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ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 มีมติที่ใหมีการจัดต้ังประชาคม
อาเซียนขึ้นภายในป พ.ศ. 2563 ซึ่งตอมา ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 12 เมื่อวันที่ 13 มกราคม
2550 เห็นชอบใหเลื่อนกําหนดเวลาประชาคมอาเซียนเร็วขึ้นอีก 5 ป เปนพ.ศ. 2558 ซึ่งการ
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนจะทําใหประเทศสมาชิก
อาเซียนทุกประเทศ รวมทั้งไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ซึ่งนับเปนสิ่งทาทายและ
สงผลกระทบตอทุกภาคสวนของไทย ซึ่งจะตองเตรียมพรอมและปรับตัวใหทันการณ

กระทรวงการตางประเทศจําเปนตองเตรียมความพรอมสําหรับขาราชการทุกระดับ
เน่ืองจากบุคลากรของกระทรวงฯ จะตองทําหนาที่เปนผูแทนของประเทศในการเจรจากับประเทศ
สมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ  เพื่อสงเสริมและปกปองรักษาผลประโยชนของไทย รวมทั้งผลักดัน
แนวความคิด นโยบายและมาตรการที่เปนประโยชนตอประเทศและประชาชนชาวไทย และตอ
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเปนสวนรวม และภายในประเทศไทย ขาราชการกระทรวงฯ จะตองทํา
หนาที่สนับสนุนและผลักดันสวนราชการ หนวยงานตางๆ ของภาครัฐและเอกชน และทุกภาคสวน
ของสังคมในการปรับตัวและเตรียมตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ขาราชการกระทรวงฯ จึง
ตองมีความพรอมทั้งในดานทัศนคติ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน และการเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งการศึกษาฉบับน้ีจะนําเสนอปจจัยที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายดังกลาว

ในการวางแผนการเตรียมความพรอมสําหรับขาราชการ กระทรวงฯ ควรกําหนดเปาหมาย
จัดทําวิสัยทัศนและแผนงาน พรอมทั้ง จัดสรรงบประมาณและสรรหาบุคลากรที่จะทําหนาที่ให
ความรูและฝกอบรมขาราชการเกี่ยวกับองคความรูของอาเซียนและประเทศสมาชิก โดยโนมนาวให
ทุกคนสนใจและตระหนักถึงความจําเปนของการเตรียมพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน
นอกจากน้ี ควรสงเสริมการมีสวนรวมของขาราชการกระทรวงฯ และอาจรวมถึงหนวยงานอ่ืน
เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและสรางแรงสนับสนุน

ในการดําเนินการตามแผน ควรใหความสําคัญตอการปรับมุมมองของขาราชการใหมี
ทัศนคติในเชิงบวกเพราะจะทําใหขาราชการมีความต่ืนตัวและกระตือรือลนที่จะศึกษาเรียนรู สิ่งที่
จําเปน อาทิ ภาษาอังกฤษและทักษะในการนําเสนอในที่ประชุม ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
และองคความรูตางๆ เกี่ยวกับอาเซียน ควบคูกันไปคือการติดตอสื่อสารภายในกระทรวงฯ ซึ่งการ
กระจายขอมูลใหบุคลากรทั้งหมดไดรับทราบเปนสิ่งจําเปน เพื่อลดการตอตานจากความไมรูและ
ความไมเขาใจวาเพราะเหตุใดจึงมีความจําเปนที่ตองเตรียมความพรอม ซึ่งการกระจายขอมูล
ขาวสารมีหลายวิธี อาทิ การทําใหขาราชการ “สัมผัส” กับอาเซียน โดยการเปดโอกาสใหแตละคน



จ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาเซียนและควรพิจารณาสับเปลี่ยนโยกยาย (rotate) ใหขาราชการกระทรวงฯ มี
โอกาสปฏิบัติหนาที่ที่กรมอาเซียนอยางนอย 1 หรือ 2 ป ในชวงอายุราชการของแตละคน เปนวิธีที่
ควรพิจารณา นอกจากน้ี ในโอกาส “วันอาเซียน” ซึ่งประเทศสมาชิกจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองใน
วันที่ 8 สิงหาคม ทุกป กระทรวงฯ ควรสงเสริมใหขาราชการรุนใหมเขาไปมีสวนชวยกรมอาเซียน
จัดกิจกรรมดังกลาว ซึ่งจะชวยใหขาราชการรุนใหมสนใจที่จะเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน

ในการเขาถึงขาราชการของกระทรวงฯ อาจพิจารณาใชสื่อตางๆ  อาทิ สิ่งพิมพ  โปสเตอร
วิทยุ  โทรทัศน สื่อสังคม (social media) เวบไซต  เวบพอรทัล ฯลฯ เพื่อสรางความสนใจและให
ขอมูลที่ทันเหตุการณแกขาราชการ สรางความตระหนักและต่ืนตัว อีกทั้งเปนการถายทอดองค
ความรูใหขาราชการไดมีโอกาสดูดซับขอมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทีละเล็กทีละนอยอยางเปน
ธรรมชาติ สวนการบรรยาย การปาฐกถา การเสวนา รวมทั้ง การระดมความคิดระหวางผูบริหาร
ระดับสูงของกระทรวงฯ กับขาราชการระดับตางๆ ซึ่งจะนําไปสูการมีสวนรวมของขาราชการของ
กระทรวงฯ  และจะเปนโอกาสใหผูบริหารระดับสูงประเมินความสนใจและความตองการของ
ขาราชการเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมสําหรับประชาคมอาเซียน

จากการสอบถามความคิดเห็นของขาราชการในกลุมตัวอยางของการศึกษาน้ี สวนใหญ
เห็นวา การฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด นอกจากน้ี การเรียนภาษาอังกฤษใหมีสมรรถนะสูง และภาษาของประเทศสมาชิก โดย
สงเสริมใหสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ เปดหลักสูตรสอนภาษาตางประเทศที่เปน
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เน่ืองจากการเรียนภาษาจะเปนประตูไปสูการเรียนรูดานอ่ืนๆ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการน้ี กระทรวงฯ ควรพิจารณามาตรการที่จะดึงดูดใหขาราชการ
เรียนรูภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ การใหเงินเพิ่มพิเศษ หรือมาตรการอ่ืนๆ

การเตรียมความพรอมสําหรับการเขารวมประชาคมอาเซียนเปนสิ่งที่ทุกภาคสวน
ของสังคมตองรวมมือรวมใจกันทํา ทุกคนควรมีความสนใจและใฝรู มิใชวาจะรอใหภาครัฐนํามา
“ปอน” หรือ “ยัดเยียด” ให ดังน้ัน สิ่งที่ตองทําลําดับแรกคือการสรางความตระหนักถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน 4 ปขางหนา สําหรับขาราชการกระทรวงฯ ซึ่งจะตองทําหนาที่ “ผูนํา
การเปลี่ยนแปลง” สําหรับประชาชนชาวไทย ก็จําเปนตองมีความพรอมในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปน
มุมมอง ทัศนคติ ความรู และประสบการณ ที่จะทําหนาที่ดังกลาว ทั้งน้ี เวลา 4 ป กอนที่จะถึงป
2558 นับวานอยมากสําหรับการเตรียมการตางๆ แตหากกระทรวงฯ สามารถเร่ิมกระบวนการเตรียม
ความพรอมอยางจริงจังต้ังแตบัดน้ี  เมื่อถึงป 2558 ขาราชการของกระทรวงฯ ก็จะมีประสบการณ
และความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของตนตามที่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยคาดหวังได
เปนอยางดี
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กิตติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีเปนองคประกอบภาคบังคับของการอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 3 ซึ่งผูเขียนเห็นวา การจัดทํารายงานในลักษณะน้ีเปนประโยชน
ในการทําใหผูเขารวมหลักสูตรแตละคนไดศึกษาคนควาปญหาที่มีความเกี่ยวพันกับการทํางานของ
ตนซึ่งสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานของหนวยงานของตนและอาจเปนการเร่ิมใหหนวยงานที่
เกี่ยวของพิจารณาประเด็นและขอคิดเห็นที่มีการนําเสนอไวในรายงานสวนบุคคล อยางไรก็ตาม
ผูเขียนพบวา ผูเขารวมหลักสูตรนบท. ทุกคนจําเปนตองใชเวลาและความพยายามอยางมาก เพื่อนํา
ผลการศึกษามาจัดทําเปนรายงานตามที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการกําหนดซึ่งเปน
ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ปญหาที่เกิดขึ้นไดทําให
เกิดผลกระทบในเชิงลบ  กลาวคือ ผูเขารวมหลักสูตรไมสามารถรับฟงการบรรยายอันมีคุณคาจาก
วิทยากรที่มีประสบการณและทรงคุณวุฒิอยางเยี่ยมยอดที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคาของทานมา
บรรยายและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับผูเขารวมหลักสูตร เน่ืองจาก บอยคร้ัง ผูเขารวมหลักสูตร
จําเปนตองพลาดการบรรยายเน่ืองจากกิจกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดทํารายงานสวนบุคคล
และอาจทําใหวิทยากรรูสึกวา ผูเขารวมหลักสูตรไมสนใจเขาฟง

ผูเขียนเห็นวา หากมีการปรับเปลี่ยนลักษณะหรือรูปแบบการจัดทํารายงานสวนบุคคลแลว
อาจทําใหผูเขารวมหลักสูตรมีเวลาเพื่อใชในการศึกษาคนควารวมกันเปนกลุม ซึ่งจะทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน อันเปนการเสริมสรางองคความรูและเพิ่ม
ความรูจักคุนเคยซึ่งกันและกัน ผูเขียนจึงหวังวา ในการจัดหลักสูตรนบท.คร้ังตอๆ ไป สถาบัน
การตางประเทศเทวะวงศวโรปการจะพิจารณาเสนอแนะใหสํานักงานขาราชการพลเรือน
ปรับเปลี่ยนขอกําหนดของรายงานสวนบุคคลเพื่อใหความสําคัญตอสาระมากกวารูปแบบ และ
หวังวาสถาบันฯ จะพิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการจัดทํารายงานสวนบุคคลเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิใหผูเขารวมหลักสูตรตองพลาดการรับฟงการบรรยายและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
วิทยากร ทั้งน้ี เพื่อใหผูเขารวมหลักสูตรไดรับประโยชนสูงสุดตามเปาหมายของการจัดหลักสูตร
นบท.

ในการจัดทํารายงานสวนบุคคลคร้ังน้ี ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารยที่ปรึกษา
ไดแก นางจิตริยา ปนทอง รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ ศาสตราจารย ดร.สุรชัย ศิริไกร
กีรตยาจารย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รองศาสตราจารย ดร.สมพร  แสงชัย อาจารยพิเศษ
คณะพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ที่ได
กรุณาใหคําแนะนําและติชมอยางสรางสรรค  ในสวนที่เกี่ยวกับการคนควาหาขอมูลและการจัด
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พิมพ ผูเขียนขอขอบคุณ ขาราชการกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ไดแก นางสุทธิลักษณ
กลางแทน เลขานุการกรม และนางวราลี มีกลิ่น เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 5

นอกจากน้ี ผูเขียนไดรับความเอ้ือเฟอสถานที่และอุปกรณการทํางานจากกองอาเซียน 2
กระทรวงการตางประเทศ ตลอดระยะเวลาของการฝกอบรมหลักสูตรนบท. รุนที่ 3 จึงขอขอบคุณ
นายไพศาล หรูพาณิชยกิจ ผูอํานวยการกอง และขาราชการทุกทาน รวมทั้งผูบริหารของกรมอาเซียน
ไดแก อธิบดี (น.ต.อิทธิ ดิษบรรจง) และรองอธิบดีทั้งสองทาน (นายพรชัย ดานวิวัฒน และนาย
สุนทร ชัยยินดีภูมิ) และขอถือโอกาสน้ีขอบคุณผูมีสวนที่เกี่ยวของกับหลักสูตร นบท. รุนที่ 3 ทุกทาน
ต้ังแตปลัดกระทรวง การตางประเทศ รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ (นายสุรพิทย กีรติบุตร)
เอกอัครราชทูตประจํากระทรวงฯ ที่ดูแลสถาบันฯ (นายรัชนันท ธนานันท) ผูอํานวยการสถาบันการ
ตางประเทศเทวะวงศ วโรปการ (นายบุญรงค พงษเสถียรศักด์ิ) และเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการ ที่ไดอํานวยความสะดวกและดูแลผูเขารวมหลักสูตรเปนอยางดียิ่ง ทายที่สุด
ผูเขียนขอขอบคุณเพื่อนนักบริหารการทูต รุนที่ 3 ทุกทานที่ชวยสนับสนุน ใหกําลังใจและแบงบัน
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสวนบุคคลอยางเต็มใจ

หากรายงานฉบับน้ีสามารถกระตุนใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานอ่ืนที่
เกี่ยวของใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมของขาราชการกระทรวงฯ เพื่อรองรับการจัดต้ัง
ประชาคมอาเซียนในป 2558 มากขึ้น ซึ่งจะยังประโยชนแกประชาชนชาวไทยโดยสวนรวม
ผูเขียนขอยกความดีทั้งหมดใหแกผูเกี่ยวของทุกทานที่กลาวมาเบื้องตน

.............................



บทท่ี 1
บทนํา

1. ความเปนมา
1.1 การกอตั้งสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียน ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษวา

Association of Southeast  Asian Nations หรือ ASEAN) กอต้ังขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok
Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผูกอต้ังมี 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ซึ่งผูแทนทั้ง 5 ประเทศ ประกอบดวย 1. นายอาดัม มาลิก
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอินโดนีเซีย) 2. ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน
(รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ
มาเลเซีย) 3. นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศฟลิปปนส) 4. นายเอส.
ราชารัตนัม (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสิงคโปร) และ 5. พันเอก (พิเศษ) ถนัด
คอมันตร (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไทย)

ตอมา อาเซียนไดรับประเทศอ่ืนๆ เขาเปนสมาชิกเพิ่มเติมไดแก บรูไนดารุสซาลาม (เปน
สมาชิกเมื่อ 7 มกราคม 2527) เวียดนาม (วันที่ 28 กรกฎาคม 2538) ลาว และพมา (วันที่ 23
กรกฎาคม 2540) และกัมพูชา (เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542) ตามลําดับ จากการรับกัมพูชาเขาเปน
สมาชิก ทําใหอาเซียนมีสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตครบ 10 ประเทศ

โดยที่วัตถุประสงคของการกอต้ังอาเซียน คือเพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค สงเสริมความรวมมือระหวาง
อาเซียนกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ รวมทั้ง สงเสริมความกาวหนาและความ
เจริญรุงเรืองของภูมิภาค ดังน้ัน อาเซียนจึงใชสัญลักษณรูปรวงขาวสีเหลืองบนพื้นสีแดงลอมรอบ
ดวยวงกลมสีขาวและสีนํ้าเงิน รวงขาว 10 ตน หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลือง
หมายถึงความเจริญรุงเรือง สีแดงหมายถึง ความกลาหาญและการมีพลวัต สีขาวหมายถึงความ
บริสุทธิ์ และสีนํ้าเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคง

การดําเนินงานของอาเซียนจะเปนผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหนารัฐบาลและ
ระดับรัฐมนตรี โดยมีเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนในดานตางๆ รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการประจํา
อาเซียน (ASEAN Standing Committee หรือ ASC) ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดถูกยุบลง และถูก
ทดแทนโดยคณะกรรมการผูแทนถาวรประชําอาเซียน (Committee of Permanent Representatives
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หรือ CPR ซึ่งต้ังอยู ณ กรุงจาการตา โดยคณะกรรมการดังกลาวเร่ิมเขามามีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินการและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายและขอตกลงตางๆ ต้ังแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2442
หลังจากการที่กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใชซึ่งทําใหอาเซียนไดปรับโครงสรางองคกรใหม ทั้งน้ี
การประชุมสุดยอด หรือ การประชุมของผูนําประเทศสมาชิกอาเซียน ยังคงเปนการประชุมเพื่อ
กําหนดแนวนโยบายในภาพรวมและเปนโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะไดรวมกันประกาศเปาหมาย
และแผนงานของอาเซียนในระยะยาวซึ่งจะปรากฏเปนเอกสารในรูปแบบตางๆ อาทิ แผนปฏิบัติการ
(Action Plan) แถลงการณรวม (Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง (Agreement)
หรืออนุสัญญา (Convention) สวนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสจะเปนการ
ประชุมเพื่อพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวมและนโยบายเฉพาะดาน

ในดานการเมืองและความมั่นคง อาเซียนไดจัดทําปฏิญญากําหนดใหภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใตเปนเขตแหงสันติภาพ เสรีภาพและความเปนกลาง (Zone of Peace, Freedom and
Neutrality หรือ ZOPFAN) เมื่อป 2514 อาเซียนไดจัดทําสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation หริอ TAC) เมื่อป 2519 และ
จัดทําสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty on the
Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone หรือ SEANWFZ) เมื่อป 2538 รวมทั้งไดริเร่ิมการ
ประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN
Regional Forum หริอ ARF) ซึ่งไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีคร้ังแรกเมื่อป 2537

ดานเศรษฐกิจ อาเซียนไดลงนามจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area
หรือ AFTA) เมื่อป 2534 ซึ่งกําหนดใหลดภาษีศุลกากรระหวางกัน เพื่อชวยสงเสริมการคาภายใน
อาเซียนใหมีปริมาณเพิ่มขึ้น ลดตนทุนการผลิตสินคา และดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ กับทั้งได
ขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อใหการรวมตัวทางเศรษฐกิจสมบูรณแบบและมีทิศทาง
ชัดเจนโดยการจัดต้ังเขตลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area หรือ AIA)

ดานสังคม อาเซียนมีความรวมมือเฉพาะดาน (functional cooperation) ในประเด็นดาน
สังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายสาขา เพื่อใหประชาชนมีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการ
พัฒนาในทุกดานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

1.2 การจัดตั้งประชาคมอาเซียน
โดยที่โลกปจจุบันเต็มไปดวยความทาทายพรอมกับมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแขงขัน

อยางมากและตอเน่ือง ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงเห็นพองกันวา การมีความรวมมืออยางใกลชิดเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาศักยภาพในการรวมมือกับปญหาและความทาทาย ตลอดจนเพื่อความสราง
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ความแข็งแกรงและอํานาจตอรองใหกับประเทศสมาชิก มีความสําคัญยิ่ง ดังน้ัน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
2546 ผูนําของประเทศสมาชิกอาเซียนไดลงนามรวมกันในปฏิญญามิตรภาพอาเซียน หรือปฏิญญา
บาหลี ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) ซึ่งระบุใหมีการจัดต้ัง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในป 2563 (ค.ศ. 2020) โดยสนับสนุนการรวมตัว
และความรวมมืออยางรอบดาน โดยในดานการเมืองใหจัดต้ัง “ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน” หรือ ASEAN Political-Security Community (APSC) ดานเศรษฐกิจใหจัดต้ัง “ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” หรือ ASEAN Economic Community (AEC) และดานสังคมและวัฒนธรรมให
จัดต้ัง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” หรือ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)
ซึ่งตอมา ผูนําอาเซียนไดเห็นชอบใหเรงรัดการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนใหเร็วขึ้นกวาเดิมอีก 4
ป คือภายในป 2558 (ค.ศ. 2015) เพราะไดเล็งเห็นวาสถานการณโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
มากขึ้น อาเซียนจําเปนตองปรับตัวเพื่อใหสามารถคงบทบาทนําในการดําเนินความสัมพันธใน
ภูมิภาคและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง

1.3 องคกรท่ีทําหนาท่ีขับเคลื่อนอาเซียน
ในการบรรลุเปาหมายของการจัดต้ังประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิกทุกประเทศ รวมทั้ง

ประเทศไทย มีความจําเปนตองอาศัยหนวยงานและองคกรที่ทําหนาที่ประสานงานและติดตามผล
การดําเนินงานในกรอบอาเซียน อันประกอบดวย

1. สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ที่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย
เปนศูนยกลางในการติดตอระหวางประเทศสมาชิก โดยมีเลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of
ASEAN) เปนหัวหนาสํานักงาน โดยมีเลขาธิการอาเซียนที่เปนคนไทยมาแลว 2 ทานคือ ทานแรก
ระหวางป 2427-2429 นายแผน วรรณเมธี อดีตปลัดกระทรวงการตางประเทศซึ่งเคยดํารงตําแหนง
เอกอัครราชทูตประเทศที่สําคัญหลายประเทศกอนเกษียณอายุราชการ ทานที่สอง ระหวางป 2541-
2544 คือ นายสุรินทร พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

2. คณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียน (Committee of Permanent Representatives
หรือ CPR) ซึ่งประกอบดวยผูแทนระดับเอกอัครราชทูตที่ไดรับการแตงต้ังมาจากประเทศสมาชิก
มีภารกิจในการสนับสนุนการทํางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองคกรระดับรัฐมนตรี
อาเซียนเฉพาสาขา รวมทั้งประสานงานกับสํานักเลขาธิการอาเซียนและสํานักเลขาธิการอาเซียน
แหงชาติ ตลอดจนดูแลความรวมมือของอาเซียนกับประเทศคูเจรจา ในการน้ี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2542 รัฐบาลไทยไดแตงต้ังนายมนัสวีศรีโสดาพล ซึ่งเคยดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมอาเซียน
กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนผูมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับอาเซียน เน่ืองจากเคยปฏิบัติ
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ราชการในกรมอาเซียนกอนหนาน้ื ไปดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรประจําอาเซียนเปน
คนแรกและจัดต้ังคณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตาอีกดวย

3. สํานักงานเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ หรือ ASEAN National Secretariat เปน
หนวยงานระดับกรมในกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ มีหนาที่
ประสานกิจการอาเซียนและติดตามผลการดําเนินงานภายในประเทศน้ัน สําหรับประเทศไทย
หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ เปนหนวยงานหลัก และมีกรม/
สํานักงานอ่ืนๆ ในกระทรวงการตางประเทศทําหนาที่สนับสนุนในเร่ืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ของตน อาทิ กลุมงานความมั่นคงระหวางประเทศซึ่งอยูภายใตสํานักนโยบายและแผน กรมการ
กงสุล สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ สํานักงานเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ กรม
เศรษฐกิจระหวางประเทศ  กรมสารนิเทศ  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ฯลฯ

2. ความสําคัญของปญหา
2.1 ในป 2558 หรือในอีก 4 ปขางหนา การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนและการดําเนิน

การเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ไดแก ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จะทําให
ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ซึ่งนับเปนสิ่งทาทายที่
มีความสําคัญยิ่ง  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสงผลกระทบตอทุกภาคสวนของประเทศไทย ซึ่ง
จะตองเตรียมพรอมและปรับตัวใหทันการณ

2.2 สําหรับภาคราชการน้ัน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรีไดกลาววา “…ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วอยางน้ีเปนสิ่งที่เราจะตอง
ประเมินตามใหทันหรือบางคร้ังตองทํางานในเชิงรุก เพื่อทราบประโยชนที่ประเทศไทยพึงจะไดรับ
จากความรวมมือระหวางประเทศและจะมีผลกระทบมาสูคนไทย………สิ่งที่จะตองเนนย้ําก็คือ
ความพรอมที่ทุกหนวยราชการจะตองสรางบุคลากร หรือเพิ่มทักษะใหแกบุคลากรในมิติหรือใน
แนวทางที่มีความจําเปนตอการไดประโยชนจากการรวมตัว...”1

ดังน้ัน ในฐานะที่กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่และความ
รับผิดชอบโดยตรงตอมิติความสัมพันธระหวางประเทศ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเตรียม
ความพรอมของขาราชการและบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมทั้งทําหนาที่ผูนํา

1 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ถอดความปาฐกถาพิเศษหัวขอ “คุณภาพของขาราชการกับการพัฒนาที่ย่ังยืน” ในพิธีเปดการประชุมระหวางสวนราชการกับสํานักงาน
ก.พ. ประจําป 2553 เรื่องวิวัฒนระบบขาราชการสูประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี
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การเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในบริบทของประชาคม
อาเซียนอีกดวย

3. วัตถุประสงคของการศึกษา
3.1 เพื่อศึกษาทัศนคติและการรับรูของขาราชการกระทรวงการตางประเทศตอการเปน

ประชาคมอาเซียนในป 2558 เพื่อพิจารณาวิธีการเตรียมความพรอมของขาราชการกระทรวงการ
ตางประเทศสําหรับการเปนประชาคมอาเซียน

3.2 เพื่อใหขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมและพัฒนาขาราชการ เพื่อรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน

4. ขอบเขตการศึกษา
4.1 ศึกษาความพรอมของขาราชการกระทรวงการตางประเทศสายการทูตที่ประจําการใน

กระทรวงฯ ที่กรุงเทพฯ
4.2 ศึกษาวิธีการตางๆ เพื่อเตรียมขาราชการของกระทรวงการตางประเทศในทุกระดับใหมี

ความพรอมสําหรับการดําเนินแผนงานของประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะแผนงาน (Blueprint) ของ
เสาหลักดานการเมืองและความมั่นคง

5. ประโยชนท่ีจะไดรับ
5.1 การเตรียมความพรอมของขาราชการกระทรวงการตางประเทศในการเปนประชาคม

อาเซียน มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
5.2 เพื่อใหขอเสนอแนะตอการดําเนินการตามยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ

ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน

6. ผลท่ีจะไดรับ
6.1 กระตุนใหกระทรวงการตางประเทศ  และขาราชการกระทรวงการตางประเทศมีความ

ตระหนัก ต่ืนตัวและกระตือรือลนตอการเตรียมความพรอมเพื่อปรับตัวและรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงและสิ่งทาทายใหมๆ เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน

6.2 นําขอเสนอแนะจากการศึกษาน้ีมาเปนขอพิจารณาในการเตรียมความพรอมของ
กระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาขาราชการกระทรวงการตางประเทศเพื่อให
สอดคลองและสนับสนุนการจัดต้ังประชาคมอาเซียน
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6.3 ทําใหกระทรวงการตางประเทศ และขาราชการกระทรวงการตางประเทศมีความพรอม
มากขึ้นในการทําหนาที่หลักของตนเมื่อประเทศไทยจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีของประชาคม
อาเซียน

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



บทท่ี 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

1. กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
1.1 ความเปนมา

นับต้ังแตอาเซียนไดกอกําเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีสมาชิก 5 ประเทศและ
ตอมาไดเพิ่มจํานวนรัฐสมาชิกซึ่งเปนปะเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจนมีจํานวน 10
ประเทศเมื่อเดือนเมษายน 2542 อาเซียนมีความกาวหนาในการสงเสริมความรวมมือในดาน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมมาโดยลําดับ

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 9 ณ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546
ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนไดลงนามในปฏิญญามิตรภาพบาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ซึ่ง
กําหนดใหมีการจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ขึ้นภายในป 2563 (ค.ศ. 2020) โดย
ประกอบดวย 3 เสาหลักคือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security
Community – APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)

เน่ืองจากอาเซียนมีความเห็นรวมกันวา โลกปจจุบันเต็มไปดวยความทาทายไปพรอมกับ
การเปลี่ยนแปลงและมีการแขงขันอยางมากและตอเน่ือง ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่อาเซียนจะตอง
รวมมืออยางใกลชิดยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนในการพัฒนาศักยภาพในการเผชิญปญหาและความทาทาย
ตลอดจนเพื่อเพิ่มความสรางความแข็งแกรงและอํานาจตอรองใหแกประเทศสมาชิกทั้งหมด ดวย
เหตุน้ี ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 12 ณ เมืองเซบู ฟลิปปนส เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550
ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนจึงเห็นชอบใหเลื่อนกําหนดเวลาในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
เร็วขึ้นอีก 5 ปคือจากป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2010) เปนภายในป 2558 (ค.ศ. 2015)

