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เพื่อประชาชน
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓

มั่นคง
Stability

การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวไทยและอาเซียน ร่วมมือและเชื่อมโยง
เพื่อสร้างให้ทุกประเทศเติบโตไปด้วยกัน

อ่านต่อหน้า ๒

มั่งคั่ง
Prosperity

ยั่งยืน
Sustainability

เกษตรกรรม

โอกาสของภาคการเกษตรไทย และเป้าหมาย
ในการร่วมพัฒนาอาเซียนให้เป็นแหล่งอาหารโลก

เทิดทูนสถาบัน

พระราชกรณียกิจ
ในประชาคมอาเซียน

อ่านต่อหน้า ๕

ชุมชน สังคม

มิติการพัฒนาทางด้านสังคมของไทย
ในประชาคมอาเซียน
อ่านต่อหน้า ๘

แรงงาน การประกอบอาชีพ
การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน
กับโอกาสของคนไทย

อ่านต่อหน้า ๑๑

วัฒนธรรม

การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ร่วมกันของภูมิภาคอาเซียน

อ่านต่อหน้า ๓

อ่านต่อหน้า ๘

ประชาคมอาเซียน

การเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน

เราจะเจริญเติบโตไปพร้อมกัน
โดยไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง
“ประชาคมอาเซี ย น” (ASEAN Community) คือ
การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ
เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๕๘ มี จ� ำ นวนประชากร
รวมกันกว่า ๖๐๐ ล้านคน สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ประชาชนในภูมิภาค เป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกัน
และกัน การคมนาคมที่เชื่อมต่อถึงกันมากขึ้น และยึดถือ
ประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง โดยมีประชาคมย่อย
อันประกอบด้วยสามเสาหลัก คือ ๑) ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งมีวิสัยทัศน์
ร่วมของผู้น�ำอาเซียน คือ “การสร้างประชาคมอาเซียน
ทีม่ ขี ดี ความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์กติกา
ทีช่ ดั เจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ทัง้ นี้ รัฐบาลไทย
ได้เตรียมความพร้อมให้กบั ประชาชนอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพให้คนไทยสามารถอยูภ่ ายใต้ประชาคมอาเซียน
ได้อย่างเข้มแข็ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือกับความท้าทาย
ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ ความมัน่ คง และสังคมโดยให้ประชาชน
มี ค วามเป็ น อยู ่ ที่ ดี และสามารถประกอบกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจได้อย่างเสรียิ่งขึ้น
อ่านต่อด้านใน
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จากใจนายกรัฐมนตรี

วาทะนายกรัฐมนตรี
“...วันนี้ ช่วยผมเถอะ
ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์
สร้างอนาคตให้คนไทย
ทำ�ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงมีความสุข
วันนี้เราต้องก้าวเดินไปด้วยกัน
STRONGER TOGETHER
คือ เราต้องเจริญเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน
ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ประชาชน
ต้องไปด้วยกัน
อาเซียน ต้องไปด้วยกัน
เราต้องไม่ทิ้งคนหนึ่งคนใด
ประเทศหนึ่งประเทศใด
ไว้ข้างหลังเราเด็ดขาด...”
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี
ในโอกาสมอบนโยบายสำ�คัญ
ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
ณ ห้อง Miracle Grand C ชั้น ๔
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน
เราไม่อาจ “หยุดโลกไม่ให้หมุน” ได้ฉันใด เราก็ไม่
สามารถ “ห้ามการเปลี่ยนแปลง” ได้ฉันนั้น ที่ผ่านมา
ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายต่อ
หลายครั้ง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ
โดยในการก้าวเข้าสู่ความเป็น “ประชาคมอาเซียน”
ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ เป็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ อ ยู ่ บ น
พื้ น ฐานของ (๑) ความสมั ค รใจ เนื่ อ งจากเล็ ง เห็ น
ผลประโยชน์ร่วมกันของประชาคม ทั้ง ๑๐ ประเทศ และ
(๒) ความพร้อม ในทุกมิติ อย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนือ่ ง
จึงนับว่าเป็น “การเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณ มากกว่าโทษ”
ส�ำหรับ “การอยูร่ ว่ มกัน” เป็นประชาคมขนาดใหญ่
ที่มีประชากรรวมกัน กว่า ๖๐๐ ล้านคน ด้วยการหลอม
รวมกันของความแตกต่าง ด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
รวมทัง้ ความคาดหวัง แต่ไม่แปลกแยก ภายใต้เป้าหมาย
เดี ย วกั น ที่ ว ่ า “หนึ่ ง วิ สั ย ทั ศ น์ หนึ่ ง อั ต ลั ก ษณ์
หนึง่ ประชาคม” นัน้ ผมอยากให้คนไทย ทัง้ (๑) วัยศึกษา
หาความรู้ (๒) วัยแรงงานสร้างชาติ และ (๓) วัยพักผ่อน
ประสบการณ์สูง ได้เติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยร่วมกัน
เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เป็นพลังขับเคลื่อน
ประเทศของเราในกรอบอาเซียน และบริบทของโลก
ด้วยหลักการง่าย ๆ ๓ ประการ ดังนี้ครับ
“ความรู้” ผมหวังใจให้พี่น้องคนไทย ทั้ง ๓ รุ่นวัย
มีความตระหนักรูถ้ งึ การเปลีย่ นแปลง รูเ้ ท่าทันถึงผลกระทบ
ทั้ ง ต่ อ ตน ต่ อ หน้ า ที่ ก ารงาน และต่ อ ประเทศชาติ
แล้วเตรียมพร้อม ปรับตัว พัฒนาตนไปสูอ่ นาคตทีเ่ ปิดกว้าง
ทีด่ กี ว่า ส่วน “ความไม่ร”้ ู นัน้ ผมวาดหวังว่าเราทุกคนจะส�ำรวจ
ตัวเอง แล้วลดสิง่ เหล่านัน้ ลง ให้เหลือน้อยทีส่ ดุ ไม่หยุดนิง่
แต่เดินเข้าหาแหล่งวิชาการ แหล่งความร่วมมือ แทนการนัง่ รอ
โอกาส เหมือน “ปลาเป็น ที่ต้องว่ายทวนน�้ำ” นะครับ

“ความเข้าใจ” โดยเราต้องสามารถมองเห็นภาพ
แล้วรับมือ “กระแสน�ำ้ อาเซียน” ทัง้ ๓ สาย (๑) การเมือง
และความมัน่ คง ทีม่ งุ่ ส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน
และเครือข่ายความมั่นคงร่วม (๒) เศรษฐกิจ บนพื้นฐาน
การค้ า เสรี มี ก ารไหลเวี ย นทรั พ ยากรและแรงงาน
ข้ามพรมแดน ที่มีเศรษฐกิจดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ ง เป็ น ตั ว เร่ง เป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น
การเชื่อมโยงระหว่างกัน และ (๓) สังคมและวัฒนธรรม
ด้ ว ยการลดความเหลื่ อ มล�้ ำ สร้ า งความกลมกลื น
ก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ ไม่มีผู้น�ำหรือผู้ตาม มีแต่
“ไทยและเพื่อนไทย”
น�ำไปสู่ “การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” ทุกมิติ อย่างสมดุล
ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยทุก
“ชาติพนั ธมิตรอาเซียน” ต้องเดินไปพร้อมกัน ไม่ทงิ้ ใคร
ไว้ขา้ งหลัง ลดความหวาดระแวง ด้วยการแสดงความจริงใจ
ในการร่วมมือและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
ทัง้ นี้ ภูมติ า้ นทานส�ำคัญ ใน “การโต้คลืน่ อาเซียน”
ของคนไทย คือ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีพ่ ระราชทานแก่พสกนิกร
ชาวไทย มากว่า ๗ ทศวรรษแล้ว เพื่อให้ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนครับ

ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจครับ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

การท่องเที่ยว

การท่องเทีย่ วไทย
และอาเซียน
เราจะเติบโตไปด้วยกัน

ประเทศในกลุม่ อาเซียนมีประชากรรวมกันกว่า ๖๐๐ ล้านคน ซึง่ ถือเป็น ๑ ใน ๑๐
ของประชากรโลก โดยในปี ๒๕๕๘ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางสู่อาเซียนถึง
๑๒๐ ล้านคน โดยเฉพาะประเทศไทยทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วเข้ามามากกว่า ๒๙.๘๘ ล้านคน
สร้างรายได้ถงึ ๒.๒๓ ล้านล้านบาท เพราะเรามีมาตรฐานบริการทีค่ มุ้ ค่าเงิน มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่สวยงาม โดยไทยจะเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว
ของภูมภิ าคตามแนวคิด “ไทยบวกหนึง่ ” ซึง่ จะท�ำให้การท่องเทีย่ วของทุกประเทศ
ในประชาคมอาเซียนเติบโตไปพร้อมกัน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้จับมือกับ
กลุม่ สมาชิกอาเซียน น�ำเสนอขายอาเซียนในงานส่งเสริม
การขายระดับโลกเป็นประจ�ำทุกปี มีการจัดคาราวานท่องเทีย่ ว
เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน (ASEAN Connectivity) ประสาน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุม่ น�ำ้ โขง (GMS) และ
อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง เป็นต้น โดยไทยถือเป็นประตูหลัก
สูภ่ มู ภิ าคอาเซียน (Gate Way to ASEAN) เพราะมีธรรมชาติ

และวัฒนธรรมทีส่ วยงาม คนไทยมีรอยยิม้ และอัธยาศัยดี
รวมถึงมีมาตรฐานการบริการทีด่ ี และท�ำเลทีต่ งั้ อันเหมาะสม
ซึ่งนอกจากการท่องเที่ยวในประเทศแล้ว เราต้องขยาย
การท่ อ งเที่ ย วไทยเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นใน
อาเซียนตามแนวคิด “ไทยบวกหนึง่ ” (Thailand Plus One)
ในลักษณะแพคเกจทัวร์
นอกจากนี้ อาเซียนได้ด�ำเนินการจัดท�ำข้อตกลงร่วม

