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หนวยการเรยีนรูที่ ññ

ประเด็นที่จะศึกษา

 กําเนิดสมาคมอาสา

 พัฒนาการของอาเซียนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

ผลการเรียนรู

 อธิบายกําเนิดสมาคมอาสาได

 อธิบายพัฒนาการของอาเซียนตั้งแตอดีตจนถึง
 ปจจุบัน

¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹

 ภ ายหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ หลาย
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ไดรับเอกราชจากชาติตะวันตก ซึ่งประเทศ
ตางๆ ในภูมิภาคน้ีลวนมีความแตกตางกัน
ท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
อยางไรก็ตาม ทุกประเทศตางเห็นความสําคัญ
ของการอยูรวมกันอยางสันติ การชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
ปองกันภัยจากลัทธิคอมมิวนิสตที่กําลังจะ
เขามามีอิทธิพลในภูมิภาค จึงนําไปสูการ
จดัต้ังองคการความรวมมือระหวางประเทศ
ในภู มิภาคข้ึน รวมท้ังต้ังสมาคมอาสา
(ASA) ซึ่งไดวิวัฒนาการมาเปนสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
หรืออาเซียน (ASEAN) ในเวลาตอมา



๑.	กÓเนิดสมาคมอาสา
	 เมื่อสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๔๘๒-๒๔๘๘)	 ส้ินสุดลง	 การเมืองระหว่างประเทศได้

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	โลกถกูแบ่งออกเป็น	๒	ค่าย	คอื	ค่ายเสรีประชาธปิไตยน�าโดยสหรฐัอเมรกิา	

และค่ายคอมมิวนิสต์น�าโดยสหภาพโซเวียต	 ทั้งสองฝ่ายต่างท�าสงครามเย็นด้วยการแสวงหา 

พรรคพวกและแทรกแซงการเมอืงในประเทศอืน่	โดยเฉพาะประเทศเกดิใหม่หลังสงครามโลกคร้ังที	่

๒	ต่างได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์	ด้วยการเสริมสร้างพลังการต่อรองทางเศรษฐกิจ	การเมือง

กับประเทศมหาอ�านาจภายนอก	เช่น	การประชมุของกลุ่มประเทศเอเชยี-แอฟริกา	เป็นต้น	ซึง่ผูน้�า 

ประเทศต่างๆ	 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล้วนมีทัศนคติสอดคล้องกันในเรื่องการต่อต้านการถูก

ครอบง�าโดยสหรฐัอเมรกิาหรอืสหภาพโซเวยีต	และมุ่งเน้นการด�าเนนินโยบายต่างประเทศอย่างเป็น 

อิสระเพื่อเป็นเกราะก�าบังภัยคุกคามจากภายนอก	อย่างไรก็ตาม	บรรดาผู้น�าต่างตระหนักดีว่าการ

ด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวไม่อาจกระท�าได้ล�าพังเพียงชาติเดียว	 จึงได้พยายาม

แสวงหาลู่ทางที่จะกระชับความร่วมมือกันภายในภูมิภาคเพ่ือให้บังเกิดผลการพัฒนาตนเองแต่ละ

ประเทศ	 ประกอบกับมีประชาคมเศรษฐกิจยุโรป	 (European	 Economic	 Community	-	EEC)	 

เป็นต้นแบบแห่งความส�าเร็จของการประสานความร่วมมือระดับภูมิภาค	 อันเป็นตัวอย่างให้ชาติ

ต่างๆ	สนใจกระชบัความร่วมมือระหว่างกันเพิม่ขึน้	ขณะทีบ่างชาตเิข้าผกูพนักบัประเทศมหาอ�านาจ	 

เช่น	การเข้าร่วมคณะกรรมการเศรษฐกิจเพื่อเอเชียและตะวันออกไกล	(ECAFE)	การเข้าเป็นภาคี

องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(SEATO)		เป็นต้น	

	 ๑.๑	องค์การสนธิสญัญาป้องกนัร่วมกนัแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
(South-East Asia Treaty Organization* - SEATO)

	 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 ยุติลง	 การแผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นปัญหาส�าคัญ	

