
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

จดหมายขาว

เปดบาน

สาธิตพัฒนา

สัปดาหอาเซียน

5-9 สิงหาคม 2556

ฉบับ “เปดบานสาธิตพัฒนา สัปดาหอาเซียน” ปการศึกษา 2556



จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับพิเศษที่ตองการสงขาวสารถึงทานผูปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

“เปดบานสาธิตพัฒนา สัปดาหอาเซียน” ท่ีโรงเรียนกำหนดจัดใหมีข้ึนระหวางวันท่ี 5 - 9 สิงหาคม

2556 เพื่อเปดโลกการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนใหนักเรียนของโรงเรียนไดศึกษา คนหา และรวม

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนนักเรียนจากตางโรงเรียน รวมถึงการรวมกิจกรรมการประกวด

การแขงขันความรู ความสามารถในดานตางๆของนักเรียน นับเปนโอกาสอันดีของเด็กๆท่ีจะไดรูจัก

และเรียนรูรวมกับผูอ่ืนรวมท้ังการปฏิบัติตนเปนเจาของบานในการตอนรับแขกโดยเฉพาะอยางย่ิง

ผูบริหารโรงเรียน คุณครู ผูปกครอง ผูสนใจท่ัวไป แขกผูมีเกียรติจากสถานทูตตางๆ ผูทรงคุณวุฒิ

และกรรมการบริหารโรงเรียนที่โรงเรียนไดเชิญมารวมในพิธีเปด “แหลงเรียนรูอาเซียนศึกษา”

ซึ่งถือเปนสวนสำคัญของงาน

กิจกรรมท่ีโรงเรียนไดจัดแบงเปน 2 ประเภท กลาวคือ กิจกรรมสำหรับนักเรียนซ่ึงไดแกการแขงขัน

การประกวดของแตละกลุมสาระการเรียนรู ทั้งภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา

ศาสนา ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรม ดนตรี-นาฏศิลป ทัศนศิลป พลศึกษา และการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี โดยการเชิญนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ ที่สนใจสมัครเขามารวมแขงขันและ

ประกวดตามรายละเอียดในจดหมายขาวฉบับนี้ สำหรับกิจกรรมประเภทที่ 2 ไดจัดใหกับผูบริหาร

ครู และผูปกครองที่สนใจซึ่งสามารถเลือกสมัครเขารวมกิจกรรมไดตามหัวขอที่สนใจ รวมทั้ง

การบรรยายของผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน ในหัวขอ “การจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการประกัน

คุณภาพ” โดยศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน ประธานคณะกรรมการบริหาร

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) และหัวขอ “ประเทศไทยกับประชาคม

อาเซียน” โดยอาจารย ดร.ปติ ศรีแสงนาม ผูอำนวยการฝายวิชาการศูนยอาเซียนศึกษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1 - 4 โรงเรียนไดจัดใหนักเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม

ตลาดนัดวิชาการ โดยนักเรียนจะถูกจัดกลุมดวยตัวนักเรียนเองกลุมละประมาณ 14 - 15 คน

ที่มีความสนใจ ชอบเหมือนๆ กัน และเรียนรูไปดวยกันตลอดทั้ง 5 วันตามโปรแกรมที่เลือก

ซึ่งนักเรียนจะไดรูจักคนหาตนเองวาสนใจและชอบในสิ่งที่เลือกจริงหรือไมอยางไร เปนจุดเริ่มตน

ของการรูจักตนเองของนักเรียนในระดับหน่ึงตามแนวคิดของหลักสูตร 4 F คือ FUN FIND FOCUS

และ FULFILLMENT ซ่ึงเช่ือวาจะทำใหนักเรียนไดรูจักตัวเองมากข้ึนตามลำดับเม่ือนักเรียน เรียนใน

ระดับชั้นที่สูงขึ้น

(รองศาสตราจารยลัดดา ภูเกียรติ)
ผูอำนวยการ

จึงขอเรียนเชิญผูปกครองทุกทานมารวมงาน

“เปดบานสาธิตพัฒนา สัปดาหอาเซียน”

ตามกำหนดวัน เวลา ที่ทานสามารถดู

รายละเอียดตางๆ ไดภายในจดหมายขาว

ฉบับพิเศษนี้ รวมทั้งการนำเสนอโครงงาน

ตามความสนใจของเด็กๆ ที่มีมากมายและ

หลากหลาย ชวยกันชม รวมใหกำลังใจบุตรธิดา

ของทานในการทำกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556

ซึ่งตรงกับวันอาเซียน โรงเรียนจะมีพิธีเปด

“แหลงเรียนรูอาเซียนศึกษา” ซึ่งเปนแหลง

เรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนในหลายรูปแบบ

ทั้งนี้ในวันดังกลาวขอเชิญชวนทั้งนักเรียน

และผูปกครองรวมแตงกายดวยชุดอาเซียน

ตามอัธยาศัยขอขอบคุณในความรวมมือของ

ทุกทานมาณ โอกาสนี้

M e s s a g e  f r o m  D i r e c t o r

บอกเลาเกาสิบ

จากผูอำนวยการ

กิจกรรม สัปดาหอาเซียน ปการศึกษา 2555
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กิจกรรมเรียนรูโลกกวาง ปการศึกษา 2556

วันอังคารที่ 6 ส.ค. 2556 ป.1 Siam Ocean World

วันอังคารที่ 6 ส.ค. 2556 ป.3 พิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ 7 ส.ค. 2556 ป.2 Funarium

วันพุธที่ 7 ส.ค. 2556 ป.4 บานพักคนชรา รังสิต

วันอังคารที่ 13 - วันศุกรที่ 16 ส.ค. 2556 ป.4 - ป.6 สัปดาหวันวิทยาศาสตร ไบเทค บางนา

วันอังคารที่ 13 - วันศุกรที่ 16 ส.ค. 2556 ม.1 - ม.6 สัปดาหวันวิทยาศาสตร ไบเทค บางนา

วันจันทรที่ 26 - วันศุกรที่ 30 ส.ค. 2556 อนุบาล 1 พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ

วันศุกรที่ 30 ส.ค. 2556 ม.2 - ม.3 โรงงานพรานทะเล

วันสำคัญและกิจกรรมพิเศษ

วันจันทรที่ 5 - วันศุกรที่ 9 ส.ค.  2556 - กิจกรรมเปดบานสาธิตพัฒนา สัปดาหอาเซียน

วันพุธที่ 7 ส.ค. 2556 - ซอมพิธีวันแม (เวลา 8.00 - 10.00 น.)

วันพฤหัสบดีที่ 8 ส.ค. 2556 - พิธีเปดแหลงเรียนรูอาเซียนศึกษา และฟงบรรยายของผูอำนวยการฝายวิชาการ

  ศูนยอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (อาจารย ดร.ปติ ศรีแสงนาม)

วันศุกรที่ 9 ส.ค. 2556 - พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

วันจันทรที่ 12 ส.ค. 2556 - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

วันจันทรที่ 12 - วันศุกรที่ 16 ส.ค. 2556 - สัปดาหวันวิทยาศาสตร

วันอังคารที่ 13 ส.ค. 2556 - ศูนยบริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา มาฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบและบาดทะยัก(dT)

  กระตุนใหกับนักเรียน ป.1 (สำหรับนักเรียนที่เคยฉีดวัคซีนคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก

  ไมครบ 5 ครั้ง)

 - ศูนยบริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา มาฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบและบาดทะยัก(dT)

  กระตุนใหกับนักเรียน ป.6

วันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 2556 - ตรวจสุขภาพนักเรียนอนุบาล ประจำป 2556

วันศุกรที่ 16 ส.ค. 2556 - ตรวจสุขภาพนักเรียนประถม - มัธยม ประจำป 2556

วันเสารที่ 17 - วันอาทิตยที่ 18 ส.ค. 2556 - คายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ป.4 ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาธิตพัฒนา

วันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. 2556 - กิจกรรมตักบาตร ครั้งที่ 3

 - กิจกรรม “รักษดนตรี” ครั้งที่ 2/2556

วันเสารที่ 24 ส.ค. 2556 - อบรมและปฏิบัติการดับเพลิง

วันจันทรที่ 26 - วันศุกรที่ 30 ส.ค. 2556 - สอบยอย ครั้งที่ 2 ในชั่วโมงเรียน

วันจันทรที่ 26 - วันศุกรที่ 30 ส.ค. 2556 - กิจกรรมคุยกับคุณครู (ประถม - มัธยม)

และวันจันทรที่ 2 - วันศุกรที่ 6 ก.ย. 2556

วันเสารที่ 31 ส.ค. 2556 - โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ ครั้งที่ 3 (Story Line 1)

วันเสารที่ 7 - วันอาทิตยที่ 8 ก.ย. 2556 - คายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ป.5 - 6 ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาธิตพัฒนา

ปฏิทินกิจกรรม
ประจำเดือน สิงหาคม ปการศึกษา 2556
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เปนการจัดการเรียนรูของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

เพื่อความสะดวกในการเยี่ยมชมของทุกทาน

โรงเรียนจึงจัดใหมีคุณครูเปนผูนำในการเยี่ยมชมทุกรอบ ดังนี้

รอบที่ 1  เวลา  10.30 น.

รอบที่ 2  เวลา  11.15 น.

รอบที่ 3  เวลา  13.15 น.

สำหรับพิธีเปดงาน “à»�´ºŒÒ¹ÊÒ¸Ôµ¾Ñ²¹Ò ÊÑ»´ÒË�ÍÒà«ÕÂ¹” นี้

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ทั้งระดับไดรวมแสดง ชุดเปดประตูสูอาเซียน

และรวมตอนรับแขกผูมีเกียรติ ณ โถงอาคารปูชนียะ

  

จึงขอเชิญชวนผูปกครองและผูสนใจเขารวมกิจกรรมดังกลาว

และ เชิญชวนแตงกายดวยชุดอาเซียนตามอัธยาศัย

“à»�´ºŒÒ¹Í¹ØºÒÅÊÒ¸Ôµ¾Ñ²¹Ò
ÊÑ»´ÒË�ÍÒà«ÕÂ¹”

ã¹ÇÑ¹ ¾ÄËÑÊº´Õ·Õè 8 ÊÔ§ËÒ¤Á 2556

ขอเชิญชวนผูปกครองทุกทานเขาเยี่ยมชมกิจกรรม
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วันจันทร ที่ 5 สิงหาคม 2556

โรงเรียนสาธิตพัฒนาขอเชิญนักเรียน ครู ผูบริหาร และผูสนใจทั่วไป มารวมงาน “เปดบานสาธิตพัฒนาสัปดาหอาเซียน”

ภายในงานมีกิจกรรมตางๆมากมาย อาทิ การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรระดับประเทศ การแขงขันของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ การเปด

นิทรรศการแหลงเรียนรูอาเซียน การนำเสนอโครงงานอาเซียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 5-มัธยมศึกษาปที่ 6 ฯลฯ  โดยมีรายละเอียด

ดังตารางกิจกรรมประจำวัน ทั้งนี้ผูสนใจสามารถสงใบสมัครที่แนบมาไดทางโทรสาร หมายเลข 02-508-4440 หรือ สอบถามเพิ่มเติมไดที่

02-508-4441 หรือ 02-915-5390 ตอ 1109 (คุณชนิดา) email : asean@satitpattana.ac.th

โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดงาน

“เปดบานสาธิตพัฒนา สัปดาหอาเซียน”

วันที่ 5-9 สิงหาคม 2556

ป.5-ป.6

ป.5-ป.6

ม.1-ม.3

ป.5

ป.6

ครู

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 3 คน

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 2 คน

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 2 คน

5 โรงเรียน

โรงเรียนละ 2 คน

5 โรงเรียน

โรงเรียนละ 2 คน

100 คน

หองกิจกรรม 4-5

หองประชุม ชั้น 1

หองเรียน

มัธยม

อาคารกีฬาในรม

อาคารกีฬาในรม

หองประชุม ชั้น 1

แขงขันกิจกรรมประดิษฐ

จรวดอวกาศแหงสมาพันธอาเซียน

แขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร

แขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร

Jon Burgerman’s Game Sketch and Match

รวมกับ British Council

Jon Burgerman’s Game Sketch and Match

รวมกับ British Council

โครงงานกับการจัดการเรียนการสอน

สำหรับครูปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โดย รศ.ลัดดา ภูเกียรติ และคณะ

จำนวนที่รับได สถานที่ระดับกิจกรรมเวลา

9.00 น.-12.00 น

10.00 น.-12.00 น.

13.00 น.-15.00 น.

12.45 น.-14.15 น.

14.30 น.-15.45 น.

13.00 น.-16.00 น.

วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2556

ป.1-ป.6

ม.4-ม.6

ป.4-ป.6

ป.1-ป.3

ป.4-ป.6

ม.1-ม.3

ม.4-ม.6

ม.1-ม.6

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 1 คน

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 2 คน

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 2 คน

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 1 คน

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 1 คน

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 1 คน

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 1 คน

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 1 คน

หองดนตรีไทย

หองเรียนมัธยม

หองประชุม ชั้น 2

หองศิลปะ

อาคารประถม

หองศิลปะ

อาคารประถม

หองดนตรีไทย

ประกวดการบรรเลงดนตรีไทย

ประเภทเดี่ยว เพลง “ลาว สวย รวย 2 ชั้น”

ชนิดเครื่องดนตรี ขิม ขลุย และระนาดเอก

แขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร

แขงขันการพูดภาษาอังกฤษ

Impromptu Speech

ประกวดวาดภาพรวมใจพาไทยสูอาเซียน

ประกวดวาดภาพรวมใจพาไทยสูอาเซียน

ประกวดการบรรเลงดนตรีไทย

ประเภทเดี่ยว เพลง “นางครวญ 2 ชั้น”

ชนิดเครื่องดนตรี ขิม ขลุย และระนาดเอก

จำนวนที่รับได สถานที่ระดับกิจกรรมเวลา

9.00 น.-12.00 น

10.00 น.-12.00 น.

10.00 น.-12.30 น.

10.00 น.-12.00 น.

13.00 น.-15.00 น.

13.00 น.-15.00 น.

กิจกรรมสำหรับครู

กิจกรรมอ�นๆ สำหรับนักเรียน
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วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2556

ผูบริหาร

ครู

ครูอนุบาล

จำนวนที่รับได สถานที่ระดับกิจกรรมเวลา

9.00 น.-12.00 น

13.00 น.-15.00 น.

กิจกรรมสำหรับครู

วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2556

ป.1-ป.6

ม.1-ม.3 

นักเรียนและ

ผูที่สนใจ

นักเรียนและ

ผูที่สนใจ

ครู

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 12 คน

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 1 ทีม

( 1 ทีม 3 คน)

100 คน

100 คน

โรงเรียนละ

ไมเกิน 3 คน

โถงกลาง

อาคารประถม

หอง กอท.

หองประชุม ชั้น 1

หองประชุม ชั้น 1

หองประชุม ชั้น 2

ประกวดเตน เพลงอาเซียน

แขงขันการประดิษฐดอกไมอาเซียน จากผาใยบัว

(เตรียมวัสดุอุปกรณ และอุปกรณตกแตงอื่นๆ

พรอมภาชนะสำหรับจัดตกแตงมาเอง)

การนำเสนอโครงงานอาเซียนของนักเรียน ป.5-ป.6

โรงเรียนสาธิตพัฒานา

การนำเสนอโครงงานอาเซียนของนักเรียน ม.1-ม.6

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

การพัฒนาตนเองของครูดวย Lesson Study และโทรทัศนครู

โดย รศ.ลัดดา ภูเกียรติ รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม และคณะ

(แจก DVD Lesson Study)

จำนวนที่รับได สถานที่ระดับกิจกรรมเวลา

10.00 น.-14.00 น.

12.00 น.-15.00 น.

10.00 น.-12.00 น.

13.00 น.-15.00 น.

13.00 น.-16.00 น.

กิจกรรมสำหรับครู

กิจกรรมอ�นๆ สำหรับนักเรียน

หองประชุม ชั้น 1

หองศิลปะ

อาคารอนุบาล

100 คน

15 โรงเรียน

โรงเรียนละ 2 คน

การจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการประกันคุณภาพ

โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน

ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ

(องคการมหาชน)

การอบรม เรื่อง การผลิตสื่อ Pop-Up อาเซียน

โดย ครูสังวาลย แสงหัวชางและคณะ

(เตรียมกรรไกร คัตเตอร และสีไมมาเอง)

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2556

ป.5-ป.6

ม.1-ม.6

ม.1-ม.3

ม.1-ม.3

ป.5-ม.3

อายุไมเกิน

12 ป

อายุไมเกิน

18 ป

อายุไมเกิน

18 ป

จำนวนที่รับได สถานที่ระดับกิจกรรมเวลา

กิจกรรมอ�นๆ สำหรับนักเรียน

โถงกลาง

อาคารประถม

หองคอมพิวเตอร

อาคารมัธยม

หองกิจกรรม 1-2

หองกิจกรรม 3

หองประชุม ชั้น 1

โถงกลาง

อาคารมัธยม

สนามฟุตบอล

อาคารกีฬาในรม

พิธีเปดแหลงเรียนรูอาเซียนศึกษา

การแสดงชุด “สวัสดีอาเซียน” ระดับอนุบาล

การแขงขันสรางเกม นำเสนออาเซียนสรางสรรค

การแขงขันตัดเย็บชุดประจำชาติดวยมือ

(เตรียมวัสดุ อุปกรณตัดเย็บมาเอง

เจาภาพเตรียมตุกตาใหโรงเรียนละ 1 ตัว)

รังสรรคสรรพสัตวอาเซียนเปเปอรมาเช

แขงขันสุดยอดแฟนพันธุแทอาเซียน

เกมหรรษาอาเซียน

แขงขันกีฬาฟุตบอล “สาธิตพัฒนาคัพ”

แขงขันกีฬาแชรบอล หญิง “สาธิตพัฒนาคัพ”

8.30 น.-10.00 น.

10.00 น.-12.00 น.

10.00 น.-15.00 น.

13.00 น.-15.00 น.

13.00 น.-15.00 น.

13.00 น.-15.00 น.

13.00 น.-16.00 น.

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 3 คน

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 1 ทีม

(1 ทีม 3 คน)

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 2 คน

(คละชั้นได)

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 2 คน

โรงเรียนที่สนใจ

สามารถสงนักเรียน

เขารวมกิจกรรมได

โรงเรียนที่สนใจ

สามารถสงนักเรียน

เขาชมกิจกรรมได

โรงเรียนที่สนใจ

สามารถสงนักเรียน

เขาชมกิจกรรมได



วันศุกร ที่ 9 สิงหาคม 2556

ม.1-ม.3

ป.1-ป.3

ม.1-ม.6

ป.5-ป.6

ป.3-ป.6

ม.4-ม.6

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 1 ทีม

รับ 20 คน 

(โรงเรียนละ 1-2 คน)

4 โรงเรียน

โรงเรียนละ 3 คน

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 2 คน

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 3 คน

(คละชั้นได)

10 โรงเรียน

โรงเรียนละ 1 ทีม

อาคารกีฬาในรม

หองคอมพิวเตอร

อาคารมัธยม

หองประชุม ชั้น 1

หองประชุมชั้น 2

หองสมุด

อาคารประถม

อาคารกีฬาในรม

แขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร

(ประเภททีม 10 คน)

แขงขันวาดภาพระบายสี

(โปรแกรม Paint) ประเภทรายบุคคล

แขงขันโตวาทีภาษาไทย

ญัตติ “AEC วิกฤติหรือโอกาสของคนไทย”

แขงขันสุดยอดแฟนพันธุแทอาเซียนจูเนียร

แขงขันเลานิทานพื้นบานอาเซียน

แขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร

(ประเภททีม 10 คน)

จำนวนที่รับได สถานที่ระดับกิจกรรมเวลา

10.00 น.- 12.00 น.

10.00 น.- 12.00 น.

10.00 น.- 12.00 น.

10.00 น.- 12.00 น.

12.00 น.- 14.00 น.

13.00 น.- 15.00 น.

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2556

ครูและ

ผูที่สนใจ

ครูและ

ผูที่สนใจ

จำนวนที่รับได สถานที่ระดับกิจกรรมเวลา

9.00 น.-12.00 น

10.00 น.-12.00 น.

13.00 น.-15.00 น.

กิจกรรมสำหรับครู และผูปกครอง

หองประชุม ชั้น 1

หองประชุม ชั้น 2

สระวายน้ำ

100 คน

-

ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน

โดย อ.ดร.ปติ ศรีแสงนาม

(ผูอำนวยการฝายวิชาการ ศูนยอาเซียนศึกษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

การชวยเหลือชีวิตทางน้ำเบื้องตน (Life Saving)

โดย ผศ.ระลึก สัทธาพงศ 

ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

(ผูเขารวมอบรมเตรียมชุดวายน้ำมาเอง)

แผนที่การเดินทางสถานที่จอดรถ

1. ลานจอดรถ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

   P1-1 ลานจอดรถ ดานประถมศึกษา

   P1-2 ลานจอดรถ ดานอนุบาล

อาคารอนุบาล

ซาฟารีเวิลด

P2

P1-2

P1-1

ถน
นป

ญ
ญ

าอ
ินท

รา

อาคารมัธยม

อาคารประถม

อาคารกีฬาในรม

จาก ถ.รามอินทรา มุงหนามีนบุรี

 1 เขา ถ.คูบอน - ถ.เลียบคลอง 2

 2 เขา ถ.ปญญาอินทรา

 3 เขา ถ.พระยาสุเรนทร (ซ.รามอินทรา 109)

จาก ถ.หทัยราษฎร 

 4 เขา ถ.เลียบคลอง 2

 5 เขา ซ. หทัยราษฎร 39

จาก ทางดวนรามอินทรา-อาจณรงค

 6 ลงทางดวน จตุโชติ แลวเดินรถตามเสนประ สู ถ.เลียบคลอง 2

ถ.ลาดพราว

ถ.
นว

ม
ินท

ร

ถ.
รม

เก
ลา

ถ.เส
รีไท

ยถ.เกษตร-นวมินทร

ท
าง

ดว
นร

าม
อิน

ม
รา

 -
 อ

าจ
ณ

รง
ค

ถ.วัชรพล

ถ.
สุข

าภ
ิบา

ล 
5

รพ
.ส

ินแ
พ
ท
ย

สวนสยาม

ตลา
ดมีน

บุรี

ถ.เลียบคลอง 2

ถ.พระยาสุเรนทร

ถ.หทัยราษ
ฏ
ร

ถ.นิม
ิตให

ม


โลต
ัส

แฟชั่น ไอสแลนด

ถ.รามอินทรา

ซาฟารี เวิลด

วัดพระยาสุเรนทร

Legacy Golf Club

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ถ.
คูบ

อน

ถ.จต
ุโชต

ิ

    
   

  ถ
.ป
ญญ

าอ
ินท

รา

ถ.วงแหวนรอบนอกฝงตะวนัออก

บิ๊กซี

บิ๊กซี ถ.หทัยมิตร

ถ.
รา

ม
อิน

ท
รา

-อ
าจ

ณ
รง

ค

ถ.กาญ
จนาภิเษ

ก (วงแหวนฝงตะวันออก)

1
2

3

4

5

6

6

2. ลานจอดรถ ซาฟารีเวิลด (ลานจอด P2)

   (โรงเรียนมีบริการรถตู รับ-สง ระหวาง

   ซาฟารีเวิลดกับโรงเรียนสาธิตพัฒนา)
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อาเซียน มีชื่อเต็มวา สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต

มีสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก

 1 บรูไนดารุสซาลาม

 2 ราชอาณาจักรกัมพูชา

 3 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 4 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 5 สหพันธรัฐมาเลเซีย

 6 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

 7 สาธารณรัฐฟลิปปนส

 8 สาธารณรัฐสิงคโปร

 9 ราชอาณาจักรไทย

 10 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อาเซียนจัดตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ใหสามารถ

ทำงานรวมกันและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหอาเซียนของเรามีความ

รวมมือระหวางกัน ในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร

การเกษตรอุตสาหกรรม การคมนาคม รวมท้ังการชวยเหลือใหประชาชน

มีรายไดเพ่ิมมากข้ึน มีชีวิตความเปนอยูท่ีดี เพ่ือสรางความเจริญรุงเรือง

ใหกับอาเซียนของเรา

ปจจุบันนี้ อาเซียนมีประชากรจำนวน 500 กวาลานคนแลว มีพื้นที่

กวางใหญถึง 4.5 ลานตารางกิโลเมตร ผูคนจำนวนมากมายเหลานี้

เม่ือมารวมตัวกันเปนครอบครัวใหญยอมทำใหอาเซียนมีแหลงทองเท่ียว

ทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุดิบที่มีมูลคามหาศาลเปนที่ตองการ

ของประเทศตางๆ ทำใหอาเซียนมีความไดเปรียบ และสามารถคาขาย

สินคาแขงกับประเทศตางๆ ท้ังในทวีปยุโรปและอเมริกา ทำใหประชาชน

มีรายไดและชีวิตความเปนอยูที่ดีมากขึ้น

ประชาคมอาเซียนคือ

ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต

(Association of Southeast Asian Nations) เปนองคกรที่กอตั้งขึ้น

ตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีรัฐสมาชิกรวม

10 ประเทศ คือ บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส

สิงคโปร ไทย กัมพูชา ลาว พมาและเวียดนาม

สัญลักษณอาเซียน

สัญลักษณอาเซียน คือ ตนขาวสีเหลือง 10 ตน มัดรวมกันไว หมายถึง

ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

คำขวัญของอาเซียน

"One Vision, One Identity, One Community"

"หนึ่งวิสัยทัศน  หนึ่งเอกลักษณ  หนึ่งประชาคม "

เลขาธิการอาเซียนคนปจจุบัน

นายเล เลือง มิงห (Le Luong Minh) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

