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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์บูรณาการ“อาเซียน” 
สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

สาระส าคัญ  
    ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีทั้งความเหมือนและ
ความแตกต่างด้านศาสนา  วัฒนธรรม  และวิธีการ
ด าเนินชีวิต การศึกษาข้อมูลด้านการติดต่อซื้อขาย  
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  จ าเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อ
ทางธุรกิจ  เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขและการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม
อาเซียนอย่างยั่งยืน 

 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 - ศึกษาใบความรู้  
 - ใบกิจกรรม ให้น าธงประจ าชาติและสกุลเงิน
ประจ าชาติในกลุ่มอาเซียนมาปิดลงในตารางที่
ก าหนดให้ การค านวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราใน
กลุ่มอาเซียนกับสกุลเงินของไทย 

กิจกรรมการเรียนรู้      
1. สนทนาเนื้อสาระของกิจกรรมที่ได้ท า 

2. แบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนกลุ่มละ 5 - 6  คน 

3. นักเรียนศึกษาใบความรู้  เกี่ยวอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราและสกุลเงินของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 

4. แต่ละกลุ่มจัดท ากิจกรรมตามใบกิจกรรมที่
ได้รับ 

5. น าเสนอผลงาน  รายงานผลที่ได้ศึกษาค้นคว้า 

ค าถามส าคัญ 
   นักเรียนทราบหรือไม่ว่า เมื่อต้องการค านวณอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราในกลุ่มอาเซียนกับประเทศไทย
แล้ว จะมีค่าประมาณเท่าไร 
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ                                                                                                             
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้ สาระที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน                                          

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

มฐ. ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ สาระท่ีเกี่ยวข้องกับ
อาเซียน 

ค 1.2 
 
 
 
 

 
 
 
ค  6.1 

ป.6/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์
ปัญหาระคนของ 
จ านวนนับ เศษส่วน จ านวนคละ 
ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ และ
สร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับได้ 
ป.6/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์
ปัญหาระคนของจ านวนนับ เศษส่วน 
จ านวนคละ ทศนิยม และร้อยละ 
พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ และสร้าง
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับได้ 
ป.6/1 ใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ปัญหา 
ป.6/2 ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ป.6/3 ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
ป.6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และการน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม    
ป.6/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ใน
คณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืนๆ    
ป.6/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

สาระที่1: จ านวนและการ
ด าเนินการ 
สาระที่6: ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ประเทศในกลุ่มอาเซียน
กับสกุลเงินไทย 

 



 

3 แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการอาเซียน | โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ /วิชา                 คณิตศาสตร์                                ชั้น   ประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่     11    เรื่อง       บทประยุกต์           เวลาเรียน  13  ชั่วโมง/คาบ 
แผนที่   1   เรื่อง   การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ (การคูณและการหาร) เวลา     1    ชั่วโมง/คาบ  
สอนวันที่    18 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.   2555 เวลา   13.30 – 14.30 น.       ชั้น   ประถมศึกษาปีที่ 6/1 
สอนวันที่    19 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.   2555 เวลา   10.30 – 11.30 น.       ชั้น   ประถมศึกษาปีที่ 6/2 
 
 
 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
 

 
 
 
 
 
 
สาระส าคัญ  
             การค านวณโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร   ต้องทราบว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการจะมีค่ามากขึ้นหรือน้อยลง   
ถ้ามากข้ึนหาผลคูณ   ถ้าน้อยลงหาผลหาร   เราสามารถน าความรู้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
สาระท่ี  1   จ านวนและการด าเนินการ   
สาระท่ี 6   ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน   ค 1.2   เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ
ด าเนินการต่างๆ และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 

มาตรฐาน   ค 6.1   มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวัด  

มาตรฐาน ค 1.2 ป.6/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคนของ 
จ านวนนับ เศษส่วน จ านวนคละ ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ และ
สร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับได้ 

มาตรฐาน ค 6.1 ป.6/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
 มาตรฐาน ค 6.1 ป.6/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 มาตรฐาน ค 6.1 ป.6/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
 มาตรฐาน ค 6.1 ป.6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 มาตรฐาน ค 6.1 ป.6/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืนๆ 
 มาตรฐาน ค 6.1 ป.6/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

