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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 
เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 

 

 

 
ตวัช้ีวดั 

ส2.2  ม.4 / 2  เสนอแนวทางการเมืองการปกครองที่น าไปสูค่วามเขา้ใจและ 

การประสานประโยชน์รว่มกนัระหว่างประเทศรวมทัง้ความสมัพนัธ ์

ระหว่างประเทศไทยกบักลุม่ประเทศในอาเซียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบภายนอกประเทศ องค์ประกอบภายในประเทศ 

ผลประโยชน์ของชาต ิ



1.  ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ มีความสมัพนัธด์า้นใดบา้ง  

(เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม ความมัน่คง การเช่ือมสมัพนัธไมตรี 

นวตักรรม) 

2.  กรอบนโยบายต่างประเทศของไทย มีเป้าหมายเป็นอย่างไร 
 ( ใหป้ระเทศไทยและประชาชนไทยไดร้บัประโยชนจ์ากโอกาสต่างๆ  
ท่ีสืบเน่ืองจากพลวตัรของสถานการณโ์ลก  
     ใหป้ระเทศไทยปรบัตวัไดอ้ย่างรวดเร็วทนัต่อการรบัมือกบัความทา้ทาย
ท่ีจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย) 
3.  การทูตมีบทบาทส าคญัในการด าเนินความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศอย่างไร  
            (การรกัษาสมัพนัธไมตรีอนัดีระหว่างประเทศ การพิทกัษผ์ลประโยชน์
แห่งชาติ โดยเนน้ผลประโยชนข์องประชาชนเป็นส าคญั) 
4.  หน่วยงานทีร่บัผิดชอบในการทูต  คือหน่วยงานใด 
            (กระทรวงการต่างประเทศ) 

 

สรุปความรู ้ดงัน้ี 

การประสานประโยชน์รว่มกนัระหว่างประเทศ เป็นการรว่มมือกนัเพื่อรกัษาและปกป้องการประสานประโยชน์รว่มกนัระหว่างประเทศ เป็นการรว่มมือกนัเพื่อรกัษาและปกป้องการประสานประโยชน์รว่มกนัระหว่างประเทศ เป็นการรว่มมือกนัเพื่อรกัษาและปกป้อง

ผลปผลปผลประโยชน์ระโยชน์ระโยชน์ของประเทศตนกบัประเทศอืน่ของประเทศตนกบัประเทศอืน่ของประเทศตนกบัประเทศอืน่ๆ เพื่อลดหรอืระงบัความขดัแยง้ที่มาจากการๆ เพื่อลดหรอืระงบัความขดัแยง้ที่มาจากการๆ เพื่อลดหรอืระงบัความขดัแยง้ที่มาจากการ

แข่งขนัทางการเมือง เศรษฐกจิระหว่างประเทศอกีดว้ยแข่งขนัทางการเมือง เศรษฐกจิระหว่างประเทศอกีดว้ยแข่งขนัทางการเมือง เศรษฐกจิระหว่างประเทศอกีดว้ย    

 

 

 

 



2. ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น 
 

 

 
5.  ปัจจุบนัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศไทยกบัประเทศลาวเป็นอย่างไร  
 (ความสมัพนัธไ์ทย-ลาวในปัจจุบนัด าเนินไปอย่างราบร่ืนใกลชิ้ด) 
6.  เหตุการณใ์ดบา้งท่ีเป็นปัญหาความขดัแยง้ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศ 
      กมัพูชา  
 (สิทธิในการครอบครองปราสาทเขาพระวิหาร การเกิดเหตุการณไ์ม่สงบ

ในกรุงพนมเปญ เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2546) 
7.  ประเทศไทยไดใ้หค้วามช่วยเหลือประเทศลาวในดา้นใดบา้ง มีวตัถุประสงค ์ 
      เพือ่อะไร  
 (ดา้นการเงินและการธนาคาร เช่น ใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินเพ่ือ

