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 หลักสูตรอาเซียนพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของส านักงานเลขาธิการอาเซียน (SEMEO) และ      
องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) รวมทั้งนักการศึกษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ทั้งนี้ในการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
มีข้อตกลงร่วมกันว่า  “จะน า ASEAN Curriculum Sourcebook หรือ หลักสูตรอาเซียนไปใช้เป็นแนวทาง    
ในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละประเทศ” เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน
ของเยาวชนอาเซียน   

จากความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตรอาเซียน ซึ่งถือว่า เป็นหลักสูตรแกนกลางที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน ดังนั้น  ผู้จัดท าจึงได้พัฒนา
เอกสารประกอบการเรียน ตามหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) รายวิชา ส32203  
อาเซียนศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จ านวนทั้งหมด 5 เล่ม ตามเป้าหมายของหลักสูตร
อาเซียน ประกอบด้วย 

                เล่มที ่ 1  ความรู้เกี่ยวกบัอาเซียน (Knowing ASEAN) 
                เล่มที ่ 2  การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย 

                                (Valuing Identity and Diversity) 
                เล่มที ่ 3  การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น (Connecting Global and Local) 
                เล่มที ่ 4  การส่งเสริมความเสมอภาคและความยตุิธรรม                                                
      (Promoting Equity and Justice)        

เล่มที ่ 5  การท างานรว่มกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน                                                                    
            (Working Together for  a Sustainable Future)   

       ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการเรียน ตามหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum 
Sourcebook) รายวิชา ส32203 อาเซียนศึกษา จะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับครูผู้สอนน าไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรอาเซียนต่อไป 

  
                                                                                  นายทวิช  ลักษณ์สง่า 

                                                         ผู้จัดท า 
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          •  ผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557 : 28) 

ในยุคโลกาภิวัตน์ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนของการร่วมมือกันทาง
การเมือง และเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโลกที่ได้รับผลกระทบเหมือนกัน และ
เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
 

•  สาระส าคัญ  
อาเซียนก่อตั้งขึ้นด้วยปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ทั้งปัจจัยทางด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการรวมกลุ่มกันจะส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีความเข้มแข็งในการร่วมมือ
กันพัฒนา และสร้างอ านาจการต่อรองในระดับโลกได้มากกว่าการพัฒนาโดยขาดการรวมกลุ่มสร้างความ
ร่วมมือ ประโยชน์ของการรวมกลุ่มกันจะสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
 

•  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1. วิเคราะห์ความส าคัญของอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรมได้   
    2. วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการก่อตั้งอาเซียน และประชาคมอาเซียนได้   
    3. ล าดับเหตุการณ์ส าคัญตั้งแต่ก่อนก่อตั้งอาเซียน จนถึงจัดตั้งประชาคมอาเซียนได้ 
    4. ระบุสาระส าคัญของประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ และการด าเนินงานได้  
    5. วิเคราะห์แนวทางความรว่มมือจากเอกสารที่ส าคัญของอาเซียนได้ 
    6. วิเคราะห์ประโยชน์ของการรวมกลุ่มของอาเซียน และประชาคมอาเซียนได้   
 
 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 

            เป้าหมายการเรียนรู้ เล่มที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN Knowing) 
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   ในบทเรียนนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความส าคัญของการก่อตั้งอาเซียน 
(ASEAN) จนพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ปรากฏใน
เอกสารส าคัญของอาเซียน ได้แก่ ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) และ กฎบัตรอาเซียน (ASEAN 
Charter) ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสรุปเป็นแผนผังความคิด  
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                    
 ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้เอกสารประกอบการเรียน ดังนี้ 
 1.  นักเรียนศึกษาหัวข้อเรื่อง ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญจุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 
เพื่อให้ทราบว่า เมื่อจบบทเรียนนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องใด และน าความรู้ไปเผยแพร่ได้อย่างไรบ้าง 
 2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ข้อ จากนั้นตรวจค าตอบจากเฉลย และ           
บันทึกผลคะแนน 
 3. นักเรียนศึกษาเน้ือหา และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในใบงานท้ายบทเรียน 
 4. เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาครบทุกบทเรียนแล้ว ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจค าตอบจาก
เฉลยแบบทดสอบในภาคผนวก พร้อมทั้งบันทึกผลคะแนน และน าผลการทดสอบมาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
เพื่อประเมินผลการพัฒนาของตนเอง 
 

ความรู้           

เกี่ยวกับอาเซียน 

ความส าคัญของอาเซียน 

พัฒนาการของอาเซียน                          

สู่ประชาคมอาเซียน 
ประชาคมอาเซียน 

ประโยชน์ของการรวมกลุ่มในภูมิภาคอาเซียน 

หลักการส าคัญของอาเซียน เอกสารส าคัญของอาเซียน 

   เรียนรู้อะไรใน... เล่มที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
 

 

 เรียนรู้อย่างไร... ในการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
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ค 

 
 
      เอกสารประกอบการเรียน มีแนวทางการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
 1. การวัด และประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ในใบงาน         
ท้ายบทเรียนในแต่เรื่อง 
 2. การวัดและประเมินผลหลังเรียนจนครบเนื้อหา ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน       
20 ข้อ และการประเมินจากภาระงาน / ชิ้นงานรวบยอดหลังเรียนรู้จบในแต่ละเล่ม  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 หลักสูตรอาเซียน ASEAN Curriculum Sourcebook 

 เป็นหลักสูตรแกนกลางของอาเซียน ซึ่งพัฒนาโดยความร่วมมือของส านักงานเลขาธิการอาเซียน 
(SEMEO) และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) รวมทั้งนักการศึกษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 
 ที่มา http://asean.org/?static_post=asean-curriculumsourcebook 
            เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
  

ถ้าพร้อมแล้ว เราไปท า                 

แบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะ  

         การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ท าอย่างไร...ในเอกสารประกอบการเรียน 
 

 



 

 

4 เล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (Knowing ASEAN) 

 
ค าช้ีแจง แบบทดสอบฉบับนี้มีจ านวนทั้งหมด 20 ข้อเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
            คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลาท าแบบทดสอบ 20 นาท ี

ค าสั่ง     ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยท าเครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 
 
1. ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์มีความส าคัญต่ออาเซียน ยกเว้น ข้อใด 
 ก. อาเซียนมีประชากรมากกว่า 600 ล้านคน 
 ข. อาเซียนมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 
 ค. อาเซียนเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการรบที่ส าคัญ 
 ง. อาเซียนมีท าเลที่ตั้งเป็นเส้นทางการค้าที่ส าคัญ 

2. ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจ านวนมากด้วยเหตุผลหลายประการ 
ยกเว้น ข้อใด 
 ก. ค่าจ้างแรงงานถูก 
 ข. ประชากรมีจ านวนมาก 
 ค. วัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิต 
 ง. ค่าเงินแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันมาก 

3. ผลของกระแสโลกาภิวัตน์ข้อใดที่เป็นปัจจัยส าคัญในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความร่วมมือ 
 ก. การรวมกลุ่มท าให้แต่ละประเทศได้รับประโยชน์มากขึ้น 
 ข. ประเทศต่าง ๆ ถูกกดดันให้จัดตั้งองค์กรเพื่อการแข่งขัน 
 ค. สนธิสัญญาระหว่าประเทศก าหนดให้ภูมิภาคต้องมีการรวมกลุ่มกัน 
 ง. ภาพลกัษณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกจะมีความน่าเชือ่ถือ 

4. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับความเป็นมาของการก่อตั้งอาเซียน 
 ก. อาเซียนมีประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศ 
 ข. 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 คือ วันก่อตั้งอาเซียน 
 ค. การลงนามการก่อตั้งอาเซียน มีขึ้นที่ประเทศไทย 
 ง. กฎบัตรอาเซียน คือ เอกสารส าคัญในการก่อตัง้อาเซียน 
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5. ข้อใดกลา่วถูกต้องเกี่ยวกับเหตุการณ์สงครามเย็นที่ส่งผลต่อการจัดตั้งอาเซียน 
 ก. สงครามเย็นส่งผลต่อภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ ท าให้ต้องรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยกนั
พยุงเศรษฐกิจอาเซียนให้เดินหน้าต่อไปได้ 
 ข. สงครามเย็นท าให้เกิดความขัดแย้งของลัทธิทางการเมืองระหว่างประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ 
ส่งผลให้ประเทศประชาธิปไตยรวมกลุ่มกันเพื่อป้องกันการรุกรานของลัทธิคอมมิวนิสต์ 
 ค. สงครามเย็นท าให้วัฒนธรรมของชาติในอาเซียนได้เลือนหายไป เนื่องจากวัฒนธรรมสมัยใหม่ของ
ชาติตะวันตกถูกส่งผ่านมากับลัทธิคอมมิวนิสต์ 
 ง. สงครามเย็นส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากถูกแทรกแซง
ทางการเมืองของประเทศมหาอ านาจ ท าให้การรว่มมือกันของทุกประเทศเป็นแนวทางการสร้างอ านาจต่อรอง
ทางการเมือง 

6. ให้เรียงล าดับเหตุการณ์ต่อไปน้ีให้ถูกต้อง  
 1. จัดตั้งประชาคมอาเซียน ที่มี 3 เสาหลักในการด าเนินงาน 
 2. เกิดสงครามเย็น ความขัดแย้งในอุดมการณ์ทางการเมือง 
 3. ก่อตั้งอาเซียน มีประเทศผู้เริ่มก่อตั้ง ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
 4. มีการก่อตั้งสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ สมาคมอาสา (ASA) มีสมาชิกเพียง 3 ประเทศ 

 ก. 1 - 3 - 4 - 2   ข. 2 - 4 - 3 - 1    
 ค. 1 - 4 - 2 - 3                       ง.  2 - 4 - 1 - 3   

