คู่มือการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาชุดหนูน้อยอาเซียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว

โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คานา
คู่มือการใช้เกมการศึกษาหนูน้อยอาเซียนเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการใช้เกมการศึกษาประกอบ
แผนการจัดประสบการณ์หนูน้อยอาเซียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ซึ่งเกมการศึกษาชุดนี้เป็นสื่อการสอนที่ออกแบบ
มาเพื่อพัฒนาความรู้ในเรื่องอาเซียนสาหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบไปด้วยด้านวัฒนธรรมอาเซีย นและด้าน
สัญลักษณ์อาเซียน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานและได้รับประสบการณ์ผ่านสื่อที่เหมาะสมกับวัย
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงต่อไป
ผู้จัดทาขอขอบพระคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังว่าคู่มือการใช้เกม
การศึกษาหนูน้อยอาเซียนนี้ คงเป็นประโยชน์สาหรับผู้สนใจนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป

นางสาวจุฑามาศ เหรียญแก้ว

คู่มือการใช้เกมการศึกษาชุดหนูน้อยอาเซียน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องอาเซียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
คู่มือฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อชี้แจงวิธีการจัดกิจกรรมโดยการใช้เกมการศึกษาประกอบแผนการจัด
ประสบการณ์หนูน้อยอาเซียน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี้
ความเป็นมาของการจัดทาเกมฝึกทักษะการคิด
ในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศไทยกาลังก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะรวมกันในปี
พ.ศ.2558 ดังนั้นการให้ความรู้ความเข้าใจบทบาทของการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนจึงเป็นสิ่งจาเป็น
อย่างมาก และเด็กปฐมวัยที่จะเติบโตขึ้นเป็นสมาชิกของสังคมในภายภาคหน้า จะต้องเตรียมความพร้อมของ
ตนเองโดยเฉพาะด้านความรู้ในเรื่องของประชาคมอาเซียน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียน ณ พระตาหนักจิตรดารโหฐาน เมื่อวันที่
13 มิถุนายน พ.ศ.2518 ความว่า “ปัจจัยสาคัญที่สุดประการหนึ่งของชีวิตและส่วนรวม คือ การศึกษา ซึ่งเป็น
รากฐานส่งเสริมความเจริญมั่นคงเกือบทุกอย่างในบุคคลและประเทศชาติ” ดังนั้นการให้เด็กไทยได้ศึกษา
เรื่องราวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจึงเป็น เรื่องจาเป็นเพื่อทาความเข้าใจเรื่องของมนุษยชาติ ความเข้าใจ
นานาชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมวิทยา หน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และภาษา
ซึ่งการสอนสังคมสมัยใหม่นั้น ต้องสอนเพื่อการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสังคม และนวัตกรรม
สภาพปัจจุบัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกิจกรรมเกมการศึกษาปฐมวัย สื่อการสอน จึงเป็น
เครื่องมือที่สามารถสัมผัสได้ด้วยตาและมือ และสามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนของผู้จัดทา พบปัญหาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาใน
ระดับชั้นปฐมวัย ดังนี้
1. ส่วนมากจะจัดซื้อจากร้านค้า ไม่ตรงตามหน่วยประสบการณ์ที่เด็กได้เรียน จึงมักไม่สอดคล้อง
กับเรื่องที่เด็กจะต้องเรียนรู้
2. เกมการศึกษาไม่มีความหลากหลาย
วัตถุประสงค์ของการจัดทาเกมการศึกษาชุดหนูน้อยอาเซียน
1. เพื่อจัดทาเกมการศึกษาชุดหนูน้อยอาเซียนใช้ประกอบแผนการจัดประสบการณ์หน่วย หนูน้อย
อาเซียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
2. เพือ่ พัฒนาความรู้เรื่องอาเซียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ระดับสูงต่อไป
3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกิจกรรมอื่น ๆ

ประโยชน์ของการจัดทาเกมการศึกษาประกอบแผนการจัดประสบการณ์หนูน้อยอาเซียน
1. ได้เกมการศึกษาชุดหนูน้อยอาเซียน ใช้ประกอบแผนการจัดประสบการณ์หน่วยหนูน้อยอาเซียน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
2. ได้พัฒนาความรู้เรื่องอาเซียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ระดับสูงต่อไป
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกิจกรรมอื่น ๆ
ลักษณะของเกมการศึกษาชุดหนูน้อยอาเซียน
เกมการศึกษาชุดหนูน้อยอาเซียน ที่ผู้ศึกษาจัดทาขึ้นเป็นเกมที่จัดทาขึ้นเพื่อประกอบแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้หน่วยหนูน้อยอาเซียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนการเรียนรู้เรื่องอาเซียน
ผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในกิจกรรมเกมการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 และหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สาระการเรียนรู้อาเซียนศึกษา
ระดั บ ปฐมวั ย ส านั ก การศึ ก ษาเทศบาลนครเชี ย งราย จั ง หวั ด เชี ย งราย จั ด ท าขึ้ น จ านวน 1 ชุ ด
ประกอบด้วยเกมการศึกษาหนูน้อยอาเซียน จานวน 10 เกม ได้ออกแบบเพื่อพัฒนาความรู้ในเรื่องอาเซียน
ของเด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมเกมการศึกษา 4 ประเภทคือ เกมจับคู่ เกมต่อภาพให้สมบูรณ์ เกมวางภาพ
ต่อปลาย และเกมความสัมพันธ์ตามลาดับที่กาหนด
เนื้อหาสาระของเกมการศึกษาชุดหนูน้อยอาเซียน
เนื้อหาสาระของเกมการศึกษาชุดหนูน้อยอาเซียน ประกอบด้วย 2 แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
1. ความรู้ ในเรื่ อ งวัฒ นธรรมของประเทศในอาเซี ยน เช่ น ภาษา การแต่ งกาย อาหารและ
ประเพณีการละเล่น
2. ความรู้ในเรื่องสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศในอาเซียน เช่น ธงชาติ ดอกไม้ประจาชาติ สัตว์
ประจาชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญต่างๆ

ตัวอย่าง
เกมจับคู่ภาพเหมือน (ธงชาติอาเซียน)

อุปกรณ์
บัตรภาพเหมือนธงชาติอาเซียน ขนาด 4x2 นิ้ว จานวน 10 คู่
วิธีการเล่น
1. ครูอธิบายและสาธิตการเล่น โดยให้เด็กได้พิจารณาธงชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ครูทบทวน
ให้เด็กว่าธงชาตินั้นเป็นธงธงชาติของประเทศใด
2. ครูวางธงชาติต้นแบบให้เด็กหาภาพธงชาติที่เหมือนต้นแบบมาวางเข้าคู่กัน
3. ให้เด็กอาสาออกมาทดลองเล่น และให้เด็กได้ลงมือเล่น
4. เมื่อเล่นเสร็จแล้วให้เก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

ตัวอย่าง
เกมจับคู่ภาพที่หายไป (สัตว์ประจาชาติอาเซียน)