สําหรับความเปนมาของการจัดทํากฎบัตรอาเซียน คือ ประเทศสมาชิกเห็นวา ในขณะที่
อาเซียนไดกอนต้ังขึ้นเปนเวลาเกือบ 4 ทศวรรต แตยังไมเคยมีการ “จัดทํากรอบทางกฎหมายและ
กอบทางสถาบัน (Institutional Framework) สําหรับอาเซียน” ดังน้ัน ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียน
จึงตกลงที่จะยกรางเอกสารขึ้นมาฉบับหน่ึง ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบ
ทางกฎหมายและโครงสรางองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
ภายในป 2558 ตามที่ผูนําอาเซียนไดตกลงกันไว โดยวัตถุประสงคของกฎบัตรฯ คือ ทําใหอาเซียน
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เปนองคการที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชาชนเปนศูนยกลางและเคารพกฎกติการในการทํางาน
มากขึ้น นอกจากน้ี กฎบัตรฯ จะใหสถานะนิติบุคคลแกอาเซียนในฐานะที่เปนองคการระหวาง
รัฐบาล (intergovernmental organization)

ตอมา อาเซียนไดตกลงที่จะเรียกเอกสารฉบับน้ีวา “กฎบัตรอาเซียน” ซึ่งผูนําประเทศ
สมาชิกอาเซียนไดแก 1. ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห (Haji   Hassanal
Bolkiah) สมเด็จพระราชาธิบดีแหงบูรไนดารุสซาลาม 2. สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน
(Samdech Hun Sen) นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรกัมพูชา 3. ดร.ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน
(Dr.Susilo Bambang Yudhoyono) ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4. นายบัวสอน
บุบผาวัน (Bouasone  Bouphavanh) นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5. ดาโตะ ชรี อับดุลลาห อาหมัด บาดาวี (Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi) นายกรัฐมนตรี
แหงมาเลเซีย 6. พลโท เต็ง เสง (General  Thein Sein) นายกรัฐมนตรีแหงสหภาพพมา 7. นาง
กลอเรีย มาคาปากัล อารโรโย (Mrs. Gloria  Macapagal-Arroyo) ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
ฟลิปปนส 8. นายลี เซียน ลุง (Mr. Lee Hsien Loong) นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐสิงคโปร
9. พลเอกสุรยุทธ จุลานนท (เกษียณ) (General Surayud Chulanont (Ret.) นายกรัฐมนตรีแหง
ราชอาณาจักรไทย 10. นายเหวียน เติน ซุง (Mr. Nguyen Tan Dung) นายกรัฐมนตรีแหง
สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ไดรวมลงนามในกฎบัตรอาเซียน ระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน
คร้ังที่ 13 ที่สิงคโปร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 เพื่อเปนกลไกในการปรับปรุงการทํางานของ
อาเซียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีกรอบในการทํางานที่ชัดเจนและสามารถปรับตัวตามสภาวการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง กฎบัตรอาเซียนจึงเปนเสมือนธรรมนูญ
ของอาเซียนที่วางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกร จัดระบบการทํางานและบริหารกลไก
ความรวมมือระหวางกันโดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558

1.2 สาระสําคัญของกฎบัตรฯ
กฎบัตรฯ ประกอบดวยขอบทตางๆ 13 บท 55 ขอ มีประเด็นใหมที่แสดงความกาวหนา

ของอาเซียน ไดแก
1.2.1 การจัดต้ังคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน
1.2.2 การใหอํานาจเลขาธิการอาเซียนสอดสองและรายงานการทําตามความตกลงของ

รัฐสมาชิก
1.2.3 การจัดต้ังกลไกสําหรับการระงับขอพิพาทตางๆ ระหวางประเทศสมาชิก
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1.2.4 การใหผูนําอาเซียนเปนผูตัดสินวาจะดําเนินการอยางไรตอรัฐที่ละเมิดพันธกรณีตาม
กฎบัตรฯ อยางรายแรง

1.2.5 การเปดชองใหใชวิธีการอ่ืนในการตัดสินใจไดหากไมมีฉันทามติ
1.2.6 การสงเสริมการปรึกษาหารือกันระหวางประเทศสมาชิกเพื่อแกไขปญหาที่กระทบ

ผลประโยชนรวม ซึ่งทําใหการตีความหลักการหามแทรกแซงกิจการภายในมีความยืดหยุนมากขึ้น
1.2.7 การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนเพื่อใหอาเซียนสามารถตอบสนองตอสถานการณ

ฉุกเฉินไดอยางทันทวงที
1.2.8 การเปดชองทางใหอาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธกบัองคกรภาคประชาสังคมมากขึ้น
1.2.9 การปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ ใหมีการประชุม

สุดยอดอาเซียน 2 คร้ังตอป จัดต้ังคณะมนตรีเพื่อประสานความรวมมือในแตละ 3 เสาหลัก และการ
มีคณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียนที่กรุงจาการตา เพื่อลดเวลาและคาใชจายในการประชุม
ของอาเซียน เปนตน

กฎบัตรอาเซียนมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 15 ธันวาคม 2551 กลาวคือ หลังจากที่ประเทศ
สมาชิกครบทั้ง 10 ประเทศ ไดใหสัตยาบันกฎบัตร ดวยเหตุน้ี การประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 14
ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2552 ที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งไทยเปนประธานและเจาภาพ
จึงเปนการประชุมระดับผูนําอาเซียนคร้ังแรกหลังจากกฎบัตรฯ มีผลบังคับใช

1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community)
อาเซียนมุงสงเสริมความรวมมือในดานการเมืองและความมั่นคงเพื่อเสริมสรางและธํารง

ไวซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติสุข และ
สามารถแกไขปญหาและความขัดแยงโดยสันติวิธีเพื่อรองรับการเปนประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน ประเทศสมาชิกไดรวมจัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint) โดยเนน 3 ประการ ไดแก

1.3.1 การมีกฎเกณฑและคานิยมรวมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรมตางๆ ที่จะรวมกันทําเพื่อ
สรางความเขาใจในระบบสังคม วัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่แตกตางของประเทศสมาชิก
สงเสริมพัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เชน หลักการประชาธิปไตย การสงเสริมและ
คุมครอง สิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม การตอตานทุจริต
การสงเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เปนตน

1.3.2 สงเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบรวมกันในการรักษาความมั่นคงสําหรับ
ประชาชนที่ครอบคลุมในทุกดาน ประกอบดวยความรวมมือเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในรูป
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แบบเดิม ซึ่งหมายถึง มาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจและการระงับขอพิพาทโดยสันติเพื่อปองกัน
สงครามและใหประเทศสมาชิกอาเซียนอยูดวยกันโดยสงบสุขและไมมีความหวาดระแวง
นอกจากน้ี ยังขยายความรวมมือเพื่อตอตานภัยคุกคามรูปแบบใหม เชน การตอตานการกอการราย
อาชญากรรมขามชาติ ยาเสพติด การคามนุษย ตลอดจนการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและ
จัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ

1.3.3 การมีพลวัตและปฏิสัมพันธกับโลกภายนอก กําหนดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางบทบาท
ของอาเซียนในความรวมมือระดับภูมิภาค เชน กรอบ ASEAN+3 กับจีน ญ่ีปุน สาธารณรัฐเกาหลี
และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธที่เขมแข็งกับมิตรประเทศ และ
องคการระหวางประเทศ อาทิ สหประชาชาติ

1.4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)
การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเปาหมายใหอาเซียนมีตลาดและฐานการผลิต

เดียวกันและมีการเคลื่อนยายสินคา บริการการลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรี ในการน้ี
เมื่อป 2550 อาเซียนไดจัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community Blueprint) ซึ่งเปนแผนงานบูรณาการการดําเนินงานใหดานเศรษฐกิจเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค 4 ดานไดแก

1.4.1 การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยจะมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน
และแรงงานฝมืออยางเสรี และการเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรีมากขึ้น รวมทั้งการสงเสริมการ
รวมกลุมสาขาสําคัญของอาเซียนใหเปนรูปธรรม โดยไดกําหนดเปาหมายเวลาที่จะคอยๆ ลดหรือ
ยกเลิกอุปสรรคระหวางกันเปนระยะ ทั้งน้ี กําหนดเปาหมายใหลดภาษีสินคาเปน 0% และลดหรือ
เลิกมาตรการที่มิใชภาษี สําหรับประเทศสมาชิกเกา 6 ประเทศภายในป 2553 เปดตลาดภาคบริการ
และเปดเสรีการลงทุนภายในป 2558 และเปดเสรีการลงทุนภายในป 2553

1.4.2 การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยให
ความสําคัญกับประเด็นดานนโยบายที่จะชวยสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ เชน นโยบายการ
แขงขัน การคุมครองผูบริโภค สิทธิในทรัพยสินทางปญญา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส นโยบายภาษี
และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (การเงิน การขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน)

1.4.3 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค ใหมีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) และการเสริมสรางขีดความสามารถผานโครงการตางๆ เชน ขอริเร่ิมเพื่อการรวมตัว
ของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration-IAI) เปนตน เพื่อลดชองวางการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิก
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1.4.4 การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก เนนการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของ
อาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อใหอาเซียนมีทาทีรวมกันอยางชัดเจน เชน การจัดทําเขต
การคาเสรีของอาเซียนกับประเทศคูเจรจาตางๆ เปนตน รวมทั้งสงเสริมการสรางเครือขายในดาน
การผลิต/จําหนายภายในภูมิภาคใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก

1.5 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)
อาเซียนมุงหวังประโยชนจากการรวมตัวกันเพื่อทําใหประชาชนมีการอยูดีกินดี ปราศจาก

โรคภัยไขเจ็บ มีสิ่งแวดลอมที่ดีและมีความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียว โดยมีความรวมมือเฉพาะดาน
(functional cooperation) ภายใตประเด็นเชิงสังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายดาน ไดแก
เยาวชน การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม สตรี แรงงาน การขจัดความยากจน สวัสดิการสังคมและการพัฒนา
วัฒนธรรมและสารนิเทศ กิจการพลเรือน การตรวจคนเขาเมืองและกงสุล ยาเสพติด การจัดการภัย
พิบัติ โดยมีคณะทํางานอาเซียนรับผิดชอบการดําเนินความรวมมือในแตละดาน

อาเซียนไดต้ังเปาการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนโดยมุงหวังใหอาเซียน
เปนประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง มีสังคมที่เอ้ืออาทรและแบงปน ประชากรอาเซียนมี
สภาพความเปนอยูที่ดีและมีการพัฒนาในทุกดานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริม
การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมอัตลักษณอาเซียน (ASEAN Identity) ทั้งน้ี
เพื่อรองรับการเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อาเซียนไดจัดทําแผนงานการจัดต้ัง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ซึ่ง
ประกอบดวยความรวมมือใน 6 ดาน ไดแก

1.5.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Development)
1.5.2 การคุมครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
1.5.3 สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)
1.5.4 ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม (Environmental Sustainability)
1.5.5 การสรางอัตลักษณอาเซียน (Building an ASEAN Identity)
1.5.6 การลดชองวางทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)
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โดยมีกลไกการดําเนินงาน ไดแก การประชุมรายสาขา (Sectoral) ระดับเจาหนาที่อาวุโส
และระดับรัฐมนตรี คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community Council) รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการดานสังคมและวัฒนธรรม (Senior Officials
Committee for ASEAN Socio-Cultural Community)

ในการน้ี ระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 13 ที่สิงคโปร ผูนําประเทศสมาชิก
อาเซียนไดลงนามในปฏิญญาแผนงานจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Declaration on the
ASEAN Economic Community Blueprint – AEC Blueprint) และในการประชุมสุดยอดอาเซียน
คร้ังที่ 14 ที่ชะอํา-หัวหิน เมื่อป 2552 ผูนําอาเซียนไดใหการรับรองแผนงานการจัดต้ังประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint – APSC
Blueprint) และแผนงานการจัดต้ังประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community Blueprint – ASCC Blueprint)

จากการศึกษาของ Thompson and Thianthai1 พบวา ในภาพรวมนักศึกษาไทยใน
มหาวิทยาลัยมีทัศนคติในเชิงบวกตอการเขาเปนประชาคมอาเซียน อยางไรก็ตาม การศึกษาพบวา
ยังมีชองวางอยางชัดเจนเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับอาเซียน

2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง
การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงกันที่จะรวมตัวเปนประชาคม นับไดวาเปนการนํา

ความเปลี่ยนแปลงมาสูอาเซียนคร้ังสําคัญ หลังจากอาเซียนไดกอกําเนิดขึ้นเมื่อป 2510 ดังน้ัน
ในฐานะที่กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานหลักของไทยในการรวมกําหนดนโยบาย และ
ในการดําเนินการใหเปนไปตามความตกลงตางๆ ของอาเซียน  กระทรวงการตางประเทศ จึงจําเปน
ที่จะตองเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญและสําคัญน้ี ซึ่งเทากับวาผูบริหารกระทรวง
การตางประเทศจะตองพรอมที่จะบริหารการเปลี่ยนแปลงในคร้ังน้ี เพื่อใหการเขารวมประชาคม
อาเซียนของทุกภาคสวนของไทยยังผลประโยชนแกประเทศและประชาชนชาวไทยมากที่สุด

ผศ. ดร. ปณรส  มาลากุล2 ไดใหคําจํากัดความ “การบริหารการเปลี่ยนแปลง” ไวดังน้ี
“การบริหารการเปลี่ยนแปลงคือการจัดการกับกลไกสวนประกอบตางๆ ขององคกรใหสามารถ
เรียนรู ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทั้งภายนอกและภายในองคกร เพื่อให

1 Thompson, E.C. and Thianthai, Chulanee, Attitudes and Awareness toward ASEAN: Finding of Ten Nations Survey 2008

2 ปณรส มาลากุล  การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Management of Change), หนา 3 http://phichit.dlt.go.th/mumng/m16.pdf.
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องคกรไดรับผลดี และลดผลกระทบในทางที่ไมดีของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะชวยใหองคการ
ดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง ราบร่ืน สามารถอยูรอดและเจริญกาวหนาไปได”

องคการที่มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะปรับตัวไดทันกับปญหาและการทาทาย
ของสิ่งแวดลอม ซึ่งการที่จะบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคการใหประสบผลสําเร็จจะตอง
พิจารณาถึงสาเหตุสําคัญของการเปลี่ยนแปลงในองคการ ซึ่งมีอาจที่มาไดจากภายนอกองคการ อาทิ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี และจากภายในองคการ อาทิ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูบริหาร หรือริเร่ิมจากระดับผูปฏิบัติงาน

ในกรณีของการจัดต้ังประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนแปลงหรือความทาทายเกิดจาก
สาเหตุภายนอกองคการคือมติของผูนําอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ขอตกลงและการดําเนินการตางๆ
ภายใตกรอบอาเซียน กระทรวงการตางประเทศซึ่งมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับอาเซียนโดยตรงคือ
กรมอาเซียน ที่มีฐานะเปน “สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ” จึงตองบริหารการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหสามารถปรับตัวในการกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศดําเนินตอไปไดอยางราบร่ืน ตอเน่ือง และไมชะงักงัน
โดยเฉพาะในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ัน กระทรวงการตางประเทศจะตองปรับปรุง
องคกรในดานตางๆ  และสามารถนําศักยภาพที่มีอยูมาใชไดอยางคุมคา ตลอดจนสามารถจัดหา
ทรัพยากรทางการบริหาร เชน กําลังคน งบประมาณ การสนับสนุนเชิงนโยบาย ฯลฯ มาไดอยาง
พอเพียงตอการดําเนินงาน

Peters และ Waterman3 แหงบริษัทที่ปรึกษา McKinsey & Company ไดเสนอ McKinsey’s
Seven Ss Model ซึ่งประกอบดวยปจจัยภายในองคกรที่มีความสําคัญในการทําใหการเปลี่ยนแปลง
ขององคการประสบความสําเร็จดังน้ี

1. กลยุทธการดําเนินงานขององคการ (Strategy)
2. โครงสรางองคการ (Structure)
3. ระบบกระบวนงาน (System)
4. การจัดอัตรากําลัง (Staff)
5. ทักษะความชํานาญ (Skill)
6. แบบแผนวัฒนธรรม (Style)
7. เปาหมาย คานิยม หรือวัสัยทัศนรวม (Super-ordinate Goals, Shared Values or Shared

Vision)

3 http://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_91.htm
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Structure
โครงสราง

System
ระบบ

ในการปรับเปลี่ยนองคการ ปจจัยทั้ง 7 ประการควรจะตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองรับกัน
ดังแผนภาพตอไปน้ี

ภาพ.....
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคการน้ัน กลยุทธที่สามารถนํามาใชมีหลายประการ

ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับสถานการณในแตละองคกรและชวงเวลาดังน้ี
1. กลยุทธการปรับเปลี่ยนองคการโดยการบัญชาการ (Commander Approach) โดย

ผูบริหารเปนผูคิดริเร่ิมและผูปฏิบัติงานมีหนาที่เพียงปฏิบัติตามคําสั่งเทาน้ัน ซึ่งวิธีน้ีอาจเกิดความ
ผิดพลาดเน่ืองจากผูบริหารคิดและบัญชาการคนเดียว

2. กลยุทธการปรับเปลี่ยนองคการโดยการใหมีสวนรวมในวงจํากัด (Consultative
Approach) โดยการใหบุคลากรที่มีความสําคัญ ซึ่งอาจเปนโดยตําแหนงหนาที่ หรือโดยการยอมรับ
อยางไมเปนทางการใหเขามามีสวนรวมในการคิดวางแผนและรวมเปนผู นําในการปรับเปลี่ยน
องคการ เชน การจัดต้ังคณะกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อปรับเปลี่ยนองคการ วิธีน้ีจะทําให
สามารถระดมความคิดความรวมมือจากหลายฝายในองคการ อยางไรก็ตาม วิธีน้ีอาจใชเวลา
คอนขางมาก และการที่มีหลายคนเขามามีสวนรวมอาจทําใหความพยายามในการปรับเปลี่ยน
องคการเบี่ยงเบนจากเปาหมายเดิม

Shared
Vision

วิสัยทัศนรวม

Style
แบบแผน/
วัฒนธรรม

Strategy
กลยุทธ

Staff
บุคลากร

Skill
ทักษะ
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3. กลยุทธการปรับเปลี่ยนองคการโดยการกระจายอํานาจ (Decentralised Approach) วีธีน้ี
เปดโอกาสใหทุกคนในองคการมีสวนริเร่ิมและดําเนินการเปลี่ยนแปลงองคการ ทั้งในสวนที่ตน
รับผิดชอบ และในสวนที่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของตน กลยุทธการเปลี่ยนแปลงเชนน้ีจะ
ชวยใหมีการเปลี่ยนแปลงองคการในจุดตางๆ อยูเสมอ ซึ่งเปนการทําใหองคการเรียนรูและปรับตัว
อยูตลอดเวลา แตอาจเปนเพียงวงจํากัดหากไมมีระบบการสื่อสารประชาสัมพันธภายในที่ดีพอ
ที่สําคัญคือ กาเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจไมสอดคลองกับกลยุทธที่วางไว

4. กลยุทธแบบผสม (Mixed Strategy) เปนการนํากลยุทธการเปลี่ยนแปลงองคการหลาย
แบบมาใชรวมกัน เชน ใชกลยุทธการสั่งการโดยผูบริหารสูงสุดลงมาเปนวิทยากรในการบรรยาย
เร่ืองการปรับกลยุทธการดําเนินงานขององคการดวยตัวเอง ประกอบกับการสรางทีมงานการร้ือ
ปรับระบบงานของหนวยงานตางๆ เพื่อใหเปนไปตามกลยุทธน้ัน และเสริมดวยการจัดกิจกรรมกลุม
คุณภาพในระดับปฏิบัติการ ซึ่งเปนการกระจายอํานาจในการเปลี่ยนแปลงไปสูสวนตางๆ ของ
องคการ การเปลี่ยนแปลงองคการโดยอาศัยกลยุทธประเภทตางๆ ประกอบกันน้ัน จะตองมีกลไก
กลางเพื่อประสานงานและการบริหารการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ใหเปนไปอยางสอดคลองกัน

5. กลยุทธการพัฒนาองคการ (Organisational Development) เปนกลยุทธที่มุงสรางขีด
ความสามารถใหแกสมาชิกในองคการในการมองและแกไขปญหา เรียนรูรวมกัน โดยอาศัยที่
ปรึกษาที่ประยุกตใชความรูทางพฤติกรรมศาสตรในการสนับสนุนใหพัฒนาขีดความสามารถใน
การแกปญหาและเรียนรูรวมกัน เพื่อใหหนวยงานตางๆ ในองคการมีความพรอมที่จะจัดการกับสิ่ง
ทาทายและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในองคการ

กระบวนการขั้นตอนในการบริหารการเปลี่ยนแปลงแบงไดเปน 3 ระยะคือ
1. การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (Planning for Change) เมื่อผูบริหารตระหนักถึง

ความจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงองคการ เพื่อใหสอดคลองรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมหรือเมื่อมีปจจัยมากระทบ ก็จะนํามาสูการคิดวางแผนการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไดแก การปรับเปลี่ยนนโยบาย หรือกฎหมายที่สงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานขององคกร หรือในบางกรณีอาจเปนการตระหนักถึงความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงอัน
เน่ืองมาจากสาเหตุภายในองคการเอง

กระบวนการวางแผนจะประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก
1.1 การวิเคราะหสถานการณ (Situational Analysis) ซึ่งเปนการศึกษาถึงสภาพการณ

ภายในและภายนอกขององคการ เพื่อวิเคราะหถึงความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงองคการ สิ่งที่จะตอง
เปลี่ยนแปลง สภาพปญหา และสาเหตุที่เปนประเด็นที่ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปจจัย
ตางๆ ที่จะมีสวนสนับสนุน หรือตอตานการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหไดขอมูลสําหรับการวางแผนการ
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เปลี่ยนแปลงในการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามกลยุทธการพัฒนาองคการ อาจใชการวิเคราะห
สถานการณเปนเคร่ืองมือในการกระตุนผลักดันการเปลี่ยนแปลง โดยการเปดโอกาสใหสมาชิกของ
องคการไดมีสวนรวมวิเคราะหสถานการณรวมกัน ซึ่งจะชวยสรางความตระหนักถึงสภาพการณและ
ความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงรวมกันในวงกวาง

1.2 การวางแผนโครงการในการปรับเปลี่ยนองคการ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงองคการ
เปนสิ่งที่มีความสลับซับซอนและเกี่ยวพันกับคนจํานวนมาก การวางแผนการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปน
แนวทางรวมกันในการบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงเปนขั้นตอนที่จําเปน ในการวางแผนน้ัน จะตอง
พิจารณาถึงวัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง การกําหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีการกําหนดรายละเอียด อาทิ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
ฯลฯ

2. การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ (Implementing Change) ซึ่งมีขั้นตอนและ
ขอพิจารณาดังน้ี

2.1 การกําหนดยุทธศาสตรในการนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยการ
เลือกแนวทางในการนําโครงการไปปฏิบัติใหเกิดผล เชน การเลือกใชกลยุทธแบบบัญชาการ แบบมี
สวนรวม ฯลฯ

2.2 การสื่อสารสรางความเขาใจถึงแผนการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ตรงกันเกี่ยวกับสภาพปญหา ความจําเปน เปาหมาย วิธีการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของและบุคคลอ่ืนในองคการไดทราบโดยเร็วและชัดเจน ทั้งน้ี เพื่อปองกันการ
ตอตานการเปลี่ยนแปลงโดยอางวาไมรู การสื่อสารใหบุคลากรในองคการมีความเขาใจรวมกันถือ
ไดวาเปนการสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) ซึ่งเปนการสรางความรูสึกมีสวนรวมไดดี

2.3 การจัดแบงงาน เพื่อมิใหโครงการเปลี่ยนแปลงน้ันเปนภาระเพิ่มเติมแกผูปฏิบัติ
มากเกินไป โดยปกติโครงสรางของหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารการเปลี่ยนแปลงมักจะอยูในรูป
ของคณะกรรมการ หรือคณะทํางานเฉพาะกิจ

2.4 การจัดกําลังคน โดยถือวา ผูที่จะมาปฏิบัติงานในโครงการการเปลี่ยนแปลงเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ซึ่งมีสวนสําคัญยิ่งตอความสําเร็จของโครงการทั้งในแงของ
การดําเนินงาน และในแงของการสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ัน ผูนําการ
เปลี่ยนแปลงควรมีคุณสมบัติดานอ่ืนๆ ดวย เชน ความสามารถในการสื่อสาร ความกระตือรือรน
ความสามารถในการรับฟงความเห็นของผูอ่ืน ความเปนผูรวมงานที่ดี และมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค ฯลฯ
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2.5 การจัดระเบียบวิธีการดําเนินงาน การกําหนดระเบียบวิธีที่จะใชในการดําเนินงาน
ในแตละโครงการและวิธีการที่จะประสานงานระหวางโครงการตางๆ เปนสิ่งสําคัญ ระบบการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูบริหารโครงการดวยกันเอง และการสื่อสารกับผูบริหารระดับสูง
จะตองเปนไปโดยความสะดวกรวดเร็ว เพื่อใหสามารถติดตามความกาวหนาและแกปญหาตางๆ
ที่อาจทําใหสูญเสียแรงผลักดันเปลี่ยนแปลง (Momentum) ไป

2.6 การพัฒนาบุคคล โดยเฉพาะผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงใหมีความรู
ความเขาใจ และความสามารถที่เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลง
จะสงผลยั่งยืนก็ตอเมื่อผูปฏิบัติงานเขาใจเหตุผล ความจําเปน และความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
น้ัน

2.7 การทําใหการเปลี่ยนแปลงกลายเปนแบบแผนวัฒนธรรมขององคการ เพื่อใหการ
เปลี่ยนแปลงน้ันเกิดผลที่ยั่งยืน ดังน้ัน ในการนําโครงการเปลี่ยนแปลงองคการไปสูการปฏิบัติจึง
ควรกําหนดใหมีกิจกรรมที่จะชวยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงน้ันและนําไปพิจารณาประกอบในการ
พิจารณาความดีความชอบหรือการแตงต้ังโยกยาย  ตลอดจนการสรางเอกลักษณและสัญลักษณของ
การเปลี่ยนแปลงใหเดนชัด และอางถึงสัญลักษณน้ันบอยๆ

2.8 การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการบริหารการเปลี่ยนแปลงน้ัน แมวา
โดยผิวเผินจะดูเหมือนเปนงานพิเศษที่เพิ่มเติมมาบนงานประจําตามปกติ แตแทที่จริงแลวการ
เปลี่ยนแปลงน้ันเปนการลงทุนซึ่งบางคร้ังอาจตองใชงบประมาณสูงเมื่อเทียบกับงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานประจําขององคการ ดังน้ัน จึงควรมีการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานการเปลี่ยนแปลง
ใหชัดเจน และพยายามจัดสรรงบประมาณตามหนวยวัดผลงานตามตัวชี้วัดน้ันๆ โดยพยายามให
อิสระแกผูบริหารการเปลี่ยนแปลงในการใชจายงบประมาณ เน่ืองจากงานบริหารการเปลี่ยนแปลง
น้ันมีความไมแนนอนสูงเพราะเปนเร่ืองใหม ระบบการควบคุมการใชจายเงินงบประมาณในการ
ดําเนินงานประจําตามปกติ อาจไมยืดหยุนคลองตัวพอสําหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การติดตามประเมินผล และรักษาผลการเปลี่ยนแปลง (Evaluating and Maintaining Change)

3. การติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลง คือการติดตามความกาวหนา เพื่อเรียนรูถึงปญหา
และหาทางแกไขไดอยางทันเวลา การติดตามประเมินผลยังเปนการสรางแรงกระตุนผลักดันการ
เปลี่ยนแปลงดวย โดยเฉพาะหากผูบริหารระดับสูงใหความสนใจ ติดตาม สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
เปนระยะๆ อยางจริงจังใหคนในองคการไดเห็นโดยทั่วกัน ก็จะเปนกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานบริหาร
การเปลี่ยนแปลง และจะเปนการบงชี้ใหบุคคลอ่ืนๆ ในองคการไดตระหนักถึงความสําคัญที่ผูบริหาร
ใหแกโครงการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ัน ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดผลความกาวหนาเปนระยะ
(Milestones) และเปดโอกาสใหบุคลากรในองคการไดมีสวนรวมติดตามความกาวหนาของโครงการ
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3. ระเบียบวิธีการศึกษา
3.1 ใชการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามโดยกลุมตัวอยางขาราชการกระทรวงการ

ตางประเทศสายการทูตซึ่งประจําการอยูในกระทรวงการตางประเทศ (ซึ่งมีจํานวน 538 คน4 ณ
วันที่ 1 เมษายน 2554) โดยจะสุมเลือกกลุมตัวอยางจากขาราชการสายการทูตระดับตางๆ จาก
หนวยงานตางๆ ของกระทรวงการตางประเทศ ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงฯ  กรมพิธีการทูต
กรมยุโรป กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมสารนิเทศ กรม
องคการระหวางประเทศ กรมอเมริกาและแปซิฟกใต กรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียใต ตะวันออก
กลางและแอฟริกา และ กรมอาเซียน

3.2 วิเคราะหขอมูลปฐมภูมิซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ และ
ขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบกับการวิเคราะหสภาพแวดลอม

4. แนวทางในการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ และใชพรรณนา (Descriptive method)

................