ลงทุนในโครงการก่อสรา้งเข่ือนและโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า  “น ้างึม 2”) 
8.  การใหค้วามร่วมมือกนัระหว่างประเทศไทยกบัประเทศพม่าในการด าเนนิ 
      โครงการดา้นวฒันธรรมและสงัคม ไดแ้ก่โครงการใดบา้ง  
 (โครงการอญัเชิญผา้พระกฐินพระราชทานไปทอดถวายแก่วดัในพม่า การ

สนบัสนุนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศของพม่า) 
9.  แหล่งลงทุนที่ใหญ่ท่ีสุดที่ประเทศไทยลงทุนในประเทศเวียดนามคืออะไร 
       และสาขาในการลงทุนที่ส าคญั ไดแ้ก่อะไร 
 (นครโฮจิมินท ์การลงทุนดา้นการท่องเท่ียวและโรงแรม  เคมีภณัฑ ์

อุตสาหกรรมการเกษตร) 
10.  ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประสบปัญหาเหมือนกนัอย่างไร  
 (ปัญหาการก่อความไม่สงบบริเวณพรมแดนทัง้สองประเทศ ปัญหาบุคคล

สองสญัชาติ) 
 
 



11.  ในพ.ศ. 2547 ไทยและมาเลเซียไดเ้ห็นชอบใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการ 
       ว่าดว้ยยุทธศาสตรก์ารพฒันาร่วมส าหรบัพื้ นทีช่ายแดนไทย-มาเลเซีย ซ่ึง 
       อยู่ในพื้ นที่ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย ไดแ้ก่จงัหวดัใดและมี 
       จุดมุ่งหมายหลกัคืออะไร  
 (พ้ืนท่ี 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ไดแ้ก่ จงัหวดัสงขลา ยะลา สตลู 
ปัตตานีและนราธิวาส มีจุดมุ่งหมายหลกั คือ การพฒันาความกินดีอยู่ดีของ

ประชาชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณพรมแดนของทัง้สองประเทศ) 
12.  ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปรเ์ป็นอย่างไร  
 (ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปรด์ าเนินมาอย่าง

ราบร่ืนและไดพ้ฒันาไปเป็นลกัษณะ “หุน้ส่วนทางยุทธศาสตร”์ ในการด าเนินการ
เชิงรุกในภูมิภาคและระดบัประเทศ  การรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียนและ

ประเด็นระหว่างประเทศท่ีคลา้ยกนั) 
 
 

สรุปความรู ้ดงัน้ี 

ประเทศไทยใหค้วามส าคญัสูงสุดต่อการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัประเทศเพื่อนบา้น ประเทศไทยใหค้วามส าคญัสูงสุดต่อการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัประเทศเพื่อนบา้น ประเทศไทยใหค้วามส าคญัสูงสุดต่อการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัประเทศเพื่อนบา้น 

โดยยดึหลกัการเพื่อการอยูร่ว่โดยยดึหลกัการเพื่อการอยูร่ว่โดยยดึหลกัการเพื่อการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัติ และสง่เสรมิความสงบสขุบรเิวณพรมแดน มกนัอยา่งสนัติ และสง่เสรมิความสงบสขุบรเิวณพรมแดน มกนัอยา่งสนัติ และสง่เสรมิความสงบสขุบรเิวณพรมแดน    

ซ่ึงเป็นพื้นฐานที่แข็งแกรง่ส าหรบัการขยายความรว่มมือและหาทางออกที่เหมาะสมรว่มกนัซ่ึงเป็นพื้นฐานที่แข็งแกรง่ส าหรบัการขยายความรว่มมือและหาทางออกที่เหมาะสมรว่มกนัซ่ึงเป็นพื้นฐานที่แข็งแกรง่ส าหรบัการขยายความรว่มมือและหาทางออกที่เหมาะสมรว่มกนั   

ในทกุๆ ดา้นในทกุๆ ดา้นในทกุๆ ดา้น 

 

 

 

 

 



3. ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศอืน่ท่ีส าคญัของโลก  

 
 
13.  ประเทศไทยกบัประเทศสหรฐัอเมริกามีความสมัพนัธก์นัในดา้นใดบา้ง  

(มีความสมัพนัธท์ัง้ในดา้นการทหารและความมัน่คง ดา้นเศรษฐกิจและ 
ดา้นมนุษยธรรม) 
14.  ในปัจจุบนัประเทศไทยเนน้ความสมัพนัธก์บัประเทศจีนในดา้นใด  

(ความสมัพนัธใ์นปัจจุบนัระหว่างประเทศไทยกบัประเทศจีน เนน้ดา้น

การคา้และเศรษฐกิจ) 
15.  ประเทศไทยกบัประเทศญีปุ่่นมีความสมัพนัธก์นัในดา้นใดบา้ง  

(มีความสมัพนัธก์นัทัง้ในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และวฒันธรรม) 
16.  ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศไทยกบัประเทศสหรฐัอเมริกาส่งผลต่อความ 
        เจริญของทัง้สองประเทศอย่างไร  

(ดา้นการทหารและความมัน่คงทัง้สองประเทศมีความเจริญข้ึน สหรฐั 
ไดเ้ปิดโอกาสใหไ้ทยเขา้ถึงเทคโนโลยีทางการทหารต่างๆ ดา้นเศรษฐกิจมีความ

เจริญรุ่งเรือง มีการเจรจาท าเขตการคา้เสรีไทย-สหรฐัอเมริกา (TAFTA ; 
Thailand-American Fill Trade Area) ทัง้น้ีสหรฐัฯ ใหค้วามช่วยเหลือไทยในเร่ือง
การบรรเทาภยัพิบติั การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดและความร่วมมือ 
ดา้นมนุษยธรรม เช่น ความร่วมมือดา้นโรคเอดส)์ 
17.  ความสมัพนัธร์ะหว่างไทยกบัญีปุ่่นส่งผลต่อความเจริญของทั้งสองประเทศ 
       อย่างไร  

(ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่ น สามารถพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมใหดี้

ย่ิงข้ึนไป ส่งผลใหป้ระชากรมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน) 
 
 



4. ประเทศไทยกบัองคก์ารสหประชาชาติและสมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต ้

18.  ถา้ประเทศไทยกบัประเทศเหล่านั้นไม่มีความสมัพนัธท์างดา้นต่างๆ ต่อกนั 
       จะส่งผลอย่างไรบา้ง 

(ประเทศไทยจะไม่สามารถน าเอาความเจริญ ความกา้วหนา้ทัง้ทาง

เศรษฐกิจ สงัคม  เทคโนโลยีมาพฒันาประเทศและไม่สามารถน าสินคา้หรือ

บริการไปสู่ประเทศเหล่านัน้ได)้ 
 
 

สรุปความรู ้ดงัน้ี 

ประเทศไทยมีการด าเนินความส ัประเทศไทยมีการด าเนินความส ัประเทศไทยมีการด าเนินความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศกบัอกีหลายประเทศในโลก มพนัธร์ะหว่างประเทศกบัอกีหลายประเทศในโลก มพนัธร์ะหว่างประเทศกบัอกีหลายประเทศในโลก    

ซ่ึงแต่ละประเทศไดมี้การเสรมิสรา้งความรว่มมือและสมัพนัธภาพที่ดีระหว่างกนัเพื่อประสานซ่ึงแต่ละประเทศไดมี้การเสรมิสรา้งความรว่มมือและสมัพนัธภาพที่ดีระหว่างกนัเพื่อประสานซ่ึงแต่ละประเทศไดมี้การเสรมิสรา้งความรว่มมือและสมัพนัธภาพที่ดีระหว่างกนัเพื่อประสาน

ประโยชน์รว่มกนั ประโยชน์รว่มกนั ประโยชน์รว่มกนั    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความสัมพนัธ์ระหว่างความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศไทยกบัประเทศไทยกบัประเทศไทยกบั

