
วัฒนธรรม
การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้ความรู้

เกี่ยวกับอัตลักษณ์ร่วมกันของภูมิภาคอาเซียน

เกษตรกรรม
โอกาสของภาคการเกษตรไทย และเป้าหมาย

ในการร่วมพัฒนาอาเซียนให้เป็นแหล่งอาหารโลก

การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวไทยและอาเซียน ร่วมมือและเชื่อมโยง

เพื่อสร้างให้ทุกประเทศเติบโตไปด้วยกัน

อ่านต่อหน้า ๓อ่านต่อหน้า ๒ อ่านต่อหน้า ๘

ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓

มั่นคง
Stability

มั่งคั่ง
Prosperity

ยั่งยืน
Sustainability

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

จดหมายข่าวรัฐบาล เทิดทูนสถาบัน
พระราชกรณียกิจ

ในประชาคมอาเซียน

ชุมชน สังคม
มิติการพัฒนาทางด้านสังคมของไทย

ในประชาคมอาเซียน

แรงงาน การประกอบอาชีพ
การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน

กับโอกาสของคนไทย

“ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) คือ 

การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ  

เม่ือวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีจ�านวนประชากร

รวมกันกว่า ๖๐๐ ล้านคน สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง

ประชาชนในภูมิภาค เป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกัน

และกัน การคมนาคมท่ีเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้น และยึดถือ

ประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จรงิ โดยมปีระชาคมย่อย 

อันประกอบด้วยสามเสาหลัก คือ ๑) ประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน ๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งมีวิสัยทัศน์

ร่วมของผู้น�าอาเซียน คือ “การสร้างประชาคมอาเซียน 

ท่ีมีขดีความสามารถในการแข่งขนัสงู มกีฎเกณฑ์กตกิา

ท่ีชดัเจน และมปีระชาชนเป็นศนูย์กลาง” ทัง้นี ้รฐับาลไทย 

ได้เตรยีมความพร้อมให้กับประชาชนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนา 

ศักยภาพให้คนไทยสามารถอยู่ภายใต้ประชาคมอาเซียน 

ได้อย่างเข้มแขง็ สามารถสร้างโอกาสและรบัมอืกับความท้าทาย 

ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ  ความมัน่คง และสงัคมโดยให้ประชาชน 

มีความเป็นอยู ่ท่ีดี และสามารถประกอบกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจได้อย่างเสรียิ่งขึ้น

การเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน

 เราจะเจรญิเตบิโตไปพร้อมกัน

โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลงั

อ่านต่อหน้า ๕

อ่านต่อหน้า ๘

อ่านต่อหน้า ๑๑

อ่านต่อด้านใน

เพื่อประชาชน



จากใจนายกรัฐมนตรี

เราไม่อาจ “หยุดโลกไม่ให้หมุน” ได้ฉันใด เราก็ไม่

สามารถ “ห้ามการเปล่ียนแปลง” ได้ฉันน้ัน ท่ีผ่านมา 

ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายต่อ

หลายครั้ง ท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ 

โดยในการก้าวเข้าสู่ความเป็น “ประชาคมอาเซียน” 

ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ น้ี เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู ่บน 

พ้ืนฐานของ (๑) ความสมัครใจ เน่ืองจากเล็งเห็น 

ผลประโยชน์ร่วมกันของประชาคม ทั้ง ๑๐ ประเทศ และ 

(๒) ความพร้อม ในทกุมติ ิอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเน่ือง 

จึงนับว่าเป็น “การเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณ มากกว่าโทษ” 

 ส�าหรบั “การอยูร่่วมกัน” เป็นประชาคมขนาดใหญ่ 

ท่ีมีประชากรรวมกัน กว่า ๖๐๐ ล้านคน ด้วยการหลอม 

รวมกันของความแตกต่าง ด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 

รวมท้ังความคาดหวัง แต่ไม่แปลกแยก ภายใต้เป้าหมาย 

เ ดียวกันท่ีว ่า  “ห น่ึง วิสัย ทัศน ์  ห น่ึง อัตลักษณ ์ 

หน่ึงประชาคม” น้ัน ผมอยากให้คนไทย ท้ัง (๑) วยัศึกษา 

หาความรู้ (๒) วัยแรงงานสร้างชาติ และ (๓) วัยพักผ่อน

ประสบการณ์สูง ได้เติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยร่วมกัน

เปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ เป็นพลังขับเคลื่อน

ประเทศของเราในกรอบอาเซียน และบริบทของโลก  

ด้วยหลักการง่าย ๆ ๓ ประการ ดังนี้ครับ  

 “ความรู้” ผมหวังใจให้พ่ีน้องคนไทย ท้ัง ๓ รุ่นวัย  

มคีวามตระหนักรูถึ้งการเปล่ียนแปลง รูเ้ท่าทันถึงผลกระทบ 

ท้ังต ่อตน ต ่อหน้าท่ีการงาน และต่อประเทศชาติ  

แล้วเตรยีมพร้อม ปรบัตัว พัฒนาตนไปสูอ่นาคตท่ีเปิดกว้าง 

ทีด่กีว่า ส่วน “ความไม่รู”้ นัน้ ผมวาดหวังว่าเราทกุคนจะส�ารวจ 

ตัวเอง แล้วลดสิง่เหล่าน้ันลง ให้เหลือน้อยท่ีสุด ไม่หยุดน่ิง  

แต่เดนิเข้าหาแหล่งวิชาการ แหล่งความร่วมมอื แทนการน่ังรอ 

โอกาส เหมือน “ปลาเป็น ที่ต้องว่ายทวนน�้า” นะครับ 

วาทะนายกรัฐมนตรี
“...วันนี้ ช่วยผมเถอะ 

 ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ 
 สร้างอนาคตให้คนไทย 

ทำาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ทรงมีความสุข  
วันนี้เราต้องก้าวเดินไปด้วยกัน  
STRONGER TOGETHER  

คือ เราต้องเจริญเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน 

 ภาคประชาสังคม ประชาชน 
ต้องไปด้วยกัน  

อาเซียน ต้องไปด้วยกัน  
เราต้องไม่ทิ้งคนหนึ่งคนใด  
ประเทศหนึ่งประเทศใด 
ไว้ข้างหลังเราเด็ดขาด...”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี 

 ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี
ในโอกาสมอบนโยบายสำาคัญ 

ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย 
วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

ณ ห้อง Miracle Grand C ชั้น ๔
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 “ความเข้าใจ” โดยเราต้องสามารถมองเห็นภาพ 

แล้วรบัมอื “กระแสน�า้อาเซยีน” ทัง้ ๓ สาย (๑) การเมอืง

และความมัน่คง ทีมุ่ง่ส่งเสรมิประชาธิปไตย สทิธิมนุษยชน 

และเครือข่ายความมั่นคงร่วม (๒) เศรษฐกิจ บนพื้นฐาน 

การค้าเสรี  มีการไหลเวียนทรัพยากรและแรงงาน 

ข้ามพรมแดน ที่มีเศรษฐกิจดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐาน 

การคมนาคมขนส่งเป็นตัวเร่ง เป็นปัจจัยสนับสนุน 

การเชื่อมโยงระหว่างกัน และ (๓) สังคมและวัฒนธรรม 

ด ้วยการลดความเหลื่อมล�้า สร ้างความกลมกลืน  

ก่อให้เกิดความไว้เน้ือเชื่อใจ ไม่มีผู้น�าหรือผู้ตาม มีแต ่ 

“ไทยและเพื่อนไทย”

 น�าไปสู ่“การพัฒนาอย่างย่ังยืน” ทุกมติ ิอย่างสมดลุ 

ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยทุก 

“ชาตพินัธมิตรอาเซยีน” ต้องเดนิไปพร้อมกัน ไม่ท้ิงใคร 

ไว้ข้างหลงั ลดความหวาดระแวง ด้วยการแสดงความจรงิใจ 

ในการร่วมมือและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ 

 ทัง้นี ้ภมูต้ิานทานส�าคญั ใน “การโต้คลืน่อาเซยีน” 

ของคนไทย คือ “หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทีพ่ระราชทานแก่พสกนกิร 

ชาวไทย มากว่า ๗ ทศวรรษแล้ว เพ่ือให้ประเทศไทย 

มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนครับ 

ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจครับ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

การท่องเที่ยว

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้จับมือกับ

กลุม่สมาชกิอาเซยีน น�าเสนอขายอาเซยีนในงานส่งเสรมิ

การขายระดบัโลกเป็นประจ�าทุกปี มกีารจดัคาราวานท่องเท่ียว 

เชื่อมโยงเพ่ือนบ้าน (ASEAN Connectivity) ประสาน 

ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจในอนภุาคลุม่น�า้โขง (GMS) และ

อริวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง เป็นต้น โดยไทยถือเป็นประตหูลกั 

สูภู่มภิาคอาเซยีน (Gate Way to ASEAN) เพราะมธีรรมชาติ 

และวัฒนธรรมทีส่วยงาม คนไทยมรีอยยิม้และอธัยาศยัดี 

รวมถึงมมีาตรฐานการบรกิารท่ีดี และท�าเลท่ีต้ังอนัเหมาะสม 

ซึ่งนอกจากการท่องเท่ียวในประเทศแล้ว เราต้องขยาย 

การท่องเท่ียวไทยเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านใน

อาเซยีนตามแนวคดิ “ไทยบวกหนึง่” (Thailand Plus One)  

ในลกัษณะแพคเกจทวัร์

นอกจากนี้ อาเซียนได้ด�าเนินการจัดท�าข้อตกลงร่วม  

การท่องเท่ียวไทย 
และอาเซียน
เราจะเติบโตไปด้วยกัน

ว่าด้วยการยอมรบัคณุสมบตับิคุลากรวิชาชพีการท่องเท่ียว

อาเซียน (ASEAN MRA) ในการบริการสาขาท่องเที่ยว 

เพ่ือการเชื่อมโยงให้มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  

สร้างประโยชน์ร ่วมกันจากนักท่องเที่ยวท่ัวโลกกว่า  

๒๐๐ ล้านคน ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอาเซียน 

ในอกี ๕ ปีข้างหน้า ตลอดจนให้ความส�าคญักับการพัฒนา 

การท่องเที่ยวร่วมกันในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

ประเทศในกลุม่อาเซยีนมีประชากรรวมกันกว่า ๖๐๐ ล้านคน ซึง่ถอืเป็น ๑ ใน ๑๐ 

ของประชากรโลก โดยในปี ๒๕๕๘ มีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางสู่อาเซียนถึง  

๑๒๐ ล้านคน โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีมนัีกท่องเทีย่วเข้ามามากกว่า ๒๙.๘๘ ล้านคน 

