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จุดประสงค์การเรียนรู้

• 	บอกที่ตั้งของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-

ตะวันออกเฉ�ยงใต้ได้

• 	บอกความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของ

อาเซียนได้

• 	อธิบายสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของ

อาเซียนได้

• 	บอกข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิก

อาเซียนได้

อาเซียน (ASEAN)  หรือสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เปนองคกรที่ต้ังข้ึนเพื่อสงเสริมรวมมือกัน
ในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ปจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศ
ซ่ึงสมาชิกอาเซียนไดพัฒนาและยกระดับ
ความสัมพันธของประเทศสมาชิกใหมี
ความเขมแข็งมากขึ้น โดยการรวมตัว
เปนประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè

ÃÙŒ̈ Ñ¡ÍÒà«ÕÂ¹
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1.	ทําเลที่ตั้งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เป็นดินแดนที่อยู่ทางทิศตะวันออก-

เฉียงใต้ของทวีปเอเชีย	พื้นที่แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	

	 ส่วนทีเ่ป็นคาบสมทุรหรอืผนืแผ่นดนิใหญ่	ประกอบด้วยพืน้ทีข่องประเทศ	

เมียนมา	ไทย	ลาว	กัมพูชา	เวียดนาม	เเละมาเลเซีย	(บางส่วน)

	 ส่วนที่เป็นเกาะหรือหมู่เกาะ	ได้แก่	อินโดนีเซีย	สิงคโปร์	บรูไน	มาเลเซีย	

(บางส่วน)	ฟลิปปนส์	เเละติมอร์-เลสเต	

แผนที่แสดงที่ตั้งของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อินเดีย

เมียนมา

อาวเบงกอล

อาวไทย

ลาว

เวียดนาม

จนี

บังกลาเทศ

กัมพูชา

ฟลิปปนส์

มหาสมุทรแปซิฟก

มหาสมุทรอินเดีย

มาเลเซีย

สิงคโปร์

อินโดนีเซีย

บรูไน

ทะเลจีนใต

ไทย

ติมอร์-เลสเต



ÁØÁ¤Ô´    ÁØÁÍÒà«ÕÂ¹
การเปนประชาคมอาเซียน สงผลดีตอประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางไร 3

	 ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	

มีความแตกต่างและความคล้ายคลึงกัน	

ดงัตวัอย่างเช่น	มคีวามคล้ายคลงึกนัทาง

ด้านลักษณะภูมิประเทศ	 ภูมิอากาศ	

ทรัพยากรธรรมชาติ	 รูปร่างหน้าตาของ

ผู้คน	การประกอบอาชีพ	อาหารการกิน	

แต่ก็มีความแตกต่างกันทางด้านการ

นบัถอืศาสนา	การใช้ภาษา	การแต่งกาย	

ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่ง

ของประเทศสมาชิกอาเซียน

2.	ความเปนมาของอาเซียน	

	 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	10	ประเทศ	ได้รวมกลุ่มกัน

ตั้งองค์กรระหว่างประเทศขึ้นมาเม่ือ	 พ.ศ.	2510	 คือ	 สมาคมประชาชาติแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 หรือ	 อาเซียน	 (Association	 of	 Southeast	 Asian	

Nations	:	ASEAN)	 โดยลงนามในข้อตกลงที่เรียกว่า	 “ปฏิญญาอาเซียน”	หรือ	

“ปฏิญญากรุงเทพ”	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2510

	 2.1	กําเนิดอาเซียน

	 อาเซียนมีสมาชิกแรกเริ่ม	 5	ประเทศ	คือ	 ไทย	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	

ฟลิปปนส์	และสิงคโปร์

	 ต่อมาได้มีประเทศต่างๆ	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าเป็น

สมาชิกเพิ่มเติม	คือ	บรูไน	(พ.ศ.	2527)		เวียดนาม	(พ.ศ.	2538)		ลาว	(พ.ศ.

