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สรุปบทเรียนโครงการฝกึอบรม 
หลกัสตูร “การพฒันาขา้ราชการเพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  

 

 
 

การจัดต้ังประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) ผู้นําอาเซียน ประกอบด้วย 10 ประเทศได้แก่ ไทย 
(2510) สิงคโปร์(2510) อินโดนีเซีย(2510) มาเลเซีย(2510) ฟิลิปปินส์(2510) บรูไน(2527) เวียดนาม(2538)              
ลาว(2540)  พม่า(2540)  กัมพูชา(2542) ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน จัดต้ังประชาคม
อาเซียน  ให้รวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สําเร็จภายในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่น
ระยะเวลาจัดต้ังให้เสร็จในปี พ.ศ.2558(ค.ศ.2015) อาเซียน (ASEAN) มีประชากรรวมกันประมาณ 620 ล้านคน  การ
จัดต้ังประชาคมอาเซียนดํารงอยู่บนเสาหลักของความร่วมมือ 3 ด้าน ได้แก่ 1)ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 2)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3)ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเสา
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในหัวข้อ A. การพัฒนามนุษย์ (Human Development) A.7 การพัฒนา
สมรรถภาพของระบบราชการ หรือการสร้างศักยภาพของระบบราชการ (Building Civil Service Capability) เน้นการ
จัดต้ังระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และมีความน่าเชื่อถือ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคลในระบบราชการของอาเซียน และเพิ่มความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน  
 ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสจากประชาคมอาเซียนที่มีต่อ
ประเทศและระบบราชการไทย  เสริมประสิทธิภาพการพัฒนาข้าราชการตามบทบาท ภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในบริบทของการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน กรมพัฒนาที่ดินจึงจัดหลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”ขึ้น โดยมีระยะเวลา 2 วัน มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการระดับชํานาญการและ
ชํานาญงานขึ้นไป จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน 165 คน ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับ
เกียรติจากวิทยากรผู้มากด้วยความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วย 3 หัวข้อวิชา ได้แก่  

1) ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน บรรยายโดย ดร.สุวิทย์ มังคละ วิทยากรจากกรมอาเซียน กระทรวง             
การต่างประเทศ   

2) เศรษฐกิจไทยในบริบทประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น บรรยายโดย ร้อยตํารวจเอก             
ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ผู้อํานวยการสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

3) ความหลากหลายทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอาเซียน บรรยายและฝึกปฏิบัติโดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต 
ปรึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดการธุรกิจใน AEC และคณะ 
 การฝึกอบรมทั้ง 2 วันประกอบด้วยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ โดยมีการแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาข้อมูลและ
นําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สรุปเนื้อหาจากการฝึกอบรม ได้ดังนี้ 
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ความรู้เรือ่งประชาคมอาเซียน  
 

บรรยายโดย ดร.สุวิทย์ มังคละ 
วิทยากรจากกรมอาเซียน กระทรวงการตา่งประเทศ 

 
. 
 

เมื่อกล่าวถึงประชาคมอาเซียน หรือ AC (ASEAN Community) 
แล้ว คําว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เป็นเรื่องที่เด่นกว่าเรื่อง
อ่ืนๆ เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด  เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์ที่มีผลกระทบ   
โดยตรงไม่ว่าจะเป็นสินค้า การลงทุน  แรงงาน ความเป็นอยู่ รายได้  ส่วนใน
เรื่องที่เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ก็มีกลไกความร่วมมือภายใน
อาเซียนที่มีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ หรือ 
ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry – AMAF 
นโยบายของรัฐบาลไทยให้ความสําคัญจริงๆ ในเรื่องการเกษตร  ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นครั้งที่ 27 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ 
จันทร์โอชา ท่านกล่าวยํ้าเรื่องความร่วมมือแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ํา และช่วยเหลือให้เกษตรกรมีผลิตภาพ(Productivity)  
ที่สูงขึ้น  ทําอย่างไรจึงจะมีเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาช่วยเสริมสร้างสิ่งใหม่ในภาคเกษตร  ทําอย่างไรให้เกษตรกรที่อยู่
ต่างจังหวัดเข้าถึงตลาด  ส่งขายสินค้าได้ราคาดี  ไม่ผลิตจนล้นตลาด ไม่แข่งขันตัดราคากันเกินไป  

 ประเด็นแรกที่มีคําถามเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนคือ เสาหลักของอาเซียน 
1)ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 
3)ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทั้งสามเสาหลักนี้ จะมีความร่วมมือหรือ          
กลไกที่จะหารือเรื่องที่มันเชื่อมโยงกันแบบ Cross-sectoral โดยนําทุกภาคส่วนมา
ร่วมกันหารือกันหรือไม่  เรื่องประมงก็เป็นภาคส่วนหนึ่ง เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เรื่องเกษตร เรื่องภัยคุกคาม เช่น SARs ไข้หวัดนก การค้ามนุษย์ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ หมอกควัน ยาเสพติด และปัญหาความยากจน ฯลฯ ก็เป็นอีกภาค
ส่วนหนึ่ง  เป็น Area of  Co-operation ที่คาบเกี่ยวกัน พอนํามาแบ่งเป็นเสา                  
แต่ละเสา ก็จะไม่สามารถแบ่งได้ชัดเจน  ดังนั้นจะต่างคนต่างทํางานไม่ได้  จะแย่งกัน
ทํางานเลือกทําเฉพาะงานเด่นๆ เหมือนสมัยก่อนไม่ได้  กระแสอาเซียนจะบอกว่า
จะต้องทําอย่างไรจึงจะเกิดการทํางานแบบบูรณาการ  และกระแสอาเซียนจะเป็น
ปัจจัยกดดันให้ประเทศไทยต้องทํางานอย่างบูรณาการมากขึ้น   

ประเด็นที่สอง คือเรื่องการไหลเวียนของสินค้า บริการ เม็ดเงินลงทุน แรงงาน การค้าและการลงทุน(Trade 
& Investment) มีการหมุนเวียนมากขึ้น อาจารย์ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ท่านคงจะมาเล่ารายละเอียดในช่วงบ่ายนี้  ซึ่งจะ
ตอบคําถามที่ว่าทําไมอาเซียนจะต้องมีการรวมตัวกันในเชิงเศรษฐกิจแล้วทําให้เศรษฐกิจในภูมิภาคน้ีดีขึ้น  ทําให้สินค้า
และการลงทุนหมุนเวียนดีย่ิงขึ้น อัตราการเจริญเติบโตของภูมิภาคดีขึ้น และจะมีความเจริญ มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน  

ประเด็นที่สาม คือเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงาน มีคําถามว่าเราจะถูกแย่งงานไหม แรงงานไทยจะมีคุณภาพ 
พอไหมที่จะแข่งขันในตลาดอาเซียน แรงงานมีหลายระดับ คือ แรงงานฝีมือ ก่ึงฝีมือ ไร้ฝีมือ แรงงานประเภทไหน             
ที่จะมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี แรงงานอพยพผิดกฎหมายจะหลั่งไหลเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นจริงหรือไม่ การประชุม
สุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ที่บาหลี อินโดนีเซีย ได้กําหนดจัดทําข้อตกลงร่วมกัน (Mutual 
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Recognition Arrangements : MRAs)เกี่ยวกับคุณสมบัติของวิชาชีพหลัก แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษ 
เพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีสําหรับแรงงานฝีมือที่เป็นมืออาซีพ โดยจะเริ่มต้นใน              
ปี พ.ศ. 2558  ในเบื้องต้น มี 7  สาขาอาชีพ บวกหนึ่งสาขาด้านบริการ  คือ 1. สาขาวิศวกรรม  2. สาขานักสํารวจ              
3. สาขาสถาปัตยกรรม  4. สาขาแพทย์  5. สาขาทันตแพทย์  6. สาขาพยาบาล  7. สาขานักบัญชี  8. สาขาวิชาชีพด้าน
การท่องเที่ยว  แต่เราไม่ได้เปิดเสรีให้กับแรงงานต่างด้าว แรงงานอพยพ คนเหล่านี้เข้ามาทํางานได้ตามที่กฎระเบียบของ  
แต่ละประเทศกําหนด  มีสถิติแสดงว่าประเทศไทยใช้แรงงานฝีมือที่เป็นมืออาซีพที่เปิดเสรีในอาเซียนน้อยมาก ต่างจาก
มาเลเชียและสิงคโปร์ที่ใช้แรงงานประเภทนี้เยอะมากในระดับอาเซียน 

ประเด็นที่สี่ คือเรื่องเม็ดเงินและสกุลเงิน  เป็นเรื่องที่ถกเถียงว่า กระบวนการบูรณาการทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน จะทําให้อาเซียนอยากจะมีสกุลเงินเดียวกัน เหมือนอย่างกับที่ประเทศในยุโรปมีเงินยูโรหรือไม่  คําตอบคือ
เรื่องเงินต้องอาศัยวินัยทางการเงิน หากบางประเทศไม่มีวินัย รายได้น้อยแต่รายจ่ายเยอะ ก็จะสร้างปัญหา
กระทบกระเทือนต่อเนื่องกันไปทั้งระบบ  ขณะนี้จึงยังไม่เคยมีการพูดถึงแนวทางที่อาเซียนจะมีสกุลเงินเดียวกัน 
ตอนนี้มีเงินของสองประเทศที่ใชแ้ลกเปลี่ยนกันได้ คือ สิงคโปร์กับบรูไน  