7. อาเซียน (ASEAN) กับ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) มีความแตกต่างกันอย่างไร 
 ก. จ านวนประเทศสมาชิกของอาเซียน มีมากกว่า ประชาคมอาเซียน  
 ข. ประชาคมอาเซียนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มากกว่า อาเซียน  
 ค. อาเซียนมีความรว่มมอืเฉพาะประเทศสมาชิก แต่ประชาคมอาเซียนมีความรว่มมือระหวา่ง  
ภูมิภาคอื่น ๆ 
 ง. อาเซียน มีเป้าหมายการพัฒนาเฉพาะด้านความมั่นคง แต่ประชาคมอาเซียนมีเป้าหมาย               
ทั้งทางดา้นการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

8. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
 ก.  AEC คือ ตัวอักษรย่อของ ประชาคมอาเซียน 
 ข.  ประชาคมอาเซียน คือ การยกระดับการพัฒนามาจากอาเซียน  
 ค.  31 ธันวาคม พ.ศ.2558 คือ วันจัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ 
 ง.  มีเป้าหมายการพัฒนา 3 ด้าน ในด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
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9. ข้อใด คือเหตุผลของการรวมกลุ่มก่อตั้งประชาคมอาเซียนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก       
 ก. เพราะ แต่ละประเทศมีภาษาที่แตกต่างกัน 
 ข. เพราะ แต่ละประเทศมีจุดเด่น จุดด้อยที่แตกต่างกัน  
 ค. เพราะ แต่ละประเทศแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติ  
 ง. เพราะ แต่ละประเทศขาดความมั่นคงทางการทหาร      

10. การรวมกลุ่มจัดตั้งประชาคมอาเซียนก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างไร 
 ก. ผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น 
 ข. แรงงานมีฝีมือในการท างานมากขึ้น 
 ค. มีอ านาจต่อรองในเวทีโลกมากยิ่งข้ึน 
 ง. วัฒนธรรมในภูมิภาคมสีิทธิได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกมากขึ้น 

11. ข้อใด ไม่สัมพันธ์กัน เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเป้าหมายการพัฒนาอาเซียน 
 ก. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีเป้าหมายในการสร้างสันติสุข 
 ข. ประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน มีเป้าหมายสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร  
 ค. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายในการลดช่องว่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินในภูมิภาค 
 ง. ประชาคมอาเซียน มีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาค และสนับสนุนให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 

12. เอกสารส าคัญของอาเซียนในข้อใดเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและ
โครงสรา้งองค์กรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพของอาเซียนหรือท าให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล 
 ก. ปฏิญญาอาเซียน  ข. กฎบัตรอาเซียน  
 ค. วิสัยทัศน์อาเซียน  ง. ค าขวัญอาเซียน 

13.  วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียนคือข้อใด  
          ก. เป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการของประเทศสมาชิก  
          ข. ปรับเปลี่ยนอาเซียนให้เป็นองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล  
          ค. สร้างความมัน่คงระหว่างประเทศสมาชิกต่าง ๆ ทั้ง 10 ประเทศ  
          ง. ท าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และเคารพกฎกติกาในการท างาน 

14. ข้อใดตอ่ไปน้ี ไม่สัมพันธ์ กับ ประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน  
 ก. การมอบรางวัล กวีซีไรต์  
 ข. ความรว่มมือทางด้านการศกึษา 
 ค. การส่งเสริมสุขภาพ และการจดัการโรคระบาด 
 ง. ความร่วมมือข้อตกลงการเปิดอาชพีเสรีในอาเซียน 
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15. ข้อใดคือแนวทางแกไ้ขปัญหาข้อพิพาทที่สอดคล้องกับหลักการส าคัญของอาเซียน 
 ก. การเปิดการเจรจาทางการทตู 
 ข. การไม่โต้ตอบ วางเฉยและปิดการเจรจา  
 ค. การกดดันประเทศคู่กรณีโดยการประกาศตดัความสัมพันธ์ 
 ง. การกีดกันทางการคา้ และการเพิ่มภาษีการค้าระหว่างประเทศ 

16. การที่องค์กรระหว่างประเทศกดดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันกดดันให้ประเทศเมียนมาจัดการ
ปัญหาชาวโรฮีนจา แต่อาเซียนปฏิเสธการกดดันดังกล่าว สอดคล้องกับหลักการส าคัญของอาเซียน ในข้อใด 
 ก. หลักการระงับข้อพิพาทด้วยสันตวิิธ ี
 ข. หลักของการไม่ใช้ก าลงัในการข่มขู่บังคับ  
 ค. หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกนั 
 ง. หลักการความร่วมมอือย่างมีประสิทธิภาพระหว่างประเทศสมาชิก  

17. ความส าคัญของการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนมีหลายประการ ยกเว้น ข้อใด    
 ก. สรา้งมุมมองใหม่ และแสวงหาโอกาสในการพฒันาตนเอง  
 ข. เตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลก 
 ค. เพื่อป้องกันการเข้ามาท างานของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน 
 ง. ตระหนักถึงความส าคญัในฐานะเราเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 

18. หัวข้อการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนในข้อใด ไม่เหมาะสม ต่อการศึกษา 
 ก.  วิเคราะห์ความต้องการสินค้าของอาเซียนเพื่อวางแผนการส่งออกสินคา้ 
 ข.  การส ารวจความเหมือน และความแตกต่างของมรดกโลกในอาเซียน 
 ค.  ศึกษาความมั่นคงทางการเมืองที่มีผลต่อการลงทุนของชาวต่างชาติ 
 ง.  จดัล าดับคุณค่าทางวฒันธรรมไทยกับวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน 

19.  ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือข้อใด 
 ก. สถาบันการคา้ของไทยมีคุณภาพดีขึ้น 
 ข. ลดความยากจน เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร 
 ค. ราคาสินคา้จากภายนอกกลุ่มอาเซียนมีราคาถกู  
 ง. ตลาดการคา้มีขนาดใหญ่ข้ึน การค้าขายระหวา่งกันสะดวกเพิ่มขึ้น 
20. บุคคลใดปรับตวั และสร้างโอกาสส าหรับการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน  
 ก. สุพจน์ ฝึกฝนภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน 
 ข. สุวดี เก็บสะสมเงินตราของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อความภูมิใจ 
 ค. สุนีย์ จา้งแรงงานเพื่อนบ้านโดยให้ค่าแรงราคาถูกเพื่อลดต้นทุนการผลติ 
 ง. สุจิตต์ เลือกท าธรุกิจเฉพาะเพื่อนบ้านที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียน  
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ค าถามส าคัญ  (Essential Questions) 

                                                                                                   
                        ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (Knowing ASEAN)                     
  

 
 

 

                  

   

ปัจจัยใดที่ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ รวมถึงภูมิภาคอาเซียนต้องอาศัยความรว่มมือระหว่างกันเพื่อ 

พัฒนาความเจริญในแต่ละประเทศ  

การพึ่งพาอาศัย และการสร้างความรว่มมือระหวา่งภูมิภาคอาเซียนท าให้เกิดประโยชน์            

ต่อประเทศสมาชิกอาเซียน และต่อนักเรียนอย่างไร 

 

 

 

 

 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อังกฤษ : Association of South East Asian- 
Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) เป็นองค์กรความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย
ประเทศสมาชิก 10 ประเทศในปัจจุบัน ได้แก่ ประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  และบรูไน ดังนั้น ปัจจัยส าคัญทางภูมิศาสตร์ที่ทุก  ๆ ประเทศตั้งอยู่ใกล้กันย่อมมี        
การติดต่อปฏิสัมพันธ์ร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ การรวมกลุ่มกันจึงมีการสร้างข้อตกลงความร่วมมือจะท าให้
สามารถอยู่ร่วมกัน และสร้างผลประโยชน์ร่วมกันได้มากกว่าการที่แต่ละประเทศต่างด าเนินกิจกรรมด้วยตนเอง
เพียงล าพัง อาเซียนจึงก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริม
สันติภาพ และความมั่นคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่าง
ประเทศ  
 ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนจึงมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ต้อง
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน สามารถสร้างความร่วมมือกันท างาน มีเจตคติที่ดีระหว่างกัน รวมทั้ง
ตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกับการด ารงชีวิตของตนเอง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง ประเทศชาติ และ 
ภูมิภาคอาเซียนของเรา 
 

บทน า  
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 อาเซียน เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมายถึง ดินแดนที่อยู่ระหว่าง
จีน และอินเดีย ดินแดนบริเวณนี้มีชื่อเรียกที่หลากหลาย เช่น เอเชีย  - ดินแดนมรสุม การเรียกชื่อแบบนี้
เนื่องมาจากมีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุม  หรือเรียกว่า อินโดจีน เพราะอยู่ระหว่างอินเดียกับจีน ส่วนค าว่า 
“เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เริ่มใช้ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2  เพื่อความเด่นชัดทางด้านภูมิศาสตร์  
          ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความส าคัญและเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกทั้งใน           
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 
 

1.1 ความส าคัญด้านภูมิศาสตร์                                                      

ที่ ตั้ งทางภู มิ ศาสตร์ ของประ เทศ
สมาชิกอาเซียนตั้งอยู่ ในภูมิภาคของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด  10 
องศาใต้ ติมอร์ - เสสเต กับละติจูด  28 องศา
เหนือ ที่ภาคเหนือของเมียนมา และลองจิจูด 
92 องศาตะวันออกที่ภาคตะวันตกของเมียนมา 
กับลองจิจูด 141 องศาตะวันออก บริเวณ
ชายแดนอิเรียนจายา กับปาปัวนิวกินี มีท าเล
ที่ตั้ง และอาณาเขต คือ ทิศเหนือติดต่อกับ
สาธารณรั ฐประชาธิป ไตยประชาชนจีน         
ทิศตะวันตกติดต่อกับอินเดีย บังกลาเทศ และ
มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกจรดมหาสมุทร
แปซิฟิก และประเทศปาปัวนิวกินี และทิศใต้ 
จรดทะเลติมอร์ และทะเลอะราฟูรา      

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก - 
เฉียงใต้ ประกอบด้วย 11 ประเทศ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 
2 ส่วน คือ ประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินใหญ่ 
ได้แก่ เมียนมา ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา 
กับประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะ หรือหมู่เกาะ ได้แก่ 
มาเลเซียน สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และติมอร์ เลสเต  

 
     

1. ความส าคัญของอาเซียน 

 

