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 ปจจุบันไมมีขาวไหนที่สื่อมวลชนจะใหความสําคัญ มากเทากับขาวที่ประเทศไทย กําลังจะ
กาวเขาสูยคุประชาคมอาเซยีน ในป พ.ศ. 2558 เพราะทกุคนลวนตระหนกัดวีา ประชาคมอาเซยีน
ที่กอตั้งขึ้น จะชวยใหประเทศสมาชิกทั้ง 10 รวมตัวกันไดเหนียวแนน และแข็งแกรงพอที่จะเขา
แขงขนับนเวทกีารคาโลก เหมอืนอยางกลุมประเทศในภมูภิาคอืน่ของโลก เชน กลุมสหภาพยโุรป 
กลุมประเทศโอเปก 
 เมื่อถึงยุคประชาคมอาเซียน สังคมไทยกับทุกประเทศในอาเซียน จะกลายเปนสังคม
พหุวัฒนธรรม มีนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปจากชาติสมาชิก เขามาแสวงหาความรู ตาม
โครงการแลกเปลีย่นความรูกบัเทคโนโลย ีในขณะทีเ่งนิลงทนุและผูใชแรงงานจากประเทศในกลุม
สมาชิก ก็จะหลั่งไหลเขามาจากการตกลงใหเปดเสรีทางการคา จึงเปนเหตุผลสําคัญที่พวกเราจะ
ตองเตรียมพรอมรับการกาวเขาสูยุคประชาคมอาเซียน ดวยการเรียนรูประเทศเพื่อนบาน ทั้งใน
ดานประวตัศิาสตรและวฒันธรรม เพือ่ใหเกดิความเขาใจอนัดรีะหวางกนั ทัง้ยงัตองพฒันาตวัเอง
ใหมีความรูความสามารถ เพื่อนําประเทศพัฒนาและเติบโตไปพรอมกับประเทศสมาชิกอาเซียน
อื่น ๆ 
 หนังสือ Welcome to ASEAN เรียนรูเพื่อนบานอาเซียน ไดรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาเซียนไวครบครัน อันไดแก ความเปนมา จุดประสงคการกอตั้ง ความรูทุกแงมุมของประชาคม
อาเซียน ขอมูลทั่วไปของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ทั้งในดานที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ การเมือง
การปกครอง ประวัติศาสตร สภาพเศรษฐกิจและสังคม ศิลปวัฒนธรรม สถานที่สําคัญและ
แหลงทองเที่ยว ภาษา คําศัพทและประโยคท่ีควรทราบ รวมทั้งเกร็ดความรูนาสนใจมากมาย 
ที่จะทําใหเรารูจักเพื่อนบานท้ัง 10 ประเทศของเราดีขึ้น เกิดความเขาอกเขาใจ และอยากรวม
เปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน สมดังคําขวัญของประชาคมอาเซียนที่วา “หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ 
หนึ่งประชาคม”
       
      ฝายวิชาการหนังสือเด็กและเยาวชน
                     บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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“ประชาคมอาเซียน : หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ หนึ่งประชาคม”
(ASEAN Community : One Vision, One Identity, One Community)

ชื่อองคกร อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(ASEAN : Association of South East Asian Nations)
ที่ตั้งสํานักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการตา อินโดนีเซีย
สมาชิก 10 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน เวียดนาม ลาว 
เมียนมาร (พมา) กัมพูชา
วันกอตั้ง 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510
วันอาเซียน 8 สิงหาคมของทุกป
พื้นที่ในอาเซียน 4,464,322 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 600.18 ลานคน 
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) 1.843 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ (พ.ศ. 2553)
ผลิตภัณฑเฉลี่ย (GDP per capita) 3,071 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ
ภาษากลาง อังกฤษ
เอกสารสําคัญที่ยึดเปนหลักปฏิบัติ ปฏิญญากรุงเทพฯ (2510), กฎบัตรอาเซียน (2551)
คําขวัญ One Vision, One Identity, One Community : หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ 
หนึ่งประชาคม (วิสัยทัศนเดียว อัตลักษณเดียว ประชาคมเดียว) 
ประธานอาเซียน กัมพูชา (ป พ.ศ. 2555)
เลขาธิการอาเซียน ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ จากประเทศไทย (พ.ศ. 2551-2555) คนถัดไปคือ 
นายเล เลือง มิญ (Le Luong Minh) จากประเทศเวียดนาม (พ.ศ. 2556-2560)
ประเทศคูเจรจา 9 ประเทศ คอื จนี ญีปุ่น เกาหลใีต อนิเดยี ออสเตรเลยี นวิซแีลนด สหรฐัอเมรกิา 
รัสเซีย แคนาดา และ 1 กลุมเศรษฐกิจ คือ สหภาพยุโรป
ทรัพยากรธรรมชาติ นํ้ามัน กาซธรรมชาติ ปาไม ประมง
อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส สิ่งทอ พลังงาน
สินคาสงออกสําคัญ นํ้ามันและกาซธรรมชาติ อิเล็กทรอนิกส
ตลาดสงออกสําคัญ ญี่ปุน จีน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา
สินคานําเขาสําคัญ เครื่องจักร เคมีภัณฑ พลังงาน
ตลาดนําเขาสําคัญ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน จีน

