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ความร่วมมือร่วมใจ  คือพลังสำคัญที่จะนำพาไปสู่ความสุขความสำเร็จ 
ทั้งในแง่ส่วนตัวและส่วนรวม
	 ประชาคมอาเซียนคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือของ 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่วันนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นที่ยอมรับ 
ของประชาคมโลก
	 แต่ละประเทศต่างก็มีวัฒนธรรม  ความเชื่อ  ประวัติศาสตร์  และ 
วิถีชีวิตที่แตกต่างกัน  ความเป็นอาเซียนไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี ้
แต่มุ่งเน้นให้รักษาเอกลักษณ์ของตนท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 
และร่วมมือสร้างสรรค์พัฒนาด้วยใจอันเป็นหนึ่งเดียว
	 เหตุนี้  การรู้จักประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน 
จึงเป็นส่ิงสำคัญในการเรียนรู้เพ่ือจะก้าวเดินไปในสังคมโลกด้วยกัน  โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาอย่างมีพื้นฐาน  มีความพร้อมที่จะ 
เดินเคียงคู่ไปกับเพื่อนร่วมประชาคมอย่างเท่าทันและเท่าเทียม
	 หนังสือชุด  “เราคืออาเซียน”  คือหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อ 
ทำความรู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง  10  ประเทศ  และเรียนรู้เร่ืองประชาคม 
อาเซียนในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเข้าใจ  น่ีจึงเป็นเสมือนหน้าต่างบานแรกท่ีเด็ก ๆ 
จะได้เปิดเพื่อทำความรู้จักกับเพื่อน ๆ ในประชาคมอาเซียนแห่งนี้
	 และนี่คือก้าวแรกแห่งการเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนไทย 
ท่ีจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างม่ันใจ  เพราะมีความเข้าใจในเพ่ือนบ้าน 
ร่วมประชาคมเดียวกัน

ดร.สุรินทร ์ พิศสุวรรณ

เลขาธิการอาเซียน

คำนิยม
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	 ASEAN	 ย่อมาจากคำว่า	 Asso- 
ciation 	 of 	 Southeast 	 Asian 
Nations  มีชื่อเป็นทางการว่า	 สมาคม 
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต ้ หรือเรียกสั้น	ๆ	ว่า	อาเซียน

ฟิลิปปินส์

บทที ่ 1
เปิดประตูสู ่“อาเซียน”

�
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	 อาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
5	 ประเทศ	 ได้แก่	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	 สิงคโปร์	 และไทย	

ร่วมกันจัดทำ 	ปฏิญญาอาเซียน  (The  ASEAN  Declaration)	
ท่ีมีช่ือว่า	 ปฏิญญากรุงเทพฯ  (Bangkok  Declaration)	 เน่ืองจาก	

มีการลงนามปฏิญญาเม่ือ	วันท่ี  8  สิงหาคม  พ.ศ.  2510	 ท่ีวังสราญรมย์	

ซึ่งในเวลานั้นเป็นที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศ	 กรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ

พันเอก  (พิเศษ)  ดร.ถนัด  คอมันตร์  ผู้แทนประเทศไทยในการลงนามปฏิญญากรุงเทพฯ

8
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อาเซียนน่ารู้!

ปฏิญญากรุงเทพฯ

ผู้แทนทั้งห้าประเทศที่เป็นผู้ลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯประกอบด้วย

  1.  ไทย  - พันเอก  (พิเศษ)  ดร.ถนัด  คอมันตร์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ 

ต่างประเทศในรัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร 

  2.  อินโดนีเซีย   - นายอาดัม  มาลิค  รัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงต่างประเทศ

  3.  มาเลเซีย  - นายตุน  อับดุล  ราซัค  บิน  ฮุสเซน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

กลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

  4.  ฟิลิปปินส์  - นายนาร์ซิโซ  รามอส  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง 

ประเทศ

  5.  สิงคโปร์  - นายเอส.  ราชารัตนัม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

�
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	 ปฏิญญากรุงเทพฯ	กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอาเซียนไว้	 7	

ประการ	 ดังนี้

	 1.	 ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในทางเศรษฐกิจ	

สังคม	 วัฒนธรรม	 เทคโนโลย	ี วิทยาศาสตร	์ และการบริหาร

	 2.	 ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

	 3.	 เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ	 พัฒนาการทางวัฒนธรรม	

ในภูมิภาค

	 4.	 ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

	 5.	 ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย	

และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 6.	 เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม	 การขยายการค้า	

ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและคมนาคม	

	 7.	 เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก	 องค์การความ	

ร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่น	ๆ	 และองค์กรระหว่างประเทศ

	 ต่อมาในปี 	พ.ศ. 	 2514	 ประเทศสมาชิกได้ลงนามใน	

ปฏิญญาสมานฉันท์อาเซียน	 ให้ก่อต้ัง	สำนักงานเลขาธิการ 
อาเซียน  (ASEAN  Secretariat)	 ขึ้นที่กรุงจาการ์ตา	

ประเทศอินโดนีเซีย	 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่าง	

ประเทศสมาชิก

	 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด	 10	 ประเทศ	

คงเหลือแต่สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์	 -	 เลสเตเพียงประเทศ	

เดียวในภูมิภาคน้ีท่ียังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก	 เน่ืองจากเป็นประเทศ	

ที่เพิ่งเกิดใหม่เมื่อป	ีพ.ศ.	 2545	 มานี้เอง

10
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ชื่อประเทศ
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(BRUNEI  DARUSSALAM)

บันดาร์เสรีเบกาวัน

มาเลเซีย
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กัวลาลัมเปอร์

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
(REPUBLIC  OF  INDONESIA)

จาการ์ตา

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(REPUBLIC  OF  THE  PHILIPPINES)

มะนิลา

ราชอาณาจักรไทย 
(KINGDOM  OF  THAILAND)

กรุงเทพมหานคร

ราชอาณาจักรกัมพูชา 
(KINGDOM  OF  CAMBODIA)

พนมเปญ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(REPUBLIC  OF  THE  UNION  OF  MYANMAR)

เนปิดอว์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(LAO  PEOPLE’S  DEMOCRATIC  REPUBLIC)

เวียงจันทน์

สาธารณรัฐสิงคโปร์
(REPUBLIC  OF  SINGAPORE)

สิงคโปร์

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(SOCIALIST  REPUBLIC  OF  VIETNAM)

ฮานอย

ธง เมืองหลวง

ประเทศสมาชิกอาเซียน

11

Asian11 P.06-21.indd   11 8/3/12   4:05:39 PM



อาเซียนน่ารู้!

รู้หรือไม่

  สำนักงานเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ  (ASEAN  National 
Secretariat)  มีหน้าที ่ประสานงานกิจการอาเซียนและติดตามผลการ 
ดำเนินงานภายในประเทศ  สำหรับประเทศไทย  มี กรมอาเซียน  กระทรวง 
การต่างประเทศ ทำหน้าที่ดังกล่าว

	 ก่อนจะมาเป็นอาเซียน  ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ได้มีการรวมตัวกันมาแล้วครั้งหนึ่ง  เมื่อเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ.  2504  โดยมีประเทศไทย  มาเลเซีย  และฟิลิปปินส์ร่วมกัน 

ก่อต้ัง “สมาคมอาสา  (Association  of  Southeast 
Asia:  ASA)”  เพื ่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
สังคม  และวัฒนธรรม  แต่มีเหตุต้องชะงักไป  ทว่าก็นับเป็นหนึ่ง 

ในจุดเริ่มต้นก่อนจะมาเป็นอาเซียนในทุกวันนี้

12
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ลำดับการเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน

พ.ศ.  2510

พ.ศ.  2538

พ.ศ.  2542

พ.ศ.  252�

พ.ศ.  2540

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  มาเลเซีย 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐ 

สิงคโปร์  และราชอาณาจักรไทย 

ร่วมกันก่อตั้งอาเซียน

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

เข ้าร ่วมเป็นสมาชิกเมื ่อว ันที ่  28 

กรกฎาคม

ราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าร่วมเป็น 

สมาชิกเมื่อวันที ่ 9  เมษายน

บรูไนดารุสซาลามเข้าร่วมเป็นสมาชิก 

เมื่อวันที ่ 7  มกราคม

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 

ลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

เมียนมาร์	 เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ 

วันที ่ 23  กรกฎาคม

13
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	 ประเทศไทย	มีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลาง	

ในการเชื่อมโยงประเทศต่าง	ๆ 	ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก	

เฉียงใต้นับตั้งแต่การก่อตั้งอาเซียนเป็นต้นมา

	 •	 ประเทศไทยคือสถานท่ีลงนามปฏิญญาอาเซียน	

ซึ่งถือเป็นการก่อตั ้งอาเซียนอย่างเป็นทางการ	 จึงเรียก	

ปฏิญญาอาเซียนว่า	 ปฏิญญากรุงเทพฯ	 (Bangkok	 Decla-	

ration)

	 •	 ประเทศไทยเสนอให้อาเซียนจัดตั้งเขตการค้า	

เสรีอาเซียน	 (ASEAN	 Free	 Trade	 Area:	 AFTA)	 เมื่อ	

ปี	พ.ศ.	 2535

	 •	 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียน	

ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย 	 -	แปซิฟิก	

(ASEAN	 Regional	 Forum:	 ARF)	 เป็นครั้งแรกเมื่อป	ีพ.ศ.	 2537

	 •	 ประเทศไทยเสนอให้มีการจัดทำความตกลงว่าด้วยการอำนวยความ	

สะดวกการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน	 ซึ่งมีการลงนามในกรอบความ	

ตกลงดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 2541

	 •	 ขณะที่เป็นประธานอาเซียนในปีพ.ศ. 	 2551	 -	 2552	 ประเทศไทยได้รับ	

มอบหมายให้วางรากฐานการจัดต้ังประชาคมอาเซียน	 ซ่ึงสำเร็จลุล่วงด้วยดี	 โดย	

มีการลงนามในปฏิญญาชะอำ	 -	หัวหิน	 ว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน	

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที	่ 14	 เมื่อวันที	่ 1	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2552

บทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียน

14
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รู้หรือไม่

	 คนไทยเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน  2  คน  คนแรกคือ  นายแผน 
วรรณเมธี  อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 

2527 -  2529  คนที่สองคือ  ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ  ดำรงตำแหน่งระหว่าง 
ป ีพ.ศ.  2551 -  2555

คำนี้น่ารู้

	 “ปฏิญญา”  หมายถึง  คำประกาศเจตนารมณ์ 

ร่วมกันของประเทศสมาชิก

นายแผน  วรรณเมธี ดร.สุรินทร ์ พิศสุวรรณ

15
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บทที ่ 2

ประชาคมอาเซียน

เรา  บรรดาประชาชน  ของรัฐสมาชิกของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชีย	

ตะวันออกเฉียงใต้	 (อาเซียน)	 โดยมีประมุขรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลของบรูไน-	

ดารุสซาลาม	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 สาธารณรัฐ	

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 มาเลเซีย	 สหภาพพม่า	 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	

สาธารณรัฐสิงคโปร์	 ราชอาณาจักรไทย	 และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

เป็นผู้แทน

รับทราบ ด้วยความพึงพอใจในความสำเร็จอย่างสูงและการขยายตัวของอาเซียน	

นับตั้งแต่มีการก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพมหานครด้วยการประกาศใช้ปฏิญญาอาเซียน

ระลึกถึง  การตัดสินใจจัดทำกฎบัตรอาเซียน	 ตามแผนปฏิบัติการเวียงจันทน	์

ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการจัดทำกฎบัตรอาเซียน	 และปฏิญญาเซบูว่าด้วย	

แผนแม่บทของกฎบัตรอาเซียน

ตระหนัก ถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกันและการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างประชาชน	

และรัฐสมาชิกอาเซียนซ่ึงมีความผูกพันกันทางภูมิศาสตร์	 ตลอดจนมีวัตถุประสงค์	

และชะตาร่วมกัน

กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

******************************************
อารัมภบท
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ได้รับแรงบันดาลใจ และรวมกันภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน	 อัตลักษณ์เดียวกัน	

และประชาคมที่มีความเอื้ออาทรเดียวกัน	

รวมกัน ด้วยความปรารถนาเดียวกันและเจตจำนงร่วมกันท่ีจะดำรงอยู่ในภูมิภาค	

แห่งสันติภาพ	 ความมั่นคง	 และเสถียรภาพที่ถาวร	 มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ	

ที่ยั่งยืน	 มีความมั่งคั่งและความก้าวหน้าทางสังคมร่วมกัน	 และที่จะส่งเสริม	

ผลประโยชน์	 อุดมการณ	์ และความมุ่งมาดปรารถนาที่สำคัญของเรา

เคารพ ความสำคัญพื้นฐานของมิตรภาพและความร่วมมือ	 และหลักการแห่ง	

อธิปไตย	 ความเสมอภาค	 บูรณภาพแห่งดินแดน	 การไม่แทรกแซงกัน	 ฉันทามติ	

และเอกภาพในความหลากหลาย

ยึดม่ัน ในหลักการแห่งประชาธิปไตย	 หลักนิติธรรม	 และธรรมาภิบาล	 การเคารพ	

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

ตกลงใจ ที่จะทำให้แน่ใจถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของประชาชน	

รุ่นปัจจุบันและอนาคต	 และต้ังม่ันให้ความเป็นอยู่ท่ีดี	 การดำรงชีวิตและสวัสดิการ	

ของประชาชนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน

เชื่อมั่น  ในความจำเป็นที่จะกระชับสายสัมพันธ์ที่มีอยู่ของความเป็นอันหนึ่ง	

อันเดียวกันในระดับภูมิภาค	 เพ่ือบรรลุประชาคมอาเซียนท่ีมีความเหนียวแน่นทาง	

การเมือง	 การรวมตัวทางเศรษฐกิจ	 และมีความรับผิดชอบทางสังคม	 เพื่อที่จะ	

ตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อความท้าทายและโอกาสในปัจจุบันและอนาคต
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ผูกพัน  ที่จะเร่งสร้างประชาคมโดยผ่านความร่วมมือและการรวมตัวใน	

ภูมิภาคท่ีเพ่ิมข้ึน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงโดยการจัดต้ังประชาคมอาเซียน	 ซ่ึง	

ประกอบด้วยประชาคมความมั่นคงอาเซียน	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 ตามท่ีระบุไว้ในปฏิญญาบาหลี	

ว่าด้วยข้อตกลงอาเซียนฉบับที	่ 2

ในการนี้จึงตกลง  ที่จะจัดทำกรอบทางกฎหมายและทางสถาบันของ	

อาเซียนโดยกฎบัตรนี้

และเพ่ือการน้ี	 ประมุขรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลของรัฐสมาชิกอาเซียน	 ซ่ึงมา	

ประชุมกันที่สิงคโปร์	 ในวาระประวัติศาสตร์ครบรอบ	 40	 ปีของการก่อตั้ง	

อาเซียน	 ได้เห็นชอบกับกฎบัตรอาเซียนนี้

	 *	ข้อความบทนี้ปรากฏอยู่ในกฎบัตรอาเซียน	 ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ	
วันที	่ 15	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2551
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	 นับตั้งแต่ 	ก่อตั้งอาเซียนเป็นต้นมา	 ประเทศสมาชิกมีความร่วมมือกัน	

ในหลายด้าน	 ท้ังในเวทีระดับทวิภาคี	 ในภูมิภาค	 และในเวทีโลก	 เช่น	 การจัดต้ัง	

เขตการค้าเสรีอาเซียน	 (ASEAN	 Free	 Trade	 Area:	 AFTA)	 ในปี	พ.ศ.	 2535	 เพ่ือ	

ส่งเสริมให้มีการค้าขายภายในภูมิภาคมากข้ึน	 ด้วยการลดภาษีศุลกากรระหว่างกัน	

และการทำสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก	

เฉียงใต้	 (Treaty	 on	 the	 Southeast	 Asian	 Nuclear	 Weapon	 -	 Free	 Zone:	

SEANWFZ)	 ในปี	พ.ศ.	 2538	 เป็นต้น

	 หลังจากอาเซียนรวมตัวกันมาเป็นเวลา	 40	 ปี	 ประเทศสมาชิกทั้งหมด	

เห็นตรงกันว่าอาเซียนควรพัฒนาความร่วมมือให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น	 เพื่อให	้