ประเด็นที่ห้า การเป็นสังคมเดียวกัน จะทําอย่างไรให้ผู้คนในอาเซียนไปมาหาสู่กันได้มากขึ้น ก็มีมาตรการ
ต่างๆ  เช่น การยกเว้นวีซ่าให้คนอาเซียน(ASEAN People) ซึ่งจะช่วยทําให้ผู้คนในอาเซียนพบปะกันมากขึ้น มีความ
เป็น Community มากขึ้น แต่ทุกประเทศก็ต้องระวังไม่ให้เกิดการนําโรคระบาด หรือนําอาชญากรข้ามชาติเข้ามา 
ขณะนี้คนไทยถือพาสปอร์ตไทยไปได้ทุกประเทศในอาเซียน สร้างความรู้สึกว่ามีความเป็นคนอาเซียนมากขึ้น ยกเว้น
ประเทศพม่าโดยเฉพาะด่านที่ไม่ใช่ท่าอากาศยานใหญ่ เช่น ด่านแม่สาย ยังต้องขอวีซ่าอยู่ และประเทศพม่ายังไม่ได้
ยกเว้นวีซ่าให้สิงคโปร์ บรูไน และกัมพูชา  

ประเด็นที่หก เรื่องของคนต่างชาติที่เข้ามาในอาเซียน เราต้องการให้อาเซียนเป็นปลายทางร่วมกัน(One 
Single Destination) ของคนนอกอาเซียนหรือไม่ เช่น เราอยากให้มีมีวีซ่าที่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
ออกให้แล้วเขาสามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียนได้ เรื่องนี้มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง เรื่องนี้ซับซ้อนในเรื่อง
ของความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย และต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างลึกซึ้งพอสมควร    

ประเด็นที่เจ็ด เรื่องการรวมตัวระดับภูมิภาค  หากจะเปรียบเทียบประชาคมอาเซียนกับสหภาพยุโรปแล้ว      
มีความแตกต่างกันอยู่มาก  ของการรวมตัวของยุโรปนั้นถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง  เพราะมีการบูรณา
การท่ีซับซ้อนและมีการจัดต้ังสถาบันกลางที่มีอํานาจการตัดสินใจแทนประเทศสมาชิกได้  แต่การรวมตัวของอาเซียน
เป็นเพียงความร่วมมือที่ยังขาดการบูรณาการ  อาเซียนจะยังมีการขยายตัวเพิ่มจํานวนประเทศสมาชิกและตอนนี้มี
ประเทศติมอร์ตะวันออก ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียจะขอกลับเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนลําดับที่ 11  

เมื่อกล่าวถึงประชาคมอาเซียนแล้ว จะมีการอธิบายเป็นสองด้าน  ด้านหนึ่งกล่าวถึงความเป็นชาติของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ กล่าวถึงความมีอัตตลักษณ์ที่แตกต่าง  มีธงแสดงถึงความเป็น Nation State  
มีความเป็นอธิปไตย(Sovereignty) ในการปกครองตนเอง  การตัดสินใจต่างๆ การบริหารจัดการประเทศขึ้นอยู่กับ 
แต่ละประเทศ  เราจะรู้จักอาเซียนได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักอัตตลักษณ์ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ  วันพรุ่งนี้คงจะมี
อาจารย์มาสอนเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้   สําหรับประเทศไทยแล้ว 
ในเชิงนโยบายต่างประเทศ(Foreign Policy) เราจะเรียกประเทศเหล่านี้ว่าประเทศเพื่อนบ้าน  แม้ว่าเขาจะไม่ได้มี
พรมแดนติดกับเราในทางบกหรือทางทะเล  แต่ก็ถือว่าเป็น Neighboring Country  และไม่ว่าในยุคสมัยใด เปลี่ยน
รัฐบาลมากี่สมัยก็ตาม ประเทศไทยจะถือว่าประเทศเพื่อนบ้านคือแกนหลักของการต่างประเทศของไทย   คือ เรามี
นโยบายที่เรียกว่า Prosper Thy Neighbor คือ  ทําให้ประเทศเพื่อนบ้านของเรามั่งคั่ง เกื้อหนุนประเทศเพื่อนบ้าน
ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกัน   สิ่งนี้คือหัวใจหลักของนโยบายต่างประเทศของไทยมาตลอด  แม้เราจะรู้สึกว่าเรา
แข่งขัน  ประเทศไทยเป็นคนชักชวนประเทศพม่าเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแม้จะต้องถูกเพ่งเล็ง  เพราะไทยเห็นว่า
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พม่ามีความสําคัญต่อประเทศไทยจึงดึงเข้ามาให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะได้เข้าใจ รู้จักกัน อย่างไรก็ตามประเทศไทยเรา
ยังมีทัศนคติหลายๆ อย่างที่ต้องปรับเปลี่ยน  เพราะไม่ใช่ว่าเพื่อนบ้านจะรักเราทุกประเทศ  สาเหตุส่วนหนึ่งนั้นมาจาก
เราทําตัวเราเอง  เราคิดว่าตัวเราดี เราเก่งและคิดแต่จะแข่งขันกับเขาอย่างเดียว  ประชาคมอาเซียนกําลังเขียน
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่บอกว่าเราจะต้องพยายามปรับทัศนคติ  แม้ว่าการแข่งขันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะ
ประเทศใกล้กันย่อมจะมีทรัพยากรธรรมชาติคล้ายกัน แต่การมุ่งจะแข่งขันอย่างเดียวประเทศจะอยู่โดดเด่ียวแก้ปัญหา
ไม่ได้  ต้องทําให้ความร่วมมือมาพร้อมการแข่งขัน เราต้องรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและสร้างพลังเสียงที่มากขึ้น 
แม้แต่บริษัทต่างๆ หรือสายการบินยังต้องมีการรวมตัวกันเพื่อความเข้มแข็งและความอยู่รอด จริงๆ แล้วภูมิภาคน้ียังมี
ความหลากหลายซึ่งถ้าแล้วนํามาเสริมกันได้ทําให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น   

อีกด้านหนี่งที่ใช้ในการอธิบายประชาคมอาเซียน คือ การเป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่มีโครงสร้างและ             
การดําเนินการร่วมกัน เป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่มีความร่วมมือระหว่างรัฐบาล  และมี ‘วิถีทางของอาเซียน’ คือ 
ASEAN’s Way ยึดมั่นในหลัก ‘ฉันทามติ” และ “การไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน’ ประชาคมอาเซียนต่างจาก
สหภาพยุโรปที่เป็นองค์การที่มีการรวมตัวเชิงสถาบัน มีการดึงอํานาจเข้าไปอยู่ส่วนกลาง มีการจัดต้ังสถาบัน มีสภา
ยุโรป  มีคณะกรรมาธิการของยุโรป ทําหน้าที่เหมือนรัฐบาลของยุโรป  มี European Court Justice มีกฎหมาย
ออกมาบังคับใช้กับทุกประเทศในสหภาพยุโรป (European Union) เป็นการบูรณาการที่ลึกลงไป และมีการจัดต้ัง
สถาบันตรงกลาง ที่มีการดึงอํานาจอธิปไตยไปด้วย  คณะกรรมาธิการของยุโรป มีผู้แทนอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เป็นเสมือนทูต สามารถพูดแทนสมาชิกในสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศได้ สามารถเสนอร่างกฎหมายเข้าไปสู่สภา
ยุโรป และสภายุโรปก็ออกกฎหมายมาบังคับใช้ได้ ถ้ามีการละเมิดกฎหมาย ประชาชนยุโรป หรือประเทศสมาชิก ก็
สามารถฟ้องร้องกันได้ เช่น ประเทศเบลเยี่ยมเคยฟ้องร้องประเทศฝรั่งเศสเรื่องการทําประมงนอกน่านน้ํา ซึ่งทําให้
ประเทศฝรั่งเศสต้องจ่ายค่าปรับ ตามคําสั่งศาล แต่ ASEAN Way ยังไม่มีวิถีที่จะดึงอํานาจอธิปไตยออกไปในลักษณะ
ดังกล่าว  

อาเซียน มีสํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ต้ังอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และมี
เลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretary General) คนปัจจุบันเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ของเวียดนาม  ก่อนหน้านั้นเป็นคนไทยคือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
ไทย  การต้ังเลขาธิการอาเซียนจะตั้งเรียงตามลําดับตัวอักษรของประเทศและมีวาระห้าปี เลขาธิการอาเซียนคนต่อไป
ก็ต้องมาจากประเทศบรูไน  ตําแหน่งเลขาธิการอาเซียนไม่ได้มีอํานาจในการตัดสินใจแทนอาเซียน มีหน้าที่เพียงช่วย
จัดการประชุม ช่วยเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ได้  แต่คนที่มีอํานาจการตัดสินใจคือผู้นําของทั้ง 10 ประเทศ กฎบัติ
อาเซียนกําหนดว่าหนึ่งปีจะมีการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน(ASEAN SUMMIT) 2 ครั้ง ครั้งแรกจะมี 10 ประเทศ 
ส่วนตอนปลายปีจะมีผู้นํานอกอาเซียนเข้าร่วมประชุมด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น  ปีหน้า
ประธานในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนจะเป็นประเทศลาว ปีถัดไปเป็นฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เรียง
ตามลําดับตัวอักษร ยกเว้นจะมีประเทศที่ขอสลับสับเปลี่ยนกัน 

ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ในเชิงการวางยุทธศาสตร์การต่างประเทศ และในเชิงการเล่นเกมการเมืองเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ นั้น นอกจากประเทศไทยจะถูกมองเป็นประเทศเดี่ยวๆ แล้ว เรายังถูกมองในเชิงของกลุ่มประเทศ
อาเซียนด้วย เรามีประเทศอื่นรายล้อม ประเทศไทยเราอยู๋ในภูมิภาคเดียวกับประเทศจีนและประเทศอินเดียซึ่งถือ             
เสมือนเป็น Engine of Growth เศรษฐกิจกําลังเติบโต มีศักยภาพในการพัฒนาสูง ศตวรรษนี้ถือเป็นศตวรรษของ
เอเชีย  ในฐานะที่ถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ มีความมั่งคั่ง อัตราการเจริญเติบโตสูง เป็นโรงงาน
ของโลก ประเทศไทยก็คาดว่าตนเองจะมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางของความมั่นคงทางอาหาร(Food Security) 
ของโลกได้   ปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียนมีเงินลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น  ประชากรอาเซียนจํานวน 620 
ล้านคน มีความหลากหลายซึ่งเป็นประโยชน์ เป็นกําไร เป็นเสน่ห์  อาเซียนเป็นตลาดของพวกเดียวกันเอง ค้าขาย
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กันเองช่วยเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกัน  เศรษฐกิจของอาเซียนมีตลาดแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 มี
แรงงานที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว(Growing  Population) เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งดีต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจดีต่อการเป็นฐานการผลิตของโลก แต่ก็มีประเทศที่จะก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุ(Aging Population) เช่น 
ประเทศไทย   

อาเซียนมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ(FDI – Foreign Direct Investment) 122.4 พันล้านดอลล่าร์
สหรัฐ บริษัทที่ปรึกษาระหว่างประเทศแห่งหนึ่งกล่าวว่า ถ้าอาเซียนเป็นประเทศเดี่ยวๆ หนึ่งประเทศ (Single 
Economy) ด้วยมูลค่าของ GDP ที่รวมกัน 2.4 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ จะถือว่าอาเซียนมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็น
อันดับที่ 7 ของโลก แต่ถ้าเป็นประเทศไทยเดี่ยวๆ ไม่รู้ว่าถูกจัดอยู่ในอันดับที่เท่าใด และหากการรวมตัวกันเป็นตลาด
เดียวนั้นทําได้ดีย่ิงขึ้น  ในอีก 35 ปีข้างหน้า (ปี ค.ศ. 2050) อาเซียนจะเติบโตเป็นอันดับที่ 4 ของโลก มากกว่า
บราซิล รัสเซีย อินเดียด้วยซ้ํา  เพราะขณะนี้นอกจากอาเซียนจะมีแรงงานที่เป็นแรงงานฝีมือในวัยหนุ่มสาว(Young 
Educated Labor force)แล้ว  ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า โครงข่ายอินเตอร์เน็ต  
มีการพัฒนาท่าเรือต่างๆ เพราะมีทั้งส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีป เป็นทะเล และเป็นหมู่เกาะ จึงมีศักยภาพในการเติบโตสูง  
หาก 10 ประเทศรวมตัวกันแล้วไปเจรจา FTA กับประเทศอื่นๆ จะช่วยให้เกิดการดึงการลงทุนและเพิ่มปริมาณ
การค้าได้มากขึ้น 
 ที่กล่าวว่าความหลากหลาย(Diversity) เป็นประโยชน์ เป็นกําไร เป็นเสน่ห์ ไม่ว่าในแง่ของวัฒนธรรม หรือ
ศาสนา แต่ที่สําคัญคือ ในทางเศรษฐกิจ ความหลากหลายมีประโยชน์ในการนําทรัพยากรที่หลากหลายมาใช้ร่วมกัน  
ปัญหาที่ผ่านมาเราเพิ่งจับเรือประมงเวียดนามที่เข้ามาในน่านน้ําไทย เราจับการทําประมงที่ผิดกฎหมายไร้การควบคุม  
ทําให้เราหวังว่าประชาคมอาเซียนจะช่วยให้เราหาวิธีที่จะทําให้มีความสมดุลในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแบ่งปัน
ผลประโยชน์ได้อย่างลงตัวมากขึ้น  

การประชุมผู้นําอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 9 ในเดือนตุลาคม 2546 ที่บาหล ีผู้นําอาเซียนได้ลงนาม
ใน “ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน” (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพื่อให้เกิด
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) โดยจะประกอบด้วยประชาคม             
3 เสาหลัก(pillars) ได้แก่ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community- ASC) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน(ASEAN Economic Community- AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community - ASCC) และการประชุมครั้งที่ 27 ครั้งล่าสุดที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558  ผู้นําทั้ง 10 ประเทศได้ลงนามในปฏิญญากัวลาลมัเปอร์จัดต้ังประชาคมอาเซียน ใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว   

 โครงสร้างของประชาคมอาเซียนมีสองเรื่อง คือเรื่องการทํางานแบบบูรณาการ(Integration) และเรื่องความ
ร่วมมือ(Co-operation) ตอนนี้อาเซียนกําลังอยู่ในส่วนของความร่วมมือ(Co-operation) ยังไปไม่ถึงการบูรณาการ  
เพราะการทํางานแบบบูรณาการนั้นจะต้องมีองค์กรและสถาบันตรงกลางเพื่อที่จะมาขับเคลื่อน  ถ้าไปดูโครงสร้างของ
สหภาพยุโรปจะเห็นว่าซับซ้อนมาก คณะกรรมาธิการของยุโรป เขาแบ่งเป็นเหมือนกระทรวง มีการประสานงาน
ภายในคณะกรรมาธิการยุโรป  แต่ประชาคมอาเซียนเรายังไปไม่ถึงขั้นนั้น  ยังจะไม่มีการการตั้งสถาบันตรงกลางมา
ทํางานให้อาเซียนในอนาคตอันใกล้  อาเซียนมีกฏบัตรอาเซียนเป็นกรอบกว้างๆ ว่าโครงสร้างเป็นอย่างไร มีการ
ประชุมก่ีครั้ง มีสัญลักษณ์อะไร มีกลไกหารือเรียกว่าอะไรบ้าง แต่ไม่ใช่การบังคับที่มีบทลงโทษ  ตอนนี้สมาชิกอาเซียน
แต่ละประเทศจะมี committee of permanent representatives เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจํากรุง
จาการ์ตา ที่มีหน้าที่พิจารณางบประมาณ โครงการอะไรต่างๆ เป็นกลไกใหม่ที่เกิดขึ้นหลังกฎบัตรอาเซียน  ลดการใช้
ทรัพยากรเนื่องจากไม่ต้องเดินทางไปประชุม  จึงต้องมีการแต่งต้ังทูตให้ทํางานประจํา  
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เอกสารอีกฉบับหนึ่งของอาเซียน คือ แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยง(Connectivity) ที่พูดถึงความ
เชื่อมโยงด้านถนนหนทาง ด้านพลังงาน ด้านกระแสไฟฟ้า ด้านการปรับประสานกฎระเบียบให้เชื่อมโยงกันมากขึ้น             
การจัดระบบการบริหารจัดการชายแดน ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านกักกันพืชและสัตว์  CIQ - Custom 
Immigration Quarantine ต้องทําให้ง่าย สะดวก คล่องตัว และมีกฎระเบียบที่ปรับประสานกัน แต่ไม่จําเป็นต้อง
เหมือนกันเสียทีเดียว อาจจะเป็นการเปลี่ยนจากตรวจสองด่าน มาเหลือตรวจด่านเดียว (Single Inspection) และ
กําลังจัดทําแผนงานฉบับใหม่ในเรื่องความเชื่อมโยงในปีหน้า ปี 2559  

อาเซียนมีความสัมพันธ์กับประเทศภายนอกอาเซียนด้วย อาเซียนมีคู่เจรจา
อยู่ทั้งหมด 10 คู่เจรจา และได้มีการมอบหมายประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 1 
ประเทศให้ประสานงานกับประเทศคู่เจรจากับอาเซียนมีระยะเวลา 3 ปี เช่น เมื่อสาม
ปีที่แล้วไทยได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศผู้ประสานงาน(Country Coordinator) 
ระหว่างอาเซียนกับจีน และเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพิ่งจะมีการหมุนเวียน
ตําแหน่งผู้ประสานงานใหม่ และไทยได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศ ผู้ประสานงานกับ
สหภาพยุโรป   

 
 

ความหลากหลายทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมของอาเซียน  
 

บรรยายโดย อาจารย์จริฐา อคันทิตั  
ทีป่รกึษากลยทุธท์างการตลาด และการจดัการธรุกจิใน AEC และคณะ 

 
 
 

เกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอาเซียน วิทยากรได้
บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยให้ผู้ เข้ารับการอบรม      
ศึกษาหาข้อมูลของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
ทั้ง 10 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย บรูไนดารุสซาลาม 
เวียดนาม ลาว พมา กัมพูชา ในเรื่อง ที่ตั้ง เวลา 
ระบอบการปกครอง  ผูนําประเทศ เหตุการณสําคัญ
ในชวงเวลาประวัติศาสตร วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี เสื้อผา การแตงกายและบุคคลที่มีช่ือเสียงของ
ประเทศนั้นๆ  โดยให้แต่ละกลุ่มนําเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่ม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้
เบื้องต้น ที่จะใช้เป็นหัวข้อในการสนทนาทั่วๆ ไป อีกทั้งทําให้ทราบว่าประเทศนั้นๆ ให้ความสําคัญกับเรื่องใด ศาสนา 
หรือบุคคลใดโดยสังเกตได้จากวันหยุดประจําชาตินั้นๆ  นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับรู้ว่า แต่ละประเทศนั้นแม้
จะเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกัน แต่มีที่มาของประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน  ดังนั้นในการติดต่อ สื่อสารระหว่างกัน 
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักและให้ความสําคัญต่อสังคม วัฒนธรรม และความเชื่อ เราต้องศึกษาและทําความ
เข้าใจเรื่องเหล่านี้เพื่อสร้างมิตรภาพระหว่างกัน และไม่เผลอกระทําให้สิ่งที่กระทบต่อความเชื่อ หรือทําลาย
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน มุมมอง และข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับเกี่ยวกับประเทศใดๆ ก็จะต่างจากมุมมองและ
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ความรู้สึกนึกคิดของคนภายในประเทศนั้น    จึงต้องไม่วิพากษ์วิจารณ์ถึงบุคคลท่ีเป็นที่เคารพรักของประชาชน หรือ
สังคม และวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ  สรุปเนื้อหาสําคัญที่ได้จากการนําเสนอข้อมูลของ ทั้ง 10 ประเทศได้ดังนี้ 

 

 

ช่ือประเทศ 1.สาธารณรัฐอนิโดนีเซยี     
ที่ต้ัง   ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและทวีป 
           ออสเตรเลียและระหว่างมหาสมุทรอินเดียและ

มหาสมุทรแปซิฟิก 
เวลา   UTO + 7 ถึง UTO  - 9  
ระบอบการปกครอง  ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี 
ผู้นําประเทศ   ประธานาธิบดี  

ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์  http://www.lampangvc.ac.th 
 

เหตุการณส์าํคญัในช่วงเวลาประวตัิศาสตรส์าธารณรัฐอนิโดนีเซยี     
คริสต์ศตวรรษที่ 6        อาณาจักรศรีวิชัย เป็นอาณาจักรที่เฟื่องฟู มีการค้าขายกับจีนและอินเดีย  

แต่ต่อมาอาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมลงเพราะจีนเปลี่ยนเส้นทางการค้า จาก 
ช่องแคบมะละกาและช่องแคบซุนดา  มาทาง ชวา สุมาตรา และอ่าวไทยแทน 

พ.ศ.๑๗๖๕ - ๑๘๓๕ อาณาจักรสิงหะส่าหรี เป็นอาณาจักรบนเกาะชวาตะวันตก ที่ขยายอํานาจมาทาง 
หมู่เกาะชวาและช่องแคบมะละกา ต่อมาอาณาจักรสิงหะส่าหรีเสื่อมลง และมี
อาณาจักรมัชปาหิตขึ้นมาแทน  มกีารจัดระบบการปกครอง และทําสํามะโน
ประชากรและรวบรวมกฎหมาย เมื่ออาณาจักรมัชปาหิตเสื่อมทอนอํานาจลง หมู่
เกาะต่างๆ เริ่มปกครองตนเอง และชาวตะวันตกก็เริ่มเข้ามาล่าอาณานิคมและ   
ตกอยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์ ประมาณ 301 ปี  

พ.ศ.2485 - 2487   สงครามมหาเอเซียบูรพา(สงครามโลกครั้งที่ 2๗ กองทัพญี่ปุ่นได้เข้ายึดครอง 
อินโดนีเซียได้ กองทัพญี่ปุ่นพยายามเอาใจชาวอินโดนีเซียด้วยการปล่อยตัวผู้นําทาง
การเมืองที่ถูกทางการฮอนแลนด์คุมขังไว้ 

พ.ศ.2488  ญี่ปุ่นได้เปิดโอกาสให้ชาวอินโดนีเซียในการนําของ ดร.ซูการโน และ ดร.โมฮัมหมัด 
ฮัตตา ประกาศอิสระภาพของอินโดนีเซีย อินโดนีเซียได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
แรก เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2488 การสู้รบอย่างรุนแรงบนเกาะสุมาตรา ฮอน
แลนด์ก็ได้พยายามกลับเข้ายึดครองอินโดนีเซียอีก  

พ.ศ.2489  ลงนามข้อตกลง “Linggadjati Agreement” เพื่อยุติสงครามกันเนเธอร์แลนด์โดยมี
อังกฤษเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 

พ.ศ.2492  ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ เมื่อ 27 ธันวาคม 2492   
ยกเว้นเกาะอิเรียนตะวันตก ยังคงอยู่ในการปกครองของเนเธอร์แลนด์ 
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มีประธานาธิบดีคนแรกคือ ดร.ซูการ์โน 
พ.ศ.2506 – 2509 สงครามระหว่างอินโดนีเซีย กับ มาเลเซีย  
พ.ศ.2510 ร่วมก่อต้ังประชาคมอาเซียน  ASEAN 8 สิงหาคม 2510 
พ.ศ.2518 - 2519  ผนวกรวมกับติมอร์เลสเต 
พ.ศ.2545 ติมอร์เลสเตตะวันออก ได้รับอิสรภาพ20 พฤษภาคม 2545 

 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และประเพณ ี
ช่ือ – สกุล    ไม่มีคํานําหน้าช่ือ  ช่ือมีคําเดียวหรือหลายคําก็ได้  ไม่จําเป็นต้องมีนามสกุล 
ภาษา    บาฮาชา อินโดนีเซีย 
ความเชื่อ-ศาสนา  ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจําชาติ(ร้อยละ 87) รองลงมาได้แก่ คริสต์ ฮินดู 
วันหยุดราชการ วันขึ้นปีใหม่สากลวันตรุษจีน วันเกิดของท่านนบี มูฮัมหมดั(Maulid Nabi 

Muhammad SAW) วันแห่งความเงียบ(Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka) 
วันกู๊ด ฟรายเดย์(Wafal Yesus Kristuse) วันวิสาขบูชา (Hari Raya Wesak 
Tahun) วันแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู(Kenaikan Yesus Kristus)  
วันแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรคข์องนบีมูฮัมหมัด (Isra Mi'raj Nabi Muhammad)  
วันแห่งอิสรภาพอินโดนีเซีย(วันชาติ) Idul Filri  dan  Syawal  Hijriyah วันฮารีรา
ยาอิดูล ฟิลรี  วันฮารีรายาอิดูล อัดฮา  (Idul Adha  Hijriyah) Tahun Baru  
วันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินอิสลาม(Hijriyah) วันคริสต์มาส (Hari Raya Natal) 

ประเพณี/เทศกาลสําคัญ เทศกาลเฉลมิฉลอง Idul Fitri หลังถือศีลอด  เทศกาลบาหลี สปิริต เทศกาลซานัว  
วิลเลจ  เทศกาลคุตา คานิวัล ฯลฯ 

 อาหารจานเด็ด    “กาโด – กาโด” อาหารที่มีส่วนประกอบของถั่วเขียว มันฝรั่ง ถั่วงอก เต้าหู้  
กะหล่ําปลี ข้าวเกรียบ รับประทานกับซอสถั่ว  

 

 

ช่ือประเทศ   2. ประเทศมาเลเซีย  
ที่ต้ัง  2 ส่วนคือ  มาเลเซียตะวันตก(คาบสมุทรมลายู)    
                     มาเลเซียตะวันออก(เกาะบอร์เนียว) 
เวลา  GMT + 8 (เร็วกว่าไทย 1 ชม.) 
ระบอบการปกครอง  สหพันธรัฐ (ราชาธิปไตย 
                          ภายใต้รัฐธรรมนญู) 
ผู้นําประเทศ   นายกรัฐมนตรี 

 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์  http://www.lampangvc.ac.th 
 

เหตุการณส์าํคญัในช่วงเวลาประวตัิศาสตรป์ระเทศมาเลเซีย 
คริสตศตวรรษที่ 7 – 14 เดิมเป็นอาณาจักร ศรีวิชัย ชนเผ่าเริ่มต้นคือ อินเดีย และลงักา อพยพมาอยู่ที่ 
   แหลมมลายู นบัถือศาสนาพุทธ รวมกลุ่มกันต้ังเมืองหลวงแห่งแรกชื่อ “ปาเล็มบัง”  

เนื่องจากเป็นเกาะจึงถูกโจมตีบ่อย ต่อมาล่มสลาย มีรัฐมชัปาหิตเข้ามาแทนที ่ 
ทําให้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม  
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พ.ศ.2054  ประเทศทางยุโรปขยายอํานาจ และยึดเกาะมะละกา ตกอยู่ภายใต้การปกครอง 
ของโปตุเกส ฮอลันดา และองักฤษ ตามลําดับ    

