
ราคา 85 บาท

เรียนรู้ความสำคัญเกี่ยวกับ 
  ประเทศสมาชิกอาเซียน 

อินโดนีเซีย
INDONESIA

มาเลเซีย
MALAYSIA

 

บรูไนดารุสซาลาม
BRUNEI DARUSSALAM

ลาว
LAOS

กัมพูชา
CAMBODIA

ไทย
THAILAND

สิงคโปร์
SINGAPORE

ฟิลิปปินส์
PHILIPPINES

เวียดนาม
VIETNAM

เมียนมาร์
MYANMAR

ISBN 978-974-247-887-2

สนุกไปกับความรู้เร ื่องอาเซียน  
พร้อมฝึกความจำด้วยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม

ระดับประถมศึกษาระดับประถมศึกษา

พิมพ์ครั้งที ่ ๑๒

180 X  255  mm 180 X  255  mmsan  3  mm



สุรศักดิ์ ตรีนนท ์ ดูแลและควบคุมฝ่ายผลิต
นิรุต สังข์ทอง เรียบเรียง

ninego studio และกรรณภิรมย์ จันทร์วงษ์ ภาพประกอบ
ทักษิษ ทักษะวส ุ ศิลปกรรม



ชื่อเรื่อง	 อาเซียนเฮฮาถามมาตอบไป
ผู้เขียน	 สุรศักดิ	์ตรีนนท์

สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์

ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำกัด	(มหาชน)	
๓๗๘	ถนนชัยพฤกษ	์(บรมราชชนนี)	เขตตลิ่งชัน	กรุงเทพฯ	๑๐๑๗๐	
โทรศัพท์	๐-๒๔๒๒-๙๙๙๙	ต่อ	๔๙๖๔,	๔๙๖๙	โทรสาร	๐-๒๔๓๔-๓๕๕๕,	๐-๒๔๓๔-๓๗๗๗,	๐-๒๔๓๕-๕๑๑๑	
E-mail:	info@amarin.co.th	

สงวนลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้ตามพระราชบัญญัติ	พ.ศ.	๒๕๓๗	
ห้ามคัดลอกเนื้อหา	ภาพประกอบ	รวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง	ตลับวีดิทัศน์	
หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต

สื่อดิจิตอลนี้ให้บริการดาวน์โหลดสำหรับผู้รับบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น		การทำซ้ำ		ดัดแปลง
เผยแพร	่ไม่ว่าวิธีใดๆ	นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนด	ถือเป็นความผิดอาญา	ตาม	พรบ.	ลิขสิทธิ์	
และ	พรบ.	ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	978-974-289-597-6

เจ้าของ	ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา	บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำกัด	(มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ	่ระริน	อุทกะพันธุ์	ปัญจรุ่งโรจน์
บรรณาธิการอำนวยการ	อุษณีย์	วิรัตกพันธ์
บรรณาธิการ	องอาจ	จิระอร
ซับเอดิเตอร	์รวิพรรณ	จารุทวี
ศิลปกรรมผู้ออกแบบปก	วรรณา	ตั้งแสงประทีป



¤Ó¹Ó

	 ¡ÒÃ·ÕèÍÒà«ÕÂ¹¨Ð¡ŒÒÇä»ÊÙ‹¡ÒÃà»ç¹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹â´ÂÊÁºÙÃ³�ã¹»Õ ¾.È. 2558 ä´Œ¹Ñé¹ 

»ÃÐà·Èä·Â¨Óà»ç¹µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ·ุ¡´ŒÒ¹ãËŒ¡Ñº¤¹ä·Âã¹¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒã¹àÃ×èÍ§ 

µ‹Ò§ æ â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§¡ÑºàÂÒÇª¹ä·Â ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�¨Ö§¨Ñ´·ÓË¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õé¢Öé¹ â´ÂÁÕà¹×éÍËÒ 

ÊÓ¤Ñ	ญ·Õè¨Óà»ç¹µŒÍ§ÃÙŒ áÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºËÅÑ¡ÊÙµÃ¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ ¾ÃŒÍÁÀÒ¾¡ÒÃ�µÙ¹ 

»ÃÐ¡Íºà¾×èÍãËŒàÂÒÇª¹àÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐà¢ŒÒã¨¶Ö§à¹×éÍËÒµ‹Ò§ æ ä´Œâ´Â§‹ÒÂ

ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�ÍÁÃÔ¹·Ã�¤ÍÁÁÔ¡Ê�

¡ุÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2556

¤Ó¹Ó

	 ¡ÒÃ·ÕèÍÒà«ÕÂ¹¨Ð¡ŒÒÇä»ÊÙ‹¡ÒÃà»ç¹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹â´ÂÊÁºÙÃ³�ã¹»Õ ¾.È. 2558 ä´Œ¹Ñé¹ 

»ÃÐà·Èä·Â¨Óà»ç¹µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ·ุ¡´ŒÒ¹ãËŒ¡Ñº¤¹ä·Âã¹¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒã¹àÃ×èÍ§ 

µ‹Ò§ æ â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§¡ÑºàÂÒÇª¹ä·Â ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�¨Ö§¨Ñ´·ÓË¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õé¢Öé¹ â´ÂÁÕà¹×éÍËÒ 

ÊÓ¤Ñ	ญ·Õè¨Óà»ç¹µŒÍ§ÃÙŒ áÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºËÅÑ¡ÊÙµÃ¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ ¾ÃŒÍÁÀÒ¾¡ÒÃ�µÙ¹ 

»ÃÐ¡Íºà¾×èÍãËŒàÂÒÇª¹àÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐà¢ŒÒã¨¶Ö§à¹×éÍËÒµ‹Ò§ æ ä´Œâ´Â§‹ÒÂ

ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�ÍÁÃÔ¹·Ã�¤ÍÁÁÔ¡Ê�

¡ุÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2556

¤Ó¹Ó

	 ¡ÒÃ·ÕèÍÒà«ÕÂ¹¨Ð¡ŒÒÇä»ÊÙ‹¡ÒÃà»ç¹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹â´ÂÊÁºÙÃ³�ã¹»Õ ¾.È. 2558 ä´Œ¹Ñé¹ 

»ÃÐà·Èä·Â¨Óà»ç¹µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ·ุ¡´ŒÒ¹ãËŒ¡Ñº¤¹ä·Âã¹¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒã¹àÃ×èÍ§ 

µ‹Ò§ æ â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§¡ÑºàÂÒÇª¹ä·Â ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�¨Ö§¨Ñ´·ÓË¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õé¢Öé¹ â´ÂÁÕà¹×éÍËÒ 

ÊÓ¤Ñ	ญ·Õè¨Óà»ç¹µŒÍ§ÃÙŒ áÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºËÅÑ¡ÊÙµÃ¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ ¾ÃŒÍÁÀÒ¾¡ÒÃ�µÙ¹ 

»ÃÐ¡Íºà¾×èÍãËŒàÂÒÇª¹àÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐà¢ŒÒã¨¶Ö§à¹×éÍËÒµ‹Ò§ æ ä´Œâ´Â§‹ÒÂ

ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�ÍÁÃÔ¹·Ã�¤ÍÁÁÔ¡Ê�

¡ุÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2556



ไทย
THAILAND

อินโดนีเซีย
INDONESIA

มาเลเซีย
MALAYSIA 

บรูไนดารุสซาลาม
BRUNEI DARUSSALAM

ลาว
LAOS

กัมพูชา
CAMBODIA

สิงคโปร์
SINGAPORE

ฟลิิปปนิส์
PHILIPPINES

เวียดนาม
VIETNAM

เมียนมาร์
MYANMAR

รู้ไหม...อาเซียนคืออะไรรู้ไหม...อาเซียนคืออะไร
	 ÍÒà«ÕÂ¹ ËÃ×ÍÊÁÒ¤Á»ÃÐªÒªÒµÔáË‹§àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ (Association of Southeast  