ซึ่งไม่เพียงจะคุกคามเสถียรภาพของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 แต่ยังขัดผลประโยชน ์

และยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นซึ่งมุ่งจะรักษาอิทธิพลของตนในเอเชียต่อไปด้วย 

ความพยายามสกัดกัน้การเติบโตของคอมมิวนสิต์ทกุวถิทีาง	สหรฐัอเมรกิาจงึได้รเิริม่แนวความคดิที่

จะจัดตั้งองค์การพันธมิตรทางทหารโดยดึงพันธมิตรตะวันตก	ได้แก่	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	ออสเตรเลีย	

และนิวซีแลนด์เข้าร่วมกับประเทศต่างๆ	ในเอเชีย	ได้แก่	ปากีสถาน	ฟิลิปปินส์	และไทย	ร่วมกัน 

ก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เรียกโดยย่อว่า	องค์การซีโต 

หรือ	สปอ.	(SEATO)	เมื่อวันที	่๘	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๗	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งการแพร่

ขยายของคอมมิวนิสต์ในเอเชียด้วยหลักการยับยั้งทางการทหารควบคู่ไปกับกระชับความม่ันคง 

และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน

 * South-East	 Asia	 Treaty	 Organization	 เขียนตามภาษาอังกฤษ	 แต่ถ้าภาษาอเมริกันจะเขียนเป็น	 Southeast	 Asia	 Treaty	 
Organization
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การประชุมองคการสนธิสัญญาปองกันรวมกันแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือซีโต ที่กรุงมะนิลา ประเทศพิลิปปนส 
เพื่อหารือรวมกันเกี่ยวกับปญหาสงครามเวียดนาม

	 หลังจากการก่อตั้งได้ไม่นาน	SEATO	เริ่มคลอนแคลน	ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดเอกภาพ

ความขดัแย้งระหว่างประเทศสมาชกิโดยเฉพาะฝ่ายประเทศมหาอ�านาจ	ประกอบกบัการเมอืงระหว่าง

ประเทศเปลีย่นไป	ซึง่เป็นผลจากการลดความตงึเครยีดและฟนฟูความสัมพนัธ์ระหว่างสหรฐัอเมรกิา

กับจีน	 กิจกรรมของ	 SEATO	 ซึ่งเน้นการทหารก็ได้ลดระดับลง	 	นอกจากนี้	 การมีประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมเพียง	๒	ประเทศ	คือ	ไทยกับฟิลิปปินส์	ขณะที่ประเทศอื่นๆ	

มีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่น้อยมากก็ถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้	 SEATO	 ไร้เสถียรภาพและขาด

ประสิทธิภาพ	ในที่สุดจึงมีมติให้ยุบเลิกไปใน	พ.ศ.	๒๕๒๐

	 จากความหวาดวิตกของแต่ละประเทศเร่ืองความมั่นคงของรัฐและความต้องการที่จะธ�ารง

รักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตย	 เป็นแรงผลักดันส�าคัญที่ท�าให้แต่ละชาติพยายามสร้างกลไก

ความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ	ขึ้น	กรณีของ	SEATO	ได้สะท้อนความหวาดวิตก

ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นสมาชิกในองค์การดังกล่าวต่อภัยคุกคามจาก

คอมมิวนิสต์	และหาหนทางออกด้วยการพึ่งพาประเทศมหาอ�านาจ	อย่างไรก็ตาม	เมื่อ	SEATO	

ประสบความล้มเหลวในการด�าเนินงานและบรรดาชาติต่างๆ	 ตระหนักแล้วว่าไม่อาจพึ่งพา

มหาอ�านาจได้อย่างจริงจัง	 จึงต้องแสวงหาทางเลือกใหม่	 ซึ่งได้แก่	 การระดมสรรพก�าลังภายใน

ของแต่ละชาติด้วยความหวังที่จะให้องค์การส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีส่วนช่วยเสริมสร้าง

เสถียรภาพและความมั่นคงภายในแต่ละชาติ	สมาคมอาสาจึงได้ถือก�าเนิดขึ้นด้วยเหตุผลดังกล่าว