ว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัตบิ คุ ลากรวิชาชีพการท่องเทีย่ ว
อาเซียน (ASEAN MRA) ในการบริการสาขาท่องเที่ยว
เพื่ อ การเชื่ อ มโยงให้ มี ค วามเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น
สร้ า งประโยชน์ ร ่ ว มกั น จากนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว โลกกว่ า
๒๐๐ ล้านคน ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอาเซียน
ในอีก ๕ ปีขา้ งหน้า ตลอดจนให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
การท่องเที่ยวร่วมกันในภูมิภาคอย่างยั่งยืน
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เกษตรกรรม

ความพร้อมภาคเกษตรไทย
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การเกษตรถื อ เป็ น ภาคเศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ
ต่ อ ไทย โดยเฉพาะการค้ า กั บ อาเซี ย นที่ ข ยายตั ว
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จึงเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศสมาชิกเพื่อขยายตลาดสินค้าเกษตรและ
ร่วมพัฒนาให้อาเซียนกลายเป็นแหล่งอาหารของโลก
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นก้าวส�ำคัญ
ของภาคการเกษตรไทยและกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยประชาคมอาเซียนสามารถขยายตลาดและสร้างฐาน
การผลิตร่วมกัน เพิ่มอ�ำนาจต่อรองและความสามารถ
ในการแข่งขันในเวทีโลก และร่วมพัฒนาภาคการเกษตร
ของอาเซียนให้เท่าเทียมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ส�ำหรับภาคการเกษตรของไทย ถือเป็นการเปิดโอกาส
ในการขยายตลาดสู่ประชากรกว่า ๖๐๐ ล้านคน สินค้า
เกษตรไทยยังมีแนวโน้มทีด่ เี นือ่ งจากเป็นทีย่ อมรับในด้าน
คุ ณ ภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะผลไม้ ในขณะที่
บางสินค้าพัฒนาไปสูก่ ารแข่งขันในระดับโลกแล้ว คือ ไก่เนือ้
และผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นแหล่งผลิต
ข้าวที่มีตลาดเฉพาะ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมศิ าสตร์ (GI) ข้าวอินทรีย์ และข้าว
พืน้ เมือง ทีล่ ว้ นแล้วแต่มคี ณ
ุ ภาพสูง
ความร่วมมือทีม่ ากขึน้ จากการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผล
ให้ภมู ภิ าคอาเซียนพัฒนาตัวเองขึน้ มาเป็นแหล่งอาหารของ
โลก ประเทศสมาชิกพึง่ พากันในลักษณะห่วงโซ่เศรษฐกิจ
โดยไม่ประสบปัญหาการแข่งขันตัดราคากันเหมือนในอดีต
นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะร่วมมือกัน
ก�ำหนดมาตรการเพื่อท�ำตามกติกาโลก อาทิ ในประเด็น
เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม หรือการขจัดการใช้แรงงาน
ผิดกฎหมาย เป็นต้น เพือ่ สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ
อย่างไรก็ตาม การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรไทยในหลายมิติ
โดยสรุปได้ว่า ผลกระทบเชิงบวกต่อสินค้าเกษตร อาทิ
การทีต่ ลาดมีขนาดใหญ่ขนึ้ ท�ำให้ความต้องการสินค้าเกษตร
มี เ พิ่ ม มากขึ้ น เกษตรกรและผู้แปรรูปได้ประโยชน์จาก
แหล่งวัตถุดบิ ราคาถูก มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรตามแนว
ชายแดนเพิม่ สูงขึน้ มีแหล่งวัตถุดบิ ราคาถูกเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรม
การเกษตร มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างเต็ม
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ในขณะที่ ผ ลกระทบเชิ ง ลบต่อ

สินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มทีด่ จี ากการเปิด AEC

สินค้าเกษตร อาทิ ภาวะการแข่งขันในตลาดทีเ่ พิม่ มากขึน้
ท�ำให้ผลผลิตทางการเกษตรทีไ่ ม่มมี าตรฐานหรือมาตรฐาน
ต�ำ่ กว่า จากประเทศสมาชิกอาเซียนจะไหลเข้าสูไ่ ทย เป็นต้น
กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เตรียมแผนรองรับ โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
และการผลิตที่เน้นความปลอดภัยในสินค้า มีคุณภาพ
และมาตรฐาน สร้างความเชือ่ มโยงเครือข่ายเกษตรกรและ
สถาบันการเกษตร รวมทั้งการเพิ่มบทบาทของสหกรณ์
เพือ่ เป็นกลไกส่งเสริมการรวมกลุม่ และสร้างอ�ำนาจต่อรอง
ในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมการท�ำการเกษตรโดยใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสามารถประกอบอาชีพ
โดยได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนให้น้อยที่สุด

ความมั่นคง

ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง “ศูนย์แพทย์
ทหารอาเซียน” ขึ้น เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และบรรเทาภัยพิบัติ ป้องกันและลดผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ โดยไทยมีประสบการณ์
ทีพ
่ ร้อมจะถ่ายทอดและสร้างความร่วมมือในอาเซียน
ศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียนเกิดขึน้ จากความร่วมมือ
ของสมาชิกประเทศในกลุม่ อาเซียน และการสนับสนุนจาก
ประเทศทีม่ คี วามพร้อม อาทิ สหรัฐอเมริกา และจีน เป็นต้น
โดยล่าสุด ประเทศไทยกับรัสเซียในฐานะประธานร่วม
คณะท�ำงานผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการแพทย์ทหาร และสปป.ลาว
กับญี่ปุ่นในฐานะประธานร่วมคณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา
ภัยพิบัติในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคูเ่ จรจา มีแผนในการด�ำเนินการ
ทีจ่ ะสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั ิ ผ่านการจัดการ
ฝึกร่วมระหว่างคณะท�ำงานผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการแพทย์ทหาร

การประชุมเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

กับคณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือ
ด้ า นมนุ ษ ยธรรมและการบรรเทาภั ย พิ บั ติ เพื่ อ จะน� ำ
ประโยชน์จากการฝึกร่วมดังกล่าว ไปสู่การจัดการกับ
ภัยคุกคามด้านความมัน่ คงรูปแบบใหม่ของประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศคูเ่ จรจา
ประเทศไทยมี แ ผนสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การ
ด้ า นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นมนุ ษ ยธรรมและ
การบรรเทาภัยพิบตั ิ ตามแผนปฏิบตั งิ าน ๓ ปี (ปี ๕๗–๕๙)
ของ EWG on MM โดยได้จดั ตัง้ ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

(ASEAN Center of Military Medicine: ACMM) ขึน้ ในปี ๕๘
เพื่ อ แบ่ ง ปั น ประสบการณ์ ข้ อ มู ล และทั ก ษะความรู ้
ในการฝึกระหว่างเจ้าหน้าทีแ่ พทย์ทหารของประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศคูเ่ จรจา โดยสามารถใช้ศนู ย์ ACMM
ในการปฏิบตั กิ ารได้เมือ่ ปลายปี ๒๕๕๘ และจะมีการทดสอบ
อย่างเป็นทางการผ่านการฝึกร่วมระหว่างคณะท�ำงาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการแพทย์ทหารกับคณะท�ำงานผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา
ภัยพิบตั ิ ซึง่ จะจัดขึน้ ทีไ่ ทย ในปี ๒๕๕๙
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการทดสอบความพร้อมของ ACMM จึงได้
มีการจัดการประชุมวางแผนขั้นต้นการฝึกร่วมระหว่าง
คณะท�ำงานผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการแพทย์ทหารกับคณะท�ำงาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ
การบรรเทาภัยพิบตั ิ ระหว่าง ๒๓-๒๗ พ.ย.๕๘ ณ เมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการประชุมเพื่อเตรียมการของ
กระทรวงกลาโหมจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ
คู่เจรจา จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๘ ประเทศ ในกรอบการประชุม
รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคูเ่ จรจา

รายนามคณะผู้จัดทําจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
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เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

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

ส่งเสริมการค้า การลงทุน

ปี ๒๕๕๙ ปีแห่งการลงทุน: สิทธิประโยชน์ใหม่ๆ
รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกระทรวงการคลังและ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้สทิ ธิประโยชน์
ทางภาษีและไม่ใช่ภาษี ส�ำหรับการลงทุนในคลัสเตอร์
ซูเปอร์คลัสเตอร์ และกิจการเพือ่ อนาคตทีม่ คี วามส�ำคัญสูง
ตลอดจนการเร่งรัดการลงทุน โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้

สิทธิประโยชน์เร่งรัดการลงทุน
รั ฐ บาลได้ อ อกมาตรการจู ง ใจการลงทุ น เมื่ อ ซื้ อ
สินทรัพย์ลงทุนในช่วง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๙ สามารถน�ำมาหักค่าใช้จา่ ย ๒ เท่า เช่น อุปกรณ์
เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ ยานพาหนะ
รัฐบาลได้ลดขั้นตอนและขบวนการอนุมัติโครงการ
เอกชนร่วมทุนในกิจการรัฐ (Public Private Partnership)
หรือ PPP Fast Track จาก ๒๕ เดือน เหลือ ๙ เดือน น�ำร่อง
๕ โครงการ มูลค่า ๓๓๔,๒๐๗ ล้านบาท ได้แก่ โครงการ
รถไฟฟ้า ๓ สาย ได้แก่ สายสีชมพู (แคราย-มีนบุร)ี สีเหลือง
(ลาดพร้าว-ส�ำโรง) และสีนำ�้ เงิน (หัวล�ำโพง- บางแค และ
ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
บางปะอิน-นครราชสีมา บางใหญ่-กาญจนบุรี
สิทธิประโยชน์ลงทุนใน New Growth Engines
•		 ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ๑๐-๑๕ ปี

