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Vision  

ICT will be a key enabler for ASEAN’s social and economic integration. By 

developing next generation ICT infrastructure and skilled human capital, 

promoting content and innovative industries, as well as establishing an 

enabling policy and regulatory environment, ICT will help ASEAN to 

transform into a single market. In doing so, ASEAN will empower its 

communities and advance its status as an inclusive and vibrant ICT hub, 

making ASEAN an ideal region for economic activities. 

 

แผนแม่บทไอซีทขีองอาเซียน 2015 

แปลโดย มนู อรดดีลเชษฐ์ 

วนัที ่24 พฤษภาคม 2554 

 

วสิัยทศัน์  

ไอซีทีจะเป็นตวัขบัเคลื่อนสาํคญั เพื่อใหเ้กิดการรวมตวัทั้งดา้นสงัคมและ

เศรษฐกิจในอาเซียน ไอซีทีจะช่วยการปฎิรูปอาเซียนใหเ้ป็นตลาดเดียว ดว้ยวิธี

พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐานไอซีทียคุใหม่ และพฒันาทุนมนุษยท์ี่มีฝีมือ 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกบังานสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม จดัใหม้ีนโยบาย

ส่งเสริม และสร้างสภาพแวดลอ้มที่มีกฎระเบียบ ดว้ยมาตรการดงักล่าว อาเซียน

จะเสริมสร้างพลงัใหแ้ก่ชุมชน และผลกัดนัใหอ้าเซียนมีสถานภาพเป็น

ศูนยก์ลางไอซีที ที่ครอบคลุมไดอ้ยา่งทัว่ถึง และคืกคกั  ส่งผลใหอ้าเซียนเป็น

ภูมิภาคที่เหมาะกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
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The Vision seeks to achieve the following: 

1. Empowering 

Equipping stakeholders with the right skills, technology, connectivity and 

information to harness ICT to its fullest. 

2. Transformation 

Harnessing ICT to fundamentally change the way we live, learn, work 

and play. 

3. Inclusive 

Involving all the stakeholders in AEAN – government, citizens and 

businesses, developed and developing, rural and urban, young and old, as 

well as those with and without disabilities. 

วิสยัทศันน์ี้ มุ่งที่จะบรรลุผลดงัต่อไปนี้ 

1. การเสริมสร้างพลงั 

จดัใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สีย มีทกัษะ มีเทคโนโลย ีสามารถเชื่อมต่อ และมี

ขอ้มูลข่าวสาร ที่จะช่วยใหใ้ชไ้อซีทีไดอ้ยา่งเตม็ที่ 

2. ทาํให้เกดิการปฎริูป 

อาศยัไอซีทีทาํใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวกบัวิถีชีวิต

ของพวกเรา ทั้งในดา้นความเป็นอยู ่การเรียนรู้ การทาํงาน จนถึงดา้น

นนัทนาการ 

3. ทาํได้อย่างทัว่ถึง 

เกี่ยวขอ้งกบัผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียทั้งหมดในอาเซียน ทั้งภาครัฐ ภาค

ประชาคม และภาคธุรกิจ ทั้งที่พฒันาแลว้ และที่กาํลงัพฒันา ทั้งที่อยู่

ในเมือง และในชนบท ทั้งเยาวชน และผูสู้งอาย ุรวมทั้งผูท้ี่มีโอกาส 

และที่ดอ้ยโอกาส 
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4. Vibrant 

Creating  an environment that is innovative, entrepreneurial and exciting 

for ICT to flourish and succeed. 

5. Integrated 

Connecting the people of ASEAN between its citizens, government and 

businesses. 

 

Outcomes 

The Vision will yield four key outcomes which reflect how ASEAN will 

develop and transform economically and culturally: 

 

4. สร้างความคกึคกั 

สร้างสภาวะแวดลอ้มที่เอื้อต่อการสร้างนวตักรรม เอื้อต่อการสร้าง

ธุรกิจใหม่ และกระตุ่นใหไ้อซีทีเบ่งบานและประสบความสาํเร็จ 

5. เกดิการรวมตัวกนั 

ทาํใหเ้กิดการเชื่อมต่อกนัในอาเซียน ระหวา่งประชาชน รัฐบาล และ

ธุรกิจ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

วิสยัทศันน์ี้คาดวา่จะทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ 4 ประการ ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นวธิีที่

อาเซียนจะใชพ้ฒันาและปฎิรูปเศรษฐกิจและวฒันธรรม  
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1. ICT as an engine of growth for ASEAN countries 

ICT will be one of the key economic sectors in ASEAN as well as an 

enabler to increase competitiveness for other industry sectors. 

2. Recognition for ASEAN as a global ICT hub 

ASEAN will distinguish itself as a region of high quality ICT 

infrastructure, skilled manpower and technological innovation. 

3. Enhanced quality of life for peoples of ASEAN 

The pervasive adoption of ICT will provide the peoples of ASEAN the 

means to be engaged, relevant and informed. This will have a profound 

impact on the way people live, work and play. 

1. ไอซีทเีป็นตัวขับเคลือ่นให้เกดิการเติบโตสําหรับอาเซียน 

ไอซีทีจะเป็นหนึ่งในกลุ่มเศรษฐกิจหลกัของอาเซียน อีกทั้งยงัเป็นตวั

ขบัเคลื่อนที่ทาํใหเ้กิดศกัยภาพการแข่งขนัแก่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ดว้ย 

2. ยอมรับว่าอาเซียนเป็นศูนย์กลางไอซีทรีะดับโลก 

อาเซียนจะสร้างความโดดเด่นใหต้วัเอง ดว้ยการเป็นภูมิภาคที่มี

โครงสร้างพื้นฐานไอซีทีที่มีคุณภาพสูง มีกาํลงัคนที่มีสมรรถนะสูง 

และมีความสามารถทางนวตักรรมดา้นเทคโนโลย ี

3. เพิม่คุณภาพชีวติทีด่ีให้แก่ประชาชนในอาเซียน 

การใชไ้อซีทีอยา่งแพร่หลายจะช่วยใหป้ระชาชนของอาเซียนมีส่วน

ร่วม เขา้ไปเกี่ยวขอ้ง และมีโอกาสรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ทั้งหมดนี้ จะ

ส่งผลต่อความเป็นอยู ่การประกอบการงาน และดา้นนนัทนาการ 
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4. Contribution towards ASEAN integration 

ICT will foster greater collaboration between ASEAN businesses and 

citizens, leading to integration of ASEAN. 

