
สรุปเนื้อหาการประชุมทางวิชาการหรือการหารือความร่วมมือกับต่างประเทศ  
 
กลุ่มภารกิจ : เศรษฐกิจ การคลัง งบประมาณ  

1. ชื่อการประชุม/หัวข้อการหารือ 
การประชุม Astana Economic Forum ครั้งที่ 12  

2. สถานที ่
กรุงนูร์-สุลต่าน (กรุงอัสตานาเดิม) สาธารณรัฐคาซัคสถาน  

3. วันที่ 
วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2562  

4. สรุปเนื้อหา 
  การประชุม Astana Economic Forum ครั้งที่ 12 จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์เก่ียวกับความท้าทายและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจกับผู้แทนจากนานาชาติ สาระจาก  
การประชุมฯ สรุปได้ดังนี้ 
   1. การประชุม Astana Economic Forum ครั้งที่ 12 เป็นงานประชุมด้านธุรกิจ
ประจ าปีที่ใหญ่ที่สุดในยูเรเชีย จัดขึ้น ณ กรุงนูร์-สุลต่าน (กรุงอัสตานาเดิม) เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 
2562 ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 5,600 คน ผู้บรรยาย 460 คน จาก 74 ประเทศ ประกอบด้วย 
นักการเมือง นักลงทุน นักเศรษฐศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลก โดยมีการอภิปรายเรื่อง
ความท้าทายของโลก ซึ่งหัวข้อการประชุมในปีนี้ คือ การกระตุ้นให้เกิดความเจริญเติบโต: ประชาชน เมือง 
และเศรษฐกิจ (Inspiring Growth: People, Cities, and Economies)   
   2. การประชุมในวันแรกวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เริ่มต้นด้วยพิธีเปิดการประชุม
เต็มคณะ (Plenary Session) โดย H.E. Mr. Nursultan Nazarbayey ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสาธารณรัฐ 
คาซัคสถานและผู้เป็นผู้ริเริ่มการประชุมฯ   H.E. Mr. Nursultan Nazarbayey ได้เน้นย้ าถึงบทบาทส าคัญ
ของการประชุม AEF ที่ผ่านมา ที่สามารถช่วยให้สาธารณรัฐคาซัคสถานก้าวผ่านความท้าทายต่าง ๆ ของ
ภูมิภาคและของโลก โดยในพิธีเปิดการประชุมเต็มคณะมีบุคคลส าคัญของโลกเข้าร่วมกล่าวในพิธีเปิด ได้แก่ 
Ms. Christine Lagarde ผู้อ านวยการกองทุนระหว่างประเทศ (IMF), Mr. Mamuka Bakhtadze 
นายกรัฐมนตรีจอร์เจีย, Mr. Armen Sarkissian ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอาร์เมเนีย และ Mr. Paul Romer 
นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี 2560 เป็นต้น โดย Ms. Lagarde ได้กล่าวว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2562 
มีการชะลอตัวแต่ไม่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ โดยการคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน
อยู่ที่ร้อยละ 3.3 และมีการคาดว่าอัตราฯ จะเติบโตขึ้นอีกครั้งเป็นร้อยละ 3.6 ในปี 2563 บนสมมุติฐานของ
การบริหารจัดการนโยบายการเงินการคลังแบบรัดเข็มขัดและการลดความตึงเครียดของการค้าระหว่าง
สาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ Ms. Lagarde ยังได้เน้นย้ าว่าการเติบโตที่ยั่งยืนที่
โลกต้องการคือ การเติบโตที่สามารถ“ยกระดับโอกาสของผู้หญิง เยาวชน คนจนและผู้อาศัยอยู่ในชนบท 
รวมไปถึงการเติบโตที่จะรวมถึงข้อเสนอเพ่ือรักษาความเป็นอยู่ท่ีดีของคนรุ่นอนาคต” ในขณะที ่Mr. Romer 
ได้กล่าวว่าเป็นที่น่าเสียดายว่า หลายปีที่ผ่านมานั้น นักเศรษฐศาสตร์และนักการเมืองส่วนใหญ่เชื่อในเรื่อง 
“รัฐที่มีขอบเขตอ านาจที่จ ากัด (“fiction of a minimal state”)” ว่าเป็นแม่แบบในอุดมคติ ปัจจุบันนี้บาง 
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บริษัทมีอ านาจมากจนรัฐบาลไม่สามารถ “สร้างหรือบังคับใช้กฎหมาย” กับบริษัทเหล่านั้นได้ ในมุมมอง
ของ Mr. Romer รัฐบาลในอุดมคตินั้นควรมุ่งเน้นการมีบทบาทในงานที่รัฐเลือกที่จะด าเนินการ (narrow) 
โดยยังปล่อยให้ตลาดมีเสรีภาพในการด าเนินงานต่าง ๆ แต่รัฐบาลควรแข็งแกร่งพอที่จะบังคับใช้กฎหมาย
ในทุกขั้นตอนและส าหรับทุกคน ทั้งนี้ยังเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะท าให้แน่ใจว่า “บริษัทใหญ่ ๆ จะท าดีท่ีสุด