•		 ยกเว้นภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ส�ำหรับผูเ้ ชีย่ วชาญ

		ทีท่ ำ� งานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
• ส่งเสริมทางการเงินส�ำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ทัง้ ๑๐ อุตสาหกรรม ผ่านกองทุนเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันส�ำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
สิทธิประโยชน์พิเศษส�ำหรับการลงทุน โดยใช้ไทย
เป็นฐานการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
•		 สิทธิประโยชน์สำ� หรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
•		 สิทธิประโยชน์กรณีพเิ ศษผ่าน BOI
•		 อัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเพียงร้อยละ ๑๐ ส�ำหรับ
		รายได้ จ ากสิ นค้ า และบริ การที่ เ กิ ดขึ้ นในพื้ น ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษยาวนานถึง ๑๐ ปี
•		 ฟรี ค่าธรรมเนียมการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ผ่านบรรษัท
		ประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
•		 สิทธิประโยชน์สำ� หรับ Super Cluster ยกเว้นภาษี
		เงินได้นิติบุคคล ๘ ปีและลดหย่อนภาษีเงินได้
		นิตบิ คุ คลร้อยละ ๕๐ เพิม่ เติมอีก ๕ ปี และยกเว้น
		อากรขาเข้าส�ำหรับเครือ่ งจักร
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย
การลงทุ น ในกองทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานของไทย
มูลค่าการระดมทุนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีกลไก
ประกันผลตอบแทนที่เหมาะสม

ประตูทางการค้าทีเ่ ปิดกว้างขึน้
• มีโอกาสขายสินค้าและบริการมากขึน้ จากตลาด

ทีม่ ขี นาดใหญ่ขนึ้ ทัง้ ตลาดภายในและภายนอก
อาเซียน
• วัตถุดิบน�ำเข้าเพื่อการผลิตมีราคาถูกลง ท�ำให้
ลดต้นทุนการผลิต
• ผู้ประกอบการรายย่อยมีโอกาสในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน จากความร่วมมือ
ในการพัฒนา SMEs
• ผูป้ ระกอบการสามารถเข้าไปท�ำการค้า การลงทุน
และขยายธุรกิจในประเทศอาเซียน
• เพิ่มโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่
มูลค่าของโลก
• มีการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้
นวัตกรรมการผลิตใหม่ ๆ รวมถึงการท�ำธุรกิจ
ด้วย e-Commerce
• เพิ่มโอกาสในการขยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีปัจจัยการผลิตที่ดี
• ได้รับประโยชน์จากการอ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้า และการลด/เลิกมาตรการทีม่ ใิ ช่ภาษี
• สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการค้าของประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้สะดวกขึ้น
• การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของสินค้า
มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

โครงสร้างพื้นฐาน

การขนส่งทางถนน
เชือ่ มโยงอาเซียน
ในการเป็นประชาคมอาเซียน รัฐบาลให้ความส�ำคัญ
กั บ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการขนส่ ง
เชื่ อ มต่ อ ภู มิ ภ าค ทั้ ง ทางบก ทางน�้ ำ ทางอากาศ
และระบบรางของประเทศ โดยในฉบับนีจ้ ะกล่าวถึง
การพัฒนาการขนส่งทางถนน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้กบั ประชาชนและช่วยลดต้นทุน
ประชาคมอาเซียนมีความต้องการในการเดินทาง ขนส่ง
และโลจิสติกส์มากขึน้ ทุกประเทศจึงก่อสร้างและปรับปรุง
การขนส่งทางถนนให้เชื่อมโยงถึงกัน ภายใต้ความตกลง
ด้านการขนส่งทางถนนร่วมกัน เพือ่ ให้สามารถเดินทางข้ามไปยัง
อีกประเทศหนึง่ ได้สะดวก ลดปัญหาอุปสรรคในการข้ามแดน
และผ่านแดน ทัง้ ปริมาณการขนส่งและการเดินทาง
ปัจจุบันรถบรรทุกและรถโดยสาร ซึ่งใช้แผ่นป้าย
ทะเบียนรถแบบใหม่ ทีร่ ะบุชื่อประเทศเป็นภาษาอังกฤษ
รวมทั้งก�ำหนดรหัสที่เป็นตัวเลขอารบิค 01 10 11 12...
แทนตัวอักษรชื่อจังหวัด สามารถน�ำไปใช้ในประเทศที่มี
ความตกลงด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ ดังนี้
รถบรรทุก สามารถวิ่งใน สปป. ลาว ได้ โดยไม่มี
การจ�ำกัดจ�ำนวนรถ ภายใต้ความตกลงฯ ระหว่างไทย-ลาว
สามารถวิ่ งผ่า นมาเลเซียไปยังสิงคโปร์ ได้เฉพาะ

การขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย ภายใต้บันทึกความเข้าใจ
ระหว่างไทย-มาเลเซีย ว่าด้วยการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย
ผ่านแดนโดยทางถนนจากไทยผ่านแดนมาเลเซียไปยัง
สิ ง คโปร์ มี โ ควตาการขนส่งสิ น ค้ า ๓๐,๐๐๐ ตั น /ปี
ซึ่งมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวคือ บริษัท อาเซียน
คอนเทนเนอร์ทรานส์ จ�ำกัด จ�ำนวน ๒๐ คัน สามารถ
วิ่งผ่าน สปป. ลาว ไปยังเวียดนามตามแนวเส้นทาง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ภายใต้บนั ทึกความเข้าใจฯ
ระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม โดยต้องเป็นผู้ประกอบการ
ขนส่งที่ได้รับอนุมัติโควตา ๔๐๐ คัน และสามารถวิ่ง
เข้าไปในประเทศกัมพูชา ผ่านด่านและแนวเส้นทาง
อรัญประเทศ-ปอยเปต-พระตะบอง-พนมเปญ-บาเวต
ภายใต้ บั น ทึ ก ความเข้ า ใจฯ ระหว่ า งไทย-กั ม พู ช า
โดยต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับอนุมัติโควตา
จ�ำนวน ๓๐ คัน
รถโดยสารไม่ประจ�ำทาง สามารถวิ่งเข้าไปใน
สปป. ลาว โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนรถ ภายใต้ความตกลงฯ
ระหว่ า งไทย-ลาว สามารถวิ่ ง เข้ า ไปในกั ม พู ช า
ผ่านด่านและแนวเส้นทางคือ อรัญประเทศ-ปอยเปตพระตะบอง-พนมเปญ-บาเวต ภายใต้บนั ทึกความเข้าใจฯ
ระหว่างไทย-กัมพูชา โดยต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่ง
ที่ได้รับอนุมัติโควตา จ�ำนวน ๑๐ คัน สามารถวิ่งเข้าไป
ในมาเลเซียได้ แต่ตอ้ งน�ำรถไปขออนุญาตประกอบการ
ขนส่งจดทะเบียน และน�ำรถไปตรวจสภาพในประเทศ
มาเลเซีย
รถโดยสารประจ�ำทาง ปัจจุบนั มีการเดินรถโดยสาร

ประจ�ำทางระหว่างไทย-ลาว ๑๒ เส้นทาง และมีการเดินรถ
โดยสารประจ� ำทางระหว่ า งไทย-กั ม พู ช า ๒ เส้ น ทาง
ได้แก่ กรุงเทพฯ-เสียมราฐ และกรุงเทพฯ-พนมเปญ
นอกจากนี้ เรือ่ งของ “ใบขับขี”่ ได้มกี ารออกข้อตกลง
ระหว่างประเทศในกลุม่ อาเซียน ในการขับขีร่ ถยนต์ขา้ มแดน
โดยคนไทยทีต่ อ้ งการขับรถในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่
ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย
บรูไน ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ไม่ต้องท�ำใบขับขี่สากล
สามารถใช้ใบขับขีข่ องไทยทีเ่ ป็นแบบสมาร์ทการ์ด ซึง่ จะ
ระบุขอ้ มูลเจ้าของบัตรเป็นภาษาอังกฤษควบคูก่ บั ภาษาไทย
ใช้ได้ใน ๑๐ ประเทศอาเซียนดังกล่าวข้างต้นได้ทันที
ส่วนผูท้ มี่ ใี บขับขีต่ ลอดชีพ สามารถเปลีย่ นเป็นใบขับขีแ่ บบ
สมาร์ทการ์ด ได้ทขี่ นส่งทัว่ ประเทศ

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๓ นครพนม-ค�ำม่วน

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

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

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

กับพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีในประชาคมอาเซียน

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

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ เยือนสหภาพพม่า

ในวาระหนึ่งที่ไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็น
ทางการ จึงขอน�ำบทความเรือ่ ง “การเสด็จฯ เยือน AEC”
ที่ “นายเกษมสันต์ วีระกุล” ได้รวบรวมและเรียบเรียงไว้ถงึ
การเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนประเทศต่าง ๆ ในประชาคม
อาเซียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ดังนี้
เวียดนามใต้ เป็นประเทศแรกของอาเซียนทีพ่ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เยือนในปี ๒๕๐๒ ซึ่งใน
สมัยนั้นเวียดนามยังแบ่งเป็นเหนือและใต้ ก่อนจะรวม