พ.ศ.2484  ญี่ปุ่นบุกมลายู แต่ไม่สําเร็จ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวมาเลย์ต่อต้านอังกฤษ  
พ.ศ.2500  มลายูได้รับเอกราช ใช้ช่ือประเทศ “สหพันธรัฐมลาย”ู   
พ.ศ.2506   เปลี่ยนชื่อเป็น “สหพันธรัฐมาเลเซีย” 
พ.ศ.2508  ประเทศสิงคโปร์ แยกออกมาจากประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2508 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และประเพณ ี
ช่ือ – สกุล    หากนับถือศาสนาอิสลาม ใช้ ช่ือตัว + บิน + ซื่อบิดา สําหรับผู้ชาย  
     ช่ือตัว + บินดี + ซื่อบิดา  สําหรับผู้หญิง  หากเป็นชาวจีนจะใช้ช่ือแล้วตามด้วยแซ ่
ภาษา    ภาษามาเลย์/ภาษาราชการ  อังกฤษ จีน ทมิฬ  
ความเชื่อ-ศาสนา  ศาสนาอิสลาม(ร้อยละ 61)   พุทธ   คริสต์ และ ฮินดู  
วันหยุดสําคัญ   วันแรงงาน (Hari Pekerja)   วันวิสาขบูชา (Hari Waisak) วันประสูติของ 
   พระราชาแห่งมาเลเซีย (Malaysia King’s Birthday) วันเมอร์เดกา 

(วันประกาศอิสรภาพ)  วันชาติ(Hari Malaysia)  วันทีปาวลี  วันคริสต์มาส   
วันประสูติของพระศาสดามูฮัมหมัด(Maulidur Rasul)  วันฮารีรายอ  
อีดิลฟิตรี (วันออกจากการถือศีลอด)  

ประเพณี/เทศกาลสําคัญ การแสดงร่ายรําแบบพ้ืนเมือง (พิธีโจเก็ต)  วันตรุษจีน เทศกาลว่าวนานาชาติ   
เทศกาลวันชาติ เทศกาลโคม 

อาหารจานเด็ด   ก๋วยเต๋ียวแกง บะกุ๊ดเต๋ ปูผัดผงกะหรี่ ข้าวมนัไก่ ข้าวหมกไก่ โรตี ข้าวหุงกะทิ 
 

 

ช่ือประเทศ  3. สาธารณรัฐฟลิปิปนิส์     
ที่ต้ัง          อยู่ในมหาสมทุรแปซิฟิก 
เวลา          UTO/GMT + 8 ช่ัวโมง (เร็วกว่าไทย 1 ช่ัวโมง.)  
ระบอบการปกครอง  รัฐเดี่ยว (ประธานาธิบดี) 
ผู้นําประเทศ   ประธานาธิบดี      

 

ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์  http://www.lampangvc.ac.th 
     

เหตุการณส์าํคญัในช่วงเวลาประวตัิศาสตรส์าธารณรัฐฟลิปิปนิส ์
 

พ.ศ.2064  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์เริ่มขึน้เมื่อนักเดินเรือชาวสเปน ช่ือ เฟอร์ดินานด์  
 แม็กเจลแลน (Ferdinand Magellan) ประกาศยึดครองเป็นอาณานิคมของ

ราชอาณาจักรสเปน และสเปนยึดครองหมู่เกาะนี้เป็นเวลากว่า 333 ปี มีการต้ังเมือง
หลวง คือ กรุงมนิลา  จนกระทั่งเกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับสเปน  
ฟิลิปปินส์ได้เข้าร่วมรบกับฝ่ายสหรัฐอเมริกาได้ชัยชนะ  อเมริกาได้ช่ือว่าเป็น
ผู้ปกครองใหม่ของฟิลิปปินส์ และเป็นผู้วางรากฐานด้านการศึกษา การคมนาคม  
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พ.ศ.2478  มานูเอล กีซอน (Manuel Quizon) ได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของเครือรัฐฟิลิปปินส์  
พ.ศ.2489 ฟิลิปปินส์จึงได้รับเอกราชอย่างแท้จริง และมีประธานาธิบดีอีกหลายคนที่เด่นๆ ทั้ง

ด้านดีและไม่ดี เช่น ประธานาธิบดีรามอน แมกไซไซ เป็นผู้นําที่ใจซื่อ มือสะอาด กล้า
หาญเข้าถึงประชาชน ถึงแก่อสัญกรรมจากเครื่องบนตก และเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน 
จึงมีการต้ัง "รางวัลแมกไซไซ” ที่มอบให้ผู้ทําความดีในแถบเอเชีย  

พ.ศ. 2508  ประธานาธิบดีเฟอร์ ดินานด์ มาร์กอส เป็นผู้นําที่ปกครองฟิลิปปินส์ ต้ังแต่ปี           
พ.ศ. 2508 – 2529  โดยในช่วง 4 ปีแรกของการปกครองประธานาธิบดีมาร์กอส 
นําความเจริญมาสู่ประเทศเป็นอย่างมาก แต่ต่อมามีภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ประชาชน
เดินขบวนประท้วงรายวัน สัญลักษณ์ในการต่อสู้กับมาร์กอส ประชาชนสวมเสื้อสี
เหลือง ผูกริบบ้ินสีเหลือง เกิดเหตุการณ์สังหารนายเบนนิโย (นินอย) อาคีโน 
(Benigno "Ninoy” Aquino) ผู้นําการเมืองฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่สนามบินนานาชาติ
ในกรุงมะนิลา เมื่อ พ.ศ.2526 เฟอร์ดินาน มาร์กอส เป็นประธานาธิบดีที่ยาวนาน
ที่สุด 

 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และประเพณ ี
ช่ือ – สกุล    ปัจจุบัน ใช้แบบตะวันตก (ช่ือต้น  ช่ือกลาง นามสกุล)  
ภาษา    อังกฤษ  ฟิลิปิโน  และมีภาษาตากาล็อกเป็นภาษาท้องถิ่น 
ความเชื่อ ศาสนา  ศาสนาคริสต์รอ้ยละ 92 และมีที่นับถือศาสนาอิสลาม ฮินดู พุทธ 
วันหยุดราชการ   วันหยุดศาสนาคริสต์ และรําลกึถึงนักบุญต่างๆ วันขึ้นปีใหม ่วันแรงงานแห่งชาติ    

Maundy Thursday(วันพฤหสัฯศักด์ิสิทธ์ิก่อนวันอีสเตอร์)  Good Friday 
(วันศุกร์ประเสริฐ)   Black Saturday  (Special Holiday)  Araw ng Kagitingan    
(Day of Valour)  Independence Day National Heroes Day   All Saints Day  
(Special Holiday)Bonifacio Day    Christmas    Rizal Day 

ประเพณี/เทศกาลสําคัญ เทศกาลอาติ – อาติหาน(Ati –Atihan)  เทศการซินูล็อก (Sinulog) เทศกาลดินาญัง 
   (Dinayung) รําลึกถึงนักบุญซานโต นินอย  

 อาหารจานเด็ด    อโดโบ(Adobo) ทําจากหมูหรือไก่ หมักกับซีอ้ิวขาวและเครื่องเทศ แลว้ทําให้สุก 
ในเตาอบหรือทอด  และรับประทานกับข้าว 
 

 

ช่ือประเทศ 4.สาธารณรัฐสงิค์โปร ์
ที่ต้ัง  นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายู 
เวลา  UTO/GMT + 8 ช่ัวโมง 
       (เร็วกว่าไทย 1 ช่ัวโมง.)  
ระบอบการปกครอง  ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา  
ผู้นําประเทศ        ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี  
 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์  http://www.lampangvc.ac.th 
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เหตุการณส์าํคญัในช่วงเวลาประวตัิศาสตรส์าธารณรัฐสงิค์โปร ์
คริสต์ศตวรรษที่ 3 ชาวจีน พวกเขาเรียกสิงคโปร์ว่า "พู เลา ชุง" ที่แปลว่า เกาะปลายคาบสมุทร  
คริสต์ศตวรรษที่ 14  สิงคโปร์ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย และ รู้จักกันใน ช่ือ  

ประเทศเทมาเซ็ค (เมืองแห่งทะเล)  
คริสต์ศตวรรษที่ 15    ช่วงล่าอาณานิคม โปรตุเกสเข้ายึดครองมะละกา สิงคโปร์จึงกลายเป็นเมืองขึ้นของ 

โปรตุเกส  
คริสต์ศตวรรษที่ 16    ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดา และอังกฤษในเวลาต่อมา เพราะอังกฤษเห็น

ความสําคัญของสิงคโปร์ ว่าเป็นจุดแวะพักของเรือเดินสมุทร 
6 กุมภาพันธ์ 2362 ก่อต้ัง สาธารณรัฐสิงค์โปร ์
3 มิถุนายน  2502  อังกฤษให้สิงคโปร์มีสิทธิในการปกครองตนเอง แต่นโยบายต่าง ๆ ต้องได้รับ 

ความเห็นชอบ จากสหราชอาณาจักร 
16 กันายน 2506 ได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ และไปรวมตัวกับมาเลเซีย  เป็นสหพันธ์มาเลเซีย สร้าง

ความไม่พอใจให้กับฟิลิปปินส์และอินโดนีเซยีที่ต้องการอ้างสิทธ์ิในประเทศสิงค์โปร์   
9 สิงหาคม 2508     สิงคโปร์แยกตัวออกมาเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย นายกลีกวนยูพยายามพัฒนา

ประเทศจากประเทศกรรมกรเป็นประเทศนักคิด จึงเกิดอาชีพรับจ้างแปลกๆ 
รับจ้างไปเที่ยวแล้วเก็บข้อมูล การคิดสร้างสรรสิ่งใหมท่ําใหแ้ผ่นดินเล็กๆ กลายเป็น
ประเทศที่ร่ํารวยในอาเซียนได้  