๓



	 ๑.๒	วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมอาสา
	 สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ 

อาสา	(Association	of	South-East	Asia* 

-	ASA)	ก�าเนิดขึ้นเมื่อวันที่	๓๑	กรกฎาคม	

พ.ศ.	๒๕๐๔	โดยตนก	ูอบัดลุ	ราห์มนั	นายก- 

รัฐมนตรีของสหพันธ์มาลายา	 (มาเลเซียใน

ปัจจบุนั)	ได้เดนิทางไปเยอืนประเทศฟิลปิปินส์

เมื่อเดือนมกราคม	พ.ศ.	๒๕๐๒	ตามค�าเชิญ

ของประธานาธิบดีคาร์ลอส	 พ.ี	 การ์เซยี	 และ

ได้แถลงการณ์ร่วมกันที่จะยกระดับมาตรฐาน

การครองชีพ	 ปรับปรุงสวัสดิภาพและส่งเสริม

วัฒนธรรมทั้งสองฝ่าย	และจะเชิญประเทศอื่นๆ	

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมด้วย	

ข้อเสนอนี้มีเพียงประเทศไทยที่ให้การสนับสนุน

และได้เข้าร่วมจัดตั้งสมาคมอาสาขึ้น		

	 ในระยะแรกสมาคมอาสาประสบความส�าเร็จในการกระตุ้นให้สมาชิกมีความเป็นอันหนึ่ง 

อนัเดยีวกันและค�านงึถงึผลประโยชน์ของส่วนรวม	โดยได้ปฏบิตังิานทีก่่อให้เกดิประโยชน์หลายด้าน

ด้วยกัน	เช่น	การวิจัย	การบิน	การท่องเที่ยว	การเดินเรือ	การส่งเสริมการค้า	โดยปล่อยให้การค้า 

เสรียิ่งขึ้น	และได้จัดตั้งศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ของประเทศสมาชิกขึ้นที่เมืองหลวงของแต่ละประเทศ

ในด้านวิชาการได้มีการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน

	 การด�าเนินงานของสมาคมอาสานับว่ามีวิวัฒนาการมาด้วยดีจนกระทั่งปลาย	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕ 

ได้เกิดกรณีพิพาทขึ้นระหว่างมาเลเซียกับฟิลิปปินส์	 โดยฟิลิปปินส์ได้เรียกร้องอ�านาจอธิปไตย 

เหนือเกาะซาบาห์	 และเหตุการณ์ย่ิงร้ายแรงขึ้นเมื่อหัวหน้ากบฏในบรูไนหนีไปพ�านักที่ฟิลิปปินส ์

และระหว่างนัน้ได้ด�าเนนิบทบาททางการเมอืงอกีด้วย	ตนก	ูอบัดลุ	ราห์มนั	นายกรัฐมนตรสีหพนัธ์

มาลายาแสดงความไม่พอใจด้วยการไม่เข้าร่วมประชมุระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาสา 

แต่เมื่อคู่กรณีทั้งสองสามารถระงับความรุนแรงและความสัมพันธ์เข้าสู่ระดับปกติใน	พ.ศ.	 ๒๕๐๙	

สมาคมอาสาจึงเริ่มมีบทบาทขึ้นอีกครั้ง	 รวมทั้งมีแนวคิดที่จะก่อตั้งสมาคมแห่งเอเชียตะวันออก- 

เฉยีงใต้	โดยรวมภาคีสมาคมอาสากบัประเทศอืน่ๆ	ในภมูภิาคเข้าด้วยกนัเพือ่เพิม่พนูประสทิธภิาพ

ขององค์กรใหม	่แนวความคิดดังกล่าวจึงแพร่หลายออกไปและมีความคืบหน้าโดยล�าดับ	สมาคม

อาสาจึงได้ล้มเลิกไปโดยปริยาย

 *	Association	of	South-East	Asia	เขียนตามภาษาอังกฤษ	แต่ถ้าภาษาอเมริกันจะเขียนเป็น	Association	of	Southeast	Asia