เป็นประเทศเดียวกันในปี ๒๕๑๙ ในการเสด็จฯ เยือน
ครั้งนั้น มหาวิทยาลัยไซ่ง่อนได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านกฎหมาย แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ด้วย
ปี ๒๕๐๓ เป็นปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
เสด็จฯ เยือนต่างประเทศมากทีส่ ดุ ถึง ๑๖ ประเทศ โดยใน
อาเซียน ๒ ประเทศ สหรัฐอเมริกา และอีก ๑๓ ประเทศ
ในยุโรป เสด็จฯ เยือนอินโดนีเซียในช่วงกุมภาพันธ์ ซึง่ ใน
การเสด็จฯ เยือน ได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชัน้ สูงให้แก่ประธานาธิบดีซกู าร์โน ประธานาธิบดีคนแรก
ของอินโดนีเซีย และรัฐมนตรีคนส�ำคัญ ๆ ของประเทศ
นอกจากนัน้ มหาวิทยาลัยกัดจาห์มาดา เมืองยอร์กยาการ์ตา
ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ ชี อื่ เสียง ก็ได้ทลู เกล้าฯ ถวายปริญญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
สหภาพพม่ า (ชื่ อ เดิ ม ในเวลานั้ น ) พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เยือนในปี ๒๕๐๓ พร้อม
พระราชด�ำเนินไปนมัสการชเว่ยด์ าโก่น (ชเวดากอง)
ปี ๒๕๐๕ เสด็จฯ เยือนสหพันธรัฐมาลายา (ชื่อเดิม)
หรือมาเลเซีย โดย“ยังดิ เปอร์ตวน อากง” ชื่อต�ำแหน่งที่
หมายถึง “กษัตริยข์ องมลายา” และ “ประไหมสุหรี” หมายถึง

“พระราชินี” ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชัน้ สูงสุด แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และฟิ ลิ ป ปิ น ส์ คื อ ประเทศสุ ด ท้ า ยในอาเซี ย น
ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ เยือนในปี ๒๕๐๖
หลังจากทรงว่างเว้นจากการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ
๒๗ ปี กระทั่งวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว จึงได้เสด็จฯ ต่างประเทศอีกครั้ง เพื่อไป
ทรงประกอบพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๑
ร่วมกับประมุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
“ฯพณฯ หนูฮกั พูมสะหวัน” หลังพิธเี ปิดสะพาน พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จฯ ไปทรงงานต่อยังโครงการ
พระราชด�ำริตา่ ง ๆ ทีไ่ ด้พระราชทานแก่ประชาชนชาวลาว
มาก่อนหน้านัน้
ประเทศในประชาคมอาเซี ย นที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั ยังมิได้เสด็จฯ เยือน จึงมีเพียงประเทศบรูไน
กัมพูชา และสิงคโปร์ แต่พระประมุขและประมุขของทัง้ ๓
ประเทศนี้ ต่างก็ได้เคยเสด็จฯ และเดินทางมาประเทศไทย
เพือ่ เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั แล้วทัง้ สิน้
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า
ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประชาคมอาเซียน

บทบาทของไทยและก้าวต่อไปในประชาคมอาเซียน

ตลอดห้าทศวรรษทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยให้ความส�ำคัญต่อการสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน จนน�ำไปสู่
การจัดตัง้ ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ เมือ่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยก้าวแรกของการก่อตัง้ อาเซียนเกิดจาก
การลงนามในปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือ ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ทีป่ ระเทศไทย
เมื่อปี ๒๕๑๐ ก้าวถัดมาคือการลงนามในปฏิญญาชะอ�ำ-หัวหิน ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (๒๕๕๒๒๕๕๘) ซึง่ เป็นกรอบการด�ำเนินงานเพือ่ จัดตัง้ ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ตลอดจนก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยการจัดท�ำ
วิ สั ย ทั ศ น์ ป ระชาคมอาเซี ย น ๒๐๒๕ และแผนงานประชาคมอาเซี ย น (๒๕๕๙-๒๕๖๘) ทั้ ง ๓ เสา ได้ แ ก่
เสาการเมืองและความมัน่ คง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม ซึง่ ก�ำหนดทิศทางของอาเซียนในอีก ๑๐ ปีขา้ งหน้า
ก้าวแรกที่ส�ำคัญของอาเซียน

ประเทศไทยมี บ ทบาทต่ อ ก้ า วแรกครั้ ง ส� ำ คั ญ
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องอาเซี ย น ด้ ว ยข้ อ ริ เ ริ่ ม ของ
ดร. ถนั ด คอมั น ตร์ อดี ต รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
การต่างประเทศ โดยร่วมกับอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์
และฟิลปิ ปินส์ ลงนามใน “ปฏิญญาอาเซียน” หรือทีร่ จู้ กั
กันทั่วไปว่า “ปฏิญญากรุงเทพฯ” ณ วังสราญรมย์ เมื่อ
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ เพื่อก่อตั้งสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ “อาเซียน” จึงนับได้ว่า
อาเซียนมี “DNA ของไทย” อยู่ด้วยตั้งแต่ต้น
นับแต่นนั้ มา อาเซียนได้เป็นหัวใจหลักของนโยบาย
ด้านการต่างประเทศของไทยมาโดยตลอด นอกจาก
ความพยายามเริม่ แรกเพือ่ สร้างความร่วมมือด้านการเมือง
และความมั่นคงในภูมิภาค ประเทศไทยยังตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริม
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างยั่งยืน
โดยเมื่ อ ปี ๒๕๓๕ ฯพณฯ นายอานั น ท์ ปั น ยารชุ น
อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ริเริ่มการจัดตั้งเขตการค้าเสรี
อาเซียน หรือ AFTA ซึง่ ถือเป็นจุดเริม่ ต้นของการสร้าง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปัจจุบัน

พิธลี งนามในปฏิญญาอาเซียน เมือ่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐

ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเทศไทยตระหนักถึงความส�ำคัญของการวาง
รากฐานให้อาเซียนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
มั่นคงและสมบูรณ์ ในช่วงระหว่างการด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานอาเซียนเมื่อปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นช่วงแรก
ที่อาเซียนมีกฎบัตรอาเซียนซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญ
ของอาเซียนมีผลบังคับใช้ ไทยเล็งเห็นความส�ำคัญและ
จ�ำเป็นในการก�ำหนดกรอบและแนวทางทีช่ ดั เจนส�ำหรับ
กระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

ในการด�ำเนินการ และเป็นพืน้ ฐานในการสร้างประชาคม
อาเซียนที่มีกฎกติกาที่ชัดเจน
ไทยจึงได้ยกร่างปฏิญญาชะอ�ำ-หัวหิน ว่าด้วย
แผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (๒๕๕๒ - ๒๕๕๘)
ประกอบด้ ว ยแผนงานการจั ด ตั้ ง ประชาคมการเมื อ ง
และความมัน่ คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งเป็นแนวทาง
ที่ ป ระเทศสมาชิ ก ร่ ว มกั น ด� ำ เนิ น การมาอย่ า งแข็ ง ขั น
จนน�ำไปสู่การสร้างประชาคมอาเซียนในปีนี้
ในช่ ว งที่ อ าเซี ย นสร้ า งพื้ น ฐานส� ำ หรั บ การเป็ น
ประชาคมภายในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้มีข้อริเริ่ม
ส�ำคัญหลายอย่าง เพือ่ สร้างความเข้มแข็งของประชาคม
อาเซียน ทัง้ ในด้านเสาการเมือง-ความมัน่ คง เสาเศรษฐกิจ
และเสาสัง คมและวัฒนธรรม ข้อ ริเ ริ่มส�ำคัญอัน หนึ่ง
คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ส ่ ง เสริ ม ความเชื่ อ มโยงในอาเซี ย น
และระหว่างอาเซียนกับภูมภิ าคอืน่ ๆ เช่น เอเชียตะวันออก
เฉียงเหนือและเอเชียใต้ ในที่สุด อาเซียนได้เห็นชอบกับ
วิสัยทัศน์ของไทยในการสร้างเครือข่ายทางถนนและ
รถไฟ และเส้นทางการเดินเรือ และทางอากาศในภูมภิ าค
เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นฐานผลิตและตลาดเดียวกัน

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

มากยิ่งขึ้น อีกทั้งให้ประชาชนในภูมิภาคมีความใกล้ชิด
ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ไทยได้ ริ เ ริ่ ม การสร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ทุกภาคส่วนของอาเซียน โดยเฉพาะกับภาคประชาสังคม
เยาวชน และกลุม่ อืน่ ๆ เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายมีสว่ นร่วมในการสร้าง
ประชาคมอาเซียน อีกทัง้ ผลักดันให้อาเซียนแก้ไขปัญหา
ทีม่ ผี ลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งปัญหา
ภัยพิบัติ เช่น ปัญหาน�้ำท่วมและหมอกควัน หรือปัญหา
โรคระบาด เช่น MERS CoV และ Ebola เป็นต้น
ในช่วง ๓ ปี ทีผ่ า่ นมา (๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ประเทศไทย
ได้รบั การยอมรับในการปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระเทศผูป้ ระสาน
งานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ด้วยการส่งเสริมให้จีน
๑) สนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน ๒) มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงในภูมิภาค และ
๓) พั ฒ นาความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจต่ อ อาเซี ย นเพื่ อ สร้ า ง
บรรยากาศที่เอื้ออ�ำนวยต่อการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้
โดยสันติวธิ ี รวมทัง้ ผลักดันข้อริเริม่ ต่าง ๆ เพือ่ ให้การเจรจา
จัดท�ำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้มีความคืบหน้าโดยเร็ว