Asian Nations: ASEAN) ¤×Í ÊÁÒ¤Á·Õè¡‹ÍµÑé§¢Öé¹à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍáÅÐ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í·Ò§ 

àÈÃÉฐ¡Ô¨ ÊÑ§¤Á ÇÑฒ¹¸ÃÃÁ à·¤â¹âÅÂÕ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃºÃÔËÒÃ à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ  

ÍµุÊÒË¡ÃÃÁ ¡ÒÃ¤ŒÒ Ê‹§àÊÃÔÁÊÑ¹µÔÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¢Í§ÀÙÁÔÀÒ¤ ÃÇÁ¶Ö§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§ÍÒà«ÕÂ¹ 

¡Ñºµ‹Ò§»ÃÐà·È

     	»ั¨¨ุºÑ¹ÍÒà«ÕÂ¹ÁÕÊÁÒªÔ¡·Ñé§ËÁ´ 10 »ÃÐà·È  ä´Œá¡‹ 



ก่อนจะเป็น...อาเซียนก่อนจะเป็น...อาเซียน
	 ÍÒà«ÕÂ¹ÁṎ ุ´àÃÔèÁµŒ¹ÁÒ¨Ò¡ÊÁÒ¤ÁÍÒÊÒ (Association of Southeast Asia) «Öè§»ÃÐà·Èä·Â  

ÁÒàÅà«ÕÂ áÅÐฟิÅÔ»»ิ¹Ê� ä´ŒÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¨Ñ´µÑé§¢Öé¹àÁ×èÍà´×Í¹¡Ã¡ฎÒ¤Á ¾.È. 2504 â´ÂÁÕÇÑµ¶ุ»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍ 

Ã‹ÇÁÁ×Í¡Ñ¹·Ò§àÈÃÉฐ¡Ô¨ ÊÑ§¤Á áÅÐÇÑฒ¹¸ÃÃÁ áµ‹à¹×èÍ§¨Ò¡à¡Ô´¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ÃÐËÇ‹Ò§ 

»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂáÅÐ»ÃÐà·ÈÁÒàÅà«ÕÂ ·ÓãËŒÊÁÒ¤ÁÍÒÊÒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃä´Œà¾ÕÂ§ 2 »Õ µ‹ÍÁÒàÁ×èÍ¤ÇÒÁ 

ÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§ 2 »ÃÐà·È´Õ¢Öé¹ ¨Ö§ä´ŒÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§Í§¤�¡ÒÃ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§àÈÃÉฐ¡Ô¨¢Öé¹ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ 

ÍÕ¡¤ÃÑé§ ¨¹¡ÃÐ·Ñè§ÁÕ¡ÒÃÅ§¹ÒÁâ´ÂµÑÇá·¹»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ผÙŒ¡‹ÍµÑé§·Ñé§ 5 »ÃÐà·È àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 8 ÊÔ§ËÒ¤Á 

¾.È. 2510 ·ÕèÇÑ§ÊÃÒญÃÁÂ�

ËÂุ´!!!	

ÍÂ‹ÒµÕ¡Ñ¹



รู้ไหม...ใครก่อตั้งรู้ไหม...ใครก่อตั้ง
 ÍÒà«ÕÂ¹àÃÔèÁ¡‹ÍµÑé§¢Öé¹àÁ×èÍÇÑ¹·Õè  8 ÊÔ§ËÒ¤Á ¾.È. 2510 ³ ÇÑ§ÊÃÒ	ญÃÁÂ� ¡Ãุ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã  

ÁÕÊÁÒªÔ¡ 5 »ÃÐà·È ä´Œá¡‹ ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ ฟิÅÔ»»ิ¹Ê� ÁÒàÅà«ÕÂ ÊÔ§¤â»Ã� áÅÐä·Â «Öè§ÁÕผÙ Œá·¹·Ñé§ 

5 »ÃÐà·ÈÃ‹ÇÁÅ§¹ÒÁ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

 ¹ÒÂÍÒ Ñ́Á ÁÒÅÔ¤ (ÃÑฐÁ¹µÃÕฝ่ÒÂ¡ÒÃàÁ×Í§áÅÐÃÑฐÁ¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ) 

 ¹ÒÂµุ¹ ÍÑº´ุÅ ÃÒ«Ñ¤ ºÔ¹ ÎุÊà«¹ (ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑฐÁ¹µÃÕ ÃÑฐÁ¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÅÒâËÁáÅÐ 

ÃÑฐÁ¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ñฒ¹Ò¡ÒÃáË‹§ªÒµÔ ÁÒàÅà«ÕÂ)

 ¹ÒÂ¹ÒÃ�«Ôâ« ÃÒÁÍÊ (ÃÑฐÁ¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·ÈฟÅิÔ»»ิ¹Ê�) 

 ¹ÒÂàÍÊ. ÃÒªÒÃÑµ¹ÑÁ (ÃÑฐÁ¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã�) 

 ¾Ñ¹àÍ¡ (¾ÔàÈÉ) ´Ã.¶¹Ñ´ ¤ÍÁÑ¹µÃ� (ÃÑฐÁ¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·Èä·Â)

	 ËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃÅ§¹ÒÁã¹»¯ÔญญÒ		¡Ãุ§à·¾ฯ (Bangkok Declaration) ËÃ×Í»¯ÔญญÒ		ÍÒà«ÕÂ¹ 

(The ASEAN Declaration) ã¹àÇÅÒµ‹ÍÁÒ ºÃÙä¹´ÒÃุÊ«ÒÅÒÁä´Œà¢ŒÒà»ç¹ÊÁÒªÔ¡ÅÓ´Ñº·Õè 6 àÁ×èÍ»Õ ¾.È. 

2527 àÇÕÂ´¹ÒÁà¢ŒÒà»ç¹ÊÁÒªÔ¡ÅÓ´Ñº·Õè 7 ã¹»Õ ¾.È. 2538 ÅÒÇáÅÐàÁÕÂ¹ÁÒÃ�à¢ŒÒà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹ 

àÁ×èÍ»Õ ¾.È. 2540 áÅÐ¡ÑÁ¾ÙªÒà¢ŒÒà»ç¹ÊÁÒªÔ¡àÁ×èÍ»Õ ¾.È. 2542

µŒÍ§ãªŒ¡ÒÇµÔ´...

