
 

 

 

 

 

   

 

  เมื่อเอ่ยถึง "ประชาคมอาเซียน" ทุกคนทราบดีว่าเป็นการรวมกลุ่มกันประเทศใน เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน 10 ประเทศ อันได้แก่ ประเทศบรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งผู้น าทั้ง 10 ชาตินี้อยู่ในฐานะ          
"ผู้น ำประเทศอำเซียน" ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง ในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
กันจนน าไปสู่ "ประชาคมอาเซียน" 
 



 

 

1. เนการาบรูไนดารุสซาลาม หรือ ประเทศบรูไน 

 

  พระมหากษัตริย์ และนายกรัฐมนตร ี: สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดินวัดเดาละห์  
    

ประเทศบรูไน ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ก าหนดให้สุลต่านทรงเป็นอธิปัตย์ คือเป็น
ท้ังประมุข นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยรัชกาลปัจจุบัน คือ สมเด็จพระราชาธิ
บดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ทรงเป็นพระราชาธิบดีพระองค์ที่ 28 แห่งบรูไน มี
พระชนมายุ 66 พรรษา เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2510 ด ารงพระอิสริยยศเป็นพระ
ประมุขแห่งรัฐ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้น า
ทางศาสนาอิสลามแห่งเนการาบรูไนดารุสซาลาม 

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 

 

พระมหากษัตริย์ : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุน ี
 
         ประเทศกัมพูชา ปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ มีพระมหากษัตริย์ 
คือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี มีพระชนมายุ 59 พรรษา ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อ



 

 

วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยมติเป็นเอกฉันท์ของคณะที่ปรึกษาราชบัลลังก์ ภายหลังการ
ประกาศสละราชบัลลังก์ของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระราชบิดา อันเนื่องจากปัญหาทางพระ
พลานามัย 

 

นายกรัฐมนตรี : สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน 
 
         ฮุน เซน หรือ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ปัจจุบันอายุ 61 ปี เข้าด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ตั้งแต่อายุ 33 ปี ในยุคสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา นับเป็นนายกรัฐมนตรี
ท่ีมีอายุน้อยท่ีสุดของกัมพูชา ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ จากพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ 
เป็น สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน เมื่อ พ.ศ. 2536  
 
 

3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 

ประธานาธิบดี : นายซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน 
     ประเทศอินโดนีเซีย ปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี ปัจจุบันมีนาย ซูซีโล 
บัมบัง ยูโดโยโน อายุ 63 ปี ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีของประเทศ โดยด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันท่ี 
20 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ถือเป็นประธานาธิบดีคนที่ 6 แห่งอินโดนีเซีย และเป็นประธานาธิบดีคน
แรกที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ภายหลังมีการปฏิรูปการเมืองและแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
    นายกรัฐมนตรี : ไม่ม ี



 

 

 
4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

ประธานาธิบดี : พลโทจูมมะลี ไซยะสอน 
 
         สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 
ซึ่งทางการลาวใช้ค าว่า ระบอบประชาธิปไตยประชาชน โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็น
องค์กรชี้น าประเทศ ผู้น าสูงสุดของประเทศเรียกว่า "ประธานประเทศ" เทียบเท่ากับต าแหน่ง
ประธานาธิบดี ซึ่งประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ พลโทจูมมะลี ไซยะสอน อายุ 76 ปี เป็น
ประธานาธิบดีคนที่ 6 ของประเทศ และด ารงต าแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลาง
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวอีกหนึ่งต าแหน่ง 
 

 

นายกรัฐมนตรี : นายทองสิง ท ามะวง 
 
         นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ นายทองสิง ท า
มะวง ปัจจุบันอายุ 68 ปี เข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ
ยังด ารงต าแหน่งกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค พรรคประชาชนปฏิวัติลาว อีกหนึ่ง
ต าแหน่ง ก่อนหน้านั้นในช่วง พ.ศ. 2549-2553 เคยด ารงต าแหน่งประธานสภาแห่งชาติ 



 

 

 
5. ประเทศมาเลเซีย 

  
พระมหากษัตริย์ : สมเด็จพระราชาธิบดี สุลตาน มุซตาซีมุ บิลลาฮ์ อับดุล ฮาลิม มุอัซซัม ชาฮ์       
                      อิบนี อัลมาร์ฮุม สุลตาน บาดิร ชาฮ ์ 
 
         ประเทศมาเลเซียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา รูปแบบคล้ายกับประเทศ
อังกฤษ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยประมุขแห่งรัฐมีต าแหน่งเป็นพระราชาธิบดี องค์ปัจจุบัน 
คือ สมเด็จพระราชาธิบดี สุลตาน มุซตาซีมุ บิลลาฮ์ อับดุล ฮาลิม มุอัซซัม ชาฮ์ อิบนี อัลมาร์ฮุม สุ
ลตาน บาดิร ชาฮ์ พระชนมายุ 85 พรรษา ทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียล าดับท่ี 5 
และ 14 และทรงเป็นสุลต่านแห่งรัฐเกดะห์ พระองค์ปัจจุบัน 

 

