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 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน พทุธศกัราช  2551  ซึง่มีรายละเอียดประกอบด้วย  หลกัการ  จดุหมาย  โครงสร้างหลกัสตูร  

กรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  การจดักระบวนการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้  และการวดัประเมินผล 

โดยกําหนดสาระวิชาบงัคบัไว้  ส่วนวิชาเลือกให้สถานศกึษาเป็นผู้ ดําเนินการพฒันา   แนวทางในการ

พฒันาหลกัสตูรรายวิชาเลือก จะต้องนําสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกําหนดไปพฒันาหลกัสตูรให้

สอดคล้องกบัสภาพปัญหา  ความต้องการของผู้ เรียน  ชมุชน  สงัคม  การพฒันาหลกัสตูรรายวิชาเลือก  

จึงมีความสําคญัในการกําหนดทิศทางการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรสถานศกึษาและของผู้ เรียน

ให้บรรลมุาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้   

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ ได้ประกาศให้จดัการเรียนการสอนหลกัสตูรอาเซียน

ศกึษา  ไว้รองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของไทยอย่างเต็มตวั ในปี 2558  ซึง่จะทําให้

ผู้ เรียนเห็นความสําคัญขององค์กรเเห่งนี  ้และเข้าใจความเป็น “อาเซียน” องค์กรเก่าเเก่และ                

มีความสําคญัมากท่ีสดุสําหรับภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

 สถาบนั กศน.ภาคเหนือ  จึงได้ดําเนินการพฒันารายวิชาเลือก หลกัสูตรอาเซียนศึกษา  

เพ่ือสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนของ ครู กศน. เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ทราบถึงความเป็นมา พฒันาการ 

และความร่วมมือต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และร่วมกันเพ่ือการขบัเคลื่อนการเป็น

ประชาคมท่ีเข้มแข็งตอ่ไป   

 สถาบนั กศน. ภาคเหนือ  ขอขอบคณุคณะทํางานทกุท่านท่ีให้ข้อคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์

ตอ่การพฒันาหลกัสตูรดงักลา่ว หวงัว่าเอกสารรายวิชาเลือกฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหารและครู  

กศน. ตามสมควร 

 

       (นายประเสริฐ    หอมดี) 

                    ผู้ อํานวยการ สถาบนั กศน. ภาคเหนือ 

                       มิถนุายน  2554 
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คาํอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา  รหสั  สค02015  

สาระการพัฒนาสังคม 
ระดบัประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศกึษาตอนปลาย 

จาํนวน  3    หน่วยกิต  (  120  ช่ัวโมง ) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  5.1 มีความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความสําคัญเก่ียวกับภูมิศาสตร์ 

ประวตัศิาสตร์  เศรษฐศาสตร์  การเมือง การปกครอง  สามารถนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวิต 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายข้อมลูเก่ียวกบัความเป็นมาและพฒันาการของอาเซียนในเร่ืองประวตัิ วตัถปุระสงค์

การก่อตัง้อาเซียน 

2. ระบปุระเทศกลุม่สมาชิกอาเซียน 

3. อธิบายความสําคญัของประชาคมอาเซียนและกฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) 

4. สรุปผลงานของกลุม่อาเซียน 3  ด้าน คือ  ความร่วมมือในด้านการเมืองและความมัน่คง

ของอาเซียน   ความร่วมมือของอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ  และความร่วมมือด้านสงัคมและวฒันธรรม 

5. วิเคราะห์ปัญหาและอปุสรรคจากผลงานของกลุม่อาเซียนในด้านตา่งๆ  

6. อธิบายแนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสู่การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community) : AEC 

7. อธิบายการกําเนิดการจดัตัง้เขตการค้าเสรีอาเซียน   (ASEAN Free Trade Area) : AFTA 

8. บอกประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับในการเป็นสมาชิกของกลุม่อาเซียน 

 
ศึกษาและฝึกทกัษะ   

1. ความเป็นมาและพฒันาการของอาเซียนในเร่ืองประวตั ิวตัถปุระสงค์การก่อตัง้อาเซียน 

2. ประเทศกลุม่สมาชิกอาเซียน 

3. ความสําคญัของประชาคมอาเซียนและกฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) 

4. ผลงานของกลุม่อาเซียน 3  ด้าน คือ  ความร่วมมือในด้านการเมืองและความมัน่คงของ

อาเซียน   ความร่วมมือของอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ  และความร่วมมือด้านสงัคมและวฒันธรรม 

5. ปัญหาและอปุสรรคจากผลงานของกลุม่อาเซียนในด้านตา่งๆ  

6. แนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสู่การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community) : AEC 
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7. การกําเนิดการจดัตัง้เขตการค้าเสรีอาเซียน   (ASEAN Free Trade Area) : AFTA 

8. ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับในการเป็นสมาชิกของกลุม่อาเซียน 

 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

1. จดักลุม่อภิปรายในเนือ้หาท่ีเก่ียวข้อง 

2. เชิญนักวิชาการผู้ รู้มาให้ความรู้เก่ียวกับประโยชน์และผลกระทบท่ีเกิดต่อประเทศและ

ประชาชน 

3. จดัทําโครงการนิทรรศการฐานความรู้ 

4. ศกึษาดงูานในโรงเรียนประจําจงัหวดัท่ีนําร่องการเรียนหลกัสตูรอาเซียนศกึษา 

5. ศกึษาจากเอกสารและส่ือทกุประเภทท่ีเก่ียวข้อง  เว็บไซต์   ของกรมอาเซียน  กระทรวงการ

ต่างประเทศ  (www.mfa.go.th)  และ (www.14thaseansummit.org) และเว็บไซต์ ของสํานกังาน

เลขาธิการอาเซียน  (www.aseansec.org)  ฯลฯ 

6. ศกึษาจาก VCD  ของกรมอาเซียน  กระทรวงการตา่งประเทศ  

7. ศกึษาจากรายการโทรทศัน์  รายการ วิถีอาเซียน (ASEAN  Way)  จากไทยทีวีสีช่อง 3 

ทกุวนัเสาร์ เวลาประมาณ 05.45 น. 
 
การวัดและประเมินผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมระหวา่งการเรียนรู้ 

2. วดัความรู้จากการทํากิจกรรมในใบงาน 

3. การวดัผลสมัฤทธ์ิปลายภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mfa.go.th/
http://www.14thaseansummit.org/
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รายละเอียด คาํอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา  รหสั  สค02015 

สาระการพัฒนาสังคม 
ระดบัประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศกึษาตอนปลาย 

จาํนวน  3    หน่วยกิต  (120  ช่ัวโมง) 
 

มาตรฐานที่  5.1  มีความรู้ความเข้าใจ  และตระหนกัถึงความสําคญัเก่ียวกบัภมูศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์  

เศรษฐศาสตร์  การเมือง การปกครอง  สามารถนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวิต 

 

ท่ี หวัเร่ือง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
เวลา 

(ชัว่โมง) 

1 

 

พฒันาการ

อาเซียน 

1.1  บอกประวตัคิวามเป็นมาของ

อาเซียน (ASEAN) ได้ 

1.2  เข้าใจวตัถปุระสงค์ในการ   

ก่อตัง้ประเทศสมาชิก

อาเซียน (ASEAN)  

1.3  บอกความหมายและความ 

สําคญัของประชาคม

อาเซียนและกฎบตัรอาเซียน 

(ASEAN Charter) ได้ 

1.1 ความเป็นมาของอาเซยีน 

 

1.2 วตัถปุระสงค์ในการก่อตัง้และ

ประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

1.3  ความหมาย ความสําคญั ของ

ประชาคมอาเซียนและกฎบตัร

อาเซียน (ASEAN Charter) 

15 

2 

 

ผลงานของ

กลุม่อาเซยีน 

 

 

2.1  บอกโครงสร้างและกลไกการ

ดําเนินงานของอาเซยีนได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 โครงสร้างและกลไกการ

ดําเนินงานของอาเซยีน 

-  ท่ีประชมุสดุยอดอาเซียน 

(ASEAN Summit) 

- คณะมนตรีประสานงาน

อาเซียน (ASEAN 

Coordinating Councils : 

ACCs) 

- คณะมนตรีประชาคม

อาเซียน (ASEAN 

Community Councils) 

30 
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ท่ี หวัเร่ือง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
เวลา 

(ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  บอกความสําคญัในการ

ร่วมมือของอาเซียน ทัง้ 3  

ด้านได้ 

-  ด้านการเมืองและความ

มัน่คง   

- ด้านเศรษฐกิจ  

 

- องค์กรระดบัรัฐมนตรี

อาเซียนเฉพาะสาขา 

(ASEAN Sectoral 

Ministerials Bodies) 

- เลขาธิการอาเซียนและสํานกั

เลขาธิการอาเซียน 

(Secretary-General of 

ASEAN  and ASEAN 

Secretariat) 

- คณะกรรมการผู้แทนถาวร

ประจําอาเซียน(Committee 

of Permanent 

Representatives of 

ASEAN) 

- สํานกังานอาเซียนแห่งชาต ิ

หรือกรมอาเซยีน (ASEAN 

National Secretariat) 

- องค์กรสทิธิมนษุยชน

อาเซียน  (ASEAN Human 

Rights Body) 

- มลูนิธิอาเซียน (ASEAN 

Foundation) 

2.2  ความสําคญัในการร่วมมือ

ของอาเซียน ทัง้ 3  ด้าน 

-  ด้านการเมืองและความ

มัน่คง 

-  ด้านเศรษฐกิจ 

 - ด้านสงัคมและวฒันธรรม 
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ท่ี หวัเร่ือง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
เวลา 

(ชัว่โมง) 

- ด้านสงัคมและวฒันธรรม 

2.3 สรุปผลจากการประชมุกลุม่

อาเซียนในรอบปีท่ีผา่นมา 

2.4  อธิบาย สรุปปัญหาและ

อปุสรรคท่ีสําคญัของ

อาเซียนได้ 

 

 

2.3  ผลจากการประชมุอาเซียนใน

รอบปีท่ีผา่นมา  

2.4  ปัญหาและอปุสรรคท่ีสําคญั

ของอาเซียน 

3 

 

ประชาคม

เศรษฐกิจ

อาเซียน 

(ASEAN 

Economic 

Community) : 

AEC 

 

3.1  บอกความหมายและ

วตัถปุระสงค์ของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้ 

3.2  อธิบายเป้าหมายของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(AEC) ได้ 

3.3  อธิบายแนวทางการ

ดําเนินงาน เพ่ือนําไปสูก่าร

เป็น  AEC ได้ 

3.4  บอกประโยชน์ท่ีประเทศไทย

ได้รับจากการเข้าร่วม AEC  

3.1  ความหมายและวตัถปุระสงค์

ของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  (AEC) 

3.2  เป้าหมายของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 

 

3.3  แนวทางการดําเนินงานเพ่ือ

นําไปสูก่ารเป็น  AEC 

 

3.4  ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับ

จากการเข้าร่วมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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4 การกําเนิดการ

จดัตัง้เขต

การค้าเสรี

อาเซียน 

(ASEAN Free 

Trade Area) : 

AFTA 

 

4.1  บอกประวตัคิวามเป็นมา 

ความสําคญั และ

วตัถปุระสงค์ของ AFTA ได้ 

4.2  เห็นคณุคา่และประโยชน์ท่ี

ประเทศไทยเข้าร่วมเขต

การค้าเสรี อาเซียน (AFTA)  

4.1  ความหมาย  ความสําคญั 

และวตัถปุระสงค์ของ AFTA 

 

4.2  ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับ

จากการเข้าร่วมเขตการค้าเสรี

อาเซียน (AFTA)  

 

20 
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ท่ี หวัเร่ือง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
เวลา 

(ชัว่โมง) 

5 ประโยชน์ท่ี

ประเทศไทย

ได้รับในการ

เป็นสมาชิก

ของกลุม่

อาเซียน 

5.1  มีความรู้ความเข้าใจใน

ทิศทางสงัคมไทยตอ่การ

เปล่ียนแปลงสูส่งัคมอาเซยีน

ในด้านตา่งๆ  

 

 

5.2  เห็นคณุคา่และประโยชน์ท่ี

ประเทศไทยได้รับในการเป็น

สมาชิกของกลุม่อาเซียน 

 

5.1  ทิศทางสงัคมไทยตอ่การ

เปล่ียนแปลงสูส่งัคมอาเซยีน

ในด้าน 

- ความร่วมมือทางการเมือง 

- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

- ความร่วมมือเฉพาะด้าน 

5.2  ประโยชน์ท่ีไทยได้รับในการ

รวมกลุม่อาเซยีน   

-  การแก้ปัญหาความยากจน 

- การสง่เสริมการท่องเท่ียว 

- การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

- การแพร่ระบาดของ

โรคตดิตอ่ 

- การแก้ปัญหาการค้า

ยาเสพตดิ 

- การจดัการการเกิดภยัพิบตั ิ

- การปกป้องสทิธิสตรี 

- การแก้ปัญหาการก่อการร้าย

ข้ามชาต ิ

35 
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รายวชิา อาเซียนศึกษา  รหสั  สค02015  

สาระการพัฒนาสังคม 
ระดบัประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศกึษาตอนปลาย 

จาํนวน  3   หน่วยกิต  (  120  ช่ัวโมง) 
 

ความเป็นมา  
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ทําการวิจยัการพฒันาด้าน

กฎหมายรองรับการเปิดเสรีทางการศกึษา และกระทรวงศกึษาธิการยงัได้มีนโยบายชดัเจนในการพฒันา

การศึกษา เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนร่วมกัน ซึ่งจะต้องพัฒนาทัง้ในด้านการศึกษา ด้าน

วฒันธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ ดงันัน้ในสว่นของสํานกังาน กศน. จงึได้มอบหมายให้สถาบนั กศน. 

ภาคเหนือพฒันาหลกัสตูรอาเซียนศึกษา เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ทราบถึงความเป็นมา พฒันาการ และความ

ร่วมมือต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงความสําคญัขององค์กรเเห่งนี ้และ

เข้าใจความเป็น “อาเซียน” องค์กรเก่าเเก่และมีความสําคญัมากท่ีสดุสําหรับภมูิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ และร่วมกนัเพ่ือการขบัเคลื่อนการเป็นประชาคมท่ีเข้มแข็งตอ่ไป 

  
หลักการ 

เป็นรายวิชาเลือก  สาระการพฒันาสงัคม ท่ีสามารถให้ผู้ เรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให้ผู้ เรียน 

1. รู้โครงสร้างของอาเซยีน  ประวตัคิวามเป็นมาของอาเซียน  และเข้าใจวตัถปุระสงค์ของการ

ก่อตัง้ประเทศสมาชิกอาเซียน 

2. บอกความสําคญัของประชาคมอาเซียนและกฎบตัรอาเซียน 

3. บอกความสําคญัของผลงานของกลุม่อาเซียน 3  ด้าน คือ  ความร่วมมือในด้านการเมือง

และความมัน่คงของอาเซียน   ความร่วมมือของอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ  และความร่วมมือด้านสงัคม

และวฒันธรรม 

4. สรุปผลจากการประชมุกลุม่อาเซียนในรอบปีท่ีผา่นมา 

5. อธิบายและสรุปปัญหาและอปุสรรคท่ีสําคญัของอาเซียนได้บอกความหมาย  เป้าหมาย  

และแนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูก่ารเป็นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 

6. บอกประวตัคิวามเป็นมา  ความสําคญั  และวตัถปุระสงค์ของ AFTA 

7. มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางสงัคมไทยตอ่การเปล่ียนแปลงสูส่งัคมอาเซียนในด้านตา่งๆ 

8. เห็นคณุคา่และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมกลุม่อาเซยีน 
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ระยะเวลาเรียนและจาํนวนหน่วยกิต 

จํานวน  120  ชัว่โมง   3  หน่วยกิต 
 
โครงสร้างเนือ้หาหลักสูตร    

หลกัสตูรอาเซียนศกึษา  ประกอบด้วยเนือ้หาจํานวน 5  เร่ือง โดยแยกเป็นเนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้

1.  พฒันาการอาเซียน 

2. ผลงานของกลุม่อาเซียน 

3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)  : AEC  

4. การกําเนิดการจดัตัง้เขตการค้าเสรีอาเซียน  (ASEAN Free Trade Area) : AFTA 

5. ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับในการเป็นสมาชิกของกลุม่อาเซียน  

     
รายละเอียดเนือ้หา 

1. พฒันาการอาเซียน 

1.1 ความเป็นมาของอาเซียน 

1.2 วตัถปุระสงค์ในการก่อตัง้และประเทศสมาชิกอาเซียน 

1.3 ความหมาย  ความสําคญัของประชาคมอาเซียนและกฎบตัรอาเซียน (ASEAN 

Charter) 

2. ผลงานของกลุม่อาเซียน 

2.1  โครงสร้างและกลไกการดําเนินงานของอาเซียน 

-  ท่ีประชมุสดุยอดอาเซียน (ASEAN Summit) 

- คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Councils : ACCs) 

-  คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils) 

-  องค์กรระดบัรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerials Bodies) 

-  เลขาธิการอาเซียนและสํานกัเลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of ASEAN  

and ASEAN Secretariat) 

-  คณะกรรมการผู้ แทนถาวรประจําอาเซียน (Committee of Permanent 

Representatives of ASEAN) 

-  สํานกังานอาเซียนแห่งชาต ิหรือกรมอาเซียน (ASEAN National Secretariat) 

-  องค์กรสทิธิมนษุยชนอาเซียน  (ASEAN Human Rights Body) 

-  มลูนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) 
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2.2 ความสําคญัในการร่วมมือของอาเซียน   3  ด้าน คือ  

-  ด้านการเมืองและความมัน่คง   

- ด้านเศรษฐกิจ  

- ด้านสงัคมและวฒันธรรม 

2.3   ผลจากการประชมุอาเซียนในรอบปีท่ีผา่นมา 

2.4   ปัญหาและอปุสรรคท่ีสําคญัของอาเซียน 

3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community)  : AEC 

3.1  ความหมายและวตัถปุระสงค์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 

3.2   เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

3.3   แนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูก่ารเป็น  AEC 

3.4   ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

4.  การกําเนิดการจดัตัง้เขตการค้าเสรีอาเซียน  (ASEAN Free Trade Area) : AFTA 

4.1  ความหมาย  ความสําคญั  และวตัถปุระสงค์ของ AFTA 

4.2  ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมเขตการค้าเสรีอาเซียน  (AFTA) 

5.  ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับในการเป็นสมาชิกของกลุม่อาเซียน 

5.1  ทิศทางสงัคมไทยตอ่การเปล่ียนแปลงสูส่งัคมอาเซียนในด้าน 

- ความร่วมมือทางการเมือง 

- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

- ความร่วมมือเฉพาะด้าน  เช่น แรงงาน  เดก็และเยาวชน ยาเสพตดิ  

5.2  ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมกลุม่อาเซียน  

 
กระบวนการเรียนรู้ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศกัราช  2551 มุ่งพฒันาให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ โดยเน้นพฒันาทกัษะการ

แสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างองค์ความรู้สําหรับตนเอง ชุมชนและสงัคม ซึ่งกําหนด

รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ ดงันี ้

1.  กําหนดสภาพหวัข้อเนือ้หาของหลกัสตูรท่ีกําหนด 

2. แสวงหาข้อมลูและจดัการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความรู้ใหมก่บัความรู้เดมิ 

3. ประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้มีการประเมิน ทบทวนแก้ไขข้อบกพร่อง 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ใบงาน / ใบความรู้ 

2.  นกัวชิาการ / ผู้ รู้ 

3. เอกสาร 

4.  VCD  ของกรมอาเซียน  กระทรวงการตา่งประเทศ 

5. เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกบัอาเซียน 

-  กรมอาเซียน  กระทรวงการตา่งประเทศ  (www.mfa.go.th/asean) 

-  สํานกังานเลขาธิการอาเซียน  (www.aseansec.org) 

- สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย (www.aseanthailand.org) 

- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ออนไลน์  - สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(th.wikipedia.org/wiki/Asean) 

6.  ห้องสมดุประชาชนในชมุชน 

7.   รายการโทรทศัน์  รายการ วิถีอาเซียน (ASEAN  Way)  จากไทยทีวีสีช่อง 3 ทกุวนัเสาร์ 

เวลาประมาณ 05.45 น. 

              
การวัดผลประเมินผล 

 1.   ใบงาน    

 2.   การเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่   

 3.   การนําเสนอผลงานจากการค้นคว้า

http://www.mfa.go.th/
http://www.mfa.go.th/
http://www.mfa.go.th/
http://www.mfa.go.th/
http://www.mfa.go.th/
http://www.mfa.go.th/
http://www.mfa.go.th/
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แผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชา อาเซียนศึกษา  รหสั  สค02015   
สาระการพัฒนาสังคม 

ระดบัประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศกึษาตอนปลาย 
จาํนวน  3    หน่วยกิต  (120  ชั่วโมง) 

สื่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ /
แหล่งเรียนรู้ 

จาํนวน
ชั่วโมง 

ที่ หวัเรื่อง ตวัชีว้ัด เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ 
การวัด

ประเมินผล 

1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความ

เป็นมาและวตัถปุระสงค์

ในการก่อตัง้อาเซียน 

10 1. สงัเกตจากการ

มีสว่นร่วม 

1 พฒันาการ

อาเซียน 

 

1.1  บอกประวตัคิวาม

เป็นมาของอาเซียน 

(ASEAN) ได้ 

1.1  ความเป็นมาของ

อาเซียน (ASEAN) 

1.2  เข้าใจวตัถปุระสงค์

ในการก่อตัง้

ประเทศสมาชิก

อาเซียน 

(ASEAN)ได้ 

 

1.2  วตัถปุระสงค์ในการ

ก่อตัง้และประเทศ

สมาชิกอาเซียน  

(ASEAN) 

 

1. ครูสนทนาร่วมกบัผู้ เรียน 

เรื่อง ความเป็นมาของ

อาเซียน  2.  การนําเสนอ

ของกลุม่  2.  VCD เรื่องราวเกี่ยวกบั

อาเซียน 

2. ครูให้ผู้ เรียนศกึษาใบความรู้ 

ที่ 1 เรื่อง  ความเป็นมาและ

วตัถปุระสงค์ของการก่อตัง้

อาเซียน   

3. 

3.  ใบงานที่ 1 เรื่อง ความ

เป็นมาและวตัถปุระสงค์

ของอาเซียน  3.  ครูให้ผู้ เรียนสรุป ความ

เป็นมาและวตัถปุระสงค์

ของการก่อตัง้อาเซียน ลง

ในใบงานที่ 1 

4. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง 

ประเทศสมาชิกอาเซียนใน

ปัจจบุนั 

5. ใบงาน ที่ 2 เรื่องประเทศ

สมาชิกอาเซียนในปัจจบุนั 

4.  ครูและผู้ เรียนสรุปเรื่องการ

ก่อตัง้และสมาชิกอาเซียน

และเปิด VCD เกี่ยวกบั 6.  เว็บไซต์ 

การสรุปใบ

งาน 
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ที่ หวัเรื่อง ตวัชีว้ัด เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ /

แหล่งเรียนรู้ 
จาํนวน
ชั่วโมง

การวัด
ประเมินผล  

5 . ครูแบง่กลุม่ให้ผู้ เรียน 

ค้นคว้าหาประเทศที่เป็น

สมาชิกในอาเซียนใน

ปัจจบุนัวา่  มีกี่ประเทศ  

อะไรบ้าง ลงในใบงานที่ 2 

6. ให้แตล่ะกลุม่ออกมา

นําเสนอ  

7. ครูสรุปพร้อมกบัผู้ เรียนและ

แจกใบความรู้ ที่ 2  เรื่อง  

ประเทศสมาชิกอาเซียนใน

ปัจจบุนั 

  

 

1.3  บอกความหมาย

และความสําคญั

ของอาเซียนและ 

5 1. การสงัเกตจาก

การมีสว่นร่วม 

1.3  ความหมาย 

ความสําคญัของ

ประชาคมอาเซียน 

และกฎบตัรอาเซียน

(ASEAN Charter) 

1.  ครูสนทนากบัผู้ เรียนถงึ

ความหมายของประชาคม

อาเซียนและกฎบตัร

อาเซียน  

1. ใบความรู้ ที่ 3 เรื่อง 

ประชาคมอาเซียน และ 

กฎบตัรอาเซียน  2. การนําเสนอ

ของกลุม่        กฎบตัรอาเซียน 

(ASEAN Charter) 

2. ใบงาน ที่ 3  เรื่อง 

ความหมายของคําวา่  3. 2.  ครูแบง่กลุม่ให้ผู้ เรียน การสรุปใบ
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ที่ หวัเรื่อง ตวัชีว้ัด เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ /

แหล่งเรียนรู้ 
จาํนวน
ชั่วโมง

การวัด
ประเมินผล  

 

3.  

