
สรุปการประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กรอบความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศไทยและกลุ่มธนาคารโลก 

24 พฤษภาคม 2560  
 ขอนแก่น 

 
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
การประชมุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือร่วมกบัตวัแทนจากหนว่ยงานภาครัฐท่ีมาจากจงัหวดัขอนแก่น, 
อดุรธานี ชยัภมูิ และมหาสารคาม ซึง่จดัเม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 
 
วาระการประชุม 

1. กลา่วต้อนรับและแนะน ากรอบความร่วมมือด้านการพฒันาระหวา่งประเทศไทยและกลุ่มธนาคารโลก 
2. รายงานวิเคราะห์การพฒันาประเทศอยา่งเป็นระบบ “กลบัสูเ่ส้นทาง: ฟืน้ฟกูารเติบโตและประกนั

ความมัง่คัง่ส าหรับทกุคน” 
3. การน าเสนอ โอกาสและล าดบัความส าคญัด้านการพฒันาของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
4. อภิปรายและแลกเปล่ียนความคดิเห็น: 

i) ความท้าทายและล าดบัส าคญัด้านการพฒันาของประเทศไทย 
ii) กลุม่ธนาคารโลกจะสามารถเข้าไปมีสว่นร่วมกบัประเทศไทยในการพฒันาวิสยัทศัน์ การพฒันา

ประเทศระยะยาวได้อย่างไร ไมว่า่จะเป็นด้านการเงิน การให้ความชว่ยเหลือด้านเทคนิค หรือการ
ประชมุหารือด้านนโยบาย 

iii) ธนาคารโลกสามารถเข้าไปมีสว่นร่วมกบัประเทศไทยในการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้
อยา่งไร 

 

 

 

 



ผลสรุปการอภปิรายจากผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ความท้าทายและล าดับส าคัญด้านการพัฒนาของประเทศไทย/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การบริหารจัดการน า้ 
- ควรจดัการน า้ในพืน้ท่ีให้มีความครอบคลมุและเทา่เทียมและเหมาะสมกบัลกัษณะของพืน้ท่ี 

- ประเทศไทยมีปริมาณน า้เพียงพอ แตมี่ความจใุนการกกัเก็บเพียง 17% เทา่นัน้ การแก้ปัญหาคือการ
สร้างโครงขา่ยทอ่สง่น า้ (Water Grid) 
o ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือวางระบบชลประทานเหมือนภาคอ่ืนไมไ่ด้เพราะชนิดของดนิตา่งกบั

ภาคอ่ืน 
o การเข้าถึงข้อมลูระหวา่งชาวบ้านและนกัลงทนุท่ีไมเ่ทา่เทียมกนัท าให้เกิดโอกาสพลาดส าหรับ

ชาวบ้าน เชน่ คนมีฐานะซือ้ท่ีดนิท่ีไว้ลว่งหน้าในพืน้ท่ีท่ีคาดวา่จะมีการจดัสรรโครงการ
ชลประทาน 

- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสบูน า้ใต้ดนิเพ่ือการใช้งาน ภาคอตุสาหกรรมสบูน า้ใต้ดินเกินความจ าเป็นท า
ให้ชาวบ้านไมมี่น า้ใช้ นอกจากนีช้าวบ้านไมส่ามารถรับรู้ถึงสถานการณ์นีไ้ด้เพราะน า้อยูใ่ต้ดนิ 

การเกษตร 
- กลไกราคา  

o เกษตรกรไมส่ามารถก าหนดราคาได้เอง  
o ราคามีความผนัผวน เทียบกบัสินค้าอตุสาหกรรมจะมีเสถียรภาพมากกวา่  

- ควรสง่เสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้สินค้ามีความปลอดภยั 
- การใช้สารเคมีในระบบการผลิต  

o สง่ผลให้ผลผลิตน้อยลงในระยะยาว 
o สง่ผลกระทบตอ่สตัว์น า้ 
o เกษตรกรขาดองค์ความรู้ จงึใช้สารเคมีท่ีเกินความจ าเป็น สง่ผลเสียตอ่สขุภาพของผู้บริโภค 

