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ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเขารวมเปนหนึ่งในประชาคมอาเซียน เพื�อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
ในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเจริญกาวหนาในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และอยูรวมกับประชาคมอาเซียนอยางสันติสุข จึง
เปนเหตุผลสําคัญในการที่ประชาชนควรศึกษาหาความรู ในขอมูลตางๆ ของประชามคมอาเซียน หนังสือ อาเซียนศึกษา รหัสวิชา 2000-
1504 เลมนี ้ไดเรยีบเรยีงขึน้ตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) พุทธศกัราช 2556 ของสํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
กระทรวงศึกษาธกิาร ทีพ่ฒันาใหสอดคลองกับความเจรญิกาวหนาของเทคโนโลย ีและการเปดเสรทีางการศกึษา รองรบัการเปนประชาคม
อาเซยีนรวมกัน ซึง่จะตองพฒันาทัง้ในดานการศึกษา วฒันธรรม และวถิชีวีติ และใหผูเรยีนไดทราบถงึความเปนมา พฒันาการ และความ
รวมมือตางๆ ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะชวยใหทราบถึงความสําคัญขององคกรเเหงนี้ และเขาใจความเปน “อาเซียน” และ
รวมกันเพื�อการขับเคลื�อนการเปนประชาคมที่เขมแข็งตอไป เนื้อหาประกอบดวย พัฒนาการอาเซียน โครงสรางและกลไกการดําเนินงาน
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เขตการคาเสรีอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศไทยสูการเปนสมาชิกอาเซียน

ประวัติผูเขียน

สุดชาดา ไชยรัตน

ประวัติการศึกษาและสถาบัน
● ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการเลขานุการ วิมลพานิชการ ศรียาน
● ศิลปศาสตร คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
● ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
● กําลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันรัชภาคย

ประวัติการทํางาน 
● พ.ศ. 2551-ปจจุบัน หัวหนาหมวดวิชาภาษาไทย-สังคม
● พ.ศ. 2552-2553 รองหัวหนางานหลักสูตรและการสอน
● พ.ศ. 2553-2554 รองหัวหนางานการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
● พ.ศ. 2554-ปจจุบัน หัวหนางานความรวมมือทางวิชาการ
● พ.ศ. 2555-2556 หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
● พ.ศ. 2557-ปจจุบัน หัวหนางานหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยบริหารธุรกิจ รามอินทรา

ผลงานทางวิชาการ 
✦ วิจัยสถาบันเรื�อง การอานจับใจความ ✦ เขียนตําราเรียนวิชา งานสารบรรณ และ วิชา หนาที่พลเมืองและศีลธรรม 
✦ รางวัลเหรียญทองสื�อการสอนประเภทอิเล็กทรอนิกส “อาเซียนศึกษา” ในการแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษา

การฝกอบรมและสัมมนา
✦ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  ✦ วิจัย 5 บท, วิจัยในชั้นเรียน  ✦ เทคนิคการสอน, การวัดและประเมินผล  
✦ การเขียนตําราและบทความ  ✦ การจัดทําสื�อการสอน, E-learning  ✦ หลักสูตรและการประกันคุณภาพสถานศึกษา

การเปนวิทยากรหรือกรรมการดานวิชาการ 
✦ วิทยากรเรื�องการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/การจัดและประเมินผล/เทคนิคการสอน 
✦ วิทยากรเรื�องอาเซียนศึกษา  ✦ วิทยากรเรื�องการศึกษาตอและแนวทางการเลือกประกอบอาชีพ

เกียรติยศที่ไดรับ
✦ ประกาศเกียรติคุณ “ครูแสนดี” มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีประทุม (ดร. สุข พุคยาภรณ)

ASEAN Study



คนหาหนังสือที่ตองการ (รวม e-book และสินคาที่นาสนใจ) ไดเร็ว ทันใจ
● บน PC และ Notebook ท่ี www.se-ed.com
● สำหรับ SmartPhone และ Tablet ทุกย่ีหอ ท่ี http://m.se-ed.com (ผาน browser เขาอินเทอรเน็ตแลวทำ

Bookmark บนจอ Home จะใชงานไดเหมือน App ทุกประการ) หรือติดต้ัง SE-ED Application ไดจาก Play Store
บน Android (ใชไดครบทุกฟงกชั�น) หรือจาก App Store บน iOS (iPhone / iPAD / iPOD ยกเวนการซ้ือ e-book)

ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับ ปวช.
2000-1504 อาเซียนศึกษา

อาเซียนศึกษา
ASEAN Study

สุดชาดา ไชยรัตน



 • ในกรณีที่ตองการซื้อเปนจ�านวนมาก เพื่อใช ในการสอน การฝกอบรม การสงเสริมการขาย หรือเปน 
ของขวญัพเิศษ เปนตน กรุณาติดตอสอบถามราคาพิเศษไดที ่ฝายขาย บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร ชั้น 19 เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2739-8222 โทรสาร 0-2739-8356-9

 • หากมีค�าแนะน�าหรือติชม สามารถติดตอไดที่ comment@se–ed.com
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หามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�าซ�า้ จัดพิมพ หรือกระท�าอื่นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ
ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้ เพื่อเผยแพรในสื่อทุกประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงคใดๆ
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สุดชาดา ไชยรัตน.

 อาเซียนศึกษา. -- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.

 192 หนา.

 1. กลุมประเทศอาเซียน.  

   I . ชื่อเรื่อง.