1. อธิบายเกี่ยวกับการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ (การคูณและการหาร) 
2. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ (การคูณและการหาร) 
3. ท างานเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ มีความรับผิดชอบ และส่งงานก่อนหรือตรงเวลา 

 
สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) 
 โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเป็นโจทย์ที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ 2 สิ่งมาให้ โดยโจทย์
ก าหนดจ านวนให้ 3 จ านวน เป็นสิ่งเดียวกัน 2 จ านวน 
 เมื่อก าหนดจ านวนของสิ่งหนึ่งเปลี่ยนไป จะต้องหาจ านวนของอีกสิ่งหนึ่งที่สัมพันธ์กันนั้นเปลี่ยนไป
เป็นจ านวนเท่าไร 
 
กิจกรรมการเรียนรู้/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นน าเข้าสู่การเรียนรู ้

ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ และให้นักเรียนก าหนด เสนอข้อตกลง และบทลงโทษในการเรียน  
การสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม 
 
ขั้นการเรียนรู้ 

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ทบทวนเกี่ยวกับสกุลเงินของประเทศในกลุ่มอาเซียนจากใบ
ความรู้ที่ครูติดไว้บนกระดาน โดยจะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันอ่านใบความรู้ (ประมาณ 10 นาท)ี  

2. แจกใบกิจกรรมที่ 1 เกมส์ค้นหาสกุลเงินของประเทศในกลุ่มอาเซียน แล้วชี้แจงเกี่ยวกับกติกาในการ
ค้นหาสกุลเงินโดยขั้นที่ 1 ให้นักเรียนเลือกตัวแทนออกมาหาธงประจ าชาติในกล่องท่ี 1 และสกุลเงินของแต่ละ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ในกล่องที่ 2 จากนั้นน าไปปิดลงในช่องว่างที่ก าหนดให้  

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบกิจกรรมที่ 2 การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดนครูยกตัวอย่างบนกระดาน  
เช่น 5 บาทของไทยมีค่าเท่ากับกี่เปโซของฟิลิปปินส์ (  7   เปโซ) 

สกุลเงินไทย (บาท)         สกุลเงิน ฟิลิปปินส ์(เปโซ) 
 
   

 
 

 
7 ริงกิตของมาเลเซียเท่ากับกี่บาทของไทย (  70   บาท ) 

สกุลเงินมาเลเซีย (ริงกิต)         สกุลเงิน ไทย (บาท) 
 
   

 
 

 

1 1.4
0 

5 7 

1 10 

7 70 
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104 จ๊าดของพม่าเท่ากับก่ีบาทของไทย ( 4   บาท ) 

สกุลเงินพม่า (จ๊าด)         สกุลเงิน ไทย (บาท) 
 
   

 
 

 
 
4. ให้นักเรียนน ากิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 
ขั้นสรุปการเรียนรู้ 
 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับสกุลเงินแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนว่า อัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศสามารถใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ หรือ อีกอย่างหนึ่งก็คือ การคูณและการหาร 
 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ 
2. ใบกิจกรรมที่ 1 เกมส์ค้นหาสกุลเงินของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
3. ใบกิจกรรมที่ 2 การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ เรื่อง สกุลเงินของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 1 

104 4 
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การวัดและประเมินผล 
การวัดผล 
     1. สิ่งท่ีต้องการวัด (จุดประสงค์การเรียนรู้)  

1.1 ด้านพุทธิพิสัย (K) นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ (การคูณและการ
หาร)ได้  

1.2 ด้านทักษะพิสัย (P) นักเรียนสามารถวิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์โดยการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ (การคูณและการหาร) ได้ 
  1.3 ด้านจิตพิสัย ( A) นักเรียนท างานเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ มีความรับผิดชอบ และส่งงาน
ก่อนหรือตรงเวลา 
 2. วิธีวัดผล (สอดคล้องกับสิ่งท่ีต้องการวัด)  
  2.1 สังเกตจากการซักถาม การแสดง   ความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะ และการอภิปรายร่วมกัน  
และตรวจแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ 
  2.2 สังเกตและประเมินพฤติกรรมขณะปฏิบัติตามแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์ 
  2.3 สังเกตและประเมินพฤติกรรมขณะท างาน 
 3. เครื่องมือวัดผล  (สอดคล้องกับวิธีวัดผล)  
  3.1 แบบฝึกหัดในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ 
  3.2 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 
 
