
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

1. บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 

      

     ธงชาติ                ตราแผนดิน

 

 

ชื่อทางการ : เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam แปลวา ดินแดนแหงความสงบสุข)  

ท่ีตั้ง : ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอรเนียว (ละตจิูดที่ 5 เหนือเสนศูนยสูตร) 

           แบงเปนสี่เขต คือ เขต Brunei-Muara  เขต Belait  เขต Temburong  และเขต Tutong 

พื้นที่ : 5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่รอยละ 70 เปนปาไมเขตรอน 

เมืองหลวง : บันดาร เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan) 

ประชากร : 370,00 คน (2548) ประกอบดวย มาเลย (66%) จีน (11%) และอ่ืน ๆ (23%) 

           มีอัตราการเพิ่มของประชากรปละ 2 % 

ภูมิอากาศ : อากาศโดยทัว่ไปคอนขางรอนชื้น มีปริมาณฝนตกคอนขางมาก อุณหภมูิเฉล่ีย 28 องศาเซลเซียส 

ภาษา : ภาษามาเลย (Malay หรือ Bahasa Melayu) เปนภาษาราชการ  รองลงมาเปนภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

ศาสนา : ศาสนาประจําชาติ คือ ศาสนาอิสลาม (67%) 

               ศาสนาอื่น ๆ ไดแก ศาสนาพุทธ (13%) ศาสนาคริสต (10%) และฮินด ู

สกุลเงิน : ดอลลารบรูไน (Brunei Dollar : BND) 

อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซ้ือ) 22.9 บาท/ 1 ดอลลารบรูไน (ขาย) 23.5 บาท/ 1 ดอลลารบรูไน  

(มกราคม 2552) 
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(คาเงินบรูไนมีความมั่นคงและใชอัตราแลกเปลี่ยนเดยีวกับเงนิสิงคโปร  และสามารถใชเงิน

สิงคโปรในบรูไนไดทัว่ไป) 

ระบอบการปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย  โดยมีสมเด็จพระราชาธบิดีฮัจญี ฮัสซานัลโบลเกียห มูอิซซัดดิน 

วัดเดาละห (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) ทรง

เปนองคพระประมุขของประเทศตั้งแตวันที ่5 ตุลาคม 2510 

* รัฐธรรมนูญฉบับวันที่ 1 มกราคม 2527 กําหนดใหสมเด็จพระราชาธบิดีทรงเปนอธิปตย 

คือ เปนทั้งประมุขและนายกรัฐมนตรี 

* สมเด็จพระราชาธิบดีองคปจจุบันยังทรงดาํรงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

และรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังดวย 

* ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะตองเปนชาวบรูไนฯ เชื้อสายมาเลยโดยกําเนิด และจะตองนบัถือ

ศาสนาอิสลามนิกายสุหนี ่

 

2. กัมพูชา (Cambodia) 

      
     ธงชาติ                ตราแผนดิน

 
 

ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรกมัพูชา (Kingdom of Cambodia) 

ท่ีตั้ง : กัมพูชาตั้งอยูกลางภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต มีพรมแดนทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จงัหวัด

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย) และลาว (แขวง อัตตะปอและจําปาสัก) ทิศตะวันออกติด
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เวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กล๊ัก สองแบ เตยนิน ลองอาน ดงทาบ อันซาง และเกยีงซาง) 

ทิศตะวนัตกตดิประเทศไทย (จังหวัดสระแกว จนัทบุรี และตราด) และทิศใตติดอาวไทย 

พื้นที่ : ขนาดกวาง 500 กิโลเมตร ยาว 450 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตร    หรือมีขนาด

ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เสนเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมี

เสนเขตแดนตดิตอกับประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร 

เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ (Phnom Penh) 

ประชากร : 14.1 ลานคน (ป 2548)  ประกอบดวย  ชาวเขมรรอยละ 94  ชาวจีนรอยละ 4  และอ่ืน ๆ อีกรอยละ 2 

