
 

 

 

ช่ือทางการ : เนการาบรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei 

Darussalam แปลวา่ ดินแดนแห่งความสงบสุข)  

พืน้ที ่: 5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นท่ีร้อยละ 70 เป็นป่า
ไมเ้ขตร้อน  

เมอืงหลวง : บนัดาร์เสรีเบกาวนั (Bandar Seri 
Begawan) 

ประชากร :  374,577 (พ.ศ.2550) 

ภูมอิากาศ : อากาศโดยทัว่ไปค่อนขา้งร้อนช้ืน มีปริมาณ
ฝนตกค่อนขา้งมาก อุณหภูมิเฉล่ีย 28 องศาเซลเซียส 

ภาษา : ภาษามาเลย ์(Malay หรือ Bahasa Melayu) เป็น
ภาษาราชการรองลงมาเป็นภาษาองักฤษและภาษาจีน 

ศาสนา : ศาสนาประจาํชาติคือ ศาสนาอิสลาม (67%) 

ศาสนาอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ศาสนาพุทธ (13%) ศาสนาคริสต ์
(10%) และฮินดู 

หน่วยเงินตรา :  ดอลลาร์บรูไน (1 ดอลลาร์บรูไน เท่ากบั 
24 บาท) 

ระบอบการปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย ์โดยมี
สมเด็จพระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลัโบลเกียห์ มูอิซซดัดิน 
วดัเดาละห์ ทรงเป็นองคพ์ระประมุขของประเทศ 
เวลาแตกต่างจากประเทศไทย : +1 ชัว่โมง 
 

 
 
 
 

 
ธงชาติ พื้นสี
เหลือง มีแถบ
ขาวและดาํพาด
ขวางจากมุมบน

ดา้นซา้ย ตลอดถึงมุมล่างดา้นขวา มีเคร่ืองหมายประจาํชาติ
สีแดงอยูต่รงกลาง มีธงประจาํชาติอยูบ่นยอดเสาท่ีมีปีก 2 
ขา้ง ซ่ึงตั้งอยูเ่หนือพระจนัทร์เส้ียวท่ีหงายข้ึน และอยูบ่น
ป้ายท่ีเขียนวา่ Brunei Darussalam ซ่ึงหมายความวา่ 
ดินแดนแห่งความสงบสุข 
 

 
 

ผูห้ญิงบรูไนจะมีการแต่งกาย
ดว้ยเส้ือผา้ท่ีมีสีสันสดใส โดยมากจะ
เป็นเส้ือผา้ทึคลุมร่างกายตั้งแต่ศรีษะ
จรดเทา้ ผูห้ญิงมุสลิลจะสวมผา้คลุม
ศรีษะในท่ีสาธารณะและในสถานท่ี
ราชการ  ผูช้ายมุสลิมแต่งกายเป็น
ทางการทั้งในสถานท่ีราชการและท่ี

สาธารณะ คือจะสวมเส้ือแขนยาว ตวัเส้ือยาวถึงเข่า นุ่ง
กางเกงขายาวแลว้นุ่งโสร่ง 

 
 
 

ดอก Simpor 
(Dillenia 

Suffruticosa) เป็น
ดอกไมท่ี้มีกลีบดอก
ขนาดใหญ่สีเหลือง 
เม่ือบานเตม็ท่ีกลีบ
ดอกจะบานออกคลา้ย

กบัร่ม  
 
 
 
 
 

อมับูยตั (Ambuyat) จดัเป็นอาหารประจาํชาติท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม มีลกัษณะ
คลา้ยขา้วตม้หรือโจก๊ มีส่วนผสมของแป้งสาคูเป็นหลกั 
โดยทัว่ไป อมับูยตั เป็นอาหารท่ีทานแทนขา้ว โดยจะมี
อาหารจานหลกัและเคร่ืองเคียง 3 อยา่ง วางอยูโ่ดยรอบ 

 

 

ข้อมูลทัว่ไป ธงชาติประเทศบรไูน 

 

ชดุประจ าชาติประเทศบรไูน 

 

ดอกไม้ประจ าประเทศบรไูน 

 

อาหารประจ าประเทศบรไูน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

บรูไนมวิเซียม  ภายในแยกส่วนจดัแสดงเป็น 5 

ส่วนท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือ Islamic Arts Gallery ท่ีรวบรวม
ของสะสมโบราณลํ้าค่าขององคสุ์ลต่านจากประเทศมุสลิม
ทัว่โลกมาแสดงไวม้ากมาย , คมัภีร์อลักุระอ่านขนาดเล็ก
ท่ีสุดในโลก , หุ่นจาํลองวฒันธรรมประเพณีของชาวบรูไน
ตั้งแต่แรกเกิด การแต่งงานฯ  

     อีกห้องท่ีพลาดไม่ไดคื้อห้องท่ีรวบรวมประวติัการ
คน้พบนํ้ามนั และก๊าซธรรมชาติจาํนวนมหาศาลท่ีพลิกโฉม
บรูไนใหก้ลายเป็นหน่ึงในประเทศท่ีร่ํารวยท่ีสุดในโลก ชม
แบบ จาํลองขบวนการผลิต แท่นขดุเจาะนํ้ามนัในยคุแรกๆ  

 

 

 
 
มสัยดิทองค า  

Jame Ar' Hassanil 
Bolkiah Mosque 

 มสัยคิท่ีสง่างาม ศกัด์ิสิทธ์ิ  
ใชง้บประมาณในการสร้างมหาศาล วสัดุการก่อสร้าง ของ
ตกแต่งจากทุกมุมโลก แชนเด อเลียร์ทองคาํแทจ้าก
ออสเตรียขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก หินอ่อนจากอิตาลี แกรนิต
จากเซ่ียงไฮ ้กระจกจากองักฤษ พรมชั้นหน่ึงจากเบลเยีย่ม 
ใชเ้วลาถึง 7 ปีในการสร้าง 

 

พพิธิภัณฑ์โรยลัเรกกาเลยี ท่ีซ่ึงรวบรวมขา้วของ
เคร่ืองใชข้ององคสุ์ลต่านองคปั์จจุบนั อาทิ เคร่ืองทรง
ทองคาํ ณ วนัท่ีข้ึนครองราชย ์มงกุฏทองคาํ เคร่ืองราชย์
ต่างๆ เคร่ือง บรรณาการจากผูน้าํประเทศต่างๆ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
มารูจ้กัประเทศสมาชกิ

อาเซียนกนัเถอะ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN study Centre) 

โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๔ (ท่าใหม่บ้านส้ิว) 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาจันทบุรีเขต 1 

อ าเภอเมือง  จังหวดัจันทบุรี 
 
 
 
 

สถานท่ีท่องเท่ียวใน

ประเทศบรไูน 



 

 

 

ช่ือทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร์  

พืน้ที ่: ประกอบดว้ยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่นอ้ย
บริเวณใกลเ้คียง 63 เกาะ มีพื้นท่ี รวมทั้งส้ิน 682.7 ตาราง
กิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต) เกาะสิงคโปร์เป็นเกาะท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดมีความยาวจากทิศตะวนัตกไปตะวนัออก
ประมาณ 42 กิโลเมตร และความกวา้งจากทิศเหนือไปยงั
ทิศใตป้ระมาณ 23 กิโลเมตร 

เมอืงหลวง : สิงคโปร์ 

ประชากร :  4.35 ลา้นคน (พ.ศ.2548) 

ภูมอิากาศ : ร้อนช้ืน มีฝนตกตลอดปี อุณหภูมิเฉล่ีย 26.8 
องศาเซลเซียส 

ภาษา : องักฤษ มาลาย ูจีนกลาง ทมิฬ (มาลายเูป็นภาษา
ประจาํชาติ องักฤษเป็นภาษาราชการ) 

ศาสนา : พุทธ (42.5%) อิสลาม (14.9%) คริสต ์(14.5%) 

ฮินดู (4%) ไม่นบัถือศาสนา (25%) 

หน่วยเงินตรา :  ดอลลาร์สิงคโปร์ (1 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
เท่ากบั 23.17 บาท 

ระบอบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และ
นายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร 

เวลาแตกต่างจากประเทศไทย : +1 ชัว่โมง 

 
 
 
 
   

ประกอบดว้ยแถบสองสีแบ่งคร่ึงกลางธง แถบสี
แดงอยูด่า้นบน แถบสีขาวอยูด่า้นล่าง ท่ีมุมธงบนดา้นคนัธง
มีรูปพระจนัทร์เส้ียว ถดัจากรูปดงักล่าวมีรูปดาวหา้แฉก 5 
ดวง เรียงเป็นรูปหา้เหล่ียมดา้นเท่า รูปเหล่าน้ีเป็นสีขาว 

