
สรุปผลการประชุมลงนามบทบันทึกความร่วมมือเครือข่ายอาหารปลอดภัยไทย-ลาว 

ระหว่างแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวยีงจันทน์และจังหวดัหนองคาย 

 โดยการสนับสนุนของศูนย์อนามัยที ่6 ขอนแก่น 

วนัที ่30 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมแกรนด์พาราไดซ์ จังหวดัหนองคาย 

……………………………………………………………… 

1.ผู้เข้าประชุม ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร นกัวชิาการและเจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคาย 10 

คน  

                     จากแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวยีงจนัทน์ 10 คน และจากศูนยอ์นามยัท่ี 6 ขอนแก่น 10 คน    

                     รวม 30 คน 

2.งบประมาณใชง้บประมาณทั้งส้ิน 193,956 บาท  โดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากกรมอนามยั กระทรวง 

สาธารณสุขจาํนวน 78,756 บาทและจากศูนยอ์นามยัท่ี 6 ขอนแก่น จาํนวน 115,200 บาท  

3.เน้ือหาการประชุม 

 3.1การประชุมลงนามบทบันทกึข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายอาหารปลอดภัยระหว่างสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวดัหนองคายกบัแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวยีงจันทน์ โดยการสนับสนุนของศูนย์อนามัยที6่ 

ขอนแก่น 

  การประชุมลงนามขอ้ตกลงในบทบนัทึกความร่วมมือเครือข่ายอาหารปลอดภยัระหวา่งนครหลวง

เวยีงจนัทน์ กบัจงัหวดัหนองคาย ไดมี้พฒันาการมาตามลาํดบัและมีความชดัเจนมากข้ึนจากการจดัทาํร่างบนัทึก

ขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นอาหารปลอดภยัของทั้ง 2 ฝ่าย มีการจดัประชุมพิจารณาร่างบนัทึกความร่วมมือและลง

นามในบนัทึกผลการการประชุมลงนามความร่วมมือเครือข่ายอาหารปลอดภยัไทย-ลาว ระหวา่งสาํนกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัหนองคาย กบั แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวยีงจนัทน์ โดยการสนบัสนุนของศูนยอ์นามยัท่ี 6 

ขอนแก่น ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556  ณ โรงแรมฮอลิเดย ์ จอมเทียนพทัยา และลงนามโดย นายแพทยช์ยัพร 

พรหมสิงห์ ผูอ้าํนวยการศูนยอ์นามยัท่ี 6 ขอนแก่น  นายบนั ยรัีมย ์รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองคาย และ 

ดร.พอนปะเสิด อุนาพม รองหวัหนา้แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวยีงจนัทน์ ในการลงนามสรุปบนัทึกความ

ร่วมมือการดาํเนินงานเครือข่ายอาหารปลอดภยัดงักล่าว  นายแพทยณ์รงค ์สายวงศ ์รองอธิบดีกรมอนามยั ใหเ้กียรติ

มาเป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยาน   

   จากนั้นไดน้าํมาจดัทาํร่างบทบนัทึกความร่วมมือเครือข่ายอาหารปลอดภยั ไทย-ลาวระหวา่ง

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคายและแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวยีงจนัทน์  มีการตรวจสอบร่างบทบนัทึก

ฯ โดยศูนยอ์นามยัท่ี 6 ขอนแก่น  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคายแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวยีงจนัทน์  

สาํนกัจงัหวดัหนองคาย กระทรวงสาธารณสุขของสปป.ลาว ไดมี้ขอ้เสนอแนะและปรับแกใ้นส่วนรูปแบบของ
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เอกสารลงนามใหถู้กตอ้งตามหลกัสากลโดยตวัแทนของทั้งสองประเทศ และมีขอ้เสนอแนะจากสปป.ลาว ใหล้ง

นามเพียง 2 คน ไดแ้ก่นายแพทยเ์ด่นชยั ศรกิจ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองคายและดร.แสงทอง บีลากุน 

หวัหนา้แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวยีงจนัทน์ สาํหรับศูนยอ์นามยัท่ี 6 ขอนแก่นแมว้า่จะไม่ไดล้งนามในบท

บนัทึกความร่วมมือ แต่สามารถประสานงานและร่วมงานโดยตรงกบัแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวยีงจนัทน์ได้

เน่ืองจากในเน้ือหาบทบนัทึกความร่วมมือฯ จะมีคาํวา่ “โดยการสนบัสนุนของศูนยอ์นามยัท่ี 6ขอนแก่น” และใน

