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บทที่ 1

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาเซียน

 1. ความหมายของ “อาเซียน (ASEAN)”

 2. การก่อตั้งอาเซียนและประเทศสมาชิก

อาเซียน

 3. ปฏิญญาอาเซียน

 4. กฎบัตรอาเซียน

 5. สัญลักษณ์อาเซียน

 6. ธงอาเซียน

 7. วิสัยทัศน์อาเซียน

 8. ค�าขวัญอาเซียน

 9. เพลงอาเซียน

10. ภาษาอาเซียน

สาระการเรียนรู้

 1. อธิบายความหมายของ “อาเซียน (ASEAN)”

ได้

 2. อธิบายการก่อตั้งอาเซียนและประเทศสมาชิก

อาเซียนได้

 3. อธิบายลักษณะส�าคัญของปฏิญญาอาเซียนได้

 4. บอกข้อมูลของกฎบัตรอาเซียนได้

 5. อธิบายความหมายของสัญลักษณ์อาเซียนได้

 6. บอกลักษณะของธงอาเซียนได้

 7. บอกวิสัยทัศน์อาเซียนได้

 8. บอกค�าขวัญของอาเซียนได้

 9. อธิบายความหมายของเพลงอาเซียนได้

 10. บอกภาษาราชการของอาเซียนได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของอาเซียน

สมรรถนะประจ�าหน�วย
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“อาเซียน” หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South 

East Asian Nations หรือ ASEAN) ในปีพุทธศักราช 2558 หรือคริสต์ศักราช 2015 ประเทศไทย

และอีก 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 10 ประเทศ จะรวมกันเพื่อความเป็น

หนึ่งและมั่นคงทางภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกันทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรม เพราะในยุคโลกาภิวัตน์ที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆ 

ให้ความส�าคัญกับการรวมตัวกันในภูมิภาคเพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรอง และเพิ่มขีดความสามารถใน 

การแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ 

การศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ และท�าความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน จึงมีความส�าคัญยิ่งใน

ฐานะประชากรอาเซียน เพราะการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์เพ่ือให้สามารถรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีนั้น ท�าให้การผนึกก�าลังของอาเซียนซึ่งมีประเทศ

สมาชิก 10 ประเทศ มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และท�าให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และสร้างความเจริญเติบโตให้กับภูมิภาคนี้ได้

1.1 ความหมายของ “อาเซียน (ASEAN)”
อาเซียน (ASEAN) มีชื่อเต็มว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (As-

sociation of South East Asian Nations) ใช้ชื่อย่อภาษาไทยว่า “อาเซียน” เป็นองค์กรความ

ร่วมมอืระหว่างประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ มีบทบาทส�าคญัท้ังด้านเศรษฐกจิ สงัคม 

การเมือง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของประชากรอาเซียน 

อาเซียนมีพื้นที่ราว 4,435,670 ตารางกิโลเมตร มีประชากรเกือบ 600 ล้านคน มีประเทศสมาชิก

ทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) กัมพูชา (Cam-

bodia) อินโดนีเซีย (Indonesia) ลาว (Laos) มาเลเซีย (Malaysia) พม่า (Myanmar) ฟิลิปปินส์ 

(Philippines) สิงคโปร์ (Singapore) ไทย (Thailand) และเวียดนาม (Vietnam)

รูปที่ 1.1 แผนที่แสดงที่ตั้งประเทศสมาชิกอาเซียน 

ที่มา : pirun.ku.ac.th
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1.2 การก่อตั้งอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน

รูปที่ 1.2 การลงนามปฏิญญาอาเซียน

ที่มา : www.library.maesariangnfe.com

อาเซียน ASEAN หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 

Southeast Asian Nations) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อ

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ซึ่งผู้แทนทั้ง 5 ประเทศที่ร่วมลงนาม

ในปฏิญญากรุงเทพฯ ประกอบด้วย

1. อาดัม มาลิก รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย

2. ตนุ อบัดลุ ราชกั บนิ ฮสุเซน รองนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรกีลาโหม และรฐัมนตรกีระทรวง

พัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย

3. นาซิโซ รามอส รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์

4. เอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์

5. พนัเอก (พิเศษ) ถนดั คอมนัตร์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากประเทศไทย

โดยผู้แทนทั้ง 5 ประเทศได้ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration)” เพื่อ

จัดตั้งสมาคมความร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม 

การพฒันาวฒันธรรมในกลุม่ประเทศสมาชกิ และการด�ารงรกัษาสนัตภิาพและความม่ันคงในพ้ืนท่ี 
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และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติของระดับภูมิภาค

ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี้เข้าร่วม

เป็นสมาชิก ได้แก่

บูรไนดารุสซาลาม  (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2527) 

สาธารณรัฐสังคมคมนิยม  (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538)
เวียดนาม 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540) 
ประชาชนลาว

สหภาพพม่า  (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540) 

ราชอาณาจักรกัมพูชา  (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542) 

ตามล�าดับ ท�าให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ 

1.3 ปฏิญญาอาเซียน
ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration หรือ ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok 

Declaration) เป็นเอกสารในการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับ 

การลงนาม ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยในขณะนั้นมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง

จ�านวน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยก�าหนดหลักการ

เบื้องต้นของอาเซียน อย่างเช่น การร่วมมือกันในด้านต่างๆ 

ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ได้ระบุวัตถุประสงค์ส�าคัญ 7 ประการของการ

จัดตั้งอาเซียน ได้แก่

1. ส่งเสรมิความร่วมมอืและความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม 

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร 

2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค 

3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 

4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการ

ศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการ

ปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม

7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกองค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาค 

อื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ

1.4 กฎบัตรอาเซียน

รูปที่ 1.3 กฎบัตรอาเซียน (THE ASEAN CHARTER) 

ที่มา : www.siamintelligence.com 

กฎบัตรอาเซียน (THE ASEAN CHARTER) เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียน

ที่จะท�าให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร

ให้กับอาเซียน โดยนอกจากจะประมวลสิ่งที่ถือเป็นค่านิยม หลักการ และแนวปฏิบัติในอดีตของ

อาเซียนมาประกอบกันเป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการของประเทศสมาชิกแล้ว ยังมีการปรับปรุง 

แก้ไข และสร้างกลไกใหม่ขึ้น พร้อมก�าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรที่ส�าคัญ

ในความสัมพันธ์ของการด�าเนินงานขององค์กรเหล่านี้ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงใน

โลกปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนให้สามารถด�าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขับเคลื่อนการรวมตัวของประชาคมอาเซียนให้ได้ภายในป ี

พ.ศ. 2558 ตามที่ผู้น�าอาเซียนได้ตกลงกันไว้ 

ทัง้นีผู้น้�าอาเซยีนได้ลงนามรบัรองกฎบตัรอาเซยีน ในการประชมุสดุยอดยอดเซยีนครัง้ที ่13 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ของการก่อตั้ง
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อาเซยีน แสดงให้เหน็ว่าอาเซยีนก�าลงัแสดงให้ประชาคมโลกได้เหน็ถงึความก้าวหน้าของอาเซยีน

และประเทศสมาชิกต่างๆ ทัง้ 10 ประเทศ ถอืเป็นเอกสารประวตัศิาสตร์ชิน้ส�าคัญทีจ่ะปรบัเปลีย่น

อาเซยีนให้เป็นองค์กรทีม่สีถานะเป็นนติบิคุคลในฐานะท่ีเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล ประเทศสมาชิก

ได้ ให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียนครบทั้ง 10 ประเทศแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

1. วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน กฎบัตรอาเซียนก�าหนดขึ้นมาโดยมีเป้าหมายให้

อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ

ขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 ตามที่ผู้น�าอาเซียนได้ตกลงกัน

ไว้ ซึ่งกฎบัตรอาเซียนนี้มีผลท�าให้องค์กรอาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพิม่ประสทิธิภาพของอาเซยีนในการด�าเนนิการตามเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่

การรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 

2. สร้างกลไกที่จะส่งเสริมให้รัฐสมาชิกปฏิบัติตามความตกลงต่างๆ ของอาเซียน 

3. ท�าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 

มากขึ้น 

2. โครงสร้างของกฎบตัรอาเซยีน ประกอบด้วย บทบญัญตั ิ13 หมวด 55 ข้อ ครอบคลุม

ในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย หลักการ สมาชิกภาพ โครงสร้างองค์กรของอาเซียน องค์กร 

ที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน กระบวนการตัดสินใจ การระงับข้อพิพาท 

งบประมาณและการเงิน การบริหารจัดการ เอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน และความ

สัมพันธ์กับภายนอก โดยแต่ละหมวดประกอบด้วย 

หมวดที่ 1 ความมุ่งประสงค์ และหลักการของอาเซียน กล่าวถึง วัตถุประสงค์และ 

หลักการของอาเซียนในด้านต่างๆ ทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมั่นคง 

สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

หมวดที่ 2 สภาพบุคคลตามกฎหมาย และสภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียน เป็น 

การระบุว่า อาเซียนคือ องค์การระหว่างประเทศในระดับรัฐบาล และได้รับสภาพบุคคลตาม

กฎหมายโดยกฎบัตรนี้ 

หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ กล่าวถึง ประเทศใดบ้างที่เป็นสมาชิกอาเซียน แต่ละประเทศมี

สิทธิแ์ละพนัธกรณอีย่างไรบ้าง รวมทัง้ระบถุงึกฎเกณฑ์การรบัสมาชกิใหม่ ซึง่ต้องเป็นประเทศทีต่ัง้

อยู่ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ รฐัสมาชกิอาเซยีนยอมรับโดยฉันทามตใินท่ีประชมุสดุยอดอาเซยีน 
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 หมวดที่ 4 องค์กร กล่าวถึง โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ของคณะกรรมการการท�างาน

ต่างๆ ประกอบด้วย ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งให้จัดประชุมปีละ 2 ครั้ง โดยให้รัฐสมาชิกที่เป็น

ประธานอาเซียนเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงคณะท�างานต่างๆ ประกอบด้วย คณะมนตรี

ประสานงานอาเซียน คณะมนตรีประชาคมอาเซียน องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 

คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ�าอาเซียน เลขาธิการและส�านักเลขาธิการอาเซียน องค์กรสิทธิ

มนุษยชนอาเซียน และมูลนิธิอาเซียน

 หมวดที่ 5 องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน ระบุว่าองค์ภาวะท่ีมีความสัมพันธ์กับ

อาเซียนระบุอยู่ในภาคผนวกที่ 2 

 หมวดที่ 6 ความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ กล่าวถึง เอกสิทธ์ิต่างๆ ของอาเซียนท่ีจะได้รับ 

ความคุ้มกันในดินแดนของรัฐสมาชิก รวมทั้งเรื่องเอกสิทธิ์ทางการทูตของอาเซียน เลขาธิการ

อาเซียน พนักงานของส�านักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะได้รับความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ที่จ�าเป็นใน

การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับ

 หมวดที่ 7 การตัดสินใจ กล่าวถึงเกณฑ์การตัดสินที่อยู่บนหลักการปรึกษาหารือและ 

ฉนัทามต ิรวมทัง้ขัน้ตอนการด�าเนินงานต่างๆ เช่น หากมเีรื่องละเมดิกฎบตัรร้ายแรง หรอืไม่ปฏบิตัิ

ตาม ต้องเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อตัดสินใจ 

 หมวดที่ 8 การระงับข้อพิพาท กล่าวถึง วิธีระงับข้อพิพาท ซึ่งระบุว่า รัฐสมาชิกต้อง

พยายามระงับข้อพิพาทอย่างสันติให้ทันท่วงที ผ่านการสนทนา ปรึกษาหารือ หรือเจรจา รวมทั้ง

อาจใช้คนกลางที่น่าเชื่อถือ การประนีประนอม และการไกล่เกลี่ยก็ได้ ซึ่งอาจมีการจัดตั้งกลไก

เพื่อระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น แต่หากมีข้อพิพาทที่ระงับไม่ได้ ก็ให้เสนอข้อพิพาทดังกล่าวไปให้

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นผู้ตัดสินในช่องทางสุดท้าย

 หมวดที่ 9 งบประมาณและการเงิน ระบุถึงการจัดท�างบประมาณของส�านักเลขาธิการ

อาเซียน ซ่ึงต้องได้รับการตรวจสอบภายในและภายนอก โดยงบประมาณจะมาจากรัฐสมาชิก

อาเซียนจ่ายค่าบ�ารุงประจ�าปี 

หมวดที่ 10 การบริหารและขั้นตอนการด�าเนินงาน กล่าวถึง วาระของประธานอาเซียน 

ซึ่งจะหมุนเวียนต�าแหน่งกันทุกปีตามล�าดับตัวอักษรช่ือภาษาอังกฤษของประเทศ พร้อมกับระบุ

บทบาทของประธานอาเซียน ที่จะเสริมสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นทั้งในและนอก

อาเซียน รวมทั้งระบุถึงพิธีการและแนวปฏิบัติทางการทูต นอกจากน้ีในหมวดที่ 10 ยังระบุให้ 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ ในการท�างานร่วมกัน 
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หมวดที่ 11 อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ ก�าหนดให้มีค�าขวัญของอาเซียนว่า “One Vision, 

