
หลักการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับเด็กอนุบาล 
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การสอนภาษาอังกฤษนับเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเรียนรูของเด็กในยุคปจจุบัน  โดยเฉพาะตาม

แนวนโยบายการเตรียมความพรอม.เด็กสุประชาคมอาเซียนที่มุงเนนการใหเด็กใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือ

ในการสื่อสารกับคนตางชาตางวัฒนธรรมอ่ืน.. อยางไรก็ตาม แนวการสอนภาษาอังกฤาสสําหรับเด็กควร

คํานึงถึงพัฒนาการตามวัยและความสามารถในการรับรูของเด็กเปนสําคัญ  ซึ่งตามหลักพัฒนาการของเด็ก

วัยอนุบาลนั้น เด็กวัยนี้เปนวัยที่เรียนรูจากความสนใจเปนหลัก (Emotional-based Learning) การเรียนรูจาก

การเลน การมีปฏิสัมพันธรวมกับผูใหญ ผานแนวการสอนแบบ Whole Language ที่เนนการจดจําโครงสราง

รูปคํา (Word-shape Recognition) จะนําไปสูความสนุกสนาน ความรูสึกอยากติดตาม และท่ีสําคัญเกิดการ

จดจําและสามารถเชื่อมโยงการใชคําศัพทที่เรียน สูชีวิตประจําวัน  

 

เทคนิคการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับเด็กวัยอนุบาล 

 
1. การเลือกคําศัพท 

ควรจัดคําศัพทใหอยูในหมวดหมูเดียวกันจะชวยใหจําไดงายขึ้น เชน ศัพทเก่ียวกับอาหาร 

เครื่องใชไฟฟา อวัยวะรางกาย สีตางๆ เปนตน 

2. วิธีการสอน 

เนนใหเด็กไดฝกการใชศัพท การสอนศัพทเพียงครั้งเดียวไมพอ จะตองทบทวนบอยๆ  ดวยวิธีการอัน

หลากหลาย เพื่อมิใหเด็กเกิดความเบ่ือหนาย และควรหมั่นทบทวนบอยๆ  เพราะถาศัพทที่สอนไปแลวไมไดใช 

เด็กก็อาจลืมได 

3. การสอนคําศัพทใหม  

การสอนศัพทใหม ควรสอนใหผานประสาทสัมผัสใหมากที่สุด โดยใชรูปแบบประโยคหรือศัพทที่เด็ก

เคยเรียนรูมาแลว โดยมีคําที่เปนศัพทใหมปนอยูเพียงคําเดียว แลวใหเดาความหมายของคําศัพทนั้น  วิธีน้ีจะ

ทําใหนักเรียนจําความหมายไดดีกวาแบบบอกตรงๆ  

 

 

  

4. การเชื่อมโยงคําศัพทภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 



การแปลความหมายของศัพทเปนภาษาไทยตรงๆ ควรทําตอเมื่อเห็นวาไมอาจใชวิธีอ่ืนท่ีดีกวา 

เหมาะสมกวา การใหความหมายของคําในภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยนั้น ไมเสียหายอะไร  แตการแปลแบบ

คําตอคําจะทําใหแปลไมรูเรื่องเขาไปใหญ 

5. สื่อประกอบการสอน 

ควรใชสื่อของจริงมาประกอบในการสอนคําศัพทใหม ใหตัวอยางแกเด็กใหมากเพื่อใหเด็กใชตัวอยาง

นั้นๆ มาทําความเขาใจ 

6. การปฏิบัติตอเด็ก 

เวลาตอบใหเด็กตอบเปนกลุมกอน เพื่อใหเด็กคนอ่ืนๆไดเรียนรูไปพรอมๆกัน ไมควรแบงกลุมเด็กเกง

เด็กออน พยายามใหเด็กเกิดการโตตอบอยางรวดเร็ว แตไมควรคาดค้ันเด็กท่ีตอบไมได ใหตอบใหได  แต

