
                                   บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาประวัตศิาสตร์ ชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 6 

 
                            เร่ือง 
              ประเทศเพือ่นบ้านในปัจจุบัน 

จดัท ำโดย..ครูเนตรชนก  ดวงจนัทร์ 



ค ำช้ีแจงบทเรียน 

 บทเรียนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชำประวติัศำสตร์ ชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 6 

 เพ่ือศึกษำควำมรู้เก่ียวกบัประวติัศำสตร์ของประเทศ
เพื่อนบำ้นของไทยเรำ 

 ไม่วำ่จะเป็นดำ้นสงัคม ประเพณี วฒันธรรม และ
กำรเมือง เป็นตน้                         
ใหน้กัเรียนสำมำรถเขำ้ใจในดำ้นต่ำงๆเหล่ำน้ีและน ำมำ
คิดวเิครำะห์ไดอ้ยำ่งเป็นระบบ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ประเทศไทยมีอำณำเขตติดต่อกบัประเทศ
ใดบำ้ง? ? 

? 

? 

? 



แบบทดสอบก่อนเรียน 

2. ประเทศไทยกบัประเทศเพ่ือนบำ้นมีลกัษณะท่ีคลำ้ยกนั
และแตกต่ำงกนัอยำ่งไรบำ้ง ? คลำ้ย 

แตกต่
ำง 



แบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ประเทศใดมีวฒันธรรมคลำ้ยคลึงกบัประเทศ
ไทยมำกท่ีสุด ? 

? 



กิจกรรมพฒันำกำร
เรียนรู้ท่ี 1 

1. ให้นักเรียนร่วมกนัศึกษาพฒันาการทางด้านประวตัิศาสตร์ของประเทศเพือ่นบ้าน และ
ร่วมกนัแสดงความคดิเห็น 

     

 

2. ให้นักเรียนร่วมกนัศึกษาว่า  ประเทศเพือ่นบ้านของไทยประเทศใดบ้างทีเ่คยตกเป็น          
อาณานิคมของชาติตะวนัตก 



   มาดูกนัซิว่าประเทศเพือ่นบ้าน
เรามีใครบ้างน้า ? 

• ประเทศเพื่อนบำ้นท่ีมีอำณำเขต
ติดต่อกบัเรำ คือ พม่ำ ลำว 
กมัพชูำ และมำเลเซีย นัน่เอง 



มำรู้จกัประเทศพม่ำกนัเถอะ 

ต ำแหน่งท่ีตั้ง 

• ประเทศพม่ำ หรือสำธำรณรัฐแห่งสหภำพพม่ำ 
• ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ติดกบัอินเดียและบงัคลำเทศ  
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบัจีนและธิเบต  ทิศ
ตะวนัออกติดกบัลำว   และทิศใตติ้ดกบัไทย 

• มีเน้ือท่ีประมำณ  676,577 ตำรำงกิโลเมตร 

• ภูมิประเทศประกอบดว้ยภูเขำและท่ีรำบ 

• แม่น ้ ำท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ แม่น ้ ำอิรวดี  แม่น ้ ำสะโตง 
และแม่น ้ ำสำละวนิ 



สำธำรณรัฐแห่งสหภำพพม่ำ 
เศรษฐกิจ 

• ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม 

• พืชทำงเศรษฐกิจท่ีส ำคญั คือ ขำ้ว  ปอ  
และออ้ย 

• ไมส้กั เป็นไมเ้ศรษฐกิจท่ีส ำคญั ท่ีมีมำกทำง
ตอนเหนือของประเทศ 

• พม่ำยงัอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยำกรท่ีมีค่ำต่ำงๆ 
เช่น ดีบุก อญัมณี 