ส่วนของเน้ือหารายละเอียดความร่วมมือฯ   ไดมี้การประชุมโตะ๊กลมร่วมกนัระหวา่งศูนยอ์นามยัท่ี 6 ขอนแก่น  

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคายและแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวยีงจนัทน์ โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ประกอบดว้ยผูบ้ริหารและคณะเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง มีการพิจารณารายละเอียดเน้ือหา สาระและความถูกตอ้ง ของ

ร่างบทบนัทึกความร่วมมือฯ ในแต่ละบรรทดัใหต้รงกนั จากนั้นมีการแกไ้ข และไดน้าํมาปรับแกใ้นระเบียบวาระท่ี 

2 ของการประชุมลงนามบทบนัทึกความร่วมมือฯ อีกคร้ัง 

  การจดัประชุมลงนามบทบนัทึกความร่วมมือเครือข่ายอาหารปลอดภยัระหวา่งสาํนกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัหนองคายและแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวยีงจนัทน์     จดัข้ึนในระหวา่งวนัท่ี   30 

 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมแกรนดพ์าราไดซ์ จงัหวดัหนองคาย ซ่ึงการลงนามมีข้ึนในวนัท่ี 

31 กรกฎาคม 2556  โดยมี นายววิฒั เมธีวรรณกิจ รองผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองคาย และ ท่านบุนตา แสงดาวง 

รองหวัหนา้หอ้งวา่การนครหลวงเวยีงจนัทน์ ใหเ้กียรติเป็นสักขีพยาน  จากนั้นมีการศึกษาดูงานและแลกเปล่ียน

เรียนรู้การดาํเนินงานอาหารปลอดภยัท่ีร้านอาหารและตลาดสดชยัพร ในพื้นทีจงัหวดัหนองคายโดย นายแพทย์

ณรงค ์  สายวงศ ์ รองอธิบดีกรมอนามยั และนายแพทยส์มศกัด์ิ ภทัรกุลวณิชย ์ ท่ีปรึกษากรมอนามยั ร่วมเป็นเกียรติ

ในการศึกษาดูงานอาหารปลอดภยัดว้ยสาํหรับสาระในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือท่ีไดมี้การลงนาม  มีรายละเอียด

ตามเอกสารแนบทา้ย 

 3.2 การประชุมพจิารณาแนวทางการดําเนินงานเครือข่ายอาหารปลอดภัย ภายหลังการลงนามความ

ร่วมมือ 

  ภายหลงัจากการลงนามในบทบนัทึกความร่วมมือเครือข่ายอาหารปลอดภยัฯ โดยการสนบัสนุน

ของศูนยอ์นามยัท่ี 6 ขอนแก่น เพื่อใหก้าํหนดแนวทางการทาํงานอาหารปลอดภยัร่วมกนั ระหวา่งศูนยอ์นามยัท่ี 6 

ขอนแก่น สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคายและแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจนัทน์ ผลการประชุมสรุป

ไดด้งัน้ี 

  3.2.1การดาํเนินงานความร่วมมืออาหารปลอดภยั จะดาํเนินการในพื้นท่ีนาํร่อง 1 เมือง 1 โรงแรม 

1 ร้านอาหาร 1 ตลาด 
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3.2.2 จดัตั้งทีมประสานงานความร่วมมือเครือข่ายอาหารปลอดภยัไทย-ลาว ประกอบดว้ย ศูนย์

อนามยัท่ี 6 ขอนแก่น แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวยีงจนัทน์ และสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคาย  ดงัน้ี 

 

 

 

  ผู้ประสานงานความร่วมมือจากแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวยีงจันทน์ได้แก่ 

   ดร.สมจีน  สิงหาราช    หวัหนา้แขนงอาหารและยาแผนกสาธารณสุขนครหลวง

เวยีงจนัทน์ 

   ดร.วอนสี  อุดทะจกั     หวัหนา้หอ้งการ แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวยีงจนัทน์  

   ท่าน นางสุบนั บุนยะวง  วชิาการส่ิงแวดลอ้มแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวยีงจนัทน์ 

   นางมะนีวนัขนุบวัลม      เลขานุการห้องการ แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวยีงจนัทน์ 

  ผู้ประสานงานความร่วมมือจากศูนย์อนามัยที ่6 ขอนแก่นได้แก่ 

   ดร.จริยา อินทรรัศมี      นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการพิเศษ 