 341.2473

ISBN : 978-616-08-2074-0

จัดพิมพและจัดจ�าหนายโดย

อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร ชั้น 19 เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2739-8000

พิมพที่ บริษัท วี.พริ้นท (1991) จ�ากัด
เลขที่ 23/71-72 หมูที่ 1 ซอยเทียนทะเล 10 ถนนบางขุนเทียน–ชายทะเล แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท 0–2451–3010
นายวิชัย กาญจนพัฒนา ผูพิมพผู โฆษณา พ.ศ. 2557
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(ASEAN Study)

จุดประสงค์รายวิชา 

1.	 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	

2.	 เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากร

อาเซียน	

3.	 เพื่อตระหนักในความเป็นประชากรอาเซียน	 เพื่อการด�ารงตนและการพัฒนาสังคม

ประเทศชาติ

สมรรถนะรายวิชา 

1.	 แสดงความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

2.	 ด�ารงตนเป็นประชากรอาเซียนท่ีด	ี

ค�าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา	 และพัฒนาการของประชาคมอาเซียน	 ด้านเศรษฐกิจ	

สังคม	การเมือง	การปกครอง	การศึกษา	วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	เทคโนโลยี	และความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนกับภูมิภาคอื่นในโลก



ตารางวิเคราะห์มาตรฐานสมรรถนะ

วิชา อาเซียนศึกษา (ASEAN Study)                               รหัส 2000-1504

หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย

หน่วยที่

1 2 3 4 5 6

1. ด�ำรงตนตำม
หลักธรรม ศีลธรรม 
จริยธรรม ศำสนพิธี
ของศำสนำ 

ประยุกต์ใช้แบบอย่ำงกำรด�ำรงตนของศำสดำ
ในกำรพัฒนำตนและสังคม ปฏิบัติตำมหลัก 
ศีลธรรมของจริยธรรมตำมศำสนำ ศำสนพิธี
ทำงศำสนำที่ตนนับถือ บริหำรจิตและ 
เจริญปัญญำตำมหลักปฏิบัติทำงศำสนำ 

2. ด�ำรงตนเป็น
พลเมืองดี 

ประยุกต์ใช้ขนบธรรมเนียมและค่ำนิยมที่ดี
ของสังคมไทยมำใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีภำยใต้กำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนตำมกฎหมำย 

3. ประยุกต์ใช้ข้อมูล
ทำงประวัติศำสตร์
กำรเมืองกำรปกครอง 
กำรด�ำรงควำมเป็นไทย 
กำรอยู่ร่วมกันในสังคม
ไทยและประชำคม
อำเซียน

แสดงควำมรู้และวิถีทำงประวัติศำสตร์ใน 
กำรศึกษำกำรเมืองกำรปกครอง และควำม
เป็นมำของชำติไทย

ด�ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นเอกลักษณ์ของชำติไทย 
แสดงควำมรู้และปฏิบัติตนพร้อมรับกำรเป็น
ประชำกรของประชำคมอำเซียน

4. ใช้หรือประยุกต์ใช้
ข้อมูลทำงภูมิศำสตร์
และเศรษฐกิจของไทย 
และกลุ่มประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน

แสดงควำมรู้ ใช้หลักกำรและกระบวนกำร
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ เพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืนในประเทศไทยและกลุ่มประชำคม
อำเซียน 

5. น�ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไป 
ใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน 

แสดงควำมรู้และประยุกต์ใช้หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง วิเครำะห์หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกำรเป็นพลเมืองดี 
ตำมกฎหมำย



ค�ำน�ำ

หนังสือเรียนวิชา อาเซียนศึกษา รหัสวิชา 2000-1504 ได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีพัฒนาให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเปิด

เสรีทางการศึกษา รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนร่วมกัน ซึ่งจะต้องพัฒนาทั้งในด้านการศึกษา 

ด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิต และให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความเป็นมา พัฒนาการ และความร่วมมือ

ต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงความส�าคัญขององค์กรเเห่งนี้ และ

เข้าใจความเป็น “อาเซียน” และร่วมกันเพื่อการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมที่เข้มแข็งตลอดไป 

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มี 6 บท ประกอบด้วย พัฒนาการอาเซียน โครงสร้างและกลไกการ

ด�าเนินงานอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เขตการค้าเสรีอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน 
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บทที่ 1

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาเซียน

 1. ความหมายของ “อาเซียน (ASEAN)”

 2. การก่อตั้งอาเซียนและประเทศสมาชิก

อาเซียน

 3. ปฏิญญาอาเซียน

 4. กฎบัตรอาเซียน

 5. สัญลักษณ์อาเซียน

 6. ธงอาเซียน

 7. วิสัยทัศน์อาเซียน

 8. ค�าขวัญอาเซียน

 9. เพลงอาเซียน

10. ภาษาอาเซียน

สาระการเรียนรู้

 1. อธิบายความหมายของ “อาเซียน (ASEAN)”

ได้

 2. อธิบายการก่อตั้งอาเซียนและประเทศสมาชิก

อาเซียนได้

 3. อธิบายลักษณะส�าคัญของปฏิญญาอาเซียนได้

 4. บอกข้อมูลของกฎบัตรอาเซียนได้

 5. อธิบายความหมายของสัญลักษณ์อาเซียนได้

 6. บอกลักษณะของธงอาเซียนได้

 7. บอกวิสัยทัศน์อาเซียนได้

 8. บอกค�าขวัญของอาเซียนได้

 9. อธิบายความหมายของเพลงอาเซียนได้

 10. บอกภาษาราชการของอาเซียนได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของอาเซียน

สมรรถนะประจ�าหน�วย



12  อาเซียนศึกษา

“อาเซียน” หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South 

East Asian Nations หรือ ASEAN) ในปีพุทธศักราช 2558 หรือคริสต์ศักราช 2015 ประเทศไทย

และอีก 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 10 ประเทศ จะรวมกันเพื่อความเป็น

หนึ่งและมั่นคงทางภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกันทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรม เพราะในยุคโลกาภิวัตน์ที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆ 

ให้ความส�าคัญกับการรวมตัวกันในภูมิภาคเพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรอง และเพิ่มขีดความสามารถใน 

การแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ 

การศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ และท�าความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน จึงมีความส�าคัญย่ิงใน

ฐานะประชากรอาเซียน เพราะการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์เพ่ือให้สามารถรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีนั้น ท�าให้การผนึกก�าลังของอาเซียนซึ่งมีประเทศ

สมาชิก 10 ประเทศ มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และท�าให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และสร้างความเจริญเติบโตให้กับภูมิภาคนี้ได้