 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และประเพณ ี
ช่ือ – สกุล    แซ่หรือนามสกลุนําหน้า แล้วตามด้วยช่ือ  
ภาษา    อังกฤษ  มาเลย์ จีนกลาง และทมิฬ ส่งเสรมิให้ประชาชนพูดสองภาษา โดยเฉพาะ 

ภาษาจีนกลาง  
ความเชื่อ ศาสนา  นับถือศาสนาพุทธ(ลัทธิเต๋า และขงจื้อ) อิสลาม  คริสต์ ฮินดู และอื่นๆ  
วันหยุดราชการ   วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจนี วันแรงงานแห่งชาติ วันชาติ วันวิสาขบูชา วันฉลองถือศิลอด           

วันคริสต์มาส วันHari Raya Puasa  วัน Deepavali  วันศิลปะ  วันผู้ปกป้องประเทศ    

ประเพณี/เทศกาลสําคัญ วันตรุษจีน Good Friday (วันระลึกถึงการเสียชีวิตของพระเยซู) Hari Raya Puasa   
วัน Deepavali (วันปีใหม่ของชาวฮินดู) บังสาละวัน(การแสดงละครร้องโอเปร่า)   
เทศกาลโคมไฟ เทศกาลตวงงะ (เรือมังกร) เทศกาลผ ี

 อาหารจานเด็ด    ลักซา(ก๋วยเต๋ียวน้ําต้มยําใส่กะทิตกแต่งด้วยใบลักซา)  ข้าวมันไก่(ไม่มีน้ําจิม้)   
บักกูเต๋  โรตีปราตา  ชาใส่นม  

 

ช่ือประเทศ 5.ราชอาณาจกัรไทย     
ที่ต้ัง  ที่ต้ังทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย   
      คาบสมุทรอินโดจีน  
เวลา  GMT + 7  
ระบอบการปกครอง  ระบอบประชาธิปไตย อันมี 
                          พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุข 
ผู้นําประเทศ        นายกรฐัมนตรี 
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ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์  http://www.lampangvc.ac.th 

 
 

เหตุการณส์าํคญัในช่วงเวลาประวตัิศาสตรร์าชอาณาจกัรไทย 
ยุคสุโขทัย    มีการประดิษฐ์อักษรไทย มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก มีประเพณีลอยกระทง   
ยุคอยุธยา    ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการติดต่อกับต่างประเทศ เช่น ฮอลันดา  

โปตุเกส จีน ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช  และสูญเสียเอกราช  
ยุคกรุงธนบุรี     สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราช 
 
ยุครัตนโกสินทร์   มีการย้ายเมืองหลวงจากธนบุรีมาที่กรุงเทพฯ เริ่มราชวงศ์จักรี 

-   สมัยรัชกาลที่ 1 มีกฎหมายตราสามดวง  เสียดินแดนบางส่วนให้กับประเทศ
อังกฤษ และประเทศพม่า  

-   สมัยรัชกาลที่ 2 เป็นยุคของกวีศิลป์ เสียดินแดนบางส่วนให้กับฝรั่งเศส  
-   สมัยรัชกาลที่ 3 เสียดินแดนบางส่วนให้กับให้กับพม่า และอังกฤษ  
-   สมัยรัชกาลที่ 4 มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง 

เปลี่ยนการใช้เงินตราจากเงินพดด้วง เป็นเงินเหรียญ เสียดินแดนบางส่วนให้กับ
จีน และฝรั่งเศส  

-   สมัยรัชกาลที่ 5 มีการเลิกทาส  มีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น 
ไปรณีย์ ประปา รถไฟ   มีการ ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ต้ังโรงเรียนนาย
ร้อย จปร.  มีการเสียดินแดนบางส่วนให้กับฝรั่งเศส เสียดินแดนบางส่วนให้กับ
ประเทศอังกฤษ  เสียดินแดนบางส่วนให้กับฝรั่งเศส ทําสัญญากับอังกฤษ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจ ศาลไทยที่จะบังคับคดีความผิดของคนอังกฤษในไทย     

-   สมัยรัชกาลที่ 6 ต้ังธนาคารออมสิน   
-   สมัยรัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมา

เปน็ระบอบประชาธิปไตย  
-   สมัยรัชกาลที่ 8 เริ่มสงครามโลกครั้งที่ 2   
-   สมัยรัชกาลที่ 9  สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association 

of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ 
(The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีสมาชิกผูกอตั้ง 5 
ประเทศ ประกอบดวย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย  

 

วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และประเพณ ี
ช่ือ – สกุล    มีคํานําหน้าช่ือ เช่น ด.ญ. ด.ช.  นาง นางสาว นาย หรือมียศที่ใช้นําหน้าช่ือ 
ภาษา    ภาษาไทย เป็นภาษาราชการ 
ความเชื่อ ศาสนา  เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติ 
วันหยุดสําคัญ   วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันฉัตรมงคล วันพืชมงคล วันมาฆบูชา วันแม่แห่งชาติ  

  วันปิยมหาราช ฯลฯ 
ประเพณี/เทศกาลสําคัญ ประเพณีสงกรานต์ พิธีตักบาตรเทโว  พิธีแห่เทียนพรรษา  ประเพณีลอยกระทง   

เทศกาลตรุษจนี ไหลเรือไฟ ประเพณีบุญบ้ังไฟ  เทศกาลกินเจ พิธีตักบาตรดอกไม้ ฯลฯ 
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 อาหารจานเด็ด    อาหารรสจัด ต้มยํากุ้ง ผัดไทย น้ําพริก ส้มตํา ไก่ย่าง มัสมั่น ข้าวมันไก่  ข้าวเหนียว 
มะม่วง ข้าวเหนียวทุเรียน 

 

ช่ือประเทศ   6. เนการาบรไูนดารสุชาลาม 
ที่ต้ัง  อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือบนเกาะบอร์เนียว  
       ในทะเลจีนใต้ 
เวลา  GMT + 8 (เร็วกว่าไทย 1 ชม.) 
ระบอบการปกครอง  สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
ผู้นําประเทศ   สุลต่าน 
 
 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์  http://www.lampangvc.ac.th 
 

เหตุการณส์าํคญัในช่วงเวลาประวตัิศาสตรบ์รูไนดารุสชาลาม 
คริสตศตวรรษที่ 14 – 16  ต้ังเป็นอาณาเขตการปกครองเกาะบอร์เนียว และสญูเสียดินแดนให้สเปน 

และฮอลันดา  
คริสตศตวรรษที่ 19  พ.ศ.2431 - 2449 ลงนามในสนธิสญัญายินยอมเป็นรัฐอยู่ในอารักขา 
   ของประเทศอังกฤษเต็มรูปแบบ  
ค.ศ.1929   พ.ศ.2472 สาํรวจพบน้ํามันและแกส๊ธรรมชาติที่เมืองเซรียา ทําให้ประเทศมั่งคั่ง  
ค.ศ.1962   พ.ศ.2505 มกีารเลือกต้ัง  พรรคประชาชนบอรเ์นียวได้รับชัยชนะท่วมท้น  
ค.ศ.1984   พ.ศ.2527 ได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ และเผชิญภาระหนักหน่วง 

ในการสร้างสถาบันของประเทศ  
 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และประเพณ ี
ช่ือ – สกุล    หากนับถือศาสนาอิสลาม ใหช่ื้อตัว ตามด้วยซื่อบิดา  โดยใช้คําว่า bin  

สําหรับผู้ชาย และ bindi สําหรับผู้หญิง   
ภาษา    ภาษามลายูมาตรฐาน และมลายูบรูไน 
ความเชื่อ ศาสนา  ศาสนาอิสลาม  
วันหยุดสําคัญ   ตรุษจีน  วันชาติของบรูไนดารุสซาลาม  วันเกิดของศาสดามูฮัมหมัด   

วันครบรอบของกองทัพรอยัลบรูไนฯ วันคริสต์มาส 
ประเพณี/เทศกาลสําคัญ เทศกาลเมาลิด วันเกิดท่านนบีมูฮัมหมัด มีการประดับสถานที่ต่างๆ ด้วยแสงสี   

เต็มไปด้วยความครึกครื้น เทศกาลกาไว ดายัค เทศกาลเกบ็เกี่ยวของชนเผ่าพ้ืนเมือง  
มีการบูชาเทพแห่งข้าว เทพแห่งความร่ํารวย   

อาหารจานเด็ด   Ambuyat  คล้ายข้าวต้มหรือโจ๊ก ทําจากแป้งสาคู  
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ช่ือประเทศ 7.สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม  
ที่ต้ัง  เป็นประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
      มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ลาว กัมพูชา  
      อ่าวตังเกี๋ย 
เวลา  UTC + 7 ใช้เวลาเดียวกับไทย 
ระบอบการปกครอง สังคมนยิม 
ผู้นําประเทศ  ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์  http://www.lampangvc.ac.th 
 

เหตุการณส์าํคญัในช่วงเวลาประวตัิศาสตรส์าธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม   
       

พ.ศ.2344  ได้รับอิสรภาพจากจีน หลังจากตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์จีน  
มากว่า 1,000 ปี 

