สรุปผลจากการเสวนากลุ่มย่อยในประเด็น 5 ด้าน
การประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลาไย ครั้งที่ 2 (2nd LIMEC)
เรื่อง เปิดประตูสู่มรดกโลก เพื่อการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
“World Heritage Gateway for Tourism ,Trade and Investment ”
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2559
ณ โรงแรมสุโขทัยเทชเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย
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ตามที่การประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลาไย ครั้งที่ 2
(2nd LIMEC) เรื่ อง เปิ ดประตูสู่ มรดกโลก เพื่อการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน “World Heritage
Gateway for Tourism ,Trade and Investment ” เป็น การประชุมร่วมระหว่างประเทศในเขตระเบียง
เศรษฐกิ จ หลวงพระบาง อิ น โดจี น เมาะล าไย (Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic
Corridor; LIMEC) ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง 1 ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัด
อุ ต รดิ ต ถ์ พิ ษ ณุ โ ลก สุ โ ขทั ย เพชรบู ร ณ์ และตาก แขวงหลวง พระบาง/แขวงไซยะบู ลี สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐกะเหรี่ยง/รั ฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการจัดประชุม
นานาชาติฯ ครั้ งนี้ ได้จั ดกิจ กรรมเสวนากลุ่ มย่อยเพื่อติดตามและนาเสนอความคืบหน้าจากงานประชุม
ประจาปี 2558 รวมทั้งรับฟังการนาเสนอในประเด็นด้านปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งการแสดงศักยภาพ
ทางด้าน การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
นาไปจัดทากรอบความร่วมมือและแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนระเบียงเศรษฐกิจดังกล่าวนี้
อย่างครอบคลุม อีกทั้ง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม ความมั่นคง และเศรษฐกิจ อย่าง
ยั่งยืน จากการประชุมกลุ่มย่อยดังกล่าว สามารถสรุปความคิดเห็นและประเด็นที่สาคัญๆ ที่ได้ในแต่ละด้านพอ
สังเขปได้ ดังนี้

ด้านการค้าและการลงทุน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1) แขวงไซยะบูลี
ผู้ แทนจากสาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว เสนอให้ ทั้ง 3 ประเทศร่ว มผลั ก ดั น
การเปิดด่านภูดู่ให้เป็นด่านสากล เพื่อความสะดวกในด้านพิธีการศุลกากร อีกทั้งปัญหาในเรื่องของการเสีย
ภาษีในการส่งออกที่แตกต่างกันของประเทศในกลุ่ม เช่น ข้าวโพด ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ไม่เสียภาษี แต่ประเทศไทยต้องเสียภาษี 20 % รวมถึงปัญหาในเรื่องของปริ มาณสินค้าทางการเกษตรที่มี
ข้ อ จ ากั ด ในการผ่ านแดน และในส่ ว นการผลิ ต อิ นทผาลั ม มี จ านวนผลผลิ ตเพี ยงพอในการส่ ง มาไทยได้
พร้อมทั้งยังเสนอความต้องการให้พิจารณาการทาวีซ่าแบบ VISA on Arrival เนื่องจากในปัจจุบันยังมีแนว
ปฏิบัติที่แตกต่าง คือ จะต้องมีการจัดทาวีซ่าเพื่อเข้าออกโดยทางบก ซึ่งหากจะต้องหลีกเลี่ยงการจัดทาวีซ่าก็
จะต้ อ งเลื อ กใช้ ก ารเดิ น ทางโดยเครื่ อ งบิ น ซี่ ง มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ สู ง กว่ า โดยที่ ป ระชุ ม ได้ เ สนอให้ ส าธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวทาหนังสือไปเวียงจันทร์ และในส่วนไทยก็จะจัดทาหนังสือไปยังเวียงจันทร์และ
เมียนมา และ ในที่ประชุมยังได้มีการเชิญชวนว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีนโยบายที่จะ
