
สรุปการประชุมกับองค์กรเพื่อการพัฒนา 
กรอบความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศไทยและกลุ่มธนาคารโลก 

31 พฤษภาคม 2560 

ส ำนกังำนธนำคำรโลก กรุงเทพ ฯ 

 

เพ่ือเป็นก้ำวส ำคญัในกำรพฒันำกรอบควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศไทยและกลุม่ธนำคำรโลก (Country 
Partnership Framework - CPF) ธนำคำรโลกจงึจดัให้มีกำรประชมุกบัผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียจำกภำคสว่นตำ่งๆ รวม 
11 ครัง้ เพื่อรวบรวมข้อมลู ข้อคิดเห็น ค ำแนะน ำ และประเดน็ด้ำนกำรพฒันำท่ีประชำชนคดิวำ่มีควำมส ำคญัตอ่
กำรพฒันำทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภมูิภำค ข้อคิดเห็นตำ่งๆ เหล่ำนีจ้ะถกูรวบรวมเป็นข้อมลูประกอบกำรจดัท ำ
ยทุธศำสตร์ควำมร่วมมือส ำหรับกำรพฒันำประเทศในระยะยำว กำรประชมุครัง้นีเ้ป็นกำรประชมุร่วมกบัตวัแทน
จำกองค์กรเพ่ือกำรพฒันำในประเทศไทยซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. สถำนเอกอกัครำชทตูองักฤษ 
2. องค์กำรระหวำ่งประเทศเพ่ือกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำต ิ(IUCN) 
3. คณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจและสงัคมแหง่สหประชำชำตสิ ำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) 
4. โครงกำรสิ่งแวดล้อมแหง่สหประชำชำติ (UNEP) 
5. สหภำพยโุรป (EU) 
6. องค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแหง่สหประชำชำต ิ(FAO) 
7. องค์กำรอนำมยัโลก (WHO) 
8. องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) 
9. โครงกำรเอดส์แหง่สหประชำชำต ิ(UNAIDS) 
10. องค์กำรระหวำ่งประเทศเพ่ือกำรโยกย้ำยถ่ินฐำน (IOM) 
11. หนว่ยงำนด้ำนอำสำสมคัรของสหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนั (GIZ)  
12. กองทนุประชำกรแหง่สหประชำชำต ิ(UNFPA) 
13. สหภำพไปรษณีย์สำกล (UPU) 
 

วาระการประชุม: 

1. กลำ่วต้อนรับและแนะน ำ กรอบควำมร่วมมือด้ำนกำรพฒันำระหวำ่งประเทศไทยและกลุม่ธนำคำรโลก 



2. รำยงำนวิเครำะห์กำรพฒันำประเทศอยำ่งเป็นระบบ “กลบัสูเ่ส้นทำง: ฟืน้ฟกูำรเติบโตและประกนัควำมมัง่

คัง่ส ำหรับทกุคน”   

3. กำรอภิปรำยและร่วมกนัแลกเปล่ียนควำมคดิเห็น 

a. อะไรคือล ำดบัควำมส ำคญัของประเทศไทยในอีก 3 ปีข้ำงหน้ำ? 
b. กลุม่ธนำคำรโลกจะสำมำรถเข้ำไปมีสว่นร่วมกบัองค์กรเพ่ือกำรพฒันำในกำรพฒันำวิสยัทศัน์ กำร

พฒันำประเทศระยะยำวได้อยำ่งไร 
 

สรุปการอภปิรายจากผู้เข้าร่วม 

1. สาธารณสุข 

 ประเทศไทยมีพฒันำกำรเข้ำถึงด้ำนสำธำรณสขุและสถำนะทำงสขุภำพท่ีดีขึน้ แตค่วำมคืบหน้ำ

ดงักลำ่วไมไ่ด้สะท้อนในประเดน็กำรศกึษำ 

2. สังคมผู้สูงอายุและการคุ้มครองทางสังคม 

 ประเทศไทยก ำลงัเข้ำสูส่งัคมผู้สงูอำยซุึง่สร้ำงแรงกดดนัในตลำดแรงงำนและสร้ำงควำมต้องกำร

เพิ่มผลผลิต เม่ือไมน่ำนมำนีส้ ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ

เปิดตวันโยบำยประชำกร 20 ปีเพ่ือแก้ไขปัญหำดงักล่ำว  

 กำรคุ้มครองทำงสงัคมควรไปในทิศทำงเดียวกบักำรสร้ำงงำนในประเทศท่ีมีรำยได้ปำนกลำงเชน่

ไทย 

 กำรระดมทนุเพ่ือกำรคุ้มครองทำงสงัคมและควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัเพ่ือเพิ่มขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแขง่ขนัของประเทศไทย กำรลงทนุในทกัษะของมนษุย์และกำรคุ้มครองทำงสงัคมเน่ืองจำก

