
ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร 
รายวิชา (สค02015)  อาเซียนศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
การเมือง การปกครอง สามารถน ามาปรับใช้ในการด ารงชีวิต 

หัวเรื่องที่ 1 พัฒนาการอาเซียน 

ตัวชี้วัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา
บูรณาการ 

(พบกลุ่ม) 

เนื้อหา
ยากมาก
น ามาสอน
เสริม 

(สส.) 

หมาย
เหตุ 

1. บอกประวัติความเป็นมาของ
อาเซียน (ASEAN) ได้ 

2. เข้าใจวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) 

3. บอกความหมายและความส าคัญ
ของประชาคมอาเซียนและกฎบัตร
อาเซียน (ASEAN Charter)ได้ 

1. ความเป็นมาของอาเซียน 
(ASEAN) 

2. วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) 

3. ความหมาย ความส าคัญ ของ
ประชาคมอาเซียนและกฎบัตร
อาเซียน (ASEAN Charter) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



หัวเรื่องที่ 2 ผลงานของกลุ่มอาเซียน 

ตัวชี้วัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา
บูรณาการ 

(พบกลุ่ม) 

เนื้อหา
ยากมาก
น ามาสอน
เสริม 

(สส.) 

หมาย
เหตุ 

1. บอกโครงสร้างและกลไกการ
ด าเนินงานของอาเซียนได้ 

1. โครงสร้างและกลไกการ
ด าเนินงานของอาเซียน 

- ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
(ASEAN Summit) 

- คณะมนตรีประสานงานอาเซียน 
(ASEAN Coordinating 
Councils:ACCs) 

- คณะมนตรีประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community Councils) 

- องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียน
เฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral 
Ministerials Bodies) 

- เลชาธิการอาเซียนและส านัก
เลขาธิการอาเซียน ( Secretary-
General of ASEAN and ASEAN 
Secretariat)  

- คณะกรรมการผู้แทนถาวร
ประจ าอาเซียน (Committee of 
Permanent Representatives 
of ASEAN) 

  

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา
บูรณาการ 

(พบกลุ่ม) 

เนื้อหา
ยากมาก
น ามาสอน
เสริม 

(สส.) 

หมาย
เหตุ 

 

 

 

 

 

 

2. บอกความส าคัญในการร่วมมือ
ของอาเซียน ทั้ง 3 ด้านได้ 

- ด้านการเมืองและความมั่นคง 

- ด้านเศรษฐกิจ 

- ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

3. สรุปผลจากการประชุมกลุ่ม
อาเซียนในรอบปีที่ผ่านมา 

4. อธิบาย สรุปปัญหาและอุปสรรคที่
ส าคัญของอาเซียนได้ 

- ส านักงานอาเซียนแห่งชาติหรือ
กรมอาเซียน(ASEAN National 
Secretariat) 

- องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน 
(ASEAN Human Rights Body) 

- มูลนิธิอาเซียน (ASEAN 
Foundation) 

2. ความส าคัญในการร่วมมือของ
อาเซียน ทั้ง 3 ด้านได้ 

- ด้านการเมืองและความมั่นคง 

- ด้านเศรษฐกิจ 

- ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

3. สรุปผลจากการประชุมกลุ่ม
อาเซียนในรอบปีที่ผ่านมา 

4. อธิบาย สรุปปัญหาและ
อุปสรรคที่ส าคัญของอาเซียนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



หัวเรื่องที่ 3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community: AEC)  

ตัวชี้วัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา
บูรณาการ 

(พบกลุ่ม) 

เนื้อหา
ยากมาก
น ามาสอน
เสริม 

(สส.) 

หมาย
เหตุ 

1. บอกความหมายและวัตถุประสงค์
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ได ้

2. อธิบายเป้าหมายของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ได ้

3. อธิบายแนวทางการด าเนินงาน 
เพ่ือน าไปสู่การเป็น (AEC) ได้ 

4. บอกประโยชน์ที่ประเทศไทย
ได้รับจากการเข้าร่วม (AEC) ได ้

1. ความหมายและวัตถุประสงค์
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)  

2. เป้าหมายของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 

3. แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือ
น าไปสู่การเป็น (AEC) 

4. ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ
จากการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หัวเรื่องที่ 4 การด าเนินการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ( ASEAN Free Trade Area : AFTA) 

ตัวชี้วัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา
บูรณาการ 

(พบกลุ่ม) 

เนื้อหา
ยากมาก
น ามาสอน
เสริม 

(สส.) 

หมาย
เหตุ 

1. บอกประวัติความเป็นมา 
ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของ 
AFTA ได ้

2. เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่
ประเทศไทยเข้าร่วมเขตการค้าเสรี 
อาเซียน (AFTA) 

1. ความหมาย ความส าคัญและ
วัตถุประสงค์ของ AFTA 

2. ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ
จากการเข้าร่วมเขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หัวเรื่องที่ 5 ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับในการเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียน  

ตัวชี้วัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา
บูรณาการ 

(พบกลุ่ม) 

เนื้อหา
ยากมาก
น ามาสอน
เสริม 

(สส.) 

หมาย
เหตุ 

1. มีความรู้ความเข้าใจ ในทิศทาง
สังคมไทย ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมอาเซียนในด้านต่างๆ 

2. เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่
ประเทศไทยได้รับในการเป็น 

สมาชิกของกลุ่มอาเซียน 

1. ทิศทางสังคมไทยต่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมอาเซียนใน
ด้าน 

- ความร่วมมือทางการเมือง 

- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

- ความร่วมมือเฉพาะด้าน 

2. ประโยชน์ที่ไทยได้รับในการ
รวมกลุ่มอาเซียน 

- การแก้ปัญหาความยากจน 

- การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

- การแก้ปัญหาการค้ายาเสพติด 

- การจัดการการเกิดภัยพิบัติ 

- การปกป้องสิทธิสตรี 

- การแก้ปัญหาการก่อการร้ายข้าม
ชาติ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา  รหัส  สค02015   
สาระการพัฒนาสังคม 

ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน  3    หน่วยกิต  (  120  ชั่วโมง ) 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  5.1 มีความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์  

เศรษฐศาสตร์  การเมือง การปกครอง  สามารถน ามาปรับใช้ในการด ารงชีวิต 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและพัฒนาการของอาเซียนในเรื่องประวัติ วัตถุประสงค์การก่อตั้งอาเซียน 

2. ระบุประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

3. อธิบายความส าคัญของประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 

4. สรุปผลงานของกลุ่มอาเซียน 3  ด้าน คือ  ความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน   ความ
ร่วมมือของอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ  และความร่วมมือดา้นสังคมและวัฒนธรรม 

5. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากผลงานของกลุ่มอาเซียนในด้านต่างๆ  
6. อธิบายแนวทางการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) : 

AEC 
7. อธิบายการก าเนิดการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน   (ASEAN Free Trade Area) : AFTA 

8. บอกประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับในการเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียน 
 

ศึกษาและฝึกทักษะ   

1. ความเป็นมาและพัฒนาการของอาเซียนในเรื่องประวัติ วัตถุประสงค์การก่อตั้งอาเซียน 

2. ประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

3. ความส าคัญของประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 

4. ผลงานของกลุ่มอาเซียน 3  ด้าน คือ  ความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน   ความร่วมมือ
ของอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ  และความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม 

5. ปัญหาและอุปสรรคจากผลงานของกลุ่มอาเซียนในด้านต่างๆ  
6. แนวทางการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) : AEC 

7. การก าเนิดการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน   (ASEAN Free Trade Area) : AFTA 

8. ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับในการเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียน 

การจัดประสบการณก์ารเรียนรู ้
1. จัดกลุ่มอภิปรายในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

2. เชิญนักวิชาการผู้รู้มาให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบที่เกิดต่อประเทศและประชาชน 

3. จัดท าโครงการนิทรรศการฐานความรู้ 
4. ศึกษาดูงานในโรงเรียนประจ าจังหวัดที่น าร่องการเรียนหลักสูตรอาเซียนศึกษา 

5. ศึกษาจากเอกสารและสื่อทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง  เว็บไซต์   ของกรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ  
(www.mfa.go.th)  และ (www.14thaseansummit.org) และเว็บไซต์ ของส านักงานเลขาธิการอาเซียน  (www.aseansec.org)  ฯลฯ 

6. ศึกษาจาก VCD  ของกรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ  
7. ศึกษาจากรายการโทรทัศน์  รายการ วิถีอาเซียน (ASEAN  Way)  จากไทยทีวีสีช่อง 3 ทุกวันเสาร์ เวลาประมาณ 

05.45 น. 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนรู้ 
2. วัดความรู้จากการท ากิจกรรมในใบงาน 

3. การวัดผลสมัฤทธ์ิปลายภาค 

http://www.mfa.go.th/
http://www.14thaseansummit.org/


รายละเอียด ค าอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา  รหัส  สค02015   

สาระการพัฒนาสังคม 

ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จ านวน  3    หน่วยกิต  (120  ชัว่โมง) 
 
มาตรฐานที่  5.1  มีความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความส าคญัเกี่ยวกับภมูิศาสตร์ ประวัติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  

การเมือง การปกครอง  สามารถน ามาปรับใช้ในการด ารงชีวิต 
 

ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

1 

 

พัฒนาการ
อาเซียน 

1.1  บอกประวัติความเป็นมาของ
อาเซียน (ASEAN) ได ้

1.2  เข้าใจวัตถุประสงค์ในการ   ก่อตั้ง
ประเทศสมาชิกอาเซยีน (ASEAN)  

1.3  บอกความหมายและความ 
ส าคัญของประชาคมอาเซียน
และกฎบัตรอาเซียน (ASEAN 
Charter) ได ้

1.1 ความเป็นมาของอาเซยีน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและ
ประเทศสมาชิกอาเซยีน 

 

1.3  ความหมาย ความส าคัญ ของ
ประชาคมอาเซียนและกฎบตัร
อาเซียน (ASEAN Charter) 

15 

2 

 

ผลงานของกลุ่ม
อาเซียน 

 

 

2.1  บอกโครงสรา้งและกลไกการ
ด าเนินงานของอาเซียนได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 โครงสร้างและกลไกการด าเนนิงาน
ของอาเซียน 

-  ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN 

Summit) 

- คณะมนตรีประสานงานอาเซียน 
(ASEAN Coordinating Councils : 
ACCs) 

- คณะมนตรีประชาคมอาเซยีน 
(ASEAN Community Councils) 

 

- องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียน
เฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral 

Ministerials Bodies) 

- เลขาธิการอาเซียนและส านัก
เลขาธิการอาเซียน (Secretary-
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ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  บอกความส าคญัในการร่วมมือ
ของอาเซียน ท้ัง 3  ด้านได ้

-  ด้านการเมืองและความมั่นคง   

- ด้านเศรษฐกิจ  

- ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

2.3 สรุปผลจากการประชุมกลุม่
อาเซียนในรอบปีท่ีผ่านมา 

2.4  อธิบาย สรุปปญัหาและอุปสรรคที่
ส าคัญของอาเซียนได ้

 

General of ASEAN  and ASEAN 
Secretariat) 

- คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ า
อาเซียน(Committee of Permanent 

Representatives of ASEAN) 

- ส านักงานอาเซยีนแห่งชาติ หรือ
กรมอาเซียน (ASEAN National 

Secretariat) 

- องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซยีน  
(ASEAN Human Rights Body) 

- มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) 

2.2  ความส าคญัในการร่วมมือของ
อาเซียน ท้ัง 3  ด้าน 

-  ด้านการเมืองและความมั่นคง 

-  ด้านเศรษฐกิจ 

 - ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

 

2.3  ผลจากการประชุมอาเซยีนในรอบปีท่ี
ผ่านมา  

2.4  ปัญหาและอุปสรรคทีส่ าคญัของ
อาเซียน 
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ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 
(ASEAN 
Economic 
Community) 
: AEC 
 