ส าหรับคนทุกคนไม่ใช่เพียงแค่ส าหรับคนไม่ก่ีคน” Mr. Romer ยังได้กล่าวกับท่ีประชุมเกี่ยวกับความเสี่ยง
ใหญ่ที่สุดที่โลกก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้คือ หากผู้น าประเทศไม่สามารถมีรัฐบาลที่มุ่งเน้นบทบาทในงานที่
รัฐเลือกที่จะด าเนินการ (narrow) และในขณะเดียวกันก็ยังคงเป็นรัฐบาลที่ทรงพลังในด้านกฎหมายได้นั้น 
ความปรารถนาของประชาชนอาจแปรเปลี่ยนไปสู่ความต้องการผู้น าที่เข้มแข็งแทนที่จะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็ง 
ซึ่งประวัติศาสตร์ได้เคยแสดงให้เห็นถึงอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการแปรเปลี่ยนความปรารถนานี้มาแล้ว  
   3. การบรรยายเรื่อง ธนาคารกรามีน (Grameen Bank) โดยศาสตราจารย์ 
Muhammad Yunus ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2549 ธนาคารกรามีนเป็นธนาคารคนจน
ของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศท่ีศาสตราจารย์ Yunus และคณะร่วมกันจัดตั้งขึ้น ให้บริการสินเชื่อแก่
คนจนและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เป็นผู้หญิงและเยาวชนโดยส่งเสริมการน าเงินไปใช้ในการประกอบกิจการ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือชาวบังกลาเทศจ านวนมากที่ประสบปัญหาความยากจนเพราะขาดแหล่ง
เงินทุน ธนาคารกรามีนจึงเกิดข้ึนโดยการปล่อยกู้ให้กับคนจน โดยใช้บุคคลจ านวน 5 คน ร่วมกันค้ าประกัน
โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรากหญ้าชาวบังกลาเทศ
ได้อย่างตรงจุด และขยายขอบเขตไปสู่แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมท่ีคล้ายคลึงกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม ซึ่งในปี 
2549 ศาสตราจารย์ Yunus ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เพื่อตอบแทนความพยายามที่จะพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมจากระดับรากหญ้าโดยการให้สินเชื่อเพ่ือผู้ยากไร้ (ไมโครไฟแนนซ)์ ซึ่งนอกจากจะช่วย
ลดปัญหาความยากจนอย่างถาวรแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนอีกด้วย  
   4. การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) หัวข้อ บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนา 
venture capital ซึ่ง ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ได้รับเกียรติให้
ร่วมเสวนาในการอภิปรายเป็นคณะครั้งนี้ด้วย ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
หน่วยงานบริหารจัดการกองทุนของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศไทยและสาธารณรัฐคาซัคสถาน ในเรื่อง
บทบาทของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรม venture capital และโอกาสในการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพผ่านประสบการณ์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสนี้ ดร.พันธุ์อาจ ได้เล่าถึง
พัฒนาการและความก้าวหน้าของ venture capital ในประเทศไทย   
   5. การประชุมของผู้น าเมือง GLOBAL SILK ROAD – MAYORS’ FORUM เมื่อวันที่
17 มิถุนายน 2562 ซึ่ง นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับ
เกียรตใิห้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “Joint efforts in the formation of the Silk Road Transport and 
Logistics Hub” ซึ่งเป็นการประชุมโต๊ะกลมจัดโดยองค์กร International Secretariat of G-Global  
องค์การไม่หวังผลก าไร (NGO) ของสาธารณรัฐคาซัคสถานที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาประสิทธิภาพของ
ประชาคมโลกผ่านการเจรจาแลกเปลี่ยนของประชาชนทั่วโลก โดยการประชุมโต๊ะกลมครั้งนี้มีผู้น าเมือง
และบุคคลส าคัญของโลกเข้าร่วม ได้แก่ Mr. Bakhyt Sultanov นายกเทศมนตรีกรุงนูร์-สุลต่าน กล่าวเปิด
การประชุม, Mr. Mihhail Kõlvart ประธานสภากรุงทาลลินน์ (เมืองหลวงสาธารณรัฐเอสโตเนีย) กล่าว
ปาฐกถาเรื่อง บริบทของโลกในอนาคตและความสัมพันธ์การพัฒนาเมืองแฝดระหว่างกรุงทาลลินน์และ  
