
 

 

การเตรยีมความพรอมของประเทศไทยสูการเปนประชาคมอาเซียน 

   
๑. เปาหมายการสรางประชาคมอาเซยีนภายในป ๒๕๕๘ 

๑.๑ อาเซียนมีเปาหมายจะกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) โดย

วิสัยทัศนรวมของผูนําอาเซยีน คือการสรางประชาคมอาเซียนทีม่ีขีดความสามารถในการแขงขนัสงู มกีฎกติกา

ที่ชัดเจน และมีประชาชนเปนศูนยกลาง และเมื่อป ๒๕๕๑ อาเซียนไดจัดทํากฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือน

ธรรมนูญอาเซยีนเพื่อวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกร  

๑.๒ ประชาคมอาเซียนประกอบดวยสามเสาหลัก ไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน (กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยประสานงานหลัก)  ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (กระทรวง

พาณิชยเปนหนวยประสานงานหลัก)  และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (กระทรวงการพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยประสานงานหลัก) โดยอาเซียนไดจัดทาํแผนงาน (Blueprint) 

สําหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในแตละเสา ซึง่ผูนําอาเซียนไดรับรองเมื่อวนัที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ 

ระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที ่๑๔ ในชวงที่ไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียน   

๑.๓ ในป ๒๕๕๒ ไทยไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN 

Connectivity) เพื่อเสริมสรางความเปนปกแผนของประชาคมอาเซยีน และนําไปสูการเปนประชาคมอาเซยีน

ในป ๒๕๕๘ อีกทัง้เพื่อสงเสรมิความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในเวทีโลก และผูนาํอาเซียนไดรับรอง

แผนแมบทวาดวยความเชือ่มโยงในอาเซียนในการประชมุสุดยอดครัง้ที่ ๑๗ ณ กรุงฮานอย ซึ่งระบ ุ             

ความเชื่อมโยงใน ๓ รูปแบบ ไดแก ความเชือ่มโยงดานกายภาพ อาท ิการพัฒนาเครือขายดานคมนาคม     

ความเชื่อมโยงดานสถาบนั อาท ิการทาํใหกฎระเบยีบดานการขามแดนตางๆ มีความสอดคลองกนั และ     

ความเชื่อมโยงระหวางประชาชน เพื่อใหประชาขนในอาเซยีนรูจักกันและเขาใจกนัมากขึ้น  

 
๒. นโยบายรฐับาล 

จากคําแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีตอรัฐสภา หนึ่งในจุดมุงหมายของนโยบาย
รัฐบาล คือ “เพื่อนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ อยางสมบูรณ โดย
สรางความพรอมและความเขมแขง็ ทัง้ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและ
ความมั่นคง” โดยนโยบายเรงดวนที่จะเร่ิมดําเนนิการในปแรก ยังรวมถึงการเรงดําเนินการตามขอผูกพัน   

ในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คง ตลอดจน     

การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและภายนอกภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมนีโยบายดานเศรษฐกิจ 

และสังคมอีกหลายประการเพื่อรองรับ การเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน  
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๓. ผลจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 

ดานการเมืองและความมัน่คง  

• ทําใหไทยอยูในประชาคมทีม่ีกติกาและมกีารพัฒนาคานิยมและบรรทัดฐานรวมกนัมากขึ้น  

มีความเปนเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกรง มกีารสรางกฎเกณฑและคานิยมรวมกนั ซึง่

จะชวยสรางความเขาใจและความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกนั ขจัดความขัดแยงทางการเมืองระหวางกนั 

และลดปญหาความมัน่คงรปูแบบเดิม รวมทั้งชวยสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง   

ในภูมิภาค   

• ชวยสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนในการหาขอยุติตอปญหาตางๆ ระหวางกันโดยสันติวิธี ซึ่ง

แมวาการเปนประชาคมอาเซียนจะมิไดเปนการแกไขปญหาโดยตรง แตก็จะชวยสงเสริมการ

ดําเนนิการในกรอบอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ อาทิ กรอบทวิภาค ี   