4 อัตราสวนขาราชการกระทรวงการตางประเทศ http://www.mfa.go.th/mofa/430.php



บทท่ี 3
ผลการศึกษา

เพื่อประเมินวา ขาราชการกระทรวงการตางประเทศมีความพรอมที่จะกาวสูการเปน
ประชาอาเซียนในป 2558 หรือไม ระดับใด รวมทั้งทราบถึงผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของกระทรวงการตางประเทศหรือไม การศึกษาน้ีไดจัดทําแบบ สอบถาม1

ซึ่งแบงออกเปน 2 ภาค มีคําถามเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนในป 2558 และขอคิดเห็น
เกี่ยวกับความพรอมของกระทรวงการตางประเทศ สวนราชการอ่ืนๆ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป
รวมทั้งวิธีการเตรียมความพรอม

กลุมตัวอยางของการศึกษาน้ีคือขาราชการกระทรวงการตางประเทศในระดับ
ผูอํานวยการกอง นักการทูตระดับชํานาญการและนักการทูตระดับปฏิบัติการจํานวน 3 คนจากกรม
และสํานักงานตางๆ ของกระทรวงการตางประเทศ ไดแก หนวยงานที่เกี่ยวของกับอาเซียนซึ่งสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ2 กรมพิธี การทูต  กรมสารนิเทศ  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรม
องคการระหวางประเทศ  กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกา กรมเอเชียตะวันออก กรมยุโรป  กรมอเมริกาและแปซิฟคใต และกรมอาซียน

ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 37 คน ผลการสํารวจสรุปได ดังน้ี
1. ตารางผลการตอบแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับอาเซียนของขาราชการกระทรวงการ

ตางประเทศ“ในการเตรียมความพรอมของกระทรวงการตางประเทศสําหรับการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนในป 2558” (ภาคท่ี 1)

ลําดับ ปท่ีเขารับราชการ ปจจุบันปฏิบัติงานท่ี เคยปฏิบัติงานท่ี ระดับ
การศึกษา

ตอบคําถาม
ไดคะแนน

1 - กรมสารนิเทศ กรมเอเชียตะวันออก ป.ตรี 9
2 ป 2538 กรมเอเชียใตฯ กรมเอเชียตะวันออก ป.โท 7
3 - กรมสารนิเทศ กรมสารนิเทศ ป.ตรี 11

1 ดังปรากฏในภาคผนวก
2 หนวยงานในสังกัดของสํานักงานปลดักระทรวงฯ ประกอบดวย สาํนักบริหารบุคคล สํานักบริหารการคลัง สํานักนโยบายและแผน
สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กลุมงานความม่ันคง และกลุมพัฒนาระบบบริหาร
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4 ป 2527 กรมยุโรป กรมการเมือง ป.โท 9
5 ป 2537 กรมยุโรป กรมอาเซียน ป.โท 14
6 ป 2551 กรมยุโรป กรมองคการฯ ป.เอก 10
7 ป 2537 กรมเอเชียใตฯ กรมเอเชียใตฯ ป.โท 11
8 ป 2549 กรมเอเชียใตฯ สนง.ปลัดฯ ป.โท 12
9 ป 2529 กรมเอเชียใตฯ กรมยุโรป ป.โท 8

10 ป 2552 กรมเศรษฐกิจ - ป.โท 9
11 ป 2547 กรมเศรษฐกิจ สนง.JTEP ป.โท 4
12 ป 2536 กรมเศรษฐกิจ กรมอเมริกา ป.โท 10
13 - กรมเศรษฐกิจ กรมอเมริกา ป.โท 8
14 ป 2553 กรมสารนิเทศ - ป.ตรี 8
15 ป 2527 กรมสารนิเทศ กรมอาเซียน ป.โท 11
16 ป 2523 สํานักบุคคล กรมการเมือง ป.ตรี 13
17 ป 2539 สํานักบุคคล กรมองคการฯ ป.โท 9
18 ป 2536 กรมอเมริกา กรมอาเซียน ป.โท 12
19 ป 2537 กรมอเมริกา กรมอาเซียน ป.โท 12
20 ป 2553 กรมอเมริกา - ป.โท 8
21 ป 2537 สํานักจัดหาฯ กรมองคการฯ ป.ตรี 14
22 ป 2523 กรมสนธิสัญญาฯ กรมสารนิเทศ ป.ตรี 12
23 ป 2550 กรมสนธิสัญญาฯ - ป.โท 8
24 ป 2548 กรมสนธิสัญญาฯ กองเขตแดน ป.โท 6
25 ป 2535 กรมสนธิสัญญาฯ สอท.ออตตาวา ป.โท 11
26 ป 2527 กรมสนธิสัญญาฯ สอท.เทลอาวีฟ ป.โท 12
27 ป 2549 กรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียใตฯ ป.โท 10
28 ป 2526 กรมเอเชียตะวันออก กรมอาเซียน ป.เอก 13
29 ป 2531 กรมเอเชียตะวันออก กรมอาเซียน ป.โท 12
30 ป 2539 กรมเอเชียตะวันออก กรมอเมริกา ป.โท 6
31 ป 2553 กรมองคการฯ กรมองคการฯ ป.โท 12
32 ป 2551 กรมองคการฯ กรมสารนิเทศ ป.ตรี 11
33 ป 2539 กรมองคการฯ สํานักบุคคล ป.เอก 14
34 ป 2546 สํานักนโยบายฯ กรมเอเชียตะวันออก ป.ตรี 8
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35 ป 2549 สํานักนโยบายฯ กรมเอเชียใต ป.โท 7
36 ป 2553 สํานักนโยบายฯ - ป.ตรี 9
37 ป 2542 สํานักนโยบายฯ กรมยุโรป ป.โท 5

ขอสังเกตจากการสรุปตารางขางตน ดังน้ี
1. ขาราชการกระทรวงฯ ที่มีอายุราชการต้ังแต 6 ป ขึ้นไป และเคยปฏิบัติงานที่กรม

อาเซียนมากอน จะสามารถตอบแบบสอบถามจํานวน 20 ขอ ไดคะแนน 10 คะแนนขึ้นไป เฉลี่ย
รอยละ 54.05 เน่ืองจากมีประสบการณในการทํางานมานานและเคยทํางานเกี่ยวกับอาเซียน จึงมี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและมีความเขาใจเกี่ยวกับกลไกของอาเซียน ซึ่งสวนหน่ึงอาจทําให
เกิดความสนใจที่จะติดตามขาวและพัฒนาการเกี่ยวกับอาเซียน

2. ขาราชการที่เพิ่งเขารับราชการ และไมเคยปฏิบัติงานที่กรมอาเซียน จะตอบ
แบบสอบถาม ไดคะแนนนอยกวา 10 คะแนนลงมา เฉลี่ยรอยละ 45.95 แสดงใหเห็นวา
สถาบันการศึกษายังมิไดใหความรูเกี่ยวกับอาเซียนแกนักศึกษาเพียงพอ ซึ่งอาจสืบเน่ืองจากปจจัย
หลายประการ อาทิ ยังไมมีหลักสูตรที่สอนหรือใหความรูเกี่ยวกับอาเซียนโดยเฉพาะ และสถาน
ศึกษายังขาดอาจารยที่สนใจและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาเซียน  นักศึกษายังไมสนใจที่จะเรียนรู
เกี่ยวกับอาเซียนอยางลึกซึ้ง

3. เมื่อพิจารณาถึงสาระในการตอบแบบสอบถาม  ขาราชการสวนมากจะตอบคําถาม
เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียนไดถูกตองเกือบทั้งหมด แสดงใหเห็นวากฎบัตรอาเซียนเปนที่สนใจของ
ขาราชการ อีกทั้งกฎบัตรอาเซียนไดเขามามีบทบาทสําคัญอยางมากในการเขาสูประชาคมอาเซียน
และมีผลโดยตรงตอประชาชนอาเซียน  ซึ่งจะแตกตางกับคําถามที่เกี่ยวกับความรวมมือระหวาง
อาเซียน+3 EAS และ IAI ขาราชการสวนมากจะตอบคําถามไมไดกันเปนสวนใหญ  แสดงให
เห็นวา ขอมูลเกี่ยวกับความรวมมือระหวางอาเซียน+3 EAS และ IAI ยังมีไมมากเพียงพอ ผูที่
ไมไดติดตามขาวไมไดรับผิดชอบงานดานน้ีโดยตรงก็จะไมไดใหความสนใจ และอาจเปนเพราะ
ไมไดมีการประชาสัมพันธ/หรือออกขาวผานสื่อวิทยุโทรทัศน ทําใหขาราชการของกระทรวงฯ
รวมทั้งประชาชน และบุคคลทั่วไปไมทราบขอมูล
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ตารางขอมูลตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของขาราชการกระทรวงฯ “การเตรียมความ
พรอมของกระทรวงฯ สําหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในป 2558” (ภาคท่ี 2)

คําถาม เคย (คน) ไมเคย (คน)
กอนทําแบบสอบถามน้ี ทานเคยไดรับทราบ
เกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
หรือไม

34 3

คําถาม จาก นสพ. วิทยุ TV ผานชองทางของกระทรวงฯ
หากเคย ทานไดรับทราบขอมูลจาก
แหลงขอมูลใด

27 27

คําถาม มาก(คน) ปานกลาง(คน) นอย(คน)
กอนเขารับราชการในกระทรวงการ
ตางประเทศ ทานไดมีโอกาสศึกษาใน
มหาวิทยาลัย หรือศึกษาหาความรูดวยตนเอง
เกี่ยวกับอาเซียนมากนอยเพียงใด

3 18 15

เทาที่ผานมา ในการรับราชการในกระทรวง
การตางประเทศ ทานไดมีโอกาสทํางาน หรือ
มีความเกี่ยวของกับอาเซียนอยางไรบาง

12 13 10

ในการทํางาน หรือมีความเกี่ยวของกับ
อาเซียน ทานรูสึกวา ทานมีความพรอมในการ
ทํางานเกี่ยวกับอาเซียนมากนอยเพียงใด

2/ 22 13

เมื่อพิจารณากฎระเบียบและโครงสรางตางๆ
ทานคิดวาไทยมีความพรอมที่จะเขารวม
ประชาคมอาเซียนเพียงใด

5/ 26 6

เมื่อพิจารณาทัศนคติและความรู(รวมทั้งดาน
ภาษา) ของประชาชนทั่วไป ทานคิดวา ไทยมี
ความพรอมที่จะเขารวมประชาคมอาเซียน
เพียงใด

5 17 15

เมื่อพิจารณาทัศนคติ ความรูที่จําเปน และการ 7 23 7
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เตรียมตัวของขาราชการกระทรวงตางๆ ทาน/
คิดวาไทยมีความพรอมที่จะเขารวมประชาคม
อาเซียนเพียงใด
เมื่อพิจารณาทัศนคติ ความรูที่จําเปน และการ
เตรียมตัวของขาราชการกระทรวงการ
ตางประเทศ ทานคิดวาไทยมีความพรอมที่จะ
เขารวมประชาคมอาเซียนเพียงใด

14 20 3

ขอสังเกตจากการสรุปขอมูลความคิดเห็นของขาราชการกระทรวงฯ มีดังน้ี
1. ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเห็นวา ไทยยังไมมีความพรอมในการเขารวม

ประชาคมอาเซียนมากนัก จึงมีความจําเปนที่จะตองเตรียมความพรอมที่จะเขารวมประชาคม
อาเซียน

2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา การจัดหลักสูตรฝกอบรมจะเปนวิธี
เตรียมความพรอมที่ไดผลมากที่สุด

3. มีขาราชการจํานวนรอยละ 10 ของผูที่ตอบแบบสอบถามที่ไมเคยทราบเร่ืองการ
รวมตัวเปนประชาคมอาเซียนกอนไดรับแบบสอบถาม

.............................



บทท่ี 4
ขอเสนอแนะ

กระทรวงการตางประเทศจําเปนตองเตรียมความพรอมสําหรับขาราชการทุกระดับ
ทั้งที่ประจําการในกระทรวงฯ และนอกกระทรวงฯ ไดแก สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ
คณะทูตถาวรประจําองคการระหวางประเทศ และสํานักงานในประเทศ ไดแก สํานักงานหนังสือ
เดินทางในจังหวัดตางๆ เน่ืองจากบุคลากรของกระทรวงการตางประเทศจะตองทําหนาที่เปนผูแทน
ของประเทศในการเจรจากับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ  เพื่อสงเสริมและปกปองรักษา
ผลประโยชนของไทย รวมทั้งผลักดันแนวความคิด นโยบายและมาตรการที่เปนประโยชนตอ
ประเทศและประชาชนชาวไทย และตอประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเปนสวนรวม  ในขณะเดียวกัน
ภายในประเทศไทย ขาราชการกระทรวงการตางประเทศจะตองทําหนาที่สนับสนุนและผลักดัน
สวนราชการ หนวยงานตางๆ ของภาครัฐและเอกชน และทุกภาคสวนของสังคมในการสรางความ
ตระหนัก การเตรียมความพรอม และการดําเนินการตามพันธกรณีของรัฐบาลไทยที่มีตออาเซียน
และประเทศสมาชิกอ่ืนๆ

เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวประสบผลสําเร็จดวยดี กระทรวงการตางประเทศมี
ความจําเปนที่จะตองมีขาราชการที่มีความพรอมทั้งในดานทัศนคติ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
อาเซียน และการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขอแบงขอเสนอแนะที่จะนําไปสูการบรรลุ
เปาหมายดังกลาว ดังน้ี

1. การวางแผน
ในการดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้นจากการเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศควรพิจารณาขั้นตอน
ในการเตรียมการเบื้องตน ดังน้ี

1.1 กําหนดเปาหมายในการเตรียมความพรอมของขาราชการ  กลาวคือ กระทรวง
การตางประเทศอาจพิจารณาต้ังเปาหมายวา ในป 2558 หรือภายใน 4 ปขางหนา ขาราชการของ
กระทรวงการตางประเทศจํานวนรอยละเทาใด ควรมีความพรอมจะทําหนาที่สําคัญในสวนที่
เกี่ยวกับการที่ไทยจะเปนสวนหน่ึงของประชาคมอาเซียน โดยอาจพิจารณาเลือกบทบาทและหนาที่
ที่สําคัญเปนลําดับแรก ไดแก

1.1.1 การสรางความตระหนักและความต่ืนตัวเกี่ยวกับการจัดต้ังประชาคม
อาเซียนในป 2558 โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบและสิ่งที่ไทยจะตองปรับเปลี่ยนเพื่อให
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ไดรับประโยชนจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนมากที่สุด ในขณะเดียวกัน ก็พยายามลดผล
กระทบในเชิงลบจากพันธกรณีในการปฏิบัติตามขอตกลงตางๆ ของการเปนประชาคมอาเซียนที่
ประเทศไทยตองรวมเปนภาคี ใหเหลือนอยที่สุด

1.1.2 สนับสนุนการสรางความตระหนักและการปรับตัวของสวนราชการ
หนวยงานและองคกรตางๆ  โดยเปนผูชวยในการผลักดันการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
ในการใหคําปรึกษาแนะนํา ในการเผยแพรขอมูล และในการสรางองคความรูเกี่ยวกับอาเซียนใน
ประเทศไทย

1.1.3. นําขอคิดเห็นของทุกภาคสวนของหนวยงานและสังคมไทยไปเสนอและ
ผลักดันในที่ประชุมระดับตางๆ ของอาเซียนเพื่อสงเสริมและรักษาผลประโยชนของไทย

เมื่อสามารถกําหนดเปาหมายที่ตองการไดแลว กระทรวงการตางประเทศอาจ
พิจารณาแปลงเปาหมายหรือความตองการดังกลาวเปน “วิสัยทัศน” จากน้ัน จึงอาจพิจารณาแตก
ยอยวิสัยทัศนใหเปน “ภารกิจ” เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดขั้นตอนและมาตรการตางๆ ที่จะ
เตรียมความพรอมสําหรับขาราชการทั้งที่ทํางานอยูภายในกระทรวงการตางประเทศที่กรุงเทพฯ
และที่ทํางานอยูในตางประเทศและตางจังหวัดตอไป  นอกจากน้ี เมื่อมีวิสัยทัศนและทราบภารกิจ
แลว  กระทรวงการตางประเทศควรพิจารณาประเมินสถานภาพและศักยภาพของขาราชการที่มีอยู
ในขณะน้ี เปรียบเทียบกับภารกิจ เพื่อประโยชนในการพิจาณาเน้ืองานหรือปริมาณความ
เปลี่ยนแปลงที่จะตองเกิดขึ้น โดยในเบื้องตนอาจเร่ิมจากการประเมินจุดออนและจุดแข็งของ
ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งจะทําใหทราบวาจําเปนที่จะตองเตรียมความพรอมแก
ขาราชการในดานใด

1.2 การวางแผนดานงบประมาณ ซึ่งเทาที่ผาน งบประมาณของกรมอาเซียน กระทรวง
การตางประเทศ ที่จะตองนําไปใชในการเตรียมความพรอมสําหรับการเขารวมประชาคมอาเซียน
ในฐานะที่ทําหนาที่สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ ยังไมไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอ
ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจนคือ คําของบประมาณสําหรับโครงการเสริมสรางความรูสาธารณชน
เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน (ป 2553 - 2558) จํานวนประมาณ 6.5 ลานบาท ซึ่งจะ
นําไปใชในการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนแกสาธาณชนไทย ผาน
สื่อสารมวลชนตางๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน สื่ออิเล็คโทรนิคส และกิจกรรมตางๆ  อาทิ การอบรม
บรรยาย สัมมนา เสวนาสัญจร นิทรรศการเคลื่อนที่ซึ่งจัดตามสถานที่ชุมชนและสถาบนัการศึกษา
รวมทั้งการผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อแจกจาย ฯลฯ ก็มิไดรับการจัดสรร แตใหกรมอาเซียนไปเจียดใช
งบดําเนินงานและงบประชุมตางประเทศ เปนตน ในเวลาเดียวกัน กระทรวงการตางประเทศ ก็ควร
จัดสรรงบประมาณสําหรับสถาบันเทวะวงศวโรปการสําหรับหลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับอาเซียน
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และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะกลาวถึงตอไป   ทั้งน้ี ภาพการขาดแคลนงบประมาณ
สําหรับการน้ี ก็เกิดขึ้นเชนเดียวกันที่สํานักเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการตา และแมมูลนิธิอาเซียน
ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนการทําใหประชาชนของอาเซียนความตระหนักและการสงเสริมความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับอาเซียน ก็ไมไดรับการเพิ่มในชวง 1-2 ปที่ผานมา เน่ืองจากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
ทั่วโลก ทั้งน้ี เพราะเงินสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิอาเซียนบางสวนเปนเงินบริจาคจากประเทศคู
เจรจาและจากบริษัทขามชาติ

1.3 การเตรียมบุคคลากร  ปจจุบัน ขาราชการกระทรวงการตางประเทศสวนใหญ
มักไดเรียนรูและมีประสบการณเกี่ยวกับอาเซียนจากการทํางาน มีจํานวนนอยมากที่เคยศึกษาเลา
เรียนเกี่ยวกับอาเซียนในมหาวิทยาลัย สวนหน่ึงอาจเปนเพราะประมาณ 10 ปกอนหนาน้ี ความรูและ
ความสนใจเกี่ยวกับอาเซียนยังไมแพรหลาย ดังน้ัน องคความรูเกี่ยวกับอาเซียนจึงเร่ิมสะสมและ
พัฒนามากขึ้นในชวง 10 ปที่ผานมาเทาน้ัน ดวยเหตุน้ี กระทรวงการตางประเทศจึงควรวางแผนการ
สรรหาบุคคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับอาเซียนต้ังแตยังไมเร่ิมรับราชการ อาทิ จัดสรรทุนการศึกษาให
นักเรียน นักศึกษาไปเรียนและคนควาเกี่ยวกับอาเซียนในระดับปริญญาตรี โท และอาจถึงปริญญา
เอก และในสวนของบุคคลากรที่จะทําหนาที่ฝกอบรมขาราชการดานอาเซียนน้ัน ก็ควรมีบุคคลากร
ที่มีความรูและประสบการณในการสอน โดยหาทางสงเสริมใหมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับ
อาเซียน โดยจัดใหนักทรัพยากรบุคคลและเจาหนาที่ฝกอบรมของสถาบันการตางประเทศเทวะ
วงศวโรปการไปทํางานที่กรมอาเซียนและที่คณะทูตผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียนในชวง
ระยะเวลาหน่ึง (ประมาณ 1-2 เดือน) เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนและจะทําใหสามารถเปนผูถายทอด
องคความรูเกี่ยวกับอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. การมีสวนรวม
ในการเปดโอกาสและชักชวนใหขาราชการกระทรวงการตางประเทศเขามามีสวน

รวมน้ัน เมื่อไดวางแผนดําเนินการในสวนของเน้ืองานเรียบรอยแลว กระทรวงการตางประเทศควร
มีการวางแผนในดานของ “บุคลากร” ที่จะตองเขามาเกี่ยวของกับการเตรียมความพรอม โดยหากมี
ผูเขารวมมากเทาใด ก็ยิ่งเปนผลดีตอการเตรียมความพรอมมากขึ้นเทาน้ัน เพราะการรับรูเทากับเปน
การสรางความรูสึกของการเปนสวนหน่ึงในการเตรียมความพรอมและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
และสรางความเปนทีม แตกระทรวงการตางประเทศควรมีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย เพื่อ
ดําเนินการดึงขาราชการระดับตางๆ ใหเขามามีสวนรวมอยางถูกกาละเทศะ โดยมีขอควรพิจารณา
ดังน้ี

2.1 เน่ืองจากการเตรียมความพรอมของขาราชการกระทรวงการตางประเทศใน
เร่ืองน้ี เกิดขึ้นในสถานการณนับวามีเสถียรภาพ จึงนาจะสามารถนําบุคลากรของกระทรวงฯ ใหเขา



27

มามีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคในระยะยาว ทั้งการวางแผนการเปลี่ยนแปลง และการ
ดําเนินการตามแผน

2.2 พยายามหาหนทางที่ลดการตอตานใหมากที่สุด โดยประเมินปฏิกิริยาตอบกลับ
ของขาราชการกระทรวงการตางประเทศ โดยคาดการณวา ในแตละกลุมจะมีปฏิกิริยาตอตาน
หรือไมอยางไร จากน้ันควรวางแผนเพื่อตระเตรียมการปองกันเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น โดยคําถาม
เหลาน้ีสามารถชวยใหการวิเคราะหมีความครอบคลุมมากขึ้น

2.3 ควรปรึกษาบุคคลจํานวนมาก เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุงแผนงานให
เหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งเตรียมแผนการรับมือกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป วิธีการน้ีจะทําให
บุคลากรมีความเต็มใจที่จะทํางานหนัก และตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทของตนที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลง

2.4 ควรสงเสริมวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม โดยจัดต้ังทีมงานเพื่อชวยวางแผน
และการดําเนินการเปลี่ยนแปลงในหนวยงาน และทีมงานตองกําหนดเปาหมายของทีมให
สอดคลองกับเปาหมายของกระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหขาราชการแตละคนตระหนักถึง
บทบาทของตนที่มีตอกระบวนการทั้งหมด โดยกระทรวงการตางประเทศควรใหอิสระในการ
ทํางานของทีมงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน

2.5 ใชบุคคลที่มีประสบการณ หรือความชํานาญในการปฏิบัติงานเปนผูสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลง โดยการใหคําแนะนําแกบุคคลอ่ืน หากกระทรวงการตางประเทศตัดสินใจจะใช
บริษัทที่ปรึกษา ก็ควรตรวจสอบความสามารถของบริษัทกอน

2.6 นอกเหนือจากจูงใจใหบุคลากรเขามามีสวนรวม กระทรวงการตางประเทศตอง
สนับสนุนใหขาราชการไดใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ โดยใหอํานาจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหเกิดความภาคภูมิใจ และความกระตือรือลนที่จะรวมและสนับสนุน
กระบวนการเตรียมความพรอมตอไป

3. การดําเนินการตามแผน
การดําเนินการใดๆ ใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีปจจัยที่ควร

พิจารณาควบคูกันไป เน่ืองจากปจจัยเหลาน้ีจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตามแผน ไดแก
3.1 การปรับมุมมองของขาราชการกระทรวงการตางประเทศใหมีทัศนคติในเชิงบวก

ตอการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนมีความสําคัญยิ่ง เน่ืองจากเปนปจจัยเบื้องตนที่จะเอ้ืออํานวย
ใหเกิดการเตรียมความพรอมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียนเพราะจะทําใหขาราชการมีความต่ืนตัวและกระตือรือลนที่จะศึกษาเรียนรู สิ่งที่จําเปน อาทิ
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน องคความรูตางๆ เกี่ยวกับอาเซียน ในทางตรงกันขาม หาก
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ขาราชการกระทรวงการตางประเทศไมมีความสนใจในประชาคมอาเซียน หรือไมตระหนักวาตน
จะตองศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้นเพื่อเตรียมตัวสําหรับสิ่งทายที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัว
เปนประชาคมอาเซียนแลว ขาราชการก็จะรูสึกเบื่อหนายที่จะศึกษาเรียนรู และตอตานหรือเฉยเมย
ตอความพยายามของกระทรวงฯ ที่จะสงเสริมใหขาราชการมีความรูเกี่ยวกับอาเซียน และเกี่ยวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ฯลฯ ดังน้ัน การปรับทัศนคติและสรางความตระหนัก จึงเปนปจจัยที่ควรใหความสําคัญและเรง
ดําเนินการเปนอันดับแรก

3.2 ปจจัยที่สําคัญยิ่งอีกประการหน่ึงคือ การ “แนะนํา” ใหขาราชการของกระทรวงการ
ตางประเทศรูจักกับ “ประชาคมอาซียน” และ “การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการจัดต้ังประชาคม
อาเซียน” ผานกระบวนการติดตอสื่อสารภายในกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งการกระจายขอมูลให
บุคลากรทั้งหมด ไดรับทราบเปนสิ่งจําเปน เพื่อลดการตอตานจากความไมรู และความไมเขาใจถึง
ความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง ไดแก

3.2.1 กระจายขอมูลโดยเร็วที่สุด และตองใหขอมูลทุกแงมุม เพื่อใหเห็น
ภาพรวม และทราบถึงความจําเปนของการเตรียมความพรอม เพื่อใหขาราชการกระทรวงการ
ตางประเทศตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติหนาที่ของตน

3.2.2 ใชวิธีการให “สัมผัส” กับอาเซียน โดยการเปดโอกาสใหขาราชการแตละคน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาเซียนโดยเทาที่ผานมาก็มีการทําอยูแลวในโอกาสที่ไทยเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมอาเซียน แตก็มักจะทํากันอยางไมเปนระบบและไมทั่วถึง เน่ืองจากการคัดเลือกตัวขาราชการ
ที่จะมาชวยงาน มักจะคัดเลือกจากผูที่มีทักษะและความสามารถในดานใดดานหน่ึง อาทิ ในดาน
การจดบันทึกและทํารายงาน ในดานการรับรองและดูแลผูเขารวมประชุม ในดานการจัดประชุม
ในดานการประชาสัมพันธ ฯลฯ  ซึ่งผลก็คือ ขาราชการบางคนมักไดรับโอกาสใหทํางานเกี่ยวกับ
อาเซียนเปนประจํา ในขณะที่มีขาราชการอีกเปนจํานวนมาก ไมเคยทํางานเกี่ยวกับอาเซียนเลย
ในการน้ี กระทรวงการตางประเทศควรพิจารณาระบบการจัดขาราชการไปชวยงานอาเซียนที่เปน
งานเฉพาะกิจ เพื่อใหโอกาสดังกลาวกระจายไปสูขาราชการจํานวนมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน
ในการพิจารณาสับเปลี่ยนโยกยาย (rotate) ใหขาราชการกระทรวงการตางประเทศมีโอกาส
ปฏิบัติงานในกรมกองตางๆ น้ัน  ควรพิจารณาจัดใหขาราชการทุกคนทํางานในกรมอาเซียนเปน
เวลา 1 - 2 ป ในชวงอายุราชการของขาราชการแตละคน ซึ่งที่จริงกระทรวงการตางประเทศก็มี
ระบบสับเปลี่ยนโยกยายขาราชการใหไปทํางานในกรม กองตางๆ ที่ตนไมเคยทํางานมากอนที่
ใชมาเปนเวลานานแลว และมีผลทําใหขาราชการสวนใหญมีประสบการณในดานตางๆ ที่
หลากหลาย  แตมิไดเนนวาขาราชการแตละคนควรไดมีโอกาสปฏิบัติงานที่กรมอาเซียนอยางนอย
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สักคร้ังหน่ึงตลอดอายุของการเปนขาราชการ  จึงควรพิจารณาปรับปรุงระบบน้ีเพื่อใหขาราชการมี
โอกาสสัมผัสกับอาเซียนมากยิ่งขึ้น

นอกจากน้ี ในโอกาส “วันอาเซียน” ซึ่งประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกระทรวงการ
ตางประเทศจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันที่ 8 ส.ค. ทุกปเพื่อระลึกถึงการลงนามปฏิญญา
กรุงเทพฯ เพื่อกอต้ังอาเซียน น้ัน กระทรวงการตางประเทศควรสงเสริมใหขาราชการรุนใหมเขาไป
มีสวนชวยกรมอาเซียนจัดกิจกรรมในวันดังกลาว อาทิ ชวยทําบทความเผยแพรตามสื่อสารมวลชน
แขนงตางๆ การจัดนิทรรศการ การจัดการบรรยายและ/หรือการเสวนาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
การจัดการตอบคําถามชิงรางวัลสําหรับนักเรียน นักศึกษา ฯลฯ  ซึ่งการนําขาราชการรุนใหมใหมา
“สัมผัส” กับอาเซียน จะชวยใหเกิดความสนใจที่จะเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนตอไป

3.2.3 วธิีการสื่อสารและถายทอดขอมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถกระทําไดหลายวิธี ควบคู
กันไป ดังน้ี

3.2.3.1 ใชสื่อตางๆ  อาทิ สิ่งพิมพ  โปสเตอร  วิทยุ  โทรทัศน สื่อสังคม
(social media) เวบไซต เวบพอรทัลของกระทรวงการตางประเทศ (MFA Web portal) ฯลฯ เพื่อ
สรางความสนใจและใหขอมูลที่ทันเหตุการณแกขาราชการ ซึ่งสื่อบางประเภท อาทิ โปสเตอรที่
ติดตามสถานที่ตางๆ ในกระทรวงฯ ที่ทําการ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ และคณะทูต
ถาวรประจําองคการระหวางประเทศ จะชวยสรางความสนใจและความต่ืนตัว อีกทั้งเปนการ
ถายทอดองคความรูใหขาราชการไดมีโอกาสดูดซับขอมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทีละเล็กทีละ
นอยอยางเปนธรรมชาติ ซึ่งสื่อเหลาน้ีสามารถชวยสรางความรูขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและ
ความตระหนักที่จะตองเตรียมพรอมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงไดในหลายโอกาส และยังสามารถ
นําไปเวียนติดในที่ทําการของสวนราชการตางๆ สถานศึกษา สถานที่สาธารณะ ทั้งน้ี กระทรวงการ
ตางประเทศควรเชื่อมโยงระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงเวปไซด
ของกระทรวงฯ เขากับกรมอาเซียนเพื่อใหมีการนําเสนอขอมูลที่เหมาะสมในสื่อแตละชนิด เพราะ
สื่อบางชนิด อาทิ สื่อสังคมควรใชในการนําเสนอขอมูลที่เปนพัฒนาการใหมๆ หรือขาวปจจุบันทัน
ดวน ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพและโปสเตอรควรใชในการนําเสนอขอมูลที่เปนขอเท็จจริง หรือขอความ
เตือนใจเพื่อสรางความตระหนักรูแกขาราชการ

ทั้งน้ี เวป็พอรทัลของกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่
ขาราชการกระทรวงการตางประเทศที่ทํางานอยูในประเทศไทยจําเปนตองใชประจําวันเพื่อรับและ
สงเอกสารที่ตนปฏิบัติ และในอนาคตกระทรวงการตางประเทศกําลังอยูนระหวางการขยาย
เครือขายเพื่อใหขาราชการที่ประจําอยูในตางประเทศสามารถใชดวย ก็สามารถใชเปนเคร่ืองมือ
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ที่จะถายทอดขอมูลลิงคความรูในรูบแบบตางๆ  ไมวาจะเปนภาพน่ิง  เสียง หรือวีดีโอ ไดอยาง
รวดเร็วและประหยัดคาใชจาย ในการน้ี ควรพัฒนาเว็ปพอรทัลใหสามารถปรับปรุงขอมูลและนํา
ขาวสารตางๆ บรรจุลงในเว็ปพอรทัลไดงายขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ของกรมอาเซียนสามารถ
ดําเนินการไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณโดยไมตองรอเจาหนาที่ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนผูดําเนินการ

3.2.3.2 การบรรยาย การปาฐกถา การเสวนา ฯลฯ เพื่อนําเสนอขอมูล
และองคความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหแกขาราชการกระทรวงการตางประเทศ ทั้งกลุมเล็ก
และกลุมใหญ เพื่อสรางใหเห็นภาพรวมและสรางความเขาใจ นอกจากน้ี ก็อาจจัดการหารือระดม
ความคิดระหวางผูบริหารระดับสูงของกระทรวงฯ กับขาราชการระดับตางๆ ซึ่งจะนําไปสูการมี
สวนรวมของขาราชการ และจะเปนโอกาสใหผูบริหารระดับสูงประเมินความสนใจและความ
ตองการของขาราชการเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมสําหรับประชาคมอาเซียนดวย

3.2.3.3 การฝกอบรม เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการจัดต้ัง
ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะตองเพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับอาเซียนและเกี่ยวกับแงมุมตางๆ ของประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้งในดานภาษา ประวัติศาสตร วัฒนธรรม เชื้อชาติ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ
ในการฝกอบรมทุกขาราชการกระทรวงการตางประเทศทุกระดับ ต้ังแตการอบรมขาราชการแรกเขา
การอบรมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับผูที่จะดํารงตําแหนงเลขานุการเอก การอบรมเพื่อเตรียม
ความพรอมสําหรับผูที่จะดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง การอบรมผูบริหารระดับสูง การอบรมผูที่
จะไปดํารงตําแหนงในตางประเทศ ฯลฯ นอกจากน้ี กระทรวงการตางประเทศควรเปดหลักสูตร
ฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับประชาคมอาเซียนเปนการเฉพาะสําหรับขาราชการระดับ
ตางๆ โดยควรพิจารณาเปดใหมีผูเขารวมจากสวนราชการอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกับหลักสูตรตางๆ ที่
เกิดใหสวนราชการอ่ืนๆ สงขาราชการมาเขารวมดวย เชน หลักสูตรนักบริหารการทูต หลักสูตรการ
เจรจา ฯลฯ

นอกจากการจัดหลักสูตรฝกอบรมสําหรับขาราชการในสังกัดแลว
กระทรวงการตางประเทศควรพิจารณาสงขาราชการไปเขารวมหลักสูตรฝกอบรม สัมมนา และรับ
ฟงการบรรยายเกี่ยวกับเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งปจจุบันมีสวนราชการ
ตางๆ สถาบันศึกษา บริษัทเอกชน สื่อมวลชน จัดกิจกรรมประเภทน้ีอยูเปนประจํา ซึ่งการไปเขา
รวมการฝกอบรมนอกกระทรวงฯ จะทําใหสามารถสรางเครือขายในหมูผูที่สนใจอาเซียนหรือผูที่มี
ความจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อการทํางานหรือประกอบธุรกิจอีกดวย ในขณะเดียว
กัน กระทรวงการตางประเทศควรพิจารณารวมมือกับหนวยงานและองคกรตางๆ ที่กลาวขางตน
ในการจัดหลักสูตรเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน อาทิ ศูนยเตรียมความพรอมสู
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ประชาคมอาเซียน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซึ่งต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2554 ซึ่งภารกิจหลักของศูนยฯ คือ การจัดอบรม ผลิตงานวิจัยและใหบริการทางวิชาการ การ
เสวนา ในเร่ืองการเขาใจสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา คานิยม การเมือง ฯลฯ  ตลอดจนสถานะ
ความรูในดานตางๆ อาทิ สาธารณสุข เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ฯลฯ ของประเทศสมาชิกอาเซียน

3.2.3.4 การเพิ่มทักษะและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
ความจําเปนเพราะในการสื่อสารระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนน้ัน ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ใชใน
การทํางาน (Working Language) ของอาเซียนดังปรากฏตามมาตรา 34 ของกฎบัตร  แมวาสวนใหญ
แลว ขาราชการกระทรวงการตางประเทศจะสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษไดดี แตเมื่อเขาสูการเจรจา
ของอาเซียน ความสามารถในการอธิบายทาทีของไทย ในการชักจูง โนมนาวใหที่ประชุมสนับสนุน
ขอเสนอและแนวความคิดของไทยอาจตองใชความสามารถและความคลองในการใชภาษาอังกฤษ
ในระดับที่มากกวาการติดตอสื่อสารโดยทั่วๆ ไปในการทํางานดานการทูตและการตางประเทศ
นอกจากน้ี ทักษะในการนําเสนอ ก็เปนเร่ืองสําคัญ เพราะแมวาจะมีความรูภาษาอังกฤษดีมาก แต
ขาราชการของกระทรวงที่เปนผูแทนของไทยในการประชุมอาเซียน ไมสามารถนําเสนอขอคิดเห็น
และขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็อาจจะเสียเปรียบผูแทนของประเทศอ่ืนที่มีทักษะดานน้ี
เหนือกวา ดังน้ัน กระทรวงการตางประเทศควรฝกอบรมทักษะและสงเสริมใหขาราชการมีโอกาส
เพิ่มทักษะดานน้ีในการทํางานจริง ยกตัวอยางเชน ในการนําเสนอเร่ืองที่ไมสําคัญมาก ผูที่เปน
หัวหนาคณะผูแทนไทยก็อาจเปดโอกาสใหขาราชการระดับอ่ืนๆ ในคณะผูแทนเปนผูนําเสนอบาง
เพื่อเปนการสรางความมั่นใจและมีประสบการณ ซึ่งหากขาราชการกระทรวงฯ มีทักษะดานน้ีดีพอก็
จะชวยเปนที่ปรึกษาใหแกผูแทนสวนราชการอ่ืนๆ ที่ไปรวมประชุมดวยกัน หากไดรับการรองขอ

3.2.3.5 การเรียนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสงเสริมให
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ เปดหลักสูตรสอนภาษาตางประเทศที่เปนภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่สําคัญ อาทิ ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษาพมา ภาษาลาว ภาษา
บาฮาซาอินโดนีเซีย เน่ืองจากการเรียนภาษาจะเปนประตูไปสูการเรียนรูดานอ่ืนๆ ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน อาทิ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร เชื้อชาติ  ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี  สังคม
การเมือง เศรษฐกิจ  ซึ่งปจจุบันกระทรวงการตางประเทศมีขาราชการที่รูภาษาตางประเทศที่เปน
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนนอยมาก สวนใหญมักเรียนเพียงเบื้องตน หรือบางคนก็ไปเรียนรู
ระหวางการประจําการ  ขาราชการบางคนพูดไดบางเพราะเกิดจากความจําเปนที่จะตองติดตอ
สื่อสารกับคนทองถิ่นในการทํางานและการใชชีวิตประจําวัน แตก็มีบางคนที่เรียนเพราะมีความ
สนใจในแงมุมตางๆ ของประเทศน้ันๆ และตระหนักดีวา ภาษาจะเปนประตูไปสูความเขาใจเกี่ยว
ประเทศที่ตนประจําการอยูมากยิ่งขึ้น ซึ่งเร่ืองการเรียนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ไมควร
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เปนความสนใจหรือความสมัครใจของขาราชการแตละคน แตควรกําหนดใหเปน “การเรียนรูภาค
บังคับ” ของขาราชการกระทรวงการตางประเทศ เพราะหากจะเปรียบเทียบกับประชาคมยุโรป
จะเห็นวาขาราชการกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปสวนใหญ
สามารถพูดภาษาของประเทศสมาชิกไดมากกวา 1 ภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและผร่ังเศส

ทั้งน้ี การที่ขาราชการกระทรวงการตางประเทศไมมีความรูภาษาประเทศเพื่อนบาน
สวนหน่ึงเพราะการเรียนภาษาดังกลาวจะตองเรียนในชวงเย็นหลังเลิกงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
วัฒนธรรมการทํางานของขาราชการกระทรวงการตางประเทศ จะเห็นวาชวงเวลาดังกลาว
ขาราชการจํานวนมากไมสามารถเรียนไดอยางสม่ําเสมอเน่ืองจากมีงานประจําที่จําเปนตองทําให
เสร็จ ทําใหการเรียนไมไดผล บางคนเร่ิมเรียนแลวไมนานก็ตองลาออกจากหลักสูตร อุปสรรคอีก
ประการหน่ึงคือการขาดแคลนครูที่จะมาสอน เน่ืองจากกระทรวงการตางประเทศมิไดจัดสรร
งบประมาณใหอยางเพียงพอ และอีกปจจัยหน่ึงก็คือขาราชการบางคนยังมีทัศนคติที่วา หากตนรู
ภาษาประเทศเพื่อนบาน ก็อาจลดโอกาสของตนที่จะไดไปประจําการในประเทศตะวันตกหรือ
ประเทศที่มีความเปนอยูดี มีความเจริญทางวัตถุกวาประเทศเพื่อนบานในอาเซียน ในการน้ี
กระทรวงการตางประเทศควรพิจารณามาตรการที่จะดึงดูดใหขาราชการเรียนรูภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน อาทิ การใหเงินเพิ่มพิเศษ หรือมาตรการจูงใจอ่ืนๆ ฯลฯ

โดยสรุป ผูศึกษามีความเห็นวา  การเตรียมความพรอมสําหรับขาราชการกระทรวงการ
ตางประเทศสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 เปนสิ่งที่ควรพิจารณาดําเนินการอยางจริงจัง
ต้ังแตบัดน้ี เน่ืองจากการเตรียมตัวในเร่ืองตางๆ ในสิ่งที่เกี่ยวกับการเรียนรูและฝกฝน เปนสิ่งที่ตอง
ใชเวลานานนับป หากตองการใหไดผลที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ มิใชวาจะสามารถ “เนรมิต”
ใหขาราชการกระรวงการตางประเทศมีความรูเกี่ยวกับอาเซียนไดภายในพริบตาหรือชวงขามคืน
และที่สําคัญก็คือ การสรางทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับการเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น  กระทรวงการตางประเทศควรพยายามนําเสนอใหรัฐบาลตระหนักและใหความสําคัญตอ
การเตรียมพรอมของสวนราชการ หนวยงานของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อใหขอมูลและ
ความรูแกขาราชการ นักธุรกิจ ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งจะเปนผูที่ใชชีวิตและทํางานใน
สภาวะแวดลอมใหมที่จะมีการแขงขันเขามาจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคูเจรจาที่
อาเซียนทําความตกลงเขตการคาเสรีไว หากทุกภาคสวนของสังคมไทย ยังไมต่ืนตัวและไมสนใจที่
จะเตรียมพรอม ก็อาจพลาดโอกาสที่จะไดรับผลประโยชนจากความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหรือ
อาจเสียประโยชน เน่ืองจากประเทศอ่ืนมีความพรอมมากกวา  ในการน้ี กอนที่ขาราชการกระทรวง
การตางประเทศจะสามารถทําหนาที่ “ผูนําการเปลี่ยนแปลง” ได ตนเองก็ตองมีความพรอมเสียกอน
เพื่อที่จะทําหนาที่ดังกลาวไดอยางไดผลดี



บทท่ี 5
บทสรุป

จากการศึกษาการเตรียมความพรอมของขาราชการกระทรวงการตางประเทศสูการเปน
ประชาคมอาเซียนในป 2558 ทําใหผูเขียนไดมีโอกาสพูดคุยเร่ืองน้ีกับบุคคลในภาครัฐ ภาคเอกชน
นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศไทยและในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งนาย
สุรินทร พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ซึ่งใหความเห็นในเร่ืองความพรอมจะเขาสูการเปน
ประชาคมอาเซียนในป 2558 วา “ไทย โดยเฉพาะภาคเอกชน มีความพรอมพอสมควร และเตรียม
ตัวที่จะเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนอยางมีสติ ..........” ในแวดวงขาราชการ นักธุรกิจ และ
นักวิชาการ สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับอาเซียนและเคยทํางานหรือศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนอยูบาง
แตความรู ความเขาใจและประสบการณเกี่ยวกับอาเซียนนับวาไมลึกซึ้งมากนัก  สวนประชาชน
ทั่วไป แมสวนใหญอาจไดเคยไดชม ไดอาน และไดฟงขอมูลเกี่ยวกับอาเซียนในสื่อสารมวลชน
ตางๆ มาบาง  แตเห็นวา อาเซียนเปนเร่ือง “ไกลตัว” และมีผลตอการดํารงชีวิตและการทํางานของ
ตนนอย โดยประชาชนสวนใหญเห็นวา อาเซียนเปนเวทีสําหรับความรวมมือของภาครัฐ และภาค
ธุรกิจขนาดใหญเปนหลัก แตที่นากังวลก็คือประชาชนสวนใหญ ยังไมไดรับขอมูลที่ถูกตอง หรือ
ไดรับขอมูลถูกตอง แตยังมีความจําหรือตระหนักรูที่ไมชัดเจน ยกตัวอยางเชน จากการสุมสอบถาม
นักเรียนชั้นมัธยมในสิงคโปรเมื่อป 2550 ยังมีหลายคนที่ตอบวา จีนเปนประเทศสมาชิกอาเซียน
หรือแมแตพอคาที่มีธุรกิจขายธงในกรุงเทพมหานคร  ยังเขาใจวาอาเซียนมี 14 ประเทศ เน่ืองจากมี
สวนราชการหลายแหงมาซื้อธงของ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลปินส
สิงคโปร เวียดนาม จีน ญ่ีปุน เกาหลีใตและอาเซียน จึงอาจจรุปไดในเบื้องตนวา ประชาชนบางสวน
ไมมีความรูเกี่ยวกับอาเซียน เพราะไมสนใจ และบางประชาชนบางสวนรูเกี่ยวกับอาเซียน แตรูอยาง
ผิดๆ ซึ่งหมายความวา ต้ังแตน้ีตอไป กระทรวงการตางประเทศจะตองทํางานอยางหนักเพื่อเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับอาเซียนไปยังทุกภาคสวนของสังคมไทย

ผลกระทบผลกระทบจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศสมาชิก
แตละประเทศรวมทั้งประเทศไทย อาจจะยังไมปรากฏชัดในขณะน้ี แตก็คาดไดวา ในดานการเมือง
และความมั่นคง จะมีการควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐที่เขมขนยิ่งขึ้น ปญหา
อาชญากรรมขามชาติ การลักลอบคามนุษย การคาอาวุธยาเสพติดและสารต้ังตน และการลักลอบเขา
เมืองผิดกฎหมาย จะมีเพิ่มมากขึ้น และอาจมีความขัดแยงทางสังคมเพิ่มขึ้น เน่ืองจากประชาชนจะ
เห็นชองวางในการพัฒนาชัดเจนยิ่งขึ้น ในดานเศรษฐกิจ หลังจากสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ
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ลดภาษีเปน 0 ต้ังแต วันที่ 1 มกราคม 2553 และประเทศสมาชิกใหม 4 ประเทศ ลดภาษีเหลืออัตรา
รอยละ 0 - 5 ก็จะมีการแขงขันจากภายนอกมากยิ่งขึ้น สาขาที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทาง
เศรษฐกิจ ไดแก ยางพารา มะพราว (นํ้ามัน เน้ือมะพราวแหง) กาแฟ ปาลมนํ้ามัน แตขณะเดียวกัน
สาขาที่ไทยจะไดประโยชน ไดแก สินคาอุตสาหกรรม ยานยนตและชิ้นสวน อุปกรณ อิเล็คทรนิคส
อาหารสําเร็จรูป เสื้อผาสําเร็จรูป วัสดุกอสราง และสินคาอุปโภคบริโภค ฯลฯ  สวนดานสังคม
ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย จะตองเผชิญปญหาดานสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการ
เคลื่อนยายแรงงาน และนักทองเที่ยวโดยเสรี ในขณะเดียวกันทุกประเทศจะตองพรอมใจกัน
สรางอัตลักษณรวมกันของอาเซียน และการสรางความรูสึกรวมของประชาชนใหตระหนักถึงหนาที่
ในการเปนประชากรของอาเซียน

ในขณะที่อาเซียนกําลังมุงสูการรวมตัวเปนประชาคมภายในป 2558 โดยมองวา การรวมตัว
ของสหภาพยุโรปเปน ‘แรงบันดาลใจ’ (aspiration) แมจะไมไดเปน ‘ตนแบบ’ (model) ของ
ประชาคมอาเซียนโดยพัฒนาการที่สําคัญของการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน คือ กฎบัตรอาเซียน
ซึ่งมีผลใชบังคับแลวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และเปรียบเสมือนธรรมนูญที่วางโครงสรางดาน
กฎหมายและโครงสรางองคกรใหกับอาเซียน เพื่อใหอาเซียนเปนองคกรที่มีกฎกติกาในการทํางาน
มีประสิทธิภาพ และดําเนินงานเพื่อผลประโยชนของประชาชนอยางแทจริง การบรรลุเปาหมาย
ดานการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน นอกเหนือจากการเชื่อมโยงดานกายภาพแลวจําเปนตอง
เสริมสรางการเชื่อมโยงดานจิตใจของประชาชนในประชาคมดวย โดยสามารถศึกษาจาก
ประสบการณของสหภาพยุโรปที่มองขามความขัดแยงในประวัติศาสตรและหันมาใหความสําคัญ
กับการเสริมสรางความรวมมือในปจจุบันเพื่อผลประโยชนรวมกันของรัฐสมาชิก ในขณะเดียวกัน
ในปจจุบัน อาเซียนมีความจําเปนปรับตัวเพื่อใหสามารถรับมือกับบริบทของโครงสราง
สถาปตยกรรมในภูมิภาคและของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และจะตองดําเนินการเกี่ยวกับปญหาหลักที่
เปนอุปสรรคตอการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ไดแก 1. ประเด็นเกี่ยวกับความแตกตางดานเชื้อ
ชาติ ศาสนา และระดับการพัฒนา 2. ปญหาโครงสรางสถาบันออนแอ 3. ปญหาโครงสราง
ความสัมพันธในภูมิภาค 4. ผลกระทบทางลบของการเชื่อมโยงในภูมิภาค (regional connectivity)
และ 5. ปญหาการขาดความวามตระหนักรูและการมีสวนรวมของประชาชน

แมวาอาเซียนไดกอต้ังขึ้นต้ังแตป 2510 แตความพยายามของประเทศสมาชิกที่จะทําให
ประชาชนของตนรูจักและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียนก็นับวา
อยูในขอบเขตที่จํากัดและยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  จากการศึกษาของมูลนิธิอาเซียนเมื่อป
2551 ปรากฏวา ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนยังรูจักอาเซียนอาเซียนไมมาก ดังน้ัน ในชวง
3-4 ปที่ผานมา อาเซียนจึงใหความสนใจเกี่ยวกับเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนและ
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สงเสริมการสรางอัตลักษณของอาเซียน โดยผานสื่อสารมวลชนแขนงตางๆ  การจัดกิจกรรมที่
นําเอาประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนใหเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น

การเตรียมความพรอมสําหรับการเขารวมประชาคมอาเซียนเปนสิ่งที่ทุกภาคสวน
ของสังคมตองรวมมือรวมใจกันทํา ทุกคนควรมีความสนใจและใฝรู มิใชวาจะรอใหภาครัฐนํามา
“ปอน” หรือ “ยัดเยียด” ให เพราะมีความจําเปน  ดังน้ัน สิ่งที่ตองทําลําดับแรกคือการสรางความ
ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน 4 ปขางหนา ซึ่งแมวาในที่สุดแลว อาจยังมิใชการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน แตโอกาสที่ประเทศไทยจะเสียไปจากการชะลอการเขารวม
ประชาคมอาเซียนซึ่งเกิดจากความไมพรอมของระบบ กฎระเบียบ บุคคลากร และองคความรูตางๆ
ที่จําเปน ก็เปนเร่ืองที่นาเสียดายเปนอยางยิ่ง  สําหรับขาราชการกระทรวงการตางประเทศซึ่งจะตอง
ทําหนาที่ “ผูนําความเปลี่ยนแปลง” สําหรับประชาชนชาวไทย ก็จําเปนตองมีความพรอมในทุกๆ
ดาน ไมวาจะเปนมุมมอง ทัศนคติ ความรู และประสบการณ ที่จะทําหนาที่ดังกลาว และการเตรียม
ความพรอมของขาราชการก็เสมือนการปลูกตนไมใหโต กลาวคือ ไมสามารถ “ดลบันดาล” ให
เกิดขึ้นไดในพริบตา หากแตตองใชเวลาในการสรางองคความรู และในการศึกษา เรียนรู และฝกฝน
เวลา 4 ป กอนที่จะถึงปพ.ศ. 2558 นับวานอยมากสําหรับการเตรียมการตางๆ แตหากกระทรวงการ
ตางประเทศสามารถเร่ิมกระบวนการเตรียมความพรอมอยางจริงจังจ้ังแตบัดน้ี เมื่อถึงป 2558
ขาราชการของกระทรวงการตางประเทศ ก็จะมีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของตนตามที่
ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยคาดหวังไดเปนอยางดี

-----------------------------
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บทท่ี 1
บทนํา

1. ความเปนมา
1.1 การกอตั้งสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียน ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษวา

Association of Southeast  Asian Nations หรือ ASEAN) กอต้ังขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok
Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผูกอต้ังมี 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ซึ่งผูแทนทั้ง 5 ประเทศ ประกอบดวย 1. นายอาดัม มาลิก
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอินโดนีเซีย) 2. ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน
(รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ
มาเลเซีย) 3. นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศฟลิปปนส) 4. นายเอส.
ราชารัตนัม (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสิงคโปร) และ 5. พันเอก (พิเศษ) ถนัด
คอมันตร (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไทย)

ตอมา อาเซียนไดรับประเทศอ่ืนๆ เขาเปนสมาชิกเพิ่มเติมไดแก บรูไนดารุสซาลาม
(เปนสมาชิกเมื่อ 7 มกราคม 2527) เวียดนาม (วันที่ 28 กรกฎาคม 2538) ลาว และพมา (วันที่ 23
กรกฎาคม 2540) และกัมพูชา (เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542) ตามลําดับ จากการรับกัมพูชาเขาเปน
สมาชิก ทําใหอาเซียนมีสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตครบ 10 ประเทศ

