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บทน า ความเป็นโลกทีส่ามสิน้สุดลงแลว้หรอื 

เป็นเวลาหลายทศวรรษมาแลว้ทีนั่กศกึษาดา้นความมั่นคงและการเมอืงระหวา่งประเทศไดอ้ภปิรายถกเถยีงกนัเกีย่วกบัการเกดิระบบหลายขัว้อ านาจ

ขึน้ในการเมอืงโลก ถงึเวลาแลว้ทีเ่ราพึงทีจ่ะตระหนักถงึการเกดิระบบดงักลา่วในทางเศรษฐกจิ 

หากเรามองวา่ปี พ.ศ. 2532 เป็นจดุจบของ “โลกทีส่อง” อนัเน่ืองมาจากการลม่สลายของระบบคอมมวินิสต ์ ดงัน้ัน ปี พ.ศ. 2552 

เราก็เห็นจดุจบของสิง่ทีรู่จ้กักนัในนาม “โลกทีส่าม” เชน่เดยีวกนั 

เราก าลงัอยูใ่นระบบเศรษฐกจิโลกใหม่ทีม่หีลายขัว้ความเจรญิและมวีวิฒันาการอยา่งรวดเรว็  เป็นระบบทีป่ระเทศก าลงัพฒันาบางประเทศก าลงักลา

ยมาเป็นประเทศทีเ่รอืงอ านาจทางเศรษฐกจิ บา้งก็ก าลงัจะกลายมาเป็นขัว้หลกัแหง่การเตบิโตใหม่นอกเหนือจากขัว้เดมิทีรู่จ้กักนั 

และบา้งก็ก าลงัดิน้รนเพือ่ทีจ่ะบรรลศุกัยภาพของตนภายในระบบเศรษฐกจิใหม่นี ้ซึง่เป็นระบบทีข่ ัว้เหนือและใต ้

ตะวนัออกและตะวนัตกเป็นเพยีงจดุบนเข็มทศิและไม่ใชช่ะตากรรมทางเศรษฐกจิอกีตอ่ไป 

ความยากจนยงัคงมอียูแ่ละจ าเป็นตอ้งไดร้บัการแกไ้ข รฐัทีล่ม้เหลวยงัคงมอียูแ่ละจ าเป็นตอ้งไดร้บัการแกไ้ข 

ความทา้ทายระดบัโลกก าลงัทวคีวามรุนแรงยิง่ขึน้และจ าเป็นตอ้งไดร้บัการแกไ้ข แตว่ธิกีารทีเ่ราจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปัญหาเหลา่นีก้ าลงัเปลีย่นไป 

การใชค้ าจ ากดัความทีล่า้สมยัจ าแนกโลกออกเป็นโลกทีห่น่ึงและโลกทีส่าม ผูบ้รจิาคและผูร้บั ผูน้ าและผูต้ามน้ันหมดสมยัไปแลว้ 

นัยของการเปลีย่นแปลงดงักลา่วน้ันลกึซึง้มาก ทัง้ส าหรบัการจดัระเบยีบเศรษฐกจิแบบพหภุาคนิียม ความรว่มมอืกนัในระดบัโลก 

ความสมัพนัธท์างอ านาจ การพฒันาและสถาบนัระหวา่งประเทศ 

การจดัระเบยีบเศรษฐกจิแบบพหภุาคนิียมมคีวามส าคญั 

วกิฤตเิศรษฐกจิโลกไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ระบบพหภุาคนิียมมคีวามส าคญั 

จากการทีม่องเห็นหว้งเหวลกึอยูเ่บือ้งหนา้ไดท้ าใหป้ระเทศทัง้หลายผนึกก าลงักนักูเ้ศรษฐกจิโลก  กลุม่ G-20 

ไดเ้กดิขึน้จากวกิฤตกิารณด์งักล่าวและไดแ้สดงศกัยภาพของกลุม่ดว้ยการด าเนินการอยา่งรวดเรว็เพือ่เรยีกความเชือ่มั่นกลบัคนืมา 

ค าถามทีเ่กดิขึน้ก็คอื ปรากฏการณท์ีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลานีจ้ะเป็นเพยีงภาพมายาทีเ่กดิขึน้เพยีงชว่งวบูหน่ึงเทา่น้ันหรอืไม่ 

เมือ่นักประวตัศิาสตรม์องยอ้นกลบัไปในปี พ.ศ. 2552 พวกเขาจะมองสิง่ทีเ่กดิขึน้วา่เป็นเพยีงกรณีหน่ึงของการรว่มมอืระหวา่งประเทศ 

หรอืเป็นจดุเร ิม่ตน้ของสิง่ใหม่ ในปัจจบุนับางคนมองความพยายามของ วูด้โรว วลิสนั (Woodrow 

Wilson) ในการสรา้งระเบยีบการเมอืงระหวา่งประเทศใหม่หลงัจากสงครามโลกคร ัง้ที ่1 

สิน้สดุลงวา่เป็นโอกาสทีห่ลดุมอืไปซึง่ท าใหโ้ลกลอยควา้งอยูท่า่มกลางอนัตรายนานัปการ 

สถานการณใ์นปัจจบุนัของเราจะเป็นกรณีเชน่เดยีวกนัน้ันหรอืไม่ 

อนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ก็คอื เมือ่ความหวาดผวาทีม่ตีอ่วกิฤตเิร ิม่เจอืจางลง ความเต็มใจทีจ่ะรว่มมอืกนัก็จะลดลงตามไปดว้ย 

เราเร ิม่รูส้กึแลว้ตัง้แตบ่ดันีถ้งึแรงโนม้ถ่วงทีก่ าลงัดงึโลกแหง่รฐัชาตกิลบัไปสูก่ารรกัษาผลประโยชนแ์คบๆ สว่นตนแบบเดมิ 
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http://www.worldbank.org/en/webarchives/archive?url=http%3A%2F%2Fweb.worldbank.org%2Farchive%2Fwebsite01290%2FWEB%2F0__-1981.HTM&mdk=23213799
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http://www.worldbank.org/en/webarchives/archive?url=http%3A%2F%2Fweb.worldbank.org%2Farchive%2Fwebsite01290%2FWEB%2F0__-1984.HTM&mdk=23213799
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http://www.worldbank.org/en/webarchives/archive?url=http%3A%2F%2Fweb.worldbank.org%2Farchive%2Fwebsite01290%2Fexternal.html%3Flink%3Dhttp%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWoodrow_Wilson&mdk=23213799


ถา้หากเป็นจรงิเชน่น้ันก็จะเป็นความผดิพลาดอยา่งน่าเสยีดาย การเคลือ่นตวัทางเศรษฐกจิและการเมอืงก าลงัไหวตวั 

เราสามารถไหวสอดคลอ้งไปกบัมนัดว้ยหรอืไม่เชน่น้ัน เราก็จะยงัคงมองโลกผ่านปรซึมึ (Prism) ของโลกแบบเดมิตอ่ไป 

เราจ าเป็นตอ้งตระหนักถงึความเป็นจรงิทีเ่ปลีย่นไปและลงมอืแกปั้ญหาตามน้ัน 

สิง่ทีต่่างไปจากเดมิคอือะไร แหล่งความตอ้งการใหม ่

สิง่ทีต่า่งไปจากเดมิคอือะไร 

ประเทศก าลงัพฒันาไม่ใชส่าเหตขุองวกิฤตทิีเ่กดิขึน้แตส่ามารถเป็นสว่นส าคญัของการแกปั้ญหาได ้

โลกของเราจะมหีนา้ตาแตกตา่งจากเดมิไปมากในอกี 10 ปีขา้งหนา้ 

ซึง่จะไม่เพยีงแตเ่ห็นอุปสงคห์ลัง่ไหลมาจากสหรฐัอเมรกิาเทา่น้ันแตจ่ะมาจากทัว่ทกุมุมโลก 

เราเร ิม่รูส้กึถงึความไหวตวันีแ้ลว้ สดัส่วนมูลคา่เศรษฐกจิของเอเชยีในเศรษฐกจิโลกคดิตามอ านาจการซือ้ (Purchasing Power Parity) 

เพิม่สงูขึน้เร ือ่ยๆ อยา่งตอ่เน่ืองจากรอ้ยละ 7 ในปี พ.ศ. 2523 มาเป็นรอ้ยละ 21 ในปี พ.ศ. 2551 ตลาดหุน้ของเอเชยีมสีดัสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 32 

ของมูลคา่ตลาดหลกัทรพัยร์วมของโลก เกนิกวา่สหรฐัอเมรกิาซึง่มสีดัสว่นอยูท่ีร่อ้ยละ 30 และยโุรปซึง่มสีดัสว่นอยูท่ีร่อ้ยละ 25 

ในปีทีผ่่านมาจนีไดแ้ซงหนา้สหรฐัอเมรกิามาเป็นประเทศผูส้ง่ออกทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโลก จนียงัแซงหนา้สหรฐัฯ 