1.1 ความหมายของ “อาเซียน (ASEAN)”
อาเซียน (ASEAN) มีชื่อเต็มว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (As-

sociation of South East Asian Nations) ใช้ชื่อย่อภาษาไทยว่า “อาเซียน” เป็นองค์กรความ

ร่วมมอืระหว่างประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ มีบทบาทส�าคัญทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม 

การเมือง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของประชากรอาเซียน 

อาเซียนมีพื้นที่ราว 4,435,670 ตารางกิโลเมตร มีประชากรเกือบ 600 ล้านคน มีประเทศสมาชิก

ทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) กัมพูชา (Cam-

bodia) อินโดนีเซีย (Indonesia) ลาว (Laos) มาเลเซีย (Malaysia) พม่า (Myanmar) ฟิลิปปินส์ 

(Philippines) สิงคโปร์ (Singapore) ไทย (Thailand) และเวียดนาม (Vietnam)

รูปที่ 1.1 แผนที่แสดงที่ตั้งประเทศสมาชิกอาเซียน 

ที่มา : pirun.ku.ac.th
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1.2 การก่อตั้งอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน

รูปที่ 1.2 การลงนามปฏิญญาอาเซียน

ที่มา : www.library.maesariangnfe.com

อาเซียน ASEAN หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 

Southeast Asian Nations) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อ

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ซึ่งผู้แทนทั้ง 5 ประเทศที่ร่วมลงนาม

ในปฏิญญากรุงเทพฯ ประกอบด้วย

1. อาดัม มาลิก รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย

2. ตนุ อบัดลุ ราชกั บนิ ฮสุเซน รองนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรกีลาโหม และรฐัมนตรกีระทรวง

พัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย

3. นาซิโซ รามอส รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์

4. เอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์

5. พนัเอก (พเิศษ) ถนัด คอมนัตร์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากประเทศไทย

โดยผู้แทนทั้ง 5 ประเทศได้ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration)” เพื่อ

จัดตั้งสมาคมความร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม 

การพฒันาวฒันธรรมในกลุม่ประเทศสมาชกิ และการด�ารงรักษาสนัตภิาพและความม่ันคงในพ้ืนท่ี 
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และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติของระดับภูมิภาค

ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี้เข้าร่วม

เป็นสมาชิก ได้แก่

บูรไนดารุสซาลาม  (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2527) 

สาธารณรัฐสังคมคมนิยม  (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538)
เวียดนาม 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540) 
ประชาชนลาว

สหภาพพม่า  (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540) 

ราชอาณาจักรกัมพูชา  (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542) 

ตามล�าดับ ท�าให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ 

1.3 ปฏิญญาอาเซียน
ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration หรือ ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok 

Declaration) เป็นเอกสารในการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับ 

การลงนาม ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยในขณะนั้นมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง

จ�านวน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยก�าหนดหลักการ

เบื้องต้นของอาเซียน อย่างเช่น การร่วมมือกันในด้านต่างๆ 

ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ได้ระบุวัตถุประสงค์ส�าคัญ 7 ประการของการ

จัดตั้งอาเซียน ได้แก่

1. ส่งเสรมิความร่วมมอืและความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม 

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร 

2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค 

3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 

4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการ

ศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการ

ปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม

7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกองค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาค 

อื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ

1.4 กฎบัตรอาเซียน

รูปที่ 1.3 กฎบัตรอาเซียน (THE ASEAN CHARTER) 

ที่มา : www.siamintelligence.com 

กฎบัตรอาเซียน (THE ASEAN CHARTER) เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียน

ที่จะท�าให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร

ให้กับอาเซียน โดยนอกจากจะประมวลสิ่งที่ถือเป็นค่านิยม หลักการ และแนวปฏิบัติในอดีตของ

อาเซียนมาประกอบกันเป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการของประเทศสมาชิกแล้ว ยังมีการปรับปรุง 

แก้ไข และสร้างกลไกใหม่ขึ้น พร้อมก�าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรที่ส�าคัญ

ในความสัมพันธ์ของการด�าเนินงานขององค์กรเหล่านี้ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงใน

โลกปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนให้สามารถด�าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขับเคลื่อนการรวมตัวของประชาคมอาเซียนให้ได้ภายในป ี

พ.ศ. 2558 ตามที่ผู้น�าอาเซียนได้ตกลงกันไว้ 

ทัง้นีผู้น้�าอาเซยีนได้ลงนามรบัรองกฎบตัรอาเซยีน ในการประชมุสดุยอดยอดเซยีนครัง้ที ่13 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ของการก่อตั้ง
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อาเซยีน แสดงให้เหน็ว่าอาเซยีนก�าลงัแสดงให้ประชาคมโลกได้เหน็ถงึความก้าวหน้าของอาเซยีน

และประเทศสมาชิกต่างๆ ทัง้ 10 ประเทศ ถอืเป็นเอกสารประวตัศิาสตร์ชิน้ส�าคญัท่ีจะปรบัเปลีย่น

อาเซยีนให้เป็นองค์กรทีม่สีถานะเป็นนติบิคุคลในฐานะท่ีเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล ประเทศสมาชิก

ได้ ให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียนครบทั้ง 10 ประเทศแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

1. วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน กฎบัตรอาเซียนก�าหนดขึ้นมาโดยมีเป้าหมายให้

อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ

ขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 ตามที่ผู้น�าอาเซียนได้ตกลงกัน

ไว้ ซึ่งกฎบัตรอาเซียนนี้มีผลท�าให้องค์กรอาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพิม่ประสทิธิภาพของอาเซยีนในการด�าเนนิการตามเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่

การรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 

2. สร้างกลไกที่จะส่งเสริมให้รัฐสมาชิกปฏิบัติตามความตกลงต่างๆ ของอาเซียน 

3. ท�าให้อาเซียนเป็นองค์กรท่ีใกล้ชิดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 

มากขึ้น 

2. โครงสร้างของกฎบตัรอาเซยีน ประกอบด้วย บทบญัญตั ิ13 หมวด 55 ข้อ ครอบคลุม

ในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย หลักการ สมาชิกภาพ โครงสร้างองค์กรของอาเซียน องค์กร 

