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รอบที่ 2 (เดือนกันยายน 2558)

-๒รอบที่ 2 (เดือนกันยายน 2558)
1. การดาเนินงานของรัฐบาลในการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558
1) นับเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ซึ่งจะทาให้กฎบัตรอาเซียนและข้อตกลง
ต่างๆ ที่อาเซียนกาหนดได้รับการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังและมีผลทาให้เศรษฐกิจ การเมืองและด้าน
อื่น ๆ ในภูมิภาคมีความเข้มแข็ง และขจัดปัญหาความแตกแยกออกไป ทาให้ประเทศในภูมิภาคนี้สามารถ
เดินหน้าพัฒนาไปได้อย่างมีศักยภาพ และเป็นการเสริมสร้างพลัง สร้างความเชื่อมั่นกับนานาชาติด้วย
2) ได้ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการ และทราบถึงปัญหา อุปสรรค หรือ ข้อขัดข้องในการดาเนินการ
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันสิน ค้า และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและระเบียบที่
จะช่วยเหลือ เร่งรัด แก้ไขปัญหาให้คาแนะนาต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
3) การดาเนินงานของรัฐบาลตามกรอบประชาคมอาเซียนปี 2558 จะช่วยให้สามารถบูรณาการหน่วยงาน
ราชการผู้ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ให้ขับเคลื่อนการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันได้ โดยมุ่งเน้น
การประชาสัมพันธ์ตามเนื้อหาที่เผยแพร่ออกมาจากหน่วยงานกลางต่างๆ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
หน่วยงานในกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจและกระทรวงต่างประเทศเป็นหลัก เนื้อหาและมาตรการส่วนใหญ่
พูดแต่เรื่องดีๆ ที่เกิดจากการขยายตัวของตลาดและฐานการผลิตเดียวกันตามเป้าหมาย AEC ปี 2015
4) การกาหนดนโยบายด้านการค้าควรคานึงถึงผู้ผลิตภายในประเทศและรักษาความเป็นอยู่ของชุมชน และ
เนื่ องจากราคาสิ น ค้ าเกษตรต้ องส่ ง ผลกระทบต่ อเกษตรกร จึง ต้อ งผลั ก ดัน ให้ เ กษตรกรได้ มีก ารสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร รัฐควรส่งเสริมให้มีตลาดกลางที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ควบคุม
การค้าผูกขาดจากกลุ่มทุน นอกจากนี้การจัดการแหล่งท่องเที่ยงต้องคานึงถึงภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมด้วยโดยเฉพาะด้านเกษตรและวัฒนธรรม
5) รัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมทุกด้านในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการทาความเข้าใจกับ
ประชาชนทุกภาคส่ ว นให้ มีความรู้ ความเข้าใจถึงผลดี ผลเสี ยของการเปิดการค้าเสรีเมื่อเข้าสู่ การเป็น
ประชาคมอาเซียน และการบูรณาการความร่วมมือ เพราะที่ผ่านมาการดาเนินงานยังขาดความบูรณาการ
ร่วมอย่างเป็นรูปธรรม โดยยังมีลักษณะการเตรียมการแบบแยกส่วนของแต่ละหน่วยราชการ นอกจากนี้
การดาเนินการยังอยู่ในระดับบนและระดับกลาง คือ ข้าราชการ ภาคเอกชนระดับสูงกับระดับกลาง โดยผล
การดาเนินการดังกล่าวยังไม่ส่งผลต่อประชาชนและผู้ประกอบการ SME อย่างชัดเจน
6) ภาครัฐต้องเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา และความพร้อมด้านการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
ที่จ ะใช้เ ป็ น ภาษากลางในอาเซี ย น เนื่ อ งจากทั้ง ส่ ว นราชการต่ า งๆ และประชาชนคนไทยทั่ ว ไปยั ง ใช้
ภาษาไทยเป็นหลักในการสื่อสาร และปัญหา คือ คนไทยใช้ภาษาอังกฤษได้น้อยมากแม้จะเรียนจบปริญญาตรี
ทาให้อาจเป็นปัญหาใหญ่ คือ ไม่สามารถสื่อสารกันกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้ ซึ่งอาจส่งผลให้
มิตรภาพ การค้า การลงทุน ฯลฯ ไม่อาจพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมีหลักสูตรที่ส่งเสริมในด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน เช่น ภาษาจีน เวียดนาม และ
ควรมีการพัฒนาให้ข้าราชการมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิกฯ ได้
อย่างคล่องแคล่วเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
7) การดาเนินงานของรัฐบาลในการดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558 ภายใต้ปฏิญญา
อาเซียนที่กาหนดจุดมุ่งหมายของอาเซียนเพื่ อความร่วมมือด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ในการดาเนินงานของรัฐบาล จะเห็นว่าการดาเนินงานในภาครัฐในการเตรียมพลเมืองเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้ความสาคัญและสนับสนุนงบประมาณดาเนินการไปด้วยดี
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา แต่ในภาคเอกชนและภาคประชาชนทั่วๆ ไปรัฐยังไม่ให้ความสาคัญสนับสนุน
เท่าที่ควร การจัดตั้งองค์กรรับผิดชอบ มีการเปิดพื้นที่สาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้จัดเตรียม
องค์กรของตนเอง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาชนอาเซียนแทบจะไม่มี
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8) รัฐบาลมีกรอบการดาเนินการที่ชัดเจน มีเป้าหมายและกระบวนการดาเนินงานที่ดี การกาหนดกรอบ
การขับเคลื่อนสู่กระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคเป็นความจาเป็นและสาคัญยิ่งของประเทศไทย
เพราะกรอบที่กาหนดไว้เป็นการวางมาตรการที่จะต้องขับเคลื่อนได้แบบครอบคลุมโดยเฉพาะการแข่งขัน
กับเพื่อนบ้านและที่สาคัญการวิเคราะห์ข้อจากั ดของเราเองตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เรามีอยู่เป็นความ
จาเป็นยิ่งทีส่ ่วนราชการจะต้องตระหนักและสร้างให้เกิดการรับรู้ในหมู่ของส่วนราชการประชาชนด้วย
9) รัฐบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลประโยชน์ที่
ประเทศไทยและประชาชนจะได้รับโดยผ่านทุกสื่อ นอกจากนี้ส่วนกลางควรมีกลไกลเชื่อมประสานข้ามกระทรวง
เพื่อให้งานสามารถดาเนินไปได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และควรมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง
10) รัฐบาลกาหนดนโยบายการเข้าสู่ประชาคามอาเซียนในปี 2558 เป็นประเด็นเร่งด่วน 8 ด้าน ซึ่งควรมี
การดาเนินการเตรียมความพร้อมดังนี้
(1) ด้านการท่องเที่ยวและบริการซึ่งถือเป็นรายได้หลักของประเทศ ควรเตรียมความพร้อมให้มากขึ้น
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบูรณาการการทางานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตลอดจนบุคลากรต้องมี
ความพร้อมและเพียงพอ และต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง/สื่อต่างๆให้มากขึ้น
(2) ด้านโลจิสติกส์ ปัจจุบัน เส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมสู่ประเทศเพื่อนบ้านยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้การขนส่งทางอากาศยังไม่เพียงพอ
(3) ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ ควรมีการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการ ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อม
(4) ด้านแรงงาน ควรมี การยกระดับฝี มือแรงงาน และควรเร่ง รัดพัฒ นาเพื่อการแข่งขันแรงงาน
ต่างด้าวที่มีปริมาณมาก
(5) ด้านสาธารณสุข ควรยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาล,รพสต. ,อสม. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
(6) ด้านสิ่งแวดล้ อม เช่น ปั ญหาหมอกควันและขยะ ควรมีการพัฒ นาระบบและบูรณาการให้ มี
ความพร้ อมมากกว่านี้ และควรให้ ป ระชาชนร่ว มแก้ไขปัญหา และควรบูรณาการจังหวัด/กลุ่ มจังหวัด/