พ.ศ.2926  ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส 
พ.ศ.2484  เกิดขบวนการเวียดมินห์ 
พ.ศ.2497  มีอนุสัญญาเจนีวา สงบศึกฝรั่งเศส โดยแบ่งเป็นเวียดนามใต้ - เวียดนามเหนือ 
พ.ศ.2503  สงครามเวียดนามเหนือใต้ 
พ.ศ.2516  อเมริกาถอนกําลังทหารจากเวียดนามใต้ 
พ.ศ.2518  เวียดนามเหนือยึดเวียดนามใต้ 
พ.ศ.2519  รวมเวยีดนามเหนือ – เวียดนามใต้ เปลี่ยนชือ่เป็น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
พ.ศ.2427  เมืองขึ้นฝรั่งเศส 
พ.ศ.2483  สงครามโลก 2 

 

วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และประเพณ ี
ช่ือ – สกุล    ช่ือสกุล – ช่ือกลาง – ช่ือตัว  โดยช่ือกลางจะบ่งบอกว่าเป็นชายหรือหญิง 
ภาษา    ภาษาเวียดนาม  เดิมใช้ภาษาเชียนเป็นอักษรจีน แต่ภายหลังเปลี่ยนมาใช้อักษรโรมัน 
ความเชื่อ ศาสนา  นับถือพุทธ ร้อยละ 20  ที่เหลือไม่นับถือศาสนา แต่จะนับถือบรรพบุรุษ  
วันหยุดสําคัญ  วันสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม  วันสตรแีห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ       

วันปลดแอกกรุงไซ่ง่อน   วันแรงงานแห่งชาติ วันได้รับชัยชนะเหนือฝรั่งเศส วันเกิด
โฮจิมินห์  วันเด็ก วันรําลึกถึงผู้เสียสละชีวิตในสงคราม วันแห่งการปฏิวัติ วันชาติ 
วันครู  วันกองทัพเวียดนาม  

ประเพณี/เทศกาลสําคัญ เทศกาลเต็ก หรือ เต็ดเหงียนดาน  เทศกาลฤดูใบไม้ร่วง เทศกาลตลาดนัดเกาวาย  
(สวดมนต์ของพรพระ  เทศกาลบูชากษัตริย์หุง  ตรุษเวียดนาม   เต็ดจุงเวียน 
(สารทจีน)  เต็ดตวาดเหงา (ขับไล่วิญญาณร้าย)   เต็ดฉุงจู  (ไหว้พระจนัทร์)  เต็ด
น่านทึก  เทศกาลตลาดนัดฮาวาย  เทศกาลลิน  เทศกาลบชูา  ประเพณีชนควาย  
ประเพณีบูชาจูตังต่ือ เทศกาลจั่วเฮือง  เทศกาลจั่งเต้ยง  เทศกาลพระจันทร์  
เทศกาลไก่งวง 
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 อาหารจานเด็ด    เฝอ  ปอเปี้ยะเวียดนาม  แหนมเนือง ปากหม้อญวน กะยอทอด ข้าวเปียก(ข้าวต้ม) 

 

ช่ือประเทศ  8. สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว   

ที่ต้ัง        ทางตะวันออกของประเทศไทย  
เวลา    UTO + 7  (เท่ากับประเทศไทย)  
ระบอบการปกครอง  สังคมนยิมคอมมิวนิสต์ 
ผู้นําประเทศ        ประธานประเทศ  นายกรัฐมนตรี  

 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์  http://www.lampangvc.ac.th 
 

เหตุการณส์าํคญัในช่วงเวลาประวตัิศาสตรส์าธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว   
พ.ศ. 2436  ดินแดนลาวทั้งหมดตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ ประเทศฝรั่งเศส  ลาวถูกรวมเข้าเป็นอินโดจีน

ของฝรั่งเศส  ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นได้รุกเข้ามาในลาวและดินแดน                
อินโดจีนฝรั่งเศสอื่นๆ เมื่อญี่ปุ่นใกล้แพ้สงคราม ขบวนการลาวอิสระประกาศเอกราชให้
ประเทศลาวเป็นประเทศราชอาณาจักรลาว หลังญี่ปุ่นแพ้สงคราม ฝรั่งเศสก็กลับเข้ามามี
อํานาจ   ลาวหันมาปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมรีัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุดภายใต้การควบคุมดูแลของฝรั่งเศส  

พ.ศ. 2492  แนวรักร่วมชาติได้พัฒนาเป็นขบวนการคอมมิวนิสต์ประเทศลาว  
พ.ศ.2495  ลาวจึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ ฝรั่งเศสถอนกําลังออกจากประเทศลาว ซึ่งแตกแยก

ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายสนับสนุนระบบกษัตริย์ในนครเวียงจันทน์ (ฝ่ายขวา) กับฝ่าย
ขบวนการประเทศลาว (ฝ่ายซ้าย)  

พ.ศ. 2500  เจ้าสุวรรณภูมาขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นผู้นํารัฐบาลผสมในนครเวียงจันทน์ 3 ปี
ต่อมา เวียงจันทน์เริ่มสั่นคลอนเพราะความขัดแย้งระหว่างกลุ่มก่อรัฐประหารและกลุ่มต่อต้าน
การทํารัฐประหาร ฝ่ายขบวนการประเทศลาวก่อการจลาจลขึ้นในภาคเหนือและภาค
ตะวันออก  

พ.ศ. 2518  สถาปนาประเทศลาวเป็น “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ในวันที่ 2 ธันวาคม  
 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และประเพณ ี
ช่ือ – สกุล    ผู้หญิงใช้คํานําหน้าช่ือว่า นาง  ผู้ชายใช้คํานาํหน้าช่ือว่า ท้าว  
ภาษา    ภาษาลาว   
ความเชื่อ ศาสนา  ศาสนาพุทธ  
วันหยุดราชการ   วันตรุษจีน  วันเฉลิมฉลองของประชาชน  วันขึ้นปีใหม่ลาว (ปีใหม)่  วันวิสาข์  

วันของบิดา วันเข้าพรรษา (เริ่มการถือศีลอดของชาวพุทธ) ผู้หญิงลาวสหภาพวัน   

วันประกาศเอกราช  วันสถาปนาประชาชนลาว วันครู วันรัฐธรรมนญู วันแรงงาน  
ประเพณี/เทศกาลสําคัญ หมอลํา รําวงบัดสลบ(บาสะโล๊บ) ประเพณตัีกบาตรข้าวเหนียว  บุญเข้ากรรม                

บุญกองข้าว  บุญข้าวจิ  บุญพระเวส บุญสงกรานต์ บุญบ้ังไฟ  บุญเข้าพรรษา   
 อาหารจานเด็ด    ไก่ย่าง ส้มตํา สลัดหลวงพระบาง ขนมเตาฟืน  ซุปไก่ ข้าวจี่ (แซนวิสลาว)   
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ช่ือประเทศ 9. สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา หรือ สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา 
ที่ต้ัง   เป็นประเทศใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 แผ่นดินใหญ ่(หรือคาบสมุทรอินโดจีน) ประเทศ 
พม่ามีพรมแดนติดต่อกับ ลาว ไทย บังกลาเทศ  
อินเดีย ทิเบตและมณฑลยูนนานของจีน มีแนว 
ชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน 

เวลา   UTO + 8 
ระบอบการปกครอง  รัฐเดี่ยว ระบบรัฐสภาสาธารณรัฐ 
ผู้นําประเทศ        ประธานาธิบดี  

 

ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์  http://www.lampangvc.ac.th 
 

เหตุการณส์าํคญัในช่วงเวลาประวตัิศาสตรส์าธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา 
พ.ศ. 2428  อังกฤษก็ยึดดินแดนของพม่า แล้วได้ย้ายเมอืงหลวงมายังกรุงย่างกุ้ง 
พ.ศ. 2444  นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ก่อต้ัง “ยุวพุทธสมาคม” เป็นจุดกําเนิดของขบวนการกู้ชาติพม่า  
พ.ศ. 2484 30 สหาย ภายใต้การนําของอองซานร่วมกับกองทัพญี่ปุ่น ปลดปล่อยพมา่จากอังกฤษ 
พ.ศ. 2485  ญี่ปุ่นปกครองพม่าและรัฐฉาน  
พ.ศ. 2486  ญี่ปุ่นให้เอกราชแก่พม่า 
พ.ศ. 2488  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  อังกฤษกลับมายดึครองพม่าอีกครั้ง  
พ.ศ. 2490  อองซานถูกบุกยิงที่อาคารรัฐสภา   
พ.ศ. 2491  พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษอย่างเป็นทางการ เมื่อ 4 มกราคม 2491 หลังถูกปกครองอยู่ 

ถึง 63 ปี จากนั้นปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองมาก โดยมี นายอู ถั่น 
นักการทูตชาวพม่าเป็นเลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนที่ 3 ในปี พ.ศ. 2504 - 2514 

พ.ศ. 2505  นายพลเนวินก่อรัฐประหาร ประกาศปกครองพม่าแบบเผด็จการสังคมนิยม ปิดประเทศเนื่องจาก 
กังวลว่าจะไม่มีเงินจ่ายค่าปฏิกรณ์สงคราม  

พ.ศ. 2533  มีการเลือกต้ังเป็นครั้งแรกในรอบ 30ปี พรรคของนางอองซานซูจีได้รับชัยชนะท่วมท้น  
พ.ศ. 2535  เปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจจากพุทธสังคมนิยมมาเป็นกึ่งเสรีตามแนวทุนนิยม เปิดประเทศต้อนรับ 