¨Ðä´ŒÃÑ¡¡Ñ¹

àË¹ÕÂÇá¹‹¹Ë¹Öº...Î‹Ò	Î‹Ò
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รู้ไหม...ใครก่อตั้งรู้ไหม...ใครก่อตั้ง
ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration)

ผÙŒá·¹Ã‹ÇÁÅ§¹ÒÁ·Ñé§ 5 »ÃÐà·È

¾Ñ¹àÍ¡ (¾ÔàÈÉ) ´Ã.¶¹Ñ´ ¤ÍÁÑ¹µÃ�	

 (ÃÑฐÁ¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È)

¹ÒÂàÍÊ. ÃÒªÒÃÑµ¹ÑÁ	

(ÃÑฐÁ¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È)	
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¹ÒÂµุ¹ ÍÑº´ุÅ ÃÒ«Ñ¤ ºÔ¹ ÎุÊà«¹

(ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑฐÁ¹µÃÕ ÃÑฐÁ¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ 

¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÅÒâËÁ áÅÐÃÑฐÁ¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ 

¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ñฒ¹Ò¡ÒÃáË‹§ªÒµÔ)

¹ÒÂ¹ÒÃ�«Ôâ« ÃÒÁÍÊ

	(ÃÑฐÁ¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È)

¹ÒÂÍÒ´ÑÁ ÁÒÅÔ¤

(ÃÑฐÁ¹µÃÕฝ่ÒÂ¡ÒÃàÁ×Í§áÅÐ 

ÃÑฐÁ¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È) 



	 ÊÑญÅÑ¡É³�ÍÒà«ÕÂ¹ ÁÕÅÑ¡É³Ðà»ç¹ÃÇ§¢ŒÒÇÊÕàËÅ×Í§  10 µŒ¹ÁÑ´ÃÇÁ¡Ñ¹ ËÁÒÂ¶Ö§ 

»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ÃÇÁ¡Ñ¹à¾×èÍÁÔµÃÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁà»ç¹¹éÓË¹Öè§ã¨à´ÕÂÇ¡Ñ¹

ËÁÒÂ¶Ö§ ÊÑ¹µÔÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§		

ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁ¡ÅŒÒËÒ	ญáÅÐ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ

ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁºÃÔÊุ·¸Ôì		

ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁà¨ÃÔ	ญÃุ‹§àÃ×Í§ÍÒà«ÕÂ¹  

à¢ŒÁá¢ç§ ¡ÅŒÒËÒ	ญ

áÅÐ¡ŒÒÇË¹ŒÒ...Î‹Ò Î‹Ò

ความหมายของสัญลักษณ์อาเซียนความหมายของสัญลักษณ์อาเซียน



The ASEAN Way วิถีแห่งอาเซียน
·Ó¹Í§áÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§: ¡ÔµµÔ¤ุ³ Êุ´»ÃÐàÊÃÔฐ

·Ó¹Í§: ÊÓàÀÒ äµÃÍุ´Á

à¹×éÍÃŒÍ§: ¾ÂÍÁ ÇÅÑÂ¾ÑªÃÒ

à¹×éÍÃŒÍ§: ÊุÃÑ¡É� Êุ¢àÊÇÕ

Raise our flag high, sky high

Embrace the pride in our heart

ASEAN we are bonded as one

Lookin’ out to the world.

For peace, our goal from the very start

And prosperity to last.

We dare to dream, We care to share.

Together for ASEAN

We dare to dream, We care to share

For it’s the way of ASEAN.

¾ÅÔéÇÅÙ‹ÅÁâº¡ÊÐºÑ´ ãµŒËÁÙ‹¸§»ÅÔÇäÊÇ

ÊÑญญÒ³áË‹§ÊÑญญÒ·Ò§ã¨

ÇÑ¹·ÕèàÃÒÁÒ¾º¡Ñ¹

ÍÒà«ÕÂ¹à»ç¹Ë¹Öè§´Ñ§·Õèã¨àÃÒ»ÃÒÃ¶¹Ò

àÃÒ¾ÃŒÍÁà´Ô¹Ë¹ŒÒä»·Ò§¹Ñé¹

ËÅ‹ÍËÅÍÁ¨Ôµã¨ãËŒà»ç¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇ

ÍÒà«ÕÂ¹ÂÖ´àË¹ÕèÂÇÊÑÁ¾Ñ¹¸�

ãËŒÊÑ§¤Á¹ÕéÁÕáµ‹áº‹§»ั¹

àÈÃÉฐ¡Ô¨ÁÑè¹¤§¡ŒÒÇä¡Å

คำขวัญและเพลงประจำอาเซียนคำขวัญและเพลงประจำอาเซียน
คำขวัญของอาเซียน คือ “One Vision, One Identity, One Community” 

 “วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว”



การบริหารจัดการอาเซียนการบริหารจัดการอาเซียน
 ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹·ÓË¹ŒÒ·Õèà»ç¹ÈÙ¹Â�»ÃÐÊÒ¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡  

µÑé§ÍÂ‹Ù·Õ è¡Ãุ§¨Ò¡ÒÃ�µÒ »ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ ÁÕàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹  (ASEAN Secretary-General)    

à»ç¹ผŒÙºÃÔËÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ â´Â»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡·Ñé§ 10 »ÃÐà·È¨ÐÁÕË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè·ÓË¹ŒÒ·Õèà»ç¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ 

àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ (ASEAN National Secretariat) ÁÕË¹ŒÒ·Õè»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Ò§  æ  ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹  

¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÍÒà«ÕÂ¹ã¹»ÃÐà·È¢Í§µ¹

	 ¹âÂºÒÂËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹¨Ðà»ç¹ผÅÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐªุÁËÒÃ×ÍÃÐ´ÑºËÑÇË¹ŒÒ  

ÃÑฐºÒÅ (¡ÒÃ»ÃÐªุÁÊุ´ÂÍ´ผŒÙ¹ÓÍÒà«ÕÂ¹)

รายนาÁเÅ¢า¸ิการอาเซียนµÑéงแµ่เริèÁก่อµÑéง¨นถÖงป˜¨¨ุºÑนÁี´Ñงµ่อäปนีé

1. ÎÒÃ�âµâ¹ àÃ¡â« ´ÒÃ�â«â¹ (H.R. Darsono)   	 ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ  7 ÁÔ.Â. 2519 - 18 ¡.¾. 2521

2. ÍุÁÒÃ�¨Ò´Õ â¹âµÇÕâ¨â¹ (Umarjadi Notowijono)     	 ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ 19 ¡.¾. 2521 - 30 ÁÔ.Â. 2521

3. ´Òµุ๊¡ ÍÒÅÕ ºÔ¹ ÍÑº´ุÅàÅÒÐË� (Datuk Ali Bin Abdullah)      	ÁÒàÅà«ÕÂ 10 ¡.¤. 2521 - 30 ÁÔ.Â. 2523

4. ¹ÒÃ�«Ôâ« ¨Õ. àÃàÂÊ (Narciso G. Reyes)           	 ฟิÅÔ»»ิ¹Ê�  1 ¡.¤. 2523 - 1 ¡.¤. 2525

5. ©Ò¹ä¤âËÂÇ (Chan Kai Yau)               	 ÊÔ§¤â»Ã�	 18 ¡.¤. 2525 - 15 ¡.¤. 2527

6. áผ¹ ÇÃÃ³àÁ¸Õ (Phan Wannamethee)          	 ä·Â 16 ¡.¤. 2527 - 15 ¡.¤. 2529

7. âÃà´ÍÃÔ¡ ÂÍ§ (Roderick Yong)              	 ºÃÙä¹	 16 ¡.¤. 2529 - 16 ¡.¤. 2532

8. ÃุÊÅÕ ¹ÍÃ� (Rusli Noor)                  	 ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ 17 ¡.¤. 2532 - 1 Á.¤. 2536

9. ´Òâµ๊Ð ÍÒ¨Ôµ «Ô¹¡� (Dato Ajit Singh)             	 ÁÒàÅà«ÕÂ	 	1 Á.¤. 2536 - 31 ¸.¤. 2540

10. âÃâ´Åâฟ ซี. à«àÇÃÔâ¹ Ù̈à¹ÕÂÃ� (Rodolfo C. Severino Jr.)     	 ฟÅิÔ»»ิ¹Ê�  1 Á.¤. 2541 - 31 ¸.¤. 2545