Strategic Thrusts 

There are six strategic thrusts – three pillars supported by three foundations. 

All six will lead to the achievement of the key outcomes. 

1. Economic transformation 

ASEAN will create a conductive business environment to attract and 

promote trade, investment and entrepreneurship in the ICT sector. ICT 

will also be the engine that transforms other sectors of the economy. 

2. People empowerment and engagement 

ASEAN will enhance the quality of life through affordable and equitable 

ICT. 

 

4. มีผลต่อการรวมตัวในอาเซียน 

ไอซีทีจะช่วยใหเ้กิดความร่วมมือกนัมากมาย ระหวา่งกลุ่มธุรกิจ และ

ประชาชน จนนาํไปสู่การรวมตวัของอาเซียน 

แรงขบัเคลือ่นเชิงยุทธศาสตร์ 

ทั้งหมดมี 6 ยทุธศาสตร์- ยทุธศาสตร์ที่เป็นสามเสาหลกัรองรับดว้ยฐานรากอีก

สามยทุธศาสตร์ ทั้งหกยทุธศาสตร์จะช่วยใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์ดงัต่อไปนี้ 

1. การปฎิรูปทางเศรษฐกิจ 

อาเซียนจะสร้างสภาพแวดลอ้มที่ดึงดูดใจ เพื่อการส่งเสริมทางธุรกิจ 

การลงทุน และสร้างธุรกิจใหม่ในภาคไอซีที ไอซีทีเองจะเป็นกลไก

ขบัเคลื่อนสาํคญัที่ส่งผลใหเ้กิดการปฎิรูปในภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ดว้ย 

2. การเสริมสร้างพลงัใหแ้ก่ประชาชนและใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 

อาเซียนจะอาศยัไอซีทีที่ราคาไม่แพงและยตุิธรรมเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยทัว่หนา้ 
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3. Innovation 

ASEAN will foster a creative, innovative and green ICT sector. 

4. Infrastructure development 

ASEAN will develop ICT infrastructure to support the provision of 

services to all ASEAN communities. 

5. Human capital development 

ASEAN will develop competent and skilled human capital in ICT to 

support the growth of the ICT sector and help transform other sectors of 

the economy. 

3. การสร้างนวตักรรม 

อาเซียนจะสนบัสนุนอุตสาหกรรมไอซีทีที่สร้างสรรค ์มีนวตักรรม 

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

4. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

อาเซียนจะพฒันาโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีเพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการ

แก่ประชาคมอาเซียน 

5. การพฒันาทุนมนุษย์ 

อาเซียนจะพฒันาทุนมนุษยท์ี่มีสมรรถนะและทกัษะดา้นไอซีที เพื่อ

สนบัสนุนการเติบโตของภาคไอซีที และส่งผลต่อการปฎิรูปเศรษฐกิจ

ในภาคอื่น ๆ ดว้ย  
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6. Bridging the digital divide 

ASEAN will address the varying levels of ICT development and adoption 

within individual countries and across the region. ASEAN will also focus 

on bridging other gaps within the digital divide to promote greater 

adoption of ICT. 

6. การลดความเหลือ่มลํา้ในการเข้าถึงเทคโนโลย ี

อาเซียนจะใหค้วามสาํคญัเรื่องความแตกต่างของการพฒันา และการใช้

ไอซีที ทั้งในระดบัประเทศ และระหวา่งประเทศในภูมิภาค อาเซียนจะ

เนน้เรื่องการลดความเลื่อมลํ้าในบริบทของความไม่เท่าเทียมกนัในการ

เขา้ถึงเทคโนโลย ีเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการใชไ้อซีทีในวงกวา้ง 
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Strategic Thrusts 

 

1. Economic Transformation 

In this context the focus of Economic Transformation includes creating a 

conductive business environment in AEAN that helps to attract and 

promote trade, investments and entrepreneurship in the ICT sector. It is 

also to leverage the investments in ICT to create an ICT engine that will 

transform the other sectors in the greater economy. 

แรงขบัเคลือ่นเชิงกลยุทธ์ 

 

1. การปฎริูปทางเศรษฐกจิ  

ในบริบทของการปฎิรูปทางเศรษฐกิจ ใหร้วมถึงการสร้างสภาพแวดลอ้ม

ทางธุรกิจที่ดึงดูดใจภายในอาเซียน เพื่อส่งเสริมดา้นการคา้ การลงทุน และ

การสร้างธุรกิจใหม่ในภาคธุรกิจไอซีที และอาศยัการลงทุนดา้นไอซีที เป็น

กลไกสาํคญั เพื่อใหเ้กิดการปฎิรูปแก่ส่วนอื่น ๆ ของเศรษฐกิจดว้ย 
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Initiative 1.1 Create a conductive environment where businesses can 

grow leveraging ICT 

ACTION DESCRIPTION 

Facilitate sharing and 

exchanging of 

business information 

amongst ASEAN 

countries 

• Engage the business community to identify 

their ICT needs and requirements 

• Leverage existing initiatives and nurture the 

development of content and applications to 

facilitate information exchange and 

accessibility to data 

• Develop a conductive ICT environment for 

business 

 

Develop a framework 

to facilitate 

transparent and 

harmonized ICT 

regulations 

• Harmonize regulatory practices and ICT 

standards 

 

 

มาตรการ 1.1 สร้างสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที่ดึงดูดใจ ที่เอื้อใหธุ้รกิจ

