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สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ  
สํานักงสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ   



  

 
 
 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  ซึ่งมีรายละเอียดประกอบดวย  หลักการ  จุดหมาย  โครงสรางหลักสูตร  
กรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู  การจัดกระบวนการเรียนรู  สื่อการเรียนรู  และการวัดประเมินผล 
โดยกําหนดสาระวิชาบังคับไว  สวนวิชาเลือกใหสถานศึกษาเปนผูดําเนินการพัฒนา   แนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก จะตองนําสาระและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไปพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับสภาพปญหา  ความตองการของผูเรียน  ชุมชน  สังคม  การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก  
จึงมีความสําคัญในการกําหนดทิศทางการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและของผูเรียน
ใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว   
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใหจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาเซียน
ศึกษา  ไวรองรับการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนของไทยอยางเต็มตัว ในป 2558  ซึ่งจะทําให
ผูเรียนเห็นความสําคัญขององคกรเเหงนี้ และเขาใจความเปน “อาเซียน” องคกรเกาเเกและ                
มีความสําคัญมากที่สุดสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  จึงไดดําเนินการพัฒนารายวิชาเลือก หลักสูตรอาเซียนศึกษา  
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ ครู กศน. เพื่อใหผูเรียนไดทราบถึงความเปนมา พัฒนาการ 
และความรวมมือตางๆ ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และรวมกันเพ่ือการขับเคลื่อนการเปน
ประชาคมที่เขมแข็งตอไป  
 สถาบัน กศน. ภาคเหนือ  ขอขอบคุณคณะทํางานทุกทานที่ใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชน
ตอการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว หวังวาเอกสารรายวิชาเลือกฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารและครู  
กศน. ตามสมควร 

 

       (นายประเสริฐ    หอมดี) 
                    ผูอํานวยการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
                       มิถุนายน  2554 
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กฎบัตรอาเชียน (ASEAN Charter) เอกสารเผยแพรและสื่อประชาสัมพันธ กรมอาเซียน กระทรวง

การตา งประ เทศ  (ออนไล น ). เข า ถึงได จาก :http://www.mfa.go.th/asean/ 
asean_web/media/aseanMiniBook.pdf  (วันที่คนขอมูล : 22  พฤษภาคม  2554). 

กฏบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หมวดท่ี 4 โครงสรางองคกรของอาเซียน  เอกสารเผยแพร
และประชาสัมพันธ กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ(ออนไลน). เขาถึงไดจาก 
:http://aseansummit.mfa.go.th/15/thai/PDF/ASEAN_Charter_TH+EN.pdf (วั น ที่     
คนขอมูล : 21  พฤษภาคม  2554). 

การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน  เอกสารเผยแพรออนไลน กรมอาเซียน กระทรวง              
การตางประเทศ  (ออนไลน). เขาถึงไดจาก www.mfa.go.th/asean/asean_web/docs/ 
asean_economy.doc (วันที่คนขอมูล : 21  พฤษภาคม  2554).     

ขอมูลท่ัวไปของอาเชียน.   (ออนไลน). เขาถึงไดจาก : http://www.mfa.go.th/web/1694.php
เว็บไซตกองอาเชียน กระทรวงตางประเทศ  (วันที่คนขอมูล :  27  พฤษภาคม  2554) 

ขอมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ, จับตาเอเซียตะวันออก East Asia Watch  เขาถึงไดจาก : 
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php (วันที่คนขอมูล :  21  พฤษภาคม  
2554) 

เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) เอกสารเผยแพรออนไลน  ศูนยศึกษา
ความรวมมือระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ICSC : International 
Cooperation Study Center  (ออนไลน). เขาถึงไดจาก :http://www.apecthai.org/2008/ 
upload/5870AFTA  (วันที่คนขอมูล : 12  พฤษภาคม  2554). 

ขอมูลท่ัวไปของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 
(ออนไลน). เขาถึงไดจาก : http://www.mfa.go.th/web/3020.php?sid=4153  (วันที่     
คนขอมูล :15  พฤษภาคม  2554). 

ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน เอกสารเผยแพรออนไลน กรมอาเซียน 
กระทรวงการตางประเทศ (ออนไลน ). เขาถึงไดจาก : www.mfa.go.th/asean 
/asean_web/docs/611.doc  (วันที่คนขอมูล : 21  พฤษภาคม  2554). 

 



ความมั่นคงในกรอบของการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความ
มั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN Regional Forum – ARF) เอกสารเผยแพร
ออนไลน  ศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ICSC : 
International Cooperation Study Center  (ออนไลน). เขาถึงไดจาก :http://www. 
apecthai.org/2008/upload/836ARF.pdf  (วันที่คนขอมูล : 21  พฤษภาคม  2554). 

ความรวมมือดานการลงทุน (ASEAN Investment Area: AIA)  เอกสารเผยแพรออนไลน  ศูนย
ศึกษาความรวมมือระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ICSC : International 
Cooperation Study Center  (ออนไลน). เขาถึงไดจาก :http://www.apecthai.org/2008/ 
upload/9558AIA.pdf  (วันที่คนขอมูล : 12 พฤษภาคม  2554). 

ความรวมมือดานอุตสาหกรรม(ASEAN Industrial Cooperation Scheme: AICO) เอกสาร
เผยแพรออนไลน  ศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
ICSC : International Cooperation Study Center (ออนไลน). เขาถึงไดจาก :http://www. 
apecthai.org/2008/upload/5306AICO.pdf  (วันที่คนขอมูล : 12 พฤษภาคม  2554). 

ความรวมมือดานขนสงของอาเซียน (ASEAN Transport Cooperation)  เอกสารเผยแพรออนไลน  
ศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ICSC : International 
Cooperation Study Center (ออนไลน). เขาถึงไดจาก :http://www.apecthai.org/2008/ 
upload/3058Transportation.pdf  (วันที่คนขอมูล : 13  พฤษภาคม  2554). 

ความรวมมือดานพลังงานในอาเซียน (ASEAN Energy Cooperation) เอกสารเผยแพรออนไลน  
ศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ICSC : International 
Cooperation Study Center  (ออนไลน). เขาถึงไดจาก :ttp://www.apecthai.org/2008/ 
upload/999Energy.pdf  (วันที่คนขอมูล : 12  พฤษภาคม  2554). 

ความรวมมือดานการทองเท่ียวในกรอบอาเซียนและอาเซียน + 3  เอกสารเผยแพรออนไลน  
ศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ICSC : International 
Cooperation Study Center  (ออนไลน). เขาถึงไดจาก :http://www.apecthai.org/2008/ 
upload/3052Tourism.pdf  (วันที่คนขอมูล : 12  พฤษภาคม  2554). 

ความรวมมือของอาเซียนดาน Functional Cooperation    เอกสารเผยแพรออนไลน  ศูนยศึกษา
ความรวมมือระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ICSC : International 
Cooperation Study Center  (ออนไลน). เขาถึงไดจาก :http://www.apecthai.org/2008/ 
upload/1298Overview.pdf  (วันที่คนขอมูล : 21  พฤษภาคม  2554). 



ประโยชน ท่ีไทยได รับจากการเขารวมกลุ มอาเ ซียน. (ออนไลน ). เขาถึง ไดจาก : 
http://www.mfa.go.th  หนังสือ “มารูจักอาเซียนกันเถอะโดยกรมอาเซียน  กระทรวง      
การตางประเทศ   (วันที่คนขอมูล : 23  พฤษภาคม  2554). 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เอกสารเผยแพรและสื่อประชาสัมพันธ กรมอาเซียน 
กระทรวงการตางประเทศ  (ออนไลน). เขาถึงไดจาก :  http://www.mfa.go.th/ 
internet/document/1808.doc)   (วันที่คนขอมูล :  30  พฤษภาคม  2554) 

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  บทความเว็บไซต กรมอาเซียน กระทรวงการ
ตางประเทศ (ออนไลน). เขาถึงไดจาก : http://www.mfa.go.th/web/3020.php?sid=4051  
(วันที่คนขอมูล : 21  พฤษภาคม  2554). 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน บทความเว็บไซต กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 
(ออนไลน). เขาถึงไดจาก :http://www.mfa.go.th/web/3020.php?sid=4053  (วันที่คน
ขอมูล : 28  พฤษภาคม  2554). 

มารูจักอาเซียนกันเถอะ  เอกสารเผยแพร กรมอาเชียน กระทรวงการตางประเทศ  (ออนไลน). เขาถึง
ได จ า ก  : http://www.mfa.go.th/web/1694.php เ ว็ บ ไ ซ ต ก อ ง อ า เ ชี ย น  ก ร ะ ท ร ว ง
ตางประเทศ  (วันที่คนขอมูล :  27  พฤษภาคม  2554). 

มารูจักอาเซียนกันเถอะ  เอกสารเผยแพรและสื่อประชาสัมพันธออนไลน กรมอาเซียน กระทรวงการ
ตางประเทศ  (ออนไลน). เขาถึงไดจาก :http://www.mfa.go.th/asean/ asean_web/ 
edia/asean_book.pdf  (วันที่คนขอมูล : 30  พฤษภาคม  2554). 

(ออนไลน). เขาถึงไดจาก : http://www.mfa.go.th/web/3020.php?sid=4052  (วันที่คนขอมูล :       
29  พฤษภาคม  2554). 

เอกสาร “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ฉบับประชาชน  โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ   
กระทรวงพาณิชย. 

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 



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  เว็บไซตอยางเปนทางการของ ASEAN  The Official Website of the 
Association of South East Asian Nations เขาถึงไดจาก : http://www.asean.org        
(วันที่คนขอมูล : 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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คําอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา  รหัส  สค02015  

สาระการพัฒนาสังคม 
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน  3    หนวยกิต  (  120  ชั่วโมง ) 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี  5.1 มีความรูความเขาใจ  และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร 

ประวัติศาสตร  เศรษฐศาสตร  การเมือง การปกครอง  สามารถนํามาปรับใชในการดํารงชีวิต 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. อธิบายขอมูลเกี่ยวกับความเปนมาและพัฒนาการของอาเซียนในเรื่องประวัติ วัตถุประสงค

การกอตั้งอาเซียน 
2. ระบุประเทศกลุมสมาชิกอาเซียน 
3. อธิบายความสําคัญของประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
4. สรุปผลงานของกลุมอาเซียน 3  ดาน คือ  ความรวมมือในดานการเมืองและความมัน่คง

ของอาเซียน   ความรวมมือของอาเซียนในดานเศรษฐกิจ  และความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรม 
5. วิเคราะหปญหาและอุปสรรคจากผลงานของกลุมอาเซียนในดานตางๆ  
6. อธิบายแนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community) : AEC 
7. อธิบายการกําเนิดการจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน   (ASEAN Free Trade Area) : AFTA 
8. บอกประโยชนที่ประเทศไทยไดรับในการเปนสมาชิกของกลุมอาเซียน 
 

ศึกษาและฝกทักษะ   
1. ความเปนมาและพัฒนาการของอาเซียนในเรื่องประวัติ วัตถุประสงคการกอตั้งอาเซียน 
2. ประเทศกลุมสมาชิกอาเซียน 
3. ความสําคัญของประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
4. ผลงานของกลุมอาเซียน 3  ดาน คือ  ความรวมมือในดานการเมืองและความม่ันคงของ

อาเซียน   ความรวมมือของอาเซียนในดานเศรษฐกิจ  และความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรม 
5. ปญหาและอุปสรรคจากผลงานของกลุมอาเซียนในดานตางๆ  
6. แนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community) : AEC 
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7. การกําเนิดการจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน   (ASEAN Free Trade Area) : AFTA 
8. ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับในการเปนสมาชิกของกลุมอาเซียน 

 
การจัดประสบการณการเรียนรู 

1. จัดกลุมอภิปรายในเนื้อหาที่เกี่ยวของ 
2. เชิญนักวิชาการผูรูมาใหความรูเก่ียวกับประโยชนและผลกระทบที่เกิดตอประเทศและ

ประชาชน 
3. จัดทําโครงการนิทรรศการฐานความรู 
4. ศึกษาดูงานในโรงเรียนประจําจังหวัดที่นํารองการเรียนหลักสูตรอาเซียนศึกษา 
5. ศึกษาจากเอกสารและสื่อทุกประเภทที่เกี่ยวของ  เว็บไซต   ของกรมอาเซียน  กระทรวงการ

ตางประเทศ  (www.mfa.go.th)  และ (www.14thaseansummit.org) และเว็บไซต ของสํานักงาน
เลขาธิการอาเซียน  (www.aseansec.org)  ฯลฯ 

6. ศึกษาจาก VCD  ของกรมอาเซียน  กระทรวงการตางประเทศ  
7. ศึกษาจากรายการโทรทัศน  รายการ วิถีอาเซียน (ASEAN  Way)  จากไทยทีวีสีชอง 3 

ทุกวันเสาร เวลาประมาณ 05.45 น. 
 
การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมระหวางการเรียนรู 
2. วัดความรูจากการทํากิจกรรมในใบงาน 
3. การวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค 
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รายละเอียด คําอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา  รหัส  สค02015 

สาระการพัฒนาสังคม 
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน  3    หนวยกิต  (120  ช่ัวโมง) 
 
มาตรฐานท่ี  5.1  มีความรูความเขาใจ  และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร  

เศรษฐศาสตร  การเมือง การปกครอง  สามารถนํามาปรับใชในการดํารงชีวิต 
 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา เวลา 
(ชั่วโมง) 

1 
 

พัฒนาการ
อาเซียน 

1.1  บอกประวัติความเปนมาของ
อาเซียน (ASEAN) ได 

1.2  เขาใจวัตถุประสงคในการ   
กอตั้งประเทศสมาชิก
อาเซียน (ASEAN)  

1.3  บอกความหมายและความ 
สําคัญของประชาคม
อาเซียนและกฎบัตรอาเซียน 
(ASEAN Charter) ได 

1.1 ความเปนมาของอาเซียน 
 
1.2 วัตถุประสงคในการกอต้ังและ

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
1.3  ความหมาย ความสําคัญ ของ

ประชาคมอาเซียนและกฎบัตร
อาเซียน (ASEAN Charter) 

15 

2 
 

ผลงานของ
กลุมอาเซียน 
 
 

2.1  บอกโครงสรางและกลไกการ
ดําเนินงานของอาเซียนได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 โครงสรางและกลไกการ
ดําเนินงานของอาเซียน 
-  ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

(ASEAN Summit) 
- คณะมนตรีประสานงาน

อาเซียน (ASEAN 
Coordinating Councils : 
ACCs) 

- คณะมนตรีประชาคม
อาเซียน (ASEAN 
Community Councils) 

30 
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  บอกความสําคัญในการ

รวมมือของอาเซียน ทั้ง 3  
ดานได 
-  ดานการเมืองและความ

ม่ันคง   
- ดานเศรษฐกิจ  

 
- องคกรระดับรัฐมนตรี

อาเซียนเฉพาะสาขา 
(ASEAN Sectoral 
Ministerials Bodies) 

- เลขาธิการอาเซียนและสํานัก
เลขาธิการอาเซียน 
(Secretary-General of 
ASEAN  and ASEAN 
Secretariat) 

- คณะกรรมการผูแทนถาวร
ประจําอาเซียน(Committee 
of Permanent 
Representatives of 
ASEAN) 

- สํานักงานอาเซียนแหงชาติ 
หรือกรมอาเซียน (ASEAN 
National Secretariat) 

- องคกรสิทธิมนุษยชน
อาเซียน  (ASEAN Human 
Rights Body) 

- มูลนิธิอาเซียน (ASEAN 
Foundation) 

2.2  ความสําคัญในการรวมมือ
ของอาเซียน ทั้ง 3  ดาน 
-  ดานการเมืองและความ

มั่นคง 
-  ดานเศรษฐกิจ 
 - ดานสังคมและวัฒนธรรม 
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา เวลา 
(ชั่วโมง) 

- ดานสังคมและวัฒนธรรม 
2.3 สรุปผลจากการประชุมกลุม

อาเซียนในรอบปที่ผานมา 
2.4  อธิบาย สรุปปญหาและ

อุปสรรคที่สําคัญของ
อาเซียนได 

 

 
2.3  ผลจากการประชุมอาเซียนใน

รอบปที่ผานมา  
2.4  ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ

ของอาเซียน 

3 
 

ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 
(ASEAN 
Economic 
Community) : 
AEC 
 

3.1  บอกความหมายและ
วัตถุประสงคของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได 

3.2  อธิบายเปาหมายของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(AEC) ได 

3.3  อธิบายแนวทางการ
ดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการ
เปน  AEC ได 

3.4  บอกประโยชนที่ประเทศไทย
ไดรับจากการเขารวม AEC  

3.1  ความหมายและวัตถุประสงค
ของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  (AEC) 

3.2  เปาหมายของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 

 
3.3  แนวทางการดําเนินงานเพ่ือ

นําไปสูการเปน  AEC 
 
3.4  ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับ

จากการเขารวมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 

20 

4 การกําเนิดการ
จัดต้ังเขต
การคาเสรี
อาเซียน 
(ASEAN Free 
Trade Area) : 
AFTA 
 

4.1  บอกประวัติความเปนมา 
ความสําคัญ และ
วัตถุประสงคของ AFTA ได 

4.2  เห็นคุณคาและประโยชนที่
ประเทศไทยเขารวมเขต
การคาเสรี อาเซียน (AFTA)  

4.1  ความหมาย  ความสําคัญ 
และวัตถุประสงคของ AFTA 

 
4.2  ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับ

จากการเขารวมเขตการคาเสรี
อาเซียน (AFTA)  

 

20 
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา เวลา 
(ชั่วโมง) 

5 ประโยชนที่
ประเทศไทย
ไดรับในการ
เปนสมาชิก
ของกลุม
อาเซียน 

5.1  มีความรูความเขาใจใน
ทิศทางสังคมไทยตอการ
เปลี่ยนแปลงสูสังคมอาเซียน
ในดานตางๆ  

 
 
5.2  เห็นคุณคาและประโยชนที่

ประเทศไทยไดรับในการเปน
สมาชิกของกลุมอาเซียน 

 

5.1  ทิศทางสังคมไทยตอการ
เปลี่ยนแปลงสูสังคมอาเซียน
ในดาน 
- ความรวมมือทางการเมือง 
- ความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
- ความรวมมือเฉพาะดาน 

5.2  ประโยชนที่ไทยไดรับในการ
รวมกลุมอาเซียน   
-  การแกปญหาความยากจน 
- การสงเสริมการทองเที่ยว 
- การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
- การแพรระบาดของ

โรคติดตอ 
- การแกปญหาการคา

ยาเสพติด 
- การจัดการการเกิดภัยพิบัติ 
- การปกปองสทิธิสตรี 
- การแกปญหาการกอการราย

ขามชาติ 

35 
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รายวิชา อาเซียนศึกษา  รหัส  สค02015  

สาระการพัฒนาสังคม 
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน  3   หนวยกิต  (  120  ชั่วโมง) 
 

ความเปนมา  
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดทําการวิจัยการพัฒนาดาน

กฎหมายรองรับการเปดเสรีทางการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการยังไดมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนา
การศึกษา เพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียนรวมกัน ซึ่งจะตองพัฒนาทั้งในดานการศึกษา ดาน
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยู  ดังนั้นในสวนของสํานักงาน กศน. จึงไดมอบหมายใหสถาบัน กศน. 
ภาคเหนือพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา เพ่ือใหผูเรียนไดทราบถึงความเปนมา พัฒนาการ และความ
รวมมือตางๆ ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะชวยใหทราบถึงความสําคัญขององคกรเเหงนี้ และ
เขาใจความเปน “อาเซียน” องคกรเกาเเกและมีความสําคัญมากที่สุดสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต และรวมกันเพ่ือการขับเคลื่อนการเปนประชาคมที่เขมแข็งตอไป 
  
หลักการ 

เปนรายวิชาเลือก  สาระการพัฒนาสังคม ที่สามารถใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความสนใจ 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือใหผูเรียน 
1. รูโครงสรางของอาเซียน  ประวัติความเปนมาของอาเซียน  และเขาใจวัตถุประสงคของการ

กอต้ังประเทศสมาชิกอาเซียน 
2. บอกความสําคัญของประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน 
3. บอกความสําคัญของผลงานของกลุมอาเซียน 3  ดาน คือ  ความรวมมือในดานการเมือง

และความม่ันคงของอาเซียน   ความรวมมือของอาเซียนในดานเศรษฐกิจ  และความรวมมือดานสังคม
และวัฒนธรรม 

4. สรุปผลจากการประชุมกลุมอาเซียนในรอบปที่ผานมา 
5. อธิบายและสรุปปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของอาเซียนไดบอกความหมาย  เปาหมาย  

และแนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการเปนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 
6. บอกประวัติความเปนมา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงคของ AFTA 
7. มีความรูความเขาใจในทิศทางสังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงสูสังคมอาเซียนในดานตางๆ 
8. เห็นคุณคาและประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการเขารวมกลุมอาเซียน 
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ระยะเวลาเรียนและจํานวนหนวยกติ 

จํานวน  120  ชั่วโมง   3  หนวยกิต 
 
โครงสรางเน้ือหาหลักสูตร    

หลักสูตรอาเซียนศึกษา  ประกอบดวยเนื้อหาจํานวน 5  เรื่อง โดยแยกเปนเนื้อหาดังตอไปนี ้
1.  พัฒนาการอาเซียน 
2. ผลงานของกลุมอาเซียน 
3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)  : AEC  
4. การกําเนิดการจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน  (ASEAN Free Trade Area) : AFTA 
5. ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับในการเปนสมาชิกของกลุมอาเซียน  

     
รายละเอียดเน้ือหา 

1. พัฒนาการอาเซียน 
1.1 ความเปนมาของอาเซียน 
1.2 วัตถุประสงคในการกอตั้งและประเทศสมาชิกอาเซียน 
1.3 ความหมาย  ความสําคัญของประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน (ASEAN 

Charter) 
2. ผลงานของกลุมอาเซียน 

2.1  โครงสรางและกลไกการดําเนินงานของอาเซียน 
-  ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) 
- คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Councils : ACCs) 
-  คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils) 
-  องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerials Bodies) 
-  เลขาธิการอาเซียนและสํานักเลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of ASEAN  

and ASEAN Secretariat) 
-  คณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียน (Committee of Permanent 

Representatives of ASEAN) 
-  สํานักงานอาเซียนแหงชาติ หรือกรมอาเซียน (ASEAN National Secretariat) 
-  องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียน  (ASEAN Human Rights Body) 
-  มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) 
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2.2 ความสําคัญในการรวมมือของอาเซียน   3  ดาน คือ  
-  ดานการเมืองและความม่ันคง   
- ดานเศรษฐกิจ  
- ดานสังคมและวัฒนธรรม 

2.3   ผลจากการประชุมอาเซียนในรอบปที่ผานมา 
2.4   ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของอาเซียน 

3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community)  : AEC 
3.1  ความหมายและวัตถุประสงคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 
3.2   เปาหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
3.3   แนวทางการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการเปน  AEC 
3.4   ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

4.  การกําเนิดการจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน  (ASEAN Free Trade Area) : AFTA 
4.1  ความหมาย  ความสําคัญ  และวัตถุประสงคของ AFTA 
4.2  ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการเขารวมเขตการคาเสรีอาเซียน  (AFTA) 

5.  ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับในการเปนสมาชิกของกลุมอาเซียน 
5.1  ทิศทางสังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงสูสังคมอาเซียนในดาน 

- ความรวมมือทางการเมือง 
- ความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
- ความรวมมือเฉพาะดาน  เชน แรงงาน  เด็กและเยาวชน ยาเสพติด  

5.2  ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการเขารวมกลุมอาเซียน  
 

กระบวนการเรียนรู 
การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช  2551 มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการเรียนรู โดยเนนพัฒนาทักษะการ
แสวงหาความรู ประยุกตใชความรูและสรางองคความรูสําหรับตนเอง ชุมชนและสังคม ซึ่งกําหนด
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู ดังนี้ 

1.  กําหนดสภาพหัวขอเนื้อหาของหลักสูตรที่กําหนด 
2. แสวงหาขอมูลและจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 
3. ประเมินผลการเรียนรู โดยใหมีการประเมิน ทบทวนแกไขขอบกพรอง 
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สื่อและแหลงการเรียนรู 
1. ใบงาน / ใบความรู 
2.  นักวิชาการ / ผูรู 
3. เอกสาร 
4.  VCD  ของกรมอาเซียน  กระทรวงการตางประเทศ 
5. เว็บไซตที่เก่ียวของกับอาเซียน 

-  กรมอาเซียน  กระทรวงการตางประเทศ  (www.mfa.go.th/asean) 
-  สํานักงานเลขาธิการอาเซียน  (www.aseansec.org) 
- สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย (www.aseanthailand.org) 
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ออนไลน  - สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(th.wikipedia.org/wiki/Asean) 
6.  หองสมุดประชาชนในชุมชน 
7.   รายการโทรทัศน  รายการ วิถีอาเซียน (ASEAN  Way)  จากไทยทีวีสีชอง 3 ทุกวันเสาร 

เวลาประมาณ 05.45 น. 
              
