เจ้าของ

สํานักงาน ก.พ.

พิมพ์ครั้งที่ ๓

เมษายน ๒๕๕๕

ที่ปรึกษา
นายนนทิกร

กาญจนะจิตรา

เลขาธิการ ก.พ.

นายชาญวิทย์

ไกรฤกษ์

รองเลขาธิการ ก.พ.

ม.ล. พัชรภากร

เทวกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.

นางชลิดา

โชติยกุล

ที่ปรึกษาระบบราชการ

รัตนยานนท์

กลุ่มช่วยอํานวยการ

ผู้จัดทา
นางสาววัชราพร

๒

คานา
กลุ่มช่วยอํานวยการ งานวิเทศสัมพันธ์ หน่วยงาน ASEAN UNIT สํานักงาน ก.พ.
ได้จัดทําคู่มือ ‚ก้าวสู่ประชาคม ASEAN 2015‛ ขึ้น โดยมุ่งประสงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) กําเนิดอาเซียน การก่อตั้ง
ประชาคมอาเซียน กลไกการบริหารของอาเซียน ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน เสาหลัก
ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมือ งและความมั่น คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ย น
การประชุม ก.พ. อาเซียน ศูนย์ข้อมูล ASEAN บทบาทของสํานักงาน ก.พ. ที่ได้รับมอบหมายใน
แต่ละเสาหลัก กฎบัตรอาเซียน และข้อมูลทั่วไปของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ได้แก่
บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัม พูชา สาธารณรัฐอิน โดนีเ ซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผู้จั ด ทํา หวัง ว่ า คู่ มื อ เล่ ม นี้ จะให้ ความรู้ แ ละเป็น ประโยชน์ ใ นการเรี ยนรู้ เ พื่ อ ให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้สนใจทุกคนได้ตระหนักในการเตรียมความพร้อ มสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ มากยิ่งขึ้น
ท้ า ยที่ สุ ด นี้ ผู้ จั ด ทํ า ขอขอบคุ ณ นายนนทิ ก ร กาญจนจิ ต รา เลขาธิ ก าร ก.พ.
นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.
นางชลิดา โชติยกุล ที่ปรึกษาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ. ที่ปรึกษาระบบราชการ ก.พ. ทุกท่าน
ทีม ศูน ย์บริหารจัง หวัดเข้ม แข็ง สํานักงาน ก.พ. ผอ. บุศรา กาญจนาลัย กรมอาเซียน กระทรวง
การต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนทุกท่านที่สนับสนุนข้อมูล
และรูปภาพต่างๆ ทําให้การจัดทําคู่มือเล่มนี้มีความสมบูรณ์และสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
วัชราพร รัตนยานนท์
กลุ่มช่วยอํานวยการ
สํานักงาน ก.พ.
เมษายน ๒๕๕๕
๓

สารบัญ
บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

ประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY)
กําเนิดอาเซียน
‚บ้านเกิด‛ อาเซียน / สมาชิกอาเซียน
ปฏิญญากรุงเทพ
นโยบายการดําเนินงานของอาเซียน
การก่อตั้งประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์หลักของการจัดตัง้ องค์กร
อัตลักษณ์อาเซียน
สัญลักษณ์อาเซียน
คําขวัญอาเซียน
ธงอาเซียน / ดวงตราอาเซียน / วันอาเซียน
เพลงประจําอาเซียน ข้อมูลความเป็นมาและเนื้อเพลง ASEAN Way
ภาษาทํางานของอาเซียน (Working Language)
สํานักงานใหญ่อาเซียน / ประชากรในภูมิภาคอาเซียน
การสร้างประชาคมอาเซียน
ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน
อาเซียน : วิสัยทัศน์ในอนาคต
การประชาคมเพื่อการปฏิบัติ (Community of Action)
การประชาคมเพื่อการเชื่อมโยงและติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด
(Community of Connectivity)
การประชาคมเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง (Community of People)
ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ : ด้านดุลการค้า / ด้านการคมนาคม
การสร้างประชาคมอาเซียน
ปฏิญญาชะอําหัวหินว่าด้วยแผนงานจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน
โครงสร้างเสาประชาคมอาเซียนก่อนการลงนามในกฎบัตรอาเซียน

๘
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๑๕
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๑๖
๑๗
๒๐
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๒๑
๒๒
๒๕
๒๕
๒๕
๒๖
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๔

บทที่ ๔

โครงสร้างเสาประชาคมอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน
๓๐
๑. ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
๓๑
(ASEAN Security Community- ASC)
ผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคง ๓๓
๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community- AEC) ๓๔
ผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๓๗
การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน ๘ สาขาวิชาชีพ
๓๗
๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
๓๙
(ASEAN Socio-Cultural Community”ASCC)
ผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๔๐
ผลกระทบในด้านการรักษาความเป็นกลางของอาเซียน
๔๐
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
๔๑
(ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
การดําเนินการตามแผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๔๒
ASEAN Plus Three ความร่วมมือในกรอบอาเซียน+๓
๕๐
ASEAN Plus Ten ความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาค
๕๒
และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รบั จากการเป็นสมาชิกอาเซียน
๕๓
ความสําเร็จของอาเซียน
๕๔
โครงสร้างและกลไกการบริหารองค์กรอาเซียน (Organs)
๕๕
๑. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)
๒. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council)
๓. คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Council)
๔. องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies)
๕. สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)
๖. คณะผู้แทนถาวรประจําอาเซียน (Committee of Permanent Representatives
(CPR) to ASEAN)
๕

บทที่ ๕

บทที่ ๖

๗. สํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ (ASEAN National Secretariat)
๘. องค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน (ASEAN Human Rights Body- AHRB)
๙. มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)
๑๐.องค์กรทีม่ ีความสัมพันธ์กับอาเซียน
๑๑. คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
๑๒. คณะกรรมการ/อนุกรรมการสําหรับการดําเนินการตามแผนงานการจัดตัง้
ประชาคมอาเซียนในแต่ละเสาของประเทศไทย
การประชุม ก.พ. อาเซียน (ACCSM)
๖๒
เจ้าภาพในการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน
๖๔
บทบาทของ ACCSM ต่อการส่งเสริมประสิทธิภาพราชการพลเรือน
๖๖
รูปแบบการประชุม ACCSM แบบเดิมและแบบใหม่
๖๗
สํานักงาน ก.พ. กับ การประชุม ก.พ. อาเซียน (ACCSM)
๖๘
ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเฉพาะด้าน ASEAN Resource Center
๖๘
การประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๗
๖๙
การประชุม ก.พ. ครั้งที่ ๘
๗๒
ASEAN Resource Center ทางด้าน Leadership Development
๗๕
ศูนย์ ASEAN Resource Center (ARC) ของแต่ละประเทศ
๗๗
บทบาทของ ARC
๗๘
ความร่วมมือสํานักความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศใน
๘๐
การจัดสัมมนาและประชุมปฏิบัติการให้กบั สมาชิกอาเซียน
ข้าราชการไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๘๓
ตารางแสดงความรับผิดชอบของหน่วยงานตามแนวทางการจัดตั้ง
๘๕
ประชาคมอาเซียน
๑. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
๘๕
๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๙๑
๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
๑๐๑
๖

อักษรย่อในกรอบอาเซียน
๑๐๙
การดําเนินการของสํานักงาน ก.พ. สู่ประชาคมอาเซียน ตาม มติ ครม.
๑๓๕
แนวทางการเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน ๑๓๗
สํานักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน ๑๓๙
แผนการดําเนินการแต่ละเสาประชาคมในความรับผิดชอบของสํานักงาน ก.พ.๑๔๐
ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
๑๔๐
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๑๔๑
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
๑๔๒
บทที่ ๗
กฎบัตรอาเซียน
๑๔๗
บทบัญญัติของกฎบัตรอาเซียน
๑๔๘
คําแปล กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๕๔
คําแปล ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint/ อภิธานศัพท์ ๑๗๘
บทที่ ๘
ประเทศสมาชิกอาเซียน
๒๒๔
บรูไนดารุสซาลาม
๒๒๕
ราชอาณาจักรกัมพูชา
๒๒๘
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๒๓๒
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๒๓๔
มาเลเซีย
๒๓๙
สหภาพพม่า
๒๔๒
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๒๔๘
สาธารณรัฐสิงคโปร์
๒๕๐
ราชอาณาจักรไทย
๒๕๓
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๒๕๖
อาเซียน + ๓ : ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และ สาธารณรัฐเกาหลี
๒๖๑
ตารางเทียบเวลาประเทศไทยกับต่างประเทศ / ปลั๊กไฟนานาชาติ
๒๗๔
บรรณานุกรม
๒๗๙
๗

บทที่

๑

ประชาคมอาเซียน
(ASEAN COMMUNITY)

๘

บทที่ ๑
ประชาคมอาเซียน
(ASEAN COMMUNITY)

กาเนิดอาเซียน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations หรือ ASEAN) หรือ อาเซียน ก่อ ตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (The Bangkok Declaration)
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ จากการลงนามโดยสมาชิกผู้ก่อตั้งรวม ๕ ประเทศ

๙

‘บ้านเกิด’ ของอาเซียน
เมื่อปี ๒๕๑๐ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความตึงเครียดและขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์
ระหว่างประเทศที่สนับสนุ นอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยกั บประเทศที่ยึดมั่นในอุดมการณ์
สัง คมนิยมคอมมิวนิสต์ ตลอดจนความขัดแย้ง ด้านดิน แดนระหว่างประเทศ อาทิ ความขัดแย้ง
ระหว่างมลายาและฟิลิปปินส์ในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนซาบาห์และซาราวัก รวมทั้งการที่
สิงคโปร์แยกตัวออกจากมลายา ทําให้หลายประเทศเริ่มตระหนักถึงความจําเป็นในการร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศในภูมิภาค ต่อมาเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคจึงหันหน้ า
เข้ า หากั น และร่ ว มมื อ กัน มากขึ้ น จึ ง เกิด กระแสภูมิ ภ าคนิ ย มในเอเชี ย เกิ ด ขึ้ น ก่ อ ให้ เ กิ ดกลไก
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ภายในเอเชียมากมาย รวมถึงการขยายกลุ่มอาเซียนเป็นอาเซียน
plus ๓ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ตลอดจนอาเซียน plus ๖ เพิ่มประเทศอินเดีย ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยทุกประเทศจะได้ รับประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมจากการรวมกลุ่มกันในภูมิภาค

สมาชิกอาเซียน
ในขณะนั้น ดร. ถนัด คอมัน ตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
ประเทศไทยได้เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาหารือร่วมกันที่
แหลมแท่น จ. ชลบุรี ซึ่งนํามาสู่การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เพื่อก่อตั้งอาเซียนที่วังสราญรมย์
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ นับได้ว่า ประเทศไทยเป็นทั้งประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง และเป็น ‘บ้านเกิด’
ของอาเซียน โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้งรวม ๕ ประเทศ ดังนี้
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ)
ประเทศมาเลเซีย
ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
กลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ)
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ)

สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประเทศไทย

นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ)
พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ)
๑๐

ต่อมา ได้มีประเทศอื่นๆ เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปีต่อๆ มา ดังนี้
บรูไนดารุสซาลาม
เป็นสมาชิกเมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๒๗
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เป็นสมาชิกเมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๙
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เป็นสมาชิกเมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐
สหภาพพม่า
เป็นสมาชิกเมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐
ราชอาณาจักรกัมพูชา
เป็นสมาชิกเมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒

ปัจจุบนั สมาชิกอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนิเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
MYANMAR
ปี 2553

๑๑

ปฏิญญากรุงเทพฯ
ได้ระบุวัตถุประสงค์ที่สําคัญ ๗ ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่
(๑) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมือ และความช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกัน ในทางเศรษฐกิจ สัง คม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และการบริหาร
(๒) ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
(๓) เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
(๔) ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
(๕) ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึก อบรมและการวิจัย และส่ง เสริม
การศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(๖) เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพของการเกษตรและอุต สาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจน
การปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม
(๗) เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาค
อื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ
ปฏิญญากรุงเทพ ที่ก่อตั้งอาเซียน เมื่อ ปี ๒๕๑๐ ได้ระบุวิสัยทัศน์และวางรากฐาน
สําหรับการรวมตัวเป็นประชาคมของอาเซียน แต่สถานการณ์ทางการเมืองในภูมิภาคในขณะนั้นอยู่
ในยุคของสงครามเย็น ความคิดที่จะร่วมมือกันจึงไม่ดําเนินการอย่างจริงจัง
แต่ต่อมาเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง ประเทศในภูมิภาคจึงสามารถหันหน้าเข้าหากัน
และร่วมมือกันมากขึ้น ส่งผลให้แนวคิดที่จะมีการรวมตัวการอย่างเหนียวแน่นได้รับการฟื้นฟูขึ้นมา
อีก ครั้ง หนึ่ง โดยอาจกล่าวได้ว่า ข้อริเริ่ม ของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอานัน ท์ ปัน ยารชุน ใน
การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน นับเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญของการรวมตัวเป็นประชาคมของอาเซียน
โดยเริ่มจากเสาเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ อดีตนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน มีบทบาทสําคัญในการผลักดัน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้มีความคืบหน้า โดยริเริ่มให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรี
อาเซียน หรือ ASEAN Free Trade Area (AFTA) ขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๕ โดยตกลงที่จะลดภาษีศุลกากร
ระหว่ า งกั น ให้ เ หลื อ ร้ อ ยละ ๐-๕ ในเวลา ๑๕ ปี ซึ่ ง ต่ อ มาได้ล ดเวลาลงเหลื อ ๑๐ ปี โดย

๑๒

ประเทศสมาชิกเก่า ๖ ประเทศ ได้ดําเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๔๖ ในขณะที่ประเทศสมาชิกใหม่
๔ ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ดําเนินการเสร็จสิ้นในปี ๒๕๕๑

นโยบายการดาเนินงานของอาเซียน
การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) หรือ การประชุมของผู้นําประเทศ
สมาชิกอาเซียนเป็นการประชุมระดับสูงสุด จะกําหนดแนวนโยบายในภาพรวมและเป็นโอกาสที่
ประเทศสมาชิกจะร่วมกันประกาศเป้าหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะยาว ซึง่ จะปรากฏเป็น
เอกสารในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
 แถลงการณ์ร่วม (Joint Declaration)
 ปฏิญญา (Declaration)
 แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
 อนุสัญญา (Convention) หรือ
 ความตกลง (Agreement)
ส่วนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน จะเป็นการประชุม
เพื่อพิจารณาทั้งนโยบายการดําเนินงานในภาพรวมและเฉพาะด้าน

๑๓

การก่อตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
จากที่ ป ระชุ ม สุ ดยอดอาเซี ยนที่ บาหลี
เมื่อเดือนตุลาคม ปี ๒๕๔๖ ผู้นําอาเซียนได้ร่วมลงนาม
ในปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ อาเซี ย นที่ เ รี ย กว่ า
ข้อตกลงบาหลี ๒ (Declaration of ASEAN Concord
LL หรื อ Bali Concord LL) เห็ น ชอบให้ จั ด ตั้ ง
ประชาคมอาเซี ย น (ASEAN Community) เพื่ อ
สนับสนุนให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคม
เดียวกัน และร่ว มมือ อย่างรอบด้านให้สําเร็จ ภายในปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) โดยสนับสนุนการรวมตัว
และความร่วมมืออย่างรอบด้าน ได้แก่
ด้าน
การเมือง

จัดตั้ง
ภาษาอังกฤษ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ASEAN Political-Security
Community (APSC)
เศรษฐกิจ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ASEAN Economic Community
(AEC)
สั ง คมและ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ASEAN Socio-Cultural Community
วัฒนธรรม
(ASCC)
ต่อมาผู้นําอาเซียนได้เห็นชอบที่จะให้เร่งรัดการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนให้เร็ว
ขึ้นกว่าเดิมอีก ๕ ปี คือ ให้รวมตัวกันให้เสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) เนื่องจากเห็นว่า
สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีก ารแข่ง ขัน รุน แรงขึ้น เช่น อัตราการเติบโตด้าน
เศรษฐกิจของจีนและอินเดียสูงมากในช่วงที่ผ่านมา อาเซียนจึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้
สามารถคงบทบาทนําในการดําเนิน ความสัม พัน ธ์ในภูมิภาคและตอบสนองความต้อ งการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง
๑๔

วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งอาเซียน
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธํารงไว้ซึ่ง สันติภาพ
และความมั่นคงของภูมิภาค ความร่วมมือ และความช่ว ยเหลือ ทางเศรษฐกิจ สัง คม วัฒนธรรม
เทคโนโลยี ส่ง เสริม ความร่ว มมือ ระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์ก รระหว่างประเทศ
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า

อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน (Identity and Symbols)
ตามกฎบัตรอาเซียน (หมวด ๑๑ ข้อ ๓๕-๔๐) กําหนดให้อาเซียน มีหน้าที่ในการส่งเสริม
๑) อัตลักษณ ์ ซึ่งหมายถึงการสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของอาเซียนในหมู่ประชาชน
๒) สัญลักษณ์ ได้แก่
๒.๑

คาขวัญของอาเซียน
"One Vision, One Identity, One Community" :
" หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม "

๒.๒

ธงประจาสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
Flag of the Association of South East Asian Nations (ASEAN)

ธงคือสิ่งที่แสดงถึงความมั่นคง สันติภาพ ความเป็นเอกภาพ และพลวัติของอาเซียน
และเป็นที่มาของ สี ๔ สีที่ปรากฏอยู่บนธง
๑๕

๒.๓ ดวงตราอาเซียน

สัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นรวงข้าวสีเหลือง ๑๐ มัด หมายถึงตัวแทนของประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้ง ๑๐ ประเทศที่ร่วมก่อตั้งอาเซียน อยู่ในพื้นที่วงกลม
สีแดง สีขาว และน้ําเงิน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพ มีตัวอักษรคําว่า ‚asean‛ สีน้ําเงิน อยู่ใต้ภาพ
รวงข้าวอันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ ความเป็น
หนึ่งเดียว ความสมานฉันท์และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน
สีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็น สีสําคัญที่ปรากฏในธงชาติของแต่ล ะ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
สีเหลือง
หมายถึง
ความเจริญรุ่งเรือง
สีแดง
หมายถึง
ความกล้าหาญและการมีพลวัติ
สีขาว
หมายถึง
ความบริสุทธิ์
สีน้าเงิน
หมายถึง
สันติภาพและความมั่นคง

๒.๔ วันอาเซียน
ให้วันที่ ๘ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันอาเซียน

๒.๕ เพลงประจาอาเซียน (ASEAN Anthem)
คือ เพลง ASEAN Way
๑๖

ข้อมูลความเป็นมาของเพลงประจาอาเซียน (ASEAN Anthem)
ความเป็นมา
ในที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ ๒๙ ในเดือน
มิถุนายน ปี ๒๕๓๗ เห็นว่า อาเซียนควรจะมีเพลงประจําอาเซียนเพื่อไว้เปิด ในช่ว งของการจัด
กิจกรรมต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรมและสนเทศ โดยที่ประชุมตกลงให้ใช้เงินจากกองทุนวัฒนธรรม
อาเซียนเพื่อจัดทําโครงการเพื่อคัดเลือกเพลงประจําอาเซียน
ต่อมาในการประชุม ครั้งที่ ๓๒ ของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและ
สนเทศในเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๔๐ ที่ประเทศมาเลเซีย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเพลง
ในรอบสุดท้าย โดยเพลงที่เข้ารอบในครั้งนั้นเป็นเพลงจากไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ผลปรากฎ
ว่า เพลง ASEAN Song of Unity หรือ ASEAN Oh ASEAN จากฟิลิปปินส์ได้รับรางวัลชนะเลิศ แต่
เพลงดังกล่าวไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เนื่องจากใช้เปิดเฉพาะในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่า
ด้วยวัฒนธรรมและสนเทศและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้ ทําให้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่มาเลเซีย และที่สิงคโปร์ ประเทศที่
เป็นเจ้าภาพในการประชุม จึงได้แต่งเพลงเพื่อใช้เปิดในที่ประชุม โดยมาเลเซียแต่งเพลง ‚ASEAN
Our Way‛ และสิงคโปร์แต่งเพลง "Rise"

บทบาทของไทยกับการจัดทาเพลงประจาอาเซียน
ตามกฎบัตรอาเซียน ข้อที่ ๔๐ ระบุให้ อาเซียนมีเพลงประจําอาเซียนโดยหากเป็นไป
ได้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔
ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันเพลงประจําอาเซียน โดยที่ประชุมประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบให้กําหนดรูปแบบ
การแข่งขัน เป็น open competition โดยให้สํานัก เลขานุการอาเซียนในแต่ ละประเทศกลั่นกรอง
คุณสมบัติเบื้องต้นและจัดส่งให้ประเทศไทยภายในกันยายน ๒๕๕๑ โดยเนื้อร้องต้องมีเกณฑ์ ดังนี้
(๑) เป็นภาษาอังกฤษ
(๒) มีลักษณะเป็นเพลงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน
(๓) มีความยาวไม่เกิน ๑ นาที
๑๗

(๔) เนื้อ ร้อ งสะท้อ นความเป็น หนึ่ง เดียวของอาเซียนและความหลากหลายทาง
ด้านวัฒนธรรมและ เชื้อชาติ
(๕) เป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล ๒ หมื่นดอลลาร์สหรัฐ
สําหรับ การคัดเลือกเพลงในประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดการประชุม
คณะกรรมการตัดสินเพื่อคัดเลือกเพลงภายในประเทศขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ โดยมี
จํานวน ๑๑ เพลงที่ผ่านเกณฑ์และได้ส่งเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน
ในระดับภูมิภาคอาเซียน กรมอาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขันเพลงประจํา
อาเซียนระดับภูมิภาคในรอบแรกเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ โรงแรม Pullman Bangkok King
Power โดยมีกรรมการจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ ๑ คน ฯพณฯองคมนตรี พล.ร.อ. อัศนี
ปราโมช ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการฝ่ายไทยโดยทําหน้าที่ประธานการประชุมคัดเลือกเพลงและได้
คัดเลือ กเพลงจํานวน ๑๐ เพลง จากที่ส่งเข้าประกวดทั้ งสิ้น ๙๙ เพลง รอบตัดสิน เมื่อวันที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ประกอบด้วยกรรมการจากอาเซียน ๑๐ คนเดิม และจากนอกสมาชิกอาเซียนมี
๓ คน ได้แก่จากญี่ปุ่น จีน และออสเตรเลียร่วมตัดสิน
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกเพลง ASEAN Way ของประเทศไทยแต่งโดย
นายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทํานองและเรียบเรียง)
นายสําเภา ไตรอุดม (ทํานอง) และ นางพะยอม วลัยพัชรา (เนื้อร้อง)
ให้เป็นเพลงประจําอาเซียน และได้ใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการในพิธีเปิดการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่หัวหิน

ความสาคัญของเพลงประจาอาเซียน
การมีเพลงอาเซียนถือว่ามีความสําคัญต่ออาเซียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการช่วย
สนับสนุนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนในการเชื่อมโยงอาเซียนเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้
การที่ไทยได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขัน
ครั้งนี้ รวมทั้งการที่เพลงจากไทยได้รับคัด เลือกให้เป็นเพลงประจํา อาเซียน ถือเป็นเกียรติภูมิของ
ประเทศและแสดงถึงความสามารถของคนไทยด้วย
๑๘

เนื้อเพลง ASEAN Way
Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Look'in out to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.
We dare to dream we care to share.
Together for ASEAN
we dare to dream
we care to share for it's the way of ASEAN

เนื้อร้องภาษาไทยอย่างเป็นทางการ
พลิ้วลูล่ ม โบกสะบัด
ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ
วันทีเ่ รามาพบกับ
อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่ใจเราปรารถนา
เราพร้อมเดินหน้าไปทางนัน้
หล่อหลอมจิตใจ
ให้เป็นหนึ่งเดียว
อาเซียนยึดเหนีย่ วสัมพันธ์
ให้สังคมนี้
มีแต่แบ่งปัน
เศรษฐกิจสังคมก้าวไกล
๑๙

Working language
ภาษาอังกฤษคือภาษาทํางานของอาเซียน เป็นภาษาที่ใช้ในระหว่างการประชุม การ
โต้ตอบจดหมาย การจัดทํารายงานการประชุม ผลการพิจารราและมติที่ประชุม ตลอดจนการจัดทํา
คําแถลงการณ์ และการปฏิสมั พันธ์ต่างๆ ของอาเซียน ทั้งนี้ ในฐานะเป็นสมาคม อาเซียนไม่ได้
ให้บริการด้านการแปลหรือตีความ

สานักงานใหญ่ของอาเซียน
กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ประชากรในภูมิภาคอาเซียน
ประชากรประมาณ ๕๖๗ ล้านคน มีพื้นทีโ่ ดยรวม ๔.๕ ล้านตารางกิโลเมตร

๒๐

บทที่

๒

การสร้างประชาคมอาเซียน

๒๑

บทที่ ๒
การสร้างประชาคมอาเซียน
เหตุที่ต้องสร้างประชาคมอาเซียน
ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆ ให้
ความสํ า คั ญกั บ การรวมตั ว กั น ในภู มิภ าคเพื่ อ เพิ่ม อํ า นาจต่อ รองและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถใน
การแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ ขณะที่ปัญหาหลายอย่างซึ่งเคยเป็นปัญหาในประเทศกลับขยาย
วงกว้ างขึ้ น กลายเป็น ปั ญหาระหว่างประเทศ อาทิ ปั ญหาสิ่ ง แวดล้อ ม ภัย พิบัติ ทางธรรมชาติ
โรคติดต่อ อาชญากรรมข้ามชาติ หรือ แม้แต่ปัญหายาเสพติด อาเซียนจึง ต้องปรับตัวให้เท่าทัน
สถานการณ์เพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
การผนึกกําลังของอาเซียนซึ่งมีประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ย่อม
ทําให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปัญหา
ท้าทายได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและช่วยให้เสียงของอาเซียนมีน้ําหนัก เพราะ
การที่สมาชิ กทั้ ง ๑๐ประเทศมีท่าทีเ ป็น หนึ่ง เดียวในเวทีร ะหว่างประเทศจะทําให้ประเทศและ
กลุ่มความร่วมมืออื่น ๆ ให้ความเชื่อถือในอาเซียนมากขึ้นและทําให้อาเซียนมีอํานาจต่อรองในเวที
ระหว่างประเทศมากขึ้นด้วย
ในปี ๒๕๔๖ ผู้นําอาเซียนต่างเห็นพ้องกันว่า ถึงเวลาแล้วที่อาเซียนควรจะร่วมมือ
กันให้เหนียวแน่น เข้มแข็ง และมั่นคงยิ่งขึ้น ภายในปี ๒๕๖๓ จึงกําหนดให้มีการสร้างประชาคม
อาเซียนที่ประกอบไปด้วย ๓ เสาหลัก (pillars) ซึ่งต่อมาได้เลื่อนกําหนดเวลาสําหรับการรวมตัวกัน
ให้เร็วขึ้นเป็นปี ๒๕๕๘

ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน
ตลอดช่วงระยะเวลากว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ หรื อ อาเซี ยนได้มี พั ฒนาการมาเป็ น ลํ า ดับ และไทยก็มี บ ทบาทสํ า คั ญในการผลั ก ดั น
ความร่วมมือของอาเซียนให้มีความคืบหน้ามาโดยตลอด อาทิ การริเริ่มให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรี
๒๒

อาเซียน หรือ ASEAN Free Trade Area (AFTA) สมัยอดีตนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน และ
นับเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวเป็นประชาคมของอาเซียนโดยเริ่มจากเสาเศรษฐกิจ
ต่อมา ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่บาหลี เมื่อปี ๒๕๔๖ ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน
ที่จะสร้าง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยมีการจัดทําแผนงานด้านต่างๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นํามาสู่การจัดทํากฎบัตรอาเซียน (รายละเอียดในบทต่อไป) เพื่อวางกรอบ
ทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรของอาเซียน ทําให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีกฎกติกาในการทํางาน
มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ กฎบัตรอาเซียน ได้เริ่มมีผลใช้

บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ประเทศไทยได้เข้าดํารง
ตําแหน่งประธานอาเซียน

ประเทศไทยกับการดารงตาแหน่งประธานอาเซียน
เมื่อ ไทยเข้าดํ ารงตําแหน่ง ประธานอาเซีย นต่อ จากสิง คโปร์เ มื่ อ เดือ นกรกฎาคม
๒๕๕๑ นับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญในการสร้างประชาคมอาเซียน รวมทั้งอยู่ในช่วงเดียวกับ
ที่คนไทย คือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ดํารงตําแหน่งเลขาธิการอาเซียน ไทยจึงให้ความสําคัญต่อ
การวางรากฐานสําหรับการสร้างประชาคมอาเซียนเพื่อให้เ ป็น ประชาคมที่คํานึงถึงผลประโยชน์
ของประชาชนเป็นสําคัญ โดยการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกต่าง ๆ ของอาเซียนให้สามารถ
เข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ทั้งปัญหา
ที่เ กี่ยวกับความมั่น คงด้านอาหารและพลังงาน ผลกระทบของวิกฤติเ ศรษฐกิจ และการเงินโลก
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ เช่น การประสานมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจโดยการสร้างอุปสงค์ (demand) ภายในภูมิภาคเพื่อรองรับผลกระทบ จากวิกฤติการณ์ทาง
การเงินโลก การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ โดยมอบหมายให้เลขาธิการอาเซียน
เป็นผู้ประสานงานในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ รวมทั้งการจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข
อาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในเอเชียตะวันออก อีก ๒ ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เพื่อ
ประสานนโยบายและมาตรการในการควบคุ ม ากรแพร่ร ะบาดของไข้ หวัด ใหญ่ สาย พัน ธุ์ ใหม่
(H1N1)
นอกจากนี้ ไทยได้ผลักดันกลไกใหม่ ๆ ของอาเซียนที่กําหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน
สามารถดําเนินงานได้อ ย่างครบถ้ว น ทั้งการจัดตั้ง คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจําอาเซียนที่
๒๓

กรุงจาการ์ตา คณะมนตรีประสานงานอาเซียนและคณะมนตรีประจําประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสา
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคประชาสังคมต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อช่วยกันสร้าง
ประชาคมอาเซียน ดังจะเห็นได้จากริเริ่มให้มีการพบปะอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นําอาเซียนกับ
ผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน เยาวชนอาเซียน และภาคประชาสังคมอาเซียน ในระหว่างการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ และครั้งที่ ๑๕ ที่ชะอํา-หัวหิน
เป้ า หมายสํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของไทยในการสร้ า งประชาคมอาเซี ย นให้ เ ป็ น
‘ประชาคมเพื่อประชาชน’ ก็คือ การจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลัก
ในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศที่เกีย่ วข้อง
และองค์ก ร ภาคประชาสัง คมต่างๆ ในการส่ง เสริม และคุ้ม ครองสิทธิของประชาชนในภูมิภาค
ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า เป้าหมายดังกล่าวได้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมในระหว่างการประชุมสุดยอด
อาเซี ย น ครั้ ง ที่ ๑๕ ที่ ช ะอํ า -หั ว หิ น เมื่ อ เดื อ นตุ ล าคม ๒๕๕๒ ซึ่ ง มี ก ารประกาศจั ด ตั้ ง
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้ว ยสิทธิมนุษยชน ขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็น
ความสําเร็จประการหนึ่งที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนได้มีบทบาทสําคัญในการผลักดัน

๒๔

อาเซียน : วิสัยทัศน์ในอนาคต
ถึงแม้ว่าอาเซียนจะประสบความสําเร็จในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความ
ร่วมมือในภูมิภาคจนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ แต่ก็ยังมีปัญหาที่สําคัญ คือ ปัญหาความล่าช้า
ในการดาเนินงานและการที่ประเทศสมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ดังจะเห็นได้ว่า ในแต่ละปี
อาเซียนมีก ารประชุม มากกว่า ๗๐๐ การประชุม รวมทั้งมีการประเมินว่า ในบรรดาความตกลง
ทางเศรษฐกิจที่ประเทศสมาชิกจัดทําไว้ร่วมกันรวม ๑๓๔ ฉบับ มีเพียง ๘๗ ฉบับ ที่ได้ให้สัตยาบัน
และมีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ ๖๕ เท่านั้น
ทั้งนี้ อาเซียนต้องให้ความสําคัญกับประชาชนทั้งในเรื่องการให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของประชาคมที่จะสร้างขึ้น ทั้งนี้ บทเรียนจากสหภาพยุโรปชี้ให้เห็นว่า
ประชาคมจะไม่สามารถบรรลุผลได้หากประชาชนไม่ให้ก ารสนับสนุน ดัง นั้น ประเทศไทยจึ ง
พยายามผลักดันให้อาเซียนเป็น

๑. การประชาคมเพื่อการปฏิบัติ (Community of Action)
ไทยจะผลักดัน ให้เร่งรัดการดําเนินการตามข้อตกลงต่างๆ ของอาเซียนให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ โดยเลขาธิการอาเซียนจะมีบทบาทสําคัญในการติดตามให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตาม
พันธกรณีต่างๆ รวมทั้งจะต้อ งพัฒนากรอบความร่ว มมือของอาเซียนให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ มี
ผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างทันท่วงที เช่น ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีใน การผลิตวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ หรือการนําความสําเร็จของกลไกสามฝ่าย
ระหว่างอาเซียน สหประชาชาติและพม่าในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไซโคลนนาร์กีส
ในพม่ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญา เป็นต้น

๒. การประชาคมเพื่ อ การเชื่ อ มโยงและติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งกั น อย่ า งใกล้ ชิ ด
(Community of Connectivity)
ต้องดําเนินการทั้งในด้านกายภาพ คือ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ํา
และทางอากาศ ตลอดจนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดต่อ
ค้าขาย การท่องเที่ยว และการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน

๒๕

๓. การประชาคมเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง (Community of People)
คือ การทําให้ประชาชนในภูมิภาคมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและตระหนัก
ถึงการเป็นประชากรของอาเซียนร่วมกัน ต้องเสริมสร้างอัตลักษณ์ หรือ คุณลักษณะร่วมกันของ
ประชาชนในอาเซียนโดยผ่านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และส่งเสริม
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นับถือศาสนาต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจระหว่างประชาชนให้
ยอมรับถึงความแตกต่างและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ส่งเสริมให้ประชาชนของแต่ละ
ประเทศมองประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนในลักษณะที่เป็น มิตรและไม่นําประเด็นความขัดแย้งใน
ประวัติศาสตร์มาเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ซึ่งในเรื่องนี้ไทยจะริเริ่มให้มี
การพิจารณาประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันในเชิงความร่วมมือมากขึ้น

ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ
ด้านดุลการค้า ตลอดระยะเวลา ๔๐ กว่าปีที่ผ่านมาไทยได้ประโยชน์หลายประการ
จากอาเซียน ทั้งในแง่การเสริมสร้างความมั่นคงซึ่งช่วยเอื้ออํานวยต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดย
ในปัจจุบันอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ ๑ ของไทย มีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า ๑.๗๕ ล้านล้านบาทต่อ
ปี หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒ ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย ในจํานวนนี้เป็นการส่งออกจากไทย
ไปอาเซียนร้อยละ ๒๐.๗ ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลมาตลอด
ด้านการคมนาคม การรวมตัวกันด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับการขยายความร่วมมือ
เพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เป็น
การช่ว ยเพิ่ม โอกาสทางการค้า และการลงทุน ให้กับไทย โดยขยายตลาดให้กั บสิน ค้าไทยจาก
ประชาชนไทย ๖๐ ล้านคนเป็นประชาชนอาเซียนเกือบ ๖๐๐ ล้านคน และเป็นแหล่งเงินทุนและ
เป้าหมายการลงทุนของไทย ซึ่งไทยจะได้เปรียบประเทศสมาชิกอื่นเพราะมีที่ตั้งอยู่ใจกลางอาเซียน
สามารถเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมและขนส่งในภูมิภาค
ในอนาคต คนไทยจะได้รับประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประชาคมของอาเซียนมาก
น้อยเพียงใดขึ้น กับการเตรียมความพร้อมของไทย จึงควรเร่งสร้างความตื่น ตัวและให้ความรู้กับ
ประชาชน เพื่อ ให้ตระหนักถึง โอกาสและเสริมสร้างความสามารถในการแข่ง ขันซึ่ง จะช่ว ยให้
คนไทยได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบแก่
ภาคส่วนต่าง ๆ
๒๖

บทที่

๓

ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘
ใน ๓ เสาหลัก
(pillars)
๒๗

บทที่ ๓
ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘
ใน ๓ เสาหลัก (pillars)
ปฏิญญาชะอาหัวหินว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๕)
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๔ ที่ชะอํา หัวหิน เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ผู้นําอาเซียนได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอําหัวหิน ว่าด้วยแผนงานจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน (ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๕) เพื่อดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคม
อาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ ใน ๓ เสาหลัก (pillars) คือ
๑. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community- ASC)
๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community- AEC)
๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community–ASCC)
เมื่อมีการรวมตัวเช่นนี้ ประเทศไทยจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
การเตรียมความพร้อ มของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ง หน่ว ยงานภาครัฐถือ เป็น กลไกขับเคลื่อ น
ประเทศที่ จ ะต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มของเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ รองรั บ การจั ด ตั้ ง ประชาคมอาเซี ย น
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการเคลื่อนย้ายแรงงานที่จะขยายตัวในอนาคต

๒๘

โครงสร้างประชาคมอาเซียน ก่อนการลงนามในกฎบัตรอาเซียน

ต่อมา ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๐
ผู้นําอาเซียนได้ล งนามกฎบัตรอาเซียนซึ่ง เป็น เสมือ นธรรมนูญของอาเซียนที่จ ะวางกรอบทาง
กฎหมายและโครงสร้างองค์กร โดยมีเป้าหมาย ๓ ประการ คือ
มีกฎกติกาในการทํางาน(Rules-based)
มีประสิทธิภาพ
มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

พิธีลงนามกฎบัตรอาเซียนที่สิงคโปร์
๒๙

การลงนามในกฎบัตรอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๑ ทําให้อาเซียนมีสถานะองค์กรระหว่างประเทศที่ผูกพันประเทศสมาชิกมากขึ้น
และเป็ น การวางรากฐานสาหรั บ การรวมตัว เป็ น ประชาคมอาเซี ย นภายในปี ๒๕๕๘ ทํ า ให้
โครงสร้างอาเซียนมีการเพิ่มเติมดังแผนภูมินี้

โครงสร้างประชาคมอาเซียน ภายใต้กฎบัตรอาเซียน
ประชาคม
อาเซียน
ภายใน
ปี ๒๕๕๘
..........................................
ประชาคม
การเมืองและ
ความมัน่ คง
อาเซียน

ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน

ประชาคม
สังคมและ
วัฒนธรรม
อาเซียน

ภาค
ประชาสังคม
AIPA, CSO,
ABAC

๓๐

เสาหลักประชาคมอาเซียน ๓ pillars
๑. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community- ASC)
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีระบบการแก้ไข
ปัญหาและความขัดแย้ง โดยสัน ติวิธี มีเ สถียรภาพรอบด้าน มีก รอบความร่ว มมือ เพื่อ รับมือ กับ
ภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง
ปัจ จุบัน อาเซียนได้จัดทํ า แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมการเมือ งและความมั่น คง
อาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint) โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ก) สร้างประชาคมอาเซียนให้มีค่านิยมร่วมกัน
การมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะร่วมกันทําเพื่ อ
สร้างความเข้าใจในระบบสัง คม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของประเทศสมาชิก
ส่งเสริมพัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หลักการประชาธิปไตย การส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม การต่อต้านการทุจริต
การส่งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เป็นต้น
ข) ให้อาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุมคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่
ส่ง เสริ ม ความสงบสุ ข และรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ในการรั ก ษาความมั่ น คงสํ า หรั บ
ประชาชนที่ครอบคลุมในทุกด้าน ครอบคลุมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในรูปแบบเดิม
มาตรการสร้างความไว้เ นื้ อ เชื่อ ใจและการระงับข้อ พิพาทโดยสัน ติเ พื่อ ป้อ งกันสงครามและให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ด้วยกันโดยสงบสุขและไม่มีความหวาดระแวง ขยายความร่วมมือเพื่อ
ต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การต่อ ต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติต่าง ๆ เช่น
ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ
ค) เสริมสร้างให้อาเซียนมีปฏิสัมพันธ์ที่หนักแน่นและสร้างสรรค์กับประชาคมโลกโดยมีอาเซียน
เป็นผู้นาในภูมิภาค
การมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก เพื่อเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนใน
ความร่วมมือระดับภูมิภาคเช่น กรอบอาเซียน+๓ กับจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และ
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับมิตรประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ
๓๑

เป้าหมายในประชาคมการเมืองและความมั่นคง สรุปได้ดังนี้

ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง

อยู่ร่วมกันโดยสันติ

แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี

สร้างกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน

ด้านประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน

ความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้าง ความมั่นคงที่ครอบคลุมรอบด้าน เช่น
โรคระบาด ภัยพิบัติธรรมชาติ

มีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก

ผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคง






การควบคุมตรวจสอบการดาเนินงานของภาครัฐที่เข้มข้นยิ่งขึ้น
การส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
การส่งเสริมสันติภาพและความปรองดองบนพื้นฐานของสันติวิธี
ช่องว่างในการพัฒนาอาจนามาซึ่งความขัดแย้งทางสังคม
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบค้ามนุษย์ การค้าอาวุธยาเสพติดและ
สารตั้งต้น การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การก่อการร้าย

๓๒

๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community- AEC)
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๓ ที่สิงคโปร์ปี ๒๕๕๐ ผู้นําอาเซียนได้ลงนาม
แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community Blueprint) เพื่อให้
อาเซียนมีความสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์และแนวโน้มการจัดทํา
ข้อตกลงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการแข่งขันเพื่อดึงเงินลงทุน
โดยตรงซึ่งมีแนวโน้มที่จะถ่ายโอนไปสู่ประเทศอื่นนอกภูมิภาคอาเซียนเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญที่
ทําให้อาเซียนต้องเร่งรัดการรวมกลุ่มภายในเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีวัตถุประสงค์มุ่งให้อาเซียนเกิดการรวมตัวกัน
ทางเศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน

ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว

การเคลื่อนย้ายเสรีด้านเงินทุน สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานมีฝีมือ

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน

ลดช่องว่างระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน

ส่งเสริมให้อาเซียนสามารถรวมตัวเข้ากับประชาคมโลกได้อย่างไม่อยู่ในภาวะที่เสียเปรียบ
ทั้ง นี้ อาเซีย นได้จัด ทําแผนงานการจัด ตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN
Economic Community Blueprint) ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการการดําเนินงานในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ๔ ด้าน คือ
ก. มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของ สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าทางสังคมภายในปี ๒๐๒๐
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อย่ า งเสมอภาคให้ มี ก ารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่าง ๆ
ข. ทาให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base)
โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และ
การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น
ค. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้
ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
๓๓

การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ โลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ ของ
อาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน
ง.
ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค
การสร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ของอาเซี ย น โดยให้
ความสําคัญกับ ประเด็ น นโยบายที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ เช่ น นโยบาย
การแข่ง ขัน การคุ้ ม ครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญา นโยบายภาษี และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน)
กลุ่มสินค้าและบริการนําร่องที่สําคัญ ที่จะเกิดการรวมกลุ่มกัน คือ สินค้าเกษตร /
สิ น ค้ า ประมง/ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้ / ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง/ สิ่ ง ทอ/ ยานยนต์ / อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ / เทคโนโลยี
สารสนเทศ (e-ASEAN)/ การบริการด้านสุขภาพ, ท่อ งเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน )
กําหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีที่เริ่มรวมตัวกันอย่างเป็นทางการ โดยผ่อนปรนให้กับประเทศ
ลาว กัมพูชา พม่า และเวีย ดนาม ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ทา Roadmap ทางด้าน
ท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน)

ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นเป็ น เป้ า หมายด้ า นเศรษฐกิ จ หลั ก ที่ สํ า คั ญ ใน
การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน ภายหลังการลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
มีค วามคืบ หน้า ที่ดี ใ นความร่ว มมือ ต่ างๆ เป็น ลํ าดั บ และในที่สุ ด อาเซี ย นได้ มุ่ง หวั ง ที่จ ะจัด ตั้ ง
ประชาคมเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญคือ การเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิต
ร่วมกัน มีก ารเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรีและเงิน ลงทุน ที่เสรีมาก
ขึ้น มีความสามารถในการแข่งขันสูง มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
และการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเข้ากับประชาคมโลก ขนาดของตลาดอาเซียนที่ใหญ่ขึ้นทําให้
อาเซียนมีอํานาจซื้อสูงขึ้น เช่นเดียวกับความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นที่เพิ่มขึ้น ช่วยให้
สมาชิกสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดี
การคมนาคมขนส่ง เป็น ปัจ จัยสําคัญที่จ ะช่ว ยให้ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนเป็น
ประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง อาเซียนจึงมีโครงการเชื่ อ มโยงเส้นทางหลวงอาเซียน มี
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟจากสิงคโปร์ ผ่านไปยังมาเลเซีย ไทย
๓๔

กัมพูชา เวียดนามและสิ้นสุดที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน นอกจากนี้ การปรับมาตรฐานของเส้นทาง
คมนาคมทางบกและทางรถไฟให้มีมาตรฐานเดียวกันก็จะส่งเสริม ความร่วมมือ ของอาเซียนด้าน
การท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วย
ขณะที่ก ารเจรจาเพื่อ เปิดตลาดในระดับพหุ ภาคีภายใต้อ งค์ก ารการค้าโลกยัง ไม่
สามารถสรุปผลได้ในอนาคตอันใกล้ ประเทศต่างๆ ได้พยายามที่จะทําข้อตกลงการค้าเสรี ทั้งใน
ระดับทวีภาคี และระดับภูมิภาค ในส่วนของอาเซียนมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาคโดยการจัดทําเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA หรือ อาฟต้า )
มาแล้ว 15 ปี เริ่มรวมตัวกับประเทศหรือกลุ่มคู่ค้าสําคัญ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สหภาพยุโรป ฯลฯ
ความเหนียวแน่นใกล้ชิดระหว่างกันจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนสามารถสร้างประโยชน์
สูงสุดจากการรวมตัวกับประเทศคู่ค้าอื่น ๆ ต่อไป

หากอาเซียนสามารถสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้สําเร็จ ไทยจะได้ประโยชน์
๑. ขยายการส่งออก
๒. โอกาสทางการค้า เปิดโอกาสการค้าบริการในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น
ท่องเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร สุขภาพ ฯลฯ ซึ่งอาเซียนยังมีความต้องการด้านการบริการเหล่านี้
อีกมาก
๓. เสริ ม สร้ า งโอกาสในการดึ ง ดู ด การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศมายั ง
อาเซียน ซึ่งจะเพิ่มอํานาจการต่อรองของอาเซียนในเวทีการค้าโลก และยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในอาเซียนโดยรวม
๓๕

ผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
 สมาชิกอาเซียนเดิม ๖ ประเทศ ลดภาษีเป็นศูนย์ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๓
 ประเทศสมาชิกใหม่ ๔ ประเทศ ลดภาษีเหลืออัตราร้อยละ ๐-๕
 สาขาที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา มะพร้าว
(น้ํามันเนื้อมะพร้าวแห้ง) กาแฟ ปาล์มน้ํามัน
 สาขาที่ได้ประโยชน์ ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วน อุปกรณ์
electronics อาหารสําเร็จรูป เสื้อผ้าสําเร็จรูป วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค
 การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ

การเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีใน ๘ สาขาวิชาชีพ
จากการประชุม สุดยอดอาเซีย นครั้ง ที่ ๙ เมื่อ วัน ที่ ๗ ตุล าคม ๒๕๔๖ ที่บาหลี
อินโดนีเซีย สมาชิกอาเซียนได้จัดทําข้อตกลงร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs)
เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องวิ ช าชี พ หลั ก แรงงานเชี่ ย วชาญ หรื อ ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ เพื่ อ
การเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ซึ่งขณะนี้ได้ทําข้อตกลงร่วมกันแล้ว ๗ สาขาวิชาชีพ ได้แก่
๑. วิศวกรรม (Engineering Services)
๒. พยาบาล (Nursing Services)
๓. สถาปัตยกรรม (Architectural Services)
๔. การสํารวจ (Surveying Qualifications)
๕. แพทย์ (Medical Practitioners)
๖. ทันตแพทย์ (Dental Practitioners)
๗. บัญชี (Accountancy Services)
ต่อ มาเมื่อ วั น ที่ ๑๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุ ม กองทัพ เรื อ ได้ มีก ารบรรยาย
เรื่ อ ง ‚ทิ ศ ทางการศึ ก ษา เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น‛ โดย นายสุ น ทร ชั ย ยิ น ดี ภู มิ
รองอธิบดีกรมอาเซียนได้กล่าวว่า แรงงานมีฝีมือ เพิ่มเป็น ๘ สาขาแล้ว โดยเพิ่ม ‚การท่องเที่ยว‛
เป็นสาขาที่ ๘ ขณะนี้ประเทศสมาชิก 9 ประเทศได้ลงนามไปแล้ว ยกเว้นประเทศไทย

๓๖

การเริ่ม เคลื่อ นย้ ายแรงงานฝีมือ ๘ สาขาอาชีพ นําร่อ ง กระทรวงแรงงานจึง ได้
ดําเนินการแก้กฎหมายรองรับให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ จํานวน ๕ ฉบับ อาทิ พ.ร.บ.การทํางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑รวมทั้งกฎหมายลูกของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามา
ทํา งานในไทยได้ ๑๔๗ อาชีพ ส่ง ผลให้ อ าชี พที่ ส งวนให้ คนไทย ๓๙ อาชี พ เช่น ช่า งตัด ผม
งานแกะสลักไม้ งานเจียระไนและงานมัคคุเทศก์ ต้องถูกยกเลิก รวมทั้ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้การพัฒนาฝีมือแรงงานครอบคลุมถึงชาวต่างชาติ พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อให้ชาวต่างชาติได้รับ
การคุ้มครองในสวัสดิการต่างๆและจัดตั้งสหภาพแรงงานได้ และพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ใ ห้ มี ก า ร ข ย า ย ป ร ะ กั น สั ง ค ม ม า ต ร า ๔ ๐ ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง ช า ว ต่ า ง ช า ติ
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานคาดว่า สาขาไอทีและยานยนต์ จะเป็นแรงงานฝีมือที่ประเทศใน
อาเซียนต้องการอย่างมากในอนาคต

๓๗

๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community–ASCC)
การสร้างประชาคมแห่งสัง คมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน แก้ไขผลกระทบต่อสังคม
อันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
อาเซียนมุ่งหวัง ประโยชน์จากการรวมตัวกันเป็น ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการ
ทางสังคมที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม มีความอยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
และมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเน้นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิก
ในด้านความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระดับภูมิภาคร่วมกัน
ทั้ง นี้ การเสริม สร้างรากฐานและความเชื่อมโยงระหว่างกัน ที่แข็ง แกร่ง นําไปสู่
ความเข้าใจของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี การรู้เขารู้เรา และมีความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างประเทศ
สมาชิกภายใต้สังคมที่เอื้ออาทร
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีเป้าหมายต้องการให้ ประชากรอาเซียนมี
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้าน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
การใช้ ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ง ยื น และการจั ดการดู แ ลสิ่ ง แวดล้อ มอย่ า งถู ก ต้ อ ง ส่ ง เสริ ม
ความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้ง
รับรู้ข่าวสารซึ่งจะเป็นรากฐานที่จะนําไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้ให้
การรับรองแผนงานการจัดตั้ง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community Blueprint) เพื่อ เป็น กรอบและกิจกรรมที่จะทําให้อ าเซียนบรรลุเป้าหมายการเป็น
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมภายในปีเป้าหมาย ๒๕๕๘ โดยแผนงานฯ จะเน้นให้เกิดการส่งเสริม
ความร่วมมือกันของประเทศสมาชิกในด้านต่างๆ ประกอบด้วยความร่วมมือใน ๖ ด้าน

๓๘

ผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
 ปัญหาด้านสาธารณสุข เช่ น โรคติด ต่อ ที่อ าจเกิดจากการเคลื่ อ นย้า ยแรงงาน และ
นักท่องเที่ยวโดยเสรี
 การช่วยเหลือเมื่อมีภัยพิบัติ (ศูนย์ AHA Center)
 การช่วยเหลือด้านกงสุลแก่ประชาชนอาเซียนในประเทศที่ ๓
 การสร้างอัตลักษณ์ร่ว มกันของอาเซียน และการสร้างความรู้สึก ร่วมของประชาชนให้
ตระหนักถึงหน้าที่ในการเป็นประชากรของอาเซียน

ผลกระทบในด้านการรักษาความเป็น แกนกลางของอาเซีย น (ASEAN
Centrality)
นอกจากผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆ แล้ว ยังมีผลกระทบ
ในด้านการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ดังนี้
 สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างสมาชิก
 มีท่าทีร่วมกันเป็นเสียงเดียวในเวทีระหว่างประเทศ
 รักษาบทบาทการเป็นผู้ขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือในภูมิภาค
 การรักษาความเป็นประธานจัดการประชุมต่าง ๆ ในภูมิภาค
 มีส่วนร่วมสนับสนุนความพยายามในระดับโลก (global efforts) ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ
การรักษาสันติภาพ การปราบปรามโจรสลัด การตอบสนองต่อภัยพิบัติ

๓๙

แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ในแผนงานการจั ด ตั้ ง ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ค.ศ. ๒๐๐๙ –
๒๐๑๕) มีจุดมุ่งหมายที่จ ะทําให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ร่ว มกัน ในสังคมที่เ อื้อ อาทร
ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม และได้
กําหนดกิจกรรมความร่วมมือที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยเน้นความร่วมมือใน ๖ ด้าน ดังนี้
A. การพัฒนามนุษย์ (Human Development)
B. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
C. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)
D. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)
E. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity)
F. การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)
และเน้นให้มีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิดและศิลปินในภูมิภาค
ตลอดจนการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับประชาชน
โดยแต่ละด้านจะมีองค์ประกอบย่อยของแต่ละด้าน โดยมีกลไกการดําเนินงาน ได้แก่
การประชุมรายสาขาระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และระดับรัฐมนตรีและคณะมนตรีประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้งการประชุม ก.พ. อาเซียน (ACCSM: ASEAN CONFERENCES ON
CIVIL SERVICE MATTERS)
ทั้งนี้ ไทยจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการที่รากฐานสําคัญของประชาคมอาเซียนที่
ประชาชนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเข้าใจถึง ผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้
การสร้างประชาคมอาเซียนสามารถประสบความสําเร็จด้วย

๔๐

การดาเนินการตามแผนงาน
จัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ.๒๐๐๙-๒๐๑๕)
****************************************************************
หัวข้อ
ผลการดาเนินการ
A 7 การสร้างศักยภาพของระบบราชการ (Building Civil Service Capability)
๑. พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ สํ า หรั บ สํานักงาน ก.พ. ได้จัดทํายุทธศาสตร์พร้อมแผนงานโครงการ
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น ให้ ส อดคล้ อ งกับ แผนการดํ า เนิ น งานด้ า นกิจ การพลเรื อ น
กา ร ดํ า เ นิ น ง าน ด้ า น กิ จ ก า ร อาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๑๕ (ACCSM Work Plan ๒๐๑๐พลเรื อ นอาเซี ย น ค.ศ.๒๐๑๐- ๒๐๑๕) และได้กําหนดพันธกิจสํานักงาน ก.พ. ในปี ๒๕๕๕
๒๐๑๕ (ACCSM Work Plan เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานฯ ดังนี้
๒๐๑๐-๒๐๑๕)
๑) พั ฒ นาและวางระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คล
เพื่อขับเคลื่อนการบริหารกําลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
๒) สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มี
สมรรถนะขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ร าชการและ
ให้บริการประชาชน
๓) พิทั ก ษ์ร ะบบคุ ณธรรมในราชการพลเรื อ น เสริ ม สร้ า ง
มโนสุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้น
ประโยชน์ส่วนรวม
๒. ให้ ค ณะกรรมการรายสาขา ๒.๑. สํานักงาน ก.พ. ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ACCSM
อาเซี ย นด้ า นกิ จ การพลเรื อ น (เวียนกันเป็นเจ้าภาพตามตัวอักษรของประเทศ) และเข้าร่วม
(ASEAN Committee on Civil การประชุม ACCSM และที่เกี่ยวข้องเป็นประจําทุกครั้งไม่ว่า
Service Matter - ACCSM) มี ประเทศใดจะเป็นเจ้าภาพ
หน้าที่ส่งเสริมความร่ วมมือของ ๒.๒. สํานักงาน ก.พ. ในฐานะ ASEAN Resource Centre on
อาเซียนโดยส่งเสริมราชการให้มี Leadership Development ได้พัฒนาแนวทางการสร้างผู้นํา
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ในราชการพลเรื อ นของ ไทยทั้ ง ในด้ า นการสรรห า
มี ค วามพร้ อ มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การพัฒนา การเตรียมความพร้อมการแต่งตั้งและการส่งเสริม
๔๑

หัวข้อ
ประชาชนและมีธรรมาภิบาลและ
จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในประเด็ น เหล่ า นี้ เ ป็ น ประจํ า
ทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๑

