
ประชาคมอาเซียน 
 

ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย  
มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South East Asia) เมื่อเดือน ก.ค.2504 เพ่ือ 
การร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ด าเนินการไปได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความ
ผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟ้ืนฟูสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสอง 
ประเทศ จึงได้มีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง  แต่หากท่านหมายถึง “AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 8 ส.ค.2510 หลังจากการลงนามในปฏิญญา 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Declaration of ASEAN Concord) หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า 
ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration)  โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง 5 ประเทศท่ีร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ ประกอบด้วย 

1. นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย 
2. ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน  รองนายกรัฐมนตรี  

           รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย 
3. นายนาซิโซ รามอส รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ 
4.นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ 
5.พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จากประเทศไทย  

 
หลังจากจัดตั้ง ประชาคมอาเซียนเมื่อ 8 ส.ค.2510 แล้ว อาเซียนได้เปิดรับสมาชิกใหม่จากประเทศในภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ิมเติมเป็นระยะ ตามล าดับได้แก่  
- บรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 8 มกราคม 2527 
- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกเม่ือ 28 กรกฎาคม 2538 
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 23 กรกฎาคม 2540 
- สหภาพพม่า เข้าเป็นสมาชิกเม่ือ 23 กรกฎาคม 2540 
- ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 30 เมษายน 2542 
 
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน 

ประชาคมอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพ่ือสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  
เฉียงใต้ อันน ามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเม่ือการค้า  
ระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ท าให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้าน  
เศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น วัตถุประสงค์หลักท่ีก าหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) 
มี 7 ประการ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร 
4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย 
5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร และปรับปรุง  
    มาตรฐานการด ารงชีวิต 

 
 



 
 
6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
7. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ  
 

กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) คืออะไร 
 

กฎบัตรอาเซียน เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่จะท าให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็น  
การวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน โดยนอกจากจะประมวลสิ่งที่ถือเป็นค่านิยม หลักการ และ  
แนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมาประกอบกันเป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการของประเทศสมาชิกแล้ว ยังมีการปรับปรุง  
แก้ไขและสร้างกลไกใหม่ข้ึน พร้อมก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรที่ส าคัญในอาเซียนตลอดจน 
ความสัมพันธ์ในการด าเนินงานขององค์กรเหล่านี้ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ของอาเซียนให้สามารถด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวของ  
ประชาคมอาเซียน ให้ได้ภายในปี พ.ศ.2558 ตามท่ีผู้น าอาเซียนได้ตกลงกันไว้ 

ทั้งนี้ผู้น าอาเซียนได้ลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน ในการประชุมสุดยอดยอดเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ของการก่อตั้งอาเซียน แสดงให้เห็นว่าอาเซียนก าลัง 
แสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความก้าวหน้าของอาเซียนที่ก าลังจะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นใจระหว่างประเทศสมาชิก  
ต่าง ๆ ทั้ง 10 ประเทศ และถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ชิ้นส าคัญท่ีจะปรับเปลี่ยนอาเซียนให้เป็นองค์กรที่มีสถานะเป็น  
นิติบุคคลในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล ประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียน ครบทั้ง 10 ประเทศแล้ว 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน2551 กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2551 เป็นต้นไป 
 

วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน 
วัตถุประสงค์ ของกฎบัตรอาเซียน คือ ท าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็น 

ศูนย์กลาง และเคารพกฎกติกาในการท างานมากขึ้น นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนจะให้สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนเป็น  
องค์กรระหว่างรัฐบาล (intergovernmental organization) โครงสร้างและสาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน กฎบัตร
อาเซียน ประกอบด้วยบทบัญญัติ 13 หมวด 55 ข้อ ได้แก่ 