การวัดผลประเมินผล 

 1.   ใบงาน    
 2.   การเขารวมกิจกรรมกลุม   
 3.   การนําเสนอผลงานจากการคนควา
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แผนการจัดการเรียนรู  รายวิชา อาเซียนศึกษา  รหัส  สค02015   
สาระการพัฒนาสังคม 

ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน  3    หนวยกิต  (120  ช่ัวโมง) 

ท่ี หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ / วัสด ุ/ อุปกรณ /

แหลงเรียนรู 
จํานวน
ช่ัวโมง 

การวัด
ประเมินผล 

1 พัฒนาการ
อาเซียน 
 

1.1  บอกประวัติความ
เปนมาของอาเซียน 
(ASEAN) ได 

1.2  เขาใจวัตถุประสงค
ในการกอต้ัง
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 
(ASEAN)ได 

1.1  ความเปนมาของ
อาเซียน (ASEAN) 

 
1.2  วัตถุประสงคในการ

กอตั้งและประเทศ
สมาชิกอาเซียน  
(ASEAN) 

 

1. ครูสนทนารวมกับผูเรียน 
เรื่อง ความเปนมาของ
อาเซียน  

2. ครูใหผูเรียนศึกษาใบความรู 
ท่ี 1 เรื่อง  ความเปนมาและ
วัตถุประสงคของการกอตั้ง
อาเซียน   

3.  ครูใหผูเรียนสรุป ความ
เปนมาและวัตถุประสงค
ของการกอต้ังอาเซียน ลง
ในใบงานท่ี 1 

4.  ครูและผูเรียนสรุปเรื่องการ
กอต้ังและสมาชิกอาเซียน
และเปด VCD เกี่ยวกับ

1. ใบความรูท่ี 1 เรื่อง ความ
เปนมาและวัตถุประสงค
ในการกอต้ังอาเซียน 

 2.  VCD เรื่องราวเก่ียวกับ
อาเซียน 

3.  ใบงานท่ี 1 เร่ือง ความ
เปนมาและวัตถุประสงค
ของอาเซียน  

4. ใบความรูท่ี 2 เรื่อง 
ประเทศสมาชิกอาเซียนใน
ปจจุบัน 

5. ใบงาน ท่ี 2 เรื่องประเทศ
สมาชิกอาเซียนในปจจุบัน 

6.  เว็บไซต 

10 1. สังเกตจากการ
มีสวนรวม 

2.  การนําเสนอ
ของกลุม 

3. การสรุปใบ
งาน 
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ท่ี หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ / วัสด ุ/ อุปกรณ /

แหลงเรียนรู 
จํานวน
ช่ัวโมง 

การวัด
ประเมินผล 

อาเซียน  
5 . ครูแบงกลุมใหผูเรียน 

คนควาหาประเทศท่ีเปน
สมาชิกในอาเซียนใน
ปจจุบันวา  มีกี่ประเทศ  
อะไรบาง ลงในใบงานที่ 2 

6. ใหแตละกลุมออกมา
นําเสนอ  

7. ครูสรุปพรอมกับผูเรียนและ
แจกใบความรู ท่ี 2  เรื่อง  
ประเทศสมาชิกอาเซียนใน
ปจจุบัน 

  
 

1.3  บอกความหมาย
และความสําคัญ
ของอาเซยีนและ 

       กฎบัตรอาเซียน 
(ASEAN Charter) 

1.3  ความหมาย 
ความสําคัญของ
ประชาคมอาเซียน 
และกฎบัตรอาเซียน
(ASEAN Charter) 

1.  ครูสนทนากับผูเรียนถึง
ความหมายของประชาคม
อาเซียนและกฎบัตร
อาเซียน  

2.  ครูแบงกลุมใหผูเรียน 

1. ใบความรู ท่ี 3 เรื่อง 
ประชาคมอาเซียน และ 
กฎบัตรอาเซียน  

2. ใบงาน ท่ี 3  เร่ือง 
ความหมายของคําวา  

5 1. การสังเกตจาก
การมีสวนรวม 

2. การนําเสนอ
ของกลุม 

3. การสรุปใบ
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ท่ี หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ / วัสด ุ/ อุปกรณ /

แหลงเรียนรู 
จํานวน
ช่ัวโมง 

การวัด
ประเมินผล 

ได 
 

คนควาหาความหมายของ
คําวา กฎบัตรอาเซียน  และ
ความสําคัญของกฎบัตร
อาเซียน แลวสรุปผลลงใน
ใบงานที่ 3   

3.  ใหแตละกลุมออกมา
นําเสนอ 

4.  ครูและผูเรียนสรุปรวมกัน
พรอมแจกใบความรูที่ 3 
เรื่องประชาคมอาเซียนและ
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN 
Charter) 

กฎบัตรอาเซียน  และ
ความสําคัญของกฎบัตร
อาเซียน 

3.  เว็บไซต 
 

งาน 

2 ผลงานของ
กลุมอาเซียน 
 

2.1 บอกโครงสรางและ
กลไกการ
ดําเนินงานของ
อาเซียนได 

 

2.1 โครงสรางและกลไก
การดําเนินงานของ      
อาเซียน 
 - ท่ีประชุมสุดยอด

อาเซียน (ASEAN 

1. ครูสนทนา เรื่องโครงสราง
และกลไกของอาเซียน  
สถานที่ต้ังสํานักงาน
เลขาธิการอาเซียน  และ 

    ผูดํารงตําแหนงเลขาธิการ 

1. ใบความรู ท่ี 4 เรื่อง 
โครงสรางและกลไกการ
ดําเนินงานของอาเซียน 

2. เว็บไซต 

5 1. การสังเกตจาก
การมีสวนรวม 

2. การนําเสนอ
ของกลุม 

3.การสรุปใบงาน 
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ท่ี หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ / วัสด ุ/ อุปกรณ /

แหลงเรียนรู 
จํานวน
ช่ัวโมง 

การวัด
ประเมินผล 

Summit) 
- คณะมนตรี

ประสานงาน
อาเซียน (ASEAN 
Coordinating 
Councils : 
ACCs) 

- คณะมนตรี
ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN 
Community 
Councils) 

- องคกรระดับ
รัฐมนตรีอาเซียน
เฉพาะสาขา 
(ASEAN 
Sectoral 

 
2. ครูกับผูเรียนสรุปรวมกันและ

แจกใบความรูท่ี 4 เรื่อง 
โครงสรางและกลไกการ
ดําเนินงานของอาเซียน 
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ท่ี หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ / วัสด ุ/ อุปกรณ /

แหลงเรียนรู 
จํานวน
ช่ัวโมง 

การวัด
ประเมินผล 

Ministerials 
Bodies) 

- เลขาธิการอาเซียน
และสํานัก
เลขาธิการอาเซียน 
(Secretary-
General of 
ASEAN  and 
ASEAN 
Secretariat) 

- คณะกรรมการ
ผูแทนถาวรประจํา
อาเซียน
(Committee of 
Permanent 
Representatives 
of ASEAN) 
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ท่ี หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ / วัสด ุ/ อุปกรณ /

แหลงเรียนรู 
จํานวน
ช่ัวโมง 

การวัด
ประเมินผล 

 
- สํานักงานอาเซียน

แหงชาติ หรือกรม
อาเซียน (ASEAN 
National 
Secretariat) 

- องคกรสิทธิ
มนุษยชนอาเซียน  
(ASEAN Human 
Rights Body) 

- มูลนิธิอาเซียน 
(ASEAN 
Foundation) 

  2.2 บอกความสําคัญใน
การรวมมือของ
อาเซียน ท้ัง 3  ดาน
ได 

2.2  ความสําคัญในการ
รวมมือของอาเซียน 
ในดาน 
-  ดานการเมืองและ  

1.  ครูอธิบายถึงความสําคัญ
และความรวมมือของ
อาเซียนท้ัง 3 ดาน 

 

1. ใบความรู ที่ 5  เรื่อง 
ความรวมมือในดาน
การเมืองและความม่ันคง
ของอาเซียน 

15 1. การสังเกตจาก
การมีสวนรวม 

2.  การนําเสนอ
ของกลุม 
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ท่ี หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ / วัสด ุ/ อุปกรณ /

แหลงเรียนรู 
จํานวน
ช่ัวโมง 

การวัด
ประเมินผล 

ความม่ันคง   
-  ดานเศรษฐกิจ 
-  ดานสังคมและ

วัฒนธรรม 

 
2.  ครูแจกใบความรู  

- ใบความรูที่ 5  เรื่อง ความ
รวมมือในดานการเมือง
และความม่ังคงของ
อาเซียน   

- ใบความรู ท่ี 6  เรื่อง 
ความรวมมือของอาเซียน
ในดานเศรษฐกิจ 

- ใบความรู ท่ี 7  เรื่อง 
ความรวมมือดานสังคม
และวัฒนธรรม 

3.  แบงกลุมผูเรียน และให
เลือกศึกษากลุมละ 1 ดาน 
แลวบันทึกลงใบงานที ่4 

4.  แตละกลุมนําเสนอ 
5.  ครูเเละผูเรียนสรุปรวมกัน 

 
2. ใบความรู ท่ี 6  เร่ือง ความ

รวมมือของอาเซียนใน
ดานเศรษฐกิจ 

3. ใบความรู ท่ี 7  เร่ือง ความ
รวมมือดานสังคมและ
วัฒนธรรม 

4. ใบงาน ท่ี 4  เร่ือง ความ
รวมมือของอาเซียนใน
ดานตางๆ  

5. เว็บไซต 

 
3. การสรุป 
     ใบงาน 
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ท่ี หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ / วัสด ุ/ อุปกรณ /

แหลงเรียนรู 
จํานวน
ช่ัวโมง 

การวัด
ประเมินผล 

 
  2.3  สรุปผลจากการ

ประชุมกลุม
อาเซียนในรอบปท่ี
ผานมาได 

 

2.3  ผลจากการประชุม
อาเซียนในรอบปท่ี
ผานมา 

1.  ครูมอบหมายใหแตละกลุม
คนควาเรื่องการประชุม
อาเซียน ในรอบปท่ีผานมา 
และบันทึกผลลงในใบงาน 
ท่ี 5 

2. ครูและผูเรียนสรุปรวมกันวา
ประเทศไทยไดรับ
ผลกระทบอะไรบาง 

1. ใบงาน ท่ี  5  เรื่อง สรุปผล
การประชุมอาเซียนในรอบ
ปที่ผานมา 

2. เว็บไซต 

5 1. การสังเกตจาก
การมีสวนรวม 

2. การนําเสนอ
ของกลุม 

3. การสรุป       
ใบงาน 

  2.4  อธิบายและสรุป
ปญหาและอุปสรรค
ที่สําคัญของ
อาเซียนได 

 

2.4  ปญหาและอุปสรรค
ที่สําคัญของ
อาเซียน 

1.  ครูใหผูเรียนรวมกันสนทนา
ถึงปญหาและอุปสรรคท่ี
สําคัญของอาเซียน วามี
ปญหาอะไรบาง  

2.  ครูแจกใบความรู ที่ 8 เรื่อง  
ปญหาและอุปสรรคท่ี
สําคัญของอาเซียน          
ใหผูเรียนศึกษา 

1. ใบความรู ท่ี 8 เรื่อง  
ปญหาและอุปสรรคที่
สําคัญของอาเซียน 

2. ใบงาน ท่ี 6  เร่ือง ปญหา
และอุปสรรคท่ีสําคัญของ
อาเซียน 

3.  เว็บไซต 

5 1. การสังเกตจาก
การมีสวนรวม 

2. การนําเสนอ
ของกลุม 

3. การสรุป       
ใบงาน 
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ท่ี หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ / วัสด ุ/ อุปกรณ /

แหลงเรียนรู 
จํานวน
ช่ัวโมง 

การวัด
ประเมินผล 

 
3. ผูเรียนบันทึกลงใน            

ใบงานที่ 8 
4. ครูและผูเรียนรวมกันสรุปถึง

ปญหาและวิเคราะหรวมกัน
วาจะมีเเนวทางเเกไข
อยางไร 

3 ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 
(ASEAN 
Economic 
Communit) 
: AEC 

3.1  บอกความหมาย
และวัตถุประสงค
ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  
(AEC) ได 

3.2  อธิบายเปาหมาย
ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  
(AEC) ได 

 

3.1 ความหมายและ
วัตถุประสงคของ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

3.2  เปาหมายของ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  (AEC) 

1.  ครูพูดคุยถึงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  วา
หมายถึงอะไร  โดย
ยกตัวอยางเรื่อง ของการ
ลงทุน การผลิต การขนสง  
การตลาด  เเละการบริการ 

2.  ครูสอบถามผูเรียนถึงการ
ประกอบอาชีพวามีใครบาง
ท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีครู
กลาวมา 

1. ใบความรู ท่ี 9 เรื่อง  
ความหมายและ
วัตถุประสงคของ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  (AEC) 

2. ใบความรู ท่ี 10  เรื่อง  
เปาหมายของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  

3.  เว็บไซต  

3 1. การสังเกตจาก
การมีสวนรวม 

2. การนําเสนอ
ของกลุม 

3. การสรุป      
ใบงาน 
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ท่ี หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ / วัสด ุ/ อุปกรณ /

แหลงเรียนรู 
จํานวน
ช่ัวโมง 

การวัด
ประเมินผล 

 3.  ครูกับผูเรียนรวมกันสรุปถึง
ความหมายวัตถุประสงค
และ เปาหมายของ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  พรอมกับแจก   
ใบความรู ท่ี 9 เรื่อง  
ความหมายและวัตถุ 
ประสงคของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 
และใบความรู ท่ี10 เรื่อง  
เปาหมายของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  

  3.3  อธิบายแนวทางการ
ดําเนินงานเพ่ือ
นําไปสูการเปน  
(AEC) ได 

 

3.3  แนวทางการ
ดําเนินงานเพ่ือ
นําไปสูการเปน  
AEC 

 

1.  ครูสนทนากับผูเรียนถึง
สถานการณการผลิตสินคา
ทางการเกษตรในกลุม
อาเซียนท่ีเหมือนกับ
ประเทศไทย  เชน ขาว 

1. ใบงาน ท่ี 7  เร่ือง แนว
ทางการแกไขผลผลิต
ทางการเกษตร 

2.  ใบความรู ท่ี 11 เรื่อง แนว
ทางการดําเนินงานเพ่ือ

12 1. การสังเกตจาก
การมีสวนรวม 

2. การนําเสนอ
ของกลุม 

3. การสรุป      
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ท่ี หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ / วัสด ุ/ อุปกรณ /

แหลงเรียนรู 
จํานวน
ช่ัวโมง 

การวัด
ประเมินผล 

 
 

ผลิตภัณฑ มันสําปะหลัง 
นํ้ามันปาลม เมล็ดกาแฟ 
ฯลฯ  

2. รวมกันวิเคราะหและหา 
แนวทางการพัฒนาและ
แกไขเพ่ือใหสามารถนําไปสู
เวทีการแขงขันทางดานการ
สงออก 

3.  ครูแจกใบงาน ที่ 7 เรื่อง 
แนวทางการแกไขผลผลิต
ทางการเกษตร 

4.  ครูสรุปรวมกับผูเรียนพรอม
ท้ังแจกใบความรู ท่ี 11 
เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการ
เปน AEC   

 

นําไปสูการเปน AEC  
3. เว็บไซต 

ใบงาน 
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ท่ี หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ / วัสด ุ/ อุปกรณ /

แหลงเรียนรู 
จํานวน
ช่ัวโมง 

การวัด
ประเมินผล 

  3.4  บอกประโยชนที่
ประเทศไทยไดรับ
จากการเขารวม
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ได 

3.4  ประโยชนท่ีประเทศ
ไทยไดรับจากการ
เขารวมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 

1.  ครูและผูเรียนสนทนาถึง
ประโยชนท่ีประเทศไทยจะ
ไดรับจากการเขารวม
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)  

2.  ครูมอบหมายใหผูเรียน
ศึกษาคนควาเพ่ิมเติม  สรุป
ลงในใบงานท่ี 8 

3. ครูแจก ใบความรู ท่ี 12 
เรื่อง ประโยชนท่ีประเทศ
ไทยไดรับจากการเขารวม
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

1.  ใบความรู ที่ 12  เร่ือง 
ประโยชนท่ีประเทศไทย
ไดรับจากการเขารวม
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

2. ใบงาน ท่ี 8 เรื่อง ประโยชน
ที่ประเทศไทยจะไดรับจาก
การเขารวมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

3.  เว็บไซต 

5 1.  การสังเกต
จากการมี 
สวนรวม 

2. การนําเสนอ
ของกลุม 

3. การสรุป      
ใบงาน 

4 การกําเนิด
การจัดตั้ง
เขตการ
การคาเสรี

4.1 บอกประวัติความ
เปนมา ความ 
สําคัญ และวัตถุ 
ประสงคของ AFTA 

4.1 ความหมาย  ความ 
สําคัญและ
วัตถุประสงคของ 
AFTA 

1. ครูมอบหมายใหผูเรียน
คนควาหาความหมาย 
ความสําคัญ  วัตถุประสงค
และประโยชนของ AFTA ท่ี

1. ใบความรู ท่ี  13ประวัติ
ความเปนมา วัตถุประสงค 
และประโยชนที่ไทยไดรับ
จากการเขารวม  AFTA  

20 1. การสังเกตจาก
การมีสวนรวม 

2. การนําเสนอ
ของกลุม 
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ท่ี หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ / วัสด ุ/ อุปกรณ /

แหลงเรียนรู 
จํานวน
ช่ัวโมง 

การวัด
ประเมินผล 

อาเซียน 
(ASEAN 
Free Trede 
Area ) 
:AFTA 

ได 
4.2  เห็นคุณคาและ

ประโยชนท่ีประเทศ
ไทยเขารวมเขต
การคาเสรี (AFTA) 

 

4.2  ประโยชนท่ีประเทศ
ไทยไดรับจากการ
เขารวมเขตการคา
เสรีอาเซียน (AFTA) 

ไทยไดรับลงใน ใบงานท่ี 9 
2. ใหผูเรียนรายงานผลการ

คนควา  
3. ครูกับผูเรียนสรุปรวมกัน

และเเจกใบความรู ที่  13
เรื่องประวัติความเปนมา 
วัตถุประสงค และประโยชน
ท่ีไทยไดรับจากการเขารวม  
AFTA  

2.  ใบงานท่ี 9 เรื่อง
ความหมาย ความสําคัญ  
วัตถุประสงคและ
ประโยชนของ (AFTA) ตอ
ไทย 

3.  เว็บไซต 

3. การสรุป      
ใบงาน 

5 ประโยชนท่ี
ประเทศไทย
ไดรับในการ
เปนสมาชิก
ของกลุม
อาเซียน 

5.1  มีความรูความ
เขาใจในทิศทาง
สังคมไทยตอการ
เปลี่ยนแปลงสู
สังคมอาเซียนใน
ดานตางๆ  

 
 

5.1 ทิศทางสังคมไทยตอ
การเปลี่ยนแปลงสู
สังคมอาเซียนใน
ดาน 
- ความรวมมือทาง 

การเมือง 
- ความรวมมือทาง

เศรษฐกิจ 

1. ครูพูดคุยกับผูเรียนถึง       
ทิศทางการเปลี่ยนของ
สังคมไทยในการเขาสูการ
เปนอาเซียนยุคโลกาภิวัตน 

2. ครูใหผูเรียนศึกษาคนควา
และทํากิจกรรมตามใบงาน
ท่ี 10 

 

1. ใบงาน ท่ี 10 เรื่อง          
ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทยตอการเขาสู
อาเซียน 

2.เอกสารความรู 
3. เว็บไซต 
 

15 1. การสังเกตจาก
การมีสวนรวม 

2. การนําเสนอ
ของกลุม 

3. การสรุป      
ใบงาน 
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ท่ี หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ / วัสด ุ/ อุปกรณ /

แหลงเรียนรู 
จํานวน
ช่ัวโมง 

การวัด
ประเมินผล 

- ความรวมมือ
เฉพาะดาน  เชน 
แรงงาน  เด็กและ
เยาวชน 
ยาเสพติด ฯลฯ 

3. ใหผูเรียนนําเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

4. ครูและผูเรียนสรุปรวมกัน 

  5.2  เห็นคุณคาและ
ประโยชนท่ีประเทศ
ไทยไดรับจากการ
เขารวมกลุม
อาเซียน 

5.2  ประโยชนที่ประเทศ
ไทยไดรับในการเปน
สมาชิกของกลุม
อาเซียน ในดาน   
ตาง ๆ เชน 
-  การแกปญหา

ความยากจน 
- การสงเสริมการ

ทองเท่ียว 
- การอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 
- การแพรระบาด

1. ครูสนทนากับผูเรียน ในเร่ือง
ประโยชนท่ีประเทศไทย
ไดรับ อีกท้ังผลกระทบท่ีเกิด
กับประชาชนโดยตรง ใน
ดานตางๆ 

2. ใหผูเรียนทํากิจกรรมตาม  
ใบงานท่ี 11   

3. ผูเรียนนําเสนอตอกลุมใหญ 
4. ครูและผูเรียนรวมกันสรุป 

พรอมทั้งแจกใบความรู ท่ี 
14 เรื่อง ประโยชนที่
ประเทศไทยไดรับจากการ

1. ใบงานท่ี 11 เร่ืองประโยชน
ที่ประเทศไทยไดรับจาก
การเขารวมกลุมอาเซียน 

2. ใบความรู ท่ี 14 เรื่อง 
ประโยชนท่ีประเทศไทย
ไดรับจากการเขารวม 
กลุมอาเซียน  

3. เว็บไซต 

25 1. การสังเกตจาก
การมีสวนรวม 

2. การนําเสนอ
ของกลุม 

3. การสรุป      
ใบงาน 
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ท่ี หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ / วัสด ุ/ อุปกรณ /

แหลงเรียนรู 
จํานวน
ช่ัวโมง 

การวัด
ประเมินผล 

ของโรคติดตอ 
- การแกปญหา

การคายาเสพติด 
- การจัดการการเกิด

ภัยพิบัต ิ
- การปกปองสิทธิ

สตร ี
- การแกปญหาการ

กอการราย     
ขามชาติ 

เขารวมกลุมอาเซียน 

หมายเหต ุ ครูท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ิมเติมไดตามความพรอมของแตละสถานศึกษา ดังน้ี 
-   จัดทําโครงการนิทรรศการฐานความรู 
- เชิญวิทยากร/ผูรู 
- ศึกษาดูงานในโรงเรียนประจําจังหวัดที่นํารองการเรียนหลักสูตรอาเซียนศึกษา 
-  ใหผูเรียนศึกษาจากเอกสารและสือ่ทุกประเภทในเว็บไซต    
-   ศึกษาจาก VCD  ของกรมอาเซียน  กระทรวงการตางประเทศ 
-   ศึกษาจากรายการโทรทัศน  รายการ วิถีอาเซียน (ASEAN  Way)  จากไทยทีวีสีชอง 3 ทุกวันเสาร เวลาประมาณ 05.45 น. 



