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ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและความเชื่อมโยง
ด้านประชาชนระหว่างกันในอาเซียน
ความเชือ่ มโยงด้านกฎระเบียบ หมายถึง การเชือ่ มโยง
ข้อตกลงระหว่างประเทศหรือ ข้อตกลงในระดับภูมิภาค
ต่างๆ ตลอดจน พิธีการในการอ�ำนวยความสะดวก การท�ำ
ธุรกรรมทางสินค้าและบริการระหว่างประเทศ รวมทั้งการ
เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาให้มีความสะดวกขึ้น
ยุทธศาสตร์หลักในแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยง
ระหว่ า งกั น ในอาเซี ย นเพื่ อ การเพิ่ ม พู น ความเชื่ อ มโยง
ด้านกฎระเบียบ มีดังนี้
• ด�ำเนินตามกรอบความตกลงทัง้ 3 กรอบว่าด้วยการ
อ�ำนวยความสะดวกในการขนส่ง
• เริ่ ม ด� ำ เนิ น โครงการการอ� ำ นวยความสะดวก
ด้านขนส่งผู้โดยสาร ในโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมรัฐต่างๆ
• สร้างตลาดการบินเดียวภายในอาเซียน
• สร้างตลาดการขนส่งทางเรือเดียวในอาเซียน
• เพิ่ ม การเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า อย่ า งเสรี ใ นภู มิ ภ าค
อาเซี ย น โดยการลดอุ ป สรรคทางการค้ า ภายในระดั บ
ภูมิภาค
• เร่งรัดการพัฒนาภาคการบริการทางการขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพและแข่งขันได้โดยเฉพาะในสาขาโทรคมนาคม
และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความเชื่อมโยงในภูมิภาค
• พัฒนาโครงการการอ�ำนวยความสะดวกทางด้าน
การค้าในภูมิภาคอย่างจริงจัง
• ยกระดั บ ความสามารถของการบริ ห ารจั ด การ
พรมแดน
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• เร่งรัดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดรับการลงทุน
จากภายในและภายนอกภูมิภาคภายใต้กฎระเบียบการ
ลงทุนที่เป็นธรรม
• เสริ ม สร้ า งความสามารถของหน่ ว ยงานด้ า น
กฎระเบี ย บในพื้ น ที่ และประเทศที่ พั ฒ นาน้ อ ยกว่ า ใน
ภูมิภาคและปรับปรุง การประสานงานทางด้านนโยบาย
แผนงานและโครงการระดับภูมิภาคและ อนุภูมิภาค
ความเชือ่ มโยงด้านประชาชน หมายถึง การเชือ่ มโยง
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ประสานและยึดรวมประชาชน
เข้าไว้ด้วยกัน โดยประกอบไปด้วยข้อริเริ่มทางการศึกษา
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์หลักในการ
เพิ่มพูนความเชื่อมโยงด้านประชาชน มีดังนี้
• ส่งเสริมความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมภายใน
อาเซียนในลึกซึ้งยิ่งขึ้น
• ส่งเสริมการเคลือ่ นย้ายของประชากรภายในอาเซียน
ให้เพิ่มขึ้น

หนังสืออ้างอิง : กองอาเซียน 3 กระทรวงการต่างประเทศ. (2554). ความเชือ่ มโยงระหว่างกันในอาเซียน (ฉบับย่อ).
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ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือ
เดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่
• ปัจจุบนั ผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปท่องเทีย่ วในทุกประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้โดยไม่ต้องขอ วีซ่า ยกเว้นเมียนมาร์ โดยสามารถพ�ำนักอยู่ใน
ประเทศนั้นๆ ได้ ไม่เกินระยะเวลาที่กำ� หนดไว้ คือ
14 วัน ส�ำหรับการเดินทางไปบรูไนฯ และกัมพูชา
21 วัน ส�ำหรับการเดินทางไปฟิลิปปินส์
30 วัน ส�ำหรับการเดินทางไปอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์
และเวียดนาม
• ส�ำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวในเมียนมาร์นั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูต
เมียนมาร์ประจ�ำประเทศไทยเพื่อยื่นค�ำร้องขอวีซ่า โดยจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนก่อนการ
เดินทาง และเตรียมเอกสารประกอบการยื่นค�ำร้องตามที่สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ก�ำหนด
ASEAN Common Visa คืออะไร
ASEAN Common Visa เป็นข้อริเริ่มของอินโดนีเซียเมื่อปี 2554
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่ ช าวต่ า งชาติ ที่ ป ระสงค์
จะเดินทางเข้ามาในอาเซียน โดยแทนที่จะต้องขอวีซ่าจากประเทศต่างๆ
เป็นรายประเทศ ก็สามารถขอวีซ่าจากประเทศใดประเทศหนึ่งในอาเซียน
เพื่อใช้ประกอบการเดินทางภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้เลย
แต่ยังต้องผ่านการตรวจการเดินทางเข้า-ออกเมืองตามด่านต่างๆ ขณะนี้
อาเซียนก�ำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ ASEAN Common Visa
โดยจะประเมินผลดีผลเสีย ปัญหาและอุปสรรค ขณะเดียวกัน มีความจ�ำเป็นที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ
เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามจุดผ่านแดนต่างๆ ด้วย
ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจาก ASEAN Common Visa
การจัดท�ำ  ASEAN Common Visa จะท�ำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ได้รับความสะดวกในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอาเซียน ซึ่งหมายถึง
การน�ำเงินตราต่างชาติเข้ามากระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนในภาพรวมรวมถึงเกิดประโยชน์
โดยตรงกับประเทศไทย นักลงทุนต่างชาตินอกอาเซียนยังจะสามารถใช้
โอกาสนี้ส�ำรวจตลาดและขยายการลงทุนมายังประเทศต่างๆ ในอาเซียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างงานและมีการ
หมุนเวียนเงินทุนภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว ยังจะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และลด
ช่องว่างความแตกต่างของการพัฒนาในอาเซียนด้วยในส่วนหนึ่ง การใช้ ASEAN Common Visa จะเป็นความท้าทาย
กับอาเซียนและประเทศไทยโดยเฉพาะการเตรียมการรับมือกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ เช่น การลักลอบ
ขนยาเสพติด การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย รวมถึงปัญหาโรคระบาดโรคติดต่อ ซึ่งการเตรียมการและการก�ำหนด
มาตรการรองรับควรเป็นไปอย่างเป็นระบบและปฏิบัติได้จริง
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แหล่งที่มา :  กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ. (2557), เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน, สืบค้นเมื่อ 28 มิ.ย.57,
จาก http://www.mfa.go.th/asean/th/other/2399/page-3.html
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ข้อห้ามของ 10 ประเทศอาเซียน ที่ควรรู้
วั น นี้ เรามาติ ด ตามอั พ เดทเรื่ อ งราวของอาเซี ย น
หรือ AEC ที่หลายคนอาจยังไม่รู้กัน อย่างเรื่อง ข้อห้าม
ของ 10 ประเทศอาเซียน ที่ควรรู้ ที่แต่ละประเทศนั้น
เขาก็มีหลักความคิดแปลกๆ ที่อาจแตกต่างและไม่คุ้นชิน
อย่างบ้านเรา ดังนั้นเพื่อไม่ให้เราพลาดท�ำสิ่งต้องห้ามของ
เพื่อนบ้านอาเซียน และเพื่อจะได้เคารพสิทธิ์ของแต่ละ
ประเทศได้อย่างถูกต้อง เราจึงต้องเตรียมความพร้อมด้วย
เกร็ดความรู้ดีๆ ก่อนเปิดประตูสู่อาเซียนกัน

