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เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับASEAN  

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ (Association 
of Southeast Asian Nations)เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรงุเทพฯ เมือ่วันที่ 8 
สิงหาคม 2510 มีประเทศ สมาชิกรวม 10 ประเทศ แบ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซยีนเดิม 
6 ประเทศ คือบรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซยี มาเลเซยี ฟลิิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 
และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ คอื กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือ
เรียกว่า กลุม่ CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) 

2. ค ากล่าวทักทาย (ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน) 

ค ากล่าวทักทาย (ภาษาอาเซียน) 

บรูไน ซาลามัต ดาตัง 

อินโดนีเซีย ซาลามัต เซียง 

มาเลเซยี ซาลามัต ดาตัง 

ฟิลิปปินส ์ กูมุสตา 

สิงคโปร ์ หนีห่าว 

ไทย สวัสด ี

กัมพูชา ซัวสเด 

ลาว สะบายด ี

พม่า มิงกาลาบา 

เวียดนาม ซินจ่าว 

3. ประชาคมอาเซียน 
ในการประชุมผู้น าอาเซยีน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2546 ที่บาหลี ผู้น า
อาเซียนได้ตอบสนองต่อการบรรลุวิสยัทศัน์อาเซียนเพิ่มเติม โดยได้ลงนามในปฏิญญาว่า
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ด้วยความร่วมมืออาเซยีน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord 
II) เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. 
2563 (ค.ศ. 2020) ต่อมาภายหลังผู้น าตกลงให้ปรับเวลาเป็นภายในป ีพ.ศ. 2558 (ค.ศ.
2015) ประชาคมอาเซยีนนี้จะประกอบด้วย 3 เสาหลัก (pillars) ได้แก ่ 

1. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community& ndash ASC) มี
วัตถุประสงคท์ี่จะท าให้ประเทศในภมูิภาคอยู่อย่างสันตสิุข แก้ไขปัญหาภายในภูมภิาค
โดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน 
2. ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) 
มีวัตถุประสงค์ที่จะท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยูร่่วมกันในสังคมที่เอือ้อาทร 
ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และมีความมั่นคงทาง
สังคม (social security) 
3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) มีวัตถุประสงค์
ที่จะให้ภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้มีความมัน่คง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับ
ภูมิภาคอื่นๆ ได้ โดย  
(1) มุ่งให้เกิดการไหลเวยีนอยา่งเสรีของสินคา้ การบริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(2) มุ่งที่จะจัดตั้งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิต โดยจะริเริม่กลไกและ
มาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แลว้  
(3) ให้ความชว่ยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซยีน (กัมพูชา ลาว พม่า และ
เวียดนาม หรอื CLMV) เพื่อลดช่องว่างของระดบัการพัฒนา และช่วยให้ประเทศเหล่านี้
เข้าร่วมในกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน  
(4) ส่งเสริมความร่วมมอืในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน และ
ตลาดเงินทุน การประกันภัยและภาษอีากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ
คมนาคม กรอบความรว่มมือด้านกฎหมาย การพัฒนาความร่วมมือดา้นการเกษตร 
พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ โดยการยกระดับการศึกษาและการ
พัฒนาฝีมือ 
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4. กฎบัตรอาเซียน (ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการ) 

ค าแปล 
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

อารัมภบท 

เราบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 
(อาเซยีน) โดยมีประมุขรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลของบรูไนดารสุซาลาม ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซยี 
สหภาพพม่า สาธารณรฐัฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม เป็นผู้แทน 

รับทราบด้วยความพึงพอใจในความส าเร็จอย่างสูงและการขยายตัวของอาเซียนนับต้ังแต่
มีการก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพมหานครด้วยการประกาศใช้ปฏิญญาอาเซียน 

โดยระลึกถึงการตัดสินใจจัดท ากฎบัตรอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการเวยีงจันทน์ ปฏิญญา
กัวลาลัมเปอร์วา่ด้วยการจัดท ากฎบัตรอาเซยีน และปฏิญญาเซบูวา่ด้วยแผนแม่บทของ
กฎบัตรอาเซียน 

ตระหนักถึงการมผีลประโยชน์รว่มกันและการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างประชาชนและรัฐ
สมาชิกอาเซยีนซึ่งมคีวามผูกพันกันทางภมูิศาสตร์ ตลอดจนมีวัตถุประสงค์และชะตา
ร่วมกัน 

ได้รับแรงบันดาลใจและรวมกันภายใต้วิสยัทัศน์เดียวกัน อัตลักษณ์เดยีวกัน และ
ประชาคมที่มีความเอื้ออาทรเดียวกัน 

รวมกันด้วยความปรารถนาและเจตจ านงร่วมกนัที่จะด ารงอยู่ในภูมิภาคแห่งสันติภาพ 
ความมั่นคงและเสถียรภาพที่ถาวร มีการเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ั่งยืน มีความมั่งคั่งและ
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ความก้าวหนา้ทางสังคมร่วมกัน และที่จะส่งเสริมผลประโยชน์ อุดมการณ์ และแรงดลใจ
ที่ส าคัญของอาเซียนเคารพความส าคญัพื้นฐานของมิตรภาพและความร่วมมอื และ
หลักการแห่งอธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน การไม่แทรกแซงในกิจการ
ภายใน ฉันทามติและเอกภาพในความหลากหลายยึดมั่นในหลักการแหง่ประชาธิปไตย 
หลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานตกลงใจที่จะประกันการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพือ่ประโยชน์ของประชาชนรุ่น
ปัจจุบันและอนาคต และตั้งมั่นให้ ความอยู่ดีกินดี การด ารงชีวิตและสวัสดิการของ
ประชาชนเป็นแกนของกระบวนการสรา้งประชาคมอาเซยีนเชื่อมั่นในความจ าเป็นที่จะ
กระชับสายสัมพันธ์ที่มอียู่ของความเป็นอันหนึง่อันเดียวกันในระดับภมูิภาค เพื่อบรรลุ
ประชาคมอาเซยีนที่มคีวามเหนียวแน่นทางการเมือง การรวมตัวทางเศรษฐกิจ และมี
ความรับผิดชอบทางสังคม เพื่อที่จะตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อความท้าทายและ
โอกาสในปัจจุบันและอนาคตผูกพันที่จะเร่งสรา้งประชาคมโดยผ่านความร่วมมือ และ
การรวมตัวในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโดยการจัดต้ังประชาคมอาเซียน ซึ่ง
ประกอบด้วยประชาคมความมั่นคงอาเซยีน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาบาหลีว่าด้วยข้อตกลงอาเซียนฉบับ
ที่ 2  

ในการนี ้จึงตกลงใจที่จะจัดท ากรอบทางกฎหมายและทางสถาบันของอาเซียนโดยกฎ
บัตรนี้และเพื่อการน้ี ประมุขรัฐหรอืหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมา
ประชุมกันที่สิงคโปร ์ในวาระประวัติศาสตรค์รบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งอาเซียน ได้
เห็นชอบกับกฎบัตรอาเซียนนี้ 
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ประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน คืออะไร และส าคัญอย่างไร ? 

by : ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ ์
IP : (124.122.148.73) - เมื่อ : 17/08/2009 02:34 PM 

"ประชาคมอาเซียน" (ASEAN Community) เกิดจากสมาคมแห่งประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉยีงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) หรือ 
"อาเซียน" โดยอาเซยีนเดิม ได้ถือก าเนิดจากการประกาศ "ปฏิญญากรุงเทพฯ" 
(Bangkok Declaration) โดยมีประเทศสมาชกิเมื่อเริ่มกอ่ตั้งรวม 5 ประเทศ ได้แก่ 
อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ เมื่อปี 2510 เพื่อ ส่งเสริมความ
ร่วมมอืและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ และ การบริหาร 
 