องค์การระหว่างองค์การระหว่างองค์การระหว่าง

ประเทศประเทศประเทศ   

องค์การองค์การองค์การ
สหประชาชาติสหประชาชาติสหประชาชาติ   

สมาคมประชาชาติสมาคมประชาชาติสมาคมประชาชาติ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้    

วตัถุประสงค์วตัถุประสงค์วตัถุประสงค์   

ผลประโยชน์ที่ผลประโยชน์ที่ผลประโยชน์ที่
ประเทศไทยได้รับประเทศไทยได้รับประเทศไทยได้รับ   

วตัถุประสงค์วตัถุประสงค์วตัถุประสงค์   

ผลประโยชน์ที่ผลประโยชน์ที่ผลประโยชน์ที่
ประเทศไทยได้รับประเทศไทยได้รับประเทศไทยได้รับ   



19.  เป้าหมายหลกัขององคก์ารสหประชาชาติ คืออะไร  
(การรกัษาสนัติภาพและความมัน่คงระหว่างประเทศ) 

20.  ประเทศไทยเป็นสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติ ล าดบัท่ีเท่าไรและเมือ่ใด  
(ประเทศไทยสมคัรเป็นสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติล าดบัท่ี 55  เม่ือวนัท่ี  

16 ธนัวาคม พ.ศ. 2489 ) 
21.  ประเทศไทยเขา้เป็นสมาชิก เพราะเหตุผลใด  

(เพ่ือความมัน่คงของประเทศไทย เพ่ือการรบัรองสถานภาพประเทศไทย 
ในฐานะของการเป็นประเทศเอกราช)   
22.  ประเทศไทยมีบทบาทอย่างไร ในการเป็นสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติ  

(ประเทศไทยมีบทบาทเป็นศนูยก์ลางส่วนภูมิภาคขององคก์าร

สหประชาชาติ  โดยมีส านกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารน้ี เช่น ส านกังานขา้หลวง

ใหญ่ผูล้ี้ภยัแห่งสหประชาชาติ  ส านกังานส่วนภูมิภาคของโครงการส่ิงแวดลอ้ม

แห่งสหประชาชาติ) 

23.  “ปฏิญญากรุงเทพ” ตั้งข้ึนครั้งแรกมีประเทศใดบา้งเป็นสมาชิก  
(มี 5 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์และไทย) 

24.  วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
       มีอะไรบา้ง  

(เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกนัในภูมิภาคทางเศรษฐกิจ สงัคม 

วฒันธรรม การบริหารวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) 
25.  สมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียนมีบทบาทอย่างไร 
       บา้ง  

(สมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้บทบาทส าคญัในการพฒันา

ประเทศสมาชิก รวมทัง้สรา้งความร่วมมือกบัประเทศอ่ืนๆ และองคก์รการคา้

ระหว่างประเทศในเร่ืองต่างๆ) 
 
 



5. ประเทศไทยกบัสหภาพยุโรป 

26.  ประเทศไทยมีบทบาทในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
       อย่างไรบา้ง  

(ประเทศไทยมีบทบาท ดงัน้ี เสนอใหมี้การจดัตัง้มลูนิธิอาเซียนสนบัสนุน

และเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมสุดยอดอาเซียน) 
27.  ประเทศไทยไดร้บัเป็นเจา้ภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งล่าสุด 
       เป็นครั้งท่ีเท่าไร เมือ่ใด และสถานทีใ่ด  

(ครัง้ท่ี 15 เม่ือวนัท่ี 23-25 ตุลาคม 2552 ท่ีชะอ า-หวัหิน) 
28.  ถา้ประเทศไทยไม่เขา้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออก 
       เฉียงใต ้จะส่งผลอย่างไร  

(ประเทศไทยจะไม่ไดร้บัสิทธิพิเศษและการช่วยเหลือกนัระหว่างประเทศ

สมาชิก) 

