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หนวยการเรียนรูที่

หนวยการเรียนรูที่

หนวยการเรียนรูที่

รูจักอาเซียน หนา ๑

สรุปความคิดรวบยอดประจําหนวย  หนา ๒๔

อาเซียนสัมพันธ หนา ๓๖

สรุปความคิดรวบยอดประจําหนวย  หนา ๔๖

• คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม หนา ก

สารบัญ

ô
หนวยการเรียนรูที่

• คําสําคัญนารูคูอาเซียน หนา ๕๖
• โครงงานอาเซียน หนา ๕๘
• บรรณานุกรม หนา ๕๘

การพัฒนาตนเองสูประชาคมอาเซียน หนา ๔๘

สรุปความคิดรวบยอดประจําหนวย  หนา ๕๔

กาวสูประชาคมอาเซียน หนา ๒๖

สรุปความคิดรวบยอดประจําหนวย  หนา ๓๔
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      จุดประสงคการเรียนรู

• บอกที่ตั้งของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-

 ตะวันออกเฉ�ยงใตได

•  อธิบายความเปนมาและวัตถุประสงคของอาเซียนได

•  อธิบายสัญลักษณและอัตลักษณของอาเซียนได

•  บอกขอมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียนได

สาระสําคัญ
อาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติ

แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนองคกรที่ตั้งขึ้น
จากความรวมมือระหวางกันของประเทศสมาชิกใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อประสานความรวมมือ
ของประเทศสมาชิกใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
 การศึกษาขอมูลอาเซียนทําใหรูความเปนมา
วัตถุประสงค สัญลักษณและอัตลักษณของอาเซียน 
รวมทั้งขอมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน

๑



¹Ñ¡àÃÕÂ¹¤§ä´ŒÂÔ¹¤í ÒÇ‹Ò ÍÒà«ÕÂ¹ ¡Ñ¹º‹ÍÂæ 
ã¤ÃºÍ¡ä´ŒºŒÒ§Ç‹Ò ÍÒà«ÕÂ¹¤×ÍÍÐäÃ

ÊÁÒ¤Á»ÃÐªÒªÒµÔáË‹§àÍàªÕÂ
µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ¤ÃÑº¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØ‹Á¢Í§ 

ñð »ÃÐà·È¤ÃÑº

¢ŒÍÁÙÅàº×éÍ§µŒ¹¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹

¡ÅØ‹Á¢Í§Ë¹Ù
¨Ð·í ÒàÃ ×èÍ§ÊÑÞÅÑ¡É³�

¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹¤‹Ð

ÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN) Â‹ÍÁÒ¨Ò¡ Association of Southeast 
Asian Nations ¡‹ÍµÑé§¢Öé¹ ¾.È. òõñð áÅÐµÍ¹¹Õé¡ç¾Ñ²¹Ò

à»š¹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹áÅŒÇ¹Ð ¤ÃÙ¨ÐãËŒáµ‹ÅÐ¡ÅØ‹Á
·í ÒÃÒÂ§Ò¹àÃ×èÍ§ÍÒà«ÕÂ¹¹Ð¤Ð

¡ÅØ‹Á¼Á¨Ð·í ÒàÃ ×èÍ§
»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡
ÍÒà«ÕÂ¹¤ÃÑº

๒



  คุณครูธาริณีนําแผนที่แสดงที่ตั้งของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตติดไวบนกระดานดํา แลวใหสมชายซึ่งไดรับหัวขอ

รายงานเร่ือง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มารายงานหนาชั้น

 สมชายจึงเร่ิมรายงานวา “ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เปนดินแดนที่ตั้งอยูทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย 

ประกอบดวยประเทศตางๆ ๑๑ ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา 

อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย 

เวียดนาม และติมอร-เลสเต”

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

อินเดีย

เมียนมา

อาวเบงกอล

อาวไทย

ลาว

เวียดนาม

จนี
บังกลาเทศ

กัมพูชา

ฟลิปปนส มหาสมุทรแปซิฟก

บรูไน

ทะเลจีนใต

ไทย

มหาสมุทรอินเดีย

มาเลเซีย

สิงคโปร

อินโดนีเซีย

á¼¹·ÕèáÊ´§·ÕèµÑé§¢Í§»ÃÐà·Èã¹ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ

ติมอร-เลสเต

๓



  คุณครูธาริณีกลาวเสริมวา “ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย-

ตะวันออกเฉียงใต ๑๐ ประเทศ เปนสมาชิกอาเซียน ยกเวนประเทศ

ติมอร-เลสเตคะ” 

àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ
Ê‹Ç¹·Õèà»š¹¤ÒºÊÁØ·ÃËÃ×Íá¼‹¹´Ô¹ãËÞ‹Ê‹Ç¹·Õèà»š¹¤ÒºÊÁØ·ÃËÃ×Íá¼‹¹´Ô¹ãËÞ‹

ÁÒàÅà«ÕÂ 
(ºÒ§Ê‹Ç¹)