One Identity, One Community” หรอื “หนึง่วสิยัทศัน์ หนึง่อตัลกัษณ์เดยีว หนึง่ประชาคม” พร้อม

กับก�าหนดลักษณะของธงอาเซียน ดวงตราอาเซียน เพลงประจ�าอาเซียน และให้วันที่ 8 สิงหาคม

ของทุกปี เป็นวันอาเซียน

หมวดที่ 12 ความสมัพนัธ์ภายนอก กล่าวถงึ แนวทางและขัน้ตอนการเจรจาของอาเซยีน

กับคู่เจรจา เพื่อด�าเนินความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร โดยต้องยึดมั่นตามหลักเกณฑ์ที่กฎบัตร

ก�าหนดไว้ รวมทั้งก�าหนดบทบาทของผู้ประสานงานกับคู่เจรจา พร้อมกับระบุความสัมพันธ์กับ

สหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศสถาบันอื่นด้วย 

หมวดที่ 13 บทบญัญตัทิัว่ไป และบทบญัญตัสิดุท้าย กล่าวถงึ การลงนาม การใช้สตัยาบนั 

การเก็บรักษา การมีผลบังคับใช้ การแก้ไข อ�านาจหน้าท่ี การทบทวน การตีความบัตร ความ 

ต่อเนื่องทางกฎหมาย ต้นฉบับ การจดทะเบียนกฎบัตรอาเซียน และสินทรัพย์ของอาเซียน 

ภาคผนวก ประกอบด้วย 4 ภาคผนวกคือ

•	 ภาคผนวกที่ 1 กล่าวถึงองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา

•	 ภาคผนวกที่ 2 กล่าวถึงองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน 

•	 ภาคผนวกที่ 3 อธิบายรายละเอียดธงอาเซียน

•	 ภาคผนวกที่ 4 อธิบายรายละเอียดดวงตราอาเซียน

3. กฎบัตรอาเซียนสร้างกลไกตรวจสอบและติดตามการด�าเนินการตามความ
ตกลงต่างๆ ของประเทศสมาชิกในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1. ให้อ�านาจเลขาธกิารอาเซยีนดแูลการปฏบิตัติามพันธกรณแีละค�าตดัสนิขององค์กรระงบั

ข้อพิพาท

2. หากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ท�าให้เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิก 

สามารถใช้กลไกและขั้นตอนระงับข้อพิพาททั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะตั้งขึ้นใหม่ เพื่อแก้ไขข้อพิพาท

ที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี 

3. หากมกีารละเมดิพนัธกรณีในกฎบตัรอาเซยีนอย่างร้ายแรง ผู้น�าอาเซยีนสามารถก�าหนด

มาตรการใดๆ ที่เหมาะสมว่า จะด�าเนินการอย่างไรต่อรัฐผู้ละเมิดพันธกรณีกฎบัตรอาเซียน ช่วย 

ให้อาเซียนเป็นประชาคมเพื่อประชาชนได้อย่างไร ข้อบทต่างๆ กฎบัตรอาเชียนช่วยให้อาเซียน
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ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยมผีลเป็นรปูธรรม และผลกัดนัอาเซยีนให้เป็นประชาคม

เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งยังเสริมสร้างกลไกการติดตามความตกลงต่างๆ เช่น

•	 ก�าหนดให้เพิ่มการประชุมสุดยอดอาเซียนจากเดิมปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้

ผู้น�ามีโอกาสหารือกันมากขึ้น พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงเจตจ�านงทางการเมืองที่จะผลักดันอาเซียน

ไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมในอนาคต

•	 มกีารตัง้คณะมนตรปีระจ�าประชาคมอาเซยีนตามเสาหลักท้ัง 3 ด้านคือ การเมือง ความ

มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

•	 ก�าหนดให้ประเทศสมาชิกแต่งตั้งเอกอัคราชทูตประจ�าอาเซียนไปประจ�าที่กรุงจาการ์ตา 

ซึ่งไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแน่วแน่ของอาเซียนที่จะท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 

เพื่อมุง่ไปสูก่ารรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซยีนในอนาคต และยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง

ไปร่วมประชุม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก

•	 หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้ โดยหลักฉันทามติ ให้ ใช้การตัดสินใจ 

รูปแบบอื่นๆ ได้ตามที่ผู้น�าก�าหนด

•	 เพิม่ความยดืหยุน่ในการตคีวามหลกัการ ไม่แทรกแซงกจิการภายใน โดยมข้ีอก�าหนดว่า

หากเกดิปัญหาทีก่ระทบต่อผลประโยชน์ส่วนร่วมของอาเซยีน หรอืเกดิสถานการณ์ฉกุเฉนิ ประเทศ