ภูมิภาคน้ีมีความม่ันคงท้ังในด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 มีอำนาจต่อรอง	

ในเวทีโลกมากขึ้นกว่าเดิม	 ดังนั้นในเดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 2546	 ประเทศสมาชิกจึง	

ลงนามร่วมกันในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน	 ฉบับที่	 2	 (Declaration	

of	 ASEAN	 Concord	 II	 หรือ	 Bali	 Concord	 II)	 เพ่ือยกฐานะอาเซียนจากสมาคม	

เป็นประชาคม	 และประกาศจัดต้ัง	ประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Commu- 
nity)  ภายในป	ีพ.ศ.	 2563	 หรือ	ค.ศ.2020	

	 ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 13	 เมื่อป	ี

พ.ศ.	 2550	 ท่ีประเทศสิงคโปร์	 ผู้นำอาเซียนได้ร่วมกันลงนามใน	

กฎบัตรอาเซียน  (ASEAN  Charter)	 เพ่ือการรวมตัวกัน	

เป็นประชาคมอาเซียนเร็วขึ้น	 คือภายในปี 	พ.ศ. 	 2558	 โดย	

กฎบัตรอาเซียนนี้มีวัตถุประสงค์หลัก	 คือ

	 1.	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอาเซียนในการดำเนินการ	

ตามเป้าหมายต่าง	ๆ

	 2.	 เพ่ือสร้างกลไกส่งเสริมให้รัฐสมาชิกปฏิบัติตามความ	

ตกลงต่าง	ๆ	ของอาเซียน

1�
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	 3.	 เพ่ือให้อาเซียนเป็นองค์กรท่ีใกล้ชิดและสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง	

แท้จริงมากขึ้น

	 ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	 ต้องอาศัยแนวทางในการ	

สร้างความรู้ดังนี้

	 1.	 สร้างค่านิยมและแนวปฏิบัติร่วมกัน	 เช่น	 ค่านิยมในเร่ืองการไม่ใช้กำลัง	

ยึดหลักสันติวิธี	 และการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์	 เพื่อสร้างความสงบสันติภายใน	

ภูมิภาค

	 2.	 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการทหาร	 เพื่อสร้างความไว้เนื้อ-	

เชื่อใจและป้องกันความขัดแย้งที่รุนแรง

	 3.	 เสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญภัยคุกคามความม่ันคง	

ของมนุษย์	 ตลอดจนจัดทำข้อมูลกลางในเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน	

เพื่อใช้แก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	 การค้ายาเสพติด	 และอาชญากรรมข้ามชาติ

	 4.	 เตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรในสาขาต่าง	ๆ	 อาทิ	 ภาษาอังกฤษ	

และภาษาท้องถิ่น	 เนื่องจากอาเซียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางหรือภาษา	

ราชการในการประสานงาน	 ส่วนภาษาท้องถิ่นใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารกับ	

ประชาชนและนักท่องเที่ยวในประเทศสมาชิก

	 5.	 ศึกษาข้อมูลต่าง	ๆ	 โดยเฉพาะตัวบทกฎหมายของสมาชิกแต่ละประเทศ	

เนื่องจากมีความแตกต่างกัน	 เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความร่วมมือ	 และ	

ป้องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศ

	 6.	 จัดตั้งสำนักงาน	 ส่วนงาน	 เพื่อดูแลงานรับผิดชอบงานด้านอาเซียน	

โดยเฉพาะ

	 7.	 ศึกษาวัฒนธรรมของสมาชิก	 โดยเฉพาะประเทศท่ีมีวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง	

กันเพื่อสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติต่อประชาชนได้อย่างถูกต้อง
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เสาหลักของประชาคมอาเซียน

	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ. 	 2552	 ประเทศสมาชิกได้รับรองปฏิญญา	

ชะอำ	 -	หัวหินเก่ียวกับแผนการจัดต้ังประชาคมอาเซียน	 โดยกำหนดให้มีความ	

ร่วมมือ	 3	 ด้าน	 หรือเรียกว่าเสาหลักทั้งสาม	 อันได้แก่

  •  ประชาคมการเมืองและความม่ันคงของอาเซียน  (ASEAN 
Political  -  Security  Community:	 APSC)
	 จัดต้ังข้ึนเพ่ือให้ประเทศสมาชิกอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข	 สามารถแก้ไข	

ปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาทต่าง 	ๆ 	ด้วยสันติวิธี	 รวมถึงความร่วมมือ	

ในการต่อต้านการก่อการร้าย	 และเน้นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและ	

สิทธิมนุษยชน

21
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	 •  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN  Economic  Com- 
munity:	 AEC)
	 จัดต้ังข้ึนเพ่ือให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเศรษฐกิจท่ีม่ันคง	 สามารถ	

แข่งขันกับภูมิภาคอื่น	 โดยมีแผนงานการดำเนินงานดังนี้คือ

	 1.	 มีตลาดและฐานการผลิตเดียว	 สามารถเคลื ่อนย้ายสินค้า	 บริการ	

การลงทุน	 เงินทุน	 และแรงงานอย่างเสรี

	 2.	 ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันได้	 โดยให	้

ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค	 ทรัพย์สินทางปัญญา	 และเทคโนโลยี	

สารสนเทศและการสื่อสาร

	 3.	 พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความเสมอภาคกันของประเทศสมาชิก

	 4.	 ประสานนโยบายกับนานาชาติเพ่ือให้ดำเนินเศรษฐกิจได้อย่างกลมกลืนกับ	

เศรษฐกิจโลก

  •  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN  Socio- 
Cultural  Community:	 ASCC)
	 จัดต้ังข้ึนเพ่ือความเป็นดีอยู่ดีของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน	 โดยมีแผนงาน	

ความร่วมมือ	 6	 ด้าน	 คือ

	 1.	 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ให้มีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมแก่การนำไป	

ประกอบอาชีพ

	 2.	 พัฒนาสวัสดิการสังคม	 เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี	 ได้รับการบริการทาง	

การแพทย์อย่างเท่าเทียม

	 3.	 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ

	 4.	 ลดช่องว่างการพัฒนาประเทศ	 ให้ภูมิภาคน้ีเจริญเติบโตอย่างทัดเทียมกัน

	 5.	 พัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน

	 6.	 สร้างอัตลักษณ์อาเซียน	 ส่งเสริมความเข้าใจในความคล้ายคลึงและ	

แตกต่างกันของวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในอาเซียน
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	 กฎบัตรอาเซียน  (ASEAN  Charter)	 คือ	 ธรรมนูญหรือกฎหมาย	

สูงสุดของประเทศสมาชิกอาเซียน	 มีผลใช้บังคับตั ้งแต่วันที ่	 15	 ธันวาคม	

พ.ศ.	 2551	 ประกอบด้วยบทบัญญัติ	 13	 บท	 55	 ข้อ	 ซ่ึงมีสาระสำคัญท่ีควรรู้ดังน้ี

	 1.	 เพื่อส่งเสริมและรักษาสันติภาพในภูมิภาคให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น	

	 2.	 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมือง	 ความมั่นคงเศรษฐกิจ	 และ	

สังคมวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

	 3.	 เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนให้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธที่มี	

อานุภาพทำลายล้างสูงอื่น	ๆ	ทุกชนิด

	 4.	 เพ่ือให้ประชาชนและรัฐสมาชิกของอาเซียนอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้	

โดยสันติ

	 5.	 เพื่อสร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีเสถียรภาพ	 ความมั่งคั่ง	

มีความสามารถในการแข่งขันสูง	

	 6.	 เพื่อบรรเทาความยากจนและลดช่องว่างการพัฒนาในอาเซียน

	 7.	 เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตย	 ธรรมาภิบาล	 หลักนิติธรรม	 รวมถึง	

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

	 8.	 เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ

	 9.	 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาค	

และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

	 10.	 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันในด้านการศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 และ	

เทคโนโลยี

กฎบัตรอาเซียน  (ASEAN  Charter)

วัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน
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	 11.	 เพ่ือให้ประชาชนในภูมิภาคมีความอยู่ดีกินดี	 มีโอกาสเท่าเทียมกัน	

ในการพัฒนามนุษย	์ สวัสดิการสังคม	 และความยุติธรรม

	 12.	 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย	

มั่นคง	 และปราศจากยาเสพติด	

	 13.	 เพื ่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของภูมิภาคนี้มีส่วนร่วมและได้รับ	

ผลประโยชน์จากกระบวนการรวมตัวและการสร้างประชาคมของอาเซียน

	 14.	 เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนที่มีความหลากหลายทางวัฒน-	

ธรรม

	 15.	 เพื่อเป็นองค์กรที่มีพลังในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ	

กับองค์กรระหว่างประเทศอื่น	ๆ	ในเวทีโลก

24
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หลักปฏิบัติของอาเซียน

	 กฎบัตรอาเซียน	กำหนดให้อาเซียนและประเทศสมาชิกปฏิบัติตามหลักการ	

ดังต่อไปนี้

	 1.	 เคารพเอกราช	 อธิปไตย	 ความเสมอภาค	 บูรณภาพแห่งดินแดน	 และ	

อัตลักษณ์แห่งชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง	

	 2.	 ผูกพันและรับผิดชอบร่วมกันในการเพิ่มพูนสันติภาพ	 ความมั่นคง	 และ	

ความมั่งคั่งของภูมิภาค

	 3.	 ไม่รุกรานหรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังหรือการกระทำอื่นใดในลักษณะที่ขัดต่อ	

กฎหมายระหว่างประเทศ

	 4.	 ระงับข้อพิพาทโดยสันติ

	 5.	 ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน

	 6.	 เคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐในการธำรงประชาชาติของตนโดยปราศจาก	

การแทรกแซง	 การบ่อนทำลาย	 และการบังคับจากภายนอก

	 7.	 ปรึกษาหารือท่ีเพ่ิมพูนข้ึนในเร่ืองท่ีมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์	

ร่วมกันของอาเซียน

	 8.	 ยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม	 ธรรมาภิบาล	 หลักการประชาธิปไตยและรัฐบาล	

ตามรัฐธรรมนูญ

	 9.	 เคารพเสรีภาพพื้นฐาน	 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 และการ	

ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม

	 10.	 ยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ	 รวมถึงกฎหมาย	

มนุษยธรรมระหว่างประเทศ	 ที่รัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ

	 11.	 ละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการคุกคามอธิปไตย	 บูรณภาพแห่งดินแดน	

หรือเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐสมาชิกอาเซียน

	 12.	 เคารพในวัฒนธรรม	 ภาษา	 และศาสนาท่ีแตกต่างของประชาชนอาเซียน

	 13.	 มีส่วนร่วมกับอาเซียนในการสร้างความสัมพันธ์กับภายนอกทั้งในด้าน	

การเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 โดยไม่ปิดกั้นและไม่เลือกปฏิบัติ

	 14.	 ยึดมั่นในกฎการค้าพหุภาคีและระบอบของอาเซียน
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สถานภาพของอาเซียน

	 อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างประเทศท่ีมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล	 ซ่ึงประกอบ	

ด้วยองค์กรย่อย	 (Organs)	 ดังต่อไปนี้

องค์กรอาเซียน

1.  ที่ประชุมสุดยอด
(ASEAN  Summit)

2.  คณะมนตรีประสานงาน
อาเซียน  (ASEAN
Coordinating
Council:  ACC)

3.  คณะมนตรีประชาคม
อาเซียน  (ASEAN
Community  Councils)

4.  องค์กรระดับรัฐมนตรี
อาเซียนเฉพาะสาขา
(ASEAN  Sectoral
Ministerial  Bodies)

5.  สำนักเลขาธิการอาเซียน
(ASEAN  Secretariat)

กำหนดนโยบายและตัดสินใจ
ในเรื่องสำคัญ  รวมถึงกรณี
ที่มีการละเมิดพันธกรณี
ตามกฎบัตรอย่างรุนแรง

เตรียมการประชุมผู้นำ
ประสานงานระหว่าง
เสาหลักทั้ง  3  ด้าน

ติดตามการทำงาน
ตามนโยบายผู้นำ
โดยเสนอรายงานและ
ข้อเสนอแนะต่อผู้นำ

นำความตกลง/มติของผู้นำ
ไปปฏิบัต ิ ให้ข้อเสนอแนะ
ต่อคณะมนตรีประชาคม
อาเซียน

เปรียบได้กับผู้บริหารสูงสุด
ของอาเซียน  ติดตาม
การปฏิบัติตามคำตัดสิน
ของกลไกระงับข้อพิพาท

ผู้นำของแต่ละประเทศ

รัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน

ผู้แทนที่ประเทศสมาชิก
แต่งต้ังให้เป็นผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละเสาหลัก
(เศรษฐกิจ  การเมือง
สังคม  วัฒนธรรม)

รัฐมนตรีเฉพาะสาขา

เลขาธิการอาเซียน
เป็นผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่ ผู้เข้าร่วมการประชุม
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รู้หรือไม่

องค์กรอาเซียน

6.คณะผู้แทนถาวรประจำ
อาเซียน  (Committee
of  Permanent
Representatives
to  ASEAN:  CPR)

7.  สำนักงานเลขาธิการ
อาเซียนแห่งชาต ิ (ASEAN
National  Secretariat)
* ตั้งอยู่ที่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ

8.  องค์กรสิทธิมนุษยชน
ของอาเซียน  (ASEAN
Human  Rights  Body:
AHRB)

9.  มูลนิธิอาเซียน
(ASEAN  Foundation)

เป็นตัวแทนประเทศสมาชิก

ประสานงานและสนับสนุน
ภารกิจของอาเซียน
ในประเทศนั้น ๆ 

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาค  ทั้งให้
คำปรึกษา  ติดตาม  และ
ประเมินสถานะสิทธิมนุษยชน
ส่งเสริมการศึกษาและ
ความต่ืนตัวของหน่วยงานรัฐ
และประชาชน

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนและปฏิสัมพันธ์
กับประชาชน

ผู้แทนระดับ
เอกอัครราชทูตที่แต่งตั้ง
จากประเทศสมาชิกให้
ประจำที่สำนักงานใหญ่
อาเซียน  ณ  กรุงจาการ์ตา

คณะทำงานยังไม่ได้
ข้อสรุปในเรื่องนี้

อำนาจหน้าที่ ผู้เข้าร่วมการประชุม

	 การประชุมสุดยอด	 กำหนดให้เพ่ิมการประชุมสุดยอดอาเซียนจากเดิม	

ปีละ	 1	 คร้ัง	 เป็นปีละ	 2	 คร้ัง	 โดยจัดท่ีประเทศซ่ึงผู้นำประเทศน้ันเป็นประธาน

	 เลขาธิการอาเซียน	 ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นผู้แต่งต้ัง	 ดำรงตำแหน่ง	

วาระละ	 5	 ป	ี โดยไม่มีการต่ออาย	ุ และมีรองเลขาธิการอาเซียน	 4	 คน

-

-
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การปรึกษาหารือและฉันทามติ

การระงับข้อพิพาท

งบประมาณ

	 การตัดสินใจของอาเซียนอยู่บนพ้ืนฐานของการปรึกษาหารือและฉันทามติ	

(Consensus)

	 รัฐสมาชิกที่เป็นคู่กรณีในข้อพิพาทสามารถร้องขอให้ประธานอาเซียนหรือ	

เลขาธิการอาเซียนเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

	 อาเซียนได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศสมาชิกเท่า 	ๆ 	กัน	 และสามารถ	

รับเงินจากประเทศคู่เจรจาได้
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  ประธานอาเซียน

	 ผู้นำแต่ละประเทศหมุนเวียนกันเป็นประธานอาเซียนในแต่ละปี  โดยให้เรียง 

ลำดับประเทศตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ  โดยประธานอาเซียนมีหน้าที่ดังนี้

  1.  เป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวข้อง

  2.  เป็นประธานคณะมนตรีประสานงานอาเซียน

  3.  เป็นประธานคณะมนตรีประชาคมอาเซียนทั้งสามคณะ 

  4.  เป็นประธานองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาและเจ้าหน้าที่ 

