
สรุปการประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ 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

การประชมุในภาคใต้ร่วมกบัตวัแทนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีมาจากจงัหวดัสงขลา นราธิวาส ปัตตานี สตลู และ

พทัลงุ ซึง่จดัเม่ือวนัท่ี 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” โดยคณุอรุณี จนัทร์แจม่ศรี รักษาการ
ผู้อ านวยการ ส านกัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตปิระจ 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 
- การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานตามโครงการท่ีรัฐบาลลงทนุเพ่ือพฒันาระบบคมนาคมและขนสง่ 

เชน่ รถไฟรางคู ่สรุาษฎ์ธานี หาดใหญ่ ปาดงัเบซาร์ 
การเกษตรและการพัฒนาชุมชน 

- การบริโภคของครัวเรือน เน่ืองจากรายได้ท่ีแท้จริงไมม่ากพอท่ีจะจบัจา่ยใช้สอยตามราคาสินค้าเกษตร
ท่ีเพิ่มขึน้  

- แรงงานภาคเกษตรลดลงเน่ืองจากขาดแคลนเกษตรกรรุ่นใหม่ ท าให้วิธีการท าการเกษตรไมมี่ความ
ทนัสมยั 

- การใช้สารเคมีสูงในภาคการเกษตร เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจเร่ืองสารเคมี 
- การท าการเกษตรแบบพนัธสญัญา (Contract Farming) ท่ีไมเ่ป็นธรรมกบัประชาชน 
- ปัญหาท่ีดนิ 

o การประเมินราคาพืน้ท่ีทางการเกษตรลดลง เน่ืองจากพืน้ท่ีถกูน าไปใช้ส าหรับ
ภาคอตุสาหกรรมและการใช้เพ่ือท่ีอยู่อาศยั ท าให้เกษตรกรขาดปัจจยัการผลิต 

o ราคาที่ดนิไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะท่ีดนิเพ่ือการเกษตร ท าให้เกษตรกรเป็นหนี ้
- นโยบายภาครัฐ ในเร่ืองของกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 

Assessment) กระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ส าหรับ
โครงการขนาดใหญ่ยังไม่ชัดเจน และสง่ผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อม ชมุชน และฐานทรัพยากร 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละความเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ 
- ฐานทรัพยากรธรรมชาตลิดลง เชน่ คณุภาพดนิและน า้ลดลงเพราะการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงจากการท าการเกษตรเชิงเดี่ยว 
- การประมงผิดกฎหมาย – ประเทศไทยยงัใช้เคร่ืองมือประมงท่ีมีผลกระทบทางลบตอ่สิ่งมีชีวิตในทะเล 
- การกดัเซาะชายฝ่ัง เน่ืองมาจากมรสมุท่ีเปล่ียนแปลง  
- การปนเปือ้นจากการขดุเจาะน า้มนั 



การศึกษา 
- นโยบายด้านการศกึษาเปล่ียนแปลงบอ่ยเน่ืองจากมีการเปล่ียนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษา 
- คนไทยให้ความส าคัญกับวุฒปิริญญาตรีมากกว่าวุฒ ิปวช. ปวส. นกัเรียนมธัยมถกูผลกัดนัให้

ศกึษาตอ่แผนกวิทย์-คณิต ทัง้ท่ีอาจจะไมใ่ชค่วามถนดัของตน 
- หลกัสตูรและการวดัผลทางการศกึษา เชน่ ONET ถกูออกแบบโดยส่วนกลาง ซึง่ไมไ่ด้ค านงึถึงบริบท

ของแต่ละภูมิภาค; ภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอนในบางโรงเรียนในภาคใต้เป็นภาษาท้องถ่ินไมใ่ช่
ภาษาไทย 

- ระบบการศกึษาไม่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม แม้จะมีการกระตุ้นให้นกัเรียน เรียน
สาขาอาชีวศกึษา โดยเฉพาะพืน้ท่ีภาคใต้ แตน่กัศกึษาท่ีจบมาได้รับคา่จ้างท่ีไมเ่ป็นธรรม ตรงตาม
ระดบัทกัษะนอกจากนี ้ความแตกต่างในเร่ืองค่าจ้างส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดคา่นิยมให้ลกูเรียน
ปริญญาตรี 

- สถาบนัอาชีวะมีทรัพยากรท่ีไมม่ากพอกบัจ านวนนกัเรียน 
ตลาดแรงงาน 

- ค่าแรงในบางอาชีพไม่สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐผลักดัน เชน่ รัฐมีนโยบายท่ีจะท า Rubber City 
แตค่า่แรงของบคุลากรในงานนีต้ ่ากวา่อตุสาหกรรมปิโตเลียมมาก เป็นต้น   

- โรงงานอตุสาหกรรมไมจ่า่ยคา่แรงตรงตามมาตรฐานฝีมือแรงงานตามประกาศอตัราคา่จ้างขัน้ต ่า 67 
สาขา  

การค้า 
- กรอบความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้าน เชน่ ด่านศุลกากร 

- ประเทศมาเลเซียมีดา่นศลุกากรท่ีเปิด 24 ชัว่โมง ในขณะท่ีประเทศไทยอยูใ่นชว่งตดัสินใจวา่จะเปิด 
ดา่นแบบเดียวกนัหรือไม ่       

- กลไกการขบัเคล่ือนความร่วมมือของภมูิภาค ได้แก่ โครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT), ASEAN, JDS (Thailand-Malaysia Committee on Joint Development 
Strategy for Border Areas) นัน้ อยู่ท่ีส่วนกลาง ท าให้โครงการไมถ่กูผลกัดนัเทา่ท่ีควร  
o ตลอด 20 ปีท่ีผา่นมา โครงการภายใต้ความร่วมมือ JDS เน้นไปท่ีมิตชิายแดนและความ