3.1  บอกความหมายและวัตถุประสงค์
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ได ้

3.2  อธิบายเป้าหมายของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  (AEC) ได้ 

 

3.1  ความหมายและวตัถุประสงค์ของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 

3.2  เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  (AEC) 
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ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

3.3  อธิบายแนวทางการด าเนินงาน 
เพื่อน าไปสู่การเป็น  AEC ได ้

3.4  บอกประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ
จากการเข้าร่วม AEC  

3.3  แนวทางการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่
การเป็น  AEC 

3.4  ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจาก
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

4 การก าเนิดการ
จัดตั้งเขตการค้า
เสรีอาเซียน (ASEAN 

Free Trade Area) : 
AFTA 

 

4.1  บอกประวัติความเป็นมา 
ความส าคญั และวัตถุประสงค์
ของ AFTA ได ้

4.2  เห็นคุณคา่และประโยชน์ท่ี
ประเทศไทยเข้าร่วมเขตการค้า
เสรี อาเซียน (AFTA)  

4.1  ความหมาย  ความส าคญั และ
วัตถุประสงค์ของ AFTA 

 

4.2  ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจาก
การเข้าร่วมเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(AFTA)  
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5 ประโยชน์ท่ี
ประเทศไทย
ได้รับในการเป็น
สมาชิกของกลุ่ม
อาเซียน 

5.1  มีความรู้ความเข้าใจในทิศทาง
สังคมไทยต่อการเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมอาเซียนในด้านต่างๆ  

 

 

5.2  เห็นคณุค่าและประโยชน์ที่ประเทศ
ไทยได้รับในการเป็นสมาชิกของ
กลุ่มอาเซยีน 

 

5.1  ทิศทางสังคมไทยต่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมอาเซียนใน
ด้าน 
- ความร่วมมือทางการเมือง 
- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
- ความร่วมมือเฉพาะด้าน 

5.2  ประโยชน์ที่ไทยได้รับในการ
รวมกลุ่มอาเซียน   
-  การแก้ปัญหาความยากจน 
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
- การแก้ปัญหาการค้ายาเสพ

ติด 
- การจัดการการเกิดภัยพิบัติ 
- การปกป้องสิทธิสตรี 
- การแก้ปัญหาการก่อการร้ายข้าม

ชาติ 
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แผนการการจัดการเรียนการสอน รายวิชา อาเซียนศึกษา  รหัส  สค02015 
มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน  3  หน่วยกิต(120  ชั่วโมง) 

มาตรฐานที่  5.1 มีความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  การเมือง การปกครอง  สามารถน ามาปรับ ใช้ใน
การด ารงชีวิต 

หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา วิธีการเรียนรู้ 
สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ 

การวัดผลการเรียนรู้ 
ชั่วโมง 

1. ผลงานของ
กลุ่มอาเซียน 
 

2.4  อธิบายและสรุปปัญหาและ
อุปสรรคที่ส าคัญของอาเซียนได้ 
 

2.4 ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ
ของอาเซียน 

1. การเรียนการสอนใน 
กศน.ต าบล 
2. ครูมอบหมายให้แต่ละ
กลุ่มค้นคว้าเรื่องการประชุม
อาเซียน ในรอบปีที่ผ่านมา 
และบันทึกผลลงในใบงาน 
3. ครูและผู้เรียนสรุปการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

1. การสังเกตจากการมี
ส่วนร่วม 
2. การน าเสนอของกลุ่ม 
3. การสรุป   ใบงาน 
ส่ือ 
1. คอมพิวเตอร์ 
2. อินเทอร์เน็ต 
3. หนังสือเรียน 
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ใบความรู้การจัดการเรียนการสอน  ครั้งที่ 1 
เรื่อง  ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญของอาเซียน 

ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญของอาเซียน 
1. ประเทศสมาชิกอาเซียน มีสภาพภูมิศาสตร์คล้ายคลึงกัน จึงมีสินค้าเกษตรหรือแร่ธาตุที่คล้ายคลึง

กัน บางครั้งจึงมีการแย่งตลาดกันเอง และสินค้าส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ยังไม่ได้แปรรูป ท าให้
ราคาสินค้าตกต่ า นโยบายเขตการค้าเสรีในภูมิภาคนี้จึงด าเนินไปอย่างช้ามาก  จะแก้ไขปัญหานี้ได้จะต้องมีการ
แบ่งการผลิตตามความถนัดของแต่ละประเทศแล้วน ามาแลกเปลี่ยนกัน จึงจะเกิดการรวมกลุ่มกันได้ แต่ถ้าต่าง
คนต่างผลิตโดยไม่มีการก าหนดมาตรฐานร่วมกันในการวางแผนการผลิตก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในการรวมกลุ่ม  

2. สินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มอาเซียนนั้นก็เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน แต่ละประเทศต่างก็มุ่ง
จะพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามแบบอย่างตะวันตก จึงต้องมีการจัดซื้อเทคโนโลยีชั้นสูง 
ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่พอจะผลิตสินค้าเทคโนโลยีได้ก็คือสิงคโปร์ แต่ประเทศสมาชิกก็เกี่ยงว่ายังไม่มี
คุณภาพ จึงจ าเป็นที่จะต้องพ่ึงพาสินค้าจากประเทศอุตสาหกรรมนอกกลุ่มอาเซียน ท าให้การค้าขายระหว่าง
กันในกลุ่มอาเซียนท าได้ยาก วิธีการแก้ไขจะต้องมีการแบ่งงานกันท าและยอมรับสินค้าประเทศในภูมิภาค
เดียวกัน รวมทั้งจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าภายในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ดีขึ้น 

3. ประเทศในอาเซียนพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเพ่ือทดแทนการน าเข้า แต่ละ
ประเทศพยายามส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศตน โดยการใช้ก าแพงภาษีหรือก าหนด
โควต้า ซึ่งสวนทางกับหลักการในการรวมกลุ่มและตลาดการค้าเสรี  ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกมารวมกลุ่มกันต้อง
ยกเลิกข้อเลือกปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศเพ่ือก่อให้เกิดการค้าเสรี (Free Trade) ดังนั้นข้อตกลงใน  
AFTA  ของอาเซียนหลายข้อจึงยังไม่ได้รับการปฏิบัติ 

4. ประเทศสมาชิกยังคงปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของตนเป็นหลัก และการหารายได้เข้าของรัฐ
ประเทศในอาเซียนมีลักษณะเหมือนกัน คือรายได้หลักของประเทศมาจากการเก็บภาษีศุลกากร สินค้าขาเข้า
และขาออก ซึ่งการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนให้ยกเลิกการเก็บภาษีระหว่างกันหรือเก็บภาษีให้น้อยลง แต่
ประเทศสมาชิกไม่สามารถสละรายได้ในส่วนนี้ได้ เนื่องจากเป็นเงินที่ต้องน ามาพัฒนาประเทศ การรวมกลุ่ม
เพ่ือให้เกิดการค้าเสรีจึงยังท าได้ยาก 

5. ความแตกต่างกันทางการเมืองและการปกครอง กฎบัตรอาเซียนได้ก าหนดไว้ชัดเจนถึงหลักการ
ประชาธิปไตยและให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นต่อรัฐบาลที่มาจากวิถีทางรัฐธรรมนูญ การสร้างประชาคมความ
มั่นคงอาเซียนก็จะช่วยยกระดับความร่วมมือในการส่งเสริมประชาธิปไตยของแต่ละประเทศอันมีผลต่อความ
สงบเรียบร้อยทางการเมืองในภูมิภาคด้วย แต่การปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนมีหลากหลายรูปแบบ 
ประกอบด้วย 

5.1 แบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มี 4 ประเทศ คือ  ไทย กัมพูชา สิงคโปร์ และ
มาเลเซีย 

5.2 ประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี 2 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 
5.3 เผด็จการสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 2 ประเทศ คือ ลาวและเวียดนาม 
5.4 เผด็จการทหาร 1 ประเทศ คือ เมียนมาร์ หรือพม่า 
5.5 สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 1 ประเทศ คือ บรูไน 

สมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด สมาชิกบางประเทศยังมีปัญหาด้านความ
เป็นประชาธิปไตย และยังปกครองในรูปแบบเผด็จการและต้องการรักษาอ านาจของตนไว้ ท าให้อาเซียนพัฒนา
ได้อย่างยากล าบาก 

6. ความขัดแย้งระหว่างประเทศอาเซียน ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนยังมีปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศอยู่ เช่น ปัญหาพรมแดนระหว่างประเทศไทย - กัมพูชา  ปัญหาพรมแดนระหว่างมาเลเซีย – 
ฟิลิปปินส์ - อินโดนีเซีย  



7. ความแตกต่างด้านสังคมและวัฒนธรรม ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดนซึ่งมีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา โดยสามารถแบ่งกลุ่มประเทศตามศาสนาที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนับ
ถือได้ ดังนี้  1. ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คือ บูรไน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย          
2. ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คือ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม สิงคโปร์ และประเทศไทย  
3. ส่วนในฟิลิปปินส์ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นอกเหนือจากความแตกต่างทางศาสนาแล้ว ปัญหา
ชนกลุ่มน้อยที่มีจ านวนมาก ซึ่งแน่นอนว่าย่อมจะมีความแตกต่างทางความเชื่อ วิถีชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม ก็เป็นอุปสรรคต่อการหลอมรวมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานการเรียนการสอน  ครั้งที่ 1 
เรื่อง  ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญของอาเซียน 

ค าชี้แจง   ให้นักศึกษาเรียนรู้จากใบความรู้ เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญของอาเซียนและเสนอความ
คิดเห็นว่าจะมีแนวทางทางแก้ไขอย่างไร 

1. ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญของอาเซียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................... ..........................
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ลงช่ือ............................................. 
( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
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รายละเอียดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
คร้ังที่ 1



แผนการการจัดการเรียนการสอน รายวิชา อาเซียนศึกษา  รหัส  สค02015 
สาระการพัฒนาสังคมระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน  3  หน่วยกิต(120  ชั่วโมง) 

มาตรฐานที่  5.1 มีความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  การเมือง การปกครอง  สามารถน ามาปรับใช้ใน
การด ารงชีวิต 

หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา วิธีการเรียนรู้ 
สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ 

การวัดผลการเรียนรู้ 
ชั่วโมง 

2. ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 
(ASEAN 
Economic 
Community) : 
AEC 

3.4  บอกประโยชน์ที่ประเทศไทย
ได้รับจากการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได ้

3.4 ประโยชน์ที่ประเทศไทย
ได้รับจากการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

1. ครูและนักศึกษาสนทนาถึง
ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะ
ได้รับจากการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
2.  ครูมอบหมายให้นักศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
3. ครูแจก ใบความรู้ เรื่อง 
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ
จากการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

การวัด ประเมินผล 
1. การสังเกตจากการมี
ส่วนร่วม 
2. การน าเสนอของกลุ่ม 
3. การสรุป   ใบงาน 
ส่ือ 
1. คอมพิวเตอร์ 
2. อินเทอร์เน็ต 
3. หนังสือเรียน 
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ใบความรู ้

 

 
 

โครงสร้างและกลไกลการด าเนินงานของอาเซียน 

กฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายสูงสุดของอาเซียน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 
2551 เป็นเอกสารหลักท่ีก าหนดโครงสร้างองค์กรของอาเซียน ไว้ในหมวดที่ 4 ดังนื้ 

1. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) 
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ประกอบด้วย ประมุขหรือหัวหน้ารัฐบาล มีอ านาจหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบายสูงสุดและแนวทางความร่วมมือของอาเซียน และตัดสินใจในเรื่องส าคัญ โดยให้ประเทศสมาชิก
ซึ่งเป็นประธานอาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2 ครั้งต่อปี หรือเรียกประชุมพิเศษหรือเฉพาะกิจเมื่อมี
ความจ าเป็น 

2. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Councils : ACCs) 
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน ท าหน้าที่
เตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ประสานงานความตกลงและข้อตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 
ประสานงานระหว่าง 3 เสาหลัก ดูแลการด าเนินงานและกิจการต่างๆ ของอาเซียนในภาพรวม คณะมนตรี
ประสานงานอาเซียนจะมีการประชุมกันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 

3. คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils) 
คณะมนตรีประชาคมอาเซียนประกอบด้วย คณะมนตรีประชาคม 3 เสาหลัก อันได้แก่คณะมนตรีการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม



อาเซียน ซึ่งเป็นผู้แทนที่ประเทศสมาชิกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละเสาหลัก มีอ านาจหน้าที่ในการ
ประสานงานและติดตามการท างานตามนโยบาย โดยเสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมผู้น า มีการ
ประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประธานการประชุมเป็นรัฐมนตรีที่เหมาะสมจากประเทศสมาชิกซึ่งเป็นประธาน
อาเซียน 

4. องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) 
องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา(เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านกลาโหม ด้านการศึกษา ฯลฯ) 
ประกอบด้วยรัฐมนตรีเฉพาะสาขา มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและข้อตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่
อยู่ในขอบข่ายการด าเนินงานของตน และเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาของแต่ละองค์กรให้เข้มแข็งข้ึน เพ่ือ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาคมอาเซียน 

5. เลขาธิการอาเซียนและส านักเลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of ASEAN and ASEAN 
Secretariat) ส านักเลขาธิการอาเซียนได้จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงที่ลงนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนใน
ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 1 ในปี 2519 เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานและด าเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างสมาคมอาเซียน 
คณะกรรมการ ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ และรัฐบาลของประเทศสมาชิกส านักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุง
จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหัวหน้าส านักงาน เรียกว่า “เลขาธิการอาเซียน” (ASEAN Secretary-
General) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี และต้องได้รับ
เลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิก โดยหมุนเวียนตามล าดับตัวอักษร ผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการอาเซียนคน
ปัจจุบันเป็นคนไทย คือ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งมีวาระด ารงต าแหน่งระหว่างปี ค.ศ. 2008-2012 (พ.ศ. 
2551-2555) 

6. คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ าอาเซียน (Committee of Permanent Representatives to ASEAN)
คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ าอาเซียน เป็นผู้แทนระดับเอกอัคราชฑูตที่แต่งตั้งจากประเทศสมาชิกให้
ประจ าที่ส านักงานใหญ่อาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีหน้าที่สนับสนุนการท างานของคณะมนตรี
ประชาคมอาเซียนและองค์กรระดับ รัฐมนตรีเฉพาะสาขา ประสานงานกับเลขาธิการส านักงานอาเซียนและ
ส านักงานเลขาธิการอาเซียนในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง และประสานงานกับส านักงานเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติและ
องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 

7. ส านักงานอาเซียนแห่งชาติ หรือกรมอาเซียน (ASEAN National Secretariat)เป็นหน่วยงานระดับกรมใน
กระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งแต่ละประเทศได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบ
ประสานงาน สนับสนุนภารกิจและความร่วมมือต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซียนในประเทศนั้น ๆ ส าหรับประเทศไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 



8. องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Body)เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยความประสงค์และ
หลักการของกฎบัตรอาเซียนเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ซึ่ง
คณะท างานและอ านาจหน้าที่จะได้ก าหนดโดยที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนต่อไป 

9. มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)มูลนิธิอาเซียนสนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและด าเนินการร่วมกับ
องค์กรของอาเซียนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการส่งเสริมความส านึกที่
เพ่ิมข้ึนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอาเซียน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน การด าเนินงานร่วมกันที่ใกล้ชิด
ระหว่างภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

แนวทางด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การเป็น AEC การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็น
เป้าหมายที่ท้าทายส าหรับไทยในอีก 8 ปี ข้างหน้า ซึ่งไทยจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการและเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆ ทั้งนี้ การด าเนินงานเขตการค้า เสรีอาเซียน (AFTA) ที่ผ่านมา 15 ปี ถือว่าประสบผลส าเร็จ
พอสมควร เห็นได้จากปริมาณการค้าภายใน อาเซียนที่ขยายตัวมากขึ้น อย่างไรก็ดี ในด้านการลงทุนยังไม่
บรรลุผล เนื่องจากปริมาณการลงทุนทั้งจาก ภายในและภายนอกอาเซียนยังอยู่ในระดับต่ ามาก นอกจากนี้ 
ประเทศจีนและอินเดียเริ่มมีบทบาทมากข้ึนในภูมิภาค และเป็นแหล่งดึงดูดในด้าน เศรษฐกิจส าคัญ ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนแต่ละประเทศ ที่มีเศรษฐกิจเล็กมาก จึงมีความจ าเป็น ที่อาเซียนจะต้องเร่ง
ด าเนินการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในเพื่อไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2 ในลักษณะเดียวกับ 
EU โดยจะต้องจัดท าแผนงานและด าเนินการตามอย่างเคร่งครัด และจ าเป็นต้องมี  
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกด้วย 

ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) 

ประชาคมอาเซียนที่จะถือก าเนิดในปี 2558 นั้น คนไทยจะได้ประโยชน์อะไร แน่นอนเราคงอยากทราบ แต่ใน
ชั้นนี้ขอจ ากัดเฉพาะทางเศรษฐกิจก่อน 

ประการแรก ไทยจะ “มีหน้ามีตาและฐานะ” เด่นขึ้นประชาคมอาเซียนจะท าให้เศรษฐกิจ “ของเรา” มีมูลค่า
รวมกัน 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีขนาดใหญ่อันดับ 9 ของโลก ยังประโยชน์แก่คนไทยทุกคนที่จะได้
ยืนอย่างสง่างาม “ยิ้มสยาม” จะคมชัดขึ้น 

