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หนวยการเรียนรูที่

หนวยการเรียนรูที่

อาเซียนของเรา หนา ๑

สรุปความคิดรวบยอดประจําหนวย  หนา ๑๒

• คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม หนา ก

สารบัญ

ó
หนวยการเรียนรูที่ เศรษฐกิจของอาเซียน หนา ๒๖

สรุปความคิดรวบยอดประจําหนวย  หนา ๓๙

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

ระบอบการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน หนา ๑๔

สรุปความคิดรวบยอดประจําหนวย  หนา ๒๔
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หน่วยการเรียนรู้ที่
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สาระสําคัญ

 อาเซียนมีจุดมุงหมายเพื่อสราง
ความสัมพันธอันดีและความรวมมือ
ตางๆ ที่กอให เกิดประโยชนดาน
ความเจรญิ สนัตภิาพ และความมัน่คง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ในฐานะที่เราเปนประชากรอาเซียน
เราจึงควรเรียนรูและทําความเขาใจ
เร่ืองราวของอาเซยีนไวเพ่ือเปนความรู
พื้นฐาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

• บอกวัตถุประสงค์และการด�าเนินงาน 

  ของอาเซียนได้

• อธิบายความหมายของธง สัญลักษณ์  

  ค�าขวัญ และเพลงอาเซียนได้

1
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ÁØÁ¤Ô´    ÁØÁอาเซียน
เพราะอะไร ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตจึงรวมตัวกันเปนอาเซียน

àÍ�Ð! ·Õè¹Õè·Õè äË¹ 
áÅŒÇ¤Ø³¤×Íã¤Ã¤Ð

เมื่อฟานอนหลับแล้ว ฟาฝนถึงสถานที่แห่งหนึ่ง…

วัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน

	 “อาเซยีน	(ASEAN)	หรอืสมาคมประชาชาตแิหงเอเชยีตะวนั-

ออกเฉียงใต	เปนสมาคมความรวมมือของประเทศสมาชิกที่อยู

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	 เพื่อรวมกันพัฒนาประเทศ

สมาชกิใหมคีวามมัน่คงและเจรญิรงุเรอืง”	อาเซยีนแมนเล่าให้ฟง

และพูดต่อว่า “อาเซียนกอตั้งขึ้นมา	มีวัตถุประสงค์	เชน

	 ๑.	เพือ่สรางความรวมมอืระหวางประเทศสมาชกิดานตางๆ

	 ๒.	เพือ่ใหประชาชนของประเทศสมาชกิมคีวามเปนอยูทีด่ขีึน้

	 ๓.	เพื่อสรางความเจริญรุงเรือง	สรางสันติภาพ	และความ

มั่นคงใหเกิดขึ้นในภูมิภาค

	 ๔.	เพื่อสงเสริมความรวมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและ

องค์กรระหวางประเทศ”

·Õè¹Õè¤×ÍàÁ×Í§ÍÒà«ÕÂ¹
¼Á¤×ÍÍÒà«ÕÂ¹áÁ¹¼ŒÙÃÍºÃÙŒ
áË‹งอาเซียน ¼Á¨Ð¾าËนÙ

ä»รÙŒ¨Ñ¡อาเซียน
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พ.ศ. ๒๕๑๐

ไทย    อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนสasean

            

     กรุงเทพมหานคร

            

           จาการ์ตา

            

          กัวลาลัมเปอร์

            

            สิงคโปร์

            

             มะนิลา

	 “รูไหมปจจบุนัอาเซยีนมสีมาชกิกีป่ระเทศ”	อาเซยีนแมนถาม

	 “มี	๑๐	ประเทศคะ”	ฟาตอบอย่างมั่นใจ

	 “เกงมาก	ประเทศสมาชิกกอตั้ง	๕	ประเทศ	ไดลงนามใน

ขอตกลงรวมกัน	เรียกวา	ปฏิญญากรุงเทพฯ	เมื่อ	๘	สิงหาคม	

พ.ศ.	๒๕๑๐	ทีป่ระเทศไทยของเรา	ตอมามปีระเทศเขารวมเปน

สมาชิกอีก	๕	ประเทศตามลําดับดวยจะ”	อาเซียนแมนพูด

¡í ÒÅÑ§ä»áÅŒÇ

พ.ศ. ๒๕๓๘ พ.ศ. ๒๕๒๗

เวียดนาม บรูไน

                                

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

         ลาว   เมียนมา

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

กัมพูชา

                

                                                 

                

ประเทศสมาชิกอาเซียน

เป็นสัญลักษณ์ หมายถึง เมืองหลวง

                    ฮานอย                บันดาร์เสรีเบกาวัน

                ลาว
                    เวียงจันทน์

                เมียนมา
                    เนปดอว์

                พนมเปญ
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¡í ÒÅÑ§ä»áÅŒÇ

	 “นี่ก็คือกฎบัตรอาเซียน	 เปนขอตกลงท่ีสมาชิกทั้ง	 ๑๐	

ประเทศรวมกันกําหนดขึ้น	 ซึ่งกฎบัตรอาเซียนเปรียบเสมือน

กฎหมายสงูสดุทีป่ระเทศสมาชกิอาเซยีนตองนาํมาปฏบิตัติาม”	