หมวดที่ 1 ความมุ่งประสงค์และหลักการของอาเซียน 
หมวดที่ 2 สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียน 
หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ (รัฐสมาชิก สิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิก และการรับสมาชิกใหม่ 
หมวดที่ 4 โครงสร้างองค์กรของอาเซียน 
หมวดที่ 5 องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน 
หมวดที่ 6 การคุ้มกันและเอกสิทธิ์ 
หมวดที่ 7 กระบวนการตัดสินใจ 
หมวดที่ 8 การระงับข้อพิพาท 
หมวดที่ 9 งบประมาณและการเงิน 

 
 
 
 



 
 

หมวดที่ 10 การบริหารและข้ันตอนการด าเนินงาน 
หมวดที่ 11 อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน 
หมวดที่ 12 ความสัมพันธ์กับภายนอก 
หมวดที่ 13 บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดท้าย 

 
กฎบัตรอาเซียนช่วยให้อาเซียนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างกลไกการติดตามความ  

ตกลงต่างๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรม และผลักดันอาเซียนให้เป็นประชาคมเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง กฎบัตรอาเซียนช่วยให้ 
อาเซียนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร มีข้อก าหนดใหม่ๆ ที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างการท างานและกลไก  
ต่างๆ ของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ิมความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหา เช่น  

1. ก าหนดให้เพ่ิมการประชุมสุดยอดอาเซียนจากเดิมปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้น ามีโอกาส 
หารือกันมากขึ้น พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองที่จะผลักดันอาเซียนไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมใน  
อนาคต 

2. มีการตั้งคณะมนตรีประจ าประชาคมอาเซียนตามเสาหลักทั้ง 3 ด้าน คือ การเมืองความมั่นคง  
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

3. ก าหนดให้ประเทศสมาชิกแต่งตั้งเอกอัคราชทูตประจ าอาเซียนไปประจ าที่กรุงจาการ์ตา ซึ่งไม่เพียง 
แต่จะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแนวแน่ของอาเซียนที่จะท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือมุ่งไปสู่การรวมตัวกันเป็น  
ประชาคมอาเซียนในอนาคต และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  
ประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก 

4. หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้โดยหลักฉันทามติ ให้ใช้การตัดสินใจรูปแบบอ่ืนๆ ได้ตามท่ี  
ผู้น าก าหนด 

5. เพ่ิมความยืดหยุ่นในการตีความหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน โดยมีข้อก าหนดว่าหากเกิด  
ปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนร่วมของอาเซียน หรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ประเทศสมาชิกต้องหารือกันเพื่อ  
แก้ปัญหา และก าหนดให้ประธานอาเซียนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
  

กฎบัตรอาเซียนจะเสริมสร้างกลไกการติดตามความตกลงต่างๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรมได้อย่างไร  
กฎบัตรอาเซียนสร้างกลไกตรวจสอบและติดตามการด าเนินการตามความตกลงต่างๆ ของประเทศสมาชิกใน  

หลากหลายรูปแบบ เช่น 
1. ให้อ านาจเลขาธิการอาเซียนดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีและค าตัดสินขององค์กรระงับข้อพิพาท  
2. หากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ท าให้เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิกสามารถใช้  

กลไกและข้ันตอนระงับข้อพิพาทท้ังที่มีอยู่แล้ว และที่จะตั้งขึ้นใหม่เพ่ือแก้ไขข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนโดยสันติวิธี  
3. หากมีการละเมิดพันธกรณีในกฎบัตรฯ อย่างร้ายแรง ผู้น าอาเซียนสามารถก าหนดมาตรการใด  ๆ ที่ 

เหมาะสมว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อรัฐผู้ละเมิดพันธกรณีกฎบัตรอาเซียนช่วยให้อาเซียนเป็นประชาคมเพ่ือประชาชนได้  
อย่างไรข้อบทต่างๆ ในกฎบัตรอาเซียนแสดงให้เห็นว่าอาเซียนก าลังผลักดันองค์กรให้เป็นประชาคมเพ่ือประชาชนอย่าง  
แท้จริง จึงก าหนดให้การลดความยากจนและลดช่องว่างการพัฒนาเป็นเป้าหมายหนึ่งของอาเซียนกฎบัตรอาเซียนเปิด  
โอกาสให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในอาเซียนผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ของ  
 