สมาชกิต้องหารอืกนัเพื่อแก้ปัญหา และก�าหนดให้ประธานอาเซยีนเสนอวธิกีารแก้ไขปัญหาดงักล่าว

4. ความส�าคัญของกฎบัตรอาเซียนต่อประเทศไทย

กฎบัตรอาเซียน ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ ของประเทศสมาชิก ซึ่ง

จะช่วยสร้างเสริมหลักประกันให้กับไทยว่า จะสามารถได้รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้อย่าง

เต็มเม็ดเต็มหน่วย นอกจากนี้การปรับปรุงการด�าเนินงานและโครงสร้างองค์กรของอาเซียนให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเสริมสร้างความร่วมมือในทั้ง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน 

จะเป็นฐานส�าคัญที่จะท�าให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อความต้องการและผลประโยชน์ของ 

รัฐสมาชิก รวมทั้งการยกสถานะและอ�านาจต่อรอง และภาพลักษณ์ของประเทศสมาชิกในเวที

ระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเอื้อให้ไทยสามารถผลักดันและได้รับผลประโยชน์ด้านต่างๆ 

เพิ่มมากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น
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•	 อาเซยีนขยายตลาดให้กบัสนิค้าไทยจากประชาชนไทย	60	ล้านคน	เป็นประชาชนอาเซยีน

กว่า	550	ล้านคน	ประกอบกบัการขยายความร่วมมอืเพ่ือเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐาน	เช่น	เส้นทาง

คมนาคม	ระบบไฟฟ้า	โครงข่ายอินเทอร์เน็ต	ฯลฯ	จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้

กับไทย	 นอกจากนี้อาเซียนยังเป็นทั้งแหล่งเงินทุนและเป้าหมายการลงทุนของไทย	 และไทยได้

เปรียบประเทศสมาชิกอื่นๆ	 ที่มีที่ตั้งอยู่ใจกลางอาเซียน	 สามารถเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคม

และขนส่งของประชาคม	ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	และบุคคล	ระหว่างประเทศสมาชิกที่

สะดวกขึ้น

•	 อาเซียนช่วยส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบ	

ต่อประชาชนโดยตรง	 เช่น	 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 หมอกควัน	 SARs	 ไข้หวัดนก	 การค้ามนุษย์	

ยาเสพติด	ปัญหาโลกร้อน	และปัญหาความยากจน	เป็นต้น

•	 อาเซียนจะช่วยเพิ่มอ�านาจต่อรองของไทยในเวทีโลก	 และเป็นเวทีที่ไทยสามารถใช้ ใน	

การผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาของเพื่อนบ้านที่กระทบถึงไทยด้วย	 เช่น	 ปัญหาพม่า	 ในขณะ

เดียวกัน	ความสัมพันธ์พหุภาคีในกรอบอาเซียนจะเกื้อหนุนความสัมพันธ์ของไทยในกรอบทวิภาค	ี

เช่น	ความร่วมมือกับมาเลเซียในการแก้ไขปัญหา	3	จังหวัดชายแดนใต้ด้วย

1.5 สัญลักษณ์อาเซียน
ตราสัญลักษณ์อาเซียน	มีลักษณะคือ

•	 มสีญัลกัษณ์เป็นรวงข้าวสเีหลอืง 10 มดั	หมายถงึการทีป่ระเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนั

ออกเฉียงใต้ทั้ง	10	ประเทศรวมกัน	เพื่อมิตรภาพและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	

•	 พื้นที่วงกลมสีแดง ขอบสีขาวและน�้าเงิน	แสดงถึงความเป็นเอกภาพ	

•	 มีตัวอักษรค�าว่า “asean” สีน�้าเงินอยู่ใต้รูปรวงข้าว	 อันแสดงถึงความมุ่งม่ันท่ีจะ	

ท�างานร่วมกนั	เพื่อความมัน่คง	สนัตภิาพ	เอกภาพ	และความก้าวหน้าของประเทศสมาชกิอาเซยีน

สีทั้งหมดท่ีปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน	 เป็นสีส�าคัญที่ปรากฏในธงชาติของแต่ละ

ประเทศสมาชกิอาเซียน	โดย	
สีน�้าเงิน	หมายถึงสันติภาพและความมั่นคง

สีแดง	หมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้า

สีขาว	หมายถึงความบริสุทธิ์

สีเหลือง	หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง

		






