
๒๕๕๘ ปแหงประชาคมอาเซียน

มหาดไทยกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘
ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕

คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่  ๑๖๘ / ๒๕๕๕

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมของกระทรวงมหาดไทย
ในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘

--------------------------------------

 ดวยประเทศไทยจะเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
แตงตั้งคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมใหหนวยงานตางๆ ในการเรงรัด
กระบวนการสรางประชาคมอาเซียน และเพ่ือใหการเตรียมความพรอมในสวนของกระทรวง
มหาดไทยเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุผลสัมฤทธิ์ กระทรวงมหาดไทยจึงแตงต้ัง
คณะกรรมการเตรียมความพรอมของกระทรวงมหาดไทย แบบบูรณาการในการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน โดยมีองคประกอบ ดังน้ี
 ๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย                      ประธานคณะกรรมการ
 ๒.  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ไดรับมอบหมาย รองประธานคณะกรรมการ
 ๓.  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๔.  อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๕.  อธิบดีกรมการปกครองหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๖.  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๗.  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๘.  อธิบดีกรมที่ดินหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๙.  ผูวาการการประปานครหลวงหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๑๐.  ผูวาการการประปาสวนภูมิภาคหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๑๑. ผูวาการการไฟฟานครหลวงหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๑๒. ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๑๓.  ผูอํานวยการองคการตลาดหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๑๔.  ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๑๕.  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๑๖ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาและ คณะกรรมการ
            สงเสริมการบริหารราชการจังหวัดหรือผูแทน
 ๑๗.  ผูอํานวยการสํานักกฎหมายหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๑๘.  ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๑๙.  ผูอํานวยการกองสารนิเทศหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๒๐.  ผูอํานวยการกองการตางประเทศ คณะกรรมการและเลขานกุาร
 ๒๑. หัวหนากลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ คณะกรรมการและ
    ผูชวยเลขานุการ
 ๒๒. เจาหนาที่กลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ คณะกรรมการและ
   ผูชวยเลขานุการ

 คณะกรรมการเตรียมความพรอมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียน มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี
 ๑. กาํหนดนโยบาย/วางแนวทางในการสรางความตระหนักรูใหแกขาราชการและบุคลากร
ของกระทรวงมหาดไทยทัง้ในสวนกลาง ภมูภิาคและทองถิน่ ใหมสีมรรถนะ ทกัษะ และทศันคติ
ในการทํางานเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๒. การปรับปรุงระเบียบ กฎหมายท่ีอยูภายใตภารกิจและอํานาจหนาที่ของกระทรวง
มหาดไทยใหสามารถตอบสนองตอกฎบัตรอาเซียนโดยไมขัดตอกฎหมายภายในของไทย
 ๓. แตงตั้งคณะทํางานตามความจําเปนและเหมาะสม เพ่ือดําเนินการตามที่ไดรับ
มอบหมาย
 ๔. สั่งการหรือยืมตัวเจาหนาท่ีกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของเพื่อใหมาชวยราชการ
ใหคณะกรรมการ/คณะทํางานตามความจําเปนจนกวาจะเสร็จสิ้นภารกิจ
 ๕. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

   ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
    สั่ง ณ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๕

    (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)
                                         รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

 กองบรรณาธิการ มหาดไทยกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘

ประธานที่ปรึกษา
 นายพระนาย  สุวรรณรัฐ
ที่ปรึกษา
 นายประชา  เตรัตน  นายสุรพล  พงษทัดศิริกุล
 นายขวัญชัย  วงศนิติกร  นายวัลลภ  พริ้งพงษ
 นายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ
ผูจัดทํา
  • กลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕

แผนการเตรียมความพรอม
ของกระทรวงมหาดไทย
 ๑. การเตรียมความพรอมในการเปนประชาคมอาเซียน
ในภาพรวม ประกอบดวย ๑. การสรางความตระหนักรูในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๕๘ ๒. การจัดสัมมนาเกี่ยวกับผลกระทบ
ในดานกฎหมายท่ีอยูในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการเขารวม
ประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๕๘ ๓. การเตรียมความพรอมหนวยงาน
ชายแดนเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน ๔. การอบรมภาษา 
การเจรจาตอรองและการจัดประชุม ๕. การจัดประชุมสัมมนารับฟง
ความคิดเห็นของผูมีสวนได สวนเสียของกระทรวงมหาดไทยในการ
เขารวมประชาคมอาเซียน
 ๒. การเตรยีมความพรอมเพือ่รองรบัความรวมมอืประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) แผนการ
ดําเนินงานในป ๒๕๕๕ ประกอบดวย ๔ กิจกรรม คือ ๑. โครงการ
บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางเอกอัครราชทูตประจําประเทศ
เพือ่นบานของไทยกบัผูวาราชการจงัหวดั ๒. โครงการบรูณาการแผน
พัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด รวมกับภาคเอกชน ประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
และการเข าสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๓ .  โครงการส่ือ
ประชาสัมพันธเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู และเตรียมขยายผลสูกลุม
จังหวัดอื่นๆ  ๔. การตอยอด Regional Operation Center (ROC) 
ขยายจากมหาวิทยาลัยขอนแกนไปยังภาคเหนือและภาคใตในป 
๒๕๕๖
 นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
เตรียมความพรอมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะทํางานชุดนี้ประกอบดวย
ผูแทนจากหนวยงานตางๆ ที่มีวิสัยทัศนและสามารถวิเคราะหปญหา
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอหนวยงานของตนเมื่อไทยเปน AC ในป 
๒๕๕๘ คณะทํางานจะแบงตามลักษณะงานท่ีตองดําเนนิการ คอื ดาน
บุคลากร ดานระเบียบกฎหมาย ดานการสรางความรู และดานระบบ
งาน (การบริการ) ซึ่งขณะนี้คณะทํางานทุกคณะที่ไดรับมอบหมาย
ใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอม
ใหกับกระทรวงมหาดไทยเขาสูประชาคมอาเซียนป ๒๕๕๘ ตอไป

