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หนวยการเรียนรูที่

หนวยการเรียนรูที่

หนวยการเรียนรูที่

หนวยการเรียนรูที่

การบริหารงานของอาเซียน หนา ๑

สรุปความคิดรวบยอดประจําหนวย  หนา ๑๒

ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน หนา ๒๘

สรุปความคิดรวบยอดประจําหนวย  หนา ๔๐

• คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม หนา ก

สารบัญ

• คําสําคัญนารูคูอาเซียน หนา ๕๗
• โครงงานอาเซียน หนา ๕๘
• บรรณานุกรม หนา ๕๘

รูจักประชาคมอาเซียน หนา ๔๒

สรุปความคิดรวบยอดประจําหนวย  หนา ๕๕

ความรวมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน  หนา ๑๔

สรุปความคิดรวบยอดประจําหนวย  หนา ๒๖
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สาระสําคัญ

จุดประสงคการเรียนรู

ประชาคมอาเซียนมีจุดประสงคเพื่อการ
รวมมือกันสรางความเขมแข็งและการพัฒนาสราง
ความเจริญกาวหนาของแตละประเทศ โดยเริ่มการ
เปดประชาคมอยางเปนทางการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ง
ประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิกของอาเซียน ดังนั้น
คนไทยจึงควรศึกษาและเรียนรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน

• อธิบายเก่ียวกับประเทศไทยกับประชาคมอาเซียนได

• อธิบายแนวทางการปฏิบัติของประเทศไทย

 ในการรวมเปนประชาคมอาเซียนได

• วิเคราะหประโยชนของไทย เมื่อรวมเปน

 ประชาคมอาเซียนได ๒๙
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เสนเวลาแสดงพัฒนาการสูประชาคมอาเซียน

ผูนําประเทศสมาชิก

อาเซียนตางเห็นชอบให

จัดตั้งประชาคมอาเซียน

โดยมุงพัฒนาใน

๓ เรื่องหลัก

กองอยากรูเรือ่งประชาคมอาเซยีนเพิม่อกี จึงไดขอใหพีก่ลาชวย

เลาเรื่องประชาคมอาเซียนใหฟง

 พ่ีกลาอธิบายวา “ตั้งแตเริ่มกอตั้งอาเซียนใน พ.ศ. ๒๕๑๐ 

อาเซยีนไดมพีฒันาการมาเปนลําดบั และไทยกม็บีทบาทสาํคญัในการ

ผลักดันความรวมมือของอาเซียนใหมีความกาวหนามาโดยตลอด

 ตอมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูนํา

ประเทศสมาชิกอาเซียนตางเห็นชอบใหจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น

เพื่อใหอาเซียนเปนภูมิภาคท่ีเอื้ออาทรและมีความมั่นคง ประชากร

ในภูมิภาคอยูดีกินดี โดยมุงพัฒนาและใหเกิดความรวมมือกันใน

๓ เร่ืองหลัก หรือที่เรียกวา ๓ เสาหลักประชาคมอาเซียน ไดแก

เสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เสาหลัก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเสาหลักประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียนนั่นเอง”

๒๕๔๖ ๒๕๕๘ เปนตนไป(พ.ศ.)

ประชาคม
อาเซียน
(ASEAN 

Community)

เศรษฐกิจ

การเมืองและความมั่นคง

สังคมและวัฒนธรรม

ลงนามใน 

ปฏิญญากรุงเทพ

ทําใหเกิดการกอตั้ง

อาเซียน (ASEAN)

๒๕๑๐

ไทยกับประชาคมอาเซียน

๓๑



การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาจะชวยใหคนไทย
มีความรู ความสามารถในการพัฒนาประเทศ
และมีความสามารถแขงขันบนเวทีโลก

การจัดใหมีแหลงเรียนรูเทคโนโลยีจะทําใหเด็กไทย
มีความรอบรู ทันสมัย ทันเหตุการณ และมี
ความพรอมอยูเสมอ

แนวทางการปฏิบัติของไทยเพื่อเปนประชาคมอาเซียน

แบงออกเปน ๓ ดาน คือ

 ๑. ดานทรัพยากรมนุษย

  การพฒันาประชากรใหมีคุณภาพทีด่น้ัีน สิง่สาํคญัทีป่ระเทศไทยจะตองปฏบิตัิ 
มีดังนี้

๒) สงเสริมใหมีแหลงเรียนรูทางการศึกษา

 • พัฒนาและเพิ่มแหลงเรียนรู โดยให

  ครอบคลุมทั่วประเทศ

 • สงเสริมใหคนใชแหลงเรียนรูตางๆ

๑) พฒันาการศึกษาของประเทศใหมีคุณภาพ

 • เพิ่มความรูความสามารถของครู

 • พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อใหได

  มาตรฐานทัดเทียมกันทั่วประเทศ

เชน เชน

ÁØÁ¤Ô´    ÁØÁÍÒà«ÕÂ¹

การเปนพลเมืองอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนควรปฏิบัติตนในเรื่องใดบาง