ปลอดภยัท าให้โครงการพฒันาไมถ่กูขบัเคล่ือน 
o ความร่วมมือกบั ASEAN ไม่ได้รวมสามจงัหวดัชายแดนใต้ 

- ภาคใต้มีอตัลกัษณ์มลาย ูท าให้มีปัจจยัและมีความสามารถในการผลิตอาหารฮาลาล  แตมี่โรงงาน
อตุสาหกรรมในพืน้ท่ีน้อย 



ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
- ปัญหาความไมส่งบจงัหวดัชายแดนใต้ ความไมป่ลอดภยั ขาดความเช่ือมัน่ ซึง่เป็นอปุสรรคตอ่การ

ลงทนุ 
- โรงเรียนต้องปิดชัว่คราวเป็นระยะๆ เน่ืองจากเกิดเหตรุะเบดิ 

 
กลุ่มธนาคารโลกจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับประเทศไทยในการพัฒนาวิสัยทัศน์ การพัฒนา
ประเทศระยะยาวได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค หรือการ
ประชุมหารือด้านนโยบาย 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

- ธนาคารโลกเป็นตวักลางระหวา่ง NGO, ประชาชนในพืน้ท่ี, และหนว่ยงานภาครัฐ ชว่ยหาทางออกทท่ี
ดีและเหมาะสมกบัทกุฝ่ายเพ่ือลดข้อขดัแย้งในการพฒันาโครงการของภาครัฐท่ีก าลงัอยูใ่นการ
ตรวจสอบ EHIA โดย: 
o เข้ามาวางระบบการด าเนินงานให้ประชาชนในพืน้ท่ีได้เข้าใจเร่ืองผลกระทบและ 
o ชดเชยสว่นท่ีสญูเสียอยา่งเหมาะสม 
o มีสว่นร่วมการศกึษาข้อเสนอโครงการลงทนุขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบกบัวิถีชีวิตของประชาชน

ในวงกว้าง ให้สอดคล้องกับความต้องการในพืน้ท่ี 
การเกษตร 

- สนบัสนนุการท าการเกษตรท่ีทนัสมยัและยัง่ยืน 
- สง่เสริมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมอยา่งมีสว่นร่วม ระหวา่งผู้ผลิต ผู้บริโภค 

และกลไกลตลาด 
- พฒันาท่ีดนิโดยช่วยเร่ืองการบริหารจัดการที่ดนิ การสร้างมลูคา่ให้กบัท่ีดนิ การบริหารเกษตรแปลง

ใหญ่ การท า Smart Farm รวมถึงสนบัสนนุภาคการเกษตรและตัง้กลุม่สหกรณ์ 
การค้า 

- พัฒนากรอบความร่วมมือ IMT-GT, JDS และ ASEAN ซึง่ปัจจบุนักลไกในการผลกัดนักรอบความ
ร่วมมือเหลา่นีก้ระจกุตวัอยูท่ี่สว่นกลาง 

- กระตุ้นให้นกัลงทนุเข้ามาลงทนุภาคใต้ ซึง่จะท าให้เศรษฐกิจใต้ยืนได้ด้วยตวัเอง 
- การเจรจาแก้ไขปัญหากฎเกณฑ์กบัประเทศเพ่ือนบ้านให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น การขนสง่

ระหวา่งประเทศ 
- สนบัสนนุการยกระดบัมาตรฐานผลผลิตสูร่ะดบัสากล เช่น Halal 



การศึกษา 
- ธนาคารโลกสามารถให้ทนุส่งเสริมการศึกษาเทคโนโลยีในสถาบนัศกึษา 
- ธนาคารโลกสามารถเช่ือมโยงทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั 
- มีสว่นร่วมทัง้กระบวนการศกึษา ตัง้แตร่ะดบัประถม มธัยม ปริญญา เพ่ือให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของอุตสาหกรรม 
การเสริมสร้างสันตสุิขและร่วมพัฒนาสามจังหวัดภาคใต้ 

- สร้างความเข้าใจเร่ืองพหุวัฒนธรรมและการให้เกียรติซึง่กนัและกนั 
- สอดแทรกความเข้าใจเร่ืองสันตศิึกษาไว้ในหลกัสตูรการเรียนการสอน 
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน  
- ชว่ยยกระดับความเป็นอยู่ พฒันารายได้ให้กบัคนในพืน้ท่ี  
- ธนาคารโลกสามารถชว่ยองค์กรภาคประชาสงัคม ในการท างานไปในทิศทางเดียวกนั ในขณะเดียวกนั

ก็รักษาความหลากหลายทางวฒันธรรม 
- ธนาคารโลกสามารถแบง่ปันความรู้จากประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาความขดัแย้งโดยสนัตวิิธี 
- ปรับปรุงทนุมนษุย์ พฒันาคนท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการพาณิชย์และการสร้างสนัติภาพ 

ความเสมอภาคหญิงชาย 
- สขุภาพของแมแ่ละเดก็ – เพิ่มการเข้าถึงความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพของผู้หญิงเพ่ือลดอตัราการ

เสียชีวิตของแมล่กูอ่อน 
- การให้โอกาสผู้หญิงในการพัฒนางานและเตบิโตในสายงาน เชน่ สายการปกครองและธุรกิจ 
- ดแูลเด็ก สตรี ผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไมส่งบในภาคใต้ 
- ชว่ยให้สตรีให้เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงทางสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการแก้ปัญหายาเสพติด 

 