และสง่ผลกระทบทางลบตอ่สิ่งแวดล้อม 
o แก้ปัญหาโดยการผลิตท่ีปลอดภยัและได้มาตรฐาน เช่น GAP (Good Agricultural 

Practices) Fโดยเกษตรกรจะได้ใบรับรองคณุภาพสินค้า   

- ท่ีดนิ 
o ปัญหาดนิเส่ือม และการแพร่กระจายของดนิเคม็  
o ชว่ยการปรับปรุงดิน และการผลิตพนัธุ์ข้าว 



- ภยัแล้ง 
o ปัญหาความแห้งแล้ง ประชาชนต้องการให้รัฐบาลจดัสรรน า้อย่างเพียงพอ 

การศึกษาและการพัฒนาสังคม 
- ผู้คนย้ายถ่ินไปศกึษาท่ีจงัหวดัอ่ืนเพ่ือโอกาสทางการศกึษาท่ีดีกวา่  

- ประชากรสว่นมากในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไมไ่ด้รับการศกึษาท่ีเพียงพอ 

- ขาดการเพิ่งตนเอง เพราะรัฐบาลหยิบย่ืนให้ เป็นปัญหาตอ่การพฒันา 
- ประชาชนควรมีสว่นร่วมในการพฒันา โดยใช้กลไกประชารัฐในการขบัเคล่ือน 

- ทกัษะของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาไมส่อดคล้องกบัเปา้หมายการพฒันาประเทศไทย 4.0 ผู้คนมี
แนวโน้มท่ีจะท างานเป็นแรงงานท่ีไมมี่ฝีมือมากขึน้กวา่แรงงานท่ีมีฝีมือ ต้องมีการมุง่เน้นไปท่ี
สถาบนัการศกึษาเพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถ  

- รัฐบาลพยายามสง่เสริมให้ประชาชนเข้าเรียนในสถาบนัอาชีวศกึษา แตจ่ านวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียน
เรียนในโรงเรียนอาชีวศกึษาลดลง 

- มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างด้านการศกึษาบอ่ย นโยบายจึงขาดความตอ่เน่ือง ดงันัน้แม้จะมีการเปล่ียน
ผู้บริหาร นโยบายควรจะมีการสานตอ่ 

- ปัญหาสงัคม  
o ผลิตภาพต ่าเน่ืองจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีกลุม่พึง่พิงสงู (สดัสว่นของเดก็และผู้อายสุงู)  
o ปัญหายาเสพตดิ 

- คนชนบทไมมี่เงินจะเรียน 

- ควรผลิตคนให้มีความสามารถในการแขง่มากกว่าใบปริญญา 
ตลาดแรงงาน 
- การจดัระบบแผงลอยสง่ผลกระทบตอ่รายได้ของคนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากคนอีสานสง่

เงินให้ครอบครัว 

- ประชาชนขาดการพฒันาทกัษะในการประกอบอาชีพท่ีจะท าให้รายได้ตอ่วนัสงูขึน้ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

- การน าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช้ไมม่ากพอ ประชาชนขาดความรู้ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ หรือการรับ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือเพิ่มผลิตภาพ 

- ถ้าคนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้รับเงินทนุเพียงพอพวกเขาจะไมต้่องย้ายไปท างานในภมูิภาคอ่ืน 
ๆ และแยกจากครอบครัวของพวกเขา  



- ไมมี่คนน าเงินไปฝากธนาคารและไมมี่คนไปกู้ เงินเน่ืองจากไมมี่เงินฝากและเงินในการช าระหนี ้อาจ
สง่ผลให้ระบบธนาคารลม่สลาย 

