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เรื่อง ประเทศในประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 

 

   กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

โดย 
 

นางกรุณา  ทองใบใหญ� 
 

โรงเรียนบ�านสีออสว�างราษฎร%สามัคคี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต  ๒ 



คํานํา 
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมกีารรวมตัวกันเป4นประชาคม
อาเซียนในป5 2558 เป4นการสร�างสังคมภูมิภาคให�พลเมอืงของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน อยู�ร�วมกันฉันญาติมติรในครอบครวั
เดียวกัน ประชาคมอาเซียนก�อตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค%เพ่ือ
ส�งเสริม ความเข�าใจอันดีต�อกันระหว�างประเทศในภูมิภาค ธํารง
ไว�ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมอืง 
สร�างสรรค%ความเจริญก�าวหน�าทางด�านเศรษฐกิจการพัฒนา
ทางสังคม และวฒันธรรมการกินดีอยู�ดีบนพ้ืนฐานของความ
เสมอภาค และผลประโยชน%ร�วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 
ประเทศ ได�แก� ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟAลิปปAนส% 
สิงคโปร% บรูไน เวยีดนาม ลาว พม�า และกัมพูชา 

ดังน้ันข�าพเจ�า นางกรุณา  ทองใบใหญ� ซ่ึงทําหน�าที่
รับผิดชอบ การจดัการศึกษากลุ�มสาระการเรียนรู�สงัคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสาคัญดังกล�าว จึงได�
จัดทําบทเรียนสําเร็จรูป เรือ่ง ประเทศในสมาคมอาเซียน 



เพ่ือให�ผู�ที่เก่ียวข�องมีความรู� ความเข�าใจ และตระหนักในการ
เป4นประชาคมอาเซียนมากย่ิงข้ึน  เพ่ือเตรียมความพร�อมของ
เด็กไทยในการอยู�ร�วมกันกับประชากรของประเทศต�างๆ ใน
ประชาคมอาเซียน  
        หวังว�าบทเรียนสําเร็จรูปเล�มน้ีน้ี จะเป4นประโยชน%ในการ
จัดการเรยีนรู� และกิจกรรมเสรมิเพ่ือเตรยีมความพร�อมของ
ผู�เรียนสู�ประชาคมอาเซียน ขอขอบคุณผู�อํานวยการโรงเรียน 
คฯครทูกท�านที่ให�ความร�วมมอื สนับสนุนข�อมลูทําให�การจัดทํา
บทเรียนสําเรจ็รปูเล�มน้ีมีความสมบูรณ%และสาเร็จลุล�วงไป
ด�วยดี 
 
 
 

กรุณา   ทองใบใหญ� 
๔ / กันยายน / ๒๕๕๕ 

 
 



สารบัญ 
หน�า 

กําเนิดอาเซียน        1 
สัญลักษณ%ของอาเซียน        3 
กฎบัตรของอาเซียน        4 
ประเทศสมาชิกอาเซียน        10 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําเนิดอาเซียน 
       อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉยีง
ใต� (Association of South East AsianNations 
หรือ ASEAN) ก�อต้ังขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ 
(Bangkok Declaration) ซ่ึงได�มีการลงนามท่ีวังสราญ
รมยA เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงการต�างประเทศสมาชิกก�อต้ัง 5 ประเทศ ได�แก� 
อินโดนีเซีย ฟKลิปปKนสA มาเลเซีย สงิคโปรA และไทย ซ่ึงผู�แทนท้ัง 
5 ประเทศ ประกอบด�วยนายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรี
ต�างประเทศอินโดนีเซีย) ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รอง
นายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรกีระทรวง
พัฒนาการแห�งชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรี
ต�างประเทศฟAลิปปAนส%) นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรี
ต�างประเทศสิงค%โปร%) และพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร% 
(รัฐมนตรตี�างประเทศไทย) 