 
การประเมินผล 
 1.ถือเกณฑ์ผ่านส าหรับผู้ที่ท าใบงานได้ถูกต้องร้อยละ 75 ขึ้นไป 

2.ถือเกณฑ์ผ่านจากการสังเกตพฤติกรรมส าหรับผู้ที่ได้ระดับคุณภาพตั้งแต่ 2 ขึ้นไป 
 
เกณฑ์การประเมินผล  

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ต้องปรับปรุง (1) 

1.มีความสนใจใน
เร่ืองที่เรียน 
 

1.ตั้งใจเรียน มีความ
กระตือรือร้นในการ
เรียน 
2.ท างานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างด ี
  3.สนใจซักถาม
ปัญหาข้อสงสัย 

1.ตั้งใจเรียน มีความ
กระตือรือร้นในการ
เรียน 
2.ท างานที่ได้รับมอบ 
หมายเป็นอย่างด ี
3.ไม่สนใจซักถาม 
ปัญหาข้อสงสัย 

1.ตั้งใจเรียน มีความ 
กระตือรือร้นบ้าง 
2.ท างานที่ได้รับมอบ 
หมายเป็นส่วนใหญ ่
3.ไม่สนใจซักถาม 
ปัญหาข้อสงสัย 

1.ไม่ตั้งใจเรียนและขาด
ความกระตือรือร้น 
2.ไม่ค่อยรับผิดชอบ 
งานที่ได้รับมอบหมาย 
3.ไม่สนใจซักถาม 
ปัญหาข้อสงสัย 
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ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ต้องปรับปรุง (1) 

2. การแก้ปัญหา ใช้ยุทธวิธีการแก้ 
ปัญหาส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ อธิบาย 
ถึงเหตุผลในการใช้
วิธีการดังกล่าวได้เข้าใจ
ชัดเจน 

ใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหา
ส าเร็จแต่น่าจะอธิบาย
ถึงเหตุผลในการใช้
วิธีการดังกล่าวได้ดีกว่า
นี้ 

ใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหา
ส าเร็จเพียงบางส่วน 
อธิบายถึงเหตุผลในการ
ใช้วิธีการดังกล่าวได้
บางส่วน 

มีร่องรอยการด าเนินการ
แก้ปัญหาบางส่วน แต่
อธิบายไม่ได้  แก้ปัญหาไม่
ส าเร็จ 

3.มีทักษะ
ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์

มีแนวคิด / วิธีการ 
แปลกใหม่สามารถ 
น าไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
สมบูรณ ์

มีแนวคิด /วิธีการ
แปลกใหม่ที่สามารถ
น าไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
แต่น าไปปฏิบัติแล้วไม่
ถูกต้อง สมบูรณ์ 

มีแนวคิด /วิธีการไม่
แปลกใหม่แต่น าไป 
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
สมบูรณ ์
 

มีแนวคิด/วิธีการไม่ 
แปลกใหม่และน าไป
ปฏิบัติแล้วยังไม่สมบูรณ ์

4. ลักษณะที ่
พึงประสงค ์
แบบองค์รวม 
 
 

สามารถปฏิบัติได้ด้วย
ตนเองหรือเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ใน
การปฏิบัติงานทาง
คณิตศาสตร์อย่างมี
ระบบมีระเบียบวินัย มี
ความรอบคอบมี มี
วิจารณญาณมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง 

สามารถปฏิบัติตนตาม 
ค าแนะน าหรือชี้แนะใน
การปฏิบัติงานทาง
คณิตศาสตร์อย่างมี
ระบบ มีระเบียบวินัยมี
ความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง 

สามารถปฏิบัติตนตาม
ค าแนะน าหรือชี้แนะ
ด้วยตนเองแต้องมีการ
ก ากับอยู่ติดตามอยู่
เสมอในการปฏิบัต ิ
งานทางคณิตศาสตร์
อย่างมีระบบมีระเบียบ
วินัย มีความรอบคอบ
มีความรับผิดชอบ
วิจารณญาณมีความ 
เชื่อมั่นในตนเอง 