สั่ง ณ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕

(นายยงยทธ วิชัยดิษฐ)

เศรษฐกิจและสังคมไทยกาวไกล เศรษฐกิจและสังคมไทยกาวไกล 
ถาคนไทยตระหนักรูอาเซียนถาคนไทยตระหนักรูอาเซียน
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มหาดไทยกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘
ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community)
 อาเซียนจะรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี
เปาหมายใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนยาย
สินคา บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรี รวมท้ังการ
เคลื่อนยายเงินทุนที่เสรียิ่งข้ึน
 คุณลักษณะของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  เปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
  มีขีดความสามารถสูงในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
  มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน
  สามารถบูรณาการเขากับระบบเศรษฐกิจโลก

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio – Cultural Community)
 มุงหวังประโยชนจากการรวมกันเพื่อทําใหประชาชนมีการอยูดี
กินดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสิ่งแวดลอมที่ดี และมีความรูสึกเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน เอื้ออาทรและแบงปนกัน

 คุณลักษณะของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
  การคุมครองและสวัสดิการสังคม
  ความยุติธรรมและสิทธิ
  การสงเสริมความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
  การสรางอัตลักษณอาเซียน
  การลดชองวางทางการพัฒนา

ประโยชนที่ไทยจะไดรับจากประชาคมอาเซียน
 1. สงเสริมและคุ มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
ปองกันความขัดแยงและสรางความไวเนื้อเชื้อใจระหวางประเทศสมาชิก 
ธาํรงสนัตภิาพในภมูภิาค และมกีลไกในการควบคมุการทาํงานของภาครฐั
ใหมคีวามโปรงใสยิง่ข้ึน โดยประชาชนมสีวนรวมในการแสดงความคดิเหน็
และรวมแกไขปญหาตางๆ มากขึ้น
 2. อปุสรรคทางการคาจะลดลงหรอืหมดไป ทาํใหไทยสามารถขยาย
การสงออกสินคาไปยงัสมาชกิกลุมอาเซียน และการรวมเปนตลาดเดียวกนั
จะชวยดงึดดูการลงทนุจากตางประเทศ อกีท้ังการคมนาคมและการขนสง
ระหวางประเทศจะมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 3. ประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปญหาความ
ยากจนจะลดลง โดยสามารถ
เขาถึงโอกาสทางการศึกษา
ไดอยางท่ัวถึง มีสวัสดิการ
ทางสังคมท่ีมั่นคง และมี
สภาพแวดลอมที่ดีขึ้น

 สมาคมประชาชาตแิหงเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต (Association of South-
east Asian Nations หรือ ASEAN) กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok 
Declaration) หรอื ปฏญิญาอาเซยีน (ASEAN Declaration) เมือ่วนัท่ี ๘ สงิหาคม 
๒๕๑๐ โดยมีประเทศสมาชิก ๕ ประเทศ ประกอบดวย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลปิปนส สงิคโปร และไทย เพือ่สงเสรมิความรวมมอืทางดานการเมอืง เศรษฐกจิ 
และสงัคม ของประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ตอมามปีระเทศสมาชกิ
เพิ่มเติม ไดแก บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร และกัมพูชา
ตามลําดับ จึงทําใหปจจุบันอาเซียนมีสมาชิก ๑๐ ประเทศ

“อาเซียน” สูการเปนประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๕๘
 ปจจุบัน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ง ความสัมพันธ
ระหวางประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทําใหอาเซียนตองเผชิญสิ่งทาทาย
ใหมๆ อาทิ โรคระบาด การกอการราย ยาเสพติด การคามนุษย สิ่งแวดลอม 
ภัยพิบัติ อีกทั้ง ยังมีความจําเปนตองรวมตัวกันเพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรองและ
ขีดความสามารถทางการแขงขันกับประเทศในภูมิภาคใกลเคียงและในเวที
ระหวางประเทศ  ผูนําอาเซียนจึงเห็นพองกันวา อาเซียนควรจะรวมมือกันให
เหนียวแนน เขมแข็ง และมั่นคงยิ่งขึ้น จึงไดประกาศ “ปฏิญญาวาดวยความรวม
มือในอาเซียน ฉบับที่ ๒” (Declaration of ASEAN Concord II) ซึ่งกําหนดให
มีการสรางประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปดวย ๓ เสาหลัก ไดแก ประชาคม
การเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN Political – Security Community) 
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community) และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community) 
ภายในป ๒๕๖๓ ซึ่งตอมาผูนําอาเซียนไดตกลงใหมีการจัดต้ังประชาคมอาเซียน
ใหแลวเสร็จเร็วขึ้นมาเปนภายในป ๒๕๕๘

ประชาคมอาเซียน คือ
 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ การรวมกลุมของประเทศ
สมาชิกอาเซียนใหเปนชุมชนที่มีความแข็งแกรง สามารถสรางโอกาสและรับมือ
สิ่งทาทาย ทั้งดานการเมืองความม่ันคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม 
โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเปนอยูที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิไดอยางสะดวกมากยิง่ขึน้ และสมาชกิในชมุชนมคีวามรูสกึเปนอนัหนึง่
อันเดียวกัน

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political – Security Community)
 อาเซียนมุงสงเสริมความรวมมือในดานการเมืองและความมั่นคงเพื่อ
เสรมิสรางและธาํรงไวซึง่สนัติภาพและความมัน่คงของภมูภิาค และทาํใหประเทศ
ในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติสุข สามารถแกปญหาและความขัดแยงโดย
สันติวิธี 
 คุณลักษณะของประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน
  มีกฎกติกาเปนพ้ืนฐานภายใตคานิยมรวมกัน
  มีความเปนเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกรง และมีความ