สร้างรายได้ถงึ ๒.๒๓ ล้านล้านบาท เพราะเรามีมาตรฐานบรกิารทีคุ้่มค่าเงนิ มีแหล่ง

ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่สวยงาม โดยไทยจะเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว 

ของภมิูภาคตามแนวคิด “ไทยบวกหน่ึง” ซึง่จะท�าให้การท่องเท่ียวของทุกประเทศ

ในประชาคมอาเซยีนเตบิโตไปพร้อมกัน

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

2 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙



เกษตรกรรม

ความมั่นคง

บรรณาธิการอ�านวยการ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา พล.อ.จีระศักด์ิ ชมประสพ  พล.อ.สกล ช่ืนตระกูล และวีระศักด์ิ ฟูตระกูล 
บรรณาธิการข้อมูล อภินันท์ จันทรังษี  พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำาเนิด  พล.ต.ม.ล.กุลชาติ ดิศกุล  พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค  พล.ต.เฉลิมชนม์ ดวงกลาง  นันทิกาญจน์ สวัสด์ิภักดี 

พ.อ.เทวัญ ตันกุล  จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ดวงเด่น นุเรมรัมย์ เชิดชู  มนฑิรา วิโรจน์อนันต์  ศรมณ เทพแก้ว  ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี และผู้แทนสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
บรรณาธิการบริหาร คณิศร์ สุวรรณเดช บรรณาธิการ นพวรรณ รุ่งสาโรจน์ ฝ่ายจัดการทั่วไป พรกมล ภมรานนท์
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ศูนย์การแพทย์ทหารอาเซยีนเกิดขึน้จากความร่วมมอื

ของสมาชกิประเทศในกลุม่อาเซยีน และการสนบัสนุนจาก

ประเทศท่ีมคีวามพร้อม อาทิ สหรฐัอเมรกิา และจนี เป็นต้น 

โดยล่าสุด ประเทศไทยกับรัสเซียในฐานะประธานร่วม 

คณะท�างานผูเ้ชีย่วชาญด้านการแพทย์ทหาร และสปป.ลาว 

กับญ่ีปุ่นในฐานะประธานร่วมคณะท�างานผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมและการบรรเทา 

ภัยพิบัติในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 

กับรัฐมนตรกีลาโหมประเทศคูเ่จรจา มแีผนในการด�าเนนิการ 

ท่ีจะสนบัสนนุการบรหิารจดัการด้านการให้ความช่วยเหลอื

ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตั ิผ่านการจดัการ

ฝึกร่วมระหว่างคณะท�างานผูเ้ชีย่วชาญด้านการแพทย์ทหาร 

ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง “ศูนย์แพทย์

ทหารอาเซียน” ขึ้น เพ่ือช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

และบรรเทาภัยพิบัติ ป้องกันและลดผลกระทบจาก 

การเปลีย่นแปลงภมิูอากาศ โดยไทยมปีระสบการณ์ 

ท่ีพร้อมจะถ่ายทอดและสร้างความร่วมมือในอาเซยีน

กับคณะท�างานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือ 

ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ เพ่ือจะน�า

ประโยชน์จากการฝึกร่วมดังกล่าว ไปสู่การจัดการกับ 

ภัยคกุคามด้านความมัน่คงรปูแบบใหม่ของประเทศสมาชกิ 

อาเซยีนและประเทศคูเ่จรจา

ประเทศไทยมีแผนสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ด ้านการให ้ความช ่วยเหลือด ้านมนุษยธรรมและ 

การบรรเทาภยัพิบตั ิตามแผนปฏบิตังิาน ๓ ปี (ปี ๕๗–๕๙) 

ของ EWG on MM โดยได้จดัตัง้ศนูย์แพทย์ทหารอาเซยีน

(ASEAN Center of Military Medicine: ACMM) ข้ึนในปี ๕๘ 

เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ ข้อมูล และทักษะความรู ้

ในการฝึกระหว่างเจ้าหน้าทีแ่พทย์ทหารของประเทศสมาชกิ 

อาเซยีนและประเทศคู่เจรจา โดยสามารถใช้ศูนย์ ACMM  

ในการปฏิบตักิารได้เมือ่ปลายปี ๒๕๕๘ และจะมกีารทดสอบ 

อย่างเป็นทางการผ่านการฝึกร่วมระหว่างคณะท�างาน 

ผูเ้ชีย่วชาญด้านการแพทย์ทหารกับคณะท�างานผูเ้ชีย่วชาญ 

ด้านการให้ความช่วยเหลอืด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา 

ภัยพิบตั ิซึง่จะจดัข้ึนท่ีไทย ในปี ๒๕๕๙

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการทดสอบความพร้อมของ ACMM จงึได้ 

มีการจัดการประชุมวางแผนขั้นต้นการฝึกร่วมระหว่าง 

คณะท�างานผูเ้ชีย่วชาญด้านการแพทย์ทหารกับคณะท�างาน 

ผูเ้ชีย่วชาญด้านการให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมและ 

การบรรเทาภยัพิบติั ระหว่าง ๒๓-๒๗ พ.ย.๕๘ ณ เมอืงพัทยา 

จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการประชุมเพ่ือเตรียมการของ

กระทรวงกลาโหมจากประเทศสมาชกิอาเซยีนและประเทศ

คู่เจรจา จ�านวนท้ังสิ้น ๑๘ ประเทศ ในกรอบการประชุม 

รมว.กห.อาเซยีน กับ รมว.กห.ประเทศคูเ่จรจา 

ความพร้อมภาคเกษตรไทย
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สนิค้าเกษตรไทยมแีนวโน้มทีดี่จากการเปิด AEC

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนถือเป็นก้าวส�าคญั

ของภาคการเกษตรไทยและกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน 

โดยประชาคมอาเซยีนสามารถขยายตลาดและสร้างฐาน

การผลิตร่วมกัน เพ่ิมอ�านาจต่อรองและความสามารถ 

ในการแข่งขันในเวทีโลก และร่วมพัฒนาภาคการเกษตร

ของอาเซียนให้เท่าเทียมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

ส�าหรบัภาคการเกษตรของไทย ถือเป็นการเปิดโอกาส

ในการขยายตลาดสู่ประชากรกว่า ๖๐๐ ล้านคน สินค้า

เกษตรไทยยังมแีนวโน้มท่ีดเีน่ืองจากเป็นทีย่อมรบัในด้าน 

คุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะผลไม้ ในขณะที ่

บางสนิค้าพัฒนาไปสูก่ารแข่งขนัในระดบัโลกแล้ว คือ ไก่เน้ือ 

และผลติภัณฑ์ นอกจากนี ้ประเทศไทยยังเป็นแหล่งผลติ

ข้าวท่ีมีตลาดเฉพาะ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวสิ่งบ่งชี้ทาง

การเกษตรถือเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีมีความส�าคัญ 

ต่อไทย โดยเฉพาะการค้ากับอาเซียนท่ีขยายตัว 

อย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน จึงเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับ

ประเทศสมาชิกเพื่อขยายตลาดสินค้าเกษตรและ

ร่วมพฒันาให้อาเซยีนกลายเป็นแหล่งอาหารของโลก

ภูมศิาสตร์ (GI) ข้าวอนิทรย์ี และข้าว

พ้ืนเมอืง ท่ีล้วนแล้วแต่มคีณุภาพสงู

ความร่วมมอืท่ีมากข้ึนจากการเป็น 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน จะส่งผล

ให้ภมูภิาคอาเซยีนพัฒนาตวัเองขึน้มาเป็นแหล่งอาหารของ

โลก ประเทศสมาชกิพึง่พากันในลักษณะห่วงโซ่เศรษฐกิจ  

โดยไม่ประสบปัญหาการแข่งขนัตดัราคากนัเหมอืนในอดตี 

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะร่วมมือกัน

ก�าหนดมาตรการเพ่ือท�าตามกติกาโลก อาทิ ในประเด็น

เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม หรือการขจัดการใช้แรงงาน 

ผดิกฎหมาย เป็นต้น เพ่ือสร้างการยอมรบัในระดบันานาชาติ

อย่างไรก็ตาม การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

อาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรไทยในหลายมิต ิ

โดยสรุปได้ว่า ผลกระทบเชิงบวกต่อสินค้าเกษตร อาทิ  

การท่ีตลาดมขีนาดใหญ่ข้ึน ท�าให้ความต้องการสินค้าเกษตร 

มีเพ่ิมมากขึ้น เกษตรกรและผู้แปรรูปได้ประโยชน์จาก 

แหล่งวัตถุดิบราคาถูก มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรตามแนว 

ชายแดนเพ่ิมสูงขึน้ มแีหล่งวตัถุดบิราคาถูกเข้าสูอ่ตุสาหกรรม 

การเกษตร มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างเต็ม 

ประสิทธิภาพมากข้ึน ในขณะท่ีผลกระทบเชิงลบต่อ 

สนิค้าเกษตร อาท ิภาวะการแข่งขนัในตลาดทีเ่พ่ิมมากขึน้

ท�าให้ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ม่มมีาตรฐานหรอืมาตรฐาน

ต�า่กว่า จากประเทศสมาชกิอาเซยีนจะไหลเข้าสูไ่ทย เป็นต้น

กระทรวงเกษตรฯ จงึได้เตรยีมแผนรองรบั โดยส่งเสรมิ

ให้เกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ือลดต้นทุน

และเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

และการผลิตท่ีเน้นความปลอดภัยในสินค้า มีคุณภาพ 

และมาตรฐาน สร้างความเชือ่มโยงเครอืข่ายเกษตรกรและ

สถาบันการเกษตร รวมท้ังการเพ่ิมบทบาทของสหกรณ์  

เพ่ือเป็นกลไกส่งเสรมิการรวมกลุม่ และสร้างอ�านาจต่อรอง 

ในด้านต่าง ๆ พร้อมท้ังส่งเสริมการท�าการเกษตรโดยใช ้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสามารถประกอบอาชีพ 

โดยได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนให้น้อยที่สุด 

การประชมุเก่ียวกับการปฏบิตังิานศนูย์แพทย์ทหารอาเซยีน

3ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล



ส่งเสริมการค้า การลงทุน

โครงสร้างพื้นฐาน

สะพานมติรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี ๓ นครพนม-ค�าม่วน

ประชาคมอาเซยีนมคีวามต้องการในการเดนิทาง ขนส่ง 

และโลจสิตกิส์มากขึน้ ทกุประเทศจงึก่อสร้างและปรบัปรงุ 

การขนส่งทางถนนให้เชื่อมโยงถึงกัน ภายใต้ความตกลง 

ด้านการขนส่งทางถนนร่วมกัน เพ่ือให้สามารถเดนิทางข้ามไปยัง 

อกีประเทศหนึง่ได้สะดวก ลดปัญหาอปุสรรคในการข้ามแดน 

และผ่านแดน ท้ังปรมิาณการขนส่งและการเดนิทาง 

ปัจจุบันรถบรรทุกและรถโดยสาร ซึ่งใช้แผ่นป้าย

ทะเบยีนรถแบบใหม่ ทีร่ะบชุื่อประเทศเป็นภาษาองักฤษ 

รวมทั้งก�าหนดรหัสที่เป็นตัวเลขอารบิค 01 10 11 12... 

