตุสาหกรรมพลงังานทดแทน อยา่งไร
ก็ตาม การที่นักลงทุนและสถาบันการเงินต่างๆ ในประเทศ
พัฒนาแล้ว ต่างก็พยายามเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมนี้มาก
ขึน้เปน็ปรากฎการณ ์ กท็ำใหส้ถาบนัการเงนิไทยเริม่จะมคีวาม
ตื่นตัวต่อโอกาสที่จะสร้างผลกำไรในธุรกิจพลังงานทดแทนไป
ดว้ย   

แตเ่นือ่งจากพลงังานทดแทนนัน้เปน็อตุสาหกรรมคอ่นขา้งใหม่
สำหรับเมืองไทย ทำให้สถาบันการเงินส่วนใหญ่ยังไม่มีความ
รู้มากพอเกี่ยวกับุตสาหกรรมนี ้ จึงไม่สามารถที่จะทำการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือผลตอบแทนในอนาคตได้ดีเท่าที่ควร
จะเปน็ คณุวสนัต ์   จนัทรส์จัจา รองผูอ้ำนวยการดา้นบรรษทั
ธรุกจิของไทยธนาคาร  กลา่วอธบิาย 

“เรากพ็อจะทราบอยูว่า่มนัม ีpotential (ความเปน็ไปได)้  แต่
เรายังขาดข้อมูลที่จะทำให้เราสามารถปล่อยกู้ได้อย่างมั่นใจ”  
คณุวสนัตก์ลา่วกบัธนาคารโลก 

ความตอ้งการพลงังานทดแทนมแีนวโนม้สงูขึน้

ในระยะเวลาสบิกวา่ปผีา่นมานี ้  ประเทศพฒันาแลว้หลายตอ่
หลายประเทศต่างก็พยายามที่จะผลิตพลังงานในประเทศให้
มากขึ้น เพื่อลดการนำเข้าของพลังงานจากต่างประเทศ อัน
เนื่องมาจากราคาที่ผันผวนของน้ำมัน และเพื่อลดความกังวล
ในเรื่องของความไม่มั่นคงทางพลังงานของตนเอง นอกจากนี้
แลว้  ภาวะโลกรอ้นกย็งัทำใหเ้กดิความตอ้งการมากขึน้ในอนัที่
จะผลิตพลังงานทดแทนที ่ “สะอาด” กว่าพลังงานที่ได้จาก
นำ้มนัหรอืถา่นหนิ  ซึง่จะชว่ยลดปรมิาณมลพษิในชัน้โอโซนอนั
เปน็สาเหตขุองการเกดิสภาวะเรอืนกระจก 

ดังนั้น หลายๆ ประเทศจึงได้มีบทบัญญัติให้มีการใช้พลังงาน
ทดแทนในสัดส่วนที่พอเหมาะต่อการบริโภคพลังงานใน
ประเทศทั้งหมด เพื่อเป็นการโน้มน้าวและสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาพลังงานประเภทนี้มากขึ้นในประเทศ  ในส่วนของ

ประเทศไทยนัน้  เราใชพ้ลงังานทัง้หมดเปน็จำนวนมากถงึ 70 
ลา้นตนัตอ่ป ี โดยทีค่รึง่หนึง่ของพลงังานทีใ่ชน้ัน้มาจากการนำ
เข้า นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลไทยได้วางกรอบนโยบาย
เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทน เป็นจำนวน 8 
เปอรเ์ซน็ตข์องพลงังานทีใ่ชใ้นทัง้หมดประเทศในป ี2553 


และถึ งแม้ ว่ าประ เทศไทยจะมี
วัตถุดิบธรรมชาติมากมายสำหรับ
การผลิตพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะ
เป็นขยะหรือผลิตผลที่ เกิดจาก
การเกษตร เชน่กากออ้ย รำขา้ว มลู
สัตว ์ เป็นต้น การที่พลังงานทดแทน
ตอ้งใชเ้งนิทนุทีส่งูมากตอ่งยนูตินัน้ ก็
อาจมีผลให้สถาบันการเงินยังไม่มี
ค ว า ม มั่ น ใ จ อ ย่ า ง เ ต็ ม ที่ ว่ า ผ ล
ตอบแทนที่ได้จะคุ้มค่าต่อการลงทุน  
นายแอนโทนี ่  เดอ วลิด ์  ผูป้ระสาน