 
รายวิชาเลือก  อาเซียนศึกษา     หนา  26 

 
 
 

ความเปนมาของอาเซียน 
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East 

Asian Nations หรือ ASEAN) เปนองคกรระหวางประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี
จุดเริ่มตนโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟลิปปนสไดรวมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of 
South East Asia) ขึ้น เม่ือเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2504 เพ่ือการรวมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม แตดําเนินการไดเพียง 2 ป ก็ตองหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหวาง 
ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟนฟูสัมพันธภาพระหวางประเทศขึ้น จึงไดมีการ
แสวงหาลูทางจัดตั้งองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงกอต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2510 
หลังจากการลงนามในปฎิญญาสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Declaration of 
ASEAN Concord) หรือเปนที่รูจักกันในอีกชื่อหนึ่งวา ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) 
โดยสมาชิกผูกอต้ังมี 5 ประเทศ ไดแก อินโดนิเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ซึ่งผูแทนทั้ง  5 ประเทศ 
ที่รวมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ  ประกอบดวย  

นายอาดัม  มาลิก  รัฐมนตรีตางประเทศอินโดนีเซีย  
ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน  รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวง

พัฒนาการแหงชาติมาเลเซีย 
นายนาซิโซ  รามอส  รัฐมนตรีตางประเทศฟลิปปนส    
นายเอส  ราชารัตนัม  รัฐมนตรีตางประเทศสิงคโปร  
พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ จากประเทศไทย 

หลังจากจัดต้ังอาเซียนเม่ือ 8 สิงหาคม 2510 แลว อาเซียนไดเปดรับสมาชิกใหมจากประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพ่ิมเติมเปนระยะ ตามลําดับไดแก 

บรูไนดารุสซาลาม  เขาเปนสมาชิกเม่ือ 8 มกราคม 2527 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เขาเปนสมาชิกเม่ือ 28 กรกฏาคม  2538 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เขาเปนสมาชิกเม่ือ 23 กรกฎาคม 2540 
สหภาพพมา  เขาเปนสมาชิกเม่ือ 23 กรกฏาคม 2540  
ราชอาณาจักรกัมพูชา  เขาเปนสมาชิกเม่ือ 30 เมษายน 2542 

ใบความรูท่ี 1  
ความเปนมา และวัตถุประสงคในการกอตั้งอาเซียน 

ใบความรู  รายวิชาเลือก อาเชียนศึกษา  สาระการพัฒนาสังคม ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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การเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนของประเทศสมาชิกใหมเหลานี้  ทําใหอาเซียนมีสมาชิกครบ 
10 ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต สอดคลองกับปฎิญญาอาเชียน ซึ่งระบุวา อาเซียน   
พรอมรับทุกประเทศที่อยูในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ที่พรอมที่จะรับเปาหมาย หลักการและ
วัตถุประสงคขององคกรเปนสมาชิก 

ภูมิภาคอาเซียนในปจจุบัน (สถิติในป 2550) นั้น ประกอบดวยประชากรประมาณ     567      ลานคน 
มีพ้ืนที่โดยรวม 4.5 ลานตารางกิโลเมตร ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติประมาณ 1,100 พันลาน
ดอลลาร และรายไดโดยรวมจากการคาประมาณ 1.4 ลานลานดอลลาร   และมีสํานักเลขาธิการ
อาเซียน (ASEAN Secretariat) เปนหนวยประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการตาม
นโยบายของผูนําอาเซียนในดานตาง ๆ อํานวยความสะดวกในการประชุมของอาเซียนทุกระดับ เปน
ฝายเลขานุการในการประชุมอาเซียน และเสนอแนะโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของอาเซียน มีที่ตั้งอยู
ที่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย 

ภาพแผนที่แสดงประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเชียน 

สัญลักษณของอาเซียน  คือ รูปรวงขาว สีเหลืองบนพ้ืนสีแดง 
ลอมรอบดวยวงกลมสีขาว สีน้ําเงิน โดยมีความหมายดังนี้ 

- ตนขาว 10 ตน หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ  
- สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง  
- สีแดง หมายถึง ความกลาหาญและการมีพลวัติ  
- สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์  
- สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพเเละความม่ันคง 
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วัตถุประสงคในการกอตั้งอาเซียน 
อาเซียน กอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเร่ิมแรกเพ่ือสรางสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต อันนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และเม่ือการคาระหวางประเทศในโลกมีแนวโนมกีดกันการคารุนแรงขึ้น ทําใหอาเซียนได   
หันมามุงเนนกระชับและขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาระหวางกันมากขึ้น วัตถุประสงคหลักที่
กําหนดไวในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) มี 7 ประการ ดังนี้ 

1.  สงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
2.  สงเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
3.  สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร และดานการ

บริหาร 
4.  สงเสริมความรวมมือซึ่งกันและกันในการฝกอบรมและการวิจัย 
5.  สงเสริมความรวมมือในดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การคา การคมนาคม           

การสื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐานการดํารงชีวิต 
6.  สงเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
7.  สงเสริมความรวมมือกับองคกรระดับภูมิภาคและองคกรระหวางประเทศ 

 
 

อางอิง 
The Founding of  ASEAN  เว็บไซตอยางเปนทางการของอาเซียน  The Official Website of the 

Association of South East Asian Nations (http://www.aseansec.org) 
ขอมูลทั่วไปของอาเชียน   เว็บไซตกองอาเชียน กระทรวงตางประเทศ   (http://www.mfa.go.th/asean) 
มารูจักอาเซียนกันเถอะ  เอกสารเผยแพรออนไลน กรมอาเชียน กระทรวงการตางประเทศ 
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อาเซียน   ในปจจุบันประกอ บดวย
สมาชิกประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
จํานวน 10 ประเทศ มีประชากรรวมประมาณ 601 
ลานคน (ป 2553)  ประเทศสมาชิกประกอบดวย 

สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ (ASEAN 
6) ไดแก สมาชิกกอต้ัง ต้ังแตป 2510   จํานวน 5 
ประเทศ คือ  ไทย มาเลเซีย สิงคโปร  อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส และประเทศซึ่งเขามาเปนสมาชิก เม่ือป 
2527 คือ บรูไน  

สมาชิกอาเซียนใหม 4 ประเทศ (CLMV)  
ไดแก เวียดนาม เขามาเปนสมาชิกเมื่อป 2538  
พมา ลาว เขามาเปนสมาชิก เมื่อป 2540  และ
กัมพูชา เขามาเปนสมาชิก เม่ือป 2542  

 
 

ภาพแผนที่แสดงพื้นที่ประเทศในกลุม 
ASEAN 

 
ขอมูลพ้ืนฐานของประเทศสมาชิกอาเชียน มีดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรูที่ 2  
ประเทศสมาชิกอาเซียนในปจจุบัน 

ใบความรู  รายวิชาเลือก อาเชียนศึกษา  สาระการพัฒนาสังคม ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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1.   ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 

 
ที่ต้ัง   ต้ังอยูบนคาบสมุทรอินโดจีน ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต ทิศตะวันออกติดกับ

ประเทศลาวและกัมพูชา ทิศใตติดกับอาวไทยและประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตก
ติดกับทะเลอันดามันและประเทศพมา ทิศเหนือติดกับประเทศพมาและลาว 

พื้นที่   513,120 ตารางกิโลเมตร เปนอันดับที่ 50 ของโลก 
เมืองหลวง   กรุงเทพมหานคร (Bangkok) 
ประชากร   ประมาณ 67 ลานคน (ป 2553) เปนอันดับที่ 19 ของโลก 
ภาษา   ภาษาไทย เปนภาษาราชการ 
ศาสนา   ประมาณรอยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลามประมาณรอยละ 4  

ศาสนาคริสตและศาสนาอื่นประมาณรอยละ 1 
การปกครอง   ระบอบประชาธิปไตยผานระบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ประมุข   พระมหากษัตริย องคปจจุบันคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช รัชกาลที่ 9 แหงราชวงคจักร ี
ผูนํารัฐบาล นายกรัฐมนตรี  ดํารงตําเเหนงวาระละ 4 ป ปจจุบัน (พ.ศ. 2554)  คือ  

นายอภิสิทธิ  เวชชาชีวะ 
หนวยเงินตรา   บาท (Baht ) 1 ดอลลารสหรัฐฯ ประมาณ 29.37 บาท 
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2.   มาเลซีย (Malaysia) 

 
ที่ต้ัง   ต้ังอยูในเขตเสนศูนยสูตร ประกอบดวยดินแดนสองสวน คือ 

- มาเลเซียตะวันตก ต้ังอยูบนคาบสมุทรมลายู ทิศเหนือติดกับประเทศไทย และ
ทิศใตติดกับสิงคโปร 

- มาเลเซียตะวันออก ต้ังอยูบนเกาะบอรเนียว (กาลิมันตัน) ทิศใตติดประเทศ
อินโดนีเซีย และมีดินแดนลอมรอบประเทศบรูไน  

พื้นที่   330,803 ตารางกิโลเมตร เปนอันดับที่ 66 ของโลก 
เมืองหลวง   กรุงกัวลาลัมเปอร (Kuala Lumpur) 
ประชากร   ประมาณ 27.6 ลานคน (ป 2553) เปนอันดับที่ 44 ของโลก 
ภาษา   ภาษามาเลย เปนภาษาราชการ 
ศาสนา   อิสลาม รอยละ 60  พุทธ รอยละ 19    และคริสต รอยละ 12 
การปกครอง   ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  
ประมุข   สมเด็จพระราชาธิบดี เจาผูปกครองรัฐผลัดเปลี่ยนกันขึ้นดํารงตําแหนง วาระละ 5 

ป ปจจุบันคือ สมเด็จพระราชาธิบดีอัลวาทิก ตวนกู มิซาน ไซนัล อิบนี อัลมารฮุม 
สุลตานมะหมูด  อัลมุกดาฟ  บิลลาห  ซาห  จากรัฐตรังกานู ทรงเปนสมเด็จ
พระราชาธิบดีองคที่ 13  ของมาเลเซีย 

ผูนํารัฐบาล  นายกรัฐมนตรี ปจจุบัน (พ.ศ.2554) คือ ดาโตะ ซรี มูหฮัมมัด นาจิบ บิน ตุน อับ
ดุล ราซัก 

หนวยเงินตรา   ริงกิต (1 ริงกิตประมาณ 10.22 บาท ) 
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3.   สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)       

 
ที่ต้ัง   ต้ังอยูบนเสนทางเชื่อมตอระหวางมหาสมุทรแปซิฟกกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศ

เหนือติดทะเลจีนใตและมหาสมุทรแปซิฟก ทิศตะวันตกเฉียงใตติดมหาสมุทร
อินเดีย ทิศตะวันออกติดติมอร-เลสเต และปาปวนิวกินี และทิศใตติดทะเลติมอร  
เปนสะพานเชื่อมระหวางทวีปเอเซียกับออสเตรเลีย จึงควบคุมเสนทางติดตอ
ระหวางมหาสมุทรทั้งสองผานชองแคบที่สําคัญ เชน ชองแคบมะละกา ชองแคบ
ซุนดา และชองแคบล็อมบอก  

พื้นที่   เปนประเทศหมูเกาะที่ใหญที่สุดในโลก ประกอบดวยเกาะมากกวา 17,508 เกาะ  
รวมพื้นที่ประมาณ 1,910,931 ตารางกิโลเมตร  เปนอันดับที่ 16 ของโลก 

เมืองหลวง   กรุงจาการตา (Jakarta) 
ประชากร   ประมาณ 237.5 ลานคน (ป 2553) เปนอันดับที่ 4 ของโลก 
ภาษา   อินโดนีเซีย หรือ Bahasa Indonesia เปนภาษาราชการ 
ศาสนา   ชาวอินโดนีเซียรอยละ 85.2  นับถือศาสนาอิสลาม นอกนั้นเปนคริสตนิกายโปร 

แตสแตน   คริสตนิกายโรมันคาทอลิก ฮินดู พุทธ และศาสนาอื่น ๆ  
การปกครอง   ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย  
ประมุข   ประธานาธิบดี  ปจจุบัน (พ.ศ.2554)  คือ ดร. ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน  
ผูนํารัฐบาล ประธานาธิบดี  ปจจุบัน คือ ดร. ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน  
หนวยเงินตรา   รูเปยห (10,000 รูเปยห ประมาณ 38 บาท)  
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4.   สาธารณรัฐสิงคโปร (Republic of Singapore) 

 
ที่ต้ัง   เปนเกาะต้ังอยูทางตอนใตของคาบสมุทรมาเลย หางจากคาบสมุทรประมาณ 137 

กิโลเมตร  ทิศเหนือติดกับรัฐยะโฮรของประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันออกติดทะเล  
จีนใต ทิศตะวันตกติดมาเลเซียและชองแคบมะละกา ทิศใตติดชองแคบมะละกา 
อยูทางเหนือของเกาะเรียล(Riau) ของอินโดนีเซีย 

พื้นที่   ประกอบดวยเกาะสิงคโปรและเกาะใหญนอยบริเวณใกลเคียง มีพ้ืนที่รวม 710.2 
ตารางกิโลเมตร (ประมาณเทาเกาะภูเก็ต) เปนอันดับที่ 188 ของโลก 

เมืองหลวง   สิงคโปร (Singapore) 
ประชากร   ประมาณ 5 ลานคน (ป 2553) เปนอันดับที่ 115 ของโลก 
ภาษา   ภาษาราชการคือ ภาษามาเลย จีนกลาง และอังกฤษ สิงคโปรสนับสนุนให

ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะที่ใชภาษาอังกฤษในการติดตอ
งานและชีวิตประจําวัน 

ศาสนา   พุทธรอยละ 42.5  อิสลามรอยละ 14.9  ฮินดูรอยละ 4 ไมนับถือศาสนารอยละ 25   
ประมุข   ประธานาธิบดี (วาระ 6 ป) ปจจุบัน (พ.ศ. 2554) คือ นายเอส อาร นาธาน  
ผูนํารัฐบาล  นายกรัฐมนตรีเปนผูนํารัฐบาล (วาระ 5 ป) ปจจุบัน (พ.ศ. 2554)  คือ นายลีเซียน 

ลุง 
การปกครอง   สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) 
สกุลเงิน   ดอลลารสิงคโปร ( Singapore Dollar : SGD )  1 SGD ประมาณ 23.47 บาท 
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5.   รัฐบรูไนดารุสซาลาม (State of Brunei Darussalam) 

 
ที่ต้ัง   ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอรเนียว (ละติจูดที่ 5 เหนือเสนศูนยสูตร)

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ชายฝงทางดานเหนือจรดทะเลจีนใต พรมแดน
ทางบกที่เหลือจากนั้นถูกลอมรอบดวย รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย  

พื้นที่   5,765 ตารางกิโลเมตร เปนอันดับที่ 171 ของโลก 
เมืองหลวง   บันดารเสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) 
ประชากร   ประมาณ 399,000 คน (ป 2553) เปนอันดับที่ 172 ของโลก 
ภาษา   ภาษาราชการคือ ภาษามาเลย รองลงมาเปนภาษาอังกฤษและจีน 
ศาสนา   สวนใหญนับศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ 67% รองลงมาเปนศาสนาพุทธนิกาย

มหายาน 13% ศาสนาคริสต 10% ศาสนาฮินดู ความเชื่อพ้ืนเมืองและอื่นๆ 
การปกครอง   ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  รัฐธรรมนูญปจจุบันซึ่งแกไขลาสุดเม่ือ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2527 กําหนดใหสุลตานทรงเปนอธิปตย คือเปนทั้งประมุข นายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม นายกรัฐมนตรีจะตองเปนชาวบรูไนเชื้อสาย
มาเลยโดยกําเนิด และจะตองเปนมุสลิมนิกายสุหนี่ 

ประมุข   สุลตาน องคปจจุบัน คือ สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัด
ดิน วัดเดาเลาะห ทรงเปนทั้งประมุขและนายกรัฐมนตรี ผูนํารัฐบาล 

สกุลเงิน   ดอลลารบรูไน ( Brunei Dollar : BND )  1 BND ประมาณ 23.47 บาท (ใชอัตรา
แลกเปลี่ยนเดียวกับสิงคโปร และสามารถใชเงินสิงคโปรในบรูไนไดโดยทั่วไป) 
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6.   สาธารณรัฐฟลิปปนส  (Republic of Philippines) 

 
ที่ต้ัง   เปนประเทศหมูเกาะ ประกอบดวยเกาะจํานวน 7,107 เกาะ ตั้งอยูในมหาสมุทร

แปซิฟก หางจากเอเชียแผนดินใหญทางตะวันออกเฉียงใต ประมาณ 100 กม.และ
เปนประเทศที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดตอระหวางกันยาวมากที่สุดในโลก         
ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต ทิศตะวันออกและทิศใตติดกับ
มหาสมุทรแปซิฟก 

พื้นที่   ประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตร เปนอันดับที่ 72 ของโลก 
เมืองหลวง   กรุงมะนิลา (Manila) 
ประชากร   ประมาณ 94 ลานคน (ป 2553) เปนอันดับที่ 12 ของโลก 
ภาษา   ภาษาราชการ คือ ภาษาตากาล็อกและอังกฤษ 
ศาสนา   สวนใหญนับศาสนาคริสต  นิกายโรมันคาทอลิก รอยละ 83  นิกายโปรแตสเตนท

รอยละ 9  อิสลาม รอยละ 5  ศาสนาพุทธและอื่น ๆ รอยละ 3 
การปกครอง   ระบอบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปนประมุขและหัวหนาฝายบริหาร (ดํารง

ตําแหนงวาระละ 6 ป  
ประมุข   ประธานาธิบดี คนปจจุบัน (พ.ศ. 2554)  คือ ประธานาธิบดีเบนิกโน ซีเมยอน โกฮ

วงโก อาคีโน ที่สาม (Benigno Simeon Cojuangco Aquino III) 
ผูนํารัฐบาล ประธานาธิบดี 
สกุลเงิน   ฟลิปปนสเปโซ (Philipino Peso : PHP )  1 เปโซ ประมาณ 0.73 บาท 
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7.   สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  (Socialist Republic of Vietnam) 

 
ที่ต้ัง   เปนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ต้ังอยูทางดานตะวันออกสุดของ

คาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และ
ประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอาวตังเก๋ีย ทะเลจีนใต ทางทิศตะวันออก 
หรือในภาษาเวียดนามเรียกวา ทะเลตะวันออก 

พื้นที่   331,212 ตารางกิโลเมตร เปนอันดับที่ 65 ของโลก 
เมืองหลวง   ฮานอย  (Hanoi) 
ประชากร   87.4 ลานคน (ประมาณการเม่ือป 2553)  เปนอันดับ 13 ของโลก 
ภาษา   ภาษาราชการ คือ ภาษาเวียดนาม 
ศาสนา   ไมมีศาสนาประจําชาติ เนื่องจากปกครองโดยระบอบสังคมนิยม (มีผูแสดงตนวา

นับถือศาสนาตางๆ 15.65 ลานคน โดยศาสนาพุทธ (มหายาน) มีจํานวนผูนับถือ
มากที่สุด (รอยละ 9.3) 

การปกครอง   ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม (Communist Party of 
Vietnam) เปนพรรคการเมืองเดียวและ มีอํานาจสูงสุด 

ประมุข   ประธานาธิบดี คนปจจุบัน (พ.ศ. 2554) คือ นายเหวียน มิง เจี๊ยต (Nguyen Minh 
Triet) 

ผูนํารัฐบาล นายเหวียน เติน สุง (Nguyen Tan Dung)  
สกุลเงิน   เงินดง (Vietnam Dong : DNG) 1 บาท ประมาณ 625 ดง  
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8.   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) 

 
ที่ต้ัง   ประเทศลาวต้ังอยูทางเหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอยูบน       

ใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีน ลอมรอบดวยประเทศเพ่ือนบาน 5 ประเทศ เปน
ประเทศเดียวในภูมิภาคที่ไม มีทางออกสูทะเล ทิศเหนือติดกับประเทศจีน          
ทิศตะวันตกติดกับพมาและไทย ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม และทิศใตติดกับ
กัมพูชา  

พื้นที่   236,800 ตารางกิโลเมตร  เปนอันดับที่ 83 ของโลก 
เมืองหลวง   นครเวียงจันทน (Vientiane) 
ประชากร   ประมาณ 6.2 ลานคน (ป 2553)  เปนอันดับ 103 ของโลก 
ภาษา   ภาษาราชการ คือ ภาษาลาว 
ศาสนา   ศาสนาพุทธ (เถรวาท) รอยละ 75 และนับถือความเชื่อทองถิ่น รอยละ 16-17 
การปกครอง   ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต (ทางการลาวใชคําวา ระบอบประชาธิปไตย

ประชาชน) โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเปนองคกรชี้นําประเทศ  
ประมุข   ประธานประเทศ (ประธานาธิบดี) ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนง 5 ป ปจจุบัน (พ.ศ. 