แทนตัวอักษรชื่อจังหวัด สามารถน�าไปใช้ในประเทศที่มี 

ความตกลงด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ ดังนี้

รถบรรทุก สามารถวิ่งใน สปป. ลาว ได้ โดยไม่ม ี

การจ�ากัดจ�านวนรถ ภายใต้ความตกลงฯ ระหว่างไทย-ลาว 

สามารถวิ่งผ่านมาเลเซียไปยังสิงคโปร์ ได้เฉพาะ 

การขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย ภายใต้บันทึกความเข้าใจ 

ระหว่างไทย-มาเลเซยี ว่าด้วยการขนส่งสนิค้าเน่าเสยีง่าย 

ผ่านแดนโดยทางถนนจากไทยผ่านแดนมาเลเซียไปยัง 

สิงคโปร์มีโควตาการขนส่งสินค้า ๓๐,๐๐๐ ตัน/ปี  

ซึ่งมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวคือ บริษัท อาเซียน

คอนเทนเนอร์ทรานส์ จ�ากัด จ�านวน ๒๐ คัน สามารถ 

วิ่งผ่าน สปป. ลาว ไปยังเวียดนามตามแนวเส้นทาง 

เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ภายใต้บนัทกึความเข้าใจฯ 

ระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม โดยต้องเป็นผู้ประกอบการ 

ขนส่งท่ีได้รับอนุมัติโควตา ๔๐๐ คัน และสามารถวิ่ง 

เข้าไปในประเทศกัมพูชา ผ่านด่านและแนวเส้นทาง

อรัญประเทศ-ปอยเปต-พระตะบอง-พนมเปญ-บาเวต 

ภายใต้บันทึกความเข ้าใจฯ ระหว่างไทย-กัมพูชา  

โดยต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่งท่ีได้รับอนุมัติโควตา

จ�านวน ๓๐ คัน

รถโดยสารไม่ประจ�าทาง สามารถวิ่งเข้าไปใน  

สปป. ลาว โดยไม่จ�ากัดจ�านวนรถ ภายใต้ความตกลงฯ 

ระหว ่างไทย-ลาว สามารถวิ่ ง เข ้าไปในกัมพูชา  

ผ่านด่านและแนวเส้นทางคือ อรัญประเทศ-ปอยเปต- 

พระตะบอง-พนมเปญ-บาเวต ภายใต้บนัทกึความเข้าใจฯ 

ระหว่างไทย-กัมพูชา โดยต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่ง 

ที่ได้รับอนุมัติโควตา จ�านวน ๑๐ คัน สามารถวิ่งเข้าไป 

ในมาเลเซยีได้ แต่ต้องน�ารถไปขออนุญาตประกอบการ 

ขนส่งจดทะเบียน และน�ารถไปตรวจสภาพในประเทศ

มาเลเซีย

รถโดยสารประจ�าทาง ปัจจบุนัมกีารเดินรถโดยสาร

ประจ�าทางระหว่างไทย-ลาว ๑๒ เส้นทาง และมกีารเดนิรถ 

โดยสารประจ�าทางระหว่างไทย-กัมพูชา ๒ เส้นทาง  

ได้แก่ กรงุเทพฯ-เสยีมราฐ และกรงุเทพฯ-พนมเปญ

นอกจากน้ี เรือ่งของ “ใบขบัขี”่ ได้มกีารออกข้อตกลง 

ระหว่างประเทศในกลุม่อาเซยีน ในการขบัขีร่ถยนต์ข้ามแดน 

โดยคนไทยท่ีต้องการขบัรถในประเทศสมาชกิอาเซยีน ได้แก่ 

ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

บรูไน ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ไม่ต้องท�าใบขับขี่สากล 

สามารถใช้ใบขับขีข่องไทยทีเ่ป็นแบบสมาร์ทการ์ด ซึง่จะ 

ระบขุ้อมลูเจ้าของบตัรเป็นภาษาองักฤษควบคูกั่บภาษาไทย 

ใช้ได้ใน ๑๐ ประเทศอาเซียนดังกล่าวข้างต้นได้ทันที  

ส่วนผูท้ีม่ใีบขับขีต่ลอดชพี สามารถเปลีย่นเป็นใบขบัข่ีแบบ

สมาร์ทการ์ด ได้ทีข่นส่งท่ัวประเทศ 

สิทธิประโยชน์เร่งรัดการลงทุน

รัฐบาลได้ออกมาตรการจูงใจการลงทุน เมื่อซ้ือ

สนิทรัพย์ลงทุนในช่วง ๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๘-๓๑ ธันวาคม 

๒๕๕๙ สามารถน�ามาหกัค่าใชจ่้าย ๒ เท่า เช่น อปุกรณ์ 

เครือ่งมอืเครือ่งใช้ ยานพาหนะ

รัฐบาลได้ลดข้ันตอนและขบวนการอนุมัติโครงการ

เอกชนร่วมทุนในกิจการรฐั (Public Private Partnership) 

หรอื PPP Fast Track จาก ๒๕ เดอืน เหลอื ๙ เดอืน น�าร่อง 

๕ โครงการ มลูค่า ๓๓๔,๒๐๗ ล้านบาท ได้แก่ โครงการ

รถไฟฟ้า ๓ สาย ได้แก่ สายสชีมพู (แคราย-มนีบรุ)ี สเีหลอืง 

(ลาดพร้าว-ส�าโรง) และสนี�า้เงนิ (หวัล�าโพง- บางแค และ

ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

บางปะอนิ-นครราชสมีา บางใหญ่-กาญจนบรุี

สิทธิประโยชน์ลงทุนใน New Growth Engines

•  ยกเว้นภาษเีงินได้นิตบิคุคล ๑๐-๑๕ ปี

การขนส่งทางถนน
เชือ่มโยงอาเซยีน
ในการเป็นประชาคมอาเซยีน รฐับาลให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง 

เชื่อมต่อภูมิภาค ท้ังทางบก ทางน�้า ทางอากาศ  

และระบบรางของประเทศ โดยในฉบบัน้ีจะกล่าวถึง 

การพฒันาการขนส่งทางถนน เพือ่อ�านวยความสะดวก 

ให้กบัประชาชนและช่วยลดต้นทุน

รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน โดยกระทรวงการคลงัและ 

คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ให้สทิธปิระโยชน์

ทางภาษีและไม่ใช่ภาษี ส�าหรับการลงทุนในคลสัเตอร์  

ซเูปอร์คลสัเตอร์ และกิจการเพือ่อนาคตท่ีมีความส�าคัญสงู 

ตลอดจนการเร่งรัดการลงทุน โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

ปี ๒๕๕๙ ปีแห่งการลงทุน: สทิธิประโยชน์ใหม่ๆ 

•  ยกเว้นภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา ส�าหรบัผู้เชีย่วชาญ 

  ทีท่�างานในอตุสาหกรรมเป้าหมาย

• ส่งเสรมิทางการเงนิส�าหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย

    ท้ัง ๑๐ อตุสาหกรรม ผ่านกองทุนเพ่ิมขดีความสามารถ

    ในการแข่งขนัส�าหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย

สิทธิประโยชน์พิเศษส�าหรับการลงทุน โดยใช้ไทย

เป็นฐานการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

•  สทิธิประโยชน์ส�าหรบัเขตเศรษฐกิจพิเศษ

•  สทิธิประโยชน์กรณีพิเศษผ่าน BOI

•  อตัราภาษเีงนิได้นิตบิคุคลเพียงร้อยละ ๑๐ ส�าหรบั 

  รายได้จากสินค้าและบริการท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี

    เขตเศรษฐกิจพิเศษยาวนานถึง ๑๐ ปี

•  ฟร ีค่าธรรมเนียมการค�า้ประกันสนิเชือ่ ผ่านบรรษทั 

  ประกันสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

•  สทิธิประโยชน์ส�าหรบั Super Cluster ยกเว้นภาษ ี

  เงินได้นิติบุคคล ๘ ปีและลดหย่อนภาษีเงินได้  

  นติบิคุคลร้อยละ ๕๐ เพ่ิมเตมิอกี ๕ ปี และยกเว้น 

  อากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจกัร

กองทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย

การลงทุนในกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของไทย 

มลูค่าการระดมทนุกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมกีลไก

ประกันผลตอบแทนที่เหมาะสม 

ประตทูางการค้าท่ีเปิดกว้างขึน้

• มโีอกาสขายสนิค้าและบรกิารมากขึน้ จากตลาด  

    ท่ีมขีนาดใหญ่ขึน้ ทัง้ตลาดภายในและภายนอก

    อาเซียน

• วัตถุดิบน�าเข้าเพื่อการผลิตมีราคาถูกลง ท�าให้

    ลดต้นทุนการผลิต

• ผู้ประกอบการรายย่อยมีโอกาสในการพัฒนา

    ขดีความสามารถในการแข่งขนั จากความร่วมมอื

    ในการพัฒนา SMEs

• ผูป้ระกอบการสามารถเข้าไปท�าการค้า การลงทุน 

    และขยายธุรกิจในประเทศอาเซียน 

• เพิ่มโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่

    มูลค่าของโลก

•  มกีารถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ 

    นวัตกรรมการผลิตใหม่ ๆ รวมถึงการท�าธุรกิจ

    ด้วย e-Commerce

• เพิ่มโอกาสในการขยายฐานการผลิตไปยัง

    ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีปัจจัยการผลิตที่ดี

• ได้รับประโยชน์จากการอ�านวยความสะดวก

    ทางการค้า และการลด/เลกิมาตรการทีม่ใิช่ภาษี 

• สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการค้าของประเทศ

    สมาชิกอาเซียนได้สะดวกขึ้น

• การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของสินค้า

    มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

4 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙



เทิดทูนสถาบัน

ในวาระหนึ่งที่ไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็น

ทางการ จงึขอน�าบทความเรือ่ง “การเสดจ็ฯ เยือน AEC” 