งานของโครงการพลงังานทดแทนเอเชยี   ซึง่เปน็หนว่ยงานของ
ธนาคารโลกทีท่ำหนา้ทีบ่รหิารกองทนุสำหรบัการพฒันาแหลง่
พลงังานทดแทน ไดก้ลา่วกบัเราในบา่ยวนัหนึง่เมือ่ไมน่านมานี ้

“อันที่จริงแล้ว ในระยะยาว พลังงานทดแทนหลายๆ ประเภท   
ยกเวน้พลงังานแสงอาทติย ์จะมรีาคาถกูกวา่พลงังานทีม่าจาก
น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาต ิ เพียงแต่พลังงานทดแทนเหล่านี้มัน
ต้องใช้เงินจำนวนมากในการลงทุน,”  คุณแอนโทนี่อธิบาย   
“ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและการดูแลรักษาของโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทนนั้น  จริงๆ แล้วจะถูกกว่าค่าใช้จ่ายของโรง
ไฟฟา้ทัว่ไปอยูพ่อสมควร  แตเ่พราะตน้ทนุในการผลติพลงังาน
ไฟฟา้ทีม่าจากนำ้มนัหรอืกา๊ซนัน้มนัจะถกูกวา่พลงังานทดแทน 
คนสว่นใหญก่เ็ลยมองขา้มประเดน็คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิาน
และดแูลรกัษาทีแ่พงกวา่พลงังานทดแทนไป” 

ในสว่นของธนาคารโลกเองนัน้  เราไดเ้ลง็เหน็ถงึความจำเปน็ที่
จะใหก้ารสนบัสนนุภาครฐัของไทยในการสรรหาแหลง่พลงังาน
ทดแทน  ดงันัน้ เราจงึไดจ้ดัใหม้กีารสมัมนาและพบปะพดูคยุ
ระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชนอยา่งสมำ่เสมอ  เพือ่เสรมิสรา้ง
ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานทดแทนและการใช้พลังงาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพใหม้ากขึน้  ในเดอืนสงิหาคมปทีีแ่ลว้   เรา
ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “Future Scenarios toward
SustainableEnergyPoliciesandPractice inThailand ”   
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 70 คน ทั้งจากภาครัฐ ภาค
เอกชน และสถาบนัวจิยัในเอเชยี ยโุรป  รวมทัง้อเมรกิาเหนอื
อกีดว้ย 

บทบาทของธนาคารโลกในการส่งเสริมการ
พฒันาพลงังานทดแทน

นายเอยีน พอรเ์ตอร ์  ผูอ้ำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศ
ไทยกล่าวว่า การเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องของพลังงาน
ทดแทน  และการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ เปน็องค์

“ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและการดแูลรักษาของโรง
ไฟฟ้าพลั งงานทดแทนนั้น จริงๆ แลว้จะถกูกว่าค่าใช้
จ่ายของโรงไฟฟา้ทั่วไปอยู่พอสมควร แต่เพราะตน้ทนุ
ในการผลติพลั งงานไฟฟ้าที่มาจากน้ ำมันหรือกา๊ซนัน้
มันจะถกูกว่าพลั งงานทดแทน คนส่วนใหญ่ก็เลยมอง
ข้ามประเด็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและดแูลรักษาที่
แพงกว่าพลังงานทดแทนไป” 