มีอัตราการเพิม่ของประชากรเฉลี่ยรอยละ 2 ตอป 

ภูมิอากาศ : รอนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 - 36 องศาเซลเซียส 

ภาษา : ภาษาเขมรเปนภาษาราชการ สวนภาษาทีใ่ชโดยทั่วไป ไดแก อังกฤษ ฝร่ังเศส เวียดนาม จนี และไทย 

ศาสนา : ศาสนาประจําชาติ คือ ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท (แยกเปน 2 นิกายยอย คือ ธรรมยุตินิกายและมหานิกาย) 

 และศาสนาอืน่ๆ อาทิ ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต 

สกุลเงิน : เงินเรียล (Riel : KHR) 

อัตราแลกเปลี่ยน 4,000 เรียลเทากับ 1 ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 100 เรียล เทากบั 1 บาท 

ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรฐัสภา โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนญู 

* พระมหากษตัริย คือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี (His Majesty Preah 

Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni)  เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อ 

วันที่ 14 ตุลาคม 2547  

* นายกรัฐมนตรี คือ สมเด็จฮุน เซน (Samdech Hun Sen) 

 

3. อินโดนีเซีย (Indonesia) 

       
     ธงชาติ                ตราแผนดิน
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ชื่อทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 

ท่ีตั้ง : อยูในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต  โดยตั้งอยูบนเสนทางเชื่อมตอระหวางมหาสมุทรแปซิฟกกับ

มหาสมุทรอินเดีย และเปนสะพานเชื่อมระหวางทวีปเอเชยีกับออสเตรเลีย ทําใหอินโดนีเซียสามารถ

ควบคุมเสนทางการติดตอระหวางมหาสมุทรทั้งสอง ผานชองแคบที่สําคัญตางๆ เชน ชองแคบมะละกา 

ชองแคบซุนดา และชองแคบล็อมบอก ซ่ึงเปนเสนทางขนสงน้ํามันจากตะวันออกกลางมายังประเทศใน

ภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตและเอเชียตะวนัออก 

พื้นที่ : 1,890,754 ตารางกิโลเมตร  เปนประเทศหมูเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 

    กวา 17,508 เกาะ รวมอยูในพื้นที่ 4 สวน คือ 

- หมูเกาะซุนดาใหญ ประกอบดวย เกาะชวา สุมาตรา บอรเนียว และสุลาเวส ี

- หมูเกาะซุนดานอย ประกอบดวยเกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยูทางตะวนัออกของเกาะชวา มีเกาะบาหลี ลอมบอก 

ซุมบาวา ซุมบา ฟอลเรส และติมอร 

- หมูเกาะมาลุกุ หรือ หมูเกาะเครื่องเทศ ตั้งอยูระหวางสุลาเวสี กับอิเรียนจายาบนเกาะ นิวกนี ี

- อีเรียนจายา อยูทางทิศตะวันตกของปาปวนิวกนิ ี

เมืองหลวง : จาการตา (Jakarta) 

ประชากร : ประมาณ 220 ลานคน ประกอบดวย ชนพื้นเมืองหลากหลายกลุม ซ่ึงพูดภาษาตางกันกวา 583 ภาษา  

     รอยละ 61 อาศัยอยูบนเกาะชวา 

ภูมิอากาศ : มีอากาศรอนชื้นแบบศูนยสูตร ประกอบดวย 2 ฤดู คือ ฤดูแลง (พฤษภาคม-ตุลาคม) และ 

                   ฤดูฝน (พฤศจกิายน-เมษายน) 

ภาษา : ภาษาราชการและภาษาประจําชาติ ไดแก ภาษาอนิโดนีเซีย หรือ Bahasa Indonesia 

ศาสนา : ชาวอินโดนีเซียรอยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม  รอยละ 6 นับถือศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนท    

              รอยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสตนิกายแคทอลิก  รอยละ 1.8 นบัถือศาสนาฮินดู  และรอยละ 1.3 นับถือ 

              ศาสนาพุทธ 
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สกุลเงิน : รูเปยห (Rupiah : IDR) 

                อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซ้ือ) 2.87 บาท / 1,000 รูเปยห  (ขาย) 3.32 บาท / 1,000 รูเปยห (มกราคม 2552)  

ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตย ที่มีประธานาธิบดีเปนประมุข และหวัหนาฝายบริหาร 

 * ประธานาธิบดี คือ ดร.ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono) 

(ตุลาคม 2547) 

 

4. ลาว (Laos) 

      
    ธงชาติ                 ตราแผนดิน

 
 

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People's Democratic Republic) 

ท่ีตั้ง : เปนประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเล  มีพรมแดนตดิจีนและพมาทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  ตดิตอกับ

เวียดนามทางทิศตะวนัออก  ติดตอกับกัมพูชาทางทิศใต  และติดตอกบัประเทศไทยทางทิศตะวนัตก 

พื้นที่ : 236,800 ตารางกิโลเมตร (ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย) 

    แบงเปน 16 แขวง และ 1 เขตปกครองพิเศษ (นครหลวงเวียงจันทน) 

เมืองหลวง : นครเวียงจันทน (Vientiane) (เปนเขตเมืองหลวงเหมือน กทม. สวนแขวงเวยีงจนัทนเปนอีกแขวง

หนึ่งที่อยูตดิกบันครหลวงเวยีงจันทน) 
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ประชากร : 5.6 ลานคน (ป 2548)  ประกอบดวย ลาวลุมรอยละ 68  ลาวเทิงรอยละ 22  ลาวสูงรอยละ 9 

           รวมประมาณ 68 ชนเผา 

ภูมิอากาศ : อุณหภูมิเฉล่ีย 29-33 องศา  ต่ําสุด 10 องศา  ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,715 มม.ตอป  ความชื้น 70-80 % 

ภาษา : ภาษาลาวเปนภาษาราชการ 

ศาสนา : รอยละ 75 นับถือศาสนาพุทธ  รอยละ 16-17 นับถือผี  ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต (ประมาณ 100,000 

คน) และอิสลาม (ประมาณ 300 คน) 

สกุลเงิน : กีบ (Kip) 

         อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท : 276 กีบ (พฤษภาคม 2551)  

ระบอบการปกครอง : ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต (ทางการลาวใชคําวา ระบอบ

ประชาธิปไตยประชาชน)  โดยพรรคการเมืองเดียวเปนองคกรชี้นําประเทศ คือ           

พรรคประชาชนปฏิวัติลาว  มีอํานาจสูงสุดตั้งแตลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยม 

เมื่อ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 

* ประมุข-ประธานประเทศ (ในภาษาลาว หมายถึง ตําแหนงประธานาธิบดี) คือ 

   พลโท จูมมะลี ไชยะสอน  (8 มิถุนายน พ.ศ. 2549) 

 * หัวหนารัฐบาล-นายกรัฐมนตรี คือ นายบัวสอน บุบผาวัน  (8 มิถุนายน พ.ศ. 2549) 

 

5. มาเลเซีย (Malaysia) 

      
ธงชาติ                      ตราแผนดิน
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ชื่อทางการ : มาเลเซีย (Malaysia) 

ท่ีตั้ง : ตั้งอยูในเขตเสนศูนยสูตร  ประกอบดวยดินแดนสองสวน  โดยมีทะเลจีนใตกัน้ 

- สวนแรก คือ มาเลเซียตะวนัตก  ตั้งอยูบนคาบสมุทรมลายู  มีพรมแดนทิศเหนือตดิประเทศไทย และทิศ

ใตติดกับสิงคโปร  ประกอบดวย 11 รัฐ  คือ  ปะหัง สลังงอร เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร  เประ กลัน