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ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ไปลงทุนฐานการผลิตที่ไซยะบูลี ซึ่งในปัจจุบัน BOI ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวให้ประโยชน์แก่ประชาชนของตนและคนไทย (ต่างชาติ) เท่าเทียมกัน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
1) รัฐมอญ
ผู้ แทนจากมอญได้ ให้ ข้ อ มูล ว่า มอญมีสิ นค้าทางการเกษตรที่ มากกว่ า ข้าวสาร ถั่ว เกลื อ
ยางพารา และยังสนับสนุนให้มีการลงทุนสร้างโรงงานผลิตสินค้าในมอญ เช่น เกลือ ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานผลิต
เกลือได้ประมาณ 80,000 ตัน/ปี แม้ไทยก็ส่งออกเกลือ TRS เข้าเมียนมา และยังสามารถผลิตยางพาราได้
ถึง 120,000 ตัน พื้นที่ปลูก 600,000 เอเคอร์ จึงต้องการให้ มีผู้ล งทุนสร้างผลิตภัณฑ์ ที่ทาจากยางพารา
อาหารทะเลแช่แข็ง สามารถผลิต 10,000 ตัน/ปี ขอเชิญชวนให้เพื่อนบ้านซื้ออาหารทะเลแช่แข็ง และยังมีการ
กล่าวถึงปัญหาในการส่งออกข้าวเปลือกข้าวสารที่แตกต่างกันในการนาข้าวสารส่งมาทางแม่สอด มีข้าวสาร
ส่งไปเนื่องจากสามารถผ่านด่านที่ถูกต้องได้ (ด่านบนสะพาน) ข้าวสารทางเมียนมามาในเส้นทางที่ไม่ถูกต้อง
จึ งอยากให้ ป ระเทศไทยเสนอวิธีการที่จ ะทาให้ การนาเข้าจากพม่า ให้ถูกต้องด้วย (ซึ่งทางประเทศจีนเป็น
นโยบายของประเทศในการป้องกันการนาเข้าชัดเจน) และเสนอว่า มีความต้องการอยากขายถั่วเหลื องให้
โรงงานเต้าเจี้ยว น้าเต้าหู้ (แต่ไทยเองก็สามารถผลิตน้ามัน นมจากถั่ว และงา ที่มีผลผลิตจานวนมาก) และยัง
รวมโรงงานทาแผ่นถั่วเหลือง ปัจจุบันรัฐมอญส่งขายให้จีน และอินเดีย นอกจากนั้นรัฐมอญยังมีความประสงค์
อยากจะซื้อยาฆ่าหญ้าจากไทย
2) รัฐกะเหรี่ยง
ผู้แทนจากรัฐกะเหรี่ยง ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ผ่าอ่าง รัฐกะเหรี่ยง มีนิคมอุตสาหกรรมให้เช่า
ซึ่งปัจจุบันราคาค่าเช่าลดลงจากเดิม ต้องวางเงิน 1,000,000 จ๊ าด ลดลงเหลือ 500,000 จ๊ าด ขอเชิญชวน
มาลงทุนขยายพันธุ์พืช และส่วนเรื่องเกษตรกรรมได้เสนอให้ มีการแลกเปลี่ ยนเทคโนโลยี รวมทั้งมีความ
ร่วมมือในการทางาน พัฒนาพันธุ์ข้าวร่วมกัน และเรื่องของข้ าวโพดที่อยากให้ประเทศไทยลดหย่อนข้อจากัด
ในการส่งข้าวโพดเข้ามาขายในไทยได้มากขึ้น
ประเทศไทย
ผู้แทนจากประเทศไทยได้ขอเชิญชวนให้ทุกประเทศได้เข้ามาร่วมพัฒนาความร่วมกันระหว่าง
ประเทศ และแจ้งถึงปัญหาจานวนผลผลิตปาล์ม ว่าปัจจุบันมีผลผลิตไม่มากพอที่จะตั้ง โรงงานได้ เพราะ
จะต้องมีปริมาณประมาณ 100,000 ตัน หรือมีพื้นที่ดิน 30,000-40,000 ไร่ ขึ้นไป จึงจะตั้งโรงงานได้ ปัจจุบัน
ส่ ง ผลผลิ ต ไประยองเนื่ อ งจากผลผลผลิ ต ไม่ เ พี ย งพอ หากในอนาคตมี ก ารผลิ ต ร่ ว มกั น กั บ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็จะมีปริมาณเพียงพอที่จะตั้งโรงงานได้ และอาจจะตั้งแถวๆนี้ ช่วงนี้รอผลผลิตอยู่
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สาหรับปัญหาผลผลิตการเกษตรบางตัวที่ไม่สามารถส่งเข้ามาไทยได้ เพราะไทยเข้าไปส่งเสริมและกาหนดราคา
จึ งเป็ น ข้อจ ากัดในการน าเข้า แต่สิ น ค้าอื่น ๆ ยัง สามารถส่ งเข้ามาได้ และหากมี การลงทุนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวก็จะไม่สามารถส่งกลับมาไทยได้เช่นกันซึ่ง ถือเป็นปัญหาร่วมกัน จึงเห็นควรให้มี
การจัดคณะกรรมการเพื่อ หารือร่วมกัน ปีนี้ประเทศไทยได้เตรียมคนรุ่นใหม่จากทั้ง 5 ประเทศ โดยเริ่มจัด
