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อาเซียน ข
อมูลอาเซียน คําถามเก่ียวกับอาเซียน  
ก�อนเข
าสู�ประชาคมอาเซียน 

 
 
ขอขอบคณุภาพประกอบจาก สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , nfe.go.th 
นับถอยอีกเพยีง 3 ป- ประเทศไทยของเราก็จะเข0าสู2ประชาคมอาเซียนแล0วนะคะ 
สําหรับทางประเทศไทย ท่ีเป!น 1 ใน 5 ของประเทศผู
ก�อตั้งอาเซียน ในขณะน้ี

ทางหน2วยงานทั้งภาครฐั และภาคเอกชน ต2างก็พากันเตรียมความพร0อมเพือ่ต0อนรับป-
อาเซียนที่กําลังจะมาถึงน้ี... 

เราในฐานะประชาชนชาวไทย ก็รับรู
ถึงความร�วมมอืร�วมใจท่ีเตรียมตัวในการ
พัฒนาประเทศของเราเพ่ือจับมือร�วมกับ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต
 ให
สมาชิกท้ัง 10 ประเทศสามารถอยู�รวมกันได
อย�างเข็มแข็ง และมีมติรภาพ 
พร
อมจูงมือกันก
าวสู�การพัฒนาท่ีย่ังยืน… ในวันน้ีกระปุกดอทคอมก็ขอนําข0อมูล
เก่ียวกับอาเซียน และประชาคมอาเซียน มาให0ได0ทราบกันว2า การรวมตัวกันของ 10 
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ประเทศอาเซียน จะนําพาเราไปสู2การพัฒนาอะไรบ0าง และต0นกําเนิดของอาเซียนมี
ประวัติความเปAนมาอย2างไร 
ประวัติการก�อตั้งอาเซียน 

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต
 (Association 
of South East AsianNations หรือ ASEAN) ก2อต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ 
(Bangkok Declaration) ซ่ึงได0มีการลงนามที่วงัสราญรมยO เมือ่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 
2510 โดยรัฐมนตรีว2าการกระทรวงการต2างประเทศสมาชิกก2อต้ัง 5 ประเทศ ได0แก2 
อินโดนีเซีย ฟSลิปปSนสO มาเลเซีย สิงคโปรO และ ไทย ซ่ึงผู0แทนทั้ง 5 ประเทศ 
ประกอบด0วย 
- นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีต2างประเทศอินโดนีเซีย) 
- นายตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรฐัมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรี
กระทรวงพัฒนาการแห2งชาติมาเลเซีย) 
- นายนาซิโซ รามอส (รฐัมนตรีต2างประเทศฟSลปิปSนสO) 
- นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต2างประเทศสิงคOโปรO) 
- พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตรO (รัฐมนตรวี2าการกระทรวงการต2างประเทศของไทย) 

 
ทั้งน้ี ในเวลาต2อมาได0มปีระเทศต2าง ๆ เข0าเปAนสมาชิกเพิ่มเติม ได0แก2 บรูไนดารุส 

ซาลาม (เปAนสมาชิกเมื่อ 8 มกราคม พ .ศ.2527) เวียดนาม (เปAนสมาชิกเมื่อ 28 
กรกฎาคม พ.ศ. 2538) ประเทศลาว, ประเทศพม2า (เปAนสมาชิกเมื่อ 23 กรกฎาคม พ.ศ 
.2540) และประเทศกัมพูชา (เปAนสมาชิกเมื่อ 30 เมษายน พ.ศ. 2542) ทั้งน้ี ในป[จจุบัน
มีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ 
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วัตถุประสงคGของการก�อตั้งอาเซียน 
วัตถุประสงคOของการก2อต้ังอาเซียน คือ เพื่อส2งเสริมความเข0าใจอันดีต2อกัน 
ระหว2างประเทศในภูมิภาค ธํารงไว0ซ่ึง สันติภาพเสถียรภาพ และความมัน่คง
ทางการเมอืง สร0างสรรคOความเจรญิก0าวหน0าทางด0านเศรษฐกิจ การพฒันาทาง
สังคม และ วัฒนธรรมการกินดีอยู2ดีของประชาชนบนพื้นฐานของความเสมอภาค
และผลประโยชนOร2วมกันของประเทศสมาชิก โดยแบ2งออก เปAนข0อ ๆ ได0ดังน้ี 
1. เพื่อส2งเสรมิความร2วมมือและความช2วยเหลอืซ่ึงกันและกันในทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตรO และการบริหาร 
2. เพื่อส2งเสรมิสันติภาพและความมั่นคงส2วนภูมภิาค 
3. เพื่อเสริมสร0างความเจริญรุ2งเรอืงทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทางวัฒนธรรม
ในภูมิภาค 
4. เพื่อเสริมสร0างให0ประชาชนในอาเซียนมีความเปAนอยู2และคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. เพื่อให0ความช2วยเหลอืซ่ึงกันและกันในรูปแบบของการฝ]กอบรมและการวิจัย
และส2งเสริมการศึกษาด0านเอเชียตะวันออกเฉียงใต0 
6. เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพของการเกษตรและอตุสาหกรรม การขยายการค0า 
ตลอดจนปรับปรุงการขนส2งและการคมนาคม 



