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วิชา GAT :  ส่วน  

 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 1/2)  
  
ความสามารถในการอา่น เขยีน คิดเชิงวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา 
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “ประชาคมอาเซียน 2558” ในบทความนี้มีขอความที่กําหนด
ซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 10 ขอความ ทายบทความจะมีตารางสรุปขอความที่
กําหนด ซึ่งแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับตั้งแตเลข 01 ถึง 10 แลวสรุปความ
เชื่อมโยงของขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ ใหสอดคลอง
กับเนื้อหาในบทความ และเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
เกณฑที่กําหนด ไดแก 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนผลโดยตรง 
หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนผลโดยตรง
หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา แลวตามดวยตัวอักษร “A” 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนสวนประกอบ / 
องคประกอบ / ความหมาย ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนสวนประกอบ 
/ องคประกอบ / ความหมาย แลวตามดวยตัวอักษร “D” 

 ถาขอความที่กําหนดมีผลทําใหขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) ถูกลด / 
ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่ถูกลด / 
ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวางนั้น แลวตามดวยตัวอักษร “F” 

 ถาขอความที่กําหนดไมมีขอความอื่นที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา 
หรือที่เปนสวนประกอบ / องคประกอบ / ความหมาย หรือที่ถูกลด / ยับยั้ง / 
ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ดังกลาวขางตน ใหระบายคําตอบเปนตัวเลข “99” แลว
ตามดวยตัวอักษร “H” 
ทั้งนี้ใหใชเลขกํากับขอความที่กําหนด 01, 02, 03, ..., 10 เปนเลขขอ 1, 2, 3, ..., 10 ในกระดาษคําตอบ 

