
 

ความรูเร่ืองอาเซียน 

๑.๑ ความเปนมาและภูมิหลังทางประวัติศาสตร 

จากปรากฏการณที่กําลังเกิดขึ้นจากการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘           

ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ทําใหเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง    

ซึ่งทุกประเทศตองปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ไดตกลงกันไวในกฎบัตร (Charter of the Association of 

Southeast Asian Nations) นับตั้งแตไดมีการลงนามรวมกันในปฏิญญาอาเซียน หรือที่เรียกวา ปฏิญญากรุงเทพ 

(Bangkok Declaration) เพื่อเรงรัดใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในภูมิภาค โดยอาศัย

ความรวมมือระหวางกัน 

 

พิธีลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ 

 การรวมตัวของประชาคมอาเซียน เริ่มมาตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง (ค.ศ. ๑๙๔๕) และ

ในกระแสสังคมโลกในขณะนั้น ไดมีการแปรเปลี่ยนจากระบบที่อาศัยอํานาจทางการทหาร มาเปนระบบที่เนน

การพึ่งพา สงผลใหเกิดการแสวงหาพันธมิตร เพื่อสรางความสัมพันธเชิงอํานาจ แทนที่จะเปนการแขงขันและ

แสวงหาผลประโยชนโดยลําพังแบบในอดีต โดยจุดเริ่มตนของสงครามเย็นมาจากลัทธิทรูแมน (Truman 

Doctrine) ในป ค.ศ. ๑๙๔๗ จนทําใหแนวทางการพัฒนาในขณะนั้นแบงออกเปน ๒ แนวทาง คือ แนวทาง      

การพัฒนาแบบทุนนิยมเสรี ซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเปนแกนนําภายใตแผนการมารแชล (Marshall Plan) กับ

แนวทางการพัฒนาแบบคอมมิวนิสต ภายใตแผนพัฒนาโคมินฟอรม (Cominform) และโคมินเทิรน 

(Comintern) ตามลําดับ ซึ่งมีสหภาพโซเวียตเปนแกนนํา ตางฝายตางแขงขันกันแสวงหาพันธมิตรและเรงให

เกิดการพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกประเทศสมาชิกในกลุมของตน ไมวาจะเปนการสนับสนุนดาน

เศรษฐกิจ การเมือง การสนับสนุนกําลังทหารในการปองกันประเทศ หรือที่เรียกวา การทําสงครามผานตัวแทน 

(Proxy War) การสะสมอาวุธนิวเคลียร เพื่อสรางแสนยานุภาพ รวมไปถึงการแขงขันดานเทคโนโลยีอยาง   

การสํารวจอวกาศ  



๒ 

 ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนตางไดรับอิทธิพลจากสงครามเย็นที่แผขยายไปทั่วโลก บางประเทศ   

รับเอาแนวคิดแบบคอมมิวนิสตมาใชในการพัฒนา สวนบางประเทศยึดแนวคิดทุนนิยมเสรี จนเมื่อสหภาพ    

โซเวียตลมสลาย อิทธิพลของคอมมิวนิสตไดลดลง เหลือเพียงกระแสทุนนิยมเสรีที่เขามาแทนที่ และยังคงมี

อิทธิพลตอการพัฒนาในภูมิภาคมากขึ้นเรื่อย ๆ  

 

ภาพจาก http://thewarwickglobalist.com/the-cold-war/ 

 นับตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๔๗ เปนตนมา ภาวะสงครามเย็นระหวางประเทศมหาอํานาจทั้งสองที่ไมไดใช

กําลังทหารเขาฟาดฟนกันโดยตรง แตใชการทําสงครามทางจิตวิทยา ทําใหนโยบายของประเทศมหาอํานาจ 

ไดแก สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต เนนหนักไปที่การสนับสนุนการพัฒนาในประเทศที่เปนพันธมิตร และ

สนับสนุนใหประเทศที่เปนพวกพองของตน เปนปฏิปกษกับข้ัวตรงขามดวย ทําใหเกิดความขัดแยงไปจนถึงการ

ทําสงครามหลายครั้ง อาทิ สงครามเกาหลี (ค.ศ. ๑๙๕๐-๑๙๕๓) ซึ่งเปนการทําสงครามระหวางเกาหลีเหนือ  

ที่มีโซเวียตใหการสนับสนุนกับเกาหลีใตที่เปนพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา สงครามเวียดนาม (ค.ศ. ๑๙๕๐-

๑๙๗๕) ซึ่งมาจากความขัดแยงระหวางรัฐบาลเวียดนามที่ไดรับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกากับเวียดกง และ

กองทัพเวียดนามเหนือ ซึ่งไดรับการสนับสนุนกําลังทหารและเงินจากจีนและสหภาพโซเวียต และความขัดแยง

ยังไดขยายผลไปยังกัมพูชาและลาวดวย  

 สวนในทวีปยุโรป เหตุการณที่เปนสัญลักษณที่สําคัญ 

และแสดงใหเห็นถึงความแตกแยก การแบงฝกแบงฝายที่

ชัดเจนที่สุดคือ วิกฤตการณเบอรลินในเยอรมนี เมื่อป ค.ศ. 

๑๙๔๘ ทําใหประเทศเยอรมนีถูกแบงออกเปนเยอรมนี

ตะวันออก และเยอรมนีตะวันตก โดยมีการกอสรางกําแพง

เบอรลินกั้นระหวางกันในป ค.ศ. ๑๙๖๑  

 รองรอยของการแขงขัน การเปนปฏิปกษระหวางสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็น 

สงผลใหอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาเขามามีบทบาทในประเทศแถบเอเชียมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตองการขจัด

อิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต ไมวาจะเปนการสนับสนุนดานวิชาการ การเงินการลงทุน ฯลฯ แตอีกดานหนึ่ง

อาจเปนการเขามาแทรกแซงกลไกบางอยาง จนเกิดการยายฐานการผลิตจากประเทศอุตสาหกรรมใหมใน

เอเชียอยางญี่ปุน ไตหวัน ฮองกง มาอยูในประเทศที่มีตนทุนในการผลิตต่ํากวาอยางประเทศแถบเอเชีย



๓ 

ตะวันออกเฉียงใต และทําใหเศรษฐกิจในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน

ในปจจุบัน กาวเขาสูการพัฒนาแบบทุนนิยมตะวันตกอยางเต็มรูปแบบนับตั้งแตนั้น 

 ภายหลังการสิ้นสุดสงครามเย็น เมื่อป ค.ศ. ๑๙๘๙ ไดเกิดปรากฏการณการขยายตัวดานการคา    

การลงทุนระหวางประเทศ จนมีการเรียกขานกันวาเปน “กระแสโลกาภิวัตน (Globalization)” ซึ่งทําให    

เขตการคาเสรีในภูมิภาคตางๆ ขยายตัวมาก และอิทธิพลอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในระบบสังคมโลกคือ 

“คานิยมประชาธิปไตย” ซึ่งเปนผลพวงของสงครามเย็น จากการสนับสนุนผลักดันแนวคิดของประเทศ

ตะวันตกอยางสหรัฐอเมริกา วาเปนแนวคิดทางการเมืองการปกครองที่ดีที่สุดสําหรับระบบทุนนิยมเสรี 

ประกอบกับกลุมประเทศที่เคยอยูใตอํานาจ เริ่มมีอิสระในการดําเนินนโยบายของตนเองมากขึ้น จนนําไปสูการ

แขงขัน โดยเฉพาะการแขงขันดานเศรษฐกิจ และการสรางความมั่นคงท่ีนําไปสูความขัดแยงระหวางประเทศใน

เวลาตอมา ไดแก ความขัดแยงในดินแดนตะวันออกกลางที่สืบเนื่องมาจากความขัดแยงดานผลประโยชนในการ

ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ  

สวนในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย     

จนเกิดความวุนวายและการแยงชิงอํานาจทางการเมือง แมวาอุดมการณทางการเมืองอยางคอมมิวนิสต      

จะลมสลายไปพรอมๆ กับการลมสลายของสหภาพโซเวียตแลวก็ตาม แสดงใหเห็นวาเปาหมายหลักในการแยงชิง

อํานาจในยุคนี้แปรเปลี่ยนจากเปาหมายที่ตองการแผขยายอิทธิพลเกี่ยวกับอุดมการณทางการเมือง มาเปน  

การแยงชิงผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่มีความเปนรูปธรรมมากกวา สงผลใหในยุคหลังสงครามเย็น มิติทาง

เศรษฐกิจ ไมวาจะเปนการแขงขัน ภัยคุกคาม ความขัดแยง และการสรางพันธมิตรทางเศรษฐกิจ มีความสําคัญ

ตอการกําหนดยุทธศาสตรดานความมั่นคงของประเทศ แตกตางจากยุคสงครามเย็นที่ใชมิติดานความมั่นคง  

มาเปนเงื่อนไขในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ และสรางพันธมิตรในการสะสมกําลังทหารและอาวุธ    

จากปรากฏการณดังกลาวทําใหอาเซียน (ASEAN) มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณเชนกัน  

การกอตัวของอาเซียนอยางเปนทางการ นับตั้งแตปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อป 

ค.ศ. ๑๙๖๗ มีที่มาจากวัตถุประสงคดานความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอยในดินแดนเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งสหรัฐอเมริกาเปนผูมีบทบาทสําคัญที่ทําใหดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีสถานะในทาง

ภูมิศาสตร จากในอดีตที่แทบไมมีคนรูจักแปรเปลี่ยนมาเปนสวนหนึ่งในแผนการพัฒนาประเทศโลกที่สาม        

ของสหรัฐอเมริกา และเปนตัวแปรหนึ่งของสงครามเย็นในบริบทดานพื้นที่ และการแขงขันของอุดมการณ   

ทางการเมือง ดวยการสรางความรวมมือในภูมิภาคนี้ จนกลายมาเปนองคการสนธิสัญญาปองกันรวมกันเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต (The Southeast Asia Treaty Organization – SEATO) ในป ค.ศ. ๑๙๕๔ ภายใตการ

สนับสนุนของสหรัฐอเมริกา แตตอมาปรับเปลี่ยนมาเปน Association of Southeast Asia (ASA) และ     

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ในป ค.ศ. ๑๙๖๗ ตามลําดับ  

จะเห็นไดวามิติในการกอตั้งองคการ SEATO ในระยะเริ่มแรก เปนมิติดานความมั่นคงเปนหลัก โดยมี

วัตถุประสงคในการปองกันภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต ซึ่งวัตถุประสงคนี้ยังคงเปนเปาหมายของ SEATO      

มาจนถึงอาเซียนในระยะตั้งตน จนกระทั่งในป ๑๙๘๗ ความขัดแยงทางการเมืองจากสงครามเย็นเริ่มผอน



๔ 

คลายลง และอิทธิพลของคอมมิวนิสตเริ่มเสื่อมสลาย ไดมีผลตอทิศทางของอาเซียนอยางยิ่ง เนื่องจากอํานาจ

ทางการเมืองแบบสองขั้ว (สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต) เริ่มลดบทบาทลง สงผลใหประเทศตางๆ หันมา

แสวงหาความรวมมือกัน ทําใหระบบการเมืองโลกในระยะนั้น เปนการเมืองแบบหลายขั้ว โดยเฉพาะในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีการจัดระเบียบการเมืองใหม และหันมาแสวงหาความรวมมือจากสมาชิกในภูมิภาค

เดียวกัน เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง  

หลังจากอาเซียนถูกปลดปลอยจากพันธนาการอันเกิดจากอุดมการณทางการเมืองและการแบงฝกแบง

ฝายในยุคสงครามเย็น มาเปนการแสวงหาความรวมมือในภูมิภาคเพื่อความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ นําพาให

อาเซียนมีการแสวงหาแนวทางเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่ชูมิติทางเศรษฐกิจเปนหลัก ซึ่งเชื่อวาจะนํามาสู

การพัฒนาและความเจริญเติบโตใหแกประเทศของตน ทําใหในป ค.ศ. ๑๙๙๗ อาเซียนมีการกําหนดวิสัยทัศน

อาเซียน ๒๐๒๐ (ASEAN Vision 2020) ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหอาเซียนมีการกําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อให

สามารถบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว ดวยเหตุนี้ ในป ค.ศ. ๒๐๐๙ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๔          

ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดมีการลงนามใน

ปฏิญญาชะอํา-หัวหิน วาดวยแผนงานการ

จัดตั้งประชาคมอาเซียน ๒๐๐๙-๒๐๑๕ เพื่อ

จัดตั้งประชาคมอาเซียนใหสําเร็จในป ๒๐๑๕ 

และไดแบงประชาคมอาเซียนออกเปน ๓ เสา

หลัก ไดแก ๑) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community)                                    

๒) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

(ASEAN Political - Security Community) ๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-

Cultural Community) 

 ดวยเหตุนี้ การพัฒนาของอาเซียน ไดรับอิทธิพลจากการพัฒนาแบบทุนนิยมเสรีตะวันตก ไมวาจะเปน

เรื่องการใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) เพื่อใหสมาชิกอาเซียน มุงไปสู