• มีแหล่งพลงังำน  เช่น  น ้ำมนั  แก๊ส
ธรรมชำติ 

• เศรษฐกิจส่วนใหญ่ถูกผกูขำดโดยรัฐบำล 

รู้หรือไม่? ไทยมี
กำรวำงท่อ   ส่ง
แก๊สธรรมชำติจำก
พม่ำมำไทยดว้ยนะ 



สำธำรณรัฐแห่งสหภำพพม่ำ 
สงัคม 

ประชำก
ร 

•พม่ำ 
•ไทใหญ่ 
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•มอญ 

•ยะไข่ 
•กะเหร่ียง ศำสนำ •พุทธ 

ภำษำ •พม่ำ 

สังคม มิง-กลาบา  
เป็นค ำ
ทกัทำย
ภำษำพม่ำ
นะจ๊ะ 



สำธำรณรัฐแห่งสหภำพพม่ำ 
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ได้รับเอกราชจาก
องักฤษ พ.ศ. 2491 

แบ่งกำร
ปกครองเป็น   
7 รัฐ 

เมือง
หลว
ง 
คือ   
เน
ปิดอ
ว ์

การเมอืงการ
ปกครอง 

รัฐกะฉ่ิน  รัฐกะยา  รัฐกะเหร่ียง รัฐฉาน หรือ
ไทใหญ่  รัฐชิน  รัฐมอญ  และรัฐยะไข่ 

มีประธำนสภำ
เป็นประมุข 



สำธำรณรัฐแห่งสหภำพพม่ำ 
พฒันำกำรทำงประวติัศำสตร์ 

พุกาม 
พระเจำ้อนิรุทธ์ (พ.ศ. 
1587 – 1620) 

สร้ำงควำมเป็นปึกแผน่ 

ท ำนุบ ำรุง
พระพุทธศำสนำ 

ตองอู 
พระเจำ้บุเรงนอง (พ.ศ.2094 -
2124)  

มีอิทธิพลเหนืออำณำจกัร
ใกลเ้คียง 
พระเจำ้อลองพญำ รวม
แผน่ดินอีกคร้ัง และโจมตี
กรุงศรีอยธุยำส ำเร็จ 

ถูกองักฤษปกครอง 
ขดัแยง้ดำ้นกำรคำ้กนั 

ถูกปกครองในฐำนะมณฑล
หน่ึงของอินเดีย 

พฒันำใหท้นัสมยัในหลำยๆ
ดำ้น 

รับวฒันธรรมองักฤษ เช่น 
ภำษำองักฤษ 

เรียกร้องและได้รับเอกราช 
ไม่พอใจกำรปกครองของ
องักฤษ 

ป ญญำชนจดัจั้งกล่ม
ชำตินิยม 

มีผูน้ ำคือ นำยพลออูอง
ซำนและนำยอนุู 

ไดรั้บเอกรำชวนัท่ี 4 
มกรำคม 2491 

ปกครองโดยระบอบสังคม
นิยม 

 

ปัจจุบนั 

ไดจ้ดัใหมี้กำรเลือกคั้งในรอบ 20 ปี 
เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน พ.ศ.2553  
แต่ยงัอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของ
รัฐบำลทหำรพม่ำ 
เป็นสมำชิกของอำเซ่ียน เม่ือ 
พ.ศ.2540 



มำรู้จกัประเทศลำวกนัเถอะ 

ต ำแหน่งท่ีตั้ง 

• ประเทศลำว หรือสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
ลำว 

• ทิศเหนือติดกบัจีนและพม่ำ  ทิศตะวนัออกติดกบั
เวยีดนำม ทิศใตติ้ดกบักมัพชูำ และทิศตะวนัตกติดกบั
ไทย 

• มีเน้ือท่ีประมำณ 236,800 ตำรำงกิโลเมตร 

• ภูมิประเทศประกอบดว้ยท่ีรำบและภูเขำสลบัซบัซอ้น 

• ไม่มีทำงออกสู่ทะเล 

• แม่น ้ ำท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ แม่น ้ ำโขง และแม่น ้ ำอ ู



สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

เศรษฐกิจ 

• ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม 

• พืชทำงเศรษฐกิจท่ีส ำคญั คือ ขำ้ว  ขำ้วโพด 
ยำสูป และไม ้

• อุตสำหกรรมท่ีส ำคญั ไดแ้ก่  ดำ้นพลงังำน
ไฟฟ้ำ โทรคมนำคม  และเหมืองแร่ 

• ไทยเป็นผูส้ัง่ซ้ือพลงังำนไฟฟ้ำรำยใหญ่ 

รู้หรือไม่? ลำวโทรคมนำคม            
(LAO TELECOM) หรือ LTC เป็น

บริษทัร่วมทุนระหวำ่ง 
shenington กบัรัฐบำลลำว 

เพ่ือใหบ้ริกำรส่ือสำร
โทรคมนำคมแบบครบวงจร 



สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว 

สงัคม 

ประชำก
ร 

• ลำว 

• ไทขำว 

• ไทด ำ 
• มง้ 
• เยำ้ 
• ข่ำ 

ศำสนำ 
• พทุธ 

• ส่ิงศกัด์ิสิทธิ
ตำมธรรมชำติ 
(บำงส่วน) 

ภำษำ •ลำว 

สังคม 
สบายดี     
เป็นค ำ
ทกัทำย
ภำษำลำว
นะจ๊ะ 

อพยพมำจำก
เวียดนำมเหนือ
มำท่ีลำวและ
ภำคอีสำนของ

ไทย 



สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว 

กำรเมืองกำรปกครอง 
ระบ
อบ
สำธ
ำรณ
รัฐ 
น ำ
โดย
พรร
ค

คอม
มิวนิ
สต ์

 

ได้รับเอกราชจาก
ฝร่ังเศส พ.ศ. 

2497 

ประมุขของ
ประเทศ คือ
ประธำน
ประเทศ 

เมือง
หลว
ง 
คือ   
กรุง
เวียง
จนัท
น์ 

การเมอืงการ
ปกครอง 

พรรคประชำชน
ปฏิวติัลำว 



สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว 

พฒันำกำรทำงประวติัศำสตร์ 

ล้านช้าง 
เจำ้ฟ้ำงุม้(พ.ศ. 1812 – 1916) 

รวมลำวเป็นปึกแผน่ 

มีกำรติดต่อคำ้ขำยกบั
ดินแดนใกลเ้คียง 
ท ำใหไ้ทยกบัลำวมี
วฒันธรรม อำหำร และ
กำรแต่งกำยคลำ้ยกนั 

แตกแยก 
ลำ้นชำ้งแตกแยกเป็น 3 
อำณำจกัร ไดแ้ก่ 

อำณำจกัรหลวงพระบำง  
อำณำจกัรเวียงจนัทน์ และ
อำณำจกัรจ ำปำศกัด์ิ   
แต่ละอำณำจกัรมีกษตัริยข์อง
ตน ไม่ข้ึนต่อกนั 

เรียกร้องและได้รับเอกราช 
คนลำวเขำ้ใจผิดคิดวำ่ฝร่ังเศส
ท ำลำยวฒันธรรม จึง
รวมกลุ่มต่อตำ้น 

เจำ้สุภำนุวงศ ์และท่ำนไกร
สอน พรหมวิหำร เขำ้น่วม
กบัพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนำมต่อสู้เรียกร้องเอกรำช 
จนฝร่ังเศสแพใ้นสงครำม
เดียนเบียนฟ ูพ.ศง 2497 
ลำวจึงไดเ้กรำช 

ปัจจุบนั 

หลงัจำกลำวแบ่งเป็นฝ่ำยซำ้ย ขวำ และ
สู้รบกนั ลำวฝ่ำยซำ้ยชนะจึงได้
เปล่ียนเป็นระบอบสงัคมนิยม และ
เปล่ียนช่ือประเทศ เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวำคท 
2518 