 



 
 
อาเซียนมากขึ้น ทั้งยังก าหนดให้มีความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างรัฐสภาของประเทศสมาชิกก าหนดให้มีการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ  
มนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน 
  

ความส าคัญของกฎบัตรอาเซียนต่อประเทศไทย 
กฎบัตรอาเซียน ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ ของประเทศสมาชิก ซึ่งจะช่วยสร้างเสริม  

หลักประกันให้กับไทยว่า จะสามารถได้รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย นอกจากนี้ การปรับปรุง  
การด าเนินงานและโครงสร้างองค์กรของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเสริมสร้างความร่วมมือในทั้ง 3 เสา 
หลักของประชาคมอาเซียนจะเป็นฐานส าคัญท่ีจะท าให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อความต้องการและผลประโยชน์ของ  
รัฐสมาชิก รวมทั้งยกสถานะและอ านาจต่อรอง และภาพลักษณ์ของประเทศสมาชิกในเวทีระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง  
จะเอ้ือให้ไทยสามารถผลักดันและได้รับผลประโยชน์ด้านต่างๆ เพิ่มมากข้ึนด้วย ตัวอย่างเช่น  

- อาเซียนขยายตลาดให้กับสินค้าไทยจากประชาชนไทย 60 ล้านคน เป็นประชาชนอาเซียนกว่า 
550 ล้านคน ประกอบกับการขยายความร่วมมือเพ่ือเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า  
โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับไทย   นอกจากนี้ อาเซียนยังเป็นทั้งแหล่ง 
เงินทุนและเป้าหมายการลงทุนของไทย และไทยได้เปรียบประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ที่มีที่ตั้งอยู่ใจกลางอาเซียน สามารถเป็น  
ศูนย์กลางทางการคมนาคมและขนส่งของประชาคม ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคล ระหว่างประเทศ  
สมาชิกท่ีสะดวกขึ้น 

- อาเซียนช่วยส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือเผชิญกับภัยคุกคามท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชน  
โดยตรง เช่น SARs ไข้หวัดนก การค้ามนุษย์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมอกควัน ยาเสพติดปัญหาโลกร้อน และปัญหาความ  
ยากจน เป็นต้น 

- อาเซียนจะช่วยเพิ่มอ านาจต่อรองของไทยในเวทีโลก และเป็นเวทีที่ไทยสามารถใช้ในการผลักดันให้มี  
การแก้ไขปัญหาของเพ่ือนบ้านที่กระทบมาถึงไทยด้วย เช่น ปัญหาพม่า ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์พหุภาคีในกรอบ  
อาเซียนจะเก้ือหนุนความสัมพันธ์ของไทยในกรอบทวิภาคี เช่น ความร่วมมือกับมาเลเซียในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัด 
ชายแดนใต้ด้วย 
 

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสา 
          1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN Security Community – ASC) มุ่งให้ประเทศใน
ภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความ
ร่วมมือเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามความม่ันคงท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยและม่ันคง  
          2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจ และการอ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะท าให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งค่ัง และ
สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน โดย  
                (ก) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของ สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการ
ลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าทางสังคมภายในปี 2020 
                (ข) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base) 
 
 
 



 
 
