สรุปการประชุมกับหน่ วยงานภาครัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรอบความร่ วมมือด้ านการพัฒนาระหว่ างประเทศไทยและกลุ่มธนาคารโลก
24 พฤษภาคม 2560
ขอนแก่น
เพื่อเป็ นก้ าวสาคัญในการพัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกลุม่ ธนาคารโลก (Country
Partnership Framework - CPF) ธนาคารโลกจึงจัดให้ มีการประชุมกับผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ
รวม 11 ครัง้ เพื่อรวบรวมข้ อมูล ข้ อคิดเห็น คาแนะนา และประเด็นด้ านการพัฒนาที่ประชาชนคิดว่ามี
ความสาคัญต่อการพัฒนาทังในระดั
้
บประเทศและระดับภูมิภาค ข้ อคิดเห็นต่างๆ เหล่านี ้จะถูกรวบรวมเป็ น
ข้ อมูลประกอบการจัดทายุทธศาสตร์ ความร่วมมือสาหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว การประชุมครัง้ นี ้เป็ น
การประชุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่มาจากจังหวัดขอนแก่น,
อุดรธานี ชัยภูมิ และมหาสารคาม ซึง่ จัดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม
วาระการประชุม
1. กล่าวต้ อนรับและแนะนากรอบความร่วมมือด้ านการพัฒนาระหว่างประเทศไทยและกลุ่มธนาคารโลก
2. รายงานวิเคราะห์การพัฒนาประเทศอย่างเป็ นระบบ “กลับสูเ่ ส้ นทาง: ฟื น้ ฟูการเติบโตและประกัน
ความมัง่ คัง่ สาหรับทุกคน”
3. การนาเสนอ โอกาสและลาดับความสาคัญด้ านการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น:
i) ความท้ าทายและลาดับสาคัญด้ านการพัฒนาของประเทศไทย
ii) กลุม่ ธนาคารโลกจะสามารถเข้ าไปมีสว่ นร่วมกับประเทศไทยในการพัฒนาวิสยั ทัศน์ การพัฒนา
ประเทศระยะยาวได้ อย่างไร ไม่วา่ จะเป็ นด้ านการเงิน การให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิค หรื อการ
ประชุมหารื อด้ านนโยบาย
iii) ธนาคารโลกสามารถเข้ าไปมีสว่ นร่วมกับประเทศไทยในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้
อย่างไร

ผลสรุปการอภิปรายจากผู้เข้ าร่ วมประชุม
ความท้ าทายและลาดับสาคัญด้ านการพัฒนาของประเทศไทย/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การบริหารจัดการนา้
- ควรจัดการน ้าในพื ้นที่ให้ มีความครอบคลุมและเท่าเทียมและเหมาะสมกับลักษณะของพื ้นที่
- ประเทศไทยมีปริมาณน ้าเพียงพอ แต่มีความจุในการกักเก็บเพียง 17% เท่านัน้ การแก้ ปัญหาคือการ
สร้ างโครงข่ายท่อส่งน ้า (Water Grid)
o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวางระบบชลประทานเหมือนภาคอื่นไม่ได้ เพราะชนิดของดินต่างกับ
ภาคอื่น
o การเข้ าถึงข้ อมูลระหว่างชาวบ้ านและนักลงทุนที่ไม่เท่าเทียมกันทาให้ เกิดโอกาสพลาดสาหรับ
ชาวบ้ าน เช่น คนมีฐานะซื ้อที่ดนิ ที่ไว้ ลว่ งหน้ าในพื ้นที่ที่คาดว่าจะมีการจัดสรรโครงการ
ชลประทาน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูบน ้าใต้ ดนิ เพื่อการใช้ งาน ภาคอุตสาหกรรมสูบน ้าใต้ ดินเกินความจาเป็ นทา
ให้ ชาวบ้ านไม่มีน ้าใช้ นอกจากนี ้ชาวบ้ านไม่สามารถรับรู้ ถึงสถานการณ์นี ้ได้ เพราะน ้าอยูใ่ ต้ ดนิ
การเกษตร