เติบโตได ้จากอิทธิพลของไอซีที 

แผนงาน คาํอธิบาย 

อาํนวยความสะดวกเพื่อการ

แบ่งปันและแลกเปลี่ยนขอ้มลูทาง

ธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน 

• ใหธุ้รกิจมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดความตอ้งการดา้นไอซีที 

• ใชป้ระโยชนจ์ากความคิดริเริ่มที่

มีอยูแ่ลว้ ช่วยพฒันาเนื้อหา และ

ระบบอพัพลิเคชนั 

(Applications) เพื่ออาํนวยความ

สะดวกต่อการแลกเปลี่ยน และ

เขา้ถึงขอ้มูล  

• พฒันาสภาพแวดลอ้มทางไอซีที

ที่เอื้อต่อการทาํธุรกิจ 

 

พฒันากรอบเพื่ออาํนวยความ

สะดวกต่อการตรากฎขอ้บงัคบัดา้น

ไอซีทีที่โปร่งใสและเป็นอนัหนึ่ง

อนัเดียวกนั 

• มีวิธีปฎิบตัิที่เป็นอนัหนึ่งอนั

เดียวกนั และมีมาตรฐานดา้น

ไอซีทีที่ยอมรับกนั 
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Initiative 1.2 Develop Public-Private Partnership (PPP) initiatives for the 

ICT industry 

ACTION DESCRIPTION 

Share various PPP 

models and practices 

amongst ASEAN 

countries to formulate 

PPP models for the 

implementation of 

ICT projects 

• Engage the business community to identify 

their ICT needs and requirements 

• Leverage existing initiatives and nurture the 

development of content and applications to 

facilitate information exchange and 

accessibility to data 

• Develop a conductive ICT environment for 

businesses 

 

 

มาตรการ 1.2 พฒันาความร่วมมือระหวา่งรัฐและเอกชน (Public-Private 

Partnership, PPP) สาํหรับอุตสาหกรรมไอซีที 

แผนงาน คาํอธิบาย 

แบ่งปันความรู้เรื่องรูปแบบความ

ร่วมมือ PPP และแนวทางปฎิบตัิ

ในระหวา่งกลุ่มประเทศอาเซียน 

นาํไปสู่การมีรูปแบบความร่วมมือ 

PPP เพื่อทาํโครงการไอซีที 

• ใหธุ้รกิจมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดความตอ้งการดา้นไอซีที 

• ใชป้ระโยชนจ์ากความคิดริเริ่มที่

มีอยูแ่ลว้ ช่วยพฒันาเนื้อหา และ

ระบบอพัพลิเคชนั 

(Applications) เพื่ออาํนวยความ

สะดวกต่อการแลกเปลี่ยน และ

เขา้ถึงขอ้มูล  

• พฒันาสภาพแวดลอ้มทางไอซีที

ที่เอื้อต่อการทาํธุรกิจ 
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2. People Engagement and Empowerment 

People Empowerment and Engagement focuses o the enhancement of the 

quality of life for all ASEAN peoples through affordable ICT. This is 

especially true in areas with low standards of living, where mobile and 

broadband services are considered luxuries. 

Initiative 2.1 Ensure affordable broadband access to every community 

ACTION DESCRIPTION 

Study to lower intra-

ASEAN roaming 

charges 

• Analyze how intra-ASEAN roaming 

charges are derived and can be made 

cheaper to promote the use of mobile 

broadband across the region. 

 

 

2. ให้ประชาชนมสี่วนร่วมและเสริมสร้างพลงั 

การเสริมสร้างพลงัใหป้ระชาชน และใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ตอ้งเนน้การ

มีไอซีทีที่มีราคาไม่แพง ซึ่งจะนาํไปสู่การทาํใหป้ระชาชนในอาเซียนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีมาตรฐานความเป็นอยูท่ี่ต ํ่ากวา่

มาตรฐาน ที่ซึ่งการบริการบรอดแบนดแ์ละโทรศพัทเ์คลื่อนที่ยงัถือวา่เป็น

ของฟุ่ มเฟือย 

มาตรการ 2.1 ทาํใหทุ้กชุมชนสามารถเขา้ถึงการบริการบรอดแบนดไ์ดด้ว้ย

ราคาที่ไม่แพง 

แผนงาน คาํอธิบาย 

หาวิธีที่จะลดค่าบริการขา้มแดน 

(Roaming charges) ภายในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 

• วิเคราะห์วิธีการคิดค่าบริการ

ขา้มแดนในกลุ่มประเทศ

อาเซียน และหาวิธีลดค่าบริการ

เพื่อส่งเสริมใหใ้ชบ้ริการบรอด

แบนดเ์คลื่อนที่ทัว่ทั้งภูมิภาค 
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Initiative 2.2 Ensure affordable ICT products 

ACTION DESCRIPTION 

Enhance 

implementation of 

mutual recognition 

arrangements (MRAs) 

• Enhance that all technical standards are in 

the ASEAN working language (English) 

• Adopt common standards to reduce time-to-

market for ICT products 

 

 

มาตรการ 2.2 ทาํใหส้ินคา้ไอซีทีมีราคาที่ไม่แพง 

แผนงาน คาํอธิบาย 

เพิ่มมาตรการการใชข้อ้ตกลง

ยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพ (Mutual 

Recognition Arrangement, MRA)  

 

• ใหม้ัน่ใจวา่ขอ้กาํหนดดา้น

มาตรฐานทางเทคนิคถูกเขียน

ขึ้นดว้ยภาษากลางที่ใชใ้นกลุ่ม

ประเทศอาเซียน (ภาษาองักฤษ) 

• ใหป้ฏิบตัิตามมาตรฐานทัว่ไปที่

จะลดเวลาสู่ตลาดสาํหรับ

ผลิตภณัฑไ์อซีที 
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Initiative 2.3 Ensure affordable and seamless e-services, content and 

application 

ACTION DESCRIPTION 

Survey and study to 

identify gaps and 

determine e-services 

to be developed 

• Identify relevant e-services to be developed, 

considering in particular the cost of such e-

services and location of content 

• Nurture an environment to facilitate the 

development of affordable e-services 

• Promote e-services that can be adapted for 

local usage 

 