ระดับสูงที่เกี่ยวข้อง     

  5.  เป็นประธานคณะกรรมการผู้แทนถาวร

	 รัฐสมาชิกซึ่งดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนมีหน้าที่ดังนี้

  1.  ส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียนให้เป็นศูนย์รวมของ 

ประเทศสมาชิกอย่างมั่นคง

  2.  ตอบสนองต่อปัญหาเร่งด่วนหรือสถานการณ์วิกฤตท่ีมี 

ผลกระทบต่ออาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

  3.  เป็นตัวแทนของอาเซียนในการเสริมสร้างและส่งเสริม 

ความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนภายนอกภูมิภาค

  4.  ปฏิบัติตามหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
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อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน

	 ภาษาทางการที ่ใช้ในการ	

ติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ	

สมาชิกคือ	 ภาษาอังกฤษ

คำขวัญของอาเซียน	 (ASEAN	 Motto)	 คือ

วิสัยทัศน์เดียว  อัตลักษณ์เดียว  ประชาคมเดียว
One	 Vision,	 One	 Identity,	 One	 Community

ภาษาอาเซียน

คำขวัญ 
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	 ดวงตราอาเซียนเป็นรูปมัดรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นวงกลมสีแดง	 สีขาว	

และสีน้ำเงิน	

	 รวงข้าวสีเหลือง  10  มัด	 หมายถึง	 ความใฝ่ฝันของบรรดาสมาชิกใน	

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท้ัง	 10	 ประเทศ	 ให้มีอาเซียนท่ีผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพ	

และเป็นหนึ่งเดียว	

	 วงกลม	 เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน

	 ตัวอักษรคำว่า	 asean  สีน้ำเงิน  อยู่ใต้ภาพรวงข้าว	 แสดงถึง	

ความมุ่งม่ันท่ีจะทำงานร่วมกันเพ่ือความม่ันคง	 สันติภาพ	 เอกภาพ	 และความ	

ก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน

	 สีน้ำเงิน	 หมายถึง	 สันติภาพและความมั่นคง

	 สีแดง	 หมายถึง	 ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

	 สีขาว	 หมายถึง	 ความบริสุทธิ์

	 สีเหลือง	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

ดวงตราอาเซียน
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	 ธงอาเซียนเป็นธงพื้นสีน้ำเงิน	 มีดวงตราอาเซียนอยู่ตรงกลาง	 แสดงถึง	

เสถียรภาพ	 สันติภาพ	 ความสามัคค	ี และพลวัตของอาเซียน

	 สีของธงประกอบด้วยสีน้ำเงิน	 สีแดง	 สีขาว	 และสีเหลือง	 ซ่ึงเป็นสีหลัก	

ในธงชาติของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด

	 สัดส่วนความกว้างต่อความยาวของธงคือ	 2	 :	 3	 ธงอาเซียนมีหลายลักษณะ	

ตามการใช้งาน	 คือ

	 ธงตั้งโต๊ะ	 	 ขนาด	 10	 x	 15	 เซนติเมตร

	 ธงประดับห้อง	 ขนาด	 100	 x	 150	 เซนติเมตร

	 ธงประจำรถ	 ขนาด	 20	 x	 30	 เซนติเมตร

	 ธงภาคสนาม	 ขนาด	 200	 x	 300	 เซนติเมตร

ธงอาเซียน

รู้หรือไม่
	 สีของดวงตราอาเซียนทั้งสี่สีเป็นสีหลักที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของ	

ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ
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	 กำหนดให้วันท่ี	 8	 สิงหาคมของ	

ทุกปีเป็นวันอาเซียน	 เนื่องจากเป็นวัน	

ลงนามปฏิญญากรุงเทพเม่ือปี	พ.ศ.	 2510	

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอาเซียนนั่นเอง

วันอาเซียน

	 เพลงอาเซียน	 (ASEAN	 Anthem)	 ซึ่งเป็นเสมือนเพลงชาติของประเทศ	

สมาชิกทั ้ง	 10	 ประเทศเกิดขึ ้นจากการจัดประกวดเมื ่อปี 	พ.ศ. 	 2551	 เปิดให 	้

ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีสนใจส่งเพลงเข้าประกวด	 โดยมีหลักเกณฑ์	

5	 ประการ	 คือ

	 1.	 มีเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษ

	 2.	 มีลักษณะเป็นเพลงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน

	 3.	 มีความยาวไม่เกิน	 1	 นาที

	 4.	 เนื้อร้องสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน

	 5.	 เป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่

	 ในคร้ังน้ันมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดท้ังส้ิน	 99	 เพลง	 คณะกรรมการตัดสิน	

ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากแต่ละประเทศในอาเซียนและตัวแทนจากจีน	 ญี่ปุ่น	

และออสเตรเลีย	 ประเทศละ	 1	 คน	 ได้ตัดสินให้เพลงที่ชนะเลิศได้แก่  The 
ASEAN  Way	 ประพันธ์โดยนายกิตติคุณ	 สุดประเสริฐ	 (ทำนองและเรียบเรียง)	

นายสำเภา	 ไตรอุดม	 (ทำนอง)	 และนางพยอม	 วลัยพัชรา	 (เนื้อร้อง)

เพลงอาเซียน
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The	 ASEAN	 Way

ทำนองและเรียบเรียง  กิตติคุณ  สุดประเสริฐ
ทำนอง  สำเภา  ไตรอุดม
เนื้อร้อง  พยอม  วลัยพัชรา

Raise  our  f lag  high,  sky  high

Embrace  the  pride  in  our  heart

ASEAN  we  are  bonded  as  one

Lookin’  out  to  the  world.

For  peace,  our  goal  from  the  very  start

And  prosperity  to  last.

We  dare  to  dream,  we  care  to  share

Together  for  ASEAN

We  dare  to  dream,  we  care  to  share

For  it’s  the  way  of  ASEAN.
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วิถีแห่งอาเซียน

เนื้อร้องภาษาไทย  สุรักษ ์ สุขเสว ี

พลิ้วลู่ลมโบกสะบัด  ใต้หมู่ธงปลิวไสว

สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ 

วันที่เรามาพบกัน

อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่ใจเราปรารถนา

เราพร้อมเดินหน้าไปทางนั้น

หล่อหลอมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว

อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์

ให้สังคมนี้มีแต่แบ่งปัน

เศรษฐกิจมั่นคงก้าวไกล

	 เพลง	 The	 ASEAN	 Way	 ใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในพิธี	

เปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน	 คร้ังท่ี	 14	 เม่ือวันท่ี	 28	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2552	

ที่อำเภอชะอำ	 จังหวัดเพชรบุรี
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คำนี้น่ารู้

ธรรมาภิบาล	 แปลว่า	 ปกครองด้วยความดี

อัตลักษณ์	 แปลว่า	 ลักษณะของตนเอง

นิติธรรม	 แปลว่า	 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย

เซบ	ู 	 	 คือชื่อเกาะในประเทศฟิลิปปินส์

	 	 	 ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดประชุมสุดยอดอาเซียน

บูรณภาพ	 แปลว่า	 ความครบถ้วนบริบูรณ	์

พหุภาค	ี	 แปลว่า	 หลายฝ่าย	

ฉันทามต	ิ แปลว่า	 ความตกลงโดยยินยอมพร้อมใจ
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	 นับตั้งแต่ก่อตั้งมา	 อาเซียนสถาปนาความสัมพันธ์ประเทศคู่เจรจากับ	

ประเทศต่าง	ๆ	 ทั้งในทวีปเดียวกันและต่างทวีปหลายประเทศ	 ดังนี้คือ

	 พ.ศ.	 2517	 สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับประเทศออสเตรเลีย	

เป็นประเทศแรก

	 พ.ศ.	 2518	 สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับประเทศนิวซีแลนด์

	 พ.ศ. 	 2520	 สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับประเทศญี่ปุ่น	

หลังจากมีความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกันมาตั้งแต	่พ.ศ.	 2516	

	 พ.ศ.	 2520	 สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับประเทศแคนาดา	

สหรัฐอเมริกา	 และสหภาพยุโรป

	 พ.ศ.	 2534	 สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับประเทศจีนและ	

เกาหลีใต้

	 พ.ศ.	 2535	 สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับประเทศอินเดีย

	 พ.ศ.	 2539	 สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับรัสเซีย

บทที ่ 3
บทบาทของอาเซียน

ในเวทีโลก
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	 ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์กับอาเซียน	

ในฐานะประเทศคู่เจรจาเมื่อ	พ.ศ.	 2517	 และดำเนินความสัมพันธ์อย่างราบรื่น	

มาโดยตลอด	 มีความร่วมมือกันในหลายด้าน	ๆ	 เช่น	 การลงนามใน	ปฏิญญา 

ร่วมอาเซียน  - ออสเตรเลียเพ่ือต่อต้านการก่อการร้าย  (ASEAN - Australia 

Joint  Declaration  for  Cooperation  to  Combat  International  Terrorism) 

เมื่อปี	พ.ศ.	 2547	 ความตกลงเรื่องเขตการค้าเสรีอาเซียน  - ออสเตรเลียและ 

นิวซีแลนด์  (ASEAN - Australia - New  Zealand  Free  Trade  Agreement: 

AANZFTA)	 เมื่อปี	พ.ศ.2552

	 ออสเตรเลียเสนอให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน 	- 	ออสเตรเลียเป็น	

คร้ังแรกในปี	พ.ศ.	 2553	 เพ่ือยกระดับความความสัมพันธ์กับอาเซียนให้แน่นแฟ้น	

ยิ่งขึ้น

อาเซียนกับออสเตรเลีย
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	 เดิมนิวซีแลนด์กับอาเซียนมีความสัมพันธ์ในฐานะผู้ให้และผู้รับ	 ต่อมาจึง	

สถาปนาความสัมพันธ์ในฐานะคู่เจรจากับอาเซียนเป็นลำดับที่สองต่อจากประเทศ	

ออสเตรเลีย	 อาเซียนและนิวซีแลนด์ร่วมมือกันในหลาย	ๆ	ด้านเช่นเดียวกับประเทศ	

ออสเตรเลีย	 เช่น	 การลงนามใน ปฏิญญาร่วมอาเซียน  - นิวซีแลนด์เพ่ือต่อต้าน 

การก่อการร้าย  (ASEAN - New  Zealand  Joint  Declaration  for  Cooperation  to 

Combat  International  Terrorism)	 เม่ือปี	พ.ศ.	 2548	 ความตกลงเรื่องเขตการค้า 

เสรีอาเซียน  - ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  (ASEAN - Australia	-	New  Zealand 

Free  Trade  Agreement:  AANZFTA)	 เมื่อปีพ.ศ.	 2552

	 ประเทศไทยเสนอให้นิวซีแลนด์เข้ามามีบทบาทเร่ืองการเช่ือมโยงในอาเซียน	

ในด้านการเชื ่อมโยงทางทะเล	 การพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด	 และการจัดการ	

สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	 โดยนิวซีแลนด์เสนอโครงการสำคัญเพื่อรองรับยุทธศาสตร	์

ต่าง	 	ๆ น้ี	 4	 โครงการ	 ได้แก่	 โครงการให้ทุนนักศึกษาอาเซียน	 ปีละ	 170	 ทุน	 เป็นเวลา	

5	 ปี	 โครงการแลกเปลี่ยนนักธุรกิจรุ่นใหม่	 โครงการจัดการภัยพิบัติ	 และโครงการ	

แลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการเกษตร

อาเซียนกับนิวซีแลนด์
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	 ญ่ีปุ่นมีความสัมพันธ์กับอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการมาต้ังแต่ปี	พ.ศ.	 2516	

และสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเม่ือ	พ.ศ.	 2520	 ในฐานะท่ีญ่ีปุ่นเป็น	

คู่ค้าอันดับหน่ึงและผู้ลงทุนอันดับสองของอาเซียน	 จึงได้จัดต้ังศูนย์อาเซียน	-	 ญ่ีปุ่น	

เพ่ือส่งเสริมการค้า	 การลงทุน	 และการท่องเท่ียว	 ท่ีกรุงโตเกียว	 ประเทศญ่ีปุ่น	

เมื่อปี	พ.ศ.	 2523

	 พ.ศ. 	 2546	 มีการประชุมสุดยอดอาเซียน 	- 	ญี่ปุ่นสมัยพิเศษ	 (ASEAN	-	

Japan	 Commemorative	 Summit)	 เน่ืองในโอกาสครบรอบ	 30	 ปีความสัมพันธ์	

อาเซียนกับญี่ปุ่น

	 นอกจากความร่วมมือทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจแล้ว	 ญี่ปุ่นยังให้	

ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	 โดยจัดตั้ง 	โครงการแลกเปลี่ยน 

เยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก  (Japan 

East  Asia  Network  of  Exchange  for  Students  and  Youths:  JENESYS) 

โดยเชิญเยาวชนจากประเทศในเอเชียตะวันออกมาแลกเปล่ียนท่ีญ่ีปุ่นปีละประมาณ	

6,000	 คน	 ต่อเนื่องกันเป็นเวลา	 5	 ปี	 (พ.ศ.	 2550	-	 2555)

อาเซียนกับญี่ปุ่น
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	 แม้ว่าอาเซียนและแคนาดาได้สถาปนาความสัมพันธ์มาตั้งแต่ปี 	พ.ศ.	 2520	

ทว่าก็ประสบภาวะชะงักงันไปในปี 	พ.ศ.	 2540	 เนื่องจากอาเซียนรับเมียนมาร์	 (หรือ	

ชื่อเดิมในเวลานั้นคือพม่า)	 เข้าเป็นสมาชิก	 ซึ่งแคนาดาไม่เห็นด้วยและคว่ำบาตร	

พม่า	 เน่ืองจากพม่าปกครองด้วยระบอบเผด็จการทหาร	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปฏิเสธ	

ผลการเลือกตั้งที่พรรคฝ่ายค้านได้รับชัยชนะ	 รวมทั้งได้กักขังนางอองซาน	 ซูจี		

หัวหน้าพรรค	 มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

	 อาเซียนและแคนาดารื้อฟื้นความสัมพันธ์อีกครั้งในปี 	พ.ศ.	 2547	 จนกระทั่ง	

มีการจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับแคนาดา	 [ASEAN	 Post	 Ministerial	

Conference	 (PMC)	 +	 1]	 ในปี	พ.ศ.	 2552	 โดยท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ	ปฏิญญา 

ร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่มพูนระหว่างอาเซียนกับแคนาดา  (Joint 

Declaration  on  the  ASEAN - Canada  Enhanced  Partnership)	 ซึ่งเป็นแผน	

แม่บทในการดำเนินความสัมพันธ์กันในอนาคต	 โดยประเทศไทยรับหน้าที่ประเทศ	

ผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน	-	แคนาดาเป็นเวลา	 3	 ปี	 (พ.ศ.	 2552	-	 2554)

	 ปี	พ.ศ.	 2553	 ประเทศไทยจึงเป็นผู้ประสานงานเป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือ	

ระหว่างอาเซียนและแคนาดา	 (ASEAN	-	 Canada	 Dialogue)	 คร้ังท่ี	 7	 ท่ีกรุงเทพ-	

มหานคร	 เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส	 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความ	

คิดเห็นในประเด็นทางยุทธศาสตร์ทั้งในด้านการเมือง	 ความมั่นคง	 และเศรษฐกิจ

อาเซียนกับแคนาดา
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	 อาเซียนกับสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์เป็นทางการคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ.  2520 

ในระยะแรกสหรัฐอเมริกาเน้นการหารือและส่งเสริมด้านการเมืองและความ 

ม่ันคงกับอาเซียน  ในขณะท่ีอาเซียนต้องการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาและ 

เศรษฐกิจ  ปัจจุบันสหรัฐอเมริกายังคงให้ความสำคัญกับอาเซียนในด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ  และยุทธศาสตร์  โดยมีการแถลงวิสัยทัศน์ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนท่ี 

เพิ่มพูนขึ้นเมื่อ พ.ศ.  2548 

	 ระหว่างท่ีไทยทำหน้าท่ีประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน  - สหรัฐอเมริกา 

อาเซียนและสหรัฐอเมริกาได้จัดทำ ปฏิญญาร่วมอาเซียน   - สหรัฐอเมริกา 

เพื่อความร่วมมือในด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ 

(ASEAN - United  States  of  America  Joint  Declaration  for  Cooperation 

to  Combat  International  Terrorism)  ในปี  พ.ศ.   2545  รวมทั้งร่วมลงนาม 

ในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจใน  กรอบความตกลงการค้าและการลงทุน 

(ASEAN - US  Trade  and  Investment  Framework  Arrangement - TIFA) 

ในปี พ.ศ.  2549 

	 อาเซียนและสหรัฐอเมริกาจัดให้มีการประชุมผู้นำอาเซียน   - สหรัฐอเมริกา 

คร้ังแรกเม่ือ พ.ศ.  2552  ท่ีประเทศสิงคโปร์  เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น 

ในฐานะหุ้นส่วนในการเผชิญและร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ

อาเซียนกับสหรัฐอเมริกา
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	 สหภาพยุโรปถือเป็นคู่เจรจาอย่างไม่เป็นทางการของอาเซียนมาตั้งแต่ 

ปี พ.ศ.   2515  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือกันในทุกด้าน 

และเน่ืองในโอกาสครบรอบ  30  ปีการสถาปนาความสัมพันธ์อาเซียน  ท้ังสองฝ่าย 

จึงจัดให้มีการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษอาเซียน   - สหภาพยุโรป  (ASEAN  -  EU 

Commemorative  Summit)  เมื่อปี พ.ศ.  2550  ที่สิงคโปร์

	 ปัจจุบันสหภาพยุโรปให้ความ 

สำคัญกับอาเซียนมากข้ึน  โดยในปี พ.ศ. 