ประเทศไทยไมส่ำมำรถพึง่พำแรงงำนรำคำถกูเพ่ือดงึดดูเงินลงทนุหรือกำรคุ้มครองทำงสงัคมท่ีไมมี่

คณุภำพ ประเทศท่ีมีนวตักรรมและกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจระดบัสงูได้มีกำรลงทนุด้ำนกำร

คุ้มครองทำงสงัคมท่ีเป็นสว่นหนึง่ของโมเดลเศรษฐกิจของตน 

 รูปแบบทำงเศรษฐกิจท่ีค ำนงึถึงชนชัน้กลำงท่ีก ำลงัเตบิโตขึน้ โดยไมไ่ด้เน้นไปท่ีกลุม่ท่ียำกจนท่ีสดุ

ร้อยละ 40 แรกของไทยเพียงกลุม่เดียวจะเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศไทย กำรหำระบบท่ีมี

ประสิทธิภำพเชน่กำรประกนัภำษีร่วมอำจช่วยได้ 

 

 



3. การเตบิโตอย่างยั่ งยืนและสิ่งแวดล้อม 

 ระดบัควำมพฒันำท่ีเพิ่มขึน้นัน้ ท ำให้ต้องเพิ่มควำมส ำคญัให้กบักำรบริโภคและกำรผลิตท่ีเป็นสี

เขียวและยัง่ยืนมำกขึน้ในอนำคต 

 ประเทศไทยยอมรับควำมตกลงปำรีส (Paris Agreement) และมีกำรพฒันำนโยบำยด้ำนกำร

ปรับตวัตำมกำรเปล่ียนแปลงทำงสภำพภมูิอำกำศ อยำ่งไรก็ตำมกำรด ำเนินกำรยงัไมมี่

ประสิทธิภำพ ประเทศไทยจะท ำอยำ่งไรเพ่ือเร่งด ำเนินกำรด้ำนสภำพภมูิอำกำศเพรำะประเทศไทย

ก ำลงัสญูเสียควำมได้เปรียบทำงกำรแขง่ขนั 

 กำรจดัเก็บข้อมลูไม่ได้ถกูจดัตัง้ขึน้อยำ่งเป็นระบบ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรแลกเปล่ียนข้อมลู

ระหวำ่งหนว่ยงำนรัฐบำล 

 ประเทศไทยไมเ่คยท ำกำรประเมินกำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูิอำกำศเน่ืองจำกขำดงบประมำณ 

 ธนำคำรโลกสำมำรถท ำงำนเพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูิอำกำศ 

 

4. ความไม่เท่าเทียม 

 รำยงำน SCD กล่ำวถึงควำมส ำเร็จของประเทศไทยในกำรลดควำมยำกจนแตย่งัมีงำนอีกมำกท่ี

ต้องท ำเพ่ือลดควำมยำกจน 

 ควำมไมเ่ทำ่เทียมมีกำรเพิ่มมำกขึน้ ธนำคำรโลกสำมำรเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรลดควำมไมเ่ทำ่

เทียมได้อย่ำงไร? 

 รำยงำน SCD ไมไ่ด้กลำ่วถึง คนยำกจนในพืน้ท่ีเขตเมืองท่ีต้องประสบปัญหำมำกกวำ่คนยำกจนใน

พืน้ท่ีชนบท 

 

5. ภูมิทัศน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจภายนอก/สถานการณ์ปัจจุบัน 

 ระบบกำรคุ้มครองอตุสำหกรรมภำยในประเทศ (Protectionism) – ภำษีศลุกำกรและมำตรกำรท่ี
มิใชก่ำรเก็บภำษีขำเข้ำก ำลงัเพิ่มขึน้ทัง้ในและนอกภมูิภำค สำธำรณรัฐประชำชนจีน ก ำลงัเตบิโต
ไปในทำงท่ีมุง่เน้นกำรเตบิโตภำยในประเทศซึง่จะมีผลตอ่คูค้่ำหรือประเทศเชน่ไทยท่ีมี
ควำมสมัพนัธ์ทำงหว่งโซม่ลูคำ่กบัจีน 

 
 

6.  