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมอาสา

	๑.	 เพือ่ช่วยเหลือกนัอย่างฉนัมิตรทางด้านเศรษฐกจิ	

สังคม	วัฒนธรรม	วิชาการ	และการบริหาร

	๒.	 เพือ่จดัให้มกีารฝึกและการวจัิยทางด้านการศกึษา

วชิาชพี	วชิาการ	และการบริหารในประเทศส�าหรับ 

คนในชาติและเจ้าหน้าที่ในประเทศของตน

	๓.	 เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันทางด ้าน

เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และวิชาการ

	๔.	 เพื่อให้มีจักรกลส�าหรับความร่วมมืออันเป็นผล 

ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศตน 

ให ้ เกิดประโยชน ์ในการพัฒนาการเกษตร	

อุตสาหกรรม	และการขยายตัวทางการค้า
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กล่าวได้ว่า	 สมาคมอาสาท�าให้ประเทศต่างๆ	 มีประสบการณ์ของการร่วมมือซึ่งกันและกัน

และได้วางพืน้ฐานให้แก่ผูน้�าประเทศต่างๆ	ในภมูภิาครุน่ต่อมา	อนัเป็นแนวทางให้องค์การระหว่าง

ประเทศในระยะต่อมาสามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อความส�าเร็จของความร่วมมือที่มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย

๒.	¾ั²นาการของอาเซียนตั้งแต่อดีต¨นถÖงป˜¨¨ุบัน
	 ประเทศในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้โดยเฉพาะชาตทิีเ่ป็นเสรนียิมล้วนมนีโยบายและเจตนารมณ์

มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศในภูมิภาคให้เป็นปึกแผ่นมาช้านาน	 หากแต่

การขาดประสบการณ์และสิง่แวดล้อมไม่เอือ้อ�านวยให้ความพยายามดงักล่าวบรรลผุล		ทัง้นี	้แม้ว่า

ประเทศทีร่่วมกนัก่อตัง้อาเซยีนจะมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัและลกัษณะทางภมูศิาสตร์หลากหลาย	

แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันหลายลักษณะ	โดยเฉพาะการที่ต้องเผชิญปัญหาร่วมกันทั้งด้านการเมือง	

เศรษฐกิจ	และสังคม	ซึ่งล้วนกระตุ้นให้การรวมตัวเป็นไปโดยง่ายขึ้น

	 ๒.๑	มÙÅเหตุในการก่อตั้งอาเซียน
	 ส�าหรับมูลเหตุในการก่อตั้งอาเซียนมีดังต่อไปนี้

มูลเหตุในการกอตั้งอาเซียน

สถานการณทางการเมืองระหวางประเทศ โดยเฉพาะหลัง พ.ศ. ๒๕๐๘ เปนตนมา ไดแก 
การท่ีอังกฤษตองทําสงครามอาหรับ-อิสราเอล จึงไมสามารถปกปองมาเลเซียและสิงคโปรซึ่งเปน
อดีตอาณานิคมของตนไดอีกตอไป สวนฝรั่งเศสที่เพลี่ยงพลํ้าในสงครามอินโดจีนก็เริ่มถอนตัว
ออกจากลาว เวียดนาม และกัมพูชา ขณะที่ขบวนการคอมมิวนิสตก็ไดเริ่มเคลื่อนไหวใน ๓ ประเทศ
อยางแข็งขัน รวมไปถึงการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจนอกภูมิภาค เชน สหรัฐอเมริกา 
สหภาพโซเวียต จีน  ดังนั้น ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจึงตระหนักถึง
ความจําเปนและเริ่มหันมากระชับความรวมมือกันในภูมิภาค

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายใน มีผลกระตุนใหประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-
เฉียงใตรวมตัวกันไดเร็วข้ึน ไดแก ในอินโดนีเซีย มีการเปลี่ยนแปลงผูนําจากซูการโนมาเปน
ประธานาธิบดีซูฮารโต ซึ่งเลิกลมนโยบายแข็งกราวและคุกคามประเทศเพื่อนบาน สวนฟลิปปนส 
ภายหลังจากนายเฟอรดินานด อี. มารกอสไดรับเลือกเปนประธานาธิบดี ก็สงผลใหความสัมพันธ
ระหวางฟลิปปนสกับมาเลเซียดีขึ้น จากการที่ทั้งสองฝายตกลงระงับขอพิพาทตางๆ ที่มีตอกันโดยมี
ประเทศไทยเปนผูไกลเกลี่ย ทําใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งองคการความรวมมือสวนภูมิภาคแทน
สมาคมอาสาเกิดขึ้นอีกครั้ง