ที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน กระบวนการตัดสินใจ การระงับข้อพิพาท 

งบประมาณและการเงิน การบริหารจัดการ เอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน และความ

สัมพันธ์กับภายนอก โดยแต่ละหมวดประกอบด้วย 

หมวดที่ 1 ความมุ่งประสงค์ และหลักการของอาเซียน กล่าวถึง วัตถุประสงค์และ 

หลักการของอาเซียนในด้านต่างๆ ทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมั่นคง 

สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

หมวดที่ 2 สภาพบุคคลตามกฎหมาย และสภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียน เป็น 

การระบุว่า อาเซียนคือ องค์การระหว่างประเทศในระดับรัฐบาล และได้รับสภาพบุคคลตาม

กฎหมายโดยกฎบัตรนี้ 

หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ กล่าวถึง ประเทศใดบ้างที่เป็นสมาชิกอาเซียน แต่ละประเทศมี

สทิธ์ิและพนัธกรณอีย่างไรบ้าง รวมทัง้ระบถุงึกฎเกณฑ์การรบัสมาชกิใหม่ ซึง่ต้องเป็นประเทศทีต่ัง้

อยู่ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ รฐัสมาชกิอาเซยีนยอมรับโดยฉันทามตใินท่ีประชมุสดุยอดอาเซยีน 
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 หมวดที่ 4 องค์กร กล่าวถึง โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ของคณะกรรมการการท�างาน

ต่างๆ ประกอบด้วย ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งให้จัดประชุมปีละ 2 ครั้ง โดยให้รัฐสมาชิกที่เป็น

ประธานอาเซียนเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงคณะท�างานต่างๆ ประกอบด้วย คณะมนตรี

ประสานงานอาเซียน คณะมนตรีประชาคมอาเซียน องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 

คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ�าอาเซียน เลขาธิการและส�านักเลขาธิการอาเซียน องค์กรสิทธิ

มนุษยชนอาเซียน และมูลนิธิอาเซียน

 หมวดที่ 5 องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน ระบุว่าองค์ภาวะท่ีมีความสัมพันธ์กับ

อาเซียนระบุอยู่ในภาคผนวกที่ 2 

 หมวดที่ 6 ความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ กล่าวถึง เอกสิทธ์ิต่างๆ ของอาเซียนท่ีจะได้รับ 

ความคุ้มกันในดินแดนของรัฐสมาชิก รวมทั้งเรื่องเอกสิทธิ์ทางการทูตของอาเซียน เลขาธิการ

อาเซียน พนักงานของส�านักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะได้รับความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ที่จ�าเป็นใน

การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับ

 หมวดที่ 7 การตัดสินใจ กล่าวถึงเกณฑ์การตัดสินที่อยู่บนหลักการปรึกษาหารือและ 

ฉนัทามต ิรวมทัง้ขัน้ตอนการด�าเนนิงานต่างๆ เช่น หากมเีรื่องละเมดิกฎบตัรร้ายแรง หรอืไม่ปฏบิตัิ

ตาม ต้องเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อตัดสินใจ 

 หมวดที่ 8 การระงับข้อพิพาท กล่าวถึง วิธีระงับข้อพิพาท ซึ่งระบุว่า รัฐสมาชิกต้อง

พยายามระงับข้อพิพาทอย่างสันติให้ทันท่วงที ผ่านการสนทนา ปรึกษาหารือ หรือเจรจา รวมทั้ง

อาจใช้คนกลางท่ีน่าเชื่อถือ การประนีประนอม และการไกล่เกลี่ยก็ได้ ซึ่งอาจมีการจัดตั้งกลไก

เพื่อระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น แต่หากมีข้อพิพาทที่ระงับไม่ได้ ก็ให้เสนอข้อพิพาทดังกล่าวไปให้

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นผู้ตัดสินในช่องทางสุดท้าย

 หมวดที่ 9 งบประมาณและการเงิน ระบุถึงการจัดท�างบประมาณของส�านักเลขาธิการ

อาเซียน ซ่ึงต้องได้รับการตรวจสอบภายในและภายนอก โดยงบประมาณจะมาจากรัฐสมาชิก

อาเซียนจ่ายค่าบ�ารุงประจ�าปี 

หมวดที่ 10 การบริหารและขั้นตอนการด�าเนินงาน กล่าวถึง วาระของประธานอาเซียน 

ซึ่งจะหมุนเวียนต�าแหน่งกันทุกปีตามล�าดับตัวอักษรช่ือภาษาอังกฤษของประเทศ พร้อมกับระบุ

บทบาทของประธานอาเซียน ท่ีจะเสริมสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นทั้งในและนอก

อาเซียน รวมท้ังระบุถึงพิธีการและแนวปฏิบัติทางการทูต นอกจากน้ีในหมวดที่ 10 ยังระบุให้ 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ ในการท�างานร่วมกัน 
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หมวดที่ 11 อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ ก�าหนดให้มีค�าขวัญของอาเซียนว่า “One Vision, 

One Identity, One Community” หรอื “หนึง่วสิยัทศัน์ หนึง่อตัลกัษณ์เดยีว หนึง่ประชาคม” พร้อม

กับก�าหนดลักษณะของธงอาเซียน ดวงตราอาเซียน เพลงประจ�าอาเซียน และให้วันที่ 8 สิงหาคม

ของทุกปี เป็นวันอาเซียน

หมวดที่ 12 ความสมัพนัธ์ภายนอก กล่าวถงึ แนวทางและขัน้ตอนการเจรจาของอาเซยีน

กับคู่เจรจา เพื่อด�าเนินความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร โดยต้องยึดมั่นตามหลักเกณฑ์ที่กฎบัตร

ก�าหนดไว้ รวมทั้งก�าหนดบทบาทของผู้ประสานงานกับคู่เจรจา พร้อมกับระบุความสัมพันธ์กับ

สหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศสถาบันอื่นด้วย 

หมวดที่ 13 บทบญัญตัทิัว่ไป และบทบญัญตัสิดุท้าย กล่าวถงึ การลงนาม การใช้สตัยาบนั 

การเก็บรักษา การมีผลบังคับใช้ การแก้ไข อ�านาจหน้าที่ การทบทวน การตีความบัตร ความ 

ต่อเนื่องทางกฎหมาย ต้นฉบับ การจดทะเบียนกฎบัตรอาเซียน และสินทรัพย์ของอาเซียน 

ภาคผนวก ประกอบด้วย 4 ภาคผนวกคือ

•	 ภาคผนวกที่ 1 กล่าวถึงองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา

•	 ภาคผนวกที่ 2 กล่าวถึงองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน 

•	 ภาคผนวกที่ 3 อธิบายรายละเอียดธงอาเซียน

•	 ภาคผนวกที่ 4 อธิบายรายละเอียดดวงตราอาเซียน

3. กฎบัตรอาเซียนสร้างกลไกตรวจสอบและติดตามการด�าเนินการตามความ
ตกลงต่างๆ ของประเทศสมาชิกในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1. ให้อ�านาจเลขาธิการอาเซยีนดแูลการปฏบิตัติามพันธกรณแีละค�าตดัสนิขององค์กรระงบั

ข้อพิพาท

2. หากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ท�าให้เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิก 

สามารถใช้กลไกและขั้นตอนระงับข้อพิพาททั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะตั้งขึ้นใหม่ เพื่อแก้ไขข้อพิพาท

ที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี 

3. หากมกีารละเมดิพนัธกรณีในกฎบตัรอาเซยีนอย่างร้ายแรง ผู้น�าอาเซยีนสามารถก�าหนด

มาตรการใดๆ ที่เหมาะสมว่า จะด�าเนินการอย่างไรต่อรัฐผู้ละเมิดพันธกรณีกฎบัตรอาเซียน ช่วย 

ให้อาเซียนเป็นประชาคมเพื่อประชาชนได้อย่างไร ข้อบทต่างๆ กฎบัตรอาเชียนช่วยให้อาเซียน
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ท�างานได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากขึน้ โดยมผีลเป็นรปูธรรม และผลกัดนัอาเซยีนให้เป็นประชาคม

เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งยังเสริมสร้างกลไกการติดตามความตกลงต่างๆ เช่น

•	 ก�าหนดให้เพิ่มการประชุมสุดยอดอาเซียนจากเดิมปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้

ผู้น�ามีโอกาสหารือกันมากขึ้น พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงเจตจ�านงทางการเมืองที่จะผลักดันอาเซียน

ไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมในอนาคต

•	 มกีารตัง้คณะมนตรปีระจ�าประชาคมอาเซยีนตามเสาหลักท้ัง 3 ด้านคือ การเมือง ความ

มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

•	 ก�าหนดให้ประเทศสมาชิกแต่งตั้งเอกอัคราชทูตประจ�าอาเซียนไปประจ�าที่กรุงจาการ์ตา 

ซึ่งไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแน่วแน่ของอาเซียนที่จะท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 

เพื่อมุง่ไปสูก่ารรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซยีนในอนาคต และยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง

ไปร่วมประชุม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก

•	 หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้ โดยหลักฉันทามติ ให้ ใช้การตัดสินใจ 

รูปแบบอื่นๆ ได้ตามที่ผู้น�าก�าหนด

•	 เพิม่ความยดืหยุน่ในการตคีวามหลกัการ ไม่แทรกแซงกจิการภายใน โดยมข้ีอก�าหนดว่า

หากเกดิปัญหาทีก่ระทบต่อผลประโยชน์ส่วนร่วมของอาเซยีน หรอืเกดิสถานการณ์ฉกุเฉนิ ประเทศ

สมาชกิต้องหารอืกนัเพื่อแก้ปัญหา และก�าหนดให้ประธานอาเซยีนเสนอวิธกีารแก้ไขปัญหาดงักล่าว

4. ความส�าคัญของกฎบัตรอาเซียนต่อประเทศไทย

กฎบัตรอาเซียน ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ ของประเทศสมาชิก ซึ่ง

จะช่วยสร้างเสริมหลักประกันให้กับไทยว่า จะสามารถได้รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้อย่าง

เต็มเม็ดเต็มหน่วย นอกจากนี้การปรับปรุงการด�าเนินงานและโครงสร้างองค์กรของอาเซียนให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเสริมสร้างความร่วมมือในทั้ง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน 

จะเป็นฐานส�าคัญที่จะท�าให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อความต้องการและผลประโยชน์ของ 

รัฐสมาชิก รวมทั้งการยกสถานะและอ�านาจต่อรอง และภาพลักษณ์ของประเทศสมาชิกในเวที

ระหว่างประเทศได้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งจะเอื้อให้ไทยสามารถผลักดันและได้รับผลประโยชน์ด้านต่างๆ 

เพิ่มมากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น
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•	 อาเซยีนขยายตลาดให้กบัสนิค้าไทยจากประชาชนไทย	60	ล้านคน	เป็นประชาชนอาเซยีน

กว่า	550	ล้านคน	ประกอบกบัการขยายความร่วมมอืเพ่ือเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐาน	เช่น	เส้นทาง

คมนาคม	ระบบไฟฟ้า	โครงข่ายอินเทอร์เน็ต	ฯลฯ	จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้

กับไทย	 นอกจากนี้อาเซียนยังเป็นทั้งแหล่งเงินทุนและเป้าหมายการลงทุนของไทย	 และไทยได้

เปรียบประเทศสมาชิกอื่นๆ	 ที่มีท่ีตั้งอยู่ใจกลางอาเซียน	 สามารถเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคม

และขนส่งของประชาคม	ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	และบุคคล	ระหว่างประเทศสมาชิกที่

สะดวกขึ้น

•	 อาเซียนช่วยส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบ	

ต่อประชาชนโดยตรง	 เช่น	 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 หมอกควัน	 SARs	 ไข้หวัดนก	 การค้ามนุษย์	

ยาเสพติด	ปัญหาโลกร้อน	และปัญหาความยากจน	เป็นต้น

•	 อาเซียนจะช่วยเพิ่มอ�านาจต่อรองของไทยในเวทีโลก	 และเป็นเวทีที่ไทยสามารถใช้ ใน	

การผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาของเพื่อนบ้านที่กระทบถึงไทยด้วย	 เช่น	 ปัญหาพม่า	 ในขณะ