เขำ้เป็นสมำชิกอำเซ่ียน เม่ือ พ.ศ. 2540 

ตกเป็นประเทศราช/อาณา
นิคม 
เป็นประเทศรำชของไทย 
ใน พ.ศ. 2321 จนกระทัง่  
เป็นอำณำนิคมของ
ฝร่ังเศส  



มำรู้จกัประเทศกมัพชูำกนั
เถอะ 

ต ำแหน่งท่ีตั้ง 

• ประเทศกมัพชูำ หรือรำชอำณำจกัรกมัพชูำ 
• ทิศเหนือติดกบัไทย ทิศตะวนัออกติดกบัเวยีดนำม 
และ ทิศใตติ้ดกบัอ่ำวไทย 

• มีเน้ือท่ีประมำณ 181,035 ตำรำงกิโลเมตร 

• ภูมิประเทศประกอบดว้ยภูเขำ และท่ีรำบกวำ้ง
ใหญ่ 

• แม่น ้ ำท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ แม่น ้ ำบำสกั และแม่น ้ ำ
โขง 

 



รำชอำณำจกัรกมัพชูำ 
เศรษฐกิจ 

• สินคำ้เกษตรกรรมท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ กำรประมง
และกำรท ำป่ำไม ้

• สินคำ้ส่งออก ไดแ้ก่ ขำ้ว ไม ้และยำงพำรำ  
รองลงมำ ไดแ้ก่ ขำ้วโพด   ถัว่เหลือง 
ผลไม ้และปลำ 



รำชอำณำจกัรกมัพชูำ 
สงัคม 

ประชำก
ร 

 

• เขมร 

• เวียดนำม 

• จีน 

• จำม 

• ชำวเขำเผำ่
ต่ำงๆ ศำสนำ • พทุธ 

ภำษำ • เขมร 

สังคม 

ซัวซะโดย , จุมเร้ียบ
ซัว     เป็นค ำทกัทำย
ภำษำลำวนะจ๊ะ 

เรียกตวัเองวำ่ 
ขแมร์ 

อยูใ่นตระกลู
เดียวกบัชน
ชำติมลายู 



รำชอำณำจกัรกมัพชูำ 
กำรเมืองกำรปกครอง 

ระบ
อบ
ประ
ชำธิ
ปไต
ย 

 

ได้รับเอกราชจาก
ฝร่ังเศส พ.ศ. 

2497 

บริหำรประ
ทศโดย

คณะรัฐมนต
รี 

เมือง
หลว
ง 
คือ   
กรุง
พน
มเป
ญ 

การเมอืงการ
ปกครอง 

มีพระมหำกษตัริย์
เป็นประมุข 

มีนำยกรัฐมนตรีเป็น
หวัหนำ้คณะ 



รำชอำณำจกัรกมัพชูำ 
พฒันำกำรทำงประวติัศำสตร์ 

พระเจ้าชัยวรมนัที ่2 

รวบรวมดินแดนท่ีเคย
ข้ึนกบัอำณำจกัรเจนละ 
บริเวณลุ่มน ้ ำโขง และ
เมืองบริเวณทะเลสำป
เขมร 

หลงัรัชกาลพระเจ้าชัยวรมนัที่7 

ตกเป็นเมืองข้ึนของ
อำณำจกัรอยธุยำ  เกิดกำร
ขดัแยง้ภำยใน ไทยและ
เวียดนำมจึงเขำ้มำแทรกแซง 
จนตกเป็นอำณำนิคม
ฝร่ังเศส 

เรียกร้องและได้รับเอกราช 
ชำวกมัพชูำไม่พอใจท่ีถกูเกบ็
ภำษีและเขม้งวด รวมทั้ง
ท ำลำยวฒันธรรม  
เจำ้นโรดมสีหนุ เป็นผูน้ ำ 
ในกำรต่อตำ้นและเรียกร้อง
เอกรำช เม่ือฝร่ังเศสแพใ้น
สงครำมเดียนเบียนฟ ูกมัพชูำ
จึงไดรั้บเอกรำช 