2550  ทั้งสองฝ่ายได้รับรอง  ปฏิญญา 

นูเรมเบิร์กว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนที่ 

เพิ ่มพูนระหว่างสหภาพยุโรปกับ 

อาเซียน  (Nuremberg  Declaration  on 

an  EU - ASEAN  Enhanced  Partner- 

ship)  เพื ่อเป็นแนวทางในการดำเนิน 

ความสัมพันธ์และความร่วมมือทั ้งใน 

ด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  ความมั่นคง 

สังคมและวัฒนธรรมในอนาคต

อาเซียนกับสหภาพยุโรป
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	 อาเซียนกับจีนเริ่มความสัมพันธ์กันเมื่อปี พ.ศ.  2534  และยกสถานะเป็น 

คู่เจรจาอย่างสมบูรณ์ในป ีพ.ศ.  2549  มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกด้าน 

โดยเมื่อปี  พ.ศ.   2546  จีนเป็นประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ประเทศแรก 

ท่ีแสดงความพร้อมในการลงนาม พิธีสารต่อท้ายสนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอด 

อาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Protocol  to  the  Treaty  on 

Southeast  Asia  Nuclear  Weapon - Free  Zone)

	 ในด้านเศรษฐกิจ  จีนก็เป็นประเทศแรกที่เสนอให้มีการจัดตั้งเขตการค้า 

เสรีกับอาเซียน  ซ่ึงมีผลสมบูรณ์ไปแล้วเม่ือปี พ.ศ.  2553  (เฉพาะประเทศสิงคโปร์ 

อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  บูรไน  และไทย)  และจีนเป็นประเทศที่  3 

ที่ร่วมลงนามจัดตั้งศูนย์อาเซียนในประเทศของตน

	 นอกจากนี้เมื่อปี พ.ศ.  2553  อาเซียนกับจีนยังได้ลงนามในแผนพัฒนา 

ร่วมกันในอนาคต  โดยประเทศไทยได้เสนอแนะในเร่ืองสำคัญ  เช่น  การพัฒนา 

โครงสรางพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  และการปฏิบัติการทางการแพทย ์

ฉุกเฉินในเหตุการณ์ภัยพิบัติ  เป็นต้น

อาเซียนกับจีน
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	 หลังจากสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเม่ือปี พ.ศ.  2534  อาเซียน 

และเกาหลีใต้ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนทาง 

เศรษฐกิจเมื่อป ีพ.ศ.  2547  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่รอบด้าน

	 ต่อมาในปี พ.ศ.  2552  อาเซียนและเกาหลีใต้ได้ลงนามจัดต้ังศูนย์อาเซียน  - 

เกาหลี  ท่ีกรุงโซล  เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า  การลงทุน  การท่องเท่ียว 

และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกัน

	 ในปี พ.ศ.  2553  อาเซียน  -  เกาหลีใต้ได้ยกระดับความสัมพันธ์ด้วยการจัดทำ 

ปฏิญญาร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือกำหนด 

ทิศทางการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน  -  เกาหลีใต้ในอนาคต

อาเซียนกับเกาหลีใต้
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	 อาเซียนกับอินเดียมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.  2535 

โดยมี เอกสารความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน   - อินเดียเพื่อสันติภาพ 

ความก้าวหน้า  และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน  (ASEAN -  India  Partnership 

for  Peace,  Progress  and  Shared  Prosperity)  ปัจจุบันอยู่ภายใต้แผน 

ปฏิบัติการ พ.ศ.  2553  -  2558  โดยทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งกองทุนอาเซียน  - อินเดีย 

และได้ต้ังเป้าหมายขยายการค้าเป็น  700,000  ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ.  2555 

อีกด้วย

	 นอกจากนี้อินเดียยังแสดงความพร้อมในการสนับสนุนการเชื่อมโยง 

ระหว่างกันด้วยการขยายทางหลวงสามฝ่ายคือ  ไทย  - พม่า  - อินเดีย  ไปยังลาว 

และกัมพูชา  รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาการเช่ือมโยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ  100  ทุน  เป็นระยะเวลา  5  ปีอีกด้วย

อาเซียนกับอินเดีย
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	 อาเซียนและรัสเซียสถาปนาความสัมพันธ์ในฐานะคู่หารือ  (Consultative 

Ralations)  กับอาเซียนเมื่อปี  พ.ศ.  2534  และพัฒนามาเป็นคู่เจรจาเมื่อปี  พ.ศ. 

2539  มีความร่วมมือกันในหลาย ๆ ด้าน  เช่น  ปฏิญญาร่วมอาเซียน   - รัสเซีย 

ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือสันติภาพ  ความม่ันคง  ความม่ังค่ัง  และการ 

พัฒนาในภูมิภาคเอเชีย   -  แปซิฟิก  (Joint  Declaration  of  the  Foreign 

Ministers  of  the  Russian  Federation  and  the  Association  of  Southeast 

Nations  on  Partnership  for  Peace  and  Security,  Prosperity  and  Develop- 

ment  in  the  Asia - Pacif ic  Region)  ในปี พ.ศ.  2546  แถลงการณ์ร่วมอาเซียน  - 

รัสเซียว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย  (ASEAN - Russia 

Joint  Declaration  for  Cooperation  to  Combat  International  Terrorism)  

นอกจากนั้นรัสเซียยังได้มอบเงินประมาณ  1  ล้านดอลลาร์สหรัฐ  เพื่อจัดตั้ง 

กองทุน  ASEAN  -  Russia  Dialogue  Partnership  Financial  Fund:  DPFF 

เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ อีกด้วย

อาเซียนกับรัสเซีย
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	 อาเซียนกับสหประชาชาติเร่ิมต้นความสัมพันธ์กันเม่ือ พ.ศ.  2513  โดยเป็น 

ความร่วมมือด้านวิชาการ  ต่อมาสหประชาชาติพยายามส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วน 

กับองค์กรระดับภูมิภาคทั่วโลก  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในระดับภูมิภาค

	 อาเซียนและสหประชาชาติเคยจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน   - สห- 

ประชาชาติมาแล้ว  3  ครั้ง  โดยครั้งล่าสุดจัดเมื่อปี พ.ศ.  2553  ซึ่งทั้งสองฝ่ายได ้

หารือกันในเร่ืองความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ  เพ่ือช่วยให้ประเทศ 

สมาชิกอาเซียนสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนา  โดยเฉพาะการลดช่องว่าง 

ระหว่างประเทศสมาชิก  รวมถึงการให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์  ทั้งในด้านสาธารณสุข  การศึกษา  และสิทธิมนุษยชน  การป้องกัน 

ปัญหาอาชญากรข้ามชาติ  การก่อการร้าย  และยาเสพติด  การเสริมสร้าง 

ศักยภาพประเทศสมาชิกอาเซียนในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพและการบริหาร 

จัดการภัยพิบัติ

อาเซียนกับสหประชาชาต ิ
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อาเซียน  +  3  =  ?

อาเซียน  +  6  =  ?

	 เมื ่อปี  พ.ศ.   2540  เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินขึ ้นในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้  จึงมีการประชุมผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนกับผู้นำของอีก  3 

ประเทศ  คือ  จีน  ญี่ปุ่น  และเกาหลีใต้  เป็นครั้งแรกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย  ในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน  นับแต่นั้นเป็นต้นมา  จึงจัดประชุม 

สุดยอดอาเซียน +  3  (ASEAN  Plus  Three)  ในเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกป ี

	 ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน  - ญี่ปุ่น  และอาเซียน +  3 

ณ   กรุงก ัวลาล ัมเปอร ์  ประเทศมาเลเซ ีย  เม ื ่อเด ือนสิงหาคม   พ.ศ.   2549 

ญี่ปุ่นเสนอให้จัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับ  6  ประเทศ 

(Comprehensive  Economic  Partnership  in  East  Asia:  CEPEA) 

ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศอาเซียนกับ ประเทศจีน  ญี่ปุ่น  เกาหล ี
อินเดีย  ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด์  อาเซียนมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ 

ดังกล่าวในการประชุมสุดยอดอาเซียน  ณ  เมืองเซบู  ประเทศฟิลิปปินส์  เม่ือวันท่ี 

15  มกราคม  พ.ศ.  2550  โดยจัดให้มีการประชุมคร้ังแรก  ณ  กรุงโตเกียว  ประเทศ 

ญี่ปุ่น  ระหว่างวันที ่ 15 -  16  มิถุนายน  พ.ศ.  2550
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คำนี้น่ารู้
	 คว่ำบาตร  (boycott)  แปลว่า  การที่ 

ประเทศหนึ ่งยุติการติดต่อกับอีกประเทศในด้านใด 

ด้านหน่ึง  เช่น  การค้าหรือการเมือง  เพ่ือเป็นการลงโทษ 

ต่อรอง  ตักเตือน  หรือแสดงความไม่เห็นด้วยต่อแนวทาง 

หรือนโยบายของประเทศที่ถูกคว่ำบาตรนั้น

	 ในภาษาอังกฤษ  “Boycott”  มีท่ีมาจากช่ือของ 

กัปตันชาร์ลส์  คันนิงแฮม  บอยคอต  เจ้าของที ่ดิน 

ชาวไอร์แลนด์  ซึ่งเป็นคนแรกในโลกที่ถูกคว่ำบาตร 

เนื่องจากเขาไล่ผู้เช่าที่ดินทำกินออกไปอย่างไร้เมตตา 

ชาวบ้านจึงรวมตัวกันประท้วงไม่ยอมทำงานให้และไม่ 

คบหาสมาคมกับครอบครัวนี้  ชื่อของเขาจึงถูกนำมาใช ้

อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นศัพท์เฉพาะจนถึงทุกวันนี้

	 ส่วนคำว่า  “คว่ำบาตร” ในภาษาไทยมีที่มาจาก 

ศาสนาพุทธ  ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระสงฆ ์

สามารถมีมติลงโทษคว่ำบาตรอุบาสกอุบาสิกาได้  เพ่ือให้ 

มีสติสำนึกในความผิดท่ีกระทำต่อศาสนา  การคว่ำบาตร 

ในทางพระวินัยจึงถือเป็นการตักเตือนด้วยความ 

ปรารถนาดี  โดยพระสงฆ์จะทำการคว่ำบาตรได้เฉพาะ 

กับชาวพุทธเท่านั้น
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ชื่อทางการ:  เนการาบรูไนดารุสซาลาม
(Negara  Brunei  Darussalam) 
เมืองหลวง:  บันดาร์เสรีเบกาวัน  (Bandar  Seri  Begawan)
ขนาด:  5,765  ตารางกิโลเมตร  จำนวนประชากร:  414,000  คน
วันชาติ:  23  กุมภาพันธ ์ สกุลเงิน:  ดอลลาร์บรูไน 
ภาษาราชการ:  มลายู

บทที ่ 4
รู้จักสมาชิก

ทั้ง  10  ประเทศ

	 บรูไนดารุสซาลามต้ังอยู่บนเกาะบอร์เนียวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาค 

เดิมเป็นรัฐอิสระและมีอาณาเขตรวมถึงรัฐซาราวักของมาเลเซียในปัจจุบัน  จนกระท่ัง 

พ.ศ.  2382  สุลต่านแห่งบรูไนยกรัฐซาราวักให้เซอร์เจมส์  บรุก  นักสำรวจชาวอังกฤษ 

ซึ่งเข้ามาช่วยปราบโจรสลัดได้สำเร็จ

	 ต่อมาในปี  พ.ศ.   2449  บรูไนตกเป็นเมืองขึ ้นของอังกฤษ  ภายหลังพรรค 

ประชาชนบอร์เนียวพยายามปฏิวัติยึดอำนาจจากสุลต่าน  เพราะได้รับชัยชนะในการ 

เลือกตั้ง  แต่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล  ฝ่ายสุลต่านได้รับชัยชนะเพราะมีกองทัพอังกฤษ 

คอยช่วยเหลือ  และได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อวันที ่ 1  มกราคม  พ.ศ.  2527

	 แม้บรูไนจะเป็นประเทศเล็ก  ๆ  ทว่าร่ำรวยด้วยทรัพยากรน้ำมัน  ประชาชน 

ไม่ต้องเสียภาษ ี เรียนฟรีจนจบชั้นอุดมศึกษา  และไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล

	 ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับบรูไนดารุสซาลามเมื่อวันที ่

1  มกราคม  พ.ศ.  2527  สินค้าที่ไทยนำเข้าจากบรูไน  ได้แก่  น้ำมันดิบ  สินแร่โลหะ 

ส่วนสินค้าที่บรูไนนำเข้าจากไทย  เช่น  ข้าว  เหล็ก  เสื้อผ้า  ปูนซีเมนต์  พลาสติก

บรูไนดารุสซาลาม
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กัมพูชา

ชื่อทางการ:  ราชอาณาจักรกัมพูชา  (Kingdom  of  Cambodia)
เมืองหลวง:  พนมเปญ  (Phnom  Penh)
ขนาด:  181,035  ตารางกิโลเมตร  จำนวนประชากร:  14.8  ล้านคน
วันชาติ:  9  พฤศจิกายน  สกุลเงิน:  เรียล  (riel)
ภาษาราชการ:  เขมร

	 กัมพูชาหรือเขมรเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปี พ.ศ.  2406  หลังจากได้รับ 

เอกราชเม่ือวันท่ี  9  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2496  เขมรก็ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

	 ปี  พ.ศ.   2518  กองกำลังเขมรแดง  ซึ่งมีนายพอลพตและนายเขียว  สัมพันธ ์

เป็นผู้นำยึดกรุงพนมเปญ  ซ่ึงคร่าชีวิตชาวเขมรไปกว่า  1  ล้านคน!  ต่อมาปี พ.ศ.  2521 

เขมรฝ่ายเฮง  สัมริน  ซ่ึงเวียดนามและสหภาพโซเวียตสนับสนุนขับไล่เขมรแดงออกไป 

และจัดตั้งรัฐบาลใหม่  หลังจากนั้นก็เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างเขมรสามฝ่าย 

(ฝ่ายเจ้านโรดมสีหนุ  ฝ่ายเขมรแดง  และฝ่ายเขมรเสรี)  กับฝ่ายรัฐบาลของเฮง 

สัมริน

	 จนกระทั่งปี  พ.ศ.   2547  เขมรจัดให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 

ภายใต้การดูแลของสหประชาชาติ  พรรคประชาชนกัมพูชาได้รับชัยชนะ  สมเด็จ 

อัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีมาจนถึงปัจจุบัน  ส่วนเจ้านโรดมสีหนุ 

ทรงสละราชสมบัติและสถาปนาสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุน ี พระโอรส  เป็น 

พระมหากษัตริย์ของกัมพูชา

	 ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชาเม่ือวันท่ี  19  ธันวาคม 

พ.ศ.  2493  และเข้าไปลงทุนในกัมพูชาสูงเป็นอันดับที่  5  เนื่องจากมีชายแดนติดกัน 

จึงทำให้ยังมีปัญหาขัดแย้งเร่ืองการปักปันเขตแดน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีเขาพระวิหาร

52

Asian11 P.42-61.indd   52 8/3/12   4:19:04 PM



อินโดนีเซีย

ชื่อทางการ:  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(Republic  of  Indonesia)
เมืองหลวง:  จาการ์ตา  (Jakarta)
ขนาด:  1,904,443  ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร:  243  ล้านคน  วันชาติ:  17  สิงหาคม
สกุลเงิน:  รูเปียห์  (Rupiah)  ภาษาราชการ:  บาฮาซาอินโดนีเซีย

	 อินโดนีเซียเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ ่งเรืองมาแต่โบราณ  ต่อมาในป ี

พ.ศ.  2164  ฮอลันดา  (หรือเนเธอร์แลนด์)  เข้ายึดครองอินโดนีเซียเป็นอาณานิคม  หลัง 

สงครามโลกครั้งที่สองเกิดสงครามระหว่างคนอินโดนีเซียกับฮอลันดา  จนกระทั่ง 

องค์กรสหประชาชาติเข้ามาระงับข้อพิพาท  อินโดนีเซียได้รับเอกราชเมื่อวันที่  27 

ธันวาคม  พ.ศ.  2492 

	 ปี พ.ศ.  2542  ติมอร์ตะวันออกแยกตัวเป็นอิสระจากอินโดนีเซีย  ปัจจุบันคือ 

ประเทศติมอร ์ -  เลสเตส

	 ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศอินโดนีเซียเม่ือเดือน 

มีนาคม  พ.ศ.  2493  อินโดนีเซียให้ความช่วยเหลือไทยในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้  ในขณะท่ีไทยเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียหลายด้าน  ท้ังการประมง  การเกษตร 

อาหารสัตว ์ ปิโตรเคมี  และเหมืองแร่
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ลาว

ชื่อทางการ:  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(Lao  People’s  Democratic  Republic) 
เมืองหลวง:  นครหลวงเวียงจันทน ์ (Vientiane)
ขนาด:  236,800  ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร:  6.4  ล้านคน  วันชาติ:  2  ธันวาคม
สกุลเงิน:  กีบ  (Kip)  ภาษาราชการ:  ลาว

	 ปี พ.ศ.  2321  บริเวณประเทศลาวยังเป็นอาณาจักรล้านช้างซ่ึงตกเป็นประเทศราช 

ของสยาม  ต่อมาเมื่อ พ.ศ.   2436  สยามยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศส 

ล้านช้างจึงตกอยู่ใต้การปกครองของฝร่ังเศส  และนับเป็นจุดเร่ิมต้นของราชอาณาจักร 

ลาว  ก่อนจะได้รับเอกราชในปี พ.ศ.  2497  จนกระท่ัง พ.ศ.  2518  พรรคประชาชนปฏิวัติ 

ลาวเข้ายึดอำนาจเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นสังคมนิยมและเปล่ียนช่ือประเทศเป็น 

“สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” 

	 ประเทศไทยและประเทศลาวมีความใกล้ชิดและคล้ายคลึงกันท้ังในด้านภาษา 

ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม  ประเทศไทยเป็นประเทศที่ลงทุนในประเทศลาว 

เป็นอันดับ  1  ครอบคลุมธุรกิจในแทบทุกด้าน

	 ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศลาวเม่ือปี  พ.ศ.  2493 
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มาเลเซีย

ชื่อทางการ:  มาเลเซีย  (Malaysia) 
เมืองหลวง:  กัวลาลัมเปอร ์ (Kuala  Lumpur)
ขนาด:  329,758  ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร:  28.73  ล้านคน  วันชาติ:  31  สิงหาคม
สกุลเงิน:  ริงกิต  (Ringgit)  ภาษาราชการ:  มลายู

	 มาเลเซียแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือส่วนที่อยู่บนคาบสมุทรมลายูทางใต้ของ 

ประเทศไทย  และส่วนที่อยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว

  แต่เดิมบริเวณแหลมมลายูตอนใต้เป็นอาณาจักรมะละกา  ปี  พ.ศ.   2284 

ฮอลันดายึดมะละกาเป็นอาณานิคม  จนถึง  พ.ศ.   2367  ฮอลันดาขอแลกดินแดน 

มะละกากับเกาะสุมาตราของอังกฤษ  พ.ศ.  2452  อาณาจักรสยามยกไทรบุรี  ปะลิส 

กลันตัน  และตรังกานูให้อังกฤษ  อังกฤษจึงได้ครอบครองแหลมมลายูทั้งหมด

	 หลังสงครามโลกครั้งที่สองอังกฤษมอบเอกราชแก่สหพันธ์มาเลเซียเมื่อวันที ่

6  กันยายน  พ.ศ.  2506 

	 ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศมาเลเซียเมื่อวันที ่

31  สิงหาคม  พ.ศ.  2500  มาเลเซียและไทยมีการค้าขายระหว่างกันเป็นปริมาณมาก 

มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่  5  ของประเทศไทย  รวมทั้งยังร่วมมือกันแก้ปัญหาการ 

ปักปันเขตแดน  ปัญหาบุคคลสองสัญชาต ิ และปัญหาชายแดนภาคใต้อีกด้วย
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เมียนมาร์

ชื่อทางการ:  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(Republic  of  the  Union  of  Myanmar)
เมืองหลวง:  เนปิดอว ์ (Nay  Pyi  Taw)
ขนาด:  678,034  ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร:  53  ล้านคน  วันชาติ:  4  มกราคม
สกุลเงิน:  จัต  (Kyat)  ภาษาราชการ:  พม่า

	 เมียนมาร์หรือพม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษเมื่อปี  พ.ศ.   2429  ต่อมา 

อังกฤษมอบเอกราชให้เมื่อวันที่  4  มกราคม  พ.ศ.  2491  หลังจากนายพลเนวินปฏิวัติ 

ยึดอำนาจเมื่อปี  พ.ศ.   2505  และปกครองด้วยระบอบเผด็จการ  ทำให้เกิดการสู้รบ 

ระหว่างรัฐบาลทหารพม่าและชนกลุ่มน้อยท่ีต้องการแยกตัวเป็นอิสระ  จนกระท่ังเม่ือ 

ป ีพ.ศ.  2533  มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไป  นางอองซาน  ซูจ ี ได้รับชัยชนะ  แต่รัฐบาล 

ทหารควบคุมตัวนางอองซานไว้  และปกครองในระบอบเผด็จการทหารต่อไป  ทำให้ 

นานาชาติบอยคอตพม่าเป็นเวลายาวนาน  ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ยังเผชิญปัญหา 

การต่อสู้กับชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ บริเวณชายแดน  จนกระท่ังมีการปล่อยตัวนางอองซาน 

ซูจี  และจัดให้มีการเลือกตั้งอีกครั้งในป ีพ.ศ.  2555

	 ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับพม่าเมื่อวันที่  24  สิงหาคม 

พ.ศ.  2491  ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ  2  ของพม่า  นอกจากน้ันยังมีชาวพม่าเดินทางเข้ามา 

ทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากอีกด้วย
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ช่ือทางการ:  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  (Republic  of  the  Philippines)
เมืองหลวง:  มะนิลา  (Manila)  ขนาด:  298,170  ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร:  98  ล้านคน  วันชาติ:  12  มิถุนายน
สกุลเงิน:  เปโซฟิลิปปินส์  (Peso)  ภาษาราชการ:  ฟิลิปิโน  (ตากาล็อก)

ชื่อทางการ:  สาธารณรัฐสิงคโปร ์ (Republic  of  Singapore)
เมืองหลวง:  สิงคโปร์  (Singapore)  ขนาด:  712.4  ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร:  5.18  ล้านคน  วันชาติ:  9  สิงหาคม
สกุลเงิน:  ดอลลาร์สิงคโปร ์ ภาษาราชการ:  อังกฤษ

	 ฟิลิปปินส์เป็นหมู่เกาะในทะเลจีนใต้  แบ่งเป็น  3  ส่วน  ได้แก่  เกาะมินดาเนา 

เกาะลูซอน  และหมู่เกาะวีซายัส  ตกเป็นอาณานิคมของประเทศสเปนเม่ือ พ.ศ.  2364  

ต่อมาในปี  พ.ศ.   2441  สเปนยกฟิลิปปินส์ให้สหรัฐอเมริกา  จนกระทั่งเมื่อวันที่  4 

กรกฎาคม  พ.ศ.  2489  สหรัฐฯมอบเอกราชให้ฟิลิปปินส์  หลังจากนั้นประธานาธิบด ี

เฟอร์ดินานด์  มาร์กอส  ก็ปกครองประเทศฟิลิปปินส์ด้วยระบอบเผด็จการจนกระทั่ง 

ถูกโค่นอำนาจ  ฟิลิปปินส์จึงกลับมาปกครองในระบอบประชาธิปไตยจนถึงปัจจุบัน

	 ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับฟิลิปปินส์  เมื่อวันที่  14 

มิถุนายน  พ.ศ.  2492  ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที ่ 2  ของฟิลิปปินส์ 

	 เดิมสิงคโปร์เป็นหนึ่งในสหพันธ์มาเลเซีย  ต่อมาเกิดปัญหาความขัดแย้ง 

ด้านเช้ือชาติ  จึงแยกตัวเป็นอิสระเม่ือวันท่ี  9  สิงหาคม  พ.ศ.  2508  และปกครองด้วย 

ระบอบประชาธิปไตยมาจนถึงปัจจุบัน  แม้สิงคโปร์จะเป็นเพียงเกาะเล็ก  ๆ  ไม่มี 

ทรัพยากรธรรมชาติ  แต่ก็พัฒนาก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านยิ่งกว่าประเทศอื่นในอาเซียน

	 ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเม่ือวันท่ี  20  กันยายน  พ.ศ.  2508 

ไทยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับท่ี  9  ส่วนสิงคโปร์เข้ามาลงในทุนในประเทศไทยหลายด้าน 

ได้แก่  ด้านการบริการ  เคมีภัณฑ ์ กระดาษ  การเงิน  อสังหาริมทรัพย ์ ฯลฯ

ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์
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ไทย

ชื่อทางการ:  ราชอาณาจักรไทย  (Kingdom  of  Thailand)
เมืองหลวง:  กรุงเทพมหานคร  (Bangkok)
ขนาด:  513,115  ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร:  67.6  ล้านคน  วันชาติ:  5  ธันวาคม
สกุลเงิน:  บาท  (Baht)  ภาษาราชการ:  ไทย

	 ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมของ 

ประเทศตะวันตก  ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จนกระท่ัง 

เม่ือวันท่ี  24  มิถุนายน  พ.ศ.  2475  จึงได้เปล่ียนการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

	 นอกจากเป็นผู้สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนแล้ว  ประเทศไทยยังมีบทบาทในการ 

ช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านในหลาย ๆ  ด้าน  โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการสู้รบในประเทศ 

เพ่ือนบ้าน  ไทยดูแลผู้อพยพจำนวนมากท่ีอพยพเข้ามาบริเวณชายแดน  ปัจจุบันไทย 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากนั้น 

ยังให้ทุนและส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในหลายประเทศ 

ทั้งในและนอกอาเซียน
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เวียดนาม

ชื่อทางการ:  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(Socialist  Republic  of  Vietnam)
เมืองหลวง:  ฮานอย  (Hanoi)
ขนาด:  337,912  ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร:  90  ล้านคน  วันชาติ:  2  กันยายน
สกุลเงิน:  ด่อง  (Dong)  ภาษาราชการ:  เวียดนาม

	 เดิมเวียดนามเป็นอาณาจักรท่ีแยกตัวออกมาจากจีน  ต่อมาตกเป็นอาณานิคม 

ของประเทศฝรั่งเศส  ภายหลังฝรั่งเศสพ่ายแพ้ต่อกองกำลังเวียดนามที่เดียนเบียนฟู 

ในปี พ.ศ.  2497  ทำให้เวียดนามถูกแบ่งเป็นเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้  แต่ยังคง 

สู้รบกัน  โดยมีสหรัฐอเมริกาและฝร่ังเศสคอยสนับสนุนเวียดนามใต้  ต่อมาเวียดนาม 

เหนือสามารถยึดเวียดนามใต้ได้สำเร็จเม่ือวันท่ี  2  กรกฎาคม  พ.ศ.  2519  และเปล่ียน 

มาปกครองในระบอบสังคมนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

	 ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนามเมื่อวันที่  6 

สิงหาคม  พ.ศ.  2519  โดยไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่  9  ของเวียดนาม  จังหวัดทางภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหลายจังหวัด  โดยเฉพาะที่จังหวัดนครพนม 

มีคนไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่จำนวนหนึ่ง  นอกจากนั้นนายโฮจิมินห์  ผู้นำ 

คนสำคัญของเวียดนามยังเคยมาพำนักอยู่ในประเทศไทยระยะหนึ่งด้วย
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เมียนมาร์

ไทย

ลาว

กัมพูชา

เวียดนาม

สิงคโปร์

บรูไน
ดารุสซาลาม

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์

บทที ่ 5

ความเหมือนในความต่าง

เอกลักษณ์แห่งอาเซียน

ภูมิศาสตร์

รู้หรือไม่ ประเทศลาว  เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่ไม่มีทางออกทะเล

	 ภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งมีสมาชิกรวม  10  ประเทศ  มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 

4,485,543  ตารางกิโลเมตร

  ทิศเหนือ  ติดประเทศจีน

  ทิศตะวันออก  ติดมหาสมุทรแปซิฟิก

  ทิศตะวันตกและทิศใต ้ ติดมหาสมุทรอินเดีย

	 พื้นที่มีทั้งส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีปและส่วนที่เป็นหมู่เกาะ

	 ส่วนท่ีเป็นภาคพ้ืนทวีป  ได้แก่  ประเทศไทย  เมียนมาร์  ลาว  เวียดนาม 

กัมพูชา  และบางส่วนของมาเลเซีย

  ส่วนท่ีเป็นหมู่เกาะ  ได้แก่  ประเทศอินโดนีเซีย  บรูไน  สิงคโปร์  ฟิลิปปินส์ 

และบางส่วนของมาเลเซีย
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ประเทศ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1,904,443 243

มาเลเซีย 329,758 28.73

ราชอาณาจักรไทย 513,115 67.6

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 298,170 98

บรูไนดารุสซาลาม 5,765 0.41

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 678,034 53

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 236,800 6.4

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 337,912 90

ราชอาณาจักรกัมพูชา 181,035 14.8

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 712.4 5.18

ขนาด
(ตารางกิโลเมตร)

จำนวนประชากร 
(ล้านคน)

ขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน

รู้หรือไม่	 สิงคโปร์  ได้ถมทะเลเพิ่มขนาดเกาะขึ้นเรื่อย  ๆ  ปัจจุบัน 

สิงคโปร์จึงมีพื้นที่ใหญ่กว่าในอดีต 
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ภูมิอากาศ

ภัยธรรมชาต ิ

	 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร  จึงมีภูมิอากาศ 

แบบ  ร้อนช้ืน  อุณหภูมิเฉล่ียสูงเกือบตลอดท้ังปี  รวมท้ังมีฝนตกชุกเพราะได้รับอิทธิพล 

จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  โดยประเทศที่อยู่บนพื้นทวีปจะมีฝนตกชุกช่วงเดือน 

พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  ในขณะท่ีช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนจะได้รับ 

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงก่อให้เกิดความแห้งแล้งและหนาวเย็น