 
นายกรัฐมนตรี : นายนาจิบ ราซะก์ 
 
     ดาโต๊ะซรี ฮัจญี โมฮัมมัด นาจิบ บิน ตน ฮัจญี อับดุล ราซะก์ หรือ นายนาจิบ ราซะก์ เป็น
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศมาเลเซีย หรือเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 6 ของประเทศ 
ปัจจุบันอายุ 59 ปี เกิดมาในครอบครัวนักการเมือง เคยด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และ
สังกัดพรรคอัมโน  



 

 

 
6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 

 
ประธานาธิบดี : พลเอกเต็ง เส่ง 
 
         สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือ พม่า ปกครองประเทศด้วยระบบประธานาธิบดี 
ปัจจุบันคือ พลเอกเต็ง เส่ง หรือ เทียน เส่ง อายุ 67 ปี รับต าแหน่งประธานาธิบดีต่อจาก พลเอก
อาวุโส ตาน ฉ่วย เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 หลังจากชนะการเลือกตั้งทั่วไป อย่างไรก็ตาม 
ก่อนหน้านี้ พลเอกเต็ง เส่ง เคย ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของพม่า ในช่วงปี พ.ศ. 
2550 จนถึง พ.ศ. 2554 
นายกรัฐมนตรี : ไม่ม ี
 
7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

 
ประธานาธิบดี : นายเบนิกโน อากีโนที่ 3 
 
         ประเทศฟิลิปปินส์เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงรับเอาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยตามแบบประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้บริหารประเทศ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข 
และเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศ ซึ่งประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายเบนิกโน อากีโนท่ี 3 
หรือ เบนิกโน ซีเมออน โกฮวงโก อากีโนที่ 3 ปัจจุบันอายุ 52 ปี ด ารงต าแหน่งต าแหน่ง



 

 

ประธานาธิบดีคนที่ 15 ของประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศ 
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
 
นายกรัฐมนตรี : ไม่ม ี
 
8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

     
ประธานาธิบดี : นายโทนี ตัน เค็ง ยัม 
 
         ประเทศสิงคโปร์ ปกครองในระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข 
ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายโทนี ตัน เค็ง ยัม ปัจจุบันอายุ 72 ปี เพิ่งด ารงต าแหน่ง
ประธานาธิบดี เมื่อวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2554 หลังจากท าคะแนนเฉือนชนะคู่แข่งในการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสิงคโปร์ ไปเพียง 0.34% จึงได้ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีสิงคโปร์ คนท่ี 7 นับแต่
นั้นมา 

 

 
นายกรัฐมนตรี : นายลี เซียน ลุง  
         นายลี เซียน ลุง ปัจจุบันอายุ 60 ปี เข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์ 
ต่อจากนายโก๊ะ จ๊ก ตง ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 3 ของ
ประเทศ ท้ังนี้ นายลี เซียน ลุง เป็นบุตรชายคนโตของ นายลี กวนยู อดีตนายกรัฐมนตรี 



 

 

 
9. ราชอาณาจักรไทย  
 

 
 
พระมหากษัตริย์ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
        ประเทศไทยมีรูปแบบรัฐเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และใช้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา หรือท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเรียกรวมกันว่า "ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ทรงด ารงต าแหน่งพระประมุขของประเทศมาตั้งแต่วันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 จนถึง
ขณะนี้ทรงครองราชย์มาแล้ว 66 ปี ถือเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีมีพระชนม์ชีพอยู่ท่ีเสวยราชย์นาน
ท่ีสุดในโลก และยาวนานท่ีสุดในประวัติศาสตร์ไทย 

 

นายกรัฐมนตรี : นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  
         นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร น้องสาว พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก้าวสู่
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของประเทศไทย หลังจากพรรคเพ่ือไทยชนะการเลือกตั้งเมื่อปี 
พ.ศ. 2554 ท าให้นางสาวย่ิงลักษณ์ได้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 
2554 เป็นต้นมา นับเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย  



 

 

 
10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 

ประธานาธิบดี : นายเจือง เติ๊น ซาง 
 
         ประเทศเวียดนามมีการปกครองในรูปแบบคอมมิวนิสต์ มีประธานาธิบดีเป็นผู้น าสูงสุดของ
ประเทศ โดยประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายเจือง เติ๊น ซาง อายุ 62 ปี เป็นสมาชิกระดับผู้น า
ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ก้าวขึ้นมาด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 9 เมื่อวันท่ี 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 หลังจากได้รับคะแนนสูงสุดจากการลงคะแนนเลือกประธานาธิบดี  

 

 

นายกรัฐมนตรี : นายเหงียน เติ๊น สุง 
         นายเหงียน เติ๊น สุง ขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี คนท่ี 6 ของประเทศเวียดนาม เมื่อ
วันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ปัจจุบันมีอายุ 63 ปี สังกัดพรรคคอมมิวนิสต์ ในอดีตเคยเป็นผู้ว่า
การธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (State Bank of Vietnam)  
         และนี่ก็คือรายชื่อผู้น าท้ัง 10 ประเทศในอาเซียน จะเห็นว่า ผู้น าของแต่ละประเทศจะมี
สถานะ และบทบาทแตกต่างกันไปตามระบอบการปกครองท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ซึ่งเรา
คนไทยก็ควรจะรู้จักข้อมูลของประเทศเพ่ือนบ้านร่วมอาเซียนไว้บ้าง ก่อนท่ีจะก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า…. 