โดยที่วัตถุประสงคของการกอต้ังอาเซียน คือเพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค สงเสริมความรวมมือระหวาง
อาเซียนกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ รวมทั้ง สงเสริมความกาวหนาและความ
เจริญรุงเรืองของภูมิภาค ดังน้ัน อาเซียนจึงใชสัญลักษณรูปรวงขาวสีเหลืองบนพื้นสีแดงลอมรอบ
ดวยวงกลมสีขาวและสีนํ้าเงิน รวงขาว 10 ตน หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลือง
หมายถึงความเจริญรุงเรือง สีแดงหมายถึง ความกลาหาญและการมีพลวัต สีขาวหมายถึงความ
บริสุทธิ์ และสีนํ้าเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคง

การดําเนินงานของอาเซียนจะเปนผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหนารัฐบาลและ
ระดับรัฐมนตรี โดยมีเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนในดานตางๆ รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการประจํา
อาเซียน (ASEAN Standing Committee หรือ ASC) ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดถูกยุบลง และถูก
ทดแทนโดยคณะกรรมการผูแทนถาวรประชําอาเซียน (Committee of Permanent Representatives
หรือ CPR ซึ่งต้ังอยู ณ กรุงจาการตา โดยคณะกรรมการดังกลาวเร่ิมเขามามีบทบาทสําคัญในการ
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ดําเนินการและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายและขอตกลงตางๆ ต้ังแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2442
หลังจากการที่กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใชซึ่งทําใหอาเซียนไดปรับโครงสรางองคกรใหม ทั้งน้ี
การประชุมสุดยอด หรือ การประชุมของผูนําประเทศสมาชิกอาเซียน ยังคงเปนการประชุมเพื่อ
กําหนดแนวนโยบายในภาพรวมและเปนโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะไดรวมกันประกาศเปาหมาย
และแผนงานของอาเซียนในระยะยาวซึ่งจะปรากฏเปนเอกสารในรูปแบบตางๆ อาทิ แผนปฏิบัติการ
(Action Plan) แถลงการณรวม (Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง (Agreement)
หรืออนุสัญญา (Convention) สวนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสจะเปนการ
ประชุมเพื่อพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวมและนโยบายเฉพาะดาน

ในดานการเมืองและความมั่นคง อาเซียนไดจัดทําปฏิญญากําหนดใหภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใตเปนเขตแหงสันติภาพ เสรีภาพและความเปนกลาง (Zone of Peace, Freedom and
Neutrality หรือ ZOPFAN) เมื่อป 2514 อาเซียนไดจัดทําสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation หรือ TAC) เมื่อป 2519 และ
จัดทําสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty on the
Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone หรือ SEANWFZ) เมื่อป 2538 รวมทั้งไดริเร่ิมการ
ประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN
Regional Forum หริอ ARF) ซึ่งไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีคร้ังแรกเมื่อป 2537

ดานเศรษฐกิจ อาเซียนไดลงนามจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area
หรือ AFTA) เมื่อป 2534 ซึ่งกําหนดใหลดภาษีศุลกากรระหวางกัน เพื่อชวยสงเสริมการคาภายใน
อาเซียนใหมีปริมาณเพิ่มขึ้น ลดตนทุนการผลิตสินคา และดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ กับทั้งได
ขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อใหการรวมตัวทางเศรษฐกิจสมบูรณแบบและมีทิศทาง
ชัดเจนโดยการจัดต้ังเขตลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area หรือ AIA)

ดานสังคม อาเซียนมีความรวมมือเฉพาะดาน (functional cooperation) ในประเด็นดาน
สังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายสาขา เพื่อใหประชาชนมีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการ
พัฒนาในทุกดานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

1.2 การจัดตั้งประชาคมอาเซียน
โดยที่โลกปจจุบันเต็มไปดวยความทาทายพรอมกับมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแขงขัน

อยางมากและตอเน่ือง ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงเห็นพองกันวา การมีความรวมมืออยางใกลชิดเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาศักยภาพในการรวมมือกับปญหาและความทาทาย ตลอดจนเพื่อความสราง
ความแข็งแกรงและอํานาจตอรองใหกับประเทศสมาชิกมีความสําคัญยิ่ง ดังน้ัน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
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2546 ผูนําของประเทศสมาชิกอาเซียนไดลงนามรวมกันในปฏิญญามิตรภาพอาเซียน หรือปฏิญญา
บาหลี ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) ซึ่งระบุใหมีการจัดต้ัง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในป 2563 (ค.ศ. 2020) โดยสนับสนุนการรวมตัว
และความรวมมืออยางรอบดาน โดยในดานการเมืองใหจัดต้ัง “ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน” หรือ ASEAN Political-Security Community (APSC) ดานเศรษฐกิจใหจัดต้ัง “ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” หรือ ASEAN Economic Community (AEC) และดานสังคมและวัฒนธรรมให
จัดต้ัง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” หรือ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)
ซึ่งตอมา ผูนําอาเซียนไดเห็นชอบใหเรงรัดการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนใหเร็วขึ้นกวาเดิมอีก 4
ป คือภายในป 2558 (ค.ศ. 2015) เพราะไดเล็งเห็นวาสถานการณโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
มากขึ้น อาเซียนจําเปนตองปรับตัวเพื่อใหสามารถคงบทบาทนําในการดําเนินความสัมพันธใน
ภูมิภาคและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง

1.3 องคกรท่ีทําหนาท่ีขับเคลื่อนอาเซียน
ในการบรรลุเปาหมายของการจัดต้ังประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิกทุกประเทศ รวมทั้ง

ประเทศไทย มีความจําเปนตองอาศัยหนวยงานและองคกรที่ทําหนาที่ประสานงานและติดตามผล
การดําเนินงานในกรอบอาเซียน อันประกอบดวย

1. สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ที่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย
เปนศูนยกลางในการติดตอระหวางประเทศสมาชิก โดยมีเลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of
ASEAN) เปนหัวหนาสํานักงาน โดยมีเลขาธิการอาเซียนที่เปนคนไทยมาแลว 2 ทานคือ ทานแรก
ระหวางป 2427-2429 นายแผน วรรณเมธี อดีตปลัดกระทรวงการตางประเทศซึ่งเคยดํารงตําแหนง
เอกอัครราชทูตประเทศที่สําคัญหลายประเทศกอนเกษียณอายุราชการ ทานที่สอง ระหวางป 2541-
2544 คือ นายสุรินทร พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

2. คณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียน (Committee of Permanent Representatives
หรือ CPR) ซึ่งประกอบดวยผูแทนระดับเอกอัครราชทูตที่ไดรับการแตงต้ังมาจากประเทศสมาชิก
มีภารกิจในการสนับสนุนการทํางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองคกรระดับรัฐมนตรี
อาเซียนเฉพาะสาขา รวมทั้งประสานงานกับสํานักเลขาธิการอาเซียนและสํานักเลขาธิการอาเซียน
แหงชาติ ตลอดจนดูแลความรวมมือของอาเซียนกับประเทศคูเจรจา ในการน้ี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2542 รัฐบาลไทยไดแตงต้ังนายมนัสวีศรีโสดาพล ซึ่งเคยดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมอาเซียน
กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนผูมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับอาเซียน เน่ืองจากเคยปฏิบัติ
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ราชการในกรมอาเซียนกอนหนาน้ื ไปดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรประจําอาเซียนเปน
คนแรกและจัดต้ังคณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตาอีกดวย

3. สํานักงานเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ หรือ ASEAN National Secretariat เปน
หนวยงานระดับกรมในกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ มีหนาที่
ประสานกิจการอาเซียนและติดตามผลการดําเนินงานภายในประเทศน้ัน สําหรับประเทศไทย
หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ เปนหนวยงานหลัก และมีกรม/
สํานักงานอ่ืนๆ ในกระทรวงการตางประเทศทําหนาที่สนับสนุนในเร่ืองที่อยูในความรับผิดชอบ
ของตน อาทิ กลุมงานความมั่นคงระหวางประเทศซึ่งอยูภายใตสํานักนโยบายและแผน กรมการ
กงสุล สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ สํานักงานเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ กรม
เศรษฐกิจระหวางประเทศ  กรมสารนิเทศ  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ฯลฯ

2. ความสําคัญของปญหา
2.1 ในป 2558 หรือในอีก 4 ปขางหนา การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนและการดําเนิน

การเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ไดแก ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จะทําให
ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ซึ่งนับเปนสิ่งทาทายที่
มีความสําคัญยิ่ง  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสงผลกระทบตอทุกภาคสวนของประเทศไทย ซึ่ง
จะตองเตรียมพรอมและปรับตัวใหทันการณ

2.2 สําหรับภาคราชการน้ัน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรีไดกลาววา “…ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วอยางน้ีเปนสิ่งที่เราจะตอง
ประเมินตามใหทันหรือบางคร้ังตองทํางานในเชิงรุก เพื่อทราบประโยชนที่ประเทศไทยพึงจะไดรับ
จากความรวมมือระหวางประเทศและจะมีผลกระทบมาสูคนไทย………สิ่งที่จะตองเนนย้ําก็คือ
ความพรอมที่ทุกหนวยราชการจะตองสรางบุคลากร หรือเพิ่มทักษะใหแกบุคลากรในมิติหรือใน
แนวทางที่มีความจําเปนตอการไดประโยชนจากการรวมตัว...”1

ดังน้ัน ในฐานะที่กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่และความ
รับผิดชอบโดยตรงตอมิติความสัมพันธระหวางประเทศ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเตรียม
ความพรอมของขาราชการและบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมทั้งทําหนาที่ผูนํา

1 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ถอดความปาฐกถาพิเศษหัวขอ “คุณภาพของขาราชการกับการพัฒนาที่ย่ังยืน” ในพิธีเปดการประชุมระหวางสวนราชการกับสํานักงาน
ก.พ. ประจําป 2553 เรื่องวิวัฒนระบบขาราชการสูประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี
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การเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในบริบทของประชาคม
อาเซียนอีกดวย

3. วัตถุประสงคของการศึกษา
3.1 เพื่อศึกษาทัศนคติและการรับรูของขาราชการกระทรวงการตางประเทศตอการเปน

ประชาคมอาเซียนในป 2558 เพื่อพิจารณาวิธีการเตรียมความพรอมของขาราชการกระทรวงการ
ตางประเทศสําหรับการเปนประชาคมอาเซียน

3.2 เพื่อใหขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมและพัฒนาขาราชการ เพื่อรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน

4. ขอบเขตการศึกษา
4.1 ศึกษาความพรอมของขาราชการกระทรวงการตางประเทศสายการทูตที่ประจําการใน

กระทรวงฯ ที่กรุงเทพฯ
4.2 ศึกษาวิธีการตางๆ เพื่อเตรียมขาราชการของกระทรวงการตางประเทศในทุกระดับใหมี

ความพรอมสําหรับการดําเนินแผนงานของประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะแผนงาน (Blueprint) ของ
เสาหลักดานการเมืองและความมั่นคง

5. ประโยชนท่ีจะไดรับ
5.1 การเตรียมความพรอมของขาราชการกระทรวงการตางประเทศในการเปนประชาคม

อาเซียน มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
5.2 เพื่อใหขอเสนอแนะตอการดําเนินการตามยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ

ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน

6. ผลท่ีจะไดรับ
6.1 กระตุนใหกระทรวงการตางประเทศ  และขาราชการกระทรวงการตางประเทศมีความ

ตระหนัก ต่ืนตัวและกระตือรือลนตอการเตรียมความพรอมเพื่อปรับตัวและรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงและสิ่งทาทายใหมๆ เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน

6.2 นําขอเสนอแนะจากการศึกษาน้ีมาเปนขอพิจารณาในการเตรียมความพรอมของ
กระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาขาราชการกระทรวงการตางประเทศเพื่อให
สอดคลองและสนับสนุนการจัดต้ังประชาคมอาเซียน
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6.3 ทําใหกระทรวงการตางประเทศ และขาราชการกระทรวงการตางประเทศมีความพรอม
มากขึ้นในการทําหนาที่หลักของตนเมื่อประเทศไทยจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีของประชาคม
อาเซียน

---------------------------
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บทท่ี 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

1. กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
1.1 ความเปนมา

นับต้ังแตอาเซียนไดกอกําเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีสมาชิก 5 ประเทศและ
ตอมาไดเพิ่มจํานวนรัฐสมาชิกซึ่งเปนปะเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจนมีจํานวน 10
ประเทศเมื่อเดือนเมษายน 2542 อาเซียนมีความกาวหนาในการสงเสริมความรวมมือในดาน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมมาโดยลําดับ

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 9 ณ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546
ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนไดลงนามในปฏิญญามิตรภาพบาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ซึ่ง
กําหนดใหมีการจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ขึ้นภายในป 2563 (ค.ศ. 2020) โดย
ประกอบดวย 3 เสาหลักคือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security
Community – APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)

เน่ืองจากอาเซียนมีความเห็นรวมกันวา โลกปจจุบันเต็มไปดวยความทาทายไปพรอมกับ
การเปลี่ยนแปลงและมีการแขงขันอยางมากและตอเน่ือง ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่อาเซียนจะตอง
รวมมืออยางใกลชิดยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนในการพัฒนาศักยภาพในการเผชิญปญหาและความทาทาย
ตลอดจนเพื่อเพิ่มความสรางความแข็งแกรงและอํานาจตอรองใหแกประเทศสมาชิกทั้งหมด ดวย
เหตุน้ี ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 12 ณ เมืองเซบู ฟลิปปนส เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550
ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนจึงเห็นชอบใหเลื่อนกําหนดเวลาในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
เร็วขึ้นอีก 5 ปคือจากป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2010) เปนภายในป 2558 (ค.ศ. 2015)

สําหรับความเปนมาของการจัดทํากฎบัตรอาเซียน คือ ประเทศสมาชิกเห็นวา  ในขณะที่
อาเซียนไดกอนต้ังขึ้นเปนเวลาเกือบ 4 ทศวรรต แตยังไมเคยมีการ “จัดทํากรอบทางกฎหมายและ
กอบทางสถาบัน (Institutional Framework) สําหรับอาเซียน” ดังน้ัน ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียน
จึงตกลงที่จะยกรางเอกสารขึ้นมาฉบับหน่ึง ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบ
ทางกฎหมายและโครงสรางองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
ภายในป 2558 ตามที่ผูนําอาเซียนไดตกลงกันไว โดยวัตถุประสงคของกฎบัตรฯ คือ ทําใหอาเซียน
เปนองคการที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชาชนเปนศูนยกลางและเคารพกฎกติการในการทํางาน
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มากขึ้น นอกจากน้ี กฎบัตรฯ จะใหสถานะนิติบุคคลแกอาเซียนในฐานะที่เปนองคการระหวาง
รัฐบาล (intergovernmental organization)

ตอมา อาเซียนไดตกลงที่จะเรียกเอกสารฉบับน้ีวา “กฎบัตรอาเซียน” ซึ่งผูนําประเทศ
สมาชิกอาเซียนไดแก 1. ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห (Haji   Hassanal
Bolkiah) สมเด็จพระราชาธิบดีแหงบูรไนดารุสซาลาม 2. สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน
(Samdech Hun Sen) นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรกัมพูชา 3. ดร.ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน
(Dr.Susilo Bambang Yudhoyono) ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4. นายบัวสอน
บุบผาวัน (Bouasone  Bouphavanh) นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5. ดาโตะ ชรี อับดุลลาห อาหมัด บาดาวี (Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi) นายกรัฐมนตรี
แหงมาเลเซีย 6. พลโท เต็ง เสง (General  Thein Sein) นายกรัฐมนตรีแหงสหภาพพมา 7. นาง
กลอเรีย มาคาปากัล อารโรโย (Mrs. Gloria  Macapagal-Arroyo) ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
ฟลิปปนส 8. นายลี เซียน ลุง (Mr. Lee Hsien Loong) นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐสิงคโปร
9. พลเอกสุรยุทธ จุลานนท (เกษียณ) (General Surayud Chulanont (Ret.) นายกรัฐมนตรีแหง
ราชอาณาจักรไทย 10. นายเหวียน เติน ซุง (Mr. Nguyen Tan Dung) นายกรัฐมนตรีแหง
สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ไดรวมลงนามในกฎบัตรอาเซียน ระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน
คร้ังที่ 13 ที่สิงคโปร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 เพื่อเปนกลไกในการปรับปรุงการทํางานของ
อาเซียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีกรอบในการทํางานที่ชัดเจนและสามารถปรับตัวตามสภาวการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง กฎบัตรอาเซียนจึงเปนเสมือนธรรมนูญ
ของอาเซียนที่วางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกร จัดระบบการทํางานและบริหารกลไก
ความรวมมือระหวางกันโดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558

1.2 สาระสําคัญของกฎบัตรฯ
กฎบัตรฯ ประกอบดวยขอบทตางๆ 13 บท 55 ขอ มีประเด็นใหมที่แสดงความกาวหนา

ของอาเซียน ไดแก
1.2.1 การจัดต้ังคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน
1.2.2 การใหอํานาจเลขาธิการอาเซียนสอดสองและรายงานการทําตามความตกลงของ

รัฐสมาชิก
1.2.3 การจัดต้ังกลไกสําหรับการระงับขอพิพาทตางๆ ระหวางประเทศสมาชิก
1.2.4 การใหผูนําอาเซียนเปนผูตัดสินวาจะดําเนินการอยางไรตอรัฐที่ละเมิดพันธกรณีตาม

กฎบัตรฯ อยางรายแรง
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1.2.5 การเปดชองใหใชวิธีการอ่ืนในการตัดสินใจไดหากไมมีฉันทามติ
1.2.6 การสงเสริมการปรึกษาหารือกันระหวางประเทศสมาชิกเพื่อแกไขปญหาที่กระทบ

ผลประโยชนรวม ซึ่งทําใหการตีความหลักการหามแทรกแซงกิจการภายในมีความยืดหยุนมากขึ้น
1.2.7 การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนเพื่อใหอาเซียนสามารถตอบสนองตอสถานการณ

ฉุกเฉินไดอยางทันทวงที
1.2.8 การเปดชองทางใหอาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธกบัองคกรภาคประชาสังคมมากขึ้น
1.2.9 การปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ ใหมีการประชุม

สุดยอดอาเซียน 2 คร้ังตอป จัดต้ังคณะมนตรีเพื่อประสานความรวมมือในแตละ 3 เสาหลัก และการ
มีคณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียนที่กรุงจาการตา เพื่อลดเวลาและคาใชจายในการประชุม
ของอาเซียน เปนตน

กฎบัตรอาเซียนมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 15 ธันวาคม 2551 กลาวคือ หลังจากที่ประเทศ
สมาชิกครบทั้ง 10 ประเทศ ไดใหสัตยาบันกฎบัตร ดวยเหตุน้ี การประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 14
ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2552 ที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งไทยเปนประธานและเจาภาพ
จึงเปนการประชุมระดับผูนําอาเซียนคร้ังแรกหลังจากกฎบัตรฯ มีผลบังคับใช

1.3 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community)
อาเซียนมุงสงเสริมความรวมมือในดานการเมืองและความมั่นคงเพื่อเสริมสรางและธํารง

ไวซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติสุข และ
สามารถแกไขปญหาและความขัดแยงโดยสันติวิธีเพื่อรองรับการเปนประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน ประเทศสมาชิกไดรวมจัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint) โดยเนน 3 ประการ ไดแก

1.3.1 การมีกฎเกณฑและคานิยมรวมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรมตางๆ ที่จะรวมกันทําเพื่อ
สรางความเขาใจในระบบสังคม วัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่แตกตางของประเทศสมาชิก
สงเสริมพัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เชน หลักการประชาธิปไตย การสงเสริมและ
คุมครอง สิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม การตอตานทุจริต
การสงเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เปนตน

1.3.2 สงเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบรวมกันในการรักษาความมั่นคงสําหรับ
ประชาชนที่ครอบคลุมในทุกดาน ประกอบดวยความรวมมือเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในรูป
แบบเดิม ซึ่งหมายถึง มาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจและการระงับขอพิพาทโดยสันติเพื่อปองกัน
สงครามและใหประเทศสมาชิกอาเซียนอยูดวยกันโดยสงบสุขและไมมีความหวาดระแวง
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นอกจากน้ี ยังขยายความรวมมือเพื่อตอตานภัยคุกคามรูปแบบใหม เชน การตอตานการกอการราย
อาชญากรรมขามชาติ ยาเสพติด การคามนุษย ตลอดจนการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและ
จัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ

1.3.3 การมีพลวัตและปฏิสัมพันธกับโลกภายนอก กําหนดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางบทบาท
ของอาเซียนในความรวมมือระดับภูมิภาค เชน กรอบ ASEAN+3 กับจีน ญ่ีปุน สาธารณรัฐเกาหลี
และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธที่เขมแข็งกับมิตรประเทศ และ
องคการระหวางประเทศ อาทิ สหประชาชาติ

1.4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)
การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเปาหมายใหอาเซียนมีตลาดและฐานการผลิต

เดียวกันและมีการเคลื่อนยายสินคา บริการการลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรี ในการน้ี
เมื่อป 2550 อาเซียนไดจัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community Blueprint) ซึ่งเปนแผนงานบูรณาการการดําเนินงานใหดานเศรษฐกิจเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค 4 ดานไดแก

1.4.1 การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยจะมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน
และแรงงานฝมืออยางเสรี และการเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรีมากขึ้น รวมทั้งการสงเสริมการ
รวมกลุมสาขาสําคัญของอาเซียนใหเปนรูปธรรม โดยไดกําหนดเปาหมายเวลาที่จะคอยๆ ลดหรือ
ยกเลิกอุปสรรคระหวางกันเปนระยะ ทั้งน้ี กําหนดเปาหมายใหลดภาษีสินคาเปน 0% และลดหรือ
เลิกมาตรการที่มิใชภาษี สําหรับประเทศสมาชิกเกา 6 ประเทศภายในป 2553 เปดตลาดภาคบริการ
และเปดเสรีการลงทุนภายในป 2558 และเปดเสรีการลงทุนภายในป 2553

1.4.2 การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยให
ความสําคัญกับประเด็นดานนโยบายที่จะชวยสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ เชน นโยบายการ
แขงขัน การคุมครองผูบริโภค สิทธิในทรัพยสินทางปญญา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส นโยบายภาษี
และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (การเงิน การขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน)

1.4.3 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค ใหมีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) และการเสริมสรางขีดความสามารถผานโครงการตางๆ เชน ขอริเร่ิมเพื่อการรวมตัว
ของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration-IAI) เปนตน เพื่อลดชองวางการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิก
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1.4.4 การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก เนนการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของ
อาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อใหอาเซียนมีทาทีรวมกันอยางชัดเจน เชน การจัดทําเขต
การคาเสรีของอาเซียนกับประเทศคูเจรจาตางๆ เปนตน รวมทั้งสงเสริมการสรางเครือขายในดาน
การผลิต/จําหนายภายในภูมิภาคใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก

1.5 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)
อาเซียนมุงหวังประโยชนจากการรวมตัวกันเพื่อทําใหประชาชนมีการอยูดีกินดี ปราศจาก

โรคภัยไขเจ็บ มีสิ่งแวดลอมที่ดีและมีความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียว โดยมีความรวมมือเฉพาะดาน
(functional cooperation) ภายใตประเด็นเชิงสังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายดาน ไดแก
เยาวชน การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม สตรี แรงงาน การขจัดความยากจน สวัสดิการสังคมและการพัฒนา
วัฒนธรรมและสารนิเทศ กิจการพลเรือน การตรวจคนเขาเมืองและกงสุล ยาเสพติด การจัดการภัย
พิบัติ โดยมีคณะทํางานอาเซียนรับผิดชอบการดําเนินความรวมมือในแตละดาน

อาเซียนไดต้ังเปาการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนโดยมุงหวังใหอาเซียน
เปนประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง มีสังคมที่เอ้ืออาทรและแบงปน ประชากรอาเซียนมี
สภาพความเปนอยูที่ดีและมีการพัฒนาในทุกดานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริม
การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมอัตลักษณอาเซียน (ASEAN Identity) ทั้งน้ี
เพื่อรองรับการเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อาเซียนไดจัดทําแผนงานการจัดต้ัง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ซึ่ง
ประกอบดวยความรวมมือใน 6 ดาน ไดแก

1.5.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Development)
1.5.2 การคุมครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
1.5.3 สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)
1.5.4 ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม (Environmental Sustainability)
1.5.5 การสรางอัตลักษณอาเซียน (Building an ASEAN Identity)
1.5.6 การลดชองวางทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)
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โดยมีกลไกการดําเนินงาน ไดแก การประชุมรายสาขา (Sectoral) ระดับเจาหนาที่อาวุโส
และระดับรัฐมนตรี คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community Council) รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการดานสังคมและวัฒนธรรม (Senior Officials
Committee for ASEAN Socio-Cultural Community)

ในการน้ี ระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 13 ที่สิงคโปร ผูนําประเทศสมาชิก
อาเซียนไดลงนามในปฏิญญาแผนงานจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Declaration on the
ASEAN Economic Community Blueprint – AEC Blueprint) และในการประชุมสุดยอดอาเซียน
คร้ังที่ 14 ที่ชะอํา-หัวหิน เมื่อป 2552 ผูนําอาเซียนไดใหการรับรองแผนงานการจัดต้ังประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint – APSC
Blueprint) และแผนงานการจัดต้ังประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community Blueprint – ASCC Blueprint)

จากการศึกษาของ Thompson and Thianthai2 พบวา ในภาพรวมนักศึกษาไทยใน
มหาวิทยาลัยมีทัศนคติในเชิงบวกตอการเขาเปนประชาคมอาเซียน อยางไรก็ตาม การศึกษาพบวา
ยังมีชองวางอยางชัดเจนเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับอาเซียน

2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง
การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงกันที่จะรวมตัวเปนประชาคม นับไดวาเปนการนํา

ความเปลี่ยนแปลงมาสูอาเซียนคร้ังสําคัญ หลังจากอาเซียนไดกอกําเนิดขึ้นเมื่อป 2510 ดังน้ัน
ในฐานะที่กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานหลักของไทยในการรวมกําหนดนโยบาย และ
ในการดําเนินการใหเปนไปตามความตกลงตางๆ ของอาเซียน  กระทรวงการตางประเทศ จึงจําเปน
ที่จะตองเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญและสําคัญน้ี ซึ่งเทากับวาผูบริหารกระทรวง
การตางประเทศจะตองพรอมที่จะบริหารการเปลี่ยนแปลงในคร้ังน้ี เพื่อใหการเขารวมประชาคม
อาเซียนของทุกภาคสวนของไทยยังผลประโยชนแกประเทศและประชาชนชาวไทยมากที่สุด

ผศ. ดร. ปณรส  มาลากุล3 ไดใหคําจํากัดความ “การบริหารการเปลี่ยนแปลง” ไวดังน้ี
“การบริหารการเปลี่ยนแปลงคือการจัดการกับกลไกสวนประกอบตางๆ ขององคกรใหสามารถ
เรียนรู ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทั้งภายนอกและภายในองคกร เพื่อให

2 Thompson, E.C. and Thianthai, Chulanee, Attitudes and Awareness toward ASEAN: Finding of Ten Nations Survey 2008

3 ปณรส มาลากุล  การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Management of Change), หนา 3 http://phichit.dlt.go.th/mumng/m16.pdf.
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องคกรไดรับผลดี และลดผลกระทบในทางที่ไมดีของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะชวยใหองคการ
ดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง ราบร่ืน สามารถอยูรอดและเจริญกาวหนาไปได”

องคการที่มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะปรับตัวไดทันกับปญหาและการทาทาย
ของสิ่งแวดลอม ซึ่งการที่จะบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคการใหประสบผลสําเร็จจะตอง
พิจารณาถึงสาเหตุสําคัญของการเปลี่ยนแปลงในองคการ ซึ่งมีอาจที่มาไดจากภายนอกองคการ อาทิ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี และจากภายในองคการ อาทิ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูบริหาร หรือริเร่ิมจากระดับผูปฏิบัติงาน

