
¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁà¢ŒÒÊÙ‹
»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹

ÍÒà«ÕÂ¹ ¤×Í ÊÁÒ¤Á»ÃÐªÒªÒµÔáË‹§àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ
(Association of South East AsianNations ËÃ×Í ASEAN)
 จัดตั้งขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย�
ในกระทรวงการต�างประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยมีประเทศ
สมาชิกเริ ่มแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟ�ลิปป�นส� สิงคโปร� ไทย และต�อมาได�เพิ่มอีก 5 ประเทศ
คือ บรูไน ดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม�าและกัมพูชา
 อาเซียน รวมตัวกันเพื่อ ความร�วมมือกันทางการเมือง
ความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และได�มีการพัฒนา
การเรื่อยมาจนถึงขณะนี้ที่เรามีกฎบัตรอาเซียน (ธรรมนูญ
อาเซียน หรือ ASEAN Charter) ซึ่งเป�นเสมือนแนวทาง
การดำเนินงานที่จะนำไปสู�การเป�นประชาคมอาเซียนซึ่ง
ประกอบด�วย 3 เสาหลัก คือ
 1. การเมืองความมั่นคง
 2. เศรษฐกิจ (AEC)
 3. สังคมและวัฒนธรรม

µÃÒÊÑÞÅÑ¡É³�ÍÒà«ÕÂ¹
ÁÕÊÑÞÅÑ¡É³�à»š¹ÃÇ§¢ŒÒÇ 10 ÃÇ§ÁÑ´ÃÇÁ¡Ñ¹ÍÂÙ‹ã¹
Ç§¡ÅÁÊÕá´§ÅŒÍÁ´ŒÇÂÊÕ¢ÒÇ áÅÐÊÕ¹éÓ§àÔ¹µÒÁÅÓ´Ñº
ËÁÒÂ¶Ö§»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ÃÇÁ¡Ñ¹à¾×èÍÁÔµÃÀÒ¾áÅÐ

¤ÇÒÁà»š¹¹éÓË¹Öè§ã¨à´ÕÂÇ¡Ñ¹

ÊÕá´§ ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁ¡ÅŒÒËÒÞáÅÐ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ
ÊÕ¢ÒÇ ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁºÃÔÊØ·¸Ôì
ÊÕàËÅ×Í§ ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞÃØ‹§àÃ×Í§
ÊÕ¹éÓà§Ô¹ ËÁÒÂ¶Ö§ ÊÑ¹µÔÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§

สิ่งที่ปรากฏอยู�กลางธงอาเซียนคือสัญลักษณ�ของอาเซียน ได�แก� รวงข�าวสีเหลือง 10 ต�น
เป�นตัวแทนของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศที่ร�วมก�อตั้งอาเซียนเคยวาดฝ�นไว�ว�าประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�ทั้ง 10 ประเทศนี้สามารถอยู�ร�วมกันอย�างมีมิตรภาพ

และความเป�นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขณะที่วงกลมที่อยู�รอบรวงข�าวนั้นแสดงถึงความ
เป�นเอกภาพความเป�นหนึ่งเดียวและ ความสมานฉันท�ของอาเซียน

¤Ó¢ÇÑÞ¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹
Ë¹Öè§ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� Ë¹Öè§àÍ¡ÅÑ¡É³� Ë¹Öè§»ÃÐªÒ¤Á

One Vision, One Identity, One Community
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ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã¡ÑÁ¾ÙªÒ
Kingdom of Cambodia

ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ
Republic of Indonesia 

ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂ»ÃÐªÒª¹ÅÒÇ
Lao People’s Democratic Republic 

ÁÒàÅà«ÕÂ
Malaysia

ºÃÙä¹ ´ÒÃØÊ«ÒÅÒÁ
Brunei Darussalam

ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°áË‹§ÊËÀÒ¾¾Á‹Ò
Republic of the Union of Myanmar

ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°¿�ÅÔ»»�¹Ê�
Republic of the Philippines

ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÊÔ§¤â»Ã�
Republic of Singapore 

ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ãä·Â
Kingdom of Thailand

ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÊÑ§¤Á¹ÔÂÁàÇÕÂ´¹ÒÁ
Socialist Republic of Vietnam

ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ 
Ê¡ØÅà§Ô¹ÃÙà»‚ÂË� (Rupiah)
1,000 ÃÙà»‚ÂË�-3.95 ºÒ·

ÁÒàÅà«ÕÂ
Ê¡ØÅà§Ô¹ÃÔ§¡Ôµ (Ringgit)
1 ÃÔ§¡ÔµÁÒàÅà«ÕÂ-10.40 ºÒ·

¿�ÅÔ»»�¹Ê� 
Ê¡ØÅà§Ô¹ à»â« (Peso)
1.40 à»â«-0.78 ºÒ·

ÊÔ§¤â»Ã�
Ê¡ØÅà§Ô¹´ÍÅÅÒÃ�ÊÔ§¤â»Ã� (Dollar)
1 ´ÍÅÅÒÃ�ÊÔ§¤â»Ã�-24.40 ºÒ·

ä·Â
Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ· (Baht)

ºÃÙä¹´ÒÃØÊ«ÒÅÒÁ
Ê¡ØÅà§Ô¹´ÍÅÅ‹ÒÃ�ºÃÙä¹ (Dollar)
1 ´ÍÅÅÒÃ�ºÃÙä¹-25.10 ºÒ·

àÇÕÂ´¹ÒÁ
Ê¡ØÅà§Ô¹´‹§ (Dong)
900 ´‹§-1.64 ºÒ·

ÅÒÇ
Ê¡ØÅà§Ô¹¡Õº (Kip)
1,000¡Õº-4.05 ºÒ·

¾Á‹Ò
Ê¡ØÅà§Ô¹¨�Ò´ (Kyat)
1 ¨�Ò´-5 ºÒ·

¡ÑÁ¾ÙªÒ
Ê¡ØÅà§Ô¹àÃÕÂÅ (Riel)
150 àÃÕÂÅ-1 ºÒ·

 เพื่อเป�นการเตรียมตัวให�พร�อมสำหรับการก�าวเข�าสู�ประชาคมอาเซียน และการเป�นส�วนหนึ่งของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ลองมาดูกันหน�อยว�า เพื่อนบ�านแต�ละประเทศนั้นเขามีการใช�เงินสกุลอะไร
อัตราแลกเปลี่ยนเท�าไหร� และหน�าตาของธนบัตรเป�นอย�างไรบ�าง

Ê¡ØÅà§Ô¹»ÃÐà·Èã¹ÍÒà«ÕÂ¹

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�
¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁà¢ŒÒÊÙ‹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹

à·ÈºÒÅµÓºÅºÒ§»Ù

“ASEAN”



(ª×èÍàÁ×Í§ËÅÇ§)
ºÑ¹´ÒÃ�àÊÃÕàº¡ÒÇÒ¹

(ª×èÍàÁ×Í§ËÅÇ§)
¾¹Áà»Þ

(ª×èÍàÁ×Í§ËÅÇ§)
¨Ò¡ÒÃ�µÒ

(ª×èÍàÁ×Í§ËÅÇ§)
àÇÕÂ§¨Ñ¹·¹�

(ª×èÍàÁ×Í§ËÅÇ§)
¡ÑÇÅÒÅÑÁà»ÍÃ�

(ª×èÍàÁ×Í§ËÅÇ§)
à¹»‚´ÍÇ�

(ª×èÍàÁ×Í§ËÅÇ§)
ÁÐ¹ÔÅÒ

(ª×èÍàÁ×Í§ËÅÇ§)
ÊÔ§¤â»Ã�

(ª×èÍàÁ×Í§ËÅÇ§)
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

(ª×èÍàÁ×Í§ËÅÇ§)
ÎÒ¹ÍÂ

“«ÒÅÒÁÑµ ´ÒµÑ§
Salamat Datang”

“«ÒÅÒÁÑµ à«ÕÂ§
Salamat Siang”

“ÊÐºÒÂ´Õ
Sabaidee”

