
ความเปนมา (Background) 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) 

กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผูกอตั้งมี 5 ประเทศ ไดแก 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ซึ่งผูแทนทั้ง 5 ประเทศ ประกอบดวยนายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีตางประเทศ

อินโดนีเซีย) ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติมาเลเซีย) 

นายนาชิโช รามอส (รัฐมนตรีตางประเทศฟลิปปนส) นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีตางประเทศสิงคโปร) และพันเอก(พิเศษ) ถนัด  

คอมันตร (รัฐมนตรีตางประเทศไทย) ในเวลาตอมาไดมีประเทศตางๆ เขาเปนสมาชิกเพิ่มเติม ไดแก บรูไนดารุสซาลาม (เปนสมาชิก 

เมื่อ 7 มกราคม 2527) เวียดนาม (28 กรกฎาคม 2538) ลาวและพมา (23 กรกฎาคม 2540) และกัมพูชา (เมื่อวันที่ 30 เมษายน 

2542) ตามลําดับ จากการรับเขาเปนสมาชิก ทําใหอาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

อาเซียนกอตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม สงเสริมสันติภาพและความมั่นคง

ของภูมิภาค สงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ สัญลักษณ ของอาเซียน คือ รูปรวงขาว 

สีเหลืองบนพ้ืนสีแดงลอมรอบดวยวงกลมสีขาวและสีน้ําเงิน รวงขาว 10 ตน หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลือง หมายถึง 

ความเจริญรุงเรือง สีแดง หมายถึง ความกลาหาญและความมีพลวัต สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิ และสีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและ

ความมั่นคง 

นโยบายการดําเนินงานของอาเซียนจะเปนผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหนารัฐบาล ระดับรัฐมนตรี และ

เจาหนาที่อาวุโสอาเซียน ทั้งนี้ การประชุมสุดยอด (ASEAN Summit) หรือ การประชุมของผูนําประเทศสมาชิกอาเซียน 

เปนการประชุมระดับสูงสุด เพื่อกําหนดแนวนโยบายในภาพรวมและเปนโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะไดรวมกัน ประกาศเปาหมายและ

แผนงานของอาเซียนในระยะยาว ซึ่งจะปรากฎเปนเอกสารในรูปแบบตางๆ อาทิ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แถลงการณรวม 

(Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง (Agreement) หรืออนุสัญญา (Convention) สวนการประชุมในระดับ

รัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสจะเปนการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวมและนโยบายเฉพาะดาน 

ดานการเมืองและความมั่นคง อาเซียนไดจัดทําปฏิญญากําหนดใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปน 

เขตแหงสันติภาพ เสรีภาพและความเปนกลาง (Zone of Peace,Freedom and Neutrality-ZOPFAN) ในป 2514 จัดทํา

สนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวนออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation-TAC) ในป 2519 

และจัดทําสนธิสํญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภมิภคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty on the Southeast Asian Nuclear 

Weapon-Free Zone-SEANWFZ) ในป 2538 รวมทั้งไดริเริ่มการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง 

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN Regional Forum-ARF) ซึ่งไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อป 2537 

ดานเศรษฐกิจอาเซียนไดลงนามจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area-AFTA)  ในป 2535  

เพื่อลดภาษีศุลกากรระหวางกัน เพื่อชวยสงเสริมการคาภายในอาเซียนใหมีปริมาณเพิ่มขึ้น ลดตนทุน การผลิตสินคา และดึงดูด 

การลงทุนตางประเทศ กับทั้งไดขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจเพิ่มเติม เพื่อใหการรวมตัวทางเศรษฐกิจสมบูรณแบบและมีทิศทาง

ชัดเจนดวยการจัดตั้งเขตลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area-AIA) ดานสังคม อาเซียนมีความรวมมือเฉพาะดาน (functional 

cooperation) ในประเด็นดานสังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายดาน เพื่อใหประชาชนมีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการพัฒนา

ในทุกดาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

 

 



หนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานและติดตามผลกรดําเนินงานในกรอบอาเซียน ประกอบดวย  

1) สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ที่กรงุจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย เปนศูนยกลางในการติดตอ

ระหวางประเทศสมาชิก โดยมีเลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of ASEAN) เปนหัวหนาสํานักงาน ที่ผานมาผูแทนจากประเทศ

ไทยดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียนแลว 2 ทานคือ ฯพณฯ นายแผน วรรณเมธี ระหวางป 2527-2529 ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ ระหวาง 

ป 2551-2555  

2) สํานักเลขาธิการแหงชาติ หรือ ASEAN National Secretariat  เปนหนวยงานระดับกรมในกระทรวง 

การตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน มีหนาที่ประสานกิจการอาเซียนและติดตามผลการดําเนินงานในประเทศนั้น  

3) สําหรับประเทศไทยหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศและคณะกรรมการผูแทน

ถาวรประจําอาเซียน (Committee of Permanent Representatives-CPR) ซึ่งประกอบดวยผูแทนระดับเอกอัครราชทูตที่ไดรับ 

การแตงตั้งมาจากประเทศสมาชิก มีภารกิจในการสนับสนุนการทํางานของคณะมนตรีปราคมอาเซียนและองคกรระดับรัฐมนตรี

อาเซียนเฉพาะสาขา รวมทั้งประสานงานกับสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ ตลอดจนดูแลความรวมมือของอาเซียนกับหุนสวน

ภายนอก ประเทศไทยไดแตงตั้งเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรประจําอาเซียนและมีคณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา 

ในโลกที่เต็มไปดวยความทาทายพรอมกับการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันสูงขึ้นอยางตอเนื่องประเทศสมาชิก 

เห็นพองกันถาความสําคัญของการมีความรวมมืออยางใกลชิดเพื่อประโยชนในการพัฒนาศักยภาพ   ในการรวมมือกับปญหาและ 

ความทาทายตลอดจนเพื่อสรางความแข็งแกรงและอํานาจตอรองใหกับประเทศสมาชิกผูนําอาเซียนไดลงนามรวมกันในปฏิญญาวาดวย

ความรวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพื่อประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) ภายในป 2563 (ค.ศ. 2020) โดยสนับสนุนการรวมตัวและความรวมมืออยางรอบดาน โดยในดานการเมือง 

ใหจัดตั้ง “ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” หรือ ASEAN Political-Security Community (APSC) ดานเศรษฐกิจให

จัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ ASEAN Economic Community (AEC) และดานสังคมและวัฒนธรรมใหจัดตั้ง 

“ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” หรือ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) ซึ่งตอมา ผูนําอาเซียนไดเห็นชอบ 

ใหเรงรัดการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนใหเร็วขึ้นกวาเดิมอีก 5 ป คือภายในป 2558 (ค.ศ. 2015) ไดเล็งเห็นวาสถานการณโลก

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อาเซียนจําเปนตองรปบตัว เพื่อใหสามารถคงบทบาทนําในการดําเนินความสัมพันธในภูมิภาคและ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 