ในกรณีของการจัดต้ังประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนแปลงหรือความทาทายเกิดจาก
สาเหตุภายนอกองคการคือมติของผูนําอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ขอตกลงและการดําเนินการตางๆ
ภายใตกรอบอาเซียน กระทรวงการตางประเทศซึ่งมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับอาเซียนโดยตรงคือ
กรมอาเซียน ที่มีฐานะเปน “สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ” จึงตองบริหารการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหสามารถปรับตัวในการกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศดําเนินตอไปไดอยางราบร่ืน ตอเน่ือง และไมชะงักงัน
โดยเฉพาะในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ัน กระทรวงการตางประเทศจะตองปรับปรุง
องคกรในดานตางๆ  และสามารถนําศักยภาพที่มีอยูมาใชไดอยางคุมคา ตลอดจนสามารถจัดหา
ทรัพยากรทางการบริหาร เชน กําลังคน งบประมาณ การสนับสนุนเชิงนโยบาย ฯลฯ มาไดอยาง
พอเพียงตอการดําเนินงาน

Peters และ Waterman4 แหงบริษัทที่ปรึกษา McKinsey & Company ไดเสนอ McKinsey’s
Seven Ss Model ซึ่งประกอบดวยปจจัยภายในองคกรที่มีความสําคัญในการทําใหการเปลี่ยนแปลง
ขององคการประสบความสําเร็จดังน้ี

1. กลยุทธการดําเนินงานขององคการ (Strategy)
2. โครงสรางองคการ (Structure)
3. ระบบกระบวนงาน (System)
4. การจัดอัตรากําลัง (Staff)
5. ทักษะความชํานาญ (Skill)
6. แบบแผนวัฒนธรรม (Style)
7. เปาหมาย คานิยม หรือวัสัยทัศนรวม (Super-ordinate Goals, Shared Values or Shared

Vision)

4 http://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_91.htm



14

Structure
โครงสราง

System
ระบบ

ในการปรับเปลี่ยนองคการ ปจจัยทั้ง 7 ประการควรจะตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองรับกัน
ดังแผนภาพตอไปน้ี

ภาพ.....
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคการน้ัน กลยุทธที่สามารถนํามาใชมีหลายประการ

ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับสถานการณในแตละองคกรและชวงเวลาดังน้ี
1. กลยุทธการปรับเปลี่ยนองคการโดยการบัญชาการ (Commander Approach) โดย

ผูบริหารเปนผูคิดริเร่ิมและผูปฏิบัติงานมีหนาที่เพียงปฏิบัติตามคําสั่งเทาน้ัน ซึ่งวิธีน้ีอาจเกิดความ
ผิดพลาดเน่ืองจากผูบริหารคิดและบัญชาการคนเดียว

2. กลยุทธการปรับเปลี่ยนองคการโดยการใหมีสวนรวมในวงจํากัด (Consultative
Approach) โดยการใหบุคลากรที่มีความสําคัญ ซึ่งอาจเปนโดยตําแหนงหนาที่ หรือโดยการยอมรับ
อยางไมเปนทางการใหเขามามีสวนรวมในการคิดวางแผนและรวมเปนผูนําในการปรับเปลี่ยน
องคการ เชน การจัดต้ังคณะกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อปรับเปลี่ยนองคการ วิธีน้ีจะทําให
สามารถระดมความคิดความรวมมือจากหลายฝายในองคการ อยางไรก็ตาม วิธีน้ีอาจใชเวลา
คอนขางมาก และการที่มีหลายคนเขามามีสวนรวมอาจทําใหความพยายามในการปรับเปลี่ยน
องคการเบี่ยงเบนจากเปาหมายเดิม

Shared
Vision

วิสัยทัศนรวม

Style
แบบแผน/
วัฒนธรรม

Strategy
กลยุทธ

Staff
บุคลากร

Skill
ทักษะ
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3. กลยุทธการปรับเปลี่ยนองคการโดยการกระจายอํานาจ (Decentralised Approach) วีธีน้ี
เปดโอกาสใหทุกคนในองคการมีสวนริเร่ิมและดําเนินการเปลี่ยนแปลงองคการ ทั้งในสวนที่ตน
รับผิดชอบ และในสวนที่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของตน กลยุทธการเปลี่ยนแปลงเชนน้ีจะ
ชวยใหมีการเปลี่ยนแปลงองคการในจุดตางๆ อยูเสมอ ซึ่งเปนการทําใหองคการเรียนรูและปรับตัว
อยูตลอดเวลา แตอาจเปนเพียงวงจํากัดหากไมมีระบบการสื่อสารประชาสัมพันธภายในที่ดีพอ
ที่สําคัญคือ กาเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจไมสอดคลองกับกลยุทธที่วางไว

4. กลยุทธแบบผสม (Mixed Strategy) เปนการนํากลยุทธการเปลี่ยนแปลงองคการหลาย
แบบมาใชรวมกัน เชน ใชกลยุทธการสั่งการโดยผูบริหารสูงสุดลงมาเปนวิทยากรในการบรรยาย
เร่ืองการปรับกลยุทธการดําเนินงานขององคการดวยตัวเอง ประกอบกับการสรางทีมงานการร้ือ
ปรับระบบงานของหนวยงานตางๆ เพื่อใหเปนไปตามกลยุทธน้ัน และเสริมดวยการจัดกิจกรรมกลุม
คุณภาพในระดับปฏิบัติการ ซึ่งเปนการกระจายอํานาจในการเปลี่ยนแปลงไปสูสวนตางๆ ของ
องคการ การเปลี่ยนแปลงองคการโดยอาศัยกลยุทธประเภทตางๆ ประกอบกันน้ัน จะตองมีกลไก
กลางเพื่อประสานงานและการบริหารการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ใหเปนไปอยางสอดคลองกัน

5. กลยุทธการพัฒนาองคการ (Organisational Development) เปนกลยุทธที่มุงสรางขีด
ความสามารถใหแกสมาชิกในองคการในการมองและแกไขปญหา เรียนรูรวมกัน โดยอาศัยที่
ปรึกษาที่ประยุกตใชความรูทางพฤติกรรมศาสตรในการสนับสนุนใหพัฒนาขีดความสามารถใน
การแกปญหาและเรียนรูรวมกัน เพื่อใหหนวยงานตางๆ ในองคการมีความพรอมที่จะจัดการกับสิ่ง
ทาทายและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในองคการ

กระบวนการขั้นตอนในการบริหารการเปลี่ยนแปลงแบงไดเปน 3 ระยะคือ
1. การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (Planning for Change) เมื่อผูบริหารตระหนักถึง

ความจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงองคการ เพื่อใหสอดคลองรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมหรือเมื่อมีปจจัยมากระทบ ก็จะนํามาสูการคิดวางแผนการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไดแก การปรับเปลี่ยนนโยบาย หรือกฎหมายที่สงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานขององคกร หรือในบางกรณีอาจเปนการตระหนักถึงความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงอัน
เน่ืองมาจากสาเหตุภายในองคการเอง

กระบวนการวางแผนจะประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก
1.1 การวิเคราะหสถานการณ (Situational Analysis) ซึ่งเปนการศึกษาถึงสภาพการณ

ภายในและภายนอกขององคการ เพื่อวิเคราะหถึงความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงองคการ สิ่งที่จะตอง
เปลี่ยนแปลง สภาพปญหา และสาเหตุที่เปนประเด็นที่ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปจจัย
ตางๆ ที่จะมีสวนสนับสนุน หรือตอตานการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหไดขอมูลสําหรับการวางแผนการ
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เปลี่ยนแปลงในการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามกลยุทธการพัฒนาองคการ อาจใชการวิเคราะห
สถานการณเปนเคร่ืองมือในการกระตุนผลักดันการเปลี่ยนแปลง โดยการเปดโอกาสใหสมาชิกของ
องคการไดมีสวนรวมวิเคราะหสถานการณรวมกัน ซึ่งจะชวยสรางความตระหนักถึงสภาพการณและ
ความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงรวมกันในวงกวาง

1.2 การวางแผนโครงการในการปรับเปลี่ยนองคการ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงองคการ
เปนสิ่งที่มีความสลับซับซอนและเกี่ยวพันกับคนจํานวนมาก การวางแผนการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปน
แนวทางรวมกันในการบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงเปนขั้นตอนที่จําเปน ในการวางแผนน้ัน จะตอง
พิจารณาถึงวัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง การกําหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีการกําหนดรายละเอียด อาทิ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
ฯลฯ

2. การนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ (Implementing Change) ซึ่งมีขั้นตอนและ
ขอพิจารณาดังน้ี

2.1 การกําหนดยุทธศาสตรในการนําแผนการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยการ
เลือกแนวทางในการนําโครงการไปปฏิบัติใหเกิดผล เชน การเลือกใชกลยุทธแบบบัญชาการ แบบมี
สวนรวม ฯลฯ

2.2 การสื่อสารสรางความเขาใจถึงแผนการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ตรงกันเกี่ยวกับสภาพปญหา ความจําเปน เปาหมาย วิธีการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของและบุคคลอ่ืนในองคการไดทราบโดยเร็วและชัดเจน ทั้งน้ี เพื่อปองกันการ
ตอตานการเปลี่ยนแปลงโดยอางวาไมรู การสื่อสารใหบุคลากรในองคการมีความเขาใจรวมกันถือ
ไดวาเปนการสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) ซึ่งเปนการสรางความรูสึกมีสวนรวมไดดี

2.3 การจัดแบงงาน เพื่อมิใหโครงการเปลี่ยนแปลงน้ันเปนภาระเพิ่มเติมแกผูปฏิบัติ
มากเกินไป โดยปกติโครงสรางของหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารการเปลี่ยนแปลงมักจะอยูในรูป
ของคณะกรรมการ หรือคณะทํางานเฉพาะกิจ

2.4 การจัดกําลังคน โดยถือวา ผูที่จะมาปฏิบัติงานในโครงการการเปลี่ยนแปลงเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ซึ่งมีสวนสําคัญยิ่งตอความสําเร็จของโครงการทั้งในแงของ
การดําเนินงาน และในแงของการสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ัน ผูนําการ
เปลี่ยนแปลงควรมีคุณสมบัติดานอ่ืนๆ ดวย เชน ความสามารถในการสื่อสาร ความกระตือรือรน
ความสามารถในการรับฟงความเห็นของผูอ่ืน ความเปนผูรวมงานที่ดี และมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค ฯลฯ
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2.5 การจัดระเบียบวิธีการดําเนินงาน การกําหนดระเบียบวิธีที่จะใชในการดําเนินงาน
ในแตละโครงการและวิธีการที่จะประสานงานระหวางโครงการตางๆ เปนสิ่งสําคัญ ระบบการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูบริหารโครงการดวยกันเอง และการสื่อสารกับผูบริหารระดับสูง
จะตองเปนไปโดยความสะดวกรวดเร็ว เพื่อใหสามารถติดตามความกาวหนาและแกปญหาตางๆ
ที่อาจทําใหสูญเสียแรงผลักดันเปลี่ยนแปลง (Momentum) ไป

2.6 การพัฒนาบุคคล โดยเฉพาะผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงใหมีความรู
ความเขาใจ และความสามารถที่เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลง
จะสงผลยั่งยืนก็ตอเมื่อผูปฏิบัติงานเขาใจเหตุผล ความจําเปน และความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
น้ัน

2.7 การทําใหการเปลี่ยนแปลงกลายเปนแบบแผนวัฒนธรรมขององคการ เพื่อใหการ
เปลี่ยนแปลงน้ันเกิดผลที่ยั่งยืน ดังน้ัน ในการนําโครงการเปลี่ยนแปลงองคการไปสูการปฏิบัติจึง
ควรกําหนดใหมีกิจกรรมที่จะชวยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงน้ันและนําไปพิจารณาประกอบในการ
พิจารณาความดีความชอบหรือการแตงต้ังโยกยาย  ตลอดจนการสรางเอกลักษณและสัญลักษณของ
การเปลี่ยนแปลงใหเดนชัด และอางถึงสัญลักษณน้ันบอยๆ

2.8 การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการบริหารการเปลี่ยนแปลงน้ัน แมวา
โดยผิวเผินจะดูเหมือนเปนงานพิเศษที่เพิ่มเติมมาบนงานประจําตามปกติ แตแทที่จริงแลวการ
เปลี่ยนแปลงน้ันเปนการลงทุนซึ่งบางคร้ังอาจตองใชงบประมาณสูงเมื่อเทียบกับงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานประจําขององคการ ดังน้ัน จึงควรมีการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานการเปลี่ยนแปลง
ใหชัดเจน และพยายามจัดสรรงบประมาณตามหนวยวัดผลงานตามตัวชี้วัดน้ันๆ โดยพยายามให
อิสระแกผูบริหารการเปลี่ยนแปลงในการใชจายงบประมาณ เน่ืองจากงานบริหารการเปลี่ยนแปลง
น้ันมีความไมแนนอนสูงเพราะเปนเร่ืองใหม ระบบการควบคุมการใชจายเงินงบประมาณในการ
ดําเนินงานประจําตามปกติ อาจไมยืดหยุนคลองตัวพอสําหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การติดตามประเมินผล และรักษาผลการเปลี่ยนแปลง (Evaluating and Maintaining Change)

3. การติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลง คือการติดตามความกาวหนา เพื่อเรียนรูถึงปญหา
และหาทางแกไขไดอยางทันเวลา การติดตามประเมินผลยังเปนการสรางแรงกระตุนผลักดันการ
เปลี่ยนแปลงดวย โดยเฉพาะหากผูบริหารระดับสูงใหความสนใจ ติดตาม สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
เปนระยะๆ อยางจริงจังใหคนในองคการไดเห็นโดยทั่วกัน ก็จะเปนกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานบริหาร
การเปลี่ยนแปลง และจะเปนการบงชี้ใหบุคคลอ่ืนๆ ในองคการไดตระหนักถึงความสําคัญที่ผูบริหาร
ใหแกโครงการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ัน ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดผลความกาวหนาเปนระยะ
(Milestones) และเปดโอกาสใหบุคลากรในองคการไดมีสวนรวมติดตามความกาวหนาของโครงการ
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3. ระเบียบวิธีการศึกษา
3.1 ใชการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามโดยกลุมตัวอยางขาราชการกระทรวงการ

ตางประเทศสายการทูตซึ่งประจําการอยูในกระทรวงการตางประเทศ (ซึ่งมีจํานวน 538 คน5 ณ
วันที่ 1 เมษายน 2554) โดยจะสุมเลือกกลุมตัวอยางจากขาราชการสายการทูตระดับตางๆ จาก
หนวยงานตางๆ ของกระทรวงการตางประเทศ ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงฯ  กรมพิธีการทูต
กรมยุโรป กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมสารนิเทศ กรม
องคการระหวางประเทศ กรมอเมริกาและแปซิฟกใต กรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียใต ตะวันออก
กลางและแอฟริกา และ กรมอาเซียน

3.2 วิเคราะหขอมูลปฐมภูมิซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ และ
ขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบกับการวิเคราะหสภาพแวดลอม

4. แนวทางในการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ และใชพรรณนา (Descriptive method)

................

5 อัตราสวนขาราชการกระทรวงการตางประเทศ http://www.mfa.go.th/mofa/430.php
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บทท่ี 3
ผลการศึกษา

เพื่อประเมินวา ขาราชการกระทรวงการตางประเทศมีความพรอมที่จะกาวสูการเปน
ประชาอาเซียนในป 2558 หรือไม ระดับใด รวมทั้งทราบถึงผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของกระทรวงการตางประเทศหรือไม การศึกษาน้ีไดจัดทําแบบ สอบถาม 6

ซึ่งแบงออกเปน 2 ภาค มีคําถามเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนในป 2558 และขอคิดเห็น
เกี่ยวกับความพรอมของกระทรวงการตางประเทศ สวนราชการอ่ืนๆ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป
รวมทั้งวิธีการเตรียมความพรอม

กลุมตัวอยางของการศึกษาน้ีคือขาราชการกระทรวงการตางประเทศในระดับ
ผูอํานวยการกอง นักการทูตระดับชํานาญการและนักการทูตระดับปฏิบัติการจํานวน 3 คนจากกรม
และสํานักงานตางๆ ของกระทรวงการตางประเทศ ไดแก หนวยงานที่เกี่ยวของกับอาเซียนซึ่งสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ7 กรมพิธี    การทูต  กรมสารนิเทศ  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรม
องคการระหวางประเทศ  กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกา กรมเอเชียตะวันออก กรมยุโรป  กรมอเมริกาและแปซิฟคใต และกรมอาซียน

ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 37 คน ผลการสํารวจสรุปได ดังน้ี
1. ตารางผลการตอบแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับอาเซียนของขาราชการกระทรวงการ

ตางประเทศ“ในการเตรียมความพรอมของกระทรวงการตางประเทศสําหรับการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนในป 2558” (ภาคท่ี 1)

ลําดับ ปท่ีเขารับราชการ ปจจุบันปฏิบัติงานท่ี เคยปฏิบัติงานท่ี ระดับ
การศึกษา

ตอบคําถาม
ไดคะแนน

1 - กรมสารนิเทศ กรมเอเชียตะวันออก ป.ตรี 9
2 ป 2538 กรมเอเชียใตฯ กรมเอเชียตะวันออก ป.โท 7
3 - กรมสารนิเทศ กรมสารนิเทศ ป.ตรี 11
4 ป 2527 กรมยุโรป กรมการเมือง ป.โท 9
5 ป 2537 กรมยุโรป กรมอาเซียน ป.โท 14

6 ดังปรากฏในภาคผนวก
7 หนวยงานในสังกัดของสาํนักงานปลดักระทรวงฯ ประกอบดวย สาํนักบริหารบุคคล สํานักบริหารการคลัง สํานักนโยบายและแผน
สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กลุมงานความม่ันคง และกลุมพัฒนาระบบบริหาร
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6 ป 2551 กรมยุโรป กรมองคการฯ ป.เอก 10
ลําดับ ปท่ีเขารับราชการ ปจจุบันปฏิบัติงานท่ี เคยปฏิบัติงานท่ี ระดับ

การศึกษา
ตอบคําถาม
ไดคะแนน

7 ป 2537 กรมเอเชียใตฯ กรมเอเชียใตฯ ป.โท 11
8 ป 2549 กรมเอเชียใตฯ สนง.ปลัดฯ ป.โท 12
9 ป 2529 กรมเอเชียใตฯ กรมยุโรป ป.โท 8

10 ป 2552 กรมเศรษฐกิจ - ป.โท 9
11 ป 2547 กรมเศรษฐกิจ สนง.JTEP ป.โท 4
12 ป 2536 กรมเศรษฐกิจ กรมอเมริกา ป.โท 10
13 - กรมเศรษฐกิจ กรมอเมริกา ป.โท 8
14 ป 2553 กรมสารนิเทศ - ป.ตรี 8
15 ป 2527 กรมสารนิเทศ กรมอาเซียน ป.โท 11
16 ป 2523 สํานักบุคคล กรมการเมือง ป.ตรี 13
17 ป 2539 สํานักบุคคล กรมองคการฯ ป.โท 9
18 ป 2536 กรมอเมริกา กรมอาเซียน ป.โท 12
19 ป 2537 กรมอเมริกา กรมอาเซียน ป.โท 12
20 ป 2553 กรมอเมริกา - ป.โท 8
21 ป 2537 สํานักจัดหาฯ กรมองคการฯ ป.ตรี 14
22 ป 2523 กรมสนธิสัญญาฯ กรมสารนิเทศ ป.ตรี 12
23 ป 2550 กรมสนธิสัญญาฯ - ป.โท 8
24 ป 2548 กรมสนธิสัญญาฯ กองเขตแดน ป.โท 6
25 ป 2535 กรมสนธิสัญญาฯ สอท.ออตตาวา ป.โท 11
26 ป 2527 กรมสนธิสัญญาฯ สอท.เทลอาวีฟ ป.โท 12
27 ป 2549 กรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียใตฯ ป.โท 10
28 ป 2526 กรมเอเชียตะวันออก กรมอาเซียน ป.เอก 13
29 ป 2531 กรมเอเชียตะวันออก กรมอาเซียน ป.โท 12
30 ป 2539 กรมเอเชียตะวันออก กรมอเมริกา ป.โท 6
31 ป 2553 กรมองคการฯ กรมองคการฯ ป.โท 12
32 ป 2551 กรมองคการฯ กรมสารนิเทศ ป.ตรี 11
33 ป 2539 กรมองคการฯ สํานักบุคคล ป.เอก 14
34 ป 2546 สํานักนโยบายฯ กรมเอเชียตะวันออก ป.ตรี 8
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35 ป 2549 สํานักนโยบายฯ กรมเอเชียใต ป.โท 7
36 ป 2553 สํานักนโยบายฯ - ป.ตรี 9
37 ป 2542 สํานักนโยบายฯ กรมยุโรป ป.โท 5

ขอสังเกตจากการสรุปตารางขางตน ดังน้ี
1. ขาราชการกระทรวงฯ ที่มีอายุราชการต้ังแต 6 ป ขึ้นไป และเคยปฏิบัติงานที่กรม

อาเซียนมากอน จะสามารถตอบแบบสอบถามจํานวน 20 ขอ ไดคะแนน 10 คะแนนขึ้นไป  เฉลี่ย
รอยละ 54.05 เน่ืองจากมีประสบการณในการทํางานมานานและเคยทํางานเกี่ยวกับอาเซียน จึงมี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและมีความเขาใจเกี่ยวกับกลไกของอาเซียน ซึ่งสวนหน่ึงอาจทําให
เกิดความสนใจที่จะติดตามขาวและพัฒนาการเกี่ยวกับอาเซียน

2. ขาราชการที่เพิ่งเขารับราชการ และไมเคยปฏิบัติงานที่กรมอาเซียน จะตอบ
แบบสอบถาม ไดคะแนนนอยกวา 10 คะแนนลงมา เฉลี่ยรอยละ 45.95 แสดงใหเห็นวา
สถาบันการศึกษายังมิไดใหความรูเกี่ยวกับอาเซียนแกนักศึกษาเพียงพอ ซึ่งอาจสืบเน่ืองจากปจจัย
หลายประการ อาทิ ยังไมมีหลักสูตรที่สอนหรือใหความรูเกี่ยวกับอาเซียนโดยเฉพาะ และสถาน
ศึกษายังขาดอาจารยที่สนใจและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาเซียน  นักศึกษายังไมสนใจที่จะเรียนรู
เกี่ยวกับอาเซียนอยางลึกซึ้ง

3. เมื่อพิจารณาถึงสาระในการตอบแบบสอบถาม  ขาราชการสวนมากจะตอบคําถาม
เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียนไดถูกตองเกือบทั้งหมด  แสดงใหเห็นวากฎบัตรอาเซียนเปนที่สนใจของ
ขาราชการ อีกทั้งกฎบัตรอาเซียนไดเขามามีบทบาทสําคัญอยางมากในการเขาสูประชาคมอาเซียน
และมีผลโดยตรงตอประชาชนอาเซียน  ซึ่งจะแตกตางกับคําถามที่เกี่ยวกับความรวมมือระหวาง
อาเซียน+3 EAS และ IAI ขาราชการสวนมากจะตอบคําถามไมไดกันเปนสวนใหญ  แสดงให
เห็นวา ขอมูลเกี่ยวกับความรวมมือระหวางอาเซียน+3 EAS และ IAI ยังมีไมมากเพียงพอ ผูที่
ไมไดติดตามขาวไมไดรับผิดชอบงานดานน้ีโดยตรงก็จะไมไดใหความสนใจ  และอาจเปนเพราะ
ไมไดมีการประชาสัมพันธ/หรือออกขาวผานสื่อวิทยุโทรทัศน ทําใหขาราชการของกระทรวงฯ
รวมทั้งประชาชน และบุคคลทั่วไปไมทราบขอมูล
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2. ตารางขอมูลตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของขาราชการกระทรวงฯ “การเตรียมความ
พรอมของกระทรวงฯ สําหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในป 2558” (ภาคท่ี 2)

คําถาม เคย (คน) ไมเคย (คน)
กอนทําแบบสอบถามน้ี ทานเคยไดรับทราบ
เกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
หรือไม

34 3

คําถาม จาก นสพ. วิทยุ TV ผานชองทางของกระทรวงฯ
หากเคย ทานไดรับทราบขอมูลจาก
แหลงขอมูลใด

27 27

คําถาม มาก(คน) ปานกลาง(คน) นอย(คน)
กอนเขารับราชการในกระทรวงการ
ตางประเทศ ทานไดมีโอกาสศึกษาใน
มหาวิทยาลัย หรือศึกษาหาความรูดวยตนเอง
เกี่ยวกับอาเซียนมากนอยเพียงใด

3 18 15

เทาที่ผานมา ในการรับราชการในกระทรวง
การตางประเทศ ทานไดมีโอกาสทํางาน หรือ
มีความเกี่ยวของกับอาเซียนอยางไรบาง

12 13 10

ในการทํางาน หรือมีความเกี่ยวของกับ
อาเซียน ทานรูสึกวา ทานมีความพรอมในการ
ทํางานเกี่ยวกับอาเซียนมากนอยเพียงใด

2/ 22 13

เมื่อพิจารณากฎระเบียบและโครงสรางตางๆ
ทานคิดวาไทยมีความพรอมที่จะเขารวม
ประชาคมอาเซียนเพียงใด

5/ 26 6

เมื่อพิจารณาทัศนคติและความรู(รวมทั้งดาน
ภาษา) ของประชาชนทั่วไป ทานคิดวา ไทยมี
ความพรอมที่จะเขารวมประชาคมอาเซียน
เพียงใด

5 17 15
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เมื่อพิจารณาทัศนคติ ความรูที่จําเปน และการ
เตรียมตัวของขาราชการกระทรวงตางๆ ทาน/
คิดวาไทยมีความพรอมที่จะเขารวมประชาคม
อาเซียนเพียงใด

7 23 7

เมื่อพิจารณาทัศนคติ ความรูที่จําเปน และการ
เตรียมตัวของขาราชการกระทรวงการ
ตางประเทศ ทานคิดวาไทยมีความพรอมที่จะ
เขารวมประชาคมอาเซียนเพียงใด

14 20 3

ขอสังเกตจากการสรุปขอมูลความคิดเห็นของขาราชการกระทรวงฯ มีดังน้ี
1. ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเห็นวา ไทยยังไมมีความพรอมในการเขารวม

ประชาคมอาเซียนมากนัก จึงมีความจําเปนที่จะตองเตรียมความพรอมที่จะเขารวมประชาคม
อาเซียน

2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา การจัดหลักสูตรฝกอบรมจะเปนวิธี
เตรียมความพรอมที่ไดผลมากที่สุด

3. มีขาราชการจํานวนรอยละ 10 ของผูที่ตอบแบบสอบถามที่ไมเคยทราบเร่ืองการร
วามตัวเปนประชาคมอาเซียนกอนไดรับแบบสอบถาม

.............................
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บทท่ี 4
ขอเสนอแนะ

กระทรวงการตางประเทศจําเปนตองเตรียมความพรอมสําหรับขาราชการทุกระดับ
ทั้งที่ประจําการในกระทรวงฯ และนอกกระทรวงฯ ไดแก สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ
คณะทูตถาวรประจําองคการระหวางประเทศ และสํานักงานในประเทศ ไดแก สํานักงานหนังสือ
เดินทางในจังหวัดตางๆ เน่ืองจากบุคลากรของกระทรวงการตางประเทศจะตองทําหนาที่เปนผูแทน
ของประเทศในการเจรจากับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ  เพื่อสงเสริมและปกปองรักษา
ผลประโยชนของไทย รวมทั้งผลักดันแนวความคิด นโยบายและมาตรการที่เปนประโยชนตอ
ประเทศและประชาชนชาวไทย และตอประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเปนสวนรวม  ในขณะเดียวกัน
ภายในประเทศไทย ขาราชการกระทรวงการตางประเทศจะตองทําหนาที่สนับสนุนและผลักดัน
สวนราชการ หนวยงานตางๆ ของภาครัฐและเอกชน และทุกภาคสวนของสังคมในการสรางความ
ตระหนัก การเตรียมความพรอม และการดําเนินการตามพันธกรณีของรัฐบาลไทยที่มีตออาเซียน
และประเทศสมาชิกอ่ืนๆ

เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวประสบผลสําเร็จดวยดี กระทรวงการตางประเทศมี
ความจําเปนที่จะตองมีขาราชการที่มีความพรอมทั้งในดานทัศนคติ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
อาเซียน และการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขอแบงขอเสนอแนะที่จะนําไปสูการบรรลุ
เปาหมายดังกลาว ดังน้ี