 

7. เพื่อส2งเสรมิความร2วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องคOการความร2วมมอื
แห2งภูมิภาคอื่นๆ และองคOการระหว2างประเทศ
 

สัญลักษณGของอาเซียน  
สัญลักษณGของอาเซียนน้ัน เป!นสัญลักษณGท่ีใช
มานานตั้งแต�ก�อตั้ง ประกอบไป

ด
วยรูปรวงข
างสีเหลืองจํานวน 
นํ้าเงิน โดยมีควา

รวงข
าว 10 
สีเหลอืง

สีแดง 

สีนํ้าเงิน

รู
จัก ธงอาเซียน และสญัลักษณGของอาเซียน 
 

กฎบัตรอาเซียน 
กฎบัตรอาเซียน หรือ 

จะวางกรอบทางกฎหมาย และโครง สร0างองคOกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนให0
ดําเนินการตามวัตถุประสงคOและเป̀าหมายที่ต้ังไว0 โดยเฉพาะวัตถุประสงคOใหญ2 ในป- พ
2558 ที่ทั้ง 10 ประเทศจะจับมือกันขับเคลื่อนเพื่อเปAนประชาคมอาเซียน
อย2างไรก็ตาม กฎบัตรอาเซียนดังกล2าว มีผลบังคับใช0ต้ังแต2วันที่ 
หลังจากที่ประเทศสมาชิกครบทั้ง 
ยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ระหว2างวันที่ 
เพชรบุรีเปAนการประชุมระดับผู0
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อส2งเสรมิความร2วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องคOการความร2วมมอื
แห2งภูมิภาคอื่นๆ และองคOการระหว2างประเทศ 

สัญลักษณGของอาเซียนน้ัน เป!นสัญลักษณGท่ีใช
มานานตั้งแต�ก�อตั้ง ประกอบไป
ด
วยรูปรวงข
างสีเหลืองจํานวน 10 ต
น บน พ้ืนสีแดงล
อมรอบด
วยวงกลมสีขาวและสี

นํ้าเงิน โดยมีความหมายว�าดังน้ี... 
10 ต0น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
สีเหลอืง หมายถึง ความเจริญรุ2งเรือง 
 หมายถึง ความกล0าหาญและการมพีลวัติ 

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิ 
สีนํ้าเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง 

 
รู
จัก ธงอาเซียน และสญัลักษณGของอาเซียน  

กฎบัตรอาเซียน หรือ ASEAN Charter เรียกง2าย ๆ ก็คือ ธรรมนูญของอาเซียนที่
จะวางกรอบทางกฎหมาย และโครง สร0างองคOกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนให0
ดําเนินการตามวัตถุประสงคOและเป̀าหมายที่ต้ังไว0 โดยเฉพาะวัตถุประสงคOใหญ2 ในป- พ

ประเทศจะจับมือกันขับเคลื่อนเพื่อเปAนประชาคมอาเซียน
าม กฎบัตรอาเซียนดังกล2าว มีผลบังคับใช0ต้ังแต2วันที่ 15 ธันวาคม พ

หลังจากที่ประเทศสมาชิกครบทั้ง 10 ประเทศ ได0ให0สัตยาบันกฎบัตร และการประชุมสุด
ระหว2างวันที่ 28 กุมภาพันธO - 1 มีนาคม พ.ศ

เพชรบุรีเปAนการประชุมระดับผู0นําอาเซียนครั้งแรกหลังจากกฎบัตรมีผลบังคับใช0

อส2งเสรมิความร2วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องคOการความร2วมมอื

สัญลักษณGของอาเซียนน้ัน เป!นสัญลักษณGท่ีใช
มานานตั้งแต�ก�อตั้ง ประกอบไป
ต
น บน พ้ืนสีแดงล
อมรอบด
วยวงกลมสีขาวและสี

ประเทศ 

 

 

คือ ธรรมนูญของอาเซียนที่
จะวางกรอบทางกฎหมาย และโครง สร0างองคOกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนให0
ดําเนินการตามวัตถุประสงคOและเป̀าหมายที่ต้ังไว0 โดยเฉพาะวัตถุประสงคOใหญ2 ในป- พ.ศ.