ความหมายสาํคญัขององคป์ระกอบต่างๆ ในธง 
อนัไดแ้ก่ สีแดง หมายถึงภราดรภาพและความเสมอภาค
ของมนุษยโ์ดยทัว่หนา้ สีขาว หมายถึงความบริสุทธ์ิและ
ความดีงามท่ีแพร่หลายและคงอยูต่ลอดกาล รูปพระจนัทร์
เส้ียว ซ่ึงเป็นจนัทร์เส้ียวขา้งข้ึน หมายถึงความเป็นชาติใหม่
ท่ีถือกาํเนิดข้ึน ดาว 5 ดวง หมายถึงอุดมคติ 5 ประการของ
ชาติ ไดแ้ก่ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความกา้วหนา้ ความ
ยติุธรรม และความเสมอภาค 

 
 

 

 

 

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีชนชาติต่างๆ เช่น  จีน  
มลาย ู อินเดียและยโุรป  เพราะเป็นเมืองท่าท่ีสําคญั  ฉะนั้น
การแต่งกายส่วนใหญ่  ก็ตอ้งแต่งตามชนชาติของคนท่ีเขา้
ไปอาศยัอยู่  ลกัษณะของเส้ือ  แบบชาวมลายู  ใช้ลวดลาย
และดอกคลา้ยโสร่งของอินโดนีเซีย  แบบก็ไดด้ดัแปลงให้
เพี้ยนไปบา้ง  ตวัเส้ือเป็นผา้พื้นเขม้        มีลวดลายเป็นเชิง
คอท่ีสานและขอบแขน  ส่วนชายแต่งกายแบบสากล  
สําหรับชนชาติจีนก็แต่งกาย  เช่น  ชาวจีนมลายูก็แต่งกาย
แบบมลาย ู อินเดียก็แต่งแบบของชาวอินเดีย  ยโุรปแต่งตาม
ยโุรป 
 ดงันั้น  สิงคโปร์จึงไม่ไม่มีเคร่ืองแต่งกายชุดประจาํ
ชาติเป็นของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลทัว่ไป ธงชาติประเทศสิงคโปร ์

 

ชดุประจ าชาติประเทศสิงคโปร ์

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7


 
 

 

ดอก Vand Miss 
Joaquim เป็นดอก
กลว้ยไมซ่ึ้งเป็นท่ี
รู้จกัมากท่ีสุดใน
ประเทศสิงคโปร์ 
โดยตั้งช่ือตามผู ้

ผสมพนัธ์ุดว้ยสีม่วงและรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม และยงับาน
ตลอดปี ทาํใหด้อกไมน้ี้ถูกยกสถานะใหเ้ป็นดอกไมป้ระจาํ
ชาติของประเทศสิงคโปร์ 
 
 
 
 

ลกัสา (Laksa) เป็นก๋วยเต๋ียวตม้ยาํ (ใส่กะทิ) มี
ลกัษณะคลา้ยขา้วซอยของไทย โดยมีลกัษณะคลา้ย 
vermicelli ซ่ึงเป็นหน่ึงในเส้นสปาเกตต้ีของอิตาลี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

เอสพลานาด - โรงละครบนชายหาด เป็น

หน่ึงในศูนยแ์สดงศิลปะท่ีไดรั้บความนิยมท่ีสุดในโลกแห่ง 
หน่ึง เปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือ 12 ตุลาคม 2002 เอสพ
ลานาดเดิมนั้นเปิดในปี 1943 โดยตั้งอยูบ่นสวนซ่ึงตอนน้ี
นั้นมีพื้นท่ี 2.4 เฮคเตอร์ (ประมาณ 24,000 ตารางเมตร) ริม
ถนนคอนนอท (Connaught Drive) โดยตั้งอยูต่รงขา้มซิต้ี 
ฮอลล ์(City Hall) ในปี 1985 รัฐบาลไดมี้โครงการท่ีจะ
สร้างศูนยแ์สดงศิลปะข้ึนในสิงคโปร์และลงความเห็นวา่ 
เอสพลานาดนั้นเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด เอสพลานาด
ในรูปแบบเดิมจึงถูกปรับปรุงใหม่ในปี 1991 เพื่อความ
สวยงามของเขตซิวคิ ดิสตริก (Civic District) และเพื่อเป็น
ศูนยแ์สดงศิลปะ 

 

 
 

มารูจ้กัประเทศสมาชกิ

อาเซียนกนัเถอะ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN study Centre) 

โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๔ (ท่าใหม่บ้านส้ิว) 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาจันทบุรีเขต 1 

อ าเภอเมือง  จังหวดัจันทบุรี 
 
 

 

ดอกไม้ประจ าประเทศสิงคโปร ์

 

อาหารประจ าประเทศสิงคโปร ์

 

สถานท่ีท่องเท่ียวใน

ประเทศสิงคโปร ์



 

 

 

ช่ือทางการ : ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

พืน้ที ่: 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 
ใน 3 ของประเทศไทย เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาว
ประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกบั
ประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร 

เมอืงหลวง : กรุงพนมเปญ (Phnom Penh) 

ประชากร :  14.1 ลา้นคน (ปี 2548)  
ภูมอิากาศ : ร้อนช้ืน มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉล่ีย 
20 - 36 องศาเซลเซียส 
ภาษา :  ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาท่ีใช้
โดยทัว่ไป ไดแ้ก่ องักฤษ ฝร่ังเศส เวยีดนาม จีน และไทย 

ศาสนา :  ศาสนาประจาํชาติคือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท 
(แยกเป็น 2 นิกายยอ่ย คือ ธรรมยติุนิกายและมหานิกาย) 
และศาสนาอ่ืนๆ อาทิ ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต ์

หน่วยเงินตรา :  เงินเรียล(100 เรียล เท่ากบั 1 บาท) 

ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขภายใตรั้ฐธรรมนูญ 

เวลาแตกต่างจากประเทศไทย : เท่ากบัประเทศไทย 
 
 
 

 
 
 

  ความหมาย
ของสัญลกัษณ์
ในธงนั้น
สะทอ้นถึง 3 

สถาบนัหลกั
ของประเทศ ดงั

ปรากฏในคาํขวญัประจาํชาติวา่ “ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย”์ โดยพื้นสีแดงมีความหมายถึง ชาติ 
ปราสาทนครวดั สีขาวหมายถึง สันติภาพและศาสนา ซ่ึง
เดิมมีรากเหงา้จากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและได้
เปล่ียนแปลงมาเป็นพระพุทธศาสนาในปัจจุบนั ส่วนสีนํ้า
เงิน หมายถึง สถาบนัพระมหากษตัริย ์
 
 

 

Sampot เป็นเคร่ืองแต่งกาย
ประจาํชาติของประเทศกมัพูชา ซ่ึงมี
ความคล้ายคลึงกับผ้านุ่งของลาว
และไทย 

 
 

 

 
 

ดอก Rumdul หรือ 
ดอกลาํดวน เป็นดอกสีขาว
เหลืองอยูบ่นใบเด่ียว มีกล่ิน
หอในเวลาคํ่า เน่ืองจากกล่ิน
หอมน้ีเองทาํใหใ้นอดีตมกั
เปรียบดอกลาํดวนกบัผูห้ญิงเขมร  
 
 
 
 
 
 
  อามอ็ก (amok) มีลกัษณะคลา้ยห่อหมกของไทย ทาํจาก
ปลา เคร่ืองแกง  นํ้าพริกและกะทิ อามอ็ก เป็นหน่ึงใน
อาหารยอดนิยมของกมัพชูา 

 
 

ธงชาติประเทศกมัพชูา 

 

ชดุประจ าชาติประเทศกมัพชูา 

 

ดอกไม้ประจ าประเทศกมัพชูา 

 

อาหารประจ าประเทศกมัพชูา 

 

ข้อมูลทัว่ไป 



 
 
 
 
 
 

 

  นครวดั ตั้งอยูท่ี่

เมืองเสียมราฐ 
(เสียมเรียบ) ใน
ประเทศกมัพชูา 

สร้างในรัชสมยัของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 ในพุทธศตวรรษ
ท่ี 16-17 เพื่อเป็นศาสนสถานประจาํนครของพระองค ์เม่ือ
สมยัแรกนั้น นครวดัไดถู้กสร้างเป็นเทวสถานในศาสนา
ฮินดู ลทัธิไวษณพนิกาย แต่ต่อมาในสมยัของพระเจา้ชยัวร
มนัท่ี 7 ไดเ้ปล่ียนใหเ้ป็นวดัในศาสนาพุทธนิกายมหายาน 
ในปัจจุบนัปราสาทนครวดันบัเป็นส่ิงก่อสร้างสัญลกัษณ์
ของประเทศกมัพชูา และไดรั้บลงทะเบียนเป็นมรดกโลก
ภายใตช่ื้อ เมืองพระนคร 
 

ปราสาทบันทายส าเหร่ (ภาษาเขมร; 

