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ก 
ค ำน ำ 

 
                 
                หนังสือคู่มือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ “อำเซียนศึกษำ” ตำมหลักสูตรอำเซียน
ศึกษำโรงเรียนพระยำประเสริฐสุนทรำศรัย(กระจ่ำง  สิงหเสนี) (ASEAN  Curriculum  Sourcebook  
PRAYA) โรงเรียนได้น ำมำเป็นแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยกำรวิเครำะห์หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียน   เพื่อ
เตรียมให้นักเรียนมีควำมพร้อมในกำรใช้ชีวิต มีสมรรถนะท่ีส ำคัญ มีจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองอำเซียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี พ.ศ. 2558  
ได้รวบรวมเนื้อหำ องค์ควำมรู้ และแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ท่ีส ำคัญเกี่ยวกับประชำคม
อำเซียน เพื่อให้นักเรียน  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ได้เกิดควำมตระหนัก อันจะน ำไปสู่ห้องเรียน
และวิถีปฏิบัติในโรงเรียน 
      โรงเรียนพระยำประเสริฐสุนทรำศรัย(กระจ่ำง สิงหเสนี)  หวังว่ำ เอกสำรฉบับนี้จะเป็นแนว
ทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำอำเซียนศึกษำ ให้บรรลุเป้ำหมำย กำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียนใน
ปี พ.ศ. 2558  ภำยใต้ค ำขวัญ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชำคม” (One Vision, One 
Identity, One Community) ตำมบริบทและควำมพร้อมของโรงเรียน 
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            อ ำนวยกำรโรงเรียนพระยำประเสริฐสุนทรำศรัย(กระจ่ำง สิงหเสนี) 
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ค ำช้ีแจง 
 ( ค ำช้ีแจงส ำหรับนักเรียน ) 

 
 

          ค ำช้ีแจงส ำหรับกำรใช้แบบฝึกวิชำ “อำเซียนศึกษำ” ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ฉบับนี้   จัดท ำ
ขึ้นเพื่อใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำอำเซียนศึกษำ     ในรำยวิชำเพิ่มเติมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม  ให้กับผู้สอน เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย 
5 กรอบเนื้อหำ (Themes)  ดังนี้ 1) ควำมรู้เกี่ยวกับอำเซียน 2) กำรเห็นคุณค่ำของอัตลักษณ์และ
ควำมกลำกหลำย 3) กำรเช่ือมโยงโลกและท้องถิ่น 4) กำรส่งเสริมควำมเสมอภำคและควำมยุติธรรม 
5) กำรท ำงำนร่วมกันเพื่ออนำคตท่ียั่งยืน  แต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย ใบควำมรู้ ใบงำน
ภำระงำน  กำรวัดผลประเมินผล ซึ่งผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ทบทวนบทเรียนจำกกำรค้นคว้ำจำก
อินเตอร์เน็ตและใบควำมรู้  ก่อนท ำใบงำนภำระงำนท่ีท ำ   

 

         เพื่อประโยชน์สูงสุดในกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน นักเรียนควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 

1. ให้นักเรียนท ำควำมเข้ำใจจุดประสงค์กำรเรียนรู้รำยวิชำอำเซียนศึกษำ จำกค ำแนะน ำของครูผู้สอน 
2. ให้นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อเป็นกำรทดสอบควำมรู้พื้นฐำนของนักเรียน 
3. ให้นักเรียนศึกษำเนื้อหำ สำระจำกใบควำมรู้ก่อนแล้วจึงท ำแบบฝึกจำกใบงำนด้วยควำมต้ังใจเสร็จ
ตำม 
   ก ำหนดเวลำ 
4.  ให้นักเรียนน ำเสนอผลงำนกลุ่ม งำนเด่ียวและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตำมข้อเสนอแนะครูผู้สอน 
5. เมื่อนักเรียนเรียนรู้ครบทุกหน่วยกำรเรียนแล้วให้นักเรียนทดสอบหลังเรียน 
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                  แบบทดสอบก่อนเรียน 
    วิชาอาเซียนศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6      

ค าช้ีแจง 1.  แบบทดสอบฉบับนี้มีจ ำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30  คะแนน  ใช้เวลำในกำรท ำข้อสอบ 45 นำที 
           2.  ข้อสอบมีค ำตอบให้เลือก  4  ค ำตอบ  นักเรียนต้องเลือกค ำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว 
ค าสั่ง  ให้นักเรียนท ำเครื่องหมำย x  ลงในช่อง   ท่ีตรงกับตัวเลข  1,2,3  หรือ 4  ลงในกระดำษค ำตอบ 
1.ทรัพยำกรธรรมชำติ คือน้ ำมันมีมำกในประเทศใด 
   1. บรูไน                          2.  มำเลเซีย 
   3. สิงคโปร์                       4.  ฟิลิปปินส์ 
2. ข้อใดคือประโยชน์ของน้ ำ 
   1. ใช้อุปโภคบริโภค              2.  ใช้ในกำรเกษตร   
   3. เป็นแหล่งอำหำรของมนุษย์  4.  ถูกทุกข้อ 
3. สำเหตุท่ีท ำให้ป่ำไม้ในกลุ่มประเทศอำเซียนเสริม 
   โทรมอย่ำงรวดเร็วเกิดจำก 
   1 . กำรท ำอุตสำหกรรมโรงเล่ือย โรงกระดำษ 
   2.  กำรเพิ่มจ ำนวนประชำกร กำรท ำกำรเกษตร 
   3.  กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชเพื่อส่งออก 
   4.  ทุกข้อท่ีกล่ำวมำ 
4. เรำสำมำรถช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับ 
   น้ าในแถบประเทศอำเซียนได้อย่ำงไร 
   1. แยกขยะก่อนท้ิงลงท่อปะปำหรือแม่น้ ำล ำคลอง 
   2. น ำน้ ำท่ีใช้เสร็จแล้วไปเทท้ิง 
   3. จัดต้ังโรงงำนอุตสำหกรรมในแต่ละประเทศ 
   4. เปิดน้ ำท้ิงไว้ในขณะท่ีไม่ได้ใช้ 
5. กำรท่ีป่ำไม้ถูกท ำลำยก่อให้เกิดผลเสียต่ำงๆมำกมำย   
   ผลเสียท่ีจัดว่ำส ำคัญและร้ำยแรงท่ีสุด คือข้อใด 
   1. ขำดแคลนแหล่งพักผ่อนหย่อนใจทำงธรรมชำติ 
   2. ขำดแคลนป่ำไม้ 
   3. ขำดแคลนไม้ส ำหรับท ำเครื่องเรือน 
   4. เกิดควำมแห้งแล้งท ำให้ฝนไม่ตกตำมฤดูกำล 
    

6. ภำษำใดมีโครงสร้ำงใกล้เคียงกับภำษำไทยมากที่สุด 
   1. ภำษำมำเลย์    2. ภำษำเมียนมำร์                 
   3. ภำษำเวียดนำม     4. ภำษำทมิฬ 
7. นิทำนเรื่อง “ก าเนิดค้างคาว” เป็นนิทำนพื้นเมือง 
   ของประเทศใด 
   1. มำเลเซีย  2. ฟิลิปปินส์  
   3. อินโดนีเซีย       4. สิงคโปร์ 
8. ข้อใดคือสุภำษิตเขมรท่ีหมำยถึง “คนอำรมณ์ร้อนไม ่
   รู้จักอดทนข่มใจ ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกใครก็ 
   ไม่มีใครช่วย ส่วนคนใจคออัธยำศัยเยือกเย็น พูดจำ 
   นอบน้อม จะมีแต่คนช่วยเหลือ” 
    1. บ่กินผักบ่มีเหยื่อท้อง บ่เอำผ่ีน้องเสียหน่อเสียแนว 
    2. แพ้เป็นเถ้ำ ชนะเป็นถ่ำน 
    3. ร้อนกินต้ืน เย็นกินลึก 
    4. ชีวิตเช่นด่ังวงล้อ มีขึ้นและมีลง 
9. สุภำษิตของประเทศใดมักเกี่ยวข้องกับน้ ำ 
    1. เวียดนำม            2. มำเลเซีย 
    3. สิงคโปร์           4. กัมพูชำ 
10. ค ำใดใช้ในกำรขึ้นต้นกำรเขียนจดหมำยถึงเพื่อน 
    (Penpal) 
   1. Dear           2. Hello 
   3. Hi            4. Good Morning 
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11. กำรศึกษำวรรณกรรมของประชำคมอำเซียน 
     มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด    
     1.  เกิดกำรแข่งขันกัน 
     2.  เกิดกำรพึ่งพำอำศัยกัน 
     3.  เกิดกำรแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกัน 
     4.  แรงงำนต่ำงประเทศเข้ำมำเพิ่มมำกขึ้น 
12. ข้อใดกล่ำวถึงอัตลักษณ์อำเซียนได้ตรงประเด็น 
     ท่ีสุด  
     1. เน้นกำรแสวงหำผลประโยชน์ในต่ำงประเทศ  
     2. เป็นกำรแสดงควำมมีอ ำนำจในควำมเป็น 
        อำเซียน  
     3. เน้นกำรสร้ำงควำมแปลกใหม่ระหว่ำงประเทศ 
        สมำชิก  
     4. เน้นกำรอยู่รว่มกันและส่งเสริมควำมเข้ำใจอันดี 
        ระหว่ำงสมำชิก 
13.  ข้อใดคือจุดประสงค์สูงสุดท่ีเกิดจำกกำรเรียนรู้ 
      อัตลักษณ์ของวรรณกรรมในประเทศอำเซียน  
      1. เกิดควำมภำคภูมิใจในอัตลักษณ์ร่วมของ 
          อำเซียน 
      2.  เกิดควำมเข้ำใจและกำรยอมรับซึ่งกันและกัน 
      3.  เกิดควำมรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวท่ำมกลำงควำม 
           หลำกหลำย 
      4. เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้ควำมคิดสู่กำร 

            ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
14. ท ำไมกำรศึกษำงำนวรรณกรรมหรือนิทำนจึงเป็น 
     ส่วนหนึ่งของกำรสะท้อน“หนึง่อัตลักษณ์” ของ 
     ประชำคมอำเซียน  ข้อใดต่อไปนี้ให้เหตุผลไม่ 
     ถูกต้อง 
     1. เพรำะนิทำนสะท้อนผ่ำนบริบททำงสังคมและ 

 ควำมเป็นหนึ่งเดียวทำงวัฒนธรรม 
 

     2. เพรำะนิทำนเป็นกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมของ 
        ชุมชนจำกรุ่นสู่รุ่นสืบต่อมำยำวนำน 
     3. เพรำะนิทำนเป็นส่วนหนึ่งของกำรแลกเปล่ียน 

 ควำมคิดควำมเข้ำใจทำงวัฒนธรรมของอำเซียน 
     4. เพรำะนิทำนสะท้อนวิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่  
        ทัศนคติควำมเช่ือ ของบรรพชนผ่ำนกำรบอก 
        เล่ำ/ฟัง 
15.  ใครต่อไปนี้น ำควำมรู้จำกกำรอ่ำนวรรณกรรมไป 
     ใช้น้อยท่ีสุด  

1. ดำวสอบเข้ำเรียนแพทย์ได้เพรำะนิทำนเรื่อง 
อุบำย เศรษฐี  

2. โดมน ำนิทำนเรื่องพ่อนำกับหินวิเศษของ 
ประเทศลำวไปเล่ำให้น้องฟัง 

3. ดอมสำมำรถคิดแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้จำก 
    กำรอ่ำนนิทำนเรื่องเจ้ำหญิงมันดำลิกำ 

     4. นิทำนเรื่องเมล็ดข้ำวท่ีหำยไปท ำให้ดิวทำนข้ำว 
        หมดทุกเมล็ดทุกมื้อและร่วมปลูกป่ำรักษำต้นน้ ำ 
อ่านนิทานแล้วตอบค าถาม ข้อ 16 – 17  

นิทานจากประเทศกัมพูชา เร่ือง มดน้อย 
          มีมดน้อยจะข้ำมไปหำกินอีกฝ่ังหนึ่ง น้ ำใน
คลองคือปัญหำหรืออุปสรรคท่ีมดน้อยจะต้องหำวิธี
เอำชนะเพื่อฟันฝ่ำ  อุปสรรคนั้นๆ ให้ได้ มดน้อยใช้วิธี
หลำยวิธีด้วยควำมมำนะอดทน ไม่ว่ำจะใช้ใบไม้เป็นเรือ 
เมื่อไม่ส ำเร็จก็ใช้มะพร้ำวผ่ำครึ่งแทน แต่มะพร้ำวผ่ำ
ครึ่งมีรูรั่วก็หำวิธีอุดรูรั่ว  จนสำมำรถข้ำมน้ ำได้ส ำเร็จ 
16. นิทำนเรื่องนี้มีแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ในเรื่องใด 
     มำกท่ีสุด 
     1.  ควำมพอเพียง 
     2.  ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
     3.  ควำมขยัน อดทน ควำมมุ่งมั่น 
     4.  กำรใช้สติปัญญำไหวพริบปฏิภำณ 
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17.  นิทำนพื้นบ้ำนในอำเซียนมีอัตลักษณ์ท่ีคล้ำยคลึง 
     กันในเรื่องใดมำกท่ีสุด 
     1.  มีข้อคิดหลักค ำกำรสอนทำงศำสนำ 
     2.  สืบสำนประเพณีวัฒนธรรม 
     3.  สอนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล 
     4.  ส่งเสริมควำมกล้ำหำญ 
 
18.  ส่ิงใดต่อไปนี้มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของนิทำน 
     พื้นบ้ำนในอำเซียนน้อยท่ีสุด 
     1.  กำรประกอบอำชีพ 
     2.  ประเพณี วัฒนธรรม   
     3.  ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ 
     4.  ควำมเช่ือ ควำมศรัทธำ   
 
19.  ประเทศในข้อใดท่ีมีอัตลักษณ์ของนิทำนพื้นบ้ำน 
     ด้ำนสังคมและวัฒนธรรมท่ีคล้ำยคลึงกัน 
     1.  มำเลเซีย – สิงคโปร์ – เวียดนำม 
     2.  เมียนมำร์ – ไทย – ลำว  
     3.  อินโดนีเซีย – มำเลเซีย –ไทย 
     4.  อินโดนีเซีย – เมียนมำร์ – บรูไนดำรุสซำลำม 
 
อ่านนิทานแล้วตอบค าถาม ข้อ 20 – 22 
     นิทานประเทศมาเลเซีย เร่ือง ลูกกระจงน้อยกับ
จระเข้นำนมำแล้ว มีจระเข้ร้ำยตัวหนึ่งอำศัยอยู่กับฝูงท่ี 
แม่น้ ำกว้ำงใหญ่ เจ้ำจระเข้ร้ำยคอยจ้องจับกินลูก 
กระจงน้อยตัวหนึ่งมำนำนแล้วแต่ก็จับไม่ได้สักที 
เพรำะเจ้ำลูกกระจงตัวงนี้ฉลำดเฉลียวอย่ำบอกใคร 
     วันหนึ่ง ลูกกระจงอยำกข้ำมแม่น้ ำไปหำกินหญ้ำ 

และผลไม้อีกฝ่ังแม่น้ ำ แต่ไม่รู้ว่ำจะผ่ำนเจ้ำจระเข้ 
ร้ำยไปได้อย่ำงไร เจ้ำลูกกระจงพยำยำมครุ่นคิดอย่ำง
หนักจนคิดแผนดีๆขึ้นได้  เจ้ำลูกกระจงจึงเดินไปท่ี 

แม่น้ ำแล้วตะโกนเรียกจระเข้ร้ำยเสียงดังล่ัน เจ้ำจระเข้
ก็รีบโผล่พรวดข้ึนมำทันที “เจ้ำลูกกระจง เจ้ำเรียกข้ำ
งั้นเหรอ ไม่กลัวข้ำลำกเจ้ำไปกินรึไง” ลูกกระจงนอ้ย
แสร้งท ำเป็นกลัวตัวส่ัน และบอกด้วยเสียงอันส่ันเครือ
ว่ำ ได้รับค ำส่ังจำกพระรำชำ ให้มำนับจ ำนวนจระเข้ใน
แม่น้ ำใหญ่ เพื่อเชิญไปงำนเล้ียงค่ ำนี้ 
      “บอกให้เพื่อนๆของเจ้ำลอยตัวขึ้นมำเรียงกันเป็น 
แถวยำวไปจนถึงฝ่ังโน้นสิ ข้ำจะได้นับจ ำนวนง่ำย ๆ 
แล้วท่ำนก็อย่ำคิดกินข้ำล่ะ ไม่งั้นพวกท่ำนอดไปงำน
เล้ียงแน่” เจ้ำจระเข้ร้ำยหลงเช่ืออุบำยของลูกกระจง  
จึงรีบด ำน้ ำลงไปบอกพวกพ้อง ช่ัวพริบตำฝูงจระเข้ก็
ขึ้นมำเรียงตัวเป็นแถวทอดยำวไปถึงอีกฝ่ังหนึ่ง  เจ้ำลูก
กระจงกระโดดไปบนหัวของจระเข้ร้ำยและเพื่อนๆ
จระเข้ของมันทีละตัว ๆ พร้อมกับตะโกนนับจ ำนวน
เสียงดัง จนกระท่ังข้ำมข้ึนอีกฝ่ังได้ส ำเร็จ เมื่อทุกอย่ำง
ส ำเร็จตำมแผน เจ้ำลูกกระจงก็หันมำหัวเรำะยั่วเย้ำ
จระเข้ร้ำย “ขอบใจนะ ลุงจระเข้ ท่ีช่วยเป็นธุระท ำ 
สะพำนให้ข้ำข้ำมแม่น้ ำได้สบำยๆ แถมยังไม่ต้องถูกกิน
อีกด้วย”    
       จระเข้ร้ำยรู้ตัวว่ำถูกหลอกก็หน้ำเสีย เพื่อนๆ 
จระเข้ต่ำงรุมต่อว่ำมัน ด้วยควำมโกรธแค้น และพำกัน
ต ำหนิท่ีเจ้ำจระเข้ร้ำยท ำให้พวกมันต้องเสียหน้ำ จำกวัน
นั้นจระเข้ร้ำยก็ถูกเพื่อน ๆ เฉยเมยกับมันไปพักใหญ่
ทีเดียว 
              ****************************** 
20.จำกนิทำนเรื่อง ลูกกระจงน้อยกับจระเข้  ให้ข้อคิด    
   ในเรื่องใดมำกท่ีสุด 
   1.ควำมพอเพียง                  2.ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
   3.ควำมขยันหมั่นเพียร          4.กำรใช้สติปัญญำ 
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21.อิทธิพลของนิทำน เรื่อง ลูกกระจงน้อยกับจระเข้ 
    ข้อใดมีผลดีต่อผู้อ่ำนมำกท่ีสุด  เพรำะเหตุใด 
   1.ด้ำนภำษำ เพรำะท ำให้เกิดควำมรู้สึกหวั่นไหวและ 
     เตรียมตัวแก้ปัญหำตนเอง 
   2.สถำนท่ี เพรำะได้เรียนรู้ภูมิประเทศควำมเป็นมำ 
     ของตัวละคร 
   3.ควำมคิด เพรำะสะท้อนประสบกำรณ์ชีวิตสู่กำร 
     ปรับใช้ 
   4.ด้ำนบุคคล เพรำะได้เห็นควำมคิดของผู้อื่น 
 

22.ควำมรู้ท่ีได้จำกนิทำนเรื่องนี้เรำสำมำรถน ำไป 
   ประยุกต์ใช้ในกำรด ำรงชีวิตในด้ำนใด 
   1.ด้ำนเศรษฐกิจ 
   2.ด้ำนกำรท่องเท่ียว 
   3.วิถีชีวิต 
   4.กำรเมืองกำรปกครอง 
23.กำรศึกษำวรรณกรรมของประชำคมอำเซียน 
     มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด    
     1.  เกิดกำรแข่งขันกัน 
     2.  เกิดกำรพึ่งพำอำศัยกัน 
     3.  เกิดกำรแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกัน 
     4.  แรงงำนต่ำงประเทศเข้ำมำเพิ่มมำกขึ้น 