ประเทศจะจับมือกันขับเคลื่อนเพื่อเปAนประชาคมอาเซียน  
ธันวาคม พ.ศ.2551

ประเทศ ได0ให0สัตยาบันกฎบัตร และการประชุมสุด
ศ.2552 ที่จังหวัด

นําอาเซียนครั้งแรกหลังจากกฎบัตรมีผลบังคับใช0 



 

   
ประชาคมอาเซียน 
ประชาคมอาเซียนประกอบด
วยความร�วมมือ 

ประชาคมการเมอืงและความมั่นคงอาเซียน 
Community–APSC)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

ASCC) 
1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

Security Community 
มีวัตถุประสงคOเพือ่เสริมสร0างและธํารงไว0ซ่ึงสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค

เพื่อให0ประเทศในภูมิภาคอยู2ร2วมกัน อย2างสันติสุข และสามารถ
ขัดแย0ง โดยสันติวิธี อาเซียนจึงได0จัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมอืง และความ
มั่นคงอาเซียน (ASEAN Political
ประการ คอื 

1.การมีกฎเกณฑOและค2านิยมร2วมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรมต2าง ๆ ที่จะร2วมกันทํา
เพื่อสร0างความเข0าใจในระบบสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตรOที่แตกต2างของ
ประเทศสมาชิก ส2งเสริมพัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เช2น หลักการ 
ประชาธิปไตย การส2งเสริมและคุ0มครองสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีส2วนร2วมของ
ภาคประชาสังคม การต2อต0านการทุจริต การส2งเสริม
เปAนต0น 

 
2.ส2งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร2วมกันในการรักษาความมั่นคงสําหรับ

ประชาชนที่ครอบคลมุในทุกด0านครอบ คลุมความร2วมมือ เพื่อเสรมิสร0างความ
รูปแบบเดิม มาตรการสร0างความไว0เน้ือเช่ือใจและการระงับข0อพิพาท โดยสันติ เพือ่
ป̀องกันสงครามและให0ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู2ด0วยกัน โดยสงบสุขและไม2มีความ
หวาดระแวง และขยายความร2วมมอืเพื่อ ต2อต0านภัยคุกคามรูปแบบใหม2 เช2น การต2อต0าน
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ประชาคมอาเซียนประกอบด
วยความร�วมมือ 3 เสาหลัก คือ 
ประชาคมการเมอืงและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security 

C) 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and 
Security Community – APSC) 
มีวัตถุประสงคOเพือ่เสริมสร0างและธํารงไว0ซ่ึงสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค

เพื่อให0ประเทศในภูมิภาคอยู2ร2วมกัน อย2างสันติสุข และสามารถแก0ไขป[ญหาและ
ขัดแย0ง โดยสันติวิธี อาเซียนจึงได0จัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมอืง และความ

ASEAN Political-Security Community Blueprint) 

การมีกฎเกณฑOและค2านิยมร2วมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรมต2าง ๆ ที่จะร2วมกันทํา
สร0างความเข0าใจในระบบสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตรOที่แตกต2างของ

ประเทศสมาชิก ส2งเสริมพัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เช2น หลักการ 
ประชาธิปไตย การส2งเสริมและคุ0มครองสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีส2วนร2วมของ
ภาคประชาสังคม การต2อต0านการทุจริต การส2งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล 

ส2งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร2วมกันในการรักษาความมั่นคงสําหรับ
ประชาชนที่ครอบคลมุในทุกด0านครอบ คลุมความร2วมมือ เพื่อเสรมิสร0างความ
รูปแบบเดิม มาตรการสร0างความไว0เน้ือเช่ือใจและการระงับข0อพิพาท โดยสันติ เพือ่

นสงครามและให0ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู2ด0วยกัน โดยสงบสุขและไม2มีความ
หวาดระแวง และขยายความร2วมมอืเพื่อ ต2อต0านภัยคุกคามรูปแบบใหม2 เช2น การต2อต0าน

 
ASEAN Political and Security 

ASEAN Economic Community–AEC) 
ural Community–

ASEAN Political and 

มีวัตถุประสงคOเพือ่เสริมสร0างและธํารงไว0ซ่ึงสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
แก0ไขป[ญหาและความ

ขัดแย0ง โดยสันติวิธี อาเซียนจึงได0จัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมอืง และความ
Security Community Blueprint) โดยเน0นใน 3 