ช่วงก่อตั้งอาเซียนได้ผ่านการพัฒนาหลายด้าน มีการ
ประกาศปฏิญญาอีกหลายฉบับ เพื่อขยายความร่วมมอืให้
ใกล้ชิดและหลากหลายในหลายเรือ่งได้แก่ปฏิญญาว่าด้วย
เขตแห่งสันติภาพและความเป็นกลาง (Declaration on 
the Zone of Peace, Freedom and Neutrality) ในปี 
2514 ปฏิญญาสมานฉนัท์อาเซยีน (Declaration of 
ASEAN Concord) ซึ่งมีการตกลงก่อตั้งส านักเลขาธิการอาเซยีนขึ้นที่ กรุงจาการ์ต้า 
ประเทศอินโดนีเซยี สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมอืในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) หรือ TAC ซึ่งก าหนด
หลักการในการด าเนิน ความสัมพันธ์ในภูมิภาคของอาเซยีนช่วงหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง 
อาเซียนได้ขยายวงสัมพนัธภาพออกไปสู่ประเทศโดยรอบที่เคยอยู่ในคา่ยคอมมิวนสิต์มา
ก่อน และเพิ่มสมาชิกขึน้เป็น 10 ประเทศ โดยเวียดนาม ได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี 2538 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว และพม่า ในปี 2540 และ กัมพูชาได้เป็นสมาชิกราย
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ที่ 10 ซึ่งเป็นรายสุดทา้ยที่เข้าร่วมในอาเซียน เมื่อปี 2542เมื่อเดอืนธันวาคม 2540 ผู้น า
อาเซียนได้รับรองเอกสาร "วิสัยทัศน์อาเซียน 2020" ก าหนดเป้าหมายหลัก 4 ประการ 
เพื่อมุ่งพัฒนาอาเซียนไปสู่ "ประชาคมอาเซียน" (ASEAN Community)ให้เป็น
ผลส าเร็จภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่งจะประกอบด้วย "เสาประชาคมหลักรวม 3 
เสา" ได้แก่ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน และ ประชาคม
สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้งจัดโครงสร้างองค์กรของอาเซียน รองรบัภารกิจและ
พันธกิจ รวมทั้งแปลงสภาพอาเซียนจากองค์กรที่มีการรวมตัวหรือร่วมมือกันแบบหลวมๆ
เพื่อสร้างและพัฒนามาสู่สภาพการเป็น "นิติบุคคล" ซึ่งเป็นทีม่าของการน าหลักการนี้ไป
ร่างเป็น "กฎบัตรอาเซยีน" ซึ่งท าหน้าที่เป็น "ธรรมนูญ" การบริหารปกครองกลุ่ม
ประเทศอาเซยีนทั้ง 10 ประเทศซึง่ผนึกก าลังเปน็หน่ึงเดียวกัน ดังปรากฏตามสโลแกน
ที่ว่า "สิบชาต ิหนึ่งอาเซียน" 
 
จุดเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรมได้สร้างความ เป็น 
"ประชาคมอาเซียน" เกิดขึ้นภายหลังจาก
การประชุมอาเซียนซมัมิท ครั้งที่ 14 โดย
การประกาศใช้ "กฎบัตรอาเซียน" 
(ASEAN Charter) จะมวีิถีการ
เปลี่ยนแปลงทีย่ิ่งใหญ่และส าคญั คือเป็น
การปรับองค์กรในการท างานแบบ การรวมกลุม่ที่มี "กฎ" เป็นฐานที่ส าคัญ (Rule-
Based) สมาชิกทั้ง 10 ประเทศจะต้องปฏิบัติตามพันธะข้อตกลง มีการก าหนด "กลไก
ระงับข้อพิพาท" พรอ้มกับสร้าง "อาเซียน" ให้มีสถานะเป็น "นิติบุคคล" มีการปรับให้
เป็นองค์กรที่ม ี"ประชาชน" เป็นศูนย์กลาง ท าให้เกิดประสิทธิภาพของการรวมกลุม่มาก
ขึ้น ท าให้เกิด "กระบวนการตัดสินใจ" จาก การประชุมระดับผู้น า ซึ่งจะปรากฏเป็น 
คณะมนตรี หรอื (Councils) ของอาเซยีนขึ้นท าหน้าที่เป็น 3 เสาหลัก ได้แก่ เสาหลัก
ทางด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีการเพิ่มอ านาจ 
"ส านักเลขาธิการ" (Secretariat) และผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ (Secretary General) 
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นอกจากนี ้ประชาคมอาเซียนยังมีการจัดสรรงบประมาณที่เพยีงพอ และลดช่องว่าง
ระหว่างสมาชิกของอาเซียนลงวัตถุประสงคท์ี่ปรากฏใน  
 
"กฎบัตร" แยกตามเสาหลักที่ส าคัญทั้ง 3 เสา อาจสรุปให้เห็นเป็นสังเขป ดังน้ี 
 
เสาหลักด้านการเมอืงและความมั่นคงของภมูภิาคอาเซียน เมื่อเป็นประชาคมอาเซียน
แล้ว ได้แก่ สนับสนุนส่งเสริม สันติภาพ ความมัน่คง การปกครองแบบประชาธิปไตย 
การปกครองแบบธรรมาภิบาล การส่งเสริมให้บรรลุความเจรญิร่วมกันในเอเชีย
ตะวันออกเฉยีงใต ้ท าให้ประชาคมเป็นภูมภิาคที่เปิดกว้าง มีพลวัตร และยืดหยุ่นได้ใน
การตั้งรับภาวะผันผวนของเศรษฐกิจ มีหลักประกันที่จะท าให้เกิดสันตสิุขในอาเซยีน 
 
เสาหลักทางด้านเศรษฐกิจ มีการเน้นมุ่งพฒันาให้
เป็นตลาดร่วม (Single Market) และเป็นฐานการ
ผลิตอันเดยีวกัน (Single Production Base) ซึ่ง
จะต้องมีการไหลเวยีนของสินคา้ บริการ การ
ลงทุนและแรงงานฝมีือทั่วทั้งภูมิภาคของ
ประชาคมอาเซยีนมีเงินทุนไหลเวยีนโดยเสร ีและมีสถานะการพัฒนาทางเศรษฐกิจในหมู่
สมาชิกประชาคมที่เท่าเทียมกันรวมทั้งเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพดา้นการเงิน การประสานในด้านนโยบายเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกทั้ง 10 
ประเทศ มีกฎระเบียบทีด่ีด้านการเงิน ทรพัยส์ินทางปัญญา นโยบายการแข่งขันทาง
การค้า และการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งประชาคมโดยก าหนดจะให้เร่งพัฒนาพรอ้มเป็น 
"ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ให้ได้เร็วขึ้นจากก าหนดเดิมในปี2563 มาเป็นในป ี2558 
แทน หรือเร็วขึ้นจากเดมิอีก 5 ปี 
 
เสาหลักทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน จะพุ่งเป้าไปที่การท าให้เห็น
ความส าคัญของประชากรในอาเซียน และเป็นสัมพันธภาพระหวา่งประชากรของชาติ
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หนึ่งไปสู่ประชากรของอีกชาติหน่ึง รัฐสภาของ 10 ประเทศ จะประสานร่วมมอืกันใน
กิจกรรมต่างๆ สมาชิกของประชาสังคมของสมาชิกจะไปมาหาสู่กันแลกเปลี่ยนใกล้ชิด
ระหว่างบุคลากรด้านการศึกษา สถาบันต่างๆ และภาคธุรกิจภาคเอกชนในประเทศ
สมาชิก รวมทั้งการปฏิสมัพันธ์ของบคุคลชั้นมันสมอง มืออาชีพ ศิลปิน นักเขียนและ
สื่อสารมวลชนของทั้ง 10 ประเทศ 
 
ลักษณะเด่นของกฎบัตรอาเซียนจะมีถอ้ยค าที่ให้ตีความได้กว้างขวาง ยืดหยุ่น ทั้งในเชิง
เป้าหมายและผลของการด าเนินการ อาเซียนมีวฒันธรรมการตัดสินใจเช่นนี้ คือมีช่องให้
ขยับขยายได้ ตีความได ้มีช่องให้ไม่พลาดรถเมล์คันสุดท้าย ขณะเดียวกันก็มีช่องที่เปิดไว้ 
ไม่ให้เชยและล้าสมยั 
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6.ธงชาติอาเซียน 

 

สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลอืง 10 ต้นมัดรวมกันไว ้หมายถึงประเทศสมาชิก
รวมกันเพือ่มิตรภาพและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

 สีน้ าเงิน หมายถึง สันตภิาพและความมั่นคง  
 สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า  
 สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ ์ 
 สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง  

ธงชาติลาว  
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ธงนี้มีชื่อเรยีกในภาษาลาวว่า ธงดวงเดือน ได้รับการออกแบบข้ึนในช่วงสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 โดย มหาสิลา วีระวงส ์นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวลาว  

 สีแดง หมายถึง เลอืดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาว  
 สีน้ าเงิน หมายถึง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติ  
 พระจันทร์สีขาว เป็นสญัลักษณ์ของดวงจันทรล์อยเด่นเหนือล าน้ าโขง และ

หมายถึงเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาว (พรรคคอมมิวนิสตล์าว) หรอืหมายถึงการกลับมารวมกันอีกครั้งของชาวลาว
สองฝั่งโขง  

ธงชาติบรูไน 
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"บรูไนดารสุซาลาม" (แปลว่า นครแห่งสันติสุข) ลักษณะของธงชาตินั้นเป็นธง
สี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลอืง ภายในมแีถบสีขาวและสีด าวางพาดตามแนวทแยงมมุ จากมุม
บนด้านคันธงไปยังมมุลา่งด้านปลายธง โดยสีขาวอยู่บน สีด าอยู่ลา่ง กลางธงนั้นมีภาพ
ตราแผ่นดินของบรไูน  

 พื้นธงสีเหลือง หมายถึงกษัตริย์ (ธงประจ าพระองค์ของสุลตา่นแห่งบรูไน ใช้ธงพื้น
สีเหลือง)  