๓. สร้างความเข้ม แข็ง และเพิ่ ม
ศักยภาพให้กับ ARC ภายใต้การ
สนับสนุนของ ACCSM ในการ
พั ฒ น า แ ล ะ จั ด ทํ า ห ลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมเพื่อ ช่ว ยเหลือประเทศ
สมาชิกอาเซียน

ผลการดาเนินการ
คุณธรรมของนักบริหารอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ปรากฏในปัจจุบัน
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๓. สํานักงาน ก.พ. ในฐานะ ASEAN Resource Centre on
Leadership Development จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปีละครั้ง
สําหรับข้าราชการจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่
๒.๓.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‚การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในราชการ พลเรือน‛ เพื่อให้ราชการพลเรือนไทย
และราชการพลเรือนของประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีโอกาส
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในราชการพลเรือนระหว่างกัน ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.
ได้ รั บ งบ ป ระ มา ณส นั บส นุ น จา ก ส พร . ก ระ ทร ว ง
การต่างประเทศ
๒.๓.๒ การจัดงานวันคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่ งใส
ในภาครั ฐ โดยเชิ ญ วิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ ค วามรู้ แ ละ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ การอภิ ป รายเป็ น คณะ และ
การสนทนาปัญหาจริยธรรม
๒.๓.๓ โครงการสั ม มนาเรื่ อ ง ‚การพัฒ นาระบบวินัย และ
ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน‛
ในฐานะ ARC ด้ า น Leadership สํ า นั ก งาน ก.พ.ได้ จั ด
ฝึกอบรมในหลัก สู ตรต่ างๆ เพื่ อ ช่ว ยเหลือ ประเทศสมาชิ ก
อาเซียน ดังนี้
๓.๑. สํ า นั ก งาน ก.พ. ได้ จั ด อบรมหลั ก สู ต รต่ า งๆ อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งสํ า หรั บ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นทั้ ง ในส่ ว นที่
สํานักงาน ก.พ. จัดขึ้นโดยตรง หรือในส่วนที่จัดให้ตามความ
ต้องการของประเทศสมาชิก อาทิ
๔๒

หัวข้อ

ผลการดาเนินการ
๓.๑.๑ หลักสูตร HR Management สําหรับข้าราชการจาก
ประเทศกัมพูชา เป็นต้น
๓.๑.๒ หลักสูตร Leadership Development and Succession
Planning Programme จัดประมาณเดือนเมษายนของทุกปี
๓.๑.๓ หลักสูตร Sharing Experiences on Managing Change
and New Public Management ประมาณเดือนพฤษภาคมทุกปี
๓.๑.๔ หลัก สูตร Management of Civil Service Training
Centreให้แก่ข้าราชการ สปป.ลาว
๓.๒. สํานั ก งาน ก.พ. ได้ จัดทํ าโครงการความร่ว มมื อ ทาง
วิชาการระหว่างสํานักงาน ก.พ. กับประเทศสมาชิกอาเซียน
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ รวมทั้ง สิ้น ๑๙ โครงการ
โดยได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จาก สพร. กระทรวง
การต่างประเทศ ประกอบด้วย
กลุ่มที่ ๑ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในราชการพลเรือน
๑.๑.โครงการสัมมนาเรื่อง ‚การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
ราชการพลเรือน‛
๑.๒ โครงการสัมมนาเรื่อง ‚การพัฒนาระบบวินัยและระบบ
คุณธรรมในราชการพลเรือน‛
กลุ่มที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นํา
๒.๑ โครงการสั ม มนาเรื่ อ ง ‚ทิ ศ ทางการสร้ า งรู ป แบบ
นักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือนสําหรับภูมิภาคเอเชีย‛
๒.๒ โครงการฝึ ก อบรมหลัก สู ต ร ‚การพัฒ นาสมรรถนะ
นักบริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาคในพื้นที่พิเศษ
เฉพาะ‛
๒.๓ โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร ‚การพั ฒ นาภาวะผู้ นํ า
นักบริหารระดับกลาง‛
๔๓

หัวข้อ

ผลการดาเนินการ
๒.๔ โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร ‚การพั ฒ นาผู้ นํ า คลื่ น
ลูกใหม่เพื่ออนาคต‛
๒.๕ โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร ‚การพั ฒ นาสมรรถนะ
การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สําหรับนักบริหารระดับต้น ‛
๒.๖ โครงการสั ม มนาเรื่ อ ง ‚การบริ ห ารข้ า ราชการผู้ มี
ผลสัมฤทธิ์สูงและแนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน‛
กลุ่มที่ ๓ ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคล มืออาชีพ
๓.๑ โครงการฝึ ก อบรมเชิง ปฏิบั ติ ก ารหลั ก สูต ร ‚การเป็ น
วิทยากร(Training for Trainers)‛
๓.๒โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ‚การพัฒนา
เครื่องมือและกลไกการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ‛
๓.๓ โครงการสัม มนาเรื่อ ง ‚กลยุทธการดึง ดูดคนดีคนเก่ ง
เข้ารับราชการ‛
๓.๔ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ‚การกําหนด
ยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาข้ าราชการพลเรือ นและการติ ดตาม
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ข้าราชการพลเรือน‛
๓.๕ โครงการสั ม มนาเรื่ อ ง ‚นวั ต กรรมด้ า นการบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุค คลในราชการพลเรือ นสํ าหรั บ กลุ่ ม ประเทศ
สมาชิกอาเซียน‛
๓.๖ โครงการฝึ ก อบรมเชิง ปฏิบั ติก ารหลัก สู ตร ‚แนวทาง
การติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ
พลเรือน‛
๓.๗โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการหลัก สูตร ‚การพั ฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การบริหารทรัพ ยากรบุค คลใน
๔๔

หัวข้อ

ผลการดาเนินการ

ราชการพลเรือน‛
กลุ่มที่ ๔ ความร่วมมือแบบทวิภาคี
๔.๑ โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต ร ‚ทั ก ษะ
การนําเสนอด้วยการสื่อสาร‛
๔.๒ โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร "Singapore-Thailand
Leadership Development Programme"
๔. รวมกลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญและ สํ า นั ก งาน ก.พ. เป็ น ศู น ย์ ก ลางการรวบรวมบั ญ ชี ร ายชื่ อ
วิทยากรซึ่งเป็นเสมือนทรัพยากร ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรสําหรับการจัดฝึกอบรมและการสร้าง
บุ ค ค ล สํ า ห รั บ ห ลั ก สู ต ร ศักยภาพของระบบราชการอย่างต่อเนื่อง
การฝึ ก อ บรมและ การสร้ า ง
ศักยภาพของระบบราชการ
๕. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรม ๕.๑. สํานักงาน ก.พ. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร ‚บทบาทหญิง
คู่มื อ และตั ว แบบให้ ส อดคล้ อ ง ชายเพื่อการพัฒนา‛ เป็นประจําทุกปีๆ ละ ๑ ครั้ง
กั บ ประเด็ น เรื่ อ งบทบาทหญิ ง ๕.๒. สํ า นั ก งาน ก.พ. ได้ จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ชายและการพัฒนา(Gender and เรื่อง ‚การบริหารกิจการบ้านเมือ งที่ดีโ ดยส่งเสริมคุณธรรม
Development-GAD)จริ ย ธรรม จริยธรรมในราชการพลเรือ น‛ เพื่อให้ร าชการพลเรือนไทย
และธรรมาภิบาล (Ethical and และราชการพลเรือนของประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีโอกาส
Good Governance) โดยให้มีการ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการ
แลกเปลี่ยนกับประเทศสมาชิ ก บ้ า นเมื อ งที่ ดี การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในราชการ
อาเซียนและอื่น ๆ
พลเรือนระหว่างกัน ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก สพร. กระทรวงการต่างประเทศ
๕.๓ สํา นั ก งาน ก.พ. ได้ จั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ตรเสริม สร้ า ง
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักบริหารระดับต้น ระดับกลาง
และระดับสูง เป็นหลักสูตรประจําและต่อเนื่อง
๖. พัฒนาและจัดทําหลักสูตรการ ๖.๑. นอกเหนือ จากการจั ด ทํา โครงการความร่ ว มมื อ ทาง
ฝึ ก อบรมตามหลั ก สมรรถนะ วิชาการระหว่างสํานักงาน ก.พ. กับประเทศสมาชิกอาเซียน
๔๕

หัวข้อ
เพื่ อ แบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย น
ระหว่างกันในระบบราชการของ
ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนภายใต้
ความช่วยเหลือของ ACCSM
๗. สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ระบบราชการในภูมิภาคอาเซียน
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ล
ความสามารถ ความรับผิดชอบ
และมุ่ง ตอบสนองต่อ ประชาชน
ผ่ า นกิ จ กรรมของศู น ย์ ARC
คณะกรรมการรายสาขาของ
อาเซียน และกิจกรรม/โครงการ
อื่ น ๆ ใน ภู มิ ภ าค ซึ่ งจ ะเ ป็ น
การสนับสนุนการดําเนินการตาม
ขอบเขตสําคัญ

๘. กํ า หนดนโยบาย/แผนงาน
และรณรงค์ ให้ มีการปฏิบัติ การ
ตามแผนงาน ACCSM ๒๐๐๙๒๐๑๕ อย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ที่ จ ะ

ผลการดาเนินการ
(ตามข้อ ๓) แล้ว สํานักงาน ก.พ. ยังได้จัดทําหลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะขึ้นซึ่งได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะได้นําไป
จัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน
ต่อไป
๗.๑ สํานักงาน ก.พ. ได้พยายามสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบางประเทศในอาเซียน เช่น เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ ากสิงคโปร์ม าให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรนัก บริห ารระดับสูง (หลัก สูตรเตรียมความพร้อ ม
สําหรับผู้ที่จะเป็นรองอธิบดี)
๗.๒ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ สํานักงาน ก.พ. ได้ร่วมมือกับประเทศ
สมาชิก อาเซียนโดยส่ง เจ้าหน้ าที่ ก.พ. เข้า รับการอบรมใน
หลักสูตร ต่างๆ ตามที่ศูนย์ ARC ประเทศสมาชิกอาเซียนได้
จัดกิจกรรมขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เจ้า หน้าที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ใ นด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ประโยชน์ ใ น
การกลับมาปฏิบัติราชการ โดยหลักสูตรที่เข้าร่วม อาทิ
๗.๒.๑ ‚Strategic Management practices in Public Sector‛
ระหว่ า งวั น ที่ ๑๔-๑๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๔ ณ สถาบั น
INTAN มาเลเซีย
๗.๒.๒ “Training and benchmarking on civil service
management, especially on recruitment, promotion and
pension ณ อิ น โดนี เ ซี ย ระหว่ า งวั น ที่ ๒๘ มี น าคม ถึ ง
๗ เมษายน ๒๕๕๔
สํ า นั ก งาน ก.พ. ได้ กํ า หนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ เ รื่ อ ง
ดังกล่าวใน
๘.๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๘.๑.๒ มาตรา ๓๔ ว่า การจัด ระเบีย บข้ า ราชการพลเรื อ น
๔๖

หัวข้อ
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใส
ความซื่อสัตย์สุจริต การตระหนัก
ถึง สภาพแวดล้ อ ม ความเคารพ
สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม
กันของบทบาทหญิงชาย

๙. สร้า งและส่ ง เสริม กลไกของ
บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ให้มีม าตรฐาน
ด้านการบริการ(service standard)
มีกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับ
จากประชาชน (citizens feedback
procedure) และระบบการให้
คะแนนผลการปฏิ บั ติ ง านตาม
ผลลัพธ์

ผลการดาเนินการ
ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าโดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
อย่างมีคุณภาพ คุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๘.๑.๒ มาตรา ๔๒ ว่าด้ว ยการบริหารทรัพยากรบุคคลต้อ ง
คํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะ
ของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
๘.๒. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๕
๘.๓. ยุทธศาสตร์ก ารส่ง เสริม คุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕
๘.๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือ น
สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕
๘.๕. จั ด ทํ า มาตรฐานความโปร่ ง ใส เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
ทุ ก ส่ ว น ร า ช ก า ร กํ า ห น ด ตั ว ชี้ วั ด ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น
การปฏิ บั ติ ง าน จั ด ตั้ ง คณะกรรมการความโปร่ ง ใสใน
ส่วนราชการ และมีระบบการให้รางวัลจูงใจหน่วยงานที่เป็น
ตัวอย่างในเรื่องดังกล่าว
๙.๑. สํานัก งาน ก.พ. จัดให้มีตัว ชี้วัดความพึง พอใจและไม่
พึงพอใจของผู้รับบริการในงานต่างๆ ที่เป็นงานให้บริการ ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดตามคํารับรองปฏิบัติงานระดับส่วนราชการด้วย มี
การให้คะแนนและให้ร างวัล ตามผลการทํางานตามตั ว ชี้วัด
ด้วย
๙.๒ สํ า นั ก งาน ก.พ. ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการกํ า หนด
ตั ว ชี้ วั ด ความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ครอบคลุ ม
การเปิดเผยต่อมาตรฐานการให้บริการ
๙.๓ จั ด ให้ ผู้ รั บ บริ ก ารมี ช่ อ งทางในการร้ อ งเรี ย นหรื อ ให้
๔๗

หัวข้อ

ผลการดาเนินการ
ข้อ เสนอแนะต่อการบริก ารต่างๆ รวมทั้ง การเปิดเผยข้ อ มูล
ข่าวสารของราชการ
๑ ๐ . ข ย า ย บ ท บ า ท ภ า ค ๑๐.๑ สํ า นั ก งาน ก.พ. ริ เ ริ่ ม ให้ มี ก ารรวมตั ว ของภาครั ฐ
ประชาสังคมและกลุ่มประชาชน ภาคประชาชน ภาคธุ ร กิจเอกชน และองค์ก รอิสระต่างๆ ใน
ในการสร้ า งมโนสุ จ ริ ต และ กา ร ร่ ว ม กั น ร ณ ร งค์ แ ล ะ ขั บ เ ค ลื่ อ นม า ต ร ก า ร ส ร้ า ง
ธรรมาภิบาล
ความโปร่งใสในราชการพลเรือนโดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่
ปี ๒๕๕๒ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนําการดําเนินการ
ในเรื่องนี้
๑๐.๒ สํ า นั ก งาน ก.พ. ได้ จั ด ทํ า เอกสารเรื่ อ ง ‚แนวทาง
การส่ ง เสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ด้ า นการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์‛ ของหน่วยงานภาครัฐในภาพกว้างและใน
บริ บ ทที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ภ าครั ฐ
สํ า หรั บ เป็ น แนวทางในการส่ ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานใน
การสร้างมโนสุจริตและธรรมาภิบาล
๑๐.๓ สํานัก งาน ก.พ. ได้จัดทําประมวลจริยธรรมขึ้น และ
กําหนดให้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและจัดทําจรรยา
ข้าราชการในทุกส่วนราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
มโนสุจริตตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี
การจั ดกิ จ กรรมบู ร ณาการกั บหน่ ว ยงานภายนอกและเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิ จกรรมต่างๆ
ของราชการ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมด้ า นการกุ ศ ลและบริ ก าร
สาธารณประโยชน์ อาทิ การถือศีล การทําบุญตามประเพณี
การเลี้ยงอาหารแก่ทหารบาดเจ็บ การบริจาคสิ่งของให้แก่เด็ก
พิการซ้ําซ้อน การทาสีโรงเรียนในต่างจังหวัด เป็นต้น

๔๘

ASEAN Plus Three ความร่วมมือในกรอบอาเซียน+๓
กรอบความร่วมมืออาเซียน+๓ (อาเซียน ๑๐ ประเทศกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ) ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ในช่วงที่เกิด
วิกฤตทางการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยมีการพบหารือระหว่างผู้นําของประเทศสมาชิก
อาเซียนและผู้นําของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เป็นครั้งแรก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย
นับแต่นั้น เป็น ต้นมา การประชุมสุดยอดอาเซียน+๓ จึง ได้จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี
ในช่วงเดียวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน และได้มีการออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
เอเชียตะวันออกเมื่อปี ๒๕๔๒ และมีการจัดตั้ง East Asia Vision Group (EAVG) ในปี ๒๕๔๒
เพื่อวางวิสัยทัศน์ความร่วมมือในเอเชียตะวันออก EAVG ได้เสนอแนะแนวคิดการจัดตั้งประชาคม
เอเชียตะวัน ออก (East Asian community-EAc) และมาตรการความร่ว มมือ ในด้านต่าง ๆ เพื่อ
นําไปสู่การจัดตั้ง EAc
ต่อมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๙ ณ
กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อปี ๒๕๔๘ ผู้นําได้ลงนามใน
Kuala Lumpur Declaration on the ASEAN+3
Summit กํ า หนดให้ ก ารจั ด ตั้ ง ประชาคมเอเชี ย
ตะวัน ออกเป็น เป้าหมายระยะยาว และให้ก รอบ
อาเซียน+๓ เป็นกลไกหลักในการนําไปสู่เป้าหมาย
ระยะยาวดัง กล่าว และในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี
ของกรอบอาเซียน+๓ ในปี ๒๕๕๐ จึง ได้มีก ารออกแถลงการณ์ร่ว มว่าด้ว ยความร่ว มมือ เอเชีย
ตะวันออก ฉบับที่ ๒ และแผนงานความร่วมมืออาเซียน+ ๓ (ปี ๒๕๕๐-๒๕๖๐)
การประชุมสุดยอดอาเซียน+๓ มีมาแล้วรวม ๑๒ ครั้ง โดยล่าสุด ประเทศไทยได้เป็น
ประธานและเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่
ชะอํา หัวหิน โดยที่ประชุมฯ ได้รับรองแถลงการณ์ ชะอํา หัวหิน ว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารและ
การพัฒนาพลังงานชีวภาพในกรอบอาเซียน+๓ (Cha-am Hua Hin Statement on ASEAN Plus
Three Cooperation on Food Security and Bio-Energy Development) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
๔๙

ด้ า นอาหารและพลั ง งาน ซึ่ ง รวมถึ ง การจั ด ตั้ ง ระบบสํ า รองข้ า วฉุ ก เฉิ น อาเซี ย น +๓
(ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve ” APTERR) เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงด้าน
อาหารในภูมิภาค และการจัดทํายุทธศาสตร์แบบบูรณาการเกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคอาหาร
และพลัง งานชีวภาพที่ยั่งยืนและเป็นอัน หนึ่ง อันเดียวกัน นอกจากนี้ ที่ประชุมฯยังได้สนับสนุน
ประเทศไทยที่จะเป็นผู้ผลักดันการจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียน+๓ ด้วย
ในปัจจุบันความร่วมมือในกรอบอาเซียน+๓ ครอบคลุมความร่วมมือในสาขาต่างๆ
ประมาณ ๒๐ สาขา ภายใต้กรอบการประชุมในระดับต่าง ๆ ประมาณ ๕๐ การประชุม ความร่วมมือ
ด้านการเงินภายใต้มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative-CMI) ซึ่งริเริ่มขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๓
เป็นสาขาความร่วมมือที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด โดยได้มีการจัดตั้งกองทุนสํารองพหุภาคีภายใต้
CMI หรือที่เรียกว่า ‚CMI Multilateralization (CMIM)‛ ซึ่งมีวงเงิน ๑.๒ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อเป็นกลไกช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเงินในภูมิภาคเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ และมีการ
จัดตั้ง ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) ที่สิงคโปร์ เพื่อวิเคราะห์และติดตาม
สภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคและสนับสนุน CMIM และ Credit Guarantee and Investment Facility
(CGIF) ซึ่งมีวงเงินเริ่มต้น ๗๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการออกพันธบัตรของภาคเอกชน
ประเทศอาเซียน+๓ ยังได้จัดตั้งกองทุน ASEAN Plus Three Cooperation Fund
(APTCF) ซึ่งมีเงินทุนเริ่มต้นจํานวน ๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็นกองทุนร่วมในการสนับสนุน
การดําเนินมาตรการต่าง ๆ ภายใต้แผนงานความร่วมมืออาเซียน+๓ (ปี ๒๕๕๐-๒๕๖๐) รวมทั้ง
การดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน+๓

๕๐

ASEAN +๑๐
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค

ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศ

ที่มา กรมอาเซียน
๕๑

ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียน
ปัจจุบันอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย โดยมีมูลค่าการค้ากว่า ๑.๗๕ ล้านล้าน
บาทต่อปี หรือร้อยละ ๑๙.๒ มูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย ในจํานวนนี้เป็นการส่งออกจากไทย ไป
อาเซียนร้อยละ ๒๐.๗ ของมูลค่าการส่งออกทั้ง หมด โดยประเทศไทยไทยเป็น ฝ่ายได้ดุล การค้า
มาตลอด
การรวมตัวกันอย่างใกล้ชิดยิ่ง ขึ้นทางเศรษฐกิจบวกกับการขยายความร่วมมือเพื่อ
เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคมขนส่ง ระบบจ่ายไฟฟ้า เครือข่ายอินเตอร์เน็ตฯลฯ
จะเป็นปัจจัยสําคัญในการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับไทย พร้อมกับช่วยขยายตลาด
ให้กับสินค้าไทยไปสู่ประชาชนอาเซียนเกือบ ๖๐๐ ล้านคน ขณะที่อาเซียนยังเป็นแหล่งเงินทุนและ
เป้าหมายในการลงทุนของไทยอีกด้วย
โอกาสของไทยยังจะเพิ่มขึ้นเมื่ออาเซียนสามารถสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวตามที่กําหนดไว้ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สําเร็จ เพราะจะเปิดโอกาสให้สินค้า บริการ แรงงานมีฝีมือ และเงินทุนเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรียิ่งขึ้น
ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวที่ผ่านมา มีจํานวนนักท่องเที่ยวจากอาเซียนมาเที่ยวไทยมากถึงกว่า ๔ ล้าน
คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๖ ของจํานวนนัก ท่อ งเที่ยวทั้ง หมดของไทย นํารายได้เข้าประเทศถึง กว่า
๑๔๐,๐๐๐ ล้านบาท
การเป็นสมาชิกอาเซียนยังช่วยให้ไทยมีความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเมื่อต้อง
เผชิญกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน การรับมือ
กับโรคระบาด เช่น ไข้หวัดนกและซาร์ส ปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติอย่างการค้ามนุษย์และปัญหา
ยาเสพติ ด การรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ
ปัญหาสิ่ง แวดล้อ ม เช่น หมอกควัน จากไฟป่าและ
ปัญหาโลกร้อน อาเซียนยัง ช่วยเพิ่มอํานาจต่อ รอง
ของไทยในเวทีโลก ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ใน
กรอบอาเซียนยังช่วยเกื้อหนุนความสัมพันธ์ ทวิภาคี
ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ อีกด้วย
๕๒

ความสาเร็จของอาเซียน
นับแต่ก่อตัง้ ประเทศสมาชิกอาเซียนพยายามส่งเสริมการยึดมั่นในบรรทัดฐาน
ร่วมกัน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้กําหนดนโยบาย ความร่วมมือทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกัน
มีส่วนช่วยป้องกันความขัดแย้งไม่ให้เกิดขึ้นในภูมิภาค ทําให้ไม่มีสงครามระหว่างกัน และยัง
ประสบความสําเร็จในการส่งเสริมให้อาเซียนเป็นเวทีที่ประเทศมหาอํานาจหลายประเทศเข้าร่วม
หารือในฐานะประเทศคูเ่ จรจา (Dialogue Partnerships) รวมทั้งมีความร่วมมือในกรอบความร่วมมือ
อาเซียน + 3 (ASEAN Plus Three) ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยอาเซียนเป็นตัวขับเคลือ่ นและ
เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ
นอกจากนีอ้ าเซียนยังสร้างเวทีในการแสวงหาแนวทางเพื่อการพัฒนาระบบราชการใน
กลุ่มประเทศสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ ศักยภาพ มีความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ผ่าน
การประชุม ก.พ.อาเซียน หรือ ASEAN Conferences on Civil Service Matters (ACCSM) ซึ่งเป็น
หนึ่งในกลไกบริหารตามโครงสร้างองค์กร ASEAN

๕๓

บทที่

๔

โครงสร้างและกลไก
การบริหารองค์กรอาเซียน
(Organs)
๕๔

บทที่ ๔
โครงสร้างและกลไกการบริหารองค์กรอาเซียน
ตามกฎบั ตรอาเซียนซึ่ง เป็น เสมือ นธรรมนูญของอาเซียน ได้กําหนดให้ อ งค์ก ร
อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีกฎเกณฑ์และกระบวนการรับสมาชิก เฉพาะที่ เป็นประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะต้องได้รับรองจากสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ตลอดจนสมาชิก
ต้อ งยิน ยอมที่จ ะผูกพัน ตามกฎบัตรและปฏิ บัติตามพัน ธกรณี และมีหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ใน
กฎบัต รและความตกลงต่างๆของอาเซีย น รวมถึง หน้าที่ก ารออกกฎหมายภายในเพื่อ รองรั บ
พันธกรณี
ทั้งนี้ ในกฎบัตรอาเซียนหมวดที่ ๔ ข้อที่ ๖ได้กําหนดโครงสร้างองค์กร องค์ประกอบ
อํานาจหน้าที่ของอาเซียน ที่เป็นกลไกในการบริหารงานของอาเซียน สรุปได้ตามตารางนี้
โครงสร้าง
บทบาท/หน้าที่
๑. ที่ ปร ะชุ ม สุ ด ยอ ด อา เซี ย น เป็นองค์กรสูง สุดในการกําหนดนโยบาย มีการประชุม
ปีละ ๒ ครั้ง หน้าที่
(ASEAN Summit)
๑.๑ เป็นผู้นํา กําหนดนโยบายและตัดสินใจเรื่องสําคัญๆ
รวมถึ ง กรณี ที่ มี ก ารละเมิ ด พั น ธกรณี ต ามกฎบั ต ร
อย่างรุนแรง
๑.๒สั่ ง การให้ มี ก ารประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี เ ป็ น การ
เฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาเรื่อ งที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักต่างๆ
มากกว่า ๑ เสา
๑.๓ ดําเนิน การแก้ไขสถานการณ์ฉุก เฉิน ที่ก ระทบต่อ
อาเซียน
๑.๔ ตัดสินข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิก กรณีที่ไม่อาจหา
ข้อ ยุติในข้อขัดแย้ง ได้หรือ มีก ารไม่ปฏิบัติตามคําตัดสิน
๕๕

๒. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน
(ACCs : ASEAN Coordinating
Council)

๓. คณะมนตรี ป ระชาคมอาเซี ย น
(ASEAN Community Council)

๔. องค์ ก รระดั บ รั ฐ มนตรี อ าเซี ย น
เ ฉ พ า ะ ส า ข า (ASEAN Sectoral
Ministerial Bodies)

ของกลไกระงับข้อพิพาท
๑.๕ ตั้งหรือยุบองค์กรอาเซียน
๑.๖ แต่งตั้งเลขาธิการอาเซียน
ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ทําหน้าที่
๒.๑ เตรียมการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน
๒.๒ ประสานงานระหว่าง ๓ เสาหลัก เพื่อ ความเป็น
บูรณาการในการดําเนินงานของอาเซียน
๒.๓ แต่งตั้งรองเลขาธิการอาเซียน
ผู้แทนที่ประเทศสมาชิกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบในแต่
ละเสาหลัก (เศรษฐกิจ การเมือง สังคม/วัฒนธรรม) เพื่อทํา
หน้าที่
๓.๑ ประสานงานและติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตาม
แนวนโยบายของผู้นําทั้งในเรื่องที่อยู่ภายใต้เสาหลักของ
ตน และเรื่องที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเสาหลัก
๓.๒ เสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อผู้นํา
จัดตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียนมีหน้าที่หลัก คือ
๔.๑ ดําเนินการตามอาณัติที่มีอยู่แล้ว
๔.๒ นําความตกลงและมติของผู้นําไปปฏิบัติ
๔.๓ เสริม สร้างความร่ว มมือ เพื่อ สนับ สนุน การสร้า ง
ประชาคมอาเซียน
๔.๔ เสนอรายงานและข้ อ เสนอแนะประเทศไทยกั บ
อาเซียนต่อคณะมนตรีประชาคมอาเซียนที่เหมาะสม
๔.๕ สามารถมี เ จ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สหรื อ องค์ ก รย่ อ ยเพื่ อ
สนับสนุนการทํางานได้
๔.๖ ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะมนตรี AC
๕๖

๕. สานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN เลขาธิการอาเซียน (Secretary General of ASEAN) เป็น
ผู้บริหาร มีหน้าที่
Secretariat)
๕.๑ เป็น Chief Administrative Officer ของอาเซียน
๕.๒ ติ ด ตามการปฏิ บั ติต ามคํา ตั ด สิน ของกลไกระงั บ
ข้อพิพาทและรายงานตรงต่อผู้นํา
๕.๓ สนั บสนุ น การมีป ฏิ สั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งองค์ ก รของ
อาเซียนกับภาคประชาสังคม
ทั้ ง นี้ ให้ มี ร องเลขาธิ ก ารอาเซี ย น (Deputy
Secretary General) ๔ คน โดย ๒ คนจะมาจากการ
หมุนเวียนตามลําดับตัว อัก ษรประเทศ มีวาระการดํารง
ตําแหน่ง ๓ ปี และอีก ๒ คนมาจากการคัดเลือกตาม
ความสามารถ มีวาระการดํา รงตําแหน่ง ๓ ปี และอาจ
ได้รับการต่ออายุได้อีก ๑ วาระ
สํานักเลขาธิการอาเซียน อาเซียนจัดตั้งสํานักเลขา
ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ หลังการลงนามใน
ข้อตกลงการจัดตั้งสํานักเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย
ต่อมาในวันที่ ๙พฤษภาคม ๒๕๒๔ รัฐบาล
อิน โดนีเ ซียได้มอบอาคารทางตอนใต้ของกรุงจาการ์ตา
เพื่อใช้เป็นสํานักงานใหญ่ของสํานักเลขาธิการอาเซียน
๖. คณะผู้ แ ทนถาวรประจาอาเซี ย น ประเทศสมาชิกจะแต่งตั้งผู้แทนระดับเอกอัครราชทูตเพื่อ
(Committee
of
Permanent ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น คณะผู้ แ ทนถา วรประ จํ า อา เซี ย น ที่
Representatives (CPR) to ASEAN) กรุงจาการ์ตา ซึ่งเป็นคนละคนกับเอกอัครราชทูตประจํา
กรุงจาการ์ตา ทําหน้าที่แทนคณะกรรมาธิการอาเซียน โดย
กรุงจาการ์ตา
คณะผู้แทนถาวรประจําอาเซียนจะมีบทบาทสําคัญสอง
ด้า น ได้ แก่ การเป็ น ผู้ แ ทนของประเทศสมาชิก และ
การเป็นผู้แทนของอาเซียน มีหน้าที่
๕๗

๗. ส านักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ
(ASEAN National Secretariat)

๘. องค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน
(ASEAN Human Rights Body AHRB)

๙ . มู ล นิ ธิ อ า เ ซี ย น
(ASEAN Foundation)

๖.๑ สนับสนุนคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองค์กร
ความร่วมมือเฉพาะด้านต่างๆ
๖.๒ ประสานงานกับสํานักเลขาธิการอาเซียน เลขาธิการ
อาเซียน และสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติของแต่ละ
ประเทศสมาชิก
๖.๓ ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา
ตั้ง อยู่ที่ ประเทศสมาชิ ก แต่ล ะตามข้ อ ๑๓ ของกฎบัต ร
อาเซียน โดยมีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ทํา
หน้าที่
๗.๑ ศูนย์รวมในการประสานงานกลางแห่งชาติในเรื่อ ง
ข้อตัดสินใจของอาเซียน
๗.๒ สนั บสนุ น ภารกิจ ต่ างๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อาเซี ย น
ภายในประเทศ การเตรียมการประชุม ระดับชาติของ
อาเซียน
๗.๓ มีส่วนร่วมในการสร้างประชาคมอาเซียน
๗.๔ เก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาเซียน
หน้าที่
๘.๑ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ทั้ง
ให้คําปรึกษา ติดตามและประเมินสถานะสิทธิมนุษยชน
๘.๒ ติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
ภูมิภาค
๘.๓ ส่งเสริมการศึกษาและการตื่นตัวของหน่วยงาน
ภาครัฐและประชาชน
หน้าที่สนับ สนุนเลขาธิการอาเซียนและประสานงานกับ
องค์กรอื่นๆ ของอาเซียน
๙.๑ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
๕๘

๙.๒ส่ ง เสริม การมี ป ฏิสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประชาชนและ
ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของอาเซียน
องค์กรต่างๆที่อาเซียนมีปฏิสมั พันธ์ มี ๕ ประเภท ได้แก่
๑๐. องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับ
องค์กรรัฐสภา ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม กลุ่ม thinkอาเซียน (Entities Associated with
tank และภาคการศึกษา
ASEAN)
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศเป็ น
๑๑. คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
ประธาน เป็ น กลไกตั ด สิ น ใจและประสานงานระดั บ
ของประเทศไทย
นโยบาย เพื่อบูรณาการการดําเนินการของหน่วยงานไทย
และเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ ก้ า วสู่ ก ารเป็ น ประชาคม
อาเ ซี ย นใ นปี ๒๕ ๕๘ อ ย่ า งเ ป็ น เ อก ภา พแ ละ มี
ประสิทธิภาพ โดยจะมีการประชุมทุก ๒-๓ เดือน
ปี ๒๕๕๕ กระทรวงการต่ า งประเทศได้ จั ด
ประชุมหน่ว ยงานที่รับผิดชอบทั้ง ๓ เสาเพื่อ ร่วมจัดทํา
แผนงานแห่ ง ชาติ สํ า หรั บ การก้ า วสู่ ก ารเป็ น ประชาคม
อาเซียนในปี๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางในภาพรวมสําหรับ
หน่ ว ยงานต่ างๆ ในการดํา เนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สําหรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ต่อไป
จั ด ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการว่ า ด้ ว ยความเชื่ อ มโยง
ระหว่างกันในอาเซียน เพื่อประสานงานและติดตามให้มี
การดํ า เนิ น การตามแผนแม่ บ ทว่ า ด้ ว ยความเชื่ อ มโยง
ระหว่างกัน ในอาเซียนที่สอดคล้อ งกับผลประโยชน์ของ
ไทย
ปี ๒ ๕๕๕ ได้ จั ด ตั้ งคณะอนุ กรรมการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อบูรณาการงานการเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจและการสร้าง ความตระหนักรู้เรื่องอาเซียนแก่ทุก
ภาคส่ วนของสังคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการ
สร้ า งประชาคมอาเซี ย นและสามารถใช้ โ อกาสจาก
๕๙

ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มที่
๑๒.คณะกรรมการ/อนุ ก รรมการ โดยหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงานหลักของแต่ละเสาเป็น
ส าหรั บ การด าเนิ น การตามแผนงาน ประธาน
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนในแต่ละ
เสาของประเทศไทย

๖๐

บทที่

๕

การประชุม ก.พ. อาเซียน
The ASEAN Conferences on
Civil Service Matters (ACCSM)

๖๑

บทที่ ๕
การประชุม ก.พ. อาเซียน
The ASEAN Conferences
on Civil Service Matters (ACCSM)
การประชุม ก.พ. อาเซียนเป็นหนึ่งในกลไกที่ใช้บริห ารองค์ก รอาเซียนเพื่อ สร้าง
ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานราชการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเน้น
ความร่วมมือด้านราชการ รวมถึงระบบข้าราชการ ระบบการบริหารและการจัดการภาครัฐ (public
administration and management systems) และเป็ น การร่ ว มมื อ กั น อย่ า งใกล้ ชิ ด ระหว่ า ง
หน่วยราชการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ความเป็นมา
การประชุม ก.พ. อาเซียน (ASEAN Conference on Civil Service Matter ” ACCSM)
ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของ ASEAN โดยการประชุมครั้งแรกจัดที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๒๔ เดิมชื่อ ASEAN Conference on Reforms in the Civil Service (ACRCS)
ต่อมาในปี ๑๙๘๗จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ASEAN Conferences on Civil Service Matters (ACCSM)
การจัดประชุม ก.พ. อาเซียนครั้งแรกนี้ ประกอบด้วย ๕ ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องใน
ระดับผู้บริหารระดับสูงของ ก.พ. รวมถึงผู้บริหารขององค์กรที่ให้การบริการประชาชน ผู้อํานวยการ
องค์ ก ารบริ ห ารการศึ ก ษาและศู น ย์ ฝึ ก อบรมของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น
การเสริม สร้างความร่ว มมือ ในการปรับปรุง ระบบราชการในแต่ล ะประเทศ ซึ่ง ทุก ประเทศใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียนได้ตกลงที่จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพตามลําดับตัวอักษรชื่อประเทศ (ยกเว้น
ในช่วงปีแรกๆ ที่มีการเริ่มต้น)
๖๒

เจ้าภาพในการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน
การประชุ ม ใหญ่ ACCSM จะประชุ ม คราวละ ๒ ปี ประเทศสมาชิ ก มี
การหมุน เวียนกั น เป็ น เจ้า ภาพ เรีย งตามลําดั บตัว อัก ษรชื่อ ประเทศ (ยกเว้ น ในช่ว งปี แรกๆ ที่ มี
การเริ่มต้น) สําหรับหัวข้อในการประชุม เจ้าภาพจะเป็นผู้กําหนดหัวข้อ สรุปได้ดังนี้
ที่ ประเทศเจ้าภาพ ช่วงเวลาจัดการประชุม

หัวข้อการประชุม

1. Philippines

27 ” 31 July 1981

Streamlining the Civil Service for Developments

2. Malaysia

22 ” 26 August 1983 Towards Improving the Productivity of Civil Service

3. Thailand

13 ” 17 May 1985

Trends in Civil Service Reform in ASEAN Countries

4. Singapore

27 ” 31 July 1987

Productivity Challenges for the ASEAN Civil Service
in the 21st Century

5. Indonesia

4 ” 9 September 1989 Human Resource Development and its Impact on the
Improvement of Public Service in ASEAN

6. Brunei
Darussalam

9”13 September 1991 The Role of the Civil Service in Meeting the
Challenges of the Year 2000 and Beyond

7. Malaysia

4 ” 8 October 1993

8. Philippines

22 ” 26 January 1995 Preparing the Civil Service for the 21st Century: The
ASEAN Response

9. Singapore

30 June ” 4 July 1997 Strengthening ASEAN Cooperation on Civil Service
Matters in the ASEAN organizational Structure

10. Thailand

22”26November 1999 Good Governance: A Challenge for Economic
Revitalization and Democracy Development

11. Vietnam

16 ” 18 October 2001 ASEAN Services for Dynamic and Sustainable
Development

Challenges for Innovation in the Civil Service

๖๓

ที่ ประเทศเจ้าภาพ ช่วงเวลาจัดการประชุม

หัวข้อการประชุม

12. Brunei
Darussalam

1 ” 13 October 2003

E-Government: An Opportunity for National
Development and Public sector Modernization

13. Cambodia

20 ” 22 December Human Resource Management in Public Service as
2005
Strategic Partner in National Development: New
Paradigm for ASEAN Context

14. Indonesia

29 ” 31 October 2007 Developing Corporate Culture in Public Service
towards ASEAN Community

15 Lao PDR

28-30 October 2009

Public Sector Capacity Development : Towards
Improved Service Delivery

16 Malaysia

11-12 April 2011

Transforming the Public Sector for Enhanced
Performance

อนึ่ง นับตั้งแต่มีการจัดตั้ง ACCSM สํานักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพมาแล้ว ๒ ครั้ง
คือในปี ๑๙๘๕ และ ๑๙๙๗ ส่วนในปีที่ประเทศอื่นเป็นเจ้าภาพ สํานักงาน ก.พ. จะได้รับเชิญให้เข้า
ร่วมการประชุม ACCSM ทุกครั้ง เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประชุม รวมทั้งให้
นําเสนอ Country paper และ Technical paper ในการประชุมแต่ละครั้งด้วย

วัตถุประสงค์ของการประชุม ก.พ. อาเซียน
๑) เพื่อเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการดําเนินการ
ปรับปรุงระบบราชการ รวมทั้งเสนอแนวทางการให้การศึกษาทางด้านการบริหารและการฝึ กอบรม
๒) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดําเนินโครงการ
พัฒนาระบบราชการในแต่ละประเทศ
๓) เพื่อเป็นการทบทวนแผนการปฏิบัติการของโครงการความร่วมมือใน
การปรับปรุงระบบราชการในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ทันสมัย

๖๔

๔) เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกให้มากขึ้นโดยเฉพาะใน
ด้านการบริหารและการจัดการ
๕) เพื่อ ความร่ว มมือ กัน อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่ว ยงานราชการในกลุ่ม ประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นเพื่ อ รั บ มื อ กั บ ความท้ า ทายต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากความก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทบาทของ ACCSM ต่อการส่งเสริมประสิทธิภาพราชการพลเรือน
ACCSM มีบทบาทหลักในการแสวงหาแนวทางเพื่อ การพัฒนาระบบราชการใน
กลุ่มประเทศสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ ศักยภาพ มีความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ โดย
ดําเนินการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
 การเสริมสร้างกลไกในการพัฒนาเครือข่าย การเรียนรู้ร่วมกัน และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
 การส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Best Practices และ
นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการบริหารงานภาครัฐ โดยการพัฒนาบทบาทของ ASEAN
 ศูนย์ข้อมูลการพัฒนา (ASEAN Resource Centers) เฉพาะด้าน ตามความเชี่ยวชาญ
ของประเทศสมาชิก แต่ ล ะประเทศ สํา หรั บประเทศไทยได้ รับ มอบหมายให้รั บผิ ด ชอบด้ า น
Leadership Development
 การจั ด ตั้ ง โครงการสนั บ สนุ น ต่ า งๆ เพื่ อ ช่ ว ยให้ เ หลื อ ประเทศสมาชิ ก ให้ มี
การพั ฒนาระบบงานราชการให้ มีความทั น สมั ยยิ่ง ขึ้ น เช่น โครงการ Initiatives for ASEAN
Integration (IAI Project) เป็นต้น

๖๕

รูปแบบการประชุม ACCSM
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศจะมีรับผิ ดชอบในการเป็น เจ้ าภาพจัดการประชุ ม
๓ ครั้งในช่วงเวลา ๓ ปี โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพตามลําดับตัวอักษรชื่อประเทศ โดยจัดประชุมดังนี้
รูปแบบเดิม
Preparatory Meeting เป็นการประชุมเพื่อตกลง
เตรียมการสําหรับประเด็นความร่วมมือ โดย
ความร่วมมือซึ่งจะมีขึ้นในช่วง ๒ ปี โดยจะจัด
ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน

รูปแบบใหม่
Preparatory Meeting เป็นการประชุมเพื่อตกลง
เตรียมการสําหรับประเด็นความร่วมมือ โดย
ความร่วมมือซึ่งจะมีขึ้นในช่วง ๒ ปี โดยจะจัด
ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน
สํ า หรั บ ปี ๒๕๕๖ จะจั ด ที่ เ มื อ งย่ า งกุ้ ง พม่ า
ในเดือนมีนาคม
The ASEAN Conference on Civil Service  Senior Officials Meeting
Matters (ACCSM) เป็ น การประชุ ม ใหญ่ สํ า หรั บ ปี ๒๕๕๖ จะจั ด ที่ เ มื อ งย่ า งกุ้ ง พม่ า
มีก ารเสนอผลงานที่เ ป็น Best Practice ของ ในเดือนตุลาคม
แต่ ล ะประเทศในเรื่ อ งที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บประเด็ น
ความร่วมมือที่ตกลงกัน ในการประชุม
จัดขึ้นในช่วงปลายปีของปีที่ ๑ เดือนตุลาคม
Technical Meeting เป็นการประชุมเพื่อนําเสนอ The ASEAN Conference on Civil Service
ผลงานทางวิ ชาการของแต่ ล ะประเทศ จั ดขึ้ น Matters (ACCSM) เป็ น การประชุ ม ใหญ่
ในช่วงปลายปีของปีที่ ๒ ประมาณเดือนตุลาคม มีการเสนอผลงานที่เป็น Best Practice ของแต่
ละประเทศ กําหนดจัดในเดือนตุล าคม โดยมี
การประชุมอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่
 การประชุมหัว หน้าคณะ ASEAN Heads of
Civil Services
 การประชุ ม ASEAN+๓Heads of Civil
Services
 Forum on Good Governance
๖๖

สานักงาน ก.พ. กับ การประชุม ก.พ. อาเซียน (ACCSM)
นับ ตั้ ง แต่ มี ก ารจั ด ตั้ ง ACCSM สํ า นั ก งาน ก.พ. เป็ น เจ้ า ภาพมาแล้ ว ๒ ครั้ ง คื อ
ในปี ๑๙๘๕ และ ๑๙๙๗ ส่วนในปีที่ประเทศอื่นเป็นเจ้าภาพ สํานักงาน ก.พ. จะได้รับเชิญให้เข้าร่วม
การประชุม ACCSM ทุกครั้ง เพื่อ ให้ข้อ คิ ดเห็น และข้อ เสนอแนะเกี่ ยวกับการประชุม และใน
การประชุมแต่ละครั้งนั้น ทุกประเทศที่เข้าร่วมประชุมต้องรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
ภายใต้ ศูน ย์ข้ อ มูล การพั ฒนาเฉพาะด้ าน (ASEAN Resource Center ”ARC) ตามมติที่ ประชุ ม
ACCSM ครั้ง ที่ ๘ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปิน ส์ เพื่อ ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
งานวิจัยและประสบการณ์ด้านการบริหารที่เป็น Best Practices ของแต่ละประเทศ และเพื่อเป็น
การกระชับความร่วมมือระหว่างกันและกันและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

ความเป็นมาของศู นย์ ข้อมูลการพัฒนาเฉพาะด้าน ASEAN Resource
Center (ARC)
การประชุม ก.พ. อาเซียนครั้งที่ ๕ และครั้งที่ ๖ ที่ประเทศอินโดนีเซียและบรูไน
ผู้แทนสํานักงาน ก.พ. คือ นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สํานักงาน ก.พ. ในขณะนั้น ได้เสนอโครงการสัมมนาเรื่อง ASEAN Senior Executive Seminar
(โครงการสัมมนานักบริหารระดับสูง ของประเทศอาเซียน) ต่อ ที่ประชุม ก.พ. อาเซียน ซึ่งในที่
ประชุม ก.พ. อาเซียนได้พิจารณาและเห็นชอบให้ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง ASEAN Senior
Executive Seminar ได้ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ขอเงินทุนสนับสนุนจากองค์การระหว่าง
ประเทศ เมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน จึงไม่สามารถดําเนินการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่ง
หากประสงค์จะดําเนินการในครั้งต่อไป จะต้องนําเสนอที่ประชุม ก.พ. อาเซียนให้พิจารณาใหม่อีก
ครั้งหนึ่ง

๖๗

การประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๗ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ ได้ อ าศั ย แนวคิ ด ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มาดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงโครงการสัมมนานักบริหารของประเทศอาเซียนใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลั กการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ และหลักสูตรการสัมมนา โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
๑) หลักการและเหตุผล ได้กําหนดหลักการและเหตุผลใหม่ ดังนี้
หลักการและเหตุผลเดิม
ความเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
ร ว ด เ ร็ ว ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
อาเซี ย นและที่ อื่ น ๆ ได้ มี
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ร ะ บ บ
ข้า ราชการ ซึ่ ง เป็ น กลไก
สําคัญของทุกรัฐบาลของ
ประเทศอาเซียนต่อการนํา
นโยบายและกลยุ ท ธ์ท าง
การเมื อ งเศรษฐกิ จ และ
สั ง ค ม ไ ป ป ฏิ บั ติ สิ่ ง ที่
แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น คื อ
การพั ฒ นาการจัด การใน
ภาครั ฐ จะเป็ น ทิ ศ ทางที่
สํ า คั ญ ในกระบวนการ
สร้ า งความเจริ ญ ให้ แ ก่
ประเทศในอาเซียน
การสัม มนา ASEAN
Seminar Management มี
ความตั้ ง ใจให้ นัก บริห าร
ระดั บ สู ง ได้ ม าร่ ว มกั น

หลักการและเหตุผลใหม่
ในทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทั้งในอาเซียนและที่อื่น ทั่วโลก
ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบราชการเป็นอย่างยิ่ง
การเปลี่ยนแปลงทั้ ง ทางด้า นการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ การศึกษาและเทคโนโลยี คงมี
อยู่ต่อไปอีกหลายปี ระบบราชการเป็นกลไก
สําคัญในการนํานโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมื อ งและกลยุ ท ธ์ ข องรั ฐ บาลไปสู่
การปฏิ บั ติ ดั ง นั้ น โครงสร้ า งและระบบ
ราชการต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความเปลี่ ย นแปลง
เหล่านี้ เช่น ต้องสนองตอบ ต้องรวดเร็วและ
ต้อ งมีประสิทธิภาพในหลายทศวรรษที่ผ่าน
มา ข้าราชการยินดีที่จะให้บริการเฉพาะกลุ่ม
คนรวยหรือ คนที่คุ้นเคยกัน ข้าราชการจะยึด
กฎ ระเบียบ แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามปฏิรูป
โครงสร้างราชการและปรับลดขนาดกําลังคน
เพื่ อ ให้ ก ารทํ า งานดี ขึ้ น แต่ ก็ ต้ อ งแสวงหา
วิธีการอื่นควบคู่กันไปด้วย
ดั ง นั้ น สํ า นั ก งาน ก.พ. ซึ่ ง มี ห น้ า ที่
ประสานและดํ า เนิ น การพั ฒ นาข้ า ราชการ

เหตุผล
เดิ ม เ น้ น พั ฒ น า ก า ร
จั ด การในภาครั ฐ ให้
เป็ น กลไกสํ า คั ญ ใน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
สังคมและการเมือง แต่
เมื่ อ สถานการณ์ ต่ า งๆ
เปลี่ยนไปคือโลกเข้าสู่
ยุคที่สิ่ง แวดล้อ มต่างๆ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ย่ า ง
รวดเร็ว ระบบราชการ
ก็ ต้ อ งปรั บ ตั ว รวดเร็ ว
ใ ห้ ทั น กั บ
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
เ ช่ น เ ดี ย ว กั น แ ล ะ
ส า ม า ร ถ เ ป็ น ก ล ไ ก
สํ า คั ญ ใ น ก า ร นํ า
นโยบายทางเศรษฐกิจ
สั ง คมและการเมื อ ง
ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ
นอกจากนั้น โลกได้เข้า
๖๘

ประเมิ น วิ ธี ก ารบริ ห าร
ราชการในปั จ จุ บั น และ
เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร (Action
Research) เป็ น เครื่อ งมื อ
สํา หรั บการเปลี่ ยนแปลง
จึ ง ไ ด้ นํ า เ ท ค โ น โ ล ยี
การจัดการใหม่ๆ ไปใช้ใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
ประเมินผลงาน

พ ล เ รื อ น จึ ง ดํ า เ นิ น ก า ร สั ม ม น า เ รื่ อ ง
โลกาภิ วั ต น์ สํ า หรั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ใน
อาเซียน(Globalization for ASEAN Senior
Executive Seminar) เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็น ประสบการณ์และหาวิธีแก้ปัญหาที่
เผชิญอยู่ เป็นที่เชื่อ ว่าผลการสัม มนา จะช่ว ย
กระตุ้ น ให้ ผู้ เ ข้ า สั ม มนาจะปฏิ รู ป ระบบ
ราชการและระบบข้าราชการให้สอดคล้องกับ
การพั ฒ นาประเทศและการให้ บ ริ ก ารที่ ดี
ยิ่งขึ้น

สู่ ยุ ค ที่ ย อ ม รั บ ว่ า
ป ร ะ ช า ช น ห รื อ
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร เ ป็ น
เป้ า หมายสํ า คั ญ ของ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
การบริห ารราชการจึ ง
ต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้
ตอบสนองความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้รับบริการดีขึ้น

๒) วัตถุประสงค์ ได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการสัมมนาใหม่ ดังนี้
วัตถุประสงค์เดิม
๑) เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร
ระดั บ สู ง ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ป ร ะ เ ด็ น ที่ เ กี่ ย ว กั บ
การพัฒนาการจัดการโดย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และข้อมูล
๒) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะ
การจัดการในการวิจัยเชิง
ปฏิบัติก ารในแง่ ที่ใช้เ ป็ น
พื้น ฐานสําหรับการจัดทํา
แผนปฏิบัติการโครงการ
ปรับปรุงการจัดการ
๓) เพื่อส่งเสริมเครือ ข่าย
ในภูมิภาค

วัตถุประสงค์ใหม่
๑) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้ตระหนัก
ถึงความเป็นสากล(Internationalization)
การกระจายอํานาจ (Decentralization)
ก า ร ใ ห้ เ อ ก ช น รั บ ง า น ภ า ค รั ฐ ไ ป
ดําเนินการ (Privatization) การลดขนาด
กําลังคน(Downsizing) การให้บริการที่
มีคุณภาพในภาครัฐ (Quality Service in
Public Sector)
๒)เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่าง
ประเทศกลุ่มอาเซียน
๓) เพื่อ เพิ่ม พูน ทัก ษะด้านการบริก าร
และสามารถนํ า ไปใช้ พั ฒ นาประเทศ
ของตนเองได้

เหตุผล
เ ดิ ม มุ่ ง ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร ไ ด้
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์
การบริ ห าร ทั ก ษะการนํ า
ผ ล ก า ร วิ จั ย ม า ใ ช้ ใ น
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ร ะ บ บ
ราชการเน้ น ความร่ ว มมื อ
ระหว่างนักบริหารในภูมิภาค
ใ ห ม่ ไ ด้ ข ย า ย ข อ บ เ ข ต
วิสัยทัศน์ และประสบการณ์
ไปสู่แนวโน้มใหม่ คือ ความ
เป็นสากล การกระจายอํานาจ
ให้เ อกชนรับ งานภาครัฐไป
ดําเนินการ ลดขนาดกําลังคน
ให้บริการที่มีคุณภาพ
๖๙

๓) ปรับปรุงกิจกรรมหรือหลักสูตรการสัมมนาใหม่ ดังนี้
กิจกรรมการสัมมนาเดิม
หลักสูตรการสัมมนาใหม่
เหตุผล
โครงการนี้ดําเนินการเป็น
เรื่องที่น่าสนใจ เช่น ความเป็นสากล กา ร ป ระ ส บ ปั ญห า ด้ า น
๔ ระยะ ใน ๑๕ เดือน ดังนี้ (Internationalization) การกระจาย การเงิ น ในการจั ด สั ม มนา
(๑) ระยะเตรียมการ ออกแบบ อํ า น า จ (Decentralization) ก า ร ใ ห้ ทําให้ต้องปรับลดระยะเวลา
การฝึกอบรมและการวิจัยเชิง เอกชนรับ งานภาครั ฐไปดํ าเนิ น การ ลงและปรั บ หลั ก สู ต รให้
ปฏิ บั ติ ก าร เลื อ กที่ ป รึ ก ษา (Privatization) การลดขนาดกําลั งคน สอดคล้อ งกับหลัก การและ
ผู้ เ ข้ า สั ม ม น า แ ล ะ ทํ า (Downsizing) และการให้บริการที่มี เ ห ตุ ผ ล ต ล อ ด จ น
กําหนดการ ๓ เดือน
คุณภาพในภาครัฐ (Quality Service วัตถุประสงค์การสัมมนา
(๒) จัดสัมมนา มีผู้เข้าร่วม in Public Sector)
สัม มนา ๑๘ คน ประเทศละ - เรื่อ งอื่น ๆได้แก่เ รื่อ งอาเซียนและ
๓ คนระยะเวลา ๒ สัปดาห์ สถานการณ์ ข องโลก บทบาทของ
(๓) ดํ า เนิ น การวิ จั ย เชิ ง รัฐบาลและราชการและแนวโน้มของ
ปฏิ บั ติ ก ารโดยที ม งานของ ระบบราชการในประเทศอาเซียนใน
แต่ล ะประเทศ ระยะเวลา ๖ ๕ ปี ข้างหน้า
เดือน
๔) เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ดังนี้
ชื่อโครงการเดิม
ASEAN Senior
Executive Seminar

ชื่อโครงการใหม่
Globalization for ASEAN
Senior Executive Seminar

เหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผลและวัตถุประสงค์

ที่ประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๗ ประเทศมาเลเซีย ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและ
ให้ดําเนินการต่อไปได้ แต่ เนื่องจากไม่ได้รับเงินทุน จากองค์การระหว่างประเทศ จึงไม่สามารถ
จัดการสัมมนาตามโครงการนี้ได้

๗๐

การประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๘ ณ ประเทศฟิลิปปินส์
ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการสัมมนานักบริหารใหม่ ดังนี้
๑) หลักการและเหตุผล ได้กําหนดหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผลเดิม
ระบบราชการต้องเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลง เช่น ต้อง
สนองตอบต้องรวดเร็ว และ
ต้อ งมี ประสิ ทธิ ภาพ ที่ผ่ า น
มา ข้าราชการยินดีให้บริการ
เฉพาะกลุ่มคนรวยหรือคนที่
คุ้นเคยกัน ข้าราชการยึดกฎ
ระเบี ย บ แม้ ว่ า รั ฐ บาลจะ
พยายามปฏิ รู ป โครงสร้ า ง
ราชการและปรั บ ลดขนาด
กําลังคนเพื่อให้การทํางานดี
ขึ้น แต่ก็ต้องแสวงหาวิธีการ
อื่นควบคู่กันไปด้วย
ดังนั้น สํานักงาน ก.พ. ซึ่ง
มี ห น้ า ที่ ป ร ะ ส า น แ ล ะ
ดําเนินการพัฒนาข้าราชการ
พลเรื อน จึ งดํ า เ นิ น กา ร
สั ม มนาเรื่ อ งโลกาภิ วั ต น์
สําหรับผู้บริหารระดับสูงใน
อาเซียน (Globalization for
ASEAN Senior Executive
Seminar) เพื่อ แลกเปลี่ ย น