การมีกฎเกณฑOและค2านิยมร2วมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรมต2าง ๆ ที่จะร2วมกันทํา
สร0างความเข0าใจในระบบสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตรOที่แตกต2างของ

ประเทศสมาชิก ส2งเสริมพัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เช2น หลักการ 
ประชาธิปไตย การส2งเสริมและคุ0มครองสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีส2วนร2วมของ

หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล               

ส2งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร2วมกันในการรักษาความมั่นคงสําหรับ 
ประชาชนที่ครอบคลมุในทุกด0านครอบ คลุมความร2วมมือ เพื่อเสรมิสร0างความมั่นคงใน
รูปแบบเดิม มาตรการสร0างความไว0เน้ือเช่ือใจและการระงับข0อพิพาท โดยสันติ เพือ่

นสงครามและให0ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู2ด0วยกัน โดยสงบสุขและไม2มีความ
หวาดระแวง และขยายความร2วมมอืเพื่อ ต2อต0านภัยคุกคามรูปแบบใหม2 เช2น การต2อต0าน



 

การก2อการร0าย อาชญากรรมข0ามชาติต2าง ๆ เช2น
เตรียมความพร0อมเพื่อป̀องกันและจัดการภัยพิ
3.การมีพลวัตและปฏิสมัพันธOกับโลกภายนอก เพื่อเสริมสร0างบทบาทของอาเซียนใน
ความร2วมมอืระดับภูมิภาค เช2น
(เกาหลีใต0) และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธOที่เข0มแข็งกับ
มิตรประเทศ และองคOการระหว2างประเทศ เช2น สหประชาชาติ

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
AEC)  
มีวัตถุประสงคOเพือ่ทาํให0อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย0าย
สินค0า บริการ การลงทนุ เงินทุน
การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ซ่ึงเปAนแผนงานบูรณาการการดําเนิ
ด0าน คือ 
1.การเปAนตลาดและฐานการผลิตเดียว 
base) โดยจะมีการเคลือ่นย0ายสินค0า บริการ การลงทุน และแรงงานมฝี-มืออย2าง
และการเคลื่อนย0ายเงินทุนอย2างเสรีมากข้ึน
2.การสร0างขีดความสามารถในการแข2งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให0
ความสําคัญกับประเด็นนโยบายที่จะช2วยส2งเสรมิการรวมกลุ2มทางเศรษฐกิจ เช2น 
นโยบายการแข2งขัน การคุ0มครองผู0บริโภค สิทธิในทรัพยOสินทางป[ญญา นโยบายภาษี 
และการพัฒนาโครงสร0างพื้นฐาน 
พลังงาน) 
3.การพัฒนาเศรษฐกิจอย2างเสมอภาค ให0มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย2อม และการเสรมิสร0างขีดความสามารถผ2านโครงการต2าง ๆ
4.การบูรณาการเข0ากับเศรษฐกิจโลก เน0นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของ
อาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาคเพื่อให0อาเซียนมีท2าทีร2วมกันอย2า
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การก2อการร0าย อาชญากรรมข0ามชาติต2าง ๆ เช2น  ยาเสพติด การค0ามนุษยO ตลอดจนการ
เตรียมความพร0อมเพื่อป̀องกันและจัดการภัยพบัิติและภัยธรรมชาติ 

การมีพลวัตและปฏิสมัพันธOกับโลกภายนอก เพื่อเสริมสร0างบทบาทของอาเซียนใน
ความร2วมมอืระดับภูมิภาค เช2น กรอบอาเซียน+3 กับจีน ญี่ปุrน สาธารณรัฐเกาหลี 

และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธOที่เข0มแข็งกับ
ะองคOการระหว2างประเทศ เช2น สหประชาชาติ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Political-Security Community

มีวัตถุประสงคOเพือ่ทาํให0อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย0าย
เงินทุน และแรงงานมีฝ-มอือย2างเสรี อาเซียนได0จัดทําแผนงาน 

การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) 
ซ่ึงเปAนแผนงานบูรณาการการดําเนินงานในด0านเศรษฐกิจเพื่อให0บรรลวัุตถุประสงคO 

การเปAนตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production
โดยจะมีการเคลือ่นย0ายสินค0า บริการ การลงทุน และแรงงานมฝี-มืออย2าง

และการเคลื่อนย0ายเงินทุนอย2างเสรีมากข้ึน 
ารถในการแข2งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให0

