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ความหมายของตราสัญลักษณ์อาเซียน 

  

สีนํา้เงนิ สันตภิาพและความม่ันคง 
สีแดง ความกล้าหาญและก้าวหน้า 

สีเหลือง ความเจริญรุ่งเรือง 

สีขาว ความบริสุทธ์ิ 

รวงข้าว 10 ต้น คือ 10 ประเทศรวมกนัเพ่ือมิตรภาพและความเป็นน้ําหน่ึงใจเดียว   

วงกลม  แสดงถึงความเป็นเอกภาพ 

วนัอาเซียน  8 สิงหาคม 

ที่มา: กรมอาเซียน 

 



ที่มา: สศช. 



ประชาคมอาเซียน 

2558 

ประชาคมการเมือง
และความมัน่คง 

(APSC) 

ประชาคม
เศรษฐกิจ 

(AEC) 

ประชาคมสงัคม
และวฒันธรรม 

(ASCC) 

• ผู้นําอาเซียนลงนาม Bali Concord II ปี 2003 ระบุการจัดตัง้ประชาคมอาเซียนภายในปี 

2020 (พ.ศ. 2563)  และต่อมาเร่งรัดการจัดตัง้ประชาคมให้เร็วขึน้จากปี 2563 เป็น 2558 

ประกอบด้วย  3 เสาหลัก 

1. ประชาคมการเมือง-ความม่ันคง 

(ASEAN Political-Security 

Community: APSC) 

2. ประชาคมเศรษฐกจิ (ASEAN 

Economic Community: AEC) 

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

(ASEAN Socio-Cultural  

Community: ASCC) 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

ASCC Blueprint 
แผนงานการจดัตัง้ประชาคมสงัคม 

และวฒันธรรมอาเซียน 

ASEAN Charter 

One Vision, One Identify, 
One Community 
หนึง่วิสยัทศัน์ หนึง่อตัลกัษณ์ หนึง่

ประชาคม 



กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter)  

 • ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ที่ 13 เม่ือ 20 พ.ย. 2550 

ผู้นําอาเซียนได้ลงนามกฎบัตรอาเซียนซึ่งเป็นเสมือนธรรมนูญของ

อาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร  โดยมี

เป้าหมาย 3 ประการ คือ 

 - มีกฎกตกิาในการทาํงาน (Rules-based) 

 - มีประสิทธิภาพ 

 - ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  

มีผลใช้บงัคับเม่ือ 15 ธ.ค. 2551 



หลักการของกฎบตัรอาเซียน  

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการส่ือสาร 

ไม่แทรกแซง ไม่ก้าวก่ายกจิการภายในซึ่งกันและกัน  
ใช้หลักฉันทามต ิ(consensus) ในการตดัสินใจ  
ปรึกษาหารือ 
ไม่ใช้กาํลังในกรณีที่เกดิข้อพพิาทหรือข้อขัดแย้ง 
ให้มีการทบทวนกฎบัตรทุก ๆ 5 ปี และการเสนอขอแก้ไขกฎบัตร

จะต้องได้รับความเหน็ชอบโดยฉันทามตจิากที่ประชุมสุดยอด

อาเซียน   
 



• การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน 

• การพฒันาอย่างย่ังยืนเพื่อประโยชน์ของประชาชนรุ่นปัจจุบันและอนาคต 

• พฒันาความเป็นอยู่ที่ด ีการดาํรงชีวติ และสวัสดกิารของประชาชนเพื่อสร้าง

ประชาคมอาเซียน 

• เป็นประชาคมที่มีความรับผิดชอบทางสังคม   

• เสริมสร้างพลังประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแห่งประชาคมอาเซียน 

• เพิ่มพนูความเป็นอยู่ที่ดแีละการดาํรงชีวติของประชาชนอาเซียนด้วยการให้ประชาชน

มีโอกาสที่ทดัเทยีมกันในการเข้าถงึการพฒันามนุษย์ สวัสดกิารสังคม และความ

ยุตธิรรม 

• ส่งเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริม

ให้มีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากการรวมตวัและการสร้างประชาคมอาเซียน  

กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) 
ที่เก่ียวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 



การเป็น Focal Point ของประชาคม 

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

คณะรัฐมนตรี มีมตเิม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2554 รับทราบคาํส่ัง

นายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2554 มอบหมายให้ พม. 

