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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 การวิจัยเร่ืองความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียนในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา จาก
เอกสารทางวิชาการ ตําราวารสาร บทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับอาเซียน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีทางการบริหาร 
 2.  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน 
 3.  การขับเคล่ือนของโรงเรียนเขาสูประชาคมอาเซียนของสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา 
 4.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนอาเซียน 
 5.  นโยบายการศึกษาไทยเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 
 6.  บริบทโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 
 7.  ความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 8.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีทางการบริหาร 
 
 1.  ความหมายของการบริหาร 
  คําวา การบริหาร สามารถใชคํา 2 คํา ทดแทนกันได ไดแก คําวาการบริหาร 
(Administration) และการจัดการ (Management) แตในความหมายท่ีแทจริง คําวา การบริหาร 
(Administration) จะเนนในเร่ืองการจัดการท่ีเกี่ยวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติซ่ึงมักจะใชกับ
การบริหารงานทุกชนิดท่ีเกี่ยวของกับภาครัฐ สวนคําวา การจัดการ (Management) มักจะใชกับ
ธุรกิจเอกชน แตท้ังสองคํามีความหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของผูบริหารท้ังส้ิน (จันทรานี 
สงวนนาม, 2545, หนา 9) 
  คําวา การบริหาร ไดมีผูใหความหมายไวหลายประการ ซ่ึงขอนํามากลาวไวดังนี้ 
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  จันทรานี  สงวนนาม (2545, หนา 11) กลาววา การบริหารเปนเร่ืองของการทํา
กิจกรรมโดยผูบริหารและสมาชิกในองคการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ดวย
การใชทรัพยากรและเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  Sergiovanni (1980, p.112) ใหความหมายวาการบริหาร คือ กระบวนการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนหรือโดยผูอ่ืน เพื่อใหเกิดสัมฤทธิผลตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
  Barnard (1972, p.425) กลาววา การบริหาร หมายถึง การทํางานของคณะบุคคล
ตั้งแตสองคนข้ึนไปรวมกันปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมายรวมกัน  
 2. การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  ธีระ รุญเจริญ (2550, หนา 174 อางถึงใน วิรัตน  รัตนมณี, 2550) กลาวไววา  
การจัดการศึกษาจําเปนตองอาศัยการบริหารจัดการระหวางหนวยงาน 3 ระดับ คือระดับกระทรวง
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษา ในแตละระดับก็มีบทบาทอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะ
ซ่ึงในสามระดับนี้สถานศึกษาเปนหนวยจัดการศึกษาอยางแทจริง คุณภาพการศึกษาจะเปนอยางไร
อยูท่ีการบริหารจัดการในระดับนี้ นับเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชเปน
แนวทางในการบริหารจัดการเปนจริงจําเปน และมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกรทุก
ประเภท ทุกระดับ ไมวาจะเปนองคกรทางธุรกิจ องคกรทางการศึกษา หรือองคกรทางสังคมอ่ืนๆ 
ท้ังนี้เพราะธรรมาภิบาลเปนการบริหารจัดการท่ีดีท่ีสรางประโยชนและความเปนธรรมตอทุกฝายท่ี
เกี่ยวของและนําไปสูความเจริญรุงท้ังมวล (ธีระ รุญเจริญ, 2548, หนา 93 อางถึงใน วิรัตน รัตนมณี, 
2550) การบริหารจัดการจําเปนตองดําเนินการตามหลักการหรือแนวทางธรรมาภิบาล จึงจะเปนการ
บริหารที่สอดคลองกับแนวโนมสภาพ ปญหา และความตองการในยุคโลกาภิวัตน นําไปสู
ประสิทธิภาพประสิทธิผลขององคกรหรือหนวยงาน และเปนหลักประกันความสําเร็จในการ
บริหารจัดการ 
  ดวยภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงสงผลกระทบท่ีรุนแรง
ตอคนในสังคม ดังนั้นหนวยงานการบริหารจัดการศึกษา ซ่ึงเปนองคกรท่ีสําคัญยิ่งท่ีจะตองนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการศึกษาอยางเล่ียงไมได เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงและ
ความเคล่ือนไหวหลายประการคือ 
  ประการท่ี 1 รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
  ประการท่ี 2 การนําการบริหารจัดการฐานโรงเรียน (School Based Management: 
SBM) มาใชในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงหลักการบริหารโรงเรียนสอดคลองกับหลักการของ 
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ธรรมาภิบาลเกือบท้ังหมด  จึงเปนการสอดรับกับพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธี 
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
  ประการท่ี 3 ตามท่ีมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ซ่ึงบัญญัติไววา มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
โดยตรงและในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 บัญญัติไว
วา "สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะท่ีเปนโรงเรียนของรัฐมีฐานะเปน
นิติบุคคล เม่ือมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหน่ึง ใหความเปนนิติบุคคลส้ินสุดลง" (จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2553, หนา 46) 
 3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  3.1 ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ 
การควบคุมดูแล กิจการตางๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากน้ียังหมายถึงการบริหารจัดการท่ี
ดี ซ่ึงสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใชในการบริหารงานนี้ มีความหมายอยาง
กวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญูชนพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใส 
ตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอก 
  3.2 หลักนิติธรรม (Rule of law) หมายถึง หลักการท่ีมีความมุงหมายท่ีจะคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของผูปฏิบัติงานภายในองคการ โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีเปน
ธรรม มีการบังคับใชกฎหมาย ขอบังคับตางๆ ท่ีเปนธรรม มีการบังคับใชกฎหมาย ขอบังคับตางๆ
อยางเสมอภาค และไมมีการเลือกปฏิบัติ ไมมีมาตรการเชิงซอน (Double Standard) มีการดูแลการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามกรอบของกฎหมายไมใหใชกฎหมายไปแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ มกีาร
ปรับปรุงกฎหมาย กฎขอบังคับตางๆ ใหทันตอการเปล่ียนแปลงของยุคสมัยและเปนธรรม เปนท่ี
ยอมรับของสังคม และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพความยุติธรรมของบุคคลในองคกร 
  3.3 หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดม่ันในความถูกตองดีงาม ทําตัวเปน
ตัวอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา ปลอดจากการทําผิดวินัย ปลอดจากการทําผิดกฎหมาย ปลอดจาก
การทําผิดมาตรฐานวิชาชีพ และสงเสริมสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเองไปพรอมกัน
เพื่อใหมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต 
  3.4 หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การบริหารงานท่ียึดหลักการ
เปดเผยตรงไปตรงมาและเขาใจงาย มีความชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารงานในทุกๆ ดาน เชนการมี
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ระบบงานท่ีชัดเจน มีระบบคุณธรรมในการเลือกหรือแตงต้ังบุคลากร รวมถึงการใหคุณใหโทษ  
การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขาถึงขอมูลขาวสารและผลดําเนินงานท่ีผานมา โดยองประกอบ
เคร่ืองช้ีวัดความโปรงใสมี 4 ดาน ประกอบดวย ความโปรงใสดานโครงสราง ระบบงาน ดานระบบ
การใหคุณ ดานระบบการใหโทษ และดานการเปดเผยระบบงาน 
  3.5 หลักความมีสวนรวม (Participation) หมายถึง กระบวนการท่ีเปดโอกาสใหผูมี
สวนเกี่ยวของ หรือผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการรับรู การบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจใน
เร่ืองตางๆ โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคําปรึกษารวมวางแผนรวมการปฏิบัติ รวมทั้ง
อยางเปนทางการและไมทางการ ประกอบไดดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันและเปดรับความ
คิดเห็นจากประชาชน การวางแผนรวมกันและการพัฒนาศักยภาพของผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ ให
สามารถเขามามีสวนรวม 
  3.6 หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability) หมายถึง หลักการเปด
โอกาสใหมีการตรวจสอบซ่ึงสะทอนความรับผิดชอบตอสาธารณะและผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูมี
สวนไดสวนเสีย (Stakeholders) เปนการแสดงถึงความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ
ในผลงานหรือปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงสงผลกระทบตอสาธารณะและมี
ระบบติดตามประเมินผล 
  3.7 หลักความคุมคา (Value for money) หรือหลักประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) หมายถึง การบริหารจัดการท่ีคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
แกสวนรวม ในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
ยั่งยืนรวมท้ังมีการปองกันรักษาส่ิงแวดลอมและมีความสามารถในการแขงขันกับภายนอก 
  3.8 การบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ (Results-based Management) หมายถึง 
การบูรณาการหรือเช่ือมโยงเร่ืองของการวางแผนเชิงกลยุทธ ระบบการบริหารงบประมาณ และ
ระบบวัดผลงาน (Measurement System) เขาดวยกันอยางครบวงจร เพื่อประโยชนตอการปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐ 
  3.9 การบริหารจัดการโดยยึดวัตถุประสงค (Management by Objective) หมายถึง
การบริหารท่ีเปดโอกาสใหมีการเจรจาตอรองเกี่ยวกับวัตถุประสงค/เปาหมายในการปฏิบัติงาน
ระหวางผูบังคับบัญชาและใตบังคับบัญชาและจัดใหมีการจัดทําขอตกลงรวมกันระหวางท้ังสองฝาย
อยางชัดเจน โดยมีการติดตามผลงานอยางเปนระยะๆ และการทบทวนประเมินผลการดําเนินงาน
รายป กอนจะเริ่มตนเจรจาทําความตกลงกันใหมในรอบปตอไป (จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, 2553, 
หนา 83) 
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ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาเซียน 
 
 กําเนิดอาเซียน  อาเซียน  หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) กอตั้งข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพมหานคร (The 
Bangkok Declaration) หรือ “ปฏิญญาอาเซียน” (ASEAN Declaration) ท่ีพระราชวังสราญรมย 
ประเทศไทย เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2510 โดยมีสมาชิกผูกอตั้ง 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร ซ่ึงลงนามโดยรัฐมนตรีจาก 5 
ประเทศ ไดแก นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอินโดนีเซีย) ตุน อับดุล 
ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวา 
การกระทรวงพัฒนาการแหงชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การตางประเทศฟลิปปนส) นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
สิงคโปร) และพันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
ประเทศไทย) 
 1. เปาหมายและวัตถุประสงคในการกอตั้งอาเซียน 
  ปฏิญญาอาเซียนระบุวัตถุประสงคสําคัญ 7 ประการของการกอต้ังอาเซียนไวดังนี้ 
   (1) สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบริหาร 
   (2) สงเสริมสันติภาพและความม่ันคงสวนภูมิภาค 
   (3) เสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาค 
   (4) สงเสริมใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   (5) ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในรูปของการฝกอบรมและการวิจัย และ
สงเสริมการศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
   (6) เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา ตลอดจน
การปรับปรุงการขนสงและการคมนาคม 
   (7) เสริมสรางความรวมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องคการความรวมมือ
แหงภูมิภาคอื่นๆ และองคการระหวางประเทศ 
 2. สัญลักษณของอาเซียน 
  ตราสัญลักษณ สัญลักษณของอาเซียนเปนรูปรวงขาวสีเหลือง 10 มัด หมายถึง การที่
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตท้ัง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเปนน้าํหนึง่
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ใจเดียวกันอยูในพื้นท่ีวงกลม สีแดง สีขาว และสีน้ําเงิน ซ่ึงแสดงถึงความเปนเอกภาพ มีตัวอักษรคํา
วา “ASEAN” สีน้ําเงิน อยูใตภาพ อันแสดงถึงความมุงม่ันท่ีจะทํางานรวมกัน เพื่อความมั่นคง 
สันติภาพ เอกภาพ และความกาวหนาของประเทศสมาชิกอาเซียนสีท้ังหมดท่ีปรากฏในสัญลักษณ
ของอาเซียนเปนสีสําคัญท่ีปรากฏในธงชาติของแตละประเทศสมาชิกอาเซียน 
   สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความม่ันคง 
   สีแดง หมายถึง ความกลาหาญและความกาวหนา 
   สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิ 
   สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง 
 3. ธงของอาเซียน ธงอาเซียนแสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ ความสามัคคี และพลวัต
ของอาเซียนสีของธงไดแก น้ําเงิน แดง ขาว และเหลือง ซ่ึงแสดงถึง สีหลักในธงชาติของบรรดา 
ประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังหมด 
   น้ําเงิน  แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ 
   แดง   บงช้ี ความกลาหาญ และการกาวหนา  
   ขาว   แสดงความบริสุทธ์ิ  
   เหลือง เปนสัญลักษณของความเจริญรุงเรือง 
   รวงขาว  แสดงถึงความใฝฝนของบรรดาผูกอต้ังอาเซียนใหมีอาเซียนท่ี 
      ประกอบดวยบรรดาประเทศท้ังหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
      ผูกพันกันอยางมีมิตรภาพและเปนน้ําหนึ่งใจเดียว 
   วงกลม แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน 
  ภาษาท่ีใชในการทํางานของอาเซียน ภาษาอังกฤษ 
  อัตลักษณของอาเซียน อาเซียนตองสงเสริมอัตลักษณรวมกันของตนเองและ
ความรูสึก เปนสวนหน่ึงในหมูประชาชนของตน เพื่อใหบรรลุ เปาหมาย และคุณคารวมกันของ
อาเซียน 
  คําขวัญของอาเซียน “One Vision, One Identity, One Community” 
      “หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ หนึ่งประชาคม” 
  วันอาเซียน วันท่ี 8 สิงหาคม เปนวันอาเซียน 
  เพลงประจําอาเซียน เพลง  The ASEAN Way 
 4. หลักการพื้นฐานของความรวมมืออาเซียน 
  ประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ไดยอมรับในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน
ในการดําเนินความสัมพันธระหวางกัน ซ่ึงปรากฏอยูในสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือใน
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและกฎบัตรอาเซียนซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดของอาเซียน 
ประกอบดวย 
  การเคารพซ่ึงกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเทาเทียม บูรณาการแหงดินแดน
และเอกลักษณประจําชาติของทุกชาติ 
  สิทธิของทุกรัฐในการดํารงอยูโดยปราศจากการแทรกแซง การโคนลมอธิปไตย 
หรือการบีบบังคับจากภายนอก 
  หลักการไมแทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกันและกนั 
  ระงับความแตกตาง หรือขอพิพาทโดยสันติวิธี 
  การไมใชการขูบังคับ หรือการใชกําลัง 
  ความรวมมืออยางมีประสิทธิภาพระหวางประเทศสมาชิก 
  นอกจากหลักการขางตนแลว ตั้งแตอดีตจนถึงชวงกอนท่ีกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับ
ใช อาเซียนยึดถือหลักการฉันทามติเปนพื้นฐานของกระบวนการตัดสินใจและกําหนดนโยบายมา
โดยตลอด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การที่อาเซียนจะตกลงกันดําเนินการใดๆ ประเทศสมาชิก
อาเซียนท้ัง 10 ประเทศจะตองเห็นชอบกับขอตกลงนั้นๆ กอน 
 5. โครงสรางของอาเซียน 
  โครงสรางของอาเซียนจะประกอบดวยสวนสําคัญ ดังนี้ 
  สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 
  ตั้งอยูท่ีกรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยจัดต้ังข้ึนตามขอตกลงที่ลงนามโดย
รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 1 (พ.ศ. 2519) เพื่อทําหนาท่ี
ประสานและดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ของสมาคมอาเซียน และเปนศูนยกลางใน
การติดตอระหวางสมาคมอาเซียน คณะกรรมการ ตลอดจนสถาบันตางๆ และรัฐบาลของประเทศ
สมาชิก 
  สํานักงานอาเซียนแหงชาติ หรือกรมอาเซียน (ASEAN National Secretariat) 
  เปนหนวยงานในกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิก ซ่ึงจัดต้ังข้ึนเพื่อทํา
หนาท่ีรับผิดชอบประสานงาน และติดตามผล การดําเนินกิจกรรม/ความรวมมือตางๆ เกี่ยวกับ
อาเซียนในประเทศนั้นๆ ในประเทศไทยไดจัดตั้ง “กรมอาเซียน”ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบงานดังกลาว 
  อาเซียนไดขยายตัวท้ังจํานวนสมาชิกและขอบเขตความรวมมืออยางใกลชิด ประเทศ
ไทยไดมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหอาเซียนเร่ิมนโยบาย หรือมาตรการท่ีเปนประโยชนตอ
ภูมิภาคและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของอาเซียนมาโดยตลอด รวมทั้งไดริเร่ิมใหอาเซียน
รับรองเอกสาร “วิสัยทัศนอาเซียน 2020” (พ.ศ. 2563) อาเซียนจะมีรูปแบบความรวมมือท่ีพัฒนา
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ใกลชิดมากข้ึนกวาเดิม และในการประชุมผูนําอาเซียน คร้ังท่ี 9 ในเดือนตุลาคม 2546 ท่ีบาหลี ผูนํา
อาเซียนไดลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ 
Bali Concord II) เพื่อใหเกิดประชาคมอาเซียนภายในป ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) โดยจะประกอบดวย
สามเสาหลัก ไดแก ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political and Security 
Community-APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic Community -AEC) และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN  Socio- Cultural Community-ASCC) ตอมาใน
การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน คร้ังท่ี 12 ในเดือนมกราคม 2550 ท่ีเซบู ประเทศฟลิปปนส ผูนํา
อาเซียนไดตกลงใหจัดต้ังประชาคมอาเซียนใหเร็วข้ึนเปนภายในป พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2015) และจัด
โครงสรางองคกรของอาเซียน รองรับภารกิจและพันธกิจ และแปลงสภาพอาเซียนจากองคกรท่ีมี
การรวมตัวหรือรวมมือกันแบบหลวมๆ เพื่อสรางและพัฒนามาสูสภาพการเปน “นิติบุคคล” ซ่ึงเปน
ท่ีมาของการนําหลักการนี้ไปรางเปน “กฎบัตรอาเซียน” เพ่ือทําหนาท่ีเปน “ธรรมนูญ” การบริหาร
ปกครองประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงผนึกกําลังเปนหนึ่งเดียวกัน ตามสโลแกนท่ีวา “สิบชาติ หนึ่ง
อาเซียน” 
 6. กฎบัตรอาเซียน 
  ในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 13 เม่ือป 2550 ท่ีประเทศสิงคโปร ผูนําอาเซียน
ไดลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซ่ึงเปรียบเสมือน “ธรรมนูญของอาเซียน” ท่ีจะวางกรอบทางกฎหมาย
และโครงสรางองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการขับเคล่ือนการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ. 2558 
(ค.ศ. 2015) ตามท่ีผูนําอาเซียนไดตกลงกันไว โดยวัตถุประสงคของกฎบัตรอาเซียน คือ ทําให
อาเซียนเปนองคการท่ีมีประสิทธิภาพ มีประชาชนเปนศูนยกลาง และเคารพกฎกติกาในการทํางาน
มากข้ึน นอกจากนี้ กฎบัตรใหสถานะนิติบุคคลแกอาเซียนเปนองคกรระหวางรัฐบาล โดยกฎบัตร
อาเซียนมีผลบังคับใช ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 
 7. ประชาคมอาเซียน 
  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เปนเปาหมายของการรวมตัวของประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองและขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระหวาง
ประเทศทุกดาน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปญหาใหมๆ ระดับโลก ท่ีสงผลกระทบตอ
ภูมิภาค เชน โรคระบาด การกอการราย หรืออาชญากรรมขามชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปญหา
ส่ิงแวดลอม ภาวะโลกรอน และความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการไมสามารถแขงขันทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศอ่ืนๆ ประชาคมอาเซียนประกอบดวยความรวมมือ 3 เสาหลักซ่ึงเกี่ยวของสัมพันธกัน ไดแก 
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  7.1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security 
Community-APSC) 
   อาเซียนมุงสงเสริมความรวมมือในดานการเมืองและความม่ันคง เพื่อเสริมสราง
และธํารงคไวซ่ึงสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค เพื่อใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยาง
สันติสุข และสามารถแกไขปญหาและความขัดแยงโดยสันติวิธี อาเซียนจึงไดจัดทําแผนงานการ
จัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community 
Blueprint) 
  7.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community- AEC) 
   อาเซียนจะรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป 2558 โดยมี
เปาหมายใหอาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคล่ือนยายสินคา บริการ การลงทุน 
เงินทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรี อาเซียนไดจัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community Blueprint) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนป พ.ศ. 2546 ผูนํา
อาเซียนไดเห็นชอบใหมีการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในป พ.ศ. 2563 
และใหเรงรัดการรวมกลุมเพื่อเปดเสรีสินคาและบริการสําคัญ 11 สาขา ตอมาใหเรงรัดการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจภายใน โดยกําหนดใหป พ.ศ. 2553 เปนเปาหมายในการรวมตัวของสินคาและบริการ 
แตใหมีการผอนปรนสําหรับ กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของอาเซียน และสรางใหอาเซียนเปนศูนยกลางภายในภูมิภาคคานอํานาจของประเทศอ่ืนๆ 
ภายในภูมิภาคที่มีบทบาทโดดเดน 
  7.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community –
ASCC) 
   อาเซียนมุงหวังประโยชนจากการรวมตัวกันเพื่อทําใหประชาชนมีการอยูดีกินดี
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีส่ิงแวดลอมท่ีดีและมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีความ
รวมมือเฉพาะดาน ภายใตประเด็นเชิงสังคมและวัฒนธรรมท่ีครอบคลุมในหลายดาน เชน เยาวชน 
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
ส่ิงแวดลอม สตรี แรงงาน การขจัดความยากจน วัฒนธรรม และสารนิเทศ กิจการพลเรือน การตรวจ
คนเขาเมืองและกงศุล ยาเสพติด การจัดการภัยพิบัติ และไดตั้งเปา การจัดต้ังประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยมุงหวังใหเปนประชาคมท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง มี
สังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบงปน ประชาชนมีสภาพความเปนอยูท่ีดีและมีการพัฒนาในทุกดานเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รวมท้ัง
สงเสริมอัตลักษณอาเซียน อาเซียนไดจัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
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อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) เนนใหมีการสงเสริมปฏิสัมพันธระหวาง
นักเขียน นักคิดและศิลปนในภูมิภาค และเสริมสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียนในภูมิภาค 
โดยเฉพาะในระดับประชาชน 
 8. ปฏิญญาชะอํา-หัวหินดานการศึกษา 
  การประชุมสุดยอดอาเซียนอาเซียนคร้ังท่ี 15 ท่ีชะอํา-หัวหิน ประเทศไทย ผูนํา
อาเซียนไดประกาศปฏิญญาวาดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคม
อาเซียนท่ีเอ้ืออาทรและแบงปนใหการศึกษาเปนเคร่ืองมือพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการรวมตัว
เปนประชาคมอาเซียนท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลางและมีความรับผิดชอบทางสังคม เนนยําถึง
บทบาทของการศึกษาในการสรางประชาคมอาเซียนภายในป 2558 ประกอบดวย 3 เสาหลัก ดังนี้ 
  8.1 เสาการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
   8.1.1 สนับสนุนความเขาใจและความตระหนักรับรูเร่ือง กฎบัตรอาเซียน ผาน
หลักสูตรอาเซียนในโรงเรียน และเผยแพรกฎบัตรอาเซียนท่ีแปลเปนภาษาตางๆ ของชาติในอาเซียน 
   8.1.2 ใหเนนหลักการแหงประชาธิปไตยใหมากข้ึน เคารพในสิทธิมนุษยชน 
และคานิยมในเร่ืองแนวทางที่สันติภาพ ในหลักสูตรของโรงเรียน 
   8.1.3 สนับสนุนความเขาใจและความตระหนักรับรูในความหลากหลายใน
วัฒนธรรมประเพณีและความเช่ือในภูมิภาคในหมูอาจารยผานการฝกอบรม โครงการแลกเปล่ียน 
และการจัดตั้งขอมูลพื้นฐานออนไลน 
   8.1.4 จัดใหการประชุมผูนําโรงเรียนอยางสม่ําเสมอในฐานะท่ีเปนพื้นฐาน
สําหรับการแลกเปล่ียนขอคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคอาเซียน การสรางศักยภาพและ
เครือขาย รวมทั้งยอมรับการดํารงอยู ของเวทีโรงเรียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  8.2 เสาของเศรษฐกิจอาเซียน 
   8.2.1 พัฒนากรอบทักษะภาคในประเทศของแตละประเทศสมาชิกเพื่อชวย
สนับสนุนการมุงไปสูการจัดทําการยอมรับทักษะในอาเซียน 
   8.2.2 สนับสนุนการขับเคล่ือนของนักเรียน นักศึกษาไดดีข้ึน โดยพัฒนาบัญชี
รายการระดับภูมิภาคของอุปกรณสารนิเทศดานการศึกษาท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนจัดหาได 
   8.2.3 สนับสนุนการเคล่ือนยายแรงงานมีฝมือในภูมิภาคอาเซียน โดยผานกลไก
ความรวมมือในระดับภูมิภาคระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงจะตองดําเนินควบคูไปกับความ
พยายามในการปกปองและปรับปรุงมาตรฐานทางดานการศึกษาและวิชาชีพ 
   8.2.4 พัฒนามาตรฐานดานอาชีพบนพ้ืนฐานของความสามารถในภูมิภาค
อาเซียนโดยมุงไปที่การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อใหสามารถแขงขันไดทั้งระดับ