      ในเวลาต�อมาได�มีประเทศต�างๆ เข�าเปPนสมาชิกเพิ่มเติม 
ได�แก� บรูไนดารุสซาลาม (เปPนสมาชิกเม่ือ 8 ม.ค.2527) 
เวียดนาม (วันท่ี 28 ก.ค. 2538) สปป.ลาว พม�า (วันท่ี 23 
ก.ค. 2540) และ กัมพูชา เข�าเปPนสมาชิกล�าสุด (วันท่ี 30 
เม.ย. 2542) ให�ปTจจุบันมีสมาชิกอาเซียนท้ังหมด 10 ประเทศ 
      วัตถุประสงคAของการก�อต้ังอาเซียน คือ เพื่อส�งเสริมความ
เข�าใจอันดีต�อกันระหว�างประเทศในภูมิภาค ธํารงไว�ซ่ึงสันติภาพ
เสถียรภาพ และความม่ันคงทางการเมือง สร�างสรรคAความ
เจริญก�าวหน�าทางด�านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรมการกินดีอยู�ดีของประชาชนบนพืน้ฐานของความเสมอ
ภาคและผลประโยชนAร�วมกันของประเทศสมาชิก 
 
 
 

 



สัญลักษณ%ของอาเซียน  

 
 

 
 

สัญลักษณ%ของอาเซียน คือ รูปรวงข�าว สีเหลืองบนพ้ืนสี
แดงล�อมรอบด�วยวงกลม สีขาวและสีนํ้าเงิน 
รวงข�าว 10 ต�น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 
สีเหลือง  หมายถงึ  ความเจริญรุ�งเรือง   
สีแดง  หมายถึง  ความกล�าหาญและการมีพลวัติ 
สีขาว  หมายถงึ  ความบริสุทธ์ิ   
สีน้ําเงิน  หมายถงึ  สันติภาพและความม่ันคง 
 



กฎบัตรอาเซียน ประกอบด�วยข�อบทต�าง ๆ 13 บท 55 ข�อ 
มีประเด็นใหม�ที่แสดงความก�าวหน�าของอาเซียน ได�แก�  
     (1) การจดัตั้งองค%กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 
     (2) การให�อํานาจเลขาธิการอาเซียนสอดส�องและ
รายงานการทําตามความตกลงของรัฐสมาชิก 
     (3) การจดัตั้งกลไกสําหรับการระงับข�อพิพาทต�าง ๆ 
ระหว�างประเทศสมาชิก 
     (4) การให�ผู�นําเป4น ผู�ตัดสินว�าจะดําเนินการอย�างไรต�อ
รัฐผู�ละเมิดพันธกรณตีามกฎบัตรฯ อย�างร�ายแรง 
     (5) การเปAดช�องให�ใช�วิธีการอื่นในการตัดสินใจได�หากไม�
มีฉันทามต ิ
     (6) การส�งเสริมการปรึกษาหารือกันระหว�างประเทศ
สมาชิกเพ่ือแก�ไขปNญหาที่กระทบต�อผลประโยชน%ร�วม 
     (7) การเพ่ิมบทบาทของประธานอาเซียนเพ่ือให�อาเซียน
สามารถตอบสนองต�อสถานการณ%ฉุกเฉินได�อย�างทันท�วงท ี
     (8) การเปAดช�องทางให�อาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธ%กับ



องค%กรภาคประชาสังคมมากข้ึน และ 
     (9) การปรับปรุงโครงสร�างองค%กรให�มปีระสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน เช�น ให�มีการประชุมสุดยอดอาเซียน 2 ครั้งต�อป5 
จัดตั้งคณะมนตรเีพ่ือประสานความร�วมมอืในแต�ละ 3 เสาหลัก 
และการมคีณะกรรมการผู�แทนถาวรประจําอาเซียน ที่กรุง
จาการ%ตา เพ่ือลดเวลาและค�าใช�จ�ายในการประชุมของอาเซียน 
เป4นต�น 

    กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันที ่15 ธันวาคม 
2551 หลังจากทีป่ระเทศสมาชิกครบทั้ง 10 ประเทศ ได�ให�
สัตยาบันกฎบัตร และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 
ระหว�างวันที่ 28 กุมภาพันธ% - 1 มีนาคม 2552 ทีจ่ังหวัด
เพชรบุรีเป4นการประชุมระดับผู�นําอาเซียนครั้งแรกหลังจากกฎ
บัตรมีผลบังคับใช� 

 
 



ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States) 
  

 
 
 

เนการาบรูไนดารุสซาลาม : Negara Brunei 
Darussalam 

การปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชยA 
ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียหA มูอิซ
ซัดดิน วัดเดาเลาะหA 
เมืองหลวง : บนัดารAเสรีเบกาวัน 
ภาษาราชการ : ภาษามาเลยA, ภาษาอาหรับ 
หน�วยเงินตรา : บรูไนดอลลารA 



 
 

 
 
 

ราชอาณาจักรกัมพูชา : Kingom of Cambodia 
การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย 
ประมุข : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สหีมุนี 
เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ 
ภาษาราชการ : ภาษาเขมร 
หน�วยเงินตรา : เรียล 
 
 



 
 
 
 
 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : Republic of Indonesia 

การปกครอง : ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย 
ประมุข : พลโทซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน 
เมืองหลวง : กรุงจาการAตา 
ภาษาราชการ : ภาษาบารAฮาซา, ภาษาอินโดนีเซีย 
หน�วยเงินตรา : รูเปgยหA 
 
 



 
 
 
 
 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : The Loa 
People's Democratic 

การปกครอง : ระบอบสังคมนิยม 
ประมุข : พลโทจมูมะลี ไซยะสอน 

เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทน% 

ภาษาราชการ : ภาษาลาว 
หน�วยเงินตรา : กีบ 

 



 
 

 
 

มาเลเซีย : Malaysia 
การปกครอง : สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเปPน 
                 ประมุข 
ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต�านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซ 
           ซอม ซารA 
เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอรA 
ภาษาราชการ : ภาษามาเลยA 
หน�วยเงินตรา : ริงกิต 
 



 

 
 
 

สาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมาร% : Republic of the 
Union of the Myanmar 

การปกครอง : ระบบประธานาธิบดี 
ประมุข : พลเอกเต็ง เส�ง 
เมืองหลวง : นครเนปKดอรA 
ภาษาราชการ : ภาษาพม�า 
หน�วยเงินตรา : จ๊ัต  
 

 



 
 
 
 
 

สาธารณรัฐฟAลิปปAนส% : Republic of the 
Philippine 

การปกครอง : สาธารณรัฐเด่ียวระบบประธานาธิบดี 
ประมุข : เบนกิโน อากีโน ท่ี 3 
เมืองหลวง : กรุงมะลิลา 
ภาษาราชการ : ภาษาตากาลiอก, ภาษาอังกฤษ 
หน�วยเงินตรา : เปโซ 
 
 



 

 
 
 

สาธารณรัฐสิงคโปร% : Republic of Singapore 
การปกครอง : ระบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดี 
                 เปPนประมุข   
ประมุข : โทนี ตัน เค็ง ยัม 
เมืองหลวง : สิงคโปรA 
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษามาเลยA,  
                 ภาษาทมิฬ 
หน�วยเงินตรา : ดอลล�ารAสิงคโปรA 
 



 
 
 
 
 

ราชอาณาจักรไทย : Kingdom of Thailand 
การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยAเปPน 
                 ประมุข 
ประมุข : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร 
ภาษาราชการ : ภาษาไทย 
หน�วยเงินตรา : บาท 
 
 



 

 
 

 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : Socialist Republic 

of Vietnam 
การปกครอง : ระบอบสังคมนยิมเวียดนาม 
ประมุข : เจือง เต๋ิน ซาง 
เมืองหลวง : กรุงฮานอย 
ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม 
หน�วยเงินตรา : ด�อง 
 

 