3.  เว็บไซต์ 

ให้แตล่ะกลุม่ออกมา

นําเสนอ 

4.  ครูและผู้ เรียนสรุปร่วมกนั

พร้อมแจกใบความรู้ที่ 3 

เรื่องประชาคมอาเซียนและ

กฎบตัรอาเซียน (ASEAN 

Charter) 

 

2 ผลงานของ

กลุม่อาเซยีน 

 

2.1 บอกโครงสร้างและ

กลไกการ

ดําเนินงานของ

อาเซียนได้ 

1. ครูสนทนา เรื่องโครงสร้าง

และกลไกของอาเซียน  

สถานที่ตัง้สํานกังาน

เลขาธิการอาเซียน  และ 

 

2.1 โครงสร้างและกลไก

การดําเนินงานของ    

อาเซียน 

1. ใบความรู้ ที่ 4 เรื่อง 

โครงสร้างและกลไกการ

ดําเนินงานของอาเซยีน 

5 1. การสงัเกตจาก

การมีสว่นร่วม 

2. การนําเสนอ

ของกลุม่  - ที่ประชมุสดุยอด

อาเซียน (ASEAN 

2. เว็บไซต์ 

3.    ผู้ ดํารงตําแหนง่เลขาธิการ การสรุปใบงาน 
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ที่ หวัเรื่อง ตวัชีว้ัด เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ /

แหล่งเรียนรู้ 
จาํนวน
ชั่วโมง

การวัด
ประเมินผล  

 

2. - คณะมนตรี

ประสานงาน

อาเซียน (ASEAN 

Coordinating 

Councils : 

ACCs) 

ครูกบัผู้ เรียนสรุปร่วมกนัและ

แจกใบความรู้ที่ 4 เรื่อง 

โครงสร้างและกลไกการ

ดําเนินงานของอาเซยีน 

- คณะมนตรี

ประชาคมอาเซียน 

(ASEAN 

Community 

Councils) 

- องค์กรระดบั

รัฐมนตรีอาเซยีน

เฉพาะสาขา 

(ASEAN 

Sectoral 
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ที่ หวัเรื่อง ตวัชีว้ัด เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ /

แหล่งเรียนรู้ 
จาํนวน
ชั่วโมง

การวัด
ประเมินผล  

- เลขาธิการอาเซียน

และสํานกั

เลขาธิการอาเซียน 

(Secretary-

General of 

ASEAN  and 

ASEAN 

Secretariat) 

- คณะกรรมการ

ผู้แทนถาวรประจํา

อาเซียน

(Committee of 

Permanent 

Representatives 

of ASEAN) 
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ที่ หวัเรื่อง ตวัชีว้ัด เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ /

แหล่งเรียนรู้ 
จาํนวน
ชั่วโมง

การวัด
ประเมินผล  

 

- สํานกังานอาเซียน

แห่งชาต ิหรือกรม

อาเซียน (ASEAN 

National 

Secretariat) 

- องค์กรสทิธิ

มนษุยชนอาเซียน  

(ASEAN Human 

Rights Body) 

- มลูนิธิอาเซียน 

(ASEAN 

Foundation) 

  2.2 บอกความสําคญัใน

การร่วมมือของ

อาเซียน ทัง้ 3  ด้าน

ได้ 

2.2  ความสําคญัในการ

ร่วมมือของอาเซียน 

ในด้าน 

1.  ครูอธิบายถงึความสําคญั

และความร่วมมือของ

อาเซียนทัง้ 3 ด้าน 

 

1. ใบความรู้ ที่ 5  เรื่อง 

ความร่วมมือในด้าน

การเมืองและความมัน่คง

ของอาเซียน 

15 1. การสงัเกตจาก

การมีสว่นร่วม 

2.  

-  ด้านการเมืองและ  

การนําเสนอ

ของกลุม่ 
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ที่ หวัเรื่อง ตวัชีว้ัด เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ /

แหล่งเรียนรู้ 
จาํนวน
ชั่วโมง

การวัด
ประเมินผล  

 

2.  

 

3. 

 

2. -  ด้านเศรษฐกิจ ครูแจกใบความรู้  การสรุป ใบความรู้ ที่ 6  เรื่อง ความ

ร่วมมือของอาเซียนใน

ด้านเศรษฐกิจ 

-  ด้านสงัคมและ

วฒันธรรม 

- ใบความรู้ที่ 5  เรื่อง ความ

ร่วมมือในด้านการเมือง

และความมัง่คงของ

อาเซียน   

     

3. ใบความรู้ ที่ 7  เรื่อง ความ

ร่วมมือด้านสงัคมและ

วฒันธรรม - ใบความรู้ ที่ 6  เรื่อง 

ความร่วมมือของอาเซียน

ในด้านเศรษฐกิจ 

4. ใบงาน ที่ 4  เรื่อง ความ

ร่วมมือของอาเซียนใน

ด้านตา่งๆ  - ใบความรู้ ที่ 7  เรื่อง 

ความร่วมมือด้านสงัคม

และวฒันธรรม 

5. เว็บไซต์ 

3.  แบง่กลุม่ผู้ เรียน และให้

เลือกศกึษากลุม่ละ 1 ด้าน 

แล้วบนัทกึลงใบงานที่ 4 

4.  แตล่ะกลุม่นําเสนอ 

5.  ครูเเละผู้ เรียนสรุปร่วมกนั 

ใบงาน 
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ที่ หวัเรื่อง ตวัชีว้ัด เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ /

แหล่งเรียนรู้ 
จาํนวน
ชั่วโมง

การวัด
ประเมินผล  

 

  2.3  สรุปผลจากการ

ประชมุกลุม่

อาเซียนในรอบปีที่

ผา่นมาได้ 

 

2.3  ผลจากการประชมุ

อาเซียนในรอบปีที่

ผา่นมา 

1.  ครูมอบหมายให้แตล่ะกลุม่

ค้นคว้าเรื่องการประชมุ

อาเซียน ในรอบปีที่ผา่นมา 

และบนัทกึผลลงในใบงาน 

ที่ 5 

2. ครูและผู้ เรียนสรุปร่วมกนัวา่

ประเทศไทยได้รับ

ผลกระทบอะไรบ้าง 

1. ใบงาน ที่  5  เรื่อง สรุปผล

การประชมุอาเซียนในรอบ

ปีที่ผา่นมา 

5 1. การสงัเกตจาก

การมีสว่นร่วม 

2. การนําเสนอ

ของกลุม่ 2. เว็บไซต์ 

3. การสรุป       

ใบงาน 

  2.4  อธิบายและสรุป

ปัญหาและอปุสรรค

ที่สําคญัของ

อาเซียนได้ 

 

2.4  ปัญหาและอปุสรรค

ที่สําคญัของ

อาเซียน 

1.  ครูให้ผู้ เรียนร่วมกนัสนทนา

ถึงปัญหาและอปุสรรคที่

สําคญัของอาเซียน วา่มี

ปัญหาอะไรบ้าง  

1. ใบความรู้ ที่ 8 เรื่อง  

ปัญหาและอปุสรรคที่

สําคญัของอาเซียน 

5 1. การสงัเกตจาก

การมีสว่นร่วม 

2. การนําเสนอ

ของกลุม่ 2. ใบงาน ที่ 6  เรื่อง ปัญหา

และอปุสรรคที่สําคญัของ

อาเซียน 

2.  ครูแจกใบความรู้ ที่ 8 เรื่อง  

ปัญหาและอปุสรรคที่

สําคญัของอาเซียน          

ให้ผู้ เรียนศกึษา 

3. 

3.  เว็บไซต์ 

การสรุป       

ใบงาน 
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ที่ หวัเรื่อง ตวัชีว้ัด เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ /

แหล่งเรียนรู้ 
จาํนวน
ชั่วโมง

การวัด
ประเมินผล  

 

3. ผู้ เรียนบนัทกึลงใน            

ใบงานที่ 8 

4. ครูและผู้ เรียนร่วมกนัสรุปถึง

ปัญหาและวิเคราะห์ร่วมกนั

วา่จะมีเเนวทางเเก้ไข

อยา่งไร 

3 ประชาคม

เศรษฐกิจ

อาเซียน 

(ASEAN 

Economic 

Communit) 

: AEC 

3 1. การสงัเกตจาก

การมีสว่นร่วม 

1. ใบความรู้ ที่ 9 เรื่อง  

ความหมายและ

วตัถปุระสงค์ของ

ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  (AEC) 

3.1  บอกความหมาย

และวตัถปุระสงค์

ของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  

(AEC) ได้ 

3.2  อธิบายเป้าหมาย

ของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  

(AEC) ได้ 

 

3.1 ความหมายและ

วตัถปุระสงค์ของ

ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) 

1.  ครูพดูคยุถึงประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  วา่

หมายถงึอะไร  โดย

ยกตวัอยา่งเรื่อง ของการ

ลงทนุ การผลติ การขนสง่  

การตลาด  เเละการบริการ 

2. การนําเสนอ

ของกลุม่ 

3. 3.2  เป้าหมายของ

ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  (AEC) 

2. ใบความรู้ ที่ 10  เรื่อง  

เป้าหมายของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  

2.  ครูสอบถามผู้ เรียนถงึการ

ประกอบอาชีพวา่มีใครบ้าง

ที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องที่ครู

กลา่วมา 

3.  เว็บไซต์  

การสรุป      

ใบงาน 
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ที่ หวัเรื่อง ตวัชีว้ัด เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ /

แหล่งเรียนรู้ 
จาํนวน
ชั่วโมง

การวัด
ประเมินผล  

 3.  ครูกบัผู้ เรียนร่วมกนัสรุปถึง

ความหมายวตัถปุระสงค์

และ เป้าหมายของ

ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  พร้อมกบัแจก   

ใบความรู้ ที่ 9 เรื่อง  

ความหมายและวตัถ ุ

ประสงค์ของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 

และใบความรู้ ที่10 เรื่อง  

เป้าหมายของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  

  3.3  อธิบายแนวทางการ

ดําเนินงานเพื่อ

นําไปสูก่ารเป็น  

(AEC) ได้ 

12 1. การสงัเกตจาก

การมีสว่นร่วม 

 

3.3  แนวทางการ

ดําเนินงานเพื่อ

นําไปสูก่ารเป็น  

AEC 

 

1.  ครูสนทนากบัผู้ เรียนถงึ

สถานการณ์การผลติสนิค้า

ทางการเกษตรในกลุม่

อาเซียนที่เหมือนกบั

ประเทศไทย  เช่น ข้าว 

1. ใบงาน ที่ 7  เรื่อง แนว

ทางการแก้ไขผลผลติ

ทางการเกษตร 2. การนําเสนอ

ของกลุม่ 2.  ใบความรู้ ที่ 11 เรื่อง แนว

ทางการดําเนินงานเพื่อ 3. การสรุป      
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ที่ หวัเรื่อง ตวัชีว้ัด เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ /

แหล่งเรียนรู้ 
จาํนวน
ชั่วโมง

การวัด
ประเมินผล  

 

 

2. ร่วมกนัวิเคราะห์และหา 

แนวทางการพฒันาและ

แก้ไขเพื่อให้สามารถนําไปสู่

เวทีการแขง่ขนัทางด้านการ

สง่ออก 

3.  ครูแจกใบงาน ที่ 7 เรื่อง 

แนวทางการแก้ไขผลผลติ

ทางการเกษตร 

4.  ครูสรุปร่วมกบัผู้ เรียนพร้อม

ทัง้แจกใบความรู้ ที่ 11 

เรื่อง แนวทางการ

ดําเนินงานเพื่อนําไปสูก่าร

เป็น AEC   

 

3. เว็บไซต์ 

 

รายวิชาเลือก  อาเซียนศกึษา     หน้า  21 



ที่ หวัเรื่อง ตวัชีว้ัด เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ /

แหล่งเรียนรู้ 
จาํนวน
ชั่วโมง

การวัด
ประเมินผล  

  3.4  บอกประโยชน์ที่

ประเทศไทยได้รับ

จากการเข้าร่วม

ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ได้ 

3.4  ประโยชน์ที่ประเทศ

ไทยได้รับจากการ

เข้าร่วมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) 

1.  ครูและผู้ เรียนสนทนาถึง

ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะ

ได้รับจากการเข้าร่วม

ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)  

5 1.  การสงัเกต

จากการมี 

สว่นร่วม 

1.  ใบความรู้ ที่ 12  เรื่อง 

ประโยชน์ที่ประเทศไทย

ได้รับจากการเข้าร่วม

ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) 

2. การนําเสนอ

ของกลุม่ 

2.  ครูมอบหมายให้ผู้ เรียน

ศกึษาค้นคว้าเพิ่มเตมิ  สรุป

ลงในใบงานที่ 8 

3. 2. ใบงาน ที่ 8 เรื่อง ประโยชน์

ที่ประเทศไทยจะได้รับจาก

การเข้าร่วมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 3. ครูแจก ใบความรู้ ที่ 12 

เรื่อง ประโยชน์ที่ประเทศ

ไทยได้รับจากการเข้าร่วม

ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) 

3.  เว็บไซต์ 

การสรุป      

ใบงาน 

4 การกําเนิด

การจดัตัง้

เขตการ

การค้าเสรี

4.1 บอกประวตัคิวาม

เป็นมา ความ 

สําคญั และวตัถ ุ

ประสงค์ของ AFTA 

4.1 ความหมาย  ความ 

สําคญัและ

วตัถปุระสงค์ของ 

AFTA 

1. ครูมอบหมายให้ผู้ เรียน

ค้นคว้าหาความหมาย 

ความสําคญั  วตัถปุระสงค์

และประโยชน์ของ AFTA ที่

1. ใบความรู้ ที่  13ประวตัิ

ความเป็นมา วตัถปุระสงค์ 

และประโยชน์ที่ไทยได้รับ

จากการเข้าร่วม  AFTA  

20 1. การสงัเกตจาก

การมีสว่นร่วม 

2. การนําเสนอ

ของกลุม่ 

 

รายวิชาเลือก  อาเซียนศกึษา     หน้า  22 



ที่ หวัเรื่อง ตวัชีว้ัด เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ /

แหล่งเรียนรู้ 
จาํนวน
ชั่วโมง

การวัด
ประเมินผล  

3. 

4.2  เห็นคณุคา่และ

ประโยชน์ที่ประเทศ

ไทยเข้าร่วมเขต

การค้าเสรี (AFTA) 

 

4.2  ประโยชน์ที่ประเทศ

ไทยได้รับจากการ

เข้าร่วมเขตการค้า

เสรีอาเซียน (AFTA) 

2.  ใบงานที่ 9 เรื่อง

ความหมาย ความสําคญั  

วตัถปุระสงค์และ

ประโยชน์ของ (AFTA) ตอ่

ไทย 

2. ให้ผู้ เรียนรายงานผลการ

ค้นคว้า  

3. ครูกบัผู้ เรียนสรุปร่วมกนั

และเเจกใบความรู้ ที่  13

เรื่องประวตัคิวามเป็นมา 

วตัถปุระสงค์ และประโยชน์

ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วม  

AFTA  

3.  เว็บไซต์ 

การสรุป      

ใบงาน 

5 ประโยชน์ที่

ประเทศไทย

ได้รับในการ

เป็นสมาชิก

ของกลุม่

อาเซียน 

5.1  มีความรู้ความ

เข้าใจในทิศทาง

สงัคมไทยตอ่การ

เปลี่ยนแปลงสู่

สงัคมอาเซยีนใน

ด้านตา่งๆ  

 

 

5.1 ทิศทางสงัคมไทยตอ่

การเปลี่ยนแปลงสู่

สงัคมอาเซยีนใน

ด้าน 

- ความร่วมมือทาง 

การเมือง 

- ความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจ 

1. ครูพดูคยุกบัผู้ เรียนถงึ       

ทิศทางการเปลี่ยนของ

สงัคมไทยในการเข้าสูก่าร

เป็นอาเซียนยคุโลกาภิวตัน์ 

2. ครูให้ผู้ เรียนศกึษาค้นคว้า

และทํากิจกรรมตามใบงาน

ที่ 10 

 

1. ใบงาน ที่ 10 เรื่อง          

ทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ของสงัคมไทยตอ่การเข้าสู่

อาเซียน 

2.เอกสารความรู้ 

3. เว็บไซต์ 

 

15 1. การสงัเกตจาก

การมีสว่นร่วม 

2. การนําเสนอ

ของกลุม่ 

3. การสรุป      

ใบงาน 
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ที่ หวัเรื่อง ตวัชีว้ัด เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ /

แหล่งเรียนรู้ 
จาํนวน
ชั่วโมง

การวัด
ประเมินผล  

- ความร่วมมือ

เฉพาะด้าน  เช่น 

แรงงาน  เดก็และ

เยาวชน 

ยาเสพตดิ ฯลฯ 

3. ให้ผู้ เรียนนําเสนอและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั 

4. ครูและผู้ เรียนสรุปร่วมกนั 

1. ใบงานที่ 11 เรื่องประโยชน์

ที่ประเทศไทยได้รับจาก

การเข้าร่วมกลุม่อาเซียน 

  5.2  เห็นคณุคา่และ

ประโยชน์ที่ประเทศ

ไทยได้รับจากการ

เข้าร่วมกลุม่

อาเซียน 

5.2  ประโยชน์ที่ประเทศ

ไทยได้รับในการเป็น

สมาชิกของกลุม่

อาเซียน ในด้าน   

ตา่ง ๆ เช่น 

-  การแก้ปัญหา

ความยากจน 

- การสง่เสริมการ

ท่องเที่ยว 

- การอนรุักษ์

สิง่แวดล้อม 

- การแพร่ระบาด

1. ครูสนทนากบัผู้ เรียน ในเรื่อง

ประโยชน์ที่ประเทศไทย

ได้รับ อีกทัง้ผลกระทบที่เกิด

กบัประชาชนโดยตรง ใน

ด้านตา่งๆ 

25 1. การสงัเกตจาก

การมีสว่นร่วม 

2. การนําเสนอ

ของกลุม่ 2. ใบความรู้ ที่ 14 เรื่อง 

ประโยชน์ที่ประเทศไทย

ได้รับจากการเข้าร่วม 

กลุม่อาเซยีน  

3. 

2. ให้ผู้ เรียนทํากิจกรรมตาม  

ใบงานที่ 11   

3. เว็บไซต์ 3. ผู้ เรียนนําเสนอตอ่กลุม่ใหญ่ 

4. ครูและผู้ เรียนร่วมกนัสรุป 

พร้อมทัง้แจกใบความรู้ ที่ 

14 เรื่อง ประโยชน์ที่

ประเทศไทยได้รับจากการ

การสรุป      

ใบงาน 
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ที่ หวัเรื่อง ตวัชีว้ัด เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ /

แหล่งเรียนรู้ 
จาํนวน
ชั่วโมง 

การวัด
ประเมินผล 

- การแก้ปัญหา

การค้ายาเสพตดิ 

- การจดัการการเกิด

ภยัพิบตั ิ

- การปกป้องสทิธิ

สตรี 

- การแก้ปัญหาการ

ก่อการร้าย     

ข้ามชาต ิ

หมายเหตุ ครูที่จดักิจกรรมการเรียนรู้  สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเตมิได้ตามความพร้อมของแตล่ะสถานศกึษา ดงันี ้

-   จดัทําโครงการนิทรรศการฐานความรู้ 

- เชิญวิทยากร/ผู้ รู้ 

- ศกึษาดงูานในโรงเรียนประจําจงัหวดัที่นําร่องการเรียนหลกัสตูรอาเซียนศกึษา 

-  ให้ผู้ เรียนศกึษาจากเอกสารและสื่อทกุประเภทในเว็บไซต์    

-   ศกึษาจาก VCD  ของกรมอาเซียน  กระทรวงการตา่งประเทศ 

-   ศกึษาจากรายการโทรทศัน์  รายการ วิถีอาเซียน (ASEAN  Way)  จากไทยทีวีสีช่อง 3 ทกุวนัเสาร์ เวลาประมาณ 05.45 น. 



 ใบความรู้ที่ 1  
ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อตัง้อาเซียน  

 
ใบความรู้  รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ความเป็นมาของอาเซียน 

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of South East 

Asian Nations หรือ ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดบัภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มี

จุดเร่ิมต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันจดัตัง้ สมาคมอาสา (Association of 

South East Asia) ขึน้ เม่ือเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2504 เพ่ือการร่วมมือกนัทาง เศรษฐกิจ สงัคมและ

วฒันธรรม แต่ดําเนินการได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยดุชะงกัลง เน่ืองจากความผกผนัทางการเมืองระหว่าง 

ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเม่ือมีการฟืน้ฟสูมัพนัธภาพระหว่างประเทศขึน้ จึงได้มีการ

แสวงหาลูท่างจดัตัง้องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึน้ในภมูิภาค 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จึงก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2510 

หลงัจากการลงนามในปฎิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Declaration of 

ASEAN Concord) หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือหนึ่งว่า ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) 

โดยสมาชิกผู้ ก่อตัง้มี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึง่ผู้แทนทัง้  5 ประเทศ 

ท่ีร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ  ประกอบด้วย  

นายอาดมั  มาลกิ  รัฐมนตรีตา่งประเทศอินโดนีเซีย  

ตนุ อบัดลุ ราชกั บนิ ฮสุเซน  รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวง

พฒันาการแหง่ชาตมิาเลเซีย 

นายนาซโิซ  รามอส  รัฐมนตรีตา่งประเทศฟิลปิปินส์    

นายเอส  ราชารัตนมั  รัฐมนตรีตา่งประเทศสงิคโปร์  

พนัเอก (พิเศษ) ถนดั คอมนัตร์  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ จากประเทศไทย 

หลงัจากจดัตัง้อาเซียนเม่ือ 8 สิงหาคม 2510 แล้ว อาเซียนได้เปิดรับสมาชิกใหม่จากประเทศ

ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพิ่มเตมิเป็นระยะ ตามลําดบัได้แก่ 

บรูไนดารุสซาลาม  เข้าเป็นสมาชิกเม่ือ 8 มกราคม 2527 

สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม  เข้าเป็นสมาชิกเม่ือ 28 กรกฏาคม  2538 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เข้าเป็นสมาชิกเม่ือ 23 กรกฎาคม 2540 

สหภาพพมา่  เข้าเป็นสมาชิกเม่ือ 23 กรกฏาคม 2540  

ราชอาณาจกัรกมัพชูา  เข้าเป็นสมาชิกเม่ือ 30 เมษายน 2542 
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การเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของประเทศสมาชิกใหม่เหล่านี ้ ทําให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 

10 ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ สอดคล้องกับปฎิญญาอาเชียน ซึ่งระบุว่า อาเซียน   

พร้อมรับทุกประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ ท่ีพร้อมท่ีจะรับเป้าหมาย หลกัการและ

วตัถปุระสงค์ขององค์กรเป็นสมาชิก 

ภมูิภาคอาเซียนในปัจจบุนั (สถิติในปี 2550) นัน้ ประกอบด้วยประชากรประมาณ     567      ล้านคน 

มีพืน้ท่ีโดยรวม 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติประมาณ 1,100 พนัล้าน

ดอลลาร์ และรายได้โดยรวมจากการค้าประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์   และมีสํานักเลขาธิการ

อาเซียน (ASEAN Secretariat) เป็นหน่วยประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการตาม

นโยบายของผู้ นําอาเซียนในด้านต่าง ๆ อํานวยความสะดวกในการประชุมของอาเซียนทุกระดบั เป็น

ฝ่ายเลขานกุารในการประชมุอาเซียน และเสนอแนะโครงการและกิจกรรมตา่ง ๆ ของอาเซียน มีท่ีตัง้อยู่

ท่ีกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 

ภาพแผนท่ีแสดงประเทศสมาชิกในภมิูภาคอาเชียน 
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สัญลักษณ์ของอาเซียน   คือ  รูปรวงข้าว  สีเหลืองบนพืน้สีแดง 

ล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาว สีนํา้เงิน โดยมีความหมายดงันี ้

- ต้นข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ  

- สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง  

สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวตั ิ - 

สีขาว หมายถึง ความบริสทุธ์ิ  - 

- สีนํา้เงิน หมายถึง สนัตภิาพเเละความมัน่คง 



วัตถุประสงค์ในการก่อตัง้อาเซียน 

อาเซียน ก่อตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เร่ิมแรกเพ่ือสร้างสนัติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ อันนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรม และเม่ือการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึน้ ทําให้อาเซียนได้   

หนัมามุง่เน้นกระชบัและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกนัมากขึน้ วตัถปุระสงค์หลกัท่ี

กําหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) มี 7 ประการ ดงันี ้

1.  สง่เสริมความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสงัคมและวฒันธรรม 

2.  สง่เสริมการมีเสถียรภาพ สนัตภิาพและความมัน่คงของภมูิภาค 

3.  สง่เสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการ

บริหาร 

4.  สง่เสริมความร่วมมือซึง่กนัและกนัในการฝึกอบรมและการวิจยั 

5.  ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม           

การสื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐานการดํารงชีวิต 

6.  สง่เสริมการมีหลกัสตูรการศกึษาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

7.  สง่เสริมความร่วมมือกบัองค์กรระดบัภมูิภาคและองค์กรระหวา่งประเทศ 

 

 
อ้างอิง 

The Founding of  ASEAN  เว็บไซต์อยา่งเป็นทางการของอาเซียน  The Official Website of the 

Association of South East Asian Nations (http://www.aseansec.org) 
ข้อมูลทั่วไปของอาเชียน   เวบ็ไซต์กองอาเชียน กระทรวงตา่งประเทศ   (http://www.mfa.go.th/asean) 

มารู้จกัอาเซียนกันเถอะ  เอกสารเผยแพร่ออนไลน์ กรมอาเชียน กระทรวงการตา่งประเทศ 
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 ใบความรู้ที่ 2  
ประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน  

 
 ใบความรู้  รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
อาเซียน   ในปัจจุบันประกอบด้วย

สมาชิกประเทศในภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ 

จํานวน 10 ประเทศ มีประชากรรวมประมาณ 601 

ล้านคน (ปี 2553)  ประเทศสมาชิกประกอบด้วย 

 
 

สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ (ASEAN 

6) ได้แก่ สมาชิกก่อตัง้ ตัง้แตปี่ 2510   จํานวน 5 

ประเทศ คือ  ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์  อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ และประเทศซึง่เข้ามาเป็นสมาชิก เม่ือปี 

2527 คือ บรูไน  

สมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ (CLMV)  

ได้แก่ เวียดนาม เข้ามาเป็นสมาชิกเม่ือปี 2538  

พม่า ลาว เข้ามาเป็นสมาชิก เม่ือปี 2540  และ

กมัพชูา เข้ามาเป็นสมาชิก เม่ือปี 2542  

ภาพแผนท่ีแสดงพืน้ท่ีประเทศในกลุม่ 

ASEAN 

 
ข้อมลูพืน้ฐานของประเทศสมาชิกอาเชียน มีดงัตอ่ไปนี ้
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1.   ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 

 
ท่ีตัง้   ตัง้อยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกติดกับ

ประเทศลาวและกมัพชูา ทิศใต้ติดกบัอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย ทิศตะวนัตก

ตดิกบัทะเลอนัดามนัและประเทศพมา่ ทิศเหนือตดิกบัประเทศพมา่และลาว 

พืน้ท่ี   513,120 ตารางกิโลเมตร เป็นอนัดบัท่ี 50 ของโลก 

เมืองหลวง   กรุงเทพมหานคร (Bangkok) 

ประชากร   ประมาณ 67 ล้านคน (ปี 2553) เป็นอนัดบัท่ี 19 ของโลก 

ภาษา   ภาษาไทย เป็นภาษาราชการ 

ศาสนา   ประมาณร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 4  

ศาสนาคริสต์และศาสนาอ่ืนประมาณร้อยละ 1 

การปกครอง   ระบอบประชาธิปไตยผา่นระบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

ประมขุ   พระมหากษัตริย์ องค์ปัจจุบนัคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุย

เดช รัชกาลท่ี 9 แห่งราชวงค์จกัรี 

ผู้ นํารัฐบาล นายกรัฐมนตรี  ดํารงตําเเหน่งวาระละ 4 ปี ปัจจบุนั (พ.ศ. 2554)  คือ  

นายอภิสทิธิ  เวชชาชีวะ 

หนว่ยเงินตรา   บาท (Baht ) 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 29.37 บาท 
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2.   มาเลซีย (Malaysia) 

 
ท่ีตัง้   ตัง้อยูใ่นเขตเส้นศนูย์สตูร ประกอบด้วยดนิแดนสองสว่น คือ 

- มาเลเซียตะวนัตก ตัง้อยู่บนคาบสมทุรมลาย ูทิศเหนือติดกบัประเทศไทย และ
ทิศใต้ตดิกบัสงิคโปร์ 

- มาเลเซียตะวนัออก ตัง้อยู่บนเกาะบอร์เนียว (กาลิมนัตนั) ทิศใต้ติดประเทศ
อินโดนีเซีย และมีดนิแดนล้อมรอบประเทศบรูไน  

พืน้ท่ี   330,803 ตารางกิโลเมตร เป็นอนัดบัท่ี 66 ของโลก 
เมืองหลวง   กรุงกวัลาลมัเปอร์ (Kuala Lumpur) 
ประชากร   ประมาณ 27.6 ล้านคน (ปี 2553) เป็นอนัดบัท่ี 44 ของโลก 
ภาษา   ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ 
ศาสนา   อิสลาม ร้อยละ 60  พทุธ ร้อยละ 19    และคริสต์ ร้อยละ 12 
การปกครอง   ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  
ประมขุ   สมเด็จพระราชาธิบดี เจ้าผู้ปกครองรัฐผลดัเปลี่ยนกนัขึน้ดํารงตําแหน่ง วาระละ 5 

ปี ปัจจบุนัคือ สมเด็จพระราชาธิบดีอลัวาทิก ตวนกู มิซาน ไซนลั อิบนี อลัมาร์ฮุม 
สุลต่านมะห์มูด  อัลมุกดาฟี  บิลลาห์  ซาห์  จากรัฐตรังกานู ทรงเป็นสมเด็จ
พระราชาธิบดีองค์ท่ี 13  ของมาเลเซีย 

ผู้ นํารัฐบาล  นายกรัฐมนตรี ปัจจุบนั (พ.ศ.2554) คือ ดาโต๊ะ ซรี มห์ูฮมัมดั นาจิบ บิน ตนุ อบั
ดลุ ราซกั 

หนว่ยเงินตรา   ริงกิต (1 ริงกิตประมาณ 10.22 บาท ) 
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3.   สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย (Republic of Indonesia)       

 

ท่ีตัง้   ตัง้อยู่บนเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศ

เหนือติดทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดมหาสมุทร

อินเดีย ทิศตะวนัออกติดติมอร์-เลสเต และปาปัวนิวกินี และทิศใต้ติดทะเลติมอร์  

เป็นสะพานเช่ือมระหว่างทวีปเอเซียกับออสเตรเลีย จึงควบคุมเส้นทางติดต่อ

ระหว่างมหาสมทุรทัง้สองผ่านช่องแคบท่ีสําคญั เช่น ช่องแคบมะละกา ช่องแคบ

ซนุดา และช่องแคบลอ็มบอก  

พืน้ท่ี   เป็นประเทศหมู่เกาะท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ประกอบด้วยเกาะมากกว่า 17,508 เกาะ  

รวมพืน้ท่ีประมาณ 1,910,931 ตารางกิโลเมตร  เป็นอนัดบัท่ี 16 ของโลก 

เมืองหลวง   กรุงจาการ์ตา (Jakarta) 

ประชากร   ประมาณ 237.5 ล้านคน (ปี 2553) เป็นอนัดบัท่ี 4 ของโลก 

ภาษา   อินโดนีเซยี หรือ Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ 

ศาสนา   ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 85.2  นบัถือศาสนาอิสลาม นอกนัน้เป็นคริสต์นิกายโปร 

แตสแตน   คริสต์นิกายโรมนัคาทอลกิ ฮินด ูพทุธ และศาสนาอ่ืน ๆ  

การปกครอง   ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย  

ประมขุ   ประธานาธิบดี  ปัจจบุนั (พ.ศ.2554)  คือ ดร. ซซูโิล บมับงั ยโูดโยโน  

ผู้ นํารัฐบาล ประธานาธิบดี  ปัจจบุนั คือ ดร. ซซูโิล บมับงั ยโูดโยโน  

หนว่ยเงินตรา   รูเปียห์ (10,000 รูเปียห์ ประมาณ 38 บาท)  
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4.   สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) 

 
ท่ีตัง้   เป็นเกาะตัง้อยูท่างตอนใต้ของคาบสมทุรมาเลย์ ห่างจากคาบสมทุรประมาณ 137 

กิโลเมตร  ทิศเหนือติดกับรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย ทิศตะวนัออกติดทะเล  
จีนใต้ ทิศตะวนัตกติดมาเลเซียและช่องแคบมะละกา ทิศใต้ติดช่องแคบมะละกา 
อยูท่างเหนือของเกาะเรียล(Riau) ของอินโดนีเซีย 

พืน้ท่ี   ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยบริเวณใกล้เคียง มีพืน้ท่ีรวม 710.2 
ตารางกิโลเมตร (ประมาณเท่าเกาะภเูก็ต) เป็นอนัดบัท่ี 188 ของโลก 

เมืองหลวง   สงิคโปร์ (Singapore) 
ประชากร   ประมาณ 5 ล้านคน (ปี 2553) เป็นอนัดบัท่ี 115 ของโลก 
ภาษา   ภาษาราชการคือ ภาษามาเลย์ จีนกลาง และอังกฤษ สิงคโปร์สนับสนุนให้

ประชาชนพดู 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะท่ีใช้ภาษาองักฤษในการติดตอ่
งานและชีวิตประจําวนั 

ศาสนา   พทุธร้อยละ 42.5  อิสลามร้อยละ 14.9  ฮินดรู้อยละ 4 ไมน่บัถือศาสนาร้อยละ 25   
ประมขุ   ประธานาธิบดี (วาระ 6 ปี) ปัจจบุนั (พ.ศ. 2554) คือ นายเอส อาร์ นาธาน  
ผู้ นํารัฐบาล  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ นํารัฐบาล (วาระ 5 ปี) ปัจจบุนั (พ.ศ. 2554)  คือ นายลีเซียน 

ลงุ 
การปกครอง   สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) 
สกลุเงิน   ดอลลาร์สงิคโปร์ ( Singapore Dollar : SGD )  1 SGD ประมาณ 23.47 บาท 
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5.   รัฐบรูไนดารุสซาลาม (State of Brunei Darussalam) 

 
ท่ีตัง้   ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว (ละติจดูท่ี 5 เหนือเส้นศนูย์สตูร)

ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ชายฝ่ังทางด้านเหนือจรดทะเลจีนใต้ พรมแดน

ทางบกท่ีเหลือจากนัน้ถกูล้อมรอบด้วย รัฐซาราวกั ประเทศมาเลเซีย  

พืน้ท่ี   5,765 ตารางกิโลเมตร เป็นอนัดบัท่ี 171 ของโลก 

เมืองหลวง   บนัดาร์เสรีเบกาวนั (Bandar Seri Begawan) 

ประชากร   ประมาณ 399,000 คน (ปี 2553) เป็นอนัดบัท่ี 172 ของโลก 

ภาษา   ภาษาราชการคือ ภาษามาเลย์ รองลงมาเป็นภาษาองักฤษและจีน 

ศาสนา   ส่วนใหญ่นบัศาสนาอิสลามนิกายสหุน่ี 67% รองลงมาเป็นศาสนาพุทธนิกาย

มหายาน 13% ศาสนาคริสต์ 10% ศาสนาฮินด ูความเช่ือพืน้เมืองและอ่ืนๆ 

การปกครอง   ระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์  รัฐธรรมนญูปัจจบุนัซึง่แก้ไขลา่สดุเม่ือ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2527 กําหนดให้สลุต่านทรงเป็นอธิปัตย์ คือเป็นทัง้ประมขุ นายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นชาวบรูไนเชือ้สาย

มาเลย์โดยกําเนิด และจะต้องเป็นมสุลมินิกายสหุน่ี 

ประมขุ   สลุต่าน องค์ปัจจุบนั คือ สมเด็จพระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห์ มอิูซซดั

ดนิ วดัเดาเลาะห์ ทรงเป็นทัง้ประมขุและนายกรัฐมนตรี ผู้ นํารัฐบาล 

สกลุเงิน   ดอลลาร์บรูไน ( Brunei Dollar : BND )  1 BND ประมาณ 23.47 บาท (ใช้อตัรา

แลกเปล่ียนเดียวกบัสงิคโปร์ และสามารถใช้เงินสงิคโปร์ในบรูไนได้โดยทัว่ไป) 
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6.   สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  (Republic of Philippines) 

 
ท่ีตัง้   เป็นประเทศหมู่เกาะ ประกอบด้วยเกาะจํานวน 7,107 เกาะ ตัง้อยู่ในมหาสมทุร

แปซฟิิก ห่างจากเอเชียแผน่ดนิใหญ่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 กม.และ

เป็นประเทศท่ีมีพรมแดนทางทะเลท่ีติดต่อระหว่างกันยาวมากท่ีสุดในโลก         

ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับ

มหาสมทุรแปซฟิิก 

พืน้ท่ี   ประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตร เป็นอนัดบัท่ี 72 ของโลก 

เมืองหลวง   กรุงมะนิลา (Manila) 

ประชากร   ประมาณ 94 ล้านคน (ปี 2553) เป็นอนัดบัท่ี 12 ของโลก 

ภาษา   ภาษาราชการ คือ ภาษาตากาลอ็กและองักฤษ 

ศาสนา   สว่นใหญ่นบัศาสนาคริสต์  นิกายโรมนัคาทอลิก ร้อยละ 83  นิกายโปรแตสเตนท์

ร้อยละ 9  อิสลาม ร้อยละ 5  ศาสนาพทุธและอ่ืน ๆ ร้อยละ 3 

การปกครอง   ระบอบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร (ดํารง

ตําแหน่งวาระละ 6 ปี  

ประมขุ   ประธานาธิบดี คนปัจจบุนั (พ.ศ. 2554)  คือ ประธานาธิบดีเบนิกโน ซีเมยอน โกฮ

วงโก อาคีโน ท่ีสาม (Benigno Simeon Cojuangco Aquino III) 

ผู้ นํารัฐบาล ประธานาธิบดี 

สกลุเงิน   ฟิลปิปินส์เปโซ (Philipino Peso : PHP )  1 เปโซ ประมาณ 0.73 บาท 
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7.   สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  (Socialist Republic of Vietnam) 

 
ท่ีตัง้   เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัง้อยู่ทางด้านตะวันออกสุดของ

คาบสมทุรอินโดจีน มีพรมแดนติดกบัประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และ
ประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวนัตก และอ่าวตงัเก๋ีย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวนัออก 
หรือในภาษาเวียดนามเรียกวา่ ทะเลตะวนัออก 

พืน้ท่ี   331,212 ตารางกิโลเมตร เป็นอนัดบัท่ี 65 ของโลก 
เมืองหลวง   ฮานอย  (Hanoi) 
ประชากร   87.4 ล้านคน (ประมาณการเม่ือปี 2553)  เป็นอนัดบั 13 ของโลก 
ภาษา   ภาษาราชการ คือ ภาษาเวียดนาม 
ศาสนา   ไม่มีศาสนาประจําชาติ เน่ืองจากปกครองโดยระบอบสงัคมนิยม (มีผู้แสดงตนว่า

นบัถือศาสนาตา่งๆ 15.65 ล้านคน โดยศาสนาพทุธ (มหายาน) มีจํานวนผู้นบัถือ
มากท่ีสดุ (ร้อยละ 9.3) 

การปกครอง   ระบอบสงัคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Communist Party of 
Vietnam) เป็นพรรคการเมืองเดียวและ มีอํานาจสงูสดุ 

ประมขุ   ประธานาธิบดี คนปัจจบุนั (พ.ศ. 2554) คือ นายเหวียน มิง เจ๊ียต (Nguyen Minh 
Triet) 

ผู้ นํารัฐบาล นายเหวียน เตนิ สงุ (Nguyen Tan Dung)  
สกลุเงิน   เงินดง่ (Vietnam Dong : DNG) 1 บาท ประมาณ 625 ดง่  
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8.   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) 

 
ท่ีตัง้   ประเทศลาวตัง้อยู่ทางเหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่บน       

ใจกลางของคาบสมทุรอินโดจีน ล้อมรอบด้วยประเทศเพ่ือนบ้าน 5 ประเทศ เป็น

ประเทศเดียวในภูมิภาคท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล ทิศเหนือติดกับประเทศจีน          

ทิศตะวนัตกติดกบัพม่าและไทย ทิศตะวนัออกติดกบัเวียดนาม และทิศใต้ติดกับ

กมัพชูา  

พืน้ท่ี   236,800 ตารางกิโลเมตร  เป็นอนัดบัท่ี 83 ของโลก 

เมืองหลวง   นครเวียงจนัทน์ (Vientiane) 

ประชากร   ประมาณ 6.2 ล้านคน (ปี 2553)  เป็นอนัดบั 103 ของโลก 

ภาษา   ภาษาราชการ คือ ภาษาลาว 

ศาสนา   ศาสนาพทุธ (เถรวาท) ร้อยละ 75 และนบัถือความเช่ือท้องถ่ิน ร้อยละ 16-17 

การปกครอง   ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คําว่า ระบอบประชาธิปไตย

ประชาชน) โดยมีพรรคประชาชนปฏิวตัลิาวเป็นองค์กรชีนํ้าประเทศ  

ประมขุ   ประธานประเทศ (ประธานาธิบดี) ซึง่มีวาระการดํารงตําแหน่ง 5 ปี ปัจจบุนั (พ.ศ. 

2554)  คือ พลโท จูมมาลี ไซยะสอน (ดํารงตําแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะ

บริหารงานศนูย์กลางพรรคประชาชนปฏิวตัลิาวอีกตําแหน่งหนึง่) 

ผู้ นํารัฐบาล นายกรัฐมนตรี  ปัจจบุนั (พ.ศ. 2554)  คือ นายทองสงิ ทํามะวง  

สกลุเงิน   กีบ   (Lao Kip : LAK) 1 บาท เท่ากบัประมาณ 250 กีบ 
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9.   สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar) 

 
 

ท่ีตัง้   ทิศเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบัประเทศจีน ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ติดกบั

ลาวและไทย ทิศตะวนัตกตดิกบัอินเดียและบงักลาเทศ ทิศใต้ตดิกบัทะเลอนัดามนั

และอา่วเบงกอล  

พืน้ท่ี   676,578 ตารางกิโลเมตร  เป็นอนัดบัท่ี 40 ของโลก 

เมืองหลวง   เนปีดอ (Naypyidaw) 

ประชากร   ประมาณ 47.9 ล้านคน (ปี 2553)  เป็นอนัดบั 26 ของโลก 

ภาษา   ภาษาราชการ คือ ภาษาพมา่ 

ศาสนา   ศาสนาพทุธ ร้อยละ 92.3  ศาสนาคริสต์ร้อยละ 4 ศาสนาอิสลามร้อยละ 3 ศาสนา

ฮินด ูร้อยละ 0.7  

การปกครอง รัฐบาลทหารภายใต้สภาสนัติภาพและการพฒันาแห่งรัฐ (State Peace and 

Development Council – SPDC)  

ประมขุ   ประธานสภาสนัตภิาพและการพฒันาแหง่รัฐ ปัจจบุนั (พ.ศ. 2554) คือ                   

พล.อ.อาวโุส ตาน ฉ่วย 

ผู้ นํารัฐบาล นายกรัฐมนตรี  ปัจจบุนั (พ.ศ. 2554)  คือ นายเตง็ เสง่ (U Thein Sein) 

สกลุเงิน   จัต๊ (Myanmar Kyat : MMK)  1 บาท เท่ากบัประมาณ 32.86 จัต๊  
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10.  ราชอาณาจักรกัมพชูา (Kingdom of Cambodia) 

 
 

ท่ีตัง้   ทิศใต้จรดกับอ่าวไทย ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย ทางทิศเหนือติดกับ

ประเทศไทยและลาว ทางทิศตะวนัออกตดิกบัเวียดนาม  

พืน้ท่ี   181,035 ตารางกิโลเมตร  เป็นอนัดบัท่ี 89 ของโลก 

เมืองหลวง   พนมเปญ (Phnom Penh) 

ประชากร   ประมาณ 14.4 ล้านคน (ปี 2552)   

ภาษา   ภาษาราชการ คือ ภาษาเขมร 

ศาสนา   ศาสนาพทุธร้อยละ 95 ศาสนาอิสลาม  ร้อยละ 3  ศาสนาคริสต์ร้อยละ 1.7 

ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูร้อยละ 0.3 

การปกครอง   ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้

รัฐธรรมนญู 

ประมขุ   พระมหากษัตริย์ ปัจจบุนัคือ พระบาทสมเดจ็พระบรมนาถนโรดม สีหมนีุ 

ผู้ นํารัฐบาล นายกรัฐมนตรี  ปัจจบุนั (พ.ศ. 2554)  คือ สมเดจ็อคัมหาเสนาบดีเดโชฮนุ เซน  

สกลุเงิน   เรียล (Riel : KHR) 1 เรียล ประมาณ 0.0083 บาท 
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The Founding of  ASEAN  เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ ASEAN   The Official Website of the Association of 

South East Asian Nations (http://www.asean.org) 

ข้อมูลทั่วไปของอาเชียน    เว็บไซต์กองอาเชียน กระทรวงตา่งประเทศ   

(http://www.mfa.go.th/web/1694.php) 

มารู้จักอาเซียนกันเถอะ  เอกสารเผยแพร่ กรมอาเชียน กระทรวงการตา่งประเทศ 

List of countries and outlying territories by total area http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ 

countries_and_outlying_territories_by_total_area 

List of countries by population http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_ population 

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกจิ, จบัตาเอเซียตะวนัออก East Asia Watch 

(http://www.eastasiawatch.in.th/information.php) 

Thailand, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand) 

Malaysia, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia) 

Indonesia, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia) 

Singapore, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore) 

Brunei, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Brunei) 

Philippines, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Philippines) 

Vietnam, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam) 

Laos, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Laos) 

Myanmar, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Myanmar) 

Combodia, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia) 
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 ใบความรู้ที่ 3 
ประชาคมอาเซียน และกฎบัตรอาเซียน  

 
ใบความรู้  รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย  

 
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

ในยคุท่ีสถานการณ์โลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การรวมตวักนัของประเทศในกลุ่ม

อาเซียนทัง้ 10 ประเทศ ให้เข้มแข็ง จะทําให้ประเทศในภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ สามารถเผชิญ

กบัการเปล่ียนแปลงและปัญหาได้ดียิ่งขึน้  อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั เพราะ

การท่ีมีสมาชิกถึง 10 ประเทศ มีท่าทีเป็นหนึง่เดียวในเวทีระหวา่งประเทศ จะทําให้ประเทศในกลุม่ความ

ร่วมมืออ่ืนๆ ให้ความเช่ือถือในอาเซียนมากขึน้ และทําให้อาเซียนมีอํานาจตอ่รองในเวทีระหว่างประเทศ

มากขึน้ด้วย 

ในการประชมุผู้ นําอาเซียน (ASEAN Summit) ครัง้ท่ี 9 ในเดือนตลุาคม 2546 ท่ีบาหลี ผู้ นํา

อาเซียนตา่งเห็นพ้องกนัว่า อาเซียนควรร่วมมือกนัให้เหนียวแน่น เข้มแข็ง และมัน่คงย่ิงขึน้ จึงได้ลงนาม

ในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) 

เพ่ือกําหนดให้มีการสร้าง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ขึน้ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 

2020) ซึง่ได้มีการเล่ือนกําหนดเวลาสําหรับการรวมตวัให้เร็วขึน้เป็นปี พ.ศ. 2558 โดยประชาคมอาเชียน 

ประกอบด้วย 3 เสาหลกั   อนัได้แก่ 
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1. ประชาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ  

APSC)  

ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพืน้ฐานสําคัญในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ  

ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนจึงเป็นเสาหลกัความร่วมมือหนึ่งในสามเสาหลกั ท่ีเน้นการ

รวมตวัของอาเซียนเพ่ือสร้างความมัน่ใจ เสถียรภาพ และสนัติภาพ ในภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนใน

อาเซียนอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุ และปราศจากภยัคกุคามด้านการทหาร และภยัคกุคามในรูปแบบใหม ่

เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน          

มีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ 

1.1 สร้างประชาคมให้มีค่านิยมร่วมกันในเร่ืองของการเคารพความหลากหลายของ

แนวคดิ และสง่เสริมให้ประชาชนเป็นศนูย์กลางของนโยบายและกิจกรรมภายใต้เสาการเมืองและความ

มัน่คง 

1.2 ให้อาเซียนสามารถเผชิญกับภยัคุกคามความมัน่คงในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม ่

และสง่เสริมความมัน่คงของมนษุย์ 

1.3 ให้อาเซียนมีปฎิสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นและสร้างสรรค์กับประชาคมโลก โดยอาเซียนมี

บทบาทเป็นผู้ นําในภมูิภาค และจะช่วยสง่เสริมความมัน่คงของภมูิภาค 

นอกจากการมีเสถียรภาพทางการเมืองของภมูิภาคแล้ว ผลลพัธ์ประการสําคญัท่ีจะเกิดขึน้

จากการจดัตัง้ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ก็คือ การท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีกลไก

และเคร่ืองมือท่ีครอบคลมุและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นปัญหาความขดัแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกกับรัฐสมาชิกด้วยกันเอง ซึ่งจะต้องแก้ไขโดย

สนัตวิิธี หรือปัญหาภยัคกุคามรูปแบบใหม่ๆ  ซึง่ประเทศใดประเทศหนึง่ไมส่ามารถแก้ไขได้โดยลําพงั เช่น 

การก่อการร้าย การลกัลอบค้ายาเสพตดิ ปัญหาโจรสลดั และอาชญากรรมข้ามชาต ิเป็นต้น 

2.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC)  

ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ีมีการแข่งขันสูง     

อนัส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับตวัเองเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงการ

รวมกลุ่มการค้ากนัของประเทศต่างๆ อาทิ สหภาพยโุรป และเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ผู้ นําประเทศ

สมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบ ให้จดัตัง้ “ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน” ภายในปี 2558 มีประสงค์ท่ีจะ

ให้ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีความมัน่คง มัง่คัง่ และสามารถแขง่ขนักบัภมูิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย  

2.1  มุง่ท่ีจะจดัตัง้ให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลติร่วมกนั   

2.2  มุ่งให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า  การบริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่าง

ประเทศสมาชิกโดยเสรี 



 

รายวิชาเลือก  อาเซียนศกึษา     หน้า  43 

2.3  ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน (กมัพชูา ลาว พม่า และเวียดนาม 

หรือ CLMV)  เพ่ือลดช่องว่างของระดบัการพฒันาของประเทศสมาชิกอาเซียน และช่วยให้ประเทศสมาชิก

เหลา่นี ้เข้าร่วมในกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียน  สง่เสริมให้อาเซียนสามารถรวมตวัเข้ากบั

ประชาคมโลกได้อย่างไม่อยู่ในภาวะท่ีเสียเปรียบ และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

อาเซียน  

2.4 ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค การพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานและการคมนาคม กรอบความร่วมมือด้านกฎหมาย การพฒันาความร่วมมือด้านการเกษตร พลงังาน 