อุปกรณ์
บัตรภาพตัดต่อรูปสัตว์ประจาชาติอาเซียน ขนาด 6x3.5 นิ้ว จานวน 10 คู่
วิธีการเล่น
1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่น โดยให้เด็กได้พิจารณาภาพตัดต่อสัตว์ประจาประเทศอาเซียนทั้ง
10 ประเทศ ครูทบทวนให้เด็กฟังว่าสัตว์นั้นเป็นสัตว์ประจาชาติของประเทศใด
2. ครูวางภาพต้นแบบของสัตว์แล้วให้เด็กหาภาพที่หายไปมาวางเข้าคู่กัน
3. ให้เด็กอาสาออกมาทดลองเล่น และให้เด็กได้ลงมือเล่น
4. เมื่อเล่นเสร็จแล้วให้เก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

ตัวอย่าง
เกมจับคู่ภาพกับเงา (ดอกไม้ประจาชาติอาเซียน)

อุปกรณ์
บัตรภาพดอกไม้ประจาชาติอาเซียน ขนาด 3x3 นิ้ว จานวน 10 ชิ้น
บัตรภาพเงาของดอกไม้ประจาชาติอาเซียน ขนาด 3x3 นิ้ว จานวน 10 ชิ้น
วิธีการเล่น
1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่น โดยให้เด็กได้พิจารณาภาพดอกไม้ประจาประเทศอาเซียนทั้ง
10 ประเทศ ครูทบทวนให้เด็กฟังว่าดอกไม้นั้นเป็นดอกไม้ประจาชาติของประเทศใด
2. ครูวางภาพต้นแบบของดอกไม้แล้วให้เด็กหาภาพเงาของดอกไม้นั้นมาวางเข้าคู่กัน
3. ให้เด็กอาสาออกมาทดลองเล่น และให้เด็กได้ลงมือเล่น
4. เมื่อเล่นเสร็จแล้วให้เก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

ตัวอย่าง
เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์ (ภาพเครื่องแต่งกายและคาทักทายประเทศในอาเซียน)

อุปกรณ์
บัตรภาพเครื่องแต่งกายประจาชาติอาเซียน ขนาด 3x3 นิ้ว จานวน 10 ชิ้น
บัตรภาพสัญลักษณ์คากล่าวทักทายของประเทศในอาเซียน ขนาด 3x3 นิ้ว จานวน 10 ชิ้น
วิธีการเล่น
1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่น โดยให้เด็กได้พิจารณาภาพเครื่องแต่งกายประจาประเทศ
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และถามเด็กๆว่าแต่ละประเทศมีคากล่าวทักทายว่าอย่างไร
2. ครูทบทวนให้เด็กฟังถึงคากล่าวทักทายของแต่ละประเทศ
3. ครูวางภาพต้นแบบภาพเครื่องแต่งกายแล้วให้เด็กหาสัญลักษณ์คากล่าวทักทายที่สัมพันธ์กันนามา
วางเข้าคู่กัน
4. ให้เด็กอาสาออกมาทดลองเล่น และให้เด็กได้ลงมือเล่น
5. เมื่อเล่นเสร็จแล้วให้เก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

ตัวอย่าง

เกมจับคู่ภาพส่วนใหญ่กับส่วนย่อย(สถานที่ท่องเที่ยว)

อุปกรณ์
บัตรภาพสถานที่ท่องเที่ยวอาเซียน (ภาพส่วนใหญ่) ขนาด 3x3 นิ้ว จานวน 10 ชิ้น
บัตรภาพสถานที่ท่องเที่ยวอาเซียน (ภาพส่วนย่อย) ขนาด 3x3 นิ้ว จานวน 10 ชิ้น
วิธีการเล่น
1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่น โดยให้เด็กได้พิจารณาภาพสถานที่ท่องเที่ยวประเทศอาเซียน
(ภาพส่วนใหญ่) ทั้ง 10 ประเทศ ครูทบทวนให้เด็กฟังถึงสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของแต่ละ
ประเทศ
2. ครูวางภาพต้นแบบภาพสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละประเทศในอาเซียน (ภาพส่วนใหญ่)
3. ให้เด็กหาภาพสถานที่ท่องเที่ยวอาเซียน (ภาพส่วนย่อย) ที่สัมพันธ์กันนามาวางเข้าคู่กัน
4. ให้เด็กอาสาออกมาทดลองเล่น และให้เด็กได้ลงมือเล่น
5. เมื่อเล่นเสร็จแล้วให้เก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

ตัวอย่าง

เกมเรียงลาดับ

(ธงอาเซียน)

อุปกรณ์
ภาพธงอาเซียน ขนาด 4x3 นิ้ว จานวน 4 ชิ้น
วิธีการเล่น
1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่น โดยให้เด็กได้พิจารณาภาพธงอาเซียนขนาดต่างๆ ถามเด็กว่าธง
อันไหนใหญ่ที่สุด อันไหนเล็กที่สุด
2. ครูนาธงอาเซียนขนาดต่างๆมาเรียงให้เด็กดู จากขาดใหญ่ไปขนาดเล็ก และจากขนาดเล็กไป
ขนาดใหญ่
3. ให้เด็กอาสาออกมาทดลองเล่น และให้เด็กได้ลงมือเล่น
4. เมื่อเล่นเสร็จแล้วให้เก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

ตัวอย่าง

เกมต่อภาพให้สมบูรณ์ (ประเพณีและการละเล่นของชาติอาเซียน)

อุปกรณ์
ภาพตัดต่อธงชาติประเทศอาเซียน ขนาด 10.5x7.5 นิ้ว ตัดจานวน 4 ชิ้น
วิธีการเล่น
1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่น โดยให้เด็กได้พิจารณาภาพการละเล่นอาเซียนที่สมบูรณ์ ถาม
เด็กว่าเป็นการละเล่นของประเทศใดในอาเซียน
2. ครูนาชิ้นส่วนธงชาติแต่ละชิ้นออกจากกัน แล้วให้เด็กนาชิ้นส่วนภาพแต่ละชิ้นมาประกอบกันให้
กลับเป็นภาพการละเล่นอาเซียนที่สมบูรณ์
3. ให้เด็กอาสาออกมาทดลองเล่น และให้เด็กได้ลงมือเล่น
4. เมื่อเล่นเสร็จแล้วให้เก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

ตัวอย่าง

เกมวางภาพตาราง 4 ช่อง (อาหารประจาประเทศอาเซียน)

อุปกรณ์
ภาพตารางสี่ช่องอาหารอาเซียน ขนาด 4.5x4.5 นิ้ว จานวน 9 ชิ้น
วิธีการเล่น
1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่น โดยให้เด็กได้พิจารณาภาพอาหารประจาประเทศอาเซียนทั้ง
10 ประเทศ และถามเด็กๆว่าแต่ละประเทศมีอาหารประจาชาติคืออะไร
2. ครูทบทวนให้เด็กฟังถึงอาหารประจาอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
3. ครูวางภาพต้นแบบตาราง 4 ช่องอาหารอาเซียนแล้วให้เด็กหาตาราง 4 ช่องที่สัมพันธ์กันนามา
วางต่อกัน
4. ให้เด็กอาสาออกมาทดลองเล่น และให้เด็กได้ลงมือเล่น
5. เมื่อเล่นเสร็จแล้วให้เก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