à»�´»ÃÐµÙ

ÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹
ASEAN     COMMUNITY

โรงเรียนสาธิตพัฒนาไดเตรียมพรอมนักเรียนในการรับรูเกี ่ยวกับการกาวสูประชาคมอาเซียน โดยจัดทำคอลัมน

“เปดประตูสูอาเซียน” ในจดหมายขาวต้ังแตฉบับแรกของปการศึกษา 2555 ดวยการใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-6

เปนผูหาขอมูลเพ�อมาเลาสูกันฟงเริ่มตั้งแตการกลาวคำทักทายของภาษาในแตละประเทศ ความหมาย สัญลักษณ วัตถุประสงค

ในการกอตั้ง กฎบัตรอาเซียน 
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ภาษาราชการของอาเซียน

ภาษาอังกฤษ เปนภาษาราชการของอาเซียนและเปนภาษาสากลของโลก

ที่ใชกันอยางแพรหลาย ดังนั้น ประเทศไทยจึงกำหนดใหภาษาอังกฤษ

เปนภาษาตางประเทศที่นักเรียนทุกคนตองเรียนเพื่อนำความรูไปใช

ในการประกอบอาชีพ และติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติได

ฉะนั้นเยาวชนคนรุนใหมตองเตรียมตัวใหพรอมมีความสามารถในการ

ใชภาษาอังกฤษเพื่อรับมือกับการแขงขันในโลกแหงอนาคต และพรอม

ที่จะกาวสูเวทีในระดับนานาชาติไดอยางมั่นใจ

เพลงประจำอาเซียน

อาเซียนมีเพลงประจำอาเซียนที่บงบอกถึงความเปนอาเซียน ชื่อวา

เพลง The ASEAN Way เปนเพลงท่ีแตงโดยคนไทย ไดแก

 นายกิตติคุณ สุดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง)

 นายสำเภา ไตรอุดม (ทำนอง)

 นางพยอม วลัยพัชรา (เนื้อรอง)

การกอตั้งประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน คือเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดี

ตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค ธำรงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพและ

ความม่ันคงทางการเมือง สรางสรรคความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ

การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการกินดีอยูดีของประชาชน

บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิก

ความรวมมือ 3 เสาหลัก ประกอบดวย

เสาที่หนึ่ง คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

(ASEAN Political and Security Community - APSC)

เสาที่สอง คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(ASEAN Economic Community - AEC)

เสาที่สาม คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

(ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC)

กฎบัตรอาเซียน

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียน

ที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของอาเซียนในการดำเนินการตามวัตถุประสงคและเปาหมายโดยเฉพาะ

อยางย่ิงการขับเคล่ือนการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ภายในป 2558

(ค.ศ. 2015) ตามที่ผูนำอาเซียนไดตกลงกันไว โดยวัตถุประสงคของ

กฎบัตรอาเซียน คือ ทำใหอาเซียนเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ มีประชาชน

เปนศูนยกลาง และเคารพกฎกติกาในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้

กฎบัตรจะใหสถานะนิติบุคคลแกอาเซียนเปนองคกรระหวางรัฐบาล

(Intergovernmental Organization)

กฎบัตรอาเซียนประกอบดวยขอบทตางๆ 13 บท 55 ขอ มีประเด็น

ใหมที่แสดงความกาวหนาของอาเซียน ไดแก

 1 การจัดตั้งองคกรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน

 2 การใหอำนาจเลขาธิการอาเซียนสอดสองและรายงานการทำตาม

  ความตกลงของรัฐสมาชิก

 3 การจัดตั้งกลไกสำหรับการระงับขอพิพาทตางๆ ระหวางประเทศ

  สมาชิก

 4 การใหผูนำเปนผูตัดสินวาจะดำเนินการอยางไรตอรัฐผูละเมิด

  พันธกรณีตามกฎบัตรฯ อยางรายแรง

 5 การเปดชองใหใชวิธีการอื่นในการตัดสินใจไดหากไมมีฉันทามติ

 6 การสงเสริมการปรึกษาหารือกันระหวางประเทศสมาชิกเพื่อแกไข

  ปญหาที่กระทบตอผลประโยชนรวม

 7 การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนเพื่อใหอาเซียนสามารถ

  ตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินไดอยางทันทวงที

 8 การเปดชองทางใหอาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับองคกร

  ภาคประชาสังคมมากขึ้น

 9 การปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน

  ใหมีการประชุมสุดยอดอาเซียน 2 ครั้งตอป จัดตั้งคณะมนตรี

  เพ่ือประสานความรวมมือในแตละ 3 เสาหลักและการมีคณะกรรมการ

  ผูแทนถาวรประจำอาเซียน ที่กรุงจาการตา เพื่อลดเวลาและ

  คาใชจายในการประชุมของอาเซียน เปนตน

การเตรียมความพรอมเพ�อกาวสูบานหลังใหญของอาเซียน

กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดนโยบายในการเตรียมความพรอมในการ

กาวสูการเปนประชาคมอาเซียน ภายในป 2558 ใหแกประชาชนทุกคน

ดังตอไปนี้

นโยบายท่ี 1 การเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกับ

อาเซียน

นโยบายท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ใหมีทักษะท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียน

เชน ความรูภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน

นโยบายที่ 3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อสงเสริมการหมุนเวียน

ของนักศึกษาและครูอาจารยในอาเซียน

นโยบายที่ 4 การเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีการศึกษาในอาเซียน

เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นโยบายที่ 5 การสรางกลไกเพื่อพัฒนาเยาวชนใหเปนทรัพยากรสำคัญ

ในการกาวสูประชาคมอาเซียน

เนื้อเพลง The ASEAN Way

Raise our flag high, sky high

Embrace the pride in our heart

ASEAN we are bonded as one

Look’in out to the world.

For peace, our goal from the very start

And prosperity to last.

We dare to dream we care to share

Together for ASEAN

we dare to dream

we care to share for it’s the way of ASEAN.

สามารถดาวนโหลดเพลง The ASEAN Way

ไดจากเว็บไซตของสมาคมอาเซียนประเทศไทย

ที่ www.aseanthailand.org
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บรูไนดารุสซาลาม

(BRUNEI DARUSSALAM)

¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹·Õè¤ÇÃÃÙŒ :

พื้นที่  5,765 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบนเกาะบอรเนียว

เมืองหลวง บันดาร เสรี เบกาวัน

ประชากร 395,027 คน

ภาษาราชการ ภาษามาเลย

ศาสนา อิสลาม (67%) พุทธ (13%) คริสต (10%)

   และฮินดู (10%)

ระบอบการปกครอง สมบูรณาญาสิทธิราชย

สกุลเงิน บรูไนดอลลาร

ดอกไมประจำชาติ

“Selamat Petang”

“เซอลามัต เปอตัง”

คำทักทาย

สานชวา (Dillenia Beccariana)

กลีบดอกสีเหลืองสดและใบสีเขียวขจี

เปนสัญลักษณแหงการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศใหกาวไกลระดับโลก

ชุดแตงกายประจำชาติ 

สำหรับชุดของผูชาย เรียกวา บาจู มลายู (Baju Melayu) สวนของ

ชุดผูหญิงเรียกวา บาจูกุรัง (Baja Kurung) คลายกับชุดประจำชาติ

ของประเทศมาเลเซีย ผูหญิงบรูไนจะแตงกายดวยเสื้อผาที่มีสีสันสดใส

โดยมากมักจะเปนเสื้อผาที่คลุมรางกายตั้งแตศรีษะจรดเทา สวนผูชาย

จะแตงกายดวยเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงหัวเขา นุงกางเกงขายาว

แลวนุงโสรง

ขอมูลทางเศรษฐกิจ

 • สินคานำเขาสำคัญ เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม รถยนต เคร่ืองใชไฟฟา

  สินคาเกษตร อาทิ ขาวและผลไม

 • สินคาสงออกสำคัญ น้ำมันดิบ กาซธรรมชาติ

 • ตลาดสงออกที่สำคัญ ญี่ปุน อาเซียน เกาหลีใต ออสเตรเลีย

 • ตลาดนำเขาที่สำคัญ อาเซียน ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน

ระบบการจัดการศึกษา

บรูไนดารุสซาลาม ไมมีการจัดการศึกษาภาคบังคับ แตมีการจัดการ

ศึกษาใหแกเด็กทุกคนโดยไมเสียคาใชจาย ระบบการจัดการศึกษา

ของบรูไนดารุสซาลาม มีดังนี้

 • ระดับกอนประถมศึกษา 1 ป

 • ระดับประถมศึกษา 6 ป

 • ระดับมัธยมศึกษา 7-8 ป (แบงเปนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2-3 ป และระดับเตรียมอุดมศึกษา

  2 ป)

 • ระดับมหาวิทยาลัย 3-4 ป

หนวยงานจัดการศึกษา

ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยูติดตอ Ministry of Education - Brunei Darussalam

http://www.moe.edu.bn

09



อาหารยอดนิยม

อัมบูยัต (Ambuyat)

มีลักษณะเดนคือ เหนียวขนคลายขาวตมหรือโจก ไมมีรสชาติมีแปงสาคู

เปนสวนผสมหลัก วิธีรับประทานจะใชแทงไมไผ 2 ขา ซ่ึงเรียกวา chandas

มวนแปงรอบๆ แลวจุมในซอสผลไมเปรี้ยวที่เรียกวา cacah หรือซอส

ที่เรียกวา cencalu ซึ่งทำจากกะป รับประทานคูกับเครื่องเคียง

การรับประทานอัมบูยัตใหไดรสชาติตองรับประทานรอนๆ และกลืน

โดยไมตองเคี้ยว 

เคร�องดนตรีประจำชาติ

กีฬาประจำชาติ

ปนจักสีลัต (Pencak Silat)

เปนศิลปะการปองกันตนเอง เดิมเปนการตอสู

ของคนเช้ือสายมาลายู ในภาคพ้ืนเอเชียอาคเนย

ไดแก มาเลเซียอินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร

บรูไนและพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต

ของประเทศไทย คือ ปตตานี ยะลา สตูล

นราธิวาส และสงขลา เรียกวา “สิละ” “ดีกา”

หรือ “บือดีกา” เปนศิลปะการตอสูดวยมือเปลา

เทาเปลา เนนใหเห็นลีลาการเคลื่อนไหว

ที่สวยงามมีบางทานกลาววา สิละมีรากคำวา

“ศิละ” ซึ่งมาจากภาษาสันสกฤต

Tawak Tawak

ทำจากทองเหลืองพบท่ีซาราวักบนเกาะบอรเนียว

ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากประเทศจีนเห็นไดจากการ

ที่มีลวดลายดานหนาเปนรูปมังกร สัตวทะเล

ปู ปลา สวนขอบดานขางเปนรูปจระเขและปลา

Gambus

มีลักษณะคลายกีตารมีสายทั้งหมด 12 เสน

ดีดดวยปกไมเหมือนกับเครื่องดนตรีตะวันตก

เชน แมนโดลินตรงที่ Gambus ไมมีลายสลัก

ซึ่งการปรับเสียงและรูปแบบการเลนนั้นมีสวน

คลายคลึงกับเครื่องดนตรีของชาวอาหรับ

Gandang

เปนคำท่ัวไปท่ีใชแสดงความหมายถึงกลองทุกชนิด

ตัวกลองมีขนาดยาว ผิวหนาของกลองมีสองดาน

ซ่ึงมีขนาดตางกันทำมาจากหนังแกะหรือหนังวัว

หนังกลองแนบชิดไปกับตัวกลองดวยเสนหวาย

พบไดที่กลุมของ Gamelan ของชาวชวาใน

รัฐยะโฮร และเปนเครื่องดนตรีที่สำคัญในการ

แสดงดนตรีในโรงมหรสพเชนเดียวกับ Gamelan

สถานที่สำคัญ

มัสยิดโอมาร อาลี ไซฟุดดิน (Omar Ali Saifuddin Mosque)

มัสยิดที่สงางามและศักดิ์สิทธิ์ของชาวบรูไนใชเวลากอสรางถึง 7 ป มีหองสวดมนต 2 หอง

แยกชายและหญิง บันไดทางขึ้นแตละชั้นจะมี 29 ขั้น หองละหมาดดานบนตกแตงอยางวิจิตร

ดวยพรมสีเหลืองทองดูสวางไสว
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ราชอาณาจักรกัมพูชา

(KINGDOM OF CAMBODIA)

¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹·Õè¤ÇÃÃÙŒ :