 สีขาวและสีด า หมายถึงมุขมนตรีของประเทศบรูไน  

 

ธงชาติเมียรม่าร ์ 

 

มีลักษณะเป็นธงสามสีรปูสี่เหลี่ยมผืนผา้ ภายในแบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน พื้น
สีเหลือง สีเขยีว และสแีดง เรียงตามล าดับจากบนลงล่าง กลางธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาว
ขนาดใหญ่ ความหมายของสัญลักษณ์ในธงชาตปิระกอบด้วย  

 สีเขียวหมายถึงสันติภาพ ความสงบ และความอุดมสมบูรณ์ของพมา่  
 สีเหลืองหมายถึงความสามัคคี สีแดงหมายถึงความกล้าหาญ ความเขม้แข็ง 

เด็ดขาด  
 ดาวสีขาวหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพ  
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ธงชาติกัมพูชา  

 

มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลีย่มผืนผา้ กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ผืนธงแบ่งตามแนวยาวเป็น 3 
ริ้ว โดยริ้วกลางนั้นเป็นพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่
ตรงกลาง ริ้วที่อยู่ดา้นนอกทั้งสองดา้นนั้นกว้างริ้วละ 1 ส่วน  

 พื้นสีน้ าเงิน ความหมายของสัญลักษณ์ในธงนั้นสะทอ้นถึง 3 สถาบันหลักของ
ประเทศ ดังปรากฏในค าขวัญประจ าชาติว่า "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" 
(เขมร: )  

 พื้นสีแดงมคีวามหมายถงึชาติ ปราสาทนครวัดสขีาวหมายถึงสันติภาพและศาสนา 
ซึ่งเดิมมีรากเหง้าจากศาสนาพราหมณ-์ฮินดู และได้เปลี่ยนแปลงมาเป็น
พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน  

 สีน้ าเงินนั้นหมายถึงสถาบันพระมหากษัตรยิ์  

ธงชาติเวียตนาม  
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ลักษณะของธงชาติเวียดนามนั้นเป็นธงสี่เหลีย่มผืนผา้พื้นสีแดง กว้าง 2 สว่น ยาว 3 ส่วน 
ตรงกลางมีรูปดาวห้าแฉกสีเหลืองทอง สีแดงนั้นหมายถึงการตอ่สู้เพื่อกู้เอกราชของชาว
เวียดนาม สีเหลอืงคอืสขีองชาวเวียดนาม สว่นดาวห้าแฉกน้ัน เป็นที่เขา้ใจกันทั่วไปว่า
หมายถึงชนช้ันต่างๆ ในสังคมเวียดนาม คอื นักปราชญ์ ชาวนา ช่างฝีมอื พ่อค้า และ
ทหาร อยา่งไรก็ตาม ภายหลังการรวมชาติเวยีดนามในปี พ.ศ. 2519 ความหมายในธงได้
มีการอธิบายใหม่ในทางการเมืองวา่ สีแดงหมายถึงการปฏิวัติโดยชนช้ันกรรมาชีพ และ
ดาวสีทองหมายถึงการชีน้ าของพรรคคอมมิวนสิต์เวียดนาม  

ธงชาติสิงคโปร ์ 

 

เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธง 
แถบสีแดงอยู่ด้านบน แถบสีขาวอยู่ด้านลา่ง ที่มุมธงบนด้านคันธงมีรูปพระจันทร์เสีย้ว 
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ถัดจากรูปดังกล่าวมีรูปดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า รูปเหล่านีเ้ป็นสี
ขาว ความหมายส าคญัขององค์ประกอบต่างๆ ในธง อันได้แก่  

 สีแดง หมายถึงภราดรภาพและความเสมอภาคของมนุษยโ์ดยทัว่หน้า  
 สีขาว หมายถึงความบรสิุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาล  
 รูปพระจันทร์เสีย้ว ซึ่งเป็นจันทร์เสี้ยวขา้งขึ้น หมายถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือ

ก าเนิดขึ้น ดาว 5 ดวง หมายถึงอุดมคติ 5 ประการของชาต ิได้แก่ ประชาธิปไตย 
สันติภาพ ความก้าวหนา้ ความยุติธรรม และความเสมอภาค  
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ธงชาติมาเลเซยี  

 

หรือเรยีกช่ืออีกอย่างหนึ่งว่า "ยาลูร์ เกมิลัง" ("Jalur Gemilang" มีความหมายว่า ธงริ้ว
แห่งเกียรติศักด์ิ) มลีักษณะเป็นธงสีเ่หลี่ยมผืนผา้กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 สว่น พื้นสีแดงสลับ
สีขาวรวม 14 แถบ แต่ละแถบมคีวามกวา้งเท่ากัน ที่มุมธงด้านคันธงมรีูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี
น้ าเงินกว้าง 8 ใน 14 สว่นของผืนธงด้านกวา้ง และยาวกึ่งหน่ึงของผืนธงด้านยาว ภายใน
บรรจุเครือ่งหมายพระจนัทร์เสีย้วและดาว 14 แฉก ที่มีช่ือว่า "บินตัง เปอร์เซกูตัน" ("
Bintang Persekutuan") หรือ "ดาราสหพันธ"์  

 แถบริ้วสีแดงและสีขาวทั้ง 14 ริ้วซึ่งมีความกว้างเท่ากัน หมายถึงสถานะอันเสมอ
ภาคของรัฐสมาชิกทั้ง 13 รัฐ และรัฐบาลกลางที่กรุงกัวลาลมัเปอร์  

 ดาว 14 แฉกหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รฐัดังกล่าวทั้งหมด  
 พระจันทร์เสีย้วหมายถงึศาสนาอสิลามอันเป็นศาสนาประจ าชาติ  
 สีเหลืองในพระจันทร์เสีย้วและดาราสหพันธ์คอืสีแห่งยังดี เปอร์ตวน อากง ผู้เป็น

ประมุขแห่งสหพันธรัฐ  
 สีน้ าเงินนั้นหมายถึงความสามคัคีของชาวมาเลเซีย  
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ธงชาติฟิลิปปินส ์ 

 

มีลักษณะเป็นธงสี่เหลีย่มผืนผา้ กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ตอนต้นธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสี
ขาว ภายในมรีูปดวงอาทิตย์รัศมี 8 แฉก ล้อมดว้ยดาวห้าแฉก 3 ดวง ตามมุมของรูป
สามเหลี่ยม รูปเหล่านี้เป็นสีทอง ส่วนทีเหลอืของธงนั้นเป็นแถบแบ่งครึ่งตามด้านยาวของ
ธง ครึ่งบนพื้นสีน้ าเงิน ครึ่งลา่งพื้นสีแดง หากแถบทั้งสองสีนีส้ลับต าแหน่งกัน คือ แถบสี
แดงอยู่บน แถบสีน้ าเงินอยู่ตอนล่าง แสดงว่าประเทศฟิลิปปินสอ์ยู่ในภาวะสงคราม 
สามเหลี่ยมสีขาวเป็นเครื่องหมายแทนความเสมอภาคและภราดรภาพ  

 พื้นสีน้ าเงินหมายถึงสันติภาพ สัจจะ และความยุติธรรม  
 พื้นสีแดงหมายถึงความรักชาติและความมีคณุคา่  
 รูปดวงอาทิตยม์ีรศัมีแปดแฉกหมายถึงแปดจังหวัดแรกของประเทศ อันได้แก่ 

จังหวัดบาตังกาส, จังหวัดบูลาคัน, จังหวัดคาวิเต, จังหวัดลากูนา, จังหวัดมะนิลา, 
จังหวัดนูเอวา เอคิยา, จังหวัดปัมปังกา และจังหวัดตาร์ลัค ซึ่งพยายามเรียกร้อง
เอกราชจากสเปนและฝา่ยสเปนได้บังคับใช้กฎอยัการศึกในพื้นทีเ่หล่านัน้เมื่อเริม่
เหตุการณ์การปฏิวัติฟลิปิปินส์ในปี พ.ศ. 2439  

 ดาวสามดวงหมายถึงหมายถึงการแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศออกเป็น 3 
ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ เกาะลูซอน เกาะมินดาเนา และหมู่เกาะวิสายัน  
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ธงชาติอินโดนีเซีย  

 

รู้จักกันทั่วไปในชื่อ "ซังเมราห์ปูติห์" ("Sang Merah Putih", สีแดง-ขาว) เป็นธงที่มี
ต้นแบบมาจากธงประจ าอาณาจักรมัชปาหิตในคริสตศ์ตวรรษที่ 13 ลักษณะเป็นธง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอน  

 สีแดง หมายถึงความกลา้หาญและอิสรภาพ  
 สีขาว หมายถึงความบรสิุทธิ์ยุติธรรม  

ธงชาติไทย  
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เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลกัในธง 3 สี คอื 
สีแดง ขาว และน้ าเงิน ภายในแบ่งเป็นแถบ 5 แถบ แถบในสุดสีน้ าเงิน ถัดมาด้านนอก
ทั้งด้านบนและล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามล าดับ แถบสีน้ าเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่น
เป็น 2 เท่า ความหมายส าคญัของธงไตรรงค์นั้นหมายถึงสถาบันหลักทั้งสามของประเทศ
ไทย คือ  