ตัน ตรังกานู ปนัง   เกดะห และปะลิส 

- สวนที่สอง คอื มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยูทางเหนือของเกาะบอรเนยีว (กาลิมันตัน)  มีพรมแดนทิศใตติด

อินโดนีเซีย และมีพรมแดนลอมรอบประเทศบรูไน  ประกอบดวย 2 รัฐ คือ ซาบาห และซาราวัก 

- นอกจากนีย้ังมีเขตการปกครองภายใตสหพันธรัฐอีก 3 เขต  คือ  กรุงกัวลาลัมเปอร (เมืองหลวง)       

เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน 

พื้นที่ : 330,257 ตารางกิโลเมตร 

เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร (Kuala Lumpur) 

ประชากร : 26.24 ลานคน (ป 2549)  ประกอบดวย  ชาวมาเลยกวา 40%  ที่เหลืออีกกวา 33% เปนชาวจีน 

     อีก 10% เปนชาวอินเดีย  อีก 10% เปนชนพื้นเมืองบนเกาะบอรเนยีว  อีก 5% เปนชาวไทย 

     และอ่ืนๆอกี 2% 

ภูมิอากาศ : รอนชื้น อุณหภมูิเฉล่ีย 28 องศาเซลเซียส 

ภาษา : มาเลย (Bahasa Malaysia เปนภาษาราชการ) อังกฤษ จีน ทมิฬ 

ศาสนา : อิสลาม (ศาสนาประจําชาติ รอยละ 60.4)  พุทธ (รอยละ 19.2)  คริสต (รอยละ 11.6)  ฮินดู (รอยละ 6.3) 

      อ่ืน ๆ (รอยละ 2.5) 

สกุลเงิน : ริงกิตมาเลเซีย (Malaysian Ringgit : MYR) 

อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซ้ือ) 9.25 บาท/ 1 ริงกิต  (ขาย) 10 บาท/1 ริงกิต (มกราคม 2552) 

ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy) 

   * ประมุข คือ สมเด็จพระราชาธิบดีสุลตาน มีซาน ไซนลั อาบิดีน (พระนามเต็ม: อัล วาติกูร 

บิลลาห ตวนก ูมิซาน ไซนัล อาบิดีน อิบนี อัลมารฮุม สุลตาน มาหมัด อัล มัคตาฟ บิลลาห 

ชาห ภาษาอังกฤษ : DYMM Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-

Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah)  จากรฐัตรังกานู  ทรงเปนสมเด็จ

พระราชาธิบดอีงคที่ 13 ของมาเลเซีย  (ตั้งแตวนัที่ 13 ธันวาคม 2549) 

 * นายกรัฐมนตรี คือ ดาโตะ ซรี อับดุลลาห บิน ฮาจิ อาหมัด บาดาวี (Dato' Seri Abdullah 

bin Haji Ahmad Badawi 

 



6. พมา (Myanmar) 

 

 
 

ชื่อทางการ : สหภาพพมา (Union of Myanmar) 

ท่ีตั้ง : ตั้งอยูทีล่ะติจูดที่ 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา 20 ลิปดาเหนือ  ภูมิประเทศตัง้อยูตามแนวอาวเบงกอล

และทะเลอันดามันทําใหมีชายฝงทะเลยาวถงึ 2,000 ไมล 

- ทางตะวนัออกเฉียงเหนือติดกับทิเบตและจนี 

- ทางตะวนัออกติดกับลาว 

- ทางตะวนัออกเฉียงใตตดิกับไทย  

- ทางตะวนัตกเฉียงเหนือตดิกบับังคลาเทศและอินเดยี 

- ทางตะวนัตกเฉยีงใตและทางใตติดกับทะเลอันดามันและอาวเบงกอล 

พื้นที่ : 676,577 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เทาของไทย) 