ชุดแตงกายประจำชาติ 

ซัมปอต (Sampot) เปนเครื่องแตงกายประจำชาติของประเทศกัมพูชา

สำหรับชุดผูหญิง ซ่ึงมีความคลายคลึงกับผานุงของประเทศลาวและไทย

มีหลายหลายรูปแบบ สำหรับผูชายนั้นมักสวมใสเสื้อที่ทำจากผาไหม

หรือผาฝายทั้งแขนสั้นและแขนยาว พรอมทั้งสวมกางเกงขายาว

ขอมูลทางเศรษฐกิจ

 • สินคาสงออก เส้ือผา ส่ิงทอ รองเทา ปลา ไมยางพารา บุหร่ี และขาว

 • สินคานำเขาสำคัญ ผลิตภัณฑปโตรเลียมวัสดุกอสราง เครื่องจักร

  ยานพาหนะ เครื่องใชไฟฟา เครื่องดื่ม ผาผืนและผลิตภัณฑยาง

 • ตลาดนำเขา จีน (18.1 %) ฮองกง (16.8 %) เวียดนาม (12.3 %)

   ไทย (12.2%) ไตหวัน (10.9 %)

 • ตลาดสงออก  สหรัฐอเมริกา (66.6%)  เยอรมนี (9.6 %)

  สหราชอาณาจักร (5.5%) แคนาดา (4%) เวียดนาม (2.7%)

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบการจัดการศึกษาของกัมพูชาไดบรรจุไว ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศซ่ึงมีเปาหมายเพ่ือใหการศึกษาเปนกลไกสำคัญของประเทศ

ในการขจัดความยากจน การจัดระบบการศึกษาของกัมพูชา มีดังนี้

 • ระดับกอนประถมศึกษา 3 ป

 • ระดับประถมศึกษา 6 ป

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย3 ป

 • ระดับอุดมศึกษา 4-7 ป

 • การจัดการศึกษาดานอาชีวะและเทคนิคจัดใหตั้งแต 1 ปไปจนถึง

  3-5 ป โดยจะเนนการฝกทักษะ ใหกับประชาชน

หนวยงานจัดการศึกษา

ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา

ที่อยูติดตอ Ministry of Education,

Youth and Sport - Cambodia

http://www.moeys.gov.kh

พื้นที่  181,035 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงพนมเปญ

ประชากร 14.45 ลานคน

ภาษาราชการ ภาษาเขมร

ศาสนา พุทธเถรวาท

   (มหานิกาย 90% และธรรมยุตินิกาย 10%)

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

สกุลเงิน เรียล

ดอกไมประจำชาติ

“Suasadai”

“ซัวสะเด”

คำทักทาย

ลำดวน (Melodorum Fruticosum Lour.)

เปนดอกไมสีขาวเหลืองนวลตา สงกลิ่นหอมเย็นไปไกล

โดยเฉพาะในยามราตรี ชาวกัมพูชาจึงเปรียบดอกกับหญิงสาว

และนิยมตั้งชื่อบุตรสาววาลำดวน
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อาหารยอดนิยม

อาม็อก (Amok)

ลักษณะคลายหอหมกของไทย นิยมใชเน้ือปลาปรุงดวยน้ำพริกเคร่ืองแกง

และกะทิ ทำใหสุกโดยการนำไปนึ่งอาจใชเนื้อไกหรือหอยแทนได

แตท่ีนิยมใชเน้ือปลาเพราะหาไดงายอาม็อก เปนหน่ึงในอาหารยอดนิยม

ของชาวกัมพูชาเปนอาหารยอดนิยมของประเทศ

เคร�องดนตรีประจำชาติ

กีฬาประจำชาติ

ประดั่ญเซเรีย (Pradal Serey)

เปนศิลปะการปองกันตัวคลายกับมวยไทย

และอาจเปนไปไดวา Pradal Serey เกากวา

มวยไทยเนื่องจากกัมพูชาเปน "กรีซ" ของ

คาบสมุทรอินโดจีนและอีกหลายประเทศ

ในวัดอังกอรที่มีหลักฐานของการดำรงอยู

ของมันในฐานะที่เปนอาณาจักรเขมรเปน

สวนใหญของคาบสมุทรอินโดจีนอันเปนตรรกะ

ของรัฐท่ีมีบรรพบุรุษจากคิกบ็อกซ่ิง (Kickboxing)

Krapeu

เปนเครื ่องดนตรีคลาสสิคของกัมพูชา

สมัยปจจุบัน มีรูปรางเหมือนจะเขประดับดวย

ลวดลายมีสามสายสำหรับดีด มักจะมี 3 หรือ

5 ขารองรับตัวเคร่ืองใชสำหรับเปนเคร่ืองดนตรี

ในงานแตงงาน

Sampho

เปนกลองยาวขนาดเล็กของชนพ้ืนเมืองในประเทศ

กัมพูชามีสองหัวลักษณะคลายกับตะโพน

และเลนโดยการใชมือสองมือผูเลน Sampho

เปนผูนำกลุมเครื่องเปาและกลองคอยกำหนด

จังหวะ

Tro

ซอกัมพูชาเปนเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเภท

เครื ่องสายของกัมพูชาตัวซอทำมาจาก

กะลามะพราวชนิดพิเศษปลายขางหนึ่งจะถูก

ปดดวยหนังสัตวสายท้ังสามทำมาจากเสนไหม

มีลักษณะคลายคลึงกับซอสามสายของไทย

สถานที่สำคัญ

นครวัด (Angkor Wat)

เปนศาสนสถานตั้งอยูในเมืองพระนครจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชาสรางในรัชสมัยของ

พระเจาสุริยวรมันที่ 2 ในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 12 เปนศูนยกลางทางศาสนาที่สำคัญเพียง

แหงเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปจจุบันนับตั้งแตกอสรางแลวเสร็จ นครวัดเปนสิ่งกอสราง

ทางศาสนาที่มีขนาดใหญที่สุดของโลก ตัวเทวสถานถือเปนที่สุดของสถาปตยกรรมเขมร

สมัยคลาสสิกรุงเรือง และไดกลายมาเปนสัญลักษณของประเทศกัมพูชาโดยปรากฏในธงชาติ

และเปนจุดทองเที่ยวหลักของประเทศ ตลอดจนไดรับลงทะเบียนเปนมรดกโลกภายใตชื่อ

เมืองพระนคร

12



สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

(REPUBLIC OF INDONESIA)

¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹·Õè¤ÇÃÃÙŒ :

พื้นที่  5,070, 606 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงจาการตา

ประชากร 245.5 ลานคน

ภาษาราชการ บารฮาซา อินโดนีเซีย

ศาสนา อิสลาม (88%) คริสต (8%) ฮินดู (2%)

   พุทธ (1%) อื่นๆ (1%)

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี

สกุลเงิน รูเปยห

ชุดแตงกายประจำชาติ 

เคบายา (Kebaya) เปนชุดประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียสำหรับ

ผูหญิง มีลักษณะเปนเส้ือแขนยาวผาหนา กลัดกระดุม ตัวเส้ือจะมีสีสัน

สดใส ปกฉลุเปนลายลูกไม สวนผาถุงท่ีใชจะเปนผาถุงแบบบาติกสำหรับ

การแตงกายของผูชายมักจะสวมใสเส้ือแบบบาติกและนุงกางเกงขายาว

และนุงโสรงเมื่ออยูบานหรือประกอบพิธีละหมาดที่มัสยิด

ขอมูลทางเศรษฐกิจ

 • สินคานำเขาที่สำคัญ น้ำมัน เหล็ก ทอเหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก

  สิ่งทอ เคมีภัณฑ

 • สินคาสงออกที่สำคัญ กาซธรรมชาติ แรธาตุ ถานหิน ผลิตภัณฑ

  จากไม สิ่งทอ

 • ตลาดนำเขาที่สำคัญ สิงคโปร ญี่ปุน จีน สหรัฐอเมริกา

 • ตลาดสงออกที่สำคัญ EU ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร

ระบบการจัดการศึกษา

 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชเวลา 9 ป โดยเรียนชั้นประถมศึกษา 6 ป

  และชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป

 • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใชเวลาเรียน 3 ป

 • การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีใชเวลาเรียน 3-4 ป

   ปริญญาโท 2 ป และปริญญาเอก 3 ป สถาบันที่ใหการศึกษา

  ระดับสูงน้ีมีลักษณะเปนสถาบันวิชาการโพลีเทคนิคสถาบันการศึกษา

   และมหาวิทยาลัย

หนวยงานจัดการศึกษา

ไดแก กระทรวงศึกษาธิการแหงชาติ

ท่ีอยูติดตอ

Ministry of National Education - Indonesia

http://www.depdiknas.go.id

ดอกไมประจำชาติ

“Selamat Sore”

“เซอลามัต โซเร”

คำทักทาย

กลวยไมราตรี (Cestrum Nocturnum)

เปนดอกไมแหงมนตรเสนห เพราะความคงทน

ในการบานอวดโฉมนาน 2-6 เดือน บาน 2-3 ครั้ง ตอป

มีกลิ่นหอมยวนใจในเวลากลางคืน
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อาหารยอดนิยม

กาโด กาโด (Gado Gado)

คลายกับสลัดแขกของไทย เปนอาหารสำหรับผูท่ีรักสุขภาพ ประกอบดวย

ผักและธัญพืช เชน มันฝรั่ง กะหล่ำปลี ถั่วงอก ถั่วเขียว ขาวเกรียบกุง

เสริมโปรตีนดวยเตาหูและไขตม รับประทานคูกับซอสถั่วที่คลายกับ

ซอสสะเตะ

เคร�องดนตรีประจำชาติ

กีฬาประจำชาติ

ตารุง เดราจัต (Tarung Derajat)

ที่เปนกีฬาการตอสูระดับชาติของสาธารณรัฐ

อินโดนีเซียแลว ยังมีกีฬาประจำชาติอีกชนิดหน่ึง

คือ เคมโป คาราเต (Shorin-ji Kempo) ซ่ึงเปน

กีฬาที่มีรากฐานมาจากประเทศญี่ปุน โดยใน

อินโดนีเซียมีคนเลนกีฬาชนิดน้ีกวา 400,000 คน

และมีกติกาการเลนที่ผสมผสานกันระหวาง

เทควันโด ยูโด คาราเต กระทั่งการแตงตัว

ก็มีลักษณะคลายกันดวย สวนการออกอาวุธ

จะใชทั้งการเตะ ตอย ทุม บิด ล็อก โดยแบง

การแขงขันเปนรุนน้ำหนักและตัดสินแพชนะ

ดวยคะแนน

Gamelan

เปนกลุมเครื่องดนตรีประกอบดวยเครื่องดนตรี

หลากหลายชนิด  เชน  metallophones

xylophones และ gongs ขลุยไมไผ อาจมี

นักรองดวยก็ได

Angklung

มีถิ่นกำเนิดที่อินโดนีเซียโดยชาวชุนดาใชและ

เลนมาตั้งแตสมัยโบราณ ทำมาจากทอไมไผ

2 ช้ิน แนบกับโครงไมไผทอมีลักษณะเปนวงโคง

เวลาเขยาจึงเกิดเสียงกองกังวานฐานของโครง

นั้นจะถูกยึดกุมดวยมือเดียวขณะที่อีกมือหนึ่ง

เขยาอยางเร็วจากดานหน่ึงไปดานหน่ึง Angklung

ท้ังสามอันหรือมากกวาน้ันโดยจะแสดงเปนกลุม

แตละอันจะเลนเพียงโนตเดียวและเมื่อเสียง

ของแตละอันรวมกันก็จะเกิดเปนทวงทำนอง

หลักขึ้น นับเปนเครื่องดนตรีที่ไดรับความนิยม

ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต

Gambang

หรือท่ีเรียกวา Gambangkayu เปนเคร่ืองดนตรี

ที่มีลักษณะคลายกับระนาดที่ใช ในหมูชาว

อินโดนีเซียและทางตอนใตของฟลิปปนส

ในวงมโหรี Gamelan และ Kulintang

สถานที่สำคัญ

วัดบุโรพุทโธ (Borobudur)

เปนวัดแหงศาสนาพุทธท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก ใชเวลาในการสรางประมาณ 75 ป สรางข้ึนในชวง

ประมาณศตวรรษท่ี 8-9 ในอาณาจักรไศเลนทรา โดยใชอิฐบล็อคประมาณ 2 ลานกอน วัดแหงน้ี

ก็ถูกซอนอยูภายใตชั้นขี้เถาภูเขาไฟมานับรอยปจนในป พ.ศ.1814 ถูกคนพบโดย เซอรโทมัส

แสตมฟอรดราฟเฟล และในชวงระหวางป พ.ศ.1975 - 1982 วัดแหงนี้ก็ไดรับการบูรณะ

คร้ังย่ิงใหญโดยรัฐบาลอินโดนิเซียและองคการยูเนสโก ซ่ึงสถานท่ีแหงน้ียังไดรับการบันทึกวาเปน

“มรดกโลกที่ใหญที่สุด” ในป 1991 อีกดวย
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สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

(THE LAO PEOPLE’S

DEMOCRATIC REPUBLIC)

¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹·Õè¤ÇÃÃÙŒ :

พื้นที่  236,880 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน

ประชากร 6.3 ลานคน

ภาษาราชการ ภาษาลาว

ศาสนา พุทธ (75%) อื่นๆ (16 - 17%)

ระบอบการปกครอง ระบอบสังคมนิยม

สกุลเงิน กีบ

ดอกไมประจำชาติ

“Sabaidee”

“สะบายดี”

คำทักทาย

ดอกลีลาวดี (Plumeria spp.)

เปนตัวแทนของความจริงใจและ

ความสุขในชีวิตจึงนิยมใชประดับตกแตงในพิธีตางๆ

ชุดแตงกายประจำชาติ 

ผูหญิงลาวจะนุงผาซิ่น และเสื้อแขนยาวทรงกระบอก สำหรับผูชาย

มักแตงกายแบบสากลหรือนุงโจงกระเบน สวมเสื้อชั้นนอกกระดุม

เจ็ดเม็ดคลายเสื้อพระราชทานของไทย

ระบบการจัดการศึกษา

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใหความสำคัญตอการจัดการศึกษา

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ระบบการจัดการศึกษา

ประกอบดวยการศึกษาในระดับอนุบาลและกอนวัยเรียน เปดรับนักเรียน

ต้ังแตอายุ 3-6 ป การศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูในความดูแล

และรับผิดชอบของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ใชระบบการศึกษา

แบบ 11 ป คือระบบ 5 : 3 : 3 ดังนี้

 • ระดับประถมศึกษา 5 ป เด็กจะเร่ิมเขาเรียนเม่ืออายุ 6 ป การศึกษา

  ในระดับนี้เปนการศึกษาภาคบังคับ

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป

การอุดมศึกษาหรือการศึกษาชั้นสูง รวมถึงการศึกษาดานเทคนิคสถาบัน

การศึกษาชั้นสูงหรือมหาวิทยาลัยซึ่งอยูในความดูแลและรับผิดชอบ

ของกรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย

การศึกษาสายอาชีพ ใชเวลาศึกษา 3 ป ในวิทยาลัยเทคนิคตางๆ

เชน ทางดานไฟฟากอสราง บัญชี ปาไม เปนตน

หนวยงานจัดการศึกษา

ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยูติดตอ Ministry of Education - Lao PDR

http://www.moe.gov.la
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อาหารยอดนิยม

ตำหมากหุง (Tam Mak Hoong)

ตำหมากหุง หรือสมตำ มีสวนประกอบ คือมะละกอ มะเขือเทศ มะนาว

ใสน้ำปลารา กินกับขาวเหนียวซึ่งเปนอาหารหลักของคนลาว

ขอมูลทางเศรษฐกิจ

 • สินคาสงออกที่สำคัญ ไมซุง ไมแปรรูป ผลิตภัณฑไม สินแร เศษโลหะ ถานหิน

  เสื้อผาสำเร็จรูป

 • สินคานำเขาท่ีสำคัญ รถจักรยานยนต สวนประกอบเคร่ืองใชไฟฟาและเคร่ืองอุปโภคบริโภค

 • ตลาดสงออกท่ีสำคัญ ไทย เวียดนาม ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนเธอรแลนด

  ญี่ปุน เยอรมนี 

 • ตลาดนำเขาที่สำคัญ ไทย จีน เวียดนาม สิงคโปร ออสเตรเลีย เยอรมนี ญี่ปุน

กีฬาประจำชาติ

ลูกขาง (Top)

เปนกีฬาพ้ืนบานท่ีมีการเลนโดยการผูกดวยเชือก

และขวางลูกขางลงพื้นใหเกิดการหมุน โดยมี

กติกาการเลนคือ กอนเลนจะขีดวงกลมขนาด

50-60 ซ.ม. บนพื้นดินแลวจัดลำดับการเลน

กอนเลนทุกคนใชเชือกพันลูกขางของตนเอง

เม่ือเร่ิมเลนผูเลนจะขวางลูกขางตกถึงพ้ืนจะหมุน

หากลูกขางของผู ใดไมหมุน หรือออกนอกวง

ถือวาแพจะถูกทำโทษดวยการใหเจาของลูกขาง

นำลูกขางของตนวางไว ในวงกลม ใหผูอื่น

นำลูกขางที่พันเชือกเตรียมไวขวางลงไปบน

ลูกขางนั้นเรียกวา “โจะลูกขาง” ทีละคน หาก

ลูกขางทำจากไมไมดีจะแตก แตถาทำจาก

ไมมะยมจะเปนเพียงรอยเจาะเทานั้น

เคร�องดนตรีประจำชาติ

Khene

เปนเครื่องเปามีสิ้นโลหะเสียงเกิดจากลมผาน

ล้ินโลหะไปตามลำไมท่ีเปนลูกแคนการเปาแคน

ตองใชท้ังเปาลมเขาและดูดลมออกดวย จึงเปา

ยากพอสมควรแคนมีหลายขนาดบางขนาด

มีเสียงประสานอยูดวย แคนมีหลายประเภท

และนอกจากบรรเลงเปนวงแลวก็ยังใชบรรเลง

ประกอบการรำ (การขับรอง) หรือใชบรรเลง

รวมกับพิณโปงลาง เปนตน

สถานที่สำคัญ

ประตูไซ (Patuxai Monument)

เปนอนุสาวรียที่ระลึกใหชาวลาวผูเสียชีวิต ของสงครามในใจกลางของลาว ในการตอสูเพื่อการ

เปนอิสรภาพจากฝรั่งเศสและสงครามตางๆ  ถูกสรางขึ้นระหวางป  1957 - 1968 ตั้งอยูทาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน ประตูชัยแหงนี้มีชื่อเรียกวา รันเวยแนวตั้ง

เพราะการกอสราง ประตูชัยแหงนี้ใชปูนซิเมนตที่อเมริกาซื้อมาเพื่อนำ มาสรางสนามบินใหม

ในนครเวียงจันทนในระหวางสงครามอินโดจีน แตไมทันสรางเพราะอเมริกาพายเวียดนาม

เสียกอน จึงนำปูนเหลานั้นมากสรางประตูชัยแทน
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สหพันธรัฐมาเลเซีย

(FEDERATION OF MALAYSIA)

¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹·Õè¤ÇÃÃÙŒ :

พื้นที่  329,758 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร

ประชากร 28.9 ลานคน

ภาษาราชการ ภาษามาเลย

ศาสนา อิสลาม (60%) พุทธ (19%) คริสต (12%) อื่นๆ (9%)

ระบอบการปกครอง สหพันธรัฐราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ

สกุลเงิน ริงกิต

ดอกไมประจำชาติ

“Selamat Pagi”

“เซอลามัต ปากี”

คำทักทาย

ดอกบุหรารายา (Bunga Raya) 

สีแดงของดอกชบา เปนตัวแทนขแงความกลาหาญ

กลีบของชบาเปนสัญลักษณแทนหลักแหงความเปนชาติ

ของมาเลเซีย ซึ่งเปนปรัชญาเพื่อเสริมสรางความเปนปกแผน

และความอดทนของคนในชาติ

ชุดแตงกายประจำชาติ 

สำหรับชุดของผูชาย เรียกวา บาจู มลายู (Beju Melayu) ประกอบดวย

เส้ือแขนยาวและกางเกงขายาวท่ีทำจากผาไหม ผาฝายหรือโพลีเอสเตอร

ที่มีสวนผสมของผาฝาย สำหรับชุดของผูหญิง เรียนกวา บาจูกุรุง

(Baja Kurung) ประกอบดวยเสื้อคลุมแขนยาวและกระโปรงยาว

ขอมูลทางเศรษฐกิจ

 • สินคานำเขาที่สำคัญ ชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

  เครื่องจักร อุตสาหกรรม สินคาแปรรูปสินคาอาหาร

 • สินคาสงออกที่สำคัญ อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส น้ำมันดิบ

   กาซธรรมชาติเหลว ปโตรเลียม เฟอรนิเจอรยาง น้ำมันปาลม

 • ตลาดสงออกท่ีสำคัญ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร ญ่ีปุน จีน ไทย ฮองกง

 • ตลาดนำเขาท่ีสำคัญ ญ่ีปุน จีน สิงคโปร สหรัฐอเมริกา ไตหวัน ไทย

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซียแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้

 • ระดับการเตรียมความพรอม

 • ระดับประถมศึกษา

 • ระดับมัธยมศึกษา ประกอบดวยมัธยมศึกษาตอนตน (ป 1-3)

  และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป 4-5) เปนการศึกษาตอเนื่องจาก

  ระดับประถมศึกษา

 • ระดับเตรียมอุดมศึกษา คือการศึกษาในระดับท่ีสูงกวามัธยมศึกษา

  แตยังไมถึงระดับปริญญาตรีโดยที่นักศึกษาที่จบระดับนี้ สามารถ

  กาวไปสูระดับปริญญาตรีไดการศึกษาในระดับนี้ใชเวลา 2 ป

 • ระดับอุดมศึกษา แบงสถาบันออกเปน 2 สวนคือ สถาบันของรัฐ

  และสถาบันของเอกชน

หนวยงานจัดการศึกษา

ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยูติดตอ Ministry of Education - Malaysia

http://www.moe.gov.my
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อาหารยอดนิยม

นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak)

คือขาวหุงกับกะทิและใบเตย รับประทานพรอมเคร่ืองเคียง 4 อยาง ไดแก

ไขตม ปลากะตักทอดกรอบ แตงกวาหั่น และถั่วอบ นาซิ เลอมักแบบ

ดั้งเดิมจะหอดวยใบตองและมักรับประทานเปนอาหารเชาแตในปจจุบัน

กลายเปนอาหารยอดนิยมท่ีรับประทานไดทุกม้ือ และแพรหลายในประเทศ

เพื่อนบานอีกหลายแหง เชน สิงคโปร และภาคใตของไทย

เคร�องดนตรีประจำชาติ

กีฬาประจำชาติ

ปนจักสีลัต (Pencak Silat)

ศิลปะการปองกันตัวของชนชาวมลายูโดยศิลปะ

การปองกันตัวชนิดนี้มีมาเปนเวลานานแลว

ปนจักสีลัตไดกำเนินขึ้นมาเปนเวลานับพันป

มาแลว ลักษณะของศิลปะการปองกันตัวที่

เรียกวา Silat นั้นเปนกีฬาที่ใชการเคลื่อนไหว

ชวงจังหวะลีลาและการตอบโตเพื่อปองกันตัว

จากการโจมตีของศัตรูและคูตอสู 

Serunai

เปนเครื่องเปาดั้งเดิมของชาวมาเลยที่มีมานาน

และเลนโดยชุมชนชาวมาเลยในรัฐกลันตัน

ชายฝงทะเลตะวันออกของมาเลเซีย ตัว Serunai

มีรูท่ีใชน้ิวปดขางหนา 7 รู ขางหลัง 1 รู จะสราง

เสียงผานรูตางๆ เปาไปพรอมๆ กับการแสดง

วายัง กุลิต หรือวงมโหรีหลวง

Rebab

เปนเคร่ืองดนตรีพ้ืนเมืองของชาวมาเลยประเภท

เครื่องดีดสามสายสวนโคงของตัวเครื่องที่ยื่น

ออกไปเปนไมเนื้อแข็งรูปสามเหลี่ยม มักจะ

ทำจากไมของตนขนุนดานหนาตัวเคร่ืองปดดวย

แผนกระเพาะดานในของวัวใชกอนขี้ผึ้งเล็กๆ

ยึดกับสวนตัวเคร่ืองดานบนทางซายมือเพ่ือขึง

หนาใหตึง

Kulintangan

ประกอบดวยฆองเล็กๆ 8-9 ลูกวางเรียงตอกัน

ตามระดับทำนอง ผูเลนจะนั่งบนพื้นหนา

เครื่องดนตรีและตีดวยไมที่ถูกหุมดวยผาเล็กๆ

เปนเครื่องดนตรีโบราณของชาว Bajaus

ชาว Dusun และชาว Kadazan มักเลน

ในวันงานเทศกาล เชน งานแตงงานและ

พิธีกรรมทางศาสนา โดยเลนรวมกับฆอง

(Gong) พื้นเมืองชนิดอื่นๆ

สถานที่สำคัญ

ตึกแฝดปโตรนาส (Petronas Twin Tower)

ตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่ีสูงตระหงานถึง 452 เมตร มีดวยกัน 88 ช้ัน ใชงบประมาณการกอสราง

20,000 ลานบาท ซึ่งเจาของตึกนี้เปนเจาของน้ำมันยี่หอเดียวตึกนั่นเอง สวนการออกแบบตึก

ไดรับแรงบันดาลใจจากเสาหินทั้ง 5 ของอิสลาม ผสมผสานกับโครงเหส็กที่ทอหุมในแตละจุด

ทำใหเปนสถาปตยกรรมที่สวยงามแปลกตามากเลยทีเดียว
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สาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมาร

(REPUBLIC OF THE UNION

OF MYANMAR)

¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹·Õè¤ÇÃÃÙŒ :

ดอกไมประจำชาติ

“Mingalaba”

“มิงกะลาบา”

คำทักทาย

ดอกประดู (Paduak) 