Provide incentives or 

grants to promote e-

services and content 

development 

• Develop criteria to provide incentives to 

develop ASEAN-wide e-services and 

content 

• Provide incentives to individuals and 

businesses to engage in e-services and 

content development 

มาตรการ 2.3 ใหแ้น่ใจวา่การบริการแบบอิเลก็ทรอนิกส์ รวมทั้งเนื้อหา 

และระบบงานประยกุตม์ีราคาที่ไม่แพง และมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน คาํอธิบาย 

สาํรวจและศึกษาใหเ้ขา้ใจจุดแขง็

จุดอ่อน แลว้พจิารณากาํหนดชนิด

ของบริการที่สมควรจะใหส้ร้าง 

• กาํหนดชนิดของบริการ

อิเลก็ทรอนิกส์ที่สมควรจะใหส้ร้าง 

โดยตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุนและภาษาที่

ใช ้

• เลือกสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการ

พฒันาระบบบริการอิเลก็ทรอนิกส์

ที่มีราคาที่ไม่แพง 

• ส่งเสริมใหม้ีการปรับปรุงระบบ

บริการอิเลก็ทรอนิกส์ ที่ใชก้บัภาษา

พื้นเมืองได ้

จดัหาสิ่งจูงใจ หรือเงินอุดหนุน เพื่อ

ส่งเสริมการพฒันาระบบบริการ

อิเลก็ทรอนิกส์ และเนื้อหาสาระ 

• สร้างเกณฑก์ารใหส้ิ่งจูงใจหรือเงิน

อุดหนุน เพื่อการพฒันาระบบ

บริการอิเลก็ทรอนิกส์ และเนื้อหา

สาระ 

• จดัหาสิ่งจูงใจใหแ้ก่บุคคล และ

ธุรกิจที่ร่วมพฒันาระบบบริการ

อิเลก็ทรอนิกส์ และเนื้อหาสาระ 
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Initiative 2.4 Build trust 

ACTION DESCRIPTION 

Promote secure 

transactions within 

ASEAN 

• Develop mutual recognition arrangements 

for cross-certification of digital certificates 

within ASEAN 

• Promote the use of two-factor 

authentication 

 

Outreach campaign to 

promote awareness of 

cyber -security 

• Create public awareness through education 

about online security 

• Forge joint collaboration with industry and 

other stakeholders 

• Ensure personal data protection 

มาตรการ 2.4 สร้างความเชื่อมัน่ 

แผนงาน คาํอธิบาย 

ส่งเสริมใหท้าํธุรกรรมทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ที่มีความมัน่คงและ

ปลอดภยัภายในอาเซียน 

• พฒันาขอ้ตกลงยอมรับร่วม

สาขาวิชาชีพ (Mutual 

Recognition Arrangement, 

MRA) เพื่อใชใ้บรับรอง

อิเลก็ทรอนิกส์ขา้มประเทศ 

ภายในอาเซียน  

• ส่งเสริมการใชร้ะบบความ

ปลอดภยั 2 ชั้น เพื่อการระบุ

ตวัตน (Two-factor 

authentication) 

ใหม้ีการรณรงคส์ร้างความตระหนกั

ในเรื่องความมัน่คงและปลอดภยั 

• ใหค้วามรู้แก่สาธารณชน เพื่อสร้าง

ความตระหนกัในเรื่องความมัน่คง

และปลอดภยัของระบบออนไลน์  

• เชื่อมโยง และสร้างความร่วมมือกบั

ภาคอุตสาหกรรม และผูม้ีส่วนได้

เสีย  

• ใหม้ัน่ใจวา่มีมาตรการป้องกนัความ

ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล 



16 
 

3. Innovation 

Innovation aims to develop a creative, innovative and green ICT sector in all 

countries in ASEAN.  It challenges governments in ASEAN to create the 

policies and infrastructure (such as sharing of expertise between countries 

with different core competencies, thus enabling these pockets of expertise or 

centres of excellence to leverage on one another’s expertise) necessary to 

foster creativity and innovation at all levels.  

3. ด้านนวตักรรม  

การสร้างนวตักรรมจะมุ่งใหทุ้กประเทศในอาเซียนพฒันาสิ่งสร้างสรรค ์

นวตักรรม และ ICT ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (Green ICT) และเชิญชวน

ใหร้ัฐบาลของสมาชิกในอาเซียนกาํหนดนโยบาย และจดัใหม้ีโครงสร้าง

พื้นฐานที่เอื้อต่อการสร้างสรรคแ์ละสร้างนวตักรรมในทุกภาคส่วน (เช่น 

แบ่งปันความชาํนาญ และสมรรถนะที่หลากหลายและแตกต่างกนัภายใน

กลุ่มประเทศสมาชิก และใหทุ้กฝ่ายไดร้ับประโยชน์กนัและกนั จากความรู้

และความสามารถที่มีอยูก่ระจดักระจาย) 
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Initiative 3.1: Create Innovation Centeres of Excellence (CEO) for Research 

and Development (R&D) of ICT services 

ACTION DESCRIPTION 

Establish networks of 

COEs 

• Establish COEs across ASEAN to promote 

R&D, innovation and transfer of technology 

• Connect COEs to facilitate the exchange of 

ideas and promote greater collaboration 

amongst ASEAN ICT experts 

 

Develop ASEAN digital 

content exchange 

• Develop platform to facilitates and promote 

the exchange of content 

Promote Intellectual 

Property Rights (IPR) at 

AEAN level to safeguard 

innovation 

• Promote IPR enforcement through sharing 

of best practices, guidelines and 

frameworks across ASEAN to safeguard 

innovation 

• Provide incentives for R&D efforts as well 

as to acknowledge, recognize and reward 

ICT experts 

มาตรการ 3.1 สร้างศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศเพื่อนวตักรรม สาํหรับการวิจยั

