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ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN COMMUNITY) 

 

 
ท่ีมา: ประชาคมอาเซียน (http://www.matichon.co.th/online/2012/12/13552103871355210448l.jpg) 

 
 ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้(Association of South East Asian Nations: ASEAN) เป็นองคก์ร
ระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีจุดเร่ิมต้นโดย
ประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ ง สมาคมอาสา 
(Association of South East Asia) เม่ือเดือน ก.ค.2504 เพื่อการร่วมมือกนัทาง 
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม แต่ด าเนินการไปได้เพียง 2 ปี ก็ต้อง
หยดุชะงกัลง เน่ืองจากความผกผนัทางการเมืองระหวา่งประเทศอินโดนีเซีย



 

LC Journal: ASEAN 2 
 

และประเทศมาเลเซีย จนเม่ือมีการฟ้ืนฟูสัมพนัธ์ทางการทูตระหว่างสอง
ประเทศ จึงไดมี้การแสวงหาหนทางความร่วมมือกนัอีกคร้ัง 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จึงก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 
8 ส.ค.2510 หลงัจากการลงนามในปฎิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้(Declaration of ASEAN Concord) หรือเป็นท่ีรู้จกักนัใน
อีกช่ือหน่ึงวา่ ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) 
 โดยสมาชิกผูก่้อตั้ งมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซ่ึงผูแ้ทนทั้ง 5 ประเทศท่ีร่วมลงนามใน
ปฏิญญากรุงเทพ ประกอบดว้ย 
 1. นายอาดมั มาลิก รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย 
 2. ตุน อบัดุล ราชกั บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
กลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพฒันาการแห่งชาติมาเลเซีย 
 3. นายนาซิโซ รามอส รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ 
 4. นายเอส ราชารัตนมั รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ 
 5. พนัเอก (พิเศษ) ถนดั คอมนัตร์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ 
ต่างประเทศ จากประเทศไทย 
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 หลงัจากจดัตั้ง ประชาคมอาเซียนเม่ือ 8 ส.ค.2510 แลว้ อาเซียนได้
เปิดรับสมาชิกใหม่จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พิ่มเติม
เป็นระยะ ตามล าดับได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สหภาพพม่า 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

 
ท่ีมา: สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (http://asean.chumphontour.in.th/) 
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เอกสารอ้างองิ 
 

ประชาคมอาเซียน (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา: http://xn--42cle0dg2bid7 
 g0axd4b6k.net/#sthash.MNKNr6Qx.dpuf. 8 กนัยายน 2557. 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ออนไลน์).  แหล่งท่ีมา:  
 http://asean.chumphontour.in.th/. 21 กนัยายน 2557. 
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สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 
REPUBLIC OF INDONESIA 

 

 
 

  ประเทศอินโดนีเซีย อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เป็น
ประเทศท่ีมีหมู่เกาะมากท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในโลก มีกรุงจาการ์ตาเป็นเมือง
หลวง 
 ค าวา่อินโดเนเซีย มาจากค าในภาษากรีกสองค าคือ อินโดซ หมายถึง 
อินเดียตะวนัออก และนิโซสหมายถึงเกาะ จึงมีความหมายวา่ หมู่เกาะอินเดีย
ตะวนัออก  
 หมู่เกาะอินโดนีเซียอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทร               
แปซิฟิค จึงเป็นเสมือนทางเช่ือมระหว่างสองมหาสมุทรและสะพานเช่ือม
ระหวา่งสองทวปีคือ ทวปีเอเชียและทวปีออสเตรเลีย  
    ประเทศอินโดนีเซีย  มีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศต่าง ๆ ดงัน้ี   
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  ทิศเหนือ ติดต่อกบั รัฐซาราวคัและรัฐซาบาห์ของมาเลเซีย  
                     ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ติดต่อกบั น่านน ้ าของประเทศ
ฟิลิปปินส์  
  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ประเทศปาปัวนิวกินี  
  ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ติดต่อกบั น่านน ้ าของประเทศ
มาเลเซีย โดยมีช่องแคบมะละกาเป็นพรมแดนระหว่างเกาะสุมาตรากับ
ประเทศมาเลเซีย  
 อินโดนีเซียมีตราแผ่นดินท่ีช่ือว่า “ตรา
พญาครุฑปัญจศีล” เป็นรูปพญาครุฑมีขนปีก
ขา้งละ 17 ขน หาง 8 ขน โคนหาง 19 ขน และ
คอ 45 ขน หมายถึงวนัท่ี 17 สิงหาคม ค.ศ. 1945 
ซ่ึงเป็นวนัประกาศเอกราช กลางล าตวัพญาครุฑ
มีรูปโล่ ภายในแบ่งเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

ท่ีมา: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (http://toey-satjapot.blogspot.com/2012/01/blog-post_08.html) 
 

 ช่องซ้ายบน เป็นรูปหวัควายป่า ถือเป็นสัญลกัษณ์ของประชาชน 
 ช่องขวาบน เป็นรูปตน้ไทร หมายถึง ลทัธิชาตินิยม 
 ช่องซ้ายล่าง เป็นรูปดอกฝ้ายและช่อรวงขา้ว หมายถึง ความยุติธรรม
ในสังคม 
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 ช่องขวาล่าง เป็นรูปสร้อยสีทอง ห่วงเป็นทรงส่ีเหล่ียมสลบัทรงกลม 
หมายถึง หลกัการของมนุษยธรรมและความผูกพนัในสังคมมนุษยท่ี์ไม่มี
จุดส้ินสุด 
 ส่วนตรงกลาง มีโล่ขนาดเล็กสีด ามีรูปดาวสีทองซ้อนทบัอีกชั้นหน่ึง 
หมายถึง ความเช่ือในพระเจา้ 
 แถบแพรสีขาวท่ีเท้าพญาครุฑจับไวน้ั้น มีค าขวญัประจ าชาติซ่ึง
เขียนเป็นภาษาอินโดนีเซียเก่าวา่ “Bhinneka Tunggal lka” แปลวา่ เอกภาพ
ท่ามกลางความหลากหลาย 
 อินโดนีเซียมีดอกกล้วยไม้ราตรี 
(Moon Orchid) เป็นดอกไมป้ระจ าชาติ  

 
 

ท่ีมา: ดอกไม้ประจ าชาติ (http://saw-kas-
view.blogspot.com/2011/09/blog-post_9442.html) 

  
 

ท่ีมา: ธงชาติ (http://www.thai-aec.com/wp-content/uploads/2013/10/indonesia-flag.jpg) 
 

 มีธงชาติเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ พื้นธงแบ่งเป็น 2 ส่วนตามแนวนอน 
คือ คร่ึงบนเป็นสีแดง หมายถึง ความกลา้หาญและอิสรภาพของมนุษย ์และ 
สีขาวอยูค่ร่ึงล่าง หมายถึง ความบริสุทธ์ิ หรือจิตวญิญาณของมนุษย ์
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ลกัษณะภูมิประเทศ  
 โดยทัว่ไปมีพื้นท่ีราบน้อย ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบบริเวณเชิงเขา และ
บริเวณชายฝ่ังทะเล ชายฝ่ังทะเลมกัเป็นท่ีราบต ่า บริเวณทางทิศตะวนัออก
ของเกาะสุมาตรา และทางตอนเหนือของเกาะชวา จะมีลกัษณะเป็นท่ีราบ
กวา้งใหญ่คลุมไปถึงบริเวณริมฝ่ังทะเล และนอกจากน้ีก็มีบริเวณชายฝ่ังของ
เกาะกาลิมนัตนั และเกาะอีเรียนจายา  
 
ประชากร 
 ประเทศอินโดนีเซีย มีประชากรส่วนใหญ่เป็นเช้ือสายมาเลย ์ท่ีเหลือ
เป็นอินเดีย อาหรับ จีนและชาวยโุรป  
 ลกัษณะของชาวอินโดนีเซีย จะมีตาคม ผมด า ผิวสีน ้ าตาล กระดูก
แกม้กวา้ง ตาเล็ก จมูกใหญ่  
 
ชุดประจ าชาต ิ
 เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม การแต่งกายจึง
โนม้นา้วไปตามประเพณีของศาสนา  
 ผู้ชาย  จะนุ่งโสร่ง สวมเส้ือคอปิด 
แขนยาว สวมหมวกรูปกลม หรือหมวกหนีบ 
ท าด้วยสักหลาดสีด า บางคร้ังจะนุ่งโสร่งทับ
กางเกง ประมาณคร่ึงตวั โดยปล่อยให้เห็นขา
กางเกง ในกรณีท่ีตอ้งเขา้พิธี อาจจะมีการเหน็บ
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กริชด้วย ปัจจุบนัผูช้ายอินโดนีเซียส่วนใหญ่นิยม แต่งกายแบบสากล แต่
ยงัคงสวมหมวกแบบเดิม 
 ผู้หญิง  จะใช้ผา้ไคน์ พนัรอบตวั และใช้นุ่งอยู่กบับา้นเท่านั้น ผา้
ไคน์จะมีลวดลายสวยงามมาก เน้ือดีและราคาแพง ซ่ึงเป็นท่ีนิยมเรียกกนัอีก
ช่ือวา่ ผา้ปาติค (Patik) เวลานุ่งจะตอ้งใหย้าวกรอมเทา้ สวมเส้ือ เรียกวา่ เคบา
จา (Kebaja) เป็นเส้ือท่ีรัดติดกบัตวั แขนยาว ส าหรับผูห้ญิงชาวเกาะสุมาตรา 
นิยมสวมเส้ือหลวม ล าตวัยาวเกือบถึงเข่า เรียกวา่ บตัยกูรุง และใชผ้า้ห่มพาด
ไหล่ข้างหน่ึงด้วย ผูห้ญิงอินโดนีเซียไวผ้มยาว แล้วเกล้าเป็นมวย และใช้
เคร่ืองประดบั เช่น พลอย หรือดอกไมป้ระดบัศีรษะ รองเท้าท่ีใช้เดิมเป็น
รองเทา้แตะ แต่ปัจจุบนัเป็นรองเทา้มีส้น และทาสี แกะสลกัเป็นรูปต่าง ๆ 
สายคาดท าดว้ยหนงัทาสีเงิน หรือสีทอง สตรีท่ีนบัถือศาสนาอิสลามจะใชผ้า้
คลุมศีรษะ แต่ไม่ปิดหน้า ปัจจุบนันิยมแต่งกายแบบตะวนัตกมากข้ึน การ
แต่งกายแบบดงักล่าว จะใชใ้นโอกาสพิธีส าคญั ๆ เท่านั้น  
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สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 
แหล่งมนุษย์ยุคเร่ิมแรกซังงีรัน (Sangiran Early Man Site) 

 เป็นแหล่งโบราณคดีท่ีขุดพบตั้งแต่ปี
คริสต์ศกัราช 1936-1941 พบฟอสซิลมนุษย์
หลากหลายซาก ซังงีรันเป็นสถานท่ีส าคญัท่ี
ท าให้เขา้ใจถึงวิวฒันาการของมนุษยม์ากข้ึน

และไดถู้กข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกชองประเทศอีกดว้ย 
  
กลุ่มวดับุรมพุทโธ (Borobuder Temple Compounds) 
 บุโรพุทโธ ตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองยอร์กยา           
การ์ตา บนเกาะชวา นบัวา่เป็นวดัแห่งศาสนาพุทธท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก ซ่ึง
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีใช้เวลาในการ
สร้างประมาณ 75 ปี สร้างข้ึนในช่วง
ประมาณศตวรรษท่ี 8 และ 9 ใน
อาณาจกัรไศเลนทรา โดยใช้อิฐบล็อค
ประมาณ 2 ล้านก้อน สร้างสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีข้ึนมาจนมีขนาดใหญ่มหึมา หลงัจากนั้นไม่นาน วดับุโรพุท
โธ ก็ถูกทิ้งไวไ้ม่ไดรั้บการดูแล ในศตวรรษท่ี 14 ดว้ยเหตุใดก็ยงัเป็นปริศนา
อยู ่และจากนั้นวดัแห่งน้ีก็ถูกซ่อนอยูภ่ายใตช้ั้นข้ีเถา้ภูเขาไฟมานบัร้อยปี 
 จนในปี 1814 ก็ถูกคน้พบโดย เซอร์ โทมสั แสตมฟอร์ด ราฟเฟิล 
และในช่วงระหวา่งปี 1975 ถึง 1982 วดัแห่งน้ีก็ไดรั้บการบูรณะคร้ังยิ่งใหญ่ 
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โดยรัฐบาลอินโดนิเซียและองค์การยูเนสโก ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ียงัไดรั้บการ
บนัทึกวา่เป็น "มรดกโลกท่ีใหญ่ท่ีสุด" ในปี 1991 อีกดว้ย 
 
อุทยานแห่งชาติโคโมโด (Komodo National Park) 
 อุทยานแห่งชาติโคโมโด ตั้งอยู่
ใกล้หมู่เกาะซุนดาน้อย ประกอบด้วย
เกาะใหญ่ ๆ 3 เกาะ คือ เกาะโคโมโด 
เกาะริงกา และเกาะปาดาร์ และยงัมี
เกาะเล็ก ๆ อีก 26 เกาะ ซ่ึงช่ือของเกาะ
นั้ น ตั้ ง ต า ม ช่ื อ มั ง ก ร โ ค โ ม โ ด 
สัตวเ์ล้ือยคลานท่ีใหญ่ท่ีสุดอาศยัอยู ่โดยท่ีเจา้มงักรน้ีสามารถตวัใหญ่ไดถึ้ง 3 
เมตร หรืออาจยาวมากกวา่นั้น และมีน ้ าหนกัมากกวา่ 70 กิโลกรัม แมว้า่มนั
จะกินซากศพของสัตวท่ี์ตายแลว้ก็ตาม แต่พวกมนัก็ยงัไดช่ื้อว่าเป็นยอดนกั
ล่าท่ีน่าเกรงขาม และยงัคงล่าเหยือ่อยา่งนกและสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม แต่จะไม่
ค่อยโจมตีมนุษย ์ ดว้ยลกัษณะทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์เหมาะแก่การศึกษา
ทฤษฎีของวิวฒันาการ จึงท าให้อุทยานแห่งชาติโคโมโดถูกข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกอีกดว้ย 
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อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน (Ujung Kulon National Park) 
 อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องชวา
แถบไหล่ทวีปซุนดา รวมคาบสมุทรอูจุงกู
ลอน เกาะนอกฝ่ัง และรวมถึงเขตอนุรักษ์
ธรรมชาติกรากะตั้ ว (Krakatoa) นอกจาก
ธรรมชาติท่ีสวยงามแล้วยงัมีสัตวท่ี์ใกลสู้ญ
พนัธ์ุ อย่างเช่นแรดชวา เป็นตน้ และไดข้ึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2534 ท่ีเมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย 
 
อุทยานทนัจัง พูทงิ (Tanjung Puting) 
 อุทยานทนัจงั พูทิง ตั้งอยูบ่นเกาะบอร์เนียว 
จงัหวดักาลิมนัตนั ในอินโดนิเซีย และเป็นอุทยานท่ี
ได้รับความนิยมจากบรรดาบริษัททัวร์ท้องถ่ิน
ทั้ งหลาย เพื่อช่ืนชมชีวิตของสัตว์ป่าและเข้าชม
ศูนยว์ิจยัต่าง ๆ แต่ส่ิงท่ีได้รับความนิยมสูงสุดของ
ท่ีน่ีก็คือ เจา้ลิงอุรังอุตงั ท่ีนกัท่องเท่ียวมกัจะแห่เขา้
มาชมความน่ารักของมนัเป็นประจ า 
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ทะเลสาบโทบา (Lake Toba) 
 ทะเลสาบโทบา ตั้ งอยู่บนเกาะ          
สุมาตรา เป็นทะเลสาบท่ีเกิดในบริเวณ
ปากปล่องภูเขาไฟ มีระยะทางยาวถึง 100 
กิโลเมตร และกวา้ง 30 กิโลเมตร โดย
ทะเลสาบโทบาเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟท่ีมีความแรงสูงมากระเบิด 
เม่ือประมาณ 70,000 ปีก่อน กล่าวไดว้า่เป็นปล่องภูเขาไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ท าให้เกิดทะเลสาบสีฟ้าครามแห่งน้ีข้ึนมา ซ่ึงนกัท่องเท่ียวมกัจะชอบมาวา่ย
น ้าเล่นกนัท่ีทะเลสาบแห่งน้ี 
 
กลุ่มวดัพรัมบานัน (Prambanan Temple Compounds) 

 เป็นวดัท่ีรู้จกัส าหรับคนทอ้งถ่ิน
วา่ โรโร จองกรัง (Roro Jonggrang) ถือ
วา่เป็น 1 ในวดัฮินดูท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้และได้ข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลก โดยจะมีแท่นบูชาหลกั 3 

ท่ี ซ่ึงอุทิศให้แก่ เทพเจา้ฮินดู 3 องค์ ไดแ้ก่ พระพรหม พระศิวะและ พระ
วิษณุ ส าหรับผูม้าเยี่ยมชมและนกัท่องเท่ียวทั้งหลายนั้นจะไดรั้บอนุญาตให้
เขา้ชมเป็นบางส่วนเท่านั้น เพราะบางส่วนไดรั้บความเสียหายจากในอดีต แต่
ท่ีไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง คือการชมพระอาทิตยข้ึ์นบริเวณหลงัวดัแห่งน้ี 
เวลาประมาณตี 5 ท่ีเหมาะท่ีสุดในการชม  
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อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์ (Lorentz National Park) 
 มีพื้นท่ี 2.5 ลา้นเฮคเตอร์ เป็น
เขตอนุรักษท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้บริเวณน้ียงัมีแหล่ง
ฟ อ ส ซิ ล ซ่ึ ง เ ป็ น ห ลั ก ฐ า น ข อ ง
วิว ัฒนาการของชีวิตบนเกาะนิวกินี 
และมีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูงสุดในภูมิภาค และยงัไดข้ึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกของประเทศอินโดนีเซีย
อีกดว้ย 

 
ภาษา 
 ภาษาประจ าชาติของอินโดนีเซีย ได้แก่  บาฮาซาอินโดนีเซีย 
นอกจากน้ียงัมีภาษามลายโูปสีนีเซียน ภาษาทอ้งถ่ินและภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็น
ภาษาท่ีส าคญัรองลงมาจากภาษาประจ าชาติ และถือเป็นภาษาบังคบัใน
โรงเรียนมธัยม นอกจากน้ียงัใช้กนัอย่างแพร่หลายในวงราชการและธุรกิจ 
ส าหรับภาษาดทัช์ ใชพ้ดูกนัในหมู่ผูสู้งอาย ู
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ภาษาน่ารู้ 

ไทย บาฮาซา อนิโดนีเซีย 
สวสัดี เซลามทัปากิ (ตอนเชา้)  

เซลามทัซิแอง (ตอนเท่ียง) 
เซลามทัซอร์ (ตอนเยน็) 
เซลามทัมายมั (ตอนค ่า) 
ฮาโล 

ขอบคุณ เทริมากาสิ 
สบายดีไหม                อพาร์ คาบาร์ 
ยนิดีท่ีไดรู้้จกั                 เซลามนั เบอร์จมัพา เดนกนั อนัดา 
พบกนัใหม่         ซมัไพ จ าพา ลากิ 
ลาก่อน                         บาย บาย / เซลามตั ติงกลั 
ใช่  ยา / เบอร์ทู 
ไม่ใช่ บูคนั / ตีดกั 
ไม่เป็นไร                     ทิดกั อพา อพา 
ตกลง โอเค 
ฉนัเสียใจ มาอาฟกนั ซายา 
ราคาเท่าไหร่ เบอราปา ฮาร์กายา ?  
ดว้ยความยนิดี ซามา-ซามา 
กรุณาพดูชา้ ๆ โตลอง บีจารา อะกะ เปอลาฮนั 
ช่วยพดูช ้าอีกคร้ังไดไ้หม บีซา ดีอูลงังี ? 
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ไทย บาฮาซา อนิโดนีเซีย 
ฉนัไม่เขา้ใจ ซายา ตีดกั เมอเงอร์ตี 
คุณพดูภาษาองักฤษไดไ้หม อะปากาหฺ อันดา บีซา เบอร์บีจารา 

ดาลมั บาฮาซา อิงกริซ ? 
ฉนัพดูภาษาอินโดนีเซียไม่ได ้ ซายา  ตีดัก  บีซา  บีจารา  บาฮาซา

อินโดนีเซีย 
หอ้งน ้าอยูท่ี่ไหน กามาร์ เกอจิล ดี มานา ? 