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  21 

ภูมิภาคและระดับโลกและเพื่อตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมโดยประสานตาม
กระบวนการ ภายใตกรอบการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานแรงงาน 
  8.3 เสาสังคมและวัฒนธรรม 
   8.3.1 พัฒนาเนื้อหาสาระรวมในเร่ืองอาเซียนสําหรับโรงเรียน เพื่อใชเปน
ตัวอางอิงสําหรับการฝกอบรมและการสอนของครูอาจารย 
   8.3.2 เสนอใหมีหลักสูตรปริญญาดานศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยและเสนอ
ใหมีภาษาประจําชาติอาเซียนใหเปนภาษาตางประเทศวิชาเลือกในโรงเรียน 
   8.3.3 สนับสนุนโครงการระดับภูมิภาคที่มุงเนนท่ีการสงเสริมการตระหนักรับรู
เกี่ยวกับอาเซียนใหแกเยาวชน รับรองการมีอยูของโครงการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ เชนการนําเท่ียว
โรงแรมอาเซียน โครงการแลกเปล่ียนนักเรียนนักศึกษาอาเซียน การประชุมเยาวชนอาเซียนดาน
วัฒนธรรม การประชุมสุดยอดเยาวชน นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอาเซียน การประชุมเครือขาย
มหาวิทยาลัยอาเซียน และการประกวดสุนทรพจนระดับเยาวชน 
   8.3.4 สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีพในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการ
สนับสนุนการศึกษาสําหรับทุกคน 
   8.3.5 จัดใหมีการประชุมวิจัยทางดานการศึกษาอาเซียน เพื่อสงเสริมความ
รวมมือ ทางการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคใหเปนเวทีสําหรับนักวิจัยจากประเทศสมาชิกเพื่อ
แลกเปล่ียนมุมมองในประเด็นและเร่ืองท่ีเกี่ยวของของภูมิภาค 
   8.3.6 สนับสนุนความเขาใจและการตระหนักรับรูในประเด็น แตในและ
เร่ืองราวตางๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในภูมิภาคอาเซียน โดยการบูรณาการใหอยูในหลักสูตรของ
โรงเรียน และการมอบรางวัลโรงเรียนสีเขียวอาเซียน 
   8.3.7 เฉลิมฉลองอาเซียน (วันท่ี 8 สิงหาคม) โนโรงเรียนโดยเฉพาะในเดือน
สิงหาคมผานกิจกรรมทีหลากหลาย เชน การรองเพลงชาติอาเซียน การจัดการแขงขันเร่ือง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอาเซียน การจัดแสดงเคร่ืองหมายและสัญลักษณอ่ืนๆของอาเซียน การ
จัดคายเยาวชนอาเซียน เทศกาลเยาวชนอาเซียน และวันเด็กอาเซียน 
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การขับเคลื่อนโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดดําเนินโครงการพัฒนาประเทศไทยให
เปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โดยมอบหมายใหสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาดําเนินการโครงการเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN เพื่อเตรียมเยาวชนไทยใหมี
ความพรอมในการเปนสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดตอส่ือสารและอยูรวมกันไดบน
พื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกัน โดยพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาจากทุกภูมิภาคจํานวน 54 โรง แบงเปนโรงเรียน 2 รูปแบบ ไดแก 
  1.1 โรงเรียน Sister school จํานวน 30 โรง เปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนและมีศูนยอาเซียนศึกษา เนนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี ภาษา
อาเซียนอีก 1 ภาษา (ภาษาประเทศในอาเซียน 9 ประเทศ คือ เวียดนาม ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 
สิงคโปร บรูไน ลาว พมา กัมพูชา และมาเลเซีย) พหุวัฒนธรรม 
  1.2 โรงเรียน Buffer School จํานวน 24 โรงเปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนและมีศูนยอาเซียนศึกษา เนนการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 1 ภาษา (ภาษา
ประเทศท่ีมีชายแดนติดท่ีต้ังของโรงเรียน เชน ลาว พมา กัมพูชา และมาเลเซีย) พหุวัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี 
 2. คุณลักษณะอันพึงประสงคของเยาวชนไทยในอาเซียนและแนวทางการบริหารจัด
หารเรียนรูสูประชาคมอาเซียน มีดังตอไปนี้ 
  2.1 ดานความรู ประเทศอาเซียน 
   การเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
   กฎบัตรอาเซียน 
  2.2 ดานทักษะ/กระบวนการ 
   ทักษะการเรียนรูและพัฒนาตน 
    เห็นคุณคามนุษย 
    รวมแลกเปล่ียนเรียนรู 
    คิดอยางมีเหตุผล 
    จัดการควบคุมตนเอง 
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   ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบตอสังคม 
    ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
    มีภาวะผูนํา 
    แกปญหาสังคม 
   ทักษะพื้นฐาน 
    ส่ือสารสองทาง 
    การใชเทคโนโลยี 
    แกปญหาอยางสันติวิธี 
    ทํางานอยูรวมกับผูอ่ืน 
  2.3 ดานเจตคติ 
   ตระหนักในความเปนอาเซียน 
   ยอมรับความแตกตางการนับถือศาสนา 
   วิถีชีวิตประชาธิปไตย “สันติวิธี 
   ภูมิใจในความเปนไทยและอาเซียน 
   ดําเนินชีวิตความหลักเศรษฐกิจ 
   พอเพียงรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน 

(สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ, 2555, หนา 1-7, 14) 
 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนอาเซียน 
 
 การดําเนินการเพื่อเตรียมคนเขาสูประชาคมอาเซียนใหประสบผลสําเร็จนั้น สถานศึกษา
จําเปนตองพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนอาเซียนและจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน เพื่อพัฒนานักเรียนอยางมีเปาหมายและเปนระบบ โดยมีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเนนอาเซียนและการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ดังนี้ 
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนอาเซียน 
  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยท่ัวไปดําเนินการโดยคณะกรรมการ หรือ
คณะทํางาน มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) แตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน 
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   (2) วิเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ มีแหลงขอมูลสําคัญมากมายท่ีเปนประโยชน
ตอการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เชน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินขอมูลจากการวิเคราะหสภาพ ปญหา จุดเนน ความตองการของชุมชน
และ ของสถานศึกษาแตละแหงตลอดจนความตองการของผูเรียน 
   (3) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  พิจารณาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงมี
องคประกอบสําคัญ ไดแก วิสัยทัศน สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา (เวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 
คําอธิบายรายวิชา แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เ รียน  และเกณฑการจบการศึกษา พรอมนี้
สถานศึกษาจะตองจัดทําเอกสารระเบียบการวัดผลประเมินผลเพื่อใชควบคูกับหลักสูตรสถานศึกษา 
   (4) ตรวจพิจารณาคุณภาพหลักสูตร เม่ือจัดทํารางหลักสูตรสถานศึกษาเสร็จ
เรียบรอยแลว กอนจะเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาควรจะมีการพิจารณาคุณภาพ ความถูกตอง 
เหมาะสม โดยสามารถ ทําไดหลายวิธี เชน การใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ หรือรับฟงความคิดเห็น
ผูเกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาพิจารณาปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
   (5) คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ นําเสนอรางเอกสาร
หลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวัดประเมินผลตอคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ และปรับปรุงใหเหมาะสม ชัดเจนยิ่งข้ึน กอนการอนุมัติใชหลักสูตร แลวจึงจัดทํา
เปนประกาศ หรือคําส่ัง เร่ือง ใหใชหลักสูตรสถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษาและประธาน
กรรมการสถานศึกษาเปนผูลงนาม หรือผูบริหารสถานศึกษาเปนผูลงนามเพียงผูเดียว 
   (6) ใชหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนนําหลักสูตรสถานศึกษาไปกําหนด
โครงสรางรายวิชาและออกแบบหนวยการเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเปาหมาย 
   (7) วิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตร ดําเนินการติดตามผลการใชหลักสูตร
อยางตอเนื่องเปนระยะๆเพื่อนําผลการติดตามมาใชเปนขอมูลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหมี
คุณภาพและมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ป พ.ศ. 2554 ในขอท่ี 8  
  ซ่ึงกําหนดไววา นักเรียน ครู และสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดย 
   (1) วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสวน
ท่ีเกี่ยวกับอาเซียน 
   (2) วิเคราะหองคความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เกี่ยวกับอาเซียน 
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   (3) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนอาเซียน โดยกําหนด 
    (3.1) สวนนํา (ความนํา วิสัยทัศนโรงเรียน สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค) 
    (3.2) โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา (โครงสรางเวลาเรียน โครงสราง
หลักสูตรช้ันป) 
    (3.3) คําอธิบายรายวิชา 
    (3.4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
    (3.5) เกณฑการจบการศึกษา 
    (3.6) จัดทํารายวิชาพ้ืนฐานท่ีบูรณาการอาเซียน รายวิชาเพิ่มเติมท่ีเนน
อาเซียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีเนนอาเซียน 
    (3.7) จัดทําหนวยการเรียนรูท่ีออกแบบดวยกระบวนการออกแบบยอนกลับ 
(Backward Design Process) และแผนการ 
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ภาพท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนอาเซียน 
ท่ีมา  : กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 
 
 3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  3.1 นโยบายการศึกษาไทย 5 ประการ เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนมีดังนี้ คือ 
   นโยบาย 5 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินงานตามปฏิญญา
อาเซียนดานการศึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
   นโยบายท่ี 1 การเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสรางความ
ตระหนักและเตรียมความพรอมของครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน ภายในป 2558 

นโยบาย 

การขับเคล่ือน 

สูอาเซียน 

หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรสถานศึกษา 
1. สวนนํา (ความนํา วิสัยทัศนโรงเรียน 
 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะ 
 อันพึงประสงค) 
2. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา (โครงสราง 
 เวลาเรียน โครงสรางหลักสูตรชั้นป) 
3. คําอธิบายรายวิชา 
4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
5. เกณฑการจบการศึกษา 
 

อาเซียน 
องคความรู 
1. ความรูพื้นฐานเก่ียวกับอาเซียน 
2. ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
3. วิถีชีวิต/พหุวัฒนธรรม 
4. ประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียนปฏิญญาอาเซียน 
5. ประเด็นสําคัญ เชน พลเมือง สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย  
 ประวัติศาสตรเชิงบวก สันติศึกษา สิ่งแวดลอม 
 การเปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศ สุขภาพ การคาเสรี ฯลฯ 
6. สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู ทักษะ/กระบวนการ 
7. การใชภาษาอังกฤษ ภาษาพื้นบาน 
8. การใช ICT 
9. การคํานวณ การใหเหตุผล 
10. กระบวนการคิด วิเคราะห สรางสรรค กระบวนการกลุม  
 แกปญหา สืบเสาะ สื่อสาร สรางความตระหนัก 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค 
11. มีทักษะชีวิต 
12. กลาแสดงออก 
13. เอื้ออาทรและแบงปน 
14. เขาใจตนเองและผูอื่น 
15. ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 
16. Common Values 
17. Gender Sensitivity 

ฯลฯ 

รายวิชา

พื้นฐานท่ี

บูรณาการ

อาเซียน 

รายวิชา

เพิ่มเติมท่ี

เนน

อาเซียน 

กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

ที่เนน

อาเซียน 
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   นโยบายท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนใหมี
ทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียน เชนความรูภาษาอังกฤษ 
ภาษาเพื่อนบาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชํานาญท่ีสอดคลองกับการปรับตัวและ 
การเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม และการเพิ่มโอกาสในการหางานทําของประชาชน 
   นโยบายท่ี 3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อสงเสริมการหมุนเวียนของ
นักศึกษาและครูอาจารยในอาเซียน รวมทั้งใหมีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการรวมกันใน
อาเซียน การสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาตางๆ และการแลกเปล่ียนเยาวชน การ
พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซ่ึงชวยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การสงเสริมและปรับปรุง
การศึกษาดานอาชีวศึกษาและการฝกอบรมทางอาชีพท้ังในข้ันตนและข้ันตอเนื่อง ตลอดจนสงเสริม
และเพิ่มพูนความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
   นโยบายท่ี 4 การเตรียมความพรอมเพ่ือเปดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน เพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย การจัดทําความตกลงยอมรับดาน
การศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาชีพสําคัญตางๆ เพื่อรองรับการเปด
เสรีการศึกษาควบคูกับการเปดเสรีดานการเคล่ือนยายแรงงาน 
   นโยบายท่ี 5 การพัฒนาเยาวชน เพื่อเปนทรัพยากรสําคัญในการกาวสูประชาคม
อาเซียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายใหองคกรหลักเตรียมจัดทําแผนการ
ดําเนินงานและแตงต้ังคณะอนุกรรมการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมการรองรับในเรื่อง
ดังกลาว โดยใหพิจารณาถึงระบบการศึกษาในอาเซียน และนโยบายของประเทศเพ่ือนบาน เพื่อให
เกิดความรวมมืออยางแทจริงในอาเซียนตอไป (Eric and Chulanee, 2007) 
  3.2 กลไกการขับเคล่ือนนโยบาย 
   เพื่อใหบรรลุผลตามนโยบายและบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ จะมีกลไกขับเคล่ือน 5 ประการดังนี้ 
   (1) เรงรัดจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามกฎหมายกําหนดโดย
สาระสําคัญจะเปนการเปดโอกาสในการใชทรัพยากรมากข้ึน และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพข้ึน 
   (2) จัดต้ังสถาบันเพื่อวิจัยหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาองค
ความรูและนวัตกรรมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมาตรฐาน ในเร่ืองการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาของประเทศท่ีผานมานั้น มักใชวิธีเชิญผูเช่ียวชาญมาชวยกันดําเนินการ เม่ือทําเสร็จ 
ตีพิมพแลว ผูเช่ียวชาญก็หมดภาระหนาท่ีโดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน ท่ีไมมีองคกรหรือกลไกท่ีจะ
ทําการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ไมมีเจาภาพท่ีชัดเจนท่ีจะประเมินผล
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การใชหลักสูตรวาไดผลมากนอยเพียงใด หลักสูตรเปนอยางไร ครู นักเรียน มีความเห็นอยางไร 
หรือตางประเทศมีการพัฒนาอยางไร ซ่ึงในการพัฒนาหลักสูตรของตางประเทศนั้น จะใชผลจาก
การวิจัยในเร่ืองน้ันๆ เปนฐานในการพัฒนาหรือปรับปรุง หลายประเทศท่ีประสบความสําเร็จดาน
การศึกษา จึงมีองคกรท่ีทําการวิจัยและพัฒนาเร่ืองนี้อยางตอเนื่อง 
   (3) สรางความเขมแข็งของกลไกการวัดผล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
พัฒนาใหมีตัวช้ีวัดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศที่เทียบเคียงไดในระดับสากล เพื่อ
ประเมินผลสําเร็จของระบบการศึกษาไทย ในภาพรวม ซ่ึงตองหารือรวมกับองคกรตางๆ เชน 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) เปนตน 
   (4) เรงรัดใหมีพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เพื่อเปนหลักประกันความเปนอิสระ
และความรับผิดชอบตอสังคมของสถาบันอุดมศึกษา 
   (5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุด รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงาน องคกรท่ีเกี่ยวของ 
  ในการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายและกลไกดังกลาวขางตนจะดําเนินการเปน 
2 สวนดังนี้ 
  ตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานเพ่ือขับเคล่ือนเร่ืองสําคัญตางๆ โดยระดมผูท่ีเกี่ยวของ 
และภาคสวนตางๆ เขามารวมขับเคล่ือนอยางเปนรูปธรรมโดยเร่ิมตนจากคณะกรรมการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบ PISA ของไทย เพื่อศึกษา วิเคราะห และกําหนดยุทธศาสตรในการเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิของไทยใหอยูในอันดับท่ีดีข้ึนอยางจริงจังและตอเนื่อง 
  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) อยางเปนระบบ โดยจะระดมความคิดและการ
มีสวนรวมจากผูเกี่ยวของเพื่อขับเคล่ือนใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย-คุณภาพผูเรียนเทียบเทา
ระดบันานาชาติ (PISA, IMD, World Class University) 
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การกําหนดนโยบายยกระดับคุณภาพผูเรียน 
ปรับ/พัฒนาทุกระบบใหเชื่อมโยงสัมพนัธกันดวยเปาหมายคุณภาพผูเรียน 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2 กาวไมทันโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลสัมฤทธ์ิ (IMD, PISA, Times Higher 
 Education World Rankings, O-NET) ผลิตกําลังคนไมสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ  
ท่ีมา  : จาตุรนต  ฉายแสง, 2556 
 

บริบทโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 
 
 เปนโรงเรียนของรัฐบาลเปดทําการสอนต้ังแต มัธยมศึกษาปท่ี 1-6 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ท่ีตั้ง 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท 0-2410-2044 โทรสาร 0-2410-2650 มีโรงเรียนท้ังหมด 67 
โรง มีผูบริหาร จํานวน 284 คน ครูผูสอน 5,022 คน หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาระของหลักสูตรท่ีสถานศึกษาจัดทําข้ึนในสวนท่ี
เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคมแตละทองถ่ิน การจัดหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ชวง
ชั้นท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ชวงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ในสวนของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาจะไมมีชวงช้ันจะสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 
 
 

ปฏิรูปหลักสูตร 

คุณภาพผูเรียน 
(ผลสัมฤทธิ์) 

ปฏิรูปการเรียนการ
การประเมิน
สถานศึกษา 

การรับบุคคล 
เขาศึกษาตอมหาวิทยาลัย 

การทดสอบ/วัดและ
ประเมินผลผูเรียน การประเมินวิทยฐานะและ

ความกาวหนาในวิชาชีพครู 
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 1. โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
  รายช่ือโรงเรียนรัฐบาลท่ีเปดสอนระดับมัธยมศึกษาในเขตพระนคร เขตดุสิต เขต
ปทุมวัน เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงศ เขตพญาไท เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ เขต 
ตล่ิงชัน เขตบางกอกนอย เขตบางขุนเทียน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตราษฎรบูรณะ เขต 
บางพลัด เขตบางซ่ือ เขตจอมทอง เขตราชเทวี เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตทุงครุ และเขตบางบอน 
  1) โรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม เขตภาษีเจริญ 
  2) โรงเรียนแจงรอนวิทยา เขตราษฎรบูรณะ 
  3) โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกนอย 
  4) โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม เขตภาษีเจริญ 
  5) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน 
  6) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เขตสัมพันธวงศ 
  7) โรงเรียนทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ 
  8) โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 เขตบางขุนเทียน 
  9) โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภฯ เขตทวีวัฒนา 
  10) โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดนอยใน) ในพระราชูปถัมภฯ เขตตล่ิงชัน 
  11) โรงเรียนเทพศิรินทร เขตปอมปราบศัตรูพาย 
  12) โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ เขตธนบุรี 
  13) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา 
  14) โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขตบางบอน 
  15) โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎรบูรณะ 
  16) โรงเรียนบางมดวิทยา เขตจอมทอง 
  17) โรงเรียนเบญจมราชาลัย เขตพระนคร 
  18) โรงเรียนปญญาวรคุณ เขตบางแค 
  19) โรงเรียนพิทยาลงกรณพิทยาคม เขตบางขุนเทียน 
  20) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตล่ิงชัน 
  21) โรงเรียนมหรรณพาราม เขตตล่ิงชัน 
  22) โรงเรียนมักกะสันพิทยา เขตราชเทวี 
  23) โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เขตธนบุรี 
  24) โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย 
  25) โรงเรียนมัธยมวดันายโรง เขตบางกอกนอย 
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  26) โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต 
  27) โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย เขตพระนคร 
  28) โรงเรียนมัธยมวัดสิงห เขตจอมทอง 
  29) โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม เขตหนองแขม 
  30) โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตดุสิต 
  31) โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธารามวิทยา) เขตบางซ่ือ 
  32) โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน 
  33) โรงเรียนราชนันทาจารย สามเสนวิทยาลัย 2 เขตบางซ่ือ 
  34) โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา เขตบางแค 
  35) โรงเรียนราชวนิิต มัธยม เขตดุสิต 
  36) โรงเรียนฤทธิณรงครอน เขตบางกอกใหญ 
  37) โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ 
  38) โรงเรียนวัดนอยนพคุณ เขตดุสิต 
  39) โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร 
  40) โรงเรียนวัดบวรมงคล เขตบางพลัด 
  41) โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม เขตบางกอกใหญ 
  42) โรงเรียนวัดพุทธบูชา เขตทุงครุ 
  43) โรงเรียนวัดรางบัว เขตภาษีเจริญ 
  44) โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร 
  45) โรงเรียนวัดราชโอรส เขตจอมทอง 
  46) โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต 
  47) โรงเรียนวัดสระเกศ เขตปอมปราบศัตรูพาย 
  48) โรงเรียนวัดสังเวช เขตพระนคร 
  49) โรงเรียนวัดอินทาราม เขตธนบุรี 
  50) โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เขตบางพลัด 
  51) โรงเรียนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
  52) โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน เขตบางซ่ือ 
  53) โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี 
  54) โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน 
  55) โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เขตบางกอกนอย 
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  56) โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค เขตภาษีเจริญ 
  57) โรงเรียนสตรีวิทยา เขตพระนคร 
  58) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร 
  59) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เขตบางขุนเทียน 
  60) โรงเรียนสวนอนันต เขตบางกอกนอย 
  61) โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย เขตราชเทวี 
  62) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท 
  63) โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ เขตปอมปราบศัตรูพาย 
  64) โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม เขตตล่ิงชัน 
  65) โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม เขตบางกอกนอย 
  66) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
   (วัดปากนํ้าวิทยาคม) เขตตล่ิงชัน 
  67) อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย เขตทุงครุ 
 

การเตรียมความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
 การเตรียมความพรอมของโรงเรียนมัธยมศึกษากาวเขาสูประชาคมอาเซียน หมายถึง 
ความพรอมให ผูบริหาร ครู นักเรียน เจาหนาท่ี มีความรู ใน 3 ดาน คือ 
 1. ดานความรู มีความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
  1.1 การเมือง ไดแก 
   1.1.1 ระบอบการปกครอง ของแตละประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน ดังนี้คือ 
    ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาราม  ปกครองระบอบสมบูรณาญา 
สิทธิราชย ผูนํา สุลตาน สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัลโบลเกียห มูอิซซัดดินวัดเดาเลาะห  
เมืองหลวง : บันดารเสรีเบกาวัน 
    ประเทศกัมพูชา การปกครองแบบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ ผูนํา
พระมหากษัตริย พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี นายกรัฐมนตรี สมเด็จอัครมหา
เสนาบดีเดโช ฮุน เซน เมืองหลวง: พนมเปญ 
    ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  การปกครอง แบบประชาธิปไตยระบบ
ประธานาธิบดี ผูนํา ประธานาธิบดี เมืองหลวง : จาการตา 
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    ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  การปกครอง แบบเผด็จ
การคอมมิวนิสต แบบเบ็ดเสร็จนิยม ผูนํา ประธานประเทศ นายจูมมะลี ไชยะสอน นายกรัฐมนตรี 
นายทองสิง ทํามะวง เมืองหลวงเวียงจันทน 
    ประเทศมาเลเซีย  การปกครอง  แบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
สหพันธรัฐราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ  ผูนํา ยังดีเปอรตวนอากง สมเด็จพระราชาธิบดีสุลตาน 
มูชตาซีมุ บิลลาฮ อับดุล ฮาลิม มุอัซซัม ชาฮ อิบนี อัลมารฮุม สุลตาน บาดิร ซาฮ นายกรัฐมนตรี นาย
นาจิบ ราชะก  เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร 
    ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร การปกครอง แบบเผด็จ
การทหารภายใตรัฐธรรมนูญ ผูนํา ประธานาธิบดี เต็ง เสง ผูนําทางการปกครองท่ีมีอํานาจเด็ดขาด 
คือ ตาน ฉวย  เมืองหลวง นครเนปดอร 
    ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส การปกครอง แบบประชาธิปไตยระบบ
ประธานาธิบดี นายเบนิกโนอากิโนท่ี 3 เมืองหลวง กรุงมะนิลา 
    ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร การปกครอง แบบประชาธิปไตย ระบบ
ประธานาธิบดี ผูนํา ประธานาธิบดี นายโทนี่ ตัน เค็ง ยัม นายกรัฐมนตรี นายลี เซียนลุง เมืองหลวง 
สิงคโปร 
    ประเทศไทย การปกครอง แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข ผูนําพระมหากษัตริย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายกรัฐมนตรี
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  
    ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การปกครอง แบบเผด็จการ
คอมมิวนิสตแบบเบ็ดเสร็จนิยม ผูนําประธานาธิบดี นายเจือง เต๋ิน ซาง นายกรัฐมนตรี นายเหงียน 
เติน สุง (สุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ, 2554, หนา 87-91) 
   1.1.2 ความสัมพันธระหวางประเทศของกลุมอาเซียนในดานตางๆ ดังนี้ 
    การท่ีประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิกของอาเซียน นับวาเปนผลดีตอ
นโยบายดานเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมากเนื่องจากสามารถตอรองทางดานทางการคากับ
ประเทศสมาชิกนอกจากน้ีการคาระหวางสมาชิกดวยกัน ไดยึดหลักความถนัดในการผลิต หรือ 
การแบงประเภทอุตสาหกรรมใหประเทศสมาชิกทําการผลิตโดยไมมีการผลิตแขงขันกัน ประเทศ
ไทยไดรับประโยชนจากการเปนสมาชิก ดังนี้ 
    (1) ดานการคา ไดรับสิทธิพิเศษทางดานการคาดวยการไดหยอนอัตรา
ภาษีศุลกากร หรือยกเวนภาษีท่ีประเทศไทยสงไปขายยังประเทศสมาชิก สําหรับสินคาบางประเภท
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เชนเดียวกับท่ีประเทศสมาชิกไดรับจากประเทศไทย ภายใตขอตกลงของเขตการคาเสรีอาเซียน 
หรืออาฟตา (AFTA: ASEAN Free Trade Area) 
    (2) ดานอุตสาหกรรมไดรวมกับอาเ ซียนในการจัด ต้ังโครงการ
อุตสาหกรรมเพ่ือผลิตสินคาสําหรับทดแทนสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศอาเซียนไดเลือก
อุตสาหกรรมหลักใหประเทศสมาชิกเลือกทําการผลิต คือประเทศไทยผลิตเกลือหิน และโซดา 
แอชอินโดนีเซียและมาเลเซียผลิตปุยยูเรียสิงคโปรผลิตเคร่ืองยนตดีเซลและฟลิปปนสผลิตปุย
ฟอสเฟต โครงการนี้ภายหลังมีการเปล่ียนแปลงคือไทยเปล่ียนเปนผลิตแรโพแทชสิงคโปรยกเลิก
โครงการฟลิปปนสเปล่ียนเปนผลิตทองแดงแปรรูปสวนอินโดนีเซียและมาเลเซียยังคงผลิตปุยยูเรีย
ตามเดิมซ่ึงการรวมมือนี้ระดับรัฐบาลสวนภาคเอกชนก็มีการรวมมือกันในอุตสาหกรรมรถยนตโดย
การแบงการผลิตช้ินสวนรถยนตตามความถนัดของแตละประเทศและตอมามีโครงการแบงผลิต
สินคาอุตสาหกรรม โดยผูผลิตจะตองเปน บริษัทเอกชนอยางนอย 2 บริษัทจากประเทศสมาชิกอยาง
นอย 2 ประเทศ 
    (3) ดานการคลังและการธนาคาร นโยบายดานการคลังและการธนาคาร 
ประเทศสมาชิกไดตกลงรวมมือกันในดานการจัดต้ังตลาดตั๋วเงินท่ีธนาคารรับรอง จัดต้ังบรรษัท
การเงินอาเซียน จัดต้ังคณะกรรมาธิการวาดวยการประกันภัย แหงอาเซียน จัดต้ังกลไกยกเวนการ
เก็บภาษี และปองกันการเก็บภาษีซํ้าซอน และรวมมือกับประชาคมยุโรปในการจัดต้ังกองทุนรวม
เพื่อการพัฒนา ระหวางอาเซียนกับอีอีซี 
    (4) ดานการเกษตร อาเซียนไดมีการรวมมือกันทางดานการเกษตรท่ีเปน
ประโยชนตอประเทศสมาชิกนโยบายดานการเกษตรไดดําเนินการไปหลายโครงการ เชน โครงการ
การสํารองอาหาร เพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกันในยามขาดแคลนในเวลาฉุกเฉิน โครงการจัดต้ังศูนย
วางแผนพัฒนาการเกษตรของอาเซียน โครงการจัดการเก่ียวกับอาหารภายใตความรวมมือของ
อาเซียน-ออสเตรเลีย โครงการเทคโนโลยีการประมงภายใตความรวมมือของ อาเซียน-แคนาดา 
โครงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําภายใตความรวมมือของอาเซียน-อีซี โครงการจัดตั้งดานกักกันโรคพืช 
และสัตวในภูมิภาคอาเซียน โครงการต้ังศูนยเมล็ดพันธุไมปา โครงการอนุรักษและจัดการตนน้ํา 
ลําธาร โครงการปลูกปา และโครงการตลาดของทรัพยากรปาไม นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นท่ีอยู
ในระหวางการเจรจาตกลงอีกมาก 
    (5) ดานการขนสงและคมนาคมเปนนโยบายท่ีมีประโยชนอยางยิ่งตอ 
การวางนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะทางดานการขนสงทางบก การเดินเรือและ
การทาเรือ การบินพลเรือน การไปรษณียและโทรคมนาคม 
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    (6) ดานการเมือง ความสามัคคีระหวางประเทศสมาชิกของอาเซียนใน
การแกปญหาอินโดจีน ทําใหท่ัวโลกหันมาสนใจและชวยเหลืออินโดจีนมากข้ึน และยังชวยแบงเบา
ภาระของประเทศไทย เกี่ยวกับปญหาผูอพยพอีกดวย 
    (7) ดานวัฒนธรรม ความรวมมือกันอยางใกลชิด ทําใหเกิดโครงการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหวางประเทศสมาชิกซ่ึงเปนการสงเสริม ความเขาใจอันดี ตอกันมากข้ึน
(http://www.asean.moe.go.th) 
   1.1.3 สิทธิเด็ก/สิทธิมนุษยชน ไดแก 
    ความหมายของสิทธิมนุษยชน คือ 
    พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 ให
ความหมายวา สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสนอภาค
ของบุคคลท่ีไดรับการรับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตาม
กฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะตองปฏิบัติตาม 
    ความสําคัญของสิทธิมนุษยชน 
    กอนศตวรรษท่ี 21 ประชาคมโลกในดินแดนตางๆ เกิดความขัดแยง
แบงแยกในเรื่องเช้ือชาติศาสนาดินแดน ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและไดทวีความรุนแรงข้ึนทุก
ขณะ ไมวาจะเปนการรังเกียจเชื้อชาติการเหยียดสีผิว และการแบงชนช้ัน ทําใหเกิดการสังหารเขน
ฆา การกอการราย การอพยพล้ีภัย และเม่ือประชากรโลกเพิ่มมากข้ึนแตทรัพยากรมีจํานวนจํากัด 
ธรรมชาติแวดลอมเสียหายจึงเกิดการบีบค้ันใหเกิดการแยงชิง ขมเหงกันรุนแรง บางรัฐถึงกับทํา
สงครามลางเผาพันธุ มีการกดข่ีทํารายซ่ึงกันและกันระหวางมนุษยดวยกันเองหรือจากการกระทํา
ของรัฐ นํามาซ่ึงความหวาดกลัว ทําใหตองอพยพหลบหนี หรือไมก็ใชวิธีรุนแรงตอบโต จากสาเหตุ
ดังกลาวจึงเกิดกระแสเรียกรองใหตอตานการกระทําเหลานั้นซ่ึงถือวาเปนการขมเหงย่ํายีศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย จึงเกิดการเรียกรองใหปฏิบัติตอกันในฐานะท่ีทุกคนเปนมนุษยดวยกันอยางเสมอ
ภาค ไมควรมีการแบงแยกไมวาจะดวยจากความแตกตางของเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว 
เพศ วัย และวัฒนธรรม หรือสิทธิอ่ืนใด และไดรวมกันแสดงเจตจํานงที่จะกําหนดหลักเกณฑ
ความสัมพันธระหวางมนุษยข้ึน ซ่ึงเรียกวาสิทธิมนุษยชน 
    ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of 
Human Rights) 
    องคการสหประชาชาติซ่ึงเปนองคกรกลางของบรรดาประเทศตางๆ ได
เปนผูริเร่ิมจัดทําปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน โดยท่ีประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติไดให
การรับรองเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 และไดกําหนดในวันท่ี 10 ธันวาคม ของทุกปเปน "วัน
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สิทธิมนุษยชนแหงโลก" เพื่อเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนซ่ึงเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษย 
สําหรับสิทธิตามปฏิญญาสากลแหงสหประชาชาติจําแนกออกเปนประเภทใหญๆ ดังนี้ 
    (1) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
    (2) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2554, หนา 184-185) 
   1.1.4 กฎหมายระหวางประเทศ หมายถึง การยึดกฎหมายเปนหลักในการอยู
รวมกัน และกฎหมายตองมีท่ีมาอันชอบธรรม คือมาจากอํานาจอธิปไตยของปวงชน กฎหมายจะ
บังคับใชกับประชาชนอยางเสมอภาค เทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ จะตองใหความคุมครองภายใต
กระบวนการยุติธรรมแกประชาชนอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หนา 
188) 
 2. ดานเศรษฐกิจ ไดแก 
  2.1 ระบบเงินตราของกลุมประชาคมอาเซียน ไดแก 
   ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาราม  สกุลเงิน: ดอลลาหบรูไน ดารุสซาลาม 
   ประเทศกัมพูชา  สกุลเงิน: เรียล   
   ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สกุลเงิน : รูเปยห  
   ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สกุลเงิน : กีบ   
   ประเทศมาเลเซีย   สกุลเงิน :  ริงกิตมาเลย    
   ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  สกุลเงิน :  จาด   
   ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส สกุลเงิน :  เปโซ   
   ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร สกุลเงิน :  ดอลลาหสิงคโปร   
   ประเทศไทย   สกุลเงิน :   บาท   
   ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สกุลเงิน : ดอง   
   ของประเทศในกลุมอาเซียน คือ "เงินสกุลอาเซียน"จะทําใหเงินสกุลตางๆของ
ชาติสมาชิก  หลอมรวมกันเปนสกุลเงินท่ีใหญข้ึน ม่ันคงข้ึน และทรงอิทธิพลมากข้ึนซ่ึงสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาไปสูการรวมเปนตลาดเดียวของภูมิภาคตามเปาหมายอาเซียน ดังนั้นการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ท่ีกรุงฮานอย เม่ือวันท่ี 15-16 ธันวาคม 2541 จึงมามติเห็นชอบใหมี
การศึกษาอยางจริงจังถึงความเปนไปได และความเหมาะสมในการมี เงินตราสกุลเดียว คือ "สกุล
อาเซียน" เพ่ือใชกับท้ัง 10 ชาติสมาชิก (กรมอาเซียน, 2556, หนา 122) 
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  2.2 ระบบเศรษฐกิจของกลุมประชาคมอาเซียน คือ 
   ระบบเศรษฐกิจ (Economic) หมายถึง ความสัมพันธของหนวยเศรษฐกิจตางๆ 
ภายใตระเบียบ กฎเกณฑ และแนวทางปฏิบัติของสังคมท่ียึดถือเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมหลัก คือ (1) แบบทุนนิยมหรือเสรี
นิยม (Capitalism or liberalism) (2) ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism) (3) แบบผสม 
(Mixed Economy) 
   การไหลเวียนโดยเสรีของ 5 องคประกอบท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 
   สินคา-ยกเลิกภาษีศุลกากร และการกีดกันหรืออุปสรรคทางการคารูปแบบอ่ืนๆ
ในระหวางประเทศสมาชิก สําหรับสินคาทุกประเภท (ยกเวนสินคาในบัญชีรายช่ือสินคาออนไหว
ตามท่ีตกลงกันซ่ึงอาจยังคงสงวนไวเปนพิเศษได) ท้ังนี้จะทําใหตลาดผูบริโภคมีขนาดใหญข้ึนโดย
อัตโนมัติ และผูบริหารมีโอกาสเลือกซ้ือสินคาคุณภาพอยางหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
   บริการ-ยกเลิกขอจํากัดในการใหบริการขามประเทศทุกประเภทในประเทศ
สมาชิก (ยกเวนประเภทบริการที่ออนไหวตอความปลอดภัย และความมั่นคงของประเทศ) พรอมท้ัง
เปดโอกาสใหประเทศสมาชิกเขามาถือหุนหรือลงทุนไดไมนอยกวา 70 % 
   การลงทุน-อนุญาตใหมีการโอนเงินทุน กําไร และเงินปนผลในระหวางประเทศ
สมาชิกไดอยางเสรี รวมท้ังกําหนดนโยบายสนับสนุนการลงทุนใหมีความสอดคลองและไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
   ตลาดทุน-ผลักการพัฒนาตลาดทุนอาเซียนท่ีบูรณาการการไหลเวียนของเงินทุน
ในระหวางประเทศสมาชิกใหเกิดข้ึนไดโดยงายสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
   วิชาชีพและแรงงานมีฝมือ-สนับสนุนการออกวีซาและใบอนุญาตทํางานใน
ประเทศสมาชิกสําหรับกลุมวิชาชีพ และแรงงานท่ีมีฝมือ โดยในเบ้ืองตนมีการลงนามในขอตกลง
เรียบรอยแลว 7 วิชาชีพ (กรมอาเซียน, 2556, หนา 94) 
  2.3 ปจจัยการผลิต ของกลุมประชาคมอาเซียน มีดังนี้ 
   คือ การใหความสําคัญในลําดับตนๆ กับ 12 อุตสาหกรรมเปนพิเศษ
อุตสาหกรรมท่ีไดรับความสําคัญในลําดับตนๆ ของการพัฒนาไปสูความเปนตลาดเดียว ฐาน 
การผลิตเดียว ตามพิมพเขียวประชาคม เศรษฐกิจ ไดแก ผลิตผลทางการเกษตร, การประมง,
ผลิตภัณฑจากยาง, ผลิตภัณฑจากไม, เส้ือผาและส่ิงทอ, รถยนต, สินคาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส,
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส, บริการดานสุขภาพ, การทองเท่ียว, การเดินทางทางอากาศ, การขนสง
และโลจิสติกส 
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  2.4 แรงงาน การคาเสรี ขอตกลงทางการคา ความรวมมือทางเศรษฐกิจ หมายถึง 
ความตกลงระหวาง 2 ประเทศข้ึนไปโดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะลดอุปสรรคทางการคาระหวางกันให
เหลือนอยท่ีสุด เพื่อใหเกิดการคาเสรีระหวางกันและปจจุบันประเทศตางๆ ก็ไดขยายขอบเขตของ 
FTA ใหครอบคลุมการคาดานบริการ อาทิ บริการทองเท่ียว การรักษาพยาบาล การสื่อสาร  
การขนสง ฯลฯ พรอมกับการรวมมือดานตางๆ เชนการลงทุน การคุมครอง ทรัพยสินทางปญญา
และการอํานวยความสะดวกทางการคาดวย 
   คําวา "ประชาคมอาเซียน"มิใชเพียงการอยูรวมกันหรือมีการติดตอสัมพันธกัน
โดยท่ัวไปเทาน้ัน แตยังเนนความหมายไปท่ีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ซ่ึงเปนพัฒนาการของระดับการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
(Economic Integration) มีลําดับข้ันดังนี้ 
   (1)  เขตการคาเสรี (Free Trade Area) เปนข้ันท่ีมีการยกเลิกขอจํากัดทางการคา
ในแงปริมาณ (Quantitative Restrictions) และกําแพงภาษี 
   (2)  สหภาพศุลกากร (Customs Union) มีการพิจารณาปรับปรุงภาษีศุลกากรให
เหมือนๆ กันในระหวางประเทศสมาชิก เพื่อเลือกปฏิบัติแกประเทศอ่ืนๆ ท่ีอยูภายนอกสหภาพ 
   (3) ตลอดรวม (Common Market) มีการยกเลิกขอจํากัดตางๆ เกี่ยวกับการ
เคล่ือนยายของปจจัยการผลิตภายในอาณาบริเวณประเทศสมาชิก 
   (4)  การไหลเวียนของแรงงานฝมือในอาเซียน (labor Market) แพทย พยาบาล 
ทันตแพทย บัญชี วิศวกร สถาปนิก ชางสํารวจ  บริการทองเท่ียว 
   ความทาทายอันยิ่งใหญของการจัดต้ัง "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ก็คือ  
การจัดการกับกฎระเบียบ พิธีการทางการคาการลงทุนท่ีแตกตางกันอยางมโหฬารของแตละประเทศ
และกลายเปน"ตลาดเดียว"ท่ีมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 
   เพื่อใหภาระงานท่ีมากมายและทาทายดังกลาวเปนไปอยางมีทิศทาง และ
เปาหมายที่ชัดเจน ในโอกาสครบรอบ 40 ปของการจัดต้ังอาเซียน ท่ีประสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 13 
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 จึงใหความเห็นชอบเอกสารช้ินสําคัญ คือ "พิมพเขียวประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน" หรือ AEC Blueprint เพื่อเปนกลไกขับเคล่ือนการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนใหสําเร็จภายในกําหนดเวลาเปาหมายของ พ.ศ. 2558 คือ พิมพเขียว ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธไว 4 ดานหลัก คือ 
   (1)  การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เอ้ือใหเกิดการเคล่ือนยายโดยเสรี
ของ 5 องคประกอบคือ สินคา บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝมือ 
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   (2)  การเปนภูมิภาคที่มีความสามารถในการแขงขันสูง สรางความเขมแข็ง 6 มิติ 
คือนโยบายการแขงขันการคุมครองผูบริโภค สิทธิในทรัพยสินทางปญญา โครงสรางพื้นมาตรการ
ภาษี และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
   (3)  การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน พัฒนา 2 ดานหลัก 
คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับมาตรการรวมกลุมในอาเซียน 
   (4)  การที่ เปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก เดินหนา 2 
มาตรการคือ การสรางเขตการคาเสรีและการมีบทบาทในหวงโซอุปทานโลก (กรมอาเซียน, 2556, 
หนา 87, 90) 
 3. ดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก 
  3.1 ชาติพันธุ ในแตละประเทศของกลุมประชาคมอาเซียน ไดแก 
   อาทิ บรูไนมีชาวจีนและอิบัน, ดายัคและเคลาบิต ประมาณรอยละ 14.6 จาก
ประชากรท้ังประเทศ 357,800 คน  มาเลเซียมีชาวจีนและอินเดีย ประมาณรอยละ 34 จากประชากร
ท้ังประเทศ 27 ลานคนอินโดนีเซียมีชนกลุมนอยมากกวา 10  กลุมซ่ึงกลุมท่ีใหญท่ีสุดคือ ซุนดานีส
และมาเลยมีประมาณรอยละ 39 จากประชากรท้ังประเทศ 240 ลานคนฟลิปปนสมชีาวมาเลยมุสลิม
และชาวจีนประมาณรอยละ 6 จากประชากรท้ังประเทศ 89 ลานคนไทยมีชาวจีนและชาวมาเลย
มุสลิม ประมาณรอยละ 25  (ยังไมรวมชาวเขาและท่ีราบสูง)จากประชากรท้ังประเทศ 65 ลานคน 
สิงคโปรมีชาวมาเลยมุสลิมและอินเดีย ประมาณรอยละ 22 จากประชากรท้ังประเทศ 4.5 ลานคน 
เวียดนามมีชนกลุมนอยมากกวา 10 กลุมซ่ึงกลุมท่ีใหญท่ีสุดคือไต (Tay) ไท (Thai) มง (Muong) 