24. ท ำไมกำรศึกษำงำนวรรณกรรมหรือนิทำนจึงเป็น 
     ส่วนหนึ่งของกำรสะท้อน“หนึง่อัตลักษณ์” ของ 
     ประชำคมอำเซียน  ข้อใดต่อไปนี้ให้เหตุผลไม่ 
     ถูกต้อง 
     1. เพรำะนิทำนสะท้อนผ่ำนบริบททำงสังคมและ 

 ควำมเป็นหนึ่งเดียวทำงวัฒนธรรม 
     2. เพรำะนิทำนเป็นกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมของ 
        ชุมชนจำกรุ่นสู่รุ่นสืบต่อมำยำวนำน 
     3. เพรำะนิทำนเป็นส่วนหนึ่งของกำรแลกเปล่ียน 

ควำมคิดควำมเข้ำใจทำงวัฒนธรรมของอำเซียน 
     4. เพรำะนิทำนสะท้อนวิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่  
        ทัศนคติ ควำมเช่ือ ของบรรพชนผ่ำนกำรบอก 
        เล่ำ/ฟัง 
25. ประเทศใดในอำเซียน เกิดพิบัติภัยจำกวำตภัยสร้ำง 
    ควำมเสียหำยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชำกร 
    มำกท่ีสุด 
    1. เมียนมำร์               2.  ฟิลิปปินส์ 
    3. อินโดนีเซีย             4.  เวียดนำม  
26. Ring Of Fire  เป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ี 
   เกี่ยวข้องกับข้อใด 
    ก. กำรเกิดไฟไหม้        
    ข. มีภูเขำไฟระเบิดบ่อยๆ 
    ค. เป็นดินแดนแห่งทะเลทรำย 
    ง. มีแหล่งน้ ำมันเป็นทรัพยำกรส ำคัญ 
27. เหตุกำรณ์/ปรำกฏกำรณ์ใดในประเทศอินโดนีเซียท่ี 
    ส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้ำนทุกปี 
    1. สึนำมิ                    2. อัคคีภัย    
    3. วำตภัย                  4. ภูเขไฟระเบิด 
28.  ข้อใด เป็นจุดสังเกตในกำรเตรียมตัวรับ 
     สถำนกำรณ์กำรเกิดสึนำมิหลังจำกกำรเกิด 
     แผ่นดินไหวอย่ำงรุนแรง 
    1. ท้องทะเลเงียบสงบผิดปกติ 
    2. เกิดพำยุ คล่ืนลมแรง 
    3. น้ ำทะเลลดระดับลงอย่ำงรวดเร็ว 
    4. ฝูงสัตว์ ส่งเสียงร้องผิดปกติ 
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29. เมื่อเกิดพิบัติภัยข้ึน ส่ิงแรกที่นักเรียนควรท ำ 
     คือข้อใด 
    1. ขอควำมช่วยเหลือจำกองค์กร/หน่วยงำนต่ำงๆ 
    2. เตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้ในกำรด ำรงชีวิตให้พร้อม 
    3. ต้ังสติให้มั่นคงไม่ต่ืนตกใจ 
    4. หลบหนีออกจำกสถำนท่ีแห่งนั้นโดยเร็ว 
 

30. เมื่อเกิดพิบัติภัยทำงธรรมชำติในกลุ่มประเทศ 
     อำเซียน นักเรียนจะให้ควำมช่วยเหลือได้ 
     อย่ำงไรจึงจะเหมำะสมท่ีสุด 
     1. บริจำคอำหำร ส่ิงของเครื่องใช้ในกำรด ำรงชีพ 
     2. จัดกำรแสดงนอกสถำนท่ีหำเงินช่วยเหลือ 
     3. ขอรับบริจำคจำกองค์กร/หน่วยงำน/ 
         บริษัทต่ำงๆ 
     4. บริจำคเงินค่ำขนมตำมก ำลังของนักเรียน   
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ใบความรู ้ เรื่อง  รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากรในกลุ่มอาเซียน 
 

1. ประเทศไทย 

 

 

 

 

ทรัพยากรธรรมชาติของไทยคือ ข้าว ยางพารา ผักและผลไม้ต่าง เนื้อสัตว์ วัว สุกร เป็ด ไก่ 
สัตว์น้้าท้ังปลาน้้าจืด หอย  จึงได้ช่ือว่าเป็นแหล่งผลิต อาหารท่ีส้าคัญของโลก  และเป็นผู้ส่งออก
อาหารรายใหญ่ของโลกเป็นอันดับท่ี 5 โดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีส้าคัญท่ีสุดของประเทศ และ
ถือได้ว่าเป็นประเทศซึ่งส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลกด้วยสัดส่วนการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 36 
ของโลกไทยยังเป็นผู้ผลิตสินค้าส่งออกที่ส้าคัญ ได้แก่ เครื่องจักร  อาหาร  สินค้าอุคสาหกรรม 
พลังงาน    การท่องเท่ียวท้ารายได้ให้กับประเทศเป็นสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับสัดส่วนของหลายๆ 
ประเทศในทวีปเอเชีย (ราว 6% ของจีดีพี) นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมายังประเทศไทยด้วย
เหตุผลหลายประการ ส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวตามชายหาดและพักผ่อน ถึงแม้ว่าจะมีความไม่สงบใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ตาม โดยแหล่งท่องเท่ียวที่ส้าคัญได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
ภาคใต้ฝ่ังทะเลอันดามัน และจังหวัดเชียงใหม่ 
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2. ประเทศอินโดนีเซีย 

 

 

  

 

– ป่าไม้ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ เป็นประเทศท่ีมีป่าไม้มากท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ผลิตผลจากป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง 

– แร่ธาตุ แร่ธาตุท่ีส้าคัญ ได้แก่ น้้ามันปิโตรเลียมท้ารายได้ให้กับประเทศมากท่ีสุด 
อินโดนีเซียเป็นสมาชิกขององค์การประเทศผู้ส่งน้้ามันเป็นสินค้าออก 

– เกษตรกรรม มีการปลูกพืชแบบขั้นบันได พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ข้าว ยาสูบ ข้าวโพด 
เครื่องเทศ 

– ประมง ลักษณะภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะท้าใหอินโดนีเซียสามารถจับสัตว์น้้าได้มาก 
– อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมท่ีส้าคัญ ได้แก่ การกล่ันน้้ามัน การต่อเรือ เป็นต้ 

3. ประเทศฟิสิปปินส์ 

   

– เกษตรกรรม   พืชเศรษฐกิจส้าคัญได้แก่ มะพร้าว อ้อย ป่านอบากา และข้าวเจ้า 
– ป่าไม้   มีป่าไม้หนาแน่น เป็นรายได้ส้าคัญ คือ ไม้มะฮอกกาน ี
– เหมืองแร่  ฟิลิปปินส์ไม่มีแร่ดีบุก แร่ส่งออกส้าคัญ คือ เหล็ก โครไมต์ ทองแดง เงิน 
– อุตสาหกรรม   ใช้วัตถุดิบในประเทศ เช่น โรงงานเย่ือกระดาษ แปรรูปไม้ ปูนซีเมนต์ 
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4. ประเทศมาเลเซีย 
 

 

 

 

 

– เกษตรกรรม ผลิตยางพาราท่ีส้าคัญของโลก และข้าวเจ้าปลูกมาก บริเวณท่ี
ราบลุ่มแม่น้้าท้ัง 2 ด้าน 

– การท้าเหมืองแร่ แร่ท่ีส้าคัญ ได้แก่ แร่ดีบุกส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแร่เหล็ก น้้ามัน 
และแก๊สธรรมชาติ 

– การท้าป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง ส่งไม้ออกเป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
รองจากอินโดนีเซีย 

– อุตสาหกรรม ได้ช่ือว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย (NICs) 
5. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
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การเพาะปลูก ปลูกยางพารา มะพร้าว ผัก ผลไม้ แต่พื้นท่ีมีจ้ากัด  อาศัยวัตถุดิบจากประเทศ
เพื่อนบ้าน มีอุตสาหกรรมเบา เช่น ผลิตยางพารา ขนมปัง เครื่องด่ืม และอุตสาหกรรมหนัก เช่น อู่ต่อ
เรือ ท้าเหล็กกล้า ยางรถยนต์ มีกิจการกล่ันน้้ามันซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา
และเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้้ามันรายใหญ่ด้วย   การค้าขาย เป็นท่าเรือปลอดภาษี ประเทศต่าง ๆ ส่ง
สินค้าต่าง ๆ มายังสิงคโปร์เพื่อส่งออก และสิงคโปร์ยังรับสินค้าจากยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
ญี่ปุ่น เพื่อส่งไปขายต่อยังประเทศเพื่อนบ้าน มีท่าเรือน้้าลึก เหมาะในการจอดเรือส่งสินค้า    สิงคโปร์
เป็นประเทศท่ีเล็กท่ีสุดประเทศหนึ่งในโลก ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเหมือนประเทศอื่น แต่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดี เพราะสิงคโปร์พัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้า โดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการขาย
สินค้าเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษี ท้าให้สินค้าท่ีผ่านทางสิงคโปร์มีราคาถูก ปัจจุบันสิงคโปร์มี
ท่าเรือน้้าลึกขนาดใหญ่ และทันสมัยท่ีสุดในโลกประเทศหนึ่ง และยังได้เข้าไปลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชาและพม่า สิงคโปร์มีประชากรน้อยจึงต้องพึงพา
แรงงานจากต่างชาติในทุกระดับ สิงค์โปร์เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วประเทศเดียวในเอเชียตะวันออก
เฉียงให้ และมีฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมั่งค่ังท่ีสุดประเทศนึงในโลก 

6. บรูไน ดารุสซาลาม    

 

 

 

 

น้้ามันท่ีเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีน้าเงินเข้าประเทศมากมายแล้ว บรูไนยังมีอุตสาหกรรมอย่าง
อื่นเช่น การผลิตอาหาร และเครื่องมือเครื่องใช้ การผลิตเส้ือผ้าเพื่อส่งออกไปยัง อเมริกาและ ยุโรป 
ยังรวมถึงการพฒันา ผลิตภัณฑ์ ด้านอาหารแปรรูป เครื่องด่ืม เส้ือผ้า ส่ิงทอ และ ของตกแต่งจากไม้ 
วัสดุก่อสร้างต่างๆท่ีไม่มีส่วนประกอบของโลหะ 

 อุตสาหกรรมของบรูไน ประสบปัญหาอยู่บ้างเนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน และ ช่างฝีมือ
มาช่วยในการผลิตสินค้าให้ทันความต้องการของตลาด จ้าเป็นต้องพึ่งแรงงานจากต่างประเทศเป็น
หลักซึ่ง การเปิด ประชาคมอาเซียน นี้จะท้าให้บรูไนได้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมไม่มากก็
น้อย  แต่ยังไงซะ สินค้าหลักของบรูไนก็ยังเป็นน้้ามันและ ก๊าซธรรมชาติซึ่งสร้างความมั่งค่ังเป็นอย่าง
มากให้กับพวกเขา ท้ังนี้ท้ังนั้นพวกเขาก็ได้เตรียมปรับตัวในด้านอื่นมากมายอย่างเช่น อุตสาหกรรมป่า
ไม้ อาหารทะเล  แร่ธาตุต่างๆ รวมไปถึงการเกษตรกรรม เพื่อท่ีจะสามารถทดแทนน้้ามันท่ีลดลง
เรื่อยๆในระยะยาว เป็นทางเลือกทางเศรษฐกิจของประเทศในอีกทางหนึ่ง บรูไน มีทหาร กรูข่า 
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ประจ้าการเพื่อดูแลความปลอดภัยของสายการผลิตน้้ามัน เป็นจ้านวนหลายพันนายเลยทีเดียว นับว่า
เป็นอีกประเทศท่ีมีแรงขับเคล่ือนในภูมิภาค อาเซียนเป็นอย่างดีกับการพัฒนาต่อเนื่องโดยไม่มีปัญหา
ด้านเงินทุนและ การจัดการ 

 
7. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 

 

 

 

 

เกษตรกรรมมีผลผลิตได้แก่ ข้าวเจ้า ยางพารา ชา กาแฟ ยาสูบ พริกไทย (ในปี พ.ศ. 2549 
ส่งออกกว่า 116,000 ตัน) การประมง เวียดนามจับปลาได้เป็นอันดับ 4 ของสินค้าส่งออก เช่น 
ปลาหมึก กุ้ง ตลาดท่ีส้าคัญ คือ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสิงคโปร์   

อุตสาหกรรมท่ีส้าคัญ คือ อุตสาหกรรมทอผ้า ศูนย์กลางอยู่ท่ีโฮจิมินห์ซิตีและมีนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ีเบียนโฮ การท้าเหมืองแร่ท่ีส้าคัญ คือ ถ่านหิน น้้ามันปิโตรเลียม และแก๊ส
ธรรมชาติ เวียดนามเป็นประเทศส่งออกน้้ามันดิบรายใหญ่อันดับ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รอง
จากอินโดนีเซียและมาเลเซีย 
8. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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            ทรัพยากรส้าคัญของลาว ได้แก่ ไม้ ดีบุก ยิบซั่ม ตะกั่ว หินเกลือ เหล็ก ถ่านหินลิกไนต์ 
สังกะสี ทองค้า อัญมณี หินอ่อน น้้ามัน และแหล่งน้้าผลิตไฟฟ้า 

9. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

 

เกษตรกรรม เป็นอาชีพ หลัก เขต
เกษตรกรรมคือบริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น้้าอิรวดี แม่น้้าสะโตง แม่น้้าทวาย-มะริด ปลูกข้าว
เจ้า ปอกระเจา อ้อย และพืชเมืองร้อนอื่น ๆ ส่วนเขตฉาน อยู่ติดแม่น้้าโขงปลูกพืชผักจ้านวนมาก ท้า
เหมืองแร่ ภาคกลางตอนบนมีน้้ามันปิโตรเลียม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขุดแร่ หิน สังกะสี และภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ ท้าเหมืองดีบุกทางตอนใต้เมืองมะริดมีเพชรและหยกจ้านวนมาก การท้าป่าไม้ มี
การท้าป่าไม้สักทางภาคเหนือ ส่งออกขายและล่องมาตามแม่น้้าอิรวดีเข้าสู่ย่างกุ้ง อุตสาหกรรม ก้าลัง
พัฒนา อยู่บริเวณตอนล่าง เช่น ย่างกุ้ง และ มะริด และทวาย เป็นอุตสาหกรรมต่อเรือเดินสมุทรท่ี
ใหญ่ของพม่า เป็นประเทศก้าลังพัฒนาขั้นต่้า 

10. ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 

 

 

 เกษตรกรรม อยู่บริเวณท่ีราบภาคกลาง รอบทะเลสาบ
เขมร พืชท่ีส้าคัญคือ ข้าวเจ้า ยางพารา พริกไทย 
การประมง บริเวณรอบทะเลสาบเขมร เป็นแหล่งประมงน้้าจืดท่ีส้าคัญท่ีสุดในภูมิภาค 
การท้าป่าไม้ บริเวณเขตภูเขาทางภาคเหนือ โดยล่องมาตามแม่น้้าโขง 
การท้าเหมืองแร่ ยังไม่ค่อยส้าคัญ 
อุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม ส่วนใหญ่เป็นโรงสีข้าว โรงเล่ือย รองเท้า 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมใน
ท้องถิ่นของกลุ่มประเทศอำเซีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่  1  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินของกลุ่มประเทศอาเซียน 

แบบประเมิน 

 ดีมาก    ดี    พอใช ้   ปรับปรุง 
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ใบงานที่  2  เร่ือง  ความส าคัญ  ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนท้าแผนภาพความส้าคัญ  ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและใน
กลุ่มประเทศอาเซียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 

ดีมาก    ดี    พอใช ้    ปรับปรุง 

ความส าคญั  ประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ในทอ้งถ่ินและกลุ่มประเทศอาเซียน 
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 เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 

 ดีมาก    ดี    พอใช ้   ปรับปรุง 
 

 

 

 

 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอธิบำยกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นของกลุ่มประเทศ
อำเซียน 

ประเทศในกลุ่มอาเซียน การมีส่วนร่วมในการการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

...........................................................

...................................................... 
........................................................................................ 
…………………………………………………………………………… 

...........................................................

...................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

.......................................................... 

........................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

........................................................... 

........................................................... 
........................................................................................ 
…………………………………………………………………………… 

........................................................... 

........................................................... 
........................................................................................ 
…………………………………………………………………………… 

........................................................... 

........................................................... 
........................................................................................ 
…………………………………………………………………………… 

........................................................... 

........................................................... 
........................................................................................ 
…………………………………………………………………………… 

........................................................... 

........................................................... 
........................................................................................ 
…………………………………………………………………………… 

  

ใบงานที่  3  เร่ือง  การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นของกลุ่มประเทศ
อาเซียน 



19 

 เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิทานอาเซียน นิทานไทย เร่ืองท่ีมำ : หนังสือนิทำนชำดก โดย พระภำวนำวิริยคุณ 
          ในอดีตกำล ณ ชำยป่ำใกล้กรุงรำชคฤห์ มีกวำงฝูงใหญ่ฝูงหนึ่งอำศัยอยู่ในป่ำ  มีหัวหน้ำเป็น
พญำกวำงหนุ่มผู้เฉลียวฉลำด  เอำใจใส่ดูแลบริวำรกวำงทุกตัวให้ได้รับควำมสุขเสมอมำ  วันหนึ่ง
น้องสำวของพญำกวำง น ำลูกน้อยของตนมำฝำกให้พญำกวำงช่วยสอนวิชำ มฤคมำยำ อันเป็นวิชำท่ีว่ำ
ด้วย กำรแสดงเล่ห์กลมำยำในกำรเอำตัวรอดในป่ำใหญ่ให้ ลูกกวำงน้อยตั้งใจเรียนเป็นอย่ำงดี พญำ
กวำงจึงเมตตำ ถ่ำยทอดวิชำมฤคมำยำให้จนหมดส้ิน 
        อยู่มำวันหนึ่ง บังเอิญกวำงน้อยไปติดบ่วงของนำยพรำนเข้ำ แต่ลูกกวำงน้อยมีสติ มิได้เสียขวัญ
แต่อย่ำงใด กลับบอกให้เพื่อนๆ รีบหนีไปเสีย บรรดำเพื่อนๆ จึงรีบกลับไปแจ้งข่ำวร้ำยนี้แก่นำงกวำงผู้
เป็นแม่ นำงกวำงตกใจมำก รีบวิ่งไปหำพญำกวำง บอกว่ำลูกของฉันติดบ่วงนำยพรำนเสียแล้ว “พี่สอน
วิชำให้หลำนจบแล้วหรือ ?” 
        พญำกวำงจึงปลอบนำงกวำงว่ำ บุตรชำยของนำงต้ังใจเรียนเป็นอย่ำงดีย่อมปลอดภัยแน่นอน 
ฝ่ำยลูกกวำงน้อย เมื่อติดบ่วงแล้วก็ส ำรวมสติมั่น นึกทบทวนวิชำท่ีได้ร่ ำเรียนมำ จำกพญำมำรผู้เป็นลุง 
แล้วท ำมำรยำ ๖ ประกำร กล่ำวคือ 
        แสร้งตะกุยดินให้เป็นฝุ่นอยู่ข้ำงหน้ำ แล้วเตะฝุ่นให้ฟุ้งกระจำยดูรำวกับว่ำ ได้ตะกุยจนเต็มแรง
แล้ว จำกนั้นก็ล้มตัวลงนอนตะแคง เหยียดเท้ำท้ังส่ีออกไปด้ำนข้ำง เกร็งตัวแข็งท่ือเหมือนกับว่ำตำยมำ
นำนแล้ว สักพักหนึ่ง ฝูงแมลงวันพำกันมำตอมอุจจำระปัสสำวะ ฝูงกำก็บินมำเกำะกิ่งไม้คอยทีอยู่ เมื่อ
นำยพรำนมำถึง เห็นลูกกวำงนอนตัวพองขึ้นอืดอยู ่ก็เอำนิ้วดีดท้องลูกกวำง ได้ยินเสียงดัง ปุ ปุ จึงหลง
เข้ำใจว่ำลูกกวำงน้อยตำยจนขึ้นอืดแล้ว จึงรีบถอดบ่วงออกจำกคอ ต้ังใจจะช ำแหละเนื้อในท่ีนั้น ทันที
ท่ีบ่วงหลุด ลูกกวำงน้อยก็กระโจนหนีไป ด้วยควำมเร็วรำวกับลมพัด กลับไปหำมำรดำและพญำกวำงผู้
เป็นลุงทันที 

