มารูจักกับ อาเซียน กอน...
...เปน ประชาคมอาเซียน

พ.อ.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์

อันดับแรกเลยเราควรจะต้องรูค้ วามเป็นมาของอาเซียนเสียก่อนว่า มีประวัตคิ วามเป็นมาอย่างไรกันบ้างตัง้ แต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือน ก.ค. ๒๕๐๔ โดยประเทศไทย
มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ Association
of South East Asian Nations (ASEAN) ขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
แต่ด�าเนินการได้เพียงแค่ ๒ ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากมีความผกผันทางการเมือง ระหว่างประเทศอินโดนีเซีย
กับประเทศมาเลเซีย
จนกระทั่งต่อมามีการฟนฟูสัมพันธภาพระหว่างประเทศขึ้นอีก จึงได้มีการแสวงหาลู่ทางจัดตั้งองค์การ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และ พันเอก (พิเศษ)
ดร.ถนัด คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศในสมัยรัฐบาล จอมพล ถนอม กิตติขจร ได้มกี ารลงนาม
“ปฏิญญำกรุงเทพ” ทีพ่ ระราชวังสราญรมย์ เมือ่ วันที่ ๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๑๐ หรือเรียกว่า ปฏิญญำอำเซียน ซึง่ ลงนาม
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย
วัตถุประสงค์หลักที่ก�ำหนดไว้ในปฏิญญำอำเซียน (The ASEAN Declaration) มี ๗ ประการ ดังนี้
๑. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม และวัฒนธรรม
๒. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพ และความมั่นคงของภูมิภาค
๓. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร
๔. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝกอบรมและการวิจัย
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๕. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสือ่ สาร และปรับปรุง
มาตรฐานการด�ำรงชีวิต
๖. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๗. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ
แต่การจัดตั้งกลุ่มอาเซียนนั้นมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกับการจัดตั้งสหภาพยุโรป เนื่องจากกลุ่มอาเซียนเรา
ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนความเป็นชาตินิยม
จากนี้ไปเราจะมารู้จักกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนของเราว่ามีประเทศใดกันบ้าง กลุ่มสมาชิกอาเซียน
ในช่วงเริ่มแรกการก่อตั้งในปี ๒๕๑๐ นั้นมีอยู่ด้วยกันเพียง ๕ ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์,
สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี ๒๕๒๗ บรูไน เข้าเป็นสมาชิกอันดับที่ ๖ ในปี ๒๕๓๘ เวียดนาม เป็นสมาชิกอันดับที่ ๗
และในปี ๒๕๔๐ ลาว และพม่า ก็เป็นสมาชิกอันดับที่ ๘ และ ๙ ตามล�ำดับ จนมาถึงชาติสมาชิกอันดับสุดท้ายคือ
อันดับที่ ๑๐ ได้แก่ กัมพูชา ได้เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียน ในปี ๒๕๔๒ โดยมีค�ำขวัญของกลุ่มอาเซียนว่า...

“One Vision, One Identity, One Community”
ค�ำแปล “หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งเอกลักษณ์, หนึ่งประชาคม”
สัญลักษณ์ของอาเซียน

สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพืน้ สีแดงล้อมรอบ
ด้วยวงกลมสีขาวและสีน�้ำเงิน
 รวงข้าว ๑๐ ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
 สีเหลือง
หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัต
 สีแดง
หมายถึง ความบริสุทธิ์
 สีขาว
หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
 สีน�้ำเงิน
และเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้น�ำอาเซียนได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอ�ำ  หัวหิน ว่าด้วยแผนงาน
จัดตั้งของประชาคมอาเซียน (ค.ศ. ๒๐๐๙ - ๒๐๑๕) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ ซึ่งประชาคม
อาเซียน ประกอบด้วย เสาหลัก ๓ เสา ดังต่อไปนี้
๑. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community-ASC) มุ่งให้ประเทศ
ในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบ
ความร่วมมือเพือ่ รับมือกับภัยคุกคามความมัน่ คงทัง้ รูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ๆ เพือ่ ให้ประชาชนมีความปลอดภัย
และมั่นคง
๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกัน
ทางเศรษฐกิจ และการอ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะท�ำให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง
และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน โดยมุ่งให้เกิดการ
ไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน
68

นิ ต ยสารยุ ท ธโกษ
ปีที่ ๑๒๑ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕

รวมทั้งความเหลื่อมล�้ำทางสังคมภายในปี ๒๐๒๐ ทําให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market
and production base) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและช่วย
ให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงิน
และเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
การยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มสินค้าและบริการน�ำร่องที่ส�ำคัญ ที่จะเกิดการรวมกลุ่มกัน
คือ สินค้าเกษตร/สินค้าประมง/ผลิตภัณฑ์ไม้/ผลิตภัณฑ์ยาง/สิ่งทอ/ยานยนต์/อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
(e-ASEAN)/การบริการในด้านสุขภาพ, ท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน) และก�ำหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่เริ่มรวมตัวกันอย่างเป็นทางการ โดยผ่อนปรนให้กับประเทศลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม ส�ำหรับ
ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ท�ำ Roadmap ทางด้านท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน)
๓. ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)
เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และ
มีความมั่นคงทางสังคม ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้น ประเทศไทยเรา
ในฐานะที่เป็นผู้น�ำในการก่อตั้งสมาคมอาเซียนมีศักยภาพในการเป็นแกนน�ำในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้ม
แข็ง จึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยจะมุ่งเน้นเรื่องการศึกษาซึ่งจัดอยู่ใน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ที่จะมีบทบาทส�ำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอื่น ๆ มีความเข้มแข็ง เนื่องจาก
การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และจะมีการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาเซียน
ศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา ด้วยการสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ หลักสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพือ่ พัฒนาการติดต่อสือ่ สารระหว่างกันในประชาคมอาเซียน
คราวนี้เราจะมาท�ำความรู้จักในแต่ละประเทศพอสังเขป โดยจะเริ่มตามล�ำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษของชื่อ
ประเทศ ดังนี้
๑. ประเทศเนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)
๒. ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
๓. ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic Indonesia)
๔. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic)
๕. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
๖. ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar)
๗. ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
๘. ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
๙. ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
๑๐. ประเทศราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

นิ ต ยสารยุ ท ธโกษ
ปีที่ ๑๒๑ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕

69

ประเทศบรูไน ดำรุสซำลำม
ชื่อทำงกำร
ที่ตั้ง
แผนที่ประเทศ

: เนการา บรูไน ดารุสซาลาม ( ﺑﺮين داراﻟﺴﻼمอาหรับ)
Negara Brunei Darussalam (มาเลย์) แปลว่า “ดินแดนแห่งความสงบสุข”
: ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว (ละติจูดที่ ๕ เหนือเส้นศูนย์สูตร)

ธงประจ�ำชำติ

ตรำแผนดิน

ค�ำขวัญ
เพลงชำติ
ประมุข

: น้อมรับใช้ตามแนวทางของพระเจ้าเสมอ (Always in service with God’s guidance)
: อัลเลาะห์ เปลิฮารากัน สุลต่าน
: สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะ ครองราชย์ ๕ ต.ค.
๑๐ ทรงด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง รัฐธรรมนูญระบุคุณสมบัติของผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งประมุข ว่าจะต้องเป็นคน
บรูไน เชื้อสายมาเลย์โดยก�าเนิด นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่
ภำษำทำงกำร : ภาษามาเลย์, ภาษาอาหรับ ภาษารอง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และจีน
ศำสนำ
: อิสลาม (๖๗%) ศาสนาพุทธ (๑๓%) ศาสนาคริสต์ (๑๐%) และฮินดู (๑๐%)
เมืองหลวง
: บันดาร์ เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
พื้นที่
: ๕,๗๗๐ ตร.กม. (๒,๒๒๖ ตร.ไมล์) พื้นที่ร้อยละ ๗๐ เป็นปาไม้เขตร้อน
ประชำกร
: ๔๐๘,๑๔๖ คน เป็น มาเลย์ ๖๖% จีน ๑๑% และอื่น ๆ ๒๓% ความหนาแน่น ๖๕ คน/ตร.กม.
หรือ ๑๖๘ คน/ตร.ไมล์
สกุลเงิน
: ดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar : BND) อัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ ๒๒.๙ บาท/๑ ดอลลาร์
บรูไน (ซื้อ) ๒๓.๕ บาท/๑ ดอลลาร์บรูไน (ขาย) สามารถใช้สกุลเงินของสิงคโปร์ได้ในอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เท่ากัน
ได้รับเอกรำช : ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ (จากสหราชอาณาจักร)
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กำรปกครอง

เขตเวลำ

: ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แบ่งเป็น ๔ เขต คือ
๑. เขต Brunei-Muara
๒. เขต Belait
๓. เขต Temburong
๔. เขต Tutong
: UTC+๘/ระบบจรำจร-ขับรถชิดซ้ายมือ/รหัสโทรศัพท์ - ๖๗๓

ประเทศกัมพูชำ
ชื่อทำงกำร
ที่ตั้ง
แผนที่ประเทศ

: ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) (เขมร)
: กัมพูชาตัง้ อยูก่ ลางภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทิศเหนือติดกับประเทศไทย และ
ลาว ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม ทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย และทิศใต้ติดกับอ่าวไทย

ธงประจ�ำชำติ

ตรำแผนดิน

ค�ำขวัญ
เพลงชำติ
ประมุข
ภำษำทำงกำร
ศำสนำ
เมืองหลวง
พื้นที่

:
:
:
:
:

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
นครราช และเพลงสรรเสริญพระบารมี : นครราช
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ครองราชย์ เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗
ภาษาเขมร ภาษาทั่วไปใช้ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และไทย
พุทธ นิกายเถรวาท (แยกเป็น ๒ นิกายย่อย คือ ธรรมยุตกิ นิกายและมหานิกาย) และศาสนาอืน่ ๆ
คือ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์
: กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)
: มีทั้งหมด ๑๘๑,๐๓๕ ตร.กม. (๖๙,๘๙๘ ตร.ไมล์) หรือประมาณ ๑ ใน ๓ ของประเทศไทย
มีความกว้าง ๕๐๐ กม. ยาว ๔๕๐ กม. เส้นเขตแดนรอบประเทศยาวประมาณ ๒,๐๐๐ กม.
โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว ๗๙๘ กม.
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ประชำกร
สกุลเงิน
ได้รับเอกรำช
กำรปกครอง
เขตเวลำ

: ๑๔,๘๐๕,๓๕๘ คน (ปี ๒๕๕๔) เป็น ชาวเขมร ๙๔% ชาวจีน ๔% และอื่น ๆ อีก ๒%
ความหนาแน่น ๘๑.๘ คน/ตร.กม. หรือ ๒๑๑.๘ คน/ตร.ไมล์
: เรียลกัมพูชา RIEL (KHR) อัตราแลกเปลี่ยน ๑๐๐ เรียล/๑ บาท
: ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ (จากฝรั่งเศส)
: ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยมีสมเด็จอัคร
มหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน เป็นนายกรัฐมนตรี ประเทศกัมพูชาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น
๒๐ จังหวัด และ ๔ เทศบาล
UTC+๗/ระบบจรำจร-ขับรถชิดขวามือ/รหัสโทรศัพท์ - ๘๕๕

ประเทศอินโดนีเซีย
ชื่อทำงกำร
ที่ตั้ง

แผนที่ประเทศ

: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic Indonesia)
: อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก
กับมหาสมุทรอินเดีย และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ท�าให้อินโดนีเซีย
สามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง ผ่านช่องแคบที่ส�าคัญต่าง ๆ เช่น
ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา และช่องแคบลอมบอก ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน�้ามันจาก
ตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก

ธงประจ�ำชำติ
ค�ำขวัญ
เพลงชำติ
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ตรำแผนดิน

: เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย (Bhinneka Tunggal Ika)
: อินโดเนเซียราย
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ประมุข
: พลโท ซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน เป็นประธานาธิบดี
ภำษำทำงกำร : ภาษาอินโดนีเซีย หรือ Bahasa Indonesia
ศำสนำ
: ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ๘๗%, คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ๖% คริสต์นิกายคาทอลิก
๓.๕%, ฮินดู ๑.๘% และศาสนาพุทธ ๑.๓%
เมืองหลวง
: กรุงจาการ์ตา (Jakarta)
พื้นที่
: มีทั้ง สิ้น ๑,๘๙๐,๗๕๔ ตารางกิโ ลเมตร เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ประกอบด้วย เกาะใหญ่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๘ เกาะ รวมอยู่ในพื้นที่ ๔ ส่วน คือ
๑. หมู่เกาะซุนดาใหญ่ ประกอบด้วย เกาะชวา สุมาตรา บอร์เนียว และสุลาเวสี
๒. หมูเ่ กาะซุนดาน้อย ประกอบด้วย เกาะเล็ก ๆ ทีต่ งั้ อยูท่ างตะวันออกของเกาะชวา มีเกาะบาหลี
ลอมบอก ซุมบาวา ซุมบา ฟอลเรส และติมอร์
๓. หมู่เกาะมาลุกุ หรือหมู่เกาะเครื่องเทศ ตั้งอยู่ระหว่างสุลาเวสี
๔. อิเรียนจายาบนเกาะนิวกีนีอีเรียนจายา อยู่ทางทิศตะวันตกของปาปัวนิวกินี
ประชำกร
: ๒๒๒,๗๘๑,๐๐๐ คน (ปี ๒๕๔๘) มีชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม พูดภาษาต่างกัน ๕๘๓ ภาษา
ร้อยละ ๖๑ อาศัยอยู่บนเกาะชวา ความหนาแน่น ๑๑๖ คน/ตร.กม. หรือ ๓๐๒ คน/ตร.ไมล์
สกุลเงิน
: รูเปียห์ (IDR) อัตราแลกเปลี่ยน (ซื้อ) ๒.๘๗ บาท/๑,๐๐๐ รูเปียห์ (ขาย) ๓.๓๒ บาท/
๑,๐๐๐ รูเปียห์
ได้รับเอกสำร : ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ (จากเนเธอร์แลนด์)
กำรปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๓๐ จังหวัด ๒ เขตปกครองพิเศษ
และ ๑ เขตนครหลวงพิเศษ
เขตเวลำ
: มีหลายเขต ตั้งแต่ UTC+๗ ถึง +๙/ระบบจรำจร-ขับรถชิดซ้ายมือ/รหัสโทรศัพท์ - ๖๒
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