
 
 
เรียบเรียงขอ้มูลโดยกระปุกดอทคอม 
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก flagspot.net , ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
  
          ใน สภาวะแห่งยคุทุนนิยม ท่ีเศรษฐกิจเป็นตวัขบัเคล่ือนและผลกัดนัใหป้ระเทศต่าง ๆ กา้วรุดไปขา้งหนา้อยา่งรวดเร็ว 
ประกอบกบัประเทศต่าง ๆ นั้นอยูร่วมกนัเป็นสงัคมโลก ไม่สามารถอยูโ่ดดเด่ียวเดียวดายได ้จึงตอ้งมีการรวมตวักนัของ
ประเทศในแต่ละภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมอ านาจในการต่อรอง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระหวา่งประเทศ 
เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ร่วมและพฒันาประเทศในภูมิภาคไปพร้อม ๆ กนั ดว้ยเหตุน้ี ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
หรือ อาเซียน จึงไดมี้ขอ้ตกลงใหอ้าเซียนรวมตวัเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกนัใหส้ าเร็จภาย ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
  
          แต่ ก่อนทีเ่ราจะมาดูเนือ้หาสาระของการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนนี ้เราจะมาย้อนดูกนัรวมตวักนัของประเทศใน
อาเซียนว่ามกีารรวมตวักนัได้อย่างไร จนมาเป็นอาเซียนในปัจจุบัน  
 
          โดยอาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (ASEAN : The Association of South East Asian 
Nations) ไดก่้อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยประเทศผูก่้อตั้งอาเซียน คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ
สิงคโปร์ ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิก ตามดว้ยเวยีดนามเขา้มาเป็นสมาชิกเม่ือ พ.ศ. 
2538  ขณะท่ีพม่าและลาวเขา้มาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดทา้ยคือกมัพชูา เขา้เป็นสมาชิกอาเซียน เม่ือ พ.ศ. 
2542  ปัจจุบนัอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ 

http://www.kapook.com/
http://flagspot.net/
http://www.nfe.go.th/en/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=21


  
รู้จกั 10 ประเทศอาเซียน  

 

 
 
 
1.บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)  
 
          ประเทศบรูไน มีช่ือเป็นทางการวา่ "เนการาบรูไนดารุสซาลาม" มีเมือง "บันดาร์เสรีเบกาวนั" เป็น เมืองหลวง ถือ
เป็นประเทศท่ีมีขนาดไม่ใหญ่นกั เพราะมีพ้ืนท่ีประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครองดว้ยระบบสมบูรณาญาสิทธิราช 
โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมขุ มีประชากร 381,371 คน (ขอ้มลูปี พ.ศ.2550) โดยประชากรเกือบ 70% นบัถือศาสนา
อิสลาม และใชภ้าษามาเลยเ์ป็นภาษาราชการ 
 
          อ่านขอ้มูลของประเทศบรูไนไดท่ี้น่ี  
 

 

http://www.aseanthailand.org/Brunei_Info%20_05-08-52_.pdf


 
2.ราชอาณาจกัรกมัพูชา (Kingdom of Cambodia) 
 
          เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ เป็นประเทศท่ีมีอาณาเขตติดตอ่กบัประเทศไทยทางทิศเหนือ และทิศตะวนัตก มีพ้ืนท่ี 
181,035 ตารางกิโลเมตร หรือขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย มีประชากร 14 ลา้นคน (ขอ้มลูปี พ.ศ.2550) โดย
ประชากรกวา่ 80% อาศยัอยูใ่นชนบท 95% นบัถือศาสนาพทุธนิกายเถรวาท ใชภ้าษาเขมรเป็นภาษาราชการ แต่ก็มีหลายคน
ท่ีพดูภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส และเวยีดนามได ้
 
          อ่านขอ้มูลประเทศกมัพชูา ไดท่ี้น่ี  
 

 
 
 
3.สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 
 
          เมืองหลวงคือ จาการ์ตา ถือเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยมีพ้ืนท่ี 1,919,440 ตารางกิโลเมตร และมี
ประชากรมากถึง 240 ลา้นคน (ขอ้มูลปี พ.ศ.2553) โดย 61% อาศยัอยูบ่นเกาะชวา ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม และใช้
ภาษา Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ 
 