   นางวาทินีแจ่มใส          นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

                        (อีก 2 คน ใหก้ลุ่มพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้มพจิารณา) 

 

  ผู้ประสานงานความร่วมมือจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัหนองคายได้แก่ 

   นายบนั  ยรัีมย ์  รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองคาย 

   นางศรีอาํพร  จนัทร์แสงนกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

   นายไชยวฒิุ  ชยัชมพนูกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ    

   นายฑภณ  เตียวศิริชยัสกุลนกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

  3.2.3ผูป้ระสานงานความร่วมมือร่วมจดัทาํแผนปฎิบติัการ กาํหนดพื้นท่ีดาํเนินการและ

งบประมาณ 

  3.2.4จดัทาํเกณฑม์าตรฐานการประเมินรับรองอาหารปลอดภยัร่วมกนัของทั้งสองประเทศใน

พื้นท่ีชายแดนและมีการประเมินรับรองร่วมกนั 

3.2.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และศึกษาดูงาน การดาํเนินงานอาหารปลอดภยั   
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  3.2.6สร้างกระแสและสร้างแรงจูงใจในการพฒันาโดยจดัมีการประกวดร้านอาหาร ตลาด  มอบ

โล่ รางวลั จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ จดับูทนิทรรศการ จดัถนนอาหารปลอดภยั เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ประชาชน

และนกัท่องเท่ียวของทั้งสองประเทศ 

  3.2.7 การสนบัสนุนวทิยากร วสัดุอุปกรณ์ ส่ือส่ิงสนบัสนุนการดาํเนินงานอาหารปลอดภยัร่วมกนั

ของทั้งสองประเทศ 

  3.2.8 ร่วมวจิยัและพฒันางานดา้นอาหารปลอดภยั 

 

   

   

4. ส่ิงที่ศูนย์อนามัยที ่6 ขอนแก่น/กรมอนามัย /สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัหนองคาย/แผนกสาธารณสุขนคร 

หลวงเวยีงจันทน์ ได้/ จากการดําเนินงานสร้างร่วมมือเครือข่ายอาหารปลอดภัยไทย-ลาว  

 เพือ่เตรียมความพร้อมเขา้สู่อาเซียนในปี 2558 ท่ีประชาชนในกลุ่มสมาชิกสามารถเดินทางเขา้ ออก

ระหวา่งประเทศไดส้ะดวกมากข้ึนในการร่วมพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และดา้นอ่ืนๆ รวมทั้งการท่องเท่ียวซ่ึง 

 4.1 ส่งเสริมการพฒันาและยกระดบัการพฒันาคุณภาพดา้นสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหาร ตลาดสดใน

พื้นท่ีชายแดน ป้องกนัการเจ็บป่วยและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหารแก่ประชาชนของทั้ง

สองประเทศ ประชาชนในพื้นท่ีชายแดนและนกัท่องเท่ียว จากการบริโภคอาหารไม่สะอาดไม่ปลอดภยั มีการ

ปนเป้ือนของเช้ือโรคสารเคมีและยาฆ่าแมลง 

 4.2 ส่งเสริมและพฒันาดา้นเศรษฐกิจการท่องเท่ียวในประเทศสมาชิกอาเซียน สร้างความมัน่ใจใหก้บั

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางระหวา่งประเทศไทย-ลาว ใหเ้กิดความมัน่ใจในการไดรั้บการคุม้ครองดูแลในเร่ืองการได้

บริโภคอาหารท่ีสะอาดและปลอดภยั 

 4.3ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการดาํเนินงานอาหารปลอดภยัของประเทศไทย-ลาว เกณฑก์าร

ประเมิน รูปแบบและวธีิการดาํเนินงาน การประเมินรับรอง การควบคุมกาํกบัและการใชก้ฎหมายบงัคบัใชก้บัผู ้

ประกอบกิจการร้านอาหารและตลาด 

 4.4เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการดาํเนินงานพฒันาดา้นสุขาภิบาลอาหารและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม

ระหวา่งไทย-ลาว  และไดจ้ดัตั้งทีมประสานความร่วมมือในการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานอาหารปลอดภยั 

สร้างเกณฑม์าตรฐานร่วมเพื่อใหเ้กิดมาตรฐานเดียวกนั 
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 4.5   ไดรั้บการยอมรับจากประเทศกลุ่มอาเซียน และประเทศอ่ืนๆ ในดา้นการพฒันาอาหารปลอดภยั