และเขมร (Khmer) ซ่ึงมีประมาณรอยละ 7-8 จากประชากรท้ังประเทศ 84 ลานคน ลาวมีชนกลุม
นอย 3-4 กลุม คิดเปนรอยละ 30 จากประชากรท้ังประเทศ 6 ลานคน กัมพูชามีชนกลุมนอยมากกวา 
5 กลุมรวมท้ังชนเผาตางๆ คิดเปนประมาณรอยละ 10 จากประชากร 14 ลานคนและพมามีชนกลุม
นอยมากกวา 10 กลุมรวมท้ังชนเผาตางๆ คิดเปนประมาณรอยละ 30 จากประชากรท้ังประเทศ 48 
ลานคน (ขาวสดออนไลน ประตูสูเออีซี, 2556) 
  3.2 ภาษา ของ 10 ประเทศ ไดแก 
   ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาราม ภาษาราชการ : ภาษาอาหรับ ภาษามาเลย 
   ประเทศกัมพูชา ภาษาราชการ : ภาษาเขมร 
   ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภาษาราชการ : ภาษาอินโดนีเซีย 
   ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาษาราชการ : ภาษาลาว 
   ประเทศมาเลเซีย ภาษาราชการ : ภาษามลายู/ภาษามาเลย 
   ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ภาษาราชการ : ภาษาพมา 
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   ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส ภาษาราชการ : ภาษาตากาล็อก, ภาษาอังกฤษ, 
                 ภาษาฟลิปโน 
   ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ, มาเลย, จีนกลาง,  
              ทมิฬ 
   ประเทศไทย ภาษาราชการ : ภาษาไทย 
   ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม 
   กฎบัตรอาเซียน ขอท่ี 34 ระบุไววา ภาษาท่ีใชในการทํางานของอาเซียน คือ 
ภาษาอังกฤษ (กรมอาเซียน, 2556, หนา 132-135) 
  3.3 ศาสนา ไดแก 
   ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาราม ศาสนา : อิสลาม พุทธ คริสต และฮินดู 
   ประเทศกัมพูชา ศาสนา : พุทธเถรวาท มหานิกาย และธรรมยุติกนิกาย 
   ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ศาสนา : อิสลาม พุทธ คริสต และฮินดู 
   ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศาสนา : พุทธ 
   ประเทศมาเลเซีย ศาสนา : อิสลาม พุทธ คริสต 
   ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ศาสนา : พทุธ, คริสต, อิสลาม, ฮินดู 
   ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส ศาสนา : โรมันคาทอลิก, โปรเตสแตนท, อิสลาม 
   ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร  ศาสนา : พุทธ, อิสลาม, คริสต, ฮินดู 
   ประเทศไทย ศาสนา : พุทธ, อิสลาม, คริสต 
   ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ศาสนา : พุทธ มหายาน 
       (สุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ, 2554, หนา 31-50) 
  3.4 การแตงกาย ไดแก 
   ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาราม ชุดประจําชาติ: ผูหญิงจะแตงกายดวยเส้ือผา
สีสดใสและคลุมศีรษะจรดเทาในสถานท่ีราชการ โดยเฉพาะผูหญิงมุสลิม ผูชายสวมเส้ือแขนยาว 
ตัวเส้ือยาวถึงเขานุงกางเกงขายาวแลวนุงโสรง 
   ประเทศกัมพูชา ชุดประจําชาติ: Sampot เปนเคร่ืองแตงกายประจําชาติของ
ประเทศกัมพูชาซ่ึงมีความคลายคลึงกับผานุงของลาวและไทย 
   ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ชุดประจําชาติ: ผาบาติกจัดเปนศิลปะและงาน
ฝมือ 
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   ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ชุดประจําชาติ: ผาซ่ินทอท่ีทอ
เปนลวดลายใสเส้ือคอกลมแขนกระบอกหรือแขนยาว ผูชาย มักนิยมแตงกายแบบสากล ถาเปน
ขาราชการหรือผูมีฐานะดีนิยมนุงโจงกระเบนสวมเส้ือช้ันนอกกระดุมเจ็ดเม็ด 
   ประเทศมาเลเซีย ชุดประจําชาติ: Buju Meleaya เปนชุดประจําชาติของประเทศ
มาเลเซียท่ีมีความหมายวา "เส้ือมาเลย" เส้ือแขนยาวและกางเกงท่ีมาจากผาไหมผาฝาย ชุดแตงกาย
ของผูหญิงมีชื่อวา Baju Kurung ท่ีประกอบดวยเส้ือคลุมยาวและกางเกงยาว 
   ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  ชุดประจําชาติ: Longyi คือ เคร่ือง
แตงกายออกแบบในรูปทรงกระบอกมีความยาวจากเอวจรดปลายเทา การสวมใส Longyi ใชวิธีการ
ขมวดผาเขาดวยกันโดยไมมัดหรือพับข้ึนมาถึงหัวเขา เพื่อสะดวกในการสวมใส 
   ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส ชุดประจําชาติ: ผูชาย นุงกางเกงขายาวเส้ือทําดวย
ใยสับปะรดมีบาคอตั้งแขนยาว ดานหนาและท่ีปลายแขนเสื้อท่ีขอมือจะปกลวดลายเรียกเส้ือชนิดนี้
วา"บารองตากาลอก" ผูหญิง นุงกระโปรงยาวบานสวมเส้ือแขนส้ันจับจีบแลวยกต้ังข้ึนเหนือไหล ดู
คลายปกผีเส้ือ เรียกวา "บาลินตาวัก" 
   ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร ชุดประจําชาติ: หลากหลายตามกลุมประชากรใน
ประเทศ 
   ประเทศไทย ชุดประจําชาติ: ชุดไทยจักรี ประกอบดวย สไบเฉียง จะเย็บใหติด
กับซ่ินเปนทอนเดียวกันหรือจะมีผาสไบหมตางหากก็ไดเปดบาขางหน่ึง ชายสไบคลุมไหลท้ิงชาย
ดานหลังยาว 
   ประเทศสาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม ชุดประจําชาติ: Ao dai เปนชุดประจํา
ชาติของเวียดนามท่ีประกอบไปดวย ชุดผาไหมท่ีพอดีตัวสวมทับกางเกงขายาว Ao dai เปนชุดท่ีมัก
สวมใสในงานแตงงานและพิธีการสําคัญในประเทศ (สุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ, 2554, หนา 31-50) 
  3.5 สาธารณสุข ไดแก 
   ไทยและฟลิปปนสไดหารือกันในหลายประเด็นโดยเฉพาะเร่ืองไขหวัดนกซ่ึงท้ัง
สองฝายหวงกังวลเร่ืองการแพรระบาดของโรคในภูมิภาค โดยพรอมจะรวมมือกันแลกเปล่ียนขอมูล
และประสบการณเพื่อปองกันและสกัดกั้นการขยายตัวของโรค  ความรวมมือของอาเซียนดาน
สาธารณสุขสวนใหญในปจจุบันอยูภายใตแผนงาน  
   (1)  การสงเสริมความม่ันคงและความปลอดภัยดานอาหาร 
   (2)  การเขาถึงการดูแลสุขภาพและสงเสริมการดํารงชีวิตท่ีมีสุขภาพสมบูรณ 
   (3)  การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดตอ 
   (4)  การรับประกันอาเซียนท่ีปลอดยาเสพติด 
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   (5)  การสรางรัฐท่ีพรอมรับกับภัยพิบัติและประชาคมท่ีปลอดภัยยิ่งข้ึน (ASEAN 
Socio-Cultural Community Blueprint 2009-2015) (กรมอาเซียน, 2555)  
  3.6 สภาพทางภูมิศาสตร ไดแก 
   สภาพภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวยดินแดนสวนท่ีเปน
ภาคพื้นทวีปและหมูเกาะ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีสภาพพ้ืนท่ีหลายแบบเชน ภูเขาและท่ีสูง 
ซ่ึงเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ เชนปาไม สัตวปา แรธาตุ และเปนตนกําเนิดแมน้ําสาย
ตางๆ ซ่ึงเปนแหลงน้ําจืดท่ีมีประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ท้ังในดานเปนแหลงอาหาร ใช
ทําการเกษตร และการคมนาคม ตลอดจนท่ีราบลุมแมน้ําซ่ึงเปนแหลงการเพาะปลูก นอกจากนั้นยัง
มีชายฝงทะเลยาวเปนแหลงอาหารจากทะเลและเสนทางเดินเรือทางทะเลมาต้ังแตโบราณ (กรม
อาเซียน, 2555) 
  3.7 เอกลักษณไทย ไดแก 
   กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของไทย มีเนื้อท่ี 1,568 ตารางกิโลเมตร ประชากร
ประมาณ 5.6 ลานคน นับเปนเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีอายุ
มาแลวกวา 230 ป กอตั้งราวคริสตศตวรรษท่ี 15 (พุทธศตวรรษท่ี 20) มีสถานท่ีสําคัญอยางวัดพระ
แกว สนามหลวงเปนสัญลักษณทางประวัติศาสตร เนื่องจากพื้นท่ีตรงนี้เคยเปนพระบรมมหาราชวัง
ของกษัตริยในตนราชวงศจักรีมากอน มีสยามสแควร ตลาดนัดสวนจตุจักรเปนสัญลักษณของ 
การช็อปปง และมีอนุสาวรียชัยสมรภูมิเปนจุดศูนยกลางของการเดินทาง 
  3.8 บุคคลสําคัญ ไดแก 
   (1)  ประเทศเมียนมา วีระบุรุษและวีรสตรีของเมียนมาร คือ อูอองซาน ผูนํา 
การตอสู เพื่อเอกราชของพมา  และบุตรสาวคืออองซาน  ซูจี  ซ่ึงได เปนผูนําการตอสู เพื่อ
ประชาธิปไตยของพมาในปจจุบัน 
   (2)  ประเทศ อินโดนีเซีย วีรบุรุษของอินโดนีเซีย คือ ประธานาธิบดีคนแรก 
ซูการโน ไดรับฉายาวา "บุงการโน" สวนวีรบุรุษท่ีไดรับตําแหนงอยางเปนทางการคือ นายอับดุล 
มูอิส (Abdul Muis) หลังจากท่ีรัฐบาลประกาศใหมีวีรชนแหงชาติรวม 156 คน 
   (3)  ประเทศเวียดนามวีรบุรุษแหงชาติของเวียดนาม คือประธานาธิบดีคนแรกโฮ
จิมินห สวนวีรบุรุษในประวัติศาสตรคือ ลีธวงเกียต (LY ThuongKiet 1019-1105) ผูเปนนายพลใน
สมัยราชวงศลี บทกวีของเขาถือวาเปนคําประกาศเอกราชคร้ังแรกของชาวเวียดนาม 
   (4)  ประเทศมาเลเซียวีรชนแหงชาติของมาเลเซีย ไดแก  Dato`Onn bin Jaafar 
ดะโตะออนบินจัฟฟาร ซ่ึงเปนประธานพรรคอัมโนคนแรก ตนกูอับดุลเราะหมาน นายกรัฐมนตรี
คนแรก ตันเชงลอค (Tan Cheng Lock) ไดรับเลิกเปนประธานคนแรกของสมาคมชาวจีนมาเลย 
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(Malayan Chinese Associations) ในค.ศ. 1949 เขาผลักดันนโยบายเร่ืองคนจีนในมาเลเซีย และ Tan 
Sri Datin Sri Cempaka Kontik Kamariah เปนผูนําสตรีมาเลยชวยดําเนินการเร่ืองสหกรณและการ
สงเคราะหตางๆ อยางไดผล 
   (5)  ประเทศลาววีรชนแหงชาติของลาว คือ เจาอนุวงศ ผูนําในการตอสูเพื่อรวม
อาณาจักรลานชางในยุคอาณานิคม คือ เจาเพชรราช ผูนําลาวอิสระตอสูกับฝร่ังเศส และเจาสุภานุ
วงศ  ผูนํ าขบวนการประเทศลาวและในท่ีสุดเปนประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
   (6)  ประเทศฟลิปปนสวีรชนแหงชาติฟลิปปนส ไดแก โฮเซ  ริซัล ผูจุดประกาย
ใหแกการปฏิวัติเอกราชของฟลิปปนสจากสเปนคนแรก ไดรับเกียรติใหเปน "วีรชนแหงชาติ" 
(National Hero) แอนเดรีย โบนิฟาซิโอ เปนผูนําขบวนการปฏิวัติ "คาติปูนัน" (Katipunan) เอมิลิโอ 
อากินัลโด เปนประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐฟลิปปนส และลาปูลาปู (Lapu - Lapu) 
หัวหนาชนพ้ืนเมืองท่ีแมกแตนไดสังหารแมกเจลแลนผูเดินทางเรือรอบโลกมาถึงฟลิปปนส  
ลาปูลาปูไดรับเกียรติใหเปนวีรบุรุษฟลิปปนสโนคนแรก 
   (7)  ประเทศกัมพูชา วีรชนแหงชาติของกัมพูชา คือ สมเด็จเจาสีหนุ ผูนําและ
กษัตริยของกัมพูชาหลังจากไดรับเอกราชจากฝรั่งเศส 
   (8)  ประเทศไทยวีรชนแหงชาติของไทย คือพระนเรศวร พระเจาตากสิน ทาว
เทพกษัตรี ทาวศรีสุนทร และทาวสุรนารี (กรมอาเซียน, 2556, หนา 78-83) 
  3.9 ประวัติศาสตร ไดแก 
   ทุกประเทศในอาเซียนยกเวนไทย ตางมีวันเอกราชของชาติ อันไดแก วันท่ี
ประกาศเอกราชจากการเปนอาณานิคมของมหาอํานาจตะวันตก 
   กัมพูชาประกาศเอกราชจากการอยูภายใตการอารักขาของฝร่ังเศสถึง 90 ปใน
วันท่ี 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1953  
   บรูไนดารุสซาลามประกาศเอกราชสมบูรณในวันท่ี 31 ธันวาคม ค.ศ. 1983 และ
เร่ิมตนปกครองประเทศดวยระบบกษัตริยของตนเองในวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1984 เปนตน กอน
หนานี้บรูไนฯ ไดประกาศใชรัฐธรรมนูญและมีรัฐบาลปกครองภายในประเทศใน ค.ศ. 1959 แตยัง
อยูภายใตอังกฤษในสวนของการดําเนินการระหวางประเทศ 
   สวนวันเอกราชของฟลิปปนสคือวันท่ี 12 มิถุนายน โดยเร่ิมประกาศเปนวันเอก
ราชใน ค.ศ. 1962 กอนหนานี้ขบวนการตอสูเพื่อเอกราชของฟลิปปนสไดเคยประกาศเอกราชจาก
สเปนแลวใน ค.ศ. 1896 แตท้ังสเปนและสหรัฐอเมริกาไมยอมรับ สเปนไมอาจปราบขบวนการเอก
ราชไดและยกฟลิปปนสใหแกสหรัฐฯ ซ่ึงชนะสงครามกับสเปนจนถึงวันท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1946 
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สหรัฐฯ ถึงใหเอกราชแกฟลิปปนส (อันเปนวันเดียวกับวันเอกราชของสหรัฐ ฯ เอง) วันท่ี 4 
กรกฎาคม จึงถูกใชเปนวันเอกราชในชวงแรก กระท่ังถึงสมัยประธานาธิบดีมาคาปากัลไดประกาศ
เปล่ียนวันเอกราชใหมมาเปนวันท่ี 12 มิถุนายน ใน ค.ศ. 1962 
   วันเอกราชของประเทศเมียนมาร (พมา) คือ วันท่ี 4 มกราคม เม่ือพมาประกาศ
การเปนเอกราชโดยสมบูรณจากจักรภพอังกฤษใน ค.ศ. 1948 หลังจากท่ีตกอยูภายใตการปกครอง
อาณานิคมมา 60 ป การตอสูเพื่อเอกราชของพมามีพลังมากข้ึนในระหวางสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
เม่ือขบวนการตอตานฟาสซิสตญ่ีปุน นําโดยอูอองซานไดรวมมือกบัอังกฤษในการตอสูขับไลญ่ีปุน
ท่ียึดครองพมาออกไป จากน้ันในเดือนมกราคม ค.ศ. 1947 อังกฤษสัญญาวาจะใหเอกราชสมบูรณ
ในอีกหนึ่งปขางหนา แตในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1947 อองซานกับรัฐมนตรีอีก 6 คนถูกยิงตาย
หลังจากการเจรจากับฝายชนชาติตางๆ ท่ีจะเขารวมเปนประเทศเดียวกันตอไปในที่ประชุม 
ปางโหลง อยางไรก็ตาม พมาดําเนินการประกาศเอกราชตามกําหนดเดิมตอไป 
   วันเอกราชของมาเลเซียคือวันท่ี 31 สิงหาคม ค.ศ. 1957 ตนกูอับดุลเราะหมาน
เปนผูนําคนมลายูประกาศเอกราชจากจักรภพอังกฤษ หลังจากการเจรจาตอรองโดยสันติกับอังกฤษ 
ดินแดนของมาเลเซียตกเปนอาณานิคมนับต้ังแต ค.ศ. 1511  โดยเร่ิมจากการยึดครองของโปรตุเกส 
จากน้ันตกเปนของดัตชใน ค.ศ. 1641 แลวตกเปนของอังกฤษใน ค.ศ.1824 กระท่ังถูกญ่ีปุนยึดครอง
ใน ค.ศ.1941 เปนคร้ังสุดทายตอมาสหพันธมาเลเซียประกอบไปดวยรัฐท้ังหลายในมลายา บอรเนยีว
เหนือ (ตอมาเปล่ียนเปนซาบาห) ซาราวัก และสิงคโปรตกลงจะประกาศเปนประเทศรวมกันในวนัท่ี 
31 สิงหาคม ค.ศ. 1963 อันเปนปท่ี 6 ของการไดเอกราชของมลายา แตถูกคัดคานจากอินโดนีเซีย
และฟลิปปนส จึงเล่ือนไปประกาศสหพันธมาเลเซียในวันท่ี16  กันยายน ค.ศ. 1963 วันดังกลาวจึง
เปนวันมาเลเซีย (Malaysia Day)แตคนสวนใหญฉลองวันเอกราชในวันท่ี 31 สิงหาคม นอกจากคน
มาเลยในภาคตะวันออกทําใหเกิดความไมสบายใจกัน ดังนั้นนับจาก  ค.ศ. 2010 รัฐบาลจึงประกาศ
ใหวันมาเลยเซีย (16 กันยายน) เปนวันหยุดแหงชาติดวยอีกวัน นอกจากวันฮารีเมอรเดกาหรือ 
วันเอกราช (31 สิงหาคม) 
   วันเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดแกวันท่ี 2 ธันวาคม 
ซ่ึงประกาศเปนเอกราชของประเทศใน ค.ศ. 1975 อันเปนปท่ีลาวสามารถเอาชนะในการตอสูเพื่อ
เอกราชสมบูรณจากสหรัฐอเมริกาในสงครามอินโดจีนลาวตกอยูใตอาณานิคมเปนเวลากวา 100 ป 
กอนหนานี้ลาวมีวันเอกราชในวันท่ี 12 ตุลาคม ค.ศ. 1945 อันเปนวันท่ีกระบวนการตอสูของพรรค
คอมมิวนิสตอินโดจีน ตอมาฝายลาวไดกอตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวใน ค.ศ. 1955 เพื่อ
ดําเนินการตอสูใหไดเอกราชสมบูรณจากการกลับมายึดครองอินโดจีนของฝร่ังเศสและสหรัฐฯ
จนกระท่ังไดรับชัยชนะใน ค.ศ. 1975 
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   วันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคือ วันท่ี 2 กันยายน ซ่ึงประกาศ
เอกราชจากการปกครองแบบอาณานิคมของฝร่ังเศสใน ค.ศ. 1945 ในปนั้นญ่ีปุน ซ่ึงไดบุกอินโดจีน
และขับไลกองกําลังฝร่ังเศสออกไป ประกาศยอมแพในสงครามโลกคร้ังท่ี 2  นําไปสูการประกาศ
เอกราชของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (Democratic Republic of Vietnam) ภายใต
การนําของโฮจิมินห แตหลังจากนั้นฝร่ังเศสกลับเขามายึดครองเวียดนาม หลังจากความพายแพใน
สงครามเดียนเบียนฟู ฝร่ังเศสยอมเจรจา โดยมีสหรัฐ เปนผูไกลเกล่ียนําไปสูขอตกลงเจนีวาใน ค.ศ. 
1954 ซ่ึงแบงประเทศเวียดนามออกเปน 2 สวนคือเวียดนามเหนือภายใตประธานาธิบดีโฮจิมินหกับ
เวียดนามใตภายใตประธานาธิบดีโงดินเดียม การสูรบดําเนินตอไปโดยมีสหรัฐ ฯ  หนุนชวยเหลือ
เวียดนามใต สวนจีนสนับสนุนเวียดนามเหนือ  สงครามอินโดจีนคร้ังท่ีสองยุติดวยความพายแพของ
สหรัฐ ในวันท่ี 30 เมษายน ค.ศ. 1975 เวียดนามรวมประเทศไดสําเร็จและประกาศเปนสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)  
   วันเอกราชของสิงคโปร ไดแก วันท่ี 9 สิงหาคม อันเปนวันท่ีสิงคโปรประกาศ
ใหสิงคโปรเปนสาธารณรัฐท่ีเปนอิสระมีอธิปไตยของตนเองโดยนายลีกวนยู ขอท่ีทําใหการ
ประกาศเอกราชของสิงคโปรแตกตางๆ จากประเทศอ่ืนๆ ในโลกคือ เปนการประกาศเอกราชท่ีฝน
เจตนารมณของตนเองกลาวคือ การประกาศเอกราชนั้นกระทําตอประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียซ่ึง
สิงคโปรรวมเปนสหพันธหนึ่งในการกอตั้งมาดวยกันใน ค.ศ. 1963 กอนหนานี้สิงคโปรอยูภายใต
การปกครองของอังกฤษ และคอยๆ ไดรับเอกราชจากอังกฤษทีละข้ัน เม่ือไดรับเอกรราชสมบูรณ 
   สิงคโปรคิดวาอนาคตของประเทศจะม่ันคงดีกวาหากรวมกับมาลายาทวา
หลังจากการรวมเปนประเทศสหพันธรัฐแลว เกิดปญหาความขัดแยงท่ีสําคัญระหวางคนจีนกับมาลา
ยู นําไปสูการปะทะและความรุนแรงทางเช้ือชาติ ท่ีหนักระหวางพักการเมืองท้ังสองฝายคือ พรรค 
People`s Action Party (PAP) ของสิงคโปร กับ พรรค United Malays National Organization 
(UMNO) ของมาลายูไมอาจตกลงกันได ในท่ีสุดฝายมาเลเซียประกาศขับไลสิงคโปรออกจาก
สหพันธรัฐนําไปสูการประกาศเอกราชของสิงคโปรดวยน้ําตานองหนาของลีกวนยู ซ่ึงกลาววา 
"ตลอดชีวิตของขาพเจาเช่ือในการรวมและความสามัคคีของสองดินแดนนี้มาโดยตลอด" ในวันท่ี 9 
สิงหาคม ค.ศ. 1965 
   วันเอกราชของอินโดนีเซีย คือวันท่ี 17 สิงหาคม ขบวนการชาตินิยมอินโดนีเซีย
ภายใตการนําของซูการโนไดทําการตอสูกับเจาอาณานิคมดัตชซ่ึงปกครองพวกเขามานานนับรอยป 
ในชวงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ญ่ีปุนไดเขายึดครอง อินโดนีเซีย เกิดการตอสูกับญ่ีปุนดวย จนเม่ือ
ญ่ีปุนประกาศแพสงครามใน ค.ศ. 1945 ฝายชาตินิยมอินโดนีเซียจึงรีบถือโอกาสนั้นประกาศเอก
ราชของอินโดนีเซียจากเนเธอรแลนด กอนท่ีการตอสูจะไดรับชัยชนะ การประกาศเอกราชคร้ังนี้ยัง
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ตางจากของประเทศอ่ืนการประกาศเอกราชจะทําในบานของซูการโนในกรุงจาการตาจากน้ันมีการ
สงขอความในคําประกาศนั้นโดยทางลับไปยังท่ีตางๆแลวนําไปออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงไป
ท่ัวท้ังประเทศ ทําใหประชาชนท้ังประเทศไดยินการประกาศเอกราชดวย วันเอกราชของ
อินโดนีเซียยังถูกทําใหจําไดงายๆ ดวยการโยงไปถึงจํานวนของหมูเกาะท้ังหมดในอินโดนีเซียที่มี
ท้ังส้ินถึง 17,845 เกาะนั้นคือวันท่ี 17 เดือน 8 ป 45 (กรมอาเซียน, 2556 , หนา 73-77) 
  3.10 มีความรูเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน ในหัวขอนี้ผูวิจัยนํามาเฉพาะหมวดที่เปน
หัวขอสําคัญดังนี้ 
   หมวดท่ี 1 ความมุงประสงคและหลักการ 
   หมวดท่ี 2 สภาพบุคคล 
   หมวดท่ี 3 สมาชิกภาพ 
   หมวดท่ี 4 องคกร 
   หมวดท่ี 5 องคภาวะท่ีมีความสัมพันธกับอาเซียน 
   หมวดท่ี 6 ความคุมกันและเอกสิทธิ 
   หมวดท่ี 7 การตัดสินใจ 
   หมวดท่ี 8 การระงับขอพิพาท 
   หมวดท่ี 9 งบประมาณและการเงิน 
   หมวดท่ี 10 การบริหารและข้ันตอนการดําเนินงาน 
   หมวดท่ี 11 อัตลักษณและสัญลักษณ 
   หมวดท่ี 12 ความสัมพันธภายนอก 
   หมวดท่ี 13 บทบัญญัติท่ัวไปและบทบัญญัติสุดทาย 
  3.11 ความหมาย ความสําคัญ 
   เปนความตกลงระหวางประเทศเพื่อใหสถานะทางกฎหมายหรือนิติฐานะแก
อาเซียนรวมถึงวางกรอบโครงสรางองคกรใหมเพ่ือใหอาเซียนเปนหนวยงานท่ียึดม่ันมากยิ่งข้ึนตอ
กติกาและกฎหมายตางๆ  ท่ีสมาชิกรวมกันกําหนดข้ึน  อันจะนํามาซ่ึงการเปนองคกรท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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สาระสําคัญของกฎบัตรอาเซียน 
หมวดท่ี 1 