และพฒันาบริการไอซีที 

แผนงาน คาํอธิบาย 

จดัใหม้ีเครือข่ายของศนูยแ์ห่ง

ความเป็นเลิศ 

• จดัตั้งศนูยแ์ห่งความเป็นเลิศทัว่ทั้งอาเซียน 

เพื่อส่งเสริมงานวจิยัและพฒันา การสร้าง

นวตักรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

• เชื่อมโยงศนูยแ์ห่งความเป็นเลิศทั้งหลาย 

เพื่อสนบัสนุนการแลกเปลี่ยนแนวความคิด 

และส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่ม

ผูเ้ชี่ยวชาญของอาเซียน 

พฒันาตลาดกลางสาํหรับดิจิตอล

คอนเทนทข์องอาเซียน 

• สร้างเวทีเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมการ

แลกเปลี่ยนดิจิตอลคอนเทนท ์

ส่งเสริมใหเ้กิดการคุม้ครองสิทธิ์

ของทรัพยส์ินทางปัญญาในระดบั

อาเซียนเพื่อปกป้องผลงาน

สร้างสรรค ์

 

• ส่งเสริมใหบ้งัคบัใชม้าตรการเพื่อการ

คุม้ครองทรัพยส์ินทางปัญญา ดว้ยการ

แลกเปลี่ยนวธิีและแนวทางปฎิบตัิ เพื่อ

ปกป้องงานสร้างสรรคท์ัว่ทั้งอาเซียน 

• จดัใหม้ีผลตอบแทนงานวจิยัและพฒันา 

รวมทั้งใหก้ารรับรอง การยอมรับ จนถึง

การใหร้างวลัแก่ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นไอซีที 
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Initiative 3.2: Promote innovation and collaboration amongst government, 

businesses, citizens and other institutions 

ACTION DESCRIPTION 

Recognize and reward IT 

innovators 

• Develop ASEAN ICT awards to 

promote creativity and encourage 

innovation 

• Provide incentives for R&D efforts to 

acknowledge, recognize and reward 

ICT innovators 

 

Launch the ASEAN CIO forum • Develop platform to promote sharing 

of best practices and collaboration 

amongst CIOs 

Initiative 3.3: Nurture Innovation and creativity at schools 

ACTION DESCRIPTION 

Ensure every child has access 

to broadband internet 

• Promote access to broadband internet so that 

every child can remain engaged, connected 

and informed  

มาตรการ 3.2 ส่งเสริมนวตักรรมและความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาค

ธุรกิจ ประชาชน และสถาบนัอื่น ๆ 

แผนงาน คาํอธิบาย 

รับรอง และใหร้างวลัแก่ผูม้ี

ผลงานนวตักรรมดา้นไอซีที 

• สร้างโปรแกรมใหร้างวลัไอซีทีของอาเซียน 

เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์และสนบัสนุนการ

สร้างนวตักรรม 

• จดัใหม้ีการตอบแทนงานวจิยัและพฒันา 

รวมทั้งรับรอง แสดงความชื่อชม และใหร้างวลั

แก่ผูท้ี่มีผลงานสร้างสรรคด์า้นไอซีที 

 

จดัใหม้ี CIO Forum ของ

อาเซียน 

• ใหม้ีเวทีเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวทาง

ปฎิบตัิ และร่วมมือกนัในกลุ่ม CIO ของ

อาเซียน 

มาตรการ 3.3 พลกัดนัใหเ้กิดนวตักรรมและงานสร้างสรรคใ์นระดบั

โรงเรียน  

แผนงาน คาํอธิบาย 

ใหเ้ดก็ ๆ ทุกคนมีโอกาส

เขา้ถึงบริการบรอดแบนด์

อินเทอร์เน็ต 

• ส่งเสริมใหเ้ขา้ถึงบรอดแบนดอ์ินเทอร์เน็ต 

เพื่อใหเ้ดก็ ๆ ทุกคนไดท้าํกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ มีโอกาสเขา้ร่วมเครือข่าย และไดร้ับ

ขอ้มูลข่าวสาร 
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4: Infrastructure Development 

Infrastructure development is one of the three foundation thrusts recognized 

to be necessary for the successful implementation of the three thrusts 

mentioned above. In this context, the focus includes seeking to provide the 

infrastructure backbone to enable IC services to all communities in ASEAN. 

Also, to put in place the required enabling policies and legislation to attract 

businesses and investments to the region. 

 

4. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหนึ่งในสามของฐานราก ที่มีความจาํเป็น

ต่อความสาํเร็จของยทุธศาสตร์สามตวัแรกที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ในกรณีนี้ 

จาํเป็นตอ้งเนน้การจดัใหม้ีโครงสร้างพื้นฐานหลกัที่เอื้อต่อการใหบ้ริการ

ดา้นไอซีทีแก่ประชาคมทั้งหลายในอาเซียน อีกทั้งยงัตอ้งร่วมกนักาํหนด

นโยบายและตรากฎหมายเพือ่ดึงดูดธุรกิจและการลงทุนสู่ภูมิภาคนี้ดว้ย 
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Initiative 4.1: Improve broadband connectivity 

ACTION DESCRIPTION 

Establish an ASEAN 

Broadband Corridor 

• Identify and develop locations in each 

ASEAN Member State which other quality 

broadband connectivity 

• Enable seamless usage of broadband 

services ad applications across ASEAN to 

further connect and enhance the 

development of ICT and other sectors 

• Promote the diversity of international 

connectivity among ASEAN Member 

States 

 

Establish an ASEAN 

Internet Exchange 

Network 

• Establish a regulator-operator forum to 

develop a platform to facilitate intra-

ASEAN Internet traffic 

• Facilitate peering amongst ASEA internet 

access providers to improve latency and 

speeds as well as lower costs 

มาตรการ 4.1 พฒันาระบบเชื่อมโยงของบรอดแบนด ์ 

แผนงาน คาํอธิบาย 

จดัใหม้ีช่องทางบริการบรอด

แบนดร์่วมกนัในอาเซียน 

(ASEAN Broadband Corridor) 