 
 

 
 

 
29.  สนธิสญัญามาสทริชต ์(Maastricht Treaty) ประกอบดว้ยประชาคม 
       ทางเศรษฐกิจใดบา้ง  
 (ประชาคมถ่านหินและเหล็กแห่งยุโรป ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปและ

ประชาคมพลงังานปรมาณูแห่งยุโรป) 
30.  สหภาพยุโรปมีประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งหมดกีป่ระเทศ  
 (สหภาพยุโรปมีสมาชิกทัง้หมด 27 ประเทศ) 
31.  ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศไทยกบัสหภาพยุโรปมีความสมัพนัธ ์
       ดา้นใดบา้ง  
 (มีความสมัพนัธด์า้นการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม) 
 



6. ประเทศไทยกบัความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชยี-แปซฟิิก (APEC) 

32.  ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศไทยกบัสหภาพยุโรปดา้นเศรษฐกิจเป็น 
       อย่างไร 
 (สหภาพยุโรปเป็นคู่คา้อนัดบัท่ี 3 ของไทย และเขา้มาลงทุนในไทยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมท่ีมีความช านาญ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์และ

โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต)์ 
33.  เป้าหมายของยุทธศาสตรท่ี์ไทยมีต่อสหภาพยุโรปมีอะไรบา้ง  
 (มีเป้าหมายดงัน้ี  
  เป็นหุน้ส่วนท่ีส าคญัของสหภาพยุโรปในภูมิภาคเอเชีย   
  เป็นศนูยก์ลางของสหภาพยุโรปในภูมิภาคเอเชียในดา้นส าคญั  
เช่น การผลิตทางอุตสาหกรรม การคา้ สาธารณสุข) 
34.  ผลที่เกิดข้ึนจากความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศไทยกบัสหภาพยุโรปเป็น 
       อย่างไร  
 (ไทยเป็นตวักลางส าคญัในการเช่ือมโยงสหภาพยุโรปกบัประเทศอาเซียน

อ่ืน ๆ ดา้นเศรษฐกิจและสงัคมสหภาพยุโรปใหก้ารสนบัสนุนไทยในดา้นต่างๆ 

อาทิ การพฒันาชนบท การแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและสงัคมในช่วงวิกฤต

เศรษฐกิจ พ.ศ. 2540) 
35.  ถา้ประเทศไทยไม่มีความสมัพนัธก์บัสหภาพยุโรปจะส่งผลอย่างไร  
 (ประเทศไทยจะไม่ไดร้บัการช่วยเหลือในดา้นเศรษฐกิจจากสหภาพยุโรป 

และดา้นอุตสาหกรรมของไทยก็จะไม่พฒันา) 
 
 
 

 

 

 

36.  เอเปค (APEC) คืออะไร  
 (เอเปค (APEC) คือกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขต
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก) 



37.  เอเปค ก่อตั้งข้ึนเมือ่ใด  
 (เอเปค ก่อตัง้ข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2532) 
38.  เป้าหมายของเอเปค มีอะไรบา้ง 
 (เพ่ือสนบัสนุนระบบการคา้พหุภาคี โดยการด าเนินการหารืออย่าง

ตรงไปตรงมา ยึดหลกัการฉนัทามติ ความสมคัรใจของทุกฝ่าย ความเท่าเทียมกนั

และผลประโยชนร่์วมกนัของสมาชิก) 
39.  การประชุมทีเ่มืองโบกอร ์ประเทศอินโดนีเซีย ปี 2537 มีสาระส าคญัอย่างไร 
 (สาระส าคญัของการประชุมท่ีเมืองโบกอร ์ประเทศอินโดนีเซีย ปี 2537 
คือจะใหมี้การเปิดเสรีดา้นการคา้และการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดย

เร่ิมจากสมาชิกท่ีพฒันาแลว้ภายในปี 2553 (ค.ศ. 2010) และสมาชิกก าลงัพฒันา

ท่ีเหลือภายในปี 2563 [ค.ศ.2020]) 
40.  ประเทศไทยไดร้บัประโยชนอ์ะไรบา้งจากการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเอเปค 
 (ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นเศรษฐกิจจะเห็นไดจ้าก

สดัส่วนการคา้ระหว่างไทยกบัสมาชิกเอเปค สงูถึงรอ้ยละ 70 ของมลูค่าการคา้
ระหว่างประเทศของไทยทัง้หมด) 
41.  โครงการหรือกิจกรรมเด่น ๆ ที่ประเทศไทยเขา้ร่วมมีอะไร อย่างไร  
       ดา้นใดบา้ง 
 (โครงการพฒันามาตรฐานการผลิตไบโอดีเซลในกลุ่มประเทศเอเชีย-

แปซิฟิก  เพ่ือสรา้งความยัง่ยืนทางดา้นพลงังาน  พรอ้มทัง้ลดปัญหาดา้น

ส่ิงแวดลอ้มจากการปล่อยแกส๊เรือนกระจก) 

42.  ถา้ประเทศไทยไม่ไดเ้ป็นสมาชิกเอเปคจะส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไร  
 (เศรษฐกิจของประเทศไทยอาจจะไม่เจริญรุ่งเรือง หรืออาจจะถกูจ ากดั

สิทธิในการเปิดเสรีดา้นการคา้และการลงทนุ) 
 
 
 



7. ประเทศไทยกบัความร่วมมือเอเชยี-ยุโรป 
 

 

สรุปความรู ้ดงัน้ี 

องคก์ารระหว่างประเทศ เป็นองคก์ารที่ประเทศหรอืรฐัต ัง้แต่สองรฐัข้ึนไปรวมกนัองคก์ารระหว่างประเทศ เป็นองคก์ารที่ประเทศหรอืรฐัต ัง้แต่สองรฐัข้ึนไปรวมกนัองคก์ารระหว่างประเทศ เป็นองคก์ารที่ประเทศหรอืรฐัต ัง้แต่สองรฐัข้ึนไปรวมกนั   

จดัต ัง้ข้ึนเพื่อเป็นกลไกอยา่งหน่ึงในการด าเนินความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ รวมทัง้สนับสนุนจดัต ัง้ข้ึนเพื่อเป็นกลไกอยา่งหน่ึงในการด าเนินความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ รวมทัง้สนับสนุนจดัต ัง้ข้ึนเพื่อเป็นกลไกอยา่งหน่ึงในการด าเนินความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ รวมทัง้สนับสนุน   

ความร่วมมือและพฒันากิจกรรมต่างความร่วมมือและพฒันากิจกรรมต่างความร่วมมือและพฒันากิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมของรฐัสมาชิกๆ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมของรฐัสมาชิกๆ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมของรฐัสมาชิก

และมวลมนุษยช์าติและมวลมนุษยช์าติและมวลมนุษยช์าติ   

 

 
 
 
 

43.  อาเซม คืออะไร  
(อาเซม มิไดมี้สถานะเป็นองคก์ารระหว่างประเทศ แต่ก่อตัง้ข้ึนเพ่ือเป็นเวที

การหารือของผูน้ าประเทศเอเชียและประเทศยุโรป โดยมีเป้าหมายหลกัของการ

ร่วมมือในดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคมและวฒันธรรมและผลประโยชน์

ร่วมกนัของทัง้สองภูมิภาค) 

44.  อาเซม ก่อตั้งข้ึนเมือ่ใด  
(อาเซมก่อตัง้ข้ึน พ.ศ. 2539) 

45.  เป้าหมายของอาเซม มีอะไรบา้ง  
(เป้าหมายของอาเซม เพ่ือ  
 ดา้นการเมือง โดยการส่งเสริมความเขา้ใจและมิตรภาพระหว่างกนั   
 ดา้นเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมใหมี้เครือข่ายเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ ฯ) 

46.  ประเทศไทยไดร้บัประโยชนอ์ะไรบา้งจากการร่วมมือกบัอาเซม 
(ประเทศไทยไดเ้ขา้ไปเป็นหุน้ส่วนดา้นการคา้การลงทุนระหว่างกนั และเขา้

ร่วมกิจกรรมท่ีอาเซมจดัข้ึนโดยตลอด) 
 



สรุปความรู ้ดงัน้ี 

ความร่วมมือเอเชียความร่วมมือเอเชียความร่วมมือเอเชีย ---ยุโรป ยุโรป ยุโรป (((AAASSSEEEMMM) เป็นเวทีการหารือของผูน้ าประเทศเอเชีย) เป็นเวทีการหารือของผูน้ าประเทศเอเชีย) เป็นเวทีการหารือของผูน้ าประเทศเอเชีย

และประเทศยุโรปโดยมีเป้าหมายหลกัของการร่วมมือในดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ และประเทศยุโรปโดยมีเป้าหมายหลกัของการร่วมมือในดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ และประเทศยุโรปโดยมีเป้าหมายหลกัของการร่วมมือในดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ 

ดา้นสงัคม และวฒันธรรม และผลประโยชน์รว่มกนัของทัง้สองภมิูภาคดา้นสงัคม และวฒันธรรม และผลประโยชน์รว่มกนัของทัง้สองภมิูภาคดา้นสงัคม และวฒันธรรม และผลประโยชน์รว่มกนัของทัง้สองภมิูภาค   
 

47.  โครงการหรือกิจกรรมเด่น ๆ ที่ประเทศไทยเขา้ร่วมมีอะไร อย่างไร 
       ดา้นใดบา้ง  
 (การประชุมอาเซมซมัมิท หวัหิน-ชะอ า จ.เพชรบุรี ดา้นเศรษฐกิจ  
การประชุมอาเซม เร่ืองการเรียนรูต้ลอดชีวิต กรุงเทพมหานคร ดา้นวิชาการ) 
48.  ถา้ประเทศไทยไม่ใหค้วามร่วมมือกบัอาเซม จะส่งผลต่อประเทศไทย 
       อย่างไร  
 (ประเทศไทยอาจจะไม่ไดเ้ป็นหุน้ส่วนดา้นการคา้การลงทุนระหว่างกนั 

ไม่ไดแ้ลกเปล่ียนความรูท้างวิชาการ อาจท าใหด้า้นการศึกษาไทยลา้หลงั และ

ไม่ไดร้บัความไวใ้จจากอาเซม) 
    

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 
 

คือ โครง การพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้า

โขง (Greater Mekong Subregional Economic Cooperation: GMS-EC) 
เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ ไดแ้ก่  

1. กมัพูชา  

2. จนี (มณฑลยนูนาน)  

3. พม่า  

4. ลาว  

5. เวียดนาม  

6. ไทย  

ตั้งแตปี่ พ.ศ.2535 เป็นโครงการที่ธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB: Asian 
Development Bank)  เป็นผูใ้หก้ารสนับสนุนหลกั 

 

หกเหลีย่มเศรษฐกิจ 



  
วตัถุประสงคข์องโครงการ คือ  

1. ส่งเสริมการขยายตวัดา้นอตุสาหกรรม การเกษตร การคา้ การลงทุน
และบริการ เพ่ือใหเ้กิดการจา้งงาน ยกระดบัการครองชีพ  

2. ใหมี้การถา่ยทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกนั 
3. ใหมี้การใชท้รพัยากร ธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสการแข่งขนัในเวทีการคา้โลก  

 
โดยมีสาขาความร่วมมือ 9 สาขา ไดแ้ก่  
1. คมนาคมขนส่ง      2. พลงังาน  
3. ส่ือสารโทรคมนาคม    4. พฒันาทรพัยากรมนุษย ์
5. การทอ่งเที่ยว      6. การเกษตร 
7. การอ านวยความสะดวกทางการคา้  8. การลงทุน  
9. ส่ิงแวดลอ้มและจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 
ไทย ถือไดว่้าเป็นประเทศท่ีเป็นประตสูู่ภมิูภาค GMS เป็นประเทศท่ีมี

