
 

(คําแปลอยางไมเปนทางการ) 
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

(ค.ศ. 2009 - 2015) 
*************************** 

 

I. บทนํา 
 

1.    ผูนําอาเซียนเห็นชอบตอปฏิญญาอาเซียนคอนคอรดสอง (บาหลี คอนคอรด

สอง) ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 เพื่อจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนในป 2563 ประชาคมอาเซียนที่จัดตั้งขึ้นประกอบดวย 3 เสา 
คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซ่ึงเกี่ยวของและสงเสริมซึ่งกัน
และกันเพื่อวัตถุประสงคในการที่จะทําใหเกิดสันติภาพที่ยั่งยืน ความมั่นคง
และความเจริญรุงเรืองในภูมิภาค  

2.    ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 12 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550 ที่เมืองเซบู 
ประเทศฟลิปปนส ผูนําเนนย้ําคํามั่นในเรื่องการเรงรัดการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน ในป 2558 โดยไดลงนามในปฏิญญาเซบูวาดวยการเรงรัดการจัดตั้ง       
ประชาคมอาเซียน ป 2558 

3. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน  คร้ังที่  13 ที่ประเทศสิงคโปร  เมื่อวันที่  20 
พฤศจิกายน 2550 ไดเห็นพองใหจัดทําแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและ
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วัฒนธรรมอาเซียนเพื่อรองรับการดําเนินมาตรการตางๆ เพื่อสงเสริมการจัดตั้ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

II.  คุณลักษณะและองคประกอบ 
 

4.    ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ เอเอสซีซี มีเปาหมายประการ
แรกที่จะทําใหเกิดประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง และเปน
สังคมที่รับผิดชอบเพื่อกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและความเปน
เอกภาพในหมูประชาชาติและประชาชนอาเซียน โดยเสริมสรางอัตลักษณ
รวมกัน สรางสังคมที่เอื้ออาทรและแบงปน ประชาชนมีสวนรวม  โดยมี
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูและสวัสดิการของประชาชนดีขึ้น  

5. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตอบสนองตอความตองการของ
ภูมิภาคในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยดําเนินกิจกรรมที่เนน
การใหความสําคัญกับประชาชนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อมุงไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจะชวยสนับสนุน
การสรางพื้นฐานที่แข็งแกรงสําหรับความเขาใจอันดี  การเปนเพื่อนบานที่ดี
และการแบงปนความรับผิดชอบ 

6.  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ถูกกําหนดลักษณะโดยวัฒนธรรมที่
ยืดหยุน ยึดมั่นในหลักการ มีความรวมมือ มีความรับผิดชอบรวมกันเพื่อ
สงเสริมการพัฒนามนุษยและสังคม เคารพในเสรีภาพข้ันพื้นฐาน  ความเทา
เทียมทางเพศ   การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและการสงเสริมความ
ยุติธรรมทางสังคม 
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7.  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเคารพในความแตกตางทางวัฒนธรรม 
ภาษา และศาสนาของประชาชนอาเซียน จึงไดเนนคุณคารวมกัน    ทามกลาง
ความเปนเอกภาพในความหลากหลาย โดยปรับใหเขากับสถานการณ โอกาส
และส่ิงทาทายในปจจุบัน 

8.  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ใหความสําคัญกับมิติทางสังคมใน
เร่ืองการลดชองวางการพัฒนา โดยขจัดความแตกตางทางการพัฒนาระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

9.    ตามที่กลาวมาแลวขางตน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครอบคลุม
คุณลักษณะ ดังนี้  ก. การพัฒนามนุษย  ข. การคุมครองและสวัสดิการสังคม  
ค. ความยุติธรรมและสิทธิ  ง. ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม จ. การสราง      อัต
ลักษณอาเซียน  ฉ. การลดชองวางการพัฒนา  

 

A. การพัฒนามนุษย  
10.   อาเซียนจะสงเสริมความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดย

ประชาชนเขาถึงโอกาสอยางเที่ยงธรรมในการพัฒนามนุษย โดยสงเสริมและ
ลงทุนในดานการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต การฝกอบรมและการ
เสริมสรางขีดความสามารถ สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบการ สงเสริม
การใชภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรเชิงประยุกตและ
เทคโนโลยีในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาทางดานสังคมและเศรษฐกิจ  

 

A1.  ใหความสําคัญกับการศึกษา 
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11.    เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: เนนการบูรณาการดานการศึกษาใหเปนวาระการ
พัฒนาของอาเซียน การสรางสังคมความรู โดยสงเสริมการเขาถึงการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยางทั่วถึง สงเสริมการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย และการสราง
ความตระหนักรับรู เรื่องอาเซียนในกลุมเยาวชน ผานทางการศึกษาและ
กิจกรรมตางๆ เพื่อสรางอัตลักษณอาเซียนบนพื้นฐานของมิตรภาพและความ
รวมมือซ่ึงกันและกัน  
 

มาตรการ:  
i.  ประเทศสมาชิกอาเซียนเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในป 2558 โดย

ขจัดการไมรูหนังสือ และใหหลักประกันทางการศึกษาภาคบังคับอยาง
เทาเทียมกันทุกเพศ โดยเปดโอกาสอยางเทาเทียม โดยไมคํานึงถึง
สถานะทางสังคม  เชื้อชาติหรือชาติพันธุ  หรือความพิการ โดยมี
เปาหมายที่จะบรรลุรอยละเจ็ดสิบภายในป 2554 

ii.  ปรับปรุงคุณภาพและความเหมาะสมของการศึกษารวมทั้งการฝกอบรม

ทางดานเทคนิค วิชาชีพและทักษะ ในการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดย
พัฒนาโครงการใหความชวยเหลือดานวิชาการ รวมทั้งการฝกอบรม
ครูผูสอนและจัดโครงการแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ดานการศึกษาระดับสูง
ภายในป 2552 โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม - 
ซี แอล เอ็ม วี 

iii. ทบทวนเปนระยะในเรื่องโครงการใหทุนของอาเซียน เพื่อใหทุนการ 

ศึกษามีลักษณะสมเหตุสมผล และมีความสอดคลองกัน เพื่อผลลัพธที่ดี
ขึ้น 
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iv.  ใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงเสริมการศึกษา และ

การเรียนรูตลอดชีวิตโดยเฉพาะในกลุมที่ถูกละเลย โดยการเปดกวาง 
 การศึกษาทางไกลและการศึกษาทางอินเตอรเน็ต 

v. สงเสริมการสรางเครือขายทางดานการศึกษาในทุกระดับ ระหวาง

สถาบันการศึกษา และสานตอการสรางเครือขายระหวางมหาวิทยาลัย 
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนนักเรียน เจาหนาที่ดานการ 
ศึกษาและการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งจัดตั้งกลุมวิจัย
ระหวางสถาบันการศึกษาขั้นสูงในอาเซียน โดยประสานความรวมมือ
อยางใกลชิดกับองคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (ซี
มีโอ) และเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (เอยูเอ็น)  

vi.  สงเสริมการเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียม สําหรับสตรีและเด็กผูหญิง

และสงเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี ในเรื่องความละเอียดออน
ทางเพศในหลักสูตรการศึกษา 

vii. เสริมสรางการประสานงานกับองคการระหวางประเทศ และองคการ

ในระดับภูมิภาคทางดานการศึกษา  เพื่อเสริมสรางคุณภาพของ
การศึกษาในภูมิภาค 

viii.  บรรจุเรื่องคานิยมรวมและมรดกทางวัฒนธรรมในหลักสูตร รวมทั้ง

พัฒนาสื่อการสอนในเรื่องดังกลาว โดยเริ่มในป 2551 

ix. จัดทําหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาทั้งในระดับประถม มัธยมและ

การศึกษาขั้นสูง 
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x. สานตอโครงการพัฒนาผูนําเยาวชนอาเซียนและโครงการใกลเคียง ที่มี

เปาหมายเดียวกัน และสงเสริมการสรางเครือขายศิษยเกาโครงการ
เยาวชนอาเซียนเพื่อสงเสริมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และความ 

 เขาใจซึ่งกันและกัน 

xi. สนับสนุนการเรียนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และสงเสริมการ

แลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญทางดานภาษา 
xii. จัดการแขงขันกีฬาอาเซียนระดับมหาวิทยาลัย เยาวชนอาสาสมัคร

อาเซียนเพื่อสันติภาพ เกมสคอมพิวเตอรอาเซียน การแขงโอลิมปก
วิทยาศาสตรอาเซียน เพื่อสงเสริมการมีปฏิสัมพันธและความเขาใจใน
หมูเยาวชนของภูมิภาค 

xiii. สานตอการดําเนินโครงการรางวัลเยาวชน อาทิ รางวัลวันเยาวชน

อาเซียน และโครงการสิบองคกรเยาวชนที่ประสบความสําเร็จ (เทโย 
อาเซียน) เพื่อเปนการแสดงการยอมรับบุคคลและองคกรเยาวชนที่มี
บทบาทชวยสงเสริมความคิดเกี่ยวกับอาเซียน และคุณคาเกี่ยวกับ
อาเซียนในหมูเยาวชนทั่วภูมิภาค 

xiv. ดําเนินการจัดตั้งกองทุนสําหรับเยาวชนอาเซียนเพื่อสนับสนุนโครงการ 

และกิจกรรมตางๆ ของเยาวชนในอาเซียน 

xv. จัดตั้งเวทีเพื่อเสริมสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดใน

เร่ืองยุทธศาสตรและกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชนในอาเซียน 

xvi. แลกเปลี่ยนนักแสดงทางวัฒนธรรมและนักวิชาการระหวางประเทศ

สมาชิกอาเซียนผานระบบการศึกษาเพื่อใหเขาถึงมากขึ้นและมีความ
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เขาใจในเรื่องความแตกตางทางดานวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

xvii. สงเสริมใหมีทางเลือกในการศึกษาระดับสูงในประเทศสมาชิกอาเซียน

ผานโครงการหนึ่งหลักสูตรในตางประเทศหรือหนึ่งปในตางประเทศ 

xviii. สนับสนุนใหประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเชี่ยวชาญ

ภาษาอังกฤษ เพื่อใหสามารถติดตอส่ือสารกันไดโดยตรง และสามารถ
เขาไปมีสวนรวมกับชุมชนนานาชาติ 

xix.  สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

xx. ดําเนินการจัดตั้งตัวช้ีวัดการพัฒนาเยาวชนอาเซียนเพื่อประเมินผลที่

ไดรับและประสิทธิภาพของโครงการเยาวชนตางๆ ในภูมิภาคเพื่อชวย
ประเทศสมาชิกในการวางแผนกิจกรรมเยาวชนใหม 

xxi.  สงเสริมการพัฒนาเรื่องการดูแลเด็กเล็กโดยการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ

ที่ดีที่สุด ประสบการณและการเสริมสรางขีดความสามารถ 
 

A2.  การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
12.   เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยของ

อาเซียน  โดยดําเนินกิจกรรมเชิงยุทธศาสตรและพัฒนาคุณสมบัติ ความ 
สามารถ การเตรียมความพรอมที่ดีใหกับแรงงานอาเซียนเพื่อที่จะเอื้อตอการ
รับมือกับประโยชนและกับสิ่งทาทายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวใน
ภูมิภาคได 
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มาตรการ:  
i.  จัดทําการสํารวจในป 2552 และเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับศูนย

การเรียนรูที่มีอยูในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภูมิภาคอาเซียน  
ii.  สงเสริมการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาทางธุรกิจระหวางประเทศใน

สถานที่ทํางาน 

iii. จัดทําการประเมินเพื่อกําหนดความตองการการฝกอบรมในอาเซียน 

โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม เพื่อรวมกันจัดทํา
โครงการความรวมมือทางดานวิชาการสําหรับผูใชแรงงาน 

iv.  สงเสริมทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูใชแรงงานใน

อาเซียนโดยการจัดหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมรวมกัน 

v.  จัดการฝกอบรมทักษะเพื่อคํานึงถึงความแตกตางทางเพศสําหรับผูฝก

ในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา ลาว พมา และ
เวียดนาม ภายในป 2553 

vi.  ออกแบบและดําเนินโครงการฝกอบรมที่จะสนองตอบความตองการ

ของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูง เพื่อชวยเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในระดับโลก 

vii.  จัดทําแผนปฏิบัติงานความรวมมือระดับภูมิภาคสําหรับการพัฒนา

ทักษะในสตรี เยาวชน และผูพิการ 
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viii. จัดการแขงขันดานทักษะในอาเซียนเปนประจําเพื่อสนับสนุนใหเกิด

การพัฒนาในหมูผูใชแรงงานในอาเซียนโดยเฉพาะความพยายามที่จะ
บรรลุมาตรฐานในเรื่องขีดความสามารถของภูมิภาค 

A3.  สงเสริมการจางงานที่เหมาะสม 

13.    เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: เนนสงเสริมใหรวมหลักการการทํางานอยางถูกตอง
และเหมาะสมไวในวัฒนธรรมการทํางานของอาเซียนรวมถึงสุขภาพและ
ความปลอดภัยในที่ทํางาน และทําใหเกิดความมั่นใจวาการสงเสริมการบริหาร
กิจการจะเปนสวนหนึ่งของนโยบายการจางงานของอาเซียนเพื่อใหบรรลุผล
ตามยุทธศาสตรการจางงาน  

 

มาตรการ: 
i. เสริมสรางขีดความสามารถของภาครัฐในการติดตามตลาดแรงงานและ

ตัวช้ีวัดทรัพยากรมนุษยและคิดคนนโยบายรองรับผลกระทบตอสังคม 

ii.  จัดทํากรอบดานทักษะระดับชาติเพื่อนําไปสูการยอมรับทักษะในระดับ

อาเซียน 

iii. พยายามจัดตั้งเครือขายผูเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมในอาเซียน เพื่อ

สงเสริมความสัมพันธระหวางอุตสาหกรรมที่แข็งแกรง  มีความ
กลมกลืน มีผลผลิตมากขึ้นและมีงานที่ดี ภายในป 2553 

iv.   ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในเรื่องความปลอดภัยในวิชาชีพและ

กรอบสุขภาพในระดับชาติสําหรับอาเซียนตามที่ไดรับการยืนยันโดย
อาเซยีน-โอชเน็ต  
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A4.  สงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที)  
14.    เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: เนนการดําเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่

สงเสริมการปฏิบัติตามขอริเร่ิมของภูมิภาคดานไอซีที 
 

มาตรการ: 
i.  ดําเนินโครงการเสริมสรางขีดความสามารถ เพื่อเพิ่มพูนความรูดาน 

ไอซีทีในอาเซียน โดยเฉพาะในกลุมสตรี เด็ก ผูสูงวัย และผูพิการ 

ii.  สงเสริมการใชไอซีทีในเชิงบวก โดยเฉพาะอินเตอรเน็ต 

iii.  สนับสนุนการใชไอซีทีในทุกระดับการศึกษา 

iv.   ริเร่ิมการเริ่มใชไอซีทีในโรงเรียนประถมใหเร็วขึ้น 

v.   สงเสริมการใชไอซีทีเพื่อสนับสนุนการเรียนรูทางอินเตอรเน็ต 

vi. พัฒนาผูใชแรงงานและกําลังคนเพื่อการมีวิชาชีพและความชํานาญ

ทางดานไอซีที 
 

A5.  การอํานวยความสะดวกในการเขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงประยุกต 
15.  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: พัฒนานโยบายและกลไกเพื่อสนับสนุนความ