• กาํหนดตาํแหน่ง และพฒันาพื้นที่ที่สามารถ

ใหบ้ริการเชื่อมโยงบรอดแบนดท์ี่มีคุณภาพ

ในแต่ละประเทศของอาเซียน 

• ใหส้ามารถบริการบรอนแบนดท์ัว่ทั้ง

อาเซียน ขยายการเชื่อมโยง และส่งผลให้

เกิดการขยายตวัการพฒันาดา้นไอซีที และ

นาํไปสู่การพฒันาธุรกิจของภาคอื่น ๆ ดว้ย 

• ส่งเสริมใหม้ีการเชื่อมต่อกนัอยา่ง

กวา้งขวาง ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน 

จดัใหม้ีชุมสายเพื่อแลกเปลี่ยน

อินเทอร์เน็ตของอาเซียน 

(ASEAN Internet Exchange 

Network) 

• จดัใหม้ีเวทีสาํหรับผูม้ีหนา้ที่กาํกบั และผู ้

ใหบ้ริการ เพื่อร่วมพฒันาแนวทาง

ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตขา้มพรมแดนใน

กลุ่มประเทศอาเซียน 

• อาํนวยควมสะดวกแก่ผูใ้หบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตในอาเซียน เปิดบริการ

แลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ต เนน้การปรับปรุง

ดา้นความเร็ว ณ จุดแลกเปลี่ยน (Latency) 

ดว้ยค่าใชจ้่ายที่ตํ่า 
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Initiative 4.2: Promote network integrity and information security, data 

protection and CERT cooperation 

ACTION DESCRIPTION 

Develop common 

framework for network 

security 

• Establish common minimum standards for 

network security to ensure a level of 

preparedness and integrity of networks 

across ASEAN 

• Develop a network security “health 

screening” program for ASEAN to be 

implemented at regular intervals 

• Develop best practice models for business 

continuity and disaster recovery for all 

sectors 

• Establish the AEAN Network Security 

Action council (multi-stakeholder) to 

promote CERT cooperation and sharing of 

expertise, amongst others 

Develop common framework 

for information security 

• Share best practices on the protection of data and 

information infrastructure across ASEAN 

 

มาตรการ 4.2 ส่งเสริมใหเ้ครือข่ายมีความมัน่คง และปลอดภยั มีการปกป้องขอ้มูล 

รวมทั้งมีความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์ CERT 

แผนงาน คาํอธิบาย 

ร่วมสร้างกรอบวา่

ดว้ยความมัน่คงและ

ความปลอดภยัของ

เครือข่าย 

• จดัทาํมาตรฐานขั้นตํ่าวา่ดว้ยมาตรการปกป้องเครือข่าย 

ใหม้ีระดบัการเตรียมพร้อม และการปกป้องเครือข่ายทัว่

ทั้งอาเซียน 

• สร้างโปรแกรมเพื่อการกลัน่กรองขอ้มูล (Health 

Screening) สาํหรับอาเซียน ที่สามารถทาํหนา้ที่

กลัน่กรองเป็นช่วง ๆ อยา่งต่อเนื่อง 

• พฒันาแนวทางปฎิบตัิ เพื่อใหธุ้รกิจดาํเนินไดอ้ยา่ง

ต่อเนื่อง และสามารถกูค้ืนความเสียหายจากภยัพิบตัิได ้

• จดัใหม้ีหน่วยงานทาํหนา้ที่เป็น ASEAN Network 

Security Action Council (Multi-stakeholder) เพื่อ

ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่ง CERT แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ และอื่น ๆ 

ร่วมสร้างกรอบเพื่อ

ความมัน่คงและ

ความปลอดภยัของ

ขอ้มูล 

• แลกเปลี่ยนวธิีปฎิบตัิเกี่ยวกบัการปกป้องขอ้มูล และ

โครงสร้างพื้นฐานดา้นสารสนเทศทัว่ทั้งอาเซียน 
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5: Human Capital Development 

Human capital development is a foundation thrust that focuses on helping 

citizens in ASEAN to build the skills necessary to fully leverage ICT, 

enabling a competent ICT workforce and a knowledgeable community. This 

involves two main areas: ICT training and ICT skills certification. 

Initiative 5.1: Build capacity 

ACTION DESCRIPTION 

Develop a registry of 

experts and innovators 

• Establish database of ICT experts and 

innovators within ASEAN 

• Forecast ICT manpower demand 

Create ASEAN ICT 

Scholarship Program 

• Develop scholarship criteria and identify 

funding sources 

• Encourage and attract ASEAN talents to 

make ICT their career of choice 

• Support individuals with strong aptitude for 

ICT 

 

5. การพฒันาทุนมนุษย์  

การพฒันาทุนมนุษยเ์ป็นฐานรากที่สอง ที่มุ่งเนน้จะช่วยใหป้ระชาชนของ

อาเซียน ไดพ้ฒันาทกัษะเพือ่ยกระดบัไอซีที ช่วยใหแ้รงงานดา้นไอซีทีมี

ความสามารถมากขึ้น และทาํใหป้ระชาคมมีความรู้เพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้เกี่ยว 

ขอ้งดว้ยสองสิ่ง คือการฝึกหดั และการรับรองมาตฐานทกัษะดา้นไอซีที 

มาตรการ 5.1 การสร้างสมรรถภาพ 

แผนงาน คาํอธิบาย 

พฒันาระบบทะเบียนของ

ผูช้าํนาญการ และนกัสร้าง

นวตักรรม 

• สร้างระบบฐานขอ้มูลของผูช้าํนาญการ และ

นกัสร้างนวตักรรมดา้นไอซีที ภายในอาเซียน 

• ประมาณความตอ้งการดา้นกาํลงัคนสายไอซี

ที 

สร้างทุนการศึกษาดา้น

ไอซีทีสาํหรับอาเซียน 

• สร้างเกณฑก์ารใหทุ้นการศึกษาและกาํหนด

แหล่งเงินทุน 

• สร้างความดึงดูดใหผู้ท้ี่มีความสามารถของ

อาเซียนไดเ้ลือกไอซีทีเป็นอาชีพ 

• มุ่งสนบัสนุนและส่งเสริมกลุ่มบุคคลที่มีความ

ถนดัดา้นไอซีที 
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 Initiative 5.2: Develop skills upgrading and certification 