ความมุงประสงคและหลักการ 
ขอ 1 

ความมุงประสงค 
ความมุงประสงคของอาเซียน คือ 
 1. เพื่อธํารงครักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความม่ันคงและเสถียรภาพกับท้ังเสริมสราง
คุณคาทางสันติภาพในภูมิภาคใหมากข้ึน 
 2. เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวยืดหยุนสูสภาวะปกติของภูมิภาคโดยการ
สงเสริมความรวมมือดานการเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมใหแนนแฟนยิ่งข้ึน 
 3. เพื่อธํารงรักษาเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรและปราศจาก
อาวุธท่ีมีอานุภาพลางสูงอ่ืนๆ ทุกชนิด 
 4. เพื่อทําใหแนใจวาประชาชนและรัฐสมาชิกของอาเซียนอยูรวมกับประชาคมโลกได
โดยสันติในสภาวะท่ีเปนธรรม มีประชาธิปไตยและความปรองดองกัน 
 5. เพื่อสรางตลาดและฐานการผลิตเดียวท่ีมีเสถียรภาพ ม่ังค่ัง มีความสามารถใน 
การแขงขันสูง และมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีการอํานวยความสะดวกทางการคาและ 
การลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการเคล่ือนยายอยางเสรีของสินคา บริการและการลงทุน 
การเคลื่อนยายที่ไดรับความสะดวกของนักธุรกิจผูประกอบวิชาชีพ ผูมีความสามารถพิเศษและ
แรงงาน และการเคลื่อนยายอยางเสรียิ่งข้ึนของเงินทุน 
 6. เพื่อบรรเทาความยากจนและลดชองวางการพัฒนาภายในอาเซียนโดยผานความ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและความรวมมือ 
 7. เพื่อเสริมสรางประชาธิปไตย เพิ่มพูนธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมตลอดจน
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยคํานึงถึงสิทธิและหนาท่ีของรัฐ
สมาชิกของอาเซียน 
 8. เพ่ือตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักความม่ันคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ ตอ
ส่ิงทาทายทุกรูปแบบ อาชญากรรมขามชาติและส่ิงทาทายขามพรมแดนอ่ืนๆ 
 9. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อทําใหแนใจวาในภูมิภาคมีการคุมครอง
สภาพแวดลอม ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของประชาชน 
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 10. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยผานความรวมมือท่ีใกลชิดยิ่งข้ึนในดานการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสรางพลังประชาชนและ
เสริมสรางความเขมแข็งแหงประชาคมอาเซียน 
 11. เพื่อเพิ่มพูนความเปนอยูท่ีดีและการดํารงชีวิตของประชาชนอาเซียนดวยการให
ประชาชนมีโอกาสที่ทัดเทียมกนัในการเขาถึง การพัฒนามนุษย สวัสดิการสังคม และความยุติธรรม 
 12. เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการสรางสภาพแวดลอม ท่ีปลอดภัยม่ันคง และ
ปราศจากยาเสพติด สําหรับประชาชนของอาเซียน 
 13. เพื่อสงเสริมอาเซียนท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง ซ่ึงทุกภาคสวนของสังคมไดรับ
การสงเสริมใหมีสวนรวมและไดรับประโยชนจากกระบวนการรวมตัวและการสรางประชาคม
อาเซียน 
 14. เพื่อสงเสริมอัตลักษณของอาเซียนโดยผานการสงเสริมความสํานึกถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและมรดกของภูมิภาคยิ่งข้ึน 
 15. เพื่อธํารงไวซ่ึงความเปนศูนยรวมและบทบาทเชิงรุกของอาเซียนในฐานะพลัง
ขับเคล่ือนหลักในความสัมพันธและความรวมมือระหวางอาเซียนและหุนสวนนอกภูมิภาค ในภาพ
แบบของภูมิภาค ท่ีเปดกวางโปรงใส และไมปดกั้น 
 