Welcome to ASEAN!
ÍÒà«ÕÂ¹

Hello Hi
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 ธงอาเซยีน : ธงอาเซยีนแสดงถงึเสถยีรภาพ สนัตภิาพ ความสามคัค ีและพลวตัหรอืความ-
เจริญกาวหนาของอาเซียน ผืนธงเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาสีนํ้าเงิน มีสัดสวนความกวางเปน 2 ใน 3 
ของความยาว กลางธงคือรูปดวงตราอาเซียน ท่ีเปนรูปมัดรวงขาวสีเหลืองในพื้นวงกลมสีแดง 
ลอมรอบดวยวงกลมสีขาวและสีนํ้าเงิน
 
 • รวงขาว 10 รวงที่มัดไวดวยกัน หมายถึง ความใฝฝนของบรรดาผูกอตั้งอาเซียน ที่จะ
  ใหประเทศสมาชิกทั้งหมด ผูกพันกันดวยมิตรภาพและเปนหนึ่งเดียว
 • วงกลมรอบรวงขาว หมายถึง เอกภาพของอาเซียน
 • สีนํ้าเงิน หมายถึง สันติภาพและเสถียรภาพ 
 • สีแดง หมายถึง ความกลาหาญและความกาวหนา 
 • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ 
 • สีเหลือง หมายถึง สัญลักษณของความเจริญรุงเรือง 

´Ç§µÃÒÍÒà«ÕÂ¹ ¸§ÍÒà«ÕÂ¹

 ÊÕ¹íéÒà§Ô¹ á´§ ¢ÒÇ áÅÐàËÅ×Í§¢Í§¸§ÍÒà«ÕÂ¹ à»š¹ÊÕËÅÑ¡ã¹¸§ªÒµÔ¢Í§»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡
ÍÒà«ÕÂ¹·Ñé§ 10 »ÃÐà·È µÃÒÊÑÞÅÑ¡É³�ÍÒà«ÕÂ¹»˜¨¨ØºÑ¹ àÃÔèÁãªŒàÁ×èÍ»‚ ¾.È. 2550  à»�´
µÑÇã¹ÇÒÃÐ¡ÒÃà©ÅÔÁ©ÅÍ§¤ÃºÃÍº 40 »‚áË‹§¡ÒÃ¡‹ÍµÑé§ÍÒà«ÕÂ¹

Did you know?