• ชวยใหไทยสามารถแกไขปญหาและความทาทายตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาศัย

ความรวมมือที่ใกลชิดกับประเทศอื่นทั้งในและนอกภูมิภาค โดยเฉพาะการแกปญหาความมัน่คง

รูปแบบใหม เชน การบริหารจัดการภัยพบัิติ ความมั่นคงทางทะเล และอาชญากรรมขามชาติ           

ในรูปแบบตางๆ    

• การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนจะสรางความเปนหนึง่เดียวของประเทศในอาเซยีน และเพิ่ม

น้ําหนกัในการเสนอทาทีและความเห็นตางๆ ของประเทศอาเซียนในเวทีระหวางประเทศ   

• การเคลื่อนตัวของประชาชนและสินคาอยางเสรีมากขึ้น อาจกอใหเกิดผลกระทบขามพรมแดนตางๆ 

เชน การคามนุษย การคาอาวุธยาเสพติด และการลักลอบเขาเมืองผดิกฎหมาย ซึง่ประเทศไทย

จําเปนตองมีมาตรการปองกนัที่มปีระสิทธภิาพ  

ดานเศรษฐกจิ   

• อาเซียนเปนกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกลชิดไทยมากที่สุด ประเทศสมาชิกอาเซยีนหลาย

ประเทศเปนเพื่อนบานของไทยทีม่ีพรมแดนติดกัน มีวฒันธรรมที่คลายคลึง มีสินคาและบริการทีส่ามารถ

เสริมซึ่งกนัและกันได หรือมสิีนคาบริการทีค่ลายคลึงกนั ซึ่งหากสามารถรวมมือกนั กจ็ะสามารถสรางความ

แข็งแกรงในดานอาํนาจการตอรอง อันจะนํามาซึง่การขบัเคลื่อนทางเศรษฐกิจการคาที่มีความสาํคัญยิ่ง  

• การรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนทําใหเกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ โดยสามารถนํา      

จุดแข็งของแตละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของประเทศไทยเพื่อสรางประโยชนสูงสุดในการผลิต สงออก

และบริการ ซึง่จะเกิดไดก็ตอเมื่อมีการเคลือ่นยายปจจัยการผลิตไดอยางเสรีมากขึ้น นอกจากนี ้การเปน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะชวยใหประเทศสมาชกิมคีวามเปนปกแผนและชวยสรางอํานาจการตอรอง 

ในเวทีตาง ๆ มากขึ้น 

• ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะชวยสงเสรมิใหเกิดการขยายตวัในดานการคาและการลงทุนของไทย 

เนื่องจากจะมกีารแสวงหาความรวมมือเพือ่ยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเขาสูตลาดของกันและกนั           
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ไมวาจะเปนอปุสรรคดานภาษีหรือมาตรการทางการคาอื่น ๆ ทีม่ิใชภาษี รวมถึงอาํนวยความสะดวก       

ทางการคาและการลงทนุระหวางกัน ทัง้นี ้ผูประกอบการควรใชโอกาสที่เกิดจากการลดอุปสรรคทาง    

การคาและการลงทุนตาง ๆ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มที ่โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีความพรอมและมขีีด

ความสามารถในการแขงขันสูง 

• ประชาคมเศรษฐกิจจะทําใหผูประกอบการไทยไดเร่ิมปรับตัวและเตรียมความพรอมกับสภาวะแวดลอมทาง

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในโลก ซึ่งชวยการยกระดบัความสามารถในการแขงขนัของไทยในเศรษฐกิจโลก

ในภาพรวมตอไป   

• สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันและการเปนพนัธมิตรในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศจากการขจัด

อุปสรรคในดานการคาและการลงทนุระหวางประเทศสมาชิก  

• ชวยใหการพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีความเทาเทยีมและเสมอภาคยิง่ขึ้น       

จากการลดอุปสรรคดานการคาและจากการดําเนนิงานตามความริเร่ิมสําหรับการรวมตัวอาเซียน ซึ่งจะชวย