ประการที่สอง การค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนจะคล่องและขยายตัวมากข้ึน ก าแพงภาษีจะลดลงจน
เกือบจะหมดไป เพราะ 10 ตลาดกลายเป็นตลาดเดียว ผู้ผลิตจะส่งสินค้าไปขายในตลาดนี้และขยับขยายธุรกิจ
ของตนง่ายขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกมากข้ึนราคาสินค้าจะถูกลง 

ประการที่สาม ตลาดของเราจะใหญ่ขึ้น แทนที่จะเป็นตลาดของคน 67 ล้านคน ก็จะกลายเป็นตลาดของคน 
590 ล้านคน ซึ่งจะท าให้ไทยกลายเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ เพราะสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยสามารถ



ส่งออกไปยังอีกเก้าประเทศได้ราวกับส่งไปขายต่างจังหวัด ซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถแข่งขันกับจีนและอินเดีย
ในการดึงดูดการลงทุนได้มากขึ้น 

ประการที่สี่ความเป็นประชาคมจะท าให้มีการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารคมนาคมระหว่างกันเพ่ือประโยชน์
ด้านการค้าและการลงทุน แต่ก็ยังผลพลอยได้ในแง่การไปมาหาสู่กัน ซึ่งก็จะช่วยให้คนในอาเซียนมีปฏิสัมพันธ์
กัน รู้จักกัน และสนิทแน่นแฟ้นกันมากขึ้น เป็นผลดีต่อสันติสุข ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือกันโดยรวม 
นับเป็นผลทางสร้างสรรค์ในหลายมิติด้วยกัน 

ประการที่ห้า โดยที่ ไทยตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางบนภาคพ้ืนแผ่นดินใหญ่อาเซียน ประเทศไทยย่อมได้รับประโยชน์
จากปริมาณการคมนาคมขนส่งที่จะเพ่ิมข้ึนในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับจีน (และอินเดีย) มากยิ่งกว่า
ประเทศอ่ืนๆ 
บริษัทด้านขนส่ง คลังสินค้า ปั๊มน้ ามัน ฯลฯ จะได้รับประโยชน์อย่างชัดเจน จริงอยู่ ประชาคมอาเซียนจะยังผล
ทั้งด้านบวกและลบต่อประเทศไทย ขึ้นอยู่กับพวกเราคนไทยจะเตรียมตัวอย่างไร แต่ผลทางบวกนั้นจะชัดเจน 
เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ 

ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับในการเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียน 

การรวมตัวกันของประเทศสมาชิก ในกลุ่มอาเซียน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบที่ประเทศสมาชิกได้รับ ย่อมเป็นประโยชน์ของอาเซียน ไทยต่อการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเองก็ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการร่วมกลุ่มอาเซียน 
         ความส าเร็จของอาเซียนและประโยชน์ต่อประเทศไทย 

กว่า 41 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การก่อตั้งองค์กร ผลงานของอาเซียน ถือได้ว่าประสบความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับ
จากหลายฝ่ายในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา และด้าน
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งในภาพรวม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1) ด้านการเมืองและความม่ันคง: ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนที่เกิดขึ้น อาทิ 
สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความตกลงเพ่ือสร้างอาเซียนให้เป็นเขตแห่งสันติภาพ อิสรภาพและความเป็น
กลาง มีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เสถียรภาพและสันติภาพของภูมิภาค รวมถึงสร้างกลไก
ในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี สร้างบรรทัดฐานทางการเมืองและความมั่นคงร่วมกัน (เช่น การไม่สะสมอาวุธ
นิวเคลียร์และการไม่ใช้ก าลังในการแก้ไขปัญหา) และช่วยป้องกันความแย้งไม่ให้ เกิดขึ้นในภูมิภาค นอกจากนี้ 
อาเซียนยังประสบความส าเร็จในการดึงดูดประเทศมหาอ านาจหลายประเทศให้เข้าร่วมหารือและมีความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงร่วมกับอาเซียน โดยเฉพาะการจัดตั้งกลไก การประชุมอาเซียนว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งถือเป็นด้านการเมืองและ ความม่ันคงเพียง



ที่เชื่อมประเทศทั้งสองภูมิภาคเข้าด้วยกันซึ่งมีทั้งสหรัฐฯ จีน รัสเซียและสหภาพยุโรป เข้าร่วมอยู่ด้วย  
(2) ความส าเร็จด้านเศรษฐกิจ: อาเซียนได้วางรากฐานของการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยการ
จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) และการมีความตกลงกันทางเศรษฐกิจในด้านอ่ืนๆ 
เช่น การคมนาคม การท่องเที่ยว การเงิน และการลงทุน ทั้งนี้ ก็เพ่ือเพ่ือส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่างประเทศสมาชิกโดยเสรี 
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน ลดช่องว่างของระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิก
อาเซียน และส่งเสริมให้อาเซียนสามารถรวมตัวเข้ากับประชาคมโลกได้อย่างไม่อยู่ในภาวะที่เสียเปรียบ ซึ่ง
ความร่วมมือเหล่านี้ก็มีความคืบหน้าเป็นล าดับ ดังจะเห็นได้จากราคาสินค้าในหลายรายการที่ผลิตและค้าขาย
ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนมีราคาลดลงถูกลง ในขณะที่มีคุณภาพดีขึ้น หรือการที่พลเมืองของหลาย
ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถไปท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนอีกหลายประเทศโดยไม่ต้องใช้วีซ่า 
เป็นต้น นอกจากนี้ อาเซียนยังประสบความส าเร็จในการมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศภายนอก
ภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศหรือกลุ่มประเทศที่เป็นคู่เจรจาของอาเซียน อีกด้วย 