 
สกุลเงิน 
 

 
รูเปียห์ (Rupiah) 

 
ข้อควรรู้ 
 1. ไม่ควรใชมื้อซ้ายในการรับ-ส่งของ คนมุสลิมอินโดนีเซียถือว่า
มือซา้ยไม่สุภาพ 
 2. นิยมใชมื้อกินขา้ว 
 3. ไม่ควรช้ีน้ิวดว้ยน้ิวช้ี แต่ใชน้ิ้วโป้งแทน 
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 4. ไม่จบัศีรษะคนอินโดนีเซียรวมทั้งการลูบศีรษะเด็ก 
 5. การครอบครองยาเสพติด อาวธุ หนงัสือรูปภาพอนาจาร มี 
บทลงโทษหนกั อาทิ การน าเขา้และครอบครองยาเสพติดมีโทษถึงประหาร
ชีวติ 
 6. บทลงโทษรุนแรงเก่ียวกบัการคา้และส่งออกพืชและสัตวก์วา่ 200 
ชนิด จึงควรตรวจสอบก่อนซ้ือหรือน าพืชและสัตวอ์อกนอกประเทศ 
 7. มอเตอร์ไซครั์บจา้งตอ้งมีมิเตอร์ 
 8. งานศพใส่ชุดสีอะไรก็ได ้
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บรรณานุกรม 
 

 กญัญาณฐั กรีประเสริฐกุล. กา้วทนัอาเซียน. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
 เอม็ไอเอส, ม.ป.ป. 
ทีมนักวิชาการอาเซียน. Survivor อาเซียน สิบภาษาง่าย ๆ ของอาเซียน 
 ส่ือสารกับคนในอาเซียนได้ทุกชาติ. พิมพ์คร้ังท่ี 5 กรุงเทพฯ : 
 บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด ์พบัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน), 2556. 
ปัทมาพร ค าโท. เราคืออาเซียน อินโดนีเซีย จับมือกันก้าวสู่ประชาคม
 อาเซียน. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์
 พบัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน), 2555. 
ประเทศอินโดนีเซีย (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา: http://heritage.mod.go.th 
 /nation/neighbour/indonesia1.htm. 9 กนัยายน 2557. 
พาไปชม ชุดประจ าชาติอาเซียน 10 ประเทศ (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  
 http://hilight.kapook.com/view/73561. 12 กนัยายน 2557. 
มรดกโลกของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 28 แห่ง (ออนไลน์). 
 แหล่งท่ีมา: http://www.nwvoc.ac.th/asean/Asean_Heritage1.html. 
 30 กนัยายน 2557. 
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บรรณานุกรม 
 
มหารโชโน โปรโบ, บราเธอร์นพรัตน์ เรือนกูล. คู่มือสนทนาฉบบัพกพา 
 ภาษาอินโดนีเซีย. พิมพ์คร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : บริษทั ส านักพิมพ์
 หนา้ต่างสู่โลกกวา้ง จ ากดั, 2557. 
ยุว ดี .  2557 .  ข้อห้ามของ  10  ประเทศอาเซียน ท่ีควรรู้ (ออนไลน์ ) . 
 แหล่งท่ีมา: http://teen.mthai.com/variety/74797.html. 10 กนัยายน 
 2557 
เรียนรู้ภาษาอาเซียน (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  http://www.thaifranchise 
 center.com/AEC/language.php. 12 กนัยายน 2557. 
ASEAN CURRENCY : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน (ออนไลน์). 
 แหล่งท่ีมา: http://www1.si.mahidol.ac.th/nursing/ns/index.php/ 
 aec-wiki/955-asean-currency. 30 กนัยายน 2557. 
13 สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศอินโดนีเซีย (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  
 http://travel.kapook.com/view34925.html. 9 กนัยายน 2557. 
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มาเลเซีย  
(MALASIA) 

 

 
 

 ประเทศมาเลเซียในปัจจุบนัแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนท่ีตั้งอยู่
บนคาบสมุทรเรียกว่า มาเลเซียตะวนัตก และส่วนท่ีอยู่ในเกาะบอร์เนียว 
เรียกว่า มาเลเซียตะวนัออก ทั้งสองส่วนน้ีประกอบดว้ยรัฐต่าง ๆ 13 รัฐ อยู่
ในมาเลเซียตะวันตก 11 รัฐ อยู่ในมาเลเซียตะวันออก 2 รัฐ  มีกรุง
กวัลาลมัเปอร์ เป็นเมืองหลวง 
 มาเลเซียตะวันตก หรือท่ีเรียกว่า เพนนินซูลามาเลเซีย (Peninsula 
Malasia) ประกอบด้วยรัฐต่าง ๆ จ านวน 11 รัฐ ตั้ งอยู่ปลายคาบสมุทร                    
อินโดจีน  
 มาเลเซียตะวันออก อยู่ในเกาะบอร์เนียว ทางดา้นเหนือต่อจากกาลิ
มนัตนัของอินโดนิเซีย ประกอบดว้ยรัฐสองรัฐคือ รัฐซาราวคั และรัฐซาบาห์ 
โดยมีประเทศบรูไน ตั้งอยูร่ะหวา่งกลางของรัฐทั้งสอง  
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 มาเลเซีย มีพรมแดนโดยทัว่ไปคือ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกบัประเทศไทย 
  ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  ติดต่อกบัทะเลซูลู ใกลห้มู่เกาะ
ฟิลิปปินส์  
  ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัทะเลจีนใต ้ 
  ทิศใต้ ติดต่อกับช่องแคบยะโฮร์ ซ่ึงกั้นระหว่างประเทศ
มาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนิเซีย   
  ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัทะเลอนัดามนั ในมหาสมุทรอินเดีย 
และ ช่องแคบมะละกา  ซ่ึ งกั้ นระหว่ า งมา เล เ ซี ยกับ เก าะ สุมาตรา                         
ของอินโดนิเซีย   
 มาเลเซียมีตราแผ่นดินเป็นรูปเสือ
สองตวัยืนบนแถบแพรหันหน้าเขา้หากนั 
ประคองโล่ซ่ึงมีจันทร์เส้ียวและดาว 14 
แฉกอยู่ด้านบน เสือสองตัวน้ีหมายถึง 
ก าลงัและความกลา้หาญ  

 
ท่ีมา: ตราประจ าชาติมาเลเซีย (http://th.wikipedia.org/wiki/Coat_of_arms_of_Malaysia.png) 

 

 บนโล่ปรากฏสัญลกัษณ์แทนรัฐทั้ง 13 ของมาเลเซียและดอกชบา 
อนัเป็นดอกไมป้ระจ าชาติ จนัทร์เส้ียวเป็นสัญลกัษณ์ของศาสนาอิสลาม และ
ดาว 14 แฉก (ดาราสหพนัธ์) แทนดินแดนทั้ง 14 (13 รัฐกบัรัฐบาลกลาง) 
ส่วนในแถบแพรดา้นล่างแสดงค าขวญัของประเทศเป็นตวัอกัษรโรมนัและ
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อกัษรยาวี มีความหมายว่า “ความเป็นเอกภาพคือพลัง” ตราแผ่นดินของ
มาเลเซียน้ีสืบทอดมาจากตราแผ่นดินสหพนัธรัฐมลายาในช่วงท่ีเป็นอาณา
นิคมขององักฤษ 
 มาเลเซียมีดอกไมป้ระจ าชาติ คือ ดอกบุหงารายา (Bunga Raya) 
หรือคนไทยมกัจะเรียกวา่ ดอกชบา  
 

 
ท่ีมา: ดอกบุหงารายา (http://www.phichai.ac.th/asean/member/malaysia/malaysia.html) 

 
 ลกัษณะธงชาติของมาเลเซียนั้น จะเป็นธงร้ิวแห่งเกียรติศกัด์ิ (Jalur 
Gemilang)  
 -  พระจนัทร์เส้ียว หมายถึง ศาสนาอิสลามอนัเป็นศาสนาประจ าชาติ 
 -  ดาว 14 แฉก หรือ ดาราสหพนัธ์ หมายถึง ความเป็นเอกภาพในหมู่
รัฐทั้งหมด 
 -  สี เหลือง คือ สีแห่งย ังดี  เปอร์ตวน อากง ผู ้เป็นประมุขแห่ง
สหพนัธรัฐ  
 -  สีน ้าเงิน หมายถึง ความสามคัคีของชาวมาเลเซีย 
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 -  แถบร้ิวสีแดงและสีขาวทั้ง 14 ร้ิว ท่ีกวา้งเท่ากนั หมายถึง สถานะ
อนัเสมอภาคของรัฐสมาชิกทั้ง 13 รัฐ และรัฐบาลกลางท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์  
 

 
ท่ีมา: ธงประจ าชาติมาเลเซีย (http://www.phichai.ac.th/asean/member/malaysia/malaysia.html) 

 
ลกัษณะภูมิประเทศ  
 มาเลเซียตะวนัตก โดยทัว่ไปเป็นป่าไม ้ภูเขา และหนองบึง 
 มาเลเซียตะวนัออก  โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบชายฝ่ังและริมทะเลมีหนอง
บึง และป่าโกงกาง ท่ีเชิงเขา และทิวเขาสูงมีความสูงชนั มีเหวลึกปกคลุมดว้ย
ป่าทึบยากแก่การสัญจร มียอดเขาสูงสุดอยู่ทางภาคเหนือ มีลกัษณะผิวดิน
แตกต่างกนัออกไป บริเวณพื้นท่ีรอบชายฝ่ังส่วนใหญ่เป็นประเภทดินเหนียว 
และดินโคลนตม ซ่ึงมีน ้ าหล่อเล้ียงอยู่ตลอดเวลา ในบริเวณบางแห่งมีกรวด
ทรายปะปนอยูเ่ป็นจ านวนมาก  
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ประชากร 
 มาเลเซียประกอบดว้ยประชากรหลากหลายเช้ือชาติแตกต่างกนัไป 
ได้แก่ มลายู จีนและอินเดีย แต่ละเช้ือชาติมีความแตกต่างกันทางภาษา 
ศาสนาวฒันธรรมประเพณี และวถีิชีวติความเป็นอยู ่ 
  
ชุดประจ าชาต ิ

 ชุดประจ าชาติมาเลเซียของผู้ ชาย  เ รียกว่า  บาจู  มลายู  (Baju 
Melayu) ประกอบดว้ย เส้ือแขนยาวและกางเกงขายาวท่ีท าจากผา้ไหม ผา้ฝ้าย 
หรือโพลีเอสเตอร์ท่ีมีส่วนผสมของผา้ฝ้าย ส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่า บาจู
กุรุง (Baju Kurung) ประกอบดว้ยเส้ือคลุมแขนยาว และกระโปรงยาว 
 

 
 

สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 
อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลู (Gunung Mulu National Park) 
 อุทยานแห่งชาติกุนุงมูลู รัฐซาราวกั คือหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียว
ตามธรรมชาติท่ีงดงามท่ีสุดในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ด้วยหินปูนท่ี
เรียงรายเป็นรูปแปลกตาสวยงามราวกับงานศิลปะ เกิดจากฝีมือของ
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ธรรมชาติลว้น ๆ รวมทั้งถ ้ าซาราวกั ถ ้ าใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึง
อุทยานแห่งน้ีถือได้ว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายในด้านชีววิทยาและ

ธรณีวิทยาเป็นอย่างมาก มีพนัธ์ุพืชกว่า 3,500 
ชนิด และมีพนัธ์ุปาล์มกว่า 109 ชนิด และได้
ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกของประเทศ
มาเลเซีย 

 
ลงักาว ี(Langkawi) 
 ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือของประเทศมาเลเซีย บริเวณ
ทะเลอนัดามนั ประกอบไปดว้ยเกาะ
มากถึง 99 เกาะ ซ่ึงอวดโฉมความ
งดงามตามธรรมชาติ ไม่วา่จะเป็นชายหาด ป่าฝน ป่าชายเลน และภูเขา โดย
ปัจจุบันมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียว เช่น โรงแรมและ
ร้านอาหารไปเปิดมากข้ึน ช่วยใหท่ี้น่ีกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวครบวงโคจร 
 
กูชิง (Kuching) 
 เ ป็น เ มือง ท่ีใหญ่ ท่ี สุดใน
เกาะบอร์เนียว เป็นท่ีพักท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีตั้ งใจจะอยู่
ระยะยาวและเท่ียวชมมาเลเซียให้ทัว่ 
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สามารถแวะชมสถานท่ีท่องเท่ียวเก่าแก่ทางประวติัศาสตร์ได ้เช่น วดัโทว
เปกกง วดัจีนท่ีข้ึนช่ือว่าเก่าแก่ท่ีสุด หรือ เดวาน อนัดันกัน เนเกรี อาคาร
ราชการท่ีมีรูปทรงโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 
 
อุทยานคินาบาลู (Kinabalu Park) 
 อุทยานน้ีตั้ งอยู่ในรัฐซาบาห์ทางเหนือสุดของเกาะบอร์เนียว 
ประเทศมาเลเซีย ภูเขาคินาบาลูสูง 4,095 เมตร ตั้ งตระหง่านสูงท่ีสุดอยู่
ระหว่างภูเขาหิมาลยักบันิวกีนี มีสัตวป่์าอยา่งลิงจมูกยาว, ลิงอุรังอุตงั, เสือ 

และชา้ง นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมสไตล์เอาท์
ดอร์ให้ท ามากมาย อาทิ การตั้งแคมป์, เดิน
ป่า, ปีนเขาหรือล่องเรือ เป็นตน้ ดว้ยความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติน้ีจึงท าให้
องคก์ารยเูนสโก ประกาศ ข้ึนเป็นมรดกโลก
ของประเทศ 

 
คาเมรอน ไฮแลนด์ (Cameron Highlands) 
 ตั้งอยู่บนภูเขาติติวงัซา 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียว
เก่าแก่ของท่ีน่ี และมีบรรยากาศ
สวยตรึงตาตรึงใจสมกบัท่ีผูค้น
ช่ืนชอบ โดยมีทั้ งสวนดอกไม ้
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ไร่ชาและสวนผกัผลไม ้ซ่ึงเปิดให้นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ชมไดต้ามใจชอบ 
นอกจากน้ียงัสามารถแวะชมพิพิธภณัฑ์ ไทม์ ทนัเนล เพื่อชมประวติัความ
เป็นมาของท่ีน่ีไดอี้กดว้ย 
 
มะละกา และจอร์จทาวน์ นครประวัติศาสตร์บนช่องแคบมะละกา (Melaka 
and George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca) 

 เป็นเมืองท่ีได้พฒันามานานกว่า 
5 0 0  ปี  ทั้ ง ด้ า นก า รค้ า ข า ย แ ละ ก า ร
แลก เป ล่ี ยนทางว ัฒนธรรมระหว่ า ง
ตะวนัออกกบัตะวนัตกบนช่องแคบมะละ
กา และได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมจากองคก์ารยเูนสโก 

 
ภาษา 
 ภาษาราชการของมาเลเซียคือ ภาษามลายู หรือภาษามาเลย์ ส่วน
ภาษาอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการติดต่อ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษา
พื้นเมือง 
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ภาษาน่ารู้ 
ไทย มาเลย์ 

สวสัดี ซาลามดั ดาตงั 
ขอบคุณ เตริมา กะชิ 
สบายดีไหม อาปา กาบา 
ยนิดีท่ีไดรู้้จกั เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อนัดา 
พบกนัใหม ่ เบอจมัปา ลากิ  
ลาก่อน เซลามตั ติงกลั 
นอนหลบัฝันดี มิมป๊ิ มานิส 
เชิญ เมน็เจม็พุด  
ใช่ ยา  
ไม่ใช่ ตีดคั 
อากาศดีจงั บาอิค คอค่า  
อากาศร้อนมาก ซงักดั พานสั 
อากาศหนาวมาก คอค่า ยงั ซงักดั เซจุค๊ 
ไม่เป็นไร ตีดคั อาปาอาปา  
ขอเมนูอาหารหน่อย เรอเซปี อุนตุก ซายา 
สั่งอาหารหน่อย บูเละห์กะห์ ซายา เมิเมิซนั 
หา้มถ่ายรูป จางนั เมองมับิล กมับาร์ 
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สกุลเงิน 
 

 
ริงกิต (Ringgit) 

 
ข้อควรรู้ 
 1. ใชมื้อขวาเพียงขา้งเดียวในการรับประทานอาหาร และรับส่งของ 
 2. เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นเร่ืองตอ้งหา้ม 
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บรรณานุกรม 
 

ปัณณภัทร .  เ ร า คืออา เ ซี ยน  มา เล เ ซี ย  จับ มื อกันก้า ว สู่ ประชาคม
 อาเซียน. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์
 พบัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน), 2555. 
ประเทศมาเลเซีย (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา: http://heritage.mod.go.th/ 
 nation/neighbour/malaysia1.htm. 11 กนัยายน 2557. 
พาไปชม ชุดประจ าชาติอาเซียน 10 ประเทศ (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  
 http://hilight.kapook.com/view/73561. 12 กนัยายน 2557. 
มรดกโลกของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 28 แห่ง (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา: 
 http://www.nwvoc.ac.th/asean/Asean_Heritage1.html.30 กนัยายน 
 2557. 
ยุว ดี .  2557 .  ข้อห้ามของ  10  ประเทศอาเซียน ท่ีควรรู้ (ออนไลน์ ) . 
 แหล่งท่ีมา: http://teen.mthai.com/variety/74797.html. 10 กนัยายน 
 2557 
เรียนรู้ภาษาอาเซียน (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  http://www.thaifranchis 
 ecenter.com/AEC/language.php. 12 กนัยายน 2557 
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บรรณานุกรม 
 
ASEAN CURRENCY : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน   
 (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา: http://www1.si.mahidol.ac.th/nursing 
 /ns/index.php/aec-wiki/955-asean-currency. 30 กนัยายน 2557. 
10 สถานท่ีท่องเท่ียวน่าไปในมาเลเซีย (ออนไลน)์.  แหล่งท่ีมา:  
 http://travel.kapook.com/view73368.html. 12 กนัยายน 2557. 
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สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ 
(REPUBLIC OF THE PHILIPPINES) 

 
 ป ร ะ เ ท ศ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ 
ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ประมาณ 
7 ,100  เกาะ  ตั้ งอยู่ ในมหาสมุทร            
แปซิฟิค ทางด้านทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือ อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของเกาะบอร์เนียว และอยูท่างใตข้อง
เกาะไต้หวนั หมู่ เกาะฟิลิปปินส์อยู่
ห่างจากผืนแผ่นดินใหญ่ ของทวีป
เอเซียประมาณ 970 กิโลเมตร มีกรุง
มะนิลาเป็นเมืองหลวง 
 มีภูเขาและเทือกเขาบนหมู่

เกาะฟิลิปปินส์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของภูเขาไฟ ท่ีตั้งรายล้อมเป็นวงกลม ใน
มหาสมุทรแปซิฟิค มีแม่น ้าและทะเลสาบ อยูเ่ป็นจ านวนมาก อยูร่ะหวา่งช่อง
เขา  
 ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในฟิลิปปินส์คือ ภูเขาอาโป (Apo) มีความสูงถึง 
2,950 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล ตั้งอยูบ่นเกาะมินดาเนา มีแม่น ้ าท่ีส าคญั เช่น 
แม่น ้ามินดาเนา แม่น ้าคากายนั แม่น ้าอกัโน เป็นตน้ 
 



 

LC Journal: ASEAN 33 
 

 ตราแผ่นดินของฟิลิปปินส์มีรูปพระอาทิตยรั์ศมีแปดแฉกอยู่ในวงรี
ตรงกลาง หมายถึง จงัหวดัทั้งแปดซ่ึงอยู่ภายใตก้ฎอยัการศึกระหว่างการ
ปฏิวติัฟิลิปปินส์ และดาวหา้แฉกสามดวง หมายถึงเกาะลูซอน เกาะมินดาเนา 

และหมู่เกาะวซีายสั พื้นสีน ้าเงินทางดา้นซา้ยมีรูปนก
อินทรี ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของสหรัฐอเมริกา และพื้น
สีแดงทางดา้นขวามีรูปสิงโต ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของ
สเปน แสดงถึงประวติัศาสตร์การเป็นอาณานิคม
ของประเทศฟิลิปปินส์ 

ท่ีมา: ตราประจ าชาติ (http://www.thaigoodview.com/node/71173) 

 
 ดอกไมป้ระจ าชาติของฟิลิปปินส์ คือ ดอก
พุดแกว้ (Sampaguita Jasmine) 

 
 

ท่ีมา: ดอกไม้ประจ าชาติของฟิลิปปินส์ (http://113962162.blogspot.com/2013/02/blog-post_18.html) 

  
 ลกัษณะธงชาติของฟิลิปปินส์ ประกอบไปดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
  -  สามเหล่ียมสีขาว หมายถึง ความเสมอภาคและภราดรภาพ 
  -  พื้นสีน ้าเงิน หมายถึง สันติภาพ สัจจะ และความยติุธรรม 
  -  พื้นสีแดง หมายถึง ความรักชาติ และความมีคุณค่า 
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  -  ดาวสามดวง หมายถึง การแบ่งพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทสออกเป็นสามส่วน ใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ เกาะลูซอน เกาะมินดาเนา และหมู่
เกาะวซีายสั 
  -  ดวงอาทิตยรั์ศมีแปดแฉก หมายถึง แปดจงัหวดัแรกของ
ประเทศ อนัไดแ้ก่ จงัหวดับาตงักสั บูลาคนั กาวีเต ลากูนา มะนิลา นูเอวาเอคิ
ยา ปัมปังกา และตาร์ลกั 
 

 
ท่ีมา: ธงชาติฟิลิปปินส์ (http://www.thaigoodview.com/node/71173) 

 
 นอกจากน้ี ประเทศฟิลิปปินส์มักจะใช้ธงชาติเป็นเคร่ืองหมาย
แสดงออกถึงสภาวะสงคราม คือ ถา้ แถบสีพื้นทั้งสองสีสลบักนั คือ สีแดงอยู่
บน สีน ้าเงินอยูล่่าง แสดงวา่ ประเทศก าลงัตกอยูใ่นสภาวะสงคราม 
    
ลกัษณะภูมิประเทศ 
 หมู่เกาะฟิลิปปินส์มีโครงสร้างอยู่ในแนวเทือกเขายุคใหม่ ภายใน
เกาะต่าง ๆ ลว้นแต่เป็นภูเขาสูงประมาณ 1,200-2,400 เมตร โครงสร้างของ
หินภายในยงัไม่มั่นคง และด้วยสภาพทางธรณีวิทยาท่ีมีภูเขาไฟอยู่เป็น



 

LC Journal: ASEAN 35 
 

จ านวนมาก ท าให้มกัประสบปัญหาแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุบ่อยคร้ัง 
ปัจจุบนัยงัมีภูเขาไฟอยา่งนอ้ย 22 ลูก ท่ีพร้อมจะปะทุตลอดเวลา 
 
ประชากร 
 ชาวเกาะฟิลิปปินส์ ปัจจุบันมีรูปร่างหน้าตาคล้ายพวกมองโกล 
ผสมผสาน มีผวิสีน ้าตาล แต่บางพวกก็มีผวิค่อนขา้งขาว การท่ีชาวฟิลิปปินส์
มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัน้ีเป็นผล สืบเน่ืองมาจากความซับซ้อนของเผ่าพนัธ์ุ 
อนัเกิดจากการผสมผสาน ระหวา่งเช้ือชาติต่าง ๆ เช่น ชนเผา่ดั้งเดิม เผา่อิน
โดเนเซีย ชาวมาเลย ์ชาวจีน ชาวสเปน ชาวโปรตุเกส เป็นตน้ 
  
ชุดประจ าชาต ิ

 ส าหรับผู้ชายจะนุ่งกางเกงขา
ยาวและสวมเส้ือท่ีเรียกว่า บารอง ตา
กาล็อก (Barong Tagalog) ซ่ึงตดัเย็บ
ดว้ยผา้ใยสัปปะรด มีบ่า คอตั้ง แขนยาว 
ท่ีปลายแขนเส้ือท่ี ขอ้มือจะปักลวดลาย  

 ส่วนผู้ หญิง นุ่งกระโปรง
ยาว ใส่เส้ือสีครีมแขนสั้ นจบัจีบยก
ตั้ ง ข้ึนเหนือไหล่คล้าย ปีกผี เ ส้ือ 
เรียกวา่ บาลินตาวกั (balintawak) 
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สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 
ป้อมซานติเอโก (Fort Santiago) 

    ใช้ส าหรับป้องกันการ
โจมตีของขา้ศึก ท่ีเขา้มาทางปาก
แม่น ้าปาซิก จากอ่าวมะนิลา ป้อม
แห่งน้ีถูกท าลายจากการโจมตี
ของกองทัพสหรัฐ  ต่อมาได้
บู รณะ ซ่อมแซม เพื่ อ ให้ เ ป็ น                 
“ปู ช นี ยสถานแ ห่ ง เส รีภ าพ ” 

(Shrine of Freedom) บริเวณรอบป้อมมีสวนหย่อม รายลอ้มโดยมีรถมา้
ใหบ้ริการ พาชมรอบบริเวณ บริเวณดงักล่าว ยงัมีสถานท่ีคุมขงันกัโทษ ท่ีอยู่
บริเวณริมแม่น ้ าปากแม่น ้ าปาซิก และส่วนหน่ึงของป้อมน้ี ถูกท าเป็นสนาม
กอลฟ์อยา่งสวยงาม 
 
โบสถ์ซาน อากุสติน (San Agustin)  
 เป็นโบสถ์ท่ีมีสถาปัตยกรรม
ทรงสเปน ท่ีสง่างาม สร้างข้ึนในปี 
1599 โบสถ์แห่งน้ี สร้างข้ึนเป็นคร้ังท่ี
สาม โดยสองคร้ังแรกถูกไฟไหมไ้ป 
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มาคาติ (Makati)  
 เป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงและ
เป็นย่านธุรกิจชั้นน าของกรุงมะนิลา ท่ีมี
โรงแรมระดบั 5 ดาวมากมาย รวมไปถึง 
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ถึง 4 แห่ง โดย
ปกติร้านค้าจะเปิดเวลา 10.00-20.00 น. 
นอกจากน้ียงัมีร้านค้าท่ีเหมือนกับร้านโชว์ห่วย ซ่ึงเป็นกิจการภายใน
ครอบครัว เรียกวา่ Sari Sari Store ซ่ึงจะอยูต่ามหวัมุมถนนต่าง ๆ 
 
ปักซังฮัน (Pagsanjan)  

 เป็นสถานท่ีล่องแก่งชั้นยอด 
นกัท่องเท่ียวส่วนมากจะมาเปล่ียนชุด
เพื่อว่ายน ้ า หรือกางเกงขาสั้ น เล่น
น ้ าตกปักซังฮัน แล้วทวนน ้ าข้ึนไป
กบัเรือ ท าให้เพลิดเพลินกบัการผจญ
ภยักับการนั่งเรือทวนน ้ า เรือบันกา 
ซ่ึงบ่อยคร้ัง อาจจะเกยต้ืน หรือติด