ที ่“นายเกษมสนัต์ วีระกุล” ได้รวบรวมและเรยีบเรยีงไว้ถึง

การเสดจ็พระราชด�าเนนิเยือนประเทศต่าง ๆ ในประชาคม

อาเซยีนของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ดงันี้

เวยีดนามใต้ เป็นประเทศแรกของอาเซยีนท่ีพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เยือนในปี ๒๕๐๒ ซึ่งใน

สมัยน้ันเวียดนามยังแบ่งเป็นเหนือและใต้ ก่อนจะรวม

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
กับพระราชกรณยีกิจในการเจรญิสมัพนัธไมตรใีนประชาคมอาเซยีน

เป็นประเทศเดียวกันในปี ๒๕๑๙ ในการเสด็จฯ เยือน

ครั้งน้ัน มหาวิทยาลัยไซ่ง่อนได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา

ดษุฎบีณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ด้านกฎหมาย แด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ด้วย

ปี ๒๕๐๓ เป็นปีท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เสดจ็ฯ เยือนต่างประเทศมากท่ีสดุถึง ๑๖ ประเทศ โดยใน 

อาเซียน ๒ ประเทศ สหรัฐอเมริกา และอีก ๑๓ ประเทศ 

ในยุโรป เสด็จฯ เยือนอนิโดนีเซยีในช่วงกุมภาพันธ์ ซึง่ใน

การเสด็จฯ เยือน ได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

ชัน้สงูให้แก่ประธานาธิบดซีกูาร์โน ประธานาธิบดคีนแรก

ของอินโดนีเซีย และรัฐมนตรีคนส�าคัญ ๆ ของประเทศ 

นอกจากนัน้ มหาวิทยาลยักัดจาห์มาดา เมอืงยอร์กยาการ์ตา

ซึง่เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมชีือ่เสยีง ก็ได้ทูลเกล้าฯ ถวายปรญิญา

ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์แด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว

สหภาพพม ่า  (ชื่ อ เดิมในเวลานั้น )  พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เยือนในปี ๒๕๐๓ พร้อม

พระราชด�าเนินไปนมสัการชเว่ย์ดาโก่น (ชเวดากอง) 

ปี ๒๕๐๕ เสด็จฯ เยือนสหพันธรัฐมาลายา (ชื่อเดิม) 

หรือมาเลเซีย โดย“ยังดิ เปอร์ตวน อากง” ชื่อต�าแหน่งที่

หมายถึง “กษตัรย์ิของมลายา” และ “ประไหมสหุร”ี หมายถึง 

“พระราชินี” ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ชัน้สงูสดุ แด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว

และฟิลิปป ินส ์คือประเทศสุดท ้ายในอาเซียน  

ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั เสดจ็ฯ เยือนในปี ๒๕๐๖ 

หลงัจากทรงว่างเว้นจากการเสดจ็ฯ เยือนต่างประเทศ 

๒๗ ปี กระทั่งวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว จึงได้เสด็จฯ ต่างประเทศอีกครั้ง เพ่ือไป

ทรงประกอบพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี ๑  

ร่วมกับประมขุของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

“ฯพณฯ หนูฮกั พูมสะหวนั” หลงัพิธีเปิดสะพาน พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ได้เสดจ็ฯ ไปทรงงานต่อยังโครงการ

พระราชด�ารต่ิาง ๆ ท่ีได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวลาว 

มาก่อนหน้าน้ัน

ประเทศในประชาคมอาเซียนท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หวั ยังมไิด้เสดจ็ฯ เยือน จึงมเีพียงประเทศบรไูน 

กัมพูชา และสงิคโปร์ แต่พระประมขุและประมขุของท้ัง ๓ 

ประเทศนี ้ต่างก็ได้เคยเสดจ็ฯ และเดนิทางมาประเทศไทย

เพ่ือเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั แล้วท้ังสิน้

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน ด้วยเกล้า 

ด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั เสดจ็ฯ เยือนสหภาพพม่า

เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา และในปี ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และปี ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 

๙๐ พรรษา อันเป็นปีมหามงคลที่ต่อเนื่องกันถึง ๓ ปี ซึ่งนับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง 

5ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล



ประชาคมอาเซียน

ก้าวแรกที่ส�าคัญของอาเซียน
ประเทศไทยมีบทบาทต่อก ้าวแรกครั้งส�าคัญ 

ทางประวัติศาสตร์ของอาเซียน ด้วยข้อริเริ่มของ 

ดร. ถนัด คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง 

การต่างประเทศ โดยร่วมกับอนิโดนเีซยี มาเลเซยี สงิคโปร์ 

และฟิลปิปินส์ ลงนามใน “ปฏญิญาอาเซยีน” หรอืทีรู่จ้กั

กันท่ัวไปว่า “ปฏิญญากรุงเทพฯ” ณ วังสราญรมย์ เมื่อ

วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ เพ่ือก่อตั้งสมาคมประชาชาติ

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ “อาเซียน” จึงนับได้ว่า 

อาเซียนมี “DNA ของไทย” อยู่ด้วยตั้งแต่ต้น

 นบัแต่นัน้มา อาเซยีนได้เป็นหวัใจหลกัของนโยบาย 

ด้านการต่างประเทศของไทยมาโดยตลอด นอกจาก 

ความพยายามเริม่แรกเพ่ือสร้างความร่วมมอืด้านการเมอืง

และความมั่นคงในภูมิภาค ประเทศไทยยังตระหนักถึง

ความส�าคัญของการรวมตัวทางเศรษฐกิจเพ่ือส่งเสริม

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างย่ังยืน 

โดยเมื่อปี ๒๕๓๕ ฯพณฯ นายอานันท์ ปันยารชุน  

อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ริเริ่มการจัดตั้งเขตการค้าเสรี

อาเซยีน หรอื AFTA ซึง่ถือเป็นจุดเริม่ต้นของการสร้าง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปัจจุบัน

ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเทศไทยตระหนักถึงความส�าคัญของการวาง

รากฐานให้อาเซียนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง

ม่ันคงและสมบูรณ์ ในช่วงระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง

ประธานอาเซียนเมื่อปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นช่วงแรก

ท่ีอาเซียนมีกฎบัตรอาเซียนซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญ

ของอาเซียนมีผลบังคับใช้ ไทยเล็งเห็นความส�าคัญและ

จ�าเป็นในการก�าหนดกรอบและแนวทางท่ีชดัเจนส�าหรบั

กระบวนการสร้างประชาคมอาเซยีน เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ

ในการด�าเนนิการ และเป็นพ้ืนฐานในการสร้างประชาคม 

อาเซียนที่มีกฎกติกาที่ชัดเจน

ไทยจึงได้ยกร่างปฏิญญาชะอ�า-หัวหิน ว่าด้วย

แผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (๒๕๕๒ - ๒๕๕๘) 

ประกอบด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมือง 

และความมัน่คงอาเซยีน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน และ

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งเป็นแนวทาง

ท่ีประเทศสมาชิกร่วมกันด�าเนินการมาอย่างแข็งขัน 

จนน�าไปสู่การสร้างประชาคมอาเซียนในปีนี้

ในช ่วงที่อาเซียนสร ้างพ้ืนฐานส�าหรับการเป ็น

ประชาคมภายในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้มีข้อริเริ่ม

ส�าคญัหลายอย่าง เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ของประชาคม

อาเซยีน ท้ังในด้านเสาการเมอืง-ความมัน่คง เสาเศรษฐกิจ 

และเสาสังคมและวัฒนธรรม ข้อริเริ่มส�าคัญอันหน่ึง

คือ ยุทธศาสตร์ส ่งเสริมความเชื่อมโยงในอาเซียน  

และระหว่างอาเซยีนกบัภมูภิาคอืน่ ๆ  เช่น เอเชยีตะวันออก 

เฉียงเหนือและเอเชียใต้ ในท่ีสุด อาเซียนได้เห็นชอบกับ

วิสัยทัศน์ของไทยในการสร้างเครือข่ายทางถนนและ

รถไฟ และเส้นทางการเดนิเรอื และทางอากาศในภูมภิาค 

เพ่ือส่งเสริมให้อาเซียนเป็นฐานผลิตและตลาดเดียวกัน

ตลอดห้าทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยให้ความส�าคญัต่อการสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชกิอาเซยีน จนน�าไปสู ่

การจัดตัง้ประชาคมอาเซยีนอย่างเป็นทางการ เม่ือวันท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๘ โดยก้าวแรกของการก่อตัง้อาเซยีนเกิดจาก

การลงนามในปฏญิญาอาเซยีน (ASEAN Declaration) หรอื ปฏญิญากรงุเทพฯ (Bangkok Declaration) ท่ีประเทศไทย 

เม่ือปี ๒๕๑๐ ก้าวถัดมาคือการลงนามในปฏิญญาชะอ�า-หัวหิน ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (๒๕๕๒- 

๒๕๕๘) ซึง่เป็นกรอบการด�าเนินงานเพือ่จัดตัง้ประชาคมอาเซยีนในปี ๒๕๕๘ ตลอดจนก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยการจัดท�า 

วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ และแผนงานประชาคมอาเซียน (๒๕๕๙-๒๕๖๘) ท้ัง ๓ เสา ได้แก่  

เสาการเมืองและความมัน่คง เสาเศรษฐกิจ และเสาสงัคมและวฒันธรรม ซึง่ก�าหนดทิศทางของอาเซยีนในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า

บทบาทของไทยและก้าวต่อไปในประชาคมอาเซียน

พิธีลงนามในปฏญิญาอาเซยีน เมือ่วนัท่ี ๘ สงิหาคม ๒๕๑๐

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

6 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙



ให้ประเทศไทยมีความพร้อมที่สุดในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนและก�าหนดอนาคตของประชาคมอาเซียน 

ให้เก้ือกูลผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทย ในการน้ี 

ไทยได้น�าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบเป็น

ท่าทีไทยในการเจรจาจัดท�าวิสัยทัศน์ฯ และแผนงาน

ฉบับใหม่ โดยสามารถผลักดันประเด็นท่ีรัฐบาลและ

ประชาชนให้ความส�าคัญให้บรรจุอยู่ในวิสัยทัศน์ฯ 

และแผนงานประชาคมอาเซียน  อาทิ  การให ้

ประชาชนเป็นศูนย์กลางของประชาคมโดยไม่ให้มีผู้ใด 

ถูกทอดทิง้ ส่งเสรมิธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจรติ ส่งเสรมิ 

