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สํานักบริหารโครงการ

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปี 2015 สําคัญอย่างไร ?

สําคัญต่อคนไทยทุกคน เนื่องจากประเทศไทย จะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015
ประชาคมอาเซียนคืออะไร ? เพื่อสร้างความเข้มแข็ง สมดังสัญลักษณ์ “ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกัน”
และเพิ่มความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน และเพื่อยกระดับจากสมาคมอาเซียนสู่ประชาคมระดับโลก จะมีการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนในปี 2015 ประกอบด้วยสามเสาหลัก คือ
1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มุ่งสู่ การพัฒนาด้านการเมือง การสร้างและแบ่งปัน
ค่านิยม การป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง และการสร้างความสันติภาพ
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งสู่ ตลาดเดียวและฐานการผลิตรวม การไหลอิสระของสินค้า บริการ การ
ลงทุน เงินทุน และแรงงานใช้ฝีมือ (วิศวกร ช่างสํารวจ สถาปนิก แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี)
3) ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มุ่งสู่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
ความยุติธรรมและสิทธิ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (ธงและเพลงอาเซียน)
เรา “ชาวชลประทาน” จะต้องปรับตัวเพือ่ รับความเปลีย่ นแปลงนี้อย่างไร
การติดต่อระหว่างหน่วยงานอาเซียนเพิ่มมากขึ้น >ต้องปรับตัวให้ทันประเทศอาเซียนอื่น >ต้องเพิ่มความรู้
การศึกษา และทักษะ > ต้องรู้ประเทศเพื่อนบ้าน รู้ภาษาเพื่อนบ้าน ภาษาอังกฤษ สร้างทักษะการเจรจาต่อรอง
สํานักบริหารโครงการ ได้มีส่วนเพิ่มความสามารถของบุคลากรกรมผ่านโครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ และการสร้างความรู้ความเข้าใจในงานการชลประทานกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ผ่าน
โครงการความร่วมมือด้านชลประทานกับประเทศในอาเซียน 7 ประเทศ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-เวียดนาม
ความเป็นมา MOU กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่
กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การค้า การฝึกอบรม ระหว่างสองประเทศ
สถานะภาพปัจจุบัน
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทํางานความร่วมมือด้านการเกษตรไทยเวียดนามครั้งที่ ๔ (The Fourth Joint Working Group on Agricultural Cooperation : JWG) ระหว่าง
วันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อหารือในประเด็นโครงการความร่วมมือร่วมกัน
ความร่วมมือด้านชลประทาน ผู้แทนกรมชลประทาน (นายธนา สุวัฑฒน) เข้าร่วมประชุมและเสนอ Project
Proposal ในหัวข้อ “Integrated Water Management Strategy for Flood Mitigation and
การกาวสูประชาคมอาเซียน
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Management” เพื่อให้เวียดนามเสนอพิจารณาร่วมกัน ฝ่ายเวียดนามเห็นด้วยในหลักการที่จะดําเนินการ
ร่วมกันในพื้นทีท่ างตอนล่างของเวียดนาม หรือพื้นที่ตอนกลางที่มีปัญหาอุทกภัย

ความร่วมมือด้านเกษตรไทย-อินโดนีเซีย
ความเป็นมา MOU กระทรวงเกษตร ฯ กับกระทรวงเกษตร อินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2549 วัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร การค้า การฝึกอบรมทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์ด้าน
การเกษตร และการบริหารจัดการชลประทาน
กิจกรรมภายใต้โครงการ ปี พ.ศ. 2554
1.การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการชลประทาน
ณ จังหวัดบาหลี อินโดนีเซีย วันที่ 27 – 30 กันยายน 2554
ประโยชน์ที่ได้รับ ความรู้ด้า นการมีส่ว นร่ว มของประชาชนของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และช่วยเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือในสาขาการบริหารจัดการน้ําเพื่อเกษตรกรรมของไทยและอินโดนีเซีย

