อาเซี
อาเซียยนน ((AASSEEAANN))
สมาคมประชาชาติ
สมาคมประชาชาติแแหหงงเอเชี
เอเชียยตะวั
ตะวันนออกเฉี
ออกเฉียยงใต
งใต
((AAssssoocciiaattiioonn ooff SSoouutthheeaasstt AAssiiaann NNaattiioonnss))
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations)
หรืออาเซียน (ASEAN) ปจจุบัน
ประกอบดวยประเทศสมาชิกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 10 ประเทศ
ไดแก บรูไน ดารุสซาลาม ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สหพันธรัฐมาเลเซีย สหภาพพมา
สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร
ราชอาณาจักรไทย และ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม
สัญลักษณของอาเซียน เปนรวงขาวสีเหลือง 10 มัด หมายถึงการทีป่ ระเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตทงั้ 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเปนน้าํ หนึ่งใจ
เดียวกัน อยูในพืน้ ทีว่ งกลมสีแดง ขอบสีขาวและน้ําเงิน ซึ่งแสดงถึงความ
เปนเอกภาพ มีตัวอักษรคําวา “asean” สีน้ําเงินอยูใตภาพ อันแสดงถึง
ความมุง มัน่ ทีจ่ ะทํางานรวมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ และ
ความกาวหนาของประเทศสมาชิกอาเซียน สีทั้งหมดทีป่ รากฏใน
สัญลักษณของอาเซียนเปนสีสําคัญที่ปรากฎในธงชาติของแตละ
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพ และความมัน่ คง สีแดง หมายถึง ความกลาหาญ
และความกาวหนา สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
รวมใจเปนหนึ่ง
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ
อาเซียน กอตัง้ ขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok
Declaration) ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีจาก 5 ประเทศ ไดแก
นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน

รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวา การกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ
สหพันธรัฐมาเลเซีย นายนาชิโช รามอส รัฐมนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐฟลปิ ปนส
นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร และพันเอก (พิเศษ)
ดร.ถนัด คอมันตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวาง
ประเทศในภูมภิ าค ธํารงไวซงึ่ สันติภาพ เสถียรภาพ และ
ความมัน่ คงปลอดภัยทางการเมือง สรางสรรคความ
เจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม การกินดีอยูดี บนพื้นฐานของ
ความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกัน
ซึ่งจากเจตนจาํ นงที่สอดคลองกันนี้ บูรไน
ดารุสซาลาม ไดเขาเปนสมาชิกในลําดับที่
6 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2527 สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เขาเปนสมาชิกลําดับ
ที่ 7 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และสหภาพพมา เขาเปนสมาชิกพรอมกัน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และราชอาณาจักรกัมพูชา
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ทําใหปจจุบนั อาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ
กาวไปพรอมกัน
สถานการณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดเปลี่ยนผานจากสภาวะแหงความตึงเครียดและการ
เผชิญหนา มาสูสภาวะที่มีเสถียรภาพ ความมั่นคงและความรวมมือกันอยางใกลชิด จนกลายเปนภูมิภาค
ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และเปนตัวอยางของการรวมตัวของกลุมประเทศทีม่ ีบทบาท
และพลังตอรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ ทําใหมีประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเขารวมเปนสมาชิกเพิ่มขึ้น และ
มีหลายประเทศในโลกสนใจที่จะเสริมสราง
ความสัมพันธและกระชับความรวมมือกับ

อาเซียนในฐานะคูเจรจา (Dialogue Partner) ซึ่งในปจจุบันอาเซียนมีคูเจรจา 9 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย
แคนาดา ญี่ปนุ นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย และ
1 กลุมประเทศ คือ สหภาพยุโรป รวมทั้ง 1 องคการระหวางประเทศ คือ โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
(United Nations Development Programme: UNDP) โดยอาเซียนกับคูเจรจาเหลานี้จะมีการปรึกษาหารือ
กันอยางสม่ําเสมอ ทัง้ ในลักษณะการประชุมระดับเจาหนาที่และการประชุมระดับรัฐมนตรี
สรางสรรคอนาคต
ความกาวหนาของอาเซียนดังกลาวมีปจจัยที่
สําคัญจากความไววางใจซึ่งกันและกันระหวาง
ประเทศสมาชิก อันกอใหเกิดบรรยากาศที่
สรางสรรคตอความรวมมือ และความเขาใจ
อันดีตอกัน โดยความรวมมือในอาเซียน
ที่สําคัญ ๆ ไดแก
ความรวมมือทางการเมือง
อาเซียนตระหนักดีวา ภูมภิ าคที่มีสันติภาพ เสถียรภาพ ความมัน่ คง และ
ความเปนกลางจะเปนพืน้ ฐานสําคัญที่สง เสริมการพัฒนาประเทศใหเจริญรุดหนา จึงไดรวมกัน
สรางประชาคมอาเซียนใหเปนทีย่ อมรับของนานาประเทศ และสรางเสริมความเขาใจอันดี
ตอกันในระหวางประเทศสมาชิก ผลงานทีส่ ําคัญที่ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ คือ
สนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือกันใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of
Amity and Cooperation in Southeast
Asia: TAC ) การประกาศใหภูมิภาคอาเซียน
เปนเขตแหงสันติภาพ เสรีภาพ และความเปน
กลาง (Zone of Peace, Freedom and
Neutrality: ZOPFAN ) การกอตั้งการ
ประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดาน
การเมืองและความมัน่ คงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (ASEAN Regional Forum: ARF ) และ
สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia
Nuclear Weapon-Free Zone Treaty: SEANWFZ )

