
สรุปการประชุมกับภาคประชาสังคม ภาคใต้ 

กรอบความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศไทยและกลุ่มธนาคารโลก 

18 พฤษภาคม 2560 

 หาดใหญ่ สงขลา  

 
เพ่ือเป็นก้าวส าคญัในการพฒันากรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศไทยและกลุม่ธนาคารโลก (Country 

Partnership Framework - CPF) ธนาคารโลกจงึจดัให้มีการประชมุกบัผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียจากภาคสว่นตา่งๆ 

รวม 11 ครัง้ เพื่อรวบรวมข้อมลู ข้อคิดเห็น ค าแนะน า และประเดน็ด้านการพฒันาท่ีประชาชนคิดวา่มี

ความส าคญัตอ่การพฒันาทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภมูิภาค ข้อคดิเห็นตา่งๆ เหล่านีจ้ะถกูรวบรวมเป็น

ข้อมลูประกอบการจดัท ายทุธศาสตร์ความร่วมมือส าหรับการพฒันาประเทศในระยะยาว การประชมุครัง้นีเ้ป็น

การประชมุในภาคใต้ร่วมกบัตวัแทนจากภาคประชาสงัคมท่ีมาจากจงัหวดัสงขลา นราธิวาส ปัตตานี สตลู ตรัง 

และยะลา ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 

 

วาระการประชุม 

1. กลา่วต้อนรับ โดย ดร.อลูริค ซาเกา ผู้อ านวยการธนาคารโลกประจ าประเทศไทย 

2. น าเสนอรายงานวิเคราะห์การพฒันาประเทศอย่างเป็นระบบ “กลบัสูเ่ส้นทาง: ฟืน้ฟกูารเตบิโตและ

ประกนัความมัง่คัง่ส าหรับทกุคน” โดย ดร. ธนาภทัร์ เรืองศรี นกัเศรษฐศาสตร์ (การพฒันาภาครัฐ) 

และ ดร. เกียรตพิงศ์ อริยปรัชญา นกัเศรษฐศาสตร์อาวโุส ธนาคารโลก 

3. “โอกาสและล าดบัความส าคญัด้านการพฒันาของภาคใต้” คณุจณิสดา จลูสวุรรณจากส านกัพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชสาตปิระจ าภาคใต้ 

4. อภิปรายและร่วมกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

a. ความท้าทายและล าดบัส าคญัด้านการพฒันาของประเทศไทย 

b. กลุม่ธนาคารโลกจะสามารถเข้าไปมีสว่นร่วมกบัประเทศไทยในการพฒันาวิสยัทศัน์ การ

พฒันาประเทศระยะยาวได้อยา่งไร ไมว่า่จะเป็นด้านการเงิน การให้ความชว่ยเหลือด้าน

เทคนิค หรือการประชมุหารือด้านนโยบาย 



c. ธนาคารโลกสามารถเข้าไปมีสว่นร่วมในการเสริมสร้างสนัตสิขุและร่วมพฒันาสามจงัหวดั

ภาคใต้ได้อย่างไร 

d. ธนาคารโลกจะสามารถสนบัสนนุให้เกิดความเสมอภาคหญิงชายในการพฒันาประเทศได้

อยา่งไร 

 

ผลสรุปการอภปิรายจากผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ความท้าทายและล าดับส าคัญด้านการพัฒนาของประเทศไทย 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

- จะท าอยา่งไรให้โครงสร้างพืน้ฐานเกิดจากความต้องการของคนในพืน้ท่ี เชน่ ประเดน็ทา่เรือน า้ลกึปาก
บาราและสะพานสตลู-เปอร์ลิส 

- ปัญหาเร่ืองถนน - หนว่ยงานทางหลวงชนบทและหนว่ยงานทางหลวงแผน่ดนิ ไมมี่การประสานงาน
และเฉล่ียงบประมานกนั สง่ผลให้การสร้างและซ่อมแซมถนนไมเ่ป็นไปตามความต้องการของพืน้ท่ี 

- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ไมมี่ความชดัเจน  
การเกษตรและการพัฒนาชุมชน 

- ความไมเ่ป็นเอกภาพของนิยามฮาลาลในแตล่ะจงัหวดั 
- โครงสร้างเศรษฐกิจส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตร ปัญหาอยูท่ี่การเข้าถึงข้อมลูส่ือสาร ซึง่ประชาชนไม่

สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในการส่ือสาร  
-  การวางแผนบริหารจดัการพืน้ท่ีเกษตรกรรม (Zoning) 
- การใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ี การพฒันาตา่งๆต้องมีการวางผงัเมือง การใช้พืน้ท่ีให้เกิดประโยชน์ ผู้ มีสว่น