                (ค) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้ประเทศ
เหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
                (ง) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินและตลาดทุน การปะกันภัย
และภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การ
ท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
                กลุ่มสินค้าและบริการน าร่องที่ส าคัญ ที่จะเกิดการรวมกลุ่มกัน คือ สินค้าเกษตร / สินค้าประมง / ผลิตภัณฑ์
ไม้ / ผลิตภัณฑ์ยาง / สิ่งทอ / ยานยนต์ /อิเล็กทรอนิกส์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) / การบริการด้านสุขภาพ, 
ท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน) ก าหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่เริ่มรวมตัวกันอย่างเป็นทางการ โดยผ่อน
ปรนให้กับประเทศ ลาว กัมพูชา พม่า และเวียตนาม ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ท า Roadmap ทางด้านท่องเที่ยว
และการขนส่งทางอากาศ (การบิน) 
         3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) เพ่ือให้ประชาชน
แต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม  
ประโยชน์ที่ไทยได้รับคืออะไร 
                1. ประชากรเพ่ิมเป็น 600 ล้านคนโดยประมาณ ท าให้เพ่ิมศักยภาพในการบริโภค เพ่ิมอ านาจการต่อรอง
ในระดับโลก 
                2. Economy Scale ยิ่งผลิตมาก ยิ่งต้นทุนต่ า 
                3. มีแรงดึงดูดเงินลงทุนที่อยู่นอกอาเซียนสูงขึ้น 
                4. สิบเสียงย่อมดังกว่าเสียงเดียว 
  
ผลกระทบมีอะไรบ้าง? 
                1. การศึกษาในภาพใหญ่ของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ต้องไม่ให้การเปลี่ยนแปลงนี้มากระชาก
ลากเราไปอย่างทุลักทุเล เราต้องเตรียมความพร้อมทันที ตลอดเวลา โดยเฉพาะบุคลากรต้องตามให้ทันและยืดหยุ่น
ปรับตัวให้รับสถานการณ์ได้ 
                2. ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางของ ASEAN บุคลากรและนักศึกษา ต้องเพ่ิมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
ให้สามารถสื่อสารได้ 
                3. ปรับปรุงความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ เพ่ือลดข้อขัดแย้งในภูมิภาคอาเซียน (Conflict Management) 
จึงต้องค านึงถึงการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ASEAN ให้มากขึ้น 
                4. สร้างบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ใน ASEAN เพ่ิมโอกาสในการท างาน ไม่เช่นนั้น จะถูกแย่งงานเพราะ
เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน/บริการอย่างเสรี คณะกรรมการวิชาชีพ สภาวิชาชีพ ต้องเตรียมการรองรับผลกระทบนี้อย่าง
เร่งด่วน 
                5. โอกาสในการเป็น Education Hub โดยอาศัยความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ของประเทศไทย แต่ต้อง
เน้นในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเป็นตัวน า 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                6. เราต้องการเครื่องมือในการ Transform คน การเรียนแบบ PBL หรือ Project Based Learning น่าจะ
ได้มีการวิจัยอย่างจริงจังและน ามาปรับใช้  ห้องเรียนไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆอีกต่อไป ต้องเพ่ิมการเรียนจากชีวิตจริง 
ลงมือท าเป็นทีม อยู่คนละประเทศก็ท าร่วมกันได้ด้วยไม่มีข้อจ ากัดทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ประเด็นนี้ อาจารย์จะ
สอนได้ยากข้ึน แต่เป็นผู้ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ แสดงว่า อาจารย์ต้องมีความพร้อมมากกว่าเดิมและเก่ง
จริงๆ  (MRAs) การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 เมื่อ 7 ตุลาคม 2546 ที่บาหลี อินโดนีเซีย ได้ก าหนดจัดท าข้อตกลง
ร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs)เกี่ยวกับคุณสมบัติของวิชาชีพหลัก แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มี
ความสามารถพิเศษ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี โดยจะเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2558  ในเบื้องต้น 
ได้ท าข้อตกลงร่วมกันแล้ว 7 สาขา คือ 
                1. วิศวกรรม (Engineering Services)  
                2. พยาบาล (Nursing Services)  
                3. สถาปัตยกรรม (Architectural Services)  
                4. การส ารวจ (Surveying Qualifications)  
                5. แพทย์ (Medical Practitioners)  
                6. ทันตแพทย์ (Dental Practitioners)  
                7. บัญชี (Accountancy Services) 
 หลักการพื้นฐานของความร่วมมืออาเซียน 
                ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐาน ในการด าเนินงานใน
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกัน อันปรากฏอยู่ในกฎบัตรอาเซียนซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของอาเซียน ที่เพ่ิงมีผลบังคับใช้เมื่อ
กลางเดือนธันวาคม 2551 และสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity 
and Cooperation in Southeast Asia หรือ TAC) ซึ่งประกอบด้วย 
                - การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณาการแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ประจ า
ชาติของทุกชาติ 
                – สิทธิของทุกรัฐในการด ารงอยู่โดยปราศจากจากการแทรกแซง การโค่นล้มอธิปไตยหรือการบีบบังคับจาก
ภายนอก 
                – หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน 
                – ระงับความแตกต่างหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี 
                – การไม่ใช้การขู่บังคับ หรือการใช้ก าลัง 
                – ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างประเทศสมาชิก 
                นอกจากหลักการข้างต้นแล้ว ตั้งแต่อดีตจนถึงช่วงก่อนที่กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้    อาเซียนยึดถือ
หลักการฉันทามติเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการตัดสินใจและก าหนดนโยบาย มาโดยตลอด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การที่
อาเซียนจะตกลงกันด าเนินการใดๆ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดประเทศ จะต้องเห็นชอบกับข้อตกลงนั้นๆ ก่อน การที่
อาเซียนยึดมั่นในหลัก ‘ฉันทามติ” และ “การไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน’ หรือที่ผู้สังเกตการณ์อาเซียน
เรียกว่า ‘วิถีทางของอาเซียน’ (ASEAN’s Way)ในทางหนึ่งนั้น ก็ถือเป็นผลดีเพราะเป็นปัจจัย ที่ท าให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนซึ่งมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ในเรื่องระบบการเมือง วัฒนธรรมและฐานะทางเศรษฐกิจ มีความ “สะดวก
ใจ” ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก และด าเนินความร่วมมือในกรอบอาเซียน แต่ในอีกทางหนึ่ง  
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http://www.thaifta.com/trade/ascorner/asser_41.pdf
http://www.thaifta.com/trade/ascorner/asser_51.pdf
http://www.thaifta.com/trade/ascorner/asser_61.pdf
http://www.thaifta.com/trade/ascorner/asser_71.pdf


