
 

 

๑. ย้อนรอยอาเซียน 

 จากอดีตในดินแดนแห่งคาบสมุทรของ
เอเชียอาคเนย์  ซึ่ งขนาบด้วยทะเลจีนใต้และ
มหาสมุทรอินเดีย แหล่งอารยะธรรมที่สมบูรณ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติปริมาณมหาศาลทั้ งบน
แผ่นดิน และในทะเล 

 ทุกประเทศล้วนผ่านบทเรียนในอดีต         
ที่เจ็บปวดจากการยึดครองของชาติตะวันตก การมี
ประวัติศาสตร์ที่ร่วมกันและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศที่ผันเปล่ียนไป มาสู่ยุคของการรวมกลุ่ม
ของประเทศเพื่อการต่อรองทางเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ท าให้เกิดแนวคิด
การรวมดินแดนในแถบนี้เข้าด้วยกันเป็นหนึง่เดียว 
ที่เรารู้จักกันในชื่อ “อาเซียน” 

ประวัติของอาเซียนเริ่มตั้ งแต่ปี  พ .ศ .๒๕๑๐ 
 โดยเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงค์โปร์ 
ได้ ร่ วม ก่อตั้ งสมาคมประชาชาติแห่ ง เอ เ ชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ( ASEAN : The Association 
of South East Asian Nations ) 

 ปี พ.ศ.๒๕๒๗ บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้า
มาเป็นสมาชิก 

 ปี พ.ศ.๒๕๓๘ เวียดนามได้เข้ามาเป็นสมาชิก 

 ปี พ.ศ.๒๕๔๐ พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิก 

 และปี  พ.ศ.๒๕๔๒ ประเทศสุดท้ายคือ 
กัมพูชาเข้าเป็นสมาชิก ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศ
สมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศ  

๒. ความแตกต่างในภูมิภาคนี้มีอะไร ? 

 ส่ิงที่แตกต่างของประเทศในอาเซียน คือ 
จ านวนประชากร ขนาดของพื้นที่ ศาสนาและภาษา 
แยกเป็นแต่ละประเทศได้ดังน้ี 

 รัฐบรูไนดารุสซาลาม ( State of Brunei 
Darussalam ) มีประชากร ประมาณ ๔ แสนคน 
ขนาดพื้นที่ ๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม ภาษาที่ใช้คือ บาซาร์ มาเลย์ 

 ราชอาณาจักรกัมพูชา ( Kingdom of 
Combodia ) มีประชากร ประมาณ ๑๔ ล้านคน 
ขนาดพื้นที่ ๑๘๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่   
นับถือศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช้คือเขมร 

 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ( Republic of 
Indonesia ) มีประชากร ประมาณ ๒๔๐ ล้านคน 
ขนาดพื้นที่ ๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ภาษาที่ใช้คือบาซาร์
อินโดนีเซีย 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว      
( Lao People’s Democratic Republic ) มี
ประชากร ประมาณ ๖ ล้านคน ขนาดพื้นที่  



 

 

๑๓๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ภาษาที่ใช้คือลาว 

 มา เ ล เ ซี ย  ( Malaysia ) มี ป ร ะ ช า ก ร
ประมาณ ๒๘ ล้านคน ขนาดพื้นที่  ๓๒๙,๐๐๐ 
ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
ภาษาที่ใช้คือบาร์ซามาเลย ์

 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ( The 
Republic of the Union of Myanmar ) หรือที่
เราเรียกว่า พม่า มีประชากร ประมาณ ๕๔ ล้าน
คน ขนาดพื้นที่ ๖๗๘,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช้คือพม่า 

 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ( Republic of the 
Philippines ) มีประชากร ประมาณ ๙๕ ล้านคน
ขนาดพื้นที่ ๒๙๘,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาคริสต์ ภาษาที่ใช้คือตากาล็อกและ
อังกฤษ 

 ส า ธ า รณรั ฐ สิ ง ค โ ป ร์  ( Republic of 
Singapore ) มีประชากร ประมาณ ๕ ล้านคน
ขนาดพื้นที่ ๗,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ภาษาที่ใช้คือ 
อังกฤษและบาร์ซามาเลย ์

 ราชอาณาจกัรไทย ( Thailand) มีประชากร 
ประมาณ ๖๔ ล้านคน ขนาดพื้นที่  ๕๐๐,๐๐๐ 
ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภาษา
ที่ใช้คือไทย 