ใบความรู้ท่ี 1 
นิทานเรื่อง กวางน้อยผู้ว่านอนสอนง่าย 

 

หน่วยการเรยีนรู้ 
กรอบเนื้อหาท่ี  2 การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย 
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 เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

 
        
 
 
 
 
 
 
        
           นำนมำแร้วในฤดูแล้งท่ีชำยป่ำแห่งหนึ่ง หมำป่ำตัวหนึ่งเดินหำอำหำรมำถึงบึงน้ ำแห่งหนึ่งซึง่
แห้งขอดมีเพียงแอ่งน้ ำเล็ก ๆ ติดก้นบึง มีกุ้งฝอย หอย ปู ปลำ อยู่รวมกันเป็นจ ำนวนมำก 
          หมำป่ำเลียปำกพลำงคิดว่ำ เด๋ียวจะได้อิ่มท้องแล้ว หลังจำกเดินหำอำหำรมำนำน เมื่อต้ังท่ำ
จะจับกิน กุ้งฝอยตัวหนึ่งตะโกนขึ้นว่ำ "เด๋ียวก่อนท่ำนหมำป่ำ ถ้ำจะกินพวกเรำให้อร่อย ท่ำนน่ำจะเอำ
พวกเรำไปล้ำงโคลนออกให้ตัวเกล้ียงซะก่อนนะ" 
          หมำป่ำเห็นด้วย กุ้งฝอยจึงบอกให้หมำป่ำหมอบตัวลงในน้ ำเพื่อให้บรรดำสัตว์เกำะตำมเส้นขน 
แล้วพำไปยังหนองน้ ำแห่งใหม่ท่ีมีน้ ำอยู่เต็ม "เอำล่ะ เรำจะล้ำงตัวรอท่ำนท่ีนี่ก่อน ท่ำนรีบกลับไปพำ
พวกท่ีเหลือมำให้หมดเถอะ จะได้กินรวดเดียวเสียให้อิ่มแปล้ไปเลย" 
          หมำป่ำก็ท ำตำมโดยไม่เฉลียวใจแม้แต่น้อย เมื่อกุ้งฝอย หอย ปู ปลำ ย้ำยมำกันหมดแล้ว พวก
มันก็พร้อมใจกันด ำน้ ำหำยไปในพริบตำ ท้ิงให้เจ้ำหมำป่ำยืนโมโหกระฟัดกระเฟียดท่ีรู้ว่ำตัวเองโดน
หลอกใช้ !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ท่ี 2 
นิทานเรื่อง  หมาป่ากับกุ้งฝอย 

 

นิทานอาเซียน ประเทศกัมพูชา     http://aec.kapook.com/view49547.html 

นิทานเรื่อง  หมาป่ากับกุ้งฝอย 
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 เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

 
 
 
 
อัตลักษณ์ของอาเซียน :   
            อัตลักษณ์ มำจำก อัต+ลักษณ์ หมำยถึง ลักษณะเฉพำะ ค ำนี้รำชบัณฑิตยสถำน ได้ให้
ควำมหมำยดังนี้ ค ำว่ำ อัตลักษณ์ (อ่ำนว่ำ อัด-ตะ-ลัก) ประกอบด้วยค ำว่ำ อัต (อัด-ตะ) ซึ่งหมำยถึง 
ตน หรือ ตัวเอง กับ ลักษณ์ ซึ่งหมำยถึง สมบัติเฉพาะตัว.  
        อัตลักษณ์ของอำเซียน หรือ We feeling คือ ควำมรู้สึกท่ีว่ำเป็น "เรำ" เป็นอำเซียนด้วยกัน 
กำรมีคุณค่ำร่วม มีควำมรู้สึกท่ีมีจิตวิญญำณอำเซียน (ASEAN Sprit) ร่วมด้วย บนหลักกำรและ
แนวคิดดังกล่ำวนี้ น่ำจะมี 4-5 เรื่องด้วยกันท่ีจะต้องท ำควำมคู่ขนำนพร้อมไปด้วยกัน คือ  
               (1) การสร้างคุณค่าร่วมกัน คุณค่ำร่วมกันเช่นว่ำนี้ จะมีเช่นเรื่องควำมเป็นประชำธิปไตย
กำรมีส่วนร่วม เรื่องสิทธิมนุษยชน คุณค่ำร่วม ช่วยท ำให้เกิด We feeling(ควำมรู้สึก) ท่ีมี ASEAN 
Sprit (อำเซียนเสำกระโดงเรือขวำง)ร่วมกันขึ้นมำได้  
             (2) การสร้างความห่วงใยร่วมกัน นี่จะเป็นอีกแนวคิดหนึ่งในกำร จัดกำรศึกษำในอำเซียน 
ร้อยรัดควำมเป็นประชำคมอำเซียนขึ้นมำได้ดีขึ้น ควำมห่วงใยร่วมกันย่อมจะน ำไปสู่ควำมช่วยเหลือ
เกื้อกูลต่อกัน  
            (3) การสร้างความเชื่อมโยงติดต่อกันเพรำะนี่คือเส้นทำงท่ีควบรวมท้ังในทำงเศรษฐกิจ 
กำรเมือง และสังคมและวัฒนธรรม ของกำรไปมำหำสู่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในรูปแบบต่ำงๆ  
            (4) การสร้างอาเซียนให้มาอยู่ในฐานหลักของการเป็นองค์กรที่เน้นประชาชน (People 
oriented organization) มำกขึ้น กำรผสมผสำนทำงวัฒนธรรม (Acculturation) จะเกิดขึ้นมำกมำย
ในอำเซียน วัฒนธรรมเล็กอำจถูกคุกคำมจำกวัฒนธรรมใหญ่ วัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย 
อำจถูกวัฒนธรรมใหญ่กลืนหำยไปก็ได้ 
             (5) การที่ยึดโยงเอาประชาชนเปน็ศูนย์กลาง ย่อมจะน ำไปสู่ปฏิสัมพันธ์รูปแบบต่ำงๆ 
ระหว่ำงประชำชนต่อประชำชนในอำเซียน กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ กำรไปมำหำสู่จะเกิดขึ้นอย่ำง
กว้ำงขวำง และตรงนี้เองท่ีจะเห็นควำมส ำคัญและบทบำทของกำรศึกษำ ท่ีจะต้องเข้ำมำเสริม
ศักยภำพให้กันในระหว่ำงประชำชนต่อประชำชน (People to people) ในอำเซียน 
แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง : แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำประชำคมอำเซียน (3) โดยเกียรติชัย พงษ์พำณิชย์ 
                        ส่วนหนึ่งของคอลัมน์: มิติโลกำภิวัตน์: RYT9.COM 

https://th-th.facebook.com/aseanintelligence/posts/578059162210950  

ใบความรู้ที ่3  
เรื่อง  อัตลักษณ์ของอาเซียน 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ryt9.com%2Fs%2Ftpd%2F1557026&h=aAQEFox7y&s=1
https://th-th.facebook.com/aseanintelligence/posts/578059162210950
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 เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

 
ใบงานที ่ 1 

เรื่อง วิเคราะห์นิทาน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง เสน่ห์วรรณกรรม...อัตลักษณ์ทรงคุณค่าแห่งอาเซียน 

 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้ักเรียนอ่ำน/ศึกษำนิทำนเรื่อง กวำงน้อยผู้ว่ำสอนสอนง่ำย และ หมำป่ำกับกุ้งฝอยและ
วิเครำะห์เนื้อหำ เขียนสรุปจับใจควำมส ำคัญ  ข้อคิด และกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันจำก
นิทำน  

รำยกำร
วิเครำะห์ 

เรื่อง กวำงน้อยผู้ว่ำสอนสอนง่ำย เรื่อง หมำป่ำกับกุ้งฝอย 

สรุปใจควำม
ส ำคัญ 

 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
......................................................................... 

 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

ข้อคิด  

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 
กำรประยุกต์ใช้
ในชีวิต 
ประจ ำวัน 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

เกณฑ์การตัดสิน 

       ผ่าน         ไม่ผ่าน                    ระดับคุณภาพ ......................... 
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 เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

 
ใบงานที ่ 2 

เรื่อง การเขียนแผนภาพความคิดสรุปความรู้ จากนิทาน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง เสน่ห์วรรณกรรม...อัตลักษณ์ทรงคุณค่าแห่งอาเซียน 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้ักเรียนอ่ำน/ศึกษำนิทำนเรื่อง กวำงน้อยผู้ว่ำสอนสอนง่ำย และ หมำป่ำกับกุ้งฝอยและ
วิเครำะห์เนื้อหำ เขียนแผนภำพควำมคิดสรุปควำมรู้ ข้อคิด ลักษณะอัตลักษณ์  เปรียบเทียบ 
ควำมเหมือนควำมต่ำง และกำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันจำกนิทำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพความคิด 
นิทานอาเซียน 

สรุปใจควำมส ำคัญ เรื่องกวำงน้อยผู้ว่ำนอนสอนง่ำย
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............... 

สรุปใจความส าคญั  เร่ืองหมาป่ากับกุ้งฝอย
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................... 
 
......................................................................................  ข้อคิด 

เรื่อง กวางน้อยผู้ว่าสอนสอนง่าย
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
......................................................... ความเหมือนกนั ................................................... 

......................................................................................

......................................................................................

.................................................................ความตา่งกนั

............................................................................. 

......................................................................................

......................................................................................

.............................................................. 
 

อตัลกัษณ์ เรื่อง กวางนอ้ยผู้ว่าสอนสอนง่าย
.......................................................................................
.......................................................................................

...............................................................อตัลกัษณ์. 
เร่ือง หมาป่ากับกุ้งฝอย
.............................................................................. 
.......................................................................................
........................................................................... ............
............................................................... 

ข้อคิด 
เร่ือง หมาป่ากับกุ้งฝอย

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

........................................................ .
........................................ 

เกณฑ์การตัดสิน 

       ผ่าน         ไม่ผ่าน                    ระดับคุณภาพ ......................... 
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 เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

 

 

ใบควำมรู ้
นิทำนอำเซียน ประเทศมำเลเซีย เร่ืองลูกกระจงน้อยกับจระเข้ 

 
นำนมำแล้ว มีจระเข้ร้ำยตัวหนึ่งอำศัยอยู่กับฝูงท่ีแม่น้ ำกว้ำงใหญ่ เจ้ำจระเข้ร้ำยคอยจ้องจับ

กินลูกกระจงนอ้ยตัวหนึ่งมำนำนแล้วแต่ก็จับไม่ได้สักที เพรำะเจ้ำลูกกระจงตัวงนี้ฉลำดเฉลียวอย่ำบอก
ใครวันหนึ่ง ลูกกระจงอยำกข้ำมแม่น้ ำไปหำกินหญ้ำและผลไม้อีกฝ่ังแม่น้ ำ แต่ไม่รู้ว่ำจะผ่ำนเจ้ำจระเข้
ร้ำยไปได้อย่ำงไร เจ้ำลูกกระจงพยำยำมครุ่นคิดอย่ำงหนักจนคิดแผนดีๆขึ้นได้เจ้ำลูกกระจงจึงเดินไปท่ี
แม่น้ ำแล้วตะโกนเรียกจระเข้ร้ำยเสียงดังล่ัน เจ้  ำจระเข้ก็รีบโผล่พรวดข้ึนมำทันที “เจ้ำลูกกระจง เจ้ำ
เรียกข้ำงั้นเหรอ ไม่กลัวข้ำลำกเจ้ำไปกินรึไง” ลูกกระจงน้อยแสร้งท ำเป็นกลัวตัวส่ัน และบอกด้วยเสียง
อันส่ันเครือว่ำ ได้รับค ำส่ังจำกพระรำชำ ให้มำนับจ ำนวนจระเข้ในแม่น้ ำใหญ่ เพื่อเชิญไปงำนเล้ียงค่ ำนี้ 
“บอกให้เพื่อนๆของเจ้ำลอยตัวข้ึนมำเรียงกันเป็นแถวยำวไปจนถึงฝ่ังโน้นสิ ข้ำจะได้นับจ ำนวนง่ำย ๆ 
แล้วท่ำนก็อย่ำคิดกินข้ำล่ะ ไม่งั้นพวกท่ำนอดไปงำนเล้ียงแน่” เจ้ำจระเข้ร้ำยหลงเช่ืออุบำยของลูก
กระจง จึงรีบด ำน้ ำลงไปบอกพวกพ้อง ช่ัวพริบตำฝูงจระเข้ก็ขึ้นมำเรียงตัวเป็นแถวทอดยำวไปถึงอีกฝ่ัง
หนึ่ง 
เจ้ำลูกกระจงกระโดดไปบนหัวของจระเข้ร้ำยและเพื่อนๆจระเข้ของมันทีละตัว ๆ พร้อมกับตะโกนนบั
จ ำนวนเสียงดัง จนกระท่ังข้ำมข้ึนอีกฝ่ังได้ส ำเร็จ เมื่อทุกอย่ำงส ำเร็จตำมแผน เจ้ำลูกกระจงก็หันมำ
หัวเรำะยั่วเย้ำจระเข้ร้ำย “ขอบใจนะ ลุงจระเข้ ท่ีช่วยเป็นธุระท ำสะพำนให้ข้ำข้ำมแม่น้ ำได้สบำยๆ 
แถมยังไม่ต้องถูกกินอีกด้วย” 

จระเข้ร้ำยรู้ตัวว่ำถูกหลอกก็หน้ำเสีย เพื่อนๆจระเข้ต่ำงรุมต่อว่ำมัน ด้วยควำมโกรธแค้น และ
พำกันต ำหนิท่ีเจ้ำจระเข้ร้ำยท ำให้พวกมันต้องเสียหน้ำ จำกวันนั้นจระเข้ร้ำยก็ถูกเพื่อน ๆ เฉยเมยกับ
มันไปพักใหญ่ทีเดียว 
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 เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

 

 

ใบงำน 
 ส 16201 อำเซียนศึกษำ                                        ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 
  ช่ือ.......................................................................................ชั้น............................เลขท่ี.................   

   ค ำส่ัง 
   ให้นักเรียนเขียนชื่อนิทำน/กำรแสดงท้องถิ่นที่นักเรียนสนใจในกลุ่มประเทศอำเซียน 
   (อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 
 

ช่ือประเทศ ช่ือนิทำน/กำรแสดงท้องถิ่น ข้อคิดท่ีได้ 

บรูไน ดำรุสซำลำม   

กัมพูชำ   

อินโดนีเซีย   

ลำว   

มำเลเซีย   

เมียนมำร์   

ฟิลิปปินส์   

สิงคโปร์   

เวียดนำม   

ไทย   

 
 

 
 
 
 

 

เกณฑ์การตัดสิน    ผ่าน   ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ …………………………. 
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 เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

 
 
 
 

ค าช้ีแจง จงเขียนแผนภูมิแท่งจัดอันดับกำรท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอำเซียนท่ีเกิด

จำกอิทธิพลของนิทำนและวรรณกรรม (นักเรียนสืบค้นข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

ใบงาน 

เกณฑ์การตัดสิน    ผ่าน   ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ ………………… 
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 เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

 
 

                 

   

 

   ค าช้ีแจง   นักเรียนจับคู่ จัดท ำหนังสือเล่มเล็ก “นิทำนอำเซียน”  1 เรื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงาน 
 

เกณฑ์การตัดสิน    ผ่าน   ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ …………………………. 
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 เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

 
 

ใบงานที่  1   เร่ือง  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนบันทึกสาเหตุของการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมในกลุ่มประเทศอาเซียน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 

 ดีมาก    ดี    พอใช ้   ปรับปรุง 
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 เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
 
 

 

 
แบบประเมิน 

 ดีมาก    ดี    พอใช้   ปรับปรุง 
 

ใบงานที่  2  เรื่อง  ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต 

          ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนอธิบำยเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ส่ิงแวดล้อมกับกำรด ำรงชีวิต   
           จำกกำรชมวีดีทัศน์ 
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 เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

 
 

                                       ใบความรู้ท่ี 1 ภาษาอาเซียน 
 
Ali    :  Selamat  sore, Dani.   Apa  kabar? 
Dani  :   Baik - baik  saja. Apa kabar  Ali?  
Ali    :    Oh! saya baik - baik  juga.   
              Sampai jumpa  lagi. 
Dami    :  Sampai  jumpa  lagi.  
อำลี   :   สวัสดีตอนเย็นดำนี   สบำยดีหรือ? 
ดำนี   :   สบำยดี  สบำยดีหรืออำลี? 
อำลี    :  โอ ฉันสบำยดี  แล้วเจอกันใหม่นะ 
ดำนี   :   แล้วเจอกันใหม่ 
            ในปี 2558 จะเป็นปีแห่งกำรเปล่ียนแปลงส ำคัญบำงอย่ำงท่ีจะเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศ
อำเซียน นั่นคือจะมีกำรหลอมรวมเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนหรือท่ีเรียกกันย่อ ๆ ว่ำ AEC 
นั่นเองโดยเกิดข้ึนมำจำกกำรพัฒนำสมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อำเซียน) 
เนื่องจำกสมำชิกอำเซียนเห็นว่ำในอำเซียนมีจ ำนวนประเทศ 10 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยไทย พม่ำ 
ลำว เวียดนำม มำเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชำ และบรูไน มีประชำกรรวมแล้วเกือบ 
500 ล้ำนคน 
            และด้วยเหตุท่ีเป็นภูมิภำคขนำดใหญ่จึงเห็นสมควรร่วมมือกัน โดยก่อตั้งเออีซีอย่ำงเป็น
ทำงกำรในปี 2558 นี้ ซึ่งจำกกำรรวมตัวกัน ส่ิงส ำคัญอย่ำงหนึ่งก็คือ "ภำษำ" ของแต่ละประเทศ 
เพรำะฉะนั้นกำรเรียนรู้ภำษำเพื่อส่ือวำรให้เข้ำใจกันในแต่ละประเทศจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 
            ประเทศในกลุ่มอำเซียนนั้นมีวัฒนธรรมและกำรใช้ภำษำท่ีแตกต่ำงกันโดยมีกำรใช้ภำษำถึง 
8 ภำษำด้วยกัน คือ        
            ภำษำเวียดนำม ซึ่งมีโครงสร้ำงประโยคใกล้เคียงกับภำษำไทยมำกเพียงแค่รู้ค ำศัพท์ก็น ำไป
แทนในประโยคอย่ำงในภำษำไทยและส่ือสำรได้  
            กำรศึกษำภำษำเวียดนำม เมื่อย้อนกลับไปสักหกสิบปี มีผู้ใหญ่เล่ำให้ฟังว่ำกำรเรียนภำษำ
เวียดนำมต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ และจะเรียนรู้กันอยูแ่ต่เฉพำะคนท่ีมีเช้ือสำยเวียดนำมเท่ำนั้น แตกต่ำง
จำกในปัจจุบันที่คนไทยศึกษำภำษำเวียดนำมกันมำกขึ้น และกว้ำงขวำงกว่ำแต่ก่อนมำก โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในระดับอุดมศึกษำ มีกำรเรียนกำรสอนภำษำเวียดนำมอย่ำงจริงจัง บำงมหำวิทยำลัยเปิดเป็น 
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 เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