หลักการและเหตุผลใหม่
ในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ โลกเปลี่ ย นแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว และระบบเศรษฐกิ จ ที่
ผสมผสานเป็ น สากล ข้ า ราชการและ
ผู้นําในภาครัฐ ต้องมีลักษณะที่แตกต่าง
ไ ป จ า ก ใ น อ ดี ต ภ า ค รั ฐ ต้ อ ง ก า ร
ข้าราชการและผู้นําในรูปแบบใหม่ ซึ่ง
การจะให้ได้ม าซึ่ง ข้าราชการและผู้นํ า
ในรูปแบบใหม่นั้น จะกระทําโดยระบบ
การคัด เลือ กและสรรหาอย่า งปัจ จุบั น
ไม่ ไ ด้ แต่จ ะต้อ งดํ าเนิ น การในเชิ ง รุ ก
แทนที่จ ะนั่ ง อยู่ในสํานัก งานคอยให้ มี
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ ราชการ ก็ ต้ อ งออกไป
สรรหาและคัดเลื อ กบุคคลที่ดีที่สุดใน
ตลาดแรงงาน เมื่ อ ได้ ข้ า ราชการที่ มี
คุณภาพสูง แล้ว ต้อ งรัก ษาไว้ให้อ ยู่ใ น
ระบบราชการ ซึ่ ง อาจกระทํ า โดยให้
ค่าตอบแทนและประโยชน์ เ กื้อ กูล ที่ ดี
ให้งานที่ท้าทายและให้ห ลักประกัน ว่ า
จะมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพไปสู่
ระดับสูงสุดเท่าที่จะก้าวหน้าไปได้
สํานักงาน ก.พ. ซึ่ง รับผิดชอบใน
การประสานงานและดําเนินการพัฒนา

เหตุผล
ระบบราชการที่ปรับตัว
ให้กับการเปลี่ยนแปลง
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ
ได้อย่างดีนั้น เริ่มไม่เป็น
การเพี ย งพอเนื่ อ งจาก
ยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ที่ เ ป็ น
ส า ก ล เ ป็ น ผ ล ใ ห้
การ แข่ ง ขั น ระห ว่ า ง
ประเทศอยู่ในระดับสูง
ร า ช ก า ร ต้ อ ง ก า ร
ผู้บริหารที่มีคุณภาพสู ง
เ พื่ อ รั บ มื อ กั บ ค ว า ม
เปลี่ ย นแปลงทั้ ง หลาย
ไ ด ้ต้ อ ง มี ก า ร ส ร้ า ง
ระบบสรรหารักษาและ
พัฒนานักบริหารเพื่อให้
มีนักบริหารที่มีคุณภาพ
อยู่ ใ นองค์ ก ารทั้ ง ใน
ปัจจุบันและในอนาคต
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ความคิดเห็น ประสบการณ์
และหาวิธีแก้ ปัญหาที่เ ผชิญ
อ ยู่ เ ป็ น ที่ เ ชื่ อ ว่ า ผ ล ก า ร
สั ม มนา จะช่ ว ยกระตุ้ น ให้
ผู้ เ ข้ า สั ม มนาปฏิ รู ป ระบบ
ราชการและระบบ
ข้าราชการให้สอดคล้อ งกับ
การพั ฒ นาประเทศและ
การให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

ข้ า ราชการ จึ ง จํ า เป็ น ที่ จ ะจั ด สั ม มนา
เรื่อ งนั กบริหารยุคใหม่ (New Wave
Leaders) เพื่อหาข้อสรุปว่า จะมีวิ ธีการ
สรรหา คัดเลือกคนที่ดีที่สุดเข้าสู่ระบบ
ราชการได้ อ ย่า งไร จะรั ก ษาเขาไว้ ไ ด้
อย่างไร ความก้าวหน้าในสายอาชีพควร
จะเป็ น อย่ า งไร และพั ฒ นาอย่ า งไร
เพื่ อ ให้ เ ขาก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ และ
เป็นผู้นําที่ดีในอนาคต

๒ ) วัตถุประสงค์ ได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการสัมมนาใหม่ ดังนี้
วัตถุประสงค์เดิม
๑) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความเป็ น
สากล การกระจายอํานาจ
การให้เอกชนรับงานภาครัฐ
ไปดํา เนิน การ การลดขนาด
กําลังคน และการให้บริการที่
มีคุณภาพในภาครัฐ
๒) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมื อ งระหว่ า งประเทศ
กลุ่มอาเซียน
๓) เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้าน
การบริ ก ารและสามารถนํ า
ไปใช้ พั ฒ นาประเทศของ
ตนเองได้

วัตถุประสงค์ใหม่
๑) เพื่อ ให้นักบริหารระดับสูงได้
ตระหนักว่า ในยุคปัจจุบันนี้ เป็น
ความสําคัญอย่างยิ่ ง ที่ข้าราชการ
ต้องมีลักษณะแตกต่างจากเดิม
๒) เพื่ อ แสวงหาแนวทางใน
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
คัดเลือ กและสรรหา รวมทั้ง เพื่อ
แสวงหาเทคโนโลยีสมัยใหม่ม า
ใช้ในกระบวนการนี้ได้อย่างไร
๓) เพื่ อ แลกเปลี่ ย นวิ สั ย ทั ศ น์
แนวความคิด และประสบการณ์
เกี่ ยวกั บวิ ธี ก ารรัก ษาข้ าราชการ
และวิ ธี ก ารเตรี ยมข้า ราชการให้
เป็นผู้นํา ที่มีความสามารถในยุคที่
โลกกําลังมีความเปลี่ยนแปลง

เหตุผล
วัตถุประสงค์เ ปลี่ยนจากเดิม ที่
ใ ห้ นั ก บ ริ ห า ร ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
แ น ว โ น้ ม ใ ห ม่ ข อ ง โ ล ก
การส่ง เสริม ความร่ว มมือ และ
เพิ่ม ทัก ษะด้ว ยการบริการ เป็น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ใ ห้ นั ก บริ ห าร
ตระหนักว่า รูปแบบนักบริหาร
แบบเดิ ม ได้ เ ปลี่ ย นแปลงไป
นักบริหารต้องมีคุณภาพสูงที่จะ
รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้
รวมทั้ ง ต้ อ งหาแนวทางใ น
การเตรียมและรักษานักบริหาร
ให้ มี คุ ณ ภาพ ให้ อ ยู่ ใ นระบบ
ราชการ
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๓) ปรับปรุงกิจกรรมหรือหลักสูตรการสัมมนาใหม่ ดังนี้
กิจกรรมการสัมมนาเดิม
- เรื่อ งที่น่าสนใจ ได้แก่ ความเป็น
สากล การกระจายอํ านาจ การให้
เอกชนรับงานภาครัฐไป ดําเนินการ
การลดขนาดกําลังคน การให้บริการ
ที่ มี คุ ณ ภ า พ ใ น ภ า ค รั ฐ (Quality
Service in Public Sector)
- เรื่อ งอื่น ๆ ได้แก่เรื่อ งอาเซียนและ
สถานการณ์ ข องโลก บทบาทของ
รั ฐ บาลและราชการ และแนวโน้ ม
ของ ระ บบร าช การ ใน ประ เท ศ
อาเซียนใน ๕ ปีข้างหน้า

หลักสูตรการสัมมนาใหม่
กําหนดให้ผู้เ ข้าร่ว มสัม มนาได้
เตรียมการที่จะอภิปรายในเรื่อง
ห ลั ก ใ น ส่ ว น ที่ เ กี่ ย ว กั บ
นักบริหาร รวม ๔ เรื่อง คือ
(๑) การสรรหาและการ
คัดเลือก
(๒) !การรักษาไว้
(๓) ความก้า วหน้ าในการรั บ
ราชการ
(๔) การพัฒนานักบริหาร

เหตุผล
เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
หลักการ และเหตุผลและ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
การสัมมนา

๔) เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ดังนี้
ชื่อโครงการเดิม
Globalization for ASEAN
Senior Executive Seminar

ชื่อโครงการใหม่
New Wave Leaders

เหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผลและวัตถุประสงค์

ในการประชุม Pre-Conference Technical Working Group ที่เ มื อ ง Tagaytay
ประเทศฟิลิปปินส์ ในระหว่างวันที่ ๓-๖ ธันวาคม ๒๕๓๗ ได้ร่วมพิจารณาโครงการที่นําเสนอแล้ว
เห็น ชอบให้บรรจุไว้ในแผน ๕ ปี ของ ก.พ. อาเซียน และโดยที่ประเทศไทยได้ผลักดันในเรื่อ ง
นัก บริหารหรือ ผู้นํา มาเป็น เวลานาน จึง ได้ เ สนอให้ประเทศไทยเป็น ศูน ย์ก ลางข้อ มูล ASEAN
Resource Center ด้านการพัฒนาผู้นํา
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ASEAN Resource Center ทางด้าน Leadership Development
ต่อมาที่ประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๘ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้พิจารณา
ข้อเสนอแล้ว เห็นชอบให้ดําเนินการตามโครงการนี้ได้ แต่แทนที่จะให้อยู่ในแผน ๕ ปี ของ ก.พ.
อาเซียน เห็นควรให้ปรับเป็นแผน ๖ ปี เพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผล
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้กําหนดให้ประเทศต่างๆ เป็นศูนย์กลาง ARC ด้านต่างๆ ดังนี้
 บรูไนเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางด้าน Management New Technologies
 อินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางด้าน Information Exchange
 มาเลเซียเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางด้าน Case Study
 ฟิลิปปินส์เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางด้าน Examination and Testing
 สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางด้าน Management Innovation
 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางด้าน Leadership Development
การจัดการสัมมนาตามแผนของ ก.พ. อาเซียนแม้ว่าโครงการ New Wave Leaders
ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุม ก.พ.อาเซียน ครั้งที่ ๘ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์แล้ว แต่จาก
แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น เมื่อได้รับงบประมาณที่จะดํา เนินการประชุม
ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๙ ก็ได้ปรับปรุงโครงการนี้ให้ดีขึ้นหลายประการ กล่าวคือ
๑) กําหนดหัวข้อสัมมนาให้แคบลง เป็นเรื่อง New Wave Leaders for ASEAN in the
Next Decade ทั้งนี้ การกําหนดเวลาเพียง 10 ปี จะทํา ให้สามารถคาดการณ์ได้
๒) ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาใหม่ แต่ก็ยังใช้หลักการเดิม ทั้งนี้ เพื่อ
ต้อ งการที่จ ะผลการสัม มนาชัดเจนและสามารถนําไปใช้ได้ โดยได้ปรับปรุง วัตถุประสงค์ของ
การสัมมนาใหม่ ดังนี้
(๒.๑) เพื่อกําหนดรูปแบบ (Model) ร่วมของผู้นํา ยุคใหม่ที่พึงปรารถนาในยุคของ
ความเปลี่ยนแปลง
(๒.๒) เพื่อกําหนดกลยุทธ์และเทคนิคในการสรรหาและพัฒนาเพื่อให้ได้ผู้นํา
ยุคใหม่ตามรูปแบบร่วมที่กําหนด
(๒.๓) เพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐของประเทศอาเซียนได้มีความเข้าใจในบุคลิกภาพและ
แนวแบบ (Style) การบริหารงานของผู้นํา แต่ละประเทศในอาเซียน
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๓) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว จึงได้กําหนดให้ผู้แทนของประเทศต่างๆ
ที่เข้าร่วมการประชุม จัดทํา Country Paper เรื่อง Model of New Wave Leaders in the Changing
World โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้
(๓.๑) แนวความคิดเกี่ยวกับผู้นํา ยุคใหม่
(๓.๒) ลักษณะของผู้นํา ยุคใหม่
(๓.๓) บทบาทของผู้นํา ยุคใหม่
(๓.๔) ความรู้ความสามารถที่จํา เป็นของผู้นํา เพื่อแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสม
(๓.๕) วิธีการสรรหาและพัฒนาผู้นํา ยุคใหม่
(๓.๖) แนวคิดและทางเลือกอื่นที่ต้องการให้ที่ประชุมทราบ

๗๕

ศูนย์ข้อมูล ASEAN Resource Center ของแต่ละประเทศ
จากมติที่ประชุม ACCSM ครั้งที่ ๘ เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๕ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ ให้
ประเทศสมาชิกจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนา (ASEAN Resource Center - ARC) เฉพาะด้าน ในแต่ละ
ประเทศ เพื่ อ ให้มี การแลกเปลี่ยนข้ อ มูล งานวิจัย หรือ ประสบการณ์ ด้านการบริ หารที่ เ ป็น Best
Practices ของแต่ละประเทศ และเพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างกันและความสัมพันธ์ที่
ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย ARC ของแต่ละประเทศมี ดังนี้
ที่

ประเทศ

ARC

๑

Brunei Darussalam

Managing New Technologies

๒

Cambodia

Capacity Development of the Civil Servants

๓

Indonesia

Information Exchange

๔

Laos

Civil Service Performance Management

๕

Malaysia

Case Studies

๖

Myanmar

Training of Trainers for Civil Service

๗

Philippines

Examination and Testing

๘

Singapore

Management Innovations

๙

Thailand

Leadership Development

๑๐

Vietnam

Civil Servants Management

หมายเหตุ ARC ของประเทศ Cambodia, Laos PDR และ Myanmar ได้รับการจัดตั้ง
ในภายหลัง (หลังจากการประชุม ACCSM ครั้งที่ ๑๑ ณ กรุงฮานอย ประเทศ Vietnam)
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บทบาทของ ARC
สํานักงาน ก.พ. ในฐานะที่เ ป็น หน่ว ยงานผู้แทนการประชุม ACCSM ได้จัดตั้ ง
ศูน ย์ข้อ มูล การพัฒนาเน้น ด้ านการพัฒนาภาวะผู้นํา (ASEAN Resource Center on leadership
development หรือ ARC-LD) ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จัง หวัดนนทบุรี โดยถือ เป็น
โครงการหนึ่งขององค์กรอาเซียนภายใต้การดําเนินงานของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
๑) พั ฒ นาผู้ นํ า ภาครั ฐ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นให้ มี ค วามพร้ อ มในการเป็ น ผู้ นํ า
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาประเทศ ตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๒) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวความคิดใหม่ๆ ด้านการพัฒนา
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
กิจกรรมที่ได้ดําเนินการในช่วงแรก เป็นการเน้น
๑) พัฒนาผู้นําเฉพาะในภาคราชการไทยในโครงการ “พัฒนาผู้นําคลื่นลูกใหม่”
๒) จัดทําคู่มือ พัฒนาตนเองเพื่อ เพิ่ม ทัก ษะการเป็นผู้นํา เรื่อ ง การเป็น พี่เ ลี้ยง
(Mentoring) การสอนงาน (Coaching) และการมอบหมายงาน (Job Assignment)
ต่อ มาในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ เริ่ม ดํา เนิ น การพั ฒนาหลั ก สู ตรและจั ด ฝึก อบรมให้ แ ก่
ข้า ราชการจากต่า งประเทศ โดยได้ดํ า เนิ น การจัด โครงการ ASEAN New-Wave Leadership
Development เป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการอื่นๆ ทั้งที่เป็นโครงการตามคําขอจาก
หน่วยราชการในต่างประเทศและโครงการความร่วมมือกับสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ
นับถึงปัจจุบันสํานักงาน ก.พ. โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนได้ดําเนินการจัด
ฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนหลายรูปแบบด้วยกัน ได้แก่
๑. การรับผิดชอบด้านงบประมาณทั้งหมดจากประเทศเจ้าภาพ (Fully funded by
the host country) โดยสํานักงาน ก.พ. เป็น เจ้าภาพ ดําเนิน การพัฒนาหลัก สูตร จัดฝึก อบรม
ประเมินผล และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้แก่
 การสัมมนาหลักสูตร ‚Capacity Building for the Civil Service‛สําหรับ ผู้บริหาร
งานด้านนโยบายของประเทศต่างๆ ในกลุ่ม CLMV
๗๗

 การประชุมต่างๆ ในปี ๒๕๔๗ ได้แก่
o เชิงปฏิบัติการหลัก สูตร ‚Work Improvement Teams WITS‛ สําหรับ
ข้าราชการ สปป. ลาว โดยสํานักงาน ก.พ. ได้ร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์
ในการนําหลักสูตรที่ข้าราชการ สพข. ได้รับการฝึก อบรมโดยวิทยากร
จากประเทศสิ ง คโปร์ ม าถ่ า ยทอดให้ แ ก่ ข้ า ราชการ สปป . ลาว เป็ น
ภาษาไทย โดย ทีมวิทยากรของ สพข. ได้เดินทางไปให้การฝึกอบรมแก่
ข้าราชการ สปป. ลาว ณ กรุงเวียงจันทน์ ในปี ๒๕๔๗
o เชิ ง ปฏิ บั ติ ก า รหลั ก สู ต ร ‚ASEAN New-Wave Leadership
Development‛ ซึ่งจัดให้แก่ประเทศในกลุ่ม CLMV ในปี ๒๕๔๗ (โดย
ความร่วมมือกับสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ)
o การศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร ‚Master of Management in Public
Sector Management‛ สํ า หรั บ ข้ า ราชการไทยและประเทศในกลุ่ ม
ลุ่มแม่น้ําโขง (Great Mekong Sub-region -- GMS) ระหว่างปี ๒๕๔๗๒๕๔๘
 การฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ในปี ๒๕๔๘ ได้แก่
o การฝึกอบรมหลักสูตร ‚ASEAN New-Wave Leadership Development
Challenging Issues of Leadership Development‛ ซึ่งจัดให้แก่ประเทศใน
กลุ่ม CLMV และสมาชิกดั้งเดิม ๖ ประเทศ ในปี ๒๕๔๘
○ การฝึกอบรมหลักสูตร ‚Organization Management and Project
Administration‛ สําหรับข้าราชการจากประเทศกัมพูชา (และ
มาดากัสการ์) ในปี ๒๕๔๘ (โดยความร่วมมือกับสํานักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ)
 การฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ในปี ๒๕๔๘ ได้แก่
○ การฝึกอบรมหลักสูตร ‚Personnel Management and Human Resources
Management‛ สําหรับข้าราชการจาก สปป.ลาว ในปี ๒๕๔๙ (โดยความ
ร่วมมือกับสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ)
๗๘

๒. การร่วมกันรับผิดชอบงบประมาณระหว่าง ๒ ประเทศ (Cost sharing
collaboration by two countries) โดยสํานักงาน ก.พ. และประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ร่วมกัน
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร จัดฝึกอบรม และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่
 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลัก สูตร ‚Personnel Information Management:
The Cooperation between Public Administration and Civil Service Authority, Prime Minister’s
Office, Lao PDR & Office of the Civil Service Commission, Office of the Prime Minister,
Thailand‛ เมื่อวันที่ ๒-๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ซึ่งประเทศไทยได้ดําเนินการครั้งแรกโดยร่วมกับ
ทบวงการปกครองและคุ้ม ครองรัฐกร สปป. ลาว โครงการนี้ได้เ กิดขึ้นจากการเจรจาตกลงกัน
ระหว่างเลขาธิการ ก.พ. (นายปรีชา วัชราภัย ) และตัวแทนจากทบวงการปกครองและคุ้มครองรัฐ
สปป. ลาว เมื่อครั้งที่ไปประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๑๓ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่าง
วันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๘
๓.
ความร่วมมือกับสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ใน
การจัดสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี พ.ศ.
การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ
๒๕๕๓  การสัมมนาเรื่อง ‚การพัฒนาระบบวินัยและระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน‛
 การสัมมนาเรื่อง ‚ทิศทางการสร้างรูปแบบนักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือน
สําหรับภูมิภาคเอเชีย‛
 การฝึกอบรมหลักสูตร‚การพัฒนาภาวะผู้นํา นักบริหารระดับกลาง
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ‚การเป็นวิทยากร‛
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ‚การพัฒนาเครื่องมือและกลไกสรรหาบุคคล
เข้ารับราชการ‛
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ‚ทักษะการนําเสนอด้วยการสื่อสาร‛
๒๕๕๔ การสัมมนาเรื่อง ‚การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในราชการพลเรือน‛
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นวิทยากร”
 โครงการเรื่อง “สัมมนากลยุทธ์การดึงดูดคนดี คนเก่งให้มารับราชการ”
๗๙

๒๕๕๕

 โครงการสัม มนา เรื่อง “แนวทางการติดตามประเมิน ผลการบริหารทรัพยากร
บุคคลในราชการพลเรือน”
 โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิ บัติก าร “การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ การ
บริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน”
 โครงการฝึก อบรมหลั ก สูต ร “Singapore-Thailand Leadership Development
Programme‛
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ทักษะการนําเสนอด้วยการสื่อสาร”
 โครงการสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในราชการพลเรือน”
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะนักบริหารระดับหัวหน้าส่วน
ราชการในภูมิภาคในพื้นที่พิเศษเฉพาะ”
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะการทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
สําหรับนักบริหารระดับต้น”
 โครงการสัม มนา เรื่อง “การบริห ารข้าราชการผู้มีผลสัม ฤทธิ์สูง และแนวทาง
การเสริม สร้า งเครือ ข่ายข้า ราชการผู้มีผลสัม ฤทธิ์ สูง ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน”
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นวิทยากร”
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ข้าราชการพลเรือ นและการติดตามประเมิน ผลการดําเนิน การตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาข้าราชการ"
 โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติก าร “การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การ
บริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน”
 โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ”
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ทักษะการนําเสนอด้วยการสื่อสาร”

๘๐

๔. การรั บ ผิ ด ชอบงบประมาณโดยแหล่ ง
สนับสนุนการเงินอื่น (Third party funding) โดยสํานักงาน
ก.พ. เป็นผู้จัดดําเนินการฝึกอบรมและ/หรือพัฒนาหลักสูตรโดย
ใช้ง บประมาณสนับสนุ น จากแหล่ ง สนับ สนุน การเงิน อื่น เช่ น
Asian Development Bank (ADB), World Bank, และ UNDP เป็น
ต้น หลักสูตรที่ดําเนินการในรูปแบบนี้ ได้แก่
 การฝึกอบรมหลักสูตร ‚Human Resource Management and Development
สําหรับนักบริหารระดับสูงของประเทศเวียดนาม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๖
 การฝึกอบรมและการปฏิบัติงานหลักสูตร ‚Public Administration Internship‛
สําหรับข้าราชการรุ่นใหม่ผู้มีศักยภาพสูงของประเทศเวียดนาม รุ่นที่ ๑ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อต้นปี ๒๕๔๗
 การฝึกอบรมและการปฏิบัติงานหลักสูตร ‚Public Administration and Services‛
สําหรับข้าราชการรุ่นใหม่ผู้มีศักยภาพสูงของ เวียดนาม รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายปี ๒๕๔๗
 การฝึกอบรมหลักสูตร ‚Training Management and Development of HR‛
สําหรับข้าราชการจากประเทศเวียดนาม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๘
(หลักสูตรทั้ง ๔ เป็นหลักสูตรที่สํานักงาน ก.พ. ได้ให้ความร่วมมือกับMinistry of
Home Affairs (MOHA) ประเทศเวียดนาม โดยใช้งบประมาณที่ MOHA ได้รับการสนับสนุนจาก
แหล่งเงินทุนอื่น โดยความร่วมมือดังกล่าว เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสํานักงาน
ก.พ. และ MOHA เมื่อ ปี ๒๕๔๕)
 การฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน ‚Civil Service Management Strategic
Framework and National Civil Service Training‛ (Government and Public Administration Reform
II (Central) Project) สําหรับ ข้าราชการจาก สปป.ลาว โดยใช้ ง บประมาณที่ PACSA ได้รั บ
การสนับสนุนจาก UNDP ในปี ๒๕๔๘
๕. อื่นๆ
นอกจากการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น สํานักงาน ก.พ. ยังได้ให้ความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่ม สมาชิกด้านการศึก ษาดูง านระยะสั้น ตามคําขอของแต่ล ะประเทศ ซึ่ง ใน
ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ มีข้าราชการจากประเทศต่างๆ ได้มาขอศึกษา ดูงานและฟังบรรยาย แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ต่างๆ รวม ๔๓ ครั้ง
๘๑

บทที่

๖

ข้าราชการไทย
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

๘๒

บทที่ ๖
ข้าราชการไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้รับทราบข้อเสนอของ
คณะกรรมการอาเซียนแห่ง ชาติ ที่มี รมต.กระทรวงการต่างประเทศเป็น ประธานในที่ประชุม
เสนอเป็นวาระแห่งชาติ ให้หน่ว ยราชการต้อ งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน โดยจะต้อ งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้ง นี้ไม่จําเป็นต้องตั้ง เป็นสํานักงาน และ
กําหนดให้ทุกส่วนราชการต้องสร้างความตระหนักเรื่องอาเซียนในหน่วยงาน โดยมีหลักสูตรเพื่อ
สร้างความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน และให้ทุกราชการเตรียมความพร้อม โดยหากจําเป็นจะ
ของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับโครงการต่างๆ ในการเตรียมความพร้อม ให้แจ้งคณะกรรมการ
อาเซียนแห่งชาติทราบเพื่อช่วยของบประมาณเพิ่มเติมให้
ทั้ง นี้ กระทรวงการต่างประเทศได้จั ดทําตารางแสดงความรับผิดชอบของแต่ล ะ
หน่วยงานตามแนวทางการจัดตั้งประชาคมในแต่ละด้าน ดังนี้
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๘๕

๘๖
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๘๘

ที่มาของข้อมูล http://www.immigration.go.th/asean/docs/APSC.pdf (สถานะวันที่๘ ก.พ.๒๕๕๕)
หมายเหตุ
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สถานะข้อมูล วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๕๕
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หมายเหตุ- หน่วยงานที่รับผิดชอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง
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อักษรย่อในกรอบอาเซียน (List of Abbreviations)
AADCP
AADCP
AADCP-RPS
AAECP
AAF
AAM
AAPSIP
AARNET
AASROC
ABAC
ABAPAST
ABASF
ABF
ACBC
ACBC
ACCICG
ACCORD
ACCSM
ACCSQ
ACCTC
ACDM
ACE
ACE
ACECA

ASEAN Australia Development Cooperation
ASEAN Aquaculture Development and Coordinating Programme
ASEAN-Australia Development Cooperation Programme Regional Partnership Scheme
ASEAN-Australia Economic Cooperation Programme
ASEAN Automotive Federation
ASEAN Airlines Meeting
ASEAN-Australia Postharvest System Improvement Programme
ASEAN-AVRDC Regional Network for Vegetable Research and Development
Asian-African Sub-Regional Organizations Conference
ASEAN Business Advisory Council
Advisory Body on ASEAN Plan of Action on Science and Technology
Advisory Body of the ASEAN Science Fund
ASEAN Business Forum
ASEAN-China Business Council
AFTA-CER Business Council
AFTA-CER CEP Implementationand Coordination Group
ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs
ASEAN Conference on Civil Service Matters
ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality
ASEAN Coordinators of Customs Training Centre
ASEAN Committee on DIsaster Management
ASEAN Centre for Energy
ASEAN Committee on Education
ASEAN-Canada Economic Cooperation Agreement
๑๐๘

ACEDAC
ACF
ACFTA
ACJCC
ACP
ACSOC
ACTC
ACTD
ACTS
ACTRs
ACTT
ACW
ACWGDC
ADB
ADCF
ADCG
ADGICM
ADPC
ADPC
AEBF
AEC
AEEAP
AEEMTRC
AEG
AEGCD
AEGDM

ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperatives
ASEAN Cultural Fund
ASEAN-China Free Trade Area
ASEAN-China Joint Cooperation Committee
ASEAN Cooperation Plan
ASEAN-China Senior Officials Consultation
ASEAN Center for Combating Transnational Crime
ASEAN Common Technical Dossiers
ASEAN Cargo Transport Study
ASEAN Common Technical Requirements
ASEAN Communication Team for Tourism
ASEAN Committee on Women
ASEAN-China Working Group on Development Cooperation
ASEAN Development Bank
ASEAN Development Cooperation Forum
ASEAN Datacom Coordinating Group
ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Consular Affairs Division
ASEAN Agriculture Development Planning Centre
ASIAN Disaster Preparedness Centre
ASEAN Energy Business Forum
ASEAN Economic Community
ASEAN Environmental Education Action Plan
ASEAN-EC Energy Management Training and Research Centre
ASEAN Experts Group
ASEAN Expert Group on Communicable Diseases
ASEAN Expert Group on Disaster Management
๑๐๙

AEGFS
AEGM
AEIC
AEM
AEMC
AEMEC
AEMM
AENRIC
AEP

Adhoc Expert Group on Food Safety
ASEAN Experts Group on Minerals
ASEAN Earthquake Information Centre
ASEAN Economic Ministers' Meeting
ASEAN-European Community Management Centre
ASEAN Economic Ministers on Energy Cooperation
ASEAN-European Union Ministerial Meeting
ASEAN Environmental and Natural Resources Information Centre
ASEAN Environmental Partnership
ASEAN Plus Three Emerging and Resurging Infections Surveillance and Response
AERISRP
Programme
AERR
ASEAN Emergency Rice Reserve
AEY
ASEAN Environment Year
AF
ASEAN Foundation
AFAS
ASEAN Framework Agreement on Services
AFC
ASEAN Food Conference
AFDM
ASEAN Finance and Central Bank Deputies
AFDM-WG ASEAN Finance and Central Bank Deputies Working Group
AFEEC
ASEAN Forum on Energy and Efficiency and Conservation
AFF
ASEAN Fisheries Federation
AFFA
ASEAN Federation of Forwarders Association
AFHB
ASEAN Food Handling Bureau
AFMA
ASEAN Federation of Mining Associations
AFMM
ASEAN Finance Ministers Meeting
AFOC
ASEAN Forum on Coal
AFPIC
ASEAN Forest Product Industry Club
๑๑๐

AFPHTC
AFSIS
AFSRB
AFTA
AFTEX
AGBEP
AHEWS
AHIA
AHMM
AHRN
AHPISA
AHPR
AHSOM
AHTN
AIA
AIBC
AIC
AICO
AIDA
AIDAB
AIFM
AIFOCOM
AIELTF
AII
AIJSCC

ASEAN Fisheries Postharvest Technology Centres
ASEAN Food Security Information System
ASEAN Food Security Reserve Board
ASEAN Free Trade Area
ASEAN Federation of Textile Industries
ASEAN Business/Economic Graduate Programme
ASEAN Agricultural Hazards Early Warning System
ASEAN Heads of Investment Agencies
ASEAN Health Ministers Meeting
Asian Harm Reduction Network
Animal Health and Production Information System in ASEAN
ASEAN Declaration on Heritage Parks and Reserves
ASEAN Heads of Statistical Offices Meeting
ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature
ASEAN Investment Area
ASEAN-India Business Council
ASEAN Insurance Commisioner
ASEAN Industrial Cooperation Scheme
ASEAN-India Digital Archive Project
Australian International Development Assistance Board
ASEAN Institute Forest Management
ASEAN Inter-Parliamentary Organization Fact Finding Committee to Combat the Drug
Menace
ASEAN-India Economic Linkage Task force
ASEAN Information Infrastructure
ASEAN-India joint Sectoral Cooperation Committee
๑๑๑

AIJV
AIMS
AIPA
AIPO
AIR
AIRM
AIT
AITRI
AJCCEP
AJCEP
AJCEPEG
AJCGM
AJDF
AJSTD
AJUT
AKECOP
ALIA
ALMM
AMAF
AMBDC
AMCA
AMC
AMCs
AMEICC
AMEM
AMG

ASEAN Industrial Joint Venture
ASEAN Interconnection Masterplan Study
ASEAN Intellectual Property Association
ASEAN Inter-Parliamentary Organization
ASEAN Investment Report
ASEAN Insurance Regulators Meeting
ASEAN Institute of Technology
ASEAN Insurance Regulators Meeting
ASEAN-Japan Committee on Comprehensive Economic Partnership
ASEAN-Japan Closer Economic Partnership
ASEAN-Japan Closer Economic Partnership Expert Group
ASEAN-Japan Consultative Group Meeting
ASEAN-Japan Development Fund
ASEAN Journal for Science and Technology Development
ASEAN-Japan Urban Transportation
ASEAN-Korea Environment Cooperation
ASEAN Legal Information Authority
ASEAN Labour Ministers Meeting
ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry
ASEAN Mekong Basin Development Cooperation
ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts
Australian Managing Contractor
ASEAN Member Countries
AEM-MITI Economic and Industrial Cooperation committee
ASEAN Ministers on Energy Meeting
Alliance for Mutual Growth
๑๑๒

AMM
AMMDM
AMME
AMMH
AMMTC
AMMST
AMMSWD
AMMTC
AMO
AMRDPE
AMRI
AMRI-TWC
AMRSW
AMSAT
AMST
ANDIN
ANEX
ANWRA
ANZEC
ANZCERTA
ANZECP
ANZJMC
AONBS
APAA
APAEC
APCASO

ASEAN Ministerial Meeting
ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management
ASEAN Ministerial Meeting on the Environment
ASEAN Ministerial Meeting on Haze
ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime
ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology
ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development
ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime
ASEAN Macroeconomic Outlook
ASEAN Ministers on Rural Development and Poverty Eradication
ASEAN Ministers Responsible for Information
ASEAN Ministers Responsible for Information Technical Working Group
ASEAN Ministers Responsible for Social Welfare
Australian Marince Science and Technology Pty. Limited
ASEAN Ministers for Science and Technology
ASEAN Newsletter on Disaster Management Information Network
ASEAN News Exchange
ASEAN Network of Water Resource Agencies
ASEAN-New Zealand Economic Cooperation Programme
Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement
ASEAN-New Zealand Economic Cooperation Programme
ASEAN-New Zealand Joint Management Committee
Asia-Oceania Network on Biological Science
ASEAN Port Authorities Association
ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation
Asia Pacific Council on AIDS Service Organization
๑๑๓

APBSD
APCS
APCTs
APDRTC
APEC
APERC
APHCN
APJSCC
APRIS
APRTC
ARC
ARCBC
ARCSTC
ARDCMR
ARF

ASEAN Policy Blueprint for SME Development
ASEAN Promotional Centre on Information, Culture and Tourism in Seoul
ASEAN Promotional Chapters for Tourism
ASEAN Poultry Disease Research and Training Center
Asia Pacific Economic Cooperation
Asia Pacific Energy Research Centre
ASEAN Plant Helath Cooperation Network
ASEAN-Pakistan Joint Sectoral Cooperation Committee
ASEAN Project for Regional Integration Support
ASEAN Poultry Research and Training Centre
ASEAN Research Centre
ASEAN Regional Centre for Biodiversity Conservation
ASEAN-Russia Commission on Scientific and Technological Cooperation
ASEAN Regional Development Centre for Mineral Resources
ASEAN Regional Forum

ARF ISM CT
TC
ARISPA
ARIX
ARPDM
ARWGTEC
ARYDEC

ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and
Transnational Crime
ASEAN ISP Association
ASEAN Regional Internet Exchange
ASEAN Regional Programme in Disaster Management
ASEAN Russia Working Group on Trade, Economic Cooperation
ASEAN Rural Youth Development Centre

ASAP
ASAP
ASC

AIDS Society of Asia Pacific
ASEAN Services Access Platform
ASEAN Security Community
๑๑๔

ASC
ASCC
ASCHN
ASCLA
ASCOE
ASCOPE
ASCU
ASEAN CCI
ASEANTA
ASED
ASEM
ASEP
ASF
ASFOM
ASITF
ASLOM
ASLOM
ASMC
ASNEM
ASNETRESED
ASOD
ASOEN
ASOF
ASOMM
ASP

ASEAN Standing Committee
ASEAN Socio-cultural Community
ASEAN Sub-Committee on Health and Nutrition
ASEAN Sub-Committee on Labour Affairs
ASEAN Sub-Committee on Education
ASEAN Council on Petroleum
ASEAN Surveillance Coordinating Unit
ASEAN Chambers of Commerce and Industry
ASEAN Tourism Association
ASEAN Education Ministers Meeting
ASEAN Europe Meeting
ASEAN Subregional Environment Programme
ASEAN Science Fund
ASEAN Senior Finance Officials Meeting
ASEAN Shrimp Industry Task Force
ASEAN Senior Labour Officials Meeting
ASEAN Senior Law Officials Meeting
ASEAN Specialized Meteorological Centre
ASEAN Network for Environment Management
ASEAN Network for Rapid Exchange of Strong Earthquake Data
ASEAN Senior Officials on Drugs
ASEAN Senior Officials on the Environment
ASEAN Senior Officials on Forestry
ASEAN Senior Official Meeting on Minerals
ASEAN Surveillance Process
๑๑๕

ASP-5
ASPEN
ASTICK
ASTNET
ASTU
ASTW
ASW
ASWGFi
ASWGL
ASY
ASQP
ATC
ATF
ATFI
ATFOA
ATFSSN
ATIC
ATM
ATRC
ATS
ATTC
ATTEN
AUN
AUN BOT
AUNILO

ASEAN Sub-Regional Programme for the Fifth Cycle
ASEAN Strategic Plan of Action on the Environment
ASEAN Science and Technology Community for Innovation, Competitiveness and
Knowledge
ASEAN Science and Technology Information Network
ASEAN Surveillance Technical Support Unit
ASEAN Science and Technology Week
ASEAN Sub-Committee on Women
ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries
ASEAN Sectoral Working Group on Livestock
ASEAN Sub-Committee on Youth
ASEAN Standards and Quality Programme
ASEAN Traffic Control
ASEAN Tourism Forum
ASEAN Tourism Forum
ASEAN Task Force on AIDS
ASEAN Task Force on Social Safety Net
ASEAN Tourism Information Centre
ASEAN Transport Ministers
ASEAN Telecommunication Regulators' Council
Amphetamine-Type Stimulants
ASEAN Timber Technology Centre
ASEAN Tourism Training and Education Network
ASEAN University Network
ASEAN University Network Board of Trustee
ASEAN University Network Inter-Library Online
๑๑๖

AUNP
ASEAN-EU University Network Programme
AUNQUANET ASEAN University Network Quality Assurance Network
AUSAID
Australian Agency for International Development
AVDRC
ASEAN Vegetable Development and Research Center
AVIST
ASEAN Virtual Institute of Science and Technology
AVOC
ASEAN Vegetable Oils Club
AWGASME ASEAN Working Group on ASEAN Seas and Marine Environment
AWGATE ASEAN Working Group on Agriculture and Training Extention
AWGCM
ASEAN Working Group on Custom Matters
AWGCME ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment
AWGEE
ASEAN Working Group on Environmental Economics
ASEAN Working Group on Environmental Information, Public Awareness and
AWGEIPAE
Education
AWGEM
ASEAN Working Group on Environment Management
AWGMEA ASEAN Working Group on Multilateral Environment Agreement
AWGNC
ASEAN Working Group on Nature Conservation
AWGNCB ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity
AWGTCP ASEAN Working Group on Technical Cooperation in Pharmaceuticals
AWGTM
ASEAN Working Group on Tax Matters
AWGTP
ASEAN Working Group on Transboundary Pollution
AWP
ASEAN Women's Programme
AWPII
ASEAN Work Programme on HIV/AIDS II
AYDM
ASEAN Youth Day Meeting
BAAIC
Basic Agreement on ASEAN Industrial Complementation
BCJ
Builders-Carpentry and Joineries
BFA
Bilateral Payment Arrangement
๑๑๗

BBC
BIMP-EAGA
BISS
BSA
CAAS
CAMMY
CARAM
CARD
CATC
CCCA
CCEC
CCFAC
CCFICS
CCFL
CCFO
CCGP
CCI
CCI
CCS
CDC
CDM
CEDAW
CEP
CEPT
CER
CERTs

Brand-to-Brand Complementation
Brunei Darussalam-Indonesia-Malysia-Philippines Aast ASEAN Growth Area
Biodiversity Information Sharing System
Bilateral Swap Agreements
China Academy of Agricultural Sciences
China-ASEAN Ministerial Meeting on Youth
Coordination of Action Research on AIDS and Mobility
Centre for ASEAN Agriculture Research and Development Database
Civil Aviation Training Centre
Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT for AFTA
Coordinating Committee on Electronic Commerce
Codex Committee on Food Additives and Contaminants
Codex Committee on Food Import and Export
Codex Committee on Food Labeling
Codex Committee on Fats and Oils
Codex Committee on General Principle
Chamber of Commerce and Industry
Coordinating Committee on Investment
Coordinating Committe on Services
Cooper Development Center
Clean Development Mechanism
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman
Closer Economic partnership
Common Effective Preferential Tariff Scheme
Closer Economic Relations
Computer Emergency Response Teams
๑๑๘

CGM
C&I
CIDA
CITES
CLM
CLMV
CLP
CMI
CNS/ATM
COCI
COE
COFAB
COFAF
COIME
COP
COSD
COST
COTAC
COTT
CPMS
CRC
CRISP
CRM
CSU
CTI
CZERMP

Consultative Group Meetings
Criteria and Indicators
Canadian International Development Agency
Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Cambodia, Laos, Myanmar
Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam
lassification, Labeling and Packaging
Chiang Mai Inisiative
Communication, Navigation and Surveillance/Air Traffic Management
Committee on Culture and Information
Certificate of eligibiltiy
Committee on Finance and banking
Committee on Food, Agriculture and Forestry
Committee on Industry, Minerals and Energy
Conference of Parties
Committee on Social and Development
Committee on Science and Technology
Committee on Transportation and Communication
Committee on Trade and Tourism
Cooperative Programme on Marine Science
Convention on the Right of Children
Center for Remote Imaging, Sensing and Processing
Customs Reforms and Modernisation
Coordination and Support Unit
Committe on Trade and Investment
Coastal Zone Environmental and Resources Management Project
๑๑๙

DGICM
DIPs
DOTS
EAEC
EAEF
EAERR
EAF
EAI
EASG
EATF
EAP-AP
EAVG
EAWG
EBU
EC
ECAP
ECCM
EC-IIP
ECIP
ECO
ECOPS
ECU
EDP
EE
EE&C-SSN
EG

Directors-General of Immigration and Consular Matters
Detailed Implementation Plans
Directly-Observed Treatment, Short Course
East Asia Economic Caucus
EC-ASEAN Energy Facility
East Asia/ ASEAN Rice Reserve System
East Asian Forum
Enterprise for ASEAN Integration
East Asia Study Group
E-ASEAN Task Force
Environmental Assessment Programme for Asia and the Pacific
East Asia Vision Group
E-ASEAN Working Group
Europe Broadcasting Union
European Commission
ASEAN-EC Patents and Trademarks System
Experts Committee on Custom Matters
European Community International Investment Partner
European Community Investment Partner Scheme
Economic Cooperation Organization
Environmental Cooperation Project Steering COmmittee
European Currency Union
Executive Development Programme
Environmental Education
Energy Efficiency and Conservation-Subsector Network
Expert Group
๑๒๐

EGAT
EGIM
EIB
EIP
EIPA
ELTO
EMC
EMTC
ENRA
EPG
EPGG
EPO
EPSAP
ESA
ESC
ESCAP
ESSPA
EU
EVSL
FAO
FANS
FASC
FASA
FASID
FCG
FDI

Electricity Generating Authority of Thailand
Experts Group Meeting on Immigration Matters
European Investment Bank
Environmental Improvement Project
European Institute of Public administration Programme
English Language Training for Officials
Electromagnetic Compatibility
Energy Management Training Courses
Environmental and Natural Resources Accounting
Eminent Persons Group
Energy Policy Governing Group
European Patent Office
Energy Policy and System Analysis Project
European Space Agency
Environmentally Sustainable Cities
UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
Energy Supply Security Planning in the ASEAN
European Union
Experts Group on early Voluntary Sectoral Liberalization
Food and Agriculture Organization
Future Air Navigation System
Federation of ASEAN Shippers Councils
Federation of ASEAN Shipowners' Association
Japan Foundation for Advanced Studies on International Development
Fisheries Consultative Group
Foreign Direct Investment
๑๒๑

FDRS
FDS
FGRID
FIFSTA
FIQC
FMD
FOCPF
FPT
FSDPs
FSMP
GAP
GATS
GATT
GMOs
GMS
GMP
GRAs
GRSP
GSP
HACCP
HAPUA
HLTF
HONLEA
HPA
HPG
HRD

Fire Danger Rating System
Feasibility Design Stage
Forest Genetic Resource Information Database
Federation of International Food Science and Technology Associations
Fish Inspection and Quality Control
Foot and Mouth Disease
Future-Orieted Cooperation Projects Fund
Fish Product Technology
Full Scale Demonstration Projects
Fire Supression Mobilization Plan
Good Agricultural Practice
General Agreement on Trade in Services
General Agreement on Tariff and Trade
Genetically Modified Organism
Greater Mekong Subregion
Good Manufacturing Practices
Genetic Reource Areas
Global Road Safety Partnership
General System of Preference
Hazard Analysis Critical Control Points
Heads of ASEAN Power Utilities / Authorities
High Level Task Force
Heads of National Drug Law Enforcement Agencies
Hanoi Plan of Action
Haze Prevention Group
Human Resource Development
๑๒๒

HIV/AIDS
HRDM
HS
HTTF
IAEA
IAECC
IAI
IAPs
IATEP
IBRS
ICAO
ICGFI
ICLARM
ICMSF
ICP
ICPM
ICTSD
ICT
IDCF
IDEA
IDPAS
IEA
IFIs
IFF
IILP
IIP

Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome
Human Resources Development and Management
Harmonized System
Haze Technical Task Force
International Atomic Energy Agency
India-ASEAN Economic Cooperation Committee
Initiative for ASEAN Integration
Immediate Action Plans
Inter-ASEAN Technical Exchange Programme
International Business Reply Services
Internation Civil Aviation Organization
International Consultative Group on Food Irradiation
International Centre for Living Aquatic Resources Development
International Commission on Microbiological Specification for Foods
International Comparison Programme
International Committee on Phytosanitary Measures
Information and Communication Technology for Sustainable Development
Information and Communication Technology
IAI Development Cooperation Forum
Initiative for Development in East Asia
Institutional Development for ASEAN Secretariat
International Energy Agency
International Financial Institutions
Intergovernmental Forum on Forests
Inter-Institutional Linkages Programme
International Investment Position
๑๒๓

ILO
ILS
ILSI
IMF
IMT-GT
INTA
IOM
IP
IPD
IPM
IPR
IRS
ISEAS
ISG-CBM
ISM-CTTC
ISRO
ISIS
ISO
ISP
ISQAP
ITB
ITS
ITTO
ITWG
IUEP
IWRM

International Labour Organization
Instrument Landing System
International Life Sciences Institute
International Monetary Fund
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle
International Trademark Association
Internation Organization for Migration
Intellectual Property
Information Preparation and Dissemination
Integrated Pest Management
Intellectual Property Rights
Indian Remote Sensing
Institute of Southeast Asian Studies
Intersessional Support Group on Confidence-Building Measures
Inter-sessional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Crime
Indian Space Research Organization
Institute of Strategic and International Studies
Inetrnational Standard Organization
Internet Service Provider
Industrial Standards and Quality Assurance Programme (ASEAN-EC Programme)
Internationale Tourisme Bourse
Intelligent Transport System
International Tropical Timber Organization
Interim Technical Working Group
Integrated Urban Energy Planning
Integrated Water Resources Management
๑๒๔

JACPP
JAEP
JAFTA
JAGEF
JATA
JBIC
JCC
JCM
JETRO
JLSAP
JMC
JPC
JPC-SC
JPMC
JPRC
JSTC
KAIST
KDI
KIET
KMA
KOICA
KOTFA
KOTRA
KNTC
KRIBB
IAI

Japan-ASEAN Cooperation Promotion Programme
Japan-ASEAN Exchange Project
Japan-ASEAN Finance Technical Assistance
Japan-ASEAN General Exchange Fund
Japan Association of Travel Agents
Japan Bank for International Cooperation
Joint Consultative Committee
Joint Consultative Meeting
Japanese Exetrnal Trade Organisation
Joint Linkages Appraisal Panel
Joint Management Committee
Joint Planning Committee
Joint Planning Committee to the Sub-Committee
Joint Planning and Monitoring Committee
Joint Planning and Review Committe
Joint Science and Technology Committee
Korean Advance Institute of Science and Technology
Korean Development Institute
Korea Institute for Industrial Economics and Trade
Korean Metereology Administration
Korea International Cooperation Agency
Korean World Travel Fair
Korea Trade Promotion Corporation
Korea National Tourism Corporation
Korean Research Institute of Bioscience and Biotechnology
Initiative for ASEAN Integration
๑๒๕

LBI
LCR
LINKS
LTIIR
M-ATM
MBDS
MC
MCM
MEAs
METI
MFRD
MFN
MITI
MLS
MOU
MRAs
MRLs
MT-NIT
MU
NACA
NAFTA
NASDA
NBRUs
NCSW
NECTEC
NERIC

Legally Binding Instrument
Living Coastal Resources
Legal Information Network System
Land Transport Infrastructure Integration Roadmap
Meeting of the ASEAN Tourism Ministers
Mekong Basin Disease Surveilance
Management Committee
Multinational Cultural Mission
Multilateral Environment Agreements
Ministry of Economy, Trade and Industri
Marine Fisheries Research Department
Most Favoured Nation
Ministry of International Trade and Industry
Microwave Landing System
Memorandum of Understanding
Mutual Recognition Arrangements
Maximum Residue Limits
Multimodal Transport and New Information Technology
Ministerial Understanding
Network of Aquaculture Centre in Asia and Pacific
North American Free Trade Area
National Space Development Agency
National Biodiversity Refernce Units
National Council on Social Welfare
National Electronics and Computer Technology Center
National Environment Resource Information Centers
๑๒๖

NFP
NFPWG
NGOs
NGUT
NHAPs
NIIs
NIIT
NRSE
NTBs
NTOs
NTTCCs
NWS
ODA
ODS
OECD
OHIM
OIE
OPCV
OSHNET
OWP
PAC
PAC
PCA
PCC
PDD
PEM

National Forest Programme
National Focal Point Working Group
Non-Governmental Organizations
Natural Gas Utilization in Transport
National Haze action Plans
National Information Infrastructure
National Institute of Information Technology
New and Renewable Sources of Energy
Non-Tariff Barriers
ASEAN National Tourism Organizations
National Transit Transprot Coordinating Committees
Nuclear Weapon States
Official Development Assistance
Ozone Depleting Substances
Organization for Economic Co-operation Development
Office for Harmonization in the Internal Market
Organisation Internationale des Epizootics
Overseas Project Corporation of Victoria
ASEAN Occupational Safety and Health Network
Overall Working Plan
Project Advisory Committee
Project Appraisal Committee
Post Clearance Audit
Project Coordinating Committee
Project Design Document
Policy Exchange Mechanism
๑๒๗

PIDS
PITO
PIWP
PLANTI
PLWHA
PMC
POATC
POES
PRA
PRESSEA
PROMEEC
PROSEA
PSC
PTA
QASAF
QRs
RBAAIJV
RCCRF
RCICM
RCP
R&D
RETA
RETA PMU
RHAP
ROD
ROK

Philippine Institute for Development Studies
Private Investment Trade Opportunities
Policy Implementation and work Programme
Plant Quarantine and Training Institute
People Living with HIV/AIDS
Post Ministerial Conferences
Program of Action in Transportation and Communication
Polar Orbiting Environment Satellite
Pest Risk Analysis
Promotion of Renewable Energy Sources in Southeast Asia
Promotion of Energy Efficiency and Conservation
Plant Resources on Southeast Asia
Project Steering Committee
Preferential Trading Arrangement
Quality Assurance Systems for ASEAN Fruits
Quantitative Restrictions
Revised Basic Agreement on ASEAN Industrial joint Ventures
Regionalization of the Code of Conduct for Responsible Fisheries
Regional Training Course on Integrated COastal Management
Research Priorities Committee
Research and Development
Regional Technical Assistance
RETA's Project Management Unit
Regional haze Action Plan
Regional Ocean Dynamics
Republic of Korea
๑๒๘

ROO
RPS
RTB
RTD
RTP
SAEI
SAR
SAREX
SARS
SAARC
SCB
SCF
SCFST
SCIRD
SCMG
SCMIT
SCMS
SCMST
SCNCER
SCSTA
SCOT
SDI
SoE
SEAFDEC
SEA HDR
SEAMEO

Rules of Origin
Regional Partnership Scheme
Radio Television Brunei
Research and Technological Development
Regional Training Programme
Southeast Asian Environment Initiative
Search and Rescue
Search and Rescue Exercise
Severe Acute Respiration Syndrome
South Asia Association for Regional Cooperation
Sub-Committee on Biotechnology
Special Cooperation Fund
Sub-Committee on Food Science and Technology
Sub-Committee on Science and Technology Infrastructure and Resources Development
Sub-Committee on Meteorology and geophysics
Sub-Committee on Microelectronics and Information Technology
Sub-Committee on Marine Science
Sub-Committee on Materials Science and Technology
Sub-Committee on Non-Conventional Energy Research
Sub-Committee on Space Technology Application
Sub-Committee on Tourism
Selective Dissemination of Information
State of the Environment
South East Asia Fisheries Development Centre
Southeast Asian Human Development Report
Southeast Asian Ministers on education Organization
๑๒๙

SEANWFZ
SEOM
SMES
SoER
SFM
SHS
SKRL
SL
SLOA
SLOM
SMCE
SMEs
SMEWG
SOM
SOM-I
SOME
SOMEC
SOME-METI
SOMHD
SOMRDPE
SOMSWD
SOMTC
SOMTI
SOMY
SPAE
SPC

Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone
Senior Economic Officials Meeting
Small and Medium-Scale Enterprises
State of the Environment Report
Sustainable Forest Management
Sender-Keeper Management
Singapore-Kunming Rail Link
Sensitive List
Suplementary Letters of Agreement
Senior Labour Officials Meeting
Small and Medium-size Cultural Enterprise and Industry
Small and Medium enterprises
SMEs Agencies Working Group
Senior Officials Meeting
Senior Officials Meeting on Investment
Senior Officials Meeting on Energy
Senior Officials Meeting on Energy Cooperation
Senior Officials Meeting on Energy - Ministry of Economy, Trade and Industry
Senior Officials Meeting on Health Development
Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication
Senior Officials Meeting Social Welfare and Development
Senior Officials Meeting on Transnational Crime
Senior Officials Meeting on Trade and Investment
Senior Officials Meeting on Youth
Strategic Plan of Action and the Environment
South Pacific Commission
๑๓๐

SPF
SPS
SRCR
SRFA
SSN
S&T
STOM
TAC
TAGP
TCDC
TEDI
TEL
TELSOM
TELMIN
TEMIC
TFGR
TIFA
TIPP
TISI
TNC
TNG
TOR
TPAS
TQMC
TREATI
TRIPs

South Pacific Forum
Sanitary and Phytosanitary
Sub-Regional Climate Review
Sub-Regional Firefighting Arrangement
Social Safety Nets
Science and Technology
Senior Transport Officials Meeting
Treaty of Amity and Cooperation
Trans-ASEAN Gas Pipeline Project
Technical Cooperation Among Developing Countries
Trade Electronic Data Interchange
Temporary Exclusion List
Telecommunication Senior Officials Meeting
ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting
Telecommunications Executive Management Institute
Transport Facilitation of Goods Roadmap
Trade and Investment Framework Agreement
Trade and Investment Promotion Programme
Thai Industrial Standard Institute
Trade Negotiating Committee
Trade Negotiating Group
Terms of Reference
Technology Promotion and Assistance Services
Total Quality Management Control
Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
๑๓๑

TROPMED
TTCB
TWG1
TWG2
TWG3
TQM
UAP
UNCSD
UNCTAD
UNDCP
UNDESA
UNDP
UNEP
UNESCO
UNICEF
UN-ODC
UNTAET
UNSD
US-AEP
US-EIP
USEPA
USTR
VAC
VALENTE
VAP
VAY

Tropical Medicine and Public Health
Transit Transport Coordinating Board
Technical Working Group on Standards and Conformance
Technical Working Group on Conformity Assessment
Technical Working Group on Testing, Calibration and Laboratory Accreditation
Total Quality Management
Unprocessed Agricultural Products
United Nations Commission on Sustainable Development
United Nations Conference on Trade and Development
United Nations International Drug Control Programme
United Nations Departments for Economic and Social Affairs
United Nations Development Programme
United Nations Environmental Programme
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
United Nations International Children Education Fund
United Nations Office on Drugs and Crime
United Nations Transitional Administration in East Timor
United Nations Statistics Division
United States Asian Environmental Partnership
United States Environmental Improvement Programme
United States Environmental Protection Agency
United States Trade Representative
Visit ASEAN Campaign
ASEAN Energy Database, Valorization of Energy Technology
Vientiane Action Programme
Visit ASEAN Millenium Year
๑๓๒