การบรหิารจดัการชายแดน บรรจหุลักสูตรอาเซยีนศึกษา 

ปราบปรามการค้ามนษุย์และการลกัลอบค้าสตัว์ป่าและไม้ 

ส่งเสริมบทบาทของ SMEs และสาขาเกษตรกรรม 

ของอาเซียน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ 

องค์กรต่าง ๆ ของอาเซียน โดยเฉพาะส�านักเลขาธิการ 

อาเซียน นอกจากน้ีไทยประสบผลส�าเร็จในการจัดตั้ง 

ศนูย์อาเซยีนต่าง ๆ  ในประเทศไทย ได้แก่ ๑) ส�านกังาน 

ป.ป.ส. อาเซียน ๒) ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน และ  

๓) ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

นอกจากนี้ ประเทศไทยช่วยผลักดันให้ประชาคม

อาเซียนมีความแข็งแกร ่งย่ิงข้ึน เพ่ือสามารถเป็น 

แกนกลางในกลไกความร่วมมือต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิก และส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค เพ่ือเป็น 

พื้นฐานส�าหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 

จึงเป็นท่ีน่ายินดีที่ประเทศมหาอ�านาจให้การยอมรับ 

การเป็นผู้น�าของอาเซียนในภูมิภาค โดยในปี ๒๕๕๙  

ทัง้สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และจีน ไดเ้สนอใหม้กีารประชุม 

สุดยอดกับอาเซียน เพ่ือหารือกับอาเซียนว่าจะช่วย 

ผลักดันความเป็นหุ้นส่วนระหว่างตนกับอาเซียนต่อไป 

ในอนาคตอย่างไร

แม้ว่าประชาคมอาเซียนจะได้รับการจัดตั้งอย่างเป็น

ทางการแล้ว ประเทศไทยยังคงยึดมั่นท่ีจะขยายผลของ

ความส�าเร็จท่ีผ่านมานับต้ังแต่ก้าวแรกของการก่อต้ัง 

อาเซยีนจนกระท่ังการรวมตัวเป็นประชาคมอย่างต่อเน่ือง 

โดยทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้

ประชาคมอาเซียน “ก้าวเดินต่อไปข้างหน้า” อย่าง

ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน รวมท้ังได้รับผลประโยชน์และ

โอกาสที่เท่าเทียมและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

มากย่ิงขึ้น อีกทั้งให้ประชาชนในภูมิภาคมีความใกล้ชิด

ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

นอกจากน้ี ไทยได้ริเร่ิมการสร้างปฏิสัมพันธ์กับ 

ทกุภาคส่วนของอาเซยีน โดยเฉพาะกับภาคประชาสงัคม 

เยาวชน และกลุม่อืน่ ๆ  เพ่ือให้ทกุฝ่ายมส่ีวนร่วมในการสร้าง 

ประชาคมอาเซยีน อกีท้ังผลกัดนัให้อาเซียนแก้ไขปัญหา 

ท่ีมผีลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งปัญหา

ภัยพิบัติ เช่น ปัญหาน�้าท่วมและหมอกควัน หรือปัญหา 

โรคระบาด เช่น MERS CoV และ Ebola เป็นต้น

ในช่วง ๓ ปี ทีผ่่านมา (๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ประเทศไทย

ได้รบัการยอมรบัในการปฏบิตัหิน้าทีป่ระเทศผู้ประสาน

งานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ด้วยการส่งเสริมให้จีน 

๑) สนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน ๒) มีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงในภูมิภาค และ  

๓) พัฒนาความไว้เน้ือเชื่อใจต่ออาเซียนเพ่ือสร้าง

บรรยากาศท่ีเอื้ออ�านวยต่อการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้

โดยสนัตวิธีิ รวมทัง้ผลกัดนัข้อรเิริม่ต่าง ๆ  เพ่ือให้การเจรจา 

จัดท�าแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้มีความคืบหน้าโดยเร็ว 

ก้าวต่อไปในประชาคม
 แม้แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (๒๕๕๒-

๒๕๕๘) ได้สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  

แต่กระบวนการสร้างประชาคมจะต้องด�าเนนิต่อไปอย่าง 

ต่อเน่ือง เพ่ือขบัเคลือ่นประชาคมอาเซยีนให้มคีวามแขง็แกร่ง 

ย่ิงขึน้ต่อไป รฐับาลไทยจงึเห็นความส�าคัญของการจดัท�า 

วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ และแผนงาน

ประชาคมอาเซยีน (๒๕๕๙-๒๕๖๘) ซึง่น�ามาสูก่ารลงนาม 

ในปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร ์ว ่าด ้วยอาเซียน  

ค.ศ. ๒๐๒๕: มุ่งหน้าไปด้วยกัน ในระหว่างการประชุม 

สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในวันที่ 

๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นเอกสารที่ก�าหนด

ทิศทางของอาเซียนในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า

 รฐับาลไทยจงึได้จดัตัง้คณะกรรมการศนูย์อ�านวยการ 

เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนและเวทีแลกเปลี่ยนเพ่ือหารือกับกลุ่ม องค์กร 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อาทิ เยาวชน นักวิชาการ 

สื่อมวลชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมและภาครัฐ  

เพ่ือสนบัสนุนการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน ในการส่งเสรมิ

๑)  คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งที่ดินโดยอาศัย

บทสนธิสัญญาที่บัญญัติให้คนต่างด้าวนั้นอาจมี 

กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้  

ซึง่ประเทศไทยได้เคยท�าสนธิสญัญาไว้กับประเทศ

ต่าง ๆ จนกระทั่งวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓  

ได้มีการยกเลิกข้อตกลงเก่ียวกับการถือครองท่ีดิน

กับทุกประเทศท�าให้สนธิสัญญาท่ีมีอยู่สิ้นผลไป  

ดังน้ัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔  

หลงับอกเลกิสญัญา ๑ ปี เป็นต้นมา ไม่มสีนธิสญัญา 

ใดเลยที่ผูกพันประเทศไทยท่ีจะต้องรับรองให้ 

คนต่างด้าวมสีทิธิถือครองท่ีดนิในประเทศไทยได้อกี 

ฉะน้ัน ในปัจจุบนัคนต่างด้าวจึงไม่อาจขอได้มา

ซึ่งที่ดินโดยอาศัยบทสนธิสัญญาได้อีกต่อไป

 ๒) คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งสิทธิในท่ีดิน

โดยได้รบัมรดกในฐานะท่ีเป็นทายาทโดยธรรม 

โดยที่ดินที่ได้รับมรดกเมื่อรวมกับที่ดินที่มีอยู่แล้ว 

(หรอืยังไม่เคยม)ี ต้องไม่เกินจ�านวนทีจ่ะพึงมไีด้ตาม

ความในมาตรา ๘๗ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

เช่น ทีอ่ยู่อาศยั มไีด้ครอบครวัละไม่เกิน ๑ ไร่  ท่ีใช้เพ่ือ 

พาณิชยกรรม ไม่เกิน ๑ ไร่ ท่ีใช้เพ่ืออุตสาหกรรม 

ไม่เกิน ๑๐ ไร่ ที่ใช้เพ่ือเกษตรกรรม ครอบครัวละ

ไม่เกิน ๑๐ ไร่ เป็นต้น

๓) คนต่างด้าวท่ีได้น�าเงินมาลงทุนตาม

จ�านวนท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง ซึง่ต้องไม่ต�า่กว่า 

สี่สิบล้านบาท อาจขอให้ได้มาซึ่งท่ีดินเพื่อใช้

เป็นท่ีอยู่อาศัยได้ไม่เกินหน่ึงไร่ และต้องได้รับ

อนุญาตจากรัฐมนตรี โดยในการขอได้มาซึ่งที่ดิน

ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  

และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง

๔) คนต่างด้าวได้รบัสทิธกิารถอืครองท่ีดนิ

ผ่านทางกฎหมายประเภทต่างๆ ท่ีรัฐบัญญัต ิ

ไว้เพือ่เป็นการส่งเสรมิการลงทุนจากต่างประเทศ

เป็นส�าคัญ เช่น บรษิทั มลูนิธิ หรอืสหกรณ์โดยได้รบั 

อนุมัติให้ได้มาซึ่งที่ดินจากคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐, คนต่างด้าว 

ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรม ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๒๒, คนต่างด้าวผู้ได้รับสัมปทานส�ารวจ

หรือผลิตปิโตรเลียมจากรัฐมนตรี โดยได้รับอนุมัติ

จากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราช

บัญญัติปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๔  

เป็นต้น 
เส้นทางการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีนตัง้แต่เริม่แรก จนมสีมาชกิครบ ๑๐ ประเทศ และน�าไปสูก่ารเปิดประชาคมอาเซียน

การถอืครองท่ีดิน
ของคนต่างด้าว
การเป็นประชาคมอาเซียนและการเผชิญกับ

โลกในกระแสโลกาภิวัตน์ รัฐบาลไทยเน้น 

ให้ความส�าคัญในการรักษาผลประโยชน์ของ

ชาตแิละประชาชน โดยในประเดน็การถอืครอง

ที่ดินของคนต่างด้าว มีรายละเอียดดังนี้

ล�าดบัการเข้าเป็นสมาชกิอาเซยีน

7ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล



ชุมชน สังคม

วัฒนธรรม

การจดัแสดงอตัลกัษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมของภูมภิาคอาเซยีน

การสร้างความเข้าใจและเคารพความแตกต่าง  

ด้านวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้าน  

ต่างเอื้อประโยชน์ต่อความส�าเร็จทางเศรษฐกิจการค้า 

และการลงทุน เช่น สิง่ทีต้่องด�าเนินการก่อนการลงทนุ คอื 

การศกึษาตลาด ส�ารวจความต้องการหรอืพฤตกิรรมของ 

ผูบ้ริโภค และเข้าใจวิถีชวิีตประชาชนประเทศนัน้อย่างลกึซึง้

ความร่วมมือด้านประชาคม สังคม และวัฒนธรรม

อาเซียน จึงตอบโจทย์ดังกล่าว เนื่องจากให้ความส�าคัญ 

กับการพัฒนา โดยมคีนเป็นศูนย์กลาง มุง่เน้นการให้อาเซยีน

เป็นสังคมทีม่เีอกภาพ มคีวามเอือ้อาทร มคีวามเป็นอยู่ทีด่ี 

มกีารพัฒนาในทกุด้าน และมคีวามมัน่คงทางสงัคม

ประโยชน์ต่อภาพรวมประเทศ โดยเฉพาะมติสิงัคม

และวฒันธรรม ดงัน้ี 

• พัฒนาคนเป็นระบบ เพ่ือเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน

ประโยชน์ของอาเซยีน
ในมิตด้ิานสงัคมไทย
การเป็นประชาคมอาเซยีน มิใช่ให้ความส�าคัญเพยีงด้านเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่ยงัมี 