รับผิดชอบรวมกันในการรักษาความม่ันคงท่ีครอบคลุมอยางรอบดาน
  มีพลวัตและมีปฏิสัมพันธกับประเทศนอกอาเซียน

เตรียมความพรอมอยางไร ?
เพื่อกาวทันการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘
 ๑. เรียนรูและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
สมาชกิอาเซยีน เพือ่เพิม่ความสามารถในการตดิตอส่ือสารกบัตางชาตทิีจ่ะมมีาก
ขึ้นในอนาคต
 ๒. พัฒนาทักษะความเช่ียวชาญในงานสาขาเฉพาะดานอยางมีมาตรฐาน 
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานที่สูงขึ้น
 ๓. ศึกษาขอมูลพื้นฐานทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และ
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกฎ ระเบียบ และขอบังคับของ
อาเซยีน เพ่ือใชเปนขอมลูประกอบการตดัสนิใจในการการดาํเนนิกจิกรรมตางๆ 

มหาดไทยกับการเตรียมความพรอมในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
 ดวยประเทศไทยจะเขารวมเปนประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community – AC) ในป ๒๕๕๘ 
กระทรวงมหาดไทยในฐานะหนวยงานหลักทีม่ี
อํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการ “บําบัดทุกข  
บํารุงสุข” ใหกับประชาชน จึงตองบูรณาการ
และรวมมือกันอยางใกลชิดกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับ ๓ เสาหลักของอาเซียน ไดแก 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย และกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย ในการสราง
ความตระหนักรู ใหแกขาราชการกระทรวง
มหาดไทยและประชาชน รวมทั้งภาคเอกชน
ที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน (AC) ในอีกไมถึง ๓ ปขางหนา 
 กระทรวงมหาดไทย  ได มีคํ าสั่ ง ท่ี 
๑๖๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมของ
กระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเปนประชาคม

 ประธานการประชุม ไดใหนโยบายใน
เรือ่งนีว้า เนือ่งจากกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจ
หลักเกี่ยวของกับ ๒ เสาหลักของประชาคม
อาเซียน คือ เสาการเมืองและความมั่นคงและ
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งควรเนนผลกระทบทั้ง 
๒ ดานนี้มากกวาเพราะผูกพันและมีผลกระทบ
ต อความเป นอยู ของประชาชน การเป น
ประชาคมจะมกีารไดเปรยีบเสยีเปรยีบ ไทยตอง
พยายามใหไดเปรียบมากที่สุด  ประเทศพมามี
การปรบัตวัเรว็มาก ไทยควรปรับตวัเองใหทนักับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น  มีการปรับความรู
ด านภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ
ภาษาบาฮาซา ประเทศอื่นๆ มีการจัดตั้ง
Thai Studies เพื่อวิเคราะห ศึกษาเกี่ยวกับ
ประเทศไทย สถาบนัการศกึษาของไทยควรปรบั
ตวั มกีารปรบัปรงุเนือ้หา การเรยีนการสอนเพือ่
ใหเยาวชนไทยมีความรู ความเขาใจประเทศ
เพื่อนบานมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศสมาชิก
อาเซียน และควรมีการจัดตั้ ง Steering 

เกร็ดความรูอาเซียน
  สญัลกัษณอาเซยีนเปนรปูตนขาวสเีหลอืง ๑๐ ตน 
ทีถ่กูมดัรวมกันไว หมายถึง ประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวัน
ออกเฉียงใต ทั้ ง ๑๐ ประเทศ รวมกัน เพื่อมิตรภาพและ
ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
  กฎบตัรอาเซยีน เปนเสมือนธรรมนูญของอาเซียนทีว่างกรอบ
ทางกฎหมายและโครงสรางองคกร เพื่อใหอาเซียนเปนองคกรที่มี
กติกาในการทํางาน มีประชาชนเปนศูนยกลาง และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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ปปรระะชาคมสังคมและวฒันธ
((AASSEEEAAAAAANNNNNNN  SSSSSSSoooooooccccccio – Cu
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คคุุุุณณณณณณณลลลลลลลลัััััักกกกษษษษษษษษณณณณณะะะะขขขขขของประชาาคมสังค
 กกกกกกาารรพพพพพพััััฒฒฒฒฒฒฒฒนนนนนนนนาาาททททรรััพพพพยยยาาากรมนุษย
 กกกกกาารคคคุุุมมมมมมครรรรอออออออองงงงงงงแแแลละะสสสววัสดิการส
 คคคคคคววววาาาาามมมมมมมมมมยยยยยยยุุตตตตติธธธธรรรรรรรมมมแแลละะะสสิิทธิ
 กกาารรรรสสสสสสสสงงงงงงงงเเเเเเเเเเเเเเสสสสสสสสรรรรรรรรรริิิมมมมคคคคคคคคควววววววววาาาาาาามมยยัั่งงงยืนดาน
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 การรสสรราาางงงงงงงออัััััตตตตตตลลัััักกษณณณณณณณณณอออออออออาาเซียน
 กกาาาารรรรรรรรรลลลลลลลลลลลดดดดดดดดดดดดชชชชชชชชออออออองงงงวววาางงททททาาาางงงงงงงกกกกกกกกกการพัฒน

ปปปปปปปรรระะะโโโโโโโโยยชชชนนนททททีี่่่่ไไไไไทททททยยยยยจจจจจจะไดรับจา
11. สงเสริมแลลลลลลลละะะะะะะะคุมครองสิทธิม

ปปอองงงงงงกันคววามขัดแยงงงงงงงแแแแแแแแแแลละสรราางงคคววาามมไไว
ุ

ธาํรงสสสสสสสนัตภิาพพใในนภภมูิภิาค และมกีลไกใ
ใหมคีวววววววามโปรงใสยิง่ขึน้ โดยประชาชน
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แแแลลละะะรรรววมมแแแแแแแแแแกไขปญหาตางๆ มากขึ้น
 2222... อุปสรรคทางการคาจะลดลงห
กกกาาาาารรรรรรรรสสสสสสสสสสงงงงงงงงออออออออกสนิคาไปยงัสมาชิกกลุมอาเซ
จจะะชชววยยดดึงึดดูการลงทนุจากตางประเท