Banteay Samré) เขมรออกเสียงเป็น "บอนตียส์าํแร" 
ปราสาทน้ีไดรั้บการบูรณะโดยช่างชาวฝร่ังเศสดว้ยวธีิ 
Anastylose ซ่ึงเป็นวธีิซ่อมแซมโดยคงสภาพเดิมของ
ปราสาทไวใ้หม้ากท่ีสุด จะไม่มีการต่อเติมหรือเพิ่มลวดลาย

ข้ึนมาใหม่ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี ช่างจะทาํแผนผงั
ส่วนประกอบต่างๆของปราสาทไวท้ั้งหมด จากนั้นก็ค่อยๆ 
ร้ือช้ินส่วนต่างๆ ลงมา โดยจะทาํเคร่ืองหมายและถ่ายภาพ
ช้ินส่วนทุกช้ิน จากนั้นก็ทาํการปรับพื้นฐานล่างของ
ปราสาทใหม้ัน่คงแขง็แรง แลว้สุดทา้ยจึงประกอบช้ินส่วน
ทั้งหมดกลบัเขา้ไปเหมือนเดิม (การบูรณะปราสาทดว้ยวธีิน้ี
ช่างฮอลนัดาเป็นผูคิ้ดคน้ข้ึนและใชค้ร้ังแรกท่ีประเทศ
อินโดนีเซีย สาํหรับในประเทศไทยเคยใชก้บัการบูรณะ
ปราสาทหินพิมายและปราสาทหินเขาพนมรุ้ง) 
 

ปราสาทตาพรหม สร้างข้ึน

ในปี พ.ศ. 1729 เป็นปราสาทหิน 
ในยคุทา้ยๆ ของอาณาจกัรเขมร 
ลกัษณะเด่นของปราสาทตา
พรหมคือ มีตน้ไมใ้หญ่ ข้ึนคลุม
ตวัปราสาท เป็นจาํนวนมาก 
 
 

 

 

 
มารูจ้กัประเทศสมาชกิ

อาเซียนกนัเถอะ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN study Centre) 

โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๔ (ท่าใหม่บ้านส้ิว) 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมจันทบุรีเขต 1 

อ าเภอเมือง  จังหวดัจันทบุรี 
 

สถานท่ีท่องเท่ียวใน

ประเทศกมัพชูา 



 

 

 

ช่ือทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

พืน้ที ่: ๒๓๖,๘๐๐ ตารางกิโลเมตร (ประมาณคร่ึงหน่ึง
ของประเทศไทย) 

เมอืงหลวง : นครหลวงเวียงจนัทน์ 

ประชากร :  ๕.๖ ล้านคน (ปี ๒๕๔๘) ประกอบด้วยลาว
ลุม่ร้อยละ ๖๘ ลาวเทิงร้อยละ ๒๒ ลาวสงูร้อยละ ๙ รวม
ประมาณ ๖๘ ชนเผา่ 

ภูมอิากาศ :  ลาวอยูใ่นภูมิอากาศเขตร้อน มีลมมรสุมแต่
ไม่มีลมพาย ุสาํหรับเขตภูเขาภาคเหนือ และ เขตเทือกเขา 
อากาศมีลกัษณะก่ึงร้อนก่ึงหนาว 

ภาษา :  ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ 

ศาสนา :  ร้อยละ ๗๕ นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๑๖-๑๗ 
นบัถือผี ท่ีเหลือนบัถือศาสนาคริสต ์ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ 
คน) และอิสลาม (ประมาณ ๓๐๐ คน) 

หน่วยเงินตรา :  กีบ ( 250 กีบ เท่ากบั 1 บาท) 

ระบอบการปกครอง : ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
โดยพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคประชาชนปฏิวติัลาวซ่ึง
เป็นองคก์รท่ีมีอาํนาจสูงสุดตั้งแต่ลาวเร่ิมปกครองใน
ระบอบสังคมนิยม เม่ือวนัท่ี ๒ ธนัวาคม ๒๕๑๘  

เวลาแตกต่างจากประเทศไทย : เท่ากบัประเทศไทย 

 
 
 
 

 
ธงชาติของสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว เป็นธงพื้นสีคราม, แถบแดง, และวงเดือนสีขาวอยู่
ก่ึงกลางของธงชาติ ธงชาติลาวน้ีมีช่ือเรียกในภาษาลาววา่ 
ธงดวงเดือน 

 
 

 

ผู้หญิงลาวนุ่งผ้าซ่ินท่ีทอ
เป็นลวดลาย ใส่เส้ือคอกลมแขน
กระบอกหรือแขนยาว สําหรับผูช้าย
มัก แ ต่ ง ก า ย แ บ บ ส า ก ล  ถ้า เ ป็ น
ขา้ราชการหรือผูมี้ฐานะดี นิยมนุ่ง
โจ ง ก ระ เ บ น ส ว ม เ ส้ื อ ชั้ น น อ ก

กระดุมเจด็เมด็ (คลา้ยเส้ือพระราชทานของไทย) 
 

 

 

ดอก Champa หรือ ดอกลีลาวดี เป็นดออกไมป้ระจาํชาติ
และเป็นสัญลกัษณ์ของ 
ประเทศลาว มีกล่ินหอมและมีหลายสี เช่น สีแดง สีเหลือง 
สีชมพแูละโทนสีอ่อนต่างๆ ดอก Champa เป็นตวัแทน
ของความจริงใจและความสุขในชีวติ จึงนิยมประดบัในพิธี
ต่างๆ หรือทาํเป็นพวงมาลยัเพื่อตอ้นรับแขก 
 
 
 
 

 
  ซุปไก่ (Chicken Soup) 
เป็นหน่ึงในอาหาร
พื้นเมืองของประเทศลาว 
มีส่วนผสมในการ
ประกอบอาหาร คือ 
ตะไคร้ ใบสะระแหน่ 

กระเทียม และหอมแดง ทั้งน้ีอาหารลาวส่วนใหญ่ มกัจะมี
ผกัและสมุนไพรเป็นส่วนผสมในการปรุง 
 
 
 
 
 

ธงชาติประเทศลาว 

 

ชดุประจ าชาติประเทศลาว 

 

ดอกไม้ประจ าประเทศลาว 

 

อาหารประจ าประเทศลาว 

 

ข้อมูลทัว่ไป 



 
 

 
 
 

หลวงพระบาง 

 
 

วดัเชียงทอง  มาหลวงพระบาง ตอ้ง มาเท่ียววดั

น้ีไม่เช่นนั้นเสียเท่ียวแย ่เพราะวดัน้ี นบัเป็นศูนยร์วม 
สถาปัตยกรรมของลาว เอาไวเ้ลย    วดัเชียงทองสร้างโดย 
พระ ไชยเชษฐาธิราช ก่อนท่ีจะยา้ยเมือง ไปยงั นคร
เวยีงจนัทน์ 

   พระอุโบสถ  อุโบสถวดัน้ีมีจุดเด่นตรงท่ีมีหลงัคาโคง้ 

และ ชายหลงัคา ตํ่าลงมา ซ่ึงหลงัคาน้ีจะซอ้นกนั 3 ชั้น 
สาํหรับอุโบสถ น้ี ชาวลาว เรียกกนัวา่ "สิม " บริเวณกลาง
หลงัคา จะมี ช่อฟ้า อยู ่ซ่ึงวดั ท่ีพระมหากษตัริย ์สร้างนั้นจะ 
มีช่อฟ้า 17 ช่อ แต่ถา้เป็นคนธรรมดา จะมี ช่อฟ้า 1 - 
7    ช่อเท่านั้น ดา้นหลงัของ พระอุโบสถ น้ี ภาพ มีสวยงาม 

โดยการนาํกระจกสี ตดัแลว้ประดบัเป็นภาพ ในภาพ เป็น 
ตน้ทอง   ซ่ึงเคยมีข้ึนอยูม่ากมาย ในบริเวณหลวงพระบาง 

 ตลาดมืด  ยามค ่าคืน บริเวณ ถนน ศรีสวา่งวงศ์ จะปิด 
แล้วถกูแปรสภาพกลายเป็น 
ตลาดมืด ไมใ่ชข่ายของผิด
กฏหมาย แตข่ายของ
พืน้เมือง มีหลากหลายให้เรา 
เลือกซือ้ ทัง้กระเป๋า 

ผ้าพนัคอ ปลอกหมอน จนถึงผ้าปท่ีูนอน สร้อย แหวน 
ก าไล หรือ ธูปหอม ฯลฯ    

   ตักบาตรเช้า อีกหนึง่กิจกรรมท่ีเราไมค่วรพลาด คือ
ตกับาตรเช้า ในชว่งเช้าเวลาประมาณ 5.30น.เป็นต้นไป 
ในตวัเมือง จะมีพระออกเดนิ บณิฑบาตร   โดยพระสงฆ์
ทกุวดัจะออกเดนิทัง้หมด เราสามารถ ไปท าบญุตกับาตร
กนัได้ด้วย ซึง่บริเวณ ริมถนนจะมีเหลา่แมค้่า น าข้าว
เหนียวมาขาย    เป็น กระติบ๊ๆ เราสามารถซือ้ เพ่ือ ตกั
บาตรได้เลย มาถึงหลวงพระบางแล้ว ไมไ่ด้ตกับาตรเซ้า คง
นา่เสียดายนะครับ อ้อ พระแตล่ะวดั    จะนุง่จีวรสีไม่
เหมือนกนั