เป้าหมายเพือ่ส่งเสรมิความเข้าใจอนัดรีะหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนด้วยกัน ธ�ารงไว้ 

ซึง่สนัติภาพ เสถียรภาพ และความม่ันคงทางการเมือง พัฒนาสงัคมและวฒันธรรม 

เพื่อการกินดีอยู่ดีของประชาชน บนพื้นฐานความเสมอภาค และผลประโยชน ์

ร่วมกันของทุกประเทศสมาชกิ

• ส่งเสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

ดงึจดุแข็ง และโอกาสของไทยในเวทอีาเซยีน

• ปฏิรปูระบบสวสัดกิารสงัคมของประเทศ เพ่ือรองรบั

การเป็นสงัคมผูส้งูอายุ

• ปฏิรปูราชการ และส่งเสรมิความเชือ่มโยงประชาชน

ผู้ใช้แรงงาน

• ได้รบัโอกาสจ้างงาน และมรีายได้เพ่ิมข้ึน

• ได้รบัการคุม้ครองทางสงัคมและสวัสดมิากขึน้

• พัฒนาและเสรมิสร้างทักษะใหม่ ๆ ให้แก่ตวัเอง 

นักเรยีน นักศกึษา 

• มทีางเลอืกในการศกึษามากข้ึน พัฒนาคณุภาพ

• โอกาสในการเรียนรู ้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ระหว่างเยาวชนด้วยกันในอาเซยีน

• เข้าใจและยอมรบัความแตกต่างในทุกมติอิาเซยีน 

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

• ได้รบัการคุม้ครองทางสงัคม และเข้าถึงสวัสดกิาร

สงัคมท่ีเพ่ิมมากข้ึน

• ได้รับการคุ้มครองสิทธิเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจาก

กฎหมายได้รับการปรับปรุงพัฒนา ให้มีความทันสมัย 

และครอบคลมุมากขึน้

•  มีการปรับปรุงอาคารสถานที่  บริการ สื่อ  

สิง่อ�านวยความสะดวกสาธารณะ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึง  

และใช้ประโยชน์ได้

• มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย โดยค�านึงถึง

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์

การเป็นประชาคมอาเซยีน ถือเป็นนิมติรหมายท่ีดี ท้ังในแง่ 

การน�าพาประเทศไทย และประเทศในกลุม่อาเซยีนด้วยกัน 

ให้ก้าวไกลรดุหน้าต่อไปในเวทโีลก 

การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
กระทรวงวฒันธรรม ส่งเสรมิความรูป้ระชาชนในด้านวฒันธรรมอันทรงคุณค่าของอาเซยีน โดยจดัต้ัง 

“ศนูย์วฒันธรรมอาเซยีน” เพือ่เปิดประตสููก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนด้านสงัคมและวฒันธรรม

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนถูกจัดต้ังข้ึนเพ่ือน�าเสนอ 

อัตลักษณ์ร ่วมทางวัฒนธรรมของท้ังกลุ ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียนท้ัง ๑๐ ประเทศ ท่ีสะท้อนถึงรากเหง้า 

ทางวัฒนธรรมร่วมกัน ทัง้จากประวัตศิาสตร์และภูมปัิญญา

ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

โดยศูนย์วฒันธรรมอาเซยีน ได้แบ่งพ้ืนท่ีจดัแสดงเป็น ๖ ส่วน 

ส่วนท่ี ๑ น�าเสนอสารคดีสั้น “เราอยู ่ร ่วมกัน”  

เพ่ือสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมร่วมท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ของอุษาคเนย์ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน 

ส่วนท่ี ๒ “ผกูพันหนึง่เดยีว (We are ASEAN)” ร้อยเรยีง 

เหตุการณ์ส�าคัญด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน ผ่านจอวิดีโอขนาดใหญ่ระบบสัมผัส

ส่วนท่ี ๓ “เท่ียวไปในอาเซียน (ASEAN Streets)” 

น�าเทคโนโลยีเสมือนจริง  มาสร ้างประสบการณ์ 

การสมัผสั ท�าให้ผูช้มรูส้กึราวกับได้ไปยืนอยู่บนท้องถนน

แห่งวัฒนธรรมของ ๑๐ ประเทศ

ส่วนท่ี ๔ “หมนุเวยีนเปลีย่นเรือ่ง (Temporary Art & 

Culture Exhibition)” นิทรรศการแลกเปลีย่นเรยีนรู้

ส่วนท่ี ๕ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ “เรียนรู้ในสวน” 

(ASEAN E-Library Park)” สารคดีศิลปวัฒนธรรม 

ในบรรยากาศสวนสาธารณะที่มีฉากหลังเป็นมรดกโลก 

ทีภู่มใิจของชาวอาเซยีน (หาชมได้ www.elibrary-acc.com)

ส่วนท่ี ๖  ห ้องปฏิบัติการวัฒนธรรม “ชวนกัน

สร้างสรรค์” (Cultural Knowledge Lab) กิจกรรมและ

นิทรรศการความรู ้ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

ของอาเซียน พร้อมจัดแสดงศิลปวัตถุอาเซียน (ASEAN 

Cultural Item) อนัทรงคุณค่า

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนเปิดบริการฟรี ทุกวันอังคาร-

อาทติย์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. ช้ัน ๓ หอศิลป์ร่วมสมยั 

ราชด�าเนนิ หากต้องการชมเป็นหมูค่ณะ กระทรวงวฒันธรรม 

สามารถจดัวทิยากรน�าชมศนูย์ฯ ให้ได้ สอบถามได้ท่ี โทร. 

๐-๒๒๒๔-๔๒๗๙ อเีมล์ aseanculturalcenter@gmail.com 

และเวบ็ไซต์ www.elibrary-acc.com 

กิจกรรมน่าสนใจ
นทิรรศการ “ต่าง คล้าย ใช่เลย การเล่น ของเล่น 

หรรษา อาเซียน”   เรียนรู้ความเป็นมาเป็นไป

ของความเหมือน ความต่าง และความคล้าย ของ 

การเล่นและของเล่นในภูมิภาคอาเซียน

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

8 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙



คนบันดาลใจ

ปฏิทินกิจกรรม

รางวัลประชาชนอาเซียน
ดร.สายสรีุ จติุกุล

ดร. สายสรุ ีจติุกุล ผูไ้ด้รบัมอบรางวัลประชาชนอาเซยีน

ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ 

ดร. สายสุรี จุติกุล ได้รับการยกย่องจากท้ังในประเทศ

และต่างประเทศว่า เป็นผู้ท่ีอุทิศตนท�างานด้านสังคม

อย่างจรงิจงั โดยเฉพาะในด้านสทิธิสตรแีละเดก็ จนล่าสดุ

รฐับาลได้เสนอชือ่ของท่านเข้ารบัรางวัลประชาชนอาเซียน 

(ASEAN People’s Award : APA) ในการประชมุสดุยอด

ผู้น�าอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ

มาเลเซยี เมือ่เดือนพฤศจกิายน ๒๕๕๘ โดยมนีายนาจบิ 

ราซคั นายกรฐัมนตรมีาเลเซยี เป็นผูม้อบรางวลัภายหลงั

เปิดการประชมุฯ

นายจักรกฤษณ์ สีวลี อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวง 

การต่างประเทศ เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เสนอชื่อ  

ดร. สายสุรี จุติกุล ผู ้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิของ

ความมุง่ม่ันต้ังใจของ ดร. สายสรุ ีจตุกุิล ในการท�างาน

เพือ่ปกป้องสตรแีละเดก็มาอย่างยาวนาน ท�าให้ท่าน

ได้รบัรางวลัประชาชนอาเซยีน ในการประชมุสดุยอด

ผู้น�าอาเซียนครัง้ล่าสดุท่ีประเทศมาเลเซยี กลายเป็น

เป็นแรงบนัดาลใจให้คนไทยหลายคนหนัมาอุทิศตน

ท�าความดเีพือ่สงัคมกันมากขึน้

ไทยด้านสตรีและเด็ก เข้ารับรางวัลประชาชนอาเซียน  

ซึง่เป็นรางวัลทีม่อบให้กับบคุคลทีม่ผีลงานยอดเยีย่มเป็น

ท่ีประจักษ์อย่างกว้างขวางและต่อเน่ืองในการสนับสนุน 

เสรมิสร้างประชาคมอาเซยีนท่ีมปีระชาชนเป็นศูนย์กลาง  

โดย ดร. สายสรุ ีจติุกุล มคีวามเหมาะสมกับรางวลัดงักล่าว

เพราะเป็นบคุคลท่ีอทิุศตนเองเพ่ือการท�างานด้านสทิธิสตรี

และเดก็มาโดยตลอด

ดร. สายสรุ ีจตุกุิล เกิดเมือ่วันท่ี ๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาดนตรแีละสาขา

การศกึษา จากวิทยาลยัวิทเวิร์ธ เมอืงสโปแคน รฐัวอชงิตนั 

ประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญาโท สาขาบริหาร

การศกึษาจากมหาวิทยาลยัอนิเดยีนา สหรฐัอเมรกิา และ

ระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการศึษาและแนะแนว

จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา  สหรัฐอเมริกา และส�าเร็จ 

การศกึษาจากวิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร รุน่ที ่๒๖

แม้ปัจจุบันจะอายุ ๘๑ ปีแล้ว แต่ ดร. สายสุรี ก็ยัง

คงท�างานเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที ่

ทีป่รกึษาด้านสตร ีเดก็ เยาวชน การศึกษาและพัฒนาสงัคม 

ส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรี 

ความสุขของใครหลายคนอาจวัดจากแค่ตัวเอง  

แต่ส�าหรบัดร. สายสรุ ีแล้ว การท่ีได้มส่ีวนช่วยเหลอืสงัคม 

ให้ลดความเหลือ่มล�า้ลงบ้าง นัน้คอืความสขุทีแ่ท้จรงิ  

ดร. สายสุรี เป็นบุคคล 
ทีอุ่ทิศตนเองเพื่อการท�างาน

ดา้นสิทธิสตรีและเด็ก 
มาโดยตลอด

เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ ๑๒
ตลอดเดือนมกราคม

 เทศบาลนครเชียงราย เปิดต้อนรับ

ฤดูกาลท ่องเ ท่ียวของเมืองเชียงราย  

ด้วยการจัดงานใหญ่ประจ�าปี ๒๕๕๙ 

“งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งท่ี ๑๒” 