WCAIA
Working Committee on ASEAN Investment Area
WCT
WIPO Copyright Treaties
WEC
West-East Corridor
WGABI
Working Group on Agribusiness
WGASME Working Group on ASEAN Seas and Marine Environment
WGEE
Working Group on Environmental Economics
WGEIPAE Working Group on Environmental Information, Public Awareness and Education
WGEM
Working Group on Environmental Management
WGFDIS
Working Group on Foreign Direct Investment Statistics
WGIC
Working Group on Industrial Cooperation
WGIPC
Working Group on Intelectual Property Cooperation
WGL
Working Group on Livestock
WGNC
Working Group on Nature Conservation
WGTEC
Working Group on Trade and Economic
WGTP
Working Group on Transboundary Pollution
WHO
World Health Organization
WIPO
World Intellectual Property Organization
WPPT
WIPO Performances and Phonograms Treaty
WSSD
World Summit on Sustainable Development
WTM
World Travel Mart
WTO
World Trade Organization
WWTTT-CPD Waste Water Treatment Technology Transfer and Cleaner Production Demonstration
ZOPFAN
Zone of Peace Freedom and Neutrality
ที่มา http://www.aseansec.org/73.htm

๑๓๓

การดาเนินการของสานักงาน ก.พ. สู่ประชาคมอาเซียน ตาม มติ ครม.
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ การดาเนินการของสานักงาน ก.พ.
๑. กํ า หนดนโยบายการเตรี ย มความพร้ อ ม
ข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน และประกาศ
ให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
๒. กํ า หนดนโยบายการเตรี ย มความพร้ อ ม
ข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน และประกาศ
ให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
๓. มอบหมายรองหัวหน้าส่วนราชการหนึ่งคน
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการเตรี ย มความพร้ อ ม
ข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน
๔. จัดให้มีหน่วยงานภายในหรืออาจมอบหมาย
ห น่ ว ย ง า น ใ ด ห น่ ว ย ง า น ห นึ่ ง ภ า ย ใ น
ส่ ว นราชการ ทํ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบใน
การเสนอแนะนโยบาย แผนงาน โครงการ
งบประมาณ สนับสนุนการดําเนินการและ
ติด ตามประเมิน ผลการเตรีย มความพร้ อ ม
ข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน
๕. จัด ทํา แผนการสรรหาและพั ฒนาบุค ลากร
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ ” ๒๕๕๘) เพื่อให้
ได้ บุ คลากรที่ มีค วามรู้ ความสามารถอย่ า ง
เหมาะสมสําหรับภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง
และโดยอ้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๖. ให้ทดสอบความรู้และทักษะพื้นฐานที่จําเป็น
ต่ อ ก า ร เ ข้ า สู่ ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น ใ น
การคัดเลือกข้าราชการใหม่และในการเลื่อน

กํ า หนดเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก งาน ก.พ.
และเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ในการทํ า งาน โดยมี ก าร
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ได้จัดทําหลัก สูตรการเตรียมความพร้อ มสู่
ประชาคมอาเซี ย น และให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ทุ ก
ระดับเข้ารับการอบรมดังกล่าว
มอ บใ ห้ ผู้ ช่ วย เ ลข าธิ ก าร ก . พ. เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบ
ให้ก ลุ่ ม ช่ว ยอํานวยการ งานวิ เ ทศสั ม พัน ธ์
เป็ น หน่ ว ยงานภายในที่ รั บ ผิ ด ชอบงาน
ASEAN Unit

ได้ ดํ า เนิ น การแล้ ว โดยได้ จั ด หลั ก สู ต ร
ฝึก อบรมในทุกระดับ รวมทั้ง ทักษะเฉพาะ
กลุ่มที่มีภารกิจโดยตรง ตามตารางแผนงานฯ
ของสํานักงาน ก.พ.
ได้ดําเนินการแล้ว

๑๓๔

ตํ า แหน่ ง ในระดั บ สู ง ขึ้ น สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภท
อํานวยการ
๗. ให้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และ
ประชาคมอาเซียนไว้ในหลักสูตรฝึก อบรม
ต่างๆ ที่ส่ว นราชการจัด และให้จัดอบรม
ภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษเฉพาะ
ด้านตามความจําเป็นแก่ข้าราชการในสังกัด
๘. ความรู้ที่ข้าราชการที่ต้องมี คือ ความรู้เรื่อง
อาเซียน อาทิเช่น ความเป็นมา/เป้าหมายของ
สมาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน แผนงาน
การจัดตั้งประชาคมในแต่ละเสา ฯลฯ และ
ความรู้เรื่องประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิเช่น
ประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิก สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองของ
ประเทศสมาชิก จุดเด่น ของแต่ล ะประเทศ
ฯลฯ

๙. ทักษะที่ข้าราชการต้องมี แบ่งเป็น ๒ ด้าน
คือ ทักษะทั่ว ไป อาทิเ ช่น ภาษาอัง กฤษ
(การฟัง เขียน และพูด) การประชุมนานาชาติ
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย

ในทุ ก หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมของสํ า นั ก งาน
ก.พ. ได้ มี ก ารสอดแทรกความรู้ ดั ง กล่ า ว
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓

สํ า นั ก งาน ก.พ. ได้ เ สนอ
แนวทาง
การเสริ ม สร้ า ง
ความพร้ อ มในการพั ฒ นาข้ า ราชการสู่
ประชาคมอาเซียนเข้าสู่
การ
ประชุม ก.พ. ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อ วัน ที่
๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ โดยที่ ป ระชุ ม มี
มติเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฎตามหัวข้อ
แนวทางการเสริ ม สร้ า งความพร้ อ มใน
การพั ฒนาข้ าราชการสู่ ประชาคมอาเซีย น
ข้างท้ายนี้)
นอกจากนี้ สํ านั ก งาน ก.พ.
ยั ง ได้ จั ด ทํ า คู่ มื อ เกี่ ย วกั บ ก้ า วสู่ ป ระชาคม
อาเซี ย น มอบให้ ข้ า ราชการ ก.พ. และ
ข้าราชการใน
ส่วนภูมิภาค
ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
มี ห ลั ก สู ต ร E-Learning
เ ปิ ด ส อ น
ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน ทุกคนสามารถ
เรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้สํานักงาน ก.พ. ได้จัดทําแนวทาง
๑๓๕

การเจรจาต่อ รอง การบริ ห ารความเสี่ ย ง
การติดต่อ ประสานงาน ฯลฯ และทัก ษะ
เฉพาะ อาทิเ ช่น ภาษาประเทศเพื่อ นบ้าน
การวิ เ คราะห์ ต ลาด/การวิ เ คราะห์ คู่ แ ข่ ง
การวางแผนเชิง กลยุทธ์ การยกร่าง MOU
สัญญาระหว่างประเทศ การบริหารแรงงาน
ต่างด้าว การวางแผนกํา ลัง คนเชิ ง กลยุท ธ์
ฯลฯ
๑๐. สํานักงาน ก.พ. ได้จัดทําแนวทาง รูปแบบ
การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
รวมทั้ง หลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อ เตรียม
ความพร้ อ มบุ ค ลากรภาครั ฐ สู่ ก ารเป็ น
ประชาคมอาเซียน โดยร่ว มกั บกระทรวง
การต่างประเทศ และหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อ ง
ส่วนราชการต่างๆ สามารถนําไปปฏิบัติได้

รู ป แบบการพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะ รวมทั้ง หลัก สูตรการฝึก อบรม
เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน โดยร่วมกับกระทรวง
การต่างประเทศ และหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อ ง
ส่วนราชการต่างๆ สามารถนําไปปฏิบัติได้

๑๓๖

แนวทางการเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน
สํ า นั ก งาน ก.พ. ได้ เ สนอแนวทางการเสริ ม สร้ า งความพร้ อ มในการพั ฒ นา
ข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียนเข้าสู่ การประชุม ก.พ. ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อ วัน ที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๕๔ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
ปี ๒๕๕๔ การประเมินและสร้างความตระหนัก
มีแนวทางดําเนินการสร้างความตระหนัก ตื่นตัว และสร้างเครือข่าย โดยรวมถึ ง
การจั ดทํ าหนัง สือ แจ้ ง เวีย นส่ ว นราชการถึง แนวทางในการเตรี ยมความพร้ อ มข้า ราชการ การ
ปรับปรุง เครื่องมือ สื่อการพัฒนา (เช่น การเรียนรู้ผ่านสื่อ อิเ ล็กทรอนิกส์ E-Learning หลัก สูตร
ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสําหรับผู้บริหาร) การส่งเสริมให้เกิดระบบการแลกเปลี่ยนบุคลากรระยะ
สั้น ระหว่างข้าราชการของประเทศสมาชิก อาเซียน และการให้ความช่ว ยเหลือ ทางเทคนิคหรือ
วิชาการแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง นี้ การให้ความรู้และพัฒนาข้าราชการในระยะนี้จ ะเน้น
ความรู้ทัก ษะและสมรรถนะพื้น ฐานเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เช่น ๓ เสาหลัก ของ
ประชาคมอาเซียน และแผนแม่บทของแต่ล ะด้าน) โดยให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้บริหารและกลุ่ม
ข้าราชการที่จะเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นลําดับต้น
ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ การพัฒนาและปรับใช้
เป็นการขยายการพัฒนาและสร้างความพร้อมทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึ ก โดยส่งเสริม
ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเตรียมความพร้อมระหว่างส่วนราชการ อีกทั้งการพัฒนา
บุคลากรภาคราชการจะคํานึง ถึง ความจําเป็น ในการพัฒนาของแต่ละเสาหลัก มากขึ้น และขยาย
กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมนอกเหนือจากกลุ่มบริหาร
ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เร่งและเพิ่ม
มีการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ที่เข้มข้นขึ้นในทุก ระดับและครอบคลุม
ประเด็นการพัฒนาบุคลากรของทุกเสาหลัก รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและ
ประสบการณ์ระหว่างส่วนราชการที่รับผิดชอบในต่างเสาหลัก
๑๓๗

สานั กงาน ก.พ. กับ การเตรีย มความพร้ อ มข้ าราชการไทยสู่ ประชาคม
อาเซียน
สิ่งหนึ่งที่สํานักงาน ก.พ. ตระหนักคือ การสร้างและเตรียมความพร้อมข้าราชการ
ไทยเพื่อ รองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน ด้ว ยการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคม
อาเซี ยน ตลอดจนศึ กษา ค้ น หาแนวทางการเสริ ม สร้า งความพร้อ มในการพั ฒนาข้ าราชการสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
ในปีที่ผ่านมา สํานักงาน ก.พ. ได้รับมอบให้รับผิดชอบในองค์ประกอบย่อยเฉพาะ
ประชาคมสัง คมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community”ASCC) เท่านั้น
กล่าวคือ
ด้าน A. การพัฒนามนุษย์ (Human Development) ข้อ A7 พัฒนาสมรรถภาพของ
ระบบราชการ หรือ การสร้างศักยภาพของระบบราชการ (Building Civil Service Capability) และ
ด้านสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม
ด้าน C. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) ข้อ C๓
การส่ ง เสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก รธุ ร กิ จ (Promoting Corporate Social
Responsibility ” CSR) ซึ่ง สํานักงาน ก.พ. ได้ดําเนินการมาโดยตลอด
ต่อมา กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทําตารางแสดงความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ตามแนวทางการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ปรากฏว่า สํานักงาน ก.พ. รับผิดชอบประชาคมอาเซียน
ทั้ง ๓ เสา
ดัง นั้น สํานักงาน ก.พ. จึงได้จัดทําแผนการดําเนิน งานในแต่ล ะเสาประชาคมใน
ความรั บ ผิ ด ชอบของ ก.พ. และได้ จั ด ส่ ง กระทรวงการต่ า งประเทศเพื่ อ ประมวลเป็ น แผน
การดําเนินงานระดับประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ สรุปได้ตามเอกสาร
ต่อไปนี้

๑๓๘

แผนการดาเนินการในแต่ละเสา ในความรับผิดชอบของสานักงาน ก.พ.
ประชาคม หัวข้อ

แผนที่จะดาเนินการปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗

ก า ร เ มื อ ง A ๑ . ๔
และความ ส่ง เสริม
ธรรมามั่นคง
ภิบาล

มาตรการ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ และแนวทางการปฏิ บัติ ที่ ดี
ระหว่างภาครัฐและทุกภาคส่วนในสังคม
การดาเนินการ
 การสัม มนาเรื่อ ง ‚การส่ง เสริ ม คุ ณธรรม จริ ยธรรมในราชการ
พลเรือน‛ เพื่อให้ร าชการพลเรือนไทยและราชการพลเรือ นของ
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นได้ มี โ อกาสเรี ย นรู้ แ ละแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในราชการ
พลเรื อ นระหว่ า งกั น ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จาก สพร.
กระทรวงการต่างประเทศ โดยจะดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
 จั ด สั ม มนา ‚การส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลระหว่ า งภาครั ฐ และ
ทุกภาคส่วนในสังคม‛ ในภูมิภาค อย่างน้อย ๔ ครั้ง เพื่อส่งเสริม
ธรรมภิบาลในราชการ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และ
ข้าราชการประจําจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดน และมีเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนภาคประชาสัง คมได้มีโ อกาสมีการ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี ร ะหว่ า ง
ภาครัฐและทุ ก ภาคส่ว นในสัง คม โดยจะดําเนิน การในปี พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๕๗
 จั ด ทํ า คู่ มื อ "ธรรมาภิ บ าลในราชการพลเรื อ น" เพื่ อ มอบให้
ผู้บริหาร และข้าราชการประจําจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนและมี
เขตติดต่อ กับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป โดยจะ
ดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
 โครงการรณรงค์เผยแพร่เ พื่อการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑๓๙

เศรษฐกิจ

หมวด
ค ข้อ ๔

หมวด
ค ข้อ ๕

การป้อ งกัน การทุจ ริตและประพฤติมิช อบและการรัก ษาจรรยา
ข้าราชการ โดยจะดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖
 จัด งานวั น คุ ณ ธรรม จริย ธรรมและความโปร่ง ใสในภาครัฐ มี
การบรรยายพิเ ศษ การอภิปรายเป็นคณะ และการสนทนาปัญหา
จริยธรรม โดยจะดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖
 สื่อ สารเชิง รุก ทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนัง สือ พิม พ์ ฃผลิตสื่ อ
ต่างๆ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยจะดําเนินการใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗
มาตรการ
สร้ า ง/พั ฒนาขี ดความสามารถของเจ้ าหน้ า ที่รั ฐ ในการพั ฒ นา/ดํา เนิ น
นโยบายสังคมและเศรษฐกิจเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ
การดาเนินการ
 จัดสัม มนา ‚พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่รัฐในการพัฒนา/
ดําเนิน นโยบายสัง คมและเศรษฐกิจ เพื่อ ช่ว ยบรรเทาผลกระทบจาก
การรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ‛ ในส่ว นกลางและส่ว นภู มิภ าค โดย
บู ร ณาการกั บ กรมอาเซี ย น และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ทราบ
ความต้ อ งการของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ เพื่ อ จะได้ จั ด หลั ก สู ต รตามความ
ต้องการในปีต่อไป โดยจะดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
 จัดทําหลักสูตรและจัดฝึกอบรมตามความต้องการข้อ ๑ เพื่อสร้าง/
พั ฒ นาขี ด ความสามารถของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ใน การพั ฒ นา/ดํ า เนิ น
นโยบายสั ง คมและเศรษฐกิ จ เพื่ อ ช่ ว ยบรรเทาผลกระทบจากการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยจะดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
มาตรการ
จัดทําการศึกษาด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็นครั้งคราว เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินผลของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
๑๔๐

สั ง คมและ A๗
วัฒนธรรม

การดาเนินการ
 จัดสัมมนา "ภาครัฐ : การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ๑ ครั้ง
 จัดสัมมนาเพื่อประเมินผลจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ๑ ครั้ง
มาตรการ
เน้นการจัดตั้งระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ
และมีความน่าเชื่อถือ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล
ในระบบราชการของอาเซียน และเพิ่ม ความร่ว มมือ ระหว่างรัฐสมาชิก
อาเซียน
การดาเนินการ
๑) ระดับปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
 ฝึกอบรมในหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคม
ณ สํานักงาน ก.พ. ๒ ครั้ง เนื้อ หาหลัก สูต รประกอบด้ว ยการพัฒนา
มุม มองระดับ สากล / ความรู้เ รื่ อ งอาเซี ยนและประชาคมอาเซีย น /
ยุทธศาสตร์ชาติกับอาเซียน
 ฝึกอบรมในหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคม
ในภูมิภาค เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยการพัฒนามุมมองระดับสากล /
ความรู้เรื่องอาเซียนและประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ชาติกับอาเซียน
 จัดสั ม มนา ‚การพัฒนาข้ าราชการไทยก้ าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน‛
จ.เชียงราย สงขลา หนองคายและอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้บริหาร และ
ข้ า ราชการประจํ า จั ง หวั ด ในจั ง หวั ด ตะเข็ บ ชายแดน มี ค วามรู้
ความเข้า ใจประชาคมอาเซี ยนทั้ง ๓ เสา บู ร ณาการกั บ กรมอาเซี ย น
กระทรวงการต่ า งประเทศ กรมเจรจาการค้ า ฯ กระทรวงพาณิ ช ย์
สํานักข่าวกรองแห่งชาติและกรมข่าวทหารบก กระทรวงกลาโหม
 ฝึกอบรมข้าราชการในจังหวัดตะเข็บชายแดนในหลักสูตรความรูแ้ ละ
ภาษาเกี่ยวกับประเทศติดกับชายแดน

๑๔๑

 จัดสัมมนา ‚การพัฒนาข้าราชการไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน‛ ใน
ภูมิภาค เพื่อ ให้ผู้บริหารและข้าราชการประจําจัง หวัด มีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น ทั้ ง ๓ เ ส า โ ด ย ร่ ว ม กั บ
กระทรวงมหาดไทยในการเตรียมความพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายสู่
ภาคปฏิบัติตามภารกิจและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน เริ่ม
เดือนเมษายน-สิงหาคม ๒๕๕๕
๒) ระดับอธิบดี
 ฝึกอบรมในหลัก สูตรผู้นํา ไทยในบริบทอาเซียน เนื้อหาหลัก สูต ร
ประกอบด้ว ยประเทศไทยในบริบทนานาชาติ / สถานการณ์อ าเซียน
ปัจจุบันและอนาคต/ ภาวะผู้นําในบริบทอาเซียน/ การขับเคลื่อนนโยบาย
สู่ภาคปฏิบัติตามภารกิจและแผนงานฯ
๓) ผู้บริหารระดับกลาง
 ฝึกอบรมในหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางกับการเตรียมความพร้อ มสู่
ประชาคมอาเซียน เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยประเทศไทยในบริบท
นานาชาติ / สถานการณ์อาเซียนปัจจุบันและอนาคต/ ภาวะผู้นําในบริบท
อาเซียน/ การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติตามภารกิจและแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน
๔) ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง
 ฝึก อบรมข้ าราชการผู้ ปฏิ บัติ ง านเกี่ ย วกั บอาเซี ยนโดยตรง เนื้อ หา
หลักสูตรประกอบด้ว ยประเทศไทยในบริบทนานาชาติ / สถานการณ์
อาเซียนปัจจุบันและอนาคต/ ภาวะผู้นําในบริบทอาเซียน/ การขับเคลื่อน
นโยบายสู่ภาคปฏิบัติตามภารกิจและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับประชาคม
อาเซี ย น เน้ น ทั ก ษะเฉพาะด้ า น อาทิ การเจรจาต่ อ รอง การประชุ ม
นานาชาติ การเขียนข้ อ ตกลงฯ ทั้ ง นี้ผู้เ ข้าอบรมต้อ งผ่านหลัก สูตรใน
ลําดับที่ ๑ แล้ว
 ฝึก อบรมข้ าราชการผู้ ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ อาเซี ย นโดยตรง เนื้ อ หา
๑๔๒

หลักสูตรประกอบด้ว ยวิธีการทํางาน/การเตรียมความพร้อ มในฐานะ
หน่ว ยงานหรือ เลขานุก ารที่ ปฏิบัติง านเกี่ ยวข้อ งกับการรวมตัว ระดั บ
ภูมิ ภาค รวมทั้ง เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ ที่เ กี่ย วข้ อ ง โดยการฝึ ก งานใน
ประเทศอาเซียน/ในสํานักงานเลขาธิการอาเซียน ๔-๖ เดือน ผู้เข้าอบรม
ต้องผ่านหลักสูตรลําดับที่ ๑ และ ๙
๕) นักบริหารระดับกลางและสูงทั้งในภาครับและเอกชน
 การสัมมนา "ภาครัฐ ภาคเอกชน: สู่เส้นทางประชาคมอาเซียน
 การสัมมนาประจําปี "ผลการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน"
 ทุนอบรมระยะสั้นสําหรับนักบริหารที่ผ่านการอบรมหลักสูตร นบส.
ประมาณ ๒ สัปดาห์
 การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นําคลื่นลูกใหม่ในภูมิภาคอาเซียน
๖) ระดับทั่วไป
 คู่มือ "ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕" พิมพ์ครั้งที่ ๓ เพื่อมอบให้
ข้าราชการตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
 สื่อสารเชิงรุก ทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ การผลิตสื่อต่างๆ
และการจัดงานวัน ASEAN DAY เพื่อเผยแพร่หลักสูตรการฝึก อบรม
และหลักสูตร E-Learning ที่จัดโดยสํานักงาน ก.พ. เพื่อเป็นการส่งเสริม
การรับรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 หลักสูตร E-Learning เปิดสอนภาษาอังกฤษพื้น ฐาน ภาษาเวียดนาม
และภาษาจีน
๗) จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร
 จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตร ASEAN Leadership Program และ
ฝึกอบรม ๕ รุ่น
 จัดจ้างเหมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม E-learning ๕ หลักสูตร ได้แก่
การเจรจาต่อรอง การทํา MOU การทําข้อเสนอโครงการ การเตรียม
๑๔๓

วาระในการประชุม และการทําบันทึกการประชุม

การเข้าร่วมประชุม ก.พ. อาเซียน
(ASEAN Conference on Civil Service Matters)
มาตรการ ความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน
การดาเนินการ
ผู้บริหาร สํานักงานก.พ. เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบใหม่ ดังนี้
 Preparatory Meeting of the 17th ACCSM, March 2013, Yangon
 Senior Officials Meeting of the 17th ACCSM, October 2013, Bagan
 Seminar on Green Productivity Improvement, April 2014,
Pyin Oo Lwin
 Forum on Good Governance, October 2014, Nay Pyi Taw
 Meeting of the ASEAN Heads of Civil Services, October 2014,
Nay Pyi Taw
 Meeting of the ASEAN+3 Heads of Civil Services, October 2014,
Nay Pyi Taw
การสร้างสัมพันธไมตรีและเครือข่าย
 การบริหารและเสริมสร้างเครือข่าย ก.พ.อาเซียน ณ ประเทศสมาชิก
อาเซียน เพือ่ ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มกี ารพบปะ แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมชีวิต ความ
เป็นอยู่ของประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มาตรการ การอบรมข้าราชการระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน
การดาเนินการ
 Leadership Development and Succession Planning Programme
ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี
๑๔๔

 Sharing Experiences on Managing Change and New Public
Managementประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี
 Workshop on Training for Trainers สําหรับประเทศในกลุ่ม CLMV
 Workshop on Presentation Skill ให้แก่ ขรก. สปป.ลาว
 Thailand-Singapore Leadership Development Programme (CSEP)
ทุกปี
 Management of Civil Service Training Centreให้แก่ ขรก.สปป.ลาว

สานักงาน ก.พ. มีความมั่นใจว่า การร่วมมือกัน ของอาเซียนจะกลายเป็น พลังใน
การสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ ต่ อ สายตาชาวโลก ท้ า ยที่ สุ ด นี้ ส านั ก งาน ก .พ. ถื อ เป็ น หน้ า ที่ แ ละ
ความรั บ ผิ ดชอบที่ ส าคัญ อย่ า งยิ่ งในการเตรี ย มความพร้ อ มของข้ า ราชการในการที่จ ะเดิ น ไป
พร้อมๆ กันเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๔๕

๗

บทที่

กฎบัตรอาเซียน
(ASEAN Charter)
๑๔๖

บทที่ ๗
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
กฎบัตรอาเซียนคืออะไร
กฎบัตรอาเซียนคือ ธรรมนูญของอาเซียน จัดทําขึ้นเพื่อ รับรองการเป็นประชาคม
อาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) ตามที่ผู้นําอาเซียนได้ตกลงไว้ โดยต้องการให้อาเซียนเป็น
องค์การระหว่างรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ มีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลและสร้างประโยชน์
แก่ประชาชนอย่างแท้จริง เป็นการวางกรอบกฎหมายตลอดจนโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน โดย
นอกจากการประมวลสิ่งที่ถือเป็นค่านิยม หลักการและแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมาประกอบ
กันเป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการสําหรับประเทศสมาชิกแล้ว ยังมีการปรับปรุงแก้ไขและสร้าง
กลไกใหม่ ขึ้ น พร้ อ มกั บ กํ า หนดขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รสํ า คั ญ ใน
อาเซี ย น ตลอดจนความสั ม พั น ธ์ ใ นการดํ า เนิ น งานขององค์ ก รเหล่ า นี้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกัน จัดทําแผนงานด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว นํามาสู่การจัดทํากฎบัตรอาเซียน เพื่อวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรของ
อาเซียน ทําให้อ าเซียนเป็น องค์กรที่มีก ฎกติก าในการทํางาน มีประสิทธิภาพ และเป็น องค์กร
เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
ในการประชุม สุด ยอดอาเซีย น ครั้ ง ที่ ๑๓ เมื่อ ปี ๒๕๕๐ ที่ป ระเทศสิ ง คโปร์
ผู้นําอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทาง
กฎหมายและโครงสร้ า งองค์ ก รเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของอาเซี ย น ในการดํ า เนิ น การตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายใน
ปี ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ตามที่ผู้นําอาเซียนได้ตกลงกันไว้ โดยวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน
คือ ทําให้อาเซียนเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเคารพกฎกติกาใน
การทํางานมากขึ้น นอกจากนี้ กฎบัตรจะให้สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล
(Intergovernmental Organization)
๑๔๗

อาเซียนจาเป็นต้องมีกฎบัตรหรือไม่
แม้อ าเซียนจะตั้งขึ้นมานานถึง ๔๐ ปี และมีการจัดทําเอกสารความตกลงกันไป
หลายฉบับ แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาความร่วมมือส่วนใหญ่ของอาเซียนเป็นรูปแบบของความตกลง
กันอย่างไม่เป็นทางการ และมักใช้ความสัมพันธ์เชิงบุคคลในการขับเคลื่อนความร่วมมือทั้งในด้าน
การเมือ ง เศรษฐกิจ และความร่ว มมือ ด้านอื่น ๆ โดยปราศจากกฎบัตรหรือ ธรรมนูญที่ใช้เ ป็น
กฎเกณฑ์ข้อบังคับสําหรับการอยู่ร่วมกันและการขับเคลื่อนองค์กรอย่างแท้จริง
ด้วยเหตุนี้ทําให้ในเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ ผู้นําอาเซียนได้เห็นชอบร่วมกันว่าถึงเวลา
แล้ ว ที่ อ าเซี ย นควรที่ จ ะมี ก ฎบั ต รที่ จ ะประกอบด้ ว ยหลั ก การพื้ น ฐานของอาเซี ย น เป้ า หมาย
วัตถุประสงค์ และโครงสร้างของความร่วมมือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาคม
อาเซียนได้ ผู้นําอาเซียนจึงแต่งตั้ งคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมาจากประเทศสมาชิกประเทศละ ๑ คน
เพื่อให้จัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางและเนื้อหาที่ควรปรากฏในกฎบัตร และมีการนําเสนอ
รายงานดังกล่าวในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๐ จากนั้นจึงส่งมอบให้
คณะทํางานระดับสูงยกร่างกฎบัตรจนแล้วเสร็จ หลังการเจรจาหารือระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียนที่มี
อํานาจอธิปไตยทั้ง ๑๐ ประเทศ
ผู้นําอาเซียนหวัง ว่า กฎบัตรอาเซียนจะมีประสิทธิภาพมากพอให้อ าเซียนบรรลุ
เป้าหมายในการรวมตัวกัน และมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะทําให้องค์กรสามารถเผชิญกับปัญหา
ท้าทายต่างๆ ได้ในอนาคต ทั้งนี้ผู้นําอาเซียนได้ลงนามให้การรับรองกฎบัตรอาเซียน ซึ่งถือเป็น
เอกสารประวัติศาสตร์ชิ้นสําคัญที่ปรับเปลี่ยนอาเซียนเป็นองค์กรที่มีสถานะทางกฎหมาย เมื่อวันที่
๒๐พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แต่กฎบัตรอาเซียนจะมีผลบังคับใช้ได้จริงก็เมื่อประเทศสมาชิกให้สัตยาบัน
ต่อกฎบัตรครบทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ กฎบัตรอาเซียนได้เริ่มมีผลใช้บังคับ ได้จริงภายหลัง
หลังจากที่ประเทศสมาชิกทั้ง๑๐ ประเทศ ได้ให้สัตยาบันต่อกฎบัตรครบทุกประเทศและการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็น
การประชุมระดับผู้นําอาเซียนครั้งแรกหลังจากกฎบัตรมีผ ลบังคับใช้ ซึ่ง เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่
ประเทศไทยได้เข้าดํารงตําแหน่งประธานอาเซียน

๑๔๘

แม้ว่ากฎบัตรอาเซียนจะไม่สามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานของอาเซียนได้
ในทันที แต่อย่างน้อยก็จะช่วยให้อาเซียนมีความน่าเชื่อถือ มีรูปแบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
และมีวัตถุประสงค์ในการทํางานที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งยังเสริมสร้างความเข้าแข็งให้กับองค์กร และ
ทําให้อาเซียนมีสถานะนิติบุคคลแยกออกจากรัฐสมาชิก ดังนั้น กฎบัตรอาเซียนจะช่วยให้อาเซียนมี
ทรัพยากรเพิ่มขึ้น ช่ว ยเร่งรัดวิวัฒนาการขององค์ก ร และช่ว ยให้อ าเซียนปรับตัวเข้ากับสภาวะ
แวดล้อมของภูมิภาครวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้มากขึ้นด้วย

บทบัญญัติของกฎบัตรอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วยบทบัญญัติ ๑๓ บท ๕๕ ข้อ ครอบคลุมเป้าหมายและ
หลักการ สมาชิกภาพ โครงสร้างองค์กรของอาเซียน องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน เอกสิทธิ์
และความคุ้มกัน กระบวนการตัดสินใจ การระงับข้อพิพาท งบประมาณและการเงิน การบริหาร
จัดการ เอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน และความสัมพันธ์กับภายนอก นอกจากนี้ในกฎบัตรอาเซียนยังได้ระบุประเด็นใหม่ที่แสดงความก้าวหน้าของอาเซียน ได้แก่
(๑) การจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน การมีเพลงประจําอาเซียน (ASEAN
Anthem)
(๒) การให้อํานาจเลขาธิการอาเซียนสอดส่องและรายงานการทําตามความตกลงของ
รัฐสมาชิก
(๓) การจัดตั้งกลไกสําหรับการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก
(๔) การให้ผู้นําเป็นผู้ตัดสิน ว่าจะดําเนิน การอย่างไรต่อ รัฐผู้ละเมิดพันธกรณี ตาม
กฎบัตรฯอย่างร้ายแรง
(๕) การเปิดช่องให้ใช้วิธีการอื่นในการตัดสินใจได้หากไม่มีฉันทามติ
(๖)การส่ ง เสริม การปรึ ก ษาหารือ กัน ระหว่า งประเทศสมาชิก เพื่ อ แก้ไขปัญ หาที่
กระทบต่อผลประโยชน์ร่วม
(๗) การเพิ่ม บทบาทของประธานอาเซียนเพื่อ ให้อ าเซียนสามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
(๘) การเปิดช่องทางให้อาเซียนสามารถมีปฏิสัม พันธ์กับองค์กรภาคประชาสังคม
มากขึ้น
๑๔๙

(๙) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น มีการประชุม
สุดยอดอาเซียนจํานวน ๒ ครั้งต่อปี จัดตั้งคณะมนตรีเพื่อประสานความร่วมมือในแต่ละ ๓ เสาหลัก
และการมีคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจําอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การประชุมของอาเซียน เป็นต้น

กฎบัตรอาเซียนช่วยให้อาเซียนเป็นประชาคมเพื่อประชาชน
ข้อบทต่างๆ ในกฎบัตรอาเซียนแสดงเป้าหมายชัดเจนว่าอาเซียนกําลังผลักดันองค์กร
ให้เป็นประชาคมเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในอาเซียนผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ ของอาเซียนมากยิ่งขึ้น ทั้งยัง
กําหนดให้มีความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างรัฐสภาของประเทศสมาชิก

กฎบัตรอาเซียนช่วยให้อาเซียนทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีข้ อ กํ า หนดใหม่ ๆ มากมายในกฎบั ต รอาเซี ย นที่ จ ะช่ ว ยปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า ง
การทํางานและกลไกต่าง ๆ ของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเพิ่มความยืดหยุ่นใน
การแก้ไขปัญหา เช่น
๑. กําหนดให้เพิ่มการประชุมสุดยอดอาเซียนจากเดิมปีละ ๑ ครั้ง เป็นปีละ ๒ ครั้ง
เพื่อให้ผู้นํามีโอกาสหารือกันมากขึ้น พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองที่จะผลักดัน
อาเซียนไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมในอนาคต
๒. มีการตั้งคณะมนตรีประจําประชาคมอาเซียนตามเสาหลักทั้ง ๓ ด้าน คือ การเมือง
ความมั่น คง เศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม เพื่ อ กํ าหนดทิ ศทางและประสานงานเพื่ อ ให้
การดําเนินงานของแต่ละเสาหลักมีเอกภาพมากขึ้น
๓. กําหนดให้ประเทศสมาชิก แต่ง ตั้ง เอกอัครราชทูตประจําอาเซียนไปประจําที่
กรุงจาการ์ตา ซึ่งไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแน่วแน่ของอาเซียนที่จะทํางานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดเพื่อมุ่งไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปร่วมประชุมและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก
๑๕๐

๔. หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้โดยหลักฉันทามติ ให้ใช้การตัดสินใจ
รูปแบบอื่นได้ตามที่ผู้นํากําหนด
๕. เพิ่ม ความยืด หยุ่น ในการตีค วามหลัก การไม่ แทรกแซงกิจ การภายใน โดยมี
ข้อกําหนดว่า หากเกิดปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของอาเซียนหรือเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิน ประเทศสมาชิกต้องหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหา และกําหนดให้ประธานอาเซียนเสนอวิธีการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว
๖. กฎบัตรอาเซียนจะให้สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนในฐานะองค์กรระหว่างรัฐบาล
ในการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรอื่น ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสําหรับความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในอนาคต

กลไกตรวจสอบและติดตามความตกลงต่างๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรม
กฎบัตรอาเซียนสร้างกลไกตรวจสอบและติดตามการดําเนินการตามความตกลง
ต่างๆ ของประเทศสมาชิกในหลากหลายรูปแบบ อาทิ
(๑) ให้อํานาจเลขาธิการอาเซียนดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีและคําตัดสินของ
องค์กรระงับข้อพิพาท
(๒) หากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ทําให้เกิดข้อพิพาทระหว่าง
รัฐสมาชิก สามารถใช้กลไกและขั้นตอนระงับข้อพิพาททั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะตั้งขึ้นใหม่เพื่อแก้ไข
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี
(๓) หากมีกรณีละเมิดพันธกรณีในกฎบัตรฯ อย่างร้ายแรง ผู้นําอาเซียนสามารถ
กําหนดมาตรการใด ๆ ที่เหมาะสมเพื่อ ลงโทษได้ แม้จ ะไม่ได้ระบุโทษอย่างชัดเจนว่าเป็น การ
เพิกถอนสิทธิ หรือขับออกจากการเป็นสมาชิกก็ตาม
มาตรการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้สมาชิกให้ความสําคัญกับความตกลง และกฎกติกา
ในการอยู่ร่วมกันมากขึ้น รวมถึงมีการปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ มากขึ้น เพราะมีกลไกตรวจสอบ
และติดตามผลไปจนถึงการลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดกฎบัตรที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประเทศ
สมาชิกได้รับประโยชน์จากความตกลงที่มีของอาเซียนมากขึ้น

๑๕๑

คาแปล
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
**************

อารัมภบท
เรา บรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
โดยมีประมุขรัฐหรือ หัว หน้ารัฐบาลของบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจัก รกัม พูชา สาธารณรั ฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นผู้แทน รับทราบ
ด้วยความพึงพอใจในความสําเร็จอย่างสูงและการขยายตัวของอาเซียนนับตั้งแต่มีการก่อตั้งขึ้น ที่
กรุง เทพมหานครด้ว ยการประกาศใช้ปฏิญญาอาเซียน โดยระลึก ถึง การตัดสิน ใจจัดทํากฎบัตร
อาเซียน ตามแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการจัดทํากฎบัตรอาเซียนและ
ปฏิญญาเซบูว่าด้วยแผนแม่บทของกฎบัตรอาเซียน ตระหนักถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกันและ
การพึ่ง พาอาศัยกันระหว่างประชาชนและรัฐสมาชิก อาเซียนซึ่ง มีความผูก พัน กันทางภูมิศาสตร์
ตลอดจนมีวัตถุประสงค์และชะตาร่วมกันได้รับแรงบันดาลใจและรวมกันภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน
อัตลัก ษณ์เ ดี ยวกัน และประชาคมที่มีความเอื้ อ อาทรเดี ยวกัน รวมกัน ด้ ว ยความปรารถนาและ
เจตจํ า นงร่ ว มกั น ที่ จ ะดํ า รงอยู่ ใ นภู มิ ภ าคแห่ ง สั น ติ ภาพ ความมั่ น คงและเสถีย รภาพที่ถ าวร มี
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มีความมั่งคั่งและความก้าวหน้าทางสังคมร่วมกัน และที่จะส่งเสริม
ผลประโยชน์ อุดมการณ์ และแรงดลใจที่สําคัญของอาเซียน เคารพความสําคัญพื้นฐานของมิตรภาพ
และความร่ ว มมื อ และหลั กการแห่ ง อธิ ปไตย ความเสมอภาค บู ร ณภาพแห่ ง ดิ น แดน การไม่
แทรกแซงในกิจ การภายใน ฉัน ทามติและเอกภาพในความหลากหลาย ยึดมั่น ในหลัก การแห่ ง
ประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน ตกลงใจที่จะประกันการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของประชาชนรุ่นปัจจุบันและ
อนาคต และตั้ง มั่นให้ ความอยู่ดีกิน ดี การดํารงชีวิตและสวัสดิก ารของประชาชนเป็น แกนของ
กระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน
๑๕๒

เชื่อมั่นในความจําเป็น ที่จะกระชับสายสัมพันธ์ที่มีอยู่ของความเป็นอัน หนึ่งอันเดียวกัน ในระดับ
ภูมิภาค เพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่มีความเหนียวแน่น ทางการเมือง การรวมตัวทางเ ศรษฐกิจ
และมีความรับผิดชอบทางสัง คม เพื่อ ที่จ ะตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อ ความท้าทายและ
โอกาสในปัจจุบันและอนาคต
ผูกพันที่จะเร่งสร้างประชาคมโดยผ่านความร่วมมือ และการรวมตัวในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโดยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาบาหลีว่าด้วย
ข้อตกลงอาเซียนฉบับที่ ๒
ในการนี้ จึงตกลงใจที่จะจัดทํากรอบทางกฎหมายและทางสถาบันของอาเซียนโดยกฎบัตรนี้
และเพื่ อ การนี้ ประมุ ขรั ฐหรือ หัว หน้า รัฐ บาลของประเทศสมาชิก อาเซี ยน ซึ่ ง มาประชุม กัน ที่
สิง คโปร์ ในวาระประวัติศาสตร์ครบรอบ ๔๐ ปีของการก่อ ตั้ง อาเซียน ได้เ ห็นชอบกับกฎบัตร
อาเซียนนี้

หมวดที่ ๑
วัตถุประสงค์และหลักการ
ข้อ ๑: วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของอาเซียนคือ
๑. เพื่อธํารงรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ กับทั้งเสริมสร้างคุณค่า
ทางสันติภาพในภูมิภาคให้มากขึ้น
๒. เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวสู่สภาวะปกติของภูมิภาคโดยการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
๓. เพื่อธํารงรักษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์และปราศจากอาวุธที่
มีอานุภาพทําลายล้างสูงอื่นๆ ทุกชนิด
๔. เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนและรัฐสมาชิกของอาเซียนอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้โดยสันติ
ในสภาวะที่เป็นธรรม มีประชาธิปไตยและมีความสมานสามัคคี
๑๕๓

๕.

๖.
๗.

๘.
๙.

๑๐.

๑๑.
๑๒.
๑๓.

๑๔.

เพื่ อ สร้ า งตลาดและฐานการผลิ ต เดี ย วที่ มี เ สถี ย รภาพ ความมั่ ง คั่ ง มี ค วามสามารถใน
การแข่งขันสูง และมีการรวมตัวกัน ทางเศรษฐกิจซึ่งมีการอํานวยความสะดวกทางการค้า
และการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเคลื่อ นย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ และ
การลงทุ น การเคลื่ อ นย้ า ยที่ ไ ด้ รั บ ความสะดวกของนั ก ธุ ร กิ จ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ผู้มีความสามารถพิเศษและแรงงาน และการเคลื่อนย้ายอย่างเสรียิ่งขึ้นของเงินทุน
เพื่อบรรเทาความยากจนและลดช่องว่างการพัฒนาในอาเซียนผ่านความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันและความร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตย เพิ่มพูนธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม ตลอดจนส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยคํานึงถึงสิทธิและหน้าที่ของรัฐสมาชิก
ของอาเซียน
เพื่อเผชิญหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ ต่อสิ่งท้าทาย
ทุกรูปแบบ อาชญากรรมข้ามชาติ และสิ่งท้าทายข้ามพรมแดนอื่นๆ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่ง ยืน เพื่อ ทําให้แน่ใจว่ามีก ารคุ้ม ครองสภาพแวดล้อมใน
ภูมิภาค ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาค และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในภูมิภาค
เพื่อ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยผ่านความร่ ว มมือ ที่ใ กล้ชิดยิ่ง ขึ้น ในเรื่ อ งการศึ ก ษาและ
การเรี ย นรู้ ต ลอดชี พ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ เสริ ม สร้า งพลั ง ประชาชนและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแห่งประชาคมอาเซียน
เพื่อเพิ่มพูนความอยู่ดีกินดีและการดํารงชีวิตของประชาชนอาเซียนด้วยการให้ประชาชนมี
โอกาสที่ทัดเทียมกันในการเข้าถึงการพัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคม และความยุติธรรม
เพื่อ เสริม สร้างความร่วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มั่นคง และปราศจาก
ยาเสพติดสําหรับประชาชนของอาเซียน
เพื่อส่งเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริม
ให้มีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการรวมตัวและการสร้างประชาคมของ
อาเซียน
เพื่อ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนด้ว ยการส่ง เสริม ความสํานึก ถึง ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมรดกของภูมิภาคยิ่งขึ้น และ
๑๕๔

๑๕. เพื่อธํารงไว้ซึ่ง ความเป็นศูนย์รวมและบทบาทเชิงรุกของอาเซี ยนในฐานะพลัง ขับเคลื่อ น
ขั้น แรกของความสัม พัน ธ์และความร่ว มมือ ระหว่ างอาเซียนกับหุ้น ส่ว นนอกภูมิภาคใน
ภาพแบบของภูมิภาคที่เปิดกว้าง โปร่งใส และไม่ปิดกั้น
ข้อ ๒ : หลักการ
๑. ในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑ อาเซียนและรัฐสมาชิกอาเซียนยืนยัน
และยึ ด มั่ น ในหลั ก การพื้ น ฐานที่ ป รากฏในปฏิ ญ ญา ความตกลง อนุ สั ญ ญา ข้ อ ตกลง
สนธิสัญญา และตราสารอื่นๆ ของอาเซียน
๒. อาเซียนและรัฐสมาชิกอาเซียนจะปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้
(ก) การเคารพเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน และอัตลักษณ์
แห่งชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง
(ข) ความผูกพันและความรับผิดชอบร่วมกันในการเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคงและ
ความมั่งคั่งของภูมิภาค
(ค) การไม่ใช้การรุกราน และการข่มขู่ว่าจะใช้หรือการใช้กําลังหรือการกระทําอื่นใด
ในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ
(ง) การอาศัยการระงับข้อพิพาทโดยสันติ
(จ) การไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
(ฉ) การเคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐในการธํารงประชาชาติของตนโดยปราศจาก
การแทรกแซง การบ่อนทําลาย และการบังคับ จากภายนอก
(ช) การปรึกษาหารือที่เพิ่มพูนขึ้นในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์
ร่วมกันของอาเซียน
(ซ) การยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล หลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตาม
รัฐธรรมนูญ
(ฌ) การเคารพเสรีภาพพื้นฐาน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริม
ความยุติธรรมทางสังคม
(ญ) การยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ ที่รัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ
๑๕๕

(ฎ)

(ฏ)
(ฐ)

(ฑ)

การละเว้นจากการมีส่วนร่วมในนโยบายหรือกิจกรรมใดๆรวมถึงการใช้ดนิ แดนของ
ตน ซึ่งดําเนินการโดยรัฐสมาชิกอาเซียนหรือรัฐที่มิใช่สมาชิกอาเซียนหรือผู้กระทําที่
ไม่ใช่รัฐใดๆ ซึ่งคุกคามอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน หรือเสถียรภาพทางการเมือง
และเศรษฐกิจของรัฐสมาชิกอาเซียน
การเคารพในวัฒนธรรม ภาษาและศาสนาที่แตกต่างของประชาชนอาเซียน โดยเน้น
คุณค่าร่วมกันของประชาชนอาเซียนในจิตวิญญาณของเอกภาพในความหลากหลาย
ความเป็นศูนย์รวมของอาเซียนในความสัม พัน ธ์ภายนอกทางการเมือ ง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม โดยคงไว้ซึ่งความมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน การมองไปภายนอก
การไม่ปิดกั้นและการไม่เลือกปฏิบัติ และ
การยึดมั่นในกฎการค้าพหุภาคีและระบอบของอาเซียนซึ่งมีกฎเป็นพื้นฐาน สําหรับ
การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดอย่างค่อยเป็น
ค่อ ยไป เพื่อ ไปสู่การขจัดการกีดกัน ทั้ง ปวงต่อ การรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิจ ระดั บ
ภูมิภาค ในระบบเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนโดยตลาด

หมวดที่ ๒
สภาพบุคคลตามกฎหมาย
ข้อ ๓ : สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียน
อาเซียน ในฐานะองค์การระหว่างประเทศในระดับรัฐบาล ได้รับสภาพบุคคลตามกฎหมายโดย
กฎบัตรนี้

หมวดที่ ๓
สมาชิกภาพ
ข้อ ๔ : รัฐสมาชิก

๑๕๖

๑.

รัฐสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิ ลิป ปิน ส์
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ข้อ ๕ : สิทธิและพันธกรณี
๑. ให้รัฐสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณีที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎบัตรนี้
๒. ให้รัฐสมาชิกมีมาตรการที่จําเป็นทุกประการอันรวมถึงการออกกฎหมายภายในที่เหมาะสม
เพื่อ อนุ วัติ บทบัญ ญั ติข องกฎบัต รนี้ อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ และเพื่ อ ปฏิบัติ ตามพั น ธกรณี
ทั้งหมดของรัฐสมาชิก
๓. ในกรณีการละเมิดกฎบัตรอย่างร้ายแรง หรือการไม่ปฏิบัติตาม ให้นําข้อ 20 มาใช้บังคับ
ข้อ ๖ : การรับสมาชิกใหม่
๑. กระบวนการในการสมัครและการรับสมาชิกของอาเซียนให้กําหนดโดยคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน
๒. การรับสมาชิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(ก) ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อันเป็นที่ยอมรับว่าอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ข) การยอมรับโดยรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง
(ค) การตกลงที่จะผูกพันและเคารพกฎบัตรนี้ และ
(ง) ความสามารถและความเต็มใจที่จะปฏิบัติพันธกรณีของสมาชิกภาพ
๓. การรับสมาชิกให้ตัดสินโดยฉันทามติโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน
๔. รัฐผู้สมัครจะได้รับเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อได้ลงนามภาคยานุวัติสารกฎบัตรนี้

๑๕๗

หมวดที่ ๔
องค์กร
ข้อ ๗ : ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
๑. ให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนประกอบด้วยประมุขของรัฐ หรือ หัวหน้ารัฐบาลของรัฐสมาชิก
๒. ให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน:
(ก) เป็นองค์กรสูงสุดในการกําหนดนโยบายของอาเซียน
(ข) พิจารณาหารือ ให้แนวนโยบาย และตัดสินใจในประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของอาเซียน ในเรื่องสําคัญที่เป็นผลประโยชน์ของรัฐสมาชิก
และในทุกประเด็นที่ได้มีก ารนําเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนโดยคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน คณะมนตรีป ระชาคมอาเซียน และองค์ก รระดับรัฐมนตรี
เฉพาะสาขา
(ค) สั่ง การให้รัฐ มนตรี ที่เ กี่ย วข้อ งในแต่ ล ะคณะมนตรีที่เ กี่ ยวข้อ งให้จั ดการประชุ ม
เฉพาะกิจระหว่างรัฐมนตรี และหารือประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับอาเซียน ที่มีลักษณะ
คาบเกี่ ย วระหว่ า งคณะมนตรี ป ระชาคมอาเซี ย นต่ า งๆ ทั้ ง นี้ ให้ ค ณะมนตรี
ประสานงานอาเซียนรับรองกฎการดําเนินการประชุมดังกล่าว
(ง) ตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบต่ออาเซียนโดยดําเนิ นมาตรการที่เหมาะสม
(จ) ตัดสินใจในเรื่องที่มีการนําเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนภายใต้หมวดที่ ๗ และ ๘
(ฉ) อนุมัติการจัดตั้งและการยุบองค์กรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาและสถาบันอื่นๆ ของ
อาเซียน และ
(ช) แต่งตั้งเลขาธิการอาเซียน ที่มีชั้นและสถานะเทียบเท่ารัฐมนตรีซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่
โดยได้รับความไว้วางใจและตามความพอใจของประมุขของรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาล
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
๓. ให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
(ก) จัดประชุมสองครั้งต่อปี และให้รัฐสมาชิกซึ่งเป็นประธานอาเซียนเป็นเจ้าภาพ และ
(ข) เรี ยกประชุ ม เมื่ อ มี ความจํา เป็ น ในฐานะการประชุม พิเ ศษหรื อ เฉพาะกิ จ โดยมี
ประธาน การประชุมเป็นรัฐสมาชิกซึ่งเป็นประธานอาเซียนโดยจัดในสถานที่ที่รัฐ
๑๕๘

สมาชิกอาเซียนจะตกลงกัน
ข้อ ๘ : คณะมนตรีประสานงานอาเซียน
๑. ให้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และประชุม
กันอย่างน้อยสองครั้งต่อปี
๒. ให้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน
(ก) เตรียมการประชุมของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
(ข) ประสานการอนุวัติความตกลงและข้อตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
(ค) ประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่างๆ เพื่อเพิ่มความสอดคล้องกันของ
นโยบาย ประสิทธิภาพ และความร่วมมือระหว่างกัน
(ง) ประสานงานรายงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน ซึ่งเสนอที่ประชุม สุดยอด
อาเซียน
(จ) พิจารณารายงานประจําปีของเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับงานของอาเซียน
(ฉ) พิจารณารายงานของเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับหน้าที่และการดําเนินงานของ
สํานักงานเลขาธิการอาเซียนและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ช) เห็นชอบการแต่งตั้งและการยุติหน้าที่ของรองเลขาธิการอาเซียน ตามข้อเสนอแนะ
ของเลขาธิการอาเซียน และ
(ซ) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจาก
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
๓. ให้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนได้รับการสนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๙ : คณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่างๆ
๑. ให้คณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่างๆ ประกอบด้วยคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรีประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
๒. ให้คณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะมีองค์กรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้อง
ในขอบข่ายการดําเนินงานของตน
๑๕๙

๓.
๔.

๕.
๖.

ให้รัฐสมาชิกแต่ล ะรัฐแต่ง ตั้ง ผู้แทนของรัฐตนสําหรับการประชุม คณะมนตรีประชาคม
อาเซียนแต่ละคณะ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละเสาหลักของเสาหลักทั้งสามของประชาคมอาเซียน ให้
คณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะ
(ก) ทําให้แน่ใจว่ามีการอนุวัติข้อตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกี่ยวข้อง
(ข) ประสานการปฏิบัติงานของสาขาต่างๆ ที่อยู่ในขอบข่ายการดําเนินงานของตน และ
ในประเด็นซึ่ง คาบเกี่ยวกับคณะมนตรีประชาคมอื่นๆ และ
(ค) เสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ใน
ขอบข่ายการดําเนินงานของตน
ให้ ค ณะมนตรี ป ระชาคมอาเซี ย นแต่ ล ะคณะประชุ ม กั น อย่ า งน้ อ ยสองครั้ ง ต่ อ ปี และ
มีประธานการประชุมเป็นรัฐมนตรีที่เหมาะสมจากรัฐสมาชิกซึ่งเป็นประธานอาเซียน
ให้คณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ล ะคณะได้รับการสนับสนุน จากเจ้าหน้าที่อ าวุโสที่
เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๐ : องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
๑. ให้องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
(ก) ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรที่มีอยู่
(ข) ปฏิบัติตามความตกลงและข้อตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่อยู่ใน
ขอบข่ายการดําเนินงานของแต่ละองค์กร
(ค) เสริมสร้างความร่วมมือในสาขาของแต่ละองค์กรให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อสนับสนุน
การรวมตัวของอาเซียนและการสร้างประชาคมอาเซียน และ
(ง) เสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อคณะมนตรีประชาคมอาเซียนของแต่ละองค์กร
๒. องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาแต่ละองค์กรอาจมีเจ้าหน้าที่อาวุโสและองค์กร
ย่อ ยที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายการดําเนิน งานของตนตามที่ร ะบุในภาคผนวก 1 เพื่อดําเนิน
หน้าที่ของตน ภาคผนวกดังกล่าวอาจได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย โดยเลขาธิการอาเซียน
ตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการของผู้ แ ทนถาวรประจํ า อาเซี ย น โดยไม่ ต้ อ งใช้
บทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขภายใต้กฎบัตรนี้
๑๖๐

ข้อ ๑๑: เลขาธิการอาเซียนและสานักงานเลขาธิการอาเซียน
๑. ให้เลขาธิการอาเซียนได้รับการแต่งตั้ง โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน่ ง ห้าปีที่ ไม่สามารถต่อ อายุได้ และให้ได้รับ การเลื อ กจากคนชาติ ของรัฐ สมาชิ ก
อาเซียน บนพื้นฐานของการหมุนเวียนตามลําดับตัวอักษร โดยคํานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต
ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ทางวิชาชีพ และความเท่าเทียมกันทางเพศ
๒. ให้เลขาธิการอาเซียน
(ก) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่งระดับสูงนี้ โดยเป็นไปตาม
บทบั ญ ญั ติ ข องกฎบั ต รฉบั บ นี้ แ ละตราสาร พิ ธี ส าร และแนวปฏิ บั ติ ที่ มี อ ยู่ ข อง
อาเซียนที่เกี่ยวข้อง
(ข) อํานวยความสะดวกและสอดส่องดูแลความคืบหน้าในการอนุวัติความตกลงและ
ข้อตัดสินใจของอาเซียนและเสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับงานของอาเซียนต่อที่
ประชุมสุดยอดอาเซียน
(ค) เข้าร่วมในการประชุมต่างๆ ของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คณะมนตรีประชาคม
อาเซียน คณะมนตรีประสานงานอาเซียน และองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะ
สาขา และการประชุมอาเซียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) เสนอข้อคิดเห็นของอาเซียนและเข้าร่วมการประชุมกับภาคีภายนอกตาม
แนวนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบและตามอํานาจหน้าที่ ที่เลขาธิการอาเซียนได้รับ
มอบหมาย และ
(จ) เสนอแนะการแต่งตั้งและการยุติหน้าที่ของรองเลขาธิการอาเซียนต่อคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน เพื่อให้ความเห็นชอบ
๓. ให้เลขาธิการอาเซียนเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของอาเซียนด้วย
๔. ให้เ ลขาธิการอาเซียนได้รับ การสนับสนุน จากรองเลขาธิ ก ารอาเซียนสี่คน ซึ่ง มีชั้น และ
สถานะของรัฐมนตรีช่ว ยว่าการ โดยให้ร องเลขาธิก ารอาเซียนรับผิดชอบต่อ เลขาธิการ
อาเซียนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
๕. รองเลขาธิการอาเซียนทั้งสี่คนต้องมีสัญชาติที่ แตกต่างจากเลขาธิการอาเซียนและมาจากรัฐ
สมาชิกที่แตกต่างกันสี่รัฐสมาชิกอาเซียน
๑๖๑

๖.