แก่งจนท าให้คนเรือตอ้งลงมาผลกัหรือยกเรือเพื่อไปชมน ้ าตก พร้อมทั้งได้
ช่ืนชมความสดช่ืนของน ้าท่ีไหลผา่น ชมความสวยงามของธรรมชาติ ท่ีสรรค์
สร้างไดอ้ยา่งลงตวั  
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โบสถ์บาโรกแห่งฟิลปิปินส์ (Baroque Churches of the Philippines) 
 โบสถ์แห่งน้ีไดรั้บเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม โดยโบสถ์
นั้นจะประกอบไปดว้ย 4 หลงั ซ่ึงหลงั
แรกสร้างโดยชาวสเปน ตั้งอยู่ในกรุง
มะนิลา ซานตามาเรีย ปาโออาย และมิ
อากาโอ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ี
เป็นการแสดงถึงความเป็นศิลปะ
บาโรกของยุโรปโดยช่างฝีมือชาวจีน
และฟิลิปปินส์ 
 
อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ (Tubbataha Reefs Natural Park) 

 ค ร อ บ ค ลุ ม
พื้นท่ี 33,200 เฮคเตอร์ 
เป็นตัวอย่างของเกาะ
ปะการัง ท่ีมีพันธ์ุสัตว์
ทะเลหนาแน่นมาก เป็น
ท่ีอยู่ ของนกและ เ ต่ า

ทะเล โดยบริเวณน้ีเป็นตวัอยา่งแนวปะการังท่ีเก่าแก่เหมาะแก่การศึกษา ท า
ใหไ้ดรั้บมรดกโลกทางธรรมชาติจากองคก์ารยเูนสโก  
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อุทยานแห่งชาติ แ ม่น ้ า ใ ต้ดินปวยร์ โต -ปรินเซซา  (Puerto-Princesa 
Subterranean River National 
Park) 

แสดงให้เห็นภูมิทศัน์ท่ีแปลก
ตาของภูเขาหินปูนท่ีมีแม่น ้ าอยู่ใตดิ้น
ลักษณะเด่นของแม่น ้ าก็คือไหลตรง
ไปสู่ทะเล และส่วนท่ีอยู่ต  ่าลงไปนั้น
อยู่ใตอิ้ทธิพลของกระแสน ้ าข้ึนน ้ าลง บริเวณน้ียงัแสดงให้เห็นถึงถ่ินฐาน
ส าคญัส าหรับการอนุรักษ์ความแตกต่างทางชีวิภาพ และยงัเป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติของประเทศอีกดว้ย 

 

นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์ (Rice Terraces of the Philipine 
Cordilleras) 

ตั้งอยู่ท่ีเกาะลูซอนตอนเหนือของ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยชาวพื้นเมืองอิฟู
เกา (Ifugao) ท่ีสร้างนาขั้นบนัไดแห่งน้ีมาก
วา่ 2,000 ปีแลว้ ดว้ยเคร่ืองมือท่ีเรียบง่ายและ
แรงงานคน ซ่ึงลูกหลานชาวนาสืบเช้ือสาย
มาจากชาว Ifugao ในปัจุบนัก็ยงัคงยืดอาชีพ
ท านาเช่นเดียวกับบรรพบุรุษท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ด้วย
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เอกลกัษณ์เฉพาะตวัจึงท าให้องคก์ารยเูนสโกประกาศข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรม 

 
นครประวตัิศาสตร์วกีนั (Historic Town of Vigan) 

 เป็นเมืองมรดกโลกทาง
ว ัฒนธรรมท่ีอยู่ ริมทะเลด้าน
ต ะ วัน ต ก ข อ ง เ ก า ะ ลู ซ อ น 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ห่างจาก
ซานเฟร์นนัโด รวม 140 ก.ม. วี
กนัเป็นเมืองท่ีสเปนเคยมาตั้งค่าย
ไว ้มีบา้นเรือนเก่าแก่ทรงสเปนท่ี
ยงัสภาพสมบูรณ์อยู่มากในเขต
เมืองเก่า 

 
ภาษา 
 ภาษาท่ีใช้กันมากท่ีสุดได้แก่ ภาษาตากาล็อก (Tagalog) ซีบูโน 
(Cebuno) โอลอนโก (Ilongo) วาเรย ์- วาเรย ์(Waray - Waray) อิโลคาโน 
(Ilocano) ปามปันโก (Pampanco) และไบกอล (Bikol)  
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ภาษาน่ารู้ 
ไทย ตากาลอ็ก 

สวสัดี กมููสตา้  
ขอบคุณ ซาลามตั 
สบายดีไหม กมููสตา้ กา  
ยนิดีท่ีไดรู้้จกั นาตูตูวา นาอลมั โม  
พบกนัใหม ่ มากิตา คายอง มูลิ  
ลาก่อน ปาอาลมั  
นอนหลบัฝันดี มาทูลอก นงั มาบูติ  
เชิญ แมค อนัยายา่  
ใช่ โอโ้อ  
ไม่ใช่ ฮินด้ี  
อากาศดีจงั มากนัดงั พานาฮอน  
อากาศร้อนมาก มสัยาดอง มาอินิท  
อากาศหนาวมาก มสัยาดอง มาลามิค พานาฮอน 
ไม่เป็นไร ฮินด้ี บาเล  
ช่วยดว้ย ซกัโลโล 
ช่วยมาเร็ว ๆ ดว้ย ปากิ บิลิซนั โย 
ฉนัตอ้งการล่ามภาษาองักฤษ ไกลนักนั โก นงั ตากาซาลิน ศา อิงเลส 
อร่อยมาก นาปากาซารัป 
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ไทย ตากาลอ็ก 
หอ้งน ้าอยูไ่หน อะซนั โป บา องั ปาลิกุรัน 
ขอโทษ (เม่ือขอความช่วยเหลือ) ปาอูมานฮีน โป 
ขอโทษ (เม่ือแสดงความเสียใจ) ฮูมิงงิ นงั ทาหวดั 
ดว้ยความยนิดี วาลาง อานูมาน 
หอ้งน ้าอยูไ่หน ซาอาน องั ซีลีด ปาลีกอูาน 
สถานีต ารวจ อิสตสัยอน นงั ปูลิส 
ป้ายรถเมล ์ ฮีนตูอาน นงั บสั 

 
สกุลเงิน 
 

 
เปโซ (Peso) 

 
ข้อควรรู้ 
 1. เทา้สะเอว หมายถึง ทา้ทาย, เลิกคิ้ว หมายถึง ทกัทาย 
 2. ใชป้ากช้ีของ 
 3. กินขา้วบา้นเพื่อนสามารถห่อกลบัได ้แต่ควรมีของฝากใหเ้ขาดว้ย 
 4. ตกแต่งบา้น 2 เดือน ตอ้นรับคริสตม์าส 
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บรรณานุกรม 
 

เซเน็ส เอ. แคมโพเรดอนโด และอญัชลี วิ สุทธิลักษณ์.สนุกกับภาษาตา
 กาล็อก รากภาษาของฟิลิปปินส์. พิมพค์ร้ังท่ี 1 กรุงเทพฯ : บริษทั
 สถาพรบุค๊ส์ จ  ากดั, 2556. 
ปัทมาพร ค าโท. เราคืออาเซียน ฟิลิปปินส์ จับมือกันก้าวสู่ประชาคม
 อาเซียน. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์
 พบัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน), 2555. 
ประเทศฟิลิปปินส์ (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา: http://heritage.mod.go.th 
 /nation/neighbour/philippines1.htm. 15 กนัยายน 2557. 
พาไปชม ชุดประจ าชาติอาเซียน 10 ประเทศ (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  
 http://hilight.kapook.com/view/73561. 12 กนัยายน 2557. 
มรดกโลกของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 28 แห่ง (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา: 
 http://www.nwvoc.ac.th/asean/Asean_Heritage1.html. 30 กนัยายน 
 2557. 
ยุว ดี .  2557 .  ข้อห้ามของ  10  ประเทศอาเซียน ท่ีควรรู้ (ออนไลน์ ) . 
 แหล่งท่ีมา: http://teen.mthai.com/variety/74797.html. 10 กนัยายน 
 2557 
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บรรณานุกรม 
 
เรียนรู้ภาษาอาเซียน (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  http://www.thaifranchise 
 center.com/AEC/language.php. 12 กนัยายน 2557. 
เรารักอาเซียน. เก่งภาษาอาเซียน ตากาล๊อก ฟิลิปปินส์. พิมพ์คร้ังท่ี 2 
 กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด ์ พบัลิชช่ิง จ  ากดั   
 (มหาชน), 2556. 
สถานท่ีท่องเท่ียว (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา: http://www.tourinloveallway 
 .com/สถานท่ีท่องเท่ียวฟิลิปปินส์.html. 15 กนัยายน 2557. 
ASEAN CURRENCY : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน (ออนไลน์). 
 แหล่งท่ีมา: http://www1.si.mahidol.ac.th/nursing/ns/index.php/ 
 aec-wiki/955-asean-currency. 30 กนัยายน 2557. 
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สาธารณรัฐสิงคโปร์  
(REPUBLIC OF SINGAPORE) 

 
 ประเทศสิงคโปร์ เป็นเกาะตั้งอยู่บริเวณปากทางเขา้ช่องแคบมะละ
กา ซ่ึงเป็นช่องทางติดต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิค กบัมหาสมุทรอินเดีย 
และอยู่ตรงปลายแหลมมลายู เป็นเกาะท่ี
ประกอบด้วยเกาะหลายเกาะคือ  เกาะ
สิงคโปร์ซ่ึงเป็นเกาะใหญ่ นอกจากนั้นยงัมี
เกาะเล็ก เกาะน้อยอยู่ภายในเขตน่านน ้ าอีก 
54 เกาะ และเกาะปะการังอีกประมาณ 7 
เกาะ ในบรรดาเกาะดงักล่าว เป็นท่ีอยูอ่าศยั 
และตั้งโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ประมาณ 
30 เกาะ มีเมืองหลวงช่ือวา่ เมืองสิงคโปร์  

ท่ีมา: แผนท่ีประเทศสิงคโปร์ (http://th.aectourismthai.com/tourismhub/1124) 

  
ตวัเกาะสิงคโปร์ มีรูปร่างคลา้ยพดัเพชรร่วง มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี  

  ทิศเหนือ   จดช่องแคบยะโฮร์  
  ทิศตะวนัออก   จดทะเลจีนใต ้ 
  ทิศใต ้   จดช่องแคบสิงคโปร์  
  ทิศตะวนัตก   จดช่องแคบมะละกา             
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 สิงคโปร์เปรียบเสมือนประตูทางคมนาคมทางทะเล  ระหว่าง
มหาสมุทรอินเดียกบัทะเลจีนใต ้และเป็นเสมือนจุดต่อของแผ่นดิน จากผืน
แผ่นดินใหญ่ผ่านแหลมมลายู ลงทางใต้
ไปสู่อินโดนิเซียและออสเตรเลีย  
 ตราแผ่นดินของประเทศสิงคโปร์
เป็นรูปสิงโตและเสือยืนหันหนา้เขา้หากนั
อยู่บนแถบแพร ประคองโล่สีแดงซ่ึงมี
พระจนัทร์เส้ียวและกลุ่มดาว 5 ดวงอยูด่า้น
ใน  

ท่ีมา: ตราแผ่นดินสิงคโปร์ (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/Coat_of_arms_of_Singapore/) 

 
สิงโตดา้นซ้ายเป็นตวัแทนของสิงคโปร์ เสือดา้นขวาแทนมาเลเซีย 

ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กันในทางประวติัศาสตร์ สีแดงของโล่ส่ือถึงความเท่า
เทียมกันของประชาชน ดวงดาว 5 ดวง คือสัญลักษณ์ของประชาธิปไตย 
สันติภาพ ความเจริญกา้วหนา้ ความยติุธรรมและความเท่าเทียม ส่วนในแถบ
แพรดา้นล่างแสดงค าขวญัของประเทศ เขียนดว้ยอกัษรโรมนัของภาษามลาย ู
แปลวา่ “สิงคโปร์กา้วหนา้” ซ่ึงตราแผน่ดินน้ีออกแบบมาให้มีความเช่ือมโยง
กบัธงชาติและเพลงชาติ โดยประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการพร้อมกนัเม่ือวนัท่ี 
3 ธนัวาคม พ.ศ. 2502 
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 ดอกไมป้ระจ าชาติของสิงคโปร์คือ ดอกกลว้ยไมพ้นัธ์ุแวนดา มิส โจ
อาคิม (Vanda Mioss Joaquim) ซ่ึงมิสแอกเนส โจ
อาคิม เป็นผูค้น้พบในสิงคโปร์เม่ือ พ.ศ. 2436 เหตุ
ท่ีรัฐบาลเลือกกล้วยไมพ้นัธ์ุน้ีเป็นดอกไมป้ระจ า
ชาติเพราะความแข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศ และ
ออกดอกตลอดปี ซ่ึงสะทอ้นภาพสิงคโปร์ท่ีเจริญ
รุดหนา้อยา่งต่อเน่ืองในทุก ๆ ดา้น 

ท่ีมา: ดอกกล้วยไม้พันธ์ุแวนดา (http://board.postjung.com/597871.html) 

  
 ลกัษณะธงชาติของสิงคโปร์ประกอบดว้ย  
- พระจนัทร์เส้ียว คือ สัญลกัษณ์แห่งความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ 
- แถบสีแดง หมายถึง ความเท่าเทียมกนั 
- ดาว 5 ดวง คือ สัญลกัษณ์ของประชาธิปไตย สันติภาพ ความเจริญกา้วหนา้ 
ความยติุธรรมและความเท่าเทียม 
- แถบสีขาว หมายถึง คุณธรรม ความดีงาม  
 

 
ท่ีมา: ธงประจ าชาติ (http://www.tourtooktee.com/info_topic.asp?nID=1005) 
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ลกัษณะภูมิประเทศ 
 ตวัเกาะสิงคโปร์ เป็นกลุ่มภูเขาหินท่ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวเทือกเขา 
ท่ีทอดลงมาตามแนวความยาวตลอดแหลมมลายู สิงคโปร์มีลักษณะภูมิ
ประเทศแบ่งเป็นสามส่วน มีแนวป่าโกงกางอยู่เรียงรายรอบฝ่ังบางแห่ง ป่า
เหล่าน้ีจะลึกเขา้ไปในแผน่ดิน ตามแนวท่ีต ่าซ่ึงเป็นป่าชายเลน ท าให้เกิดแนว
แบ่งเขตภูมิประเทศของเกาะ  
 
ประชากร 
 สามารถแยกออกเป็นเช้ือสายจีนประมาณ ร้อยละ 77 เช้ือสายมาเลย์
ประมาณ ร้อยละ 15 เช้ือสายอินเดีย ประมาณร้อยละ 6 และเช้ือสายอ่ืน ๆ 
ประมาณร้อยละ 2  
 
ชุดประจ าชาต ิ
 สิงคโปร์ไม่ มี ชุดประจ าชาติ เป็นของ
ตนเอง เน่ืองจากประเทศสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 4 
เช้ือชาติหลกั ๆ ไดแ้ก่ จีน มาเลย ์อินเดีย และชาว
ยุโรป ซ่ึงแต่ละเช้ือชาติก็มีชุดประจ าชาติเป็นของ
ตนเอง เช่น ผูห้ญิงมลายใูนสิงคโปร์ จะใส่ชุดเกบา
ย่า (Kebaya) ตัวเส้ือจะมีสีสันสดใส ปักฉลุเป็น
ลายลูกไม ้หากเป็นชาวจีน ก็จะสวมเส้ือแขนยาว คอจีน เส้ือผา้หน้าซ่อน
กระดุม สวมกางเกงขายาว โดยเส้ือจะใชผ้า้สีเรียบหรือผา้แพรจีนก็ได ้
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สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 
มาริน่า เบย์ (Marina Bay) 
 จุดท่องเท่ียวริมน ้ า  ริมปากอ่าว
ของสิงคโปร์ เป็นท่ีตั้งของร้านคา้หรูหรา 
ภตัตาคารห้าดาว ร้านสินค้าแบรนด์เนม 
โรงภาพยนตร์  โรงละครชั้ นน า  และ           
รีสอร์ท – คาสิโนช่ือดงัระดบัโลก มาริน่า 
เบย ์แซนด์ (Marina Bay Sands) จุดปากอ่าวจุดน้ี ถือเป็นหวัใจหลกัของเมือง
และเป็นจุดเช่ือมต่อไปยงัแหล่งท่องเท่ียวในตวัเมืองจุดอ่ืนๆ และไม่ไกลจาก
ชิงช้าสวรรค์ยกัษ์ (Singapore Flyer) ท่ีว่ากันว่าเป็นอีกฟากหน่ึงของ 
ลอนดอน อาย (The London Eye) ในฝ่ังเอเชีย 
 
มาริน่า เบย์ แซนด์ส (Marina Bay Sands) 

 
 รีสอร์ทห้าดาวริมอ่าวแห่งน้ี
ไ ด้ ข้ึ น ช่ื อ ว่ า เ ป็ น โคร งก า รส ร้ า ง
ระดบัชาติของสิงคโปร์ เพราะนอกจาก
จะมีโรงแรมใหญ่ถึง 3 หลงัเช่ือมต่อกนั 
ย ังนับ เ ป็นอภิมหาศูนย์รวมความ

บนัเทิง เพราะมีทั้งคาสิโนระดบัสากล สวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ เดอะ แซนด์ส 
สกายพาร์ค (The Sands Sky Park) สระวา่ยน ้าหรูกลางแจง้ท่ีสูงท่ีสุดของโลก 
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โรงภาพยนตร์ โรงละคร ภตัตาคาร ร้านอาหาร ศูนยก์ารค้า ร้านสินคา้แบ
รนด์เนมจากทัว่โลก ลานสเก็ตน ้ าแข็ง พิพิธภณัฑ์ศิลปะและวิทยาศาสตร์ 
(Art Science Museum) แห่งแรกของโลก ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัใน
สิงคโปร์ 
 
ออชาร์ด (Orchard) 
 ถนนสายเกษตรกรรมท่ี
คร้ังหน่ึงในอดีตเคยคราคร ่ าไป
ดว้ยสวนพริกไทยและเคร่ืองเทศ 
แ ต่ ปั จ จุบัน น้ี กลับกล าย เ ป็ น
ถนนช็อปป้ิงเส้นหลักของเมือง
สิงคโปร์ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรม และหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า  
 
วดัศรีมาริอมัมันต์ (Sri Mariamman Temple) 

 เป็นวดัฮินดูโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ของสิงคโปร์ ตั้งอยู่ในไชน่าทาวน์ (China 
Town) หรือท่ีชาวไทยเรานิยมเรียกจนติด
ปากกนัว่า “วดัแขก สิงคโปร์” รอบ ๆ ตวั
อาคารของวดัทั้งภายในและภายนอก จะมี

ปะติมากรรมรูปป้ันและรูปแกะสลกัลงสีสันสดใสของเทพเจา้ เทพธิดา และ
สัตว์ร้ายในเทพนิยาย มีความเช่ือกันว่าหากเดินตามเข็มนาฬิการอบพระ
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อุโบสถวดัให้เป็นเลขค่ี จะโชคดีและในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของ
ทุกปี จะมีประเพณีลุยไฟทิมิติ (Timiti) ถือเป็นเทศกาลส าคญัประจ าปีของวดั 
 
วดัพระเขีย้วแก้ว (Tooth Relic Buddha Temple) 
 เป็นวดัจีนศิลปกรรมสมยัราชวงศ์
ถังผสมศิลปะมันดาลา (Mandala) หลัง
ใหญ่โตอลังการ ตั้ งตระหง่านอยู่ในไชน่า
ทาวน์ (China Town) ซ่ึงอาคารชั้นบนสุด
ของวดัได้บรรจุพระสารีริกธาตุพระทนต์
ของพระพุทธเจา้ไวใ้นสถูปทองค าหนกักว่า 320 กิโลกรัม ท่ีไดม้าจากการ
บริจาคของผูมี้จิตศรัทธา นอกจากน้ีภายในวดัก็ยงัมีพิพิธภณัฑสถานทาง
พทุธศาสนาขนาดยอ่ม ใหผู้ม้าสักการะไดศึ้กษา และเยีย่มชมอีกดว้ย 
 
วดัเจ้าแม่กวนอมิ (Kwan Im Thong Hood Cho Temple) 

 วดัเจา้แม่กวนอิมเป็นวดัท่ีมีความเช่ือ
กันว่าหากไปขอพรแล้วจะสมหวงั จึงไม่น่า
แปลกใจท่ีจะเห็นฝูงชนมากมายต่อคิวเข้าไป
สักการะขอพรในวดั นอกจากน้ีเซียมซีท่ีวดั
แห่งน้ีข้ึนช่ือวา่มีความแม่นย  ายิง่นกั  
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วดัเซียนฮกเก๋ง (Thian Hock Keng Temple) 
 วดัเซียนฮกเก๋ง หรือวดัแห่งความสุขบนสรวงสวรรค์ สร้างข้ึนเพื่อ
ถวายเทพธิดาแห่งท้องทะเล ท่ีเช่ือกันว่าช่วยคุ้มครองให้ผูอ้พยพเดินทาง
มา ถึ ง ฝ่ั ง เก าะ สิ งคโป ร์ได้โดย
ปลอดภัย เป็นวัดท่ีมีความวิจิตร
งดงามมาก และข้ึนช่ือไดว้า่เป็นวดั
ท่ีสวย ท่ี สุดในสิงคโป ร์  ความ
อศัจรรย์ใจอีกอย่างของวดัน้ีก็คือ 
โครงสร้างทั้งหมดของวดัถูกสร้าง
ข้ึนมาโดยไม่ใช้ตะปูแมแ้ต่ตวัเดียว นอกจากน้ีหากจะเดินเขา้ภายในตวัวดั 
จะตอ้งยกเทา้กา้วขา้มธรณีประตูซ่ึงมีความสูงเป็นพิเศษ เช่ือกนัวา่ไวป้้องกนั
ภูตผีเขา้มาในวดั และเพื่อให้คนท่ีเขา้มาสักการะกม้หัวท าความเคารพก่อน
เดินเขา้วดัดว้ย 
 
ยูนิเวร์ิลซัล สตูดิโอ (Universal Studio) 

 สวนสนุกช่ือดังในเขตเซนโตซา 
(Sentosa) ถึงแม้ว่าจะเป็นสาขาของสวน
สนุกระดับ อิน เตอ ร์ เนชั่นแนลจาก ฝ่ั ง
อเมริกา แต่เคร่ืองเล่นในสวนสนุกจ านวน 
18 ชนิดจากทั้งหมด 24 ชนิด ใน 7 โซน
ประเภทเคร่ืองเล่น ได้ถูกออกแบบและ
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ปรับแต่งให้เขา้กบัอรรถรสของนกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและความนิยมของชาว
สิงคโปร์โดยเฉพาะ ถือเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของยูนิเวิร์ลซัล สตูดิโอ 
แห่งน้ี 
 