การท่องเท่ียว การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ โดยการยกระดบัการศกึษาและการพฒันาฝีมือ 

ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน จะเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีจะช่วยขยายปริมาณการค้าและ

การลงทนุภายในภมูิภาค ลดการพึ่งพาตลาดในประเทศท่ีสาม สร้างอํานาจการต่อรองและศกัยภาพใน

การแข่งขนัของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก เพิ่มสวสัดิการและยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชนของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน  

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ 

ASCC) มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศนูย์กลาง สงัคมท่ีเอือ้อาทรและแบง่ปัน 

ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีและมีการพฒันาในทุกด้านเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของ

ประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน รวมทัง้ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของอาเซียน โดยมี

แผนปฏิบตัิการด้านสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ระบอุยู่ในแผนปฏิบตัิการเวียงจนัทน์ ซึง่ประกอบด้วย

ความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่  

3.1  การพฒันามนษุย์ (Human Development)  

3.2 การคุ้มครองและสวสัดกิารสงัคม (Social Welfare and Protection)  

3.3 สทิธิและความยตุธิรรมทางสงัคม (Social Justice and Rights)  

3.4 ความยัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Sustainability)  

3.5 การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (Building and ASEAN Identity)  

3.6 การลดช่องวา่งทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap) 

 

 

 

 

 



กฎบตัรอาเชียน (ASEAN Charter) 

กฎบัตรอาเชียน คืออะไร  
กฎบตัรอาเซียน เปรียบเสมือนรัฐธรรมนญูของอาเซียน 

ท่ีจะทําให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบคุคล เป็นการวางกรอบทาง

กฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน   โดยนอกจากจะ

ประมวลสิง่ท่ีถือเป็นคา่นิยม หลกัการ และแนวปฏิบตัิในอดีตของ

อาเซียนมาประกอบกนัเป็นข้อปฏิบตัิอย่างเป็นทางการของประเทศสมาชิกแล้ว ยงัมีการปรับปรุงแก้ไข 

และสร้างกลไกใหม่ขึน้ พร้อมกําหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์กรท่ีสําคญัในอาเชียน 

ตลอดจนความสมัพนัธ์ในการดําเนินงานขององค์กรเหล่านี ้ให้สอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลงในโลก

ปัจจบุนั เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนให้สามารถดําเนินการบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขบัเคล่ือนการรวมตวัของประชาคมอาเซียน ให้ได้ภายในปี พ.ศ.2558  ตามท่ี

ผู้ นําอาเซียนได้ตกลงกนัไว้ 

ทัง้นีผู้้ นําอาเซียนได้ลงนามรับรองกฎบตัรอาเซียน ในการประชมุสดุยอดยอดเซียน ครัง้ท่ี 13 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน  2550 ณ ประเทศสงิคโปร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ของการก่อตัง้อาเซียน แสดง

ให้เห็นว่าอาเซียนกําลงัแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความก้าวหน้าของอาเซียนท่ีกําลงัจะก้าวเดินไป

ด้วยกนัอย่างมัน่ใจระหว่างประเทศสมาชิกต่าง ๆ ทัง้ 10 ประเทศ  และถือเป็นเอกสารประวตัิศาสตร์    

ชิน้สําคญัท่ีจะปรับเปล่ียนอาเซียนให้เป็นองค์กรท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคลในฐานะท่ีเป็นองค์กรระหว่าง

รัฐบาล ประเทศสมาชิกได้ให้สตัยาบนักฎบตัรอาเซียน ครบทัง้ 10 ประเทศแล้วเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 

2551 กฎบตัรอาเซียนจงึมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 15 ธ.ค. 2551 เป็นต้นไป  

วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน  
วตัถปุระสงค์อของกฎบตัรอาเซียน คือ ทําให้อาเซียนเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิกาพ มีประชาชน

เป็นศูนย์กลาง และเคารพกฎกติกาในการทํางานมากขึน้ นอกจากนี  ้กฎบัตรอาเซียนจะให้สถานะ      

นิตบิคุคลแก่อาเซียนเป็นองค์กรระหวา่งรัฐบาล (intergovernmental organization) 
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โครงสร้างและสาระสาํคัญของกฎบัตรอาเซียน  
กฏบตัรอาเชียน ประกอบด้วยบทบญัญตั ิ13 หมวด 55 ข้อ  ได้แก่ 

หมวดท่ี 1   ความมุง่ประสงค์และหลกัการของอาเซียน 

หมวดท่ี 2   สภาพบคุคลตามกฏหมายของอาเชียน 

หมวดท่ี 3   สมาชิกภาพ  (รัฐสมาชิก สิทธิและพนัธกรณีของรัฐสมาชิก และการรับสมาชิก

ใหม ่

หมวดท่ี 4   โครงสร้างองค์กรของอาเซียน 

หมวดท่ี 5   องค์กรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัอาเซียน 

หมวดท่ี 6   การคุ้มกนัและเอกสทิธ์ิ 

หมวดท่ี 7   กระบวนการตดัสนิใจ 

หมวดท่ี 8   การระงบัข้อพิพาท 

หมวดท่ี 9   งบประมาณและการเงิน 

หมวดท่ี 10 การบริหารและขัน้ตอนการดําเนินงาน 

หมวดท่ี 11 อตัลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของอาเซียน 

หมวดท่ี 12 ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 

หมวดท่ี 13 บทบญัญตัทิัว่ไปและบทบญัญตัสิดุท้าย 

กฎบตัรอาเชียนช่วยให้อาเซียนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เสริมสร้างกลไกการ

ตดิตามความตกลงตา่งๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรม และผลกัดนัอาเซียนให้เป็นประชาคมเพ่ือประชาชนอย่าง

แท้จริง 
กฎบัตรอาเชียนช่วยให้อาเซียนทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ได้อย่างไร 
มีข้อกําหนดใหม่ๆ ท่ีช่วยปรับปรุงโครงสร้างการทํางานและกลไกต่างๆ ของอาเซียนให้มี

ประสทิธิภาพมากขึน้ และเพิ่มความยืดหยุน่ในการแก้ไขปัญหา เช่น 

1. กําหนดให้เพิ่มการประชมุสดุยอดอาเซียนจากเดิมปีละ 1 ครัง้ เป็นปีละ 2 ครัง้ เพ่ือให้ผู้ นํา

มีโอกาสหารือกนัมากขึน้ พร้อมทัง้แสดงให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองท่ีจะผลกัดนัอาเซียนไปสู่การ

รวมตวักนัเป็นประชาคมในอนาคต 

2. มีการตัง้คณะมนตรีประจําประชาคมอาเซียนตามเสาหลกัทัง้ 3 ด้าน คือ การเมืองความ

มัน่คง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

3. กําหนดให้ประเทศสมาชิกแตง่ตัง้เอกอคัราชฑตูประจําอาเซียนไปประจําท่ีกรุงจาการ์ตา ซึง่

ไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงความตัง้ใจแนวแน่ของอาเซียนท่ีจะทํางานร่วมกนัอย่างใกล้ชิดเพ่ือมุ่งไปสู่

การรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต และยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุม

และเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการประสานงานระหวา่งประเทศสมาชิก 
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4. หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้โดยหลกัฉันทามติ ให้ใช้การตดัสินใจรูปแบบ

อ่ืนๆ ได้ตามท่ีผู้ นํากําหนด 

5.  เพิ่มความยืดหยุ่นในการตีความหลกัการไม่แทรกแซงกิจการภายใน โดยมีข้อกําหนดว่า 

หากเกิดปัญหาท่ีกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนร่วมของอาเซียน หรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ประเทศ

สมาชิกต้องหารือกนัเพ่ือแก้ปัญหา และกําหนดให้ประธานอาเซียนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

กฎบัตรอาเซียนจะเสริมสร้างกลไกการตดิตามความตกลงต่างๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรม
ได้อย่างไร 

กฎบตัรอาเซียนสร้างกลไกตรวจสอบและติดตามการดําเนินการตามความตกลงต่างๆ ของ

ประเทศสมาชิกในหลากหลายรูปแบบ เช่น 

1.  ให้อํานาจเลขาธิการอาเซียนดแูลการปฏิบตัิตามพนัธกรณีและคําตดัสินขององค์กรระงบั

ข้อพิพาท  

2. หากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงต่างๆ ทําให้เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิก 

สามารถใช้กลไกและขัน้ตอนระงบัข้อพิพาททัง้ท่ีมีอยูแ่ล้ว และท่ีจะตัง้ขึน้ใหมเ่พ่ือแก้ไขข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้

โดยสนัตวิิธี 

3.  หากมีการละเมิดพันธกรณีในกฎบัตรฯ อย่างร้ายแรง ผู้ นําอาเซียนสามารถกําหนด

มาตรการใดๆ ท่ีเหมาะสมวา่จะดําเนินการอยา่งไรตอ่รัฐผู้ละเมิดพนัธกรณี 

กฎบัตรอาเซียนช่วยให้อาเซียนเป็นประชาคมเพื่อประชาชนได้อย่างไร 
ข้อบทต่างๆ ในกฎบตัรอาเซียนแสดงให้เห็นว่าอาเซียนกําลงัผลกัดนัองค์กรให้เป็นประชาคม

เพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง จึงกําหนดให้การลดความยากจนและลดช่องว่างการพฒันาเป็นเป้าหมาย

หนึง่ของอาเซียน  

กฎบตัรอาเซียนเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคประชาสงัคมเข้ามามีสว่นร่วมในอาเซียน

ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ของอาเซียนมากขึน้ ทัง้ยังกําหนดให้มีความร่วมมือระหว่าง

อาเซียนกบัสมชัชารัฐสภาอาเซียน ซึง่เป็นองค์กรความร่วมมือระหวา่งรัฐสภาของประเทศสมาชิก 

กําหนดให้มีการจดัตัง้กลไกสทิธิมนษุยชนของอาเซียน เพ่ือสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน

และสทิธิขัน้พืน้ฐานของประชาชน 

ความสาํคัญของกฎบัตรอาเซียนต่อประเทศไทย 
กฎบตัรอาเซียน ให้ความสําคญักบัการปฏิบตัิตามพนัธกรณีต่างๆ ของประเทศสมาชิก ซึง่จะ

ช่วยสร้างเสริมหลกัประกันให้กบัไทยว่า จะสามารถได้รับผลประโยชน์ตามท่ีตกลงกนัไว้อย่างเต็มเม็ด

เต็มหน่วย นอกจากนี ้การปรับปรุงการดําเนินงานและโครงสร้างองค์กรของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ

มากขึน้ และการเสริมสร้างความร่วมมือในทัง้ 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซียนจะเป็นฐานสําคญัท่ีจะ



-  อาเซียนขยายตลาดให้กบัสินค้าไทยจากประชาชนไทย 60 ล้านคน เป็นประชาชนอาเซียน

กว่า 550 ล้านคน ประกอบกับการขยายความร่วมมือเพ่ือเช่ือมโยงโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น เส้นทาง

คมนาคม ระบบไฟฟ้า โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทนุให้กบัไทย 

นอกจากนี ้อาเซียนยงัเป็นทัง้แหล่งเงินทนุและเป้าหมายการลงทุนของไทย และไทยได้เปรียบประเทศ

สมาชิกอ่ืนๆ ท่ีมีท่ีตัง้อยู่ใจกลางอาเซียน สามารถเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมและขนส่งของ

ประชาคม ซึง่มีการเคลื่อนย้ายสนิค้า บริการ และบคุคล ระหวา่งประเทศสมาชิกท่ีสะดวกขึน้ 

- อาเซียนช่วยส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือเผชิญกับภยัคกุคามท่ีส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนโดยตรง เช่น SARs ไข้หวดันก การค้ามนุษย์ ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ หมอกควนั ยาเสพติด 

ปัญหาโลกร้อน และปัญหาความยากจน เป็นต้น 

- อาเซียนจะช่วยเพิ่มอํานาจต่อรองของไทยในเวทีโลก และเป็นเวทีท่ีไทยสามารถใช้ในการ

ผลกัดนัให้มีการแก้ไขปัญหาของเพ่ือนบ้านท่ีกระทบมาถึงไทยด้วย เช่น ปัญหาพม่า ในขณะเดียวกัน 

ความสมัพนัธ์พหุภาคีในกรอบอาเซียนจะเกือ้หนุนความสมัพนัธ์ของไทยในกรอบทวิภาคี เช่น ความ

ร่วมมือกบัมาเลเซียในการแก้ไขปัญหา 3 จงัหวดัชายแดนใต้ด้วย 

 

 

 
อ้างองิ 

มารู้จักอาเซียนกันเถอะ  เอกสารเผยแพร่และส่ือประชาสมัพนัธ์ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  

(http://www.mfa.go.th/asean/asean_web/media/asean_book.pdf) 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เอกสารเผยแพร่และส่ือประชาสมัพนัธ์ กรมอาเซียน กระทรวง

การตา่งประเทศ (http://www.mfa.go.th/internet/document/1808.doc) 

กฎบัตรอาเชียน (ASEAN Charter) เอกสารเผยแพร่และส่ือประชาสมัพนัธ์ กรมอาเซียน กระทรวงการ

ตา่งประเทศ (http://www.mfa.go.th/asean/asean_web/media/aseanMiniBook.pdf) 

ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน  บทความเว็บไซต์ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

(http://www.mfa.go.th/web/3020.php?sid=4051) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  บทความออนไลน์ เว็บไซต์กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

(http://www.mfa.go.th/web/3020.php?sid=4052) 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน บทความเว็บไซต์ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

(http://www.mfa.go.th/web/3020.php?sid=4053) 
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 ใบความรู้ที่ 4 
โครงสร้างและกลไกการดาํเนินงานของอาเซียน  

 
ใบความรู้ รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย  

 
โครงสร้างและกลไกการดาํเนินงานขององค์กรของอาเซียน 

กฎบตัรอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายสงูสดุของอาเซียน ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 15 

ธนัวาคม 2551 เป็นเอกสารหลกัท่ีกําหนดโครงสร้างองค์กรของอาเซียน ไว้ในหมวดท่ี 4 ดงันื ้

1. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)  
ท่ีประชมุสดุยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ประกอบด้วย ประมขุหรือหวัหน้ารัฐบาล มี

อํานาจหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายสงูสดุและแนวทางความร่วมมือของอาเซียน  และตดัสินใจในเร่ือง

สําคญั  โดยให้ประเทศสมาชิกซึง่เป็นประธานอาเซียนเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ 2 ครัง้ตอ่ปี หรือเรียก

ประชมุพิเศษหรือเฉพาะกิจเม่ือมีความจําเป็น 

 
การประชมุสดุยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 18  วนัท่ี 7-8 พฤษภาคม 2554 ณ กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย 

 

2. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Councils : ACCs) 
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก

อาเซียน  ทําหน้าท่ีเตรียมการประชุมสดุยอดอาเซียน ประสานงานความตกลงและข้อตดัสินใจของท่ี

ประชุมสดุยอดอาเซียน ประสานงานระหว่าง 3 เสาหลกั ดแูลการดําเนินงานและกิจการต่างๆ ของ

อาเซียนในภาพรวม  คณะมนตรีประสานงานอาเซียนจะมีการประชมุกนัอยา่งน้อย 2 ครัง้ตอ่ปี 
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3.  คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils) 
คณะมนตรีประชาคมอาเซียนประกอบด้วย คณะมนตรีประชาคม 3 เสาหลกั อนัได้แก่

คณะมนตรีการเมืองและความมัน่คงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และคณะมนตรี

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน  ซึง่เป็นผู้แทนท่ีประเทศสมาชิกแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับผิดชอบแตล่ะ

เสาหลกั มีอํานาจหน้าท่ีในการประสานงานและติดตามการทํางานตามนโยบาย โดยเสนอรายงานและ

ข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมผู้ นํา มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ประธานการประชุมเป็นรัฐมนตรีท่ี

เหมาะสมจากประเทศสมาชิกซึง่เป็นประธานอาเซียน  

4. องค์กรระดบัรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) 
องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา(เช่น  ด้านสาธารณสุข ด้านกลาโหม ด้าน

การศกึษา ฯลฯ) ประกอบด้วยรัฐมนตรีเฉพาะสาขา มีหน้าท่ีปฏิบตัิตามข้อตกลงและข้อตดัสินใจของท่ี

ประชมุสดุยอดอาเซียนท่ีอยู่ในขอบข่ายการดําเนินงานของตน และเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาของ

แตล่ะองค์กรให้เข้มแข็งขึน้ เพ่ือสนบัสนนุการรวมตวัของประชาคมอาเซียน  

5. เลขาธิการอาเซียนและสํานักเลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of ASEAN 
and ASEAN Secretariat)  

สํานักเลขาธิการอาเซียนได้จัดตัง้ขึน้ตามข้อตกลงท่ีลงนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศ

อาเซียนในระหว่างการประชมุสดุยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 1 ในปี 2519  เพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานและ

ดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตา่งๆ ของสมาคมอาเซียน และเป็นศนูย์กลางในการตดิตอ่ระหว่าง

สมาคมอาเซียน คณะกรรมการ ตลอดจนสถาบนัตา่ง ๆ และรัฐบาลของประเทศสมาชิก 

สํานกัเลขาธิการอาเซียนตัง้อยู่ท่ีกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหวัหน้าสํานกังาน

เรียกว่า “เลขาธิการอาเซียน” (ASEAN Secretary-General)  ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้โดยท่ีประชมุสดุยอด

อาเซียน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 5 ปี และต้องได้รับเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิก โดยหมนุเวียน

ตามลําดับตัวอักษร ผู้ ดํารงตําแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันเป็นคนไทย คือ ดร. สุรินทร์  

พิศสวุรรณ ซึง่มีวาระดํารงตําแหน่งระหวา่งปี ค.ศ. 2008-2012 (พ.ศ. 2551-2555) 

 
อาคารสํานกังานเลขานกุารอาเซียน ท่ีประเทศอินโดนีเซีย 
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6. คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจาํอาเซียน (Committee of Permanent 
Representatives to ASEAN) 

คณะกรรมการผู้ แทนถาวรประจําอาเซียน เป็นผู้ แทนระดบัเอกอัคราชฑูตท่ีแต่งตัง้จาก

ประเทศสมาชิกให้ประจําท่ีสํานกังานใหญ่อาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีหน้าท่ีสนบัสนนุ

การทํางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองค์กรระดบั รัฐมนตรีเฉพาะสาขา ประสานงานกับ

เลขาธิการสํานกังานอาเซียนและสํานกังานเลขาธิการอาเซียนในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง และประสานงานกบั

สํานกังานเลขาธิการอาเซียนแห่งชาตแิละองค์กรระดบัรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 

7. สาํนักงานอาเซียนแห่งชาต ิหรือกรมอาเซียน (ASEAN National Secretariat)  
เป็นหน่วยงานระดบักรมในกระทรวงการตา่งประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึง่แตล่ะ

ประเทศได้จัดตัง้ขึน้เพ่ือทําหน้าท่ีรับผิดชอบประสานงาน สนับสนุนภารกิจและความร่วมมือต่าง ๆ  

เก่ียวกบัอาเซียนในประเทศนัน้ ๆ สําหรับประเทศไทยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวง

การตา่งประเทศ 

8. องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Body)  
เป็นองค์กรท่ีจัดตัง้ขึน้โดยความประสงค์และหลักการของกฎบัตรอาเซียนเก่ียวกับการ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน ซึ่งคณะทํางานและอํานาจหน้าท่ีจะได้

กําหนดโดยท่ีประชมุรัฐมนตรีตา่งประเทศอาเซียนตอ่ไป 

9. มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)  
มูลนิธิอาเซียนสนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและดําเนินการร่วมกับองค์กรของอาเซียนท่ี

เก่ียวข้องในการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการส่งเสริมความสํานึกท่ีเพิ่มขึน้เก่ียวกับ 

อตัลกัษณ์ของอาเซียน การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างประชาชน การดําเนินงานร่วมกนัท่ีใกล้ชิดระหว่างภาค

ธุรกิจ ภาคประชาสงัคม นกัวิชาการ และผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ ในอาเซียน 

 

 

 

 

 
อ้างองิ 

กฏบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หมวดที่ 4 โครงสร้างองค์กรของอาเซียน  เอกสารเผยแพร่และ

ประชาสมัพนัธ์ กรมอาเซียน กระทรวงการตา่งประเทศ

(http://aseansummit.mfa.go.th/15/thai/PDF/ASEAN_Charter_TH+EN.pdf) 
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 ใบความรู้ที่ 5 ความร่วมมือในด้านการเมืองและความม่ันคง 
ของอาเซียน  

 
 

ใบความรู้ รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 

อาเซียนก่อตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เร่ิมแรกเพ่ือสร้างสนัติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ อันนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรม โดยผู้ นําอาเซียนได้เห็นพ้องต้องกนัท่ีจะจดัตัง้ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : 

AC) ท่ีประกอบด้วย 3 เสาหลกั อนัได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN 

Political-Security Community - ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 

- AEC) ประชาคมสงัคม-วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) และเร่งรัด

กระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558  

ในด้านการเมืองและความมั่นคง อาเซียนมีเป้าหมายสําคัญคือการส่งเสริมสนัติภาพและ

เสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือสร้างสถานะท่ีจะอํานวยต่อการสร้างประชาคม

อาเซียน ให้สําเร็จภายในปี 2558  ซึง่จะทําให้ประชาคมอาเซียนในด้านการเมืองความมัน่คงมีความ

แข็งแกร่งและน่าเช่ือถือ ความร่วมมือด้านการเมืองความมัน่คงของอาเซียนท่ีสําคญั ได้แก่ 

1. สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of 
Amity and Cooperation หรือ TAC) 

สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดทําขึน้โดยประเทศ

สมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ  คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย เม่ือปี 2519 เพ่ือ

กําหนดหลกัการพืน้ฐานของความร่วมมือ และการดําเนินความสมัพนัธ์ระหว่างกนัของประเทศสมาชิก 

หลกัการสําคญัของสนธิสญัญา ซึง่ประเทศสมาชิกอาเซียนยดึถือและยอมรับในการปฏิบตัติาม ได้แก่  

1.1  เคารพในเอกราช การมีอํานาจอธิปไตย ความเท่าเทียมกนั ความมัน่คงทางดินแดน

และเอกลกัษณ์แห่งชาตขิองทกุประเทศ 

1.2 ปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก  การโค่นล้มอธิปไตย หรือการบีบบงัคบัจาก

ภายนอก  

1.3 การไมแ่ทรกแซงกิจการภายในซึง่กนัและกนั 

1.4 การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งหรือข้อพิพาทโดยสนัตวิิธี 

1.5 การยกเลกิการใช้การคกุคามและกองกําลงั 

1.6 การมีความร่วมมือท่ีมีประสทิธิภาพระหวา่งกนั 
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เม่ือเดือนธันวาคม 2530 ได้มีการแก้ไขสนธิสญัญาเพ่ือเปิดทางให้ประเทศท่ีอยู่นอก

ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้สามารถเข้าร่วมเป็นภาคีได้ ซึง่ช่วยเสริมสร้างโครงสร้างความมัน่คงและ

สนัติภาพให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึน้ ปัจจบุนัประเทศท่ีเข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสญัญา TAC ได้แก่ สมาชิก

อาเซียนทัง้ 10 ประเทศ   ประเทศคูเ่จรจาของอาเซียน และประเทศท่ีเข้าร่วมการประชมุอาเซียนว่าด้วย

การเมืองและความมัน่คงในเอเชีย-แปซิฟิก เช่น จีน อินเดีย ญ่ีปุ่ น รัสเซีย เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์  

ออสเตรเลีย  แคนาดา สหรัฐฯ และสหภาพยโุรปได้แจ้งความจํานงอยากเข้าร่วมเป็นภาคี  

2. สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty on the 
Southeast Asia Nuclear-Free Zone : SEAN-FZ)  

ประเทศสมาชิกอาเซียน ลงนามในการประชุมสนธิสัญญาในกรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 15 

ธนัวาคม 2538  วตัถปุระสงค์หลกัของสนธิสญัญา คือ ให้ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นเขตปลอด

อาวธุนิวเคลียร์ โดยประเทศท่ีเป็นภาคีจะไม่พฒันา ไม่ผลิต ไม่จดัซือ้ ไม่ครอบครอง รวมทัง้ไม่เป็นฐาน

การผลิต ไม่ทดสอบ ไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาค และไม่ให้รัฐใดปล่อยหรือทิง้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็น    

กัมมันภาพรังสีลงบนพืน้ดิน ทะเลและอากาศ นอกจากนี  ้5 ประเทศอาวุธนิวเคลียร์  ได้แก่ จีน 

สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส  รัสเซีย และสหราชอาณาจกัร (ห้าสมาชิกผู้แทนถาวร ของคณะมนตรีความมัน่คง

แห่งสหประชาชาต)ิ ได้ยอมรับและให้ความเคารพสนธิสญัญา โดยจะไมล่ะเมิดและไมแ่พร่กระจายอาวธุ

นิวเคลียร์ในภมูิภาคนี ้

3.  ปฏิญญากําหนดให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ 
เสรีภาพ และความเป็นกลาง  (Zone of Peace,Freedom and Neutrality หรือ ZOPFAN)  

เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของอาเซียน ให้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคท่ี