ให้รองเลขาธิการอาเซียนสี่คน ประกอบด้วย
(ก) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งสามปีที่ไม่สามารถต่ออายุ
ได้ ซึ่งได้รับเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน บนพื้นฐานของการหมุนเวียน
ตามลํา ดั บ ตัว อั กษร โดยคํา นึ ง ถึง ความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต คุ ณสมบั ติ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเท่าเทียมกันทางเพศ และ
(ข) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งสามปี และอาจต่ออายุได้
อีกสามปี ให้รองเลขาธิการอาเซียนสองคนนี้ได้รับการคัดเลือกโดยเปิดกว้างบน
พื้นฐานของความรู้ความสามารถ
๗. ให้สํานักเลขาธิการอาเซียนประกอบด้วยเลขาธิการอาเซียนและพนักงานตามที่จําเป็น
๘. ให้เลขาธิการอาเซียนและพนักงาน
(ก) ยึ ด มั่ น ในมาตรฐานสู ง สุ ด ของความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
(ข) ไม่ขอหรือรับคําสั่งจากรัฐบาลหรือภาคีภายนอกอาเซียนใดๆ และ
(ค) ละเว้นจากการดําเนินการใด ซึ่งอาจมีผลสะท้อนถึงตําแหน่งหน้าที่ของตนในฐานะที่
เป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งรับผิดชอบต่ออาเซียนเท่านั้น
๙. รัฐสมาชิ กอาเซีย นแต่ ล ะรั ฐรับ ที่จ ะเคารพในลัก ษณะความเป็ น อาเซีย นโดยเฉพาะของ
ความรับผิดชอบของเลขาธิการอาเซียนและพนักงาน และจะไม่แสวงหาที่จะมีอิทธิพลต่อ
เลขาธิการอาเซียนและพนักงาน ในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบของบุคคลเหล่านั้น
ข้อ ๑๒ : คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจาอาเซียน
๑. ให้ รั ฐ สมาชิ ก อาเซี ย นแต่ ล ะรั ฐ แต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทนถาวรประจํ า อาเซี ย นหนึ่ ง คน ในระดั บ
เอกอัครราชทูตที่มีถิ่นพํานัก ณ กรุงจาการ์ตา
๒. ผู้แทนถาวรรวมกันตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการผู้แทนถาวร ซึ่งจะต้อง
(ก) สนับสนุนการทํางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองค์กรระดับ
รัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
(ข) ประสานงานกับสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติและองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียน
เฉพาะสาขาอื่นๆ
(ค) ติดต่อประสานงานกับเลขาธิการอาเซียนและสํานักเลขาธิการอาเซียนในทุกเรื่องที่
๑๖๒

(ง)
(จ)

เกี่ยวกับงานของตน
อํานวยความสะดวกความร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วนภายนอก และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่อาจกําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน

ข้อ ๑๓ : สานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ
ให้รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจัดตั้งสํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ ซึ่งจะต้อง
(ก) ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลางแห่งชาติ
(ข) เป็นหน่วยงานระดับชาติ ซึ่งเก็บรักษาข้อสนเทศในเรื่องทั้ งปวงเกี่ยวกับอาเซียน
(ค) ประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับการอนุวัติข้อตัดสินใจของอาเซียน
(ง) ประสานงานและสนับสนุนการเตรียมการระดับชาติของการประชุมอาเซียน
(จ) ส่งเสริมอัตลักษณ์และความสํานึกเกี่ยวกับอาเซียนในระดับชาติ และ
(ฉ) มีส่วนร่วมสร้างประชาคมอาเซียน
ข้อ ๑๔ : องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน
๑. โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรอาเซียนเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ให้อาเซียนจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน
ขึ้น
๒. องค์ก รสิท ธิม นุ ษยชนอาเซีย นจะต้อ งดําเนิน การตามอํ านาจหน้ าที่ ซึ่ ง จะกํา หนดโดยที่
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
ข้อ ๑๕ : มูลนิธิอาเซียน
๑. ให้มูลนิธิอาเซียนสนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและดําเนินการร่วมกับองค์กรของอาเซียนที่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการส่งเสริมความสํานึกที่เพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับอั ตลัก ษณ์ของอาเซี ย น การมีปฏิสัม พันธ์ร ะหว่ างประชาชน และการดํ าเนิ นการ
ร่วมกันที่ใกล้ชิดระหว่างภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ใน
อาเซียน
๒. ให้มูลนิธิอาเซียนรับผิดชอบต่อเลขาธิก ารอาเซียน ผู้ซึ่งจะต้องเสนอรายงานต่อที่ประชุม
สุดยอดอาเซียนผ่านคณะมนตรีประสานงานอาเซียน
๑๖๓

หมวดที่ ๕
องคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน
ข้อ ๑๖ : องคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน
๑. อาเซียนอาจมีความสัมพันธ์กับองคภาวะซึ่งสนับสนุนกฎบัตรอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์และหลักการของอาเซียน องคภาวะที่มีความสัมพันธ์เหล่านี้ระบุในภาคผนวก ๒
๒. ให้คณะกรรมการผู้แทนถาวรบัญญัติกฎว่าด้วยขั้นตอนดําเนินงานและหลักเกณฑ์สําหรับ
การมีความสัมพันธ์ตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการอาเซียน
๓. ภาคผนวก ๒ อาจได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยโดยเลขาธิการอาเซียนตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการผู้แทนถาวร โดยไม่ต้องใช้บทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขภายใต้กฎบัตรนี้

หมวด ๖
ความคุ้มกันและเอกสิทธิ์
ข้อ ๑๗ : ความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ของอาเซียน
๑. ให้อาเซียนได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในดินแดนของรัฐสมาชิกเท่าที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุ
ความมุ่งประสงค์ของอาเซียน
๒. ความคุ้ม กัน และเอกสิท ธิ์จ ะถู ก กํ าหนดไว้ ใ นความตกลงต่ างหากระหว่า งอาเซีย นและ
รัฐสมาชิกเจ้าภาพ
ข้อ ๑๘ : ความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ของเลขาธิการอาเซียนและพนักงานของสานักเลขาธิการอาเซียน
๑. ให้เลขาธิการอาเซียนและพนักงานของสํานักเลขาธิการอาเซียนที่เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ
อย่างเป็นทางการของอาเซียนหรือเป็นตัวแทนของอาเซียนในรัฐสมาชิก ได้รับความคุ้มกัน
และเอกสิทธิ์เท่าที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระของตน
๒. ความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ภายใต้ข้อนี้จะถูกกําหนดไว้ในความตกลงต่างหากของอาเซียน

๑๖๔

ข้อ ๑๙ : ความคุ้มกันและเอกสิท ธิ์ของผู้แทนถาวรและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของ
อาเซียน
๑. ให้ผู้ แทนถาวรของรัฐ สมาชิก ประจําอาเซี ยนและเจ้า หน้า ที่ของรั ฐสมาชิก ที่เ ข้ าร่ว มใน
กิจ กรรมต่างๆ อย่างเป็น ทางการของอาเซียนหรือ เป็น ตัว แทนของอาเซียนในรัฐสมาชิก
ได้รับความคุ้มกันและเอกสิทธิ์เท่าที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
๒. ให้ความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ของผู้แทนถาวรและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของ
อาเซียนอยู่ภายใต้บังคับของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต ค.ศ. ๑๙๖๑
หรือเป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๗
การตัดสินใจ
ข้อ ๒๐ : การปรึกษาหารือและฉันทามติ
๑. โดยหลักการพื้นฐาน ให้การตัดสินใจของอาเซียนอยู่บนพื้นฐานของการปรึกษาหารือและ
ฉันทามติ
๒. หากไม่สามารถหาฉันทามติได้ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอาจตัดสินว่า การตัดสินใจเฉพาะเรื่อง
หนึ่งเรื่องใด จะสามารถทําได้อย่างไร
๓. ไม่มีความใดในวรรค ๑ และ ๒ ของข้อ นี้กระทบถึง วิธีก ารตัดสินใจที่ร ะบุอ ยู่ในตราสาร
ทางกฎหมายของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง
๔. ในกรณีที่มีการละเมิดกฎบัตรอย่างร้ายแรง หรือการไม่ปฏิบัติตาม ให้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังที่
ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อตัดสิน

ข้อ ๒๑ : การอนุวัติและขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. ให้คณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ล ะคณะบัญญัติก ฎว่าด้ว ยขั้น ตอนการดําเนินงานของ
ตนเอง
๑๖๕

๒.

ในการอนุ วั ติ ข้ อ ผู ก พั น ด้ า นเศรษฐกิ จ อาจนํ า สู ต รการเข้ า ร่ ว มแบบยื ด หยุ่ น รวมถึ ง
สูตรอาเซียนที่ไม่รวมสมาชิกบางรัฐมาใช้ หากมีฉันทามติ

หมวด ๘
การระงับข้อพิพาท
ข้อ ๒๒ : หลักการทั่วไป
๑. รั ฐ สมาชิ ก ต้ อ งพยายามที่ จ ะระงั บ ข้ อ พิ พ าททั้ ง ปวงอย่ า งสั น ติ ใ ห้ ทั น ท่ ว งที โดยผ่ า น
การสนทนา การปรึกษาหารือ และการเจรจา
๒. ให้อ าเซียนจัดตั้ง และธํารงไว้ซึ่ง กลไกการระงับข้อ พิพาทในทุก สาขาความร่ว มมือ ของ
อาเซียน
ข้อ ๒๓: คนกลางที่มีตาแหน่งหน้าที่น่าเชื่อถือ การประนีประนอม และการไกล่เกลี่ย
๑. รัฐสมาชิกที่เป็นคู่กรณีในข้อพิพาทอาจจะตกลงกันเมื่อใดก็ได้ที่จะใช้คนกลางที่มีตําแหน่ง
หน้าที่น่าเชื่อถือ การประนีประนอม หรือการไกล่เกลี่ย เพื่อระงับข้อพิพาทภายในระยะเวลา
ที่ตกลงกัน
๒. คู่ก รณีในข้อ พิพาทอาจร้อ งขอให้ประธานอาเซียน หรือ เลขาธิก ารอาเซียน ทําหน้าที่โดย
ตํ า แหน่ ง ในการเป็ น คนกลางที่ มี ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ การประนี ป ระนอม หรื อ
การไกล่เกลี่ย
ข้อ ๒๔ : กลไกระงับข้อพิพาทตามตราสารเฉพาะ
๑. ให้ร ะงับ ข้อ พิพ าทที่เ กี่ย วข้อ งกับ ตราสารเฉพาะของอาเซีย น โดยกลไกและขั ้น ตอน
การดําเนินการที่กําหนดไว้ในตราสารนั้นๆ
๒. ให้ระงับข้อพิพาทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตีความหรือการใช้ตราสารอาเซียนใดๆ โดยสันติตาม
สนธิสัญญาทางไมตรีและความร่ว มมือ แห่ง เอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้และตามกฎว่าด้ว ย
ขั้นตอนการดําเนินงานของสนธิสัญญาดังกล่าว
๑๖๖

๓.

ในกรณี ที่ มิ กํ า หนดไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น เป็ น การเฉพาะ ให้ ร ะงั บ ข้ อ พิ พ าทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การตีความหรือการใช้ความตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับ
ข้อพิพาทของอาเซียน

ข้อ ๒๕ : การจัดตั้งกลไกระงับข้อพิพาท
ในกรณีที่มิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ ให้มีการจัดตั้งกลไกระงับข้อพิพาทที่เหมาะสม
รวมถึงอนุญาโตตุลาการ สําหรับข้อ พิพาทที่เ กี่ยวข้องกับการตีความหรือ การใช้กฎบัตรนี้ และ
ตราสารอาเซียนอื่นๆ
ข้อ ๒๖ : ข้อพิพาทที่มิอาจระงับได้
ในกรณีที่ยังคงระงับข้อพิพาทมิได้ ภายหลังการใช้บทบัญญัติก่อนหน้านี้ในหมวดนี้แล้ว ให้เสนอ
ข้อพิพาทนั้นไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียน เพื่อตัดสิน
ข้อ ๒๗ : การปฏิบัติตาม
๑. เลขาธิการอาเซียนโดยการช่วยเหลือจากสํานักเลขาธิการอาเซียน หรือ องค์กรอาเซียนอื่นๆ
ที่ได้รับแต่งตั้ง จะสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามผลการวินิจฉัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อตัดสินใจ
ซึ่ง เป็น ผลจากกลไกระงับข้อ พิพาทของอาเซียน และส่ง รายงานไปยัง ที่ประชุม สุดยอด
อาเซียน
๒. รัฐ สมาชิ ก ที่ไ ด้ รับ ผลกระทบจากการไม่ ป ฏิบั ติ ต ามผลการวินิ จ ฉัย ข้ อ เสนอแนะ หรื อ
ข้อตัดสินใจ ซึ่งเป็นผลจากกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน อาจส่งเรื่องไปยังที่ประชุมสุด
ยอดอาเซียนเพื่อตัดสิน
ข้อ ๒๘ : บทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติ และกระบวนการระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎบัตรนี้ รัฐสมาชิกยังคงไว้ซึ่งสิทธิที่จะใช้วิธีการระงับข้อพิพาท
อย่างสัน ติที่ระบุไว้ ในข้อ ๓๓(๑) ของกฎบัตรสหประชาชาติ หรือตราสารทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศอื่นๆ ที่รัฐสมาชิกคู่พิพาทเป็นภาคี
๑๖๗

หมวด ๙
งบประมาณและการเงิน
ข้อ ๒๙ : หลักการทั่วไป
๑. อาเซี ย นจะต้ อ งกํ า หนดกฎและขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานทางการเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล
๒. อาเซียนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีและ
ระเบียบวินัยด้านงบประมาณ
๓. บัญชีการเงินจะต้องได้รับการตรวจสอบภายในและภายนอก
ข้อ ๓๐: งบประมาณสาหรับการดาเนินงานและการเงินของสานักเลขาธิการอาเซียน
๑. สํานักเลขาธิการอาเซียนจะต้องได้รับทรัพยากรทางการเงินที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. งบประมาณสําหรับการดําเนิน งานของสํานัก เลขาธิก ารอาเซียนจะต้องมาจากรัฐสมาชิก
อาเซียนโดยเงินบริจาคประจําปีรัฐละเท่าๆ กัน ซึ่งจะต้องส่งให้ทันกําหนด
๓. เลขาธิการจะต้องเตรียมงบประมาณสําหรับการดําเนินงานประจําปีของสํานัก เลขาธิการ
อาเซีย นเพื่อ ขอความเห็น ชอบจากคณะมนตรีประสานงานอาเซีย น โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการผู้แทนถาวร
๔. สํานักเลขาธิการอาเซียนจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับกฎและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทางการเงินที่กําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ผู้แทนถาวร

หมวด ๑๐
การบริหารและขั้นตอนการดาเนินงาน
ข้อ ๓๑ : ประธานอาเซียน
๑๖๘

๑.
๒.

ตํ า แหน่ ง ประธานอาเซี ย นให้ ห มุ น เวี ย นทุ ก ปี บนพื้ น ฐานของลํ า ดั บ อั ก ษรของชื่ อ
ภาษาอังกฤษของรัฐสมาชิก
ในหนึ่ง ปีปฏิทิน อาเซี ยนจะมี ตําแหน่ ง ประธานหนึ่ ง เดียว โดยรั ฐสมาชิ ก ที่รับตํ าแหน่ ง
ประธานนั้นจะทําหน้าที่เป็นประธานของ
(ก) การประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
(ข) คณะมนตรีประสานงานอาเซียน
(ค) คณะมนตรีประชาคมอาเซียนทั้งสามคณะ
(ง) องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
ตามที่เหมาะสม และ
(จ) คณะกรรมการผู้แทนถาวร

ข้อ ๓๒ : บทบาทของประธานอาเซียน
รัฐสมาชิกที่ดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนจะต้อง
(ก) ส่งเสริมและเพิ่มพูนผลประโยชน์ และความเป็นอยู่ที่ดีของอาเซียน รวมถึง
ความพยายามในการสร้างประชาคมอาเซียนอย่างแข็งขัน โดยการริเริ่มทางนโยบาย
การประสานงาน ฉันทามติ และความร่วมมือ
(ข) ทําให้แน่ใจว่ามีความเป็นศูนย์รวมของอาเซียน
(ค) ทําให้แน่ใจว่ามีการตอบสนองต่อปัญหาเร่งด่วนหรือสถานการณ์วิกฤติที่มี
ผลกระทบต่ออาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที รวมถึงจัดให้มีคนกลางที่มี
ตําแหน่งน่าเชื่อถือและการจัดการอื่นเช่นว่า เพื่อแก้ไขข้อกังวลเหล่านี้โดยทันที
(ง) เป็นตัวแทนของอาเซียนในการเสริมสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์กับหุ้นส่วน
ภายนอกภูมิภาคให้ใกล้ชิดขึ้น และ
(จ) ปฏิบัติภารกิจและหน้าที่อื่นตามที่อาจได้รับมอบหมาย
ข้อ ๓๓ : พิธีการและแนวปฏิบัติทางการทูต
อาเซียนและรัฐ สมาชิกจะต้อ งยึดมั่น ในพิธีก ารและแนวปฏิบัติ ทางการทูตที่มีอ ยู่ในการดําเนิ น
กิจ กรรมทั้ง ปวงที่ เ กี่ยวข้อ งกับอาเซียน การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้อ งได้รับความเห็น ชอบจาก
๑๖๙

คณะมนตรีประสานงานอาเซียน โดยคําแนะนําของคณะกรรมการผู้แทนถาวร
ข้อ ๓๔ : ภาษาทางานของอาเซียน
ภาษาทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ

หมวด ๑๑
อัตลักษณ์และสัญลักษณ์
ข้อ ๓๕: อัตลักษณ์ของอาเซียน
อาเซียนจะต้องส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมกันของตนและความรู้สึกเป็นเจ้าของในหมู่ประชาชนของตน
เพื่อให้บรรลุชะตา เป้าหมาย และคุณค่าร่วมกันของอาเซียน
ข้อ ๓๖ : คาขวัญของอาเซียน
คําขวัญของอาเซียน คือ ‚วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว‛
ข้อ ๓๗ : ธงอาเซียน
ธงอาเซียนจะเป็นตามที่แสดงไว้ในภาคผนวก ๓
ข้อ ๓๘ : ดวงตราอาเซียน
ดวงตราอาเซียนจะเป็นตามที่แสดงไว้ในภาคผนวก ๔
ข้อ ๓๙ : วันอาเซียน
ให้วันที่ ๘ สิงหาคม เป็นวันอาเซียน
ข้อ ๔๐ : เพลงประจาอาเซียน
ให้อาเซียนมีเพลงประจําอาเซียน
๑๗๐

หมวด ๑๒
ความสัมพันธ์ภายนอก
ข้อ ๔๑ : การดาเนินความสัมพันธ์ภายนอก
๑. อาเซียนจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ฉัน ท์มิตร และการเจรจา ความร่วมมือและความเป็น
หุ้นส่วนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน กับประเทศ องค์การและสถาบันระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และระหว่างประเทศ
๒. ความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียนจะยึดมั่นในวัตถุประสงค์และหลักการที่วางไว้ในกฎบัตร
นี้
๓. อาเซียนจะเป็นพลังขับเคลื่อนขั้นแรกในการจัดการภูมิภาคที่อาเซียนได้ริเริ่มขึ้น และธํารงไว้
ซึ่งความเป็นศูนย์รวมของอาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาคและการสร้างประชาคม
๔. ในการดําเนินความสัมพัน ธ์ภายนอกของอาเซียน รัฐสมาชิกจะประสานงานและพยายาม
พัฒนาท่าทีร่วมและดําเนินการร่วมกัน บนพื้นฐานของเอกภาพและความสามัคคี
๕. แนวนโยบายยุทธศาสตร์ของความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียนให้กําหนดโดยที่ประชุม
สุดยอดอาเซียนโดยการเสนอแนะของที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
๖. ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะทําให้แน่ใจว่าความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียน
ดําเนินไปอย่างเสมอต้นเสมอปลายและเป็นไปในทางที่สอดคล้องกัน
๗. อาเซีย นสามารถทํ าความตกลงกั บประเทศ หรือ องค์ก ารและสถาบัน ระดับ อนุ ภูมิ ภาค
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ กระบวนการทําความตกลงดังกล่าวให้กําหนดโดยคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียนโดยการหารือกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียน
ข้อ ๔๒ : ผู้ประสานงานกับคู่เจรจา
๑. ในฐานะผู้ประสานงานประเทศ ให้รัฐสมาชิกผลัดกันรับผิดชอบภาพรวมการประสานงาน
และส่งเสริมผลประโยชน์ของอาเซียนในความสัมพันธ์ระหว่างอาเซี ยนกับประเทศคู่เจรจาที่
เกี่ยวข้อง องค์การและสถาบันระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
๒. ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนภายนอก นอกจากหน้าที่อื่นแล้ว ให้ ผู้ประสานงานประเทศ
๑๗๑

(ก)
(ข)
(ค)

เป็นผู้แทนอาเซียน และเพิ่มพูนความสัมพันธ์ บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและ
กันและความเสมอภาค โดยสอดคล้องกับหลักการของอาเซียน
เป็นประธานร่วมในการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างอาเซียนและหุ้นส่วนภายนอก
และ
รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามและองค์การระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๔๓ : คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามและองค์การระหว่างประเทศ
๑. คณะกรรมการอาเซี ย นในประเทศที่ ส ามอาจตั้ ง ขึ้ น ในประเทศที่ มิ ใ ช่ ส มาชิ ก อาเซี ย น
ประกอบด้วยหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตของรัฐสมาชิกอาเซียน คณะกรรมการในลักษณะ
เดียวกันอาจจัดตั้งขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศต่างๆ คณะกรรมการ
เช่น ว่าจะต้อ งส่ง เสริม ผลประโยชน์แ ละอัตลัก ษณ์ ของอาเซียนในประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศเจ้าภาพ
๒. ให้ ที่ประชุ มรั ฐมนตรี ต่ างประเทศอาเซี ยนกํ าหนดกฎว่ าด้ว ยขั้น ตอนการดํ าเนิ นงานของ
คณะกรรมการเช่นว่า
ข้อ ๔๔ : สถานภาพของภาคีภายนอก
๑. ในการดําเนินความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียน ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอาจ
มอบสถานภาพอย่างเป็นทางการให้แก่ภาคีภายนอกในฐานะประเทศคู่เจรจา ประเทศคู่เจรจา
เฉพาะด้าน หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ผู้สังเกตการณ์พิเศษ ผู้ได้รับเชิญ หรือสถานภาพอื่นที่อาจ
จัดตั้งขึ้นต่อไป
๒. อาเซียนอาจเชิญภาคีภายนอกให้เ ข้ าร่ว มการประชุม หรือ กิจ กรรมความร่ว มมือ โดยมิต้อ ง
กําหนดให้สถานภาพอย่างเป็นทางการใดๆ ตามกฎว่าด้วยขั้นตอนการดําเนินงาน
ข้อ ๔๕ : ความสัมพันธ์กับระบบสหประชาชาติและองค์การและสถาบันระหว่างประเทศอื่น
๑. อาเซี ยนอาจขอสถานภาพที่เ หมาะสมกับระบบสหประชาชาติ รวมทั้ง กั บองค์ก ารและ
สถาบันระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระหว่างประเทศอื่น
๑๗๒

๒.

คณะมนตรีประสานงานอาเซียนจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาเซียนใน
องค์การและสถาบันระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระหว่างประเทศอื่น

ข้อ ๔๖ : การส่งผู้แทนอย่างเป็นทางการของรัฐที่มิใช่รัฐสมาชิกอาเซียนประจาอาเซียน
รัฐที่มิใช่สมาชิกอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลที่เ กี่ยวข้องอาจแต่ง ตั้งและส่ง
เอกอัครราชทูตเป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการประจําอาเซียน ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะ
เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการส่งผู้แทนอย่างเป็นทางการเช่นว่า

หมวด ๑๓
บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดท้าย
ข้อ ๔๗ : การลงนาม การให้สัตยาบัน การเก็บรักษา และการมีผลใช้บังคับ
๑. กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการลงนามโดยรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งหมด
๒. กฎบัตรนี้จะอยู่ใต้บังคับของการให้สัตยาบันจากรัฐสมาชิกอาเซียนทุกรัฐตามกระบวนการ
ภายในของแต่ละรัฐ
๓. สัตยาบันสารจะต้องเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะแจ้งให้รัฐสมาชิกทุกรัฐทราบถึง
การส่งมอบสัตยาบันสารแต่ละฉบับโดยพลัน
๔. กฎบัตรนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่สามสิบหลังจากวันที่มีการส่งมอบสัตยาบันสารฉบับที่สิบ
ให้แก่เลขาธิการอาเซียน
ข้อ ๔๘ : การแก้ไข
๑. รัฐสมาชิกใดๆ อาจเสนอข้อแก้ไขกฎบัตร
๒. ข้อ เสนอแก้ไขกฎบัตรจะต้องยื่น โดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียนโดยฉันทามติต่อ ที่
ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อตัดสิน
๓. ข้อแก้ไขกฎบัตรที่ได้ตกลงกันโดยฉันทามติโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียนจะต้องได้รับการ
สัตยาบันจากรัฐสมาชิกทุกรัฐ ตามข้อ ๔๗
๑๗๓

๔.

ข้อแก้ไขใดๆ จะมีผลใช้บังคับในวันที่สามสิบหลังจากวันที่มีการส่งมอบสัตยาบันสารฉบับ
สุดท้ายต่อเลขาธิการอาเซียน

ข้อ ๔๙ : อานาจและหน้าที่และกฎว่าด้วยขั้นตอนการดาเนินงาน
นอกจากจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎบัตรนี้ คณะมนตรีประสานงานอาเซียนจะเป็นผู้กําหนด
อํานาจและหน้าที่และกฎว่าด้ว ยขั้น ตอนการดําเนินงานและต้องทําให้แน่ใจว่าอํานาจหน้าที่และ
กฎว่าด้วยขั้นตอนการดําเนินงานสอดคล้องกัน
ข้อ ๕๐ : การทบทวน
กฎบัตรนี้อาจได้รับการทบทวนเมื่อครบห้าปีหลังจากที่มีผลใช้บังคับหรือตามที่ได้กําหนดไว้เป็น
อย่างอื่นโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
ข้อ ๕๑ : การตีความกฎบัตร
๑. เมื่อรัฐสมาชิกใดๆ ร้อ งขอ ให้สํานัก งานเลขาธิก ารอาเซียนตีความกฎบัตรตามกฎว่าด้ว ย
ขั้นตอนการดําเนินงานที่กําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน
๒. ให้ระงับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการตีความกฎบัตรตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในหมวด ๘
๓. หัว และชื่อ ที่ใช้ใ นแต่ ล ะหมวดและในแต่ล ะข้อ ของกฎบัตรนี้มีไ ว้เ พื่อ วัตถุ ประสงค์ใ น
การอ้างอิงเท่านั้น
ข้อ ๕๒ : ความต่อเนื่องทางกฎหมาย
๑. สนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง ข้อ ตกลง ปฏิญญา พิธีสาร และตราสารอาเซียนอื่น ๆ
ทั้งหมด ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วก่อนการมีผลใช้บังคับของกฎบัตรนี้ ให้มีผลใช้ได้ต่อไป
๒. ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างสิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิกอาเซียนภายใต้
ตราสารดังกล่าวและกฎบัตรนี้ ให้ยึดถือกฎบัตรนี้เป็นสําคัญ

๑๗๔

ข้อ ๕๓ : ต้นฉบับ
ให้ส่งมอบต้นฉบับภาษาอังกฤษของกฎบัตรนี้ที่ลงนามแล้วแก่เลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะจัดทําสําเนา
ที่ได้รับการรับรองให้แก่รัฐสมาชิกแต่ละรัฐ
ข้อ ๕๔ : การจดทะเบียนกฎบัตรอาเซียน
ให้เลขาธิการอาเซียนจดทะเบียนกฎบัตรอาเซียนกับสํานัก เลขาธิการสหประชาชาติ ตามข้อ 102
วรรค ๑ ของกฎบัตรสหประชาชาติ
ข้อ ๕๕ : สินทรัพย์ของอาเซียน
ให้สินทรัพย์และกองทุนขององค์การอยู่ในนามของอาเซียน

ทํา ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ปี ค.ศ. ๒๐๐๗

๑๗๕

(คาแปลอย่างไม่เป็นทางการ)
แผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ค.ศ. ๒๐๐๙ - ๒๐๑๕)
***************************
I. บทนา
๑. ผู้นําอาเซียนเห็นชอบต่อ ปฏิ ญญาอาเซียนคอนคอร์ดสอง (บาหลี คอนคอร์ดสอง) ที่บาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๖๓
ประชาคมอาเซียนที่จัดตั้งขึ้นประกอบด้วย ๓ เสา คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งเกี่ยวข้องและส่งเสริม
ซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการที่ จ ะทํ า ให้ เ กิ ด สั น ติ ภ าพที่ ยั่ ง ยื น ความมั่ น คงและ
ความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค
๒. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้ง ที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๐ ที่เมืองเซบู ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ผู้นําเน้นย้ําคํามั่นในเรื่องการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ โดยได้
ลงนามในปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
๓. ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ได้เห็น
พ้อ งให้จัดทําแผนงานการจัดตั้ง ประชาคมสัง คมและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อ รองรับการดําเนิน
มาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

๑๗๖

II. คุณลักษณะและองค์ประกอบ
๔. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ เอเอสซีซี มีเป้าหมายประการแรกที่จะทําให้เกิด
ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นสังคมที่รับผิดชอบเพื่อก่อให้เกิดความเป็น
อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น และความเป็ น เอกภาพในหมู่ ป ระชาชาติ แ ละประชาชนอาเซี ย น โดย
เสริมสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชาชนมีส่วนร่วม โดยมีคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่และสวัสดิการของประชาชนดีขึ้น
๕. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาคในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยดําเนินกิจกรรมที่เน้นการให้ความสําคัญกับประชาชนและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจะช่วย
สนั บ สนุ น การสร้า งพื้น ฐานที่ แ ข็ง แกร่ง สํ าหรั บความเข้ าใจอั น ดี การเป็ น เพื่ อ นบ้า นที่ดี แ ละ
การแบ่งปันความรับผิดชอบ
๖. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ถูกกําหนดลักษณะโดยวัฒนธรรมที่ยืดหยุ่น ยึดมั่นใน
หลักการ มีความร่วมมือ มีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษย์และสังคม เคารพใน
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน ความเท่าเทียมทางเพศ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริม
ความยุติธรรมทางสังคม
๗. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา
ของประชาชนอาเซียน จึงได้เน้นคุณค่าร่วมกัน ท่ามกลางความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย
โดยปรับให้เข้ากับสถานการณ์ โอกาสและสิ่งท้าทายในปัจจุบัน
๘. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ให้ความสําคัญกับมิติทางสังคมในเรื่องการลดช่องว่าง
การพัฒนา โดยขจัดความแตกต่างทางการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
๙. ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครอบคลุมคุณลักษณะ ดังนี้
ก. การพัฒนามนุษย์
ข. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
ค. ความยุติธรรมและสิทธิ
ง. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
จ. การสร้าง อัตลักษณ์อาเซียน
ฉ. การลดช่องว่างการพัฒนา
๑๗๗

A. การพัฒนามนุษย์
๑๐. อาเซียนจะส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยประชาชนเข้าถึงโอกาส
อย่างเที่ยงธรรมในการพัฒนามนุษย์ โดยส่งเสริมและลงทุนในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต การฝึกอบรมและการเสริมสร้างขีดความสามารถ ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบการ
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์และเทคโนโลยีใน
การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ
A1. ให้ความสาคัญกับการศึกษา
๑๑. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: เน้นการบูรณาการด้านการศึกษาให้ เป็นวาระการพัฒนาของอาเซียน
การสร้างสังคมความรู้ โดยส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการเลี้ยงดู
และพัฒนาเด็กปฐมวัย และการสร้างความตระหนักรับรู้เรื่องอาเซียนในกลุ่ม เยาวชน ผ่านทาง
การศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างอัตลักษณ์อาเซียนบนพื้ นฐานของมิตรภาพและความร่วมมือ
ซึ่งกันและกัน
มาตรการ:
i. ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในปี ๒๕๕๘โดยขจัดการไม่รู้หนังสือ และ
ให้หลักประกันทางการศึกษาภาคบังคับอย่างเท่าเทียมกันทุกเพศ โดยเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียม โดย
ไม่คํานึงถึงสถานะทางสังคม เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือความพิการ โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุ
ร้อยละเจ็ดสิบภายในปี ๒๕๕๔
ii. ปรับปรุงคุณภาพและความเหมาะสมของการศึกษารวมทั้งการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค วิชาชีพ
และทักษะ ในการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนาโครงการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ
รวมทั้งการฝึกอบรมครูผู้สอนและจัดโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหนาที่ด้านการศึกษาระดับสูงภายใน
ปี ๒๕๕๒ โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม - ซี แอล เอ็ม วี
iii. ทบทวนเป็น ระยะในเรื่อ งโครงการให้ทุน ของอาเซียน เพื่ อ ให้ ทุน การ ศึ ก ษามีลัก ษณะ
สมเหตุสมผล และมีความสอดคล้องกัน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
iv. ใช้ประโยชน์จ ากเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ง เสริมการศึก ษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยเฉพาะในกลุ่มที่ถูกละเลย โดยการเปิดกว้างการศึกษาทางไกลและการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต
๑๗๘

v. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษาในทุกระดับ ระหว่างสถาบันการศึกษา และสานต่อ
การสร้างเครือ ข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ส่ง เสริม และสนับ สนุน ให้มีก ารแลกเปลี่ ยนนัก เรีย น
เจ้าหน้าที่ด้านการ ศึกษาและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มวิจัยระหว่าง
สถาบันการศึกษาขั้นสูง ในอาเซียน โดยประสานความร่วมมือ อย่ างใกล้ชิดกับองค์ก ารรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (เอยูเอ็น)
vi. ส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาอย่ า งเท่ า เที ย ม สํ า หรั บ สตรี แ ละเด็ ก ผู้ ห ญิ ง และส่ ง เสริ ม
การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี ในเรื่องความละเอียดอ่อนทางเพศในหลักสูตรการศึกษา
vii. เสริมสร้างการประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศ และองค์การในระดับภูมิภาคทางด้าน
การศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของการศึกษาในภูมิภาค
viii. บรรจุเรื่องค่านิยมร่วมและมรดกทางวัฒนธรรมในหลักสูตร รวมทั้งพัฒนาสื่อการสอนในเรื่ อง
ดังกล่าว โดยเริ่มในปี ๒๕๕๑
ix. จัดทําหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาทั้งในระดับประถม มัธยมและการศึกษาขั้นสูง
x. สานต่อโครงการพัฒนาผู้นําเยาวชนอาเซียนและโครงการใกล้เคียง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน และ
ส่ ง เสริ ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยศิ ษ ย์ เ ก่ า โครงการเยาวชนอาเซี ย นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น อั น หนึ่ ง
อันเดียวกัน และความเข้าใจซึ่งกันและกัน
xi. สนับสนุนการเรียนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษา
xii. จัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนระดับมหาวิทยาลัย เยาวชนอาสาสมัครอาเซียนเพื่อสันติภาพ เกมส์
คอมพิว เตอร์อ าเซียน การแข่ง โอลิมปิกวิทยาศาสตร์อาเซียน เพื่อส่งเสริม การมีปฏิสัมพันธ์และ
ความเข้าใจในหมู่เยาวชนของภูมิภาค
xiii. สานต่อการดําเนินโครงการรางวัลเยาวชน อาทิ รางวัล วันเยาวชนอาเซียน และโครงการ
สิบองค์กรเยาวชนที่ประสบความสําเร็จ (เทโย อาเซียน) เพื่อเป็นการแสดงการยอมรับบุคคลและ
องค์กรเยาวชนที่มีบทบาทช่ว ยส่งเสริม ความคิดเกี่ยวกับอาเซียน และคุณค่าเกี่ยวกับอาเซียนใน
หมู่เยาวชนทั่วภูมิภาค
xiv. ดําเนินการจัดตั้งกองทุนสําหรับเยาวชนอาเซียนเพื่อสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของ
เยาวชนในอาเซียน
๑๗๙

xv. จัดตั้งเวทีเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเรื่องยุทธศาสตร์และ
กลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชนในอาเซียน
xvi. แลกเปลี่ยนนักแสดงทางวัฒนธรรมและนักวิชาการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านระบบ
การศึก ษาเพื่อ ให้เ ข้าถึง มากขึ้น และมี ความเข้าใจในเรื่อ งความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
xvii. ส่ ง เสริม ให้ มี ทางเลื อ กในการศึ ก ษาระดั บ สู ง ในประเทศสมาชิก อาเซี ยนผ่ า นโครงการ
หนึ่งหลักสูตรในต่างประเทศหรือหนึ่งปีในต่างประเทศ
xviii. สนับสนุนให้ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ เพื่อให้
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรง และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนนานาชาติ
xix. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
xx. ดําเนินการจัดตั้งตัวชี้วัดการพัฒนาเยาวชนอาเซียนเพื่อประเมินผลที่ได้รับและประสิทธิภาพของ
โครงการเยาวชนต่างๆ ในภูมิภาคเพื่อช่วยประเทศสมาชิกในการวางแผนกิจกรรมเยาวชนใหม่
xxi. ส่งเสริมการพัฒนาเรื่องการดูแลเด็กเล็กโดยการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ประสบการณ์
และการเสริมสร้างขีดความสามารถ
A2. การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๑๒. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียน โดยดําเนิน
กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณสมบัติ ความ สามารถ การเตรียมความพร้อ มที่ดีให้กับ
แรงงานอาเซียนเพื่อ ที่จะเอื้อ ต่อการรับมือ กับประโยชน์และกับสิ่งท้าทายต่างๆ ที่จ ะเกิดขึ้น จาก
การรวมตัวในภูมิภาคได้
มาตรการ:
i. จัดทําการสํารวจในปี ๒๕๕๒ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับศูนย์การเรียนรู้ที่มีอยู่ในเรื่อง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคอาเซียน
ii. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางธุรกิจระหว่างประเทศในสถานที่ทํางาน

๑๘๐

iii. จัดทําการประเมินเพื่อกําหนดความต้องการการฝึก อบรมในอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศ
กัมพูชา ลาว และเวียดนาม เพื่อร่วมกันจัดทําโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการสําหรับผู้ใช้
แรงงาน
iv. ส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ใช้แรงงานในอาเซียนโดยการจัดหลักสูตร
หรือโครงการฝึกอบรมร่วมกัน
v. จัดการฝึกอบรมทักษะเพื่อคํานึงถึงความแตกต่างทางเพศสําหรับผู้ฝึกในประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ภายในปี ๒๕๕๓
vi. ออกแบบและดําเนินโครงการฝึกอบรมที่จะสนองตอบความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมที่
มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในระดับโลก
vii. จัดทําแผนปฏิบัติงานความร่วมมือระดับภูมิภาคสําหรับการพัฒนาทักษะในสตรี เยาวชน และ
ผู้พิการ
viii. จัดการแข่งขันด้านทักษะในอาเซียนเป็น ประจําเพื่อ สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาในหมู่ผู้ใช้
แรงงานในอาเซียนโดยเฉพาะความพยายามที่จ ะบรรลุม าตรฐานในเรื่อ งขีดความสามารถของ
ภูมิภาค
A3. ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม
๑๓. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: เน้นส่งเสริมให้รวมหลักการการทํางานอย่างถูกต้องและเหมาะสมไว้
ในวัฒนธรรมการทํางานของอาเซียนรวมถึงสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทํางาน และทําให้เกิด
ความมั่นใจว่าการส่งเสริมการบริหารกิจการจะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจ้างงานของอาเซียน
เพื่อให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์การจ้างงาน
มาตรการ:
i. เสริมสร้างขีดความสามารถของภาครัฐในการติดตามตลาดแรงงานและตัวชี้วัดทรัพยากรมนุษย์
และคิดค้นนโยบายรองรับผลกระทบต่อสังคม
ii. จัดทํากรอบด้านทักษะระดับชาติเพื่อนําไปสู่การยอมรับทักษะในระดับอาเซียน
iii. พยายามจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมในอาเซียน เพื่อ ส่งเสริมความสัมพัน ธ์
ระหว่างอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง มีความกลมกลืน มีผลผลิตมากขึ้นและมีงานที่ดี ภายในปี ๒๕๕๓
๑๘๑

iv. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในเรื่องความปลอดภัยในวิชาชีพและกรอบสุขภาพในระดับชาติ
สําหรับอาเซียนตามที่ได้รับการยืนยันโดยอาเซียน-โอชเน็ต
A4. ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที)
๑๔. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: เน้นการดําเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามข้อริเริ่มของภูมิภาคด้านไอซีที
มาตรการ:
i. ดําเนินโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน ไอซีทีในอาเซียน โดยเฉพาะ
ในกลุ่มสตรี เด็ก ผู้สูงวัย และผู้พิการ
ii. ส่งเสริมการใช้ไอซีทีในเชิงบวก โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต
iii. สนับสนุนการใช้ไอซีทีในทุกระดับการศึกษา
iv. ริเริ่มการเริ่มใช้ไอซีทีในโรงเรียนประถมให้เร็วขึ้น
v. ส่งเสริมการใช้ไอซีทีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต
vi. พัฒนาผู้ใช้แรงงานและกําลังคนเพื่อการมีวิชาชีพและความชํานาญทางด้านไอซีที
A5. การอานวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์
๑๕. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: พัฒนานโยบายและกลไกเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในด้านการวิจัย
การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีร วมทั้ง ในเชิง พาณิชย์
การจัดตั้งเครือข่ายสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการมีส่วนร่ว มของภาคเอกชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรการ:
i. จัดตั้งเครือ ข่ายศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเ พื่อ ส่งเสริมความร่ว มมือและ
แลกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการค้า และการวิจัยร่วมกัน
และการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีภายในปี ๒๕๕๔
ii. เสริมสร้างการทําวิจัยร่วมกันและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงประยุกต์เพื่อการเสริมสร้าง
ให้ประชาคมมีความกินดีอยู่ดี
๑๘๒

iii. อํานวยความสะดวกในเรื่องการแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายนัก วิทยาศาสตร์และนัก วิจัยจาก
สถาบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย
กฎระเบียบและนโยบายระดับชาติ
iv. จัดตั้งพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่ว มมือด้านการวิจัยและ
การพัฒนา รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการค้า
v. ให้ทุนการศึกษาในอาเซียนเพื่อสนับสนุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสมือนจริงอาเซียน
(เอวิสท์) และกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
vi. เพิ่มการตระหนักรับรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเ ชิงประยุกต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จัดทําตัว ชี้วัดทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อ ให้ผู้ว างแผนด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมใช้
ประโยชน์ในการพัฒนายุทธศาสตร์ทางด้านทรัพยากรมนุษย์
vii. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์เครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาเซียน และ
เครือข่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอื่นๆ
viii. ส่งเสริมการพัฒนาการใช้และการแลกเปลี่ยนการใช้ระบบดิจิตอลในประเทศสมาชิกอาเซียน
A6. เสริมสร้างทักษะในการประกอบการสาหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๑๖. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: เน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มชายขอบในกําลัง แรงงานที่มีผลผลิต โดยการฝึกอบรมการฝีมือเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยู่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาชาติและการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน
มาตรการ:
i. จัดตั้งเวทีอาเซียนด้านผู้ประกอบการเยาวชน ภายใต้ก รอบความร่วมมือรายสาขาด้านแรงงาน
เยาวชน การศึกษา ภายในปี ๒๕๕๒
ii. จัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี ภายในปี ๒๕๕๓ และเสริมบรรยากาศสําหรับผู้ประกอบการ
สตรีในภูมิภาค รวมทั้งการเข้าถึงเงินกู้ /สินเชื่อรายย่อยไร้หลักประกัน เทคโนโลยี การฝึกอบรม
การตลาด และการให้บริการการคุ้มครองทางสังคม
๑๘๓

iii. สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการประกอบการ โดยเฉพาะในการฝึกอบรมทางด้านทักษะ
สําหรับเด็กที่ออกจากโรงเรียน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ภายในปี ๒๕๕๓
A7. พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ. เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ)
๑๗. เป้า หมายเชิง ยุ ทธศาสตร์ : เน้ น การจัด ตั้ง ระบบราชการที่ มีประสิ ทธิภ าพ โปร่ง ใส มี
ความรับผิดชอบและมีความน่าเชื่อถือ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลใน
ระบบราชการของอาเซียน และเพิ่มความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน
มาตรการ:
i. พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารการประชุ ม อาเซี ย นว่ า ด้ ว ยกิ จ การ
ด้านพลเรือน (เอซีซีเอสเอ็ม) (๒๕๕๑-๒๕๕๕) ภายในปี ๒๕๕๒
ii. ให้เ อซีซีเ อสเอ็มสนับสนุน การประสานงานในอาเซียนเพื่อให้ร ะบบราชการมีประสิทธิภาพ
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สาธารณชนและมี ธ รรมาภิ บ าล รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การจั ด การประชุ ม
เชิงปฏิบัติการในด้านเหล่านี้ประจําทุกปี โดยให้เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๑
iii. เสริม สร้างขีดความสามารถของศูน ย์ทรัพยากรอาเซียนภายใต้เ อซีซีเอสเอ็ม เพื่อ พัฒนาและ
จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อช่วยประเทศสมาชิกอาเซียน
iv. พัฒนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลในโครงการฝึกอบรมและเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของพลเรือน
v. พัฒนาคู่มือ และหลักสูตรให้เ หมาะสมสําหรับเพศและการพัฒนา และหลัก จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล สําหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
vi. พัฒนาและจัดโครงการฝึกอบรมโดยเน้นการเสริมสร้างขีดความ สามารถเพื่อแลกเปลี่ ยนกันใน
ระบบราชการอาเซียนภายใต้การประชุมอาเซียนว่าด้วยกิจการด้านพลเรือน
vii. กระชับ ความร่ ว มมือ ในการประสานงานเพื่อ บรรลุ ก ารพั ฒนาพลเรื อ นที่มี ประสิ ทธิ ภาพ
ประสิทธิผล มีความสามารถ น่าเชื่อถือและตอบสนองต่อระบบราชการในอาเซียน โดยดําเนินผ่าน
กิจกรรมของศูนย์ทรัพยากรอาเซียนต่างๆ (เออาซี) กรอบความร่วมมือรายสาขา และกิจกรรมระดับ
ภูมิภาคที่สนับสนุนการดําเนินการสาขาความสําคัญของเอซีซีเอสเอ็ม
viii. จัดทํานโยบายและโครงการภายใต้การรณรงค์ที่ยั่งยืนในระบบราชการเพื่อให้แผนงานเอซีซี
เอสเอ็ม (๒๕๕๑-๒๕๕๕) บรรลุผลสําเร็จ ส่ง เสริม ความโปร่ง ใส ความซื่อ สัตย์ คํานึง ถึง
๑๘๔

สิ่งแวดล้อม เคารพหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศ ใส่ใจและปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษ
ต่อคนยากไร้ รวมถึงให้ข้าราชการอาเซียนผู้ซึ่งควรจะเป็นผู้นําและผู้ให้การสนับสนุนเป้าหมายของ
เอเอสซีซี
ix. เพิ่ม และจัดตั้ง กลไกเพื่อ การบริการสาธารณะที่ มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มาตรฐานการบริการ
ปฏิกิริยาจากประชาชน และระบบจัดอันดับแสดงฐานะการผลิต
x. ขยายบทบาทของประชาสังคมและกลุ่มประชาชน ในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล
B. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
๑๘. อาเซี ยนมี พัน ธกรณี ในการส่ ง เสริม ความเป็น อยู่แ ละคุ ณภาพชีวิ ต ที่ดี ของประชาชนโดย
ลดความยากจนและส่งเสริมการคุ้มครองและสวัสดิก ารสังคม การสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคง
ปลอดภัย และปลอดยาเสพติด การเตรียมความพร้อมเรื่องภัยพิบัติ และการจัดการกับข้อกังวล
เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ
B1. การขจัดความยากจน
๑๙. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เน้นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อ มล้ําในด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (เอ็มดีจี)
ของสหประชาชาติ ในด้านการกําจัดความยากจนและความหิวโหย
มาตรการ:
i. พั ฒนาและดํา เนิ น ตามแผนงานอาเซี ยนเพื่ อ บรรลุเ ป้ าหมายการพัฒ นาแห่ง สหั สวรรษของ
สหประชาชาติโดยหารือกับกรอบสาขาความร่วมมือต่างๆ เพื่อจะกําหนดและขยายความร่วมมือ
ทางวิชาการในการลดความยากจน
ii. สนับสนุนข้อริเริ่มที่ขับเคลื่อนโดยประเทศสมาชิกอาเซียนในการลดความยากจนเพื่อนําไปสู่
การลดช่องว่างทางการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
iii. เพิ่มความพยายามในการดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขจัดความยากจน โดยเฉพาะในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานในชนบท แหล่งน้ํา สุขาภิบาล ภายใต้ข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน และ
กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคอื่นๆ
๑๘๕

iv. ปรับปรุงขีดความสามารถของอาเซียนในการประเมินความยากจนอย่างง่ายและสามารถปฏิบัติ
ได้และติดตามกลยุทธ์ในการลดความยากจนภายใต้ระบบที่มีค่ากําหนด โดยครอบคลุมให้มากที่สุด
v. ให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนด้วยระบบสนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อให้คนเหล่านั้นพึ่งพา
ตนเองได้
vi. กระชับความร่วมมือของอาเซียนในด้านเงินทุนกู้ยืมขนาดเล็ก รวมทั้งกระชับความร่วมมือและ
เครือ ข่ายระหว่างสถาบัน ด้านการเงิน ในพื้น ที่ยากจนโดยคํานึง ถึง ค่านิยมและประเพณีท้อ งถิ่น
รวมทั้งการรับมือกับปัญหาความยากจนในกลุ่มสตรี
vii. พยายามจัดตั้ง ธนาคารข้อมูลอาเซียนในเรื่อ งความยากจนและโครงการลดความยากจนโดย
แบ่งปันข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
viii. สานต่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยการจัดสัมมนาและสัมมนา
เชิงปฏิบัติการในเรื่องการลดความยากจนเป็นประจําในประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา
ix. จัดตั้งเครือข่ายอาเซียนด้านการพัฒนาครอบครัว
x. สนับสนุน ขบวนการอาสาสมัครชนบทและให้มีก ารแลกเปลี่ยนผู้เ ชี่ยวชาญเยาวชนวิชาชี พ
ด้านการพัฒนาชนบทในอาเซียน
B2. เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและความคุ้ม กัน จากผลกระทบด้านลบจากการรวมตั ว
อาเซียนและโลกาภิวัตน์
๒๐. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ให้ความมั่นใจว่าประชาชนอาเซียนทุกคนได้รับสวัสดิการสังคมและ
การคุ้มกันจากผลกระทบเชิงลบจากโลกาภิวัตน์และการรวมตัว โดยพัฒนาคุณภาพ ความครอบคลุม
และความยั่งยืนของการคุ้มครองทางสังคม และเพิ่มความสามารถในการจัดการความเสี่ยงทางด้าน
สังคม
มาตรการ:
i. จัดการสํารวจระบอบการปกป้องทางด้านสังคมที่มีอยู่ในอาเซียน
ii. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเรื่องระบบความมั่นคงทางด้านสังคม
iii. ให้มีเรื่องการป้องกันทางด้านสังคมในความร่วมมืออาเซียนในด้านแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับแรงงาน
iv. พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งระบบประกันสังคมที่จะครอบคลุมแรงงานอย่างไม่เป็น
ทางการ
๑๘๖

v. จัดตั้งเครือข่ายหน่วยงานที่ทําหน้าที่ดูแลสังคมในการส่งเสริมการกินดีอยู่ดีและชีวิตความเป็นอยู่
ของคนจน คนด้อยโอกาส คนที่ถูกละเลยและคนที่ถูกเอาเปรียบที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการ
รวมตัวและโลกาภิวัตน์
vi. ศึกษากลไกการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางด้านเกษตร ป่าไม้และประมง
vii. จัดทําวิจัยในเรื่อ งผลกระทบที่เกิดจากการรวมตัว ทางเศรษฐกิจ และโลกาภิวัตน์ในมุม มอง
ทางเพศที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการในมาตรการที่แต่ละเพศจะมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม
viii. ดําเนินการที่เหมาะสมและออกมาตรการป้องกันการใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ผิดและการกระทํา
อนาจารต่อผู้หญิง เด็กและกลุ่มอื่นๆ
ix. ดําเนินการที่เหมาะสมและออกมาตรการป้องกันการใช้อินเตอร์เน็ตในการก่อกวนสังคม สร้าง
ความเกลียด การแบ่งแยกและการไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง
x. กระชับความร่วมมือของอาเซียนในการปกป้องแรงงานย้ายถิ่นฐานที่เป็นสตรี
B3. ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร
๒๑. เป้า หมายเชิ ง ยุท ธศาสตร์ : ให้ความมั่ น ใจว่า ประชาชนอาเซีย นทุ ก คนมีอ าหารเพีย งพอ
ตลอดเวลาและให้ความมั่นใจในความปลอดภัยด้านอาหารในรัฐสมาชิกอาเซี ยน
มาตรการ:
i. ปรับกฎระเบียบทางด้านความมั่นคงทางอาหารระดับชาติให้เข้ากับมาตรฐานระดับนานาชาติที่
ได้รับการยอมรับ รวมทั้งมาตรการการกักกันและการตรวจสอบสําหรับการเคลื่อนย้ายพืชและสัตว์
และผลผลิตที่ทําจากพืชและสัตว์
ii. เสริมสร้างงานภายใต้คณะทํางานผู้ประสานงานเรื่องความมั่นคงด้านอาหารเพื่อประสานงานกับ
หน่วยงานหลักและหน่วยงานย่อยด้านอาหารของอาเซียนได้ดีขึ้นรวมทั้งการปฏิบัติแผนงานต่างๆ
iii. ส่งเสริมให้ผู้ผลิตทุกระดับผลิตอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ
iv. จัดทํากรอบกฎหมายในด้านอาหารที่เป็นแบบอย่างและเสริมสร้างการตรวจสอบอาหาร ระบบ
การออกใบรับรอง ตั้งแต่ทุ่งนาถึงโต๊ะอาหารในประเทศสมาชิกอาเซียน

๑๘๗

v. สร้างเครือ ข่ายของห้อ งปฏิบัติการด้านอาหารที่มีประสิทธิภาพของประเทศสมาชิก อาเซียน
เพื่ออํานวยความสะดวก ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล การค้นหาประสบการณ์ แนวปฏิบัติการ
ที่ดีที่สุดที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการด้านอาหาร และเทคโนโลยีใหม่ๆ
vi. เสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียนในการวิเคราะห์เรื่องความเสี่ยง
vii. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยอาหาร
viii. ส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการการสํารองอาหารเพื่อความมั่นคงของอาเซียน (เอเอฟเอส
อาบี) รวมทั้งเพิ่มการสํารองอาหารหลักในภูมิภาค
ix. เสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติและองค์กรเอกชน
เพื่อประกันความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค
x. จัดตั้งเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการค้าอาหารทั้งในและนอกอาเซียนเพื่อความมั่นคงใน
การแจกจ่ายอาหารในภูมิภาค
xi. สร้างหลักประกันให้มีอาหารตลอดเวลาสําหรับประชาชนอาเซียน
xii. สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการปลูกและผลิตอาหาร
xiii. ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของระบบการตรวจสอบคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพในการรั บ มื อ กั บ
โรคที่ ติ ด จากอาหารและการระบาดของโรคอาหารเป็ น พิ ษ โดยให้ มี ก ารแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล และ
แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ
xiv. ส่งเสริมการสนับสนุนให้ผู้ผลิตผลิตอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ผ่านทางการศึกษาและ
การสื่อสารไปยังกลุ่มชุมชนเพื่อให้เป็นกําลังที่จะสนับสนุนอาหารปลอดภัย
xv. หาโอกาสจัดการหารือ การประชุม เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้
ช่วยส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร
xvi. บูรณาการมาตรการดังกล่าวข้างต้นเข้าไว้ในแผนปฏิบัติการอย่างครอบคลุมโดยมีเป้าหมายใน
การปรับปรุงอาหารให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
B4. การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการดารงชีวิตที่มีสุขภาพ
๒๒. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เน้นการเข้าถึงการรักษาสุขภาพการบริการทางการแพทย์และยาที่
เพียงพอและราคาถูก และส่งเสริมให้ประชาชนอาเซียนดํารงชีวิตที่มีสุขภาพสมบูรณ์
๑๘๘

มาตรการ:
i. ส่งเสริมการลงทุนในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างมีเหตุผล เพื่อ
เป็น หลัก ประกันทางด้านการเงิน และสัง คมสําหรับคนยากจนและคนที่ไม่ได้รับโอกาสทางด้าน
สังคมให้สามารถเข้าถึงการรับการบริการและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่เกี่ยวกับ
ทางด้านสุขภาพได้มากขึ้น
ii. ส่งเสริมข่าวสาร การศึกษาและการดําเนินกิจกรรมเพื่อสุขภาพสําหรับสาธารณชนเพื่อส่งเสริม
การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น การรับประทานอาหาร การออกกําลัง
กาย และการรักษาสุขภาพจิต ให้มีลักษณะที่เข้าถึงง่าย ราคาถูกและมีความยั่งยืน
iii. ใช้ยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้ างการจัดการกับความเสี่ยงแบบบูรณาการ และส่งเสริมการใช้ชีวิต
อย่างมีสุขภาพที่ดี เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
iv. จัดทําและรับรองกรอบความร่วมมือสําหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ รวมทั้ง
เครื่องดื่มประเภทสุราในลักษณะเดียวกับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (เอฟซีทีซี)
v. ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบนโยบายการค้าระดับภูมิภาคและระดับโลกและ
การรวมตัวทางด้านเศรษฐกิจในเรื่องสุขภาพ และจัดทํายุทธศาสตร์เพื่อที่จะลดผลกระทบในทางลบ
โดยการจัดสัมมนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค แลกเปลี่ยนผลการศึกษาและเอกสาร
ทางด้านวิชาการ
vi. จัดทํายุทธศาสตร์สําหรับอาเซียนในการเสริมสร้างขีดความสามารถและการแข่งขันในด้านสินค้า
และบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ รวมทั้งสาขาทางด้านเภสัชกรรม
vii. จัดให้มีการวิ จัยและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้ามประเทศในการส่งเสริมการบูร ณาการ
ด้านความปลอดภัย และประสิทธิผลของยาแผนโบราณและการแพทย์ทางเลือกเข้าไปในระบบการ
ดูแลสุขภาพระดับ ชาติและในระดับอื่นๆ
viii. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเกี่ยวกับอาหาร และนาโนเทคโนโลยี เพื่อช่วย
การใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน การออกแบบการผลิตและการจัดส่งยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ix. ส่งเสริมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข (อี-เฮลท์) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสม
เที่ยงตรงและสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของสาธารณชนอย่างทันเวลา
x. ส่งเสริมการประสานงานในเรื่อ งการวิจัยและการพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพ การใช้ชีวิตอย่างมี
สุขภาพ รวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อในประเทศสมาชิกอาเซียน
๑๘๙

xi. ส่งเสริมการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับปรุงการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรวมทั้ง
ยาสําหรับประชาชนในอาเซียน
xii. จัดหาแรงจูงใจและสภาพการทํางานที่ดีเพื่อเป็นหลักประกันในการทํางานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ด้านสุขภาพในภูมิภาค ในการร่วมกับองค์กรอนามัยโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
ที่ยุติธรรมในการคัดเลือ กเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในระดับสากลเพื่ อแก้ปัญหาการขาดแคลน
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสุขภาพทั่วโลก
xiii. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ยา การศึกษาด้านกายภาพและสุขภาพเพื่อให้
เกิดการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
xiv. ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เสริมสร้างบทบาทหน้าที่ของชุ มชน
และนโยบายประเด็นอ่อนไหวด้านเพศ เพื่อการปรับปรุงมาตรฐานด้านสุขภาพของชุมชน
xv. ส่งเสริมโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านเภสัชกรรม จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยในเรื่อง
เสถียรภาพ สภาพพร้อมใช้ทางชีวภาพ ชีวสมมูล การศึกษาทางคลินิก การให้กระบวนการผลิตและ
วิธีการวิเคราะห์
xvi. จัดตั้งและคงไว้ซึ่งระบบการตรวจสอบด้านโภชนาการในอาเซียน
xvii. ส่งเสริมการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานใน
กลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย ให้ความสําคัญกับโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง
และความพิการ ผ่านการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดสัมมนาและแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง
ประเทศสมาชิก
xviii. ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเป็นผู้มีส่วนร่วมในเรื่องการดูแลสุขภาพ โดยผู้บริโภคจะได้รับทางเลือกที่
ได้รับประโยชน์มากที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดในการใช้ยาแผนโบราณและการแพทย์ทางเลือก
xix. ส่งเสริมให้ผู้กําหนดนโยบายเร่งรัดการดําเนินการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพด้านเพศและ
การเจริญพันธุ์ และการให้บริการด้านสุขภาพอย่างเป็นมิตร และให้ ความรู้แก่สัง คมโดยเฉพาะ
ผู้ปกครองและวัยรุ่นในเรื่องการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ
xx. จัดทําโครงการและปรับปรุงระบบการตรวจสอบโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
โรคมะเร็ง ซึ่งกลายเป็นโรคที่พบบ่อยขึ้นในชุมชนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิต
๑๙๐

xxi. เสริม สร้างเครือ ข่ายด้านสุขภาพที่มีอ ยู่เ ดิม ในประเทศสมาชิ ก อาเซีย นเพื่อ ผลัก ดัน ให้เ กิ ด
ความสําเร็จในเรื่องของการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพและการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ชวี ติ อย่าง
มีสุขภาพดี โดยแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สืบต่อไป
xxii. ส่งเสริมการใช้ยาอย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะการสั่งยาปฏิชีวนะ
xxiii. แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เ รื่อ งการควบคุมราคายาเพื่อ การเข้าถึง ยาที่จําเป็น ใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
xxiv. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องการจั ดการและ
กําหนดนโยบายด้านสาธารณสุข
B5. การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ
๒๓. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เสริม สร้างความพร้อ มและประสิทธิภาพในระดับภูมิภาค โดย
บูร ณาการแนวทางการป้อ งกัน การเฝ้าระวัง ควบคุม และการสนองตอบที่ทัน เวลาเพื่ อ
แก้ปัญหาโรคติดต่อและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
มาตรการ:
i. เสริม สร้ างความเข้ม แข็ง และพัฒนาความตกลงความร่ว มมือ ระดับ ภูมิภาค โดยบูร ณาการ
แนวทางการป้องกัน การควบคุม การเตรียมความพร้อมเรื่องโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โดยให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องสุขภาพ ปี ๒๕๔๘ และยุทธศาสตร์เอเชีย -แปซิฟิก สําหรับ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (แอปเซด)
ii. จัดตั้ง เสริมสร้างและคงไว้ซึ่งระบบการสนับสนุนระดับภูมิภาคและสร้างเครือข่ายเพื่อลดช่องว่าง
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในการ
รับมือกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออื่นๆ
iii. สร้างหลักประกันว่าคลังของยาต้านไวรัสและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (พีพีอี) จะถูกเก็บรักษา
ไว้ในระดับภูมิภาคสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างทันท่วงทีในกรณีเกิด
การระบาดของไข้หวัด
iv. ลดผลกระทบจากการแพร่กระจายและการระบาดของโรคติดเชื้อเอชไอวี โดยให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาแห่ง สหัสวรรษ การประชุม สมัชชาสหประชาชาติสมั ยพิเ ศษว่าด้ว ยเรื่อ ง
๑๙๑

โรคเอชไอวีและโรคเอดส์ พันธกรณี อาเซียนว่าด้วยเรื่องเอชไอวีและเอดส์ และแผนงานอาเซียนว่า
ด้วยเอชไอวีและโรคเอดส์ระยะที่ ๓
v. ปรับปรุงให้สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีที่สามารถซื้อหาได้และการรับ
การรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส รวมทั้งสารเคมีในการวินิจฉัยโรค
vi. จัดทําโครงการเพื่อปรับปรุงการเฝ้าดูการติดเชื้อเอชไอวีระยะสอง (ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรม)
และส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลและประสบการณ์ในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน
vii. ส่งเสริมการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับปรุง การเข้าถึงการดูแลรักษาเบื้องต้นใน
กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงและกลุ่มที่ติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะโรคเอชไอวีและโรคเอดส์ โรคมาลาเรีย
โรคไข้เลือดออก โรควัณโรค และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยน
การเยือนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
viii. เสริมสร้างความชํานาญทางคลินิกในภูมิภาคผ่านเครือข่ายองค์กรผู้เชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยระดับ
ภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนความชํานาญและการแบ่งปันข้อมูล
ix. เสริมสร้างความร่วมมือโดยการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับภาวะโรคร้อน การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งจาก
ธรรมชาติหรือจากมนุษย์
x. จัดการกับเรื่องน้ําสะอาด การปลอดเชื้อ ระบบสุขาภิบาล การจัดการของเสีย ที่มีส่วนทําให้เกิด
โรคติดเชื้อ
xi. กระชับความร่ว มมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องการติดตามผู้ติดโรคและระบบ
กักกัน
xii. เสริมสร้างและรักษาระบบการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ เช่น โรคเอชไอวีหรือโรคเอดส์ โรคมาลาเรีย
โรคไข้เลือดออก โรควัณโรค และ
xiii. ส่งเสริม การประสานงานในการวิจัยและพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์เ พื่อ สุขภาพโดยเฉพาะ
ยาชนิดใหม่สําหรับโรคติดต่อรวมทั้งโรคที่ไม่ได้รับความสนใจที่พบได้ทั่วไปในประเทศสมาชิก
อาเซียน

๑๙๒

B6. รับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด
๒๔. เป้ าหมายเชิง ยุ ทธศาสตร์ : ลดการเสพยาเสพติ ด ที่ผิ ด กฎหมายในหมู่ ป ระชาชนทั่ว ไป
โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน เยาวชน และกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง โดยเน้นมาตรการป้องกัน และ
ส่งเสริมการเข้าถึงวิธีการรักษา การฟื้นฟูเพื่อกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง และการบริการหลังการบําบัด
เพื่ อ ให้ ก ลั บเข้ า สู่สั ง คมอย่ างเต็ ม ที่ โ ดยความร่ ว มมื อ ระหว่ างภาครั ฐ ภาคเอกชนและองค์ ก ร
ภาคประชาสังคม
มาตรการ:
i. จัดทําและดําเนินโครงการป้องกันการใช้ยาเสพติดและโครงการควบคุมการใช้ยาเสพติดในทางที่
ผิดในครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทํางานและชุมชน
ii. ส่งเสริมการตระหนักรับรู้และปฏิกิริยาทางสังคมโดยสนับสนุนในเรื่องการต่ อต้านภัยร้ายและ
อันตรายของยาเสพติด
iii. ลดการใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายโดยการสร้างมติร่วมกัน และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดใน
การจัดทําโครงการการลดความต้องการใช้ยาเสพติด
iv. แบ่งปันข้อมูลการวิจัยยาเสพติดระหว่างประเทศสมาชิก
v. พัฒนาความช่วยเหลือด้านวิชาการเพื่อให้ประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนดพืชทดแทนแทนการใช้พืช
ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและจัดทําการปฏิรูปนโยบายอย่างยั่งยืน
vi. ส่ ง เสริ ม การเข้ าถึง ตลาดสําหรับผลผลิ ตที่ม าจากการพัฒนาทางเลือ กภายในภูมิภ าค โดย
สอดคล้องกับพันธกรณีและสนธิสัญญาการค้าพหุภาคี
vii. อํานวยความสะดวกในการจัดตั้ง และดูแลรัก ษาศูน ย์การรัก ษาและการฟื้นฟูในทุกประเทศ
สมาชิกอาเซียน
viii. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความชํานาญ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและบทเรียนในการป้องกันและ
การรัก ษาผู้ที่ใช้ยาเสพติด /ผู้ติดยาเสพติดในหมู่อ งค์ก รต่างๆ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่อ ยู่ใน
ภาคสาธารณะและในองค์กรที่มิใช่รัฐบาล
ix. เสริมสร้างสมรรถภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการลดปริมาณการต้องการยาเสพติด
และเจ้ า หน้า ที่ ค วบคุ ม ยาเสพติ ด และพัฒ นากลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ ฝึก ในด้า นการลดปริ ม าณ
การต้องการยาเสพติดและโครงการการควบคุมยาเสพติด
๑๙๓

B7. การสร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
๒๕. เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ : เสริม สร้างกลไกให้มีประสิทธิภาพและสามารถป้อ งกัน และ
ลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของรัฐสมาชิกอาเซียนอันเกิด
จากภัย พิบัติ และร่ว มมือ กัน จัดการกับภัยพิ บัติฉุก เฉิน โดยใช้ความพยายามของรัฐบาล และ
ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ
มาตรการ:
i. ดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของ
อาเซียนภายในปี ๒๕๕๘
ii. สนับสนุนการจัดตั้งและการดําเนินการของศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม (อาฮา เซ็นเตอร์) เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการประสานงานระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนกับหน่วยงานของสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ
iii. จัดทําโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในสาขาที่มีความจําเป็นเร่งด่วนของประเทศสมาชิก
อาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยร่วมกัน และการสร้างเครือข่าย
เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติและลดการสูญเสียจากภัยพิบัติ
iv. สร้างเครือข่ายอาเซียนเพื่อแบ่งปันข้อมูล และเครือข่ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภัยพิบัติภายในปี
๒๕๕๓ เพื่อ ส่งเสริม การแบ่ง ปันข้อมูล และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและช่วยในเรื่องการตัดสินใจใน
การดําเนินการ
v. ดําเนินการและส่งเสริมความตระหนักรับรู้ของสังคมและโครงการด้านการศึกษาอย่างสม่ําเสมอ
รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในโครงการที่เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมหลังเผชิญ
ภัยพิบัติ
vi. ส่งเสริม การเป็นหุ้น ส่ว นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง ชุม ชนท้องถิ่นองค์กรพัฒ นาเอกชน
หน่วยงานเอกชน และกระชับความร่วมมือกับสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ
vii. แสดงธงประจํ า ชาติ แ ละธงอาเซี ย น หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ เ พื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ อ าเซี ย นใน
หมู่ผู้ที่ตอบสนองรายแรกกับภารกิจด้านมนุษยธรรม
viii. ส่งเสริมทางเลือกการดํารงชีวิตอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน
๑๙๔

ix. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในชุมชน โดยเผยแพร่ความรู้ท้องถิ่น
และแนวทางปฏิบัติ ความตระหนักรับรู้ของสังคม การศึก ษาและบทเรียนเพื่อ สร้างชุม ชนให้
สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้หลังภัยพิบัติ
x. ส่ง เสริม การใช้บริ การศูน ย์อํานวยความสะดวกในภูมิภ าคให้ม ากขึ้น เช่น การใช้บริการ
ศูนย์พยากรณ์อากาศอาเซียน (เอเอสเอ็มซี) ศูนย์ประชาสัมพันธ์ด้านแผ่นดินไหวอาเซียน (เออีไอซี)
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลการเตือนภัยล่วงหน้า และให้คําแนะนําเฉพาะทางเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ
ภัยพิบัติในภูมิภาค
xi. จัดโครงการอาสาสมัครอาเซียนเพื่อช่ว ยเหลือ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติซึ่งจะช่ว ย
เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของอาเซียน
xii. ส่ง เสริม การประสานงานและการวางแผนร่ว มกัน ในหลายภาคส่ว น ในเรื่อ งการเตรีย ม
ความพร้อมและการรับมือกับโรคระบาดต่างๆ ในระดับภูมิภาค
C. ความยุติธรรมและสิทธิ
๒๖. อาเซียนมีพันธกรณีในการส่งเสริมความยุติธรรม โดยให้สิทธิของประชาชนสะท้อนอยู่ใน
นโยบายและทุกวิถี ของชีวิต ซึ่ง รวมถึง สิทธิและสวัสดิก ารสําหรับกลุ่ม ด้อ ยโอกาสและกลุ่ม ที่
อ่อนแอ เช่น สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
C1. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสาหรับสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๒๗. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ปกป้องผลประโยชน์ สิทธิ รวมทั้งส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม
และยกระดับคุณภาพชีวิตมาตรฐานการดํารงชีพสําหรับสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
มาตรการ:
i. จัดตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิของสตรีและเด็ก
ii. สานต่อการดําเนินตามแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีใน
ภูมิภาคอาเซียน
iii. ดําเนินโครงการว่าด้วยการมีชีวิตรอดของเด็ก พัฒนาการและปกป้องเด็กโดยให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก
iv. สร้างเครือข่ายอาเซียนด้านเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ภายในปี ๒๕๕๖
๑๙๕

v. จัดทําโครงการเสริมสร้ างขีดความสามารถระดับภูมิภาคว่าด้ว ยการให้บริก ารทางสังคมและ
การฟื้นฟูผู้พิการ
vi. สนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการดู แ ลและสวั ส ดิ ก ารและคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีและเด็กที่ยากจน อ่อนแอและถูกเอาเปรียบ โดยแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าถึง การฟื้นฟู การปกป้อง การเอาใจใส่ รวมทั้ง
การรัก ษาทางยา ซึ่งควรครอบคลุมถึง การดูแลภายในบ้านอย่างสมัครใจหรือ การจัดการดูแลใน
รูปแบบครอบครัวหรือชุมชน
vii. ส่งเสริมการสนับสนุนและยึดถือพันธกรณีที่จะปรับปรุงการคุ้มครองทางสังคมแก่ผู้สูงอายุใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
viii. จัดทํามาตรฐานความมั่นคงด้านสังคมในประเทศสมาชิกอาเซียน
ix. จัดทําการวิจัยและการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุและยารักษาสําหรับผู้สูงอายุ
x. ใช้ข้อมูลจําแนกเพศเพื่อส่งเสริมความตระหนักรับรู้ในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ บทบาทสตรี
และการสนับสนุนการพัฒนาของภูมิภาคในระดับนโยบาย
xi. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสตรีในทุกสาขาและทุกระดับ รวมทั้งด้านการเมือง
การตัดสินใจต่างๆ และการส่งเสริมบทบาทในเศรษฐกิจสังคมของสตรี
xii. รวบรวมทัศนะเรื่องสถานะทางเพศให้บรรจุในนโยบายระดับชาติและระดับภูมิภาคและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในโครงการต่างๆ
xiii. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้พิการในกระบวนการตัดสินใจและให้การยอมรับ
ในความสําเร็จ
xiv. พัฒนาและดําเนินโครงการที่ช่ ว ยเหลือชีวิตความเป็น อยู่ของเด็กที่ถูกเอาเปรียบและอยู่ใน
สภาวะอ่อนแอ และ
xv. จัดตั้งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ของอาเซียน นักวิชาการและโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
สังคมสงเคราะห์
C2. การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
๒๘. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ส่งเสริมให้นโยบายแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานมีความครอบคลุมและมี
การคุ้มครองที่เ หมาะสมตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของแต่ล ะประเทศสมาชิก และ
๑๙๖

การดําเนินการให้สอดคล้องกับปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐาน
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มาตรการ:
i. ให้คณะกรรมการอาเซียนเพื่อปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของ
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านแรงงาน ดําเนินงาน
เพื่อการปฏิบัติตามข้อกําหนดในปฏิญญาฯ และทํางานสานต่อการพัฒนาเรื่องการคุ้มครอง อีกทั้ง
ส่งเสริมสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
ii. จัดการประชุมว่าด้ว ยแรงงานโยกย้ายถิ่น ฐานอย่างสม่ําเสมอเพื่อ เป็น เวทีในการหารือ อย่าง
กว้างขวางในเรื่องแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการซึ่งจะรายงานต่อ
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านแรงงาน
iii. ส่งเสริมการปกป้องการให้ค่าแรงที่เป็นธรรมและเหมาะสม รวมทั้งการเข้าถึงงานที่ดีและสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีสําหรับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและให้แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานที่อาจตกเป็นเหยื่อ
ของการเลือกปฏิบัติ การข่มเหง การเอาเปรียบ ความรุนแรงให้สามารถเข้าถึงระบบกฎหมายและ
ระบบตัดสินคดีที่เป็นธรรมของรัฐผู้รับ
iv. เพิ่มความพยายามในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เช่น ส่งเสริมสวัสดิการและยึดถือ
เกียรติภูมิมนุษย์ของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน โดยการอํานวยความสะดวกต่อการดําเนินการทางด้าน
กงสุลหรือ อํานาจทางการทูตของรัฐต้นกําเนิด ในกรณีที่แรงงานถูก จับและถูกจําคุกหรือกักขัง
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของรัฐผู้รับ โดยสอดคล้องกับอนุสัญญาเวียนนาและความสัมพันธ์
ด้านกงสุล
v. อํานวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อประโยชน์
ในการดําเนินนโยบายและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานทั้งในรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับ
vi. เสริมสร้างนโยบายและพิธีการของรัฐผู้ส่งที่จะกําหนดเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
รวมทั้งเรื่องการคัดเลือก การเตรียมการสําหรับเคลื่อนย้ายแรงงานไปต่างประเทศ และการคุ้มครอง
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานเมื่อออกนอกประเทศ การส่งกลับประเทศและการกลับสู่ประเทศตนอีกครั้ง
vii. อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรและการเยียวยาโดยให้ข้อ มูล การฝึก อบรมและ
การศึกษา การเข้าถึงความยุติธรรม การให้บริการสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
๑๙๗

กฎหมายของรัฐ ผู้ รั บ หากแรงงานมี คุ ณสมบั ติ ที่เ ป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดภายใต้ ก ฎหมายและ
กฎระเบียบและนโยบายของรัฐดังกล่าว ในกรอบความตกลงทวิภาคีและสนธิสัญญาพหุภาคี
viii. จั ด ทํ า และส่ ง เสริ ม แนวปฏิ บั ติ ท างกฎหมายของรั ฐ ผู้ ส่ ง เพื่ อ เป็ น การวางกฎระเบี ย บใน
การคัดเลือกแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและเลือกใช้กลไกเพื่อ ขจัดการจ้างงานที่ไม่ถูก ต้อ ง โดยใช้
กฎหมายและสัญญาที่มีผลตามกฎหมาย กฎระเบียบและการให้การรับรองของสํานักงานจัดหางาน
และลูกจ้าง โดยจะขึ้นทะเบียนสํานักงานที่ผิดกฎหมายและสํานักงานที่ละเลย และ
ix. ส่งเสริม การเสริม สร้างขีดความสามารถโดยการแบ่ง ปันข้อ มูลและแนวปฏิบัติ ที่ดีที่สุด และ
โอกาส ความท้าทาย โดยสัมพันธ์กับการปกป้องคุ้มครอง และส่ง เสริมสิทธิและสวัสดิการของ
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
C3. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (สานักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพร่วม)
๒๙. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ส่งเสริมให้เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจรวมไว้ใน
เรื่อ งที่ภาคธุรกิจ ต้อ งดําเนิน การเพื่อ ให้มีส่ว นในการสนับสนุน การพัฒนาที่ยั่ง ยืน ในรัฐสมาชิก
อาเซียน
มาตรการ:
i. จัดทําตัวอย่างนโยบายของรัฐว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจหรือเครื่องมือทาง
กฎหมายเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนภายในปี ๒๕๕๓ อาจอ้างอิงจาก
มาตรฐาน สากลหรือแนวทาง เช่น ไอเอสโอ สองหมื่น หกพันภายใต้ชื่อ ‚คําแนะนําเกี่ยวกับ
การรับผิดชอบต่อสังคม‛
ii. ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมรายสาขาต่างๆ และมูลนิธิอาเซียนใน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีร่วมกัน
iii. ส่งเสริมการนํามาใช้และการดําเนินการตามมาตรฐานสากลในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
iv. เพิ่มการตระหนักรับรู้ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในอาเซียนเพื่อความสัมพันธ์ที่
ยั่งยืนระหว่างกิจกรรมทางการค้าและชุมชมที่องค์กร ธุรกิจอาศัยอยู่ โดยเฉพาะการสนับสนุน
การพัฒนาชุมชน

๑๙๘

D. ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
๓๐. อาเซี ยนจะมุ่ง สู่ก ารพัฒ นาที่ยั่ง ยืน รวมทั้ง ส่ง เสริม สิ่ง แวดล้ อ มที่ เ ขี ยวและสะอาดโดย
การปกป้อ งทรัพยากรทางธรรมชาติเ พื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสัง คม รวมทั้ง การจัดการ
บริหารอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ดิน น้ํา แร่ธาตุ พลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้
ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ําและอากาศสําหรับภูมิภาค
อาเซี ยน อาเซีย นจะมี ส่ว นร่ว มในความพยายามของโลก ในการจั ดการแก้ปั ญหาสิ่ง ท้ าทาย
สิ่งแวดล้อมโลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคุ้มครองชั้นโอโซน เช่นเดียวกับการพัฒนา
และการปรับใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
D1. การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก
๓๑. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกโดยปราศจากผลกระทบต่อหลักการ
แข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักความเท่าเทียม ยืดหยุ่น มี
ประสิทธิภาพ และหลัก การความรับ ผิดชอบร่ว มกั น ในระดับที่แ ตกต่างโดยสะท้อ นถึง สภาพ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่แตกต่างกัน
มาตรการ:
i. เพิ่มพูนความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อปรับปรุงและเสริมสร้างศักยภาพในระดับประเทศและ
ภูมิภาคในการจัดการประเด็น และพัน ธกรณีที่เกี่ยวข้อ งกับความตกลงพหุภาคีด้านสิ่ง แวดล้อ ม
(เอ็ม อีเ อเอส) โดยการวิจัยระดับภูมิภาค การส่ง เสริม ความตระหนัก รับรู้ โครงการส่ง เสริ ม
ขีดความสามารถและตัวเลือกนโยบายที่มีข้อมูลครบถ้วน
ii. ส่ง เสริมการประสานในการดําเนินงานกับเอ็มอีเ อเอสที่เ กี่ยวข้อ ง โดยผ่านการกระชับความ
ร่ ว มมื อ ระดั บ ภู มิ ภ าคในการจั ด การมาตรการต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เอ็ ม อี เ อเอสว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง
ชั้นบรรยากาศ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สารทําลายชั้นโอโซน และเอ็มอีเอเอส ว่าด้วย
เรื่องสารเคมีและของเสียที่เป็นสารเคมี
iii. ส่งเสริมความเข้าใจ/และท่าทีร่วมของอาเซียนในเอ็มอีเอเอส และ
iv. การนํ า การจั ด การแบบภาพรวมไปใช้ ใ นการเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ระดั บ ภู มิ ภ าคด้ า น
สิ่ง แวดล้ อ มโดยการมีส่ ว นร่ ว มของผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ยทั้ ง หมดที่ เ กี่ ยวข้ อ ง รวมถึ ง นัก ธุร กิ จ
นักวิชาการ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม
๑๙๙

D2. การจัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน
๓๒. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ดําเนินมาตรการและส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ เพื่อต่อต้านปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน
การเคลื่อนย้ายปฏิกูลอันตรายข้ามแดน โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถ ส่งเสริมการตระหนัก
รับรู้ต่อสาธารณชน เพิ่มอํานาจการบังคับใช้กฎหมาย และสนับสนุนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน และดําเนินการตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดน
D2.1 มลพิษหมอกควันข้ามแดน
มาตรการ:
i. ดําเนินการตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดน โดยดําเนินมาตรการป้องกัน
ให้เ ป็น รูปธรรมในการติดตามและลดผลกระทบ และริเ ริ่ ม กระบวนการจัดทําพิธีสารสําหรั บ
การดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามความตกลง
ii. จัดทําความร่วมมือที่อํานวยประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยอมรับกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และนโยบายระดับชาติของกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือระดับพหุภาคีหรือ
ทวิภาคีโดยเน้นกิจกรรมในการป้องกัน
iii. ให้ศูน ย์ประสานงานการควบคุม มลพิษจากหมอกควัน ข้ามพรมแดนแห่ง อาเซียน อํานวย
ความสะดวกในความร่ว มมือ และการประสานงานรวมทั้ง ร่ว มกัน ตอบโต้ สถานการณ์ ฉุก เฉิ น
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
iv. จัดหาเงินสําหรับกองทุนการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดน โดยการบริจาคอย่าง
สมัครใจจากประเทศสมาชิกและด้วยความร่วมมือจากประเทศคู่เจรจาเพื่อให้มีเงินทุนสํารองสําหรับ
การดําเนินการที่เป็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามพรมแดน
v. ควบคุมและสอดส่องดูแลพื้นที่และการเกิดไฟป่าในภูมิภาคและส่งเสริมการจัดการอย่างยั่งยืน
และการจัดการกับพื้นที่พรุในภูมิภาคอาเซียนเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าและมลพิษจาก
หมอกควันโดยการดําเนินการข้อริเ ริ่มในการจัดการพื้นที่พรุในอาเซียน (เอพีเอ็ม ไอ) ภายในปี
๒๕๕๘
๒๐๐

D2.2 มลพิษจากของเสียที่มีพิษข้ามแดน
มาตรการ:
i. ส่ง เสริม การประสานงานในระดับภูมิ ภาคและการแลกเปลี่ยนข้อ มูล ประสบการณ์ และ
ความสามารถในการจัดการของเสียอันตราย
ii. ใช้ประโยชน์จากศูนย์ภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลในการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (บีซีอาซี-เอสอีเอ) และบทบาทของคณะทํางานในการให้บริการแก่ภูมิภาค
ในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการของเสียอันตราย
iii. จัดตั้ง กลไกระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพและพร้อ มที่จะปฏิบัติการในการจัดการของเสีย
อันตรายข้ามแดน รวมทั้งการขนย้ายของเสียที่ผิดกฎหมายโดยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาบาเซล
D3. ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓๓. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ทําให้อาเซียนเขียวและสะอาด มั่งคั่งด้วยประเพณีวัฒนธรรม เป็นที่
ซึ่งค่านิยมและธรรมเนียมปฏิบัติของประชาชนสอดคล้องกลมกลืน และประสานกับธรรมชาติด้วย
การที่ประชาชนมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เต็มไปด้วยชาติพันธุ์ทางสิ่งแวดล้อมและมีความตั้งใจ และ
ความสามารถในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค โดยผ่านทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
มาตรการ:
i. ปฏิบัติตามแผนงานอาเซียนว่าด้วยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (เออีอีเอพี) ปี 2551-2555
ii. จัดทําการประเมินสําหรับหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติในระบบการ ศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องเนื้อหา
ครอบคลุมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (อีอี) และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (อีเอสดี)
iii. จัดทําฐานขั้นต่ําเพื่อประเมินโครงการการศึกษาวิชาชีพครู รวมทั้งการให้บริการฝึกอบรมทั้งก่อน
และระหว่างนั้นได้ครอบคลุมประเด็นอีอีและอีเอสดีในทางทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ
iv. ส่งเสริมให้มีระบบการรับประกันคุณภาพในการศึกษาที่เป็นทางการเพื่อให้ครอบคลุมอีอีและ
อีเอสดีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
v. ส่ง เสริม การทําวิจัยในเรื่อ งอีอีและอีเ อสดีเ พื่อ ให้แน่ใจว่าจะมีการพัฒนาในการศึก ษาที่เ ป็น
ทางการ
๒๐๑

vi. ส่งเสริมแนวคิดเรื่องโรงเรียนที่ยั่งยืน เช่น อีโคสกูลและโรงเรียนสีเขียว ในประเทศสมาชิก
อาเซียน
vii. พัฒนาหลักสูตรอีอี สื่อการสอนที่เหมาะกับท้องถิ่นและช่วยส่งเสริม อีเอสดีในระดับท้องถิ่น
และชุมชน
viii. ส่งเสริมอีอีให้เป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ในแต่ละประเทศสมาชิก
ix. ใช้อีอีอย่างเหมาะสมในการส่งเสริมแนวปฏิบัติของธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน
x. ส่งเสริมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมอาเซียนเพื่อเป็น เวทีจัดกิจกรรมระดับชาติในการเฉลิมฉลองและ
ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เ รื่องสิ่งแวดล้อ มในภูมิภาคกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากประเทศสมาชิก
อาเซียน
xi. จัดทําเกณฑ์ขั้นต่ําของอีอีสําหรับความต้องการในการฝึกอบรมในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
xii. จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับอีอีและอีเอสดีสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ
xiii. จัดทําโครงการฝึกอบรมผู้นําด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเรื่องอาเซียนอีอีสําหรับกลุ่มเป้าหมาย
หลัก เช่น ข้าราชการ สมาชิกรัฐสภา นักการเมือง รวมทั้งสื่อมวลชนและผู้ที่อยู่ในแวดวงการสื่อสาร
เยาวชน สตรี เป็นต้น
xiv. จัดให้มีทุนการศึกษาเกี่ยวกับอีอีและอีเอสดีสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาค
xv. ส่งเสริมและจัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในอาเซียนอย่างแข็งขันเพื่อให้
เป็นศูนย์ข้อมูลในการแจกจ่ายและแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้เรื่องอีอีและอีเอสดีในอาเซียน
xvi. พัฒนาเครือข่ายเยาวชนทั่วอาเซียนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
xvii. จัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนอาเซียนที่ยั่งยืน โรงเรียนอาเซียนสีเขียว และ อีโคสกูล
xviii. จัดให้มีการประชุมนานาชาติประจําปีเกี่ยวกับอาเซียนอีอี การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
อีอีของภูมิภาคเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง ประสบการณ์และเป็นการสร้าง
เครือข่าย เป็นต้น
xix. จัดตั้ง เครือข่ายและกระชั บความร่ว มมือกับองค์ก รเอกชน มหา-วิทยาลัย และสื่อมวลชน
ทั่วภูมิภาคเพื่อให้เป็นผู้ปฏิบัติ ผู้สนับสนุน ผู้ถ่ายทอด และเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงสําหรับ
อีอี และอีเอสดี และ
๒๐๒

xx. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชน เช่น ผู้นําทางศาสนาซึ่งมีความใกล้ชิด กับชุมชนท้องถิ่น
ในการส่งเสริมเรื่องการตระหนักรับรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับความสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
D4. ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (อีเอสที)
๓๔. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายเรื่องการพัฒนาที่
ยั่งยืนโดยให้มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม
มาตรการ:
i. ดําเนินการตามเครือข่ายอาเซียนว่าด้วยอีเอสที (อาเซียน-เนสต์) ภายในปี ๒๕๕๘
ii. มุ่งไปสู่การรับรองในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งภูมิภาค/กลไกในการติดป้ายประกาศเพื่อ
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและปกป้องทางสิ่งแวดล้อมภายในปี ๒๕๕๘
iii. ส่งเสริมการประชุมอีเอสทีเพื่อประเมินความต้องการในการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
iv. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบความร่วมมือ ใต้-ใต้ และกรอบ
ความร่วมมือเหนือ ” ใต้ เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
v. แสวงหาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์อีเอสทีสําหรับประเทศสมาชิก อาเซียน (ศูนย์ผลิตภัณฑ์ทํา
ความสะอาด)
vi. ขยายความร่วมมือในการทําวิจัยร่วม การพัฒนา การเคลื่อนย้ายและการถ่ายทอดอีเอสที
D5. ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการดารงชีวิตในเมืองต่างๆ ของอาเซียนและเขตเมือง
๓๕. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เพื่อรับประกันว่าเขตเมืองและชุมชนในอาเซียน มีสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน รองรับความต้องการของประชาชนในด้านสังคมและเศรษฐกิจได้
มาตรการ:
i. ขยายงานที่มีอยู่ภายใต้ข้อริเริ่มอาเซียนว่าด้วยเมืองที่มีลักษณะที่มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ii. เพิ่มพูนความพยายามของแต่ละประเทศ และร่วมกันในการปรับปรุงคุณภาพของอากาศและน้ํา
ภายในอาเซียนภายใต้ข้อริเริ่ม ระดับชาติหรือระดับภูมิภาคเพื่อ ลดมลภาวะทางอุตสาหกรรมและ
การคมนาคม
๒๐๓

iii. แบ่งปันประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น การวางผังเมือง รวมทั้ง
การจั ด การน้ํ า เขตเมือ งสี เ ขีย ว และการอนุ รัก ษ์ ความหลากหลายทางชีว ภาพของเขตเมื อ ง
การสาธารณสุข และการจัดการของเสีย สามอาร์ (ลด,นํามาใช้ใหม่ และการทําให้นํามาใช้ประโยชน์
ได้อีก) การควบคุมมลภาวะในอากาศ เสียง น้ํา และบนดิน อาทิเช่น จัดให้มีโครงการเมืองคู่แฝด
iv. ดําเนิน การเพื่อ มุ่งไปสู่ข้อริเ ริ่ม ต่างๆ เช่น ‚สัง คมที่มีก๊าซคาร์บอนต่ํา ‛, ‚เมือ งกะทัดรัด ‛,
‚เมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม‛ และการคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
v. จัดทํามาตรการที่เปรียบเทียบได้ในระดับสากล สําหรับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสําหรับเมืองใหญ่
ในอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘
vi. แนะนําและดําเนินการให้รางวัลเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (อีเอสซี) ภายในปี
๒๕๕๑ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมแนวปฏิบัติในเรื่องอีเอสซี
D6. การทาการประสานกันเรื่องนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูล
๓๖. เป้า หมายเชิง ยุทธศาสตร์ : ส่ง เสริม ความพยายามที่เ หมาะสมที่จ ะประสานนโยบายด้า น
สิ่งแวดล้อ มและฐานข้อมูลทีละขั้น โดยคํานึง ถึงสภาวะแวดล้อ มระดับชาติของรัฐสมาชิก เพื่อ
สนับสนุนการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเป้าประสงค์ด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค
มาตรการ:
i. มุ่งไปสู่การดําเนินการตามเกณฑ์สิบสามข้อ อันดับแรก ด้านสิ่งแวดล้อม และดําเนินความพยายาม
ที่จ ะสร้างหลักประกัน เรื่อ งการประสานในระดับภูมิภาคในเรื่อ งของการวัด การควบคุม และ
การรายงาน ภายในปี ๒๕๕๘
ii. มุ่งมั่น ในเรื่อ งการประสานเรื่อ งมาตรฐาน และกระบวนการประเมินให้สอดคล้อ งสําหรับ
การดําเนินการและโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ภายในปี ๒๕๕๘
iii. สานต่อการจัดทํารายงานสภาวะด้านสิ่งแวดล้อมตรงตามกําหนดเวลาเพื่อประกอบการจัดทํา
นโยบายและการจัดการเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
iv. ส่งเสริมแนวปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการจัดการเรื่องสีเขียวในรัฐสมาชิกและ
พัฒนายุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคสําหรับอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ และ
v. ส่ง เสริม ความร่ว มมือ ระดับภูมิภาคในเรื่อ งการประเมิน ยุทธศาสตร์ด้านสิ่ ง แวดล้อ มสําหรับ
โครงการขนาดใหญ่และกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
๒๐๔

D7. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
๓๗. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: สร้างหลักประกันเรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งว่าจะได้รับ
การพัฒนาอย่างยั่ง ยืน ระบบนิเ วศตัวอย่าง พืชและพื้นที่ดั้ง เดิม ได้รับการคุ้ม ครอง การดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเลและชายฝั่งได้รับการปลูกฝัง
มาตรการ:
i. สร้างหลักประกันเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศและรายสาขาทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อบรรลุการพัฒนาอาเซียนอย่างยั่ง ยืน ในด้านสิ่ง แวดล้อมทาง
ชายฝั่งและทางทะเล
ii. เสริม สร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่มีคุณภาพของน้ําทะเลแห่งชาติภายในปี
๒๕๕๘ โดยยึดถือเกณฑ์น้ําทะเลที่มีคุณภาพของอาเซียน
iii. จัดตั้งเครือข่ายตัวแทนของพื้นที่คุ้มครองเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่วิกฤต ภายในปี ๒๕๕๘ โดย
การดําเนินการตามข้อ กําหนดของอาเซียนว่าด้ว ยพื้นที่ที่เป็นมรดกทางทะเลและข้อกําหนดของ
อาเซียนว่าด้วยพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองแห่งชาติ
iv. ส่งเสริม การอนุรักษ์และการจั ดการอย่างยั่ง ยืน สําหรับระบบนิเ วศที่สําคัญในเขตชายฝั่ง และ
สถานที่อาศัยของสัตว์และพืชทะเล เช่น ความพยายามร่วมกันที่จะรักษาและปกป้องอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลในเขตพื้นที่รอยต่อ เช่น ข้อริเริ่มสามเหลี่ยมปะการังว่าด้วยแนวปะการัง การประมงและ
ความมั่นคงด้านอาหาร
iv. เสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพรวมทั้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพื่อชุมชนประมง
และชุม ชนชายฝั่ง อื่น ๆในการสนับสนุน การมีส่ว นร่ว มอย่างแข็งขัน ในการส่ง เสริม ความยั่ง ยืน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม
vi. ส่งเสริมการใช้สิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทางทะเลอย่างยั่งยืนโดยการรณรงค์ปลุกจิตสํานึก โดยเน้น
ความสําคัญระดับโลกของสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทางทะเลในการรับมือกับประเด็นความมั่นคงทาง
อาหาร การทํานุบํารุงการให้บริการของระบบนิเวศ รวมทั้งปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล
vii. ส่ง เสริม การประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียนในการรับมือ กับปัญหามลภาวะ
ข้ามแดนสืบเนื่องจากอุบัติเหตุน้ํามันรั่วในทะเล และ
๒๐๕

viii. ส่งเสริมความร่วมมือในการรับมือกับมลภาวะของสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทะเลที่มีแหล่งที่มา
จากพื้นดิน
D8. ส่งเสริมการจัดการเกยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน
๓๘. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ให้ความมั่นใจว่าความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ของอาเซียน
จะได้รับการรักษาและจัดการอย่างยั่งยืนโดยการเสริมสร้างสภาวะที่ดีทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม
มาตรการ:
i. บรรลุเป้าหมาย ภายในปี ๒๕๕๓ ในเรื่องการลดอย่างมีความหมายของอัตราการสูญเสี ยใน
ปัจจุบันของความหลากหลายทางชีวภาพโดยการดําเนินแผนงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ
ii. ส่งเสริมการประสานงาน การแบ่งปันตัวอย่างบทเรียนในการเข้าถึงและการแบ่งปันทรัพยากร
ทางพันธุกรรมและชีวภาพอย่างเท่าเทียมกันภายในปี ๒๕๕๘
iii. ส่งเสริมการจัดทํารายการและการร่วมกันจัดการอุทยานที่เป็นมรดกของอาเซียนในการเป็นเวทีที่
มีประสิทธิภาพสําหรับการจัดการพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองทางระบบนิเวศ ภายในปี ๒๕๕๘
iv. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่
เป็นเพื่อนบ้านกัน
v. ดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบของการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของสิ่งมีชีวิตที่เกิด
จากการตัดต่อสารพันธุกรรมโดยเป็นไปตามพิธีสารคาร์ทาเกน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
ภายในปี ๒๕๕๘
vi. จัดตั้ง เครือข่ายการทํางานในระดับภูมิภาคเพื่อ การเสริม สร้างขี ดความสามารถในการจัดทํา
รายการของทรัพยากรทางชีว ภาพและมาตรการความปลอดภัยทางชีว ภาพของภูมิภาคอาเซียน
ภายในปี ๒๕๕๘
vii. ส่งเสริมบทบาทและศักยภาพของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (เอซีบี) เพื่อ
ทําหน้าที่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการอนุรักษ์ และ
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
๒๐๖

viii. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและสุขภาพ
ป่าไม้ ภายในปี ๒๕๕๘
ix. ส่งเสริมนโยบายการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและแนวปฏิบัติที่จะลดผลกระทบจากการบุกรุก
ของสายพันธุ์ต่างถิ่นในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ
x. ส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคว่าด้วยการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
เช่น การทําวิจัยร่วมกัน และการพัฒนาประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและการฝึกอบรม
xi. เสริม สร้างความพยายามที่จ ะควบคุมการค้าข้ ามพรมแดนในเรื่อ งสัตว์ป่าและพืชป่าภายใต้
แผนงานอาเซียนว่าด้วยเรื่อ งการค้าพัน ธุ์พืชและสัตว์ป่า ปี ๒๕๔๘- ๒๕๕๓ และเครือ ข่าย
การป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย (อาเซียน-เว็น) เพื่อดําเนินการตามพันธกรณี
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส)
xii. แสวงหาความร่ว มมือ ระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียนในการจัดทําการสํารวจร่ว มกัน และ
การติดตามการอพยพของสัตว์ป่า
xiii. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดการพื้นดินเสื่อมโทรมสําหรับ
การจัดการพื้นดินอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
D9. ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้าจืด
๓๙. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้ําจืด โดยให้ความเชื่อมั่นในเรื่อง
การเข้าถึงทรัพยากรน้ําอย่างเท่าเทียมกัน และคุณภาพที่ได้รับการยอมรับได้ในปริมาณที่เพียงพอ
เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนอาเซียน
มาตรการ:
i. สานต่อการดําเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์อาเซียนว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ํา
ii. พยายามที่จะลดจํานวนประชากร ที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ําดื่มปลอดภัยให้เหลือเพียงครึ่ง เดียวภายใน
ปี ๒๕๕๓
iii. จัดการทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้สามารถได้บริก ารน้ําดื่มได้
อย่างเพียงพอภายในปี ๒๕๕๘
iv. ส่งเสริมการดําเนินการจัดการลุ่มแม่น้ําอย่างบูรณาการภายในปี ๒๕๕๘
๒๐๗

v. ส่ ง เสริ ม การตระหนั ก รั บ รู้ แ ละการเป็ น หุ้ น ส่ ว นเพื่ อ เสริ ม สร้ า งการจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า
อย่างบูรณาการ
vi. ส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคว่าด้วยมาตรการและโครงการอนุรักษ์น้ํา รวมทั้งนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพและการจัดหาน้ํา
D10. การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการจัด การต่อผลกระทบ
๔๐. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ เพื่อแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมในรัฐสมาชิกอาเซียน โดยดําเนินมาตรการในการบรรเทาและการปรับตัว
บนพื้นฐานของหลักความเป็นธรรม ความยืดหยุ่น การมีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบร่วมกัน
และแตกต่างกัน ตามขีดความสามารถ รวมทั้งสะท้อนสภาวะที่แตกต่างทางสังคมและเศรษฐกิจของ
แต่ละประเทศ
มาตรการ:
i. ส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันของอาเซียนว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ (เท่าที่
เป็นไปได้) มีส่วนร่วมในความพยายามและท่าทีร่วมกันในการจัดการประเด็นเหล่านี้
ii. ส่งเสริมความพยายามในการจัดทําข้อริเริ่มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (เอซีซีไอ)
iii. ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ (อาร์แอนด์ดี ) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับตัวและ
มาตรการลดผลกระทบ และส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
iv. สนับสนุนให้ประชาคมโลกมีส่วนร่วมและช่วยสนับสนุนความพยายามของอาเซียนในเรื่องการ
ปลูกป่า และฟื้นฟูผืนป่ารวมทั้งเพื่อลดปริมาณการตัดไม้ทําลายป่า และการทําให้ป่าเสื่อมสภาพ
v. พัฒนายุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวสําหรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดคาร์บอนต่ํา และส่งเสริมการตระหนัก รับรู้ของสาธารณชนเพื่อจัดการ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอ ากาศ
vi. เสริมสร้างการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในการจัดการ
ภูมิอากาศที่เกี่ยวกับภัยพิบัติและโครงการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๒๐๘

vii. พัฒนาระบบสังเกตการณ์ในระดับภูมิภาคเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิอากาศที่เป็นภัยต่อระบบนิเวศในอาเซียน
viii. สนับสนุนการจัดทํานโยบายระดับภูมิภาค การศึกษาทางวิทยาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ช่วยดําเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ix. ส่งเสริมการตระหนักรับรู้และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปกป้องสุขภาพมนุษย์
จากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
x. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรเอกชน และชุมชนใน
การจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ
xi. ส่ง เสริ ม ยุ ทธศาสตร์เ พื่ อ ทํ าให้ เ กิด ความเชื่อ มั่ น ว่ าข้อ ริเ ริ่ ม ที่นํ าไปสู่ป ระชาคมอาเซีย นที่ มี
เศรษฐกิจที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ ม โดยคํานึงถึงความร่วมมือที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
D11. ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน (เอสเอฟเอ็ม)
๔๑. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในภูมิภาคอาเซียนอย่าง
ยั่งยืนและขจัดกิจกรรมที่ไม่ยั่งยืน รวมถึงการดําเนินการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ที่ผิดกฎหมาย
และการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถ การถ่ายโอนเทคโนโลยีและส่งเสริม
การตระหนักรับรู้และส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและธรรมาภิบาล
มาตรการ:
i. ดําเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์ของมาตรการความร่วมมือของอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านป่าไม้ ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๓
ii. สนับสนุนการวางแผนเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการจัดการเรื่องป่าในอาเซียน
iii. เสริมสร้างการจัดการสังคมและวัฒนธรรมในด้านปัญหาการลักลอบตัดไม้ที่ผิดกฎหมายและ
การค้าที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการขจัดความยากจนและการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย เช่น การคอร์รัปชั่น
และการฟอกเงิน
iv. สนับ สนุ น ข้ อ ริ เ ริ่ ม ระดั บโลกและระดั บภู มิภ าคในการลดการปล่ อ ยก๊า ซเรือ นกระ จกจาก
การตัดไม้ทําลายป่าและการแผ้ว ถางป่า และเพื่อส่ง เสริม การปลูก ป่า และฟื้น ฟูพื้นที่ป่าภายใต้
๒๐๙

ความพยายามของกลไกการพัฒนาที่สะอาด (ซีดีเอ็ม) เพื่อกําหนดแรงจูงใจและความช่วยเหลือที่
เหมาะสมระหว่างประเทศ
v. สนับสนุนข้อริเริ่มระดับภูมิภาคที่เกี่ยวกับป่าไม้ เช่น ข้อริเริ่มเรื่องการปลูกป่าในใจกลางบอร์เนียว
หุ้นส่วนป่าแห่งเอเชีย และเครือข่ายเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อการจัดการและการฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืนรวมทัง้
ความพยายามระดับโลก เช่น ป่าไม้ 11 เวที
vi. เสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการวิจัยและการพัฒนาด้าน
ป่าไม้เพื่อบรรลุการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (เอสเอฟเอ็ม)
vii. เสริมสร้างความร่วมมือในอาเซียนและร่วมกันจัดการปัญหาเรื่องป่าไม้ทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศเพื่อมีสวนร่วมในการพัฒนาหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อการพัฒนา
viii. ส่งเสริมการจัดการป่าไม้ รวมทั้งการดํารงชีวิตในชุมชนที่อยู่ในบริเวณป่าและพื้นที่รอบๆป่าให้
มีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนของป่าไม้และความเจริญรุ่งเรืองของประชาชน
ix. ส่งเสริมการขจัดแนวปฏิบัติการที่ไม่ยั่งยืนและที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
x. เสริมสร้างการดําเนิ นการเรื่องการบังคับใช้ก ฎหมายด้านป่าไม้และ ธรรมาภิบาลเพื่อ บรรลุ
การจั ดการทรัพ ยากรป่าไม้อ ย่ างยั่ง ยืน และเพื่ อ ช่ว ยสนับ สนุน เป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่ง ยื น แห่ ง
สหัสวรรษ รวมทั้งการขจัดและการต่อ สู้กับกระบวนการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายและการค้าที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการขจัดแนวปฏิบัติที่ผิดกฎหมายเช่นในเรื่องคอร์รัปชั่นและการฟอกเงิน
xi. ดําเนินการตามแผนงานในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเสริมสร้างป่าและธรรมาภิบาลในอาเซียน ปี
๒๕๕๑-๒๕๕๘
E. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
๔๒. อัตลักษณ์อาเซียนเป็นพื้นฐานด้านผลประโยชน์ของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็น
ตัวตนร่วมกัน จารีต ค่านิยม และความเชื่อ รวมทั้งความปรารถนาในฐานะประชาคมอาเซียน
อาเซียนจะส่ง เสริม ตระหนัก และมีค่านิยมร่ว มกัน ในความเป็น อัน หนึ่ง อัน เดียวกัน ท่ามกลาง
ความแตกต่างในทุกชั้นของสังคม
E1. ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคม

๒๑๐

๔๓. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : สร้างความรู้สึกของความเป็นเจ้าของ และการรวมกันเป็นเอกภาพ
ท่ามกลางความหลากหลายและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่อ ง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนาและอารยธรรม
มาตรการ:
i. ทบทวนและพัฒนาแผนงานการประชาสัมพันธ์ใหม่ในระดับภูมิภาคและระดับชาติในประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพื่อสนับสนุนอัตลักษณ์อาเซียนและความพยายามในการสร้างความตระหนักรับรู้
เกี่ยวกับอาเซียน
ii. สนับสนุนให้กรอบความร่วมมือรายสาขาต่างๆ เพิ่มพูนความพยายามในการส่งเสริ มอัตลักษณ์
อาเซียนและการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทเจ้าหน้าที่อาวุโสผู้รับผิดชอบ
ด้านสนเทศ (ซอมรี) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้ว ยวัฒนธรรมและศิลปะ (ซอมกา) และ
คณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ (ซีโอซีไอ) ในการส่งเสริมเรื่องอัตลักษณ์อาเซียน
และการตระหนักรับรู้
iii. ดําเนินการประสานการผลิตสื่อสิ่ง พิม พ์ อุปกรณ์การออกอากาศและสื่อ มัล ติมีเ ดียเกี่ยวกับ
อาเซียน เพื่อให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐและหน่วยงานเอกชนในแต่ละประเทศผลิตและ
แจกจ่าย โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๙
iv. ร่วมมือกับสื่อมวลชนในการส่งเสริมโครงการและรายการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้ง
เรื่องมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียนและงานของคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและ
สนเทศ
v. เพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนและการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
vi. สนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียนในการส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน เช่น การให้
ความสําคัญกับการจัดงานวันอาเซียนเป็นประจําทุกปี
vii. ริเริ่มการจัดตั้งการเชื่อ มโยงระหว่างเมืองใหญ่และเมืองเล็กของอาเซียนโดยเฉพาะเมืองที่มี
ศิลปวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม

๒๑๑

viii. สนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิอาเซียนในการส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน การตระหนักรับรู้
และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งในอาเซียนและระหว่างอาเซียน มิตรประเทศ และประเทศ
คู่เจรจา
ix. ส่งเสริมงานกีฬาอาเซียนในสื่อของภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ซีเกมส์ และพาราเกมส์
x. สนับสนุนการใช้เพลงประจําอาเซียน และสัญลักษณ์อาเซียนอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการตระหนักรับรู้
เกี่ยวกับอาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียน
xi. สนับสนุนการจัดตั้งสมาคมอาเซียนในระดับชาติเพื่อส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ในประเทศสมาชิกอาเซียน
xii. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการยอมรับระหว่างประชาชนอาเซียนที่
ลึก ซึ้งโดยผ่านการเจรจาหารือในเรื่อ งความเชื่อ ที่ต่างกัน และการประชาสัม พัน ธ์ผลการหารือ ที่
สําคัญตามสื่อต่างๆ
xiii. ส่งเสริมวัฒนธรรมในการยอมรับในหมู่เ จ้าหน้าที่ สื่อมวลชนเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ศาสนา และเชื้อชาติของอาเซียน โดยจัดการหารือระหว่างสื่อมวลชนอาเซียนร่วมกับ
องค์การระหว่างประเทศ
xiv. ส่งเสริมการใช้และขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางด้านสื่อสารใหม่
อาทิ การออกอากาศทางดิจิตอลเพื่อส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนและอัตลักษณ์อาเซียน
และการอํานวยความสะดวกให้กับการประสานงานของอุตสาหกรรมด้านสื่อ อาเซียนเพื่อ เป็น
ตัวอย่างของวัฒนธรรม การพัฒนาและความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียน
xv. เสริมสร้างขีดความสามารถระดับชาติในการอนุรักษ์และการส่งเสริมมรดกโสตทัศน์
xvi. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบรรณาธิการสื่อมวลชนต่างๆ โดยจัดการประชุมอย่างสม่ําเสมอ
เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน
xvii. สนับสนุนความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย รวมทั้งโครงการแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่าง
ห้องสมุดในอาเซียน
xviii. เผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน ประเพณีทางสังคมและค่านิยมโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนโดยผ่าน
ทางสื่อ
xix. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนรายการทีวีเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน
๒๑๒

xx. ระดมสื่อมวลชนและสถาบันทางด้านวัฒนธรรมเพื่อ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อ มูลทางด้าน
วัฒนธรรมอาเซียน พัฒนาการ ความสําเร็จ ประโยชน์ และวัตถุประสงค์ ให้ประชาชนรับทราบ
xxi. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเยาวชน เช่น การจัดค่ายเยาวชน และกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันเพื่อ
ส่ง เสริม การแสดงศิ ล ปะและวัฒ นธรรมของอาเซีย น การตระหนั ก รับ รู้เ กี่ยวกับอาเซียนและ
ความรู้สึกเป็นประชาคม
xxii. บรรจุการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียน รวมทั้งค่านิยมในหลักสูตรการศึกษา
ของโรงเรียน
E2. การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน
๔๔. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ส่งเสริมการสงวนและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาคมว่าจะส่งเสริมความตระหนักรับรู้และความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาค และความคล้ายคลึง กัน ทางวัฒนธรรมและ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก รวมทั้ง เพื่อปกป้องความเป็นเอกลักษณ์ของมรดก
ทางวัฒนธรรมของอาเซียนในภาพรวม
มาตรการ:
i. พัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบภายในประเทศและกลไกระดับภูมิภาคในการปกป้อง รักษาและ
ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนและประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติอยู่ของประเทศสมาชิกอาเซียน
ภายในปี ๒๕๕๘
ii. จัดทําเอกสารและรวบรวมรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนเข้าด้วยกัน
iii. ให้มีการประเมิน ความเสี่ยงและมีการจัดทําแผนรองรับกรณีฉุกเฉินในการบูร ณะมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญทั่ว อาเซียน ส่ง เสริม การศึก ษาอารยธรรมของอาเซียนโดยการประสานงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านวัฒนธรรมของอาเซียนและสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
iv. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมอาเซียนและเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวและภาคเอกชน
v. เสริมสร้างขีดความสามารถและการลงทุนมนุษย์ในการจัดการมรดกโดยจัดให้ มีการฝึกอบรม
การจัดสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชุมระหว่างประเทศ และอื่นๆ
vi. ทําการศึกษาเรื่องการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนในประเทศอาเซียนและในประเทศคู่เจรจา
๒๑๓

vii. อนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้านหัตถกรรมดั้งเดิมและอาชีพในชนบทโดยเฉพาะในชนกลุ่มน้อย
viii. พัฒนาศักยภาพระดับชาติในการส่งเสริม การจัดการ และการรักษามรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม
และที่ไม่ใช่วัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น การผลิตโสตทัศนูปกรณ์
ix. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยผ่านสื่อมวลชน
x. ส่งเสริมการปกป้องสมบัติทางวัฒนธรรมจากการลักขโมย การค้าและธุรกิจผิดกฎหมาย หรือ
การเคลื่อนย้ายอย่างผิดกฎหมายในอาเซียนและนอกอาเซียน
xi. ส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคในเรื่องการได้มา การอนุรักษ์ และการใช้เอกสารสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์
xii. การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ที่ จั ด เก็ บ บั น ทึ ก และเอกสารสํ า คั ญ ของ
สํานักเลขาธิการอาเซียน
xiii. แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร์และ
การจัดการเก็บบันทึก และ
xiv. ฟูมฟักความสามารถและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ท่ามกลางนักคิดของอาเซียน ศิลปินและสื่อที่
ให้ความสนใจในด้านมรดกเพื่อ ช่ว ยอนุรัก ษ์และส่ง เสริม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
อาเซียน ในขณะเดียวกัน ช่ว ยเสริ ม สร้างอัต ลัก ษณ์อ าเซี ยนในระดับ ภูมิภ าค รวมทั้ ง ปลู กฝั ง
การตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับประชาชน
E3. ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
๔๕. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนและการดํารงอยู่ร่วมกันของอาเซียน โดย
การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมและร่วมมือกันในอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรม
มาตรการ:
i. ส่งเสริม การพัฒนาทรัพยากรอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมโดยการประสานงานและการสร้าง
เครือข่ายระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทางด้านวัฒนธรรม (เอสเอ็มซีอีเอส)
ii. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านวัฒนธรรมโดยการแลกเปลี่ยนความรูแ้ ละ
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยเคารพอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่เป็นแบรนด์ระดับชาติ
iii. พัฒนาและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องวัฒนธรรมและ
ศิลปะ
๒๑๔

iv. ส่ ง เสริ ม โอกาสแบบเปิ ดกว้ างมากขึ้น แก่เ ยาวชนและประชาชนทุก ภาคส่ ว นที่ มีค วามคิ ด
สร้างสรรค์ทางด้านวัฒนธรรม รวมทั้งชนกลุ่มน้อย
v. ส่งเสริมการทําการตลาด และการจําหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม
vi. ปรับปรุงขีดความสามารถของสถาบัน ระดับชาติในการจัดการและพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน
วัฒนธรรมโดยการส่งเสริมการว่าจ้างและการนําวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นสินค้าและบริการในตลาด
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
vii. สนับสนุนความร่วมมือในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์กับประเทศ
คู่เจรจาของอาเซียน
viii. จัดทําโครงการฝึกอบรมร่วม การจัดสัมมนา และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสําหรับเอสเอ็มซี
อีเอสเป็นประจํา และ
ix. ส่งเสริมการปฏิสัม พันธ์ระหว่างสถาบันของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาสถาบันของ
ภาคเอกชนเกี่ยวกับเรื่องเอสเอ็มซีอีเอสโดยจัดการประชุมร่วมกันทุกปี
E4. การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน
๔๖. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เพื่อปลูกฝังอัตลักษณ์อาเซียนและสร้างอาเซียนที่มีประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการก่อตั้งประชาคมโดยสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม
มาตรการ:
i. ร่วมกับองค์กรเอกชนอาเซียนที่อยู่ในเครือข่ายของอาเซียนในขบวนการสร้างประชาคมอาเซียน
ii. จัดการประชุมทางด้านสังคมของอาเซียน และการประชุมภาคประชาสังคมอาเซียนทุกปีเพื่อ
แสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดในการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสําหรับการหารือและความร่วมมือที่มี
ประสิทธิภาพระหว่างอาเซียนกับภาคประชาสังคมของอาเซียน
iii. แสวงหาแนวทางในการจัดตั้งโครงการอาสาสมัครอาเซียนประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญอาชีพรุน่ เยาว์
โดยเน้นเรื่องการพัฒนาชนบทและการช่วยเหลือชุมชนให้ช่วยเหลือกันเองได้ภายในปี ๒๕๕๒
iv. สนับสนุนอาสาสมัครรุ่นเยาว์ในการดําเนินภารกิจฉุกเฉินและภารกิจทางด้านมนุษยธรรมโดยให้
ได้รับการยอมรับ และ
v. แบ่ง ปัน เครือ ข่ายข้อมูลสาธารณะและฐานข้อมูล ของอาเซียนเพื่อ การเคลื่อ นย้ายข้อ มูล ที่เ ป็น
ประโยชน์ในภูมิภาค
๒๑๕

F. การลดช่องว่างทางการพัฒนา
๔๗. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาโดยเฉพาะมิติการ
พัฒนาด้านสังคม ระหว่างประเทศสมาชิกเก่า ๖ ประเทศ และประเทศสมาชิกใหม่ (ซี แอล เอ็ม วี)
และในพื้นที่ของอาเซียนที่ถูกทอดทิ้งและด้อยพัฒนา
มาตรการ:
i. บูรณาการประเด็นด้านการพัฒนาทางสังคมเข้าไว้กับโครงการการพัฒนาและดําเนินการโครงการ
สําหรับไอเอเอ โดยผ่านกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค ต่างๆ เช่น การพัฒนาพื้นที่อาเซียนตะวันออก
ระหว่างบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ (บิมเพียก้า), โครงการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (จีเอ็มเอส), ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดีเจ้าพระยา-แม่โขง ระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม (แอ็คเม็กส), การพัฒนาเศรษฐกิจ
สามฝ่าย (ไอเอ็มที-จีที), การพัฒนาแนวพื้นที่ตะวันตก-ตะวันออก (อีเว็ก) ระหว่างเวียดนาม ลาว
กัมพูชาและตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และพม่า, ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน-ลุ่มน้ําโขง
(เอเอ็มบีดีซี ), การพัฒนาสามเหลี่ยม กัมพูชา, ลาว และเวียดนาม (ซีแอลวี) สามเหลี่ยมมรกต
กัมพูชา, ลาว และไทย (ซีแอลที) กัมพูชา, ลาว, พม่า และเวียดนาม (ซีแอลเอ็มวี)
ii. ดําเนินการตามแผนการไอเอไอฉบับที่ 2 ในระหว่างปี ๒๕๕๒-๒๕๕๘
iii. ประเทศอาเซียนเดิม ๖ ประเทศทําการสานต่อการสนับสนุนและความช่วยเหลือสําหรับแผนการ
ไอเอไอฉบับที่ ๒
iv. สานต่อการระดมทรัพยากรจากประเทศคู่เจรจา สถาบัน และองค์กรระหว่างประเทศระดับ
ภูมิภาคเพื่อแผนการและโครงการไอเอไอฉบับที่ ๒ ที่สนับสนุนและช่วยเหลือประเทศซีแอลเอ็มวี
v. ให้หน่ ว ยงานด้านการพัฒนาในประเทศสมาชิก อาเซียนและประเทศคู่เ จรจามีส่ว นร่ว มใน
การประเมินการศึกษาเรื่องผลกระทบทางด้านสังคมต่อการรวมตัวของภูมิภาคเพื่อจัดทํานโยบายที่
เหมาะสมในการตอบสนองโดยเริ่มต้นในปี ๒๕๕๒
vi. รับและดําเนินโครงการสนับสนุนระดับภูมิภาคที่ครอบคลุม ด้านเกษตร สัตว์น้ําและการประมง
อุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งการพัฒนาชนบท

๒๑๖

vii. สานต่ อ การให้ ความช่ ว ยเหลื อ รัฐ บาลของประเทศสมาชิ ก ซีแ อลเอ็ ม วี ในการเสริ ม สร้ า ง
ขีด ความสามารถเพื่ อ พัฒ นาและดํ าเนิ น นโยบายทางสั ง คมเพื่ อ ลดและติ ด ตามผลกระทบจาก
กระบวนการรวมตัวของภูมิภาค
viii. จัดทําการศึกษาอย่างครอบคลุม ในเรื่อ งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกใหม่อ าเซียนอันเป็น
ผลจากการเร่งรัดการเป็นประชาคมอาเซียนจากปี ๒๕๖๓ เป็น ๒๕๕๘
III. การดาเนินงานและการทบทวนแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
A. กลไกการดาเนินงาน
๑. คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจะรับผิดชอบภาพรวมการดําเนินงานของ
แผนงานและจะทําหน้าที่ประสานงานภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติง านของตน รวมถึง ประเด็น ที่
คาบเกี่ยวกับคณะมนตรีด้านอื่นๆ
๒. คณะทํางานอาเซียนระดับรัฐมนตรีทุก คณะหรือ คณะทํางานที่เ ที ยบเท่า จะรับผิดชอบใน
การสร้า งความมั่น ใจว่ าจะมี ก ารดํา เนิ น งานที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพขององค์ ป ระกอบมาตรการและ
พันธกรณีในแผนงาน โดยจะบรรจุไว้ในแผนงานที่เกี่ยวข้อง จะระดมทรัพยากร เพื่อการดําเนินการ
และจะดําเนินข้อริเริ่มระดับชาติเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณี
๓. เพื่อสร้างความมั่นใจว่าแผนงานจะมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ควรจะต้องมีการดําเนิน
มาตรการ ดังต่อไปนี้
มาตรการ:
i. บูรณาการยุทธศาสตร์ เป้าหมายและการดําเนินการของแผนงานเอเอสซีซี โดยบรรจุในแผนงาน
การพัฒนาระดับชาติ
ii. พยายามให้สัตยาบันความตกลงอาเซียนที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่สอดคล้องกับกระบวนการ
ภายในของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
iii. ร่วมกับประเทศคู่เจรจา ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการที่ได้ตกลงไว้จะปฏิบัติทันเวลา
iv. กําหนดและดําเนินการตามโครงการศึกษาและการฝึกอบรมเฉพาะในประเด็นด้านหรือหัวข้อ
ต้องมีการวิเคราะห์ และการสนับสนุนในด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ
๒๑๗

v. เสริ ม สร้ างขีด ความสามารถของสํ านัก เลขาธิก ารอาเซียนในส่ว นที่เ กี่ยวข้ อ งกั บประชาคม
ด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
vi. เสริมสร้างขีดความสามารถของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะในด้านการวิจัยและ
การพัฒนาทุนมนุษย์
vii. จัดทําโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถที่เหมาะสมเพื่อช่วยประเทศสมาชิกใหม่ในการบรรลุ
เป้าหมายเอเอสซีซี
๕. เลขาธิการอาเซียนจะรายงานความคืบหน้าของการดําเนินงานตามแผนของเอเอสซีซีให้กับ ที่
ประชุมคณะมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และที่ประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนรับทราบ
B. การระดมทุน
๕. แหล่งเงินทุน ความเชี่ยวชาญ การวิจัย และการเสริมสร้างขีดความสามารถสําหรับการดําเนินงาน
ของแผนงาน จะถูกระดมจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
ก. ประเทศสมาชิกอาเซียน
ข. ประเทศคู่เจรจา ประเทศหุ้นส่วนเฉพาะด้าน และประเทศหุ้นส่วนด้านการพัฒนา
ค. สถาบันในภูมิภาคและสถาบันระหว่างประเทศโดยเฉพาะธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบี)
ธนาคารโลก (ไอเอฟซี) และสหประชาชาติ
ง. มูลนิธิในภูมิภาคและระหว่างประเทศ และ
จ. ภาคเอกชน
C. ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
๖. ความสําเร็จในการสร้างประชาคมสัง คมและวัฒนธรรมอาเซียนต้องการการมีส่วนร่ว มของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการรวมตัวของอาเซียน จึงต้องการโครงการประชาสัมพันธ์ที่ดีใน
การสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับเอเอสซีซีในประเทศสมาชิกอาเซีย น รวมทั้ง ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรอบข้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาชนอาเซียนได้รับทราบความคืบหน้า
ของการสร้างประชาคม
มาตรการ:
๒๑๘

i. เริ่มแผนประชาสัมพันธ์อย่างครอบคลุมเพื่ออธิบายแก่เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ
และสาธารณชนทั่วไปเกี่ยวกับเป้าหมาย ผลประโยชน์ และความท้าทายของเอเอสซีซี
ii. ดําเนินกิจกรรมในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเปิด และการแบ่งปันข้อมูลใน
การดําเนินการของเอเอสซีซี
iii. ประเทศสมาชิกจัดตั้งกลไกในระดับประเทศเพื่อรายงานผลและกระบวนการรวมตัวเป็นประจํา
iv. พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เอเอสซีซี เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการเข้าถึงประชาคมนี้ใน
วงกว้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสะท้อนความเห็นข้อริเริ่มด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
D. กลไกการทบทวน
๗. สํานักเลขาธิการอาเซียนจะทําหน้าที่ติดตามและทบทวนเพื่อสร้างความเชื่ อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆ
สามารถตอบสนองความต้องการและความเร่งด่วนของอาเซียน
๘. สํ านั ก เลขาธิก ารอาเซีย นจะพัฒ นาและจั ดทํา ตัว ชี้วั ด ระบบการติ ดตามและการประเมิ น
ความคืบหน้าการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ในแผนงานของ เอเอสซีซี
๙. การทบทวนกลางรอบของการดําเนิน การตามแผนงานเอเอสซีซี สามารถจัดให้มีขึ้นได้ตาม
ความจําเป็น โดยจะคํานึงถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคและสภาพแวดล้อมของโลก
ข้อความต่อท้าย
1

ไม่มีส่วนใดของข้อความในแผนงานเอเอสซีซีฉบับนี้ขัดแย้งกับหลักการโดยทั่วไปที่ปรากฏอยู่ใน
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานย้ายถิ่นฐาน
2

เรื่องนี้ให้ถือปฏิบัติกับรัฐสมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นภาคีของความตกลง

๒๑๙

อภิธานศัพท์
A
เอซีบี
:
เอซีซีเอสเอ็ม :
แอ็คเม็กส :
เอดี
:
เอดีบี
:
เออีอีเอพี
:
เออีอีไอดี :
เออีไอซี
:
เอเอฟเอสอาบี :
เอเอชเอ
:
เอไอดีเอส :
เอพีเอ็มไอ :
เอพีเอสอีดี :
เอ/อาร์-ซีดีเอ็ม :
เออาร์ซี
:
อาเซียน
:
เอเอสเอ็มซี :
เอเอสซีซี
:
เอ็สเน็ต
:
เอยูเอ็น
:
เอวีส
:
B
บีซีอาซี-เอสอีเอ :

ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
การประชุมอาเซียนว่าด้วยกิจการพลเรือน (ACCSM)
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา- แม่โขง
การพัฒนาทางเลือก
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน
ฐานข้อมูลสิง่ แวดล้อมศึกษาอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวแห่งอาเซียน
คณะกรรมการสํารองอาหารเพื่อความมัน่ คงอาเซียน
ศูนย์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาเซียน
โรคภูมิคมุ้ กันบกพร่อง
ข้อริเริ่มในการจัดการป่าพรุ
ยุทธศาสตร์เอเชียแปซิฟิกสําหรับโรคอุบัติใหม่
การปลูกป่าและฟื้นฟูป่าภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด
ศูนย์ทรัพยากรอาเซียน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศูนย์อุตุนยิ มวิทยาเฉพาะทางอาเซียน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
เครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอาเซียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสมือนจริงอาเซียน
ศูนย์ภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลเพือ่ การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒๒๐

บิมเพียก้า
C
แคม
ไซเตส

:

เขตเศรษฐกิจอาเซียนตะวันออก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์

:
:

ซีแอลเอ็มวี
ซีแอลที
ซีแอลวี
ซีโอซีไอ
ซีเอสอาร์
E
อีอี
อีเอสดี
อีเอสที
อีเว็ก
F
เอฟซีทีซี
G
จีเอ็มเอส
H
เอชไอวี
I
ไอเอฟซี
ไอเอ็มที-จีที

:
:
:
:
:

การแพทย์ทางเลือก
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า
ใกล้สูญพันธุ์
กัมพูชา, ลาว, พม่า, เวียดนาม
กัมพูชา, ลาว และไทย
กัมพูชา, ลาว, เวียดนาม
คณะกรรมการด้านวัฒนธรรมและสนเทศ
ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม

:
:
:
:

สิ่งแวดล้อมศึกษา
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิง่ แวดล้อม
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก

:

กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ

:

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่น้ําโขง

:

ไวรัสทีท่ ําลายภูมิคมุ้ กันของมนุษย์

:
:

ความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย

:
:

ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

M

เอ็มอีเอ
เอ็มดีจี

๒๒๑

N
เอ็นดีจี
เอ็นจีโอ
O
โอชเน็ต
P
พีพีอี
Q
ควเอ
T
ทีเอ็ม
S
เอสแอนด์ที
ซีมีโอ
เอสเอฟเอ็ม
ซลอม
เอสเอ็มซีอี
ซอมคา
ซอมรี
T
เทโย
U
ยูเอ็น
W
เว็น

:
:

การลดช่องว่างการพัฒนา
องค์กรที่มิใช่ของรัฐบาล

:

เครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน

:

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

:

การประกันคุณภาพ

:

ยาแผนโบราณ

:
:
:
:
:
:
:

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
องค์การความร่วมมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใน
ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงาน
ธุรกิจด้านวัฒนธรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
เจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน

:

โครงการสิบองค์กรเยาวชนที่ประสบความสําเร็จ

:

สหประชาชาติ

:

เครือข่ายปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า
๒๒๒

บทที่

๘

ประเทศสมาชิกอาเซียน

๒๒๓

บทที่ ๘
ประเทศสมาชิกอาเซียน
MYANMAR
ปี 2553

สมาชิกอาเซียนทั้งหมดมี 10 ประเทศ ได้แก่
ประเทศไทย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐอินโดนิเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

๒๒๔

บรูไนดารุสซาลาม

ธงชาติ

ชื่อทางการ
พื้นที่
เมืองหลวง
ภาษา
ศาสนา
วันชาติ
การปกครอง

ตราแผ่นดิน

เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam แปลวา
ดินแดนแหงความสงบสุข)
๕,๗๖๕ ตารางกิโลเมตร
บันดาร์เสรีเบกาวัน
มาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน
อิสลาม (ร้อยละ ๖๗) พุทธ (ร้อยละ ๑๓) คริสต์ (ร้อยละ ๑๐) ฮินดู (ร้อยละ ๑๐)
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ระบอบกษัตริย์ มีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและเป็น
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหม และรักษาการรัฐมนตรีการคลังด้วย
๒๒๕

ค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส
ดอลลารบรูไน (Brunei Dollar : BND)
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ(ซื้อ) ๒๒.๘ บาทต่อ ๑ ดอลลารบรูไน
(คาเงินบรูไนมีความมั่นคงและใชอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกับเงินสิงคโปรและ
สามารถใชเงินสิงคโปรในบรูไนได)
ทรัพยากรธรรมชาติ น้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติ
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๗
สมาชิกอาเซียน
ความสัมพันธ์ทางการทูตกับบรูไนฯ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๗
วันสถาปนา
ไทยและบรูไนฯ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่ว มมือใน
ด้านสังคม
ทวิภาคีด้านสารสนเทศและการกระจายเสียงและภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
วัฒนธรรมและ
เกิดความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนรายการ
การศึกษา
วิทยุ โทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีสาระตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
อันจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
มีนักศึกษาไทยที่ไปเรียนในมหาวิทยาลัยบรูไนฯ ทั้งโดยทุนรัฐบาลไทยและ
ด้านการศึกษา
บรูไนฯ และมีนกั ศึกษามุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับทุนจากทางการ
บรูไนฯ ให้ไปเรียนทางด้านรัฐศาสตร์และการศาสนา ซึ่งมีทงั้ หญิงและชาย แต่ก็
มีนักศึกษาหลายคนที่บริษัทเอกชนในประเทศไทยส่งไปเรียนวิชาทั่วไป
ระบบการศึกษา
ประเทศบรูไนดารุสซาลามไม่มีการศึกษาภาคบังคับ แต่การศึกษาเป็น
สากล และจัดให้ฟรีสําหรับประชาชนทั่วไป การศึกษาแบ่งออกเป็นระดับก่อน
ประถมศึกษา ๑ ปี ระดับประถมศึกษา ๖ ปี ระดับมัธยมศึกษา ๗-๘ ปี ซึ่ง
แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓ ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒-๓ ปี
และระดับเตรียมอุดมศึกษา ๒ ปี และระดับมหาวิทยาลัย ๓-๔ ปี
ระบบการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ กําหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษา
มาเลย์ในการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ ๓ ครูจะสอนทุก
วิชาด้วยภาษามาเลย์ ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการสอน
อากาศ
สกุลเงิน

๒๒๖

สิ่งที่ควรทํา
ไม่ควรทํา

ข้อควรรู้

สําหรับระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นไป โรงเรียนจะใช้ทั้งภาษามาเลย์ และ
ภาษาอังกฤษในการสอน โดยภาษามาเลย์ใช้สําหรับสอนวิชาเกีย่ วกับมาเลย์
ความรูเ้ กี่ยวกับศาสนาอิสลาม พลศึกษา ศิลปะและการช่าง และวิชาหน้าที่
พลเมือง ส่วนภาษาอังกฤษใช้ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นต้น
- สตรีชาวบรูไนฯ จะแต่งกายมิดชิด นุ่งกระโปรงยาวเสื้อแขนยาว และมีผ้าโพก
ศีรษะ คนต่างชาติจึงไม่ควรนุ่งกระโปรงสั้นและใส่เสื้อไม่มีแขน
- ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลืองเพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์
- การทักทายจะจับมือกันเบาๆ และสตรีจะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ
- การใช้นิ้วชี้ไปที่คนหรือสิ่งของถือว่าไม่สุภาพ แต่จะใช้หัวแม่มือชี้แทน
และจะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่น
- สตรีเวลานั่งจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชายและไม่ส่งเสียงหรือหัวเราะดัง
- ประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถทําวีซ่าที่จุดตรวจคนเข้าเมืองใน
ประเทศบรูไนฯได้ตามข้อตกลงของกลุ่มอาเซียน มีระยะเวลาอยู่ในบรูไนฯได้ ๒
สัปดาห์
- สินค้าที่ขัดกับข้อกําหนดฮาลาล ได้แก่ เนื้อไก่สด/แช่แข็ง (ที่ไม่ได้เชือดโดยชาว
มุสลิม) สินค้าที่ขัดกับประเพณี และขนบธรรมเนียมอันดีงาม ได้แก่ ภาพและ
สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร เป็นต้น
- สินค้าที่ขัดกับหลักข้อปฏิบัติของศาสนาอิสลาม เช่น เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์
และสิน ค้าที่ขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆ เช่น กฎหมายที่ให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สินค้าปลอม รวมทั้งสินค้า
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย

๒๒๗

ราชอาณาจักรกัมพูชา

ธงชาติ

ชื่อทางการ
พื้นที่
ที่ตั้ง

ตราแผ่นดิน

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
๑๘๑,๐๓๕ ตารางกิโลเมตร
พรมแดน และเส้นเขตแดนของประเทศกัมพูชา ส่วนใหญ่กําหนดขึ้นโดย
ฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศข้างเคียง อยู่สามประเทศคือ ไทย ลาว และ
เวียดนาม
ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ สุรนิ ทร์ ศรีษะเกษ และ
อุบลราชธานี และติด สปป.ลาว แขวงอัตตะปือ และแขวงจําปาศักดิ์
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก ติดต่อกับเวียดนาม ในเขต
จังหวัดเปลกู ดาร์ลัค และกวางดัก๊
๒๒๘

ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ ติดต่อกับเวียดนามเขตจังหวัดฟุคลอง
บินห์ลอง เทนินห์ ฟุคทุย เคียนเทือง เคียนพง อันเกียง เคียนเกียง และอ่าวไทย
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศไทยในเขต
จังหวัดตราด จันทบุรี และปราจีนบุรี
เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศมีความยาวประมาณ ๒,๖๐๐ ก.ม. ติดต่อ
กับประเทศไทยประมาณ ๙๓๐ ก.ม. สปป.ลาวประมาณ ๔๐๐ ก.ม.เวียดนาม
ประมาณ ๑,๐๓๐ ก.ม. และอ่าวไทย ประมาณ ๔๕๐ ก.ม.
กรุงพนมเปญ
เมืองหลวง
เขมรเป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาที่ใช้โดยทัว่ ไป ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส
ภาษา
เวียดนาม จีน และไทย
ศาสนาประจําชาติคือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท (แยกเป็น 2 นิกายย่อย คือ
ศาสนา
ธรรมยุตินกิ ายและมหานิกาย) และศาสนาอื่นๆ อาทิ ศาสนาอิสลามและคริสต์
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ของทุกปี
วันชาติ
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
อากาศร้อนชื้นแถบมรสุม ฤดูฝนเริ่มจากเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
อากาศ
ฤดูแล้ง เริม่ จากเดือนพฤศจิกายน-เมษายน เดือนเมษายนมีอุณหภูมิสูงสุดที่สุด
เดือนมกราคมมีอุณหภูมิต่ําที่สุด เดือนตุลาคมมีฝนตกชุกที่สุด
อาหารพื้นเมือง วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๙๓
- จัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมไทย ” กัมพูชาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน
สกุลเงิน
วัฒนธรรมและใช้เป็นกลไกในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของ
ทั้งสองประเทศ
- จัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการท่องเทีย่ ว
เพื่อผลักดันความร่วมมือในแต่ละสาขาด้วย
- ไทยกับกัมพูชาได้รว่ มลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
สารสนเทศและการกระจายเสียง
สมาชิกอาเซียน ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒
๒๒๙

วันสถาปนา
สิ่งที่ควรทาและ
ไม่ควรทาใน
ประเทศกัมพูชา

๑๙ ธันวาคม ๒๔๙๓
CAMBODIA DO AND DON’T
๑. ควรให้ความเคารพต่อผู้สูงอายุ
๒. ควรให้เจ้าของบ้านเริ่มทานอาหารก่อนต่อจากนัน้ ผู้มาเยือนถึงจะรับประทาน
ต่อได้
๓. ควรให้ผู้อาวุโสที่สุดของโต๊ะรับประทานอาหารก่อน แล้วจึงเริม่ รับประทาน
ได้
๔. ไม่ควรชี้เท้าไปทีบ่ ุคคลอื่น เช่น เวลานัง่ กับพื้นผู้หญิงควรเก็บปลายเท้าอย่าง
สารวม
๕. ไม่ควรเดินข้ามเท้าคนอืน่
๖. ไม่ควรเรอหรือแคะฟันขณะรับประทานอาหาร
๗. ที่กัมพูชาผู้ชายสามารถจับมือกันได้เพือ่ แสดงมิตรภาพที่ดีและไม่ใช่เกย์
๘. เมื่อเดินผ่านบุคคลทีก่ าลังสนทนากันอยูค่ วรก้มศีรษะเล็กน้อยเมือ่ เดินผ่าน
(ถ้าเดินผ่านตรง ๆ จะถือว่าไม่มมี ารยาท)
๙. เมื่อขับขี่จกั รยานหรือจักรยานยนต์ควรชะลอความเร็วเมือ่ ผ่านวัด และถอด
หมวกทุกครัง้ เมื่อเข้าเขตวัด
๑๐. ผู้หญิงไม่ควรแต่งหน้าจัดหรือแต่งตัวไม่สุภาพเมื่อเข้าเขตวัด
๑๑.เมื่อเจอพระภิกษุสงฆ์ต้องถอดหมวกทุกครั้ง ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์การเมือง
๑๒. ห้ามถ่ายภาพสัญลักษณ์ทางทหาร
๑๓. ห้ามถูหรือสัมผัสศรีษะของคนอื่น เพราะกัมพูชาถือว่าศีรษะเป็นส่วนที่
สําคัญที่สุดของร่างกาย
๑๔. ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านคนอืน่ ทุกครั้ง
๑๕. แต่งตัวมิดชิดและเรียบร้อย ผู้หญิงไม่ควร
๑๖. ใส่กระโปรงสั้น และโชว์หัวไหล่ ผู้ชายควรใส่เสื้อมีปกและกางเกงขายาว
๑๗. ระวังกิริยามารยาทต่อเพศตรงข้าม และไม่ควรวางหรือแตะมือชาวกัมพูชา
เวลาถ่ายรูป เพราะอาจทาให้เข้าใจผิดกัน
๒๓๐

ข้อควรรู้

๑๘. เมื่อเข้าเขตวัดควรปิดมือถือและเครื่องเล่น MP๓ ทุกครั้ง
๑๙. ไม่ส่งเสียงดังในเขตวัด และต้องไม่สวมหมวกเมื่อเข้าเขตวัดหรือโบสถ์
๒๐. ไม่ควรห่อกระดาษของขวัญด้วยสีขาว เพราะถือว่าเป็นสีของการไว้ทุกข์
ควรใช้กระดาษทีม่ ีสีสัน
๒๑. เมื่อได้รับของขวัญแล้วยังไม่ควรเปิดออกทันที
๒๒. เมื่อจะส่งของให้ผู้อนื่ ควรส่งด้วยสองมือหรือไม่ก็ส่งของด้วยมือขวา ถือว่า
เป็นมารยาทที่ดี
แหล่งที่มา: http://www.kwintessential.co.uk/resources/globaletiquette/cambodia.html
http://www.vietvaluetravel.com/Travel_Guide_Cambodia_Do_and_Dont/158
http://www.asiarooms.com/en/travel-guide/cambodia/usefulinformation/cambodia-dos-and-dont.html
- ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถขอตรวจลงตราเข้ากัมพูชาได้จาก
สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาในไทย โดยเสียค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท หรือ
ขอตรวจลงตรานักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางผ่านได้เมือ่ เดินทางถึงท่าอากาศยาน
กรุงพนมเปญ โดยกรอกแบบฟอร์ม Visa on Arrival พร้อมยื่นรูปถ่ายและ
ค่าธรรมเนียม ๒๐ ดอลลาร์สหรัฐ
- ผู้ที่เดินทางเข้ากัมพูชา และจะอยู่ทําธุรกิจเกินกว่า ๓ เดือน ควรฉีดยาป้องกัน
โรคไทฟอยด์ และไวรัสเอและบี และกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนที่สถาน
เอกอัครราชทูตไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

๒๓๑

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ธงชาติ

ชื่อทางการ
พื้นที่
เมืองหลวง
ภาษาราชการ
ศาสนา

ตราแผ่นดิน

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีประชากรมุสลิมมากทีส่ ุดในโลก
๕,๑๙๓,๒๕๐ ตารางกิโลเมตร
กรุงจาการ์ตา
ภาษาราชการและภาษาประจําชาติ ไดแก ภาษาอินโดนีเซีย หรือ Bahasa
อิสลาม (ร้อยละ ๘๘) คริสต์ (ร้อยละ ๘) ฮินดู (ร้อยละ ๒) พุทธ (ร้อยละ๑)
ศาสนาอื่นๆ (ร้อยละ๑)
๒๓๒

๑๗ สิงหาคม ของทุกปี
ระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นผู้นําของประเทศ
แบบป่าฝนเขตร้อน มี ๒ ฤดูคือ ฤดูแล้งและฤดูฝน
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง๒๑-๓๓ องศาเซลเซียส
สกุลเงิน
รูเปียห์ อัตราแลกเปลีย่ นประมาณ (ซื้อ) ๒.๘๗ บาท ได้ ๑,๐๐๐ รูเปยห
ทรัพยากรธรรมชาติ น้ํามัน ถ่านหิน ทองคํา สัตว์น้ํา
๘ สิงหาคม ๒๕๑๐
สมาชิกอาเซียน
วันสถาปนาการทูต ๗ มีนาคม ๒๔๙๓
มีการแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรมกันอย่างลึกซึง้ ทั้งทางวรรณคดี อาหาร
ด้านสังคม
เครื่องแต่งกาย และเครื่องดนตรี เป็นต้น
วัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจสังคม นําไปสู่การปฏิรูปด้าน
ด้านการศึกษา
การศึกษาของกัมพูชาก่อนปี พ.ศ.๒๕๑๘ ประเทศไทยยึดระบบการศึกษา
แบบฝรั่งเศสซึ่งให้มีการศึกษาภาคบังคับ ๑๓ ปี (๖+๔+๓+๑) ภายหลังปี พ.ศ.
๒๕๒๒กระทรวงศึกษาฯใช้ระบบการศึกษาแบบ ๑๐ ปี (๔+๓+๓) และต่อมา
ได้ขยายเป็นแบบ๑๑ ปี และใช้สืบเนื่องจากปี พ.ศ.๒๕๓๙
ระดับอุดมศึกษา ๔-๗ ปี ส่วนการจัดการศึกษาด้านอาชีวะและเทคนิคจัดให้
ตั้งแต่ ๑ ปี ไปจนถึง ๓-๕ ปีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษานี้ บาง
สถาบันการศึกษาอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงเกษตรสาธารณสุข
หรือแรงงาน การจัดการศึกษานอกระบบเน้นการฝึกทักษะ ให้กับประชาชน
- ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งของ หรือรับประทานอาหาร
ข้อควรรู้
- คนมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ
- ไม่จับศีรษะคนอินโดนีเซีย รวมทั้งการลูบศีรษะเด็ก
- การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรูปภาพอนาจารมีบทลงโทษหนัก
- การนําเข้าและครอบครองยาเสพติด มีโทษถึงประหารชีวิต
- มีบทลงโทษรุนแรงเกี่ยวกับการค้าและส่งออกพืชและสัตว์กว่า ๒๐๐ ชนิด
จึงควรตรวจสอบก่อนซื้อหรือนําพืชและสัตว์ออกนอกประเทศ
วันชาติ
การปกครอง
อากาศ

๒๓๓

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

๒๓๔

ชื่อทางการ
พื้นที่
เมืองหลวง
ภาษา

ศาสนา
วันชาติ
การปกครอง

อากาศ

สกุลเงิน
ทรัพยากร
สมาชิก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(Lao People’s Democratic Republic)
๒๓๖,๘๐๐ ตารางกิโลเมตร
นครหลวงเวียงจันทน์
ภาษาทางราชการคือ ภาษาลาว
สําหรับภาษาฝรั่งเศสยังคงมีใช้อยู่ทวั่ ไป แต่ไม่ถือว่าเป็นภาษาทางราชการ
ขณะนี้ รัฐบาลได้ทําการฟืน้ ฟูภาษาลาว และตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงภาษา
ลาว ออกอากาศไปทั่วโลก
ภาษาพูดประจําชาติคือ ลาว แม้จะสามารถพูดกันเข้าใจได้ทั่วประเทศ แต่
สําเนียงการพูดแตกต่างกันไปตามแต่ละภาค ทําให้รไู้ ด้ว่าผู้พูดเป็นคนภาคใด
กล่าวคือ คนลาวทางหลวงพระบาง มีสําเนียงพูดคล้ายคนไทยทางภาคเหนือ
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ คนลาวตั้งแต่เวียงจันทน์จนถึงสีทันดอน มี
สําเนียงพูดคล้ายคนไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับชาวเผ่าต่าง ๆ
ใช้ภาษาของตนเอง ต่างไปจากภาษาลาว เช่น ภาษาแม้ว เย้า ย้อ อีก้อ
พุทธ (ร้อยละ ๗๕) อื่นๆ (ร้อยละ ๒๕)
วันที่ ๒ ธันวาคม ของทุกปี
ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คําว่า ระบอบประชาธิปไตย
ประชาชน) พรรคการเมืองเดียว คือพรรคประชาชนปฏิวัติ ลาวซึ่งเป็น
องค์กรที่มอี ํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศมีประธานประเทศเป็น
ประมุข
ลักษณะภูมอิ ากาศของลาวคล้ายกับภาคเหนือและภาคอีสานของไทย
แต่ฤดูหนาวมีอากาศหนาวมากกว่า พื้นที่ทางภาคใต้และทางตอนกลางของ
ประเทศเป็นบริเวณทีม่ ีฝนตกชุกมากกว่าภาคเหนือ
กีบ
ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ เศษโลหะ ถ่านหิน เสื้อผ้าสําเร็จรูป
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐
๒๓๕

วันสถาปนา
การทูต
ด้านสังคม
วัฒนธรรม

วัฒนธรรม
และลักษณะ
ประจาชาติ

การศึกษา

การแต่งกาย

๑๙ ธันวาคม ๒๔๙๓
วัฒนธรรมและการศึกษา ไทยให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
กับลาว ตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ โดยเน้นด้านการพัฒนาบุคลากรในลักษณะ
การให้ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม ดูงาน และโครงการพัฒนาในสาขา
การเกษตร การศึกษา และสาธารณสุข ทั้งสองฝ่ายยังมีความร่วมมือด้าน
แรงงาน ทั้งการจ้างแรงงาน การคุ้มครองแรงงานและการแก้ปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
มีความซือ่ สัตย์สุจริต กล้าหาญ อดทน รักอิสระเสรี รักหมู่คณะ ไม่ชอบ
การเบียดเบียนข่มเหง เป็นชาติที่รักสงบ มีความเคารพนับถือในบรรพบุรุษ
นับถืออาวุโสทางอายุเป็นเกณฑ์สําคัญ มีอิสระในการเลือกคู่ครอง และมักจะ
ศึกษาจิตใจกันก่อน ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ เช่นเดียวกับ
ชาวไทยทั่วไป
ระบบการศึกษาเป็นแบบ ๑๑ ปี คือระบบ ๕ :๓ :๓ ดังนี้ เมื่อเด็กจบ
การศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษาแล้ว จะมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อ
เสนอกระทรวงศึกษาธิการให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่
“ สายอาชีพ
ใช้เวลาศึกษา ๓ ปี ในวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ เช่น ทางด้านไฟฟ้า ก่อสร้าง
บัญชี ป่าไม้ เป็นต้น
“ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่สําคัญได้แก่
๑. มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (เวียงจันทน์) ใช้เวลาศึกษา ๖ ปี ขึ้นกับ
กระทรวงสาธารณสุข
๒. มหาวิทยาลัยแห่งชาติ (ดงโดก) ใช้เวลาศึกษา ๔ ปี
๓. สถาบันสรรพวิชา (National Polytechnic Institute) ใช้เวลาศึกษา ๖ ปี
ผู้หญิงนิยมเกล้าผม นุง่ ผ้าซิ่น และมีสไบเฉียงพาดไหล่ ผู้ชายแต่งกาย
เช่นเดียวกับคนไทยในภาคอีสาน ส่วนชาวเขาเผ่าต่าง ๆ นิยมแต่งกายตาม
ประเพณีของเผ่า
๒๓๖

ที่อยู่อาศัย
บ้านเป็นหลังคาทรงแหลมชะลูด ยกพืน้ สร้างด้วยไม้
อาหารการกิน อาหารหลักคือข้าวเหนียวและลาบ เช่นเดียวกับชาวอีสานของไทย
การดนตรี
เครือ่ งดนตรีประจําภาคคือ แคน และการแสดงคือ หมอลําแคน ส่วนการ
ฟ้อนรําและดนตรีสว่ นใหญ่ได้รับอิทธิพล
๑. ลาวทักทายกันด้วยคําว่า ‚สบายดี‛ พร้อมกับยิม้ แต่การแตะเนื้อต้องตัว
สิ่งที่ควรทา
และไม่ควรทา กันไม่นิยมทํา
๒. การพนมมือ เป็นประเพณีการทักทายของชาวลาว
๓. การใช้เท้าทําอย่างอืน่ นอกจากการเดินและเล่นกีฬาแล้ว ถือว่าเป็นเรือ่ ง
ที่ ‚หยาบคาย‛ มากสําหรับชาวลาว เพราะเท้าเป็น ‛ของต่ํา‛
๔. การใช้มือจับศรีษะของผู้อื่น เป็นสิง่ ที่ไม่สุภาพอย่างมาก
๕. การตะโกนเสียงดังหรือพูดเสียงดังเป็นการไม่สุภาพ เพราะชาวลาวเป็น
คนพูดจานุม่ นวล
๖. นักท่องเที่ยวควรการแต่งกายให้สะอาด และเรียบร้อย
๗. การเปลือยกายในที่สาธารณะนั้นไม่เหมาะสมอย่างยิง่
๘. การที่จะเข้าบ้านเรือน ควรถอดรองเท้าทุกครัง้ เพราะชาวลาวถือเป็นสิง่
สําคัญอย่างมาก
๙. การเดินผ่านคนที่นงั่ อยู่ควรที่จะค้อมตัวลง เพราะเท้าเป็นของ ‚ต่ํา‛
และจะต้องไม่เดินข้ามคนทีน่ ั่งอยูอ่ ย่างเด็ดขาด
๑๐. การที่จะถ่ายรูปควรขออนุญาตเจ้าตัวก่อน ว่ายินดีหรือไม่
๑๑. การแจกของฝากแก่เด็กๆ เป็นการส่งเสริมให้มีการขอ
๑๒. การอุดหนุนซื้อหรือลองรับประทานอาหารของชาวลาวเป็นการ
ช่วยเหลือธุรกิจและการเกษตรของท้องถิน่
๑๓. ‚กรุณา‛ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และแสดงความนอบน้อมใน
ขณะที่อยู่ในวัดต่างๆ และขณะที่ถ่ายรูป
๑๔. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสิ่งของ ไม่ควรเข้าไปหรือจับต้องโดยที่ไม่ได้รับ
อนุญาต
๑๕. พระสงฆ์เป็นทีเ่ คารพบูชา สตรีไม่ควรถูกเนื้อต้องตัวพระ หรือ จีวร
๒๓๗

ข้อควรรู้

๑๖. ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขว้างสิ่งของ ให้สกปรก!!!เพื่อเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนชาวลาว
๑๗. ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขว้างสิ่งของ ให้สกปรก!!!เพื่อเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนชาวลาว
๑๘. สนับสนุน โดยการซือ้ งานฝีมือท้องถิน่ ที่ดีและมีคุณภาพของชาวลาว
๑๙. สิ่งเสพติดผิดกฎหมาย มีโทษต่อตัวเองและ สังคมชาวลาวด้วย
ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูลจาก
http://www.thaiembassy.org/vientiane/laosinformation_do-donts.html
http://www.linethaitravel.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=40888
1&Ntype=6
http://www.dooasia.com/trips/detail_recommend.php?id=233
- ลาว มีสายการบินเดียวคือ การบินลาว
- มีสนามบินทัง้ หมด ๕๒ แห่ง มีเพียง ๙ แห่งที่ลาดยาง
- ลาวขับรถทางขวา
- ธนาคารไทยในลาวมี ๕ แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย
ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

๒๓๘

ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

๒๓๙

มาเลเซียมุง่ เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี ๒๕๖๓ หรือ (Vision 2020)
๓๒๙,๗๕๘ ตารางกิโลเมตร
กรุงกัวลาลัมเปอร์
มาเลย์
อิสลาม (ร้อยละ ๖๐) พุทธ (ร้อยละ ๑๙) คริสต์ (ร้อยละ ๑๒)
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ของทุกปี
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ปัจจุบนั ประกอบด้วยรัฐ ๑๓ รัฐ
ประมุขแห่งรัฐมีตําแหน่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดี
อากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร อยู่ในอิทธิพลของลมมรสุม
อากาศ
ริงกิต
สกุลเงิน
ทรัพยากรธรรมชาติ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ น้ํามันดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว
ปิโตรเลียม เฟอร์นิเจอร์ ยาง น้ํามันปาล์ม
๘ สิงหาคม ๒๕๑๐
สมาชิกอาเซียน
วันสถาปนาการทูต ๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๐
- มีโครงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และความร่วมมือด้านการบริหาร
ด้านสังคม
จัดการสัญจรข้ามแดน เพือ่ อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่และ
วัฒนธรรมและ
ส่งเสริมการติดต่อด้านการค้าและการท่องเที่ยว
การศึกษา
- อนุญาตให้ประชาชนที่ถือสัญชาติของอีกฝ่ายหนึ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ชายแดนใช้บัตรผ่านแดนซึ่งออกให้โดยหน่วยงานปกครองท้องถิน่ ของ
แต่ละประเทศแทนการใช้หนังสือเดินทางเพื่อผ่านด่านพรมแดน
- มีการแลกเปลีย่ นการเยือนของผู้นําศาสนาอิสลาม
- มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลด้านการบริหารจัดการโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
ด้านการศึกษา
และวิทยาลัยอิหม่าม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านกิจการศาสนาอิสลาม
- มีการประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันเพื่อทบทวนและติดตาม
ผลการดําเนินงานของทัง้ 2 ประเทศ
๑. การทักทายตามประเพณีทางศาสนาหรือการ ‚ สลาม‛ คือการยืน่ มือทั้ง
สิ่งที่ควรทา
ชื่อทางการ
พื้นที่
เมืองหลวง
ภาษา
ศาสนา
วันชาติ
การปกครอง

๒๔๐

ไม่ควรทา

ข้อควรรู้

สองมาสัมผัสกัน แต่มาบีบแรงหลังสัมผัสมือจะดึงมือกลับแล้วมาไว้ที่
หน้าอกเป็นวิธีการ แสดงออกซึง่ การคารวะหรือทักทาย ที่มาจากใจ ผู้มา
เยือนควรทักทายด้วยคําว่า ‚ สลาม‛
๒. การใช้นิ้วชี้ไปยังสถานที่ สิ่งของ หรือคน ถือเป็นการไม่สุภาพ ใน
มาเลเซียจะใช้นวิ้ โป้งด้านขวาชี้แทนและกํานิว้ ที่เหลือไว้กบั ฝ่ามือ
๓. นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางทีเ่ ข้าไปยังสถานที่สําคัญทางศาสนา ต้องถอด
รองเท้าเสมอ มัสยิดหรือวัดบางแห่งจะมีเสือ้ คลุมและผ้าสําหรับคลุมศีรษะ
ไว้ให้สําหรับ สุภาพสตรี
๔. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรือ่ งต้องห้ามเนื่องจากหลักศาสนาอิสลามซึง่
เป็นทีน่ ับถือ ของประชากรส่วนใหญ่ในมาเลเซีย
๕. ผู้ที่มียาเสพติดหรืออาวุธไว้ในครอบครอง มีโทษประหารชีวิตสถานเดียว
ไม่มกี ารลดหย่อน
๖. การแต่งกาย นักท่องเที่ยวต้องแต่งกายให้เหมาะสม หากจะเข้าชมมัสยิด
หรือวัด สําหรับสตรีควรแต่งกายสุภาพ กระโปรงยาวคลุมเข่า ห้ามใส่เสื้อที
เชิ้ต เสื้อกล้าม กางเกงขาสัน้ รองเท้าแตะ และรองเท้าโปร่ง ผู้เยือนชาย ควร
ใส่เสื้อมีปก และกางเกงขายาว ผู้เยือนหญิง ไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่เปิดมาก
เกินไป
ข้อมูลโดย สวัสดี มาเลเซีย | การท่องเที่ยวมาเลเซีย ประจาประเทศ ไทย
- ประเทศมาเลเซียบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนา
ประจําชาติ และผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะได้รับสิทธิพิเศษ คือ
เงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การคลอดบุตร
งานแต่งงานและงานศพตามนโยบาย ‚ภูมิบุตร‛
- ประชากรหลากหลายเชื้อชาติ
- นอกจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์แล้ว
มีสถานกงสุลใหญ่ ในมาเลเซียอีก ๒ แห่ง คือ ปีนัง และโกตาบารู และ
สถานกงสุลกิตติมศักดิเ์ กาะลังกาวี อีก ๑ แห่ง
๒๔๑

สาธารณรัฐสหภาพพม่า

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

๒๔๒

สาธารณรัฐสหภาพพม่า (the Republic of the Union of Myanmar)
๖๕๗,๗๔๐ ตารางกิโลเมตร
ประเทศพม่ามีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือติดต่อกับประเทศธิเบต และประเทศจีน
ทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศจีน ประเทศลาวและประเทศไทย
ทิศใต้จดทะเลอันดามัน และอ่าวเบงกอล
ทิศตะวันตกจดอ่าวเบงกอล และประเทศบังคลาเทศ
มีเส้นพรมแดนยาวประมาณ ๗,๑๐๐ กิโลเมตร เป็นเส้นพรมแดนทางบกยาว
ประมาณ ๔,๖๕๐ กิโลเมตร เส้นพรมแดนทางทะเล ยาว ๒,๔๕๐ กิโลเมตร
เนปีดอว์
เมืองหลวง
พม่า
ภาษา
พุทธ (ร้อยละ ๙๐) คริสต์ (ร้อยละ ๕) อิสลาม (ร้อยละ ๓.๘)
ศาสนา
วันที่ ๔ มกราคม ของทุกปี
วันชาติ
ระบอบเผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพ
การปกครอง
และการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council หรือ SPDC)
มรสุมเมืองร้อน ด้านหน้าภูเขาอาระกันโยมา ฝนตกชุกมาก ภาคกลาง
อากาศ
ตอนบนแห้งแล้งมาก เพราะมีภูเขากัน้ กําบังลมส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อากาศค่อนข้างเย็น และค่อนข้างแห้งแล้ง
จั๊ต
สกุลเงิน
ทรัพยากรธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ ไม้ซุง
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐
สมาชิกอาเซียน
วันสถาปนาการทูต ๒๔ สิงหาคม ๒๔๙๑
ประกอบด้วยชนหลายเผ่า แต่ละเผ่ายึดมั่นในวัฒนธรรมตนเอง ไม่ยอม
วัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลงง่าย ๆ ยังยึดมัน่ ในศาสนาของตนเองอย่างเคร่งครัด ประชาชน
ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๕ นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้น
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมส่วนใหญ่ผูกพันอยูก่ ับพระพุทธศาสนา
ชื่อทางการ
พื้นที่
ที่ตั้ง

๒๔๓

ด้านสังคม
วัฒนธรรมและ
การศึกษา
ด้านการศึกษา

วัฒนธรรมทางภาษา รัฐบาลพม่าประกาศให้ภาษาพม่าเป็นภาษา
ราชการ และให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สองในโรงเรียน
ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม มีภาษาของชนเผ่าต่าง ๆ
ที่ใช้อยู่ในพม่าไม่น้อยกว่า ๒๐ ภาษา จึงเป็นการยากที่จะให้คนพม่าทั้ง
ประเทศใช้ภาษาพม่าแต่เพียงภาษาเดียว
วัฒนธรรมในการแต่งกาย ประชาชนพม่านิยมแต่งกายตามแบบ
ฉบับของเผ่าของตน จึงเป็นการยากที่จะให้แต่งกายแบบเดียวกัน แม้พม่าจะ
ตกเป็นเมืองขึน้ ของอังกฤษนานถึง ๖๒ ปี แต่อิทธิพลวัฒนธรรมแบบ
ตะวันตก ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของชาวพม่าได้
วัฒนธรรมผสม เนื่องจากพม่าได้รับอิทธิพลจากหลายทางด้วยกัน
เช่น จากอินเดีย จีน มอญ ธิเบต ลาว ไทย และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ประเพณี
วัฒนธรรมของชนชาติต่าง ๆ ดังกล่าวจึงเข้าไปปะปนกับวัฒนธรรมของพม่า
ไทยและพม่าได้ลงนามในความตกลงทางวัฒนธรรมเมือ่ วันที่ ๒๔ สิงหาคม
๒๕๔๒ และมีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการอัญเชิญผ้าพระกฐิน
พระราชทานไปถวายแก่วัดในพม่าการเชิญผู้สื่อข่าวพม่าเยือนไทย
* สนับสนุนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศของพม่า
* โครงการความร่วมมือทางวิชาการที่ไทยให้ทนุ การศึกษา ทุนฝึกอบรม/
ดูงาน จัดส่งวัสดุอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญไปให้คําปรึกษาแนะนําในด้านต่าง ๆ
ในสาขาการเกษตร การศึกษา สาธารณสุข และสาขาอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่าย
เห็นชอบร่วมกัน
* ปี ๒๕๔๔ รัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่พม่าในโครงการพัฒนา
หมู่บ้านยองข่า รัฐฉาน โดยนําโครงการพัฒนาดอยตุงเป็นแบบอย่างเพือ่
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนพม่าให้เลิกปลูกฝิ่นและปลูกพืชผลอย่าง
อื่น ช่วยสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล ดําเนินการด้านสาธารณสุขฯลฯ แต่เมื่อมี
การปลดพลเอก ขิ่น ยุ้น โครงการดังกล่าวได้รบั ผลกระทบจึงหยุดชะงักไป
* ไทยและพม่าได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
สารสนเทศและการกระจายเสียงและเผยแพร่
๒๔๔

ช่องทางที่ติดต่อ
ประเทศไทย

ข้อควรรู้

จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ช่องทางท่าขี้เหล็ก ในเขตรัฐฉานของพม่า กับอําเภอ
แม่สายของไทย
จังหวัดเชียงใหม่ มีอยู่ ๗ ช่องทางคือ ช่องทางแม่อาย ช่องทางแม่อาย ม่อน
ปืน แม่งอน ปุงดํา แม่ลาว เมืองแหง หนองหมู่ฮอ่ ของไทย ติดต่อกับรัฐฉาน
ตอนใต้ของพม่า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอยู่ ๑๓ ช่องทาง คือ ช่องทางปางมะผ้า หมอกจําแป
ผาปอง ห้วยโปง แม่ยอม แม่คง แม่ลานชัย เมืองปอน ห้วยปา ขุนยวม
แม่สาหลวง แม่นาเติง และเวียงเหนือ ติดต่อกับรัฐคะยาห์ของพม่า
จังหวัดตาก มีอยู่ ๑๓ ช่องทางคือ ช่องทางบ้านช่องแคบ แม่กุ แม่ดาว ท่าสาย
ลวด แม่กาสา แม่จะเรา แม่ระมาด คะเนจื๊อ แม่จัน แหล่งหลวง โกโกร
แม่ต้าน ท่าสองยาง ติดต่อกับรัฐกะเหรี่ยงของพม่า
จังหวัดกาญจนบุรี มี ๘ ช่องทางด้วยกันคือ ช่องทางจรเข้เผือกสิงห์ ลุ่มสุม
ปิล๊อก ท่าขนุน หอนดาด ลิ่นถิน่ หนองลู และโลโว่ ติดต่อกับตะนาวศรี
จังหวัดราชบุรี มีช่องทางสวนผึ้ง ในเขตอําเภอสวนผึ้งของไทย ติดต่อกับ
ภาคตะนาวศรีของพม่า
จังหวัดเพชรบุรี มีอยู่สองช่องทางคือ ช่องทางบางน้าํ กลัด และช่องทาง
สองพีน่ ้อง ติดต่อกับภาคตะนาวศรีของพม่า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอยู่ ๑๕ ช่องทางคือ ช่องทางหินเหล็กไฟ เขาน้อย
สังกระทาย กุยบุรี อ่าวน้อย เกาะหลัก คลองวาฬ พงษ์ประสาท ห้วยยาง
ทับสะแก อ่างทอง ธงชัย ร่อนตอง ปากแพรก และทรายทอง ติดต่อกับภาค
ตะนาวศรีของพม่า
จังหวัดชุมพร มีอยู่ ๕ ช่องทางคือ ช่องทางรับร่อ สลุย ปากจั่น มะมุ น้ําจืด
น้อย น้ําจืดใหญ่ ลําเลียง บางแก้ว ทรายทอง ปากน้ํา หงาว ราชกรูด
ม่วงกลาง นาคา และกําพวน ติดต่อกับภาคตะนาวศรีของพม่า
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ รัฐบาลพม่าประกาศเปลี่ยนธงชาติและ
ตราประจําชาติอย่างเป็นทางการ แต่ยังใช้ชื่อเดิมคือ สหภาพพม่า (the Union
of Myanmar) ส่วนชื่อประเทศใหม่ตามรัฐธรรมนูญ คือ
๒๔๕

สาธารณรัฐสหภาพพม่า (the Republic of the Union of Myanmar)
๑. ไม่ควรถ่ายรูปในบริเวณสนามบิน สถานีรถไฟ และสถานที่ราชการทีม่ ี
ทําการของทหารอยู่ใกล้เคียง เมือ่ จะถ่ายรูปกับชาวพม่าก็ควรขออนุญาต
ก่อนทุกครัง้
๒.สถานที่ทอ่ งเที่ยวในตอนกลางคืน นัน้ พม่าเริ่มเปิดให้มีร้านจําพวก
คาราโอเกะมากขึน้ แต่ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ ขอแนะนําให้นักท่องเที่ยวใช้
บริการบาร์ในบริเวณโรงแรมจะสะดวดกว่ามากและปลอดภัยกว่า
๓. การท่องเที่ยวในประเภทพม่า ควรเตรียมเสื้อที่ใส่สบายและไม่อึดอัด
จนเกินไปนัก เสื้อแบบผ้าฝ้ายน่าจะเหมาะที่สุด ทั้งนี้ควรเตรียมเสือ้ กัน
หนาวไปด้วยถ้าต้องการไปเที่ยวบริเวณเทือกเขาตอนเหนือในช่วงฤดูหนาว
๔. ประเทศพม่าเป็นประเทศเมืองพุทธเช่นเดียวกับประเทศไทย นักท่องเที่ยว
ควรให้ความเคารพแก่สถานทีท่ ่องเที่ยวซึ่งเป็นโบราณสถานหรือวัดวา
อารามอย่างเคร่งครัด
๕. การจัดซื้อของจํานวนเครื่องเพชรพลอยต่างๆ หรือ สินค้าจําพวกวัตถุ
โบราณ ควรเลือกซือ้ จากร้านที่มีใบรับรองจากภาครัฐ หรือร้านทีค่ ่อนข้าง
มีชื่อเสียง มิฉะนัน้ จะไม่สามารถนําออกนอกประเทศได้
๖. นักท่องเที่ยวชาวไทยอาจจะสับสนเรือ่ งระยะทางได้ ควรจําไว้ว่าประเทศ
พม่าใช้หน่วยในการวัดระยะทางเป็นไมล์ไม่ใช่กิโลเมตร ส่วนรถยนต์นั้น
ก็ขับชิดขวา ไม่ได้ขับชิดซ้ายเหมือนประเทศอังกฤษที่เคยเป็นอาณานิคม
๗. ร้านขายสินค้าปลอดภาษีมีให้บริการทัง้ ในอาคารผู้โดยสารขาเข้าและ
ขาออกของสนามบินนานาชาติย่างกุ้ง