♦

♦

ความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ปรากฏการณของการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภูมภิ าค
ตางๆ ของโลก และการแขงขันทาง
การคาทีเ่ พิ่มมากขึ้น เปนปจจัยสําคัญ
ที่ผลักดันใหอาเซียนตระหนักถึงความ
จําเปนที่จะตองรวมตัวกันใหแนนแฟน
ยิ่งขึ้น เพื่อปรับแนวการดําเนินนโยบายของตนใหสอดคลองและเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว ในป 2535 อาเซียนจึงไดตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน
(ASEAN Free Trade Area: AFTA ) ขึ้น เพื่อที่จะสงเสริมการคาระหวางกัน โดยการลด
ภาษีศุลกากรใหแกสินคาสงออกของกันและกัน และดึงดูดการลงทุนจากภายนอกภูมิภาค
ใหเขามาลงทุนในภูมิภาคมากยิง่ ขึ้น เขตการคาเสรีอาเซียนนี้จะบรรลุผลสมบูรณสําหรับ
สมาชิก 6 ประเทศแรกในป 2546 ตามดวยเวียดนามในป 2549 ลาวและพมาในป 2551
และกัมพูชาในป 2553 นอกจากนี้ อาเซียนยังไดมีมาตรการตางๆ ในการสงเสริมการคา
การลงทุน และความรวมมือกันในดานอุตสาหกรรม การเงินและการธนาคาร และการ
บริการระหวางกัน ที่สําคัญ ไดแก โครงการความรวมมือดานอุตสาหกรรมอาเซียน
(ASEAN Industrial Cooperation: AICO ) และ เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN
Investment Area: AIA ) เปนตน
นอกจากนี้ เพือ่ ใหอาเซียนเติมโต มีความเจริญกาวหนาและความมัน่ คง
ทางดานเศรษฐกิจ และมีความมัง่ คั่งรวมกัน อาเซียนไดมีขอริเริ่มเพื่อการรวมตัวของ
อาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI ) ขึ้น เพื่อที่จะลดชองวางทางการพัฒนา
ระหวางสมาชิกเกาและใหมของอาเซียนดวย

♦

ความรวมมือเฉพาะดาน
นอกจากความรวมมือทางการเมือง และ
เศรษฐกิจแลว อาเซียนยังใหความสําคัญ
ตอความรวมมือเฉพาะดาน (Functional
Cooperation) ระหวางประเทศสมาชิก
ไดแก ความรวมมือในดานการพัฒนา
สังคม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดลอม

วัฒนธรรมและสนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการตอตานยาเสพติด ซึ่งลวนเปน
พื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ โครงการความรวมมือเฉพาะดานระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียนนี้มจี ํานวนมากและครอบคลุมในทุกดานและมีเปาหมายเพื่อใหประชาคม
อาเซียนมี “ความไพบูลยรวมกัน โดยการพัฒนาคน ความสามารถ ในการแขงขัน
ทางเทคโนโลยี และความเปนปกแผนทางสังคม” โครงการความรวมมือที่สําคัญใน
ดานนี้ ไดแก การจัดตั้งเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน การประกาศใหอาเซียนเปนเขต
ปลอดยาเสพติด ในป พ.ศ. 2558 แผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารอาเซียนเพื่อ
ตอตานอาชญากรรมขามชาติ และการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงทัว่ ทัง้ ภูมิภาค
เปนตน นอกจากนี้ อาเซียนยังไดจัดตั้งมูลนิธิอาเซียน เพือ่ เสริมสรางจิตสํานึกในความเปน
อาเซียน และพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่ง เยาวชน
กลไกบริหารของอาเซียน
ปจจัยสําคัญทีท่ ําใหอาเซียนพัฒนาไปไดอยางรวดเร็ว คือ กลไกการบริหารของอาเซียน ที่ชว ยผลักดัน
ใหกิจกรรมของอาเซียนดําเนินไปอยางเปนผล กลไกที่สาํ คัญ ไดแก
1. การประชุมสุดยอดอาเซียน