เดียวกัน	ความสัมพันธ์พหุภาคีในกรอบอาเซียนจะเกื้อหนุนความสัมพันธ์ของไทยในกรอบทวิภาค	ี

เช่น	ความร่วมมือกับมาเลเซียในการแก้ไขปัญหา	3	จังหวัดชายแดนใต้ด้วย

1.5 สัญลักษณ์อาเซียน
ตราสัญลักษณ์อาเซียน	มีลักษณะคือ

•	 มสีญัลกัษณ์เป็นรวงข้าวสเีหลอืง 10 มดั	หมายถงึการทีป่ระเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนั

ออกเฉียงใต้ทั้ง	10	ประเทศรวมกัน	เพื่อมิตรภาพและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	

•	 พื้นที่วงกลมสีแดง ขอบสีขาวและน�้าเงิน	แสดงถึงความเป็นเอกภาพ	

•	 มีตัวอักษรค�าว่า “asean” สีน�้าเงินอยู่ใต้รูปรวงข้าว	 อันแสดงถึงความมุ่งม่ันท่ีจะ	

ท�างานร่วมกนั	เพื่อความมัน่คง	สนัตภิาพ	เอกภาพ	และความก้าวหน้าของประเทศสมาชกิอาเซยีน

สีทั้งหมดท่ีปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน	 เป็นสีส�าคัญที่ปรากฏในธงชาติของแต่ละ

ประเทศสมาชกิอาเซียน	โดย	
สีน�้าเงิน	หมายถึงสันติภาพและความมั่นคง

สีแดง	หมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้า

สีขาว	หมายถึงความบริสุทธิ์

สีเหลือง	หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง
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1.6 ธงอาเซียน
ธงอาเซียน คือสิ่งท่ีแสดงถึงความมั่นคง สันติภาพ ความเป็นเอกภาพ และพลวัตของ

อาเซียน และเป็นท่ีมาของสี 4 สีท่ีปรากฏอยู่บนธง ซึ่งไม่เพียงแต่จะรวบรวมจากสีของธงชาติ

ประเทศสมาชกิอาเซยีนทัง้หมด แต่สนี�า้เงนิยงัหมายถงึ สนัตภิาพและเสถยีรภาพ สแีดงคือ ความ

กล้าหาญและการมีพลวัต สีขาวคือ ความบริสุทธิ์ และสีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สิ่งที่

ปรากฏอยู่กลางธงอาเซยีนคอื สญัลกัษณ์ของอาเซยีน ได้แก่ รวงข้าวสเีหลอืง 10 ต้น เป็นตวัแทน

ของประเทศสมาชกิท้ัง 10 ประเทศท่ีร่วมก่อตัง้ อาเซยีนเคยวาดฝันไว้ว่า ประเทศในภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศนี้ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีมิตรภาพและความเป็นน�้าหนึ่ง 

ใจเดยีวกนั ขณะทีว่งกลมทีอ่ยูร่อบรวงข้าวนัน้แสดงถงึความเป็นเอกภาพ ความเป็นหน่ึงเดยีว และ

ความสมานฉันท์ของอาเซียน

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

ล�าดับการประดับธงอาเซียนในการจัดประชุมและการจัดกิจกรรมอาเซียน ซึ่งหลักและวิธี

การประดบัธงอาเซยีนและธงชาติของประะเทศสมาชกิอาเซยีนให้เรยีงตามล�าดบัอักษรชื่อประเทศ

มีดังนี้

1. Brunei Darussalam (บรูไนดารุสซาลาม)

2. Kingdom of Cambodia (ราชอาณาจักรกัมพูชา)

3. Republic of Indonesia (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)

4. Lao People’s Democratic Republic (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

5. Malaysia (มาเลเซีย)

6. Republic of the Union of Myanmar (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า)

7. Republic of the Philippines (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)
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 8. Republic of Singapore (สาธารณรัฐสิงคโปร์)

 9. Kingdom of Thailand (ราชอาณาจักรไทย)

 10. Socialist Republic of Vietnam (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

11. ธงสัญลักษณ์อาเซียน

1.7 วิสัยทัศน์อาเซียน

รูปที่ 1.4 ครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งอาเซียน และมีการรับรองวิสัยทัศน์อาเซียน

ที่มา : www.aseanfoundation.org

วสิยัทศัน์อาเซยีน ค.ศ. 2020 หรอื The ASEAN Vision 2020 นัน้อาจกล่าวได้ว่า เปรยีบ

เสมือนจุดเริ่มต้นของการก่อต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เกิดขึ้นระหว่าง

การประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ณ 

กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นวาระการครบรอบ 30 ปีของการจัดตั้งอาเซียน โดย

ในที่ประชุมได้มีมติร่วมกันก�าหนดเป้าหมายหลัก 4 ประการ ได้แก่ 

1. วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2. มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก 

3. อยู่ร่วมกันอย่างสันติ มั่นคง รุ่งเรือง เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาอย่างมีพลวัต

4. เป็นชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร 
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นอกจากนี้ วิสัยทัศน์อาเซียนยังได้ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้

ประชากรสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การ 

ฝึกอบรม นวัตกรรม การส่งเสริมการป้องกันคุณภาพการท�างานและการประกอบการ รวมถึงการ

เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย

ส�าหรับบทบาทของประเทศไทยคือ การเป็นผู้ริเร่ิมให้ผู้น�ารัฐบาลของประเทศสมาชิก 

อาเซียนรับรองเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 ซึ่งได้ก�าหนดทิศทางและเป้าหมายของการ

ด�าเนินการในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยประเด็น

ส�าคัญที่ไทยมีส่วนในการผลักดันจนเกิดเป็นรูปธรรม ได้แก่ การบรรจุแนวความคิดที่ให้ประเทศ

สมาชิกอาเซียนพัฒนาเป็นสังคมที่เปิดกว้าง และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ประเทศ ซึ่งต่อมาอาเซียนได้จัดท�าแผนปฏิบัติการส�าหรับวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 (Hanoi 