หน้า
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ตอ่จากหนา้2

ประกอบหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนา
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน หรือที่เราเรียก
ในภาษาอังกฤษว่า Country Development
PartnershipforInfrastructure (CDP-Infra) ซึง่เราได้
ลงนามกบัรฐับาลไทยไปเมือ่ปลายเดอืนมกราคมศกนี ้  
“ไม่เพียงแต ่ CDP-Infra ของเราจะทำให้รัฐบาลไทย
สามารถเรยีนรูจ้ากประสบการณใ์นตา่งประเทศ และ
จากผูเ้ชีย่วชาญตา่งชาตทิีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญใน
เรื่องนี้โดยเฉพาะเท่านั้น แต่มันก็ยังช่วยให้
ธนาคารโลกสามารถนำประสบการณข์องไทยในเรือ่ง
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยรวม และ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับภาคพลังงานโดยเฉพาะ  ไปเป็น
ตวัอยา่งใหน้านาประเทศไดเ้รยีนรูด้ว้ย”  

และเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้น ทาง
ธนาคารโลกก็ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “Financing
Sustainable Energy: Seizing Business
Opportunities for Financial Institutions” โดยได้
เชญิผูแ้ทนจากสถาบนัการเงนิไทยและตา่งชาต ิ  รวม
ถึงตัวแทนจากภาคเอกชนมาร่วมงาน  เพื่อเผยแพร่
ความรูค้วามเขา้ใจในธรุกจิพลงังานทดแทน   และรว่ม
กนัปรกึษาหารอืถงึวธิทีีจ่ะกา้วขา้มอปุสรรคกดีขวางใน
อตุสาหกรรมนี ้   เพือ่ใหส้ถาบนัการเงนิไดม้สีว่นรว่มมากขึน้ใน
การพฒันาอตุสาหกรรมพลงังานทดแทน   งานสมัมนานีไ้ดร้บั
การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสมาคมธนาคารไทยสภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาอุตสาหกรรม
แหง่ประเทศไทยและ EuropeanCommission

“เราต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย  เพื่อที่จะร่วมกันหาข้อสรุปถึงอุปสรรคที่สำคัญ
ของอตุสาหกรรมพลงังานทดแทน   และหาทางออกทีจ่ะช่วย
ใหภ้าคการเงนินัน้เขา้มามบีทบาทมากขึน้,”   นายซือ่  หลวิ  ผู้
ประสานงานภาคโครงสรา้งพืน้ฐานของธนาคารโลกในประเทศ
ไทยกลา่ว   “งานสมัมนานีน้บัวา่สำคญัมากสำหรบัเรา   เพราะ
มันจะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาที่ทำให้สถาบันการเงินไม่ค่อย
อยากจะเขา้มาปลอ่ยเงนิกูใ้นธรุกจินีไ้ดม้ากขึน้   เราหวงัวา่หลงั
จากงานนี ้ ทัง้ธนาคารโลก ภาครฐั และภาคเอกชน จะสามารถ
หาทางออกร่วมกันได ้ และสามารถร่างแผนงานที่จะช่วยลด
อุปสรรคในเรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาพลังงาน
ทดแทนไปไดบ้า้งไมม่ากกน็อ้ย”  

หลงัจากการสมัมนาไดส้ิน้สดุลง ธนาคารกไ็ดจ้ดัใหม้กีารเยีย่ม
ชมโรงงานไฟฟ้าด่านช้างของบริษัทมิตรผล โดยได้รับความ
อนเุคราะหเ์ปน็อยา่งดจีากคณุเทยีน แกว้ประดบั ผูจ้ดัการฝา่ย
ปฏบิตักิารของโรงไฟฟา้ มาทำหนา้ทีเ่ปน็ผูบ้รรยายประวตัขิอง
โรงงาน ประสิทธิภาพในการผลิต เครื่องจักรและวัตถุดิบที่ใช ้ 
และองค์ประกอบสำคัญอื่นๆ ของการดำเนินงานให้แก่ผู้ร่วม
งานได้ทราบ หลังจากการบรรยายสรุปของคุณเทียนแล้ว   
คณะของเราก็ได้แบ่งออกเป็นสามกลุ่มเพื่อเข้าชมการปฏิบัติ
งานของโรงไฟฟ้า โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของบริษัท

ด่านช้าง ไบโอ เอ็นเนอร์ย ี
มาเป็นผู้อธิบายตลอดการ
เข้าชม  เราจึงต้องขอ
ข อ บ คุ ณ ท า ง โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า
ดา่นชา้งมา ณ ทีน่ีด้ว้ย  