วิชำเอกให้นักศึกษำเรียนอย่ำงเต็มท่ี มีวิชำให้เลือกเรียนอย่ำงหลำกหลำย บำงมหำวิทยำลัยเปิดเป็น
วิชำเลือก หรือวิชำพื้นฐำน มีจ ำนวนนักศึกษำลงทะเบียนเรียนเพิ่มมำกขึ้นทุกปีหรือบำงคนท ำธุรกิจ 
กับคนเวียดนำมก็สนใจมำศึกษำภำษำเวียดนำมเพิ่มมำกขึ้น 
            หำกเปรียบเทียบโครงสร้ำงภำษำไทยกับภำษำเวียดนำมแล้ว ส่วนใหญ่จะมีโครงกำร
เหมือนกัน เช่น ค ำ จะเป็นค ำส ำเร็จรูปท่ีสำมำรถน ำไปใช้ในประโยคได้เลย ไม่ต้องผัน หรือเติมอักษร
ใดใดท้ำยค ำ ใช้ได้กับทุกเทศกำล และประธำนทุกตัว เมื่อน ำมำเรียงในประโยค จะมีโครงสร้ำง
ใกล้เคียงกับภำษำไทย คือ ประธำน กริยำ กรรม ค ำคุณศัพท์มักจะวำงไว้หลังค ำท่ีจะขยำย จะมีท่ี
แตกต่ำง และต้องระวังส ำหรับกำรใช้ภำษำเวียดนำมคือ จ ำนวนนับ หรือตัวเลขจะอยู่หน้ำค ำนำม เช่น 
เส้ือ 2 ตัว จะเขียนว่ำ  2 เส้ือ 
            เสน่ห์ของภำษำเวียดนำมอยู่ท่ีกำรให้ควำมส ำคัญกับระบบอำวุโส เมื่อสนทนำกับใคร ต้อง
เลือกค ำสรรพนำมมำใช้แทนตัวคู่สนทนำ และตนเองให้ถูกต้อง เช่น ถ้ำพูดกับพ่อ แม่ ต้องแทนตัวเอง
ว่ำ ลูก ถ้ำพูดกับปู่ ย่ำ ตำ ยำย ลุง ป้ำ น้ำ อำ ต้องแทนตัวเองว่ำ หลำน พูดกับ พี่ ต้องแทนตัวเองว่ำ 
น้อง พูดกับ ครู อำจำรย์ ต้องแทนตัวว่ำ หนู พูดกับน้องต้องแทนตัวเองว่ำ พี่ 
            ก่อนถึงวันปีใหม่ 7 วัน คนเวียดนำมจะไหว้เทพเจ้ำเตำ เพรำะเทพเจ้ำขึ้นสวรรค์ หลังจำกนั้น 
ก่อนวันปีใหม่ 1 วัน จะเป็นกำรไหว้รับบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีทุกคนในครอบครัวจะร่วมกัน
รับประทำนอำหำรโดยมีของไหว้ท่ีส ำคัญคือ แบ๋งจึง หรือข้ำวต้มมัดญวน 
            เท่ียงคืนวันปีใหม่ จะมีกำรไหว้บรรพบุรุษครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง จะมีกำรน ำยอดของกิ่งไม้ท่ี
เพิ่งแตกยอดมำไหว้ ซึ่งถือกันว่ำจะน ำพำโชคลำภมำให้ เด็ก ๆ จะอวยพรผู้ใหญ่ ส่วนผู้ใหญ่จะให้อั่ง
เปำแก่เด็ก ๆ ในภำษำเวียดนำมเรียกว่ำ หมึ่งต่วย 
            เช้ำปีใหม่นี้จะมีธรรมเนียม ซงหญ่ำ คือ กำรก้ำวเท้ำเข้ำบ้ำน นั่นจะเป็นกำรก ำหนดควำม
เป็นไปของบ้ำน ดังนั้นบำงบ้ำนจึงเชิญผู้ท่ีตนนับถือ ประสบควำมส ำเร็จ มีชีวิตท่ีมีควำมสุขเป็นคนแรก
ท่ีก้ำวเท้ำเข้ำมำในบ้ำน เช้ำวันปีใหม่ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล กำรไปเยี่ยมเยือน อวยพรกับญำติ หรือ
คนท่ีนับถือจึงไม่เริ่มในตอนเช้ำมำกนัก เพรำะต้องรอให้ผ่ำนพ้นธรรมเนียม ซงหญ่ำ ไปเสียก่อน 
            ภำษำเมียนมำร์ เป็นภำษำรำชกำรของประเทศซึ่งเต็มไปด้วยกดลุ่มชำติพันธุ์หลำกหลำย 
และเป็นประเทศท่ีได้รับควำมสนใจเป็นล ำดับต้น ๆ ในอำเซียน ณ เวลำนี้ 
            ภำษำเขมร ซึ่งเป็นภำษำท่ีส่งอิทธิพลต่อภำษำไทยไม่น้อยโดยเฉพำะค ำรำชำศัพท์ และใน
หลำยพื้นท่ีในประเทศไทย เช่น บำงจังหวัดในภำคอีสำนก็ยังมีกำรใช้ภำษำเขมรในกำรส่ือสำรด้วย  
            ภำษำกำตำล๊อก ซึ่งเป็นภำษำรำชกำรของประเทศฟิลิปปินส์ ภำษำกลำงท่ีใช้เช่ือมโยงกำร
ส่ือสำรของคนหลำกหลำยกลุ่มชำติพันธุ์ในประเทศ ภำษำมลำยู เป็นภำษำท่ีใช้กันในหลำยประเทศใน
อำเซียน เช่น มำเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน 
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ภำษำลำว ซึ่งเป็นภำษำท่ีผิวเผินและใกล้เคียงกับภำษำไทย แต่หำกศึกษำอย่ำงลึกซึ้งก็จะทรำบว่ำมี
รำยละเอียดเล็กน้อยหลำยอย่ำงท่ีแตกต่ำงกัน ถ้ำคิดว่ำรู้จักอย่ำงดีแล้วไม่ศึกษำก็อำจท ำให้เกิดควำม
เข้ำใจผิดได้ 
            ภำษำอินโดนีเซีย มีรำกภำษำใกล้เคียงกับภำษำมำเลเซีย และภำษำไทย ท่ีเรำคนไทยใช้กัน 
นอกนี้ยังมีภำษำท้องถิ่นของคนในแต่ละภำคด้วย โดยเฉพำะหำกเป็นภำษำแบบไม่เป็นทำงกำรหรือ
ภำษำท่ีใช้พูดท่ัวไปในชีวิตประจ ำวัน เรำสำมำรถเอำค ำศัพท์ท่ีเรำทรำบมำเรียบเรียงแบบภำษำไทยได้
เลย มีบำงส่วนเท่ำนั้นท่ีต่ำงกันบ้ำง เช่น กำรวำงค ำส ำหรับค ำว่ำ แล้ว หำกเรำต้องกำรจะบอกว่ำ ไป
แล้ว ค ำว่ำ ไป คือ pergi อ่ำนว่ำ เปอร์กี และ ค ำว่ำ แล้ว คือ sudah อ่ำนว่ำ  
ซูดะฮ์ ดังนั้น หำกต้องกำรบอกว่ำ ไปแล้ว ในภำษำอินโดนีเซียจะเป็น sudah pergi ไม่ใช่ pergi 
sudah  
             สิงคโปร์มีภำษำรำชกำรถึง 4 ภำษำ คือ อังกฤษ   จีน   มำเลย์ และภำษำทมิฬ  ภำษำ
ประจ ำชำติคือภำษำมำเลย์ ภำษำท่ีถูกใช้บ่อยมำกท่ีสุดคือ ภำษำอังกฤษ 
ประเทศมำเลเซีย 
               ส่วนภำษำมำเลย์ หรือ ภำษำมลำยู (มำเลย์: Bahasa Melayu) เป็นภำษำกลุ่ม ออสโตรนี
เชียน ท่ีพูดโดย ชนชำติมลำยูซึ่งเป็น ชนพื้นเมืองของคำบสมุทรมลำยูทำงใต้ของ ประเทศไทย 
ประเทศสิงคโปร์ และบำงส่วน ของเกำะสุมำตรำ เป็นภำษำทำงกำร ของ ประเทศ มำเลเซียและ
ประเทศบรูไน และเป็น 1 ใน 4 ภำษำทำงกำรของประเทศสิงคโปร์ นอกจำกนี้ยังใช้เป็นท่ีแพร่ หลำย
ในประเทศ ติมอร์ตะวันออก 
               ภำษำท่ีใช้ในกำรติดต่อส่ือสำรรำชกำรของบรูไนคือภำษำมำเลย์ ซึ่งเป็นภำษำท่ีชำวบรูไน
ใช้กัน มำกเนื่องจำกชำวบรูไนร้อยละ 66 มีเช้ือสำยมำเลย์ อย่ำงไรก็ตำม ชำวบรูไนส่วนใหญ่สำมำรถ
พูดภำษำอังกฤษ ได้ และสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในกำรติดต่อธุรกิจได้เช่นกัน รวมไปถึงภำษำจีนซึง 
เป็นภำษำท่ีมีกำรใช้กันมำก เนื่องจำกมีชำวบรูไนเช้ือสำยจีนอยู่ถึงร้อยละ 11 กำรเรียนรู้ภำษำมำเลย์
จะช่วยสร้ำงควำมประทับใจให้คู่เจรจำ ชำวบรูไนได้ 
 
(ขอขอบคุณข้อมูลจำก http://www.satapornbooks.co.th/) 
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                                    ใบงานกิจกรรมท่ี 1 ภาษาอาเซียน 
 

ประเทศ ภำษำท่ีใช้ 
1.ประเทศบรูไน 
ดารุสซาลาม  
(Brunei 
Darussalam) 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
 

 

ตัวอย่าง……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.ประเทศกัมพูชา  
(Cambodia) 
 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
 

 

ตัวอย่าง……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.ประเทศ
อินโดนีเซีย  
(Indonesia) 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
 

 

ตัวอย่าง……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4.ประเทศลาว  
(Laos) 
 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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ตัวอย่าง……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5.ประเทศ
มาเลเซีย  
(Malaysia) 

 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
 

 

ตัวอย่าง……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเทศ ภาษาที่ใช ้
6.ประเทศเมียน
มาร์ หรือพม่า 
(Myanmar) 
 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

ตัวอย่าง……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.ประเทศ
ฟิลิปปนิส์ 
(Philippines) 
 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

ตัวอย่าง……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8.ประเทศสิงคโปร์ 
(Singapore) 
 
 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
 
 



35 

 เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  เกณฑ์การตัดสิน   ผ่าน   ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ ……………………. 
 

ตัวอย่าง……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.ประเทศ
เวียดนาม 
(Vietnam) 
 
 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

ตัวอย่าง……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10.ประเทศไทย 
(Thailand) 
 
 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

ตัวอย่าง……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

                   ใบความรู้ที่ 2 วรรณกรรมพื้นบ้านอาเซียน 
 

     นิทานอาเซียน ประเทศไทย   
 

                                    เรื่องต านานขนมครก 
 

          ไอ้กะทิ หนุ่มน้อยแห่งดงมะพร้ำวเต้ีย แอบมีควำมรักกับ หนูแป้ง สำวสวยประจ ำหมู่บ้ำนซึ่ง
เป็นลูกสำวคนเดียวของผู้ใหญ่บ้ำน ท้ังคู่เจอกันวันลอยกระทง และสัญญำกันต่อหน้ำพระจันทร์ ไมว่ำ่
ข้ำงหน้ำแม้จะมีอุปสรรคขวำงกั้นเพียงใด ท้ังคู่ก็จะขอยึดมั่นควำมรักแท้ท่ีมีต่อกันช่ัวฟ้ำดินสลำย 
          ไอ้กะทิก้มหน้ำก้มตำเก็บหอมรอมริบหำเงินเพื่อมำสู่ขอลูกสำวจำกผู้ใหญ่บ้ำน แต่กลับถูก
ปฏิเสธแถมยังโดนผู้ใหญ่ส่งชำยฉกรรจ์พร้อมอำวุธครบมือมำลอบท ำร้ำย แต่ไอ้กะทิก็ไม่ว่ำกระไร มัน
พำร่ำงอันสะบักสะบอมกลับไปบ้ำน นอนหยอดน้ ำข้ำวต้มซะหลำยวัน แต่ใจยังต้ังมั่นว่ำ วันหน้ำจะมำ
สู่ขอหนูแป้งใหม่จนกว่ำผู้ใหญ่จะใจอ่อน 
          แต่แล้วควำมฝันของไอ้กะทิ ก็พังพินำศเมื่อผู้ใหญ่ยกหนูแป้งลูกสำวคนสวยให้แต่งงำนกับปลัด
หนุ่มจำกบำงกอก ไอ้กะทิรู้ข่ำวจึงรีบกระเสือกกระสนหมำยจะมำยับย้ังกำรแต่งงำนครั้งนี้ ซึ่ง
ผู้ใหญ่บ้ำนก็วำงแผนป้องกันไว้แล้ว โดยขุดหลุมพรำงดักรอไว้ แต่แม่แป้งแอบได้ยินแผนร้ำยเสียก่อน 
จึงลอบหนีออกมำหมำยจะห้ำมหนุ่มคนรักไม่ให้ตกหลุมพรำง 
          คืนนั้นเป็นคืนเดือนแรม หนูแป้งวิ่งฝ่ำควำมมืดออกมำเพื่อดักหน้ำไอ้กะทิ ไอ้กะทิเห็นหนูแป้ง
วิ่งมำก็ดีใจท้ังคู่รีบวิ่งเข้ำหำกัน ฉับพลัน!!…ร่ำงของหนูแป้งก็ร่วงหล่นลงไปในหลุมพรำงของผู้ใหญ่ฯ  
ผู้เป็นพ่อ ต่อหน้ำต่อตำไอ้กะทิ อำรำมตกใจนำยกะทิก็รีบกระโดดตำมลงไปเพื่อช่วยเหลือหนูแป้ง  
สมุนชำยฉกรรจ์ของผู้ใหญ่บ้ำนซึ่งแอบซุ่มอยู่ ก็รีบเข้ำมำโกยดินฝังกลบหลุมท่ีท้ังคู่หล่นลงไป เพรำะ 
คิดว่ำในหลุมมีเพียงไอ้กะทิผู้เดียว 
          รุ่งเช้ำผู้ใหญ่บ้ำนส่ังให้ขุดหลุมเพื่อดูผลงำน แทบไม่เช่ือสำยตำเบื้องล่ำงปรำกฏร่ำงของ ไอ้
กะทิประคองกอดทับร่ำงหนูแป้งลูกสำวของตน ท้ังสองนอนตำยคู่กันอย่ำงมีควำมสุข เมื่อรอยยิ้มถูก
เปล่ียนเป็นน้ ำตำ ผู้ใหญ่บ้ำนร ำพึงต่อหน้ำศพของลูกสำวว่ำ.."พ่อไม่น่ำคิดท ำลำยควำมรักของลูกเลย" 
          ต้ังแต่นั้นมำอนุสรณ์แห่งควำมรักท่ีกระท ำสืบทอดกันมำจนเป็นประเพณี ทุกแรม 6 ค่ ำ เดือน 
6 ชำวบ้ำนท่ีศรัทธำในควำมรักของไอ้กะทิกับแม่แป้ง ก็จะต่ืนต้ังแต่เช้ำมืด เข้ำครัวเพื่อท ำขนมท่ีหอม
หวำนปรุงจำกแป้งและกะทิ บรรจงหยอดลงหลุม พอสุกได้ท่ีก็แคะจำกหลุม แล้วน ำมำวำงคว่ ำหน้ำ  
  
  ซ้อนกันเป็นสัญลักษณ์ว่ำ "จะได้อยู่ร่วมกันตลอดไป" ขนมนี้จึงถูกเรียกขำนกันในนำม "ขนมแห่ง 
  ควำมรัก" หรือ ขนม คน-รัก-กัน ต่อมำถูกเรียกย่อ ๆ ว่ำ "ขนม ค-ร-ก" นั่นเอง 
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    นิทานอาเซียน ประเทศฟิลิปปินส์  
 

เรื่องก าเนิดค้างคาว 
 

          นำนมำแล้ว แมวจับนกมำได้ตัวหนึ่ง มันกน็ั่งกินนกจนอิ่มเหลือแต่ขนกองไว้ ทันใดนั้นแมวก็
เห็นหนูวิ่งผ่ำนมำ แมวตะปบไว้ได้ แมวยังรู้สึกอิ่ม จึงคิดว่ำจะไว้กินหนูตัวนี้ตอนเย็น จึงวำงหนูเอำไว้
บนกองขนนก แล้วแมวก็ออกไปเดินเล่น หนูตัวนั้นเพียงแต่สลบไปยังไม่ตำย พอหนูรู้สึกตัวก็ขยับตัวจะ
คลำนไปท่ีรังแต่รู้สึกประหลำดท่ีล ำตัว พอมองท่ีล ำตัวก็เห็นมีปีกอยู่ พอกระพือปีกก็บินได้ ท้ังนี้เพรำะ
ขนนกท่ีตำยยังมีเลือดอยู่ ขนที่ชุ่มเลือดจึงติดกับล ำตัวหนูแน่น หนูมีปีกตัวนี้จึงบินไปท่ีกลุ่มนกและขอ
อยู่กับนก และขอแต่งงำนกับนำงนก  
          นำงนกบอกว่ำ "ฉันไม่แต่งงำนกับเธอหรอก รูปร่ำงเธอน่ำเกลียดจริง ๆ เหมือนหนู" หนูมีปีก
จึงบินกลับไปหำฝูงหนู ขออยู่กับหนู ฝูงหนูพำกันขับไล่หนูมีปีกไม่ให้อยู่ด้วย หนูมีปีกรู้สึกอับอำยยิ่งนัก
ท่ีตนไม่เป็นท่ียอมรับของท้ังหนูและนก จึงต้องซ่อนตัวอยู่ในตอนกลำงวันไม่ให้ใครเห็นและออกหำกิน
เฉพำะตอนกลำงคืน ปัจจุบันเรำเรียกหนูมีปีกนี้ว่ำ "ค้ำงคำว" 
 

นิทานอาเซียน ประเทศกัมพูชา  
 

เรื่องกลิ่นอาหาร 
 

          มีชำยยำกจนคนหนึ่ง อำศัยอยู่ใกล้บ้ำนเศรษฐี โดยปลูกเป็นกระท่อมเล็ก ๆ เขำจะย้ำย
กระท่อมท่ีพักนี้ตำมทิศทำงลม เพรำะชำยผู้นี้จะคอยสูดกล่ินอำหำรท่ีมำจำกบ้ำนเศรษฐี เศรษฐี
สังเกตเห็นชำยยำจกนี้ย้ำยกระท่อมบ่อยจึงให้คนใช้ไปสืบถำม ชำยยำจกก็บอกไปตำมควำมจริงว่ำย้ำย
ตำมฤดูกำลของทิศทำงลม เพื่อจะสูดกล่ินอำหำรจำกบ้ำนเศรษฐี 
          เมื่อเศรษฐีทรำบจำกคนใช้เช่นนั้น ก็บอกกับชำยยำจกว่ำ "เจ้ำมีชีวิตอยู่ได้เพรำะกล่ินอำหำร
จำกบ้ำนเรำ เจ้ำจะต้องมำเป็นคนใช้บ้ำนเรำ" ชำยยำจกไม่ยอม เศรษฐีจึงน ำชำยยำจกไปฟ้องผู้
พิพำกษำ ผู้พิพำกษำตัดสินให้ชำยยำจกเป็นคนใช้ของเศรษฐีแต่ชำยยำจกไม่ยอม ขอร้องทุกข์ต่อ
พระมหำกษัตริย์ เมื่อพระมหำกษัตริย์ได้ทรำบเรื่องรำวก็ทรงรับส่ังให้อ ำมำตย์น ำผ้ำขำวมำวำงไว้กลำง
ท้องพระโรง แล้วทรงให้น ำเงินไปวำงไว้ในผ้ำขำว แล้วรับส่ังกับเศรษฐีว่ำ "เศรษฐีจงรับเงินค่ำตัวของ
ชำยยำจกไปเถิด" 
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          เมื่อเศรษฐีรับเงินไปแล้ว พระมหำกษัตริย์ตรัสถำมเศรษฐีว่ำ "เมื่อเศรษฐีหยิบเงินค่ำตัวของ
ชำยยำจกนั้น ชำยยำจกก็เห็นท่ำนหยิบเงิน แต่เขำมีส่วนได้รับเงินจำกกำรมองเห็นหรือไม่?" เศรษฐี
ตอบว่ำ "ไม่ได้รับเงินจำกกำรมองเห็นพระเจ้ำข้ำ" พระมหำกษัตริย์จึงตรัสว่ำ "ก็เปรียบได้กับอำหำร
ของเศรษฐี ถึงใครจะสูดกล่ินอำหำร แต่อำหำรก็ยังคงเดิมไม่สูญหำยไป เพรำะฉะนั้นเศรษฐีจะเอำชำย
ยำจกเป็นคนรับใช้ไม่ได้" ท้ังเศรษฐีและชำยยำจกก็กลับไปบ้ำนของตนเองด้วยควำมยินดี 
                                      (ขอขอบคุณข้อมูลจำก  region4.prd.go.th) 
 