ภูมิภาค ในการแก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จ
(7) ด้านการศึกษา ควรมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, พัฒนาหลักสูตร มีการปฏิรูปการศึกษา เพราะ
การศึกษายังล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน จึงควรเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นเพื่อให้
ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านใน AEC
(8) ด้านกฎหมาย ควรตราพระบัญญัติให้ทันต่อเหตุการณ์เร่งรัดให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย
11) ปัญหาการอพยพแรงงาน เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ ต้อนามา
เข้าในระบบให้ได้ จะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ละจังหวัด ในส่วนจังหวัดตามแนวชายแดนมักจะเกิดปัญหา
บ่อยๆ
12) เป็ น การด าเนิ น งานในทิศ ทางที่ดี เน้น ส่ ง เสริ มความต้องการของภาคเอกชน ความต้องการของ
ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพโดยเฉพาะจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
13) รัฐบาลควรดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดยขับเคลื่อนดาเนินการตามจุดเน้น
ต่ า งๆ ให้ บ รรลุ ผ ล และให้ เ น้ น ไปตามกรอบประชาคมอาเซี ย น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 3 เสาหลั ก เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ มีความสงบ
สุขมีเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรือง
2. การเข้ามีส่วนร่วมในโครงการฯ
1. ได้รับทราบการดาเนินโครงการต่างๆของอาเภอ จังหวัดและหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดคือ
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- ด้านแรงงาน
- ด้านการสาธารณสุข
- ด้านการศึกษา
- ด้านการค้ามนุษย์ อยู่ต่อเนื่อง
2. ตามการประชุมหัวหน้าส่วน และประชุมท้องถิ่นต่างๆจากการสัมมนาในที่ต่างและการประชุมหอการค้า
ภาค1ส่งตอบส่ง/และหอการค้าประจาเดือนซึ่งทาง หอการค้าแห่งประเทศไทย ส่งข้อมูลมาให้ทราบ
3. ทุกหมู่บ้านได้ทราบกันอย่างทั่งถึงแล้วร่วมประเทศเราต้องอยู่ร่วมกับประชาคมอาเซียน สถานการณ์
ศึกษา มีการให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม การค้าขายการดาเนินธุรกิจ เขาเดินหน้าไปก่อน
และไปไกลกว่าภาคเอกชน หากภาคเอกชนให้ความสะดวกในการดาเนินการก็เดินหน้าไปไกล
4. จากสื่อมวลชนต่างๆ จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้ามีส่วนร่วม เช่น การร่วมเดินทาง
ไปเพื่อทาความรู้จักกับผู้นาประเทศพม่า เป็นต้น
5. ได้รั บทราบการดาเนิน งานโครงการต่างๆ ตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของจังหวัด
อาเภอ ท้องถิ่น จากช่องทางการประชุมร่วมกับทางราชการเป็นหลัก ในส่วนของกรมวิทยุประชาสัมพันธ์ก็
จะได้รับฟังเนื้อหาข่าวสาร ฯลฯ ที่ซ้าไปซ้ามาจากสคริปต์ของทางราชการ ย้าแล้วย้าอีกว่า ประชาชนขาด
ความรู้เข้าใจภาษาอังกฤษจะลาบากเมื่อเข้าสู่ AEC – 2015 เป็นวาทกรรมตามแนวคิดรุ่นเก่าที่กล่าวหา
ตามๆกันไปว่าประชาชน “โง่-จน-เจ็บ” ซึ่งไม่ได้กับสังคมปัจจุบัน
นอกจากนั้น ข้าพเจ้ายังได้รับการเชื้อเชิญให้ทาหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ AEC
โดยเน้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิต สังคม ธุรกิจ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง
สุราษฎร์ธานี และอาเภอตอนล่างของ จ.ประจวบคีรีขันธ์
6. มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกับหัวหน้าส่วนราชการได้สั่งการถึงแผนงานการดาเนินงาน
ของจังหวัดเพราะโอกาสได้ร่วมการตรวจติดตามการดาเนินงานของจังหวัดร่วมกับผู้ตรวจบางคณะ
ในส่วนของจังหวัดทุ กภาคส่วนได้ร่วมประชุมนโยบายและสร้างองค์ความรู้ให้กับหาลายภาคส่วนมา
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการให้ความรู้ความเข้าใจต่อภาคประชาชนทุกภาคส่วนแต่คงยังไม่ถั่วถึงเพราะ
ปัญหาหลากหลายในส่วนการวางระบบไม่ค่อยต่อเนื่องหากหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ชัดเจน แผนบูรณาการ
ทางานไม่สอดคล้องคงต้องเร่งรัดหน่วยงานของจังหวัดทางานอย่างจริงจังต่อไป
7. ทราบแผนการดาเนินงานตามโครงการต่างๆ ตามกรอบประชาคมอาเซียนของจังหวัดเป็นอย่างดี
และได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดกรอบการเข้าแบบงานต่างๆ ซึ่งจังหวัดกระบี่มีการเตรียมความพร้อม
ในเรื่องการเตรียมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี
8. การเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ได้รับข่าวจะอินเตอร์ แผ่นผับ กรมประชาสัมพันธ์จังหวัด
และจากการเข้าประชุมชนในจังหวัด หากคิดภาพรวมประชาชนเมื่อที่จริงได้รับความรู้ด้านอาเซียนน้อยมาก
ไม่ทั่วถึงมันกับปัจจัยหลายอย่าง การให้ความรู้ชาวบ้านจริงไม่ค่อยมีความสาคัญเรื่องนี้นั้นมากนัก
9. จากเอกสารประชาสัมพันธ์และการเข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการในการประชุมประจาเดือนและมี
ส่วนช่วยในการติดตามงานตามแผนโครงการของจังหวัดและอาเภอ
10. จากการเข้าร่วมประชุมกับภาครัฐและการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเช่น
ในด้านข้องเศรษฐกิจ ซึ่งรวมทังการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาต่างๆของผู้ปะกอบการเพื่อให้เกิดการร่วมมือ
ระหว่างภารรัฐกับเอกชน และเป็นการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดด้วย
11. การดาเนินงานโรงการต่างๆตามกรอบประชาคมอาเซียนปี 2558 ของจังหวัด และมีส่วนร่วมเข้า
ประชุมอบรมที่ทางสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสานักงานแรงงานจังหวัด
12. ในฐานะเป็นผู้ช่วยงานด้านสังคมระดับหมู่บ้าน,ตาบล,อาเภอ,จังหวัดได้รับทราบการดาเนินของ
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โครงการต่างๆ ตามกอบประชาคมอาเซียนของจังหวัด ได้มีส่วนร่วม เข้าประชุม อบรม หลายๆหน่วยงาน
โดยเฉพาะสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดและสานักงานแรงงานจังหวัด
13. การดาเนินงานโครงการต่างๆ ของจังหวัดจากเอกสารได้รับจากการประชุมในฐานะที่ปรึกษาตรวจ
ราชการ และจากการค้น คว้าเพราะความสนใจเป็นส่ วนตัว จากสื่ อออนไลน์ หน่วยงานรั ฐ การเข้าร่ว ม
ประชามสัมมนาในฐานะวิทยากรในพื้นที่ รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคคลในจังหวัด
14. การดาเนินงานโครงการต่างๆ ของจังหวัดจากเอกสารได้รับจากการประชุมในฐานะที่ปรึกษาตรวจ
ราชการ และจากการค้น คว้าเพราะความสนใจเป็นส่ วนตัว จากสื่ อออนไลน์ หน่วยงานรัฐ การเข้าร่ว ม
ประชามสัมมนาในฐานะวิทยากรในพื้นที่ รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคคลในจังหวัด
15. จากการ่ ว มประชุ ม แต่ ยั ง มี ข้ อ จ ากั ด สู ง เพราะส่ ว นราชการยั ง ขาดความตระหนั ก ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงนี้กิจกรรมเชิงประชาสัมพันธ์การสร้างความตระหนักต่อความได้เปรียบเสียเปรียบของเราต่อ
การเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนยังน้อยในฐานะที่ปรึกษาผู้ตรวจแทบไม่ได้มีส่วนร่วมในโครงการ
เพราะมีน้อยมาก
16. ทีวี,ภาครัฐ,วิทยุ ได้เจ้าร่วมอบรมการเข้าสู่อาเซียน
17. สื่อมวลชน/สื่ออินเตอร์เน็ต โครงการส่วนใหญ่เกินไปที่การพัฒนาโลจิสติกส์และการวางระบบเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียนประชาชนจึงเจ้ามีส่วนร่วมน้อยมาก