	 ส่วนประเทศท่ีเป็นหมู่เกาะมีฝนตกชุกเกือบตลอดท้ังปี  เพราะได้รับอิทธิพลจาก 

ลมทะเลและลมมรสุม  และมักประสบกับพายุไต้ฝุ่นปีละหลายลูก  ซ่ึงเป็นภัยธรรมชาติ 

ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายเป็นประจำทุกป ี

	 ภัยธรรมชาติที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมักประสบ 

ร่วมกัน  ได้แก่  พายุไต้ฝุ่น  แผ่นดินไหว  สึนามิ  และ 

ภูเขาไฟระเบิด
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  พายุไต้ฝุ่น  คือพายุหมุนเขตร้อนซึ่งเกิดขึ้นในมหาสมุทรหรือทะเลใน 

เขตร้อน  เป็นพายุท่ีมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง  118  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  (64  นอต) 

ข้ึนไป  พายุไต้ฝุ่นจะก่อให้เกิดคล่ืนลมแรง  พายุฟ้าคะนอง  ฝนตกหนัก  ไปจนถึง 

อุทกภัย  ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลในพื้นที่ 

ที่ถูกพายุเข้าโจมต ี ส่วนมากมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน

พายุไต้ฝุ่น

	 พายุไต้ฝุ่น	 เป็นชื่อเรียกพายุหมุนเขตร้อน	

(Tropical	 Cyclone)	 ที่เกิดขึ้นในบริเวณตะวันตก	

และใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก	 และในทะเลจีนใต 	้

หากเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติก	 ทะเลแคริบเบียน	

อ่าวเม็กซิโก	 และทางตะวันออกและเหนือของมหาสมุทร	

แปซิฟิก	 จะเรียกว่า	 เฮอริเคน	 ส่วนพายุหมุนเขตร้อน	

ที่เกิดในมหาสมุทรอินเดีย	 เรียกว่า	 ไซโคลน	 ทั้ง	

สามชื่อล้วนเป็นพายุหมุนเขตร้อนเช่นเดียวกัน

หมุนเหมือน ๆ กัน!
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  แผ่นดินไหว  เกิดข้ึนได้จากหลายสาเหตุ  เช่น  เปลือกโลกเคล่ือนตัวอย่าง 

ฉับพลัน  ภูเขาไฟระเบิด  โพรงใต้ดินยุบตัว  หรือแผ่นดินถล่ม 

	 ภูมิภาคอาเซียนตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกใหญ่ยูเรเชีย  (Eurasian  Plate) 

แผ่นเปลือกโลกฟิลิปปินส์  (Philippine  Plate)  แผ่นเปลือกโลกอินเดีย  (Indian 

Plate)  และแผ่นเปลือกโลกออสเตรเลีย  (Australian  Plate)  โดยบริเวณรอยต่อ 

ของแผ่นเปลือกโลกจะมีแรงกดดันและพลังงานท่ีทำให้มีความเส่ียงจะเกิดแผ่นดินไหว 

ได้  โดยเฉพาะบริเวณเกาะสุมาตราไล่ขึ้นมายังทะเลอันดามัน  จนถึงเมียนมาร์ 

ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง

	 แผ่นดินไหวท่ีมีความรุนแรงน้ันส่งผลกระทบมากมาย  ต้ังแต่ทำให้แผ่นดิน 

ถล่ม  เกิดคลื่นสึนามิ  ไปจนถึงภูเขาไฟระเบิด  ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต 

และทรัพย์สินอย่างมหาศาล  เช่น  กรณีแผ่นดินไหวบริเวณเกาะสุมาตราเม่ือปลายปี 

พ.ศ.  2547  ท่ีก่อให้เกิดแผ่นดินถล่มและคล่ืนสึนามิขนาดใหญ่  สร้างความเสียหาย 

ในหลายประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย

แผ่นดินไหว

แผ่นยูเรเชีย

แผ่นฟิลิปปินส์

แผ่นออสเตรเลีย

แผ่นอินเดีย
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	 คล่ืนสึนามิ	มักก่อตัวเม่ือเกิดแผ่นดินไหวข้ึนท่ีใต้พ้ืนทะเลในระดับรุนแรงต้ังแต่	

8.0	 ริกเตอร์ขึ้นไป	 ซึ่งจะทำให้มวลน้ำในมหาสมุทรกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่	 แผ่	

กระจายเป็นวงกว้าง	 เม่ือซัดเข้าหาฝ่ังก็ย่ิงม้วนตัวจนมวลน้ำมีปริมาตรมหาศาล	 ก่อให้	

เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินบริเวณชายฝั่งอย่างมากมาย

คลื่นยักษ์!

ภูเขาไฟ 

	 มักตั้งอยู่บริเวณใกล้รอยต่อของ 

แผ่นเปลือกโลก  เมื่อภูเขาไฟระเบิดจะ 
ปลดปล่อยพลังงานและพ่นลาวาจำนวนมากออกมา  ก่อให้เกิดความเสียหาย 

แก่ทรัพย์สิน  อาคารบ้านเรือน  รวมถึงชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 

นอกจากน้ันเถ้าฝุ่นควันจากภูเขาไฟยังสร้างมลภาวะทางอากาศเป็นบริเวณกว้าง 

ไม่แต่เฉพาะบริเวณท่ีต้ังของภูเขาไฟเท่าน้ัน  เพราะลมจะพัดพาเถ้าภูเขาไฟไปยัง 

ประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย  เช่น  เมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดบนหมู่เกาะสุมาตรา 

ในประเทศอินโดนีเซีย  ฝุ่นเถ้าภูเขาไฟอาจลอยมาตกในประเทศมาเลเซีย  รวมถึง 

บางจังหวัดทางภาคใต้ของไทย
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การเมืองการปกครอง

	 ในอดีตอาเซียนเคยเป็นท่ีต้ังของอาณาจักรโบราณท่ีมีอารยธรรมเจริญรุ่งเรือง 

จำนวนมาก  บางยุคบางอาณาจักรก็สามารถตีเมืองขยายอาณาเขตได้ใหญ่โต 

บางยุคก็แยกตัวเป็นอิสระจากกัน  จนกระทั่งถึงยุคล่าอาณานิคม  ประเทศสมาชิก 

(ยกเว้นประเทศไทย)  ต่างตกเป็นเมืองอาณานิคมของประเทศต่าง  ๆ ในยุโรป  จึง 

ส่งผลต่อการเมืองการปกครองในเวลาต่อมา  เมื่อได้รับเอกราชจากประเทศเจ้า 

อาณานิคมเหล่านั้น

ประเทศ

บรูไนดารุสซาลาม

กัมพูชา

เมียนมาร์

ลาว

สิงคโปร์

อินโดนีเซีย

ฟิลิปปินส์

มาเลเซีย

ไทย

เวียดนาม

สมบูรณาญาสิทธิราชย์

ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย

สังคมนิยมประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย

สังคมนิยม

พระราชาธิบดี
(กษัตริย์)

พระมหากษัตริย์

ประธานาธิบดี

ประธานประเทศ

ประธานาธิบดี

ประธานาธิบดี

ประธานาธิบดี

พระมหากษัตริย์

พระมหากษัตริย์

ประธานาธิบดี

พระราชาธิบดี
(กษัตริย์)

นายกรัฐมนตรี

ประธานาธิบดี

นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี

ประธานาธิบดี

ประธานาธิบดี

นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี

ระบอบการปกครอง ประมุขของประเทศ หัวหน้าคณะรัฐบาล

ระบอบการปกครอง
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เศรษฐกิจ

	 นอกจากอาเซียนจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรมากมายและเป็นแหล่ง 

ผลิตอาหารสำคัญของโลกแล้ว  จากจำนวนประชากรกว่า  1  ใน  10  ของโลก  ทำให้ 

อาเซียนเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ  การรวมตัวกันเป็นประชาคม 

จะยิ่งทำให้เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

	 ภูมิภาคอาเซียนอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย  เป็นแหล่งผลิต 

ผลผลิตทางการเกษตรในลำดับต้น ๆ ของโลก  มีแหล่งแร่ธาตุสำคัญหลายชนิด

	 ทรัพยากรสำคัญของภูมิภาคอาเซียน  ได้แก่

	 พื ้นที ่ป่าเขตร้อนที่มีอยู่ในทุก 

ประเทศของอาเซียน  เป็นป่าที่มีความ 

หลากหลายทางชีวภาพสูงท่ีสุดแห่งหน่ึง 

1.  ป่าไม้

อาเซียนน่ารู้!
	 ประเทศที่พื้นที่ป่าไม้มากที่สุด	 ได้แก	่ ประเทศอินโดนีเซีย
	 ประเทศท่ีมีสัดส่วนพ้ืนท่ีป่าต่อพ้ืนท่ีประเทศโดยรวมมากท่ีสุด	 ได้แก่	 ประเทศ	
บรูไน	 มีป่าไม้ถึงร้อยละ	 70	 ของพ้ืนท่ีประเทศท้ังหมด	 ประเทศไทย	อยู่ลำดับท่ี	 7	

มีพื้นที่ป่าร้อยละ	 33	 ของพื้นที่ทั้งหมด

ในโลก  เพราะอุดมไปด้วยพืชพรรณหายากและ 

สัตว์ป่านานาชนิด  หลายชนิดพบได้เฉพาะท่ีภูมิภาคน้ี 

แห่งเดียวเท่านั้น  เช่น  เสือโคร่งสุมาตรา  อุรังอุตัง

ทรัพยากรและสินค้าส่งออก
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	 อาเซียนเป็นแหล่งผลิตและส่งออกข้าวที่สำคัญ 

ของโลก  ประเทศผู้ส่งออกข้าวในลำดับต้น  ๆ  ของโลก 

ได้แก่  ไทย  เวียดนาม  พม่า  และอินโดนีเซีย

	 ภูมิภาคอาเซียนมีทั้งบ่อน้ำมันและก๊าซ 

ธรรมชาติ  หลายประเทศเป็นผู้ผลิตและส่งออก 

น้ำมันที่สำคัญของโลก  เช่น  ประเทศบรูไนเป็น 

ผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติอันดับที่  4  ของโลก  ใน 

ขณะที่ประเทศอื่น ๆ  เช่น  มาเลเซีย  พม่า  ไทย  

กัมพูชา  ล้วนแต่มีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

ของตนเอง

	 ดีบุกเป็นหนึ่งในสินแร่ที ่มีอยู่ ในแทบทุก 

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน  โดยประเทศมาเลเซีย 

เป็นประเทศผู้ผลิตดีบุกรายใหญ่ที่สุดในโลก

	 เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแบบร้อนชื้นใกล้ 

เส้นศูนย์สูตร  ภูมิภาคอาเซียนจึงเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่ใหญ่ที่สุด 

แห่งหนึ่งในโลก  โดยประเทศผู้ผลิตยางรายสำคัญของโลก  ได้แก่ 

มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  และไทย

2.  ข้าว

5.  ดีบุก

4.  น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

3.  ยางพารา
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	 ภูมิภาคอาเซียนได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอัญมณีสำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก 

โดยมีมากในประเทศพม่าและกัมพูชา

	 เนื่องจากภูมิภาคอาเซียนตั้งอยู่บนคาบสมุทร  จึงมีความอุดมสมบูรณ ์

ทั้งการทำประมงในทะเลและประมงน้ำจืด  ทะเลที่สำคัญในภูมิภาคนี้คือทะเล 

จีนใต้  นอกจากจะเป็นแหล่งทรัพยากรแล้ว  ยังเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง 

สำคัญที่เชื่อมภูมิภาคอาเซียนกับส่วนอื่น  ๆ ของโลก  แหล่งน้ำจืดที่สำคัญ  ได้แก่ 

แม่น้ำโขง  ซ่ึงไหลผ่าน  5  ประเทศอาเซียน  คือ  พม่า  ไทย  ลาว  กัมพูชา  และ 

เวียดนาม  นอกจากนี้ยังมีโตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืดในกัมพูชาที่มีสัตว์น้ำอยู่ 

อย่างอุดมสมบูรณ์อีกด้วย

6.  อัญมณี

7.  การประมง
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ระบบเงินตรา

-

ประเทศ

บรูไนดารุสซาลาม

กัมพูชา

เมียนมาร์

ลาว

สิงคโปร์

อินโดนีเซีย

ฟิลิปปินส์

มาเลเซีย

ไทย

เวียดนาม

ดอลลาร์บรูไน

เรียล

จัต

กีบ

ดอลลาร์สิงคโปร์

รูเปียห์

เปโซฟิลิปปินส ์

ริงกิต

บาท

ด่อง

1  ดอลลาร์บรูไน  =  24.23  บาท

130  เรียล  =  1  บาท

24  จัต  =  1  บาท

250  กีบ  =  1  บาท

1  ดอลลาร์สิงคโปร์  =  23.4  บาท

10,000  รูเปียห ์ =  35  บาท

10  เปโซฟิลิปปินส ์ =  7  บาท

1  ริงกิต  =  10.22  บาท

691  ด่อง  =  1  บาท

สกุลเงิน อัตรา

	 สินค้านำเข้าของประเทศในอาเซียนมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  ได้แก่  เคร่ืองจักร 

เหล็ก  พลังงาน  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  และ วัตถุดิบในการผลิตสินค้าต่างๆ 

เนื่องจากอาเซียนเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากที่ผลิตสินค้าส่งออก 

ไปขายไปทั่วโลก

สินค้านำเข้า
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	 เม ื ่อประเทศต ่าง 	ๆ 	รวมตัวก ันเป ็นเขต	

เศรษฐกิจ	 ก็จะต้องมีข้อกำหนดเป็นมาตรฐานกลาง	

ในการแลกเปลี่ยนค้าขาย	 เช่น	 หน่วยเงิน	 ดังเช่น	

กลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรปก็มี 	 “เงินยูโร” 	ใช้กัน	 เด็ก	ๆ	

ลองคิดเล่น	ๆ	 ดูว่า	 เขตเศรษฐกิจอาเซียนจะใช้หน่วย	

เงินกลางอะไรดี

	 หลังจากรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 	พ.ศ. 	 2558	 แล้ว	 มี	

7	 อาชีพท่ีสามารถไปทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างเสรี	 เด็ก	 	ๆลอง	

ดูภาพแล้วทายว่ามีอาชีพอะไรบ้าง

เฉลย	1)	แพทย	์2)	ทันตแพทย	์3)	วิศวกร	4)	นักบัญช	ี5)	พยาบาล	6)	สถาปนิก	7)	นักสำรวจ

ASEAN  Quiz

1 2 3 4

5 6 7
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วิถีชีวิตความเป็นอยู่

	 ประชาชนในอาเซียนนับถือศาสนาหลากหลาย  และในประเทศหนึ่ง ๆ ก็มี 

ผู้คนหลายศาสนาอยู่รวมกัน  ทั้งพุทธ  คริสต์  อิสลาม  โดยศาสนาประจำชาต ิ

จะกำหนดข้ึนโดยยึดจากจำนวนศาสนิกชนท่ีมีมากท่ีสุดน่ันเอง  จะมีก็เพียงประเทศ 

เวียดนามและสิงคโปร์ที่ไม่ได้ประกาศให้ศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติ

บรูไนดารุสซาลาม	 	 อิสลาม

กัมพูชา	 	 	 พุทธ

อินโดนีเซีย	 	 อิสลาม

ลาว	 	 	 	 พุทธ

มาเลเซีย	 	 	 อิสลาม

ศาสนาประจำชาติ

เมียนมาร์		 	 พุทธ

ฟิลิปปินส์	 	 คริสต์

สิงคโปร์	 	 	 	 -

ไทย	 	 	 	 พุทธ

เวียดนาม		 	 	 -

อาเซียนน่ารู้!