กิจกรรม เรียกว่า LIMEC Start Up คือ การนาคนรุ่นใหม่มาเป็นเพื่อนกัน ซึ่งจะถือเป็นกาลังสาคัญ และจะ
พยายามจัดกิจกรรมนี้เพิ่มอีกหลายๆ รุ่น เพื่อให้มารู้จักกันและมีความร่วมมือกันได้ต่อไป และเสนอให้หารือ
ร่วมกันในเรื่องการทาวีซ่าเปิดหรือในช่วงแรกอาจจะเป็นลักษณะ VIP VISA ก่อน

ด้านการท่องเที่ยว/สุขภาพ (World Heritage, Cultural and Health Tourism)
• โอกาสในการเชื่อมโยงแหล่งมรดกโลกบนเส้นบนระเบียงเศรษฐกิจ ไม่เพียงแต่ สุโขทัย และ
หลวงพระบางเท่านั้น แต่สามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองอื่นและแหล่งมรดกวัฒนธรรมอื่นๆในสาม
ประเทศจากการเชื่อมโยงของระบบโลจิสติกส์ ทั้งทางบก ทางน้า และ ทางอากาศ หากมีการ
ลดข้อจากัดด้าน VISA และการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์
• แหล่งมรดกโลกของไทย มีความเชื่อมโยงกับแหล่งมรดกโลกและวัฒนธรรมในหลายมิติ อาทิ
ประวัติศาสตร์ศิลปะ หัตถกรรม และประเพณี
เส้นทางท่องเที่ยวมรดกโลกและมรดกวัฒนธรรม (One World Heritage Region)
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อุปสงค์ทางการท่องเที่ยวและความสามารถในการรองรับ

การไปมาหาสู่กันเองของนักท่องเที่ยวภายในกลุ่ม LIMEC และ นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นและ
นักท่องเที่ยวจากนอกระเบียงเศรษฐกิจ
การรวมเอาระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC เป็น 1 จุดหมาย (One Destination) ยังผลให้พื้นที่นี้มีความ
โดดเด่นด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวซึ่งพร้อมสาหรับการตอบสนองหลายกลุ่มตลาดและรูปแบบการ
ท่องเที่ยวนอกเหนือจากการท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมแล้ว การท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ และการ
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ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพซึ่งมีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก) เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ และเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพื่ออายุวัฒนะ
การหาข้อตกลงร่วมในการผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยเฉพาะเส้นทางการ
ท่องเที่ยว LOCAL TRAILS ที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งในและนอก LIMEC
การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 (จ. พิษณุโลก) ให้สามารถรองรับธุรกิจไมซ์ (MICE Business)
สาหรับระเบียงเศรษฐกิจนี้ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ ธุรกิจไมซ์เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว แต่มีความแตกต่างจากนักท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วไป คือ วัตถุประสงค์ของ
การเดินทาง นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ จะมีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางที่เฉพาะเจาะจง ที่เกี่ยวเนื่อง
กับ การเดิน ทางเพื่ อร่ ว มประชุ มบริ ษั ท การท่องเที่ยวจากรางวัล ที่ ไ ด้รับ การเข้าร่ว มงานประชุ ม
นานาชาติ หรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการนานาชาติ
การพั ฒ นาร่ ว มมื อ เริ่ ม จากการตั้ ง คณะท างาน ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว (LIMEC TOURISM
COLLABORATION) เพื่อประสานงานการพัฒนาการท่องเที่ยวใน LIMEC โดยมีข้อเสนอแนะด้าน
องค์ประกอบความร่วมมือ

ด้านการศึกษา