พยายามชวยเหลือเด็กโดยการแนะเปนแนวทางไปเรื่อยๆแทน 

 

ลําดับขั้นในการสอนศัพทขั้นพ้ืนฐาน 

1. ครูออกเสียงคําศัพททีละคํา 2-3 ครั้ง อยางชัดเจน 

2. ครูใหความหมายของคําศัพทดวยการใชสื่ออุปกรณ  หรือแสดงทาทางประกอบใหเด็กลองเดาดูกอน 

3. ครูพูดตัวอยางประโยคประกอบดวยคําศัพทนั้นซ้ําๆ 2-3 ครั้ง โดยใหเด็กลองหัดฟงและพูดไปดวย   

4. ครูทบทวนคําศัพทที่สอนผานกิจกรรมการรองเพลง เลานิทาน หรือ เปดโอกาศใหเด็กไดเลนเกมทาง

ภาษาที่เก่ียวของกับคําศัพทที่เรียนมา เพื่อเปนการทบทวนหรือเรียนรูซ้ํา  

 

 การสอนคําศัพทภาษาอังกฤษในระดับเด็กอนุบาล สามารถสอนไดหลายวิธีการ เชน เพลง เกม 

นิทาน ดังตอไปนี้ 

  

รูปแบบการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 

 

 การสอนภาษอังกฤษสามารถสอนไดในหลานรูปแบบ ในที่นี้ยกตัวอยางใน 3 รูปแบบ คือ การสอน

คําศัพทภาษาอังกฤษผานนิทาน การสอนคําศัพทภาษาอังกฤษผานเพลง การสอนภาษาอังกฤษผานเกม  

 

1. การสอนคําศัพทภาษาอังกฤษผานนิทาน 

  นิทานจัดวาเปนสื่อที่ดีเหมาะที่จะนําไปสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะนิทานประกอบภาพ เพราะภาพ

และเน้ือเรื่องในนิทานถือเปนการจําลองเรื่องราว เหตุการณในโลกกวางเปนเรื่องราวสั้นๆ งายๆ สําหรับเด็ก 

เนื้อเรื่องนาสนใจพรอมภาพประกอบชวยใหเด็กสามารถเชื่อมโยงคําศัพทกับรูปภาพและตัวอักษร ทําใหเด็ก

นอกจากจะไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีคติสอนใจ แลวยังเปนการสรางประสบการณในการฟงสิ่งท่ี



ออกจากปากผูเลาจริงๆ ทั้งความสามารถในการออกเสียง การจดจําโครงสรางรูปคําและการรูวิธีการนําไปใช

ในการสนทนา อันจะนําปสูการรักการอานเด็กๆ และเกิดสนใจอยากเรียนรูคําศัพทตางๆ มากขึ้น 

 

เทคนิคการใชนิทานเพื่อสอนภาษาอังกฤษ 
1) การเลือกนิทาน 

นิทานที่จะเลือกควรเปนนิทานที่มีคําสั้นๆ เนนนิทานที่มีภาพประกอบ อาจเปนนิทานเนนสอน

คําศัพท หรือนิทานที่เปนเรื่องที่เด็กสามารถมีกิจกรรมและมีสวนรวมกับเรื่องไดดีตามความสนใจของเด็ก มี

การใชภาษาท่ีเหมาะสมตามวัยและพัฒนาการของเด็ก เนื้อเรื่องมีการใชคําศัพทซ้ํา ใชคําคลองจอง และมี

รูปแบบประโยคที่เขาใจงาย เรื่องราวไมซับซอน 

2) การเลานิทาน  

กอนการเลานิทาน ควรพูดคุยกับเด็กในหัวขอที่เก่ียวกับนิทานอาจเปนประสบการณของครูเอง

หรือของเด็กคนใดคนหน่ึงในหอง และเนนการจดจําคําศัพทและสํานวนของภษาตางประเทศ ดวยการใชคํา

ซ้ํา สรางบรรยากาศของการใชสํานวนของเจาของภาษา เชน  ใหเริ่มตนการเลานิทานดวยการบอกเด็กเปน