ตัวอย่าง

เกมวางภาพต่อปลาย (ธงชาติอาเซียน)

อุปกรณ์
ภาพโดมิโนธงชาติประเทศอาเซียน ขนาด 4x2 นิ้ว จานวน 25 ชิ้น
วิธีการเล่น
1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่น โดยให้เด็กได้พิจารณาบัตรภาพโดมิโนที่มีปลายสองข้างเป็นรูป
ธงชาติของประเทศในอาเซียน
2. ครูวางภาพต่อปลายโดมิโนที่มีธงชาติเหมือนกันเรียงปลายทั้งสองด้านต่อกันเป็นตัวอย่างให้เด็กดู
3. ให้เด็กอาสาออกมาทดลองเล่น และให้เด็กได้ลงมือเล่น โดยการเล่นเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-4 คน
แล้วแบ่งโดมิโนให้คนละเท่าๆกัน จากนั้นเด็กผลัดกันเรียงโดมิโนตามลาดับ ถ้าคนใดไม่สามารถ
วางโดมิโนได้ให้ผ่านให้คนต่อๆไปที่สามารถวางได้ ถ้าใครวางโดมิโนได้หมดคนแรกเป็นผู้ชนะ
4. เมื่อเล่นเสร็จแล้วให้เก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

ตัวอย่าง

เกมความสัมพันธ์ตามลาดับที่กาหนด(คาทักทายและเครื่องแต่งกายประจาชาติอาเซียน)

อุปกรณ์
บัตรภาพต้นแบบ 5 ตาราง ขนาด 7x2.5 นิ้ว 1 ชิ้น
บัตรถามคาถาม 3 ตาราง ขนาด 4x2.5 นิ้ว 9 ชิ้น
บัตรคาตอบ
1 ตาราง ขนาด 1.5x2.5 นิ้ว 9 ชิ้น
วิธีการเล่น
1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่น โดยให้เด็กได้สังเกตภาพต้นแบบที่กาหนดให้ จากนั้นครูให้เด็ก
สังเกตบัตรคาถาม ซึ่งมีช่องที่หายไป ให้เด็กๆหาบัตรคาตอบมาวางให้ตรงกับลาดับภาพตาม
ต้นแบบที่กาหนด
2. ให้เด็กอาสาออกมาทดลองเล่น และให้เด็กได้ลงมือเล่น
3. เมื่อเล่นเสร็จแล้วให้เก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

การใช้เกมการศึกษาชุดหนูน้อยอาเซียน
ขั้นตอนวิธีใช้เกมการศึกษาชุดหนูน้อยอาเซียนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ปฏิบัติ ดังนี้
1.1 เด็กและครูร่วมกัน ร้องเพลง / ท่องคาคล้องจอง (แล้วแต่กิจกรรม)
1.2 เด็กและครูร่วมสนทนาซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาของ เพลง / คาคล้องจอง นั้น ๆโดยครูตั้ง
คาถามให้เด็กได้มีโอกาสตอบหรือแสดงความคิดได้อย่างทั่วถึง
2. ขั้นสอน ปฏิบัติ ดังนี้
เมือ่ จะนาเกมการศึกษาชุดหนูน้อยอาเซียนไปใช้ ครูควรแนะนาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการเล่น
เกมดังกล่าว ดังนี้
1. พูดคุย หรือบอกให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของเกมนั้น ๆ เช่น เกมชุดใหม่ ชื่ออะไร
ประกอบด้วยอะไร
2. อธิบายวิธีการเล่นเป็นขั้น ๆ ไปตามลาดับขั้นตอนการเล่นของแต่ละเกม โดยใช้คาสั่งแต่ละ
ขั้นตอนให้ชัดเจน พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่น
3. ให้นักเรียนเล่นเกมโดยครูต้องคอยดูแลและชี้แนะอธิบายเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนต้องการความ
ช่วยเหลือจนนักเรียนเข้าใจดีแล้วครูจึงปล่อยให้เล่นเอง
4. ให้นักเรียนเล่นเดี่ยว เป็นกลุ่ม หรือเล่นทีละชุด หรือ 2 คนต่อชุด ตามความเหมาะสมของ
เกมแต่ละเกม
5. ในระหว่างการเล่นร่วมกันต้องตกลงกติกาก่อนว่า จะต้องไม่ส่งเสียงดังเวลาเล่น และต้อง
รักษาของ ไม่ทาสกปรก หรือฉีกขาด
6. ครูตรวจความถูกต้องและให้กาลังใจนักเรียนเมือเล่นเสร็จ
7. ใครเล่นเสร็จก่อนและถูกต้องตามกติกาให้เปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นต่อไปโดยครูจัดเกมการศึกษา
ไว้เป็นชุด ๆ เพื่อว่าจะได้นามาเล่นซ้าอีก เป็นการทบทวนและพยายามให้นักเรียนแต่ละคนเล่นให้ครบทุกเกม
8. เมื่อเล่นเสร็จแล้วนักเรียนต้องเก็บให้เรียบร้อย โดยครูจัดอุปกรณ์สาหรับเก็บไว้พร้อมกับ
แนะนาให้นักเรียนรู้จักวิธีการเก็บ สถานที่เก็บ
9. ควรจัดวางไว้ในห้องให้นักเรียนหยิบเล่นได้เอง
3. ขั้นสรุป ปฏิบัติ ดังนี้
3.1 เด็กและครูร่วมกันสนทนาสรุปสาระสาคัญและขั้นตอนของการคิดที่ได้จากเกมการศึกษา
ชุดหนูน้อยอาเซียนโดยครูตั้งคาถามให้เด็กได้มีโอกาสตอบหรือแสดงความคิดได้อย่างทั่วถึง

3. ขั้นสรุป ปฏิบัติ ดังนี้
2. เวลาที่ใช้ฝึกนี้กาหนดไว้เป็น 1 กิจกรรม เพราะอุปกรณ์แต่ละชุดจะให้ผลต่อเด็กไม่เหมือนกัน ดั้ง
นั้นครูจึงควรจัดหมุนเวียนให้เด็กได้เล่นและฝึกทุกชุดให้ทั่วถึงกัน
3. ควรลาดับเกมตามความสามารถ โดยเริ่มจากสิ่งที่ไม่ละเอียดมากนัก เพราะเด็กจะสังเกตสิ่งที่ใหญ่
ก่อน เมื่อเด็กมีการสังเกตจดจาแล้วจึงจะให้เด็กได้สังเกตส่วนย่อย ๆ หรือละเอียดมากขึ้นตามลาดับ ดังนั้นจึง
ควรให้เล่นเกมที่มีความยากเพิ่มขึ้น เพื่อให้เด็กได้รู้จักคิด รู้จักสังเกตจดจาอย่างมีเหตุผลมากขึ้น
บทบาทของเด็ก
1. เด็กร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ แสดงความคิดเห็น โดยการ
แสดงออกทางการพูด สนทนาถึงรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงเป็นส่วนประกอบของเกมการศึกษาแต่
ละชุด
2. เด็กเล่นเกมการศึกษาชุดหนูน้อยอาเซียน อาจเล่นเป็นกลุ่ม เป็นคู่ หรือเล่นเดี่ยว ตามความ
เหมาะสมของเกม
3. เด็กอธิบายหรือให้เหตุผลของตน เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่นักเรียนคิดว่านักเรียนคิดอย่างไร จึงได้
วางบัตรคาตอบตามที่นักเรียนได้เสนอให้ตรวจ
4. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเก็บ และทาความสะอาดอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

ตารางการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาด้วยเกมการศึกษาชุดหนูน้อยอาเซียน
ใช้เวลาจัดกิจกรรม 12 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 20 นาที ระหว่างเวลา 14.30 – 15.00 น.
สัปดาห์
1

วัน
จันทร์

ประเภทของเกมฝึกทักษะการคิด
เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน

ชื่อเกม
จับคู่ภาพเหมือนธงชาติอาเซียน

อังคาร

เกมวางภาพต่อปลาย

โดมิโนชื่อประเทศอาเซียน

พุธ

เกมต่อภาพให้สมบูรณ์

ภาพตัดต่อธงชาติอาเซียน

เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์

จับคู่ภาพเครื่องแต่งกายกับคาทักทายอาเซียน

ศุกร์

เกมจับคู่ภาพส่วนใหญ่กับส่วนย่อย

จับคู่ภาพสถานที่ท่องเที่ยวอาเซียน

จันทร์

เกมจับคู่ภาพที่หายไป

จับคู่ภาพสัตว์ประจาชาติอาเซียน

อังคาร

เกมจับคู่ภาพกับเงา

จับคู่ภาพดอกไม้ประจาชาติอาเซียน

เกมต่อภาพให้สมบูรณ์

ภาพตัดต่อประเพณีและการละเล่นอาเซียน

เกมความสัมพันธ์ตามลาดับที่กาหนด

เรียงลาดับความสัมพันธ์ตามภาพที่กาหนดชุด
ประจาชาติอาเซียน

เกมวางภาพต่อปลาย

โดมิโนธงชาติอาเซียน

พฤหัสบดี

2

พุธ
พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ : ในการดาเนินการทดลองในแต่ละวัน นอกจากกิจกรรมที่ผู้ศึกษาจัดแล้วกลุ่มตัวอย่าง
ยังได้ทากิจกรรมอื่นๆ ตามตารางกิจกรรมประจาตามแผนการจัดประสบการณ์หน่วยหนูน้อยอาเซียนตามปกติ

การใช้ เกมการศึกษาชุ ดหนูน้อยอาเซียนประกอบการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาภายในห้ องเรียน

ความรู้เรื่องอาเซียน
ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน มีสัญลักษณ์คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อ
มิตรภาพและความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
สีน้าเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

1. Brunei Darussalam (บรูไน ดารุสซาลาม)
ธงชาติบรูไน ลักษณะของธงชาติมีพื้นสีเหลือง โดยมีแถบสีขาว และสีดา พาดตามแนวทแยงมุมจาก
ด้านคันธงจรดปลายธง ซึ่งแถบสีขาวอยู่ด้านบน แถบสีดาอยู่ด้านล่าง ขณะที่กลางธงนั้น มีตราแผ่นดินของ
บรูไนประทับอยู่ ซึ่งสีต่าง ๆ มีความหมาย ดังนี้
สีเหลือง หมายถึง กษัตริย์
สีขาว และสีดา หมายถึง มุขมนตรี
สาเหตุที่ธงชาติบรูไนใช้สีเหลืองสื่อถึงกษัตริย์นั้น เนื่องจากธงประจาพระองค์ของสุลต่านแห่งบรูไน ใช้
ธงพื้นสีเหลือง

2. Kingdom of Cambodia (ราชอาณาจักรกัมพูชา)
ธงชาติกัมพูชา ลักษณะผืนธงแบ่งตามแนวยาวเป็น 3 ริ้ว โดยริ้วตรงกลางจะเป็นสีแดง กว้าง 2 ส่วน มี
รูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่บริเวณกึ่งกลาง ขณะที่ริ้วด้านนอกทั้ง 2 ด้าน มีสีน้าเงิน และกว้างริ้ว
ละ 1 ส่วนเท่า ๆ กัน โดยสีต่าง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของธง มีความหมาย ดังนี้
สีน้าเงิน หมายถึง กษัตริย์
สีแดง หมายถึง ชาติ
ส่วนปราสาทนครวัดสีขาว หมายถึง สันติภาพ

3. Republic of Indonesia (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
ธงชาติอินโดนีเซีย พื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอน โดยสีต่าง ๆ ของธง มีความหมาย ดังนี้
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ และอิสรภาพ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ยุติธรรม

4. Lao People’s Democratic Republic (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สปป ลาว)
ธงชาติลาว ลักษณะผืนธงแบ่งตามแนวยาวออกเป็น 3 ส่วน โดยแถบตรงกลางจะเป็นสีน้าเงิน กว้าง 2
ส่วน มีพระจันทร์ทรงกลมสีขาวอยู่กึ่งกลาง ขณะที่แถบด้านนอกทั้ง 2 ด้าน มีสีแดง และกว้างริ้วละ 1 ส่วน เท่า
ๆ กัน โดยสีต่าง ๆ ของธง มีความหมาย ดังนี้
สีแดง หมายถึง เลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาว
สีน้าเงิน หมายถึง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติ
พระจันทร์สีขาว หมายถึงเอกภาพของ
สาเหตุที่มีดวงจันทร์ทรงกลมอยู่ตรงกลาง เนื่องจากเพื่อเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือ
ลาน้าโขง

5. Malaysia (มาเลเซีย)
ธงชาติมาเลเซีย มีแถบสีแดงสลับสีขาวรวม 14 แถบ แต่ละแถบมีความกว้างเท่ากัน ที่มุมธงด้านคันธง
มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้าเงินกว้าง 8 ใน 14 ส่วนของผืนธงด้านกว้าง และยาวกึ่งหนึ่งของผืนธงด้านยาว ภายใน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังกล่าว มีเครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยว และดาว 14 แฉก ซึ่งสี และสัญลักษณ์ ต่าง ๆ มี
ความหมาย ดังนี้
แถบริ้วสีแดง และสีขาว ทั้ง 14 ริ้ว หมายถึง สถานะอันเสมอภาคของรัฐสมาชิกทั้ง 13 รัฐ
ภายในประเทศมาเลเซีย
ดาว 14 แฉก หมายถึง ความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐดังกล่าวทั้งหมด
พระจันทร์เสี้ยว หมายถึง ศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาประจาชาติ
สีเหลืองในพระจันทร์เสี้ยว และดาว 14 แฉก สื่อถึง ผู้เป็นประมุขแห่งสหพันธรัฐ
สีน้าเงิน หมายถึง ความสามัคคีของชาวมาเลเซีย