 
กลุ่มธนาคารโลกจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับประเทศไทยในการพัฒนาวิสัยทัศน์ การพัฒนา
ประเทศระยะยาวได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค หรือการ
ประชุมหารือด้านนโยบาย 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นประตสูู่อินโดจีน มีรถไฟท่ีเช่ือมเวียนเทียน (ลาว) มายงัหนองคายและ
กรุงเทพฯ ธนาคารโลกสามารถชว่ยในเร่ืองการลงทนุกบัรถไฟสายนี ้ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

การบริหารจัดการน า้ 
- ธนาคารโลกสามารถให้ค าแนะน าเชิงเทคนิคแก่ประเทศไทยเก่ียวกบัการจดัการน า้  
o การแบง่ปันความรู้เร่ืองชลประทานแบบใช้แรงโน้มถ่วง (Gravity irrigation) 

- ธนาคารโลกสามารถรวบรวมหนว่ยงานตา่งๆเพื่อหาทางออกท่ีดีท่ีสดุส าหรับการจดัการน า้ท่ีเหมาะสม
กบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

การเกษตร 
- อายเุฉล่ียของเกษตรกรอยู่ท่ี 50 ปี ซึง่สง่ผลในทางลบตอ่ผลผลิต ดงันัน้ประเทศไทยควรมุง่เน้นไปท่ีการ

สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่หรือ Smart Farmer  
o ธนาคารโลกสามารถสนบัสนนุในด้านเงินทนุและปัจจยัการผลิต  
o การสร้าง Smart Group หรือการจดัตัง้กลุม่ท่ีประกอบไปด้วย Smart Farmer ส าหรับการ

แบง่ปันความรู้และอ านาจตอ่รอง 
- ธนาคารโลกสามารเข้ามาชว่ยจดัการการบริหารจดัการพืน้ท่ีเกษตรกรรม (Zoning) วา่ควรปลกูอะไร ท่ี

ไหน รวมถึงการตัง้ราคาเพ่ือให้ราคาไมผ่นัผวน 
- น าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้กว้างขวาง 

การสร้างอาชีพ 
- ประชากรขาดทรัพยากรในการประกอบอาชีพและเข้าไม่ถึงเงินทนุ 

การศึกษาและการพัฒนาสังคม 
- ต้องการให้ธนาคารโลกเข้ามาวิเคราะห์หาต้นตอปัญหาด้านการศกึษา 
- ขอความชว่ยเหลือเร่ืองการพฒันาทนุมนษุย์ – ปรับระบบการเรียนการสอนใหมห่มด 



o ปรับอาชีวศกึษาโดยการให้ความชว่ยเหลือในด้านอปุกรณ์ท่ีทนัสมยัเพ่ือใช้ในห้องเรียน 
- สนบัสนนุการวิจยัท่ีน ามาใช้ได้จริง การสร้างนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือคนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
- ความไมเ่ทา่เทียมในเขตเมืองและชนบทมีความตา่งกนั – ควรมีการพิ่มการเข้าถึงโรงเรียนสาธิตใน

ชนบท 
- สงัคมผู้สงูอาย ุ

1) ส าหรับผู้สงูอายท่ีุมีสขุภาพดี - เตรียมการรองรับแรงงานผู้สงูอาย ุเพ่ือให้คณุภาพชีวิตดีขึน้ 
2) ส าหรับผู้สงูอายท่ีุมีปัญหาสขุภาพ – เพิ่มจ านวนโรงพยาบาล 

เงนิกู้ 
- ธนาคารโลกควรปรับอตัราดอกเบีย้เงินกู้ตามพืน้ท่ีโครงการในประเทศ เน่ืองจากรายได้ตอ่หวัของ

ประชากรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไมไ่ด้สะท้อนสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดงันัน้
ธนาคารโลกควรปรับลดดอกเบีย้ให้ภาคอีตะวนัออกเฉียงเหนือต ่ากว่าภาคอ่ืน 

 