มาเป็นตลาดรถทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

ตวัเลขการน าเขา้สนิคา้บ่งบอกแนวโนม้ไดช้ดัเจน ประเทศก าลงัพฒันาก าลงักลายมาเป็นผูข้บัเคลือ่นเศรษฐกจิโลก 

ปัจจยัส าคญัทีม่ีสว่นท าใหก้ารคา้โลกฟ้ืนตวัคอืความตอ้งการสนิคา้น าเขา้ในกลุม่ประเทศก าลงัพฒันาในระดบัสงู 

อตัราการน าเขา้สนิคา้ของประเทศก าลงัพฒันาสงูกวา่อตัราสงูสดุกอ่นเกดิวกิฤตใินปี พ.ศ. 2551 ถงึรอ้ยละ 2 

ในทางตรงกนัขา้มการน าเขา้สนิคา้โดยประเทศทีม่รีายไดส้งูยงัคงต ่ากวา่อตัราสงูสดุกอ่นวกิฤตถิงึรอ้ยละ 19 อยูเ่ชน่เดมิ 

ถงึแมว้า่การน าเขา้สนิคา้ของประเทศก าลงัพฒันาจะมสีดัสว่นประมาณครึง่หน่ึงของการน าเขา้สนิคา้ของประเทศทีม่รีายไดสู้งแตก่ารน าเขา้ของประ

เทศก าลงัพฒันามอีตัราการเตบิโตรวดเรว็กวา่ประเทศรายไดส้งูมาก ดว้ยเหตนีุนั้บตัง้แตปี่ พ.ศ. 2543 เป็นตน้มา 

กวา่ครึง่หน่ึงของความตอ้งการสนิคา้น าเขา้ทีเ่พิม่ขึน้โดยรวมของโลกมาจงึจากประเทศก าลงัพฒันา 

ขัว้เศรษฐกจิใหม ่

เศรษฐกจิของโลกก าลงัมกีารปรบัสมดุล บางสว่นเกดิขึน้ใหม่ บางสว่นเป็นการฟ้ืนกลบั ดงัที ่แองกสั แมดดสินั (Angus Maddison) ไดก้ลา่วไวว้า่ 

จาก 20 ศตวรรษนีท้ีผ่่านมา กวา่ 18 ศตวรรษพบวา่เกนิกวา่ครึง่หน่ึงของผลผลติรวมของโลกมาจากเอเชยี 

เราก าลงัเห็นการเกดิขัว้เศรษฐกจิหลายขัว้ขึน้ในโลกอยูใ่นเวลานีอ้นัเน่ืองมาจากการเตบิโตของชนช ัน้กลางในประเทศก าลงัพฒันา 

ประชากรนับพนัลา้นคนมสีว่นรว่มในเศรษฐกจิโลกและแบบแผนใหม่โดยการบูรณาการทีผ่สานการรวมตวัระดบัภมูภิาคเขา้กบัการเปิดเสรรีะดบัโลก 

การเปลีย่นแปลงดงักลา่วไม่ไดเ้กีย่วกบัจนีหรอือนิเดยีเทา่น้ัน สดัสว่นของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

ของประเทศก าลงัพฒันาในแง่อ านาจการซือ้เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 33.7 ของสดัสว่น GDP โลกในปี พ.ศ. 2523 เป็นรอ้ยละ 43.4 ในปี พ.ศ. 

2553 อตัราการเตบิโตของประเทศก าลงัพฒันามแีนวโนม้วา่จะเพิม่สงูอยา่งตอ่เน่ืองตลอด 5 ปีขา้งหนา้นีแ้ละตอ่ไปจากน้ัน 

ภมูภิาคแอฟรกิาใตซ้าฮารามแีนวโนม้วา่อาจเตบิโตไดใ้นอตัราเกนิกวา่รอ้ยละ 6 โดยเฉลีย่จนถงึปี พ.ศ. 

2558  ในขณะทีภ่มูภิาคเอเชยีใตซ้ ึง่ประชากรทีย่ากจนจ านวนครึง่หน่ึงของโลกอาศยัอยูอ่าจมอีตัราการเตบิโตสงูถงึรอ้ยละ 7 

ตอ่ปีตลอดชว่งเดยีวกนันี ้

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตซ้ึง่มปีระชากรเกอืบ 600 ลา้นคนไดก้ลายมาเป็นภมูภิาคทีม่รีายไดป้านกลาง โดยมีสมัพนัธภาพใกลช้ดิกบัจนียิง่ขึน้ 

กระชบัความผูกพนักบัญีปุ่่ น เกาหล ี

และออสเตรเลยียิง่ขึน้  รวมไปถงึเชือ่มโยงกบัอเมรกิาเหนือและยโุรปผ่านการจดัซือ้สนิคา้และวตัถดุบิจากตา่งประเทศ (Global Sourcing) 

ภมูภิาคตะวนัออกกลางเป็นแหลง่ทนุทีส่ าคญัของโลกและก าลงัทวคีวามส าคญัขึน้เร ือ่ยๆ ในฐานะทีเ่ป็นศนูยก์ลางการบรกิารธรุกจิระหวา่งเอเชยี 

(ทัง้เอเชยีตะวนัออกและเอเชยีใต)้ และกลุม่ยโูร-แอฟรกิา (Euro-Africa) เงนิส ารองทางการทีเ่ป็นสนิทรพัยเ์งนิตราตา่งประเทศรวม (Gross 

Official Reserves) ของคณะมนตรคีวามรว่มมอืรฐัอ่าวอาหรบั (Gulf Cooperation Council) สงูกวา่ 5 แสนลา้นเหรยีญสหรฐัในสิน้ปี พ.ศ. 

2552 รวมทัง้มสีนิทรพัยข์องกองทนุบรหิารเงนิส ารองภาครฐั (Sovereign Wealth Fund) สงูถงึ 1 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐั 

ถา้หากสหรฐัอาหรบัมาเกรบ็ (Maghreb) สามารถผ่านเลยรอยเลือ่นทางประวตัศิาสตรไ์ปได ้ก็จะสามารถเป็นสว่นหน่ึงของกลุม่ยโูร-

เมดเิตอรเ์รเนียนทเีชือ่มกบัทัง้ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา 

http://www.worldbank.org/en/webarchives/archive?url=http%3A%2F%2Fweb.worldbank.org%2Farchive%2Fwebsite01290%2Fexternal.html%3Flink%3Dhttp%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAngus_Maddison&mdk=23213799
http://www.worldbank.org/en/webarchives/archive?url=http%3A%2F%2Fweb.worldbank.org%2Farchive%2Fwebsite01290%2Fexternal.html%3Flink%3Dhttp%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCooperation_Council_for_the_Arab_States_of_the_Gulf&mdk=23213799
http://www.worldbank.org/en/webarchives/archive?url=http%3A%2F%2Fweb.worldbank.org%2Farchive%2Fwebsite01290%2Fexternal.html%3Flink%3Dhttp%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMaghreb&mdk=23213799


ระหวา่งปี พ.ศ. 2545-2552 ประชากรกวา่ 60 ลา้นคนในภมูภิาคลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีนไดห้ลดุพน้จากภาวะความยากจนใน 

และจ านวนชนช ัน้กลางทีก่ าลงัเพิม่ขึน้เร ือ่ยๆ เป็นสาเหตทุีท่ าใหป้รมิาณการน าเขา้สนิคา้พุ่งสงูอยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 15 โดยเฉลีย่ตอ่ปี 

แอฟรกิามศีกัยภาพทีจ่ะกลายมาเป็นขัว้เศรษฐกจิ 

แผ่นธรณีอาจเคลือ่นตอ่ไปอกีได ้ภมูภิาคแอฟรกิาพลาดโอกาสดา้นการปฏวิตักิารผลติ (Manufacturing) 

ซึง่เป็นปัจจยัทีป่ลดปลอ่ยเศรษฐกจิของเอเชยีตะวนัออกออกจากความยากจนและเขา้สูค่วามรุง่เรอืง 

แตแ่อฟรกิามโีอกาสทีจ่ะไม่ถกูปลอ่ยใหล้า้หลงัตอ่ไป 

ในหลายประเทศของแอฟรกิาในปัจจุบนั  แมก้ระทัง่ผลติภณัฑอ์ุปโภคบรโิภคเล็กๆ นอ้ยๆ ราคาถกู เชน่ สบู่หรอืรองเทา้ 

หรอืเครือ่งมอืเครือ่งใชพ้ืน้ฐานลว้นแตเ่ป็นสนิคา้น าเขา้ทัง้สิน้ 

ถา้หากแอฟรกิาสามารถขจดัอุปสรรคในการผลติสนิคา้เหล่านีใ้นประเทศและอุปสรรคตอ่นักธรุกจิทอ้งถิน่ได ้

ในขณะเดยีวกนัก็สรา้งภาวะแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยใหนั้กลงทนุจากภายนอกโยกยา้ยฐานการผลติมาทีแ่อฟรกิาได ้

