ความ
เป็ นมา
ของอาเซียน

อาเซียน (ASEAN)
เป็ นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นาอาเซียนได้ ร่วมลงนามในปฎิญญา
ว่าด้ วย ความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบ ให้
จัดตัง้ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ เป็ นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่ มต้ นโดยประเทศไทย มาเลเซีย
และฟิ ลปิ ปิ นส์ ได้ ร่วมกันจัดตัง้ สมาคมอาสา
(Association of South East Asia) เมื่อเดือน
ก.ค.2504 เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม แต่ ดาเนินการ ไปได้ เพียง 2 ปี ก็ต้อง
หยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่าง
ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการ
ฟื น้ ฟูสมั พันธ์ ทางการฑูตระหว่างสองประเทศ
จึงได้ มีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครัง้
และสาเร็ จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ตอ่ มาได้
ตกลงร่นระยะเวลาจัดตังให้
้ เสร็ จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.
2015) ในปี นนเองจะมี
ั้
การเปิ ดกว้ างให้ ประชาชนในแต่ละ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of Southeast Asian Nationsหรื อ ASEAN)ก่อตังขึ
้ ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ
(Bangkok Declarationหรื อ ปฏิญญา
อาเซียน (ASEAN Declaration) เมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศสมาชิก
5 ประเทศ ประกอบด้ วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์
สิงคโปร์ และไทย
เพื่อส่งเสริ มความร่วมมือทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ต่อมามีประเทศสมาชิกเพิ่มเติม ได้ แก่ บรูไนดารุส-ซาลาม
เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา ตามลาดับ จึงทา
ให้ ปัจจุบนั อาเซียน มีสมาชิก 10 ประเทศ
“อาเซียน” สู ่การเป็ นประชาคม
อาเซียน ในปี 2558
ปัจจุบนั บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
รวมทังความสั
้
มพันธ์ ระหว่างประเทศได้ เปลีย่ นแปลงไป
อย่างมาก ทาให้ อาเซียนต้ องเผชิญ สิง่ ท้ าทายใหม่ ๆ
อาทิ โรคระบาด การก่อการ
ร้ าย ยาเสพติด การค้ ามนุษย์
สิง่ แวดล้ อม ภัยพิบตั ิ อีกทัง้ ยังมีความ

- ป ร ะ ช า ค ม ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ
ความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN Political and
Security Community - APSC) มุ่งให้
ประเทศกลุม่ สมาชิกอยูร่ ่วมกันอย่างสันติสขุ แก้ ไขปั ญหา
ระหว่างกันโดยสันติวิธี มีเสถียรภาพและความมัน่ คงรอบ
ด้ าน เพื่อความมัน่ คงปลอดภัยของเหล่าประชาชน
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community - AEC) มุ่งเน้ นให้
เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการ
ติดต่อค้ าขายระหว่างกัน เพื่อให้ ประเทศสมาชิกสามารถ
แข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้ โดย
- ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio - Cultural Community ASCC) มุ่งหวังให้ ประชากรอาเซียนมีสภาพความ
เป็ นอยูท่ ี่ดี มีความมัน่ คงทางสังคม มีการพัฒนาในทุกๆ
ด้ าน และมีสงั คมแบบเอื ้ออาร โดยจะมีแผนงานสร้ าง
ความร่วมมือ 6 ด้ าน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรม
ทางสังคม ความยัง่ ยืนด้ านสิง่ แวดล้ อม การสร้ างอัต
ลักษณ์อาเซียน การลดช่องว่างทางการพัฒนา
ซึง่ ต่อมาผู้นาอาเซียนได้ ตกลงให้ มีการจัดตัง้
ประชาคมอาเซียนให้ แล้ วเสร็ จเร็ วขึ ้นมาเป็ นภายในปี
๒๕๕๘
ประชาคมอาเซียน คือ

จุดประสงค ์หลักของ
อาเซียน
ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ ระบุวตั ถุประสงค์สาคัญ 7
ประการของการจัดตังอาเซี
้
ยน ได้ แก่
1. ส่งเสริ มความร่วมมือและความช่วยเหลือซึง่ กัน
และกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ และการบริ หาร
2. ส่งเสริ มสันติภาพและความมัน่ คงส่วนภูมิภาค
3. เสริ มสร้ างความเจริ ญรุ่งเรื องทางเศรษฐกิจ
พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
4. ส่งเสริ มให้ ประชาชนในอาเซียนมีความเป็ นอยู่
และคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ให้ ความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ในรูปของการ
ฝึ กอบรมและการวิจยั และส่งเสริ มการศึกษาด้ านเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม
การขยายการค้ า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการ
คมนาคม
7. เสริ มสร้ างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศ
ภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และ
องค์การระหว่างประเทศ
ภาษาอาเซียน
ภาษาทางการที่ใช้ ในการติดต่อประสานงานระหว่าง
ประเทศสมาชิก คือ ภาษาอ ังกฤษ

คาขว ัญของอาเซียน

ส ัญล ักษณ์อาเซียน
คือ ดวงตราอาเซียนเป็ นรูปมัดรวงข้ าว สีเหลืองบนพื ้น
วงกลมสีแดงล้ อมรอบด้ วยวงกลมสีขาว และสีน ้าเงิน
รวงข้ าวสีเหลือง 10 ต้ น หมายถึง ความใฝ่ ฝันของ
บรรดาสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทงั ้ 10 ประเทศ
ให้ มีอาเซียนที่ผกู พันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็ นหนึง่ เดียว
วงกลม เป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงเอกภาพของ
อาเซียน
ตัวอักษรคาว่า asean สีน ้าเงิน อยูใ่ ต้ ภาพรวงข้ าว
แสดงถึงความมุ่งมัน่ ที่จะทางานร่วมกันเพื่อความ
มัน่ คง สันติภาพเอกภาพ และความก้ าวหน้ าของประเทศ

สมาชิกอาเซียน
สีเหลือง : หมายถึง ความเจริญรุ่งเรื อง
สีแดง : หมายถึง ความกล้ าหาญและการมีพล
วัติ
สีขาว : หมายถึง ความบริ สทุ ธิ์
สีน ้าเงิน : หมายถึง สันติภาพและความมัน่ คง

ศูนย์ข้อมูลอาเซียน
สานักงานเทศบาลตาบลคลองจิก
๘๖/๕ หมู่ ๒ ตาบลคลองจิก
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โทร ๐๓๕ - ๒๖๙๗๕๖