ประโยคภาษาอังกฤษ เชน I’m going to tell you a story about …….หรือ Once upon the time…...เพื่อ

เด็กจะสามารถจํารูปแบบการเลานิทานจากครูไดโดยไมตองสอน  

ใชน้ําเสียงใหเหมาะกับเรื่องและอารมณของตัวละครที่สวมบทบาทอยู มีการใชเสียงสูง ตํ่า เปน

จังหวะ โดยเมื่อถึงจุดสําคัญของเรื่องควรเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวม  เชนการต้ังคําถามเปนภาษาอังกฤษใน

ขณะท่ีเด็กกําลังอยูในอารมณรวมอยู โดยอาจใบเปนทาทางตามเรื่องเพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนานมากขึ้น  

ควรใชทาทางและสีหนาประกอบการเลา และพยายามใหเด็กมีโอกาสทํากิจกรรมท่ีเคลื่อนไหว 

โดยอาจใหเด็กทําทาทางตามตัวละครในเนื้อเรื่อง โดยมีครูเปนผูออกเสียง  พูดประโยคตามทาทางนั้นๆ อยาง

ชาๆ เพื่อใหเด็กจําทาทางและสําเนียงของภาษา พรอมกับความเพลิดเพลิน นอกจากน้ีนักเรียนยังเกิด

ความรูสึกวาตนเองมีสวนรวมอยูตลอดเวลา ทําใหการเรียนรูสนุกมากย่ิงขึ้น 

ครูสามารถใชเกมเพื่อเปนการทบทวนคําศัพทที่เก่ียวของกับนิทาน มาตอยอดทํากิจกรรมท่ี

หลากหลายขึ้นเพื่อใหเด็กเขาใจและคุนเคยกับภาษาและคําศัพทในเนื้อเรื่อง ครูสามารถเลาซ้ําหรือทบทวน

อยูเสมอ 

3) การจัดการชั้นเรียน 

ครูอาจจะลองจัดที่นั่งใหเด็กใหมใหเด็กลงมานั่งที่พื้นลอมรอบตัวครู หรือ ออกไปเลานิทาน

กลางแจงใตรมไม เพื่อสรางบรรยากาศแปลกใหมและพิเศษ 

  

4) สื่อประกอบการเลานิทาน  

ควรหาอุปกรณและสื่อที่ดึงดูดใหเด็กสนใจวาจะเกิดอะไรขึ้นในชั่วโมงนั้นๆ เชน การนําเพลงมา

ใชประกอบเนื้อเรื่องมาเปด เพื่อใชเสียงเพลงกระตุนความรูสึกของเด็กอาจใหเด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะหรือ



แสดงทาประกอบคําศัพทในเพลงอยางงายหรืออาจใชเทคนิค Finger Play มาสอนคําศัพทในนิทาน การนํา

ตุกตามาสมมุติเปนตัวละคร การจัดทําฉากนิทาน3มิติ  

 

2. การสอนคําศัพทภาษาอังกฤษผานเพลง 

เพลงเปนสิ่งท่ีมีประโยชนตอการจัดการเรียนรู ครูผูสอนสามารถใชเพลงสอดแทรกเขาไปในบทเรียน

หรือในขณะดําเนินการสอนทุกขั้นตอน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความสอดคลองในเน้ือหาสาระและจุดประสงคการ

เรียนรูที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนเจริญเติบโตทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ธรรมชาติ

ของเด็กชอบการเลนสนุกสนาน ตองการแสดงออก และการรองเพลงอยูแลว หากครูผูสอนไดนําเพลง

ภาษาอังกฤษมาประกอบการเรียนการสอน ใหบทเรียนมีความหมาย นาสนใจและสนุกสนานมีชีวิตชีวา 

ยอมจะชวยใหการสอนภาษาอังกฤษมีความหลากหลายมากขึ้น ไมจํากัดอยูแคการจดจํากฎเกณฑเพียง

อยางเดียว เปนการทบทวนเนื้อหาไดเรียนรูไปแลว ใหผูเรียนจดจําไดดีย่ิงขึ้น และปลูกฝงเจตคติที่ดีตอ