ภาพที่ 2  แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ที่มา http://aseanup.com/free-maps-asean-
countries/  
เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559 
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  1.2   ความส าคัญด้านการเมือง 

  ในอดีตดินแดนแห่งนี้เป็นแหล่งยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของโลก เช่น ช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นเส้นทาง  
การค้าทางทะเลที่เรือชาติต่าง ๆ ต้องแล่นผ่านและแวะจอดที่เมืองมะละกา เป็นเมืองท่าริมฝั่งของเส้นทาง
ค้าขายระหว่างจีนและอินเดีย  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของการแข่งขันและ 
แย่งชิง  โดยแต่ละประเทศต่างมีจุดมุ่งหมายในการเข้ายึดครองดินแดนต่าง ๆ เช่น ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ โปรตุเกส ฮอลันดา ต่างมีอาณานิคมในภูมิภาคนี้ และเมื่อญี่ปุ่นพัฒนาตนเองเป็นประเทศมหาอ านาจก็
เข้ายึดครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ภูมิภาคนี้เป็นแหล่งเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ 
และเข้าช่วงชิงอ านาจกันระหว่างโลกเสรีและค่ายคอมมิวนิสต์ จนเกิดเป็นสงครามอินโดจีนนานนับสิบปี ซึ่งใน
ปัจจุบัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นพื้นที่ที่ส าคัญ เช่น สหรัฐอเมริกายังมีท่าเรือทางทหารที่ส าคัญใน
ฟิลิปปินส์ เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

ปัจจัยทางสภาพภูมิศาสตร์ใดที่ส่งผลให้                                

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่สนใจของนานาชาต ิ  

 

ภาพที่ 3  แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ในสมัยตกเป็นอาณานิคมของชาติ
ตะวันตก  
 

ความน่าสนใจทั้ งทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ  เส้นทางการ
คมนาคม ยุทธศาสตร์ทางทะเลที่ส าคัญ 
จนดึงดูดให้ชาติต่างๆ เข้ามาเพื่อหา
ผลประโยชน์ในภูมิภาคอาเซียนเป็น
จ านวนมาก  
ที่มา    
https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:ThailandWithFlags.gif 
เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559 
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 1.3 ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ  

 อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจโลกในฐานะเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรกรรมและเป็น

ฐานการผลิตสินค้าที่มีค่าจ้างแรงงานต้นทุนถูก และเป็นตลาดขนาดใหญ่ เนื่องจากอาเซียนมีประชากรรวมกัน

แล้วมากกว่า 600 ล้านคน รวมทั้งเป็นตลาดที่มีก าลังสูง มีแนวโน้มขยายตัวได้มาก ความส าคัญทางด้าน

เศรษฐกิจ อาเซียนจึงเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ส าคัญของโลก โดยมีการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรจ านวนมาก 

เช่น ข้าวหอมมะลิ น้ ามันปาล์ม มะพร้าว เป็นต้น และยังเป็นแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญ โดยเฉพาะทรัพยากร

เชื้อเพลิงซึ่งมีมากในประเทศบรูไนและมาเลเซีย นอกจากนี้อาเซียนมีประเทศสิงคโปร์ที่มีเศรษฐกิจมั่นคง และ

เป็นศูนย์กลางทางการเงินการลงทุนของภูมิภาค และประเทศที่มีแรงงานมีคุณภาพค่าแรงไม่สูง เช่น ไทย 

เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มีประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดของโลก และมีความใกล้ชิดกับประทศ

มุสลิมอื่น ๆ ในโลก ซึ่งเป็นผลดีต่อการขยายตลาดของอาเซียนในประเทศมุสลิมทั่วโลก 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

ภาพที่ 4 แผนที่แสดงเส้นทางการค้าทางทะเล  

ที่มา          
http://www.wikiwand.com/en/Spice_  
trade 
เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559 
 

 

ภาพที่ 5  ท่าเรือสิงคโปร์ เป็นท่าเรือที่

ทันสมัย และมีความส าคญัในด้านการค้า 

ที่มา      

http://gothailandgoasean.tourismthail

and.org/th/ 

เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559 
 

 
ปัจจัยทางสภาพภูมิศาสตร์ใดของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ที่ส่งผลให้เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้เป็นเส้นทางคมนาคมทางด้านการคา้     

ที่ส าคัญแห่งหน่ึงของโลก   
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1.4   ความส าคัญทางด้านสังคม และวัฒนธรรม 

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งอารยธรรมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของโลกแห่งหนึ่ง เริ่มตั้งแต่ยุคหิน

แล้วพัฒนาความเจริญและวัฒนธรรมของตนให้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ เช่น วัฒนธรรมดองซอน ทางด้านการเกษตร 

มีพัฒนาการการท านาแบบนาด าเป็นที่แรกของโลก ในบริเวณบ้านเชียง เป็นแหล่งก าเนิ ดการปลูกข้าว 

เมื่อ 5,600 ปีมาแล้วมีการท านาและระบบกักเก็บน้ า  มีระบบชลประทานที่ก้าวหน้า รวมทั้งเป็นภูมิภาค         

ที่ผสมผสานวัฒนธรรมจากภายนอก เช่น อินเดีย จีน อาหรับ ตะวันตก และอื่น  ๆ จนกลายเป็นเอกลักษณ์        

ที่ส าคัญของอาเซียน ส่งผลให้อาเซียนเป็นแหล่งศึกษาทางด้านสังคม และวัฒนธรรมที่ส าคัญ รวมทั้งเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 มรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความส าคัญทางด้านสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์แห่งหน่ึง                       

ของโลก จนหลายสถานที่ในภูมิภาคไดร้ับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก จาก UNESCO                      

 ที่มา http://www.aseanworldheritage.com/ 

          เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2559   



 

 

13 เล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

ให้นักเรียนตอบค าถามตอ่ไปน้ี โดยอธิบายเหตุผล และยกตัวอยา่งประกอบการอธิบาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 1 เร่ือง ความส าคัญของอาเซียน  
 

ท าเลที่ตั้ง และสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้มีความส าคัญทางด้านการเมือง เศรษฐกจิ สังคม 

และวัฒนธรรมอยา่งไร 

ความส าคัญด้านการเมอืง 

ความส าคัญด้านเศรษฐกิจ 

ความส าคัญด้านสังคม และวัฒนธรรม 

ปัจจัยทางด้านท าเลที่ตั้ง และสภาพทางภูมิศาสตร ์

ปัจจัยทางด้านท าเลที่ตั้ง และสภาพทางภูมิศาสตร ์

ปัจจัยทางด้านท าเลที่ตั้ง และสภาพทางภูมิศาสตร ์
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 อาเซียน (ASEAN) เป็นองค์กรความรว่มมือในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มพีัฒนาการที่ส าคัญ 

ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ได้เกิด เหตุการณ์ “สงครามเย็น (Cold war)”  

คือความขัดแย้งของอุดมการณ์การเมืองระหว่างเสรีประชาธิปไตยน าโดยสหรัฐอเมริกา  กับ 

คอมมิวนิสต์ น าโดยสหภาพโซเวียต และจีน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างท าสงครามเย็นด้วยการแสวงหา       

แนวร่วมและแทรกแซงการเมืองในประเทศอื่น เช่น สหรัฐอเมริกา สนับสนุน เวียดนามใต้ ในการท า

สงครามกับ เวียดนามเหนือ และยังสนับสนุนรัฐบาลของกัมพูชา  ในการต่อสู้กับ กลุ่มเขมรแดงที่เป็น

คอมมิวนิสต์การต่อสู้ดังกล่าว เรียกว่า สงครามตัวแทน (Proxy War) การสนับสนุนประเทศพันธมิตร

ที่ตนมีอิทธิพลอยู่ในการท าสงครามโดยการสนับสนุนทางด้านการเงิน การทหาร และอาวุธ  

 

ภาพที่ 7  แผนที่ความขัดแย้งในช่วงสงครามเย็น  

ที่มา    

https://sites.google.com/a/email.vccs.edu/ha

nson-history/histor112/lectures/09-cold-war-

part-i/cold-war-map-of-europe 

เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2559 
 

 

สงครามเย็นเหตุการณ์ส าคัญผลักดันก าเนิดอาเซียน 
 

ภาพที่ 8  ประเทศเวียดนามในสมัยสงครามเย็น  

ที่มา  

https://sites.google.com/a/syd.catholic.edu.a

u/understanding-the-Vietnam            

war/geneva-peace-conference 

เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2559 
 

 

2. พัฒนาการอาเซียน (ASEAN) สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  
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31 กรกฎาคม พ.ศ.2504 (ค.ศ.1961)  อาสา (ASA) มาก่อนอาเซียน (ASEAN) 

 สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ สมาคมอาสา (Association of South-East Asia 

– ASA)   ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  31 กรกฎาคม พ.ศ.2504 (ค.ศ.1961)  เริ่มต้นจากสมาคมอาสา (ASA)    

มีสมาชิกเพียง3 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์  สหพันธ์มลายา และไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ช่วยเหลือกันทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  แต่เกิดการขัดแย้งกันเรื่องดินแดนระหว่างสหพันธ์   

มลายา กับ ฟิลิปปินส์ ในปลายปี พ.ศ. 2505 ความสัมพันธ์ของสมาคมจึงลดน้อยลงไป 

 ต่อมาปี พ.ศ. 2509 ได้กลับมาสร้างสัมพันธไมตรีกันอีกครั้ง  ในปี พ.ศ. 2508  สิงคโปร์

ได้ขอแยกตัวออกจากสหพันธ์มลายา และ สหพันธ์มลายาได้เปลี่ยนชื่อเป็นประเทศมาเลเซีย     

การรวมตัวกันครัง้นี้มีการขยายแนวคิดไปยังประเทศต่าง ๆ หลายประเทศจนสามารถรวมตัวกันได้ 

8 สิงหาคม 2510 (ค.ศ.1967)  วันก าเนิดอาเซียน (ASEAN Day) 

  อาเซียน (ASEAN) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations มีชื่ออย่าง

เป็นทางการว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ได้รับการจัดตั้ งขึ้นใน                 

