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หนวยการเรียนรูที่

หนวยการเรียนรูที่

หนวยการเรียนรูที่

รูจักอาเซียน หนา ๑

สรุปความคิดรวบยอดประจําหนวย  หนา ๑๐

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หนา ๒๘

สรุปความคิดรวบยอดประจําหนวย  หนา ๓๙

ประเทศสมาชิกอาเซียน หนา ๑๒

สรุปความคิดรวบยอดประจําหนวย  หนา ๒๖

• คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม หนา ก

สารบัญ

• คําสําคัญนารูคูอาเซียน หนา ๔๑
• โครงงานอาเซียน หนา ๔๒
• บรรณานุกรม หนา ๔๒



หน่วยการเรียนรู้ที่

๒ ประเทศสมาชกิ
อาเซยีน
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สาระสําคัญ

อาเซียน เปนสมาคมประชาชาติที่
เกิดจากการรวมกลุมกันของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศ
ซึ่งการรวมตัวของประเทศสมาชิก 
ทําใหมีพ้ืนท่ีและประชากรจํานวนมาก
ดังนั้นการที่ เราไดศึกษาขอมูลของ
ประเทศสมาชกิอาเซยีน จะชวยใหเกดิ
ความเขาใจเกี่ยวกับสมาชิกประเทศ
อาเซียนนั้นๆ

จุดประสงคการเรียนรู้

• อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิก 

  อาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศได้
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ประเทศบรไูน ดารสุซาลาม
Brunei Darussalam

ที่ตั้งและอาณาเขต
ตั้งอยูบนเกาะบอรเนียว มีอาณาเขตจด
ทะเลจีนใตและมาเลเซีย

เมืองหลวง บันดารเสรีเบกาวัน

ระบอบการปกครอง สมบูรณาญาสิทธิราชย มีพระราชาธิบดี
เปนประมุขและผูนํารัฐบาล

เชื้อชาติ ประชากรสวนใหญเปนคนที่มีเชื้อสายมาเลย

ภาษาราชการ ภาษามาเลย

สกุลเงิน ดอลลารบรูไน

ศาสนา นับถอืศาสนาอิสลาม รองลงมา คอื พระพุทธ-
ศาสนา ศาสนาพราหมณ-ฮนิด ูและศาสนาครสิต

ดอกไมประจําชาติ  ดอกสานชะวา

 “ประเทศแรก คือ ประเทศบรูไน ประเทศนี้มีพื้นที่เล็กกวา

ประเทศอื่นในอาเซียน แตมีฐานะรํ่ารวยจากการสงออกน้ํามัน

และแกสธรรมชาต ิโดยรฐับาลไดใหความชวยเหลอืแกประชาชน

ในดานตางๆ เชน ที่อยูอาศัย การรักษาพยาบาล การศึกษา

การประกอบอาชีพ” พี่ปงปองบอกปงปอนด

บันดารเสรีเบกาวัน
อาวไทย

ทะเลจีนใต

เกาะบอรเนียว

เกาะสุมาตรา

มาเลเซีย

ขอมูลประเทศบรูไน

«ÒÅÒÁÑµ ´ÒµÑ§
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 พี่ปงปองเลื่อนหน้าจอไปท่ีประเทศต่อไป “เปนประเทศ

เพื่อนบานของไทย นี่คือ ประเทศกัมพูชาหรือเรียกวา เขมร 

ประเทศนี้ตั้งอยู บนดินแดนที่มีประวัติความเปนมายาวนาน 

จึงสงผลทําใหมีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรมากมาย เชน 

ปราสาทหินนครวัด ปราสาทหินนครธม เปนตน”

«ÑÇ«Ðä´Â

ประเทศกัมพูชา
Cambodia

ที่ตั้งและอาณาเขต
มพีรมแดนติดตอกบัไทย ลาว เวียดนาม และ
มีชายฝงติดอาวไทย

เมืองหลวง พนมเปญ

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเปนผูนํารัฐบาล

เชื้อชาติ ประชากรสวนใหญเปนชาวเขมร

ภาษาราชการ ภาษาเขมร

สกุลเงิน เรียล

ศาสนา นับถือพระพุทธศาสนา รองลงมา คือ ศาสนา
อิสลาม และศาสนาคริสต

ดอกไมประจําชาติ  ดอกลําดวน

พนมเปญ

มหาสมุทร
อินเดีย

ทะเลจีนใต

เวียดนาม

ไทย

ลาว

อาวไทย

ขอมูลประเทศกัมพูชา
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  “ประเทศอินโดนีเซียเปนหมู เกาะขนาดใหญ และมี