ภาษาอังกฤษ  

เทคนิคการใชเพลงเพื่อสอนภาษาอังกฤษ 

  1)  การเลือกเพลง 

   1.   เพลงน้ันตองไมยาวเกินไป เพลงควรมีทํานอง คํารองท่ีชัดเจน และไมยาวจนเกินไป 

   2.   เพลงควรมีทํานองที่ซ้ํากัน ซึ่งเปนการงายตอการเรียน 

   3.   เนื้อหาควรถูกตองตามไวยากรณ เชน  Subject Verb, Agreement และ Word Order 

   4.   เลือกเพลงใหเหมาะสมกับอายุและระดับชั้นของผูเรียน  

  ดังนั้น กอนการนําเพลงมาใชประกอบการเรียนการสอน จึงควรพิจารณาลักษณะของเพลงวา

เหมาะสมเพียงไร 

  2)  ลําดับขั้นตอนการสอนเพลง           

   1.   ครูอธิบายสั้นๆใหนักเรียนเขาใจ เปนบทเพลงเก่ียวกับอะไร ครูอาจใชอุปกรณการสอน

ชวยแสดงความหมายของคําศัพทบางคําที่นักเรียนไมเคยเรียนมากอน  

   2.   ครูรองใหนักเรียนฟง 1-2 จบ 

   3.   ครูรองนํา 1 หรือ 2 บรรทัด ใหนักเรียนรองตามเมื่อแนใจวานักเรียนรองไดถูกตองทั้งคํา

รองและทํานองจึงรองนําบรรทัดตอไป โดยรองทวนบรรทัดตนๆกอนทุกครั้ง  

   4.   ครูรองพรอมกับนักเรียนต้ังแตตนจนจบ  ถาเน้ือเพลงยาวและมีคํายาก ครูอาจเขียนเน้ือ

เพลงใหนักเรียนดูในขั้นตอนก็ได อยางไรก็ตาม ไมควรเขียนเน้ือเพลงใหนักเรียนดูกอน เพราะจะทําให

นักเรียนเปนกังวลตอการอานหรือสะกดตัวมากไป  

   5.   ครูเขียนเนื้อเพลงใหนักเรียนอานและคัดลอกลงในสมุด  



  ดังนั้นจะเห็นไดวา การสอนเพลงใหถูกวิธีตองปฏิบัติอยางมีขั้นตอน ครูผูสอนตองวางแผน เตรียมสื่อ

อุปกรณตางๆใหพรอมโดยเฉพาะตัวครูเอง ตองมีความพรอมเปนอับดับแรก อยางไรก็ตามกอนการรองเพลง

ทุกครั้งตองไมลืมที่จะบอกผูเรียนวาเพลงน้ันๆเปนคํารองและทํานองของใคร(ถาทราบ) เพื่อใหเกียรติผูแตงคํา

รองและทํานองนั่นเอง  

   

3)  การจัดการเรียนการสอน 

   ในการสอนเพลงภาษาอังกฤษ ไมใชแตตองการใหผูเรียนสามารถรองเพลงไดถูกตองทั้งคํารอง 

ทํานองและจังหวะเทาน้ัน แตครูผูสอนยังตองใชวิธีการตางๆใหผูเรียนรองเพลงอยางเขาใจความหมายและ

วัฒนธรรมเจาของภาษา และใชเพลงเปนเครื่องมือเสริมประสบการณตางๆไดดวยตนเอง  

  1.   เลาเรื่องหรือสรางเรื่องปากเปลาเก่ียวกับเพลงน้ัน 

  2.   เขียนเรื่องเก่ียวกับเพลงนั้น 

  3.   ดัดแปลงเนื้อเพลงเปนบทสนทนาสั้นๆ 

  4.   นําแบบประโยคที่พบในบทเพลงท่ีเรียนในบทที่แลวมาเปนตัวอยางในการสรางประโยคใหม  

  5.   หาคําใหมมาใชประโยคเดิมในบทเพลงน้ัน 

  6.   คิดหาทางายๆหรือการแสดงประกอบจังหวะงายๆมาใชประกอบ  

  ดังนั้น สรุปไดวา การใชเพลงเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูทางภาษาจะมีประโยชนโดยตรงตอผูเรียน