6. Republic of the Union of Myanmar (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า)
ธงชาติพม่า ได้แบ่งตามความยาวออกเป็น 3 ส่วน และมีความกว้างเท่า ๆ กัน โดยแต่ละส่วน มีสีที่
แตกต่างกัน ไล่จากบนลงล่าง คือ สีเหลือง สีเขียว และสีแดง ขณะที่กึ่งกลางธงมีรูปดาว 5 แฉก สีขาวขนาด
ใหญ่ ซึ่งสี และสัญลักษณ์ ต่างๆ มีความหมาย ดังนี้
สีเขียว หมายถึง สันติภาพ ความสงบ และความอุดมสมบูรณ์ของพม่า
สีเหลือง หมายถึง ความสามัคคี
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง เด็ดขาด
ดาวสีขาว หมายถึง สหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพ

7. Republic of the Philippines (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)
ธงชาติฟิลิปปินส์ ด้านต้นธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว เป็นเครื่องหมายแทนความเสมอภาค และภราดร
ภาพ ซึ่งภายในสามเหลี่ยมสีขาว ประกอบด้วย ดวงอาทิตย์รัศมี 8 แฉก ล้อมด้วยดาว 5 แฉก จานวน 3 ดวง
และตั้งอยู่ตามมุมของรูปสามเหลี่ยม ซึ่งสัญลักษณ์ทั้งหมด ล้วนเป็นสีทอง ส่วนด้านที่เหลือของธง ได้แบ่งครึ่ง
ตามความยาว โดยแถบบนมีสีน้าเงิน และแถบล่างมีสีแดง
ทั้งนี้ หากแถบทั้งสองสีดังกล่าว ได้มีการสลับตาแหน่งกัน คือ แถบสีแดงอยู่ด้านบน แถบสีน้าเงินอยู่
ด้านล่าง แสดงว่า ขณะนั้นประเทศฟิลิปปินส์กาลังอยู่ในภาวะสงคราม ส่วนสี และสัญลักษณ์ ต่างๆ มี
ความหมาย ดังนี้
สีน้าเงิน หมายถึง สันติภาพ สัจจะ และความยุติธรรม
สีแดง หมายถึง ความรักชาติ และความมีคุณค่า

8. Republic of Singapore (สาธารณรัฐสิงคโปร์)
ธงชาติสิงคโปร์ ประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธง แถบสีแดงอยู่ด้านบน แถบสีขาวอยู่ด้านล่าง
ที่มุมด้านบนของคันธง เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว ถัดจากรูปดังกล่าวมีดาว 5 แฉก จานวน 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้า
เหลี่ยมด้านเท่า โดยรูปพระจันทร์เสี้ยว และดาว 5 แฉก ต่างมีสีขาว ซึ่งสี และสัญลักษณ์ ต่างๆ มีความหมาย
ดังนี้
สีแดง หมายถึง ภราดรภาพ และความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และความดีงามที่แพร่หลาย และคงอยู่ตลอดกาล
รูปพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น หมายถึง ความเป็นชาติใหม่ที่ถือกาเนิดขึ้น
ดาว 5 ดวง หมายถึง อุดมคติ 5 ประการของชาติ ได้แก่ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า
ความยุติธรรม และความเสมอภาค

9. Kingdom of Thailand (ราชอาณาจักรไทย)
ธงชาติไทย ประกอบด้วย 3 สีหลัก ได้แก่ สีแดง สีขาว และสีน้าเงิน มีการแบ่งเป็นริ้วจานวน 5 แถบ
ซึ่งแถบในสุดเป็นสีน้าเงิน ถัดมาด้านนอกทั้งด้านบน ด้านล่าง เป็นสีขาว และสีแดงตามลาดับ ทั้งนี้ แถบสีน้า
เงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น 2 เท่า ส่วนสีต่าง ๆ มีความหมาย ดังนี้
สีแดง หมายถึง ชาติ
สีขาว หมายถึง ศาสนา
สีน้าเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

10. Socialist Republic of Vietnam (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
ธงชาติเวียดนาม พื้นธงเป็นสีแดงล้วน ตรงกึ่งกลางมีรูปดาว 5 แฉก สีเหลืองทอง เป็นที่เข้าใจกันทั่วไป
ว่าหมายถึงชนชั้นต่าง ๆ ในสังคมเวียดนาม คือ นักปราชญ์ ชาวนา ช่างฝีมือ พ่อค้า และทหาร ส่วนสีต่าง ๆ มี
ความหมาย ดังนี้
สีแดง หมายถึง การต่อสู้เพื่อกู้เอกราชของชาวเวียดนาม
สีเหลือง หมายถึง ชาวเวียดนาม

คาทักทายประจาชาติอาเซียน
คาทักทายของประเทศบรูไน คือ
คาทักทายของประเทศอินโดนีเซีย คือ
คาทักทายของประเทศมาเลเซีย คือ
คาทักทายของประเทศฟิลิปปินส์ คือ
คาทักทายของประเทศสิงคโปร์ คือ
คาทักทายของประเทศไทย คือ
คาทักทายของประเทศกัมพูชา คือ
คาทักทายของประเทศลาว คือ
คาทักทายของประเทศพม่า คือ
คาทักทายของประเทศเวียดนาม คือ

– ซาลามัต ดาตัง
– ซาลามัต เซียง
– ซาลามัต ดาตัง
– กูมุสตา
– หนีห่าว
– สวัสดี
– ซัวสเด
– สบายดี
– มิงกาลาบา
– ซินจ่าว

ชุดประจาชาติอาเซียน

1. ชุดประจาชาติของประเทศมาเลเซีย
สาหรับชุดของผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Beju Melayu) ประกอบด้วยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่ทา
จากผ้าไหม ผ้าฝ้ายหรือโพลีเอสเตอร์ที่มีส่วนผสมของผ้าฝ้าย สาหรับชุดของผู้หญิง เรียนกว่า บาจูกุรุง (Baja
Kurung) ประกอบด้วยเสื้อคลุมแขนยาวและกระโปรงยาว

2. ชุดประจาชาติของประเทศเวียดนาม
อ่าวหญ่าย (Ao dai) เป็นชุดประจาชาติของประเทศเวียดนามที่ประกอบไปด้วยชุดผ้าไหมที่พอดีตัว
สวมทับกางเกงขายาวซึ่งเป็นชุดที่มักสวมใส่ในงานแต่งงานและพิธีการสาคัญของประเทศ มีลักษณะคล้ายชุดกี่
เพ้าของจีน ในปัจจุบันเป็นชุดที่ได้รับความนิยมจากผู้หญิงเวียดนาม ส่วนผู้ชายเวียดนามจะสวมใส่ชุด
อ่าวหญ่ายในพิธีแต่งงาน หรือพิธีศพ