2554)  คือ พลโท จูมมาลี ไซยะสอน (ดํารงตําแหนงเลขาธิการใหญคณะ
บริหารงานศูนยกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอีกตําแหนงหนึ่ง) 

ผูนํารัฐบาล นายกรัฐมนตรี  ปจจุบัน (พ.ศ. 2554)  คือ นายทองสิง ทํามะวง  
สกุลเงิน   กีบ   (Lao Kip : LAK) 1 บาท เทากับประมาณ 250 กีบ 
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9.   สาธารณรฐัแหงสหภาพพมา (Republic of the Union of Myanmar) 

 
 
ที่ต้ัง   ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศจีน ทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับ

ลาวและไทย ทิศตะวันตกติดกับอินเดียและบังกลาเทศ ทิศใตติดกับทะเลอันดามัน
และอาวเบงกอล  

พื้นที่   676,578 ตารางกิโลเมตร  เปนอันดับที่ 40 ของโลก 
เมืองหลวง   เนปดอ (Naypyidaw) 
ประชากร   ประมาณ 47.9 ลานคน (ป 2553)  เปนอันดับ 26 ของโลก 
ภาษา   ภาษาราชการ คือ ภาษาพมา 
ศาสนา   ศาสนาพุทธ รอยละ 92.3  ศาสนาคริสตรอยละ 4 ศาสนาอิสลามรอยละ 3 ศาสนา

ฮินดู รอยละ 0.7  
การปกครอง รัฐบาลทหารภายใตสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ (State Peace and 

Development Council – SPDC)  
ประมุข   ประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ ปจจุบัน (พ.ศ. 2554) คือ                   

พล.อ.อาวุโส ตาน ฉวย 
ผูนํารัฐบาล นายกรัฐมนตรี  ปจจุบัน (พ.ศ. 2554)  คือ นายเต็ง เสง (U Thein Sein) 
สกุลเงิน   จั๊ต (Myanmar Kyat : MMK)  1 บาท เทากับประมาณ 32.86 จั๊ต  
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10.  ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) 

 
 
ที่ต้ัง   ทิศใตจรดกับอาวไทย ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย ทางทิศเหนือติดกับ

ประเทศไทยและลาว ทางทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม  
พื้นที่   181,035 ตารางกิโลเมตร  เปนอันดับที่ 89 ของโลก 
เมืองหลวง   พนมเปญ (Phnom Penh) 
ประชากร   ประมาณ 14.4 ลานคน (ป 2552)   
ภาษา   ภาษาราชการ คือ ภาษาเขมร 
ศาสนา   ศาสนาพุทธรอยละ 95 ศาสนาอิสลาม  รอยละ 3  ศาสนาคริสตรอยละ 1.7 

ศาสนาพราหมณ-ฮินดู รอยละ 0.3 
การปกครอง   ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใต

รัฐธรรมนูญ 
ประมุข   พระมหากษัตริย ปจจุบันคือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี 
ผูนํารัฐบาล นายกรัฐมนตรี  ปจจุบัน (พ.ศ. 2554)  คือ สมเด็จอัคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน  
สกุลเงิน   เรียล (Riel : KHR) 1 เรียล ประมาณ 0.0083 บาท 
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ท่ีมาของขอมูล 

The Founding of  ASEAN  เว็บไซตอยางเปนทางการของ ASEAN   The Official Website of the Association of 
South East Asian Nations (http://www.asean.org) 

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

มารูจักอาเซียนกันเถอะ  เอกสารเผยแพร กรมอาเชียน กระทรวงการตางประเทศ 
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 
ขอมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ, จับตาเอเซียตะวันออก 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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ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

ในยุคที่สถานการณโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การรวมตัวกันของประเทศในกลุม
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ใหเขมแข็ง จะทําใหประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต สามารถเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงและปญหาไดดีย่ิงขึ้น  อีกทั้งยังเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน เพราะ
การที่มีสมาชิกถึง 10 ประเทศ มีทาทีเปนหนึ่งเดียวในเวทีระหวางประเทศ จะทําใหประเทศในกลุมความ
รวมมืออื่นๆ ใหความเชื่อถือในอาเซียนมากขึ้น และทําใหอาเซียนมีอํานาจตอรองในเวทีระหวางประเทศ
มากขึ้นดวย 

ในการประชุมผูนําอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 9 ในเดือนตุลาคม 2546 ที่บาหลี ผูนํา
อาเซียนตางเห็นพองกันวา อาเซียนควรรวมมือกันใหเหนียวแนน เขมแข็ง และม่ันคงยิ่งขึ้น จึงไดลงนาม
ในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) 
เพ่ือกําหนดใหมีการสราง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ขึ้นภายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 
2020) ซึ่งไดมีการเลื่อนกําหนดเวลาสําหรับการรวมตัวใหเร็วขึ้นเปนป พ.ศ. 2558 โดยประชาคมอาเชียน 
ประกอบดวย 3 เสาหลัก   อันไดแก 

 

 
 

ใบความรูท่ี 3 
ประชาคมอาเซียน และกฎบัตรอาเซียน 

ใบความรู  รายวิชาเลือก อาเชียนศึกษา  สาระการพัฒนาสังคม ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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1. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ  
APSC)  

ความม่ันคงและเสถียรภาพทางการเมืองเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาดานอื่นๆ  
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจึงเปนเสาหลักความรวมมือหนึ่งในสามเสาหลัก ที่เนนการ
รวมตัวของอาเซียนเพ่ือสรางความมั่นใจ เสถียรภาพ และสันติภาพ ในภูมิภาค เพ่ือใหประชาชนใน
อาเซียนอยูรวมกันอยางสันติสุข และปราศจากภัยคุกคามดานการทหาร และภัยคุกคามในรูปแบบใหม 
เชน ปญหายาเสพติด และปญหาอาชญากรรมขามชาติ ประชาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียน          
มีเปาหมาย 3 ประการ ไดแก 

1.1 สรางประชาคมใหมีคานิยมรวมกันในเร่ืองของการเคารพความหลากหลายของ
แนวคิด และสงเสริมใหประชาชนเปนศูนยกลางของนโยบายและกิจกรรมภายใตเสาการเมืองและความ
ม่ันคง 

1.2 ใหอาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุกคามความม่ันคงในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม 
และสงเสริมความม่ันคงของมนุษย 

1.3 ใหอาเซียนมีปฎิสัมพันธที่แนนแฟนและสรางสรรคกับประชาคมโลก โดยอาเซียนมี
บทบาทเปนผูนําในภูมิภาค และจะชวยสงเสริมความมั่นคงของภูมิภาค 

นอกจากการมีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคแลว ผลลัพธประการสําคัญที่จะเกิดขึ้น
จากการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ก็คือ การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีกลไก
และเคร่ืองมือที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาที่เกี่ยวกับความม่ันคงตางๆ ไมวาจะ
เปนปญหาความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐสมาชิกกับรัฐสมาชิกดวยกันเอง ซึ่งจะตองแกไขโดย
สันติวิธี หรือปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหมๆ ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง เชน 
การกอการราย การลักลอบคายาเสพติด ปญหาโจรสลัด และอาชญากรรมขามชาติ เปนตน 

2.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC)  
ทามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนระหวางประเทศที่มีการแขงขันสูง     

อันสงผลใหประเทศตางๆ ตองปรับตัวเองเพ่ือใหไดรับประโยชนจากระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงการ
รวมกลุมการคากันของประเทศตางๆ อาทิ สหภาพยุโรป และเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ผูนําประเทศ
สมาชิกอาเซียนไดเห็นชอบ ใหจัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน” ภายในป 2558 มีประสงคที่จะ
ใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความม่ันคง ม่ังคั่ง และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได โดย  

2.1  มุงที่จะจัดต้ังใหอาเซียนเปนตลาดเดียวและเปนฐานการผลิตรวมกัน   
2.2  มุงใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา  การบริการ การลงทุน แรงงานฝมือระหวาง

ประเทศสมาชิกโดยเสรี 
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2.3  ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน (กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม 
หรือ CLMV)  เพ่ือลดชองวางของระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน และชวยใหประเทศสมาชิก
เหลานี้ เขารวมในกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน  สงเสริมใหอาเซียนสามารถรวมตัวเขากับ
ประชาคมโลกไดอยางไมอยูในภาวะที่เสียเปรียบ และสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของ
อาเซียน  

2.4 สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและการคมนาคม กรอบความรวมมือดานกฎหมาย การพัฒนาความรวมมือดานการเกษตร พลังงาน 
การทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือ 

ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน จะเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะชวยขยายปริมาณการคาและ
การลงทุนภายในภูมิภาค ลดการพ่ึงพาตลาดในประเทศที่สาม สรางอํานาจการตอรองและศักยภาพใน
การแขงขันของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก เพ่ิมสวัสดิการและยกระดับความเปนอยูของประชาชนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน  

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ 
ASCC) มีเปาหมายใหอาเซียนเปนประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง สังคมที่เอื้ออาทรและแบงปน 
ประชากรอาเซียนมีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการพัฒนาในทุกดานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน รวมทั้งสงเสริมอัตลักษณของอาเซียน โดยมี
แผนปฏิบัติการดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ระบุอยูในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน ซึ่งประกอบดวย
ความรวมมือใน 6 ดาน ไดแก  

3.1  การพัฒนามนุษย (Human Development)  
3.2 การคุมครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)  
3.3 สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)  
3.4 ความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม (Environmental Sustainability)  
3.5 การสรางอัตลักษณอาเซียน (Building and ASEAN Identity)  
3.6 การลดชองวางทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) 
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กฎบัตรอาเชียน (ASEAN Charter) 

กฎบัตรอาเชียน คืออะไร  
กฎบัตรอาเซียน เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียน 

ที่จะทําใหอาเซียนมีสถานะเปนนิติบุคคล เปนการวางกรอบทาง
กฎหมายและโครงสรางองคกรใหกับอาเซียน   โดยนอกจากจะ
ประมวลสิ่งที่ถือเปนคานิยม หลักการ และแนวปฏิบัติในอดีตของ
อาเซียนมาประกอบกันเปนขอปฏิบัติอยางเปนทางการของประเทศสมาชิกแลว ยังมีการปรับปรุงแกไข 
และสรางกลไกใหมขึ้น พรอมกําหนดขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบขององคกรที่สําคัญในอาเชียน 
ตลอดจนความสัมพันธในการดําเนินงานขององคกรเหลานี้ ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในโลก
ปจจุบัน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนใหสามารถดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ใหไดภายในป พ.ศ.2558  ตามที่
ผูนําอาเซียนไดตกลงกันไว 

ทั้งนี้ผูนําอาเซียนไดลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน ในการประชุมสุดยอดยอดเซียน ครั้งที่ 13 
เม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน  2550 ณ ประเทศสิงคโปร ในโอกาสครบรอบ 40 ของการกอต้ังอาเซียน แสดง
ใหเห็นวาอาเซียนกําลังแสดงใหประชาคมโลกไดเห็นถึงความกาวหนาของอาเซียนที่กําลังจะกาวเดินไป
ดวยกันอยางม่ันใจระหวางประเทศสมาชิกตาง ๆ ทั้ง 10 ประเทศ  และถือเปนเอกสารประวัติศาสตร    
ชิ้นสําคัญที่จะปรับเปลี่ยนอาเซียนใหเปนองคกรที่มีสถานะเปนนิติบุคคลในฐานะที่เปนองคกรระหวาง
รัฐบาล ประเทศสมาชิกไดใหสัตยาบันกฎบัตรอาเซียน ครบทั้ง 10 ประเทศแลวเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2551 กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 ธ.ค. 2551 เปนตนไป  

วัตถุประสงคของกฎบัตรอาเซียน  
วัตถุประสงคอของกฎบัตรอาเซียน คือ ทําใหอาเซียนเปนองคกรที่มีประสิทธิกาพ มีประชาชน

เปนศูนยกลาง และเคารพกฎกติกาในการทํางานมากขึ้น นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนจะใหสถานะ      
นิติบุคคลแกอาเซียนเปนองคกรระหวางรัฐบาล (intergovernmental organization) 
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โครงสรางและสาระสําคัญของกฎบัตรอาเซียน  
กฏบัตรอาเชียน ประกอบดวยบทบัญญัติ 13 หมวด 55 ขอ  ไดแก 
หมวดที่ 1   ความมุงประสงคและหลักการของอาเซียน 
หมวดที่ 2   สภาพบุคคลตามกฏหมายของอาเชียน 
หมวดที่ 3   สมาชิกภาพ  (รัฐสมาชิก สิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิก และการรับสมาชิก

ใหม 
หมวดที่ 4   โครงสรางองคกรของอาเซียน 
หมวดที่ 5   องคกรที่มีความสัมพันธกับอาเซียน 
หมวดที่ 6   การคุมกันและเอกสิทธ์ิ 
หมวดที่ 7   กระบวนการตัดสินใจ 
หมวดที่ 8   การระงับขอพิพาท 
หมวดที่ 9   งบประมาณและการเงิน 
หมวดที่ 10 การบริหารและขั้นตอนการดําเนินงาน 
หมวดที่ 11 อัตลักษณและสัญลักษณของอาเซียน 
หมวดที่ 12 ความสัมพันธกับภายนอก 
หมวดที่ 13 บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดทาย 
กฎบัตรอาเชียนชวยใหอาเซียนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสรางกลไกการ

ติดตามความตกลงตางๆ ใหมีผลเปนรูปธรรม และผลักดันอาเซียนใหเปนประชาคมเพ่ือประชาชนอยาง
แทจริง 

กฎบัตรอาเชียนชวยใหอาเซียนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนไดอยางไร 
มีขอกําหนดใหมๆ ที่ชวยปรับปรุงโครงสรางการทํางานและกลไกตางๆ ของอาเซียนใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ิมความยืดหยุนในการแกไขปญหา เชน 
1. กําหนดใหเพ่ิมการประชุมสุดยอดอาเซียนจากเดิมปละ 1 ครั้ง เปนปละ 2 ครั้ง เพ่ือใหผูนํา

มีโอกาสหารือกันมากขึ้น พรอมทั้งแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองที่จะผลักดันอาเซียนไปสูการ
รวมตัวกันเปนประชาคมในอนาคต 

2. มีการต้ังคณะมนตรีประจําประชาคมอาเซียนตามเสาหลักทั้ง 3 ดาน คือ การเมืองความ
ม่ันคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

3. กําหนดใหประเทศสมาชิกแตงตั้งเอกอัคราชฑูตประจําอาเซียนไปประจําที่กรุงจาการตา ซึ่ง
ไมเพียงแตจะแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจแนวแนของอาเซียนที่จะทํางานรวมกันอยางใกลชิดเพ่ือมุงไปสู
การรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนในอนาคต และยังชวยลดคาใชจายในการเดินทางไปรวมประชุม
และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประสานงานระหวางประเทศสมาชิก 
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4. หากประเทศสมาชิกไมสามารถตกลงกันไดโดยหลักฉันทามติ ใหใชการตัดสินใจรูปแบบ
อื่นๆ ไดตามที่ผูนํากําหนด 

5.  เพ่ิมความยืดหยุนในการตีความหลักการไมแทรกแซงกิจการภายใน โดยมีขอกําหนดวา 
หากเกิดปญหาที่กระทบตอผลประโยชนสวนรวมของอาเซียน หรือเกิดสถานการณฉุกเฉิน ประเทศ
สมาชิกตองหารือกันเพ่ือแกปญหา และกําหนดใหประธานอาเซียนเสนอวิธีการแกไขปญหาดังกลาว 

กฎบัตรอาเซียนจะเสริมสรางกลไกการติดตามความตกลงตางๆ ใหมีผลเปนรูปธรรม
ไดอยางไร 

กฎบัตรอาเซียนสรางกลไกตรวจสอบและติดตามการดําเนินการตามความตกลงตางๆ ของ
ประเทศสมาชิกในหลากหลายรูปแบบ เชน 

1.  ใหอํานาจเลขาธิการอาเซียนดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีและคําตัดสินขององคกรระงับ
ขอพิพาท  

2. หากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงตางๆ ทําใหเกิดขอพิพาทระหวางรัฐสมาชิก 
สามารถใชกลไกและขั้นตอนระงับขอพิพาททั้งที่มีอยูแลว และที่จะต้ังขึ้นใหมเพ่ือแกไขขอพิพาทที่เกิดข้ึน
โดยสันติวิธี 

3.  หากมีการละเมิดพันธกรณีในกฎบัตรฯ อยางรายแรง ผูนําอาเซียนสามารถกําหนด
มาตรการใดๆ ที่เหมาะสมวาจะดําเนินการอยางไรตอรัฐผูละเมิดพันธกรณี 

กฎบัตรอาเซียนชวยใหอาเซียนเปนประชาคมเพื่อประชาชนไดอยางไร 
ขอบทตางๆ ในกฎบัตรอาเซยีนแสดงใหเห็นวาอาเซียนกําลังผลักดันองคกรใหเปนประชาคม

เพ่ือประชาชนอยางแทจริง จึงกําหนดใหการลดความยากจนและลดชองวางการพัฒนาเปนเปาหมาย
หนึ่งของอาเซียน  

กฎบัตรอาเซียนเปดโอกาสใหภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในอาเซียน
ผานการมีปฏิสัมพันธกับองคกรตางๆ ของอาเซียนมากขึ้น ทั้งยังกําหนดใหมีความรวมมือระหวาง
อาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน ซึ่งเปนองคกรความรวมมือระหวางรัฐสภาของประเทศสมาชิก 

กําหนดใหมีการจัดต้ังกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน เพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
และสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 

ความสําคัญของกฎบัตรอาเซียนตอประเทศไทย 
กฎบัตรอาเซียน ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามพันธกรณีตางๆ ของประเทศสมาชิก ซึ่งจะ

ชวยสรางเสริมหลักประกันใหกับไทยวา จะสามารถไดรับผลประโยชนตามที่ตกลงกันไวอยางเต็มเม็ด
เต็มหนวย นอกจากนี้ การปรับปรุงการดําเนินงานและโครงสรางองคกรของอาเซียนใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และการเสริมสรางความรวมมือในทั้ง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนจะเปนฐานสําคัญที่จะ
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ทําใหอาเซียนสามารถตอบสนองตอความตองการและผลประโยชนของรัฐสมาชิก รวมทั้งยกสถานะและ
อํานาจตอรอง และภาพลักษณของประเทศสมาชิกในเวทีระหวางประเทศไดดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเอื้อใหไทย
สามารถผลักดันและไดรับผลประโยชนดานตางๆ เพ่ิมมากขึ้นดวย ตัวอยางเชน 

-  อาเซียนขยายตลาดใหกับสินคาไทยจากประชาชนไทย 60 ลานคน เปนประชาชนอาเซียน
กวา 550 ลานคน ประกอบกับการขยายความรวมมือเพ่ือเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐาน เชน เสนทาง
คมนาคม ระบบไฟฟา โครงขายอินเตอรเน็ต ฯลฯ จะชวยเพ่ิมโอกาสทางการคาและการลงทุนใหกับไทย 
นอกจากนี้ อาเซียนยังเปนทั้งแหลงเงินทุนและเปาหมายการลงทุนของไทย และไทยไดเปรียบประเทศ
สมาชิกอื่นๆ ที่มีที่ต้ังอยูใจกลางอาเซียน สามารถเปนศูนยกลางทางการคมนาคมและขนสงของ
ประชาคม ซึ่งมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ และบุคคล ระหวางประเทศสมาชิกที่สะดวกขึ้น 

- อาเซียนชวยสงเสริมความรวมมือในภูมิภาคเพ่ือเผชิญกับภัยคุกคามที่สงผลกระทบตอ
ประชาชนโดยตรง เชน SARs ไขหวัดนก การคามนุษย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมอกควัน ยาเสพติด 
ปญหาโลกรอน และปญหาความยากจน เปนตน 

- อาเซียนจะชวยเพ่ิมอํานาจตอรองของไทยในเวทีโลก และเปนเวทีที่ไทยสามารถใชในการ
ผลักดันใหมีการแกไขปญหาของเพื่อนบานที่กระทบมาถึงไทยดวย เชน ปญหาพมา ในขณะเดียวกัน 
ความสัมพันธพหุภาคีในกรอบอาเซียนจะเกื้อหนุนความสัมพันธของไทยในกรอบทวิภาคี เชน ความ
รวมมือกับมาเลเซียในการแกไขปญหา 3 จังหวัดชายแดนใตดวย 

 
 

 
อางอิง 

มารูจักอาเซียนกันเถอะ  เอกสารเผยแพรและส่ือประชาสัมพันธ กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ  
(http://www.mfa.go.th/asean/asean_web/media/asean_book.pdf) 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เอกสารเผยแพรและส่ือประชาสัมพันธ กรมอาเซียน กระทรวง
การตางประเทศ (http://www.mfa.go.th/internet/document/1808.doc) 

กฎบัตรอาเชียน (ASEAN Charter) เอกสารเผยแพรและสื่อประชาสัมพันธ กรมอาเซียน กระทรวงการ
ตางประเทศ (http://www.mfa.go.th/asean/asean_web/media/aseanMiniBook.pdf) 

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

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

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน บทความเว็บไซต กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
(http://www.mfa.go.th/web/3020.php?sid=4053) 
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โครงสรางและกลไกการดําเนินงานขององคกรของอาเซียน 

กฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายสูงสุดของอาเซียน ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 
ธันวาคม 2551 เปนเอกสารหลักที่กําหนดโครงสรางองคกรของอาเซียน ไวในหมวดที่ 4 ดังนื้ 

1. ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)  
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ประกอบดวย ประมุขหรือหัวหนารัฐบาล มี

อํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายสูงสุดและแนวทางความรวมมือของอาเซียน  และตัดสินใจในเรื่อง
สําคัญ  โดยใหประเทศสมาชิกซึ่งเปนประธานอาเซียนเปนเจาภาพจัดการประชุม 2 ครั้งตอป หรือเรียก
ประชุมพิเศษหรือเฉพาะกิจเม่ือมีความจําเปน 

 
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 18  วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2554 ณ กรุงจารกาตา ประเทศอินโดนีเซีย 

 

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

อาเซียน  ทําหนาที่เตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ประสานงานความตกลงและขอตัดสินใจของที่
ประชุมสุดยอดอาเซียน ประสานงานระหวาง 3 เสาหลัก ดูแลการดําเนินงานและกิจการตางๆ ของ
อาเซียนในภาพรวม  คณะมนตรีประสานงานอาเซียนจะมีการประชุมกันอยางนอย 2 คร้ังตอป 

 
 
 

ใบความรูท่ี 4 
โครงสรางและกลไกการดําเนินงานของอาเซียน 

ใบความรู รายวิชาเลือก อาเชียนศึกษา  สาระการพัฒนาสังคม ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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3.  คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils) 
คณะมนตรีประชาคมอาเซียนประกอบดวย คณะมนตรีประชาคม 3 เสาหลัก อันไดแก

คณะมนตรีการเมืองและความมั่นคงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ซึ่งเปนผูแทนที่ประเทศสมาชิกแตงต้ังใหเปนผูรับผิดชอบแตละ
เสาหลัก มีอํานาจหนาที่ในการประสานงานและติดตามการทํางานตามนโยบาย โดยเสนอรายงานและ
ขอเสนอแนะตอที่ประชุมผูนํา มีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง ประธานการประชุมเปนรัฐมนตรีที่
เหมาะสมจากประเทศสมาชิกซึ่งเปนประธานอาเซียน  

4. องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) 
องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา(เชน  ดานสาธารณสุข ดานกลาโหม ดาน

การศึกษา ฯลฯ) ประกอบดวยรัฐมนตรีเฉพาะสาขา มีหนาที่ปฏิบัติตามขอตกลงและขอตัดสินใจของที่
ประชุมสุดยอดอาเซียนที่อยูในขอบขายการดําเนินงานของตน และเสริมสรางความรวมมือในสาขาของ
แตละองคกรใหเขมแข็งขึ้น เพ่ือสนับสนุนการรวมตัวของประชาคมอาเซียน  

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

สํานักเลขาธิการอาเซียนไดจัดต้ังขึ้นตามขอตกลงที่ลงนามโดยรัฐมนตรีตางประเทศ
อาเซียนในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 1 ในป 2519  เพ่ือทําหนาที่ประสานงานและ
ดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ของสมาคมอาเซียน และเปนศูนยกลางในการติดตอระหวาง
สมาคมอาเซียน คณะกรรมการ ตลอดจนสถาบันตาง ๆ และรัฐบาลของประเทศสมาชิก 

สํานักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยูที่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหัวหนาสํานักงาน
เรียกวา “เลขาธิการอาเซียน” (ASEAN Secretary-General)  ซึ่งไดรับการแตงต้ังโดยที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 5 ป และตองไดรับเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิก โดยหมุนเวียน
ตามลําดับตัวอักษร ผูดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียนคนปจจุบันเปนคนไทย คือ ดร. สุรินทร  
พิศสุวรรณ ซึ่งมีวาระดํารงตําแหนงระหวางป ค.ศ. 2008-2012 (พ.ศ. 2551-2555) 

 
อาคารสํานักงานเลขานุการอาเซียน ที่ประเทศอินโดนีเซีย 
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6. คณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียน (Committee of Permanent 
Representatives to ASEAN) 

คณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียน เปนผูแทนระดับเอกอัคราชฑูตที่แตงต้ังจาก
ประเทศสมาชิกใหประจําที่สํานักงานใหญอาเซียน กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย มีหนาที่สนับสนุน
การทํางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองคกรระดับ รัฐมนตรีเฉพาะสาขา ประสานงานกับ
เลขาธิการสํานักงานอาเซียนและสํานักงานเลขาธิการอาเซียนในเรื่องที่เก่ียวของ และประสานงานกับ
สํานักงานเลขาธิการอาเซียนแหงชาติและองคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 

7. สํานักงานอาเซียนแหงชาติ หรือกรมอาเซียน (ASEAN National Secretariat)  
เปนหนวยงานระดับกรมในกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งแตละ

ประเทศไดจัดตั้งขึ้นเพ่ือทําหนาที่รับผิดชอบประสานงาน สนับสนุนภารกิจและความรวมมือตาง ๆ  
เก่ียวกับอาเซียนในประเทศนั้น ๆ สําหรับประเทศไทยหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวง
การตางประเทศ 

8. องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Body)  
เปนองคกรที่จัดต้ังขึ้นโดยความประสงคและหลักการของกฎบัตรอาเซียนเก่ียวกับการ

สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งคณะทํางานและอํานาจหนาที่จะได
กําหนดโดยที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนตอไป 

9. มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)  
มูลนิธิอาเซียนสนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและดําเนินการรวมกับองคกรของอาเซียนที่

เก่ียวของในการสนับสนุนการสรางประชาคมอาเซียน โดยการสงเสริมความสํานึกที่เพ่ิมขึ้นเก่ียวกับ 
อัตลักษณของอาเซียน การมีปฏิสัมพันธระหวางประชาชน การดําเนินงานรวมกันที่ใกลชิดระหวางภาค
ธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ในอาเซียน 

 
 
 

 
 

อางอิง 
กฏบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) หมวดที่ 4 โครงสรางองคกรของอาเซียน  เอกสารเผยแพรและ

ประชาสัมพันธ กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
(http://aseansummit.mfa.go.th/15/thai/PDF/ASEAN_Charter_TH+EN.pdf) 
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อาเซียนกอต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเริ่มแรกเพ่ือสรางสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต อันนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยผูนําอาเซียนไดเห็นพองตองกันที่จะจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : 
AC) ที่ประกอบดวย 3 เสาหลัก อันไดแก ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN 
Political-Security Community - ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 
- AEC) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) และเรงรัด
กระบวนการสรางประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2558  

ในดานการเมืองและความม่ันคง อาเซียนมีเปาหมายสําคัญคือการสงเสริมสันติภาพและ
เสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือสรางสถานะที่จะอํานวยตอการสรางประชาคม
อาเซียน ใหสําเร็จภายในป 2558  ซึ่งจะทําใหประชาคมอาเซียนในดานการเมืองความม่ันคงมีความ
แข็งแกรงและนาเชื่อถือ ความรวมมือดานการเมืองความมั่นคงของอาเซียนที่สําคัญ ไดแก 

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

สนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จัดทําขึ้นโดยประเทศ
สมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ  คือ อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร และไทย เม่ือป 2519 เพ่ือ
กําหนดหลักการพื้นฐานของความรวมมือ และการดําเนินความสัมพันธระหวางกันของประเทศสมาชิก 
หลักการสําคัญของสนธิสัญญา ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนยึดถือและยอมรับในการปฏิบัติตาม ไดแก  

1.1  เคารพในเอกราช การมีอํานาจอธิปไตย ความเทาเทียมกัน ความม่ันคงทางดินแดน
และเอกลักษณแหงชาติของทุกประเทศ 

1.2 ปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก  การโคนลมอธิปไตย หรือการบีบบังคับจาก
ภายนอก  

1.3 การไมแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน 
1.4 การแกไขปญหาความขัดแยงหรือขอพิพาทโดยสันติวิธี 
1.5 การยกเลิกการใชการคุกคามและกองกําลัง 
1.6 การมีความรวมมือที่มีประสิทธิภาพระหวางกัน 

ใบความรูที่ 5 ความรวมมือในดานการเมืองและความมั่นคง 
ของอาเซียน 

 ใบความรู รายวิชาเลือก อาเชียนศึกษา  สาระการพัฒนาสังคม ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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เม่ือเดือนธันวาคม 2530 ไดมีการแกไขสนธิสัญญาเพ่ือเปดทางใหประเทศที่อยูนอก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสามารถเขารวมเปนภาคีได ซึ่งชวยเสริมสรางโครงสรางความม่ันคงและ
สันติภาพใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น ปจจุบันประเทศที่เขารวมเปนภาคีในสนธิสัญญา TAC ไดแก สมาชิก
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ   ประเทศคูเจรจาของอาเซียน และประเทศที่เขารวมการประชุมอาเซียนวาดวย
การเมืองและความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟก เชน จีน อินเดีย ญ่ีปุน รัสเซีย เกาหลีใต และนิวซีแลนด  
ออสเตรเลีย  แคนาดา สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปไดแจงความจํานงอยากเขารวมเปนภาคี  

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

ประเทศสมาชิกอาเซียน ลงนามในการประชุมสนธิสัญญาในกรุงเทพฯ เม่ือวันที่ 15 
ธันวาคม 2538  วัตถุประสงคหลักของสนธิสัญญา คือ ใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเขตปลอด
อาวุธนิวเคลียร โดยประเทศที่เปนภาคีจะไมพัฒนา ไมผลิต ไมจัดซื้อ ไมครอบครอง รวมทั้งไมเปนฐาน
การผลิต ไมทดสอบ ไมใชอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาค และไมใหรัฐใดปลอยหรือทิ้งวัสดุอุปกรณที่เปน    
กัมมันภาพรังสีลงบนพื้นดิน ทะเลและอากาศ นอกจากนี้ 5 ประเทศอาวุธนิวเคลียร  ไดแก จีน 
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส  รัสเซีย และสหราชอาณาจักร (หาสมาชิกผูแทนถาวร ของคณะมนตรีความมั่นคง
แหงสหประชาชาติ) ไดยอมรับและใหความเคารพสนธิสัญญา โดยจะไมละเมิดและไมแพรกระจายอาวุธ
นิวเคลียรในภูมิภาคนี้ 

3.  ปฏิญญากําหนดใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเขตแหงสันติภาพ 
เสรีภาพ และความเปนกลาง  (Zone of Peace,Freedom and Neutrality หรือ ZOPFAN)  

เปนการแสดงเจตนารมณของอาเซียน ใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนภูมิภาคที่
ปลอดการแทรกแซงจากภายนอก เพ่ือเปนหลักประกันตอสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาคและ
เสนอใหอาเซียนขยายความรวมมือใหครอบคลุมทุกๆ ดาน อันจะนํามาซึ่งความแข็งแกรง ความเปน
ปกแผนและความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางประเทศสมาชิก ไดประกาศลงนามโดยรัฐมนตรีตางประเทศ
ของรัฐสมาชิกอาเซียน ซึ่งในขณะนั้นประกอบดวยประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย  ฟลิปปนส สิงคโปรและ
ประเทศไทย เม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 1971 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

 
พิธีลงนามปฏิญญาวาดวยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เปนเขตแหง สันติภาพ เสรีภาพและความเปนกลาง 
27 พฤศจิกายน 2514 
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4. การประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟก หรือ ASEAN Regional Forum (ARF)  

จัดขึ้นเพ่ือเปนเวทีสําหรับปรึกษาหารือ (Consultative forum) โดยมีวัตถุประสงคที่มุง
สงเสริมสันติภาพโดยการเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจ ความรวมมือ และความสัมพันธอันดีระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียน  ประเทศอาเซียนกับคูเจรจา และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก       
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองและความม่ันคง โดยมีทั้งผูแทนฝายการทูตและการทหารเขารวมการประชุม 
การหารือดานการเมืองและความมั่นคงในกรอบ ARF ไดกําหนดพัฒนาการของกระบวนการ ARF เปน 
3 ขั้นตอน ไดแก  

ขั้นตอนที่ 1  สงเสริมการสรางความไวเนื้อเชื่อใจกัน (Confidence Building)  
ขั้นตอนที่ 2   การพัฒนาการทูตเชิงปองกัน (Preventive Diplomacy) 
ขั้นตอนที่ 3   การแกไขความขัดแยง (Conflict Resolution) 
การประชุมระดับรัฐมนตรี ARF ครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2537 

ปจจุบัน ประเทศที่เปนสมาชิกการประชุมวาดวยการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก       
มี  27 ประเทศ ประกอบดวย ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ คือ ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย 
ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร และเวียดนาม  ประเทศคูเจรจาของอาเซียน ประเทศ                
ผูสังเกตการณของอาเซียน และประเทศอื่นในภูมิภาค  อันไดแก  ออสเตรเลีย บังคลาเทศ แคนาดา จีน 
อินเดีย ญ่ีปุน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี(เกาหลีเหนือ) 
มองโกเลียนิวซีแลนด ปากีสถาน ปาปวนิวกินี รัสเซีย ติมอร-เลสเต ศรีลังกา สหรัฐอเมริกา และสหภาพ
ยุโรป   

5. ASEAN Troika  ผูประสานงานเฉพาะกิจ 
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนอยางไมเปนทางการ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2542           

ณ กรุงมะนิลา ผูนําของประเทศสมาชิกอาเซียนไดเห็นชอบ ในการจัดตั้งกลุมผูประสานงานเฉพาะกิจ  
ในระดับรัฐมนตรี  (ASEAN Troika)  ซึ่งประกอบดวยรัฐมนตรีตางประเทศที่ดํารงตําแหนงประธาน
คณะกรรมการประจําของอาเซียนในอดีต ปจจุบัน และอนาคต และจะหมุนเวียนกันไปตามการเปน
ประธานการประชุม  วัตถุประสงคของการจัดต้ังกลุมผูประสานงานเฉพาะกิจ ASEAN Trioka  คือ 

5.1  เปนกลไกใหอาเซียนสามารถรวมมือกันอยางใกลชิดในการหารือแกไขปญหาที่สงผล
กระทบตอสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยไมกาวกายกิจการภายในของประเทศสมาชิก      
เปนการยกระดับความรวมมือของอาเซียนใหสูงขึ้น และเสริมสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ
อาเซียน รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินงานโดยรวม 
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5.2  เพ่ือรองรับสถานการณ และจะดําเนินการโดยสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติใน
สนธิสัญญา และขอตกลงตางๆ ของอาเซียน เชน สนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation หรือ TAC)  

6. กรอบความรวมมือทางทหาร (ASEAN Defense Ministerial Meeting -ADMM) เพ่ือ
สรางเครือขายและความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางฝายทหารของประเทศสมาชิก ความรวมมือ ดานการ
ปองกันยาเสพติด การตอตานอาชญากรรมขามชาติและการกอการราย โดยเฉพาะประเด็นหลังนี้ 
อาเซียนไดลงนามในอนุสัญญาอาเซียนวาดวยการตอตานการกอการราย ในป 2550 

7. ความสัมพันธกับประเทศนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เพ่ือสรางความ
รวมมือดานการเมืองความมั่นคงที่สมดุลและสรางสรรคระหวางกัน โดยผานเวทีหารือระหวางอาเซียน
กับประเทศ คูเจรจา  ไดมีการประชุมสุดยอดเอเซียตะวันออก (East Asia Summit – EAS) และ
กระบวนการอาเซียน+3 

 
 

อางอิง 

ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน เอกสารเผยแพรออนไลน กรมอาเซียน 
กระทรวงการตางประเทศ (www.mfa.go.th/asean/asean_web/docs/611.doc)   

มารูจักอาเซียนกันเถอะ  เอกสารเผยแพรและส่ือประชาสัมพันธออนไลน กรมอาเซียน กระทรวงการ
ตางประเทศ  (http://www.mfa.go.th/asean/asean_web/media/asean_book.pdf) 

ความมั่นคงในกรอบของการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN Regional Forum – ARF) เอกสารเผยแพรออนไลน  ศูนยศึกษาความรวมมือ
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ICSC : International Cooperation Study Center 
(http://www.apecthai.org/2008/upload/836ARF.pdf) 
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อาเซียนกอต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเริ่มแรกเพ่ือสรางสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต อันนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยผูนําอาเซียนไดเห็นพองตองกันที่จะจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : 
AC) ที่ประกอบดวย 3 เสาหลัก อันไดแก ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN 
Political-Security Community - ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 
- AEC)  ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) และ
เรงรัดกระบวนการสรางประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2558  

ความรวมมือดานเศรษฐกิจของอาเซียนเริ่มมีเปาหมายชัดเจนที่จะนําไปสูการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน นับต้ังแตการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 4 ณ ประเทศ
สิงคโปร เม่ือป 2535 โดยไดมีการจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ขึ้น และนับแตนั้นมากิจกรรมของ
อาเซียนไดขยายครอบคลุมไปสูทุกสาขาหลักทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งในดานการคาสินคาและบริการ   
การลงทุน มาตรฐานอุตสาหกรรมและการเกษตร ทรัพยสินทางปญญา การขนสง พลังงาน และการเงิน
การคลัง เปนตน  ความรวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่สําคัญ มีดังนี้  

1.  เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA)   
ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน หรือ AFTA เปนขอตกลงทางการคาสําหรับสินคาที่ผลิต

ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ทําขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของอาเซียน ในฐานะที่เปนการผลิตที่สําคัญในการปอนสินคาสูตลาดโลก โดยอาศัยการ
เปดเสรีดานการคา การลดภาษี และยกเลิกอุปสรรคขอกีดขวางทางการคาที่มิใชภาษี เชน การจํากัด
โควตานําเขา รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสรางภาษีศุลกากรเพ่ือเอื้ออํานวยตอการคาเสรี โดยขอตกลงนี้
จะครอบคลุมสินคาทุกชนิด ยกเวนสินคาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง ศีลธรรม ชีวิต และศิลปะ อยางไร
ก็ตามประเทศสมาชิกตองใหสิทธิประโยชนทางศุลกากรแกกันแบบตางตอบแทน หมายความวาการที่ได
สิทธิประโยชนจากการลดภาษีของประเทศอื่นสําหรับสินคาชนิดใด ประเทศสมาชิกนั้นตองประกาศลด
ภาษีสําหรับสินคาชนิดเดียวกัน 

 
 

ใบความรูท่ี 6   
ความรวมมือของอาเซียนในดานเศรษฐกิจ 

ใบความรู  รายวิชาเลือก อาเชียนศึกษา  สาระการพัฒนาสังคม ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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2.  เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area หรือ AIA)  
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 5 เม่ือ

เดือนธันวาคม 2538 ที่กรุงเทพฯ ไดเห็นชอบให
จัดต้ังเขตการลงุทุนอาเซียนเพ่ือเสริมสรางอาเซียน
ใหเปนเขตการลงทุนเสรีที่มีศักยภาพ  โปรงใส เพ่ือ
ดึงดูดนักลงทุนทั้ งจากภาย ในและภายนอก
ภูมิภาค ความตกลงนี้ครอบคลุมการลงทุนใน
อุตสาหกรรม 5 สาขา คือ สาขาอุตสาหกรรมการ
ผลิต เกษตร ประมง ปาไม และเหมืองแร และภาค
บริการที่เก่ียวเนื่องกับ 5 สาขาการผลิตดังกลาว 
ยกเวนการลงทุนดานหลักทรัพยและการลงทุนใน
ดานซึ่งครอบคลุมโดยความตกลงอาเซียนอื่น ๆ   

เขตการลงทุนอาเซียน กําหนดให
ประเทศสมาชิกดําเนินการเปดอุตสาหกรรมและ
ใหการปฏิบัติเย่ียงคนชาติแกนักลงทุนอาเซียนและนักลงทุนนอกอาเซียน โดยกําหนดเปาหมายจะเปด
เสรีดานการลงทุนแกนักลงทุนอาเซียนภายในป 2553 และนักลงทุนนอกอาเซียนภายในป 2563       
การดําเนินการเพ่ือจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียนประกอบดวยโครงการความรวมมือ 3 โครงการ คือ  

- โครงการความรวมมือและการอํานวยความสะดวก (Co-operation and Facilitation 
Programme) 

- โครงการสงเสริมและสรางความเขาใจ (Promotion and Awareness Programme) 
- การเปดเสรี (Liberalisation Programme) 

 3. ความริเร่ิมเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration หรือ IAI) 
อาเซียนไดดําเนินการเพ่ือเรงรัดการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน  โดยจัดทํา “ความ

ริเริ่มเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน” (Initiative for ASEAN Integration) เพ่ือลดชองวางดานการพัฒนา
ระหวางประเทศสมาชิกเกา (ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน อินโดนีเซีย) กับสมาชิกใหมของ      
อาเซียน (พมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) โดยใหประเทศสมาชิกเการวมกันจัดทําโครงการใหความ
ชวยเหลือแกประเทศใหม ครอบคลุม 4 ดาน ไดแก โครงสรางพ้ืนฐาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรวมตัวทางเศรษฐกิจ เพ่ือที่จะชวยการพัฒนากรอบ
กฎระเบียบและนโยบาย รวมทั้งชวยเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศ CLMV ในการลดปญหา
ความยากจน ยกระดับความเปนอยูของประชากร พัฒนาระบบขาราชการ และเตรียมความพรอมตอ
การแขงขันบนเวทีโลก 



 
รายวิชาเลือก  อาเซียนศึกษา     หนา  57 

4. ความรวมมือดานอุตสาหกรรม (ASEAN Industrial Cooperation Scheme หรือ 
AICO)  

โครงการความรวมมือดานอุตสาหกรรมของอาเซียน  หรือ AICO มุงสงเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีเปนฐานการผลิต โดยยึดหลักของการใชทรัพยากรรวมกัน การแบงสวนการ
ผลิตตามความสามารถและความถนัด ตลอดจนสงเสริมการลงทุนและการถายทอดเทคโนโลยีจากทั้ง
ประเทศสมาชิกและประเทศนอกกลุมโดยใชมาตรการทางภาษี และสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่มิใชภาษี         
เปนสิ่งจูงใจ โดยมีเงื่อนไขดังนี้  

4.1 จะตองมีประเทศสมาชิกเขารวมอยางนอย 2 ประเทศ 
4.2 มีบริษัทเขารวมอยางนอย 1 บริษัทในแตละประเทศ 
4.3 สินคาที่ผลิตไดขั้นสุดทาย (AICO Final Product) จะไดรับการยอมรับเสมือนสินคาที่

ผลิตไดในประเทศและจะไมถูกจํากัดดวยระบบโควตาหรือมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี 
4.4 บริษัทที่จะขอรับสิทธิประโยชนจาก AICO จะตองมีสัดสวนการถือหุนของคนชาติ

อาเซียนอยางนอยรอยละ 30 
4.5 ไดรับการลดภาษีนําเขาในอัตรารอยละ 0 - 5 

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

ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 5 เดือนธันวาคม 2538 ที่กรุงเทพฯ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนไดลงนามในกรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน หรือ  
AFAS) ซึ่งกําหนดใหเจรจาเปดเสรีการคาบริการ โดยจัดทําขอผูกพันในดานการเปดตลาด (market 
access) การใหการปฏิบัติ เ ย่ียงคนชาติ (National Treatment) และดานอื่นๆ (additional 
commitments) การเจรจาเสรีการคาบริการในชวงป 2539-2544 มุงเนนการเปดเสรีใน 7 สาขาบริการ 
คือ สาขาการเงิน การขนสงทางทะเล การขนสงทางอากาศ การสื่อสารโทรคมนาคม การทองเที่ยว    
การกอสราง และสาขาบริการธุรกิจ ตอมาในชวงป 2545-2549 ไดมีการขยายขอบเขตการเจรจาเปดเสรี
รวมทุกสาขา นอกจากนี้ สมาชิกอาเซียนยังตองเรงรัดเปดตลาดในสาขาบริการที่เปนสาขาสําคัญ 5 
สาขา ไดแก สาขาโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสุขภาพ สาขาการทองเที่ยว สาขาการ
บิน และสาขาบริการโลจิสติกส ทั้งนี้เพื่อใหอาเซียนมีความพรอมในการกาวไปสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ตอไป  
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6. ความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส (e-ASEAN Framework 
Agreement)  

ในการประชุมสุดยอดอาเซียนอยางไม เปนทางการ ครั้งที่  4 ระหวางวันที่  24-25 
พฤศจิกายน 2543 ที่ประเทศสิงคโปร  ผูนําของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมกันลงนามในกรอบความ   
ตกลงดานอิเล็กทรอนิกสของอาเซียน (e-ASEAN Framework Agreement) ซึ่งเปนขอตกลงที่กําหนด
แนวทางเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
(Information Technology and Communication-ICT) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ใน
ภูมิภาคใหสอดคลองกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีมาตรการที่ครอบคลุมดานตาง ๆ  5 ดาน คือ 

6.1 การพัฒนาเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของอาเซียน 
(ASEAN Information Infrastructure) ใหสามารถติดตอถึงกันไดอยางทั่วถึงกันและดวยความเร็วสูง 
และพัฒนาความรวมมือไปสูการจัดต้ังหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (Digital Libraries) และแหลงรวมขอมูล
ทองเที่ยวอิเล็กทรอนิกส (Tourism Portals) รวมทั้งการจัดต้ังศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูล (Internet 
Exchanges) และการใหบริการเชื่อมสัญญาณเครือขายขอมูลอินเตอรเน็ต (Internet Gateways) 

6.2 การอํานวยความสะดวกดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) โดยการออก
กฏหมายและระเบียบดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่สอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ และมีระบบ
รักษาความปลอดภัยที่เปนมาตรฐานสากล เพ่ือสรางความเชื่อมั่นแกผูบริโภคและพัฒนาวัฒนธรรมใน
การทําธุรกิจโดยใชอิเล็กทรอนิกส เชน การยอมรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสซึ่งกันและกัน การชําระเงิน
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและขอมูลสวนบุคคล เปนตน 

6.3  สงเสริม และเปดเสรีดานการคาสินคา บริการ และการลงทุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะยกเลิกภาษีและอุปสรรคทางการคาที่
มิใชภาษีสําหรับสินคา ICT เชน เครื่องประมวลผลอัตโนมัติ เคร่ืองโทรสาร เครื่องบันทึกเสียงสําหรับ
โทรศัพท ไดโอดและทรานซิสเตอร แผงวงจรไฟฟา ฯลฯ ภายในป 2548 สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้ังเดิม 6 ประเทศ และภายในป 2553 สําหรับประเทศสมาชิกใหม คือ กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม  