รวมมือในดานการวิจัย การพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
ถายทอดเทคโนโลยีรวมทั้งในเชิงพาณิชย    การจัดตั้งเครือขายสถาบัน
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการมีสวนรวมของภาคเอกชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 

  

มาตรการ: 
i.  จัดตั้งเครือขายศูนยการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ

สงเสริมความรวมมือและแลกเปลี่ยนการใชประโยชนจากงานวิจัย การ
ถายทอดเทคโนโลยีและการคา และการวิจัยรวมกันและการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีภายในป 2554 

ii. เสริมสรางการทําวิจัยรวมกันและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง

ประยุกตเพื่อการเสริมสรางใหประชาคมมีความกินดีอยูดี 
iii. อํ านวยความสะดวกในเรื่ อ งการแลก เปลี่ ยนและ เคลื่ อนย า ย

นักวิทยาศาสตรและนักวิจั ยจากสถาบันทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทั้งของภาครัฐและเอกชน  โดยใหสอดคลองกับกฎหมาย 
กฎระเบียบและนโยบายระดับชาติ 

iv. จัดตั้งพันธมิตรทางยุทธศาสตรรวมกับภาคเอกชนเพื่อสงเสริมความ

รวมมือดานการวิจัยและการพัฒนา รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยีและ
การคา 

v. ใหทุนการศึกษาในอาเซียนเพื่อสนับสนุนสถาบันวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เสมือนจริงอาเซียน( เอวิสท)  และกิจกรรมทางดาน
วิทยาศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

 
11 



 

vi.  เพิ่มการตระหนักรับรูในเรื่องวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเชิงประยุกตเพื่อ

การพัฒนาอยางยั่งยืน จัดทําตัวช้ีวัดทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เพื่อให
ผูวางแผนดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใชประโยชนในการพัฒนา
ยุทธศาสตรทางดานทรัพยากรมนุษย 

vii. สงเสริมและสนับสนุนการใชประโยชนเครือขายทางดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีอาเซียน และเครือขายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีอ่ืนๆ 

viii. สงเสริมการพัฒนาการใชและการแลกเปลี่ยนการใชระบบดิจิตอลใน

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

A6.  เสริมสรางทักษะในการประกอบการสําหรับสตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

16. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: เนนสงเสริมการมีสวนรวมของสตรี เยาวชน 
ผูสูงอายุ ผูพิการ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมชายขอบในกําลังแรงงานที่มี
ผลผลิต โดยการฝกอบรมการฝมือเพื่อปรับปรุงคุณภาพความเปนอยู ซ่ึงจะชวย
สงเสริมการพัฒนาชาติและการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
 

มาตรการ: 

i.  จัดตั้งเวทีอาเซียนดานผูประกอบการเยาวชน  ภายใตกรอบความรวมมือ

รายสาขาดานแรงงาน เยาวชน การศึกษา ภายในป 2552 

ii.  จัดตั้งเครือขายผูประกอบการสตรี  ภายในป  2553  และเสริม

บรรยากาศสําหรับผูประกอบการสตรีในภูมิภาค รวมท้ังการเขาถึง
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เงินกู /สินเชื่อรายยอยไรหลักประกัน  เทคโนโลยี  การฝกอบรม 
การตลาด และการใหบริการการคุมครองทางสังคม  

iii.  สรางเครือขายผูเชี่ยวชาญในเรื่องการประกอบการ โดยเฉพาะในการ

ฝกอบรมทางดานทักษะสําหรับเด็กที่ออกจากโรงเรียน ผูสูงอายุและผู
พิการ ภายในป 2553 

 

A7.  พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ  
17. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: เนนการจัดตั้งระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ 

โปรงใส มีความรับผิดชอบและมีความนาเชื่อถือ โดยการเพิ่มขีดความสามารถ
ของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการของอาเซียน และเพิ่มความรวมมือ
ระหวางรัฐสมาชิกอาเซียน 

 

มาตรการ: 
i.  พัฒนายุทธศาสตรเพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการประชุม

อาเซียนวาดวยกิจการดานพลเรือน (เอซีซีเอสเอ็ม) (2551-2555) ภายใน

ป 2552 

ii.  ใหเอซีซีเอสเอ็มสนับสนุนการประสานงานในอาเซียนเพื่อใหระบบ

ราชการมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอสาธารณชนและมีธรรมา 
ภิบาล รวมทั้งสนับสนุนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในดานเหลานี้
ประจําทุกป โดยใหเร่ิมตั้งแตป 2551 
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iii. เสริมสรางขีดความสามารถของศูนยทรัพยากรอาเซียนภายใตเอซีซีเอส

เอ็มเพื่อพัฒนาและจัดโครงการฝกอบรมเพื่อชวยประเทศสมาชิก
อาเซียน 

iv. พัฒนากลุมผูเชี่ยวชาญและผูฝกเพื่อเปนทรัพยากรบุคคลในโครงการ

ฝกอบรมและเสริมสรางขีดความสามารถของพลเรือน 

v.  พัฒนาคูมือและหลักสูตรใหเหมาะสมสําหรับเพศและการพัฒนา และ

หลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล สําหรับการแลกเปลี่ยนระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

vi. พัฒนาและจัดโครงการฝกอบรมโดยเนนการเสริมสรางขีดความ 

สามารถเพื่อแลกเปลี่ยนกันในระบบราชการอาเซียนภายใตการประชุม
อาเซียนวาดวยกิจการดานพลเรือน 

vii. กระชับความรวมมือในการประสานงานเพื่อบรรลุการพัฒนาพลเรือนที่

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความสามารถ นาเชื่อถือและตอบสนอง
ตอระบบราชการในอาเซียน    โดยดําเนินผานกิจกรรมของศูนย
ทรัพยากรอาเซียนตางๆ (เออาซี) กรอบความรวมมือรายสาขา และ
กิจกรรมระดับภูมิภาคที่สนับสนุนการดําเนินการสาขาความสําคัญของ
เอซีซีเอสเอ็ม 

viii. จัดทํานโยบายและโครงการภายใตการรณรงคที่ยั่งยืนในระบบราชการ

เพื่อใหแผนงานเอซีซีเอสเอ็ม (2551-2555) บรรลุผลสําเร็จ สงเสริม

ความโปรงใส ความซื่อสัตย คํานึงถึงส่ิงแวดลอม เคารพหลักสิทธิ
มนุษยชนและความเทาเทียมทางเพศ ใสใจและปฏิบัติอยางเปนพิเศษตอ
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คนยากไร รวมถึงใหขาราชการอาเซียนผูซ่ึงควรจะเปนผูนําและผูให
การสนับสนุนเปาหมายของเอเอสซีซี  

ix.  เพิ่มและจัดตั้งกลไกเพื่อการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

มาตรฐานการบริการ ปฏิกิริยาจากประชาชน และระบบจัดอันดับแสดง
ฐานะการผลิต 

x.  ขยายบทบาทของประชาสังคมและกลุมประชาชน ในหลักจริยธรรม

และธรรมาภิบาล 
 

B.    การคุมครองและสวัสดิการสังคม  
18.   อาเซียนมีพันธกรณีในการสงเสริมความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชนโดยลดความยากจนและสงเสริมการคุมครองและสวัสดิการสังคม 
การสรางสภาพแวดลอมที่มั่นคง ปลอดภัย และปลอดยาเสพติด การเตรียม
ความพรอมเร่ืองภัยพิบัติ และการจัดการกับขอกังวลเกี่ยวกับการพัฒนา
สุขภาพ 

 

B1.  การขจัดความยากจน 

19. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: เนนการแกไขปญหาความเหลื่อมลํ้าในดานสังคม
และเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ (เอ็มดีจี) ของสหประชาชาติ ในดานการกําจัดความ
ยากจนและความหิวโหย 

 

มาตรการ: 

 
15 



 

i.  พัฒนาและดําเนินตามแผนงานอาเซียนเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนา

แหงสหัสวรรษของสหประชาชาติโดยหารือกับกรอบสาขาความ
รวมมือตางๆ เพื่อจะกําหนดและขยายความรวมมือทางวิชาการในการ
ลดความยากจน 

ii.  สนับสนุนขอริเร่ิมที่ขับเคลื่อนโดยประเทศสมาชิกอาเซียนในการลด

ความยากจนเพื่อนําไปสูการลดชองวางทางการพัฒนาระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

iii. เพิ่มความพยายามในการดําเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการขจัดความ

ยากจน  โดยเฉพาะในดานโครงสรางพื้นฐานในชนบท  แหลงน้ํา 
สุขาภิบาล ภายใตขอริเร่ิมเพื่อการรวมตัวของอาเซียน และกรอบความ
รวมมือในอนุภูมิภาคอื่นๆ  

iv.  ปรับปรุงขีดความสามารถของอาเซียนในการประเมินความยากจนอยาง

งายและสามารถปฏิบัติไดและติดตามกลยุทธในการลดความยากจน
ภายใตระบบที่มีคากําหนด โดยครอบคลุมใหมากที่สุด 

v. ใหความชวยเหลือครอบครัวที่ยากจนดวยระบบสนับสนุนที่เหมาะสม

เพื่อใหคนเหลานั้นพึ่งพาตนเองได 
vi.  กระชับความรวมมือของอาเซียนในดานเงินทุนกูยืมขนาดเล็ก รวมทั้ง

กระชับความรวมมือและเครือขายระหวางสถาบันดานการเงินในพื้นที่
ยากจนโดยคํานึงถึงคานิยมและประเพณีทองถ่ินรวมทั้งการรับมือกับ
ปญหาความยากจนในกลุมสตรี 
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vii. พยายามจัดตั้งธนาคารขอมูลอาเซียนในเรื่องความยากจนและโครงการ

ลดความยากจนโดยแบงปนขอมูลระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 

viii. สานตอการแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยการ

จัดสัมมนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องการลดความยากจนเปน
ประจําในประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคูเจรจา 

ix.  จัดตั้งเครือขายอาเซียนดานการพัฒนาครอบครัว 

x. สนับสนุนขบวนการอาสาสมัครชนบทและใหมีการแลกเปลี่ยน

ผูเชี่ยวชาญเยาวชนวิชาชีพดานการพัฒนาชนบทในอาเซียน 
 

B2. เครือขายความปลอดภัยทางสังคมและความคุมกันจากผลกระทบดานลบจาก
การรวมตัวอาเซียนและโลกาภิวัตน  

20. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: ใหความมั่นใจวาประชาชนอาเซียนทุกคนไดรับ
สวัสดิการสังคมและการคุมกันจากผลกระทบเชิงลบจากโลกาภิวัตนและการ
รวมตัว โดยพัฒนาคุณภาพ ความครอบคลุม และความยั่งยืนของการคุมครอง
ทางสังคม และเพิ่มความสามารถในการจัดการความเสี่ยงทางดานสังคม 

 

มาตรการ: 
i.  จัดการสํารวจระบอบการปกปองทางดานสังคมที่มีอยูในอาเซียน 

ii. สงเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเรื่องระบบความมั่นคง

ทางดานสังคม 
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iii. ใหมีเรื่องการปองกันทางดานสังคมในความรวมมืออาเซียนในดานแนว

ปฏิบัติที่เกี่ยวกับแรงงาน 

iv. พิจารณาความเปนไปไดในการจัดตั้ งระบบประกันสังคมที่จะ

ครอบคลุมแรงงานอยางไมเปนทางการ 

v.  จัดตั้งเครือขายหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลสังคมในการสงเสริมการกินดี

อยูดีและชีวิตความเปนอยูของคนจน คนดอยโอกาส คนที่ถูกละเลยและ
คนที่ถูกเอาเปรียบที่ไดรับผลกระทบจากกระบวนการรวมตัวและโลกา
ภิวัตน 

vi.  ศึกษากลไกการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางดานเกษตร ปาไมและ

ประมง 
vii.  จัดทําวิจัยในเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจและ

โลกาภิวัตนในมุมมองทางเพศที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมการในมาตรการที่
แตละเพศจะมีสวนรวมอยางเหมาะสม 

viii. ดําเนินการที่เหมาะสมและออกมาตรการปองกันการใชอินเตอรเน็ต

ในทางที่ผิดและการกระทําอนาจารตอผูหญิง เด็กและกลุมอ่ืนๆ 

ix.  ดําเนินการที่เหมาะสมและออกมาตรการปองกันการใชอินเตอรเน็ตใน

การกอกวนสังคม สรางความเกลียด การแบงแยกและการไมยอมรับ
ความคิดที่แตกตาง 

x. กระชับความรวมมือของอาเซียนในการปกปองแรงงานยายถ่ินฐานที่

เปนสตรี 
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B3.  สงเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยดานอาหาร 
21. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: ใหความมั่นใจวาประชาชนอาเซียนทุกคนมีอาหาร

เพียงพอตลอดเวลาและใหความมั่นใจในความปลอดภัยดานอาหารในรัฐ
สมาชิกอาเซียน   

 

มาตรการ: 
i. ปรับกฎระเบียบทางดานความมั่นคงทางอาหารระดับชาติใหเขากับ

มาตรฐานระดับนานาชาติที่ไดรับการยอมรับ รวมท้ังมาตรการการ
กักกันและการตรวจสอบสําหรับการเคลื่อนยายพืชและสัตวและ
ผลผลิตที่ทําจากพืชและสัตว 

ii. เสริมสรางงานภายใตคณะทํางานผูประสานงานเรื่องความมั่นคงดาน
อาหารเพื่อประสานงานกับหนวยงานหลักและหนวยงานยอยดาน
อาหารของอาเซียนไดดีขึ้นรวมทั้งการปฏิบัติแผนงานตางๆ  

iii.  สงเสริมใหผูผลิตทุกระดับผลิตอาหารที่ปลอดภัยและดีตอสุขภาพ 

iv. จัดทํากรอบกฎหมายในดานอาหารที่เปนแบบอยางและเสริมสรางการ
ตรวจสอบอาหาร ระบบการออกใบรับรอง ตั้งแตทุงนาถึงโตะอาหารใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

v.  สรางเครือขายของหองปฏิบัติการดานอาหารที่มีประสิทธิภาพของ

ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่ออํานวยความสะดวก ในการแลกเปลี่ยน
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ขาวสาร ขอมูล การคนหาประสบการณ แนวปฏิบัติการที่ดีที่สุดที่
เกี่ยวกับหองปฏิบัติการดานอาหาร และเทคโนโลยีใหมๆ 

vi. เสริมสรางขีดความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียนในการ

วิเคราะหเร่ืองความเสี่ยง 
vii. สงเสริมการมีสวนรวมและบทบาทของผูบริโภคในดานความปลอดภัย