 ส า ธ า รณ รั ฐ สั ง ค ม นิ ย ม เ วี ย ด น า ม                 
( Socialist Republic of Vietnam ) มีประชากร
ประมาณ ๘๘ ล้านคน ขนาดพื้นที่  ๓๓๑,๐๐๐ 
ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภาษา
ที่ใช้คือเวียดนาม 

 ความแตกต่างของอาเซียนไม่ ได้ เป็น
อุปสรรคส าคัญในการรวมกลุ่ม แต่กลับเป็นจุดแข็ง
ของอาเซียนซึ่งท าให้เกิดจุดแข็งส าหรับการเป็น
กลุ่มประเทศที่ หลายประเทศรวมทั้ งประเทศ
มหาอ านาจสนใจ 

๓. ประเทศมหาอ านาจมองอาเซียนอย่างไร ? 

 ประเทศมหาอ านาจที่ เ ราจะพูด ถึง ใน
ปัจจุบัน นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ประเทศจีนก็
เป็นประเทศที่ก าลังก้าวขึ้นสู่ความเป็นมหาอ านาจ
ในอนาคตอันใกล้น้ี สองประเทศน้ีมองอาเซียน
อย่างไร 

๓.๑ สหรัฐอเมริกา 

 ภ า ย ห ลั ง ส ห ภ า พ โ ซ เ วี ย ต ล่ ม ส ล า ย 
สหรัฐอเมริกาก็เป็นมหาอ านาจเพียงประเทศเดียว
ในโลกและแน่นอนที่ สุดความเป็นมหาอ านาจ
ส าคัญ คือ อ านาจด้านการทหาร สหรัฐอเมริกามี
พันธมิตรทางทหารทั่วโลก และมีบทบาททางทหาร
ทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
สหรัฐฯมีพันธมิตรหลักๆคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้  
พันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ไทย 



 

 

ฟิลิปปินส์ และในออสเตรเลีย รัฐบาสลสหรัฐฯ ที่
มองว่า จีนจะขยายอิทธิพลออกไปเรื่อยๆ ซึ่ง
ภูมิภาคส าคัญที่อเมริกาห่วงว่าจีนจะขยายอิทธิพล
เข้าครอบง า คือ อาเซียน สหรัฐอเมริกาจึงเริ่มปรับ
นโยบายใหม่ทั้งหมด 

 การประชุมสุดยอดกับอาเซียนครั้งแรกในปี 
๒๐๐๙ 
 การส่งทูตมาประจ าที่อาเซียน เข้าร่วม
ประชุม ADMM + 8 
 เปล่ียนท่าทีเรื่อง SEANWFZ หรือ เขต
ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ 

 เปลี่ยนนโยบายต่อพม่าใหม่หมด 

๓.๒ จีน 

 การก้าวขึ้นมาทางเศรษฐกิจของจีน เป็นส่ิง
ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเป็นอย่างมาก ขนาด
เศรษฐกิจจีนก าลังจะท าให้จีนเป็นประเทศที่มีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก และด้วยเหตุที่ประเทศ
จีนอยู่ใกล้กับภูมิภาคอาเซียนมากกว่าสหรัฐอเมริกา 
ท าให้จีนรุกคืบเข้าหาอาเซียนได้เป็นอย่างมาก 

 จีนเจรจา FTA กับอาเซียนมาตั้งแต่ปี  
๒ ๐ ๐ ๑  เ ป็ น  Strategic Partner ข อ ง
อาเซียน 

 ลงนามรับรอง TAC ของอาเซียน 
 แถลงจุดยืนเรื่อง SEANWFZ หรือ เขต
ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ 

 ลงนามข้อตกลงด้านการลงทุนกับอาเซียน 
และตั้งกองทุนช่วยเหลืออาเซียนวงเงิน     
๒ หมื่นล้านเหรียญ 

เมื่ออยู่ท่ามกลางการขยายอิทธิพลของสอง
อภิมหาอ านาจ อาเซียนจึงต้องวางแนวทางความ
สมดุลแห่งสองอ านาจให้ได้ ส่ิงที่ท าให้อาเซียนเน้ือ
หอมขนาดน้ี แน่นอนที่สุด อาเซียนมีข้อได้เปรียบ
กลุ่มประเทศอื่นๆ ที่เรียกว่า “จุดแข็ง” 

๔. จุดแข็งของอาเซียน 

 ทางกล่มประเทศอาเซียนน้ันจุดแข็งต่างๆ
ที่ ท า ใ ห้ เ ร า ไ ด้ เ ป รี ยบก ลุ่มประ เทศอื่ นๆซึ่ ง
ประกอบด้วย 