6.4 สรางสังคมอิเล็กทรอนิกส (e-Society) เสริมสรางความสามารถและพัฒนา
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือประโยชนตอสังคม สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถดาน IT ของบุคลากรใน
อาเซียน ลดความเหลื่อมล้ําดาน IT ภายในประเทศและระหวางประเทศสมาชิก อํานวยความสะดวกใน
การเคลื่อนยายแรงงานดาน IT อยางเสรี และสงเสริมการใช IT  

6.5 สรางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) สงเสริมใหมีการใช ICT ในการบริการ
ของภาครัฐใหมากขึ้น เชน การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ การอํานวยความสะดวกในเร่ืองขอมูลขาวสาร     
การใหบริการของภาครัฐผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน การเสียภาษี การจดทะเบียนการคา พิธีการศุลกากร 
เปนตน 
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7. ความรวมมือดานการเงินการคลัง (Financial Cooperation) 
7.1 อาเซียนไดจัดต้ังระบบระวังภัยอาเซียน (ASEAN Surveillance Process) ขึ้น  เม่ือ

วันที่  4 ตุลาคม 2541 เพ่ือสอดสองดูแลสภาวะเศรษฐกิจและการเคลื่อนยายเงินทุนในภูมิภาค โดยใหมี
การหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกในภูมิภาค และในโลก      
โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ไดสนับสนุนและใหความชวยเหลือทางวิชาการและเงินทุนโดยการ
จัดการฝกอบรมดานเทคนิคแกเจาหนาที่ประเทศสมาชิก และในการจัดตั้ง ASEAN Surveillance 
Technical Support Unit ในสํานักงานเลขาธิการอาเซียนเพ่ือสนับสนุนระบบดังกลาว  

7.2 การเสริมสรางกลไกสนับสนุนและเกื้อกูลระหวางกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
(Enhancing self-help and support mechanism in East Asia) โดยไดกําหนดแนวทางความรวมมือ
กับ จีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต ที่สําคัญ ไดแก จัดทําความตกลงทวิภาคีดานการแลกเปลี่ยนการซื้อ-ขาย
คืนเงินตราหรือหลักทรัพยตางประเทศ หารือเก่ียวกับการจัดต้ังระบบเตือนภัยในภูมิภาค และการ
แลกเปลี่ยนการหารือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค   

7.3  ความริเร่ิมเชียงใหม (Chiang Mai Initiative) ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม 
2543 เปนการปรับปรุงความตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราอาเซียน (ASEAN Swap Arrangement - ASA) 
ในดานโครงสราง รูปแบบและวงเงิน และใหเสริมดวยเครือขายความตกลงทวิภาคีระหวางประเทศ
อาเซียนกับจีน ญ่ีปุนและสาธารณรัฐเกาหลี (Bilateral Swap Arrangment-BSA) โดยไดขยายให ASA 
รวมประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศแลว  

8. ความรวมมือดานการเกษตรและปาไมของอาเซียน และอาเซียน +3 
ครอบคลุมความรวมมือในดานประมง ปาไม ปศุสัตว พืช และอาหาร เพ่ือสงเสริมความ

ม่ันคงทางดานอาหารและความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในดานอาหารการเกษตรและผลผลิต
ปาไม  โครงการความรวมมือระหวางอาเซียนและประเทศอาเซียน+3 (จีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต) ภายใต
สาขาตางๆ  ดังนี้  

8.1  การขจัดความยากจนและสรางความม่ันคงดานอาหารในภูมิภาคเอเชีย 
8.2 การวิจัยและพัฒนาดานอาหาร การเกษตร ประมง และปาไม 
8.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานอาหาร การเกษตร ประมง และปาไม 
8.4 การประสานงานและรวมมือในระดับโลกและระดับภูมิภาคในประเด็นดานอาหาร

การเกษตร ประมง และปาไม 
8.5 การสรางเครือขายขอมูลดานการเกษตร 
8.6 การอํานวยความสะดวกดานการคา 
 
 



 
รายวิชาเลือก  อาเซียนศึกษา     หนา  60 

9.  ความรวมมือดานการขนสง 
9.1  โครงการพัฒนาทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network Project)  ลักษณะ

ของโครงขายทางหลวงอาเซียน คือ มีทางหลวงครอบคลุม 23 สาย ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และจัดทํา
มาตรฐานทางหลวงอาเซียน (ปายจราจร สัญญาณ และระบบหมายเลข)ใหเปนแบบเดียวกัน           
โดยกําหนดมาตรฐานทางหลวงอาเซียน เปน 4 ระดับ ไดแก  

-  ชั้นพิเศษ-ทางดวน ที่ควบคุมทางเขา-ออก สมบูรณแบบ 
-   ชั้นที่ 1 ทางหลวง 4 ชองจราจร 
-  ชั้นที่ 2 ทางหลวงลาดยาง 2 ชองจราจร ผิวทางกวาง 7 เมตร 
-  ชั้นที่ 3 ทางหลวงลาดยาง 2 ชองจราจร ผิวทางกวาง 6 เมตร 

 
แผนที่แสดงทางหลวงอาเซียน และสภาพทางดวนในประเทศสิงคโปร มาเลเซีย และไทย 

9.2   กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวก ในการขนสงสินคา       
ผานแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) มีวัตถุประสงค
ที่จะใหประเทศสมาชิกอาเซียนอนุญาตใหรถยนตขนสงที่จดทะเบียนในประเทศสมาชิกหนึ่งสามารถ
ขนสงสินคาผานแดนไปยังอีกประเทศหนึ่งได  

9.3 ความตกลงหลายฝายและพิธีสารวาดวยการเปดเสรีบริการขนสงเฉพาะสินคาของ
อาเซียน (Multilateral Agreement on the Full Liberalization of All Cargo Air Services) มี
วัตถุประสงคที่จะสงเสริมการขนสงสินคาในอาเซียนดวยกัน โดยเปดเสรีเที่ยวบินขนสงเฉพาะสินคา
ระหวางประเทศตาง ๆ ในกลุมประเทศอาเซียน  โดยไมมีขอจํากัดทั้งในเรื่องของจํานวนความจุความถ่ี
ของบริการเสนทางบินและสิทธิรับขนการจราจร ซึ่งจะทําใหการขนถายสินคาระหวางประเทศในอาเซียน
เปนไปไดอยางสะดวก อันจะสงผลใหสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในภูมิภาคสามารถเจริญเติบโตขึ้นไดอยาง
รวดเร็ว 
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9.4  ความตกลงหลายฝายและพิธีสารวาดวยการเปดเสรีบริการขนสงผูโดยสารทาง
อากาศของอาเซียน (Multilateral Agreement on the Liberalization of Passenger Air Services) การ
จัดทําความตกลงหลายฝายวาดวยการเปดเสรีการบินในสวนของเที่ยวบินขนสงโดยสาร เปนการ
สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการสงออกสินคาของไทยและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่
ตองการใหมีการเปดเสรีการบิน และสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคนี้ดวย 

10.  ความรวมมือดานพลังงานในอาเซียน (ASEAN Energy Cooperation) 
มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงและความยั่งยืนในการจัดหาพลังงาน การใช

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภูมิภาคอาเซียน และการจัดการดานความตองการพลังงานอยาง
เหมาะสม โดยคํานึงถึงปจจัยดานสภาพสิ่งแวดลอม และการชวยเหลือกันในการแบงปนปโตรเลียมใน
ภาวะฉุกเฉิน โครงสรางความรวมมือดานพลังงาน ประกอบดวย การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน 
คณะทํางาน และคณะกรรมการ ใน 5 สาขา ไดแก  

10.1  คณะทํางานดานถานหิน  
10.2 คณะทํางานดานประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรักษพลังงาน  
10.3 คณะทํางานดานพลังงานใหมและพลังงาน 
10.4 คณะกรรมการดานปโตรเลียม ซึ่งประกอบดวยบริษัทน้ํามันแหงชาติของประเทศ

สมาชิกอาเซียน  
10.5 คณะกรรมการดานการไฟฟา ซึ่งประกอบดวยผูวาการการไฟฟาของแตละประเทศ  

การดําเนินการระยะแรกของโครงการเครือขายดานพลังงานอาเซียนครอบคลุม 2 โครงการ
หลัก คือ โครงการเชื่อมโยงระบบสายสงไฟฟาอาเซียน และโครงการทอสงกาซธรรมชาติอาเซียน  

 
ภาพซาย : แผนทีเ่ครือขายทอสงกาซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Natural Gas Pipeline หรือ TAGP)  
ภาพขวา  : แผนที่แสดงระบบเช่ือมโยงสายสงไฟฟาอาเซียน และแหลงกาซธรรมชาติในอาเซียน 
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11. ความตกลงดานการทองเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement)  ความ
รวมมือดานการทองเท่ียวในกรอบอาเซียนและอาเซียน + 3 

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่  8 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เม่ือวันที่  4 
พฤศจิกายน 2545 ไดลงนามในความตกลงดานการทองเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement) 
เพ่ือสงเสริมใหอาเซียนเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยว โดยเนนความรวมมือใน 7 ดาน คือ การ
อํานวยความสะดวกการเดินทางในอาเซียนและระหวางประเทศ การอํานวยความสะดวกดานขนสง 
การขยายตลาดการทองเที่ยว การทองเที่ยวที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงของการ
ทองเที่ยว การตลาดและการสงเสริมรวมกัน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

อาเซียนจัดการประชุมดานการทองเที่ยว (ASEAN Tourism Forum หรือ ATF) เปน
ประจําทุกปในเดือนมกราคม โดยหมุนเวียนจัดในประเทศสมาชิก นับเปนการประชุมดานการทองเที่ยว
ที่ย่ิงใหญและประสบผลสําเร็จมากที่สุดในโลก โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบดานการทองเที่ยวของ
อาเซียน โรงแรม รีสอรท สายการบิน ผูประกอบการดานการทองเที่ยว รวมถึงนักเขียนดานการทองเที่ยว
มีโอกาสทําความรูจักและเจรจาธุรกิจดานการทองเที่ยว และอาเซียนยังไดริเริ่มความรวมมือในการ
จัดทําความตกลงการตรวจลงตราเพียงครั้งเดียว   (Single Visa)  แตใชเดินทางไดหลายประเทศ       
โดยนํารองโดยไทยและกัมพูชา 

นอกจากนี้ ความตกลงดานการทองเที่ยวยังไดขยายไปยังประเทศอาเซียน+3 เกาหลี จีน 
ญ่ีปุน โดยมีความรวมมือระหวางองคการทองเที่ยวของไทยกับของเกาหลีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
มัคคุเทศกไทย และใหประเทศ+3 เสนอแนวทางความรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ชัดเจนเพ่ือ
สงเสริมความรวมมือระหวางกัน 

 
อางอิง 

การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน เอกสารเผยแพรออนไลน กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 
(www.mfa.go.th/asean/asean_web/docs/asean_economy.doc)       

มารูจักอาเซียนกันเถอะ  เอกสารเผยแพรและส่ือประชาสัมพันธออนไลน กรมอาเซียน กระทรวงการ
ตางประเทศ  (http://www.mfa.go.th/asean/asean_web/media/asean_book.pdf) 

เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) เอกสารเผยแพรออนไลน  ศูนยศึกษาความ
รวมมือระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ICSC : International Cooperation Study Center 
(http://www.apecthai.org/2008/upload/5870AFTA) 

ความรวมมือดานการลงทุน (ASEAN Investment Area: AIA)  เอกสารเผยแพรออนไลน  ศูนยศึกษา
ความรวมมือระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ICSC : International Cooperation Study Center 
(http://www.apecthai.org/2008/upload/9558AIA.pdf) 
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ความรวมมือดานอุตสาหกรรม(ASEAN Industrial Cooperation Scheme: AICO) เอกสารเผยแพร
ออนไลน  ศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ICSC : International Cooperation 
Study Center (http://www.apecthai.org/2008/upload/5306AICO.pdf) 

ความรวมมือดานขนสงของอาเซียน (ASEAN Transport Cooperation)  เอกสารเผยแพรออนไลน  
ศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ICSC : International Cooperation Study 
Center (http://www.apecthai.org/2008/upload/3058Transportation.pdf) 

ความรวมมือดานพลังงานในอาเซียน (ASEAN Energy Cooperation) เอกสารเผยแพรออนไลน  ศูนย
ศึกษาความรวมมือระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ICSC : International Cooperation Study Center 
(http://www.apecthai.org/2008/upload/999Energy.pdf) 

ความรวมมือดานการทองเที่ยวในกรอบอาเซียนและอาเซียน + 3  เอกสารเผยแพรออนไลน  ศูนย
ศึกษาความรวมมือระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ICSC : International Cooperation Study Center 
(http://www.apecthai.org/2008/upload/3052Tourism.pdf) 
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ความรวมมือของอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรม หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ความรวมมือ 
เฉพาะดาน” คือ ความรวมมือดานอื่นๆ ที่มิใชดานการเมืองและเศรษฐกิจ โดย มีวัตถุประสงคหลัก     
เพ่ือแกไขปญหาสังคมที่สงผลกระทบในระดับภูมิภาค พัฒนาและเสริมสรางสภาพชีวิตความเปนอยูของ
ประชากรในภูมิภาคใหดีขึ้น รวมถึงลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน สงเสริมและรักษาเอกลักษณ ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกตางกันของแตละประเทศ ตลอดจน
สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประชาชนในแตละประเทศสมาชิก 

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ป 2546 ที่บาหลี ผูนําประเทศอาเซียน เห็นชอบใหจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน  ซึ่งประกอบดวย 3 เสาหลัก ไดแก ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงคหลัก ไดแก  

1. การสรางประชาคมแหงสังคมที่เอื้ออาทร  
2. แกไขผลกระทบตอสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ  
3. สงเสริมความย่ังยืนของสิ่งแวดลอมและการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง  
4. สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในระดับรากหญา การเรียนรูประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรม รวมทั้งรับรูขาวสารเพ่ือใหประชาชนตระหนักถึงเอกลักษณอาเซียน (ASEAN Identity) 

แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบดวยความรวมมือในดาน
ตางๆ  6 ดาน  

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Development) ใหความสําคัญกับการศึกษาการ
ลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สงเสริมการจางงานที่เหมาะสม สงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศการ
อํานวยความสะดวกในการเขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงประยุกตเสริมสรางทักษะในการ
ประกอบการสําหรับสตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ  ความ
รวมมือในดานนี้  

2. การคุมครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) ไดแก การขจัดความ
ยากจน เครือขายความปลอดภัยทางสังคมและความคุมกันจากผลกระทบดานลบจากการรวมตัว
อาเซียนและโลกาภิวัฒน สงเสริมความม่ันคงและความปลอดภัยดานอาหาร การเขาถึงการดูแลสุขภาพ
และสงเสริมการดํารงชีวิตที่มีสุขภาพ การเพ่ิมศักยภาพในการควบคุมโรคติดตอ รับประกันอาเซียนที่
ปลอดยาเสพติด การสรางรัฐที่พรอมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น   

ใบความรูท่ี 7  ความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรม 

ใบความรู  รายวิชาเลือก อาเชียนศึกษา  สาระการพัฒนาสังคม ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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3. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) ไดแก การสงเสริมและ
คุมครองสิทธิและสวัสดิการสําหรับสตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ การคุมครองและสงเสริมแรงงาน
โยกยายถ่ินฐาน สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ 

4. ความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม (Environmental Sustainability) ไดแก การจัดการปญหา
สิ่งแวดลอมของโลก การจัดการและการปองกันปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอมขามแดน สงเสริมการ
พัฒนาที่ย่ังยืนโดยการศึกษาดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมเทคโนโลยีดาน
สิ่งแวดลอม สงเสริมคุณภาพมาตรฐานการดํารงชีวิตในเขตเมือง การประสานนโยบายดานสิ่งแวดลอม
และฐานขอมูล สงเสริมการใชทรัพยากรชายฝง และทรัพยากรทางทะเลอยางย่ังยืน สงเสริมการจัดการ
เก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน สงเสริมความ
ย่ังยืนของทรัพยากรน้ําจืด การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการตอ
ผลกระทบ สงเสริมการบริหารจัดการปาไมอยางย่ังยืน 

5. การสรางอัตลักษณอาเซียน (Building an ASEAN Identity) สงเสริมการตระหนักรับรู
เก่ียวกับอาเซียนและความรูสึกของการเปนประชาคม การสงเสริมและการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
ของอาเซียน สงเสริมการสรางสรรคดานวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม การมีสวนเกี่ยวของกับชุมชน 

6. การลดชองวางทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)  
การดําเนินงานความรวมมือเหลานี้ อาเซียนไดดําเนินการทั้งในรูปแบบของความตกลงใน

ระดับตางๆ (MOU/ Agreement/ Declaration) และโครงการความรวมมือ ทั้งระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียนดวยกันและ ระหวางอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค ซึ่งสวนใหญเปนประเทศคูเจรจา     
ทั้งในกรอบอาเซียน+1 และอาเซียน+3 และองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ ความรวมมือทางดาน
สังคมและวัฒนธรรม  

 
 

อางอิง 

ความรวมมือของอาเซียนดาน Functional Cooperation    เอกสารเผยแพรออนไลน  ศูนยศึกษาความ
รวมมือระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    ICSC : International Cooperation Study Center 
(http://www.apecthai.org/2008/upload/1298Overview.pdf) 

ขอมูลทั่วไปของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 
(http://www.mfa.go.th/web/3020.php?sid=4153) 
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ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญของอาเซียน 

1. ประเทศสมาชิกอาเซียน มีสภาพภูมิศาสตรคลายคลึงกัน จึงมีสินคาเกษตรหรือแรธาตุที่
คลายคลึงกัน บางครั้งจึงมีการแยงตลาดกันเอง และสินคาสวนใหญเปนผลผลิตทางการเกษตรที่ยัง
ไมไดแปรรูป ทําใหราคาสินคาตกต่ํา นโยบายเขตการคาเสรีในภูมิภาคนี้จึงดําเนินไปอยางชามาก       
จะแกไขปญหานี้ไดจะตองมีการแบงการผลิตตามความถนัดของแตละประเทศแลวนํามาแลกเปลี่ยนกัน 
จึงจะเกิดการรวมกลุมกันได แตถาตางคนตางผลิตโดยไมมีการกําหนดมาตราฐานรวมกันในการวาง
แผนการผลิตก็ถือวาเปนปญหาใหญในการรวมกลุม  

2. สินคาอุตสาหกรรมในกลุมอาเซียนนั้นก็เปนอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน แตละประเทศ
ตางก็มุงจะพัฒนาประเทศใหเปนประเทศที่พัฒนาแลวตามแบบอยางตะวันตก จึงตองมีการจัดซื้อ
เทคโนโลยีชั้นสูง ประเทศในกลุมอาเซียนที่พอจะผลิตสินคาเทคโนโลยีไดก็คือสิงคโปร แตประเทศ
สมาชิกก็เก่ียงวายังไมมีคุณภาพ จึงจําเปนที่จะตองพ่ึงพาสินคาจากประเทศอุตสาหกรรมนอกกลุม
อาเซียน ทําใหการคาขายระหวางกันในกลุมอาเซียนทําไดยาก วิธีการแกไขจะตองมีการแบงงานกันทํา
และยอมรับสินคาประเทศในภูมิภาคเดียวกัน รวมทั้งจะตองมีการพัฒนาคุณภาพสินคาภายในกลุม
ประเทศอาเซียนใหดีขึ้น 

3. ประเทศในอาเซียนพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเพ่ือทดแทนการนําเขา    
แตละประเทศพยายามสงเสริม พัฒนา และคุมครองอุตสาหกรรมในประเทศตน โดยการใชกําแพงภาษี
หรือกําหนดโควตา ซึ่งสวนทางกับหลักการในการรวมกลุมและตลาดการคาเสรี  ซึ่งเปนประเทศสมาชิก
มารวมกลุมกันตองยกเลิกขอเลือกปฏิบัติทางการคาระหวางประเทศเพ่ือกอใหเกิดการคาเสรี (Free 
Trade) ดังนั้นขอตกลงใน AFTA ของอาเซียนหลายขอจึงยังไมไดรับการปฏิบัติ 

4.  ประเทศสมาชิกยังคงปกปองผลประโยชนแหงชาติของตนเปนหลัก และการหารายไดเขา
ของรัฐประเทศในอาเซียนมีลักษณะเหมือนกัน คือรายไดหลักของประเทศมาจากการเก็บภาษีศุลกากร 
สินคาขาเขาและขาออก ซึ่งการรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียนใหยกเลิกการเก็บภาษีระหวางกันหรือ
เก็บภาษีใหนอยลง แตประเทศสมาชิกไมสามารถสละรายไดในสวนนี้ได เนื่องจากเปนเงินที่ตองนํามา
พัฒนาประเทศ การรวมกลุมเพ่ือใหเกิดการคาเสรีระหวางประเทศในภาคีจึงยังทําไดยาก 

5. ความแตกตางกันทางการเมืองและการปกครอง กฎบัตรอาเซียนไดกําหนดไวชัดเจนถึง
หลักการประชาธิปไตยและใหประเทศสมาชิกยึดม่ันตอรัฐบาลที่มาจากวิถีทางรัฐธรรมนูญ การสราง
ประชาคมความม่ันคงอาเซียนก็จะชวยยกระดับความรวมมือในการสงเสริมประชาธิปไตยของแตละ

ใบความรูที่ 8  ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของอาเซียน 
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ประเทศอันมีผลตอความสงบเรียบรอยทางการเมืองในภูมิภาคดวย แตการปกครองของประเทศสมาชิก
อาเซียนมีหลากหลายรูปแบบ ประกอบดวย 

5.1 แบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มี 4 ประเทศ คือ  ไทย กัมพูชา สิงคโปร และ
มาเลเซีย 

5.2 ประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี 2 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย และฟลิปปนส 
5.3 เผด็จการสังคมนิยมคอมมิวนิสต 2 ประเทศ คือ ลาวและเวียดนาม 
5.4 เผด็จการทหาร 1 ประเทศ คือ เมียนมาร หรือพมา 
5.5 สมบูรณาญาสิทธิราชย 1 ประเทศ คือ บรูไน 

สมาชิกในกลุมอาเซียนมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด สมาชิกบางประเทศยังมีปญหาดาน
ความเปนประชาธิปไตย และยังปกครองในรูปแบบเผด็จการและตองการรักษาอํานาจของตนไว ทําให
อาเซียนพัฒนาไดอยางยากลําบาก 

6. ความขัดแยงระหวางประเทศอาเซียน ประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนยังมีปญหาความ
ขัดแยงระหวางประเทศอยู เชน ปญหาพรมแดนระหวางประเทศไทย - กัมพูชา  ปญหาพรมแดนระหวาง
มาเลเซีย – ฟลิปปนส - อินโดนีเซีย  

7. ความแตกตางดานสังคมและวัฒนธรรม ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนดินแดนซึ่งมี
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา โดยสามารถแบงกลุมประเทศตามศาสนาที่ประชากรสวนใหญ
ของประเทศนับถือได ดังนี้ 

-   ประเทศที่ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม คือ บูรไน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
-   ประเทศที่ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คือ กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม 

สิงคโปร และประเทศไทย 
-   สวนในฟลิปปนสประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสต 