เก่ียวข้องในพืน้ท่ีไมมี่องค์ความรู้พอ  
- รายงานของธนาคารโลกไมไ่ด้มีการพดูถึงคณุภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีตรงตามความเป็นจริง เพียงแตมี่

การเน้นไปท่ี GDP อาจจะน าตวัชีว้ดัเก่ียวกบัความสขุเพิ่มเข้ามาได้ 
- ปัญหายาเสพตดิ 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละความเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ 
- สิ่งแวดล้อมภาคใต้ท่ีเป็นภยัพิบตัเิกิดจากนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะนโยบายพืชเชิงเด่ียว  
- ทิศทางของผงัเมืองในพืน้ท่ีเขตอตุสาหกรรมสีมว่ง กบัพืน้ท่ีสีเขียวยงัไมช่ดัเจน  
- แผนของสภาพฒัน์ไมมี่ความชดัเจนในเร่ืองของทิศทางหรือจดุยืนของภาคใต้ ภาคประชาชนคาดหวงั



วา่คิดวา่ทิศทางควรไปในทางท่ีภาคใต้เป็นสีเขียว โดยเน้นในเร่ืองของความสมบรูณ์ของสิ่งแวดล้อม
และการเกษตร 

การศึกษาและการสร้างอาชีพ 
- อาจารย์ใช้เวลาไปกบัการท ารายงาน จงึไมมี่เวลาให้กบัการสอนอยา่งเตม็ท่ี ซึง่สง่ผลกบัผลการเรียน

ของนกัเรียน 
- ประชาชนขาดความรู้ทางการเงิน 
- การแก้ปัญหาการศกึษาส่วนใหญ่มาจากสว่นกลาง การวางแผนศกึษาควรค านงึถึงการศกึษาทางเลือก

และการศกึษาท่ีเหมาะกบัท้องถ่ินนัน้ๆ 
- การกระจายความเทา่เทียมทางการศกึษา และอ านาจในการจดัการการศกึษา 
- จะท าอยา่งไรให้นกัเรียนมีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีการศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้และมี

คณุธรรมจริยธรรม 
การสร้างระบบคุ้มครองทางสังคม 

- ชมุชน - การยอมรับบทบาทของชมุชน การสร้างกติกาของชมุชน และการสร้างชมุชนท่ีพึง่พาตนเองได้ 

- ภาครัฐ – การบงัคบักฎหมายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียม การเข้าถึงและการรับรู้สิทธิทางกฎหมาย 
- ศาสนา - การเคารพสิทธิและหน้าท่ีทางศาสนา 

ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
- ความไมส่งบในสามจงัหวดัชายแดนใต้มีสาเหตมุาจากควาท้าทายดงักลา่ว: การแขง่ขนักบัประเทศ

เพ่ือนบ้าน ปัญหายาเสพติด การค้าของเถ่ือน ความไมส่งบ การสญูเสียคนชัน้มนัสมอง (Brain drain) 
จากสามจงัหวดั ความยากจน การขาดแคลนการศกึษาและการเข้าถึงสาธาณสขุท่ีดี สงัคมพหุ
วฒันธรรม 

- การยอมรับและให้เกียรตใินความแตกตา่ง ในศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
- การใช้สถาบนัทางศาสนาเป็นตวักลางเช่ือมโยงระหวา่งรัฐและประชาชน 
- การสร้างกตกิาชมุชน เชน่ ธรรมนญูชมุชน 

 

กลุ่มธนาคารโลกจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับประเทศไทยในการพัฒนาวิสัยทัศน์ การพัฒนา
ประเทศระยะยาวได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค หรือการ
ประชุมหารือด้านนโยบาย 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

- ธนาคารโลกอาจจะเข้ามาชว่ยในการสร้างแรงกระตุ้นให้กบัภาครัฐส าหรับโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน



ขนาดใหญ่ โดยสนบัสนนุให้มีประชามตกิ่อนลงมือสร้างแตล่ะโครงการ 
การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

- ต้องการความร่วมมือจากธนาคารโลกด้านเกษตรอินทรีย์ โดยการผลกัดนัเกษตรอินทรีย์ให้เป็นทิศทาง
หลกัของประเทศ  