ในส่ ว นของการประชุมด้านการศึกษาของกลุ่ ม ความร่ว มมื อ LIMEC ทั้งสามประเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วยทุกระดับการศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลพื้นฐานของการจัดการศึกษาให้สามารถ
พัฒนาเชื่อมโยงกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ระหว่างกันของแต่ละประเทศ
โดยตัวแทนแต่ละประเทศได้ออกมาบรรยายถึงระบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน
ต่างๆ รวมไปถึงสถาบันการศึกษาแต่ละประเภท ดังนี้
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1) แขวงไซยะบู ลี มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น อนุ บ าล ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพ (เทียบเท่า ปวช
,ปวส ของไทย) มีจานวนโรงเรียนอนุบาลประมาณ 100 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษาประมาณ 400 แห่ง และ
โรงเรียนมัธยมประมาณ 90 แห่ง ซึ่งหลักสูตรการศึกษาจะอิงตามกระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว เป็นผู้กาหนด
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2) แขวงหลวงพระบาง ต้องการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภาคเหนือ สปป.
ลาว มีโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนวิชาชีพครู และมีมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัย
ใน สปป.ลาว มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตบุคลากรสายวิศวกรรมโยธา เป็นที่ต้องการของหน่วยงานและ
ธุระกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยและเกาหลี นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในด้าน
งานฝีมือและงานแกะสลัก ซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ
ประเทศไทย
จั ง หวั ด ในกลุ่ ม ภาคเหนื อ ตอนล่ า งทั้ ง 5 จั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยในกลุ่ ม LIMEC
มีระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะและอุดมศึกษา มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
ส าคัญหลายแห่ ง ได้แก่ มหาวิทยาลั ย นเรศวร มหาวิทยาลั ยราชภัฎพิบูลย์สงคราม มหาวิทยาลั ยราชภัฎ
อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร วิทยาเขตแม่สอด เป็นต้น
ซึ่งจัดการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา เช่น คณะแพทย์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, เกษตร, สังคม,
บริหารธุระกิจ และอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสถาบัน/วิทยาลัยอาชีวะ ซึ่งจัดหลักสูตรการเรียนการสอนใน
สายวิชาชีพเฉพาะทางหลายแขนง ได้แก่ ช่างไฟฟ้า, อิ เล็กทรอนิค, ช่างเชื่อม, ช่างกล, การเงิน/การบัญชี,
คอมพิวเตอร์ และการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีจะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่หน่วยงานและธุระกิจ
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในส่วนของการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้มีการ
เพิ่มหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาและการต่อ
ยอดในการเพิ่มศักยภาพการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
มีลักษณะการบริหารจัดการด้านการศึกษาไม่แตกต่างกันมากกับประเทศไทย และ สปป.ลาว
คือ มีทุกระดับตั้งแต่ อนุบาล ประถม มัธยมและอุดมศึกษา มีสถาบันการศึกษารองรับที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ อย่างไรก็ตามนักเรียน/นักศึกษา ที่มีการเรียนในระดับที่ดีส่วนใหญ่จะเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยใน
เมืองย่างกุ้งและเมืองมัณฑะเลย์ โดยหลักสูตรที่มีความนิยมสูง ได้แก่ สังคมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษาดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันในด้านการ
พัฒนาหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ยังทาให้
เกิดศักยภาพด้านการศึกษาเพื่อต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยสรุปประเด็นหลักที่ สาคัญออกเป็น
3 ส่วน ดังนี้
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ประเด็นที่ 1 การแลกเปลี่ยนและการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่คณาจารย์และนักเรียน/นักศึกษา
สถาบันการศึกษาของไทยในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้สนับสนุนการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และ
นักเรียน/นักศึกษา โดยสนับสนุนทุนการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ดังนี้
อาชีวะศึกษา จังหวัดสุโขทัย สนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิค, ช่าง
เชื่อม, ช่างกล, การเงิน, การบัญชี, คอมพิวเตอร์, การท่องเที่ยว, อาหาร และสิ่งประดิษฐ์ โดยจะมอบ
เป็นเงินค่าลงทะเบียนและค่าที่พักตลอดจนจบหลักสูตร จานวน 3 – 5 ทุนการศึกษา สาหรับแต่ละ
ประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล สงคราม สนับสนุนทุนการศึกษา จานวน 50 ทุน ในทุกๆ สาขาวิชา โดย
จะต้องผ่านตามเกณฑ์การคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ สนับสนุนทุนการศึกษา จานวน 10 ทุน โดยพิจารณาตามคุณสมบัติที่
เหมาะสมจากทางมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวรสนับสนุนทุนการศึกษา แต่ไม่ระบุจานวน ซึ่งจะพิจารณาตามคุณสมบัติ ข อง
ผู้สมัคร ผู้ที่สนใจขอรับทุนการศึกษาสามารถติดต่อสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยได้โดยตรง
ประเด็นที่ 2 การจัดการประชุมวิชาการด้านการศึกษาระดับนานาชาติ
หน่วยงานด้านการศึกษาหลายหน่วยงานได้เล็งเห็นความสาคัญของการจัดหลักสูตรการแลกเปลี่ยน
ระดับนานชาติระยะสั้น เพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนทางความรู้และเปิดรับมุมมองจากภายนอกเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในตนเองของคณาจารย์และนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งมีหลักสูตรที่นาเสนอ ดังนี้
ด้านหลักสูตรพละศึกษา จังหวัดสุโขทัยได้มีการจัดฝึกอบรมโค้ช ซึ่งฝึกสอนโดยผู้เชียวชาญต่างชาติ
การประชุมวิชาการเรื่อง “Decision Maker” ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นผู้
ประสานงานและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมฟรี สาหรับผู้ที่สนใจ แต่จะยกเว้นในส่วนของค่า
เดินทางและที่พัก แต่การประชุม ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของระดับรัฐมนตรีและ
ผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น
หลักสูตรแลกเปลี่ยนการศึกษา (Education Camp) จากสถาบันการศึกษาจังหวัดตาก
จัดทาหลักสูตรการศึกษาพิเศษของกลุ่มความร่วมมือ LIMEC
ประเด็นที่ 3 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
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ทั้งสามประเทศมีความเห็นร่วมกันในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการศึกษาขึ้น โดยแต่
ละประเทศจะส่งรายชื่อให้ภายใน 2 สัปดาห์นับแต่วันประชุม

ด้านโลจิสติกส์
ในปัจจุบันระบบโลจิสติกส์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