7. แรงงานข้ามชาต ิ

 แรงงำนข้ำมชำตทิ ำงำนท่ีใช้ทกัษะต ่ำ กำรศกึษำท่ีไมมี่คณุภำพอำจสง่ผลตอ่กำรกีดกนัแรงงำนไทย
ท่ีมีทกัษะต ่ำในตลำดแรงงำน 

 
8. ความสามารถของสถาบันในภาครัฐ 

 กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของสถำบนัในภำครัฐเป็นสิ่งส ำคญัมำก เม่ือมีกำรก ำหนดนโยบำย

มกัขำดข้อมลูและข้อมลูในระดบัจงัหวดัเพ่ือติดตำมควำมไมเ่สมอภำค 

 ขำดระบบทะเบียนรำษฎร์ และ สถิตชีิพ (CRVS) ซึง่สมควรน ำมำใช้มำกกวำ่ กำรรอกำรส ำรวจส ำ

มะโนประชำกร 

 ประเดน็ด้ำนธรรมำภิบำล โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในเร่ืองควำมโปร่งใสในกำรจดัซือ้จดัจ้ำง 

 รำยงำน SCD แสดงให้เห็นถึงคณุภำพธรรมำภิบำลท่ีด้อยลง อยำ่งไรก็ตำมไมมี่ค ำแนะน ำท่ี

เพียงพอส ำหรับกำรแก้ปัญหำด้ำนธรรมำภิบำล 

 มีควำมกงัวลเก่ียวกบัแนวทำงกำรพฒันำใหมข่องไทยเพ่ือเร่งรัดให้มีระเบียงเศรษฐกิจภำค

ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor) ประเทศไทยควรท่ีจะวิเครำะห์แผนยทุธศำสตร์ให้ท่ีถ้วน

และมีควำมยัง่ยืน แม้อำจมีควำมลำ่ช้ำไปบ้ำง 

 ประเทศไทยมีควำมรู้ควำมช ำนำญ แตไ่มส่ำมำรถด ำเนินโครงกำรได้เน่ืองจำกปัญหำสถำบนั จะท ำ

อยำ่งไรกให้ประเทศไทยสำมำรถแก้ปัญหำของตนเองได้อยำ่งยัง่ยืน? 

 

9. ข้อจ ากัดทางด้านธุรกิจ 

 ข้อจ ำกดั ในกลไกกำรบริหำรจดักำร เชน่ เงินกู้  กำรลงทนุ วิธีกำรคดัเลือกผู้บริหำรระดบัสงู (CEO) 

i. ผู้บริหำรระดบัสงูต้องเกษียณเม่ือมีอำย ุ60 ปีและระยะเวลำด ำรงต ำแหนง่อยูท่ี่ 5 ปี ดงันัน้

จงึไมมี่แรงจงูใจในกำรลงทนุในธุรกิจท่ีมีควำมเส่ียงและไมมี่กำรวำงแผนระยะยำวในกำร

พฒันำธุรกิจ 

 มีกำรปอ้งกนัทำงกำรค้ำท่ีแข้มงวดโดยรัฐบำลส ำหรับอตุสำหกรรมบำงประเภทเชน่ ศลุกำกร 

 

 

 



 

10. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

 กำรเพิ่มกำรลงทนุในโครงสร้ำงพืน้ฐำนและกำรสร้ำงกำรคุ้มครองทำงสงัคมอยำ่งชำญฉลำดจะต้อง

อำศยัเงินทนุมำกขึน้ ควำมร่วมมือกบัภำคเอกชนเป็นสิ่งจ ำเป็นอยำ่งยิ่งตอ่กำรสร้ำงโครงสร้ำง

พืน้ฐำน 

 

11.  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

 มีควำมพยำยำมท่ีจะท ำให้ SCD สอดคล้องกบัเปำ้หมำยกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนหรือไม่ เน่ืองจำกมี

องค์ประกอบท่ีคล้ำยกนัอยูพ่อควร 

 

12. ความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกกับองค์กรเพื่อการพัฒนา 

 องค์กรเพ่ือกำรพฒันำบำงแหง่ก ำลงัพฒันำยทุธศำสตร์ประเทศกบัประเทศไทยซึง่มีควำม

สอดคล้องกบัล ำดบัควำมส ำคญัท่ีน ำเสนอโดยธนำคำรโลก พวกเขำจงึสงสยัว่ำจะมีโอกำสท ำงำน

ร่วมกนักบัธนำคำรโลกในอนำคตหรือไม.่ 

 องค์กรเพ่ือกำรพฒันำบำงแหง่กลำ่ววำ่ควำมสมัพนัธ์กบัประเทศไทยของพวกเขำวิวฒันำกำรจำก

ควำมสมัพนัธ์ในรูปแบบท่ีประเทศไทยเป็นผู้ รับควำมชว่ยเหลือ ไปสู่กำรเป็นหุ้นสว่นกำรพฒันำมำก

ขึน้ ในฐำนะท่ีประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีรำยได้ปำนกลำง พวกเขำสงสยัวำ่กำรมีสว่นร่วมของ

ธนำคำรโลกกบัประเทศไทยจะมีข้อจ ำกดั เชน่เดียวกบัประสบกำรณ์ท่ีเขำมีตอ่กำรท ำงำนกบั

ประเทศไทยหรือไม่ 