 
ขอสอบแตละขออาจมีไดหลายคําตอบ หากตอบผิดจะถูกหักคะแนนคําตอบที่ผิดคําตอบละ 4 คะแนน 

โดยหักจากคะแนนรวมของขอสอบขอนั้นๆ (ไมหักคะแนนขามขอ) ดังนั้นถาไมมั่นใจ อยาเดา 
 

บทความ 
ประชาคมอาเซียน 2558  

 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ อาเซียน ไดรับการ
จัดตั้งขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ กรุงเทพมหานคร อาเซียน (ASEAN) 
ปจจุบันประกอบดวยสมาชิก 10 ประเทศ มีประชากรรวมกันประมาณ 600 ลานคน 
มีขนาดเศรษฐกิจที่โตมาก ในชวงกวา 40 ปที่ผานมา อาเซียนไดประสบความสําเร็จ
เปนที่ยอมรับในหลายดาน ไมวาจะเปนบทบาทการสรางบรรยากาศของสันติภาพ
และการอยูรวมกันโดยสันติของประเทศในภูมิภาค การชวยแกไขปญหาความขัดแยง
ในกัมพูชา การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน เปนตน 
 ปจจุบันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ทําใหอาเซียนตองเผชิญกับความทาทายใหมๆ มากมาย เชน โรคระบาด การกอ  
การรายและอาชญากรรมขามชาติ พิบัติภัยธรรมชาติ เชน คลื่นยักษสึนามิ ปญหา
สิ่งแวดลอม ภาวะโลกรอน ความเสี่ยงที่อาเซียนอาจจะไมสามารถแขงขันทาง
เศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ซึ่งมีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยางกาวกระโดด เปนตน อาเซียนจึงตองปรับตัวเพื่อใหรับมือกับสิ่งตางๆ 
เหลานี้อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นใหได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเดือนตุลาคม 2546 ผูนําอาเซียนไดรวมลงนามในปฏิญญาวาดวยความ
รวมมืออาเซียน ที่เรียกวา ขอตกลงบาหลี 2 เห็นชอบใหจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) คือ การใหอาเซียนรวมตัวเปนชุมชนหรือประชาคม
เดียวกันใหสําเร็จภายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แตตอมาไดตกลงรนระยะเวลา
จัดตั้งใหเสร็จในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เนื่องจากการแขงขันรุนแรง เชน    
อัตราการเติบโตทางดานเศรษฐกิจของจีนและอินเดียสูงมากในชวงที่ผานมา ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอํา-หัวหิน เ มื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552      
ผู นําอาเซียนไดลงนามรับรองปฏิญญาชะอํา-หัวหิน วาดวยแผนงานจัดตั้ ง
ประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป 2558 
ซึ่งประกอบดวยเสาหลัก 3 เสา คือ 
 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มุงใหประเทศในภูมิภาค  
อยูรวมกันอยางสันติ มีระบบแกไขความขัดแยงระหวางกันไดดวยดี มีเสถียรภาพ
อยางรอบดาน มีกรอบความรวมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิม
และรูปแบบใหมๆ เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง  
 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุงใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ   
และการอํานวยความสะดวกในการติดตอคาขายระหวางกัน อันจะทําใหภูมิภาคมี
ความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได เพื่อความอยูดีกินดีของ
ประชาชนในประเทศอาเซียน 
 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อใหประชาชนแตละประเทศ
อาเซียนอยูรวมกันภายใตแนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมี
ความมั่นคงทางสังคม  
 ประชาคมทั้งสามเมื่อเกิดขึ้นแลว จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและผลที่
ตามมาหลายประการ ประการแรก จะทําใหเพิ่มอํานาจการตอรองในระดับโลก 
เพราะมีประชากรมากถึง 600 ลานคน ประการที่สอง จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดานการศึกษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษจะเปนภาษากลางของ ASEAN บุคลากร
และนักศึกษาตองเพิ่มทักษะทางดานภาษาอังกฤษ ใหสามารถสื่อสารได ประการที่
สาม เกิดการเคลื่อนยายของประชากร โดยเฉพาะดานแรงงาน แรงงานไรฝมือจะ
ถูกแยงงานทํามากขึ้น และประการสุดทาย จะทําใหความขัดแยงในอาเซียนลดลง 
เพราะสมาชิกมีความใกลชิดกันมากขึ้น  
 อยางไรก็ดี ก็ใชวาการสรางประชาคมทั้งสามจะมีความราบรื่น เพราะยังมี
อุปสรรคที่จะทําใหสําเร็จไดยากขึ้นหลายประการ เชน ประเทศสมาชิกยังคงปกปอง
ผลประโยชนแหงชาติของตนเปนหลัก ความแตกตางกันทางการเมืองและการ
ปกครอง ความขัดแยงระหวางประเทศอาเซียน ความแตกตางดานสังคมและ
วัฒนธรรม เปนตน  
 ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในป 2558 นี้คงจะทําใหคนไทยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการ เราจึงควรเตรียมตัวที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น เพื่อใหเรายืนหยัดอยูในอาเซียนไดอยางภาคภูมิ 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 ความแตกตางกันทางการเมืองและ 
การปกครอง 

    

02 ความแตกตางดานสังคมและวัฒนธรรม      
03 เพิ่มอํานาจการตอรองในระดับโลก     
04 การเปลี่ยนแปลงดานการศึกษา     
05 การเคลื่อนยายของประชากร     
06 ความขัดแยงในอาเซียนลดลง      
07 ประชาคมอาเซียน      
08 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน     
09 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน     
10 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน     

 
เฉลย 

 
แผนภูมิบทความ  ประชาคมอาเซียน 2558 

 

ประชาคมอาเซียน
07

ความแตกตางกัน
ทางการเมอืงและการปกครอง

01

ความแตกตางดานสังคม
และวัฒนธรรม

02

ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซยีน

08

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน
09

ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซยีน

10

เพิ่มอํานาจการตอรอง
ในระดับโลก

03

การเปลี่ยนแปลง
ดานการศึกษา

04

การเคลื่อนยายของประชากร
05

ความขัดแยงในอาเซียนลดลง
06

  
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 ความแตกตางกันทางการเมืองและ 
การปกครอง 

08F 09F 10F  

02 ความแตกตางดานสังคมและวัฒนธรรม  08F 09F 10F  
03 เพิ่มอํานาจการตอรองในระดับโลก 99H    
04 การเปลี่ยนแปลงดานการศึกษา 99H    
05 การเคลื่อนยายของประชากร 99H    
06 ความขัดแยงในอาเซียนลดลง  99H    
07 ประชาคมอาเซียน  08D 09D 10D  
08 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 03A 04A 05A 06A 
09 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 03A 04A 05A 06A 
10 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 03A 04A 05A 06A 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


