อาเซียน

จากกาวแรก

สูอนาคตรวมกัน
จากกาวแรกของอาเซียนที่มีจุดมุงหมายในการรวมตัวกัน
เพื่อสรางความมีเสถียรภาพ ดํารงไวซึ่งสันติภาพ
และมุงหวังใหเอกภาพบังเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เมื่อกระแสแหงไฟสงครามและความขัดแยงไดจางลงไป กระแสความรุนแรง
และความผันผวนทางเศรษฐกิจของโลกยุคโลกาภิวัฒนก็ไดเขามาแทนที่
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จึงไดรวมมือกันในการวางแผน
เตรียมความพรอม ปรับกลยุทธ เพื่อใหภูมิภาคนี้รวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน
เพื่อสรางอํานาจตอรอง และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกไดอยางมั่นคง
และนี่คือ อาเซียน จากกาวแรก สูอนาคตรวมกัน

ASEAN TIMELINE…From Peace To Prosperity
พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967)
8 สิงหาคม
มีการลงนามปฏิญญากรุงเทพ
(Bangkok Declaration)
ณ วังสราญรมย กรุงเทพมหานคร เกิดเปน
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต

พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961)
พ.ศ. 2498
ค.ศ. 1955
สงครามเย็น (Cold War)
สังคมนิยมคอมมิวนิสต VS
เสรีนิยมประชาธิปไตย

ASA
(Association of South East Asia)
สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ สมาคมอาสา
โดย ไทย สหพันธมลายา และฟลิปปนส จับมือกัน
ปองกันลัทธิคอมมิวนิสต และแกไขปญหาอำนาจ
อธิปไตยทับซอนระหวางชาติสมาชิก แตดำเนินการ
ไดเพียง 2 ป ก็ตองหยุดชะงัก

หรือ The Association of South East Asian Nations

พ.ศ. 2514
ค.ศ. 1971

พ.ศ. 2519
ค.ศ. 1976

2518
สงครามเวียดนามยุติ
SEANWFZ
(Southeast Asian Nuclear
Weapon-Free Zone Treaty)
สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
อาเซียน = เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร

วิกฤติตมยำกุง

พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)

รวมกันเพิ่มความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ
การประชุมสุดยอดอาเซียน +3 ครั้งที่ 1
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย

การประชุม
สุดยอดอาเซียน
ครั้งที่1 ที่บาหลี
อินโดนีเซีย

“ASEAN” “5 ประเทศผูกอตั้งอาเซียน”

พ.ศ. 2540
ค.ศ. 1997

ASEAN VISION 2020
จุดประกายจัดตั้งประชาคมอาเซียน

ปฏิญญากำหนดให
อาเซียนเปนเขตแหง
สันติภาพ เสรีภาพ
ความเปนกลาง

พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995)

สปป.ลาว และ เมียนมาร
เขารวมเปนสมาชิกอาเซียน

เวียดนาม
เขารวมเปนสมาชิกอาเซียน

พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)

พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984)
บรูไน ดารุสซาลาม
ไดรับเอกราชจากอังกฤษ
และเขารวมเปนสมาชิกอาเซียน

เขตการคาเสรีอาเซียน หรือ
AFTA (ASEAN Free Trade Area)
ริเริ่มการลดขั้นตอนนำเขา
สงออกวัตถุดิบและสินคา
ลดอัตราภาษี ทำใหเราไดใชสินคา
คุณภาพดี หลากหลาย และถูกลง!!

พ.ศ. 2535
ค.ศ. 1992
TA%X
0

กัมพูชา
เขารวมเปนสมาชิกอาเซียน

พ.ศ. 2543
ค.ศ. 2000
พ.ศ. 2546
ค.ศ. 2003
ลงนาม ปฏิญญาบาหลี ฉบับที่2 (Bali Concord II)
Declaration of ASEAN Concord II
เห็นชอบใหมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community)
ภายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)

พ.ศ. 2551
ค.ศ. 2005
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) มีผลบังคับใช
สรางสถานะนิติบุคคลแกอาเซียนในฐานะ
ที่เปนองคกรระหวางรัฐบาล
(Intergovermental Organization)

การประชุมสุดยอดผูนำอาเซียน
สหประชาชาติ ครั้งที่1
1st ASEAN-UN Summit

พ.ศ. 2550
ค.ศ. 2007
ในการประชุมสุดยอดผูนำอาเซียน ครั้งที่ 12 (ASEAN Summit)
ณ เมืองเชบู ประเทศฟลิปปนส ไดมีการลงนามในปฏิญญาเซบู
(Cebu Declaration) เพื่อเรงรัดการวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
ขึ้นภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
เพื่อใหเทาทันกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ ประเทศสิงคโปร
ผูนำอาเซียนไดลงนามในกฎบัตรอาเซียนเปรียบเสมือนธรรมนูญอาเซียน
ที่วางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2553
ค.ศ. 2010
เขตการคาเสรีจีน-อาเซียน นับเปนเขตการคาเสรี
ที่มีประชากรมากที่สุดในโลก
และมีมูลคาจีดีพีคิดเปนอันดับที่ 3 ของโลก
การเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 20 ป ของเมียนมาร

พ.ศ. 2555
ค.ศ. 2012
การประชุมสุดยอดผูนำอาเซียน ครั้งที่ 21
ที่จัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
มีมติเล�อนการเปดประชาคมอาเซียน
เปนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ASEAN Political-Security Community
( APSC )

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ASEAN Economic Community
( AEC )

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

อยูรวมกันอยางมีเอกภาพ
ชวยกันแก ไขปญหาตาง ๆ
อยางสันติ

เคล�อนยายสินคา บริการ
การลงทุน และแรงงาน
ระหวางกันอยางเสรีมากขึ้น

ชวยกันสรางสังคมในอาเซียน
ใหมีคุณภาพ
ภายใตอัตลักษณรวมกัน

ASEAN Socio-Cultural Community
( ASCC )

31

ธันวาคม

พ.ศ. 2558

เปนกาวแรก
ของการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
อยางเปนทางการ
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