๕



	 เมือ่ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้เริม่เข้าสูป่กต	ิไทยได้เชญิ

ผู้แทนทั้ง	๔	ประเทศ	ได้แก่	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	และสิงคโปร์มาร่วมประชุมพร้อมกัน

ที่บางแสน	จังหวัดชลบุรี	เพื่อหารือในขั้นสุดท้ายก่อนที่จะลงนามในเอกสารซึ่งไทยได้จัดเตรียมไว้

เรียบร้อยแล้ว	 ในที่สุดผู้แทนทั้ง	 ๕	 ประเทศ	 ประกอบด้วย	 นายอาดัม	 มาลิก	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย	นายตุน	อับดุล	ราชัก	บิน	ฮุสเซน	รองนายกรัฐมนตรี	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติของมาเลเซีย	

นายนาร์ซโิซ	รามอส	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศของฟิลปิปินส์	นายเอส.	ราชารตันมั	

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศของสงิคโปร์	และพันเอก	(พเิศษ)	ถนดั	คอมันตร์	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยขณะน้ันร่วมกันลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ	 (Bangkok	

Declaration)	หรือที่เรียกว่า	ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration)	เมื่อวันที่	๘	สิงหาคม	พ.ศ.	

๒๕๑๐	 เพื่อก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน	 (Association	 of	

South-East	Asian	Nations	-	ASEAN)

	 ภายหลงัจากทีไ่ทย	ฟิลปิปินส์	อนิโดนเีซยี	มาเลเซยี	และสงิคโปร์ลงนามในปฏญิญากรงุเทพฯ

พ.ศ.	 ๒๕๑๐	 ต่อมาได้มีสมาชิกเพิ่มเติม	 ได้แก่	 บรูไนเข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่	 ๗	 มกราคม	

พ.ศ.	 ๒๕๒๗	 เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกเม่ือวันท่ี	 ๒๘	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 ลาวและพม่า*

เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่	๒๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๐	และล�าดับสุดท้าย	คือ	กัมพูชา	ซึ่งเข้าเป็น

สมาชิกเมื่อวันที่	๓๐	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๔๒	ท�าให้อาเซียนมีสมาชิกครบ	๑๐	ประเทศ

(จากซายไปขวา) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของฟลิปปนส อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร 
รวมลงนามในปฏิญญาอาเซียน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เพื่อกอตั้งอาเซียน

 * เดิมไทยเรียกประเทศพม่ามาตั้งแต่สมัยโบราณ	 กระทั่ง	 พ.ศ.	๒๕๕๔	 พม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา	ดังนั้น	ในหนังสือเรียนที่ปรากฏค�าว่า	“พม่า”	หรือ	“เมียนมาร์”	ให้ใช้	“เมียนมา”	หรือ	“พม่า”	แทน
๖



	 ๒.๒	วัตถุประสงค์แÅะเ¨ตนารม³์ของอาเซียน
	 ปฏิญญาอาเซียนที่ได้มีการลงนามเมื่อวันที่	๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๑๐	ได้ย�้าถึงประโยชน์และ

ปัญหาท่ีมีร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 อีกทั้งความจ�าเป็นท่ีจะต้อง

เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความร่วมมือในภูมิภาคที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็งขึ้น

	 ส�าหรับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก-

เฉียงใต้หรืออาเซียน	มีสาระส�าคัญ	ดังนี้	

วัตถุประสงคและเจตนารมณของอาเซียน

เพื่อเรงรัดความเติบโตทางเศรษฐกิจ  ความกาวหนาทางสังคม และการพัฒนาวัฒนธรรม
ของภูมิภาค  โดยความเพียรพยายามรวมกัน ดวยเจตนารมณแหงความเสมอภาคและความรวมมือ
รวมใจ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางรากฐานสําหรับสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปน
ประชาคมที่มีความเจริญรุงเรืองและสันติสุข

สงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยเคารพในความยุติธรรมและหลักแหง
เนติธรรมอยางแนวแน ในการดําเนินความสัมพันธระหวางบรรดาประเทศในภูมิภาคและยึดม่ันใน
หลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ

รวมมอืกนัใหไดประโยชนมากขึน้ในดานเกษตรกรรม อตุสาหกรรม และขยายการคา
ระหวางกนั  รวมทัง้การศกึษาปญหาการคาโภคภณัฑระหวางประเทศ การปรบัปรงุระบบการขนสง
และคมนาคมระหวางกัน ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนของตน

ธํารงไวซึ่งความรวมมืออยางใกลชิด  และมีคุณประโยชนกับองคการระหวางประเทศและ
องคการสวนภูมิภาค ที่มีจุดมุงหมายและวัตถุประสงคคลายคลึงและสอดคลองกัน รวมท้ังแสวงหา
ลูทางที่จะใหมีความรวมมือกันอยางใกลชิดยิ่งขึ้นในกลุมประเทศสมาชิก

สงเสริมการศึกษา  โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปนที่กวางขวาง

สงเสริมใหมีความรวมมืออยางจริงจังและความชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ในเรื่องท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร และการบริหาร

จัดใหมีความชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝกอบรม  การวิจัยในดานการศึกษา 
วิชาชีพ วิชาการ และการบริหาร

๗



	 ทั้งนี้	ได้มีการจัดตั้งกลไกเพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว	ดังนี้

	 ๑.	การประชุมประจ�าปีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งจะหมุนเวียนกันไป	

และเรยีกว่า	การประชมุรฐัมนตรีสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	การประชมุพเิศษ

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งอาจมีขึ้นตามความจ�าเป็น

การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศของอาเซียน ซึ่งจัดขึ้น
เปนประจําทุกป เปนกลไกที่ทําใหการดําเนินการของ
อาเซียนบรรลุวัตถุประสงค

	 ๒.	คณะกรรมการประจ�า	 โดยมีรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศ

เจ้าภาพหรือผู้แทนเป็นประธาน	 และมีสมาชิก

ประกอบด้วย	เอกอคัรราชทตูของประเทศสมาชกิ

อื่นที่ประจ�าอยู่ในประเทศนั้นเป็นผู้ด�าเนินการ	

ในระยะเวลาระหว่างการประชุมรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศแต่ละครั้ง

	 ๓.	คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะ

กรรมการถาวร	 ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและ

เจ้าหน้าที่ในแต่ละเรื่อง

	 ๔.	ส�านักงานเลขาธิการแห่งชาติในแต่ละ

ประเทศสมาชกิ	เพือ่ด�าเนนิงานของสมาคมในนามของประเทศนัน้และเพือ่ให้บรกิารแก่การประชมุ

ประจ�าปี	หรอืการประชมุพเิศษของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ	คณะกรรมการประจ�า	

และคณะกรรมการอื่นๆ	ซึ่งอาจจัดตั้งขึ้นในภายหลัง

	 หลงัจากด�าเนนิงานมาได้ระยะหนึง่	อาเซียนเริม่ประสบปัญหาบางประการ	ซึง่มสีาเหตมุาจาก

การท่ีชาติสมาชิกทุ่มเทความสนใจและเวลาส่วนใหญ่ไปกับการแก้ไขข้อพิพาทต่อกันจนละเลย

ความร่วมมือด้านอื่น	 อีกส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาด้านโครงสร้างที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของสมาคม	 เช่น	 ปัญหาการซ�้าซ้อนของระบบงาน	 ปัญหาด้านบุคลากร	 เป็นต้น	

ซึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรก	พ.ศ.	๒๕๑๙	ที่เกาะบาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย	ที่ประชุม

ได้มีปฏิญญาสมานฉันท์อาเซียน	(Declaration	of	ASEAN	Concord)	ระบุไว้ว่า	อาเซียนจะจัดให้