ุ

ระหวางประเทศจะมีความสะดวกและ
ู ุ

ะบาด การกอการราย ยาเสพติด การคามนุษย สิ่งแวดลอม 
ยังมีความจําเปนตองรวมตัวกันเพื่ออเเพพพพิ่มมมออําาานนาาจจจตตออรองแลละะ
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ซึ่งตอมาาาผผผูููนนนํํํํํําาาาาาาาาาาออออออออออาาาาาาาาาาเเเเเเเเเเเซซซซซซซซซซซซซซซีีียยยยยยยยยยยยนนนนนนนนนนนนไไไไไไไไไไไไไดดดดดตตกกกกกกกลลลลงงงงงใใใใใใใใใหหหหหหหมมมมมมมมมมีีกกกกกกกกกาาาารรจจจจจัดดดดดตตตตตั้งงงงงปปปปปรรรรระะะะะะชชชชาาาคคคคมมมมมมมออาเซียนนนนนนนนนน
นมาเปปปปปปปปนนนนนนนนนนภภภภาาาาาายยยยยยยยยใใใใใใใในป ๒๕๕๘

ูููููู

เซซีีียยยยยยนนนนนน คคคคคืืือออออ
อาเซียน ((((AAAASSSSSSSSEEEAANN  CCCCoooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuunity) คืือ กาาาารรวมกกลลุุุุมมขขอองงปประเทศ
หเปนชชุมมชชชชชชชนนนนนนนนนนที่่มีคววาามมมมมมมแแแแแแแแแแแขขขข็็งงงงงงงแแแแแแแแกรง สามารถสรางโโออกกาาสสแและรัับมือ

ุุุุ

นกาารเมืออออองงคคคคคคความม่ันคงงงง  เศรษฐกิจจจ และภภัยยคคุกกคคามรรูููปปปปปแแแแบบบบบบบบบบบใใใใใใหหหหหหมมมมม  
ุ

ชชนมีสภาาาาาาพพพพพพพความเปนนนนนนนอยยยยูททททท่่่่ีีีีดดดีีีีี สสสาามมาารรรรถถถถถปปรระะกออบบบบบบกกกกกกิจจจจจจจจจกกกรรรมมมมมททาางงง
ฐ ุุ ููู

สะดวกมากยิง่ขึน้ แแแแแแแลลลลลลละะสสมาชิิิกิใใใใใในนนนนนชชชชุุุมมชชชชชนนนนนนนนนนมมมมมมมมมมมีีีีคคคคคคคววววววาามมมมมมมมมมมมมรรรรรรรรรรรูููสสสสสสสสสสึึึึึึึึกึกเปปนนอออััััันันหหนึง่
ูู

รเมืองแแลลลลลละะคคคคววววาาาามมมมมมมมั่นนนคคงงงอออาาาาเเเเซซซซซียยยยนนนน
Politicallll – SSSeeeeeeccccuuuurrrriiittttyyy CCCCCooooommmmmmmuuuuunnnniiitttyyyyyy))))
งสงเสริมความมรรวมมือใในนดดาานนกกาารรเเมมือองงแแลละะคคววาามมมม่ันนคคงงเเพพื่ออ
รงไวซ่ึงสนัตภิาพและความมัน่คงของภมภิาค และทาํใหประเทศ

ความเปนมาของอาเซียน

อาเซยีน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน 
คณะกรรมการ ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานระดบักรม/หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ/กรุงเทพมหานคร/หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการดงักลาวมอีาํนาจหนาทีใ่นการกาํหนด
นโยบาย/วางแนวทางในการสรางความตระหนักรูใหแกขาราชการและ
บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยทั้งในสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น 
ใหมีสมรรถนะ ทักษะ และทัศนคติในการทํางานเพื่อรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน (AC) ในป พ.ศ. ๒๕๕๘
 กองการตางประเทศ สป.มท. ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการฯ 
ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพรอมของกระทรวง
มหาดไทยในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม 
๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายพระนาย 
สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานการประชุม 

Committee ประกอบดวยผูแทนจากทุกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือรวมกันในการเตรียมความพรอม
ตามภารกิจของหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการ
เขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ และควรมีการประชุมกันอยางสม่ําเสมอ
เพื่อวางแผนงาน/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมในภาพรวมของ
กระทรวงมหาดไทย รองรับการเปนประชาคมอาเซียน 



๒๕๕๘ ปแหงประชาคมอาเซียน

มหาดไทยกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘
ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕

คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่  ๑๖๘ / ๒๕๕๕

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมของกระทรวงมหาดไทย
ในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘

--------------------------------------

 ดวยประเทศไทยจะเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
แตงตั้งคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมใหหนวยงานตางๆ ในการเรงรัด
กระบวนการสรางประชาคมอาเซียน และเพ่ือใหการเตรียมความพรอมในสวนของกระทรวง
มหาดไทยเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุผลสัมฤทธิ์ กระทรวงมหาดไทยจึงแตงต้ัง
คณะกรรมการเตรียมความพรอมของกระทรวงมหาดไทย แบบบูรณาการในการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน โดยมีองคประกอบ ดังน้ี
 ๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย                      ประธานคณะกรรมการ
 ๒.  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ไดรับมอบหมาย รองประธานคณะกรรมการ
 ๓.  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๔.  อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๕.  อธิบดีกรมการปกครองหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๖.  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๗.  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๘.  อธิบดีกรมที่ดินหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๙.  ผูวาการการประปานครหลวงหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๑๐.  ผูวาการการประปาสวนภูมิภาคหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๑๑. ผูวาการการไฟฟานครหลวงหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๑๒. ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๑๓.  ผูอํานวยการองคการตลาดหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๑๔.  ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๑๕.  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๑๖ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาและ คณะกรรมการ
            สงเสริมการบริหารราชการจังหวัดหรือผูแทน
 ๑๗.  ผูอํานวยการสํานักกฎหมายหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๑๘.  ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๑๙.  ผูอํานวยการกองสารนิเทศหรือผูแทน คณะกรรมการ
 ๒๐.  ผูอํานวยการกองการตางประเทศ คณะกรรมการและเลขานกุาร
 ๒๑. หัวหนากลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ คณะกรรมการและ
    ผูชวยเลขานุการ
 ๒๒. เจาหนาที่กลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ คณะกรรมการและ
   ผูชวยเลขานุการ

 คณะกรรมการเตรียมความพรอมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียน มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี
 ๑. กาํหนดนโยบาย/วางแนวทางในการสรางความตระหนักรูใหแกขาราชการและบุคลากร
ของกระทรวงมหาดไทยทัง้ในสวนกลาง ภมูภิาคและทองถิน่ ใหมสีมรรถนะ ทกัษะ และทศันคติ
ในการทํางานเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๒. การปรับปรุงระเบียบ กฎหมายท่ีอยูภายใตภารกิจและอํานาจหนาที่ของกระทรวง
มหาดไทยใหสามารถตอบสนองตอกฎบัตรอาเซียนโดยไมขัดตอกฎหมายภายในของไทย
 ๓. แตงตั้งคณะทํางานตามความจําเปนและเหมาะสม เพ่ือดําเนินการตามที่ไดรับ
มอบหมาย
 ๔. สั่งการหรือยืมตัวเจาหนาท่ีกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของเพื่อใหมาชวยราชการ
ใหคณะกรรมการ/คณะทํางานตามความจําเปนจนกวาจะเสร็จสิ้นภารกิจ
 ๕. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

   ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
    สั่ง ณ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๕

    (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)
                                         รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

 กองบรรณาธิการ มหาดไทยกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘

ประธานท่ีปรึกษา
 นายพระนาย  สุวรรณรัฐ
ที่ปรึกษา
 นายประชา  เตรัตน  นายสุรพล  พงษทัดศิริกุล
 นายขวัญชัย  วงศนิติกร  นายวัลลภ  พริ้งพงษ
 นายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ
ผูจัดทํา
  • กลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕

แผนการเตรียมความพรอม
ของกระทรวงมหาดไทย
 ๑. การเตรียมความพรอมในการเปนประชาคมอาเซียน
ในภาพรวม ประกอบดวย ๑. การสรางความตระหนักรูในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๕๘ ๒. การจัดสัมมนาเกี่ยวกับผลกระทบ
ในดานกฎหมายท่ีอยูในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการเขารวม
ประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๕๘ ๓. การเตรียมความพรอมหนวยงาน
ชายแดนเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน ๔. การอบรมภาษา 
การเจรจาตอรองและการจัดประชุม ๕. การจัดประชุมสัมมนารับฟง
ความคิดเห็นของผูมีสวนได สวนเสียของกระทรวงมหาดไทยในการ
เขารวมประชาคมอาเซียน
 ๒. การเตรยีมความพรอมเพือ่รองรบัความรวมมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) แผนการ
ดําเนินงานในป ๒๕๕๕ ประกอบดวย ๔ กิจกรรม คือ ๑. โครงการ
บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางเอกอัครราชทูตประจําประเทศ
เพือ่นบานของไทยกบัผูวาราชการจงัหวดั ๒. โครงการบรูณาการแผน
พัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด รวมกับภาคเอกชน ประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
และการเข าสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๓ .  โครงการส่ือ
ประชาสัมพันธเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู และเตรียมขยายผลสูกลุม
จังหวัดอื่นๆ  ๔. การตอยอด Regional Operation Center (ROC) 
ขยายจากมหาวิทยาลัยขอนแกนไปยังภาคเหนือและภาคใตในป 
๒๕๕๖
 นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
เตรียมความพรอมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะทํางานชุดน้ีประกอบดวย
ผูแทนจากหนวยงานตางๆ ที่มีวิสัยทัศนและสามารถวิเคราะหปญหา
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอหนวยงานของตนเม่ือไทยเปน AC ในป 
๒๕๕๘ คณะทํางานจะแบงตามลักษณะงานท่ีตองดําเนนิการ คอื ดาน
บุคลากร ดานระเบียบกฎหมาย ดานการสรางความรู และดานระบบ
งาน (การบริการ) ซึ่งขณะนี้คณะทํางานทุกคณะที่ไดรับมอบหมาย
ใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอม
ใหกับกระทรวงมหาดไทยเขาสูประชาคมอาเซียนป ๒๕๕๘ ตอไป

สั่ง ณ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕

(นายยงยทธ วิชัยดิษฐ)

เศรษฐกิจและสังคมไทยกาวไกล เศรษฐกิจและสังคมไทยกาวไกล 
ถาคนไทยตระหนักรูอาเซียนถาคนไทยตระหนักรูอาเซียน
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มหาดไทยกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘
ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕

มหาดไทยกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘
ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community)
 อาเซียนจะรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี
เปาหมายใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนยาย
สินคา บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรี รวมท้ังการ
เคลื่อนยายเงินทุนที่เสรียิ่งข้ึน
 คุณลักษณะของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  เปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
  มีขีดความสามารถสูงในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
  มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน
  สามารถบูรณาการเขากับระบบเศรษฐกิจโลก

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio – Cultural Community)
 มุงหวังประโยชนจากการรวมกันเพื่อทําใหประชาชนมีการอยูดี
กินดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสิ่งแวดลอมที่ดี และมีความรูสึกเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน เอื้ออาทรและแบงปนกัน

 คุณลักษณะของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
  การคุมครองและสวัสดิการสังคม
  ความยุติธรรมและสิทธิ
  การสงเสริมความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
  การสรางอัตลักษณอาเซียน
  การลดชองวางทางการพัฒนา