วันที่ 8 สิงหาคม 2510 (ค.ศ.1967)  ณ วังสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร 

และถือว่าวันดังกล่าวเป็น วันอาเซียน  (ASEAN Day)  โดยมีประเทศสมาชิกจัดตั้งเริ่มแรก        

5  ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย อาเซียนในยุคแรกเริ่มจึงถือ

เป็นกลไกส าคัญในการปรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐให้ดีขึ้น และรวมตัวกันเพื่อป้องปรามภัยจาก

คอมมิวนิสต์ร่วมกัน ภายหลังจากเหตุการณ์สงครามเย็นสิ้นสุดลงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ จึงเริ่มมีบทบาทมากยิ่งข้ึน 

 

ภาพที่ 9  วังสราญรมย ์กระทรวง                    

การต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร   

ที่มา    

http://oldisyounginbkk.com/site/2016/ 

เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2559 
 

 



 

 

16 เล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            ภาพที่ 10  ภาพการลงนามความร่วมมือในปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) 

 ที่มา http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/time-for-an-asian-asean-century 

            เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2559 
 
 รายชื่อผู้แทนทีร่่วมลงนามความรว่มมือใน ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration)                                  

       เรียงจากทางดา้นซ้าย ไปด้านขวา ดังนี ้  

 1. นายนาร์ซิโซ รามอส ต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนประเทศฟิลิปปินส์

 2. นายอาดัม  มาลิก    ต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศผู้แทนประเทศอินโดนีเซีย 

 3. พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ ต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศผู้แทนประเทศไทย 

 4. นายตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ   

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติผู้แทนประเทศมาเลเซีย 

 5. นายเอส. ราชารัตนัม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศผู้แทนประเทศสิงค์โปร์ 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส าคัญทางด้านการเมืองที่มีอิทธิพล                    

ต่อการก่อตั้งอาเซียน คือ ปัจจัยใด  



 

 

17 เล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

 ในปีพ.ศ. 2527 เมื่อประเทศบรูไนดารุสซาลามได้รับเอกราชจากอังกฤษจึงขอเข้าเป็น

สมาชิกอาเซียน ส่วนกลุ่มประเทศ  C L M V  ซึ่งหมายถึง ประเทศกัมพูชา  ลาว  เมียนมา และ

เวียดนาม ได้เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม โดยเวียดนามเป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน          

ในปีพ.ศ. 2538  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเมียนมาในปี พ.ศ. 2540  

และกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน ในปีพ.ศ. 2542 จนครบทั้ง 10 ประเทศสมาชิก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2527 (ค.ศ.1984)  บรูไนดารุสซาลามเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน 

พ.ศ. 2538 (ค.ศ.1995)  เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน 

พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997)  ลาว และเมียนมาเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน 

 

พ.ศ. 2542 (ค.ศ.1999)  กมัพูชาเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน 

 

ภาพที่ 11 ธงชาติประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

ที่มา http://news.uasean.com/article/23/ 

เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2559  

ภาพที่ 12 ธงชาติประเทศเวียดนาม 

ที่มา http://news.uasean.com/article/23/ 

เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2559  

ภาพที่ 13 ธงชาติประเทศลาว (ซ้าย) 

ภาพที่ 14 ธงชาติประเทศเมียนมา (ขวา) 

ที่มา http://news.uasean.com/article/23/ 

เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2559  

ภาพที่ 15 ธงชาติประเทศกัมพูชา 

ที่มา http://news.uasean.com/article/23/ 

เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2559  



 

 

18 เล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

 ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community 

- AC) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 

Political - Security Community-  APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community - AEC) และ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 

Community - ASCC) 

 
 

 ในการประชุมครั้งนี้ได้มกีารออกแถลงการณ์ “ปฏิญญาสิงคโปร์ว่าด้วยกฎบัตรอาเซียน” 

(Singapore Declaration on the ASEAN Charter) ประกาศรับรองกฎบัตรอาเซียน ซึ่งถือ

เป็นความตกลงทางประวัติศาสตรใ์นช่วงเวลาที่อาเซียนครบรอบการก่อตัง้ 40 ปี   

 

 
  ผู้น าของแต่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับรอง  “ปฏิญญาชะอ า หัวหิน ” คือ 

แผนงานส าหรับประชาคมอาเซียน ครอบคลุมแผนงานการเป็นประชาคมอาเซียนทั้ง  3 เสาหลัก   

เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  

 

 
 

             

 

 

           

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

พ.ศ.2546 (ค.ศ.2003) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่เมืองบาหลี อินโดนีเซีย 

พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ท่ีประเทศสิงคโปร์  

พ.ศ.2552 (ค.ศ.2009) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ท่ีประเทศไทย 

31 ธันวาคม พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) พัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ 

ประชาคม 

การเมือง 

และความ

มั่นคง

อาเซียน 

ประชาคม

เศรษฐกิจ

อาเซียน 

ประชาคม

สังคมและ

วัฒนธรรม

อาเซียน 

ประชาคมอาเซียน 

                Tip 

    การเรียกตัวอักษรย่อ ของ 

ASEAN Community ใช้ อักษร

ย่อว่า AC ซึ่งหลายๆ คนมักใช้    

ค าว่า AEC ทั้งที่จริงแล้ว AEC 

เป็นแค่เสาหลักทางเศรษฐกิจ     

และ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ขอ ง  A C 

เท่านั้น   



 

 

19 เล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

 
 ให้นักเรียนอธิบายล าดับเหตุการณจ์ากรูปภาพที่ก าหนดให้ และวิเคราะห์ปัจจัย หรืออทิธิพลที่มีผล

ต่อเหตุการณต์่าง ๆ ตามล าดับ                                      

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เหตุการณ์การขยายแนวคิดคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

    เหตกุารณ์สงครามเย็น (Cold War)  

   เหตุการณก์ารก าเนิดอาเซียน   

   เหตุการณก์ารจัดตั้งประชาคมอาเซียน  

ใบงานที่ 2   

เร่ือง พัฒนาการอาเซียน (ASEAN) สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
 



 

 

20 เล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 ความส าคัญของประชาคมอาเซียน 

 อาเซียนมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของโลกยุคปัจจุบัน ดังนั้น การร่วมมือจัดตั้ง 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ท าให้อาเซียนพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

สามารถพัฒนาปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ ในอนาคตได้ และยังท าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ 

และมีอ านาจในการเจรจาการค้า หรือการต่อรองในเวทีโลกได้มากขึ้น โดยมี 3 เสาหลัก ของการพัฒนา 

ประกอบด้วย 
 

1) ประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียน  

ASEAN Political - security 

Community ย่อว่า APSC  

     โดยมีเป้าหมายมุ่งส่งเสริม

ความร่วมมือในด้านการเมือง

และความมั่นคง เสริมสร้างและ

ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพของภูมิภาค 

เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุข สามารถ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วย

สันติวิธี มีเป้าหมาย 3 ประการ 

คือ 

     - มีกติกาเป็นพื้นฐานภายใต้

ค่านิยมร่วมกัน 

     - มีความรับชอบรับผิดชอบ

ร่วมกันในการรักษาความมั่นคง

ส าหรับประชาชน 

     - มพีลวัตและมีปฏิสมัพันธ์

กับประเทศนอกอาเซียน 
 

2) ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  

ASEAN Economic 

Community ย่อว่า AEC  

     โดยมีเป้าหมาย มุ่งพัฒนา

เศรษฐกิจโดยให้อาเซียนมีตลาด 

และฐานการผลิตเดียว มีการ

เคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ 

การลงทุน เงินทุน และแรงงาน

ฝีมืออย่างเสรี โดยมีเป้าหมาย

หลัก 4 ประการ คือ 

     - เป็นตลาด และฐานการ

ผลิตเดียว           

     - มีความสามารถในการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจ 

     - มีการพัฒนาทางเศรษฐกจิ

อย่างเสมอภาค         

     - สามารถบูรณาการเข้ากับ

ระบบเศรษฐกิจโลก 

  

 
 

3) ประชาคมสังคม และ

วัฒนธรรมอาเซียน       

ASEAN Socio - Cultural 

Community ย่อว่า ASCC        

     โดยมีเป้าหมายต้องการให้

ประชาคมอาเซียนมีประชาชน

เป็นศูนย์กลาง ร่วมกันสร้าง

สังคมที่เอื้ออาทร มีการพัฒนา

ในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิต โดยมีเป้าหมายหลัก คือ 

   - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

   - การคุ้มครองสวัสดิการ

สังคม 

   - การส่งเสริมความยตุธิรรม 

และสิทธิมนุษยชน  

   - การส่งเสริมความยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม 

   - การสร้างอตัลักษณ์อาเซียน 

   - การลดช่องว่างทางการ

พัฒนา 

  

 
 

3. ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
 



 

 

21 เล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

  
3.1 ให้นักเรียนอภิปรายปัจจัยที่ท าให้อาเซียนพฒันาความร่วมมือสู่การเป็น                       

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  
 
 
 
 
 
  
 

3.2 ให้นักเรียนน าเป้าหมายของประชาคมอาเซียนที่ก าหนดให้เติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับ  
เป้าหมายของ 3 เสาหลัก ของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ใหถู้กต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. การส่งเสริมความยั่งยืนดา้นสิ่งแวดล้อม      B.  การเป็นตลาด และฐานการผลิตเดียว                             

c.  การรว่มกันสรา้งสังคมที่เอื้ออาทร             D.  การส่งเสริมความยตุธิรรม และสิทธิมนุษยชน 

E.   การมกีติกาภายใต้คา่นิยมร่วมกัน             F.   การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 

G.   การอยู่รว่มกันอย่างสันติสุขและแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันตวิิธ ี

ประชาคมอาเซียน 

ASEAN Community (AC)  

 
ประชาคมการเมือง      

และความมั่นคงอาเซียน 

ASEAN Political – 

security Community : 

APSC  

……………………………….. 

……………………………….. 

ประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน              

ASEAN Economic 

Community : AEC  

  

   ……………………………….. 

……………………………….. 
 

ประชาคมสังคม              
และวัฒนธรรมอาเซียน 

ASEAN Socio - Cultural 
Community : ASCC 

                                                      

……………………………….. 

