
สรุปการประชุมกับภาคประชาสังคม ภาคกลาง 
กรอบความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศไทยและกลุ่มธนาคารโลก 

2 พฤษภาคม 2560 

ส านกังานธนาคารโลก กรุงเทพ ฯ 

 

เพ่ือเป็นก้าวส าคญัในการพฒันากรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศไทยและกลุม่ธนาคารโลก (Country 
Partnership Framework - CPF) ธนาคารโลกจงึจดัให้มีการประชมุกบัผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียจากภาคสว่นตา่งๆ รวม 
11 ครัง้ เพื่อรวบรวมข้อมลู ข้อคิดเห็น ค าแนะน า และประเดน็ด้านการพฒันาท่ีประชาชนคดิวา่มีความส าคญัต่อ
การพฒันาทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภมูิภาค ข้อคิดเห็นตา่งๆ เหล่านีจ้ะถกูรวบรวมเป็นข้อมลูประกอบการจดัท า
ยทุธศาสตร์ความร่วมมือส าหรับการพฒันาประเทศในระยะยาว 
 
การประชมุครัง้นีเ้ป็นการประชมุร่วมกบัตวัแทนจากหนว่ยงานภาคประชาสงัคมในกรุงเทพฯ ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 2 
พฤษภาคม 

 
องค์กรที่เข้าร่วมประชุม 

1. มลูนิธิท่ีอยู่อาศยัเพ่ือมนษุยชาติ 
2. สถาบนัคีนนัแหง่เอเซีย 
3. มลูนิธิเพ่ือคนไทย 
4. องค์การอ็อกแฟม 
5. ส านกังานสง่เสริมสงัคมแหง่การเรียนรู้และพฒันาคณุภาพเยาวชน 
6. ศนูย์วนศาสตร์ชมุชน เพ่ือคนกบัป่า 
7. มลูนิธิมัน่พฒันา 
8. วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
9. มลูนิธิศภุนิมิตแหง่ประเทศไทย 
10. โรงน า้ชา TEA Group 
11. ตวัแทนประเทศไทยเพ่ือไปร่วมงาน The World Bank Group Civil Society Policy Forum 2017 

 
วาระการประชุม: 

1. กลา่วต้อนรับและแนะน า กรอบความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศไทยและกลุ่ม

ธนาคารโลก 



2. แนะน าผู้ เข้าร่วมประชมุ 

3. รายงานวิเคราะห์การพฒันาประเทศอยา่งเป็นระบบ “กลบัสูเ่ส้นทาง: ฟืน้ฟกูารเติบโตและประกนัความมัง่

คัง่ส าหรับทกุคน”   

4. การอภิปรายและร่วมกนัแลกเปล่ียนความคดิเห็น 

a. ความท้าทายและล าดบัส าคญัด้านการพฒันาของประเทศไทย 
b. กลุม่ธนาคารโลกจะสามารถเข้าไปมีสว่นร่วมกบัประเทศไทยในการพฒันาวิสยัทศัน์ การพฒันา

ประเทศระยะยาวได้อย่างไร ไมว่า่จะเป็นด้านการเงิน การให้ความชว่ยเหลือด้านเทคนิค หรือการ
ประชมุหารือด้านนโยบาย 

 

รายงานวิเคราะห์การพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ (Systematic Country Diagnostic – SCD) “กลับสู่

เส้นทาง: ฟ้ืนฟูการเตบิโตและประกันความม่ังค่ังส าหรับทุกคน” 

 

หลงัจากการน าเสนอรายงาน ได้มีชว่ง Q & A เพ่ือเปิดให้ผู้ เข้าร่วมมีโอกาสได้ตัง้ค าถาม โดยประเด็นท่ีกลา่วถึง 

ได้แก่  

- วิวฒันาการของตวัชีว้ดัความสามารถในการแขง่ขนัและธรรมาภิบาลของไทยระหวา่งปี 2549/2550 และ ปี 

2559/2560รวมทัง้เปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศอ่ืน ๆ วิวฒันาการนีแ้สดงให้เห็นวา่ประเทศอ่ืนเร่ิมไล่

ตามประเทศไทย กลา่วได้วา่ ความได้เปรียบในการแขง่ขนัของประเทศไทยลดลงตลอดหลายปีท่ีผ่านมา 

- มีข้อเสนอแนะเพื่อเปรียบเทียบประเทศไทยกบัท่ีมีรายได้สงู เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา 

- ความหมายของความยากจนและวิธีการวดั 

- ความสมัพนัธ์ระหวา่งเปา้หมายการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของสหประชาชาติ (SDG) และเส้นทางท่ีแนะน าใน 

SCD 

  

ความท้าทายและล าดับส าคัญด้านการพัฒนาของประเทศไทย 

1. ความคุ้มครองทางสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มคนชายขอบ 

 รัฐบาลไทยมีนโยบายและกฎหมายท่ีไมไ่ด้เป็นไปตามค าแนะน าของกลุม่ธนาคารโลกท่ีได้แสดงไว้

ใน SCD 

 ต้องมีการชีใ้ห้เห็นว่ากลุม่คนท่ีมีความหลากหลายทางเพศยงัเผชิญกบัการถกูเลือกปฏิบตัิ 