ประโยชนที่ไทยจะไดรับจากประชาคมอาเซียน
 1. สงเสริมและคุ มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
ปองกันความขัดแยงและสรางความไวเนื้อเชื้อใจระหวางประเทศสมาชิก 
ธาํรงสนัตภิาพในภมูภิาค และมกีลไกในการควบคมุการทาํงานของภาครฐั
ใหมคีวามโปรงใสยิง่ข้ึน โดยประชาชนมสีวนรวมในการแสดงความคดิเหน็
และรวมแกไขปญหาตางๆ มากขึ้น
 2. อปุสรรคทางการคาจะลดลงหรอืหมดไป ทาํใหไทยสามารถขยาย
การสงออกสินคาไปยงัสมาชกิกลุมอาเซียน และการรวมเปนตลาดเดียวกนั
จะชวยดงึดดูการลงทนุจากตางประเทศ อกีท้ังการคมนาคมและการขนสง
ระหวางประเทศจะมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 3. ประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปญหาความ
ยากจนจะลดลง โดยสามารถ
เขาถึงโอกาสทางการศึกษา
ไดอยางท่ัวถึง มีสวัสดิการ
ทางสังคมท่ีมั่นคง และมี
สภาพแวดลอมที่ดีขึ้น

 สมาคมประชาชาตแิหงเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต (Association of South-
east Asian Nations หรือ ASEAN) กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok 
Declaration) หรอื ปฏญิญาอาเซยีน (ASEAN Declaration) เมือ่วนัท่ี ๘ สงิหาคม 
๒๕๑๐ โดยมีประเทศสมาชิก ๕ ประเทศ ประกอบดวย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลปิปนส สงิคโปร และไทย เพือ่สงเสรมิความรวมมอืทางดานการเมอืง เศรษฐกจิ 
และสงัคม ของประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ตอมามปีระเทศสมาชกิ
เพิ่มเติม ไดแก บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร และกัมพูชา
ตามลําดับ จึงทําใหปจจุบันอาเซียนมีสมาชิก ๑๐ ประเทศ

“อาเซียน” สูการเปนประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๕๘
 ปจจุบัน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ง ความสัมพันธ
ระหวางประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทําใหอาเซียนตองเผชิญสิ่งทาทาย
ใหมๆ อาทิ โรคระบาด การกอการราย ยาเสพติด การคามนุษย สิ่งแวดลอม 
ภัยพิบัติ อีกทั้ง ยังมีความจําเปนตองรวมตัวกันเพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรองและ
ขีดความสามารถทางการแขงขันกับประเทศในภูมิภาคใกลเคียงและในเวที
ระหวางประเทศ  ผูนําอาเซียนจึงเห็นพองกันวา อาเซียนควรจะรวมมือกันให
เหนียวแนน เขมแข็ง และมั่นคงยิ่งขึ้น จึงไดประกาศ “ปฏิญญาวาดวยความรวม
มือในอาเซียน ฉบับที่ ๒” (Declaration of ASEAN Concord II) ซึ่งกําหนดให
มีการสรางประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปดวย ๓ เสาหลัก ไดแก ประชาคม
การเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN Political – Security Community) 
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community) และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community) 
ภายในป ๒๕๖๓ ซึ่งตอมาผูนําอาเซียนไดตกลงใหมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ใหแลวเสร็จเร็วขึ้นมาเปนภายในป ๒๕๕๘

ประชาคมอาเซียน คือ
 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ การรวมกลุมของประเทศ
สมาชิกอาเซียนใหเปนชุมชนที่มีความแข็งแกรง สามารถสรางโอกาสและรับมือ
สิ่งทาทาย ทั้งดานการเมืองความม่ันคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม 
โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเปนอยูที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิไดอยางสะดวกมากยิง่ขึน้ และสมาชกิในชมุชนมคีวามรูสกึเปนอนัหนึง่
อันเดียวกัน

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political – Security Community)
 อาเซียนมุงสงเสริมความรวมมือในดานการเมืองและความมั่นคงเพื่อ
เสรมิสรางและธาํรงไวซึง่สนัตภิาพและความมัน่คงของภมูภิาค และทาํใหประเทศ
ในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติสุข สามารถแกปญหาและความขัดแยงโดย
สันติวิธี 
 คุณลักษณะของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
  มีกฎกติกาเปนพื้นฐานภายใตคานิยมรวมกัน
  มีความเปนเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกรง และมีความ

รับผิดชอบรวมกันในการรักษาความม่ันคงท่ีครอบคลุมอยางรอบดาน
  มีพลวัตและมีปฏิสัมพันธกับประเทศนอกอาเซียน

เตรียมความพรอมอยางไร ?
เพื่อกาวทันการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘
 ๑. เรียนรูและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
สมาชกิอาเซยีน เพือ่เพิม่ความสามารถในการตดิตอส่ือสารกบัตางชาตทิีจ่ะมมีาก
ขึ้นในอนาคต
 ๒. พัฒนาทักษะความเช่ียวชาญในงานสาขาเฉพาะดานอยางมีมาตรฐาน 
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานที่สูงขึ้น
 ๓. ศึกษาขอมูลพื้นฐานทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และ
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกฎ ระเบียบ และขอบังคับของ
อาเซยีน เพ่ือใชเปนขอมลูประกอบการตดัสนิใจในการการดาํเนนิกจิกรรมตางๆ 