……………………………….. 

 

ใบงานที่ 3   เร่ือง  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ปัจจัยที่ท าให้อาเซียนพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

ประชาคมอาเซียน 



 

 

22 เล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

 
 เอกสารส าคัญของอาเซียนตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN 

Declaration)  ที่แสดงถึงเป้าหมายส าคัญของความรว่มมือ จนถึง กฎบตัรอาเซียน (The ASEAN Charter) 

ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของอาเซียนที่ต้องการยกระดับความสัมพนัธ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

       ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration)                กฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter) 

 

  

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16   ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration)  ภาพที่ 17 กฎบัตรอาเซียน(The ASEAN Charter) 

ที่มา http://www.mfa.go.th/asean/th/              เข้าถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2559  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เอกสารส าคัญของอาเซียน 

 

       ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration)  

หรือ ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration)  

มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการพัฒนาอย่างรอบ

ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อกลุ่มประเทศสมาชิก 

ซึ่งเป้าหมายส าคัญก็เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้ง

ทางด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การค้าขาย และ

ในด้านอื่น ๆ ให้กับประชาชนในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์ทาง  

ด้านการธ ารงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ และความมั่นคง

ในภูมิภาค ทั้ งด้านทางการเมืองภายในหรือ

ระหว่างประเทศก็ตาม โดยใช้การพัฒนาทาง     

ด้านเศรษฐกิจ และสังคม เป็นตัวน าการพัฒนาทาง

การเมือง 

        กฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter) 

เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่จะท าให้

อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบ

ทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน 

โดยนอกจากจะประมวลสิ่ งที่ถือเป็นค่านิยม 

หลักการ และแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมา

ประกอบกันเป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการของ

ประเทศสมาชิกแล้ว ยังมีการปรับปรุงแก้ไข และ

สร้างกลไกใหม่ขึ้น พร้อมก าหนดขอบเขตหน้าที่

ความรับผิดชอบขององค์กรที่ส าคัญในอาเซียน

ตลอดจนความสัมพันธ์ในการด าเนินงานของ

องค์กรเหล่านี้ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

ในโลกปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียน

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 



 

 

23 เล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

 
  ให้นักเรียนสืบค้นวัตถุประสงค์จากเอกสารปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) และ              

กฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter) จากนั้นสรุปสาระส าคัญตามประเด็นต่อไปน้ี   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 4   เร่ือง  เอกสารส าคัญของอาเซียน 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

เอกสารส าคัญของอาเซียน มีความส าคัญ และประโยชน์อย่างไร ต่อความร่วมมือของอาเซียน 
 

ปฏิญญาอาเซียนระบุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอาเซียนไว้ว่าอย่างไร             
 

กฎบัตรอาเซียนระบุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประชาคมอาเซียน  

ไว้ว่าอย่างไร 
 



 

 

24 เล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

 
 การท างานรว่มกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานใน

การด าเนินความสัมพันธร์ะหว่างกัน ที่ปรากฏอยูใ่นกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด

ของอาเซียนที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อกลางเดือนธนัวาคม 2551 และสนธิสัญญาไมตรีและความรว่มมือในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia – TAC) ประกอบด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักการส าคัญของอาเซียนข้างต้นช่วยให้การท างานในด้านตา่ง ๆ ของอาเซียนเป็นไปโดยสะดวกด้วย 

หลกัการเคารพซึ่งกันและกัน และยังรักษาความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศเมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างกัน  

 

 

 

 

 

5. หลักการส าคัญของอาเซียน 
 

1. การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียมกัน                                                                 

บูรณาการแห่งดินแดน และเอกลักษณ์ประจ าชาตขิองทุกชาติ 
 

2. ปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก  

           การโค่นล้มอธิปไตยหรือการบีบบังคับจากภายนอก  

2.  
      3.   หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกันและกัน  

 
 

     4.   ระงับความแตกต่างหรือข้อพพิาทโดยสันติวิธี  

 
 

5. การไม่ใช้การขู่บังคับหรือการใช้ก าลัง  

 
 

     6.   ความรว่มมืออยา่งมีประสิทธิภาพระหวา่งประเทศสมาชิก  

 
 

ภาพที่ 18 การประชุมเจรจาแก้ไขปัญหาด้วย

สันติวิธีของอาเซียน 

ที่มา https://www.pptvhd36.com/news/ 

เข้าถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2559  
 



 

 

25 เล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

 
 ใหน้ักเรียนน าเสนอปัญหาความขัดแย้งในห้องเรียน หรือโรงเรียนของนักเรียน จากนั้นให้น าหลักการ
ส าคัญของอาเซียนไปประยุกต์ใช้ และน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตามหลักการส าคัญของอาเซียน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 5   เร่ือง   หลักการส าคัญของอาเซียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

น าเสนอปัญหาความขัดแย้งภายในห้องเรียน หรือโรงเรียน 

หลักการส าคัญของอาเซียน ที่เลือกมาประยุกตใ์ช้ในการแก้ไขปัญหา 

แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลกัการส าคัญของอาเซียน 



 

 

26 เล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

 

 

การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

วัฒนธรรม ย่อมเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ประเทศสมาชิกอาเซียน ในการพัฒนาประเทศในแต่ละด้าน ดังนี้ 

          1. ด้านการเมืองและความมั่นคง: ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนที่เกิดขึ้น 

เช่น สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความตกลงเพื่อสร้างอาเซียนให้เป็นเขตแห่งสันติภาพ อิสรภาพและความเป็น

กลาง มีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เสถียรภาพและสันติภาพของภูมิภาค รวมถึงสร้างกลไก

ในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี สร้างบรรทัดฐานทางการเมืองและความมั่นคง และช่วยป้องกันความขัดแย้ง

ไม่ให้เกิดขึ้นในภูมิภาค นอกจากนี้ อาเซียนยังประสบความส า เร็จในการดึงดูดประเทศมหาอ านาจหลาย

ประเทศให้เข้าร่วมหารือและมีความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงร่วมกับอาเซียน โดยเฉพาะการจัดตั้ง

กลไกการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งถือเป็นด้าน

การเมืองและความมั่นคงที่เชื่อมโยงประเทศทั้งสองภูมิภาคเข้าด้วยกันซึ่งมีทั้งสหรัฐอเมริกา จีน รัสเซียและ

สหภาพยุโรป เข้าร่วมอยู่ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 การประชุมด้านความมั่นคงของอาเซียน 

ที่มา http://apdf-magazine.com/th/ 

เข้าถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2559   

 

 

                  

6. ประโยชน์ของการรวมกลุ่มในภูมิภาคอาเซียน 
 



 

 

27 เล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

    2. ความส าเร็จด้านเศรษฐกิจ: อาเซียนได้วางรากฐานของการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

โดยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) และการมีความตกลงกันทางเศรษฐกิจ       

ในด้านอื่น ๆ เช่น การคมนาคม การท่องเที่ยว การเงิน และ

การลงทุน ทั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐาน

การผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า บริการ       

การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่างประเทศสมาชิกโดยเสรี 

ส่ ง เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน          

ลดช่องว่างของระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

และส่งเสริมให้อาเซียนสามารถรวมตัวเข้ากับประชาคมโลก

ได้โดยไม่ตกอยู่ในภาวะที่เสียเปรียบ ดังจะเห็นได้จากราคา

สินค้าในหลายรายการที่ผลิตและค้าขายภายในประเทศ

สมาชิกอาเซียนมีราคาลดลงถูกลง ในขณะที่มีคุณภาพดีขึ้น 

หรือ การที่พลเมืองของหลายประเทศสมาชิกอาเซียน

สามารถไปท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นอีกหลาย

ประเทศโดยไม่ต้องใช้วีซ่า เป็นต้น นอกจากนี้ อาเซียนยัง

ประสบความส าเร็จในการมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ

ประเทศภายนอกภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศหรือกลุ่ม

ประเทศที่เป็น คู่เจรจาของอาเซียน อีกด้วย 

 

                3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม:  อาเซียนมีความร่วมมือกันเป็นจ านวนมากในเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม

และวัฒนธรรม เช่น การกีฬา เรื่องการศึกษา วัฒนธรรม วรรณกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข 

สิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ และโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้ต่างก็มีความคืบหน้า

เป็นล าดับ เช่น ข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามชาติที่เกิดจาก

ไฟป่า การมีมาตรการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาโรคซาร์ส และไข้หวัดนก และ

การด าเนินการเพื่อท าให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ปลอดยาเสพติด เป็นต้น 

  

 

 

 

 

 ภาพที่ 20 8 อาชพีเสรตีามข้อตกลงความ  

 ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

 ที่มา   

http://www.industry.go.th/phetchab

uri/index.php/news/item/1123-8-aec 

เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2559 

ภาพที่ 21 สัญลักษณ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน  

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki 

เข้าถึงเมื่อ 27 พฤษภาคม 2559  
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ให้นักเรียนอภิปรายผลประโยชน์ของการรวมกลุม่ในภูมิภาคอาเซียนที่มีตอ่ตัวนักเรียน และน าเสนอ

แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพรอ้มในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 6 เร่ือง ประโยชน์ของการรวมกลุ่มในภูมิภาคอาเซียน 
 

ด้านความรู ้

 

 

ด้านความสามารถ 

 

 

ด้านทัศนคติ คุณลักษณะที่ดี 

แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อม         

ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียน 

ผลประโยชน์ของการรวมกลุ่มในภูมิภาคอาเซียน                                        

ที่มีต่อตัวนักเรียนมีอะไรบ้าง 
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สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม          

พ.ศ.2510 จากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน และด้วยเหตุผลทางการเมืองที่ต้องการป้องกัน

ภัยจากคอมมิวนิสต์ โดยประเทศผู้เริ่มก่อตั้งได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ 

โดยมีเอกสารส าคัญที่เรียกว่า ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือ ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok 

Declaration) มีวัตถุประสงค์ต้องการให้อาเซียนมีความมั่นคง เป็นเขตแห่งสันติภาพ มีความเจริญทางเศรษฐกจิ 

และร่วมมือกันพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในอาเซียน  ซึ่ง ในภายหลังจึงได้รับสมาชิกเพิ่มเติมตามล าดับ 

คือ บรูไน  เวียดนาม  ลาว เมียนมา และกัมพูชา  จนครบ 10 ประเทศ และพัฒนาสู่ความร่วมมือที่เข้มแข็งข้ึน 

เรียกว่า ประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community (AC)  ในปี 2558  โดยมีกฎบัตรอาเซียน (The ASEAN 

Charter) เป็นแนวทางในการด าเนินงานซึ่งครอบคลุมความร่วมมือทางด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
            

 

 
 

 

 

 

 

 

บทสรุป 

ภาพที่ 22 ประชาคมอาเซียนท าให้ประชาชนในอาเซียนเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 

ที่มา https://magtipid.wordpress.com/2015/06/29/asean-economic- 

       community-forum-6-24-2015/ 

เข้าถึงเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559 
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 ให้นักเรียนสรุปสาระส าคญั เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนตามประเด็นที่ก าหนดให้ โดยจัดท าเป็น

แผนผังความคิด (Mind Mapping) พร้อมทั้งน าเสนอ 

 ประเด็น ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

1. ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการรวมกลุ่มกันของอาเซียน   

2. อาเซียน และประชาคมอาเซียนมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาในด้านใดบ้าง  

3. ประโยชน์ของการรวมกลุ่มจัดตั้งอาเซียน และประชาคมอาเซียน ทั้งต่อประเทศสมาชิกอาเซียน 

และต่อนักเรียน                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 
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เกณฑ์การประเมินแผนผังความคิด (Mind Mapping) เรื่อง ความรู้เกีย่วกับอาเซียน 

       

   ประเด็น 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
เน้ือหาใน      

แผนผังความคิด 
 
 
 

- ครบถ้วนตาม
ประเด็นที่ก าหนดให้  
- มีการอธิบายเนื้อหา  
- มีการยกตัวอย่าง 
- มีรูปภาพประกอบ   

- ครบถ้วนตาม
ประเด็นที่ก าหนดให้ 
และ มี 2 ใน 3  
ประเด็น ดังนี้ 
- มีการอธิบายเนื้อหา  
- มีการยกตัวอย่าง 
- มีรูปภาพประกอบ 

- ครบถ้วนตามประเด็น
ที่ก าหนดให้ และ มี    
1 ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
- มีการอธิบายเนื้อหา  
- การยกตัวอย่าง 
- มีรูปภาพประกอบ 

- มีประเด็นที่
ก าหนดให้แต่ไม่
ครบถ้วน และมี 1 ใน 
3 ประเดน็ ดังนี้ 
- มีการอธิบายเนื้อหา  
- การยกตัวอย่าง 
- มีรูปภาพประกอบ 

การวิเคราะห์                -  มีการจ าแนกปัจจัย  
ได้มากกว่า 3 ปัจจัย 
- ระบุประโยชน์ได้
มากกว่า 3 ข้อ  
- มีเหตุ และผล
สอดคล้องสัมพันธ์กัน
ทุกข้อ 

-  มีการจ าแนกปัจจัย  
ได้ 3 ปัจจัย 
- ระบุประโยชน์ได้     
3 ข้อ  
- มีเหตุ และผล
สอดคล้องสัมพันธ์กัน
ทุกข้อ 

-  มีการจ าแนกปัจจัย  
ได้ 2 ปัจจัย 
- ระบุประโยชน์ได้       
2 ข้อ  
- ,มีเหตุ และผล
สอดคล้องสัมพันธ์กัน
บางข้อ  

-  มีการจ าแนกปัจจัย  
ได้ 1 ปัจจัย 
- ระบุประโยชน์ได้       
1 ข้อ  
- ไม่มเีหตุ และผลที่
สัมพันธ์กัน 

ความคิด
สร้างสรรค์  

รู ป แ บ บ ส ว ย ง า ม 
แปลกใหม่ น่าสนใจ
เป็นขั้นตอน การคิด
ได้ ถู กต้ องและการ
แสดงออกสร้างสรรค์
ชัดเจน คิดแปลกใหม่
แตกต่ า งจาก เดิ ม /
ดัดแปลง/ประยุกต์
และสามารถน าไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง 

รูปแบบสวยงาม แต่
ไม่แปลกใหม่ 
น่าสนใจเป็นขั้นตอน 
การคิดได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ และการ
แสดงออกสร้างสรรค์
ชัดเจน คิดแปลกใหม่
แตกต่างจากเดิม/
ดัดแปลง/ไม่สามารถ
น าไปใช้ได ้

รูปแบบสวยงาม 
น่าสนใจ เป็นขั้นตอน 
การคิดทีถู่กต้องเป็น
บางส่วน คิดแปลก
ใหม่/แตกต่างจากเดิม 
ไม่มีแนวทางการ
น าไปใช ้

รูปแบบสวยงาม      
อาจมีการลอกเลียนรูป
แบบเดิม คิดตามแบบ
หรือลอกเลียนแบบ     
ที่มีอยู่แล้ว ไม่มี      
แนวทางการน าไปใช้ 
 

การน าเสนอ การน าเสนอเป็น
ขั้นตอน มีเนื้อหา
สาระครบถ้วนและ    
มีประเด็นที่น่าสนใจ  

การน าเสนอเป็น
ขั้นตอน มีเนื้อหา
สาระครบถ้วนและ
ประเด็นค่อนข้าง
น่าสนใจ  

การน าเสนอเป็น
ขั้นตอน มีเนื้อหาสาระ
ไม่ครบถ้วนและ
ประเด็นไม่น่าสนใจ  

การน าเสนอไม่เป็น
ขั้นตอน มีเนื้อหาไม่
ครบถ้วนและประเด็น
ไม่น่าสนใจ  

  ระดับคุณภาพ  คะแนน  14 – 16  ดีมาก  

คะแนน  11 – 13 ดี                                

คะแนน  19 – 12 พอใช ้   

น้อยกว่า 9 คะแนน       ควรปรับปรุง  
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                  แบบทดสอบหลังเรียน   
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (Knowing ASEAN) 

 
ค าช้ีแจง แบบทดสอบฉบับนี้มีจ านวนทั้งหมด 20 ข้อเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
            คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลาท าแบบทดสอบ 20 นาท ี

ค าสั่ง     ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยท าเครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 
 
1. ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์มีความส าคัญต่ออาเซียน ยกเว้น ข้อใด 
 ก. อาเซียนมีประชากรมากกว่า 600 ล้านคน 
 ข. อาเซียนมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 
 ค. อาเซียนเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการรบที่ส าคัญ 
 ง. อาเซียนมีท าเลที่ตั้งเป็นเส้นทางการค้าที่ส าคัญ 

2. ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจ านวนมากด้วยเหตุผลหลายประการ 
ยกเว้น ข้อใด 
 ก. ค่าจ้างแรงงานถูก 
 ข. ประชากรมีจ านวนมาก 
 ค. วัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิต 
 ง. ค่าเงินแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันมาก 

3. ผลของกระแสโลกาภิวัตน์ข้อใดที่เป็นปัจจัยส าคัญในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความร่วมมือ 
 ก. ประเทศต่าง ๆ ถูกกดดันให้จัดตั้งองค์กรเพื่อการแข่งขัน 
 ข. การรวมกลุ่มท าให้แต่ละประเทศได้รับประโยชน์ที่มากขึ้น 
 ค. สนธิสัญญาระหว่าประเทศก าหนดให้ภูมิภาคต้องมีการรวมกลุ่มกัน 
 ง. ภาพลกัษณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกจะมีความน่าเชือ่ถือ 

4. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับความเป็นมาของการก่อตั้งอาเซียน 
 ก. อาเซียนมีประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศ 
 ข. 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 คือ วันก่อตั้งอาเซียน 
 ค. การลงนามการก่อตั้งอาเซียน มีขึ้นที่ประเทศไทย 
 ง. กฎบัตรอาเซียน คือ เอกสารส าคัญในการก่อตัง้อาเซียน 
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5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเหตุการณ์สงครามเย็นที่ส่งผลต่อการจัดตั้งอาเซียน 
 ก. สงครามเย็นส่งผลต่อภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ ท าให้ต้องรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยกนั
พยุงเศรษฐกิจอาเซียนให้เดินหน้าต่อไปได้ 
 ข. สงครามเย็นท าให้เกิดความขัดแย้งของลัทธิทางการเมืองระหว่างประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ 
ส่งผลให้ประเทศประชาธิปไตยรวมกลุ่มกันเพื่อป้องกันการรุกรานของลัทธิคอมมิวนิสต์ 
 ค. สงครามเย็นท าให้วัฒนธรรมของชาติในอาเซียนได้เลือนหายไป เนื่องจากวัฒนธรรมสมัยใหม่ของ
ชาติตะวันตกถูกส่งผ่านมากับลัทธิคอมมิวนิสต์ 
 ง. สงครามเย็นส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากถูกแทรกแซง
ทางการเมืองของประเทศมหาอ านาจ ท าให้การร่วมมือกันของทุกประเทศเป็นแนวทางการสร้างอ านาจต่อรอง
ทางการเมือง 

6. ให้เรียงล าดับเหตุการณ์ต่อไปน้ีให้ถูกต้อง  
 1. จัดตั้งประชาคมอาเซียน ที่มี 3 เสาหลักในการด าเนินงาน 
 2. เกิดสงครามเย็น ความขัดแย้งในอุดมการณ์ทางการเมือง 
 3. ก่อตั้งอาเซียน มีประเทศผู้เริ่มก่อตั้ง ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
 4. มีการก่อตั้งสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ สมาคมอาสา (ASA) มีสมาชิกเพียง 3 ประเทศ 

 ก. 1 - 3 - 4 - 2   ข. 2 - 4 - 3 - 1    
 ค. 1 - 4 - 2 - 3                       ง.  2 - 4 - 1 - 3   

7. อาเซียน (ASEAN) กับ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) มีความแตกต่างกันอย่างไร 
 ก. จ านวนประเทศสมาชิกของอาเซียน มีมากกว่า ประชาคมอาเซียน  
 ข. ประชาคมอาเซียนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มากกว่า อาเซียน  
 ค. อาเซียนมีความรว่มมอืเฉพาะประเทศสมาชิก แต่ประชาคมอาเซียนมีความรว่มมือ                        
ระหว่างภูมิภาคอื่น ๆ 
 ง. อาเซียน มีเป้าหมายการพัฒนาเฉพาะด้านความมั่นคง แต่ประชาคมอาเซียนมีเป้าหมาย               
ทั้งทางดา้นการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

8. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
 ก.  AEC คือ ตัวอักษรย่อของ ประชาคมอาเซียน 
 ข.  ประชาคมอาเซียน คือ การยกระดับการพัฒนามาจากอาเซียน  
 ค.  31 ธันวาคม พ.ศ.2558 คือ วันจัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ 
 ง.  มีเป้าหมายการพัฒนา 3 ด้าน ในด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
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9. ข้อใด คือเหตุผลของการรวมกลุ่มก่อตั้งประชาคมอาเซียนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก       
 ก. เพราะ แต่ละประเทศมีภาษาที่แตกต่างกัน 
 ข. เพราะ แต่ละประเทศมีจุดเด่น จุดด้อยที่แตกต่างกัน  
 ค. เพราะ แต่ละประเทศแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติ  
 ง. เพราะ แต่ละประเทศขาดความมั่นคงทางการทหาร      

10. การรวมกลุ่มจัดตั้งประชาคมอาเซียนก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างไร 
 ก. ผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น 
 ข. แรงงานมีฝีมือในการท างานมากขึ้น 
 ค. มีอ านาจต่อรองในเวทีโลกมากยิ่งข้ึน 
 ง. วัฒนธรรมในภูมิภาคมสีิทธิได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกมากขึ้น 

11. ข้อใด ไม่สัมพันธ์กัน เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเป้าหมายการพัฒนาอาเซียน 
 ก. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีเป้าหมายในการสร้างสันติสุข 
 ข. ประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน มีเป้าหมายสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร  
 ค. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายในการลดช่องว่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินในภูมิภาค 
 ง. ประชาคมอาเซียน มีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาค และสนับสนุนให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 

12. เอกสารส าคัญของอาเซียนในข้อใดเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและ
โครงสรา้งองค์กรเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพของอาเซียนหรือท าให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล 
 ก. กฎบัตรอาเซียน  ข. ปฏิญญาอาเซียน  
 ค. วิสัยทัศน์อาเซียน  ง. ค าขวัญอาเซียน 

13.  วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียนคือข้อใด  
          ก. เป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการของประเทศสมาชิก  
          ข. ปรับเปลี่ยนอาเซียนให้เป็นองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล  
          ค. สร้างความมัน่คงระหว่างประเทศสมาชิกต่าง ๆ ทั้ง 10 ประเทศ  
          ง. ท าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และเคารพกฎกติกาในการท างาน 

14. ข้อใดตอ่ไปน้ี ไม่สัมพันธ์ กับ ประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน  
 ก. การมอบรางวัลวรรณกรรมซีไรต์  
 ข. ความรว่มมือทางด้านการศกึษา 
 ค. การส่งเสริมสุขภาพ และการจดัการโรคระบาด 
 ง. ความร่วมมือข้อตกลงการเปิดอาชพีเสรีในอาเซียน 
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15. ข้อใดคือแนวทางแกไ้ขปัญหาข้อพิพาทที่สอดคล้องกับหลักการส าคัญของอาเซียน 
 ก. การเปิดการเจรจาทางการทตู 
 ข. การไม่โต้ตอบ วางเฉยและปิดการเจรจา  
 ค. การกดดันประเทศคู่กรณีโดยการประกาศตดัความสัมพันธ์ 
 ง. การกีดกันทางการคา้ และการเพิ่มภาษีการคา้ระหว่างประเทศ 

16. การที่องค์กรระหว่างประเทศกดดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันกดดันให้ประเทศเมียนมาจัดการ
ปัญหาชาวโรฮีนจา แต่อาเซียนปฏิเสธการกดดันดังกล่าว สอดคล้องกับหลกัการส าคัญของอาเซียน ในข้อใด 
 ก. หลักการระงับข้อพิพาทด้วยสันตวิิธ ี
 ข. หลักของการไม่ใช้ก าลงัในการข่มขู่บังคับ  
 ค. หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกนั 
 ง. หลักการความร่วมมอือย่างมีประสิทธิภาพระหว่างประเทศสมาชิก  

17. ความส าคัญของการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนมีหลายประการ ยกเว้น ข้อใด    
 ก. สรา้งมุมมองใหม่ และแสวงหาโอกาสในการพฒันาตนเอง  
 ข. เตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลก 
 ค. เพื่อป้องกันการเข้ามาท างานของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน 
 ง. ตระหนักถึงความส าคญัในฐานะเราเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 

18. หัวข้อการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนในข้อใด ไม่เหมาะสม ต่อการศึกษา 
 ก.  วิเคราะห์ความต้องการสินค้าของอาเซียนเพื่อวางแผนการส่งออกสินคา้ 
 ข.  การส ารวจความเหมือน และความแตกต่างของมรดกโลกในอาเซียน 
 ค.  ศึกษาความมั่นคงทางการเมืองที่มีผลต่อการลงทุนของชาวต่างชาติ 
 ง.  จดัล าดับคุณค่าทางวฒันธรรมไทยกับวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน 

19.  ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือข้อใด 
 ก. สถาบันการคา้ของไทยมีคุณภาพดีขึ้น 
 ข. ลดความยากจน เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร 
 ค. ราคาสินคา้จากภายนอกกลุ่มอาเซียนมีราคาถกู  
 ง. ตลาดการคา้มีขนาดใหญ่ข้ึน การค้าขายระหวา่งกันสะดวกเพิ่มขึ้น 
20. บุคคลใดปรับตวั และสร้างโอกาสส าหรับการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน  
 ก. สุพจน์ ฝึกฝนภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน 
 ข. สุวดี เก็บสะสมเงินตราของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อความภูมิใจ 
 ค. สุนยี์ จา้งแรงงานเพื่อนบ้านโดยให้ค่าแรงราคาถูกเพื่อลดต้นทุนการผลติ 
 ง. สุจิตต์ เลือกท าธรุกิจเฉพาะเพื่อนบ้านที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียน  
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ข้อท่ี ค าตอบ ข้อท่ี ค าตอบ 
1 ก 11 ค 
2 ง 12 ข 
3 ก 13 ง 
4 ง 14 ง 
5 ข 15 ก 
6 ข 16 ค 
7 ข 17 ค 
8 ก 18 ง 
9 ข 19 ง 
10 ค 20 ก 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
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ให้นักเรียนตอบค าถามตอ่ไปน้ี โดยอธิบายเหตุผล และยกตัวอยา่งประกอบการอธิบาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เฉลยใบงานที่ 1 เร่ือง ความส าคัญของอาเซียน  
 

ท าเลที่ตั้ง และสภาพทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้มีความส าคัญทางด้านการเมือง เศรษฐกจิ สังคม 

และวัฒนธรรมอยา่งไร 

ความส าคัญด้านการเมอืง 

ความส าคัญด้านเศรษฐกิจ 

ความส าคัญด้านสังคม และวัฒนธรรม 

ปัจจัยทางด้านท าเลที่ตั้ง และสภาพทางภูมิศาสตร ์

ปัจจัยทางด้านท าเลที่ตั้ง และสภาพทางภูมิศาสตร ์

ปัจจัยทางด้านท าเลที่ตั้ง และสภาพทางภูมิศาสตร ์

- ท าเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญทางการทหาร เช่น มีช่องแคบมะละกาท่ีคุมเส้นทางทางทะเลเป็น

เส้นทางผ่านระหว่างโลกตะวันตก และตะวันออก  

- ทรัพยากรธรรมชาติในเขตภูมิประเทศ ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เป็นสิ่งท่ีนานาประเทศให้                        

ความสนใจจนท าให้นานาประเทศเข้ามามีบทบาททั้งการทหาร และการทูต เป็นต้น  

- ท าเลที่ตั้งอยู่กึ่งกลางเส้นทางการค้าทางทะเลที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก เช่น สิงคโปร์ตั้งอยู่บริเวณช่อง

แคบมะละกา ซึ่งเปน็เส้นทางคมนาคมทางทะเล สิงคโปร์จึงใช้ข้อได้เปรียบนีพ้ัฒนาท่าเรือน้ าลึกที่มี

ความทันสมัย และเป็นจุดกระจายสินค้าของการขนส่งทางทะเล เป็นต้น  

- ทรัพยากรธรรมชาติในเขตภูมิประเทศ ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เป็นสิ่งท่ีนานาประเทศให้ความสนใจ 

ส่งผลให้ ต่างประเทศเข้ามาท าการค้าการลงทุนเป็นจ านวนมาก  

- จากสภาพภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย เช่น บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ า บริเวณภูเขา หมู่เกาะต่างๆ 

ส่งผลให้มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่   

- ในภูมิภาคอาเซียนที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมต่าง ๆ จากภายนอก เช่น อินเดีย จีน ตะวันตก 

เพราะ ท าเลท่ีตั้งที่เหมาะสมด้านการค้า มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ จึงท าให้     

นานาชาติเข้ามาท าการค้า ตั้งถิ่นฐาน ส่งผลให้เกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นถิ่น        

จนกลายเป็นอัตลักษณ์ส าคัญของภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น  

แนวค าตอบ 

แนวค าตอบ 

แนวค าตอบ 



 

 

40 เล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

 
 ให้นักเรียนอธิบายล าดับเหตุการณจ์ากรูปภาพที่ก าหนดให้ และวิเคราะห์ปัจจัย หรืออทิธิพลที่มีผล

ต่อเหตุการณต์่าง ๆ ตามล าดับ                                      

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เหตุการณ์การขยายแนวคิดคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ท ำให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงลำว เวียดนำม และกัมพูชำ ที่อยู่ฝ่ำย

