
   สวัสดีคะ จากเนื้อหา 3 ตอนที่ผานมาของ มุมเขตรอนตอนรับอาเซียน  สมาชิกคงจะไดรับทราบถึงความเปนมาและบทบาท
ของอาเซียนกันบางแลวนะคะ ต้ังแตฉบับนี้เปนตนไปจะแนะนําถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เฉพาะในประเด็นที่
นาสนใจกันคะ……………………………… 

 

ตอนท่ี 4     ขอมูลรายประเทศ 
 

 
 

บรูไน ดารสุซาลาม (Brunei Darussalam)   
มีชื่ออยางเปนทางการวา เนการาบรไูน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) 
เมืองหลวงชื่อ    บันดารเสรีเบกาวนั (Bandar Seri Begawan) เปนเมืองทาที่สําคัญของประเทศ
บรูไนอยูในเขตการปกครองบรูไน-เมารา มีประชากรประมาณ 60,000 คน เดิมชื่อวา เมืองบรูไน ภายหลังเม่ือ
บรูไนพนจากการคุมครองของอังกฤษแลว จึงเปล่ียนช่ือมาเปนบันดารเสรีเบกาวัน 
สกุลเงิน – ดอลลารบรูไน (Brunei Dollar, BND) 

 
กัมพูชา  (Cambodia) มีชื่ออยางเปนทางการวา ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) 
เมืองหลวงชื่อ    กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)  อีกช่ือหนึ่งคือ ราชธานีพนมเปญ เปนเมืองใหญที่สุดของประเทศ และยัง
เปนเมืองหลวงของนครหลวงพนมเปญดวย คร้ังหนึ่งเคยไดชื่อวา ไขมุกแหงเอเชีย (เม่ือคริสตทศวรรษ 
1920 พรอมกับเมืองเสียมราฐ) เปนเมืองศูนยกลางการคา การเมือง และวัฒนธรรมของกัมพูชา มี
ประชากรถึง 2 ลานคน จากประชากรท้ังประเทศ 15.2 ลานคน 
สกุลเงิน – เรียล (Riel) 

 

อินโดนีเซีย  (Indonesia) มีชื่ออยางเปนทางการวา สาธารณรฐัอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)             
เมืองหลวงชื่อ    จาการตา (Jakarta) เปนเมืองที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ต้ังอยูบนเกาะ
ชวาฝงตะวันตกเฉียงเหนือ   มีประชากร 8.3 ลานคน (พ.ศ. 2543) ในอดีต เปนเมืองทาเทียบเรือทันสมัย 
เปนศูนยกลางของธุรกิจธนาคารของประเทศ สมัยที่เคยเปนอาณานิคมของฮอลันดานั้นจาการตา มีชื่อวา 
บาตาเวีย หรือ ปตตาเวีย (Batavia) 
สกุลเงิน – รูเปยห (Rupiah) 

 



ลาว (Laos)  มีชื่ออยางเปนทางการวา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic)   
เมืองหลวงชื่อ    กรุงเวียงจนัทน (Vientiane)  อยูในลุมแมน้ําโขง  ประชากรในตัวเมืองมีประมาณ 200,000 คน 
(ค.ศ. 2005) แตประชากรทั้งหมด ที่อาศัยในกําแพงนครเวียงจันทน เช่ือวามีอยูถึงกวา 730,000 คน 
สกุลเงิน – กีบ (Kip) 

 

มาเลเซีย (Malaysia) มีชื่ออยางเปนทางการวา สหพันธรฐัมาเลเซีย (Republic of Malaysia)
เมืองหลวงชื่อ    กัวลาลัมเปอร (Kuala Lumpur)  เปนเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศ ภายในมาเลเซียเอง 
กัวลาลัมเปอรมักจะเรียกยอ ๆ วา KL 

สกุลเงิน – ริงกิตมาเลเซีย (Ringgit) 

 

เมียนมาร (Mynmar) มีชื่ออยางเปนทางการวา สาธารณรฐัสหภาพเมียนมาร (Republic of the Union of Myanmar) 
เมืองหลวงชื่อ    นครเนปดอ (Naypyidaw)  ปจจุบันกรุงเนปดอไดมีการพัฒนาถนนทางหลวงหมายเลข 8 
เพื่อเช่ือมตอกับเมืองยางกุง 
สกุลเงิน – จาด (Kyat) 
 
ฟลิปปนส (Philippines) มีชื่ออยางเปนทางการวา สาธารณรฐัฟลิปปนส (Republic of the Philippines) 
เมืองหลวงชื่อ    กรุงมะนลิา (Manila)  ต้ังอยูบนเกาะลูซอน เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
การศึกษา และอุตสหากรรมของประเทศ  เปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเปนอันดับ 2 มีประชากรประมาณ 1.5 
ลานคน  
สกุลเงิน – เปโซฟลิปปนส (Philippines Peso, PHP) 
 

สิงคโปร (Singapore) มีชื่ออยางเปนทางการวา สาธารณรัฐสงิคโปร (Republic of Singapore)                 
เมืองหลวงชื่อ    สิงคโปร (Singapore)  ประชากรหนาแนนที่สุดในภูมิภาค และเปนประเทศเล็กที่สุดในภูมิภาค 
เปนประเทศที่มีประชากรหนาแนนเปนอันดับ 2 ของโลก มีจํานวนประชากรประมาณ 5.08 ลานคน (2553) 
ประกอบดวยชาวจีน (76.5%) ชาวมาเลย (13.8%) ชาวอินเดีย (8.1%) และอื่น ๆ (1.6%) 
สกุลเงิน – ดอลลารสิงคโปร (Singapore Dollar, SGD) 
 

ไทย (Thailand) มีชื่ออยางเปนทางการวา ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 
เมืองหลวงชื่อ    กรุงเทพมหานคร (Bangkok)  เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเปน
ศูนยกลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนสง การเงินการธนาคาร การพาณิชย การส่ือสาร และความ
เจริญของประเทศ นอกจากนี้ยังเปนเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกอีกดวย ชื่อเต็มคือ กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร       
มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย อุดมราชนิเวศนมหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติย
วิษณุกรรมประสิทธ์ิ 
สกุลเงิน – บาท (Baht) 

 
เวียดนาม (Vietnam) มีชื่ออยางเปนทางการวา สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) 
เมืองหลวงชื่อ    กรุงฮานอย (Hanoi)  มีประชากรประมาณ 4,100,000 คน (พ.ศ. 2547)ในอดีตเคย
เปนเมืองหลวงของเวียดนามเหนือระหวาง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 

สกุลเงิน – ดอง (Dong) 

 