มหาดไทยกับการเตรียมความพรอมในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
 ดวยประเทศไทยจะเขารวมเปนประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community – AC) ในป ๒๕๕๘ 
กระทรวงมหาดไทยในฐานะหนวยงานหลักทีม่ี
อํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการ “บําบัดทุกข  
บํารุงสุข” ใหกับประชาชน จึงตองบูรณาการ
และรวมมือกันอยางใกลชิดกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับ ๓ เสาหลักของอาเซียน ไดแก 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย และกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย ในการสราง
ความตระหนักรู ใหแกขาราชการกระทรวง
มหาดไทยและประชาชน รวมทั้งภาคเอกชน
ที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน (AC) ในอีกไมถึง ๓ ปขางหนา 
 กระทรวงมหาดไทย  ได มีคํ าสั่ ง ท่ี 
๑๖๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมของ
กระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเปนประชาคม

 ประธานการประชุม ไดใหนโยบายใน
เรือ่งนีว้า เนือ่งจากกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจ
หลักเกี่ยวของกับ ๒ เสาหลักของประชาคม
อาเซียน คือ เสาการเมืองและความมั่นคงและ
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งควรเนนผลกระทบทั้ง 
๒ ดานนี้มากกวาเพราะผูกพันและมีผลกระทบ
ต อความเป นอยู ของประชาชน การเป น
ประชาคมจะมกีารไดเปรยีบเสยีเปรยีบ ไทยตอง
พยายามใหไดเปรียบมากที่สุด  ประเทศพมามี
การปรบัตวัเรว็มาก ไทยควรปรับตวัเองใหทนักับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น  มีการปรับความรู
ด านภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ
ภาษาบาฮาซา ประเทศอื่นๆ มีการจัดตั้ง
Thai Studies เพื่อวิเคราะห ศึกษาเกี่ยวกับ
ประเทศไทย สถาบนัการศกึษาของไทยควรปรบั
ตวั มกีารปรบัปรงุเนือ้หา การเรยีนการสอนเพือ่
ใหเยาวชนไทยมีความรู ความเขาใจประเทศ
เพื่อนบานมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศสมาชิก
อาเซียน และควรมีการจัดตั้ ง Steering 

เกร็ดความรูอาเซียน
  สญัลกัษณอาเซยีนเปนรปูตนขาวสเีหลอืง ๑๐ ตน 
ทีถ่กูมดัรวมกันไว หมายถึง ประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวัน
ออกเฉียงใต ทั้ ง ๑๐ ประเทศ รวมกัน เพื่อมิตรภาพและ
ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
  กฎบตัรอาเซยีน เปนเสมือนธรรมนูญของอาเซียนทีว่างกรอบ
ทางกฎหมายและโครงสรางองคกร เพื่อใหอาเซียนเปนองคกรที่มี
กติกาในการทํางาน มีประชาชนเปนศูนยกลาง และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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 กกาาาารรรรรรรรรลลลลลลลลลลลดดดดดดดดดดดดชชชชชชชชออออออองงงงวววาางงททททาาาางงงงงงงกกกกกกกกกการพัฒน

ปปปปปปปรรระะะโโโโโโโโยยชชชนนนททททีี่่่่ไไไไไทททททยยยยยจจจจจจะไดรับจา
11. สงเสริมแลลลลลลลละะะะะะะะคุมครองสิทธิม

ปปอองงงงงงกันคววามขัดแยงงงงงงงแแแแแแแแแแลละสรราางงคคววาามมไไว
ุ

ธาํรงสสสสสสสนัตภิาพพใในนภภมูิภิาค และมกีลไกใ
ใหมคีวววววววามโปรงใสยิง่ขึน้ โดยประชาชน

ู

แแแลลละะะรรรววมมแแแแแแแแแแกไขปญหาตางๆ มากขึ้น
 2222... อุปสรรคทางการคาจะลดลงห
กกกาาาาารรรรรรรรสสสสสสสสสสงงงงงงงงออออออออกสนิคาไปยงัสมาชิกกลุมอาเซ
จจะะชชววยยดดึงึดดูการลงทนุจากตางประเท

ุ

ระหวางประเทศจะมีความสะดวกและ
ู ุ

ะบาด การกอการราย ยาเสพติด การคามนุษย สิ่งแวดลอม 
ยังมีความจําเปนตองรวมตัวกันเพื่ออเเพพพพิ่มมมออําาานนาาจจจตตออรองแลละะ

ุ

ทางการรรรแแแแแแแแแขขขงงงงขขขขขขขขัััััันนนนนนนกกกกกกกกัััััับบบบบบบบบปปรระะเเททศศศใในนนภภภภภูููมมมมมมิิภภภภภภภาาาาาาาคคใใใใใกกกกกกกกกลลลเเคคีียยงงงแแแแแแแแลลละะใในนเเววทที
 ผูนําอาเซซซซซซซซซีีีีีีีียยยยยยยนนนนนนจจจจึึึึึึึึึึงงเหหหหหหหห็็็็็็็็็นนนนนพพอองงกกกััันนนนนนนนววววววาา ออออออออออออาาาาาเเซซซซีีีียนคคคววววววววรรจจจะะรรววมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมืืืือออออออออออกกกกกกััััััันนนนนนนใใใใใใใใใใใหหหหหหห
ข็ง และมั่นนนนนนนนนคคคคคคคคงงงงงยยยยยยิิิิ่่งงงงงงขขขขขข้้ึึึนนนนนนน จจจจจจจจจจจจึึึึึึึึึึึงงงงไไไไดดปปปปปปรรรรรรระะะะะะะะะะกกกกกกกกาาาาาาาาาาาาศศศศศศศศศศศศ “““ปปปปปปปปปปปฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏฏิญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญาาาาาาาาาาาาววววววววาาาาาาาาาาาาดดวววววยยยยยยยยยยยยยคคคคคคคคคคคววววาาาาาาามมมมมมมมมมรรรรววววววมมมมมม

ู

ับที่ ๒” (DDDeeeeeeeeeeecccccccccllllllllaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaattttttiiiiiiooonnnnnnnn oooooooffffffff AAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAANNNNNNNN  CCCCCCCCCoooonnnnnccoooooorrrrddddddddddddd III))  ซซซ่ึึงงงงงงกกกกกกกํํํําหหหหนนนนนนนดดดดใใใใใใใใใใใใหหหหหห
ฏฏฏฏ