ไม่มีความสามารถ 
ปฏิบัติตนตามค าชี้แนะ
ด้วยตนเองแต่ต้องมีการ
ก ากับและติดตามอยู่เสมอ
ในการปฏิบัติงานทาง
คณิตศาสตร์อย่างมีระบบ 
ขาดระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบมีน้อยไม่มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง 

5.มีความ
รับผิดชอบ 

1. ส่งงานก่อนหรือตรง
ก าหนดเวลานัดหมาย 
2. รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายและ
ปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย
เป็นระบบแก่ผู้อื่นและ
แนะน าชักชวนให้ผู้อื่น
ปฏิบัต ิ

1.ท างานช้ากว่าก าหนด 
แต่ได้มีการติดต่อชี้แจง
ครูผู้สอนมีเหตุผลที่รับ
ฟังได้  
2.รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายปฏิบัติ
เองจนเป็นนิสัย 

1.ส่งงานช้ากว่าก าหนด  
2.ปฏิบัติงานโดยต้อง
อาศัยการชี้แนะ
แนะน าตักเตือนหรือให้
ก าลังใจ 

1.ส่งงานช้ากว่าก าหนด
มากหรือไม่ส่งงานเลยใน
บางครั้ง  
2.ปฏิบัติงานต้องให้ค า
ชี้แจงแนะน าและ
ตักเตือนอยู่เสมอ 
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ใบกิจกรรม ที่ 1 
เกมส์ค้นหาสกุลเงินของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 

 

 
 
 
 
 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนน าข้อมูลมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 
ชื่อประเทศในกลุ่มอาเซียน ธงประจ าชาติ สกุลเงิน 
บรูไน ดารุสซาลาม 

 
 

(Brunei Darussalam) 

 
 

 
 
 
 

กัมพูชา 
 
 

(Cambodia) 

  
 
 
 

อินโดนีเซีย 
 
 

(Indonesia) 

  
 
 
 

ลาว 
 
 

(Laos) 

  
 
 
 

มาเลเซีย 
 
 

(Malaysia) 
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ชื่อประเทศในกลุ่มอาเซียน ธงประจ าชาติ สกุลเงิน 
พม่า 

 
 

(Myanmar) 

  
 
 
 

ฟิลิปปินส ์
 
 

(Philippines) 

  
 
 
 

ประเทศไทย 
 
 

(Thailand) 

  
 
 
 

เวียดนาม 
 
 

(Vietnam) 

  
 
 
 

สิงคโปร์  
 
 

(Singapore) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกในกลุ่ม 
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ใบกิจกรรม ที่ 2 
 การเทียบบัญญัติไตรยางศ ์เรื่อง สกุลเงินของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเปรียบเทียบสกุลเงินของประเทศในกลุ่มอาเซียนดังต่อไปนี้  
 
1.  7   บาท (Bath) ของไทยเท่ากับกี่เรียล (Riel) ของกัมพูชา 
ตอบ................................................................. 
  
 
 
2.  4    ดอลล่าร์ (Dollar) ของสิงคโปร์ เท่ากับกี่บาท (Bath) ของไทย 
ตอบ.................................................................  
 
 
 
 
3.  36    บาท (Bath) ของไทยเท่ากับกี่กีบ (Kip) ของลาว 
ตอบ.................................................................  
 
 
 
 
 
4.  97,800   ด่ง (Dong) ของเวียดนามเท่ากับกี่บาท (Bath) ของไทย 
ตอบ.................................................................  
 
 
 
 
 
5.  8,000   รูเปียห์ (Rupiah) ของอินโดนีเซียเท่ากับก่ีบาท (Bath) ของไทย 
ตอบ.................................................................  
 

วิธีคิด 

วิธีคิด 

วิธีคิด 

วิธีคิด 

วิธีคิด 
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ใบความรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 
ชื่อทางการ : เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam แปลว่า     
                ดินแดนแห่งความสงบสุข) 
ที่ตั้ง : ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว (ละติจูดที่ 5 เหนือเส้นศูนย์สูตร)    
        แบ่งเป็นสี่เขต คือ เขต Brunei-Muara  เขต Belait  เขต Temburong  และ 
        เขต Tutong 
พื้นที่ : 5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ร้อยละ 70 เป็นปุาไม้เขตร้อน 

  เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan) 
ประชากร : 370,00 คน (2548) ประกอบด้วย มาเลย์ (66%) จีน (11%) และอ่ืน ๆ (23%) มีอัตราการเพ่ิม 
               ของประชากรปีละ 2 % 
สกุลเงิน : ดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar : BND)   อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซ้ือ) 22.9 บาท/ 1 ดอลลาร์ 
             บรูไน (ขาย) 23.5 บาท/ 1 ดอลลาร์บรูไน  (มกราคม 2552)   (ค่าเงินบรูไนมีความมั่นคงและใช้  
             อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกับเงินสิงคโปร์ และสามารถใช้เงินสิงคโปร์ในบรูไนได้ทั่วไป) 
 
กัมพูชา (Cambodia) 

ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) 
ที่ตั้ง : กัมพูชาตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทิศเหนือติดกับ 
        ประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว  
        (แขวง อัตตะปือและจ าปาสัก) ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม  
        เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง)  
        ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) และทิศใต้ 

             ติดอ่าวไทย 
    
พื้นที่ : ขนาดกว้าง 500 กิโลเมตร ยาว 450 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตร    หรือมีขนาด 
         ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมี 
         เส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร  
เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ (Phnom Penh) 
ประชากร : 14.1 ล้านคน (ปี 2548)  ประกอบด้วย  ชาวเขมรร้อยละ 94  ชาวจีนร้อยละ 4  และอ่ืน ๆ  
              อีกร้อยละ 2   มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี 
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สกุลเงิน : เงินเรียล (Riel : KHR)   อัตราแลกเปลี่ยน 4,000 เรียลเท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ  
             100 เรียล เท่ากับ 1 บาท 
 
 
 
ลาว (Laos) 

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s  
                 Democratic Republic) 
ที่ตั้ง : เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล  มีพรมแดนติดจีนและพม่าทางทิศตะวันตก 
        เฉียงเหนือ  ติดต่อกับ  
พื้นที่ : 236,800 ตารางกิโลเมตร (ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย)  แบ่งเป็น 16  
         แขวง และ 1 เขตปกครองพิเศษ (นครหลวงเวียงจันทน์)  

เมืองหลวง : นครเวียงจันทน์ (Vientiane) (เป็นเขตเมืองหลวงเหมือน กทม. ส่วนแขวงเวียงจันทน์เป็นอีก 
                แขวงหนึ่งที่อยู่ติดกับนครหลวงเวียงจันทน์) 
ประชากร : 5.6 ล้านคน (ปี 2548)  ประกอบด้วย ลาวลุ่มร้อยละ 68  ลาวเทิงร้อยละ 22  ลาวสูงร้อยละ 9    
               รวมประมาณ 68 ชนเผ่า 
สกุลเงิน : กีบ (Kip)   อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท : 276 กีบ (พฤษภาคม 2551) 
 
อินโดนีเซีย (Indonesia) 

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 
ที่ตั้ง : อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง 
        มหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทวีป 
        เอเชียกับออสเตรเลีย ท าให้อินโดนีเซียสามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อ 
        ระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง ผ่านช่องแคบที่ส าคัญต่างๆ เช่น ช่องแคบมะละกา     
        ช่องแคบซุนดา และช่องแคบล็อมบอก ซ่ึงเป็นเส้นทางขนส่งน้ ามันจาก 
         ตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย  

                                      ตะวันออก 
พื้นที่ : 1,890,754 ตารางกิโลเมตร  เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 
         น้อยกว่า 17,508 เกาะ รวมอยู่ในพ้ืนที่ 4 ส่วน คือ 
- หมู่เกาะซุนดาใหญ่ ประกอบด้วย เกาะชวา สุมาตรา บอร์เนียว และสุลาเวสี 
- หมู่เกาะซุนดาน้อย ประกอบด้วยเกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวา  มีเกาะบาหลี ลอมบอก  
  ซุมบาวา ซุมบา ฟอลเรส และติมอร์ 
- หมู่เกาะมาลุกุ หรือ หมู่เกาะเครื่องเทศ ตั้งอยู่ระหว่างสุลาเวสี กับอิเรียนจายาบนเกาะ นิวกีนี 
- อีเรียนจายา อยู่ทางทิศตะวันตกของปาปัวนิวกินี 
เมืองหลวง : จาการ์ตา (Jakarta) 
ประชากร : ประมาณ 220 ล้านคน ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่ม ซึ่งพูดภาษาต่างกันกว่า 583  
               ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา 
สกุลเงิน : รูเปียห์ (Rupiah : IDR)   อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซ้ือ) 2.87 บาท / 1,000 รูเปียห์  (ขาย)  
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             3.32 บาท / 1,000 รูเปียห์ (มกราคม 2552) 
  