 

 
มารูจ้กัประเทศสมาชกิ

อาเซียนกนัเถอะ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN study Centre) 

โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๔ (ท่าใหม่บ้านส้ิว) 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมจันทบุรีเขต 1 

อ าเภอเมือง  จังหวดัจันทบุรี 
 
 

สถานท่ีท่องเท่ียว

ในประเทศลาว 



 

 

 

ช่ือทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

พืน้ที ่:  5,193,250 ตารางกิโลเมตร เป็นแผน่ดนิ 
2,027,087ตารางกิโลเมตร เป็นพืน้ท่ีทะเล 3,166,163 
ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศหมูเ่กาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
โลก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกวา่ 17,508 เกาะ 

เมอืงหลวง : นครหลวงเวียงจนัทน์ 

ประชากร :  ประมาณ 220 ลา้นคน ประกอบดว้ยชน
พื้นเมืองหลากหลายกลุ่มซ่ึงพดูภาษาต่างกนักวา่ 583 ภาษา 
ร้อยละ 61 อาศยัอยูบ่นเกาะชวา 

ภูมอิากาศ : อินโดนีเซียมีอากาศร้อนชืน้แบบศนูย์สตูร 
ประกอบด้วย 2 ฤด ูคือ ฤดแูล้ง (พฤษภาคม-ตลุาคม) และ
ฤดฝูน (พฤศจิกายน-เมษายน) 

ภาษา :  ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ 

ศาสนา :  ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 87 นบัถือศาสนาอิสลาม 
ร้อยละ 6 นบัถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ ร้อยละ 

3.5 นบัถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก ร้อยละ 1.8 นบัถือ
ศาสนาฮินด ูและร้อยละ 1.3 นบัถือศาสนาพทุธ  

หน่วยเงินตรา : รูเปียห์ (1,000 รูเปียห์ เท่ากบั 33 บาท) 

ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตย ท่ีมีประธานาธิบดี
เป็นประมุข และหวัหนา้ฝ่ายบริหาร 

 
 
 

 
 
 

 ลกัษณะเป็นธง
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
พื้นธงแบ่งเป็น
สองส่วนตาม

แนวนอน คร่ึงบนสีแดง หมายถึง ความกลา้หาญและ
อิสระภาพ คร่ึงล่างสีขาว หมายถึง ความยริสุทธ์ิยติุธรรม ธง
น้ีมีความคลา้ยคลึงกบัธงชาติโปแลนดแ์ละธงชาติสิงคโปร์ 
และเหมือนกบัธงชาติโมนาโคเกือบทุกประการ แต่ต่างกนั
ท่ีสัดส่วนธงเท่านั้น 
 

 
 

บาติกจดัให้เป็นงานศิลปะ
แ ล ะ ง า น ฝี มื อ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
อินโดนีเซียและยงัเป็นท่ีรู้จกัในชุด
ประจําชาติของประเทศอีกด้วย 
ลวดลายของผา้บาติกท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับประเทศอินโดนีเซีย

สามารถพบไดใ้นประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย 

 
 

 
ดอก Moon orchid หรือ  

ดอกกลว้ยไมร้าตรี 
เป็นกลว้ยไมใ้นสาย
พนัธ์ุ Phalaenopsis 

Amabilis ซ่ึงเป็นหน่ึง
ในสามของดอกไม้
ประจาํชาติอินโดนีเซีย

โดยดอกไมป้ระจาํชาติท่ีเหลือ คือ ดอก Jasmi-num 
sambac และดอก Rafflesia arnoidii  
 
 
 
 
   

กาโด กาโด (Gado Gado) 
เป็นหน่ึงในอาหารยอดนิยม
ของอินโดนีเซีย คลา้ยกบั
สลดัแขกซ่ึงประกอบดว้ยถัว่
เขียว มนัฝร่ัง ถัว่งอก เตา้หู ้

ไข่ตม้สุก กะหลํ่าปลี ขา้วเกรียบกุง้ รับประทานกบัซอสถัว่
ท่ีมีลกัษณะเหมือนซอสสะเต๊ะ 

 
 

ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย 

 

ชดุประจ าชาติประเทศอินโดนีเซีย 

 

ดอกไม้ประจ าประเทศอินโดนีเซีย 

 

อาหารประจ าประเทศอินโดนีเซีย 

 

ข้อมูลทัว่ไป 



 
 
 
 
 
 
 

 

เทมภคัสิริงค์ ( Tampaksiring )  มีตีรตะ

เอมปลูนํ้าพุศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีเคารพสักการะในหมู่ชาวบาหลี 
ผูค้นเช่ือกนัวา่นํ้าพุน้ีมีคุณสมบติัในการรักษาโรคต่างๆ ทุก
ปีผูค้นจากทัว่ทุกสารทิศจะเดินทางมาท่ีน่ีเพื่อชาํระลา้ง
มลทินในบ่อนํ้า บริสุทธ์ิ ก่อนอาบนํ้าจะทาํการบูชาขอบคุณ
เทพเจา้แห่งนํ้าพุ ท่ีแท่นบูชาและกรุณาจาํไวว้า่หา้มถ่ายรูป
ชาวบาหลีขณะอาบนํ้าถือเป็นเร่ืองท่ี หยาบคายมากๆ ทุกวนั
พระจนัทร์เตม็ดวงในเดือนตุลาคม ชาวบา้นจากหมู่บา้นมุ
นะคะยา จะเดินทางมาท่ีน่ีพร้อมกบัหินศกัด์ิสิทธ์ิจากวดัปุรา
ซะเกนนั เพื่อประกอบพิธีชาํระลา้งหิน 

 

 
 

กหุนุงกาว ี
(Gunung 
Gawi) ท่ีฝังพระศพ

โบราณตั้งแต่ 8-900 

ปีก่อน เลยไปทาง
ตะวนัออก จะมุ่งสู่เบซากี (Besakih)ซ่ึงเป็นวดัท่ีมี
ความสาํคญัท่ีสุด และถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดเหนือวดัทั้งปวง 
วดัเบซากี มีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาล ประกอบดว้ยวดั
ใหญ่นอ้ยรวมอยูด่ว้ยกนัถึง 22 วดั ถา้ข้ึนเหนือไปยงัภูเขาบา
ตู จะไดช้มววิสวยของภูเขาและทะเลสาบท่ีคินตามนี หาก
ลงทางใตป้ลายสุดต่ิงใกลนู้ซาดูอา มีวดัอูลูวาตู อยูริ่มผาซ่ึง
มีความสวยงามมากในช่วงเวลาท่ีพระอาทิตยใ์กลต้กดิน 
เช่นเดียวกบัวดัทานาลอต ซ่ึงจะพิเศษสุดเวลานํ้าข้ึนท่วม
ทราย ตดัใหก้อ้นหินใหญ่ท่ีตั้งวดักลายเป็นเกาะเล็กๆริม
ทะเล เป็นตน้  
 

ถ า้ช้างหรือกวัคชา (Goa Gajah) ท่ีปากถํ้าเป็นหิน

สลกัรูปหนา้ยกัษอ์า้ปากกวา้ง ขา้งในมีรูปพระคเณศวร์และ
ลึงคส์ามแท่ง แทนเทพสาม
องคคื์อ ศิวะ นารายณ์ และ
วษิณุ 
 
 

 

 
มารูจ้กัประเทศสมาชกิ

อาเซียนกนัเถอะ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN study Centre) 

โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๔ (ท่าใหม่บ้านส้ิว) 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมจันทบุรีเขต 1 

อ าเภอเมือง  จังหวดัจันทบุรี 
 

 

สถานท่ีท่องเท่ียวใน

ประเทศอินโดนีเซีย 



 

 
 

ช่ือทางการ : ประเทศไทย 

พืน้ที ่:  514,000 ตารางกิโลเมตร 

เมอืงหลวง : กรุงเทพมหานคร 
ประชากร : 63 ลา้นคน (พ.ศ.2551)  

ภูมอิากาศ : ช่วงฤดูร้อน ประเทศไทยจะมีสภาพ อากาศ
ชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกติดต่อกนัโดยเฉล่ียประมาณ 6 เดือน 
ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม ฤดู
หนาว จึงทาํใหมี้สภาพอากาศท่ีแหง้แลง้และหนาวเยน็ แต่
วา่จะปรากฎอยูเ่พียงระยะเวลาสั้น ๆ คือราว ๆ 3 เดือน
เท่านั้น ส่วนระยะเวลาท่ีเหลืออีกประมาณ 3 เดือนจะเป็น
ช่วงท่ีอากาศร้อนและแหง้แลง้มาก 