เป็นหน่วยงานรับผดิชอบหลัก ทัง้ในระดบัหวัหน้าคณะผู้แทน และ

ระดบัเจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะมนตรีประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) 
นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคาํส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการ

ขับเคล่ือนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน   เม่ือ

วันที่ 2 เมษายน 2555  
พม. กับ ASCC 



ภารกจิสาํคัญของ Focal Point 

• ประสานและตดิตามการดาํเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องของไทย

ที่จะมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม 

• กาํหนดทศิทาง/ลาํดบัความสาํคัญเร่งด่วนของไทยในการผลักดนัให้

เกดิความร่วมมือภายใต้แผน ASCC 

• เป็นหวัหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม ASCC ทัง้ระดบั

เจ้าหน้าที่อาวุโส (SOCA-Senior Officials Committee for  ASCC) 

และระดบัรัฐมนตรี (ASCC Council Meeting) ปีละ 2 ครัง้ 

• เป็นหวัหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมร่วมสามเสาหลัก (JPM: 

Joint Preparatory Meeting for the ASEAN Coordinating Council) ปี

ละ 1- 2 ครัง้ 



กลไกการทาํงาน 

การประชมุสดุยอดอาเซียนหรือประชมุผู้ นําอาเซียน (ASEAN Summit) 

คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council: ACC) 

คณะมนตรีประชาคม

การเมืองและความมัน่คง

อาเซียน (APSC/SOM) 

คณะมนตรีประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC/SEOM) 

คณะมนตรีประชาคมสงัคม

และวฒันธรรมอาเซียน 

(ASCC/SOCA) 

10 

 
ความร่วมมือเฉพาะด้าน

ระดบัรัฐมนตรี และ 

ระดบั จนท. อาวโุส  และ

กลไกสิทธิมนุษยชน 

 

ความร่วมมือเฉพาะด้าน

ระดบัรัฐมนตรี และ 

ระดบั จนท. อาวโุส 

ความร่วมมือเฉพาะด้านระดบั

รัฐมนตรี และระดบั จนท. อาวโุส 

19 สาขาการประชมุ และ  กลไก

สิทธิมนุษยชน 

โดยมีสาํนักเลขาธิการอาเซียน เป็นฝ่ายเลขาฯ (ตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2519) 

C
P
R 



กลไกพเิศษด้านสิทธิมนุษยชน 

กฎบตัรอาเซียนข้อ 14 ระบุให้มีการจัดตัง้องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน 

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์หลักของกฎบตัรในเร่ืองการ

ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน 

  AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) จงึได้

จัดตัง้ขึน้เม่ือเดอืนตุลาคม 2552 ประกอบด้วยผู้แทนประเทศละ 1 คน รวม 10 

คน ผู้แทนไทยซึ่งพึ่งหมดวาระไปได้แก่ ดร. ศรีประภา เพช็รมีศรี อาจารย์

มหาวทิยาลัยมหดิล สาํหรับผู้แทนไทยคนปัจจุบนัคือ ดร. เสรี นนทสูต ิรอง

เลขาธิการมูลนิธิสถาบนัวจิัยและพฒันาองค์กรภาครัฐ และที่ปรึกษากฎหมาย 

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ กระทรวงการคลัง 

วาระดาํรงตาํแหน่งใน AICHR ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2556 ถงึ 31 

ธันวาคม 2558 

AICHR 



กลไกพเิศษด้านสิทธิสตรีและสิทธิเดก็ 

ภายใต้แผนงานการจัดตัง้ ASCC ภายใต้เป้าหมายความยุตธิรรมและสิทธิ ระบุให้มีการจัดตัง้

คณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเดก็ 

  ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women 

and Children) จงึได้มีการจัดตัง้ขึน้เม่ือ 7 เมษายน 2553 มีผู้แทนจาก 10 ประเทศๆ ละ 2 คน 

(ด้านสิทธิเดก็ 1 คน และด้านสิทธิสตรี 1 คน) รวมเป็น 20 คน วาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี 

ยกเว้นเทอมแรก ที่กาํหนดให้ผู้แทน 1 คน ทาํหน้าที่ 4 ปี 6 เดอืน และอีก 1 คน ทาํหน้าที่ 3 ปี

แล้วแต่จะตกลงกัน เพื่อให้งานมีความต่อเน่ือง 

สาํหรับผู้แทนไทยในสมัยแรกได้แก่ นางสายสุรี จุตกุิล (ด้านสิทธิเดก็ ทาํหน้าที่ 3 ปี) และนาง

กานดา วัชราภยั (ด้านสิทธิสตรี ทาํหน้าที่ 4 ปี 6 เดอืน) 