มี ก ารเชื่ อ มโยงพั ฒ นาตาม North – South Economic Corridor และ East –West Economic corridor
และประตูเชื่อมโยงชายแดนเมียนมา และ สปป.ลาว โดยไดรับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ส่ งผลให้
ของธุรกิจในการขนส่งสินค้ามีการเติบโตเช่น การบริการจัดการคลังสินค้าการบริการกระจายสินค้า การ
บริ การบรรทุกสิ น ค้า การขนส่ งสิ น ค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยการขนส่ งผู้โ ดยสารและสิ นค้าถือเป็น
กิจกรรมหลักในระบบการขนส่งผ่านแดน จากการแสดงความคิดเห็นพบอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ข้อคิดเห็นจากทาง สปป.ลาว ในเรื่องของข้อจากัดต่างๆ ระเบียบข้อตกลงระหว่างประเทศ
ด้านการขนส่งให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานเชิงกระบวนการ เช่น ระเบียบ
ขั้นตอนและเงื่อนไขของการผ่านแดน ,ข้อกฎหมายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ,การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพ
เช่น ความพร้อมของอาคารในฝั่งประเทศไทย ,ความต่างระดับของโครงสร้างถนน นอกจากนี้ สปป.ลาวได้
เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ งภายในกลุ่มประเทศ LIMEC
เพื่อให้ทุกประเทศมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ข้อคิดเห็นจากทางประเทศเมียนมา ประเด็นหลักเรื่องของการประกันภัยทั้งยานพาหนะ
สินค้าและการประกันชีวิต โดยในปัจจุบันยังไม่มีข้อกาหนดการประกันภัยที่มีความครอบคลุมในทั้งสองพื้นที่
ดังนั้นทางประเทศเมียนมามีความต้องการให้สร้างข้อตกลงด้านการประกันภัยร่วมกันเพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดี ย วกั น ประเด็ น ที่ ส องด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานเชิ ง กระบวนการ(Soft Infrastructure) โดยต้ อ งการให้ มี
กฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายที่ชัดเจน เช่น ข้อตกลงการเปลี่ยนถ่ายสินค้า ประเด็นที่สามด้านข้อจากัดของ
ความสามารถในการรับน้าหนักของสะพาน แต่เนื่องจากสะพานแห่งที่ 2 กาลังจะแล้วเสร็จภายในปี 2660
ดังนั้นประเด็นด้านนี้จะสามารถแก้ไขได้ในอนาคตอันใกล้
ประเทศไทย
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ข้อคิดเห็นจากทางประเทศไทย ประเด็นที่หนึ่งเน้นในเรื่องรายละเอียดของข้อตกลงต่างๆใน
การผ่านแดนของแต่ละประเทศโดยยึดหลัก ASEAN Framework ประเด็นที่สองในส่วนข้อปัญหาด้านการ
ประกันภัย ทางประเทศไทยมีความเห็นว่าควรมีการจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบด้านการประกันภัยแล้วตกลงให้
เป็นกฎเดียวกัน ประเด็นที่สามควรมีการพัฒนาการอานวยความสะดวกในการผ่ านแดน เช่นการเตรียม
เอกสารและขั้นตอนต่างๆในการผ่านแดนที่ถูกต้อง ประเด็นที่สี่แต่ละประเทศควรมีการมีการเตรียมความ
พร้อมทางด้านเอกสารสาหรับการนายานพาหนะในการผ่านแดน เช่น ใบประกอบรถยนต์หรือใบอนุ ญาตขับขี่
ที่ออกโดยส่วนกลาง ประเด็นที่ห้าควรมีการกาหนดข้อตกลงเรื่องการผ่านด่านสินค้าที่มีลักษณะไม่เต็มคันรถ
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายย่อย และอีกประเด็นหนึ่งควรอนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าจากประเทศ
เพื่อนบ้าน(สปป.ลาว และสหภาพเมียนมาร์) เข้ามาขนถ่ายสินค้าในเขตพื้นที่ประเทศไทยในระยะห่างจากด่าน
พรมแดนไม่เกิน 10 กม.
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(นายฐิติ วิศวชัยวัฒน์)
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