อาหาร 

viii.  สงเสริมบทบาทของคณะกรรมการการสํารองอาหารเพื่อความมั่นคง

ของอาเซียน (เอเอฟเอสอาบี) รวมทั้งเพิ่มการสํารองอาหารหลักใน
ภูมิภาค 

ix.  เสริมสรางความรวมมือกับสถาบันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ

นานาชาติและองคกรเอกชนเพื่อประกันความมั่นคงทางอาหารใน
ภูมิภาค 

x. จัดตั้งเครือขายเพื่อสงเสริมความรวมมือการคาอาหารทั้งในและนอก

อาเซียนเพื่อความมั่นคงในการแจกจายอาหารในภูมิภาค 

xi.  สรางหลักประกันใหมีอาหารตลอดเวลาสําหรับประชาชนอาเซียน 

xii. สนับสนุนใหใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในการปลูกและ

ผลิตอาหาร 

xiii. ปรับปรุงคุณภาพของระบบการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพใน

การรับมือกับโรคที่ติดจากอาหารและการระบาดของโรคอาหารเปนพิษ
โดยใหมีการแบงปนขอมูลและแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ 
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xiv. สงเสริมการสนับสนุนใหผูผลิตผลิตอาหารที่ปลอดภัยและดีตอสุขภาพ 

ผานทางการศึกษาและการสื่อสารไปยังกลุมชุมชนเพื่อใหเปนกําลังที่จะ
สนับสนุนอาหารปลอดภัย 

xv.  หาโอกาสจัดการหารือ การประชุม เพื่อประสานความรวมมือระหวางผู

มีสวนไดสวนเสียเพื่อใหชวยสงเสริมความมั่นคงและความปลอดภัย
ดานอาหาร 

xvi. บูรณาการมาตรการดังกลาวขางตนเขาไวในแผนปฏิบัติการอยาง

ครอบคลุมโดยมีเปาหมายในการปรับปรุงอาหารใหดีตอสุขภาพมากขึ้น 

 
B4.  การเขาถึงการดูแลสุขภาพและสงเสริมการดํารงชีวิตท่ีมีสุขภาพ 

22. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: เนนการเขาถึงการรักษาสุขภาพการบริการทาง
การแพทยและยาที่เพียงพอและราคาถูก และสงเสริมใหประชาชนอาเซียน
ดํารงชีวิตที่มีสุขภาพสมบูรณ 
 

มาตรการ: 
i.  สงเสริมการลงทุนในเรื่องการปรับปรุงโครงสรางการดูแลสุขภาพขั้น

พื้นฐานอยางมีเหตุผล เพื่อเปนหลักประกันทางดานการเงินและสังคม
สําหรับคนยากจนและคนที่ไมไดรับโอกาสทางดานสังคมใหสามารถ
เขาถึงการรับการบริการและบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษที่
เกี่ยวกับทางดานสุขภาพไดมากขึ้น 
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ii.  สงเสริมขาวสาร การศึกษาและการดําเนินกิจกรรมเพื่อสุขภาพสําหรับ

สาธารณชนเพื่อสงเสริมการใชชีวิตอยางมีสุขภาพที่ดีและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เชน การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการ 

 รักษาสุขภาพจิต ใหมีลักษณะที่เขาถึงงาย ราคาถูกและมีความยั่งยืน 

iii.  ใชยุทธศาสตรเพื่อเสริมสรางการจัดการกับความเสี่ยงแบบบูรณาการ 

และสงเสริมการใชชีวิตอยางมีสุขภาพที่ดี   เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

iv.  จัดทําและรับรองกรอบความรวมมือสําหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม

เปนผลดีตอสุขภาพ รวมทั้งเครื่องดื่มประเภทสุราในลักษณะเดียวกับ
กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (เอฟซีทีซี)  

v.  สงเสริมการตระหนักรับรูเกี่ยวกับผลกระทบนโยบายการคาระดับ

ภูมิภาคและระดับโลกและการรวมตัวทางดานเศรษฐกิจในเรื่องสุขภาพ 
และจัดทํายุทธศาสตรเพื่อที่จะลดผลกระทบในทางลบโดยการจัด
สัมมนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค แลกเปลี่ยนผล
การศึกษาและเอกสารทางดานวิชาการ 

vi. จัดทํายุทธศาสตรสําหรับอาเซียนในการเสริมสรางขีดความสามารถ

และการแขงขันในดานสินคาและบริการที่เกี่ยวกบัสุขภาพ รวมทั้งสาขา
ทางดานเภสัชกรรม 

vii. จัดใหมีการวิจัยและการแลกเปลี่ยนประสบการณขามประเทศในการ

สงเสริมการบูรณาการดานความปลอดภัย และประสิทธิผลของยาแผน
โบราณและการแพทยทางเลือกเขาไปในระบบการดูแลสุขภาพระดับ 
ชาติและในระดับอื่นๆ 
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viii.  สงเสริมการใชเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเกี่ยวกับอาหาร และนาโน

เทคโนโลยี เพื่อชวยการใชทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน รวมทั้งการ
ออกแบบการผลิตและการจัดสงยาหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

ix.  สงเสริมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข (อี-เฮลท) เพื่อ

เผยแพรขอมูลที่เหมาะสม เที่ยงตรงและสมบูรณเพื่อประโยชนตอ
สุขภาพของสาธารณชนอยางทันเวลา 

x. สงเสริมการประสานงานในเรื่องการวิจัยและการพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพ 

การใชชีวิตอยางมีสุขภาพ รวมทั้งปจจัยความเสี่ยงของการเกิดโรคไม
ติดตอในประเทศสมาชิกอาเซียน 

xi. สงเสริมการแบงปนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับปรุงการเขาถึง

ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพรวมทั้งยาสําหรับประชาชนในอาเซียน 

xii. จัดหาแรงจูงใจและสภาพการทํางานที่ดีเพื่อเปนหลักประกันในการ

ทํางานของเจาหนาที่ผูดูแลดานสุขภาพในภูมิภาค ในการรวมกับองคกร
อนามัยโลกและหนวยงานที่เกี่ยวของพัฒนาแนวปฏิบัติที่ยุติธรรมใน
การคัดเลือกเจาหนาที่ดานสาธารณสุขในระดับสากลเพื่อแกปญหาการ
ขาดแคลนเจาหนาที่ผูดูแลสุขภาพทั่วโลก  

xiii.  สงเสริมการแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ ยา การศึกษาดาน

กายภาพและสุขภาพเพื่อใหเกิดการแบงปนความรูและประสบการณ 
xiv. สงเสริมการเปนหุนสวนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เสริมสราง

บทบาทหนาที่ของชุมชนและนโยบายประเด็นออนไหวดานเพศ เพื่อ
การปรับปรุงมาตรฐานดานสุขภาพของชุมชน  
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xv. สงเสริมโครงการเสริมสรางขีดความสามารถ  เชน  การปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานเภสัชกรรม จัดใหมีหลักสูตรการ
ฝกอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณดานการวิจัยในเรื่องเสถียรภาพ 
สภาพพรอมใชทางชีวภาพ ชีวสมมูล การศึกษาทางคลินิก การให
กระบวนการผลิตและวิธีการวิเคราะห   

xvi.  จัดตั้งและคงไวซ่ึงระบบการตรวจสอบดานโภชนาการในอาเซียน 

xvii. สงเสริมการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงการเขาถึงการดูแล

สุขภาพขั้นพื้นฐานในกลุมเสี่ยง หรือกลุมที่มีโอกาสติดเชื้อไดงาย ให
ความสําคัญกับโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และความพิการ 
ผานการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดสัมมนาและแลกเปลี่ยนการ
เยือนระหวางประเทศสมาชิก 

xviii.  สงเสริมใหผูบริโภคเปนผูมีสวนรวมในเรื่องการดูแลสุขภาพ โดย

ผูบริโภคจะไดรับทางเลือกที่ไดรับประโยชนมากที่สุดและมีความเสี่ยง
นอยที่สุดในการใชยาแผนโบราณและการแพทยทางเลือก 

xix. สงเสริมใหผูกําหนดนโยบายเรงรัดการดําเนินการเพื่อเพิ่มการเขาถึง

ขอมูลสุขภาพดานเพศและการเจริญพันธุ และการใหบริการดาน
สุขภาพอยางเปนมิตร และใหความรูแกสังคมโดยเฉพาะผูปกครองและ
วัยรุนในเรื่องการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศ 

xx. จัดทําโครงการและปรับปรุงระบบการตรวจสอบโรคไมติดตอ เชน 

โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ซ่ึงกลายเปนโรคที่พบบอยขึ้นใน
ชุมชนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชชีวิต 
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xxi.  เสริมสรางเครือขายดานสุขภาพที่มีอยูเดิมในประเทศสมาชิกอาเซียน

เพื่อผลักดันใหเกิดความสําเร็จในเรื่องของการเขาถึงการบริการดาน
สุขภาพและการสงเสริมพฤติกรรมการใชชีวิตอยางมีสุขภาพดี โดย
แลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความรวมมือและการ
พัฒนาอยางยั่งยืนสืบตอไป 

xxii.  สงเสริมการใชยาอยางมีเหตุผล โดยเฉพาะการสั่งยาปฏิชีวนะ 

xxiii. แลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณเรื่องการควบคุมราคายาเพื่อการ

เขาถึงยาที่จําเปนในประเทศสมาชิกอาเซียน  
xxiv. สงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน

ในเรื่องการจัดการและกําหนดนโยบายดานสาธารณสุข 
 

B5.  การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดตอ 

23. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: เสริมสรางความพรอมและประสิทธิภาพในระดับ
ภูมิภาค โดยบูรณาการแนวทางการปองกันการเฝาระวัง ควบคุม และการ
สนองตอบที่ทันเวลาเพื่อแกปญหาโรคติดตอและโรคติดเชื้ออุบัติใหม 
 

มาตรการ: 
i.  เสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาความตกลงความรวมมือระดับ

ภูมิภาค โดยบูรณาการแนวทางการปองกัน การควบคุม การเตรียม
ความพรอมเร่ืองโรคติดเชื้ออุบัติใหม โดยใหเปนไปตามกฎระเบียบ
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ระหวางประเทศวาดวยเรื่องสุขภาพ ป 2548 และยุทธศาสตรเอเชีย-

แปซิฟก สําหรับโรคติดตออุบัติใหม (แอปเซด)  
ii.  จัดตั้ง เสริมสรางและคงไวซ่ึงระบบการสนับสนุนระดับภูมิภาคและ

สรางเครือขายเพื่อลดชองวางระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน   ในการ  
 รับมือกับโรคติดเชื้ออุบัติใหมและโรคติดตออ่ืนๆ  
iii.  สรางหลักประกันวาคลังของยาตานไวรัสและอุปกรณปองกันสวน

บุคคล (พีพีอี) จะถูกเก็บรักษาไวในระดับภูมิภาคสําหรับประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพื่อเตรียมความพรอมอยางทันทวงทีในกรณีเกิดการ
ระบาดของไขหวัด 

iv.  ลดผลกระทบจากการแพรกระจายและการระบาดของโรคติดเชื้อเอชไอ

วี โดยใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ การประชุม
สมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษวาดวยเรื่องโรคเอชไอวีและโรคเอดส 
พันธกรณี อาเซียนวาดวยเร่ืองเอชไอวีและเอดส และแผนงานอาเซียน
วาดวยเอชไอวีและโรคเอดสระยะที่ 3 

v.  ปรับปรุงใหสามารถเขาถึงการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัสเอชไอวีที่

สามารถซื้อหาไดและการรับการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส รวมทั้ง
สารเคมีในการวินิจฉัยโรค  

vi.  จัดทําโครงการเพื่อปรับปรุงการเฝาดูการติดเชื้อเอชไอวีระยะสอง 

(ปจจัยเส่ียงและพฤติกรรม) และสงเสริมการเผยแพรขอมูลและ
ประสบการณในหมูประเทศสมาชิกอาเซียน 
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vii.  สงเสริมการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับปรุงการเขาถึงการ

ดูแลรักษาเบื้องตนในกลุมบุคคลที่มีความเสี่ยงและกลุมที่ติดเชื้อไดงาย 
โดยเฉพาะโรคเอชไอวีและโรคเอดส โรคมาลาเรีย โรคไขเลือดออก 
โรควัณโรค และโรคติดเชื้ออุบัติใหม โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
แลกเปลี่ยนการเยือนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 

viii. เสริมสรางความชํานาญทางคลินิกในภูมิภาคผานเครือขายองคกร

ผูเช่ียวชาญ สถาบันวิจัยระดับภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนความชํานาญ
และการแบงปนขอมูล 

ix. เสริมสรางความรวมมือโดยการแบงปนขอมูลและประสบการณเพื่อ

ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อที่ เกี่ยวของกับภาวะโรครอน  การ
เปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งจากธรรมชาติหรือ
จากมนุษย  

x.  จัดการกับเรื่องน้ําสะอาด การปลอดเชื้อ ระบบสุขาภิบาล การจัดการ

ของเสีย ที่มีสวนทําใหเกิดโรคติดเชื้อ 

xi.  กระชับความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องการติดตาม

ผูติดโรคและระบบกักกัน  
xii.  เสริมสรางและรักษาระบบการเฝาระวังโรคติดเชื้อ เชน โรคเอชไอวี

หรือโรคเอดส โรคมาลาเรีย โรคไขเลือดออก โรควัณโรค และ 
xiii. สงเสริมการประสานงานในการวิจัยและพัฒนาทางดานผลิตภัณฑเพื่อ

สุขภาพโดยเฉพาะยาชนิดใหมสําหรับโรคติดตอรวมทั้งโรคที่ไมไดรับ
ความสนใจที่พบไดทั่วไปในประเทศสมาชิกอาเซียน 
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B6.  รับประกันอาเซียนท่ีปลอดยาเสพติด 

24.  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: ลดการเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมายในหมูประชาชน
ทั่วไป โดยเฉพาะในกลุมนักเรียน เยาวชน และกลุมที่มีความเสี่ยงสูง โดยเนน
มาตรการปองกันและสงเสริมการเขาถึงวิธีการรักษา การฟนฟูเพื่อกลับเขาสู
สังคมอีกครั้ง และการบริการหลังการบําบัดเพื่อใหกลับเขาสูสังคมอยางเต็มที่
โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรภาคประชาสังคม 

   

มาตรการ:  
i.  จัดทําและดําเนินโครงการปองกันการใชยาเสพติดและโครงการ

ควบคุมการใชยาเสพติดในทางที่ผิดในครอบครัว โรงเรียน สถานที่
ทํางานและชุมชน 

ii.  สงเสริมการตระหนักรับรูและปฏิกิริยาทางสังคมโดยสนับสนุนในเรื่อง

การตอตานภัยรายและอันตรายของยาเสพติด  
iii.  ลดการใชยาเสพติดที่ผิดกฎหมายโดยการสรางมติรวมกันและแบงปน