- กลไกราคา
o เกษตรกรไม่สามารถกาหนดราคาได้ เอง
o ราคามีความผันผวน เทียบกับสินค้ าอุตสาหกรรมจะมีเสถียรภาพมากกว่า
- ควรส่งเสริมให้ มีการผลิตสินค้ าเกษตรอินทรี ย์ เพื่อให้ สินค้ ามีความปลอดภัย
- การใช้ สารเคมีในระบบการผลิต
o ส่งผลให้ ผลผลิตน้ อยลงในระยะยาว
o ส่งผลกระทบต่อสัตว์น ้า
o เกษตรกรขาดองค์ความรู้ จึงใช้ สารเคมีที่เกินความจาเป็ น ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค
และส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้ อม
o แก้ ปัญหาโดยการผลิตที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน เช่น GAP (Good Agricultural
Practices) Fโดยเกษตรกรจะได้ ใบรับรองคุณภาพสินค้ า
- ที่ดนิ
o ปัญหาดินเสื่อม และการแพร่กระจายของดินเค็ม
o ช่วยการปรับปรุงดิน และการผลิตพันธุ์ข้าว

- ภัยแล้ ง
o ปัญหาความแห้ งแล้ ง ประชาชนต้ องการให้ รัฐบาลจัดสรรน ้าอย่างเพียงพอ
การศึกษาและการพัฒนาสังคม
- ผู้คนย้ ายถิ่นไปศึกษาที่จงั หวัดอื่นเพื่อโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่า
- ประชากรส่วนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้ รับการศึกษาที่เพียงพอ
- ขาดการเพิ่งตนเอง เพราะรัฐบาลหยิบยื่นให้ เป็ นปัญหาต่อการพัฒนา
- ประชาชนควรมีสว่ นร่วมในการพัฒนา โดยใช้ กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน
- ทักษะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่สอดคล้ องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ผู้คนมี
แนวโน้ มที่จะทางานเป็ นแรงงานที่ไม่มีฝีมือมากขึ ้นกว่าแรงงานที่มีฝีมือ ต้ องมีการมุง่ เน้ นไปที่
สถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ
- รัฐบาลพยายามส่งเสริมให้ ประชาชนเข้ าเรี ยนในสถาบันอาชีวศึกษา แต่จานวนนักเรี ยนที่ลงทะเบียน
เรี ยนในโรงเรี ยนอาชีวศึกษาลดลง
- มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างด้ านการศึกษาบ่อย นโยบายจึงขาดความต่อเนื่อง ดังนันแม้
้ จะมีการเปลี่ยน
ผู้บริหาร นโยบายควรจะมีการสานต่อ
- ปัญหาสังคม
o ผลิตภาพต่าเนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุม่ พึง่ พิงสูง (สัดส่วนของเด็กและผู้อายุสงู )
o ปัญหายาเสพติด
- คนชนบทไม่มีเงินจะเรี ยน
- ควรผลิตคนให้ มีความสามารถในการแข่งมากกว่าใบปริญญา
ตลาดแรงงาน
- การจัดระบบแผงลอยส่งผลกระทบต่อรายได้ ของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากคนอีสานส่ง
เงินให้ ครอบครัว
- ประชาชนขาดการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่จะทาให้ รายได้ ตอ่ วันสูงขึ ้น
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
- การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ ไม่มากพอ ประชาชนขาดความรู้ในการสร้ างสิ่งใหม่ๆหรื อการรับ
เทคโนโลยีเข้ ามาใช้ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
- ถ้ าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ รับเงินทุนเพียงพอพวกเขาจะไม่ต้องย้ ายไปทางานในภูมิภาคอื่น