การพฒันาประเทศของแอฟรกิาจะเปลีย่นโฉมหนา้ไปจากเดมิมาก  ซึง่แนวทางนีแ้ตกตา่งจากความพยายามทีล่ม้เหลวในอดตีในการสนับสนุนการ

ผลติสนิคา้เพือ่ทดแทนการน าเขา้ทีห่นุนโดยระบบการกดีกนัทางการคา้ 

วธิกีารขา้งตน้นีจ้ะชว่ยใหส้ามารถแอฟรกิาไดร้บัผลประโยชนจ์ากการรวมกลุ่มระดบัภมูภิาคภายในตลาดโลกได ้

แอฟรกิาตอ้งท าอยา่งไรจงึจะส าเรจ็ กา้วแรกคอื ตอ้งท าใหช้าวแอฟรกินัซึง่รอ้ยละ 80 ของมรีายได ้2 

เหรยีญสหรฐัตอ่วนัหรอืต ่ากวา่น้ันสามารถมรีายไดเ้พยีงพอทีจ่ะซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภคได ้เกษตรกรรมเป็นแหลง่งานหลกัของภมูภิาค 

และเป็นโอกาสแรกในการเพิม่ผลผลติและรายได ้การจะท าดงักลา่วไดจ้ าเป็นตอ้งมกีารลงทนุตลอดหว่งโซก่ารผลติทางการเกษตร 

ตัง้แตด่า้นสทิธกิารครอบครองทีด่นิ เมล็ดพนัธ ์การชลประทาน เงนิทนุ เทคโนโลยพีืน้ฐาน การจดัเก็บสนิคา้ และการน าสนิคา้เขา้สูต่ลาด 

ทัง้นีเ้น่ืองจากสองในสามของชาวนาชาวแอฟรกินัเป็นผูห้ญงิ เราจ าเป็นตอ้งชว่ยใหผู้ห้ญงิไดร้บัสทิธทิางกฎหมาย สามารถถอืครองทีด่นิ 

และเขา้ถงึบรกิารจากรฐั 

ดว้ยรายไดแ้ละคณุภาพชวีติทีเ่พิม่ขึน้เพยีงเล็กนอ้ย นักธรุกจิทอ้งถิน่ก็จะสามารถเจาะเป้าหรอืวางแผนธรุกจิ 

ส าหรบัตลาดทอ้งถิน่และส าหรบัตลาดสง่ออกในทีส่ดุ 

เพือ่จะชว่ยใหแ้อฟรกิาเตบิโตยิง่ขึน้ ชาวแอฟรกินัจ าเป็นตอ้งมสีิง่ทีย่โุรปและญีปุ่่ นตอ้งการหลงัจากสิน้สดุสงครามโลกคร ัง้ทีส่อง น่ันคอื 

โครงสรา้งพืน้ฐาน พลงังาน ตลาดทีเ่ช ือ่มกบัเศรษฐกจิโลก และภาวะแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยตอ่ภาคเอกชน 

สนิคา้และบรกิารสาธารณะสิง่เหล่านีจ้ะสามารถสรา้งการเตบิโตไดม้ากยิง่กว่าการผลติในทอ้งถิน่เสยีอกี 

การเปลีย่นแปลงในวนันีไ้ดเ้ปิดโอกาสใหม่ๆ เมือ่วกิฤตโิลกเกดิขึน้ 

ชาวจนีบางสว่นตระหนักวา่ถงึเวลาแลว้ทีป่ระเทศจะตอ้งกา้วไกลไปกวา่การผลติของเลน่และรองเทา้ 

ประเทศจนีสามารถขยบัตวัใหสู้งขึน้ในหว่งโซค่ณุคา่ (Value Chain) เพิม่คา่แรง และการบรโิภค และขยาย 

“สงัคมทีเ่ขม้แข็งกลมเกลยีว”ใหก้วา้งขวางขึน้ (Harmonious Society) 

บรษิทัจนีอาจโยกยา้ยการผลติสนิคา้ทีม่มูีลคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิต ่าไปทีอ่ืน่แทนเชน่ แอฟรกิา ตามธรุกจิพฒันาทรพัยากรและสิง่กอ่สรา้งของจนี 

อาจมกีารพยายามสนับสนุนใหบ้รษิทัจนีโยกยา้ยการผลติทัง้ส าหรบัการบรโิภคในประเทศและการสง่ออก ผูผ้ลติเหลา่นีน้ าองคค์วามรู ้เคร ือ่งจกัร 

โอกาสการเขา้ถงึตลาด และเครอืขา่ยกระจายสนิคา้เขา้สูป่ระเทศ 

ธนาคารโลกก าลงัด าเนินงานรว่มกบัชาวแอฟรกินัและชาวจนีเพือ่สรา้งเขตอุตสาหกรรมขึน้ 

นักลงทนุ ผูบุ้กเบกิรูส้กึไดถ้งึโอกาสในแอฟรกิา และไม่หวัน่กบัความเสีย่ง แมว้า่จะมบีทเรยีนจากความลม้เหลวของบรษิทั ลแีมน บราเธอรส ์

และประเทศกรซี  แตนั่กลงทนุตระหนักวา่ตลาดประเทศพฒันาแลว้ก็มคีวามเสีย่งไดเ้ชน่กนั 

การเปลีย่นแปลงของนโยบายรฐับาลสามารถสรา้งโอกาสส าหรบัการเตบิโตของภาคเอกชนซึง่จะตอบแทนดว้ยการใหบ้รกิารแกผู่ป้ระกอบการ 

ในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมาจนถงึปี พ.ศ. 2552 ภาคเอกชนไดล้งทนุมากกวา่ 6 

หมืน่ลา้นเหรยีญสหรฐัในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในแอฟรกิา ปัจจบุนัรอ้ยละ 65 

ของประชากรชาวแอฟรกินัเขา้ถงึบรกิารสง่คลืน่สญัญาณเสยีงไรส้าย (Wireless Voice Service) และมกีารใชโ้ทรศพัทม์อืถอื 400 

ลา้นเครือ่งในแอฟรกิา 

บรรษทัการเงนิระหวา่งประเทศ (IFC) 

เป็นสถาบนัภายใตก้ลุม่ธนาคารโลกทีใ่หเ้งนิกูแ้กภ่าคเอกชนก าลงัพยายามชว่ยเรง่การปฏวิตัทิางธรุกจิดงักลา่วนี ้กองทนุหุน้ใหม่ (Equity Fund) 



ของ IFC สามารถระดมเงนิได ้800 ลา้นเหรยีญสหรฐัจากกองทนุบรหิารเงินส ารองและบ านาญภาครฐัเพือ่การลงทนุในบรษิทัในภมูภิาคแอฟรกิา 

ลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน 

การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิหมายถงึมโีอกาสเกดิการเปลีย่นแปลงทางอ านาจ 

รายไดแ้ละการเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้ในประเทศก าลงัพฒันาหมายถงึอทิธพิลทีเ่พิม่ขึน้ตามไปดว้ย โลกแหง่การจบักลุม่คุยกนัขา้งเตาผงิของกลุม่ G-7 

หมดยคุไปแลว้ 

การเจรจากนัในวนันีต้อ้งอาศยัโตะ๊ประชมุทีใ่หญ่พอทีจ่ะรองรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุหลกัใหไ้ดค้รบและประเทศก าลงัพฒันาจะตอ้งมทีีน่ั่งในการเจรจาทีโ่

ตะ๊นีด้ว้ย 

การประชมุสดุยอดของกลุม่ G-20 ทีพ่ติสเ์บริก์ในปีทีแ่ลว้ตระหนักถงึความเปลีย่นแปลงทีว่า่นี ้แตต่อ้งอาศยัมากกวา่ค าพูดบนกระดาษ 

ค าพูดของวูด้โรว วลิสนั (Woodrow Wilson) บนกระดาษไม่อาจท าใหอุ้ดมคตอินัสงูสง่เป็นจรงิไดใ้นทางปฏบิตั ิ

การจดัการแบ่งสรรความรบัผดิชอบรว่มกนัระหวา่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในระบบระหวา่งประเทศไม่ใชเ่ร ือ่งง่าย แตจ่ าเป็นตอ้งเกดิขึน้ ความลม้เหลวในปี 

พ.ศ. 2462 น าไปสูก่ารทีป่ระเทศบางประเทศไม่อาจรว่มมอืกนัไดใ้นปี พ.ศ. 2472 และเป็นจดุเร ิม่ของการเกดิสงครามคร ัง้ใหม่ในยโุรปในปี พ.ศ. 