 ชาติ (สีแดง)  
 ศาสนา (สีขาว)  
 พระมหากษัตริย์ (สีน้ าเงิน)  

สีทั้งสามนี้เองคอืที่มาของการเรยีกช่ือธงนี้ว่าธงไตรรงค์ (ไตร = สาม, รงค์ = ส)ี ในพระ

ราชนิพนธ์ "เครือ่งหมายแห่งไตรรงค์" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรง

พระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2464 ได้นิยามความหมายของธงไตรรงค์ไว้ว่า สีแดง หมายถึง 

เลือดอันยอมพลีใหแ้ก่ชาติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งพระพุทธศาสนาและธรรมะ 

สีน้ าเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์ แม้นิยามดงักล่าวจะไม่ใช่

ค าอธิบายทีท่รงประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการ แต่ทั้งสามสิ่งนีค้ืออุดมการณ์รัฐที่

พระองคท์รงปลูกฝัง เพือ่ให้คนไทยเกิดส านึกความเป็นชาตินิยมมาตลอดรัชสมัยของ

พระองค ์
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7.ไทยกับอาเซยีน 

ประเทศไทยเป็นหน่ึงใน 5 ของสมาชิกผู้ก่อตั้งและเป็นจุดก าเนิดของอาเซียน ไทยมี
บทบาทอยา่งแข็งขันในกิจกรรมของอาเซียนตลอดมา รวมทั้งยังมีสว่นผลักดันให้อาเซียน
มีโครงการความร่วมมอืในด้านต่างๆ ที่ทันการณ์และสอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มและ
สถานการณ์ระหวา่งประเทศ อาท ิการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน การประชุมอาเซียน
ว่าด้วยความ ร่วมมอืด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชยี-แปซิฟิก สนธิสญัญา
เขตปลอดอาวธุนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะเดยีวกันอาเซยีนก็มี
ความส าคัญต่อประเทศไทยโดยนอกจากจะสร้างพันธมิตรและความเป็นปึกแผ่น 
ตลอดจนเสถยีรภาพและสันติภาพในภูมิภาคแลว้ ยังช่วยเพิ่มอ านาจต่อรองในการเจรจา
ระหว่างประเทศ และรว่มมือกันในการแก้ไขปัญหาข้ามชาติ และการพัฒนาขั้นพื้นฐาน
ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ภายในอาเซียนได้เปิดโอกาสให้มีการขยายตัวดา้นการค้าและการลงทุนในประเทศไทย
มากขึ้น ซึ่งน าผลดีมาสู่เศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียนโดย
ส่วนรวม  

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย  

1. ประเทศไทยได้รับสทิธพิิเศษทางด้านการค้า ดว้ยการไดล้ดหย่อนอัตราภาษี
ศุลกากร  

2. ด้านอุตสาหกรรม ไทยได้รับสิทธิในการผลิตเกลอืหิน และโซดาแอช ตัวถังรถยนต ์ 
3. ด้านการธนาคาร จัดต้ังบรรษัทการเงินของอาเซียน จัดตั้งคณะกรรมาธิการว่าด้วย

การประกันภัยแห่งอาเซยีน  
4. ด้านการเกษตร การส ารองอาหารเพื่อช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน โครงการเพาะเลีย้ง

สัตว์น้ า โครงการปลูกป่า  
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5. ด้านการเมือง สมาชิกของอาเซยีนช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศไทยเกี่ยวกับ
ปัญหาผู้อพยพ  

6. ด้านวัฒนธรรม มโีครงการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชกิ ท าให้แต่
ละประเทศมีความเขา้ใจดีต่อกัน  

ประเทศไทยมีบทบาทเชิงรุกทั้งในแง่การก่อตั้งและการพัฒนาให้อาเซยีนเป็นองค์กรที่มี
ความส าเร็จ เพือ่ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส าคญัของภูมิภาคนี้ ในส่วนของการก่อตั้ง ไทย
เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนในปี พ.ศ. 2510 ในส่วนของการพฒันา ไทยยังมี
บทบาทที่ส าคัญ ดังนี ้ 

 มีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพในกัมพูชา  
 การจัดตั้งเขตการค้าเสรอีาเซียน (ASEAN Free Trade Area) ในปี พ.ศ. 2535  
 ความร่วมมอืด้านการเมอืงและความมั่นคงในภมูิภาคเอเซยี-แปซิฟิก หรือ ARF- 

ASEAN Regional Forum ซึ่งเป็นเวทีที่ใช้พูดคุยปัญหาความมั่นคงในภูมิภาค ใน
ปี พ.ศ. 2537  

 ความริเริ่มเชียงใหม่และการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืเพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2540  

การก่อตั้งในช่วงนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางความคุกกรุ่นของสงครามเย็นในภมูิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉยีงใต้ระหวา่งประเทศมหาอ านาจในโลกเสรีประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ 
ท่ามกลางความหวาดวติกของประเทศในโลกเสรีประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาที่หวั่น
เกรงถึงการแพร่ขยายของแนวคิดคอมมิวนิสต์ของรัสเซยีและจีนที่จะครอบคลุมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามทฤษฎีโดมโิน ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมาอาเซียนได้มี
บทบาทส าคัญในการแกไ้ขปัญหาส าคัญในภมูิภาคนี ้เช่น กรณีเวียดนามรุกรานกัมพูชา
เมื่อเดือนธันวาคม 1978 (พ.ศ.2521) โดยอาเซยีนได้ปฏิเสธความชอบธรรมของรัฐบาล
ในพนมเปญที่ตั้งคณะรฐับาลด้วยการยึดครองของกองทัพเวียดนาม พรอ้มกับเรียกรอ้งให้
เวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชาในเดือนกันยายน 1989 (พ.ศ.2532) หรือการก่อตัง้
การประชุมอาเซียนวา่ดว้ยการเมอืงและความมัน่คงในภูมิภาคเอเชยี-แปซิฟิก หรือเออาร์
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เอฟ ภายหลังความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกัมพูชาในปี 1993 (พ.ศ.2536) เพื่อให้เป็นเวทีที่
ขยายกว้างขึ้นในการหารือประเด็นเรื่องความมัน่คง  

ส่วนในประเด็นเศรษฐกิจ อาเซียนได้มีการบรรลุข้อตกลงในการก่อตั้งเขตการค้าเสรี
อาเซียน (อาฟต้า) จากการประชุมสุดยอดทีส่ิงคโปร์ในปีเดียวกัน และหลังจากนั้น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็ได้ก าหนดวิสัยทศัน์อาเซยีน 2020 ที่จะให้ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉยีงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอืน่ๆ ได้ โดยมุ่งให้
เกิดการไหลเวียนอยา่งเสรีของสินคา้ การบริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลือ่มล้ าทางสังคมภายในปี 2020 
(พ.ศ.2563) พรอ้มมุ่งทีจ่ะจัดต้ังให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิต โดยจะ
ริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว และให้
ความช่วยเหลอืแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซยีน อันได้แก่ กัมพูชา ลาว พมา่ และ
เวียดนาม หรอื CLMV เพื่อลดช่องว่างของระดบัการพัฒนา และช่วยให้ประเทศเหล่านี้
เข้าร่วมในกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน และตลาดเงินทนุ การประกันภัย
และภาษีอากร การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและการคมนาคม กรอบความร่วมมือดา้น
กฎหมาย การพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร พลังงาน การทอ่งเทีย่ว การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมอื การประชุมสุดยอดผู้น า
อาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 4 ปี 2535 (ค.ศ. 1992) ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการ
เปลี่ยนแปลงวา่ด้วยการส่งเสรมิความรว่มมอืทางเศรษฐกิจของอาเซียน  

 มีการจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area – AFTA) เพือ่เพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในฐานะที่เป็นฐานการผลิตที่ส าคัญ
เพื่อป้อนสินคา้สู่ตลาดโลก  

 โดยอาศยัการเปิดเสรีด้านการค้าและการลดภาษีและอุปสรรคข้อกีดขวางทาง
การค้าทีม่ิใช่ภาษ ีรวมทัง้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษศีุลกากรเพื่อเอือ้อ านวย
ต่อการค้าเสร ี 
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ตั้งแต่ปี 2540 (ค.ศ. 1997) อาเซียนได้เสรมิสรา้งความแข็งแกร่งของความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการเงนิ โดยได้มีการแถลง ASEAN Vision 2020 ซึ่งต่อมาได้
ก าหนดให้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN Economic 
Community – AEC) ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) รวมทั้งได้ริเริม่การประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซยีน (ASEAN Finance Ministers’ 
Meeting – AFMM)1/ และความร่วมมือกับประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี  

จากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ในชว่งการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซยีน ครั้งที่ 
13 ปี 2550 (ค.ศ. 2007) ณ ประเทศสิงคโปร ์ผู้น าอาเซียนได้เห็นชอบที่จะให้เร่งการ
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากปี 2563 (ค.ศ. 2020) เป็นปี 2558 (ค.ศ. 2015) 
โดยได้ร่วมลงนามในแผนการด าเนินงานไปสู่การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community Blueprint – AEC Blueprint) ในช่วงการประชุม
สุดยอดผู้น าอาเซียน ครัง้ที่ 13 ที่สิงคโปร ์ผู้น าอาเซียนยังได้ให้การรับรองกฎบัตร
อาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกรอบทางสถาบันและกฎหมาย
ส าหรับอาเซียนในการเป็นองค์กรระหวา่งประเทศชั้นน าในภูมิภาค โดยกฎบัตรอาเซยีน
จะมีผลบังคับใช้หลังประเทศสมาชิกทุกประเทศให้สัตยาบัน  
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8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  

มีทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์คือ  

1. การสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง สมดลุ อย่างสร้างสรรค์  
2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้อ านวยตอ่การผลิต การค้า การลงทุน  
3. การพัฒนาคุณภาพคน ทั้งความรู้คูคุ่ณธรรม  
4. สังคม มั่นคงเป็นธรรม มีพลังและเอือ้อาทร  
5. เน้นการผลิตและบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  
6. มีความมั่นคงของพลังงานและอาหาร  
7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการเป็น
ประชาคมอาเซียน  

มี 3 ด้านด้วยกัน คือ  

 ประชาคมความมั่นคงอาเซียน  
มีวัตถุประสงค์ที่จะท าให้ประเทศในภูมภิาคอยูอ่ย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาภายใน
ภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน  

 ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยเช่น
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น เปิดโอกาสการค้าบริการในสาขาที่
ไทยมคีวามเข้มแข็ง เช่น ท่องเทีย่ว โรงแรมและภัตตาคาร สุขภาพ ฯลฯ  

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
- การคมนาคมขนส่งเปน็ปัจจัยส าคญัที่จะช่วยให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็น
ประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง  
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- การพัฒนาเทคโนโลยไีปสู่เศรษฐกิจยุคใหม ่เป็นปัจจัยการผลักดันให้เกิด
เศรษฐกิจยุคใหม่ ไปกับการผสมผสานกับเทคโนโลยยีุคใหม่ เข้ากับความคิด
สร้างสรรค์และความรู้เหมาะสกลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าการใช้
เทคโนโลยีเช่นเครื่องจักร 

9.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ บูรณาการอาเซียน  

โดย วันเพ็ญ หรูจิตตววิัฒน์  
Roadmap to an ASEAN Economic Community เป็นแผนบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ของอาเซยีนไปสู่การเปน็ประชาคมทางเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community หรือ AEC) ซึ่งการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนเมื่อเดอืนพฤศจิกายน 2545 
ที่กัมพูชา ได้ตกลงร่วมกันที่ จะมุ่งบรรลุผลส าเรจ็ตามแผนให้ได้ตามวสิยัทัศนอ์าเซยีน 
ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563 โดยน า กลุม่สหภาพยุโรป (EU) ซึ่งต่อมาเป็น ประชาคม
ยุโรป(EEC) มาเป็นกรณศีึกษา ส าหรับ Roadmap for Integration of ASEAN หรือ 
RIA เป็นแผนการบูรณาการของอาเซียนที่เริ่มรณรงค์เมื่อเดอืนพฤศจิกายน 2544 ในการ
ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนที่บรูไน AEC มุ่งการบูรณาการเป็นตลาดเดยีว (single 
market) และพื้นฐานทางการผลิตเสรีดา้นการเคลื่อนย้ายสินค้า การค้าบริการ การ
ลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมอื ขณะที่ RIA เป็นความพยายามบรรลคุวามร่วมมอื
โดยรวมมากข้ึน และลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างกันในทุกด้านของประเทศสมาชิก 
ซึ่งก่อนหน้า RIA ก็มีความริเริม่เพือ่การบูรณาการของอาเซยีน (Initiative for ASEAN 
Integration หรือ IAI) จากการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนอยา่งไม่เปน็ทางการที่
สิงคโปร ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2543 ที่มุ่งการพัฒนาสาธารณูปโภคพืน้ฐาน และ
ทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาศักยภาพทางการผลิต 
เพื่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาชาติของ
ประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซยีนทีป่ระกอบด้วย
กัมพูชา ลาว พมา่ และเวียดนาม หรอื (CLMV) ด้วยการจัดอบรมในด้านต่าง ๆ เช่น 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทางการคา้ การส่งเสริมการ ส่งออก การพัฒนาความ
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มั่นคงของมนุษย์ ธรุกิจการเกษตรและอาหาร การท่องเที่ยว อีกทั้งการให้ทุนการศึกษา
และการแลกเปลีย่นนักศึกษาและเยาวชน เป็นต้น  
 
AEC เป็นหนึ่งในสามขั้วของการรวมเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดย
อีกสองขั้ว คือ ประชาคมความมั่นคงแห่งอาเซยีน (ASEAN Security Community) 
และประชาคม วัฒนธรรมทางสังคมแห่งอาเซียน (AEAN Socio-cultural Community) 
ขณะที ่RIA ก็มีสามขั้ว เช่นกัน ประกอบด้วย การพัฒนาการเพื่อการลดช่องว่างระหวา่ง
กัน ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจเชิงลึก และการปรับปรุงบูรณาการทางเศรษฐกิจ โดยขั้วที่
สองเป็นความรว่มมอืในด้านต่าง ๆ เช่น พลังงาน ท่องเทีย่ว ขนส่งและโทรคมนาคม เป็น
ต้น  
ส าหรับขั้วทีส่ามเป็นการเร่งด าเนินการตามกรอบความร่วมมอืด้านเศรษฐกิจของอาเซียน 
เช่น เขตการค้าเสรีอาเซยีน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA) เขตการลงทุน
อาเซียน (ASEAN Investment Area หรือ AIA) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการคา้
บริการ (ASEAN Framework Agreement on Services หรือ AFAS) ความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและอเิล็กทรอนิกส์ของอาเซยีน (e-ASEAN) โครงการความ
ร่วมมอืด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation Scheme 
หรือ AICO) เป็นต้น  
Roadmap to an AEC มีวิสัยทัศน์ คือ ความตั้งใจบรรลุ AEC ภายในปี 2563 โดยมี
ภารกิจหรือพันธกิจที่ต้องด าเนินการมากมาย ไดแ้ก่  

1. การเคลือ่นยา้ยเสรี (free movement) ของสนิค้า การค้า การบริการ การลงทุน 
และเงินทุน รวมถึงการบรรลุผลส าเร็จของเขตการค้าเสรีทีม่ีอัตราอากรขาเข้าเป็น
ศูนย ์และขจัดอุปสรรคข้อกีดขวางทางการค้าทีม่ิ่ใช่ภาษี  

2. การพัฒนารูปแบบการผลิตในภูมิภาค ที่ดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ  
3. การเคลือ่นยา้ยเสรีของแรงงานมฝีีมือ และผู้เชีย่วชาญ  
4. การเคลือ่นยา้ยเสรีของนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียน  
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5. การประสานและเชื่อมโยงเครอืข่ายกระบวนการศุลกากร และการลดขัน้ตอน
กระบวนการด้านศลุกากร  

6. การประสานและเชื่อมโยงมาตรฐาน ไปสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ  
7. การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานเชิงกฎหมายและเพื่อเอื้อและอ านวยประโยชน์

ในการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซยีน 
ทั้ง 7 ภารกิจเป็นการน า AEC เข้าสู่การเตรยีมความพรอ้มสูเ่ขตการคา้เสรีที่ จะ
ผนวกความร่วมมือกับประเทศอื่นนอกกลุ่มอาเซียน ต่อไป อย่างไรก็ดี Roadmap 
to an AEC ยังขาดเป้าหมาย หรอืก าหนดเส้นตาย (deadline) ที่ชัดเจนในการ
บรรลุวิสยัทศัน ์ซึ่งผู้เขียนขอน าเสนอข้อคิดเห็นให้อาเซียนแยกเป้าหมายเป็น 4 
ระยะ ประกอบด้วย  
-ระยะสั้น บรรลุภายในปี 2550  
-ระยะปานกลาง บรรลภุายในปี 2555  
-ระยะยาว บรรลุภายในปี 2560  
-ระยะยาวพิเศษ บรรลภุายในปี 2563  
ทั้งนี้เพื่อการบูรณาการเป็น AEC และ RIA ควรที่จะเพิม่การบูรณาการในเรื่อง
ดังต่อไปน้ีด้วย ได้แก ่ 