พูเลา อูบิน (Pulau Ubin) 
 เป็นหมู่บ้านชนบทขนาดเล็ก
ตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของ
สิงคโปร์ เป็นเมืองชาวเกาะเรียบง่ายท่ี
ธรรมชา ติย ัง อุดมสมบูรณ์ ท่ี สุดใน
สิงคโปร์ ซ่ึงจะได้สัมผสับรรยากาศชีวิตเรียบง่าย และอาหารพื้นเมืองรส
ดั้งเดิม กิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเท่ียวก็คือ การข่ีจกัรยานชมทิวทศัน์
รอบเมือง ท่ีมีทั้ งฟาร์มกุ้ง ฟาร์มปลา ป่าโกงกาง สวนยางพารา และสวน
มะพร้าว ถือเป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ และพกัความวุน่วายจากเมืองใหญ่
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
ภาษา 
 เน่ืองจากสิงคโปร์มีหลากหลายเช้ือชาติในประเทศ ท าให้สิงคโปร์มี
ภาษาพดู ท่ีแตกต่างกนัออกไปมากมาย เช่น ภาษาจีน ภาษามาเลย ์ภาษาทมิฬ 
ภาษาองักฤษ เป็นตน้ แต่ทางรัฐบาลก็ไดก้  าหนดให้มีภาษา ติดต่อราชการอยู่
ส่ีภาษาคือ มาเลย ์จีน ทมิฬและองักฤษ โดยให้ภาษามาเลย ์เป็นภาษาประจ า
ชาติ 
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ภาษาน่ารู้ 
ไทย จีน 

สวสัดี หนี ห่าว 
ขอบคุณ ซ่ียย เซ่ีย 
สบายดีไหม หนี ห่าว 
ยนิดีท่ีไดรู้้จกั เห่ิน เกา ซ่ิง เร่ิน ช่ือ หน่ี 
พบกนัใหม ่ ไจเ้จ้ียน 
ลาก่อน ไจเ้จ้ียน 
นอนหลบัฝันดี หวาน อนั 
เชิญ ฮวน หยงิ 
ใช่ ช่ือ 
ไม่ใช่ บู๋ ช่ือ 
อากาศดีจงั เทียน ชี เห่ิน ห่าว 
ไม่เป็นไร เหมย เฉิน เมอ 

ไทย ทมิฬ 
สวสัดี วานคัคมั 
สบายดีไหม เอปปาตี อีรุคคีนกา 
สบายดี นลัลา อีรุคเคน 
ขอบคุณ นานดรี 
ลาก่อน ปอยตตุ์ วาเรน 
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สกุลเงิน 
 

 
ดอลลาร์สิงคโปร์ (Dollar Singapore) 

 
ข้อควรรู้ 
 1. การหลบหนีเขา้สิงคโปร์และประกอบอาชีพเร่ขายบริการผิด
กฎหมาย จะถูกลงโทษอยา่งรุนแรง 
 2. การลกัลอบน ายาเสพติด อาวุธปืนและส่ิงผิดกฎหมายอ่ืน ๆ จะ
ไดรั้บโทษอยา่งรุนแรงถึงขั้นประหารชีวติ 
 3. ข้ึนบนัไดเล่ือนใหชิ้ดซา้ย 
 4. หา้มทิ้งขยะเร่ียราดและหา้มเก็บผลไมใ้นท่ีสาธารณะ 
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บรรณานุกรม 
 

ปัณณภัทร .  เ ร า คืออา เ ซี ยน  สิ งคโป ร์  จับ มือกันก้า ว สู่ประชาคม
 อาเซียน. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์
 พบัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน), 2555. 
ประเทศสิงคโปร์ (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  http://heritage.mod.go.th/ 
 nation/neighbour/singapore.htm. 17 กนัยายน 2557. 
พาไปชม ชุดประจ าชาติอาเซียน 10 ประเทศ (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  
 http://hilight.kapook.com/view/73561. 12 กนัยายน 2557. 
ยุว ดี .  2557 .  ข้อห้ามของ  10  ประเทศอาเซียน ท่ีควรรู้ (ออนไลน์ ) . 
 แหล่งท่ีมา: http://teen.mthai.com/variety/74797.html. 10 กนัยายน 
 2557 
เรียนรู้ภาษาอาเซียน (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  http://www.thaifranchis 
 ecenter.com/AEC/language.php. 12 กนัยายน 2557. 
ASEAN CURRENCY : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน (ออนไลน์). 
 แหล่งท่ีมา: http://www1.si.mahidol.ac.th/nursing/ns/index.php/ 
 aec-wiki/955-asean-currency. 30 กนัยายน 2557. 
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บรรณานุกรม 
 
10 สถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตในสิงคโปร์ ท่ีนักท่องเท่ียวเท่ียวไม่ควรพลาด
 (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา: http://www.skyscanner.co.th/news/10-
 สถานท่ีท่องเท่ียวในสิงคโปร์-ท่ีไม่ควรพลาด-ส าหรับการเดินทางใน
 ปี-2556. 17 กนัยายน 2557. 
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ราชอาณาจักรไทย 
(KINGDOM OF THAILAND) 

 

 
ท่ีมา: แผนท่ีประเทศไทย (https://sites.google.com/site/manuthai19617/home/thi-tang-khxng-prathesthiy) 

   
ประเทศไทย เป็นท่ีรู้จกักนัในนาม สยามเมืองยิ้ม ชาวต่างชาตินิยม

เรียก สยาม มีช่ืออย่างเป็นทางการ คือราชอาณาจกัรไทย มีเมืองหลวงคือ 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีช่ือเต็มยาวท่ีสุดในโลกว่า “กรุงเทพมหานคร อมร

รัตนโกสินทร์ มหินทรายธุยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราช
นิเวศน์มหาสถาน อมรพมิานอวตารสถติ สักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธ์ิ” มี
ความหมายวา่ “พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร   เป็นที่สถิตของพระแก้ว
มรกต   เป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได้มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง    

เป็นเมืองหลวงทีบ่ริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการน่าร่ืนรมย์ยิ่ง    มีพระราชนิเวศ
ใหญ่โตมากมาย    เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา  ซ่ึง

ท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้” 
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 ช่ือทางการของกรุงเทพมหานครเม่ือถอดเป็นอกัษรโรมนั คือ Krung 
Thep Maha Nakhon แต่คนทัว่ไปนิยมทบัศพัทต์ามช่ือท่ีผูพู้ดภาษาองักฤษ
เรียกเมืองน้ีวา่ Bangkok ซ่ึงมาจากช่ือเดิมของกรุงเทพมหานคร คือ บางกอก 
ช่ือเตม็ของกรุงเทพมหานคร เม่ือถอดเป็นอกัษรโรมนั คือ 
 Krungthepmahanakhon  Amonrattanakosin   
 Mahintharayutthaya   Mahadilokphop  
 Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan  
 Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit 
 ประเทศไทยตั้ งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนและมลายู ในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีอาณาเขต ดงัน้ี 
  ทิศตะวนัออก  ติดกบั ประเทศลาวและประเทศกมัพชูา 
  ทิศใต ้ ติดกบั ประเทศมาเลเซียและอ่าวไทย  
  ทิศตะวนัตก ติดกบั ทะเลอนัดามนัและประเทศพม่า 
  ทิศเหนือ ติดกบั ประเทศพม่าและลาว มีแม่น ้ าโขง
กั้นเป็นบางช่วง  

ตราแผ่นดินของประเทศไทยเป็นรูป
ครุฑ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่  “พระครุฑพ่าห์” มี
ลกัษณะเป็นรูปครุฑกางปีก  
  

ท่ีมา: พระครุฑพ่าห์ (http://www.vcharkarn.com/vcafe/208626) 

 



 

LC Journal: ASEAN 60 
 

ท่ีมาของการใช้พระครุฑพ่าห์เป็นตราแผ่นดิน เน่ืองมาจาก ครุฑ 
เป็นสัตวก่ึ์งเทพ ผูเ้ป็นพญาแห่งนก เป็นพาหนะของพระนารายณ์ในต านาน
เทพเจา้ของศาสนาพราหมณ์ ตามคติของคนไทยโบราณ เช่ือว่า กษตัริยคื์อ
พระนารายณ์อวตาร ดงันั้นจึงน ารูปครุฑผูมี้ฤทธ์ิมาก ซ่ึงเป็นพาหนะคู่บุญ
บารมีของพระนารายณ์มาใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
 ดอกไมป้ระจ าชาติ คือ ดอกราชพฤกษ ์หรือ ดอกคูน มีสีเหลือง ออก
ดอกเป็นช่อหอ้ยระยา้  

 ตน้ราชพฤกษ์น้ีเป็นตน้ไมพ้ื้นเมือง รู้จกักนั
แพร่หลาย ปลูกข้ึนไดทุ้กภาค เป็นไมท่ี้มีช่ือเป็นมงคล 
มีอายุยืน ทรวดทรงและพุ่มสวยงาม ในอดีต คนไทย
ใช้แก่นไมร้าชพฤกษ์ในพิธีส าคญัต่าง ๆ เช่น พิธีลง
หลกัเมือง ใช้เป็นเสาเอกในการก่อสร้างพระต าหนกั 
เป็นตน้ 

ท่ีมา: ดอกราชพฤกษ์ (http://hilight.kapook.com/view/86940) 

 
 ลักษณะธงชาติไทย เรียกอีกช่ือ
หน่ึงว่า ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธง
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ ใชสี้หลกัในธง 3 สี คือ แดง 
ขาวและน ้าเงิน ภายในแบ่งเป็นแถบ 5 แถบ  

ท่ีมา: ธงชาติไทย (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Flag_of_Thailand.svg/) 
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ตรงกลางสีน ้ าเงิน ขนาบทั้งดา้นบนและล่างดว้ยสีขาวและสีแดงตามล าดบั 
แถบสีน ้าเงินมีขนาดใหญ่กวา่แถบสีอ่ืนเป็น 2 เท่า  
 สีแดง หมายถึง ชาติและความสามคัคีของคนในชาติ 
 สีขาว หมายถึง ศาสนา ซ่ึงเป็นเคร่ืองอบรมสั่งสอนให้มนุษยมี์จิตใจ
ท่ีบริสุทธ์ิ 
 สีน ้าเงิน หมายถึง พระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็นประมุขของประเทศ 
  
ลกัษณะภูมิประเทศ 
 ประเทศไทยมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีหลากหลาย ภาคเหนือเป็นพื้นท่ี
ภูเขาสูงสลบัซบัซอ้น จุดสูงท่ีสุดในประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท์ 2,565 ม. 
เหนือระดบัน ้ าทะเล รวมทั้งยงัปกคลุมดว้ยป่าไมอ้นัเป็นตน้น ้ าท่ีส าคญัของ
ประเทศ  
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีของท่ีราบสูงโคราช 
สภาพของดินค่อนขา้งแหง้แลง้และไม่ค่อยเอ้ือต่อการเพาะปลูก  
 ภาคกลางเป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ า มีแม่น ้ าเจา้พระยา แม่น ้ าใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศซ่ึงเกิดจากแม่น ้ าปิง วงั ยมและน่านท่ีไหลมาบรรจบกนัท่ีปากน ้ าโพ 
จงัหวดันครสวรรค ์ท าใหภ้าคกลางเป็นภาคท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุด และถือไดว้า่
เป็นแหล่งปลูกขา้วท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก  
 ภาคใตเ้ป็นส่วนหน่ึงของคาบสมุทรไทย-มลาย ู ขนาบดว้ยทะเลทั้ง
สองดา้น มีจุดท่ีแคบลง ณ คอคอดกระ แลว้ขยายใหญ่เป็นคาบสมุทรมลาย ู
ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย  
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 ส่วนภาคตะวนัตกเป็นหุบเขาและแนวเทือกเขาซ่ึงพาดตวัมาจากทาง
ตะวนัตกของภาคเหนือ 
 
ประชากร 
     ประเทศไทยถือวา่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ประกอบดว้ย เช้ือ
ชาติไทย ไทยเช้ือสายจีน มลาย ูชาวมอญ ชาวเขมร และชาวเขาหลายเผา่พนัธ์ุ  
 
ชุดประจ าชาต ิ
 ชุดประจ าชาติอย่างเป็นทางการของไทย 
รู้จักกันในนามว่า  ชุดไทยพระราชนิยม  โดยชุด
ประจ าชา ติส าหรับสุภาพบุ รุษจะเ รียกว่า  เ ส้ื อ
พระราชทาน ส าหรับสุภาพสตรีจะเป็นชุดไทยท่ี
ประกอบด้วยสไบเฉียงใช้ผา้ยกมีเชิงหรือยกทั้งตวั 
ซ่ินมีจีบยกขา้งหนา้ มีชายพกใชเ้ขม็ขดัไทยคาด ส่วนท่อนบนเป็นสไบจะเยบ็
ให้ติดกบัซ่ินเป็นท่อนเดียวกนัหรือจะมีผา้สไบห่มต่างหากก็ได ้เปิดบ่าขา้ง
หน่ึง ชายสไบคลุมไหล่ ทิ้งชายดา้นหลงัยาวตามท่ีเห็นสมควร 
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สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 
วดัพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ "วดัพระแก้ว"  จ.กรุงเทพมหานคร 
          เป็นพระอารามหลวงในบริเวณ
พระบรมมหาราชวงั เป็นหน่ึงในบรรดา
แหล่งท่องเท่ียวแห่งแรก ๆ ของประเทศ 
ท่ีเปิดเผยออกสู่สายตาของชาวโลกเม่ือ
แรกเร่ิมมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวข้ึนใน
ประเทศไทยเม่ือ 50 ปีก่อน นอกจากความส าคัญในฐานะเป็นสถานท่ี
ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร "พระแกว้มรกต" สถาปัตยกรรม
หลายยุคหลายสมยัท่ีสร้างเสริมสืบต่อกนัมาและการตกแต่งประดบัประดา
อนัอลงัการ ก็เป็นเอกลกัษณ์ท่ีดึงดูดใจ โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนงัรอบพระ
ระเบียงคด เร่ืองรามเกียรต์ิอนัวจิิตรตระการตาและมีความยาวท่ีสุดในโลก 
 
วดัพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ 

 ปูชนียสถานคู่บา้นคู่เมือง
บนยอดดอยสูง  ส ร้าง ข้ึน เพื่ อ
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ตั้ งแต่  พ.ศ.  1916 ในสมัย
พญากือนาแห่งอาณาจกัรล้านนา 
ความสง่างามขององค์พระธาตุ

เจดียเ์หล่ียมประดบัดว้ยแผ่นทองอร่ามตา รวมทั้งการตกแต่งประดบัประดา
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ด้วยศิลปกรรมล้านนาอนังดงาม ท่ามกลางม่านหมอกของผืนป่าอนัอุดม
สมบูรณ์ รวมทั้งสภาพอากาศอนัเยน็สบาย ผสมผสานกนัเป็นบรรยากาศอนั
ขรึมขลังท่ีแตกต่างจากสถานท่ีอ่ืน ๆ อย่างเป็นเอกลักษณ์ สร้างความ
ประทบัใจกบัผูม้าเยอืนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง 
 
น า้ตกทลีอซู จ.ตาก 
 น ้ าตกทีลอซู ถือเป็นหน่ึงใน
น ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในประเทศไทย น ้ าตก
ทีลอซูตั้งอยู่ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า
อุม้ผาง อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ทีลอ
ซู เป็นภาษากะเหร่ียง แปลว่าน ้ าตกท่ี
ยิ่งใหญ่ มีหน้าผาสูงชนัลดหลัน่เป็นชั้น ๆ สูงกว่า 300 เมตรท าให้เสียงของ
น ้ าตกแห่งน้ีดงักระห่ึมก้องกงัวาลจนชาวกะเหร่ียงเรียกขานน ้ าตกแห่งน้ีว่า 
“ทีลอซู” 
 
หมู่เกาะพพี ีจ.กระบี่ 
 หมู่ เกาะพีพีอยู่ในเขตของ
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-
หมู่เกาะพีพีท้องท่ี อ.เมือง จ.กระบ่ี 
เป็นเทือกเขาหินปูนกลางน ้ าสีคราม
ใส หาดทรายงามขาวสะอาด มีพื้นท่ี
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ทั้งหมดประมาณ 387 ตร.กม. ลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนกลางน ้ า 
อุดมไปดว้ยปะการัง และทิวทศัน์ใตท้ะเลท่ีงดงาม หมู่เกาะพีพีมีเกาะเด่น ๆ 
คือ เกาะพีพีดอนและเกาะพีพีเล 
 
สะพานข้ามแม่น า้แคว จ.กาญจนบุรี 

 เ ป็ น ส ถ า น ท่ี ส า คั ญ ท า ง
ประวติัศาสตร์ท่ีอีกแห่งหน่ึง สร้างข้ึน
สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยกองทพั
ญ่ีปุ่นไดเ้กณฑ์เชลยศึก พนัธมิตร ไดแ้ก่ 
ทหารองักฤษ อเมริกนั ออสเตรเลีย และ

ฮอลนัดา จ านวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยทุธศาสตร์ผา่น ประเทศพม่า ซ่ึง
มีส่วนหน่ึงจะตอ้งขา้มแม่น ้ าแควใหญ่ การสร้างสะพานและทางรถไฟสายน้ี
เป็นไปด้วยความยากล าบาก เพราะความทารุณของสงครามและโรคภัย
ตลอดจนขาดอาหาร ท าให้เชลยศึกจ านวนหลายหม่ืนคนต้องเสียชีวิตลง 
สะพานขา้มแม่น ้ าแควตั้งอยู่ท่ีต  าบลท่ามะขาม ห่างจากตวัเมืองไปทิศเหนือ
ตามทางหลวงหมายเลข 323 ประมาณ 4 กม. แยกซ้ายประมาณ 400 เมตร มี
ป้ายเขียนบอกไวช้ดัเจน 
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พระเจดีย์กลางน า้ จ.ระยอง 
 เป็นเจดีย์สีขาวตั้ งอยู่
บนเกาะท่ีโอบล้อมด้วยแม่น ้ า
ระยอง  ต ามหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์ระบุว่าผูส้ร้าง
เจดียคื์อ พระยาศรีสมุทรโภค
ชัยโชคชิตสงคราม เจ้าเมือง
ระยอง เม่ือปี พ.ศ. 2416 เพื่อ
ใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของการมาถึงเมืองระยองทางเรือ 
 
หาดแสงจันทร์ จ.ระยอง   
 เป็นชายหาดท่ีอยู่ใกล้ตวัเมืองระยองมากท่ีสุด แต่หาดบริเวณน้ีมี
คล่ืนแรงมาก จึงมีการสร้างเข่ือนหินกันคล่ืนกระทบฝ่ังไปตลอดแนว

ชายหาด สุดชายหาดเป็น
ปากน ้ าระยอง ตลอดแนว
ชายหาดมีร้านอาหารทะเล
เลิศรสอยู่หลายร้าน อีกทั้ง
ยงัเต็มไปด้วยเรือประมงท่ี
น ากุง้ ปู และปลาหมึกสด ๆ 
มาจากทอ้งทะเล 
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สามพนัโบก จ.อุบลราชธานี 
 ตั้ งอยู่ ท่ีบ้านโป่งเป้า ต าบลเหล่างาม อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ในล าน ้าโขง ซ่ึงจะปรากฏให้เห็นเฉพาะ
ในช่วงฤดูแลง้ (ประมาณเดือนมกราคม – เมษายน) ทั้งน้ี ท่ีเรียกวา่ "สามพนั
โบก" เพราะบนแก่งหินมีแอ่งน ้ าขนาดเล็กใหญ่จ านวนมากกว่า 3,000 แอ่ง 
(ค าวา่ "โบก" เป็นภาษาลาว แปลวา่ "แอ่ง") จึงเรียกท่ีน่ีวา่ สามพนัโบก 

 

 
ท่ีมา: สามพันโบก (http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E13011162/E13011162.html) 

 
ผนืป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ (Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex) 
 บริเวณน้ีครอบคลุมพื้นท่ี 23 กิโลเมตร ระหว่างอุทยานแห่งชาติ              
ตาพระยาท่ีชายแดนติดกับกมัพูชาทางตะวนัออกและอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ทางตะวนัตก บริเวณน้ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของพืชพนัธ์ุไมม้ากกว่า 800 
ตระกูล สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 112 สายพนัธ์ุ นก 392 ตระกูล สัตวเ์ล้ือยคลาน 
200 สายพนัธ์ุ รวมทั้งสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า ดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า
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แห่งน้ี องค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ 

 

 
 

นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร (Historic City of 
Ayutthaya) 
 อยุธยาเป็นเมืองหลวงแห่งท่ี 
2 ของประเทศไทย ต่อจากสุโขทัย 
หลงัจากท่ีถูกพม่าท าลายลง ก็เหลือไว้
เพียงซากปรักหักพังท่ีย ังคงความ
ยิ่งใหญ่ในประวติัศาสตร์ไว้ ท าให้
องคก์ารยเูนสโกประกาศข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ในวนัท่ี 
13 ธนัวาคม พ.ศ. 2534 ณ เมืองคาร์เธจ ประเทศตูนิเซีย  
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แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (Ban Chiang Archaeological Site) 
 ถือได้ว่ า เ ป็น ถ่ินฐานยุค ก่อน
ประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีค้นพบในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้และไดข้ึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน
ส าคัญของวิว ัฒนาการทางวัฒนธรรม 

สังคม และวิชาการของมนุษย ์รวมทั้งแสดงหลกัฐานของการเกษตรกรรม 
แหล่งผลิตและการใชโ้ลหะในภูมิภาค 
 
เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย และเมืองบริวาร (Historic Town of Sukhothai 
and Associated Historic Towns) 
 สุโขทยัเป็นเมืองหลวงแห่ง
แรกของอาณาจกัรสยาม ข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกเม่ือปี พ.ศ. 2534 ณ 
เมืองคาร์เธจ ประเทศตูนิเซีย เมืองน้ีมี
ส่ิงก่อสร้างสวยงามมากมายท่ีแสดง
ให้เห็นถึงยุคเร่ิมแรกของสถาปัตยกรรมไทย อารยธรรมท่ียิ่งใหญ่ซ่ึงพฒันา
อยู่ในอาณาจกัรสุโขทยัไดซึ้มซับอิทธิพลและประเพณีโบราณมากมายของ
ทอ้งถ่ิน ผสมผสานเขา้กนัเป็นศิลปะสุโขทยัในท่ีสุด 
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เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และห้วยขาแข้ง (Thungyai-Huai 
Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries) 
 

 
 
 เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยไดเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ณ เมืองคาร์เธจ 
ประเทศตูนิเซีย ประกอบดว้ยผืนป่าอนุรักษ ์3 แห่ง ไดแ้ก่ เขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวรดา้นตะวนัตก เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวร
ดา้นตะวนัออก และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าหว้ยขาแขง้ 
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ภาษา 
 ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาทางการและเป็นภาษาหลกัท่ีใช้
ติดต่อส่ือสารและเป็นภาษาพูดท่ีใชก้นัทัว่ประเทศ นอกเหนือจากภาษาไทย
แลว้ ยงัมีภาษาอ่ืนอีก เช่น ภาษากวย ภาษากะยาตะวนัออก ภาษาพวน ภาษา
ไทล้ือ ภาษาไทใหญ่ รวมไปถึงภาษาท่ีใชก้นัในชนเผา่ภูเขา  
 
ภาษาน่ารู้ 

ไทย ค าอ่าน 
สวสัดี สะ-หวดั-ดี 
ขอบคุณ ขอบ-คุน 
สบายดีไหม สะ-บาย-ดี-ไหม 
ยนิดีท่ีไดรู้้จกั ยนิ-ดี-ท่ี-ได-้รู้-จกั 
พบกนัใหม ่ พบ-กนั-ใหม่ 
ลาก่อน ลา-ก่อน 
นอนหลบัฝันดี นอน-หลบั-ฝัน-ดี 
ใช่ ใช่ 
ไม่ใช่ ไม-่ใช่ 
อากาศร้อนมาก อา-กาด-ร้อน-มาก 
อากาศหนาวมาก อา-กาด-หนาว-มาก 
ไม่เป็นไร ไม-่เปน-ไร 
ขอโทษ ขอ-โทด 
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สกุลเงิน 
 

 
บาท (Baht) 