นางกานดา วัชราภยั ผู้แทนไทยได้รับคัดเลือกให้ทาํหน้าที่เป็นประธาน ACWC ในสมัยแรก 

ประธานคนปัจจุบนัมาจากประเทศบรูไน ดารุสซาลาม 

ACWC 



oจัดทาํยุทธศาสตร์ส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพืน้ฐาน 

oจัดทาํปฏญิญาอาเซียน 

oส่งเสริมความตระหนักในเร่ืองสิทธิ

มนุษยชน 

oให้บริการ ให้คาํปรึกษาและให้ความ

ช่วยเหลือทางเทคนิคเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนแก่กลไกในอาเซียนต่างๆ  
oพฒันาแนวทางและท่าทร่ีวมกัน 

เก่ียวกับประเดน็สิทธิมนุษยชนที่เป็น

ประโยชน์ต่อประชาชนอาเซียน 

อาํนาจหน้าที่ 

AICHR ACWC 
o ส่งเสริมการดาํเนินการตามตราสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง

กับสิทธิสตรีและเดก็ 

oกาํหนดนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์เชิง

นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเดก็

ที่จะเอือ้ประโยชน์ต่อการสร้างประชาคมอาเซียน 

o ส่งเสริมให้สาธารณชนมีความตระหนักและมีความรู้

เก่ียวกับสิทธิเดก็และสิทธิสตรี 

o เป็นปากเป็นเสียงแทนสตรีและเดก็ 

o ช่วยเหลือ (เม่ือได้รับร้องขอ) ในการเตรียมรายงาน 

CEDAW และ CRC และการดาํเนินงานตาม
ข้อสังเกตสรุปของคณะกรรมการฯ 

oกระตุ้นให้สมาชิกประมวลงานด้านกฎหมาย 

กฎระเบียบและนโยบายและการปฏบัิตเิพื่อสิทธิสตรี

และเดก็  



การประชุม รมต./จนท.อาวุโส (19 สาขา )          

ภายใต้ ASCC 
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ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ASCC 

A 
B 
C 
D 
E 
F การลดช่องว่างการพฒันา การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มประเทศ CLMV ในการเสริมสร้างขีด

ความสามารถเพื่อการพัฒนาและดาํเนินนโยบายทางสังคม 



เป้าหมายหลัก 

A. การ
พฒันา

มนษุย์ 

มี  7 
เป้าหมา

ย  61 

มาตรกา

ร 

B. การ
คุ้มครอง

และ

สวสัดิการ

สงัคม 

มี  7 
เป้าหมา

ย 94 

มาตรกา

ร 

C. สิทธิ
และ

ความ

ยติุธรรม

ทาง

สงัคม 

มี  3 
เป้าหมา

ย 28 

มาตรกา

ร 

D. 
ความ

ยัง่ยืน

ด้าน

สิ่งแวดล้

อม 

มี  11 
เป้าหมาย 

98 

มาตรการ 

E. การ
สร้างอตั

ลกัษณ์

อาเซียน 

มี  4 
เป้าหมา

ย 50 

มาตรกา

ร 

F. การลดช่องวา่งทางการพฒันา 



ท่ีมา:สภาองค์การพฒันาเด็กและเยาวชน 

A 



B 

ท่ีมา:สภาองค์การพฒันาเด็กและเยาวชน 



C 

ท่ีมา:สภาองค์การพฒันาเด็กและเยาวชน 



D 

ท่ีมา:สภาองค์การพฒันาเด็กและเยาวชน 



E 

ท่ีมา:สภาองค์การพฒันาเด็กและเยาวชน 



ท่ีมา:สภาองค์การพฒันาเด็กและเยาวชน 



กลไกระดบัชาต ิ

คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาต ิ

คณะกรรมการดาํเนินงานเพื่อ

จัดตัง้ประชาคมการเมืองและ

ความม่ันคงอาเซียน 

(กระทรวงการต่างประเทศ) 

คณะอนุกรรมการดาํเนินการ

ตามแผนงานไปสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

(กระทรวงพาณิชย์) 

คณะกรรมการขับเคล่ือนการ

เป็นประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน 

(กระทรวงการพฒันาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์) 

คณะอนุกรรมการว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน 

คณะอนุกรรมการว่าด้วยการประชาสัมพนัธ์สู่ประชาคมอาเซียน 



ผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียน 

การศกึษา 

1. การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของการศกึษา-ต้องเตรียมพร้อม