ส านวนสุภาษิตอาเซียน 
 

          เมียนมำร์ก็มีสุภำษิตว่ำ ตะ งำ น้ำ นี ตะ งำ โม่ โซ น้ำ นี โม่ โซ ท่ีหมำยถึง อยู่ใกล้ชำวประมง 
อยู่ใกล้นักล่ำสัตว์ก็เป็นนักล่ำสัตว์ ซึ่งหมำยถึง คนเรำจะเปล่ียนนิสัยไปตำมสังคมท่ีเรำอำศัยอยู่ นิสัย
ของแต่ละคนเกิดจำกกำรซึมซับและเปล่ียนไปตำมส่ิงแวดล้อม หรืออย่ำง ปะญำ ชเว โอ ลู มะ โค อัน
นี้ก็คือ ควำมรู้ดังทองค ำ คนขโมยไม่ได้ 

          เขมรก็เช่น กเดำ ซี เรียะ ตรอ เจียะ ซี โจรว ท่ีหมำยถึง ร้อนกินต้ืน เย็นกินลึก 
ก็คือ คนอำรมณ์ร้อนไม่รู้จักอดทนหรือข่มใจ ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกใคร ก็ไม่มีใคร
อำสำจะช่วย ส่วนคนใจคออัธยำศัยเยือกเย็น พูดจำไพเรำะอ่อนหวำน นอบน้อมจน
สงสำร มีแต่คนช่วย 

          ภำษำไทยมีสุภำษิต ปลำหมอตำยเพรำะปำก ภำษำเขมรใช้ว่ำ กอม เพลียญ ซลับ ปรัวะฮ์ 
เมือด หมำยถึง ปลำกระด่ีตำยเพรำะปำก เพรำะปลำกระด่ีอยู่ท่ีไหนก็ปิดบังไม่ได้ ชอบท ำขยับปำก ท ำ
ให้ผิวน้ ำกระเพื่อม คนไปจับเอำมำได้ เป็นสุภำษิตสอนคนท่ีชอบพูดพล่อยๆ พูดไม่รู้จักกำลเทศะจน
ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่ตนเอง 
          สุภำษิตลำว บ่กินผักบ่มีเหยื่อท้อง บ่เอำผ่ีน้องเสียหน่อเสียแนว แปลเป็นไทยได้ว่ำ ไม่กินผักก็
ไม่มีอำหำรในท้อง ไม่เอำพี่น้องเสียชำติพันธุ์ หมำยถึง ถ้ำไม่ทำนผักก็ไม่มีอำหำรในท้อง ไม่มีแรง
ท ำงำน ถ้ำไม่รักพี่น้องของตนก็จะเสียชำติพันธุ์ สุภำษิตนี้แสดงให้เห็นว่ำ คนลำวรักพี่น้องของตนเอง   
          อีกสุภำษิตหนึ่งก็คือเป๋นสังพำกันโต๋นลงห้วย หำกิ๋นแต่แต๋นต่อ สังบ่อข้ึนโคกกว้ำง หำซ้ำงค่ำ
แพง ด้วยเหตุใดจึงพำกันลงห้วย หำกินแต่แตนต่อ ท ำไมไม่ข้ึนไปยังโคกกว้ำง หำช้ำงค่ำแพง 
          อินโดนีเซียกันบ้ำง ซำตู กำลี เมอเริงกุฮ์ ดำยุง ดัว ตีกำ ปูเลำ เตอร์ลัมเปำวี พำย (เรือ) ครั้ง
เดียวผ่ำนไปสองสำมเกำะ อันนี้เท่ำกับ ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว ท ำอะไรสักอย่ำงแล้วได้ผลดี 
เกินคำด หรือ เซอเดีย ปำยุง เซอเบอลุม ฮูจัน เตรียมร่มไว้ก่อนฝนตก ภำษิตอินโดนีเซียนี้สอนว่ำ จง
วำงแผนและเตรียมตัวไว้ล่วงหน้ำ 
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          อีกหนึ่งสุภำษิตอินโดนีเซียก็คือ "Kalah jadi abu, menang jadi arang" "แพ้เป็นเถ้ำ ชนะ
เป็นถ่ำน" หมำยควำมว่ำในกำรต่อสู้หรือในสงครำมไม่มีใครชนะ มีแต่แพ้ เสียหำย และสูญเสียท้ังสอง
ฝ่ำย 
          ส่วนมำเลเซียและบรูไนมักจะใช้เหมือนกัน เช่น อันยิง เมอยำละก์ บูกิต 
ตะก์กันรูนตูฮ์ สุนัขเห่ำภูเขำ ภูเขำไม่ถล่มแน่นอน หมำยถึง คนดีถึงแม้จะถูกคนช่ัว
สำปแช่ง แต่ควำมดีของเขำก็ไม่มลำยหำยไป หรือ เซอเปอร์ตี อะยัม เบอร์เตอลูร ดิ 
ปำดี เสมือนไก่ออกไข่ในข้ำวเปลือก หมำยถึง คนท่ีมีควำมสุขสบำย เป็นไก่ท่ีออกไข่ใน
เล้ำท่ีมีข้ำวเปลือกอยู่พร้อม ไข่แล้วก็กิน กินแล้วก็ไข่ เท่ำกับส ำนวนของไทยว่ำ เกิดมำบนกองเงินกอง
ทอง 
          สุภำษิตของฟิลิปปินส์ก็เช่น อัง บูฮำย อำย ปำรัง กูโลง, มินซำง นำซำ อิบำบำว, มินซำง นำ
ซำ อิลำลิม ชีวิตเช่นด่ังวงล้อ มีขึ้นและมีลง คนฟิลิปปินส์กระจำยตัวอยู่บนเกำะกว่ำ 7,000 เกำะ มี
หลำยเผ่ำพันธุ์ จึงชอบมีสุภำษิตเกี่ยวกับควำมสำมัคคี เช่น มำตีบำย อำง วำลิซ, ปำลิบฮำ-ซำย มักกำ
บิกิซ อยู่เป็นไม้กวำดได้เพรำะควำมแน่นเหนียวของฟั่นเชือก 
         ส่วนสุภำษิตสิงคโปร์นั้น อำจเป็นเพรำะประเทศสิงคโปร์มีปัญหำเรื่องน้ ำ ขนำดต้องซื้อน้ ำจำก
มำเลเซีย สิงคโปร์จึงมีส ำนวนสุภำษิตท่ีเกี่ยวข้องกับน้ ำเยอะ เช่น One man’s urine is another 
man’s drinking water. ปัสสำวะของคนหนึ่งคือน้ ำด่ืมของอีกคนหนึ่ง นอกจำกนัน้ สิงคโปร์ยังเป็น
พหุสังคม มีท้ังคนจีน อินเดีย มำเลเซีย ฯลฯ สิงคโปร์จึงมีสุภำษิตเรื่องของส่ิงท่ีห่ำงไกลกัน แต่สำมำรถ
มำรวมกันได้ ใช้กล่ำวเพื่อระงับควำมขัดแย้งของคู่อริ หรือแม่ส่ือแม่ชักท่ีท ำให้คนรักและแต่งงำนกัน 
เช่น Fish from the sea and tamarind from the mountain will still meet in the same 
pot. ปลำจำกทะเล มะขำมจำกภูเขำ มำพบกันได้ในหม้อเดียวกัน 

          เวียดนำมให้ควำมส ำคัญกับกำรมีลูกชำยเป็นอันดับหนึ่งและรองมำก็เรื่อง
กำรศึกษำ ถือ เญิ้ต หล่ำ กอน จำย ถือ ฮำย หล่ำ เต๊ียน สี ท่ีสุดคือลูกชำย รองลงไปคือด็

อกเตอร์ เหงื่อย คง ฮ่อก ญือ หง่อก คง มำย คนไม่ได้เรียน เหมือนหยกไม่ได้เจียระไน 
          เวียดนำมเป็นเอเชียเพียงชำติเดียวที่รบชนะมหำอ ำนำจโลกถึงสองประเทศ คือชนะ

ท้ังฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกำ ท่ีเป็นเช่นนี้ เพรำะเวียดนำมมีส ำนวนสุภำษิตท่ีเกี่ยวข้องกับควำมสำมัคคี
เยอะมำก เช่น ก๊อบ สอ แท่ญ บ๋ำว ก๊ำบ เก็ย เนน ส่ึง ลมเม่ือก่อกันเป็นพำยุ ต้นไม้เม่ือรวมกันเป็นป่ำ 
 
(ขอขอบคุณข้อมูลจำกบทควำมของคุณคุณนิติ นวรัตน์ และอ.อรอนงค์ ทิพย์พิมล ผู้เช่ียวชำญด้ำน
อินโดนีเซียศึกษำ) 
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โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

 

 ใบงานท่ี 2 
 

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบ้านอาเซียนในประเทศท่ีนักเรียนสนใจ 
บันทึกเนื้อหาและข้อความรู้ท่ีได้ และน ามาเล่าให้เพ่ือนในช้ันเรียนฟัง 
 

นิทานเร่ือง…………………………………………….. 
ประเทศ............................................................................. 

 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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 เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

ข้อความรู้ที่ได้รับ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 

                                                  

 
 
 

  เกณฑ์การตัดสิน   ผ่าน   ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ ……………………. 
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โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

                      ใบความรู้ท่ี 3 การเขียนจดหมายถึงเพ่ือน Pen pal 
 

        ตัวอย่างจดหมาย 
 

Dear Nishio, 
          On new year's Eve I went to a party with my mum, dad and 

brother. Do you have a new year's resolution? 
          Have you got MSN or Facebook, I do, if you do we could add 

each other and talk on there!!! 
          What did you get for Christmas? My present was a laptop, I 
stayed at home for Christmas and my nans and granddads came 

round. Where did you go for Christmas?? 
          At school my best friends are Jonathan, Alice and Emma, who 

are your best friends? 
          In April, it’s going on a holiday to Koh Samui. I can't wait . Have 

you ever been to Koh Samui? 
Hope to hear from you soon, 

Clare 
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การตอบจดหมาย 

 
Dear Clare, 

          On new year's Eve, I went to wedding ceremony of my aunt and  
I was very excited!!! 

My MSN is nishio999@hotmail.com . I hope to add and chat to you as 
soon as possible. 

          The gift I got for Christmas was a box set of my favorite cartoon 
book! I was very happy and I liked it very much! On Christmas day I 

stayed at home with my elder sister and my younger brother We had a 
big party at night with family!! 

           At school my best friends is Pam, Natty,Mink and Ink, but they 
all have to left the school next year. I'm so sad. 

           I have gone to Koh Samui last 3 years. In summer I don't have 
any plan to do on my holiday because I have to learn more Chinese 

and English, But I wish that you will be fun of your holiday! 
Nice to hear from you too, 

Nishio 
 

(ขอขอบคุณข้อมูลจากwebsiteเด็กดีดอทคอม และ
http://www.trueplookpanya.com/) 
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โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

ใบงานท่ี 3 
 
ให้นักเรียนฝึกเขียนจดหมายถึงเพ่ือนในช้ันเรียนโดยใช้รูปแบบจากใบความรู้หรือ
แบบฟอร์มด้านล่าง 
 
From : Mark 
To : Sarah@yahoo.com 
Subject : My pet! 
Dear Sarah, 
          My name is Mark. I’m 12 years old and I am  student at Prayaprasert Primary 
School. I have a rabbit. Its name is cottony. What about you? Do you have any pets? 
Please write to me soon. 
          Hope to hear from you, 
Mark 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    
 

เกณฑ์การตัดสิน    ผ่าน   ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ ……..…………………. 
 

mailto:Sarah@yahoo.com


45 

 เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา 
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ใบความรู้ท่ี 4 ภาษาอาเซียน-ค าเรียกขาน 
  

ประเทศพม่า 
 

          คนพม่ำจึงมักมีช่ือขึ้นต้นว่ำ หม่อง อู โก มะ ด่อ ฯลฯ เช่น หม่องเอ ด่ออองซำนซูจี อูวินอ่อง 
มะต่ินวิน ฯลฯ จริง ๆ แล้วค ำเหล่ำนี้ บำงครั้งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของช่ือคนคนนั้น แต่เป็นค ำน ำหน้ำเพื่อบ่ง
บอกวัยหรือสถำนภำพทำงสังคมของบุคคลนั้น เหมือนกับค ำว่ำ เด็กชำย นำย นำง นำงสำว หรือค ำว่ำ 
พี่ น้อง ลุง ป้ำ น้ำ อำ ของคนไทย 
          ค ำน ำหน้ำช่ือของชำวพม่ำมีอะไรบ้ำง และใช้กับใคร ในโอกำสไหน…ลองมำเรียนรู้กัน เริ่มจำก
ค ำน ำหน้ำช่ือของผู้ชำย ค ำว่ำ หม่อง ท่ีเรำมักพบเห็นบ่อย ๆ ตำมหน้ำหนังสือพิมพ์ และเป็นค ำท่ีคน
ไทยนิยมเรียกเพื่อส่ือควำมหมำยถึงคนพม่ำ เช่น รัฐบำลหม่อง ซึ่งหมำยถึงรัฐบำลพม่ำ อันท่ีจริงแล้วค ำ
ว่ำ หม่อง ในภำษำพม่ำจะใช้น ำหน้ำช่ือผู้ชำยพม่ำท่ีมีอำยุไม่เกิน ๑๕ ปี เหมือนกับค ำว่ำ เด็กชำยใน
ภำษำไทย แต่บำงครั้งชำวพม่ำก็อำจจะใช้ค ำว่ำ หม่อง มำเป็นส่วนหนึ่งของช่ือได้เช่นกัน ดังเช่น พล
เอกหม่องเอ ผู้น ำคนส ำคัญของพม่ำ เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้ค ำว่ำหม่องไม่ใช่ค ำน ำหน้ำเด็กผู้ชำยแต่อย่ำง
ใด 
          ผู้ชำยต้ังแต่วัยรุ่นจนถึงประมำณ ๓๐ ปี จะใช้ค ำน ำหน้ำหรือค ำเรียกช่ือว่ำ โก ซึ่งหมำยถึง 
นำย ในภำษำไทย ถึงแม้ว่ำจะแต่งงำนแล้วแต่ถ้ำอำยุยังไม่เกิน ๓๐ ปี ก็ยังใช้ค ำว่ำ โก อยู่ เช่น โก
หน่ำยวิน หมำยถึง นำยหน่ำยวิน นอกจำกนี้ผู้ใหญ่สำมำรถเรียกเด็กหนุ่มท่ีอ่อนวัยกว่ำว่ำ โก ก็ได้ ส่วน
คนท่ีเรำให้ควำมเคำรพนับถือเป็นพี่ชำยอำจเรียกว่ำ อำโก ก็ได้ ส่วนผู้ชำยท่ีมีอำยุเกิน ๓๕ ปีข้ึนไปจะ
ใช้ค ำน ำหน้ำช่ือว่ำ อู หมำยถึง ลุงหรืออำ หรืออำจเรียกว่ำ อูเล เฉย ๆ โดยไม่ต้องเอ่ยช่ือก็ได้เช่นกัน 
          ส ำหรับค ำน ำหน้ำช่ือผู้หญิงนั้นนิยมใช้ค ำว่ำ มะ หมำยถึง ผู้หญิงหรือเพศหญิง เป็นค ำเรียก
ขำนแบบท่ัว ๆ ไป จะใช้น ำหน้ำช่ือผู้หญิงต้ังแต่เด็กจนเป็นสำว หรือเรียกชื่อผู้หญิงท่ีมีอำยุน้อยกว่ำ แต่
ถ้ำเป็นพี่สำวหรือผู้หญิงท่ีเรำให้ควำมเคำรพและสูงวัยกว่ำ จะเรียกว่ำ อำมะ โดยจะไม่ใส่ช่ือตำมหลัง
อีก 
          ส่วนค ำว่ำ ด่อ จะใช้น ำหน้ำช่ือผู้หญิงท่ีแต่งงำนแล้วหรือมีคุณวุฒิในต ำแหน่งหน้ำท่ีกำรงำน 
หรือผู้หญิงท่ีมีอำยุต้ังแต่ ๓๕ ปีข้ึนไป อำจจะเรียกว่ำ อำด่อ ซึ่งหมำยถึงน้ำหรือป้ำก็ได้ เช่น ด่อออง
ซำนซูจี 
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  นอกจำกนี้คนพม่ำยังใช้ค ำว่ำ อำโพ้ หรือ โพ้โพ้ เพื่อใช้เรียก ปู่ ตำ หรือชำยสูงอำยุ ส่วน ย่ำ ยำย 
หรือหญิงสูงอำยุ จะเรียกว่ำ อำพั้ว หรือ พั้วพั้ว 
           กำรเรียกชื่อของชำวพม่ำ โดยปรกติจะไม่เรียกช่ืออย่ำงเดียวเพรำะเป็นกำรไม่สุภำพและไม่ให้
เกียรติกัน ต้องมีค ำน ำหน้ำด้วย  
(ข้อมูลจำกบทควำมเรื่อง “ชำวพม่ำใช้ค ำน ำหน้ำช่ือกันอย่ำงไร” โดย ตะวันกับป้ันดำว ใน สำละวิน
โพสต์ ฉบับท่ี ๑๘ วันท่ี ๑ ต.ค.-๑๕ พ.ย. ๒๕๔๗) 
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โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

 
ใบงานที่ 4 ภาษาอาเซียน-ค าเรียกขาน 

 
หลังจำกท่ีนักเรียนได้ศึกษำค ำเรียกขำนในภำษำพม่ำแล้ว ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันศึกษำค ำเรียกขำน
ของภำษำอื่นใน 10 ประเทศอำเซียน โดยแบ่งศึกษำกลุ่มละ 1 ประเทศแล้วผลัดกันน ำเสนอ พร้อมท้ัง
จดบันทึกลงในใบงำน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………............................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การตัดสิน    ผ่าน   ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ …………………. 
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ใบความรู ้
 
 