ปลอดการแทรกแซงจากภายนอก เพ่ือเป็นหลกัประกันต่อสนัติภาพและความมัน่คงของภูมิภาคและ

เสนอให้อาเซียนขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน อนัจะนํามาซึ่งความแข็งแกร่ง ความเป็น

ปึกแผ่นและความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิก ได้ประกาศลงนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศ

ของรัฐสมาชิกอาเซียน ซึง่ในขณะนัน้ประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และ

ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 1971 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

 
พิธีลงนามปฏิญญาวา่ด้วยภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เป็นเขตแหง่ สนัติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง 

27 พฤศจิกายน 2514 
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4. การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาค
เอเชีย-แปซฟิิก หรือ ASEAN Regional Forum (ARF)  

จดัขึน้เพ่ือเป็นเวทีสําหรับปรึกษาหารือ (Consultative forum) โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีมุ่ง

ส่งเสริมสนัติภาพโดยการเสริมสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ ความร่วมมือ และความสมัพนัธ์อนัดีระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียน  ประเทศอาเซียนกับคู่เจรจา และประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก       

ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเมืองและความมัน่คง โดยมีทัง้ผู้แทนฝ่ายการทตูและการทหารเข้าร่วมการประชมุ 

การหารือด้านการเมืองและความมัน่คงในกรอบ ARF ได้กําหนดพฒันาการของกระบวนการ ARF เป็น 

3 ขัน้ตอน ได้แก่  

ขัน้ตอนท่ี 1  สง่เสริมการสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจกนั (Confidence Building)  

ขัน้ตอนท่ี 2   การพฒันาการทตูเชิงป้องกนั (Preventive Diplomacy) 

ขัน้ตอนท่ี 3   การแก้ไขความขดัแย้ง (Conflict Resolution) 

การประชมุระดบัรัฐมนตรี ARF ครัง้แรกจดัขึน้ท่ีกรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2537 

ปัจจุบนั ประเทศท่ีเป็นสมาชิกการประชุมว่าด้วยการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก       

มี  27 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ คือ ไทย บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย 

ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม  ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ประเทศ                

ผู้สงัเกตการณ์ของอาเซียน และประเทศอ่ืนในภมูิภาค  อนัได้แก่  ออสเตรเลีย บงัคลาเทศ แคนาดา จีน 

อินเดีย ญ่ีปุ่ น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี(เกาหลีเหนือ) 

มองโกเลียนิวซีแลนด์ ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี รัสเซีย ติมอร์-เลสเต ศรีลงักา สหรัฐอเมริกา และสหภาพ

ยโุรป   

5. ASEAN Troika  ผู้ประสานงานเฉพาะกิจ 
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2542           

ณ กรุงมะนิลา ผู้ นําของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบ ในการจดัตัง้กลุ่มผู้ประสานงานเฉพาะกิจ  

ในระดบัรัฐมนตรี  (ASEAN Troika)  ซึง่ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศท่ีดํารงตําแหน่งประธาน

คณะกรรมการประจําของอาเซียนในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต และจะหมุนเวียนกันไปตามการเป็น

ประธานการประชมุ  วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้กลุม่ผู้ประสานงานเฉพาะกิจ ASEAN Trioka  คือ 

5.1  เป็นกลไกให้อาเซียนสามารถร่วมมือกนัอย่างใกล้ชิดในการหารือแก้ไขปัญหาท่ีสง่ผล

กระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยไม่ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศสมาชิก      

เป็นการยกระดบัความร่วมมือของอาเซียนให้สูงขึน้ และเสริมสร้างความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันของ

อาเซียน รวมทัง้เพิ่มประสทิธิภาพของการดําเนินงานโดยรวม 



5.2  เพ่ือรองรับสถานการณ์ และจะดําเนินการโดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติใน

สนธิสญัญา และข้อตกลงต่างๆ ของอาเซียน เช่น สนธิสญัญาไมตรีและความร่วมมือในภมูิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation หรือ TAC)  

6. กรอบความร่วมมือทางทหาร (ASEAN Defense Ministerial Meeting -ADMM) เพ่ือ

สร้างเครือข่ายและความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดระหว่างฝ่ายทหารของประเทศสมาชิก ความร่วมมือ ด้านการ

ป้องกันยาเสพติด การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย โดยเฉพาะประเด็นหลังนี ้

อาเซียนได้ลงนามในอนสุญัญาอาเซียนวา่ด้วยการตอ่ต้านการก่อการร้าย ในปี 2550 

7. ความสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพ่ือสร้างความ

ร่วมมือด้านการเมืองความมัน่คงท่ีสมดลุและสร้างสรรค์ระหว่างกนั โดยผ่านเวทีหารือระหว่างอาเซียน

กบัประเทศ คู่เจรจา  ได้มีการประชมุสดุยอดเอเซียตะวนัออก (East Asia Summit – EAS) และ

กระบวนการอาเซียน+3 

 

 
อ้างองิ 

ความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงของอาเซียน เอกสารเผยแพร่ออนไลน์ กรมอาเซียน 

กระทรวงการตา่งประเทศ (www.mfa.go.th/asean/asean_web/docs/611.doc)   

มารู้จักอาเซียนกันเถอะ  เอกสารเผยแพร่และส่ือประชาสมัพันธ์ออนไลน์ กรมอาเซียน กระทรวงการ

ตา่งประเทศ  (http://www.mfa.go.th/asean/asean_web/media/asean_book.pdf) 

ความม่ันคงในกรอบของการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงใน
ภูมภิาคเอเชีย-แปซฟิิก (ASEAN Regional Forum – ARF) เอกสารเผยแพร่ออนไลน์  ศนูย์ศกึษาความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ICSC : International Cooperation Study Center 

(http://www.apecthai.org/2008/upload/836ARF.pdf) 
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ใบความรู้ที่ 6   
ความร่วมมือของอาเซียนในด้านเศรษฐกจิ 

 
 

 

 
ใบความรู้  รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 

อาเซียนก่อตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เร่ิมแรกเพ่ือสร้างสนัติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ อันนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรม โดยผู้ นําอาเซียนได้เห็นพ้องต้องกนัท่ีจะจดัตัง้ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : 

AC) ท่ีประกอบด้วย 3 เสาหลกั อนัได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN 

Political-Security Community - ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 

- AEC)  ประชาคมสงัคม-วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) และ

เร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558  

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียนเร่ิมมีเป้าหมายชัดเจนท่ีจะนําไปสู่การรวมตวัทาง

เศรษฐกิจของประเทศในภมูิภาคอาเซียน นบัตัง้แต่การประชุมสดุยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 4 ณ ประเทศ

สงิคโปร์ เม่ือปี 2535 โดยได้มีการจดัตัง้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ขึน้ และนบัแตน่ัน้มากิจกรรมของ

อาเซียนได้ขยายครอบคลุมไปสู่ทุกสาขาหลกัทางเศรษฐกิจ  รวมทัง้ในด้านการค้าสินค้าและบริการ   

การลงทนุ มาตรฐานอตุสาหกรรมและการเกษตร ทรัพย์สินทางปัญญา การขนสง่ พลงังาน และการเงิน

การคลงั เป็นต้น  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนท่ีสําคญั มีดงันี ้ 

1.  เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA)   
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA เป็นข้อตกลงทางการค้าสําหรับสินค้าท่ีผลิต

ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้หมด ทําขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2535 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัของอาเซียน ในฐานะท่ีเป็นการผลิตท่ีสําคญัในการป้อนสินค้าสู่ตลาดโลก โดยอาศยัการ

เปิดเสรีด้านการค้า การลดภาษี และยกเลิกอุปสรรคข้อกีดขวางทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี เช่น การจํากัด

โควต้านําเข้า รวมทัง้การปรับเปล่ียนโครงสร้างภาษีศลุกากรเพ่ือเอือ้อํานวยตอ่การค้าเสรี โดยข้อตกลงนี ้

จะครอบคลมุสนิค้าทกุชนิด ยกเว้นสนิค้าท่ีมีผลกระทบตอ่ความมัน่คง ศีลธรรม ชีวิต และศิลปะ อย่างไร

ก็ตามประเทศสมาชิกต้องให้สทิธิประโยชน์ทางศลุกากรแก่กนัแบบตา่งตอบแทน หมายความว่าการท่ีได้

สิทธิประโยชน์จากการลดภาษีของประเทศอ่ืนสําหรับสินค้าชนิดใด ประเทศสมาชิกนัน้ต้องประกาศลด

ภาษีสําหรับสนิค้าชนิดเดียวกนั 
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2.  เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area หรือ AIA)  
ท่ีประชมุสดุยอดอาเซียนครัง้ท่ี 5 เม่ือ

เดือนธันวาคม 2538 ท่ีกรุงเทพฯ ได้เห็นชอบให้

จดัตัง้เขตการลงทุนุอาเซียนเพ่ือเสริมสร้างอาเซียน

ให้เป็นเขตการลงทนุเสรีท่ีมีศกัยภาพ  โปร่งใส เพ่ือ

ดึงดูดนักลงทุนทั ง้จากภายในและภายนอก

ภูมิภาค ความตกลงนีค้รอบคลุมการลงทุนใน

อตุสาหกรรม 5 สาขา คือ สาขาอตุสาหกรรมการ

ผลติ เกษตร ประมง ป่าไม้ และเหมืองแร่ และภาค

บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 5 สาขาการผลิตดงักล่าว 

ยกเว้นการลงทุนด้านหลกัทรัพย์และการลงทุนใน

ด้านซึง่ครอบคลมุโดยความตกลงอาเซียนอ่ืน ๆ   

เขตการลงทุนอาเซียน กําหนดให้

ประเทศสมาชิกดําเนินการเปิดอุตสาหกรรมและ

ให้การปฏิบตัิเย่ียงคนชาติแก่นกัลงทนุอาเซียนและนกัลงทนุนอกอาเซียน โดยกําหนดเป้าหมายจะเปิด

เสรีด้านการลงทุนแก่นักลงทุนอาเซียนภายในปี 2553 และนักลงทุนนอกอาเซียนภายในปี 2563       

การดําเนินการเพ่ือจดัตัง้เขตการลงทนุอาเซียนประกอบด้วยโครงการความร่วมมือ 3 โครงการ คือ  

โครงการความร่วมมือและการอํานวยความสะดวก (Co-operation and Facilitation 

Programme) 

- 

- โครงการสง่เสริมและสร้างความเข้าใจ (Promotion and Awareness Programme) 

- การเปิดเสรี (Liberalisation Programme) 

 3. ความริเร่ิมเพื่อการรวมตวัของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration หรือ IAI) 
อาเซียนได้ดําเนินการเพ่ือเร่งรัดการรวมตวัของประเทศสมาชิกอาเซียน  โดยจดัทํา “ความ

ริเร่ิมเพ่ือการรวมตวัของอาเซียน” (Initiative for ASEAN Integration) เพ่ือลดช่องว่างด้านการพฒันา

ระหว่างประเทศสมาชิกเก่า (ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย) กบัสมาชิกใหม่ของ      

อาเซียน (พม่า ลาว กมัพชูา และเวียดนาม) โดยให้ประเทศสมาชิกเก่าร่วมกนัจดัทําโครงการให้ความ

ช่วยเหลือแก่ประเทศใหม่ ครอบคลมุ 4 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างพืน้ฐาน  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การรวมตัวทางเศรษฐกิจ เพ่ือท่ีจะช่วยการพัฒนากรอบ

กฎระเบียบและนโยบาย รวมทัง้ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ CLMV ในการลดปัญหา

ความยากจน ยกระดบัความเป็นอยู่ของประชากร พฒันาระบบข้าราชการ และเตรียมความพร้อมต่อ

การแขง่ขนับนเวทีโลก 
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4. ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม (ASEAN Industrial Cooperation Scheme หรือ 
AICO)  

โครงการความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมของอาเซียน  หรือ AICO มุ่งสง่เสริมการลงทนุใน

อตุสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการผลิต โดยยึดหลกัของการใช้ทรัพยากรร่วมกนั การแบง่สว่นการ

ผลิตตามความสามารถและความถนดั ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทัง้

ประเทศสมาชิกและประเทศนอกกลุ่มโดยใช้มาตรการทางภาษี และสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ภาษี         

เป็นสิง่จงูใจ โดยมีเง่ือนไขดงันี ้ 

4.1 จะต้องมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมอยา่งน้อย 2 ประเทศ 

4.2 มีบริษัทเข้าร่วมอยา่งน้อย 1 บริษัทในแตล่ะประเทศ 

4.3 สินค้าท่ีผลิตได้ขัน้สดุท้าย (AICO Final Product) จะได้รับการยอมรับเสมือนสินค้าท่ี

ผลติได้ในประเทศและจะไมถ่กูจํากดัด้วยระบบโควต้าหรือมาตรการกีดกนัทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี 

4.4 บริษัทท่ีจะขอรับสิทธิประโยชน์จาก AICO จะต้องมีสดัส่วนการถือหุ้นของคนชาติ

อาเซียนอยา่งน้อยร้อยละ 30 

4.5 ได้รับการลดภาษีนําเข้าในอตัราร้อยละ 0 - 5 

5.  กรอบความตกลงด้านการค้าบริการ (ASEAN Framework Agreement on Services 
หรือ AFAS) 

ในท่ีประชมุสดุยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 5 เดือนธนัวาคม 2538 ท่ีกรุงเทพฯ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ

ของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน หรือ  

AFAS) ซึ่งกําหนดให้เจรจาเปิดเสรีการค้าบริการ โดยจดัทําข้อผกูพนัในด้านการเปิดตลาด (market 

access) การให้การปฏิบตัิเย่ียงคนชาติ (National Treatment) และด้านอ่ืนๆ(additional 

commitments) การเจรจาเสรีการค้าบริการในช่วงปี 2539-2544 มุ่งเน้นการเปิดเสรีใน 7 สาขาบริการ 

คือ สาขาการเงิน การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การสื่อสารโทรคมนาคม การท่องเท่ียว    

การก่อสร้าง และสาขาบริการธุรกิจ ตอ่มาในช่วงปี 2545-2549 ได้มีการขยายขอบเขตการเจรจาเปิดเสรี

รวมทุกสาขา นอกจากนี ้สมาชิกอาเซียนยังต้องเร่งรัดเปิดตลาดในสาขาบริการท่ีเป็นสาขาสําคญั 5 

สาขา ได้แก่ สาขาโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสขุภาพ สาขาการท่องเท่ียว สาขาการ

บิน และสาขาบริการโลจิสติกส์ ทัง้นีเ้พ่ือให้อาเซียนมีความพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ตอ่ไป  
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6. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ (e-ASEAN Framework 
Agreement)  

ในการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครัง้ ท่ี  4 ระหว่างวันท่ี  24-25 

พฤศจิกายน 2543 ท่ีประเทศสิงคโปร์  ผู้ นําของอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ ร่วมกันลงนามในกรอบความ   

ตกลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (e-ASEAN Framework Agreement) ซึง่เป็นข้อตกลงท่ีกําหนด

แนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่สาร

(Information Technology and Communication-ICT) เพ่ือพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร ใน

ภมูิภาคให้สอดคล้องกนัและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีมาตรการท่ีครอบคลมุด้านตา่ง ๆ 5 ด้าน คือ 

6.1 การพัฒนาเช่ือมโยงโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอาเซียน 

(ASEAN Information Infrastructure) ให้สามารถติดตอ่ถึงกนัได้อย่างทัว่ถึงกนัและด้วยความเร็วสงู 

และพฒันาความร่วมมือไปสูก่ารจดัตัง้ห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Libraries) และแหลง่รวมข้อมลู

ท่องเท่ียวอิเล็กทรอนิกส์ (Tourism Portals) รวมทัง้การจดัตัง้ศนูย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมลู (Internet 

Exchanges) และการให้บริการเช่ือมสญัญาณเครือขา่ยข้อมลูอินเตอร์เน็ต (Internet Gateways) 

6.2 การอํานวยความสะดวกด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยการออก

กฏหมายและระเบียบด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานระหว่างประเทศ และมีระบบ

รักษาความปลอดภยัท่ีเป็นมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้บริโภคและพฒันาวฒันธรรมใน

การทําธุรกิจโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การยอมรับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ซึง่กนัและกนั การชําระเงิน

โดยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ รวมทัง้การคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญาและข้อมลูสว่นบคุคล เป็นต้น 

6.3  ส่งเสริม และเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะยกเลิกภาษีและอปุสรรคทางการค้าท่ี

มิใช่ภาษีสําหรับสินค้า ICT เช่น เคร่ืองประมวลผลอตัโนมตัิ เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองบนัทึกเสียงสําหรับ

โทรศพัท์ ไดโอดและทรานซิสเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ ภายในปี 2548 สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน

ดัง้เดมิ 6 ประเทศ และภายในปี 2553 สําหรับประเทศสมาชิกใหม ่คือ กมัพชูา ลาว พมา่ และเวียดนาม  

6.4 สร้างสังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Society) เสริมสร้างความสามารถและพัฒนา

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคม ส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถด้าน IT ของบคุลากรใน

อาเซียน ลดความเหล่ือมลํา้ด้าน IT ภายในประเทศและระหว่างประเทศสมาชิก อํานวยความสะดวกใน

การเคลื่อนย้ายแรงงานด้าน IT อยา่งเสรี และสง่เสริมการใช้ IT  

6.5 สร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) สง่เสริมให้มีการใช้ ICT ในการบริการ

ของภาครัฐให้มากขึน้ เช่น การจัดซือ้จัดจ้างโดยรัฐ การอํานวยความสะดวกในเร่ืองข้อมูลข่าวสาร     

การให้บริการของภาครัฐผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เช่น การเสียภาษี การจดทะเบียนการค้า พธีิการศลุกากร 

เป็นต้น 
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7. ความร่วมมือด้านการเงนิการคลัง (Financial Cooperation) 
7.1 อาเซียนได้จดัตัง้ระบบระวงัภยัอาเซียน (ASEAN Surveillance Process) ขึน้  เม่ือ

วนัท่ี  4 ตลุาคม 2541 เพ่ือสอดสอ่งดแูลสภาวะเศรษฐกิจและการเคลื่อนย้ายเงินทนุในภมูิภาค โดยให้มี

การหารือและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกในภูมิภาค และในโลก      

โดยธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) ได้สนบัสนนุและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและเงินทุนโดยการ

จดัการฝึกอบรมด้านเทคนิคแก่เจ้าหน้าท่ีประเทศสมาชิก และในการจัดตัง้ ASEAN Surveillance 

Technical Support Unit ในสํานกังานเลขาธิการอาเซียนเพ่ือสนบัสนนุระบบดงักลา่ว  

7.2 การเสริมสร้างกลไกสนับสนุนและเกือ้กูลระหว่างกันในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 

(Enhancing self-help and support mechanism in East Asia) โดยได้กําหนดแนวทางความร่วมมือ

กบั จีน ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้ ท่ีสําคญั ได้แก่ จดัทําความตกลงทวิภาคีด้านการแลกเปล่ียนการซือ้-ขาย

คืนเงินตราหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หารือเก่ียวกับการจัดตัง้ระบบเตือนภัยในภูมิภาค และการ

แลกเปล่ียนการหารือเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจในภมูิภาค   

7.3  ความริเร่ิมเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative) ซึง่ได้จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 

2543 เป็นการปรับปรุงความตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราอาเซียน (ASEAN Swap Arrangement - ASA) 

ในด้านโครงสร้าง รูปแบบและวงเงิน และให้เสริมด้วยเครือข่ายความตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศ

อาเซียนกบัจีน ญ่ีปุ่ นและสาธารณรัฐเกาหลี (Bilateral Swap Arrangment-BSA) โดยได้ขยายให้ ASA 

รวมประเทศอาเซียนทัง้ 10 ประเทศแล้ว  

8. ความร่วมมือด้านการเกษตรและป่าไม้ของอาเซียน และอาเซียน +3 
ครอบคลมุความร่วมมือในด้านประมง ป่าไม้ ปศสุตัว์ พืช และอาหาร เพ่ือส่งเสริมความ

มัน่คงทางด้านอาหารและความสามารถในการแขง่ขนัของอาเซียนในด้านอาหารการเกษตรและผลผลิต

ป่าไม้  โครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนและประเทศอาเซียน+3 (จีน ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้) ภายใต้

สาขาตา่งๆ  ดงันี ้ 

8.1  การขจดัความยากจนและสร้างความมัน่คงด้านอาหารในภมูิภาคเอเชีย 

8.2 การวิจยัและพฒันาด้านอาหาร การเกษตร ประมง และป่าไม้ 

8.3 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ด้านอาหาร การเกษตร ประมง และป่าไม้ 

8.4 การประสานงานและร่วมมือในระดบัโลกและระดบัภูมิภาคในประเด็นด้านอาหาร

การเกษตร ประมง และป่าไม้ 

8.5 การสร้างเครือขา่ยข้อมลูด้านการเกษตร 

8.6 การอํานวยความสะดวกด้านการค้า 

 

 



9.  ความร่วมมือด้านการขนส่ง 
9.1  โครงการพฒันาทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network Project)  ลกัษณะ

ของโครงข่ายทางหลวงอาเซียน คือ มีทางหลวงครอบคลมุ 23 สาย ทัว่ทัง้ภมูิภาคอาเซียน และจดัทํา

มาตรฐานทางหลวงอาเซียน (ป้ายจราจร สัญญาณ และระบบหมายเลข)ให้เป็นแบบเดียวกัน           

โดยกําหนดมาตรฐานทางหลวงอาเซียน เป็น 4 ระดบั ได้แก่  

ชัน้พิเศษ-ทางดว่น ท่ีควบคมุทางเข้า-ออก สมบรูณ์แบบ -  

-   ชัน้ท่ี 1 ทางหลวง 4 ช่องจราจร 

-  ชัน้ท่ี 2 ทางหลวงลาดยาง 2 ช่องจราจร ผิวทางกว้าง 7 เมตร 

-  ชัน้ท่ี 3 ทางหลวงลาดยาง 2 ช่องจราจร ผิวทางกว้าง 6 เมตร 

 
แผนท่ีแสดงทางหลวงอาเซียน และสภาพทางดว่นในประเทศสงิคโปร์ มาเลเซีย และไทย 

9.2   กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวก ในการขนส่งสินค้า       

ผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) มีวตัถปุระสงค์

ท่ีจะให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอนุญาตให้รถยนต์ขนส่งท่ีจดทะเบียนในประเทศสมาชิกหนึ่งสามารถ

ขนสง่สนิค้าผา่นแดนไปยงัอีกประเทศหนึง่ได้  

9.3 ความตกลงหลายฝ่ายและพิธีสารว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่งเฉพาะสินค้าของ

อาเซียน (Multilateral Agreement on the Full Liberalization of All Cargo Air Services) มี

วตัถุประสงค์ท่ีจะส่งเสริมการขนส่งสินค้าในอาเซียนด้วยกัน โดยเปิดเสรีเท่ียวบินขนส่งเฉพาะสินค้า

ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน  โดยไม่มีข้อจํากดัทัง้ในเร่ืองของจํานวนความจคุวามถ่ี

ของบริการเส้นทางบนิและสทิธิรับขนการจราจร ซึง่จะทําให้การขนถ่ายสนิค้าระหวา่งประเทศในอาเซียน

เป็นไปได้อยา่งสะดวก อนัจะสง่ผลให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมในภมูิภาคสามารถเจริญเตบิโตขึน้ได้อยา่ง

รวดเร็ว 
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9.4  ความตกลงหลายฝ่ายและพิธีสารว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่งผู้ โดยสารทาง

อากาศของอาเซียน (Multilateral Agreement on the Liberalization of Passenger Air Services) การ

จัดทําความตกลงหลายฝ่ายว่าด้วยการเปิดเสรีการบินในส่วนของเท่ียวบินขนส่งโดยสาร เป็นการ

สง่เสริมอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการสง่ออกสนิค้าของไทยและสอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลท่ี

ต้องการให้มีการเปิดเสรีการบนิ และสง่เสริมให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการบนิในภมูิภาคนีด้้วย 

10.  ความร่วมมือด้านพลังงานในอาเซียน (ASEAN Energy Cooperation) 
มีวตัถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงและความยัง่ยืนในการจดัหาพลงังาน การใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคอาเซียน และการจัดการด้านความต้องการพลังงานอย่าง

เหมาะสม โดยคํานึงถึงปัจจยัด้านสภาพสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือกนัในการแบ่งปันปิโตรเลียมใน

ภาวะฉุกเฉิน โครงสร้างความร่วมมือด้านพลงังาน ประกอบด้วย การประชุมระดบัรัฐมนตรีอาเซียน 

คณะทํางาน และคณะกรรมการ ใน 5 สาขา ได้แก่  

10.1  คณะทํางานด้านถ่านหิน  

10.2 คณะทํางานด้านประสทิธิภาพพลงังานและการอนรัุกษ์พลงังาน  

คณะทํางานด้านพลงังานใหมแ่ละพลงังาน 10.3 

10.4 คณะกรรมการด้านปิโตรเลียม ซึง่ประกอบด้วยบริษัทนํา้มนัแห่งชาติของประเทศ

สมาชิกอาเซียน  

10.5 คณะกรรมการด้านการไฟฟ้า ซึง่ประกอบด้วยผู้วา่การการไฟฟ้าของแตล่ะประเทศ  

การดําเนินการระยะแรกของโครงการเครือขา่ยด้านพลงังานอาเซียนครอบคลมุ 2 โครงการ

หลกั คือ โครงการเช่ือมโยงระบบสายสง่ไฟฟ้าอาเซียน และโครงการท่อสง่ก๊าซธรรมชาตอิาเซียน  

 
ภาพซ้าย : แผนท่ีเครือข่ายทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Natural Gas Pipeline หรือ TAGP)  

ภาพขวา  : แผนท่ีแสดงระบบเช่ือมโยงสายสง่ไฟฟ้าอาเซียน และแหลง่ก๊าซธรรมชาติในอาเซียน 
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11. ความตกลงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement)  ความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในกรอบอาเซียนและอาเซียน + 3 

ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 8 ท่ีกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เม่ือวันท่ี 4 

พฤศจิกายน 2545 ได้ลงนามในความตกลงด้านการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement) 

เพ่ือส่งเสริมให้อาเซียนเป็นจดุหมายปลายทางการท่องเท่ียว โดยเน้นความร่วมมือใน 7 ด้าน คือ การ

อํานวยความสะดวกการเดินทางในอาเซียนและระหว่างประเทศ การอํานวยความสะดวกด้านขนส่ง 

การขยายตลาดการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงของการ

ท่องเท่ียว การตลาดและการสง่เสริมร่วมกนั และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

อาเซียนจดัการประชมุด้านการท่องเท่ียว (ASEAN Tourism Forum หรือ ATF) เป็น

ประจําทกุปีในเดือนมกราคม โดยหมนุเวียนจดัในประเทศสมาชิก นบัเป็นการประชมุด้านการท่องเท่ียว

ท่ียิ่งใหญ่และประสบผลสําเร็จมากท่ีสุดในโลก โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการท่องเท่ียวของ

อาเซียน โรงแรม รีสอร์ท สายการบนิ ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว รวมถึงนกัเขียนด้านการท่องเท่ียว

มีโอกาสทําความรู้จักและเจรจาธุรกิจด้านการท่องเท่ียว และอาเซียนยังได้ริเร่ิมความร่วมมือในการ

จดัทําความตกลงการตรวจลงตราเพียงครัง้เดียว   (Single Visa)  แต่ใช้เดินทางได้หลายประเทศ       

โดยนําร่องโดยไทยและกมัพชูา 

นอกจากนี ้ความตกลงด้านการท่องเท่ียวยงัได้ขยายไปยงัประเทศอาเซียน+3 เกาหลี จีน 

ญ่ีปุ่ น โดยมีความร่วมมือระหว่างองค์การท่องเท่ียวของไทยกับของเกาหลีเพ่ือพัฒนาศกัยภาพของ

มคัคเุทศก์ไทย และให้ประเทศ+3 เสนอแนวทางความร่วมมือกบัประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีชดัเจนเพ่ือ

สง่เสริมความร่วมมือระหวา่งกนั 

 
อ้างองิ 

การรวมตัวทางเศรษฐกจิของอาเซียน เอกสารเผยแพร่ออนไลน์ กรมอาเซียน กระทรวงการตา่งประเทศ 

(www.mfa.go.th/asean/asean_web/docs/asean_economy.doc)       

มารู้จักอาเซียนกันเถอะ  เอกสารเผยแพร่และส่ือประชาสมัพันธ์ออนไลน์ กรมอาเซียน กระทรวงการ

ตา่งประเทศ  (http://www.mfa.go.th/asean/asean_web/media/asean_book.pdf) 

เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) เอกสารเผยแพร่ออนไลน์  ศนูย์ศกึษาความ

ร่วมมือระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ICSC : International Cooperation Study Center 

(http://www.apecthai.org/2008/upload/5870AFTA) 

ความร่วมมือด้านการลงทุน (ASEAN Investment Area: AIA)  เอกสารเผยแพร่ออนไลน์  ศนูย์ศกึษา

ความร่วมมือระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ICSC : International Cooperation Study Center 

(http://www.apecthai.org/2008/upload/9558AIA.pdf) 
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ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม(ASEAN Industrial Cooperation Scheme: AICO) เอกสารเผยแพร่

ออนไลน์  ศนูย์ศกึษาความร่วมมือระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ICSC : International Cooperation 

Study Center (http://www.apecthai.org/2008/upload/5306AICO.pdf) 

ความร่วมมือด้านขนส่งของอาเซียน (ASEAN Transport Cooperation)  เอกสารเผยแพร่ออนไลน์  

ศนูย์ศกึษาความร่วมมือระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ICSC : International Cooperation Study 

Center (http://www.apecthai.org/2008/upload/3058Transportation.pdf) 

ความร่วมมือด้านพลังงานในอาเซียน (ASEAN Energy Cooperation) เอกสารเผยแพร่ออนไลน์  ศนูย์

ศกึษาความร่วมมือระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ICSC : International Cooperation Study Center 

(http://www.apecthai.org/2008/upload/999Energy.pdf) 

ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในกรอบอาเซียนและอาเซียน + 3  เอกสารเผยแพร่ออนไลน์  ศนูย์

ศกึษาความร่วมมือระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ICSC : International Cooperation Study Center 

(http://www.apecthai.org/2008/upload/3052Tourism.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ใบความรู้ที่ 7  ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 
 

ใบความรู้  รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย  
ความร่วมมือของอาเซียนด้านสงัคมและวฒันธรรม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ความร่วมมือ 

เฉพาะด้าน” คือ ความร่วมมือด้านอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ โดย มีวตัถปุระสงค์หลกั     

เพ่ือแก้ไขปัญหาสงัคมท่ีสง่ผลกระทบในระดบัภมูิภาค พฒันาและเสริมสร้างสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชากรในภมูิภาคให้ดีขึน้ รวมถึงลดผลกระทบทางสงัคมท่ีเกิดจากการรวมตวักนัทางเศรษฐกิจของ

อาเซียน สง่เสริมและรักษาเอกลกัษณ์ ประเพณีและวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะประเทศ ตลอดจน

สง่เสริมความเข้าใจอนัดีระหวา่งประชาชนในแตล่ะประเทศสมาชิก 

ท่ีประชมุสดุยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 9 ปี 2546 ท่ีบาหลี ผู้ นําประเทศอาเซียน เห็นชอบให้จดัตัง้

ประชาคมอาเซียน  ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลกั ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน โดยมีวตัถปุระสงค์หลกั ได้แก่  

1. การสร้างประชาคมแห่งสงัคมท่ีเอือ้อาทร  

แก้ไขผลกระทบตอ่สงัคมอนัเน่ืองมาจากการรวมตวัทางเศรษฐกิจ  2. 

3. สง่เสริมความยัง่ยืนของสิง่แวดล้อมและการจดัการดแูลสิง่แวดล้อมอยา่งถกูต้อง  

4. ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดบัรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ

วฒันธรรม รวมทัง้รับรู้ขา่วสารเพ่ือให้ประชาชนตระหนกัถึงเอกลกัษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) 

แผนงานการจดัตัง้ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ประกอบด้วยความร่วมมือในด้าน

ตา่งๆ  6 ด้าน  

1. การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (Human Development) ให้ความสําคญักบัการศกึษาการ

ลงทนุในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สง่เสริมการจ้างงานท่ีเหมาะสม สง่เสริมเทคโนโลยีสารสนเทศการ

อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์เสริมสร้างทักษะในการ

ประกอบการสําหรับสตรี เยาวชน ผู้สงูอาย ุและผู้พิการ  พฒันาสมรรถภาพของระบบราชการ  ความ

ร่วมมือในด้านนี ้ 

2. การคุ้มครองและสวสัดิการสงัคม (Social Welfare and Protection) ได้แก่ การขจดัความ

ยากจน เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและความคุ้มกันจากผลกระทบด้านลบจากการรวมตัว

อาเซียนและโลกาภิวฒัน์ สง่เสริมความมัน่คงและความปลอดภยัด้านอาหาร การเข้าถึงการดแูลสขุภาพ

และส่งเสริมการดํารงชีวิตท่ีมีสขุภาพ การเพิ่มศกัยภาพในการควบคมุโรคติดต่อ รับประกันอาเซียนท่ี

ปลอดยาเสพตดิ การสร้างรัฐท่ีพร้อมรับกบัภยัพิบตัแิละประชาคมท่ีปลอดภยัยิ่งขึน้   
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3. สิทธิและความยตุิธรรมทางสงัคม (Social Justice and Rights) ได้แก่ การสง่เสริมและ

คุ้มครองสิทธิและสวสัดิการสําหรับสตรี เยาวชน ผู้สงูอาย ุและผู้พิการ การคุ้มครองและสง่เสริมแรงงาน

โยกย้ายถ่ินฐาน สง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรธุรกิจ 

4. ความยัง่ยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) ได้แก่ การจดัการปัญหา

สิ่งแวดล้อมของโลก การจัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน ส่งเสริมการ

พฒันาท่ียัง่ยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน

สิ่งแวดล้อม สง่เสริมคณุภาพมาตรฐานการดํารงชีวิตในเขตเมือง การประสานนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

และฐานข้อมลู สง่เสริมการใช้ทรัพยากรชายฝ่ัง และทรัพยากรทางทะเลอย่างยัง่ยืน สง่เสริมการจดัการ

เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยืน ส่งเสริมความ

ยั่งยืนของทรัพยากรนํา้จืด การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการต่อ

ผลกระทบ สง่เสริมการบริหารจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยืน 

5. การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity) สง่เสริมการตระหนกัรับรู้

เก่ียวกบัอาเซียนและความรู้สกึของการเป็นประชาคม การสง่เสริมและการอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรม

ของอาเซียน สง่เสริมการสร้างสรรค์ด้านวฒันธรรมและอตุสาหกรรม การมีสว่นเก่ียวข้องกบัชมุชน 

6. การลดช่องวา่งทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap)  

การดําเนินงานความร่วมมือเหล่านี ้อาเซียนได้ดําเนินการทัง้ในรูปแบบของความตกลงใน

ระดบัตา่งๆ (MOU/ Agreement/ Declaration) และโครงการความร่วมมือ ทัง้ระหว่างประเทศสมาชิก

อาเซียนด้วยกันและ ระหว่างอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศคู่เจรจา     

ทัง้ในกรอบอาเซียน+1 และอาเซียน+3 และองค์การระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ความร่วมมือทางด้าน

สงัคมและวฒันธรรม  

 

 
อ้างองิ 

ความร่วมมือของอาเซียนด้าน Functional Cooperation    เอกสารเผยแพร่ออนไลน์  ศนูย์ศกึษาความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ICSC : International Cooperation Study Center 

(http://www.apecthai.org/2008/upload/1298Overview.pdf) 

ข้อมูลทั่ วไปของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 

(http://www.mfa.go.th/web/3020.php?sid=4153) 
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 ใบความรู้ที่ 8  ปัญหาและอุปสรรคที่สาํคัญของอาเซียน 
 
 

ใบความรู้  รายวิชาเลือก  อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 
ปัญหาและอุปสรรคที่สาํคัญของอาเซียน 

1. ประเทศสมาชิกอาเซียน มีสภาพภูมิศาสตร์คล้ายคลึงกัน จึงมีสินค้าเกษตรหรือแร่ธาตุท่ี

คล้ายคลึงกัน บางครัง้จึงมีการแย่งตลาดกันเอง และสินค้าส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ียงั

ไม่ได้แปรรูป ทําให้ราคาสินค้าตกต่ํา นโยบายเขตการค้าเสรีในภูมิภาคนีจ้ึงดําเนินไปอย่างช้ามาก       

จะแก้ไขปัญหานีไ้ด้จะต้องมีการแบง่การผลติตามความถนดัของแตล่ะประเทศแล้วนํามาแลกเปล่ียนกนั 

จึงจะเกิดการรวมกลุ่มกันได้ แต่ถ้าต่างคนต่างผลิตโดยไม่มีการกําหนดมาตราฐานร่วมกันในการวาง

แผนการผลติก็ถือวา่เป็นปัญหาใหญ่ในการรวมกลุม่  

2. สินค้าอตุสาหกรรมในกลุ่มอาเซียนนัน้ก็เป็นอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั แต่ละประเทศ

ต่างก็มุ่งจะพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วตามแบบอย่างตะวันตก จึงต้องมีการจัดซือ้

เทคโนโลยีชัน้สูง ประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีพอจะผลิตสินค้าเทคโนโลยีได้ก็คือสิงคโปร์ แต่ประเทศ

สมาชิกก็เก่ียงว่ายังไม่มีคุณภาพ จึงจําเป็นท่ีจะต้องพึ่งพาสินค้าจากประเทศอุตสาหกรรมนอกกลุ่ม

อาเซียน ทําให้การค้าขายระหว่างกนัในกลุ่มอาเซียนทําได้ยาก วิธีการแก้ไขจะต้องมีการแบ่งงานกนัทํา

และยอมรับสินค้าประเทศในภูมิภาคเดียวกัน รวมทัง้จะต้องมีการพฒันาคุณภาพสินค้าภายในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนให้ดีขึน้ 

3. ประเทศในอาเซียนพยายามพฒันาอุตสาหกรรมภายในประเทศเพ่ือทดแทนการนําเข้า    

แตล่ะประเทศพยายามสง่เสริม พฒันา และคุ้มครองอตุสาหกรรมในประเทศตน โดยการใช้กําแพงภาษี

หรือกําหนดโควต้า ซึง่สวนทางกบัหลกัการในการรวมกลุม่และตลาดการค้าเสรี  ซึง่เป็นประเทศสมาชิก

มารวมกลุ่มกันต้องยกเลิกข้อเลือกปฏิบตัิทางการค้าระหว่างประเทศเพ่ือก่อให้เกิดการค้าเสรี (Free 

Trade) ดงันัน้ข้อตกลงใน AFTA ของอาเซียนหลายข้อจงึยงัไมไ่ด้รับการปฏิบตั ิ

4.  ประเทศสมาชิกยงัคงปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของตนเป็นหลกั และการหารายได้เข้า

ของรัฐประเทศในอาเซียนมีลกัษณะเหมือนกนั คือรายได้หลกัของประเทศมาจากการเก็บภาษีศลุกากร 

สินค้าขาเข้าและขาออก ซึ่งการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนให้ยกเลิกการเก็บภาษีระหว่างกันหรือ

เก็บภาษีให้น้อยลง แต่ประเทศสมาชิกไม่สามารถสละรายได้ในส่วนนีไ้ด้ เน่ืองจากเป็นเงินท่ีต้องนํามา

พฒันาประเทศ การรวมกลุม่เพ่ือให้เกิดการค้าเสรีระหวา่งประเทศในภาคีจงึยงัทําได้ยาก 

5. ความแตกต่างกันทางการเมืองและการปกครอง กฎบตัรอาเซียนได้กําหนดไว้ชัดเจนถึง

หลกัการประชาธิปไตยและให้ประเทศสมาชิกยึดมัน่ต่อรัฐบาลท่ีมาจากวิถีทางรัฐธรรมนูญ การสร้าง

ประชาคมความมัน่คงอาเซียนก็จะช่วยยกระดบัความร่วมมือในการส่งเสริมประชาธิปไตยของแต่ละ
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5.1 แบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มี 4 ประเทศ คือ  ไทย กัมพูชา สิงคโปร์ และ

มาเลเซีย 

5.2 ประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี 2 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย และฟิลปิปินส์ 

5.3 เผดจ็การสงัคมนิยมคอมมิวนิสต์ 2 ประเทศ คือ ลาวและเวียดนาม 

5.4 เผดจ็การทหาร 1 ประเทศ คือ เมียนมาร์ หรือพมา่ 

5.5 สมบรูณาญาสทิธิราชย์ 1 ประเทศ คือ บรูไน 

สมาชิกในกลุม่อาเซียนมีความแตกตา่งกนัอยา่งเห็นได้ชดั สมาชิกบางประเทศยงัมีปัญหาด้าน

ความเป็นประชาธิปไตย และยงัปกครองในรูปแบบเผด็จการและต้องการรักษาอํานาจของตนไว้ ทําให้

อาเซียนพฒันาได้อยา่งยากลําบาก 

6. ความขดัแย้งระหว่างประเทศอาเซียน ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนยงัมีปัญหาความ

ขดัแย้งระหวา่งประเทศอยู ่เช่น ปัญหาพรมแดนระหวา่งประเทศไทย - กมัพชูา  ปัญหาพรมแดนระหว่าง

มาเลเซีย – ฟิลปิปินส์ - อินโดนีเซีย  

7. ความแตกตา่งด้านสงัคมและวฒันธรรม ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นดินแดนซึง่มี

ความหลากหลายทางเชือ้ชาติ ศาสนา โดยสามารถแบ่งกลุ่มประเทศตามศาสนาท่ีประชากรส่วนใหญ่

ของประเทศนบัถือได้ ดงันี ้

-   ประเทศท่ีประชากรสว่นใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม คือ บรูไน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

-   ประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คือ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม 

สงิคโปร์ และประเทศไทย 

-   สว่นในฟิลปิปินส์ประชากรสว่นใหญ่นบัถือศาสนาคริสต์ 

นอกเหนือจากความแตกตา่งทางศาสนาแล้ว ปัญหาชนกลุม่น้อยท่ีมีจํานวนมาก ซึง่แน่นอนวา่

ย่อมจะมีความแตกต่างทางความเช่ือ วิถีชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม ก็เป็น

อปุสรรคตอ่การหลอมรวมสร้างความเป็นหนึง่เดียว  

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC)  คืออะไร         
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เป็นการรวมกลุม่ของ

ประเทศสมาชิกของอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ โดยให้ความสําคญัในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง

เศรษฐกิจร่วมกนัอยา่งตอ่เน่ือง หลงัจากการดําเนินการไปสูก่ารจดัตัง้เขตการค้าเสรีอาเซียน หรืออาฟตา 

(ASEAN Free Trade Area : AFTA) ได้บรรลเุป้าหมายในปี 2546 ท่ีประชมุสดุยอดอาเซียน (ASEAN 

Summit) ครัง้ท่ี 8 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2545 ได้เห็นชอบให้อาเซียนกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพ่ือ

มุ่งไปสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึง่มีลกัษณะ

คล้ายคลงึกบัประชาคมเศรษฐกิจยโุรป (European Economic Community: EEC) และให้อาเซียน

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานภายในของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  ในการประชมุสดุยอด

อาเซียนในปี 2546 ผู้ นําอาเซียนได้ออกแถลงการณ์ Bali Concord II เห็นชอบให้มีการรวมตวัไปสูก่าร

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ภายในปี 2563 และให้เร่งรัดการรวมกลุม่เพ่ือเปิดเสรีสินค้า

และบริการสําคญั 11 สาขา (priority sectors) ได้แก่ การท่องเท่ียว การบิน ยานยนต์ ผลิตภณัฑ์ไม้ 

ผลติภณัฑ์ยาง สิง่ทอ อิเลก็ทรอนิกส์ สนิค้าเกษตร ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศ และสขุภาพ และตอ่มา

ได้เพิ่มสาขาโลจิสตกิส์เป็นสาขาท่ี 12  

การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนยงัจะช่วยกระชบัความร่วมมือด้านสงัคมและวฒันธรรมเพ่ือ

แก้ไขปัญหาท่ีส่งผลกระทบ โดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ปัญหาความยากจน 

โรคติดต่อ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ แรงงาน ผู้ ด้อยโอกาส โดยสิ่งเหล่านีจ้ะนําให้

ประชาชนไทย และอาเซียน จะอยูใ่นสงัคมท่ีมีความแข็งแกร่งมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล และก่อให้เกิด

ความพอเพียงในการดํารงชีวิตอยา่งมีความสขุ  

  

ใบความรู้ที่ 9  ความหมายและวัตถุประสงค์ของ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  (AEC) 

ใบความรู้  รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 

ที่มาของข้อมูล 
เอกสาร “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ฉบับประชาชน  โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ   

กระทรวงพาณิชย์ 
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 ใบความรู้ที่ 10 
เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 

 

 

 

 ใบความรู้  รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมายด้านเศรษฐกิจหลกัท่ีสําคญัในการขบัเคล่ือนความ

ร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน  และให้ความสําคญัในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ

ร่วมกนัอย่างตอ่เน่ือง หลงัจากการดําเนินการไปสูก่ารจดัตัง้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN 

Free Trade Area: AFTA) ได้บรรลเุป้าหมายในปี 2546 ท่ีประชมุสดุยอดอาเซียน (ASEAN Summit) 

ครัง้ท่ี 8 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2545 ได้เห็นชอบให้อาเซียนกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพ่ือมุ่งไปสู่

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEANEconomic Community : AEC) ภายในปี 2563 และให้

อาเซียนปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานภายในของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  ต่อมาได้เร่ง

เป้าหมายเป็นปี 2558 

การไปสูเ่ป้าหมายสดุท้ายของการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจตามท่ีระบไุว้ภายใต้วิสยัทศัน์อาเซียน 

2020 ซึ่งจะตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการประสานผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกโดยการส่งเสริมการ

รวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในเชิงลกึและกว้างขวางมากขึน้ ผ่านความร่วมมือท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและแผนการ

ดําเนินงานใหม่ภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีชัดเจน  โดยเป้าหมายในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ

อาเซียนตามแถลงการณ์บาหลี ฉบบัท่ี 2  (Bali Concord II) มีดงันี ้

1. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลติร่วม โดยให้มีการเคล่ือนย้ายสนิค้า บริการ การลงทนุ 

และแรงงานฝีมืออยา่งเสรี และการเคล่ือนย้ายเงินทนุอยา่งเสรีมากขึน้ 

2. การสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซึง่จะให้ความสําคญักบั

ประเด็นด้านนโยบายอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น กรอบนโยบายการแข่งขนั

ของอาเซียน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายภาษี และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ( การเงิน    

การขนสง่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค สนับสนุนการพัฒนา SMEs และเสริมสร้างขีด

ความสามารถผ่านโครงการตา่งๆ เช่น  IAI (Initiative for ASEAN Integration ) และ ASEAN-help-

ASEAN Programs เป็นต้น 

4. การบรูณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกบั

ประเทศภายนอกภมูิภาค เช่น การจดัทําเขตการค้าเสรี การให้สิทธิพิเศษด้านการลงทนุภายใต้เขตการ
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หากอาเซียนสามารถสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้สําเร็จ  ไทยจะได้ประโยชน์จากการ 

ขยายการส่งออก  โอกาสทางการค้า  และเปิดโอกาสการค้าบริการในสาขาท่ีไทยมีความเข้มแข็ง เช่น 

การท่องเท่ียว โรงแรมและภตัตาคาร  สขุภาพ ฯลฯ  ซึง่อาเซียนยงัมีความต้องการด้านการบริการเหลา่นี ้

อีกมาก นอกจากนีย้ังจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายัง

อาเซียน  ซึ่งจะเพ่ิมอํานาจการต่อรองของอาเซียนในเวทีการค้าโลก  และยกระดบัความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในอาเซียนโดยรวม 

 

  
 

อ้างองิ 
“แผนงานการจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เอกสารเผยแพร่ออนไลน์ กรมอาเซียน กระทรวง

ตา่งประเทศ (http://www.mfa.go.th/asean/blueprint-AEC-thai 201.doc) 
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ใบความรู้ที่ 11 
แนวทางการดาํเนินงานเพื่อนําไปสู่การเป็น AEC 

 
 

 

 ใบความรู้  รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 

การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นเป้าหมายท่ีท้าทายสําหรับไทย ซึ่งไทย

จําเป็นต้องเร่งดําเนินการและเตรียมความพร้อมในด้านตา่งๆ ทัง้นีก้ารดําเนินงานเขตการค้าเสรีอาเซียน 

(AFTA) ท่ีผ่านมาถือว่าประสบผลสําเร็จพอสมควร เห็นได้จากปริมาณการค้าภายในอาเซียนท่ีขยายตวั

มากขึน้ อย่างไรก็ดี ในด้านการลงทุนยังไม่บรรลุผล เน่ืองจากปริมาณการลงทุนทัง้จากภายในและ

ภายนอกอาเซียนยงัอยูใ่นระดบัต่ํามาก 

นอกจากนี ้ประเทศจีนและอินเดียเร่ิมมีบทบาทมากขึน้ในภมูิภาค และเป็นแหลง่ดงึดดูในด้าน

เศรษฐกิจสําคญั ซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอาเซียนแต่ละประเทศท่ีมีเศรษฐกิจเล็กมาก จึงมีความ

จําเป็นท่ีอาเซียนจะต้องเร่งดําเนินการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจภายในเพ่ือไปสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในลกัษณะเดียวกับ EU โดยจะต้องจดัทําแผนงานและดําเนินการตามอย่างเคร่งครัด และ

จําเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ร่วมกนัระหวา่งประเทศสมาชิก 

ทัง้นี ้อาเซียนได้ตกลงท่ีจะเปิดเสรีด้านการค้า สินค้าและบริการให้เร็วขึน้กว่ากําหนดการเดิม 

ในสาขาสินค้าและบริการสําคญั 11 สาขา ซึง่ต่อมาได้เพิ่มสาขาท่ี 12 คือสาขาโลจิสติกส์ เพ่ือเป็นการ  

นําร่อง และส่งเสริมการผลิตสินค้า โดยใช้วัตถุดิบและชิน้ส่วนท่ีผลิตภายในอาเซียน ซึ่งเป็นไปตาม

แผนการดําเนินการเพ่ือมุง่ไปสูก่ารเป็น AEC และได้มอบหมายให้ประเทศตา่งๆ ทําหน้าท่ีรับผิดชอบเป็น