8. การเชื่อมโยงระบบเครอืข่ายอิเล็กทรอนิก ส์ในทกุประเภทของการค้า การค้า
บริการ การขนส่งโทรคมนาคม การสาธารณสขุ การท่องเที่ยว และดา้นอื่น ๆ  

9. ยกเว้นการตรวจลงตราการตรวจคนเข้าเมือง ดว้ยระบบการเชื่อมโยงขอ้มูล
เครือขา่ย  

10. การใช้เงินสกุลเดียวกัน ท านองเดยีวกับเงินยูโร  
11. มีกองก าลังพันธมิตรทางการทหาร ท านองเดยีวกับกองก าลังพันธมิตรป้องกัน 
12. แอตแลน-ติกเหนือ (NATO) และ  
13. การจัดตั้งศาลอาเซยีน  

ส าหรับในระยะสั้นคาดว่าโครงการที่นา่จะบรรลุได้ คอื AFTA AIA และ AICO ระยะ
กลาง ได้แก่ AFAS ภารกิจ ข้อ 1 - 4 ส่วน ข้อ 5 - 9 คาดว่าจะแลว้เสรจ็ในระยะยาว 
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ส่วน โครงการที่ต้องการใช้เวลายาวพิเศษ และต้องใช้ความพยายามสูงอย่างยิ่ง ได้แก่ ข้อ 
10 - 12  
 
ส าหรับ กลยทุธ์ ที่จะตอ้งน ามาใช้เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายนั้น ควรมุ่งไปที่ การลดช่องวา่งของ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มสมาชิกเดิม (ไทย สิงคโปร์ มาเลเซยี อินโด- นีเซีย ฟลิิปปินส์ 
และบรูไน) และสมาชิกใหม่ (CLMV) ซึ่งอาเซียนก็ด าเนินการอยู่แล้วตาม IAI  

 แต่งต้ังคณะกรรมาธิการอาเซยีนที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการดา้นความยากจน 
โดยประกอบด้วยรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิก (a Ministerial level ASEAN 
Committee on the Poverty Implications of Integration (ACPII)  

 จัดตั้งองค์กรหลักเพือ่ด าเนินการก ากับ จัดการ ปฏิบัติงาน และประสานงานใน
เรื่องของ AEC และ RIA โดยรวม  

 ก่อตั้งองค์กรกลาง หรือธนาคารกลางของอาเซยีน เพือ่ด าเนินการก ากับ จัดการ 
ประกอบการ และประสานงานในเรือ่งของเงินสกุลเดียว  

 ก่อตั้งกองก าลังพันธมิตรอาเซยีน ศาลอาเซยีน และองค์กรสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง  

ในส่วนของ แผนปฏิบัตกิาร ทุกประเทศสมาชิกสามารถด าเนินการในทกุโครงการพรอ้ม
กัน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการด าเนินการมาก-น้อยต่างกัน ได้แก่  

 การฝึกอบรม ฝึกฝน ให้ความช่วยเหลอืทางเทคนิควิชาการ เพื่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่สมาชกิในกลุ่ม CLMV  

 การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ และศักยภาพของทรัพยากรบุคคลด้วยการให้
การศึกษา และฝึกฝนสร้างความช านาญ โดยมุง่เน้นที่ภาคอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอ่มในท้องถิ่นน้ัน ๆ  

 วัดระดับความแตกต่างของระดับรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประชากร
ในประเทศสมาชิก ซึ่งอาจจ าเป็นต้องมี ACPII ก ากับดูแล และปฏิบัติงาน เพื่อวาง
แผนการด าเนินการในการพัฒนาแก้ไขให้ตรงเป้าหมายตอ่ไป  
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 เร่งผลักดันความร่วมมอืในด้านต่าง ๆ ที่มอียู่เดมิ ได้แก่ AFTA AIA AICO หรือ
ความร่วมมอืใหม่ด้านอืน่ ๆ ได้แก่ AFAS ให้บรรลุผลเร็วยิ่งขึ้น โดยการพิจารณา
ถึงปัญหา ข้อติดขัดต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการมาแลว้ และที่จะด าเนินการต่อไป 
รวมถึงอุปสรรคปัญหาภายในที่ต้องเร่งแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อจ ากัดทาง
กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 
กฎหมายส่งเสรมิการลงทุน กฎหมายสรรพากร-ศุลกากร กฎหมายส่งเสริม
อุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งต้องใช้เวลายาวนาน  

 เร่งพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่เป็นอุปสรรคตอ่การบรรลุความร่วมมือในแตล่ะเรื่อง ได้แก่ 
กรณี e-ASEAN จ าเป็นต้องก่อสรา้งสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อการเชื่อมโยง
เครือขา่ยทางอเิล็กทรอนิกส์ ระบบไฟฟ้าที่เขา้ถงึทั่วประเทศ มอีุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทีแ่พร่หลาย ประชากรสามารถซือ้หาได้ และมาตรฐานคา่ครองชีพ  

 การเปิดเสรีการลงทุน การค้า การบริการ จ าเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่ง
ภายในประเทศ โดยพฒันามาตรฐานและศักยภาพภายในให้สูงขึ้น ไม่วา่จะเป็น
การศึกษา การฝึกฝน อบรม การไปดูงานในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ  

 การน าระบบการเชื่อมโยงด้วยอเิล็กทรอนิกส์มาใช้ในทุกระบบงาน เพื่อลดงาน 
ย่นระยะเวลาที่ใช้ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร เพื่อรองรับ e-
ASEAN ที่จะมีการเชือ่มโยงเครือขา่ยกันทั้งอาเซยีน  

 สร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อการเชื่อมโยงเครอืข่ายภายในประเทศและ
ระหว่าง อาเซยีน รวมถงึระบบการขนส่งโทรคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า และทาง
อากาศ เช่น ทา่รถ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน เคเบลิ และระบบการเชื่อมโยงไรส้าย
อื่น ๆ เป็นต้น  

 สร้างระเบียบวินยัประชาชนในชาติ มีการอบรมสั่งสอนที่ลงไปถึงต้นตอตั้งแต่วัย
เยาว ์สร้างจิตส านึกในความร่วมมือร่วมใจกันพฒันาชาติ เคลื่อนย้ายเสรีของ
แรงงานมฝีีมือ และทุกแผนงานที่มรี่วมกันในอาเซียน  

อนึ่ง กรณียกเว้นการตรวจลงตราการตรวจคนเข้าเมืองด้วยระบบการเชื่อมโยงขอ้มลู
เครือขา่ย ปัจจุบันเริ่มมีความร่วมมอืในเรือ่งการไม่ต้องใช้วีซ่าเขา้ประเทศกับหลาย
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ประเทศแล้ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง วีซา่ราชการในกลุ่มอาเซยีนบางประเทศ แต่ยังไม่มีการ
เชื่อมโยงข้อมลูเครือขา่ยที่เป็นระบบเดียวกัน ความร่วมมือนี้จะมพีัฒนาได้มากยิ่งขึ้น 
หากมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเครอืข่ายที่จะช่วยให้การควบคุมระหวา่งอาเซียนมี
ประสิทธผิล ซึ่งการเชื่อมโยงนี้เกีย่วเนื่องกับสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในประเทศสมาชิก
อาเซียนที่ต้องมีการพฒันาเสียกอ่น ขณะเดียวกนั พัฒนาการของโครงการนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
ปัญหาภายในของแต่ละประเทศสมาชิกด้วย ไทยมีปัญหาเรื่องคนต่างดา้วลักลอบเข้า
เมืองจ านวนมาก หรือคนไทยที่ชอบข้ามไปเล่น การพนันในประเทศเพือ่นบ้าน การ
ลักลอบขนส่งยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาผู้ก่อการร้ายขา้มชาติ ฯลฯ ซึ่ง
ระบบการเชื่อมโยงเครอืข่ายจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้  
ส่วน การรวมสกุลเงินจะเกิดขึ้นได้หากแผนปฏบิัติการข้างต้นประสบผลส าเร็จ ช่องว่าง
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกเดิมและใหม่จะไม่มี หรือเหลือนอ้ยที่ กรณีศาล
อาเซียนนั้น นา่จะได้เขา้มาด าเนินการในเรือ่งของการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึง ข้อ
ขัดแย้งระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซยีน ซึ่งอาจดูตัวอย่างจากศาลของ EEC ที่ได้มีการ
จัดตั้งแล้ว อยา่งไรก็ดีอาจเป็นเรื่องยากที่จะมีการจัดตั้งขึ้น เนื่องจากทกุประเทศยังคง
หวงแหนอธิปไตยทางการศาลเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับกรณี กองก าลังพันธมิตรอาเซียนก็อาจ
ไม่เกิดเช่นกัน หากเป็นองค์กรมอี านาจหน้าที่ช่วยเหลอืประเทศสมาชิกที่ถูกรุกรานอย่าง 
NATO และมอี านาจหนา้ที่ครอบคลุมถึงการรักษาความสงบสุขภายในภูมิภาคอาเซยีน 
เนื่องจากแต่ละประเทศ อาทิ พม่า มาเลเซีย อนิโดนีเซีย ฟลิิปินส ์ต่างมีความขัดแย้ง
ภายใน ซึ่งประเทศเหล่าน้ีคงไม่ต้องการให้ ผู้ใด หรือกองก าลังใดเข้ามาแทรกแซง เมื่อ
กองก าลังพันธมิตรอาเซยีนไมส่ามารถเข้าไปด าเนินการใดข้างต้น ก็ไม่มปีระโยชน์ที่จะ
จัดตั้ง เพราะเป็นเสือกระดาษโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม สูตร 2 + X ของอาเซียน กรณี
ประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งแต่สองประเทศมีความพรอ้มในเรือ่งใดก่อน ก็สามารถร่วมมือ
กันได้ก่อน เป็นสูตรที่ท าให้ความรว่มมอืมคีวามคืบหน้า ชัดเจน ช่วยเร่งให้ความร่วมมือ
โดยรวมบรรลผุลได้เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงสูตร ASEAN plus ที่ขยายความร่วมมอืออกนอก
กลุ่มอาเซยีน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในก้าวแรกทีอ่อกไปสู่เพื่อนบ้านอยา่งจีน ญี่ปุ่น เกาหลี 
และที่จะขยายต่อไปถึงออสเตรเลยี นิวซีแลนด ์ก็จะยิ่งสนับสนุนส่งเสรมิให้การจัดตั้ง
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ประชาคมทางเศรษฐกิจของอาเซยีน และการบรูณาการอาเซยีนประสบผลได้เร็วยิ่งขึ้น  
 