 ÊÕ¹íéÒà§Ô¹ á´§ ¢ÒÇ áÅÐàËÅ×Í§¢Í§¸§ÍÒà«ÕÂ¹ à»š¹ÊÕËÅÑ¡ã¹¸§ªÒµÔ¢Í§»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡
ÍÒà«ÕÂ¹·Ñé§ 10 »ÃÐà·È µÃÒÊÑÞÅÑ¡É³�ÍÒà«ÕÂ¹»˜¨¨ØºÑ¹ àÃÔèÁãªŒàÁ×èÍ»‚ ¾.È. 2550  à»�´
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 เพลงประจําอาเซียนเปรียบไดกับเพลงชาติอันมีมนตขลัง  สําหรับใชเปดในงานพิธีตาง ๆ 
ของอาเซยีน โดยประเทศไทยไดรบัมอบหมายใหเปนเจาภาพ จดัประกวดเพลงประจาํอาเซยีนขึน้
เมื่อป พ.ศ. 2551  
 นับวานาภูมิใจอยางยิ่ง เมื่อ The ASEAN Way ของไทย ชนะการประกวดอยางเปน
เอกฉันท จากคณะกรรมการที่เปนตัวแทนในกลุมประเทศอาเซียน 10 คน และกรรมการนอก
กลุมประเทศอาเซียนอีก 3 คน เพลงประจําอาเซียนที่ไพเราะกินใจนี้ แตงโดย    
นายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทํานองและเรียบเรียง) 
นายสําเภา ไตรอุดม (ทํานอง)  
และนางพยอม วลัยพัชรา (เนื้อรอง) 
เพลงนี้ฝาดานจากเพลงทั้งหมด 99 เพลง 
ที่ 10 ประเทศอาเซียนสงเขาประกวด!

The ASEAN Way  เนื้อรองภาษาไทยอยางเปนทางการ

Raise our flag high, sky high พลิ้วลูลมโบกสะบัด
Embrace the pride in our heart ใตหมูธงปลิวไสว
ASEAN we are bonded as one สัญญาณแหงสัญญาทางใจ
Look’in out to the world. วันที่เรามาพบกัน
For peace, our goal from the very start อาเซียนเปนหนึ่งดังที่เราปรารถนา
And prosperity to last. เราพรอมเดินหนาไปตรงนั้น
We dare to dream we care to share. หลอหลอมจิตใจใหเปนหนึ่งเดียว
Together for ASEAN อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ
we dare to dream, ใหสังคมนี้มีแตแบงปน
we care to share for it’s the way of ASEAN. เศรษฐกิจมั่นคงกาวไกล…
  อาเซียนมั่นคงกาวไกล 

Raise our flag high, sky high พลิ้วลูลมโบกสะบัดRaise our flag high, sky high พลิ้วลูลมโบกสะบัด
Embrace the pride in our heart ใตหมูธงปลิวไสว
ASEAN we are bonded as one สัญญาณแหงสัญญาทางใจ

Raise our flag high, sky high พลิ้วลูลมโบกสะบัด
Embrace the pride in our heart ใตหมูธงปลิวไสว
ASEAN we are bonded as one สัญญาณแหงสัญญาทางใจ
Look’in out to the world. วันที่เรามาพบกัน
For peace, our goal from the very start อาเซียนเปนหนึ่งดังที่เราปรารถนา
And prosperity to last. เราพรอมเดินหนาไปตรงนั้น
We dare to dream we care to share. หลอหลอมจิตใจใหเปนหนึ่งเดียว
Together for ASEAN อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ
we dare to dream, ใหสังคมนี้มีแตแบงปน
we care to share for it’s the way of ASEAN. เศรษฐกิจมั่นคงกาวไกล…
  อาเซียนมั่นคงกาวไกล 
we care to share for it’s the way of ASEAN. เศรษฐกิจมั่นคงกาวไกล…
  อาเซียนมั่นคงกาวไกล 
we care to share for it’s the way of ASEAN. เศรษฐกิจมั่นคงกาวไกล…

Raise our flag high, sky high พลิ้วลูลมโบกสะบัด
Embrace the pride in our heart ใตหมูธงปลิวไสว
ASEAN we are bonded as one สัญญาณแหงสัญญาทางใจ

 àÃÒÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒä»¿˜§à¾Å§ The ASEAN Way 
·Ñé§ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉáÅÐÀÒÉÒä·Âä´Œ·Õè àÇçºä«µ�¡ÃÁÍÒà«ÕÂ¹ 
www.mfa.go.th/asean/th/aseanmediacenter 
áÅŒÇ¨ÐÃÙŒÊÖ¡Ç‹Òª‹Ò§ä¾àÃÒÐÂÔè§ãËÞ‹ ÊÁ¡Ñº¤ÇÒÁà»š¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇ
¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹¨ÃÔ§ æ