ประชากรเปนมุสลิมมากที่สุดในโลก โดยมีสภาพแวดลอม

เชือ้ชาติ ประเพณแีละวัฒนธรรมอนัหลากหลายท่ีผสมผสานกนั

ระหวางพทุธ อสิลาม พราหมณ-ฮนิด ูและครสิต” พีป่งปองบอก

«ÒÅÒÁÑµ ´ÒµÑ§

ประเทศอินโดนีเซีย
Indonesia

ที่ตั้งและอาณาเขต

เปนหมูเกาะ มพีืน้ทีบ่างสวนตดิตอกบัประเทศ
มาเลเซีย ติมอร-เลสเต และปาปวนิวกินี 
สวนอื่นๆ ติดกับทะเลอันดามัน ทะเลจีนใต
มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟก

เมืองหลวง จาการตา

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเปนประมุข
และผูนํารัฐบาล

เชื้อชาติ ประชากรสวนใหญเปนชาวชวา

ภาษาราชการ ภาษาอินโดนีเซีย

สกุลเงิน รูเปย

ศาสนา
นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมา คือ ศาสนา
คริสต

ดอกไมประจําชาติ  ดอกกลวยไมราตรี

จาการตา

อาวไทย

มหาสมุทร
อินเดีย

มหาสมุทร
แปซิฟก

ทะเลจีนใต

มาเลเซีย

ติมอร-เลสเต

ทะเลอันดามัน

ขอมูลประเทศอินโดนีเซีย
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ที่ตั้งและอาณาเขต
มีพรมแดนติดตอกับจีน เมียนมา ไทย
กัมพูชา และเวียดนาม

เมืองหลวง เวียงจันทน

ระบอบการปกครอง
สังคมนิยม มีประธานประเทศเปนประมุข 
และมีนายกรัฐมนตรีเปนผูนํารัฐบาล

เชื้อชาติ ประชากรสวนใหญเปนชาวลาว

ภาษาราชการ ภาษาลาว

สกุลเงิน กีบ

ศาสนา
นับถือพระพุทธศาสนา รองลงมา คือ ศาสนา
คริสต และศาสนาอิสลาม

ดอกไมประจําชาติ  ดอกจําปาลาว (ดอกลีลาวดี)

“ประเทศนี้คือประเทศลาว ซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานของ

ไทยเราใชไหมครับ” ปงปอนดถาม

 “เกงมาก ลาวเปนประเทศทีไ่มตดิทะเล มทีรพัยากรธรรมชาติ

ทีอุ่ดมสมบรูณ และเปนประเทศทีส่ามารถรกัษาขนบธรรมเนยีม

และวัฒนธรรมประเพณีของตนเองใหคงอยูได” พี่ปงปองพูด

ÊÐºÒÂ´Õ

ประเทศลาว
Laos

อาวไทย

มหาสมุทร
แปซิฟก

ทะเลจีนใต

เวียงจันทน

จีน

เมียนมา

ไทย
กัมพูชา

เวียดนาม

ขอมูลประเทศลาว
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ที่ตั้งและอาณาเขต

พื้นที่แบงเปน ๒ สวน คือ มาเลเซียตะวันตก
มีพรมแดนติดตอกับไทย และมาเลเซีย
ตะวนัออกต้ังอยูบนเกาะบอรเนยีว มพีรมแดน
ติดตอกับอินโดนีเซีย บรูไน รวมทั้งทะเล
อันดามันและทะเลจีนใต

เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร

ระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตย มีสมเด็จพระราชาธิบดีเปน
ประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเปนผูนํารัฐบาล
ของสหพันธรัฐ

เชื้อชาติ ประชากรสวนใหญเปนชาวมาเลย

ภาษาราชการ ภาษามาเลย

สกุลเงิน ริงกิต

ศาสนา นบัถอืศาสนาอสิลาม รองลงมา คอื พระพทุธ-
ศาสนา

ดอกไมประจําชาติ  ดอกชบา

“ประเทศมาเลเซีย เปนประเทศที่มีวัฒนธรรมแบบมุสลิม

มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ ทั้งปาไม แรธาตุ สัตวน้ํา 

นํ้ามันดิบและแกสธรรมชาติ” พี่ปงปองพูด

กัวลาลัมเปอรอาวไทย

มหาสมุทร
อินเดีย

มหาสมุทร
แปซิฟก

ทะเลจีนใต

ทะเลอันดามัน

บรูไน

ไทย

เกาะบอรเนียว

อินโดนีเซีย

ประเทศมาเลเซีย
Malaysia

«ÒÅÒÁÑµ ´ÒµÑ§

ขอมูลประเทศมาเลเซีย
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