ความสําคัญกับประเด็นนโยบายที่จะช2วยส2งเสรมิการรวมกลุ2มทางเศรษฐกิจ เช2น 
นโยบายการแข2งขัน การคุ0มครองผู0บริโภค สิทธิในทรัพยOสินทางป[ญญา นโยบายภาษี 
และการพัฒนาโครงสร0างพื้นฐาน (การเงิน การขนส2ง เทคโนโลยสีารสนเทศ และ

การพัฒนาเศรษฐกิจอย2างเสมอภาค ให0มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย2อม และการเสรมิสร0างขีดความสามารถผ2านโครงการต2าง ๆ 

การบูรณาการเข0ากับเศรษฐกิจโลก เน0นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของ
อาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาคเพื่อให0อาเซียนมีท2าทีร2วมกันอย2างชัดเจน

ยาเสพติด การค0ามนุษยO ตลอดจนการ

การมีพลวัตและปฏิสมัพันธOกับโลกภายนอก เพื่อเสริมสร0างบทบาทของอาเซียนใน
กับจีน ญี่ปุrน สาธารณรัฐเกาหลี 

และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธOที่เข0มแข็งกับ

Security Community-

มีวัตถุประสงคOเพือ่ทาํให0อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย0าย
และแรงงานมีฝ-มอือย2างเสรี อาเซียนได0จัดทําแผนงาน 

ASEAN Economic Community Blueprint) 
นงานในด0านเศรษฐกิจเพื่อให0บรรลวัุตถุประสงคO 4 

single market and production 
โดยจะมีการเคลือ่นย0ายสินค0า บริการ การลงทุน และแรงงานมฝี-มืออย2างเสรี 

ารถในการแข2งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให0 
ความสําคัญกับประเด็นนโยบายที่จะช2วยส2งเสรมิการรวมกลุ2มทางเศรษฐกิจ เช2น 
นโยบายการแข2งขัน การคุ0มครองผู0บริโภค สิทธิในทรัพยOสินทางป[ญญา นโยบายภาษี 

การเงิน การขนส2ง เทคโนโลยสีารสนเทศ และ

การพัฒนาเศรษฐกิจอย2างเสมอภาค ให0มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 

การบูรณาการเข0ากับเศรษฐกิจโลก เน0นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของ
งชัดเจน 



 

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
Community – ASCC)  
อาเซียนได0ต้ังเป̀าเปAนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในป- 
ประชาคมที่มีประชาชนเปAนศูนยOกลาง มีสังคมทีเ่อื้ออาทรและแบ2งป[น ประชากรอาเซียน
มีสภาพความเปAนอยู2ที่ดีและมีการพฒันาในทุกด0านเพื่อยกระดับคณุภาพ ชีวิตของ
ประชาชน ส2งเสริมการใช0ทรัพยากรธรรมชาติอย2างยั่งยืน รวมทั้งส2งเสรมิอัตลักษณO
อาเซียน (ASEAN Identity) 
โดยได0จัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
Cultural Community Blueprint)
1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยO
2.การคุ0มครองและสวัสดิการสังคม
3.สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม
4.ความยั่งยืนด0านสิ่งแวดล0อม
5.การสร0างอัตลักษณOอาเซียน
6.การลดช2องว2างทางการพัฒนา
ท้ังน้ีโดยมีกลไกการดําเนินงาน ได
แก� การประชุมรายสาขาระดับเจ
าหน
าท่ีอาวุโส 
และระดับรัฐมนตรีและคณะมนตรีประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
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ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 

อาเซียนได0ต้ังเป̀าเปAนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในป- 2558 
ประชาคมที่มีประชาชนเปAนศูนยOกลาง มีสังคมทีเ่อื้ออาทรและแบ2งป[น ประชากรอาเซียน
มีสภาพความเปAนอยู2ที่ดีและมีการพฒันาในทุกด0านเพื่อยกระดับคณุภาพ ชีวิตของ
ประชาชน ส2งเสริมการใช0ทรัพยากรธรรมชาติอย2างยั่งยืน รวมทั้งส2งเสรมิอัตลักษณO

ASEAN Identity) เพื่อรองรับการเปAนประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน 
โดยได0จัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
Cultural Community Blueprint)ซ่ึงประกอบด0วยความร2วมมือใน 6 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยO 
การคุ0มครองและสวัสดิการสังคม 

วามยุติธรรมทางสังคม 
ความยั่งยืนด0านสิ่งแวดล0อม 
การสร0างอัตลักษณOอาเซียน 
การลดช2องว2างทางการพัฒนา 