	 อินโดนีเซีย	 เป็นประเทศที่มี	
ผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก

ศาสนา
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	 แต่ละประเทศในอาเซียนมีภาษาราชการใช้แตกต่างกัน  (บรูไนและมาเลเซีย 

ใช้ภาษามลายู  สิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษ  นอกนั้นมีภาษาเป็นของตัวเอง)  แต่เพื่อ 

ความสะดวกจึงได้กำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการในการติดต่อสื่อสาร 

กัน

ภาษาอาเซียน

บรูไนดารุสซาลาม 

กัมพูชา

อินโดนีเซีย

ลาว

มาเลเซีย

เมียนมาร์	

ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์

ไทย

เวียดนาม

Hello

ซาลามัต  ดาตัง

ซัวซะเด็ย

ซาลามัต  เซียง

สะบายดี	

ซาลามัต  ดาตัง

มิงกะลาบา

กามุสตา

Hello

สวัสดี

ซิน  จ่าว

Thank  you

เตอริมา  กาสีห์

ออกุน

เตอริมา  กาสีห์

ขอบใจ

เตอริมา  กาสีห์

เจ  ชู  ติน  บา  แด

มารามิง  ซาลามัต

Thank  you

ขอบคุณ

กาม  เอิน

Goodbye

ซาลามัต  ติงกาล

เรียเซินเฮย

ซาลามัต  ติงกาล

สะบายดี

ซาลามัต  ติงกาล

ตุ้ย  บ่า  โอง  แหม

ปาอาลัม

Goodbye

ลาก่อน

ตาม  เบียด

ภาษา
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	 เนื่องจากภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเกษตร  มีพืชพรรณอุดม- 

สมบูรณ์  อาเซียนจึงมีวัตถุดิบในการปรุงอาหารมากมาย  และวัฒนธรรมการกิน 

ของอาเซียนก็เป็นท่ีรู้กันว่ามีความรุ่มรวยจนมีการต้ังเป้าหมายกันว่า  อาเซียนจะเป็น 

“ครัวของโลก” กันเลยทีเดียว  ลองมาดูอาหารเด่น ๆ ของประเทศในอาเซียนกัน

อัมบูยัต  (Ambuyat)
	 เป็นอาหารสำหรับม้ือเช้า  ลักษณะ 

คล้ายข้าวต้มหรือโจ๊ก  แต่ใช้แป้งสาค ู

เป็นส่วนผสมหลัก  รับประทานกับเคร่ือง 

เคียง  เช่น  เน้ือทอด  หรือเน้ือห่อใบตอง 

ย่าง

อาม็อก  (Amok)
	 คล ้ายก ับห่ อหมกของไทย 

เคร่ืองปรุงได้แก่  เน้ือปลา  เคร่ืองแกง 

และกะท ิ

กาโดกาโด  (Gado  Gado)
	 ลักษณะคล้ายสลัดแขก  ประกอบไปด้วย 

ถั่วเขียว  มันฝรั่ง  ถั่วงอก  เต้าหู้  ไข่ต้ม  แตงกวา 

กะหล่ำปลี  ข้าวเกรียบกุ้ง  ราดด้วยซอสถั่วรสชาต ิ

คล้ายน้ำจิ้มสะเต๊ะ

บรูไนดารุสซาลาม
กัมพูชา

อินโดนีเซีย

อาหารอาเซียน

74

Asian11 P.62-81.indd   74 8/3/12   4:27:36 PM



	 ลาบ
	 มีส่วนผสมและการปรุงคล้าย 

ลาบทางอีสานของไทย  ส่วนผสมมักเป็น 

ผัก  สมุนไพร  นิยมทำลาบปลา  ลาบไก่ 

ลาบเป็ด  ส่วนลาบเนื้อมักทำในงานบุญ 

หรืองานใหญ่

นาซิเลอมัก  (Nasi  Lemak) 
	 คือข้าวผัดกับกะทิและสมุนไพร 

รับประทานพร้อมปลากะตักทอด 

แตงกวาหั่น  ไข่ต้มสุก  และถั่วอบ

หล่าเพ็ด
	 ล ักษณะคล ้ายเมี่ ยงของไทย 

รับประทานกับเครื่องเคียง  เช่น  ใบชา 

หมัก  กระเทียมเจียว  ถั่วต่าง  ๆ  งาคั่ว 

ขิง  กุ้งแห้ง  มะพร้าวคั่ว

	 อโดโบ  (Adobo)
	 ลักษณะคล้ายสตู  ทำจาก 

เนื้อหมูหรือไก่ตุ๋นในซอสที่ปรุงด้วย 

น้ำส้มสายชู  ซีอิ ๊ว  กระเทียม  ใบ 

กระวาน  พริกไทยดำ  รสชาติออก 

เปรี้ยวและเค็ม

ลาว มาเลเซีย

เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์

75

Asian11 P.62-81.indd   75 8/3/12   4:27:48 PM



ข้าวมันไก่สิงคโปร์
	 เป็นอาหารจีนไหหลำ  ในหน่ึงชุด 

ประกอบด้วยข ้าวม ัน   ไก ่ต ้มหร ือไก่ น่ึ ง 

แตงกวา  น้ำซุป  และน้ำจิ้มที่ทำจากซีอิ๊วดำ 

พริก  กระเทียม  และขิงสับ

ต้มยำกุ้ง
	 เป็นอาหารท่ีรู้จักกันแพร่หลาย  รสชาติ 

เผ็ดและเปรี้ยว  ปรุงโดยใส่กุ้งลงต้มในเครื่อง 

ต้มยำ  แต่งรสด้วยน้ำปลา  มะนาว  พริก- 

ขี้หนูป่นหรือพริกขี้หนูสด  โรยหน้าด้วยผักชี

เฝอ
	 หรือก๋วยเตี๋ยว  เป็นอาหารยอดนิยม 

ราคาถูก  มีขายอยู่ท่ัวไป  ท่ีนิยมกันคือเฝอเน้ือ 

และเฝอไก่  แต่ละท้องถิ่นก็มีสูตรแตกต่างกัน 

ไปบ้าง 

สิงคโปร์

ไทย

เวียดนาม
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บรูไนดารุสซาลาม
ดอกซิมโปร์

ฟิลิปปินส์
ดอกพุดแก้ว

ลาว
ดอกจำปา

กัมพูชา
ดอกลำดวน

สิงคโปร์
ดอกกล้วยไม้แวนดา

มิส  โจอาคิม

มาเลเซีย
ดอกชบา

เมียนมาร์
ดอกประดู่

อินโดนีเซีย
ดอกกล้วยไม้ราตรี

ไทย
ดอกราชพฤกษ์

เวียดนาม
ดอกบัว

ดอกไม้ประจำชาต ิ
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	 เครื่องแต่งกายประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนล้วนสะท้อนถึง 

เอกลักษณ์ของตนเอง

บรูไนดารุสซาลาม

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

มาเลเซีย

ราชอาณาจักรกัมพูชา

การแต่งกาย
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สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เวียดนามราชอาณาจักรไทย

สาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์
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	 นอกจากสภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  และเช้ือชาติจะทำให้ผู้คนอาเซียนมี 

วิถีชีวิตคล้ายคลึงกันเป็นพื้นฐานแล้ว  นับแต่โบราณกาลมาประเทศต่าง  ๆ  ใน 

ภูมิภาคนี ้ยังมีการติดต่อค้าขายและแลกเปลี ่ยนวัฒนธรรมกันมาโดยตลอด 

ประเพณีและวัฒนธรรมหลาย ๆ  อย่างจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  โดยแบ่งกลุ่ม 

วัฒนธรรมซึ่งมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกันออกเป็น  3  กลุ่มใหญ่คือ

	 ดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงเป็นแหล่งอารยธรรมมานับพันปี  ดังน้ันวิถีชีวิต  ประเพณี 

วัฒนธรรม  ความคิดความเชื่อ  จึงมีความคล้ายคลึงกันหลายประการ  เช่น

1.  กลุ่มวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง  ได้แก ่ ไทย  ลาว  กัมพูชา
เมียนมาร ์ เวียดนาม

ประเพณีและวัฒนธรรมของอาเซียน
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  •  ศาสนา  ผู้คนในลุ่มแม่น้ำโขงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  นิกาย 

เถรวาท

  •  ภาษา  โดยเฉพาะไทยและลาว  มีความคล้ายคลึงกันท้ังภาษาพูดและ 

ภาษาเขียน  สามารถสื่อสารกันได ้

  •  อาหาร  อาเซียนนับเป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญของโลก  และประเทศ 

สมาชิกในอาเซียนก็ล้วนแต่รับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก  สิ่งแตกต่างกันคือ 

พันธ์ุข้าวและวิธีการทำนาของแต่ละประเทศ  ซ่ึงก่อให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรม 

ท่ีคล้ายคลึงกันอีกหลายประการ  เช่น  พิธีกรรมเก่ียวกับฝนฟ้าอากาศ  เพ่ือผลผลิต 

ที่สมบูรณ์หรือการละเล่นหลังฤดูทำนา  เป็นต้น

  •  ประเพณีสงกรานต์  มีท้ังในไทย  ลาว  กัมพูชา  พม่า  ในช่วงเดือน 

เดียวกัน  แต่วันอาจไม่ตรงกันเสียทีเดียว  กิจกรรมที่ทำก็คล้ายกันคือ  ทำบุญ 

ตักบาตร  รดน้ำผู้ใหญ่  และการเล่นสาดน้ำ  นอกจากน้ียังถือว่าเทศกาลสงกรานต์ 

เป็นการขึ้นปีใหม่ของประเทศสมาชิกในลุ่มน้ำโขงเหมือนกัน

  •  นาฏศิลป์  - ดนตรี  ท้ังการแสดงและเคร่ืองดนตรีของไทย  ลาว  พม่า 

กัมพูชา  ต่างแลกเปล่ียนและได้รับอิทธิพลซ่ึงกันและกันมาแต่โบราณ  เช่น  แต่ละ 

ประเทศจะมีเครื่องดนตรีประเภทฆ้อง  พิณ  และซอคล้าย ๆ กัน

  •  การทอผ้า  เป็นวัฒนธรรมร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคนี้มานานหลาย 

ร้อยป ี วิธีการทอผ้าของแตล่ะประเทศจงึไม่แตกต่างกันมากนัก  สิง่ท่ีแตกต่างกัน 

คือลายผ้าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น

  •  รามายณะ  เป็นวรรณคดีของอินเดียท่ีมีอิทธิพลต่อวรรณคดี  นาฏศิลป์ 

การแสดงของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน  และไม่เฉพาะแต่ในประเทศกลุ่มวัฒนธรรม 

ลุ่มแม่น้ำโขงเท่าน้ัน  แต่ยังรวมถึงกลุ่มวัฒนธรรมของมาเลเซีย  อินโดนีเซีย  บรูไน- 

ดารุสซาลาม  และสิงคโปร์ด้วย 
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	 กลุ่มประเทศทางตอนใต้ของภูมิภาคอาเซียน 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  จึงมีความ 

2.  กลุ่มวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย  อินโดนีเซีย
บรูไนดารุสซาลาม  สิงคโปร์

คล้ายคลึงกันท้ังในด้านภาษา  ประเพณี  และวัฒนธรรมอันสืบเน่ืองจากศาสนา  เช่น

  •  ภาษา  กลุ่มประเทศเหล่านี้  รวมถึงสี่จังหวัดภาคใต้ของไทยส่วนใหญ ่

ใช้ภาษามลาย ู และสามารถสื่อสารกันได ้

  •  การแต่งกายและอาหาร  เนื่องจากนับถือศาสนาอิสลามเหมือนกัน 

การปฏิบัติตนและวิถีชีวิตหลาย ๆ อย่างจึงเป็นไปตามหลักศาสนา  เช่น  การแต่งกาย 

ท่ีคล้ายคลึงกัน  หรืออาหารส่วนใหญ่ท่ีไม่ใช้เน้ือหมูในการปรุง  และมักมีส่วนผสมของ 

มะพร้าว  ซึ่งเป็นพืชที่พบมากและเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งในภูมิภาคนี้

  •  การแสดงหนังตะลุง  เป็นการแสดงการเชิดหนังและหุ่น  มีต้นกำเนิด 

มาจากอินโดนีเซีย  ก่อนจะแพร่กระจายไปท่ัวคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะในภูมิภาค 

อาเซียน  รวมถึงภาคใต้ของประเทศไทยด้วย

อาเซียนน่ารู้!
	 วัฒธรรมของสิงคโปร์เป็นการผสมผสานกันระหว่างวิถีชีวิต 

ความเชื่อของจีน  มาเลย์  และอินเดีย  เพราะประชาชนมีทั้งชาวจีนที ่

นับถือพุทธ  ชาวมุสลิม  และชาวฮินดู  จึงเป็นสังคมท่ีมีความหลากหลาย
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3.  กลุ่มวัฒนธรรมฟิลิปปินส์

ผ้าบาติก

  “บาติก” หรือ “ปาเต๊ะ”  เป็นภาษาชวา  แปลว่า 
จุดเล็ก ๆ  ผ้าบาติกจึงหมายถึงผ้าท่ีมีลวดลายอันเกิดจาก 

การหยดเทียนจุดเล็ก   ๆลงบนผ้า  เพ่ือให้เทียนปิดส่วนท่ี 

ไม่ต้องการให้สีติดแล้วระบายสีในส่วนที่เหลือ

	 แม้จะไม่ทราบแน่ชัดว่าผ้าบาติกมีแหล่งกำเนิด 

มาจากที่ใดกันแน่  แต่ผ้าบาติกของอินโดนีเซียก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและม ี

ชื่อเสียงไปทั่วโลก

	 แม้ว่าลักษณะกายภาพของฟิลิปปินส์จะเป็นหมู่เกาะคล้ายกับประเทศอินโด- 

นีเซีย  แต่เน่ืองจากเป็นอาณานิคมของประเทศสเปนมาอย่างยาวนาน  รวมท้ังประชาชน 

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์  นิกายโรมันคาทอลิก  ดังนั้นวัฒนธรรม  ประเพณี 

ความเชื่อจึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างตะวันออกกับตะวันตก  อย่างไรก็ตาม 

ประเทศฟิลิปปินส์ก็ยังมีลักษณะร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนหลายประการ  เช่น 

รูปร่างหน้าตา  อาหารการกิน  เพราะฟิลิปปินส์นิยมรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก 

เหมือนกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน
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บทที ่ 6

ผูกพันฉันเพื่อนบ้าน

  ในอดีต ที่ผ่านมาอาเซียนไม่ได้ร่วมมือกันเฉพาะแต่ในเรื่องการเมืองและ 

เศรษฐกิจเท่านั้น  แต่ยังมีกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมกันอีกด้วย

	 ซีเกมส์  (SEA  Games  หรือ  Southeast  Asian  Games) 
คือการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน  11  ประเทศ 

(สมาชิกอาเซียนและติมอร์ -  เลสเต)  จัดข้ึนทุก  2  ปี  เดิมเรียกว่า กีฬาแหลมทอง 
หรือ  เซียปเกมส์  (SEAP  Games  หรือ  Southeast  Asian  Peninsular 
Games)  มีสมาชิกผู้ก่อตั้งคือ  ประเทศไทย  พม่า  มาเลเซีย  ลาว  เวียดนาม  

และกัมพูชา  โดยมีสิงคโปร์มาเข้าร่วมการแข่งขันในภายหลัง

	 ต่อมาเมื่อรับประเทศอินโดนีเซีย  บรูไน  และฟิลิปปินส์เข้าร่วมการแข่งขัน 

ด้วย  จึงเปลี่ยนชื่อเป็นการแข่งขันซีเกมส์  ในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่  9  ณ  กรุง 

กัวลาลัมเปอร ์ ประเทศมาเลเซีย  เมื่อปี พ.ศ.  2520 

	 ประเทศติมอร์ -  เลสเตเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในการแข่งขันซีเกมส์ 

ครั้งที ่ 22  ณ  กรุงฮานอย  ประเทศเวียดนาม  ปี พ.ศ.  2546

ซีเกมส์

ซีเกมส์น่ารู้

  •  การแข่งขันกีฬาแหลมทองคร้ังแรกจัดข้ึนท่ีกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันท่ี 

12 -  17  ธันวาคม  พ.ศ.  2502 

  •  เชียงใหม่คือเมืองท่ีไม่ใช่เมืองหลวงเมืองแรกท่ีใช้เป็นสถานท่ีจัดการแข่งขัน 

ซีเกมส ์ (ซีเกมส์ครั้งที ่ 18)
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	 อาเซียนมีความใกล้ชิดกันในทางสังคมและวัฒนธรรม  ในการแข่งขันซีเกมส์ 

จึงจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านหลายชนิดของประเทศสมาชิก  เช่น