11. ÍÍ§à¤Ô§ËÂ§ (Ong Keng Yong)           	 ÊÔ§¤â»Ã�	 	1 Á.¤. 2546 - 31 ¸.¤. 2550

12. ÊุÃÔ¹·Ã� ¾ÔÈÊุÇÃÃ³ (Surin Pitsuwan)     	 ä·Â	 	1 Á.¤. 2551 - 31 ¸.¤. 2555



 ¼ŒÙ¹ÓÃÑ°ºÒÅ»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡¨Ð¼ÅÑ́ à»ÅÕèÂ¹¡Ñ¹·ÓË¹ŒÒ·Õè»ÃÐ¸Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹ àÃÕÂ§µÒÁÅÓ´ÑºµÑÇÍÑ¡ÉÃ 

ภÒÉÒÍÑ§¡ฤÉ  [àª‹¹ »ÃÐà·Èä·Â (Thailand) ¨Ðà»ç¹ÅÓ Ñ́ºµ‹Í¨Ò¡ÊÔ§¤â»Ã� (Singapore) áÅÐ¡‹Í¹àÇÕÂ´¹ÒÁ 

(Vietnam) ã¹»‚ ¾.È. 2551 ผŒÙ¹ÓÃÑฐºÒÅÊÔ§¤â»Ã�à»ç¹»ÃÐ¸Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹ »‚ ¾.È. 2552 ¼ŒÙ¹ÓÃÑ°ºÒÅä·Â 

à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹ áÅÐã¹»‚ ¾.È. 2553 ¼ŒÙ¹ÓÃÑ°ºÒÅàÇÕÂ´¹ÒÁ¡็´ÓÃ§µÓáË¹‹§µ‹ÍÁÒ] »ั¨¨ุºÑ¹ÁÕÁµÔ 

ãËŒ̈ Ñ́ ¡ÒÃ»ÃÐªÁุ»‚ÅÐ 2 ¤ÃÑé§ ËÁ¹ุàÇÕÂ¹¡ÒÃà»š¹à¨ŒÒภÒ¾¡ÒÃ»ÃÐªÁุà»š¹ÃÒÂ»‚ ·Ñé§¹ÕéÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªุÁÂ‹ÍÂ 

ËÅÒÂàÃ×èÍ§â´ÂผÙŒ¹ÓÃÐ´Ñºµ‹Ò§ æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

 

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนอย่างเป็นทางการมี  ดังน้ี
 1) ¡ÒÃ»ÃÐªุÁภÒÂã¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐÁุ¢¢Í§ÃÑ°ÊÁÒªÔ¡

 2) ¡ÒÃ»ÃÐªุÁÃ‹ÇÁÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐÁุ¢¢Í§ÃÑ°ÊÁÒªÔ¡¡ÑºÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È

  ¢Í§·ุ¡»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡

 3) ¡ÒÃ»ÃÐªุÁÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐÁุ¢¢Í§ÃÑ°ÊÁÒªÔ¡ÍÒà«ÕÂ¹¡Ñº»ÃÐÁุ¢¢Í§ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒª¹¨Õ¹  

  ญ Õè»†ุ¹ áÅÐà¡ÒËÅÕãµŒ (¡ÒÃ»ÃÐªุÁ “ÍÒà«ÕÂ¹ + 3”)

  4) ¡ÒÃ»ÃÐªุÁÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐÁุ¢¢Í§ÃÑฐÊÁÒªÔ¡ÍÒà«ÕÂ¹¡Ñº»ÃÐÁุ¢¢Í§ÍÍÊàµÃàÅÕÂáÅÐ¹ÔÇ«ÕáÅ¹´� 

  (¡ÒÃ»ÃÐªุÁ “ÍÒà«ÕÂ¹ - à«ÍÃ�”)



ชื่อทางการ 
ÁÒàÅà«ÕÂ 

(MALAYSIA)

ขนาดพื้นที่ : 329,758 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ  
   

ประชากร : 28.73 ÅŒÒ¹¤¹

เมืองหลวง :	 ¡ÑÇÅÒÅÑÁà»ÍÃ� (KUA
LA LUMPUR)

การปกครอง : »ÃÐªÒ¸Ô»äµÂáººÃ
Ñ°ÊÀÒ 

  ÁÕÊÁà´ç¨¾ÃÐÃÒªÒ¸Ôº
´Õà»š¹»ÃÐÁØ¢ 

ÁÒàÅà«ÕÂ MALAYSIA
ประเทศสมาชิกผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียน 

   เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2510

ภาษาประจำชาติ : ÀÒÉÒÁÅÒÂู 
ภาษาราชการ  : ÀÒÉÒÁÅÒÂู 
ศาสนาประจำชาติ : ÈÒÊ¹ÒÍÔÊÅÒÁ สกุลเงิน  : ÃÔ§¡Ôµ (RINGGIT)ผลิตผลสำคัญ : ´ÕºØ¡ »ิâµÃàÅÕÂÁ ¡๊Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ	 
  äÁŒÊÑ¡ ÂÒ§¾ÒÃÒ ·Í§á´§ àËÅç¡
  ËÔ¹áÃ‹ áËÅ‹§»ÃÐÁ§ดอกไม้ประจำชาติ : ´Í¡ºØË§ÒÃÒÂÒ ËÃืÍ´Í¡ªºÒ 

  (BUNGA RAYA)

 ซาลามัต  
ดาตัง
(สวัสดีค่ะ)



ชื่อทางการ 
	ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑฐฟิÅÔ»

»ิ¹Ê�

(REPUBLIC OF THE PHILIPPINES)

ขนาดพื้นที่ : 298,170 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ

  à»š¹»ÃÐà·ÈËÁ‹àู¡ÒÐ
 ¨Ó¹Ç¹ 7,107 à¡ÒÐ

  áµ‹·ÕèÁÕ¤¹ÍÂ‹ÙÍÒÈÑÂ»Ã
ÐÁÒ³ 2,000 à¡ÒÐ

ประชากร : 98 ÅŒÒ¹¤¹	

เมืองหลวง : ÁÐ¹ÔÅÒ (MANILA)

การปกครอง : ÃÐºÍº»ÃÐªÒ¸Ô»äµ
Â ÁÕ»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ

  à»š¹»ÃÐÁØ¢áÅÐà»š¹
ËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂºÃÔËÒÃ

¿ิÅÔ»»ิ¹Ê์ PHILIPPINES

ประเทศสมาชิกผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียน 
   เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2510

ภาษาประจำชาติ : ÀÒÉÒฟิÅÔ»ิâ¹áÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ฤÉภาษาราชการ : ÀÒÉÒฟิÅÔ»ิâ¹áÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ฤÉศาสนาประจำชาติ   :	ÈÒÊ¹Ò¤ÃÔÊµ� ¹Ô¡ÒÂâÃÁÑ¹¤Ò·ÍÅÔ¡สกุลเงิน   :	à»â«ฟิÅÔ»»ิ¹Ê� (PHILIPPINES 
  PESO)
ผลิตผลสำคญั : »†ÒäÁŒ ÊÑµÇ�»่Ò ¼Å¼ÅÔµ¡ÒÃà¡ÉµÃ 
  (¢ŒÒÇ ÁÐ¾ÃŒÒÇ ÍŒÍÂ ¼ÅäÁŒµ‹Ò§ æ) 
	 	 ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Ò§·ÐàÅáÅÐÊÑµÇ�¹éÓ
  ·Í§á´§ ·Í§¤Ó â¤ÃäÁµ�ดอกไม้ประจำชาติ : ´Í¡¾Ø´á¡ŒÇ (SAMPAGUITA 
  JASMINE)

กามุสตา
(สวัสดีค่ะ)