ภาษา :  มีภาษาของตนเองโดยเฉพาะทั้งภาษาพดูและเขียน
เป็นภาษาประจาํชาติ เรียกวา่ "ภาษาไทย” 

ศาสนา :  มีศาสาพทุธเป็นศาสนาประจ าชาติ นบัถือ
ศาสนาพุทธถึงร้อยละ 90 และศาสนาอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ศาสนา
อิสลาม ศาสนคริสต ์ศานาพราหม-์ฮินดู และซิกซ์ 

หน่วยเงินตรา :  บาท 

ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย ท่ีมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมขุของประเทศ มีนายกรัฐมนตรี
เป็นหวัหน้ารัฐบาล 
 

 
 
 

   ธงชาติไทย หรือ
เรียกอีกอยา่งหน่ึง
วา่ ธงไตรรงค ์มี
ลกัษณะเป็นธง
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ใชสี้
หลกัในธง 3 สี คือ 

สีแดง ขาว และนํ้าเงิน โดยภายในแบ่งเป็นแถบ 5 แถบ 
แถบในสุดสีนํ้าเงิน ถดัมาดา้นนอกทั้งดา้นบนและล่างเป็นสี
ขาวและสีแดง ตามลาํดบั ความหมายสาํคญัของธงไตรรงค์
นั้น หมายถึง สามสถาบนัหลกัของประเทศไทย คือ ชาติ (สี
แดง) ศาสนา (สีขาว) และพระมหากษตัริย ์(สีนํ้าเงิน) สีทั้ง
สามน้ีเอง คือ ท่ีมาของการเรียกช่ือธงน้ีวา่ ธงไตรรงค ์(ไตร 
= สาม, รงค ์= สี) 

 
 

ชุ ด ไ ท ย จัก รี  คื อ ชุ ด ไ ท ย
ประกอบดว้ยสไบเฉียง จะเยบ็ให้ติด
กบัซ่ินเป็นท่อนเดียวกนั หรือจะมีผา้
สไบห่มต่างหากก็ไดเ้ปิดบ่าขา้งหน่ึง 
ชายสไบคลุมไหล่ทิ้งชายขา้งหลงัยาว 

 
 

 
 

 

ตน้ Ratchaphruek หรือ ราชพฤกษ ์
มีช่อดอกสีเหลืองท่ีสวยงาม ชาวไทย
ถือวา่สีเหลืองของดอกไมช้นิดน้ี คือ 
สีของพระพุทธศาสนาและความ
รุ่งโรจน์ อีกทั้งยงัเป็นสัญลกัษณ์ของ

ความสามคัคีปรองดองของคนไทย  
 
 
 
 
   ตม้ยาํกุง้ (Tom Yam Goong) เป็นอาหารท่ีโด่งดงั
มากท่ีสุดของประเทศไทย 
ชาวต่างชาติจะรู้จกัตม้ยาํกุง้
มากกวา่ตม้ยาํชนิดอ่ืนๆ การ
ปรุงตม้ยาํกุง้เนน้รสชาติเปร้ียว
และเผด็เป็นหลกั จะออกเคม็
และหวานเล็กนอ้ย มี
เคร่ืองเทศท่ีใส่ในนํ้าแกงท่ีสาํคญัคือ ใบมะกรูด ตะไคร้ 
ส่วนผกัท่ีใส่ในตม้ยาํ ไดแ้ก่ มะเขือเทศ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า   
ใบผกัชี ส่วนเคร่ืองปรุงท่ีจาํเป็นตอ้งใส่คือ มะนาว นํ้าปลา 
นํ้าตาลและนํ้าพริกเผา 
 
 

ธงชาติประเทศไทย 

 

ชุดประจ าชาติประเทศไทย 

 

ดอกไม้ประจ าประเทศไทย 

 

อาหารประจ าประเทศไทย 

 

ข้อมูลทัว่ไป 



 
 
 
 
 

   
วดัอรุณราชวราราม  เป็นวดัโบราณสร้างมาตั้งแต่สมยั

อยธุยา ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยา เดิม
เรียกวา่ "วดัมะกอก" 
ตามช่ือตาํบลบางมะกอก
ซ่ึงเป็นตาํบลท่ีตั้งวดั 
ภายหลงัเปล่ียนเป็น "วดั
มะกอกนอก" เพราะมีวดั
สร้างข้ึนใหม่ในตาํบล
เดียวกนัแต่ อยูลึ่กเขา้ไป
ในคลองบางกอกใหญ่
ช่ือ "วดัมะกอกใน" 

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๑๐ เม่ือสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชมี
พระราชประสงคจ์ะยา้ยราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรีจึงเสด็จ
กรีฑาทพัล่องลงมาทางชลมารคถึงหนา้วดัมะกอกนอกน้ี
เม่ือเวลารุ่งอรุณพอดี จึงทรงเปล่ียนช่ือวดัมะกอกนอกเป็น 
"วดัแจง้" เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งนิมิตท่ีไดเ้สด็จมาถึงวดั เม่ือ
เวลารุ่งอรุณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

เกาะสิมิลนั หรือ เกาะแปด เป็นเกาะท่ีใหญ่

ท่ีสุดในหมู่เกาะสิมิลนั ลกัษณะอ่าวเป็นรูปโคง้เหมือนเกือก
มา้ มีหาดทรายขาวละเอียดเนียนนุ่มนํ้าทะเลใสน่าเล่น ใต้
ทะเลมีปะการังสวยงามหลายชนิด ทั้งปะการังเขากวาง 
ปะการังใบไม ้ปะการังสมอง ปะการังดอกเห็ดขนาดใหญ่ท่ี
มีความสมบูรณ์ กลัปังหา พดัทะเล กุง้มงักร และปลา
ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีสีสันสวยงามมากมาย เป็นเกาะท่ี
สามารถดาํนํ้าทั้งนํ้าลึกและนํ้าต้ืน และทางดา้นเหนือของ
เกาะมีกอ้นหินขนาดใหญ่ รูปร่างแปลกตา เช่น หินรูป
รองเทา้บูท๊ หรือรูปหวัเป็ดโดนลัดด์ัก๊ ตอนบนท่ีตรงกบั
แนวหาดมีหินรูปเรือใบ ซ่ึงเป็นจุดชมววิท่ีสวยงามท่ีจะ
มองเห็นความสวยงามของทอ้งทะเลไดก้วา้งไกล 
 
 
 
 
 
 
 

 

มารูจ้กัประเทศสมาชกิ

อาเซียนกนัเถอะ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN study Centre) 

โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๔ (ท่าใหม่บ้านส้ิว) 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมจันทบุรีเขต 1 

อ าเภอเมือง  จังหวดัจันทบุรี 
 
 

 

สถานท่ีท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย 



 

 

 

ช่ือทางการ : ประเทศมาเลเซีย 

พืน้ที ่:  329,758 ตารางกิโลเมตร 

เมอืงหลวง : กรุงกวัลาลมัเปอร์ 
ประชากร :  245.5 ลา้นคน (พ.ศ. 2550 ) 

ภูมอิากาศ :  อากาศร้อนช้ืนและฝนตกชุก อุณหภูมิ
ประจาํวนัโดยเฉล่ียแตกต่างกนัระหวา่ง 21-32 องศา
เซลเซียส และบริเวณท่ีสูงมีอุณหภูมิอยูร่ะหวา่ง 26-29 
องศาเซลเซียส ความช้ืนประมาณร้อยละ 80 

ภาษา :  ภาษาลาวมาเลย ์

ศาสนา :  ศาสนาประจาํชาติ คือ ศาสนาอิสลาม อยา่งไรก็
ดี มีผูน้บัถือศาสนาพุทธ คริสต ์ลทัธิเต๋า ฮินดูหรือซิกห์ อยู่
ทัว่ไป 

หน่วยเงินตรา :  ริงกิต (1 ริงกิต เท่ากบั 10.42 บาท) 

ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย แบบ
รัฐสภา 

เวลาแตกต่างจากประเทศไทย : +1 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ธงชาติมาเลเซีย หรือเรียกช่ืออีกอยา่งหน่ึงวา่ 