1. การวางแผน
ในการดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้นจากการเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศควรพิจารณาขั้นตอน
ในการเตรียมการเบื้องตน ดังน้ี

1.1 กําหนดเปาหมายในการเตรียมความพรอมของขาราชการ  กลาวคือ กระทรวง
การตางประเทศอาจพิจารณาต้ังเปาหมายวา ในป 2558 หรือภายใน 4 ปขางหนา ขาราชการของ
กระทรวงการตางประเทศจํานวนรอยละเทาใด ควรมีความพรอมจะทําหนาที่สําคัญในสวนที่
เกี่ยวกับการที่ไทยจะเปนสวนหน่ึงของประชาคมอาเซียน โดยอาจพิจารณาเลือกบทบาทและหนาที่
ที่สําคัญเปนลําดับแรก ไดแก
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1.1.1 การสรางความตระหนักและความต่ืนตัวเกี่ยวกับการจัดต้ังประชาคม
อาเซียนในป 2558 โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบและสิ่งที่ไทยจะตองปรับเปลี่ยนเพื่อให
ไดรับประโยชนจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนมากที่สุด ในขณะเดียวกัน ก็พยายามลดผล
กระทบในเชิงลบจากพันธกรณีในการปฏิบัติตามขอตกลงตางๆ ของการเปนประชาคมอาเซียนที่
ประเทศไทยตองรวมเปนภาคี ใหเหลือนอยที่สุด

1.1.2 สนับสนุนการสรางความตระหนักและการปรับตัวของสวนราชการ
หนวยงานและองคกรตางๆ  โดยเปนผูชวยในการผลักดันการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
ในการใหคําปรึกษาแนะนํา ในการเผยแพรขอมูล และในการสรางองคความรูเกี่ยวกับอาเซียนใน
ประเทศไทย

1.1.3. นําขอคิดเห็นของทุกภาคสวนของหนวยงานและสังคมไทยไปเสนอและ
ผลักดันในที่ประชุมระดับตางๆ ของอาเซียนเพื่อสงเสริมและรักษาผลประโยชนของไทย

เมื่อสามารถกําหนดเปาหมายที่ตองการไดแลว กระทรวงการตางประเทศอาจ
พิจารณาแปลงเปาหมายหรือความตองการดังกลาวเปน “วิสัยทัศน” จากน้ัน จึงอาจพิจารณาแตก
ยอยวิสัยทัศนใหเปน “ภารกิจ” เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดขั้นตอนและมาตรการตางๆ ที่จะ
เตรียมความพรอมสําหรับขาราชการทั้งที่ทํางานอยูภายในกระทรวงการตางประเทศที่กรุงเทพฯ
และที่ทํางานอยูในตางประเทศและตางจังหวัดตอไป  นอกจากน้ี เมื่อมีวิสัยทัศนและทราบภารกิจ
แลว  กระทรวงการตางประเทศควรพิจารณาประเมินสถานภาพและศักยภาพของขาราชการที่มีอยู
ในขณะน้ี เปรียบเทียบกับภารกิจ เพื่อประโยชนในการพิจาณาเน้ืองานหรือปริมาณความ
เปลี่ยนแปลงที่จะตองเกิดขึ้น โดยในเบื้องตนอาจเร่ิมจากการประเมินจุดออนและจุดแข็งของ
ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งจะทําใหทราบวาจําเปนที่จะตองเตรียมความพรอมแก
ขาราชการในดานใด

1.2 การวางแผนดานงบประมาณ  ซึ่งเทาที่ผาน งบประมาณของกรมอาเซียน กระทรวง
การตางประเทศ  ที่จะตองนําไปใชในการเตรียมความพรอมสําหรับการเขารวมประชาคมอาเซียน
ในฐานะที่ทําหนาที่สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ ยังไมไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอ
ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจนคือ คําของบประมาณสําหรับโครงการเสริมสรางความรูสาธารณชน
เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน (ป 2553 - 2558) จํานวนประมาณ 6.5 ลานบาท ซึ่งจะ
นําไปใชในการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนแกสาธาณชนไทย ผาน
สื่อสารมวลชนตางๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน สื่ออิเล็คโทรนิคส และกิจกรรมตางๆ  อาทิ การอบรม
บรรยาย สัมมนา เสวนาสัญจร นิทรรศการเคลื่อนที่ซึ่งจัดตามสถานที่ชุมชนและสถาบนัการศึกษา
รวมทั้งการผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อแจกจาย ฯลฯ ก็มิไดรับการจัดสรร แตใหกรมอาเซียนไปเจียดใช
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งบดําเนินงานและงบประชุมตางประเทศ เปนตน ในเวลาเดียวกัน กระทรวงการตางประเทศ ก็ควร
จัดสรรงบประมาณสําหรับสถาบันเทวะวงศวโรปการสําหรับหลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับอาเซียน
และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะกลาวถึงตอไป   ทั้งน้ี ภาพการขาดแคลนงบประมาณ
สําหรับการน้ี ก็เกิดขึ้นเชนเดียวกันที่สํานักเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการตา และแมมูลนิธิอาเซียน
ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนการทําใหประชาชนของอาเซียนความตระหนักและการสงเสริมความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับอาเซียน ก็ไมไดรับการเพิ่มในชวง 1-2 ปที่ผานมา เน่ืองจากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจทั่ว
โลก ทั้งน้ี เพราะเงินสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิอาเซียนบางสวนเปนเงินบริจาคจากประเทศคู
เจรจาและจากบริษัทขามชาติ

1.3 การเตรียมบุคคลากร  ปจจุบัน ขาราชการกระทรวงการตางประเทศสวนใหญ
มักไดเรียนรูและมีประสบการณเกี่ยวกับอาเซียนจากการทํางาน มีจํานวนนอยมากที่เคยศึกษาเลา
เรียนเกี่ยวกับอาเซียนในมหาวิทยาลัย สวนหน่ึงอาจเปนเพราะประมาณ 10 ปกอนหนาน้ี ความรูและ
ความสนใจเกี่ยวกับอาเซียนยังไมแพรหลาย ดังน้ัน องคความรูเกี่ยวกับอาเซียนจึงเร่ิมสะสมและ
พัฒนามากขึ้นในชวง 10 ปที่ผานมาเทาน้ัน ดวยเหตุน้ี กระทรวงการตางประเทศจึงควรวางแผนการ
สรรหาบุคคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับอาเซียนต้ังแตยังไมเร่ิมรับราชการ อาทิ จัดสรรทุนการศึกษาให
นักเรียน นักศึกษาไปเรียนและคนควาเกี่ยวกับอาเซียนในระดับปริญญาตรี โท และอาจถึงปริญญา
เอก และในสวนของบุคคลากรที่จะทําหนาที่ฝกอบรมขาราชการดานอาเซียนน้ัน ก็ควรมีบุคคลากร
ที่มีความรูและประสบการณในการสอน โดยหาทางสงเสริมใหมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับ
อาเซียน โดยจัดใหนักทรัพยากรบุคคลและเจาหนาที่ฝกอบรมของสถาบันการตางประเทศเทวะ
วงศวโรปการไปทํางานที่กรมอาเซียนและที่คณะทูตผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียนในชวง
ระยะเวลาหน่ึง (ประมาณ 1-2 เดือน) เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนและจะทําใหสามารถเปนผูถายทอด
องคความรูเกี่ยวกับอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. การมีสวนรวม
ในการเปดโอกาสและชักชวนใหขาราชการกระทรวงการตางประเทศเขามามีสวน

รวมน้ัน เมื่อไดวางแผนดําเนินการในสวนของเน้ืองานเรียบรอยแลว กระทรวงการตางประเทศควร
มีการวางแผนในดานของ “บุคลากร” ที่จะตองเขามาเกี่ยวของกับการเตรียมความพรอม โดยหากมี
ผูเขารวมมากเทาใด ก็ยิ่งเปนผลดีตอการเตรียมความพรอมมากขึ้นเทาน้ัน เพราะการรับรูเทากับเปน
การสรางความรูสึกของการเปนสวนหน่ึงในการเตรียมความพรอมและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
และสรางความเปนทีม แตกระทรวงการตางประเทศควรมีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย เพื่อ
ดําเนินการดึงขาราชการระดับตางๆ ใหเขามามีสวนรวมอยางถูกกาละเทศะ โดยมีขอควรพิจารณา
ดังน้ี
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2.1 เน่ืองจากการเตรียมความพรอมของขาราชการกระทรวงการตางประเทศใน
เร่ืองน้ี เกิดขึ้นในสถานการณนับวามีเสถียรภาพ จึงนาจะสามารถนําบุคลากรของกระทรวงฯ ใหเขา
มามีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคในระยะยาว ทั้งการวางแผนการเปลี่ยนแปลง และการ
ดําเนินการตามแผน

2.2 พยายามหาหนทางที่ลดการตอตานใหมากที่สุด โดยประเมินปฏิกิริยาตอบกลับ
ของขาราชการกระทรวงการตางประเทศ โดยคาดการณวา ในแตละกลุมจะมีปฏิกิริยาตอตาน
หรือไมอยางไร จากน้ันควรวางแผนเพื่อตระเตรียมการปองกันเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น โดยคําถาม
เหลาน้ีสามารถชวยใหการวิเคราะหมีความครอบคลุมมากขึ้น

2.3 ควรปรึกษาบุคคลจํานวนมาก เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุงแผนงานให
เหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งเตรียมแผนการรับมือกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป วิธีการน้ีจะทําให
บุคลากรมีความเต็มใจที่จะทํางานหนัก และตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทของตนที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลง

2.4 ควรสงเสริมวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม โดยจัดต้ังทีมงานเพื่อชวยวางแผน
และการดําเนินการเปลี่ยนแปลงในหนวยงาน และทีมงานตองกําหนดเปาหมายของทีมให
สอดคลองกับเปาหมายของกระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหขาราชการแตละคนตระหนักถึง
บทบาทของตนที่มีตอกระบวนการทั้งหมด โดยกระทรวงการตางประเทศควรใหอิสระในการ
ทํางานของทีมงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน

2.5 ใชบุคคลที่มีประสบการณ หรือความชํานาญในการปฏิบัติงานเปนผูสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลง โดยการใหคําแนะนําแกบุคคลอ่ืน หากกระทรวงการตางประเทศตัดสินใจจะใช
บริษัทที่ปรึกษา ก็ควรตรวจสอบความสามารถของบริษัทกอน

2.6 นอกเหนือจากจูงใจใหบุคลากรเขามามีสวนรวม กระทรวงการตางประเทศตอง
สนับสนุนใหขาราชการไดใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ โดยใหอํานาจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหเกิดความภาคภูมิใจ และความกระตือรือลนที่จะรวมและสนับสนุน
กระบวนการเตรียมความพรอมตอไป

3. การดําเนินการตามแผน
การดําเนินการใดๆ ใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีปจจัยที่ควร

พิจารณาควบคูกันไป เน่ืองจากปจจัยเหลาน้ีจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตามแผน ไดแก
3.1 การปรับมุมมองของขาราชการกระทรวงการตางประเทศใหมีทัศนคติในเชิงบวก

ตอการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนมีความสําคัญยิ่ง เน่ืองจากเปนปจจัยเบื้องตนที่จะเอ้ืออํานวย
ใหเกิดการเตรียมความพรอมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวเปนประชาคม
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อาเซียนเพราะจะทําใหขาราชการมีความต่ืนตัวและกระตือรือลนที่จะศึกษาเรียนรู สิ่งที่จําเปน อาทิ
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน องคความรูตางๆ เกี่ยวกับอาเซียน ในทางตรงกันขาม หาก
ขาราชการกระทรวงการตางประเทศไมมีความสนใจในประชาคมอาเซียน หรือไมตระหนักวาตน
จะตองศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้นเพื่อเตรียมตัวสําหรับสิ่งทายที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัว
เปนประชาคมอาเซียนแลว  ขาราชการก็จะรูสึกเบื่อหนายที่จะศึกษาเรียนรู และตอตานหรือเฉยเมย
ตอความพยายามของกระทรวงฯ ที่จะสงเสริมใหขาราชการมีความรูเกี่ยวกับอาเซียน และเกี่ยวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ฯลฯ ดังน้ัน การปรับทัศนคติและสรางความตระหนัก จึงเปนปจจัยที่ควรใหความสําคัญและเรง
ดําเนินการเปนอันดับแรก

3.2 ปจจัยที่สําคัญยิ่งอีกประการหน่ึงคือ การ “แนะนํา” ใหขาราชการของกระทรวงการ
ตางประเทศรูจักกับ “ประชาคมอาซียน” และ “การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการจัดต้ังประชาคม
อาเซียน” ผานกระบวนการติดตอสื่อสารภายในกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งการกระจายขอมูลให
บุคลากรทั้งหมด ไดรับทราบเปนสิ่งจําเปน เพื่อลดการตอตานจากความไมรู และความไมเขาใจถึง
ความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง ไดแก

3.2.1 กระจายขอมูลโดยเร็วที่สุด และตองใหขอมูลทุกแงมุม เพื่อใหเห็น
ภาพรวม และทราบถึงความจําเปนของการเตรียมความพรอม เพื่อใหขาราชการกระทรวงการ
ตางประเทศตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติหนาที่ของตน

3.2.2 ใชวิธีการให “สัมผัส” กับอาเซียน โดยการเปดโอกาสใหขาราชการแตละคน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาเซียนโดยเทาที่ผานมาก็มีการทําอยูแลวในโอกาสที่ไทยเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมอาเซียน แตก็มักจะทํากันอยางไมเปนระบบและไมทั่วถึง เน่ืองจากการคัดเลือกตัวขาราชการ
ที่จะมาชวยงาน มักจะคัดเลือกจากผูที่มีทักษะและความสามารถในดานใดดานหน่ึง อาทิ ในดาน
การจดบันทึกและทํารายงาน ในดานการรับรองและดูแลผูเขารวมประชุม ในดานการจัดประชุม
ในดานการประชาสัมพันธ ฯลฯ  ซึ่งผลก็คือ ขาราชการบางคนมักไดรับโอกาสใหทํางานเกี่ยวกับ
อาเซียนเปนประจํา ในขณะที่มีขาราชการอีกเปนจํานวนมาก ไมเคยทํางานเกี่ยวกับอาเซียนเลย
ในการน้ี กระทรวงการตางประเทศควรพิจารณาระบบการจัดขาราชการไปชวยงานอาเซียนที่เปน
งานเฉพาะกิจ  เพื่อใหโอกาสดังกลาวกระจายไปสูขาราชการจํานวนมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน
ในการพิจารณาสับเปลี่ยนโยกยาย (rotate) ใหขาราชการกระทรวงการตางประเทศมีโอกาส
ปฏิบัติงานในกรมกองตางๆ น้ัน ควรพิจารณาจัดใหขาราชการทุกคนทํางานในกรมอาเซียนเปน
เวลา 1 - 2 ป ในชวงอายุราชการของขาราชการแตละคน ซึ่งที่จริงกระทรวงการตางประเทศก็มี
ระบบสับเปลี่ยนโยกยายขาราชการใหไปทํางานในกรม กองตางๆ ที่ตนไมเคยทํางานมากอนที่
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ใชมาเปนเวลานานแลว และมีผลทําใหขาราชการสวนใหญมีประสบการณในดานตางๆ ที่
หลากหลาย  แตมิไดเนนวาขาราชการแตละคนควรไดมีโอกาสปฏิบัติงานที่กรมอาเซียนอยางนอย
สักคร้ังหน่ึงตลอดอายุของการเปนขาราชการ  จึงควรพิจารณาปรับปรุงระบบน้ีเพื่อใหขาราชการมี
โอกาสสัมผัสกับอาเซียนมากยิ่งขึ้น

นอกจากน้ี ในโอกาส “วันอาเซียน” ซึ่งประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกระทรวงการ
ตางประเทศจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันที่ 8 ส.ค. ทุกปเพื่อระลึกถึงการลงนามปฏิญญา
กรุงเทพฯ เพื่อกอต้ังอาเซียน น้ัน  กระทรวงการตางประเทศควรสงเสริมใหขาราชการรุนใหมเขาไป
มีสวนชวยกรมอาเซียนจัดกิจกรรมในวันดังกลาว อาทิ ชวยทําบทความเผยแพรตามสื่อสารมวลชน
แขนงตางๆ การจัดนิทรรศการ การจัดการบรรยายและ/หรือการเสวนาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
การจัดการตอบคําถามชิงรางวัลสําหรับนักเรียน นักศึกษา ฯลฯ  ซึ่งการนําขาราชการรุนใหมใหมา
“สัมผัส” กับอาเซียน จะชวยใหเกิดความสนใจที่จะเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนตอไป

3.2.3 วิธีการสื่อสารและถายทอดขอมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถกระทําไดหลายวิธี ควบคู
กันไป ดังน้ี

3.2.3.1 ใชสื่อตางๆ  อาทิ  สิ่งพิมพ  โปสเตอร  วิทยุ  โทรทัศน สื่อสังคม
(social media) เวบไซต  เวบพอรทัลของกระทรวงการตางประเทศ (MFA Web portal) ฯลฯ เพื่อ
สรางความสนใจและใหขอมูลที่ทันเหตุการณแกขาราชการ ซึ่งสื่อบางประเภท อาทิ โปสเตอรที่
ติดตามสถานที่ตางๆ ในกระทรวงฯ ที่ทําการ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ และคณะทูต
ถาวรประจําองคการระหวางประเทศ จะชวยสรางความสนใจและความต่ืนตัว อีกทั้งเปนการ
ถายทอดองคความรูใหขาราชการไดมีโอกาสดูดซับขอมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทีละเล็กทีละ
นอยอยางเปนธรรมชาติ ซึ่งสื่อเหลาน้ีสามารถชวยสรางความรูขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและ
ความตระหนักที่จะตองเตรียมพรอมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงไดในหลายโอกาส และยังสามารถ
นําไปเวียนติดในที่ทําการของสวนราชการตางๆ สถานศึกษา สถานที่สาธารณะ ทั้งน้ี กระทรวงการ
ตางประเทศควรเชื่อมโยงระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงเวปไซด
ของกระทรวงฯ เขากับกรมอาเซียนเพื่อใหมีการนําเสนอขอมูลที่เหมาะสมในสื่อแตละชนิด เพราะ
สื่อบางชนิด อาทิ สื่อสังคมควรใชในการนําเสนอขอมูลที่เปนพัฒนาการใหมๆ หรือขาวปจจุบันทัน
ดวน ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพและโปสเตอรควรใชในการนําเสนอขอมูลที่เปนขอเท็จจริง หรือขอความ
เตือนใจเพื่อสรางความตระหนักรูแกขาราชการ

ทั้งน้ี เวป็พอรทัลของกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่
ขาราชการกระทรวงการตางประเทศที่ทํางานอยูในประเทศไทยจําเปนตองใชประจําวันเพื่อรับและ
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สงเอกสารที่ตนปฏิบัติ และในอนาคตกระทรวงการตางประเทศกําลังอยูในระหวางการขยาย
เครือขายเพื่อใหขาราชการที่ประจําอยูในตางประเทศสามารถใชดวย ก็สามารถใชเปนเคร่ืองมือ
ที่จะถายทอดขอมูลลิงคความรูในรูบแบบตางๆ  ไมวาจะเปนภาพน่ิง  เสียง หรือวีดีโอ ไดอยาง
รวดเร็วและประหยัดคาใชจาย ในการน้ี ควรพัฒนาเว็ปพอรทัลใหสามารถปรับปรุงขอมูลและนํา
ขาวสารตางๆ บรรจุลงในเว็ปพอรทัลไดงายขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ของกรมอาเซียนสามารถ
ดําเนินการไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณโดยไมตองรอเจาหนาที่ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนผูดําเนินการ

3.2.3.2 การบรรยาย การปาฐกถา การเสวนา ฯลฯ เพื่อนําเสนอขอมูล
และองคความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหแกขาราชการกระทรวงการตางประเทศ ทั้งกลุมเล็ก
และกลุมใหญ เพื่อสรางใหเห็นภาพรวมและสรางความเขาใจ นอกจากน้ี ก็อาจจัดการหารือระดม
ความคิดระหวางผูบริหารระดับสูงของกระทรวงฯ กับขาราชการระดับตางๆ ซึ่งจะนําไปสูการมี
สวนรวมของขาราชการ และจะเปนโอกาสใหผูบริหารระดับสูงประเมินความสนใจและความ
ตองการของขาราชการเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมสําหรับประชาคมอาเซียนดวย

3.2.3.3 การฝกอบรม เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการจัดต้ัง
ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะตองเพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับอาเซียนและเกี่ยวกับแงมุมตางๆ ของประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้งในดานภาษา ประวัติศาสตร วัฒนธรรม เชื้อชาติ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ
ในการฝกอบรมทุกขาราชการกระทรวงการตางประเทศทุกระดับ ต้ังแตการอบรมขาราชการแรกเขา
การอบรมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับผูที่จะดํารงตําแหนงเลขานุการเอก   การอบรมเพื่อเตรียม
ความพรอมสําหรับผูที่จะดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง การอบรมผูบริหารระดับสูง การอบรมผูที่
จะไปดํารงตําแหนงในตางประเทศ ฯลฯ  นอกจากน้ี กระทรวงการตางประเทศควรเปดหลักสูตร
ฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับประชาคมอาเซียนเปนการเฉพาะสําหรับขาราชการระดับ
ตางๆ โดยควรพิจารณาเปดใหมีผูเขารวมจากสวนราชการอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกับหลักสูตรตางๆ ที่
เกิดใหสวนราชการอ่ืนๆ สงขาราชการมาเขารวมดวย เชน หลักสูตรนักบริหารการทูต หลักสูตรการ
เจรจา ฯลฯ

นอกจากการจัดหลักสูตรฝกอบรมสําหรับขาราชการในสังกัดแลว
กระทรวงการตางประเทศควรพิจารณาสงขาราชการไปเขารวมหลักสูตรฝกอบรม สัมมนา และรับ
ฟงการบรรยายเกี่ยวกับเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งปจจุบันมีสวนราชการ
ตางๆ สถาบันศึกษา บริษัทเอกชน สื่อมวลชน จัดกิจกรรมประเภทน้ีอยูเปนประจํา ซึ่งการไปเขา
รวมการฝกอบรมนอกกระทรวงฯ จะทําใหสามารถสรางเครือขายในหมูผูที่สนใจอาเซียนหรือผูที่มี
ความจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อการทํางานหรือประกอบธุรกิจอีกดวย  ในขณะเดียว
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กัน กระทรวงการตางประเทศควรพิจารณารวมมือกับหนวยงานและองคกรตางๆ ที่กลาวขางตน
ในการจัดหลักสูตรเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน อาทิ ศูนยเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซึ่งต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2554 ซึ่งภารกิจหลักของศูนยฯ คือ การจัดอบรม ผลิตงานวิจัยและใหบริการทางวิชาการ  การ
เสวนา ในเร่ืองการเขาใจสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา คานิยม การเมือง ฯลฯ  ตลอดจนสถานะ
ความรูในดานตางๆ อาทิ สาธารณสุข เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ฯลฯ ของประเทศสมาชิกอาเซียน

3.2.3.4 การเพิ่มทักษะและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
ความจําเปนเพราะในการสื่อสารระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนน้ัน ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ใชใน
การทํางาน (Working Language) ของอาเซียนดังปรากฏตามมาตรา 34 ของกฎบัตร  แมวาสวนใหญ
แลว ขาราชการกระทรวงการตางประเทศจะสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษไดดี แตเมื่อเขาสูการเจรจา
ของอาเซียน ความสามารถในการอธิบายทาทีของไทย ในการชักจูง โนมนาวใหที่ประชุมสนับสนุน
ขอเสนอและแนวความคิดของไทยอาจตองใชความสามารถและความคลองในการใชภาษาอังกฤษ
ในระดับที่มากกวาการติดตอสื่อสารในการทํางานดานการทูตและการตางประเทศโดยทั่วๆ ไป
นอกจากน้ี ทักษะในการนําเสนอ ก็เปนเร่ืองสําคัญ เพราะแมวาจะมีความรูภาษาอังกฤษดีมาก
แตขาราชการของกระทรวงที่เปนผูแทนของไทยในการประชุมอาเซียน ไมสามารถนําเสนอ
ขอคิดเห็นและขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็อาจจะเสียเปรียบผูแทนของประเทศอ่ืนที่มีทักษะ
ดานน้ีเหนือกวา ดังน้ัน กระทรวงการตางประเทศจึงควรฝกอบรมทักษะและสงเสริมใหขาราชการ
มีโอกาสเพิ่มทักษะดานน้ีในการทํางานจริง ยกตัวอยางเชน ในการนําเสนอเร่ืองที่ไมสําคัญมาก ผูที่
เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยก็อาจเปดโอกาสใหขาราชการระดับอ่ืนๆ ในคณะผูแทนเปนผูนําเสนอ
บาง เพื่อเปนการสรางความมั่นใจและมีประสบการณ ซึ่งหากขาราชการกระทรวงฯ มีทักษะดานน้ีดี
พอก็จะชวยเปนที่ปรึกษาใหแกผูแทนสวนราชการอ่ืนๆ ที่ไปรวมประชุมดวยกัน หากไดรับการ
รองขอ

3.2.3.5 การเรียนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสงเสริมให
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ เปดหลักสูตรสอนภาษาตางประเทศที่เปนภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่สําคัญ อาทิ ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษาพมา ภาษาลาว ภาษา
บาฮาซาอินโดนีเซีย เน่ืองจากการเรียนภาษาจะเปนประตูไปสูการเรียนรูดานอ่ืนๆ ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน อาทิ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร เชื้อชาติ  ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี  สังคม
การเมือง เศรษฐกิจ  ซึ่งปจจุบันกระทรวงการตางประเทศมีขาราชการที่รูภาษาตางประเทศที่เปน
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนนอยมาก สวนใหญมักเรียนเพียงเบื้องตน หรือบางคนก็ไปเรียนรู
ระหวางการประจําการ  ขาราชการบางคนพูดไดบางเพราะเกิดจากความจําเปนที่จะตองติดตอ
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สื่อสารกับคนทองถิ่นในการทํางานและการใชชีวิตประจําวัน แตก็มีบางคนที่เรียนเพราะมีความ
สนใจในแงมุมตางๆ ของประเทศน้ันๆ และตระหนักดีวา ภาษาจะเปนประตูไปสูความเขาใจเกี่ยว
ประเทศที่ตนประจําการอยูมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเร่ืองการเรียนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ไมควร
เปนความสนใจหรือความสมัครใจของขาราชการแตละคน แตควรกําหนดใหเปน “การเรียนรูภาค
บังคับ” ของขาราชการกระทรวงการตางประเทศ เพราะหากจะเปรียบเทียบกับประชาคมยุโรป
จะเห็นวาขาราชการกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปสวนใหญ
สามารถพูดภาษาของประเทศสมาชิกไดมากกวา 1 ภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและฝร่ังเศส

ทั้งน้ี การที่ขาราชการกระทรวงการตางประเทศไมมีความรูภาษาประเทศ
เพื่อนบานสวนหน่ึงเพราะการเรียนภาษาดังกลาวจะตองเรียนในชวงเย็นหลังเลิกงาน ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากวัฒนธรรมการทํางานของขาราชการกระทรวงการตางประเทศ จะเห็นวาชวงเวลา
ดังกลาว ขาราชการจํานวนมากไมสามารถเรียนไดอยางสม่ําเสมอเน่ืองจากมีงานประจําที่จําเปนตอง
ทําใหเสร็จ ทําใหการเรียนไมไดผล บางคนเร่ิมเรียนแลวไมนานก็ตองลาออกจากหลักสูตร อุปสรรค
อีกประการหน่ึงคือการขาดแคลนครูที่จะมาสอน เน่ืองจากกระทรวงการตางประเทศมิไดจัดสรร
งบประมาณใหอยางเพียงพอ และอีกปจจัยหน่ึงก็คือขาราชการบางคนยังมีทัศนคติที่วา หากตนรู
ภาษาประเทศเพื่อนบาน ก็อาจลดโอกาสของตนที่จะไดไปประจําการในประเทศตะวันตกหรือ
ประเทศที่มีความเปนอยูดี มีความเจริญทางวัตถุกวาประเทศเพื่อนบานในอาเซียน ในการน้ี
กระทรวงการตางประเทศควรพิจารณามาตรการที่จะดึงดูดใหขาราชการเรียนรูภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน อาทิ การใหเงินเพิ่มพิเศษ หรือมาตรการจูงใจอ่ืนๆ ฯลฯ

