
1 

การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเร่ืองความ
เปล่ียนแปลงด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน 

 

ปรัชญาณี  พราหมพันธ์ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

12 กุมภาพันธ์ 2556  

   



  

รวงข้าว 10 ต้น คือ 10 ประเทศรวมกนัเพ่ือมิตรภาพและความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียว   

วงกลม  แสดงถึงความเป็นเอกภาพ  

วนัอาเซียน  8 สิงหาคม                                                      ท่ีมา: กรมอาเซียน 

 

สีน า้เงนิ สันตภิาพและความม่ันคง 
สีแดง ความกล้าหาญและก้าวหน้า 
สีเหลือง ความเจริญรุ่งเรือง 
สีขาว ความบริสุทธ์ิ 

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์อาเซียน 



ASEAN Factsheet สมาชกิผู้ก่อตัง้ปี 1967 

• ไทย 
• มาเลเซีย 
• อินโดนีเซีย 
• ฟิลิปปินส์ 
• สิงคโปร์ 
 

    สมาชิกเพิ่มเตมิ 
+ บรูไน ดารุสซาลาม 
    ปี 1984  
+ เวียดนาม ปี 1995  
+ ลาว ปี 1997 
+ พม่า ปี 1997 
+ กัมพูชา ปี 1999    
                                         ที่มา: กรมอาเซียน 
 

ประชากร - 600 ล้านคน 
พืน้ที่- 4.5 ล้าน ตาราง กม. 
ศาสนาหลัก- อสิลาม พุทธ คริสต์ ฮนิดู 
GDP รวม  1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 
การค้ารวม 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 



ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

• ลงนาม Bali Concord II ปี 2003 ระบุการจัดตัง้ประชาคมอาเซียนภายในปี 
2020 หรือ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย  3 เสาหลัก 

          -  ประชาคมการเมือง-ความม่ันคง (ASEAN Political-Security  
                     Community: APSC)   
          - ประชาคมเศรษฐกจิ (ASEAN Economic Community: AEC) 
          - ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural   
            Community: ASCC) 
• เร่งรัดการจัดตัง้ประชาคมให้เร็วขึน้จากปี 2563 เป็น 2558 
• การใช้กฎบัตรอาเซียนตัง้แต่ 15 ธ.ค. 2551                       

ที่มา: กรมอาเซียน 



กลไกระดับอาเซียน 

การประชุมสุดยอดอาเซียนหรือประชุมผู้น าอาเซียน (ASEAN Summit) 

คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council: ACC) 

คณะมนตรีประชาคม
การเมืองและความม่ันคง
อาเซียน (APSC/SOM) 

คณะมนตรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC/SEOM) 

คณะมนตรีประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASCC/SOCA) 
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ความร่วมมือเฉพาะด้าน
ระดับรัฐมนตรี และ 

ระดับ จนท. อาวุโส และ 1 
กลุไกสิทธิมนุษยชน 

 

ความร่วมมือเฉพาะด้าน
ระดับรัฐมนตรี และ 
ระดับ จนท. อาวุโส  

ความร่วมมือเฉพาะด้านระดับ
รัฐมนตรี และระดับ จนท. 
อาวุโส 19 สาขาการประชุม 
และ 1 กลไกสิทธิมนุษยชน 

โดยมีส านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat-ASEC) เป็นฝ่ายเลขาฯ 



การประชุม รมต./จนท.อาวุโส (19 สาขา )          
ภายใต้ ASCC 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (AMRI)  สาธารณสุข (AHMM) 

 ยาเสพตดิ (ASOD)  โทรคมนาคมและเทคโนโลยี (TELMIN) 

 วัฒนธรรมและศิลปะ (AMCA)  เกษตรและป่าไม้ (AMAF) 

  การศึกษา (ASED)  แรงงาน (ALMM) 

 การประชุมภาคีตามข้อตกลงอาเซียนด้าน
มลพษิหมอกควันข้ามแดน (COP) 

 การพฒันาชนบทและการขจัดความยากจน 
(AMRDPE) 

 การจัดการภยัพบิตั ิ(AMMDM)  สวัสดกิารสังคมและการพฒันา (AMMSWD)  
     หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สปพม.   