อาเซียนแมนบอก แล้วชี้ให้ฟาดู

	 “แลวกฎบตัรอาเซยีนมเีน้ือหาเกีย่วกบัอะไรบางคะ”	ฟาถาม

	 “ก็มีขอตกลงทางดานกฎหมายและโครงสรางขององค์กร

เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์และเปาหมายที่ไดกําหนดไว

โดยมีเปาหมายหลัก	 คือ	 การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน	

ในป	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึ่งอาเซียนไดกําหนดโครงสรางขึ้นมาเพื่อให

พลเมอืงอาเซยีนมคีวามเขมแขง็	ประกอบดวย	๓	เสาหลัก	ไดแก

เสาหลักดานการเมืองและความม่ันคง	 เสาหลักดานเศรษฐกิจ	

และเสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม”	อาเซียนแมนอธิบาย
ÁØÁ¤Ô´    ÁØÁอาเซียน

กฎบัตรอาเซียนชวยสงผลดีตอการดําเนินงานของอาเซียนอยางไร

กฎบัตรอาเซียน
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	 “ใครเปนผูดูแลงานอาเซียนคะ”	ฟาถาม

“เลขาธิการอาเซียนไงครับ	 มีหนาที่ดูแลและควบคุมการ

บริหารงานดานตางๆ ของอาเซียน ซึ่งเปนผูที่มีตําแหนงสูงสุด

ที่อยูในสวนกลางของอาเซียน”	อาเซียนแมนบอก

	 “แลวเลขาธิการอาเซียนทํางานอยูที่ไหนคะ”	ฟาถาม

	 “ที่สํานักเลขาธิการอาเซียน	ตั้งอยูที่กรุงจาการ์ตา	ประเทศ

อินโดนีเซีย”	อาเซียนแมนบอกฟาแล้วพูดต่อไปว่า

 àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹·Õèà»š ¹¤¹ä·Â ÁÕ´ŒÇÂ¡Ñ¹ ò ¤¹ ä´Œá¡‹ ¹ÒÂá¼¹ ÇÃÃ³àÁ¸Õ
à»š¹àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹¤¹·Õè ö (¾.È. òõò÷-òõòù) áÅÐ ́ Ã. ÊØÃÔ¹·Ã� ¾ÔÈÊØÇÃÃ³
à»š¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹¤¹·Õè ñò (¾.È. òõõñ-òõõõ)

เสาหลกัดานการเมอืงและความ
มัน่คง (APSC) เพือ่การอยูรวมกนั
อยางสันติสุข และแกไขปญหา
ภายในภูมิภาคดวยสันติวิธี

เสาหลักดาน
เศรษฐกิจ (AEC) 
เพื่อมุงสราง
ความเทาเทียมกัน 
และเสริมสราง
เศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกใหเจริญรุงเรือง
อยางมั่นคง

เสาหลักดานสังคม
และวัฒนธรรม 
(ASCC) เพื่อการอยู
รวมกันในสังคมของ
อาเซียนที่เอื้ออาทร 
มีความเปนอยูที่ดี
มีความเขาใจอันดี
ระหวางกัน

๓๒

๑

asean

เลขาธิการอาเซียน

“โดยสามเสาหลักจะมีเปาหมาย	 ดังนี้” อาเซียนแมนพูด

àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ
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“สํานักเลขาธิการอาเซยีน เปนหนวยงานทีม่หีนาท่ีหลกั	ดงัน้ี

	 ๑.	เปนศูนย์กลางในการติดตอระหวางประเทศสมาชิก

อาเซียน	

	 ๒.	ประสานงานและดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรม

ตางๆ	ตามแผนงานของที่ประชุมอาเซียน”

	 “ประเทศสมาชกิอาเซยีนแตละประเทศมหีนวยงานเกีย่วกบั

อาเซียนไหมคะ” ฟาถาม

	 “มคีรบัเรยีกวาสาํนกังานอาเซียนแหงชาต	ิเปนหนวยงานยอย

ที่ตั้งอยูในกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิก	 ซ่ึงมี

หนาที่หลัก	ดังนี้

	 ๑.	ดูแลงานอาเซียนของประเทศนั้นๆ

	 ๒.	ประสานงานระหวางอาเซียนกับประเทศสมาชิก	 และ

สํานักเลขาธิการอาเซียน”	อาเซียนแมนตอบอย่างยิ้มแย้ม

เมียนมา

อาวเบงกอล

อาวไทย

ลาว

เวียดนาม
จนีบังกลาเทศ

กัมพูชา

ฟลิปปนส์

มหาสมุทรแปซิฟิก

มหาสมุทรอินเดีย

มาเลเซีย

สิงคโปร์

ติมอร์-เลสเต

บรูไน

ทะเลจีนใตไทย มหาสมุทรแปซิฟิก

อินโดนีเซีย

สํานักงานสําคัญของอาเซียน
ÊÓ¹Ñ¡àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹
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