Plan of Action to Implement the ASEAN Vision 2020) ขึ้น ในการประชุมสุดยอดอาเซียน

ครั้งที่ 6 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2541

การจัดท�าแผนปฏิบัติการฮานอย นับว่าเป็นพัฒนาการที่ส�าคัญยิ่งอีกก้าวหนึ่งของอาเซียน 

ซึ่งแผนการฉบับนี้จะน�าเป้าหมายต่างๆ ภายใต้วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 ไปด�าเนินการ เพื่อ

น�าไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมภายใต้กรอบเวลาที่ชัดเจน และมีการประเมินผลทุกๆ 3 ปี โดยได้มี

การก�าหนดกิจกรรมและโครงการที่จะน�าไปสู่เป้าหมายในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความร่วม

มือเฉพาะด้าน ซึ่งต่อมาอาเซียนได้จัดท�าแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นแผนงานต่อเนื่องจาก

แผนปฏิบัติการฮานอยที่หมดวาระลงไป และต่อมาในปี 2550 ผู้น�าประเทศสมาชิกอาเซียนจึงได้

ร่วมลงนามในปฏิญญาเซบู ว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้นอีก 5 ปี จาก

เดิมที่ก�าหนดไว้ ในปี พ.ศ. 2563

1.8 ค�าขวัญอาเซียน

“One Vision, One Identity, One Community”

“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม”
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1.9 เพลงอาเซียน
ความเป็นมาของเพลงประจ�าอาเซียน 

1. เพลงประจ�าอาเซยีนเกิดขึน้ครัง้แรกจากการหารือในทีป่ระชมุอาเซยีนทางด้านวัฒนธรรม

และสนเทศ ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2537 ซึ่งในที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า อาเซียนควรจะมีเพลง 

ประจ�าอาเซียน 

2. การจัดท�าโครงการประกวดเพลงประจ�าอาเซียนนั้น ที่ประชุมมีมติให้ ใช้เงินจากกองทุน

วัฒนธรรมอาเซียนเป็นเงินรางวัล

3. ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 29 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2540 ที่ประเทศมาเลเซีย ได้มีการพิจารณาเพลงประจ�าอาเซียนที่เข้า

ประกวดในรอบสุดท้าย โดยเพลงที่เข้ารอบในครั้งนั้นเป็นเพลงจากประเทศไทย มาเลเซีย และ

ฟิลิปปินส์ ซึ่งบทเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ เพลง ASEAN Song of Unity จากประเทศ

ฟิลิปปินส์ แต่เพลงดังกล่าวนี้ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศสมาชิก เนื่องจากได้ ใช้เปิดเฉพาะ

ในการประชุมคณะกรรมการอาเซยีน ว่าด้วยวฒันธรรมและสนเทศและกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องเท่านัน้ 

ท�าให้การประชุมสุดยอดอาเซียนช่วงต่อมามีการแต่งเพลงเพื่อใช้เปิดในที่ประชุมเป็นคราวๆ ไป

4. การประกวดเพลงประจ�าอาเซียนในปี พ.ศ. 2551 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎบัตรอาเซียน 

บทที ่40 ซึง่ระบใุห้อาเซยีนมเีพลงประจ�าอาเซยีน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้

จงึได้มอบหมายให้ประเทศไทยเป็นผู้ด�าเนนิการจัดการประกวดเพลงประจ�าอาเซยีน โดยทีป่ระชุม

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบให้ก�าหนดรูปแบบการแข่งขันเป็นแบบเสรี (Open Competi-

tion) ทั้งนี้อาเซียนได้มอบหมายให้ส�านักเลขานุการอาเซียนในแต่ละประเทศกลั่นกรองคุณสมบัติ

เบื้องต้น และจัดส่งให้ประเทศไทยภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551

5. กรมอาเซยีน กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจกัรไทย ได้ด�าเนนิการเป็นเจ้าภาพ

จัดการประกวดเพลงประจ�าอาเซียนระดับภูมิภาคในรอบแรก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ที่

โรงแรม Pullman Bangkok King Power โดยมีกรรมการจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ 

1 คน ซึ่งคณะกรรมการการประกวดได้คัดเลือกเพลงจ�านวน 10 เพลงให้เข้ารอบสุดท้าย จาก

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดท้ังหมด 99 เพลง และได้ด�าเนินการประกวดรอบตัดสินเมื่อวันที่ 20 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยคณะผู้ตัดสินประกอบด้วย กรรมการจากอาเซียน 10 คนในรอบแรก 

และจากประเทศนอกอาเซยีนอกี 3 คน ได้แก่ ประเทศญีปุ่น่ ประเทศจนี และประเทศออสเตรเลยี
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6. โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกเพลง 

“The ASEAN Way (ดิอาเซียนเวย์)” ของประเทศไทย ซึ่งประพันธ์โดย

 กติตคิณุ สดประเสรฐิ (ท�านองและเรยีบเรียง) 

 ส�าเภา ไตรอุดม (ท�านอง) 

 และพยอม วลัยพัชรา (เนื้อร้อง) 

 ให้เป็นเพลงประจ�าอาเซียน

เพลง ดิอาเซียนเวย์ ได้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ณ โรงละคร

อักษรา โดยมีวงดุริยางค์ทหารเรือของกองทัพเรือไทยเป็นผู้บรรเลงเพลง และได้ ใช้บรรเลงอย่าง

เป็นทางการในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 

ที่อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย

เพลง ดิอาเซียนเวย์ (The ASEAN Way)

Raise our flag high, sky high

Embrace the pride in our heart

ASEAN we are bonded as one

Looking out to the world.

For peace, our goal from the very start

And prosperity to last.

We dare to dream we care to share.

