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จุดประสงค์การเรียนรู้

• อธิบายพัฒนาการของอาเซียนอย่างสังเขป

	 ได้

• บอกวัตถุประสงค์ในการรวมตัวเป็นประชาคม

	 อาเซียนและการจัดตั้งเสาหลักประชาคม

	 อาเซียนได้

อาเซียน มีเปาหมายหลักที่สําคัญ คือ 
การรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน
เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการตอรองและการ
แขงขันดานตางๆ กับประเทศอื่นและกลุม
ความรวมมืออื่นๆ นอกภูมิภาค รวมทั้ง
เพ่ิมประสทิธิภาพในการแกไขปญหาตางๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นกับภูมิภาค หรือประเทศ
สมาชิกไดอยางทันทวงที
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1. พัฒนาการอาเซียน

	 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ส่วนใหญ่มีนโยบายที่จะกระชับ

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศในภมูภิาคให้เป็นปกแผ่นมาช้านาน	หากแต่ยงัขาด

ประสบการณ์	และสิง่แวดล้อมกย็งัไม่เอือ้อ�านวย	จงึท�าให้ความพยายามดงักล่าว

ยังไม่บรรลุผล	ต่อมาจึงได้มีการร่วมมือกันในการก่อตั้งอาเซียนขึ้น

  1)  ก�าเนิดอาเซียน

	 จดุเริม่ต้นของอาเซยีน	เกดิขึน้จากความร่วมมอืกนัของ	5	ประเทศ	ได้แก่	

ไทย	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	สิงคโปร์	และฟิลิปปินส์	มีความต้องการให้ภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดนแห่งสันติภาพท่ีมีความร่วมมือกันในการ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	วิชาการ	วิทยาศาสตร์	และความร่วมมือ

อื่นๆ	 ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค	 จึงมีการลงนามก่อตั้งอาเซียนขึ้นในวันที่

8	สิงหาคม	พ.ศ.	2510

พิธีลงนามปฏิญญากรุงเทพฯ	ในวันที่	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2510	ที่วังสราญรมย์	กรุงเทพมหานคร
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เส้นเวลาแสดงล�าดับการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน

	 หลังการจัดตั้งอาเซียนเมื่อ	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2510	ได้มีประเทศต่างๆ	

ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	 เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติม	 ได้แก่	 บรูไน 

เวยีดนาม	ลาว	เมยีนมา	และกมัพชูา	เข้าเป็นสมาชิกล่าสุด	ท�าให้ปัจจุบนัอาเซยีน 

มีสมาชิกทั้งหมด	10	ประเทศ

	 ปัจจบุนัอาเซียนก้าวสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน	(ASEAN	Community)	

คือ	 การให้อาเซียนรวมตัวเป็นหน่ึงเดียวเป็นชุมชนหรือครอบครัวเดียวกัน	 

โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องปฏิบัติตามกฎที่วางไว้เพื่อให้การรวมกลุ่มมี

ประสทิธภิาพซึง่เรยีกว่า	กฎบัตรอาเซียน

พ.ศ. 2540 
ลาวและเมียนมา 

เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน

พ.ศ. 2542
กัมพูชา	
เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน

พ.ศ. 2558 
จัดตั้งประชาคม

อาเซียน

พ.ศ. 2510 
สมาชิกเริ่มเเรกของอาเซียนมี	5	ประเทศ	ได้แก่	
ไทย	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	และสิงคโปร์

พ.ศ. 2527 
บรูไน

เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน

พ.ศ. 2538 
เวียดนาม
เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน

(พ.ศ.)
2510 2520 2530 2540 2550 2560

asean
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  2)  วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน

	 การก่อตั้งอาเซียนมีเป้าหมายเพื่อสร้างสันติภาพ	 ความมั่นคงทางการ

เมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และสร้างอ�านาจ

ต่อรองในการค้ากับต่างประเทศ	 จึงมีความจ�าเป็นต้องเสริมสร้างให้ภูมิภาคเป็น

ปกแผ่นและเกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ	ให้เข้มแข็งขึ้น

อาเซียนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ ดังนี้

•	 เพื่อเร่งรัดความเติบโตทางเศรษฐกิจ	 ความก้าวหน้าทางสังคม	 และการ
พัฒนาวัฒนธรรมของภูมิภาค

•	 เพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค	โดยยึดหลักความยุติธรรม
และกฎหมาย	ในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค

การพฒันาฝีมอืแรงงานของประเทศสมาชกิอาเซียนให้มคีณุภาพ	เป็นการสร้างขดีความสามารถในการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจของอาเซียน
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อาเซียนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ ดังนี้

•	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในเรื่องท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันท้ังในด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม

วิชาการ	วิทยาศาสตร์	และการบริหาร

•	 เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝกอบรม	 การวิจัย
การศึกษา	วิชาชีพ	วิชาการ	และการบริหาร

•	 เพือ่ให้ได้ประโยชน์มากขึน้ในด้านเกษตรกรรม	อตุสาหกรรม	และขยายตลาด
การค้าระหว่างกัน	โดยร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค

•	 เพือ่ให้มกีารพฒันาด้านการศกึษา	จึงมีการส่งเสรมิด้านการศกึษาโดยเฉพาะ

เรื่องที่เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

•	 เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด	 จึงแสวงหาลู่ทางที่จะท�าให้เกิด
ความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิก

การร่วมมือกันพัฒนาทางด้านการศึกษา	 จะท�าให้พลเมืองอาเซียนมีคุณภาพมากขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลให้สังคม	

การเมือง	และเศรษฐกิจของอาเซียนมีความเข้มแข็งตามมา
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2. ประชาคมอาเซียน

	 	 ประชาคมอาเซียน	 คือ	 การรวมตัวกันแน่นแฟ้นข้ึนของประเทศ

สมาชิกอาเซียนทั้ง	10	ประเทศ	ซึ่งการรวมเป็นประเทศอาเซียนเพื่อสร้างความ

ร่วมมือของประเทศสมาชิกให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้น	 เป็นเสมือนชุมชนหรือ

ครอบครัวเดียวกัน	เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคง	สังคม	เศรษฐกิจ	

การค้า	ในกลุม่ประเทศสมาชกิ	การด�าเนนิการต่างๆ	จะเป็นประโยชน์กบัประเทศ

สมาชิกอาเซียนทุกประเทศ

	 ดังนั้น	อาเซียนจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	เพื่อ

ให้สามารถรบัมอืกับความเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ได้อย่างทนัท่วงทจีงึได้มกีาร

ก�าหนดให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นภายในปี	พ.ศ.	2558

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน มีดังนี้

•	 ต้องการวางรากฐานในการพัฒนาอาเซยีนให้มคีวามเจริญรุ่งเรืองและมัน่คง

•	 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ	นอกภูมิภาค

•	 ต้องการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอ�านาจต่อรองทางด้านการเมืองและ
ความมั่นคง	และเศรษฐกิจ

•	 ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันเพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความยั่งยืน	 โดยป้องกันและวางแผนรับมือกับภัยอันตรายต่างๆ 

เช่น	 โรคระบาด	ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	อาชญากรรม 

ข้ามชาติ	เป็นต้น

•	 ต้องการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน	 สร้างความปรองดองและรวมเป็นน�้าหนึ่ง 
ใจเดียวกัน
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3. เสาหลักของประชาคมอาเซียน

	 เสาหลกัของประชาคมอาเซยีน	เปรยีบเสมอืนเสาทีจ่ะค�า้ยนัให้การก่อตัง้

ประชาคมอาเซียนมีความมั่นคงด้วยรากฐานท่ีเข้มแข็ง	 เพื่อให้การรวมเป็น

ประชาคมอาเซียนบรรลุวัตถุประสงค์	ใน	พ.ศ.	2558		จึงได้มีการแบ่งการบริหาร

จดัการออกเป็น	3	เสาหลกั	เพือ่เป็นรากฐานส�าคญัในการน�าอาเซยีนไปสูเ่ป้าหมาย	

3	เสาหลักของประชาคมอาเซียน	ได้แก่

	 1.	ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

	 2.	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

	 3.	ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

เสาประชาคม

เศรษฐกิจ

อาเซียน

เสาประชาคม

การเมืองและ

ความมั่นคง

อาเซียน

เสาประชาคม

สังคมและ

วัฒนธรรม

อาเซียน

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย	3	เสาหลัก	ดังนี้

ประชาคมอาเซียน 2558

APSC AEC ASCC

asean
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การจัดตั้งประชาคมการเมืองและความม่ันคงของ

อาเซียน	ก็เพื่อธ�ารงรักษาสันติภาพและเสริมสร้าง

ความมั่นคงในภูมิภาค	 รวมท้ังเตรียมพร้อมใน

การเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ

เปาหมาย  

เพื่ อ ให ้ประ เทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้อยู ่ร ่วมกันอย่าง

สันติสุข	 มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง

ระหว่างกนัด้วยการเจรจาและใช้สนัตวิธิี

สร้างเสถียรภาพให้ประเทศสมาชิก

อาเซียนอย่างรอบด้าน	มีความร่วมมือ

เพือ่รบัมือกบัภยัคกุคามด้านความมัน่คง

ในรูปแบบต่างๆ

วัตถุประสงค์

1.	 การมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน

2.	 การส ่ง เสริมความสงบสุขและ

รับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคง

3.	 การมีพลวัต* และปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก**

ตัวอย่างความร่วมมือ

•	 ส่งเสริมความเข้าใจ	การยอมรับระบอบการเมือง	วัฒนธรรม	และประวัติศาสตร์

ของประเทศสมาชิก

• อ�านวยความสะดวกต่อการแลกเปลีย่นข้อมูลโดยเสร	ีเพ่ือช่วยเหลือซึง่กนัและกนั

• ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

• ต่อต้านการก่อการร้าย	อาชญากรรมข้ามชาติ	ยาเสพติด	และการค้ามนุษย์

• เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ

• ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศภายนอกภูมิภาค

* พลวัต	หมายถึง	การเปลี่ยนแปลง	การเคลื่อนที่

** โลกภายนอก	หมายถึง	ประเทศอื่นๆ	ที่ไม่เป็นสมาชิกอาเซียน

ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN Political-Security Community : 
APSC)
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