ขอ 2 
หลักการ 

 1. ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุความมุงประสงคตามขอ 1 อาเซียนและรัฐสมาชิก
อาเซียนยืนยันและยึดม่ันในหลักการพื้นฐานท่ีปรากฏในปฏิญญา ความตกลง อนุสัญญา ขอตกลง 
สนธิสัญญา และตราสารอ่ืนๆ ของอาเซียน 
 2. ใหอาเซียนและรัฐสมาชิกอาเซียนปฏิบัติตามหลักการดังตอไปนี้ 
  (ก) การเคารพเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแหงดินแดน และ อัต
ลักษณแหงชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนท้ังปวง 
  (ข) ความผูกพันและความรับผิดชอบรวมกันในการเพิ่มพูนสันติภาพความมั่นคง
และความมั่งค่ังของภูมิภาค 
  (ค) การไมใชการรุกรานและการขมขูวาจะใชหรือการใชกําลังหรือการกระทําอ่ืนใด
ใน ลักษณะท่ีขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ 
  (ง) การอาศัยการระงับขอพิพาทโดยสันติ 
  (จ) การไมแทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน 
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  (ฉ) การเคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐในการธํารงประชาชาติของตนโดย
ปราศจากการแทรกแซง การบอนทําลาย จากการบังคับจากภายนอก  
  (ช) การปรึกษาหารือ ท่ี เพิ่มพูน ข้ึนในเ ร่ือง ท่ี มีผลกระทบอย างร ายแรงตอ
ผลประโยชนรวมกันของอาเซียน 
  (ซ) การยึดม่ันตอหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาลหลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตาม
รัฐธรรมนูญ 
  (ณ) การเคารพเสรีภาพพื้นฐาน การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน  และ
สงเสริมความยุติธรรมทางสังคม 
  (ญ) การยึดม่ันกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหวางประเทศรวมถึง กฎหมาย
มนุษยธรรมระหวางประเทศ ท่ีรัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ 
  (ฎ) การละเวนจากการมีสวนรวมในนโยบายหรือกิจกรรมใดๆรวมถึงการใชดินแดน
ของตน ซ่ึงดําเนินการโดยรัฐสมาชิก อาเซียน หรือรัฐท่ีมิใชสมาชิกอาเซียนหรือผูกระทําท่ีไมใช 
รัฐใดๆ ซ่ึงคุกคามอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน หรือเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของ 
รัฐสมาชิกอาเซียน 
  (ฏ) การเคารพในวัฒนธรรม ภาษาและศาสนาท่ีแตกตางของประชาชน อาเซียนโดย
เนน คุณคารวมกันของประชาชนอาเซียน ดวยจิตวิญญาณของเอกภาพในความหลากหลาย 
  (ฐ) ความเปนศูนยรวมของอาเซียนในความสัมพันธภายนอกทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม โดยคงไวซ่ึงความมีสวนรวมอยางแข็งขัน การมองไปภายนอก การไมปดกั้น
และการไมลืมปฏิบัติ 
  (ฆ) การยึดม่ันในกฎการคาพหุภาคีและระบบของอาเซียนซ่ึงมีกฎเปนพ้ืนฐาน
สําหรับการปฏิบัติตามขอผูกพันทางเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ และการลดอยางคอยเปนคอยไป 
เพื่อไปสูการขจัดอุปสรรคท้ังปวงตอการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในระบบเศรษฐกิจซ่ึง
ขับเคล่ือนโดยตลาด (กรมอาเซียน, 2556, หนา 2-37) 
  3.12 เปาหมายและหลักการ 
   กฎบัตรอาเซียนมีเปาหมายเพ่ือเปล่ียนใหอาเซียนเปนองคกรท่ีมีประชาชนเปน
ศูนยกลางของความรวมมือดวยการจัดต้ังกลไกใหมๆ เพื่อปกปองและสงเสริมผลประโยชนของ
ประชาชนอาเซียน เชน คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียน วาดวยสิทธิมนุษยชน โดยผูนํา
อาเซียนท้ัง 10 ประเทศไดรวมลงนามในกฎบัตรอาเซียน เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 และ
เร่ิมมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม ค.ศ. 2008 (กรมอาเซียน, 2556, หนา 28) 
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  3.13 องคกรอาเซียน 
   กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ เลขท่ี 443 กระทรวงการตางประเทศ 
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  3.14 องคกรท่ีมีความสัมพันธกับอาเซียน 
   1. รัฐสภา 
    สมัชชารัฐสภาอาเซียน (กรมอาเซียน, 2556, หนา 46-49) 
  3.15 กระบวนการตัดสินใจที่ผูนําของแตละประเทศไดรวมกันกอต้ังประชาคม
อาเซียนมีดังนี้ 
   ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรวมมือกันและตัดสินใจรวมกัน 
   เรา บรรดาประชาชน ของรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) โดยมีประมุขรัฐหรือหัวหนารัฐบาลของ บรูไนดารุส ซาลาม 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย 
สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามเปนผูแทน 
   รับทราบ ดวยความพึงพอใจในความสําเร็จอยางสูงและการขยายตัวของ
อาเซียนนับต้ังแตมีการกอต้ังข้ึนท่ีกรุงเทพมหานครดวยการประกาศใชปฏิญญาอาเซียน 
   ระลึกถึงการตัดสินใจจัดทํากฎบัตรอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการเวียงจันทน 
ปฏิญญากัวลาลัมเปอรวาดวยการจัดทํากฎบัตรอาเซียนและปฏิญญาเซบูวาดวยแผนแมบทของกฎ
บัตรอาเซียน 
   ตระหนักถึงการมีผลประโยชนรวมกันและการพึ่งพากันอาศัยกันระหวาง
ประชาชนและรัฐสมาชิกอาเซียนซ่ึงมีความผูกพันกันทางภูมิศาสตรตลอดจนมีวัตถุประสงคเดียวกัน
และชะตารวมกัน 
   ไดรับแรงบันดาลใจและรวมกันภายใตวิสัยทัศนเดียวกันและอัตลักษณเดียวกัน 
และประชาคมท่ีมีความเอ้ืออาทรเดียวกัน 
   รวมกันดวยความปรารถนาเดียวกันและเจตจํานงรวมกันท่ีจะดํารงอยูใน
ภูมิภาคแหงสันติภาพ ความม่ันคงและเสถียรภาพท่ีถาวร มีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน มีความ
มั่งค่ังและความกาวหนาทางสังคมรวมกัน และท่ีจะสงเสริมผลประโยชน อุดมการณ และความมุง
มาดปรารถนาท่ีสําคัญของเรา 
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   เคารพความสําคัญพื้นฐานของมิตรภาพและความรวมมือและหลักการแหง
ประชาธิปไตยความเสมอภาค บูรณภาพแหงดินแดน การไมแทรกแซงกัน ฉันทามติ และเอกภาพใน
ความหลากหลาย 
   ยึดม่ันในหลักการแหงประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล การ
เคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน 
   ตกลงใจท่ีจะทําใหแนใจถึงการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อประโยชนของประชาชน
รุนปจจุบันและอนาคต และ ตั้งม่ันใหความเปนอยูท่ีดีการดํารงชีวิตและสวัสดิการของประชาชน
เปนศูนยกลางของกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน 
   เช่ือม่ันในความจําเปนท่ีจะกระชับสายสัมพันธท่ีมีอยูของความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในระดับภูมิภาคเพ่ือบรรลุประชาคมอาเซียนท่ีมีความเหนี่ยวแนนทางการเมือง การรวมตัว
ทางเศรษฐกิจ และมีความรับผิดชอบทางสังคม เพื่อท่ีจะตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพตอความ 
ทาทายและโอกาสในปจจุบันและอนาคต 
   ผูกพันท่ีจะเรงสรางประชาคมอาเซียนโดยผานความรวมมือและการรวมตัวใน
ภูมิภาคที่เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งโดยการจัดตั้งประชาคมอาเซียนซ่ึงประกอบดวยประชาคมความ
มั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนตามที่ระบุ
ไวในปฏิญญาบาหลีวาดวยขอตกลงอาเซียนฉบับท่ี 2 
   ในการนี้ จึงตกลงท่ีจะจัดทํากรอบทางกฎหมายและทางสถาบันของอาเซียน
โดยกฎบัตรนี้ 
   และเพ่ือการนี้ ประมุขรัฐหรือหัวหนารัฐบาลของรัฐสมาชิกอาเซียนซ่ึงมา
ประชุมกันท่ีสิงคโปรในวาระประวัติศาสตรครบรอบ 40 ปของการกอตั้งอาเซียนนี้ (กรมอาเซียน, 
2556, หนา 1-2) 
  3.16 การระงับขอพิพาท คือ ขอตกลงการระงับขอพิพาทเร่ิมจากการมารวมมือกัน
ของประเทศดังนี้ 
   ติมอรตะวันออก (เรียกอยางเปนทางการวา สาธารณรัฐประชาธิปไตยแหง
ติมอร-เลสเต) ถือเปนรัฐท่ีถือกําเนิดข้ึนมาใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  โดยแยกตัวออกจาก
อินโดนีเซีย ในทางประวัติศาสตร ติมอรตะวันออกเคยเปนอาณานิคมของโปรตุเกส ตั้งแต ค.ศ. 
1520 แตตอมาภายหลังโปรตุเกสไดประกาศถอนตัวออกไปอยางกะทันหัน จึงเปนเหตุให
อินโดนีเซียถือโอกาสสงทหารเขาไปยึดครองดินแดนและผนวกติมอรตะวันออกเขาเปนจังหวัดท่ี 
27 ของอินโดนีเซีย อยางไรก็ตามชาวติมอรตะวันออกไดทําการเคล่ือนไหวตอตานรัฐบาล
อินโดนีเซียอยางตอเนื่อง จนกระท่ังไดรับเอกราชและแยกตัวเปนอิสระอยางเปนทางการเม่ือ ค.ศ. 
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1998 ตอมาติมอรตะวันออกไดเขารวมเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติและไดตกลงเรียกช่ือ
ประเทศอยางเปนทางการวา ติมอร-เลสเต (Timor -Leste) ซ่ึงเปนช่ือในภาษาโปรตุเกสติมอร
ตะวันออกอยูในฐานะผูสังเกตการณของอาเซียนต้ังแต พ.ศ. 2545/ค.ศ. 2002 และไดยื่นสมัครเขา
เปนสมาชิกอาเซียนอยางเปนทางการ เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2554/ ค.ศ. 2011 
   ปญหาพิพาททะเลจีนใต  ทะเลจีนใตถือเปนสวนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟก
และเปนทะเลกึ่งปดท่ีเช่ือมตอระหวางเอเชียตะวันออกกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีหมูเกาะท่ีสําคัญ 
คือ สแปรตลีย และพาราเซล ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญของปญหาขอพิพาทในทะเลจีนใต ในสมัยโบราณ
ทะเลจนีใตถือเปนเสนทางการคาท่ีสําคัญของจีน ญ่ีปุน และเอเชียอาคเนย ขณะท่ีในปจจุบันทะเลจนี
ใตกลายเปนจุดสําคัญของโลก ท้ังในทางการเมือง ความม่ันคง และทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเปน
เสนทางการขนสงสินคาและพลังงานระหวางภูมิภาคตางๆ ของโลกกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ
เอเชียตะวันออก นอกจากนี้ ยังเปนแหลงทรัพยากรประมงท่ีอุดมสมบูรณและคาดวาเปนแหลง
ทรัพยากรน้ํามันและกาชธรรมชาติขนาดใหญ สงผลใหรัฐตางๆ ไดแก บรูไน ฯ มาเลเซีย  ฟลิปปนส 
เวียดนาม  และจีน แยงชิงกันเขาครอบครองพ้ืนท่ีในทะเลจีนใตจนเกิดพื้นท่ีอางสิทธิทับซอนกันทาง
ทะเล และกลายเปนปญหาการขัดแยงกันดังกลาว โดยที่ทะเลจีนใตมีอาณาบริเวณครอบคลุมพื้นท่ี
กวางใหญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อาเซียนจึงมีบทบาทสําคัญในการธํารงไว ซ่ึง สันติภาพ 
เสถียรภาพ และความมั่นคงในทะเลจีนใต เพื่อเกื้อกูลตอการสงเสริมความรวมมือกับจีนเพื่อบรรลุ
เปาหมายดังกลาว โดยเฉพาะการปฏิบัติตามปฏิญญาวาดวยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต พ.ศ. 
2545 เพื่อมุงสรางความไวเนื้อเช่ือใจ และสงเสริมความรวมมือทางทะเลระหวางอาเซียนกับจีน ซ่ึง
ชวยผอนคลายความตึงเครียดและปองกันมิใหความขัดแยงขยายตัว จนกวาประเทศที่เกี่ยวของจะ
บรรลุการแกไขปญหาเขตทางทะเลและพื้นท่ีอางสิทธ์ิทับซอนระหวางกันตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ 
   เขตแหงสันติภาพ เสรีภาพและความเปนกลาง หมายถึง ปฏิญญาท่ีลงนาม เม่ือ 
ค.ศ. 1971 โดยรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และ
สิงคโปรเพื่อสงเสริมบรรยากาศความรวมมือเศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรม  พรอมผลักดันให
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกลายเปนเขตปลอดอิทธิพลจากรัฐมหาอํานาจในยุคสงครามเย็น 
นอกจากนั้นปฏิญญาฉบับดังกลาว ยังใหความสําคัญกับการเคารพในบูรณภาพแหงดินแดนของรัฐ
สมาชิก การงดใชกําลังทางความสัมพันธระหวางประเทศ การระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี การไม
แทรกแซงกิจการภายในและการเคารพสิทธิของรัฐตางๆ อยางเทาเทียมกันซ่ึงถือเปนชองทางสําคัญ
ในการสถาปนาสันติภาพ เสรีภาพและความเปนกลางอยางแทจริงภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต จับมือไมจับปน 
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   สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เปน
สนธิสัญญาระงับอาวุธนิวเคลียรระหวาง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีการลงนามใน
กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม ค.ศ.  1995  และมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม ค.ศ.1997 
โดยมุงหมายใหประเทศภาคีหามพัฒนา ผลิต จัดซ้ือ ขนสง  ทดสอบหรือไดมาซ่ึงครอบครองหรือ
ควบคุมเหนืออาวุธนิวเคลียร รวมถึงหามใหรัฐใดรัฐหนึ่งปลอยหรือท้ิงวัสดุอุปกรณท่ีเปน
กัมมันตภาพรังสีลงบนพื้นดิน ทะเลและอากาศ สนธิสัญญาดังกลาวถือเปนแรงขับเคล่ือนเพื่อ
เสริมสรางความม่ันคงและสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและยังสะทอนใหเห็นถึง
ความพยายามของอาเซียนในการสนับสนุนกระบวนการไมแพรกระจายอาวุธนิวเคลียรในระดับ
โลก 
   ชองแคบมะละกา เปนชองแคบระหวางคาบสมุทรมลายูกับเกาะสุมาตรา (มี
ความกวางประมาณ 5 ไมลและยาวประมาณ 600 ไมล) ความโดดเดนทางภูมิศาสตรท่ีเช่ือมโยง
ระหวางมหาสมุทร  อินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟก  สงผลใหชองแคบมะละกากลายเปนจุด
ยุทธศาสตรทางดานพาณิชยนาวีและยุทธนาวี โดยเสนทางเดินเรือ หรือกิจกรรมขนสงทางทะเล 
อาทิ การขนสงน้ํามันดิบจากตะวันออกกลาง เขาสูญ่ีปุน ลวนจําเปนตองกระทําผานชองแคบมะละ
กา ขณะเดียวกันการลําเลียงเรือรบของรัฐมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาเพ่ือแผแสนยานุภาพทาง
ทะเล  ก็จําเปนตองกระทําผานชองแคบแหงนี้เชนกัน อีกประการหนึ่ง ชองแคบแหงนี้ยังอุดม
สมบูรณไปดวย ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงผลใหเกิดความขัดแยงและการแขงขันในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การปลนเรือสินคาโดยกลุมโจรสลัด การกอวินาศกรรมเพ่ือจมเรือเดินสมุทร หรือ 
การวางกําลังทหาร ของรัฐชายฝงอยางอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร เพ่ือพิทักษผลประโยชน
ทางทะเล (กรมอาเซียน, 2556, หนา 64-72) 
  3.17 อัตลักษณ สัญลักษณ ของประชาคมอาเซียนมีดังนี้ 
   รวงขาวสีเหลือง 10 ตน คือ ประเทศ สมาชิก 10 ประเทศ ท่ีรวมตัวกันเพื่อ
มิตรภาพและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน อยูในพ้ืนท่ีวงกลมสีแดง สีขาว และสีน้ําเงิน แสดงถึง
ความเปนเอกภาพ ตัวอักษร ASEAN สีน้ําเงิน แสดงถึงความมุงม่ันท่ีจะทํางานรวมกันเพื่อความ
ม่ันคง สันติภาพ เอกภาพ และความกาวหนาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
   สีแดง       คือ    ความกลาหาญและสามัคคี 
   สีน้ําเงิน    คือ    สันติภาพและความม่ันคง 
   สีขาว        คือ    ความบริสุทธ์ิ 
   สีเหลือง    คือ     ความเจริญรุงเรือง 
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  3.18 ความสัมพันธกับภายนอก ของประชาคมอาเซียน ไดแก 
   การดําเนินความสัมพันธภายนอก กฎบัตรอาเซียนไดระบุใหอาเซียนไดพัฒนา
ความสัมพันธฉันมิตรและชองทางเจรจาความรวมมือและความเปนหุนสวนเพื่อผลประโยชน
รวมกันกับนานาประเทศ องคการและสถาบันระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ
บนพ้ืนฐานหลักการของอาเซียนท่ีจะเปนพลังขับเคล่ือนหลักในการจัดการภูมิภาคที่อาเซียนไดริเร่ิม
ข้ึน และธํารงคไวซ่ึงความเปนแกนกลางของอาเซียนในโครงสรางความสัมพันธระหวางประเทศ 
และใหท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนกําหนดแนวนโยบายยุทธศาสตรของความสัมพันธภายนอกของ
อาเซียนโดยผานการเสนอแนะของท่ีประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน 
   กฎอาเซียนยังไดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการเปนผู
ประสานงานกับคูเจรจา คณะกรรมการอาเซียนในประเทศท่ีสามและองคการระหวางประเทศ 
รวมท้ังรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบสถานภาพอยางเปนทางการใหแกภาคีภายนอกฐานะคูเจรจา 
ประเทศคูเจรจาเฉพาะสาขา หุนสวนเพื่อการพัฒนาผูสังเกตการณพิเศษ ผูไดรับเชิญ หรือสถานภาพ
อ่ืนๆ ท่ีอาจจัดต้ังข้ึนตอไป ไดระบุแนวทางการมีสัมพันธกับระบบสหประชาชาติ และองคการและ
สถาบันระหวางประเทศอ่ืนๆ ดวย 
   ท้ังนี้ กฎบัตรอาเซียนไดเปดใหรัฐท่ีไมใชสมาชิกอาเซียนอาจพิจารณาแตงตั้ง
และสงเอกอัครราชทูตเปนผูแทนประจําอาเซียนโดยใหท่ีประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนเปนผู
ตัดสินใจเกี่ยวกับผูแทนดังกลาว ในการนี้นับถึงปจจุบัน (พฤษภาคม 2556) ไดมีการแตงตั้ง
เอกอัครราชทูตตางประเทศประจําอาเซียนแลวกวา 60 คนและมีการจัดต้ังคณะกรรมการอาเซียนใน
ประเทศท่ีสามกวา 30 ประเทศท่ัวโลก 
   อาเซียนกับคูเจรจา คูเจรจาเต็มตัวของอาเซียน ประกอบดวย (1) ออสเตรเลีย 
(2) นิวซีแลนด (3) ญ่ีปุน (4) จีน (5) สาธารณรัฐเกาหลี (6) อินเดีย (7) แคนาดา (8) สหรัฐอเมริกา (9) 
รัฐเซีย และ (10) สหภาพยุโรป 
   ออสเตรเลียเปนประเทศแรกที่สถาปนาความสัมพันธกับอาเซียนในฐานะ
ประเทศคูเจรจาโดยมีนิวซีแลนดเปนคูเจรจาลําดับท่ี 2 จีนเปนประเทศคูเจรจาประเทศแรกที่ริเร่ิม
การจัดตั้งเขตการคาเสรีกับอาเซียนและเปนคูเจรจาประเทศแรกท่ีเขาเปนภาคีความตกลงสนธิสัญญา
ไมตรีและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และยังเปนประเทศที่มอีาวุธนิวเคลียรประเทศท่ี
แสดงความพรอมท่ีจะลงนามในพิธีสารตอทายสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต สวนญ่ีปุน เปนประเทศแรกที่จัดต้ังกรอบการประชุมความรวมมือดานการ
ตอตานการกอการรายอยางเปนทางการกับอาเซียน เม่ือป 2524 และสาธารณรัฐเกาหลีมี
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ความสัมพันธเปนคูเจรจาอยางเปนทางการกับอาเซียนในป 2534 โดยท้ังสองฝายไดลงนามปฏิญญา
รวมวาดวยความเปนหุนสวนความรวมมือรอบดานครอบคลุมความรวมมือในดานตางๆ มากมาย 
   อาเซียนและแคนนาดา เร่ิมตนความสัมพันธอยางเปนทางการในป 2550 โดย
เม่ือ ป 2524 ไดมีการลงนามความตกลงวาดวยความรวมมือดานเศรษฐกิจเพื่อเปนกรอบการดําเนิน
ความรวมมือเพื่อพัฒนาการคาและอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการจัดต้ังคณะกรรมการรวมวาดวยความ
รวมมืออาเซียน-แคนาดาเพื่อเปนกลไกสงเสริมและติดตามความคืบหนาของการดําเนินความ
รวมมือระหวางกัน 
   อาเซียนและสหรัฐอเมริกา มีความรวมมือท่ีใกลชิดกันในดานการตอตานการ
กอการราย โดยมีการจัดทําปฏิญญารวมอาเซียนอาเซียน-สหรัฐอเมริกาเพ่ือความรวมมือในการ
ตอตานการกอการรายระหวางประเทศในป 2545 สวนดานเศรษฐกิจ ท้ังสองฝายไดลงนามใน
เอกสารกรอบความตกลงการคาและการลงทุน ซ่ึงมีเปาหมายหลักในการรวมมือกับอาเซียนเกี่ยวกับ
การสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียน ปญหาอาชญากรรมขามชาติ และการเสริมสรางประสิทธิภาพ
ของสํานักเลขาธิการอาเซียน 
   รัสเซียไดเร่ิมสถาปนาความสัมพันธในฐานะคูหารือกับอาเซียน และพัฒนา
ความสัมพันธจนไดรับสถานะประเทศคูเจรจาในป 2539 อาเซียนและรัฐเซียมีความสัมพันธกันท้ัง
ดานการเมืองและความม่ันคงเศรษฐกิจและความรวมมือเพื่อการพัฒนา 
   อาเซียนและสหภาพยุโรป มีความสัมพันธในระดับกลุมระหวางกันมาเปน
เวลานานและไดพัฒนาเปนคูเจรจาอยางเปนทางการเม่ือป 2520 ปจจุบัน แนวทางการดําเนิน
ความสัมพันธระหวางอาเซียนและสหภาพยุโรปเปนไปตามแผนปฏิบัติการบันดารเสรีเบกาวันวา
ดวยการเพิ่มพูนความเปนหุนสวนระหวางกัน ป 2556-2563 โดยครอบคลุมการดําเนินงานตางๆ ซ่ึง
ชวยสนับสนุนการสรางประชาคมอาเซียน การรวมตัวกันของอาเซียน และความเช่ือมโยงระหวาง
กันในอาเซียน (กรมอาเซียน, 2556, หนา 28-32) 
  3.19 มีความตระหนักในความเปนอาเซียน คือการยอมรับเห็นประโยชน และมี 
สวนรวมในกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับอาเซียน 
  3.20 มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย/ความเปนอาเซียน คือเขารวมกิจกรรมดวย
ความกระตือรือรน และรูคุณคาของความเปนไทย และความเปนสวนหนึ่งของอาเซียน 
  3.21 รวมกันรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน คือ แสดงความเอ้ืออาทร แบงปน
คํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอสมาชิกในประเทศอาเซียน 
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  3.22 มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล (คารวะธรรม ปญญาธรรม 
สามัคคีธรรม )สันติวิธี/สันติธรรมและในกลุมประชาคมอาเซียน คือมีคารวะธรรม ปญญาธรรม 
สามัคคีธรรม และปฏิบัติตนเปนประจําสมํ่าเสมอ 
  3.23 ยอมรับความแตกตางการนับถือศาสนา  คือภาวะของการยอมรับหรือการ
อนุญาตความเชื่อหรือการปฏิบัติของศาสนาอ่ืนท่ีแตกตางไปจากศาสนาของตนเองในกลุมประเทศ
อาเซียนในประเทศท่ีมีศาสนาประจําชาติ “การยอมรับ” หมายความวารัฐบาลอนุญาตการปฏิบัติ
สักการะของศาสนาหรือความเช่ือท่ีแตกตาง ไปจากศาสนาประจําชาติ และไมเบียดเบียนผูถือ
ศาสนาอ่ืนเหลานั้น หลักการนี้เปนหลักการฝกฝายซ่ึงอาจจะยังคงตามมาดวยการเลือกปฏิบัติทาง
ศาสนา (การยอมรับความตางทางศาสนาเพียงแตหมายถึงการละเวนจากการเบียดเบียนผูถือ ปฏิบัติ
ศาสนาท่ีตางออกไปจากศาสนาประจําชาติ ซ่ึงแตกตางจากเสรีภาพทางศาสนา ซ่ึงถือวาทุกศาสนามี
ความเทาเทียมกัน) การยอมรับในบางสถานการณเปน “เอกสิทธ์ิ” ท่ีมอบใหโดยรัฐบาล (ท่ีอาจจะ
ออกมาเปนกฎหมายหรือใบอนุญาต) ไมถือวาเปน สิทธิ รัฐบาลมักจะยอมรับศาสนาบางศาสนา
เทานั้น และไมยอมรับศาสนาบางศาสนาหรือลัทธิ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 
  3.24 ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว คือ คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียน
คนอ่ืนนอยถาทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวา ทําอะไรตองพอเพียง 
หมายความวา พอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข (พระราชดํารัส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2541) 
   คําวาพอเพียงมีความหมายกวางกวาความสามารถในการพ่ึงตนเอง หรือมี
ความสามารถในการยืนอยูบนขาของตัวเอง เพราะความพอเพียงหมายถึง การที่มีความพอ คือมี
ความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ถาประเทศใดมีความคิดนี้ มีความคิดวาทําอะไรทําอะไรตอง
พอเพียง หมายความวาพอประมาณ ซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อาจจะอยูเปนสุข พอเพียงนี้
อาจจะมีมาก อาจจะมีความหรูหราก็ได แตวาตองไมเบียดเบียนคนอ่ืน (พระราชดํารัส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2542) 
   เศรษฐกิจพอเพียงเปนรากฐานของชีวิต รากฐานของความม่ันคงของแผนดิน
เปรียบเสมือน เสาเข็มท่ีตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง ส่ิงกอสรางจะม่ันคงไดก็อยูท่ี
เสาเข็ม แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มซะดวยซํ้าไป(พระบรมราโชวาท ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากวารสารชัยพัฒนา ประจําเดือนสิงหาคม 2542) 
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   หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพี ยง  ทางสายกลาง เปนแนวคิดของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหกับพสกนิกรของพระองค ความวา  พอประมาณ คือ ใชจาย
อยางประหยัด ลดคาใชจาย เชน ใชน้ํา ไฟอยางประหยัด ปลูกพืชสวนครัว  รีไซเคิล การออม 
   มีเหตุผล  คือ ตัดสินใจดวยขอมูล คํานึงถึงผลที่เกิดข้ึน 
   มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี คือ ใชเทคโนโลยีอยางรูเทาทัน ใชเพื่อหาความรู ใช
ปญญาในการตัดสินใจ พรอมรับการเปล่ียนแปลง 
   ความรู รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง คือ เรียนรูตลอดเวลา วางแผนในการ
ทํางาน มีสติในการดําเนินชีวิตและทํางาน 
   คุณธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน อดทน สติปญญารอบรู แบงปน เศรษฐกิจ/สังคม/
ส่ิงแวดลอม/วัฒนธรรม สมดุล/พรอมรับตอการเปล่ียนแปลง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หนา 171) 
 4. ระบบการศึกษาของ 10 ประเทศอาเซียน ไดแก 
  4.1 ระบบการศึกษาประเทศบรูไน ดารุสซาลามซ่ึงไดมีการจัดการระบบการศึกษา
ดังตอไปนี้ 
   บรูไน ดารุสซาลาม ไมมีการจัดการศึกษาภาคบังคับ แตมีการจัดการศึกษาใหแก
เด็กทุกคนโดยไมเสียคาใชจาย ระบบการจัดการศึกษาของบรูไน ดารุสซาลาม มีดังนี้ 
   ระดับกอนประถมศึกษา 1 ป 
   ระดับประถมศึกษา 6 ป 
   ระดับมัธยมศึกษา 7-8 ป (แบงระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป, ระดับมัธยมศึกษา 
2-3 ปและระดับเตรียมอุดมศึกษา 2 ป) 
   ระดับมหาวิทยาลัย 3-4 ป 
   หนวยงานจัดการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
  4.2 ระบบการศึกษาประเทศกัมพูชาไดมีการจัดระบบการศึกษาดังนี้คือ 
   ระบบการจัดการศึกษาของประเทศกัมพูชาไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศซ่ึงเปนเปาหมายเพื่อการศึกษาเปนกลไกสําคัญของประเทศในการขจัดความยากจน 