ลดปญหาการโยกยายถิ่นฐานของประเทศที่พัฒนานอยกวา    

ดานสังคมและวัฒนธรรม  

• การดําเนินการใดๆ ของภาครัฐ จะตองเนนใหประชาชนเปนศูนยกลางมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกบั

เปาประสงคในการสรางประชาคมอาเซียนที่มปีระชาชนเปนศนูยกลาง   

• จําเปนตองสงเสริมใหประชาชนในอาเซยีนรูจักกนัมากขึ้น โดยมีความเอื้ออาทรและแบงปนกัน เพื่อสราง

ความเขาใจทีดี่ระหวางกนั และสรางความรูสึกเปนประชาคมรวมกนั   

• จําเปนตองสงเสริมใหเยาวชนมีความเชีย่วชาญภาษาองักฤษและภาษาของประเทศอาเซียนอื่นมากยิ่งขึน้    

• ชวยขจัดปญหาดานสาธารณสุขที่อาจเกดิจากการเดินทางระหวางกนัที่สะดวกและเสรีมากขึน้ อาท ิ

การควบคุมโรคติดตอ การเสริมสรางความรวมมือโดยการแบงปนขอมูลและประสบการณเพื่อ

ปองกนัและควบคุมโรค การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือจาก

มนุษย 

• การเปนประชาคมอาเซยีนจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการเพิ่มพนูความรวมมือเพื่อลดชองวางดานการ

พัฒนาระหวางประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะการสรางศักยภาพดานนโยบายทางสงัคม เพื่อให       

การรวมตัวในภูมิภาคมีประสิทธิผล 
 
๔. การเตรยีมความพรอมของไทย   
    ๔.๑ ภาพรวม  

• ไทยตองสรางความพรอมและความเขมแข็ง ทัง้ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ

การเมืองและความมัน่คง รวมทัง้เรงดาํเนนิการตามขอผูกพนัในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซยีนในป 

๒๕๕๘ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คง ตลอดจนการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและ
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ภายนอกภูมิภาค ซึ่งเปนสิง่ที่ทกุประเทศในอาเซยีนตกลงกนัไวแลว เพือ่รักษาความนาเชื่อถือและสงเสริม

บทบาทของไทยในอาเซยีนตอไป  

• ไทยควรดําเนนินโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมอีกหลายประการเพือ่รองรับการเขาสูการเปน

ประชาคมอาเซียน ทัง้นี ้การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนเปนเรื่องที่เกีย่วของกับทุกสวนราชการ

และทุกภาคสวน  รวมทัง้ภาคประชาชน 

• ไทยไดจัดตั้งกลไกในระดับชาติเพื่อรองรับการดําเนินการในการกาวสูประชาคมอาเซียน ไดแก  

  - คณะกรรมการอาเซียนแหงชาต ิซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปน

ประธาน เปนกลไกประสานงานระดับนโยบาย เพื่อบูรณาการการดําเนนิการของหนวยงานไทยและเตรียม

ความพรอมเพือ่กาวสูการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ อยางเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ และ

กระทรวงการตางประเทศไดรวบรวมแผนงานสําหรับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนป ๒๕๕๘ 

ของสวนราชการตางๆ เพื่อใหรัฐบาลเห็นภาพรวมของสิ่งที่ตองดําเนนิการเพื่อรองรับการเปนประชาคม

อาเซียนในป ๒๕๕๘ ซึง่ครอบคลุมถึงการดําเนินการตามพนัธกรณีของไทยตามแผนการจัดตั้งประชาคมของ

แตละเสา (Blueprint) การสรางความตระหนักรูแกภาคสวนตางๆ ฯลฯ  

- คณะอนุกรรมการวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน จัดตั้งขึ้นภายใต

คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ โดยมีรองปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน เพื่อประสานงานและ

ติดตามใหมีการดําเนนิการตามแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกนัในอาเซยีนที่สอดคลองกับ