 
ข้อควรรู้ 
 1. ไปศาสนสถานควรแต่งกายเรียบร้อย, ก่อนเขา้อุโบสถตอ้งถอด
รองเทา้ 
 2. หา้มพระสงฆส์ัมผสัสตรี 
 3. สถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นท่ีเคารพสักการะ การละเมิดใด ๆ ถือ
เป็นความผดิตามรัฐธรรมนูญ 
 4. ทกัทายกนัดว้ยการไหว ้
 5. ถือวา่เทา้เป็นของต ่า ไม่ควรพาดบนโต๊ะ เกา้อ้ี หรือหนัทิศทางไป
ท่ีใคร 
 6. ธงชาติถือเป็นของสูง ไม่ควรน ามากระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการ
เหยยีดหยาม 
 7. การแสดงออกทางเพศในท่ีสาธารณะ ยงัไม่ไดรั้บการยอมรับใน
วฒันธรรมไทย 



 

LC Journal: ASEAN 73 
 

บรรณานุกรม 
 

ช่ือเตม็กรุงเทพมหานคร (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา: http://krupiyarerk. 
 wordpress.com/tag/ความหมายของช่ือกรุงเทพ/. 21 กนัยายน 
 2557 
ทวัร์หมู่เกาะพีพี (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  http://www.aroonwantravel. 
 com/product/32/one-day-tour-to-phi-phi-island-หมู่ เ ก า ะ พี พี -by-
 speed-boat. 22 กนัยายน 2557 
น ้าตกทีลอซู จ.ตาก น ้าตกท่ีสวยท่ีสุดของไทย (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา:  
 http://blog.th.88db.com/?p=23818. 22 กนัยายน 2557 
ปัทมาพร ค าโท. เราคืออาเซียน ไทย จบัมือกนัก้าวสู่ประชาคม อาเซียน.  
 พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง 
 จ ากดั (มหาชน), 2555. 
พาไปชม ชุดประจ าชาติอาเซียน 10 ประเทศ (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  
 http://hilight.kapook.com/view/73561. 12 กนัยายน 2557. 
มรดกโลกของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 28 แห่ง (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา: 
 http://www.nwvoc.ac.th/asean/Asean_Heritage1.html. 30 กนัยายน 
 2557. 
มหศัจรรย ์สามพนัโบก แกรนดแ์คนยอนเมืองไทย (ออนไลน์). 
 แหล่งท่ีมา: http://hilight.kapook.com/view/35370. 22 กนัยายน 
 2557. 
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บรรณานุกรม 
 

ยุว ดี .  2557 .  ข้อห้ามของ  10  ประเทศอาเซียน ท่ีควรรู้ (ออนไลน์ ) . 
 แหล่งท่ีมา: http://teen.mthai.com/variety/74797.html. 10 กนัยายน 
 2557 
เรียนรู้ภาษาอาเซียน (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  http://www.thaifranchise 
 center.com/AEC/language.php. 12 กนัยายน 2557. 
วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2557. ประเทศไทย (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:   
 http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไทย. 21 กนัยายน 2557. 
วิทยา มิตรศรัทธา. หนังสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศไทย.  
 กรุงเทพฯ : บริษทั เจเนซิส มีเดียคอม จ ากดั, ม.ป.ป. 
สะพานขา้มแม่น ้าแคว, กาญจนบุรี (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  
 http://www.thai-tour.com/thaitour/central/kan/data/place/ 
 maenamkaew-river.html. 22 กนัยายน 2557. 
สะพานขา้มแม่น ้าแคว, กาญจนบุรี (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา: http://www. 
 railway.co.th/srt/pr/news/viewshownews.asp?idnews=1017.  
 22 กนัยายน 2557. 
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บรรณานุกรม 
 
อพัเดต 10 ท่ีเท่ียวระยองมาแรงสุด ๆ ตอ้งไปลอง (ออนไลน์). 
 แหล่งท่ีมา: http://travel.sanook.com/1390681/อพัเดต-10-ท่ีเท่ียว
 ระยองมาแรงสุด ๆ-ตอ้งไปลอง/. 22 กนัยายน 2557. 
ASEAN CURRENCY : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน (ออนไลน์). 
 แหล่งท่ีมา: http://www1.si.mahidol.ac.th/nursing/ns/index.php/ 
 aec-wiki/955-asean-currency. 30 กนัยายน 2557. 
50 สุดยอด แหล่งท่องเท่ียวไทยในดวงใจ (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  
 http://travel.kapook.com/view16714.html. 22 กนัยายน 2557. 
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เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
(Negara Brunei Darussalam) 

 

 
ท่ีมา: แผนท่ีบรูไน (http://www.engtest.net/forum/detail.php?type_id=03-12&&topic_id=3373) 

  
ประเทศบรูไนมีช่ืออยา่งเป็นทางการวา่ “เนการาบรูไนดารุสซาลาม” 

(Negara Brunei Darussalam) แปลวา่ ดินแดนแห่งความสงบสุข มีเมืองหลวง
ช่ือว่า บนัดาร์เสรี เบกาวนั (Bandar Seri Begawan) เมืองท่าท่ีส าคญั ไดแ้ก่           
มูอาและเซรีอา  
 ค าว่าบรูไน ดารุสซาลาม ในรูปอกัษรยาวี และในภาษาองักฤษ คือ 
Brunai Darussalam มีขอ้สันนิษฐานวา่อาจมาจากค าวา่ Barunah ซ่ึงเป็นภาษา
มาเลย์แปลว่าสุดยอดหรือเยี่ยมยอด หรือในอีกด้านหน่ึงคือเป็นช่ือท่ีถูก
เปล่ียนในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 อาจมาจากค าวา่ varunai ท่ีมีความหมายวา่ 
ชาวเรือทะเล ซ่ึงต่อมาก็กลายเป็นค าว่า บรูไน ส่วนค าว่า ดารุสซาลาม เป็น
ภาษาอาหรับ หมายถึง ท่ีพ  านกัของสันติภาพ  
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 บรูไนตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ชายฝ่ังทางด้านเหนือจรดทะเลจีนใต้ พรมแดนทางบกท่ีเหลือจากนั้นถูก
ลอ้มรอบดว้ยรัฐซาราวกั มาเลเซียตะวนัออก 
 ตราแผน่ดิน ประกอบดว้ยสัญลกัษณ์ 5 อยา่ง ไดแ้ก่ 
  -  ราชธวชั (ธง) และ พระกลด (ร่ม) เป็นของใช้ส าหรับ
พระมหากษตัริยแ์ห่งบรูไน สัญลกัษณ์น้ีจึงหมายถึง สมเด็จพระราชาธิบดี
แห่งบรูไน ดารุสซาลาม 
  -  ปีกนก 4 ขน หมายถึง การ
พิทกัษ์ดูแล 4 ดา้น คือ ความยุติธรรม ความสงบ 
ความเจริญและสันติสุขของชาติ 
  -  มือสองขา้ง หมายถึง รัฐบาล
ท่ีมีหนา้ท่ียกระดบัความมัง่คัง่ สันติสุข และความเจริญกา้วหน้าให้ประเทศ 
ดงัรูปมือท่ียกชูข้ึน 
  -  พระจนัทร์เส้ียว คือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาประจ าชาติ
บรูไน ภายในพระจนัทร์เส้ียวมีขอ้ความท่ีเป็นภาษาอาหรับจารึกไว ้แปลได้
วา่ นอ้มรับใชต้ามแนวทางของพระอลัลอฮเ์สมอ ถือไดว้า่เป็นค าขวญัประจ า
ชาติ ส่วนแถบแพรดา้นล่างสุดจารึกช่ือประเทศเป็นภาษามลาย ู 
 ดอกไม้ประจ าชาติ  คือ ดอกซิมโปร์ (Simpor หรือ Dillen 
suffruticosa) จะมีลกัษณะเป็นดอกไมท่ี้มีกลีบดอกขนาดใหญ่สีเหลืองเม่ือ
บานเตม็ท่ี กลีบดอกจะบานออกคลา้ยกบัร่ม 
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 รูปดอกซิมโปร์ พบได้ในธนบัตรของประเทศ และถูกใช้อย่าง
แพร่หลายในดา้นศิลปะการออกแบบงานฝีมือพื้นเมือง โดยสามารถพบได้
ทัว่ไปตามแม่น ้ าของประเทศและยงัพบ
ไดต้ามบึง หรือบริเวณท่ีมีทรายสีขาว ซ่ึง
ส่วนต่าง ๆ ของตน้ไมช้นิดน้ียงัสามารถ
น ามาท าประโยชน์ไดห้ลากหลาย เช่น ใช้
ในการรักษาบาดแผล เป็นตน้ 

ท่ีมา: ดอกซิมโปร์ (http://www.khaosod.co.th/view_news) 

 
ลักษณะธงชาติของประเทศบรูไน 

จะเป็นธงส่ีเหล่ียมผืนผา้สีเหลือง ภายในมี
แถบสีขาวและสีด า วางพาดตามแนวทแยง
มุม จากมุมดา้นคนัธงไปยงัมุมล่างดา้นปลาย
ธง โดยสีขาวอยู่บน สีด าอยู่ล่าง กลางธงมี
ภาพตราแผน่ดินของประเทศบรูไน 

 พื้นธงสีเหลือง หมายถึง กษตัริย ์ซ่ึงธงประจ าพระองค์ของสุลต่าน
แห่งบรูไนใชธ้งพื้นสีเหลือง สีขาว และสีด า หมายถึง มุขมนตรีของประเทศ
บรูไน 
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ลกัษณะภูมิประเทศ 
 พื้นท่ีของบรูไนประกอบไปด้วยสองส่วนท่ีไม่ติดกัน คือ ด้าน
ตะวนัออกและดา้นตะวนัตก โดยมีพื้นท่ีของรัฐซาราวกัของมาเลเซียกั้นไว ้ 
 ดา้นตะวนัตกจะมีพื้นท่ีเป็นท่ีราบชายฝ่ังทะเลและท่ีราบหุบเขา ซ่ึง
เป็นดินตะกอนท่ีแม่น ้าพดัมาทบัถม มีแม่น ้าท่ีส าคญั คือ แม่น ้าบรูไน  
 ดา้นตะวนัออก พื้นท่ีเป็นภูเขาสูงและขรุขระ มีชายฝ่ังสูงเป็นภูเขา  
 
ประชากร 
    ส่วนใหญ่เป็นเช้ือสายมาเลย ์ จีน และปะปนไปดว้ย ชนเผา่อ่ืน ๆ อีก 
7 ชนเผา่ดว้ยกนั คือ ชาวมลายบูรูไน ชาวดูซุน ชาวเบอไลต ์ชาวตูตง ชาวบีซา
ยา ชาวมูรุต และชาวเกอดายนั 
 
ชุดประจ าชาต ิ
 ชุดประจ าชาติของบรูไน
คล้ายกับชุดประจ าชาติของผูช้าย
ประเทศมาเล เซีย  เ รียกว่า  บาจู 
มลาย ู(Baju Melayu)  
 ส่ ว น ชุ ด ข อ ง ผู ้ ห ญิ ง
เรียกวา่ บาจูกุรุง (Baju Kurung) แต่
ผูห้ญิงบรูไนจะแต่งกายดว้ยเส้ือผา้
ท่ีมีสีสันสดใส โดยมากมกัจะเป็น
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เส้ือผา้ท่ีคลุมร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ ส่วนผูช้ายจะแต่งกายดว้ยเส้ือแขน
ยาว ตัวเส้ือยาวถึงเข่า นุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่ง เป็นการสะท้อน
วฒันธรรมสังคมแบบอนุรักษ์นิยม เพราะบรูไนเป็นประเทศมุสลิม จึงตอ้ง
แต่งกายมิดชิดและสุภาพเรียบร้อย 
 
สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 
พพิธิภัณฑ์โรยลัเรกกาเลยี 
 พิพิธภณัฑ์โรยลัเรกกาเลีย 
พิพิธภัณฑ์ท่ีได้รับการโหวตจาก
ป ร ะ เ ท ศ ใ น อ า เ ซี ย น ว่ า เ ป็ น
พิพิ ธภัณฑ์ ท่ี น่าชมท่ี สุด  เ ป็น ท่ี
รวบรวมข้าวของเค ร่ืองใช้ของ
สุลต่านองค์ปัจจุบัน อาทิ เคร่ือง
ทรงทองค าในวนัข้ึนครองราชย์
และเคร่ืองบรรณาการจากผูน้ าประเทศต่าง ๆ ชมมงกุฏทองค า บัลลังก์
ทองค า เคร่ืองทรงทองค า รวมทั้งเคร่ืองราชยม์ากมายท่ีพระองคไ์ดรั้บ 
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มัสยดิทองค า Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque 
 มสัยิดทองค า Jame Ar’ Hassanil 
Bolkiah Mosque มัสยิดท่ีสง่างาม  
แล ะ ศัก ด์ิ สิ ท ธ์ิ ข อ ง ช า ว บ รู ไ น  ท่ี ใ ช้
งบประมาณในการสร้างมหาศาล โดยมีการ
น าเขา้วสัดุการก่อสร้างและตกแต่งจากทัว่
ทุกมุมโลก ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 7 ปี มี

ห้องสวดมนต์ 2 ห้อง แยกชายและหญิงบนัไดทางข้ึนแต่ละชั้นจะมี 29 
ขั้น หอ้งละหมาดดา้นบนตกแต่งอยา่งวจิิตรดว้ยพรมสีเหลืองทองดูสวา่งไสว  
 
มัสยดิโอมาร์ อาล ีไซฟัดดิน 
 มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน 
มัสยิดเก่าแก่อันเป็นท่ีเคารพสักการะ
ของชาวบรูไน ตั้งอยูใ่จกลางกรุงบนัดาร์
เสรีเบกาวนั มสัยิดหลงัน้ีออกแบบและ
ด าเนินการสร้างโดยสุลต่านโอมาร์ อาลี 
ไซฟัดดินท่ี 3 พระราชบิดาของสุลต่านองคปั์จจุบนั และสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 
1958 พระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปนิกสมยัใหม่ของบรูไน 
มสัยดิน้ีมีความงดงามจนไดช่ื้อวา่มินิทชัมาฮาล  
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Kampong Ayer กมัปงไอเยอร์ 
 Kampong Ayer กมัปงไอเยอร์ 
คือ หมู่บา้นกลางน ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ชาวยุโรปในยุคแรกท่ีเข้ามาท่ีบรูไน 
เรียกขานหมู่บา้นกลางน ้าน้ีวา่ เวนิซแห่ง
ตะวนัออก  
 
บรูไนมิวเซียม 
 บ รู ไ น มิ ว เ ซี ย ม 
ภายในแยกส่วนจดัแสดงเป็น 
5 ส่วนท่ีโดดเด่นท่ีสุด คือ 
Islamic Arts Gallery ท่ี
รวบรวมของสะสมโบราณล ้า
ค่ า ข อ ง อ ง ค์ สุ ล ต่ า น จ า ก
ประเทศมุสลิมทั่วโลกมา
แสดงไวม้ากมาย คมัภีร์อลักุรอานขนาดเล็กท่ีสุดในโลก  หุ่นจ าลอง
วฒันธรรมประเพณีของชาวบรูไนตั้งแต่แรกเกิด การแต่งงาน รวมถึงห้องท่ี
รวบรวมประวติัการคน้พบน ้ ามนั และก๊าซธรรมชาติจ านวนมหาศาลท่ีพลิก
โฉมบรูไน ใหก้ลายเป็นหน่ึงในประเทศท่ีร ่ ารวยท่ีสุดในโลก นอกจากน้ียงัมี
แบบจ าลองขบวนการผลิต แท่นขดุเจาะน ้ามนัในยคุแรก ๆ อีกดว้ย 
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ภาษา 
  ภาษาราชการของบรูไนคือ ภาษามาเลย ์ซ่ึงเป็นภาษาท่ีชาวบรูไน
นิยมใช้กันมาก โดยเช่ือกันว่าการเรียนรู้ภาษามาเลย์จะช่วยสร้างความ
ประทบัใจให้คู่สนทนาได ้แต่ส่วนใหญ่ชาวบรูไนก็สามารถพูดภาษาองักฤษ
ไดแ้ละสามารถใชติ้ดต่อส่ือสารทางธุรกิจไดอี้กดว้ย ภาษาท่ีใช้รองลงมาคือ 
ภาษาจีน ซ่ึงเป็นภาษาท่ีใชส่ื้อสารกนัอยา่งแพร่หลายอีกดว้ย  
 
ภาษาน่ารู้ 

ไทย ภาษามาเลย์ 
หอ้งน ้า  แทนดสั 
โทรศพัท ์ เทเลโฟน 
บตัรเติมเงิน  เทเลโฟน ก๊าด 
โทรศพัทส์าธารณะ  เทเลโฟน อะวมั  
โทรศพัทมื์อถือ เทเลโฟน บิมบิท 
ตู ้ATM  เอทีเอม็ 
ผา้เยน็  ตวัล่า เซจุค๊ 
รองเทา้แตะ  เซลีปา 
ผา้เช็ดตวั  ตวัล่า 
ผา้เช็ดหนา้  ซาปู ทนักนั 
กลอ้งถ่ายรูป คาเมร่า 
กลอ้งวดีิโอ  แคมคอเดอ้ร์  
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ไทย ภาษามาเลย์ 
โรงแรม  โฮเทล 
โรงภาพยนตร์  พาวากมั 
โรงละคร ทีเตอ้ร์ 
โรงพยาบาล ฮอสปิตอล 
พิพิธภณัฑ ์ มิวเซียม 
สถานีต ารวจ  บาไล โปลิส 
ภตัตาคาร เรสโตรัน 

 
สกุลเงิน 
 

 
ดอลลาร์บรูไน (Dollar Brunei) 
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ข้อควรรู้ 
 1. ควรหลีกเล่ียงเส้ือผา้สีเหลือง เพราะถือเป็นสีของพระมหากษตัริย ์
 2. การทกัทายจะจบัมือกนัเบา ๆ และสตรีจะไม่ยืน่มือใหบุ้รุษจบั 
 3. การใชน้ิ้วช้ีไปท่ีคนหรือส่ิงของถือวา่ไม่สุภาพ แต่จะใชห้วัแม่มือ
ช้ีแทน 
 4. จะไม่ใชมื้อซา้ยในการส่งของใหผู้อ่ื้น 
 5. สตรีเวลานัง่จะไม่ใหเ้ทา้ช้ีไปทางผูช้ายและไม่ส่งเสียงหรือ 
หวัเราะดงั 
 6. วนัหยดุคือวนัศุกร์และวนัอาทิตย ,์ วนัศุกร์ 12.00-14.00 น.ทุกร้าน
จะปิด 
 7. จดังานเยน็ตอ้งจดัหลงั 2 ทุ่ม 
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 แหล่งท่ีมา: http://www1.si.mahidol.ac.th/nursing/ns/index.php/ 
 aec-wiki/955-asean-currency. 30 กนัยายน 2557. 
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
(Socialist Republic of Vietnam) 

 
 ประเทศเวียดนาม เป็นประเทศท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในคาบสมุทรอินโดจีนไดรั้บการ
ขนานนามว่า “รอยยิ้มแห่งเอเชีย” มีเมือง
หลวงคือ กรุงฮานอย เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ 
นครโฮจิมินห์ซิต้ี  
 เวยีดนามตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออก
ของคาบสมุทรอินโดจีน มีรูปร่างยาวโคง้ 
ตอนกลางแคบทอดเป็นแนวยาวจากเหนือ
จรดใต้ รูปร่างคล้ายพัดจีน  มีอาณาเขต
ติดต่อกบัประเทศต่าง ๆ คือ  

ท่ีมา: แผนท่ีประเทศเวียดนาม (http://museum.socanth.tu. 
ac.th/images/page5Online%20Exhibition/vietnam/photo/a1-01.jpg) 

  
 ทิศตะวนัตก   ติดต่อกบั ประเทศกมัพชูาและลาว  
 ทิศตะวนัออก   ติดต่อกบั อ่าวตงัเก๋ีย และทะเลจีนใต ้ 
 ทิศใต ้   ติดต่อกบั ทะเลจีนและอ่าวไทย 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกบั ประเทศจีน  
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     ตราแผ่น ดินของ เวี ยดนามออกแบบตามสัญลักษณ์พรรค
คอมมิวนิสต์ ประกอบไปดว้ยดาวสีเหลืองบนพื้นสีแดง มีรูปเฟืองและรวง
ข้าว  หมาย ถึงความ ร่วม มือกันระหว่ า งภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงแต่เดิมตรา
แผ่นดินน้ีเป็นของเวียดนามเหนือ เม่ือรวมชาติกบั
เวียดนามใต้แล้วจึงน ามาใช้เป็นตราแผ่นดินของ
ประเทศเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 

ท่ีมา: ตราแผ่นดินเวียดนาม (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/Coat_of_arms_of_Vietnam.) 
 