นอกเหนือจากความแตกตางทางศาสนาแลว ปญหาชนกลุมนอยที่มีจํานวนมาก ซึ่งแนนอนวา
ยอมจะมีความแตกตางทางความเชื่อ วิถีชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ก็เปน
อุปสรรคตอการหลอมรวมสรางความเปนหนึ่งเดียว  
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC)  คืออะไร         
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เปนการรวมกลุมของ

ประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยใหความสําคัญในการเสริมสรางความแข็งแกรงทาง
เศรษฐกิจรวมกันอยางตอเนื่อง หลังจากการดําเนินการไปสูการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน หรืออาฟตา 
(ASEAN Free Trade Area : AFTA) ไดบรรลุเปาหมายในป 2546 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN 
Summit) ครั้งที่ 8 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2545 ไดเห็นชอบใหอาเซียนกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพ่ือ
มุงไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งมีลักษณะ
คลายคลึงกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: EEC) และใหอาเซียน
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานภายในของอาเซียนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ในการประชุมสุดยอด
อาเซียนในป 2546 ผูนําอาเซียนไดออกแถลงการณ Bali Concord II เห็นชอบใหมีการรวมตัวไปสูการ
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ภายในป 2563 และใหเรงรัดการรวมกลุมเพ่ือเปดเสรีสินคา
และบริการสําคัญ 11 สาขา (priority sectors) ไดแก การทองเที่ยว การบิน ยานยนต ผลิตภัณฑไม 
ผลิตภัณฑยาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส สินคาเกษตร ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศ และสุขภาพ และตอมา
ไดเพ่ิมสาขาโลจิสติกสเปนสาขาที่ 12  

การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนยังจะชวยกระชับความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือ
แกไขปญหาที่สงผลกระทบ โดยตรงตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน เชน ปญหาความยากจน 
โรคติดตอ ยาเสพติด สิ่งแวดลอม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ แรงงาน ผูดอยโอกาส โดยสิ่งเหลานี้จะนําให
ประชาชนไทย และอาเซียน จะอยูในสังคมที่มีความแข็งแกรงมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล และกอใหเกิด
ความพอเพียงในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข  
  

 
ที่มาของขอมูล 

เอกสาร “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ฉบับประชาชน  โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ   
กระทรวงพาณิชย 

 
 
 
 

ใบความรูท่ี 9  ความหมายและวัตถุประสงคของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 

ใบความรู  รายวิชาเลือก อาเชียนศึกษา  สาระการพัฒนาสังคม ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 



 
รายวิชาเลือก  อาเซียนศึกษา     หนา  69 

 
 
 
 

 
 
เปาหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเปาหมายดานเศรษฐกิจหลักที่สําคัญในการขับเคลื่อนความ
รวมมือระหวางประเทศอาเซียน  และใหความสําคัญในการเสริมสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ
รวมกันอยางตอเนื่อง หลังจากการดําเนินการไปสูการจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN 
Free Trade Area: AFTA) ไดบรรลุเปาหมายในป 2546 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) 
ครั้งที่ 8 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2545 ไดเห็นชอบใหอาเซียนกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพ่ือมุงไปสู
การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEANEconomic Community : AEC) ภายในป 2563 และให
อาเซียนปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานภายในของอาเซียนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ตอมาไดเรง
เปาหมายเปนป 2558 

การไปสูเปาหมายสุดทายของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจตามที่ระบุไวภายใตวิสัยทัศนอาเซียน 
2020 ซึ่งจะต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการประสานผลประโยชนของประเทศสมาชิกโดยการสงเสริมการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและกวางขวางมากขึ้น ผานความรวมมือที่มีอยูในปจจุบันและแผนการ
ดําเนินงานใหมภายใตกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน  โดยเปาหมายในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนตามแถลงการณบาหลี ฉบับที่ 2  (Bali Concord II) มีดังนี้ 

1. การเปนตลาดเดียวและฐานการผลิตรวม โดยใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน 
และแรงงานฝมืออยางเสรี และการเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรีมากขึ้น 

2. การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งจะใหความสําคัญกับ
ประเด็นดานนโยบายอื่นๆ ที่จะชวยสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ เชน กรอบนโยบายการแขงขัน
ของอาเซียน สิทธิในทรัพยสินทางปญญา นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ( การเงิน    
การขนสง และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค สนับสนุนการพัฒนา SMEs และเสริมสรางขีด
ความสามารถผานโครงการตางๆ เชน  IAI (Initiative for ASEAN Integration ) และ ASEAN-help-
ASEAN Programs เปนตน 

4. การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก เนนการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับ
ประเทศภายนอกภูมิภาค เชน การจัดทําเขตการคาเสรี การใหสิทธิพิเศษดานการลงทุนภายใตเขตการ

ใบความรูท่ี 10 
เปาหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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ลงทุนอาเซียน (AIA) กับนักลงทุนภายนอกอาเซียน และการสรางเครือขายในดานการผลิต/จําหนาย 
เปนตน  

หากอาเซียนสามารถสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดสําเร็จ  ไทยจะไดประโยชนจากการ 
ขยายการสงออก  โอกาสทางการคา  และเปดโอกาสการคาบริการในสาขาที่ไทยมีความเขมแข็ง เชน 
การทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร  สุขภาพ ฯลฯ  ซึ่งอาเซียนยังมีความตองการดานการบริการเหลานี้
อีกมาก นอกจากนี้ยังจะชวยเสริมสรางโอกาสในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมายัง
อาเซียน  ซึ่งจะเพ่ิมอํานาจการตอรองของอาเซียนในเวทีการคาโลก  และยกระดับความเปนอยูของ
ประชาชนในอาเซียนโดยรวม 

 
  

 
อางอิง 

“แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เอกสารเผยแพรออนไลน กรมอาเซียน กระทรวง
ตางประเทศ (http://www.mfa.go.th/asean/blueprint-AEC-thai 201.doc) 
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การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปนเปาหมายที่ทาทายสําหรับไทย ซึ่งไทย

จําเปนตองเรงดําเนินการและเตรียมความพรอมในดานตางๆ ทั้งนี้การดําเนินงานเขตการคาเสรีอาเซียน 
(AFTA) ที่ผานมาถือวาประสบผลสําเร็จพอสมควร เห็นไดจากปริมาณการคาภายในอาเซียนที่ขยายตัว
มากขึ้น อยางไรก็ดี ในดานการลงทุนยังไมบรรลุผล เนื่องจากปริมาณการลงทุนทั้งจากภายในและ
ภายนอกอาเซียนยังอยูในระดับตํ่ามาก 

นอกจากนี้ ประเทศจีนและอินเดียเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาค และเปนแหลงดึงดูดในดาน
เศรษฐกิจสําคัญ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนแตละประเทศที่มีเศรษฐกิจเล็กมาก จึงมีความ
จําเปนที่อาเซียนจะตองเรงดําเนินการรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายในเพ่ือไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในลักษณะเดียวกับ EU โดยจะตองจัดทําแผนงานและดําเนินการตามอยางเครงครัด และ
จําเปนตองมีกฎเกณฑตาง ๆ รวมกันระหวางประเทศสมาชิก 

ทั้งนี้ อาเซียนไดตกลงที่จะเปดเสรีดานการคา สินคาและบริการใหเร็วขึ้นกวากําหนดการเดิม 
ในสาขาสินคาและบริการสําคัญ 11 สาขา ซึ่งตอมาไดเพ่ิมสาขาที่ 12 คือสาขาโลจิสติกส เพ่ือเปนการ  
นํารอง และสงเสริมการผลิตสินคา โดยใชวัตถุดิบและชิ้นสวนที่ผลิตภายในอาเซียน ซึ่งเปนไปตาม
แผนการดําเนินการเพ่ือมุงไปสูการเปน AEC และไดมอบหมายใหประเทศตางๆ ทําหนาที่รับผิดชอบเปน
ผูประสานงานหลัก (Country Coordinators) ในแตละสาขาดังนี้  

-  พมา สาขาผลิตภัณฑเกษตร และสาขาประมง  
-  มาเลเซีย สาขาผลิตภัณฑยาง และสาขาสิ่งทอ  
-   อินโดนีเซีย สาขายานยนต และสาขาผลิตภัณฑไม  
-  ฟลิปปนส สาขาอิเล็กทรอนิกส  
-  สิงคโปร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ  
-  ไทย สาขาการทองเที่ยว และสาขาการบิน  
-  เวียดนาม สาขาโลจิสติกส  
การที่ไทยไดรับเปนประเทศผูประสานงานหลักในสาขาการทองเที่ยวและการบินนั้น 

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางของการทองเที่ยวและการบินใน
ภูมิภาคนี้ 

ใบความรูท่ี 11 
แนวทางการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการเปน AEC 
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นอกจากนี้ ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ไดเห็นชอบและมอบหมายใหที่ประชุมระดับ
เจาหนาที่อาวุโส (SEOM) จัดทําพิมพเขียว AEC Blueprint เพ่ือเปนแผนงานภาพรวมที่จะระบุกิจกรรม
ดานเศรษฐกิจครอบคลุมทั้งสินคา/บริการ การลงทุน แรงงาน และเงินลงทุนที่จะเปดเสรีมากขึ้นใน
อนาคต เพ่ือจะกําหนดทิศทาง แผนงานในดานเศรษฐกิจที่ตองดําเนินงานใหชัดเจนตามกรอบระยะเวลา
ที่กําหนดจนกวาจะบรรลุเปาหมาย 

แผนการดําเนินงาน (Roadmap) ของ 12 สาขาสําคัญ  
1. การเรงลดภาษีสินคาใน 9 สาขา (ผลิตภัณฑเกษตร/ ประมง/ ผลิตภัณฑไม/ ผลิตภัณฑยาง/ 

สิ่งทอ/ยานยนต/ อิเล็กทรอนิกส/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ สาขาสุขภาพ) ใหเร็วขึ้นจากกรอบอาฟตา 3 ป 
โดย ประเทศสมาชิกเกาจากเดิมป 2553 เปนป 2550    และอาเซียนใหม (CLMV) จากป 2558 เปน     
ป 2555 

2. การขจัดมาตรการที่มิใชภาษี โดยการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต WTO ในเรื่องอุปสรรค
ทางเทคนิคมาตรฐานสุขอนามัย และการขออนุญาตนําเขา รวมทั้งพัฒนาแนวทางการดําเนินงานที่
เหมาะสมในเรื่องดังกลาวสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือนําไปสูการลด/เลิกมาตรการที่เปน
อุปสรรคทางการคา 

3. การปรับปรุงกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานที่เปนสากล และ
อํานวยความสะดวกใหแกเอกชนมากขึ้น  

4. การคาบริการ ตั้งเปาหมายการเจรจาเปดเสรีการคาบริการอยางชัดเจน เพ่ือใหการคา
บริการของอาเซียนเปนไปอยางเสรีมากขึ้น และพัฒนาระบบการยอมรับรวมกัน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการประกอบวิชาชีพในสาขาบริการ รวมทั้งสงเสริมการรวมลงทุนของอาเซียนไปยังประเทศ   
ที่สาม 

5. การลงทุน เรงเปดเสรีสาขาการลงทุนภายใตกรอบความตกลงดานการลงทุนของอาเซียน 
โดยการลด/ยกเลิกขอจํากัดดานการลงทุนตางๆ  สงเสริมการรวมลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ และสรางเครือขายดานการลงทุนของอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ 

6. การอํานวยความสะดวกดานพิธีการดานศุลกากร ในการคาระหวางอาเซียนกับประเทศ
นอกกลุม และพัฒนาระบบพิธีการศุลกากร  เพ่ืออํานวยความสะดวกในดานการคาใหมากย่ิงขึ้น รวมทั้ง
พัฒนาเอกสารดานการคาและศุลกากรใหมีความเรียบงายและสอดคลองกัน 

7. การพัฒนามาตรฐานและความสอดคลองของผลิตภัณฑ พัฒนาการยอมรับมาตรฐาน     
ซึ่งกันและกัน ในดานคุณภาพสินคา การตรวจสอบ การออกใบรับรอง และปรับปรุงกฎเกณฑ 
กฎระเบียบขอกําหนดสําหรับผลิตภัณฑสาขาตางๆ ใหมีความสอดคลองกันมากย่ิงขึ้น 

8. การเคลื่อนยายของนักธุรกิจ ผูเชี่ยวชาญ ผูประกอบวิชาชีพ แรงงานมีฝมือ และผู มี
ความสามารถพิเศษเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางใหแกนักธุรกิจ อาทิ การปรับประสานพิธีการ
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ตรวจลงตรา การจัดทํา ASEAN Business Card และการเรงพัฒนามาตรฐานเพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการเขามาประกอบวิชาชีพของผูเชี่ยวชาญ ผูประกอบวิชาชีพ แรงงานมีฝมือ และผูมีความสามารถ
พิเศษภายในอาเซียน 

นอกจากมาตรการขางตนแลว ก็ยังมีเร่ืองของการพัฒนาระบบขอมูล/สถิติการคาและการ
ลงทุนภายในอาเซียน การสงเสริมความรวมมือดานอุตสาหกรรม (Industrial Complementation) การ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การสงเสริมสิทธิในทรัพยสินทางปญญา และการอํานวยความ
สะดวกในการเดินทางภายในอาเซียน อีกดวย 
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ประโยชนที่ไทยไดรับจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

หากอาเซียนสามารถสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไว   ไทยจะ
ไดประโยชนหลายประการ เชน 

1. ขยายการสงออกและโอกาสทางการคา  จากการยกเลิกอุปสรรคภาษีและที่มิใชภาษีจะ
เปดโอกาสใหสินคาเคลื่อนยายเสรี 

2. คาดวาการสงออกไทยไปอาเซียนจะสามารถขยายตัวไดไมต่ํากวา 18 - 20%  ตอป 
3. เปดโอกาสการคาบริการ  ในสาขาที่ไทยมีความเขมแข็ง  เชน  ทองเที่ยว  โรงแรมและรานป

อาหาร  สุขภาพ  ทําใหไทยมีรายไดจากการคาบริการไปตางประเทศเพ่ิมขึ้น 
4. สรางเสริมโอกาสการลงทุน เม่ือมีการเคลื่อนยายเงินทุนไดเสรีย่ิงขึ้น  อุปสรรคการลงทุน

ระหวางอาเซียนจะลดลง  อาเซียนจะเปนเขตการลงทุนที่นาสนใจทัดเทียมประเทศจีนและอินเดีย 
5. เพ่ิมพูนขีดความสามารถของผูประกอบการไทย เม่ือมีการใชทรัพยากรการผลิตรวมกัน/

เปนพันธมิตรทางธุรกิจรวมกับอาเซียนอื่นๆ ทําใหเกิดความไดเปรียบเชิงแขงขัน (Comparative 
Advantage)  และลดตนทุนการผลิต 

6. เพ่ิมอํานาจการตอรองของไทยในเวทีการคาโลก  สรางความเชื่อม่ันใหประชาคมโลก 
7. ยกระดับความเปนอยูของประชาชนในประเทศ  ผลการศึกษา   แสดงวา AEC  จะทําให

รายไดที่แทจริงของอาเซียนเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.3  หรือคิดเปนมูลคา 69  พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
 

ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 ถึงแมประเทศไทยจะไดประโยชนจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)   แต
ประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบดวยเชนกัน เชน 

1. การเปดตลาดเสรีการคาและบริการยอมจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมและผูประกอบการ
ในประเทศที่มีขีดความสามารถในการแขงขันตํ่า 

2. อุตสาหกรรมและผูประกอบการในประเทศตองเรงปรับตัว 
 

 

ใบความรูที่ 12 ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการ 
เขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
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แนวทางรองรับผลกระทบ 
ถึงแมประเทศไทยจะไดรับผลกระทบจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยางไรก็ดี  

ภาครัฐเองก็ไมไดนิ่งนอนใจตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  โดยเฉพาะกิจการ/อุตสาหกรรมทีไมมีความพรอม
ในการแขงขัน  โดยแผนงานรองรับผลกระทบที่ไดมีการดําเนินงานมาแลว  ไดแก 

1. การจัดตั้งกองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการ  ที่ไดรับผลกระทบ
จากการเปดเสรีทางการคา  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  8  พฤษภาคม  2550)  เพ่ือใหความ
ชวยเหลือแกผูผลิตและผูประกอบการสินคาเกษตรแปรรูป  สินคาอุตสาหกรรม  และบริการที่ไดรับ
ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาใหสามารถปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนใหสามารถแขงขันได 

2.  มาตรการปองกันผลกระทบ  กอนหนานี้  กระทรวงพาณิชยไดเสนอจัดทํากฎหมายซึ่งได
ผานสภานิติบัญญัติออกมาเปน  พ.ร.บ.  มาตรการปกปองการนําเขาที่เพ่ิมขึ้น (Safeguard  Measure)  
ซึ่งหากการดําเนินการตาม AEC  Blueprint  กอใหเกิดผลกระทบก็สามารถนํากฎหมายนี้มาใชได 

3. การจัดตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการตามแผนงานไปสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  (ตามคําสั่ง กนศ. ที่ 1/2550  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2550)  เพ่ือขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามแผนงานและเตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานไปสูการเปน AEC 
โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธาน 
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เขตการคาเสรีอาเซียน ( ASEAN Free Trade Area:  AFTA)   หรือเรียกวา อาฟตา  เปน

ขอตกลงทางการคาของอาเซียน (ASEAN) ซึ่งเปนกลุมประเทศที่มีวัตถุดิบ มีผลผลิตทางการเกษตร
อยางอุดมสมบูรณ และมีสินคาอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพใกลเคียงกับที่ผลิตไดในสวนตางๆ ของโลก    
ทั้งยังเปนตลาดใหญที่มีศักยภาพทางการซื้อสูง 

ประวัติความเปนมา 
จากการประชุมผูนําอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร เมื่อ พ.ศ.2535  อันประกอบดวย ไทย บรูไน 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร  ไดตกลงที่จะขายสินคาระหวางกันอยางเสรี (ยกเวนสินคาเกษตร) 
เพ่ือสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิก โดยต้ังเปาหมายที่จะลดอัตราภาษี
ศุลกากรระหวางกันใหเหลือรอยละ 0-5 ภายใน พ.ศ.2546 ซึ่งจะเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2536 เปนตนไป เรียกขอตกลงทางการคาของกลุมอาเซียนนี้วา “เขตการคาเสรีอาเซียน” 

สาเหตุสําคัญของการกอต้ัง  AFTA คือ ประเทศตางๆ เกือบทั่วโลกตางคาขายและ            
ขาดดุลการคากับญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกา ประกอบกับการที่สหภาพโซเวียตลมสลายลง ทําใหหลาย
ประเทศตางหวาดหว่ันวา การลงทุนจากตางประเทศจะหลั่งไหลไปยังยุโรปตะวันออกและสาธารณรัฐที่
แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียต ไมมาลงทุนในประเทศของตน จะทําใหประสบกับภาวะฝดเคืองและ
เศรษฐกิจถดถอย จึงหาทางที่จะรวมมือกันทางดานเศรษฐกิจอยางใกลชิด กลุมแรก คือ ประชาคมยุโรป
ไดตกลงที่จะรวมตัวกันเปนตลาดเดียวภายใน พ.ศ.2535 และใชมาตรการทางการคา เพ่ือรักษาความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจของกลุม เชน การกําหนดอัตราภาษีศุลกากรใหม การกําหนดมาตรฐานสินคานําเขา 
การจํากัดโควตาสินคานําเขา เปนตน มาตรการเหลานี้ทําใหกลุมอาเซียนเห็นวาจะเปนสาเหตุทําให
สินคาของตนขายไดนอยลง จึงรวมมือกันจัดตั้งเขตการคาเสรีขึ้นในรูปที่คลายคลึงกัน 

วัตถุประสงคในการกอตั้ง 
1. เพ่ือใหการขายสินคาภายในอาเซียนเปนไปโดยเสรีมีอัตราภาษีตํ่าและปราศจากขอจํากัด

ทางการคา 
2. เพ่ือดึงดูดนักลงทุนตางชาติใหมาลงทุนในอาเซียน 
3.  เพ่ือจะไดมีอํานาจตอรอง และเปนเวทีแสดงความคิดเห็น หากไดรับความกดดัน หรือถูก

เอารัดเอาเปรียบทางการคาจากประเทศอื่นๆ 

ใบความรูที่ 13  ประวัติความเปนมา  ความสําคัญ วัตถุประสงค 
และประโยชนท่ีไทยไดรับจากการเขารวม AFTA  

ใบความรู  รายวิชาเลือก อาเชียนศึกษา  สาระการพัฒนาสังคม ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ผลการปฏิบัติงาน 
AFTA ไดดําเนินการลดภาษีสินคาระหวางประเทศที่มีแหลงกําเนิดในอาเซียน ดังนี้ 
1. สินคาลดปกติ กําหนดใหลดอัตราภาษีศุลกากรระหวางกัน เหลือรอยละ 0.5 ภายใน 10 ป 

คือ ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ยกเวนสมาชิกใหมของอาเซียน คือ เวียดนาม ลาว พมา และ
กัมพูชา ใหเลื่อนเวลาสิ้นสุดการลดภาษีออกไป 

2.  สินคาเรงลดภาษี ประกอบดวยสินคา 15 สาขา ไดแก ปูนซีเมนต ปุย ผลิตภัณฑหนัง     
เย่ือกระดาษ สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอรไมและหวาย น้ํามันพืช 
เคมีภัณฑ พลาสติก ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑเซรามิกและแกว เภสัชภัณฑ และแคโทดที่ทําจาก
ทองแดง กําหนดใหลดอัตราภาษีศุลกากรเหลือรอยละ 0-5 ภายใน 7 ป คือสิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2543 

3. สินคาที่เริ่มลดภาษีชากวาสินคาอื่นๆ ไดแก สินคาเกษตรไมสําเร็จรูป เริ่มลดภาษีภายใน 
พ.ศ.2544-2546 และลดเหลือรอยละ 0-5 ภายใน พ.ศ. 2553 ยกเวนสินคาบางชนิด เชน ขาวและ
น้ําตาลไมตองลดเหลือรอยละ 0-5 แตใหลดตามอัตราที่ตกลงกัน 

 
ประโยชนของ AFTA  ตอไทย 

1.  ประโยชนตอผูผลิต                                                                                                                                                                   
1.1 กระตุนใหมีการปรับโครงสรางการผลิตในประเทศทั้งสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม  

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
1.2 ยกระดับความสามารถทางการผลิต 
1.3 ผูผลิตสามารถนําเขาวัตถุดิบที่ถูกลง  และลดตนทุนการผลิต 
1.4 ผูผลิตสินคาของไทย สามารถที่จะใชประโยชนจาก Supply Chain ในอาเซียน  เชน  

การใชวัตถุดิบ หรือสินคาก่ึงสําเร็จรูปจากประเทศอาเซียนอื่นๆ  หรืออาจโยกยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศอาเซียนอื่นๆ  หรือเลือกใชปจจัยการผลิตที่มีความไดเปรียบสูงสุดจากประเทศอาเซียนอื่นๆ  ได
อยางเต็มที่  เชน 

- กัมพูชา  ลาว  พมา  เวียดนาม  มีจุดเดนในดานทรัพยากรธรรมชาติ  วัตถุดิบ  และ
แรงงาน 

