การเตรียมความพรอมของประเทศไทยสูก ารเปนประชาคมอาเซียน
๑. เปาหมายการสรางประชาคมอาเซียนภายในป ๒๕๕๘
๑.๑ อาเซียนมีเปาหมายจะกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) โดย
วิสัยทัศนรวมของผูนําอาเซียน คือการสรางประชาคมอาเซียนทีม่ ีขีดความสามารถในการแขงขันสูง มีกฎกติกา
ที่ชัดเจน และมีประชาชนเปนศูนยกลาง และเมื่อป ๒๕๕๑ อาเซียนไดจัดทํากฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือน
ธรรมนูญอาเซียนเพื่อวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกร
๑.๒ ประชาคมอาเซียนประกอบดวยสามเสาหลัก ไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยประสานงานหลัก) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กระทรวง
พาณิชยเปนหนวยประสานงานหลัก) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยประสานงานหลัก) โดยอาเซียนไดจัดทําแผนงาน (Blueprint)
สําหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในแตละเสา ซึง่ ผูน ําอาเซียนไดรับรองเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒
ระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๔ ในชวงที่ไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียน
๑.๓ ในป ๒๕๕๒ ไทยไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN
Connectivity) เพื่อเสริมสรางความเปนปกแผนของประชาคมอาเซียน และนําไปสูก ารเปนประชาคมอาเซียน
ในป ๒๕๕๘ อีกทัง้ เพื่อสงเสริมความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในเวทีโลก และผูนาํ อาเซียนไดรับรอง
แผนแมบทวาดวยความเชือ่ มโยงในอาเซียนในการประชุมสุดยอดครัง้ ที่ ๑๗ ณ กรุงฮานอย ซึ่งระบุ
ความเชื่อมโยงใน ๓ รูปแบบ ไดแก ความเชือ่ มโยงดานกายภาพ อาทิ การพัฒนาเครือขายดานคมนาคม
ความเชื่อมโยงดานสถาบัน อาทิ การทําใหกฎระเบียบดานการขามแดนตางๆ มีความสอดคลองกัน และ
ความเชื่อมโยงระหวางประชาชน เพื่อใหประชาขนในอาเซียนรูจักกันและเขาใจกันมากขึ้น
๒. นโยบายรัฐบาล
จากคําแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีตอรัฐสภา หนึ่งในจุดมุง หมายของนโยบาย
รัฐบาล คือ “เพื่อนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ อยางสมบูรณ โดย
สรางความพรอมและความเขมแข็ง ทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและ
ความมั่นคง” โดยนโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก ยังรวมถึงการเรงดําเนินการตามขอผูกพัน
ในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คง ตลอดจน
การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและภายนอกภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีนโยบายดานเศรษฐกิจ
และสังคมอีกหลายประการเพื่อรองรับ การเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน

-๒๓. ผลจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
ดานการเมืองและความมัน่ คง
• ทําใหไทยอยูในประชาคมทีม่ ีกติกาและมีการพัฒนาคานิยมและบรรทัดฐานรวมกันมากขึ้น
มีความเปนเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกรง มีการสรางกฎเกณฑและคานิยมรวมกัน ซึง่
จะชวยสรางความเขาใจและความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน ขจัดความขัดแยงทางการเมืองระหวางกัน
และลดปญหาความมัน่ คงรูปแบบเดิม รวมทั้งชวยสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง
ในภูมิภาค
• ชวยสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนในการหาขอยุติตอปญหาตางๆ ระหวางกันโดยสันติวิธี ซึ่ง
แมวาการเปนประชาคมอาเซียนจะมิไดเปนการแกไขปญหาโดยตรง แตก็จะชวยสงเสริมการ
ดําเนินการในกรอบอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของ อาทิ กรอบทวิภาคี
• ชวยใหไทยสามารถแกไขปญหาและความทาทายตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาศัย
ความรวมมือที่ใกลชิดกับประเทศอื่นทั้งในและนอกภูมิภาค โดยเฉพาะการแกปญหาความมัน่ คง
รูปแบบใหม เชน การบริหารจัดการภัยพิบัติ ความมั่นคงทางทะเล และอาชญากรรมขามชาติ
ในรูปแบบตางๆ
• การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนจะสรางความเปนหนึง่ เดียวของประเทศในอาเซียน และเพิ่ม
น้ําหนักในการเสนอทาทีและความเห็นตางๆ ของประเทศอาเซียนในเวทีระหวางประเทศ
• การเคลื่อนตัวของประชาชนและสินคาอยางเสรีมากขึ้น อาจกอใหเกิดผลกระทบขามพรมแดนตางๆ
เชน การคามนุษย การคาอาวุธยาเสพติด และการลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย ซึง่ ประเทศไทย
จําเปนตองมีมาตรการปองกันที่มปี ระสิทธิภาพ
ดานเศรษฐกิจ
• อาเซียนเปนกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกลชิดไทยมากที่สุด ประเทศสมาชิกอาเซียนหลาย
ประเทศเปนเพื่อนบานของไทยทีม่ ีพรมแดนติดกัน มีวฒ
ั นธรรมที่คลายคลึง มีสินคาและบริการทีส่ ามารถ
เสริมซึ่งกันและกันได หรือมีสินคาบริการทีค่ ลายคลึงกัน ซึ่งหากสามารถรวมมือกัน ก็จะสามารถสรางความ
แข็งแกรงในดานอํานาจการตอรอง อันจะนํามาซึง่ การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการคาที่มีความสําคัญยิ่ง
• การรวมกลุม เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหเกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ โดยสามารถนํา
จุดแข็งของแตละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของประเทศไทยเพื่อสรางประโยชนสงู สุดในการผลิต สงออก
และบริการ ซึง่ จะเกิดไดก็ตอเมื่อมีการเคลือ่ นยายปจจัยการผลิตไดอยางเสรีมากขึ้น นอกจากนี้ การเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะชวยใหประเทศสมาชิกมีความเปนปกแผนและชวยสรางอํานาจการตอรอง
ในเวทีตาง ๆ มากขึ้น
• ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะชวยสงเสริมใหเกิดการขยายตัวในดานการคาและการลงทุนของไทย
เนื่องจากจะมีการแสวงหาความรวมมือเพือ่ ยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเขาสูตลาดของกันและกัน

-๓ไมวาจะเปนอุปสรรคดานภาษีหรือมาตรการทางการคาอื่น ๆ ทีม่ ิใชภาษี รวมถึงอํานวยความสะดวก
ทางการคาและการลงทุนระหวางกัน ทัง้ นี้ ผูประกอบการควรใชโอกาสที่เกิดจากการลดอุปสรรคทาง
การคาและการลงทุนตาง ๆ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีความพรอมและมีขีด
ความสามารถในการแขงขันสูง
• ประชาคมเศรษฐกิจจะทําใหผูประกอบการไทยไดเริ่มปรับตัวและเตรียมความพรอมกับสภาวะแวดลอมทาง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในโลก ซึ่งชวยการยกระดับความสามารถในการแขงขันของไทยในเศรษฐกิจโลก
ในภาพรวมตอไป
• สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันและการเปนพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศจากการขจัด
อุปสรรคในดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศสมาชิก
• ชวยใหการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีความเทาเทียมและเสมอภาคยิง่ ขึ้น
จากการลดอุปสรรคดานการคาและจากการดําเนินงานตามความริเริ่มสําหรับการรวมตัวอาเซียน ซึ่งจะชวย
ลดปญหาการโยกยายถิ่นฐานของประเทศที่พัฒนานอยกวา
ดานสังคมและวัฒนธรรม
• การดําเนินการใดๆ ของภาครัฐ จะตองเนนใหประชาชนเปนศูนยกลางมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับ
เปาประสงคในการสรางประชาคมอาเซียนที่มปี ระชาชนเปนศูนยกลาง
• จําเปนตองสงเสริมใหประชาชนในอาเซียนรูจักกันมากขึ้น โดยมีความเอื้ออาทรและแบงปนกัน เพื่อสราง
ความเขาใจทีด่ ีระหวางกัน และสรางความรูสึกเปนประชาคมรวมกัน
• จําเปนตองสงเสริมใหเยาวชนมีความเชีย่ วชาญภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศอาเซียนอื่นมากยิ่งขึน้
• ชวยขจัดปญหาดานสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเดินทางระหวางกันที่สะดวกและเสรีมากขึน้ อาทิ
การควบคุมโรคติดตอ การเสริมสรางความรวมมือโดยการแบงปนขอมูลและประสบการณเพื่อ
ปองกันและควบคุมโรค การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือจาก
มนุษย
• การเปนประชาคมอาเซียนจะเปนตัวกระตุน ใหเกิดการเพิ่มพูนความรวมมือเพื่อลดชองวางดานการ
พัฒนาระหวางประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะการสรางศักยภาพดานนโยบายทางสังคม เพื่อให
การรวมตัวในภูมิภาคมีประสิทธิผล
๔. การเตรียมความพรอมของไทย
๔.๑ ภาพรวม