2. แรงงานข้ามชาต ิ

 ปัจจบุนัมีการสถิตคิาดการณ์จ านวนแรงงานข้ามชาต ิแรงงานข้ามชาติ แตอ่าจเป็นเร่ืองยากท่ีจะ

ได้รับข้อมลูท่ีเช่ือถือได้เก่ียวกับตวัเลขและการด ารงชีวิตของกลุม่คนดงักล่าว 

 สถิตแิรงงานไทย ไมร่วมแรงงานอพยพท่ีไมไ่ด้จดทะเบียน 

 ไมมี่รายงานการส ารวจแรงงานข้ามชาต่ีเป็นเอกภาพ 

3. ธรรมาภบิาล 

 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและสามญัส านกึในหน้าท่ีตลอดจนเสถียรภาพทางการเมืองก าลงัแย่

ลง ประเทศไทยต้องเน้นกลยทุธ์ใน 5 ปีข้างหน้าเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมีสิทธิในการแสดงความ

คดิเห็นมากขึน้ 

 เม่ือพิจารณานโยบายของรัฐบาล ควรมีการค านงึถึงดชันีชีต้ามเน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ

ด าเนินการและเห็นผล 

 ความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลในระดบัภมูิภาคหรือระดบัจงัหวดัเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการแบง่ปัน

ข้อมลูและแนวปฏิบตัิท่ีดี 

 การปฏิรูปภาครัฐเป็นกญุแจส าคญัในการเปล่ียนแปลงท่ีแท้จริง 

4. การศึกษาที่มีคุณภาพ   

 ต้องมีการปฏิรูปการศกึษาขัน้พืน้ฐานอย่างครอบคลุม 

 ความท้าทายในด้านการศกึษาได้แก่: การรวมกนัของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน คอร์รัป

ชนั หลกัสตูรท่ีล้าสมยั ครูท่ีสอนโดยเน้นการบรรยายมากกวา่การมีสว่นร่วมของนกัเรียน การฝึกอบ

รวมวิชาชีพ การลดจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กและเพิ่มขนาดโรงเรียน (school consolidation) 

 การฝึกอบรมวิชาชีพ - ภาคเอกชนสามารถมีบทบาทในการพฒันามาตรฐานส าหรับการพฒันา

ทกัษะทางเทคนิคท่ีนอกเหนือไปจากทกัษะเฉพาะซึง่ใช้ได้แตก่บับริษัทนัน้ๆ 

 การลดจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กและเพิ่มขนาดโรงเรียน - ความเหมาะสมของการรวมโรงเรียน

ขึน้อยู่กบัปัจจยัตอ่ไปนี ้1) ประชากรและภมูิศาสตร์ 2) ทรัพยากรของรัฐ 3) ปัจจยัทางวฒันธรรม 

5. บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

 ไมใ่ชเ่ฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีสร้างงานเทา่นัน้ ขณะนีธุ้รกิจ SME มีบทบาทเพิ่มขึน้ในการสร้างงาน 

 



 

6. ความร่วมมือระหว่างองค์กร 

 ภาคประชาสงัคมและองค์กรแตล่ะแหง่มีฐานข้อมลูและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ แตจ่ าเป็นต้องมีการ

ร่วมมือกนัเพ่ือพยายามน าข้อมลูเหลา่นีไ้ปปฏิบตัจิริง 

 

กลุ่มธนาคารโลกจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับประเทศไทยในการพัฒนาวิสัยทัศน์ การพัฒนาประเทศ

ระยะยาวได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค หรือการประชุมหารือ

ด้านนโยบาย 

1. การพัฒนาธุรกิจ SME - กลุม่ธนาคารโลกสามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบัแนวทางปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุของกลุม่วิชา 

STEM อนัได้แก่วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และในเร่ืองของความ

ร่วมมือระหวา่งธุรกิจ SME  กบัภาคเอกชน 

2. การปฏิรูประบบภาครัฐ - กลุม่ธนาคารโลกอาจเป็นสร้างจดุเปล่ียนท่ีสามารถปฏิรูปภาครัฐได้ ภาคประชา

สงัคมสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัภาครัฐได้เชน่กนั 

3. สิทธิในการแสดงความคิดเหน็ - ประชาสงัคมต้องการให้กลุม่ธนาคารโลกเป็นเสียงให้ โดยไมไ่ด้ต้องการ

ทนุ กลุม่ธนาคารโลกอาจมีอิทธิพลตอ่รัฐบาลในการใช้นโยบายบางอยา่งท่ีสนบัสนนุการกระจายความมัง่

คัง่ นอกจากนีภ้าคประชาสงัคมยงัต้องการค าแนะน าของกลุม่ธนาคารโลกในการเจรจากบัรัฐบาลเก่ียวกบั

นโยบายและกฎหมายตา่งๆท่ีครอบคลมุและเก่ียวข้องกบักลุม่คนชายขอบ (เชน่กลุม่คนท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศ เป็นต้น) 

4. ระบบการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม - ปัจจบุนัผู้ เยาว์ต้องการการปกปอ้งท่ีดีกวา่เดมิ (ตวัอยา่งเชน่

กรณีการค้าประเวณีผู้ เยาว์ในจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน) 