Did you know?
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 อาเซียน คือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (Association of South 
East Asian Nations : ASEAN) เปนองคกร
ระดับภูมิภาค ที่กอตั้งขึ้นมาตามปฏิญญาอาเซียน 
(ปฏิญญากรุงเทพฯ) ซึ่งลงนามท่ีประเทศไทยเม่ือ
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีจุดประสงค
เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียน ในดานความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร การเกษตร อุตสาหกรรม 
การคมนาคม ยกระดับรายไดและความเปนอยู
ของประชาชน รวมทั้งส งเสริมสันติภาพและ
ความมั่นคงของภูมิภาค สงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับประเทศอื่น และกับองคกร
ระหวางประเทศ การรวมมือกันในดานตาง ๆ เหลานี้ จะทําใหอาเซียนแข็งแกรง แขงขันบนเวที
โลกได 

 สมาชิกรวมกอตั้งอาเซียนมี 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร 
และไทย โดยผูแทนประเทศที่รวมลงนาม คือ 
 1. นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอินโดนีเซีย 
 2. ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
  และรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติมาเลเซีย 
 3. นายนาซิโซ รามอส รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศฟลิปปนส
 4. นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสิงคโปร
 5. พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไทย       

ÍÒà«ÕÂ¹¤×ÍÍÐäÃ¡Ñ¹á¹‹ áÅÐ¡‹ÍµÑé§¢Öé¹ÁÒ·íÒäÁ?

 ·Õè»ÃÐªØÁÊØ´ÂÍ´ÍÒà«ÕÂ¹ ¤×Í Í§¤�¡Ã
ÊÙ§ÊØ´·ÕèÁÕË¹ŒÒ·Õè¡íÒË¹´¹âÂºÒÂ¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ 
â´ÂÁÕÍ§¤�»ÃÐªØÁ¤×Í»ÃÐÁØ¢ÃÑ°ËÃ×ÍËÑÇË¹ŒÒ
ÃÑ°ºÒÅ¢Í§ÃÑ°ÊÁÒªÔ¡ ¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁ»‚ÅÐ 
2 ¤ÃÑé§ áÅÐ¨Ñ́ »ÃÐªØÁà¾ÔèÁä Œ́ËÒ¡ÁÕàËµØ̈ íÒà»š¹ 
»ÃÐ¸Ò¹ã¹·Õè»ÃÐªØÁ¤×Í»ÃÐ¸Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹ã¹
áµ‹ÅÐ»‚ Ê‹Ç¹Ê¶Ò¹·Õè»ÃÐªØÁáÅŒÇáµ‹ÃÑ°ÊÁÒªÔ¡
¨Ðµ¡Å§¡Ñ¹

Did you know?
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 ปจจุบันอาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ โดยมี 5 ประเทศเปนผูรวมกอตั้ง คือ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ตอมามีบรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร (พมา) และ
กัมพูชา ทยอยกันเขารวมจนครบ 10 ประเทศ โดยมีเปาหมายวาจะเขาสูความเปนประชาคม
อาเซียนในป พ.ศ. 2558

»˜¨¨ØºÑ¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ÁÕã¤ÃºŒÒ§?

 ¡ÃÍº»¯ÔºÑµÔ¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ àÃÕÂ¡Ç‹Ò 
¡®ºÑµÃÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Charter) àÃÔèÁ
ãªŒàÁ×èÍà´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2551 à»š¹
àÍ¡ÊÒÃ·Õèà·ÕÂºä Œ́¡Ñº¸ÃÃÁ¹ÙÞ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ ÁÕ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÃÐºØâ¤Ã§ÊÃŒÒ§Í§¤�¡ÃáÅÐËÅÑ¡
»¯ÔºÑµÔÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ à¾×èÍãËŒ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹à»š¹ä»
µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ·ÕèµÑé§äÇŒ ÃÇÁ·Ñé§àÃ×èÍ§¡ÒÃÊÃŒÒ§
»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹´ŒÇÂ  

Did you know?