3. ชุดประจาชาติของประเทศพม่า
ชุดประจาชาติของชาวพม่าเรียกว่า ลองยี (Longyi) เป็นผ้าโสร่งที่นุ่งทั้งผู้ชายและผู้หญิง ในวาระพิเศษ
ต่าง ๆ ผู้ชายจะใส่เสื้อเชิ้ตคอปกจีนแมนดารินและเสื้อคลุมไม่มีปก บางครั้งจะใส่ผ้าโพกศีรษะที่เรียกว่า กอง
บอง (Guang Baung) ด้วย ส่วนผู้หญิงพม่าจะใส่เสื้อติดกระดุมหน้าเรียกว่า ยินซี (Yinzi) หรือเสื้อติดกระดุม
ข้างเรียกว่า ยินบอน (Yinbon) และใส่ผ้าคลุมไหล่ทับ

4. ชุดประจาชาติของประเทศบรูไน
ชุดประจาชาติของบรูไนคล้ายกับชุดประจาชาติของผู้ชายประเทศมาเลเซีย เรียกว่า บาจู มลายู (Baju
Melayu) ส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่า บาจูกุรุง (Baju Kurung) แต่ผู้หญิงบรูไนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสัน
สดใส โดยมากมักจะเป็นเสื้อผ้าที่คลุมร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ส่วนผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาว ตัว
เสื้อยาวถึงเข่า นุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่ง เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมสังคมแบบอนุรักษ์นิยม เพราะบรูไน
เป็นประเทศมุสสิม จึงต้องแต่งกายมิดชิดและสุภาพเรียบร้อย

5. ชุดประจาชาติของประเทศลาว
ผู้หญิงลาวนุ่งผ้าซิ่น และใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอก สาหรับผู้ชายมักแต่งกายแบบสากล หรือนุ่งโจง
กระเบน สวมเสื้อชั้นนอกกระดุมเจ็ดเม็ด คล้ายเสื้อพระราชทานของไทย

6. ชุดประจาชาติของประเทศอินโดนีเซีย
เกบาย่า (Kebaya) เป็นชุดประจาชาติของประเทศอินโดนีเซียสาหรับผู้หญิง มีลักษณะเป็นเสื้อแขน
ยาว ผ่าหน้า กลัดกระดุม ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปักฉลุเป็นลายลูกไม้ ส่วนผ้าถุงที่ใช้จะเป็นผ้าถุงแบบบาติก
ส่วนการแต่งกายของผู้ชายมักจะสวมใส่เสื้อแบบบาติกและนุ่งกางเกงขายาวหรือเตลุก เบสคาพ (Teluk
Beskap) ซึ่งเป็นการแต่งกายแบบผสมผสานระหว่างเสื้อคลุมสั้นแบบชวาและโสร่ง และนุ่งโสร่งเมื่ออยู่บ้าน
หรือประกอบพิธีละหมาดที่มัสยิด

7. ชุดประจาชาติของประเทศฟิลิปปินส์
ผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวและสวมเสื้อที่เรียกว่า บารอง ตากาล็อก (barong Tagalog) ซึง่ ตัดเย็บด้วย
ผ้าใยสัปปะรด มีบ่า คอตั้ง แขนยาว ที่ปลายแขนเสื้อที่ข้อมือจะปักลวดลาย ส่วนผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาว ใส่เสื้อ
สีครีมแขนสั้นจับจีบยกตั้งขึ้นเหนือไหล่คล้ายปีกผีเสื้อ เรียกว่า บาลินตาวัก (balintawak)

8. ชุดประจาชาติของประเทศไทย
สาหรับชุดประจาชาติอย่างเป็นทางการของไทย รู้จักกันในนามว่า "ชุดไทยพระราชนิยม" โดยชุด
ประจาชาติสาหรับสุภาพบุรุษ จะเรียกว่า "เสื้อพระราชทาน"
สาหรับสุภาพสตรีจะเป็นชุดไทยที่ประกอบด้วยสไบเฉียง ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว ซิ่นมีจีบยก
ข้างหน้า มีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาด ส่วนท่อนบนเป็นสไบ จะเย็บให้ติดกับซิ่นเป็นท่อนเดียวกันหรือ จะมีผ้า
สไบห่มต่างหากก็ได้ เปิดบ่าข้างหนึ่ง ชายสไบคลุมไหล่ ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่เห็นสมควร ความสวยงามอยู่
ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปทรงของผู้ที่สวม ใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่าคืน

9. ชุดประจาชาติของประเทศกัมพูชา
ชุดประจาชาติของกัมพูชาคือ ซัมปอต (Sampot) หรือผ้านุ่งกัมพูชา ทอด้วยมือ มีทั้งแบบหลวมและ
แบบพอดี คาดทับเสื้อบริเวณเอว ผ้าที่ใช้มักทาจากไหมหรือฝ้าย หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ซัมปอตสาหรับ
ผู้หญิงมีความคล้ายคลึงกับผ้านุ่งของประเทศลาวและไทย ทั้งนี้ ซัมปอดมีหลายแบบซึ่งจะแตกต่างกันไปตาม
ชนชั้นทางสังคมของชาวกัมพูชา ถ้าใช้ในชีวิตประจาวันจะใช้วัสดุราคาไม่สูง ซึ่งจะส่งมาจากประเทศญี่ปุ่น นิยม
ทาลวดลายตามขวาง ถ้าเป็นชนิดหรูหราจะทอด้ายเงินและด้ายทอง

10. ชุดประจาชาติประเทศสิงคโปร์
สิงคโปร์ไม่มีชุดประจาชาติเป็นของตนเอง เนื่องจากประเทศสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 4 เชื้อชาติหลัก ๆ
ได้แก่ จีน มาเลย์ อินเดีย และชาวยุโรป ซึ่งแต่ละเชื้อชาติก็มีชุดประจาชาติเป็นของตนเอง เช่น ผู้ หญิงมลายูใน
สิงคโปร์ จะใส่ชุดเกบาย่า (Kebaya) ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปักฉลุเป็นลายลูกไม้ หากเป็นชาวจีน ก็จะสวมเสื้อ
แขนยาว คอจีน เสื้อผ้าหน้าซ่อนกระดุม สวมกางเกงขายาว โดยเสื้อจะใช้ผ้าสีเรียบหรือผ้าแพรจีนก็ได้

ดอกไม้ประจาชาติอาเซียน
1. บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) : ดอกซิมปอร์
ดอกไม้ประจาชาติบรูไน ก็คือ ดอกซิมปอร์ (Simpor) หรือที่รู้จักกัน
ในชื่อ ดอกส้านชะวา (Dillenia) ดอกไม้ประจาท้องถิ่นบรูไน ที่มีกลีบขนาด
ใหญ่สีเหลือง หากบานเต็มที่แล้วกลีบดอกจะมีลักษณะคล้ายร่ม พบเห็นได้
ตามแม่น้าทั่วไปของบรูไน มีสรรพคุณช่วยรักษาบาดแผล หากใครแวะไป
เยือนบรูไน จะพบเห็นได้จากธนบัตรใบละ 1 ดอลลาร์ ของประเทศบรูไน
และในงานศิลปะพื้นเมืองอีกด้วย