ผู้ประสานงานหลกั (Country Coordinators) ในแตล่ะสาขาดงันี ้ 

-  พมา่ สาขาผลติภณัฑ์เกษตร และสาขาประมง  

-  มาเลเซีย สาขาผลติภณัฑ์ยาง และสาขาสิง่ทอ  

อินโดนีเซีย สาขายานยนต์ และสาขาผลติภณัฑ์ไม้  -   

-  ฟิลปิปินส์ สาขาอิเลก็ทรอนิกส์  

-  สงิคโปร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสขุภาพ  

-  ไทย สาขาการท่องเท่ียว และสาขาการบนิ  

-  เวียดนาม สาขาโลจิสตกิส์  

การท่ีไทยได้รับเป็นประเทศผู้ ประสานงานหลักในสาขาการท่องเท่ียวและการบินนัน้ 

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีจะผลกัดนัให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการท่องเท่ียวและการบินใน

ภมูิภาคนี ้
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นอกจากนี ้ท่ีประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ได้เห็นชอบและมอบหมายให้ท่ีประชุมระดบั

เจ้าหน้าท่ีอาวโุส (SEOM) จดัทําพิมพ์เขียว AEC Blueprint เพ่ือเป็นแผนงานภาพรวมท่ีจะระบกิุจกรรม

ด้านเศรษฐกิจครอบคลุมทัง้สินค้า/บริการ การลงทุน แรงงาน และเงินลงทุนท่ีจะเปิดเสรีมากขึน้ใน

อนาคต เพ่ือจะกําหนดทิศทาง แผนงานในด้านเศรษฐกิจท่ีต้องดําเนินงานให้ชดัเจนตามกรอบระยะเวลา

ท่ีกําหนดจนกวา่จะบรรลเุป้าหมาย 
แผนการดาํเนินงาน (Roadmap) ของ 12 สาขาสาํคัญ  
1. การเร่งลดภาษีสนิค้าใน 9 สาขา (ผลติภณัฑ์เกษตร/ ประมง/ ผลิตภณัฑ์ไม้/ ผลิตภณัฑ์ยาง/ 

สิ่งทอ/ยานยนต์/ อิเล็กทรอนิกส์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ สาขาสขุภาพ) ให้เร็วขึน้จากกรอบอาฟตา 3 ปี 

โดย ประเทศสมาชิกเก่าจากเดิมปี 2553 เป็นปี 2550    และอาเซียนใหม่ (CLMV) จากปี 2558 เป็น     

ปี 2555 

2. การขจดัมาตรการท่ีมิใช่ภาษี โดยการปฏิบตัิตามพนัธกรณีภายใต้ WTO ในเร่ืองอปุสรรค

ทางเทคนิคมาตรฐานสุขอนามยั และการขออนุญาตนําเข้า รวมทัง้พฒันาแนวทางการดําเนินงานท่ี

เหมาะสมในเร่ืองดังกล่าวสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือนําไปสู่การลด/เลิกมาตรการท่ีเป็น

อปุสรรคทางการค้า 

3. การปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้าให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานท่ีเป็นสากล และ

อํานวยความสะดวกให้แก่เอกชนมากขึน้  

4. การค้าบริการ ตัง้เป้าหมายการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการอย่างชดัเจน เพ่ือให้การค้า

บริการของอาเซียนเป็นไปอย่างเสรีมากขึน้ และพัฒนาระบบการยอมรับร่วมกัน เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการประกอบวิชาชีพในสาขาบริการ รวมทัง้ส่งเสริมการร่วมลงทุนของอาเซียนไปยงัประเทศ   

ท่ีสาม 

5. การลงทนุ เร่งเปิดเสรีสาขาการลงทนุภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทนุของอาเซียน 

โดยการลด/ยกเลิกข้อจํากัดด้านการลงทุนต่างๆ ส่งเสริมการร่วมลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมท่ีมี

ศกัยภาพ และสร้างเครือขา่ยด้านการลงทนุของอาเซียนท่ีมีประสทิธิภาพ 

6. การอํานวยความสะดวกด้านพิธีการด้านศลุกากร ในการค้าระหว่างอาเซียนกบัประเทศ

นอกกลุม่ และพฒันาระบบพิธีการศลุกากร  เพ่ืออํานวยความสะดวกในด้านการค้าให้มากยิ่งขึน้ รวมทัง้

พฒันาเอกสารด้านการค้าและศลุกากรให้มีความเรียบง่ายและสอดคล้องกนั 

7. การพฒันามาตรฐานและความสอดคล้องของผลิตภณัฑ์ พฒันาการยอมรับมาตรฐาน     

ซึ่งกันและกัน ในด้านคุณภาพสินค้า การตรวจสอบ การออกใบรับรอง และปรับปรุงกฎเกณฑ์ 

กฎระเบียบข้อกําหนดสําหรับผลติภณัฑ์สาขาตา่งๆ ให้มีความสอดคล้องกนัมากยิ่งขึน้ 

8. การเคลื่อนย้ายของนักธุรกิจ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพ แรงงานมีฝีมือ และผู้ มี

ความสามารถพิเศษเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดนิทางให้แก่นกัธุรกิจ อาทิ การปรับประสานพธีิการ
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นอกจากมาตรการข้างต้นแล้ว ก็ยังมีเร่ืองของการพัฒนาระบบข้อมูล/สถิติการค้าและการ

ลงทนุภายในอาเซียน การสง่เสริมความร่วมมือด้านอตุสาหกรรม (Industrial Complementation) การ

พฒันาขีดความสามารถของบุคลากร การส่งเสริมสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการอํานวยความ

สะดวกในการเดนิทางภายในอาเซียน อีกด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ใบความรู้ที่ 12 ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการ 
เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC)  

 
 
 
 
 ใบความรู้  รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 

  

ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
หากอาเซียนสามารถสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้   ไทยจะ

ได้ประโยชน์หลายประการ เช่น 

1. ขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า  จากการยกเลิกอุปสรรคภาษีและท่ีมิใช่ภาษีจะ

เปิดโอกาสให้สนิค้าเคลื่อนย้ายเสรี 

2. คาดวา่การสง่ออกไทยไปอาเซียนจะสามารถขยายตวัได้ไมต่ํ่ากวา่ 18 - 20%  ตอ่ปี 

3. เปิดโอกาสการค้าบริการ  ในสาขาท่ีไทยมีความเข้มแข็ง  เช่น  ท่องเท่ียว  โรงแรมและร้านปี

อาหาร  สขุภาพ  ทําให้ไทยมีรายได้จากการค้าบริการไปตา่งประเทศเพิ่มขึน้ 

4. สร้างเสริมโอกาสการลงทุน เม่ือมีการเคล่ือนย้ายเงินทุนได้เสรียิ่งขึน้  อปุสรรคการลงทุน

ระหวา่งอาเซียนจะลดลง  อาเซียนจะเป็นเขตการลงทนุท่ีน่าสนใจทดัเทียมประเทศจีนและอินเดีย 

5. เพิ่มพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย เม่ือมีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน/

เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอ่ืนๆ ทําให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Comparative 

Advantage)  และลดต้นทนุการผลติ 

6. เพิ่มอํานาจการตอ่รองของไทยในเวทีการค้าโลก  สร้างความเช่ือมัน่ให้ประชาคมโลก 

7. ยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ  ผลการศกึษา   แสดงว่า AEC  จะทําให้

รายได้ท่ีแท้จริงของอาเซียนเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.3  หรือคดิเป็นมลูคา่ 69  พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ 
 

ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
 ถึงแม้ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)   แต่

ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกนั เช่น 

1. การเปิดตลาดเสรีการค้าและบริการยอ่มจะสง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมและผู้ประกอบการ
ในประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการแขง่ขนัต่ํา 

2. อตุสาหกรรมและผู้ประกอบการในประเทศต้องเร่งปรับตวั 
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แนวทางรองรับผลกระทบ 

ถึงแม้ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างไรก็ดี  

ภาครัฐเองก็ไม่ได้น่ิงนอนใจตอ่ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้  โดยเฉพาะกิจการ/อตุสาหกรรมทีไม่มีความพร้อม

ในการแขง่ขนั  โดยแผนงานรองรับผลกระทบท่ีได้มีการดําเนินงานมาแล้ว  ได้แก่ 

1. การจัดตัง้กองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการ  ท่ีได้รับผลกระทบ

จากการเปิดเสรีทางการค้า  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวนัท่ี  8  พฤษภาคม  2550)  เพ่ือให้ความ

ช่วยเหลือแก่ผู้ ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป  สินค้าอุตสาหกรรม  และบริการท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าให้สามารถปรับตวัหรือปรับเปล่ียนให้สามารถแขง่ขนัได้ 

2.  มาตรการป้องกันผลกระทบ  ก่อนหน้านี ้ กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอจดัทํากฎหมายซึง่ได้

ผ่านสภานิติบญัญตัิออกมาเป็น  พ.ร.บ.  มาตรการปกป้องการนําเข้าท่ีเพิ่มขึน้ (Safeguard  Measure)  

ซึง่หากการดําเนินการตาม AEC  Blueprint  ก่อให้เกิดผลกระทบก็สามารถนํากฎหมายนีม้าใช้ได้ 
3. การจัดตัง้คณะอนุกรรมการดําเนินการตามแผนงานไปสู่การเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  (ตามคําสัง่ กนศ. ท่ี 1/2550  ลงวนัท่ี  14  มิถนุายน  2550)  เพ่ือขบัเคล่ือนการ

ดําเนินงานตามแผนงานและเตรียมการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ในการดําเนินงานไปสูก่ารเป็น AEC 

โดยมีปลดักระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ใบความรู้ที่ 13  ประวัตคิวามเป็นมา  ความสาํคัญ วัตถุประสงค์ 
และประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วม AFTA  
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เขตการค้าเสรีอาเซียน ( ASEAN Free Trade Area:  AFTA)   หรือเรียกว่า อาฟตา  เป็น

ข้อตกลงทางการค้าของอาเซียน (ASEAN) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีวตัถดุิบ มีผลผลิตทางการเกษตร

อย่างอุดมสมบูรณ์ และมีสินค้าอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพใกล้เคียงกับท่ีผลิตได้ในส่วนต่างๆ ของโลก    

ทัง้ยงัเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพทางการซือ้สงู 

ประวัตคิวามเป็นมา 
จากการประชมุผู้ นําอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ เม่ือ พ.ศ.2535  อนัประกอบด้วย ไทย บรูไน 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์  ได้ตกลงท่ีจะขายสินค้าระหว่างกันอย่างเสรี (ยกเว้นสินค้าเกษตร) 

เพ่ือสง่เสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก โดยตัง้เป้าหมายท่ีจะลดอตัราภาษี

ศลุกากรระหว่างกนัให้เหลือร้อยละ 0-5 ภายใน พ.ศ.2546 ซึง่จะเร่ิมดําเนินการตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2536 เป็นต้นไป เรียกข้อตกลงทางการค้าของกลุม่อาเซียนนีว้า่ “เขตการค้าเสรีอาเซียน” 

สาเหตุสําคัญของการก่อตัง้  AFTA คือ  ประเทศต่างๆ  เกือบทั่วโลกต่างค้าขายและ            

ขาดดุลการค้ากับญ่ีปุ่ นและสหรัฐอเมริกา ประกอบกับการท่ีสหภาพโซเวียตล่มสลายลง ทําให้หลาย

ประเทศตา่งหวาดหวัน่ว่า การลงทนุจากตา่งประเทศจะหลัง่ไหลไปยงัยโุรปตะวนัออกและสาธารณรัฐท่ี

แยกตวัออกมาจากสหภาพโซเวียต ไม่มาลงทนุในประเทศของตน จะทําให้ประสบกบัภาวะฝืดเคืองและ

เศรษฐกิจถดถอย จงึหาทางท่ีจะร่วมมือกนัทางด้านเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด กลุม่แรก คือ ประชาคมยโุรป

ได้ตกลงท่ีจะรวมตวักนัเป็นตลาดเดียวภายใน พ.ศ.2535 และใช้มาตรการทางการค้า เพ่ือรักษาความ

มัน่คงทางเศรษฐกิจของกลุม่ เช่น การกําหนดอตัราภาษีศลุกากรใหม ่การกําหนดมาตรฐานสนิค้านําเข้า 

การจํากัดโควต้าสินค้านําเข้า เป็นต้น มาตรการเหล่านีทํ้าให้กลุ่มอาเซียนเห็นว่าจะเป็นสาเหตุทําให้

สนิค้าของตนขายได้น้อยลง จงึร่วมมือกนัจดัตัง้เขตการค้าเสรีขึน้ในรูปท่ีคล้ายคลงึกนั 

วัตถุประสงค์ในการก่อตัง้ 
1. เพ่ือให้การขายสินค้าภายในอาเซียนเป็นไปโดยเสรีมีอตัราภาษีต่ําและปราศจากข้อจํากดั

ทางการค้า 

2. เพ่ือดงึดดูนกัลงทนุตา่งชาตใิห้มาลงทนุในอาเซียน 

3.  เพ่ือจะได้มีอํานาจต่อรอง และเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หากได้รับความกดดนั หรือถูก

เอารัดเอาเปรียบทางการค้าจากประเทศอ่ืนๆ 
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ผลการปฏบิตังิาน 

AFTA ได้ดําเนินการลดภาษีสนิค้าระหวา่งประเทศท่ีมีแหลง่กําเนิดในอาเซียน ดงันี ้

1. สินค้าลดปกติ กําหนดให้ลดอตัราภาษีศลุกากรระหว่างกนั เหลือร้อยละ 0.5 ภายใน 10 ปี 

คือ ภายในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ยกเว้นสมาชิกใหม่ของอาเซียน คือ เวียดนาม ลาว พม่า และ

กมัพชูา ให้เล่ือนเวลาสิน้สดุการลดภาษีออกไป 

2.  สินค้าเร่งลดภาษี ประกอบด้วยสินค้า 15 สาขา ได้แก่ ปนูซีเมนต์ ปุ๋ ย ผลิตภณัฑ์หนัง     

เย่ือกระดาษ สิ่งทอ อัญมณีและเคร่ืองประดับ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ไม้และหวาย นํา้มันพืช 

เคมีภัณฑ์ พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์เซรามิกและแก้ว เภสัชภัณฑ์ และแคโทดท่ีทําจาก

ทองแดง กําหนดให้ลดอตัราภาษีศลุกากรเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน 7 ปี คือสิน้สดุวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2543 

3. สินค้าท่ีเร่ิมลดภาษีช้ากว่าสินค้าอ่ืนๆ ได้แก่ สินค้าเกษตรไม่สําเร็จรูป เร่ิมลดภาษีภายใน 

พ.ศ.2544-2546 และลดเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน พ.ศ. 2553 ยกเว้นสินค้าบางชนิด เช่น ข้าวและ

นํา้ตาลไมต้่องลดเหลือร้อยละ 0-5 แตใ่ห้ลดตามอตัราท่ีตกลงกนั 

 

ประโยชน์ของ AFTA  ต่อไทย 

1.  ประโยชน์ต่อผู้ผลิต                                                                                                     
1.1 กระตุ้นให้มีการปรับโครงสร้างการผลิตในประเทศทัง้สินค้าเกษตรและอตุสาหกรรม  

เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั 

1.2 ยกระดบัความสามารถทางการผลติ 

1.3 ผู้ผลติสามารถนําเข้าวตัถดุบิท่ีถกูลง  และลดต้นทนุการผลติ 

1.4 ผู้ผลิตสินค้าของไทย สามารถท่ีจะใช้ประโยชน์จาก Supply Chain ในอาเซียน  เช่น  

การใช้วตัถุดิบ หรือสินค้ากึ่งสําเร็จรูปจากประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  หรืออาจโยกย้ายฐานการผลิตไปยงั

ประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  หรือเลือกใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมีความได้เปรียบสงูสดุจากประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  ได้

อยา่งเตม็ท่ี  เช่น 

- กมัพชูา  ลาว  พม่า  เวียดนาม  มีจดุเดน่ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ  วตัถดุิบ  และ

แรงงาน 

- สงิคโปร์  มาเลเซีย  มีจดุเดน่ในด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม   

- อินโดนีเซีย  ฟิลปิปินส์  เป็นฐานการผลติ  เป็นต้น 
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2.  ประโยชน์ต่อผู้ส่งออก – ผู้นําเข้า 

2.1 ตลาดสินค้ากว้างขึน้  สามารถรักษาตลาดเดิม  เช่น  สหรัฐฯ  ญ่ีปุ่ น  และขยายตลาด

ใหม ่ เช่น จีน อินเดีย  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์ 

2.2 เป็นประตกูารค้าสูภ่มูิภาคใกล้เคียง 

2.3 ผู้ส่งออกสามารถขยายการค้าและบริการ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัจาก

ภาษีนําเข้าของประเทศคูเ่จรจาท่ีลดลง 

2.4 สร้างพนัธมิตร  เพิ่มอํานาจการตอ่รอง 

2.5 ขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า  เม่ืออุปสรรคภาษีและมิใช่ภาษีระหว่าง

อาเซียนถกูยกเลิกไป  จะเปิดโอกาสให้สินค้าเคลื่อนย้ายเสรี  ไทยจะมีโอกาสท่ีขยายการส่งออกไปยงั

อาเซียนได้มากขึน้ 

3.  ประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
3.1 ผู้บริโภคซือ้สนิค้าได้ในราคาท่ีถกูลง  เลือกซือ้สนิค้าได้หลากหลายมากขึน้ 

3.2 ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองจากข้อตกลงความร่วมมือระหวา่งกนัของอาเซียน 

4.  ประโยชน์ต่อเกษตรกร 
4.1 สามารถสง่สนิค้าเกษตรออกไปขายได้มากขึน้  เน่ืองจากภาษีสนิค้าเกษตรเป็น 0 

4.2 สามารถขยายตลาดสินค้าเกษตรไปยังประเทศนอกกลุ่มได้  และมีอํานาจในการ

ตอ่รองท่ีสงูขึน้ 

 

การเตรียมการของภาครัฐรองรับการเปิดเสรียกเลิกโควต้า 
ภาครัฐได้จดัเตรียมแนวทางการใช้มาตรการอ่ืนๆ ท่ีไม่ขดัตอ่พนัธกรณีภายใต้  AFTA   ควบคู่

ไปกบัการยกเลิกโควต้า  โดยอาศยัข้อยกเว้นทัว่ไปของความตกลงท่ีอนญุาตให้ประเทศสมาชิกสามารถ

บงัคบัใช้มาตรการท่ีจําเป็นเพ่ือปกป้องชีวิต  หรือสขุภาพของมนษุย์  สตัว์  และพืช  เช่น  

-  มาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพืช (SPS) 

-  การกําหนดมาตรฐานสนิค้า 

-  ช่องทางและเวลานําเข้าท่ีเหมาะสม   

 
 

 

 

 



ใบความรู้ที่ 14 
ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มอาเซียน 

 

 

  
 ใบความรู้  รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
ตัง้แต่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Association of South-East Asian Nations : ASEAN)  ตัง้แตว่นัท่ี 8 สิงหาคม 2510  เป็นต้นมา  

ไทยได้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในหลายๆ ด้าน  ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมกลุ่มประเทศใน

ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  เพ่ือเพิ่มอํานาจต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวที

ระหวา่งประเทศ  และช่วยให้เสียงของอาเซียนมีนํา้หนกั เพราะการท่ีสมาชิกทัง้ 10  ประเทศมีท่าทีเป็น

หนึง่เดียวในเวทีระหวา่งประเทศ  จะทําให้ประเทศและกลุม่ความร่วมมืออ่ืนๆ ให้ความเช่ือถือในอาเซียน

มากขึน้ ท้ายท่ีสดุแล้วประโยชน์ก็จะตกอยูท่ี่ประชาชนในประเทศนัน้ ๆ เช่น 

1.  การเพิ่มการจ้างงานและแก้ไขปัญหาความยากจนในภมูิภาค  
แม้ว่าการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ  การเพิ่มการจ้างงานและการลดปัญหาความ

ยากจน เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลแตล่ะประเทศเป็นหลกั  แตค่วามร่วมมือหลายด้านของอาเซียน

ก็เป็นปัจจยัสําคญัท่ีช่วยแก้ไขปัญหาดงักล่าวเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพและความ

มั่นคงในภูมิภาค  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในภาพรวม  นอกจากนี ้อาเซียนยงัได้วางรากฐานสําหรับการรวมตวัทางเศรษฐกิจในภมูิภาค 

เพ่ือสร้างตลาดขนาดใหญ่ท่ีจะทําให้อาเซียนมีความน่าสนใจและดงึดดูการลงทนุได้เพิ่มขึน้ 

2. 

 

รายวิชาเลือก  อาเซียนศกึษา     หน้า  79 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวในภมูิภาค 
อาเซียนจดัการประชมุด้านการท่องเท่ียว (ASEAN Tourism Forum-ATF หรือ เอทีเอฟ)  

เป็นประจําทุกปีในเดือนมกราคม  โดยหมนุเวียนกันจัดในประเทศสมาชิก  ซึ่งเป็นหนึ่งในการประชุม

ด้านการท่องเท่ียวท่ียิ่งใหญ่และประสบความสําเร็จมากท่ีสดุในโลกในระหว่างการประชมุ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบด้านการท่องเท่ียวของอาเซียน  อาทิ  โรงแรม  รีสอร์ท  สายการบินและผู้ประกอบการด้าน

การท่องเท่ียว จะมีโอกาสทําความรู้จักและเจรจาทางธุรกิจกับบริษัทนําเท่ียว  ผู้ประกอบธุรกิจด้าน

ท่องเท่ียวอ่ืนๆ  รวมถึงนกัเขียนด้านการท่องเท่ียวอีกด้วย 

ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกนัเพ่ือการส่งเสริมการท่องเท่ียว และยงัมีโครงการจดัทํา

รายการโทรทศัน์ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในอาเซียนเพ่ือเผยแพร่  ในปี 2545  อาเซียนได้จดัทําความ   

ตกลงด้านการท่องเท่ียว  เพ่ือให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดเสรีด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวร่วมกันในภูมิภาค  รวมถึงร่วมมือกันในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับ

นกัท่องเท่ียวอาเซียน 
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นอกจากนี ้ อาเซียนยงัได้ริเร่ิมความร่วมมือในการจดัทําความตกลงการตรวจลงตราเพียง       

ครัง้เดียว (Single Visa)  แตใ่ช้เดินทางเข้าได้หลายประเทศในลกัษณะเดียวกบั  Schengen Visa ของ

ยโุรป  ซึง่นําร่องโดยไทยและกมัพชูา 

3. การส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในภมูิภาค 
อาเซียนมีความร่วมมือเร่ืองสิ่งแวดล้อมระหว่างกันหลายด้าน ตัวอย่างหนึ่งของความ

ร่วมมือท่ีเห็นได้ชดัเจนคือ  การแก้ปัญหาหมอกควนัซึง่มีสาเหตจุากไฟป่าและไฟบนดินผ่านกรอบความ

ร่วมมือเพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบของปัญหาหมอกควันข้ามแดน  โดยมีการจัดตัง้ศูนย์

อตุนิุยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนท่ีสิงคโปร์ เพ่ือกําหนดตวัชีว้ดัคณุภาพอากาศและระบบการวดัปัญหา

อนัตรายของไฟ 

นอกจากนี ้ เพ่ือตอบสนองตอ่ปัญหาไฟป่า ในปี 2540-2541 อาเซียนจึงรับรองแผนปฏิบตัิ

การแก้ปัญหามลพิษในภมูิภาคซึ่งเป็นการรวมมาตรการต่างๆ  ในการป้องกนัไฟป่า ไฟบนดินและการ

บรรเทาผลกระทบ  การศกึษาและการมีส่วนร่วมของชมุชนท้องถ่ินโดยในปี  2545  มีการจดัทําความ   

ตกลงอาเซียนวา่ด้วยมลพิษหมอกควนัข้ามแดน  ซึง่มีผลบงัคบัใช้เม่ือปี  2546 

ไม่เพียงเท่านัน้ อาเซียนยังมีความร่วมมือเพ่ืออนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติของอาเซียน   

โดยกําหนดพืน้ท่ี 27 แห่งให้เป็นพืน้ท่ีคุ้มครองในฐานะมรดกทางธรรมชาติของอาเซียน มีโครงการ

บริหารการจดัการทรัพยากรนํา้  จดัตัง้ศนูย์ความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน  และโครงการฟืน้ฟปู่า

เส่ือมโทรมและระบบนิเวศ  รวมทัง้เห็นชอบร่วมกนัเร่ืองการกําหนดเกณฑ์คณุภาพนํา้ทะเล  ตลอดจน

รับรองแผนปฏิบตัิงานเร่ืองสิ่งแวดล้อมศึกษาและการสร้างความตระหนกัรู้ให้กับสาธารณชนในเร่ือง

สิง่แวดล้อม 

ทัง้นีไ้ทยยังได้ประโยชน์จากการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน

อาเซียนเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาท่ียั่งยืน  หมอกควัน      

ข้ามแดนและการจดัการทรัพยากรนํา้ 

4. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อในภมูิภาค 
การรับมือวิกฤตการณ์โรคซาร์สในปี 2546 ท่ีทําให้มีผู้ เสียชีวิตจํานวนมากในอาเซียน ทัง้ยงั

ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจของหลายประเทศ คือตวัอย่างท่ีชดัเจนของความร่วมมือ

ในอาเซียนเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่ในภมูิภาค โดยร่วมมือกบัประเทศอ่ืนๆ และองค์การ

อนามยัโลก   

ไทยได้เป็นเจ้าภาพจดัประชุมผู้ นําอาเซียนสมยัพิเศษร่วมกบัผู้ นําจีนท่ีกรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 

29 เมษายน 2546 เพ่ือหารือเก่ียวกบัความร่วมมือกนัเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส ซึง่นําไปสู่

ความร่วมมือในการตรวจสอบและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เจตนารมณ์อันแน่วแน่ของแต่ละ
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ตอ่มาเม่ือมีการแพร่ระบาดของไข้หวดันก  อาเซียนก็ได้ร่วมมือกบัประเทศหุ้นส่วนเพ่ือการ

พฒันาดําเนินมาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด  มีการจดัตัง้คลงัวคัซีนทัง้ในประเทศและประเทศ

สมาชิกอ่ืนๆ  เช่น  สงิคโปร์และได้ร่วมกนัเตรียมอปุกรณ์ป้องกนัสําหรับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 

อาเซียนยังให้การรับรองแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านโรคเอดส์และมีเว็บไซต์เพ่ือ

ตดิตามสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของโรคตดิตอ่ด้วย 

5. การแก้ปัญหาการก่อการร้ายสากล  อาชญากรรมข้ามชาติ และการแก้ปัญหา
ยาเสพตดิ 

อาเซียนประณามการก่อการร้ายทุกรูปแบบและมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทัง้ใน

อาเซียนและประเทศอ่ืนๆ เพ่ือตอ่สู้กบัปัญหาการก่อการร้ายข้ามชาติ และตอ่ต้านการระดมเงินทนุของ

กลุม่เหลา่นี ้ ในการประชมุสดุยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 12  เม่ือเดือนมกราคม 2550  ผู้ นําอาเซียนได้ลงนาม

ในอนสุญัญาตอ่ต้านการก่อการร้าย  ซึง่วางมาตรการความร่วมมือระหว่างกนัในการตอ่ต้านการก่อการ

ร้ายและยังได้จัดทําสนธิสญัญาพหุภาคี ว่าด้วยความช่วยเหลือทางอาญาซึ่งกันและกัน เพ่ืออํานวย

ความสะดวกสําหรับความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรมข้ามชาติ ซึ่งกําหนด

รายละเอียดของโครงการตา่งๆ ท่ีประเทศสมาชิกต้องดําเนินเพ่ือป้องกนัปัญหาเหลา่นีอี้กด้วย 

สําหรับความร่วมมือด้านยาเสพติด อาเซียนมีการจดัประชมุเจ้าหน้าท่ีอาวโุสอาเซียนด้าน

ยาเสพติด ตัง้แต่ปี 2527 ซึ่งถือเป็นกลไกหลกัในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน มีการจัดตัง้ศูนย์

ฝึกอบรมและส่งเสริมความตระหนักรู้ในเร่ืองการบงัคบัใช้กฎหมาย การให้ความรู้เพ่ือป้องกันปัญหา

ยาเสพติด รวมถึงการรักษาและการฟื้นฟู ทัง้ยังมีความร่วมมือกับสํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและ

อาชญากรรมแห่งสหประชาชาตอีิกด้วย 
6. การจัดการกรณีเกิดภยัพบิัตทิางธรรมชาต ิ

การจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เพ่ือการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

ผู้ประสบภยัในพมา่อนัเกิดจากการพายไุซโคลนนาร์กีสเป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนของความร่วมมือในอาเซียน

กรณีท่ีเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติ  ซึ่งนําไปสู่การส่งมอบความช่วยเหลือให้กับพม่าโดยมีอาเซียนเป็น  

แกนนําการจัดส่งทีมแพทย์จากอาเซียนไปช่วยผู้ประสบภัย และการจัดประชุมประเทศผู้บริจาคซึ่ง

อาเซียนมีบทบาทนําร่วมกบัสหประชาชาติท่ีกรุงย่างกุ้ งของพม่า ซึง่สามารถระดมความช่วยเหลือให้กบั

พมา่เพ่ือการฟืน้ฟปูระเทศตอ่ไป 

ทัง้นีอ้าเซียนยงัมีกลไกเพ่ือรับมือกบัภยัพิบตัผิา่นคณะกรรมการอาเซียนด้านการจดัการภยั

พิบตัิ ซึง่จดัทําแผนปฏิบตัิการฝึกอบรม  การสื่อสารและแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน  ตลอดจนสร้างความตระหนกัรู้ในสาธารณชน 



สมาชิกอาเซียนยังลงนามความตกลงว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้

สถานการณ์ฉกุเฉิน  เม่ือเดือนกรกฎาคม 2548 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึน้ นอกจากนี ้  

ยงัได้จดัตัง้ศนูย์ประสานงานอาเซียนเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (AHA Center) ขึน้ท่ี      

กรุงจาการ์ตา  ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือเป็นศนูย์ประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกกบัองค์กรระหว่าง

ประเทศท่ีเป็นพนัธมิตรของอาเซียนในกรณีท่ีเกิดภยัพิบตั ิ

การส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรี 7. 
แม้วา่โดยทัว่ไปสถานะของสตรีในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีความเท่าเทียมกบับรุุษ  

แต่อาเซียนก็ไม่ต่างจากภมูิภาคอ่ืนๆ ท่ีมีสตรีจํานวนมากต้องตกเป็นเหย่ือของความรุนแรง  การทําร้าย

ร่างกายและขบวนการค้าประเวณี 

ในปี 2547  รัฐมนตรีตา่งประเทศอาเซียนได้ลงนามแถลงการณ์อาเซียนว่าด้วยการจดัการ

ใช้ความรุนแรงตอ่สตรีในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  (ASEAN Declaration on the Elimination of 

Violence Against Women in the ASEAN Region)  ซึง่แสดงท่าทีท่ีชดัเจนว่ารัฐบาลของประเทศ

สมาชิกตอ่ต้านการใช้ความรุนแรงตอ่สตรี 
8. การส่งเสริมให้เยาวชนในภมูิภาคมีความใกล้ชิดกันมากขึน้ 

อาเซียนเห็นว่าเยาวชนคืออนาคตของอาเซียน และเป็นกําลังสําคัญของการสร้าง

ประชาคมอาเซียน  จึงพยายามสง่เสริมให้เยาวชนมีความใกล้ชิดและรู้จกักนัมากขึน้ ผ่านความร่วมมือ

ในหลายสาขา  มีการจดัคา่ยเยาวชนอาเซียนและกิจกรรมสนัทนาการอาเซียนอยา่งตอ่เน่ือง  ขณะท่ีบาง

ประเทศสมาชิกก็ให้ทุนการศึกษากับนักเรียนจากประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  เช่น  สิงคโปร์จัดตัง้กองทุน

เยาวชนอาเซียนเพ่ือให้การสนบัสนนุการทํากิจกรรมร่วมกนัสําหรับเยาวชนอาเซียน 

นอกจากนี ้ ตัง้แต่ปี 2517  รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ให้การสนบัสนนุโครงการเรือเยาวชนโดยเชิญ

เยาวชน กวา่ 300 คน จากประเทศสมาชิกอาเซียนและญ่ีปุ่ นให้เข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมดงักลา่วเป็น

ประจําทกุปี  เรือเยาวชนจะแวะเทียบท่ีท่าเรือของประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และญ่ีปุ่ น 

ซึง่มีสว่นสําคญัในการสง่เสริมมิตรภาพในหมูเ่ยาวชนของเอเชีย 

 

 
อ้างองิ 

“มารู้จกัอาเซียนกันเถอะ”  เอกสารเผยแพร่ออนไลน์ กรมอาเซียน  กระทรวงการตา่งประเทศ 
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 ใบงานที่ 1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของอาเซียน 
 
 ใบงาน รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
คาํชีแ้จง   ให้ผู้ เรียนศกึษา ใบความรู้ท่ี  1  เร่ือง ความเป็นมาและวตัถปุระสงค์ของอาเซียน แล้วสรุป

มาพอเข้าใจ 
...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 
ช่ือ......................................................................................... ระดบัชัน้  ........................................................ 
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ใบงานที่ 2.  ประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบนั  

 
ใบงาน รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย  

 
คาํชีแ้จง   ให้ผู้ เรียนศกึษาใบความรู้ท่ี  2 เร่ือง ประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจบุนั และศกึษาเพิ่มเตมิใน

เว็บไซต์ แล้วให้เขียนช่ือประเทศท่ีเป็นสมาชิกอาเซยีน วา่มีก่ีประเทศ อะไรบ้าง           และ

แตล่ะประเทศเข้าเป็นสมาชิกเม่ือไหร่ 

 

ประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
รายช่ือคณะทาํงาน   ระดบัชัน้  ......................................................................... 
1.  ......................................................................... 2.  .............................................................................. 

3.  ......................................................................... 4.  .............................................................................. 

5.  ......................................................................... 6.  .............................................................................. 

7.  ......................................................................... 8.  .............................................................................. 
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ใบงานที่ 3. ความหมายและความสาํคัญของกฎบตัรอาเซียน  

 
ใบงาน  รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย  

 
คาํชีแ้จง   ให้ผู้ เรียนเเบง่กลุม่ ศกึษาความหมายของคําวา่ กฎบตัรอาเซียน  และความสําคญัของ     

กฎบตัรอาเซียนและสรุปมาพอเข้าใจ 

 
ความหมายของคาํว่า กฎบัตรอาเซียน   
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

 
ความสาํคัญของกฎบัตรอาเซียน
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

 
รายช่ือคณะทาํงาน   ระดบัชัน้  ......................................................................... 
1.  ......................................................................... 2.  .............................................................................. 

3.  ......................................................................... 4.  .............................................................................. 

5.  ......................................................................... 6.  .............................................................................. 

7.  ......................................................................... 8.  .............................................................................. 
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 ใบงานที่ 4. ความร่วมมือของอาเซียนในด้านต่างๆ 
 

ใบงาน  รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย  

คาํชีแ้จง   ให้ผู้ เรียนศกึษาใบความรู้ท่ี  5 ถึง ใบความรู้ท่ี 7  ทัง้ 3  ด้าน  และเลือกศกึษากลุม่ละ 1 

ด้าน   แล้วสรุปว่าความร่วมมือในด้านนัน้ๆ มีผลดีต่อประเทศไทย อย่างไรบ้าง  แล้วมี

ผลกระทบตอ่ประชาชนในประเทศ อยา่งไรบ้าง 

1. ความร่วมมือในด้านการเมืองและความมัน่คงของอาเซียน 

2. ความร่วมมือของอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ 

3. ความร่วมมือด้านสงัคมและวฒันธรรม 

 

ความร่วมมือในด้าน  ................................................................................................................................. 

1.   มีผลดีตอ่ประเทศไทย อยา่งไรบ้าง   
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

2.   มีผลกระทบตอ่ประชาชนในประเทศ อยา่งไรบ้าง
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

 
รายช่ือคณะทาํงาน   ระดบัชัน้  ......................................................................... 
1.  ......................................................................... 2.  .............................................................................. 

3.  ......................................................................... 4.  .............................................................................. 

5.  ......................................................................... 6.  .............................................................................. 

7.  ......................................................................... 8.  .............................................................................. 
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 ใบงานที่           5. สรุปผลการประชุมอาเซียนในรอบปีที่ผ่านมา 
 

ใบงาน  รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย  

คาํชีแ้จง   ให้แตล่ะกลุม่ค้นคว้า  เร่ืองการประชมุอาเซียน ในรอบปีท่ีผา่นมา  วา่มีประเทศไหนเป็น

เจ้าภาพจดัการประชมุ / เม่ือไหร่   และมีสาระการประชมุเร่ืองอะไรบ้าง  

 

1.  ประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม / เม่ือไหร่ 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

2.   สาระการประชุมเร่ืองอะไรบ้าง 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

  
รายช่ือคณะทาํงาน   ระดบัชัน้  ......................................................................... 
1.  ......................................................................... 2.  .............................................................................. 

3.  ......................................................................... 4.  .............................................................................. 

5.  ......................................................................... 6.  .............................................................................. 

7.  ......................................................................... 8.  .............................................................................. 
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ใบงานที่ 6. ปัญหาและอุปสรรคที่สาํคัญของอาเซียน  

 
ใบงาน  รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย  

คาํชีแ้จง   ให้ผู้ เรียนศกึษาใบความรู้  ท่ี 6 เร่ือง ปัญหาและอปุสรรคท่ีสําคญัของอาเซียน และรวมกลุม่

กนัเสนอความคดิเห็นวา่ผู้ เรียนจะมีเเนวทางแก้ไขอยา่งไร 

 

1.  ปัญหาและอุปสรรคที่สาํคัญของอาเซียน 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

2.   ในความคดิเหน็ของท่าน  ท่านคดิว่าควรจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

 
รายช่ือคณะทาํงาน   ระดบัชัน้  ......................................................................... 
1.  ......................................................................... 2.  .............................................................................. 

3.  ......................................................................... 4.  .............................................................................. 

5.  ......................................................................... 6.  .............................................................................. 

7.  ......................................................................... 8.  .............................................................................. 
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ใบงานที่ 7. แนวทางการแก้ไขผลผลิตทางการเกษตร  

 
ใบงาน  รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย  

 

คาํชีแ้จง   ให้ผู้ เรียนรวมกลุม่กนัวิเคราะห์  หาแนวทางการพฒันาและแก้ไขผลผลติทางการเกษตรท่ี

สําคญัในชมุชน  เพ่ือนําไปสูเ่วทีการแขง่ขนัด้านการสง่ออก 

 

ผลผลิต ปัญหา การพัฒนาและแก้ไข 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
รายช่ือคณะทาํงาน   ระดบัชัน้  ......................................................................... 
1.  ......................................................................... 2.  .............................................................................. 

3.  ......................................................................... 4.  .............................................................................. 

5.  ......................................................................... 6.  .............................................................................. 

7.  ......................................................................... 8.  .............................................................................. 
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ใบงานที่ 8. ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าร่วม

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

 

 ใบงาน  รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 

คาํชีแ้จง   ให้ผู้ เรียนศกึษาศกึษาความรู้เพิ่มเตมิ ในเร่ือง ประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได้รับจากการเข้า

ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  

  

 
ช่ือ....................................................................... ระดบัชัน้ .......................................................... 
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ใบงานที่ 9.  ความหมาย  ความสาํคัญ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของ 

AFTA  ต่อไทย 
 

 

 ใบงาน  รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 

คาํชีแ้จง  ให้ผู้ เรียนศกึษาใบความรู้ท่ี 12  แล้วสรุปมาพอเข้าใจ   

 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
ช่ือ...............................................................................  ระดบัชัน้ ................................................................... 
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 ใบงานที่ 10. ทศิทางการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยต่อการเข้าสู่อาเซียน 
 

 ใบงาน  รายวิชาเลือก อาเชียนศกึษา  สาระการพฒันาสงัคม ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 

คาํชีแ้จง   ให้ผู้ เรียนศกึษาค้นคว้าเพิม่เตมิจากส่ือตา่ง ๆ เเละเว็บไซต์  ในเร่ือง ทิศทางการ

เปล่ียนแปลงของสงัคมไทยตอ่การเข้าสูอ่าเซียนในด้านตา่งๆ ดงันี ้

 

1.  ความร่วมมือทางการเมือง 
...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................   

 2.  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................   

3.  ความร่วมมือเฉพาะด้าน  เชน่ แรงงาน  เดก็และเยาวชน ยาเสพตดิ ฯลฯ 
...........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................... 
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กฎบัตรอาเชียน (ASEAN Charter) เอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสมัพนัธ์ กรมอาเซียน กระทรวง

การต่างประเทศ  (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :http://www.mfa.go.th/asean/ 

asean_web/media/aseanMiniBook.pdf  (วนัท่ีค้นข้อมลู : 22  พฤษภาคม  2554). 

กฏบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หมวดที่ 4 โครงสร้างองค์กรของอาเซียน  เอกสารเผยแพร่

และประชาสมัพันธ์ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก 

:http://aseansummit.mfa.go.th/15/thai/PDF/ASEAN_Charter_TH+EN.pdf (วันท่ี     

ค้นข้อมลู : 21  พฤษภาคม  2554). 

การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน เอกสารเผยแพร่ออนไลน์  กรมอาเซียน กระทรวง              

การต่างประเทศ  (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก www.mfa.go.th/asean/asean_web/docs/ 

asean_economy.doc (วนัท่ีค้นข้อมลู : 21  พฤษภาคม  2554).     

ข้อมูลทั่ วไปของอาเชียน.   (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.mfa.go.th/web/1694.php

เว็บไซต์กองอาเชียน กระทรวงตา่งประเทศ  (วนัท่ีค้นข้อมลู :  27  พฤษภาคม  2554) 

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ, จบัตาเอเซียตะวนัออก East Asia Watch  เข้าถึงได้จาก : 

http://www.eastasiawatch.in.th/information.php (วนัท่ีค้นข้อมลู :  21  พฤษภาคม  

2554) 

เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) เอกสารเผยแพร่ออนไลน์  ศนูย์ศกึษา

ความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ICSC : International 

Cooperation Study Center  (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :http://www.apecthai.org/2008/ 

upload/5870AFTA  (วนัท่ีค้นข้อมลู : 12  พฤษภาคม  2554). 

ข้อมูลทั่วไปของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 

(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.mfa.go.th/web/3020.php?sid=4153  (วนัท่ี     

ค้นข้อมลู :15  พฤษภาคม  2554). 

ความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงของอาเซียน เอกสารเผยแพร่ออนไลน์ กรมอาเซียน 

กระทรวงการต่างประเทศ (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : www.mfa.go.th/asean 

/asean_web/docs/611.doc  (วนัท่ีค้นข้อมลู : 21  พฤษภาคม  2554). 
 

http://www.mfa.go.th/web/1694.php
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php
http://www.mfa.go.th/web/3020.php?sid=4153
http://www.mfa.go.th/asean%20/asean_web/docs/611.doc
http://www.mfa.go.th/asean%20/asean_web/docs/611.doc


ความม่ันคงในกรอบของการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความ
ม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF) เอกสารเผยแพร่

ออนไลน์  ศนูย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ICSC : 

International Cooperation Study Center  (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :http://www. 

apecthai.org/2008/upload/836ARF.pdf  (วนัท่ีค้นข้อมลู : 21  พฤษภาคม  2554). 

ความร่วมมือด้านการลงทุน (ASEAN Investment Area: AIA)  เอกสารเผยแพร่ออนไลน์  ศนูย์

ศกึษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ICSC : International 

Cooperation Study Center  (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :http://www.apecthai.org/2008/ 

upload/9558AIA.pdf  (วนัท่ีค้นข้อมลู : 12 พฤษภาคม  2554). 

ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม(ASEAN Industrial Cooperation Scheme: AICO) เอกสาร

เผยแพร่ออนไลน์  ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

ICSC : International Cooperation Study Center (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :http://www. 

apecthai.org/2008/upload/5306AICO.pdf  (วนัท่ีค้นข้อมลู : 12 พฤษภาคม  2554). 

ความร่วมมือด้านขนส่งของอาเซียน (ASEAN Transport Cooperation)  เอกสารเผยแพร่ออนไลน์  

ศนูย์ศกึษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ICSC : International 

Cooperation Study Center (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :http://www.apecthai.org/2008/ 

upload/3058Transportation.pdf  (วนัท่ีค้นข้อมลู : 13  พฤษภาคม  2554). 

ความร่วมมือด้านพลังงานในอาเซียน (ASEAN Energy Cooperation) เอกสารเผยแพร่ออนไลน์  

ศนูย์ศกึษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ICSC : International 

Cooperation Study Center  (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :ttp://www.apecthai.org/2008/ 

upload/999Energy.pdf  (วนัท่ีค้นข้อมลู : 12  พฤษภาคม  2554). 

ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในกรอบอาเซียนและอาเซียน + 3  เอกสารเผยแพร่ออนไลน์  

ศนูย์ศกึษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ICSC : International 

Cooperation Study Center  (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :http://www.apecthai.org/2008/ 

upload/3052Tourism.pdf  (วนัท่ีค้นข้อมลู : 12  พฤษภาคม  2554). 

ความร่วมมือของอาเซียนด้าน Functional Cooperation    เอกสารเผยแพร่ออนไลน์  ศนูย์ศกึษา

ความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ICSC : International 

Cooperation Study Center  (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :http://www.apecthai.org/2008/ 

upload/1298Overview.pdf  (วนัท่ีค้นข้อมลู : 21  พฤษภาคม  2554). 



ประโยชน์ที่ ไทยได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มอาเซียน. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : 

http://www.mfa.go.th  หนงัสือ “มารู้จกัอาเซียนกนัเถอะโดยกรมอาเซียน  กระทรวง      

การตา่งประเทศ   (วนัท่ีค้นข้อมลู : 23  พฤษภาคม  2554). 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เอกสารเผยแพร่และส่ือประชาสมัพนัธ์ กรมอาเซียน 

กระทรวงการต่างประเทศ  (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :  http://www.mfa.go.th/ 

internet/document/1808.doc)   (วนัท่ีค้นข้อมลู :  30  พฤษภาคม  2554) 

ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน  บทความเว็บไซต์ กรมอาเซียน กระทรวงการ

ตา่งประเทศ (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.mfa.go.th/web/3020.php?sid=4051  

(วนัท่ีค้นข้อมลู : 21  พฤษภาคม  2554). 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน บทความเว็บไซต์ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 

(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :http://www.mfa.go.th/web/3020.php?sid=4053  (วนัท่ีค้น

ข้อมลู : 28  พฤษภาคม  2554). 

มารู้จักอาเซียนกันเถอะ  เอกสารเผยแพร่ กรมอาเชียน กระทรวงการตา่งประเทศ  (ออนไลน์). เข้าถึง

ไ ด้ จ าก  : http://www.mfa.go.th/web/1694.php เ ว็ บ ไ ซ ต์ กองอา เ ชี ยน  กระท รว ง

ตา่งประเทศ  (วนัท่ีค้นข้อมลู :  27  พฤษภาคม  2554). 

มารู้จักอาเซียนกันเถอะ  เอกสารเผยแพร่และส่ือประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ กรมอาเซียน กระทรวงการ

ต่างประเทศ  (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :http://www.mfa.go.th/asean/ asean_web/ 

edia/asean_book.pdf  (วนัท่ีค้นข้อมลู : 30  พฤษภาคม  2554). 

(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.mfa.go.th/web/3020.php?sid=4052  (วนัท่ีค้นข้อมลู :       

29  พฤษภาคม  2554). 

เอกสาร “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ฉบับประชาชน  โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ   
กระทรวงพาณิชย์. 

Brunei, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Brunei)  

Combodia, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia) 

Indonesia, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia)  

List of countries and outlying territories by total area http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ 

countries_and_outlying_territories_by_total_area 
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List of countries by population http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_ population 

Laos, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Laos)  

Malaysia, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia)  

Myanmar, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Myanmar) 

Philippines, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Philippines) 

The Founding of  ASEAN  เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ ASEAN  The Official Website of the 

Association of South East Asian Nations เข้าถึงได้จาก : http://www.asean.org        

(วนัท่ีค้นข้อมลู : 21  พฤษภาคม  2554). 

Thailand, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand) 

Singapore, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore) 

Vietnam, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam) 
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ที่ปรึกษา 
   นายประเสริฐ    หอมดี  ผู้ อํานวยการสถาบนั กศน. ภาคเหนือ 

   นางนาถยา    ผิวมัน่กิจ  รองผู้ อํานวยการสถาบนั กศน. ภาคเหนือ 

   นางสาวสดุใจ    บตุรอากาศ ครูเช่ียวชาญ   สถาบนั กศน. ภาคเหนือ  

ผู้เขียน 
นางณิชากร    เมตาภรณ์  ครูชํานาญการพิเศษ  สถาบนั กศน.ภาคเหนือ     

   นางสาวอรวรีย์    ฟองจนัทร์ ครูชํานาญการพิเศษ  สถาบนั กศน. ภาคเหนือ 

   นางสาวนชัรี    อุม่บางตลาด ครูชํานาญการ  สถาบนั กศน. ภาคเหนือ 

นางสาวสวุิชชา    อินหนองฉาง ครูอาสาฯ ศนูย์ กศน.อําเภอสนัทราย จ.เชียงใหม ่   

ผู้เรียบเรียงใบความรู้ 
   นางณิชากร    เมตาภรณ์  ครูชํานาญการพิเศษ  สถาบนั กศน.ภาคเหนือ  

   นางสาวนชัรี    อุม่บางตลาด ครูชํานาญการ  สถาบนั กศน. ภาคเหนือ   

บรรณาธิการ 
   นางสาวจิราพร    จนัทร์ขาว ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนลําปางกลัยาณี จ.ลําปาง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   นางสาวพิมพาพร   อินทจกัร์ ครูเช่ียวชาญ  สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

   นางณิชากร    เมตาภรณ์  ครูชํานาญการพิเศษ  สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

ผู้พมิพ์/รูปเล่ม 
   นางมกุดา    ภตูาสืบ   เจ้าหน้าท่ี  สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

นางสาวปิยนชุ    ภมูิศรี  เจ้าหน้าท่ี  สถาบนั กศน.ภาคเหนือ    

ออกแบบปก 
   นางสาวนชัรี    อุม่บางตลาด ครูชํานาญการ  สถาบนั กศน. ภาคเหนือ 

พมิพ์ที่ 
   สถาบนั กศน.ภาคเหนือ  
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