
มุม’เขตร้อนต้อนรับ ASEAN  

 

 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาคมเขตร้อน ในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนของประเทศไทย

ในปี 2558 จลุสารเขตร้อน จงึขอเพิ่มคอลมัน์ใหมเ่พ่ือให้ความรู้แก่สมาชิกเก่ียวกบัประชาคมอาเซยีน เร่ิมกนั

ตัง้แตฉ่บบันี ้จากประวตัคิวามเป็นมากนัเลยนะคะ........................  

สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน 

(ASEAN)  เป็นองค์กรทางภมูิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ มี

ประเทศสมาชิกทัง้หมด 10 ประเทศ  

ได้แก่  ไทย   มาเลเซีย   ฟิลปิปินส์  อินโดนีเซีย   สงิคโปร์   

บรูไน   ลาว  กมัพชูา  เวียดนาม  และ พมา่    

อาเซียนมีพืน้ท่ีราว 4,435,570 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590 ล้านคน   

 อาเซียนมีจดุเร่ิมต้นจากสมาคมอาสา (ASA, Association of South East Asia) ซึง่ก่อตัง้ขึน้เม่ือเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2504 เพ่ือการร่วมมือกนัทาง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม แตดํ่าเนินการได้เพียง 2 ปี ก็ต้อง

หยดุชะงกัลง เน่ืองจากความผกูผนัทางการเมืองระหวา่งอินโดนีเซียและมาเลเซีย จนเม่ือทัง้สองฟืน้ฟู

สมัพนัธภาพระหวา่งกนั จงึได้มีการแสวงหาลูท่างจดัตัง้องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึน้ในภมูิภาค 

"สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้" จงึได้ก่อตัง้ขึน้ในสมยัรัฐบาล จอมพลถนอม กิตตขิจร โดยมี

การลงนาม "ปฏิญญากรุงเทพ" (The Bangkok Declaration ) ท่ีพระราชวงัสราญรมย์ เม่ือวนัท่ี 8 สงิหาคม 

พ.ศ. 2510 ซึง่ลงนามโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศของประเทศสมาชิกก่อตัง้ 5 ประเทศ ได้แก่ 

อาดมั มาลกิแห่งอินโดนีเซีย, นาร์ซโิซ รามอสแห่งฟิลปิปินส์, อบัดลุ ราซคัแห่งมาเลเซีย, เอส. ราชารัตนมัแหง่

สงิคโปร์ และถนดั คอมนัตร์ แห่งไทย ซึง่ถกูพิจารณาวา่เป็นบดิาผู้ ก่อตัง้องค์กร โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือความ

ร่วมมือในการเพ่ิมอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจ การพฒันาสงัคม วฒันธรรมในกลุม่ประเทศสมาชิก และการ

ธํารงรักษาสนัตภิาพและความมัน่คงในภมูิภาค และเปิดโอกาสให้คลายข้อพพิาทระหวา่งประเทศสมาชิกอยา่ง

สนัต ิในเวลาตอ่มาได้มี บรูไนดารุสซาราม  (เข้าเป็นสมาชิกตัง้แต ่8 มกราคม 2527) สาธารณรัฐสงัคมคมนิยม

เวียดนาม (เข้าเป็นสมาชิกตัง้แต ่28 กรกฎาคม 2538) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เข้าเป็นสมาชิก

ตัง้แต ่ 23 กรกฎาคม 2540) สหภาพพมา่ (เข้าเป็นสมาชิกตัง้แต ่ 23 กรกฎาคม 2540) ราชอาณาจกัรกมัพชูา 



(เข้าเป็นสมาชิกตัง้แต ่ 30 เมษายน 2542) ตามลําดบัทําให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศในปัจจบุนั เม่ือ

วนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ท่ีประชมุรัฐมนตรีตา่งประเทศของสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้ จดัขึน้ท่ีสํานกังานเลขาธิการอาเซียน ในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย ได้ประกาศใช้ กฎบัตรอาเซียน

อยา่งเป็นทางการ สง่ผลให้การดําเนินงานของอาเซียนเป็นไปภายใต้กฎหมายเดียวกนัและปทูางไปสูก่ารสร้าง

ตลาดเดียวในภมูิภาคภายใน 7 ปี ซึง่ทําให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกบัสหภาพยโุรป (EU) มากยิ่งขึน้ เขตการค้า

เสรีอาเซียนได้เร่ิมประกาศใช้ตัง้แตต้่นปี พ.ศ. 2553 และกําลงัก้าวสูค่วามเป็นประชาคมอาเซียน ซึง่จะ

ประกอบด้วยสามด้าน คือ ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมัน่คง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 

เนือ้หาสาระในกฎบัตร มีดงันี ้

- สนบัสนนุสง่เสริมประชาธิปไตย กฎหมาย หลกัธรรมาภิบาล ป้องกนัสทิธิมนษุยชน และไมรุ่กรานผู้ อ่ืนไป