2. การประชุมคณะทํางานร่วมด้านเกษตรไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 5 เชียงใหม่ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2554
ผู้ร่วมประชุม ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรฯ ไทย นําโดยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวง ฯ และ
ผู้แทนกระทรวงเกษตร อินโดนีเซีย นําโดย H.E. Dr. Iskandar Andi Nuhung ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ผลการประชุม หน่วยงานต่างๆ ของทั้งสองฝ่ายเสนอโครงการรวม 11 โครงการ
ความร่วมมือด้านชลประทาน กรมชลประทานนําเสนอ“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการน้ําในเขตจัดรูปที่ดิน” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลด้านการการบริหารจัดการน้ํา
และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในเขตจัดรูปที่ดิน ในเดือนมิถุนายน 2555 และกรมโครงสร้างพื้นฐาน
การกาวสูประชาคมอาเซียน

2

การจัดการองคความรู

และสิ่งอํานวยความสสะดวกด้านกาารเกษตร
อินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2555

สํานักบริหารโครงการ
า

อินโดนีเซีย

ขอให้กรมมจัดดูงานให้้กับสมาคมผู้ใช้
ใ น้ําแห่ง

โโครงการความร่วมมือทางงวิชาการไทย-มาเลเซีย ภาายใต้โครงการปรับปรุงปาากแม่น้ําโก-ลกก
ความเป็นมา
น
เป็ปนโครงการคววามร่วมมือด้านการเกษตรร
า
ระหว่างกระททรวงเกษตรแลละสหกรณ์ของไทยและ
กระทรวงงเกษตรของมมาเลเซีย
ปัจจุบันอยยู่ภายใต้ความมรับผิดชอบขอองกระทรวงททรัพยากรธรรมมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของมาเลเซี
อ
ซีย โดยคณ
ณะกรรมการดําเนินงานโครงงการพัฒนาลุ่มน้ําโก-ลก ไทย-มาเลเซีซีย และ
คณะทํางานทางวิ
ง
ชากาารร่วมไทย-มาาเลเซีย ในการปรับปรุงปาากแม่น้ําโก-ลก โครงการเเริ่มตั้งแต่การศึศึกษาเพื่อ
พัฒนาลุมน้
ม่ ําโก-ลก เมืมื่อเดือนกันยายน 2526 ถึงเดื
ง อนกันยายน 2528 แลละการศึกษาความเหมาะสมมโครงการ
ปรับปรุงปากแม่น้ําโก--ลก ในเดือนกกรกฎาคม 2534 ถึงเดือนมิมิถุนายน 25366 ก่อสร้างแล้ล้วเสร็จในเดือนมี
อ นาคม
จ บันมีการติดตามและประ
ด
ะเมินผลในเรื่องผลกระทบสิ
อ
สิ่งแวดล้อม เสสถียรภาพของชายฝั่งทะเลล และการ
2542 ปัจจุ
เปลี่ยนแปปลงของร่องนน้ําโก-ลก บริเวณปากแม่
ว
น้ําโก-ลก
า
ด้วยความร่วมมือขอองทั้งสองประะเทศ
กิจกรรม

น
ารววจร่วม
1. การปประชุมคณะทํางานประเมินผลการสํ
โครงการรปรับปรุงปากกแม่น้ําโก-ลก ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่
17-18 เมษายน
เ
25555 ณ ประเททศมาเลเซี ย (21 st
Meetingg of Joint Evaluationn Team onn the
Golok River
R Mouth Improvemeent Project))

ก
ม คณะทํ า งานนทางวิ ช าก ารร่ ว ม
2. การประชุ
มาเลลเซีย-ไทย ในการปรับปรุงปปากแม่น้ําโก--ลก ครั้ง
ที่ 30 เมื่อ วัน ที่ 5-6
5 มิ ถุน ายนน 2555 ณ ประเทศ
ป
th
M
of Malaysia-Thhailand
มาเลลเซีย (30 Meeting
Joinnt Technicaal Workingg Group on
o the
Golook River Moouth Improvvement Projject)
า ข้อมูลประชาคมอาเซีซียน ข้อมูลประเทศและแ
ป
แหล่งน้ําในอาาเซียน และข้อมูลความร่วมมื
ว อ
สนใจเข้าชม
ด้านชลปประทานกับประเทศอาเซียน
ย ได้ที่
http://kkromchol.riid.go.th/ffdd/internatioon/asean/asean.htm คลิกไอคอน
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