(3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม: อาเซียนมีความร่วมมือกันเป็นจ านวนมากในเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมและ
วัฒนธรรม เช่น เรื่องการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากยาเสพติดและโรคเอดส์ การป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งความ
ร่วมมือเหล่านี้ต่างก็มีความคืบหน้าเป็นล าดับ อาทิ การมีความตกลงว่าด้วยการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามชาติ
ที่เกิดจากไฟป่า การมีมาตรการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาโรคซาร์ส และไข้หวัดนก และการด าเนินการเพ่ือท าให้
อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ปลอดยาเสพติดภายในปี 2558 เป็นต้น 
              ในภาพรวม ไทยได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากความร่วมมือด้านต่างๆ ของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์จากการที่ภูมิภาคมีเสถียรภาพและสันติภาพอันเป็นผลจากกรอบความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความมั่นคงของอาเซียน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้นักลงทุนต่างชาติเดินทางเข้ามาลงทุนและท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย การที่ไทยสามารถส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนได้มากข้ึน และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ าลง 
รวมถึงการมีนักท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกอาเซียนเดินทางยังประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน อันเป็นผลมาจากการ
มีกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียน และการที่ไทยสามารถแก้ไข 

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น โรคระบาด เอดส์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม 
ภัยพิบัติ และอาชญากรรมข้ามชาติ อันเป็นผลมาจากการมีความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของ
อาเซียน ซึ่งหากไม่มีแล้ว ก็คงเป็นการยากที่ไทยจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยล าพัง 
 



 

ประโยชน์ที่ไทยได้รับในการรวมกลุ่มอาเซียน 

ประชาคมอาเซียนที่จะถือก าเนิดในปี 2558 นั้น คนไทยจะได้ประโยชน์อะไร แน่นอนเราคงอยากทราบ แต่ใน
ชั้นนี้ขอจ ากัดเฉพาะทางเศรษฐกิจก่อน 

ประการแรก ไทยจะ “มีหน้ามีตาและฐานะ” เด่นขึ้นประชาคมอาเซียนจะท าให้เศรษฐกิจ “ของเรา” มีมูลค่า
รวมกัน 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีขนาดใหญ่อันดับ 9 ของโลก ยังประโยชน์แก่คนไทยทุกคนที่จะได้
ยืนอย่างสง่างาม “ยิ้มสยาม” จะคมชัดขึ้น 

ประการที่สอง การค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนจะคล่องและขยายตัวมากข้ึน ก าแพงภาษีจะลดลงจน
เกือบจะหมดไป เพราะ 10 ตลาดกลายเป็นตลาดเดียว ผู้ผลิตจะส่งสินค้าไปขายในตลาดนี้และขยับขยายธุรกิจ
ของตนง่ายขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกมากข้ึนราคาสินค้าจะถูกลง 

ประการที่สาม ตลาดของเราจะใหญ่ขึ้น แทนที่จะเป็นตลาดของคน 67 ล้านคน ก็จะกลายเป็นตลาดของคน 
590 ล้านคน ซึ่งจะท าให้ไทยกลายเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ เพราะสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทยสามารถ
ส่งออกไปยังอีกเก้าประเทศได้ราวกับส่งไปขายต่างจังหวัด ซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถแข่งขันกับจีนและอินเดีย
ในการดึงดูดการลงทุนได้มากขึ้น 

ประการที่สี่ความเป็นประชาคมจะท าให้มีการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารคมนาคมระหว่างกันเพื่อประโยชน์
ด้านการค้าและการลงทุน แต่ก็ยังผลพลอยได้ในแง่การไปมาหาสู่กัน ซึ่งก็จะช่วยให้คนในอาเซียนมีปฏิสัมพันธ์
กัน รู้จักกัน และสนิทแน่นแฟ้นกันมากขึ้น เป็นผลดีต่อสันติสุข ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือกันโดยรวม 
นับเป็นผลทางสร้างสรรค์ในหลายมิติด้วยกัน 

ประการที่ห้า โดยที่ ไทยตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางบนภาคพ้ืนแผ่นดินใหญ่อาเซียน ประเทศไทยย่อมได้รับประโยชน์
จากปริมาณการคมนาคมขนส่งที่จะเพ่ิมข้ึนในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับจีน (และอินเดีย) มากยิ่งกว่า
ประเทศอ่ืนๆ 
บริษัทด้านขนส่ง คลังสินค้า ปั๊มน้ ามัน ฯลฯ จะได้รับประโยชน์อย่างชัดเจน จริงอยู่ ประชาคมอาเซียนจะยังผล
ทั้งด้านบวกและลบต่อประเทศไทย ขึ้นอยู่กับพวกเราคนไทยจะเตรียมตัวอย่างไร แต่ผลทางบวกนั้นจะชัดเจน 
เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ 
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แบบทดสอบย่อย 

สาระการพัฒนาสังคม (สค02015)  อาเซียนศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ค ำชี้แจง : แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ให้ท ำเครื่องหมำยหน้ำค ำตอบท่ีถูกต้อง  

1. ที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนคือประเทศใด     
 ก. ประเทศอินโดนีเซีย 

     ข. ประเทศลาว 
     ค. ประเทศกัมพูชา 
     ง. ประเทศสิงคโปร์ 
2.  ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนได้เเก่ข้อใด ? 
   ก. มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 
   ข. มาเลเซีย พม่า ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 
   ค. มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
   ง. อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ติมอร์ พม่า ไทย 
3. รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในตอนลง  นามปฏิญญาอาเซียนคือใคร  
     ก. จอมพลถนอม กิตติขจร 
     ข. นายปองพล อดิเรกสาร 
     ค. พันเอก (พิเศษ)ดร.ถนัด คอมันตร์ 
     ง. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์     ประพันธ์ 
4. การลงนามปฏิญญาอาเซียนลงนามเมื่อใด  
    ก. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 
    ข. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2508 
    ค. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2512 
    ง. เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2510 
5.การลงนามปฏิญญาอาเซียนลงนามที่ใด  
    ก. พระราชวังจันทรเกษม 
    ข. พระบรมมหาราชวัง 
    ค. พระราชวังสราญรมย์ 
    ง. พระราชวังดุสิต 
6. สมาชิกอีก 5 ประเทศได้เเก่ข้อใด  
    ก. เวียดนาม จีน พม่า ลาว ติมอร์ 
    ข. เวียดนาม พม่า ลาว บรไูน กัมพูชา 
    ค. เวียดนาม พม่า ลาว อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ 
    ง. พม่า ลาว อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ไทย 



