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การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ 

โดยร่วมกันสร้างรูปแบบ และแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู ้

ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน 

เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมแห่งควาาเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นที่ 1 : 3R x 8C 
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ประเด็นที่ 2 STEM 

 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (STEM Education)  

 สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM 

Education) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีิวิต 

ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้ กับนักเรียนในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ 

และทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

รวมทั้งนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต 

 
ประเด็นที่ 3 Thailand 4.0  

 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม 

ซึ่งกว่าจะมาเป็น Thailand 4.0 ก็ต้องผ่าน Thailand 1.0, Thailand 2.0, Thailand 3.0 กันมาก่อน 

 Thailand 1.0 ก็คือ ยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ 

นำผลผลิตไปขาย สร้างรายได้ และยังชีพ 

 Thailand 2.0 ก็คือ ยุคของอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเข้ามาช่วย เราผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า 

เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับ เป็นต้น ประเทศเริ่มมีศักยภาพ มากขึ้น 

Thailand 3.0 (ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน) ก็คือ ยุคของอุตสาหกรรมหนัก เราผลิต และขายส่ง ออกเหล็กกล้า 

รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้นการส่งออก 
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ในช่วงแรก Thailand 3.0 เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบนักลับเติบโตเพียงแค่ 3 – 4 % ต่อปีเท่านั้น 

ประเทศไทยจึงตกอยู่ในช่วงรายได้ปานกลาง มาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว  

ในขณะที่ทั่วโลกมีการแข่งขันที่สูงขึ้น เราจึงต้องเปลี่ยนสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อให้ประเทศไทย 

ได้มีโอกาสกลายเป็น กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง  

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีโอกาสกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง 

ในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได้น้อย”จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น 

“ทำน้อย ได้มาก” ก็จะต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 

และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่ การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างการเกษตรก็ต้องเปลี่ยนจากเกษตรแบบดั่งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ 

ที่เน้นการบริหารจัดการ และใช้เทคโนโลยี หรือ Smart Farming  โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น 

และเปน็เกษตรกรรมแบบเป็นผู้ประกอบการเปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises 

และ Startups ที่มีศักยภาพสูงเปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิม ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ 

ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูงเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้่ และทักษะสงู 

“โมเดลของ Thailand 4.0 นั่นคือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

ประเด็นที่ 4 ศาสตร์พระราชา 
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ประเด็นที่ 5 แผนการศึกษาแห่งชาต ิ

 
ประเด็นที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาต ิ
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ประเด็นที่ 7 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

Ø สาระสำคัญของกรอบรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 

จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ป ี

ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ป ี 

โดยรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จะประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี ้

      ส่วนที ่1 กรอบหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 

      ส่วนที ่2 การประเมินสถานะของประเทศ 

      ส่วนที ่3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 

      ส่วนที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

      ส่วนที ่5 การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

 

วิสัยทัศน ์

   สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  

   ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน

กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  

   1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 

ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำ 

และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 

การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน  

    โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทาง 

การพัฒนาที่มุ่งสูก่ารเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง 

มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ  

   2. การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 

เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต(ิสศช.) ได้จัดทำขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 

เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and 

Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 

แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าหมาย  

   1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

   2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

   3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

   4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
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วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 ได้กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการ 

พัฒนาประเทศในระยะ 5 ป ีซึ่งจะเป็นแผนที่มีความสำคัญในการวางรากฐาน การพัฒนาประเทศไปสู่สังคม 

ที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ีที่เป็นกรอบการพัฒนา 

ประเทศในระยะยาว  

     รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งเร่ง 

สร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการลดความ 

เหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศ เป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศจะต้องมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน 

โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง 

และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสูค่วาม “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต  

 

เน้นให ้“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาต ิพัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนด ีคนเก่ง 

 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

     สำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศในระยะ 5 ป ีจะยึดหลัก “ปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการ 

บนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ด ีสอดคล้องกับภูมิสังคม 

การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน ์มีความสอดรับ เกื้อกูล 

และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอื่น ๆ 

รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให ้“คนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาต ิพัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนด ี

คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค ์    

 ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสร้างความเข้ม

แข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมนำไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึง 

มีจิตอนุรักษ ์รักษา ฟื้นฟ ูและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
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ประเด็นที่ 8 หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฏีใหม ่
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ประเด็นที่ 9 หลักการทำงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 
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ประเด็นที่ 10 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
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ประเด็นที่ 11 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

   อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ผู้นำอาเซียน 

ได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วย  ความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบ ให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community) คือ เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้มีจุดเริม่ต้น 

โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South East Asia) 

เมื่อเดือน กรกฏาคม 2504 เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดำเนินการ ไปได้เพียง  

2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง  เนื่องจากความผกผันทางการเมือง ระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย 

จนเมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสองประเทศ  

          จึงได้มีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง และสำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) 

แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)   

ในปีนั้นเองจะมีการเปิดกว้างให้ประชาชนในแต่ละประเทศสามารถเข้าไปทำงานในประเทศ  อื่น ๆ 

ในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรี   เสมือนดังเป็นประเทศเดียวกัน  

         ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการมีงานทำของคนไทย ควรทำความ 

เข้าใจในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรบัทุกคน 

ความเป็นมาของอาเซียน 

              สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ (Association of Southeast Asian Nations   

หรือ ASEAN)  ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok  Declaration) หรือ ปฏิญญาอาเซียน   

(ASEAN  Declaration)  เมื่อวันที ่8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ประกอบด้วย   

- อินโดนีเซีย   
- มาเลเซีย   
- ฟิลิปปินส ์  
- สิงคโปร ์ และ 
- ไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  

ตะวันออกเฉียงใต ้  ต่อมามีประเทศสมาชิกเพิ่มเติม  ได้แก ่ บรูไนดารุสซาลาม   เวียดนาม   ลาว   เมียนมาร ์ 

และกัมพูชา  ตามลำดับ   จึงทำให้ปัจจุบันอาเซียน   มีสมาชิก  10  ประเทศ 

“อาเซียน” สู่การเป็นประชาคมอาเซียน  ในปี 2558   
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ปัจจุบัน  บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างมาก  ทำให้อาเซียนต้องเผชิญ สิ่งท้าทายใหม ่ๆ อาท ิ    

โรคระบาด การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย ์สิ่งแวดล้อม  ภัยพิบัต ิ อีกทั้ง  ยังมีความจำเป็นต้องรวม 

ตัวกันเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง และ ในเวท ี

ระหว่างประเทศ  ผู้นำอาเซียนจึงเห็นพ้องกันว่า  อาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่น เข้มแข็ง และมั่นคง 

ยิ่งขึ้น จึงได้ประกาศ “ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที ่2”   

(Declaration of ASEAN Concord II)   

ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย  3 เสาหลัก ได้แก ่                 

-  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community - 

APSC) มุ่งให้ประเทศกลุ่มสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาระหว่างกันโดยสันติวธิี มีเสถียรภาพ 

และความมั่นคงรอบด้าน เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ของเหล่าประชาชน                

-  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกัน 

ทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถ 

แข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้โดย                 

-   ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) 

มุ่งหวังให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 

และมีสังคมแบบเอื้ออาร โดยจะมีแผนงานสร้างความร่วมมือ 6 ด้าน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

การสร้างอัตลักษณ์อาเซียนการลดช่องว่างทางการพัฒนา                

ซึ่งต่อมาผู้นำอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นมาเป็นภายในปี 2558 

ประชาคมอาเซียน คือ  

              ประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community)  คือ  การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เ

ป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง  สามารถสร้างโอกาสและรับมือส่งท้าท้าย  ทั้งด้านการเมืองความมั่นคง  เศรษฐกิจ

  และภัยคุกคามรูปแบบใหม ่ โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ด ี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษ

ฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น  และสมาชิก  ในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
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จุดประสงค์หลักของอาเซียน 

              ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์สำคัญ 7 ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก ่ 