เริ่มต้นจาก 1.ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei
Darussalam)
ข้อห้ามควรรู้ :
			1. ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลือง เพราะถือเป็นสี
ของพระมหากษัตริย์
			2. การทัก ทายจะจับมือกันเบาๆ และสตรี จะ
ไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ
			3. การใช้นิ้วชี้ไปที่คนหรือสิ่งของถือว่าไม่สุภาพ
แต่จะใช้หัวแม่มือชี้แทน
			4. จะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่น
			5. สตรีเวลานั่งจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชายและ
ไม่ส่งเสียงหรือหัวเราะดัง
			6. วันหยุดคือวันศุกร์และวันอาทิตย์, วันศุกร์
12.00 - 14.00 น.ทุกร้านจะปิด
			7. จัดงานเย็นต้องจัดหลัง 2 ทุ่ม
2. ประเทศกัมพูชา (Cambodia)
ข้อห้ามควรรู้ :
			1. ผู้หญิงห้ามแต่งตัวเซ็กซี่, ผู้ชายไว้ผมยาวจะมี
ภาพลักษณ์ นักเลง
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วารสารคูนแคน

			2. ห้ามจับศีรษะ คนกัมพูชาถือว่าเป็นส่วนส�ำคัญ
ที่สุดของร่างกาย
			3. สบตามากเกินไป ถือว่าไม่ให้เกียรติ
3. ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)
ข้อห้ามควรรู้ :
			1. ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งของ คนมุสลิม
อินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ
			2. นิยมใช้มือกินข้าว
			3. ไม่ควรชี้นิ้วด้วยนิ้วชี้ แต่ใช้นิ้วโป้งแทน
			4. ไม่จบั ศีรษะคนอินโดนีเซียรวมทัง้ การลูบศีรษะเด็ก
			5. การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรูปภาพ
อนาจาร มีบทลงโทษหนัก อาทิ การน�ำเข้าและครอบครอง
ยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต
			6. บทลงโทษรุนแรงเกีย่ วกับการค้าและส่งออกพืช
และสัตว์กว่า 200 ชนิด จึงควรตรวจสอบก่อนซือ้ หรือน�ำพืช
และสัตว์ออกนอกประเทศ
			7. มอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องมีมิเตอร์
			8. งานศพใส่ชุดสีอะไรก็ได้
4. ประเทศลาว (Laos)
ข้อห้ามควรรู้ :
			1. ลาวขับรถทางขวา
			2. ติดต่อราชการต้องนุ่งซิ่น
			3. เดินผ่านผู้ใหญ่ ต้องก้มหัว
			4. ถ้าเพื่อนคนลาวเชิญไปพักที่บ้านห้ามให้เงิน
			5. อย่าซื้อน�้ำหอมให้กัน
			6. เข้าบ้านต้องถอดรองเท้า และถ้าเขาเสิร์ฟน�้ำ
ต้องดื่ม
5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
ข้อห้ามควรรู้ :
			1. ใช้มือขวาเพียงข้างเดียวในการรับประทาน
อาหาร และรับส่งของ
			2. เครื่องดื่มแอลกฮอล์เป็นเรื่องต้องห้าม
อีก 5 ประเทศ ติดตามฉบับต่อไป
แหล่งที่มา http://teen.mthai.com/variety/74797.html