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กรุงเฮลซิงกิ, Mr. Fang Wei นายกเทศมนตรีเมืองเหลียนยวิ๋นกั่ง (Lianyungang) กล่าวปาฐกถาเรื่อง การเป็น
จุดยุทธศาสตรด์้านการคมนาคมของเมืองเหลียนยวิ๋นกั่งในแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม (Silk Road 
Economic Belt) และเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) เป็นต้น ทั้งนี้ นายวัลลภ สุวรรณดี 
ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้น าเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยอันจะน าไปสู่โครงข่ายการคมนาคมเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
ภูมิภาคเอเชียในภาพรวม การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development หรือ 
TOD) ของศูนย์กลางการคมนาคมพหลโยธินและสถานีกลางบางซื่อตลอดจนน าเสนอความเป็นไปได้ใน 
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ (Public – Private Partnership: PPP) 
   6. การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) ในหัวข้อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) โดยหัวข้อการอภิปรายในช่วงที่ 3 คือ เป้าหมายการพัฒนา (SDGs) 
สามารถสนับสนุนการพัฒนาทางสังคมได้อย่างไร บุคคลส าคัญท่ีเข้าร่วมการอภิปราย ได้แก่  
Ms. Alaa Murabit ทูต SDGs ประจ าองค์การสหประชาชาติ, Ms. Asa Regner รองกรรมการบริหารสตรี
แห่งสหประชาชาติ (UN Women Deputy Executive Director) และ Ms. Susanna Hayrapetyan  
หัวหน้าโครงการการพัฒนามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียกลางของธนาคารโลก (World Bank) เป็นต้น โดยมี
เนื้อหาสาระส าคัญดังนี้ Ms. Murabit ได้เน้นย้ าว่าทางออกท่ีคุ้มค่าท่ีสุดส าหรับการสร้างการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน คือ ความเท่าเทียมทางเพศ เนื่องจากการให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิงและการให้สตรีมีสิทธิใน  
การตั้งครรภ์ของตนเองมีส่วนส าคัญต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพราะรายได้เกือบทั้งหมดของผู้หญิงจะ
กลับคืนสู่ชุมชน ในขณะที่เพศชายใช้จ่ายเงินให้กับชุมชนเป็นจ านวนที่น้อยกว่ามาก นอกจากนั้น  
Ms. Regner กล่าวว่า “บรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบันมีความตึงเครียดสูงและประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง
องค์กร NGOs จ านวนมากคัดค้านวาระความเท่าเทียมทางเพศเนื่องจากลัทธิชาตินิยมและหลักการ 
ทางศาสนาที่เพศชายเป็นใหญ่ทั้งในศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม” “รัฐบาลอาจจัดสรรงบประมาณ 
ด้านความเท่าเทียมทางเพศผ่านนโยบายด้านสุขภาพ สังคม การศึกษาและบ านาญที่เหมาะสม เพ่ือให้  
ทุกฝ่ายเข้าถึงสวัสดิการที่เท่าเทียมกัน สิ่งนี้จะช่วยลดความยากจนและในขณะเดียวกัน รัฐก็สามารถขยาย
ฐานรายได้ในการจัดเก็บภาษี” เธอกล่าวเพ่ิมเติม 

 

5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
  กรุงเทพมหานครสามารถน าประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ  
ในครั้งนี้ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้านการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 
- 2565) ด้านที ่๓ - มหานครส าหรับทุกคน มิติที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ และมิติท่ี ๓.๓ 
การศึกษาส าหรับทุกคน ซึ่งส านักงานการต่างประเทศไดป้ระสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล, ส านักการศึกษาและส านักพัฒนาสังคม เพ่ือให้หน่วยงานพิจารณาน าข้อมูลไป
ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป    
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6. ผู้รายงาน 
นางสาวปรางฉาย สรรค์วิทยากุล  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง 
ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 0 2224 8177 

 
 

  

 