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) : ดอกลาดวน
กัมพูชามีดอกไม้ประจาชาติเป็น ดอกลาดวน (Rumdul) ดอกไม้สี
ขาวปนเหลืองนวล กลีบดอกหนาทึบและแข็งเล็กน้อย มีกลิ่นหอมเย็นแบบ
กรุ่น ๆ ถูกจัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเพราะมีความหมายถึงความสดชื่นหอม
กรุ่น และเป็นดอกไม้สาหรับสุภาพสตรี วิธีปลูกที่ถูกต้อง ต้องปลูกไว้ในทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้าน ที่สาคัญต้องปลูกในวันพุธด้วยนะ

3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) : ดอกกล้วยไม้ราตรี
ดอกไม้ประจาชาติอินโดนีเซีย คือ ดอกกล้วยไม้ราตรี (Moon Orchid)
ซึ่งเป็นหนึ่งในดอกกล้วยไม้ที่บานอยู่ได้นานที่สุด โดยช่อดอกนั้นสามารถแตกกิ่ง
และอยู่ได้นาน 2-6 เดือน โดยดอกจะบานแค่ปีละ 2-3 ครั้งเท่านั้น ทั้งนี้ดอก
กล้วยไม้ราตรีสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอากาศชื้น จึงพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ราบ
ต่าของประเทศอินโดนีเซีย
4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's
Democratic Republic) : ดอกจาปาลาว
ดอกไม้ประจาชาติประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างประเทศลาว คือ
ดอกจาปาลาว (Dok Champa) คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ ดอกลีลาวดี หรือ
ดอกลั่นทม โดยดอกจาปาลาวมักมีสีสันหลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้อง
เป็นเพียงสีขาวเท่านั้น เช่น สีชมพู สีเหลือง สีแดง หรือสีโทนอ่อนต่าง ๆ โดย
ดอกจาปาลาวนั้นเป็นตัวแทนของความสุขและความจริงใจ จึงนิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลายเพื่อประดับประดาในงานพิธีต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นพวงมาลัย
เพื่อรับแขกอีกด้วย
5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) : ดอกพู่ระหง
สาหรับประเทศมาเลเซียนั้น มีดอกไม้ประจาชาติเป็น ดอกพู่ระหง
(Bunga Raya) ในภาษาท้องถิ่นเรียกกันว่า บุหงารายอ หรือที่รู้จักกันทั่วไป
ในชื่อ ดอกชบาสีแดง ลักษณะกลีบดอกเป็นสีแดง มีเกสรยื่นยาวออกมาเหนือ
ดอก ซึ่งถูกจัดให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย เพื่อเสริมสร้างความ
เป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติ โดยเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้สูงส่งและ
สง่างาม รวมทั้งยังสามารถนาไปใช้ในทางการแพทย์และความงามได้อีกด้วย
6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) : ดอกพุดแก้ว
ดอกไม้ประจาชาติฟิลิปปินส์ คือ ดอกพุดแก้ว (Sampaguita Jasmine)
ดอกมีสีขาวกลีบดอกเป็นรูปดาว มีกลิ่นหอม บานส่งกลิ่นในตอนกลางคืน ถือเป็น
สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน รวมถึงความเข้มแข็งอีก
ด้วย เคยถูกนามาใช้เฉลิมฉลองในตานานเรื่องเล่ารวมทั้งบทเพลงของฟิลิปปินส์
ด้วยเช่นกัน

7. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) : ดอกกล้วยไม้แวนด้า
ประเทศสิงคโปร์ มี ดอกกล้วยไม้แวนด้า (Vanda Miss Joaquim) เป็น
ดอกไม้ประจาชาติ โดยดอกกล้วยไม้แวนด้าตั้งชื่อตามผู้ผสมพันธุ์ คือ Miss
Agnes Joaquim จัดเป็นดอกกล้วยไม้ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์
มีสีม่วงสดสวยงามและเบ่งบานอยู่ตลอดทั้งปี โดยถูกจัดให้เป็นดอกไม้ประจาชาติ
สิงคโปร์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524)
8. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) : ดอกราชพฤกษ์
ดอกไม้ประจาชาติไทยของเรา ก็คือ ดอกราชพฤกษ์
(Ratchaphruek) ที่มีสีเหลืองสวยสง่างาม เมื่อเบ่งบานแล้วให้ความรู้สึก
อบอุ่น ถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์ศรี ซึ่งชาวไทยหลายคน
รู้จักกันดีในนามของ ดอกคูน โดยมีความเชื่อว่าสีเหลืองอร่ามของดอกราช
พฤกษ์คือสีแห่งพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์ รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์
แห่งความสามัคคีปรองดองของคนในชาติอีกด้วย โดยดอกราชพฤกษ์จะเบ่ง
บานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม มีจุดเด่นเวลาเบ่งบานคือการผลัดใบ
ออกจนหมดต้น เหลือไว้เพียงแค่สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์เท่านั้น
9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of
Vietnam) : ดอกบัว
ประเทศเวียดนาม มีดอกไม้ที่คนไทยคุ้นเคยอย่าง ดอกบัว (Lotus) เป็น
ดอกไม้ประจาชาติ โดยดอกบัวเป็นที่รู้จักกันในนาม “ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ” เป็น
สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี ดอกบัวจึงมัก
ถูกกล่าวถึงในบทกลอนและเพลงพื้นเมืองของชาวเวียดนามอยู่บ่อยครั้ง
10. สหภาพพม่า (Union of Myanmar) : ดอกประดู่
ดอกไม้ประจาชาติของประเทศพม่า คือ ดอกประดู่ (Paduak)
เป็นดอกไม้ที่พบมากในประเทศพม่า มีสีเหลืองทอง ผลิดอกและส่งกลิ่น
หอมในฤดูฝนแรก ช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ประเทศ
พม่ามีการเฉลิมฉลองปีใหม่ขึ้น ชาวพม่าเชื่อว่าดอกประดู่คือสัญลักษณ์
ของความแข็งแรง ความทนทาน และเป็นดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ในพิธีทาง
ศาสนาของชาวพม่า

อาหารประจาชาติอาเซียน
1.ประเทศไทย
ต้มยากุ้ง (Tom Yam Goong) แค่เอ่ยชื่อก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ต้มยากุ้ง
เป็นอาหารคาวที่เหมาะสาหรับรับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ กลิ่นหอมของสมุนไพรที่เป็น
ส่วนประกอบในต้มยากุ้ง นอกจากจะทาให้รู้สึกสดชื่นแล้ว ยังช่วยกระตุ้นการเจริญอาหาร
ได้เป็นอย่างดี