“Jalur Gemilang” (แปลวา่ ธงร้ิวแห่งความรุ่งเรือง) มี
ลกัษณะเป็นธงส่ีเหล่ียมผนืผา้ โดยมีพื้นสีแดงสลบัสีขาว
รวม 14 แถบ ภายในบรรจุเคร่ืองหมายพระจนัทร์เส้ียวและ
ดาว 14 แฉก ท่ีมีช่ือวา่ “Bintang Persekutuan” หรือ ดารา
แห่งสหพนัธ์” แถบร้ิวสีแดงและแถบร้ิวสีขาวทั้ง 14 แถบ 
หมายถึงรัฐในสหพนัธ์รัฐมาเลเซียทั้ง 13 รัฐ และรัฐบาล
กลางท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ รัศมีดาว 14 แฉก หมายถึงความ
เป็นเอกภาพในหมู่รัฐดงักล่าวทั้งหมด พระจนัทร์เส้ียว 
หมายถึงศาสนอิสลามอนัเป็นศาสนาประจาํชาติ สีเหลือง
ในพระจนัทร์เส้ียวและดาราแห่งสหพนัธ์ คือ สีแห่งยงัดี 
เปอร์ตวน อากง ผูเ้ป็นปนะมุขแห่งสหพนัธรัฐส่วนสีนํ้าเงิน
นั้นหมายถึงความสามคัคีของชาวมาเลเซียซ่ึงแต่เดิมสีน้ีใช้
แทนความเช่ือมโยงระหวา่งสหพนัธรัฐมาเลเซียกบั
เครือจกัรภพองักฤษ 

 
 

 

Baju Melayu เป็นชุด
ประจาํชาติของประเทศมาเลเซีย ท่ี
มีความหมายว่า “เส้ือมาเลย์” ซ่ึง
ประกอบไปด้วยเส้ือแขนยาวและ
กางเกง ท่ีทาํมาจากผา้ไหม ผา้ผา้ย 
หรือส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์
และผ้าฝ้าย โดยชุดแต่งกายของ
ผูห้ญิงมีช่ือว่า Baju kurung  ท่ี

ประกอบดว้ยเส้ือคลุมยาวและกางเกงยาว 
 

 
 

 

ดอก Bunga raya หรือดอก
พูร่ะหง เป็นดอกไมป้ระจาํชาติ
ของประเทศมาเลเซีย โดย 5 
กลีบของดอก Bunga raya 

เป็นตวัแทน 5 หลกัการแห่ง
ความเป็นชาติของประเทศ

มาเลเซียซ่ึงเป้นปรัชญาเพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผน่
และความอดทนในชาติ 

ธงชาติประเทศมาเลเซีย 

 

ชุดประจ าชาติประเทศมาเลเซีย 

 

ดอกไม้ประจ าประเทศมาเลเซีย 

 

ข้อมูลทัว่ไป 



 
 
 
 
   

นาซิ เลอมกั 
(Nasi Lemak) เป็น
หน่ึงในอาหารยอด
นิยมของมาเลเซีย 
เป็นขา้วผดักบักะทิ
และสมุนไพร นาซิ 

เลอมกั เสิร์ฟพร้อมกลัป์ปลากะตกัทอด แตงกวาหัน่ ไข่ตม้
สุกและถัว่อบ นาซิ เลอมกั แบบดั้งเดิมจะห่อในใบตองและ
รับประทานเป็นอาหารเชา้ 

 

 
 
 
 
 
 

กวัลาลมัเปอร์ ทาว
เวอร์ 
 (Menara Kuala Lumpur) 

ตั้งอยูบ่นยอดเขาบูกิตนานาส
เป็นหอคอยท่ีมีความสูงเป็น

อนัดบั 4 ของโลก รองจากท่ีแคนาดา รัสเซีย และจีน มี
ความสูงถึง 421 เมตร โดยใชเ้ป็นสถานีวทิยโุทรทศัน์ และ
ใชร้ะบบส่ือสารไฮเทคต่างๆ ดา้นหนา้ทางเขา้จะเป็น
สวนหยอ่มขนาดใหญ่มีตน้ไมใ้หญ่อาย ุ100 ปี มีช่ือวา่ตน้เจ
ลลิตง ซ่ึงทางการตอ้งใชเ้งินถึง 4.3 ลา้นบาท ในการเก็บ
รักษาตน้ไมร้ะหวา่งการสร้างหอคอยแห่งน้ี ภายในหอคอย
จะมีภตัตาคาร ร้านขายของท่ีระลึกมากมายหลายแห่ง 
นอกจากน้ี หอคอยแห่งน้ี ยงัเป็นจุดชมววิอีกดว้ย เน่ืองจาก
รอบตวัโดมกรุ ดว้ยกระจกรอบดา้น ทาํใหส้ามารถมองเห็น
ววิทิวทศัน์ไดร้อบ โดยแต่ละช่วงจะมีแผนท่ีประกอบ
ช้ีใหเ้ห็นวา่ตึกต่างๆ ท่ีเห็นอยูเ่บ้ืองหนา้และเบ้ืองล่างนั้น
เป็นตึกอะไรบา้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มารูจ้กัประเทศสมาชกิ

อาเซียนกนัเถอะ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN study Centre) 

โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๔ (ท่าใหม่บ้านส้ิว) 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมจันทบุรีเขต 1 

อ าเภอเมือง  จังหวดัจันทบุรี 
 
 

อาหารประจ าประเทศมาเลเซีย 

 

สถานท่ีท่องเท่ียวใน

ประเทศมาเลเซีย 



 

 

 

ช่ือทางการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

พืน้ที ่:  298,170 ตารางกิโลเมตร 

เมอืงหลวง : กรุงมะนิลา 

ประชากร :  91 ลา้นคน (พ.ศ. 2550 ) 

ภูมอิากาศ :  อากาศเมืองร้อน 

ภาษา :  ภาษาฟิลิปิโน และองักฤษเป็นภาษาราชการ 

ศาสนา :  โรมนัคาธอลิกร้อยละ 83 โปรเตสแตนทร้์อยละ 
9 มุสลิมร้อยละ 5 พุทธและอ่ืน ๆ ร้อยละ 3 

หน่วยเงินตรา :  เปโซ (1 เปโซ เท่ากบั 0.73  บาท) 

ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย ตามแบบ
สหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีเป็นประมขุและหวัหน้าคณะ
บริหารประเทศ 

เวลาแตกต่างจากประเทศไทย : +1 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  สัญลกัษณ์
ในธงชาติมี
ความหมาย
คือ 

สามเหล่ียม สีขาว คือ การเคล่ือนไหวเพื่อเสรีภาพ สีนํ้าเงิน
และสีแดงแทนความหมาย คือ ความมีนํ้าใจและความกลา้
หาญ ดาวเหลืองดวงใหญ่ 8 แฉกแทนแควน้เล็กทั้ง 8 ท่ีต่อสู้
กบัสเปน ดาวเหลืองดวเล็ก 5 แฉก 3 ดวง คือ เกาะใหญ่ทั้ง 
3 ไดแ้ก่ ลูซอน มินดาเนา วสิายนั 

 
 

 

ลกัษณะการแต่งกาย คือ ผูช้ายจะนุ่งกางเกงขายาว
เส้ือทาํดว้ยใยสับปะรด มีบ่าคอตั้ง แขนยาว ดา้นหนา้ และท่ี

ป ล า ย แ ข น ส้ื อ ท่ี ข้ อ มื อ จ ะ ปั ก
ลวดลาย เรียกเส้ือชนิดน้ีวา่ “บารอง
ต า ก า ล็ อ ก ”  สํ า ห รั บ ผู ้ห ญิ ง นุ่ ง
กระโปรงยาวบานสวมเส้ือแขนสั้ น
จับจีบแล้วยกตั้ ง ข้ึนเหนือไหล่ ดู
คล้ายปีกผีเส้ือ เรียกว่า “บาลินตา
วกั” 

 

 
 

ดอก Sampaguita Jasmine เป็นดอกไมป้ระจาํชาติของ

ประเทศฟิลิปินส์ ดอก 

Sampaguita มีกลีบดอกรูปดาว สี

ขาวท่ีบานตลอดทั้งปี โดยจะแยม้

ดอกในตอนกลางคืนและส่งกล่ิน

หอมประมาณหน่ึงวนั ดอกไม้

ชนิดน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของความบริสุทธ์ิ ความเรียบง่าย 

ความอ่อนนอ้มถ่อมตนและความเขม้แขง็ 

 

 
 
  อโตโบ ้(Adobo) เป็นหน่ึงในอาหารยอดนิยมของ

ฟิลิปปินส์ เป็นอาหารท่ี
มีตร้กาํเนิดมาจาก
ภาคเหนือของฟิลิปปินส์
และเป็นท่ีนิยมของนกั

เดินทางหรือนกัเดินเขา อโตโบท้าํจากหมูหรือไก่ท่ีผา่น
กรรมวธีิการหมกัและปรุงรสโดยจะใส่ซีอ๊ิขาว นํ้าส้มสายชู 
กระเทียมสับ ใบกระวาน พริกไทยดาํ นาํไปทาํใหสุ้กโดย
ใส่ในเตาอบหรือทอด และรับประทานกบัขา้ว 
 

ธงชาติประเทศฟิลิปปินส ์

 

ชุดประจ าชาติประเทศฟิลิปปินส ์

 