          อ่านขอ้มูลประเทศอินโดนีเซีย ไดท่ี้น่ี  
 

http://www.aseanthailand.org/cambodia_Info.pdf
http://www.aseanthailand.org/indonesia_Info.pdf


 

 
4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR) 
 
          เมืองหลวงคือ เวยีงจนัทน์ ติดต่อกบัประเทศไทยทางทิศตะวนัตก โดยประเทศลาวมีพ้ืนท่ีประมาณคร่ึงหน่ึงของ
ประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีกวา่ 90% เป็นภูเขาและท่ีราบสูง และไม่มีพ้ืนท่ีส่วนใดติดทะเล ปัจจุบนั 
ปกครองดว้ยระบอบสงัคมนิยม โดยมีประชากร 6.4 ลา้นคน ใชภ้าษาลาวเป็นภาษาหลกั แต่ก็มีคนท่ีพดูภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ และภาษาฝร่ังเศสได ้ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ  
 
          อ่านขอ้มูลประเทศลาว ไดท่ี้น่ี  
 

 
 
 
5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) 
 
          เมืองหลวงคือ กรุงกวัลาลมัเปอร์ เป็นประเทศท่ีตั้งอยูใ่นเขตศูนยสู์ตร แบ่งเป็นมาเลเซียตะวนัตกบคาบสมุทรมลาย ู
และมาเลเซียตะวนัออก ตั้งอยูบ่นเกาะบอร์เนียว ทั้งประเทศมีพ้ืนท่ี 329,758 ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากร 26.24 ลา้น

http://www.aseanthailand.org/Laos_Info.pdf


คน นบัถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติ ใชภ้าษา Bahasa Melayu เป็นภาษาราชการ 
 
          อ่านขอ้มูลประเทศมาเลเซีย ไดท่ี้น่ี  

 
 
 
6.สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ (Republic of the Philippines) 
 
          เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา ประกอบดว้ยเกาะขนาดต่าง ๆ รวม 7,107 เกาะ โดยมีพ้ืนท่ีดิน 298.170 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากร 92 ลา้นคน (ขอ้มูลปี พ.ศ.2553) ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสต ์และเป็นประเทศท่ีมีประชากรนบัถือศาสนาคริสต์
นิกายโรมนัคาทอลิกเป็นอนัดบั 4 ของโลก มีการใชภ้าษาในประเทศมากถึง 170 ภาษา แต่ใชภ้าษาองักฤษ และภาษาตากา
ลอก เป็นภาษาราชการ 
 
          อ่านขอ้มูลประเทศฟิลิปปินส์ ไดท่ี้น่ี  
 

 
 
 

http://www.aseanthailand.org/Malaysia1_Info.pdf
http://www.aseanthailand.org/Philippines_Info.pdf
http://www.aseanthailand.org/Philippines_Info.pdf
http://www.aseanthailand.org/Philippines_Info.pdf
http://www.aseanthailand.org/Philippines_Info.pdf
http://www.aseanthailand.org/Philippines_Info.pdf


7.สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore) 
 
          เมืองหลวงคือ กรุงสิงคโปร์ ตั้งอยูบ่นต าแหน่งยทุธศาสตร์ท่ีเป็นศูนยก์ลางคมนาคมทางเรือของอาเซียน จึงเป็น
ประเทศท่ีมีการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจมากท่ีสุดในยา่นน้ี แมจ้ะมีพ้ืนท่ีราว 699 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น มีประชากร 4.48 
ลา้นคน ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาทางการ แต่มีภาษามาเลยเ์ป็นภาษาประจ าชาติ ปัจจุบนัใชก้ารปกครองแบบสาธารณรัฐ 
(ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) 
 
          อ่านขอ้มูลประเทศสิงคโปร์ ไดท่ี้น่ี  
 

 
 
 
8.ราชอาณาจกัรไทย (Kingdom of Thailand) 
 
          เมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนท่ี 513,115.02 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย 77 จงัหวดั มีประชากร 65.4 ลา้น
คน (ขอ้มูลปี พ.ศ.2553) ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ และใชภ้าษาไทยเป็นภาษาราชการ ปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย 
โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นองคป์ระมุขของประเทศ 
 
          อ่านขอ้มูลประเทศไทย ไดท่ี้น่ี  
 

http://www.aseanthailand.org/Singapore_Info.pdf
http://www.aseanthailand.org/Thailand_Info.pdf
http://www.aseanthailand.org/Philippines_Info.pdf
http://www.aseanthailand.org/Philippines_Info.pdf
http://www.aseanthailand.org/Philippines_Info.pdf
http://www.aseanthailand.org/Philippines_Info.pdf
http://www.aseanthailand.org/Philippines_Info.pdf
http://www.aseanthailand.org/Philippines_Info.pdf


 
 
9.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) 
 
          เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย มีพ้ืนท่ี 331,689 ตารางกิโลเมตร จากการส ารวจถึงเม่ือปี พ.ศ.2553 มีประชากรประมาณ 88 
ลา้นคน ประมาณ 25% อาศยัอยูใ่นเขตเมือง ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 นบัถือศาสนาพทุธนิกายมหายาน ท่ีเหลือนบัถือศาสนา
คริสต ์ปัจจุบนั ปกครองดว้ยระบอบสงัคมนิยมคอมมิวนิสต ์ 
 
          อ่านขอ้มูลประเทศเวยีดนาม ไดท่ี้น่ี  
 

 
 
 
10.สหภาพพม่า (Union of Myanmar) 
 
          มีเมืองหลวงคือ เนปิดอว ติดต่อกบัประเทศไทยทางทิศตะวนัออก โดยทั้งประเทศมีพ้ืนท่ีประมาณ 678,500 ตาราง
กิโลเมตร ประชากร 48 ลา้นคน กวา่ 90% นบัถือศาสนาพทุธนิกายเถรวาท หรือหินยาน และใชภ้าษาพม่าเป็นภาษาราชการ  
 

http://www.aseanthailand.org/1Vietnam_Info.pdf
http://www.aseanthailand.org/Philippines_Info.pdf
http://www.aseanthailand.org/Philippines_Info.pdf
http://www.aseanthailand.org/Philippines_Info.pdf


          อ่านขอ้มูลประเทศพม่า ไดท่ี้น่ี  
 
 

 

 
          ตลอดระยะเวลา 44 ปีท่ีผา่นมา อาเซียนไดเ้กิดความร่วมมือ รวมทั้งมีการวางกรอบความร่วมมือ เพื่อสร้างความเขม็
แขง็ รวมถึงความมัน่คงของประเทศสมาชิกทั้งดา้นความมัน่คงเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม และในปี พ.ศ. 2558 อาเซียน
ได้วางแนวทางก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ภายใต้ค าขวญัคอื  "หนึ่งวสัิยทศัน์ หนึง่เอกลกัษณ์ หนึ่งประชาคม" 
(One Vision, One Identity, One Community) โดยมุ่งเนน้ไปท่ี 3 ประชาคม คือ ประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน(ASEAN Political Security Community : APSC)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : 
AEC) และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) 
  
          โดยเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2552 ผูน้ าอาเซียนไดล้งนามรับรองปฏิญญาชะอ า หวัหิน วา่ดว้ยแผนงานจดัตั้งประชาคม
อาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) เพ่ือจดัตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ซ่ึงประชาคมอาเซียนประกอบด้วยเสาหลกั 3 เสา 
ดงัต่อไปนี ้
  
          1.ประชาคม การเมืองและความมัน่คงอาเซียน  (ASEAN Security Community – ASC) มุ่งใหป้ระเทศในภูมิภาค
อยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ มีระบบแกไ้ขความขดัแยง้ ระหวา่งกนัไดด้ว้ยดี มีเสถียรภาพอยา่งรอบดา้น มีกรอบความร่วมมือเพ่ือ
รับมือกบัภยัคุกคามความมัน่คงทั้งรูปแบบเดิมและรูป แบบใหม่ ๆ เพ่ือใหป้ระชาชนมีความปลอดภยัและมัน่คง 
 