เมืองหลวง : เนปดอ (Naypyidaw) (ภาษาพมา) หรือบางครั้งสะกดเปน เนปตอ (Nay Pyi Taw) (มีความหมายวา 

มหาราชธานี)  เปนเมืองหลวงและเมืองศูนยกลางการบรหิารของสหภาพพมาที่ไดยายมาจากยางกุง
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ตั้งแตวนัที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  ตั้งอยูในหมูบานจตัปแว (Kyatpyae) ทางทิศตะวนัตกของตวั

เมืองเปยนมานา (Pyinmana) ในเขตมณัฑะเลย  สภาพภมูิประเทศเปนภูเขาโดยรอบ  เมืองนี้เปน

เมืองเดียวของประเทศพมาทีส่ามารถใชไฟฟาไดตลอด 24 ช่ัวโมง  ซ่ึงในขณะทีเ่มืองหลวงเกายาง

กุงจะไฟฟาดับอยางนอย 6 ช่ัวโมง  เมืองนีอ้ยูหางยางกุงไปทางเหนือประมาณ 320 กิโลเมตร  ไมมี

สัญญาณโทรศัพท ซ่ึงทางการพมานั้นตองการ  เมืองนี้เร่ิมมีการสรางสิ่งตาง ๆ บางแลว เชน 

อพารตเมนท  ซ่ึงคนพอมีเงินที่จะมาซื้ออยูอาศัย  เร่ิมมีประชาชนอพยพมาอาศัยอยูหลายหมื่นคน 

แตเมืองหลวงแหงนี้ ยังไมมโีรงเรียน โรงพยาบาล เปรียบเสมือนเมืองทหาร ซ่ึงกําลังกอสรางตอไป 

ประชากร :  ประมาณ 56 ลานคน  (พ.ศ.2548)  มีเผาพันธุ 135 เผาพันธุ ประกอบดวย เชื้อชาติหลัก ๆ 8 กลุม คือ 

พมา (รอยละ 68)  ไทยใหญ (รอยละ 8)  กะเหรีย่ง (รอยละ 7)  ยะไข (รอยละ 4)  จีน (รอยละ 3) 

มอญ (รอยละ 2)  อินเดยี (รอยละ 2) 

ภูมิอากาศ : สภาพภูมิอากาศสวนใหญในบริเวณที่เปนเทอืกเขาสูงทางตอนกลางและตอนเหนือของประเทศจะมี

อากาศแหงและรอนมากในฤดูรอน  สวนในฤดูหนาวอากาศจะเย็นมาก  ตามชายฝงทะเลและบริเวณ

ที่ราบลุมแมน้ําจะแปรปรวนในชวงเปลี่ยนฤดู เพราะไดรับอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นเสมอ ทําให

บริเวณนี้มีฝนตกชุกหนาแนนมากกวาตอนกลางหรือตอนบนของประเทศที่เปนเขตเงาฝน  

ขอแนะนําสําหรับนักทองเที่ยว คือ ควรเดินทางในชวงเดือนพฤศจกิายน – กุมภาพนัธ เพราะฝนไม

ตก และอากาศไมรอนจนเกนิไปนัก 

ภาษา : ภาษาพมาเปนภาษาราชการ 

ศาสนา : ศาสนาพุทธ (พมาบัญญัติใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติใน พ.ศ. 2517) รอยละ 90  ศาสนาคริสต

รอยละ 5  ศาสนาอิสลามรอยละ 3.8  ศาสนาฮินดูรอยละ 0.05 

สกุลเงิน : จาด (Kyat : MMK) 

อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25 จาดตอ 1 บาท หรือประมาณ 1,300 จาดตอ 1 ดอลลารสหรัฐ (มิถุนายน 2549) 

ระบอบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร  ปกครองโดยรฐับาลทหารภายใตสภาสันตภิาพและการพฒันาแหงรัฐ 

(State Peace and Development Council – SPDC) 

 * ประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ (ประมขุประเทศ) คือ  

พลเอกอาวุโส ตาน ฉวย (Senior General Than Shwe) (เมษายน 2535) 