àÁÕÂ¹ÁÒ ÅÒÇ

ä·Â
¡ÑÁ¾ÙªÒ

àÇÕÂ´¹ÒÁ

àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ
Ê‹Ç¹·Õèà»š¹à¡ÒÐËÃ×ÍËÁÙ‹à¡ÒÐÊ‹Ç¹·Õèà»š¹à¡ÒÐËÃ×ÍËÁÙ‹à¡ÒÐ

ÁÒàÅà«ÕÂ 
(ºÒ§Ê‹Ç¹)

ÊÔ§¤â»Ã�

µÔÁÍÃ�-àÅÊàµ

ºÃÙä¹

¿�ÅÔ»»�¹Ê�

ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ

ÁØÁ¤Ô´    ÁØÁÍÒà«ÕÂ¹
  การเรียนรูเกี่ยวกับที่ตั้งของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีประโยชนตอนักเรียนอยางไร

  สมชายบรรยายตอไปวา “จากแผนทีเ่ราจะเห็นวา ภมูภิาคเอเชีย-

ตะวันออกเฉียงใตมีพื้นที่แบงออกเปน ๒ สวน ดังนี้ 

  ๑. สวนที่เปนคาบสมุทรหรือแผนดินใหญ  ไดแก กัมพูชา ลาว

เมียนมา ไทย และเวียดนาม 

  ๒. สวนที่เปนเกาะหรือหมูเกาะ ไดแก ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 

สิงคโปร บรูไน และติมอร-เลสเต 

  นอกจากนี้ ยังมีประเทศที่ตั้งอยูทั้งบนคาบสมุทรและบนเกาะ 

ไดแก มาเลเซีย ครับ”

๔



àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ
  ÍÒà«ÕÂ¹ÁṎ Ǿ àÃÔèÁµŒ¹µÑé§áµ‹ ¾.È. òõðô â´Â ä·Â ÁÒàÅà«ÕÂ áÅÐ¿�ÅÔ»»�¹Ê� Ã‹ÇÁ¡Ñ¹
¨Ñ´µÑé§ÊÁÒ¤ÁÍÒÊÒ (Association of Southeast Asia : ASA) ¢Öé¹ à¾×èÍÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñ¹
·Ò§àÈÃÉ°¡Ô̈  ÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ áÅÐµ‹ÍÁÒ¹í Òä»ÊÙ‹¡ÒÃÅ§¹ÒÁã¹»¯ÔÞÞÒÍÒà«ÕÂ¹

  จากนั้นครูธาริณีไดใหรัตนารายงานเรื่อง ความเปนมาของ

อาเซียน ตอไป

๑. กําเนิดอาเซียน

  รัตนากลาวรายงานวา “ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-

เฉียงใต ๕ ประเทศ ไดรวมกลุมกันตั้งองคกรระหวางประเทศขึ้น

คือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน 

(Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) โดยลงนาม

ในขอตกลงที่เรียกวา ปฏิญญาอาเซียน หรือ ปฏิญญากรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งถือเปนจุดกําเนิดอาเซียนคะ”

๑. กําเนิดอาเซียน

ความเปนมาของอาเซียน

  คุณครูธาริณีกลาวตอไปวา “ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ 

ประเทศ มีทั้งความคลายคลึงกันและความแตกตางกันในดานตางๆ

  ดานความคลายคลึงกัน เชน ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

ทรพัยากรธรรมชาติ รปูรางหนาตาของคน การประกอบอาชพี เปนตน

ดานความแตกตางกม็หีลายดาน เชน ขนาดพืน้ท่ีของประเทศ จาํนวน

ประชากร เปนตน ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเปน อัตลักษณ ของอาเซียนคะ”

๕



  รตันากลาวเสรมิวา “ตอมาไดมปีระเทศตางๆ ในภมูภิาคเอเชยี-

ตะวันออกเฉียงใตเขาเปนสมาชิกเพ่ิม คือ บรูไน เวียดนาม ลาว 

เมียนมา และกัมพูชา ปจจุบันรวมเปน ๑๐ ประเทศคะ”