 สิ่งแวดล้อม (AMME)  เยาวชน (AMMY)  หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สท.  

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (AMMST)  ข้าราชการพลเรือน (ACCSM) 

 การประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนระดับรัฐมนตรี
ของอนุภมูภิาคเพื่อขับเคล่ือนเร่ืองมลพษิหมอกควัน
ข้ามแดน (MSC) 

 สตรี (AMMW) หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สค.  

 สาขากีฬา (AMMS)  6 



กลไกพเิศษด้านสิทธิมนุษยชน 
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•  กฎบัตรอาเซียนข้อ 14 ระบุให้มีการจัดตัง้องค์กรสทิธิมนุษยชนอาเซียน เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์หลักของกฎบัตรในเร่ืองการส่งเสริมคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน  
•  AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) จงึได้จัดตัง้ขึน้
เมื่อเดือนตุลาคม 2552 ประกอบด้วยผู้แทนประเทศละ 1 คน รวม 10 คน ส าหรับผู้แทน
ไทยคือ นางสาวศรีประภา เพช็รมีศรี อาจารย์ มหาวทิยาลัยมหดิล) 

•  ภายใต้แผนงานการจัดตัง้ ASCC ภายใต้เป้าหมายความยุตธิรรมและสิทธิ ระบุให้มี
การจัดตัง้คณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสทิธิสตรีและสทิธิเดก็ 
•  ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of 
Women and Children) จงึได้มีการจัดตัง้ขึน้เม่ือเดือนเมษายน 2553 ผู้แทนประเทศละ 2 
คน (ด้านสทิธิเดก็ 1 คน และด้านสทิธิสตรี 1 คน) รวมเป็น 20 คน ส าหรับผู้แทนไทย
ได้แก่ นางสายสุรี จุตกุิล (ด้านสทิธิเดก็) และนางกานดา วัชราภัย (ด้านสทิธิสตรี)  



ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) 

คุณลักษณะและองค์ประกอบของ ASCC 

• เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

• เป็นสังคมที่รับผิดชอบ เอือ้อาทรและแบ่งปัน Caring and 
Sharing Society 

• มีเอกภาพเป็นหน่ึงเดียวกัน โดยใช้อัตลักษณ์ร่วมกัน  

• ประชาชนมีคุณภาพชีวติ และได้รับสวัสดกิารที่ดีขึน้ 

• ประชาชนเข้าใจกัน เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน 
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F. การลดช่องวา่งทางการพฒันา  



คณะมนตรีประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 
(ASCC) 

การประชมุ รมต. 
สาขาตา่งๆ 

การประชมุ จนท.อาวโุส 
สาขาตา่งๆ รวม 19 

สาขา  

โทรคมนาคมและ
การส่ือสาร 

A4 ส่งเสริม
เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(ไอซีท,ี ศธ.) 

การศึกษา 

A1 ให้ความส าคัญ
กับการศึกษา 

(ศธ.) 

A2 การลงทุนในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 (ศธ.) 

แรงงาน 

A3 ส่งเสริม
การจ้างงานที่

เหมาะสม 
(ก. แรงงาน) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

A5 การ
อ านวยความ
สะดวกในการ

เข้าถงึ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เชิงประยุกต์ 
(ก. วิทย์ฯ) 

สวัสดกิารสังคมและ
การพัฒนา  

A6 เสริมสร้าง
ทักษะในการ
ประกอบการ
ส าหรับสตรี 

เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พกิาร 

(พม., แรงงาน) 

ข้าราชการพล
เรือน 

A7 พัฒนา
สมรรถภาพ
ของระบบ
ราชการ 

(กพ., กพร.) 



ขจัดความยากจน         
และการพัฒนา 

B1 การขจัด
ความยากจน 
(มหาดไทย, 

สศช.) 