* นายกรัฐมนตรี (หัวหนารัฐบาล) คือ พล.อ.เทียน  เสง (Gen. Thein Sein) 

นายกรัฐมนตรคีนที่ 11 ของพมา (พ.ศ. 2550) 

 



7. ฟลิปปนส (Philippines) 

      
ธงชาติ                      ตราแผนดิน

 
 

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐฟลิปปนส (Republic of the Philippines) 

ท่ีตั้ง : เปนประเทศหมูเกาะที่ประกอบดวยเกาะจํานวนทั้งส้ิน 7,107 เกาะ  ตั้งอยูในมหาสมุทรแปซิฟก  หางจาก

เอเชียแผนดินใหญทางตะวนัออกเฉียงใต  ประมาณ 100 กม.  และมีลักษณะพิเศษ คือ เปนประเทศเพียง

หนึ่งเดยีวที่มพีรมแดนทางทะเลที่ติดตอระหวางกันยาวมากที่สุดในโลก 

- ทิศตะวนัตกและทิศเหนือตดิกับทะเลจีนใต 
- ทิศตะวนัออกและทิศใตตดิกบัมหาสมุทรแปซิฟก 

- อยูหางจากกรงุเทพฯ ประมาณ 1,800 กิโลเมตร   

พื้นที่ : 298,170 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 3 ใน 5 ของประเทศไทย)     

เมืองหลวง : กรุงมะนิลา (Manila) 

ประชากร : 88.7 ลานคน (พ.ศ.2550) 
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ภูมิอากาศ : มรสุมเขตรอน ไดรับความชุมชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู ไดรับฝนจากลมพายุไตฝุน และดีเปรสชั่น 

บริเวณที่ฝนตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว เปนเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 

ภาษา : มีการใชภาษามากกวา 170 ภาษา โดยสวนมากเกอืบทั้งหมดนัน้เปนตระกูลภาษายอยมาลาโย-โปลินี

เซียนตะวันตก  แตในป พ.ศ. 2530 รัฐธรรมนูญไดระบใุหภาษาฟลิปโน (Filipino) และภาษาอังกฤษเปน

ภาษาราชการ  สวนภาษาตางประเทศอื่น ๆ ที่ใชกันมากในประเทศฟลิปปนสมีทั้งหมด 8 ภาษา ไดแก 

ภาษาสเปน ภาษาจีนฮกเกีย้น ภาษาจนีแตจิว๋ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาซนิด ภาษาปญจาบ ภาษาเกาหลี 

และภาษาอาหรับ  โดยฟลิปปนสนั้น มีภาษาประจําชาตคิือ ภาษาตากาล็อก 

ศาสนา :  รอยละ 92 ของชาวฟลิปปนสทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต โดยรอยละ 83 นบัถือนิกายโรมนัคาทอลิก 

และรอยละ 9 เปนนิกายโปรเตสแตนต  มุสลิมรอยละ 5  พุทธและอื่น ๆ รอยละ 3 

สกุลเงิน : เปโซ (Peso : PHP) 

        อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซ้ือ) 0.72 บาท/ 1 เปโซ  (ขาย) 0.75 บาท/ 1 เปโซ (มกราคม 2552) 

ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดเีปนประมุขและหวัหนาฝายบริหาร (วาระ ๖ ป) 

  * ประธานาธิบดีคนปจจุบนั คือ นางกลอเรีย มาคาปากัล อารโรโย (Gloria Macapagal 

Arroyo)  ซ่ึงไดรับการรับรองใหเปนผูชนะการเลือกตั้งเมือ่วันที่ 24 มิถุนายน 2547 

 

8. สิงคโปร (Singapore) 

       
     ธงชาติ                ตราแผนดิน

 
 