มีการพัฒนากลไกของอาเซียนเพื่อกระชับความร่วมมือทางการเมืองของอาเซียนให้เข้มแข็งขึ้น	

และยังได้ระบใุห้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยการจดัตัง้ส�านกังานเลขาธิการอาเซยีน	ซึง่อนิโดนเีซยี

รับเป็นเจ้าภาพจัดหาสถานท่ี	 ณ	 กรุงจาการ์ตาให้เป็นที่ท�าการถาวร	 รวมทั้งให้มีการทบทวน

โครงสร้างของอาเซียนเป็นระยะ	 เพื่อจะปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	 ภายหลังการ

ปรบัปรงุโครงสร้างอาเซยีนพบว่ามส่ีวนกระตุน้ให้สมาชกิสนใจต่อกจิกรรมและบทบาทของอาเซยีน

มากขึ้นอย่างชัดเจน

๘



ประชาคมการเมืองและความมั�นคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community - APSC)

มุง่ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านการเมอืงและความมัน่คง	เพือ่เสรมิสร้างและธ�ารงไว้ซึง่สนัตภิาพและความมัน่คง

ของภูมิภาค	เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	สามารถแก้ปัญหาและความขัดแย้งโดยสันติวิธี

	 อาเซียนได้จัดท�าแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	 ซ่ึงมีเป้าหมายหลัก	 ได้แก่	

มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานภายใต้ค่านิยมร่วมกัน	 มีความสงบสุข	 มีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคง

ส�าหรับประชาชนที่ครอบคลุมอย่างรอบด้าน	และมีพลวัตและมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอกอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community  -  AEC)

มีเป้าหมายให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียว	มีการเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	การลงทุน	เงินทุน	และ

แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี	

	 แผนงานบูรณาการการด�าเนินงานในด้านเศรษฐกิจมีเป้าหมายหลัก	ได้แก่	เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว	

มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	 มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค	 และสามารถบูรณาการ

เข้ากับระบบเศรษฐกิจโลก

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio- Cultural Community  -  ASCC)

	 มุ่งประโยชน์จากการรวมตัวกันท�าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี	 ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ	 มีสิ�งแวดล้อมท่ีดี	 และมี

ความรูส้กึเปน็อันหนึ�งอนัเดยีวกนั	โดยมคีวามรว่มมือเฉพาะดา้นภายใตส้งัคมและวฒันธรรมทีค่รอบคลมุหลายดา้น

ได้แก่	 เยาวชน	 การศึกษา	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 สาธารณสุข	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สิ�งแวดล้อม	

สตรีและแรงงาน	การขจัดความยากจน	สวัสดิการสังคมและการพัฒนา	วัฒนธรรม

และสารสนเทศ	กิจการพลเรือน	การจัดการภัยพิบัติ	และสิทธิมนุษยชน	

	 แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประกอบด้วย

ความร่วมมือ	๖	ด้าน	ได้แก่	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การคุ้มครอง

และสวัสดิการสังคม	ความยุติธรรมและสิทธิ	ส่งเสริมความยั�งยืน

ด้านสิ�งแวดล้อม	การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน	และการลดช่องว่าง

ทางการพัฒนา

	 อย่างไรกต็าม	ในการประชมุสดุยอดอาเซยีน	ครัง้ที	่๙	ระหว่างวันที	่๗-๘	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๔๖

ทีบ่าหล	ีประเทศอินโดนเีซีย	ผูน้�าอาเซียนได้เห็นชอบลงนามในปฏญิญาว่าด้วยความร่วมมอือาเซียน

ฉบบัที	่๒	(Declaration	of	ASEAN	Concord	II	หรอื	Bali	Concord	II)	เพือ่ประกาศจัดต้ังประชาคม

อาเซียน	(ASEAN	Community)	ภายใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ซึ่งประกอบด้วย	๓	เสาหลัก	ได้แก่

	 ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	๑๒	ในเดือนมกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๐	ที่เมืองเซบู	

ประเทศฟิลปิปินส์	ผู้น�าอาเซียนได้ตกลงให้มีการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีนให้แล้วเสรจ็เรว็ขึน้ภายใน	