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดทําโครงการการลดความตองการใช
ยาเสพติด 
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iv.  แบงปนขอมูลการวิจัยยาเสพติดระหวางประเทศสมาชิก 

v.  พัฒนาความชวยเหลือดานวิชาการเพื่อใหประเทศที่เกี่ยวของกําหนดพืช

ทดแทนแทนการใชพืชยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและจัดทําการปฏิรูป
นโยบายอยางยั่งยืน 

vi. สงเสริมการเขาถึงตลาดสําหรับผลผลิตที่มาจากการพัฒนาทางเลือก

ภายในภูมิภาค โดยสอดคลองกับพันธกรณีและสนธิสัญญาการคาพหุ
ภาคี 

vii. อํานวยความสะดวกในการจัดตั้งและดูแลรักษาศูนยการรักษาและการ

ฟนฟูในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน 

viii.  แลกเปลี่ยนประสบการณ ความชํานาญ  แนวปฏิบัติที่ดีที่ สุดและ

บทเรียนในการปองกันและการรักษาผูที่ใชยาเสพติด/ผูติดยาเสพติดใน
หมูองคกรตางๆ และองคกรพัฒนาเอกชนที่อยูในภาคสาธารณะและใน
องคกรที่มิใชรัฐบาล 

ix.  เสริมสรางสมรรถภาพการทํางานของเจาหนาที่ที่ดูแลเรื่องการลด

ปริมาณการตองการยาเสพติดและเจาหนาที่ควบคุมยาเสพติด และ
พัฒนากลุมผูเชี่ยวชาญและผูฝกในดานการลดปริมาณการตองการ
ยาเสพติดและโครงการการควบคุมยาเสพติด   

 

B7.  การสรางรัฐท่ีพรอมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
25.  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: เสริมสรางกลไกใหมีประสิทธิภาพและสามารถ

ปองกันและลดการสูญเสียชีวิต และทรัพยสินทางสังคม เศรษฐกิจและ
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ส่ิงแวดลอมของรัฐสมาชิกอาเซียนอันเกิดจากภัยพิบัติ และรวมมือกันจัดการ
กับภัยพิบัติฉุกเฉินโดยใชความพยายามของรัฐบาล และความรวมมือในระดับ
ภูมิภาคและระหวางประเทศ  
 

มาตรการ: 
i. ดําเนินการตามความตกลงวาดวยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต

สถานการณฉุกเฉินของอาเซียนภายในป  2558 

ii. สนับสนุนการจัดตั้งและการดําเนินการของศูนยประสานงานอาเซียน
ในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม (อาฮา เซ็นเตอร) เพื่อ
สนับสนุนความรวมมือและการประสานงานระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียนกับหนวยงานของสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศ 

iii. จัดทําโครงการเสริมสรางขีดความสามารถในสาขาที่มีความจําเปน
เรงดวนของประเทศสมาชิกอาเซียนภายในป 2558 สงเสริมความ
รวมมือทางวิชาการ การวิจัยรวมกัน และการสรางเครือขายเพื่อเพิ่มพูน
ขีดความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติและลดการสูญเสียจากภัย
พิบัติ 

iv.  สรางเครือขายอาเซียนเพื่อแบงปนขอมูล และเครือขายประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับภัยพิบัติภายในป 2553 เพื่อสงเสริมการแบงปนขอมูลและแนว
ปฏิบัติที่ดีที่สุดและชวยในเรื่องการตัดสินใจในการดําเนินการ 

v.   ดําเนินการและสงเสริมความตระหนักรับรูของสังคมและโครงการดาน

การศึกษาอย างสม่ํ า เสมอ  รวมทั้ งสง เสริมการมีสวนรวมของ
สาธารณชนในโครงการที่เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและ
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การตอบโตสถานการณฉุกเฉินเพื่อสงเสริมใหชุมชนสามารถฟนตัว
กลับสูสภาพเดิมหลังเผชิญภัยพิบัติ 

vi.  สงเสริมการเปนหุนสวนกับผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งชุมชนทองถ่ิน

องคกรพัฒนาเอกชน หนวยงานเอกชน และกระชับความรวมมือกับ
สหประชาชาติและองคการระหวางประเทศ 

vii. แสดงธงประจําชาติและธงอาเซียน หรือสัญลักษณเพื่อประชาสัมพันธ

อาเซียนในหมูผูที่ตอบสนองรายแรกกับภารกิจดานมนุษยธรรม 
viii.  สงเสริมทางเลือกการดํารงชีวิตอยางยั่งยืน ผานกิจกรรมการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจและสังคมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และเสริมสรางขีด
ความสามารถของชุมชน  

ix.  เสริมสรางการมีสวนรวมและการพรอมรับมือกับภัยพิบัติในชุมชน โดย

เผยแพรความรูทองถ่ินและแนวทางปฏิบัติ ความตระหนักรับรูของ
สังคม การศึกษาและบทเรียนเพื่อสรางชุมชนใหสามารถกลับสูสภาพ
เดิมไดหลังภัยพิบัติ 

x.  สงเสริมการใชบริการศูนยอํานวยความสะดวกในภูมิภาคใหมากขึ้น 

เชน การใชบริการศูนยพยากรณอากาศอาเซียน (เอเอสเอ็มซี) ศูนย
ประชาสัมพันธดานแผนดินไหวอาเซียน (เออีไอซี) เพื่อจัดเตรียมขอมูล
การเตือนภัยลวงหนา และใหคําแนะนําเฉพาะทางเพื่อเตรียมพรอม
รับมือกับภัยพิบัติในภูมิภาค 

xi.   จัดโครงการอาสาสมัครอาเซียนเพื่อชวยเหลือพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ

จากภัยพิบัติซ่ึงจะชวยเสริมสรางการอยูรวมกันของอาเซียน 
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xii.   สงเสริมการประสานงานและการวางแผนรวมกันในหลายภาคสวน ใน

เร่ืองการเตรียมความพรอมและการรับมือกับโรคระบาดตางๆ ในระดับ
ภูมิภาค 

 

C.    ความยุติธรรมและสิทธิ  
26.   อาเซียนมีพันธกรณีในการสงเสริมความยุติธรรม โดยใหสิทธิของประชาชน

สะทอนอยูในนโยบายและทุกวิถีของชีวิต ซ่ึงรวมถึงสิทธิและสวัสดิการ
สําหรับกลุมดอยโอกาสและกลุมที่ออนแอ เชน สตรี เด็ก  ผูสูงอายุ ผูพิการ 
และแรงงานโยกยายถ่ินฐาน 

 
C1.  การสงเสริมและคุมครองสิทธิและสวัสดิการสําหรับสตรี เด็ก ผูสูงอายุ และผู

พิการ  
27.  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: ปกปองผลประโยชน สิทธิ รวมทั้งสงเสริมโอกาส

อยางเทาเทียม และยกระดับคุณภาพชีวิตมาตรฐานการดํารงชีพสําหรับสตรี 
เด็ก ผูสูงอายุ และผูพิการ 

   

มาตรการ: 
i.  จัดตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อสงเสริมและปกปองสิทธิของสตรี

และเด็ก 

ii.  สานตอการดําเนินตามแผนงานเพื่อใหเปนไปตามปฏิญญาวาดวยการ

ขจัดความรุนแรงตอสตรีในภูมิภาคอาเซียน 
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iii.  ดําเนินโครงการวาดวยการมีชีวิตรอดของเด็ก พัฒนาการและปกปอง

เด็กโดยใหสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิของเด็ก 

iv.  สรางเครือขายอาเซียนดานเจาหนาที่สังคมสงเคราะหภายในป 2556 

v. จัดทําโครงการเสริมสรางขีดความสามารถระดับภูมิภาควาดวยการ
ใหบริการทางสังคมและการฟนฟูผูพิการ 

vi. สนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาการดูแลและสวัสดิการและ
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุ ผูพิการ สตรีและเด็กที่
ยากจน ออนแอและถูกเอาเปรียบ โดยแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดทีีสุ่ดใน
ทุกเรื่องที่เกี่ยวของ เชน การเขาถึง การฟนฟู การปกปอง การเอาใจใส 
รวมทั้งการรักษาทางยา ซ่ึงควรครอบคลุมถึงการดูแลภายในบานอยาง
สมัครใจหรือการจัดการดูแลในรูปแบบครอบครัวหรือชุมชน 

vii. สงเสริมการสนับสนุนและยึดถือพันธกรณีที่จะปรับปรุงการคุมครอง
ทางสังคมแกผูสูงอายุในประเทศสมาชิกอาเซียนผานเครือขายและการ
แลกเปลี่ยนขอมูล 

viii.  จัดทํามาตรฐานความมั่นคงดานสังคมในประเทศสมาชิกอาเซียน 

ix. จัดทําการวิจัยและการศึกษาเกี่ยวกับผูสูงอายุและยารักษาสําหรับ

ผูสูงอายุ 
x.  ใชขอมูลจําแนกเพศเพื่อสงเสริมความตระหนักรับรูในเรื่องความเทา

เทียมทางเพศ บทบาทสตรีและการสนับสนุนการพัฒนาของภูมิภาคใน
ระดับนโยบาย 
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xi. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของสตรีในทุกสาขาและทุก

ระดับ รวมทั้งดานการเมือง การตัดสินใจตางๆ และการสงเสริมบทบาท
ในเศรษฐกิจสังคมของสตรี 

xii. รวบรวมทัศนะเรื่องสถานะทางเพศใหบรรจุในนโยบายระดับชาติและ

ระดับภูมิภาคและสงเสริมการมีสวนรวมของผูหญิงในโครงการตางๆ 
xiii. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของผูพิการในกระบวนการ

ตัดสินใจและใหการยอมรับในความสําเร็จ 
xiv.  พัฒนาและดําเนินโครงการที่ชวยเหลือชีวิตความเปนอยูของเด็กที่ถูก

เอาเปรียบและอยูในสภาวะออนแอ และ 
xv.   จัดตั้งกลุมผูปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะหของอาเซียน นักวิชาการ

และโรงเรียนที่เกี่ยวของกับสังคมสงเคราะห 
 

C2.  การคุมครองและสงเสริมสิทธิแรงงานโยกยายถิ่นฐาน  
28. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: สงเสริมใหนโยบายแรงงานโยกยายถ่ินฐานมีความ

ครอบคลุมและมีการคุมครองที่เหมาะสมตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย
ของแตละประเทศสมาชิก และการดําเนินการใหสอดคลองกับปฏิญญา
อาเซียนวาดวยการคุมครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานโยกยายถ่ินฐาน1
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มาตรการ: 
i. ใหคณะกรรมการอาเซียนเพื่อปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียนวาดวยการ

คุมครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานโยกยายถ่ินฐานภายใตการกํากับ
ดูแลของเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานแรงงาน ดําเนินงานเพื่อการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดในปฏิญญาฯ และทํางานสานตอการพัฒนาเรื่อง
การคุมครอง อีกทั้งสงเสริมสิทธิของแรงงานโยกยายถ่ินฐาน 

ii.  จัดการประชุมวาดวยแรงงานโยกยายถ่ินฐานอยางสม่ําเสมอเพื่อเปนเวที

ในการหารืออยางกวางขวางในเรื่องแรงงานโยกยายถ่ินฐาน ภายใตการ
กํากับดูแลของคณะกรรมการซึ่งจะรายงานตอเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน
ดานแรงงาน 

iii.  สงเสริมการปกปองการใหคาแรงที่เปนธรรมและเหมาะสม รวมทั้งการ

เขาถึงงานที่ดีและสภาพความเปนอยูที่ดีสําหรับแรงงานโยกยายถ่ินฐาน
และใหแรงงานโยกยายถิ่นฐานที่อาจตกเปนเหยื่อของการเลือกปฏิบัติ 
การขมเหง การเอาเปรียบ ความรุนแรงใหสามารถเขาถึงระบบกฎหมาย
และระบบตัดสินคดีที่เปนธรรมของรัฐผูรับ 

iv.  เพิ่มความพยายามในการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย เชน 

สงเสริมสวัสดิการและยึดถือเกียรติภูมิมนุษยของแรงงานโยกยายถ่ิน
ฐาน โดยการอํานวยความสะดวกตอการดําเนินการทางดานกงสุลหรือ 
อํานาจทางการทูตของรัฐตนกําเนิด ในกรณีที่แรงงานถูกจับและถูก
จํ าคุกหรือกักขั ง  ภายใตกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ ผู รับ                

โดยสอดคลองกับอนุสัญญาเวียนนาและความสัมพันธดานกงสุล 
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v.  อํานวยความสะดวกในการแบงปนขอมูลในเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงาน

โยกยายถ่ินฐานเพื่อประโยชนในการดําเนินนโยบายและโครงการที่
เกี่ยวของกับแรงงานโยกยายถ่ินฐานทั้งในรัฐผูสงและรัฐผูรับ 

vi. เสริมสรางนโยบายและพิธีการของรัฐผูสงที่จะกําหนดเรื่องที่เกี่ยวกับ

แรงงานโยกยายถ่ินฐาน รวมทั้งเรื่องการคัดเลือก การเตรียมการสําหรับ
เคล่ือนยายแรงงานไปตางประเทศ และการคุมครองแรงงานโยกยายถ่ิน
ฐานเมื่อออกนอกประเทศ การสงกลับประเทศและการกลับสูประเทศ
ตนอีกครั้ง 

vii.  อํานวยความสะดวกในการเขาถึงทรัพยากรและการเยียวยาโดยให

ขอมูลการฝกอบรมและการศึกษา  การเขาถึงความยุติธรรม  การ
ใหบริการสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมาย
ของรัฐผูรับ หากแรงงานมีคุณสมบัติที่เปนไปตามขอกําหนดภายใต
กฎหมายและกฎระเบียบและนโยบายของรัฐดังกลาว ในกรอบความตก
ลงทวิภาคีและสนธิสัญญาพหุภาคี 

viii. จัดทําและสงเสริมแนวปฏิบัติทางกฎหมายของรัฐผูสงเพื่อเปนการวาง
กฎระเบียบในการคัดเลือกแรงงานโยกยายถ่ินฐานและเลือกใชกลไก
เพื่อขจัดการจางงานที่ไมถูกตอง โดยใชกฎหมายและสัญญาที่มีผลตาม
กฎหมาย กฎระเบียบและการใหการรับรองของสํานักงานจัดหางาน
และลูกจาง โดยจะขึ้นทะเบียนสํานักงานที่ผิดกฎหมายและสํานักงานที่
ละเลย และ 
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ix. สงเสริมการเสริมสรางขีดความสามารถโดยการแบงปนขอมูลและแนว
ปฏิบัติที่ดีที่สุด และโอกาส ความทาทาย โดยสัมพันธกับการปกปอง
คุมครอง และสงเสริมสิทธิและสวัสดิการของแรงงานโยกยายถ่ินฐาน 

 
C3.  สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ  
29. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: สงเสริมใหเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกรธุรกิจรวมไวในเรื่องที่ภาคธุรกิจตองดําเนินการเพื่อใหมีสวนในการ
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในรัฐสมาชิกอาเซียน 

  