หลงัจากได้เอกราช 
เกิดควำมขดัแยง้จนเกิดสงครำมกลำงเมือง 
สหประชำชำติจดัใหมี้กำรเจรจำยติุ
สงครำม และจดัตั้งองคก์รพิเศษไปดูแล 

 

ปัจจุบนั 

มีควำมมัน่คงทำงกำรเมือง
กำรปกครอง 
ในรัฐบำลของ สมเดจ็ฮุน
เซน 

เขำ้เป็นสมำชิกอำเซียน 
เม่ือ พ.ศ. 2542 



มำรู้จกัประเทศมำเลเซียกนั
เถอะ 

ต ำแหน่งท่ีตั้ง 

• มีเน้ือท่ีประมำณ 329,758 ตำรำงกิโลเมตร 

• ประกอบดว้ยพื้นท่ี 2 ส่วน มีทะเลจีนใตก้ั้น                                                                           
ส่วนแรกอยูบ่นภำคพื้นทวปี เรียกวำ่คำบสมุทรมลำย ูหรือมาเลเซีย
ตะวนัตก ทิศเหนือติดกบัไทย             ทิศใตติ้ดกบั
สิงคโปร์                                                                                                
ส่วนท่ีสองอยูท่ำงตอนเหนือของเกำะบอร์เนียว คือส่วนท่ีเป็นรัฐ
ซำบำห์และซำรำวกั เรียกวำ่              มาเลเซียตะวนัออก ทิศใตติ้ดกบั
อินโดนีเซีย และมีพรมแดนลอ้มรอบบรูไน 

• ภูมิประเทศประกอบดว้ยภูเขำ และท่ีรำบชำยฝ่ังทะเล 

• แม่น ้ ำส ำคญั คือ แม่น า้ปะหัง  
 

เป็นแม่น ้ ำท่ียำว
ท่ีสุด 



มำเลเซีย 

เศรษฐกิจ 

• พืชเศรษฐกิจท่ีส ำคญั ไดแ้ก่  ยำงพำรำ 
มะพร้ำว ขำ้ว  และกำรท ำป่ำไม ้

• ส่งออกแร่ดีบุกเป็นอนัดบั 1 ของโลก 

• ส่งออกน ้ำมนัดิบรำยใหญ่ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้รองจำกอินโดนีเซีย 



มำเลเซีย 

สงัคม 

ประชำก
ร 

• มำเลย ์

• ชำวไทย 

• ชำวจีน 

• ชำวอินเดีย 

• ชำวพ้ืนเมือง
เกำะบอร์เนียว 

ศำสนำ • อิสลำม 

ภำษำ •มลำย ู

สังคม 

ซาลามัต ดาตัง       
เป็นค ำทกัทำยภำษำ

มลำยนูะจ๊ะ 



รำชอำณำจกัรกมัพชูำ 
กำรเมืองกำรปกครอง 

ระบ
อบ
ประ
ชำธิ
ปไต
ย 

แบบ
สห
พนัธ
รัฐ 

 

ได้รับเอกราชจาก
องักฤษ พ.ศ. 

1957 

บริหำรประ
ทศโดย

คณะรัฐมนต
รี 

เมือง
หลว
ง 
คือ   
กรุง
กวัล
ำลมัเ
ปอร์ 

การเมอืงการ
ปกครอง 

มีสมเดจ็พระรำชำธิ
บดีเป็นประมุขของแต่

ละรัฐ 

มีนำยกรัฐมนตรีเป็น
หวัหนำ้คณะ 

ผลดักนัปกครองประเทศ
ครำวละ 5 ปี 



มำเลเซีย 

พฒันำกำรทำงประวติัศำสตร์ 

พุทธศตวรรษที ่18 

ก่อนหนำ้น้ีดินแดนน้ี
ไดรั้บอิทธิพลจำกจีน
และอินเดีย 

ต่อมำศำสนำอิสลำมได้
มีอิทธิพลเพ่ิมข้ึน 
กษตัริยห์นัมำนบัถือ
ศำสนำอิสลำมในท่ีสุด 

เป็นอาณานิคมขององักฤษ 

ตอนเหนือของมลำยอูยู่
ภำยใตอิ้ทธิพลของไทย 
องักฤษไดข้อเช่ำเกำะปีนงั
เพ่ือใชเ้ป็นท่ำเรือ เม่ือ 
พ.ศ. 2329 และขอเช่ำเกำะ
สิงคโปร์ จนสำมำรถยดึ
ครองดินแดนได ้