2482 

เราเร ิม่เห็นความตงึเครยีดแลว้ในปัจจุบนั 

การประชมุรอบโดฮาขององคก์ารการคา้โลกและการเจรจาวา่ดว้ยสภาพภมูิอากาศเปลีย่นแปลงทีก่รงุโคเปนเฮเกนไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่การแบ่งปันผลป

ระโยชนแ์ละความรบัผดิชอบระหวา่งประเทศทีพ่ฒันาแลว้กบัประเทศก าลงัพฒันาน้ันไม่ใชเ่ร ือ่งง่าย 

การเจรจาดงักลา่วยงัสะทอ้นความหลากหลายของความทา้ทายทีป่ระเทศก าลงัพฒันาทัง้หลายตอ้งเผชญิแตกตา่งกนัไป 

การแกไ้ขประเด็นปัญหาระหวา่งประเทศทีส่ าคญัโดยไม่มปีระเทศก าลงัพฒันาและประเทศในระยะเปลีย่นผ่าน (Transition Countries) 

เขา้รว่มเป็นไปไม่ไดอ้กีตอ่ไป และเป็นไปไม่ไดอ้กีเชน่กนัทีจ่ะสนันิษฐานวา่สมาชกิทีม่อีทิธพิลทีส่ดุในกลุม่ประเทศก าลงัพฒันาทีเ่รยีกกนัวา่กลุม่ 

BRICs คอื บราซลิ รสัเซยี อนิเดยีและจนีจะสามารถเป็นตวัแทนกลุม่ประเทศดงักลา่วไดท้ ั่วถงึ 

การแกไ้ขปัญหาความทา้ทายอืน่ๆ ทีก่ าลงักอ่ตวัอยูใ่นปัจจบุนัก็จะตอ้งตระหนักในความเป็นจรงิทีว่า่นีเ้ชน่กนั ไม่วา่จะเป็นปัญหาดา้นน ้า โรคภยั 

การโยกยา้ยถิน่ฐาน ประชากร รฐัทีเ่ปราะบาง และรฐัทีเ่พิง่ผ่านพน้วกิฤต ิ

การรบักลุม่ G-20 เป็นเวทใีหม่ในการเจรจาแกไ้ขปัญหาระหวา่งประเทศ เราจะตอ้งระวงัวา่จะไม่สรา้งล าดบัขัน้ทางอ านาจทีไ่ม่ยดืหยุน่ใหก้บัโลก 

กลุม่ G-20 ควรจะด าเนินการในลกัษณะเหมอืนเป็น “กลุม่ผูว้างระเบยีบวาระการประชมุ” (Steering Group) 

ตลอดเครอืขา่ยประเทศและสถาบนัระหวา่งประเทศทัง้หลาย กลุม่ G-20 

ควรตระหนักถงึความเชือ่มโยงกนัของประเด็นปัญหาและพยายามหาจดุรว่มของประโยชนร์ว่มกนั 

ระบบนีจ้ะบรหิารเป็นล าดบัขัน้ไม่ไดแ้ละไม่ควรมพีธิีรตีองเหมอืนระบบราชการ 

และควรทีจ่ะพสิจูนใ์หเ้ห็นวา่มปีระสทิธภิาพดว้ยการลงมอืจดัการปัญหาใหส้ าเรจ็ 

อนัตรายของแนวคดิเชงิภูมศิาสตรก์ารเมอืง (Geo-Politics) แบบเดมิ 

อนัตรายของการทีแ่รงโนม้ถว่งทางการเมอืงก าลงัดงึประเทศกลบัไปสูก่ารแสวงหาผลประโยชนแ์คบๆ สว่นตน คอื 

การทีเ่ราจดัการกบัปัญหาของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปแลว้ผ่านปรซิมึความคดิเกา่ของกลุม่ G-7 

ผลประโยชนแ์หง่ชาตขิองประเทศทีพ่ฒันาแลว้ถงึแมว้า่จะมเีจตนาดก็ีไม่สามารถเป็นตวัแทนทศันะความคดิของประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม่ได ้

เราไม่อาจใชแ้นวความคดิภมูศิาสตรก์ารเมอืงแบบเกา่จดัการกบัปัญหาของโลกใหม่ได ้

เชน่เดยีวกนั เราไม่สามารถถอยกลบัไปใชแ้นวคดิ “พหภุาคนิียมแบบเกา่” ซึง่เป็นวธิแีกปั้ญหาของการประชมุแหง่เวยีนนา (Congress of 

Vienna) ในศตวรรษที ่19 ทีต่อ่ตา้นการเปลีย่นแปลง “ภมูศิาสตรก์ารเมอืงใหม่ของระบบเศรษฐกจิหลายขัว้” 

จ าเป็นตอ้งอาศยัการแบ่งปันความรบัผดิชอบพรอ้มกนักบัการยอมรบัทศันะความคดิเห็นและสถานการณท์ีแ่ตกต่างกนัเพือ่สรา้งประโยชนร์ว่มกนัใ

หม้ากขึน้กวา่เดมิ 

การปฏรูิปทางการเงิน 

ตวัอยา่งจากการปฏริปูทางการเงนิ 

โลกตอ้งชดใชค้วามเสยีหายจากระบบการเงนิโลกทีพ่งัทลายลงอยา่งสงูลบิดว้ยการงานทีส่ญูเสยีไปและชวีติทีถ่กูท าลายลง 

http://www.worldbank.org/en/webarchives/archive?url=http%3A%2F%2Fweb.worldbank.org%2Farchive%2Fwebsite01290%2Fexternal.html%3Flink%3Dhttp%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGeopolitics&mdk=23213799
http://www.worldbank.org/en/webarchives/archive?url=http%3A%2F%2Fweb.worldbank.org%2Farchive%2Fwebsite01290%2Fexternal.html%3Flink%3Dhttp%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCongress_of_Vienna&mdk=23213799
http://www.worldbank.org/en/webarchives/archive?url=http%3A%2F%2Fweb.worldbank.org%2Farchive%2Fwebsite01290%2Fexternal.html%3Flink%3Dhttp%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCongress_of_Vienna&mdk=23213799


แน่นอนวา่เราตอ้งการกฎเกณฑก์ารควบคมุทางการเงนิทีด่กีวา่เดมิ ดว้ยการมทีนุ 

สภาพคลอ่งทางการเงนิและมาตรฐานการควบคมุดแูลทีแ่ข็งแกรง่ขึน้ 

กรอบการควบคมุดแูลใหม่ควรทีจ่ะตอ้งค านึงถงึความเสีย่งทีเ่ป็นระบบและปรบัเปลีย่นกฎเกณฑท์ีส่นับสนุนใหเ้กดิความแปรปรวนขึน้ลงของวงจร  ผ

นึกการควบคมุดแูลใหห้นาแน่นยิง่ขึน้เพือ่เลีย่งการเกดิชอ่งวา่งในระบบ ค านึงถงึเงนิเฟ้อในราคาสนิทรพัยเ์ชน่เดยีวกนักบัในราคาสนิคา้และบรกิาร 

แตเ่ราตอ้งระวงัผลทีอ่าจตามมาโดยไม่ไดต้ ัง้ใจดว้ย เราไม่ควรเพิม่ค่าใชจ้า่ยใหม้ากขึน้ไปอกีดว้ยการสนับสนุนการกดีกนัทางเงนิ 

และขดัขวางไม่ใหป้ระเทศยากจนไดร้บับรกิารทางการเงนิอยา่งไม่เป็นธรรม กฎเกณฑท์ีต่กลงกนัทีบ่รสัเซลส ์ลอนดอน 

ปารสีและวอชงิตนัอาจเหมาะสมส าหรบัธนาคารขนาดใหญ่ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 

แตม่นัเหมาะสมแลว้หรอืส าหรบัธนาคารขนาดเล็กไม่วา่จะเป็นของประเทศทีพ่ฒันาแลว้หรอืก าลงัพฒันาก็ตาม 

กฎเกณฑเ์หลา่นีอ้าจมผีลท าใหภ้าคการเงนิ 

นวตักรรมและการบรหิารจดัการความเสีย่งในประเทศก าลงัพฒันาสะดดุชะงกัและอาจท าใหก้ารลงทนุขา้มพรมแดนยากล าบากขึน้ 

ขอ้ก าหนด “การใหกู้ใ้นประเทศ” (Lend Local) อาจสามารถสง่ผลเชน่เดยีวกนักบัการ “ซือ้ในประเทศ” (Buy Local) การก าหนดใหม้ ี

“การด าเนินการอยูใ่นประเทศ” (Local Physical Presence) อาจขดัขวางการใหบ้รกิารไดม้ากเทา่ๆ กบัท าใหก้ารคา้สะดดุชะงกั 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั “สภาพคลอ่งภายในประเทศ” (Local Iiquidity) 

อาจใหเ้กดิการแตกแยกทางการบรหิารจดัการสภาพคลอ่งระดบัโลกและสรา้งคา่ใชจ้า่ยอนัมหาศาลโดยไม่ท าใหเ้กดิความแข็งแกรง่เพิม่ขึน้ 