มาตรการ: 
i. จัดทําตัวอยางนโยบายของรัฐวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกรธุรกิจหรือเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อเปนเอกสารอางอิงสําหรับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนภายในป 2553 อาจอางอิงจากมาตรฐาน สากล
หรือแนวทาง เชน ไอเอสโอ สองหมื่นหกพันภายใตช่ือ “คําแนะนํา

เกี่ยวกับการรับผิดชอบตอสังคม” 

ii.  ใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมรายสาขาตางๆ 

และมูลนิธิอาเซียนในดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีรวมกัน 

iii.   สงเสริมการนํามาใชและการดําเนินการตามมาตรฐานสากลในเรื่อง

ความรับผิดชอบตอสังคม 
iv. เพิ่มการตระหนักรับรูในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมในอาเซียนเพื่อ

ความสัมพันธที่ยั่งยืนระหวางกิจกรรมทางการคาและชุมชมที่องคกร 
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 ธุรกิจอาศัยอยู โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
 

D.  สงเสริมความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม  
30. อาเซียนจะมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมสิ่งแวดลอมที่เขียวและ

สะอาดโดยการปกปองทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งการจัดการบริหารอยางยั่งยืนและการอนุรักษดิน น้ํา แรธาตุ 
พลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ปาไม ทรัพยากรชายฝงและทรัพยากร
ทางทะเล รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ําและอากาศสําหรับภูมิภาคอาเซียน 
อาเซียนจะมีสวนรวมในความพยายามของโลก ในการจัดการแกปญหาสิ่งทา
ทายสิ่งแวดลอมโลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคุมครองชั้น
โอโซน เชนเดียวกับการพัฒนาและการปรับใชเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม
สําหรับการพัฒนาและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

 

D1.  การจัดการปญหาสิ่งแวดลอมของโลก 

31. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: แกไขปญหาสิ่งแวดลอมของโลกโดยปราศจาก
ผลกระทบตอหลักการแขงขันและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยอยูบน
พื้นฐานของหลักความเทาเทียม ยืดหยุน มีประสิทธิภาพ และหลักการความ
รับผิดชอบรวมกันในระดับที่แตกตางโดยสะทอนถึงสภาพการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่แตกตางกัน 
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มาตรการ: 
i.  เพิ่มพูนความรวมมือในระดับภูมิภาคเพื่อปรับปรุงและเสริมสราง

ศักยภาพในระดับประเทศและภูมิภาคในการจัดการประเด็นและ
พันธกรณีที่เกี่ยวของกับความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม (เอ็มอีเอ
เอส) โดยการวิจัยระดับภูมิภาค  การสงเสริมความตระหนักรับรู 
โครงการสงเสริมขีดความสามารถและตัวเลือกนโยบายที่มีขอมูล
ครบถวน 

ii.   สงเสริมการประสานในการดําเนินงานกับเอ็มอีเอเอสที่เกี่ยวของ โดย

ผานการกระชับความรวมมือระดับภูมิภาคในการจัดการมาตรการตางๆ 
ที่ เกี่ ยวของกับเอ็มอี เอเอสวาดวยเ ร่ืองชั้นบรรยากาศ  เชน  การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สารทําลายชั้นโอโซน และเอ็มอีเอเอส วา
ดวยเร่ืองสารเคมีและของเสียที่เปนสารเคมี 

iii.   สงเสริมความเขาใจ/และทาทีรวมของอาเซียนในเอ็มอีเอเอส และ 

iv.  การนําการจัดการแบบภาพรวมไปใชในการเสริมสรางความรวมมือ

ระดับภูมิภาคดานสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน
เสียทั้งหมดที่เกี่ยวของ รวมถึงนักธุรกิจ นักวิชาการ องคกรเอกชน และ
ภาคประชาสังคม 

 

D2.  การจัดการและการปองกันปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอมขามแดน  
32. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: ดําเนินมาตรการและสงเสริมความรวมมือระดับ

ภูมิภาคและระหวางประเทศ เพื่อตอตานปญหามลพิษจากสิ่งแวดลอม ซ่ึง
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รวมถึงปญหามลพิษหมอกควันขามแดน การเคลื่อนยายปฏิกูลอันตรายขาม
แดน โดยการเสริมสรางขีดความสามารถ สงเสริมการตระหนักรับรูตอ
สาธารณชน เพิ่มอํานาจการบังคับใชกฎหมาย และสนับสนุนปฏิบัติการดาน
ส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน และดําเนินการตามความตกลงอาเซียนวาดวยมลพิษ
หมอกควันขามแดน 

 

D2.1  มลพิษหมอกควันขามแดน  
 

มาตรการ: 
i.  ดําเนินการตามความตกลงอาเซียนวาดวยมลพิษหมอกควันขามแดน 

โดยดําเนินมาตรการปองกันใหเปนรูปธรรมในการติดตามและลด
ผลกระทบ และริเร่ิมกระบวนการจัดทําพิธีสารสําหรับการดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามความตกลง 

ii. จัดทําความรวมมือที่อํานวยประโยชนรวมกันระหวางประเทศสมาชิก

อาเซียนที่ยอมรับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายระดับชาติของกัน
และกัน ไมวาจะเปนความรวมมือระดับพหุภาคีหรือทวิภาคีโดยเนน
กิจกรรมในการปองกัน 

iii. ใหศูนยประสานงานการควบคุมมลพิษจากหมอกควันขามพรมแดน

แหงอาเซียน อํานวยความสะดวกในความรวมมือและการประสานงาน
รวมทั้งรวมกันตอบโตสถานการณฉุกเฉินระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียน 
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iv. จัดหาเงินสําหรับกองทุนการควบคุมมลพิษจากหมอกควันขาม

พรมแดน โดยการบริจาคอยางสมัครใจจากประเทศสมาชิกและดวย
ความรวมมือจากประเทศคูเจรจาเพื่อใหมีเงินทุนสํารองสําหรับการ
ดําเนินการที่เปนประสิทธิภาพในการปฏิบัติความตกลงอาเซียนวาดวย
มลพิษจากหมอกควันขามพรมแดน 

v. ควบคุมและสอดสองดูแลพื้นที่และการเกิดไฟปาในภูมิภาคและ

สงเสริมการจัดการอยางยั่งยืนและการจัดการกับพื้นที่พรุในภูมิภาค
อาเซียนเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟปาและมลพิษจากหมอกควัน
โดยการดําเนินการขอริเริ่มในการจัดการพื้นที่พรุในอาเซียน (เอพีเอ็ม 
ไอ) ภายในป 2558 

 

D2.2 มลพิษจากของเสียท่ีมีพิษขามแดน 
  

มาตรการ: 
i. สงเสริมการประสานงานในระดับภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนขอมูล 

ประสบการณ และความสามารถในการจัดการของเสียอันตราย 

ii. ใชประโยชนจากศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลในการฝกอบรมและ
ถายทอดเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (บีซีอาซี-เอสอี
เอ) และบทบาทของคณะทํางานในการใหบริการแกภูมิภาคในเรื่องการ
ถายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการ
ของเสียอันตราย 

 
41 



 

iii.  จัดตั้งกลไกระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพและพรอมที่จะปฏิบัติการใน

การจัดการของเสียอันตรายขามแดน รวมท้ังการขนยายของเสียที่ผิด
กฎหมายโดยใหสอดคลองกับอนุสัญญาบาเซล  

 

D3. สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม
ของประชาชน 

33. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: ทําใหอาเซียนเขียวและสะอาด มั่งคั่งดวยประเพณี
วัฒนธรรม เปนที่ซ่ึงคานิยมและธรรมเนียมปฏิบัติของประชาชนสอดคลอง
กลมกลืน  และประสานกับธรรมชาติดวยการที่ประชาชนมีความรูดาน
ส่ิงแวดลอม เต็มไปดวยชาติพันธุทางสิ่งแวดลอมและมีความตั้งใจ และ
ความสามารถในการสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค โดยผานทาง
การศึกษาดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

มาตรการ:  
i.  ปฏิบัติตามแผนงานอาเซียนวาดวยการศึกษาดานสิ่งแวดลอม (เออีอีเอ

พี) ป 2551-2555 

ii.  จัดทําการประเมินสําหรับหลักสูตรการศึกษาแหงชาติในระบบการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาดานสิ่งแวดลอม    (อี
อี) และการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (อีเอสดี)  
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iii.  จัดทําฐานขั้นต่ําเพื่อประเมินโครงการการศึกษาวิชาชีพครู รวมทั้งการ

ใหบริการฝกอบรมทั้งกอนและระหวางนั้นไดครอบคลุมประเด็นอีอี
และอีเอสดีในทางทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ 

iv. สงเสริมใหมีระบบการรับประกันคุณภาพในการศึกษาที่เปนทางการ

เพื่อใหครอบคลุมอีอีและอีเอสดีในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
v.  สงเสริมการทําวิจัยในเรื่องอีอีและอีเอสดีเพื่อใหแนใจวาจะมีการพัฒนา

ในการศึกษาที่เปนทางการ 

vi.  สงเสริมแนวคิดเรื่องโรงเรียนที่ยั่งยืน เชน อีโคสกูลและโรงเรียนสีเขียว 

ในประเทศสมาชิกอาเซียน  
vii.  พัฒนาหลักสูตรอีอี ส่ือการสอนที่เหมาะกับทองถ่ินและชวยสงเสริม    

อีเอสดีในระดับทองถิ่นและชุมชน 

viii. สงเสริมอีอีใหเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนในแตละประเทศสมาชิก 

ix. ใชอีอีอยางเหมาะสมในการสงเสริมแนวปฏิบัติของธุรกิจที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

x. สงเสริมสัปดาหส่ิงแวดลอมอาเซียนเพื่อเปนเวทีจัดกิจกรรมระดับชาติ
ในการเฉลิมฉลองและสงเสริมการตระหนักรับรูเร่ืองส่ิงแวดลอมใน
ภูมิภาคกับผูมีสวนไดสวนเสียจากประเทศสมาชิกอาเซียน 

xi.  จัดทําเกณฑขั้นต่ําของอีอีสําหรับความตองการในการฝกอบรมในดาน

การพัฒนาอยางยั่งยืนสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวนทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ 
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xii.  จัดการฝกอบรมเกี่ยวกับอีอีและอีเอสดีสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียที่

สําคัญ 
 

xiii.  จัดทําโครงการฝกอบรมผูนําดานการพัฒนาอยางยั่งยืนในเรื่องอาเซยีนอี

อี สํ าหรับกลุม เป าหมายหลัก  เชน  ข าราชการ  สมาชิก รัฐสภา 
นักการเมือง รวมทั้งส่ือมวลชนและผูที่อยูในแวดวงการสื่อสาร เยาวชน 
สตรี เปนตน 

xiv.  จัดใหมีทุนการศึกษาเกี่ยวกับอีอีและอีเอสดีสําหรับผูมีสวนไดสวนเสีย

ในภูมิภาค 

xv. สงเสริมและจัดการฐานขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใน

อาเซียนอยางแข็งขันเพื่อให เปนศูนยขอมูลในการแจกจายและ
แลกเปลี่ยนและการเรียนรูเร่ืองอีอีและอีเอสดีในอาเซียน 

xvi.  พัฒนาเครือขายเยาวชนทั่วอาเซียนเพื่อส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน 

xvii.  จัดตั้งเครือขายโรงเรียนอาเซียนที่ยั่งยืน โรงเรียนอาเซียนสีเขียว และ  อี

โคสกูล 

xviii. จัดใหมีการประชุมนานาชาติประจําปเกี่ยวกับอาเซียนอีอี การประชุมผู

มีสวนไดสวนเสียในอีอีของภูมิภาคเพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยน
ขอมูล ขอเท็จจริง ประสบการณและเปนการสรางเครือขาย เปนตน 

xix.  จัดตั้งเครือขายและกระชับความรวมมือกับองคกรเอกชน มหา-วิทยาลัย 

และสื่อมวลชนทั่วภูมิภาคเพื่อใหเปนผูปฏิบัติ ผูสนับสนุน ผูถายทอด 
และเปนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงสําหรับอีอี และอีเอสดี และ 
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xx.  สงเสริมการมีสวนรวมของผูนําชุมชน เชน ผูนําทางศาสนาซึ่งมีความ

ใกลชิดกับชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมเรื่องการตระหนักรับรูแก
สาธารณชนเกี่ยวกับความสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

 
D4.  สงเสริมเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม (อีเอสที)  
34.  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: ใชเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมเพื่อบรรลุเปาหมาย

เร่ืองการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใหมีผลกระทบนอยที่สุดตอส่ิงแวดลอม 
   

มาตรการ: 
i.  ดําเนินการตามเครือขายอาเซียนวาดวยอีเอสที (อาเซียน-เนสต) ภายใน

ป 2558 

ii.  มุงไปสูการรับรองในเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมทั่วทั้งภูมิภาค/กลไก

ในการติดปายประกาศเพื่อสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและปกปอง
ทางสิ่งแวดลอมภายในป 2558 

iii. สงเสริมการประชุมอีเอสทีเพื่อประเมินความตองการในการพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 

iv. สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนภายใตกรอบ

ความรวมมือใต-ใต และกรอบความรวมมือเหนือ – ใต เพื่อสงเสริมการ

ถายทอดเทคโนโลยี 
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v. แสวงหาแนวทางในการจัดตั้งศูนยอีเอสทีสําหรับประเทศสมาชิก

อาเซียน (ศูนยผลิตภัณฑทําความสะอาด)  
vi.  ขยายความรวมมือในการทําวิจัยรวม การพัฒนา การเคลื่อนยายและการ

ถายทอดอีเอสที 
 

D5.  สงเสริมคุณภาพมาตรฐานการดํารงชีวิตในเมืองตางๆ ของอาเซียนและเขต
เมือง                 

35.  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: เพื่อรับประกันวาเขตเมืองและชุมชนในอาเซียน มี
ส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน รองรับความตองการของประชาชนในดานสังคมและ
เศรษฐกิจได 

 

มาตรการ: 
i.   ขยายงานที่มีอยูภายใตขอริเริ่มอาเซียนวาดวยเมืองที่มีลักษณะที่มี

ส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน 

ii.  เพิ่มพูนความพยายามของแตละประเทศ และรวมกันในการปรับปรุง

คุณภาพของอากาศและน้ําภายในอาเซียนภายใตขอริเร่ิมระดับชาติหรือ
ระดับภูมิภาคเพื่อลดมลภาวะทางอุตสาหกรรมและการคมนาคม 

iii.  แบงปนประสบการณความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีในดานตางๆ เชน 

การวางผังเมือง รวมทั้ง การจัดการน้ํา เขตเมืองสีเขียว และการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพของเขตเมือง การสาธารณสุข และการ
จัดการของเสีย   สามอาร (ลด,นํามาใชใหม และการทําใหนํามาใช
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ประโยชนไดอีก) การควบคุมมลภาวะในอากาศ เสียง น้ํา และบนดิน 
อาทิเชน จัดใหมีโครงการเมืองคูแฝด 

iv.   ดําเนินการเพื่อมุงไปสูขอริเร่ิมตางๆ  เชน  “สังคมที่มีกาซคารบอนต่ํา”, 

“เมืองกะทัดรัด”, “เมืองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” และการคมนาคมที่