2540)	เมียนมา	(พ.ศ.	2540)	เเละกัมพูชา	(พ.ศ.	2542)	รวมเป็น	10	ประเทศ	

ส่วนประเทศที่ยังไม่ได้เข้าร่วมในอาเซียน	คือ	ติมอร์-เลสเต

คนไทยภาคอีสานและคนลาวมีความ

คล้ายคลึงกันมาก	ทั้งการแต่งกาย	ส�าเนียง

การพดู	วฒันธรรมประเพณ	ีตลอดจนอาหาร

การกิน
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	 2.2	วัตถุประสงค์หลักของอาเซียน

	 อาเซียนมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง	ดังนี้

1.	 เพื่อให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2.	 	เพือ่ส่งเสริมความร่วมมอืเเละให้ความช่วยเหลอืทางด้านการเมือง	เศรษฐกจิ	สังคม	
วัฒนธรรม	เทคโนโลยี	เเละการบริหาร

3.	 เพื่อส่งเสริมสันติภาพเเละความมั่นคงของภูมิภาค

4.	 	เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศ	 และองค์กรระหว่าง
ประเทศ

	 2.3	กฎบัตรอาเซียน

	 กฎบัตรอาเซียน	 คือ	 กรอบความตกลงที่ก�าหนดเป้าหมาย	 หลักการ	

โครงสร้างองค์กร	 และกลไกที่ส�าคัญต่างๆ	ของอาเซียน	 ซึ่งได้มีการประกาศใช้

อย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี	 15	 ธันวาคม	 พ.ศ.	2551	 ในการประชุมรัฐมนตรี 

ต่างประเทศของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ที่จัดข้ึน	 ณ	 

ส�านักเลขาธิการอาเซียน	ในกรุงจาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย	

	 กฎบัตรอาเซียนมีวัตถุประสงค์	ดังนี้

1.	 	เพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการด�าเนินการตามเป้าหมายต่างๆ

2.	 	สร้างกลไกท่ีจะส่งเสริมประเทศในอาเซียนปฏิบัติตามความตกลงต่างๆ	 ของ
อาเซียน

3.	 ท�าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น

3.	สัญลักษณ์อาเซียน	

	 โครงสร้างกฎบตัรอาเซยีน	หมวด	11	ได้ระบถึุง	อตัลกัษณ์และสญัลกัษณ์	

ซึ่งกล่าวถึงค�าขวัญ	ธง	ดวงตรา	วันอาเซียน	และเพลงอาเซียนไว้	
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	 2)	ธงอาเซยีน	เป็นสญัลกัษณ์ของความ

มั่นคง	 สันติภาพ	 ความสามัคคี	 และความ

ก้าวหน้าของอาเซียน		สีของธง	เป็นสีซึ่งแสดง

ถึงสีหลักในธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิก	

ได้แก่	สีน�้าเงิน	สีขาว	สีแดง	และสีเหลือง

	 3)	คําขวัญของอาเซียน	คือ	

	 “One	Vision,	One	Identity,	One	Community”	

	 “หนึ่งวิสัยทัศน์		หนึ่งอัตลักษณ์		หนึ่งประชาคม”

	 4)	วันอาเซียน	 ตรงกับวันที่	 8	 สิงหาคม	 พ.ศ.	2510	 ซึ่งเป็นวันก่อตั้ง

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หรืออาเซียน	

	 การก�าหนดอัตลักษณ์และสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่

จะช่วยท�าให้พลเมืองของประเทศสมาชิกตระหนักในคุณค่าความส�าคัญ	 และให้

ความร่วมมือในการผลักดันให้อาเซียนเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง	 มีประชาชนเป็น

ศูนย์กลางอย่างแท้จริง

1)	สัญลักษณ์อาเซียน	 เป็นรูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดง	 ล้อมรอบ

ด้วยวงกลมสีขาวและสีน�้าเงิน	มีความหมาย	ดังนี้

รวงข้าว	10	รวง	หมายถึง	ประเทศสมาชิก	10	ประเทศ	
ได้แก่	 ประเทศไทย	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 ฟลิปปนส์	
สิงคโปร์	 บรูไน	 เวียดนาม	 ลาว	 เมียนมา	 และกัมพูชา	
ที่รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

สีเหลือง	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

สีแดง	 หมายถึง	 ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

สีขาว	 หมายถึง	 ความบริสุทธิ์

สีนํ้าเงิน	 หมายถึง	 สันติภาพและความมั่นคง
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	 5)	เพลงประจาํอาเซยีน	จดัท�าขึน้เพือ่สนบัสนนุการเสรมิสร้างอตัลกัษณ์

ของอาเซียนและเชื่อมโยงอาเซียนเข้าไว้ด้วยกัน	 โดยเพลงจากประเทศไทยชื่อ	

“The	ASEAN	Way”	ได้รับคัดเลือกให้เป็นเพลงประจ�าอาเซียน	

	 เนื้อเพลงของเพลงประจ�าอาเซียน	มีดังนี้

 The ASEAN Way

Raise	our	flag	high,	sky	high	
Embrace	the	pride	in	our	heart.
ASEAN	we	are	bonded	as	one	

Look’in	out	to	the	world.
For	peace,	our	goal	from	the	very	start

And	prosperity	to	last.
We	dare	to	dream	we	care	to	share

Together	for	ASEAN.
We	dare	to	dream,

we	care	to	share	for	it’s	the	way	of	ASEAN.

เพลง	ดิอาเซียนเวย์	(วิถีอาเซียน)

พลิ้วลู่ลม	โบกสะบัด	ใต้หมู่ธงปลิวไสว

สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ	วันที่เรามาพบกัน

อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่เราปรารถนา

เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้น

หล่อหลอมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว

อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์

ให้สังคมนี้มีแต่แบ่งปน

เศรษฐกิจมั่นคงก้าวไกล
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4.	ประเทศสมาชิกอาเซียน

เนการาบรูไนดารุสซาลาม	(NEGARA	BRUNEI	DARUSSALAM)

พื้นที่  	5,765	ตารางกิโลเมตร	

	 ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว

เมืองหลวง		 บันดาร์เสรีเบกาวัน

ประชากร		 ประมาณ	0.4	ล้านคน

ภาษาราชการ	 	ภาษามาเลย์

การปกครอง		 	สมบรูณาญาสทิธริาชย์	มีสมเดจ็

พระราชาธิบดีทรงเป็นประมุข

ศาสนา		 	ประชากรส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาอิสลาม

สกุลเงิน		 ดอลลาร์บรูไน

ราชอาณาจักรกัมพูชา	(KINGDOM	OF	CAMBODIA)	

พื้นที่  181,036	ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง		 พนมเปญ

ประชากร		 ประมาณ	15.4	ล้านคน

ภาษาราชการ	 ภาษาเขมร

การปกครอง		 ระบอบประชาธิปไตย

	 	มพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ

ศาสนา		 	ประชากรส่วนใหญ่นับถือ

พระพุทธศาสนา

สกุลเงิน		 เรียล
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มาเลเซีย	(MALAYSIA)

พื้นที่  333,403	ตารางกิโลเมตร	

เมืองหลวง		 กัวลาลัมเปอร์

ประชากร  ประมาณ	30	ล้านคน

ภาษาราชการ	 ภาษามาเลย์

การปกครอง		 	ระบอบประชาธิปไตย	มีสมเด็จ

พระราชาธิบดีทรงเป็นประมุข

ศาสนา		 	ประชากรส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาอิสลาม

สกุลเงิน		 ริงกิต

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	(REPUBLIC	OF	INDONESIA)

พื้นที่  2,019,358	ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง		 จาการ์ตา

ประชากร  ประมาณ	253.6	ล้านคน

ภาษาราชการ	 	ภาษาอินโดนีเซีย

การปกครอง		 	ระบอบประชาธิปไตย	

มีประธานาธิบดีเป็นประมุข

ศาสนา		 	ประชากรส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาอิสลาม

สกุลเงิน		 รูเปย