ชื่อทางการ 
à¹¡ÒÃÒºÃูä¹´ÒÃ

ØÊ«ÒÅÒÁ

(NEGARA BRUNEI DARUSSALAM)

ขนาดพื้นที่  : 5,765 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ

	 	 áÂ¡¾×é¹·Õèà»ç¹ฝั่§µÐÇÑ¹µ¡

	 	 áÅÐฝั่§µÐÇÑ¹ÍÍ¡´ŒÇÂÍ‹ÒÇºÃÙä
¹

ประชากร : 414,000 ¤¹

เมืองหลวง :	 ºÑ¹´ÒÃ�àÊÃÕàº¡ÒÇÑ¹ (BANDAR SERI 

  BEGAWAN)

การปกครอง : ÃÐºÍºÃÒªÒ¸Ô»äµÂ ¡ÉÑµÃÔÂ�·Ã§

	 	 à»ç¹·Ñé§ËÑÇË¹ŒÒÃÑฐºÒÅ ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ 

  ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÅÒ
âËÁ

	 	 áÅÐ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§

ºÃÙä¹ BRUNEI
เข้าร่วมเปน็ประเทศสมาชิกอาเซียน 

 เมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2527

ภาษาประจำชาติ : ÀÒÉÒÁÅÒÂู 
ภาษาราชการ : ÀÒÉÒÁÅÒÂู
ศาสนาประจำชาต ิ : ÈÒÊ¹ÒÍÔÊÅÒÁ 
สกุลเงิน : ´ÍÅÅÒÃ�ºÃÙä¹ (BRUNEI 
  DOLLAR)
ผลิตผลสำคัญ : ¹éÓÁÑ¹»ิâµÃàÅÕÂÁ ¡Ò๊«¸ÃÃÁªÒµÔ	
  »†ÒäÁŒ ÊÑµÇ�¹éÓ áÅÐáÃ‹¸ÒµØ
ดอกไม้ประจำชาต ิ : ´Í¡«ÔÁâ»Ã�ËÃ×Í´Í¡ÊŒÒ¹ªÇÒ 
  (SIMPOR ËÃืÍ SHRUBBY 
  DILLENIA)

 ซาลามัต 
ดาตัง
(สวัสดีค่ะ)



ชื่อทางการ 
	ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑฐÊÑ§¤Á

¹ÔÂÁàÇÕÂ´¹ÒÁ	

(SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)

ขนาดพื้นที ่ : 337,912 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ   

ประชากร  : 90 ÅŒÒ¹¤¹

เมืองหลวง : ÎÒ¹ÍÂ (HANOI)

การปกครอง	:	ÃÐºÍºÊÑ§¤Á¹ÔÂÁ 
  ÁÕ»ÃÐ¸Ò¹Ò Ô̧º Ṍà»š¹»ÃÐÁØ¢¢Í§»ÃÐà·È

    

เวียดนาม VIETNAM
เข้าร่วมเปน็ประเทศสมาชิกอาเซียน 
   เมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม 2538

ภาษาประจำชาติ : ÀÒÉÒàÇÕÂ´¹ÒÁภาษาราชการ : ÀÒÉÒàÇÕÂ´¹ÒÁ ศาสนาประจำชาติ : äÁ‹ÁÕÈÒÊ¹Ò»ÃÐ¨ÓªÒµÔ »ÃÐªÒª¹
  ÁÕàÊÃÕÀÒ¾ใ¹¡ÒÃ¹ÑºถÍืÈÒÊ¹Òสกุลเงิน : ‹́Í§ (DONG)ผลิตผลสำคญั : ¼Å¼ÅÔµ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ

  (¢ŒÒÇ ใºªÒ ¡Òá¿ »Í ¾ÃÔ¡ä·Â
  àÁç´ÁÐÁ‹Ç§ËÔÁ¾Ò¹µ� ÂÒ§¾ÒÃÒ 
  ¾ืªใËŒàÊŒ¹ใÂ àª‹¹ ½‡ÒÂ ¹‹Ø¹)
  ¹éÓÁÑ¹ Ốº ÍÒËÒÃ·ÐàÅ ถ‹Ò¹ËÔ¹ äÁŒ  ดอกไม้ประจำชาติ : ´Í¡ºÑÇ (LOTUS) 
                       

ซิน จ่าว
(สวัสดีค่ะ)



ª×èÍ·Ò§¡ÒÃ 

ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒ¸Ô»
äµÂ»ÃÐªÒª¹ÅÒÇ 

     (LAO PEOPLE’
S DEMOCRATIC REPUBLIC)  

 
   

ขนาดพื้นที่  : 236,800 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ

	 	 (»ÃÐÁÒ³¤ÃÖè§Ë¹Öè§¢Í§»ÃÐà·Èä·Â)

ประชากร : 6.4 ÅŒÒ¹¤¹	

เมืองหลวง :	 ¹¤ÃËÅÇ§àÇÕÂ§¨Ñ¹·¹� (VIENTIANE) 

การปกครอง	 :	 ÃÐºÍºÊÑ§¤Á¹ÔÂÁ»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂ	
	 	 ÀÒÂãµŒ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¢Í§¾ÃÃ¤

  »ÃÐªÒª¹»ฏÔÇÑµÔÅÒÇ ÁÕËÑÇË¹ŒÒ¾ÃÃ¤

  à»š¹»ÃÐ¸Ò¹»ÃÐà·È ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ

	 	 à»ç¹ËÑÇË¹ŒÒ¤³ÐÃÑฐºÒÅºÃÔËÒÃ

Ê»».ÅÒÇ LAO PDR
เข้าร่วมประเทศสมาชิกอาเซียน 
 เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2540

ภาษาประจำชาต ิ : ÀÒÉÒÅÒÇ
ภาษาราชการ  : ÀÒÉÒÅÒÇ 
ศาสนาประจำชาต ิ : ÈÒÊ¹Ò¾Ø·¸ ¹Ô¡ÒÂàถÃÇÒ·
สกุลเงิน    : ¡Õº (KIP)
ผลิตผลสำคญั : äÁŒ ¢ŒÒÇ ¢ŒÒÇâ¾´ ´ÕºØ¡ ÂÔ»«ÑÁ 
  µÐ¡ÑèÇ ËÔ¹à¡ÅืÍ àËÅç¡ ¶‹Ò¹ËÔ¹ÅÔ¡ä¹µ�
  ÊÑ§¡ÐÊÕ ·Í§¤Ó ÍÑญÁ³Õ ËÔ¹Í‹Í¹
  áÅÐáËÅ‹§¹éÓ ¼ÅÔµ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Ò
ดอกไม้ประจำชาติ  : ´Í¡¨Ó»Ò (CHAMPA) 
  ËÃืÍÅÑè¹·Á¢ÒÇ

 สะบายดี
(สวัสดีค่ะ)



ชื่อทางการ 
	ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑฐáË‹§Ê

ËÀÒ¾àÁÕÂ¹ÁÒÃ�

(REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)

ขนาดพื้นที่  : 678,034 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ 

ประชากร  : 53 ÅŒÒ¹¤¹

เมืองหลวง :	à¹»ิ´ÍÇ� (Nay Pyi Taw)

  à»š¹àÁืÍ§ËÅÇ§ใËÁ‹ µÑé§ÍÂ‹ÙµÍ¹¡ÅÒ§	

  ¢Í§»ÃÐà·È ÍÂ‹ูË‹Ò§¨Ò¡¡ÃØ§Â‹Ò§¡ŒØ§

  àÁืÍ§ËÅÇ§à¡‹Òä»·Ò§·ÔÈàË¹ืÍ 

  ÃÒÇ 320 ¡ÔâÅàÁµÃ

การปกครอง : ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ° ÁÕ»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õà»š¹