การพฒันามากทีสุ่ดและมีตลาดใหญท่ี่สุดในภมิูภาค เป็นแหล่งความรูแ้ละทุน

ที่ส  าคญั  ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางการส่ือสารและคมนาคมในภมิูภาคน้ี 
ขณะที่เวียดนามและยูนนาน ถือไดว่้าเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีการพฒันา

และความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจมากที่สุดในกลุ่มประเทศ GMS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
เป็นโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย  พม่า  ลาว

และจีน  ริเริ่มโดยภาคเอกชนของทั้ง  ๔  ประเทศ  เพือ่ร่วมมือกนัทางดา้น
การคา้  การท่องเที่ยวและคมนาคม 

  
ครอบคลุมอาณาบริเวณของ ๔ ประเทศ ไดแ้ก่   

ตอนเหนือของไทย  พม่า  ลาวและตอนใตข้องจีน(มณฑลยูนนาน) 
 

         สีเ่หลีย่มเศรษฐกิจเรียกอีกอย่างหนึง่ว่า “ยุทธศาสตร ์ ๕  เชียง”   
อนัหมายถงึ  เชียงใหม่ - เชียงราย - เชียงตุง - เชียงรุ่ง - เชียงทอง   

 เชียงตุง  อยู่ในพม่า   
 เชียงรุ่งหรือเชียงรุง้ เป็นช่ือเมืองในเขตปกครองตนเองสิบสอง 

ปันนา  มณฑลยูนนานของจีน   
 เชียงทอง  คือหลวงพระบาง  เมืองหลวงเก่าของลาว 

          
 

 

 

 

 

 

 

สีเ่หลีย่มเศรษฐกิจ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง  3 

ประเทศ คือ 
 
 
 

  
   

ซ่ึงต่างเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน  โครงการน้ีเร่ิมต้นในช่วง
เดือนมกราคม - เมษายน 2536 โดยทัง้ 3 ประเทศเหน็ชอบให้ขอความ
ร่วมมือจากธนาคารพฒันาเอเซีย (ADB)  

พื้นท่ี ประกอบด้วย 
 ภาคเหนือของเกาะสมุาตรา อินโดนีเซีย (อาเชห ์สมุาตราเหนือและ 

ตะวนัตก)  
 4 รฐัตะวนัตกเฉียงเหนือของมาเลเซีย (เคดาหเ์ปอรลิ์สเปรกั และ 

ปีนัง) 
 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ของไทย (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

สตลู)  
 

 
อินโดนีเซีย   มาเลเซีย  ไทย  
 

สามเหล่ียม
เศรษฐกิจ 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

เป็นความร่วมมือระหว่าง กัมพูชา ลาว และไทย เพือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนท่ีติดกันของสามประเทศ  

ต้ังข้ึนเม่ือ มิ.ย. 2543 โดยข้อเสนอของกัมพูชา เป็นความร่วมมือในลักษณะ
สามเหล่ียมเศรษฐกิจในพื้นท่ีท่ีสามประเทศมีพรมแดนร่วมกัน  เพือ่เสริมสรา้ง
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม 

พื้นท่ีความร่วมมือในปัจจบัุน ครอบคลมุ 7 จังหวัด/แขวง ได้แก่  
1) จ.อุบลราชธานีและศรีสะเกษของไทย  
2) จ.พระวิหาร อุดรมีชัย และ สตึงเตร็งของกัมพูชา  
3) แขวงสาละวันและจ าปาสักของ สปป.ลาว 

พื้นท่ีสามเหล่ียมมรกตมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอารยธรรมขอม ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพฒันาด้านการค้า 
การลงทนุและการท่องเท่ียว รวมท้ังการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของภมิูภาค 

 
สามเหล่ียมมรกต 