	 ปันจักสีลัต  เป็นภาษาอินโดนีเซีย  แปลว่า 

ศิลปะการป้องกันตัว  เดิมเป็นศิลปะการต่อสู้ของ 

คนเชื้อสายมลายู  ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย 

อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  บรูไนดารุสซาลาม 

และจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย  (ปัตตานี  ยะลา 

สตูล  นราธิวาส  และสงขลา)  โดยในแต่ละประเทศ 

มีตำนานเก่ียวกับปันจักสีลัตแตกต่างกัน  ในประเทศ 

ไทยเรียกปันจักสีลัตว่า  “สิละ”  “ดีกา”  หรือ  “บือ- 

ดีกา”

•  ปันจักสีลัต 

ASEAN  Quiz

  •  ซีเกมส์ครั้งที่  22  ที่ประเทศเวียดนาม  เป็นการแข่งขันครั้งแรกที่จัดการ 

แข่งขันกีฬาในหลายเมือง  คือที่เมืองฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี

  •  ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่ยังไม่เคยจัดแข่งขัน 

กีฬาซีเกมส ์ แต่มีโครงการว่าจะจัดในป ีพ.ศ.  2564

กีฬาพื้นบ้านในซีเกมส์

Q:  ประเทศใดเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์มากที่สุด  กี่ครั้ง
A:  ประเทศไทย  เคยเป็นเจ้าภาพทั้งหมด  6  ครั้ง  คือ พ.ศ.  2502,  พ.ศ.  2510,

พ.ศ.  2518,  พ.ศ.  2528,  พ.ศ.  2538  และ พ.ศ.  2550

Q:  ประเทศใดบ้างในอาเซียนที่เคยเป็นเจ้าภาพกีฬาเอเชียนเกมส์
A:  ประเทศไทย  (4  ครั้ง)  ฟิลิปปินส ์ (1  ครั้ง)  และอินโดนีเซีย  (1  ครั้ง)
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	 ปันจักสีลัตเป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือและเท้าเปล่า  เน้นลีลา  การ 

เคลื่อนไหวที่งดงาม  แบ่งการแข่งขันเป็น  2  ประเภท  คือ  ประเภทการต่อสู้จริง 

และการแสดงศิลปะการต่อสู ้

	 ปันจักสีลัตเริ่มแข่งขันเป็นครั้งแรกในซีเกมส์ครั้งที่  14  ที่กรุงจาการ์ตา 

ประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อปี พ.ศ.  2530

	 ตะกร้อเป็นกีฬาท่ีเล่นในภูมิภาคอาเซียนโดยไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า 

มีกำเนิดมาจากประเทศใดกันแน่  พม่าเรียกว่า “ชิงลง”  มาเลเซียระบุว่าเดิมเรียกว่า 

“เซปักรากา”  (Sepak  Raga)  คำว่า  Sepak  แปลว่า  เตะ  Raga  แปลว่า 

ตะกร้า  ฟิลิปปินส์เรียกว่า “ซีปัก”  ประเทศไทยเรียกว่า “ตะกร้อ”  ซึ่งมีทั้งแบบ 

แบ่งเป็นทีมแข่งขันกัน  และแบบการละเล่นพื้นบ้านอย่างตะกร้อลอดบ่วง

	 “เซปัคตะกร้อ”   เกิดจากการนำคำในภาษามาเลย์กับไทยมารวมกัน 

(“เซปัค”  เป็นภาษามาเลเซีย  แปลว่า  เตะ  ส่วน “ตะกร้อ”  เป็นคำภาษาไทย) 

	 เซปัคตะกร้อเริ่มแข่งขันเป็นครั้งแรกในกีฬาแหลมทองครั้งที่  3  ที่กรุง 

กัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย  เมื่อปี พ.ศ.  2508  และเริ่มกำหนดให้มีการ 

แข่งขันในเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมส์ครั้งที่  11  ที่กรุงปักกิ่ง 

ประเทศจีน  เมื่อปี พ.ศ.  2533

•  เซปัคตะกร้อ
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•  โววีนัม

	 โววีนัมเป็นศิลปะการต่อสู้ของเวียดนาม  คิดค้นโดยอาจารย์เหวง  ลอค  เม่ือ 

ปีพ.ศ.   2481  เนื่องจากรู้สึกกดดันที่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสมาเป็น 

เวลากว่าร้อยปี  จึงได้คิดศิลปะการต่อสู้ซึ่งผสมผสานความอ่อนและแข็งเข้าด้วยกัน 

เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ของเวียดนามแข็งแรงและเข้มแข็ง 

	 โววีนัมนำกีฬาหลายอย่างมาผสมผสานกัน  ทั้งเทควันโด  มวยไทย  มวยจีน 

รวมถึงวูซูเพราะมีอาวุธประกอบด้วย  หากสามารถกระโดดล็อกคอฝ่ายตรงข้ามจน 

ล้มได้ถือว่าชนะ

	 มีการแข่งขันโววีนัมเป็นคร้ังแรกในการแข่งขันซีเกมส์คร้ังท่ี  26  ท่ีกรุงจาการ์ตา 

ประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อปี พ.ศ.  2554
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  รางวัลซีไรต ์ (S.E.A.Write)  หรือมีชื่อเต็มว่า  รางวัลวรรณกรรม 
สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน  เกิดขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.   2522  เป็นรางวัลที ่

ประเทศไทยเป็นผู้ริเร่ิมมอบให้แก่นักเขียนท่ีมีผลงานดีเด่นในแต่ละปี  โดยเร่ิมต้นมอบ 

ให้นักเขียนอาเซียน  5  ประเทศ  คือ  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลลิปปินส์  สิงคโปร์ 

และไทย  ต่อมาปี พ.ศ.  2527  ประเทศบูรไนดารุสซาลามได้เข้าร่วมรับรางวัลซีไรต์ 

ตามด้วยประเทศเวียดนามในปี พ.ศ.  2538  ประเทศลาวและพม่าในปี พ.ศ.  2540  และ 

ล่าสุดเมื่อ พ.ศ.  2542  คือประเทศกัมพูชา

	 รางวัลซีไรต์มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1.  เพื่อให้เป็นที่รู ้จักถึงความสามารถด้านสร้างสรรค์ของนักเขียนในกลุ่ม 

ประเทศอาเซียน 

  2.  เพ่ือให้ทราบถึงโภคทรัพย์ทางวรรณกรรม  ทรัพย์สินทางปัญญาวรรณศิลป์ 

แห่งกลุ่มประเทศอาเซียน 

  3.  เพ่ือรับทราบ  รับรอง  ส่งเสริม  และจรรโลงเกียรติ  อัจฉริยะทางวรรณกรรม 

ของนักเขียนผู้สร้างสรรค์

  4.  เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีในหมู่นักเขียนและประชาชน 

ทั่วไปในกลุ่มประเทศอาเซียน

ซีไรต์

88

Asian11 P.82-96.indd   88 8/3/12   4:37:27 PM



พ.ศ.  2522  ลูกอีสาน  /คำพูน  บุญทวี

พ.ศ.  2523  เพียงความเคลื่อนไหว  /เนาวรัตน ์ พงษ์ไพบูลย ์

พ.ศ.  2524  ขุนทอง...เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง  /อัศศิร ิ ธรรมโชติ 

พ.ศ.  2525  คำพิพากษา  /ชาต ิ กอบจิตติ 

พ.ศ.  2526  นาฏกรรมบนลานกว้าง  /คมทวน  คันธน ู

พ.ศ.  2527  ซอยเดียวกัน  /วาณิช  จรุงกิจอนันต์ 

พ.ศ.  2528  ปูนปิดทอง  /กฤษณา  อโศกสิน 

พ.ศ.  2529  ปณิธานกว ี /อังคาร  กัลยาณพงศ ์

พ.ศ.  2530  ก่อกองทราย  /ไพฑูรย ์ ธัญญา 

พ.ศ.  2531  ตลิ่งสูง  ซุงหนัก  /นิคม  รายยวา 

พ.ศ.  2532  ใบไม้ที่หายไป  :  กวีนิพนธ์แห่งชีวิต  /จิระนันท ์ พิตรปรีชา 

พ.ศ.  2533  อัญมณีแห่งชีวิต  /อัญชัน 

พ.ศ.  2534  เจ้าจันท์ผมหอม  นิราศพระธาตุอินทร์แขวน  /มาลา  คำจันทร ์

พ.ศ.  2535  มือนั้นสีขาว  /ศักดิ์สิร ิ มีสมสืบ 

พ.ศ.  2536  ครอบครัวกลางถนน  /ศิลา  โคมฉาย 

พ.ศ.  2537  เวลา  /ชาต ิ กอบจิตติ 

พ.ศ.  2538  ม้าก้านกล้วย  /ไพวรินทร ์ ขาวงาม 

พ.ศ.  2539  แผ่นดินอื่น  /กนกพงศ ์ สงสมพันธุ ์

พ.ศ.  2540  ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน  /วินทร ์ เลียววาริณ 

พ.ศ.  2541  ในเวลา  /แรคำ  ประโดยคำ 

รายนามนักประพันธ์และรายชื่อ
วรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์

ของประเทศไทย
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พ.ศ.  2542  สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน  /วินทร ์ เลียววาริณ 

พ.ศ.  2543  อมตะ  /วิมล  ไทรนิ่มนวล 

พ.ศ.  2544  บ้านเก่า  /โชคชัย  บัณฑิต' 

พ.ศ.  2545  ความน่าจะเป็น  /ปราบดา  หยุ่น 

พ.ศ.  2546  ช่างสำราญ  /เดือนวาด  พิมวนา 

พ.ศ.  2547  แม่น้ำรำลึก  /เรวัตร ์ พันธุ์พิพัฒน ์

พ.ศ.  2548  เจ้าหงิญ  /บินหลา  สันกาลาคีร ี

พ.ศ.  2549  ความสุขของกะท ิ /งามพรรณ  เวชชาชีวะ

พ.ศ.  2550  โลกในดวงตาข้าพเจ้า  /มนตร ี ศรียงค์

พ.ศ.  2551  เราหลงลืมอะไรบางอย่าง  /วัชระ  สัจจะสารสิน

พ.ศ.  2552  ลับแล,  แก่งคอย  /อุทิศ  เหมะมูล

พ.ศ.  2553  ไม่มีหญิงสาวในบทกว ี /ซะการีย์ยา  อมตยา

พ.ศ.  2554  แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ  /จเด็จ  กำจรเดช

รู้หรือไม่ 	 นอกจากจะได้รับเกียรติยศเป็นท่ียกย่องแล้ว  นักเขียนไทย 

ที่ได้รับรางวัลซีไรต์มีสิทธิ์เลือกไปเที่ยวประเทศใดประเทศหนึ่งใน 

กลุ่มประเทศอาเซียนเป็นเวลา  1  สัปดาห์  โดยผู้จัดจะเป็นผู้ออก 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าที่พัก  และค่าอาหารทั้งหมด  ส่วน 

นักเขียนกลุ ่มประเทศอาเซียน   9  ประเทศ  จะได้ร ับรางวัล 

พร้อมกับทัศนาจรที่ประเทศไทยกับนักเขียนซีไรต์ไทยเป็นเวลา 

1  สัปดาห์เช่นกัน  หากเด็ก ๆ  เป็นนักเขียนท่ีได้รับรางวัล  จะเลือก 

ไปเที่ยวประเทศไหนเอ่ย
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บทที ่ 7
เที่ยวอาเซียน

	 ภูมิภาคอาเซียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทุกรูปแบบ  ทั้ง 

ภูเขา  ชายทะเล  ศิลปวัฒนธรรม  และแหล่งบันเทิงสำหรับจับจ่ายตามเมืองใหญ่ ๆ 

การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เข้าด้วยกัน  ย่อมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ของประเทศสมาชิกให้เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กันด้วย

สถานที่อันเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศ

มัสยิดโอมาร ์ อาล ี ไซฟุดดิน
(บรูไนดารุสซาลาม)

นครวัด  (กัมพูชา) บุโรพุทโธ  (อินโดนีเซีย)

วัดเชียงทอง  (ลาว)
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มหาเจดีย์ชเวดากอง  (เมียนมาร์)

ป้อมอินทรามูรอส  (ฟิลิปปินส์)ตึกเปโตรนาส  (มาเลเซีย)

เมอร์ไลออน  (สิงคโปร์)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  (ไทย)

อ่าวฮาลอง  (เวียดนาม) 
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30

10

	 ภูมิภาคอาเซียนมีมรดกโลกรวมท้ังส้ิน  33  แห่ง  กระจายอยู่ในประเทศสมาชิก 

ต่าง  ๆ  ดังนี ้  อินโดนีเซีย  8  แห่ง  ไทย  5  แห่ง  ลาว  2  แห่ง  มาเลเซีย  4  แห่ง 

เวียดนาม  7  แห่ง  กัมพูชา  2  แห่ง  และฟิลิปปินส ์ 5  แห่ง

มรดกโลก

11

27
33

32

31
28

2912

24

26
2

1

16

13

8

7
3

5

4
6

15

21

19
18

19

19

17

20

14

9

22

25
23

•  กัมพูชา
1.  เมืองพระนคร
2.  ปราสาทพระวิหาร
•  อินโดนีเซีย 
3.  กลุ่มวัดบุโรพุทโธ
4.  กลุ่มวัดพรัมบานัน
5.  แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน
6.  อุทยานแห่งชาติโคโมโด
7.  อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน
8.  มรดกป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตรา
9.  อุทยานแห่งชาติโลเรนซ์
10.  ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเขตบาหล ี

•  ลาว
11.  เมืองหลวงพระบาง
12.  ปราสาทวัดภูและแหล่งตั้งถิ่นฐานโบราณ
ในเขตวัฒนธรรมแขวงจำปาศักดิ ์

•  มาเลเซีย 
13.  มะละกาและจอร์จทาวน ์
14.  อุทยานแห่งชาติกีนาบาล ู
15.  อุทยานแห่งชาติกูนุงมูล ู
16.  แหล่งโบราณคดีหุบเขาเล็งกอง

•  ฟิลิปปินส์
17.  นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส ์
18.  นครประวัติศาสตร์วกีัน
19.  โบสถ์ยุคบาโรกแห่งฟิลิปปินส์
20.  อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ
21.  อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปวยร์โต - ปรินเซซา

•  ไทย 
22.  เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
23.  นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
24.  แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
25.  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ ่- ห้วยขาแข้ง
26.  ผืนป่าดงพญาเย็น -  เขาใหญ่

•  เวียดนาม 
27.  อ่าวฮาลอง 
28.  หมู่โบราณสถานเมืองเว้
29.  เมืองโบราณฮอยอัน
30.  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน
31.  อุทยานแห่งชาติฟองญา -  เกบัง
32.  ป้อมปราการของราชวงศ์โฮ
33.  ป้อมปราการหลวงแห่งทังลอง
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  มรดกโลก  คือสถานที่ซึ่งองค์การยูเนสโกคัดเลือก  เพื่อบ่งบอกถึงคุณค่า 

ของส่ิงท่ีเป็นอยู่ตามธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึน  และควรอนุรักษ์เพ่ือให้ตกทอด 

ไปยังคนรุ่นหลัง  แบ่งเป็น  1)  มรดกทางวัฒนธรรม  2)  มรดกทางธรรมชาติ  และ 

3)  มรดกแบบผสม  ปัจจุบันมีมรดกโลกท้ังหมด  936  แห่ง  เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

725  แห่ง  มรดกทางธรรมชาต ิ 183  แห่ง  และมรดกแบบผสม  28  แห่ง

มรดกโลก
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อาเซียน  คือ  ดินแดนแห่งโอกาส

อาเซียน  คือ  ภูมิภาคที่อุดมสมบูรณ์

ทั้งทรัพยากรและวัฒนธรรมอันรุ่งเรือง

อาเซียน  คือ  10  ประเทศแห่งภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อาเซียน  คือ  กัมพูชา  ไทย

บรูไนดารุสซาลาม  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  เมียนมาร์

ลาว  เวียดนาม  สิงคโปร์  และอินโดนีเซีย

อาเซียนคือเรา
เราคืออาเซียน
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ปูพื้นฐานการศึกษาให้เด็กไทย

เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน
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