เวียดนาม

พ.ศ. ๒๕๕๘
จัดตั้งประชาคมอาเซียน

พ.ศ. ๒๕๒๗
เขาเปนสมาชิกอาเซียน

พ.ศ. ๒๕๔๐
เขาเปนสมาชิกอาเซียน

ลาว       เมียนมา

กัมพูชา

บรูไน

เสนเวลาแสดงลําดับการเขาเปนสมาชิกอาเซียน
พ.ศ. ๒๕๓๘

เขาเปนสมาชิก
อาเซียน

พ.ศ. ๒๕๔๒

เขาเปนสมาชิก
อาเซียน

๒๕๑๐ ๒๕๒๐ ๒๕๕๐๒๕๔๐

ไทย อินโดนีเซีย  มาเลเซีย สิงคโปร  ฟลิปปนส  

พ.ศ. ๒๕๑๐

สมาชิกเริ่มแรกของอาเซียน มี ๕ ประเทศ ไดแก

ผูแทนจาก ๕ ประเทศที่ไดรวมลงนามในปฏิญญาอาเซียน

µØ¹ ÍÑº´ØÅ 
ÃÒªÑ¡ ºÔ¹ ÎØÊà«¹

¨Ò¡ÁÒàÅà«ÕÂ

¾Ñ¹àÍ¡ (¾ÔàÈÉ) ¶¹Ñ´ ¤ÍÁÑ¹µÃ�

¨Ò¡ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ãä·Â

¹ÒÂàÍÊ ÃÒªÒÃÑµ¹ÑÁ

¨Ò¡ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÊÔ§¤â»Ã� 

¹ÒÂÍÒ´ÑÁ ÁÒÅÔ¡ 

¨Ò¡ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ

¹ÒÂ¹Ò«Ôâ« 
ÃÒÁÍÊ
¨Ò¡ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°
¿�ÅÔ»»�¹Ê�

๒๕๖๐๒๕๓๐

พ.ศ.

๖



ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ¡‹ÍµÑé§ÍÒà«ÕÂ¹ 
ñ.  à¾×èÍãËŒ»ÃÐªÒª¹¢Í§»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ÁÕªÕÇÔµ¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹·Õè´Õ¢Öé¹
ò.  à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍáÅÐãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í·Ò§´ŒÒ¹¡ÒÃàÁ×Í§   
 àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á ÇÑ²¹¸ÃÃÁ à·¤â¹âÅÂÕ áÅÐ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ
ó.  à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁÊÑ¹µÔÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¢Í§ÀÙÁÔÀÒ¤
ô.  à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§ÍÒà«ÕÂ¹¡Ñºµ‹Ò§»ÃÐà·È 
 áÅÐÍ§¤�¡ÃÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

  ๒. วัตถุประสงคหลักในการกอตั้งอาเซียน

  รัตนาไดชีใ้หเพือ่นดแูผนขอมลูบนกระดานและกลาววา “อาเซยีน

มีวัตถุประสงคหลักในการกอตั้ง ตามขอมูลที่ติดอยูบนกระดานคะ” 

ÁØÁ¤Ô´    ÁØÁÍÒà«ÕÂ¹
การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน จะสรางความเจริญรุงเรืองใหกับอาเซียนไดอยางไร

  จากน้ันรตันาไดกลาวตอไปวา “อาเซยีนจดัตัง้ขึน้เพ่ือชวยเหลอื

ประเทศสมาชิกใหทํางานรวมกันได และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

เพือ่ใหอาเซยีนมคีวามรวมมอืระหวางกนัในทางดานเศรษฐกจิ สงัคม 

วัฒนธรรม วิทยาศาสตร การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม 

รวมท้ังการชวยเหลือใหประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น มีชีวิต

ความเปนอยูที่ดี  เพื่อสรางความเจริญรุงเรืองใหกับอาเซียนคะ”

๗



  “ขอมลูนีเ้ปนตัวอยางบางสวนเทานัน้ จรงิๆ แลวกฎบตัรอาเซยีน

ประกอบดวยหมวดตางๆ ถงึ ๑๓ หมวด มทีัง้หมด ๕๕ ขอ ถาเพือ่นๆ

สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต www.mfa.go.th/asean

ไดคะ”  รัตนากลาว จากนั้นคณุครธูารณิบีอกใหกลุมอืน่ๆ มารายงาน

ในชั่วโมงตอไป

ÁØÁ¤Ô´    ÁØÁÍÒà«ÕÂ¹
   กฎบัตรอาเซียน มีความสํําคัญตอการดําเนินงานของอาเซียนอยางไร

¡®ºÑµÃÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Charter) ¤×Í ¡ÃÍº¤ÇÒÁµ¡Å§
·Õè¡í ÒË¹´à»‡ÒËÁÒÂËÅÑ¡¡ÒÃ â¤Ã§ÊÃŒÒ§ Í§¤�¡Ã áÅÐ¡Åä¡·ÕèÊí Ò¤ÑÞµ‹Ò§æ
¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍ

  รตันากลาววา “ในการดําเนนิการตามวตัถปุระสงคและเปาหมาย

อาเซียนไดกําหนดใหมี กฎบัตรอาเซียน คะ”

  ๓. กฎบัตรอาเซียน

ÊÃŒÒ§¡Åä¡·Õè¨ÐÊ‹§àÊÃÔÁ
»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ã¹
ÍÒà«ÕÂ¹ãËŒ»¯ÔºÑµÔµÒÁ
¤ÇÒÁµ¡Å§µ‹Ò§æ 
¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹

·í ÒãËŒÍÒà«ÕÂ¹à»š¹
Í§¤�¡Ã·Õè ã¡ÅŒªÔ´
áÅÐ¡‹ÍãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹�
µ‹Í»ÃÐªÒª¹ÁÒ¡¢Öé¹
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