- ให้ธนาคารโลกเป็นผู้ขบัเคล่ือนการสร้างวาระเกษตรยัง่ยืนให้เป็นวิสยัทศัน์ร่วมกนักบัสภาพฒัน์ 
ให้ธนาคารโลกสนบัสนนุการสร้างโปรแกรมหรือสร้างกองทนุเพ่ือท่ีจะเน้นการพึง่ตนเองของชมุชน 
อยา่งเชน่ การจดัการทรัพยากรการสร้างพืน้ท่ีเกษตรอินทรีย์ 

- ธนาคารโลกชว่ยวิเคราะห์พฒันาผลิตภาพทางการเกษตร (agricultural productivity) 
- การสนบัสนนุทางวิชาการ/นโยบายการเปล่ียนแปลงภมูิศาสตร์ (climate change)  

การศึกษา 
- สร้างความเข้มแข็งให้กบัองค์กรของการศกึษา/การบริหารจดัการบคุลากรและหลกัสตูร 
- ธนาคารโลกสามารถมีสว่นร่วมในการรวมเร่ืองการเตรียมความพร้อมตัง้รับภยัจากภมูิอากาศท่ี

เปล่ียนแปลงไว้ในหลกัสตูรการศกึษา  
การค้าและการลงทุน 

- ธนาคารโลกเข้ามาชว่ยปรับให้มาตรฐานฮาลาลมีเอกภาพ 
- พฒันาองค์ความรู้ให้กบัเศรษฐกิจชมุชน โดยเฉพาะเร่ืองการเข้าถึงแหลง่ข้อมลูท่ีจะน าไปประยกุต์ใช้

กบัการผลิตสินค้าตา่งๆ 
- การเงินธนาคารอิสลาม โดยอาจมีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้จากประเทศมสุลิมตา่งๆ รวมถึงดงึการ

ลงทนุจากประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศมสุลิม 
การบริหารงานภาครัฐ 

- สนบัสนนุการประชมุหารือการแปลงนโยบายสูก่ารปฏิบตัิ ปัจจบุนัขาดนกัวิชาการท่ีจะน านโยบายมาสู่
การปฎิบตัท่ีิเข้าใจง่าย 

- ธนาคารโลกสนบัสนนุการให้ทนุกบัองค์กรหรือโครงการท่ีมีการสนบัสนนุให้เกิดข้อบงัคบัหรือกฎหมาย
ในประเทศท่ีน าไปสู่ความยัง่ยืนอย่างชดัเจน  

- แลกเปล่ียนผลงานจากการท างานของธนาคารโลกในอดีตเพ่ือเรียนรู้ และปรับปรุงนโยบาย เชน่ การ
เน้นผลผลิต รวมถึงการใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

- ธนาคารโลกมีการประสานความร่วมมือกบัรัฐบาลเพ่ือปลดล็อคกฎหมาย ระเบียบตา่งๆ พฒันา
ศกัยภาพ การบริการสาธารณสขุให้กบัแรงงานนอกระบบ  



การเสริมสร้างสันตสุิขและร่วมพัฒนาสามจังหวัดภาคใต้ 
- การสร้างสนัตสิขุผา่นทางการพฒันาการศกึษา 

o สนบัสนนุให้เกิดห้องเรียนสนัตภิาพในชมุชน/โรงเรียน โดยให้รัฐบาลบรรจเุป็นนโยบาย 
o สนบัสนนุงานวิจยัเพ่ือศกึษาและหนนุเสริมกระบวนการสนัตภิาพชายแดนใต้ 
o เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้/สร้างความเข้าใจ/เคารพในการเป็นสงัคมพหวุฒันธรรม 
o รวมการศกึษาประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินเข้าไปในหลกัสตูร 

- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนโดยการพฒันาเสียงและสิทธิของพลเมือง 
- สนบัสนนุให้ภาคใต้เป็นพืน้ท่ีสีเขียวท่ีพึง่ตนเอง 
- ใช้ตวับง่ชีท่ี้ไมใ่ชต่วัชีว้ดัทางเศรษฐกิจในการประเมินภาคใต้ ภมูิภาคนีอ้ดุมไปด้วยมรดกทางวฒันธรรม

และทนุทางสงัคม (วฒันธรรมมสุลิม) ซึง่ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจไมส่ามารส่ือออกมาได้ 
 

ความเสมอภาคหญิงชาย 
- ยกระดบัศกัยภาพของสตรีให้เป็นแกนน า ในด้านสขุภาพ การเงิน (การจดัระบบการออมตามหลกั

ศาสนาอิสลาม) การเกษตรและการจดัการความมัน่คงทางอาหาร การตลาด การค้าขาย การประเมิน
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ 

- สง่เสริมให้หญิงชายมีรายได้ท่ีเทา่เทียมกนั  
 