ผลประโยชนของไทย     

- คณะอนกุรรมดานการประชาสมัพนัธประชาคมอาเซียน จัดตั้งขึ้นภายใตคณะกรรมการ

อาเซียนแหงชาติ โดยมีอธบิดีกรมประชาสมัพนัธเปนประธาน เพื่อบูรณาการงานการเผยแพรความรู        

ความเขาใจและการสรางความตระหนกัรูเร่ืองอาเซียนแกทุกภาคสวนของสังคม เพือ่ใหประชาชนไทยมีสวน

รวมกับการสรางประชาคมอาเซียนและสามารถใชโอกาสจากประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มที ่

  - คณะกรรมการ/อนกุรรมการสําหรับการดาํเนนิการตามแผนงานการจดัตั้งประชาคม

อาเซียนในแตละเสา โดยหนวยงานที่เปนผูประสานงานหลักของแตละเสาเปนประธาน เสาการเมืองและ

ความมัน่คง ไดแก คณะกรรมการดําเนนิการเพื่อจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง โดยมี

ปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน เสาเศรษฐกจิ ไดแก คณะอนุกรรมการดาํเนนิการตามแผนงาน

ไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธาน และสําหรับเสาสังคมและ

วัฒนธรรม ไดแก คณะกรรมการแหงชาติดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน โดยมีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนประธาน  
    ๔.๒ การดําเนินการของกรมอาเซยีนในการเตรียมความพรอมของภาคสวนตางๆ  

การเตรียมความพรอมของภาครัฐ  

 ในการเตรียมความพรอมของภาครัฐ กรมอาเซียนใหความสาํคัญกับการดําเนินการในหลายมิติ   

ทั้งการปรับสวนราชการใหรองรับการเปนประชาคมอาเซียน การพัฒนาบุคลากรและการสรางศักยภาพแก
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ขาราชการ และการสงเสริมการปฏิบัติตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในทัง้สามเสา โดยที่ผานมา

ไดมีการดําเนนิการในประเด็นตางๆ อาท ิ

 - ผลักดันใหมกีารจัดตั้งกลุมงานหรือสวนงานที่รับผิดชอบประเด็นเกีย่วกับอาเซียนโดยตรง (ASEAN 

Unit) ในแตละหนวยงาน เพือ่ใหสามารถดาํเนนิการและเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนได

อยางมีประสิทธิภาพ   

 - ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพฒันาขาราชการพลเรือน เพือ่ใหมีการจัดโครงการเสริมสราง

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนแกขาราชการ พัฒนาทักษะการทาํงานและเจรจาระหวางประเทศ รวมทั้ง

ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบานใหแกขาราชการ  

 - จัดทําหลักสตูรฝกอาเซียนรวมกับสถาบนัการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ เพื่อฝกอบรมและให

ความรูเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน ใหแกขาราชการหรือพนกังานหนวยงานของรัฐ (ระดับไมตํ่ากวาชํานาญ

การ) หรือหนวยงานภาคเอกชน (ระดับไมตํ่ากวาผูจัดการ) ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกบัอาเซียนและประเทศ

เพื่อนบาน โดยกําหนดจัดฝกอบรมรุนแรกระหวางวันที่ ๑๓-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทัง้นี ้การฝกอบรมจะ

ประกอบดวยการบรรยายความรูเกีย่วกับอาเซียนจากผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตางๆ รวมถงึการศกึษาดงูาน

ภายในประเทศ โดยเฉพาะจงัหวัดที่เปนจุดเชื่อมโยงหรือเปนจุดยทุธศาสตรของไทตออาเซียนในดานตางๆ 

และการดูงานในตางประเทศ ไดแก สํานกัเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการตา 

 - ประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของในเรื่องการแกไขและปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับ

พันธกรณีของไทยภายใตประชาคมอาเซียนในทั้งสามเสา เพื่อใหกฎหมายมีความทนัสมัยและเอื้อใหไทย

สามารถแขงขนัและใชโอกาสจากประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มที ่

การเตรียมความพรอมของภาคเอกชน 

 เพื่อใหภาคเอกชนสามารถใชประโยชนจากการเปนประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะการที่