และดนตรีในสวน ณ สวนตุงและโคม

เฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา โดยเนรมิต

เมืองเชียงรายให้สวยงามไปด้วยดอกไม้ 

ภายในงานจัดเแสดงดอกไม้เมืองหนาว

หลายสายพันธุ์ อาทิ ดอกทิวลิป ดอกลิลลี  

และการแสดงดนตรีในสวน รวมท้ัง 

มีประติมากรรมไม ้ดอกไม ้ประดับ  

ประกวดจัดสวน บายศรี การประดับ

ตกแต ่งถนนหนทางด ้วยซุ ้มดอกไม ้ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม การท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านักงาน

เชียงราย โทร. ๐๕๓-๗๑๗๔๓๓

ตลาดน�้าใจ วิถีไทยผดุง
วันนี้-๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

กระทรวงการ พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญเที่ยวงาน  

“พม.ตลาดน�้าใจ วิถีไทยผดุง” ตลาด

น�า้ใจจากรฐับาล ทีส่่งเสรมิและให้โอกาส

ประชาชนทกุกลุ่มเป้าหมาย มพ้ืีนท่ีค้าขาย

เพ่ือสร้างรายได้ ณ ตลาดคลองผดุงกรงุเกษม 

(ข้างท�าเนียบรัฐบาล) พบกับการออกร้าน 

จ�าหน่ายสนิค้าและอาหารจากท่ัวประเทศ 

หัตถกรรมกลุ่มคุณภาพชีวิตใหม่ สินค้า

นวัตกรรมส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 

สินค้าจากกลุ่มชาติพันธุ์ เปิดจองบ้าน 

การเคหะฯ ร่วมประมูลสินค้าคุณภาพ

หลุดจากการจ�าน�า กิจกรรมเสริมความรู้  

สร้างอาชีพ การแสดงศิลปวัฒนธรรม  

พร้อมลุ้นรับสินค้านาทีทอง และรางวัล 

อื่น ๆ อีกมากมาย

ส่งก�าลังใจให้ทหาร
วันนี้เป็นต้นไป

เ น่ื องจาก วัน ที่  ๑๘ มกราคม  

ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย จึงขอ

เชิญชวนคนไทยร่วมส่งจดหมายไปยัง 

กองก�าลังป้องกันชายแดนท่ัวประเทศ 

เพ่ือให้ก�าลังใจทหาร ต�ารวจ ตามแนว 

ชายแดนที่ต ้องห ่างไกลครอบครัว  

โดยมี ท่ีตั้ งหน ่วยกองก�าลังป ้องกัน

ชายแดนให้เลือกส่งจ�านวนมาก อาทิ 

กองก�าลงับรูพา ต.ห้วยโจด อ.วฒันานคร 

จ.สระแก ้ว ๒๗๑๖๐ / กองก�าลัง 

สุรสีห์ ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๙๐ / กองก�าลัง 

สุรนารี ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง 

อ.เมือง จ.สุรินทร ์  ๓๒๐๐๐ และ 

กองก�าลังสุรศักดิ์มนตรี  ต.โนนสูง 

อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๓๓๐ เป็นต้น

ต่าง คล้าย ใช่เลย 
วันนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ต่าง คล้าย  

ใช่เลย การเล่น ของเล่น หรรษา อาเซียน”  

ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเพ่ือเรียนรู ้

ความเป็นมาเป็นไปของความเหมือน 

ความต่าง และความคล้ายของการเล่น

และของเล่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต้ ซึง่คณุจะค้นพบว่า การเล่นหลาย

ชนิดในหลายประเทศ มีความคล้ายคลึง

กับท่ีเราเคยเล่นในอดตี นอกจากน้ี ในวันท่ี 

๙ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ได้มีการจัด

กิจกรรมวันเดก็ เพ่ือแลกเปลีย่นและเรยีนรู ้

การเล่นและของเล่นในอาเซียน กิจกรรม

มีขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น ๓  

หอศิลป์ร่วมสมัยราชด�าเนิน สอบถาม 

เพิ่มเติม โทร. ๐-๒๒๒๔-๔๒๗๙

9ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล



ปฏิรูปประเทศไทย

การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม

ประเทศไทยเตรยีมความพร้อมภาคอตุสาหกรรมเพ่ือรองรบัการเชือ่มโยง

ที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้เตรียมความพร้อมก้าวสู่ 

AEC โดยศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่ AEC 

ของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งวิเคราะห์ความพร้อมของ

อุตสาหกรรมต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า ตลอดจน

จัดท�าแผนงาน/โครงการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ AEC อาทิ 

การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและผู้ประกอบการ

เพ่ือเข้าสู่ AEC การส่งเสริมการเป็น Hub ด้าน SMEs 

ในอาเซียน 

การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต เช่น อุปกรณ์

ทางการแพทย์ ชิน้ส่วนอากาศยาน และกลุม่อตุสาหกรรม

สีเขียว เช่น พลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ วัสดุชีวภาพ 

และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น ภาพยนตร์และ

มัลติมีเดีย แฟชั่น และเฟอร์นิเจอร์ การพัฒนามาตรฐาน 

การพัฒนาพ้ืนทีอ่ตุสาหกรรมใหม่ เพ่ือเชือ่มโยงเครอืข่าย

อตุสาหกรรมอาเซยีน การพัฒนาศูนย์กลางด้านโลจสิตกิส์ 

ดงันัน้ สิง่ท่ีตามมาอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้คอื กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่จ่ากัดส่าหรับคนต่างชาติจะ

อุตสาหกรรมของภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังได้จัดท�าแผนงานประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในระยะ ๕-๑๐ ปี เพ่ือพร้อมก้าวสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีน โดยมโีครงการส�าคัญ ๆ เช่น การสร้าง

เครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม และพัฒนาความร่วมมือ 

ในระดับโซ่อปุทาน โครงการเพ่ิมศักยภาพด้านการค้าและ

การลงทุน ด้านอตุสาหกรรมแร่และอตุสาหกรรมพ้ืนฐานของ

ไทย เพ่ือเป็นศนูย์กลางในภูมภิาค การเตรยีมความพร้อม 

ภาคอตุสาหกรรมไทย เพ่ือรองรบัการเชือ่มโยงในภมูภิาค

ด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล โครงการพัฒนากฎหมายว่าด้วย

การจดทะเบียนเครื่องจักร เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 

ขดีความสามารถคลสัเตอร์ต่าง ๆ เป็นต้น 

ทุกหน่วยงานในกระทรวงฯ ยังด�าเนินกิจกรรม/

โครงการ ซึ่งเป็นภารกิจประจ�า สนับสนุนการเตรียม 

ความพร้อมสู ่AEC อาท ิกิจกรรมจบัคูธุ่รกิจ กิจกรรมชกัจงู 

การลงทนุ การประชาสมัพันธ์ให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

เพ่ือก้าวสู ่ AEC โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศ

เพ่ือนบ้าน เพ่ือรองรับการขยาย/ย้ายฐานการผลิตและ

ฐานการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยสู่ AEC เป็นต้น

ภายใต้กรอบแผนงานในด้านต่าง ๆ อาทิ การสร้าง 

และพัฒนาทกัษะฝีมอืแรงงาน เพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลง 

เทคโนโลยี ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานผลติภณัฑ์ไทย 

เพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า

ผลจากการด�าเนินงานก่อให ้ เกิดคุณูปการแก ่

ภาคอตุสาหกรรมและประชาชนคนไทยในวงกว้าง ท�าให้

ภาคอตุสาหกรรมมคีวามพร้อมท่ีจะเก็บเก่ียวผลประโยชน์

สงูสดุจากการก้าวสู ่AEC อย่างเป็นทางการ ท้ังนี ้ก็เพ่ือให้ 

เศรษฐกิจเข้มแขง็ เตบิโต และต่อยอดศกัยภาพการแข่งขนั 

ของไทยไปสู่ระดับภูมิภาคและโลกในอนาคต 

โอกาสทองอุตสาหกรรมไทย

การพฒันาและปรบัปรงุกฎหมาย
รองรบัประชาคมอาเซยีน

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) ซึง่มปีระชากรรวมกัน ๖๐๐ ล้านคน และเม่ือขยายไปสู่

อาเซยีนและประเทศคู่เจรจา (จนี เกาหล ีญ่ีปุน่ อินเดยี ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด์) จะมีประชากร

รวมกันกว่าครึ่งโลก นับเป็นโอกาสทองของประชาชนไทยและภาคอุตสาหกรรมไทย ในการขยาย 

ตลาดการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีบทบาทหลักในการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยยกระดับประสิทธิภาพ 

การผลิต พัฒนามาตรฐาน การบริหารจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน จัดหาแหล่งวัตถุดิบ 

พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติให้กับผู้ประกอบการไทย

ประเทศไทยได้เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ซึง่ต้องผูกพนั

ปฏบิตัติามพนัธกรณขีองกฎบตัรอาเซยีน สมาชกิใน

ประชาคมอาเซยีนได้ร่วมมือและสร้างความเข้มแขง็

ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การอ�านวยความสะดวก 

ระหว่างประชาชนในอาเซยีน เช่น การผ่อนผันในเรือ่ง 

การขอวซ่ีา หรอืการอาศยัอยู่ในประเทศในกลุม่อาเซยีน 

ชั่วคราว ท่ีต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในอาเซียน

เดินทางไปมาหาสู่ได้อย่างเสรี

ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการเปิดการค้าเสรี

อาเซยีน โดยแต่ละหน่วยงานภาครฐัได้จดัท�าแผนรองรบั

โครงการให้มีความสอดคล้อง รวมถึงการเสริมสร้าง 

ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง และวฒันธรรม 

ในอาเซียนด้วยกัน รัฐบาลเล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องนี้ 

จึงได ้ด�าเนินการปรับปรุงพัฒนากฎหมายต ่าง ๆ 

ให้ครอบคลุม เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ประโยชน ์

ในด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันและเพ่ือเพ่ิมอ�านาจ 

การเจรจาต่อรองทางการค้า โดยด�าเนินการแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้ 

๑. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎหมาย ความตกลง 

เก่ียวกับพธิกีารศลุกากร เพ่ือลดขัน้ตอนและให้ความสะดวก 

ทางการค้า สนับสนุนการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน 

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นข้อจ�ากัดและอุปสรรค 

ของนักธุรกิจและนักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 

ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจคนเข้าเมอืง 

เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการตรวจลงตราแก่นักธุรกิจ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ และแรงงานฝีมืออาเซียน

๒. ปรบัปรงุกฎหมายท่ีเป็นข้อจ�ากดัและอปุสรรค

ในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน เช่น พ.ร.บ. การประกอบ 

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ร.บ. ธุรกิจน�าเทีย่วและมคัคุเทศก์ 