การจัดการศึกษาของกัมพูชา มีดังนี้ 
   ระดับกอนประถมศึกษาศึกษา 3 ป 
   ระดับประถมศึกษา 6 ป 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  3 ป 
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   ระดับอุดมศึกษา 4-7 ป 
   การจัดการศึกษาดานอาชีวะและเทคนิคจัดให ตั้งแตหนึ่ง ป ไปจนถึง 3-5 ป โดย
จะเนนการฝกทักษะใหกับประชาชน หนวยงานจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และ 
การกีฬา 
  4.3 ระบบการศึกษาประเทศอินโดนีเซีย มีการจัดการศึกษาดังนี้คือ 
   การจัดการศึกษาของอินโดนีเซียมีรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย ท้ังการศึกษา
ข้ันพื้นฐานการศึกษาดานอาชีวศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การศึกษาดานการสอนศาสนา 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระบบการจัดการศึกษาของอินโดนีเซีย ประกอบดวย 
   การศึกษาขั้นพื้นฐานใชเวลา 9 ป โดยเรียนช้ันประถมศึกษา 6 ปและช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป 
   การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใชเวลาเรียน 3 ป 
   การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาใชเวลาเรียน 3-4 ป ปริญญาโท 2 ป 
และปริญญาเอก 3 ป สถาบันท่ีใหการศึกษาระดับสูงนี้มีลักษณะเปนสถาบันวิชาการโพลีเทคนิค
สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย 
   หนวยงานจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแหงชาติ 
  4.4 ระบบการศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดมีการจัด
การศึกษาดังนี้ 
   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศระบบการจัดการศึกษาประกอบดวย การศึกษาในระดับ
อนุบาลและกอนวัยเรียนเปดรับนักเรียนต้ังแตอายุ 3-6 ป  
   การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในความดูแลและรับผิดชอบ
ของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ใชระบบการศึกษาแบบ 11 ปคือระยะ 5:3:3 ดังนี้ 
   ระดับประถมศึกษา 5 ป เด็กจะเร่ิมเขาเรียนเม่ืออายุ 6 ป การศึกษาในระดับนี้เปน
การศึกษาภาคบังคับ 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป 
   ระดับ อุดมศึกษาหรือการ ศึกษา ช้ันสูง  รวมถึ งการ ศึกษาด าน เทคนิค
สถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือมหาวิทยาลัย ซ่ึงอยูในความดูแลและรับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษา
และมหาวิทยาลัย 
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   การศึกษาสายอาชีพใชเวลา 3 ปในวิทยาลัย เทคนิคตางๆ เชน ทางดานรถไฟ 
กอสราง บัญชี ปาไม เปนตน  
   หนวยงานจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
  4.5 ระบบการศึกษาประเทศมาเลเซียไดมีการจัดการศึกษาคือ 
   ระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซียแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
   ระดับการเตรียมความพรอม 
   ระดับประถมศึกษา 
   ระดับมัธยมศึกษา ประกอบดวยมัธยมตอนตน (ป 1-3) และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ป 4-5) เปนการศึกษาตอเนื่องจากระดับประถมศึกษา 
   ระดับเตรียมอุดมศึกษา คือการศึกษาในระดับท่ีสูงกวามัธยมศึกษาแตยังไมถึง
ระดับปริญญาตรีโดยท่ีนักศึกษาท่ีจบระดับนี้ใชเวลา 2 ป 
   ระดับอุดมศึกษา แบงสถาบันเปน 2 สวนคือสถาบันของรัฐและสถาบันของ
เอกชน 
   หนวยงานจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
  4.6 ระบบการศึกษาประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารซ่ึงมีการจัดการศึกษา
ดังนี้ 
   รัฐบาลเปนผูสนับสนุนดานงบประมาณของทุกโรงเรียน โดยนักเรียนจะเสียคา
เลาเรียนเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น ระบบการศึกษาแตเดิมนั้นเปนระบบบริหาร
ซ่ึงรวมอํานาจไวท่ีศูนยกลาง ตอมาไดมีการกระจายอํานาจการบริหารออกไปสูระดับรัฐและหัวเมือง
ตางๆ โดยมีหัวหนาสวนการศึกษาเปนผูควบคุมดูแลและประสานงาน 
   ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เปนระบบ 5: 4: 2 ดังนี้ 
   ระดับประถมศึกษา 5 ป (อนุบาล 1 ป และประถม 4 ป) 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 5 ป 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ป 
   ระดับอาชีวศึกษา 1-3 ป อุดมศึกษา 4- 6 ป กรมการเทคโนโลยี เกษตรและ
อาชีวศึกษาเปนหนวยงานท่ีดูแลจัดการศึกษาดานเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล  
การประมง คหกรรม และการฝกหัดครู ทางดานชางเทคนิค 
   หนวยงานจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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  4.7 ระบบการศึกษาประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนสซ่ึงมีการจัดการศึกษาดังนี้ 
   ระบบการศึกษาของประเทศฟลิปปนสมีท้ังแบบท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ โดยการศึกษาแบบท่ีเปนทางการน้ันมีลําดับข้ันตอนของการเรียนอยูสามระดับนั่นคือ  
   ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา 
   ระบบการศึกษาปฐมวัย เปนการเรียนช้ันอนุบาลเพื่อเตรียมตัวเขาเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 
   ระดับประถมศึกษาใชเวลาศึกษาภาคบังคับ 6 ป ท่ีโรงเรียนรัฐบาลหรือ 7 ป ใน
โรงเรียนของเอกชน 
   ระดับมัธยมศึกษาใชเวลา 4 ป 
   การศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษายังรวมไปถึงหลักสูตรอาชีวศึกษาแบบ 1-3 ป ท่ี
อาจไมมีการมอบปริญญาก็ได 
   ระดับอุดมศึกษาแบงเปนระดับปริญญาตรีปริญญาโท  ปริญญาเอก  ใน
หลากหลายสาขาวิชาการจัดการศึกษาแบบไมเปนทางการหรือนอกระบบโรงเรียนไดแก หลักสูตร
การศึกษาผูใหญท่ีไมรูหนังสือนอกจากนี้ประเทศฟลิปปนสใชการเรียนการสอนแบบทวิภาษาบาง
วิชาจะสอนเปนภาษาอังกฤษสวนวิชาอ่ืนๆ จะสอนเปนวิชาภาษาตากาล็อค 
   หนวยงานจัดการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
  4.8 ระบบการศึกษาประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร ซ่ึงมีการจัดการศึกษาดังนี้ 
   รัฐบาลสิงคโปรใหความสําคัญกับการศึกษามากโดยถือวาประชาชนเปน
ทรัพยากรที่มีคาท่ีสุดของประเทศรัฐบาลไดใหการอุดหนุนดานการศึกษาจนเสมือนกับเปน
การศึกษาใหเปลา โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาลวนเปนโรงเรียนของรัฐบาลหรือ
กึ่งรัฐบาลสถานศึกษาของเอกชนในสิงคโปรมีเฉพาะในระดับอนุบาลและโรงเรียนนานาชาติ 
   การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานซ่ึงเปนการจัดการศึกษาภาคบังคับใชเวลา 10 ปแบง
ไดดังนี้ 
   ระดับประถมศึกษา 6 ป 
   ระดับมัธยมศึกษา 4 ป 
   เม่ือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแลวผู ท่ีสนใจสายวิชาชีพเทคนิคหรือ
อาชีวศึกษาก็สามารถแยกไปเรียนตามสถาบันตางๆไดสวนผูท่ีจะเรียนตอในมหาวิทยาลัยก็จะเขา
ศึกษาตอในระดับเตรียมอุดมศึกษาอีก 1 ป 
   การศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหลักในสิงคโปรมี 3 แหง คือ 
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   1.  Nation University of Singapore (NUS) จะใหการศึกษาครอบคลุมเกือบทุก
สาขา ท้ังแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร นิติศาสตร ศิลปศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 
สถาปตยกรรมศาสตร และการบริหารธุรกิจ 
   2.  Nanyang Technological University จะเนนการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร
สาขาตางๆ รวมท้ังวิทยาศาสตรประยุกตและสาขาธุรกิจ และการบัญชี 
   3.  Singapore Manegement University (SUM) เนนเร่ืองธุรกิจและการจัดการ 
   หนวยงานจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
  4.9 ระบบการศึกษาราชอาณาจกัรไทยไดมีการจัดการศึกษาดังนี้ 
   ระบบการศึกษาไทยปจจุบันตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 2545 มีการจัดการศึกษาสามรูปแบบ คือ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาในระบบเปนแบบ 6:3:3: โดยจัด
การศึกษาเปนสองระดับคือ 
   การศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแก 
   การศึกษากอนระดับประถมศึกษาเปนการจัดการศึกษาใหแกเด็กท่ีมีอายุ 3-6 ป 
   การศึกษาระดับประถมศึกษา ใชเวลาเรียน 6 ป 
   การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนใชเวลา 3 ป 
   การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใชเวลา 3 ป แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
   ประเภทสามัญศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา 
   ประเภทอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะในการ
ประกอบอาชีพช้ันสูงตอไป 
   การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบงเปนสองระดับ คือ ระดับตํ่ากวาปริญญาและ
ระดับปริญญา 
   หนวยงานจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
  4.10 ระบบการศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซ่ึงมีการจัดการศึกษาดังนี้ 
   การศึกษาสามัญ 12 ปมีวัตถุประสงคท่ีจะใหประชาชนไดมีจิตวิญญาณใน
ความเปนสังคมนิยมมีเอกลักษณประจําชาติและมีความสามารถในดานอาชีพระบบการจัดการศึกษา 
มีดังนี้ 
   การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (Pre-School Education) ประกอบดวยการ
เล้ียงดูเด็ก สําหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปและอนุบาลสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป 
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   การศึกษาสามัญ (5: 4: 3) 
   ระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับ 5 ปช้ัน 1-5 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คือ ชั้น 6-9 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือ ชั้น 10-12 
   การศึกษาดานเทคนิคและอาชีพมีเทียบเคียงท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
ตอนปลาย 
   การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบงเปนระดับ อนุปริญญา (Associate degree) และ
ระดับปริญญา 
   การศึกษาตอเนื่อง เปนการศึกษาสําหรับประชาชนท่ีพลาดโอกาสศึกษาใน
ระบบสายสามัญและสายอาชีพ 
   หนวยงานจัดการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการและฝกอบรม  (สุปราณี  
ไกรวัตนุสสรณ, 2554, หนา 34-50) 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 1. งานวิจัยในประเทศไทยและตางประเทศ 
  มุกดาวรรณ  รักสัตยม่ัน (บทคัดยอ, 2555) ไดทําการวิจัยเร่ือง “การเตรียมความ
พรอมของฝายวิชาการเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน” พบวา ในภาพรวมของการเตรียมความพรอม
เพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียนผูศึกษาเห็นวาทุกสวนงานของฝายวิชาการมีความกระตือรือรนและ
ใหความรวมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยใหกาวสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในเร่ืองของดานหลักสูตร
และการใชภาษาอังกฤษในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชภาษาอังกฤษไดมากข้ึน 
  กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ไดทําการวิจัยเร่ือง ความรูความเขาใจของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับการเคล่ือนยายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน (2553, 
หนา 1) ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร”  
ผลการวิจัย  พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเคล่ือนยายแรงงานเสรีในประชาคม
อาเซียน จากประเด็นหลัก 2 ขอ คือ ปเร่ิมตนของการเคล่ือนยายแรงงานเสรี และเง่ือนไขของ 
การเคล่ือนยายแรงงาน  เพียงรอยละ  0.54 เทานั้น  แสดงให เห็นวาภาคสวนท่ีเกี่ยวของมี 
การประชาสัมพันธในเร่ืองการเคล่ือนยายแรงงานเสรีนอย และยังไมเขาถึงกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะ
สงผลใหแรงงานท่ีจะเขาสูตลาดแรงงานใน 5 ป ขางหนาขาดการเตรียมความพรอมและไมสามารถ
แขงขันกับตางประเทศได 
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  สถาบันพัฒนบริหารศาสตร (2555) ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของครู นักเรียน  
และผูปกครอง  เกี่ยวกับเร่ือง “อนาคตการศึกษาไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  พบวา ครู  
นักเรียน และผูปกครองสวนใหญรอยละ 48.48  ทราบเร่ืองการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
ไทยจากโทรทัศน และสวนใหญ รอยละ 43.47 มีความรูเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวในระดับปานกลาง 
นอกจากนี้ ครู นักเรียน  และผูปกครอง รอยละ 43.97 มีความพรอมในการกาวเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของไทยในป 2015 ในระดับปานกลาง โดยมีการติดตามขาวสารจากส่ือตางๆ เชน 
โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ อินเทอรเน็ต รอยละ 34.19 และรอยละ 33.26  ฝกใชภาษาอังกฤษ และ
ภาษาตางๆ ท่ีคิดวามีความจําเปนตองใชในอนาคต ทายสุด ครู นักเรียน และผูปกครอง รอยละ  
78.25 คาดหวังใหมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหเปนสากลมีความทัดเทียมกับประเทศ
เพื่อนบาน และรอยละ 21.75 คาดหวังใหเด็กไทยไดรับการพัฒนาทักษะและการใชภาษาอังกฤษ
มากข้ึนกวาเดิม 
  เฉลิมลาภ  ทองอาจ (2555, หนา 1) ไดทําการวิจัยเร่ือง “กาวสูประชาคมอาเซียน : 
การจัดการศึกษาบนบริบทแหงความทาทาย” พบวา การเขารวมประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
ในป ค.ศ. 2015 ไดสรางความทาทายตอการจัดการศึกษาของชาติหลายประการ คือ 1. จะเกิดความ
ขัดแยงในประเด็นเปาหมายทางการศึกษาท่ีควรจะเปนไปเพื่อการพัฒนามนุษยท่ีสมบูรณ หรือควร
ตอบสนองตอตลาดแรงงาน 2. ในดานหลักสูตรและการสอน ยังเปนปญหาในเรื่องการจัดการเรียน
การสอน ดานภาษาอังกฤษในทุกระดับท่ียังขาดประสิทธิภาพ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยัง
ไมไดใหความสําคัญกับวิธีสืบสอบและกระบวนการสรางความหมายของผูเรียน ดานการพัฒนา
หลักสูตรอาเซียนยังขาดความชัดเจน 
  ลักขณา  เพชรอนันต, ศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ (2555, หนา 1) ไดทําการวิจัยเร่ือง  
“การศึกษาปญหาความตองการในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในอําเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎรธานี ในการเตรียมความพรอมเขาสูประเทศประชาคม
อาเซียนในป พ.ศ. 2558”  พบวา  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอพระ
แสง  จังหวัดสุราษฎรธานี ยังขาดความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และสามารถใช
ภาษาอังกฤษไดเพียงภาษาเดียว และใชไดในระดับ ฟง และพูด พอเขาใจได แตไมสามารถอานและ
เขียนได  มีเพียงสวนนอยท่ีใชไดในระดับอาน พูด เขียน และส่ือสารใหเขาใจในระดับเบ้ืองตน  การ
ใชส่ือเทคโนโลยี  มีการใชคอมพิวเตอรไดเพียงในการปฏิบัติงานใชพิมพงานและเอกสารในระดับ
เบ้ืองตน และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบ ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประเภทของการดารงตําแหนงและอายุราชการกับปญหา ความตองการในการพัฒนาการ
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ปฏิบัติงานพบวา อายุ ระดับการศึกษาและอายุราชการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 สวนเพศและประเภทของการดารงตําแหนงไมแตกตางกัน 
  นพดล  สุสันติวณิชยกุล (2554, หนา 1) ไดทําการศึกษาเร่ือง “การศึกษาความพรอม
ดานเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเพ่ือรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
พบวา ดานการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตร อยูในระดับนอย ยกเวนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  จะอยูในระดับมาก ดาน
การกําหนดนโยบายและแผนกลยุทธของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย สวนใหญอยูในระดับนอย 
  วีรากร  อุตรเลิศ  (2555, หนา 1) ไดทําการศึกษาเร่ือง “การเตรียมความพรอมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา : พื้นท่ีเทศบาล
ตําบลบานแยง  อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก” พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแยง  
อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในระดับตํ่า  
ดานการเตรียมความพรอมของทองถ่ินเกี่ยวกับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในดานตางๆ ท้ังทาง
วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การบริการและการทองเท่ียว ยังอยูในระดับท่ีนอย สวนดาน
สาธารณสุขอยูในระดับปานกลาง 
 2. งานวิจัยตางประเทศ 
  Dr. Eric C. Thompson National University of  Singapore Dr. Chulanee Thianthai 
Chulalongkorn University (2003-2007) "Attitudes and Awareness toward ASEAN: Findings of a 
Ten Nation Survey" conducted by Dr. Eric C. Thompson and Dr. Chulanee Thianthai  ทัศนคติ
และการรับรูท่ีมีตออาเซียน:ทําการสํารวจสิบประเทศ (1) ประวัติศาสตรและอนาคตของอาเซียน (2) 
ทัศนคติอาเซียนความรูเกี่ยวกับภูมิภาค (3) แรงบันดาลใจสําหรับการรวมและการดําเนินการกลุม
ตัวอยาง นักศึกษาระดับปริญญาตรี (1064 เพศชายและเพศหญิง 1,106) จากมหาวิทยาลัยช้ันนําใน
แตละประเทศสมาชิกอาเซียนกลุมตัวอยางของ  200-220 คนตอมหาวิทยาลัย เฉล่ียอายุ: 20 ป 
ผลการวิจัยมีดังนี้ 
  (1)  ทัศนคติท่ีมีตออาเซียน การเปนพลเมืองอาเซียน กวา 75% รูสึกวาฉันเปน
พลเมืองของอาเซียน" เกือบ 90% รูสึกวาการเปนสมาชิกในอาเซียนจะเปนประโยชนตอประเทศ
ของพวกเขาและเกือบ 70% รูสึกวาเปนประโยชนตอพวกเขาเองความคลายคลึงกันในหมูประเทศ
อาเซียนความรูสึกท่ียิ่งใหญท่ีสุดของความคลายคลึงกันไดแก เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา, อินโดนีเซีย 
ความรูสึกนอยท่ีสุดของความคลายคลึงกันไดแก  สิงคโปร, บรูไน, พมา, มาเลเซีย การคนพบความรู
เกี่ยวกับภูมิภาคและสมาคมโดยรวมแลวนักเรียนมีความรูท่ีดีเกี่ยวกับภูมิภาคและการเช่ือมโยง กับ
การเขาสูประชาคมอาเซียนคือความรูสึกท่ียิ่งใหญท่ีสุดความคุนเคยไดแก  เวียดนามลาว ความรูสึก
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ของความคุนเคยนอยไดแก  บรูไน, สิงคโปร, พมา  การคนพบความรูเกี่ยวกับภูมิภาคและสมาคม   
นักเรียนสามารถออกรายการเกาจากสิบประเทศอาเซียนและระบุเจ็ดบนแผนท่ีของเอเชียตะวันออก
เฉียงใตเกือบ 75% สามารถระบุรูจักธงอาเซียนกวา 80% ในทุกประเทศนอกเหนือจากประเทศ
กัมพูชา (63%), ไทย (38%) และฟลิปปนส (36%) เกือบ 50% สามารถระบุปของการกอตั้งอาเซียน
สวนใหญในประเทศลาว, เวียดนาม, อินโดนีเซีย สวนนอยในประเทศไทยและพมา 
   (2)  การปฐมนิเทศที่มีตอภูมิภาคและประเทศสวนใหญประเทศท่ีเดนคือ ไทย
มาเลเซียท่ีคุนเคยมากท่ีสุดคือไทย, สิงคโปรภูมิภาคคือ แผนดินใหญโดยท่ัวไปนักเรียนมีความ
ตระหนักมากท่ีสุดและมีความคุนเคยกับประเทศในอนุภูมิภาคของตัวเองภายในแผนดินใหญเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมากข้ึนกวาท่ีคุนเคยในคําอ่ืน ๆ นักเรียนใน แผนดินใหญ
รูสึกคุนเคยกับบางประเทศทางทะเล (สิงคโปร, มาเลเซีย) มากกวากับประเทศเพ่ือนบาน 
   (3)  การปฐมนิเทศท่ีมีตอภูมิภาคและประเทศหมุนตอการเดินทางและการทํางาน 
การเดินทางเรียงลําดับ 1 สิงคโปร, 2 ประเทศไทยและมาเลเซียท่ี 3, 4 เวียดนาม เรียงลําดับประเทศ
ของการทํางาน 1 สิงคโปร, มาเลเซีย 2, บรูไนและไทยความสนใจในการรูเกี่ยวกับประเทศอาเซียน
อ่ืน ๆ โดยท่ัวไปกวา 90% ประเทศท่ีแข็งแกรงท่ีสุดคือ ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, ฟลิปปนส ประเทศ
ท่ีออนแอท่ีสุดประเทศพมา 
   (4)  แหลงท่ีมาของขอมูลเกี่ยวกับภูมิภาคหลัก ไดแก โทรทัศน, โรงเรียน 
หนังสือพิมพหนังสือ แหลงท่ีมารอง: Internet Radio, คนอ่ืน ๆ ท่ีมา: กีฬา, โฆษณา, เพื่อนอยางนอย
แหลงท่ีมาท่ีครอบครัวเดินทาง, หนัง, เพลง, การทํางาน ทุกอินเทอรเน็ตจัดอันดับความสําคัญนอย
กวาโทรทัศนและหนังสือพิมพความสําคัญของอินเทอรเน็ตเผยใหเห็นอคติภาษา (แทนท่ีจะอคติ
ความม่ังค่ัง) สภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันส่ือเชนวิทยุเปนส่ิงสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ
กัมพูชา เวียดนาม และลาว แตไมไดท่ีอ่ืน 
   (5)  แรงบันดาลใจสําหรับการรวมและการดําเนินการ ท่ีสําคัญท่ีสุดจนถึงท่ีสําคัญ
นอยท่ีสุดของบูรณาการและความรวมมือท่ีจัดอันดับโดย "Strong ขอตกลง" ของนักเรียนท่ัวภูมิภาค
ไดแกความรวมมือทาง1. เศรษฐกิจ 2. การทองเท่ียว 3.ใหความชวยเหลือพัฒนา 4. แลกเปล่ียน
การศึกษา 5. การรักษาความปลอดภัยและความรวมมือทางทหาร 6. กีฬา  7. แลกเปล่ียนวัฒนธรรม 
8. ความรวมมือทางการเมือง 
   (6)  แรงบันดาลใจสําหรับการรวมและการดําเนินการประเด็นสําคัญท่ีจะรวมมือ
และใหความรู ส่ิงท่ีสําคัญมากท่ีสุด การลดความยากจน การศึกษาและการแลกเปล่ียนการปรับปรุง
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสําคัญปานกลาง 
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  ประเด็นสําคัญท่ีจะรวมมือ และใหความรู รูปแบบท่ีโดดเดนในภูมิภาคคือสุขภาพ
และการควบคุมโรคความสําคัญสูงในประเทศที่เห็นวาเปนภัยคุกคาม (บรูไน, มาเลเซีย, สิงคโปร) 
แตต่ําเปนปญหาเฉพาะถ่ิน (เวียดนาม กัมพูชา) การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีความสําคัญท่ี
ต่ํามากในสิงคโปร แตสูงดานการปองกันภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย ประจําภูมิภาคและความ 
เปนปกแผนยังตัวแปรสูง 
  สรุปแหงชาติบรูไนความรูของนักศึกษาในภูมิภาคเปนส่ิงท่ีดีมาก ทัศนคติเชิงบวก
เปนสวนใหญบางคร้ังมีความสับสนตอ บรูไนยังคงเปนหนึ่งในประเทศท่ีเปนท่ีรูจักกันดี  
  สรุปกัมพูชา: นักศึกษาอยูในหมูท่ีแข็งแกรงระหวางอาเซียนกับผูท่ีช่ืนชอบ ความรู
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของภูมิภาคคอนขางนอยกวาท่ีอ่ืน ๆ 
  สรุปอินโดนีเซีย: ทัศนคติท่ัวไปท่ีมีตอภูมิภาค คําตอบอยูในชวงกลางของภูมิภาคที่
กวาง ความสัมพันธบางอยางสําหรับเพ่ือนบานมาเลยมุสลิม แตไมไดเพื่อการยกเวนของสวนท่ีเหลือ
ของภูมิภาค สรุปลาวในอาเซียนท่ีแข็งแกรงผูท่ีชื่นชอบและมีความรูวัตถุประสงคท่ีแข็งแกรงของ
อาเซียนทัศนคติท่ัวไปท่ีมีตออาเซียนท่ีมีความสับสนบางอยาง  
  สรุปมาเลเซีย โดยรวมอยูในชวงกลางของการตอบสนองภูมิภาค  
  สรุปพมา: หลักฐานของท้ังสองทัศนคติท่ีแตกตาง; สงสัยในหมูชนกลุมนอยมาก
โดยท่ัวไปทัศนคติท่ีดีในหมูคนสวนใหญ ความรูท่ีออนแอของอาเซียนเม่ือเทียบกับคาเฉล่ียของ
ภูมิภาค  
  สรุปฟลิปปนส: ความรูคอนขางออนแอของภูมิภาคและสมาคม แตทัศนคติท่ีดี
โดยท่ัวไปและความเขาใจเกี่ยวกับภูมิภาค 
  สรุปสิงคโปร: แนวโนมของความสับสนท่ีมีตอภูมิภาค อยางนอยนาจะเห็นสมาชิก
อาเซียนในฐานะท่ีคลายกันอยางนอยนาจะเห็นตัวเองเปนพลเมืองของอาเซียนดานลางมีความรู
เกี่ยวกับคาเฉล่ียภูมิภาค แตละอัตราการไดรับประโยชนจากการเปนสมาชิกของประเทศของพวกเขา
สูง สิงคโปรยังเปนปลายทางท่ีตองการมากท่ีสุด สําหรับการเดินทางและการทํางานทัศนคติท่ัวไปท่ี
มีตอภูมิภาคและสมาคม 
  สรุปประเทศไทย ความรูท่ีแข็งแกรง แตไมสมํ่าเสมอเกี่ยวกับภูมิภาคและสมาคม  
  สรุปเวียดนาม: ในบรรดาท่ีแข็งแกรงระหวางอาเซียนกับผูท่ีชื่นชอบมากท่ีสุด และมี
ความรูเกี่ยวกับภูมิภาคและสมาคม หลักฐานบางอยางของการเกิดของเวียดนามเปนเว็บไซตสําหรับ
การ ทํางานและการเดินทาง (แตก็ยงันอยกวาสิงคโปร, มาเลเซีย, ไทยและบรูไน) 
  สรุปไดวาผลการวิจัย ของ Dr.Eric C. Thompson National University of  Singapore 
Dr. Chulanee Thianthai Chulalongkorn University ในคร้ังนี้ไดประโยชนเกี่ยวกับทัศนคติของแต
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ละประเทศในดานการเปนพลเมืองอาเซียน กวา 75%เกือบ 90% รูสึกวาการเปนสมาชิกในอาเซียน
จะเปนประโยชนตอประเทศของพวกเขาและเกือบ 70% รูสึกวาเปนประโยชนตอพวกเขาเองความ
คลายคลึงกันในหมูประเทศอาเซียนและสามารถรูวาแตละประเทศมีความรูเกี่ยวกับธงอาเซียนอยูใน
ระดับท่ีดี แตละประเทศใหความสนใจกับประชาคมอาเซียนท่ีจะชวยในเร่ืองตางๆ สําคัญมากท่ีสุดก็
คือการลดความยากจน การพัฒนาทางดานการศึกษา และความรวมมือของ10 ประเทศ 
 
  
  
 