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร (Republic of Singapore) 
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ท่ีตั้ง : เปนนครรัฐ ที่ตั้งอยูบนเกาะในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต  ที่ละตจิดู 1°17'35" เหนือ ลองจิจูด 103°51'20" 

ตะวนัออก  ตั้งอยูทางใตสุดของคาบสมุทรมาเลย  อยูทางใตของรัฐยะโฮรของประเทศมาเลเซีย  และอยู

ทางเหนือของเกาะรีเยาของประเทศอินโดนเีซีย 

พื้นที่ : ประกอบดวยเกาะสิงคโปรและเกาะใหญนอยบริเวณใกลเคียง 63 เกาะ มีพืน้ที่ รวมทั้งส้ิน 697 ตาราง

กิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเกต็)  เกาะสิงคโปรเปนเกาะทีม่ีขนาดใหญที่สุดมีความยาวจากทิศตะวันตก

ไปตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร  และความกวางจากทิศเหนือไปยังทิศใตประมาณ 23 กิโลเมตร 

เมืองหลวง : สิงคโปร 

ประชากร : 4.35 ลานคน (พ.ศ.2548)  ประกอบดวยชาวจนี 76.5%  ชาวมาเลย 13.8%  ชาวอินเดยี 8.1%   

และอ่ืน ๆ 1.6% 

ภูมิอากาศ : รอนชื้น มีฝนตกตลอดป อุณหภูมิเฉล่ีย 26.8 องศาเซลเซียส 

ภาษา : ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย (ภาษาประจําชาติ)  จีนกลาง (แมนดาริน)  ทมิฬ  และอังกฤษ  สิงคโปร

สงเสริมใหประชาชนพดู 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะทีภ่าษาองักฤษเปนภาษาที่ใชในการตดิตอ

งานและในชีวติประจําวนั 

ศาสนา : พุทธ 42.5%  อิสลาม 14.9%  คริสต 14.5%  ฮินด ู4%  ไมนับถือศาสนา 25% 

สกุลเงิน : ดอลลารสิงคโปร (Singapore Dollar : SGD) 

อัตราแลกเปลี่ยน (ซ้ือ) 23 บาท/ 1 ดอลลารสิงคโปร  (ขาย) 23.5 บาท/ 1 ดอลลารสิงคโปร (มกราคม 2552)   

ระบอบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรฐัสภา มีสภาเดยีว) โดยมีประธานาธิบดีเปนประมุข และ

นายกรัฐมนตรเีปนหวัหนาฝายบริหาร 

 * ประธานาธิบดี คือ นายเอส อาร นาธาน (S R Nathan) (ดํารงตําแหนงสองสมัยตั้งแต   

1 กันยายน 2542) 

 * นายกรัฐมนตรี คือ นายลี เซียน ลุง (Lee Hsien Loong) (12 สิงหาคม 2547) 

 

9. ประเทศไทย (Thailand) 

      
   ธงชาติ                     ตราแผนดิน
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ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 

ท่ีตั้ง : ตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนทางทิศตะวนัออกติดประเทศลาว

และประเทศกมัพูชา ทิศใตตดิอาวไทยและประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศ

พมา และทิศเหนือติดกับประเทศพมาและประเทศลาว โดยมีแมน้ําโขงกั้นเปนบางชวง 

พื้นที่ : 513,115.02 ตารางกิโลเมตร 

เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร (Bangkok) 

ประชากร : 64.7 ลานคน (2551) 

ภูมิอากาศ : เปนแบบเขตรอน อากาศรอนที่สุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเปนฤดรูอน โดยจะมฝีนตกและเมฆ

มากจากลมมรสุมตะวันตกเฉยีงใตในชวงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเปนฤดูฝน สวนใน

เดือนพฤศจกิายนถึงกลางเดอืนมีนาคม อากาศแหงและหนาวเย็นจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอื

เปนฤดูหนาว ยกเวนภาคใตที่มีอากาศรอนชื้นตลอดทั้งปจึงมีแคสองฤดูคือฤดูรอนกับฤดูฝน 

ภาษา : ภาษาไทยเปนภาษาราชการ 

ศาสนา : ประมาณรอยละ 95 ของประชากรไทยนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ซ่ึงเปนศาสนาประจําชาติโดย

พฤตินยั แมวายังจะไมมีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยก็ตาม  ศาสนาอิสลาม

ประมาณรอยละ 4 ซ่ึงสวนใหญเปนชาวไทยทางภาคใตตอนลาง  ศาสนาคริสตและศาสนาอื่นประมาณ

รอยละ 1 

สกุลเงิน : บาท (Baht : THB) 
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ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 * พระมหากษตัริย คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช 

บรมนาถบพิตร (His Majesty King Bhumibol Adulyadej) 

* นายกรัฐมนตรี คือ นายอภสิิทธิ์  เวชชาชีวะ (Mr.Abhisit Vejjajiva) (17 ธันวาคม พ.ศ.2551) 

 

10. เวียดนาม (Vietnam) 

      
   ธงชาติ                   ตราแผนดิน

 
 

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) 

ท่ีตั้ง : เปนประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และ

ประเทศกัมพชูา ทางทิศตะวันตก และอาวตังเกีย๋ ทะเลจีนใต ทางทิศตะวนัออก 

พื้นที่ : 331,689 ตารางกิโลเมตร (0.645 เทาของประเทศไทย) 
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เมืองหลวง : กรุงฮานอย (Hanoi) 

ประชากร : ประมาณ 86.1 ลานคน (กรกฎาคม 2551)  เปน เวยีด 80%  เขมร 10 %(บริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ํา

โขงทางตอนใตของประเทศ) ตาย 1.9% ไท 1.74% เหมือ่ง 1.49% ฮั้ว(จีน) 1.13% นงุ 1.12% มง 1.03% 

ภูมิอากาศ : เปนแบบมรสุมเขตรอน ชายฝงทะเลดานตะวันออกเปดโลงรับลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือที่พดั

ผานทะเลจีนใต ทําใหมีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมนุเขตรอน จึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาว สามารถ

ปลูกขาวไดปละ 2 คร้ัง (ฝนตกตลอดป ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉยีงเหนือ)  เปน

ประเทศที่มีความชื้นประมาณ 84 % ตลอดป มีปริมาณฝน จาก 120 ถึง 300 เซนติเมคร(47 ถึง 118 

นิ้ว) และมีอุณหภูมิเฉล่ียตั้งแต 5°C (41°F) ถึง 37°C (99°F) 

ภาษา : ภาษาเวียดนาม (Vietnamese) เปนภาษาราชการ  ซ่ึงเมื่อป พ.ศ. 2463 วงการวชิาการเวยีดนามไดลง

ประชามติที่จะใชตัวอักษรโรมัน (quoc ngu) แทนตวัอักษรจีน (Chu Nom) ในการเขียนภาษาเวยีดนาม 

ศาสนา : สวนใหญชาวเวยีดนามนับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายานสูงถึงรอยละ 70 ของจํานวนประชากร       

รอยละ 15 นับถือศาสนาคริสต ที่เหลือนับถือลัทธิขงจื้อ มุสลิม 

สกุลเงิน : ดอง (Dong : VND) 

อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 461 ดอง/ 1 บาท (มกราคม 2550) 

ระบอบการปกครอง : ระบอบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสตเปนพรรคการเมืองเดียว 

* ประมุข-ประธานาธิบดี คือ  นายเหงียน มนิห เจีย๊ต (Nguyen Minh Triet) (27 มิถุนายน 2549) 

* หัวหนารัฐบาล-นายกรัฐมนตรี คือ นายเหงียน ถัน ดุง (Nguyen Tan Dung) 

* เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต คือ นายหนง ดึ๊ก หมั่น (Nong Duc Manh) 

****************************************** 