ก้าวต่อไปในประชาคม

แม้แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (๒๕๕๒๒๕๕๘) ได้ สิ้ น สุ ด ลงในวั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๕๘
แต่กระบวนการสร้างประชาคมจะต้องด�ำเนินต่อไปอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ขับเคลือ่ นประชาคมอาเซียนให้มคี วามแข็งแกร่ง
ยิง่ ขึน้ ต่อไป รัฐบาลไทยจึงเห็นความส�ำคัญของการจัดท�ำ
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ และแผนงาน
ประชาคมอาเซียน (๒๕๕๙-๒๕๖๘) ซึง่ น�ำมาสูก่ ารลงนาม
ในปฏิ ญ ญากรุ ง กั ว ลาลั ม เปอร์ ว ่ า ด้ ว ยอาเซี ย น
ค.ศ. ๒๐๒๕: มุ่งหน้าไปด้วยกัน ในระหว่างการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในวันที่
๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นเอกสารที่ก�ำหนด
ทิศทางของอาเซียนในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า
รัฐบาลไทยจึงได้จดั ตัง้ คณะกรรมการศูนย์อำ� นวยการ
เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อหารือกับกลุ่ม องค์กร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อาทิ เยาวชน นักวิชาการ
สื่ อ มวลชน ภาคธุ ร กิ จ ภาคประชาสั ง คมและภาครั ฐ
เพือ่ สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ในการส่งเสริม

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

ให้ประเทศไทยมีความพร้อมที่สุดในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซี ย นและก� ำ หนดอนาคตของประชาคมอาเซี ย น
ให้เกื้อกูลผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทย ในการนี้
ไทยได้น�ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบเป็น
ท่าทีไทยในการเจรจาจัดท�ำวิสัยทัศน์ฯ และแผนงาน
ฉบับใหม่ โดยสามารถผลักดันประเด็นที่รัฐบาลและ
ประชาชนให้ความส�ำคัญให้บรรจุอยู่ในวิสัยทัศน์ฯ
และแผนงานประชาคมอาเซี ย น อาทิ การให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลางของประชาคมโดยไม่ให้มีผู้ใด
ถูกทอดทิง้ ส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม
การบริหารจัดการชายแดน บรรจุหลักสูตรอาเซียนศึกษา
ปราบปรามการค้ามนุษย์และการลักลอบค้าสัตว์ปา่ และไม้
ส่งเสริ ม บทบาทของ SMEs และสาขาเกษตรกรรม
ของอาเซี ย น และการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ งให้แก่
องค์กรต่าง ๆ ของอาเซียน โดยเฉพาะส�ำนักเลขาธิการ
อาเซียน นอกจากนี้ไทยประสบผลส�ำเร็จในการจัดตั้ง
ศูนย์อาเซียนต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ ๑) ส�ำนักงาน
ป.ป.ส. อาเซี ย น ๒) ศู น ย์ แ พทย์ ท หารอาเซี ย น และ
๓) ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
นอกจากนี้ ประเทศไทยช่วยผลักดันให้ประชาคม
อาเซี ย นมี ค วามแข็ ง แกร่ ง ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ สามารถเป็ น
แกนกลางในกลไกความร่วมมือต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค เพื่อเป็น
พื้นฐานส�ำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
จึงเป็นที่น่ายินดีที่ประเทศมหาอ�ำนาจให้การยอมรับ
การเป็นผู้น�ำของอาเซียนในภูมิภาค โดยในปี ๒๕๕๙
ทัง้ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และจีน ได้เสนอให้มกี ารประชุม
สุ ด ยอดกั บ อาเซี ย น เพื่ อ หารื อ กั บ อาเซี ย นว่ า จะช่ ว ย
ผลักดันความเป็นหุ้นส่วนระหว่างตนกับอาเซียนต่อไป
ในอนาคตอย่างไร
แม้ว่าประชาคมอาเซียนจะได้รับการจัดตั้งอย่างเป็น
ทางการแล้ว ประเทศไทยยังคงยึดมั่นที่จะขยายผลของ
ความส�ำเร็จที่ผ่านมานับตั้งแต่ก้าวแรกของการก่อตั้ง
อาเซียนจนกระทัง่ การรวมตัวเป็นประชาคมอย่างต่อเนือ่ ง
โดยทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้
ประชาคมอาเซียน “ก้าวเดินต่อไปข้างหน้า” อย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมทั้งได้รับผลประโยชน์และ
โอกาสที่เท่าเทียมและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ล�ำดับการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน

เส้นทางการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียนตัง้ แต่เริม่ แรก จนมีสมาชิกครบ ๑๐ ประเทศ และน�ำไปสูก่ ารเปิดประชาคมอาเซียน
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การถือครองทีด่ นิ
ของคนต่างด้าว
การเป็นประชาคมอาเซียนและการเผชิญกับ
โลกในกระแสโลกาภิ วั ต น์ รั ฐ บาลไทยเน้ น
ให้ความส�ำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชน โดยในประเด็นการถือครอง
ที่ดินของคนต่างด้าว มีรายละเอียดดังนี้
๑) คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งที่ดินโดยอาศัย
บทสนธิสัญญาที่บัญญัติให้คนต่างด้าวนั้นอาจมี
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้
ซึง่ ประเทศไทยได้เคยท�ำสนธิสญ
ั ญาไว้กบั ประเทศ
ต่ า ง ๆ จนกระทั่ ง วั น ที่ ๒๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๑๓
ได้มีการยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน
กับทุกประเทศท�ำให้สนธิสัญญาที่มีอยู่สิ้นผลไป
ดั ง นั้ น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๑๔
หลังบอกเลิกสัญญา ๑ ปี เป็นต้นมา ไม่มสี นธิสญ
ั ญา
ใดเลยที่ ผู ก พั น ประเทศไทยที่ จ ะต้ อ งรั บ รองให้
คนต่างด้าวมีสทิ ธิถอื ครองทีด่ นิ ในประเทศไทยได้อกี
ฉะนัน้ ในปัจจุบนั คนต่างด้าวจึงไม่อาจขอได้มา
ซึ่งที่ดินโดยอาศัยบทสนธิสัญญาได้อีกต่อไป
๒) คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งสิทธิในที่ดิน
โดยได้รบั มรดกในฐานะทีเ่ ป็นทายาทโดยธรรม
โดยที่ดินที่ได้รับมรดกเมื่อรวมกับที่ดินที่มีอยู่แล้ว
(หรือยังไม่เคยมี) ต้องไม่เกินจ�ำนวนทีจ่ ะพึงมีได้ตาม
ความในมาตรา ๘๗ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
เช่น ทีอ่ ยูอ่ าศัย มีได้ครอบครัวละไม่เกิน ๑ ไร่ ทีใ่ ช้เพือ่
พาณิชยกรรม ไม่เกิน ๑ ไร่ ที่ใช้เพื่ออุตสาหกรรม
ไม่เกิน ๑๐ ไร่ ที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม ครอบครัวละ
ไม่เกิน ๑๐ ไร่ เป็นต้น
๓) คนต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ น� ำ เงิ น มาลงทุ น ตาม
จ�ำนวนทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง ซึง่ ต้องไม่ตำ�่ กว่า
สี่สิบล้านบาท อาจขอให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้
เป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกินหนึ่งไร่ และต้องได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรี โดยในการขอได้มาซึ่งที่ดิน
ดั ง กล่ า วจะต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวง
๔) คนต่างด้าวได้รบั สิทธิการถือครองทีด่ นิ
ผ่านทางกฎหมายประเภทต่างๆ ที่รัฐบัญญัติ
ไว้เพือ่ เป็นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
เป็นส�ำคัญ เช่น บริษทั มูลนิธิ หรือสหกรณ์โดยได้รบั
อนุมัติให้ได้มาซึ่งที่ดินจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น พ.ศ. ๒๕๒๐, คนต่ า งด้ า ว
ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคม
อุ ต สาหกรรม ตามมาตรา ๔๔ แห่ ง พระราช
บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒, คนต่างด้าวผู้ได้รับสัมปทานส�ำรวจ
หรือผลิตปิโตรเลียมจากรัฐมนตรี โดยได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราช
บัญญัติปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๔
เป็นต้น
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ชุมชน สังคม

ประโยชน์ของอาเซียน
ในมิตดิ า้ นสังคมไทย
การเป็นประชาคมอาเซียน มิใช่ให้ความส�ำคัญเพียงด้านเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่ยงั มี
เป้าหมายเพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ธ�ำรงไว้
ซึง่ สันติภาพ เสถียรภาพ และความมัน่ คงทางการเมือง พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
เพื่อการกินดีอยู่ดีของประชาชน บนพื้นฐานความเสมอภาค และผลประโยชน์
ร่วมกันของทุกประเทศสมาชิก
การสร้ า งความเข้ า ใจและเคารพความแตกต่ า ง
ด้ า นวั ฒ นธรรมและประเพณี ข องประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ต่างเอื้อประโยชน์ต่อความส�ำเร็จทางเศรษฐกิจการค้า
และการลงทุน เช่น สิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการก่อนการลงทุน คือ
การศึกษาตลาด ส�ำรวจความต้องการหรือพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค และเข้าใจวิถชี วี ติ ประชาชนประเทศนัน้ อย่างลึกซึง้
ความร่วมมือด้านประชาคม สังคม และวัฒนธรรม
อาเซียน จึงตอบโจทย์ดังกล่าว เนื่องจากให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนา โดยมีคนเป็นศูนย์กลาง มุง่ เน้นการให้อาเซียน
เป็นสังคมทีม่ เี อกภาพ มีความเอือ้ อาทร มีความเป็นอยูท่ ดี่ ี
มีการพัฒนาในทุกด้าน และมีความมัน่ คงทางสังคม
ประโยชน์ตอ่ ภาพรวมประเทศ โดยเฉพาะมิตสิ งั คม
และวัฒนธรรม ดังนี้
• พัฒนาคนเป็นระบบ เพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน

• ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

ดึงจุดแข็ง และโอกาสของไทยในเวทีอาเซียน
• ปฏิรปู ระบบสวัสดิการสังคมของประเทศ เพือ่ รองรับ
การเป็นสังคมผูส้ งู อายุ
• ปฏิรปู ราชการ และส่งเสริมความเชือ่ มโยงประชาชน
ผูใ้ ช้แรงงาน
• ได้รบั โอกาสจ้างงาน และมีรายได้เพิม่ ขึน้
• ได้รบั การคุม้ ครองทางสังคมและสวัสดิมากขึน้
• พัฒนาและเสริมสร้างทักษะใหม่ ๆ ให้แก่ตวั เอง
นักเรียน นักศึกษา
• มีทางเลือกในการศึกษามากขึน้ พัฒนาคุณภาพ
• โอกาสในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างเยาวชนด้วยกันในอาเซียน
• เข้าใจและยอมรับความแตกต่างในทุกมิตอิ าเซียน

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
• ได้รบั การคุม้ ครองทางสังคม และเข้าถึงสวัสดิการ
สังคมทีเ่ พิม่ มากขึน้
• ได้รับการคุ้มครองสิทธิเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
กฎหมายได้รับการปรับปรุงพัฒนา ให้มีความทันสมัย
และครอบคลุมมากขึน้
• มี ก ารปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ บริ ก าร สื่ อ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกสาธารณะ ให้ทกุ คนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้
• มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย โดยค�ำนึงถึง
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
การเป็นประชาคมอาเซียน ถือเป็นนิมติ รหมายทีด่ ี ทัง้ ในแง่
การน�ำพาประเทศไทย และประเทศในกลุม่ อาเซียนด้วยกัน
ให้กา้ วไกลรุดหน้าต่อไปในเวทีโลก

วัฒนธรรม

การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
กระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมความรูป้ ระชาชนในด้านวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของอาเซียน โดยจัดตัง้
“ศูนย์วฒ
ั นธรรมอาเซียน” เพือ่ เปิดประตูสกู่ ารเป็นประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม

การจัดแสดงอัตลักษณ์รว่ มทางวัฒนธรรมของภูมภิ าคอาเซียน

ศู น ย์ วั ฒ นธรรมอาเซี ย นถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ น� ำ เสนอ
อั ต ลั ก ษณ์ ร ่ ว มทางวั ฒ นธรรมของทั้ ง กลุ ่ ม ประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ที่สะท้อนถึงรากเหง้า
ทางวัฒนธรรมร่วมกัน ทัง้ จากประวัตศิ าสตร์และภูมปิ ญ
ั ญา
ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยศูนย์วฒ
ั นธรรมอาเซียน ได้แบ่งพืน้ ทีจ่ ดั แสดงเป็น ๖ ส่วน
ส่ ว นที่ ๑ น� ำ เสนอสารคดี สั้ น “เราอยู ่ ร ่ ว มกั น ”
เพื่อสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมร่วมที่น่าตื่นตาตื่นใจ
ของอุษาคเนย์ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒ “ผูกพันหนึง่ เดียว (We are ASEAN)” ร้อยเรียง
เหตุ ก ารณ์ ส� ำ คั ญ ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น
ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน ผ่านจอวิดีโอขนาดใหญ่ระบบสัมผัส
ส่วนที่ ๓ “เที่ยวไปในอาเซียน (ASEAN Streets)”
น� ำ เทคโนโลยี เ สมื อ นจริ ง มาสร้ า งประสบการณ์
การสัมผัส ท�ำให้ผชู้ มรูส้ กึ ราวกับได้ไปยืนอยูบ่ นท้องถนน
แห่งวัฒนธรรมของ ๑๐ ประเทศ
ส่วนที่ ๔ “หมุนเวียนเปลีย่ นเรือ่ ง (Temporary Art &
Culture Exhibition)” นิทรรศการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ส่วนที่ ๕ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ “เรียนรู้ในสวน”
(ASEAN E-Library Park)” สารคดี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม

ในบรรยากาศสวนสาธารณะที่มีฉากหลังเป็นมรดกโลก
ทีภ่ มู ใิ จของชาวอาเซียน (หาชมได้ www.elibrary-acc.com)
ส่ ว นที่ ๖ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวั ฒ นธรรม “ชวนกั น
สร้างสรรค์” (Cultural Knowledge Lab) กิจกรรมและ
นิ ท รรศการความรู ้ ด ้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย
ของอาเซียน พร้อมจัดแสดงศิลปวัตถุอาเซียน (ASEAN
Cultural Item) อันทรงคุณค่า
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนเปิดบริการฟรี ทุกวันอังคารอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. ชัน้ ๓ หอศิลป์รว่ มสมัย
ราชด�ำเนิน หากต้องการชมเป็นหมูค่ ณะ กระทรวงวัฒนธรรม
สามารถจัดวิทยากรน�ำชมศูนย์ฯ ให้ได้ สอบถามได้ที่ โทร.
๐-๒๒๒๔-๔๒๗๙ อีเมล์ aseanculturalcenter@gmail.com
และเว็บไซต์ www.elibrary-acc.com

กิจกรรมน่าสนใจ

นิทรรศการ “ต่าง คล้าย ใช่เลย การเล่น ของเล่น
หรรษา อาเซียน” เรียนรู้ความเป็นมาเป็นไป
ของความเหมือน ความต่าง และความคล้าย ของ
การเล่นและของเล่นในภูมิภาคอาเซียน

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล
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คนบันดาลใจ

รางวัลประชาชนอาเซียน
ดร.สายสุรี จุตกิ ลุ
ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจของ ดร. สายสุรี จุตกิ ลุ ในการท�ำงาน
เพือ่ ปกป้องสตรีและเด็กมาอย่างยาวนาน ท�ำให้ทา่ น
ได้รบั รางวัลประชาชนอาเซียน ในการประชุมสุดยอด
ผูน้ ำ� อาเซียนครัง้ ล่าสุดทีป่ ระเทศมาเลเซีย กลายเป็น
เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยหลายคนหันมาอุทศิ ตน
ท�ำความดีเพือ่ สังคมกันมากขึน้
ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์
ดร. สายสุรี จุติกุล ได้รับการยกย่องจากทั้งในประเทศ
และต่างประเทศว่า เป็นผู้ที่อุทิศตนท�ำงานด้านสังคม
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในด้านสิทธิสตรีและเด็ก จนล่าสุด
รัฐบาลได้เสนอชือ่ ของท่านเข้ารับรางวัลประชาชนอาเซียน
(ASEAN People’s Award : APA) ในการประชุมสุดยอด
ผู้น�ำอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย เมือ่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีนายนาจิบ
ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เป็นผูม้ อบรางวัลภายหลัง
เปิดการประชุมฯ
นายจักรกฤษณ์ สีวลี อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวง
การต่างประเทศ เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เสนอชื่อ
ดร. สายสุรี จุติกุล ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิของ

ดร. สายสุรี เป็ นบุคคล
ทีอ
่ ุทิศตนเองเพื่อการท�ำงาน
ดานสิ
ทธิสตรีและเด็ก
้
มาโดยตลอด

ไทยด้านสตรีและเด็ก เข้ารับรางวัลประชาชนอาเซียน
ซึง่ เป็นรางวัลทีม่ อบให้กบั บุคคลทีม่ ผี ลงานยอดเยีย่ มเป็น
ที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องในการสนับสนุน
เสริมสร้างประชาคมอาเซียนทีม่ ปี ระชาชนเป็นศูนย์กลาง
โดย ดร. สายสุรี จุตกิ ลุ มีความเหมาะสมกับรางวัลดังกล่าว
เพราะเป็นบุคคลทีอ่ ทุ ศิ ตนเองเพือ่ การท�ำงานด้านสิทธิสตรี
และเด็กมาโดยตลอด
ดร. สายสุรี จุตกิ ลุ เกิดเมือ่ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีและสาขา
การศึกษา จากวิทยาลัยวิทเวิรธ์ เมืองสโปแคน รัฐวอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญาโท สาขาบริหาร
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา และ
ระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการศึษาและแนะแนว

ดร. สายสุรี จุตกิ ลุ ผูไ้ ด้รบั มอบรางวัลประชาชนอาเซียน

จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา และส�ำเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ ๒๖
แม้ปัจจุบันจะอายุ ๘๑ ปีแล้ว แต่ ดร. สายสุรี ก็ยัง
คงท�ำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่
ทีป่ รึกษาด้านสตรี เด็ก เยาวชน การศึกษาและพัฒนาสังคม
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ความสุ ข ของใครหลายคนอาจวั ด จากแค่ ตั ว เอง
แต่สำ� หรับดร. สายสุรี แล้ว การทีไ่ ด้มสี ว่ นช่วยเหลือสังคม
ให้ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ลงบ้าง นัน้ คือความสุขทีแ่ ท้จริง

ปฏิทินกิจกรรม

เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ ๑๒
ตลอดเดือนมกราคม

เทศบาลนครเชียงราย เปิดต้อนรับ
ฤดู ก าลท่ อ งเที่ ย วของเมื อ งเชี ย งราย
ด้ ว ยการจั ด งานใหญ่ ป ระจ� ำ ปี ๒๕๕๙
“งานเชี ย งรายดอกไม้ ง าม ครั้ ง ที่ ๑๒”
และดนตรี ใ นสวน ณ สวนตุ ง และโคม
เฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา โดยเนรมิต
เมืองเชียงรายให้สวยงามไปด้วยดอกไม้
ภายในงานจัดเแสดงดอกไม้เมืองหนาว
หลายสายพันธุ์ อาทิ ดอกทิวลิป ดอกลิลลี
และการแสดงดนตรี ใ นสวน รวมทั้ ง
มี ป ระติ ม ากรรมไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ
ประกวดจั ด สวน บายศรี การประดั บ
ตกแต่ ง ถนนหนทางด้ ว ยซุ ้ ม ดอกไม้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงาน
เชียงราย โทร. ๐๕๓-๗๑๗๔๓๓