มาก หากครูผูสอนเขาใจจุดประสงคการสอนเพลง เลือกเพลงไดเหมาะสมกับระดับของผูเรียน และปฏิบัติ

อยางมีขั้นตอน 

3. การสอนคําศัพทภาษาอังกฤษผานเกม 

เกมเปนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะเกมภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษมีความสําคัญ

ตอการเรียนการสอนอยูเสมอ เพราะภาษาอังกฤษเปนภาษาระหวางชาติที่ใชกันอยางแพรหลายทั่วโลกการใช

เกมประกอบการสอนภาษาอังกฤษจะชวยทําใหผูเรียนสนุกสนานกับบทเรียน ไมนาเบ่ือ เปดโอกาสใหผูเรียน

ฝกความกลาในการใชภาษา ทําใหผูเรียนมีความมั่นใจเมื่อนําภาษาอังกฤษไปใชในชีวิตประจําวัน และชวย

ใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดวย สวนประกอบของเกมไดแก ชื่อเกม จุดมุงหมาย 

การแบงกลุม อุปกรณ และขอเสนอแนะในการเลนเกมผูสอนและผูเลนควรดัดแปลงแตละเกมใหเหมาะสมกับ

สภาพหองเรียน ระดับความรู และความสามารถของผูเรียนดวย 

เทคนิคการใชเพลงเพ่ือสอนภาษาอังกฤษ 

1)  การเลือกเพลง 
       เกมภาษาแบงได 2 ประเภทคือ  

             1. Communicative Games เกมน้ีมีจุดประสงคใหผูเรียนสื่อสาร สนทนา แลกเปลี่ยน หรือ



ปรับปรุงแตงขอมูล โดยใชโครงสราง ภาษาหรือคําศัพทที่กําหนดให   

             2. Non-communicative Games เกมนี้สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดรับความสนุกสนาน คลาย

ความเครียด สวนใหญเกมเหลานี้จะเนนในรูปการแขงขัน มีผูแพ ผูชนะ  

 

2)  ลําดับขั้นตอนการสอนเพลง 

   1.ขั้นเลือก ควรคํานึงถึงภาษาที่ใช ควรเหมาะกับระดับความสามารถของผูเรียนและขนาด

ของชั้นเรียนดวย  

         2.ขั้นเตรียมการ เตรียมการใชเกมกอนลวงหนาเปนอยางดี โดยเฉพาะอุปกรณที่จะใชในการ

เลนเกม  

        3.ขั้นการใชเกม อธิบายวัตถุประสงคของเกม และวิธีการเลน พรอมท้ังกําหนดกติกาอยาง

ชัดเจน เพื่อใหเกมเปนไปอยางมีระเบียบ จากนั้นลงมือเลนเกม โดยแบงกลุมตามความเหมาะสม   

         4.ขั้นประเมินผล ถาหากการเลนเกมเปนแบบลักษณะการแขงขัน ควรใหคะแนนสําหรับกลุม

ที่ทําไดถูกตองโดยการเขียนคะแนนบนกระดาน กลุมใดที่ทําผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

3)  การจัดการเรียนการสอน 

   1.ทําความคุนเคยกับเกมมากอนนําไปใชประกอบการสอน โดยอานกติกาเลนหลายๆครั้ง 

เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ดี  

         2.เลือกใชใหเหมาะสมกับขั้นตอนการสอน โดยพิจารณาวาควรใชเกมใดในขั้นตอนใด   

         3.อธิบายวิธีการเลนเกมแกผูเรียนอยางชัดเจน จงตระหนักเสมอวาเด็กทุกคนในชั้นเรียน

เขาใจวิธีการเลน  

         4.ควรแสดงวิธีการเลนดวยตนเอง โดยยืนอยูหนาชั้นเรียน เพื่อใหผูเรียนท้ังชั้นมองเห็นอยาง