 
 

 “ฉันทามติและการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน”ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในหลายโอกาสว่า เป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้กระบวน การรวมตัวกันของอาเซียนเป็นไปอย่างล่าช้า รวมถึงท าให้อาเซียนขาดความน่าเชื่อถือ 
เนื่องจากถูกมองว่ากลไกที่มีอยู่ ของอาเซียน ล้มเหลว ในการจัดการกับปัญหา ของอาเซียนเองที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิก
ใดประเทศสมาชิกหนึ่งได้ อย่างไรก็ดี การยึดถือฉันทามติในกระบวนการตัดสินใจ ของอาเซียน ได้เริ่มมี ความยืดหยุ่นมาก
ขึ้นหลังจากท่ีกฎบัตรอาเซียน มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551  เนื่องจาก กฎบัตรอาเซียนได้เปิดช่องให้ผู้น า
ประเทศสมาชิกอาเซียน พิจารณาหาข้อยุติในเรื่องท่ีประเทศสมาชิกไม่มีฉันทามติได้  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 สญัลกัษณ์อาเซยีน 

รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันบนพื้นสีแดง ล้อมรอบด้วยวงกลมสีแดง 
รวงข้าว 10 ต้นมัดรวมกัน หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 
รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
สีเหลือง  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
สีแดง     หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า 
สีขาว     หมายถึง ความบริสุทธิ์ 
สีน้ าเงิน  หมายถึง สันติภาพและความม่ันคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 