 นอกจากน้ีตราแผ่นดินของเวียดนามยงัมีลกัษณะคลา้ยตราแผ่นดิน
ของเยอรมนัตะวนัออกในอดีตและตราแผน่ดินของจีน เพราะยึดตามแนวคิด
แบบคอมมิวนิสตเ์หมือนกนั 
 

 
ท่ีมา: ตราแผ่นดินเวียดนามและเยอรมันตะวันออก (http://www.dmc.tv/images/00-iimage/570613-aec2.jpg) 
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 ดอกไมป้ระจ าชาติ คือ ดอกบวั ท่ีชาวเวียดนามถือวา่เป็นสัญลกัษณ์
ของความบริสุทธ์ิ ความผกูพนั และการมองโลกในแง่ดี และบวัยงัเป็น 1 ใน 
4 พนัธ์ุไมท่ี้ชาวเวยีดนามถือวา่มีความสง่างามอีกดว้ย 
  

 
ท่ีมา: ดอกบัว (http://www.homedec.in.th/ดอกบัว/) 

 

 ลกัษณะธงชาติของเวียดนามจะเป็นรูปดาวสีเหลืองอยู่กลางผืนธง              
สีแดง 
 ดาวสีเหลือง แต่เดิมแฉกทั้ง 5 ของดวงดาว หมายถึง ชนชั้นต่าง ๆ 
ในสังคมนิยมเวียดนาม คือ นกัปราชญ ์ชาวนา ช่างฝีมือ พ่อคา้และทหาร แต่
ปัจจุบนั หมายถึง พรรคคอมมิวนิสตเ์วยีดนาม 
 สีแดงของพื้นธง เดิมหมายถึงการต่อสู้เพื่อกู้เอกราชของชาว
เวียดนาม แต่ภายหลงัการรวมชาติในปี 
พ.ศ. 2519 ถูกตีความหมายใหม่  ให้
หมายถึงการปฏิวติัโดยชนชั้นกรรมาชีพ
และความส าเร็จรุ่งเรือง 
 

ท่ีมา: ธงชาติเวียดนาม (http://nuanjun.files.wordpress.com/2012/01/800px-flag_of_vietnam_svg.png) 
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ลกัษณะภูมิประเทศ 
 โดยทั่วไปเป็นป่า เขาทางภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือติดต่อกบัจีน จะมีภูเขามากท่ีสุด เส้นทางคมนาคม มีแต่
ตามช่องเขาต่าง ๆ ภาคกลางเป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ าแดง เป็นท่ีอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูก ภาคใตเ้ป็นท่ีราบริมฝ่ังทะเล ท าการเพาะปลูกไดต้าม
พื้นท่ีปากแม่น ้ าต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณท่ีราบลุ่มปากแม่น ้ าโขงอนักวา้ง
ใหญ่  
            พื้นท่ีในแควน้ตงัเก๋ีย พื้นท่ีทางตอนเหนือและทางตะวนัตกเป็นทิวเขา 
แต่ละทิวเขาทอดจากตะวนัตก ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ พื้นท่ีทาง
ชายแดน ท่ีติดต่อกับประเทศจีน ในเขตมณฑลยูนาน และกวางสีเป็น
เทือกเขาสลบัซับซ้อน มีหน้าผาชันและเหวลึก มียอดเขาสูงเรียงรายกนัไป 
ส้ินสุดในแนวของหมู่เกาะต่าง ๆ ในอ่าวตงัเก๋ีย 
  
ประชากร 
 ส่วนใหญ่แลว้เป็นชนชาติเวียดนามแท ้แต่จะมีชาวจีนปะปนอยูด่ว้ย
นอกจากน้ีก็ยงัมีชนกลุ่มน้อยอ่ืน ๆ อีก เช่น ชาวโมง้ ชาวไท ชาวแมว้ ชาว
เขมรมอญ ชาวจาม  
 ชาวเวียดนามเป็นชนชาติท่ีมีนิสัยใจคอมัน่คง มีความขยนั มีมานะ
อดทน มีความรักชาติ รักอิสรภาพ กลา้หาญ เฉลียวฉลาด และมีความสามคัคี 
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ชุดประจ าชาต ิ
 อ่าวหญ่าย (Ao dai) เป็นชุดประจ า
ชาติของประเทศเวียดนามประกอบไปด้วย
ชุดผา้ไหมท่ีพอดีตวั สวมทบักางเกงขายาว 
ซ่ึงเป็นชุดท่ีมกัสวมใส่ในงานแต่งงานและ
พิธีการส าคญัของประเทศ มีลกัษณะคล้าย
ชุดก่ีเพา้ของจีน ในปัจจุบนัเป็นชุดท่ีได้รับ
ความนิยมจากผูห้ญิงเวียดนาม ส่วนผูช้าย
เวียดนามจะสวมใส่ชุดอ่าวหญ่ายในพิธี
แต่งงานหรือพิธีศพ 
 
สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 
อ่าวฮาลอง (Ha Long Bay) 

 อ่ า ว ฮ า ล อ ง  เ ป็ น สถ าน ท่ี
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ียงัคงความ
สมบูรณ์ของพนัธ์ุสัตว์ เพราะมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ จนยูเนสโก
ต้องยกย่องให้เป็นมรดกโลก อ่าวน้ี
ตั้งอยูท่างตอนเหนือของเวียดนาม และ

อยู่ไม่ห่างจากเขตแดนของประเทศจีนมากนัก จุดเด่นของอ่าวน้ี คือ มีเกาะ
หินปูนโผล่ข้ึนกระจาย ๆ ทัว่อ่าว ครอบคลุมพื้นท่ีถึง 1,500 ตารางกิโลเมตร 
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นอกจากน้ี ยงัไดรั้บค าช่ืนชมจากนกัท่องเท่ียวว่ามีบรรยากาศท่ีสวยงามเกิน
จริง เสมือนฉากในตอนจบของภาพยนตร์ซ่ึงมีแสง สี ท่ีลงตวัสุด ๆ เลย
ทีเดียว ช่ือในภาษาเวยีดนามของอ่าวฮาลอง หมายถึง "อ่าวแห่งมงักรผูด้  าด่ิง" 
 
พระราชวงัทงัลอง (Imperial Citadel of Thang Long) 

 สถานท่ีแห่งน้ีเป็นพระราชวงัท่ี
สร้างข้ึนด้วยหินทั้งหมด ซ่ึงเป็นสมบติั
ของราชวงศ์ Ho และถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1379 แต่ยงัคงหลงเหลือโครงสร้าง
ใหเ้ห็นในปัจจุบนั อีกทั้งยงัไดรั้บการข้ึน
ทะ เ บี ย น เ ป็ น ม รด ก โล กท า ง ด้ า น

วฒันธรรม เพราะเป็นราชวงัหินแห่งเดียวท่ีหลงเหลืออยู่ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้และยงัมีความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ยาวนาน จึงถูกยกยอ่งให้เป็น
ตวัอย่างอนัโดดเด่นของสถาปัตยกรรมในสมยันั้น ๆ นอกจากน้ี ยงัมีการ
สร้างโดยใชเ้ทคโนโลยีในแบบสมยัก่อน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าพิศวงวา่คนสมยันั้น
สามารถสร้างพระราชวงัท่ีงดงามอยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร 

 
เมืองเก่าฮอยอนั (Hoi An Old Town) 
 เมืองเก่าฮอยอนัเป็นเมืองขนาดเล็กตั้งอยู่ริมฝ่ังทะเลจีนใต ้ชาวบา้น
ยงัคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม อีกทั้งภายในเมืองยงัมีพิพิธภณัฑ์หลายแห่งท่ีจดั
แสดงเร่ืองราวความเป็นมาทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนัทรงคุณค่า มี
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อาคารต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมทั้งตะวนัตกและตะวนัออก 
เช่น บ้าน โคมไฟโบราณแบบจีน สะพานข้ามคลองท่ีมีการดีไซน์แบบ
ประเทศญ่ีปุ่น ดงันั้น จึงไม่แปลกท่ีเมืองฮอยอนัจะไดรั้บการยกย่องให้เป็น
มรดกโลก นอกจากน้ี ยงัสามารถดึงดูดความสนใจจากนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็น
อย่างดี ส่วนการสัญจรไปมาในเมืองนั้นก็สะดวก นกัท่องเท่ียวสามารถเดิน 
ป่ันจกัรยาน หรือขบัรถจกัรยานยนตก์็ได ้เพราะเป็นเมืองขนาดเล็ก ในยามค ่า
คืนหลังส่ีทุ่มไปแล้วจะค่อนข้าง
เงียบ แต่ยงัพอมีผบับาร์ ร้านขาย
เคร่ืองด่ืมเปิดให้บริการอยู่บ้าง ท่ี
ส า คัญ ผู ้ค น ใ น เ มื อ ง เ ป็ น มิ ต ร 
อธัยาศยัดี มีน ้าใจกบันกัท่องเท่ียว 
 
สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh's Mausoleum) 

 สุสานบรรจุศพแห่ง น้ีตั้ งอยู่ ท่ี เ มือง
ฮานอย ภายในอนุสาวรียมี์โลงแกว้บรรจุร่างของ 
โ ฮ จิ มิ น ห์  ห รื อ อ ดี ตน า ย ก รั ฐมนต รี แ ล ะ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมวีย
ดนาม แต่คนเวียดนามมักเรียกกันว่า "ลุงโฮ" 
ส่วนรูปแบบสถาปัตยกรรมนั้นยึดโมเดลมาจาก
อ นุส าว รี ย์บ ร ร จุศพของ  วล า ดี มี ร์  เ ล นิน                   
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ในประเทศรัสเซีย เปิดให้สาธารณชนเขา้ชมคร้ังแรกเม่ือ ค.ศ. 1975 และใน
ทุก ๆ ปีร่างของลุงโฮจะถูกส่งไปตรวจสอบความสมบูรณ์ท่ีรัสเซีย 
 
อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels) 
 อุโมงคแ์ห่งน้ีมีประวติัความเป็นมา
ท่ียาวนาน ตั้งแต่สมยัสงครามเวียดนาม ใช้
เป็นท่ีหลบภยัจากระเบิด ท่ีส าหรับประชุม
ของกองก าลัง เวียดกงในสมัย ท่ีรบกับ
สหรัฐอเมริกา อุโมงคถู์กสร้างข้ึนให้มีหลาย
ชั้นและแต่ละชั้นจะมีระบบกรองอากาศท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อความอยู่รอดของทหาร ภายในอุโมงค์ประกอบไปด้วย
โรงพยาบาล ห้องประชุม และห้องพกั ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจะ
ไดรั้บชมหนงัสั้นท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกบัสงครามเวียดนามก่อน เพื่อจะได้เขา้
ใจความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ไดง่้ายข้ึน นบัไดว้่าเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ี
ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวอยา่งลน้หลาม 
 
ปราสาทหมีเซิน (My Son Sanctuary) 
 ปราสาทหมีเซินเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีหลงเหลือมาจากอาณาจกัรจามปา
หรือช่วงศตวรรษท่ี 4-15 สะทอ้นให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมของฮินดูท่ีเก่าแก่
และสมบูรณ์ท่ีสุดในอินโดจีน ในอดีตปราสาทแห่งน้ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ
ส าหรับบูชาพระศิวะ นอกจากตวัปราสาทแลว้ยงัมีรูปป้ัน วดั และถูกห้อม
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ล้ อ ม ไปด้ ว ย ป่ า ด ง ดิ บ  ใ นสมัย ก่ อน มี
ส่ิงก่อสร้างโบราณกว่า 70 หลัง แต่ในช่วง
สงครามเวียดนามโบราณสถานฮินดูน้ีถูก
ระ เ บิดตกใ ส่ไปหลายแห่ง  จนปัจ จุบัน
เหลืออยู่เพียง 22 หลังเท่านั้ น และท่ีส าคัญ
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 
 
พระราชวงัเว้ (Complex of Hue Monuments) 
 เป็นพระราชวงัของราชวงศ์
เหงียน (Nguyen Dynasty) ซ่ึงยงัคง
หลงเหลือให้เห็นในปัจจุบนั ภายใน
ประกอบด้วย พระราชวัง สุสาน
ของกษตัริยแ์ละเช้ือพระวงศ์ เจดีย ์
ว ัด ว า อ า ร า ม  ห้ อ ง ส มุ ด  แ ล ะ
พิพิธภณัฑ์ ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ สร้าง
ข้ึนเม่ือประมาณศตวรรษท่ี 19 แต่ส าหรับส่ิงก่อสร้างท่ีสร้างความประทบัใจ
ให้แก่นักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก คือ ประตูทางเขา้พระราชวงั (Ngo Mon 
Gate) ซ่ึงเป็นทางเดินเขา้ส าหรับกษตัริย ์เช้ือพระวงศ ์และสุสานพระเจา้มิงห์
หมาง (The Tomb of Emperor Minh Mang) ซ่ึงนอกจากจะเป็นพระราชวงัท่ี
ก่อสร้างข้ึนดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแลว้ ยงัมีทิวทศัน์ท่ีงดงามไม่แพก้นั 
จนไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก 
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อุทยานแห่งชาติฟงงาเคบัง  (Phong Nha-Ke Bang) 
 อุทยานแห่งชาติ Phong Nha-Ke Bang นั้นมีความโดดเด่นทาง
ธรรมชาติและธรณีวิทยา เพราะมีวิวฒันาการมาตั้งแต่สมยัยุคน ้ าแข็ง หรือ
ประมาณ 464 ลา้นปีท่ีแลว้ และไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย ปัจจุบนั
มีภูมิประเทศเป็นแบบหินปูน
ท่ี เ ก่าแก่ ท่ี สุดในเอเ ชีย  ใน
อุทยานฯ ยงัเป็นท่ีตั้ งของถ ้ า
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีถ ้ า
มากกว่า 300 ถ ้ า และปกคลุม
ไปด้วยป่าไมเ้ขตร้อน ท่ีเรียก
ได้ว่ า มีความสมบูรณ์ทาง
ระบบนิเวศมากท่ีสุดในแถบอินโด -แปซิฟิกด้วย นอกจากน้ี ยงัปรากฏ
ลกัษณะทางภูมิประเทศท่ีส าคญัซ่ึงไม่ค่อยพบเห็นไดท่ี้อ่ืน เช่น ล าธารใตดิ้น 
ถ ้าท่ีมีหินยอ้ยลงมาจากเพดาน ฯลฯ อีกทั้งยงัมีพนัธ์ุสัตวท่ี์ก าลงัจะสาบสูญไป
จากโลกน้ี เช่น หมีด า เสือ และช้าง ส่วนกิจกรรมส าหรับนักท่องเท่ียว
ประกอบดว้ย เดินชมความงามภายในถ ้า ปืนเขา เดินป่า เป็นตน้ 
 
ภาษา 
  ภาษาเวยีดนามจดัอยูใ่นกลุ่มภาษาออสโตรเอเชียติก ตระกูลเดียวกบั
ภาษามอญ-เขมร  ในภาษาพูดนั้นชาวเวียดนามในแต่ละภูมิภาคจะออกเสียง
ต่างกัน ภาษาเขียนก็จะใช้บันทึกเป็นภาษาจีน เรียกว่าตัวฮั่น หรือ หาน 
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เน่ืองจากในอดีตเวียดนามเคยถูกจีนปกครองนั่นเอง หลังจากนั้ นชาว
เวียดนามก็ไดป้ระดิษฐ์ตวัอกัษรข้ึนเอง เรียกว่า อกัษรโนม โดยมีพื้นฐานมา
จากอกัษรจีน หลกัจากนั้นไม่นาน อกัษรโนมและหานก็เร่ิมเส่ือมความนิยม
ลงและหนัมาใชอ้กัษรก๊วกหงือแทน 
  
ภาษาน่ารู้ 

ไทย ภาษาเวยีดนาม 
สวสัดี ซินจ่าว 
ขอบคุณ ก๊าม เอิน 
สบายดีไหม แอง/จิ/โอง/บ่าก๊อแขวคง 
ยนิดีท่ีไดรู้้จกั เร๊ิดวยูเดือกกปัแอง/จิ... 
พบกนัใหม ่ แหนกปัหลาย 
ลาก่อน ต๋ามเบียด 
นอนหลบัฝันดี จุก๊หงูงอน 
เชิญ จ่าวหม่ึง 
ใช่ เวงิ 
ไม่ใช่ คง 
อากาศดีจงั แด็ปเจ่ิย 
อากาศร้อนมาก เจ่ิยหนอง 
อากาศหนาวมาก เจ่ิยแหล่ง 
ไม่เป็นไร โคงซาวเดิว 
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ไทย ภาษาเวยีดนาม 
รถ แซ 
เคร่ืองบิน หมยับยั 
ขนมจีนหมูป้ิง บุ๋นจ่า 
บะหม่ีเก๊ียว หม่ีหวนัถนั 
เคร่ืองด่ืม โด่อ๋วง 
น ้าเปล่า เน้ือกจัง๋ 
ทะเล เบ่ียน 
อยา่เล่นน ้าบริเวณน้ี ด่ึงตัม่เบ่ียนเอ่อเด็ย 
ช่วยถ่ายรูปใหห้น่อย หล่ามเอินจุบแอ่งจอโตยเหวย 
ขอโทษ ซินโหลย 
น่ีคืออะไร ก๊ายหนัย่หล่าส่ี 
เท่าไหร่ บาวเญียว 
ท่ีไหน เอ๋อเดิว 
เม่ือไหร่ คีหน่าว 
ดีใจ วยูหม่ึง 
เสียใจ บ่วน 
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สกุลเงิน 
 

 
ดอง (Dong) 

 
ข้อควรรู้ 
 1. เวยีดนามไม่อนุญาตใหถ่้ายภาพอาคารท่ีท าการต่าง ๆ ของรัฐ 
 2. คดียาเสพติดการฉอ้โกงหน่วยงานของรัฐมีโทษประหารชีวติ 
 3. ตีกลองแทนออดเขา้เรียน 
 4. ชุดนกัเรียนหญิงเป็นชุดอ่าวหญ่าย 
 5. คนภาคเหนือไม่ทานน ้าแขง็ 
 6. ไม่ถ่ายรูป 3 คนอยา่งเด็ดขาด เพราะถือวา่จะท าให้เบ่ือกนั แยกกนั
หรือใครคนใดเสียชีวติ 
 7. ตอ้งเชิญผูใ้หญ่ก่อนทานขา้ว 
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บรรณานุกรม 
 
ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล. สนุกกบัภาษาเวยีดนาม. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ :  
 ส านกัพิมพส์ถาพรบุค๊ส์, 2556. 
นนันัน ภสัธิดา บุญชวลิต. Survivor เวียดนาม. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : 
 บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน), 2556. 
ประเทศเวยีดนาม (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา: http://heritage.mod.go.th/ 
 nation/neighbour/vietnam1.htm. 25 กนัยายน 2557. 
พลอยแพรวา .  เราคืออาเ ซียน เวียดนาม จับมือกันก้าว สู่ประชาคม 
 อาเซียน. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์
 พบัลิชช่ิง จ  ากดั  (มหาชน), 2555. 
พาไปชม ชุดประจ าชาติอาเซียน 10 ประเทศ (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  
 http://hilight.kapook.com/view/73561. 12 กนัยายน 2557. 
มรดกโลกของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 28 แห่ง (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา: 
 http://www.nwvoc.ac.th/asean/Asean_Heritage1.html.30 กนัยายน 
 2557. 
ยุว ดี .  2557 .  ข้อห้ามของ  10  ประเทศอาเซียน ท่ีควรรู้ (ออนไลน์ ) . 
 แหล่งท่ีมา: http://teen.mthai.com/variety/74797.html. 10 กนัยายน 
 2557 
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บรรณานุกรม 
 
เรียนรู้ภาษาอาเซียน (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  http://www.thaifranchise 
 center.com/AEC/language.php. 12 กนัยายน 2557. 
วทิยา มิตรศรัทธา. หนงัสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศเวียดนาม.  
 กรุงเทพฯ : บริษทั เจเนซิส มีเดียคอม จ ากดั, ม.ป.ป. 
ASEAN CURRENCY : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน (ออนไลน์). 
 แหล่งท่ีมา: http://www1.si.mahidol.ac.th/nursing/ns/index.php/ 
 aec-wiki/955-asean-currency. 30 กนัยายน 2557. 
10 สถานท่ีท่องเท่ียวในเวยีดนาม (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา:http://travel 
 .kapook.com/view71662.html. 25 กนัยายน 2557. 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(The Loa People’s Democratic Republic) 

 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือเรียกว่า สปป.ลาว 
ประเทศลาวมีเมืองหลวงคือ นครหลวงเวียงจนัทร์ ประเทศลาวตั้งอยู่ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตอนเหนือของคาบสมุทรอินโดจีน  พื้นท่ี
ส่วนใหญ่อยู่บนฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าโขง  มี
ลกัษณะรูปร่างยาวลงมา จากเหนือถึงใต ้
ขนานไปตามแนวแม่น ้ าโขง และคู่ขนาน
ไปกับประเทศเวียดนาม  รูปร่างดูคล้าย
เห็ดโคน ไม่มีพื้นท่ีส่วนใดติดต่อกบัทะเล 
หรือมหาสมุทร มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศขา้งเคียงดงัน้ี  

ท่ีมา: แผนท่ีประเทศลาว (http://www.goholidaynow.com//HLIC/lao.jpg) 

  
 ทิศเหนือ  ติดต่อกบั รัฐฉานของประเทศพม่า และมณฑลยนูานของ
ประเทศจีน 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ประเทศเวียดนาม มีเทือกเขาอนันัม เป็น
แนวเขตแดน  
 ทิศใต ้ติดต่อกบั จงัหวดัรัตนคีรีและสตึงเตรงของประเทศกมัพชูา 
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 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ประเทศไทย มีเทือกเขาผีปันน ้ าเป็นเส้นเขต
แดนตั้งแต่อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ข้ึนไปถึงจงัหวดัเชียงราย และมีแม่น ้ า
โขงเป็นเส้นเขตแดน ตั้ งแต่อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเลย ลงไปทางใต้ถึง
จงัหวดัอุบลราชธานี 
 ตราแผ่นดินของประเทศลาว จะมีลกัษณะเป็นรูปวงกลม สองขา้ง
ลอ้มรอบดว้ยรวงขา้วสุกโคง้เป็นรูปวงพระจนัทร์ ดา้นล่างมีริบบิ้นสีแดงซ่ึง
เขียนค าขวญัของประเทศ คือ “สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ 
วฒันาถาวร” มดัรวงข้าวไว ้เหนือแถบริบบิ้นมีรูป
กงจกัรเป็นฟันเฟือง เช่ือว่าแสดงถึงการหมุนไปสู่
ความเจริญรุ่งเรือง ภายในวงกลมเป็นภาพพระธาตุ
หลวง สถานท่ีส าคญัของประเทศ พร้อมด้วยถนน 
ทุ่งนา ป่าไม ้และเข่ือนผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานน ้า 

ท่ีมา: ตราแผ่นดินประเทศลาว (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons 
/thumb/0/04/Emblem_of_Laos.svg/250px-Emblem_of_Laos.svg.png) 

 
 ดอกไมป้ระจ าชาติลาว คือ ดอกจ าปา คนไทย
นิยมเรียกดอกลีลาวดีหรือดอกลัน่ทมนั่นเอง ชาวลาว
นิยมน าดอกจ าปามาท าเป็นพานบายศรีสู่ขวญัถวายพระ 
และน ามาร้อยเป็นพวงมาลยัเพื่อตอ้นรับแขกบา้นแขก
เมืองตามประเพณีอนัดีงามมาแต่โบราณกาล  

 

ท่ีมา: จ าปาลาว (http://thaimao.com/wp-content/uploads/2013/09/ลีลาวดี.jpg) 
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 ดอกจ าปาท่ีเป็นดอกไมป้ระจ าชาติลาวจะมี 5 กลีบ สีขาวปนเหลือง 
บานซอ้นกนัอยูใ่นดอกเดียว เปรียบเสมือนความเจริญรุ่งเรือง ใบสีเขียวอ่อน
เปรียบเสมือนความอุดมสมบูรณ์ของป่าไมแ้ละธรรมชาติ จนมีค ากล่าวว่า 
“ดอกจ าปาท่ีสวยท่ีสุดจะบานอยูใ่นประเทศลาวเท่านั้น” 
 ลกัษณะธงชาติลาว จะเป็นธงสามแถบตามแนวนอน มีช่ือเรียกวา่ ธง
ดวงเดือน ประกอบดว้ยสีแดง-สีน ้ าเงิน-สีแดง โดยแถบสีแดงทั้งสองแถบมี
ขนาดเท่ากนั ส่วนแถบสีน ้ าเงินมีขนาดเท่ากบัแถบสีแดงสองแถบรวมกัน 
ภายในมีวงกลมสีขาวอยูก่ึ่งกลาง 
 สีน ้าเงิน หมายถึง ความมัง่คัง่ อุดมสมบูรณ์ของชาติ 
 สีแดง หมายถึง เลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาว 
 วงกลมสีขาว หมายถึง พระจนัทร์เตม็ดวงท่ีเปล่งประกายอยูเ่หนือล า
น ้ าโขง แสดงถึงเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรค
ประชาชนปฏิวติัลาวและอนาคตอนัสดใสของประเทศ 
 

 
ท่ีมา: ธงชาติลาว (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons//Flag_of_Laos.svg/) 
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ลกัษณะภูมิประเทศ 
 โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสูงและท่ีราบต ่า ท่ีราบสูงประกอบด้วย ภูเขา 
และหุบเขา ซ่ึงเต็มไปด้วยป่าไม้ ส่วนใหญ่พื้นท่ีของประเทศเป็นพื้นท่ี                
แห้งแล้ง ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นท่ีบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าโขงจะมี
ความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก  
   
ประชากร 
 ประชากรของประเทศลาวประกอบดว้ยชนชาติต่าง ๆ หลากหลาย
เช้ือชาติ ซ่ึงในภาษาลาวจะเรียกว่า “ประชาชนบรรดาเผ่า” โดยประกอบไป
ดว้ยชนชาติต่าง ๆ เช่น ชาวภูไท ไทด า ไทล้ือ มง้ เยา้ มูเซอ เป็นตน้ 
 นอกจากน้ียงัมีชาวลาวเช้ือสายเวียดนาม จีน และชาติอ่ืน ๆ ปะปน 
อีกดว้ย 
   
ชุดประจ าชาต ิ
 ผูห้ญิงลาวนุ่งผา้ซ่ิน และใส่เส้ือแขน
ยาวทรงกระบอก ส าหรับผูช้ายมกัแต่งกาย
แบบสากลหรือนุ่งโจงกระเบน สวมเส้ือ
ชั้ น น อ ก ก ร ะ ดุ ม เ จ็ ด เ ม็ ด  ค ล้ า ย เ ส้ื อ
พระราชทานของไทย 
 