ทั่วถึง  

         5.ควรปฏิบัติตามกติกาที่กําหนดไวในแตละเกมอยางเครงครัด   

         6.ควบคุมเกมในขณะท่ีเลนอยาใหผูเลนสงเสียงดังมากเกินไป ทําใหระเบียบวินัยของ

หองเรียนเสีย  

         7.สังเกตปฏิกิริยาของผูเรียนแตละคนในขณะที่เลน ไมควรติเตียนผูกระทําผิดอยางรุนแรง   

         8.อยาเลนเกมนั้นนานจนเกินไป แตละเกมควรใชเวลา 8-10 นาที  

         9.อยาใชเกมบางอยางบอยนัก เพราะจะทําใหผูเรียนไมกระตือรือรนในการเลน   

         10.ศึกษาขอเสนอแนะของเกมแตละอัน เพื่อดัดแปลงวิธีเลนใหสอดคลองตามสภาพการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 



ชื่อเพลง  Family Finger Play 

 

คําศัพทนารู 

1. Daddy   = พอ 

2. Mommy = แม 

3. Brother  = พี่/นอง ชาย 

4. Sister  = พี่/นอง สาว 

5. Baby  = นองเล็ก 

 

ประโยคนารู 

1. Where are you? = คุณอยูที่ไหน 

2. Here I am? = ฉันอยูน่ี 

3. How do you do? = สบายดีหรือ 

 

สื่อ 

1. สีสําหรับวาดนิ้วหรือถุงมือ 

2. ถุงมือผา 

3. เพลง “Family Finger Play” 

Daddy finger, daddy finger, where are you?  Here I am, here I am. How do you do? 

Mommy finger, Mommy finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? 

Brother finger, Brother finger, where are you?  Here I am, here I am. How do you do? 

Sister finger, Sister finger, where are you?  Here I am, here I am. How do you do? 

Baby finger, Baby finger, where are you?  Here I am, here I am. How do you do? 

วิธีการสอน 

1. ครูรองเพลงและทําทาทางประกอบใหเด็กดู 1-2 รอบ 

2. ใหเด็กรองเพลงและทําทาทางประกอบพรอมกับครู 1-2 รอบ 

3. ใหเด็กรองเพลงและทําทาทางดวยตนเอง 

ขอพึงสังเกต 

สีที่นํามาวาดนิ้วมือควรจะลางออกไดงายและไมเปนอันตรายตอเด็ก  

 

ชื่อเพลง  My Family  

 

คําศัพทนารู 

1. Father    = พอ 

2. Mother  = แม 

3. Brother  = พี่/นอง ชาย 

4. Sister  = พี่/นอง สาว 



5. Baby  = นองเล็ก 

 

ประโยคนารู 

1. How are you? = สบายดีหรือ 

2. I am fine. = ฉันสบายดี 

3. How about  you? = แลวคุณหละ 

 

สื่อ 

1. หุนตุกตาอาเซียน พอ แม และลูก ที่ทําจากแกวกระดาษ 

2. เพลง “My Family” 

Hello father (x2)  How are you? 

I am fine, I am fine  How about  you? 

Hello Mother (x2)  How are you? 

I am fine, I am fine  How about you? 

Hello Brother (x2)  How are you? 

I am fine, I am fine  How about you? 

Hello Sister (x2)  How are you? 

I am fine, I am fine  How about you? 

Hello Family (x2)  How are you? 

We are fine, We are fine   How about you? 

วิธีการสอน 

1. ครูรองเพลงและใชตุกตาอาเซียนประกอบการรองเพลง ครูรองใหเด็กฟง 1-2 รอบ 

2. ใหเด็กลองรองเพลงโดยใชตุกตาอาเซียนประกอบการรองพรอมคุณครู 

3. ใหเด็กรองเพลงประกอบการใชตุกตาอาเซียนดวยตนเอง 

ขอพึงสังเกต 

ตุกตาอาเซียนที่นํามาใหเด็กไดเลนประกอบเพลงควรจะมีขนาดที่เหมาะกับมือเด็กและสามารถใชไดงาย  

 

ชื่อเพลง Who are you? 