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  
v. จัดทํามาตรการที่เปรียบเทียบไดในระดับสากล สําหรับสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืนสําหรับเมืองใหญในอาเซียนภายในป 2558 

vi.  แนะนําและดําเนินการใหรางวัลเมืองที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมอยาง

ยั่งยืน (อีเอสซี) ภายในป 2551 เพื่อเปนแรงจูงใจในการสงเสริมแนว

ปฏิบัติในเรื่องอีเอสซี 
 
D6.  การทําการประสานกันเรื่องนโยบายดานสิ่งแวดลอมและฐานขอมูล 

36.   เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: สงเสริมความพยายามที่เหมาะสมที่จะประสาน
นโยบายดานสิ่งแวดลอมและฐานขอมูลทีละขั้น โดยคํานึงถึงสภาวะแวดลอม
ระดับชาติของรัฐสมาชิก เพื่อสนับสนุนการบูรณาการดานสิ่งแวดลอม สังคม
และเปาประสงคดานเศรษฐกิจของภูมิภาค 

    

มาตรการ: 
i.  มุ งไปสู การดํ า เนินการตามเกณฑ สิบสามขอ  อันดับแรก  ดาน

ส่ิงแวดลอม และดําเนินความพยายามที่จะสรางหลักประกันเรื่องการ
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ประสานในระดับภูมิภาคในเรื่องของการวัด การควบคุมและการ
รายงาน ภายในป 2558  

ii.  มุงมั่นในเรื่องการประสานเรื่องมาตรฐาน และกระบวนการประเมินให

สอดคลองสําหรับการดําเนินการและโครงการดานสิ่งแวดลอม ภายใน
ป 2558 

iii.  สานตอการจัดทํารายงานสภาวะดานสิ่งแวดลอมตรงตามกําหนดเวลา

เพื่อประกอบการจัดทํานโยบายและการจัดการเรื่องผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 

iv.  สงเสริมแนวปฏิบัติทางดานสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และการจัดการเรื่อง

สีเขียวในรัฐสมาชิกและพัฒนายุทธศาสตรระดับภูมิภาคสําหรับอาเซียน 
ภายในป 2558 และ 

v. สงเสริมความรวมมือระดับภูมิภาคในเรื่องการประเมินยุทธศาสตรดาน

ส่ิงแวดลอมสําหรับโครงการขนาดใหญและกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจสงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมในภูมิภาค 

 
D7.  สงเสริมการใชทรัพยากรชายฝงและทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน 

37.   เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: สรางหลักประกันเรื่องสิ่งแวดลอมทางทะเลและ
ชายฝงวาจะไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน  ระบบนิเวศตัวอยาง พืชและพื้นที่
ดั้งเดิมไดรับการคุมครอง การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดรับการจัดการ
อยางยั่งยืน และการตระหนักรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง
ไดรับการปลูกฝง 
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มาตรการ: 
i.  สรางหลักประกันเรื่องการประสานงานระหวางหนวยงานระหวาง

ประเทศและรายสาขาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อบรรลุ
การพัฒนาอาเซียนอยางยั่งยืนในดานสิ่งแวดลอมทางชายฝงและทาง
ทะเล 

ii. เสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่มีคุณภาพของน้ํา

ทะเลแหงชาติภายในป 2558 โดยยึดถือเกณฑน้ําทะเลที่มีคุณภาพของ
อาเซียน 

iii.  จัดตั้งเครือขายตัวแทนของพื้นที่คุมครองเพื่อรักษาสภาพแวดลอมที่

วิกฤต ภายในป 2558 โดยการดําเนินการตามขอกําหนดของอาเซียนวา
ดวยพื้นที่ที่เปนมรดกทางทะเลและขอกําหนดของอาเซียนวาดวยพื้นที่
ที่ไดรับการคุมครองแหงชาติ 

iv.  สงเสริมการอนุรักษและการจัดการอยางยั่งยืนสําหรับระบบนิเวศที่

สําคัญในเขตชายฝงและสถานที่อาศัยของสัตวและพืชทะเล เชน ความ
พยายามรวมกันที่จะรักษาและปกปองอุทยานแหงชาติทางทะเลในเขต
พื้นที่รอยตอ เชน ขอริเริ่มสามเหลี่ยมปะการังวาดวยแนวปะการัง การ
ประมงและความมั่นคงดานอาหาร 

 
49 



 

iv. เสริมสรางขีดความสามารถและศักยภาพรวมทั้งผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจเพื่อชุมชนประมงและชุมชนชายฝงอื่นๆในการสนับสนุนการ
มีสวนรวมอยางแข็งขันในการสงเสริมความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม 

vi.  สงเสริมการใชส่ิงแวดลอมชายฝงและทางทะเลอยางยั่งยืนโดยการ

รณรงคปลุกจิตสํานึกโดยเนนความสําคัญระดับโลกของสิ่งแวดลอม
ชายฝงและทางทะเลในการรับมือกับประเด็นความมั่นคงทางอาหาร 
การทํานุบํารุงการใหบริการของระบบนิเวศ รวมทั้งปกปองสิ่งแวดลอม
ทางทะเล 

vii.  สงเสริมการประสานงานระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในการรับมือ

กับปญหามลภาวะขามแดนสืบเนื่องจากอุบัติเหตุน้ํามันร่ัวในทะเล และ 
viii.  สงเสริมความรวมมือในการรับมือกับมลภาวะของสิ่งแวดลอมชายฝง

และทะเลที่มีแหลงที่มาจากพื้นดิน  
  

D8. สงเสริมการจัดการเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

38. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: ใหความมั่นใจวาความหลากหลายทางชีวภาพที่
สมบูรณของอาเซียนจะไดรับการรักษาและจัดการอยางยั่งยืนโดยการ
เสริมสรางสภาวะที่ดีทางดานสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม 

 

มาตรการ: 
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i.  บรรลุเปาหมาย ภายในป 2553 ในเรื่องการลดอยางมีความหมายของ

อัตราการสูญเสียในปจจุบันของความหลากหลายทางชีวภาพโดยการ
ดําเนินแผนงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระหวาง
ประเทศ 

ii.  สงเสริมการประสานงาน การแบงปนตัวอยางบทเรียนในการเขาถึงและ

การแบงปนทรัพยากรทางพันธุกรรมและชีวภาพอยางเทาเทียมกัน
ภายในป 2558 

iii. สงเสริมการจัดทํารายการและการรวมกันจัดการอุทยานที่เปนมรดก

ของอาเซียนในการเปนเวทีที่มีประสิทธิภาพสําหรับการจัดการพื้นที่ที่
ไดรับการคุมครองทางระบบนิเวศ ภายในป 2558 

iv. สงเสริมความรวมมือในการจัดการพื้นที่คุมครองขามพรมแดนระหวาง

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เปนเพื่อนบานกัน 

v. ดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบของการเคลื่อนยายขาม
พรมแดนของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการตัดตอสารพันธุกรรมโดยเปนไป
ตามพิธีสารคารทาเกนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพภายในป 2558 

vi. จัดตั้งเครือขายการทํางานในระดับภูมิภาคเพื่อการเสริมสรางขีด
ความสามารถในการจัดทํารายการของทรัพยากรทางชีวภาพและ
มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพของภูมิภาคอาเซียนภายในป 2558 

vii. สงเสริมบทบาทและศักยภาพของศูนยอาเซียนวาดวยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (เอซีบี) เพื่อทําหนาที่ เปนศูนยความเปนเลิศในระดับ
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ภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมการอนุรักษ และการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

viii. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการรักษาความหลากหลาย

ทางชีวภาพและสุขภาพปาไม ภายในป 2558 

ix. สงเสริมนโยบายการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและแนวปฏิบัติที่จะลด

ผลกระทบจากการบุกรุกของสายพันธุตางถิ่นในระดับภูมิภาคและ
ระหวางประเทศ 

x.  สง เสริมความรวมมือในระดับภูมิภาควาดวยการจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน เชน การทําวิจัยรวมกัน และการ
พัฒนาประสบการณ การแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญและการฝกอบรม 

xi.  เสริมสรางความพยายามที่จะควบคุมการคาขามพรมแดนในเรื่องสัตว

ปาและพืชปาภายใตแผนงานอาเซียนวาดวยเรื่องการคาพันธุพืชและ
สัตวปา ป 2548-2553 และเครือขายการปองกันและปราบปรามการคา

สัตวปาที่ผิดกฎหมาย (อาเซียน-เว็น) เพื่อดําเนินการตามพันธกรณี
ภายใตอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืช
ปาที่ใกลสูญพันธุ (ไซเตส) 

xii. แสวงหาความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดทําการ
สํารวจรวมกันและการติดตามการอพยพของสัตวปา 

xiii.  สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดการ

พื้นดินเสื่อมโทรมสําหรับการจัดการพื้นดินอยางยั่งยืนเพื่อสนับสนุน
การเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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D9.   สงเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้ําจืด 

39. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: สงเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้ําจืด โดยให
ความเชื่อมั่นในเรื่องการเขาถึงทรัพยากรน้ําอยางเทาเทียมกัน และคุณภาพที่
ไดรับการยอมรับไดในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อรองรับความตองการของ
ประชาชนอาเซียน 
 

มาตรการ: 
i.  สานตอการดําเนินการตามแผนงานยุทธศาสตรอาเซียนวาดวยการ

จัดการทรัพยากรน้ํา 
ii.  พยายามที่จะลดจํานวนประชากร ที่ไมสามารถเขาถึงน้ําดื่มปลอดภัยให

เหลือเพียงครึ่งเดียวภายในป 2553 

iii.  จัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให

สามารถไดบริการน้ําดื่มไดอยางเพียงพอภายในป 2558 

iv.  สงเสริมการดําเนินการจัดการลุมแมน้ําอยางบูรณาการภายในป 2558 

v. สงเสริมการตระหนักรับรูและการเปนหุนสวนเพื่อเสริมสรางการ

จัดการทรัพยากรน้ําอยางบูรณาการ 

vi.  สงเสริมความรวมมือระดับภูมิภาควาดวยมาตรการและโครงการ

อนุรักษน้ํา รวมทั้งนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการ
ปรับปรุงคุณภาพและการจัดหาน้ํา 
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D10.  การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการจัด การตอ
ผลกระทบ  

40. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: สงเสริมความรวมมือระดับภูมิภาคและระหวาง
ประเทศ เพื่อแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
ผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สุขภาพและสิ่งแวดลอมในรัฐ
สมาชิกอาเซียน โดยดําเนินมาตรการในการบรรเทาและการปรับตัวบนพื้นฐาน
ของหลักความเปนธรรม  ความยืดหยุน  การมีประสิทธิภาพและความ
รับผิดชอบรวมกัน และแตกตางกัน ตามขีดความสามารถ รวมทั้งสะทอน
สภาวะที่แตกตางทางสังคมและเศรษฐกิจของแตละประเทศ 

   

มาตรการ: 
i.  สงเสริมความเขาใจรวมกันของอาเซียนวาดวยเร่ืองการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและ (เทาที่เปนไปได) มีสวนรวมในความพยายามและ
ทาทีรวมกันในการจัดการประเด็นเหลานี้ 

ii.  สงเสริมความพยายามในการจัดทําขอริเริ่มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

(เอซีซีไอ) 
iii.  สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรูดาน

การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร (อารแอนดดี) การถายทอด
เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับตัวและมาตรการลด
ผลกระทบ และสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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iv.  สนับสนุนใหประชาคมโลกมีสวนรวมและชวยสนับสนุนความพยายาม

ของอาเซียนในเรื่องการปลูกปา และฟนฟูผืนปารวมทั้งเพื่อลดปริมาณ
การตัดไมทําลายปา และการทําใหปาเสื่อมสภาพ 

v. พัฒนายุทธศาสตรระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการ
ปรับตัวสําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กอใหเกิดคารบอนต่ํา และ
สงเสริมการตระหนักรับรูของสาธารณชนเพื่อจัดการผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 

vi.  เสริมสรางการประสานงานระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและ

ประเทศคูเจรจาในการจัดการภูมิอากาศที่เกี่ยวกับภัยพิบัติและโครงการ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

vii. พัฒนาระบบสังเกตการณในระดับภูมิภาคเพื่อตรวจสอบผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่เปนภัยตอระบบนิเวศในอาเซียน 

viii.  สนับสนุนการจัดทํานโยบายระดับภูมิภาค การศึกษาทางวิทยาศาสตร

และสาขาที่เกี่ยวของเพื่อชวยดําเนินการใหเปนไปตามอนุสัญญาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุสัญญาที่เกี่ยวของ 

ix. สงเสริมการตระหนักรับรูและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนใน

การปกปองสุขภาพมนุษยจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

x.  สงเสริมการมีสวนรวมขององคการบริหารสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน 

องคกรเอกชน และชุมชนในการจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ 
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xi. สงเสริมยุทธศาสตรเพื่อทําใหเกิดความเชื่อมั่นวาขอริเร่ิมที่นําไปสู

ประชาคมอาเซียนที่มีเศรษฐกิจที่ดีและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดย
คํานึง ถึงความรวมมือที่ต างฝ ายต างไดประโยชนระหว างการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 

D11.  สงเสริมการบริหารจดัการปาไมท่ียั่งยืน (เอสเอฟเอ็ม) 
41. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมในภูมภิาค

อาเซียนอยางยั่งยืนและขจัดกิจกรรมที่ไมยั่งยืน  รวมถึงการดําเนินการ
ปราบปรามการลักลอบตัดไมที่ผิดกฎหมายและการคาที่เกี่ยวของอื่นๆ โดย
การเสริมสรางขีดความสามารถ การถายโอนเทคโนโลยีและสงเสริมการ
ตระหนักรับรูและสงเสริมการบังคับใชกฎหมายและธรรมาภิบาล 

 
มาตรการ: 
i.  ดําเนินการตามแผนงานยุทธศาสตรของมาตรการความรวมมือของ

อาเซียนวาดวยความรวมมือดานปาไม ป 2548-2553  

ii.  สนับสนุนการวางแผนเรื่องสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและการจัดการเรื่อง