เรียกร้องและได้รับเอกราช 
ปัญญำชนท่ีมีตนกอูบัดุลเรำะ
มำน เป็นผูน้ ำเรียกร้องเอก
รำช จนไดรั้บเอกรำช เม่ือ
วนัท่ี 31 สิงหำคม 2500  
 หลงัจากได้เอกราช 

พ.ศ.2506 ไดเ้ปล่ียนช่ือประเทศเป็น
สหพนัธรัฐมำเลเซีย 

รวมซำบำห์และซำรำวกั และ
สิงคโปร์ 

พ.ศ. 2508 สิงคโปร์ขอแยกตวั เพ่ือ
ยติุควำมขดัแยง้ดำ้นเช้ือชำติ 

 

ปัจจุบนั 

มีควำมกำ้วหนำ้ดำ้น
เศรษฐกิจ นำยกรัฐมนตรี 
ดรใมหำธีร์ โมฮมัหมดั 

มีนโยบำยในกำรผลกัดนั
ดำ้นต่ำงๆ ใหก้ำ้วไปเวทีสู่
นำนำชำติ 



เปรียบเทียบระหวำ่งประเทศไทยกบัประเทศเพ่ือน
บำ้นในดำ้นต่ำงๆ 

ประเทศ ศาสนา ภาษา การเมอืงการ
ปกครอง 

ไทย พทุธ 95% 

อสิลาม 4% 

ศาสนาอื่น 1% 

ภาษาไทย ระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตริย์

ป็นประมขุ 

พมา่ พทุธ 92.3% 

คริสต์ 4% 

อสิลาม 3% 

อื่น ๆ 0.7% 

ภาษาพมา่ ระบอบเผด็จการ 

ลาว พทุธ 75% 

เช่ือในอ านาจเหนือ
ธรรมชาติ 16% 

อื่นๆ 9% 

ภาษาลาว ระบอบสาธารณะท่ีน า
โดยพรรคคอมมิวนิสต์ 

กมัพชูา พทุธ 95% 

อสิลาม 3% 

ศาสนาอื่น 2% 

ภาษาเขมร ระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตริย์
ป็นประมขุ 

 

มำเลเซีย อิสลาม 55% 

พทุธ 25% 

คริสต์ 15% 

คริสต์ 5% 

ภำษำมลำย ู ระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมี
สมเด็จพระราชาธิ
บดีเป็นประมขุ 



แบบทดสอบหลงัเรียน 

1. ประเทศไทยมีอำณำเขตติดต่อกบัประเทศ
ใดบำ้ง? ? 

? 

? 

? 



แบบทดสอบหลงัเรียน 

2. ประเทศไทยกบัประเทศเพ่ือนบำ้นมีลกัษณะท่ีคลำ้ยกนั
และแตกต่ำงกนัอยำ่งไรบำ้ง ? คลำ้ย 

แตกต่
ำง 



แบบทดสอบหลงัเรียน 

3. ประเทศใดมีวฒันธรรมคลำ้ยคลึงกบัประเทศ
ไทยมำกท่ีสุด ? 

? 



เป็นอยำ่งไรบำ้งคะ กบั
บทเรียนท่ีไดเ้รียนไปน้ี  

หวงัวำ่จะท ำใหน้กัเรียนรู้จกั
ประเทศเพ่ือนบำ้นเรำไดม้ำกข้ึน
และน ำไปประยกุตใ์ชไ้ดน้ะคะ 

จบกำร
น ำเสนอ

จำ้ 