แก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับการเข้ามาท�างานของแรงงาน

ฝีมอือาเซยีน โดยเฉพาะนกัวิชาชพีทีป่ระเทศไทยได้ลงนาม 

ในข้อตกลงยอมรบัร่วม (MRA) ในเรือ่งคณุสมบตัวิชิาชพี 

ส�าหรบัผูป้ระกอบวิชาชพีบรกิาร ๗ สาขา และพ.ร.บ. ส่งเสรมิ 

การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๓. ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับ

ปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ เช่น ปัญหาคนเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย 

อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด ขบวนการค้ามนุษย์

ข้ามชาต ิแรงงานต่างด้าว การฟอกเงนิ อาชญากรรมทาง

เศรษฐกจิระหว่างประเทศ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

การก่อการร้าย การส่งผู ้ร ้ายข้ามแดน การค้าอาวุธ 

ผดิกฎหมาย และการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา เป็นต้น 

รฐับาลและทกุหน่วยงานของรฐัได้ด�าเนนิการพัฒนา 

ปรบัปรุง แก้ไข กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ท่ีเป็นอปุสรรค 

ต่อการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน รวมถึงด�าเนนิการส่งเสรมิ 

และพัฒนาการลงทนุ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งต่อเศรษฐกิจ

อาเซียน อีกทั้งยังให้ภาคเอกชน นักธุรกิจ ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” 

อนัเป็นการส่งเสรมิและเปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วนเข้ามา 

มีส่วนร่วม

ดงันัน้ เมือ่ไทยได้พัฒนาปรบัปรงุกฎหมายให้สอดรบั

กับการเป็นประชาคมอาเซยีน ก็จะส่งผลดต่ีอการพัฒนา

ทัง้ในด้านความมัน่คง เศรษฐกิจ และสงัคม ถือเป็นหนทาง

น�าความเจรญิและความมัง่คัง่ให้กับประเทศไทยสบืไป  

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

10 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙



แรงงาน การประกอบอาชีพ

การศึกษา

รฐับาลพัฒนาศักยภาพคนไทยให้พร้อมส�าหรบัประชาคมอาเซยีน

กระทรวงศกึษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลกัพัฒนา

ศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์ของประเทศให้พร้อมรบักระแส

แห่งการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ โดยทียั่งคงสามารถด�ารงตน 

ในสังคมท่ีมีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดท�า

แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงฯ  

ไว้ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๔๖๒

ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ใน

ประชาคมอาเซยีนอย่างมีคุณภาพ” ภายใต้หลกัการท่ีว่า 

“เสรมิสร้างความเข้าใจ ใฝ่รูภ้าษา มุ่งพฒันาความสมัพนัธ์ 

รูเ้ท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคอีาเซยีน” เพ่ือมุ่งสร้างคนไทย

ให้พร้อมด้วยความรู ้ทกัษะ สมรรถนะ และความช�านาญ 

ท่ีมคุีณภาพและมาตรฐาน ผ่านกลไกและเครอืข่ายทีเ่ข้มแขง็ 

อนัประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ ดงัน้ี ๑) เสรมิสร้างความเข้าใจ 

เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ๒) ยกระดับคุณภาพและ 

สร้างโอกาสทางการศึกษา ๓) ผลติก�าลงัคนให้มทีกัษะสอดรบั 

กับตลาดแรงงานอาเซียน ๔) พัฒนาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ๕) พัฒนากลไกท่ีเก่ียวข้อง 

ก้าวต่อไปของไทยบนเวทีอาเซยีน
เน้นพฒันาคุณภาพการศึกษา

เพ่ือรองรบัการเคลือ่นย้าย/แลกเปลีย่น และ ๖) เสรมิสร้าง

เครอืข่ายระหว่างกันในภมูภิาค ทัง้น้ี ได้มกีารด�าเนินการ 

ทีส่�าคญั อาทิ

•  เพ่ิมขดีความสามารถการใช้ภาษาองักฤษ 

•  พัฒนาหลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอน 

 ตามแนวทาง ASEAN Curriculum Sourcebook 

• สนบัสนนุการเป็นศนูย์กลางทางการศกึษา 

• พัฒนาสมรรถนะตามความต้องการของ 

 ตลาดแรงงาน 

• ยกระดบันวัตกรรมการจดัการเรยีนการสอน

 โดยใช้ ICT 

• จดัท�าแนวทางการเทยีบเคยีงกรอบคณุวุฒอ้ิางองิ

 อาเซยีน 

• พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืทุกระดบัในอาเซยีน 

• ร่วมด�าเนินกิจกรรมระดบัภูมภิาคกับหน่วยงาน

 ภาครฐั เอกชน และประชาสงัคม ท้ังในประเทศ 

 และต่างประเทศ

กระทรวงฯ มุ่งหวังพัฒนาและยกระดับการศึกษา  

โดยส่งเสรมิความร่วมมอืกับประเทศสมาชกิและประเทศ 

คู่เจรจาในการพัฒนาด้านการศกึษา และการพัฒนาทรพัยากร

มนุษย์ของภูมิภาค ผลิตก�าลังคนท่ีมีขีดความสามารถ 

ป้อนตลาดแรงงานอาเซียนและโลกได้อย่างมีคุณภาพ  

และด�ารงตนในเวทีโลกได้อย่างเตม็ภาคภมู ิและสอดคล้อง

กับสิง่ทีร่ฐับาลไทยมุง่เน้น คอื “ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” 

การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ถือเป็นวาระส�าคญัของไทย นับตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบบัท่ี ๘ 

ท่ีไทยให้ความส�าคัญกับการพฒันา “คน” เป็นศนูย์กลาง เพือ่พฒันาให้คนไทยเป็นประชาชนท่ีมีคณุภาพ

11ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

ในกรอบอาเซียนนั้น จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน  

๒ กลุม่ คอื การเคลือ่นย้ายบคุคลธรรมดา และการเคลือ่นย้าย 

แรงงานฝีมือเสรี โดยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา หรือ 

MNP (Movement of Natural Persons) ได้ท�าความตกลง 

ระหว่างประเทศสมาชกิ ซึง่จดัท�าข้ึนเพ่ืออ�านวยความสะดวก 

ในการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาที่ประสงค์ให้บริการ 

ในประเทศสมาชกิเก่ียวกบัการค้าสนิค้า การค้าบรกิารและ 

การลงทุน ส�าหรบัการเคลือ่นย้ายแรงงานฝีมอืตามข้อตกลง 

ยอมรับร ่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก 

หรอื MRA (Mutual Recognition Arrangement) ซึง่ในเบือ้งต้น 

เริ่มจาก ๗ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิศวกรรม การส�ารวจ 

สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบัญชี 

รวมทัง้ ๓๒ ต�าแหน่งงานสาขาการโรงแรมและท่องเทีย่ว 

โดยสมาคมวิชาชพีต่าง ๆ  ได้มกีารจดัท�า MRA ซึง่เป็น

ความตกลงท่ีให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกัน 

ใน ๓ เรือ่ง คอื คุณสมบตัแิรงงานฝีมือ ประวัตกิารศกึษา 

และประสบการณ์ท�างาน เพ่ือการถ่ายเทแรงงานฝีมือ 

ได้เสรมีากข้ึน แต่การเข้าเมอืงและการท�างานยังต้องเป็น

ไปตามกฎระเบยีบของแต่ละประเทศสมาชกิ เช่น การสอบ 

ใบประกอบอาชีพจากสภาวิชาชีพของแต่ละประเทศ  

 ไดม้ีการจัดท�า MRA  
ซึ่งเป็นความตกลงทีใ่ห้
ประเทศสมาชิกอาเซียน

ยอมรับร่วมกัน

การเคลือ่นย้าย
แรงงานในอาเซยีน
ในการเป ็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน น้ัน

ประเทศไทยได้เตรยีมความพร้อมด้านการเคลือ่นย้าย

แรงงาน เพือ่ประโยชน์สงูสดุของประชาชน โดยเฉพาะ 

แรงงานในกลุ ่มการเคลื่อนย ้ายแรงงานฝ ี มือ  

ตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขา

วิชาชีพหลัก เพื่อให้เกิดการถ่ายเทแรงงานได้อย่าง

เสรียิ่งขึ้นระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

และการขอรบัใบอนญุาตท�างาน ทุกประเทศในกลุม่อาเซยีน

มีระบบการจดทะเบียน ซึ่งแรงงานต่างชาติจะต้องแจ้ง 

ลงทะเบยีนเมือ่ไปถึงประเทศท่ีตนไปท�างาน 

ส�าหรับกลุ่มแรงงาน ๗ สาขาอาชีพท่ีได้มีการจัดท�า 

MRA นั้น แต ่ละประเทศได ้มีการก�าหนดเง่ือนไข 

ไว้ต่างกันและมหีน่วยงานเฉพาะดแูล ยกเว้นประเทศลาว

และเวยีดนาม ซึง่อยู่ระหว่างสร้างมาตรฐานด้านกฎหมาย 

กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน ได้เตรียมพร้อม 

อ�านวยความสะดวกในการเคลือ่นย้ายแรงงาน โดยพิจารณา

ออกใบอนญุาตให้แรงงานกลุม่ดงักล่าว ท่ีอยู่ภายใต้กรอบ

ความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ดงันี้ 

๑) ประสานงานกับสภาวิชาชีพ ให้สภา/สมาคม

อาชีพท้ัง ๘ องค์กร เป็นผู้ก�าหนดหลักเกณฑ์ และ 

ออกเอกสารรับรอง หรือใบประกอบวิชาชีพ (License)  

ให้กับแรงงานฝีมอืทีผ่่านเกณฑ์ 

๒) อ�านวยความสะดวกในการพิจารณาออก 

ใบอนุญาตท�างาน ให้กับแรงงานฝีมือในกลุ่มประเทศ

สมาชกิอาเซยีน โดยคนต่างด้าวต้องได้รบัอนญุาตให้เข้ามา 

ในราชอาณาจกัรด้วยวีซ่าประเภท Non-Immigrant-B 

๓) เตรยีมให้บรกิารผ่านช่องทางพเิศษ (ASEAN Lane) 

ซึง่จะเริม่เปิดให้บรกิารได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ น้ี 

ที่ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน สอบถามรายละเอยีดได้ทีส่�านกับรหิาร

แรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  

โทร.๐-๒๒๔๕-๒๗๔๕, ๐-๒๒๔๘- ๗๒๐๒ หรอืสายด่วน

กรมการจดัหางาน ๑๖๙๔ หรอืเว็บไซต์ www.doe.go.th 



เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

12 ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

บริการเพื่อประชาชน