พ.ศ.	๒๕๕๘	ตลอดจนจดัโครงสร้างองค์กรของอาเซยีน	รองรับภารกจิและพนัธกจิ	รวมทัง้ยกระดับ

อาเซียนจากองค์การที่มีการรวมตัวหรือร่วมมือกันอย่างหลวมๆ	 เพื่อสร้างและพัฒนามาสู่สภาพ

การเป็น	“นิติบุคคล”	ซึ่งเป็นที่มาของการน�าหลักการนี้ไปร่างเป็น	“กฎบัตรอาเซียน”

ความร่วมมือ	๖	ด้าน	ได้แก่	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การคุ้มครอง

APSC

AEC ASCC

๙



	 ๒.๓	กฎบัตรอาเซียน	(ASEAN Charter)
	 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที	่๑๓	เมื่อวันที่	๒๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๐	ที่ประเทศ

สิงคโปร์	ผูน้�าอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน	(ASEAN	Charter)	ซึง่เป็นเสมอืนธรรมนญูของ

อาเซยีนที่จะมีการวางกรอบของกฎหมายและโครงสรา้งองค์กรเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของอาเซยีน

ในการขับเคลื่อนเพื่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายใน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 โดยมีวัตถุประสงค ์

เพ่ือให้อาเซียนเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ	 มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 และเคารพในกติกา 

การท�างาน	 (rules-based)	 ระหว่างกันมากข้ึน	 	นอกจากนี้	 กฎบัตรอาเซียนยังช่วยสร้างสถานะ

นิติบุคคลแก่อาเซียนในฐานะที่เป็นองค์การระหว่างรัฐบาล	 (Intergovernmental	 Organization)	

อีกด้วย

	 กฎบัตรอาเซียนมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 ๑๕	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 กล่าวคือ	 หลังจากที ่

ประเทศสมาชิกทั้ง	 ๑๐	 ประเทศได้ให้สัตยาบันกฎบัตรครบแล้ว	 ซึ่งการประชุมสุดยอดอาเซียน 

ครั้งที่	๑๔	ระหว่างวันที่	๒๘	กุมภาพันธ	์-	๑	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒	ที่จังหวัดเพชรบุรี	ก็ถือเป็นการ

ประชุมระดับผู้น�าอาเซียนครั้งแรกหลังจากกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้

	 กฎบัตรอาเซียนประกอบด้วยข้อบทต่างๆ	 ๑๓	 บท	 ๕๕	 ข้อ	 มีประเด็นใหม่ที่แสดงถึง 

ความก้าวหน้าของอาเซียน	 ได้แก่	 การจัดต้ังองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน	 การให้อ�านาจ

เลขาธิการอาเซียนสอดส่องและรายงานการท�าตามความตกลงของประเทศสมาชิก	 การจัดตั้ง

กลไกส�าหรับการระงับข้อพิพาทต่างๆ	 ระหว่างประเทศสมาชิก	 การให้ผู้น�าเป็นผู้ตัดสินว่าจะ 

ด�าเนินการอย่างไรต่อประเทศสมาชิกที่ละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรอาเซียนอย่างร้ายแรง	 

การเปิดช่องให้ใช้วิธีการอื่นในการตัดสินใจได้หากการลงมติไม่เป็นเอกภาพ	 การส่งเสริม 

การปรึกษาหารือกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ร่วม	 

การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนเพ่ือให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

ได้อย่างทันท่วงที	 การเปิดช่องทางให้อาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภาคประชาสังคม

มากขึ้น	การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	เช่น	ให้มีการประชุมสุดยอด

อาเซียน	๒	ครั้งต่อปี	จัดตั้งคณะมนตรีเพื่อประสานความร่วมมือในแต่ละ	๓	เสาหลัก	และการมี

คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ�าอาเซยีนทีก่รงุจาการ์ตา	เพ่ือลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประชมุ

ของอาเซียน	เป็นต้น

สาระส�าคัญของกฎบัตรอาเซียน

10


	เพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.4-6
	3013011_นร.[เพิ่มเติม] อาเซียนศึกษา ม.4-6_W