          2.ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งใหเ้กิดการรวมตวักนัทางเศรษฐกิจ 
และการอ านวยความสะดวกในการติดต่อคา้ขายระหวา่งกนั อนัจะท าใหภู้มิภาคมีความเจริญมัง่คัง่ และสามารถแข่งขนักบั

http://www.aseanthailand.org/Myanmar_Info.pdf
http://www.aseanthailand.org/Philippines_Info.pdf
http://www.aseanthailand.org/Philippines_Info.pdf
http://www.aseanthailand.org/Philippines_Info.pdf
http://www.aseanthailand.org/Philippines_Info.pdf


ภูมิภาคอ่ืน ๆ ไดเ้พ่ือความอยูดี่กินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน โดย 
 
               มุ่งใหเ้กิดการไหลเวยีนอยา่งเสรีของ สินคา้ บริการ การลงทุน เงินทุน การพฒันาทางเศรษฐกิจ และการลด
ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล ้าทางสงัคมภายในปี 2020 
 
               ท าใหอ้าเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base) 
 
                 ใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องวา่งการพฒันาและ ช่วยใหป้ระเทศเหล่าน้ี
เขา้ร่วมกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
 
               ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินและตลาดทุน การปะกนัภยัและ
ภาษีอากร การพฒันาโครงสร้างพิน้ฐานและการคมนาคม พฒันาความร่วมมือดา้นกฎหมาย การเกษตร พลงังาน การ
ท่องเท่ียว การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบัการศึกษาและการพฒันาฝีมือแรงงาน 
     
          กลุ่มสินคา้และบริการน าร่องท่ีส าคญั ท่ีจะเกิดการรวมกลุ่มกนั คือ สินคา้เกษตร / สินคา้ประมง / ผลิตภณัฑไ์ม ้/ 
ผลิตภณัฑย์าง / ส่ิงทอ / ยานยนต ์/อิเลก็ทรอนิกส์ / เทคโนโลยสีารสนเทศ (e-ASEAN) / การบริการดา้นสุขภาพ, ท่องเท่ียว
และการขนส่งทางอากาศ (การบิน) ก าหนดใหปี้ พ.ศ. 2558 เป็นปีท่ีเร่ิมรวมตวักนัอยา่งเป็นทางการ โดยผอ่นปรนใหก้บั
ประเทศ ลาว กมัพูชา พม่า และเวยีตนาม ส าหรับประเทศไทยไดรั้บมอบหมายใหท้ า Roadmap ทางดา้นท่องเท่ียวและการ
ขนส่งทางอากาศ (การบิน) 
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          3.ประชาคม สงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) เพ่ือใหป้ระชาชนแต่ละ

ประเทศอาเซียนอยูร่่วมกนัภายใตแ้นวคิดสงัคมท่ีเอ้ือ อาทร มีสวสัดิการทางสงัคมท่ีดี และมีความมัน่คงทางสงัคม 

 

          ส าหรับการเตรียมความพร้อมเพ่ือกา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้น ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นผูน้ าในการก่อตั้ง

สมาคมอาเซียน มีศกัยภาพในการเป็นแกนน าในการสร้างประชาคมอาเซียนใหเ้ขม้แขง็ จึงไดมี้การเตรียมความพร้อมเพื่อ

กา้วเขา้สู่การเป็นประชาอาเซียน โดยจะมุ่งเนน้เร่ืองการศึกษา ซ่ึงจดัอยูใ่นประชาคมสงัคมและวฒันธรรม ท่ีจะมีบทบาท

ส าคญัท่ีจะส่งเสริมใหป้ระชาคมดา้นอ่ืน ๆ ใหมี้ความเขม้แขง็ เน่ืองจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพฒันาในทุก ๆ ดา้น 

และจะมีการส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นอาเซียนศึกษา เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นศาสนาและวฒันธรรม เพื่อ

ขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียนดว้ยการศึกษา ดว้ยการสร้างความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัเพ่ือนบา้นในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ความแตกต่างทางดา้นชาติพนัธ์ุ หลกัสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือพฒันาการ

ติดต่อส่ือสาร ระหวา่งกนัในประชาคมอาเซียน 