  »ÃÐÁØ¢¢Í§»ÃÐà·ÈáÅÐËÑÇË¹ŒÒÃÑ°ºÒÅ

    

เมีย¹มÒÃ ์ MYANMAR

เข้าร่วมเปน็ประเทศสมาชิกอาเซียน 
   เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2540

ภาษาประจำชาติ : ÀÒÉÒ¾Á‹Ò                      ภาษาราชการ : ÀÒÉÒ¾Á‹Ò
ศาสนาประจำชาติ : ÈÒÊ¹Ò¾Ø·¸ ¹Ô¡ÒÂàถÃÇÒ·
สกุลเงิน      : ¨Ñµ (Kyat)
ผลิตผลสำคญั : ¡๊Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ ¹éÓÁÑ¹´Ôº äÁŒ«Ø§ 
  ´ÕºØ¡ ÊÑ§¡ÐÊÕ ·Í§á´§ µÐ¡ÑèÇ
  ËÔ¹»ู¹ ถ‹Ò¹ËÔ¹ ËÔ¹Í‹Í¹ ÍÑ ญÁ³Õ
	 	 ¾ÅÑ§¹éÓ ¢ŒÒÇ ¢ŒÒÇÊÒÅÕ ¾×ª¹éÓÁÑ¹ดอกไม้ประจำชาติ  : ´Í¡»ÃÐ´‹ู (PADAUK)

มิงกะลาบา
(สวัสดีค่ะ)



ชื่อทางการ 
 ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã¡

ÑÁ¾ูªÒ 

  (KINGDOM OF CAMBODIA)

 
 

ขนาดพื้นที่ : 181,035 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ 

	 	 ¾×é¹·Õè·Ò§º¡ 176,525 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ  

	 	 ¾×é¹·Õè·Ò§·ÐàÅ 4,520 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ 

ประชากร : 14.8 ÅŒÒ¹¤¹	

เมืองหลวง : ¾¹Áà» ญ (PHNOM PENH) 

การปกครอง : ÃÐºÍº»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂáººÃÑ°ÊÀÒ 

	 	 ÁÕ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ�à»ç¹»ÃÐÁุ¢

  ÀÒÂใµŒÃÑ°¸ÃÃÁ¹ูญ  ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ

	 	 à»ç¹ËÑÇË¹ŒÒ¤³ÐÃÑฐºÒÅ·ÓË¹ŒÒ·Õè

  ºÃÔËÒÃ»ÃÐà·È

¡ÑÁ¾ÙªÒ CAMBODIA
เข้าร่วมเปน็ประเทศสมาชิกอาเซียน 

 เมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2542

ภาษาประจำชาต ิ : ÀÒÉÒà¢ÁÃภาษาราชการ : ÀÒÉÒà¢ÁÃศาสนาประจำชาติ : ÈÒÊ¹Ò¾Ø·¸ ¹Ô¡ÒÂàถÃÇÒ·สกุลเงิน     : àÃÕÂÅ (RIEL)ผลิตผลสำคญั : ÍÑ ญÁ³Õ àËÅç¡ ¿ÍÊà¿Ê ¹éÓÁÑ¹	
	 ºÍ¡ä«µ� «ÔÅÔ¤Í¹ ถ‹Ò¹ËÔ¹ 
 áÁ§¡Ò¹ÕÊ ¡๊Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ 
 áÅÐäÁŒÊÑ¡ดอกไม้ประจำชาต ิ : ´Í¡ÅÓ´Ç¹ (RUMDUL)

 ซัวซะเดย็
(สวัสดีค่ะ)



สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน

Baht (THB) : บาท

Singapore Dollar (SGD) : ดอลลาร์สิงคโปร์

Phillippines Peso (PHP) : เปโซ 

Dong (VND) : ด่อง

Kyat (MMK) : จัต 

Rupiah (IDR) : รูเปยีห์ 

Ringgit (MYR) : ริงกิต

Brunei Dollar (BND) : ดอลลาร์บรูไน

Kip (LAK) : กบี 

Riel (KHR) : เรียล

ไทย
THAILAND

อินโดนีเซีย
INDONESIA

มาเลเซีย
MALAYSIA

 

บรูไนดารุสซาลาม
BRUNEI DARUSSALAM

ลาว
LAOS

กัมพูชา
CAMBODIA

สิงคโปร์
SINGAPORE

ฟิลิปปินส์
PHILIPPINES

เวียดนาม
VIETNAM

เมียนมาร์
MYANMAR



กฎบัตรอาเซียน

ปัญหาในการดำเนินงาน

  ¡®ºÑµÃÍÒà«ÕÂ¹ ¤×Í ¸ÃÃÁ¹Ùญ	¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹·ÕèÇÒ§¡ÃÍº¡ฎËÁÒÂáÅÐâ¤Ã§ÊÃŒÒ§Í§¤�¡ÃãËŒÍÒà«ÕÂ¹ 

ÊÒÁÒÃ¶´Óà¹Ô¹¡ÒÃä´ŒµÒÁÇÑµ¶ุ»ÃÐÊ§¤�áÅÐà»้ÒËÁÒÂ¢Í§Í§¤�¡Ã à¾×èÍ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¡ÒÃÃÇÁµÑÇ¡Ñ¹à»ç¹ 

»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹ã¹»Õ ¾.È. 2558

 ·Õèผ‹Ò¹ÁÒÍÒà«ÕÂ¹´Óà¹Ô¹§Ò¹â´ÂäÁ‹ÁÕ¡Åä¡ºÑ§¤ÑºãËŒ»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡» Ô̄ºÑµÔµÒÁ¡ฎà¡³ฑ�·Õèµ¡Å§ 

¡Ñ¹äÇŒ à¾ÃÒÐÂÖ´ËÅÑ¡¡ÒÃäÁ‹á·Ã¡á«§¡Ô¨¡ÒÃภÒÂã¹¢Í§¡Ñ¹ ¨Ö§à»š¹¡ÒÃ·ÓãËŒ¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ºÒ§àÃ×èÍ§ 

ÁÕ¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ äÁ‹·Ñ¹àËµุ¡ÒÃ³�      

 ¡®ºÑµÃÍÒà«ÕÂ¹¨Ö§à»š¹¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅËÅÑ¡¡ÒÃ ÇÑµ¶ุ»ÃÐÊ§¤� áÅÐá¹Ç·Ò§» Ô̄ºÑµÔà¾×èÍÊÃŒÒ§¡Åä¡ 

ãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§âÅ¡ ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ áÅÐ·ÓãËŒ 

ÍÒà«ÕÂ¹à»ç¹Í§¤�¡Ã·ÕèÁÕ¡ฎËÁÒÂÃÍ§ÃÑº¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ à»ç¹·ÕèÃÑºÃÍ§¢Í§»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡áÅÐÊÑ§¤ÁâÅ¡

     »ั ญËÒã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ Ê‹Ç¹ãËญ	‹à¡Ố ¨Ò¡¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§ã¹ Œ́Ò¹µ‹Ò§ æ ¢Í§»ÃÐà·È 

ÊÁÒªÔ¡ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹ภÒÉÒ ÈÒÊ¹Ò ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÃÐºÍº¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ ÃÐ´Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ò§´ŒÒ¹ 

àÈÃÉ°¡Ô¨ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé»ั	ญËÒ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ áÅÐ¡ÒÃà»ç¹¤Ù‹á¢‹§·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È 