สวัสดกิารสังคม       
และการพัฒนา 

B2 เครือข่ายความ
ปลอดภัยทางสังคมและ

ความคุ้มกันจาก
ผลกระทบด้านลบจาก
การรวมตัวอาเซียนและ     

โลกาภวัิตน์ 
(พม., แรงงาน, 

สาธารณสุข, ก.คลัง) 

มั่นคงและ
ปลอดภยัทาง

อาหาร 

B3. ส่งเสริมความ
ม่ันคงและความ

ปลอดภัยด้านอาหาร 
(ก. เกษตรฯ, ก. 
สาธารณสุข) 

สาธารณสุข 

B4. การเข้าถงึการดูแล
สุขภาพและส่งเสริมการ
ด ารงชีวิตที่มีสุขภาพ 
(ก. สาธารณสุข) 

 

B5. การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคตดิต่อ 
(ก.สาธารณสุข) 

 

การจัดการภยัพบิตัิ 

B7. การสร้างรัฐที่พร้อมรับ
กับภยัพิบัติและประชาคมที่

ปลอดภยัยิ่งขึน้ 
(กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั, ก. กลาโหม,       

ก. สาธารณสุข) 

สวัสดกิารสังคม             
และการพัฒนา 

C1. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและ
สวัสดกิารส าหรับสตรี เดก็ ผู้สูงอายุ และผู้พกิาร 

(พม. , ก. ยุตธิรรม) 

C3. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 

(พม., ก.คลัง, ก. พาณิชย์, ส านักนายกฯ, กพ., ก.พ.ร.) 

แรงงาน 

C2. การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน 

(ก. แรงงาน) 

11 



การเกษตรและป่าไม้ 

 

D11. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน        

(เอสเอฟเอ็ม) 
(ก. ทรัพยากรธรรมชาตฯิ,     

ก. เกษตรฯ) 
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สิ่งแวดล้อม 
D1. การจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมของโลก  

(ก. ทรัพยากรธรรมชาติ) 

D6. การท างานประสานกันในเร่ือง
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูล 

(ก. ทรัพยากรธรรมชาติฯ) 

D2. การจัดการและการ
ป้องกันปัญหามลพษิทาง
สิ่งแวดล้อมข้ามแดน  

2.1 มลพษิหมอก
ควันข้ามแดน 
(ก. ทรัพยากรฯ) 

2.2 มลพิษจากของ
เสียที่มีพิษข้ามแดน  
(ก. อุตสาหกรรม) 

D7. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝ่ัง
และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยนื  

(ก. ทรัพยากรธรรมชาติฯ) 

D3. ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยนื
โดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ,  

ก.ศึกษาธิการ) 

D8.  ส่งเสริมการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยั่งยนื 
(ก. ทรัพยากรธรรมชาติ) 

D4. ส่งเสริมเทคโนโลยด้ีาน
สิ่งแวดล้อม (อีเอสที) 

(ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ, ก. วิทย์ฯ) 

D9. ส่งเสริมความยั่งยนืของทรัพยากรน า้จืด 

(ก. ทรัพยากรธรรมชาติ) 

D5. ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการ
ด ารงชีวิตในเมืองต่างๆ ของอาเซียน  

และเขตเมือง 
(ก. ทรัพยากรธรรมชาติฯ, กทม.) 

D10. การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภมิูอากาศและการจัดการต่อผลกระทบ                               

(ก. ทรัพยากรธรรมชาติ) 



สารสนเทศ ศลิปะและ
วฒันธรรม 

E1. ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เก่ียวกับ
อาเซียนและความรู้สึกของการเป็น

ประชาคม 
(ก.ประชาสัมพันธ์, ก.วัฒนธรรม) 

 

E2. การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดก
ทางวัฒนธรรมของอาเซียน 

(ก. วัฒนธรรม) 
  

E3. ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้าน
วัฒนธรรมและอุตสาหกรรม 

(ก. วัฒนธรรม) 
 

สวสัดิการสงัคมและการ
พฒันา 

E4. การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน 

(พม.)  
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ลดช่องว่างการพัฒนา 

(สศช., ก. คลัง) 
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ผลกระทบเชิงบวกของการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม 

