“จังหวัดตากเปิดประตูสู่อาเซียน”
จากนโยบายของรัฐบาล ด้านการเร่ง
ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ เพื่อ
สนั บ สนุ น การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ใน
ภูมิภาคร่วมกัน โดยเร่งด�ำเนิน
การตามข้อผูกพันในการรวมตัว
เป็ น ประชาคมอาเซี ย นในปี
2558 ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคง ตลอดจนการ
เชือ่ มโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง
ภายในและภายนอกภูมิภาค

North South Economic Corridors ซึง่ จะท�ำให้
จังหวัดตากเป็นประตูสอู่ นั ดามัน และประตูการ
ค้าอินโดจีน

จังหวัดตากเป็นจุดเชื่อม
โยงทางโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่ ง โลจิ ส ติ ก ส์
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และ
มี ส ่ ว นช่ ว ยสร้ า งความเจริ ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตามแนวคิ ด การพั ฒ นากรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง (Greater
Mekong Subregion Economic
Cooperation: GMS) ในเส้นทาง
ทางระเบียงเศรษฐกิจ East West
Economic Corridors และ
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ในการนี้จังหวัดตาก ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์
ของจังหวัดว่า “บ้านเมืองน่าอยู่ ประตูการค้า
ชายแดน” โดยมีนโยบายในการพัฒนาความ
สัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดใกล้
เคียงในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการท่องเทีย่ ว โดยจังหวัดได้กำ� หนดประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน ด้าน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และ
การค้าชายแดน และด้านการรักษาความมัน่ คง
ชายแดนและความสงบเรียบร้อย เพือ่ รักษาและ
ขยายความร่วมมือทางความมั่นคง เศรษฐกิจ
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
จังหวัดตากมีศักยภาพในหลายๆ ด้าน
เช่ น มี พื้ น ที่ ใ หญ่ เ ป็ น อั น ดั บ 4 ของประเทศ
มีอาณาเขตติดต่อ 9 จังหวัด 1 ประเทศ และมี
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ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ ที่ ส มบู ร ณ์ ท� ำ ให้ มี
ศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการ
ตลอดจนมีความพร้อมในด้านการลงทุน โดย
เฉพาะพื้นที่อ�ำเภอแม่สอดขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินจัดตัง้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ เตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง
เชื่อมโยงเส้นทางเส้น East – West Economic
Corridor (EWEC) ผ่านทางเส้นทางมะละแหม่ง
ประเทศพม่า แม่สอด ตาก สุโขทัย พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร แขวง
สะหวันนะเขต ประเทศลาว ผ่านด่านชายแดน
ลาว-เวียดนามไปยังจังหวัดกวางตรี เถือเทียนเว้
และเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งเส้นทางนี้
จะเป็นเส้นทางส�ำคัญด้านการท่องเทีย่ ว การค้า
การลงทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในปี นี้ จั ง หวั ด ตากได้ จั ด ท� ำ โครงการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประชุมเสวนาเตรียม
ความพร้อมเพือ่ ก้าวสูก่ ารรวมตัวของประชาคม
อาเซียน ในปี 2558 ให้กับผู้บริหารในจังหวัด
และโครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต ร
พั ฒ นาศั ก ยภาพและสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ด้ า น
ภาษาอั ง กฤษให้ กั บ ข้ า ราชการในพื้ น ที่
ผูป้ ระกอบการด้านต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรมกับ
วิทยากรชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้ อ มด้ า นภาษาและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น
ให้ทราบอย่างทั่วถึง ในอนาคตเราอาจจะมีการ
ฝึ ก อบรมด้ า นภาษาพม่ า และภาษาจี น เพิ่ ม
ขึ้นอีก

โรงแรมและภัตตาคาร สุขภาพ ฯลฯ นอกจากนี้
ยังจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังอาเซียน ซึง่
จะเพิม่ อ�ำนาจการต่อรองของอาเซียนในเวทีการ
ค้าโลก และยกระดับความเป็นอยูข่ องประชาชน
ในอาเซียนโดยรวม ประเทศไทย จึงเป็นประเทศ
ทีน่ กั ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจอย่างมาก เพราะ
มีจดุ แข็งทีใ่ นเรือ่ งต้นทุนทางโลจิสติกส์ทตี่ ำ�่ มีพนื้ ที่
ในรองรับ การขยายตัวทาเศรษฐกิจ ค่าแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมถูก แต่จดุ อ่อนของประเทศไทย
คือ ประชาชนในประเทศมีความรู้ด้านภาษาต�่ำ
ความไม่มั่นคงด้านนโยบายทางการเมืองและ
เสถียรภาพทางการเมือง

จะเห็นได้ว่าเมื่อเส้นทาง East – West
Economic Corridor (EWEC) เสร็จสมบูรณ์
ประเทศไทยและจังหวัดตาก จะได้ประโยชน์
อย่ า งมหาศาลในการขยายการส่ ง ออกและ
โอกาสทางการค้า และการบริการในสาขาที่
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน เช่น
ระบบโลจิสติกส์ การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ ว

แต่เมือ่ ประเทศไทยได้รบั ผลประโยชน์อนั
มากมายจากการเปิดเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
แต่ผลกระทบทางลบก็จะตามมาอย่างมากมาย
และเพิ่มขึ้นเช่นกัน อาทิ ปัญหาภัยคุกคามด้าน
การสาธารณสุข ปัญหาโรคระบาดต่างๆ โรค
ใหม่ๆ ปัญหาอาชญากรข้ามชาติ การก่อการร้าย
และปัญหายาเสพติด เป็นต้น
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	ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน จังหวัดตากได้มกี ารเตรียมความพร้อม
ในด้านการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วน โดย
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรือ่ งประชาคม
อาเซียนให้ได้รับข้อมูลและศึกษากฎระเบียบ
และข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจชัดเจน
เพื่อให้มีความรู้และมีสมรรถนะในการแข่งขัน
ในระบบเสรี เพื่อเตรียมความพร้อมของธุรกิจ
ตลอดจนแนวทางการขยายตลาดตามโอกาส
และข้อตกลงใหม่ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ พร้อมทัง้ มีระบบ
การเยียวยาช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการ
ปรับโครงสร้างและการแข่งขัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก
ดั ง นั้ น เราต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ทั น โดยเฉพาะด้ า น
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ภาษาและฝีมือแรงงาน การให้บริการอย่างต่อ
เนื่อง เพราะหากไม่มีการปรับตัวจะท�ำให้เสีย
เปรียบด้านการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน
ทันที

ในการนี้จังหวัดตาก คาดหวังว่าจะเป็น
ประตูสู่อาเซียน และเป็นเมืองเศรษฐกิจ การค้า
การลงทุน และการท่องเทีย่ วแห่งใหม่ในภูมภิ าค
โดยเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการขยายการส่ ง ออก
และโอกาสทางการค้า และการบริการให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน เช่น การท่องเที่ยว

โรงแรมและภัตตาคาร สุขภาพ ฯลฯ นอกจากนี้
ยังจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังจังหวัด
และยกระดับ ความเป็น อยู ่ ของประชาชนใน
จังหวัดให้มีความเข้มแข็ง
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