Together for ASEAN

we dare to dream,

we care to share for it’s the way of ASEAN
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ค�าแปลเพลง ดิอาเซียนเวย์ (The ASEAN Way)

ชูธงเราให้สูงสุดฟ้า โอบเอาความภาคภูมิไว้ ในใจเรา

อาเซียนเราผูกพันเป็นหนึ่ง

มองมุ่งไปยังโลกกว้าง

สันติภาพคือ เป้าหมายแรกเริ่ม

ความเจริญคือ ปลายทางสุดท้าย

เรากล้าฝัน

และใส่ใจต่อการแบ่งปัน

ร่วมกันเพื่ออาเซียน

เรากล้าฝัน

และใส่ใจต่อการแบ่งปัน

นี่คือวิถีอาเซียน

เพลง ดิอาเซียนเวย์ (The ASEAN Way) ฉบับเนื้อร้องภาษาไทยอย่างเป็นทางการ

พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว

สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ

วันที่เรามาพบกับ

อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่ใจเราปรารถนา

เราพร้อมเดินหน้าไปทางนั้น

หล่อหลอมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว

อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์

ให้สังคมนี้มีแต่แบ่งปัน

เศรษฐกิจสังคมก้าวไกล

1.10 ภาษาอาเซียน 
อาเซียนก�าหนดให้ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการชองอาเซียน ด้วยเหตุผลคือ ภาษา

อังกฤษเป็นภาษาสากล และใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
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คําถามมีคําตอบ

อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบาง

อาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก บูรไนดารุสซาลาม กัมพูชา 

อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม

อาเซียนกอตั้งเมื่อไหร ประเทศไหนบางที่รวมกอตั้ง

อาเซียนกอตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 หลังการลงนามในปฏิญญาสมาคม

ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Declaration of ASEAN Concord) หรือที่รู จักอีก

ชื่อหนึ่งวา ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) โดย

รัฐมนตรีจาก 5 ประเทศ ไดแก อาดัม มาลิก รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศจากอินโดนีเซีย ตุน อับดุล ราซัก 

บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ

จากมาเลเซีย นาซิโซ รามอส รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศจากฟลิปปนส เอสราชารัตนัม รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการตางประเทศจากสิงคโปร และ พันเอก 

(พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศจากไทย

ที่มา : ขอมูลจากกรมอาเซียน
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อาเซียนศึกษา

ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับ ปวช.
2000-1504 อาเซียนศึกษา

อาเซียนศึกษา ASEAN Study

อาเซียนศึกษา  ASEA
N
 Study

ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเขารวมเปนหนึ่งในประชาคมอาเซียน เพื�อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
ในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเจริญกาวหนาในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และอยูรวมกับประชาคมอาเซียนอยางสันติสุข จึง
เปนเหตุผลสําคัญในการที่ประชาชนควรศึกษาหาความรู ในขอมูลตางๆ ของประชามคมอาเซียน หนังสือ อาเซียนศึกษา รหัสวิชา 2000-
1504 เลมนี ้ไดเรยีบเรียงขึน้ตามหลกัสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชพี (ปวช.) พทุธศกัราช 2556 ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร ทีพ่ฒันาใหสอดคลองกบัความเจรญิกาวหนาของเทคโนโลย ีและการเปดเสรทีางการศึกษา รองรบัการเปนประชาคม
อาเซียนรวมกนั ซึง่จะตองพฒันาทัง้ในดานการศกึษา วฒันธรรม และวถีิชวีติ และใหผูเรยีนไดทราบถึงความเปนมา พฒันาการ และความ
รวมมือตางๆ ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะชวยใหทราบถึงความสําคัญขององคกรเเหงนี้ และเขาใจความเปน “อาเซียน” และ
รวมกันเพื�อการขับเคลื�อนการเปนประชาคมที่เขมแข็งตอไป เนื้อหาประกอบดวย พัฒนาการอาเซียน โครงสรางและกลไกการดําเนินงาน
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เขตการคาเสรีอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศไทยสูการเปนสมาชิกอาเซียน

ประวัติผูเขียน

สุดชาดา ไชยรัตน

ประวัติการศึกษาและสถาบัน
● ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการเลขานุการ วิมลพานิชการ ศรียาน
● ศิลปศาสตร คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
● ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
● กําลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันรัชภาคย

ประวัติการทํางาน 
● พ.ศ. 2551-ปจจุบัน หัวหนาหมวดวิชาภาษาไทย-สังคม
● พ.ศ. 2552-2553 รองหัวหนางานหลักสูตรและการสอน
● พ.ศ. 2553-2554 รองหัวหนางานการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
● พ.ศ. 2554-ปจจุบัน หัวหนางานความรวมมือทางวิชาการ
● พ.ศ. 2555-2556 หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
● พ.ศ. 2557-ปจจุบัน หัวหนางานหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยบริหารธุรกิจ รามอินทรา

ผลงานทางวิชาการ 
✦ วิจัยสถาบันเรื�อง การอานจับใจความ ✦ เขียนตําราเรียนวิชา งานสารบรรณ และ วิชา หนาที่พลเมืองและศีลธรรม 
✦ รางวัลเหรียญทองสื�อการสอนประเภทอิเล็กทรอนิกส “อาเซียนศึกษา” ในการแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษา

การฝกอบรมและสัมมนา
✦ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  ✦ วิจัย 5 บท, วิจัยในชั้นเรียน  ✦ เทคนิคการสอน, การวัดและประเมินผล  
✦ การเขียนตําราและบทความ  ✦ การจัดทําสื�อการสอน, E-learning  ✦ หลักสูตรและการประกันคุณภาพสถานศึกษา

การเปนวิทยากรหรือกรรมการดานวิชาการ 
✦ วิทยากรเรื�องการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/การจัดและประเมินผล/เทคนิคการสอน 
✦ วิทยากรเรื�องอาเซียนศึกษา  ✦ วิทยากรเรื�องการศึกษาตอและแนวทางการเลือกประกอบอาชีพ

เกียรติยศที่ไดรับ
✦ ประกาศเกียรติคุณ “ครูแสนดี” มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีประทุม (ดร. สุข พุคยาภรณ)

ASEAN Study


	อาเซียนศึกษา
	โดย สุดชาดา ไชยรัตน์
	001
	002
	003
	004
	005
	สารบัญ
	บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน

	ปกหลัง