7. สัญลักษณ์ของอาเซียนคือข้อใด  
    ก. รวงข้าว 10 ต้น 
    ข. มัดหญ้า 10 ต้น 
    ค. ฝ้าย 10 ต้น 
    ง. มัดผักตบชวา 10 ต้น 
 
8. ข้อใดหมายถึง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  
    ก. ASEAN Comminity. 
    ข. ASEAN Political Security Comminity. 
    ค. ASEAN Economic Community 
    ง. ASEAN Socio-Cultural Comminity 
9. ส านักเลขาธิการอาเซียนอยู่ท่ีใด  
    ก. กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย 
    ข. บันดาร์เสรีเบกาวาน ประเทศบรูไน 
    ค. เวียงจันทน์ ประเทศลาว 
    ง. พนมเปญ ประเทศกัมพูชา 
10. เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันคือใคร  
     ก. Umarjadi Notowijono 
     ข. สุรินทร์ พิศสุวรรณ 
     ค. Roderick Yong 
     ง. Narciso G. Reyes 
11. ชื่อย่อของ เขตการลงทุนอาเซียน คือข้อใด  
     ก. AIA 
     ข. IAI 
     ค. AEC 
     ง. ARF 
12. หัวข้อหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 คือข้อใด 
     ก. กฏบัตรอาเซียน 
     ข. การพยายามผลักดันให้อาเซียนเดินหน้าสู่  การเป็นประชาคมอาเซียน 2015 
     ค. การพยายามให้ประชาคมอาเซียนมีบทบาทในประชาคมโลก 
     ง. พิธีลงนามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการ  จัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม 
13. ข้อใดมิใช่ ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ? 
     ก. อินเดีย จีน 
     ข. เเคนาดา สหภาพยุโรป 
     ค. ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
     ง. ศรีลังกา ไอซ์เเลนด์ 



14.ส านักเลขาธิการอาเซียนอยู่ที่ใด  
     ก. กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย 
     ข. บันดาร์เสรีเบกาวาน ประเทศบรูไน  
     ค. เวียงจันทน์ ประเทศลาว  
     ง. พนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

15.ความร่วมมือด้านใดต่อไปนี้ คือความร่วมมือที่มีในอาเซียน 

  ก. ความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร 
     ข. ความร่วมมือด้าน SMEs   

 ค.ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
 ง.ถูกทุกข้อ 

16.ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 

ก.เพ่ือให้ประเทศสมาชิกแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศให้มากท่ีสุด 
ข.เพ่ือให้ประเทศสมาชิกน าสินค้าของประเทศตนมาขายมากข้ึน 
ค.เพ่ือให้ประเทศสมาชิกติดต่อค้าขายกันได้ง่ายขึ้น 
ง.เพ่ือให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมมือกันต่อต้านสินค้าของประเทศนอกกลุ่ม 

17.ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการร่วมกลุ่มของอาเซียน 
ก.เพ่ือพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
ข.เพ่ือร่วมกันต่อต้านการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ 
ค.เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง 
ง.เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศ 

18.เพลงประจ าอาเซียน คือเพลงอะไร18.เพลงประจ าอาเซียน คือเพลงอะไร 
ก.The ASEAN Community 
ข.The ASEAN Games 
ค.The ASEAN Song 

      ง.The ASEAN Way 
19.ข้อใดไม่ใช่ 3 เสาหลักของอาเซียนในปัจจุบัน 

ก.ประชาคมความมั่นคงอาเซียน 
ข.ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
ค.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ง.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

20.ส านักงานใหญ่ของอาเซียนตั้งอยู่ท่ีใด 
    ก. กรุงเทพมหานคร  
    ข. กรุงกัวลาลัมเปอร์  
     ค.กรุงมะนิลา  
     ง.กรุงจาการ์ตา 



เฉลยแบบทดสอบย่อย 

สาระการพัฒนาสังคม (สค02015)  อาเซียนศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

  1. ตอบ ง. ประเทศสิงคโปร์ 
2.  ตอบ ก. มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 
3.  ตอบ ค. พันเอก (พิเศษ)ดร.ถนัด คอมันตร์ 
4. ตอบ ก. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 
5. ตอบ  ค. พระราชวังสราญรมย์ 
6. ตอบ ข. เวียดนาม พม่า ลาว บรูไน กัมพูชา 
7. ตอบ ก. รวงข้าว 10 ต้น 
8. ตอบ   ค. ASEAN Economic Community 
9. ตอบ   ก. กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย 

10.ตอบ  ค. เล เลือง มินห ์

11.ตอบ ก. AIA 
12. ตอบ  ก. กฎบัตรอาเซียน 
13. ตอบ  ง. ศรีลังกา ไอซ์เเลนด์ 
14. ตอบ   ก. กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย 
15. ตอบ ง.ถูกทุกข้อ 
16.  ตอบ  ค.เพ่ือให้ประเทศสมาชิกติดต่อค้าขายกันได้ง่ายขึ้น[ 
17. ตอบ ข.เพื่อร่วมกันต่อตา้นการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ 

18. ตอบ ง.The ASEAN Way 

19. ตอบ ก.ประชาคมความมั่นคงอาเซียน 

20. ตอบ ง. กรุงจาการ์ตา 

  



บันทึกการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
สัปดาห์ที่............... วันท่ี....................เดือน......................................พ.ศ. 
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ลงช่ือ....................................................นายทะเบียน 
                   ( นางธิราวดี อินทานุกูล ) 
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ลงช่ือ............................................. 
( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 

ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนกาหลง 

 
 