ÊÁÒªÔ¡¡çà»ç¹ÍÕ¡»ั¨¨ÑÂ·Õèà»ç¹Íุ»ÊÃÃ¤ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í§¤�¡Ã´ŒÇÂ

กฎบัตรอาเซียนกฎบัตรอาเซียน



      »ÃÐà·Èä·ÂÁÕº·ºÒ·ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ã¹ÍÒà«ÕÂ¹ àÃÔèÁµÑé§áµ‹à»ç¹ 1 ã¹ 5 ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ผÙŒ¡‹ÍµÑé§ «Öè§ 

¾Ñ¹àÍ¡ (¾ÔàÈÉ) ´Ã.ถ¹Ñ´ ¤ÍÁÑ¹µÃ� ÃÑฐÁ¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·Èã¹¢³Ð¹Ñé¹à»ç¹µÑÇá·¹ 

»ÃÐà·ÈÃ‹ÇÁÅ§¹ÒÁ áÅÐ»ÃÐà·Èä·ÂÂÑ§ÁÕÊ‹Ç¹ã¹¡ÒÃผÅÑ¡´Ñ¹â¤Ã§¡ÒÃµ‹Ò§  æ «Öè§à»ç¹»ÃÐâÂª¹� 

µ‹Í»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐ»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ àª‹¹ ã¹ÊÁÑÂ·Õè¹ÒÂÍÒ¹Ñ¹·� »¹ัÂÒÃª¹ุ ´ÓÃ§µÓáË¹‹§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ  

»ÃÐà·Èä·Âà»ç¹ผÙŒàÊ¹ÍãËŒÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§à¢µ¡ÒÃ¤ŒÒàÊÃÕÍÒà«ÕÂ¹ (AFTA) ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ»ÃÐªุÁÊุ´ÂÍ´¼ÙŒ¹Ó 

ÍÒà«ÕÂ¹¤ÃÑé§·Õè 4 àÁ×èÍ»‚ ¾.È. 2535 ·ÕèฟิÅÔ»»ิ¹Ê� â´Â»ÃÐÂุ¡µ�¨Ò¡á¹Ç¤Ô´à»ÅÕèÂ¹Ê¹ÒÁÃºãËŒà»ç¹Ê¹ÒÁ 

¡ÒÃ¤ŒÒ¢Í§¾ÅàÍ¡ ªÒµÔªÒÂ ªุ³ËÐÇÑ³ Í´Õµ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ¢Í§ä·Â ÂÔè§ä»¡Ç‹Ò¹Ñé¹ »ÃÐà·Èä·ÂÂÑ§ 

ãËŒ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ ÁÒ¡ÁÒÂ ·Ñé§ã¹´ŒÒ¹¡ÒÃàÁ×Í§ ÊÑ§¤Á ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ à·¤â¹âÅÂÕ áÅÐ 

àÈÃÉ°¡Ô¨ÍÕ¡´ŒÇÂ

à»ÅÕèÂ¹Ê¹ÒÁÃº

ãËŒà»ç¹Ê¹ÒÁ¡ÒÃ¤ŒÒ

บทบาทของไทยในอาเซียนบทบาทของไทยในอาเซียน



	 ¡ÒÃ·Õèä·Âà¢ŒÒÃ‹ÇÁà»ç¹ÊÁÒªÔ¡ÍÒà«ÕÂ¹¹Ñé¹Â‹ÍÁ¡‹ÍãËŒà¡Ô´ผÅ´Õµ‹Í¤¹ä·Â·ุ¡ æ ¤¹ÍÂ‹Ò§á¹‹¹Í¹  

´Ñ§¹Ñé¹¤¹ä·Â·ุ¡¤¹¨Ö§¤ÇÃ·Õè¨ÐãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹ุ¹áÅÐ»¯ÔºÑµÔµÒÁá¹Ç·Ò§ËÃ×Í¹âÂºÒÂ µÅÍ´¨¹µÔ´µÒÁ 

¢‹ÒÇÊÒÃáÅÐ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇµ‹Ò§ æ à¾×èÍà»š¹¡ÒÃ¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËŒ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹»ÃÐÊº¼ÅÊÓàÃ็¨ 

´ŒÇÂ´Õ

คนไทยต้องทำอย่างไรคนไทยต้องทำอย่างไร



ASEAN Geography
อินเดีย
India

จีน
China

ว้าว...ภูมิศาสตร์อาเซียนว้าว...ภูมิศาสตร์อาเซียน

ÁËÒÊÁุ·Ãá»«Ôฟิ¡
ÁËÒÊÁุ·ÃÍÔ¹à´ÕÂ



ภูมิศาสตร์ของอาเซียนเป็นอย่างไร
ÍÒà«ÕÂ¹ÁÕ»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡·Ñé§ËÁ´ 10 »ÃÐà·È ä´Œá¡‹ 

ä·Â ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ ÊÔ§¤â»Ã� ÁÒàÅà«ÕÂ ฟิÅÔ»»ิ¹Ê� ºÃÙä¹ 

àÇÕÂ´¹ÒÁ ÅÒÇ àÁÕÂ¹ÁÒÃ� áÅÐ¡ÑÁ¾ÙªÒ 

¾×é¹·ÕèÃÇÁ¡Ñ¹»ÃÐÁÒ³ 4,485,543 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ 

»ÃÐªÒ¡ÃÃÒÇ 600 ÅŒÒ¹¤¹

อาณาเขตติดต่อกับใคร
·ÔÈàË¹×ÍµỐ  »ÃÐà·È Ṏ¹ ·ÔÈµÐÇÑ¹ÍÍ¡µỐ  ÁËÒÊÁุ·Ãá»«Ôฟิ¡

·ÔÈµÐÇÑ¹µ¡áÅÐ·ÔÈãµŒµÔ´ ÁËÒÊÁุ·ÃÍÔ¹à´ÕÂ

ภูมิอากาศเป็นอย่างไร
ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈáººÃŒÍ¹ª×é¹ Íุ³ËภÙÁÔÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ 

27 - 36 Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ

ทรัพยากรธรรมชาติมีอะไรบ้าง
¾×ª¾ÃÃ³¸ÃÃÁªÒµÔà»š¹ »†Ò½¹à¢µÃŒÍ¹ 

«Öè§Íุ´ÁÊÁºÙÃ³�ÍÂÙ‹ã¹·ุ¡»ÃÐà·È 

¾×ªáÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·ÕèÊÓ¤Ñญ	 ¢ŒÒÇ ÂÒ§¾ÒÃÒ ¾×é¹·Õèá¶º¹Õé

ÂÑ§à»ç¹áËÅ‹§¹éÓÁÑ¹áÅÐ¡๊Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ÂÑ§

Íุ´Á´ŒÇÂÊÔ¹áÃ‹ÍÂ‹Ò§´Õºุ¡

·ีèตัéง
áÅÐอา³าเ¢ต

»Ò»ัÇ¹ÔÇ¡Ô¹Õ 
à»š¹»ÃÐà·È 
ÊÑ§à¡µ¡ÒÃ³� 
ÍÒà«ÕÂ¹¨ŒÐ

âÍŒÇ!!!	
SO HOT

  ÃŒÍ¹á·Œ...