แนวทางการปฏิบัติของไทยเพื่อเปนประชาคมอาเซียน

กองบอกพี่กลาวา “คุณครูสอนใหพวกเราปฏิบัติตนเมื่อเขาสู

ประชาคมอาเซยีนดวยนะครบั ผมจะหาขอมลูเรือ่งนีเ้พิม่เตมิครับ”

 พี่กลาบอกนองวา “งั้นเราไปหาขอมูลจากอินเทอรเน็ตกันนะ”

๓๒
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เพราะอะไร คนไทยจึงตองฝกทักษะ
ดานภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบาน

การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชวยใหเกิด
การเรียนรูประวัติศาสตรของประเทศสมาชิกอาเซียน

คนไทยตองรูและใชภาษาอังกฤษได เพื่อชวยให
ติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเขาใจ

การรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนมีทั้งโอกาส 
และการแขงขันกัน ฉะนั้นคนไทยจึงตองมีคุณสมบัติ
ที่พรอม จึงจะนําพาประเทศไปสูความสําเร็จได

๕) สรางประชากรที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม

 • ปลูกฝงใหประชากรมีีจิตสํานึกที่ดีตอสังคม

 • ปลูกฝงใหคนไทยมีระเบียบวินัย ขยัน

  มุงมั่น และสามัคคีกัน เปนตน

๓) สงเสรมิการเรยีนรูเกีย่วกบัประเทศสมาชกิ

 • ศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรม

  ของประเทศสมาชิกอาเซียน

 • ศึกษาความกาวหนาในการพัฒนา

  ประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน

๔) สงเสริมใหมีการสอนภาษาตางประเทศ

 • สงเสริมใหมีการเรียนการสอนภาษา

  อังกฤษ

 • สงเสริมใหไดเรียนภาษาของประเทศ

  สมาชิกอาเซียน

เชน

เชน เชน
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 ๒. ดานเศรษฐกิจ

  เปาหมายหลกัของการรวมตวักนัเปนประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ซ่ึงเปน ๑ ใน 
๓  เสาหลัก คือ ทําใหเกดิการรวมตวักนัทางการคา เพือ่ประโยชนและความสะดวก
ทางการคาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และยังชวยทําใหสามารถแขงขันกับ
กลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นๆ ไดดังนี้

การจัดใหมีการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ทําใหแรงงานของไทยมีการพัฒนาความสามารถ
และมีมาตรฐานดานฝมือแรงงาน ใหเปนที่ยอมรับของตางชาติ

๑) พัฒนาฝมือแรงงาน

 • ฝกอบรมฝมือแรงงานไทยใหมีคุณภาพและมีมาตรฐาน สามารถแขงขันกับแรงงานจาก

  ประเทศอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 • สงเสรมิใหแรงงานไทยมคีวามรูดานภาษาองักฤษเพือ่ใหเกดิความสามารถดานการสือ่สาร

 • สงเสริมใหนักเรียนมีความสนใจเรียนในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนแรงงาน

 • จัดใหมีการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติระดับนักเรียน นักศึกษา

ÁØÁ¤Ô´    ÁØÁÍÒà«ÕÂ¹

หากประเทศไทยพัฒนาฝมือแรงงานภายในประเทศใหมีคุณภาพ ไทยจะไดรับประโยชนอยางไร

เชน

๓๔



สภาหอการคาแหงประเทศไทยรวมมือกับภาคธุรกิจ จัดประชุมนักธุรกิจของประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (สสว.) ไดรวมลงนามบันทึกความรวมมือ
การสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน เพื่อใหสอดรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๒) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบทางการคาและการลงทุน

 • ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบทางการคาใหสอดคลองกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

  เพื่อใหเกิดความสะดวกทางดานการคาระหวางไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ

 • ลดขั้นตอนในการตรวจสอบสินคาผานแดนภายในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน

๓) สงเสริมดานตางๆ ใหกับภาคธุรกิจและนักลงทุนรายยอย

 • สงเสริมใหความรูกับภาคธุรกิจและนักลงทุนรายยอยในดานตางๆ เชน ใหความรู

  ดานนโยบายของรัฐบาล ดานการผลิตสินคาใหมีคุณภาพและเพิ่มคุณคา เปนตน 

 • สงเสริมใหมีแหลงเงินทุนกูยืมสําหรับนักลงทุนรายยอย

เชน

เชน

๓๕




