
 
 

 
 
 

 

 

ประชาคมอาเซียน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South 
East Asian Nations : ASEAN) เริ่มก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510  จากการรวมตัวกันของประเทศระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยโดยพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ กับสมาชิกผู้ก่อต้ังมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง  
5 ประเทศร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการร่วมมือกัน 
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเป็นพ้ืนฐานของการเป็นประชาคมอาเซียนที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
แต่ดําเนินการไปได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เน่ืองจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซีย
และประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟ้ืนฟูสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ จึงได้มีการแสวงหาหนทาง
ความร่วมมือกันอีกครั้ง หลังจากน้ัน ปี พ.ศ.2527 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่รวมเป็น 
6 ประเทศ เรียกว่า “กลุ่มอาเซียนเก่า” ต่อมาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ใหม่ของอาเซียนได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สหภาพพม่า ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามลําดับ ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ  
ครั้งที่ 2  เมื่อเดือนธันวาคม 2540  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ บรรดาผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมประกาศ 
“วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020) โดยกําหนดเป้าหมายว่าภายในปี ค.ศ. 2020  
(พ.ศ. 2563) อาเซียนจะมีรูปแบบความร่วมมือที่พัฒนาใกล้ชิดมากขึ้นย่ิงกว่าเดิม การประชุมครั้งที่ 6   
เมื่อเดือนธันวาคม 2541 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการฮานอย เป็นพัฒนาการที่สําคัญย่ิงอีกก้าวหน่ึงของอาเซียน 
อันจะนําไปสู่ชุมชนอาเซียนที่เอ้ืออาทรและมีความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย
เสาหลักทั้ง 3 ด้าน คือ การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยได้มีการกําหนดกิจกรรมและ
โครงการท่ีจะนําไปสู่เป้าหมายในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความร่วมมือเฉพาะด้าน ซึ่งรวมถึงเรื่องการพัฒนา
สังคม วัฒนธรรมและสารสนเทศ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีผลเป็นรูปธรรม  
ด้านการเมือง แผนปฏิบัติการฮานอย มุ่งส่งเสริมให้ภูมิภาคน้ีมีเสถียรภาพ เสรีภาพ เป็นกลาง เจริญก้าวหน้า
และมีความมั่งคั่งร่วมกัน เพ่ือสามารถเร่งระดมทรัพยากรไปในด้านการพัฒนาประเทศและสร้างความเจริญ
ผาสุกให้แก่ประชาชน ด้านเศรษฐกิจ เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเปิดเสรีและร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน
ระหว่างกัน ด้านสังคม ประเทศไทยได้เสนอโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในเรื่องโครงข่ายรองรับทางสังคมเพ่ือ
ปกป้องผู้ที่อ่อนแอและยากไร้ในสังคม การคุ้มครองสตรีและเด็ก การส่งเสริมความสามารถของครอบครัวและ
ชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ การป้องกันการแพร่กระจายของโรคเอดส์ การส่งเสริมและปกป้องสิทธิ
มนุษยชน การควบคุมการลักลอบค้ายาเสพติด การร่วมมือป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การเปิดโอกาส

ความรูพ้ืน้ฐานและการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ปี 2558 

บรรยายโดย นายนพพร อัจฉริยวนิช  
(รองอธบิดกีรมอาเซียน กระทรวงการตา่งประเทศ) 



ให้ประชาชนทุกระดับได้รับความเท่าเทียมกันในการได้รับการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพการพัฒนาทักษะแก่
สตรีให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
พัฒนาสมรรถภาพของข้าราชการพลเรือนเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ต่อมาในการประชุม 
ผู้นําอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 9 ในเดือนตุลาคม 2546 ที่บาหลี ผู้นําอาเซียนได้ลงนามใน “ปฏิญญา 
ว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน” (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพ่ือให้เกิดประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) โดยจะประกอบด้วย 3 เสาหลัก (pillars) 
ได้แก่ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community-ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community-AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community-ASCC) 

 

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน 
ประชาคมอาเซียน ก่อต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพ่ือสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ อันนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม วัตถุประสงค์หลักที่กําหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) มี 7 ประการ ดังน้ี 

1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร 
4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย 
5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร 

และปรับปรุงมาตรฐานการดํารงชีวิต 
6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
7. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ 
 

ความสาํคญัของอาเซียนต่อประเทศไทย 
อาเซียนเอ้ือให้ไทยสามารถผลักดันและได้รับผลประโยชน์ด้าน

ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น อาเซียนขยายตลาดให้กับสินค้าไทยจากประชาชน
ไทย 60 ล้านคน เป็นประชาชนอาเซียนกว่า 550 ล้านคน ประกอบกับการ
ขยายความร่วมมือเพ่ือเช่ือมโยงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบ
ไฟฟ้า โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จะช่วยเพ่ิมโอกาสทางการค้าและการลงทุน
ให้กับไทย อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหน่ึงของไทยมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2546 คิดเป็น
ร้อยละ 20-24 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย และในปี พ.ศ .2554  

มูลค่าการค้าของไทยกับอาเซียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2553 ไทยได้เปรียบดุลการค้ามากกว่า  
1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยมีอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหน่ึง และประเทศจีนเป็นคู่ค้าอันดับสอง 
นอกจากน้ี อาเซียนยังเป็นทั้งแหล่งเงินทุนและเป้าหมายการลงทุนของไทย และไทยได้เปรียบประเทศสมาชิก
อ่ืนๆ ที่มีที่ต้ังอยู่ใจกลางอาเซียน สามารถเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมและขนส่งของประชาคม ซึ่งมีการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคล ระหว่างประเทศสมาชิกที่สะดวกขึ้น อาเซียนช่วยส่งเสริมความร่วมมือ 
ในภูมิภาคเพ่ือเผชิญกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เช่น SARs ไข้หวัดนก การค้ามนุษย์  
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมอกควัน ยาเสพติดปัญหาโลกร้อน และปัญหาความยากจน เป็นต้น อาเซียนจะช่วย
เพ่ิมอํานาจต่อรองของไทยในเวทีโลก และเป็นเวทีที่ไทยสามารถใช้ในการผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาของเพ่ือน
บ้านที่กระทบมาถึงไทยด้วย เช่น ปัญหาพม่า ความร่วมมือกับมาเลเซียในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ 



ด้านการท่องเท่ียว มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเท่ียวในไทยปีละ 20 ล้านคน เป็นอาเซียนเฉลี่ยปีละ 5 ล้านคน 
โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามามากที่สุดย่ิงขึ้น  

สําหรับการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนของข้าราชการไทย รองอธิบดีกรมอาเซียนให้ข้อสรุปไว้ว่า 
ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละคน ถ้าเป็นผู้ที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องกับอาเซียน และเยาวชนมีความจําเป็น
อย่างย่ิงสําหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แต่ถ้าผู้ที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรง การเรียนรู้ในเรื่องอาเซียน การเรียนรู้
เรื่องภาษาเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเองที่จะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 