ACTION DESCRIPTION 

Establish MRA for skills 

certification 

• Develop ICT skill standards for ASEAN to 

ensure quality of ICT talents 

• Promote movement of ICT human capital 

within ASEAN 

Develop ICT certification 

and skills upgrading 

program 

• Adopt certification of ICT skill sets (e.g. 

certification of cyber-security experts and 

trainers) 

• Promote marketability of certified ICT 

experts 

• Develop a competitive ICT workforce 

through skills upgrading to meet the 

demand for ICT resources 

มาตรการ 5.2 การเพิ่มพนูทกัษะและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 

แผนงาน คาํอธิบาย 

จดัทาํขอ้ตกลงยอมรับร่วม

สาขาวิชาชีพ (Mutual 

Recognition 

Arrangement, MRA) เพื่อ

รับรองมาตรฐานวิชาชีพ 

• พฒันามาตรฐานดา้นทกัษะไอซีทีของ

อาเซียน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่กลุ่มผูม้ีความสามารถ

ดา้นไอซีทีของอาเซียน มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน 

• ส่งเสริมใหม้ีการเคลื่อนยา้ยทุนมนุษยด์า้น

ไอซีทีภายในกลุ่มประเทศอาเซียน 

พฒันามาตรฐานวิชาชีพ

ไอซีที และจดัทาํ

โปรแกรมเพิ่มพนูความรู้

ดา้นไอซีที 

• ใชโ้ปรแกรมรับรองมาตรฐานวิชาชีพดา้น

ไอซีที (ตวัอยา่งเช่น รับรองมาตรฐานวิชาชีพ

ผูช้าํนาญการ และผูฝ้ึกอบรมดา้นความมัน่คง

และความปลอดภยัของระบบไอซีที) 

• ส่งเสริมผูเ้ชี่ยวชาญไอซีทีที่ผา่นการรับรอง

มาตรฐานวิชาชีพ 

• พฒันาแรงงานดา้นไอซีทีที่มีศกัยภาพ ดว้ย

การเพิ่มพนูทกัษะเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการบุคลากรดา้นไอซีที 
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6: Bridging the Digital Divide 

The sixth and final strategic thrust is entitled “Bridging the Digital Divide”. 
This thrust acknowledges that every country in ASEAN is on a different 
level of ICT development, and therefore focuses on closing the ICT 
development gap within ASEAN through a range of initiatives. 

 

Initiative 6.1: Review of Universal Service Obligation (USO) or similar 

policies 

ACTION DESCRIPTION 

Review of USO or similar 

policies 

• Review USO or similar polices with a view 

to include IT components and training as 

part of USO funding 

• Ensure that infrastructure covered under 

USO or similar program should be 

broadband internet capable 

6. ลดความเหลือ่มล้ําในการเข้าถงึเทคโนโลย ี

 ตวัขบัเคลื่อนในเชิงยทุธศาสตร์ตวัที่ 6 เป็นการลดความเลื่อมลํ้าในการ

เขา้ถึงเทคโนโลย ี(Bridging the Digital Divide) ตอ้งยอมรับวา่ ระดบัการ

พฒันาดา้นไอซีทีของแต่ละประเทศในอาเซียนนั้นไม่ทดัเทียมกนั ดงันั้น จึง

จาํเป็นตอ้งเนน้การลดความเหลื่อมลํ้าในเรื่องพฒันาไอซีทีในอาเซียนดว้ย

มาตรการต่าง ๆ 

มาตรการ 6.1 ทบทวนเรื่องพนัธะการใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง (USO) หรือนโยบาย

อื่นที่คลา้ยกนั 

แผนงาน คาํอธิบาย 

ทบทวนเรื่องพนัธะการ

ใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

(Universal Service 

Obligation, USO) หรือ

นโยบายอื่นที่คลา้ยกนั 

• ทบทวนเรื่องพนัธะการใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง (USO) 

หรือนโยบายอื่นที่คลา้ยกนั เพื่อนาํไปสู่การรวมส่วน

ต่าง ๆ ของไอที และการฝึกอบรมไอที ใหไ้ดร้ับการ

สนบัสนุนจากเงินกองทุน USO ได ้

• ใหม้ัน่ใจวา่โครงสร้างพื้นฐานภายใตน้ิยามของ USO 

หรือโปรแกรมอื่นนั้น ตอ้งใหร้วมบรอดแบนด์

อินเทอร์เน็ตดว้ย 
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Initiative 6.2: Connect schools and advocate early ICT education 