ดอกสีเหลืองทองสงกลิ่นหอม ชาวพมาใชดอกประดูในงาน

พิธีกรรมทางศาสนา และถือวาดอกประดูเปนสัญลักษณ

แหงวัยหนุมสาว ความรัก และโรแมนติก

ชุดแตงกายประจำชาติ 

ลองยี เปนชุดแตงกายประจำชาติของประเทศพมา โดยมีการออกแบบ

ในรูปทรงกระบอก มีความยาวจากเอวจรดปลายเทา การสวมใสใชวิธี

การขมวดผาเขาดวยกันโดยไมมัดหรือพับข้ึนมาถึงหัวเขาเพ่ือความสะดวก

ในการสวมใส

ระบบการจัดการศึกษา

รัฐเปนผูสนับสนุนดานงบประมาณของทุกโรงเรียนโดยนักเรียนจะเสีย

คาเลาเรียนเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น ระบบการศึกษา

แตเดิมนั้นเปนระบบบริหารซึ่งรวมอำนาจไวที่ศูนยกลางตอมาไดมีการ

กระจายอำนาจการบริหารออกไปสูระดับรัฐและหัวเมืองตางๆ  โดยมี

หัวหนาสวนการศึกษาเปนผูควบคุมดูแลและประสานงาน

ระบบการศึกษาแบงเปนระบบ 5 : 4 : 2 ดังนี้

 • ระดับประถมศึกษา 5 ป (อนุบาล 1 ป และประถม 4 ป)

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 4 ป

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ป

 • ระดับอาชีวศึกษา 1- 3 ป อุดมศึกษา 4 –6 ป

กรมการเทคโนโลยี เกษตรและอาชีวศึกษาเปนหนวยงานที่ดูแลจัดการ

ศึกษาดานเกษตรกรรมพาณิชยกรรม วิศวกรรมเครื่องกล การประมง

คหกรรมและการฝกหัดครู ทางดานชางเทคนิค

หนวยงานจัดการศึกษา

ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยูติดตอ Ministry of Education - Myanmar

http://www.modins.net/myanmarinfo/ministry/education.htm

พื้นที่  657,740 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง นครเนปดอว

ประชากร 57.5 ลานคน

ภาษาราชการ ภาษาพมา

ศาสนา พุทธ (90%) คริสต (5%) อิสลาม (3.8%)

   ศาสนาฮินดู (0.05%)

ระบอบการปกครอง ระบบประธานาธิบดี

สกุลเงิน จั๊ด
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อาหารยอดนิยม

หลาเพ็ด (Lahpet)

เปนใบชาหมักรับประทานกับเคร่ืองเคียง เชน กระเทียมเจียว ถ่ัวชนิดตางๆ

งาคั่ว ขิง กุงแหง มะพราวคั่ว จัดวาเปนอาหารวางคลายกับยำเมี่ยง

บานเรานั่นเอง หลาเพ็ดเปนอาหารที่ขาดไมได ในโอกาสพิเศษหรือ

เทศกาลสำคัญๆ วากันวาไมมีงานเล้ียงหรืองานเฉลิมฉลองใดจะสมบูรณ

ไดหากไมมีอาหารยอดนิยมอยางหลาเพ็ด

เคร�องดนตรีประจำชาติ

กีฬาประจำชาติ

ชินลง (Chinlone)

เปนศิลปะแบบด้ังเดิมหรือกีฬาโบราณท่ีมีมานาน

กวา 1,500 ป ของประเทศพมา มาจากการ

ผสมผสานกันระหวางกีฬากับการเตนรำ

เลนเปนทีม ไมมีคูตอสู การเตนแตละทาจะตอง

ผานการฝกซอมอยางหนักเพราะเปนลีลาท่ียาก

แฝงดวยทักษะและความสมดุล ตองมีความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน ถาเลนเปนทีมจะมีผูเลน

6 คน โดยมีหน่ึงคนอยูตรงกลางคอยควบคุมเกม

หากลูกตกพื้นจะเปนลูกตาย ตองเริ่มตนเลน

กันใหม นิยมเลนกันทั้งเพศชายและหญิง

ในปจจุบันมีการนำไปแสดงเปนอาชีพอยาง

แพรหลาย

ขอมูลทางเศรษฐกิจ

 • สินคานำเขาท่ีสำคัญ ช้ินสวนอุปกรณไฟฟา

  และอิเล็กทรอนิกสเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม

  สินคาแปรรูป สินคาอาหาร

 • สินคาสงออกที่สำคัญ  กาซธรรมชาติ

  สิ่งทอ ไมซุง

 • ตลาดนำเขาที่สำคัญ จีน สิงคโปร ไทย

 • ตลาดสงออกที่สำคัญ ไทย อินเดีย จีน

Myan Masaing Maing

หรือที่เรียกวาวงมโหรีของพมาซี่งมีกลิ่นอาย

ของวงออเคสตรา นิยมเลนในอาคาร

Saung

เปนเครื่องดนตรีพื้นเมืองมีจุดเดนตรงที่เปน

พิณโบราณของชาวพื้นเมืองที่ยังคงอยูจนถึง

ทุกวันนี้

สถานที่สำคัญ

พระมหาธาตุเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)

พระมหาธาตุเจดียชเวดากอง ต้ังอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุงประเทศพมา “ชเวดากอง”

แปลวา “เจดียทองแหงเมืองดากอง” เช่ือกันวาเปนมหาเจดียท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา

จำนวน 8 เสน หนังสือ Guinness Book of Records ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเปนเจดีย

ที่สูงที่สุดและเกาแกที่สุดในโลก
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สาธารณรัฐฟลิปปนส

(REPUBLIC OF THE PHILIPPINES)

¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹·Õè¤ÇÃÃÙŒ :

พื้นที่  298,170 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงมะนิลา

ประชากร 98 ลานคน

ภาษาราชการ ภาษาตากาล็อค และภาษาอังกฤษ

ศาสนา โรมันคาทอลิก (83%) โปรเตสแตนท (9%)

   อิสลาม (5%) อื่นๆ (3%)

ระบอบการปกครอง สาธารณรัฐเดี่ยวระบบประธานาธิบดี

สกุลเงิน เปโซ

ดอกไมประจำชาติ

“Kumusta”

“กูมุสตา”

คำทักทาย

มะลิ (Jasminum sambac (L.) Ait)

กลิ่นหอมและสีขาวของมะลิหมายถึง

ความบริสุทธิ์ ความจงรักภักดี ความเสียสละ ความเขมแข็ง

และความรักอันเปนนิรันคร

ชุดแตงกายประจำชาติ 

ผูชายจะนุงกางเกงขายาวและสวมเสื้อที่เรียกวา บารองตากาล็อก

ซึ่งตัดเย็บดวยผาใยสัปปะรด มีบา คอตั้ง แขนยาว ที่ปลายแขนเสื้อ

ที่ขอมือจะปกลวดลาย สวนผูหญิงนุงกระโปรงยาว ใสเสื้อแขนสั้น

จับจีบยกตั้งขึ้นเหนือไหลคลายปกผีเสื้อ เรียกวา บาลินตาวัก

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบการศึกษาของประเทศฟลิปปนสมีทั้งแบบที่เปนทางการและ

ไมเปนทางการโดยการศึกษาแบบที่เปนทางการนั้นมีลำดับขั้นตอน

ของการเรียนอยูสามระดับ นั่นคือระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

และระดับอุดมศึกษา

 • ระบบการศึกษาปฐมวัย เปนการเรียนชั้นอนุบาลเพื่อเตรียมตัว

  เขาเรียนในชั้นประถมศึกษา

 • ระดับประถมศึกษาใชเวลาศึกษาภาคบังคับ 6 ปท่ีโรงเรียนของรัฐบาล

   หรือ 7 ป ในโรงเรียนของเอกชน

 • ระดับมัธยมศึกษาใชเวลา 4 ป

 • การศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษายังรวมไปถึงหลักสูตรอาชีวศึกษา

  แบบ 1-3 ป ที่อาจไมมีการมอบปริญญาก็ได

 • ระดับอุดมศึกษาแบงเปนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท

  และปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชา

การจัดการศึกษาแบบไมเปนทางการ หรือนอกระบบโรงเรียน ไดแก

หลักสูตรการศึกษาผู ใหญที่ไมรูหนังสือ

นอกจากนี้ประเทศฟลิปปนสใชการเรียนการสอนแบบทวิภาษาบางวิชา

จะสอนเปนภาษาอังกฤษสวนวิชาอื่นๆ จะสอนเปนภาษาตากาล็อค

หนวยงานจัดการศึกษา

ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยูติดตอ Department of Education - Philippines

http://www.deped.gov.ph
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อาหารยอดนิยม

อโดโบ (Adobo)

เปนอาหารที่ทำจากเนื้อหมูหรือเนื้อไกที่ผานกรรมวิธีหมักและปรุงรส

โดยจะใสน้ำสมสายชู ซีอิ๊วขาว กระเทียมสับ ใบกระวาน พริกไทยดำ

นำไปทำใหสุกโดยอบในเตาอบหรือทอด รับประทานกับขาวสวยรอนๆ

ในอดีตอาหารจานนี้เปนที่นิยมในหมูนักเดินทางเนื่องจากสวนผสม

และวิธีการปรุง ทำใหอโดโบสามารถเก็บรักษาไวไดนาน เหมาะสำหรับ

พกไวเปนเสบียงอาหารระหวางการเดินทาง ปจจุบันเปนอาหารยอดนิยม

ทุกที่ทุกเวลา

เคร�องดนตรีประจำชาติ ขอมูลทางเศรษฐกิจ

 • สินคาสงออกที่สำคัญ เครื่องจักรกล

  ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เสื้อผาสำเร็จรูป

  และยานพาหนะ

 • สินคานำเขาท่ีสำคัญ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส

  น้ำมันเชื้อเพลิง เหล็ก เครื่องจักรกล

  ยานพาหนะและพลาสติก

 • ทรัพยากรสำคัญ กาซธรรมชาติ ทองแดง

  สินแรโลหะและทองคำ

 • อุตสาหกรรมหลัก เสื้อผาเคมีภัณฑ

  ผลิตภัณฑไมและอาหารแปรรูป

 • ตลาดสงออกท่ีสำคัญ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน

  จีน เนเธอรแลนด ฮองกง สิงคโปร

 • ตลาดนำเขาท่ีสำคัญ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน

  สิงคโปร ไตหวัน จีน เกาหลีใต

กีฬาประจำชาติ

บาสเกตบอล (Basketball)

ซึ่งเปนกีฬายอดนิยมของฟลิปปนสแลวยังมี

กีฬาประเภทอื่นๆ ที่สรางเสียงใหกับฟลิปปนส

อีก ไดแก วายน้ำ และชกมวย ซึ่งนักมวยของ

ฟลิปปนสที่ทำชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เชน

Manny Pacquiao แชมปเปยนบิลเลียด ไดแก

Efren Reyes แชมปเปยนหมากรุก ไดแก

Eugene Torre สำหรับกีฬาบาสเกตบอล

ฟลิปปนสมีทีมอาชีพและมีการจัดการแขงขัน

ที่มีบริษัทและองคกรสนับสนุนอยางดีและ

มีผูชมหนาตา

Chimes

กระดิ่งเปนเครื่องที่ทำใหเกิดเสียงอยางงาย

เปนเครื่องเคาะมักมีรูเปดดานหนึ่งปดดานหนึ่ง

ซึ่งทำใหเกิดเสียงกอง เมื่อเคาะลักษณะเดน

เพิ่มเติมคือมีลูกกระดิ่งหอยอยูในตัวสวนใหญ

กระดิ่งมักจะทำโดยโลหะแตกระดิ่งเล็กๆ

สามารถใชเซรามิกหรือแกวทำก็ไดมีขนาด

ตามแตการใชงาน

Kudyapi

เปนพิณรูปคลายเรืออยูในตระกูลเดียวกับ Sape

ที่พบที่บอรเนียวและอินโดนีเซียถูกจัดใหอยูใน

ตระกูล “เคร่ืองดนตรีคลายกีตารท่ีมีรูปทรงเรือ”

บางครั้ง Kudyapi จะมีความยาวประมาณ

4 ถึง 6 ฟุต

สถานที่สำคัญ

ปอมปราการอินทรามูรอส (Intramuros)

มีลักษณะเปนปอมปราการและกำแพงคูเมือง เปนศูนยกลางในการปกครอง การศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม และการคาในชวงศตวรรษที่ 16 ถึงปลายศตวรรษที่ 19 ภายในพื้นที่ประมาณ 395 ไร

ที่ลอมรอบดวยกำแพงหินสูง ประกอบไปดวยที่อยูอาศัย โบสถ โรงเรียนและสถานที่ราชการ

รวมทั้งสถานที่นาชมคือ
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สาธารณรัฐสิงคโปร

(REPUBLIC OF SINGAPORE)

¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹·Õè¤ÇÃÃÙŒ :

พื้นที่  694.4 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง สิงคโปร

ประชากร 4.6 ลานคน

ภาษาราชการ อังกฤษ จีนกลาง มลายูและทมิฬ

ศาสนา พุทธ (42.5%) อิสลาม (14.9%) คริสต (14.6%)