จนถงึจะไมย่อมรับการเปล่ียน แปลงการปกครองใดๆท่ีไมเ่ป็นไป ตามรัฐธรรมนญู 

- นบัเป็นการยืนยนัอีกครัง้ถงึหลกัการ เบือ้งต้นท่ีอาเซียนจะไมแ่ทรกแซงกิจการภายในของเหลา่สมาชิกไมว่า่ชาตใิด 

- ให้อํานาจอาเซียนในการจดัตัง้องค์กรสทิธิมนษุยชนในภมูิภาค ท่ีเตม็ไปด้วยการลว่งละเมิดสทิธิตา่งๆ อยา่งแพร่หลาย 

- ห้ามตดิตัง้ดําเนินการเคล่ือนไหวด้านอาวธุนิวเคลียร์ในภมูิภาค และห้ามใช้อาวธุทําลายล้างทกุชนิด ตลอดจน

การแทรกแซงจากมหาอํานาจตา่งชาต ิ

- ให้อํานาจบรรดาผู้ นําในภมูภิาค ท่ีรู้จกักนัในฐานะการประชมุสดุยอดอาเซียน ในฐานะเจ้าหน้าท่ีจดัทํา

นโยบายสงูสดุของกลุม่ และให้บรรดาผู้ นําอาเซียนได้พบหารือกนัปีละ 2 ครัง้ แทนปีละครัง้ดงัท่ีผา่นมา รวมทัง้

อาจทําหน้าท่ีจดัการปัญหา ฉกุเฉินตา่งๆ ข้อพิพาท และการฝ่าฝืนกฎบตัรใดๆ ก็ตาม 

- ยดึมัน่ในฉนัทมต ิในการท่ีอาเซียนจะตดัสนิใจเร่ืองตา่งๆ แตห่ากไมส่ามารถทําเช่นนัน้ได้ ก็จะให้ผู้ นําอาเซียน

ชาตนิัน้ๆ ได้กําหนดหนทางอ่ืนในการตดัสนิใจ 

- กาํหนดให้ทุกวันที่ 8 ส.ค. เป็นวันอาเซียน และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการ ในการ
ปฏิบัตงิานของกลุ่ม 

สําหรับกฎบตัรอาเซียนหลงัจากท่ีได้รับการลงนามให้สตัยาบนัจากเหลา่ชาต ิสมาชิกแล้ว จะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือผา่นการลงประชามต ิหรือการรับรองในสภาของสมาชิกแตล่ะชาต ิจนเม่ือได้รับ

การรับรอง จากสมาชิกทัง้หมดจงึจะมีผลบงัคบัใช้ใน 30 วนั 



  ประเทศไทยได้รับหน้าท่ี ประธานอาเซียน ตอ่จากสงิคโปร์ ภายหลงัการประชมุรัฐมนตรี

ตา่งประเทศอาเซียน ครัง้ท่ี 41 ท่ีสงิคโปร์ในเดือน ก.ค. 2551 การดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนของไทยอยูใ่น

ช่วงเวลาท่ีสําคญัเน่ืองจาก (1) กฎบตัรอาเซียนจะมีผลใช้บงัคบั (2) การจดัทําแผนงานสําหรับการจดัตัง้

ประชาคมการเมืองความมัน่คง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมเพ่ือมุง่ไปสูก่ารรวมตวั

เป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 และ (3) อยูใ่นช่วงเวลาเดียวกบัท่ีคนไทย คือ ดร. สุรินทร์ พศิสุวรรณ ดาํรง 

ตาํแหน่งเลขาธิการอาเซียน (วาระ 5 ปี ตัง้แต ่1 ม.ค. 2551-31 ธ.ค. 2555) โดยท่ีกฎบตัรอาเซียน กําหนดให้ 

วาระการดํารงตําแหนง่ประธานอาเซียนเป็นไปตามปีปฏิทิน ดงันัน้ ไทยจะดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนเป็น

เวลา 1 ปี 6 เดือนคือ ตัง้แต ่ก.ค. 2551 – ธ.ค. 2552 

                        ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา อาเซียน ถือวา่ได้ประสบความสําเร็จจนเป็นท่ียอมรับจากหลายฝ่าย 

ไมว่า่จะเป็นด้านการเมืองเเละความมัน่คง ด้านเศรษฐกิจและการพฒันาด้านสงัคมและวฒันธรรม ซึง่ประเทศ

ไทยได้รับ ประโยชน์อยา่งมากจากความร่วมมือตา่งๆของอาเซียน   ไมว่า่จะเป็นประโยชน์จากการท่ีภมูิภาค 

เป็นเสถียรภาพและสนัตภิาพ อนัเป็นผลจากกรอบความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่คง ความร่วมมือ

ด้านเศรษฐกิจ ความร่วมือด้านสงัคมและ วฒันธรรม ซึง่ถ้าหากไมมี่ความร่วมมือเหลา่นีแ้ล้ว คงเป็นการยากท่ี

จะพฒันาประเทศได้โดยลําพงั ซึง่อาเซียนก็จะมีอายุครบ 45 ปี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555  

แหลง่ข้อมลู  

http://th.wikipedia.org/wiki/สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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ตดิตามสาระน่ารู้กบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนได้ในฉบบัตอ่ไปนะคะ......................................................... 