ปาในอาเซียน 

iii.  เสริมสรางการจัดการสังคมและวัฒนธรรมในดานปญหาการลักลอบตัด

ไมที่ผิดกฎหมายและการคาที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการขจัดความยากจน
และการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย เชน การคอรรัปชั่นและการฟอกเงิน 
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iv. สนับสนุนขอริเร่ิมระดับโลกและระดับภูมิภาคในการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกจากการตัดไมทําลายปาและการแผวถางปา และเพื่อ
สงเสริมการปลูกปา และฟนฟูพื้นที่ปาภายใตความพยายามของกลไก
การพัฒนาที่สะอาด (ซีดีเอ็ม) เพื่อกําหนดแรงจูงใจและความชวยเหลือ
ที่เหมาะสมระหวางประเทศ 

v.  สนับสนุนขอริเร่ิมระดับภูมิภาคที่เกี่ยวกับปาไม เชน ขอริเริ่มเรื่องการ

ปลูกปาในใจกลางบอรเนียว หุนสวนปาแหงเอเชีย และเครือขายเอเชีย-
แปซิฟก  เพื่อการจัดการและการฟนฟูปาอยางยั่งยืนรวมทั้งความ
พยายามระดับโลก เชน ปาไม 11 เวที 

vi. เสริมสรางขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมทั้งการ

วิจัยและการพัฒนาดานปาไมเพื่อบรรลุการจัดการปาไมอยางยั่งยืน 
(เอสเอฟเอ็ม)  

vii.  เสริมสรางความรวมมือในอาเซียนและรวมกันจัดการปญหาเรื่องปาไม

ทั้งในระดับภูมิภาคและระหวางประเทศเพื่อมีสวนรวมในการพัฒนา
หุนสวนระดับโลกเพื่อการพัฒนา 

viii.  สงเสริมการจัดการปาไม รวมทั้งการดํารงชีวิตในชุมชนที่อยูในบริเวณ

ปาและพื้นที่รอบๆปาใหมีสวนรวมเพื่อความยั่งยืนของปาไมและความ
เจริญรุงเรืองของประชาชน 

ix.  สงเสริมการขจัดแนวปฏิบัติการที่ไมยั่งยืนและที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่

ผิดกฎหมาย 
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x.  เสริมสรางการดําเนินการเรื่องการบังคับใชกฎหมายดานปาไมและ  

ธรรมาภิบาลเพื่อบรรลุการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนและเพื่อ
ชวยสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแหงสหัสวรรษ รวมทั้งการ
ขจัดและการตอสูกับกระบวนการลักลอบตัดไมผิดกฎหมายและการคา
ที่ เกี่ยวของ รวมท้ังการขจัดแนวปฏิบัติที่ ผิดกฎหมายเชนในเรื่อง
คอรรัปชั่นและการฟอกเงิน 

xi.  ดําเนินการตามแผนงานในการบังคับใชกฎหมายเพื่อเสริมสรางปาและ

ธรรมาภิบาลในอาเซียน ป 2551-2558  
 

E.  การสรางอัตลักษณอาเซียน  
42. อัตลักษณอาเซียนเปนพื้นฐานดานผลประโยชนของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต โดยเปนตัวตนรวมกัน จารีต คานิยม และความเชื่อ รวมทั้งความ
ปรารถนาในฐานะประชาคมอาเซียน อาเซียนจะสงเสริมตระหนัก และมี
คานิยมรวมกันในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทามกลางความแตกตางในทุก
ช้ันของสังคม   

 

E1.  สงเสริมการตระหนักรับรู เ ก่ียวกับอาเซียนและความรูสึกของการเปน
ประชาคม 

43. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: สรางความรูสึกของความเปนเจาของ และการ
รวมกันเปนเอกภาพทามกลางความหลากหลายและสงเสริมความเขาใจอันดี
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ศาสนาและ
อารยธรรม 
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มาตรการ: 
i. ทบทวนและพัฒนาแผนงานการประชาสัมพันธใหมในระดับภูมิภาค

และระดับชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสนับสนุนอัตลักษณ
อาเซียนและความพยายามในการสรางความตระหนักรับรูเกี่ยวกับ
อาเซียน 

ii.  สนับสนุนใหกรอบความรวมมือรายสาขาตางๆ เพิ่มพูนความพยายาม

ในการสงเสริมอัตลักษณอาเซียนและการตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียน 
รวมทั้งเสริมสรางบทบาทเจาหนาที่อาวุโสผูรับผิดชอบดานสนเทศ 
(ซอมรี) การประชุมเจาหนาที่อาวุโสวาดวยวัฒนธรรมและศิลปะ (ซอม
กา) และคณะกรรมการอาเซียนดานวัฒนธรรมและสนเทศ (ซีโอซีไอ) 
ในการสงเสริมเรื่องอัตลักษณอาเซียนและการตระหนักรับรู 

iii.  ดําเนินการประสานการผลิตสื่อส่ิงพิมพ อุปกรณการออกอากาศและสื่อ

มัลติมีเดียเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อใหหนวยงานประชาสัมพันธของรัฐและ
หนวยงานเอกชนในแตละประเทศผลิตและแจกจาย โดยเริ่มตั้งแตป 
ค.ศ. 2009 

iv.  รวมมือกับสื่อมวลชนในการสงเสริมโครงการและรายการอยางตอเนื่อง

เกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียน
และงานของคณะกรรมการอาเซียนดานวัฒนธรรมและสนเทศ 

v.  เพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนและการสรางเครือขายบุคลากรดาน

ส่ือสารมวลชนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและระหวางอาเซียนกับ
ประเทศคูเจรจา 
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vi. สนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียนในการสงเสริมการตระหนักรับรู

เกี่ยวกับอาเซียน เชน การใหความสําคัญกับการจัดงานวันอาเซียนเปน
ประจําทุกป 

vii.  ริเร่ิมการจัดตั้งการเชื่อมโยงระหวางเมืองใหญและเมืองเล็กของอาเซียน

โดยเฉพาะเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม 
viii.  สนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิอาเซียนในการสงเสริมอัตลักษณ

อาเซียน การตระหนักรับรูและการปฏิสัมพันธระหวางประชาชนทั้งใน
อาเซียนและระหวางอาเซียน มิตรประเทศ และประเทศคูเจรจา 

ix.  สงเสริมงานกีฬาอาเซียนในสื่อของภาครัฐและภาคเอกชน เชน ซีเกมส 

และพาราเกมส 
x.  สนับสนุนการใชเพลงประจําอาเซียน และสัญลักษณอาเซียนอ่ืนๆ เพื่อ

สงเสริมการตระหนักรับรูเกี่ยวกับอาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียน 

xi.  สนับสนุนการจัดตั้งสมาคมอาเซียนในระดับชาติเพื่อสงเสริมการ

ตระหนักรับรูเกี่ยวกับอาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียน 

xii.  สนับสนุนการเสริมสรางความเขาใจอยางลึกซึ้งและการยอมรับระหวาง

ประชาชนอาเซียนที่ลึกซึ้งโดยผานการเจรจาหารือในเรื่องความเชื่อที่
ตางกันและการประชาสัมพันธผลการหารือที่สําคัญตามสื่อตางๆ  

xiii.  สงเสริมวัฒนธรรมในการยอมรับในหมูเจาหนาที่ส่ือมวลชนเกี่ยวกับ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา และเชื้อชาติของอาเซียน โดย
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จัดการหารือระหวางสื่อมวลชนอาเซียนรวมกับองคการระหวาง
ประเทศ 

xiv. สงเสริมการใชและขีดความสามารถในการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
ทางดานสื่อสารใหม อาทิ การออกอากาศทางดิจิตอลเพื่อสงเสริมการ
ตระหนักรับรูเกี่ยวกับอาเซียนและอัตลักษณอาเซียน และการอํานวย
ความสะดวกใหกับการประสานงานของอุตสาหกรรมดานสื่ออาเซียน
เพื่อเปนตัวอยางของวัฒนธรรม การพัฒนาและความสามารถของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

xv. เสริมสรางขีดความสามารถระดับชาติในการอนุรักษและการสงเสริม
มรดกโสตทัศน 

xvi. สนับสนุนการมีสวนรวมของบรรณาธิการสื่อมวลชนตางๆ โดยจัดการ
ประชุมอยางสม่ําเสมอ เพื่อเสริมสรางการตระหนักรับรูเกี่ยวกับอาเซียน 

xvii. สนับสนุนความรวมมือและการสรางเครือขาย  รวมทั้งโครงการ
แลกเปลี่ยนหนังสือระหวางหองสมุดในอาเซียน 

xviii. เผยแพรวัฒนธรรมอาเซียน ประเพณีทางสังคมและคานิยมโดยเฉพาะ
ในหมูเยาวชนโดยผานทางสื่อ 

xix. สงเสริมการแลกเปลี่ยนรายการทีวีเพื่อเสริมสรางความเขาใจทาง
วัฒนธรรมระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 

xx. ระดมสื่อมวลชนและสถาบันทางดานวัฒนธรรมเพื่อเผยแพรและ
แลกเปลี่ยนขอมูลทางดานวัฒนธรรมอาเซียน พัฒนาการ ความสําเร็จ  
ประโยชน และวัตถุประสงค ใหประชาชนรับทราบ 

 
61 



 

xxi.  สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเยาวชน เชน การจัดคายเยาวชน และกิจกรรม

ที่คลายคลึงกันเพื่อสงเสริมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียน 
การตระหนักรับรูเกี่ยวกับอาเซียนและความรูสึกเปนประชาคม 

xxii.  บรรจุการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียน รวมทั้ง

คานิยมในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน 
 

E2.   การอนุรักษและสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน 

44.  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: สงเสริมการสงวนและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
ของอาเซียน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาคมวาจะสงเสริมความ
ตระหนักรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับประวัติศาสตรที่เปน
เอกลักษณของภูมิภาค และความคลายคลึงกันทางวัฒนธรรมและความ
แตกตางทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก รวมทั้ง เพื่อปกปองความเปน
เอกลักษณของมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนในภาพรวม 

 

มาตรการ: 
i.  พัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบภายในประเทศและกลไกระดับภูมิภาค

ในการปกปอง รักษาและสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนและ
ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติอยูของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายในป 2558 

ii. จัดทําเอกสารและรวบรวมรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนเขา

ดวยกัน 
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iii.  ใหมีการประเมินความเสี่ยงและมีการจัดทําแผนรองรับกรณีฉุกเฉินใน

การบูรณะมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญทั่วอาเซียน สงเสริมการศึกษา
อารยธรรมของอาเซียนโดยการประสานงานระหวางเจาหนาที่ดาน
วัฒนธรรมของอาเซียนและสมาชิกของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 

iv. สงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวของโดยการเสริมสรางความสัมพันธระหวางเจาหนาที่วัฒนธรรม
อาเซียนและเจาหนาที่การทองเที่ยวและภาคเอกชน 

v.  เสริมสรางขีดความสามารถและการลงทุนมนุษยในการจัดการมรดก

โดยจัดใหมีการฝกอบรม การจัดสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
ประชุมระหวางประเทศ และอ่ืนๆ 

vi. ทําการศึกษาเรื่องการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศอาเซียน

และในประเทศคูเจรจา 
vii.  อนุรักษและพัฒนาหมูบานหัตถกรรมดั้งเดิมและอาชีพในชนบท

โดยเฉพาะในชนกลุมนอย 

viii.  พัฒนาศักยภาพระดับชาติในการสงเสริม การจัดการ และการรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมและที่ไมใชวัฒนธรรมดั้งเดิม เชน การผลิต
โสตทัศนูปกรณ 

ix.  สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

โดยผานสื่อมวลชน 
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x.  สงเสริมการปกปองสมบัติทางวัฒนธรรมจากการลักขโมย การคาและ

ธุรกิจผิดกฎหมาย หรือการเคลื่อนยายอยางผิดกฎหมายในอาเซียนและ
นอกอาเซียน 

xi.  สงเสริมความรวมมือในระดับภูมิภาคในเรื่องการไดมา การอนุรักษ 

และการใชเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร  
xii. การจัดตั้งศูนยขอมูลที่มีประสิทธิภาพหรือที่จัดเก็บบันทึกและเอกสาร

สําคัญของสํานักเลขาธิการอาเซียน 

xiii. แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและผูเชี่ยวชาญทางดานเอกสารสําคัญ

ทางประวัติศาสตรและการจัดการเก็บบันทึก และ 
xiv. ฟูมฟกความสามารถและสงเสริมการมีปฏิสัมพันธทามกลางนักคิดของ

อาเซียน ศิลปนและสื่อที่ใหความสนใจในดานมรดกเพื่อชวยอนุรักษ
และสง เสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน  ใน
ขณะเดียวกันชวยเสริมสรางอัตลักษณอาเซียนในระดับภูมิภาค รวมทั้ง
ปลูกฝงการตระหนักรับรูเกี่ยวกับอาเซียนใหกับประชาชน 

 
E3.  สงเสริมการสรางสรรคดานวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม 

45. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: สงเสริมอัตลักษณอาเซียนและการดํารงอยูรวมกัน
ของอาเซียน โดยการสรางสรรคทางวัฒนธรรม และการสงเสริมและรวมมือ
กันในอุตสาหกรรมดานวัฒนธรรม  
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มาตรการ: 
i. สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมโดยการ

ประสานงานและการสรางเครือขายระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมทางดานวัฒนธรรม (เอสเอ็มซีอีเอส)  

ii.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมทางดานวัฒนธรรมโดย

การแลกเปลี่ยนความรูและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยเคารพอุตสาหกรรม
ทางวัฒนธรรมที่เปนแบรนดระดับชาติ 

iii.  พัฒนาและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนที่มีความคิดสรางสรรค

ในเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ 

iv.  สงเสริมโอกาสแบบเปดกวางมากขึ้นแกเยาวชนและประชาชนทุกภาค

สวนที่มีความคิดสรางสรรคทางดานวัฒนธรรม รวมทั้งชนกลุมนอย 

v.  สงเสริมการทําการตลาด  และการจําหนายสินคาและบริการทาง

วัฒนธรรม 

vi.  ปรับปรุงขีดความสามารถของสถาบันระดับชาติในการจัดการและ

พัฒนาอุตสาหกรรมดานวัฒนธรรมโดยการสงเสริมการวาจางและการ
นําวัฒนธรรมทองถ่ินมาเปนสินคาและบริการในตลาดภายในประเทศ
และระหวางประเทศ 

vii.  สนับสนุนความรวมมือในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเชิง

สรางสรรคกับประเทศคูเจรจาของอาเซียน 
viii. จัดทําโครงการฝกอบรมรวม การจัดสัมมนา และการจัดสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการสําหรับเอสเอ็มซีอีเอสเปนประจํา และ 

 
65 



 

ix.  สงเสริมการปฏิสัมพันธระหวางสถาบันของภาครัฐและภาคเอกชนใน

การพัฒนาสถาบันของภาคเอกชนเกี่ยวกับเรื่องเอสเอ็มซีอีเอสโดย
จัดการประชุมรวมกันทุกป 

 

E4.  การมีสวนเกี่ยวของกับชุมชน 

46.  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: เพื่อปลูกฝงอัตลักษณอาเซียนและสรางอาเซียนที่มี
ประชาชนเปนศูนยกลางในการกอตั้งประชาคมโดยสนับสนุนทุกภาคสวนให
มีสวนรวม 

 

มาตรการ: 
i.  รวมกับองคกรเอกชนอาเซียนที่อยู ในเครือขายของอาเซียนใน

ขบวนการสรางประชาคมอาเซียน 
ii.  จัดการประชุมทางดานสังคมของอาเซียน และการประชุมภาคประชา