 อาเซยีน +3 คอื ความรวมมอือยางเปนทางการ
ในดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจและการคา 
ระหวางกลุ มประเทศอาเซียนกับประเทศคู เจรจา 
3 ประเทศใหญ คือ จีน เกาหลีใต และญี่ปุน สวน
อาเซียน +6 มีออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย 
เพิ่มเขามาอีก 3 ประเทศ ซึ่งทําใหกลุมประเทศ
อาเซียนมีตลาดใหญขึ้นตามลําดับ

สิงหาคม 
พ.ศ. 2510

มกราคม 
พ.ศ. 2527

กรกฎาคม 
พ.ศ. 2538

กรกฎาคม 
พ.ศ. 2540

เมษายน 
พ.ศ. 2542

กอตั้งอาเซียน 
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลิปปนส และสิงคโปร

บรูไน
เขารวม

เปนสมาชิก

 เวียดนาม
เขารวม

เปนสมาชิก

ลาวและ
เมียนมาร (พมา)

เขารวม
เปนสมาชิก

กัมพูชา
เขารวม

เปนสมาชิก

อาเซียน +3 อาเซียน +6

 จีน  เกาหลีใต  ญี่ปุน จีน เกาหลีใต ญี่ปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินเดีย

อาเซียน +3 และอาเซียน +6 คืออะไร?
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 นับจากกอตั้งอาเซียนมา ประเทศสมาชิกก็ไดรวมมือกันในดานตาง ๆ มากมาย แตยังไม
เหนียวแนนหรือเขมแข็งมากพอจะกาวสูเวทีโลกได ดังน้ัน อาเซียนจําเปนตองจัดตั้งประชาคม
ขึ้นมา เพื่อใหประเทศสมาชิกมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และมีความพรอมในทุกดาน 
มีความสามารถในการแขงขันสูง โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง 
 ในป พ.ศ. 2546 ผูนําอาเซียนตกลงกันวา จะสรางประชาคมใหสําเร็จในป พ.ศ. 2563  ตอ
มาในการประชุมเมื่อป พ.ศ. 2550 ไดตกลงเลื่อนกําหนดขึ้นมาเปนป พ.ศ. 2558 ดังที่เราทราบ
กันในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสถานการณโลก และตั้งเปา
วาในป พ.ศ. 2565 อาเซียนจะเปนองคกรที่กาวสูเวทีโลกไดอยางเต็มตัว  
 ประชาคมอาเซียนประกอบดวย 3 เสาหลัก หรือ 3 ประชาคมยอย คือ
 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC : ASEAN Political and 
  Security Community) 
 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community) 
 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
  (ASCC : ASEAN Socio-Cultural 
  Community) 

»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹¤×ÍÍÐäÃ? 

 Ë¹‹ÇÂ§Ò¹»ÃÐÊÒ¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ÍÒà«ÕÂ¹ ¤×Í ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹ 
(ASEAN Secretariat) «Öè§µÑé§ÍÂÙ‹·Õè¡ÃØ§¨Ò¡ÒÃ�µÒ »ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ ÁÕàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹·Õèä´Œ
ÃÑºàÅ×Í¡¨Ò¡·Õè»ÃÐªØÁÊØ´ÂÍ´ÍÒà«ÕÂ¹ ËÁØ¹àÇÕÂ¹¡Ñ¹ä» í́ÒÃ§µíÒáË¹‹§¤ÃÒÇÅÐ 5 »‚ áÅÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶
µ‹ÍÍÒÂØä´Œ ¡ÒÃËÁØ¹àÇÕÂ¹à»š¹ä»µÒÁÅíÒ´ÑºµÑÇÍÑ¡ÉÃ¢Í§ª×èÍ»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡

Did you know?

APSC

ASCCAEC
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 การสรางประชาคมอาเซียน 3 ประชาคมยอย มีการตั้งเปาหมายหรือกําหนดรูปแบบ
ประชาคมไวดังนี้ 

ÅÑ¡É³Ð¢Í§»ÃÐªÒ¤Ááµ‹ÅÐ´ŒÒ¹à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ?

