ข้ อควรรู้ ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ
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ปัจจุบนั ประเทศในอาเซียน มีอยู่ 10 ประเทศ โดยมีขอ้ มูลของแต่ละประเทศดังนี้
1.ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็ นภาษาราชการ รองลงมาเป็ นอังกฤษและจีน
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11% , อื่นๆ 23%
นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุทธ 13%, คริ สต์ 10%
ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์
ข้ อควรรู้
- ประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถทําวีซ่าที่ ตม.ที่ประเทศบรู ไนฯ มีระยะเวลาอยูใ่ นบรู ไนฯได้
2 สัปดาห์ ควรหลีกเลี่ยงเสื้ อผ้าสี เหลืองเพราะถือเป็ นสี ของพระมหากษัตริ ย ์
- การทักทายจะจับมือกันเบาๆ และสตรี จะไม่ยนื่ มือให้บุรุษจับ
- การใช้นิ้วชี้ไปที่คนหรื อสิ่ งของถือว่าไม่สุภาพ แต่จะใช้หวั แม่มือชี้แทนจะไม่ใช้มือซ้ายในการส่ งของให้ผอู ้ ื่น
- สตรี เวลานัง่ จะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผูช้ ายและไม่ส่งเสี ยงหรื อหัวเราะดัง
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2. ประเทศกัมพูชา (Cambodia)

เมืองหลวง : กรุ งพนมเปญ
ภาษา : ภาษาเขมร เป็ นภาษาราชการ รองลงมาเป็ นอังกฤษ , ฝรั่งเศส , เวียดนามและจีน
ประชากร : ประกอบด้วย ชาวเขมร 94% , จีน 4% , อื่นๆ 2%
นับถือศาสนา : พุทธ(เถรวาท) เป็ นหลัก
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตย์เป็ นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
ข้ อควรรู้
- เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุ งพนมเปญ โดยกรอกแบบฟอร์ม Visa on Arrival พร้อมยืน่ รู ปถ่ายและ
ค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐ
- ผูท้ ี่เดินทางเข้ากัมพูชา และประสงค์จะอยูท่ าํ ธุรกิจเป็ นระยะเวลาเกิน 3 เดือน ควรฉีดยาป้ องกันโรคไทฟอยด์ และ
ไวรัสเอและบี
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3.ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)

เมืองหลวง : จาการ์ตา
ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เป็ นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม มีภาษามากกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยูบ่ นเกาะชวา
นับถือศาสนา : อิสลาม 87% , คริ สต์ 10%
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็ นประมุข และหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร
ข้ อควรรู้
- ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่ งของ หรื อรับประทานอาหารคนมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ
- ไม่จบั ศรี ษะคนอินโดนีเซียรวมทั้งการลูบศรี ษะเด็ก
- การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสื อรู ปภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนัก อาทิ การนําเข้าและครอบครอง
ยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวติ บทลงโทษรุ นแรงเกี่ยวกับการค้าและส่ งออกพืชและสัตว์กว่า 200 ชนิด จึงควร
ตรวจสอบก่อนซื้อหรื อนําพืชและสัตว์ออกนอกประเทศ
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4.ประเทศลาว (Laos)

เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทร์
ภาษา : ภาษาลาว เป็ นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วย ชาวลาวลุ่ม 68% , ลาวเทิง 22% , ลาวสู ง 9% รวมประมาณ 68 ชนเผ่า
นับถือศาสนา : 75% นับถือพุทธ , นับถือผี 16%
ระบบการปกครอง : สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คาํ ว่า ระบบประชาธิปไตยประชาชน)
ข้ อควรรู้
- ลาว มีตวั อักษรคล้ายของไทยทําให้คนไทยอ่านหนังสื อลาวได้ไม่ยากนักส่ วนคนลาวอ่านหนังสื อไทยได้คล่องมาก
- ลาวขับรถทางขวา
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5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

เมืองหลวง : กรุ งกัวลาลัมเปอร์
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็ นภาษาราชการ รองลงมาเป็ นอังกฤษและจีน
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40% , จีน33% , อินเดีย 10% , ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
นับถือศาสนา : อิสลาม 60% , พุทธ 19% , คริ สต์ 11%
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
ข้ อควรรู้
- ผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลามจะได้รับสิ ทธิพิเศษ คือ เงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา สาธารณสุ ข การคลอดบุตร
งานแต่งงานและงานศพ
- มาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ชาติพนั ธุ์ในมาเลเซียประกอบด้วยชาวมาเลย์ กว่าร้อยละ 40 ที่เหลือ
อีกกว่าร้อยละ 33 เป็ นชาวจีนร้อยละ10 เป็ นชาวอินเดีย และ อีกร้อยละ 10 เป็ นชนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียว
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6.ประเทศพม่ า (Myanmar)