ไทย THAILAND
อินโดนีเซีย INDONESIA

มาเลเซีย MALAYSIA

บรูไนดารุสซาลาม 
BRUNEI DARUSSALAM

ลาว LAOS

กัมพูชา CAMBODIA

สิงคโปร์ SINGAPORE

ฟิลิปปินส์ PHILIPPINES

เวียดนาม VIETNAM

เมียนมาร ์ MYANMAR



มารู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน
ปั¨¨ØบันอาเซียนÁีÊÁาªิกรÇÁ·ัéงหÁด 10 ปรÐเ·È äดŒáก‹

ไทย
THAILAND

อินโดนีเซีย
INDONESIA

มาเลเซีย
MALAYSIA 

บรูไนดารุสซาลาม
BRUNEI DARUSSALAM

ลาว
LAOS

กัมพูชา
CAMBODIA

สิงคโปร์
SINGAPORE

ฟิลิปปินส์
PHILIPPINES

เวียดนาม
VIETNAM

เมียนมาร์
MYANMAR

มารู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน



ชือ่ทางการ 
ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ãä·

Â 

(KINGDOM OF THAILAND)

ขนาดพื้นที ่ : 513,115 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ

ประชากร : 67.6 ÅŒÒ¹¤¹

เมืองหลวง :	 ¡Ãุ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã (BANGKOK)

การปกครอง : ÃÐºÍº»ÃÐªÒ¸Ô»äµ
ÂÍÑ¹ÁÕ¾ÃÐÁËÒ- 

	 	 ¡ÉÑµÃÔÂ�·Ã§à»ç¹»ÃÐÁุ¢
 ÁÕÃÑ°¸ÃÃÁ¹Ùญ

  à»š¹¡®ËÁÒÂÊÙ§Êุ´ ÁÕ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ

	 	 à»ç¹ËÑÇË¹ŒÒ¤³ÐÃÑฐºÒÅ
 ·ÓË¹ŒÒ·Õè

  ºÃÔËÒÃ»ÃÐà·È

ไทย THAILAND
ประเทศสมาชิกผู้เริม่ก่อต้ังอาเซียน 
   เมือ่ วันที ่ 8 สิงหาคม 2510

ภาษาประจำชาติ : ภÒÉÒä·Â
ภาษาราชการ : ภÒÉÒä·Â

ศาสนาประจำชาติ : ÈÒÊ¹Ò¾ุ·¸ ¹Ô¡ÒÂàถÃÇÒ·
สกุลเงิน : ºÒ· (BAHT)

ผลิตผลสำคัญ : ¢ŒÒÇ ´Õºุ¡ ÂÒ§¾ÒÃÒ äÁŒ«ุ§
	 	 ¡๊Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ	·Ñ§Êàµ¹ 
  á·¹·ÒÅÑÁ µÐ¡ÑèÇ ÂÔ»«ÑÁ
	 	 ÅÔ¡ä¹µ�

ดอกไม้ประจำชาติ : ´Í¡ÃÒª¾ฤ¡É� (RATCHAPHRUEK)

สวัสดีค่ะ



ชือ่ทางการ 
ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑฐÍÔ¹â´¹

Õà«ÕÂ

 (REPUBLIC OF INDONESIA) 

ขนาดพื้นที ่ : 5,070,606 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ

	 	 ¾×é¹·Õè·Ò§º¡ 1,904,443 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ

	 	 ¾×é¹·Õè·Ò§·ÐàÅ 3,166,163 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ

  »ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂà¡ÒÐãË ญ‹¹ŒÍÂ»ÃÐÁ
Ò³

  17,500 à¡ÒÐ (à»š¹»ÃÐà·È·ÕèÁÕ

	 	 ËÁÙ‹à¡ÒÐàÂÍÐ·ÕèÊุ´ã¹âÅ
¡)

ประชากร : 243 ÅŒÒ¹¤¹ ÁÒ¡à»š¹ÍÑ¹ Ñ́º 4 ¢Í§âÅ¡

เมืองหลวง :	 ¨Ò¡ÒÃ�µÒ (JAKARTA)

การปกครอง : ÃÐºÍºÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°á
ºº»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂ 

  ÁÕ»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õà»š¹»Ã
ÐÁุ¢

  áÅÐËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂºÃÔËÒÃ
        

อินâดนีเซีย INDONESIA

ประเทศสมาชิกผู้เริม่ก่อต้ังอาเซียน 
   เมือ่ วันที ่ 8 สิงหาคม 2510

ภาษาประจำชาติ : ºÒÎÒ«ÒÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ
ภาษาราชการ : ºÒÎÒ«ÒÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ
ศาสนาประจำชาติ : ÈÒÊ¹ÒÍÔÊÅÒÁ
สกุลเงิน : ÃÙà»ÕÂË� (INDONESIAN RUPIAH)ผลิตผลสำคัญ : ¹éÓÁÑ¹»ิâµÃàÅÕÂÁ	¡๊Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ
  ถ‹Ò¹ËÔ¹ Ṍºุ¡ ·Í§á´§ ¹Ô¡à¡ÔÅ 
	 	 ºÍ¡ä«µ� à§Ô¹ áÃ‹àËÅ็¡ »†ÒäÁŒ
  áËÅ‹§»ÃÐÁ§
ดอกไม้ประจำชาติ : ´Í¡¡ÅŒÇÂäÁŒÃÒµÃÕ (MOON ORCHID)

ซาลามัต เซียง
(สวัสดีค่ะ)



ชือ่ทางการ 
ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑฐÊÔ§¤â»

Ã�	

(REPUBLIC OF SINGAPORE)

ขนาดพื้นที ่ : 712.4 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ

ประชากร  : 5.18 ÅŒÒ¹¤¹	

เมืองหลวง :	 ÊÔ§¤â»Ã�	

การปกครอง : ÃÐºÍº»ÃÐªÒ¸Ô»ä
µÂáººÃÑ°ÊภÒ 

  ÁÕ»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õà»š¹»
ÃÐÁุ¢

  ÁÕ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕà»š¹
ËÑÇË¹ŒÒÃÑ°ºÒÅ

  ·ÓË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ»ÃÐà
·È

ÊÔงคโ»Ã์ SINGAPORE
ประเทศสมาชิกผู้เริม่ก่อต้ังอาเซียน 
   เมือ่ วันที ่ 8 สิงหาคม 2510

ภาษาประจำชาติ : ภÒÉÒÁÅÒÂÙภาษาราชการ : ภÒÉÒÁÅÒÂÙ ภÒÉÒ¨Õ¹¡ÅÒ§
  ภÒÉÒ·ÁÔÌ áÅÐภÒÉÒÍÑ§¡ฤÉศาสนาประจำชาติ : äÁ‹ÁÕÈÒÊ¹Ò»ÃÐ¨ÓªÒµÔ »ÃÐªÒª¹     ÁÕàÊÃÕภÒ¾ã¹¡ÒÃ¹Ñºถ×ÍÈÒÊ¹Òสกุลเงิน :	´ÍÅÅÒÃ�ÊÔ§¤â»Ã� (SINGAPORE 
  DOLLAR)ผลิตผลสำคัญ : äÁ‹ÁÕ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔÁÒ¡¹Ñ¡
  Ö̈§Á‹§ุ·Ó¸ุÃ¡Ô̈ áÅÐ¾Ñ²¹Ò Œ́Ò¹¡ÒÃ
  ºÃÔ¡ÒÃ ¡ÒÃ¼ÅÔµ ¡ÒÃ¤ŒÒ 
  ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ ¡ÒÃ¤Á¹Ò¤Á¢¹Ê‹§ 
  â´Â¾‹§ุà»้Òä»Ê‹ÙÁÒµÃฐÒ¹âÅ¡ดอกไม้ประจำชาติ : ´Í¡¡ÅŒÇÂäÁŒ¾Ñ¹¸ุ�áÇ¹´Ò ÁÔÊ â¨ÍÒ 
  (VANDA MISS JOAQUIM)

เฮลโล
(สวัสดีค่ะ)