              1.  ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร  

              2.  ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค  

              3.  เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค  

              4.  ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ด ี 

              5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย 

และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

              6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า 

ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 

              7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ 

ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ  และองค์การระหว่างประเทศ 

ภาษาอาเซียน  

              ภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก  คือ  ภาษาอังกฤษ  

คำขวัญของอาเซียน	"หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ ์หนึ่งประชาคม  

(One Vision, One Identity, One Community) 

อัตลักษณ์อาเซียน	อาเซียนจะต้องส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมกันของตนและความรู้สึกเป็นเจ้าของในหมู่ประชาชน 

ของตน  เพื่อให้บรรลุชะตา  เป้าหมาย  และคุณค่าร่วมกันของอาเซียน 
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สัญลักษณ์อาเซียน  

              คือ   ดวงตราอาเซียนเป็น  

              รูปมัดรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นวงกลม  

              สีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาว  และสีน้ำเงิน  

              รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้น หมายถึง ความใฝ่ฝันของบรรดาสมาชิกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 

ประเทศ  ให้มีอาเซียนที่ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียว 

              วงกลม  เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน 

              ตัวอักษรคำว่า  asean  สีน้ำเงิน  อยู่ใต้ภาพรวงข้าว  แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อ 

ความมั่นคง  สันติภพ  เอกภาพ  และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน 

สีเหลือง    :   หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง  

               สีแดง       :    หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ  

               สีขาว       :    หมายถึง ความบริสุทธิ์  

               สีน้ำเงิน    :    หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง 

ธงอาเซียน  

 ธงอาเซียนเป็นธงพื้นสีน้ำเงิน  มีดวงตราอาเซียนอยู่ตรงกลาง  แสดงถึงเสถียรภาพ  สันติภาพ  ความสา

มัคค ี และพลวัตของอาเซียน 

 สีของธงประกอบด้วย  สีน้ำเงิน  สีแดง  สีขาว  และสีเหลือง  ซึ่งเป็นสีหลักในธงชาติของบรรดาประเทศสมาชิ

กของอาเซียนทั้งหมด 
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วันอาเซียน  

              ให้วันที ่ 8  สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันอาเซียน 

เพลงประจำอาเซียน (ASEAN  Anthem)  

              คือ  เพลง  ASEAN  WAY 

กฎบัตรอาเซียน  

กฎบัตรอาเซียน  กำหนดให้อาเซียนและประเทศสมาชิกปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้ 

1.  เคารพเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน  และอัตลักษณ์แห่งชาติของ 

รัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง                

2.  ผูกพันและรับผิดชอบร่วมกันในการเพิ่มพูนสันติภาพ  ความมั่นคง  และความมั่งคั่งของภูมิภาค               

3.  ไม่รุกรานหรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังหรือการกระทำอื่นใดในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ              

4.  ระงับข้อพิพาทโดยสันต ิ               

5.  ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน                

6.  เคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐในการธำรงประชาชาติของตนโดยปราศจากการแทรกแซง  การบ่อน 

ทำลาย  และการบังคับจากภายนอก                

7.  ปรึกษาหารือที่เพิ่มพูนขึ้นในเรือ่งที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียน               

8.  ยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม  ธรรมาภิบาล  หลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ                

9.  เคารพเสรีภาพพื้นฐานการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม     

10.  ยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ  รวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง 

ประเทศที่รัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ                

11.  ละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการคุกคามอธิปไตย  บูรณภาพแห่งดินแดนหรือเสถียรภาพทางการเมืองแล

ะเศรษฐกิจของรัฐสมาชิกอาเซียน                

12. เคารพในวัฒนธรรม  ภาษาและศาสนาที่แตกต่างของประชาชนอาเซียน                

13.  มีส่วนร่วมกับอาเซียนในการสร้างความสัมพันธ์กับภายนอกทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจ  และสังคม   

 โดยไม่ปิดกั้นและไม่เลือกปฏิบัต ิ               

14. ยึดมั่นในกฎการค้าพหุภาคีและระบอบของอาเซียน

 