โดยสรุป ผูศึกษามีความเห็นวา  การเตรียมความพรอมสําหรับขาราชการกระทรวงการ
ตางประเทศสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 เปนสิ่งที่ควรพิจารณาดําเนินการอยางจริงจัง
ต้ังแตบัดน้ี เน่ืองจากการเตรียมตัวในเร่ืองตางๆ ในสิ่งที่เกี่ยวกับการเรียนรูและฝกฝน เปนสิ่งที่ตอง
ใชเวลานานนับป หากตองการใหไดผลที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ มิใชวาจะสามารถ “เนรมิต”
ใหขาราชการกระรวงการตางประเทศมีความรูเกี่ยวกับอาเซียนไดภายในพริบตาหรือชวงขามคืน
และที่สําคัญก็คือ การสรางทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับการเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น ทั้งน้ี เพื่อใหไดรับการสนับสนุนเชิงนโยบายและในดานงบประมาณและทรัพยากรตางๆ
กระทรวงการตางประเทศก็ควรพยายามนําเสนอใหรัฐบาลตระหนักและใหความสําคัญตอการ
เตรียมพรอมของสวนราชการ หนวยงานของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อใหขอมูลและ
ความรูแกขาราชการ นักธุรกิจ ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งจะเปนผูที่ใชชีวิตและทํางานใน
สภาวะแวดลอมใหมที่จะมีการแขงขันเขามาจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคูเจรจาที่
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อาเซียนทําความตกลงเขตการคาเสรีไว  หากทุกภาคสวนของสังคมไทย ยังไมต่ืนตัวและไมสนใจที่
จะเตรียมพรอม ก็อาจพลาดโอกาสที่จะไดรับผลประโยชนจากความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหรือ
อาจเสียประโยชน เน่ืองจากประเทศอ่ืนมีความพรอมมากกวา  ในการน้ี กอนที่ขาราชการกระทรวง
การตางประเทศจะสามารถทําหนาที่ “ผูนําการเปลี่ยนแปลง” ได ตนเองก็ตองมีความพรอมเสียกอน
เพื่อที่จะทําหนาที่ดังกลาวไดอยางไดผลดี

-------------------------------
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บทท่ี 5
บทสรุป

จากการศึกษาการเตรียมความพรอมของขาราชการกระทรวงการตางประเทศสูการเปน
ประชาคมอาเซียนในป 2558 ทําใหผูเขียนไดมีโอกาสพูดคุยเร่ืองน้ีกับบุคคลในภาครัฐ ภาคเอกชน
นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศไทยและในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งนาย
สุรินทร พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ซึ่งใหความเห็นในเร่ืองความพรอมจะเขาสูการเปน
ประชาคมอาเซียนในป 2558 วา “ไทย โดยเฉพาะภาคเอกชน มีความพรอมพอสมควร และเตรียม
ตัวที่จะเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนอยางมีสติ ..........” ผูศึกษาพบวาในแวดวงขาราชการ
นักธุรกิจ และนักวิชาการ สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับอาเซียนและเคยทํางานหรือศึกษาเกี่ยวกับ
อาเซียนอยูบาง แตความรู ความเขาใจและประสบการณเกี่ยวกับอาเซียนนับวาไมลึกซึ้งมากนัก
สวนประชาชนทั่วไป แมสวนใหญอาจไดเคยไดชม ไดอาน และไดฟงขอมูลเกี่ยวกับอาเซียนใน
สื่อสารมวลชนตางๆ มาบาง  แตเห็นวา อาเซียนเปนเร่ือง “ไกลตัว” และมีผลตอการดํารงชีวิตและ
การทํางานของตนนอย โดยประชาชนสวนใหญเห็นวา อาเซียนเปนเวทีสําหรับความรวมมือของ
ภาครัฐ และภาคธุรกิจขนาดใหญเปนหลัก แตที่นากังวลก็คือประชาชนสวนใหญ ยังไมไดรับขอมูล
ที่ถูกตอง หรือไดรับขอมูลถูกตอง แตยังมีความจําหรือตระหนักรูที่ไมชัดเจน ยกตัวอยางเชน จาก
การสุมสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมในสิงคโปรเมื่อป 2550 ยังมีหลายคนที่ตอบวา จีนเปนประเทศ
สมาชิกอาเซียน หรือแมแตพอคาที่มีธุรกิจขายธงในกรุงเทพมหานคร  ยังเขาใจวาอาเซียนมี 14
ประเทศ เน่ืองจากมีสวนราชการหลายแหงมาซื้อธงของ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย
พมา ฟลิปนส สิงคโปร เวียดนาม จีน ญ่ีปุน เกาหลีใตและอาเซียน จึงอาจจรุปไดในเบื้องตนวา
ประชาชนบางสวนไมมีความรูเกี่ยวกับอาเซียน เพราะไมสนใจ และบางประชาชนบางสวนรู
เกี่ยวกับอาเซียน แตรูอยางผิดๆ ซึ่งหมายความวา ต้ังแตน้ีตอไป กระทรวงการตางประเทศจะตอง
ทํางานอยางหนักเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับอาเซียนไปยังทุกภาคสวนของสังคมไทย

ผลกระทบผลกระทบจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศสมาชิก
แตละประเทศรวมทั้งประเทศไทย อาจจะยังไมปรากฏชัดในขณะน้ี และความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น ก็คงไมเกิดขึ้นโดยทันทีในทุกๆ เร่ือง บางเร่ืองอาจมีความเปลี่ยนแปลงในลักษณะคอยเปน
คอยไป ศาสตราจารยทอมมี่ โกะ เอกอัครราชทูตประจํากระทรวงการตางประเทศสิงคโปร ไดแสดง
ทัศนะตอผูศึกษาวา “ป ค.ศ.2015 เปนเสมือนเปาหมายหรือจุดหมายปลายทางที่ผูนําอาเซียนตองการ
ไปใหถึง แตจะไปถึงหรือไม อยางไรน้ัน เชื่อวาคงตองมีการปรับกันบาง เมื่อถึงเวลาน้ัน อาเซียน
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อาจเร่ิมปฏิบัติตามขอตกลงตางๆ ไดในบางเร่ือง และหากเห็นวาเปนสิ่งที่ทําไมไดจริงๆ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนก็คงตกลงกันวาจะขยับเสนตายหรือเปาหมายออกไปมากนอยเพียงใด  อยางไรก็ตาม
การมีเปาหมายมีความจําเปน เพราะจะทําใหทุกคนรูสึกต่ืนตัวที่จะเตรียมพรอมสํารับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น หากไมมีเปาหมาย ทุกคนก็จะเฉื่อยชา ไมกระตือรือลน .........” ในชั้นน้ี ผู
ศึกษาเห็นวา ในดานการเมืองและความมั่นคง จะมีการควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ
ที่เขมขนยิ่งขึ้น ปญหาอาชญากรรมขามชาติ การลักลอบคามนุษย การคาอาวุธยาเสพติดและสารต้ัง
ตน และการลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย จะมีเพิ่มมากขึ้น และอาจมีความขัดแยงทางสังคมเพิ่มขึ้น
เน่ืองจากประชาชนจะเห็นชองวางในการพัฒนาชัดเจนยิ่งขึ้น ในดานเศรษฐกิจ หลังจากสมาชิก
อาเซียนเดิม 6 ประเทศ ลดภาษีเปน 0 ต้ังแต วันที่ 1 มกราคม 2553 และประเทศสมาชิกใหม 4
ประเทศ ลดภาษีเหลืออัตรารอยละ 0 - 5 ก็จะมีการแขงขันจากภายนอกมากยิ่งขึ้น สาขาที่ไดรับ
ผลกระทบจากการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ ไดแก ยางพารา มะพราว (นํ้ามัน เน้ือมะพราวแหง) กาแฟ
ปาลมนํ้ามัน แตขณะเดียวกัน สาขาที่ไทยจะไดประโยชน ไดแก สินคาอุตสาหกรรม ยานยนตและ
ชิ้นสวน อุปกรณ อิเล็คทรนิคส อาหารสําเร็จรูป เสื้อผาสําเร็จรูป วัสดุกอสราง และสินคาอุปโภค
บริโภค ฯลฯ  สวนดานสังคม ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย จะตองเผชิญปญหาดาน
สาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงาน และนักทองเที่ยวโดยเสรี ในขณะเดียวกันทุก
ประเทศจะตองพรอมใจกันสรางอัตลักษณรวมกันของอาเซียน และการสรางความรูสึกรวมของ
ประชาชนใหตระหนักถึงหนาที่ในการเปนประชากรของอาเซียน

ในขณะที่อาเซียนกําลังมุงสูการรวมตัวเปนประชาคมภายในป 2558 โดยมองวา การรวมตัว
ของสหภาพยุโรปเปน ‘แรงบันดาลใจ’ (aspiration) แมจะไมไดเปน ‘ตนแบบ’ (model) ของ
ประชาคมอาเซียนโดยพัฒนาการที่สําคัญของการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน คือ กฎบัตรอาเซียน
ซึ่งมีผลใชบังคับแลวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และเปรียบเสมือนธรรมนูญที่วางโครงสรางดาน
กฎหมายและโครงสรางองคกรใหกับอาเซียน เพื่อใหอาเซียนเปนองคกรที่มีกฎกติกาในการทํางาน
มีประสิทธิภาพ และดําเนินงานเพื่อผลประโยชนของประชาชนอยางแทจริง การบรรลุเปาหมาย
ดานการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน นอกเหนือจากการเชื่อมโยงดานกายภาพแลวจําเปนตอง
เสริมสรางการเชื่อมโยงดานจิตใจของประชาชนในประชาคมดวย โดยสามารถศึกษาจาก
ประสบการณของสหภาพยุโรปที่มองขามความขัดแยงในประวัติศาสตรและหันมาใหความสําคัญ
กับการเสริมสรางความรวมมือในปจจุบันเพื่อผลประโยชนรวมกันของรัฐสมาชิก  ในขณะเดียวกัน
ในปจจุบัน อาเซียนมีความจําเปนปรับตัวเพื่อใหสามารถรับมือกับบริบทของโครงสราง
สถาปตยกรรมในภูมิภาคและของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และจะตองดําเนินการเกี่ยวกับปญหาหลักที่
เปนอุปสรรคตอการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ไดแก 1. ประเด็นเกี่ยวกับความแตกตางดานเชื้อ
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ชาติ ศาสนา และระดับการพัฒนา 2. ปญหาโครงสรางสถาบันออนแอ 3. ปญหาโครงสราง
ความสัมพันธในภูมิภาค 4. ผลกระทบทางลบของการเชื่อมโยงในภูมิภาค (regional connectivity)
และ 5. ปญหาการขาดความวามตระหนักรูและการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งเปนปญหาที่นาจะ
เร่ิมแกไขได หากรัฐบาลของทุกประเทศมีความใสใจและจริงจังที่จะสงเสริมในเร่ืองน้ีใหเกิดผลที่
เปนรูปธรรม

แมวาอาเซียนไดกอต้ังขึ้นต้ังแตป 2510 แตความพยายามของประเทศสมาชิกที่จะทําให
ประชาชนของตนรูจักและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียนก็นับวา
อยูในขอบเขตที่จํากัดและยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  จากการศึกษาของมูลนิธิอาเซียนเมื่อป
2551 ปรากฏวา ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนยังรูจักอาเซียนอาเซียนไมมาก ดังน้ัน ในชวง
3-4 ปที่ผานมา อาเซียนจึงใหความสนใจเกี่ยวกับเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนและ
สงเสริมการสรางอัตลักษณของอาเซียน โดยผานสื่อสารมวลชนแขนงตางๆ การจัดกิจกรรมที่
นําเอาประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนใหเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น

การเตรียมความพรอมสําหรับการเขารวมประชาคมอาเซียนเปนสิ่งที่ทุกภาคสวน
ของสังคมตองรวมมือรวมใจกันทํา ทุกคนควรมีความสนใจและใฝรู มิใชวาจะรอใหภาครัฐนํามา
“ปอน” หรือ “ยัดเยียด” ให เพราะมีความจําเปน  ดังน้ัน สิ่งที่ตองทําลําดับแรกคือการสรางความ
ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน 4 ปขางหนา ซึ่งแมวาในที่สุดแลว อาจยังมิใชการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน แตโอกาสที่ประเทศไทยจะเสียไปจากการชะลอการเขารวม
ประชาคมอาเซียนซึ่งเกิดจากความไมพรอมของระบบ กฎระเบียบ บุคคลากร และองคความรูตางๆ
ที่จําเปน ก็เปนเร่ืองที่นาเสียดายเปนอยางยิ่ง  สําหรับขาราชการกระทรวงการตางประเทศซึ่งจะตอง
ทําหนาที่ “ผูนําความเปลี่ยนแปลง” สําหรับประชาชนชาวไทย ก็จําเปนตองมีความพรอมในทุกๆ
ดาน ไมวาจะเปนมุมมอง ทัศนคติ ความรู และประสบการณ ที่จะทําหนาที่ดังกลาว และการเตรียม
ความพรอมของขาราชการก็เสมือนการปลูกตนไมใหโต กลาวคือ ไมสามารถ “ดลบันดาล” ให
เกิดขึ้นไดในพริบตา หากแตตองใชเวลาในการสรางองคความรู และในการศึกษา เรียนรู และฝกฝน
ผูศึกษาเห็นวา เวลา 4 ป กอนที่จะถึงปพ.ศ. 2558 นับวานอยมากสําหรับการเตรียมการตางๆ แตหาก
กระทรวงการตางประเทศสามารถเร่ิมกระบวนการเตรียมความพรอมอยางจริงจังจังแตบัดน้ี เมื่อถึง
ป 2558 ขาราชการของกระทรวงการตางประเทศ ก็จะมีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของตน
ตามที่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยคาดหวังไดเปนอยางดี

-----------------------------
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ปฏิบัติหนาที่ทางกองการเมือง กรมองคการระหวางประเทศ
พ.ศ. 2532 - เลขานุการเอก (เจาหนาที่การทูต 6) กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต

กรมการเมือง
พ.ศ. 2535 - เลขานุการเอก (เจาหนาที่การทูต 6) กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต

กรมเอเชียตะวันออก
- ที่ปรึกษา (เจาหนาที่การทูต 7) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา

พ.ศ. 2538 - ผูอํานวยการกอง (เจาหนาที่การทูต 8) กองเอเชียตะวันออก 1
กรมเอเชียตะวันออก

พ.ศ. 2543 - รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมอาเซียน
พ.ศ. 2545 - อัครราชทูต (เจาหนาที่การทูต 9) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
พ.ศ. 2547 - เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง (เจาหนาที่การทูต 10)

สํานักงานปลัดกระทรวง
พ.ศ. 2547 - อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมเอเชียตะวันออก
พ.ศ. 2549 - อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมอาเซียน
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พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน - เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร (เจาหนาที่การทูต 10)
สํานักงานปลัดกระทรวง

---------------------------------------
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แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับอาเซียน (ภาคท่ี 1)
เพ่ือใชในการประกอบการทํารายงานศึกษาสวนบุคคลเร่ือง “การเตรียมความพรอม
ของขาราชการกระทรวงการตางประเทศสูการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในป 2558”
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมหลักสูตรนกับริหารการทูต รุนที่ 3 จัดโดยสถาบัน
การตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ประจําป 2554

ขอมูลของผูตอบ
ปจจุบันทํางานที่กอง …............................................... กรม/สํานักงาน .........................................................
ต้ังแตเดือน....................................... ป........................ ปที่เขารับราชการในกระทรวงฯ ..............................
เคยปฏิบัติราชการที่ 1) ............................................... 2) ............................................................................
3) ............................................................................... 4) .....................................................................
5) …………………………………………………..   6)  …………………………………………………
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ............................................. วิชาเอก ..................................................
การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา ............................................. วิชาเอก ..................................................
การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา ...........................................วิชาเอก ..................................................

โปรดตอบคําถามตอไปนี้ ทุกขอ โดยวงกลมรอบหัวขอท่ีตองการเลอืก

1. ประเทศใดจะเปนประธานอาเซียนในป 2558
ก) พมา
ข) ลาว
ค) มาเลเซีย

2. ปจจุบันไทยเปนผูประสานงานของอาเซียนกับประเทศคูเจรจาประเทศใด
ก) ออสเตรเลีย
ข) แคนาดา
ค) สหภาพยุโรป
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3. คณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียน (Committee of Permanent Representatives) ต้ังอยู ณ ที่ใด
ก) กรุงจาการตา
ข) นครนิวยอรก
ค) เมืองหลวงของประเทศสมาชิกทุกประเทศ

4. ASEAN Regional Forum หรือ ARF ปจจุบันมีผูเขารวมจํานวนเทาใด
ก) 26
ข) 27
ค) 28

5. ขอความตอไปน้ี ขอใดผิด
ก) กฎบัตรอาเซียนเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558
ข) กฎบัตรฯ ทําใหอาเซียนเปนองคการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการตัดสินใจในปญหาสําคัญโดย
เสียงขางมากอยางนอย 2 ใน 3 แทนที่จะใชฉันทามติ
ค) กฎบัตรฯ ใหสถานะนิติบุคคลแกอาเซียนในฐานะที่เปนองคกรระหวางรัฐบาล

6. ขอความตอไปน้ี ขอใดผิด
ประเด็นใหมในกฎบัตรที่แสดงความกาวหนาของอาเซียนไดแก
ก) การเพิ่มจํานวนสมาชิกคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน
ข) การใหอํานาจเลขาธิการอาเซียนสอดสองและรายงานการทําตามความตกลงของรัฐสมาชิก
ค) การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนเพื่อใหอาเซียนสามารถตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินไดทันที

7. ขอความตอไปน้ี ขอใดผิด
ในการจัดต้ังกลไกสําหรับการระงับขอพิพาทตางๆ ระหวางประเทศสมาชิก กฎบัตรฯ กําหนดให
ก) ผูนําเปนผูตัดสินวาจะดําเนินการอยางไรตอรัฐผูละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรฯ อยางรายแรง
ข) ขอใหประเทศคูเจรจา 3 ประเทศ (troika) เขามาชวยในการตัดสินใจได
ค) สงเสริมการปรึกษาหารือกันระหวางประเทศสมาชิกเพื่อแกไขปญหาที่กระทบตอผลประโยชนรวม ซึ่ง
ทําใหการตีความหลักการหามแทรกแซงกิจการภายในมีความยืดหยุนมากขึ้น
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8. ขอความตอไปน้ี ขอใดผิด
ในการปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะกระทําโดย.......
ก) ใหมีการประชุมสุดยอดอาเซียน 2 คร้ังตอป
ข) จัดต้ังคณะมนตรีเพื่อประสานความรวมมือในแตละ 3 เสาหลัก
ค) มีการแตงต้ังผูแทนถาวรอาเซียนไปประจําที่สํานักงานใหญองคการสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก

9. ขอความตอไปน้ี ขอใดผิด
แผนงานดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยเนน 3 ประการ ไดแก
ก) การมีพลวัตและปฏิสัมพันธกับโลกภายนอก กําหนดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางบทบาทของอาเซียนในความ
รวมมือระดับภูมิภาค
ข) ขยายความรวมมือเพื่อตอตานภัยคุกคามรูปแบบใหม เชน การตอตานการกอการราย อาชญากรรมขาม
ชาติ ยาเสพติด การคามนุษย ตลอดจนการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ
ค) เพิ่มความรวมมือระหวางกองทัพของประเทศสมาชิก เพื่อจัดต้ังกองทัพอาเซียน

10. ขอความตอไปน้ี ขอใดผิด
การมีกฎเกณฑและคานิยมรวมกันตามแผนงานดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน
ประกอบดวย
ก) การสรางความเขาใจในระบบสังคม วัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่แตกตางของประเทศสมาชิก
ข) สงเสริมพัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เชน หลักการประชาธิปไตย
ค) สงเสริมการใชภาษาอังกฤษในประเทศสมาชิกเพื่อปองการเขาใจผิดอันเน่ืองจากความไมเขาใจกัน

11. ขอความตอไปน้ี ขอใดผิด
เปาหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ
ก) ใหมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมี
ฝมืออยางเสรี
ข) การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน
ค) สงเสริมการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคูเจรจาในประเทศที่สาม
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12. อาเซียนไดกําหนดเปาหมายเวลาที่จะคอยๆ ลดหรือยกเลิกอุปสรรคทางการคาระหวางกัน โดย
ก) กําหนดเปาหมายใหลดภาษีสินคาเปน 0% สําหรับประเทศสมาชิกเกา 6 ประเทศภายในป 2558
ข) ลดหรือเลิกมาตรการที่มิใชภาษี สําหรับประเทศสมาชิกเกา 6 ประเทศภายในป 2553
ค) มุงพัฒนารัฐวิสาหกิจแทนที่จัพฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

13. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไมมี ความรวมมือ ในดาน
ก) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ข) การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อใหประชาชนไปมาหาสูระหวางกัน
ค) การคุมครองและสวัสดิการสังคม

14. ความรวมมือระหวางจีน ญ่ีปุน และสาธารณรัฐเกาหลีในกรอบอาเซียน+3 ทําใหเกิด
ก) ความรวมมือดานการเงินภายใตมาตรการริเร่ิมเชียงใหม
ข) การต้ังกองทุนสํารองดานพลังงาน
ค) การต้ัง ASEAN+3 Credit Guarantee and Investment Facility เพื่อสนับสนุนการกูยืมเงินของภาคเอกชน

15. อาเซียนไดกําหนดหลักเกณฑ 3 ประการสําหรับการเขารวม East Asia Summit (EAS) ไดแก
ก) การภาคยานุวัติ Treaty on Zone of Peace, Freedom and Neutrality
ข) การเปนคูเจรจาเต็มตัวของอาเซียน
ค) การจายเงินเขากองทุนพัฒนาอาเซียน

16. EAS เปน
ก) เวทีของผูนําที่จะแลกเปลี่ยนความเห็นและวิสัยทัศนในประเด็นเชิงยุทธศาสตรแบบ top-down
ข) การประชุม EAS มีขึ้นอยางไมเปนประจํา ขึ้นอยูกับความตองการของผูนํา
ค) การประชุมที่จะประเทศสหรัฐฯ และแคนาดาเขารวมเปนคร้ังแรกในป 2554

17. ปจจุบัน ประเด็นที่ผูนํา EAS ใหความสนใจ ไดแก
ก) ความรวมมือทางวัฒนธรรมและขจัดความแตกตางดานศาสนา
ข) ความเชื่อมโยงในภูมิภาค (regional connectivity)
ค) การสรางอัตตลักษณของ EAS
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18. ในป 2552 จีนเปน
ก) คูคาอันดับที่ 3 ของอาเซียน
ข) ประเทศที่มีนักทองเที่ยวมาอาเซียนเปนอันดับที่ 3
ค) ประเทศที่ลงทุนในอาเซียนเปนอันดับที่ 3

19. การเจรจาความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ซึ่งมีการเจรจาแลวรวม 7 คร้ัง ต้ังแตป 2550 มี
ประเด็นสําคัญที่ทั้งสองฝายไมสามารถหาขอยุติไดในเร่ือง
ก) การถายทอดทางเทคโนโลยี
ข) ทรัพยสินทางปญญา
ค) ระดับการเปดตลาดสินคาและบริการ

20. อาเซียนเคยมีการประชุมสุดยอดกับเลขาธิการสหประชาชาติมาแลว
ก) 1 คร้ัง
ข) 2 คร้ัง
ค) 3 คร้ัง

21. ขอริเร่ิมเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration-IAI) มีเปาหมายในการ
ก) สงเสริมการรวมตัวดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศสมาชิก
ข) สงเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศสมาชิกในการแขงขันดานการทองเที่ยวกับภูมิภาคอ่ืน
ค) สงเสริมการลดชองวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิก

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



43

แบบสอบถามทัศนะเกี่ยวกับความพรอมของไทย
สูการเปนประชาคมอาเซียน

เพ่ือใชในการประกอบการทํารายงานศึกษาสวนบุคคลเร่ือง “การเตรียมความพรอม
ของขาราชการกระทรวงการตางประเทศสูการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในป 2558”
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมหลักสูตรนกับริหารการทูต รุนที่ 3 จัดโดยสถาบัน
การตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ประจําป 2554

โปรดตอบคําถามตอไปนี้ ทุกขอ โดยวงกลมรอบหัวขอท่ีตองการเลอืก

1. กอนทําแบบสอบถามน้ี ทานเคยไดรับทราบเกี่ยวกับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนหรือไม

ก) เคย

ข) ไมเคย

2. หากเคย ทานไดรับทราบจากแหลงขอมูลใด (วงไดมากกวา 1 ขอ)

ก) ขาวเปด อาทิ จากหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ

ข) การแจงขอมูลผานชองทางของกระทรวงฯ อาทิ จาก Portal เอกสารเวียน โทรเลขจากสถาน
เอกอัครราชทูต และคณะทูตผูแทนถาวรฯ

ค) แหลงอ่ืนๆ   โปรดระบุ .........................................................................................................
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3. กอนเขารับราชการในกระทรวงการตางประเทศ ทานไดมีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือศึกษาหา
ความรูดวยตนเองเกี่ยวกับอาเซียนมากนอยเพียงใด

ก) มาก

ข) ปานกลาง

ค) นอย

4. เทาที่ผานมา ในการรับราชการในกระทรวงการตางประเทศ ทานไดมีโอกาสทํางาน หรือมีความเกี่ยวของ
กับอาเซียนอยางไรบาง

ตอบ ............................................................................................................................. ..................................

5. ในการทํางาน หรือมีความเกี่ยวของกับอาเซียน ทานรูสึกวา ทานมีความพรอมในการทํางานเกี่ยวกับ
อาเซียนมากนอยเพียงใด

ก) มาก

ข) ปานกลาง

ค) นอย
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6. เมื่อพิจารณากฎระเบียบและโครงสรางตางๆ ทานคิดวาไทยมีความพรอมที่จะเขารวมประชาคมอาเซียน
เพียงใด

ก) มาก

ข) ปานกลาง

ค) นอย

7. เมื่อพิจารณาทัศนคติและความรู (รวมทั้งดานภาษา) ของประชาชนทั่วไป ทานคิดวาไทยมีความพรอมที่จะ
เขารวมประชาคมอาเซียนเพียงใด

ก) มาก

ข) ปานกลาง

ค) นอย

8. เมื่อพิจารณาทัศนคติ ความรูที่จําเปน และการเตรียมตัวของขาราชการกระทรวงตางๆ  ทานคิดวาไทยมี
ความพรอมที่จะเขารวมประชาคมอาเซียนเพียงใด

ก) มาก

ข) ปานกลาง

ค) นอย
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9. เมื่อพิจารณาทัศนคติ ความรูที่จําเปน และการเตรียมตัวของขาราชการกระทรวงการตางประเทศ  ทานคิด
วาไทยมีความพรอมที่จะเขารวมประชาคมอาเซียนเพียงใด

ก) มาก

ข) ปานกลาง

ค) นอย

10. ทานคิดวาจะเตรียมความพรอมสําหรับขาราชการกระทรวงฯ ที่จะเขารวมประชาคมอาเซียนไดอยางไร

(วงไดมากกวา 1 ขอ)

ก) การศึกษากอนเขากระทรวงฯ รวมทั้งดานภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิก

ข) การฝกอบรมเมื่อเขากระทรวงฯ แลว รวมทั้งดานภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิก

ค) การเปดโอกาสใหขาราชการมีโอกาสทํางานเกี่ยวกับอาเซียน

ง) การเผยแพรความรูเกี่ยวกับอาเซียนโดยใชสื่อตางๆ

จ) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่จะสงเสริมการเตรียมความพรอม

ฉ) การปรับโครงสรางบุคคลากรกระทรวงฯ เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับประชาคมอาเซียน

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