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อาเซียน
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๑. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

๒. อัตลักษณ์และความหลากหลาย

๓. เชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น

๔. ความเสมอภาคและความยุติธรรม

๕. ร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

๒๕๒๗ ๒๕๓๘ ๒๕๔๐ ๒๕๔๒
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๒๔๘๘	
สิ้นสุดสงครามโลก
ครั้งที่ ๒

๒๔๙๗	
จัดตั้งองค์การ
SEATO

๒๔๙๘	
เกิดสงครามเวียดนาม

กว่าจะเป็นอาเซียน

อินโดนีเซีย

ประเทศที่ยึดครอง

มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน เมียนมา

ลาว กัมพูชา เวียดนาม

ฟิลิปปินส์

๒๕๐๐
สหรัฐอเมริกา
เข้ามาตั้งฐานทัพในดินแดน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒๕๑๘	
รวมประเทศเวียดนาม

๒๕๐๔
เกิดสมาคม
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASA)

๒๕๐๖
องค์การกลุ่มประเทศ
MAPHILINDO

๒๕๑๐
เกิดสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้	
(ASEAN)
๕	 ประเทศเริ่มก่อต้ังอาเซียน	
ได้แก่	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	
ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	และไทย

ASSOCIATION	OF
SOUTHEAST	ASIA

ASA

MAPHILINDO

ชาติตะวันตกยึดครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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๒๕๒๗
บรูไนเข้าร่วมเป็นสมาชิก

๒๕๓๘
เวียดนาม
เข้าร่วมเป็นสมาชิก

๒๕๔๑
ประกาศ
วิสัยทัศน์อาเซียน
(ASEAN VISION 2020)

๒๕๔๐	
ลาวและเมียนมา
เข้าร่วมเป็นสมาชิก

๒๕๔๒	
กัมพูชา
เข้าร่วมเป็นสมาชิก

๒๕๓๔	
สิ้นสุดสงครามเย็น

๒๕๓๕
• จัดตั้งสหภาพยุโรป (EU)
• เกิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 

๒๕๕๐	
ลงนามรับรอง
กฎบัตรอาเซียน 
(ASEAN Charter)
และเร่งรัดการรวมตัว
เป็นประชาคมอาเซียน
ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๕๕๘	
ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community)
และรับรองวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน 
พ.ศ. ๒๕๖๘
(ASEAN Community 
Vision 2025)

๒๕๑๙
• สหรัฐอเมริกาถอนทัพจากไทย
• การประชุมสุดยอดอาเซียน 
 (ASEAN SUMMIT) ครั้งแรก
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หลักการส�าคัญของอาเซียน

ความรู้เก่ียวกับอาเซียน

การเคารพเอกราช อธิปไตย 
ความเสมอภาค บูรณภาพ
แห่งดินแดนและอัตลักษณ์
ของชาติสมาชิกอาเซียน

ท้ังปวง

การไม่ใช้กำาลังรุกราน หรือ
ข่มขู่ว่าจะใช้กำาลัง หรือคุกคาม 
และการกระทำาอ่ืนใดท่ีขัดต่อ
กฎหมายระหว่างประเทศ

การระงับข้อพิพาท
โดยสันติ

การไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในของรัฐสมาชิก

อาเซียน

การตัดสินใจโดย
ใช้หลักฉันทามติ

การเคารพในวัฒนธรรม 
ภาษาและศาสนาที่แตกต่าง

ของประเทศอาเซียน



อาเซียน 175

	 ประเด็น							 อาเซียน							 ประชาคมอาเซียน

	 วันก่อตั้ง	 ๘	สิงหาคม	๒๕๑๐	 ๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๘

	 เอกสารส�าคัญ	 ASEAN	Declaration	 	ASEAN	Charter

From	ASEAN	to	ASEAN	Community

วัตถุประสงค์			

ด้านการเมืองและความมั่นคง	

ด้านเศรษฐกิจ		

ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ
ในภูมิภาค     เร่งรัดความเจริญทาง
เศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางสังคม
และวัฒนธรรมในภูมิภาค    

มุ่ ง เน้นการรั กษาสันติภาพและ
เสถียรภาพในภูมิภาค     เคารพใน
หลักนิติ ธรรม ยึดมั่นในกฎบัตร
สหประชาชาติ  

รว่มมอืดา้นเกษตรกรรม อตุสาหกรรม 
ขยายการค้า    ปรับปรุงการขนส่งและ
การคมนาคม และการยกระดับการ 
ครองชีพของประชาชน

ส่งเสริมการศึกษาเกี ่ยวกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมมือและช่วยเหลือ
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม

   ธำารงรักษาและเพ่ิมพูนสันติภาพ 
ความมั่นคง และเสถียรภาพใน
ภูมิภาค  ส่งเสริมความร่วมมือด้าน
ต่างๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ธำารงรักษาภูมิภาคให้เป็นเขตปลอด
อาวุธนิวเคลียร์ การอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมโลกโดยสันติ เสริมสร้าง
ประชาธปิไตย ธรรมาภิบาล และหลกั
นิติธรรม

 ตลาดและฐานการผลิตเดียวท่ีมี
เสถียรภาพ การคลื่อนย้ายอย่าง
เสรีของสินค้า บริการ การลงทุน 
และมีความสามารถในการแข่งขันสูง

การพัฒนาที่ยั่ งยืน การอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม และคุณภาพ
ชีวิต ท่ี ดีของประชาชน ส่ง เสริม 
อตัลักษณข์องอาเซียน สำานกึถงึความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
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๑
๒

๓
ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN	Economics
	Community	:	AEC)

ประชาคมการเมือง
และความม่ันคงอาเซยีน

	(ASEAN	Political	-	Security	
Community	:	APSC)

ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

(ASEAN	Socio	-	Cultural	
Community	:	ASCC)

176
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ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	

(ASEAN	Economics	
Community	:	AEC)

มีวัตถุประสงค์ 
๔ ประการ

๑.	
 เป็นตลาด

และฐานการผลิต
ร่วมกัน มีการเคลื่อนย้ายปัจจยั

ทางเศรษฐกิจ
ได้อย่างเสรี 

๒.	
 สร้างขดีความ

สามารถในการพฒันา
ทางเศรษฐกจิ

ให้ประเทศสมาชกิ

๓. 
สร้างความ

เท่าเทียม เพื่อไปแข่งกับ
ภูมิภาคอื่นได้

๔.	
การบูรณาการ

เข้ากับเศรษฐกิจโลก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN	Economics	Community	:	AEC)

๑.	
 การมีกฎเกณฑ์

และค่านิยม
ร่วมกัน

๒.	
 ส่งเสริม

ความสงบสุขและ
รับผิดชอบ
ร่วมกัน

๓.	
การมี

ปฏิสัมพันธ์กับ
โลกภายนอก

ประชาคม
การเมอืงและ

ความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN	Political	-	Security

Community	:	
APSC)

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN	Political-Security	Community	:	APSC)

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN	Socio-Cultural	Community	:	ASCC)

ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน	

(ASEAN	Socio	-	Cultural	
Community	:	ASCC) 

มีวัตถุประสงค์
๖ ประการ

๑.	
 การพัฒนา
ทรัพยากร

มนุษย์

๒.	
 การคุ้มครอง
และสวัสดิการ

สังคม

๓.	
สิทธิและความ

ยุติธรรม
ทางสังคม

๔.	
ความยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม

๕.	
การสร้าง
อัตลักษณ์
อาเซียน

๖.	
การลดช่องว่าง
ทางการพัฒนา

อาเซียน 177
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สังคมพหวุฒันธรรม
ดนตรี

นาฏศลิปและ
การละเล่น

ศลิปกรรมประชากร
และการ

ด�าเนนิชวิีต

ดนตรี
นาฏศลิปและ
การละเล่น

เปอรานากัน
จนี	-	มลายู

เมสตโิซ
สเปน	-	ฟิลปิปินส์
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วิถีชาวน�้า

ประเพณีลอยกระทง ประเพณีการแข่งเรือ

ประเพณีสงกรานต์

ขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกัน
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เครื่องมือจับปลา

การถนอมอาหาร

ที่อยู่อาศัย

เรือและความสามารถ
ในการใช้เรือ

ภูมิปัญญา

เครื่องมือจับปลา

			
ปล

าร้า

ปราฮ็อก
ปลาร้า

ปลาแดก

บากุง

งาปิ

เบลาคัน
บากาแซ็ง

มาม

เรือนแพบ้านเรือนเสาสูง

			วัตถุดิบ
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วิถีเกษตร
						เป็นอาหารหลัก

     ขนมจีน

		
			

		ข้าวเจ ้า

		

	ข้าวเหนียว

วฒันธรรมการกินข้าว

วัฒนธรรมการถนอมอาหาร

วัฒนธรรมการดัดแปลงอาหาร

					เส ่งเผ ่

					ข้าวจี่

		

		 เมียนมา

	ไท

ย	(ภาคเหนือ	อีสาน)

	เว
ียดน

าม

					บั๊ ญจึง

ลกลก

ถั่วเน ่า

แหนม

ปลาแห้ง

ข า

ดนาม
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ความเชื่อและขนบประเพณีในธรรมชาติภูมิปัญญาทางการเกษตร

ฟิลิปปินส์
Batad 
Banawe/Banaue 

อินโดนีเซีย
Jatiluwih Tabanan

เวียดนาม
Sa Pa

ไทย
บ้านป่าบงเปียง แม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

เครื่องมือเกษตร

การขอฝน : บุญบั้งไฟ

การบูชาเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก

ทอผ้า

จักสาน

นาขั้นบันได

ไทย

ลาวเวียดนาม

เมียนมา

บุญคูณลาน จูด่งตื่อ

การท�าขวัญข้าว

เทศกาลกาไว	ดายัค

เทวีศรี
หรือเทวีซรี
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วิถีพุทธ
วิถีแห่งศรัทธา

หัวใจของพระพุทธศาสนา โอวาทปาฏิโมกข์ (โอวาท ๓)
“ละเว้นความชั่ว	ท�าแต่ความดี	ท�าจิตใจให้บริสุทธิ์”

๒.	บุญพิธี	

๓.	ทานพิธี
การถวายทาน
 - ปาฏิบุคลิกทาน เจาะจงพระ
 - สังฆทาน ไม่เจาะจงพระ
 - อกาลทาน ไม่มีช่วงเวลา
 - กาลทาน มีช่วงเวลา
  • การถวายผ้าอาบนำ้าฝน 
  • การทอดกฐิน

๔.	ปกิณกพิธี
การแสดงความเคารพ
การประเคนปัจจัย
การอาราธนา
 - การอาราธนาศีล
 - การอาราธนาพระปริตร
 - การอาราธนาธรรม
การกรวดนำ้า

 

งานมงคล
งานทำาบุญขึ้นบ้านใหม่ 
งานทำาบญุประจำาปีต่างๆ

งานอวมงคล
งานศพ

พิธีกรรม	:	ข้อปฏิบัติของชาวพุทธ
๑.	กุศลพิธีในการพัฒนาตนเอง

 • พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

 • พิธีเวียนเทียน

 • พิธีรักษาอุโบสถศีล
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วิถีอิสลาม

สัญลักษณ์

ข้อปฏิบัติของชาวมุสลิม
• หลักธรรมพื้นฐาน

หลักปฏิบัติ	๕

ศรัทธาในพระอัลเลาะห์
ศรัทธาต่อเทวทูต (มลาอิกะห์)
ศรทัธาต่อบรรดาศาสดาทัง้หลาย 
(ผู้แทนพระอัลเลาะห์)
ศรัทธาในคัมภีร์ทั้งหลาย
ศรัทธาในวันพิพากษาโลก/
วันสุดท้าย
ศรัทธาในกฎก�าหนดสภาวะ
ของอัลเลาะห ์

ศรัทธา	๖

การประกอบ
พิธีฮัจญ์

การปฏิญาณตน

การบริจาค
ซะกาต

การถือศีลอด
ในเดือนรอมฏอน

การละหมาด

พิธีรักษา
ความสะอาด

พิธีสุหนัต
(การขริบหนังหุม้ปลาย

องคชาติเด็กชาย 
อายุ ๒ - ๑๐ ขวบ)

พิธีฉลองวันประสูติ
ของพระศาสดา

มูฮัมหมัด

พิธีซาเบบารัต
(การทำาบุญ

อุทิศให้แก่ญาติ
ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว)

พิธีสังเวยพระเจ้า พิธีศพ พิธีสมรส

พิธีกรรมที่ส�าคัญ

หัวใจของศาสนาอิสลาม
พระเจ้าสูงสุดคือ	พระอัลเลาะห์
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วิถีคริสต์

หัวใจของศาสนาคริสต์ 

ความรัก

โปรเตสแตนท์ 
กรีกออร์โธดอกซ์โรมันคาทอลิก

ข้อปฏิบัติของชาวคริสต์ "บัญญัติ	๑๐	ประการ"	
ช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

พิธีกรรมส�าคัญ

พิธีรับพระจิต
หรือศีลกำาลัง 

โรมนัคาทอลกิ

โรมนัคาทอลกิ

โรมนัคาทอลกิ

โรมนัคาทอลกิ

โรมนัคาทอลกิ โรมนัคาทอลกิ
โปรเตสแตนท์

โปรเตสแตนท์

พิธีล้างบาปหรือ
ศีลล้างบาปหรือศีลจุ่ม

พิธีศีลมหาสนิท

พิธีสารภาพบาป
ศีลแก้บาป

พธิเีจมิครัง้สดุท้าย
หรือศีลเจิมคนไข้ 

พิธีบวชหรือ
ศีลอนุกรมศีลบวช พิธีบัพติสมา

สัญลักษณ์
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วิถีสิกข์	หรือซิกข์	

วิถีฮินดู  

ข้อปฏิบัติของ ชาวฮินดู 
สามัคคี	เสมอภาค	ศรัทธา	ความจงรักภักดี

สัญลักษณ์ 	อักษรเทวนาครี
ที่อ่านว่า	“โอม”

สัญลักษณ์ของศาสนาซกิข์
ที่ใช้ในปัจจุบัน

พิธีกรรม

พิธีแต่งงาน
ตามตระกูล ตามชั้น 

ตามวรรณะ

 พิธีศราทธ์
พิธีของผู้มีศรัทธา
 ได้แก่ พิธีพลีให้แก่ดวง
วิญญาณของบรรพบุรุษ

 พิธีสังสการ
สำาหรับวรรณะ พราหมณ์ 

กษัตริย์ แพศย์

 พิธีบูชาเทวดา 
(เทพเจ้า)

  เช่น พระพรหม พระวิษณุ 
พระศิวะ

ข้อปฏิบัติของชาวซิกข์
 • วิถีแห่งความเท่าเทียม ไม่แบ่งชั้น วรรณะ เพศ หรือศาสนิกชนต่าง
  ศาสนา
 • ปฏิบัติตามหลักปัจวัตร ๔ ประการ คือ บริกรรมภาวนา หรือขอพร
  และรำาลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเป็นประจำาทุกวัน
 • การพึ่งตนเอง การประกอบสัมมาอาชีวะ
 • มีความสันโดษ และรู้จักประมาณตน
 • การเสียสละ แบ่งปันรายได้เพื่อสังคม
 • ข้อห้ามที่สำาคัญ ห้ามตัดผมหรือขริบหนวด ห้ามยาเสพติดทุกชนิด 
  ห้ามผิดประเวณี ประพฤติผิดในกาม ห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ที่ถูก
  ฆ่าในพิธีกรรม
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• ยอมรับและเคารพ

 ในความแตกตาง

• ปฏิบัติตนเพื่อการอยูรวมกัน

 อยางสันติสุข

• เขาใจคานิยม ศีลธรรม 

 จริยธรรม ทัศนคติ

 และพฤติกรรมของคน

 ในทองถิ่น

......?