ท้ังน้ีโดยมีกลไกการดําเนินงาน ได
แก� การประชุมรายสาขาระดับเจ
าหน
าท่ีอาวุโส 
และระดับรัฐมนตรีและคณะมนตรีประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

เซียน (ASEAN Member States) 

 

Cultural 

2558 โดยมุ2งหวังเปAน
ประชาคมที่มีประชาชนเปAนศูนยOกลาง มีสังคมทีเ่อื้ออาทรและแบ2งป[น ประชากรอาเซียน
มีสภาพความเปAนอยู2ที่ดีและมีการพฒันาในทุกด0านเพื่อยกระดับคณุภาพ ชีวิตของ
ประชาชน ส2งเสริมการใช0ทรัพยากรธรรมชาติอย2างยั่งยืน รวมทั้งส2งเสรมิอัตลักษณO

องรับการเปAนประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน 
โดยได0จัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-

6 ด0าน ได0แก2 

ท้ังน้ีโดยมีกลไกการดําเนินงาน ได
แก� การประชุมรายสาขาระดับเจ
าหน
าท่ีอาวุโส 
และระดับรัฐมนตรีและคณะมนตรีประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 



 

เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
การปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชยO
ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียหO มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะหO
เมืองหลวง : บันดารOเสรเีบกาวัน
ภาษาราชการ : ภาษามาเลยO
หน2วยเงินตรา : บรูไนดอลลารO
เว็บไซตOกระทรวงการต2างประเทศ 

 

 
ราชอาณาจักรกัมพูชา : 

การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย
ประมุข : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี
เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ
ภาษาราชการ : ภาษาเขมร
หน2วยเงินตรา : เรียล 
เว็บไซตOกระทรวงการต2างประเทศ 
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เนการาบรูไนดารุสซาลาม : Negara Brunei Darussalam 
สมบูรณาญาสิทธิราชยO 

สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียหO มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะหO
บันดารOเสรเีบกาวัน 

ภาษามาเลยO, ภาษาอาหรับ 
บรูไนดอลลารO 

เว็บไซตOกระทรวงการต2างประเทศ : www.mofat.gov.bn 

 

: Kingom of Cambodia 
ระบอบประชาธิปไตย 

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี 
กรุงพนมเปญ 

ภาษาเขมร 

เว็บไซตOกระทรวงการต2างประเทศ : www.mfaic.gov.kh 

สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียหO มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะหO 



 

 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : 

การปกครอง : ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย
ประมุข : พลโทซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน
เมืองหลวง : กรุงจาการOตา

 
ภาษาราชการ : ภาษาบารOฮาซา
หน2วยเงินตรา : รเูป-ยหO 
เว็บไซตOกระทรวงการต2างประเทศ 

 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

Republic 
การปกครอง : ระบอบสงัคมนิยม
ประมุข : พลโทจูมมะลี ไซยะสอน
เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทนO
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: Republic of Indonesia 
ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย 

บัมบัง ยูโดโยโน 
กรุงจาการOตา 

ภาษาบารOฮาซา, ภาษาอินโดนีเซีย 

เว็บไซตOกระทรวงการต2างประเทศ : www.kemlu.go.id 

 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : The Loa People's Democratic 

ระบอบสงัคมนิยม 
พลโทจูมมะลี ไซยะสอน 

นครหลวงเวียงจันทนO 

The Loa People's Democratic 



 

ภาษาราชการ : ภาษาลาว
หน2วยเงินตรา : กีบ 
เว็บไซตOกระทรวงการต2างประเทศ 

 
มาเลเซีย : Malaysia 

การปกครอง : สหพันธรัฐ โดยมสีมเด็จพระราชาธิบดีเปAนประมุข
 

ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต2านตวนกู อบัดุล ฮาลิม มอูัซซอม ซารO
เมืองหลวง : กรุงกัวลาลมัเปอรO
ภาษาราชการ : ภาษามาเลยO
หน2วยเงินตรา : ริงกิต 
เว็บไซตOกระทรวงการต2างประเทศ 
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ภาษาลาว 

เว็บไซตOกระทรวงการต2างประเทศ : www.mofa.gov.la 

 

สหพันธรัฐ โดยมสีมเด็จพระราชาธิบดีเปAนประมุข 

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต2านตวนกู อบัดุล ฮาลิม มอูัซซอม ซารO
กรุงกัวลาลมัเปอรO 

ภาษามาเลยO 

เว็บไซตOกระทรวงการต2างประเทศ : www.kln.gov.my 

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต2านตวนกู อบัดุล ฮาลิม มอูัซซอม ซารO 



 