(ASEAN Summit ) เปนการประชุมระดับหัวหนารัฐบาล และเปน
กลไกบริหารสูงสุดของอาเซียนในการกําหนดนโยบาย และแนวทางความรวมมือดานการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมระหวางกัน มีกาํ หนดการประชุมเปนทางการทุกป

2. การประชุมรัฐมนตรีตา งประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting: AMM ) เปนการ
ประชุมประจําป เพื่อกําหนดแนวทางในระดับนโยบายและทบทวนขอตัดสินใจเพื่อมอบนโยบาย
และโครงการใหคณะกรรมการที่เกีย่ วของอื่นๆ ดําเนินการตอไป

3. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers’ Meeting: AEM )
เปนการประชุมประจําปของรัฐมนตรีที่ดูแลและรับผิดชอบดานเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียน
4. การประชุมรัฐมนตรีเฉพาะดานอื่น ๆ (Other ASEAN Ministers’ Meeting) ซึ่งจัดใหมีขึ้น
ตามความจําเปน และเพื่อเรงรัดการทํางานของคณะกรรมการตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งหารือ
เกี่ยวกับโครงการความรวมมือดานตางๆ เชน
การเกษตรและปาไม การศึกษา สวัสดิการ
สังคม พลังงาน กฎหมาย สาธารณสุข แรงงาน
สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
ขนสง โทรคมนาคม ฯลฯ

5. การประชุมเจาหนาที่อาวุโส (Senior Officials Meeting: SOM )
โดยแยกเปนเจาหนาที่อาวุโสดานการเมือง เศรษฐกิจและเฉพาะดาน เชน พัฒนาสังคม วัฒนธรรม
และสนเทศ สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยาเสพติด ฯลฯ

6. คณะกรรมการประจําอาเซียน (ASEAN
Standing Committee: ASC) เปนการประชุมระดับ
อธิบดีกรมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนทุก 2
เดือน เพื่อติดตามความคืบหนา และ แกไขปญหาใน
โครงการความรวมมือระหวางกัน

7. สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)
เปนหนวยบริหารงานกลาง ของอาเซียน ตั้งอยูทกี่ รุง
จาการตา ประเทศ อินโดนีเซีย มีเลขาธิการอาเซียน
ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากประเทศสมาชิก ใหดํารง
ตําแหนงคราวละ 5 ป เปนหัวหนาสํานักงาน และมี
รองเลขาธิการอาเซียน 2 คน ดํารงตําแหนงคราวละ
3 ป

สํานักเลขาธิการอาเซียน

8. สํานักงานอาเซียนแหงชาติ (ASEAN National Secretariat)
คือ กรมอาเซียนในกระทรวงการตางประเทศแตละประเทศสมาชิก เพือ่ ประสานงาน
กับสวนราชการตางๆ ภายในประเทศ และกับประเทศสมาชิกอืน่ ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ

กระทรวงการตางประเทศ

ไทยกับอาเซียน
ประเทศไทยเปนหนึ่งใน 5 ของสมาชิกผูก อตั้งและเปนจุดกําเนิดของอาเซียน ไทยมีบทบาทอยางแข็งขันใน
กิจกรรมของอาเซียนตลอดมา รวมทัง้ ยังมีสวนผลักดันใหอาเซียนมีโครงการความรวมมือในดานตางๆ ที่
ทันการณและสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณระหวางประเทศ อาทิ การจัดตั้งเขตการคาเสรี
อาเซียน การประชุมอาเซียนวาดวยความ
รวมมือดานการเมืองและความมัน่ คงใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก สนธิสัญญาเขต
ปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ในขณะเดียวกัน
อาเซียนก็มีความสําคัญตอประเทศไทย
โดยนอกจากจะสรางพันธมิตรและ
ความเปนปกแผน ตลอดจนเสถียรภาพและ
สันติภาพในภูมิภาคแลว ยังชวยเพิ่มอํานาจ
ตอรองในการเจรจาระหวางประเทศ และรวมมือกัน
ในการแกไขปญหาขามชาติ และการพัฒนาขั้นพืน้ ฐาน
ตางๆ อยางเปนรูปธรรม นอกจากนัน้ ความรวมมือ
ทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในอาเซียน
ไดเปดโอกาสใหมีการขยายตัวดานการคาและการ
ลงทุนในประเทศไทยมากขึน้ ซึง่ นําผลดีมาสูเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยสวนรวม

