
โดยข อตกลง บาหล ี

กำหนดจ ัดต ั งประชาคม
อาเซ ยีนภายในป  ี2563

ต ลุาคม 2546

ณ เม อืงบาหล ี 
อ นิโดน เีซ ยี

ฟ ลิ ปิป นิส 
เม อืง เซบ ู

เร งการจ ดัต  ังประชาคม
อาเซ ยีนให เร ว็ข  ึน 2558

มกราคม 2550

การก อเก ดิ

ประชาคมการเม อืงและความม  ันคงอาเซ ยีน
ASEAN Political-Security Community)

APSC
ประชาคมเศรษฐก จิอาเซ ยีน
(ASEAN Economic Community)

AEC
ประชาคมส งัคมและว ัฒนธรรม
ASEAN Socio-Culture Community)

ASCC

ประชาคมย อย 3
ประชาคม 

หน ึ งว ิส ัยท ัศน  หน  ึงเอกล กัษณ  หน  ึงประชาคม

One Vision,One Identity, One Community
คำขว ญัของอาเซ ยีน

15 พฤศจ กิายน 2551

เร ิ มม ผีลบ ังค ับใช  15 ธ นัวาคม 2551
สมาช กิลงนาม

แบ งเป น็ 3 คณะ

ร ปูแบบ คณะมนตร ี
(Councils)

แบ งโครงสร างการ

โดย ประธานอาเซ ยีน และเลขาธ กิารฯ

การบร หิาร

ประเทศอ นิโดน เีซ ยี
กร งุจากาตาร  

ท ี ต ั ง 

กต กิาร วมท  ีเร ยีกว า
กฎบ ตัรอาเซ ยีน

ต นข าว 10 ต นหมายถ งึ 10 ประเทศ

ส ีเหล อืงของรวงข าว หมายถ งึ
ความร  ุงเร อืง

พ ื นหล งัส ีแดง หมายถ งึ
ความความกล าหาญ ก าวหน า

เส นขอบส ขีาว หมายถ ึง
ความบร ิส ุทธ ิ  

วางบนพ  ืนส นี ำเง นิ หมายถ งึ
ส นัต ภิาพและความม  ันคง

ต นข าวส ีเหล อืง 10 ต นม ดัรวมก นั
บนพ ื นหล งัส แีดง ภายในเส นกรอบส ขีาว
และวางบนพ  ืนส นี ำเง นิ

ตราส ญัญล กัษณ 

พ ื นท  ี 513,115.02 ตร. กม.

เม ืองหลวง กร งุเทพมหานคร

ประชากร 64.7 ล านคน(2551)

ภาษาราชการ : ไทย

ราชอาณาจ กัรไทย
Kingdom of Thailand

พ  ืนท ี  181,035 ตร. กม.
(1 ใน 3 ของประเทศไทย)

เม อืงหลวง กร งุพนมเปญ

ประชากร 14.45 ล านคน (2550)

ภาษาราชการ เขมร ราชอาณาจ กัรก มัพ ชูา
Kingdom of Combodia

พ ื นท ี  5,765 ตร. กม.
(ประมาณ จ.นครพนม)

เม ืองหลวง บ นัดาร เสร เีบกาว นั

ประชากร 381,371 คน (2551)
ภาษาราชการ มาเลย  (Malay)

ร ฐับร ไูนดาร สุซาลาม
State of Brunei Darussalam

พ ื นท ี  657,740 ตร. กม.
1.3 เท าของประเทศไทย

เม ืองหลวง เนป ดิอร 

ประชากร 55.4 ล านคน(2550)

ภาษาราชการ พม า

สาธารณร ฐัแห งสหภาพเม ยีนมาร 
Republic of the Union of Myanmar

พ  ืนท ี  298,170 ตร. กม.
3 ใน 5 ของไทย

เม ืองหลวง กร งุมะน ลิา

ประชากร 91 ล านคน

ภาษาราชการ ฟ ิล ปิ โิน และอ งักฤษ

สาธารณร ฐัฟ ลิ ิปป ินส 
Republic of the Philippines

พ ื นท ี  329,758 ตร. กม.
ร องละ 64 ของประเทศไทย

เม อืงหลวง กร งุก วัลาล มัเปอร 

ประชากร 27.73 ล านคน (2550)

ภาษาราชการ มาเลย 

สหพ นัธร ัฐมาเลเซ ีย
Malaysiaพ ื นท  ี 236,800 ตร.กม.

(1 ใน 2 ของไทย)

เม ืองหลวง นครเว ียงจ นัทน 

ประชากร 6 ล านคน(2550)

ภาษาราชการ ภาษาลาว

สาธารณร ฐัประชาธ ปิไตยประชาลาว
Lao People's Democratic Republic

พ  ืนท ี  331,690 ตร. กม.
0.645 เท าของประเทศไทย

เม ืองหลวง กร งุฮานอย

ประชากร 7 ล านคน (2551)

ภาษาราชการ เว ยีดนาม

สาธารณร ฐัส งัคมน ยิมเว ยีตนาม
Socialist Republic of Vietnam

พ ื นท ี  699.4 ตร. กม.
(ประมาณ เกาะภ เูก ต็)

เม ืองหลวง ส ิงคโปร 

ประชากร 4.6 ล านคน(2550)

ภาษาราชการ อ งักฤษ จ นีกลาง

สาธารณร ัฐส งิคโปร 
Singapore

พ ื นท ี  5,193,250 ตร. กม.

เม อืงหลวง กร งุจากาตาร 

ประชากร 245.5 ล านคน 

ภาษาราชการ อ นิโดน เีซ ยี

สาธารณร ฐัอ โิดน เีซ ยี
Republic of Indonesia

ประเทศสมาช กิ
10 ประเทศ

ประชาค
มอาเซ ียน

ASAEAN 

Community

2558

ท ี ประช ุมผ ู นำ

ภายใต ประชาคมใหญ  

ASEAN CHARTER

แผนท  ีความค ดิ : ความร  ูประชาคมอาเซ ยีน (ASEAN Community) โดย ดร.ประชาสรรค  แสนภ กัด ี
โครงการ เตร ยีมความพร อมส  ูการเป น็พลเม อืงอาเซ ยีน ศ นูย ฝ กึอบรมภ ูม ปิ ญัญาส  ูสากล www.prachasan.com

อ างอ งิข อม ลูจาก : หน ังส ือ ช ดุประชาคมอาเซ ยีน ร  ูจ กัประชาคมอาเซ ยีน โดย ว ิทย  บ ณัฑ ติก ลุ

ปฏ ญิญากร งุเทพฯ

http://www.prachasan.com