ท่ีมา: ชุดประจ าชาติลาว (http://thaitoasean.blogspot.com/2014/07/blog-post_1377.html) 
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สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 
ส่ีพนัดอน (Si Phan Don ) 

 ส่ีพนัดอน แปลว่า ส่ีพนัเกาะ 
เป็นหมู่เกาะท่ีอยู่บริเวณแม่น ้ าโขงทาง
ตอนใตข้องประเทศลาว ก่อนท่ีจะไหล
เขา้เขตประเทศกมัพูชา ชาวบา้นแถบน้ี
ประกอบอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่ 
และยงัคงด ารงชีวติแบบชาวชนบท  

 
ทุ่งไหหิน (Plain of jar) 
 ทุ่ ง ไ ห หิ น เ ป็ น แ ห ล่ ง
ท่องเท่ียวท่ีอยู่ในเมืองเชียงขวาง 
(Xieng Khouang) เป็นท่ีราบกวา้ง
เตม็ไปดว้ยหินรูปทรงคลา้ยไหหรือ
โอ่ง มีความสูงตั้ งแต่ 1-3 เมตร            
นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า ไห
พวกน้ีปรากฏข้ึนตั้งแต่ยุคหิน และน่าจะมีความเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมฝังศพ 
เพราะมีการคน้พบซากโครงกระดูกมนุษย์และส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝ่ัง
ศพบริเวณรอบ ๆ นอกจากน้ี บริเวณรอบ ๆ ไหหินยงัมีร่องรอยของหลุม
ระเบิดท่ีทิ้งลงมาโดยสหรัฐอเมริกาอีกดว้ย 
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วดัเชียงทอง (Wat Xieng Thong) 
 วดัเชียงทองตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
เ มื องหลวงพระบาง  มีก า ร
ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรม
แบบล้านนา และได้รับการยก
ย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีงดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในลาว จนท าให้มีนกัท่องเท่ียวจาก
ทัว่โลกต่างพากนัมาช่ืนชมความงามน้ี นอกจากจะมีรูปทรงท่ีสวยงามแลว้ ยงั
เป็นศาสนสถานท่ีทรงคุณค่าทางจิตใจของชาวลาว ทั้งน้ีวดัเชียงทองถูกสร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ. 1560 โดยพระโพธิสารเจา้ มีฐานะเป็นวดัหลวง จึงท าให้มีการ
ดูแลปฏิสังขรณ์เป็นอยา่งดี ภายในวดัเชียงทองประกอบไปดว้ยพระอุโบสถ 
พระประธาน วิหารน้อย โรงเม้ียนโกศ ซ่ึงมีการประดบัตกแต่งด้วยศิลปะ
แบบหลวงพระบางโดยแท ้
 
พระธาตุหลวง (Pha That Luang) 
 พระธาตุหลวงเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางศาสนาพุทธตั้ งอยู่ท่ีเมือง
เวียงจนัทน์ ถูกสร้างข้ึนโดยบุรีจนัอว้ยล้วย หรือพระเจา้จนัทบุรีศกัด์ิ เจา้ผู ้
ครองนครเวียงจนัทน์พระองค์แรก ตามต านานเล่าวา่ มีพระภิกษุลาวจ านวน 
5 รูป เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาท่ีประเทศอินเดีย แลว้น าพระอุรังค
ธาตุ (กระดูกส่วนท่ีเป็นหนา้อก) มาไวท่ี้เวยีนจนัทน์ เจา้นครในสมยันั้นจึงสั่ง
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ให้มีการสร้างพระธาตุข้ึนมาเพื่อบรรจุพระอุรังคธาตุไวส้ าหรับกราบไหว้
บูชา เร่ิมแรกนั้นพระธาตุถูกสร้างดว้ยหิน แต่ต่อมามีการสร้างเจดียค์รอบองค์

พระธาตุไว ้ปัจจุบนัรูปทรงของพระธาตุมี
ลักษณะคล้ายกับป้อมปราการ เพราะมี
ระเบียงล้อมรอบสูง สถานท่ีแห่งน้ีถือว่า
เป็นปูชนียสถานท่ีมีคุณค่าทางจิตใจต่อคน
ลาวมากท่ีสุดเสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนทั้งประเทศ 

 
ปราสาทหินวดัพู (Wat Phu) 
 ตั้งอยูบ่นเนินเขาพ ูในแขวงจ าปาสัก เป็นซากปรักหกัพงัของวดัฮินดู
โบราณ ท่ีสร้างข้ึนช่วงศตวรรษท่ี 11 ถึง 
13 นอกจากน้ี วดัพยูงัไดรั้บการยกยอ่งให้
เป็นมรดกโลกเพราะเคยเป็นแหล่งอารย
ธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน ตรง
ทางเขา้วดัพูนั้นมีหินปูนเรียงรายส าหรับ
เดินเขา้วดั มีเสาเรียงตั้งเรียงอยู่หลายตน้
ขนาบขา้งทางเดิน มีเรือนใหญ่ 2 หลงั ซุ้มประตูท่ีพงัทลาย หินสลกัเป็นรูป
เศียรชา้ง และรูปป้ันหินรูปต่าง ๆ มีพระพุทธรูปตั้งวางส าหรับกราบไหวบู้ชา 
ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นสถานท่ีทางพุทธศาสนานิกายเถรวาท 
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น า้ตกคอนพะเพง็ (Khon Phapheng) 
  
 เป็นน ้ าตกท่ีมีพลังรุนแรง สร้าง
ความต่ืนตาต่ืนใจให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีมา
เยือน จนได้รับการบอกเล่า ว่างดงาม 
ยิง่ใหญ่ เสมือน "ไนแองการ่าแห่งเอเชีย" 
 

น า้ตกหลีผ่ ี(Lee Pee) 
 
  
 เป็นน ้ าตกท่ีงดงามและมีพลังรุ่น
แรงไม่แพ ้น ้าตกคอนพะเพง็ 

 
 

น า้ตกตาดฟาน (Tad Fan) 
 
 น ้าตกตาดฟาน เป็นน ้าตกท่ีตั้งอยูใ่จ
กลางผืนป่าท่ีสมบูรณ์ของแขวงจ าปาสัก มี
ความสูงประมาณ 200 เมตร ห่างจากเมือง
ปากเซไปทางเหนือ 38 กิโลเมตร  
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น า้ตกตาดฝาส้วม (Tad Pha Som) 
 
 น ้ าตกตาดฝาส้วมท่ีอุทยานบา
เจียง ผาส้วม หรือ ตาดผาส้วม เป็น น ้ าตก
ท่ีสวยแห่งหน่ึงในลาวใต ้
 

 
เมืองหลวงพระบาง (Town of Luang Prabang) 
 ไดรั้บการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็นตวัอยา่งท่ี
ชดัเจนของการหลอมรวมสถาปัตยกรรมตามประเพณีดั้งเดิม และโครงสร้าง
เมืองของลาวกับสถาปัตยกรรมยุโรปยุคอาณานิคม ในคริสต์ศตวรรษท่ี               
19-20   
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ภาษา 
  ประเทศลาวใช้ภาษาลาวเป็นภาษาทางการทั้งในส่วนภาษาพูดและ
ภาษาเขียน นอกจากน้ีจะมีภาษาประจ าเผ่าใช้ควบคู่กันไปกับภาษาลาว 
ส าหรับภาษาท่ีใช้ในการติดต่อกับต่างประเทศนิยมใช้ ภาษาฝร่ังเศสและ
ภาษาองักฤษ 
 
ภาษาน่ารู้ 

ไทย ภาษาลาว 
สวสัดี สะบายดี 
ขอบคุณ ขอบใจ 
สบายดีไหม สบายดีบ่ 
ยนิดีท่ีไดรู้้จกั ยนิดีท่ีฮูจ้กั 
พบกนัใหม ่ เห็นกนัใหม่ 
ลาก่อน ลาก่อน 
นอนหลบัฝันดี นอนหลบัฝันดี 
เชิญ เล่าแนเดอ้ 
ใช่ แม่นแลว้ 
ไม่ใช่ บ่แม่น 
ไม่เป็นไร บ่เป็นหยงั 
ฉนัรักเธอ ขอ้ยฮกัเจา้ 
สวย งาม 
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ไทย ภาษาลาว 
น่ารัก น่าฮกั 
ก่ีโมงแลว้ จัก๊โมงแลว้ 
น ้าแขง็ น ้ากอ้น 
ปาท่องโก๋ ขนมคู ่
แกว้น ้า จอก 
ขา้วตม้ เขา้เปียก 
จกัรยาน ลดถีบ 
สับปะรด หมากนดั 
มะละกอ หมากหุ่ง 
ปวดหวั เจบ็หวั 
ปวดฟัน เจบ็แขว้ 
 
สกุลเงิน 
 

 
กีบ (Kip) 
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ข้อควรรู้ 
 1. ลาวขบัรถทางขวา 
 2. ติดต่อราชการตอ้งนุ่งซ่ิน 
 3. เดินผา่นผูใ้หญ่ ตอ้งกม้หวั 
 4. ถา้เพื่อนคนลาวเชิญไปพกัท่ีบา้นหา้มใหเ้งิน 
 5. อยา่ซ้ือน ้าหอมใหก้นั 
 6. เขา้บา้นตอ้งถอดรองเทา้ และถา้เขาเสิร์ฟน ้าตอ้งด่ืม 
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บรรณานุกรม 
 

ดร.วเิชียร อ าพนรักษ.์ สนุกกบัภาษาลาว. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ :  
 ส านกัพิมพส์ถาพรบุค๊ส์, 2556. 
ท่องเท่ียวประเทศลาว ชมความงามทางวฒันธรรมเมืองนอ้ง  ( อ อ น ไ ล น์ ) . 
 แหล่งท่ีมา: http://travel.thaiza.com/ท่องเท่ียวประเทศลาว ชมความ
 งามทาง วฒันธรรมเมืองนอ้ง/88512/. 26 กนัยายน 2557 
ปัทมาพร ค าโท. เราคืออาเซียน ลาว จบัมือกนักา้วสู่ประชาคม อาเซียน. พิมพ์
 คร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง จ  ากดั 
 (มหาชน), 2555. 
ประเทศลาว (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา:  http://heritage.mod.go.th/nation 
 /neighbour/lao1.htm. 26 กนัยายน 2557. 
พาไปชม ชุดประจ าชาติอาเซียน 10 ประเทศ (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  
 http://hilight.kapook.com/view/73561. 12 กนัยายน 2557. 
มรดกโลกของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 28 แห่ง (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา: 
 http://www.nwvoc.ac.th/asean/Asean_Heritage1.html. 30 กนัยายน 
 2557. 
ยุว ดี .  2557 .  ข้อห้ามของ  10  ประเทศอาเซียน ท่ีควรรู้ (ออนไลน์ ) . 
 แหล่งท่ีมา: http://teen.mthai.com/variety/74797.html. 10 กนัยายน 
 2557 
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บรรณานุกรม 
 
เรียนรู้ภาษาอาเซียน (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  http://www.thaifranchise 
 center.com/AEC/language.php. 12 กนัยายน 2557. 
เรารักอาเซียน. เก่งภาษาอาเซียนลาว. พิมพ์คร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : บริษทั
 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน), 2556. 
วิทยา มิตรศรัทธา. หนังสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศลาว.  
 กรุงเทพฯ : บริษทั เจเนซิส มีเดียคอม จ ากดั, ม.ป.ป. 
ศศิธร อ่อนเหลา. Survivor ลาว. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : บริษทั 
 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน), 2556. 
ASEAN CURRENCY : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน (ออนไลน์). 
 แหล่งท่ีมา: http://www1.si.mahidol.ac.th/nursing/ns/index.php/ 
 aec-wiki/955-asean-currency. 30 กนัยายน 2557. 
10 อันดับสถานท่ีท่องเ ท่ียวสุดฮิต มนต์เสน่ห์เ มืองลาว (ออนไลน์) . 
 แหล่งท่ีมา: http://travel.kapook.com/view70555.html. 26 กนัยายน 
 2557. 
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สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์ 
(Republic of the Union of Myanmar) 

 

 
ท่ีมา: แผนท่ีประเทศพม่า (http://www.ilovetogo.com/FileUpload/Editor/ImagesUpload/) 

 

 ประเทศพม่าตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ อยู่ระหว่างท่ีราบสูงธิเบต และคาบสมุทรมาเลเซีย อยู่ทางทิศ
ตะวนัตก และทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเมืองหลวงคือ 
กรุงเนปิดอว ์ประเทศพม่ามีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศต่าง ๆ ดงัน้ี  
 ทิศเหนือ ติดต่อกบั ประเทศธิเบตและจีน  
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ประเทศจีน ลาวและไทย  
   ทิศใต ้  ติดต่อกบั ทะเลอนัดามนัและอ่าวเบงกอล  
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อ่าวเบงกอลและประเทศบงัคลาเทศ  
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             ตราแผ่นดินของพม่าประกอบด้วย
รูปสิงห์แบบศิลปะพม่าสองตวันัง่รักษาการณ์
โดยหนัหลงัเขา้หากนั ตรงกลางเป็นภาพแผน
ท่ีประเทศพม่าล้อมด้วยใบมะกอก โดยรอบ
ประดับลวดลายดอกไม้ บนสุดเป็นดาว 5 
แฉก ส่วนฐานเป็นแถบผา้แพรเขียนช่ือเต็ม
ของประเทศพม่า 

ท่ีมา: ตราแผ่นดินของพม่า (http://www.ceted.org/tutorceted/land.html) 

  
 ดอกไม้ประจ าชาติ คือ ดอกประดู่ เป็น
ดอกไมแ้ห่งเทศกาลสงกรานตข์องพม่า ดอกประดู่
มีสีทอง ส่งกล่ินหอมตลอดเดือนเมษายนและเม่ือ
ออกดอกคร้ังหน่ึงแล้วจะบานสะพร่ังทั้งต้น ชาว
พม่าจึงถือว่า ดอกประดู่เป็นสัญลกัษณ์ของความ
แขง็แรงทนทาน 

 ท่ีมา : ดอกประดู่  (http://www.flowerslover.in.th/wp-content/uploads/2012/06ดอกประดู่.jpg) 

  
 ลกัษณะธงชาติพม่า ประกอบไปดว้ยแถบสี 3 แถบ ขนาดเท่ากนั สี
เหลืองอยู่บนสุด ตรงกลางคือสีเขียว ล่างสุดคือสีแดง ตรงกลางมีรูปดาวสี
ขาวดวงใหญ่ 
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 สีเหลือง หมายถึง ความสามคัคี 
 สีเขียว หมายถึง สันติภาพ ความสงบ และความเขียวชอุ่มของ
ดินแดนพม่า 
 สีแดง หมายถึง ความกลา้หาญ เด็ดเด่ียว 
 ดาวหา้แฉก หมายถึง สหภาพอนัมัน่คง 

 
ท่ีมา:  ธงชาติพม่า (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 

thumb/8/8c/Flag_of_Myanmar.svg/220px-Flag_of_Myanmar.svg.png) 

 
ลกัษณะภูมิประเทศ 
 ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นป่ามีภูเขา และท่ีราบใช้ท าการเพาะปลูก พื้นท่ี
ภูเขาอยูท่างทิศเหนือ ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก  ตอนกลางของประเทศ
เป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้าอิระวดี พื้นท่ีทางตอนใตแ้ละตะวนัตก เป็นฝ่ังทะเลยาวไป
ตามแนวอ่าวเบงกอล เร่ิมตั้งแต่วคิตอเรียพอยท ์ไปจนถึงพรมแดนท่ีติดต่อกบั
บงัคลาเทศ พื้นท่ีทางใตสุ้ดของประเทศ เป็นแผ่นดินแคบระหวา่งทะเล กบั
ทิวเขาตะนาวศรี  ส่วนพื้นท่ีอีกสามด้านคือด้านตะวันตกเหนือ และ
ตะวนัออกลอ้มรอบดว้ยภูเขา  
             
ประชากร 
 ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศคือ ชาวพม่าแต่จะมีชนเผ่าอ่ืน ๆ 
ปะปนกนัไป เช่น ชาวกะเหร่ียง ไทยใหญ่ (ฉาน) ชิน คะฉิน มอญ (ตะเลง) 
ยะไข่ อินเดีย จีน เป็นตน้ 
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ชุดประจ าชาต ิ
 ชุดประจ าชาติของชาวพม่าเรียกวา่ ลองยี (Longyi) เป็นผา้โสร่งท่ีนุ่ง
ทั้งผูช้ายและผูห้ญิง ในวาระพิเศษต่าง ๆ ผูช้ายจะใส่เส้ือเช้ิตคอปกจีนแมนดา
รินและเส้ือคลุมไม่มีปก บางคร้ังจะใส่ผา้โพกศีรษะท่ีเรียกว่า กองบอง 
(Guang Baung) ดว้ย  
 

 
 
 ส่วนผูห้ญิงพม่าจะใส่เส้ือติดกระดุมหน้าเรียกว่า ยินซี (Yinzi) หรือ
เส้ือติดกระดุมขา้งเรียกวา่ ยนิบอน (Yinbon) และใส่ผา้คลุมไหล่ทบั 
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สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 
มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง (Shwedagon Pagoda, Yangon) 
 พระมหาเจดียน้ี์ เป็นส่ิงท่ีเคารพสูงสุดของชาวพม่า ซ่ึงไดบ้รรจุพระ
เกศาธาตุรวม 8 เส้นของพระพุทธเจา้ มี
ประวติัเก่าแก่กวา่ 2000 พนัปี เป็นศูนย์
รวมจิตใจของชาวพม่า “ชเวดากอง” 
แปลว่า “เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง” 
โดยมีท่ีมาวา่ พระมหากษตัริยข์องพม่า
และมอญท่ีจะข้ึนครองราชย์บัลลังก ์
จะตอ้งถวายทองค าหนักเท่าน ้ าหนกัของพระองค์เอง เพื่อน ามาห่อหุ้มองค์
พระเจดีย ์
 
พระมหามัยมุนี แห่งมณัฑะเลย ์(The Mahamuni Buddha, Mandalay) 
 เป็นพระพุทธรูปส าริด ทรง
เคร่ืองแบบกษตัริย ์ปางมารวิชยั สร้าง
ข้ึนในราวพุทธศักราช 688 เป็นท่ี
ยอมรับกันว่า เป็นพระพุทธรูปท่ีมี
พุทธลกัษณะงดงามท่ีสุดองค์หน่ึง มี
ต านานเล่ากันว่า พระพุทธเจ้าทรง
ประทานลมหายใจให้พระมหามยัมุนี เพื่อเป็นตวัแทนสืบทอดพระศาสนา 
และชาวพม่าก็เช่ือเช่นนั้น จึงตอ้งมีพิธีลา้งพระพกัตร์ใหทุ้กเชา้ 

http://www.skyscanner.co.th/?fPlace=TH&tPlace=rgn&landingpage=seo&langid=TH
http://www.skyscanner.co.th/?fPlace=TH&tPlace=mdl&landingpage=seo&langid=TH
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พระธาตุอินทร์แขวน “ไจ้ก์ทิโย” เมืองไจ้ก์โถ่ รัฐมอญ (Golden Rock-
Kyaikhtiyo, Kyaikhtiyo, Mon) 
 “ไจ้ก์ทิโย” ในภาษามอญ
หมายถึง “หินรูปหัวฤาษี” พระธาตุ
อินทร์แขวนน้ี ตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูงกวา่ 
1,200 เมตร มีลกัษณะเป็นกอ้นหินสี
ทองขนาด 5.5 เมตร มองดูคลา้ยกอ้น
หินตั้งอยูห่ม่ินเหม่ใกลจ้ะตกลงมาเต็มท่ี เป็นท่ีมาของนิทานพื้นบา้นเร่ืองเจา้
จนัท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน นอกจากน้ีก็ยงัมีความเช่ือกนัว่าผู ้
ท่ีมากราบไหว ้จะสามารถสั่งสมบารมีไปเกิดร่วมยุคพระศรีอาริยเมตตรัย 
และยงัเป็นพระธาตุประจ าปีจออีกดว้ย 
 
เจดี ย์ชเวมอร์ดอร์  หรือพระธาตุมุเตา เมืองหงสาวดี  (Shwemawdaw 
Pagoda, Bago) 
 เป็นเจดียท่ี์ได้อิทธิพลจาก
ศิลปะมอญ เช่ือกนัวา่มหาเจดียแ์ห่ง
น้ี เป็นท่ีบรรจุบรรจุพระเกศาธาตุ 2 
เส้นของพระพุทธเจ้า มีอายุกว่า 
2000 ปี เป็นท่ีเคารพสักการะของ
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ทั้งกษตัริย ์มอญ พม่า และไทย เช่น พระเจา้ราชาธิราชของมอญ พระเจา้บุเรง
นองของพม่า และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย ภายในบริเวณพระ
มหาเจดีย ์ยงัมีพิพิธภณัฑข์นาดเล็ก จดัแสดงวตัถุโบราณอีกดว้ย 
 
มหาเจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม (Shwezigon Pagoda, Bagan) 

 “ชเวซิกอง” แปลว่า เจดียท่ี์ตั้ง
อยู่บนพื้นทราย เป็นเจดีย์ศิลปะมอญ
ทรงระฆงัคว  ่าสีทององคใ์หญ่ ซ่ึงภายใน
บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า 
เร่ิมสร้างในปี พ.ศ. 1627 แต่มาสร้าง
เสร็จในปี พ.ศ. 1656 พระเจดียน้ี์ ถือ

เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมดา้นเจดียข์องพม่าในยคุต่อ ๆ มา 
 
หาดฮาปาล ีเมืองตั่งตแว รัฐยะไข่ (Ngapali Beach, Thandwe, Rakhaine) 

 เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
พม่า ในเขตปกครองของรัฐยะไข่ ซ่ึงอยู่ทาง
ทิ ศ ต ะ วัน ตกขอ งประ เ ทศ  มี หมู่ บ้ า น
ชาวประมง ซ่ึงย ังด ารงวิ ถี ชีวิตและการ
ประมงแบบพื้ นบ้านอยู่  นอกจาก น้ีย ัง

สามารถมองเห็นมหาสมุทรอินเดียไดอ้ยา่งชดัเจนจากชายหาดฮาปาลีแห่งน้ี 
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หาดฮเวซวง เมืองปะเต็น เขตอิระวดี (Ngwe Saung Beach, Pathein, 
Ayeyarwaddy Region) 
 เป็นชายหาดสีเงินอนัมีช่ือเสียง อยู่
ห่างจากเมืองปะเต็นไปทางทิศตะวนัตก
ราว 48 กิโลเมตร เป็นแนวชายหาดขาว
สะอาด น ้าทะเลสีฟ้าใส  
 
ภาษา 
  พม่า มีภาษาราชการ คือ ภาษาพม่า เน่ืองจากมีกลุ่มชาติพันธ์ุท่ี
หลากหลาย ท าให้มีภาษาอ่ืน ๆ อีก เช่น ภาษามอญ อาข่า ไทยใหญ่ ม้ง                
เป็นตน้ 
 
ภาษาน่ารู้ 

ไทย ภาษาพม่า 
สวสัดี มิงกะลาบา  
ขอบคุณ เจซูติน บาแด 
สบายดีไหม เนก็องบาตะลา้ 
ยนิดีท่ีไดรู้้จกั ตุย๊ยาดา หวนัตาบ่าแด 
พบกนัใหม ่ อะติดตุย๊ 
ลาก่อน เจะ๊ โจร แม่ 
เชิญ ดี เน ยา มา 
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ไทย ภาษาพม่า 
ใช่ โฮะ๊ เด 
ไม่ใช่ มาโฮะ๊บู 
อากาศดีจงั ยาดิอุตุเกาแน่ 
อากาศร้อนมาก ยาดิอุอุตุปูแด่ 
อากาศหนาวมาก ยาดิอุตุเอแด่ 
ไม่เป็นไร ปามามบัชิบบู 
ขอโทษ เตา บัน่ บ่า เต่ 
ฉนัเสียใจ วนัแนปาแด 
ฉนัไม่เขา้ใจ นามะแลนู 
ช่วยพดูชา้ ๆ หน่อย เจซุปยเุยว ้พเยพเย ปยอปา 
 