ตลาดน�้ำใจ วิถีไทยผดุง
วันนี้-๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญเที่ยวงาน
“พม.ตลาดน�้ ำ ใจ วิ ถี ไ ทยผดุ ง ” ตลาด
น�ำ้ ใจจากรัฐบาล ทีส่ ง่ เสริมและให้โอกาส
ประชาชนทุกกลุม่ เป้าหมาย มีพนื้ ทีค่ า้ ขาย
เพือ่ สร้างรายได้ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
(ข้างท�ำเนียบรัฐบาล) พบกับการออกร้าน
จ�ำหน่ายสินค้าและอาหารจากทัว่ ประเทศ
หัตถกรรมกลุ่มคุณภาพชีวิตใหม่ สินค้า
นวัตกรรมส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
สินค้าจากกลุ่มชาติพันธุ์ เปิดจองบ้าน
การเคหะฯ ร่ ว มประมู ล สิ น ค้ า คุ ณ ภาพ
หลุดจากการจ�ำน�ำ กิจกรรมเสริมความรู้
สร้ า งอาชี พ การแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรม
พร้อมลุ้นรับสินค้านาทีทอง และรางวัล
อื่น ๆ อีกมากมาย

ต่าง คล้าย ใช่เลย
วันนี้เป็นต้นไป

ขอเชิ ญ ร่ ว มกิ จ กรรม “ต่ า ง คล้ า ย
ใช่เลย การเล่น ของเล่น หรรษา อาเซียน”
ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเรียนรู้
ความเป็ น มาเป็ น ไปของความเหมื อ น
ความต่าง และความคล้ายของการเล่น
และของเล่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซึง่ คุณจะค้นพบว่า การเล่นหลาย
ชนิดในหลายประเทศ มีความคล้ายคลึง
กับทีเ่ ราเคยเล่นในอดีต นอกจากนี้ ในวันที่
๙ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ได้มีการจัด
กิจกรรมวันเด็ก เพือ่ แลกเปลีย่ นและเรียนรู้
การเล่นและของเล่นในอาเซียน กิจกรรม
มีขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น ๓
หอศิ ล ป์ ร ่ ว มสมั ย ราชด� ำ เนิ น สอบถาม
เพิ่มเติม โทร. ๐-๒๒๒๔-๔๒๗๙

ส่งก�ำลังใจให้ทหาร
วันนี้เป็นต้นไป

เนื่ อ งจากวั น ที่ ๑๘ มกราคม
ของทุ ก ปี เป็ น วั น กองทั พ ไทย จึ ง ขอ
เชิญชวนคนไทยร่วมส่งจดหมายไปยัง
กองก�ำลังป้องกันชายแดนทั่วประเทศ
เพื่อให้ก�ำลังใจทหาร ต�ำรวจ ตามแนว
ชายแดนที่ ต ้ อ งห่ า งไกลครอบครั ว
โดยมี ที่ ตั้ ง หน่ ว ยกองก� ำ ลั ง ป้ อ งกั น
ชายแดนให้เลือกส่งจ�ำนวนมาก อาทิ
กองก�ำลังบูรพา ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ ว ๒๗๑๖๐ / กองก� ำ ลั ง
สุรสีห์ ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง
จ.กาญจนบุ รี ๗๑๑๙๐ / กองก� ำ ลั ง
สุรนารี ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง
อ.เมื อ ง จ.สุ ริ น ทร์ ๓๒๐๐๐ และ
กองก� ำ ลั ง สุ ร ศั ก ดิ์ ม นตรี ต.โนนสู ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๓๓๐ เป็นต้น

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

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

การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
รองรับประชาคมอาเซียน
ประเทศไทยได้เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ซึง่ ต้องผูกพัน
ปฏิบตั ติ ามพันธกรณีของกฎบัตรอาเซียน สมาชิกใน
ประชาคมอาเซียนได้รว่ มมือและสร้างความเข้มแข็ง
ร่วมกัน ไม่วา่ จะเป็นด้านการค้า การอ�ำนวยความสะดวก
ระหว่างประชาชนในอาเซียน เช่น การผ่อนผันในเรือ่ ง
การขอวีซา่ หรือการอาศัยอยูใ่ นประเทศในกลุม่ อาเซียน
ชั่วคราว ที่ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในอาเซียน
เดินทางไปมาหาสู่ได้อย่างเสรี

ดังนัน้ สิง่ ทีต่ ามมาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้คอื กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่จ่ากัดส่าหรับคนต่างชาติจะ

ประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับการเปิดการค้าเสรี
อาเซียน โดยแต่ละหน่วยงานภาครัฐได้จดั ท�ำแผนรองรับ
โครงการให้ มี ความสอดคล้ อง รวมถึ ง การเสริ มสร้ า ง
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
ในอาเซียนด้วยกัน รัฐบาลเล็งเห็นความส�ำคัญในเรื่องนี้
จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นากฎหมายต่ า ง ๆ
ให้ครอบคลุม เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ประโยชน์
ในด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันและเพื่อเพิ่มอ�ำนาจ
การเจรจาต่ อ รองทางการค้ า โดยด� ำ เนิ น การแก้ ไ ข
ปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้
๑. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎหมาย ความตกลง
เกีย่ วกับพิธกี ารศุลกากร เพือ่ ลดขัน้ ตอนและให้ความสะดวก
ทางการค้ า สนั บ สนุ น การขนส่ ง สิ น ค้ า ข้ า มชายแดน
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายที่ เ ป็ น ข้ อ จ� ำ กั ด และอุ ป สรรค
ของนักธุรกิจและนักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียน
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจคนเข้าเมือง
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราแก่นักธุรกิจ
ผู้ประกอบวิชาชีพ และแรงงานฝีมืออาเซียน
๒. ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ ป็นข้อจ�ำกัดและอุปสรรค
ในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน เช่น พ.ร.บ. การประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ร.บ. ธุรกิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์
แก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการเข้ามาท�ำงานของแรงงาน
ฝีมอื อาเซียน โดยเฉพาะนักวิชาชีพทีป่ ระเทศไทยได้ลงนาม
ในข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในเรือ่ งคุณสมบัตวิ ชิ าชีพ
ส�ำหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบริการ ๗ สาขา และพ.ร.บ. ส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน
๓. ปรับปรุงกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรองรับ
ปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ เช่น ปัญหาคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด ขบวนการค้ามนุษย์
ข้ามชาติ แรงงานต่างด้าว การฟอกเงิน อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
การก่ อ การร้ า ย การส่ ง ผู ้ ร ้ า ยข้ า มแดน การค้ า อาวุ ธ
ผิดกฎหมาย และการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา เป็นต้น
รัฐบาลและทุกหน่วยงานของรัฐได้ดำ� เนินการพัฒนา
ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรค
ต่อการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน รวมถึงด�ำเนินการส่งเสริม
และพัฒนาการลงทุน เพือ่ สร้างความเข้มแข็งต่อเศรษฐกิจ
อาเซียน อีกทั้งยังให้ภาคเอกชน นักธุรกิจ ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ”
อันเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วม
ดังนัน้ เมือ่ ไทยได้พฒ
ั นาปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับ
กับการเป็นประชาคมอาเซียน ก็จะส่งผลดีตอ่ การพัฒนา
ทัง้ ในด้านความมัน่ คง เศรษฐกิจ และสังคม ถือเป็นหนทาง
น�ำความเจริญและความมัง่ คัง่ ให้กบั ประเทศไทยสืบไป

การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม

โอกาสทองอุตสาหกรรมไทย
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึง่ มีประชากรรวมกัน ๖๐๐ ล้านคน และเมือ่ ขยายไปสู่
อาเซียนและประเทศคูเ่ จรจา (จีน เกาหลี ญีป่ นุ่ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) จะมีประชากร
รวมกันกว่าครึ่งโลก นับเป็นโอกาสทองของประชาชนไทยและภาคอุตสาหกรรมไทย ในการขยาย
ตลาดการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีบทบาทหลักในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยยกระดับประสิทธิภาพ
การผลิต พัฒนามาตรฐาน การบริหารจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน จัดหาแหล่งวัตถุดิบ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตให้กบั ผูป้ ระกอบการไทย
ที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้เตรียมความพร้อมก้าวสู่
AEC โดยศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่ AEC
ของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งวิเคราะห์ความพร้อมของ
อุตสาหกรรมต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ ตลอดจน
จัดท�ำแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC อาทิ
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและผู้ประกอบการ
เพื่อเข้าสู่ AEC การส่งเสริมการเป็น Hub ด้าน SMEs
ในอาเซียน
การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต เช่น อุปกรณ์
ทางการแพทย์ ชิน้ ส่วนอากาศยาน และกลุม่ อุตสาหกรรม
สีเขียว เช่น พลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ วัสดุชีวภาพ
และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น ภาพยนตร์และ
มัลติมีเดีย แฟชั่น และเฟอร์นิเจอร์ การพัฒนามาตรฐาน
การพัฒนาพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมใหม่ เพือ่ เชือ่ มโยงเครือข่าย
อุตสาหกรรมอาเซียน การพัฒนาศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์

ประเทศไทยเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมเพือ่ รองรับการเชือ่ มโยง

อุตสาหกรรมของภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้จัดท�ำแผนงานประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในระยะ ๕-๑๐ ปี เพื่อพร้อมก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยมีโครงการส�ำคัญ ๆ เช่น การสร้าง
เครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม และพัฒนาความร่วมมือ
ในระดับโซ่อปุ ทาน โครงการเพิม่ ศักยภาพด้านการค้าและ
การลงทุน ด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพืน้ ฐานของ
ไทย เพือ่ เป็นศูนย์กลางในภูมภิ าค การเตรียมความพร้อม
ภาคอุตสาหกรรมไทย เพือ่ รองรับการเชือ่ มโยงในภูมภิ าค
ด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล โครงการพัฒนากฎหมายว่าด้วย
การจดทะเบี ย นเครื่ อ งจั ก ร เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ขีดความสามารถคลัสเตอร์ตา่ ง ๆ เป็นต้น
ทุ ก หน่ ว ยงานในกระทรวงฯ ยั ง ด� ำ เนิ น กิ จ กรรม/
โครงการ ซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ ประจ� ำ สนั บ สนุ น การเตรี ย ม
ความพร้อมสู่ AEC อาทิ กิจกรรมจับคูธ่ รุ กิจ กิจกรรมชักจูง

การลงทุน การประชาสัมพันธ์ให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ระกอบการ
เพื่ อ ก้ า วสู ่ AEC โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการขยาย/ย้ายฐานการผลิตและ
ฐานการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยสู่ AEC เป็นต้น
ภายใต้กรอบแผนงานในด้านต่าง ๆ อาทิ การสร้าง
และพัฒนาทักษะฝีมอื แรงงาน เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
เทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไทย
เพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า
ผลจากการด� ำ เนิ น งานก่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณู ป การแก่
ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนคนไทยในวงกว้าง ท�ำให้
ภาคอุตสาหกรรมมีความพร้อมทีจ่ ะเก็บเกีย่ วผลประโยชน์
สูงสุดจากการก้าวสู่ AEC อย่างเป็นทางการ ทัง้ นี้ ก็เพือ่ ให้
เศรษฐกิจเข้มแข็ง เติบโต และต่อยอดศักยภาพการแข่งขัน
ของไทยไปสู่ระดับภูมิภาคและโลกในอนาคต

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

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

11

การศึกษา

ก้าวต่อไปของไทยบนเวทีอาเซียน

เน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นวาระส�ำคัญของไทย นับตัง้ แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๘
ทีไ่ ทยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา “คน” เป็นศูนย์กลาง เพือ่ พัฒนาให้คนไทยเป็นประชาชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้พร้อมรับกระแส
แห่งการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็ว โดยทีย่ งั คงสามารถด�ำรงตน
ในสังคมที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดท�ำ
แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงฯ
ไว้ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๔๖๒
ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ใน
ประชาคมอาเซียนอย่างมีคณ
ุ ภาพ” ภายใต้หลักการทีว่ า่
“เสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รภ้ ู าษา มุง่ พัฒนาความสัมพันธ์
รูเ้ ท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน” เพือ่ มุง่ สร้างคนไทย
ให้พร้อมด้วยความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และความช�ำนาญ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ผ่านกลไกและเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง
อันประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ ดังนี้ ๑) เสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ๒) ยกระดับคุณภาพและ
สร้างโอกาสทางการศึกษา ๓) ผลิตก�ำลังคนให้มที กั ษะสอดรับ
กับตลาดแรงงานอาเซียน ๔) พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ๕) พัฒนากลไกที่เกี่ยวข้อง

เพือ่ รองรับการเคลือ่ นย้าย/แลกเปลีย่ น และ ๖) เสริมสร้าง
เครือข่ายระหว่างกันในภูมภิ าค ทัง้ นี้ ได้มกี ารด�ำเนินการ
ทีส่ ำ� คัญ อาทิ
• เพิม่ ขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
• พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทาง ASEAN Curriculum Sourcebook
• สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
• พัฒนาสมรรถนะตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
• ยกระดับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ ICT
• จัดท�ำแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒอิ า้ งอิง
อาเซียน
• พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับในอาเซียน
• ร่วมด�ำเนินกิจกรรมระดับภูมภิ าคกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ

รัฐบาลพัฒนาศักยภาพคนไทยให้พร้อมส�ำหรับประชาคมอาเซียน

กระทรวงฯ มุ่งหวังพัฒนาและยกระดับการศึกษา
โดยส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกและประเทศ
คูเ่ จรจาในการพัฒนาด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของภูมิภาค ผลิตก�ำลังคนที่มีขีดความสามารถ
ป้อนตลาดแรงงานอาเซียนและโลกได้อย่างมีคุณภาพ
และด�ำรงตนในเวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ และสอดคล้อง
กับสิง่ ทีร่ ฐั บาลไทยมุง่ เน้น คือ “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน”

แรงงาน การประกอบอาชีพ

การเคลือ่ นย้าย
แรงงานในอาเซียน
ในการเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นนั้ น
ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมด้านการเคลือ่ นย้าย
แรงงาน เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของประชาชน โดยเฉพาะ
แรงงานในกลุ ่ ม การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานฝี มื อ
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขา
วิชาชีพหลัก เพื่อให้เกิดการถ่ายเทแรงงานได้อย่าง
เสรียิ่งขึ้นระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ในกรอบอาเซียนนั้น จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
๒ กลุม่ คือ การเคลือ่ นย้ายบุคคลธรรมดา และการเคลือ่ นย้าย
แรงงานฝีมือเสรี โดยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา หรือ
MNP (Movement of Natural Persons) ได้ทำ� ความตกลง
ระหว่างประเทศสมาชิก ซึง่ จัดท�ำขึน้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาที่ประสงค์ให้บริการ
ในประเทศสมาชิกเกีย่ วกับการค้าสินค้า การค้าบริการและ
การลงทุน ส�ำหรับการเคลือ่ นย้ายแรงงานฝีมอื ตามข้อตกลง
ยอมรั บ ร่ ว มกั น ด้ า นคุ ณ สมบั ติ ใ นสาขาวิ ช าชี พ หลั ก
หรือ MRA (Mutual Recognition Arrangement) ซึง่ ในเบือ้ งต้น
เริ่มจาก ๗ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิศวกรรม การส�ำรวจ
สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบัญชี
รวมทัง้ ๓๒ ต�ำแหน่งงานสาขาการโรงแรมและท่องเทีย่ ว

ไดมี
้ การจัดท�ำ MRA

ซึ่งเป็ นความตกลงทีใ่ ห้

ประเทศสมาชิกอาเซียน
ยอมรับร่วมกัน
โดยสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ได้มกี ารจัดท�ำ MRA ซึง่ เป็น
ความตกลงที่ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกัน
ใน ๓ เรือ่ ง คือ คุณสมบัตแิ รงงานฝีมอื ประวัตกิ ารศึกษา
และประสบการณ์ท�ำงาน เพื่อการถ่ายเทแรงงานฝีมือ
ได้เสรีมากขึน้ แต่การเข้าเมืองและการท�ำงานยังต้องเป็น
ไปตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศสมาชิก เช่น การสอบ
ใบประกอบอาชีพจากสภาวิชาชีพของแต่ละประเทศ

และการขอรับใบอนุญาตท�ำงาน ทุกประเทศในกลุม่ อาเซียน
มีระบบการจดทะเบียน ซึ่งแรงงานต่างชาติจะต้องแจ้ง
ลงทะเบียนเมือ่ ไปถึงประเทศทีต่ นไปท�ำงาน
ส�ำหรับกลุ่มแรงงาน ๗ สาขาอาชีพที่ได้มีการจัดท�ำ
MRA นั้ น แต่ ล ะประเทศได้ มี ก ารก� ำ หนดเงื่ อ นไข
ไว้ตา่ งกันและมีหน่วยงานเฉพาะดูแล ยกเว้นประเทศลาว
และเวียดนาม ซึง่ อยูร่ ะหว่างสร้างมาตรฐานด้านกฎหมาย
กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน ได้เตรียมพร้อม
อ�ำนวยความสะดวกในการเคลือ่ นย้ายแรงงาน โดยพิจารณา
ออกใบอนุญาตให้แรงงานกลุม่ ดังกล่าว ทีอ่ ยูภ่ ายใต้กรอบ
ความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้
๑) ประสานงานกับสภาวิชาชีพ ให้สภา/สมาคม
อาชี พ ทั้ ง ๘ องค์ ก ร เป็นผู้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และ
ออกเอกสารรับรอง หรือใบประกอบวิชาชีพ (License)
ให้กบั แรงงานฝีมอื ทีผ่ า่ นเกณฑ์
๒) อ� ำ นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาออก
ใบอนุญาตท�ำงาน ให้กับแรงงานฝีมือในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยคนต่างด้าวต้องได้รบั อนุญาตให้เข้ามา
ในราชอาณาจักรด้วยวีซา่ ประเภท Non-Immigrant-B
๓) เตรียมให้บริการผ่านช่องทางพิเศษ (ASEAN Lane)
ซึง่ จะเริม่ เปิดให้บริการได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ นี้
ที่ ส� ำ นั ก บริ ห ารแรงงานต่างด้าว กรมการจั ด หางาน
กระทรวงแรงงาน สอบถามรายละเอียดได้ทสี่ ำ� นักบริหาร
แรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
โทร.๐-๒๒๔๕-๒๗๔๕, ๐-๒๒๔๘- ๗๒๐๒ หรือสายด่วน
กรมการจัดหางาน ๑๖๙๔ หรือเว็บไซต์ www.doe.go.th

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

เพื่อประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาล

