มหาดไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
ฉบับเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕

มหาดไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
ฉบับเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๕

กระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เชิญนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน บรรยายพิเศษ
ให้ความรู้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด
ด้วยในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน (ASEAN Community - AC) ซึ่งจะท�ำให้ประเทศ
สมาชิก ทัง้ ๑๐ ประเทศ เกิดความร่วมมือกันทัง้ ในด้านการเมือง
และความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อช่วย
ส่งเสริมให้ประชาชนในภูมภิ าคมีสภาพชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
และมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ในเวทีระหว่างประเทศ ดังนั้น
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงมหาดไทยจึงได้เรียนเชิญ
เลขาธิการอาเซียน (นายสุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ) มาบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อเรือ่ ง “การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย
ในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘” เมือ่ วันศุกร์
ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชัน้ ๕ อาคารสถาบัน
ด�ำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย โดยมีผเู้ ข้าร่วมรับฟัง
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย หัวหน้า
ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผูต้ รวจราชการกระทรวง
มหาดไทย ทุกเขต อธิบดีและรองอธิบดีทกุ กรมในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย ที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด ผูว้ า่ การ/รองผูว้ า่ การ และผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การรัฐวิสาหกิจ
ทุกแห่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผูอ้ �ำนวยการองค์การตลาด
ผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี
การถ่ายทอดการบรรยายผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล Video
Conference ไปยังทุกจังหวัดด้วย เพือ่ ให้หวั หน้าส่วนราชการ
ประจ�ำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัด ได้รว่ มรับฟังการบรรยาย
ในครั้งนี้ ซึ่งมีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
๑. การเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น กระทรวง
มหาดไทยเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้ง ๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เพราะสามารถเข้าถึง
ประชาชนในพืน้ ที่ และดูแลทุกข์สขุ ของประชาชน ดังนัน้ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย
ควรจะเป็นผู้น�ำสาส์นไปยังประชาชนในการเตรียมความพร้อม และการปรับตัวในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๒. กระทรวงมหาดไทยควรเตรียมความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน ดังนี้

		 ๒.๑ การปรับทัศนคติหรือความคิด (mindset) ได้แก่
			 • ความสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ ทั ศ นคติ ข องไทยที่ มี
ความภูมิใจว่าไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใด ท�ำให้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
น้อยกว่าประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตามทัศนคติดังกล่าวจ�ำเป็นจะต้องถูกเปลี่ยน และ
ส่งเสริมให้คนไทย และข้าราชการรู้ภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารกับต่างชาติ
			 • การยอมรับความแตกต่างทางอัตลักษณ์ โดยเริ่มจากการยอมรับ
กั น เองในสั ง คมไทยก่ อ นว่ า ประเทศไทยเป็ น สั ง คมแบบหลากหลาย/พหุ นิ ย ม
(heterogeneous/pluralistic) ก่อนที่จะมีการรับ อัตลักษณ์ร่วมกันของอาเซียน
ซึ่งมีประชากรกว่า ๖๐๐ ล้านคน และมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
			 • เรือ่ งอธิปไตย ด้วยกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ท�ำให้ปญ
ั หาของประเทศหนึง่
กระทบอีกประเทศหนึ่ง จึงท�ำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้โดยประเทศใด
ประเทศหนึ่ง เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ จึงไม่สามารถ
ที่จะหวงแหนอธิปไตยหรือปิดประเทศได้อีกต่อไป

			 • ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีม่ องว่าเป็น
ปัญหาความมั่นคงนั้น ควรจะปรับมุมมองว่า ปัญหานี้เป็นทุน
ทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม โดยใช้โอกาสที่ประชาชนใน
สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้พูดภาษามาลายู มาเป็นบุคลากร
ที่จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อทั้งทางราชการหรือ
ทางธุรกิจกับประเทศในอาเซียน ซึ่งประชากรครึ่งหนึ่งของ
อาเซียนพูดภาษามาลายู
		
๒.๒ การปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บต่ า งๆ เนื่ อ งจาก
การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนแต่ละประเทศจะ เปิดกว้างมากขึน้
โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี (free flow of skilled
labor) ๗ วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร
สถาปัตยกรรม นักบัญชี และนักส�ำรวจ ท�ำให้จะต้องมีการ
ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ เช่น การจดทะเบียนของคนต่างชาติ
และสัญชาติเป็นต้น รวมทัง้ ต้องมีความเข้าใจเกีย่ วกับกฎเกณฑ์
เงื่อนไขที่ใช้ในเวทีระหว่างประเทศ
		
๒.๓ จั ง หวั ด ควรวางยุ ท ธศาสตร์ รั บ มื อ กั บ การ
เข้ามาลงทุนของต่างชาติในพืน้ ทีท่ จี่ ะมีมากขึน้ ซึ่งการเข้ามา
ลงทุนของต่างชาติมาพร้อมกับโอกาสของการจ้างงาน แต่
ขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับปัญหาความขัดแย้ง เรื่องของการ
แย่งงาน ความไม่เข้าใจกันทางด้านภาษา และวัฒนธรรม
กับคนในพื้นที่ ดังนั้นจ�ำเป็นจะต้องมีการวางยุทธศาสตร์ที่ดี
รวมทัง้ จังหวัดควรร่วมมือกับหอการค้าประจ�ำจังหวัดเพือ่ ดึงดูด
นักลงทุนจากต่างประเทศ
		
๒.๔ การรู้จักคาดการณ์ล่วงหน้า ควรจะมีการ
คาดการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้น และจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างไร เช่น ปัญหาภัยธรรมชาติ ที่จะต้องมีการคาดการณ์
การเกิดภัยพิบัติ โดยร่วมมือกับประเทศในอาเซียนในการเตรียมความพร้อมรับมือ
๒.๕ การสร้างบุคลากรให้คนหนึ่งคนสามารถท�ำงานได้หลายอาชีพ
(Multifunctional)
		 ๒.๖ การสร้างมาตรฐานสากลให้กับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่
ในเรื่องของความโปร่งใส หลักนิติธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงของ
มนุษย์ ซึ่งทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือ
คนต่ า งชาติ ประกั น ความมั่ น คงทางมนุ ษ ย์ และความยุ ติ ธ รรมให้ กั บ ประชาชน
ซึ่งจะต้องยกระดับให้เท่ากับมาตรฐานสากลในทุกระดับของประเทศไทย เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับคนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
๒.๗ การสร้างเอกลักษณ์ที่เป็นเลิศที่สะท้อนถึงความเป็นไทยในยุค
ปัจจุบนั โดยมีการคิดเพิม่ พูนจากสิง่ ทีป่ ระเทศไทยเคยมีในอดีต และสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ
ที่เป็นความภูมิใจของคนไทย

๓. ข้อเสนอแนะการท�ำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางการ
ศึกษา โดยจะต้องมีการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเข้ามาของต่างชาติ เช่น
เรื่องการให้วีซ่าแก่ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาในประเทศไทย และการท�ำให้สถาบัน
การศึกษาของเชียงใหม่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
							

๒๕๕๘ ปีแห่งประชาคมอาเซียน

มหาดไทยจัดสัมมนาสร้างความตระหนักรู้สู่ประชาคมอาเซียนให้ข้าราชการ
เน้นย�้ำทุกส่วนราชการมีหน้าที่ให้ความรู้ พัฒนาทักษะ ทัศนคติที่ดี
รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิด
การประชุมสัมมนาสร้างความตระหนักรู้เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี
๒๕๕๘ โดยกล่าวว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบต่อประเทศไทย
ทั้ ง แง่ บ วกและลบ ฉะนั้ น ประเทศไทยจะต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว เรื่ อ งภาษา
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาษาอังกฤษ การปรับทัศนคติทมี่ ตี อ่ ประเทศ
เพื่อนบ้าน ซึ่งทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนจะต้องร่วมมือกัน
เพือ่ เตรียมความพร้อมให้มากทีส่ ดุ โดยผูเ้ ข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ประกอบ
ด้วย ผู้แทนจาก ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่
ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด จ�ำนวน ๑๘๒ คน และผู้แทนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘๗ คน ทั้งนี้
การประชุมสัมมนาดังกล่าว ได้รบั เกียรติจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒมิ าบรรยาย
ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
		 • “ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในปี ๒๕๕๘ เมื่อไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” บรรยายโดย นายไพโรจน์ โพธิวงศ์ ทีป่ รึกษาด้านนโยบาย
และแผนงาน ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (สศช.)
กล่าวว่าประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนผ่านแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๑ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทว่าด้วย
ความเชือ่ มโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity)
ใน ๓ มิติ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบ และด้านประชาชน
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ได้แก่ ประเทศไทยกับประเทศสมาชิกบางประเทศยังมีความสัมพันธ์
ที่ตึงเครียด ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลไม่ทั่วถึง ภาครัฐยังไม่มีบทกฎหมาย
ที่ชัดเจน บุคลากรขาดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิก นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเผชิญปัญหาท้าทายภายหลัง
การเป็นประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาความเป็นศูนย์กลาง
ของอาเซียน
		 • “ประเทศไทยกั บ ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คง
อาเซียนในปี ๒๕๕๘” บรรยายโดย นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรม
อาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่าอาเซียนมีปัญหาที่ท้าทายหลาย
ประเด็น อาทิ ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา และระดับการพัฒนา
การแข่งขันของมหาอ�ำนาจในภูมภิ าค ขาดความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ และความขัดแย้ง
ทางประวัตศิ าสตร์ โดยเป้าหมายในประชาคมการเมืองและความมัน่ คงทีไ่ ทย
ให้ความส�ำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมค่านิยมของประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และ
หลักการนิตธิ รรมในอาเซียน และการส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งไทยมีบทบาทในประชาคมการเมืองฯ โดยผลักดันเรื่อง
สิทธิมนุษยชน และการจัดการภัยพิบัติ นอกจากนี้ ไทยควรด�ำเนินการเตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซี ย นภายในปี ๒๕๕๘ ดั ง นี้
การเตรียมความพร้อมของภาครัฐ
เอกชน และภาคส่ ว นต่ า งๆ ด้ า น
นิติบัญญัติ ด้านการศึกษาทั้งภาษา
ต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
กฎ ระเบียบต่างๆ ของอาเซียน และ
ทักษะแรงงานมีฝีมือ
• “ประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘”
บรรยายโดย นางอัญชนา วิทยาธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ชี้ให้เห็น
ว่าอาเซียนเป็นตลาดส่งออกและตลาดท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของไทย อย่างไรก็ตาม
การเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และ
สังคมควรจะต้องมีการปรับตัว ได้แก่ การปรับแนวคิดว่าจังหวัดมีบทบาทส�ำคัญ
ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการท�ำงานเชิงรุก เร่งพัฒนาทักษะภาษา
ต่างประเทศ บูรณาการแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กระตุ้นผู้ประกอบการ
และผู้ผลิตสินค้า OTOP ในท้องถิ่นให้ตระหนักความจ�ำเป็นในการพัฒนาสินค้าให้มี
คุณภาพ เร่งพัฒนาทักษะแรงงาน ในท้องถิ่น วางระบบสาธารณสุข ปรับกฎระเบียบ
ให้มีความคล่องตัวและ เอื้อต่อการเปิดเสรีการค้า และวางระบบติดตามและการ
เตือนภัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว
		 • “ประเทศไทยกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” บรรยาย
โดย นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกลู นักวิเทศสัมพันธ์ชำ� นาญการ กลุม่ ความร่วมมืออาเซียน
ส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่าประชาคมสังคมฯ มีเป้าหมายหลัก ๖ ประการ ได้แก่
๑) การพัฒนามนุษย์ ๒) การคุม้ ครองและสวัสดิการสังคม ๓) สิทธิและความยุตธิ รรม
ทางสังคม ๔) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ๕) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และ
๖) การลดช่องว่างทางการพัฒนา โดย พม.เป็นหน่วยประสานงานหลักของประชาคม
สังคมฯ ของประเทศไทย ซึ่งประชาสังคมฯ มี ๑๙ สาขา กระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยประสานงานหลักสาขาพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน นอกจากนี้
มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมฯ ซึ่งเป็นกลไกระดับประเทศ
ในประชาคมสังคมฯ โดย พม.เป็นผู้รับผิดชอบและคอยติดตามผลการประชุม
		 • “การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน”
บรรยายโดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ภาครัฐจะต้องมีความตืน่ ตัว และมีความพร้อมทีจ่ ะดูแลประชาชน
ในพื้นที่ และคนไทยจะต้อง “รู้ รัก สามัคคี” ตามพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เพราะเราไม่อาจเข้าร่วมกับประเทศอื่นได้ถ้าในประเทศยังขัดแย้ง
กันอยู่ ส�ำหรับจังหวัดเชียงใหม่พยายามที่จะผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง
การศึ ก ษาในประเทศไทยตอนบนอย่ า งเป็ น ทางการ ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารอ� ำ นวย
ความสะดวกให้กบั ชาวต่างชาติทงั้ ด้านคมนาคม และทีอ่ ยูอ่ าศัย และเป็นเมืองส�ำหรับ
การอยู่อาศัยของชาวต่างชาติที่เกษียณอายุการท�ำงานแล้ว โดยเน้นภาพลักษณ์
ของเชียงใหม่ “อ่อนน้อมและสง่างาม” (Small is beautiful) ซึ่งมีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน สร้างสิ่งเล็กๆ แต่ก็มีความงดงามได้

เศรษฐกิจและสังคมไทยก้าวไกล ถ้าคนไทยตระหนักรู้อาเซียน

มหาดไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
ฉบับเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๕

มหาดไทยจัดสัมมนาสร้างความตระหนักรู้สู่ประชาคม
อาเซียนให้แก่ข้าราชการ
ที่ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑๔ จังหวัดภาคใต้
นายประชา เตรัตน์ รองปลัด
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิด
การประชุมสัมมนาสร้างความตระหนัก
รู้เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี
๒๕๕๘ ให้แก่ขา้ ราชการใน ๑๔ จังหวัด
ภาคใต้ โดยย�ำ้ การส่งเสริมทักษะภาษา
ต่างประเทศทั้งระดับข้าราชการ และ
ชาวบ้าน การสร้างทรัพยากรมนุษย์ทมี่ ี
คุณภาพ และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
เข้าร่วมอบรมเพือ่ สร้างความเข้าใจ และ
ผลกระทบเกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ
ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่
ภาคใต้ ๑๔ จังหวัด และผูแ้ ทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
จ�ำนวน ๑๐๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๔ คน ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติ
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
• “กระทรวงมหาดไทยกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน” บรรยายโดย
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้อ�ำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.
ซึ่งวิทยากรเน้นผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อกระทรวงมหาดไทย เช่น งาน
ทะเบียนของชาวต่างชาติ การค้าชายแดนทีจ่ ะมีปริมาณเพิม่ มากขึน้ และอาจจะพัฒนา
ไปสูก่ ารจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างจังหวัดชายแดนกับประเทศเพือ่ นบ้าน เป็นต้น
และการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน เช่น
การแต่งตั้งคณะท�ำงานเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ด้านบุคลากร
ระเบียบ กฎหมาย การสร้างความรู้ความเข้าใจในอาเซียน และระบบงาน (งานบริการ)
ทั้ ง ในระดั บ ภู มิ ภ าคและท้ อ งถิ่ น การเตรี ย มความพร้ อ มของหน่ ว ยงานชายแดน
เพื่อการรองรับประชาคมอาเซียน และการขยายกลไกศูนย์ปฏิบัติการร่วมซึ่งตั้งอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้เพื่อศึกษาผลกระทบ
และแนวทางการพัฒนาของแต่ละจังหวัด
• “ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในปี ๒๕๕๘ เมื่อไทยเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน” บรรยายโดย นายไพโรจน์ โพธิวงศ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (สศช.) กล่าวว่าประเทศไทยมี
การเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับ
ที่ ๑๑ โดยด�ำเนินการโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและบริการโลจิสติกส์ การปรับปรุง
กระบวนการและกฎระเบียบการขนส่ง การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาเศรษฐกิจ
และความเชื่อมโยงตามแนวพื้นที่ชายแดน นอกจากนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะทิศทางการ

 กองบรรณาธิการ มหาดไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
ประธานที่ปรึกษา
นายพระนาย สุวรรณรัฐ
ที่ปรึกษา
นายประชา เตรัตน์		
นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล
นายขวัญชัย วงศ์นิติกร		
นายวัลลภ พริ้งพงษ์
นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
ผู้จัดทำ�
  • กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • กองสารนิเทศ สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

พัฒนาของประเทศไทย โดยขยายการส่งออกไปยังอาเซียนมากขึน้ การเปลีย่ นการผลิต
แบบเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานเป็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และเป็นเศรษฐกิจ
สีเขียว ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยลดการท�ำลายสิ่งแวดล้อม
• “ประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘” บรรยาย
โดย นางสาวโชติมา เอีย่ มสวัสดิกลุ ผอ.ส่วนบริหารงานอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชี้ให้เห็นว่าการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม การเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อ
ประเทศไทย เช่น การลดภาษีน�ำเข้าเป็นศูนย์และอุปสรรคที่มิใช่ภาษีหมดไป จะเป็น
โอกาสทีป่ ระเทศไทยขยายการส่งออกเพิม่ ขึน้ ไปยังอาเซียน ขณะเดียวกันสินค้าประเภท
เดียวกันจากอาเซียนจะเข้ามาแข่งขันกับตลาดภายในประเทศไทย ดังนัน้ ภาคเอกชนไทย
ควรเตรียมความพร้อมทัง้ เชิงรุกและเชิงรับเพือ่ ไม่ให้เสียโอกาสในการแข่งขันทางการค้า
• “การเตรียมความพร้อมของจังหวัดทางภาคใต้ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน” นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าแต่ละจังหวัดจะต้องรูจ้ ดุ อ่อน จุดแข็ง อัตลักษณ์ และประวัตศิ าสตร์ของ
ตนเอง เพื่อจะน�ำไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ให้กับจังหวัดนั้นๆ ขณะเดียวกัน ก็ต้องรู้จัก
จังหวัดอื่นๆ และประเทศเพื่อนบ้านด้วย นอกจากนี้ จังหวัดมีบทบาทในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนด้วยภารกิจการเชื่อมโยงทางกายภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
การสร้างท่าเรือน�้ำลึก จังหวัดสงขลา และการเชื่อมโยงรถรางคู่จากจังหวัดกระบี่ไปยัง
อ�ำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเชื่อมโยงระหว่างชายฝั่งอันดามันไปสู่ชายฝั่ง
อ่าวไทย เป็นต้น และมีการเชื่อมโยงระดับประชาชนด้วยการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ซึง่ เป็นภาษากลางในการติดต่อกับประเทศในอาเซียน อย่างไรก็ตาม การเป็นประชาคม
อาเซียนจะมีผลท�ำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ๗ วิชาชีพ อาจจะส่งผลกระทบ
ให้แรงงานมีฝีมือไปท�ำงานในประเทศที่มีค่าจ้างสูงกว่าประเทศไทย
• “ประเทศไทยกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” บรรยายโดย
นางสาวปรัชญาณี พราหมพันธ์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน ส�ำนักความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
กล่าวว่าลักษณะและองค์ประกอบส�ำคัญของการเป็นประชาคมสังคมฯ ได้แก่ ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง เป็นสังคมที่รับผิดชอบ เอื้ออาทร และแบ่งปัน มีอัตลักษณ์ร่วมกัน
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดี และประชาชนเข้าใจกันเป็นเพื่อนบ้านที่ดี
ต่อกัน ซึ่ง พม.เป็นหน่วยประสานงานหลักของประชาคมสังคมฯ ของประเทศไทย
โดยประชาสังคมฯ มี ๑๙ สาขา และกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยประสานงานหลัก
สาขาพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน

๒๕๕๘ ปีแห่งประชาคมอาเซียน

เศรษฐกิจและสังคมไทยก้าวไกล
ถ้าคนไทยตระหนักรู้อาเซียน
ฉบับเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕

