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Laos

เป็นประเทศที่มีความเหมือนประเทศไทย 99%....มีชนเผ่าที่หลากหลาย



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.



https://blog.traveloka.com/th/internat

onal-trip/location-laos-temple-nature/

ถ้้ากองลอ

ปะตูไซ

พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี

น้้าตกตาดกวางสี เป็นน้้าตกที่นับว่าสวยท่ีสุด
ในหลวงพระบาง

ทุ่งไหหิน

หอพระแก้ว

สี่พันดอน จ้าปาสัก

บลูลากนู วังเวยีง



วังเวียง

http://destyy.com/wU78f8


นักศึกษาคิดต่อ ?



Vietnam
ể Đ

- เป็นประเทศทีม่ีประชากรมากทีสุ่ดเป็นอันดับ 13 ของโลก ภาษาเวียดนาม (Vietnamese) สว่นใหญช่าว
เวียดนามนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานสูงถึงร้อยละ 70 ของจ านวนประชากร ร้อยละ 15 นับถือศาสนา
คริสต์ ทีเ่หลือนับถือลัทธิขงจื้อ มุสลิม
- ใช้เงินด่อง (Dong : VND) อัตราแลกเปลีย่นประมาณ 461 ด่อง/ 1 บาท
- มีผลผลิตได้แก่ ขา้วเจ้า ยางพารา ชา กาแฟ ยาสูบ พริกไทย อุตสาหกรรมทีส่ าคัญ คือ อุตสาหกรรมทอผา้ 
ศูนยก์ลางอยูท่ีโ่ฮจิมินห์ซิตี และมีเทศกาลเต็ดเหวียนดาน (Tet Nguyen Dan) หรือรุ่งอรุณแรกของปี

สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม



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...?



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



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)



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



ร่องรอยวฒันธรรมในวถิี
ชีวิตของชาวกัมพชูา

เทศกาลอังกอร์
พิธีไถนา



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



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



5 ประเทศอาเซยีนภูมปิระเทศเป็น “ปลายด้ามขวาน-เกาะ”



วิเคราะห์กลุม่ 5 ประเทศหมูเ่กาะภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้
มหาสมุทรแปซฟิิก

พหุลกัษณ์

Indonesia

Malaysia

Philippines

Brunei

Singapore ภูมิศาสตร์

จุดเดน่/แหล่งทอ่งเทีย่ว
ภาษา
ศาสนา ความเชื่อ
การแตง่กาย
อาหารสื่อวัฒนธรรม
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ศิลปะวัฒนธรรม
ร่องรอยอดีต
การก าเนิดประเทศ
ภาวะการณปั์จจุบัน



วิเคราะห์กลุม่ 5 ประเทศหมูเ่กาะภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้
มหาสมุทรแปซฟิิก “จุดเด่น/แหล่งทอ่งเทีย่ว”

พหลุกัษณ์

Indonesia

Malaysia

Philippines

Brunei

Singapore

ช็อคโกแลตฮิลส ์(The Chocolate Hills)

ตึกแฝดปิโตรนาส

มัสยิดสุลตา่นโอมาร์ อาลี ไซฟุดดีน (Sultan Omar Ali Saifuddien)

วัดอูลันดานู บราตัน Pura Ulun Danu Bratan

อ่าวมารีนา Marina Bay

Gardens by the Bay



วิเคราะห์กลุม่ 5 ประเทศหมูเ่กาะภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้
มหาสมุทรแปซฟิิก “ความเหมอืนกัน”

พหลุกัษณ์

Indonesia

Malaysia

Philippines

Brunei

Singapore

ความเหมอืนกัน

ศาสนาอสิลาม และครสิต์
โรมันคาทอลิก

ภูมิศาสตร์เป็นทะเล เกาะ

น้ามันและกา๊ซธรรมชาติ

ชาติพันธุม์ลายู ชวา จีน อินเดีย

รากเหงา้เป็นชาวอาณาจักรศรีวชิยั



วิเคราะห์กลุม่ 5 ประเทศหมูเ่กาะภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้
มหาสมุทรแปซฟิิก “ความตา่งกนั”

พหลุกัษณ์

Indonesia

Malaysia

Philippines

Brunei

Singapore

ความตา่งกนั

ภาษามลาย ูอังกฤษ ตากาลอ็ก
อินโดนีเซีย

วัฒนธรรมชาวชวา มลาย ูจีน 
อินเดีย ยุโรป

สกุลเงนิ ดอลล่าร์ รูเปีย ริงกิต เปโซ

ความโดดเดน่ในแหล่งทอ่งเทีย่ว

การปกครองแบบราชาธปิไตย
ประชาธปิไตย



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



ปิดครอส...เตรียมสอบเก็บคะแนนปลายภาค

“ชีวิตต้องมีคุณคา่ทุกเวลานาที ถ้ายังมีลมหายใจ”
ภูสิทธ์ ภูค าชะโนด

จงโชคดีทุกคน


