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สาระสําคัญ

อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปน
องคกรทีส่าํคญัในภมูภิาคเอเชยีตะวนั-
ออกเฉยีงใต มจุีดมุงหมายเพ่ือจะสราง
ความเขมแข็ง และพัฒนาความเจริญ
ใหแกประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งการ
ศกึษาเกีย่วกบัประเทศสมาชิกอาเซยีน
ทําใหเราทราบขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับ
ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดชดัเจนยิง่ข้ึน

จุดประสงค์การเรียนรู้

• อธิบายข้อมูลของประเทศสมาชิก

  อาเซียนอย่างสังเขปได้

๑๓
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มØมคิด    มØมอำเซียน
 เพราะอะไรประเทศที่อยูในภูมิภาค เอเชียตะวันออก-
 เฉียงใตจึงรวมตัวกันเปนอาเซียน

 “พอจะพาพวกเราไปเที่ยวในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน

ผานคอมพิวเตอรเครื่องนี้กันนะ” พ่อพูดแล้วยิ้มอย่างใจดี

 ต้นตาลทาํหน้าสงสยัแล้วถามพ่อว่า “อาเซยีนคอือะไรครบั”

 “อาเซยีน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชยีตะวัน-

ออกเฉยีงใต (Association of Southeast Asian Nations) เปนการ

รวมกลมุของประเทศทีต่ัง้อยูในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 

เพือ่สรางความเขมแขง็และพัฒนาความเจริญรวมกนัจะ ปจจบุนั

มี ๑๐ ประเทศ เพราะติมอร-เลสเตยังไมเขารวม” พ่อพูด

“เราไปเทีย่วกนัเถอะครบั ผมอยากไปแลว” ต้นตาลบอกพ่อ

ขอมูลเบื้องตนของประเทศสมาชิกอาเซียน

๑๕



 “ในปจจุบันประเทศเมียนมา กําลังได  รับ

ความสนใจจากนกัลงทนุท่ัวโลก เพราะเปนประเทศ

ทีม่ทีรัพยากรธรรมชาตอิดุมสมบรูณและคาจางแรงงานไมสงูมาก

ดวยนะ” พ่อบอก

 “ประเทศแรก คือ ประเทศเมียนมา (Mynmar) ซึ่งอยู

ติดกับไทยดวยนะ ที่นี่มีวัดสวยๆ มากเลย” พ่อพดู

เมียนมา

ภาษาราชการ
พมา

ศาสนา
พระพุทธศาสนา

สกุลเงิน
จัต

à¹ป�ดอว�

มิ§¡Åาบา เจดียชเวดากอง ประเทศเมียนมา
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ลาว

ภาษาราชการ
ลาว

ศาสนา
พระพุทธศาสนา

สกุลเงิน
กีบ

พระธาตุหลวง ประเทศลาว มØมคิด    มØมอำเซียน
 เพราะอะไรจึงเรียกประเทศลาววา 
 ประเทศบานพี่เมืองนองของไทย

 “ประเทศที่เราจะไปเที่ยวตอคือประเทศบานพ่ีเมืองนอง

ของไทย อยูติดกับไทยดวย รูไหมวาคือประเทศอะไร” พ่อถาม

“ประเทศลาว (Laos) คะ คณุครเูลาวา คนไทยและคนลาวมี

ความใกลชิดกันมาก เหมือนเปนพี่นองกันเลยคะ”  ใบตองตอบ

“ถูกแลวลกู คนไทยในบางพืน้ท่ีกบัคนลาวมีภาษาพูดบางคาํ

ที่คลายคลึงกันแลวยังมีอาหารบางอยางเหมือนกัน เชน สมตํา 

นอกจากนี้คนไทยยังชอบไปทองเที่ยวที่ประเทศลาวดวยนะ 

เพราะมีธรรมชาติที่สวยงาม” พ่อบอก

สÐบายดÕ
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 “ตอไปคือประเทศเวียดนาม (Vietnam)” พ่อพูด

 “พอคะ คนในภาพนี้แตงชุดแปลกจังเลย” ใบตองชี้ให้พ่อดู

“ออนี่คือชุดอาวหญาย เปนชุดประจําชาติของเวียดนามจะ

แลวนี่ก็คือสุสานโฮจิมินห ซ่ึงเปนสุสานของผูนําท่ีย่ิงใหญของ

เวียดนาม” พ่ออธิบายแล้วให้ลูกๆ ดูภาพจากคอมพิวเตอร์

เวียดนาม

Îำนอย ภาษาราชการ
เวียดนาม

ศาสนา
พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม

สกุลเงิน
ดอง

ซินจ่ำว

สุสานโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม

มØมคิด    มØมอำเซียน
   เพราะอะไร ชุดอาวหญายของประเทศเวียดนามจึงมีความคลายคลึงกับชุดกี่เพาของประเทศจีน๑๘



 “สถานที่นี้ใหญโตมากเลยครับพอ” ต้นตาล

ชี้ให้พ่อดูภาพบนจอคอมพิวเตอร์ 

“น่ีคือปราสาทเกาแกท่ีสวยงามใหญโตมาก

เรียกวา นครวัด เปนมรดกโลกดวย” พ่อบอก แล้วพูดต่อว่า 

“กัมพูชาเพิ่งเขามาเปนสมาชิกอาเซียนลําดับที่ ๑๐”

¾นมเปÞ

กัมพูชา

 “ตอไปเราจะไปเที่ยวประเทศเพื่อนบานที่อยูติดกับประเทศ

ของเราอีกประเทศหนึ่ง คือ ประเทศกัมพูชา (Cambodia) หรือ

ที่เรียกกันคุนหูวาเขมรไงจะ” พ่อบอก

ซÑวซะä´ย

ภาษาราชการ
เขมร

ศาสนา
พระพุทธศาสนา

สกุลเงิน
เรียล

นครวัด ประเทศกัมพูชา

มØมคิด    มØมอำเซียน
 นครวัดของประเทศกัมพูชา  มีลักษณะคลายกับ
 สถานที่ใดของไทย  และเพราะเหตุใดจึงคลายคลึงกัน ๑๙