สำหรับผู้แทนจากสถาบัน
การเงินต่างๆ ที่เดินทางไป

กับเราในวันนั้น หลายเสียงก็บอกกับธนาคารโลกว่า เขาและ
เธอไดร้บัประโยชนเ์ปน็อยา่งยิง่จากการเขา้สมัมนาในครัง้นี ้ “ที่
ผมคดิวา่ดกีเ็พราะวา่ การไปเยีย่มชมโรงไฟฟา้นัน้ ทำใหเ้ราได้
เห็นภาพที่ชัดเจนมาหขึ้น หลังจากมีการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็กนัในหอ้งประชมุไปแลว้วา่ปญัหาของการปลอ่ย
เงินกู้ให้แก่ธุรกิจนี้คืออะไร”  คุณวสันต์จากไทยธนาคารได้
กลา่วกบัเราในภายหลงั 

“สำหรบัธนาคารทีป่ลอ่ยกูใ้หก้บัธรุกจินีอ้ยูแ่ลว้   มนักอ็าจไมไ่ด้
ช่วยมากขึ้นนัก   แต่สำหรับธนาคารที่ยังไม่เคยปล่อยกู้ให้กับ
ธรุกจินี ้  และตอ้งการหาความรูเ้พิม่เตมิ   เขากส็ามารถทีจ่ะใช้
ความรู้ที่ได้จากโรงไฟฟ้านั้นมาเป็นองค์ประกอบในการชั่งน้ำ
หนกัระหวา่งผลกำไรกบัความเสีย่งของมนัในทา้ยทีส่ดุ”   คณุ
วสนัตก์ลา่ว 

หากทา่นตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความพยายามของธนาคารโลกใน
การสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทย กรุณาติดต่อ 
นายซือ่ หลวิ ผูป้ระสานงานภาคสว่นสาธารณปูโภคและโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ที ่zliu@worldbank.org 
 
หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะรบัทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงการ
พลงังานทดแทนเอเชยี ของธนาคารโลก กรณุาเขา้ไปที ่ 
http://www.worldbank.org/astae 

 


 

เจา้หนา้ทีข่องโรงไฟฟา้ดา่นชา้งกำลงัอธบิายใหผู้เ้ขา้ชมโรงไฟฟา้ทราบถงึรายละเอยีดของการปฏบิตังิาน

“เราตอ้งการแลกเปลี่ยนประสบการณก์ับสถาบัน
การเงนิในประเทศไทย เพื่อที่จะร่วมกันหาขอ้สรปุ
ถึ ง อุปสรรคที่ สำคั ญของอุตสา ห กรร ม
พลั งงานทดแทน และหาทางออกที่จะช่วยใหภ้าค
การเงนินัน้เขา้มามบีทบาทมากขึน้,” 
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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

April Events

เยาวชนรว่มกบัชาวบา้นปลกูปา่เพือ่รกัษาแนวชายฝัง่ทะเล
สมาชกิชมรมเยาวชนธนาคารโลกจำนวน 60 คนพรอ้มดว้ยชาวบา้นรว่มกนัปลกูปา่
โกงกางจำนวน 300 ตน้ บรเิวณชายฝัง่ของหมูบ่า้นขนุสมทุรจนี จงัหวดัสมทุรปราการ 
เมือ่วนัอาทติยท์ีผ่า่นมา การปลกูปา่ในครัง้นีเ้ปน็สว่นหนึง่ของโครงการนำรอ่งปอ้งกนั
การกดัเซาะชายฝัง่ทะเล ณ บา้นขนุสมทุร
จีน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
จังหวัดสมุทรปราการและสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย และชมรม
เยาวชนธนาคารโลกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่
เข้ามาร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เปน็กจิกรรมตอ่เนือ่งของโครงการดงักลา่ว
เมือ่เดอืนตลุาคมในปทีีผ่า่นมา 

งานสมัมนาเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณร์ะหวา่งเยาวชนในเอเชยีแปซฟิกิ
ปัจจุบันนี ้ คนหนุ่มสาวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกหลายร้อยหลายพันคนต่างก็หันมาให้ความสนใจในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาก
ขึน้ หลายคนกพ็ยายามอยา่งยิง่ทีจ่ะใหต้นเองมสีทิธมิเีสยีงในนโยบายตา่งๆ ทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่พวกเขาโดยตรง เพือ่สนบัสนนุใหเ้ยาวชน
เขา้มามีสว่นรว่มในการพฒันามากขึน้  ทางธนาคารโลกจึงไดจ้ัดงานสัมมนานีข้ึน้ โดยมเีป้าหมายเพือ่ทีจ่ะเปดิโอกาสใหเ้ยาวชนและผูม้ีสว่น
เกีย่วขอ้งในการวางนโยบายสาธารณะ ไดม้าพบปะพดูจากนัในเรือ่งทีส่ำคญัๆ ตอ่บา้นเมอืง  และเพือ่แสวงหาความคดิใหม่ๆ  ในอนัทีจ่ะโนม้
นา้วใหค้นหนุม่สาวในยคุปจัจบุนั  กา้วเขา้มามบีทบาทในสงัคมใหม้ากขึน้ 

งานสัมมนาในครั้งแรกนั้นถูกจัดขึ้นเมื่อวันที ่ 19 เมษายน สอดคล้องกับสาระสำคัญของ “รายงานการพัฒนาโลกปี 2550: คนรุ่นใหม่กับ
การพัฒนา”  ซึ่งเน้นให้ภาครัฐเล็งเห็นบทบาทของเยาวชนในฐานะพันธมิตรของรัฐในการพัฒนาประเทศ  ในระหว่างงานนี้มีผู้แทนเยาวชน
จากภูมิภาค รวมทั้งตัวแทนจากองค์กรกลาง  และเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลก  ทั้งที่ประจำอยู่ในเอเชียแปซิฟิก และที่สำนักงานใหญ่ในกรุง
วอชิงตันดีซ ี เข้าร่วมฟังด้วย  สำหรับประเทศไทยนั้น นางสาวฉลองขวัญ  ถาวรายุศม ์ นักศึกษาปีสุดท้ายจากคณะรัฐศาสตร ์ จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยั ไดเ้ปน็ตวัแทนของเยาวชนไทยในการอธบิายสรปุภาพรวมเหตกุารณท์ีเ่กีย่วกบัเยาวชนในประเทศไทยใหเ้ยาวชนจากประเทศอืน่
ไดร้บัฟงั   โดยมุง่เนน้ในประเดน็ของการปฏบิตัหินา้ทีพ่ลเมอืงด ี  ซึง่เปน็ประเดน็ทีส่ำคญัประเดน็หนึง่ของ  “รายงานการพฒันาโลกป ี2550: 
คนรุน่ใหมก่บัการพฒันา”   

สว่นการสมัมนาในครัง้ทีส่องนัน้ ทางธนาคารโลกจะเชญิใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการกำหนดและดำเนนินโยบายทีเ่กีย่วกบัเยาวชนมาพบปะพดู
คยุกบัเยาวชนในประเทศ   รวมทัง้แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัเยาวชนจากแตล่ะประเทศผา่นระบบวดีโีอคอนเฟอรเ์รนซ ์   

หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะรบัทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ หรอืแสดงความจำนงเขา้รว่มงานนี ้ กรณุาตดิตอ่คณุทนิกร สารนีนัท ์ ที ่ tsareenun@worldbank.org    
หรอืตดิตามความคบืหนา้  และตรวจสอบวนัเวลาทีแ่นน่นอนของงานนี้ ได ้ ทีเ่วบ็ไซทข์องธนาคารโลก http://www.worldbank.or.th 

นางสาวฉลองขวัญถาวรายุศม์ผู้แทนเยาวชนจากประเทศไทย ผู้แทนเยาวชนจากประเทศมองโกเลียได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างงาน
สัมมนาผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
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