 
 
 
มาเลเซีย (Malaysia) 

ชื่อทางการ : มาเลเซีย (Malaysia) 
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร  ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน  โดยมีทะเลจีน 
         ใต้กั้น 
- ส่วนแรก คือ มาเลเซียตะวันตก  ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู  มีพรมแดนทิศ 
   เหนือติดประเทศไทย และทิศใต้ติดกับสิงคโปร์  ประกอบด้วย 11   
  รัฐ  คือ  ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์   เประ กลันตัน ตรัง 

    กานู ปีนัง   เกดะห์ และปะลิส 
- ส่วนที่สอง คือ มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะบอร์เนียว  (กาลิมันตัน) มีพรมแดนทิศใต้ติด 
   อินโดนีเซีย และมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์ และซาราวัก    
   นอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐอีก 3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตรา 
   จายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน 
พื้นที่ : 330,257 ตารางกิโลเมตร  
เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)  
ประชากร : 26.24 ล้านคน (ปี 2549)  ประกอบด้วย  ชาวมาเลย์กว่า 40%  ที่เหลืออีกกว่า 33% เป็นชาวจีน    
              อีก 10% เป็นชาวอินเดีย  อีก 10% เป็นชนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียว  อีก 5% เป็นชาวไทย    
              และอ่ืนๆอีก 2% 
สกุลเงิน : ริงกิตมาเลเซีย (Malaysian Ringgit : MYR)   อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซ้ือ) 9.25 บาท/  
            1 ริงกิต  (ขาย) 10 บาท/1 ริงกิต (มกราคม 2552) 
 
ฟิลิปปินส์ (Philippines) 

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) 
ที่ตั้ง : เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะจ านวนทั้งสิ้น 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ 
        ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้  
        ประมาณ 100 กม.  และมีลักษณะพิเศษ คือ เป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มี  
        พรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก 
- ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้ 

    - ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก 
                                 - อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,800 กิโลเมตร 
พื้นที่ : 298,170 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 3 ใน 5 ของประเทศไทย)      
เมืองหลวง : กรุงมะนิลา (Manila) 
ประชากร : 88.7 ล้านคน (พ.ศ.2550) 
สกุลเงิน : เปโซ (Peso : PHP)   อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซ้ือ) 0.72 บาท/ 1 เปโซ  (ขาย) 0.75 บาท/  
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            1 เปโซ (มกราคม 2552) 
 
 
 
 
พม่า (Myanmar) 

ชื่อทางการ : สหภาพพม่า (Union of Myanmar)  
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา 20  
        ลิปดาเหนือ ภูมิประเทศตั้งอยู่ตามแนวอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน 
        ท าให้มีชายฝังทะเลยาวถึง 2,000 ไมล์ 
- ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทิเบตและจีน  
- ทางตะวันออกติดกับลาว  
- ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับไทย 

                                        - ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังคลาเทศและอินเดีย 
                             - ทางตะวันตกเฉียงใต้และทางใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล  

พื้นที่ : 676,577 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เท่าของไทย) 
เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw) (ภาษาพม่า) หรือบางครั้งสะกดเป็น เนปีตอ (Nay Pyi Taw) (มี 
                ความหมายว่า มหาราชธานี) เป็นเมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางการบริหารของสหภาพพม่าที่ได้ 
                ย้ายมาจากย่างกุ้งตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัตปแว (Kyatpyae)  
                ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเปียนมานา (Pyinmana) ในเขตมัณฑะเลย์  สภาพภูมิประเทศเป็น 
                ภูเขาโดยรอบ  เมืองนี้เป็นเมืองเดียวของประเทศพม่าที่สามารถใช้ไฟฟูาได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ซ่ึง 
                ในขณะที่เมืองหลวงเก่าย่างกุ้งจะไฟฟูาดับอย่างน้อย 6 ชั่วโมง  เมืองนี้อยู่ห่างย่างกุ้งไปทางเหนือ 
                ประมาณ 320 กิโลเมตร  ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งทางการพม่านั้นต้องการ  เมืองนี้เริ่มมีการ 
                สร้างสิ่งต่าง ๆ บ้างแล้ว เช่น อพาร์ตเมนท์  ซึ่งคนพอมีเงินที่จะมาซื้ออยู่อาศัย  เริ่มมีประชาชน 
                อพยพมาอาศัยอยู่หลายหมื่นคน แต่เมืองหลวงแห่งนี้ ยังไม่มีโรงเรียน โรงพยาบาล เปรียบเสมือน 
                เมืองทหาร ซึ่งก าลังก่อสร้างต่อไป 
ประชากร :  ประมาณ 56 ล้านคน  (พ.ศ.2548)  มีเผ่าพันธุ์ 135 เผ่าพันธุ์ ประกอบด้วย เชื้อชาติหลัก ๆ 8  
                กลุ่ม คือ พม่า (ร้อยละ 68)  ไทยใหญ่ (ร้อยละ 8)  กะเหรี่ยง (ร้อยละ 7)  ยะไข่ (ร้อยละ 4)   
                จีน (ร้อยละ 3) มอญ (ร้อยละ 2)  อินเดีย (ร้อยละ 2) 
สกุลเงิน : จ๊าด (Kyat : MMK)  อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25 จ๊าดต่อ 1 บาท หรือประมาณ 1,300 จ๊าดต่อ  
             1 ดอลลาร์สหรัฐ (มิถุนายน 2549) 
 
สิงคโปร์ (Singapore) 

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) 
ที่ตั้ง : เป็นนครรัฐ ที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่ละติจูด 1°17’35″  
        เหนือ ลองจิจูด 103°51’20″ ตะวันออก  ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทร 
        มาเลย์  อยู่ทางใต้ของรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย  และอยู่ทาง  
พื้นที่ : ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยบริเวณใกล้เคียง 63 เกาะ  
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         มีพ้ืนที ่รวมทั้งสิ้น 69 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต) เกาะสิงคโปร์ 
          เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออก 
                                       ประมาณ 42 กิโลเมตร  และความกว้างจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ประมาณ 23  
                                       กิโลเมตร  
 
เมืองหลวง : สิงคโปร์ 
ประชากร : 4.35 ล้านคน (พ.ศ.2548)  ประกอบด้วยชาวจีน 76.5%  ชาวมาเลย์ 13.8%  ชาวอินเดีย 8.1%    
               และอ่ืน ๆ 1.6% 
สกุลเงิน : ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar : SGD)   อัตราแลกเปลี่ยน (ซ้ือ) 23 บาท/ 1  
             ดอลลาร์สิงคโปร์  (ขาย) 23.5 บาท/ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (มกราคม 2552) 
 
ประเทศไทย (Thailand) 

ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทางทิศ 
        ตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดอ่าวไทยและประเทศ 
        มาเลเซีย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพม่าและทิศเหนือติดกับ  
        ประเทศพม่าและประเทศลาว โดยมีแม่น้ าโขงก้ันเป็นบางช่วง 
พื้นที่ : 513,115.02 ตารางกิโลเมตร 

  
เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร (Bangkok) 
ประชากร : 64.7 ล้านคน (2551) 
สกุลเงิน : บาท (Baht : THB) 
 
 
เวียดนาม (Vietnam) 

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) 
ที่ตั้ง : เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศจีน  
        ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก  
        และอ่าวตังเก๋ีย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออก 
พื้นที่ : 331,689 ตารางกิโลเมตร (0.645 เท่าของประเทศไทย) 
เมืองหลวง : กรุงฮานอย (Hanoi)  

  ประชากร : ประมาณ 86.1 ล้านคน (กรกฎาคม 2551)  เป็น เวียด 80%   
                                               เขมร10 % (บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขงทางตอนใต้ของประเทศ)   
                                               ต่าย 1.9% ไท 1.74% เหมื่อง 1.49% ฮ้ัว(จีน) 1.13% นุง 1.12%  
                                               ม้ง 1.03% 
สกุลเงิน : ด่อง (Dong : VND)  อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 461 ด่อง/ 1 บาท (มกราคม 2550) 
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