๒๔๖

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

๒๔๗

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
298,170 ตารางกิโลเมตร
กรุงมะนิลา
ตากาล็อก เป็นภาษาประจําชาติ ภาษาฟิลิปปินส์และอังกฤษเป็นภาษาราชการ
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิค (ร้อยละ ๘๓) นิกายโปรเตสแตนท์ (ร้อยละ ๙)
อิสลาม (ร้อยละ ๕) ชาวพื้นเมืองเชือ่ ถือในพระเจ้าทีเ่ รียกว่า Bathalang
Majkapall เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก ยังมีเทพเจ้าอื่นๆ อีกมาก ที่มีอํานาจ
รองลงมา มีพิธีทางศาสนาด้วยการสวดมนต์และบูชายัญต่อเทพเจ้าและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยมีนักบวชของนิกายนั้นๆ เป็นผู้ทําพิธี ยังนับถือสิ่งที่เป็น
ธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว ดาวตก ผีพุ่งใต้ และรวมไปถึง
การนับถือบูชาสัตว์บางชนิด เช่น นก และจรเข้ เป็นต้น เชื่อว่าเมื่อตายไปแล้ว
วิญญาณจะต้องท่องเที่ยวจะได้ขนึ้ สวรรค์ถ้าคนนั้นมีพฤติกรรมดี
ผู้ที่กระทําชั่ว ดุร้าย โหดเหี้ยมต่อเพื่อนมนุษย์ จะถูกพระเจ้าลงโทษ และ
นําไปสู่นรก ความเชื่อในยุคโบราณดังกล่าวยังคงมีอยู่
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ของทุกปี
วันชาติ
ระบอบประชาธิปไตยตามแบบสหรัฐอเมริกา โดยมีประธานาธิบดี
การปกครอง
เป็นประมุขและหัวหน้าคณะบริหารประเทศ
มรสุมเขตร้อน บริเวณที่ฝนตกมากที่สุด คือเมืองบาเกียว
อากาศ
เปโซฟิลิปปินส์
สกุลเงิน
ทรัพยากรธรรมชาติ มะพร้าว อ้อย ป่านอบากา และข้าวเจ้า
๘ สิงหาคม ๒๕๑๐
สมาชิกอาเซียน
วันสถาปนาการทูต ๑๒ กันยายน ๒๔๙๒ เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไทย
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตด้วย
การเข้าไปประกอบธุรกิจในฟิลปิ ปินส์ในลักษณะต่างๆ เช่น การลงทุน
ข้อควรรู้
ร่วมกับฝ่ายฟิลิปปินส์จําเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียด โดยเฉพาะใน
ด้านกฎหมาย การจดทะเบียนภาษี และปัญหาทางด้านแรงงาน เป็นต้น
ชื่อทางการ
พื้นที่
เมืองหลวง
ภาษา
ศาสนา

๒๔๘

สาธารณรัฐสิงคโปร์

ธงชาติ

ชื่อทางการ
พื้นที่
ที่ตั้ง

เมืองหลวง

ตราแผ่นดิน

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
699.4 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ จดช่องแคบยะโฮร์ มีความกว้างเฉลีย่ ประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร และ
อยู่ตรงข้ามฝั่งยะโฮร์ ของมาเลเซียเชื่อมกันด้วยถนนข้ามสมุทร
ทิศตะวันออก จดทะเลจีนใต้ ห่างจากประเทศฟิลิปปินส์ ประมาณ ๒,๑๕๐
กิโลเมตร ห่างจากรัฐซาราวัคของมาเลเซีย ประมาณ ๕๖๐ กิโลเมตร
ทิศใต้ จดช่องแคบสิงคโปร์
ทิศตะวันตก จดช่องแคบมะละกา โดยมีเกาะสุมาตราของอินโดนิเซีย
อยู่คนละฟากฝั่ง
สิงคโปร์
๒๔๙

มาเลย์ เป็นภาษาประจําชาติ และใช้ภาษาอังกฤษ มาเลย์ จีนกลาง
และทมิฬ เป็น ภาษาราชการ
พุทธ (ร้อยละ ๔๒.๕) อิสลาม (ร้อยละ ๑๔.๙) คริสต์ (ร้อยละ ๑๔.๖)
ศาสนา
ฮินดู (ร้อยละ ๔) ไม่นับถือศาสนา (ร้อยละ ๒๕)
วันที่ ๙ สิงหาคม
วันชาติ
ระบอบสาธารณรัฐ ระบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และ
การปกครอง
นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล
มีฝนตกตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๖.๘ องศาเซลเซียส
อากาศ
ดอลลาร์สงิ คโปร์
สกุลเงิน
๘ สิงหาคม ๒๕๑๐
สมาชิกอาเซียน
วันสถาปนาการทูต วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๐๘
กลไกความร่วมมือ ได้แก่ โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ด้านสังคม
ข้าราชการพลเรือนไทย ” สิงคโปร์ (Thailand ” Singapore Civil
วัฒนธรรมและ
Service Exchange Programme - CSEP) ด้านการศึกษา มีแผนงาน
การศึกษา
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยแลกเปลี่ยน
คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาของทั้งสองประเทศ
ระบบการศึกษาและการแพทย์ที่ดีในเอเชีย
ด้านการศึกษา
สิ่งที่ควรทํา
๑)การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ อาทิ รถบัส แท็กซี่ ลิฟต์ โรงภาพยนตร์ สถานที่
ไม่ควรทํา
ราชการ ร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศและห้างสรรพสินค้าจะมีโทษปรับ
สูงสุดถึง ๑,๐๐๐ สิงคโปร์ดอลล่าร์ ขณะที่การสู บบุหรี่ในผับ ดิสโก คาราโอ
เกะและบาร์ที่มีเครื่องปรับอากาศไม่ถือเป็นความผิด
๒) ผู้ที่ทิ้งขยะในที่เขตห้ามทิ้งจะถูกปรับ ๑,๐๐๐ สิงคโปร์ดอลล่าร์สําหรับ
การกระทําความผิดครั้งแรก และหากทําผิดซ้ําจะถูกปรับ ๒,๐๐๐ สิงคโปร์
ดอลล่าร์ รวมถึงต้องทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะตามระยะเวลาที่กําหนด
เป็นบทลงโทษ
๓)การห้ า มจํ า หน่ า ยและมี ห มากฝรั่ ง ไว้ ใ นครอบครอง โดยถื อ ว่ า เป็ น
ภาษา

๒๕๐

ข้อควรรู้

สิ่งต้องห้าม
๔) ห้ามถ่มน้ําลายในที่สาธารณะถือเป็นการกระทําผิดกฎหมายของสิงคโปร์
๕)หากลืมกดชักโครก จะต้องจ่ายค่าปรับเป็นจํานวน ๑๕๐ สิงคโปร์ดอลล่าร์
๖)การปัสสาวะในลิฟต์นั้น จะทําให้ประตูลิฟต์ปิดอัตโนมัติ จนกว่าตํารวจจะ
เดินทางมาถึง ส้วมสาธารณะบางแห่งไม่มีการจัดเตรียมกระดาษชําระให้
๗)บทลงโทษสําหรับการค้าขายและขนส่ง ยาเสพติดคือ การประหารชีวิต
ขณะที่ ผู้ ที่ มี ย าเสพติ ด ไว้ ใ นครอบครองหรื อ ใช้ ย าเสพติ ด ในประเทศจะ
ถูกลงโทษอย่างหนักเช่นเดียวกัน
๘)หากต้องการถ่ายภาพบุคคล มัสยิดหรือวัด ควรขออนุญาตจากบุคคลผู้นั้น
หรือเจ้าของสถานที่ก่อนเสมอ ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าไปเยี่ยมชมวัดหรือ
มัสยิด รวมถึงหากได้รับเชิญให้เข้าไปในบ้านของผู้ใดในสิงคโปร์
๙)ในสังคมชาวมุสลิมอย่าใช้มือซ้ายในการกินหรือหยิบยื่นสิ่ง ต่างๆ ให้กับ
ผู้อื่น รวมถึงไม่ใช้มือซ้ายในการทักทายและจับมือกัน
๑๐)ผู้เข้าประชุมจะแลกเปลี่ยนนามบัตรแก่กันก่อนการประชุม ควรยื่นและ
รับนามบัตรด้วยมือทั้งสองข้าง และถือเป็นมารยาทที่สุภาพ เมื่อรับนามบัตร
มาแล้วให้อ่านข้อมูลและถือไว้ในขณะเจรจาอยู่กับคู่สนทนา
๑๑)หากเพิ่งรู้จักกันควรเรียกชื่อคู่สนทนาโดยมีคํานําหน้าได้แก่ นาย นางหรือ
นางสาวเสมอ เว้นเสียแต่ได้รับการอนุญาตให้เรียกชื่อต้นของคู่สนทนาก่อน
หน่วยราชการเปิดทําการวันจันทร์ ” ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น.
และ ๑๔.๐๐ ” ๑๖.๓๐ น. และวันเสาร์ เปิดทําการระหว่างเวลา ๐๘.๐๐”
๑๓.๐๐น. ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่
ต้องขอรับการตรวจลงตราและสามารถพํานักอยู่ได้๑๔ วัน การพํานักเกิน
ระยะเวลาที่กําหนดถือว่าผิดกฎหมายมีโทษจําคุกสูงสุด ๖ เดือน เฆี่ยน ๓ ที
ปรับสูงสุด ๖,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และห้ามเข้าประเทศ
การหลบหนีเข้าสิงคโปร์และประกอบอาชีพ เร่ขายบริการผิดกฎหมาย จะถูก
ลงโทษอย่างรุนแรง การลักลอบนํายาเสพติด อาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมาย
อื่นๆ จะได้รับโทษอย่างรุนแรงขั้นประหารชีวิต
๒๕๑

ราชอาณาจักรไทย

ธงชาติ

ชื่อทางการ
พื้นที่
เมืองหลวง
ภาษา
ศาสนา

ตราแผ่นดิน

ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร
กรุงเทพมหานคร
ไทย
ประมาณรอยละ ๙๕ ของประชากรไทยนับถือศาสนาพุทธนิกายเถร
ศาสนาอิสลามประมาณรอยละ ๔ ซึ่งสวนใหญเปนชาวไทย
ทางภาคใต ตอนลาง ศาสนาคริสตและศาสนาอื่นประมาณรอยละ ๑
๒๕๒

วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี
ระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
เปนแบบเขตรอน อากาศรอนที่สุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม
ฝนตกและเมฆมากจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
ชวงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเปนฤดูฝน
เดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคมเปนฤดูหนาว อากาศแหงและหนาวเย็น
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ยกเวนภาคใตที่มีอากาศรอนชื้นตลอดทั้งปจึงมีแคสองฤดูคอื ฤดูรอนกับฤดูฝน
บาท
สกุลเงิน
สมาชิกอาเซียน ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐
ข้อควรปฏิบัติ ศาสนา
๑. เมื่อไปวัดในพุทธศาสนาควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย อนุญาตให้สวมรองเท้า
และไม่ควร
เดินรอบอุโบสถ/โบสถ์ แต่ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าอุโบสถ/โบสถ์ และบริเวณ
ปฏิบัติใน
วัฒนธรรมไทย ที่มีป้ายบอกแสดงไว้
๒. ในกรณีของศาสนาอื่น ให้ปฏิบัติตามประเพณีปฏิบัติของศาสนานัน้ ๆ
๓. มีกฎข้อห้ามของสงฆ์มิให้สัมผัสกับสตรี ดังนัน้ สตรีไม่ควรอยู่แนบชิด
พระสงฆ์หรือมีการสัมผัสใด ๆ หากต้องรับสิ่งของใดจากพระสงฆ์ ควรรอให้
พระสงฆ์วางของสิง่ นัน้ ก่อนแล้วจึงหยิบของสิ่งนั้น และเมือ่ ต้องการถวาย
สิ่งของแด่พระสงฆ์ ให้วางลงบนผ้าที่พระสงฆ์วางแผ่ไว้ให้
๔. การปีนป่าย นั่ง หรือพิงพระพุทธรูปไม่ว่าจะองค์ใหญ่หรือเล็ก ชํารุดหรือไม่
องค์จริงหรือองค์จําลอง ถือว่าเป็นการกระทําที่แสดงถึงความไม่เคารพวัตถุ
ทางศาสนา หากต้องการถ่ายรูปกับพระพุทธรูปใด ๆ ควรอยู่ในกริยาที่สงบและ
ให้ความเคารพต่อพระพุทธรูป
๕. การวางพระพุทธรูปควรวางไว้ในที่เหมาะสม โดยปกติชาวไทยนิยม
ตั้งพระพุทธรูปไว้บนที่สงู การตั้งหรือวางพระพุทธรูปไว้กับพื้นห้อง เชิงบันได
ใต้โต๊ะ ใต้เตียง ใต้เก้าอี้ ในห้องน้ํา หรือพืน้ สนามเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํา เพราะถือว่า
วันชาติ
การปกครอง
อากาศ

๒๕๓

เป็นการไม่ให้ความเคารพ
๖. การจําหน่ายพระพุทธรูปมีเจตนาเพือ่ ให้บุคคลนําไปสักการบูชา มิใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นใด เพราะพระพุทธรูปถือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า
นอกจากนี้การใช้พระพุทธรูปเป็นเครือ่ งหมายการค้า เช่น ขนม เครื่องดืม่
เครื่องดองของเมา เครื่องเล่น หรือมีภาพพระพุทธรูปไปประทับ ปรากฎอยูก่ ับ
วัตถุที่เป็นของใช้สอยทั่วไปในชีวิตประจําวันของบุคคลเช่น รองเท้า ถุงเท้า
ชุดว่ายน้ํา ชุดชั้นใน เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํา
๗. พระพุทธรูปเป็นสิ่งเคารพสูงสุดอย่างหนึง่ จัดสร้างเพื่อสักการบูชา
ประเทศไทยจึงมีกฎหมายหลายฉบับที่ให้ความคุม้ ครองพระพุทธรูป เช่นการนํา
พระพุทธรูปออกนอกประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตาม
กฎหมาย หากฝ่าฝืนระวางโทษตามกฎหมายกําหนด
๘. การกระทําการใด ๆ แก่สิ่งที่เคารพ นับถือ หรือสถานที่อนั เป็นทีเ่ คารพใน
ทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น เป็นการกระทําที่ผิด
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๖ ระวางโทษจําคุกตั้งแต่ ๑ ” ๗ ปี
๙. การก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในที่ประชุมศาสนิกชนเวลาประชุมกัน นมัสการ
หรือกระทําพิธีกรรมตามศาสนาใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นการกระทําที่
ผิดกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๗ ระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี
๑๐. การแต่งกายและแสดงตนเป็นนักบวชในศาสนาต่าง ๆ โดยมิชอบเป็น
การกระทําที่ผิดกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ ระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี
พระมหากษัตริย์
๑. สถาบันพระมหากษัตริยเ์ ป็นที่เคารพสักการะ การละเมิดใด ๆ ไม่ว่าต่อหน้า
หรือลับหลังถือเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญ
๒. การแสดงความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิง่ ที่พงึ ปฏิบัติ
๓. การยืนถวายความเคารพระหว่างเพลงบรรเลงสรรเสริญพระบารมีเป็นสิ่งที่
พึงปฏิบัติ
๔. เมื่อเข้าไปในเขตพระราชฐานควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้สวมเสื้อ
ไม่มีแขน กางเกงขาสั้น หรือรองเท้าแตะ
๒๕๔

ข้อควรรู้

ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม
๑. ชาวไทยทักทายกันและกันโดยการไหว้
๒. ชาวไทยถือว่าศีรษะเป็นของสูงจึงไม่ควรแตะต้องศีรษะของผู้ใด หากบังเอิญ
พลาดไปแตะศีรษะของผู้ใด ควรกล่าวคําขอโทษโดยเร็ว
๓. ชาวไทยถือว่าเท้าเป็นของต่ําจึงไม่ควรยกเท้าพาดบนโต๊ะ เก้าอี้ หรือใช้เท้าชี้
คนหรือสิง่ ของใดๆ
๔. การแสดงความรู้สึกทางเพศอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะ ถือเป็นสิง่ ที่จะไม่ได้
รับการยอมรับในวัฒนธรรมไทย
๕. การแสดงธงชาติไทยไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ หรือสินค้าใด ๆ ที่มิได้มลี ักษณะ
เป็นการเหยียดหยามให้ทําได้โดยสมควรเฉพาะ ๑) เป็นการกระทําโดยหน่วยงาน
ของรัฐ ๒) เป็นการกระทําทางการพาณิชย์โดยได้รบั ความเห็นชอบจากราชการ
อย่างถูกต้องแล้วตามกฎหมายเรื่องธงชาติ
๖. การละเล่นในเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ของไทย
ควรกระทําเพือ่ สืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามและแสดงออกถึงความปรารถนา
ดีและเจตนาบริสุทธิ์ เช่นควรใช้น้ําสะอาด และภาชนะบรรจุทเี่ หมาะสมใน
ประเพณีสงกรานต์ และไม่ควรเล่นน้ําสงกรานต์กับผู้ที่แสดงให้เห็นว่าไม่มี
ความประสงค์จะเล่น เป็นต้น
ที่มาข้อมูล กระทรวงวัฒนธรรม
ธนาคารเปิดทําการตั้งแต่วนั จันทร์ ” ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐น.” ๑๖.๓๐ น.
(ยกเว้นธนาคารตามห้างสรรพสินค้าที่เปิดบริการทุกวัน)

๒๕๕

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

๒๕๖

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
๓๓๑,๖๙๐ตารางกิโลเมตร
ประเทศเวียดนาม เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีน มีพื้นที่
ทั้งสิ้นประมาณ ๑๒๗,๒๐๗ ตารางไมล์ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของ
คาบสมุทรอินโดจีน มีรูปร่างยาวโค้ง ตอนกลางแคบทอดเป็นแนวยาวจาก
เหนือจรดใต้ เป็นระยะทางประมาณ ๑,๓๕๐ ไมล์ และมีฝั่งทะเลยาว
ประมาณ ๑,๔๐๐ ไมล์ รูปร่างคล้ายพัดจีน มีด้านอยูท่ างตอนใต้ มีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศต่าง ๆ คือ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับประเทศจีน ในเขตแคว้นยูนาน กวางสี และกวางตุ้ง
ทิศตะวันออก จรดอ่าวตังเกีย๋ และทะเลจีน
ทิศใต้
จรดทะเลจีน และอ่าวไทย
ทิศตะวันตก จรดประเทศกัมพูชา และประเทศลาว
กรุงฮานอย
เมืองหลวง
ภาษาเวียดนาม (Vietnamese) เปนภาษาราชการ ซึ่งเมื่อป พ.ศ. ๒๔๖๓
ภาษา
วงการวิชาการเวียดนามไดลงประชามติที่จะใชตัวอักษรโรมัน (quoc ngu)
แทนตัวอักษรจีน (Chu Nom) ในการเขียนภาษาเวียดนาม
พุทธ (ร้อยละ ๙๐) คริสต์ (ร้อยละ ๗) ศาสนาอื่นๆ (ร้อยละ ๓)
ศาสนา
วันที่ ๒ กันยายน ของทุกปี
วันชาติ
ระบอบสังคมนิยม
การปกครอง
มรสุมเขตร้อน ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเปิดโล่งรับลมมรสุม
อากาศ
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ ทําให้มีโอกาสรับลมมรสุมและ
พายุหมุนเขตร้อน จึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยตัง้ แต่
๕ องศาเซลเซียส ถึง ๓๗ องศาเซลเซียส
ดอง (Dong : VND) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ ๔๖๑ ดอง/ ๑ บาท
สกุลเงิน
ทรัพยากรธรรมชาติ ข้าวเจ้า ยางพารา ชา กาแฟ ยาสูบ พริกไทย
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘
สมาชิกอาเซียน
ชื่อทางการ
พื้นที่
ที่ตั้ง

๒๕๗

วันสถาปนาการทูต วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๑๙
- มีการแลกเปลีย่ นการสอนภาษาระหว่างกัน
ด้านการศึกษา
- เปิดหลักสูตรสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ๕ แห่ง
- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสนับสนุนงบประมาณ ๓.๕ แสนดอลลาร์
สหรัฐ เพื่อสร้างโรงเรียนสอนภาษาเวียดนามที่จงั หวัดนครพนม
- ตั้งเป้าหมายเป็นประเทศอุตสาหกรรม ภายในปี 2563
ข้อควรรู้
- ผู้ถือหนังสือเดินทางปกติของไทย สามารถเดินทางเข้าเวียดนามโดยได้รับ
การยกเว้นการตรวจลงตรา และพํานักอยู่ในเวียดนามได้ไม่เกิน 30 วัน
- เวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารที่ทําการต่างๆ ของรัฐ
- หากนําเงินตราต่างประเทศติดตัวเข้ามามากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้อง
แจ้งให้ศุลกากรเวียดนามทราบ การนําเงินตราออกประเทศมากกว่า 7,000
ดอลลาร์สหรัฐ ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติหรือธนาคารกลางใน
ท้องถิน่ ก่อน มิเช่นนัน้ จะถูกยึดเงิน
- บทลงโทษของเวียดนามในคดียาเสพติด การฉ้อโกง หน่วยงานของรัฐมี
โทษประหารชีวิต
- ถ้าจะซื้อของ ให้ต่อราคาประมาณ ๕๐%จากที่แม่ค้าบอก
- ถ้าจะนัง่ แท็กซี่ ต้องตกลงราคากันให้ดี ตกลงแค่ลมปากไม่ได้ ต้องให้คนขับ
เซ็นชื่อรับรองด้วยว่าตกลงที่ราคานีจ้ ริงๆ เพราะบางทีขับๆ ไป คนขับขอขึน้
ราคา
ที่มาข้อมูล http://www.dek-d.com/content/studyabroad

๒๕๘

อาเซียน + ๓
ญี่ปุ่น

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

๒๕๙

ประเทศญี่ปนุ่ ตั้งอยูเ่ กือบสุดภาคตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิค และใกล้กบั
ฝั่งตะวันออกของทวีปเอเซีย ประกอบด้วยเกาะใหญ่ๆ ๔ เกาะ ที่สําคัญคือ เกาะฮอนชู (ใหญ่ที่สุด)
เกาะฮอกไกโด เกาะชิโกกุ และเกาะคิวชู ทางเหนือสุดอยู่ห่างจากเกาะชัคคาลินของ
สหภาพโซเวียตรัสเซียประมาณ ๔๕ กิโลเมตร โดยมีช่องแคบโชมาคั่นกลาง และส่วนที่อยูใ่ กล้
แผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเซียที่สุดคือ อยู่ห่างจากแหลมเกาหลีใต้ ประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร เกาะคิวชู
อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ
นอกจากเกาะสําคัญ ๔ เกาะ ดังกล่าวแล้ว ประเทศญี่ปุ่นยังมีเกาะอื่น ๆ อีกประมาณ
๓,๙๐๐ เกาะตั้งอยู่เป็นแนวยาวตามฝั่งตะวันออกของทวีปเอเซีย ประเทศญี่ปุ่นมีพื้นทีท่ ั้งหมด
ประมาณ ๓๗๗,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ลักษณะของหมู่เกาะเป็นแนวโค้งของวงกลม ยาวจากเหนือ
จรดใต้ ประมาณ ๓,๘๐๐ กิโลเมตร
เกาะใหญ่ที่สุดคือเกาะฮอนชู เป็นที่ตั้งของกรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปนุ่
โยโกฮามาเป็นท่าเรือ และเมืองท่าที่สําคัญ เกียวโตเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และบริเวณเมืองโอ
ซากา - โกเบ เป็นศูนย์กลางทางการพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่สําคัญ
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ประมาณร้อยละ ๗๐ ของประเทศเป็นภูเขา พื้นที่ประมาณร้อยละ ๑๔ เป็นพื้นที่
ทําการเพาะปลูก ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ ๑๖ เป็นพื้นที่อนื่ ๆ
ประเทศญี่ปนุ่ เป็นประเทศทีม่ ีภูเขาไฟมาก และยังมีภูเขาไฟทยังคุกรุน่ อยู่ร้อยละ ๑๐
ของจํานวนภูเขาไฟในโลก ยังมีภเู ขาไฟทีย่ ังนคุกรุน่ อยู่ ๖๗ ลูก ภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาที่สูงที่สุด
(๓,๗๗๖ เมตร) ของญี่ปุ่น เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ได้ระเบิดครั้งสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ.๒๒๕๐
โดยทั่วไปลักษณะภูมิประะทศของญี่ปุ่น มีทิวทัศน์อนั สวยงาม และน่ามหัศจรรย์เช่น
ทะเลสาบบนภูเขา ซึ่งมีหิมะปกคลุม ช่องแคบทีเ่ ต็มไปด้วยโขดหิน และแม่น้ําที่ไหลเชี่ยว ยอดเขาสูง
ชัน และน้ําตกที่สวยงาม
เกาะฮอนชู เป็นเกาะทีใ่ หญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มีพื้นทีป่ ระมาณ ๒๓๑,๐๐๐ ตาราง
กิโลเมตร มีเทือกเขาทอดตัวเป็นแนวยาวตลอดความยาวของเกาะ เป็นต้นกําเนิดแม่น้ําชินาโนะ ซึ่ง
เป็นแม่น้ําที่ยาวที่สุดของประเทศ ยาวประมาณ ๓๗๐ กิโลเมตร

๒๖๐

ความสัมพันธ์กับอาเซียน
ญี่ปุ่นเริม่ ความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับอาเซียนในปี ๒๕๑๖ และพัฒนา
ความสัมพันธ์เป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนในปี ๒๕๒๐ และในปี ๒๕๔๖ มีการประชุมสุดยอด
อาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ (ASEAN-Japan Commemorative Summit) ที่กรุงโตเกียวในโอกาส
ครบรอบ ๓๐ ปีความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่น โดยได้มีการลงนามปฏิญญาโตเกียวว่าด้วยการเป็น
หุ้นส่วนอาเซียน-ญี่ปุ่น (Tokyo Declaration for the Dynamic and Enduring ASEAN-Japan
Partnership) เพื่อกําหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย
ญี่ปุ่นให้การสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนโดยจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุน
การรวมตัวกันของอาเซียน (Japan-ASEAN Integration Fund ”JAIF) และยังเป็นผู้สนับสนุน
รายใหญ่ที่สุดของกรอบข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัว ของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration ”
IAI) อีกด้วย
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับการแลกเปลีย่ นระหว่างประชาชนโดยเฉพาะในระดับ
เยาวชน จึงได้จัดตัง้ โครงการ Japan East Asia Network of Exchanges for Students and Youths
(JENESYS) ขึ้นโดยเชิญเยาวชนจากประเทศในเอเชียตะวันออกมาแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นปีละประมาณ
๖,๐๐๐ คน ต่อเนือ่ งกันเป็นเวลา ๕ ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
ไทยมีบทบาทเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นแหล่งลงทุ นที่สําคัญของญี่ปนุ่ ซึ่ง
ญี่ปุ่นสนใจร่วมมือกับไทยในการพัฒนาอนุภมู ิภาคลุม่ น้ําโขงโดยเฉพาะด้านการพัฒนา
ความเชื่อมโยง ทั้งในด้าน Hardware และ Software เพื่อส่งเสริมการลดช่องว่างระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนเดิม ๖ ประเทศ และ ประเทศสมาชิกใหม่ ๔ ประเทศ (CLMV) เพื่อมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมาย
ของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี
๒๕๕๘
โดยได้มกี ารจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีและผูน้ ําในกรอบ
การประชุมแม่โขง-ญี่ปุ่น (ประกอบด้วยประเทศญี่ปนุ่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สหภาพพม่า สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนามและกัมพูชา) ซึ่งเริม่ ขึ้นตัง้ แต่ปี ๒๕๕๑

๒๖๑

สิ่งที่ควรทา ไม่ควรทาในญี่ปุ่น
๑) ห้ามสนทนาทางโทรศัพท์บนรถไฟ รถบัสประจําทาง
๒) เวลาขึน้ บันไดเลือ่ น กรุณาชิดด้านในด้านหนึง่ บางเมืองชิดขวา บางเมืองชิดซ้าย แต่ละที่จะ
แตกต่างกัน คนญี่ปนุ่ เร่งรีบและเวลามีค่าเสมอ
๓) การโค้งคํานับเป็นมารยาทที่ควรทําเสมอ โดยเฉพาะผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับการบริการต่างๆ เช่น
ไปรษณีย์ไปส่งจดหมายใส่ตู้ ส่งเสร็จก็โค้งให้กับตู้ไปรษณีย์ ทัง้ ๆที่ไม่มีคนแถวนั้น เดินสวนผ่านกัน
ในสถานทีท่ ํางานทั้งๆที่บางทีไม่รจู้ ักก็โค้งกันไว้กอ่ น
๔) เวลาไปงานเลี้ยงห้ามดืม่ ห้ามทานใดๆ จนกว่าประธานจะกล่าวเปิดงาน
๕) กรุณาต่อแถว อย่าแซงคิว
๖) ชาวญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับคําสัญญา คําชักชวน หรือการนัดหมายเป็นอย่างมาก ถ้าหากคุณ
พูดแล้วหรือสัญญาไปแล้วก็ตอ้ งทําตามสัญญาหรือนัดหมาดนัน้ ด้วย ถ้าไปเที่ยวแล้วนัดหมายกับใคร
ไว้ที่นนั้ ก็อย่าลืม
๗) คนญี่ปุ่นจะชอบเดินมากๆ เพราะฉะนั้นเวลาจะไปเที่ยวที่ไหนก็เดิน ที่สําคัญมิสเตอร์แท๊กซี่
จะเริม่ ต้นราคาที่ ๕๐๐ เยน แพงมาก
๘) การจะออกไปเที่ยวที่ไหนต้องฟังพยากรณ์อากาศด้วยฃ เพราะที่ญี่ปนุ่ เค้าพยากรณ์แม่นมากๆ
ถ้าวันไหนบอกว่าจะมีฝน เอาร่มไปด้วยก็ดี ถ้าไม่มีหาซื้อตามร้าน ร้าน ๑๐๐ เยนได้ ถ้าไปพักที่
Guesthouse ก็หยิบทีน่ ั้นไปใช้ได้แล้วก็เอากลับไปคืนด้วย อย่าทําหายหรือไม่คนื เพราะจะโดน
ตําหนิได้
๙)
ซุปเปอร์มาเก็ต หลังทุม่ ครึง่ คนจะเยอะมากเพราะลดครึ่งราคา และต้องเตรียมถุงไปด้วย
เพราะแคชเชียร์จะถามว่า ‚ต้องการถุงหิ้วด้วยหรือเปล่า‛ ถ้าไม่ได้เอามาก็ต้องเสียเพิ่ม ๕ เยน
๑๐) เวลาไปเที่ยวสวนสนุกที่ญี่ปุ่น เตรียมได้เลยว่าคนเยอะมาก แนะนําว่าซื้อตัว๋ แบบพิเศษจะ
ดีกว่าเพราะไม่ต้องรอคิวนานๆ
๑๑) วัฒนะธรรมของชาวญี่ปุ่นคือต้องทานอาหารให้หมด ที่สําคัญชาวญี่ปุ่นยังถึงเป็นโชครางว่า
ถ้าทานไม่หมด ‚อาจมีโชคร้ายตามมา‛ อีกอย่างที่สําคัญถ้าได้นั่งรวมโต๊ะกับชาวญี่ปนุ่ อย่าใช้
ตะเกียบเขี่ยเลือกอาหารเพราะจะเป็นการเสียมารยาทมาก
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพโดย 9ตะลอน True Travel : www.truelife.com และคุณ jinjung
http://topicstock.pantip.com/klaibann/topicstock/2011/07/H10866975/H10866975.html
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สาธารณรัฐประชาชนจีน

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

ประเทศจีน ตั้งอยู่ในเอเซียตะวันออกกับมหาสมุทรแปซิฟิค มีอาณาเขตกว้างใหญ่ มี
พื้นที่ประมาณ ๙ ล้าน ๖ แสนตารางกิโลเมตร นับว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งของโลก มี
อาณาเขตติดต่อกับประเทศข้างเดียง ๑๑ ประเทศ คือ เกาหลีเหนือ สหภาพโซเวียต มองดกเลีย
อาฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล ภูฐาน พม่า ลาว และเวียดนาม
ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศมองโกเลีย
ทิศตะวันออกเฉียงหนือ ติดต่อกับสหภาพรัสเซีย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศเกาหลี และทะเลจีน ตรงข้ามกับประเทศญี่ปุ่น
๒๖๓

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ตรงข้ามกับประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย (ตะวันออก) บรูไน
และอินโดนิเซีย
ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศพม่า ลาว เวียดนาม และสุดเขตชายฝั่งทะเล ยาวกว่า ๑๘,๐๐๐
กิโลเมตร
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดต่อกับประเทศอินเดีย และอัฟกานิสถาน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศปากีสถาน และอัฟกานิสถาน
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับสหภาพโซเวียต
เนือ่ งจากเป็นประเทศทีม่ ีขนาดใหญ่ มีพรมแดนทางภาคพื้นดินกว่าสองหมืน่ กิโลเมตร มี
อาณาเขตภายในคือ
ทิศเหนือ เริ่มจากใจกลางลุม่ แม่น้ําเฮยหลงเจียง ใกล้กับโม่เหอ
ทิศตะวันออก จรดแหล่งบรรจบของแม่น้ําเฮยหลงเจียง และแม่น้ําอูซรู ิ
ทิศใต้ จรดหาดทรายใต้ น้ําเจิงหมู่ ของหมู่เกาะหนานซา
ทิศตะวันตก เริ่มจากที่ราบสูงปาร์มี
ลักษณะภูมิประเทศ
ภาคตะวันตกเป็นพืน้ ที่สงู ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ตา่ํ พื้นที่มีความสลับซับซ้อน มี
ภูเขาสูงใหญ่ มีแอ่งใหญ่น้อยอยูม่ ากมาย มีทรี่ าบสูงที่มีเนินเป็นลุ่ม ๆ ดอน ๆ และที่ราบต่ําเรียบที่
อุดมสมบูรณ์อยู่มากมาย
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ มีทะเลทรายกว้างใหญ่ และมีทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่
ตอนกลางและตอนใต้ของลุม่ แม่น้ําฉางเจียง (แยงซี) มีคูคลองร่องน้ํา ทะเลสาบ หนองบึง ตัด
สลับกันดุจใยแมงมุม ถ้ามองจากเบื้องสูง จะเห็นเป็นรูปคล้ายขัน้ บันได จากมีร่ าบสูงชิงจ้าง
(ชิงไฮ - ธิเบต) ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ถึงชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออก จะเห็นภูมิประเทศ
ลาดต่ําลงมาเรือ่ ย ๆ เป็นขั้น ๆ พอจะแบ่งออกได้เป็นสี่ขั้น เรียงจากสูงสุดมาต่ําสุดคือ
ขั้นสูงสุด คือ จากที่ราบสูงชิงจ้าง เป็นขัน้ บันไดระดับสูงสุด สูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร เป็นทีร่ าบที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลก ทีเ่ รียกว่า หลังคาของโลก มีพนื้ ที่
ประมาณ ๒ ล้าน ๒ แสน ตารางกิโลเมตร

๒๖๔

ขั้นที่สอง คือ ภูมิประเทศที่ได้ลาดต่ําลงมาจากทีร่ าบสูงชิงจ้าง ทางซีกโลก
ตะวันออก และทางด้านเหนือลงมา มีระดับความสูง จากระดับน้ําทะเลประมาณ ๒,๐๐๐ - ๑,๐๐๐
เมตร คือพื้นทีท่ ี่เป็นแอ่งจุ่นแก้เอ้อ แอ่งทะลิม แอ่งเสฉวน และที่ราบสูงมองโกเลีย ที่ราบสูงหลงภู่
(ดินเหลือง) และที่ราบสูงหยุนกุ้ย (ยูนนาน - กุยจิ๋ว)
ขั้นที่สาม เป็นพื้นทีม่ ีระดับสูงจากระดับน้ําทะเล ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร คือพืน้ ที่
ถัดจากภูเขาต้าชิงอานหลิง่ ภูเขาไท้ทงั ซัน ภูเขาอูซนั ภูเขาอู่หลังซัน และภูเขาเซีย๊ ะฟงซัน ซึ่งเป็น
แถบภูเขาทางภาคตะวันออกของชั้นที่สอง ลงจรดฝั่งทะเล พื้นภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีล่ าดต่ํา
ถึงสูงกว่าระดับน้ําทะเล ประมาณ ๕๐๐ เมตร เป็นชั้นที่สามจากทิศเหนือจรดทิศใต้ มีที่ราบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ราบภาคเหนือของจีน ที่ราบลุ่มแม่น้ํายางเจียง ทางตอนกลางและตอนใต้กับ
เขตพื้นที่ดนิ ดอนสามเหลี่ยม ลุ่มแม่น้ําจูเจียง ในเขตที่ราบนีม้ ีภูเขาและเนินเขาเตี้ย ๆ ตั้งอยู่เป็นพืดไป
ขั้นที่สี่ จากทิศตะวันออกของขั้นบันได ขัน้ ที่สามเป็นฝั่งทะเลตื้นเขิน จาก
แผ่นดินใหญ่ลงสู่ทะเลแถบนีม้ ีน้ําลึกไม่ถึง ๒๐๐ เมตร มีดินทรายที่หลั่งไหลจากผืนแผ่นดินใหญ่ มา
ทับถมกันอยู่มากรอบ ๆ ผืนแผ่นดินใหญ่
ความสัมพันธ์อาเซียน
ความสัมพันธ์อาเซียน-จีนเริ่มขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๔ และในปี ๒๕๓๙ ได้ยกสถานะเป็น
full dialogue partner ในปี ๒๕๔๙ ได้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีนสมัยพิเศษ ที่นครหนานหนิง
เพื่อฉลองครบรอบ ๑๕ ปีความสัมพันธ์อาเซียน-จีน และในปี ๒๕๕๔ จีนและอาเซียนจะจัด
กิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐ ปีของความสัมพันธ์
ด้านการพัฒนา
อาเซียนและจีนได้กําหนดให้มีความร่วมมือใน ๑๑ สาขาหลักได้แก่ เกษตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การลงทุน การพัฒนาลุม่ น้ําโขง การคมนาคม
ขนส่ง พลังงาน วัฒนธรรม สาธารณสุข การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม
ด้านความเชื่อมโยง
อาเซียนได้ผลักดันเรือ่ งความเชื่อมโยง (connectivity) ภายในภูมิภาค และจีนได้
จัดตั้งกองทุนอาเซียน-จีนเพื่อการลงทุนและโครงการสินเชื่อเชิงพาณิชย์ โดยให้ความสําคัญกับ
๒๖๕

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านโครงข่ายคมนาคม โทรคมนาคม พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในอาเซียน โดยรับข้อเสนอโครงการทัง้ จากภาครัฐและเอกชน
อาเซียนและจีนกําลังจัดทํา Plan of Action to Implement the Joint Declaration on
ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity (๒๕๕๔-๒๕๕๘) เนื่องจาก
ฉบับเก่าหมดอายุลงในสิ้นปี ๒๕๕๓ โดยไทยได้มีขอ้ เสนอแนะในเรื่องที่สําคัญ เช่น การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินในเหตุการณ์
ภัยพิบัติ เป็นต้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามความตกลงด้านการขนส่งทางอากาศระหว่าง
อาเซียน-จีนเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓
สิ่งที่ควรทา
๑) ชื่นชมเหยาหมิง (นักกีฬาบาสเกตบอลชาวจีน) ให้คนจีนฟังว่าเป็นนักกีฬาทีเ่ ก่งและเล่นได้
ยอดเยีย่ มมาก เพราะคนจีนนัน้ รักและภูมิใจในตัวเหยาหมิงมากๆ
๒) ทานข้าวให้หมดจาน ไม่ควรเหลือแม้แต่เม็ดเดียว คนจีนเชื่อว่าถ้าทานข้าวไม่หมด จะเกิด
โชคไม่ดีขนึ้ แต่ปัจจุบนั นี้ความเชื่อนี้ได้เปลี่ยนไปมาก เพราะคนจีนสมัยใหม่จะมองว่า ถ้าแขกทาน
ข้าวจนหมด แสดงว่าไม่อิ่มและต้องตักข้าวให้เพิม่
๓) เวลาดื่มอวยพรในงานต่างๆ ให้ถอื แก้วให้ต่ํากว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า เพื่อเป็นการแสดง
ความเคารพ
๔) ส่งของด้วยมือทั้ง ๒ ข้าง เพื่อเป็นการแสดงความเต็มใจในการส่งของให้
๕) เตรียมใจพบกับคนจีนมากมายทีจ่ ะเข้ามาคุยเพือ่ อยากลองฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วย คนจีนได้
ชื่อว่าเป็นชาติที่เป็นมิตรต่อนักท่องเทีย่ วต่างชาติมากที่สุดชาติหนึ่งในโลก ดังนั้นถ้าเจอคนจีนมอง
ด้วยสายตาตื่นเต้นตกใจหรือเข้ามาทัก ไม่ต้อง แปลกใจไป

๒๖๖

สิ่งที่ไม่ควรทา
๑) ห้ามเขียนข้อความใดๆ ก็ตามด้วยหมึกสีแดง ยกเว้นในการทําข้อสอบ เพราะการเขียนข้อความ
ด้วยสีแดงในเมืองจีนนั้นหมายถึงการประท้วงหรือแสดงการคัดค้านไม่พอใจ
๒) ห้ามให้นาฬิกาหรือหนังสือเป็นของขวัญ เพราะประโยคในภาษาจีนกลางทีว่ ่า "ให้นาฬิกา" ออก
เสียงคล้ายกับประโยคที่ว่า "มาร่วมงานศพ" และประโยคทีว่ ่า "ให้หนังสือ" ออกเสียงคล้ายกับ
ประโยคที่ว่า "ส่งมอบความพ่ายแพ้"
๓) ห้ามโกรธหรือไม่พอใจเวลาถูกถามว่าแต่งงานหรือยังหรือได้เงินเดือนเท่าไหร่ (เพราะเจอถาม
กันบ่อยมากๆ) สังเกตได้ง่ายๆ ว่าถ้าครอบครัวเชื้อสายจีนมาพบปะกัน ก็จะคุยกันถามซอกแซก เช่น
ทํางานอะไร เกิดปีไหน มีลกู กี่คน ค้าขายอะไร เป็นต้น
๔) ห้ามใส่เสื้อที่เขียนว่า FREE TIBET ยกเว้นถ้าอยากให้คนมองเยอะๆ หรือต้องการเรียกร้องความ
สนใจ (ทิเ บตและจีนมีปัญหากันอยู่ เนื่ องจากทิเ บตเป็น เขตการปกครองพิเ ศษของจีน แต่ทิเ บต
ต้องการต่อต้านการปกครองนี้
๕) ห้ามใช้กระดาษเงินกระดาษทองในการตกแต่งบ้านเพราะใช้ในงานกงเต๊กเท่านั้น

๒๖๗

สาธารณรัฐเกาหลี

สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ เกาหลีใต้ (South Korea) เป็นประเทศ
ในเอเชียตะวัน ออก มีพื้น ที่ครอบคลุม ส่ว นใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือ ติดกับ
ประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวัน ออกเฉียงใต้โ ดยมี ทะเลญี่ปุ่น และช่องแคบ
เกาหลีกั้นไว้

๒๖๘

การเมืองการปกครอง
หลังสิ้นสุด สงครามโลกครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ คาบสมุทรเกาหลี ถูกแบ่งเป็น
สองส่วนโดยเส้นละติจูดที่ ๓๘ องศาเหนือ (มักเรียกว่าเส้นขนาน ๓๘) โดยสหภาพโซเวียตดูแล
เกาหลีเ หนือ มีการปกครองระบอบสัง คมนิยม ส่ว นสหรัฐอเมริก าดูแลเกาหลีใต้มีก ารปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
สาธารณรั ฐเกาหลี (เกาหลี ใ ต้ ) ปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย ประมุข ของ
ประเทศคือประธานาธิบดี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนให้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มี
นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการแต่ งตั้งโดยประธานาธิบดีผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา รัฐสภาเป็น
องค์กรนิติบัญญัติ และศาลทําหน้าที่ทางตุลาการ
การแบ่งเขตการปกครอง
ประเทศเกาหลีใต้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๘ จังหวัด (provinces) ๑ จัง หวัด
ปกครองตนเองพิเ ศษ (special autonomous province) ๖ มหานคร (metropolitan cities) และ ๑
นครพิเศษ [special city]
เชื้อชาติ : ประเทศเกาหลีแทบจะไม่มีชนชาติอื่นนอกจากคนเกาหลี เอง แต่ก็มีชาวจีนประมาณ ๓
หมื่นคน ซึ่งอยู่ตามเขตเมืองหลวงมาช้านานแล้ว และยังมีชาวฟิลิปปินส์อีก ๗๒,๐๐๐ คน
ศาสนา : ชาวเกาหลีใต้ไม่มีศาสนาประมาณ ๔๖ % ศาสนาคริสต์ ๒๖ % ศาสนาพุทธ ๒๖ % ลัทธิ
ขงจื๊อ ๑ % ศาสนาชอนโดเกียว ศาสนาอิสลาม และอื่นๆ ๑ %
เครื่องแต่งกายประจาชาติของเกาหลี
ชาวเกาหลีมีชุดประจําชาติตั้งแต่สมัยโบราณ เรียกว่า ฮันบก (ฮันหมายถึงชาวเกาหลี
บกหมายถึงชุด รวมกันหมายถึงชุดของชาวเกาหลี) ฮันบกของผู้หญิงและผู้ชายมีลักษณะหลวมๆเพื่อ
ความสะดวกสบาย ใช้กระดุมหรือขอแต่จะใช้ผ้าผูกไว้แทน
ฮันบกชุดแต่ง กายประจําชาติของเกาหลีทําจากผ้าสีสัน สดใส เนื้อผ้าจะขึ้นอยู่กับ
โอกาสและวัยของผู้ใส่ เด็กหญิงหรือหญิงสาวจะสวมกระโปรง สีแดงเสื้อสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็น
กระโปรงสีแดง เสื้อ สีเ ขียวเมื่อแต่งงานแล้ว ส่ว น หญิง สูงอายุอ าจเลือ กสีสันต่างๆที่สดใส และ
๒๖๙

เลือกใช้เนื้อผ้าได้หลากหลาย ปัจจุบันชุดแต่งกายวัฒนธรรมเดิมจะใช้เฉพาะโอกาสพิเศษเท่านั้น แต่
ตามถนนหนทาง และรถไฟใต้ดินจะยังคงเห็นผู้คนสวมใส่กันอยู่บ้าง โดยเฉพาะผู้สูงอายุยังคงสวม
ใส่ชุดฮันบกอยู่
ความสัมพันธ์กับอาเซียน
สาธารณรัฐเกาหลีเ ริ่ม มีความสัมพัน ธ์กับอาเซียนในปี ๒๕๓๒ ในฐานะคู่เ จรจา
เฉพาะด้านและได้รับสถานะเป็นคู่เจรจาเต็มตัวของอาเซียนในปี ๒๕๓๔ ได้ภาคยานุวัติสนธิสัญญา
ไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity andCooperation) และลงนาม
ในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ เพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่รอบด้าน
ในปี ๒๕๔๘ อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีได้ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งกําหนดให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างกัน นอกจากนี้ อาเซียน
และสาธารณรัฐเกาหลีได้ร่ว มจัดตั้งศูนย์อ าเซียน-เกาหลี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่
กรุงโซล เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมระหว่างกัน และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒
เมื่อ วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ สาธารณรัฐเกาหลีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
สุดยอดอาเซียน- สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ที่เ กาะเจจู เพื่อ เฉลิม ฉลองครบรอบ ๒๐ ปี
ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยผู้นําทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมการประชุม
สุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเ ศษ มีเ นื้อ หามุ่ง ส่ง เสริม ความร่ว มมือ อย่างรอบด้าน
ปัจ จุ บั น อาเซีย นและสาธารณรั ฐ เกาหลีมี ความร่ ว มมือ ในด้า นการค้ า การลงทุน การขนส่ ง
การท่องเที่ยว การเกษตร วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการ การรักษา
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการต่อต้าน
การก่อการร้าย และสนับสนุนการลดช่องว่างการพัฒนาและการรวมตัวของอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างการประชุม สุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๓ เมื่อ วันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๕๓ สองฝ่ายได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และจัดทําปฏิญญา
ร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่ว นทางยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดทิศทางส่งเสริมความ

๒๗๐

ร่วมมืออาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (๒๕๕๔-๒๕๕๘) นอกเหนือจากการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงใน
กรอบความสัมพันธ์กับอาเซียน
สิ่งที่ควรทา ไม่ควรทา
๑) ระวังถูกคนชน
คนเกาหลีทั้งชายและหญิง เวลาเดินจะเดินเลนไหนเลนนัน้ ใครขวางชน และจะไม่ขอโทษ
๒) อย่าทําอะไรกวนใจโชเฟอร์
คนเกาหลีดมุ าก อันนี้เรื่องจริง แม้โชเฟอร์แท็กซีก่ ็ไม่ใช่ข้อยกเว้น หากคุณนัง่ อยู่บนรถของเขา
และเกิดนึกจะหยิบจับปรับช่องแอร์อะไรก็ตาม โชเฟอร์จะตวาดคุณทันทีด้วยน้ําเสียงเหมือนคุณจะ
เบี้ยวค่าโดยสาร และหากโชคไม่ดีคุณจะโดนตีมอื ดังเพี๊ยะ
๓) อย่าโบกแท็กซีค่ ันสีดํา
ยี่ห้อเบนซ์หรือบีเอ็มดับเบิล้ ยู คุณอาจจะหมดตัวเอาง่ายๆเพราะรถประเภทนี้คือ รถ เดอลุกซ์
(ภาษาเกาหลีเรียกว่าโมบอม) มิเตอร์จะเริ่มต้นราคาที่แพงกว่ารถคันอื่นๆเกือบเท่าตัว
๔) คุณคือ Tourist ไม่ใช่ Business man
ถ้าคุณไม่อยากเจอปัญหากับ กองตรวจคนเข้าเมือง ต้องไม่กรอกจุดประสงค์ในการเข้าเกาหลี ใต้
ในเอกสารว่า Business อย่างเด็ดขาด มิเช่นนัน้ จะเสียเวลากับกิรยิ าก้าวร้าวและไม่ฟงั เหตุผลของ
พนักงาน ดังนัน้ ไม่ว่าคุณจะมาที่เกาหลีเพื่ออะไร คุณต้องบอกและกรอกไปว่าคุณคือ Tourist
ที่มา : http://www.toptenthailand.com/display.php?id=1104
ที่มา : www1.mod.go.th/admm/aseancountry_thai.pdf

*******************************************************************
กลุ่มช่วยอํานวยการ
สํานักงาน ก.พ.
กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๕
๒๗๑

ตารางเทียบเวลาประเทศไทยกับต่างประเทศ
ประเทศ

เร็วกว่าเวลา ช้ากว่าเวลา
ประเทศไทย ประเทศไทย
(ชั่วโมง) (ชัว่ โมง)

Afghanistan

2 ชัว่ โมงครึ่ง

ประเทศ

เร็วกว่าเวลา ช้ากว่าเวลา
ประเทศไทย ประเทศไทย
(ชั่วโมง) (ชัว่ โมง)
6 ชั่วโมง

Italy

Algeria

6 ชั่วโมง

Jamaica

Angola

6 ชั่วโมง

Japan

2 ชั่วโมง

Jordan

5 ชั่วโมง

Kenya

4 ชั่วโมง

เมือง
Canberra, 3 ชั่วโมง
Melbourne

Kuwait

4 ชัว่ โมง

เมือง Perth

1 ชั่วโมง

Lebanon

5 ชั่วโมง

เมือง Sydney

3 ชั่วโมง

Malaysia

Australia
เมือง Adilade

2 ชั่วโมงครึ่ง

12 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

Austria

6 ชั่วโมง

Mexico

Barrain

4 ชั่วโมง

Netherlands

Bangladesh

1 ชั่วโมง

New Zealand

Belgium

6 ชั่วโมง

Nigeria

6 ชั่วโมง

13 ชั่วโมง

Norway

6 ชั่วโมง

Pakistan

2 ชั่วโมง

Belize
Brazil
เมือง Brasilia
เมือง Rio de
Janeiro,Sao Paolo

10 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง

Canada

Philipines

13 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

Poland

6 ชั่วโมง

Portugal

7 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง

เมือง Montreal ,
Toronto

12 ชั่วโมง

Saudi Arabia

เมือง Vancouver

15 ชั่วโมง

Singapore

1 ชั่วโมง

๒๗๒

เกาะ Cayman
ประเทศ

12 ชั่วโมง
เร็วกว่าเวลา
ประเทศไทย
(ชั่วโมง)

China

ช้ากว่าเวลา
ประเทศไทย
(ชั่วโมง)
11 ชั่วโมง

Chile
1 ชั่วโมง

5 ชั่วโมง

South Africa
เร็วกว่าเวลา
ประเทศไทย
(ชั่วโมง)

ประเทศ

ช้ากว่าเวลา
ประเทศไทย
(ชั่วโมง)
6 ชั่วโมง

Spain

1 ชั่วโมงครึ่ง

Sri Lanka

Columbia

12 ชั่วโมง

Sweden

6 ชั่วโมง

Congo

6 ชั่วโมง

Switzerland

6 ชั่วโมง

Cuba

6 ชั่วโมง

Syria

5 ชั่วโมง

Cyprus

5 ชั่วโมง

Taiwan

Czechoslovakia

6 ชั่วโมง

Trinidad
Tobago

Denmark

6 ชั่วโมง

Turkey

5 ชั่วโมง

Egypt

5 ชั่วโมง

UK

7 ชั่วโมง

Ethiopia

4 ชั่วโมง

Uruguay

10 ชั่วโมง

Finland

5 ชั่วโมง

USA

France

6 ชั่วโมง

รัฐ Altanta ,
Boston

12 ชั่วโมง

Germany

6 ชั่วโมง

รัฐ Chicago ,
Dallas

13 ชั่วโมง

Ghana

7 ชั่วโมง

รัฐ Los Angeles

15 ชั่วโมง

Greece

5 ชั่วโมง

รัฐ Sanfrancisco

Greenland

10 ชั่วโมง

รัฐ New York

Guatamala

13 ชั่วโมง

รัฐ Washinton

Hawaii

17 ชั่วโมง

Hong Kong
Hungary

1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง
&

11 ชั่วโมง

15 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง

รัสเซีย
เมือง Leningard

4 ชั่วโมง

เมือง Moscow

4 ชั่วโมง

๒๗๓

7 ชั่วโมง

Iceland

1 ชั่วโมงครึ่ง

Venezuela

0

0

Yugoslavia

เร็วกว่าเวลา
ประเทศไทย
(ชั่วโมง)

ช้ากว่าเวลา
ประเทศไทย
(ชั่วโมง)

India
Indonesia
ประเทศ
Iran

เมือง
Vladivostock

4 ชั่วโมงครึ่ง

Irish Republic

7 ชั่วโมง

Israel

5 ชั่วโมง

ประเทศ
Zambia

3 ชั่วโมง
11 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
เร็วกว่าเวลา
ประเทศไทย
(ชั่วโมง)

ช้ากว่าเวลา
ประเทศไทย
(ชั่วโมง)
5 ชั่วโมง

สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ข้อมูลจากเว็บไซด์ www.amway.co.th

๒๗๔

ปลั๊กไฟฟ้านานาชาติ

๒๗๕

ประเทศ A-D

๒๗๖

ประเทศ E-K

๒๗๗

ประเทศ L-R

๒๗๘

ประเทศ S-Z

๒๗๙

บรรณานุกรม
www.mfa.go.th กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
‚วิวัฒน์ระบบข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน‛ โดย สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สํานักพัฒนาประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี และว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวมิ ล บริบุญวงค์
‚ประเทศไทยกับอาเซียน‛ โดย สํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
http://www.prd.go.th/download/thai_asian.pdf
http://aseansummit.mfa.go.th/15/thai/asean_anthem.php
http://aseansummit.police7.go.th
http://www.mfa.go.th/asean/asean_web/docs/asean_culture.pdf
http://www1.mod.go.th/heritage/nation/neighbour/lao1.htm
http://th.wikipedia.org
http://www.choktaweetour.com/index_info.php?ID=24
http://www.bloggang.com/data/chiangmai/picture/1187699699.gif
ขอขอบคุณทุก Blog และรูปภาพทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้

๒๘๐

๒๘๑