อาเซียนมุงสูการเปนตลาดและฐานการผลติเดียวกนัและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก  กรมอาเซียนไดมีบทบาท

ในการประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนนิการในประเด็นสําคัญตางๆ อาท ิ

-  การพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชนและแรงงานไทยใหตอบสนองความตองการ และมีขีด

ความสามารถในการแขงขันในตลาดอาเซยีน  

 - การสงเสริมการใชประโยชนจากความตกลงเขตการคาเสรีทั้งระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และ

ระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค (จีน ญ่ีปุน เกาหลีใต อินเดยี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด)  

- การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการกาํหนดนโยบายและการเจรจาความตกลงตางๆ ของ

ภาครัฐ โดยในปจจุบัน มีผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคม

ธนาคารไทย ในองคประกอบคณะกรรมการอาเซียนแหงชาต ิ

- การรักษาคณุภาพสินคาใหไดตามความตองการของตลาดและผานเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศ

ที่กําหนด   

- การสงเสริมการสรางและใชประโยชนจากเครือขายนกัธุรกิจและผูประกอบการในอาเซียน 
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 - การจัดทาํยทุธศาสตรเพื่อลดทอนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะกับ

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม  

การเตรียมความพรอมของภาคประชาชน  

 ในการเตรียมความพรอมของภาคประชาชน กรมอาเซยีนใหความสาํคัญกับการสรางความตระหนักรู

และใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน และไดรวมมืออยางใกลชิดกับจากหนวย

ราชการทั้งจากสวนกลางและสวนภูมิภาค ในการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อประชาสัมพันธและเสริมสรางความรู

ความเขาใจเกีย่วกับอาเซียนในประชาชนทกุภาคสวนและในทกุระดับ โดยที่ผานมา ไดมีการดําเนนิการที่

สําคัญหลายประการ อาท ิ 

 - กิจกรรมอาเซียนสัญจร : กรมอาเซียนไดดําเนินการจัดกจิกรรมอาเซียนสัญจร ไปยังจงัหวัด

ตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อเผยแพรความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งสรางความตระหนกัถึง

ประโยชนและโอกาสที่คนไทย จะไดรับจากการเปนประชาคมอาเซยีน โดยการจัดการบรรยายความรูพื้นฐาน

เกี่ยวกับอาเซยีนใหแกบุคลากรของสถาบนัการศึกษา หนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนผูสนใจ 

และมีการพบปะกับภาคประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะของสาธารณชน  

              ที่ผานมา กรมอาเซียนไดจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรแลวทั้งสิ้น ๗ คร้ัง ในปงบประมาณ ๒๕๕๕  

โดยมีผูเขารวมครั้งละประมาณ ๑,๐๐๐ คน ครอบคลุมหนวยงานและผูสนใจจากจังหวัดตางๆ ทั้งสิ้น ๑๓ 

จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ภูเก็ต ฉะเชงิเทรา ปราจีนบรีุ นครนายก จนัทบุรี กาญจนบุรี สมทุรสาคร ลพบุรี 

ชลบุรี ระยอง ตาก และเชยีงราย นอกจากนี้ กรมอาเซียนยงัมีแผนการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในป        

งบประมาณ ๒๕๕๕ ตอไปอีกหลายแหง เพื่อใหครอบคลุมถึงทุกภาคของประเทศ 

 - งานวนัอาเซียน : ในวนัที่ ๘ สิงหาคม ของทุกป กรมอาเซียนกาํหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่อง

ในโอกาสครบรอบการกอต้ังอาเซียน ที่กระทรวงการตางประเทศ เปนประจําทกุป (ป ๒๕๕๔ มีผูเขารวม

กิจกรรมทีก่ระทรวงการตางประเทศจัดขึ้น ประมาณ ๑,๐๐๐ คน และมีนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ กวา     

๖๐ แหงทัว่ประเทศเขารวม) สําหรับป ๒๕๕๕ นี ้จะมกีิจกรรมสําหรับเยาวชนทั่วประเทศ อาทิ การแขงขัน