ตราสารอนุพนัธ ์(Derivatives) มชี ือ่เสยีงทีเ่สือ่มเสยีในปัจจบุนั ซึง่พอเขา้ใจไดถ้า้หากยงัจ ากนัไดถ้งึสิง่ทีเ่กดิขึน้กบับรษิทั AIG 

แตเ่กษตรกรในเขตตะวนัตกตอนกลางของสหรฐัอเมรกิาอาศยัตราสารอนุพนัธใ์นการป้องกนัความแปรปรวนของราคาเมล็ดพชื 

เม็กซโิกใชท้างเลอืกดา้นพลงังานเป็นตวัตรงึราคาน ้ามนัทีเ่ป็นรายไดส้ว่นส าคญัของบประมาณภาครฐั 

ธนาคารโลกเป็นผูบุ้กเบกิการใชส้ญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (Currency Swaps) 

และใชส้ญัญานีใ้นการป้องกนัความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศและดอกเบีย้ 

เงนิกูข้องธนาคารโลกเปิดโอกาสใหม้กีารบรหิารความเสีย่ง (Hedging Opportunities) 

เพือ่ปกป้องผูกู้จ้ากความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่นและดอกเบีย้ และแมก้ระทั่งความเสีย่งอืน่ๆ เชน่ ฝนแลง้หรอืภยัพบิตั ิ

ดว้ยการชว่ยพฒันาการกูเ้งนิสกุลทอ้งถิน่ทีเ่ช ือ่มโยงกบัตลาดโลกเราใหท้ีก่ าบงัภยัแกป่ระเทศก าลงัพฒันาจากกระแสคลืน่ทางการเงนิของวกิฤตทิีเ่

กดิขึน้ 

นวตักรรมทางการเงนิถา้หากใชแ้ละควบคมุดแูลอยา่งรอบคอบสามารถน ามาซึง่ผลก าไรทีม่ปีระสทิธภิาพและป้องกนัความเสีย่งได ้

ธนาคารโลกเป็นผูบุ้กเบกิการประกนัปศสุตัวส์ าหรบัคนเลีย้งปศสุตัวใ์นมองโกเลยี การใชต้ราสารอนุพนัธด์า้นอากาศเพือ่ป้องกนัฝนแลง้ในมาลาว ี

และกองทนุประกนัภยัพบิตัสิ าหรบัประเทศแถบแครบิเบยีนซึง่ไดอ้นุมตัเิงนิชว่ยเหลอืจ านวน 8 

ลา้นเหรยีญสหรฐัแกส่าธารณรฐัเฮตเิมือ่เดอืนมกราคมทีผ่่านมาทนัทหีลงัจากทีเ่กดิแผ่นดนิไหว 

ซึง่เป็นเงนิชว่ยเหลอืทีป่ลอ่ยใหอ้ยา่งรวดเรว็กวา่เงนิชว่ยเหลอืจากแหลง่ภายนอกอืน่ใดทัง้สิน้ 

ดงัที ่อดตีประธานาธบิดเีซเดลโลแหง่เม็กซโิก (Ernesto Zedillo)ไดเ้คยกลา่วเตอืนวา่ 

ปัญหาของประเทศทีย่ากจนไม่ไดอ้ยูท่ีก่ารมตีลาดมากเกนิไป แตอ่ยูท่ีม่ตีลาดนอ้ยเกนิไป เราตอ้งการตลาดส าหรบัสนิเชือ่รายยอ่ย 

(Microfinance) หรอื ธรุกจิขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้หากธรุกจิดงักลา่วบรหิารโดยผูห้ญงิ ตลาดส าหรบัเคลือ่นยา้ย จดัเก็บ 

และขายสนิคา้ ตลาดส าหรบัการออม การประกนัและการลงทนุ 

วอลลส์ตรทีไดเ้ปิดโปงภยัอนัตรายของนวตักรรมทางการเงนิ และเราจ าเป็นตอ้งพจิารณาและด าเนินการอยา่งจรงิจงั 

แตก่ารพฒันาไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึผลประโยชนเ์ชน่เดยีวกนั แนวคดิแบบกลุม่ G-7 อาจท าลายโอกาสส าหรบัคนหลายพนัลา้นคน 

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

เมือ่หนัมาดเูร ือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ อนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ก็คอื 

เรายดัเยยีดรปูแบบการด าเนินการแบบครอบจกัรวาลทีย่กมาจากหนังสอืคูม่อืของประเทศทีพ่ฒันาแลว้ใหก้บัประเทศก าลงัพฒันาด าเนินรอยตาม 

ซึง่จะถกูปฏเิสธจากประเทศเหลา่นี ้

http://www.worldbank.org/en/webarchives/archive?url=http%3A%2F%2Fweb.worldbank.org%2Farchive%2Fwebsite01290%2Fexternal.html%3Flink%3Dhttp%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FErnesto_Zedillo&mdk=23213799


นโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอาจเชือ่มโยงไดก้บัการพฒันา 

และอาจไดร้บัความสนับสนุนจากประเทศก าลงัพฒันาในการสรา้งการเตบิโตแบบคารบ์อนต ่า (Low Carbon Growth) 

แตจ่ะเป็นไปไดก็้ตอ่เมือ่ไม่มกีารบงัคบัใหด้ าเนินการตามแบบแผนโดยไม่ยดืหยุน่เทา่น้ัน 

ทัง้นีไ้ม่ใชว่า่ประเทศก าลงัพฒันาขาดความมุ่งมั่นตัง้ใจในการสรา้งอนาคตทีส่ะอาดขึน้ 

คนในประเทศก าลงัพฒันาตอ้งการสิง่แวดลอ้มทีส่ะอาดเชน่กนั 

ประเทศก าลงัพฒันาตอ้งการความสนับสนุนและเงนิทนุเพือ่ลงทนุในแนวทางการเตบิโตทีส่ะอาดขึน้ ในปัจจบุนัคน 1.6 

พนัลา้นคนขาดโอกาสเขา้ถงึไฟฟ้า ความทา้ทายก็คอื 

ท าอยา่งไรจงึจะสนับสนุนการเปลีย่นผ่านเขา้สูส่งัคมแหง่การใชพ้ลงังานทีส่ะอาดขึน้โดยไม่ตอ้งสละโอกาส 

ความสามารถในการผลติและการเตบิโตทีจ่ าเป็นส าหรบัการดงึคนหลายรอ้ยลา้นคนใหห้ลดุรอดจากความยากจน 

การหลกีเลีย่งทีจ่ะใชแ้นวคดิภมูิศาสตรก์ารเมอืงแบบเดมิๆ หมายถงึ การมองประเด็นปัญหาในมุมมองใหม่ทีต่า่งไปจากเดมิ 

เราตอ้งหลกีเลีย่งใหไ้กลจากการเลอืกทางใดทางหน่ึงระหวา่งพลงังานและสิง่แวดลอ้ม เราจ าเป็นตอ้งพยายามแสวงนโยบายทีส่ะทอ้นราคาคารบ์อน 

เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน พฒันาเทคโนโลยดีา้นพลงังานสะอาดโดยสามารถน าไปปรบัใชใ้นประเทศทีย่ากจนกวา่ 

สง่เสรมิพลงังานแสงอาทติยแ์บบไม่เชือ่มกบัระบบสายสง่ไฟฟ้า (Off-Grid Solar) สนับสนุนการสรา้งนวตักรรมพลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ 

และประกนัผลประโยชนจ์ากนโยบายป่าไม ้และการใชท้ีด่นิ เราสามารถสรา้งงานและเสรมิสรา้งความมั่นคงทางพลงังานพรอ้มๆ 

กนัไปกบัการด าเนินการดงักลา่ว 

ประเทศทีพ่ฒันาแลว้รุง่เรอืงขึน้ผ่านการผลติไฟฟ้าพลงัน ้าจากเขือ่น 

บางคนไม่คดิวา่ประเทศก าลงัพฒันาควรจะไดร้บัโอกาสเชน่เดยีวกนักบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ในการเขา้ถงึแหลง่พลงังานทีป่ระเทศพฒันาแลว้ใชอ้ยู ่

ส าหรบัคนเหลา่นีก้ารคดิเชน่น้ันง่ายเหมอืนกบัการเปิดสวติทแ์ละปลอ่ยใหไ้ฟลกุไหมใ้นหอ้งวา่ง 

จรงิอยูท่ีเ่ราจะตอ้งดแูลสิง่แวดลอ้ม 

แตเ่ราไม่อาจปลอ่ยใหเ้ด็กชาวแอฟรกินัตอ้งน่ังท าการบา้นใตแ้สงเทยีนหรอืปิดโอกาสไม่ใหค้นงานชาวแอฟรกินัไดท้ างานในโรงงาน 

การใชมุ้มมองแบบเกา่ของประเทศทีพ่ฒันาแลว้ในการจดัการกบัปัญหาจะเป็นวธิทีีจ่ะสญูเสยีความสนับสนุนจากประเทศก าลงัพฒันาในการด าเนิน

การตามเป้าหมายทางสิง่แวดลอ้มระดบัโลกอยา่งแน่นอนทีส่ดุ 

การบรหิารจดัการเพือ่ตอบรบัวกิฤต ิ

ในดา้นการตอบรบัวกิฤต ิในโลกทีก่ าลงัอยูใ่นระหวา่งการเปลีย่นแปลง 

อนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้คอืการทีป่ระเทศทีพ่ฒันาแลว้มวัแตมุ่่งความสนใจไปยงัการประชมุสดุยอดเพือ่แกไ้ขปัญหาระบบการเงนิ 

หรอืการบรหิารจดัการทีผ่ดิพลาดของประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เชน่ กรซี 

ประเทศก าลงัพฒันาตอ้งการประชมุสดุยอดเร ือ่งความยากจน บทเรยีนประการหน่ึงทีไ่ดจ้ากวกิฤตคิร ัง้นีค้อื โครงขา่ยความคุม้ครอง (Safety 

Nets) ทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถป้องกนัการสญูเสยีคนไปหน่ึงรุน่ (Loss of a Generation) ได ้

ตา่งจากผลกระทบทีเ่คยเกดิขึน้เมือ่วกิฤตเิศรษฐกจิของเอเชยีในชว่งทศวรรษที ่90 ทีผ่่านมา 

การรบัฟังทศันะของประเทศก าลงัพฒันาไม่ใชเ่ร ือ่งของการท าการกศุล หรอืสรา้งเอกภาพอกีตอ่ไป แตเ่ป็นเร ือ่งของประโยชนส์ว่นตนของเราดว้ย 

ประเทศก าลงัพฒันาเหลา่นีใ้นปัจจบุนัเป็นแหลง่ความเจรญิทางเศรษฐกจิและแหลง่น าเขา้สนิคา้ตน้ทนุและบรกิารจากประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 

ประเทศก าลงัพฒันาไม่ไดเ้พยีงแตต่อ้งการเจรจาเกีย่วกบัหนีส้นิสดัสว่นสงูในประเทศทีพ่ฒันาแลว้เทา่น้ัน 

พวกเขาตอ้งการทีจ่ะมุ่งความสนใจไปทีก่ารลงทนุทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูในดา้นโครงการพืน้ฐาน และการพฒันาเด็กปฐมวยั 

พวกเขาตอ้งการทีจ่ะเปิดตลาดเพือ่สรา้งงาน สรา้งความสามารถทางการผลติทีส่งูขึน้และการเตบิโต 

หลายประเทศก าลงัพยายามทดลองวา่จะใชน้วตักรรมและประสทิธภิาพของตลาดเอกชนมาชว่ยสรา้งและรกัษาสาธารณูปโภค 

และบรกิารภาครฐัไดอ้ยา่งไรบา้ง 

บทบาทใหม่ส าหรบัประเทศอ านาจใหม่ 



แตก่ารปรบัระบบพหภุาคนิียมใหท้นัสมยัไม่ใชก่ารทีป่ระเทศทีพ่ฒันาแลว้เรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของเหลา่ประเทศใหม่ทีก่ าลงัเรอืง

อ านาจขึน้อยา่งเดยีวเทา่น้ัน ความรบัผดิชอบน้ันมาคูก่นักบัอ านาจ 

ประเทศก าลงัพฒันาจะตอ้งตระหนักวา่พวกเขาเป็นสว่นหน่ึงของสถาปัตยกรรมแหง่โลกแลว้ 

พวกเขามผีลไดผ้ลเสยีในการจดัระเบยีบระหวา่งประเทศทีเ่ขม้แข็ง มพีลวตั และยดืหยุน่ส าหรบัการเงนิ การคา้ การเคลือ่นยา้ยความคดิ 

และประชากร สิง่แวดลอ้ม—และสถาบนัระดบัพหภุาคทีีเ่ขม้แข็ง 

เราจ าเป็นตอ้งหาจดุรว่มทางความไดเ้ปรยีบรว่มกนัเพือ่ใหแ้ลกเปลีย่นความกา้วหนา้ซึง่กนัและกนัไดส้ าเรจ็ 

ในขณะเดยีวกนัเราตอ้งตระหนักถงึอุปสรรคทางการเมอืงในประเทศและความหวาดกลวัในระดบัทอ้งถิน่ 

เราตอ้งการพนัธไมตรทีีผู่น้ าของทกุประเทศสามารถใชเ้รยีกความสนับสนุนจากพลเมอืงในประเทศของตนได ้

โลกทีก่ าลงัเปลีย่นแปลงนีม้นียัต่อการพฒันาอย่างไร 

การพฒันาไม่ใชเ่ป็นเร ือ่งของการแลกเปลีย่นระหวา่งกลุม่ประเทศพฒันาแลว้กบัประเทศก าลงัพฒันา (North-South) ทางเดยีวเทา่น้ันอกีตอ่ไป 

แตเ่ป็นเร ือ่งของประเทศก าลงัพฒันากบัประเทศก าลงัพฒันาดว้ยกนั (South-South) 

หรอืแมแ้ตร่ะหวา่งประเทศก าลงัพฒันากบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ (South-North) ทีส่ามารถมบีทเรยีนใหก้บัทกุฝ่ายไดถ้า้เปิดใจใหก้วา้งพอ อาท ิ

เร ือ่งของการทีโ่ครงการเงนิอุดหนุนอยา่งมเีงือ่นไขในเม็กซโิกก าลงัไดร้บัการศกึษาเป็นตวัอยา่งทัว่โลก 

เร ือ่งของชาวอนิเดยีในแอฟรกิาอธบิายเกีย่วกบัสิง่ทีเ่รยีกวา่ “ปฏวิตัสิขีาว” (White Revolution) ซึง่เป็นการกระตุน้การผลตินม 

เเร ือ่งของโลกใหม่ทีป่ระเทศก าลงัพฒันาไม่เป็นแตเ่พยีงผูร้บัความชว่ยเหลอือยา่งเดยีวเทา่น้ันแตเ่ป็นผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืและความเชีย่วชาญดว้ย 

และไม่ใชเ่ร ือ่งของอุดมคตคิรอบจกัรวาล พมิพเ์ขยีวหรอืรปูแบบทีใ่ชไ้ดก้บัทกุสถานการณ ์ในระบบเศรษฐกจิแบบหลายขัว้ การพฒันาหมายถงึ 

การปฏบิตัไิดจ้รงิ การเรยีนรูจ้ากประสบการณ ์การตระหนักวา่ตลาดและโอกาสทางธรุกจิน้ันเปลีย่นแปลงได ้

การแลกเปลีย่นความคดิและเชือ่มโยงความรู ้เหมอืนดงัทีเ่ราเชือ่มตลาดผ่านเครอืขา่ยนวตักรรม 

นอกจากนี ้อนาคตของพฒันาไม่ใชเ่ร ือ่งของความคดิเกา่ๆ เกีย่วกบัความชว่ยเหลอือยา่งเดยีวเท่าน้ัน 

กองทนุเงนิส ารองเพือ่การบรหิารและกองทนุบ านาญภาครฐัทีต่อ้งการลงทนุกบักลุม่ธนาคารโลกในแอฟรกิาสะทอ้นรปูแบบใหม่ของการประนีประนอ

มทางการเงนิ น่ีไม่ใชก่ารกศุล หากแต่คอื การลงทนุทีห่วงัผลตอบแทนทีคุ่ม้คา่ IFC ก าลงัชว่ยลดอุปสรรคกดีขวางทางขอ้มูล 

และลดตน้ทนุธรุกรรม (Transaction Costs) เป้าประสงคข์องเราคอืการปฏวิตักิารหลัง่ไหลของเงนิทนุเขา้สูป่ระเทศก าลงัพฒันา 

การปรบัสถาบนัระดบัพหุภาคใีหท้นัสมยั 

เราจะบรหิาร “การจดัระเบยีบภมูศิาสตรก์ารเมอืงส าหรบัระบบเศรษฐกจิหลายขัว้” 

อยา่งไรเพือ่ใหเ้สยีงของทกุประเทศทัว่โลกไดร้บัการรบัฟังอยา่งเป็นธรรมในสมาคมทีม่สีมาชกิหลายหลาย 

ไม่ใชช่มรมทีเ่ปิดรบัเฉพาะสมาชกิไม่กีป่ระเทศเทา่น้ัน 

ถา้หากแผ่นธรณีก าลงัเคลือ่นตวั สถาบนัระดบัพหภุาคตีอ้งเคลือ่นตามไปดว้ย 

วกิฤตเิกดิขึน้แสดงใหเ้ห็นวา่มโีอกาสทีจ่ะเกดิความรว่มมอืกนัระหวา่งประเทศได ้

แตใ่นขณะเดยีวกนัก็ไดต้อกย า้ใหเ้ห็นความจ าเป็นในการปรบัปรงุและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัสถาบนัระดบัพหภุาคเีพือ่ใหส้ามารถสะทอ้นควา

มเป็นจรงิของโลกทีต่า่งไปจากเดมิ 

โลกใหม่นีต้อ้งการการก าหนดประโยชนร์ว่มกนั 

การตอ่รองมาตรการด าเนินการรว่มกนัและจดัการกบัความแตกตา่งของประเทศทีห่ลากหลายขึน้กวา่ทีเ่คยเป็นมา 

โลกใหม่ตอ้งการสถาบนัทีด่ าเนินการรวดเรว็ ยดืหยุน่และรบัผดิชอบ ทีใ่หเ้สยีงกบัประเทศทีไ่รเ้สยีงโดยมีทรพัยากรพรอ้มส าหรบัชว่ยเหลอื 

โลกใหม่ตอ้งการสถาบนัทีแ่สวงหาหุน้สว่นดว้ยความถอ่มตวัและความเคารพ พรอ้มทีจ่ะเรยีนรูจ้ากผูอ้ืน่ 

ทีเ่ป็นเสมอืนตวัเชือ่มโยงระดบัโลกทีบุ่กเบกิโลกใหม่แหง่การเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นระหวา่งประเทศก าลงัพฒันาดว้ยกนัและระหวา่งประเทศก าลงัพฒั

นากบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 

โลกใหม่ตอ้งการสถาบนัทีพ่สิจูนใ์หเ้ห็นผล]การด าเนินการและการยอมรบัผดิชอบเมือ่ด าเนินการผดิพลาด 



กลุม่ประเทศธนาคารโลกจะตอ้งปฏริปูตวัเองเพือ่ชว่ยรบับทบาทนีแ้ละจะตอ้งปฏริปูอยา่งตอ่เน่ืองอยา่งรวดเรว็กวา่เดมิ 

สถาบนัรฐับาลและภาครฐัมกัจะเปลีย่นแปลงชา้กวา่องคก์รภาคเอกชนทีเ่ผชญิกบัการแขง่ขนัอยูเ่สมอ เรายอมรบัความเสีย่งนี ้

เพือ่จดัการกบัปัญหาดงักลา่วเราไดเ้ร ิม่การปฏริปูทีค่รอบคลมุทีส่ดุเทา่ทีเ่คยเป็นมาในประวตัศิาสตร ์

เราก าลงัปฏรูิปเพือ่ใหธ้นาคารโลกเป็นตวัแทนทีค่รอบคลุมและมคีวามชอบธรรมมากขึน้ 

กลุม่ธนาคารโลกทีท่นัสมยัขึน้จะตอ้งสามารถสะทอ้นความเป็นจรงิทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศในศตวรรษที ่21 

โดยตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งจ านวนมากขึน้ตลอดจนความหลากหลาย 

และความตอ้งการพเิศษของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งเหลา่นี ้และท าใหภ้มูภิาคแอฟรกิามสีทิธมิเีสยีงมากขึน้ 

เพือ่ใหส้ะทอ้นความจ าเป็นดงักลา่ว 

ธนาคารโลกก าลงัพยายามกระตุน้ใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งของเราท าตามสญัญาทีจ่ะเพิม่อตัราการถอืหุน้ของประเทศก าลงัพฒันาเป็นรอ้ยละ 47 

หรอืมากกวา่ในเดอืนนี ้

แตเ่ราจะไม่หยดุอยูแ่คน้ั่น ในรปูแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของสถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ (International Financial Institutions) 

จะมกีารพจิารณาทบทวนการถอืหุน้ทุกๆ 5 

ปีเพือ่เปิดโอกาสใหม้กีารเปลีย่นแปลงบนพืน้ฐานการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีต่อ่เน่ืองและการประเมนิผูถ้อืหุน้ของเราโดยมเีป้าหมายทีจ่ะใหบ้รรลคุวา

มเสมอภาคกนัในทีส่ดุ 

คร ัง้นีเ้ป็นคร ัง้แรกทีก่ารถอืหุน้จะไดร้บัการพจิารณาบนพืน้ฐานของหลกัเกณฑท์ีพ่ฒันาขึน้โดยเฉพาะเพือ่สะทอ้นความตอ้งการ และ Mandate 

ของกลุม่ธนาคารโลก 

ซึง่จะไม่สะทอ้นเฉพาะอ านาจทางเศรษฐกจิอยา่งเดยีวน้ันแตจ่ะสะทอ้นระดบัการสมทบทนุเขา้กองทนุของเราเพือ่ประเทศทีย่ากจนทีส่ดุของโลกดว้ย 

ผูบ้รหิารระดบัสงูของกลุม่ธนาคารโลกในปัจจบุนัเป็นผูบ้รหิารจากประเทศก าลงัพฒันา และมผีูบ้รหิารทีเ่ป็นผูห้ญงิจ านวนมากเป็นประวตัศิาสตร ์

เราตอ้งท างานรว่มกบัประเทศก าลงัพฒันาในฐานะทีเ่ป็นลกูคา้ ไม่ใชใ่นฐานะกรณีตวัอยา่งของการพฒันาจากหนังสอื 

เราตอ้งชว่ยประเทศเหลา่นีแ้กไ้ขปัญหา ไม่ใชท่ดสอบทฤษฎ ี

แตท่ ัง้นีก้ารแกไ้ขปัญหาจ าเป็นตอ้งอาศยัทรพัยากร 

เราก าลงัปฏรูิปดว้ยการเพิม่ทรพัยากร 

หลงัจากทีว่กิฤตสิง่ผลกระทบเต็มรปูแบบในกลางปี พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา กลุม่ธนาคารโลกไดใ้หเ้งนิกูผู้กพนักวา่ 1 

แสนลา้นเหรยีญสหรฐัในปัจจบุนัเพือ่ชว่ยเหลอืประเทศก าลงัพฒันา 

เงนิอุดหนุนดงักลา่วเป็นจ านวนมากทีส่ดุเป็นประวตักิารณ ์

กระผมขอขอบคณุพนักงานของกลุม่ธนาคารโลกเป็นพเิศษทีร่บัมอืกบัความทา้ทายนีไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เราจดัสรรเงนิชว่ยเหลอืไดต้รงกบัความจ าเป็นและอยา่งรวดเรว็ ถงึแมว้า่ธนาคารโลกโดยปกตแิลว้จะใหกู้ใ้นโครงการระยะยาว 

การจดัสรรเงนิเพือ่การพฒันาของเรามวีงเงนิสงูกวา่เงนิชว่ยเหลอืในภาวะวกิฤตขิองกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ (IMF) 

เมือ่ธนาคารโลกกา้วขึน้มาเผชญิหนา้กบัปัญหา เราอาศยัการใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่นมอือยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเป็นส าคญั 

เรายงัตอ้งการทรพัยากรทีม่ากขึน้วา่เดมิเพือ่สนับสนุนการฟ้ืนตวัของการเตบิโตและท าใหร้ะบบพหภุาคนิียมสมยัใหม่ใชไ้ดก้บัโลกใหม่แหง่เศรษฐกจิ

หลายขัว้นี ้ถา้หากการฟ้ืนตวัสะดดุชะงกัลง เราอาจตอ้งหลดุไปยนือยูข่า้งทาง 

ดงัน้ันธนาคารโลกจงึขอใหม้กีารเพิม่ตน้ทนุเป็นคร ัง้แรกในรอบกวา่ 20 ปีทีผ่า่นมา 

ผูถ้อืหุน้ของธนาคารจะตอ้งตดัสนิใจวา่จะเสรมิความแข็งแกรง่ใหธ้นาคารโลกหรอืจะปลอ่ยใหบ้ทบาทของธนาคารโลกจางหายไป  สญูเสยีประสทิธภิ

าพของสถาบนัระดบัพหภุาคแีละปลอ่ยใหเ้งนิทนุรอ่ยหรอในการรบัมอืกบัสถานการณใ์นอนาคต 



นอกเหนือจากการสนับสนุนทรพัยากรการเงนิทีจ่ าเป็นแลว้ 

ทีผ่่านมาธนาคารโลกยงัไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่การด าเนินงานของระบบพหภุาคนิียมสมยัใหม่ เราไดส้รา้งความรว่มมอืกนัระหวา่ง 186 

ประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของเรา 

กวา่ครึง่หน่ึงของทรพัยากรทีร่ะดมมาเพือ่เสรมิตน้ทนุของธนาคารโลกจะมาจากประเทศก าลงัพฒันาผ่านราคาสนิคา้และการลงทนุในสนิทรพัยท์นุ 

(Capital Investment) ทีเ่พิม่ขึน้ 

ถา้หากมาตรการชดุนีส้ามารถตกลงกนัไดส้ าเรจ็ก็จะเป็นตวัอยา่งของความรว่มมอืแบบพหภุาคทีีป่ระสบความส าเรจ็ 

ตรงขา้มกบัอุปสรรคทีป่ระสบในการเจรจารอบสภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลงและการคา้ 

เราปฏรูิปเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพ มคีวามสรา้งสรรคแ์ละมคีวามรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ 

การเป็นตวัแทนและมทีรพัยากรเพียงเทา่น้ันยงัไม่พอ เราจะตอ้งสรา้งความมีประสทิธภิาพ การตอบรบัปัญหา การสรา้งสรรค ์

ความยดืหยุน่และความรบัผดิชอบใหม้ากขึน้กวา่เดมิดว้ย 

ธนาคารปฏริปูเพือ่ก าหนดจดุส าคญัของกลยทุธใหค้มชดัยิง่ขึน้ในประเด็นทีเ่ราสามารถสรา้งมูลคา่เพิม่ไดม้ากทีส่ดุ – 

น่ันคอืการใหค้วามส าคญักบัประชากรทีย่ากจนและทีเ่ปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศแถบแอฟรกิาใตซ้าฮารา 

การสรา้งโอกาสส าหรบัการเตบิโต การสง่เสรมิการด าเนินการรว่มกนัระดบัโลก เชน่ การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ เกษตรกรรม น ้าและสุขภาพ 

การเสรมิสรา้งธรรมรฐัและการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รบัมอืกบัวกิฤต ิ

เราปฏริปูเพือ่ปรบัปรงุผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเราใหท้นัสมยั 

เสรมิสรา้งโอกาสส าหรบัการสรา้งนวตักรรมและพจิารณารปูแบบการกระจายอ านาจทีจ่ะเอือ้อ านวยใหเ้ราใชท้กัษะความเชีย่วชาญใกลช้ดิกบัลกูคา้

มากขึน้และในขณะเดยีวกนัสามารถรวบรวม จดัวางรปูแบบและแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณใ์นระดบัโลก 

เราตอ้งการความครอบคลมุระดบัโลกแตด่ว้ยวธิกีารทีเ่หมาะกบัทอ้งถิน่ 

เราปฏริปูเพือ่เนน้ผลลพัธ ์เสรมิสรา้งความพยายามในการสรา้งธรรมรฐั ตอ่ตา้นและป้องกนัคอรปัช ัน่ และเหน่ียวน าสถาบนัระหวา่งประเทศอืน่ๆ 

ใหส้รา้งความโปรง่ใสและความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้  เรามนีโยบายเปิดเผยขอ้มลู 

ซึง่มแีนวคดิมาจากกฎหมายวา่ดว้ยเสรภีาพทางขอ้มูลของอนิเดยีและสหรฐัอเมรกิา 

นับเป็นคร ัง้แรกทีม่นีโยบายดงักลา่วในของสถาบนัระหวา่งประเทศ แตเ่ราหวงัวา่จะไม่เป็นคร ัง้สดุทา้ย 

เราก าลงัเร ิม่เปิดตวันโยบายเปิดเผยขอ้มูลของธนาคารโลกเมือ่สปัดาหผ์่านมา เราไดส้รปุขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงนิระดบัพหภุาคอีืน่ๆ 

วา่ดว้ยการตดัสทิธบิุคคลและบรษิทัทีฉ่อ้ฉล (Cross-Debarment) 

เราก าลงัเร ิม่ใชใ้บประเมนิผลการปฏบิตังิานขององคก์ร (Corporate Scorecard) เพือ่สรา้งความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ 

ธนาคารตระหนักถงึขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้บา้งจากการด าเนินงานทีผ่่านมา 

ถา้หากการแกไ้ขความยากจนท าไดง้่ายความยากจนก็คงจะถกูขจดัหมดสิน้ไปนานแลว้ การเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกเห็นวา่เราท าอะไรอยู่ 

ท าอยา่งไร และมผีลการท างานอยา่งไร จะชว่ยใหเ้ราจะสามารถเห็นขอ้บกพรอ่งของเราไดง่้ายขึน้ และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวไดเ้รว็ขึน้ 

เมือ่ธนาคารไดด้ าเนินการทกุเร ือ่งทีไ่ดก้ลา่วมาทัง้หมดนี ้การปฏริปูดงักลา่วจะเปลีย่นโฉมหนา้ขององคก์รของเราอยา่งสิน้เชงิ 

องคก์รนีจ้ะไม่ใชธ่นาคารโลกทีปู่่ ยา่ตายายของทา่นรูจ้กัอกีตอ่ไป ไม่ใชแ่มก้ระทัง่ธนาคารโลกของพ่อแม่ของทา่นดว้ยซ า้ 

บทสรุป 

การปฏริปูจะท าคร ัง้เดยีวจบไม่ได ้แตจ่ะตอ้งท าอยา่งตอ่เน่ือง 

ปรบัแลว้ปรบัอกีโดยมกีารพจิารณาเสยีงตอบรบัอยา่งสม ่าเสมอเพือ่ปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 

เราไม่อาจคาดเดาอนาคตไดอ้ยา่งแน่นอน แตเ่ราสามารถคาดการณท์ศิทางได ้และหน่ึงในทศิทางทีว่า่นี ้คอื 

ยคุของระบบเศรษฐกจิโลกแบบหลายขัว้ก าลงัมาถงึแลว้ 



น่ีไม่ใชภ่าพมายาช ัว่วบู เรายงัคงมีชวีติอยูใ่นโลกแหง่รฐัชาต ิแตปั่จจบุนัมรีฐัจ านวนมากขึน้ทีก่ าลงัมอีทิธพิลตอ่ชะตากรรมรว่มกนัของเรา 

รฐัเหลา่นีเ้ป็นทัง้รฐัทีพ่ฒันาแลว้และก าลงัพฒันาทีก่ระจายตวัอยูท่ ัว่ภมูภิาคของโลก เป็นไปไดท้ีส่ิง่นีจ้ะมแีตผ่ลด ี

แตโ่ครงรา่งของระบบเศรษฐกจิใหม่แบบหลายขัว้นีย้งัคงเพิง่กอ่ตวัขึน้ จะตอ้งมกีารจดัรปูกนัตอ่ไป 

ระบบพหุภาคนิียมสมยัใหม่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงนี ้

ระบบพหภุาคนิียมสมยัใหม่จะตอ้งปฏบิตัไิดจ้รงิ จะตอ้งตระหนักรูว้า่รฐับาลสว่นใหญ่ยงัคงอยูใ่นขอบเขตของรฐัชาต ิแตก่ารตดัสนิใจ 

และปัจจยัทีม่อีทิธพิลในหลายกรณีน้ันแผ่รอบและอยูน่อกเหนือรฐับาล 

ระบบพหภุาคนิียมสมยัใหม่จะตอ้งน าผูเ้ลน่ใหม่เขา้มาในสนาม สรา้งความรว่มมอืระหวา่งผูม้บีทบาททัง้เกา่และใหม่ 

และดงึสถาบนัระดบัโลกและระดบัภมูภิาคเขา้มาชว่ยรบัมอืกบัภยัอนัตรายและฉวยโอกาสในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กนิศกัยภาพของรฐัใดรฐัหน่ึงจะกระ

ท าได ้

ระบบพหภุาคนิียมสมยัใหม่จะไม่เป็นชมรมทีจ่ ากดัตวัทีม่คีนอยูน่อกหอ้งมากกวา่น่ังอยูใ่นหอ้ง 

ระบบนีจ้ะตอ้งมลีกัษณะเหมอืนกบัเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีเ่ช ือ่มโยงกบัประเทศ บรษิทั ปัจเจกบุคคล และองคก์รพฒันาเอกชนตา่งๆ มากขึน้เร ือ่ยๆ 

ผ่านเครอืขา่ยทีย่ดืหยุน่ 

สถาบนัระดบัพหภุาคทีีช่อบธรรมและมปีระสทิธภิาพทีห่นุนดว้ยทรพัยากรและศกัยภาพในการด าเนินการใหเ้กดิผลส าเรจ็จรงิสามารถเป็นเสน้ใยทีเ่ช ื่

อมโยงโครงรา่งของสถาปัตยกรรมของระบบหลายขัว้เศรษฐกจิทีม่พีลวตันีิไ้ด ้

วูด้โรว วลิสนัหวงัทีจ่ะสรา้งองคก์ารสนันิบาตชิาต ิ(League of Nations) เราหวงัทีจ่ะสรา้งสนันิบาตแิหง่เครอืขา่ย (League of Networks) 

ถงึเวลาแลว้ทีเ่ราจะทิง้แนวคดิเกา่ๆ เกีย่วกบัโลกทีห่น่ึงและโลกทีส่าม ผูน้ าและผูต้าม ผูบ้รจิาคและผูร้บับรจิาค 

เราจะตอ้งสนับสนุนการรุง่ขึน้ของระบบความเจรญิแบบหลายขัว้ทีจ่ะยงัผลประโยชนใ์หก้บัทกุฝ่าย 

 