 

คําศัพทนารู 

1. Cambodia  = กัมพูชา   

2. Indonesia  = อินโดนีเซีย  

3. Laos   = ลาว    

4. Malaysia  = มาเลเซีย  



5. Myanmar  = พมา    

 

6. Philippines  = ฟลิปปนส  

7. Singapore  = สิงคโปร   

8. Thailand  = ประเทศไทย   

9. Vietnam  = เวียดนาม   

10. Brunei Darussalam = บรูไน ดารุสซาลาม  

ประโยคนารู 

1. What is your name? = คุณชื่ออะไร 

2. I am…………………… = ฉันชื่อ.... 

3. Where are you from? = คุณมาจากประเทศไหน 

4. I’m from……………….. = ฉันมาจากประเทศ........... 

 

สื่อ 

1. หุนตุกตาอาเซียน พอ แม และลูก ที่ทําจากแกวกระดาษ 

2. เพลง “Who are you?” 

What is your name? (x2)  I am ...(name)… 

Where’re you from? (x2) from …(Asean country)… 

วิธีการสอน 

1. ครูรองเพลงและใชตุกตาอาเซียนประกอบการรองเพลง ครูรองใหเด็กฟง 1-2 รอบ 

2. ใหเด็กลองรองเพลงโดยใชตุกตาอาเซียนประกอบการรองพรอมคุณครู  

3. เด็กรองเพลงประกอบการใชตุกตาอาเซียนดวยตนเอง 

 

ขอพึงสังเกต 

ตุกตาอาเซียนที่นํามาใหเด็กไดเลนประกอบเพลงควรจะมีขนาดที่เหมาะกับมือเด็กและสามารถใชไดงาย  

 

กิจกรรม เกม Brain-twister Board Game 

 

คําศัพทนารู 

 

มาเลเซีย  Monkey = ลิง เวียดนาม Nonla = หมวกชาวเวียดนาม 



Tiger = เสือ Aodai = ชุดประจําชาติเวียดนาม 

 สิงคโปร Star = ดาว 

Merlion =สิงโตทะเล 

(สัตวประจําชาติ) 

อินโดนีเซีย Coconut = มะพราว 

Pineapple = สับปะรด 

ฟลิปปนส Church = โบสถ 

Mountain= ภูเขา 

ลาว Monk = พระสงฆ 

Sticky rice = ขาวเหนียว 

บรูไน Sea = ทะเล 

House = บาน 

ไทย Elephant = ชาง 

Giant = ยักษ 

กัมพูชา Boat = เรือ 

Castle = ปราสาท 

พมา Buffalo = ควาย 

Guang baung = ผาโพกศีรษะชาวพมา 

 

สื่อ 

1. บอรด Brain-twister 

2. ภาพตามคําศัพท 

3. ภาพเงาคําศัพท 

4. ตุกตาประจําชาติสําหรับใชในการเดินเกม 

5. ลูกเตา 

 

 

วิธีสอน 

1. แนะนําใหเด็กๆ รูจักกับ Brain-twister Board Game โดยอธิบายการใชงานของอุปกรณชิ้นตางๆ  

2. สอนใหเด็กๆ รูจักคําศัพท  หรือทบทวนคําศัพทจากภาพ 

3. แนะนําใหเด็กๆ รูจักวิธีการเลน ซึ่งเกมนี้สามารถเลนไดใน 2 ลักษณะ คือ 

3.1 การจับคูภาพคําศัพทกับเงา 

คุณครูแนะนําใหเด็กๆ จับคูภาพคําศัพทกับเงาของภาพนั้น โดยนําเริ่มจากการนําภาพคําศัพท