ตอบปญหาเกีย่วกับอาเซียน การประกวดเรียงความหรือวาดภาพเกี่ยวกับอาเซียน การจัดนิทรรศการ

ภาพถายสถานทีท่องเที่ยวอาเซียน และจะมีการเสวนาโดยวิทยากรจากผูทรงคุณวฒุใินหวัขอที่เกีย่วกับ   

การเขาสูประชาคมอาเซยีนป ๒๕๕๘” โดยเชิญผูสนใจเขารวมรับฟงโดยไมเสียคาใชจาย  
- การจัดทาํสือ่เผยแพร   

- สื่อสิ่งพมิพ เชน หนังสือแผนงานการจัดตั้งประชาคม ๓ เสาหลัก โปสเตอร แผนพบั แผน

ปายนิทรรศการเคลื่อนที ่โดยตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕ กรมอาเซยีนไดสงเอกสาร 

หนงัสือไปตามคําขอของหนวยงานและผูสนใจตางๆ กวา ๓,๐๐๐ ราย 

- รายการวทิยุ “เราคืออาเซียน” คลื่น A.M.๑๕๗๕ KHz ออกอากาศทุกวนัองัคาร เวลา 

๑๗.๓๐-๑๘.๐๐น. เพื่อเผยแพร ประชาสมัพันธ ใหขอมลูความรูตางๆ ที่เกี่ยวกับอาเซียน ทัง้ขอมูลพื้นฐาน
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ของอาเซียน กจิกรรมอาเซียนสัญจร อาเซยีนกับประเทศคูเจรจา ผลการประชุมของอาเซียนที่สําคญัๆ 

รวมทัง้การถามคําถามชิงรางวัลอาเซียน 

  - เว็บไซตกรมอาเซียน www.mfa.go.th/asean เปนชองทางในการประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารของอาเซียน และการจัดกิจกรรมตางๆ ของกรมอาเซียน รวมทัง้เผยแพรขอมูลความรูเกีย่วกบั

ประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสา ส่ือมัลติมีเดีย อาท ิASEAN E-Book วิดีโอการตูนทองโลกอาเซียน เพลง 

ASEAN Way เปนตน  

- Facebook “เราคือ อาเซียน” เปนอีกชองทางการติดตอ ส่ือสาร แลกเปลี่ยนขอมูลหรือ

ความคิดเหน็เรื่องราวเกีย่วกบัอาเซียน  

- อ่ืนๆ เชน จดัทํา CD ROM รวบรวมสื่อความรูเกีย่วกบัอาเซียน จัดทําการตูนเผยแพร

ความรูเกีย่วกบัอาเซียน จัดทําสปอตโฆษณาการกาวสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ 

 -  การจัดอบรมครู : กรมอาเซียนไดรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดอบรมครูทั่วประเทศ 

เพื่อใหความรูเกี่ยวกับอาเซยีน และการเตรียมพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซยีนในป ๒๕๕๘ ซึง่เปนการ 

train the trainers เพื่อครูที่เขารวมกิจกรรมกลับไปถายทอดความรูและประสบการณใหกับครูในโรงเรียน

และโรงเรียนเครือขาย นักเรียน ผูปกครองและชุมชนตอไป  

 - การเปนวิทยากรอบรม สัมมนา : กรมอาเซียนไดรับเชิญจากหนวยราชการ สถาบันการศึกษา 

และภาคเอกชนใหเปนวทิยากรบรรยายใหความรูและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อกาว

เขาสูการเปนประชาคมอาเซียนเปนจาํนวนมาก โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๔ มีจํานวนถงึ ๑๔๘ คร้ัง และใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๕ จนถงึเดือนมิถนุายน ๒๕๕๕ กรมอาเซียนไดสงวทิยากรไปแลว ๒๑๒ คร้ัง และยังมี

คําเชิญตลอดทั้งปที่กรมอาเซียนไดรับแลวอีกเปนจาํนวนมาก  

 

********************** 

กลุมงานนโยบาย 

กรมอาเซียน  

มิถุนายน ๒๕๕๕ 