18. ขณะนี้ทางจังหวัด คงรอนโยบายจากส่วนกลางเช่นการให้ความรู้เรื่องภาษาแก่ประชาชนการสร้าง
จิตสานึกด้านการทางานร่วมกับชาวต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน
19. ได้ทราบจากหลายช่องทาง เช่น วิทยุ,รายการโทรทัศน์,หนังสือพิมพ์ที่มากที่ สุดจากการสนทนากับ
กลุ่มพลังต่างๆของประชาชนและได้เข้าร่วมแนะนากับสมาชิกบางท่าน
20. จากการร่วมสัมมนาอบรม และได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
21. ได้รับทราบจากการเป็นที่ปรึกษาตรวจราชการ การมีส่วนร่วมกับส่วนราชการที่เปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์สื่อสารทางสื่อต่างๆ ที่ทางราชการนาเสนอ
1. การเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมตามกรอบประชาคมอาเซียนของระดับจังหวัด อาเภอ
ท้องถิ่น เป็นเพียงส่วนน้อย
2. จากการรวมตัวกันของภาคประชาชนจังหวัดมหาสารครามในการขับเคลื่อนเชิงประเด็นหลายๆ
ประเด็นทาให้มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทาง ลงมือปฏิบัติ เศรษฐกิจ เมื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ระดับชาวบ้านทั่วไปยังมีน้อย
3. การกระตุ้นรณรงค์การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ชาวบ้านยังไม่รับรู้เพียงพอ
22. สานักงานจังหวัด หอการค้าจังหวัด มีส่ วนร่วมกับโครงการต่างๆ ในฐานะที่ป รึกษาหอการค้า
จังหวัดโดยหอการค้าจังหวัดทาเสนอในที่ประชุม ก.ร.อ จังหวัด
23. บางเรื่องดาเนินงานค่อนข้างช้าและไม่ต่อเนื่องในระดับจังหวัด เช่น การเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของสินค้าและบริการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
2. มาตรการส่งเสริมการค้า การลงทุน ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และ
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในการดาเนินการเพื่อให้เกิดความสาเร็จ
1. มาตรการส่งเสริมกาลังชายแดนเขตจังหวัดราชบุรียัง ขาดปัญหาอุปสรรคในการเปิดจุดผ่อนปรน
การค้าชายแดนไทยสหภาพพม่าประเทศเพื่อบ้าน
2. ควรจัดอบรมให้ความรู้แก้ชาวจังหวัดราชบุรีให้มากที่สุดอบรมอย่างต่อเนื่อง และควรพาคนราชบุรี
ไปศึกษาทางการค้าการลงทุนในประเทศอาเซียน 10 ประเทศ เพราะยังขาดความพร้อมอยู่มาก
3. ด้านการลงทุนมองที่ก้าวหน้าเพราะมุมมองของจังหวัดที่กล่าวรู้สึกว่ า เขาการทาความเข้าใจ ส่วน
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ราชการไม่ได้มองตรงนี้เพราะคิดว่ายังห่างไกลเกินไปและไม่มีแผนสารองการติดต่อและไม่มีนโยบายติดตาม
และค้านอย่างจริงจังทั้งที่ควรมีความพร้อมอยู่ในตัวเอง
4. ความพร้อมของจังหวัดชุมพรในมาตรการส่งเสริมการค้า การลงทุน อยู่ในระดับปกติค่อนข้างต่ากว่า
เมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าในระดับภูมิภาค
5. จังหวัดชุมพรยังมีเรื่องเฉพาะกิจที่เป็นลักษณะพิเศษ พร้อมรับมือการหลั่งไหลเข้ามากระแสทุนใหญ่
จากประเทศจีน เข้ามาตั้ง”ล้ง”จัดระบบการซื้อผลไม้ล่างหน้าได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ฯลฯ ครอบงา
วงจรธุรกิจได้อย่างเบ็ดเสร็จ
6. จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนฯได้รับทราบว่าข้อมูลด้านแหล่งผลิตสินค้าเกษตรของ
จังหวัดยังไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควรเพราะแต่ละหน่วยงานมีข้อมูลเฉพาะของหน่วยงานเอง เรื่องนี้หน่วยงาน
รัฐต้องปรับปรุง ส่วนภาคประชาชนถ้าจะเข้าไปมีส่วนร่วมก็น่าจะรับในบาทของการรมการ การติดตามและ
ให้คาแนะนา
7. ในส่วนของจังหวัดเรื่องการส่งเริมกาค้าหรือการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการค้าขายชายแดนขนาดย่อมซึ่ง
มีด้านชายแดนสากลแต่เนื่องด้วยระยะทางที่ห่างไกลระบบขนส่งที่ค่อนข้างยากลาบากจึงทาให้การค้าได้
ลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาจังหวัดส่วนมาจะเป็นการค้าขายสินค้าค้าอุปโภคบริโภคของฝั่งไทยไปฝั่งลาว
มากกว่า สิ่ งที่ควรพัฒ นาคือความสะดวกต่อการให้ บริการของด่านชายแดนของทั้งสองประเทศควรมี
มาตรฐานของสากลมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
8. จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภาคเกษตรสาคัญคือปาล์มกับยางพารา การเตรียม
ความพร้อมของจังหวัดกระบี่จะเป็นในประเด็นนี้ ของการท่องเที่ยวเรามีโครงการส่งเสริมแบะเชื่อมการ
ท่องเที่ย วระหว่างกลุ่ มประเทศอาเซีย นมีการลงนาม MOU เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวรวมถึงการน า
ประชาสัมพันธ์ แต่มี่เราเป็นห่วงคือภาคเกษตรซึ่ งแนวนโยบายหลักจะมาจากส่วนกลางซึ่งจังหวัดทาอะไร
ไม่ได้มากนัก
9. เนื่องจากจังหวัดกระบี่ไม่ได้อยู่ในด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ หรืแผนการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ส่วนภูมิภาคหรือเขตเศรษฐกิจใดๆ เพียงแต่ไม่เข้มงวดเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยการพัฒนาการ
สื่อสารจึงต้องพัฒนาโดยตลอด
10. ต้องมองว่ากลุ่มจังหวัดและแต่ละหน่วยงาน ณ ขณะนี้ท่านพร้อมแล้วยังได้การเปิดอาเซียน และ
เตรียมรับมือกันไว้มากน้อยแต่ยังมีบางหน่วยงานยังไม่ทราบเลยว่าจะจัดการของตัวเองไปในทิศทางยังไม่มี
การการรับมืออาเซียนได้แต่อบรม เรียนภาษาแต่สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเราพร้อมกันแล้วหรือเหตุการณ์ยัง
ไม่เกิดจึงค่อยแก้ค่อยไป เรียนตอนอาเซียนเปิด แต่บางหน่วยงานมีความพร้อม แต่อาเภอหรือหมู่บ้านนอกๆ
ยังมีความพร้อมเข้าอาเซียน
11. มีความพร้อมในระดับปานกลางเรื่องจากบริเวณด่านชายแดนมีพื้นที่ดินแดน สินค้านผ่านแดนไป
ลาวปริมาณเพิ่มมากขึ้น ในจังหวัดไม่มีแหล่งผลิตโดยตรงเนื่องตากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน
12. พัฒนาการด้านชายแดนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับภาพของการดาเนินธุรกิจและ
ธุรกรรมต่างๆ ซึ่งการพัฒนาปรับปรุงและรวมทั้งการแก้ไข มีการพัฒนามาจากการร่วมมือของภาครัฐและ
เอกชน และตรงกับความต้องการมากที่สุด
13. มาตรการส่งเสริมการค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่ง มาตรการการดูแลความปลอดภัยในการ
ธุรกรรมต่างๆ มีความสะดวกด้านคมนาคม ทางบก และทางน้า แต่ส่วนภาคประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมมาก
นัก เพราะภาครัฐเองไม่ค่อยให้ความสาคัญกับภาคประชาชน และไม่ค่อยมีการประสานงานขอความร่วมมือ
14. มาตรการส่งเสริมการค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่ง มาตรการการดูแลความปลอดภัยในการ
ทาธุร กรรมต่างๆ ไม่มั่นใจประชาชน มีส่ว นร่วมน้อยมาก. เพราะภาครัฐ ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับภาค
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ประชาชน และไม่มีการประสานงานเพื่อขอความร่วมมือ
15. เนื่องจากมีกิจกรรมด้านของการรับมือกับอาเซียนมีน้อยและขาดการประชาสัมพันธ์ การรับรู้
และการตั้งของประชาชนต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนี้ยังน้อยอยู่มาก โอกาสการแข่งขันเรามีโอกาสตาม
ท้ายๆเพื่อนบ้านจะสูงขึ้น
16. มากเพราะติดชายแดน มีความโปร่งสาและเป็นการอบรมพร้อมกับการดาเนินงานให้เกิดผลสาเร็จ
17. มีความพร้อมในระดับปานกลาง ควรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานรัฐ
โดยเฉพาะเรื่องของระบบสารสนเทศ