 

ปัจจัยส าคญัที่สุดตอ่ความส าเร็จตามแผนการบรูณาการทางเศรษฐกิจของอาเซยีน ไปสู่
การเป็นประชาคมทางเศรษฐกิจอาเซยีน และแผนบูรณาการอาเซียน ไม่ใช่อยู่ที่
แผนปฏิบัติการที่เลศิหร ูวิสัยทศัน์ทีส่วยงาม แต่เป็นความตั้งใจมุ่งมั่นของประเทศสมาชิก
อาเซียนที่พร้อมจะก้าวไปสู่เป้าหมาย และวิสยัทศัน์ร่วมกันอย่างแท้จริง  

10. อาเซียน +3  

กรอบความร่วมมืออาเซยีน+3 (ASEAN+3) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซยีนกับประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เพื่อ
ส่งเสรมิความรว่มมอืในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเพื่อน าไปสู่การจัดตั้ง
ชุมชนเอเชียตะวันออก (East Asian Community) โดยให้อาเซียนและกระบวนการ
ต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมอือาเซียน+3 เป็นกลไกส าคญัในการผลกัดันให้บรรลุ
เป้าหมาย เนือ่งในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการจัดต้ังกรอบความร่วมมืออาเซียนบวก
สามเมื่อปี 2007 (พ.ศ.2550)  
ผู้น าของประเทศสมาชกิได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมวา่ด้วยความร่วมมือเอเชีย
ตะวันออกฉบับที ่2 (Second Joint Statement on East Asia Cooperation: 
Building on the Foundations of ASEAN Plus Three Cooperation) พรอ้มกับ
เห็นชอบให้มีการจัดท าแผนด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งกัน (ASEAN+3 
Cooperation Work Plan (2007 – 2017)) เพื่อส่งเสรมิความรว่มมอืในระยะยาว และ
ผลักดันให้เกิดชุมชนอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี 2015 (พ.ศ.2558) โดย
มุ่งเน้นการส่งเสรมิความร่วมมอืใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้าน
ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและการเงิน ด้านพลงังาน สิ่งแวดลอ้ม การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะอากาศโลก และการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ด้านสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนา 
และด้านการส่งเสริมกรอบการด าเนินงานในด้านต่างๆและกลไกต่างๆ ในการติดตามผล 
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โดยแผนความร่วมมือดงักล่าวทั้ง 5 ด้านนี ้ถือเป็นการประสานความรว่มมือและกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซยีนกับประเทศในเอเชียตะวันออกมากยิ่งขึ้น  
 
อาเซียน +3 ประกอบด้วยสมาชิก 13 ชาติ คือ 10 ชาติสมาชิกอาเซียน รวมกับจีน ญี่ปุ่น 
และเกาหลีใต้ ซ่ึงมีประชากรรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 ล้านคน หรือหนึ่งในสามของ
ประชากรโลก แต่เมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เข้าด้วยกนั จะท าให้มีมลูค่า
ถึง 9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 16 ของจีดีพีโลก ขณะทีย่อดเงิน
ส ารองต่างประเทศรวมกันจะสูงถึง 3.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐซ่ึงมากกว่ากึ่งหนึ่งของเงิน
ส ารองต่างประเทศของโลก โดยตัวเลขทางเศรษฐกิจเหล่านี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
อาเซียน+3 จะมีบทบาทเป็นแรงขับเคลือ่นส าคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้า
ต่อไปในอนาคต  
จากความรว่มมอืดังกล่าวประเทศสมาชิกอาเซยีน จะได้รับผลประโยชนจ์ากความรว่มมอื
ในกรอบของเขตการค้าเสรีอาเซียนบวก+3 (FTA Asian +3) มูลคา่ประมาณ 62,186 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียนจะได้รับประโยชน์มากที่สุด 
คิดเป็นมูลคา่ประมาณ 7,943 ล้านดอลลาร์ ขณะทีอ่ินโดนีเซยีมีแนวโน้มจะได้ประโยชน์
ใกล้เคียงกัน คอืประมาณ 7,884 ล้านดอลลารส์หรัฐ ส่วนเวยีดนามคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์มลูคา่ประมาณ 5,293 ล้านดอลลารส์หรัฐ  
ส าหรับการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซยีน + 3 สมัยพิเศษ (Special ASEAN+3 Financial 
Ministers Meeting) ที่ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา ได้มีการ
สนับสนุนการใช้เวทีหารอืด้านนโยบายและกิจกรรมความร่วมมอืต่างๆ ของภูมิภาค
อาเซียน อาทิ ข้อรเิริ่มเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative: CMI) พรอ้มทั้งเรียกรอ้งให้
รัฐมนตรีคลังสนับสนุนให้มีกระบวนการเฝา้ระวงั โดยร่วมมือกับสถาบันการเงินใน
ภูมิภาคและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งข้อรเิริ่มเชยีงใหม่ ทีร่ัฐมนตรีคลัง
อาเซียน+3 จ าเป็นจะต้องเร่งรัดกระบวนการไป สู่ระดับพหุภาคี เพื่อเป็นกันชนรองรับ
เศรษฐกิจอ่อนแอในอนาคต  
ทั้งนี้ที่ประชุมมีขอ้สรุปวา่ จะขยายผลความตกลงริเริ่มเชียงใหม่ในการจดัต้ังกองทุน
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ส ารองระหวา่งประเทศร่วมกันในภูมิภาคอาเซยีน (Currency Swap) จากเดิม 80,000 
ล้านเหรยีญสหรัฐ เป็น 120,000 ล้านเหรยีญสหรัฐ หรือประมาณ 4.2 ล้านลา้นบาท 
เบื้องต้นคาดว่า 3 ประเทศนอกกลุ่มอาเซยีน คอืจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุน่ จะลงเงินส ารอง
ร้อยละ 80 ของวงเงิน รวม หรือ 9.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และกลุ่มประเทศอาเซียน
อีกร้อยละ 20 หรือ 2.4 หมื่นล้านเหรยีญสหรัฐ ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะมรีูปแบบคล้าย
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund :IMF) แต่ก็ไม่ใช่
คู่แข่งของ IMF แต่จะเป็นเพียงทางเลอืกหน่ึงของเอเชียที่จะมีกองทุนระหว่างประเทศ
เป็นของตนเอง โดยประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ลงเงินรวมกันประมาณร้อยละ 80 
ส่วนอีกรอ้ยละ 20 ที่เหลือกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ จะลงทนุร่วมกัน ขณะที่
ไทย สิงคโปร์ มาเลเซยี ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย จะต้องใส่เงินลงทุนมากกว่าอีก 5 
ประเทศ คือ บรไูน พม่า ลาว เวยีดนาม และกัมพูชา เนื่องจากมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่
กว่า โดยคาดว่าจะสามารถเสนอเรือ่งเข้าสู่การพิจารณารัฐมนตรคีลังอาเซียน+3 วาระ
ปกติที่บาหลี ประเทศอนิโดนีเซีย ในเดือนพฤษภาคม 2552  

11. การเตรียมความพรอ้มเพือ่ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  

เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มในการก้าวเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ส านกังาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ถูกก าหนดเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความรว่มมอื
กับองค์กรหลักต่าง ๆ เพื่อเตรยีมการ วางแผน พัฒนา เตรยีมความพรอ้มให้แก่ครู 
คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีนภายในปี 2558 โดยก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2554-
2558) ภายใต้กรอบ 3 เสาหลัก กับ 5 นโยบาย 
จากปฏิญญา ชะอ า-หัวหิน ด้านการศึกษาฯ ต่อการขับเคลือ่นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน สาระส าคญัของปฏิญญาดังกล่าวเน้นความส าคญัของบทบาทการศึกษาในการ
สร้างประชาคมอาเซยีน 3 เสาหลัก ดังนี้  

1. บทบาทการศึกษาในเสาหลักด้านการเมอืงและความมั่นคง : การสรา้งความเขา้ใจ
และตระหนักถึงความส าคัญของกฎบัตรอาเซยีน การส่งเสริมหลักการ
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ประชาธิปไตย การส่งเสริมการศึกษาดา้นสิทธิมนุษยชน ตระหนักคุณคา่และ
ค่านิยมทางวฒันธรรม การสร้างเครอืข่ายผู้บรหิารโรงเรียนเพื่อบูรณาการความ
ร่วมมอืด้านการศึกษา การจัดงานฉลองวันอาเซยีนในประเทศสมาชิก ในช่วง
เดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นวันก่อตั้งอาเซียน  

2. บทบาทการศึกษาในเสาหลักด้านเศรษฐกิจ : การจัดท ากรอบการพัฒนาทักษะใน
อาเซียน การพฒันาระบบการถ่ายโอนนักเรียน การถ่ายโอนแรงงานทีม่ีความ
ช านาญการในภูมิภาค การพัฒนามาตรฐานอาชีพที่เน้นศักยภาพในอาเซียน ที่
สามารถสนองตอบความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  

3. บทบาทการศึกษาในเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม : การจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพในชุมชนชนบท การจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรเีกี่ยวกับศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียน การสนับสนุนการเรยีนภาษาอาเซยีน การสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับอาเซียนในเยาวชน การพัฒนาด้านการวิจัยและการพฒันาในภมูิภาค 
การสร้างความรู้และตระหนักเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดลอ้ม การส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอด ชีวิต เพือ่บรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน การจัดท าเนื้อหา
เกี่ยวกับอาเซียนร่วมกัน ตลอดจนการร่วมแบ่งปันทรัพยากรและจัดต้ังกองทุนเพือ่
การพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค  

12. นโยบายการศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
 
รัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณ 3,000 ล้านบาท (ปี 2552-2557) ส าหรับแผน
ด าเนินการระยะ 5 ปี เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศกึษาในภูมิภาค
อาเซียน โดยมีเป้าหมายว่า ภายในปี 2557 จะต้องมีนักเรียน นักศึกษาต่างชาติเข้ามา
ศึกษาต่อในประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น 1 แสนคน ด้วยการพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาและจัดการศกึษาให้มีคุณภาพ  
โดยที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาของประเทศ จึงมี
ภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานดา้นการศึกษาเพือ่ให้บรรลกุารจัดตั้ง
ประชาคมอาเซยีน ภายในปี 2558 ตามกฎบัตรอาเซียน และการด าเนนิงานตาม
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ปฏิญญา ชะอ า-หัวหิน ว่าด้วยการเสรมิสรา้งความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุ
ประชาคมอาเซยีนที่เอื้ออาทร และแบ่งปันให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ได้มีการตั้ง
คณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนความรว่มมือด้านการศึกษาในอาเซียนสู่การ
บรรลุเป้าหมาย การจัดตั้งประชาคมอาเซยีนภายในปี 2558 ขึ้น 1 คณะ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรอง
ประธาน และผู้บริหารองค์กรหลักร่วมเป็นกรรมการ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมดา้นการศึกษา ก ากัลป์ ตดิตาม ประเมินผล และให้ข้อคิดเห็น
เพื่อให้การด าเนินการขบัเคลื่อนความร่วมมือดา้นการศึกษาในอาเซียนขององค์กรหลัก 
สถาบัน และหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกีย่วขอ้ง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ และเป็น
รูปธรรม ในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 
ได้เห็นชอบนโยบายการศึกษาของไทยเพื่อด าเนนิการตามปฏิญญาอาเซยีนด้าน
การศึกษา ดังน้ี  

 นโยบายที่ 1 : การเผยแพร่ความรู้ ขอ้มลูข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกบัอาเซียน 
เพื่อสร้างความตระหนัก และเตรยีมความพรอ้มของครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
ภายในปี 2558  

 นโยบายที่ 2 : การพฒันาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มี
ทักษะที่เหมาะสมเพือ่เตรียมความพรอ้มในการก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน เช่น 
ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความ
ช านาญการ ที่สอดคลอ้งกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม และ
การเพิ่มโอกาสในการหางานท าของประชาชน รวมทั้งการพิจารณาแผนผลิต
ก าลังคน  

 นโยบายที่ 3 : การพฒันามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการหมุนเวยีนของ
นักศึกษา และครอูาจารย์ในอาเซยีน รวมทั้งเพือ่ให้มีการยอมรับในคณุสมบัติทาง
วิชาการร่วมกันในอาเซยีน การส่งเสรมิความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง 
ๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วย
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สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา และการฝึกอบรมทางอาชีพในขั้นต้น และขั้นต่อเนื่อง ตลอดจน
ส่งเสรมิและเพิ่มพูนความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิก
อาเซียน  

 นโยบายที่ 4 : การเตรยีมความพรอ้มเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน เพื่อรองรับ
การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจัดท าความตกลงยอมรับ
ร่วมด้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณ ์ในสาขาวิชาวิชาชีพ
ส าคญัต่าง ๆ เพือ่รองรบัการเปิดเสรีการศึกษา ควบคู่กับการเปิดเสรีดา้นการ
เคลือ่นย้ายแรงงาน  

 นโยบายที่ 5 : การพฒันาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส าคญัในการก้าวสูป่ระชาคม
อาเซียน ส าหรับโครงการ และภารกิจส าคญัที่องค์กรหลักต่าง ๆ ภายใต้
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการอยู่แล้ว เพือ่สนับสนุนและส่งเสรมิความร่วมมือ
ด้านการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบ การศึกษานอกโรงเรยีน และการศกึษาตลอด
ชีวิต โดยมีเป้าหมายเดยีวกันคือ การพัฒนาศักยภาพประชาชนคนไทยให้เข้าสู่
การสร้างประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558  

การด าเนินการด้านการจัดการศึกษาของไทยสูป่ระชาคมเศรษฐกิจโลกจึงเป็นการ
เตรียมการเพือ่รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต และ
วิสัยทศัน์ของประเทศไทยในปี 2558 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้ก าหนดไว้ว่า  
 
“ คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพยีง ยึดมั่นใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง 
มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูใ่นสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอือ้
อาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม มคีวามมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทโีลก สามารถอยู่ใน
ประชาคมภมูิภาคและโลกได้อยา่งมีศักด์ิศรี ”  
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การจัดการศึกษาของไทยเป็นมาตรการรับรองส าคัญตอ่เป้าหมายการกา้วสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน ซึ่งครอบคลมุการจัดท าความตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา 
ความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพส าคัญต่าง ๆ ควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการ
เคลือ่นย้ายแรงงาน ซึ่งก าหนดให้มีการยกเว้นข้อก าหนดเกี่ยวกับการขอวีซ่าส าหรับคน
ชาติอาเซียนส าหรับ short term visits การอ านวยความสะดวก การออกวิซ่า และ
ใบอนุญาตท างานส าหรบัแรงงานมีฝมีือ และผู้เชี่ยวชาญสญัชาติอาเซียน ซึ่งจะช่วยลดสิ่ง
กีดกั้นและอุปสรรคการเชื่อมโยงระหวา่งประชาชนกับประชาชน และสง่เสริม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เพือ่รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ว ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานหลักในการด าเนินการเพือ่ก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน ประเทศไทยจ าเป็นต้องผนึกความร่วมมอืทุกภาคสว่นของสังคมในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศกึษาของชาติ และผนึกความร่วมมอืในการจัดการศึกษากับ
อาเซียน เพือ่สรา้งอาเซยีนให้เป็นประชาคมทีม่ัน่คง เอือ้อาทร และร่วมแบ่งปันกันตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2558  
 
***แหล่งอ้างอิง :  

 จุไรรัตน์ แสงบุญน า. ความรู้เรือ่งประชาคมอาเซยีน (การเตรียมความพรอ้มของ
ไทยเพื่อการก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน) ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) เอกสาร
อัดส าเนา, 2554.  

 ความเป็นมาของอาเซยีน. (ออนไลน์). เข้าถึงไดจ้าก 
http://www.thaimaster.info/pompilai/wannisa/asean/ 
asean_info.html#end สืบค้น 5 มิถุนายน 2554.  

 สืบค้นและรวบรวมโดย : งานพัฒนาบคุลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านัก
อ านวยการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 