การเปนประเทศที่พัฒนาแลว ตามเปาหมายของทุนนิยม โดยมีวัตถุประสงคในการกอตั้งอาเซียนตามปฏิญญา

กรุงเทพฯ คือ 

๑) สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบริหาร 

๒) สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงสวนภูมิภาค 

๓) เสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 

๔) สงเสริใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี  

๕) ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝกอบรม การวิจัย และสงเสริมการศึกษาดานเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต  



๕ 

๖) เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา ตลอดจนปรับปรุงการขนสง

และการคมนาคม  

๗) เสริมสรางความรวมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องคการความรวมมือแหงภูมิภาคอื่นๆ และ

องคการระหวางประเทศ (ครรชิต พุทธโกษา ,๒๕๕๔ : ๑๓-๑๔) 

นอกจากนี้ ยังมีกลไกการบริหารของอาเซียน  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการผลักดันใหอาเซียนดําเนิน

กิจกรรมตามเปาหมาย ไดแก  

๑) การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เปนการประชุมระดับหัวหนารัฐบาลและเปนกลไก

บริหารสูงสุดของอาเซียนในการกําหนดนโยบายและแนวทางความรวมมือดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ระหวางกัน กําหนดใหมีการประชุมเปนประจําทุกป  

๒) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting: AMM) เปนการประชุมประจําป  

เพื่อกําหนดแนวทางในระดับนโยบายและทบทวนขอตัดสินใจ เพื่อมอบนโยบายและโครงการใหคณะกรรมการ

ที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ดําเนินการตอไป 

๓) การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers’ Meeting: AEM) เปนการ

ประชุมประจําปของรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบดานเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน  

๔) การประชุมรัฐมนตรีเฉพาะดานอื่นๆ (Other ASEAN Ministers’ Meeting) ซึ่งจัดใหมีขึ้นตาม

ความจําเปน และเพื่อเรงรัดการทํางานของคณะกรรมการตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับโครงการ

ความรวมมือดานตางๆ เชน การเกษตร ปาไม การศึกษา สวัสดิการสังคม พลังงาน กฎหมาย สาธารณสุข ฯลฯ  

๕) การประชุมเจาหนาที่อาวุโส (Senior Officials Meeting: SOM) โดยแยกเปนเจาหนาที่อาวุโส 

ดานการเมือง เศรษฐกิจ และเฉพาะดาน เชน พัฒนาสังคม วัฒนธรรม และสารสนเทศ สิ่งแวดลอม 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยาเสพติด ฯลฯ 

๖) คณะกรรมการประจําอาเซียน (ASEAN Standing Committee: ASC) เปนการประชุมระดับ

อธิบดีกรมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนทุก ๒ เดือน เพื่อติดตามความคืบหนาและแกไขปญหาใน

โครงการความรวมมือระหวางกัน  

๗) สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) เปนหนวยงานบริหารงานกลางของอาเซียน ตั้งอยู

ที่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย มีเลขาธิการอาเซียน ซึ่งไดรับเลือกจากประเทศสมาชิกใหดํารงตําแหนง

คราวละ ๕ ป เปนหัวหนาสํานักงาน และมีรองเลขาธิการอาเซียน ๒ คน ดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป  

๘) สํานักงานอาเซียนแหงชาติ (ASEAN National Secretariat) คือ กรมอาเซียนในกระทรวงการ

ตางประเทศแตละประเทศสมาชิก เพื่อประสานงานกับสวนราชการตางๆ ภายในประเทศ และกับประเทศ

สมาชิกอื่นในการดําเนินกิจกรรมตางๆ (ครรชิต พุทธโกษา, ๒๕๕๔ : ๑๔-๑๕) 



๖ 

 
  

เมื่อพิจารณารายละเอียดในกฎบัตรอาเซียน (Charter of the Association of Southeast Asian 

Nations) พบวา การจัดตั้งประชาคมอาเซียน แบงออกเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เปนเปาหมายหลักของการรวมตัว        

ในภูมิภาค และนําไปกําหนดเปนเปาประสงค และหลักการ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของการพัฒนากระแสหลัก 

โดยสามารถนํามาพิจารณาเปนรายประเด็นดังนี้ 

 การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเปาหมายในการเสริมสรางตลาดและฐานการผลิตเดียว 

(Single market and production base) และเพื่ออํานวยความสะดวกตอการดําเนินกิจกรรมการคา      

การลงทุน ประเทศสมาชิกจะตองออกกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกตอการเคลื่อนยายสินคา บริการ 

เงินทุน และแรงงานไดอยางเสรี ไมมีการตั้งกําแพงภาษีที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรมการคาการลงทุน

อีกตอไป (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ทําใหประเทศตางๆ ในอาเซียน ถูกสถาบันอาเซียนควบคุม

กํากับใหมีการออกกฎหมายและระเบียบเพื่อเอื้อตอการดําเนินกิจกรรมดังกลาว และดึงดูดนักลงทุนจาก

ตางชาติใหเขามาลงทุนในอาเซียน 

 สวนการจัดตั้งประชาคมความมั่นคงอาเซียน มีเปาหมายในการเสริมสรางสันติภาพใหเกิดขึ้นใน

ภูมิภาค โดยชูอุดมการณประชาธิปไตย และการยึดมั่นในหลักนิติธรรมเปนเครื่องมือหลักในการบรรลุเปาหมาย

ดังกลาว อยางไรก็ดี ประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศสมาชิก ตางมีประวัติศาสตรการเมืองที่ไดรับอิทธิพลจาก

ประเทศเจาอาณานิคมในอดีตแตกตางกันออกไป ทําใหการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน     

มีลักษณะเฉพาะ ดังนั้น การที่อาเซียนกําหนดใหอุดมการณประชาธิปไตย จึงเปนแนวทางที่จะนํามาสู     

ความมั่นคงและเสรีภาพ    



๗ 

 และสุดทาย ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เปนเปาหมายที่สามของประชาคมอาเซียน       

ที่เกี่ยวกับการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม การพัฒนาอยางยั่งยืน การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

สงเสริมอัตลักษณของอาเซียนโดยสงเสริมความสํานึกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมรดกของ

ภูมิภาค การเคารพในวัฒนธรรม ภาษาและศาสนาที่แตกตางของประชาชนอาเซียน 

************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

๑.๒ สมาชิกอาเซียน 

 

บรูไนดารุสซาลาม 
(BRUNEI DARUSSALAM) 

 
 
ที่ตั้ง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอรเนียว(ละติจูดที่ ๕ เหนือเสนศูนยสูตร) 
พื้นที่ ๕,๗๖๕ ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่รอยละ ๗๐ เปนปาไมเขตรอน 
เมืองหลวง บันดารเสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) 
ประชากร ๔๑๔,๐๐๐ คน  
ภาษาราชการ ภาษามาเลย (Malayหรือ Bahasa Melayu) 
ศาสนา อิสลาม (๖๗%) พุทธ (๑๓%) คริสต (๑๐%) และฮินด ู(๑๐%) 
หนวยเงินตรา บรูไนดอลลาร (๑ บรูไนดอลลาร ประมาณ ๒๔.๒๓ บาท) 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ๑๖.๙๕ พันลาน USD  
สินคานําเขาสําคัญ เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต เครื่องใชไฟฟา สินคาเกษตร อาทิ ขาวและผลไม 
สินคาสงออกสําคัญ น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ 
สังคมและวัฒนธรรม 
 สภาพสังคมบรูไนมีระบบรัฐสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ โดยรัฐใหหลักประกันดานการศึกษา การเคหะ
และการรักษาพยาบาล และไมมีการเก็บภาษีเงินได ทําใหบรูไน ไมคอยประสบปญหาทางการเมือง อยางไรก็ดี 
ปญหาสังคมที่รัฐบาลใหความสําคัญ ไดแก การแกไขปญหาแรงงงานตางดาวผิดกฎหมาย และปญหาการ
วางงาน 
การแตงกาย 
 สําหรับชุดของผูชาย เรียกวา บาจู มลายู (Baju Nelayu) สวนของชุดผูหญิงเรียกวา บาจูกุรัง (Baja 
Kurung) คลายชุดประจําชาติของประเทศมาเลเซีย ผูหญิงบรูไนจะแตงกายดวยเสื้อผาที่มีสีสันสดใสโดยมาก
มักจะเปนเสื้อผาที่คลุมรางกายตั้งแตศีรษะจรดเทา สวนผูชายจะแตงกายดวยเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงหัวเขา 
นุงกางเกงขายาวแลวนุงโสรง 
Time Zone เวลา 
 เวลาเร็วกวาประเทศไทย ๑ ชั่วโมง 
วันเขารวมอาเซียน ๗ มกราคม ๒๕๒๗ 
 
 

 



๙ 

 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

(KINGDOM OF CAMBODIA) 
 

 
ที่ตั้ง ตั้งอยูกลางภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
สุรินทร และบุรีรัมย) และลาว (แขวง อัตตะปอและจําปาสัก) ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม   
เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก สองแบ เตยนิน ลองอาน ดงทาบ อันซาง และเกียงซาง)ทิศตะวันตกติดประเทศไทย 
(จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด) และทิศใตติดอาวไทย 
พื้นที่ ๑๘๑,๐๓๕ ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ ๑ ใน ๓ ของประเทศไทย เสนเขตแดนโดยรอบ
ประเทศยาวประมาณ ๒,๐๐๐ กโิลเมตร โดยมีเสนเขตแดนติดตอกับประเทศไทยยาว ๗๙๘ กิโลเมตร 
เมืองหลวง กรุงพนมเปญ 
ประชากร ๑๔ ลานคน  
ภาษาราชการ ภาษาเขมร 
ศาสนา พุทธนิกายเถรวาท 
หนวยเงินตรา เรียล (๑ บาท ประมาณ ๑๓๐ เรียล) 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ๑๔.๐๖ พันลาน USD 
สินคานําเขาสําคัญ ผลิตภัณฑปโตรเลียม บุหรี่ ทองคํา วัสดุกอสราง เครื่องจักร ยานพาหนะ และยา 
สินคาสงออกสําคัญ เสื้อผา สิ่งทอ ไม ยางพารา ขาว ปลา ยาสูบ และรองเทา 
สังคมและวัฒนธรรม 
 ในประเทศกัมพูชามีการทําบุญประเพณีชาติตางๆ เหมือนกับเมืองไทยเชนกัน เชน วันสงกรานต เริ่ม
จาก วันที่๑๓ เดือนเมษายน ถึง ๑๕ เมษายน ประเพณีวันลอยกระทง ชวงสิ้นเดือนตุลาคมและอีกมากมาย 
การแตงกาย 
ซัมปอรต (Sampot) เปนเครื่องแตงกายประจําชาติของประเทศกัมพูชา 
Time Zone เวลา 
 เวลาตรงกับประเทศไทย 
วันเขารวมอาเซียน ๙ เมษายน ๒๕๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

(REPUBLIC OF INDONESIA) 

 
 

ที่ตั้ง ทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต และมหาสมุทรแปซิฟก ทิศตะวันตกเฉียงใตติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศ
ตะวันออกติดกับติมอร-เลสเต และปาปวนิวกินี และทิศใตติดกับทะเลติมอร 
พื้นที่ พื้นที่ทางบก ๑,๙๐๔,๔๔๓ ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทางทะเล ๓,๑๖๖,๑๖๓ ตารางกิโลเมตร (รวม
พื้นที่ทั้งหมด ๕,๐๗๐,๖๐๖ ตารางกิโลเมตร 
เมืองหลวง กรุงจารกาตา 
ประชากร ๒๔๓ ลานคน (๒๕๕๓) 
ภาษาราชการ ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) 
ศาสนา อิสลามรอยละ ๘๕.๒ คริสตนิกายโปรแตสแตนทรอยละ ๘.๙ คริสตนิกายโรมันคาทอลิกรอยละ ๓ 
ฮินดูรอยละ ๑.๘ พุทธรอยละ ๐.๘ และศาสนา รอยละ ๐.๓ 
หนวยเงินตรา รูเปยห (๑๐.๐๐๐ รูเปยห ประมาณ ๓๕ บาท) 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ๘๗๘ พันลานดอลลารสหรัฐ 
สินคานําเขาสําคัญ น้ํามัน เหล็ก ทอเหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก สิ่งทอ เคมีภัณฑ 
สินคาสงออกสําคัญ กาซธรรมชาติ แรธาตุ ถานหิน ผลิตภัณฑจากไม สิ่งทอ 
สังคมและวัฒนธรรม 
 โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม ประชากรอินโดนีเซียประกอบดวยหลายเชื้อชาติและเผาพันธุแต
ละเผาพันธุตางก็มีมรดกทางวัฒนธรรม และลักษณะทางสังคมของตนสืบทอดกันมา 
การแตงกาย 
 เคบายา (Kebaya) เปนชุดประจําชาติของประเทศอินโดนีเซีย 
Time Zone เวลา 
 ตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๓๑ อินโดนีเซีย แบงเขตเวลาออกเปน ๓ เขต คือ  
๑. Western Indonesia Standard: Time (GMT + ๗ ชั่วโมง) ครอบคลุมเกาะสุมาตราและบางสวนของเกาะ
ชวา ไดแก Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta และ East Java 
๒. Central Indonesia Standard: Time (GMT+ ๘ ชั่วโมง) ครอบคลุม East and West Nusa Tenggara 
เกาะกะลิมันตัน จังหวัดทั้งหมดของเกาะสุลาเวสี และบาหลี 
๓. Eastern Indonesia Standard: Time (GMT + ๙ ชั่วโมง) ครอบคลุมทุกจังหวัดของเกาะโมลุกกะและ
ปาปว 
วันเขารวมอาเซยีน ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ 

 
 



๑๑ 

 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC) 

 
 

ที่ตั้ง อาณาเขตทิศทางเหนือติดกับประเทศจีน ทิศใตติดประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม        
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับพมา และทิศตะวันตกติดกับไทย ไมมีพ้ืนที่ติดกับทะเล (Land Lock) 
พื้นที่ ๒๓๖,๘๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย สปป. ลาวมีพื้นที่สวนใหญเปน
อันดับ ๗ รองจาก อินโดนีเซีย พมา ไทย เวียดนาม ฟลิปปนส และมาเลเซีย 
เมืองหลวง นครเวียงจันทน 
ประชากร ๖,๘๓๔,๙๔๒ คน 
ภาษาราชการ ลาว 
ศาสนา ชาวลาวสวนใหญนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทซึ่งเปนศาสนาประจําชาติ (รอยละ ๖๐ ของชาวลาว
ทั้งหมด) ควบคูไปกับลัทธินับถือผีบรรพบุรุษของชนชาติสวนนอยในแถบภูเขาสูง สวนชาวลาวที่นับถือศาสนา
คริสตและศาสนาอิสลามมีจํานวนที่คอนขางนอย 
หนวยเงินตรา กีบ (Kip) 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ สาขาการผลิตที่มีมูลคาการลงทุนสูงที่สุดไดแก การผลิตพลังงานไฟฟา 
สินคานําเขาสําคัญ รถจักรยานยนตและสวนประกอบ เครื่องจักรกล เครื่องใชไฟฟาที่ใหความรอน อาหาร ผา
ผืน สารเคมี และเครื่องอุปโภคบริโภค 
สินคาสงออกสําคัญ เสื้อผาสําเร็จรูป ไมซุง ไมแปรรูป ผลิตภัณฑไม สินแร เศษโลหะ ถานหิน หนังดิบ และ
หนังฟอก ขาวโพด ใบยาสูบ กาแฟ 
การแตงกาย 
 ผูหญิง จะนุงผาซิ่นและเสื้อแขนยาวทรงกระบอก ผูชายมักแตงกายแบบสากลหรือนุงโจงกระเบน สวม
เสื้อชั้นนอกกระดุม ๗ เม็ดคลายเสื้อพระราชทานของไทย 
Time Zone เวลา 
 เวลาตรงกับประเทศไทย 
วันเขารวมอาเซียน ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒ 

 
มาเลเซีย 

(MALAYSIA) 

 
 

ที่ตั้ง ตั้งอยูในเขตเสนศูนยสูตร ประกอบดวยดินแดนสองสวน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยูบนคาบสมุทรมลายู 
ประกอบดวย ๑๑ รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร เประ กลันตัน ตรังกานู ปนัง เกดะห
และเปอรลิส มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยูบนเกาะบอรเนียว (กาลิมันตัน) ประกอบดวย ๒ รัฐ คือ ซาบารและ   
ซาราวัก นอกจากนี้ ยังมีเขตการปกครองภายใตสหพันธรัฐ อีก ๓ เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร (เมืองหลวง)     
เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน 
พื้นที่ ๓๒๙,๗๕๘ ตารางกิโลเมตร (ประมาณ ๖๔% ของไทย) 
เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร 
ประชากร ๒๘.๗๓ ลานคน (เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔) 
ภาษาราชการ มาเลย 
ศาสนา อิสลาม (๖๐%) พุทธ (๑๙%) คริสต (๑๒%) 
หนวยเงินตรา ริงกิต (๑ ริงกิต ประมาณ ๑๐.๑๒ บาท) 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ๒๖๔.๙ พันลานดอลลารสหรัฐ (ป ๒๕๕๔) 
สินคานําเขาสําคัญ ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เครื่องจักรและอุปกรณ เคมีภัณฑ อุปกรณดานการขนสง 
ผลิตภัณฑโลหะ 
สินคาสงออกสําคัญ ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส น้ํามันปาลม เคมีภัณฑ กาซธรรมชาติเหลว (LPG) 
น้ํามนัดิบ 
การแตงกาย 
 สําหรับชุดของผูชาย เรียกวา บาจู มลายู (Beju Melaya) ประกอบดวยเสื้อแขนยาวและกางเกงขา
ยาว ที่ทําจากผาไหม ผาฝาย หรือโพลีเอสเตอรที่มีสวนผสมของผาฝาย สําหรับชุดของผูหญิง เรียกกันวา บาจู
กุรุง (Baja Kurung) ประกอบดวยเสื้อคลุมแขนยาวและกระโปรงยาว 
Time Zone เวลา 
 เวลาเร็วกวาประเทศไทย ๑ ชั่วโมง 
วันเขารวมอาเซียน ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ 
 
 
 
 

 
 



๑๓ 

 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

(REPUBLIC OF THEUNION OF MYANMAR) 

 
 

ที่ตั้ง ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน ทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับลาว และไทย ทิศตะวันตกติดกับ
อินเดีย และบังกลาเทศ ทิศใตติดกับทะเลอันดามันและอาวเบงกอล 
พื้นที่ (๖๕๗,๗๔๐ ตารางกิโลเมตร (ประมาณ ๑.๓ เทาของไทย) 
เมืองหลวง เนปดอว (Nay Pyi Taw)  
ประชากร ๕๒.๘ ลานคน (ปงบประมาณ ๒๕๕๕) 
ภาษาราชการ เมียนมา/พมา 
ศาสนา ศาสนาพุทธ (รอยละ ๘๙) ศาสนาคริสต (รอยละ ๕) ศาสนาอิสลาม (รอยละ ๔) อื่นๆ (รอยละ ๒) 
หนวยเงินตรา จั๊ต อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ ๙๗๓.๙๙ จั๊ต เทากับ ๑ ดอลลารสหรัฐ หรือ ๓๐.๔๘ จั๊ต เทากับ
ประมาณ ๑ บาท (ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๗) 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ๕๑.๙๒ พันลานดอลลารสหรัฐ (ป ๒๕๕๔) 
สินคานําเขาสําคัญ เครื่องจักรกล ใยสังเคราะห น้ํามันสําเร็จรูป 
สินคาสงออกสําคัญ กาซธรรมชาติ ไม เมล็ดพืชและถั่ว 
การแตงกาย 
 ลองยี เปนชุดแตงกายประจําชาติของประเทศพมา โดยมีการออกแบบในรูปทรงกระบอก มีความยาว
จากเอวจรดปลายเทา การสวมใสใชในวิธีการขมวดผาเขาดวยกันโดยไมมัดหรือพับขึ้นมาถึงหัวเขาเพื่อความ
สะดวกในการสวมใส 
วันเขารวมอาเซียน ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔ 

 
สาธารณรัฐฟลิปปนส 

(REPUBLIC OF THE PHILIPPINES) 

 
 

พื้นที่ ๓๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร 
เมืองหลวง กรุงมะนิลา 
ประชากร ๙๘ ลานคน 
ภาษาราชการ อังกฤษ/ฟลิปโน 
ศาสนา โรมันคาธอลิก รอยละ ๘๓ โปรเตสแตนท รอยละ ๙ มุสลิม รอยละ ๕ 
หนวยเงินตรา เปโซ (๑ เปโซ ตอ ๐.๗๓ บาท ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔) 
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ๑๙๔.๓ พันลานดอลลารสหรัฐ (๒๕๕๓) 
สินคานําเขาสําคัญ  สินคาอิเล็กทรอนิกส น้ํามันเชื้อเพลิง และสินคาทุนท่ีสําคัญ อาทิ อุปกรณดานโทรคมนาคม
และไฟฟา อุปกรณเก่ียวกับเครื่องกําเนิดไฟฟา และสินคาขาว 
สินคาสงออกสําคัญ สินคาอิเล็กทรอนิกส เสื้อผา และเครื่องนุงหม ไมแกะสลักและเฟอรนิเจอรไม และน้ํามัน
มะพราว 
สังคมและวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมของฟลิปปนสเปนลักษณะวัฒนธรรมผสมผสานที่ไดรับอิทธิพลจากสเปน จีน เม็กซิกัน 
อเมริกา อาหรับ และมาเลเซีย ในปจจุบัน อิทธิพลหลักๆ ของฟลิปปนสนาจะมีดวยกัน อยางนอย ๓ สาย คือ
พวกสเปน จีน และอเมริกัน 
การแตงกาย 
 ผูชายจะนุงกางเกงขายาวและสวมเสื้อที่เรียกวา บารองกาตาล็อก ซึ่งตัดเย็บดวยผาใยสัปปะรด มีบา 
คอตั้ง แขนยาว ที่ปลายแขนเสื้อที่ขอมือจะปกลวดลาย สวนผูหญิงนุงกระโปรงยาวใสเสื้อแขนสั้นจับจีบยก
ตั้งขึ้นเหนือไหลคลายปกผีเสื้อ เรียกวา บาลินตาวัก 
Time Zone เวลา 
 เร็วกวาประเทศไทย ๑ ชั่วโมง 
วันเขารวมอาเซียน ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕ 

 
สาธารณรัฐสิงคโปร 

(REPUBLIC OF SINGAPORE) 

 
 

ที่ตั้ง เปนเกาะ (Island city-state) ตั้งอยูทางตอนใตของคาบสมุทรมาเลย (หางจากคาบสมุทรประมาณ ๑๓๗
กิโลเมตร) ทิศเหนือติดกับรัฐยะโฮร มาเลเซีย (Johor Bahru) ทิศตะวันออก ติดทะเลจีนใต ทิศตะวันตกติด
มาเลเซียและชองแคบมะละกา ทิศใตติดชองแคบมะละกา ใกลกับเกาะเรียล (Riau) ของอินโดนีเซีย 
พื้นที่ ๖๙๙.๔ ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต) 
เมืองหลวง สิงคโปร 
ประชากร ๕.๐๘ ลานคน (๒๕๕๓) 
ศาสนา พุทธ (รอยละ๔๒.๕) อิสลาม (รอยละ๑๔.๙) คริสต (รอยละ๑๔.๖) ฮินดู (รอยละ ๔) ไมนับถือศาสนา 
(รอยละ ๒๕) 
ภาษาราชการ อังกฤษ จีน มลายูและทมิฬ 
เงินตรา ดอลลารสิงคโปร (๑ ดอลลารสิงคโปร ตอ ๒๕.๕๘ บาท ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗) 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ๒๒๖.๙ พันลานดอลลารสหรัฐ (๒๕๕๓) 
สินคาสงออก เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟา เคมีภัณฑ เสื้อผา 
สินคานําเขา เครื่องจักรกล ชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา น้ํามันดิบ เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑอาหาร 
การแตงกาย 
 สิงคโปรไมมีชุดประจําชาติเปนของตนเอง เนื่องจากประเทศสิงคโปรแบงออกเปน ๔ เชื้อชาติหลัก 
ไดแก จีน มาเลย อินเดีย และชาวยุโรป ซึ่งแตละเชื้อชาติก็มีชุดประจําชาติเปนของตนเอง เชน ผูหญิงมลายู  
ในสิงคโปร จะใสชุด เกบายา (Kebaya) ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปกฉลุเปนลายลูกไม หากเปนชาวจีน ก็จะสวม
เสื้อแขนยาว คอจีน เสื้อผาซอนกระดุม สวมกางเกงขายาว โดยเสื้อจะใชผาสีเรียบหรือผาแพรจีนก็ได 
Time Zone เวลา 
 เร็วกวาประเทศไทย ๑ ชั่วโมง 
วันเขารวมอาเซียน ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 

 
ราชอาณาจักรไทย 

(KINGDOM OF THAILAND) 

 
 

ที่ตั้ง มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใตติดอาวไทยและประเทศ
มาเลเซีย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพมา และทิศเหนือติดกับประเทศพมาและประเทศลาว 
โดยมีแมน้ําโขงกั้นเปนบางชวง 
พื้นที่ ๕๑๓,๑๑๕.๐๖ ตารางกิโลเมตร (๑๙๘,๔๕๔ตารางไมล) มีขนาดใหญเปนอันดับ ๓ ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต คือ รองจากอินโดนีเซียและพมา และเปนอันดับที ่๕๐ ของโลก 
เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร 
ประชาชน ประมาณ ๖๕.๔ ลานคน 
ศาสนา ประมาณรอยละ ๙๕ ของประชากรไทยนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ศาสนาอิสลาม ประมาณรอยละ ๔ 
ซึ่งสวนใหญเปนชาวไทยทางภาคใตตอนลาง ศาสนาคริสตและศาสนาอื่นประมาณรอยละ ๑ 
ภาษาราชการ ภาษาไทย 
เงินตรา บาท (THB) บาท  
สินคาสงออก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา น้ํามันสําเร็จรูป ผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตร 
สินคานําเขา น้ํามันดิบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ เหล็ก เหล็กกลา
และผลิตภัณฑ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 
การแตงกาย 
 สําหรับชุดผูหญิง คือ ชุดไทยจักรี เปนชุดไทยที่ประกอบดวยสไบเฉียง ใชผายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวซิ่น  
มีจีบยกขางหนา มีชายพกใชเข็มขัดไทยคาด สวนทอนบนเปนสไบ จะเย็บใหติดกับซิ่นเปนทอนเดียวกันหรือ  
จะมีผาสไบหมตางหากก็ได เปดบาขางหนึ่ง ชายสไบคลุมไหล ทิ้งชายดานหลังยาวตามที่เห็นสมควรความสวยงาม
อยูที่เนื้อผาการเย็บและรูปทรงของผูที่สวมใชเครื่องประดับไดงดงาม สมโอกาสในเวลาค่ําคืน สําหรับชุดผูชาย
คือ ใสเสื้อพระราชทาน 
วันเขารวมอาเซียน ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ 
 
 
 
 

 
 
 



๑๗ 

 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

(SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM) 

 
 

ที่ตั้ง มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตกและอาว
ตังเกี๋ย ทะเลจีนใต ทางทิศตะวันออก 
พื้นที่ ๓๓๑,๐๓๓ ตารางกิโลเมตร (๐.๖๔๕ เทาของประเทศไทย) 
เมืองหลวง กรุงฮานอย (Hanoi) 
ประชากร ๙๐.๕๔ ลานคน (ประมาณการ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 
ศาสนา พุทธ (มหายาน) ศาสนาคริสต ที่เหลือนับถือลัทธิขงจื้อ มุสลิม 
ภาษาราชการ ภาษาเวียดนาม ป พ.ศ. ๒๔๖๓ วงการวิชาการเวียดนามไดลงประชามติที่จะใชตัวอักษรโรมัน 
(quoc ngu) แทนตัวอักษรจีน (Chu Nom) ในการเขียนภาษาเวียดนาม 
เงินตรา ดง (Dong) (๖๖๒.๗๒ ดง = ๑ บาท) (๒ กันยายน ๒๕๕๗) 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ๒๗๖.๖ พันลานเหรียญสหรัฐ (๒๕๕๓) 
สินคาสงออก ขาว ยางพารา ชา กาแฟ ยาสูบ พริกไทย ผลิตภัณฑทางทะเล เสื้อผาและสิ่งทอ น้ํามันดิบ 
โทรศัพทมือถือและอุปกรณ ยานพาหนะและอุปกรณ ไมและผลิตภัณฑจากไม 
สินคานําเขา เครื่องจักร เครื่องมือและเครื่องใช คอมพิวเตอร เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณมูลคา น้ํามันและกาซ 
เสื้อผาสําเร็จรูป เหล็กและโลหะ พลาสติก โทรศัพทและอุปกรณ วัตถุดิบสําหรับสิ่งทอ เสื้อผาและรองเทา 
เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑโลหะอื่นๆ 
โอกาสทางการคา เปนตลาดขนาดใหญ สามารถรองรับสินคาและบริการจากไทย มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่อง ชาวเวียดนามมีกําลังซื้อแฝงมาก จากเงินที่ไดรับโอนจากญาติที่อยูตางประเทศ สินคา และ
บริการไทยไดรับความนิยมจากผูบริโภค ความสะดวกในการคมนาคมขนสง ทั้งทางบกผานชองทางการคา
ตลอดพรมแดนไทย-กัมพูชา, ไทย-ลาว/ ทางเรือ และทางอากาศ ตนทุนการขนสงต่ํา เมื่อเทียบกับการขนสงไป
ยังภูมิภาคอื่น การกีดกันสินคายังมีนอย ทําใหโอกาสในการขยายการสงออก กรอบความรวมมือตางๆ เชน 
GMS, ACMECS, BIMSTEC, ASEAN, AEC สงผลดีตอการคาและการลงทนุระหวางกัน 
โอกาสทางการลงทุน แรงงานราคาถูกจํานวนมาก แหลงวัตถุดิบอุดมสมบูรณ/ทรัพยากรมีความหลากหลาย  
มีเสถียรภาพทางการเมือง นโยบายสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศ อาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน
ของไทย ทําใหเกิดความไดเปรียบในดานการคมนาคมและขนสง 
การแตงกาย 
 อาหญาย  เปนชุดประจําชาติของประเทศเวียดนาม 
Time Zone เวลา 
 เวลาตรงกับประเทศไทย 
 



๑๘ 

๑.๓ ลําดับเหตุการณสําคัญของอาเซียน 

ป เหตุการณ หมายเหตุ 
 

๑๙๖๑ กอตั้ง Association of Southeast Asia (ASA) โดยมี พมา ไทย 
และฟลิปปนส เขารวมเปนสมาชิก   

ดํารงอยูไดเพียง ๒ ป 

๘ สิงหาคม ๑๙๖๗ กอตั้ง Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
หรืออาเซียน มีสมาชิก ๕ ประเทศ ไดแก ไทย ฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย สิงคโปร มาเลเซีย 

ถนัด คอมันตร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศของไทย
สมัยรัฐบาลจอมพลถนอม 
กิตติขจร ไดลงนามใน 
"ปฏิญญากรุงเทพ" ณ 
พระราชวังสราญรมย 
รวมกับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ
ของประเทศสมาชิกกอตั้ง
อีก ๔ ประเทศ ไดแก 
อาดัม มาลิก แหง
อินโดนีเซีย, นารซิโซ รา
มอสแหงฟลิปปนส, อับดุล 
ราซัคแหงมาเลเซีย, เอส. 
ราชารัตนัมแหงสิงคโปร 
จึงถือวาเปนบิดาผูกอตั้ง
องคกร 

๑๙๗๑ ปฏิญญาวาดวยเขตสันติภาพ อิสรภาพ และการวางตัวเปนกลาง 
Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) 

 

๑๙๗๖ สนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(TAC) 

เนนย้ําเรื่องเคารพอํานาจ
อธิปไตยและไมแทรกแซง
กิจการของรัฐ 
 

๘ มกราคม ๑๙๘๔ บรูไนเขารวมเปนสมาชิกลําดับที่ ๖  
๑๙๙๒ ไทย (สมัยนายกฯ อานันท ปนยารชุน พ.ศ. ๒๕๓๕) เสนอให

จัดตั้งเขตการคาเสรี ASEAN Free Trade Area (AFTA) 
 

๑๙๙๒ ปฏิญญาอาเซียนวาดวยทะเลจีนใต เพื่อแกปญหาขอพิพาทที่
หมูเกาะสแปรทลี่ และหมู
เกาะพาราเซลล 
(ฟลิปปนส บรูไน 
เวียดนาม มาเลเซีย อาง



๑๙ 

พื้นที่ทับซอนกับจีน) 
เพราะเกรงวาจะกระทบ
ความสัมพันธอาเซียนกับ
จีน จึงออกปฏิญญาให
เจรจาอยางสันติ  

๑๙๙๔ ประชุม ASEAN Regional Forum (ARF) วาดวยความรวมมือ
ดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกครั้งแรก 
ในประเทศไทย  

 

๒๘ กรกฎาคม
๑๙๙๕ 

เวียดนามเขารวมเปนสมาชิกลําดับที่ ๗   

ป เหตุการณ หมายเหตุ 
๑๕ ธันวาคม 
๑๙๙๕ 

ลงนามสนธิสัญญากรุงเทพ หรือ สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธ
นิวเคลียรเอเชียตะวันออกเฉียงใต (มีผลบังคับใช ๒๘ มีนาคม 
๑๙๙๗)  

 

๑๙๙๖ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งที่ ๒๙ ที่จาการตา อินโดนีเซีย  มีการเสนอปาปวนิวกินีเขา
เปนสมาชิกสมทบถาวร 

๒๓ กรกฎาคม
๑๙๙๗ 

ลาวและพมา เขารวมเปนสมาชิกอาเซียนลําดับที่ ๘ และ ๙  

๑๙๙๗ กรอบความรวมมือ ASEAN+ ๓ (จีน ญี่ปุน เกาหลีใต) ใหอาเซียนเปนฐานการ
ผลิต 

๑๙๙๘ กรอบความตกลงวาดวยเขตการลงทุนอาเซียน (Framework 
Agreement on the ASEAN Investment Area: AIA)  

 

๓๐ เมษายน 
๑๙๙๙ 

กัมพูชาเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนลําดับที่ ๑๐  

ตุลาคม ๒๐๐๓ ปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน หรือขอตกลงบาหลี ๒ 
เห็นชอบใหจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายใน ป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๒๓ กรกฎาคม
๒๐๐๖ 

ติมอรตะวันออกเขารวมเปนผูสังเกตการณ  

๒๐๐๗ (๒๕๕๐)  ผูนําอาเซียนลงนามรับรองในกฎบัตรอาเซียน (มีผลบังคับใช ๑๕ 
ธันวาคม ๒๐๐๘)  

 

๒๐๐๗ ปฏิญญาเซบู หรือ ASEAN+๖ (จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด)  

 

๑ มีนาคม ๒๐๐๙ ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๔ ทีช่ะอํา  วางแผนการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน 

๑ มกราคม ๒๐๑๐ เขตการคาเสรีอาเซียน+จีน มีผลบังคับใช   
 

 



๒๐ 

๑.๔ การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summits) 

การ
ประชุม
ครั้งที่ 

วันที่ ประเทศ เมือง ประธานการประชุม 

๑ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ 
๑๙๗๖ 

อินโดนีเซีย บาหลี Soeharto 

๒ ๔-๕ สิงหาคม ๑๙๗๗ มาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร Hussein Onn 
๓ ๑๔-๑๕ ธันวาคม 

๑๙๘๗ 
ฟลิปปนส กรุงมะนิลา Corazon Aquino 

๔ ๒๗-๒๙ มกราคม 
๑๙๙๒ 

สิงคโปร สิงคโปร Goh Chok Tong 

๕ ๑๔-๑๕ ธันวาคม 
๑๙๙๕ 

ไทย กรุงเทพมหานคร นายบรรหาร ศิลป
อาชา 

๖ ๑๕-๑๖ ธันวาคม 
๑๙๙๘ 

เวียดนาม กรุงฮานอย Phan Văn Khải 

๗ ๕-๖ พฤศจิกายน 
๒๐๐๑ 

บรูไน  กรุงบันดาเสรีเบกาวัน Hassanal Bolkiah 

๘ ๔-๕ พฤศจิกายน 
๒๐๐๒ 

กัมพูชา กรุงพนมเปญ Hun Sen 

๙ ๗-๘ ตุลาคม ๒๐๐๓ อินโดนีเซีย บาหลี Megawati 
Soekarnoputri 

๑๐ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน 
๒๐๐๔ 

ลาว กรุงเวียงจันทน Bounnhang 
Vorachith 

๑๑ ๑๒-๑๔ ธันวาคม 
๒๐๐๕ 

มาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร Abdullah Ahmad 
Badawi 

๑๒ ๑๑-๑๔ มกราคม 
๒๐๐๗ 

ฟลิปปนส เซบู Gloria Macapagal-
Arroyo 

๑๓ ๑๘-๒๒ พฤศจิกายน 
๒๐๐๗ 

สิงคโปร สิงคโปร Lee Hsien Loong 

๑๔ ๒๗ กุมภาพันธ-๑ 
มีนาคม ๒๐๐๙ 

๑๐-๑๑ เมษายน 
๒๐๐๙ 

ไทย ชะอํา-หัวหิน 
พัทยา จังหวัดชลบุรี 

นายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ 

๑๕ ๒๓ ตุลาคม ๒๐๐๙ ไทย ชะอํา-หัวหิน นายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ 

๑๖ ๘-๙ เมษายน ๒๐๑๐ เวียดนาม กรุงฮานอย Nguyễn Tấn Dũng 
๑๗ ๒๘-๓๑ ตุลาคม เวียดนาม กรุงฮานอย Nguyễn Tấn Dũng 



๒๑ 

๒๐๑๐ 
๑๘ ๗-๘ พฤษภาคม 

๒๐๑๑ 
อินโดนีเซีย กรุงจาการตา Susilo Bambang 

Yudhoyono 
๑๙ ๑๔-๑๙ พฤศจิกายน 

๒๐๑๑ 
อินโดนีเซีย บาหลี Susilo Bambang 

Yudhoyono 
๒๐ ๓-๔ เมษายน ๒๐๑๒ กัมพูชา กรุงพนมเปญ Hun Sen 
๒๑ ๑๗-๒๐ พฤศจิกายน 

๒๐๑๒ 
กัมพูชา กรุงพนมเปญ Hun Sen 

๒๒ ๒๔-๒๕ เมษายน 
๒๐๑๓ 

บรูไน กรุงบันดาเสรีเบกาวัน Hassanal Bolkiah 

๒๓ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๐๑๓ บรูไน กรุงบันดาเสรีเบกาวัน Hassanal Bolkiah 
๒๔ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม 

๒๐๑๔ 
เมียนมา กรุงเนปดอว U Thein Sein 

 

 

 

 

 

 

 

 