 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
   1. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท าลายป่า  มีดังนี้  
         กำรท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ส่งผลกระทบต่อทรัพยำกรอื่นๆ อีกหลำยด้ำน เนื่องจำกป่ำไม้มี
ควำมสัมพันธ์กับทรัพยำกรน้ ำ ทรัพยำกรดิน ทรัพยำกรอำกำศ ทรัพยำกรสัตว์ป่ำ และรวมถึงมนุษย์
ด้วย ดังนี้  
         1. ส่งผลต่อทรัพยำกรดิน   ปกติพืชพรรณต่ำงๆ ของต้นไม้ ไม้พุ่ม วัชพืชต่ำงๆ ทุกส่วนของ
ต้นไม้มีบทบำท ในกำรช่วยสกัดกั้นไม่ให้ฝนตกถึงดินโดยตรง    ควำมต้ำนทำนกำรไหลบ่ำของ
น้ ำ  ช่วยลดควำมเร็วของน้ ำท่ีจะพัดพำหน้ำดินไป   มีส่วนของรำกช่วยยึดเหนี่ยวดินไว้ท ำให้เกิดควำม
คงทนต่อกำรพังทลำยมำกยิ่งขึ้นท ำให้เกิดกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน กำรพังทลำยของดินจะเกิด
รุนแรง กำรสูญเสียผิวหน้ำดินจะเพิ่มขึ้น ส่งผลท ำให้ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์   
          2. ส่งผลต่อทรัพยำกรน้ ำ  ท ำให้เกิดน้ ำท่วมในฤดูฝน  และท ำให้เกิดควำมแห้งแล้งในฤดูแล้ง 
กำรซึมน้ ำผ่ำนผิวดินต่ ำ  ดินดูดซับและเก็บน้ ำภำยในดินน้อยลง ล ำธำรจะแห้งขอด เกิดควำมแห้งแล้ง
และกำรขำดแคลนน้ ำ 
         3. ส่งผลในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
                3.1 ไม้มีรำคำแพง ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร ผู้ท่ีต้องกำรใช้ก็ต้องลักลอบตัดไม้ในป่ำ 
                3.2 กำรอพยพย้ำยถ่ิน เนื่องจำกพื้นท่ีป่ำไม้ถูกท ำลำย พื้นดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์หรือ
จำกฝนตกหนักพร้อม ๆ กับกำรเกิดกำรพังทลำยของดินลงมำจำกพื้นท่ีป่ำถูกท ำลำย พัดพำบ้ำนเรือน
ส่ิงของต่ำงๆ และท ำลำยชีวิตมนุษย์อย่ำงเตรียมตัวไม่ทัน กำรอพยพไปอยู่ถ่ินใหม่จึงเกิดขึ้นเนื่องจำก
ถิ่นเก่ำไม่ปลอดภัยต่อกำรด ำรงอยู่ 
          4. ส่งผลต่อสัตว์และพืชพรรณในธรรมชำติ   เมื่อป่ำถูกท ำลำยสัตว์ป่ำไม่มีท่ีอยู่อำศัย ท ำลำย
แหล่งอำหำร และท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์ป่ำ นอกจำกนี้ยังท ำให้กำรหมุนเวียนแร่ธำตุในระบบ
นิเวศเกิดกำรเปล่ียนแปลงไปจำกเดิม ส่งผลให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในระบบนิเวศเปล่ียนไป 
อำจเป็นผลให้พืชและสัตว์บำงชนิดลดจ ำนวนลงหรืออำจท ำให้เกิดกำรสูญพันธุ์ไปจำกโลก  
           5 . ส่งผลต่อส่ิงแวดล้อม  
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                5.1 อำกำศเสีย  หำกมีต้นไม้จ ำนวนมำกหรือพื้นท่ีป่ำมำกพอ ต้นไม้เหล่ำนี้จะดูดซับแก๊ส
คำร์บอนไดออกไซด์ไว้ในตอนกลำงวันเพื่อกำรสังเครำะห์ด้วยแสง 
                5.2 น้ ำเสีย กำรท่ีมีน้ ำน้อยลงในฤดูแล้งของทุกล ำห้วย ล ำธำร และแม่น้ ำก่อให้เกิดภำวะ
น้ ำเสียหรือใกล้เสียกระจำยอยู่ท่ัวไป เพรำะมีควำมเข้มข้นของส่ิงเจือปนในน้ ำสูง กำรปล่อยของเสีย
หรือน้ ำเสียลงสู่ล ำน้ ำท ำให้เกิดปัญหำน้ ำเสีย  ส่ิงมีชีวิตในน้ ำตำยและสูญพันธุ์ ขำดน้ ำดิบท ำประปำ 
ขำดน้ ำท ำชลประทำน และขำดน้ ำจืดไล่น้ ำทะเล เป็นต้น  
                5.3 โลกร้อน หรือเกิดปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)  ท ำให้อุณหภูมิ
ของโลกสูงขึ้นดังกล่ำวมีผลกระทบต่อเนื่องคือ ท ำให้น้ ำแข็งขั้วโลกละลำย ระดับน้ ำทะเลสูงขึ้น ท ำให้
เกิดอุทกภัย เกิดควำมแหง้แล้ง พื้นท่ีท่ีเคยอุดมสมบูรณ์จะเกิดกำรแห้งแล้งและสลับกับกำรเกิดน้ ำท่วม 
      2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน  มีดังนี้  
            ภำวะโลกร้อนท ำให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ ที่จ ำเป็นจะต้องปรับตัวเพ่ือ

เอำตัวรอดจำกสภำพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป บำงสำยพันธุ์ที่ไม่สำมำรถปรับตัวได้ก็มีโอกำสท่ีจะสูญพันธุ์ไป
จำกโลกนี้เลยทีเดียว ยกตัวอย่ำงสัตว์โลกท่ีก ำลังได้รับควำมเดือดร้อนจำกภำวะโลกร้อนโดยตรง คือ
สัตว์ที่อำศัยอยู่บริเวณน้ ำแข็งขั้วโลกอย่ำงนกเพนกวิน และหมีข้ัวโลก  ส ำหรับมนุษย์ผู้ซึ่งเป็นตัวกำร
ส ำคัญท่ีท ำให้เกิดภำวะโลกร้อนนั้นก็ย่อมได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ท่ีเห็นกันได้ค่อนข้ำงชัดเลยก็คือ
สภำพอำกำศท่ีรุนแรงขึ้น ท่ีไหนแห้งแล้งก็จะแห้งแล้งอย่ำงรุนแรง ขำดน้ ำสะอำดท่ีจะใช้บริโภคและไม่
มีน้ ำพอท่ีจะใช้ท ำกำรเกษตรกรรม ในขณะเดียวกันในฤดูฝน น้ ำฝนก็มีปริมำณมำกจนเกินควำม
ต้องกำร ส่งผลท ำให้เกิดอุทกภัยอย่ำงหนัก ผลผลิตทำงกำรเกษตรเสียหำย พืชผลท่ีผลิตได้มีจ ำนวน
น้อยลง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภำยในประเทศ  ภำวะโลกร้อนนั้นส่งผลกระทบในหลำยๆ ด้ำน 
ดังนี ้
- ผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศวิทยา เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก็ส่งผลให้น้ ำแข็งขั้วโลกละลำย เมื่อ 
น้ ำแข็งจ ำนวนมำกละลำยลงก็ท ำให้ปริมำณน้ ำทะเลในโลกของเรำนั้นสูงขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงเลยก็คือ
ท ำให้น้ ำท่วม สถำนท่ีๆ บำงแห่งจะจมมิดอยู่ใต้ท้องทะเล  นอกจำกนั้นปริมำณน้ ำท่ีเพิ่มขึ้นมำบวกกับ
อุณหภูมิท่ีสูงขึ้นส่งผลให้ระบบนิเวศของท้องทะเลเปล่ียนไป ท ำให้สัตว์น้ ำจ ำนวนมำกปรับตัวไม่ได้และ
จะต้องตำยลงไป ตอนนี้ท่ีเห็นอยู่กันท่ัวโลกก็คือปรำกฏกำรณ์ฟอกขำวของปะกำรัง  ซึ่งปะกำรงันั้น
เป็นแหล่งอนุบำลสัตว์น้ ำท่ีส ำคัญมำก ถ้ำไม่มีปะกำรังสัตว์น้ ำต่ำงๆก็จะลดจ ำนวนลงไป และบำงชนิด
อำจสูญพันธุ์ไปในท่ีสุด  
           อีกผลกระทบท่ีเห็นได้อย่ำงชัดเจนเลยก็คือภัยพิบัติจำกธรรมชำติท่ีเกิดบ่อยข้ึน และรุนแรง
มำกขึ้น เป็นเพรำะสภำพอำกำศเปล่ียนแปลงไป ฤดูหนำวส้ันลง ฤดูร้อนยำวนำนขึ้น และเมื่ออุณหภูมิ
ของโลกสูงขึ้น น้ ำจำกทะเลและจำกแหล่งน้ ำต่ำงๆ ก็เกิดกำรระเหยมำกขึ้น ปริมำณน้ ำฝนท่ีตกลงมำก็
จะมีปริมำณท่ีสูงขึ้นจนท ำให้เกิดน้ ำท่วมในหลำยพื้นท่ี  

http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%99/
http://www.greentheearth.info/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81/
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          - ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ  เมื่อสัตว์น้ ำมีจ ำนวนน้อยลงก็ท ำให้สูญเสียรำยได้จำกกำรจับ
สัตว์น้ ำ แหล่งท่องเท่ียวใต้น้ ำท่ีเคยสวยงำมท่ีเคยมีก็หมดไป ท ำให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจกำรท่องเท่ียว 
อีกท้ังกำรเกษตรก็ได้รับผลกระทบไปด้วย ปริมำณพืชผลท่ีเคยผลิตได้มำกมำยก็ลดน้อยไป ส่งผลให้
อำหำรกำรกินแพงขึ้น และสินค้ำขำดตลำด  ภัยพิบัติท่ีรุนแรงยังส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่โรงงำน
และแหล่งอุตสำหกรรมอีกด้วย จะเห็นได้จำกน้ ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 ท่ีโรงงำนและนิคม
อุตสำหกรรมหลำยแห่งได้รับควำมเสียหำย อีกท้ังยังต้องใช้งบเพิ่มข้ึนเพื่อใช้ในกำรป้องกันภัยพิบัติท่ี
อำจจะเกิดขึ้นอีกในอนำคต และยังส่งผลต่อควำมเช่ือมั่นของผู้ลงทุนด้วย 
- ผลกระทบในด้านของสุขภาพ    อุณหภูมิของโลกท่ีสูงขึ้นนั้นส่งผลให้เกิดสภำวะท่ีเหมำะสม 
ของกำรด ำรงชีวิตของแบคทีเรียและศัตรูพืชหลำยๆชนิด ซึ่งท ำให้ในอนำคตจะมีผู้ท่ีติดเช้ือและล้มป่วย
มำกขึ้น ภัยพิบัติต่ำงๆท ำให้กำรด ำรงชีวิตนั้นยำกล ำบำกมำกข้ึน อย่ำงเช่นกำรเกิดอุทกภัยท ำให้เกิด
กำรปนเป้ือนของส่ิงสกปรกในน้ ำท่ีเรำใช้อุปโภคบริโภค อำหำรมีรำคำแพงขึ้น ท ำให้ผู้คนได้รับ
สำรอำหำรไม่เพียงพอ และท ำให้ร่ำงกำยไม่แข็งแรง  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.boredpanda.com/environmental-pollution-overdevelopment-overpopulation-overshoot-global-population-speakout/?image_id=planet-pollution-overdevelopment-overpopulation-overshoot-9.jpg
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ใบงาน 
      แผนภาพความคิดเรื่อง “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม” 

 

ค าช้ีแจง      ให้นักเรียนท ำแผนภำพควำมคิดเรื่อง “ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม”ท้ัง

โดยธรรมชำติและโดยมนุษย์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิง่แวดล้อม 
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 เกณฑ์การตัดสิน  
                               ผ่ำน              ไม่ผ่ำน         ระดับคุณภำพ........................................ 
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                      ใบความรู ้                         
วิธีการช่วยเหลือหลังจากการเกดิภยัพิบัตติ่างๆ 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วิธีป้องกันภัยจากวาตภัย 
 

     วำตภัยหรือพำยุพัดรุนแรงเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีเกิดจำกควำมกดอำกำศแตกต่ำง
กันมำก ท ำให้เกิดลมพัดรุนแรง เรียกว่ำลมพำยุ  ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อบ้ำนเรือน  
ทรัพย์สิน   และพื้นท่ีเกษตรกรรม   ซึ่งลมพำยุหมุนเขตร้อนจ ำแนกตำมระดับควำมเร็วลมสูงสุด
ใกล้ศูนย์สูตรดังนี้ 
 

ท่ี ประเภท ความเร็วลม 

1 พำยุดีเปรสชัน มีควำมเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลำงน้อยกว่ำ 61 กม./ชม. 
2 พำยุโซนร้อน มีควำมเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลำงระหว่ำง 62-117 กม./ชม. 
3 พำยไต้ฝุ่น มีควำมเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลำงต้ังแต่  118 กม./ชม. 

 

วิธีป้องกันภัยจำกวำตภัย 
• ติดตำมสภำวะอำกำศ ฟังค ำเตือนจำกกรมอุตุนิยมวิทยำสม่ ำเสมอ 
• สอบถำม แจ้งสภำวะอำกำศร้ำยแก่กรมอุตุนิยมวิทยำ 
• ซ่อมแซม อำคำรให้แข็งแรง เตรียมป้องกันภัยให้สัตว์เล้ียงและพืชผลกำรเกษตร 
• ฝึกซ้อมกำรป้องกันภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือ และวำงแผนอพยพหำกจ ำเป็น 
• เตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉำย แบตเตอรี่ วิทยุกระเป๋ำหิ้วติดตำมข่ำวสำร 
     • เตรียมพร้อมอพยพเมื่อได้รับแจ้งให้อพยพ 
 

                                            
                                           
 
 
                                  
 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1375522733&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBUQwW4wADh4ahUKEwiz4azPhbjHAhVGCo4KHYicDBs&usg=AFQjCNHKCmu8KO-4a1Cji11nMoJb6fw8yA
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วิธีป้องกันภัยจากอุทกภัย 
 

       น้ ำท่วมหรืออุทกภัยเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ ำหลำกของ 
ทุกปี  ส่งผลให้เกิดน้ ำท่วมขังบ้ำนเรือนและพื้นท่ีเกษตรกรรม ซึ่งมีสำเหตุมำจำกฝนตก
ยำวนำนติดต่อกัน  อยู่ในเขตภูมิประเทศท่ีรำบลุ่มริมฝ่ังแม่น้ ำแลชำยฝ่ังทะเล  มีส่ิงกีด
ขวำงทำงระบำยน้ ำ 

 

• ควรติดตำมฟังข่ำวอำกำศของกรมอุตุนิยมวิทยำสม่ ำเสมอ เมื่อใดท่ีกรมอุตุนิยมวิทยำเตือน
ใหอ้พยพ ท้ังคนและสัตว์เล้ียงควรรีบอพยพไปอยู่ในท่ีสูง อำคำรท่ีมั่นคงแข็งแรง 
• ถ้ำอยู่ท่ีรำบให้ระมัดระวังน้ ำป่ำหลำก จำกภูเขำท่ีรำบสูงลงมำ กระแสน้ ำจะรวดเร็วมำก 
ควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกันบนภูเขำหลำย ๆ วัน ให้เตรียมตัวอพยพขนของไว้ 
ท่ีสูง 
• ถ้ำอยู่ริมน้ ำให้เอำเรือหลบเข้ำฝ่ังไว้ในท่ีจะใช้งำนได้ เมื่อเกิดน้ ำท่วม เพื่อกำรคมนำคม ควร
มีกำรวำงแผนอพยพว่ำจะไปอยู่ท่ีใด พบกันท่ีไหน อย่ำงไร 
• กระแสน้ ำหลำกจะท ำลำยวัสดุก่อสร้ำง เส้นทำงคมนำคม ต้นไม้ และพืชไร่ ต้องระวัง
กระแสน้ ำพัดพำไป อย่ำขับรถยนต์ฝ่ำลงไปในกระแสน้ ำหลำก แม้บนถนนก็ตำม อย่ำลงเล่น
น้ ำ อำจจะประสพอุบัติภัยอื่น ๆ อีกได้ 
• หลังจำกน้ ำท่วม จะเกิดโรคระบำดในระบบทำงเดินอำหำรท้ังคนและสัตว์ ให้ระวังน้ ำ
บริโภค โดยต้มให้เดือดเสียก่อน 
     • เตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉำย แบตเตอรี่ วิทยุกระเป๋ำหิ้วติดตำมข่ำวสำร 
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วิธีป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว 
          
         แผ่นดินไหวเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีเกิดจำกกำรส่ันสะเทือนของแผ่นดินแล้ว
เกิดรอยร้ำวแตกออกจำกกัน เกิดกำรเคล่ือนตัวของแมกมำใต้เปลือกโลก หรือกำรระเบิดของ
ภูเขำไฟท ำให้เปลือกโลกเกิดกำรเคล่ือนตัวและส่ันสะเทือนฉับพลัน จนเกิดกำรโก่งตัว แยก เล่ือน 
และแตก รอยแตกนี้เรียกว่ำรอยเล่ือน ซึ่งเป็นสำเหตุของกำรเกิดแผ่นดินไหว 
ก่อนเกิดแผ่นดินไหว 

o เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจ ำเป็น เช่น ถ่ำนไฟฉำย ไฟฉำย อุปกรณ์ดับเพลิง น้ ำด่ืม 
น้ ำใช้ อำหำรแห้ง ไว้ใช้ในกรณีไฟฟ้ำดับหรือกรณีฉุกเฉินอื่นๆ  

o จัดหำเครื่องรับวิทยุ ท่ีใช้ถ่ำนไฟฉำยหรือแบตเตอรี่ ส ำหรับเปิดฟังข่ำวสำรค ำเตือน 
ค ำแนะน ำและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

o เตรียมอุปกรณ์นิรภัย ส ำหรับกำรช่วยชีวิต  
o เตรียมยำรักษำโรค และเวชภัณฑ์ให้พร้อมท่ีจะใช้ในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น  
o จัดให้มีกำรศึกษำถึงกำรปฐมพยำบำล เพื่อเป็นกำรเตรียมพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับ

บำดเจ็บ หรืออันตรำยให้พ้นขีดอันตรำยก่อนท่ีจะถึงมือแพทย์  
o จ ำต ำแหน่งของวำล์ว เปิด-ปิดน้ ำ ต ำแหน่งของสะพำนไฟฟ้ำ เพื่อตัดตอนกำรส่งน้ ำ และ

ไฟฟ้ำ  
o ยึดเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้สอย ภำยในบ้ำน ท่ีท ำงำน และในสถำนศึกษำให้ควำมมั่นคง

แน่นหนำ ไม่โยกเยกโคลงเคลงไปท ำควำมเสียหำยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน  
o ไม่ควรวำงส่ิงของท่ีมีน้ ำหนักมำกๆ ไว้ในท่ีสูง เพรำะอำจร่วงหล่นมำท ำควำมเสียหำยหรือ

เป็นอันตรำยได้  
o เตรียมกำรอพยพเคล่ือนย้ำย หำกถึงเวลำท่ีจะต้องอพยพ  
o วำงแผนป้องกันภัยส ำหรับครอบครัว ท่ีท ำงำน และสถำนท่ีศึกษำ มีกำรช้ีแจงบทบำทท่ี

สมำชิกแต่ละบุคคลจะต้องปฏิบัติ มีกำรฝึกซ้อมแผนท่ีจัดท ำไว้ เพื่อเพิ่มลักษณะและ
ควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

ขณะเกิดแผ่นดินไหว 
o ต้ังสติ อยู่ในท่ีท่ีแข็งแรงปลอดภัย ห่ำงจำกประตู หน้ำต่ำง สำยไฟฟ้ำ เป็นต้น  
o ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ ข้อควรปฏิบัติของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด ไม่ต่ืนตระหนก

เกินไป  
o ไม่ควรท ำให้เกิดประกำยไฟ เพรำะหำกมีกำรรั่วซมึของแก๊สหรือวัตถุไวไฟ อำจเกิดภัย

พิบัติจำกไฟไหม้ ไฟลวก ซ้ ำซ้อนกับแผ่นดินไหวเพิม่ข้ึนอีก   
o มุดเข้ำไปนอนใต้เตียงหรือตั่ง อย่ำอยู่ใต้คำนหรือท่ีท่ีมีน้ ำหนักมำก  
o อยู่ใต้โต๊ะท่ีแข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายจากส่ิงปรักหักพังร่วงหล่นลงมา  
o อยู่ห่างจากส่ิงท่ีไม่มั่นคงแข็งแรง  
o ให้รีบออกจากอาคารเมื่อมีการส่ังการจากผู้ท่ีควบคุมแผนป้องกันภัย หรือผู้ท่ีรับผิดชอบ  
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o เปิดวิทยุรับฟังสถำนกำรณ์ ค ำแนะน ำค ำเตือนต่ำง ๆ จำกทำงรำชกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
o กำรติดอยู่ภำยใต้ลิฟต์ ไม่ควรใช้ลิฟต์ เพรำะหำกไฟฟ้ำดับอำจมีอันตรำยจำก 
o หำกอยู่ในรถ ให้หยุดรถจนกว่ำแผ่นดินจะหยุดไหวหรือ 
o ส่ันสะเทือนหลังเกิดแผ่นดินไหว  
o ตรวจเช็คกำรบำดเจ็บ และกำรท ำกำรปฐมพยำบำลผู้ท่ีได้รับบำดเจ็บ แล้วรีบน ำส่ง

โรงพยำบำลโดยด่วน เพื่อให้แพทย์ได้ท ำกำรรักษำต่อไป  
o ตรวจเช็คระบบน้ ำ ไฟฟ้ำ หำกมีกำรรั่วซึมหรือช ำรุดเสียหำย ให้ปิดวำล์ว เพื่อป้องกัน

น้ ำท่วมเอ่อ ยกสะพำนไฟฟ้ำ เพื่อป้องกันไฟฟ้ำรั่ว ไฟฟ้ำดูด หรือไฟฟ้ำช็อต  
o ตรวจเช็คระบบแก๊ส โดยวิธีกำรดมกล่ินเท่ำนั้น หำกพบว่ำมีกำรรั่วซึมของแก๊ส (มีกล่ิน) 

ให้เปิดประตูหน้ำต่ำง แล้วออกจำกอำคำร แจ้งเจ้ำหน้ำท่ีป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนผู้ท่ี
รับผิดชอบได้ทรำบในโอกำสต่อไป  

o เปิดฟังข่ำวสำรและปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ จำกทำงรำชกำรโดยตลอด  
o ไม่ใช้โทรศัพท์โดยไม่จ ำเป็น  
o อย่ำกดน้ ำล้ำงส้วม จนกว่ำจะมีกำรตรวจเช็คระบบท่อเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เพรำะอำจ

เกิดกำรแตกหักของท่อในส้วม ท ำให้น้ ำท่วมเอ่อหรือส่งกล่ินท่ีไม่พึงประสงค์ 
o ออกจำกอำคำรท่ีช ำรุดโดยด่วน เพรำะอำจเกิดกำรพังทลำยลงมำ  
o สวมรองเท้ำยำงเพื่อป้องกันส่ิงปรักหักพัง เศษแก้ว เศษกระเบ้ือง  
o ร่วมมือกับเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเข้ำไปปฏิบัติงำนในบริเวณท่ีได้รับควำมเสียหำย และผู้ไม่มี

หน้ำท่ีหรือไม่เกี่ยวข้อง ไม่ควรเข้ำไปในบริเวณนั้น ๆ หำกไม่ได้รับกำรอนุญำต  
o อย่ำออกจำกชำยฝ่ัง เพรำะอำจเกิดคล่ืนใต้น้ ำซัดฝ่ังได้ แม้ว่ำกำรส่ันสะเทือนของ

แผ่นดินจะส้ินสุดลงแล้วก็ตำม 
 

ขนาดแผ่นดินไหว ผลกระทบ 
ริกเตอร์ รัศมีและควำมลึกไม่เกิน 100 กม. 

3.5-4.2 บำงคนรู้สึกสั่นสะเทือน 

4.3-4.8 หลำยคนรู้สึกสั่นสะเทือน 

4.9-5.4 เกือบทุกคนรู้สึกสั่นสะเทือน 

5.5-6.1 อำคำรเสียหำยเล็กน้อย 

6.2-6.9 อำคำรเสียหำยปำนกลำง 

7.0-7.3 อำคำรเสียหำยรุนแรง 

ต้ังแต่ 7.4 อำคำรเสียหำยรุนแรง 
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วิธีป้องกันภัยจากดินโคลนถล่ม 
 

      กำรเกิดดินโคลนถล่ม เป็นภัยพิบัติทำงธรรมชำติท่ีป้องกันได้ยำกแต่เรำก็สำมำรถลดปัจจัย
ควำมเส่ียงได้  เกิดจำกกำรเล่ือนไหลและกำรทรุดถล่มของดินโคลน รวมทั้งเศษวัสดุจ ำพวก
ต้นไม้ หรือหินจำกภูเขำลงมำสู่เชิงเขำ ส่งผลกระทบต่อบ้ำนเรือนและพื้นท่ีเกษตรกรรม 
การสังเกตก่อนเกิดดินโคลนถล่ม 
- น้ ำในล ำห้วยขุ่นมำก หรือมีสีแดงขุ่นแสดงว่ำจะมีตะกอนไหลมำตำมลำดเขำ 
- เวลำฝนตกนำน ๆ จะมีเสียงดังเหมือนตอนมีน้ ำป่ำมำ ต้นไม้ล้มหรือก้อนหินกล้ิงดังครืน ๆ ถ้ำ
มีเสียงนั้นจริง ๆ แสดงว่ำดินจะถล่มลงมำ 
- บ้ำนท่ีอยู่ในท่ีรำบเชิงเขำอำจจะเกิดดินถล่มจำกภูเขำลงมำท ำควำมเสียหำยแก่บ้ำนเรือนได้ 
สาเหตุการเกิดดินโคลนถล่ม 
- ฝนตกหนักติดต่อกันหลำยวัน 
- ลักษณะภูมิประเทศลำดชัน หรือดินบนลำดเขำเป็นดินร่วนและมีควำมลำดชัน มำก ๆ  
- กำรท ำไร่เล่ือนลอยบนภูเขำ ตัดไม้ท ำลำยป่ำเพื่อใช้พื้นท่ีเพำะปลูก ท ำให้ไม่มีต้นไม้หรือหญ้ำ
คลุมดิน  โครงสร้ำงดินไม่แข็งแรง เมื่อฝนตกหนักนำน ๆ ดินบนภูเขำนั้นอิ่มน้ ำและไถลลงมำ
ตำมลำดเขำน ำเอำตะกอนดิน, ก้อนหิน, ซำกไม้ล้มลง มำด้วย 
ข้อควรปฏิบัติเม่ือเกิดดินโคลนถล่ม 
- ถ้ำฝนตกหนักแบบไม่หยุดติดต่อกันหลำยวัน ดินบนภูเขำอำจถล่ม ต้องเฝ้ำระวังกันให้ดี โดย
ให้อพยพ หรือให้หนีไปท่ีสูง ๆ และต้องรีบแจ้งต่อ ๆ ให้รู้ท่ัวกันโดยเร็ว  
- ถ้ำพลัดตกไปในกระแสน้ ำห้ำมว่ำยน้ ำหนีเป็นอันขำด เพรำะจะโดนซำกต้นไม้ ก้อนหินท่ีไหล
มำกับโคลนกระแทกจนถึงตำยได้ 
- ให้หำต้นไม้ใหญ่ท่ีใกล้ท่ีสุดเกำะเอำไว้แล้วปีนหนีน้ ำให้ได้ 
ข้อควรปฏิบัติหลังน้ าลด 
- อย่ำปลูกบ้ำนหรือส่ิงก่อสร้ำงขวำงทำงน้ ำหรือใกล้ล ำห้วยมำกเกินไป 
- อย่ำตัดไม้ท ำลำยป่ำ/ ปลูกต้นไม้เพิ่มไว้ช่วยซับน้ ำ/ช่วยกันปลูกป่ำบริเวณท่ีถูกท ำลำยและ
ป้องกันไม่ให้ตัดไม้ท ำลำยป่ำซึ่งทุก ๆ คนต้องมีส่วนร่วมในกำรดูแลและเฝ้ำระวัง 
- ติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศ เพื่อทรำบสถำนกำรณ์ของภำวะฝนตกหนักหรือน้ ำป่ำไหลหลำก 
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วิธีป้องกันภัยจากภูเขาไฟระเบดิ 
 

          ภูเขำไฟระเบิด เป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีเกิดจำกกำรส่ันสะเทือนของ
แผ่นดินแล้วเกิดรอยร้ำวแตกออกจำกกัน เกิดกำรเคล่ือนตัวของแมกมำใต้เปลือกโลก หรือ
กำรระเบิดของภูเขำไฟท ำให้เปลือกโลกเกิดกำรเคล่ือนตัวและส่ันสะเทือนฉับพลัน จนเกิด
กำรโก่งตัว แยก เล่ือน และแตก รอยแตกนี้เรียกว่ำรอยเล่ือน ซึ่งเป็นสำเหตุของกำรเกิด
แผ่นดินไหว 
ข้อปฏิบัติ รับมือภูเขาไฟระเบิดก่อนเกิดเหตุฉุกเฉิน 
            สร้ำงช่องทำงติดต่อส่ือสำรฉุกเฉิน ตกลงกันในครอบครัวว่ำจะติดต่อกันฉุกเฉิน
ด้วยวิธีไหน ถ้ำเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินจะไปเจอกันท่ีไหน ท ำอย่ำงไรในหลำยกรณ์เหตุกำรณ์
เกิดขึ้นตอนท่ี พ่อแม่ออกไปท ำงำน และลูกอยู่ท่ีโรงเรียน ถ้ำเป็นเด็กเล็ก ควรให้เขำมีช่ือท่ี
อยู่ผู้ปกครองติดตัวไว้ด้วย   มีอุปกรณ์ยังชีพให้พร้อม 
วิธีการป้องกันอันตรายจากภูเขาไฟ  
1) สวมเส้ือคลุม กำงเกงขำยำว ถุงมือ  รองเท้ำทนๆ เพื่อป้องกันเถ้ำภูเขำไฟและควำม
ร้อนจำกกำรระเบิด  
2) ใส่หน้ำกำกอนำมัย แว่นตำทุกชนิดเพื่อป้องกันเถ้ำภูเขำไฟ  
3) เตรียมเสบียง(น้ ำ และ อำหำรแห้ง หรืออำหำรท่ีสำมำรถใช้กินได้ยำมฉุกเฉิน  เช่น 
มำม่ำ หรือ อำหำรกระป๋อง - ท่ีเปิดกระป๋อง)  ยำรักษำโรค เครื่องใช้ท่ีจ ำเป็น รวมท้ัง
เครื่องมือส่ือสำร เช่น โทรศัพท์ วิทยุ FM,AM  
4) ติดตำมข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด และเมื่อทำงกำรส่ังอพยพให้อพยพ
ออกจำกพื้นท่ีทันที อำจไปรวมตัวกันท่ีสถำนท่ีหลบภัยทันที  
5) ไม่ควรหลบอยู่ในอำคำรส่ิงก่อสร้ำง เพรำะอำจถล่มลงมำจำกแผ่นดินไหวหรือเถ้ำภูเขำ
ไฟ 
6) เตรียมไฟฉำย และ ถ่ำนท่ีใช้งำนได้ 

                        
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/ภูเขาไฟระเบิด
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 เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีป้องกันภัยจากสึนาม ิ
 

       สึนำมิเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีเกิดจำกคล่ืนน้ ำทะเลขนำดใหญ่เคล่ือนเข้ำสู่ชำยฝ่ัง
อย่ำงรุนแรง รวดเร็ว และมีควำมสูงของคล่ืนมำก สร้ำงควำมเสียหำยต่อชีวิต ทรัพย์สิน ท่ีอยู่
อำศัย ส่ิงก่อสร้ำงต่ำงๆ รวมถึงระบบนิเวศชำยฝ่ัง เช่น แนวปะกำรัง พื้นท่ีป่ำชำยเลน  สำเหตุ
ของกำรเกิดสึนำมิ ได้แก่ ภูเขำไฟปะทุอย่ำงรุนแรงใต้ทะเล  แผ่นดินไหวรุนแรงมีศูนย์กลำงอยู่ใต้
ทะเล  กำรทรุดถล่มของช้ันตะกอนขนำดใหญ่ใต้ทะเล  กำรพุ่งชนของอุกกำบำตในทะเล 
     1. ควรติดตำมกำรเสนอข่ำวหรือติดตำมกำรประกำศข่ำวของทำงรำชกำรอย่ำงใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง เมื่อได้รับฟังประกำศจำกทำงกำรเกี่ยวกับกำรเกิดแผ่นดินไหวบริเวณทะเลอันดำมัน ให้
เตรียมรับสถำนกำรณ์ท่ีอำจจะเกิดคล่ืนสึนำมิตำมมำได้  
     2. รู้จักสังเกตปรำกฏกำรณ์ของชำยฝ่ัง ถ้ำน้ ำทะเลลดระดับลงมำมำกหลังเกิดแผ่นดินไหว 
ให้สันนิษฐำนว่ำ อำจเกิดคล่ืนสึนำมิตำมมำได้ ให้รีบอพยพคนในครอบครัว หรือสัตว์เล้ียง ให้อยู่
ห่ำงจำกชำยฝ่ังมำกๆ ควรอยู่ในท่ีดอนหรือท่ีสูงน้ ำท่วมไม่ถึง 
     3. กรณีท่ีอยู่ในเรือ ซึ่งจอดอยู่ท่ีท่ำเรือหรืออ่ำวให้รีบน ำเรือออกไปกลำงทะเลเพรำะคล่ืนสึ
นำมิท่ีอยู่ไกลชำยฝ่ังมำก ๆ จะมีขนำดเล็ก 
     4. หำกเกิดภัยจำกคล่ืนสึนำมิพยำยำมต้ังสติให้มั่นเพื่อเตรียมรับสถำนกำรณ์ 
     5. อย่ำลงไปชำยหำดเพื่อไปดูคล่ืนสึนำมิ เพรำะเมื่อเห็นคล่ืนแล้วจะไม่สำมำรถหนีได้ทัน 
     6. ไม่ควรประมำท กรณีท่ีมีข่ำวว่ำจะเกิดคล่ืนสึนำมิขนำดเล็ก เนื่องจำกคล่ืนสึนำมิใน
บริเวณหนึ่ง อำจมีขนำดเล็ก แต่ว่ำอีกบริเวณหนึ่งอำจมีขนำดใหญ่ก็ได้ 
     7. คล่ืนสึนำมิสำมำรถเกิดข้ึนได้อีกหลำยระลอก จำกกำรเกิดแผ่นดินไหวครั้งเดียว เนื่องจำก
กำรแกว่งไปแกวง่มำของน้ ำทะเล  
     8. หำกท่ีพักอำศัยอยู่ใกล้ชำยหำด ควรจัดท ำเขื่อน ก ำแพง ปลูกต้นไม้ ลดแรงปะทะของน้ ำ
ทะเล และก่อสร้ำงท่ีพักอำศัยให้มั่นคงแข็งแรงในบริเวณย่ำนท่ีมีควำมเส่ียงภัยในเรื่องคล่ืนสึนำมิ  
    9. หลีกเล่ียงกำรก่อสร้ำงใกล้ชำยฝ่ังในย่ำนท่ีมีควำมเส่ียงภัยสูง  
    10. วำงแผนในกำรฝึกซ้อมรับภัยจำกคล่ืนสึนำมิ เช่น ก ำหนดสถำนท่ีในกำรอพยพ แหล่ง
สะสมน้ ำสะอำด เป็นต้น 
11. ประชำสัมพันธ์และให้ควำมรู้ประชำชนในเรื่องกำรป้องกันและบรรเทำภัยจำกคล่ืนสึนำมิ                                              
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ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและ
พิบัติภัย 

และพิบัตภิัย 

……………………
……………………
……………………

………………………
………………………
………………………
………………………

………………………
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……………
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……………
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……………
……………
……………
……………
……………

……………
……………
……………
……………
……………

……………
……………
……………
……………
……………

 

                                           ใบงาน 
แผนที่ความคิด  เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและพบิัตภิัยในอาเซียน 

 
ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนท ำแผนท่ีควำมคิด เร่ือง ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติและพิบัติภัยในอำเซียน 
              เกี่ยวกับสำเหตุและผลกระทบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เกณฑ์การตัดสิน  
                          ผ่ำน       ไม่ผ่ำน            ระดับคุณภำพ........................... 
พ.................................................... 
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 เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

ใบงาน 
ข้อตกลงแนวทางปฏิบตัิตน และเพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 

 

 
ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนท ำข้อตกลงร่วมกันของนักเรียนในห้องเรียนเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติตน และ 
              เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
 
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ข้อตกลงแนวทางปฏิบัติตน และเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 

 เกณฑ์การตัดสิน  
                          ผ่ำน            ไม่ผ่ำน             ระดับคุณภำพ....................... 
............................................. 
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โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

                                           ใบงาน                
   ค าขวัญรณรงค์สรา้งจิตส านึก ความตระหนักในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
   
ค าช้ีแจง      ให้นักเรียนเขียนค ำขวัญรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึก ควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ 
                 ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
……………………………………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

 เกณฑ์การตัดสิน  
                          ผ่ำน                ไม่ผ่ำน       ระดับคุณภำพ........................... 
พ.................................................... 
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โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   โดย  สุนทรวิทย์ 
                                 หยดน้ ำ-ค้ำงฉ่ ำช้ืน          พรมชุ่มพื้น  อำบผืนป่ำ 
                     แสงทอง  ผ่องโสภำ                    พ้นขอบฟ้ำ  มำร ำไร    
                     อุษำ  วนำสัณฑ์                         ต่ืนจำกฝัน  สู่วันใหม ่
                     คีตะ  ระบ ำไพร                         เริ่มเคล่ือนไหว  ในทิวำ 
                           บุปผชำติ  บำนดำดด่ืน          หอมรวยรื่น  ช่ืนนำสำ 
                     ขมุม  ภุมรำ                             เหล่ำนกกำ  ออกหำกิน  
                     ทักษะ  ธรรมชำติ                      บรรจงวำด  สมศำสตร์ศิลป์ 
                     บันดำล  วิมำนดิน                      แหล่งอำสิน  ถิ่นอดุลย ์
                             ป่ำฉ่ ำ  โดยน้ ำช่วย              น้ ำอิ่มห้วย  ด้วยป่ำหนุน 
                     ป่ำ,น้ ำ  ผลัดค้ ำจุน                      ต่ำงให้คุณ  เกื้อหมุนวน 
                     โค่นป่ำ  ถ้ำป่ำเตียน                     โลกคงเพี้ยน  เปล่ียนแล้งฝน 
                     ทุกข์ร้อน  ย้อนหำคน                   จะอับจน  เพรำะตนเอง 

 

ใบความรู้ท่ี 1 
นิทานเรื่อง ป่าให้น้ า น้ าให้ป่า 

 

หน่วยการเรยีนรู้ 
กรอบเนื้อหาท่ี  5 การท างานร่วมกันเพื่ออนาคตท่ียั่งยืน 

 

 

      ป่าให้น้ า น้ าให้ป่า 
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โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 คณะ 
    กำพย์ยำนี ได้ช่ือว่ำยำนี ๑๑ เพรำะ จ ำนวนพยำงค์ใน ๒ วรรค หรือ ๑ บรรทัด รวมได้ ๑๑ พยำงค์ 
    ๑ บท มี ๔ วรรค วรรคหน้ำ ๕ พยำงค์ วรรคหลัง ๖ พยำงค์ 
       สัมผัสระหว่างวรรค 
              ใน ๑ บท มีสัมผัส ๒ คู่ สังเกตจำกแผนผังและตัวอย่ำง 
        สัมผัสระหว่างบท 
            พยำงค์สุดท้ำยของบทต้น สัมผัสกับพยำงค์สุดท้ำยของวรรคท่ี ๒ ของบทถัดไป 
 

ใบความรู้ท่ี 2 
ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 11 
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โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

 

   

 

 
 
 
 
 
ค าช้ีแจง   นักเรียนอ่ำน/ศึกษำบทกวีเรื่อง ป่ำให้น้ ำ  น้ ำให้ป่ำ และวิเครำะห์เนื้อหำ เขียนแผนภำพ
ควำมคิดสรุปควำมรู้ ข้อคิด ลักษณะอัตลักษณ์   ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลกับธรรมชำติ   
และกำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันจำกบทกวีแล้วตกแต่งสวยงำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี 1 
เรื่อง  การเขียนแผนภาพความคิดสรุปบทกลอน
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง บทกวีสื่อสารชีวียั่งยืน 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

       ผ่าน         ไม่ผ่าน        ระดับคุณภาพ ......................... 
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      ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนแต่งบทกลอนประเภทกำพย์ยำนี 11 จ ำนวน 2 – 4 บท ชมธรรมชำติ
ท้องถิ่นของตนเองให้ถูกต้องตำมฉันทลักษณ์  เขียนค ำบรรยำยสรุปควำม แนวคิดจำกบทกลอนท่ีแต่ง
พร้อมท้ังวำดภำพ ตกแต่งสวยงำม   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี  2 
เรื่อง การเขียนบทกลอนชมธรรมชาติ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง บทกวีสื่อสารชีวียั่งยืน 

เกณฑ์การตัดสิน 

       ผ่าน         ไม่ผ่าน          ระดับคุณภาพ ......................... 
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                  แบบทดสอบหลังเรียน 
    วิชาอาเซียนศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6      

ค าช้ีแจง 1.  แบบทดสอบฉบับนี้มีจ ำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30  คะแนน  ใช้เวลำในกำรท ำข้อสอบ 45 นำที 
           2.  ข้อสอบมีค ำตอบให้เลือก  4  ค ำตอบ  นักเรียนต้องเลือกค ำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว 
ค าสั่ง  ให้นักเรียนท ำเครื่องหมำย x  ลงในช่อง   ท่ีตรงกับตัวเลข  1,2,3  หรือ 4  ลงในกระดำษค ำตอบ 
1.ทรัพยำกรธรรมชำติ คือน้ ำมันมีมำกในประเทศใด 
   1. บรูไน                          2.  มำเลเซีย 
   3. สิงคโปร์                       4.  ฟิลิปปินส์ 
2. ข้อใดคือประโยชน์ของน้ ำ 
   1. ใช้อุปโภคบริโภค              2.  ใช้ในกำรเกษตร   
   3. เป็นแหล่งอำหำรของมนุษย์  4.  ถูกทุกข้อ 
3. สำเหตุท่ีท ำให้ป่ำไม้ในกลุ่มประเทศอำเซียนเสริม 
   โทรมอย่ำงรวดเร็วเกิดจำก 
   1 . กำรท ำอุตสำหกรรมโรงเล่ือย โรงกระดำษ 
   2.  กำรเพิ่มจ ำนวนประชำกร กำรท ำกำรเกษตร 
   3.  กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชเพื่อส่งออก 
   4.  ทุกข้อท่ีกล่ำวมำ 
4. เรำสำมำรถช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับ 
   น้ าในแถบประเทศอำเซียนได้อย่ำงไร 
   1. แยกขยะก่อนท้ิงลงท่อปะปำหรือแม่น้ ำล ำคลอง 
   2. น ำน้ ำท่ีใช้เสร็จแล้วไปเทท้ิง 
   3. จัดต้ังโรงงำนอุตสำหกรรมในแต่ละประเทศ 
   4. เปิดน้ ำท้ิงไว้ในขณะท่ีไม่ได้ใช้ 
5. กำรท่ีป่ำไม้ถูกท ำลำยก่อให้เกิดผลเสียต่ำงๆมำกมำย   
   ผลเสียท่ีจัดว่ำส ำคัญและร้ำยแรงท่ีสุด คือข้อใด 
   1. ขำดแคลนแหล่งพักผ่อนหย่อนใจทำงธรรมชำติ 
   2. ขำดแคลนป่ำไม้ 
   3. ขำดแคลนไม้ส ำหรับท ำเครื่องเรือน 
   4. เกิดควำมแห้งแล้งท ำให้ฝนไม่ตกตำมฤดูกำล 
    

6. ภำษำใดมีโครงสร้ำงใกล้เคียงกับภำษำไทยมากที่สุด 
   1. ภำษำมำเลย์    2. ภำษำเมียนมำร์                 
   3. ภำษำเวียดนำม     4. ภำษำทมิฬ 
7. นิทำนเรื่อง “ก าเนิดค้างคาว” เป็นนิทำนพื้นเมือง 
   ของประเทศใด 
   1. มำเลเซีย  2. ฟิลิปปินส์  
   3. อินโดนีเซีย       4. สิงคโปร์ 
8. ข้อใดคือสุภำษิตเขมรท่ีหมำยถึง “คนอำรมณ์ร้อนไม ่
   รู้จักอดทนข่มใจ ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกใครก็ 
   ไม่มีใครช่วย ส่วนคนใจคออัธยำศัยเยือกเย็น พูดจำ 
   นอบน้อม จะมีแต่คนช่วยเหลือ” 
    1. บ่กินผักบ่มีเหยื่อท้อง บ่เอำผ่ีน้องเสียหน่อเสียแนว 
    2. แพ้เป็นเถ้ำ ชนะเป็นถ่ำน 
    3. ร้อนกินต้ืน เย็นกินลึก 
    4. ชีวิตเช่นด่ังวงล้อ มีขึ้นและมีลง 
9. สุภำษิตของประเทศใดมักเกี่ยวข้องกับน้ ำ 
    1. เวียดนำม            2. มำเลเซีย 
    3. สิงคโปร์           4. กัมพูชำ 
10. ค ำใดใช้ในกำรขึ้นต้นกำรเขียนจดหมำยถึงเพื่อน 
    (Penpal) 
   1. Dear           2. Hello 
   3. Hi            4. Good Morning 
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11. กำรศึกษำวรรณกรรมของประชำคมอำเซียน 
     มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด    
     1.  เกิดกำรแข่งขันกัน 
     2.  เกิดกำรพึ่งพำอำศัยกัน 
     3.  เกิดกำรแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกัน 
     4.  แรงงำนต่ำงประเทศเข้ำมำเพิ่มมำกขึ้น 
12. ข้อใดกล่ำวถึงอัตลักษณ์อำเซียนได้ตรงประเด็น 
     ท่ีสุด  
     1. เน้นกำรแสวงหำผลประโยชน์ในต่ำงประเทศ  
     2. เป็นกำรแสดงควำมมีอ ำนำจในควำมเป็น 
        อำเซียน  
     3. เน้นกำรสร้ำงควำมแปลกใหม่ระหว่ำงประเทศ 
        สมำชิก  
     4. เน้นกำรอยู่รว่มกันและส่งเสริมควำมเข้ำใจอันดี 
        ระหว่ำงสมำชิก 
13.  ข้อใดคือจุดประสงค์สูงสุดท่ีเกิดจำกกำรเรียนรู้ 
      อัตลักษณ์ของวรรณกรรมในประเทศอำเซียน  
      1. เกิดควำมภำคภูมิใจในอัตลักษณ์ร่วมของ 
          อำเซียน 
      2.  เกิดควำมเข้ำใจและกำรยอมรับซึ่งกันและกัน 
      3.  เกิดควำมรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวท่ำมกลำงควำม 
           หลำกหลำย 
      4. เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้ควำมคิดสู่กำร 

            ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
14. ท ำไมกำรศึกษำงำนวรรณกรรมหรือนิทำนจึงเป็น 
     ส่วนหนึ่งของกำรสะท้อน“หนึง่อัตลักษณ์” ของ 
     ประชำคมอำเซียน  ข้อใดต่อไปนี้ให้เหตุผลไม่ 
     ถูกต้อง 
     1. เพรำะนิทำนสะท้อนผ่ำนบริบททำงสังคมและ 

 ควำมเป็นหนึ่งเดียวทำงวัฒนธรรม 
 

     2. เพรำะนิทำนเป็นกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมของ 
        ชุมชนจำกรุ่นสู่รุ่นสืบต่อมำยำวนำน 
     3. เพรำะนิทำนเป็นส่วนหนึ่งของกำรแลกเปล่ียน 

 ควำมคิดควำมเข้ำใจทำงวัฒนธรรมของอำเซียน 
     4. เพรำะนิทำนสะท้อนวิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่  
        ทัศนคติควำมเช่ือ ของบรรพชนผ่ำนกำรบอก 
        เล่ำ/ฟัง 
15.  ใครต่อไปนี้น ำควำมรู้จำกกำรอ่ำนวรรณกรรมไป 
     ใช้น้อยท่ีสุด  

1. ดำวสอบเข้ำเรียนแพทย์ได้เพรำะนิทำนเรื่อง 
อุบำย เศรษฐี  

2. โดมน ำนิทำนเรื่องพ่อนำกับหินวิเศษของ 
ประเทศลำวไปเล่ำให้น้องฟัง 

3. ดอมสำมำรถคิดแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้จำก 
    กำรอ่ำนนิทำนเรื่องเจ้ำหญิงมันดำลิกำ 

     4. นิทำนเรื่องเมล็ดข้ำวท่ีหำยไปท ำให้ดิวทำนข้ำว 
        หมดทุกเมล็ดทุกมื้อและร่วมปลูกป่ำรักษำต้นน้ ำ 
อ่านนิทานแล้วตอบค าถาม ข้อ 16 – 17  

นิทานจากประเทศกัมพูชา เร่ือง มดน้อย 
          มีมดน้อยจะข้ำมไปหำกินอีกฝ่ังหนึ่ง น้ ำใน
คลองคือปัญหำหรืออุปสรรคท่ีมดน้อยจะต้องหำวิธี
เอำชนะเพื่อฟันฝ่ำ  อุปสรรคนั้นๆ ให้ได้ มดน้อยใช้วิธี
หลำยวิธีด้วยควำมมำนะอดทน ไม่ว่ำจะใช้ใบไม้เป็นเรือ 
เมื่อไม่ส ำเร็จก็ใช้มะพร้ำวผ่ำครึ่งแทน แต่มะพร้ำวผ่ำ
ครึ่งมีรูรั่วก็หำวิธีอุดรูรั่ว  จนสำมำรถข้ำมน้ ำได้ส ำเร็จ 
16. นิทำนเรื่องนี้มีแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ในเรื่องใด 
     มำกท่ีสุด 
     1.  ควำมพอเพียง 
     2.  ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
     3.  ควำมขยัน อดทน ควำมมุ่งมั่น 
     4.  กำรใช้สติปัญญำไหวพริบปฏิภำณ 
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17.  นิทำนพื้นบ้ำนในอำเซียนมีอัตลักษณ์ท่ีคล้ำยคลึง 
     กันในเรื่องใดมำกท่ีสุด 
     1.  มีข้อคิดหลักค ำกำรสอนทำงศำสนำ 
     2.  สืบสำนประเพณีวัฒนธรรม 
     3.  สอนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล 
     4.  ส่งเสริมควำมกล้ำหำญ 
 
18.  ส่ิงใดต่อไปนี้มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ของนิทำน 
     พื้นบ้ำนในอำเซียนน้อยท่ีสุด 
     1.  กำรประกอบอำชีพ 
     2.  ประเพณี วัฒนธรรม   
     3.  ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ 
     4.  ควำมเช่ือ ควำมศรัทธำ   
 
19.  ประเทศในข้อใดท่ีมีอัตลักษณ์ของนิทำนพื้นบ้ำน 
     ด้ำนสังคมและวัฒนธรรมท่ีคล้ำยคลึงกัน 
     1.  มำเลเซีย – สิงคโปร์ – เวียดนำม 
     2.  เมียนมำร์ – ไทย – ลำว  
     3.  อินโดนีเซีย – มำเลเซีย –ไทย 
     4.  อินโดนีเซีย – เมียนมำร์ – บรูไนดำรุสซำลำม 
 
อ่านนิทานแล้วตอบค าถาม ข้อ 20 – 22 
     นิทานประเทศมาเลเซีย เร่ือง ลูกกระจงน้อยกับ
จระเขน้ำนมำแล้ว มีจระเข้ร้ำยตัวหนึ่งอำศัยอยู่กับฝูงท่ี 
แม่น้ ำกว้ำงใหญ่ เจ้ำจระเข้ร้ำยคอยจ้องจับกินลูก 
กระจงน้อยตัวหนึ่งมำนำนแล้วแต่ก็จับไม่ได้สักที 
เพรำะเจ้ำลูกกระจงตัวงนี้ฉลำดเฉลียวอย่ำบอกใคร 
     วันหนึ่ง ลูกกระจงอยำกข้ำมแม่น้ ำไปหำกินหญ้ำ 

และผลไม้อีกฝ่ังแม่น้ ำ แต่ไม่รู้ว่ำจะผ่ำนเจ้ำจระเข้ 
ร้ำยไปได้อย่ำงไร เจ้ำลูกกระจงพยำยำมครุ่นคิดอย่ำง
หนักจนคิดแผนดีๆขึ้นได้  เจ้ำลูกกระจงจึงเดินไปท่ี 

แม่น้ ำแล้วตะโกนเรียกจระเข้ร้ำยเสียงดังล่ัน เจ้ำจระเข้
ก็รีบโผล่พรวดข้ึนมำทันที “เจ้ำลูกกระจง เจ้ำเรียกข้ำ
งั้นเหรอ ไม่กลัวข้ำลำกเจ้ำไปกินรึไง” ลูกกระจงนอ้ย
แสร้งท ำเป็นกลัวตัวส่ัน และบอกด้วยเสียงอันส่ันเครือ
ว่ำ ได้รับค ำส่ังจำกพระรำชำ ให้มำนับจ ำนวนจระเข้ใน
แม่น้ ำใหญ่ เพื่อเชิญไปงำนเล้ียงค่ ำนี้ 
      “บอกให้เพื่อนๆของเจ้ำลอยตัวขึ้นมำเรียงกันเป็น 
แถวยำวไปจนถึงฝ่ังโน้นสิ ข้ำจะได้นับจ ำนวนง่ำย ๆ 
แล้วท่ำนก็อย่ำคิดกินข้ำล่ะ ไม่งั้นพวกท่ำนอดไปงำน
เล้ียงแน่” เจ้ำจระเข้ร้ำยหลงเช่ืออุบำยของลูกกระจง  
จึงรีบด ำน้ ำลงไปบอกพวกพ้อง ช่ัวพริบตำฝูงจระเข้ก็
ขึ้นมำเรียงตัวเป็นแถวทอดยำวไปถึงอีกฝ่ังหนึ่ง  เจ้ำลูก
กระจงกระโดดไปบนหัวของจระเข้ร้ำยและเพื่อนๆ
จระเข้ของมันทีละตัว ๆ พร้อมกับตะโกนนับจ ำนวน
เสียงดัง จนกระท่ังข้ำมข้ึนอีกฝ่ังได้ส ำเร็จ เมื่อทุกอย่ำง
ส ำเร็จตำมแผน เจ้ำลูกกระจงก็หันมำหัวเรำะยั่วเย้ำ
จระเข้ร้ำย “ขอบใจนะ ลุงจระเข้ ท่ีช่วยเป็นธุระท ำ 
สะพำนให้ข้ำข้ำมแม่น้ ำได้สบำยๆ แถมยังไม่ต้องถูกกิน
อีกด้วย”    
       จระเข้ร้ำยรู้ตัวว่ำถูกหลอกก็หน้ำเสีย เพื่อนๆ 
จระเข้ต่ำงรุมต่อว่ำมัน ด้วยควำมโกรธแค้น และพำกัน
ต ำหนิท่ีเจ้ำจระเข้ร้ำยท ำให้พวกมันต้องเสียหน้ำ จำกวัน
นั้นจระเข้ร้ำยก็ถูกเพื่อน ๆ เฉยเมยกับมันไปพักใหญ่
ทีเดียว 
              ****************************** 
20.จำกนิทำนเรื่อง ลูกกระจงน้อยกับจระเข้  ให้ข้อคิด    
   ในเรื่องใดมำกท่ีสุด 
   1.ควำมพอเพียง                  2.ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
   3.ควำมขยันหมั่นเพียร          4.กำรใช้สติปัญญำ 
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21.อิทธิพลของนิทำน เรื่อง ลูกกระจงน้อยกับจระเข้ 
    ข้อใดมีผลดีต่อผู้อ่ำนมำกท่ีสุด  เพรำะเหตุใด 
   1.ด้ำนภำษำ เพรำะท ำให้เกิดควำมรู้สึกหวั่นไหวและ 
     เตรียมตัวแก้ปัญหำตนเอง 
   2.สถำนท่ี เพรำะได้เรียนรู้ภูมิประเทศควำมเป็นมำ 
     ของตัวละคร 
   3.ควำมคิด เพรำะสะท้อนประสบกำรณ์ชีวิตสู่กำร 
     ปรับใช้ 
   4.ด้ำนบุคคล เพรำะได้เห็นควำมคิดของผู้อื่น 
 

22.ควำมรู้ท่ีได้จำกนิทำนเรื่องนี้เรำสำมำรถน ำไป 
   ประยุกต์ใช้ในกำรด ำรงชีวิตในด้ำนใด 
   1.ด้ำนเศรษฐกิจ 
   2.ด้ำนกำรท่องเท่ียว 
   3.วิถีชีวิต 
   4.กำรเมืองกำรปกครอง 
23.กำรศึกษำวรรณกรรมของประชำคมอำเซียน 
     มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด    
     1.  เกิดกำรแข่งขันกัน 
     2.  เกิดกำรพึ่งพำอำศัยกัน 
     3.  เกิดกำรแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกัน 
     4.  แรงงำนต่ำงประเทศเข้ำมำเพิ่มมำกขึ้น 

24. ท ำไมกำรศึกษำงำนวรรณกรรมหรือนิทำนจึงเป็น 
     ส่วนหนึ่งของกำรสะท้อน“หนึง่อัตลักษณ์” ของ 
     ประชำคมอำเซียน  ข้อใดต่อไปนี้ให้เหตุผลไม่ 
     ถูกต้อง 
     1. เพรำะนิทำนสะท้อนผ่ำนบริบททำงสังคมและ 

 ควำมเป็นหนึ่งเดียวทำงวัฒนธรรม 
     2. เพรำะนิทำนเป็นกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมของ 
        ชุมชนจำกรุ่นสู่รุ่นสืบต่อมำยำวนำน 
     3. เพรำะนิทำนเป็นส่วนหนึ่งของกำรแลกเปล่ียน 

ควำมคิดควำมเข้ำใจทำงวัฒนธรรมของอำเซียน 
     4. เพรำะนิทำนสะท้อนวิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่  
        ทัศนคติ ควำมเช่ือ ของบรรพชนผ่ำนกำรบอก 
        เล่ำ/ฟัง 
25. ประเทศใดในอำเซียน เกิดพิบัติภัยจำกวำตภัยสร้ำง 
    ควำมเสียหำยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชำกร 
    มำกท่ีสุด 
    1. เมียนมำร์               2.  ฟิลิปปินส์ 
    3. อินโดนีเซีย             4.  เวียดนำม  
26. Ring Of Fire  เป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ี 
   เกี่ยวข้องกับข้อใด 
    ก. กำรเกิดไฟไหม้        
    ข. มีภูเขำไฟระเบิดบ่อยๆ 
    ค. เป็นดินแดนแห่งทะเลทรำย 
    ง. มีแหล่งน้ ำมันเป็นทรัพยำกรส ำคัญ 
27. เหตุกำรณ์/ปรำกฏกำรณ์ใดในประเทศอินโดนีเซียท่ี 
    ส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้ำนทุกปี 
    1. สึนำมิ                    2. อัคคีภัย    
    3. วำตภัย                  4. ภูเขไฟระเบิด 
28.  ข้อใด เป็นจุดสังเกตในกำรเตรียมตัวรับ 
     สถำนกำรณ์กำรเกิดสึนำมิหลังจำกกำรเกิด 
     แผ่นดินไหวอย่ำงรุนแรง 
    1. ท้องทะเลเงียบสงบผิดปกติ 
    2. เกิดพำยุ คล่ืนลมแรง 
    3. น้ ำทะเลลดระดับลงอย่ำงรวดเร็ว 
    4. ฝูงสัตว์ ส่งเสียงร้องผิดปกติ 
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29. เมื่อเกิดพิบัติภัยข้ึน ส่ิงแรกที่นักเรียนควรท ำ 
     คือข้อใด 
    1. ขอควำมช่วยเหลือจำกองค์กร/หน่วยงำนต่ำงๆ 
    2. เตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้ในกำรด ำรงชีวิตให้พร้อม 
    3. ต้ังสติให้มั่นคงไม่ต่ืนตกใจ 
    4. หลบหนีออกจำกสถำนท่ีแห่งนั้นโดยเร็ว 
 

30. เมื่อเกิดพิบัติภัยทำงธรรมชำติในกลุ่มประเทศ 
     อำเซียน นักเรียนจะให้ควำมช่วยเหลือได้ 
     อย่ำงไรจึงจะเหมำะสมท่ีสุด 
     1. บริจำคอำหำร ส่ิงของเครื่องใช้ในกำรด ำรงชีพ 
     2. จัดกำรแสดงนอกสถำนท่ีหำเงินช่วยเหลือ 
     3. ขอรับบริจำคจำกองค์กร/หน่วยงำน/ 
         บริษัทต่ำงๆ 
     4. บริจำคเงินค่ำขนมตำมก ำลังของนักเรียน   
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คณะท างาน 

 
บรรณาธิการ 
 1. นำงรำตรี  ศรีไพรวรรณ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 2. นำงธนำทิพย์  ศิริไพบูลย์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
          3. นำงสำววลัยภรณ์  อำทิตย์เท่ียง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 4. นำงสมถวิล   โชติคณำทิศ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 5. นำงเกศมณี พันธ์พฒันกุล       ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 
ผู้จัดท า 
 1. นำงพรทิพำ  ค ำแหง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  
 2. นำงไพรรินทร์  พวงจินดำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 3. นำงมยุรี  เหลืองสินศิริ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 4. นำงสำวกนกกร  ฉัตรหิรัญเลิศ  ครูช ำนำญกำร 
 5.  นำงวำสนำ   ภูงำมเฃียว  ครู ค.ศ. 1 
 6.  นำงวรำลักษณ์   เต็มสิทธิ์  ครู ค.ศ. 1 
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 8.  นำงสำวเมธำวดี   จันทรโชติ  ครูผู้ช่วย         
 9.  นำงสำวนันท์นภัส   พรกลำง  ครูผู้ช่วย 
 10.นำยธีระวฒัน์   ดอนอินอำจ  พนักงำนรำชกำร  
    
ออกแบบปกและภาพประกอบ 
 1.นำยเรวัฒ   โสดำพรหม   ครู ค.ศ. 1 
           2.นำยเส็ง  บุดดำ   ครู ค.ศ. 1 
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