เชื่อมโยงโลกและทองถิ่น 
ระบบความเชื่อที่หลากหลาย

• ปจจัยเศรษฐกิจ ทำให
 เกิดการเคลื่อนยาย
 ประชากร และการตั้ง
 ถิ่นฐานในพื้นที่ที่ตาง
 วัฒนธรรม ภาษา และ 
 ศาสนา การปฎิบัติตน
 เพื่อการอยูรวมกันได
 อยางสันติสุขจึงมีความ
 สำคัญยิ่งในภูมิภาค
 อาเซียน

• ปจจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไรพรมแดน ทำให
 ขาวสารและปรากฎการณสังคมแพรกระจายไป
 อยางรวดเร็ว และสงผลกระทบอยางกวางขวาง
 ในทุกพื้นที่ของโลกเกิดการรับและแลกเปลี่ยน
 ทางวัฒนธรรม การปรับอุดมการณและแนวคิด
 เขาสูความเปนสากลมากขึ้น

• กลุมชาติพันธุตางๆ ในอาเซียนมีภาษา ระบบความเชื่อ 
 รูปแบบศิลปะ และวิถีการดำเนินชีวิตสืบทอดตอกันมา
 ชานานจนเปนเอกลักษณของทองถิ่น

•	 ปัจจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไร้พรมแดน	ท�าให้
	 ข่าวสารและปรากฏการณ์สังคมแพร่กระจายไป
	 อย่างรวดเร็ว	และส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง
	 ในทุกพื้นที่ของโลกเกิดการรับและแลกเปลี่ยน
	 ทางวัฒนธรรม	การปรับอุดมการณ์และแนวคิด
	 เข้าสู่ความเป็นสากลมากขึ้น
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• ยอมรับและเคารพ

 ในความแตกตาง

• ปฏิบัติตนเพื่อการอยูรวมกัน

 อยางสันติสุข

• เขาใจคานิยม ศีลธรรม 

 จริยธรรม ทัศนคติ

 และพฤติกรรมของคน

 ในทองถิ่น

......?

เชื่อมโยงโลกและทองถิ่น 
ระบบความเชื่อที่หลากหลาย

• ปจจัยเศรษฐกิจ ทำให
 เกิดการเคลื่อนยาย
 ประชากร และการตั้ง
 ถิ่นฐานในพื้นที่ที่ตาง
 วัฒนธรรม ภาษา และ 
 ศาสนา การปฎิบัติตน
 เพื่อการอยูรวมกันได
 อยางสันติสุขจึงมีความ
 สำคัญยิ่งในภูมิภาค
 อาเซียน

• ปจจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไรพรมแดน ทำให
 ขาวสารและปรากฎการณสังคมแพรกระจายไป
 อยางรวดเร็ว และสงผลกระทบอยางกวางขวาง
 ในทุกพื้นที่ของโลกเกิดการรับและแลกเปลี่ยน
 ทางวัฒนธรรม การปรับอุดมการณและแนวคิด
 เขาสูความเปนสากลมากขึ้น

• กลุมชาติพันธุตางๆ ในอาเซียนมีภาษา ระบบความเชื่อ 
 รูปแบบศิลปะ และวิถีการดำเนินชีวิตสืบทอดตอกันมา
 ชานานจนเปนเอกลักษณของทองถิ่น
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อาเซียนกับสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในอาเซียน

ปํญหาหมอกควันข้ามพรมแดน
จากประเทศอินโดนีเซีย
เกิดจากการแผ้วถางป่า

ปัญหาการจัดการก๊าซเรือนกระจก

บริเวณที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง
ทีส่ดุคอือนิโดนเีซยี ไทย เมยีนมา มาเลเซยี 
เวยีดนาม กมัพชูา ฟิลปิปินส์ ลาว สงิคโปร์ 
และบรูไน ตามลำาดับ ทำาให้เกิดโลกร้อน 
เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และก่อให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ตามมา 
เช่น พายุ นำ้าท่วม ภัยแล้ง ฯลฯ

การปะทุของภูเขาไฟ

- ๒๕๕๓ ภูเขาไฟเมอราปี อินโดนีเซีย
- ๒๕๕๖ ภูเขาไฟมาโยน ฟิลิปปินส์
- ๒๕๕๘ ภูเขาไฟราอุง เกาะชวา อินโดนีเซีย
 ภูเขาไฟชินาบุง เกาะสุมาตราอินโดนีเซีย
- ๒๕๖๐ ภูเขาไฟกุหนุงอากุง เกาะบาหลี 
 อินโดนีเซีย

	 แผ่นดินไหว

 - ๒๕๕๔ เมอืงบาลลีฮิาน ฟิลิปปินส์
 - ๒๕๕๖ รัฐฉาน เมียนมา
 - ๒๕๕๙ นอกชายฝั่งเกาะ
  สุมาตราทางตะวันตกเฉียงใต้ 
  อินโดนีเซีย

การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ

การกระท�าของมนุษย์

ปัญหาขยะและของเสีย
จากครัวเรือนและอุตสาหกรรม

ขยะและของเสียหลายประเทศ 
เพิ่มปริมาณสูงขึ้น

ปรากฏการณ์	"ลานญีา"
- ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑
- ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕  

ประเทศไทย  }

ปรากฏการณ์	"เอลนีโญ"

- ๒๕๕๙ จังหวัดน่าน และเชียงใหม่  
 ประเทศไทย จังหวัดซารังกานี และ
 มากินดาเนา ฟิลิปปินส์

ไฟป่า

	 พายุโซนร้อน	

มหาสมุทรแปซฟิิก
 - ๒๕๕๑ พายุวาชิ บริเวณริมแม่นำ้าและ
  ริมชายฝ่ังบนเกาะมนิดาเนา ฟิลิปปินส์
 - ๒๕๕๗ พายุชังมี ปาลาวัน ฟิลิปปินส์
มหาสมุทรอินเดีย
 - ๒๕๕๑ พายุหมุนนาร์กีส ตอนกลาง
  อ่าวเบงกอล เมียนมา

สึนาม	ิ(แผ่นดินไหวในทะเล)

- ๒๕๔๗ นอกฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือ
 ของเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย
- ๒๕๕๓ เกาะเมนตาไวทางตะวันตก
 ของเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย
- ๒๕๕๕ หมู่เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย

เน
ื้อห

าท
ี่สา

มา
รถ

เป
ิดแ

อป
พล

ิเค
ชัน

ดูไ
ด้
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Return
การตอบแทนสิ่งที่ได้ใช้
หรือทำาลายไปคืนสู่โลก

7R 
หลักการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม
Reject
การปฏิเสธการใช้ทรัพยากร 
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำาลายโลก

Repair
การซ่อมแซมกลับมาใช้

Reuse
การนำากลับมาใช้ซำ้า
ใช้อีกครั้ง หรือหลายครั้ง

Reduce 
การลดเท่าที่จำาเป็น
หรือนำามาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

Rethink	การเปลี่ยนความคิดเรื่องการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างถูกต้อง

Recycle
การนำาวัสดุที่หมดสภาพแล้ว
มาแปรสภาพเพือ่นำากลบัมาใช้

ด้านสังคม	
-	การอพยพย้ายถิ่น
-	ขาดความมั่นคงทางด้านสุขภาพและ
	 โภชนาการของประชาชน
-	ปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น

	ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม

ภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง

ด้านเศรษฐกิจ
-	การขาดแคลนอาหาร	เครื่องอุปโภคบริโภค	และยารักษาโรค
-	การลดลงของผลผลิตกสิกรรม	การเลี้ยงสัตว์	และการประมง
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กรณีศึกษาข้อพิพาททะเลจีนใต้

จีน

ไทย

ลาว
เมียนมา

กัมพูชา

มาเลเซีย

สิงคโปร์

บรูไน

เวียดนาม

ไต้หวัน
(จีน)

ทะเลจีนใต้

																								อิ	น	โ	ด	นี	เ	ซ	ีย

				
			
			
			
			
			
			
			

ฟิ	
ลิ	
ป	

ปิ	
น	

ส์

สาเหตุของปัญหา	
ทะเลจีนใต้ (South China Sea) เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก 
มีพื้นที่ประมาณ 3.5 ล้านตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะจำานวน
หลายร ้อยเกาะท่ีมีความสำาคัญท้ังทางด ้านยุทธศาสตร ์  การเมือง
ความมั่นคง และเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นทะเลที่เชื่อมสู่ประเทศและภูมิภาค
สำาคัญ นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าใต้พื้นทะเลมีนำ้ามัน และก๊าซธรรมชาติสำารอง
ขนาดใหญ่ด้วย
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																								อิ	น	โ	ด	นี	เ	ซ	ีย

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  

การอ้างสิทธิเหนือพื้นท่ีในทะเลจีนใต้ ระหว่างจีนซ่ึงเป็นชาติมหาอำานาจของภูมิภาคเอเชียกับ ๔ ชาติอาเซียน คือ 
ฟิลิปปินส์	มาเลเซีย	บรูไน	เวียดนาม	ทำาให้เกิดข้อพิพาทและความขัดแย้งขึ้นโดยเฉพาะ 

	 •	การอ้างสิทธิเหนือหมู ่เกาะสแปรตลีย์ (Spratly Islands) และหมู่เกาะพาราเซล (Paracel Islands)  
เป็นเกาะเล็กเกาะน้อยเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาตินำ้ามัน และก๊าซธรรมชาติ

	 •	หลักการสากล อนุญาตให้แต่ละประเทศสามารถอ้างสิทธิเหนืออาณาเขตนอกชายฝั่งบริเวณที่เป็นไหล่ทวีปของ
ประเทศนัน้ๆ ได้ หลายประเทศในแถบทะเลจนีใต้ต่างพยายามทีจ่ะจัดต้ังถิน่ฐานบนเกาะต่างๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกอง
กำาลังทหาร) 

การแก้ปัญหาที่ผ่านมา
อาเซียนแก้ปัญหาภายใต้หลักการ
ของสนธิสัญญาว่าด้วยไมตรีจิต
และความร่วมมือของอาเซียน	
(Treaty	of	Amity	and	
Cooperation	in	Southeast	
Asia	-	TAC)	จีนปฏิเสธที่จะเจรจา
ปัญหาทะเลจีนใต้ในลักษณะพหุภาคี

จีนไม่พอใจที่สหรัฐอเมริกาเข้ามา
แทรกแซงข้อพิพาทในระหว่าง
การประชุม	ASEAN	Regional	
Forum	-	ARF	ที่กรุงฮานอย

ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่กรุงเฮก	
ตัดสินให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ชนะ	

จีนและอาเซียนลงนามในปฏิญญา
ร่วมว่าด้วย	หลกัปฏบิตัขิองรัฐภาคี
เรื่องทะเลจีนใต้	(ASEAN	-	China	
Declaration	on	the	Conduct	
of	Parties	in	the	South	China	
Sea	-	DOC)	เพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างสันติวิธี	

ฟิลิปปินส์ยื่นฟ้องต่อศาลอนุญาโต	
ตุลาการถาวรที่กรุงเฮก

พ.ศ.	๒๕๓๕ พ.ศ.	๒๕๕๓

พ.ศ.	๒๕๕๖

พ.ศ.	๒๕๕๙

พ.ศ.	๒๕๔๕

ค�าตัดสินของศาลไม ่มีอ�านาจให ้จีน
ปฎิบัติตามท�าให้สถานการณ์ขัดแย้งใน
ทะเลจีนใต้ยังคงยืดเยื้อต่อไป
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ความเสมอภาค
และความยุติธรรม

กินดีอยู่ดี

การศึกษา

สิทธิ

เสรีภาพ

ความ
เสมอภาค

ความ
ยุติธรรม

ความ
ชอบธรรม
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ความเสมอภาค
และความยุติธรรม

ประชากรในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดโดยไม่ค�านึงถึงแหล่งตั้งถิ่นฐาน	 อายุ	 เพศ	
วัฒนธรรม	สีผิว	ชาติพันธุ์	ฐานะทางเศรษฐกิจ	ศาสนา	และระดับการศึกษาล้วน
ได้รับความเสมอภาค	และความยุติธรรม

ทุกคนมีหน้าที่	และ			
ความรับผิดชอบเพื่อ		
เอ้ือประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม

หน้าที่

ความรับผิดชอบ
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ระบบความยุติธรรม	
ความชอบธรรมและ

ความเสมอภาค	
ช่วยส่งเสริมความมั่นคง
และความเป็นอยู ่ที่ดี

ของประชากร
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แหล่งก�าเนิดกรวดน�้าโขง
ปลาวางไข่บนพื้นกรวด

ทะเลสาบเขมร

น�้ามูล

แม่โขง

เขื่อนไซยะบุรี

เขื่อนไซยะบุรี	 (The	 Xayaburi	

Dam)	 เป็นหน่ึงในโครงการสร้าง

เขื่อนกั้นแม ่น�้ าโขงสายหลักทาง

ตอนล่างทีแ่ขวงไซยะบรุ	ีประเทศลาว	

เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน�้าขนาด	

๑,๒๖๐	เมกกะวตัต์	วตัถปุระสงค์หลัก

ของการสร้างเขือ่นไซยะบุร	ีคอื	การสร้าง

รายได้เพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคมให้กับประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

กรณีศึกษาการต่อต้านเขื่อนไซยะบุรี
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ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น	
การก่อสร้างได้ชะงักลงเนื่องจากรัฐบาลเวียดนาม กัมพูชา และ

ชาวบ้านจากเครือข่ายประชาชนไทย ๘ จังหวัดลุ่มนำ้าโขง และ

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำาบลลุ่มนำ้าโขง ๗ จังหวัดภาค

อีสาน (คสข.) ประท้วงคัดค้านโครงการเพราะวิตก

ว่าการสร้างเขื่อนจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และประชาชน

การแก้ปัญหาที่ผ่านมา	
ประเด็นสำาคัญของการสร้างเขื่อนนี้ คือ ความตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มนำ้าโขงอย่างยั่งยืน 
ปี ๒๕๓๘ และข้อตกลง (PNPCA : Procedures for 
Notification, Prior Consultation and Agreement) 
ทีก่ำาหนดว่า ในกรณทีีป่ระเทศสมาชกิมโีครงการพัฒนา
สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ใดๆ  บนแม่นำ้าโขงสายหลักหรือ
แม่นำ้าสาขา ถ้าโครงการดังกล่าวสร้างผลกระทบข้าม
เขตแดนต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ปลายนำ้า 
ต้องนำาเสนอข้อมูลให้ประเทศสมาชิกทั้ง ๔ ประเทศ
ร่วมกันพิจารณาในระดับภูมิภาคด้วย

โครงการเข่ือนไซยะบุรีนับเป็นโครงการ
แรกที่น�ากระบวนการ	 PNPCA	 มาใช้
เพื่อแสวงหาข้อตกลงร่วมกันในกลุ ่ม
ประเทศสมาชิกที่ ใช ้แม ่น�้ า โขงเป ็น
ทรัพยากรร่วมกัน
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กรณีศึกษาโรฮีนจาปัญหาชนกลุ่มน้อยไร้สัญชาติ

โรฮีนจา (Rohingya) เป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิม ที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือ
ของอาระกัน (Arakan) หรือรัฐยะไข่ (Rakhine State) ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
ประเทศเมียนมา ติดกับชายแดนด้านตะวันออกของประเทศบังกลาเทศ คนกลุ่มน้้ี
อพยพมาจากเบงกอล ในช่วงที่อังกฤษปกครอง และบางส่วนก็อพยพเข้ามาในช่วง
สงครามกลางเมืองในบังคลาเทศ

ต่อมาในยุคสงครามโลกครั้งท่ี ๑ เมื่อมีการเคล่ือนไหวเรียกร้องอิสรภาพพม่า ปัญหาความเหลื่อมลำ้าทาง
เศรษฐกจิ ได้เชือ่มโยงเข้ากบักระบวนการทางเมอืงภายใต้แนวคดิ “ชาตินยิมแนวพทุธแบบพม่า” การต่อต้าน 
ชาวมุสลิม จึงได้แพร่ขยายออกไปในเวลานั้น  ในยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่ออังกฤษได้จัดตั้งกองกำาลัง 
ทหารอาสา (V-Force) กับชาวมุสลิมโรฮีนจาทางตอนเหนือของอาระกัน เพื่อสร้างแนวป้องกันกองทัพญี่ปุ่น 
แต่กองกำาลังมุสลิมโรฮีนจากลับใช้อาวุธนั้นทำาสงครามในรัฐยะไข่ในประเทศเมียนมา

กรณีศึกษาโรฮีนจา	:	เป็นความขัดแย้งทางศาสนา
และชาติพันธุ์ในประเทศเมียนมาที่ชนส่วนใหญ่
นับถือพุทธศาสนาเถรวาท
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พ.ศ. ๒๔๘๓ มสุลมิโรฮนีจาได้ก่อตัง้องค์กรเคลือ่นไหว
เพื่อแยกดินแดนไปรวมกับปากีสถานตะวันออกโดย
อ้างเหตุผลทางศาสนา แต่ปากีสถานปฏิเสธ 

เมือ่พม่าได้รบัเอกราช รฐัยะไข่จงึถกูรวมเป็นส่วนหนึง่
ของประเทศพม่า ชาวโรฮีนจาจึงเคลือ่นไหวเรยีกร้อง
สิทธิปกครองตนเอง