• เกดิความร่วมมือระดับภมูิภาคในประเดน็ส าคัญต่าง ๆ เช่น การ
ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิสตรี เดก็ ผู้พกิาร, การแก้ไขปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ, การช่วยเหลือกันในยามที่ประเทศ
สมาชกิเกิดภยัพบิัต,ิ การกระชับสัมพันธ์และตดิต่อกันของประชาชน 
ผ่านการท่องเที่ยว, กิจกรรมแลกเปล่ียนภายใต้ Sectoral Bodies   
ต่าง ๆ  

• ข้อได้เปรียบเชงิภมูิศาสตร์ท าให้ไทยมีโอกาสเป็น Hub ในด้านต่าง ๆ 
เช่น การศึกษา การรักษาทางการแพทย์ สปา  
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ผลกระทบเชิงบวกของการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม (ต่อ) 

• เปิดโอกาสให้สถานศกึษาของรัฐและเอกชนในทุกระดับสามารถ
จัดการเรียนการสอน หรือมีเครือข่ายเช่ือมโยงในภมูิภาคอาเซียนได้  

• ความต้องการแรงงานที่มีทกัษะฝีมือตามข้อตกลง (MRA) เป็นโอกาส
ให้สามารถผลิตผู้จบการศกึษาสายวชิาชีพที่ก าหนดตามกรอบความ
ร่วมมือเศรษฐธิจประชาคมอาเซียน (7+1 วชิาชีพ)  

• มีฐานทรัพยากรธรรมชาตทิี่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีศักยภาพในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์  
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ผลกระทบเชิงบวกของการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม (ต่อ) 

• ชุมชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตัง้และ
ขับเคล่ือนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ควบคู่ไปกับการท างานของภาครัฐ 

• เป็นการขยายโอกาสให้ภาครัฐและภาคธุรกิจมีส่วน
ร่วมในการสร้างประชาคมอาเซียนและร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม 
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ผลกระทบเชิงบวกของการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม (ต่อ) 

• ภาคเอกชนไทยรายใหญ่มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิต
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green product) หรือสินค้าที่
ปล่อยคาร์บอนต ่า 

• ประชาชนอาเซียนจะได้รับรู้ข่าวสาร และเรียนรู้เก่ียวกับประเทศ
สมาชกิอ่ืนๆ ได้สะดวกรวดเร็วขึน้ผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ 
โดยเฉพาะ ASEAN Channel ส่งผลกระชับความเข้าใจที่ดีต่อกัน
ได้มากขึน้  
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ผลกระทบเชิงลบของการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม 

• กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมของไทย ในบางเร่ือง
เข้มงวดกว่าประเทศอ่ืนในอาเซียน ท าให้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ไม่เท่าเทยีมกัน อาจก่อให้เกิดความเสียเปรียบในด้านการค้าและ
ลงทุน และอาจท าให้ไทยสูญเสียฐานการผลิตและการลงทุนให้กับ
ประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  

• ผลกระทบจากทศันคต ิอคต ิความเช่ือ ค่านิยมของประชาชนที่มีอยู่
เดมิ 
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• ระบบคุ้มครองทางสังคมของไทยยังไม่ครอบคลุมถงึแรงงานนอก
ระบบรวมทัง้สมาชิกที่เป็นเดก็  

• ความสามารถภาษาอังกฤษที่ต ่ากว่า ท าให้เกิดการเสียเปรียบในด้าน
การแข่งขันในเร่ืองการหางาน การประกอบการ รวมถงึการเจรจา
เพื่อรักษาจุดยืนของไทย และผลประโยชน์ของประเทศ 

• ปัญหาภยัคุกคามต่าง ๆ ที่เกิดจากการเคล่ือนย้ายแรงงาน เช่น 
โรคตดิต่อ ยาเสพตดิ การค้ามนุษย์   

• ภาคบริการของไทย เช่น การศกึษา การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อาจ
ได้รับผลกระทบจากประเทศที่มีก าลังทุนสูงกว่า  
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ผลกระทบเชิงลบของการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม (ต่อ) 



ผลกระทบเชิงลบของการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม (ต่อ) 

• ปัญหาเด็กถกูละเมิดสิทธิจะทวีความรุนแรงและซบัซ้อน
มากขึน้ อนัเน่ืองมาจากความอ่อนแอของสถาบนั
ครอบครัว 