• ไทยตองสรางความพรอมและความเขมแข็ง ทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
การเมืองและความมัน่ คง รวมทัง้ เรงดําเนินการตามขอผูกพันในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป
๒๕๕๘ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คง ตลอดจนการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและ

-๔ภายนอกภูมิภาค ซึ่งเปนสิง่ ที่ทกุ ประเทศในอาเซียนตกลงกันไวแลว เพือ่ รักษาความนาเชื่อถือและสงเสริม
บทบาทของไทยในอาเซียนตอไป
• ไทยควรดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมอีกหลายประการเพือ่ รองรับการเขาสูการเปน
ประชาคมอาเซียน ทัง้ นี้ การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนเปนเรื่องที่เกีย่ วของกับทุกสวนราชการ
และทุกภาคสวน รวมทัง้ ภาคประชาชน
• ไทยไดจัดตั้งกลไกในระดับชาติเพื่อรองรับการดําเนินการในการกาวสูป ระชาคมอาเซียน ไดแก
- คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปน
ประธาน เปนกลไกประสานงานระดับนโยบาย เพื่อบูรณาการการดําเนินการของหนวยงานไทยและเตรียม
ความพรอมเพือ่ กาวสูก ารเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ อยางเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ และ
กระทรวงการตางประเทศไดรวบรวมแผนงานสําหรับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนป ๒๕๕๘
ของสวนราชการตางๆ เพื่อใหรัฐบาลเห็นภาพรวมของสิ่งที่ตองดําเนินการเพื่อรองรับการเปนประชาคม
อาเซียนในป ๒๕๕๘ ซึง่ ครอบคลุมถึงการดําเนินการตามพันธกรณีของไทยตามแผนการจัดตั้งประชาคมของ
แตละเสา (Blueprint) การสรางความตระหนักรูแกภาคสวนตางๆ ฯลฯ
- คณะอนุกรรมการวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน จัดตั้งขึ้นภายใต
คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ โดยมีรองปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน เพื่อประสานงานและ
ติดตามใหมีการดําเนินการตามแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนที่สอดคลองกับ
ผลประโยชนของไทย
- คณะอนุกรรมดานการประชาสัมพันธประชาคมอาเซียน จัดตั้งขึ้นภายใตคณะกรรมการ
อาเซียนแหงชาติ โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธเปนประธาน เพื่อบูรณาการงานการเผยแพรความรู
ความเขาใจและการสรางความตระหนักรูเรื่องอาเซียนแกทุกภาคสวนของสังคม เพือ่ ใหประชาชนไทยมีสวน
รวมกับการสรางประชาคมอาเซียนและสามารถใชโอกาสจากประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มที่
- คณะกรรมการ/อนุกรรมการสําหรับการดําเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคม
อาเซียนในแตละเสา โดยหนวยงานที่เปนผูประสานงานหลักของแตละเสาเปนประธาน เสาการเมืองและ
ความมัน่ คง ไดแก คณะกรรมการดําเนินการเพื่อจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง โดยมี
ปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน เสาเศรษฐกิจ ไดแก คณะอนุกรรมการดําเนินการตามแผนงาน
ไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธาน และสําหรับเสาสังคมและ
วัฒนธรรม ไดแก คณะกรรมการแหงชาติดา นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนประธาน
๔.๒ การดําเนินการของกรมอาเซียนในการเตรียมความพรอมของภาคสวนตางๆ
การเตรียมความพรอมของภาครัฐ
ในการเตรียมความพรอมของภาครัฐ กรมอาเซียนใหความสําคัญกับการดําเนินการในหลายมิติ
ทั้งการปรับสวนราชการใหรองรับการเปนประชาคมอาเซียน การพัฒนาบุคลากรและการสรางศักยภาพแก

-๕ขาราชการ และการสงเสริมการปฏิบัติตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในทัง้ สามเสา โดยที่ผานมา
ไดมีการดําเนินการในประเด็นตางๆ อาทิ
- ผลักดันใหมกี ารจัดตั้งกลุมงานหรือสวนงานที่รับผิดชอบประเด็นเกีย่ วกับอาเซียนโดยตรง (ASEAN
Unit) ในแตละหนวยงาน เพือ่ ใหสามารถดําเนินการและเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนได
อยางมีประสิทธิภาพ
- ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขาราชการพลเรือน เพือ่ ใหมีการจัดโครงการเสริมสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนแกขาราชการ พัฒนาทักษะการทํางานและเจรจาระหวางประเทศ รวมทั้ง
ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบานใหแกขาราชการ
- จัดทําหลักสูตรฝกอาเซียนรวมกับสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ เพื่อฝกอบรมและให
ความรูเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน ใหแกขาราชการหรือพนักงานหนวยงานของรัฐ (ระดับไมต่ํากวาชํานาญ
การ) หรือหนวยงานภาคเอกชน (ระดับไมต่ํากวาผูจัดการ) ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับอาเซียนและประเทศ
เพื่อนบาน โดยกําหนดจัดฝกอบรมรุนแรกระหวางวันที่ ๑๓-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทัง้ นี้ การฝกอบรมจะ
ประกอบดวยการบรรยายความรูเกีย่ วกับอาเซียนจากผูท รงคุณวุฒิจากหนวยงานตางๆ รวมถึงการศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่เปนจุดเชื่อมโยงหรือเปนจุดยุทธศาสตรของไทตออาเซียนในดานตางๆ
และการดูงานในตางประเทศ ไดแก สํานักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการตา
- ประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของในเรื่องการแกไขและปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับ
พันธกรณีของไทยภายใตประชาคมอาเซียนในทั้งสามเสา เพื่อใหกฎหมายมีความทันสมัยและเอื้อใหไทย
สามารถแขงขันและใชโอกาสจากประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มที่
การเตรียมความพรอมของภาคเอกชน
เพื่อใหภาคเอกชนสามารถใชประโยชนจากการเปนประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะการที่
อาเซียนมุงสูก ารเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก กรมอาเซียนไดมีบทบาท
ในการประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการในประเด็นสําคัญตางๆ อาทิ
- การพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชนและแรงงานไทยใหตอบสนองความตองการ และมีขีด
ความสามารถในการแขงขันในตลาดอาเซียน
- การสงเสริมการใชประโยชนจากความตกลงเขตการคาเสรีทั้งระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และ
ระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค (จีน ญี่ปนุ เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด)
- การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการกําหนดนโยบายและการเจรจาความตกลงตางๆ ของ
ภาครัฐ โดยในปจจุบัน มีผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคม
ธนาคารไทย ในองคประกอบคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ
- การรักษาคุณภาพสินคาใหไดตามความตองการของตลาดและผานเกณฑมาตรฐานระหวางประเทศ
ที่กําหนด
- การสงเสริมการสรางและใชประโยชนจากเครือขายนักธุรกิจและผูประกอบการในอาเซียน

-๖- การจัดทํายุทธศาสตรเพื่อลดทอนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะกับ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
การเตรียมความพรอมของภาคประชาชน
ในการเตรียมความพรอมของภาคประชาชน กรมอาเซียนใหความสําคัญกับการสรางความตระหนักรู
และใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน และไดรวมมืออยางใกลชิดกับจากหนวย
ราชการทั้งจากสวนกลางและสวนภูมิภาค ในการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อประชาสัมพันธและเสริมสรางความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับอาเซียนในประชาชนทุกภาคสวนและในทุกระดับ โดยที่ผานมา ไดมีการดําเนินการที่
สําคัญหลายประการ อาทิ
- กิจกรรมอาเซียนสัญจร : กรมอาเซียนไดดําเนินการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร ไปยังจังหวัด
ตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อเผยแพรความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งสรางความตระหนักถึง
ประโยชนและโอกาสที่คนไทย จะไดรับจากการเปนประชาคมอาเซียน โดยการจัดการบรรยายความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับอาเซียนใหแกบุคลากรของสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผูสนใจ
และมีการพบปะกับภาคประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะของสาธารณชน
ที่ผานมา กรมอาเซียนไดจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรแลวทั้งสิ้น ๗ ครั้ง ในปงบประมาณ ๒๕๕๕
โดยมีผูเขารวมครั้งละประมาณ ๑,๐๐๐ คน ครอบคลุมหนวยงานและผูสนใจจากจังหวัดตางๆ ทั้งสิ้น ๑๓
จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก จันทบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร ลพบุรี
ชลบุรี ระยอง ตาก และเชียงราย นอกจากนี้ กรมอาเซียนยังมีแผนการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในป
งบประมาณ ๒๕๕๕ ตอไปอีกหลายแหง เพื่อใหครอบคลุมถึงทุกภาคของประเทศ
- งานวันอาเซียน : ในวันที่ ๘ สิงหาคม ของทุกป กรมอาเซียนกําหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่อง
ในโอกาสครบรอบการกอตั้งอาเซียน ที่กระทรวงการตางประเทศ เปนประจําทุกป (ป ๒๕๕๔ มีผูเขารวม
กิจกรรมทีก่ ระทรวงการตางประเทศจัดขึ้น ประมาณ ๑,๐๐๐ คน และมีนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ กวา
๖๐ แหงทัว่ ประเทศเขารวม) สําหรับป ๒๕๕๕ นี้ จะมีกิจกรรมสําหรับเยาวชนทั่วประเทศ อาทิ การแขงขัน
ตอบปญหาเกีย่ วกับอาเซียน การประกวดเรียงความหรือวาดภาพเกี่ยวกับอาเซียน การจัดนิทรรศการ
ภาพถายสถานทีท่ องเที่ยวอาเซียน และจะมีการเสวนาโดยวิทยากรจากผูทรงคุณวุฒใิ นหัวขอที่เกีย่ วกับ
การเขาสูประชาคมอาเซียนป ๒๕๕๘” โดยเชิญผูสนใจเขารวมรับฟงโดยไมเสียคาใชจาย
- การจัดทําสือ่ เผยแพร
- สื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือแผนงานการจัดตั้งประชาคม ๓ เสาหลัก โปสเตอร แผนพับ แผน
ปายนิทรรศการเคลื่อนที่ โดยตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕ กรมอาเซียนไดสงเอกสาร
หนังสือไปตามคําขอของหนวยงานและผูส นใจตางๆ กวา ๓,๐๐๐ ราย
- รายการวิทยุ “เราคืออาเซียน” คลื่น A.M.๑๕๗๕ KHz ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา
๑๗.๓๐-๑๘.๐๐น. เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหขอมูลความรูตางๆ ที่เกี่ยวกับอาเซียน ทัง้ ขอมูลพื้นฐาน

-๗ของอาเซียน กิจกรรมอาเซียนสัญจร อาเซียนกับประเทศคูเจรจา ผลการประชุมของอาเซียนที่สาํ คัญๆ
รวมทัง้ การถามคําถามชิงรางวัลอาเซียน
- เว็บไซตกรมอาเซียน www.mfa.go.th/asean เปนชองทางในการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของอาเซียน และการจัดกิจกรรมตางๆ ของกรมอาเซียน รวมทัง้ เผยแพรขอมูลความรูเกีย่ วกับ
ประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสา สื่อมัลติมีเดีย อาทิ ASEAN E-Book วิดีโอการตูนทองโลกอาเซียน เพลง
ASEAN Way เปนตน
- Facebook “เราคือ อาเซียน” เปนอีกชองทางการติดตอ สื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลหรือ
ความคิดเห็นเรื่องราวเกีย่ วกับอาเซียน
- อื่นๆ เชน จัดทํา CD ROM รวบรวมสื่อความรูเกีย่ วกับอาเซียน จัดทําการตูนเผยแพร
ความรูเกีย่ วกับอาเซียน จัดทําสปอตโฆษณาการกาวสูป ระชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘
- การจัดอบรมครู : กรมอาเซียนไดรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดอบรมครูทั่วประเทศ
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับอาเซียน และการเตรียมพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ซึง่ เปนการ
train the trainers เพื่อครูที่เขารวมกิจกรรมกลับไปถายทอดความรูและประสบการณใหกับครูในโรงเรียน
และโรงเรียนเครือขาย นักเรียน ผูปกครองและชุมชนตอไป
- การเปนวิทยากรอบรม สัมมนา : กรมอาเซียนไดรับเชิญจากหนวยราชการ สถาบันการศึกษา
และภาคเอกชนใหเปนวิทยากรบรรยายใหความรูและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อกาว
เขาสูการเปนประชาคมอาเซียนเปนจํานวนมาก โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๔ มีจํานวนถึง ๑๔๘ ครั้ง และใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ จนถึงเดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๕ กรมอาเซียนไดสงวิทยากรไปแลว ๒๑๒ ครั้ง และยังมี
คําเชิญตลอดทั้งปที่กรมอาเซียนไดรับแลวอีกเปนจํานวนมาก
**********************
กลุมงานนโยบาย
กรมอาเซียน
มิถุนายน ๒๕๕๕