¸§»ÃÐ¨ÓªÒµÔÊÁÒªÔ¡

¡ÅØ‹ÁÍÒà«ÕÂ¹

¸§»ÃÐ¨ÓªÒµÔÊÁÒªÔ¡

¡ÅØ‹ÁÍÒà«ÕÂ¹

“«ÒÅÒÁÑµ ´ÒµÑ§ Salamat Datang”
การแต�งกายของบรูไน บาจู มลายู (ชาย) บาจูกุรัง (หญิง)
ผู�หญิงบรูไนจะแต�งกายด�วยเสื้อผ�าที่มีสีสันสดใสคลุมร�างกาย
ตั้งแต�ศรีษะจรดเท�าส�วนผู�ชายจะแต�งกายด�วยเสื้อแขนยาว
ตัวเสื้อยาวถึงหัวเข�านุ�งกางเกงขายาวแล�วนุ�งโสร�ง

การแต�งกายของลาว
ผู�หญิงลาวจะนุ�งผ�าซิ่น และเสื้อแขนยาว
ทรงกระบอก ผู�ชายแต�งกายแบบสากลหรือ
นุ�งโจงกระเบน สวมเสื้อชั้นนอกกระดุมเจ็ดเม็ด
คล�ายเสื้อพระราชทานของไทย

การแต�งกายของมาเลเซีย บาจู มลายู (ชาย)
เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่ทำจาก

ผ�าไหมผ�าฝ�ายบาจูกุรุง (ผู�หญิง)
เสื้อคลุมแขนยาวและกระโปรงยาว

“«ÑÇÊà´ Shuo Sa Dai”
การแต�งกายของกัมพูชา ซัมปอต ชุดผู�หญิง ซึ่งมีความคล�ายคลึงกับ
ผ�านุ�งของประเทศลาวและไทย มีหลายหลายรูปแบบ สำหรับผู�ชายนั้นมัก
สวมใส�เสื้อที่ทำจากผ�าไหมหรือผ�าฝ�ายทั้งแขนสั้นและแขนยาว
พร�อมทั้งสวมกางเกงขายาว

การแต�งกายของฟ�ลิปป�นส� ผู�ชายจะนุ�งกางเกงขายาวและสวมเสื้อ
ที่เรียกว�าบารองตากาล็อก ซึ่งตัดเย็บด�วยผ�าใย สัปปะรด มีบ�า คอตั้ง แขนยาว

ที่ปลายแขนเสื้อที่ข�อมือจะป�กลวดลาย ส�วนผู�หญิงนุ�งกระโปรงยาว ใส�เสื้อแขนสั้น
จับจีบยกตั้งขึ้นเหนือไหล�คล�ายป�กผีเสื้อ เรียกว�า บาลินตาวัก

การแต�งกายของพม�า ลองยี มีรูปทรงกระบอก มีความยาว
จากเอวจรดปลายเท�าการสวมใส�ใช�วิธีการขมวดผ�าเข�าด�วยกัน
โดยไม�มัดหรือพับขึ้นมาถึงหัวเข�าเพื่อความสะดวกในการสวมใส�

การแต�งกายของไทย ชุดไทยจักรี (ผู�หญิง) ประกอบด�วยสไบเฉียง
ใช�ผ�ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวซิ่นมีจีบยกข�างหน�ามีชายพกใช�เข็มขัดไทย
คาดส�วนท�อนบนเป�นสไบ จะเย็บให�ติดกับซิ่นเป�นท�อนเดียวกันสำหรับ
ชุดผู�ชายคือใส�เสื้อพระราชทาน

การแต�งกายของเวียดนาม อ�าวหญ�าย เป�นชุดผ�าไหมที่พอดีตัวสวมทับ
กางเกงขาวยาวมักใส�ในงานแต�งงานและพิธีการสำคัญของประเทศคล�าย
ชุดกี่เพ�าของจีนได�รับความนิยมจากผู�หญิงเวียดนาม ผู�ชายเวียดนามจะ
สวมใส�ชุดอ�าหญ�ายในพิธีแต�งานหรือพิธีศพ

การแต�งกายของสิงคโปร�
สิงคโปรไม�มีชุดประจำชาติ
เป�นของตนเอง ผู�หญิงมลายู
ในสิงคโปร�จะใส�ชุดเกบาย�า
ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ป�กฉลุ
เป�นลายลูกไม� หากเป�นชาวจีน
ก็จะสวมเสื้อแขนขาว คอจีน
เสื้อผ�าซ�อนกระดุม สวมกางเกง
ขายาว โดยเสื้อจะใช�ผ�าสีเรียบ
หรือผ�าแพรจีนก็ได�

การแต�งกายของอินโดนีเซีย
เคบาย�า ผู�หญิงมีลักษณะเป�นเสื้อแขนยาว
ผ�าหน�ากลัดกระดุม มีสีสันสดใส ป�กฉลุ
เป�นลายลูกไม� ส�วนผ�าถุงที่ใช�จะเป�นแบบบาติก
สำหรับผู�ชายมักจะสวมใส�เสื้อแบบบาติกและ
นุ�งกางเกงขายาว และนุ�งโสร�งเมื่ออยู�บ�าน
หรือประกอบพิธีละหมาดที่มัสยิด

´Í¡¾Ø´á¡ŒÇ (JASMINE)
»ÃÐà·È¿�ÅÔ»»�¹Ê�

´Í¡ªºÒá´§ (BUNGA RAYA)
»ÃÐà·ÈÁÒàÅà«ÕÂ

´Í¡»ÃÐ´Ù‹ (PADUAK)
»ÃÐà·ÈàÁÕÂ¹ÁÒÃ�

´Í¡ºÑÇÊÕªÁ¾Ù (PINK LOTUS FLOWER)
»ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ

´Í¡«ÔÁ»ÍÃ� ËÃ×Í ´Í¡ÊŒÒ¹ªÐÇÒ
(SIMPOR or DILLENIA)
»ÃÐà·ÈºÃÙä¹´ÒÃØÊ«ÒÅÒÁ

´Í¡ÅÕÅÒÇ´Õ (PLUMERIA)
»ÃÐà·ÈÅÒÇ

´Í¡ÃÒª¾Ä¡É� ËÃ×Í´Í¡¤Ù¹
(Golden Shower tree or Ratchaphrek)

»ÃÐà·Èä·Â

´Í¡ÅÓ´Ç¹ (RUMDUL)
»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ

´Í¡¡ÅŒÇÂäÁŒÃÒµÃÕ (MOON ORCHID)
»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ

´Í¡¡ÅŒÇÂäÁŒµÃÐ¡ÙÅáÇ¹´ŒÒ
(VANDA MISS JOAQUIM)

»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã�

“«Ô¹¨‹ÒÇ Xin Chao”

“Ë¹ÕË‹ÒÇ Ni Hao”

“ÁÔ§¡ÒÅÒºÒ Mingalar Par”

“ÊÇÑÊ´Õ Sawadee”

“¡ÙÁØÊµÒ Kumusta”

´Í¡äÁŒ»ÃÐªÒªÒµÔ ÍÒà«ÕÂ¹¤Ó·Ñ¡·ÒÂáÅÐªØ´»ÃÐ¨ÓªÒµÔ ÍÒà«ÕÂ¹ ¤Ó·Ñ¡·ÒÂáÅÐªØ´»ÃÐ¨ÓªÒµÔ ÍÒà«ÕÂ¹



àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�
¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁà¢ŒÒÊÙ‹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹

à·ÈºÒÅµÓºÅºÒ§»Ù

ÍÒà«ÕÂ¹ ¤×Í ÊÁÒ¤Á»ÃÐªÒªÒµÔáË‹§àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ
(Association of South East AsianNations ËÃ×Í ASEAN)
 จัดตั้งขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย�
ในกระทรวงการต�างประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยมีประเทศ
สมาชิกเริ ่มแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟ�ลิปป�นส� สิงคโปร� ไทย และต�อมาได�เพิ่มอีก 5 ประเทศ
คือ บรูไน ดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม�าและกัมพูชา
 อาเซียน รวมตัวกันเพื่อ ความร�วมมือกันทางการเมือง
ความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และได�มีการพัฒนา
การเรื่อยมาจนถึงขณะนี้ที่เรามีกฎบัตรอาเซียน (ธรรมนูญ
อาเซียน หรือ ASEAN Charter) ซึ่งเป�นเสมือนแนวทาง
การดำเนินงานที่จะนำไปสู�การเป�นประชาคมอาเซียนซึ่ง
ประกอบด�วย 3 เสาหลัก คือ
 1. การเมืองความมั่นคง
 2. เศรษฐกิจ (AEC)
 3. สังคมและวัฒนธรรม
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ภาพหน�าปก ภาพปกหลัง

“ASEAN”