 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ ·ÕèÍÒà«ÕÂ¹à»�´¹íÒÃ‹Í§ãËŒà¤Å×èÍ¹ÂŒÒÂä´ŒÍÂ‹Ò§àÊÃÕ áÅÐÍÂÙ‹
ÀÒÂãµŒµÅÒ´áÅÐ°Ò¹¡ÒÃ¼ÅÔµà´ÕÂÇ¡Ñ¹ ÁÕ 12 ÊÒ¢Ò â´Â¡íÒË¹´»ÃÐà·È¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ËÅÑ¡äÇŒ´ŒÇÂ ¤×Í 
ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ : ÂÒ¹Â¹µ�, ¼ÅÔµÀÑ³±�äÁŒ ÁÒàÅà«ÕÂ : ¼ÅÔµÀÑ³±�ÂÒ§, ÊÔè§·ÍáÅÐà¤Ã×èÍ§¹Ø‹§Ë‹Á 
àÁÕÂ¹ÁÒÃ� : ¼ÅÔµÀÑ³±�à¡ÉµÃ, ¼ÅÔµÀÑ³±�»ÃÐÁ§  ¿�ÅÔ»»�¹Ê� : ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�
ÊÔ§¤â»Ã� : à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È, ÊØ¢ÀÒ¾  ä·Â : ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ, ¡ÒÃºÔ¹ 
àÇÕÂ´¹ÒÁ : ÅÍ¨ÔÊµÔ¡Ê� (¡ÒÃ¢¹Ê‹§)

Did you know?

• เปนประชาคมที่มีกติกา มีการพัฒนาคานิยมและบรรทัดฐานรวมกัน 
• เปนประชาคมทีท่าํใหภมูภิาคมีความเปนเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแขง็แกรง พรอมทัง้มคีวามรบัผดิชอบ
 รวมกัน เพื่อแกไขปญหาความมั่นคงในทุกมิติ โดยเนนใหอาเซียนพึ่งพากลไกของตนเองมากขึ้น ในการแกไข
 ปญหาความทาทายตาง ๆ ในภูมิภาค
• เปนประชาคมที่มีการขับเคลื่อนสรางปฏิสัมพันธกับประชาคมโลก เพื่อสงเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงของ
 ภูมิภาคอาเซียน

• ทําใหอาเซียนเปนตลาดและฐาน
 การผลิตเดียว มีการเคลื่อนยาย
 ทุนโดยเสรี
• ทําใหอาเซียนเปนภูมิภาคที่มี
 ความสามารถในการแขงขันทาง
 เศรษฐกิจ
• ทาํใหประเทศสมาชกิมกีารพฒันา
 ทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน
• ทําให อาเซียนรวมตัวอยู  ใน
 เศรษฐกิจโลก

• การพัฒนามนุษย
• การใหความคุ มครองและ
 สวัสดิการสังคม
• การใหสทิธแิละความยตุธิรรม
 ทางสังคม
• การพฒันาสิง่แวดลอมทีย่ัง่ยนื
• การสรางอัตลักษณอาเซียน
• การลดชองวางในการพัฒนา

APSC

AECAS
CC

• เปนประชาคมที่มีกติกา มีการพัฒนาคานิยมและบรรทัดฐานรวมกัน 

ASCC

APSC

AEC
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ÃÑ°ºÒÅä·ÂàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÍÂ‹Ò§äÃà¾×èÍ¡ŒÒÇÊÙ‹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹? 

 สิง่ทีร่ฐับาลไทยกาํลงัเรงรดัทาํ เพือ่ใหเราปรบัตวัรบั
ความเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น และทําใหเรารูสึก
มีสวนรวมในการเปนพลเมืองอาเซียน เชน 
 1. ตั้งหนวยงานรับผิดชอบเรื่องประชาคมอาเซียน
โดยตรง
 • กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ดูแล
  ประชาคมการเมอืงและความมัน่คง กบัประชาคม
  สังคมและวัฒนธรรม 
 • กระทรวงพาณิชย ดูแลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 2. สรางความตระหนักรูใหประชาชนและเยาวชน ดวยบทเรียนและกิจกรรมเกี่ยวกับ
อาเซียน รวมทั้งประชาสัมพันธในสื่อทุกแขนง 
 3. เตรียมความพรอมภาคเอกชนและแรงงาน เพือ่พฒันาศกัยภาพใหพรอมแขงขนักบัเพือ่น
บานอาเซียน

                        

