ต่อมาปี 2540 ลาวและพม่า เข้าร่ วม และปี 2542 กมั พูชา ก็ได้
เข้า ร่ ว มเป็ นสมาชิ กลาดับ ที่ 10 ท าให้ ปัจ จุ บัน อาเซี ย นเป็ น
กลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกนั เกือบ

สั ญลักษณ์ อาเซี ยน คื อ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกนั
ไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิ กรวมกนั เพื่อมิตรภาพ และความ
เป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวก ัน
สีน้ าเงิ น หมายถึง สันติภาพ และเสถียรภาพ
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ และการมีพลวัติ
สีขาว หมายถึง ความบริ สุทธิ์
สีเหลือง หมายถึง ความเจริ ญรุ่ งเรื อง

คาขวัญของอาเซียน
"One Vision, One Identity, One Community"
" หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม "

500 ล้านคน

วัตถุประสงค์ของอาเซียน
ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และความช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งก นั และก นั
ในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
และการบริ ห าร,ส่ ง เสริ ม สั น ติ ภ าพและความมั่น คงส่ ว น
ภู มิ ภ าค ,เสริ มส ร้ า งค ว ามเจริ ญ รุ่ งเรื องทางเศรษ ฐ กิจ
พัฒนาการทางวัฒ นธรรมในภูมิภาค,ส่ งเสริ มให้ ประชาชน
ในอาเซี ย นมี ค วามเป็ นอยู่แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ,ให้ ค วาม
ช่ว ยเหลือซึ่งกนั และกนั ในรู ปของการฝึ กอบรมและการวิจัย
และส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาด้า นเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ,เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของการเกษตรและอุต สาหกรรม การขยาย

ประวัติความเป็ นมาของอาเซียน

การค้า ตลอดจนการปรับปรุ งการขนส่ งและการคมนาคม,

AEC เป็ นการพัฒนามาจากการเป็ น สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง

เสริ มสร้ า งค วามร่ ว มมื อ อาเซี ย นก บั ประเทศภายนอก

เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ (The Association of South East

องค์การ ความร่ วมมือแห่ งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่า ง

Asian Nations : ASEAN) ก่อ ตั้ง ขึ้ นตามปฏิ ญ ญากรุ ง เทพฯ

ประเทศ

(Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศ

ประเทศสมาชิกของอาเซียน

ผู ้ก ่อ ตั้ งแ รกเริ่ ม 5 ประเทศ คื อ อิ น โดนี เซี ย มาเลเซี ย

ไทย พม่ า มาเลเซี ย อิ น โดนี เซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ สิ งค โป ร์

ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และไทย ต่ อ มาในปี 2527 บรู ไน ก็ไ ด้

เวียดนาม ลาว ก ัมพูชา บรู ไน

เข้าเป็ นสมาชิก ต่อมาปี 2538 เวียดนามก็เข้าร่ วมเป็ นสมาชิก

หลักการพื้นฐานของความร่ วมมืออาเซียน
การเคารพซึ่ งกนั และก ันในเอกราช อธิ ปไตย ความเท่า เที ยม
บู รณาการแห่ งดิ นแดน เอกลักษณ์ ประจาชาติ ข องทุ กชาติ ,
สิ ท ธิ ข องทุ กรั ฐ ในการด ารงอยู่ โ ดยปราศจากจากการ
แทรกแซง การโค่ น ล้ม อธิ ป ไตยหรื อ การบี บ บั ง คั บ จาก
ภายนอก,หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกนั และก นั
ระงับความแตกต่ างหรื อข้อพิพาทโดยสันติวิธี ,การไม่ใช้การ
ขู่บังคับ หรื อการใช้กาลังความร่ ว มมืออย่า งมีประสิ ทธิ ภาพ
ระหว่างประเทศสมาชิก

สานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) : ตั้งอยูท่ ่ ี่
กรุ งจากาตาร์ประเทศอินโดนิ เซี ย โดยมีนาย เล เลือง มินห์
(เริ่ มดารงตาเเหน่งเมื่อ 1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2560) ใช้ภาษา
ราชการเป็ นภาษาอังกฤษ และอาเซียนเปิ ดตัวตราสัญลักษณ์
การเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40ปี แห่ งการก่อตั้งอาเซี ยนใน
ระดับภูมิภาค 19 กุมภาพันธ์ 2550