ตลอดเวลา ตามให้ทนัและยดืหยุ่น 

2. การส่ือสารด้วยภาษาที่สามารถใช้ได้ในประชาคมทัง้หมด/บางส่วน-ต้องเพิ่ม

ทกัษะด้วยภาษาอังกฤษ/อาเซียน 

3. การรู้เขารู้เรา-ต้องปรับความเข้าใจ/ทศันคตเิชงิประสบการณ์เพื่อลดข้อขัดแย้ง 

4. โอกาสในการเป็นศูนย์กลางการศกึษาของภมูภิาค-ต้องเน้นคุณภาพเป็นตวันํา 

5. ปรับระบบการศกึษาที่มีข้อจาํกัดให้เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างไร้พรมแดน 

ท่ีมา:สภาองค์การพฒันาเด็กและเยาวชน 



ผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียน 

การเคล่ือนย้ายข้ามชาต ิ

1. จาํนวนเดก็เคล่ือนย้าย (children on the move) จะมีมากขึน้ทัง้ที่ไปกับ
ผู้ปกครองและไปเอง-ต้องจัดระบบการคุ้มครองเดก็ที่เล่ือนไหลทั่วอาเซียน 

2. อาชญากรรมข้ามชาตจิะมีแนวโน้มสูงขึน้-ต้องพฒันาระบบป้องกันปราบปราม 

และการบงัคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และเพิ่มความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในเร่ืองการลงโทษผู้กระทาํผิด 

3. พ่อแม่ไทยจะหล่ังไหลไปทาํงานนอกถิ่นฐานหรือข้ามชาตมิากขึน้ ทาํให้เดก็ถูก

ทอดทิง้และเลีย้งดโูดยมชิอบมากยิ่งขึน้-ต้องคาํนึงถงึการคุ้มครองเดก็ที่ถูก

ทอดทิง้และการพฒันาครอบครัวที่ขาดพ่อแม่ให้สามารถดแูลเดก็ได้ 

ท่ีมา:สภาองค์การพฒันาเด็กและเยาวชน 



ผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียน 

การพฒันาอาชีพ 

1. การเคล่ือนย้ายแรงงาน/บริการอย่างเสรี จะทาํให้มีชาวต่างชาตทิี่มีทกัษะ/

ความสามารถเข้ามาแบ่งสัดส่วนในตลาดแรงงานไปมากขึน้-ต้องพฒันาความรู้

และทกัษะอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันทัง้ที่เป็นวชิาชีพของผู้เช่ียวชาญ 8 

สาขา และแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 

2. ผู้ที่ไม่มีโอกาสพฒันาศักยภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียน 

และอยู่ในท้องถิ่นที่ถูกละเลยจากการพฒันาอาชีพกระแสหลก-ต้องมีระบบ

ส่งเสริมอาชีพอสิระในท้องถิ่น 

ท่ีมา:สภาองค์การพฒันาเด็กและเยาวชน 



ผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียน 

การใช้ส่ือ 

1. กรอบข้อตกลงด้านอเิล็คทรอนิคส์ของอาเซียนจะเป็นผลให้ราคาอุปกรณ์ส่ือถูก

ลง-เปิดโอกาสให้มีการใช้ส่ือได้กว้างขวางยิ่งขึน้-ต้องพฒันาศักยภาพในการใช้

ส่ือเพื่อการพฒันา 

2. การขยายตวัอย่างก้าวกระโดยของส่ือในการเข้าถงึประชาชนในอาเซียน เป็น

ช่องทางให้เกดิอาชญากรรมที่เก่ียวข้องกับเดก็และเยาวชน เช่น ส่ือลามก การ

หลอกลวงเดก็ผ่านส่ือ-ต้องส่งเสริมส่ือสร้างสรรค์ กาํจัดส่ือไม่ด ีสอนให้มีความ

รู้เท่าทนัส่ือและรู้จัดใช้ส่ือให้เป็นประโยชน์ 

ท่ีมา:สภาองค์การพฒันาเด็กและเยาวชน 



1. เยาวชนกับการต่อต้านยาเสพตดิ 
2. การพฒันาทกัษะภาษาและสมรรถนะจาํเป็นเพื่อเตรียม

ความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ 
3. Border Management 
4. การพฒันาสมรรถภาพของระบบราชการ 

5. การเสริมสร้างความตระหนักรู้เร่ืองอาเซียน 
6. การจดัการภยัพบิตัเิพื่อลดผลกระทบต่อปัญหาความ

ยากจนและคุณภาพชีวติ 
7. การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 

8. การพฒันาทกัษะด้านสารสนเทศ 
9. การคุ้มครองทางสังคม  

สถานะล่าสุด 10 ประเดน็เร่งด่วน 

ASCC 
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