 ๔.๑ คมนาคมสะดวก ไม่ว่าคุณจะเป็นคน
ประเทศไหน จากส่วนไหนของโลกที่ต้องเดินทางไป
มาหาสู่กันในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือติดต่อ
ค้าขาย ขนส่งสินค้าภายในกลุ่มก็ตาม สามารถ
เดินทางไปได้ด้วยหลายเส้นทางที่เชื่อมถึงกันทั้ง
ทางอากาศที่มีสนามบินนานาชาติหลากหลายแห่ง
ในประเทศเฉพาะในประเทศไทยประเทศเดียวก็มี
ถึง ๑๑ ท่าอากาศยานแล้ว ทางบกที่สามารถ
เดินทางได้หลายรูปแบบ รถไฟที่มีเส้นทางระหว่าง
ประเทศที่สะดวกสบาย หรือทางน้ าที่ทั้งประเทศ
สมาชิกมีพื้นที่ติดทะเล และมีท่าเรือที่สามารถ
ขนส่งโดยสารและสินค้าได้ ยกเว้นประเทศลาว
ประเทศเดียวที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเลเลย แต่สามารถ



 

 

ออกสู่ทะเลได้ทางแม่น้ าโขงที่ไหลผ่านเวียดนาม
และกัมพูชา 

 ๔.๒ แรงงานราคาถูก ค่าจ้างแรงงานถือ
เป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกลงทุน อาเซียนถือเป็น
กลุ่มประเทศที่มีแรงงานราคาถูกและมีคุณภาพ
แรงงานที่มีความสามารถสูง ตอบสนองความ
ต้องการแรงงานได้ดีพอสมควร ประชาชนใน
อาเซี ยนเป็นแรงงานที่ มี ความสามารถอัน
หลากหลาย และยังมีฝีมือในเรื่องเทคโนโลยีที่
ทั นสมั ย  ทั กษะ เรื่ อ งภาษาอั งกฤษที่ มี คนใช้
ภาษาอังกฤษที่มากกว่าด้วย ดังนั้นการจะได้
แรงงานที่มีคุณภาพนั้นอาเซียนถือเป็นตัวเลือกที่
น่าสนใจอันดับแรกๆก็ว่าได ้

 ๔.๓ แหล่งรวมทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย เนื่องจากสภาพภูมิประเทศอยู่ในเขต
ร้อน ดังน้ันทรัพยากรธรรมชาติจึงมีอยู่หลากหลาย
ให้สามารถน าไปใช้งานได้มาก และพื้นที่ในเขตร้อน
นี่เองเป็นแหล่งรวมของความหลากหลายทั้งพันธุ์
พืชและสัตว์มากมาย ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และน้ าที่มากเพียงพอส าหรับการเพาะปลูกเพื่อให้
ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มากขึ้น จากองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ดังน้ันอาเซียนจึงกลายเป็นผู้ผลิต
อาหารส าหรับโลกไปโดยปริยาย 

 ๔.๔ สถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงาม น่าเที่ยวมากมาย ทั้งทะเล 
ภูเขา น้ าตก สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

โบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชิง
อนุรักษ์ที่ก าลังได้รับความนิยม ทั้งหมดที่กล่าวมา
น้ัน ล้วนมีอยู่ ในหลายประเทศอาเซียน เช่น 
ประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า มาเลเซีย 
อินโดนิเซีย เรียกได้ว่าทุกประเทศ ในอาเซียนนั้นมี
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และน่าท่องเที่ยวอย่าง
ยิ่งอากาศในภูมิภาคน้ีค่อนข้างอบอุ่น ผู้คนจากซีก
โลกเหนือที่มีอากาศหนาวเย็นจึงนิยมมาเที่ยวกัน
ที่น่ี รัฐบาลของประเทศอาเซียนน้ันส่งเสริมธุรกิจ
และอุตสาหกรรมเก่ียวกับการท่องเที่ยว ทั้งยังให้
ชาวต่างชาติลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวได้ด้วย ดังน้ัน
จึงเป็นข้อดี และจุดแข็งของประเทศอาเซียน ใน
เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนทั่วโลก 