18. มาตรการส่งเสริมการ การลงทุน การพัฒนาการชายแดน จังหวัดจันทบุรีมีความพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนมากพอควร
19. ในภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน่าจะมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่า 80 %
ส่วนภาคประชาชนบางกลุ่มอาจจะมีความเข้าใจด้าน ICT น้อยเกินไป อย่างไรก็ตามในภาพรวมจากภาค
ส่วน ขอให้ร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างจริงจังก็จะดาเนินการให้เกิดความสาเร็จได้
20. ความพร้อมของจังหวัดมหาสารครามด้านมาตรการส่งเสริมการค้าการงทุน เห็นว่าจังหวัดยังไม่มี
ความพร้อมเพียงพอ ทั้งนี้เนื่องจากความสะดวกด้านการขนส่งยังขยายไม่ครบถ้วนเพียงพอ โดยเฉพาะ
เส้นทางคมนาคมบางแห่งบังไม่ขยายเพื่อการเชื่อมต่อกับจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
21. การดูแลรักษาความปลอดภัยในการทาธุรกรรม ควรมีการปรับปรุงบูรณาการใช้กฎหมายระหว่าง
ประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายไทย และควรปรับปรุงกฎหมายไทยเพื่อการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างเพียงพอ
22. ระบบการสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นระบบสากลที่อานวยความสะดวกรวดเร็วอย่างมากควร
แนวทางให้มีการเข้าถึงระบบได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
23. ภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมดาเนินการให้เกิดความสาเร็จดังนี้
1) ใช้ศูนย์กลางเชื่อมโยง AEC ของจังหวัดขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ AEC
2) กลไกหลักจะต้องเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของรัฐเอกชน และประชาชน
3) ระบบการเข้าสู่ AEC จะต้องมีเจ้าภาพรับผิดชอบในระดับจังหวัดด้วยการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน
4) เผยแพร่การขับเคลื่อนสู่ AEC อย่างกว้างขวางและหลากหลาย
5) มีคณะกรรมการร่วมให้ข้อเสนอแนะและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6) จัดแสดงผลการดาเนินงานขับเคลื่อน AEC เป็นประจาเดือนละครั้งก่อนเข้าปี 59
24. การประชาสัมพันธ์ยังน้อย ควรกระจายไปยัง อ.ป.ท. และผู้นาชุมชนในแต่ละท้องที่
25. โดยภาพรวมมีความพร้อมมีอุปสรรคอยู่บ้างคือระบบโครงสร้างพื้นงาน เช่น การคมนาคม ถนน
4 เลนที่ยังไม่แล้วเสร็จเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและการขนส่ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนเกิด
ความลังเล
26. มาตรการส่งเสริมการค้าการลงทุน จังหวัดมีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 ภาคเอกชนและประชาชนมีความพร้อมส่วนมากจะเห็นได้จากการตื่นตัวของประชาชนและเอกชน
ในการทาธุรกิจต่างๆ จังหวัดมีความเติบโตทางด้านธุรกิจการค้าการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนได้ทา MOU ด้านการลงทุนร่วมกับประเทศเพื่อบ้านเช่น ไทย –
ลาว ไทย – เวียดนาม เป็นต้น
หน่วยงานภาครัฐควรเร่งดาเนินการระบบ ICT เพื่อพัฒนาระบบให้เป็นหลักสากล เพื่อได้ข้อมูลที่
รวดเร็วและทันสมัยตลอดเวลา พัฒนาระบบ ICT ในด้านธุรกรรมต่างๆ เพื่อให้สาเร็จ
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3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของจังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น ชุมชน (งาน งบประมาณบุคลากร
ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ) เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนฯ
1. ภาคประชาชนและเอกชนมีความพร้อมขอให้ภาครัฐอานวยความสะดวกไม่เข้มงวด ภาคเอกชน
และประชาชน ไต้องมีงบประมาณก็ขับเคลื่อนได้แต่ทาได้ตามศักยภาพที่มีอยู่แต่ก็ไปไกลกว่ารัฐบาล
2. ปัญหาจากการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆและเหล่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบ
ต่อมาตรการตรวจสอบสินค้าและทาให้สินค้ามีความล่าช้าและมีผลกระทบต่อการลักลอบสินค้า
3. ทาความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดให้เข้าใจ จะได้ไปในแนวทางเดียวกัน ภาครัฐใน
จังหวัดพร้อม แต่ขาดการนาไปสู่เป้าหมาย จุดอ่อนคือไม่เข้าใจ จุดแข็งคือมีความพร้อมอยู่แล้วในทุกด้าน
4. หัวใจสาคัญของการรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ AEC – 2015 คือ “ชุมชน/
ท้องถิ่นจัดการตนเอง” วันนี้กิจกรรมของจังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น ชุมชนโรงเรียน ฯลฯ ฉาบฉวยเอาแต่งาน
Event ชัก-ธง-เปิดป้ าย-ถ่ายรูป เน้น for show จนเกินไป ไม่สามารถเข้าถึงสาระที่แท้จริงขอความ
เปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ การทามหากิน การถือครองทรัพย์สินของประชาชน ฯลฯ
5. พัฒนาเน้นให้ความกลไกที่อยู่เดิม เช่น หอการค้าสภาอุตสาหกรรม สภาเกษตร ฯลฯ เหลือ
อาจจะต้องจัดให้มีการผลิตใหม่ๆเฉพาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนเฉพาะ
6. การทางานบูรณาการในระดับจังหวัดควรมีความชัดเจนการรวมศูนย์การทางานควรจัดทา
โครงการ หรื อ วางระบบเพื่อทาความเข้าใจให้ทุกภาคส่ว นได้ เข้าใจเข้าถึงควรชัดเจนมากกว่านี้ ซึ่งใน
ปัจจุบันภาครัฐยังไม่มีความชัดเจนต่างคนต่างเดินทิศทางไม่ชัดเจนทั้งการติดต่อของประชาชนทั้งชาวไทย
และต่างประเทศตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ปัญหาระดับประเทศอันน่าจะมีปัญหาแบบเดียวกัน แต่ภาคส่วนต่างๆของกระบี่ค่อนข้างจะ
ทางานเป็นเนื้อเดียวกับเพื่อลดจุดอ่อนดังกล่าว ปัญหางบประมาณกับส่วนกลางไม่มีนโยบายที่ชัดเจนใน
เรื่องจังหวัดจัดการตนเอง กระบี่เป็นจังหวัดต้นๆ ที่มีความพร้อม
8. การพัฒนาในด้านพัฒนาศักยภาพต้องพัฒนาบุคลากรเป็นสาคัญ
9. จุดอ่อนของภาคประชาชนยังไม่ทราบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่มากเท่าที่ควร
๑๐. จุดอ่อนประชาชนหรทอภาคประชาชนยังเข้าใจน้อยมากสาหรับภูมิภาคที่ห่างไกลเนื่องจาก
การทามาหากินและความเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการสนับสนุนภาครัฐ
๑๑. ด้านภาษา ได้มทราบว่ามีการเปิดสอนภาษาทุกอาเภอหรือจุดที่สาคัญของการค้าหรือประกาศ
1๒. ควรจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมขึ้นในจังหวัด จัดหาแหล่งเงินทุนส่งเสริมการตลาดในเชิงรุก ปรับปรุง
ด่านชายแดนให้มีความสะดวกสบายในการคมนาคม การขนส่งก่อสร้างสะพานแห่งที่ 2 ขึ้นในจังหวัด
1๓. ให้ความรู้กับเกษตรกรอย่างจริงจังโดยเฉพาะคนก็รุ่นใหม่ให้ท้องถิ่นกลับมาพัฒนาเพื่อให้เกิด
ความเจริญโดยภาครัฐต้องใช้งบประมาณในการส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้
1๔. การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของจั ง หวด อ าเภอ ท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน (งานงบประมาณ
บุคลากรภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ)
๑๕. รัฐ บาลพัฒ นาและส่งเสริ มศักยภาพ โดยเฉพาะบุคลากรภาคประชาชนโดยให้ ประชาชน
ในท้องถิ่น ชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจของประชาชนซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสาคัญของความสาเร็จในการ
เข้าร่วมประชาคมอาเซียน เพราะความรู้ ความเข้าใจ ความสนใจ ความตื่นตัว การตระหนักของประชาชน
ให้เห็นความสาคัญของอาเซียนกับประเทศไทย ตลอดจนผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ
1๖. จังหวัดอุบลราชธานีมีศักยภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในหลายเรื่องดังต่อไปนี้
1) การเป็น Hub จุดกระจายสินค้าขออีสานได้ โดยการพัฒนาด้านช่องมักซึ่งเป็นด่านสากล
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ให้กลายเป็นจุดพักแคะกระจายสินค้าสู่มุกดาหาร ศรีสะเกษ สุรินทร์ และประเทศกัมพูชา
2) เป็นศูนย์สุขภาพของอินโดนจีน โดยพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิ์ โรงพยาบาลเพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชนในอินโดจีน
3) เป็นศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยยกระดับวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นมหาวิทยาลัย
นานาชาติ ด้ า นวิ ศ วะกรรม เกษตร วิ ท ยาศาสตร์ และการแพทย์ และพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานีให้เป็นวิทยาลัยนานาชาติด้านศึกษาศาสตร์
4) เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ของอินโดจีน
1๗. ควรมีหน่วยงานเฉพาะของจังหวัดในการประสานบูรณาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามกรอบแนวอาเซียน ขึ้นมาโดยเฉพาะ
1๘. รัฐ – เอกชน – ประชาชน ต้องร่วมมือกันทั้งหมด เพื่อรับรู้ ไปควบกันและแก้ปัญหาไปด้วยกัน
1๙. 1) ขั้นแรกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนส่วนราชการมีความเข้าใจผลประโยชน์อย่างชัดเจน
2) ให้ประชาชนสามารถสื่อสารกับประชาชนในกลุ่มอาเซียนได้เป็นสาคัญ
๒๐. ความโดดเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันเป็นที่น่าจะอยู่การท่องเที่ยว ซึ่งต้อง
ปรับปรุงระบบเสียใหม่โดยจอดรถไว้แล้วจะนาเที่ยวทางเรือหรือทางบกก็ตามต้องได้ก็ชาวไทยซึ่งผ่านอบรม
จากทางราชการหรือหน่วยงานของไทยใดๆก็ตามที่เป็นระบบ การเดินทางโดยรถจักรยานหรือพาหนะส่วน
บุคคลต้องมีการจากัดพื้นที่การท่องเที่ยว การแสดงต่างๆต้องมีหูฟังเป็นภาษาต่างประเทศๆ เพื่อให้ต่างชาติ
เข้าชมได้รู้เรื่องถูกต้อง
๒๑. ให้ส่งเสริมด้านการศึกษาเป็นหลัก
2๒. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ควรดาเนินการดังนี้
1) ควรบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับทุกภาคส่วน
2) สร่างเครื่องมืออื่นๆ เป็นองค์ประกอบที่หลากหลาย
3) วิเคราะห์ปัจจัยที่จาเป็นเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
4) มีกลไกลการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ ทุกคนมีส่วนร่วม
5) ทาองค์ความรู้ที่ใช้ในการดาเนินงานถ่ายทอด
6) การกระจายอานาจสู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ประชาชน
7) สร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ
8) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ดียิ่งขึ้นและเหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่
9) เสริมสร้างธรรมภิบาลในการแข่งขันของประเทศ การแข่งขันระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
10) เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ/การแข่งจันจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
11) พัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2๓. ต้ อ งให้ ค วามรู้ และงบประมาณ ลงมาให้ ภ าครั ฐ อย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ ประสานและชี้ แ จงให้
ภาคเอกชนเคลื่อนไหวตามไปด้วยกัน
2๔. ปัญหาระบบการสื่อสาร ผู้นาชุมชนบางที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย ควรที่จะผู้นาทางานของชุมชน
ไปอบรมให้ความรู้เบื้องต้น
2๕. การนาวัตถุดิบ เช่นยางพารานามาแปรรูปพัฒนาและสร่างนวัตกรรมใหม่ๆ ผลิตเป็นสินค้า
2๖. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ จังหวัดจะต้องพัฒนาเครือข่ายประชาคมอาเซียนของจังหวัด
ทุกหน่วยงานภายในจังหวัดจะต้องมีข้อมูลแผนงาน / ผลการดาเนินงานตามกรอบประชาคมมอเซียนตาม
จุดเน้นต่างๆของปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 3 หลัก แต่ละหน่ วยงานจะต้องมีระบบสารสนเทศเชื่อมโยง
อินเตอร์เน็ต เข้าศูนย์ประมวลประเมินผลของจังหวัด
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๒๗. ควรดาเนินการพัฒนาบุคลากร – พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งจังหวัดและอาเภอ
รวมทั้งท้องถิ่นเพื่อดาเนินเครือข่ายสรสนเทศการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
4. หมู่ บ้า น/ชุม ชนได้ มีก ารรวมกลุ่ม กองทุ น ที่ มีก ารบริ หารจั ดการโดยชุ มชนเอง (การแปรรู ป การ
จาหน่าย การตลาด)
1. แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน มีความโดดเด่นของสินค้าแตกต่างกัน เช่น
- ราชบุรีสินค้าด้านเกษตรกรรม ซึ่งมีการส่งไปต่างประเทศทุกวัน โดยเฉพาะตลาดศรีเมือง
นอกนั้นจะมีสถานที่ท่องเทีย่ วก็ยังมีความพร้อม
- ชุมพรหนีไม่พ้นผลผลิตทางด้านเกษตร อาหารผลไม้ และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ไม่ใช่
ปัญหาในการชักชวนให้นานาประเทศเข้ามาค้าขาย/ลงทุนในจังหวัด โดยเฉพาะตลาดผลไม้ทุเรียนที่วันนี้มี
“ล้ง” สัญชาติจีนแห่งกันเข้ามาเปิด ปัญหาอยู่ที่จังหวัดจะจัดการตนเองให้สามารถรักษาสมดุลของการค้า/
การลงทุนให้เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ เติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ได้หรือไม่
- จังหวัดกระบี่เป็นที่รู้จักด้านการท่องเที่ยวระดับโลกและมีสถานภาพในการพัฒนาอีกมากมาย
ทั้งทางบกและทางทะเลอีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มมากที่สุดในประเทศก็หากได้รับการสนับสนุน
ด้าน R and D จากภารรัฐอย่างเต็มที่จะเพิ่มมูลค่าได้อีกมาก
- จังหวัดมหาสารคราม ประกอบด้วย
1.1 การทอผ้าไหม
1.2 การเลี้ยงโคเนื้อ
1.3 อ้อยและน้าตาล
1.4 เสื่อกฎ และสินค้า OTOP อื่นๆ
1.5 ข้าวหอมมะลิ/ข้าวหอมเตย
1.6 การเลี้ยงปลาและเพาะขยายพันธุ์ปลาเพื่อการจาหน่วย
1.7 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด ที่น่าสนใจ
2. จุดอ่อนที่สาคัญ คือการปิดบังซ่อนเร้น ชิงดี ชิงเด่นไม่ร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพหากร่วมมือ
ช่วยกันแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้น จุดอ่อนก็จะถูกลบล้างไป กลายเป็นจุดแข็ง
3. เป็นสมาชิกภาคีเครือข่าย 3 ประเทศ 9 จังหวัด ประกอบด้วยไทย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ
หนองคาย ลาว แขวงคาม้วน แขวงบอลิดาไชย เวียดนาม ฮะติ่ง กว้างพิ่ง เหระอานห์
5. สร้างเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดในประเทศอาเซียนและนอกภูมิภาค
1) ภาคเอกชนเขามีการติดต่อกัน ตลอดเวลา เราควรส่ งเสริมสนับ สนุนให้ ค วามสะดวก สร้า ง
เครือข่ายภาครัฐ ในภาคประชาชนและเอกชนจะเดินหน้าไปได้ตลอดเวลา ภาคราชการยังมีปัญหามาก
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการผลิตของชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
3) มีที่ จ.ราชบุรี พากลุ่ม OTOP ไปมะริด 1 ครั้ง แต่ก็ไม่ก่อให้เกิดผลอะไรตรามามากนักเพราะ
ศักยภาพในการออกต่างประเทศไม่มี เงินทุนไม่มี
4) ในประเทศเพื่อนบ้านและสร้างเครือข่ายในบ้างส่วนแล้วเพียงแต่ต้องต่อเนื่องเพราะธุรกิจมาใช้ไป
ครั้งเดียวแล้วเสร็จ มีการเชื่อมก่อหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องผักและผลไม้ เรามีตลาดขนาดใหญ่และมีการ
ส่งไปที่มาเลเซีย
5) มีความพยายามสร้างเครือข่ายเพิ่มการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดในประเทศไทย
อาเซียนและนอกภูมิ ภารคอยู่ในระดับปกติ ไม่มากหรือน้อยไปกว่าจังหวัดข้างเคียงไม่ใช้ศูนย์กลางของ
ภูมิภ าคผลงานที่ เป็ น รู ป ธรรมรั บ รู้ ได้ ส่ ว นใหญ่เป็ นกิจ กรรมทางด้ านการท่องเที่ย วซึ่ง มีห น่ว ยงานหลั ก
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รับผิดชอบ คือ ททท. (สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) สาขาชุมพร ได้แก่ เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ
ที่เขาดินสอ การวิ่งแหวกทะเลที่เกาะพิทักษ์ การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงที่ อ.หลังสวน ฯลฯ
ส่วนงานใหญ่ระดับจังหวัด คือ งานเปิดโลกทะเลชุมพร ในอดีตต้องประสบกับปัญหาความไม่ลงตัว
ของสถานที่จั ดงาน จนในที่สุดช่วง 2-3 ปี ผ่ านมาเปลี่ ยนไปจัดงานที่ ต.ปากน้าชุมพร อ.เมือง ในเชิง
ปริมาณมีชาวต่างชาติเข้าร่วมค่อนข้างหนาตาคล้ายๆว่าประสบความสาเร็จ แต่ในเชิงคุณภาพส่วนคือชาว
พม่าที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานภาคประมงในพื้น
ในจังหวัดทุกปีมีการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง เช่น เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ งาน
มหากราบ สื่อวิทยุ ฯลฯ
6) ในระดับภูมิภาคคงเป็นนโยบายที่ต้องวางระบบโครงข่ายเชื่อโยงระหว่างการค้าการลงทุนของ
นักธุรกิจมายาวนานพอสมควรด้วยรูปแบบการสร้างเครือข่ายผ่านการท่องเที่ยวเป็นหลักที่ค่อนข้างชัดเจน
ในระดับอาเซียนจ้อได้เปรียบคือการค้าชายแดนหรือการลงทุนด้วยธุรกิจการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยผ่าน
ระบบประสานประโยชน์ระหว่างรัฐและเอกชนมานานพอสมควร
7) การเสริมเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมด้านการตลาดจังหวัดกระบี่ได้มีการ
เข้าอย่างต่อเนื่องทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคอาเซียน ประชาสัมพันธ์โดยจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สมาคมกิจการท่องเที่ยง ฯลฯ
8) นาเอาบูรณาการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และขยายผลต่อไป และมี
การจัดอบรมทุกภาคส่วนโดยเน้นเครือข่ายที่มีศักยภาพ สามารถไปต่อยอดได้ สมควรมีอย่างยิ่ง
9) มีการดาเนินงานร่วมกันกับธุรกิจใน สปป.ลาวในการส่ งเสริมสินค้าและบริการ อย่างต่อเนื่องมี
การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทุกด้าน
10) มี ก ารร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งานพาณิ ช ย์ ในการออกแสดงสิ น ค้ า แบะจั บ คู่ ธุ ร กิ จ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ โดยไปในนามจองจังหวัด และในกลุ่มจังหวัด
11) จังหวัดได้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพัน ธ์ และส่งเสริมการตลาดในประเทศและ
นอกภูมิภาค ซึ่งจังหวัดได้ประสานกับภาคธุรกิจเอกชน และภาคท้องถิ่น
12) จังหวัดได้มีการสร้างเครือข่าย เพื่อประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดในประเทศและ
นอกภูมิภาค ทางจังหวัดได้ประสานกับภาคธุรกิจเอกชน และภาคท้องถิ่น
13) จังหวัดอุบลราชธานีมีการสร้างเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดใน
ประเทศกลุ่มอินโดจีน โดยมีพาณิชย์จังหวัดเป็นแกนนาในระยะเริ่มต้น ต่อมามีผู้ว่าราชการจังหวัดขยายจาก
การค้าเป็นการส่งเสริมการลงทุน ตั้งผู้ว่าวันชัย สิทธิอรชัย เป็นผู้ปูพื้นฐานไว้ดีมาก โดยมีห อการค้า สภา
อุตสาหกรรมและสภาการท่องเที่ยวเป็นเครือข่าย
14) มีทั้งในส่ว นของภาคเอกชน – มีส มาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวหน่วยงาน รัฐ - มีเครือข่าย
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชน
15) เรื่ องนี้ สั มพัน ธ์กั บ ข้อ 5 คื อจะต้องมี การส ารวจชาวต่างประเทศว่า มีช าติใดบ้ างที่เ ข้ามา
ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยาเพื่อจะได้จัดไกด์ใช้ภาษาให้เหมาะสม ข้อความที่บรรยายต่างๆ ต้องถูกต้องและ
เหมาะสม
16) มหาสารคาม แหล่ งท่องเที่ย วที่มี ศักยภาพรองรับ อาเซียนของจั งหวั ด เช่น สะดือ อีส าน
พระธาตุนาดูน พระเจ้าใหญ่ พระกินทรวิชัย เมืองเก่าศรีจัมปา และเมืองเก่งเชียงเหียน
17) ภาครัฐได้ประสานกับประเทศเพื่อนบ้าน ลาว พอสมควร แต่จังหวัดคิดไกลไปอีกขอเกี่ยวข้อง
ไปถึงเวียดนามเพื่อค้าขาย สินค้าสาคัญของจังหวัดคือ ยางพารา สาเร็จรูปจึงขอความร่วมมือจากประเทศ
จีนให้จ้ามาตั้งโรงงานผลิตสินค้า

-๑๒รอบที่ 2 (เดือนกันยายน 2558)
18) จังหวัดได้มีการสร้างเครือข่า ยประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดในประเทศอาเซียน
โดยเฉพาะประเทศเพื่อบ้าน สปป. ลาวเวียนนา
โดยอุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัดหอการค้าจังหวัด ได้ดาเนินการประสานเปิดต่อทาง
การค้าระหว่างประเทศมีการนา MOU และเปิดตัวสินค้าบางประเภทเป็นการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดด้วย
6. แหล่งท่องเที่ยวใดบ้างที่มีความเป็นวิถีไทย มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ ที่สามารถพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
1) จังหวัดราชบุรี มีกะเหรี่ยงที่ อ.บ้านคา อ.สวนผึ้ง ไทยทรงดาที่ อ.บางแพ อ.ปากท่อ หากได้รับ
การส่งเสริมที่ดีอาจเป็นจุดขายนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศๆ ในอาเซียนได้ เหมือนที่คนไทยชอบไปสิบ
สองปันนา ที่มณฑลยูนาน ที่มีคนไทยดั้งเดิมอยู่ ใช้ชีวิตแบบวิถีไทย
2) แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
- ชุมพรที่เข้าข่ายความเป็นวิธีไทย มีความเป็นอัตลัก ษณ์เฉพาะที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเรื่องรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนได้ มีแทรกซึมอยู่ในพื้นที่ชุมชน/ท้องถิ่น
มองเห็นหรทอไม่อยู่ที่สายตาเฉียบแหลมของผู้บริหารจังหวัดในการส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน/ท้องถิ่น
จัดการตนเอง
- น่านมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นวัตถุโดยเฉพาะอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์หน้าที่ชัดเจนคือ การ
ท่องเที่ยวโดยกาหนดนิยามเมืองเก่าที่มีชีวิต ผ่านภาพฝาผนังวัดที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย
- กระบี่ มีแหล่ งท่องเที่ย วชุมชนอยู่ 19 ชุมชนการพัฒ นาตลอดทุกชุมชน แต่ในชุมชนมี
เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวสามารถที่พัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวที่รองรับประชาคมอาเซียน
- หนองคาย เป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับ 7 ของโลกคือเป็นจังหวัดที่สงบและป่ามีการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์หลายที่ วัดป่าที่มีเกจิอาจารย์ที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดควรปรับปรุงถนนการคมนาคมขนส่ ง
สถานที่ในการปฏิบัติธรรมให้ความสะดวกสบายทุกฤดูกาล
- จังหวัดอุบลราชธานีมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นวิถีไทย มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะได้แก่
บ้านซีทวน อ.เขื่องใน บ้านท่าล้ง อ.โขงเจียม บ้านคาปุน อ.วารินชาราบ
- จังหวัดจันทบุรีมีเขาคิชกุ ฏ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศได้โดยลงทุน
สร้างกระเช้าไฟฟ้า จะสามารถนั่งไปนมัสการพระพุทธบาทได้ตลอดปี