ๆ และแยกจากครอบครัวของพวกเขา

- ไม่มีคนนาเงินไปฝากธนาคารและไม่มีคนไปกู้เงินเนื่องจากไม่มีเงินฝากและเงินในการชาระหนี ้ อาจ
ส่งผลให้ ระบบธนาคารล่มสลาย
กลุ่มธนาคารโลกจะสามารถเข้ าไปมีส่วนร่ วมกับประเทศไทยในการพัฒนาวิสัยทัศน์ การพัฒนา
ประเทศระยะยาวได้ อย่ างไร ไม่ ว่าจะเป็ นด้ านการเงิน การให้ ความช่ วยเหลือด้ านเทคนิค หรือการ
ประชุมหารือด้ านนโยบาย
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นประตูส่อู ินโดจีน มีรถไฟที่เชื่อมเวียนเทียน (ลาว) มายังหนองคายและ
กรุงเทพฯ ธนาคารโลกสามารถช่วยในเรื่ องการลงทุนกับรถไฟสายนี ้ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
การบริหารจัดการนา้
- ธนาคารโลกสามารถให้ คาแนะนาเชิงเทคนิคแก่ประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดการน ้า
o การแบ่งปันความรู้เรื่ องชลประทานแบบใช้ แรงโน้ มถ่วง (Gravity irrigation)
- ธนาคารโลกสามารถรวบรวมหน่วยงานต่างๆเพื่อหาทางออกที่ดีที่สดุ สาหรับการจัดการน ้าที่เหมาะสม
กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเกษตร
- อายุเฉลี่ยของเกษตรกรอยู่ที่ 50 ปี ซึง่ ส่งผลในทางลบต่อผลผลิต ดังนันประเทศไทยควรมุ
้
ง่ เน้ นไปที่การ
สร้ างเกษตรกรรุ่นใหม่หรื อ Smart Farmer
o ธนาคารโลกสามารถสนับสนุนในด้ านเงินทุนและปัจจัยการผลิต
o การสร้ าง Smart Group หรื อการจัดตังกลุ
้ ม่ ที่ประกอบไปด้ วย Smart Farmer สาหรับการ
แบ่งปันความรู้และอานาจต่อรอง
- ธนาคารโลกสามารเข้ ามาช่วยจัดการการบริหารจัดการพื ้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ว่าควรปลูกอะไร ที่
ไหน รวมถึงการตังราคาเพื
้
่อให้ ราคาไม่ผนั ผวน
- นาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ให้ กว้ างขวาง
การสร้ างอาชีพ
- ประชากรขาดทรัพยากรในการประกอบอาชีพและเข้ าไม่ถึงเงินทุน
การศึกษาและการพัฒนาสังคม
- ต้ องการให้ ธนาคารโลกเข้ ามาวิเคราะห์หาต้ นตอปัญหาด้ านการศึกษา
- ขอความช่วยเหลือเรื่ องการพัฒนาทุนมนุษย์ – ปรับระบบการเรี ยนการสอนใหม่หมด

o ปรับอาชีวศึกษาโดยการให้ ความช่วยเหลือในด้ านอุปกรณ์ที่ทนั สมัยเพื่อใช้ ในห้ องเรี ยน
- สนับสนุนการวิจยั ที่นามาใช้ ได้ จริง การสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ความไม่เท่าเทียมในเขตเมืองและชนบทมีความต่างกัน – ควรมีการพิ่มการเข้ าถึงโรงเรี ยนสาธิตใน
ชนบท
- สังคมผู้สงู อายุ
1) สาหรับผู้สงู อายุที่มีสขุ ภาพดี - เตรี ยมการรองรับแรงงานผู้สงู อายุ เพื่อให้ คณ
ุ ภาพชีวิตดีขึ ้น
2) สาหรับผู้สงู อายุที่มีปัญหาสุขภาพ – เพิ่มจานวนโรงพยาบาล
เงินกู้
- ธนาคารโลกควรปรับอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ตามพื ้นที่โครงการในประเทศ เนื่องจากรายได้ ตอ่ หัวของ
ประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้ สะท้ อนสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนัน้
ธนาคารโลกควรปรับลดดอกเบี ้ยให้ ภาคอีตะวันออกเฉียงเหนือต่ากว่าภาคอื่น