ACTION DESCRIPTION 

Prioritize roll-out to 

schools 

• Establish collaboration between ICT and education 

sectors to [provide broadband internet access to 

schools within AEAN 

• Include ICT as part of ASEAN school curricula to 

promote early ICT education 

Collaborate between 

ICT and education 

sectors within AEAN 

• Provide comprehensive ICT training to teachers to 

encourage the use of OCT in education 

• Establish ICT exchange program for teachers and 

students 

• Promote joint collaboration activities to raise 

awareness of ICT 

Promote ASEAN 

integration through 

exposure to different 

cultures within ASEAN 

at an early age 

• Replicate the ASEAN Cyberkids Camp across 

ASEAN 

• Educate children to sue ICT creatively and effectively 

beyond the school environment in an interactive 

manner 

• Encourage the positive use of Internet 

• Create similar camps for teachers 

มาตรการ 6.2 เชื่อมต่อโรงเรียนและชกันาํใหเ้ริ่มเรียนไอซีที เร็วขึ้น 

แผนงาน คาํอธิบาย 

จดัโรงเรียนตามลาํดบัความ

เร่งด่วน 

• จดัใหม้ีความร่วมมือระหวา่งภาคไอซีที และภาค

การศึกษา เพื่อใหโ้รงเรียนในอาเซียนสามารถ

เขา้ถึงบรอดแบนดอ์ินเทอร์เน็ตได ้

• จดัใหไ้อซีทีเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรของโรงเรียน

ทัว่อาเซียน เพื่อส่งเสริมการเรียนไอซีทีในโรงเรียน

ใหเ้ร็วขึ้น 

ความร่วมมือระหวา่งภาคไอซี

ทีกบัภาคการศึกษาในอาเซียน 

• จดัการฝึกอบรมใหค้รูอาจารยด์า้นไอซีทีอยา่ง

กวา้งขวาง พร้อมทั้งสนบัสนุนใหใ้ชไ้อซีทีเพื่อการ

เรียนการสอน 

• จดัใหม้ีโครงการแลกเปลี่ยนดา้นไอซีทีแก่ครูอาจารย์

และนกัเรียน 

• ส่งเสริมใหร้่วมทาํกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนกั

ดา้นไอซีทีอยา่งทัว่ถึงกนั 

ส่งเสริมการรวมตวัของ

อาเซียน โดยเปิดโอกาสให้

ไดร้ับรู้ความแตกต่างดา้น

วฒันธรรม แก่นกัเรียนตั้งแต่

ยงัเยาวยั 

• นาํโครงการ ASEAN Cyberkids Camp มาทาํซํ้ าทัว่

ทั้งอาเซียน 

• นอกเหนือจากการใชเ้พื่อการเรียนการสอน ยงัตอ้ง

ใหเ้ยาชนรู้วธิีใชไ้อซีทีอยา่งสร้างสรรค ์และมี

ประสิทธิผล ดว้ยรูปแบบโตต้อบกนั  

• สนนัสนุนใหใ้ชอ้ินเทอร์เน็ตอยา่งสร้างสรรค ์

• จดัโครงการลกัษณะเดียวกนัเพื่อพฒันาครูดว้ย 
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Initiative 6.3: Improve access and relevance of information 

ACTION DESCRIPTION 

Collaborate with relevant 

ministries 

• Develop platform within the AEAN 

institutional framework to identify relevant 

content for different communities and 

sectors within ASEAN 

• Facilitate access and relevance of 

information to promote ICT adoption 

• Promote public education on ICT for 

community development 

 

 

มาตรการ 6.3 ปรับปรุงการเขา้ถึงขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกนั 

แผนงาน คาํอธิบาย 

ทาํความร่วมมือกบั

กระทรวงที่เกี่ยวขอ้ง 

• จดัใหม้ีเวทีภายใต ้ASEAN Institutional 

Framework (TELMIN, TELSOM) เพื่อ

กาํหนดชนิดขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกนัของ

ประชาคม และภาคต่าง ๆ ภายในอาเซียน 

• อาํนวยความสะดวกต่อการเขา้ถึงขอ้มูลที่

เกี่ยวขอ้งกนั เพื่อส่งเสริมการใชไ้อซีทีอยา่ง

กวา้งขวาง 

• ส่งเสริมการเรียนไอซีทีแก่สาธารณชน เพือ่ผล

ในการพฒันาประชาคม 
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Initiative 6.4: Bridge the digital divide within ASEAN 

ACTION DESCRIPTION 

Bridge the digital divide 

within ASEAN 

• Integrate and review current efforts to 

promote ICT access and adoption to bridge 

the digital divide 

• Leverage on USO or similar policies 

• Facilitate access to ICT devices such as 

laptops, smart phones and computers 

• Provide sustainable measures (e.g. training) 

where appropriate 

• Harness and maximize resources to 

leverage on best practice models to promote 

ICT adoption 

 

 

 

 

มาตรการ 6.4 ลดความเหลื่อมลํ้าในการเขา้ถึงเทคโนโลยภีายในอาเซียน 

แผนงาน คาํอธิบาย 

ลดความเหลื่อมลํ้าในการ

เขา้ถึงเทคโนโลยภีายใน

อาเซียน 

 

• ใหม้ีการรวมตวักนั และทบทวนมาตรการต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวกบัการส่งเสริมใหเ้ขา้ถึงและใชไ้อซีที 

เพื่อลดความเลื่อมลํ้าในการเขา้ถึงเทคโนโลย ี

• ใชป้ระโยชนจ์ากพนัธะการใหบ้ริการอยา่ง

ทัว่ถึง (Universal Service Obligation, USO) 

หรือนโยบายอื่นที่คลา้ยคลึงกนั 

• อาํนวยความสะดวกในการมีอุปกรณ์ไอซีที 

เช่นคอมพิวเตอร์เลบ็ทอ๊ป เครื่อง

โทรศพัทม์ือถือที่ทนัสมยั และเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

• มีมาตรการเพือ่สร้างความย ัง่ยนืที่เหมาะสม 

เช่นการใหค้วามรู้และฝึกอบรม 

• ใชป้ระโยชนส์ูงสุดจากทรัพยากรที่มี และ

อาศยัวิธีปฎิบตัิที่ดี เพื่อส่งเสริมการใชไ้อซีที 
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Timeline 

The Masterplan is expected to be implemented within the next five years. As 

recourses are finite, the implementation of actions and initiatives will have to 

take into consideration the priority and complexity of each initiative. 

ตารางเวลา 

คาดวา่แผนแม่บทฉบบันี้จะถกูนาํไปปฎิบตัิไดภ้ายในหา้ปี แต่เนื่องจากขอ้จาํกดั

ดา้นทรัพยากร โครงการภายใตแ้ผนแม่บทนี้ จาํเป็นตอ้งเลือกทาํตามลาํดบั

ความสาํคญั และคาํนึงความซบัซอ้นของโครงการดว้ย 
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