รัฐบาลบังกลาเทศประกาศว่า "โรฮีนจา" ไม่ใช่
คนบังกลาเทศ และรัฐบาลพม ่าประกาศว ่า
ชาวโรฮีนจาไม่ใช่กลุ ่มชนพื้นเมืองตามรัฐธรรมนูญ
พม่า ชาวโรฮีนจาจึงมีสถานะไร้สัญชาติ

พ.ศ.	๒๔๘๓

พ.ศ.	๒๔๙๑

พ.ศ.	๒๕๒๕

พ.ศ.	๒๔๘๓

พ.ศ.	๒๔๙๑

พ.ศ.	๒๕๒๕

ปัจจบุนัมค่ีายทีส่ามารถรองรบัชาวโรฮนีจา	๒	ค่าย	
อยู่ที่เมืองค๊อกซ์บาซาร์	 ประเทศบังคลาเทศ
แต่ปัญหาชาวโรฮีนจา	 ยังคงอยู่และรอการแก้ไข
ปัญหาต่อไป
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ดินแดนก่อการร้ายทางศาสนา
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 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป็นประเทศซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งแต่ตกเป็นอาณานิคมของสเปน
ในคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๖ ในขณะท่ีมีผู้นับถือศาสนาอิสลามเพียง ๕% ท่ีส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางใต้ของประเทศ 
ประกอบด้วยเกาะมินดาเนา หมู่เกาะซูลู ปาลาวัน บาซีลัน และเกาะต่างๆ อีกจำานวนหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียง และที่นี่คือ
จุดเริ่มของปัญหาความขัดแย้งและปัญหาความมั่นคงในฟิลิปปินส์
 หลายๆ ประเทศโดยเฉพาะมาเลเชียที่เป็นตัวกลางเพื่อนำาไปสู่การเจรจาระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับกลุ่มมุสลิม
หวัรนุแรง จนเกดิการลงนามรบัรองในข้อตกลงแห่งบงัซาโมโร Comprehensive Agreement on the Bangsamoro 
(CAB) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งรับรองสถานะทางกฎหมายของเขตปกครองตนเองบังซาโมโรที่จะตั้งขึ้นภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ทำาให้กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง เช่น กลุ่มมาอูเต (Maute) เครือข่ายของ
กลุ่มอาบูไซยาฟ (Abu Sayyaf) ใช้ช่องว่างนี้ในการก่อความไม่สงบขึ้นอีก

แนวร่วมปลดปล่อยแห่งอิสลามโมโร	
(Moro Islamic Liberation Front : MILF)

การรวมกลุ่มของชาวมุสลิมหัวรุนแรงในฟิลิปปินส์	
เพื่อแบ่งแยกดินแดนปกครองตนเองมีอยู่หลายกลุ่ม	ได้แก่

แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร	
(Moro National Liberation Front : MNLF) 

กลุ่มอาบูไซยาฟ	
(Abu Sayyaf )

กรณีศึกษาเกาะมินดาเนา
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 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประธานาธิบดี โรดริโก ดูเตอร์เต (President Rodrigo Duterte)  
ได้ลงนามรับร่างกฏหมาย Bangsamoro Organic Law เพ่ือวางรากฐานในการจัดต้ัง “เขตปกครอง
ตนเองบงัซาโมโร” (Bangsamoro Autonomous Region) บนเขตปกครองตนเองมสุลิมทางตอนใต้ของ 
เกาะมินดาเนาภายในปี ๒๕๖๕ ขณะเดียวกันรัฐบาลกลางได้เตรียมสำารองงบประมาณเพื่อสนับสนุน
โครงการพัฒนาเขตปกครองตนเองบังซาโมโรด้วย
 องค์การสหประชาชาติ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นต่างเชื่อว่า มาตรการนี้จะช่วย 
ยุติความรุนแรงและนำาไปสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจได้ แม้ว่าพ้ืนท่ีทั้งหมดของเกาะมินดาเนาจะยังคงอยู่ 
ภายใต้กฎอัยการศึกจนถึงสิ้นปี ๒๕๖๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปฏิบัติการปราบปราม 
กลุ่มติดอาวุธ ซึ่งยังคงหลงเหลือในเมืองมาราวี

ความขดัแย้งทางชาตพินัธุใ์นฟิลปิปินส์นัน้	แนวทางของการเจรจาอย่างสนัตวิธิถีอืเป็นทางออกทีด่ทีีส่ดุ		
และจะสัมฤทธิ์ผลอย่างมากเมื่อมีการแก้ปัญหาทางการเมืองโดยการรับประกันถึงการมีอิสรภาพขั้น
พื้นฐาน	และความมีเกียรติยศศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันของพลเมืองชาวฟิลิปปินส์	โดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยที่มีความแตกต่างทางภาษา	เชื้อชาติ	และศาสนา	สิ่งนี้น่าจะเป็นพื้นฐานอันน�าไป
สู่การมีสันติภาพที่ยั่งยืนในอนาคต

แนวทางการแก้ปัญหา
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 เริม่ต้นจากการเหน็คณุค่า
 ของความเป็นมนุษย์อย่าง
 เท่าเทียม
 ร่วมมือด้านการเมืองและ 
 ความมั่นคง

 คำานึงถึงความเป็นสังคม 
 พหุวัฒนธรรม
 การเคารพซึ่งกันและกัน
 มีความซื่อสัตย์ต่อกัน

 พัฒนา เศรษฐกิ จของ  
 ชมุชน เพ่ือให้คนในชมุชน
 สามารถพึ่งตนเองได้
 กระจายรายได้อย่างเป็น
 ธรรม

 ประชาคมอาเซียนจึงควร 
 คำานึงถึงหลักการพัฒนา 
 ของสหประชาชาติ

ร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ร่วมสร้างสังคม
ที่ไม่ทอดทิ้งกัน

ร่วมสร้างสังคมสันติ
และสมานฉันท์

	
ร่วมสร้างสังคมพึ่งพา

และเกื้อกูลกัน

ร่วมสร้างสังคมที่มี
เป้าหมายและแนว

ปฏิบัติร่วม

กลไกที่จะสนับสนุน
ระหว่างรัฐ	ภาครัฐ	
ภาคเอกชนและ

ภาคสังคม

เป้าหมายการท�างานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ย่ังยืน

๒.๒.