คอมมิวนิสต์ กับ  ฝ่ำยตรงข้ำมที่รับแนวคิดประชำธิปไตยในภูมิภำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

    เหตกุารณ์สงครามเย็น (Cold War) คือ สงครำมควำมขัดแย้ง

อุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง ระหว่ำงฝ่ำยประชำธิปไตย ซึ่งมีประเทศ

สหรัฐอเมริกำ เป็นผู้น ำ และ ฝ่ำยคอมมิวนิสต์ หรือสังคมนิยมท่ีมี      

โซเวียต และจีนเป็นผู้น ำ ซึ่งท ำให้เกิดกำรแข่งขันในกำรเผยแพร่     

แนวคิดทำงกำรเมืองไปทั่วโลก รวมทั้งในภูมิภำคอำเซียน 

 

   เหตุการณก์ารก าเนิดอาเซียน   

จำกปัจจัยของคอมมิวนิสต์ ส่งผลให้ประเทศที่เป็นประชำธิปไตย ต้อง

แสดงจุดยืนในกำรป้องกันกำรคุกคำมจำกคอมมิวนิสต์ โดยกำรก่อตั้ง 

ASEAN โดยมีสมำชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 

อินโดนีเซีย และ มำเลเซีย   

   เหตุการณก์ารจัดตั้งประชาคมอาเซียน  

ภำยหลังจำกอำเซียนมีสมำชิกครบ 10 ประเทศ จึงได้มีแนวคิดกำร

พัฒนำอำเซียน สู่ ประชำคมอำเซียนในวันที่ 31 ธ.ค.2558  เพื่อให้ทัน

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก รวมท้ังต้องกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ

ภำคประชำชน และสร้ำงอ ำนำจในกำรต่อรองในเวทีโลก 

     เฉลยใบงานที่ 2   

เร่ือง พัฒนาการอาเซียน (ASEAN) สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
 

แนวค าตอบ 



 

 

41 เล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

  
3.1 ให้นักเรียนอภิปรายปัจจัยที่ท าให้อาเซียนพัฒนาความรว่มมือสู่การเป็น                       

    ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  
 
 
 
 
 
  

 
3.2 ให้นักเรียนน าเป้าหมายของประชาคมอาเซียนที่ก าหนดให้เติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับ  

     เป้าหมายของ 3 เสาหลัก ของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. การส่งเสริมความยั่งยืนดา้นสิ่งแวดล้อม      B.  การเป็นตลาด และฐานการผลิตเดียว                             

c.  การรว่มกันสรา้งสังคมที่เอื้ออาทร             D.  การส่งเสริมความยตุธิรรม และสิทธิมนุษยชน 

E.   การมกีติกาภายใต้คา่นิยมร่วมกัน             F.   การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 

G.   การอยู่รว่มกันอย่างสันติสุขและแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันตวิิธ ี

ประชาคมอาเซียน 

ASEAN Community (AC)  

 
ประชาคมการเมือง      

และความมั่นคงอาเซียน 

ASEAN Political – 

security Community : 

APSC  

……E……G…….. 

……………………………….. 

ประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน              

ASEAN Economic 

Community : AEC  

  

   .......B.....F………. 

……………………………….. 
 

ประชาคมสังคม              
และวัฒนธรรมอาเซียน 

ASEAN Socio - Cultural 
Community : ASCC 

                                                      

……A……C……D……….. 

 

เฉลยใบงานที่ 3   เร่ือง  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  

 

 
- ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ เพราะ ท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ในภูมิภาคบริเวณเดียวกัน 
- ปัจจัยทางด้านการเมือง เพราะ กระแสจากคอมมิวนิสต์ เป็นปัจจัยที่ท าให้กลุ่มประเทศ
ประชาธิปไตยแสดงออกถึงความร่วมมือในการป้องกันคอมมิวนิสต์เข้ามามีอิทธิพล
ภายในประเทศ  
- ปัจจัยของกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่การรวมกลุ่มจะสร้างผลประโยชน์ได้มากกว่าการพัฒนา           
เพียงล ำพัง และกำรรวมกลุ่มยังช่วยเพิ่มอ ำนำจกำรต่อรองในเวทีโลกได้อีกด้วย  
 

ปัจจัยที่ท าให้อาเซียนพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

ประชาคมอาเซียน 

แนวค าตอบ 



 

 

42 เล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

 
  ให้นักเรียนสืบค้นวัตถุประสงค์จากเอกสารปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) และ              

กฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter) จากนั้นสรุปสาระส าคัญตามประเด็นต่อไปน้ี   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบงานที่ 4   เร่ือง  เอกสารส าคัญของอาเซียน 

 

มีกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการพัฒนาในแต่ละด้านอย่างชัดเจน ซึ่งท าให้ความร่วมมือต่าง ๆ    
มีแนวทางในการปฏิบัติ ท าให้สมาชิกในอาเซียน เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละประเทศในฐานะสมาชิก และ
ท าให้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาตามข้อตกลงที่ได้ร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 

 

เอกสารส าคัญของอาเซียน มีความส าคัญ และประโยชน์อย่างไร ต่อความร่วมมือของอาเซียน 
 

ปฏิญญาอาเซียนระบุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอาเซียนไว้ว่าอย่างไร           
 

กฎบัตรอาเซียนระบุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประชาคมอาเซียน                      

ไว้ว่าอย่างไร 
 

- ด้านการเมืองและความมั่นคง ได้แก่ การส่งเสริมสันติภาพ และความมั่นคง 

- ด้านเศรษฐกิจ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน 

- ด้านสังคม วัฒนธรรม การศึกษา และการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

-  เสริมสร้างความร่วมมือ ประสานประโยชน์องค์กรระหว่างประเทศ และระดับ

ภูมิภาค 

 

- ด้านการเมืองและความมั่นคง ได้แก่ส่งเสริมสันติภาพ และความมั่นคง                     

การแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี การมีกฎกติกาภายใต้ค่านิยมร่วมกัน 

- ด้านเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจโดยให้อาเซียนมีตลาด และฐานการผลิตเดียว 

มีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี 
- ด้านสังคม วัฒนธรรม สร้างสังคมท่ีเอ้ืออาทร มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมี          

การพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน 

 

แนวค าตอบ 

แนวค าตอบ 



 

 

43 เล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

 
 ให้นักเรียนจะน าเสนอปัญหาความขัดแย้งในห้องเรียน หรือโรงเรียนของนักเรียน จากนั้นให้น า
หลักการส าคัญของอาเซียนไปประยุกต์ใช้ และน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตามหลักการส าคญัของอาเซียน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบงานที่ 5   เร่ือง   หลักการส าคัญของอาเซียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

น าเสนอปัญหาความขัดแย้งภายในห้องเรียน หรือโรงเรียน 

หลักการส าคัญของอาเซียน ที่เลือกมาประยุกตใ์ช้ในการแก้ไขปัญหา 

แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลกัการส าคัญของอาเซียน 

ประเด็นปัญหาความขัดแย้ง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง                 

ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 

สอดคล้องกับ หลักการส าคัญของอาเซียน ได้แก่ 

การเคารพซึ่งกันและกัน ความเท่าเทียมกัน ไม่แทรกแซงระหว่างกัน 

การแก้ไขปัญหาด้วยสันตวิิธี การไมใ่ช้ก าลัง และความรว่มมือระหวา่งกัน                                                        

แนวทางการแก้ไขปัญหา ต้องสอดคล้องกับ หลักการส าคัญของอาเซียน ได้แก่ 

การเคารพซึ่งกันและกัน ความเท่าเทียมกัน ไม่แทรกแซงระหว่างกัน 

การแก้ไขปัญหาด้วยสันตวิิธี การไมใ่ช้ก าลัง และความรว่มมือระหวา่งกัน                                                        



 

 

44 เล่มที่ 1 ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

 
ให้นักเรียนอภิปรายผลประโยชน์ของการรวมกลุม่ในภูมิภาคอาเซียนที่มีตอ่ตัวนักเรียน และน าเสนอ

แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพรอ้มในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบงานที่ 6 เร่ือง ประโยชน์ของการรวมกลุ่มในภูมิภาคอาเซียน 
 

ด้านความรู ้
ตั้งใจศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ข่าวสารข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เท่าทัน             

ต่อการเปลี่ยนแปลง และปรับตัว วางแผนส าหรับการเรียน การท างานในอนาคต รวมถึงวิเคราะห์โอกาส ความ

เส่ียงของการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น  

ด้านความสามารถ 

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นภาษากลางท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งเป็นภาษาที่ช่วยเปิดมุมมอง

ความรู้ ให้กว้างเพิ่มมากขึ้น รู้จักคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ใช้เทคโนโลยีท้ังในการเรียนรู้ และสร้างโอกาสในชีวิต              

มีทักษะ การแก้ไขปัญหา ทักษะชีวิตสามารถปรับตัว และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นต้น  

ด้านทัศนคติ คุณลักษณะที่ดี 
มีเจตคติมุมมองโลกในเชิงบวก เคารพในความแตกต่างระหว่างกัน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีวินัยในการเรียน                       

และการท างาน ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  

แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อม         

ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียน 

ผลประโยชน์ของการรวมกลุ่มในภูมิภาคอาเซียน                                        

ที่มีต่อตัวนักเรียนมีอะไรบ้าง 

ด้านการเมือง และความมั่นคง เช่น การจัดตั้งเขตแห่งสันติภาพ หรือ การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี 

ท าให้โอกาสในการเกิดสงครามความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อตัวเรา มีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่มาก เป็นต้น 

ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี ท าให้มีโอกาสในการท างานมากขึ้น เป็นต้น 

ด้านสังคม และวัฒนธรรม เช่น ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ท าให้                            

มีทุนการศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมากขึ้น เป็นต้น  

แนวค าตอบ 

แนวค าตอบ 
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ข้อท่ี ค าตอบ ข้อท่ี ค าตอบ 
1 ก 11 ค 
2 ง 12 ก 
3 ข 13 ง 
4 ง 14 ง 
5 ข 15 ก 
6 ข 16 ค 
7 ข 17 ค 
8 ก 18 ง 
9 ข 19 ง 
10 ค 20 ก 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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