2.ประเทศกัมพูชา
อาม็อก (Amok) เป็นอาหารคาวยอดนิยมของกัมพูชา มีลักษณะคล้ายห่อหมกของ
ไทย โดยเป็นการนาเนื้อปลาสด ๆ ลวกพริกเครื่องแกง และกะทิ แล้วทาให้สุกโดยการนาไป
นึ่ง ซึ่งนอกจากจะใช้เนื้อปลาแล้ว อาจเลือกใช้เนื้อไก่แทนก็ได้ ส่วนสาเหตุที่คนในประเทศ
กัมพูชานิยมรับประทานปลา เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของกัมพูชามีแหล่งน้าอุดม
สมบูรณ์ ทาให้ปลาเป็นอาหารที่หารับประทานได้ง่ายนั่นเอง
3.ประเทศบรูไน
อัมบูยัต (Ambuyat) เป็นอาหารยอดนิยมของบรูไน มีลักษณะเด่นอยู่ที่ตัวแป้งจะ
เหนียวข้นคล้ายข้าวต้ม หรือโจ๊ก โดยมีแป้งสาคูเป็นส่วนผสมหลัก ตัวแป้งอัมบูยัตเอง ไม่มี
รสชาติ แต่ความอร่อยจะอยู่ที่การจิ้มกับซอสผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว นอกจากนี้ยังมีเครื่องเคียง
อีก 2-3 ชนิด เช่น ผักสด เนื้อห่อใบตองย่าง หรือเนื้อทอด
4.ประเทศพม่า
หล่าเพ็ด (Lahpet) เป็นอาหารยอดนิยมของพม่า โดยการนาใบชาหมักมาทานกับ
เครื่องเคียง เช่น กระเทียมเจียว ถั่วชนิดต่าง ๆ งาคั่ว กุ้งแห้ง ขิง มะพร้าวคั่ว เรียกได้ว่า มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับเมี่ยงคาของประเทศไทย ซึ่งหล่าเพ็ดนี้ จะเป็นเมนูอาหารที่ขาดไม่ได้
ในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลสาคัญ ๆ ของประเทศพม่า โดยกล่าวกันว่า หากงานเลี้ยง หรือ
งานเฉลิมฉลองใด ไม่มีหล่าเพ็ด จะถือว่าการนั้นเป็นงานที่ขาดความสมบูรณ์ไปเลยทีเดียว
5.ประเทศฟิลิปปินส์
อโดโบ้ (Adobo) เป็นอาหารยอดนิยมของประเทศฟิลิปปินส์ ทาจากเนื้อหมู หรือ
เนื้อไก่ ที่ผ่านการหมัก และปรุงรส โดยจะใส่น้าส้มสายชู ซีอิ๊วขาว กระเทียมสับ ใบกระวาน
พริกไทยดา นาไปทาให้สุกโดยอบในเตาอบ หรือทอด แล้วนามารับประทานกับข้าวสวย
ร้อน ๆ
ในอดีตอาหารจานนี้เป็นที่นิยมในหมู่นักเดินทาง เนื่องจากส่วนผสมของอโดโบ้
สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน เหมาะสาหรับพกไว้เป็นเสบียงอาหารระหว่างการเดินทาง ซึ่ง
ปัจจุบันอโดโบ้ได้กลายเป็นอาหารยอดนิยมที่นามารับประทานกันได้ทุกที่ทุกเวลา

6.ประเทศสิงคโปร์
ลักซา (Laksa) อาหารขึ้นชื่อของประเทศสิงคโปร์ ลักซามีลักษณะคล้าย
ก๋วยเตี๋ยวต้มยาใส่กะทิ ทาให้รสชาติเข้มข้น คล้ายคลึงกับข้าวซอยของไทย โดยลักซาจะ
มีส่วนผสมของ กุ้งแห้ง พริก กุ้งต้ม และหอยแครง เหมาะสาหรับคนที่ชอบรับประทาน
อาหารทะเลเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ลักซามีทั้งแบบที่ใส่กะทิ และไม่ใส่กะทิ ทว่า
แบบที่ใส่กะทิจะเป็นที่นิยมมากกว่า
7.ประเทศอินโดนีเซีย
กาโด กาโด (Gado Gado) อาหารยอดนิยมของประเทศอินโดนีเซีย ประกอบ
ไปด้วยผัก และธัญพืชหลากหลายชนิด ทั้งแครอท มันฝรั่ง กะหล่าปลี ถั่วงอก ถั่วเขียว
นอกจากนี้ยังมีเต้าหู้ และไข่ต้มสุกด้วย กาโด กาโดจะนามารับประทานกับซอสถั่วที่
คล้ายกับซอสสะเต๊ะ อย่างไรก็ตาม ด้วยเครื่องสมุนไพรในซอส อาทิ รากผักชี หอมแดง
กระเทียม ตะไคร้ ทาให้เมื่อรับประทานแล้วจะไม่รู้สึกเลี่ยนกะทิมากจนเกินไปนั่นเอง

8. ประเทศลาว
สลัดหลวงพระบาง (Luang Prabang Salad) เป็นอาหารขึ้นชื่ออีกชนิดหนึ่ง
เนื่องจากมีรสชาติกลาง ๆ ทาให้รับประทานได้ทั้งชาวตะวันออก และตะวันตก โดย
ส่วนประกอบสาคัญคือ ผักน้า ซึ่งเป็นผักป่าที่ขึ้นตามริมธารน้าไหล และยังมี
ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น มันแกว แตงกวา มะเขือเทศ ไข่ต้ม ผักกาดหอม และหมูสับ
ลวกสุก ส่วนวิธีปรุงรสคือ ราดด้วยน้าสลัดชนิดใส คลุกส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน
แล้วโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียว และถั่วลิสงคั่ว
9.ประเทศมาเลเซีย
นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak) อาหารยอดนิยมของประเทศมาเลเซีย โดยนาซิ
เลอมัก จะเป็นข้าวหุงกับกะทิ และใบเตย ทานพร้อมเครื่องเคียง 4 อย่าง ได้แก่ ปลา
กะตักทอดกรอบ แตงกวาหั่น ไข่ต้มสุก และถั่วอบ ซึ่งนาซิ เลอมักแบบดั้งเดิมจะห่อ
ด้วยใบตอง และมักทานเป็นอาหารเช้า แต่ในปัจจุบัน กลายเป็นอาหารยอดนิยมที่ทาน
ได้ทุกมื้อ และแพร่หลายในประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายแห่ง
10.ประเทศเวียดนาม
เปาะเปี๊ยะเวียดนาม (Vietnamese Spring Rolls) ถือเป็นหนึ่งในอาหาร
พื้นเมืองที่โด่งดังที่สุดของประเทศเวียดนาม ความอร่อยของเปาะเปี๊ยะเวียดนาม อยู่ที่
การนาแผ่นแป้งซึ่งทาจากข้าวจ้าวมาห่อไส้ ซึ่งอาจจะเป็นไก่ หมู กุ้ง หรือหมูยอ โดย
นามารวมกับผักสมุนไพรอีกหลายชนิด เช่น สะระแหน่ ผักกาดหอม และนามา
รับประทานคู่กับน้าจิ้มหวาน โดยจะมีถั่วคั่ว แครอทซอย ไชเท้าซอย ให้เติมตามใจชอบ
และบางครั้งอาจมีเครื่องเคียงอย่างอื่นเพิ่มด้วย