นักลงทุน นักทอ่งเที่ยว และเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “พม่า” เป็น “เมียนมาร์”  
 

วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และประเพณ ี
ช่ือ – สกุล   ชาวพม่าไม่ใช้นามสกุล  แต่ละคนจะมีช่ือเป็นนามตัวเท่านั้น พ่อ แม ่ลูกและพี่น้องจึงไม่มี

นามบ่งชี้ความสัมพันธ์อย่างเด่นชัด  และภรรยาจึงไม่ต้องเปลี่ยนนามสกลุตามสาม ีช่ือพม่า
มักต้องเป็นชื่อที่มีความหมายเป็นมงคล  บ่งบอกรูปลักษณแ์ละลักษณะนิสัย   

ภาษา  นอกจากภาษาพม่า ซึ่งเป็นภาษาทางการแล้ว พม่ามีภาษาหลักที่ใช้งานในประเทศถึงอีก 
18 ภาษาโดยแบ่งตามตระกูลภาษา  ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ได้แก่ ภาษามอญ 
ภาษาปะหล่อง ภาษาปลัง (ปะลัง) ภาษาปะรวก (สําเนียงมาตรฐานของภาษาว้า) และภาษา
ว้า  ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ได้แก่ ภาษาพม่า (ภาษาทางการ) ภาษากะเหรี่ยง ภาษาอารา
กัน (ยะไข่) ภาษาจิงผ่อ (กะฉิน่) และภาษาอาข่า 

ความเชื่อ ศาสนา  ศาสนาพุทธ 89% ศาสนาอสิลาม 4% ศาสนาคริสต์ 4% อ่ืน ๆ 3% นับถือผีแบบด้ังเดิม 1%  
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วันหยุดราชการ   วันเอกราช  วันความตกลงเวียงปางหลวง  วันมาฆบูชา  วันชาวนา  วันกองทัพพม่า 
ตะจาน  วันปีใหม่พม่า  วันแรงงาน  วันวิสาขบูชา  วันวีระชน  วันเข้าพรรษา 
วันออกพรรษา  วันพระจันทร์เต็มดวง ทาซังมน  วันชาติ  วันคริสต์มาส 

ประเพณี/เทศกาลสําคัญ เทศกาลตรุษจนี งานเฉลิมฉลองพุทธเจดีย์   งานพิธีฉิ่น
ป้ิว  (Shinpyu  Ceremonies)  หรือ งานบวชเณร  เทศกาลติง
จัน  (Thingyan  Water  Festival)  หรือ งานวันสงกรานต์  วันปีใหม่พม่า  วันฉลองกาซง 
(Kason  Fullmoon Day)  หรือ  วันวิสาขบูชา  งานเทศกาลนายง (Nayon  Festival  of 
Tipitaka)  หรือ งานสอบพระไตรปิฎกของพระภิกษุสงฆ์  วันวาโส  (Waso) หรือ วัน
เข้าพรรษา  งานฉลองฟองดออู  (Phaung Daw Oo) หรือ งานขบวนแห่เรือและแข่งเรือ 
เทศกาลตาดิงยุต (Thadingyut  Festival of Lights)  หรือ งานฉลองโคม เทศกาลกาเตียน
ทินกัน  หรือ เทศกาลทอผ้า ตะซาวง์โมง  วันคริสต์มาส  

อาหารจานเด็ด    Lahpet Thoke อาหารคล้ายๆ ยําเมี่ยงของไทย ใช้ใบชาหมักทานกับถั่ว ขิง กุ้งแห้ง  
   มะพร้าวคั่ว  อิทธิพลอาหารแขกจึงมีอยู่ในพม่ามากกว่าไทย เครื่องปรุงอย่างหนึ่ง คือ น้ํามัน 

เนยใส ใสใ่นอาหารเหมือนคนไทยใส่กะท ินอกจากนี้ยังใส่ขมิ้น ผงกะหรี ่และฉุนด้วย 
เครื่องเทศมากกว่าอาหารไทย 
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ช่ือประเทศ 10.ราชอาณาจกัรกัมพูชา  
ที่ต้ัง  ใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออก 
       เฉียงใต้ ติดกับประเทศไทย ลาว เวียดนาม 
เวลา  UTO + 7   
ระบอบการปกครอง  แบบราชาธิปไตยภายใต้ 
                          รัฐธรรมนูญ 
ผู้นําประเทศ        นายกรฐัมนตรี 
 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์  http://www.lampangvc.ac.th 
 

เหตุการณส์าํคญัในช่วงเวลาประวตัิศาสตรร์าชอาณาจกัรกัมพูชา 
- อาณาจักรฟูนัน  อยู่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 1 – 6 
- อาณาจักรเจนละ อยู่ระหว่าง  พ.ศ.1170 - 1630 
- จักรวรรดิเขมร  เป็นยุคที่รุ่งเรืองในด้านศาสนา และลทัธิความเชื่อ และมรดกที่สําคัญ คือ  
  (อ่านว่า ขะแมร์) นครวัด นครธม 
- ยุคมืดของกัมพูชา ถูกปกครองโดยอาณาจักรอยุธยา เป็นเวลา 400 ปี  
- พ.ศ.2406  เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส  ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส วันที ่9 พฤศจกิายน 2496 
- พ.ศ.2497 – 2513   การปกครองยุคแรกของเจ้าสหีนุ    
- 24 กันยายน 2536 ฟ้ืนฟูระบบพระมหากษัตริย์   

 - พ.ศ.2540  บ้านเมืองเริ่มสงบเรียบร้อย 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และประเพณ ี
ช่ือ – สกุล    ไม่นิยมต้ังชื่อเล่น จะใช้ช่ือพ่อนําหน้าช่ือตัวเอง ไม่มีนามสกุล 
ภาษา    ภาษาเขมร  (อ่านว่า ขะแมร์) 

  ความเชื่อ ศาสนา  ร้อยละ 95 นบัถือศาสนาพุทธนิกายเถรราชา ความเชื่อนับถือสิ่งต่าง ๆ  
ในธรรมชาติ (ชนเผ่าบนที่สูง) ผู้นําศาสนา คือ หมอผ ี  

วันหยุดราชการ  วันชัยชนะต่อระบบพล พต เขมรแดง  มาฆบูชา  วันสตรีสากล  วันขึ้นปีใหม่ วันเอกราช  
วันแรงงานสากล  เทศกาลวันวิสาขบูชา  วันรัฐธรรมนญู เทศกาลงานวันสาร์ท  พระราช
พิธีบุญเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม  สีหมุนี  
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  พระราชพิธีบุญจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
พระราชพิธีบุญเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระมหากษัตรียพระวรราชมารดา นโรดม 
มุนีนาถ  สีหนุ  พระราชพิธีงานวันครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ 
นโรดม  สีหมุน ีพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  พระราชพิธีบุญเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระวรบิดาสมเด็จพระ นโรดม  สีหน ุ พระราชพิธีบุญแข่งเรือ ลอย
กระทงไฟ ไหว้พระจันทร์ ละกินข้าวเมา  
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ประเพณี/เทศกาลสําคัญ ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่  ระบําอัปสรา (Apsara Dance) เป็นการ
แสดงนาฏศิลป์ที่โดดเด่นของกัมพูชา ซึ่งถอดแบบการแต่งกายและท่าร่ายรํามาจาก
ภาพจําหลักรูป นางอัปสรที่ปราสาทนครวัด  เทศกาลน้ํา (Water festival) หรือ 
“บอน อม ตุก” (Bon Om Tuk) เทศกาลประจําปีที่ย่ิงใหญ่ของกัมพูชา จัดขึ้นใน
เดือนพฤศจิกายนเพื่อเป็นการแสดงความสาํนึกในพระคุณของแม่น้ําทีน่ํา ความ
อุดมสมบูรณ์มาให้ โดยจะมีการแข่งเรือยาว แสดงพลดุอกไม้ไฟและการแสดงขบวน
เรือประดับไฟ ประเพณีพ้ืนเมือง ประเพณีปฏิบัติต่างๆ ชาวกัมพูชาจะสอดคล้อง
ใกล้เคียงกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยผู้สูงอายุจะเข้าวัดฟังธรรม เมือ่มีงาน
บุญตามประเพณี งานวันลอยกระทง ( Water Festival ) เรียกว่างานบุญอมตุก 
หรืองานแข่งเรือ เพราะจะมีเรือจากจังหวัดต่างๆมาแข่งฝีพายกันหน้า
พระบรมมหาราชวัง จะหยุดราชการ 3 วัน  

อาหารจานเด็ด อาหารพื้นเมืองของชาวกัมพูชามีรสชาติและหน้าตา
คล้ายคลึงกับอาหารไทย อาหารขึ้นชื่อของที่นี่คืออาหารที่
ปรุงจากปลา อาหารพื้นเมือง ที่ขึ้นชื่อของกัมพูชา 
ได้แก่ ข้าวห่อใบบัว ทานกบั อามก (ห่อหมกขะแมร์) 
ขนมจีนน้ํายา ซุปชนังเดย (สก้ีุ) ก๋วยเต๋ียวเขมร เป็นต้น 
นอกจากนี้ที่นี่ยังมีขนมปังฝรัง่เศสวางขายอยู่ทั่วไปตามท้อง
ถนน  

 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์  http://www.lampangvc.ac.th/lvcasean/page_ 
 
 