สาธารณรัฐแห�งสหภาพเมี

การปกครอง : ระบบประธานาธิบดี
ประมุข : พลเอกเต็ง เส2ง 
เมืองหลวง : นครเนปSดอรO
ภาษาราชการ : ภาษาพม2า
หน2วยเงินตรา : จ๊ัต 
เว็บไซตOกระทรวงการต2างประเทศ 

 

 
สาธารณรัฐฟiลิปปiนสG : 

การปกครอง : สาธารณรัฐเด่ียวระบบประธานาธิบดี
ประมุข : เบนิกโน อากีโน ที่ 
เมืองหลวง : กรุงมะลิลา 
ภาษาราชการ : ภาษาตากาลyอก
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สาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมารG : Republic of the Union of the 
Myanmar 

ระบบประธานาธิบดี 
 

นครเนปSดอรO 
ภาษาพม2า 

เว็บไซตOกระทรวงการต2างประเทศ : www.mofa.gov.mm 

 

 Republic of the Philippine 
สาธารณรัฐเด่ียวระบบประธานาธิบดี 

เบนิกโน อากีโน ที่ 3 
 

ภาษาตากาลyอก, ภาษาอังกฤษ 

Republic of the Union of the 



 

หน2วยเงินตรา : เปโซ 
เว็บไซตOกระทรวงการต2างประเทศ 
 

 
สาธารณรัฐสิงคโปรG : Republic of Singapore

การปกครอง : ระบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มปีระธานาธิบดีเปAนประมุข
ประมุข : โทนี ตัน เค็ง ยัม
เมืองหลวง : สิงคโปรO 
ภาษาราชการ : ภาษาองักฤษ
หน2วยเงินตรา : ดอลล2ารOสิงคโปรO
เว็บไซตOกระทรวงการต2างประเทศ 
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เว็บไซตOกระทรวงการต2างประเทศ : www.dfa.gov.ph 

 

Republic of Singapore 
าธารณรัฐแบบรัฐสภา มปีระธานาธิบดีเปAนประมุข

โทนี ตัน เค็ง ยัม 

ภาษาองักฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษามาเลยO, ภาษาทมฬิ
ดอลล2ารOสิงคโปรO 

ซตOกระทรวงการต2างประเทศ : www.mfa.gov.sg 

าธารณรัฐแบบรัฐสภา มปีระธานาธิบดีเปAนประมุข 

ภาษาทมฬิ 



 

ราชอาณาจักรไทย 
การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยOเปAนประมุข
ประมุข : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร
ภาษาราชการ : ภาษาไทย
หน2วยเงินตรา : บาท 
เว็บไซตOกระทรวงการต2างประเทศ 

 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
การปกครอง : ระบอบสงัคมนิยมเวียดนาม
ประมุข : เจือง เต๋ิน ซาง 
เมืองหลวง : กรุงฮานอย 
ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม
หน2วยเงินตรา : ด2อง 
เว็บไซตOกระทรวงการต2างประเทศ 
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ราชอาณาจักรไทย : Kingdom of Thailand

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยOเปAนประมุข
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

กรุงเทพมหานคร 
ภาษาไทย 

เว็บไซตOกระทรวงการต2างประเทศ : www.mfa.go.th 

 
ณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : Socialist Republic of Vietnam

ระบอบสงัคมนิยมเวียดนาม 
 
 

ภาษาเวียดนาม 

บไซตOกระทรวงการต2างประเทศ : www.mofa.gov.vn 

Kingdom of Thailand 
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยOเปAนประมุข 

Socialist Republic of Vietnam 



14 
 

             รู
จัก 10 ประเทศอาเซียน ก�อนก
าวสู� ประชาคมอาเซียน 2558  
 
คําขวัญอาเซียน 
The motto of ASEAN is "One Vision, One Identity, One Community." 

คําขวัญอาเซียน "หน่ึงวิสัยทศันO หน่ึงอัตลักษณO หน่ึงประชาคม" 
เพลงประจําอาเซียน 
"The ASEAN Way" 
เปAนผลงานจากประเทศไทยที่ชนะเลศิจากการแข2งขันระดับภูมิภาคอาเซียน 

ประพันธOโดย นายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทาํนอง และ เรยีบเรียง) ได0เริ่มใช0บรรเลงอย2าง
เปAนทางการครั้งแรกในพิธีเปSดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ในวันที่ 28 
กุมภาพันธO 2552 ที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธO  

 
 