   ฮินดู (4%) ไมนับถือศาสนา (24%)

ระบอบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

สกุลเงิน ดอลลารสิงคโปร

ดอกไมประจำชาติ

“Ni Hao”

“หนีหาว”

คำทักทาย

ดอกกลวยไมแวนดา มิสโจควิม (Vanda "Miss Joaquim")

เปนดอกไมที่แบงบานตลอดปมีความคงทน

สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี

เปรียญเสมือนความเจริญรุงเรืองอยางไมหยุดยั้งของประเทศ

ชุดแตงกายประจำชาติ 

สิงคโปรไมมีชุดประจำชาติเปนของตนเอง เนื่องจากประเทศสิงคโปร

แบงออกเปน 4 เชื้อชาติหลัก ไดแก จีน มาเลย อินเดีย และชาวยุโรป

ซึ่งแตละเชื้อชาติก็มีชุดประจำชาติเปนของตนเอง เชน ผูหญิงมลายู

ในสิงคโปร จะใสชุดเกบายา (Kebaya) ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปกฉลุ

เปนลายลูกไม หากเปนชาวจีน ก็จะสวมเสื้อแขนขาว คอจีน เสื้อผา

ซอนกระดุม สวมกางเกงขายาว โดยจะใชผาสีเรียบหรือผาแพรจีนก็ได

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปนการจัดการศึกษาภาคบังคับใชเวลา

10 ป แบงไดดังนี้

 • ระดับประถมศึกษา 6 ป

 • ระดับมัธยมศึกษา 4 ป

 • เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแลว ผูที่สนใจเรียนสายวิชาชีพ

เทคนิคหรืออาชีวศึกษา ก็สามารถแยกไปเรียนตามสถาบันตางๆ ได

สวนผูที่จะเรียนตอในมหาวิทยาลัยก็จะเขาศึกษาตอในระดับเตรียมอุดม

ศึกษาอีก 2 ป การศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหลักในสิงคโปร

มี 3 แหง คือ

 1. National University of Singapore (NUS) จะใหการศึกษา

ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา ทั้ง แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร

นิติศาสตร ศิลปศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรม-

ศาสตร และการบริหารธุรกิจ

 2. Nanyang Technological University จะเนนการศึกษาดาน

วิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ รวมทั้งวิทยาศาสตรประยุกตและสาขาธุรกิจ

และการบัญชี

 3. Singapore Management University (SMU) เนนเรื่องธุรกิจ

และการจัดการ

หนวยงานจัดการศึกษา

ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยูติดตอ Ministry of Education - Singapore

http://www.moe.edu.sg
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อาหารยอดนิยม

ลักซา (Laksa)

เปนกวยเต๋ียวตมยำใสกะทิ ลักษณะคลายขาวซอยของไทย น้ำแกงเขมขน

ดวยรสชาติของกะทิ กุงแหงและพริก โรยหนาดวยกุงตมหอยแครง

ลักชามีหลายประเภททั้งแบบที่ใสกะทิและไมใสกะทิ

เคร�องดนตรีประจำชาติ

กีฬาประจำชาติ

ฟุตบอล คริกเก็ต ปงปอง แบดมินตัน รักบี้

บาสเกตบอล และวอลเลยบอล

ปกติแลวในแถบยานที่อยูอาศัยของประชากร

จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกดานสันทนาการ

จัดไว ใหแลว เชน ดำน้ำ สกีน้ำ เรือคายัก

และวายน้ำ นับวาเปนการผสมผสานวัฒนธรรม

และความทันสมัยในดานการกีฬาและสันทนาการ

จนไดรับชื่อเสียงไปทั่วโลก

Guzheng

เปนเคร่ืองดนตรีด้ังเดิมของจีน สายเคร่ืองดนตรี

แตเดิมแลวทำดวยไหมจากน้ันก็เปล่ียนเปนสาย

โลหะและเหล็กที่พันดวยไนลอนตามลำดับ

จำนวนสายของ Guzheng จะมีจำนวนไมแนนอน

อยางนอยที่สุดมี 6 เสน หรือมากที่สุด 23 เสน

Dizi

เปนขลุยจีนดั้งเดิมมีปุม 3 ปุม อาจจะมีแผน

บางๆ เพ่ือปดรูไวเพ่ือทำใหเกิดเสียงรัวเช่ือกันวา

Dizi นำมาจากทิเบตในชวงยุคราชวงคฮั่นและ

ต้ังแตน้ันมาก็มีการใชในประเทศจีนมาเปนเวลา

กวา 2 พันปแลวผูเลนจะมีเทคนิคในการเปา

มากมายซึ่งก็จะทำใหเกิดเสียงที่แตกตางกันไป

สถานที่สำคัญ

เมอรไลออน (Merlion)

ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเปนสัญลักษณของคณะกรรมการการทองเที่ยวของสิงคโปร (Singapore

Tourism Board - STB) ในป 1964 รูปปนน้ีมีสวนหัวเปนสิงโตสวนตัวเปนปลา ยืนอยูบนยอดคล่ืน

ตอมาไมนานท่ัวโลกก็ถือกันวาสิงโตทะเลตัวน้ีคือเคร่ืองหมายประจำชาติสิงคโปรตัวสิงโตทำจาก

วัสดุจำพวกซีเมนตผิวหนังทำจากแผนกระเบื้อง และตาทำจากถวยชาสีแดงขนาดเล็ก

Pipa

มีรูปรางเหมือนผลแพรเปนเครื่องดนตรีมาเปน

เวลายาวนานกวา 2 พันปในจีน วิธีการเลน

คือใชทุกนิ้วขางขวายกเวนนิ้วหัวแมมือกดสาย

จากขวาไปซายและใชนิ้วหัวแมมือขวาดีด

จากซายไปขวา เมื่อเริ่มแรกสายจะถูกดีด

ดวยปกอันใหญจากนั้นก็คอยๆ เปลี่ยนมาใช

นิ้วขางขวาแทน

ขอมูลทางเศรษฐกิจ

 • อุตสาหกรรมหลัก การผลิต การกอสราง

  การคมนาคมขนสงและโทรคมนาคม

  และการธนาคาร และการบริการอื่นๆ

 • สินคาสงออกที่สำคัญ เครื่องจักรกล

  เครื่องไฟฟา เคมีภัณฑเสื้อผา

 • สินคานำเขาท่ีสำคัญ เคร่ืองจักรกลช้ินสวน

  อุปกรณไฟฟาน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑอาหาร

 • ตลาดนำเขาที่สำคัญ มาเลเซีย ฮองกง

  จีน ญ่ีปุน ไตหวัน สหรัฐอเมริกา และไทย
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ราชอาณาจักรไทย

(KINGDOM OF THAILAND)

¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹·Õè¤ÇÃÃÙŒ :

พื้นที่  513,115.02 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร

ประชากร ประมาณ 67 ลานคน

ภาษาราชการ ภาษาไทย

ศาสนา พุทธ (94.6%) อิสลาม (4.6%) คริสต (0.7%)

   อื่นๆ (0.1 %)

ระบอบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

สกุลเงิน บาท

ดอกไมประจำชาติ

“Sawasdeekrub/ka”

“สวัสดีครับ/คะ”

คำทักทาย

ราชพฤกษ หรือดอกคูน (Cassia fistula Linn.)

มีชอดอกสีเหลืองสด เปนสีของพระพุทธศาสนาและ

เปนสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ชุดแตงกายประจำชาติ 

สำหรับชุดผูหญิงคือ ชุดไทยจักรี เปนชุดไทยที่ประกอบดวยสไบเฉียง

ใชผายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวซิ่นมีจีบยกขางหนา มีชายพกใชเข็มขัด

ไทยคาด สวนทอนบนเปนสไบ จะเย็บใหติดกับซิ่นเปนทอนเดียวกัน

หรือจะมีผาสไบหมตางหาก็ได เปดบาขางหนึ่ง ชายสไบคลุมไหล

ทิ้งชายดานหลังยาวตามที่เห็นสมควรความสวยงามอยูที่เนื้อผา

การเย็บและรูปทรงของผูที่สวยใชเครื่องประดับไดงดงาม สมโอกาส

ในเวลาค่ำคืน สำหรับชุดผูชายคือ ใสเสื้อพระราชทาน

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบการศึกษาไทยปจจุบันตามท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 มีการจัดการศึกษา

3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัยการศึกษาในระบบเปนแบบ 6 : 3 : 3 โดยจัดการศึกษา

เปนสองระดับคือ

 1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก

  1.1 การศึกษากอนระดับประถมศึกษา เปนการจัดการศึกษา

       ใหแกเด็กที่มีอายุ 3 - 6 ป

  1.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา ใชเวลาเรียน 6 ป

  1.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใชเวลาเรียน 3 ป

  1.4 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใชเวลาเรียน 3 ป

       แบงเปนสองประเภท ดังนี้

          1) ประเภทสามัญศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อเปน

             พื้นฐานในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

          2) ประเภทอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

             ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ หรือ ศึกษา

             ตอในระดับอาชีพชั้นสูงตอไป

 2. การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับต่ำกวา

   ปริญญาและระดับปริญญา

หนวยงานจัดการศึกษา

ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยูติดตอ Ministry of Education - Thailand

http://www.moe.go.th25



อาหารยอดนิยม

ตมยำกุง (Tom Yum Kung)

นิยมรับประทานกันทั่วทุกภาคในประเทศ เนนรสชาติเปรี้ยวและเผ็ด

เปนหลัก จะออกเค็มและหวานเล็กนอย ตมยำจะใสเนื้อสัตวอะไรก็ได

เชน กุง หมู ไก ปลา หัวปลา หรือจะไมใสเนื้อสัตวเลยก็ได ผักที่นิยม

ใสมากที่สุดในตมยำไดแก ใบมะกรูด ตะไคร ขา พริก ผักอื่นๆ ที่นิยม

ใสรองลงมาไดแก มะเขือเทศ เห็ดหูหนู เห็ดฟาง เห็ดนางฟา หัวปลี

ใบผักชี สวนเครื่องปรุงที่จำเปนตองใส คือ มะนาว น้ำปลา น้ำตาล

น้ำพริกเผา

เคร�องดนตรีประจำชาติ

ระนาดเอก

มีวิวัฒนาการมาจากกรับโดยการนำเอากรับ

ที่มีขนาดเล็กบางใหญบาง สั้นบาง ยาวบาง

มารวมกันเปนชุมจึงมีระดับเสียงที่แตกตางกัน

เร่ิมมีการนำเอาระนาดเอกมาประสมในวงดนตรี

สมัยกรุงศรีอยุธยาสวนประกอบของระนาดเอก

มีอยูดวยกัน 2 สวนใหญคือ รางและผืนระนาด

หนาที่ในการบรรเลงระนาดเอกประสมรวมอยู

ในวงมโหรี

ซอสามสาย

เปนเคร่ืองดนตรีไทยจำพวกเคร่ืองสาย มีขนาด

ใหญกวาซอดวงหรือซออู และมีลักษณะพิเศษ

คือมีสามสายมีคันชักอิสระ กะโหลกซอมี

ขนาดใหญนับเปนเคร่ืองดนตรีท่ีมีความสงางาม

ช้ินหน่ึงในวงเคร่ืองสาย ผูเลนจะอยูในตำแหนง

ดานหนาของวง เปนซอท่ีมีมาแตโบราณ มีเสียง

ไพเราะ นุมนวล รูปรางวิจิตรสวยงามกวาซอ

ชนิดอื่นเปนเครื่องดนตรีชั้นสูงใชในราชสำนัก

สถานที่สำคัญ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแกว (Wat Phra Kaew)

เปนวัดท่ีสรางข้ึนในเขตพระบรมมหาราชวัง ตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ สมัยอยุธยาวัดน้ีอยูใน

เขตพระราชฐานชั้นนอก ทางทิศตะวันออก มีพระระเบียงลอมรอบเปนบริเวณเปนวัดคูกรุงที่ไมมี

พระสงฆจำพรรษา ใชเปนท่ีบวชนาคหลวง และประชุมขาทูลละอองพระบาทถือน้ำพระพิพัฒนสัตยา 

ระนาดทุม

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว

รัชการท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร โดยประดิษฐ

ขึ้นใหเปนเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงทุมต่ำ

กับระนาดเอก ซึ่งเปนเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูง

โดยทำหนาที่บรรเลงหยอกลอไปกับระนาดเอก

เดินทำนองรองในทางของตนเองซึ่งจะมีจังหวะ

โยนลอขัดที่ทำใหเกิดความไพเราะและเติมเต็ม

ชองวางของเสียง อันเปนเอกลักษณของ

ระนาดทุม

ขอมูลทางเศรษฐกิจ

 • สินคาสงออกที่สำคัญ ไดแก เครื่อง

  คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ

  รถยนตอุปกรณและสวนประกอบแผงวงจร

  ไฟฟายางพาราเม็ดพลาสติก อัญมณีและ

  เครื่องประดับ น้ำมันสำเร็จรูป เหล็ก

  เหล็กกลา และผลิตภัณฑ เครื่องรับวิทยุ

  โทรทัศนและสวนประกอบเคมีภัณฑ

 • ตลาดสงออกท่ีสำคัญ ไดแก สหรัฐอมริกา

  15% ญี่ปุน 12.7% จีน 9.0% สิงคโปร

  6.4% และฮองกง 5.5%

 • สินคานำเขาที่สำคัญ ไดแก น้ำมันดิบ

  เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบเคร่ืองจักร

  ไฟฟาและสวนประกอบ เคมีภัณฑ สินแร

  โลหะอื่นๆ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี

  เงินแทงและทองคำ อุปกรณยานพาหนะ

 • แหลงนำเขาที่สำคัญ ไดแก ญี่ปุน 20.1%

  จีน 10.6% สหรัฐอเมริกา 6.7% มาเลเซีย

  6.6 % สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 5.6 %
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“Xin Chao”

“ซินจาว”

คำทักทาย

สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม

(SOCIALIST REPUBLIC

OF VIETNAM)

¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹·Õè¤ÇÃÃÙŒ :

พื้นที่  331,690 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงฮานอย

ประชากร 89.57 ลานคน

ภาษาราชการ ภาษาเวียดนาม

ศาสนา พุทธ (มหายาน)

ระบอบการปกครอง ระบอบสังคมนิยม

สกุลเงิน ดอง

ดอกไมประจำชาติ

ชุดแตงกายประจำชาติ 

อาวหญาย เปนชุดประจำชาติของประเทศเวียดนามที่ประกอบไปดวย

ชุดผาไหมที่พอดีตัวสวมทับกางเกงขาวยาวซึ่งเปนชุดที่มักสวม ใสใน

งานแตงงานและพิธีการสำคัญของประเทศมีลักษณะคลายชุดกี่เพา

ของจีน ในปจจุบันเปนชุดที่ไดรับความนิยมจากผูหญิงเวียดนาม

สวนผูชายเวียดนามจะสวมใสชุดอาหญายในพิธีแตงานหรือพิธีศพ

ระบบการจัดการศึกษา

การศึกษาสามัญ 12 ป มีวัตถุประสงคที่จะใหประชาชนไดมีจิตวิญญาณ

ในความเปนสังคมนิยม มีเอกลักษณประจำชาติและมีความสามารถ

ในดานอาชีพ

ระบบการจัดการศึกษาของเวียดนามมีดังนี้

 1 การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (Pre-School Education)

  ประกอบดวยการเลี้ยงดูเด็ก สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ป

  และอนุบาล สำหรับเด็กอายุ 3-5 ป

 2 การศึกษาสามัญ (5 : 4 : 3)

  • ระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับ 5 ป ชั้น 1-5

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คือชั้น 6-9

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือชั้น 10-12

 3 การศึกษาดานเทคนิคและอาชีพ มีเทียบเคียงท้ังระดับมัธยมศึกษา

  ตอนตนและตอนปลาย

 4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบงเปนระดับอนุปริญญา (Associate

  degree) และระดับปริญญา

 5 การศึกษาตอเนื่อง เปนการศึกษาสำหรับประชาชนที่พลาดโอกาส

  การศึกษาในระบบสายสามัญและสายอาชีพ

หนวยงานจัดการศึกษา

ไดแก กระทรวงศึกษาธิการและฝกอบรม

ที่อยูติดตอ Ministry of Education and Training - Vietnam

http://en.moet.gov.vn

ดอกบัว (Nymphaea lotus Linn.)

ชาวเวียดนามเปรียบดอกบัวกับความบริสุทธิ์ ความผูกพัน

และการมองโลกในแงดีและดอกบัวยังสื่อความหมายถึง

ลักษณะนิสัยของคนเวียดนาม คือ ความมีอัธยาศัยดี

สุภาพเรียบรอย เขากับผูอื่นไดงาย
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อาหารยอดนิยม

เฝอ (Pho)

เปนอาหารท่ีประกอบดวยเสนกวยเต๋ียวท่ีเรียกวา บ๊ัญเฝอ คลายเสนเล็ก

แตกวางกวา หรือเปนเสนกลมสีขาวขนาดใหญกวาขนมจีนเล็กนอย

ในน้ำซุปที่เคี่ยวจากเนื้อวัว หรือเนื้อไก กระดูก หางวัว และเครื่องเทศ

บางชนิด เชน อบเชยไซงอน เมล็ดดอกจัน ขิง กานพลู เปนตน

เคร�องดนตรีประจำชาติ ขอมูลทางเศรษฐกิจ

 • ทรัพยากรสำคัญ น้ำมัน กาซธรรมชาติ

  ถานหิน แรบอกไซต

 • อุตสาหกรรมหลัก ดานอาหาร สิ่งทอ

  รองเทา เหมืองแรปูนซีเมนต

 • สินคาสงออกที่สำคัญ น้ำมันดิบ เสื้อผา

  และสิ่งทอ อาหารทะเล ยางพารา ขาว

  กาแฟ รองเทา

 • สินคานำเขาท่ีสำคัญ วัตถุดิบ วัสดุส่ิงทอ

  เครื่องหนัง ผลิตภัณฑปโตรเลียม

 • ตลาดสงออกที่สำคัญ จีน สหรัฐอเมริกา

  ญี่ปุน สหภาพยุโรป

 • ตลาดนำเขาที่สำคัญ สิงคโปร ญี่ปุน

  ไตหวัน เกาหลีใต จีน

กีฬาประจำชาติ

โววีนัม (Vovinam)

คิดคนข้ึนในป 1938 โดย มาสเตอร เหวง ลอค

ผูคิดคนศาสตรชนิดน้ีข้ึนมาภายใตความกดดัน

จากการเปนอาณานิคมของฝรั่งเศสมายาวนาน

กวารอยป เขาจึงคิดวาการสรางประเทศขึ้นมา

ใหมจะตองสงเสริมใหเยาวชนมีความเขมแข็ง

รูจักเรียนรูที่จะปองกันตัวและดูแลตัวเองให

สมดุล คือ ทั้งออนและแข็งผสมกันคลายกับ

ความเชื่อเรื่องหยิน-หยาง

จากนั้นศิลปะปองกันตัวอันเกิดจากการศึกษา

ทั้งดานประวัติศาสตร ศิลปะ สุขภาพ ศาสนา

และปรัชญาของมาสเตอรเหวง ลอค ก็ผสม

ผสานกันจนกลายมาเปนโววีนัม และไดแพร

หลายไปทั่วโลกเริ่มจากฝรั่งเศส เยอรมนี

และอีกหลายประเทศในยุโรป ไปจนถึงอเมริกา

และออสเตรเลีย 

สถานที่สำคัญ

ฮาลองเบย (Halong Bay)

มหัศจรรยแหงอาวมังกรตกน้ำ (มรดกโลกทางธรรมชาติเวียดนาม) สำหรับอาวฮาลองตามนิทาน

ปรัมปราของชาวเวียดนามไดกลาวถึงมังกรโบราณซ่ึงเคยรอนมาลงในอาวน้ีเม่ือคร้ังดึกดำบรรพ

และชื่อของฮาลอง แปลวา มังกรรอนลง จากความสวยงามและสมบูรณของอาวฮาลอง ทำใหที่นี่

ไดประกาศเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองคกรยูเนสโก ในป พ.ศ.2537

Dan Nhi

เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย มีลักษณะ

คลายซอดวงของไทยมีเสียงสูงต่ำ แตเอกลัษณ

เฉพาะ Dan nhi คือ มี 2 สาย มีลักษณะยาว

ทำมาจากไหมถัก และกลองเสียงทำมาจาก

หนังงู ในปจจุบัน Dan nhi สายมักทำจาก

ลวด และกลองเสียงทำดวยไม

Dan Tranh

เปนเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย (เคร่ืองดีด)

มีลักษณะคลายพิณ มีสายทั้งหมด 16 สาย

ความยาวประมาน 100 ซม. เคร่ืองดนตรีชนิดน้ี

ประดิษฐขึ้นโดยจักรพรรดิของจีน  Phuc Hi

ปจจุบัน Dan Tranh เปนเครื่องดนตรีที่นิยม

อยางมากในหมูนักเรียนหญิงชาวเวียดนาม 
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British Council is excited to have arranged 2 visitors from the UK; John Burgerman and Petr Horacek, to come and visit Satit Pattana

school. They will be conducting activities for students during and after ASEAN week in August.

Jon Burgerman, a UK artist and illustrator will demonstrate his game ‘Sketch & Match: Collaborative Drawing Performance’ for students

in Prathom 5 & 6 on Monday 5th August. The game aims to promote the enjoyment of drawing as well as encourage collaboration

between students. Jon states “the game is basically an excuse for us to draw, paint, use our imagination and have fun!”

Later this month, Petr Horacek, author and illustrator of children’s books, will do story-telling sessions for students in Prathom 1 & 2

on Tuesday 27th August. He is the author of popular children’s books such as Animal Counting, Butterfly Butter, Silly Suzy Goose

and Puffin Peter. He has a passion for working with children and is very much looking forward to visiting Satit Pattana school next month.

British Council hopes that all students will relish this opportunity to engage in these exciting activities as we all look forward to

ASEAN week and the weeks ahead.

British Council Satit Pattana school contact details

Thank you for your time reading this newsletter and please kindly note that we greatly value your feedback. Please don’t hesitate to

contact the British Council team at Satit Pattana directly in the following ways:

Sketch & Match game Petr working with students

ASEAN week

Mobile: +66 (0) 92 376 6740 (For English & Thai)

Email: david.ford@britishcouncil.or.th (For English only)

David Ford
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ASEAN Activity Week at Satit Pattana School
The AEC is big headline news throughout Thailand, and the clock is ticking towards 2015. Here at Satit Pattana we are trying to align
ourselves with the rest of the country in preparing for this important event. In recognition of the significance of ASEAN Satit Pattana
are very proud to host their ASEAN Week from the 5th to the 9th of August 2013.

As a multilingual conglomerate of nations, ASEAN’s official language is English, so it is of unprecedented importance that our students
gain a sound proficiency in the language. As such, the Foreign Language Department is delighted to get involved in the ASEAN week,
and it is my pleasure to outline our activities below.

The Foreign Language Department will be hosting a walk-rally type activity, comprising of five stations throughout the new building.
Each station will host a challenging event, to be completed using English as the language of instruction and participation. Each team
of students will circulate the rally, completing the challenges and recording scores and progress within their ASEAN passports.

The challenges are as follows:

Station A: ASEAN Fact-Match.
In this activity students will use their general knowledge of the geography and demographics of the ASEAN nations to match facts
and figures to the flags of each nation. Students must use intuition and critical thinking to apportion the data across the countries.
Aside from testing general knowledge, this activity challenges the students to use inductive and deductive reasoning, as well as 
number-sense when dealing with numerical data of different orders of magnitude.

Station B: Music and Melodies of ASEAN
Cultural overtones are explored in this musical activity. National anthems, selections of folk music, and traditional musical instruments
from each member state must be identified. Students are encouraged to draw comparisons, compare and contrast the music and
instruments to familiar Thai aspects.

Station C: Pin the City.
A take of the party favourite ‘Pin-the-tail-on-the-donkey’, this challenge requires students to place a pin on the correct location of
a capital or major ASEAN city, or culturally significant site. Students must act as a team, as the blindfolded ‘pinner’ may be given
spoken directional instruction. This activity tests the student’s general geographical knowledge, cultural relativity, spatial awareness,
and spoken instruction, as well as teamwork.

Station D: Language Pop
This is a linguistic challenge, where teams must match phrases in the 10 ASEAN national languages to their official English counterpart.
Students must cooperate and employ their own linguistic expertise, as well as elimination and intuition to make a match. The pop part
comes from them first having to burst a series of balloons with darts to get all the words and phrases. Who said language learning
can’t be fun?

Station E: Who Wants to be an ASEAN Millionaire?
A spin of the millionaire game, but offering the chance to be a millionaire in the currencies of the member nations. More detailed
knowledge of the history and mission of ASEAN is tested here, but students will still have to work as a team, as the traditional
millionaire lifelines are all available. Finally, there is the numerical challenge of currency conversion to determine their winnings in
local curreny.

We hope that these series of challenges make for a rewarding and fun day for all the students involved in the ASEAN activity week
at Satit Pattana School, and that it encourages them to look beyond their own borders and into the ASEAN region, and its global role,
as a whole.

eacher’s

alk
by Douglas Colgan
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เกมฝกสมองประลองปญญา
ฉบับ “เปดบานสาธิตพัฒนา สัปดาหอาเซียน” ปการศึกษา 2556 ฝกสม   ง

 ประลองป�ญญา

เขียนช�ออาหารยอดนิยมประจำชาติอาเซียนลงในชองวางใหถูกตอง

สงคำตอบเกมไดที่ครูประจำชั้น กอนวันที่ 23 สิงหาคม 2556

ลุนรับของรางวัล  (สำหรับผูที่ตอบไดถูกตอง)

ติดตามเฉลยได ในจดหมายขาวฉบับหนา