และอนามยัส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามสนใจ ใหค้วามมัน่ใจ ในการดาํเนินงาน 

มีการร่วมลงนามและกาํหนดแนวทางความร่วมมือในการดาํเนินงานท่ีชดัเจน เป็นตวัอยา่งแก่ประเทศอ่ืน 

 

5.ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

 5.1 จากการท่ีภาคอีสาน ราชอาณาจกัรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) มี

ความใกลเ้คียงกนัในเร่ืองภาษท่ีใชใ้นการส่ือสาร ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน มีประเพณี วฒันธรรม ความคิด ความ

เช่ือ และวถีิการดาํรงชีวติใกลเ้คียงกนั ประกอบกบัมีความเช่ือในเร่ืองความความผกูพนัทางสายเลือดระหวา่งไทย

อีสาน กบัลาว ท่ีมีความเป็นพี่นอ้งกนั  เม่ือศูนยอ์นามยัท่ี 6 ขอนแก่น และกรมอนามยั รวมทั้งสาํนกังานสาธารณสุข

จงัหวดัหนองคายไดจ้ดัทาํโครงการฯ  มีการดาํเนินงานท่ีแสดงถึงความตั้งใจ ความจริงใจ และสร้างความเช่ือมัน่ใน

การทาํงานเครือข่ายอาหารปลอดภยัร่วมกนั โดยผูบ้ริหารระดบัสูง จึงทาํใหก้ารสร้างเครือข่ายความร่วมมือการ

ดาํเนินงานอาหารปลอดภยัเกิดไดเ้ป็นอยา่งดีและไดรั้บการยอมรับจากเครือข่ายสาธารณสุข นครหลวงเวยีงจนัทน์ 

สปป.ลาว 

 5.2 ความจริงใจ ความตั้งใจ ความเป็นมิตร  ของผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งของศูนยอ์นามยัท่ี 6 

รวมทั้งการสนบัสนุนการดาํเนินงานอยา่งเตม็ท่ีของผูอ้าํนวยการศูนยฯ์  ในการสร้างความร่วมมือเครือข่ายอาหาร

ปลอดภยัไทย-ลาว  และความรู้ความสามารถของบุคลากรในการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทาํใหผู้บ้ริหารและคณะ

จากสปป.ลาว เกิดความเช่ือมัน่ในความตั้งใจ ความจริงใจ ความรู้ความสามารถ และความเป็นพี่เป็นนอ้ง ของ

บุคลากรศูนยอ์นามยัท่ี 6 ขอนแก่น ซ่ึงนอกจากจะไดเ้ครือข่ายอยา่งเป็นทางการจากการสนบัสนุนการลงนามความ

ร่วมมือแลว้ ยงัสร้างความประทบัใจดุจญาติพี่นอ้ง  ทาํใหก้ารประสานงานและการทาํงานร่วมกนัเป็นไปโดยง่าย

ยิง่ข้ึน แมจ้ะมีเง่ือนไขระหวา่งประเทศ แต่ผูบ้ริหารของทั้งสองประเทศก็ร่วมคิดหาทางออกเพือ่ใหก้ารทาํงาน

สามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีอุปสรรคนอ้ยท่ีสุด 

 5.3การนาํประเด็นเร่ืองอาหารปลอดภยัมาใชใ้นการสร้างความร่วมมือในระยะแรก เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ี

ทาํใหก้ารสร้างเครือข่ายการดาํเนินงานเป็นไปไดร้วดเร็วและง่ายยิง่ข้ึน เน่ืองจากการเฝ้าระวงัดา้นอาหารปลอดภยัมี

ความชดัเจน มีเกณฑป์ระเมินท่ีเป็นรูปธรรม ประกอบกบัเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัในการดาํรงชีวติของ

มนุษยท่ี์ตอ้งรับประทานอาหาร ด่ืมนํ้าและการเจบ็ป่วย ในขณะเดียวกนัก็เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งฝึกใหเ้ป็น

นิสัย จึงตอ้งมีการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองภายใตม้าตรการควบคุมกาํกบัท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแต่ละพื้นท่ีก็มีจุดแขง็

ต่างกนัท่ีตอ้งการการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดความสาํเร็จ 
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6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 6.1 ขอ้จาํกดัและระเบียบขอ้บงัคบัการดาํเนินงานระหวา่งประเทศ ทาํใหก้ารประสานงานในบาง