ประเทศไทยกับอาเซียน 
ตลอดระยะเวลา 45 ป-ที่ผ2านมา ที่ประเทศไทยได0เข0าร2วมอาเซียน ทางไทยได0
ประโยชนOหลายประการจากอาเซียน ทั้งในแง2การเสริมสร0างความมั่นคงซ่ึงช2วย
เอื้ออํานวยต2อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรือ่งมลูค2าการส2งออกทั้งหมด 
โดยไทยเปAนฝrายได0 ดุลมาตลอด ประกอบกับการขยายความร2วมมอืเพือ่เช่ือมโยง
โครงสร0างพื้นฐาน เช2น เส0นทางคมนาคม ระบบไฟฟา̀ โครงข2าย อินเทอรOเน็ต 



 

ฯลฯ อีกทั้งยังช2วยเพิ่มโอกาสทางการค0าและการลงทุนให0กับไทย นอกจากน้ี
อาเซียนยังเปAนแหล2งเงินทุนและเป̀าหมายการลงทุนของไทย ซ่ึงไทยจะได0เปรียบ
ประเทศสมาชิกอื่นเพราะมีที่ต้ังอยู2ใจ กลางอาเซียน สามารถเปAนศูนยOกลาง
ทางการคมนาคมและขนส2งในภูมิภาค
สําหรับในอนาคต คนไทยจะได0

อาเซียนมากน0อยเพียงใดย2อมข้ึนอยู2กับการเตรียม ความพร0อมของรัฐบาล ซ่ึงทางรัฐบาล
ต0องสร0างความต่ืนตัวและให0ความรู0กับประชาชน เพื่อให0ตระหนักถึงโอกาสและเสริม 
สร0างความสามารถในการแข2งขันซ่ึงจะช2วยให0คนไทยได0รับประโยชนOอย2างเ
ในขณะเดียวกันก็ต0องป̀องกันไม2ให0เกิดผล กระทบในทางลบแก2ภาคส2วนต2าง ๆ

สํานักงานปลัด

องคการบริหารส�วนตําบลบางเป�า

โทร

http://www.bangpao.go.th
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อีกทั้งยังช2วยเพิ่มโอกาสทางการค0าและการลงทุนให0กับไทย นอกจากน้ี
อาเซียนยังเปAนแหล2งเงินทุนและเป̀าหมายการลงทุนของไทย ซ่ึงไทยจะได0เปรียบ
ประเทศสมาชิกอื่นเพราะมีที่ต้ังอยู2ใจ กลางอาเซียน สามารถเปAนศูนยOกลาง
ทางการคมนาคมและขนส2งในภูมิภาค 
สําหรับในอนาคต คนไทยจะได0รับประโยชนOจากการรวมตัวเปAนประชาคมของ

อาเซียนมากน0อยเพียงใดย2อมข้ึนอยู2กับการเตรียม ความพร0อมของรัฐบาล ซ่ึงทางรัฐบาล
ต0องสร0างความต่ืนตัวและให0ความรู0กับประชาชน เพื่อให0ตระหนักถึงโอกาสและเสริม 
สร0างความสามารถในการแข2งขันซ่ึงจะช2วยให0คนไทยได0รับประโยชนOอย2างเ
ในขณะเดียวกันก็ต0องป̀องกันไม2ให0เกิดผล กระทบในทางลบแก2ภาคส2วนต2าง ๆ

 

โดย 
สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 

องคการบริหารส�วนตําบลบางเป�า 

โทร. 0-7529-2855 ต�อ 101 

โทรสาร 0-7529-2857 

http://www.bangpao.go.th 

 

อีกทั้งยังช2วยเพิ่มโอกาสทางการค0าและการลงทุนให0กับไทย นอกจากน้ี
อาเซียนยังเปAนแหล2งเงินทุนและเป̀าหมายการลงทุนของไทย ซ่ึงไทยจะได0เปรียบ
ประเทศสมาชิกอื่นเพราะมีที่ต้ังอยู2ใจ กลางอาเซียน สามารถเปAนศูนยOกลาง

รับประโยชนOจากการรวมตัวเปAนประชาคมของ 
อาเซียนมากน0อยเพียงใดย2อมข้ึนอยู2กับการเตรียม ความพร0อมของรัฐบาล ซ่ึงทางรัฐบาล
ต0องสร0างความต่ืนตัวและให0ความรู0กับประชาชน เพื่อให0ตระหนักถึงโอกาสและเสริม 
สร0างความสามารถในการแข2งขันซ่ึงจะช2วยให0คนไทยได0รับประโยชนOอย2างเต็มที่           
ในขณะเดียวกันก็ต0องป̀องกันไม2ให0เกิดผล กระทบในทางลบแก2ภาคส2วนต2าง ๆ 