 ๔ . ๕  แ ห ล่ ง ร ว ม ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในอาเซียนน้ันมี
มายาวนานหลายร้อยปี คนรุ่นเก่าได้ทิ้งมรดกทาง
วัฒนธรรมเอาไว้แก่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และคง
รักษาเอาไว้  แต่ละประเทศของอาเซียนน้ัน มี
วัฒนธรรมที่แตกต่าง กันแม้จะอยู่ ในภูมิภาค
เดียว กันก็ตามที  ท า ให้ เ กิดการแลกเป ล่ียน
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ประยุกต์ข้อดีของแต่ละ
ประเทศมาใช่เพื่อการพัฒนาศิลปะที่สามารถ
เผยแพร่สู่สาธารณะให้ได้เข้าถึง และเข้าใจมากขึ้น 
นอกจากน้ันก็ยังมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
แต่ละท้องถ่ินด้วยสามารถสร้างรายได้จากความ
แตกต่างน้ีได้ด้วย 



 

 

 ๔.๖ สถาบันการเงินมั่นคง ระบบการเงิน
และธนาคารในหลายประเทศค่อนข้างมีความ
มั่นคงและรัฐบาลส่งเสริมให้ชาวต่างชาติสามารถ
หาแหล่งเงินในการระดมทุนได้โดยมีนโยบายลด
ดอกเบี้ยส าหรับนักลงทุนที่ต้องการเงินทุนเพื่อท า
ธุรกิจต่างๆในประเทศในอาเซียน และรัฐบาลในแต่
ละประเทศก็สนับสนุนการลงทุนต่างๆอยู่แล้ว ข้อดี
แบบนี้จึงเป็นเหตุผลท าให้สามารถดึงดูดเงินทุน
จากทั่วโลกมาลงในอาเซียน 

 ๔.๗ ผู้ คนเป็นมิตร ในอาเซียนน้ันมี
ประชากรอยู่มากมายและแตกต่างในเรื่อง ภาษา 
วัฒนธรรม การแต่งกาย ดนตรี อาชีพ หรืออื่นๆ
แต่มีส่ิงเดียวที่คนในอาเซียนนั้นมีคล้ายๆกันนั่นก็
คือ ความมีน้ าใจและมิตรไมตรีต้อนรับผู้คนที่หลัง
ไหลมาท าธุรกิจ นักท่องเที่ยวที่หอบเงินมาใช้ใน
ภูมิภาคนี้ หรือคนที่เดินทางมาเพื่อจุดประสงค์
อื่นๆต่างชื่นชมในความเป็นมิตรของผู้คนใน
หลากหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนนี ้

 ๔.๘ เทคโนโลยีล้ าสมัย หลายประเทศใน
อาเซียนนั้นมีบุคลากร สถาบันการศึกษาและองค์
ความรู้มากมายที่ สามารถคิดค้นสร้างสรรค์
เทคโนโลยีต่างๆมาเพื่อตอบสนองผู้คนในประเทศ
ที่ไม่มีสินค้า หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอาไว้ใช้งาน 
โดยเฉพาะประเทศไทย สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

  

๔.๙ แหล่งกระจายสินค้า ท่าเรือน้ าลึก
หลายๆแห่ง สนามบินนานาชาติ และเส้นทาง
ติดต่อค้าขายที่ส าคัญของโลกก็ผ่านอาเซียนด้วย
เช่นกัน ดังน้ันไม่ว่าภายในกลุ่มต้องการกระจาย
สินค้าออกไปนอกภูมิภาคน้ีก็สามารถท าได้ง่าย 
และยิ่งมีความสะดวกมากขึ้นเมื่อการร่วมมือกัน 
เอื้ออ านวยกัน หรือกลุ่มประเทศอื่นๆ ต้องการเอา
สินค้ามาขายในอาเซียนก็สามารถกระจายสินค้า
ของตัวเองสู่ประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

 ๔.๑๐ ฐานการผลิตที่ส าคัญ ในประเทศ
อาเซียนนอกจากสินค้าเกษตรกรรมที่มีมากแล้ว 
สินค้าต่างๆที่มีชื่อเสียงในโลกน้ีก็มาตั้งฐานการ
ผลิตในหลายประเทศในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น 
รถยนต์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 

 และถ้าเป็นไปตามแผนที่อาเซียนวางไว้ 
ภายหลังปี ๒๐๑๕ เมื่อมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างแข็งแกร่ง การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
การพัฒนาด้านความร่วมมือด้านการเมือง ความ
มั่นคงและสังคมของอาเซียนจะท าให้อาเซียนมีการ
พัฒนาอย่างมั่นคง เป็นปึกแผ่นเทียบเท่าหรือ
เหนือกว่า การรวมกลุ่มของประเทศใดในโลก.... 