คมอาเเซซซีียยยนนททททีีีีี่่่่่่ปปปปปปปปปปปปปรรรรรรระะะะะะะะะะกกกกกกกกกกกออออออออบบบบบบบบบบบไไไไไไไไไไปปปปปปปดดดดดดวววววยยยยยยยย ๓๓ เเเเเเเเเเเสสสสสสสาาาาหลลลลลัััััักกกกกกกกกกกกก ไไไไดดดดแแแแกกกก ปปปปปปปปปปรรรระะะะะะะะชชชชชชชชชชชชชาาาาาาาาคคคคมมมม
มมัน่คคงงออออาาเเซซียยยยยยนนนนนนน  ((((((AAAAAAASSSSSSSEEAAAAAAANNNNNNNNNN PPPPPPPPoooooollllllliiiiiiiitttttttiiiicccccccaaaaallllllll ––––– SSSSSSSSSSSSSeeeeeeeeeeeecccccccccuuuuuuurrrriiiittttyyyyyyyyyyy  CCCCCCCCCCCCCoooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnniittyyy)))) 
กจิอาเซียียนนน (((((((AAAAAAASSSSEEEEAAAANNNNN EEEEEEEccooooooooonnnnnnnooooooooommmmmmmmiiiiiccccc CCCCCCCooooooooommmmmmmmmmmmmmuuuunnnnniiiitttttttyyyyyyy)))) แแแแแแแแแลลลลลละะะะะะะะปปปรระะชชชาาาาาาาาคคคคคคคคมมมมมม
รรมอาเซซซียยยนนนนนน ((AASSSEEEAAAANNNNNNNN SSSSSSSSSSSSoooooociiiiiooo –– CCCCCCCCCuulllllllttural Communiitttttttttyyyyyyyy))))))))) 
ซึ่งตอมาาาผผผูููนนนํํํํํําาาาาาาาาาาออออออออออาาาาาาาาาาเเเเเเเเเเเซซซซซซซซซซซซซซซีีียยยยยยยยยยยยนนนนนนนนนนนนไไไไไไไไไไไไไดดดดดตตกกกกกกกลลลลงงงงงใใใใใใใใใหหหหหหหมมมมมมมมมมีีกกกกกกกกกาาาารรจจจจจัดดดดดตตตตตั้งงงงงปปปปปรรรรระะะะะะชชชชาาาคคคคมมมมมมมออาเซียนนนนนนนนนน
นมาเปปปปปปปปนนนนนนนนนนภภภภาาาาาายยยยยยยยยใใใใใใใในป ๒๕๕๘

ูููููู

เซซีีียยยยยยนนนนนน คคคคคืืือออออ
อาเซียน ((((AAAASSSSSSSSEEEAANN  CCCCoooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuunity) คืือ กาาาารรวมกกลลุุุุมมขขอองงปประเทศ
หเปนชชุมมชชชชชชชนนนนนนนนนนที่่มีคววาามมมมมมมแแแแแแแแแแแขขขข็็งงงงงงงแแแแแแแแกรง สามารถสรางโโออกกาาสสแและรัับมือ

ุุุุ

นกาารเมืออออองงคคคคคคความม่ันคงงงง  เศรษฐกิจจจ และภภัยยคคุกกคคามรรูููปปปปปแแแแบบบบบบบบบบบใใใใใใหหหหหหมมมมม  
ุ

ชชนมีสภาาาาาาพพพพพพพความเปนนนนนนนอยยยยูททททท่่่่ีีีีดดดีีีีี สสสาามมาารรรรถถถถถปปรระะกออบบบบบบกกกกกกิจจจจจจจจจกกกรรรมมมมมททาางงง
ฐ ุุ ููู

สะดวกมากยิง่ขึน้ แแแแแแแลลลลลลละะสสมาชิิิกิใใใใใในนนนนนชชชชุุุมมชชชชชนนนนนนนนนนมมมมมมมมมมมีีีีคคคคคคคววววววาามมมมมมมมมมมมมรรรรรรรรรรรูููสสสสสสสสสสึึึึึึึึกึกเปปนนอออััััันันหหนึง่
ูู

รเมืองแแลลลลลละะคคคคววววาาาามมมมมมมมั่นนนคคงงงอออาาาาเเเเซซซซซียยยยนนนน
Politicallll – SSSeeeeeeccccuuuurrrriiittttyyy CCCCCooooommmmmmmuuuuunnnniiitttyyyyyy))))
งสงเสริมความมรรวมมือใในนดดาานนกกาารรเเมมือองงแแลละะคคววาามมมม่ันนคคงงเเพพื่ออ
รงไวซ่ึงสนัตภิาพและความมัน่คงของภมภิาค และทาํใหประเทศ

ความเปนมาของอาเซียน

อาเซยีน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน 
คณะกรรมการ ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานระดบักรม/หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ/กรุงเทพมหานคร/หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการดงักลาวมอีาํนาจหนาทีใ่นการกาํหนด
นโยบาย/วางแนวทางในการสรางความตระหนักรูใหแกขาราชการและ
บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยทั้งในสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น 
ใหมีสมรรถนะ ทักษะ และทัศนคติในการทํางานเพื่อรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน (AC) ในป พ.ศ. ๒๕๕๘
 กองการตางประเทศ สป.มท. ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการฯ 
ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพรอมของกระทรวง
มหาดไทยในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม 
๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายพระนาย 
สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานการประชุม 

Committee ประกอบดวยผูแทนจากทุกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือรวมกันในการเตรียมความพรอม
ตามภารกิจของหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการ
เขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ และควรมีการประชุมกันอยางสม่ําเสมอ
เพื่อวางแผนงาน/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมในภาพรวมของ
กระทรวงมหาดไทย รองรับการเปนประชาคมอาเซียน 