- สิงคโปร  มาเลเซีย  มีจุดเดนในดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
- อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  เปนฐานการผลิต  เปนตน 
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2.  ประโยชนตอผูสงออก – ผูนําเขา 

2.1 ตลาดสินคากวางขึ้น  สามารถรักษาตลาดเดิม  เชน  สหรัฐฯ  ญ่ีปุน  และขยายตลาด
ใหม  เชน จีน อินเดีย  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด 

2.2 เปนประตูการคาสูภูมิภาคใกลเคียง 
2.3 ผูสงออกสามารถขยายการคาและบริการ และเพ่ิมความสามารถในการแขงขันจาก

ภาษีนําเขาของประเทศคูเจรจาที่ลดลง 
2.4 สรางพันธมิตร  เพ่ิมอํานาจการตอรอง 
2.5 ขยายการสงออกและโอกาสทางการคา  เม่ืออุปสรรคภาษีและมิใชภาษีระหวาง

อาเซียนถูกยกเลิกไป  จะเปดโอกาสใหสินคาเคลื่อนยายเสรี  ไทยจะมีโอกาสที่ขยายการสงออกไปยัง
อาเซียนไดมากขึ้น 

3.  ประโยชนตอผูบริโภค 
3.1 ผูบริโภคซื้อสินคาไดในราคาที่ถูกลง  เลือกซื้อสินคาไดหลากหลายมากขึ้น 
3.2 ผูบริโภคไดรับความคุมครองจากขอตกลงความรวมมือระหวางกันของอาเซียน 

4.  ประโยชนตอเกษตรกร 
4.1 สามารถสงสินคาเกษตรออกไปขายไดมากขึ้น  เนื่องจากภาษีสินคาเกษตรเปน 0 
4.2 สามารถขยายตลาดสินคาเกษตรไปยังประเทศนอกกลุมได  และมีอํานาจในการ

ตอรองที่สูงขึ้น 
 

การเตรียมการของภาครัฐรองรับการเปดเสรียกเลิกโควตา 
ภาครัฐไดจัดเตรียมแนวทางการใชมาตรการอื่นๆ ที่ไมขัดตอพันธกรณีภายใต  AFTA   ควบคู

ไปกับการยกเลิกโควตา  โดยอาศัยขอยกเวนทั่วไปของความตกลงที่อนุญาตใหประเทศสมาชิกสามารถ
บังคับใชมาตรการที่จําเปนเพื่อปกปองชีวิต  หรือสุขภาพของมนุษย  สัตว  และพืช  เชน  

-  มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) 
-  การกําหนดมาตรฐานสินคา 
-  ชองทางและเวลานําเขาที่เหมาะสม   
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ตั้งแตประเทศไทยเขาเปนสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Association of South-East Asian Nations : ASEAN)  ตั้งแตวันที่ 8 สิงหาคม 2510  เปนตนมา  
ไทยไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออมในหลายๆ ดาน  ซึ่งเปนผลมาจากการรวมกลุมประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรองและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวที
ระหวางประเทศ  และชวยใหเสียงของอาเซียนมีน้ําหนัก เพราะการที่สมาชิกทั้ง 10  ประเทศมีทาทีเปน
หนึ่งเดียวในเวทีระหวางประเทศ  จะทําใหประเทศและกลุมความรวมมืออื่นๆ ใหความเชื่อถือในอาเซียน
มากขึ้น ทายที่สุดแลวประโยชนก็จะตกอยูที่ประชาชนในประเทศนั้น ๆ เชน 

1.  การเพิ่มการจางงานและแกไขปญหาความยากจนในภูมิภาค  
แมวาการกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ  การเพ่ิมการจางงานและการลดปญหาความ

ยากจน เปนความรับผิดชอบของรัฐบาลแตละประเทศเปนหลัก  แตความรวมมือหลายดานของอาเซียน
ก็เปนปจจัยสําคัญที่ชวยแกไขปญหาดังกลาวเชนกัน ไมวาจะเปนการเสริมสรางเสถียรภาพและความ
ม่ันคงในภูมิภาค  ซึ่งสงผลกระทบตอการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงความเปนอยูของ
ประชาชนในภาพรวม  นอกจากนี้ อาเซียนยังไดวางรากฐานสําหรับการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
เพ่ือสรางตลาดขนาดใหญที่จะทําใหอาเซียนมีความนาสนใจและดึงดูดการลงทุนไดเพ่ิมขึ้น 

2. การสงเสริมการทองเท่ียวในภูมิภาค 
อาเซียนจัดการประชุมดานการทองเที่ยว (ASEAN Tourism Forum-ATF หรือ เอทีเอฟ)  

เปนประจําทุกปในเดือนมกราคม  โดยหมุนเวียนกันจัดในประเทศสมาชิก  ซึ่งเปนหนึ่งในการประชุม
ดานการทองเที่ยวที่ย่ิงใหญและประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกในระหวางการประชุม หนวยงานที่
รับผิดชอบดานการทองเที่ยวของอาเซียน  อาทิ  โรงแรม  รีสอรท  สายการบินและผูประกอบการดาน
การทองเที่ยว จะมีโอกาสทําความรูจักและเจรจาทางธุรกิจกับบริษัทนําเที่ยว  ผูประกอบธุรกิจดาน
ทองเที่ยวอื่นๆ  รวมถึงนักเขียนดานการทองเที่ยวอีกดวย 

ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมมือกันเพ่ือการสงเสริมการทองเที่ยว และยังมีโครงการจัดทํา
รายการโทรทัศนที่เก่ียวกับการทองเที่ยวในอาเซียนเพ่ือเผยแพร  ในป 2545  อาเซียนไดจัดทําความ   
ตกลงดานการทองเที่ยว  เพ่ือใหประเทศสมาชิกอาเซียนเปดเสรีดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
สงเสริมการทองเที่ยวรวมกันในภูมิภาค  รวมถึงรวมมือกันในการเสริมสรางความปลอดภัยใหกับ
นักทองเที่ยวอาเซียน 

ใบความรูท่ี 14 
ประโยชนท่ีไทยไดรับจากการเขารวมกลุมอาเซียน 
 

ใบความรู  รายวิชาเลือก อาเชียนศึกษา  สาระการพัฒนาสังคม ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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นอกจากนี้  อาเซียนยังไดริเร่ิมความรวมมือในการจัดทําความตกลงการตรวจลงตราเพียง       
ครั้งเดียว (Single Visa)  แตใชเดินทางเขาไดหลายประเทศในลักษณะเดียวกับ  Schengen Visa ของ
ยุโรป  ซึ่งนํารองโดยไทยและกัมพูชา 

3. การสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมในภูมิภาค 
อาเซียนมีความรวมมือเรื่องสิ่งแวดลอมระหวางกันหลายดาน ตัวอยางหนึ่งของความ

รวมมือที่เห็นไดชัดเจนคือ  การแกปญหาหมอกควันซึ่งมีสาเหตุจากไฟปาและไฟบนดินผานกรอบความ
รวมมือเพื่อปองกันและบรรเทาผลกระทบของปญหาหมอกควันขามแดน  โดยมีการจัดต้ังศูนย
อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนที่สิงคโปร เพ่ือกําหนดตัวชี้วัดคุณภาพอากาศและระบบการวัดปญหา
อันตรายของไฟ 

นอกจากนี้  เพ่ือตอบสนองตอปญหาไฟปา ในป 2540-2541 อาเซียนจึงรับรองแผนปฏิบัติ
การแกปญหามลพิษในภูมิภาคซึ่งเปนการรวมมาตรการตางๆ  ในการปองกันไฟปา ไฟบนดินและการ
บรรเทาผลกระทบ  การศึกษาและการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินโดยในป  2545  มีการจัดทําความ   
ตกลงอาเซียนวาดวยมลพิษหมอกควันขามแดน  ซึ่งมีผลบังคับใชเม่ือป  2546 

ไมเพียงเทานั้น อาเซียนยังมีความรวมมือเพื่ออนุรักษมรดกทางธรรมชาติของอาเซียน   
โดยกําหนดพ้ืนที่ 27 แหงใหเปนพ้ืนที่คุมครองในฐานะมรดกทางธรรมชาติของอาเซียน มีโครงการ
บริหารการจัดการทรัพยากรน้ํา  จดัตั้งศูนยความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน  และโครงการฟนฟูปา
เสื่อมโทรมและระบบนิเวศ  รวมทั้งเห็นชอบรวมกันเรื่องการกําหนดเกณฑคุณภาพน้ําทะเล  ตลอดจน
รับรองแผนปฏิบัติงานเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษาและการสรางความตระหนักรูใหกับสาธารณชนในเรื่อง
สิ่งแวดลอม 

ทั้งนี้ไทยยังไดประโยชนจากการกระชับความรวมมือระหวางหนวยงานที่เก่ียวของใน
อาเซียนเพื่อสงเสริมความรวมมือดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ย่ังยืน  หมอกควัน      
ขามแดนและการจัดการทรัพยากรน้ํา 

4. การปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอในภูมิภาค 
การรับมือวิกฤตการณโรคซารสในป 2546 ที่ทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมากในอาเซียน ทั้งยัง

สงผลกระทบอยางรายแรงตอระบบเศรษฐกิจของหลายประเทศ คือตัวอยางที่ชัดเจนของความรวมมือ
ในอาเซียนเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอในภูมิภาค โดยรวมมือกับประเทศอื่นๆ และองคการ
อนามัยโลก   

ไทยไดเปนเจาภาพจัดประชุมผูนําอาเซียนสมัยพิเศษรวมกับผูนําจีนที่กรุงเทพฯ เม่ือวันที่ 
29 เมษายน 2546 เพ่ือหารือเก่ียวกับความรวมมือกันเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคซารส ซึ่งนําไปสู
ความรวมมือในการตรวจสอบและปองกันการแพรระบาดของโรค เจตนารมณอันแนวแนของแตละ
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ประเทศที่เห็นความสําคัญของการรวมมือกันชวยใหการแกไขปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ตอมาเมื่อมีการแพรระบาดของไขหวัดนก  อาเซียนก็ไดรวมมือกับประเทศหุนสวนเพ่ือการ

พัฒนาดําเนินมาตรการเพ่ือปองกันการแพรระบาด  มีการจัดต้ังคลังวัคซีนทั้งในประเทศและประเทศ
สมาชิกอื่นๆ  เชน  สิงคโปรและไดรวมกันเตรียมอุปกรณปองกันสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข 

อาเซียนยังใหการรับรองแผนปฏิบัติการความรวมมือดานโรคเอดสและมีเว็บไซตเพ่ือ
ติดตามสถานการณความเคลื่อนไหวของโรคติดตอดวย 

5. การแกปญหาการกอการรายสากล  อาชญากรรมขามชาติ และการแกปญหา
ยาเสพติด 

อาเซียนประณามการกอการรายทุกรูปแบบและมีความรวมมือกันอยางใกลชิดทั้งใน
อาเซียนและประเทศอื่นๆ เพ่ือตอสูกับปญหาการกอการรายขามชาติ และตอตานการระดมเงินทุนของ
กลุมเหลานี้  ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 12  เม่ือเดือนมกราคม 2550  ผูนําอาเซียนไดลงนาม
ในอนุสัญญาตอตานการกอการราย  ซึ่งวางมาตรการความรวมมือระหวางกันในการตอตานการกอการ
รายและยังไดจัดทําสนธิสัญญาพหุภาคี วาดวยความชวยเหลือทางอาญาซึ่งกันและกัน เพ่ืออํานวย
ความสะดวกสําหรับความรวมมือในการตอตานการกอการรายและอาชญากรมขามชาติ ซึ่งกําหนด
รายละเอียดของโครงการตางๆ ที่ประเทศสมาชิกตองดําเนินเพ่ือปองกันปญหาเหลานี้อีกดวย 

สําหรับความรวมมือดานยาเสพติด อาเซียนมีการจัดประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดาน
ยาเสพติด ต้ังแตป 2527 ซึ่งถือเปนกลไกหลักในการแกไขปญหายาเสพติดรวมกัน มีการจัดต้ังศูนย
ฝกอบรมและสงเสริมความตระหนักรูในเรื่องการบังคับใชกฎหมาย การใหความรูเพ่ือปองกันปญหา
ยาเสพติด รวมถึงการรักษาและการฟนฟู ทั้งยังมีความรวมมือกับสํานักงานวาดวยยาเสพติดและ
อาชญากรรมแหงสหประชาชาติอีกดวย 

6. การจัดการกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
การจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เพ่ือการใหความชวยเหลือบรรเทาทุกข

ผูประสบภัยในพมาอันเกิดจากการพายุไซโคลนนารกีสเปนตัวอยางที่ชัดเจนของความรวมมือในอาเซียน
กรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ซึ่งนําไปสูการสงมอบความชวยเหลือใหกับพมาโดยมีอาเซียนเปน  
แกนนําการจัดสงทีมแพทยจากอาเซียนไปชวยผูประสบภัย และการจัดประชุมประเทศผูบริจาคซึ่ง
อาเซียนมีบทบาทนํารวมกับสหประชาชาติที่กรุงยางกุงของพมา ซึ่งสามารถระดมความชวยเหลือใหกับ
พมาเพ่ือการฟนฟูประเทศตอไป 

ทั้งนี้อาเซียนยังมีกลไกเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติผานคณะกรรมการอาเซียนดานการจัดการภยั
พิบัติ ซึ่งจัดทําแผนปฏิบัติการฝกอบรม  การสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน  ตลอดจนสรางความตระหนักรูในสาธารณชน 
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สมาชิกอาเซียนยังลงนามความตกลงวาดวยการจัดการภัยพิบั ติและการตอบโต
สถานการณฉุกเฉิน  เม่ือเดือนกรกฎาคม 2548 เพ่ือสงเสริมความรวมมือใหเขมแข็งย่ิงขึ้น นอกจากนี้   
ยังไดจัดตั้งศูนยประสานงานอาเซียนเพื่อใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม (AHA Center) ขึ้นที่      
กรุงจาการตา  ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือเปนศูนยประสานงานระหวางประเทศสมาชิกกับองคกรระหวาง
ประเทศที่เปนพันธมิตรของอาเซียนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ 

7. การสงเสริมและปกปองสิทธิสตรี 
แมวาโดยทั่วไปสถานะของสตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความเทาเทียมกับบุรุษ  

แตอาเซียนก็ไมตางจากภูมิภาคอื่นๆ ที่มีสตรีจํานวนมากตองตกเปนเหย่ือของความรุนแรง  การทําราย
รางกายและขบวนการคาประเวณี 

ในป 2547  รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนไดลงนามแถลงการณอาเซียนวาดวยการจัดการ
ใชความรุนแรงตอสตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (ASEAN Declaration on the Elimination of 
Violence Against Women in the ASEAN Region)  ซึ่งแสดงทาทีที่ชัดเจนวารัฐบาลของประเทศ
สมาชิกตอตานการใชความรุนแรงตอสตรี 

8. การสงเสริมใหเยาวชนในภูมิภาคมีความใกลชิดกันมากข้ึน 
อาเซียนเห็นวาเยาวชนคืออนาคตของอาเซียน และเปนกําลังสําคัญของการสราง

ประชาคมอาเซียน  จึงพยายามสงเสริมใหเยาวชนมีความใกลชิดและรูจักกันมากขึ้น ผานความรวมมือ
ในหลายสาขา  มีการจัดคายเยาวชนอาเซียนและกิจกรรมสันทนาการอาเซียนอยางตอเนื่อง  ขณะที่บาง
ประเทศสมาชิกก็ใหทุนการศึกษากับนักเรียนจากประเทศอาเซียนอื่นๆ  เชน  สิงคโปรจัดต้ังกองทุน
เยาวชนอาเซียนเพ่ือใหการสนับสนุนการทํากิจกรรมรวมกันสําหรับเยาวชนอาเซียน 

นอกจากนี้  ต้ังแตป 2517  รัฐบาลญ่ีปุนไดใหการสนับสนุนโครงการเรือเยาวชนโดยเชิญ
เยาวชน กวา 300 คน จากประเทศสมาชิกอาเซียนและญ่ีปุนใหเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาวเปน
ประจําทุกป  เรือเยาวชนจะแวะเทียบที่ทาเรือของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและญ่ีปุน 
ซึ่งมีสวนสําคัญในการสงเสริมมิตรภาพในหมูเยาวชนของเอเชีย 

 
 

อางอิง 
“มารูจักอาเซียนกันเถอะ”  เอกสารเผยแพรออนไลน กรมอาเซียน  กระทรวงการตางประเทศ 
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รายช่ือคณะทํางาน   ระดับชัน้  ......................................................................... 
1.  ......................................................................... 2.  .............................................................................. 
3.  ......................................................................... 4.  .............................................................................. 
5.  ......................................................................... 6.  .............................................................................. 
7.  ......................................................................... 8.  .............................................................................. 
 

ใบงานท่ี 2.  ประเทศสมาชิกอาเซียนในปจจุบัน 
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คําช้ีแจง   ใหผูเรียนเเบงกลุม ศึกษาความหมายของคําวา กฎบัตรอาเซียน  และความสําคัญของ     

กฎบัตรอาเซียนและสรุปมาพอเขาใจ 
 
ความหมายของคําวา กฎบัตรอาเซียน   
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
 
ความสําคัญของกฎบัตรอาเซียน
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
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...........................................................................................................................................................................  
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รายช่ือคณะทํางาน   ระดับชั้น  ......................................................................... 
1.  ......................................................................... 2.  .............................................................................. 
3.  ......................................................................... 4.  .............................................................................. 
5.  ......................................................................... 6.  .............................................................................. 
7.  ......................................................................... 8.  .............................................................................. 

ใบงานท่ี 3. ความหมายและความสําคัญของกฎบัตรอาเซียน 

ใบงาน  รายวิชาเลือก อาเชียนศึกษา  สาระการพัฒนาสังคม ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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คําช้ีแจง   ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่  5 ถึง ใบความรูที่ 7  ทั้ง 3  ดาน  และเลือกศึกษากลุมละ 1 
ดาน   แลวสรุปวาความรวมมือในดานนั้นๆ มีผลดีตอประเทศไทย อยางไรบาง  แลวมี
ผลกระทบตอประชาชนในประเทศ อยางไรบาง 
1. ความรวมมือในดานการเมืองและความม่ันคงของอาเซียน 
2. ความรวมมือของอาเซียนในดานเศรษฐกิจ 
3. ความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรม 
 

ความรวมมือในดาน  ................................................................................................................................. 

1.   มีผลดีตอประเทศไทย อยางไรบาง   
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
2.   มีผลกระทบตอประชาชนในประเทศ อยางไรบาง
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
 
รายช่ือคณะทํางาน   ระดับชั้น  ......................................................................... 
1.  ......................................................................... 2.  .............................................................................. 
3.  ......................................................................... 4.  .............................................................................. 
5.  ......................................................................... 6.  .............................................................................. 
7.  ......................................................................... 8.  .............................................................................. 

ใบงานท่ี 4. ความรวมมือของอาเซียนในดานตาง  ๆ
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คําช้ีแจง   ใหแตละกลุมคนควา  เรื่องการประชุมอาเซียน ในรอบปที่ผานมา  วามีประเทศไหนเปน
เจาภาพจัดการประชุม / เมื่อไหร   และมีสาระการประชุมเรื่องอะไรบาง  

 
1.  ประเทศท่ีเปนเจาภาพจัดการประชุม / เมื่อไหร 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  

2.   สาระการประชุมเร่ืองอะไรบาง 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
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...........................................................................................................................................................................  
  
รายช่ือคณะทํางาน   ระดับชั้น  ......................................................................... 
1.  ......................................................................... 2.  .............................................................................. 
3.  ......................................................................... 4.  .............................................................................. 
5.  ......................................................................... 6.  .............................................................................. 
7.  ......................................................................... 8.  .............................................................................. 
 

ใบงานท่ี           5. สรุปผลการประชุมอาเซียนในรอบปที่ผานมา 
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คําช้ีแจง   ใหผูเรียนศึกษาใบความรู  ที่ 6 เรื่อง ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของอาเซียน และรวมกลุม
กันเสนอความคิดเห็นวาผูเรียนจะมีเเนวทางแกไขอยางไร 

 
1.  ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญของอาเซียน 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  

2.   ในความคิดเห็นของทาน  ทานคิดวาควรจะมีแนวทางการแกไขอยางไร 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
 
รายช่ือคณะทํางาน   ระดับชั้น  ......................................................................... 
1.  ......................................................................... 2.  .............................................................................. 
3.  ......................................................................... 4.  .............................................................................. 
5.  ......................................................................... 6.  .............................................................................. 
7.  ......................................................................... 8.  .............................................................................. 
 

ใบงานท่ี 6. ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของอาเซียน 
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คําช้ีแจง   ใหผูเรียนรวมกลุมกันวิเคราะห  หาแนวทางการพัฒนาและแกไขผลผลิตทางการเกษตรที่
สําคัญในชุมชน  เพ่ือนําไปสูเวทีการแขงขันดานการสงออก 

 
ผลผลิต ปญหา การพัฒนาและแกไข 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
รายช่ือคณะทํางาน   ระดับชั้น  ......................................................................... 
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3.  ......................................................................... 4.  .............................................................................. 
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ใบงานท่ี 7. แนวทางการแกไขผลผลิตทางการเกษตร 
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คําช้ีแจง   ใหผูเรียนศึกษาศึกษาความรูเพ่ิมเติม ในเรื่อง ประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากการเขา

รวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
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 .......................................................................................................................................................................... 
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ช่ือ....................................................................... ระดับช้ัน .......................................................... 
 

ใบงานที่ 8. ประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากการเขารวม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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คําช้ีแจง  ใหผูเรียนศึกษาใบความรูที่ 12  แลวสรุปมาพอเขาใจ   
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ช่ือ...............................................................................  ระดับช้ัน ................................................................... 
 
 

ใบงานท่ี 9.  ความหมาย  ความสําคัญ วัตถุประสงคและประโยชนของ 
AFTA  ตอไทย 
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คําช้ีแจง   ใหผูเรียนศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากสื่อตาง ๆ เเละเว็บไซต  ในเรื่อง ทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตอการเขาสูอาเซียนในดานตางๆ ดังนี ้
 
1.  ความรวมมือทางการเมือง 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................   
 2.  ความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................   
3.  ความรวมมือเฉพาะดาน  เชน แรงงาน  เด็กและเยาวชน ยาเสพติด ฯลฯ 
...........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
ช่ือ...............................................................................  ระดับช้ัน ................................................................... 

ใบงานท่ี 10. ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตอการเขาสูอาเซียน 
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คําช้ีแจง   ใหผูเรียนเลือกหัวขอประโยชนที่มีผลกระทบกับตัวผูเรียนหรือหัวขอที่ผูเรียนสนใจ จากการ
ที่ประเทศไทยเขารวมกลุมอาเซียน คนละ 1  หัวขอ พรอมทั้งอธิบายมาพอเขาใจ     
1.  การแกปญหาความยากจน 
2.  การสงเสริมการทองเที่ยว 
3.  การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
4.  การแพรระบาดของโรค 
5.  การแกปญหาการคายาเสพติด 
6.  การจัดการการเกิดภัยพิบัติ 
7.  การปกปองสิทธิสตร ี
8.  การแกปญหาการกอการรายขามชาติ 
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.......................................................................................................................................................................... 
 

ช่ือ...........................................................................   ระดับช้ัน ................................................................ 

ใบงานท่ี 11. ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการเขารวม กลุมอาเซียน
ในดานตาง ๆ 


