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หนวยการเรียนรูที่

หนวยการเรียนรูที่

หนวยการเรียนรูที่

รูจักอาเซียน หนา ๑

สรุปความคิดรวบยอดประจําหนวย  หนา ๑๐

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หนา ๒๘

สรุปความคิดรวบยอดประจําหนวย  หนา ๓๙

ประเทศสมาชิกอาเซียน หนา ๑๒

สรุปความคิดรวบยอดประจําหนวย  หนา ๒๖

• คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม หนา ก

สารบัญ

• คําสําคัญนารูคูอาเซียน หนา ๔๑
• โครงงานอาเซียน หนา ๔๒
• บรรณานุกรม หนา ๔๒



หนวยการเรียนรูที่
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สาระสําคัญ

สมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน
(Association of Southeast Asian 
Nations : ASEAN) เปนการรวมกลุม
ของประเทศในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ซ่ึงปจจุบันมีสมาชิกท้ังหมด 
๑๐ ประเทศ การศึกษาเรื่องอาเซียน
จะทําใหเรามีความรู และความเขาใจ
เกี่ยวกับเร่ืองอาเซียน เพ่ือเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

 จุดประสงคการเรียนรู

      • บอกวัตถุประสงคของการ 

       กอตั้งอาเซียนได

      • อธิบายความหมายของ 

       สัญลักษณอาเซียนได

๑
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 วนัรงุขึน้ พ่ีปงปองพานองไปเท่ียววดัพระแกวซึง่เปนสถานที่

สําคัญของประเทศไทย ในระหวางการเดินทาง ปงปอนดพูดวา 

“พี่ชวยบอกขอมูลของอาเซียนใหผมฟงไดไหมครับ”

 พี่ปงปองย้ิมแลวพูดวา “อาเซียนเปนการรวมตัวกันของ

ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งได

กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ปจจุบันมีสมาชิก

ทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว 

มาเลเซีย เมียนมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม”

»ÃÐà·Èä·Âà»š¹Ë¹Öè§
ã¹»ÃÐà·È·ÕèÃ‹ÇÁ¡‹ÍµÑé§

ÍÒà«ÕÂ¹´ŒÇÂ¹Ð

การกอตั้งอาเซียน

๓



๖ เพิ่มประสิทธิภาพของ  
 การเกษตรและอตุสาหกรรม   
 การขยายการคา และ
 ปรับปรุงการขนสง 
 และการคมนาคม

๒ สงเสริมสันติภาพและ
 ความมั่นคงในภูมิภาค

วัตถุประสงคสําคัญในการรวมกลุมของอาเซียนมี ๗ ประการ ดังนี้

๑ สงเสริมความรวมมือและ
 ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
 ในดานเศรษฐกิจ สังคม 
 วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
 วิทยาศาสตร และการ 
 บริหาร

๓ เสริมสรางความเจริญ 
 รุงเรืองทางเศรษฐกิจ 
 ดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ในภูมิภาค

๔ สงเสริมใหประชาชน
 ในอาเซียนมีคุณภาพชีวิต
 ความเปนอยูที่ดี

๕ มีการใหความชวยเหลือ
 ซึ่งกันและกันในรูปของ
 การฝกอบรมและการวิจัย  
 และสงเสริมการศึกษาดาน  
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต

๗ เสริมสรางความรวมมือของ
 อาเซียนกับประเทศอื่นๆ 
 ที่อยูนอกกลุมอาเซียน

วัตถุประสงคสําคัญของอาเซียน

“การรวมตวักนัของประเทศสมาชกิอาเซยีนชวยสรางความ

เขมแขง็และแกไขปญหาตางๆ เพือ่นาํมาซึง่การพัฒนาประเทศ

สมาชิกอาเซียนใหเกิดความเจริญกาวหนา” ปงปองพูด 
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เสาประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ทําใหอาเซียนเกิดความสงบสุข

เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทําใหอาเซียนเปนฐานการผลิตเดียวกัน

เสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ทําใหอาเซียนมีความหวงใยกันและชวยเหลือกัน