ดอกไม้ประจ าประเทศฟิลิปปินส ์

 

อาหารประจ าประเทศฟิลิปปินส ์

 

ข้อมูลทัว่ไป 



 
 
 
 
 

 

สวนไรซาล (Rizal 

Park) หรือมีอีกช่ือวา่ 
ลูเนตา (Luneta) เป็น
สวนหยอ่มขนาดใหญ่
ของเมือง และเป็นท่ีตั้ง

ของอนุสาวรีย ์โฮเซ่ ไรซาล (Jose Rizal) ซ่ึงเป็นผูน้าํใน
การปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วง ค.ศ.1896-1898 

และในบริเวณเดียวกนัก็เป็นจุดท่ีฟิลิปปินส์ประกาศ
อิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1941 ดว้ย 

อนิทรามูรอส 
(Intramuros) มีลกัษณะ
เป็นป้อมปราการและ
กาํแพงคูเมือง เป็น
ศูนยก์ลางในการ
ปกครอง การศึกษา 

วฒันธรรม ศาสนา และการคา้ในช่วงศตวรรษท่ี 16 ถึง
ปลายศตวรรษท่ี 19 ภายในพื้นท่ี ประมาณ 395 ไร่ท่ี
ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหินสูง ประกอบไปดว้ยท่ีอยูอ่าศยั 
โบสถ ์โรงเรียน และสถานท่ีราชการ รวมทั้งสถานท่ีน่าชม

คือ ป้อมซานตเิอโก (Fort Santiago) ซ่ึงเป็นด่านแรกท่ี

ป้องกนัการโจมตีจากขา้ศึก ท่ีเขา้มาทางปากแม่นํ้าปาซิก 
จากอ่าวมะนิลา ป้อมแห่งน้ีถูกทาํลายจากการโจมตีของ
กองทพัสหรัฐ ต่อมาไดบู้รณะซ่อมแซมเพื่อใหเ้ป็น "ปูชนีย
สถานแห่งเสรีภาพ " (Shrine of Freedom) บริเวณรอบ
ป้อมมีสวนหยอ่ม รายลอ้มโดยมีรถมา้ใหบ้ริการ พาชมรอบ
บริเวณ บริเวณดงักล่าว ยงัมีสถานท่ีคุมขงันกัโทษ ท่ีอยู่
บริเวณริมแม่นํ้าปากแม่นํ้าปาซิก และส่วนหน่ึงของป้อมน้ี 
ถูกทาํเป็นสนามกอลฟ์อยา่งสวยงา 

 

คาซา มะนิลา (Casa Manila) ซ่ึงเป็นยา่นท่ีอยู่

อาศยัของชั้นสูงชาวสเปน บนถนนสายเล็กๆ ท่ีสอง 
ฝ่ังถนนเป็นตึกทรงโบราณแบบสเปน สวยงามแปลกตา 
นอกจากน้ี บริเวณยา่นน้ียงัมีโบสถค์าทอลิกเก่าแก่ท่ีมี
ช่ือเสียง 

 

 

มารูจ้กัประเทศสมาชกิ

อาเซียนกนัเถอะ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN study Centre) 

โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๔ (ท่าใหม่บ้านส้ิว) 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมจันทบุรีเขต 1 

อ าเภอเมือง  จังหวดัจันทบุรี 
 
 

 

สถานท่ีท่องเท่ียวใน

ประเทศฟิลิปปินส ์



 

 

 

ช่ือทางการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

พืน้ที ่:  331,033 ตารางกิโลเมตร 

เมอืงหลวง : กรุงฮานอย 

ประชากร :  87 ลา้นคน (พ.ศ. 2551 ) 

ภูมอิากาศ :  เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ชายฝ่ังทะเลดา้น
ตะวนัออกเปิดโล่งรับลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดั
ผา่นทะเลจีนใต ้ทาํใหมี้โอกาสรับลมมรสุมและพายหุมุน
เขตร้อน จึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาว 

ภาษา :  ภาษาเวียดนาม 
ศาสนา :  พุทธ (มหายาน) 

หน่วยเงินตรา :  ด่อง (4,880 ด่อง เท่ากบั 10 บาท) 

ระบอบการปกครอง : ระบอบสังคมนิยม โดยพรรค
คอมมิวนิสตเ์ป็นพรรคการเมืองเดียว 

เวลาแตกต่างจากประเทศไทย : เท่ากบัประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ลกัษณะของธงชาติ
เวยีดนามนั้น เป็นธง
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ พื้นสี
แดง ตรงกลางมีรูป
ดาวหา้แฉกสีเหลือง
ทอง สีแดง หมายถึง 

การต่อสู้เพื่อกูเ้อกราชของชาวเวยีดนาม สีเหลือง คือ สีของ
ชาวเวยีดนาม ส่วนดาวหา้แฉก หมายถึงชนชั้นต่างๆ ใน
สังคมเวยีดนาม คือ นกัปราชญ ์ชาวนา ช่างฝีมือ พอ่คา้ และ
ทหาร อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัการรวมชาติเวยีดนามในปี 
2519 ความหมายธงไดมี้การอธิบายใหม่ในทางการเมืองวา่ 
สีแดง หมายถึง การปฏิวติั โดยชนชั้นกรรมาชีพและดาวสี
ทอง หมายถึง การช้ีนาํของพรรคคอมมิวนิสตเ์วยีดนาม 
 
 
 

Ao dai เป็นชุดประจาํชาติ
ของประเทศเวียดนามท่ีประกอบ
ไปดว้ยชุดผา้ไหมท่ีพอดีตวัสวมทบั
กบักางเกงยาว Ao dai เป็นชุดท่ีมกั
สวมใส่ในงานแต่งงานและพิธีการ
สาํคญัในประเทศเวยีดนาม 

 

 
 

 

ดอก Lotus หรือดอกบวั 

เป็นดอกท่ีชาวเวยีดนาม 

ถือวา่เป็น 1 ใน 4 ดอกไม้

และพืชท่ีมีความสง่างาม

ท่ีประกอบไปดว้ย ตน้สน 

ตน้ไผ ่และตน้เบญจมาศ ดอกบวัเป็นท่ีรู้จกัในนาม ‘ดอกไม้

แห่งรุ่งอรุณ’ ดอกบวั คือ สัญลกัษณ์ของความบริสุทธ์ิ ความ

ผกูพนั และการมองโลกในแง่ดี ความสง่างามของดอกบวั 

 

 
 

  Nem หรือ เปาะเป๊ียะ
เวยีดนาม เป็นหน่ึงใน
อาหารพื้นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดใน
เวยีดนาม แผน่เปาะเป๊ียะ

ทาํจากแผน่แป้งท่ีทาํจากขา้วเจา้ โดยไส้เปาะเป๊ียะอาจเป็น
ไก่ หมู กุง้ ห่อรวมกบัผกัต่างๆ นบัเป็นอาหารยอดนิยมท่ี
สามารถรับประทานไดท้ัว่ไปในเวยีดนาม 
 

ธงชาติประเทศเวียดนาม 

 

ชุดประจ าชาติประเทศฟิลิปปินส ์

 

ดอกไม้ประจ าประเทศเวียดนาม 

 

อาหารประจ าประเทศเวียดนาม 

 

ข้อมูลทัว่ไป 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99


 
 
 
 
 

 เจดีย์เสาเดียว 
ตัง้อยู่ด้านหลงัของสสุาน
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ 
สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1049 
สมยัราชวงศ์หลี เจดีย์ไม้ท่ี

งดงามแหง่นีต้ัง้ อยูบ่นเสาเดียวอยู่กลางสระบวั ส าหรับต้น
ไทรด้านหลงัเจดีย์สาเดียวปลกูโดย ทา่นประธานาธิบดีเนห์
รูแหง่ประเทศอินเดีย ในปี ค.ศ.1958 ในระหวา่งเดนิทางมา
เยือนประเทศเวียดนาม 

พพิธิภณัฑ์
โฮจมิินห์ตัง้อยูห่ลงั
สวนสาธารณะใกล้กบั
สสุานโฮจิมินห์ พิพิธภณัฑ์แหง่นีเ้ปิดให้ประชาชนเข้าชม 
เม่ือปี ค.ศ.1990 เป็นอาคารคอนกรีตขนาดใหญ่ ทนัสมยั
และมีการจดัการท่ีดี ผู้ เข้าเย่ียมชมจะได้มีโอกาส สมัผสั
เร่ืองราวการตอ่สู้ เพ่ือเอก ราชตลอดชว่งชีวิตท่ีผา่นมาของ
วีรบรุุษท่ียิ่งใหญ่ จนได้รับชยัชนะในการรวมประเทศ
เวียดนาม เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัได้ 

  อ่าวฮาลองหรือ 
กุ้ยหลินเวียดนาม ตัง้อยู่
ทางทิศตะวนัออกของ
เวียดนาม ชาวเวียดนาม
เรียกอ่าว ฮาลองวา่ 

“วินห์ ฮาลอง” (VINH HA LONG)ในภาษาเวียดนามค าวา่
“ฮาลอง”แปลว่า “มงักรร่อนลง” อา่วฮาลองเป็นสิ่ง
มหศัจรรย์ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาตแิหง่หนึง่ในโลกและ
ด้วยความมหศัจรรย์ทาง ธรรมชาตนีิเ้อง องค์การยเูนสโก
ได้ขึน้ทะเบียนให้อ่าวฮาลองเบย์เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาต ิในปีค.ศ.1994 อา่วฮาลองแหง่นีกิ้นเนือ้ท่ี 4,000 
ตารางกิโลเมตร (1,500 
ตารางไมล์) มีเกาะ
หินปนูน้อยใหญ่ กระจดั
กระจาย มากกวา่ 1,000 
เกาะ ด้วยพลงัคล่ืนลม
มหาศาล จากธรรมชาตกิดัเซาะภเูขา หินปนูเหลา่ นีต้อ่ 
เน่ืองเนิ่นนานมาเป็นเวลานาน นบัพนัปี ภเูขาหินปนูรูปทรง
ประหลาดโผลข่ึน้จากทะเลนบัพนัๆลกูเลย ทีเดียว อา่วฮา
ลองแหง่นีเ้คยโดง่ดงัในหมูน่กัทอ่งเท่ียวชาวตะวนัตกจาก
ภาพยนตร์ผร่ังเศส เร่ือง “อินโดจีน” (INDOCHINE) ซึง่มี
นกัแสดงสาวชาวฝร่ังเศส คือ แคทเธอรีน เดอเนิฟ เป็น
ดาราน าแสดง สถานท่ีทอ่งเท่ียว ท่ีเวียดนามกลาง 
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ช่ือทางการ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

พืน้ที ่:  657,740 ตารางกิโลเมตร 

เมอืงหลวง : เมืองเนปีดอร์ 
ประชากร :  48.8 ลา้นคน (พ.ศ. 2550 ) 

ภูมอิากาศ :  มรสุมเมืองร้อน  

ดา้นหนา้ภูเขาอาระกนัโยมา ฝนตกชุกมาก  

ภาคกลางตอนบนแหง้แลง้มาก เพราะมีภูเขากั้นกาํบงัลม  
ภาคกลางตอนล่าง เป็นดินดอนสามเหล่ียวปากแม่นํ้าขนาด
ใหญ่ ปลูกขา้วเจา้ ปอ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อากาศ
ค่อนขา้งเยน็ และค่อนขา้งแห้งแลง้ 

ภาษา :  ภาษาพมา่ 
ศาสนา :   ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 90) ศาสนาคริสต ์(ร้อยละ 
5) ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 3.8) ศาสนาฮินดู (ร้อยละ 0.05 

หน่วยเงินตรา :  จัต๊ (1 จัต๊ เท่ากบั 1,200 บาท) 

ระบอบการปกครอง : ระบอบเผด็จการ โดยรัฐบาล
ทหาร 

เวลาแตกต่างจากประเทศไทย : - 30 นาที 
 
 
 
 

 
 
    

 
ธงชาติพม่า ท่ีใชใ้นปัจจุบนัเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้พื้นสีแดง ท่ี
มุมบนดา้นตน้ธงเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้สีนํ้าเงินขนาดเล็ก 
ภายในมีรูปช่อรวงขา้วอยูห่นา้ฟันเฟือง ลอ้มรอบดว้ยดาว
หา้แฉก 14 ดวงเป็นวงกลมรูปเหล่าน้ีเป็นรูปสีขาว  สาํหรับ
ความหมายของสัญลกัษณ์ในธงชาติแบบปัจจุบนัมีดงัน้ี รูป
ฟันเฟืองและรวงขา้ว เป็นสัญลกัษณ์ในเชิงสังคมนิยม 
หมายถึง ชาวนาและกรรมกร ดาวหา้แฉก 14 ดวง หมายถึง 
เขตปกครองทั้ง 14 เขตของพม่า (7 รัฐ 7 เขต) สีแดง 
หมายถึง ความกลา้หาญ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิ สีนํ้า
เงิน หมายถึง สันติภาพและความอุดมสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Longyi คือ เคร่ือง
แต่ง ก า ยป ระ จําช า ติข อง
ป ร ะ เ ท ศ พ ม่ า โ ด ย มี ก า ร
อ อ ก แ บ บ ใ น รู ป
ทรงกระบอก มีความยาว
จากเอวจรดปลายเท้า การ
สวมใส่ Longyi ใช้วิธีการ
ขมวดผา้เขา้ด้วยกันโดยไม่

มดัหรือพบัข้ึนมาถึงหวัเข่าเพื่อความสะดวกในการสวมใส่ 
 
 

 

ดอก Paduak หรือ ดอก

ประดู่ ผลิดอกสีเหลืองทอง

และส่งกล่ินหอมหลงัฤดูฝน

แรกของเดือนเมษายน ซ่ึง

เป็นเวลาเดียวกบัการเฉลิมฉลองเทศาลปีใหม่ของประเทศ

พม่า เม่ือผลิดอก ตน้ของดอก Paduak จะเป็นสีทองตลอด

ทั้งคืน ชาวพม่าจึงถือวา่ตน้ Paduak เป็นสัญลกัษณ์ของ

ความแขง็แรงและความทนทาน ดอกไมช้นิดน้ียงัหมายถึง

วยัหนุ่มสาวและความรัก  

ธงชาติประเทศพม่า 

 

ชุดประจ าชาติประเทศพม่า 

 

ดอกไม้ประจ าประเทศพม่า 

 

ข้อมูลทัว่ไป 



 

 

 
หล่าเพด็ (Lahpet) เป็น
อาหารประจาํชาติของ
พม่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบั
ยาํเม่ียง ของไทยโดย
รับประทานกบัเคร่ือง
เคียงเช่น ใบชาหมกั 

กระเทียมเจียว ถัว่ชนิดต่างๆ งาคัว่ กุง้แหง้ ขิง มะพร้าวคัว่ 
เป็นตน้ โดยในเทศกาลสาํคญัต่างๆ ของพม่า จะมีอาหาร
ยอดนิยมจานน้ีเป็นหลกั 
 
 
 
 
 
 

พระธาตุอนิทร์แขวน 
หรือ ไจก้ทิ์โย (Kyaikhtiyo) ใน
ภาษามอญ หมายความวา่ หินรูป
หวัฤๅษี พระธาตุอินทร์แขวน 
ตั้งอยูท่ี่เมืองไจก้โ์ถ่ อาํเภอ
สะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศ
พม่า บนยอดเขา Paung Laung 

เหนือระดบั นํ้าทะเล 3,615 ฟุต ลกัษณะเด่นของพระธาตุ
อินทร์แขวนคือ มีลกัษณะเป็นกอ้นหินสีทองขนาดใหญ่สูง 
5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูงชนัอยา่งหม่ินเหม่ เหมือนจะ
หล่นและทา้ทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอยา่ง
เหลือเช่ือ พระธาตุอินทร์แขวนนบัเป็น1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
ท่ีชาวพม่าตอ้งไปสักการะ และยงัเป็นพระธาตุประจาํปีจอ 
(สุนขั) ท่ีคนเกิดปีน้ีตอ้งไปนมสัการสักคร้ังหน่ึงในชีวิต 
 

ทะเลเจดย์ี เจดียจ์ะสร้างจากอิฐเผาสีแดงหรือไม่ก็ศิลา

แลง มีหลายรูปแบบ แต่ส่วนมากจะเป็นส่ีเหล่ียมหกัมุมทรง
กลมระฆงัคว ํ่า ทรงแบบอินเดีย ฯลฯ มีทั้งองคเ์ด่ียว องคห์มู่ 
มากมายนบัแทบไม่ถว้น วา่กนัวา่ เจดียใ์นพุกามมีมากถึง 4 

พนัองค ์แต่ทุกวนัน้ี
หลงเหลืออยูเ่พียง 2 
พนักวา่องคเ์ท่านั้น 
ทั้งจากท่ีเส่ือมโทรม
ไปตามกาลเวลา และ
ท่ีถูกร้ือถอนมาสร้าง
เป็นกาํแพงเมืองหอรบในสงครามคร้ังสุดทา้ยของพุกาม กบั
พระเจา้กุบไลข่าน แห่งมองโกล ตลอดท่ีราบริมฝ่ังอิระวดี 
ลว้นเตม็ไปดว้ยเจดียน์อ้ย-ใหญ่ หลากหลายลกัษณะ เรียง
รายสุดสายตา ดว้ยเหตุน้ี พุกาม ถึงไดรั้บยกยอ่ง ใหเ้ป็น 
มรดกโลก World Heritage จาก UNESC 
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ประเทศพม่า 