สกุลเงิน 
 

 
จา๊ด (Kyat) 

 
 



 

LC Journal: ASEAN 126 
 

ข้อควรรู้ 
 1. ไม่ควรพดูเร่ืองการเมือง กบัคนไม่คุน้เคย 
 2. เขา้วดัตอ้งถอดรองเทา้ ถุงเทา้ 
 3. หา้มเหยยีบเงาพระสงฆ ์
 4. ใหน้ามบตัรตอ้งยืน่ใหส้องมือ 
 5. ไม่ควรใส่กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น ในสถานท่ีสาธารณะ 
และศาสนสถาน 
 6. ผูห้ญิงชอบทาทะนาคา (ผูช้ายก็ทาดว้ย) ผูช้ายชอบเค้ียวหมาก 
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บรรณานุกรม 
 

ประเทศพม่า (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา:  http://heritage.mod.go.th/nation/ 
 neighbour/myanmar.htm. 29 กนัยายน 2557. 
พาไปชม ชุดประจ าชาติอาเซียน 10 ประเทศ (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  
 http://hilight.kapook.com/view/73561. 12 กนัยายน 2557. 
ยุว ดี .  2557 .  ข้อห้ามของ  10  ประเทศอาเซียน ท่ีควรรู้ (ออนไลน์ ) . 
 แหล่งท่ีมา: http://teen.mthai.com/variety/74797.html. 10 กนัยายน 
 2557 
เรียนรู้ภาษาอาเซียน (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  http://www.thaifranchise 
 center.com/AEC/language.php. 12 กนัยายน 2557. 
เรารักอาเซียน. เก่งภาษาอาเซียนพม่า. พิมพ์คร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : บริษทั
 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน), 2556. 
อากิ  อคิราภ์ .  เ รา คืออา เ ซียน เ มียนมาร์  จับ มือกันก้าว สู่ประชาคม 
 อาเซียน. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์
 พบัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน), 2555. 
ASEAN CURRENCY : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน (ออนไลน์). 
 แหล่งท่ีมา: http://www1.si.mahidol.ac.th/nursing/ns/index.php/ 
 aec-wiki/955-asean-currency. 30 กนัยายน 2557. 
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บรรณานุกรม 
 
8 อนัดบัสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตของพม่าดินแดนพนัเจดีย ์บา้นเกิดผูช้นะ
 สิบทิศ (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:http://www.skyscanner.co.th/ 
 news/8-อนัดบัสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตของพม่าดินแดนพนัเจดีย-์
 บา้นเกิด-“ผูช้นะสิบทิศ”. 29 กนัยายน 2557. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LC Journal: ASEAN 129 
 

ราชอาณาจักรกมัพูชา 
(Kingdom of Cambodia) 

 
   ประ เทศกัมพูชา  ตั้ งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต้ของแหลมอินโดจีน มี
รูป ร่างคล้าย รูป ส่ี เห ล่ียมคางหมู  โดย มี
ศูนยก์ลางของประเทศอยู่ใกลก้บัจงัหวดักมั
ปงทม มีก รุงพนมเปญ เ ป็นเ มืองหลวง 
ประเทศกมัพชูามีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 

  
ท่ีมา: ประเทศกัมพูชา (http://www.holidaythai.com/images/attraction/02536_cambodia-map.jpg) 

  
 ทิศเหนือ ติดต่อกบั ประเทศไทยและลาว  
 ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั ประเทศเวยีดนาม  
          ทิศใต ้ ติดต่อกบั ประเทศเวยีดนามและอ่าวไทย  
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ประเทศไทย  
             ตราแผ่นดินของกัมพูชา ในปัจจุบันใช้เป็นตราประจ าราชวงศ์
กัมพูชาและตราหน้าหมวกทหารกัมพูชา ตราประจ าชาติน้ีเป็นรูปฉลอง
พระองค์ครุยคลุมพานแว่นฟ้า อญัเชิญพระแสงขรรค์และเคร่ืองหมายอุณา
โลม ภายใตพ้ระมหามงกุฎท่ีเปล่งรัศมี โดยมีลายช่อต่อมาจากกรรเจียกจรทั้ง
สองขา้ง อยูเ่หนือรูปดาราของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แห่งกมัพูชา ใตรู้ปฉลอง
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พระองคค์รุยมีรูปลายกา้นขดอยู ่ดา้นซ้ายและขวาขนาบดว้ยรูปฉตัร 5 ชั้นท่ี
ประคองฉตัรไวโ้ดยคชสีห์ (ชา้ง) ทางดา้นซ้าย และราชสีห์ (พญาสิงโต) ทาง
ด้านขวา ด้านล่างสุดของรูปทั้งหมดเป็นแพรแถบข้อความ “พระเจ้ากรุง
กมัพชูา” ดว้ยอกัษรเขมรแบบอกัษรมูล 
 

 
ท่ีมา: ตราแผ่นดินของกัมพูชา (http://www.aseantalk.com/index.php?topic=75.0) 

 
 ดอกไมป้ระจ าชาติ คือ ดอกล าดวน มีสีขาวเหลือง กลีบดอกมี 2 ชั้น 
ชั้นนอกมี 3 กลีบแผอ่อก ส่วนชั้นในมี 3 กลีบหุบเขา้หากนั ส่งกล่ินหอมเยน็ 
 

 
ท่ีมา: ดอกล าดวน (http://www.healthcorners.com/2007/article/img3/3_1203641160.jpg) 
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 ลกัษณะธงชาติเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ แบ่งเป็น 3 แถบในแนวนอน ตรง
กลางเป็นสีแดง หมายถึง ชาติ แถบสี
น ้ า เ งิ น บ น ล่ า ง  ห ม า ย ถึ ง 
พระมหากษตัริย ์ละมีรูปปราสาทหิน
นครวดัสีขาวอยู่ตรงกลาง หมายถึง 
สันติภาพและศาสนา 

ท่ีมา: ธงชาติกัมพูชา (http://www.baanjomyut.com/library_2/asean_community/images/cambo.gif) 

 
ลกัษณะภูมิประเทศ 
            ประเทศกมัพชูาจะมีลกัษณะภูมิประเทศคลา้ยชามหรืออ่าง ตรงกลาง
จะเป็นทะเลสาบและลุ่มแม่น ้าโขง มีภูเขาลอ้มรอบ 3 ดา้น คือ ดา้นตะวนัออก 
มีแนวเทือกเขาอนันมั ดา้นทิศเหนือและตะวนัตกเฉียงเหนือ มีเทือกเขาพนม
ดงรัก ดา้นทิศใตแ้ละตะวนัตกเฉียงใตมี้เทือกเขาบรรทดั และดา้นตะวนัออก
เฉียงใตเ้ป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้าโขง 
 
ประชากร 
 โดยส่วนใหญ่เป็นชาวเขมร และจะมีชนชาติอ่ืน ๆ ปะปนอยู่ด้วย 
เช่น ชาวจีน เป็นตน้ 
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ชุดประจ าชาต ิ
 ชุดประจ าชาติของกมัพูชาคือ ซัม
ปอต (Sampot) หรือผา้นุ่งกมัพูชา ทอด้วย
มือ มีทั้งแบบหลวมและแบบพอดี คาดทบั
เส้ือบริเวณเอว ผา้ท่ีใช้มกัท าจากไหมหรือ
ฝ้าย หรือทั้งสองอยา่งรวมกนั  
 ซัมปอตส าหรับผู ้หญิงมีความ
คล้ายคลึงกับผา้นุ่งของประเทศลาวและ
ไทย  ทั้ ง น้ีซัมปอดมีหลายแบบซ่ึงจะ
แตกต่างกนัไปตามชนชั้นทางสังคม 
 
สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 
ปราสาทหินนครวดั 
 ตั้ ง อยู่ ท่ี เ มื อง เ สี ยมราฐ 
(เสียมเรียบ) ในประเทศกัมพูชา 
สร้างในรัชสมยัของพระเจา้สุริยวร
มนัท่ี 2 ในพุทธศตวรรษท่ี 16-17 
เพื่อเป็นศาสนสถานประจ านคร
ของพระองค ์เม่ือสมยัแรกนั้น นคร
วดัไดถู้กสร้างเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลทัธิไวษณพนิกาย แต่ต่อมาใน
สมัยของพระเจ้าชัยวรมนัท่ี 7 ได้เปล่ียนให้เป็นวดัในศาสนาพุทธนิกาย
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มหายาน ในปัจจุบันปราสาทนครวดันับเป็นส่ิงก่อสร้างสัญลักษณ์ของ
ประเทศกมัพูชา และได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใตช่ื้อ เมืองพระ
นคร  
 
ปราสาทนครธม 

 นครธมหรือเมืองพระนคร
หลวง เป็นราชธานีแห่งใหม่ท่ียา้ยมา
จากนครยโศธรปุระตามพระราชด าริ
ของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ท่ีประสงคจ์ะ
ขยายอาณาจักรขอมให้ยิ่งใหญ่ข้ึน 
นค รธม มี คู เ มื อ งล้ อม รอบกว้า ง

ประมาณ 80 เมตร ดา้นละ 3 กิโลเมตร และมีก าแพงศิลาแดงลอ้มรอบทั้ง 4 
ดา้น ก าแพงท่ีลอ้มรอบเปรียบไดก้บัภูเขาและมหาสมุทรท่ีโอบลอ้มแผ่นดิน 
โดยมีโคปุระหรือซุ้มประตูทางเขา้เป็นสะพานสลกัหินขนาดใหญ่ มีเทวดา
และอสูรฝ่ังละ 54 ตนฉุดนาคขนาดใหญ่ ส่วนซุ้มประตูทางเขา้มีภาพพระ
โพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรอยู่บนยอด ภายในประกอบดว้ยปราสาทบายน ลาน
ชา้ง ลานพระเจา้ข้ีเร้ือน และปราสาทอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
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ปราสาทพนมบาแคง 
 ตั้งอยู่บนเขาลูกเล็กท่ีมีความ
สูงประมาณ 70 เมตร เป็นศาสน
สถานแห่งแรกของเมืองพระนคร 
นกัท่องเท่ียวนิยมข้ึนมาบนปราสาท
พนมบาเค็งเพราะเป็นจุดชมวิว ท่ี
สวยงามแห่งหน่ึงโดยเฉพาะยอดปราสาทนครวดัท่ีผุดข้ึนกลางป่า เวลาท่ี
เหมาะส าหรับเท่ียวชมคือช่วงเยน็ เพราะจะไดเ้ห็นยอดปราสาทนครวดัท่ีถูก
แดดยามบ่ายฉาบใหเ้ป็นสีทอง  
 
ปราสาทตาพรหม 

 จดัเป็นวดัในทางพุทธศาสนาและ
เป็นวิหารหลวงในสมัยของพระ เจ้า             
ชัยวรมันท่ี 7 เพื่อ ทรงถวายอุทิศให้กับ
องค์พระราชบิดา ท าให้ภาพท่ีสลักของ
ปราสาทแห่งน้ีเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับคติ

ธรรมในพุทธศาสนา แต่ต่อมาบางส่วนไดถู้กเปล่ียนให้เป็นศิวะลึงคใ์นสมยั
พระเจา้ชัยวรมนัท่ี 8 เน่ือง จากทรงนับถือศาสนาฮินดู เสน่ห์ของปราสาท           
ตาพรหมอยู่ท่ีตน้ไมใ้หญ่อย่างตน้สะปงหรือตน้ส าโรง ท่ีโอบรัดและเกาะ
เก่ียวไม่ใหป้ราสาทแห่งน้ีพงัทลายลง  
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ปราสาทพระวหิาร (Temple of Preah Vihear) 
 

 
 ตั้งอยูบ่นเนินสูงซ่ึงอยูเ่หนือท่ีราบของเขมร ปราสาทน้ีสร้างข้ึนเพื่อ
ถวายแด่พระศิวะ ตวัวิหารประกอบด้วยแนวอาคารต่อเน่ือง เช่ือมต่อโดย
ระเบียงคด และบนัไดท่ีมีความยาวกว่า 800 เมตร ถึงแมว้่าปัจจุบนัจะไดข้ึ้น
ทะเบียนมรดกโลกแล้วแต่ปราสาทพระวิหารก็ยงัติดปัญหาเร่ืองขอ้พิพาท
ทางเขตแดนระหวา่งไทยกมัพชูาอยู ่

 
ภาษา 
  ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการของประเทศกมัพูชา ส่วนภาษาท่ีใช้
โดยทัว่ไป ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส เวยีดนาม จีน และไทย  
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ภาษาน่ารู้ 
ไทย ภาษาเขมร 

สวสัดี จุม-เรียป ซวั 
ขอบคุณ ออ-กุน 
สบายดีไหม ซก ซ๊อป-บาย เจีย เต 
ยนิดีท่ีไดรู้้จกั เตรก ออ แดล บาน 
พบกนัใหม ่ ขจุบ๊คะเนียใหม่ 
ลาก่อน โซวม์ เลีย เฮย 
นอนหลบัฝันดี เกล็วสุบนัลอ 
ใช่ แมน 
ไม่ใช่ มึน แมน 
ไม่เป็นไร มึน เอย็ เต 
ขอโทษ โสมโต่ะ , อดโต่ะ 
ดว้ยความยนิดี โซม ซวา กุม 
คุณ โลก เนียะ 
ครับ บาด 
ค่ะ จาฮ ์
 
 
 



 

LC Journal: ASEAN 137 
 

สกุลเงิน 
 

 
เรียล (Riel) 

 
ข้อควรรู้ 
 1. ผูห้ญิงหา้มแต่งตวัเซ็กซ่ี, ผูช้ายไวผ้มยาวจะมีภาพลกัษณ์ นกัเลง 
 2. หา้มจบัศีรษะ คนกมัพชูาถือวา่เป็นส่วนส าคญัท่ีสุดของร่างกาย 
 3. สบตามากเกินไป ถือวา่ไม่ใหเ้กียรติ 
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เรียนรู้ภาษาอาเซียน (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  http://www.thaifranchise 
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นนันัน ภสัธิดา บุญชวลิต. Survivor เวียดนาม. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : 
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 อาเซียน. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์
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 (มหาชน), 2555. 
________. เราคืออาเซียน ลาว จบัมือกันก้าวสู่ประชาคม อาเซียน. พิมพ์
 คร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง  จ า กั ด 
 (มหาชน), 2555. 
ประชาคมอาเซียน (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา: http://xn--42cle0dg2bid7 
 g0axd4b6k.net/#sthash.MNKNr6Qx.dpuf. 8 กนัยายน 2557. 
ประเทศกมัพชูา (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:http://heritage.mod.go.th/nation 
 /neighbour/cambodia1.htm. 29 กนัยายน 2557. 
ประเทศพม่า (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา:  http://heritage.mod.go.th/nation/
 neighbour/myanmar.htm.29 กนัยายน 2557. 
ประเทศฟิลิปปินส์ (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา: http://heritage.mod.go.th/ 
 nation/neighbour/philippines1.htm. 15 กนัยายน 2557. 
 



 

LC Journal: ASEAN 144 
 

ประเทศมาเลเซีย (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา: http://heritage.mod.go.th/ 
 nation/neighbour/malaysia1.htm. 11 กนัยายน 2557. 
ประเทศลาว (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา:  http://heritage.mod.go.th/nation 
 /neighbour/lao1.htm. 26 กนัยายน 2557. 
ประเทศเวยีดนาม (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา: http://heritage.mod.go.th/ 
 nation/neighbour/vietnam1.htm. 25 กนัยายน 2557. 
ประเทศสิงคโปร์ (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  http://heritage.mod.go.th/ 
 nation/neighbour/singapore.htm. 17 กนัยายน 2557. 
ประเทศอินโดนีเซีย (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา: http://heritage.mod.go.th/ 
 nation/neighbour/indonesia1.htm. 9 กนัยายน 2557. 
พลอยแพรวา .  เราคืออาเ ซียน เวียดนาม จับมือกันก้าว สู่ประชาคม 
 อาเซียน. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์
 พบัลิชช่ิง จ  ากดั  (มหาชน), 2555. 
พลอย แสงลอย. สนุกกบัภาษาเขมร. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : บริษทั สถาพร 
 บุค๊ส์ จ  ากดั, 2556.  
พาไปชม ชุดประจ าชาติอาเซียน 10 ประเทศ (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  
 http://hilight.kapook.com/view/73561. 12 กนัยายน 2557. 
มรดกโลกของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ ง  28  แห่ง (ออนไลน์) . 
 แหล่งท่ีมา: http://www.nwvoc.ac.th/asean/Asean_Heritage1. 
 html. 30 กนัยายน 2557. 
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มหัศจรรย์  สามพันโบก  แกรนด์แคนยอนเ มืองไทย  (ออนไลน์ ) .
 แหล่งท่ีมา: http://hilight.kapook.com/view/35370. 22 กนัยายน 
 2557. 
มหารโชโน โปรโบ, บราเธอร์นพรัตน์ เรือนกูล. คู่มือสนทนาฉบบัพกพา 
 ภาษาอินโดนีเซีย. พิมพ์คร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : บริษทั ส านักพิมพ์
 หนา้ต่างสู่โลกกวา้ง จ ากดั, 2557. 
ยุว ดี .  2557 .  ข้อห้ามของ  10  ประเทศอาเซียน ท่ีควรรู้ (ออนไลน์ ) .
 แหล่ ง ท่ีมา : http://teen.mthai.com/variety/74797.html.  1 0 
 กนัยายน 2557 
เรียนรู้ภาษาประเทศบรูไน (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา: http://region6.prd 
 .go.th/main.php?filename=brunei_language. 24 กนัยายน 2557. 
เรียนรู้ภาษาอาเซียน (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  http://www.thaifranchise 
 center.com/AEC/language.php. 12 กนัยายน 2557. 
เรารักอาเซียน. เก่งภาษาอาเซียน ตากาล๊อก ฟิลิปปินส์. พิมพ์คร้ังท่ี 2 
 กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด ์ พั บ ลิ ช ช่ิ ง  จ  า กั ด 
 (มหาชน), 2556. 
________. เก่งภาษาอาเซียนพม่า. พิมพ์คร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : บริษัท
 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน), 2556. 
________. เก่งภาษาอาเซียนลาว. พิมพ์คร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : บริษัท
 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน), 2556. 
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วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2557. ประเทศไทย(ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:   
 http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไทย. 21 กนัยายน 2557. 
________.  2 5 5 7 .  ป ระ เทศบ รูไน (ออนไลน์ ) . แห ล่ ง ท่ี ม า : 
 http://th.wikipedia.org/wiki/บรูไน. 23 กนัยายน 2557. 
วิทยา มิตรศรัทธา. หนังสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศ
 กมัพชูา. กรุงเทพฯ : บริษทั เจเนซิส มีเดียคอม จ ากดั, ม.ป.ป. 
________.  หนังสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศไทย .  
 กรุงเทพฯ : บริษทั เจเนซิส มีเดียคอม จ ากดั, ม.ป.ป. 
________. หนังสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศบรูไน .  
 กรุงเทพฯ : บริษทั เจเนซิส มีเดียคอม จ ากดั, ม.ป.ป. 
________.  หนังสือหน่ึงในประชาคมอา เซียน ชุด ประเทศลาว .  
 กรุงเทพฯ : บริษทั เจเนซิส มีเดียคอม จ ากดั, ม.ป.ป. 
________.  หนังสือหน่ึงในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศเวียดนาม .  
 กรุงเทพฯ : บริษทั เจเนซิส มีเดียคอม จ ากดั, ม.ป.ป. 
ศศิธร อ่อนเหลา. Survivor ลาว. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : บริษทั 
 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน), 2556. 
สถานท่ีท่องเท่ียว (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา: http://www.tourinloveallway. 
 com/สถานท่ีท่องเท่ียวฟิลิปปินส์. Html. 15 กนัยายน 2557. 
สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของกมัพชูา (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา: http:// 
 cambodia.moohin.in.th/?p=61. 30 กนัยายน 2557. 
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สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ออนไลน์).  แหล่งท่ีมา:  
 http://asean.chumphontour.in.th/. 21 กนัยายน 2557. 
สะพานขา้มแม่น ้าแคว, กาญจนบุรี (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา: http://www. 
 thai-tour.com/thai-tour/central/kan/data/place/maenamkaew-
 river.html. 22 กนัยายน 2557. 
สะพานขา้มแม่น ้าแคว, กาญจนบุรี (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา: http://www. 
 railway.co.th/srt/pr/news/viewshownews.asp?idne ws=1017. 
 22 กนัยายน 2557. 
อพัเดต 10 ท่ีเท่ียวระยองมาแรงสุด ๆ ตอ้งไปลอง (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา: 
 http://travel.sanook.com/1390681/อัพ เดต -10 -ท่ี เ ท่ี ย วระยองมา
 แรงสุด ๆ-ตอ้งไปลอง/. 22 กนัยายน 2557. 
อรอน งค์  ซ้ า ย โพ ธ์ิ ก ล า ง .  เ ส ริ ม ค ว า ม รู้ เ พื่ อ ก้ า ว เ ข้ า สู่ อ า เ ซี ย น                            
 เนการาบรูไนดารุสซาลาม. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพเ์พชรประกาย, 
 ม.ป.ป. 
อากิ  อคิราภ์ .  เ รา คืออา เ ซียน  เ มียนมาร์  จับ มือกันก้าว สู่ประชาคม 
 อาเซียน. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์
 พบัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน), 2555. 
ASEAN CURRENCY : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา: http://www1.si.mahidol.ac.th/nursing/ 
 ns/index.php/aec-wiki/955-asean-currency. 30 กนัยายน 2557. 
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8 อนัดบัสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตของพม่าดินแดนพนัเจดีย ์บา้นเกิดผูช้นะ
 สิบทิศ (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:http://www.skyscanner.co.th 
 /news/8-อนัดบัสถานท่ีท่องเท่ียว ยอด ฮิตของพม่ า ดินแดนพัน
 เจดีย-์บา้นเกิด-“ผูช้นะสิบทิศ”. 29 กนัยายน 2557. 
10 สถานท่ีท่องเท่ียวน่าไปในมาเลเซีย (ออนไลน)์.  แหล่งท่ีมา: http:// 
 travel.kapook.com/view73368.html. 12 กนัยายน 2557. 
10 สถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตในสิงคโปร์ ท่ีนักท่องเท่ียวเท่ียวไม่ควรพลาด
 (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา: http://www.skyscanner.co.th/news/10-
 สถานท่ีท่อง เ ท่ี ยวในสิงคโปร์ -ท่ี ไม่ควรพลาด -ส าห รับการ
 เดินทางในปี-2556. 17 กนัยายน 2557. 
10 สถานท่ีท่องเท่ียวในเวยีดนาม (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา:http://travel. 
 kapook.com/view71662.html. 25 กนัยายน 2557. 
 10 อันดับสถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮิต มนต์เสน่ห์เมืองลาว (ออนไลน์). 
 แหล่งท่ีมา: http://travel.kapook.com/view70555.html. 26   
 กนัยายน 2557. 
 13 สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศอินโดนีเซีย (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  
 http://travel.kapook.com/view34925.html. 9 กนัยายน 2557. 
50 สุดยอด แหล่งท่องเท่ียวไทยในดวงใจ (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา:  
 http://travel.kapook.com/view16714.html. 22 กนัยายน 2557. 
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