• สตรี เด็ก เยาวชน และผู้พิการบางกลุม่ยงัไมส่ามารถ
เข้าถึงบริการของภาครัฐ และขาดโอกาสในการพฒันา
ศกัยภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน  
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การเป็น Focal Point ของ  
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 

• คณะรัฐมนตรี มีมตเิมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 รับทราบค าส่ัง
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 มอบหมายให้ พม. 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทัง้ในระดบัหวัหน้าคณะผู้แทน 
และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะมนตรีประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) 

• นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน   
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555  



 
ภารกิจส าคัญที่ พม. ต้องด าเนินการในฐานะ  

Focal Point ของ ASCC  

 
• ประสานและตดิตามการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยที่

จะมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมอาเซยีนด้านสังคมและวัฒนธรรม 
• ก าหนดทศิทาง/ล าดบัความส าคัญเร่งด่วนของไทยในการผลักดนัให้เกดิ

ความร่วมมือภายใต้แผน ASCC 
• เป็นหวัหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม ASCC ทัง้ระดบัเจ้าหน้าที่

อาวุโส (SOCA-Senior Officials Committee for  ASCC) และระดบั
รัฐมนตรี (ASCC Council Meeting) ปีละ 2 ครัง้ 

• เป็นหวัหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมร่วมสามเสาหลัก (JPM: Joint 
Preparatory Meeting for the ASEAN Coordinating Council) ปีละ 1- 2 
ครัง้ 



ความคืบหน้าด้านการศึกษา 

• ส่งเสริมให้มีการสอนวิชา ASEAN Studies ในทุกระดับ และ ศธ. ได้จัดท า 
Source book on ASEAN เพื่อเป็นส่ือการเรียนการสอนส าหรับ ป. 1 - 6  
• ศธ. ก าลังเร่งด าเนินการเก่ียวกับการถ่ายโอนหน่วยกิตข้ามประเทศระดับ
มหาวิทยาลัย 
• ไทยก าลังริเร่ิมให้ทุนการศึกษาแก่ประเทศสมาชิกประเทศละ 5 ทุน จะ
เร่ิมด าเนินการในปีหน้า ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชินวัตร ในสาขาเศรษฐศาสตร์ 
กฎหมายระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  



ความคืบหน้าด้านแรงงาน  

• มีความคืบหน้าในการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามโครงการ 
ASEAN Guidelines on the Development of National Framework for 
Skills Recognition Arrangement เช่น ไทยได้พัฒนามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปแล้ว 22 สาขาอาชีพ  

• ออกปฏญิญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงาน
อพยพ  

 



ความคืบหน้าด้านสาธารณสุข 

• ให้ความส าคัญต่อความร่วมมือในการควบคุมโรคระบาด
ต่าง ๆ  

• ให้ทุกวันที่ 15 มิถุนายนของปีเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน 
• ออกปฏิญญาว่าด้วยเร่ืองพันธกิจเร่ืองเอดส์ (Zero new 

infections, Zero Discrimination และ Zero AIDS-Related 
Deaths) 

  



ความคืบหน้าด้านภัยพบิัตแิละสิ่งแวดล้อม 

• เร่งรัดการให้สัตยาบันความตกลงของการจัดตัง้ AHA Centre 
• ไทยเสนอให้อาเซียนใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อการพยากรณ์

อากาศ การเตอืนภยัล่วงหน้า และการกระจายข้อมูลให้ถงึชุมชน
ท้องถิ่น และให้มีเครือข่ายบริหารจัดการน า้เพื่อป้องกันอุทกภยั
ในอาเซียน 

• เพิ่มความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน โดยมีเป้าหมายลด
อัคคีภยัในบริเวณลุ่มน า้โขงให้เหลือน้อยกว่า 50,000 จุดในปี 
2558  
 

 



ความคืบหน้าด้านสิทธิ 

• จดัตัง้คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี
และสิทธิเดก็ (ACWC) 

• ประกาศทศวรรษเพื่อคนพกิารอาเซยีน  
• อาเซียนได้ออกปฏญิญาว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้าม

ชาต ิแต่มีความก้าวหน้าช้ามากในการร่างกรอบตราสารฯ  
• ยังคงมีประเดน็ที่น่าเป็นห่วงส าหรับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เน่ืองจาก

กฎหมายไทยยังครอบคลุมไม่ถงึ  และได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการศึกษา
ปัญหาเร่ืองแรงงานต่างด้าว  

• อาเซยีนต้องผลักดนัให้กลไกสิทธิมนุษยชน กลไกที่ 3 คือ คณะกรรมาธิการ
อาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างด้าว  

 
 

 



ความคืบหน้าในการด าเนินงานของ ACWC 

• คณะกรรมาธิการได้จัดประชุมไปแล้ว 5 ครัง้ 

• เหน็ชอบประเดน็หวัข้อส าคัญส าหรับแผนงาน 5 ปี จ านวน 13 หวัข้อ 
อาท ิการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเดก็ สิทธิของเดก็ในการเข้า
ร่วมในกจิกรรมที่มีผลต่อเดก็ การค้าสตรีและเดก็ การมีส่วนร่วมของ
สตรีในทางการเมืองและการตัดสินใจต่างๆ ธรรมาภบิาลและ
ประชาธิปไตย การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเดก็ที่พกิาร 
ระบบการคุ้มครองเดก็ สิทธิในการได้รับการศกึษาที่มีคุณภาพของ
เดก็วัยก่อนประถมศึกษา เป็นต้น 
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ความคืบหน้าในการด าเนินงานของ ACWC (ต่อ) 

• แผนงานระยะ 5 ปี (2554-2559) ได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
คณะกรรมาธิการอยู่ในระหว่างการจัดท าข้อเสนอโครงการภายใต้
หวัข้อหลักที่ก าหนดไว้ในแผน 5 ปี โดยเฉพาะตามแผนระยะ 3 ปีแรก 

• ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ACWC สมัยพเิศษ ระหว่าง
วันที่ 4-5 ธันวาคม 2555 ณ กรุงเทพฯ เพื่อให้คณะกรรมาธิการฯ 
น าเสนอโครงการใหม่หรือโครงการที่แก้ไข เพื่อให้แผนการ
ด าเนินงานระยะ 5 ปี มีโครงการรองรับและประมาณการค่าใช้จ่าย 
เพื่อจะได้สรุปเสนอ AMMSWD ต่อไป 
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ความคืบหน้าด้านอัตลักษณ์อาเซียน 

• Declaration on ASEAN Unity in Cultural Diversity: towards Strengthening 
ASEAN Community (ช่วงการประชุมสุดยอดครัง้ที่ 19) 

• การจดัท า E-Book (โดย วธ.) สิ่งพมิพ์ซึ่งเป็นผลผลิตจากกจิกรรม/โครงการที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวัฒนธรรมอาเซียน จ านวน ๖๔ 
ผลงาน  

•  กจิกรรมส่งเสริมส่งเสริมความตระหนักรู้ในการเป็นพลเมืองอาเซยีน โดย
ใช้มิตทิางศิลปะและวัฒนรรม อาท ิASEAN City of Culture, ASEAN Arts 
Festival, กจิกรรมน าร่องการจดังานแสดงผลงาน/ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
สร้างสรรค์ของประเทศอาเซยีนและประเทศคู่เจรจา เป็นต้น  

 

 

 

 



การเตรียมความพร้อมของไทย 
ด้านการศกึษา 

• จัดท าแผนการศกึษา 2554-2558 เน้นยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ
ตระหนักและค่านิยมร่วมในการเป็นพลเมืองอาเซียนให้กับสังคมทุก
ระดับ ยุทธศาสตร์การเข้าถงึการศกึษาที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์การ
เคล่ือนย้ายพรมแดนและการจัดการศกึษาที่ตอบสนองตลาดแรงงาน 
และยุทธศาสตร์สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรรายสาขาอ่ืนๆ 
เช่น การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน การศกึษาเพื่อป้องกัน HIV/AIDS 

• การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และสร้างความตระหนักรู้และ
เจตคตทิี่ดีเก่ียวกับอาเซียนให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 
และพัฒนาศักยภาพให้คนไทยมีทกัษะที่เหมาะสมในการเป็น
พลเมืองอาเซียน  
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การเตรียมความพร้อมของไทย 

ในการพฒันาศักยภาพของคนไทยด้าน ICT  
• อบรมด้าน ICT เพ่ือส่งเสริมความเท่าเทยีมแก่ผู้สูงอายุ คนพกิาร 

และผู้ด้อยโอกาส 

• โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภยัพบิัตขิองพืน้ที่เส่ียงภยั
และสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภยัพบิัต ิ

• ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT  

• สร้าง Web Portal ส าหรับเดก็และเยาวชนอาเซียน และสตรี
อาเซียน  
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การเตรียมความพร้อมของไทย 
การสร้างการตระหนักรู้และอัตลักษณ์อาเซียน 

• การผลิตส่ือนิทรรศการเคล่ือนที่ (Mobile Exhibition) ส าหรับ
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ  

• การผลิตรายการสารคดีโทรทศัน์ชุด “มรดกอาเซียน มรดกโลก” 

• การผลิตส่ือ Animation ประชาสัมพนัธ์วัฒนธรรมอาเซียนผ่าน
ทางเว็บไซต์และส่ือโทรทศัน์ 
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การเตรียมความพร้อมของไทย 
การสร้างการตระหนักรู้และอัตลักษณ์อาเซียน (ต่อ) 

• จัดสัมมนาส่ือมวลชน/นักประชาสัมพันธ์ – ส่ือมวลชนสัญจรทัง้ใน
และต่างประเทศ รวมถงึอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ทั่วปท.  

• จัดตัง้โทรทศัน์ภาคภาษาอังกฤษ 

• จัดท าเวบ็ไซต์ภาษาอังกฤษ 

• การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ ทุกประเภท  

• โครงการแลกเปล่ียนผู้ส่ือข่าว/ผู้ผลิตรายการข่าวอาเซียน 

• ค่ายเยาวชน สัปดาห์อาเซียน นิทรรศการสัญจร 
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การเตรียมความพร้อมของไทย 
ด้านสวัสดกิารสังคมและการพฒันา 

• พัฒนาโครงสร้างระบบคุ้มครองเดก็เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม 

• การจัดตัง้คณะกรรมการภาคประชาชนส าหรับเสาหลักที่ 3  

• ส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมของเดก็และเยาวชนไทยในการเข้าสู่
ประชาคม 

• ศึกษาผลกระทบและแนวทางป้องกันปัญหาจากการรวมตัวเป็น
ประชาคม  

• พัฒนาศักยภาพสตรีเร่ืองประกอบการโดยใช้ IT 

• ส่งเสริมภาคธุรกจิเอกชนเร่ือง CSR 

• รณรงค์เร่ืองเยาวชนต้านภยัยาเสพตดิ 
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• ปัญหาความไม่ไว้วางใจจากประเทศเพ่ือนบ้าน จากภมูิหลังทาง
ประวัตศิาสตร์ และจากทัศนคตขิองคนไทยที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน  

• ความตระหนักในเร่ืองประชาคมอาเซียนของข้าราชการ และ
ประชาชนไทย 

• การส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตัง้และขับเคล่ือน
การเป็นประชาคมอาเซียน  
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อุปสรรคและข้อท้าทาย 



• ด้านการจัดตัง้กลไกรองรับและการจัดสรรบุคลากร  

• การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  

• ด้านการพัฒนาระบบสถติข้ิอมูลกลาง  

• ศึกษาเก่ียวกับพันธกรณีของไทย และผลกระทบที่เกิดจากข้อตกลงที่
เก่ียวข้องโดยเฉพาะปฏญิญาต่าง ๆ  หรือข้อกฎหมาย 

• ด้านการเตรียมความพร้อมของไทย ตามภารกิจของหน่วยงาน 
ภายใต้กฎบัตร และ Blueprint  
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การเตรียมความพร้อมของข้าราชการไทย  
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ขอบคุณและสวัสดีค่ะ 