๑
๒
๓

ลาว

อินโดนีเซีย

แผนที่แสดงที่ตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ

ประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซยีนประกอบดวยความรวมมอืสามเสาหลกั คือ

ÁØÁ¤Ô´    ÁØÁÍÒà«ÕÂ¹

เสาหลกัที่

เสาหลกัที่

เสาหลกัที่

เมียนมา

อาวเบงกอล

อาวไทย

เวียดนาม

กัมพูชา

ฟลิปปนส

มหาสมุทรแปซิฟก

มหาสมุทรอินเดีย

มาเลเซีย

สิงคโปร

บรูไน

ติมอร-เลสเต

ทะเลจีนใต

ไทย

 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เปนที่ตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียน
ในป จจุบันประเทศติมอร  - เลสเต 
เป นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ยั ง
ไมเปนสมาชิกอาเซียน

 การกําหนดความรวมมือสามเสาหลัก
 สงผลตอประเทศสมาชิกอาเซียนอยางไร

เปาหมายของอาเซียน

 ตอนนี้เรากาวเขาสูประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ และ

อาเซียนก็มีความรวมมือที่เรียกวา ๓ เสาหลัก

๕



 ปงปอนดดแูผนพับอาเซยีนท่ีพีห่ยบิขึน้มาให แลวถามพีว่า 

“พี่ครับ คําภาษาอังกฤษนี้หมายถึงอะไรครับ”

คําขวัญและภาษาของอาเซียน

One Vision, One Identity, One Community
หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ หนึ่งประชาคม

àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ
 ã¹¡®ºÑµÃÍÒà«ÕÂ¹ ¡íÒË¹´ãËŒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà»š¹ÀÒÉÒ·Õè ãªŒ ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§
ÍÒà«ÕÂ¹«Öè§à»š¹ÀÒÉÒ·Õè ãªŒã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ ¡ÒÃâµŒµÍº¨´ËÁÒÂ ¡ÒÃ¨Ñ´ÃÒÂ§Ò¹
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ µÅÍ´¨¹¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ¤íÒá¶Å§¡ÒÃ³� ¡ÒÃµÔ´µ‹ÍÊ×èÍÊÒÃµ‹Ò§æ ¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ 

“ออ นี่เปนคําขวัญของอาเซียน” พี่บอก

 “ทาํไมคาํขวญัอาเซียนถงึเปนภาษาองักฤษละครบั” นองถาม

 “เพราะวาประเทศสมาชิกอาเซียนแตละประเทศมีภาษาท่ี

ไมเหมือนกัน จึงตกลงใหใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร”

I love Thailand... Wow...

Beautiful...

Thank you...

๖
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สัญลักษณของอาเซียน มีความสัมพันธกับลักษณะ
ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนอยางไร

สัญลกัษณอาเซยีน เปนสิง่ทีแ่สดงถงึเอกลกัษณของอาเซยีน

สีที่ปรากฏบนสัญลักษณและธงของอาเซียน

สัญลักษณอาเซียนและความหมาย

รวงขาว ๑๐ รวงมัดรวมกัน  หมายถึง ประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ

ท่ีรวมมือกัน เหตุผลที่ใชรวงขาวเปนสัญลักษณ เพราะขาวเปน

พืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน

วงกลมท่ีลอมรวงขาว 

หมายถึง ความเปนหนึง่

เดียวกันของอาเซียน

ÊÕ·Õè»ÃÒ¡¯º¹
ÊÑÞÅÑ¡É³�¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ 
à»š¹ÊÕ·Õè¾ºä´Œº¹¸§ªÒµÔ
¢Í§»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡

ÍÒà«ÕÂ¹

 สีแดง หมายถึง ความกลาหาญและความกาวหนา

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง

 สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

สีนํ้าเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

สัญลักษณอาเซียน

“ภาพนี้เปนสัญลักษณของอาเซียน ซึ่งเปนรูปรวงขาว

มัดรวมกันอยูในวงกลม” พี่ปงปองอธิบายตอ

๗