ประเด็นทาํไดย้าก และ หน่วยงานในระดบัศูนยเ์ขต จงัหวดั ไม่สามารถปฏิบติัได ้ แมจ้ะมีขอ้ตกลงในการเตรียม

ความพร้อมเขา้สู่อาเซียนในปี2558 ท่ีความร่วมมือการพฒันาในระหวา่งประเทศสมาชิกจะสามารถร่วมดาํเนินงาน

ระหวา่งกนัไดง่้ายข้ึน แต่ขณะน้ี ยงัขาดการเตรียมความพร้อมวา่ประเด็นไดบ้า้ง มีความร่วมมือไดแ้ค่ไหน อยา่งไร 

ยงัขาดความชดัเจนและขาดการถ่ายทอดเก่ียวกบัระเบียบปฏิบติัลงสู่พื้นท่ีท่ีท่ีมีอาณาเขตชายแดนติดกบัประเทศ

สมาชิก   

 6.2 ความชดัเจน และมัน่คง ในเร่ืองนโยบายของผูบ้ริหารกรมอนามยั หรือ กระทรวงสาธารณสุข ใน

การสนบัสนุนการดาํเนินงานความร่วมมือ ในโครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศอาเซียน ควรมีความชดัเจน

ก่อนท่ีจะไปสร้างความร่วมมือหรือขอ้ตกลงกบัประเทศสมาชิก มีการถ่ายทอดนโยบายสู่พื้นท่ีท่ีจะนาํนโยบายนั้นๆ

ไปใช ้ ใหมี้ความเขา้ใจท่ีตรงกนัในทุกระดบั  ทั้งในเร่ืองรูปแบบการทาํงานร่วมกนั งบประมาณท่ีใช ้  การเขียน

โครงการและงบประมาณท่ีถูกตอ้งตามระเบียบดา้นการเงิน สามารถดาํเนินการไดโ้ดยไม่ผดิกฎหมาย และควรจดั

ใหมี้พี่เล้ียงจากหน่วยตรวจสอบของกรมอนามยั ท่ีเขา้ใจกฎระเบียบการดาํเนินงานเพื่อไม่เกิดปัญหาการถูก

ตรวจสอบ  เช่น การลงนามความร่วมมือดา้นอาหารปลอดภยักบั สปป.ลาว ของศูนยอ์นามยัท่ี 6 ขอนแก่น ท่ีกรม

อนามยัโอนงบประมาณมาใหด้าํเนินการ ตั้งแต่ตน้ปีงบประมาณ และศูนยอ์นามยัไดด้าํเนินการตามนโยบาย จน

สามารถสร้างเครือข่าย เกิดความไวว้างใจ และเกิดการยอมรับในความรู้ความสามารถของศูนยอ์นามยัท่ี 6 

ขอนแก่น กรมอนามยั  จากสปป.ลาว  มีการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือท่ีมีรายละเอียด แนวทางการ

ดาํเนินงานร่วมกนั อยา่งชดัเจน แต่นโยบายกรมอนามยัไม่ชดัเจน ก็จะทาํใหเ้กิดความเสียหาย ขาดความน่าเช่ือถือ 

ขาดความไวว้างใจ และจะทาํใหก้ารสร้างความร่วมในการดาํเนินงานในอนาคตเกิดปัญหาได ้

 6.3 การดาํเนินงานดา้นอาหารปลอดภยัร่วมกนัระหวา่งประเทศภายหลงัจากท่ีมีการลงนามในบนัทึก

ขอ้ตกลงความร่วมมือ ยงัขาดความชดัเจนในทางปฏิบติั ทั้งแนวทาง รูปแบบการดาํเนินงาน งบประมาณ 

ผูรั้บผดิชอบแมจ้ะมีการแต่งตั้งทีมประสานการดาํเนินงานร่วมกนัถา้ขาดการสนบัสนุนในทางนโยบายจาก

หน่วยงานตน้สังกดัในทุกระดบัรวมถึงระดบักรม หรือกระทรวง การขบัเคล่ือนใหเ้กิดผลงานเชิงประจกัษก์็จะ

เป็นไปไดย้าก ดงันั้น ควรสร้างความชดัเจนในการดาํเนินงานก่อนเฉพาะในนครหลวงเวยีงจนัทน์ก่อนท่ีจะขยายไป

ยงัประเทศอ่ืน เช่น เวยีดนาม  พม่า  ซ่ึงมีการใชภ้าษา ประเพณีวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากประเทศไทยมาก  
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