สังคมอาเซียนทุกปเพื่อแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดในการหารือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นสําหรับการหารือและความรวมมือที่มีประสิทธิภาพ
ระหวางอาเซียนกับภาคประชาสังคมของอาเซียน 

iii. แสวงหาแนวทางในการจัดตั้ งโครงการอาสาสมัครอา เซี ยน

ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญอาชีพรุนเยาวโดยเนนเรื่องการพัฒนาชนบท
และการชวยเหลือชุมชนใหชวยเหลือกันเองไดภายในป 2552 

iv. สนับสนุนอาสาสมัครรุนเยาวในการดําเนินภารกิจฉุกเฉินและภารกิจ

ทางดานมนุษยธรรมโดยใหไดรับการยอมรับ และ 
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v.  แบงปนเครือขายขอมูลสาธารณะและฐานขอมูลของอาเซียนเพื่อการ

เคล่ือนยายขอมูลที่เปนประโยชนในภูมิภาค 
 

F.  การลดชองวางทางการพัฒนา 
47. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: เสริมสรางความรวมมือเพื่อลดชองวางการพัฒนา

โดยเฉพาะมิติการพัฒนาดานสังคม ระหวางประเทศสมาชิกเกา 6 ประเทศ 
และประเทศสมาชิกใหม (ซี แอล เอ็ม วี) และในพื้นที่ของอาเซียนที่ถูกทอดทิ้ง

และดอยพัฒนา  
 

มาตรการ: 
i.  บูรณาการประเด็นดานการพัฒนาทางสังคมเขาไวกับโครงการการ

พัฒนาและดําเนินการโครงการสําหรับไอเอเอ โดยผานกรอบความ
รวมมืออนุภูมิภาค ตางๆ เชน การพัฒนาพื้นที่อาเซียนตะวันออก
ระหวางบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟลิปปนส (บิมเพียกา), 

โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
(จีเอ็มเอส), ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจาพระยา-

แมโขง ระหวางกัมพูชา ลาว พมา ไทย และเวียดนาม (แอ็คเม็กส), การ

พัฒนาเศรษฐกิจสามฝาย (ไอเอ็มที-จีที), การพัฒนาแนวพื้นที่ตะวันตก-

ต ะ วั น อ อ ก  ( อี เ ว็ ก )  ร ะห ว า ง เ วี ย ด น า ม  ล า ว  กั มพู ช า แ ล ะ
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และพมา, ความรวมมือเพื่อการพัฒนา

อาเซียน-ลุมน้ําโขง (เอเอ็มบีดีซี), การพัฒนาสามเหลี่ยม กัมพูชา, ลาว 
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และเวียดนาม (ซีแอลวี) สามเหลี่ยมมรกต กัมพูชา, ลาว และไทย     (ซี
แอลที) กัมพูชา, ลาว, พมา และเวียดนาม (ซีแอลเอ็มวี) 

ii.  ดําเนินการตามแผนการไอเอไอฉบับที่ 2 ในระหวางป 2552 - 2558 

iii.  ประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศทําการสานตอการสนับสนุนและความ

ชวยเหลือสําหรับแผนการไอเอไอฉบับที่ 2 

iv.  สานตอการระดมทรัพยากรจากประเทศคูเจรจา สถาบัน และองคกร

ระหวางประเทศระดับภูมิภาคเพื่อแผนการและโครงการไอเอไอฉบับที่ 
2 ที่สนับสนุนและชวยเหลือประเทศซีแอลเอ็มวี 

v.  ใหหนวยงานดานการพัฒนาในประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู

เจรจามีสวนรวมในการประเมินการศึกษาเรื่องผลกระทบทางดานสังคม
ตอการรวมตัวของภูมิภาคเพื่อจัดทํานโยบายที่ เหมาะสมในการ
ตอบสนองโดยเริ่มตนในป 2552  

vi. รับและดําเนินโครงการสนับสนุนระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมดานเกษตร 
สัตวน้ําและการประมง อุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งการพัฒนาชนบท 

vii. สานตอการใหความชวยเหลือรัฐบาลของประเทศสมาชิกซีแอลเอ็มวีใน
การเสริมสรางขีดความสามารถเพื่อพัฒนาและดําเนินนโยบายทาง
สังคมเพื่อลดและติดตามผลกระทบจากกระบวนการรวมตัวของภูมิภาค 

viii. จัดทําการศึกษาอยางครอบคลุมในเรื่องผลกระทบตอประเทศสมาชิก

ใหมอาเซียนอันเปนผลจากการเรงรัดการเปนประชาคมอาเซียนจากป 
2563 เปน 2558 

 68 



 

III.  การดําเนินงานและการทบทวนแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

A.   กลไกการดําเนินงาน 
1.   คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจะรับผิดชอบภาพรวมการ

ดําเนินงานของแผนงานและจะทําหนาที่ประสานงานภายใตขอบเขตการ
ปฏิบัติงานของตน รวมถึงประเด็นที่คาบเกี่ยวกับคณะมนตรีดานอื่นๆ 

2.   คณะทํางานอาเซียนระดับรัฐมนตรีทุกคณะหรือคณะทํางานที่เทียบเทา      จะ

รับผิดชอบในการสรางความมั่นใจวาจะมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพของ
องคประกอบมาตรการและพันธกรณีในแผนงาน โดยจะบรรจุไวในแผนงาน
ที่เกี่ยวของ จะระดมทรัพยากร เพื่อการดําเนินการและจะดําเนินขอริเร่ิม
ระดับชาติเพื่อใหเปนไปตามพันธกรณี  

3.   เพื่อสรางความมั่นใจวาแผนงานจะมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ควร
จะตองมีการดําเนินมาตรการ ดังตอไปนี้ 

 

มาตรการ: 
i.  บูรณาการยุทธศาสตร เปาหมายและการดําเนินการของแผนงานเอเอสซี

ซี โดยบรรจุในแผนงานการพัฒนาระดับชาติ 
ii.  พยายามใหสัตยาบันความตกลงอาเซียนที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่

สอดคลองกับกระบวนการภายในของแตละประเทศสมาชิกอาเซียน 
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iii.  รวมกับประเทศคูเจรจา ภาคเอกชน องคกรภาคประชาสังคมและผูมี

สวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวามาตรการที่ไดตกลงไวจะ
ปฏิบัติทันเวลา 

iv. กําหนดและดําเนินการตามโครงการศึกษาและการฝกอบรมเฉพาะใน

ประเด็นดานหรือหัวขอตองมีการวิเคราะห และการสนับสนุนในดาน
การเสริมสรางขีดความสามารถ  

v.  เสริมสรางขีดความสามารถของสํานักเลขาธิการอาเซียนในสวนที่

เกี่ยวของกับประชาคมดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
vi.  เสริมสรางขีดความสามารถของแตละประเทศสมาชิกอาเซียน

โดยเฉพาะในดานการวิจัยและการพัฒนาทุนมนุษย 
vii. จัดทําโครงการเสริมสรางขีดความสามารถที่เหมาะสมเพื่อชวยประเทศ

สมาชิกใหมในการบรรลุเปาหมายเอเอสซีซี  
 

4.  เลขาธิการอาเซียนจะรายงานความคืบหนาของการดําเนินงานตามแผนของเอ
เอสซีซีใหกับที่ประชุมคณะมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และที่ประชุมสุด
ยอดผูนําอาเซียนรับทราบ 

 

B.  การระดมทุน 

5.  แหลงเงินทุน ความเชี่ยวชาญ การวิจัย และการเสริมสรางขีดความสามารถ
สําหรับการดําเนินงานของแผนงาน จะถูกระดมจากแหลงตางๆ ดังตอไปนี้  
ก.     ประเทศสมาชิกอาเซียน  
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ข.  ประเทศคูเจรจา ประเทศหุนสวนเฉพาะดาน และประเทศหุนสวนดาน
การพัฒนา 

ค.  สถาบันในภูมิภาคและสถาบันระหวางประเทศโดยเฉพาะธนาคารเพื่อ
การพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ธนาคารโลก  (ไอเอฟซี) และสหประชาชาติ  

ง.     มูลนิธิในภูมิภาคและระหวางประเทศ และ 

จ.     ภาคเอกชน 
 

C.  ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ  
6.  ความสําเร็จในการสรางประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนตองการการมี

สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการรวมตัวของอาเซียน จึง
ตองการโครงการประชาสัมพันธที่ดีในการสรางความตระหนักรับรูเกี่ยวกับเอ
เอสซีซีในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งใหผูมีสวนไดสวนเสียรอบขาง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาชนอาเซียนไดรับทราบความ
คืบหนาของการสรางประชาคม 

   

มาตรการ: 
i.  เร่ิมแผนประชาสัมพันธอยางครอบคลุมเพื่ออธิบายแกเจาหนาที่รัฐ ผูมี

สวนไดสวนเสียที่สําคัญ และสาธารณชนทั่วไปเกี่ยวกับเปาหมาย 
ผลประโยชน และความทาทายของเอเอสซีซี 

ii.  ดําเนินกิจกรรมในการสงเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเปด 

และการแบงปนขอมูลในการดําเนินการของเอเอสซีซี 
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iii.  ประเทศสมาชิกจัดตั้งกลไกในระดับประเทศเพื่อรายงานผลและ

กระบวนการรวมตัวเปนประจํา 
iv.  พัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธเอเอสซีซี เพื่อเปนชองทางเพิ่มเติมในการ

เขาถึงประชาคมนี้ในวงกวาง และผูมีสวนไดสวนเสียสามารถสะทอน
ความเห็นขอริเร่ิมดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 

D.  กลไกการทบทวน 

7.  สํานักเลขาธิการอาเซียนจะทําหนาที่ติดตามและทบทวนเพื่อสรางความเชื่อมั่น
วากิจกรรมตางๆ สามารถตอบสนองความตองการและความเรงดวนของ
อาเซียน 

8.  สํานักเลขาธิการอาเซียนจะพัฒนาและจัดทําตัวช้ีวัด ระบบการติดตามและการ

ประเมินความคืบหนาการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในแผนงานของ    เอเอส
ซีซี 

9.  การทบทวนกลางรอบของการดําเนินการตามแผนงานเอเอสซีซี สามารถจัด
ใหมีขึ้นไดตามความจําเปน โดยจะคํานึงถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค
และสภาพแวดลอมของโลก 
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ขอความตอทาย 
 
1  ไมมีสวนใดของขอความในแผนงานเอเอสซีซีฉบับนี้ขัดแยงกับหลักการ

โดยทั่วไปที่ปรากฏอยูในปฏิญญาอาเซียนวาดวยการคุมครองและสงเสริมสิทธิ
ของแรงงานยายถ่ินฐาน 

 
2      เร่ืองนี้ใหถือปฏิบัติกับรัฐสมาชิกอาเซียนซ่ึงเปนภาคีของความตกลง 
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อภิธานศัพท 
 

เอ 
เอซีบี  : ศูนยอาเซียนวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

เอซีซีเอสเอ็ม : การประชุมอาเซียนวาดวยกิจการพลเรือน 

แอ็คเม็กส : ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-    

  แมโขง 
เอดี  : การพัฒนาทางเลือก 

เอดีบี  : ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย 

เออีอีเอพี : แผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอมศึกษาอาเซียน 

เออีอีไอดี : ฐานขอมูลส่ิงแวดลอมศึกษาอาเซียน 

เออีไอซี  : ศูนยขอมูลแผนดินไหวแหงอาเซียน 

เอเอฟเอสอาบี : คณะกรรมการสํารองอาหารเพื่อความมั่นคงอาเซียน 

เอเอชเอ  : ศูนยชวยเหลือดานมนุษยธรรมอาเซียน 

เอไอดีเอส : โรคภูมิคุมกันบกพรอง 

เอพีเอ็มไอ : ขอริเริ่มในการจัดการปาพรุ 

เอพีเอสอีดี : ยุทธศาสตรเอเชียแปซิฟกสําหรับโรคอุบัติใหม 

เอ/อาร-ซีดีเอ็ม : การปลูกปาและฟนฟูปาภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

เออารซี  : ศูนยทรัพยากรอาเซียน 

อาเซียน  : สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

เอเอสเอ็มซี : ศูนยอุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน 
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เอเอสซีซี : ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

เอ็สเน็ต  : เครือขายดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในอาเซียน 

เอยูเอ็น  : เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 

เอวีส  : สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสมือนจริงอาเซียน 

 

บี 
บีซีอาซี-เอสอีเอ : ศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลเพื่อการฝกอบรมและถายทอด

เทคโนโลยีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
บิมเพียกา : เขตเศรษฐกจิอาเซียนตะวันออก บรูไน อินโดนีเซีย  

มาเลเซีย ฟลิปปนส 
 

ซี 
แคม  : การแพทยทางเลือก 

ไซเตส  : อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปา 

และพืชปาใกลสูญพันธุ 
ซีแอลเอ็มวี : กัมพูชา, ลาว, พมา, เวียดนาม 

ซีแอลที  : กัมพูชา, ลาว และไทย 

ซีแอลวี  : กัมพูชา, ลาว, เวียดนาม 

ซีโอซีไอ  : คณะกรรมการดานวัฒนธรรมและสนเทศ 

ซีเอสอาร : ความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจตอสังคม 
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อี 
อีอี  : ส่ิงแวดลอมศึกษา 

อีเอสดี  : การพัฒนาที่ยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม 

อีเอสที  : เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

อีเว็ก  : เสนทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก 

 

เอฟ 
เอฟซีทีซี : กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ 

  

จี 
แก็ด  : เพศกับการพัฒนา 

จีเอ็มเอส : โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 

ลุมแมน้ําโขง 
 

เอช 
เอชไอวี  : ไวรัสที่ทําลายภูมิคุมกันของมนุษย 
 

ไอ 
ไอซีที  : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ไอเอฟซี  : ความรวมมือทางการเงินระหวางประเทศ 
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ไอเอ็มที-จีที : สามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย 

 

เอ็ม 
เอ็มอีเอ  : ความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม 

เอ็มดีจี  : เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
 

เอ็น 
เอ็นดีจี  : การลดชองวางการพัฒนา 

เอ็นจีโอ  : องคกรที่มิใชของรัฐบาล 

 

โอ 
โอชเน็ต  : เครือขายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน 

 

พี 
พีพีอี  : อุปกรณปองกันสวนบุคคล 

 

คิว 
คิวเอ  : การประกันคุณภาพ 

 

ที 
ทีเอ็ม  : ยาแผนโบราณ 
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เอส 
เอสแอนดที : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ซีมีโอ  : องคการความรวมมือของรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงศึกษาธิการในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เอสเอฟเอ็ม : การจัดการปาไมอยางยั่งยืน 

ซลอม  : การประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานแรงงาน 

เอสเอ็มซีอี : ธุรกิจดานวัฒนธรรมขนาดกลางและขนาดยอม 

ซอมคา  : การประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานวัฒนธรรมและศิลปะ 

ซอมรี  : เจาหนาที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน 

 

ที 
เทโย  : โครงการสิบองคกรเยาวชนที่ประสบความสําเร็จ 

 

ย ู
ยูเอ็น  : สหประชาชาติ 
 

ดับเบิ้ลยู 
เว็น  : เครือขายปราบปรามการลักลอบคาสัตวปา 
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