๑.๑.

๓.๓.
๔.๔.๔.

๕.๕.๕.
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ร่วมสร้างสังคมที่มีเป้าหมายและแนวปฎิบัติร่วมเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขจัดความยากจน 
(NO POVERTY)

ขจัดความอดอยาก สร้างความ
มัน่คงทางอาหาร
(NO HUNGER)

ส่งเสรมิโอกาสในการเรยีนรู ้  
(QUALITY EDUCATION)

จัดการนำา้อย่างยัง่ยนืและ
พร้อมใช้สำาหรบัทุกคน 
(CLEAN WATER AND SANITATION)

ส่งเสริมการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ที่ยั่งยืน
(GOOD JOBS AND ECONOMIC GROWTH)

ลดความเหลื่อมลำ้าทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ 
(REDUCED INEQUALITIES)

สร้างเมอืงและการตัง้ถ่ินฐานท่ีปลอดภยั 
(SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES)

ดำาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้
ปัญหาโลกร้อน 
(PROTECT THE PLANET)

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของ
ระบบนิเวศบนบก 
(LIFE ON LAND)

สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
(PARTNERSHIPS FOR THE GOALS)

สร้างรปูแบบการผลติและ
การบรโิภคทีย่ัง่ยนื 
(RESPONSIBLE CONSUMPTION) 

อนุรักษ ์และใช ้ประโยชน ์จาก
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
(LIFE BELOW WATER) 

ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึง
ระบบยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
(PEACE AND JUSTICE)

ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
(GOOD HEALTH)

สร้างความเท่าเทียมทางเพศ
(GENDER EQUALITY)

ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและ
นวัตกรรม
(INNOVATION AND INFRASTRUCTURE)

ให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืน
ได้ตามกำาลังของตน
(CLEAN ENEGY)

๑.
๒.
๔.
๖.
๘.

๓.
๕.
๗.
๙.

๑๑. ๑๐.
๑๒.
๑๔.
๑๖.

๑๓.
๑๕.
๑๗.
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วันที่	๑๕	มิถุนายน	
วันไข้เลือดออกอาเซียน

• การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอาเซียนด้านโรคติดต่อ
 (ASEAN Expert Group on Communicable Diseases – AEGCD) 

• การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอาเซียนด้านความปลอดภัยของอาหาร
 (ASEAN Experts Group on Food Safety – AEGFS) 

• การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอาเซียนด้านความร่วมมือด้านเทคนิคเกี่ยวกับยา
 (ASEAN Working Group on Technical Cooperation in Pharmaceuticals – AWGTCP) 

การประชุมคณะทำางานการเตรียมพร้อมและรับมือกับโรคระบาด
 (ASEAN Technical Working Group on Pandemic Preparedness
 and Response – ATWGPPR) 

• คณะทำางานเฉพาะกิจของอาเซียนด้านโรคเอดส์
 (ASEAN Task Force on AIDS – ATFOA) 

• คณะทำางานเฉพาะกิจของอาเซียนด้านสุขภาพจิต
 (ASEAN Mental Health Task Force – AMT) 

• คณะทำางานเฉพาะกิจของอาเซียนด้านสุขภาพแม่และเด็ก
 (ASEAN Task Force on Maternal and Child Health – ATFMCH) 

• คณะทำางานเฉพาะกิจของอาเซียนด้านโรคไม่ติดต่อ 
(ASEAN Task Force on Non-communicable Disease – ATFNCD) 

• คณะทำางานเฉพาะกิจของอาเซียนด้านสุขภาพจิต
 (ASEAN Mental Health Task Force – AMT) 

 (ASEAN Experts Group on Food Safety – AEGFS) 

 (ASEAN Working Group on Technical Cooperation in Pharmaceuticals – AWGTCP) 
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ปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน (ASEAN Environment Year - AEY) กำาหนดให้มีขึ้นทุก ๓ ปี 
เพื่อสร้างจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกระดับในสังคม

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
(ASEAN Ministerial Meeting on Environment - AMME)

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน 
(ASEAN Ministerial Meeting on Haze - AMMH)

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียน (ASEAN Specialised Meteorological 
Centre - ASMC) ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ เป็นกลไกในการติดตามสภาพ
ภูมิอากาศและสภาวะหมอกควันอันเกิดจากไฟไหม้ป่า

ศูนย์ประสานงานอาเซียนในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
(ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian 
Assistance on Disaster Management - AHA Centre)
เพื่อประสานสำาหรับช่วยเหลือมนุษยธรรมด้านการจัดการ
ภัยพิบัติระหว่างประเทศ

ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการบริหารจัดการภัยพิบัติ
และตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
(ASEAN Agreement on Disaster Management 
and Emergency Response - AADMER)

ศูนย์อาเชียนว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity - ACB) 
ตั้งอยู่ที่ฟิลิปปินส์ มีหน้าที่อำานวยความสะดวก
ในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการอนุรักษ์ และใช้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน


