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วิสยัทศัน์ของอาเซียน ปี 2020 
 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ไดร่้วมกนัก าหนดวสิัยทศัน์อาเซียนในปี 

2020 ในส่วนเศรษฐกิจ โดยก าหนดใหอ้าเซียนเป็นเขตเศรษฐกิจ
ท่ีมีความมัน่คง มัง่คัง่ และสามารถแข่งขนัในตลาดโลกในทุกๆ ดา้น 
โดยมีวสิัยทศัน์วา่ 

  1.วางสมานฉนัทแ์ห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
    2.หุน้ส่วนเพื่อการพฒันาอยา่งมีพลวตั  

    3.มุ่งปฏิสัมพนัธ์ประเทศภายในสมาชิก  
 



วตัถุประสงค์ 
 ส่งเสริมความเข้าใจอนัดต่ีอกนั 

     ธ ารงไว้ซ่ึงสันติภาพ เสถียรภาพ และความ        
      มัน่คงปลอดภัยทาง การเมอืง 

สร้างสรรค์ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกจิ 
พฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 



บนพืน้ฐานของความเสมอภาค 
และผลประโยชน์ร่วมกนั 



ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

(ASEAN Economic Community-AEC)  

ประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียน  

(ASEAN Socio-Cultural Community-
ASCC)  

ประชาคมความมัน่คงอาเซียน  

(ASEAN Security Community–ASC)  



ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok 
Declaration ) 

 เมื่อ 8 สิงหาคม 1967     (พ.ศ. 2510) 

 



การก่อตั้ง 
       มีจุดเร่ิมตน้เม่ือเดือน ก.ค. ปี พ.ศ. 2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย และ

ฟิลิปปินส์ ไดร่้วมกนัจดัตั้งสมาคมอาสา หรือ Association of 
South East Asia  

 
       ข้ึนเพื่อการร่วมมือกนัทาง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม แต่ด าเนินการ

ไดเ้พียง 2 ปี ก็ตอ้งหยดุชะงกัลง เน่ืองจากความผนัแปรทางการเมือง
ระหวา่งประเทศอินโดนีเซียกบัประเทศมาเลเซีย 
 



ประวตัิการก่อตั้งอาเซียน 
         จนกระทัง่ต่อมามีการฟ้ืนฟสัูมพนัธภาพระหวา่งประเทศข้ึนจึงมีการมองหาลู่ทางจดัตั้ง 

องคก์ารความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ข้ึนในภูมิภาค "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต"้ และ พนัเอก (พิเศษ) ดร.ถนดั คอมนัตร์ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศในสมยัรัฐบาล 
จอมพลถนอม กิตติขจร โดยมีการลงนาม "ปฏิญญากรุงเทพฯ" ท่ีวงัสราญ-รมย ์เม่ือวนัท่ี 8 
สิงหาคม พ.ศ.2510 (ค.ศ. 1967) จาก ค าประกาศอาเซียน (ASEAN Declaration)    
ซ่ึงลงนามโดย รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย, 
อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย และ สิงคโปร์ 

  ต่อมาในปี พ.ศ.2527 (ค.ศ. 1984) ประเทศบรูไนดารุสซาลามไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก
เป็นประเทศท่ีหก และมีเวยีดนาม ลาว พม่า และ กมัพชูา เขา้มาเป็นสมาชิกตามล าดบั 
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ชาติอาเซียน 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_ASEAN.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Seal_of_ASEAN.svg


     ประเทศไทย 

พืน้ที่ 513,115.02  ตารางกโิลเมตร    เมืองหลวง  กรุงเทพมหานคร 
ทรัพยากรธรรมชาติ  ดบุีก ยางพารา ก๊าซธรรมชาติ  ทังสเตน แทนทาลมั ไม้ซุง ตะกัว่ ยปิซ่ัม ลกิไนซ์ 
จ านวนประชากร  62,828,706 คน (เมื่อปี 2549) 
ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ  ร้อยละ 5.0 (เมื่อปี 2549) 
อตัราเงนิเฟ้อ 4.6% 
อตัราการว่างงาน 1.5% (จ านวน 0.55 ล้านคน) 
มูลค่าการส่งออก  129.7 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 
สินค้าส่งออกที่ส าคญั เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส่วนประกอบของรถยนต์  แผงวงจรไฟฟ้า  ยางพารา เม็ดพลาสติก  
มูลค่าการน าเข้า 126.8 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 
สกลุเงนิ บาท (Baht:THB) 

 



ประเทศมาเลเซีย 

พืน้ที่ 329,758  ตารางกโิลเมตร 
 เมืองหลวง  กรุงกวัลาลมัเปอร์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ  ดบุีก ปิโตรเลยีม ไม้สัก ทองแดง เหลก็ ก๊าซธรรมชาติ หินแร่   
 จ านวนประชากร  26.24 ล้านคน  คน (เมื่อปี 2549) 
 ภาษาที่ใช้   Bahasa  Maleyu    ภาษาองักฤษ และภาษาจีน 
 มูลค่าการส่งออก  141.1 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 
 สินค้าส่งออกที่ส าคญั อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิคส์ ปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาติเหลว  
 ไม้และผลติภณัฑ์ไม้ น า้มันปาล์ม ยางพารา ส่ิงทอ ผลติภณัฑ์เคมี 
 มูลค่าการน าเข้า 108.1 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 
 สกลุเงนิ ริงกติ (Ringgits:MYR) 

 



ประเทศฟิลปิปินส์ 
พืน้ที่ 298,170  ตารางกโิลเมตร 

เมืองหลวง  กรุงมะนิลา 

ภาษาที่ใช้  ภาษาองักฤษ และภาษาตากาลอก 

อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ  ร้อยละ 5.4 (เมื่อปี 2549)อตัราเงนิเฟ้อ 4.6% 

มูลค่าการส่งออก  47.2 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 

สินค้าส่งออกที่ส าคญั  ผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองมือเกีย่วกบัการขนส่ง เส้ือผ้าส าเร็จรูป 
ผลติภณัฑ์ทองแดง ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมี น า้มันมะพร้าว  ผลไม้ 

มูลค่าการน าเข้า 51.6 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 

สกลุเงนิ ฟิลปิปินส์ เปโซ (Philippine peso:PHP) 



ประเทศอนิโดนีเซีย 
พืน้ที่ 5,193,250  ตารางกโิลเมตร  
เมืองหลวง  จาการ์ตา 
ทรัพยากรธรรมชาติ  น า้มันปิโตรเลยีม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ทองแดง นิเกลิ บ๊อกไซด์ ทอง เงนิ 

  แร่เหลก็ ป่าไม้  
จ านวนประชากร  240 ล้านคน (61%อาศัยอยู่บนเกาะชวา) 
ภาษาที่ใช้  Bahasa Indonesia และภาษาองักฤษ 
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ  ร้อยละ 5.4 (เมื่อปี 2549) 
มูลค่าการส่งออก  102.3 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 
สินค้าส่งออกที่ส าคญั น า้มันและก๊าซ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ไม้อดั เส้ือผ้าส าเร็จรูป ยางพารา 
มูลค่าการน าเข้า 77.73 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 
สกลุเงนิ รูเปียร์ (Indonesian Rupiah:IDR) 

 



ประเทศสิงคโปร์ 
พืน้ที่ 699.0  ตารางกโิลเมตร 

เมืองหลวง  สิงคโปร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ  ดบุีก ยางพารา ก๊าซธรรมชาติ  ทังสเตน แทนทาลมั ไม้ซุง ตะกัว่ ยปิซ่ัม ลไินซ์ 

จ านวนประชากร  4.48 ล้านคน (เมื่อปี 2549) 

ภาษาที่ใช้  ภาษมาเลย์ ภาษาจีนกลาง ภาษาทมิฬ และภาษาองักฤษ 

อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ  ร้อยละ 5-7 (เมื่อปี 2549) 

มูลค่าการค้า  507 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 

สินค้าส่งออกที่ส าคญั เคร่ืองจักรไฟฟ้า เคร่ืองจักรกล น า้มันเช้ือเพลงิ  เคมีภณัฑ์ 

สกลุเงนิ เหรียญสิงคโปร์ (SGD) 

 



ประเทศบรูไน 
พืน้ที่ 5,765 ตารางกโิลเมตร 
เมืองหลวง  บันดาร์เสรีเบกาวนั 
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปิโตรเลยีม ก๊าซธรรมชาติ และไม้ 
จ านวนประชากร  379,444 คน (เมื่อปี 2549) 
ภาษาที่ใช้ Bahasa Melayu  ภาษาองักฤษ และภาษาจีน 
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ  ร้อยละ 0.4 (เมื่อปี 2549) 
มูลค่าการส่งออก  6.247พนัล้านเหรียญสหรัฐ 
สินค้าส่งออกที่ส าคญั น า้มันดบิ ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลยีมกลัน่ เส้ือผ้า 
มูลค่าการน าเข้า 1.481 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 
สกลุเงนิ เหรียญบรูไน (Bruneia Dollar : BND) 



ประเทศเวยีดนาม 
พืน้ที่ 331,689   ตารางกโิลเมตร 
เมืองหลวง  กรุงฮานอย 
จ านวนประชากร  84.1 ล้านคน (เมื่อปี 2549) 
ภาษาที่ใช้  ภาษาเวียดนาม และภาษาองักฤษ 
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ  ร้อยละ 7.8 
มูลค่าการน าเข้า 39.6 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 
สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ น ้ามันดบิ ถ่านหิน ส่ิงทอและเส้ือผ้าส าเร็จรูป รองเท้า อาหารทะเล 

ข้าว ผลติภัณฑ์ไม้ ยางพารา สินค้าช้ินส่วนคอมพวิเตอร์ สินค้าอเิลก็ทรอนิกส์ กาแฟ  
สกุลเงิน ดอง 

 



ประเทศลาว 
พืน้ที่ 236,800  ตารางกโิลเมตร 
เมืองหลวง  เวยีงจันทร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  ดบุีก ไม้ ยปิซ่ัม ตะกัว่ หินเกลอื เหลก็ ถ่านหินลกิไนซ์ สังกะสี      
       ทองค า อญัมณ ีหินอ่อน  น า้มันและแห่ลงผลติไฟฟ้า 
จ านวนประชากร  6.4 ล้านคน (เมื่อปี 2549) 
ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาฝร่ังเศส และภาษาองักฤษ 
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ  ร้อยละ 7.3 (เมื่อปี 2549) 
มูลค่าการส่งออก  982.2 ล้านเหรียญสหรัฐ 
สินค้าส่งออกที่ส าคญั เส้ือผ้าส าเร็จรูป ผลติภณัฑ์ไม้ กาแฟ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ดบุีก 
มูลค่าการน าเข้า  1,376 ล้านเหรียญสหรัฐ 
สกลุเงนิ กบี  



ประเทศพม่า 

พืน้ที่ 678,500  ตารางกโิลเมตร 
เมืองหลวง  เมืองเนปิดอ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  ก๊าซธรรมชาติ น า้มันดบิ ไม้ซุง ดบุีก สังกะสี ทองแดง ทังสเตน ตะกัว่ หินปูน 

ถ่านหิน อญัมณ ีพลงัน า้ 
จ านวนประชากร  47.4 ล้านคน (เมื่อปี 2549) 
ภาษาที่ใช้  ภาษาพม่า และภาษาองักฤษ 
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ  ร้อยละ 2.6 (เมื่อปี 2549) 
มูลค่าการส่งออก  5.3 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 
สินค้าส่งออกที่ส าคญั ก๊าซธรรมชาติ ไม้และผลติภณัฑ์ ส่ิงทอ ถั่วต่างๆ เยือ่กระดาษ  ประมง ข้าว 
มูลค่าการน าเข้า 2.1 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 
สกลุเงนิ จ๊าต 



ประเทศกมัพูชา 
พืน้ที่ 181,035  ตารางกโิลเมตร 
เมืองหลวง  กรุงพนมเปญ 
ทรัพยากรธรรมชาติ อญัมณ ีเหลก็ ฟอสเฟต บ็อกไซต์ ซิลคิน ถ่านหิน แมงกานีส น า้มัน แกส็ ไม้สัก 
จ านวนประชากร  13.9 ล้านคน (เมื่อปี 2549) 
ภาษาที่ใช้  ภาษาเขมร ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเวยีดนาม  และภาษาจีน 
 
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ  ร้อยละ 5.0 (เมื่อปี 2549) 
มูลค่าการส่งออก  3.3 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 
สินค้าส่งออกที่ส าคญั ส่ิงทอ ไม้ซุง ยางพารา ข้าว ปลา ใบยาสูบ รองเท้า 
มูลค่าการน าเข้า 4.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 
สกลุเงนิ เรียล (Riel) 



              ASEAN: Association 
of South East Asian Nations 
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     สมาชิกผู้ก่อตั้งสมาชิกผู้ก่อตั้ง    ปี 1967 

ไทย   มาเลเซีย   อนิโดนีเซีย  ฟิลปิปินส์     สิงคโปร์ 



บรูไนดารุสซาลาม(1984)  เวยีดนาม(1995)  ลาว(1997)  พม่า(1997)  กมัพูชา(1999) 

   สมาชิกเพิม่เตมิ 



สมาชิกอาเซียน 



ประเทศสงัเกตการณ์ 2ประเทศ 

 
1.ปาปัว-นิวกีนี  2.ติมอร์ตะวนัออก 
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 อาเซียน (ASEAN)ก่อตั้งเมื่อปี 2510 (1967) 

ปี 2510 

ปี 2510 

ปี 2510 

ปี 2510 

ปี 2510 

ปี 2527 

อาเซียน 6 

ปี 2540 

ปี 2542 

ปี 2540 

ปี 2538 

สมาชิกใหม่ CLMV 

 จดุประสงคเ์ร่ิมแรก – สรา้งความมัน่คง เพื่อต้านภยัคกุคาม
คอมมิวนิสต ์

สมาชิก และปีทีเ่ข้าเป็นสมาชิก 



ตึกส านกังานเลขานุการอาเซียน 

 ท่ีประเทศอินโดนีเซีย. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:ASEAN_HQ_1.jpg


ความหมายของตราสัญลกัษณ์อาเซียน 

 รวงข้าว 10 มดั คอื 10 ประเทศ 

 รวมกนัเพือ่มติรภาพและความ 

 เป็นน า้หน่ึงใจเดยีว    

วงกลม  แสดงถึงความเป็นเอกภาพ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Seal_of_ASEAN.svg


 ความหมายของตราสัญลกัษณ์อาเซียน 

 ความบริสทุธ์ิ 

สนัติภาพและความมัน่คง  

ความกล้าหาญและก้าวหน้า 

ความเจริญรุ่งเรือง   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Seal_of_ASEAN.svg


ค าขวญั 
 

"One Vision, One Identity, One Community" 
 

(หน่ึงวสิยัทศัน์ หน่ึงเอกลกัษณ์ หน่ึงประชาคม)  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


ความร่วมมือของอาเซียน 

ด้านการเมอืงและความมัน่คง 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสงัคมและวฒันธรรม  

ความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือกบัประเทศภายนอก 



ความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิของอาเซียน 

 มีความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจท่ีส าคญั ๆ ของอาเซียน ไดแ้ก่  
1.เขตการคา้เสรีอาเซียน  

     2.โครงการความร่วมมือดา้นอุตสาหกรรม  
     3.ความร่วมมือดา้นการบริการ  

          4.ความร่วมมือดา้นการลงทุน  
             5.การเช่ือมโยงความร่วมมือกบักลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคอ่ืนๆ       
                6. การอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินคา้ผา่นแดน 



 
ASEAN Economic Community : AEC 

ประชาคมเศรษฐกจิ อาเซียน 
อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกจิ
ภายในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) 

มีตลาดและฐานการผลติร่วมกนั  

มีการเคลือ่นย้ายสินค้า บริการ การลงทุน  
    เงนิทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี 



Mode 1  Cross-border supply 
  เช่น   การศึกษาทางไกลผ่าน Internet 
Mode 2  Consumption abroad 
  เช่น นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ 
Mode 3  Commercial presence 
  เช่น โรงเรียนต่างชาตมิาเปิดกจิการในไทย 
Mode 4  Presence of natural persons 
  เช่น ครูชาวต่างชาตเิข้ามาสอนในไทย 

ตัวอย่างการให้บริการด้านการศึกษา 



 





เพลงสดุดี 

 : "ดิอาเซียนเวย"์  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C


ประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียน 

 



 



 



พื้นท่ี 

 ทั้งหมด4,464,322 ตารางกิโลเมตร  
 

 หรือ2,772,344 ตารางไมล ์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88


ประชากร 

   2550 ประมาณ575.5 ลา้นคน   
  ความหนาแน่น 

 129/กม.²  
208/ไมล²์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3


เขตเวลาเวลามาตรฐานอาเซียน 

 เวลาสากล  
UTC+9 - UTC+6:30) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94




 - เลขาธิการ อาเซียนคนปัจจุบนั 

 
 ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93


Japan 

New Zealand 

ASEAN-India 

ไทย กบั 10 FTAs (2547 – 2553) 

Peru 

ASEAN-Japan 

ASEAN-China 

รัฐธรรมนูญมาตรา 190 ก าหนดให้รัฐบาลต้องด าเนินการด้วย
ความโปร่งใสต่อประชาชน 

India 
ASEAN-Korea 



โดเมน10 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/.bn
http://th.wikipedia.org/wiki/.kh
http://th.wikipedia.org/wiki/.id
http://th.wikipedia.org/wiki/.la
http://th.wikipedia.org/wiki/.my
http://th.wikipedia.org/wiki/.mm
http://th.wikipedia.org/wiki/.ph
http://th.wikipedia.org/wiki/.sg
http://th.wikipedia.org/wiki/.th
http://th.wikipedia.org/wiki/.vi


การเพิ่มจ านวนของประชากร 

 อยูท่ี่ 1.6% ต่อปี 


