


เส้นทางการศึกษาข้อมูลชุมชนหรือพื้นที่น่าสนใจของต่างแดนในมิติคนทัว่ไป

ชุมชนในไทย

Participate Observation

ชุมชน
ต่างประเทศ

Search internet

เดินทางไปศึกษาดว้ยตนเอง

ข้อมูลจากเวป็ไซตต์รง ข้อมูลการทอ่งเทีย่วชมุชน ททท.

ข้อมูลการวจิยั และหนว่งยงานรฐั

ข้อมูลการทอ่งเทีย่วททท.

ข้อมูลการทอ่งเทีย่วบรษิทัทวัร์-เอกชน

ข้อมูลจากสถานทตูไทยในประเทศนัน้ ๆ

เดินทางไปศึกษาดว้ยตนเอง

Online

ถามเพือ่น/เพือ่นเลา่

ลาว
เวียตนาม

พม่า
กัมพูชา
มาเลเซยี
สิงคโปร์





https://thaicommunitybasedtourismnetwork.wordpress.com/

https://thaicommunitybasedtourismnetwork.wordpress.com/


วังเวียง

http://destyy.com/wU78f8


LAOS: Community Analysis

6.85 ล้านคน (2560)

“พื้นที่ภูเขา”

“พื้นที่ราบ”

17 แขวง

บ้านอา่งลัง้
เมืองเวยีงไซ
เเขวงหวัพนั

พงสาลี หลวงน้า้ทา บ่อแก้ว หัวพนั หลวงพระบาง เชียงขวาง อุดมไซ ไซยะบุล ีเวียงจนั บอลิคา้ไซ ค้าม่วน 
สะหวนันะเขต สาละวนั จ้าปาสกั เซกอง อัดตะปอื ไชยสมบรูณ์ และ 1 นครหลวง (นครหลวงเวยีงจนัทน)์

LAOS

THAILAND

LAOS

THAILAND

“ภาษา”

“คนอีสาน”

สถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ เวียงจนัทน์ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.











นักศึกษาตอ้งสรุป...?



Vietnam: Community Analysis
สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงฮานอย
Royal Thai Embassy, Hanoi, Vietnam



OVERVIEW in

VIETNAM
วิถีธรรมชาต ิย่านเมอืงเกา่ คลุกเคา้การคา้ขาย สไตล์ชาวองันัม

ซาปา
มรดกโลก ดานังฮอยอนั

ดินดอนสามเหลีย่มปากแมน่้า้โขง (Mekong Delta)

Hue

ทะเล

ยอง ยองเหลา

ช่วง ค.ศ. 1900 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ช่วงที่ฝรั่งเศสล่าอาณานิคมและตั้งถิ่นฐาน"บานา 
ฮิลล์" (Ba Na Hillss) เป็นยอดเขาสูงที่ถูกปลูกสร้างให้เป็นหมู่บ้านฝรั่งเศส















นักศึกษาตอ้งสรุป...?



ส่วนใหญ่เป็นที่สูงและเทือกเขาอยู่โดยรอบคล้ายรูปเกือกม้า กล่าวคือด้านตะวันตกและด้านเหนือเป็น
พื้นที่ภูเขา และด้านตะวันออกเป็นที่ราบสูงและภูเขา ส่วนพื้นที่ราบจะอยู่ตอนกลางประเทศ บริเวณลุ่ม
น้้า และตลอดแนวชายฝั่งทะเล

เจดีย์ชเวดากอง เป็นมหาเจดีย์ท่ีใหญ่ที่สุด และมีความส้าคัญสูงสุดในประเทศพม่า ตั้งอยู่บนเนินเขาเชียงกุตระในเมืองย่างกุ้ง โดยค้าว่า ”ชเว” หมายถึง ทองค้า และ ”ดากอง” คือชื่อเมืองย่างกุ้งในอดีต ภายในเจดีย์เป็นที่
ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของเส้นผมจ้านวน 8 เส้น บริเวณยอดเจดีย์ชเวดากองประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆ รวมถงึเพชร 5,448 เม็ด ช้ันบนสุดมีทับทิม 2,317 เม็ด และเพชรเม็ดใหญ่ 76 กะรัต ซึ่งทั้งหมด
มาจากการบริจาคของกษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินและประชาชนท่ัวไป

ทะเลสาป "อินเล" เป็นที่อยู่อาศัยของชาติพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 35 เผ่า มีบ้านเรือนชุมชนชาวบ้านอาศัยอยู่บน "พื้นที่ลอยน้้า" ซึ่งไม่ใช่พื้นดิน กลาง
ทะเลสาปและโดยรอบ มากกว่า 200 ชุมชนอินเลจึง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ World Class Attration ชาวบ้านในทะเลสาปอินเลหลายพันคนยัง
ชีพอยู่ได้ด้วยการประมง การท้าการเกษตรลอยน้้า (Floating Garden) หรือปลูกผักบนผืนหญ้าและดินที่ลอยบนน้้าที่ใสสะอาด ปราศจากมลพิษหล่อ เลี้ยง
ชาวรัฐฉาน



Myanmar [พมา่]

พระมหาธาตเุจดยีช์เวดากอง
พระเจดียศ์ักดิสิ์ทธิท์ีป่ระดิษฐานพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจ้า ถือเป็นศาสนสถานอันเป็นทีสุ่ด 
แห่งหน่ึงของอุษาคเนย ์ทีอ่ร่ามไปด้วยทองค าและยอดเพชร 76 กะรัตทีเ่ปลง่ประกาย

แผนดินแห่งศรัทธาและความเชื่อ

พุกาม ตัง้อยูใ่นเขตมัณฑะเลย์ (Mandalay Division)

เมืองแห่งเจดียสี์พั่นองค์

อู่อารยธรรมของพมา่

ความขัดแยง้

ต านานในการก่อสร้างเจดีย์ชเวดากอง
คือ มีพ่อค้าชาวมอญ 2 คน คือ ตปุสสะ
และภัลลิกะ ที่เกิดความเล่ือมใสในค า
สอนของพระพุทธเจ้า จากการที่ได้ไปเขา้
เฝ้าถวายข้าวสัตตูและถวายตัวเป็นปฐม
อุบาสก เมื่อจะจากมาก็กราบทูลขอให้
พระพุทธองค์ประทานสิ่งใดเป็นอนุสรณ์
ส าหรับบูชาแทนพระองค์ พระพุทธเจ้าจึง
ได้ประทานเส้นพระเกศาธาตุ 8 เส้นของ
พระองค์ เมื่อชาวมอญทั้งสองกลับมาจึง
ได้ก่อสร้างเจดีย์บนเนินตะเกิงเพ่ือบรรจุ
พระเกศาธาตุและให้นามเจดีย์ว่า เจดีย์
พระเกศาธาตุ

ตัง้อยาเนินเขาสิงคุตระ เมืองยา่งกุง้

พหุอัตลกัษณ์

มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย

ลองยี (Longyi)



พหุอัตลกัษณส์งัคมวฒันธรรม...บน
แผน่ดินพมา่

พุกามไดช้ื่อวา่เป็น "เมืองแห่งทะเลเจดีย"์ หรือ "ดินแดน
แห่งเจดีย"์ เพราะในช่วงรุ่งเรืองเคยมีเจดียม์ากมายทีถู่ก
สร้างข้ึนบนทีร่าบพุกาม เจดียแ์ห่งแรกของพุกาม
คือ เจดียช์เวซีโกน สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐม
กษัตริยแ์ห่งอาณาจักรพุกาม

พระองคเ์ป็นผูก้อ่ตัง้อาณาจักรพุกาม ทรงถือ
เป็นบิดาของประเทศพมา่ ...นับแต่นัน้จึงเป็น
ผลต่อการสร้างประเทศพมา่ในปัจจุบัน

Myanmar 
[พมา่]

พุกาม

มอญ

เป็นชนชาติเจ้าของอารยธรรมอันเกา่แกใ่นแผน่ดินพมา่

พุกาม

มอญเป็นชนชาติเก่าแก่ มีอารยธรรมรุ่งเรืองมากชน
ชาติหน่ึง จากพงศาวดารพม่ากล่าวว่า "มอญเป็นชน
ชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพม่า มาเป็นเวลาหลาย
ศตวรรษก่อนคริสตกาล" คาดว่าน่าจะอพยพมาจาก
ตอนกลางของทวีปเอเชีย เขา้มาตัง้อาณาจักรของตน
ทางตอนใต้ บริเวณลุ่มแม่น้าสาละวิน และแม่น้าสะ
โตง ซ่ึงบริเวณนี้ในเอกสารของจีนและอินเดียเรียกว่า 
"ดินแดนสุวรรณภูม"ิ

รามัญประเทศ (Ramannadesa)

พ.ศ.2295 อองไจยะ นายบ้านมุดโชโบ 
หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งทางตอนกลาง
ขอ งพม่ า แ ข็ ง ข้อ ต่ อพวกมอญแล้ ว
สถาปนาตนเองเป็น “พระเจ้าอลองพญา” 
แ ห่ ง ราชวงศ์  คอ งบอง  ( ไทย เรี ยก 
ราชวงศ์อลองพญา) มีเมืองหลวงคือ 
เมืองชเวโบ รวบรวมพมา่เป็นปึกแผน่อีก
ครัง้ ปกครองทัง้พวกมอญและไทยใหญ่

พระเจ้ามินดง กษัตริยร์ัชกาลที ่9 แห่งคองบอง 
ได้สถาปนาเมืองมัณฑะเลยข้ึ์นเป็นเมืองหลวง
แห่งสุดทา้ย (ตรงกับสมัย ร.4 ของไทย)

พม่ารบกับอังกฤษทั้งหมด 3 ครั้ง จนถึงแผ่นดินของพระเจ้าสีป่อ 
กษัตริยร์ัชกาลที่ 10 แห่งคองบอง พมา่ก็เสียเมืองให้กับอังกฤษใน
ปี พ.ศ.2428 (ตรงกับสมัย ร.5 ของไทย)...พมา่เสียเมือง..

ประวัติศาสตร์พม่า ยกย่องนับถือบรรพชนหลัก 2 พวก 
คือ ปยู และ มอญ ปยู (Pyu) หรือ พยู ในเอกสารโบราณ
ของไทยเรียก ผิ่ว เป็นกลุ่มชนพูดตระกูลภาษาจีน-ทิเบต 
มีชุมชนบ้านเมืองตั้งแต่ราวหลัง พ.ศ.500 (หรือราว 
2,000 ปีมาแล้ว) เช่น ศรีเกษตร, เบกตาโน, ฮาลิน ฯลฯ 
รับพราหมณ-์พุทธจากอินเดีย (ยุคเดียวกับสุวรรณภูมิ, 
ทวารวดี ในไทย)

https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_2571691

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4


ความขัดแยง้...บนแผน่ดิน Myanmar

ประธานาธิบดีถิน่ จอ และด่อ ออง ซาน ซูจี

พลเอกอาวุโส มิน ออง หล่าย 

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2022515

เมื่อวันที ่29 มกราคม 64 เว็บไซต์ แชนเนลนิวส์เอเชีย รายงานถึงสถานการณก์ารเมืองในเมียนมา ว่าก าลังเกิดความกังวลหวัน่เกรง ทหารอาจกอ่การปฏิวัติ ขณะที่สมาชิกรัฐสภา
ชุดใหมม่ีก าหนดจะประชุมสภาในวันทื่ 1 กุมภาพันธ ์เน่ืองจากขณะนีค้วามตึงเครียดระหวา่งรัฐบาลพลเรือนทีม่าจากการเลือกตัง้ตามระบอบประชาธิปไตย กับกองทัพ ก าลังเพิ่มข้ึน 
ขณะทีก่องทัพได้กลา่วหาวา่การเลือกตัง้ทัว่ไปครัง้นี ้ทีม่ีข้ึนเมื่อ 8 พฤศจิกายน ทีผ่า่นมา มีการโกงเลือกตัง้

เมื่อ 1 ก.พ.64 ส านักขา่วรอยเตอร์รายงานวา่ กองทัพเมียนมากอ่
รัฐประหารยึดอ านาจรัฐบาลชุดใหมภ่ายใต้การน าของนางออง ซาน ซูจี

ประธานาธิบดี อู วิน หมินท์
และด่อ ออง ซาน ซูจี

https://thestandard.co/timeline-myanmar-leader-aung-san-suu-kyi-detained/หลังจากไดร้ับเอกราชจากอังกฤษ ในพ.ศ. 2491

เจ้าฟ้ากัมโพชรัฐสิริปวรมหาวงศาสุธรรมราชา หรือ“เจ้าส่วยแต้ก” เป็นประธานาธิบดีคนแรก 
และ “อู นุ” เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก...เกิดรัฐประหารครัง้แรก พ.ศ. 2491

https://www.prachachat.net/world-news/news-605366

พล.อ. อาวโุส เนวนี”ผูน้ าเผด็จการของรฐับาลทหารของพม่า ด ารงต าแหน่ง

นายกรฐัมนตรีพม่าอย่างยาวนานถงึ 26 ปี ต ัง้แต่ พ.ศ. 2505 ถงึ พ.ศ. 2531

23 กรกฎาคม 2531..ลาออก มีรัฐประหาร ครัง้ที ่2 โดย พล.อ. อาวุโส ซอมอง
การกอ่การก าเริบ 8888

มีปัญหาด้านสุขภาพ

การชุมนุม 26 ส.ค.2531 “อองซาน ซูจี” 
ได้ออกมาร่วมกับผูป้ระทว้งด้วย
ผูเ้สียชีวิตราว 3,000 คน

รัฐประหาร ครัง้ที ่3 โดย พล.อ.อาวโุส ต้าน ชเว พ.ศ. 2535

ผูเ้ปลีย่นช่ือประเทศจากพมา่ 
มาเป็น “เมยีนมา”

เมียนมาร์ (Myanmar (พมา่) (Burma)



การเมือง

ปรากฏการณปั์จจุบนั

1 กุมภาพนัธ ์2564
รัฐประหารครัง้ที ่4 1 เดือน มีผูเ้สยีชีวติแล้ว 18 ชีวิต

https://prachatai.com/journal/2021/02/91812

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2041679



วิถีชีวิตวัฒนธรรม...ในพมา่

https://www.silpa-mag.com/culture/article_57993
ปฐมพงษ ์สุขเล็ก วันพุธที ่11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประเทศพม่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยผู้คนมากกว่า 100 
เช้ือชาติ แบง่เป็น 8 กลุ่มหลัก เรียงตามปริมาณ คือ พมา่ ไทใหญ่ กะเหรี่ยง ยะไข ่
จีน มอญ อินเดีย และชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ โดยมีกลุ่มเช้ือชาติพมา่เกินครึ่งเกือบกว่า
ร้อยละ 70 แบ่งอาณาเขตออกเป็น 7 รัฐ และ 7 เขต คือ รัฐกะฉิ่น รัฐกะยา รัฐ
กะเหรี่ยง รัฐชาน (หรือรัฐไทใหญ่) รัฐชิน รัฐมอญ รัฐยะไข ่และอีก 7 เขต คือ เขต
ตะนาวศรี เขตพะโค เขตมัณฑะเลย์ เขตมาเกว เขตย่างกุ้ง เขตสะกาย เขตอิรวดี 
เป็นดินแดนที่มีอารยธรรมความเจริญตั้งแต่ครั้งอดีต และมีความศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนาอยา่งมัน่คง

เมืองหลวงปัจจุบันคือเมืองเนปิดอว์

คนพมา่นิยมกินน้าชาร้อน ชานมร้อน ไมนิ่ยมกินน้าเย็นๆ
อาหารยอดนิยมอันดับต้นๆ ของคนพม่าคือ ขนมจีน ย าใบชา ขา้วซอย ก๋วยเตี๋ยว แกงไก ่
แกงปลา แกงหมูโดยเฉพาะขนมจีน และย าใบชา เป็นอาหารพ้ืนถิ่นในประเทศพมา่ที่ได้รับ
ความนิยมอยา่งแพร่หลายเป็นอาหารทีช่ื่นชอบของคนพมา่ทุกเพศทุกวัย

ขา้ว เป็นอาหารหลัก

ขา้วหอมมะลิไทย เคยครองแชมป์อันดับ 1 ขา้วที่ดีที่สุดของโลกมาหลายปี จนเมื่อปี 2018 
ที่ผ่านมาไทยเสียแชมป์ให้กับ ข้าวหอมกัมพูชา ‘มาลี อังกอร์’ และในปีนี้ (2019) ในงาน
ประกวดข้าวโลกในงาน International Rice Conference 2019 ที่กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส์  ก็แพ้ให้กับ ข้าวพันธุ์หลกเจ่ย 28 จากเวียดนาม ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ข้าวจาก
เวียดนามชนะการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก โดยเป็นข้าวหอมที่มีเมล็ดเรียวยาวมาก 
ข้าวสารใส ไม่มีท้องไข่ และคุณภาพการหุงต้มดี ข้าวสุกนุ่ม มีกลิ่นหอม ซึ่งน่าจะเป็นที่
ต้องการของตลาดในอนาคต โดยอันดับ 2 เป็นขา้วจากประเทศไทย และอันดับ 3 เป็นขา้ว
จากฟิลิปปินส์

https://www.tkvariety.com

ประกวดขา้วโลกในปี 2009 มีขา้ว 5 พันธุ์ทีไ่ด้รบัรางวัล ได้แก่
- ขา้วหอมมะลิ จากประเทศไทย
- ขา้วปอซาน จากพมา่
- ขา้วมะลิ จากกัมพูชา
- ขา้วแคลิฟอเนีย แคลโรส จากอเมริกา
- และลา่สุด ขา้วหลกเจ่ย 28 จากเวยีดนาม

ไทย
ลาว
เวียดนาม
กัมพูชา



กัมพูชา (Cambodia)

ไทย และกัมพูชาเป็นประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพรมแดนติดกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
ไทย และทิศใต้ของไทย โดยครอบคลุม 7 จังหวัดของไทย ได้แก ่ตราด จันทบุรี สระแกว้ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย ์และอุบลราชธานี กัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส และ
ได้รับเอกราชเมื่อวันที ่9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496

(เขมร: កម្ពុជា กมฺพุชา)
ประชากรกวา่ 14.8 ลา้นคน

ราชอาณาจักรกัมพูชาปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ มีพระบาทสมเดจ็พระ
บรมนาถ นโรดม สีหมุนี มาจากการเลือกตัง้โดยราชสภาเพ่ือราชบัลลังก ์เป็นประมุขแห่ง
รัฐ ประมุขรัฐบาล คือ สมเดจ็อัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ผูซ่ึ้งปัจจุบันเป็นผูน้ าทีด่ ารง
ต าแหน่งนานที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ปกครองกัมพูชามาเป็นระยะเวลา
กวา่ 25 ปี

ใน พ.ศ. 1345 พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ปราบดาภิเษกตนเป็นพระมหากษัตริย์ อันเป็น
จุดเริ่มต้นของจักรวรรดิขะแมร์ อ านาจและความมั่งคังมหาศาลของจักรวรรดิขะแมร์ที่มี
พระมหากษัตริย์ครองราชสมบัติสืบต่อกันมานั้นได้มีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นเวลากวา่ 600 ปี

กัมพูชาตกเป็นรัฐในอารักขาของฝรัง่เศสตามสนธิสัญญา
อารักขาระหวา่งฝรัง่เศส-กัมพูชาเมื่อ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2406



รากกัมพูชา
พระเจ้าชัยวรมนัที ่2

สถาบันพระมหากษัตริยก์ัมพูชาถือเป็นสถาบันที่
เกา่แกท่ีสุ่ดเป็นอันดับ 2 ในทวีปเอเชียรองจาก
ญีปุ่่น (จักรพรรดิญีปุ่่น) พระมหากษัตริยพ์ระองค์
ปัจจุบันคือ พระบาทสมเดจ็พระบรมนาถ นโรดม 
สีหมุนี ทรงเป็นพระมหากษัตริยพ์ระองคท์ี ่114 
(รัชกาลที ่114) ทรงสืบพระราชสันตติวงศ์มา
จากราชวงศ์วรมัน

ชัยวรมันที่ 1 เป็นพระมหากษัตริยแ์ห่งเจนละซึ่งมากอ่น
จักรวรรดิเขมร นับกันว่า เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของ
เจนละ เสวยราชยร์าว ค.ศ. 657 จนถึงหลัง ค.ศ. 690 
พระองค์สิ้นพระชนม์โดยไม่มีรัชทายาทที่ เ ป็นชาย
หลงเหลืออยู่เลย พระธิดาของพระองค์ คือ ชยเทวี จึง
สืบราชสมบัติต่อ และเกิดการแบง่แยกดินแดนออกเป็น
ภาคสว่นต่าง ๆ

ปฐมกษัตริยแ์ห่ง จักรวรรดิขแมร์
เป็นกษัตริยนั์กรบที่เขม้แข็ง ผูร้วมอาณาจักรขะแมร์ให้เป็นปึกแผ่น
ข้ึนมา และประกาศให้เขมรเป็นเอกราชไม่อยูใ่ต้อ านาจของชวาอีก
ต่อไปเป็นผู้วางรากฐานก่อตั้งสมัยพระนคร เมื่อประมาณปี พ.ศ. 
1345 และปราบดาข้ึนเป็นกษัตริย์บนเขามเหนทรบรรพต หรือ
ปัจจุบันรู้จักกันในช่ือพนมกุเลน ทรงตัง้เมืองหลวงอยูท่ีเ่มือง “อินทปุ
ระ” ซ่ึงเป็นทีร่าบลุม่อุดมสมบูรณ์

พระนคร หรือชื่อในภาษาเขมรปัจจุบัน
เรียก อังกอร์
เป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของจักรวรรดิเขมร มีช่ือดัง้เดิมตามจารึกว่า ศรียโศธรปุระ (ស្រីយសោធរបុរៈ สฺรียโสธร
บุระ ̤) มีศูนย์กลางอยู่ที่ปราสาทพนมบาแคง (ស្ាោទភ្នំាខែង บฺราสาทภฺน บาแขง) ปัจจุบันอยู่ในเขตเสียม
เรียบ (សែស្សៀម្រាប เขตฺเสียมราบ) ของประเทศกัมพูชา ภายหลังย้ายศูนย์กลางไปยังปราสาทบายน (ស្ាោទ
ាយ័ន บฺราสาทบายัน) ในพ้ืนทีท่ีเ่รียกวา่ "นครธม" (អងគរធំ องฺครธ ; "นครใหญ"่) ซึ่งปัจจุบันอยูใ่นเขตเสียมเรียบ
เช่นกันและทับซ้อนกับพ้ืนทีศ่รียโศธรปุระเดิม



นครวัด (Angkor Wat)ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในส่ิงมหัศจรรย์ของโลก

นครธม (Angkor Thom)

เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้าย
และเป็นเมืองที่เข้มแข็งที่สุด
ของอาณาจักรขะแมร์ 
ปัจจุบันตั้งอยู่ในจังหวัด
เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-VrDA3Bze7U


Cambodia

- ชาวเขมร 85% - ชาวญวน 5% - ชาวจีน 5 %
- อื่นๆ เช่นชาวไทย ดูเพิม่ไดท้ีไ่ทยเกาะกง ชาวลาว ชาวจาม ชาวจะราย 
ชาวระแดว ์ชาวเสตียง ชาวเมฺรญ และชาวเปือร์ 3% เป็นตน้

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ เพราะมีผูนั้บถือพระพุทธศาสนา 95% ศาสนาอิสลาม 3% ศาสนาคริสต์ 1.7% ศาสนาพราหมณ-์ฮินดู 0.3%

พระตะบอง / บัดด็อมบอง (Battambang)

พนมเปญ / พนุมเป็ญ
เสียมราฐ / เสียมเรยีบ (Siem Reap)

นครวดั (Angkor Wat)นครธม (Angkor Thom)

โตนเลสาบ (Tonle Sap) ทีต่ัง้อยูใ่จกลางกัมพูชา เป็นทะเลสาบน้าจืดทีใ่หญท่ีสุ่ด
ในเอเชียตะวันเฉียงใต้! วิถีชีวิตบนสายน้า...เมืองกลางน้า มีบา้น วัด โรงเรียน ใช้
เรือในการสัญจร...เป็นชุมชนบนน้าอยา่งแทจ้ริง

https://www.yingpook.com/blogs/world/5-best-of-cambodia



ร่องรอยวฒันธรรมในวถิี
ชีวิตของชาวกัมพชูา

เทศกาลอังกอร์
พิธีไถนา



แมน่้าโขงช่วงที ่5 โตนเลสาบ

เริ่มตั้งแต่กระแจะถึงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา หากดูจากแผนที่ประเทศ
กัมพูชาจะเห็นทะเลสาบเขมรหรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่าโตนเลสาบอยูต่รงกลาง
ประ เทศ ทางตอนใต้ของทะเลสาบจะมีแม่ น้ าที่ ส าคัญคือ “แม่ น้ า
ทะเลสาบ” หรือ “แมน้่าโตนเลสาป” (Tonle Sap River) ไหลลงมาเชื่อมกับ
แม่น้าโขงที่ไหลลงมาจาก สปป.ลาว เข้ากัมพูชาทางตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นระยะทางยาว 500 กิโลเมตร แม่น้าโตนเลสาปยังมีส่วนที่ไม่เช่ือมต่อกับ
แม่น้าโขงทั้งหมด โดยแยกตัวออกมาเป็นแม่น้าสายใหม่ไหลขนานกันทาง
ตะวันตกมีช่ือว่า “แม่น้าบาสัก” แม่น้าบาสัก แม่น้า โตนเลสาป และแม่น้า
โขง จึงมาพบบรรจบกันทีพ่นมเปญ

ลุ่มน้าโตนเลสาบเป็นลุ่มน้าที่มีพ้ืนที่ครอบคลุม 5 จังหวัดของประเทศกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดก าปงธม ก าปงซะนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมเรียบ ดังแสดงในภาพ ในฤดูฝน 
ปริมาณน้ามหาศาลจะท่วมล้นแม่น้าโขงจนดันน้าเขา้สู่แม่น้าโตนเลสาบ ไหลเขา้สู่ตัวทะเลสาบโตนเลสาป ท าให้น้าในโตนเลสาปเพิ่มข้ึนจากฤดูแล้งมากกว่า 6 เท่า เดิมผิวน้า
โตนเลสาปกว้าง 2,500 ตารางกิโลเมตร ฤดูฝนก็จะเพิ่มข้ึนเป็น 15,000 ตารางกิโลเมตร ปริมาตรเพิ่มข้ึนเป็น 60 - 70 ลูกบาศกก์ิโลเมตร เป็นผลดีต่อชลประทานในฤดูแล้ง สร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับโตนเลสาปและเศรษฐกิจของประชากรรอบๆพ้ืนที่ ปลากว่า 300 ชนิดพันธุ์ในโตนเลสาปเลี้ยงชีวิตชาวกัมพูชาได้กว่าครึ่งประเทศ นกน้าอีกกว่า 100 ชนิด 
และสัตวน้์าอ่ืนๆ ในโตนเลสาปเป็นความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) ระดับน้าไมสู่งเหมือนอดีตทีผ่า่นมา เพราะผลกระทบทีเ่กิดจากการสร้างเข่ือนขนาดใหญนั่บ
สิบแห่งทางตอนเหนือของแมน้่าโขงทัง้ในประเทศจีนและเวียดนาม ท าให้น้าในแมน้่าโขงทีไ่หลลงทะเลสาบโตนเลสาบลดนอ้ยกวา่ปกติและไมเ่ป็นไปตามธรรมชาติ

http://www.tnmcstudy.org/Joomla/index.php/home/2015-10-03-07-50-50/6

แม่น้าโขงช่วงที่ 6 ตั้งแต่พนมเปญไหลลงสู่ทะเลจีน
ใ ต้ ผ่ า นป ร ะ เ ท ศ เ วี ย ดน าม  ช า ว เ วี ย ด น า ม
เรียกว่า “แม่น้าเก้ามังกร” พ้ืนที่ที่น่าสนใจของแม่น้า
โขงช่วงที ่6 คือ สามเหลีย่มปากแมน้่าโขง (Mekong 
Delta) ถือเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าที่มี
ขนาดใหญท่ีสุ่ดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



ชาวชวา: Indonesia
ชาวชวาเมืองหลวง เป็นกลุม่ชาติพันธุท์ีม่ีจ านวนประชากรมากทีสุ่ด

ประมาณ 85 ลา้นคน

ชนชาวชวา ในกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกรวมกันว่า
มลายูนั้น ชาวชวา ถือเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด ชาว
ชวามีภาษาเป็นของตนเอง แต่ภาษาชวาไม่ได้รับ
การยอมรับเผยแพร่เหมือนภาษามลายู

ชาวชวามีทั้งที่นับถือศาสนาอิสลาม ศาสนา
คริสต์ และยึดถือความเช่ือที่เรียกว่า ศาสนาชวา 
หรือ Kejawen ส่วนใหญ่ของสังคมชวาเป็น
สังคมที่มีความเช่ือชวาเกอยาเวน (Jawa
Kejawen) หรือ Islam Abangan



ร่องรอยชาวชวา
ยอคยาการ์ตา้ ( Yogyakarta มักจะ
เรียกวา่ จ๊อกจา, ยอคยา) ตัง้อยูใ่นตอนกลางของ
เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อพันกวา่ปีทีผ่า่นมา, ยอคยาการ์ต้า เป็นศูนยก์ลางของ
อาณาจักรมาตาราม (Mataram)โบราณ ซึ่งเจริญรุ่งเรือง
และมีอารยะธรรมสูง อาณาจักรนี้สร้างวิหารบุโรพุทธโธ 
(Borobudur)ซึ่งเป็นวัดในพุทธศาสนาทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก 

เมื่อ 300 ปีกอ่นทีจ่ะสร้างนครวัดในกัมพูชา

เป็นศูนยก์ลางแห่งวัฒนธรรมของ
ชาวชวาแลว้ ยังเป็นดินแดนทีต่ัง้
ของศาสนสถานของศาสนาพุทธ
นิกายมหายานทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก

Yogyakarta



‘บุโรพทุโธ’ หรือ ‘โบโรบดูร์ู’ (borobodur) พุทธสถานอันงาม
สงา่ หนึ่งในสิง่มหัศจรรยข์องโลก ตัง้อยูใ่จกลางเกาะชวา ใน
เมืองยอคยาการ์ต้า

สร้างข้ึนราวพุทธศตวรรษที ่14 ในสมัยของ กษัตริยร์าชวงศ์ไศเลนทร์ แห่งอาณาจักรศรีวิชัยมีความสัมพันธใ์กลชิ้ดกับอินเดีย ทัง้ด้านการค้า
และวัฒนธรรม ท าให้ได้รับอิทธิพลทางด้านความเช่ือของฮินดูและพุทธเป็นอย่างมาก แต่กษัตริย์ของศรีวิชัยซึ่งเป็นชาวฮินดู เกิดความ
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนา และชนชาวศรีวิชัยส่วนใหญ่ก็นับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ท าให้เกาะชวาเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาอัน
ยิง่ใหญข่องอาณาจักรศรีวิชัย

บุโรพุทโธ(Borobudur)ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.2534

ความเชื่อฮินดู-ชวา

วัดอูลันดานูบราตัน
เกาะบาหลี



Malaysia
มาเลเซีย (มาเลย ์: Malaysia)

PETRONAS TWIN TOWER

ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ที่สูงตระหง่านถึง 
452 เมตร มีด้วยกัน 88 ชั้น ใช้งบประมาณ
การกอ่สร้าง 20,000 ล้านบาท

มาเลเซียเป็นประเทศพหุชาติพันธุ์และพหุวัฒนธรรมซึ่งมีบทบาทอย่างมากในด้าน
การเมือง ประมาณครึ่งหน่ึงของประชากรทัง้หมดมีเช้ือสายมลายู โดยมีชนกลุ่มนอ้ยกลุ่ม
ส าคัญคือ ชาวมาเลเซียเช้ือสายจีน ชาวมาเลเซียเช้ือสายอินเดีย และชนพ้ืนเมืองดัง้เดิม
กลุม่ต่าง ๆ รัฐธรรมนูญประกาศให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติ 

มาเลเซียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐ

สมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ มาจากการเลือกตั้งสุลต่าน 9 รัฐ 
ได้แก ่ยะโฮร์ ตรังกานู ปะหัง เซอลาโงร์ เกอดะฮ์ กลันตัน เนอเกอรีเซิมบีลัน เปรัก และปะ
ลิส ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนข้ึนด ารงต าแหน่ง วาระละ 5 ปี ส่วนอีก 4 รัฐ คือ ปีนัง มะละกา 
ซาบะฮ์ และซาราวัก ไมม่ีสุลต่านปกครอง

Malaysia

•ทรัพยากรทีส่ าคัญ ยางพารา น้ามันปาลม์ น้ามันดิบ กา๊ซธรรมชาติ ไมสั้ก

มาเลเซียประกอบด้วยชนจากหลายเผา่พันธุ์ (พหุสังคม) รวมกันอยู ่บนแหลมมลายูมากว่า 
1,000 ปี ประกอบด้วยเช้ือชาติใหญ่ๆ  3 กลุ่ม คือ ชาวมลายู ชาวจีน และชาวอินเดีย อาศัย
อยูบ่นแหลมมลายู



Malaysia มาเลเซียสถาปนาเป็นรัฐเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี 1957
ความแตกต่างด้านชาติพันธุใ์นมาเลเซียเป็นเรื่องทีม่ีความส าคัญสูงสุดและมีนัยยะ
ด้านความมัน่คงแห่งชาติ เน่ืองจากเป็นผลประโยชนแ์ห่งชาติล าดับแรก (National 
Interest) ซึ่งคือ ความอยูร่อด (Survival)ชาวมลายู ชาวจีน และชาวอินเดีย 

ประเทศมาเลเซีย เป็นหน่ึงในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีม่ี ความหลากหลายของกลุม่ชาติพันธุอ์ยา่งเด่นชัด ภายใต้การบรูณาการกลุม่ชาติพันธุใ์นรัฐพหุสังคม
ของรัฐชาติมาเลเซียเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพ file:///C:/Users/HS/Downloads/69736-Article%20Text-163951-1-10-20161028.pdf

อัตลักษณข์องชาติพันธุ ์คือ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมของชนชาติ

ประเทศมาเลเซยี (Malaysia)
เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์
ภาษา : ภาษามาเลย ์เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย ์40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพ้ืนเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
นับถือศาสนา : อิสลาม 60%, พุทธ 19%, คริสต์ 11%
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่านอับดุล
ลาห์ รีอายาตุดดิน อัล-มุสตาฟา บิล
ลาห์ ชาห์ สุลต่านแห่งรัฐปะหัง วิถีมลาย ูคนพื้นเมืองอษุาคเนย์

https://www.silpa-mag.com/history/article_6553


บรูไน (เนอการาบรูไนดารุซซาลาม)

บรูไนตั้งอยู่ตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว ซ่ึงเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ 3 ของโลก 
(743,330 ตาราง กม.) โดยมีพื้นที่ร้อยละ 73 อยูใ่นกาลิมันตันของอินโดนีเซีย ร้อยละ 26 
อยูใ่นรัฐซาบาห์และซาราวักของมาเลเซีย และร้อยละ 1 ในบรูไน (5,765 ตาราง กม.) พื้นที่
สว่นใหญใ่นเกาะเป็นป่าร้อนช้ืนซ่ึงมีอายุมากกว่า 100 ลา้นปี

มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน (Omar Ali Saifuddin Mosque)

ในอดีตบอร์เนียวเป็นช่ือที่ระบุในเอกสารประวัติศาสตร์ของจีนว่าเป็น
หน่ึงในเมืองท่าของการค้าขายระหว่างราชวงศ์หมิงของจีนและ
ราชวงศ์มัชปาหิต (Majapahit) ของอินโดนีเซีย ในปี คศ. 1400 
สุลต่านของบรูไนได้ประกาศอิสรภาพออกจากอาณาจักรมัชปาหิต และ
ราชวงศ์ Bolkiah ได้ปกครองบอร์เนียวตอนเหนือนับตัง้แต่นัน้มาจนถึง
ในช่วงระหวา่งปีคศ. 1600 – 1800 ยุคอาณานิคม ซึ่งประเทศโปรตุเกส 
อังกฤษ และดัตช์ ต่างขยายอิทธิพลมายังบอร์เนียว ในปี คศ. 1842 
สุลต่านบรูไนได้ยกดินแดน (รัฐซาราวัก) ให้แก่ชาวอังกฤษช่ือ James 
Brooke ทีช่่วยขับไลก่ลุม่กบฎ ซึ่งชาวอังกฤษได้สร้างราชวงศ์ซาราวักข้ึน
เป็นราชาคนขาวในดินแดนดังกล่าวและเปลี่ยนราชวงศ์เป็นคนพ้ืนเมือง
จวบจนปัจจุบัน

ค าว่า “บรูไน” มาจากภาษาสันสกฤต “varuna” มีความหมาย
ว่า น้า หรือ Hindu god of rain

สถานเอกอัครราชทตู ณ บันดาร์เสรเีบกาวนั
Royal Thai Embassy, Bandar Seri Begawan Brunai Darussalam



ราชาวงศ์

ประชากรรวมทัง้หมด 422,700 คน แบง่เป็นชาวมาเลยร์้อยละ 66 ชาวจีนร้อยละ 11 และอ่ืนๆ ซึ่งเป็น
สัญชาติบรูไน 3 แสนกวา่คน และถือบัตร permanent resident จ านวน 3 หมื่นกวา่คนและ temporary 
resident จ านวน 6 หมื่นกวา่คน

สมเด็จพระราชาธิบดี (Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) ประสูติเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม คศ.1946) และมีพระ
อนุชา 3 พระองค์และพระขนิษฐา 6 พระองค์ ทรงจบการศึกษาจาก Victoria Institute มาเลเซีย และ the Royal Military Academy 
Sandhurst สหราชอาณาจักร และได้รับการแต่งตัง้เป็นมกุฎราชกุมารเมื่ออายุ 15 ปี และเมื่ออายุ 19 ปีได้อภิเษกสมรสกับ Pengiran Anak
Saleha (สมเด็จพระราชินี) จากนัน้เมื่อวันที ่5 ตุลาคม คศ. 1967 เมื่ออายุครบ 21 ปี ก็ได้เสด็จข้ึนครองราชยเ์ป็นสมเด็จพระราชาธิบดี องค์
ที่ 29 ของราชวงศ์ Bolkiah ซึ่งปกครองบรูไนมากว่า 600 ปี นับเป็นราชวงศ์มุสลิมที่มีประวัติการปกครองยาวนานที่สุดในโลก สมเด็จ
พระราชาธิบดีได้ทรงครองราชยค์รบ 50 ปี ในปี คศ. 2017

บรูไนได้รับเอกราช เมื่อวันที ่1 มกราคม พ.ศ.2527

สมเด็จพระราชาธิปดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์

เมืองหลวง Bandar Seri Begawan

ประชาชนบรูไนนับถือศาสนา
อิสลามร้อยละ 70 มีมัสยิด
ทั้งหมดจ านวน 114 แห่งทั่ว
ประเทศ และมี โบสถ์คริสต์
จ านวน 2 แห่ง และวัดจีน 1 
แห่ง และเป็นประเทศที่มีความ
เคร่งครัดในการปฏิบัติตาม
กฎหมายอิสลาม



หมูบ่า้นกัมปงไอเยอร์ (Kampong Ayer)

หมูบ่า้นกัมปงไอเยอร์เป็นหมูบ่า้นกลางน้าทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก ตัง้อยูบ่ริเวณปาก
แม่น้าบรูไน ภายในแบ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ อีก 42 หมู่บ้าน เชื่อมต่อกันเป็น
ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยูก่ว่า 30,000 คน หากกล่าวว่า
เป็นเมืองขนาดยอ่มก็คงไมผิ่ด เพราะภายในหมูบ่า้นมีทัง้โรงเรียน โรงพยาบาล 
ร้านอาหาร และมัสยิดครบครัน มีแมน้่าผ่ากลางหมูบ่้าน ท าให้เราสามารถนั่ง
เรือเพ่ือชมวิถีชีวิตของชาวบรูไนและความสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้ได ้
นอกจากนี้ยังมีสะพานที่ทอดตัวยาวสู่ชุมชนกลางน้า บนฝ่ังก็มีอนุสาวรีย ์
Mercu Dirgahayu 60 อนุสาวรียรู์ปตัวเลขอาราบิก 60 ที่ประชาชนร่วมกัน
สร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบล
เกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา หมูบ่า้นก าปงไอเยอร์ (Kampong Ayer) หรือที่เรียกว่าหมูบ่า้นลอยน้า ตัง้อยูใ่จกลางกรุง

บันดาร์ เสรีเบกาวัน เมืองหลวงของประเทศบรูไน สถานที่แห่งนี้เป็นหน่ึงในความภาคภูมิใจ
ของชาวบรูไน เน่ืองจากหมู่บ้านก าปงไอเยอร์อัดแน่นด้วยอัตลักษณ์อันเป่ียมล้นของชาว
บรูไนและเป็นหมูบ่า้นกลางน้าทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก



สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เป็นประเทศทีป่ระกอบด้วยเกาะจ านวน 7,107 เกาะ ตัง้อยูใ่นมหาสมุทรแปซิฟิก

ประธานาธิบดีโรดริโก “โรดี”้ ดูแตร์เต ผูน้ าฟิลิปปินส์ เปิดเผยแนวคิดเปลีย่นช่ือประเทศจาก
ฟิลิปปินสเ์ป็น “มาฮาร์ลิกา” ซึ่งมีความหมายวา่ความสูงสง่ ทัง้สูงด้วยศักดิ ์และคุณธรรม

ชาวฟิลิปปินสม์ีระบบคิดและวัฒนธรรมคลา้ยชาวตะวันตก

ภาษาฟิลิปิโนเป็นภาษาราชการและภาษากลางทีใ่ช้คูก่ับภาษาอังกฤษ

ปัจจุบันนี้ ฟิลิปปินส์มีประชากรประมาณ 96 
ลา้นคน ประกอบด้วยชนพ้ืนเมืองฟิลิปปินส์ที่
เรียกว่า ชาวมาเลย ์95 % รองลงมาคือ ชาว
จีนและลูกครึ่งชาวจีน 1 % ที่เหลือเป็นเช้ือ
สายอื่นๆ

ประชากรส่วนใหญ่กว่า 83 % นับถือศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อีก 9 % นับถือ
ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ และ 5 % 
นับถือศาสนาอิสลาม



ชุมชนขยะในฟิลปิปินส์

หมูบ่า้นบานายัน ชานกรุงมะนิลา เริม่ด าเนินโครงการขยะพลาสติกแลกขา้วมาตัง้แต่เดือนมิถุนายน ออกเกณฑ์ให้ผูท้ีร่วบรวมขยะพลาสติกมาได้ 2 กิโลกรัม ไมว่า่จะเป็นซอง ขวด 
หรือถุงพลาสติก สามารถน ามาแลกขา้วสารได้ 1 กิโลกรัม โดยขยะพลาสติกทีท่างหมูบ่า้นรวบรวมได้ จะสง่ต่อให้รัฐบาลน าไปก าจัด หรือรีไซเคิล

“ฟิลิปปินส์” (The Philippines) เป็นหน่ึงในประเทศกลุม่อาเซียน ซ่ึงมีปัญหาเรื่อง
ขยะเรื้อรังหมักหมมมานานกว่า20ปี ขยะที่เกิดจากชุมชนแออัดต่างๆ ล้นกระจัด
กระจายไหลลงสู่ล าคลอง แม่น้า จนถึงจุดPain Pointที่ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาค
ประชาชนตอ้งร่วมมือกันอยา่งจริงจังในการแกไ้ข

สภาพโซนทิง้ขยะแหลง่
ใหญใ่น Las Pinas

ล าธารเอสเตโร เด มักดาเลนา ล าธารสายนี ้ไหลไปสูแ่มน้่าปาสิก แมน้่าสายส าคัญทีสุ่ดของกรุงมะนิลา



สิงคโปร์ 
(Singapore)

ประเทศแรกทีม่ายึดสิงคโปร์ไวไ้ด้คือโปรตุเกส เมื่อปี ค.ศ. 1511 แล้วก็ถูกชาวดัตช์มาแยง่ไป เมื่ออังกฤษขยายอิทธิพลเขา้มาบริเวณแหลมมลายูในกลางศตวรรษที่ 18 แต่ประมาณ
ปี ค.ศ. 1817 อังกฤษได้สง่เซอร์ โทมัส สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ มาส ารวจดินแดนแถบสิงคโปร์ ตอนนัน้สิงคโปร์ยังมีสุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์ปกครองอยู ่แรฟเฟิลส์ได้ตกลงกับสุลต่านฮุ
สเซียน ชาห์ว่า จะตั้งสถานีการค้าของอังกฤษที่นี่ แต่สุดท้ายอังกฤษยึดสิงคโปร์ไว้เป็นเมืองข้ึนได้ ในปี ค.ศ. 1867 สิงคโปร์กลายเป็นอาณานิคม (Crown Colony) อยา่งสมบูรณ์
จนถึงช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง ญีปุ่่ นจึงได้ขับไล่อังกฤษออกจากสิงคโปร์และเขา้ไปยึดครองแทน

กอ่นที่สิงคโปร์จะประกาศเป็นสาธารณรัฐนั้น สิงคโปร์จึงอยูภ่ายใต้การปกครองของรัฐบาล 3 ชุด คือ (1) รัฐบาล
ของนายเดวิด มาร์แชล (David Marshall) จากปี 1955-1956 (2) รัฐบาลของนายลิม ยิว ฮ๊อค (Lim Yew 
Hock) จากปี ค.ศ. 1956-1959 และ (3) รัฐบาลของนาย ลี กวน ยู (Lee Kuan Yew) ซ่ึงภายใต้รัฐบาลนี้สิงคโปร์
มีอ านาจในการปกครองตนเองอยา่งสมบูรณ์แล้ว และนายลี กวน ยูได้เขา้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรก
ของสิงคโปร์ ต่อมาในช่วงปี 1963-1965 รัฐบาลชุดนี้ก็ได้ตัดสินใจเขา้ไปรวมอยูใ่นสหพันธรัฐมาลายา และอยูไ่ด้
เพียง 2 ปี นับจากปี ค.ศ. 1965 เมืองสิงคโปร์ประกาศตนเป็นประเทศเอกราช มีอ านาจอธิปไตยของตนเอง โดย
ปกครองในรูปของสาธารณรัฐ หลังจากนั้นสิงคโปร์อยูภ่ายใต้การปกครองของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเป็น
เวลาถึง 25 ปี ซ่ึงก็คือ นาย ลี กวน ยู ทัง้นี้เป็นเพราะพรรคกิจประชา (PAP: People’ Action Party) ซึ่งนาย ลี 
เป็นผู้ก่อตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 นั้นมีชัยชนะในการเลือกตั้งเกือบทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไป หรือการ
เลือกตัง้ซ่อม



ปิดครอส...เตรียมสอบเก็บคะแนนปลายภาค

“ชีวิตต้องมีคุณคา่ทุกเวลานาที ถ้ายังมีลมหายใจ”
ภูสิทธ ์ภูค าชะโนด

จงโชคดีทุกคน