เมืองหลวง : เนปี ดอ (Naypyidaw)
ภาษา : ภาษาพม่า เป็ นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วยเผ่าพันธุ์ 135 มี 8 เชื้อชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า 68%, ไทยใหญ่ 8%, กระเหรี่ ยง 7%,
ยะไข่ 4% จีน 3% มอญ 2% อินเดีย 2%
นับถือศาสนา : นับถือพุทธ 90%, คริ สต์ 5% อิสลาม 3.8%
ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ
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7. ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ (Philippines)

เมืองหลวง : กรุ งมะนิลา
ภาษา : ภาษาฟิ ลิปิโน และภาษาอังกฤษ เป็ นภาษาราชการ รองลงมาเป็ น สเปน, จีนฮกเกี้ยน, จีนแต้จ๋ิว
ฟิ ลิปปิ นส์ มีภาษาประจําชาติคือ ภาษาตากาล็อก
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40% , จีน33% , อินเดีย 10% , ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
นับถือศาสนา : คริ สต์โรมันคาทอลิก 83% คริ สต์นิกายโปรเตสแตนต์ , อิสลาม 5%
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิปดีเป็ นประมุขและหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร
ข้ อควรรู้
- การเข้าไปประกอบธุรกิจในฟิ ลิปปิ นส์ในลักษณะต่างๆ เช่น การลงทุนร่ วมกับฝ่ ายฟิ ลิปปิ นส์จาํ เป็ นต้องมี
การศึกษาข้อมูลให้ละเอียด โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย การจดทะเบียนภาษี และปัญหาทางด้านแรงงาน เป็ นต้น
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8.ประเทศสิ งคโปร์ (Singapore)

เมืองหลวง : สิ งคโปร์
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็ นภาษาราชการ รองลงมาคือจีนกลาง ส่ งเสริ มให้พดู ได้ 2 ภาษาคือ ภาษาจีนกลาง และ
ให้ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อติดต่องานและชีวติ ประจําวัน
ประชากร : ประกอบด้วยชาวจีน 76.5% , มาเลย์ 13.8% , อินเดีย 8.1%
นับถือศาสนา : พุทธ 42.5% , อิสลาม 14.9% , คริ สต์ 14.5% , ฮินดู 4% , ไม่นบั ถือศาสนา 25%
ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็ นประมุข
และนายกรัฐมนตรี เป็ นหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร
ข้ อควรรู้
- หน่วยราชการเปิ ดทําการวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น.-13.00 น. และ 14.00 น. – 16.30 น. และวันเสาร์
เปิ ดทําการระหว่างเวลา 08.00 น. – 13.00 น.
- การหลบหนีเข้าสิ งคโปร์และประกอบอาชีพเร่ ขายบริ การผิดกฎหมาย จะถูกลงโทษอย่างรุ นแรง
- การลักลอบนํายาเสพติด อาวุธปื นและสิ่ งผิดกฎหมายอื่นๆ จะได้รับโทษอย่างรุ นแรงถึงขั้นประหารชีวติ
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9.ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

เมืองหลวง : กรุ งฮานอย
ภาษา : ภาษาเวียดนาม เป็ นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วยชาวเวียด 80% , เขมร 10%
นับถือศาสนา : พุทธนิกายมหายาน 70% , คริ สต์ 15%
ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็ นพรรคการเมืองเดียว
ข้ อควรรู้
- หน่วยงานราชการ สํานักงาน และองค์กรให้บริ การสาธารณสุ ข เปิ ดทําการระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.30 น.
ตั้งแต่วนั จันทร์ – ศุกร์
- เวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารที่ทาํ การต่างๆ ของรัฐ
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- หากนําเงินตราต่างประเทศติดตัวเข้ามามากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องแจ้งให้ศุลกากรเวียดนามทราบการนํา
เงินตราออกประเทศมากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติหรื อธนาคารกลางใน
ท้องถิ่นก่อน มิเช่นนั้นจะถูกยึดเงิน
- บทลงโทษของเวียดนามในคดียาเสพติดการฉ้อโกงหน่วยงานของรัฐมีโทษประหารชีวติ

10.ประเทศไทย (Thailand)

เมืองหลวง : กรุ งเทพมหานคร
ภาษา : ภาษาไทย เป็ นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วยชาวไทยเป็ นส่วนใหญ่
นับถือศาสนา : พุทธนิ กายเถรวาท 95%, อิสลาม 4%
ระบบการปกครอง : ระบบประชาธิ ปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
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