 1. เราตองรูจักตัวเองและเรียนรูเพื่อนบาน โดยเฉพาะภูมิหลังและวัฒนธรรมของแตละ
ประเทศ  
 2. เพิ่มทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ เพราะอาเซียนกําหนดใหเปนภาษากลางของ
ประชาคม 
 3. ตองเขาใจภาษา รูกฎหมายทั่วไปและวัฒนธรรม ของประเทศอาเซียนที่เราจะไปทํางาน 
และถาจะไปทําธุรกิจ ตองรูกฎหมายเฉพาะ รวมทั้งระเบียบทองถิ่นดวย
 4. ในฐานะเจาบาน เราตองปฏิบัติตอ
นักธุรกิจอาเซียนและแรงงานอาเซียน ที่มา
ทาํงานบานเรา เสมอืนปฏบิตัติอคนไทยดวยกนั 
 5. แรงงานไทยตองพฒันาไปเปนแรงงาน
ฝมอื ใหเหนอืกวาแรงงานตางดาวทีเ่ขามา เพือ่
หนีภาวะวางงาน

ã¹°Ò¹Ð¤¹ä·ÂàÃÒ¤ÇÃàµÃÕÂÁµÑÇÍÂ‹Ò§äÃ? 
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àÁ×èÍ¡ŒÒÇÊÙ‹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹¨Ðà¡Ô´ÍÐäÃ¢Öé¹ºŒÒ§ã¹»ÃÐà·Èä·Â?

 การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มีทั้งขอดีขอเสีย สิ่งที่จะเปนไปได มีดังนี้ 

 1. ไทยไดเปรียบดานการทองเที่ยว เพราะอยูในทําเลศูนยกลางกวาอีกหลายประเทศ
 2. เศรษฐกจิไทยขยายตวั เพราะการเปดเสรดีานการคา และประชากรอาเซยีน 10 ประเทศ 
รวมทั้งอาเซียน+3 และอาเซียน+6 รวมอยูในตลาดเดียวกัน
 3. ตางฝายตางไดรับประโยชน จากการแลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลยีระหวางกัน 
 4. มีความเจริญครอบคลุมมากขึ้น จากการพัฒนาถนนเชื่อมตอในภูมิภาค 
 5. ราคาสินคาอุปโภคบริโภคถูกลง จากการนําเขาวัตถุดิบปลอดภาษี และการนําเขาสินคา
เกษตรราคาถูกจากประเทศสมาชิก 
 6. ผูประกอบการไทยสามารถยายฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิกที่มีคาแรงถูกกวาได 
เพื่อลดตนทุน
 7. พลเมืองไทยที่ออนดอยภาษาอังกฤษ จะหางานทํายากขึ้น
 8. แรงงานตางดาวจะแยงใชบริการพื้นฐานตาง ๆ กับคนไทย เชน โรงพยาบาล ไฟฟา 
ประปา
 9. มปีญหายาเสพตดิ อาชญากรรม ปญหาสงัคม และสิง่แวดลอมเพิม่ขึน้ จากการเปดดาน
ชายแดนที่เดินทางเขาออกสะดวก และจากการไมรูธรรมเนียมและกฎหมายไทย ของพลเมือง
อาเซียนชาติอื่น

 ÁÕÇÔªÒªÕ¾ 7 ÊÒ¢Ò ·ÕèÍÒà«ÕÂ¹µ¡Å§¡Ñ¹ãËŒ
à¤Å×èÍ¹ÂŒÒÂáÃ§§Ò¹½‚Á×Íä´ŒÍÂ‹Ò§àÊÃÕã¹»ÃÐªÒ¤Á
ÍÒà«ÕÂ¹ ¤×Í á¾·Â� ·Ñ¹µá¾·Â� ¾ÂÒºÒÅ ÇÔÈÇ¡Ã 
Ê¶Ò»¹Ô¡ ¹Ñ¡ºÑÞªÕ áÅÐ¹Ñ¡ÊíÒÃÇ¨ â´ÂÍÒà«ÕÂ¹ä´Œ
¡íÒË¹´¤Ø³ÊÁºÑµÔÃ‹ÇÁ¢Í§ÍÒªÕ¾àËÅ‹Ò¹ÕéäÇŒ´ŒÇÂ ã¤Ã
ÍÂÒ¡ä»·íÒ§Ò¹ã¹»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹ ¡çµŒÍ§àÃÕÂ¹ÊÒ¢Ò
àËÅ‹Ò¹ÕéäÇŒ¡‹Í¹¹Ð

Did you know?
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