- พระนครศรี อ ยุ ธ ยามี วิ ถี ไ ทยและอั ต ลั ก ษณ์ อ ยู่ ม ากมายทั้ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- บึงกาฬมีภูเขา – น้าตก – ป่าอนุรักษ์ แหล่งน้าอนุรักษ์ มากมายสามารถจัดการส่งเสริม ตาม
ฤดูกาลได้หลายแห่ง มีน้าตกสวยงามหลายแห่ง มีภูเขาแปลก
ขอเพียงภาครัฐ – เอกชนส่งเสริมการคมนาคมให้เข้าถึงเพื่อการรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานต่ อ ไป บึ ง กาฬ มี น้ าตกเจ็ ด สี ภู เ ขา น้ าตกก้ าพระ ฯลฯ เหล่ า นี้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ที่ ดี
มีกลุ่มเป้าหมายของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คิดว่าบึงกาฬควรจะอยู่ในระดับต้น ๆ
- ควรลดขั้นตอน กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่ยุ่งยาก และไม่เอื้อต่อการค้า การลงทุน จังหวัด
บึงกาฬมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นวิถีไทย มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว
7. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1) การคมนาคม เพราะเป็นการลงทุนสูงภาครัฐต้องให้ความสาคัญอันดับหนึ่ง ราชบุรีเป็นศูนย์
ตะวันตก แต่เราไม่มีระบบอย่างรวดเร็วสะดวก สนามบินเชียงใหม่ จะมาราชบุรี ต้องผ่านกรุงเทพแล้วใช้
ระบบอื่นมาต่อ
2) หน่วยงานภาครัฐให้จัดทาโครงการนโยบายต่อเนื่อง การให้ความรู้ให้การสนับสนุนด้านบุคลากร
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กฎหมายหลายฉบับที่เพิ่มอุปสรรคการมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
3) การใช้ภาษาควรมีการฝึกการใช้ภาษาสากลของประชาคมโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
4) การผ่ านด่านที่ทาได้ ลาบาก ไม่สะดวกเท่าที่ควรเป็น ถ้าหากจะเป็นประชาชนเศรษฐกิจจริงๆ
รูปแบบแนวคิดมาจากประชาคมเศรษฐกิจยุโรปกฎระเบียบทางการค้า การผ่านเข้า-ออก ควรจะเหมือนๆ กัน
5) ป้ายบอกสถานที่ป้ายบอกทางต่างๆ ป้ายสินค้า ก็ควรเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทุกคนสามารถ
อ่านได้ เข้าใจภาษาได้ ป้ายต่างๆโดยเฉพาะป้องบอกทิศทางเพื่อการเดินทางการมีภาษาจีนเพิ่มเติมขึ้นใต้
ภาษาอังกฤษ
6) การดาเนินการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และเร่งประชาสัมพันธ์ในภาครัฐ
และเอกชนให้ เ ข้าใจในเรื่ องต่าง ๆ ที่กาลั งเกิดขึ้ น พร้อมทั้งภาครัฐ ต้องเจรจากับประเทศสมาชิ กเพื่ อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานภายใต้ระเบียบและข้อปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
7) การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริหาร
8) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เน้นการเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ภายในอนุภูมิภาคเอเซียน
9) การเพิ่มศักยภาพของเมือเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
10) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
11) การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ
12) ด้านการเดินทาง ถนนเส้นทางในจังหวัดยังไม่คล้องตัวเท่าที่ควร แนะนาชุมชนและเส้นท่งยัง
ขาดป้ายประชาสัมพันธ์ที่ต้องมีภาษาที่หลากหลายในกลุ่มอาเซียน
13) การสร้างความเข้าใจถึงผลดีผลเสียผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนเมื่อประเทศไทยเปิด
ประตูสู่อาเซียนโดยเฉพาะชีวิตความเป็นอยู่ต้องสร้างเกาะป้องกันปัญหาที่จะออกมาให้ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างเร่งด่วน ซึ่งปัจจุบันไม่มีหน่วยงานที่เป็นกระบอกเสียงหรือรับผิดชอบต่อปัญหาที่จะตามมา
14) ภาครัฐต้องบูรณาการการทางานอย่างแท้จริง กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติต้องสอดคล้องกันและ
เชื่อมต่อกัน การให้ความสาคัญในการส่งเสริมและร่วมมือกับจังหวัดในจุดเน้นของแต่ละจังหวัด
15) ภาครัฐเร่งดาเนินการในเรื่อง ภาษาในการสื่อสาร อังกฤษ มาฮาซาร์ และวิถีชีวิต อาหารการ
กินที่มีคุณภาพพร้อมปรับชีวิตในประเทศไทย ความปลอดภัย
16) ในกรอบของอาเซียน หากให้ดูตามระบบกอบการประชุมแต่ละครั้งยังไม่พูดคุยเรื่องอาเซียน
ไม่เดินหน้าเท่าที่ควรยังไม่มีการตั้งรับการไหลของประชาชนอาเซียนและถามว่าเราพร้อมแล้วยัง
17) การส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการ การเข้าถึงแหล่งทุน การอานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ส่งเสริมความเข็มแข็งของ SME ให้ความฝึกอบรมใน
การพัฒนาสินค้าและบริการและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
18) ปัญหาเรื่องงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณให้ หน่วยงานขอรัฐและภาคประชาชนให้
ดาเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
19) ปัญหาเรื่องความรู่และความเข้าใจของประชาชน ประชาชนในชนบทร้อยละ 80 ยังไม่เข้าใจ
ว่าการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ประโยชน์อย่างไร
20) ปัญหาด้ านการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมพลเมืองสู่ประชาคมอาเซียนทั้งการศึกษาในระบบ
และนอกระบบ ไม่สาเร็จและจริงจังเท่าที่ควร อาจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้น้อยไป
21) ปัญหาความล่าช้าในการให้สัตย์บันของแต่ละประเทศสมาชิก ทาให้ความตกลงบางฉบับยังไม่
มีผลบังคับใช้ เช่น การจัดตั้ง ASEAN การปรับประสานมาตรฐานและกฎระเบียบด้านเทคนิค
22) ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการแข่งขันมากกว่า
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การพึ่งพา เพราะโครงสร้างสินค้าส่วนใหญ่ใกล้เคียงกัน
23) ปัญหาทางด้านประสิ ทธิภ าพการให้ บริการของระบบคมนาคมขนส่งและโลจิส ติกส์ และ
กฎระเบียบข้องบังคับที่เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
24) ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการค้าระหว่างประเทศยังไม่เอื้ออานวย โดยด่านชายแดน
ที่เป็นประตูการค้ายังขาดความพร้อมในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ
25) ขาดหน่ ว ยงานขั บ เคลื่ อ นโดยเฉพาะ ยั ง ท าแบบต่ า งคนต่ า งท าอยู่ ต้ อ งมี ค ณะกรรมการ
ขับเคลื่อนขึ้นมาและรีบดาเนินงาน
26) ส่งเสริมการพัฒนาให้ยั่งยืนและติดตามอย่างต่อเนื่องและขยายผล
27) การดาเนินงานตามโครงการที่ภาคราชการดาเนินงานเมื่อเสร็จสินโครงการแล้ว งบประมาณ
หมาดได้ผลผลิตแล้ว งานจบสิ้นแล้ว ผลลัพธ์ที่ตามคืออะไร เข้มแข็งยั่งยืนหรือไม่ ไม่สามารถทราบได้
28) ภาคประชาชนเข้าร่วมโครงการน้อย ประชาชนขาดความมั่นใจ อานาจโครงสร้างชุมชน เป็น
ปัญหาอุปสรรคการพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้น ระบบการพัฒนาขาดความ
ยั่งยืน เพราะทุกระบบการพัฒนาไม่เชื่อมรอยต่อกันและกัน จึงควรดาเนินการ
(1) สร้ า งตน สร้ า งฐานคน ขั ดเกลาให้ มี วินั ย ในลั ก ษณะ ขยั น อดทน เสี ย สละ ซื้อ สั ต ย์
รับผิดชอบ พอเพียง
(2) สร้ างความเจริ ญด้ านคมนาคมสู่ ชุม ชนพร้อ มกับสร้า งความเข้มแข็ง ด้านสั ง คม ด้า น
เศรษฐกิจ ด้านคุณธรรม
(3) ให้ความสาคัญกับสถาบันครองครัว/กลุ่ม/ชุมชน ให้ชุมชนมั่นคงทางเศรษฐกิจตามแนว
พระราชดาริ
29) ด้านสาธารณะสุข เตรียมการรองรับการรักษาพยาบาล แรงงานข้ามชาติโดยของงบประมาณ
บางส่วนเพิ่มเติมเพื่อสาหรับคนงานต่างๆชาติฯลัปองกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆฃ
30) ด้านคมนาคม ได้เตรียมการปรับปรุงงานด้านโลจิสติกส์การคมนาคมเพื่อสะดวกในการขนส่ง
ขายสินค้ากับต่างชาติ เพิ่มขึ้นแล้ว
31) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นระบบ มาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้น
32) กากับดูแลปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน – อาชีพพิเศษโดยตรวจคนเข้าเมือง สวัสดิการ
แรงงาน กระทรวงมหาดไทยโดยทุกอาเภอปลูกจิตสานักให้เป็นเจ้าของประเทศที่ดีร่วมกัน
33) เรื่องภาษาและการประชาสัมพันธ์โดยเน้นไปที่ชุมชนเป็นหลักซึ่งแต่ละชุมชนบางชุมชนได้
เรื่องรู้อย่างทั่วถึง
34) ควรลดขั้นตอน กฎระเบียบข้อกฎหมายที่ยุ่งยากและไม่เอื้อต่อการค้า การลงทุน
35) การพัฒนาด้านการค้าขายทางชายแดน การพัฒ นาการคมนาคม การพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการตลาดในประเทศกลุ่มอาเซียน
8. มาตรการหรือแนวทางเพื่อให้เกิดความยั่งยืนขอความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคม
อาเซียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในกลุ่มประชาคมต่างๆ นอกภูมิภาค
1) ให้ความสะดวกแก่นักธุรกิจและประชาชน ปัจจุบันเข้าออกแต่ละประเทศยังมีปัญหา ควรรีบ
ปล่อยเสรีให้มากขึ้น การแข่งขั้นนั้นภาคประชาชนและภาคเอกชนเขาจะปรับตัวเองได้ รวดเร็วกว่าภาครัฐ
2) ประเทศสมาชิกอาเซีย มีความเป็นอยู่ของประชากรภูมิภาคให้ดีขึ้น รวมทั้งผลกระทบด้านสังคม
ที่เกิดจาการตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
3) ถ้าหากทาได้กาให้ประชาคมอาเซียนมีการรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นได้อย่างแท้จริง เหมือนเป็น
ประเทศเดียวกัน จากนั้นก็ต้องหาทางลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันให้มากที่สุด
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4) ต้องประสานความร่วมมือในทุกๆส่วนโดยการปรึกษาหารือกันให้มากกว่านี้
5) การดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558 ควรมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อสร้างการ
เรียนรู้ให้กับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ อปท. และภาคประชาชนได้เข้าใจอย่ างชัดเจนว่ามีแต่การเริ่มต้นสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย สัมมาทิฐิ เท่านั้น จึงจะนาไปสู่ความยั่งยืนในการแก้ปัญหา พัฒนาประเทศบน
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง
6) รั ฐ ควรมี น โยบายให้ ชั ดเจนในการปกป้ องวิถีค วามเป็น ไทยมีอานาจให้ ก ารต่ อรองต่อ กลุ่ ม
ประเทศอาเซียน สินค้าทางการเกษตร กาหนอประเภทอาชีพของคนไทยที่ต้องควรสงวนไว้ให้คนไทยได้ทา
และเกิดการจ้างงานของคนไทยเพิ่มขึ้น
7) กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเปิดอาเซียนโดยตรงสร้างกฎระเบียบข้อบังคับที่
ชัดเจนต่อทุกประเทศที่จะเกิดการค้าการลงทุนให้ชัดเจน
ให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการค้าการลงทุนอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้สู่การแข่งขัยต่อไปในอนาคต
8) ประชาคมอาเซียนควรมีกาอบการแนวทางเดียวกันในการทางานกาหนดจุดมุ่งหมายรวม และ
ร่วมวางยุทธศาสตร์ไปด้วยกัน
9) หลักปฏิบัติที่สาคัญ ได้แก่
(1) ความร่วมมือทุกด้านอย่างจริงจัง ควรให้ทุกภาคมีส่วนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมือง ประเทศก็อยู่ติดกัน ปรับปรุงด่านชายแดน การคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวกรวดเร็ว
(2) การศึกษา เน้นพื้นฐานสาคัญที่เป็ นจริง เพื่อก้าวทันต่อโลก ต้องผลิตและพัฒนาให้และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะและเจตนคติ ในเรื่องอาเซียน เพื่อการพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน
ให้มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
(3) การติดต่อประสานหน่วยงาน เดินทางติดต่อ สะดวก ปลอดภัย
10) การเตรี ยมพลเมืองของประเทศให้พร้อม ซึ่งรัฐต้องสนับสนุนงบประมาณประจาปี จัดตั้ง
องค์กรเฉพาะที่ทางานด้านนี้โดยตรง
11) จัดทาหลักสูตรอาเซียนศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเจตนคติเพื่อให้เกิดความ
สนใจ ความถนัดของผู้ร้องเรียนที่เอื้อต่อการเข้าสู่สังคมอาเซียน
12) เตรียมพลเมืองของประเทศให้พร้อม จัดตั้งองค์กรเฉพาะที่ทางานด้านนี้โดยตรง และต้อง
พัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทักษะในเรื่องอาเซียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
13) ควรมีมาตรการหรือแนวทางดังต่อไปนี้
(1) เร่งผลักดันการออก/ปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เช่น กฎหมาย เพื่อรองรับการดาเนินงานตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน
(2) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการขนส่งทางงทะเล ทั้งทางหลวงภายในเชื่อมทาง
หลาวงอาเซียน รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง
(3) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสาคัญอื่นๆในอาเซียนแก่บุคลากรภาครัฐ SME และ
ประชาชนทั่วไป
(4) เร่งรั ดตั้ง ASEAN และพัฒ นาบุคลากรในส่ วนกลางและในภูมิภาคที่มีเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อบ้าน เพื่อประสานงานเรื่องอาเซียนโดยเฉพาะ
14) ต้องคานึงถึงความเสียเปรียบได้เปรียบ การสร้างความตระหนักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ในประชาคมอาเซียนว่าต้องทาอย่างไร การแข่งขันของสินค้าบริการที่เรามีอยู่ การพัฒนาศักยภาพของ
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ตนเองทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต กฎหมาย ระเบียบเพื่อความเป็น
ธรรมและส่งเสริมการพัฒนา
15) มีงบประมาณคณะกรรมการดูแลและส่งเสริมสนับสนุนขยายผล การดาเนินการต่อมิตร
ประเทศต้องมีลักษณะช่วยเหลือกันไม่ใช้กลอุบายในลักษณะที่ดูเป็นการคดโกงเอาเปรียบ
16) ให้มีการให้ความรู้และงบประมาณอย่างเพียงพอ
(1) แนวทางยั่งยืนของอาเซียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตั้งทีมบูรณาการกลาง
ร่วมกับทุกกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด
(2) มียุทธศาสตร์เป็นระบบคือฐานข้อมูล วางแผน ปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(3) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วม
(4) นาข้อมูลย้อนกลับไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงและปรับแผนทันเหตุการณ์ทันสมัย
(5) สร้างทักษะการผลิตการบริหารไม่ผลิตเกินกาลังอยู่ในลักษณะสมดุลทั้งการตลาดภายใน/ภายนอก
(6) สร้างเสถียรภาพและความร่วมมั่นคงให้กับประชาชน
(7) ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาลาย
(8) เป็นอิสระจากต่างประเทศ
(9) มีการควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพ อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
17) ควรมี ก ารด าเนิ น การตาม MOU เป็น หลั ก ฐานเพื่ อ ป้อ งกั น ปั ญ หาการเบี่ ย งเบนด้ า น
กฎระเบียบ กับชาติต่างๆเป็นหลักให้ยึดถือได้อย่างเสมอภาค
18) ควรเป็นภาคีเครือข่าย และเป็นพื้นพันธมิตรกับนานาประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อสร้างจุด
แข็ง ก็จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับกลุ่มประคมต่างๆ นอกภูมิภาคได้
19) ปฏิบัติในเป็นไปตามกฎบัญญัติอาเซียน สนธิสัญญาและปฏิญญาอาเซียน และคงความร่วมมือ
ของแต่ละประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