ไปวางบนตารางในบอรด จากนั้นนําภาพเงาของคําศัพทนั้นมาจับคูกันใหถูกตอง  

3.2 การออกเสียงคําศัพท 

1) คุณครูเลือกหยิบรูปคําศัพทออกมาทีละ 1 ภาพ ใหเด็กๆ ออกเสียงคําศัพทแตละภาพตาม

คุณครู  



2) ใหอาสาสมัครนําภาพไปวางบนชองในตารางบน Brain-twister Board จนครบทุกชอง  

3) นําตุกตาสําหรับใชในการเดินเกมมาท่ีจุด start จากนั้นใหเด็กทอยลูกเตา นับจํานวนแตมท่ีได 

4) นําตุกตาเดินไปตามชองตาราง ตามจํานวนแตมที่ไดจากการทอย โดยกําหนดใหเด็กๆ 

นับเปนภาษาอังกฤษ  เมื่อเดินไปจนครบตามจํานวนแลว ตุกตาหยุดอยูที่ชองใด ใหเด็กๆ ออกเสียงคําศัพทที่

อยูในชองตารางน้ันใหชัดเจน 

ขอสังเกต 

1. Brain-twister Board Game สามารถนํามาใชไดทั้งในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ มุมเสริม

ประสบการณและ เกมการศึกษา 

2. คุณครูสามารถกําหนดใหเด็กเลนอิสระในชั้นเรียนไดทั้งในรูปแบบการเลนเด่ียว การเลนจับคู และ

การเลนเปนกลุม ซึ่งใน Brain-twister Board Game สามารถเพิ่มจํานวนตุกตาที่ใชในการเดินเกมไดตาม

จํานวนผูเลน 

3. คุณครูสามารถเปลี่ยนคําศัพทนารู โดยใชเปนหมวดหมูอ่ืนๆ ไดอยางไมจํากัด เชน หมวดหมูของสัตว 

(animal) หมวดหมูของผลไม (fruits) เปนตน 

4. ใหเด็กๆ มีสวนรวมในการประดิษฐเกม โดยการวาดรูปคําศัพทที่เด็กๆ อยากรูเพื่อมาใสใน Brain-

twister Board Game ไดเชนกัน  

5. การทําใหรูปภาพมีความคงทน แข็งแรง และสามารถเก็บไวเลนไดนาน คุณครูควรจะตองเคลือบดวย

พลาสติกใหเรียบรอยกอนที่จะนํามาเริ่มใชงาน 
 

 

กิจกรรมนิทาน  “Let’s  go, Let’s go” 

 

คําศัพทนารู  

 

มาเลเซีย  Monkey = ลิง 

Tiger = เสือ 

เวียดนาม Nonla = หมวกชาวเวียดนาม 

Aodai = ชุดประจําชาติเวียดนาม 

 สิงคโปร Star = ดาว 

Merlion =สิงโตทะเล 

(สัตวประจําชาติ) 

อินโดนีเซีย Coconut = มะพราว 

Pineapple = สับปะรด 

ฟลิปปนส Church = โบสถ 

Mountain= ภูเขา 

ลาว Monk = พระสงฆ 

Sticky rice = ขาวเหนียว 



บรูไน Sea = ทะเล 

House = บาน 

ไทย Elephant = ชาง 

Giant = ยักษ 

กัมพูชา Boat = เรือ 

Castle = ปราสาท 

พมา Buffalo = ควาย 

Guang baung = ผาโพกศีรษะชาวพมา 

 

สื่อ 

1.  ฉากนิทานแมเหล็กของทั้ง 10 ประเทศ 

2. รูปภาพคําศัพทแมเหล็กของแตละประเทศ 
วิธีการสอน 

1. ครูเลานิทานเรื่อง “Let’s  go……”  โดยใชตุกตาแกวน้ําอาเซียน  พอ  แม  ลูก  เปนตัวละครในการ

ดําเนินเรื่อง 
  ลูกถาม  :  “Father, Father   What  is  it ?” 

        พอตอบ :  “It’s  a/an…….” 

       ลูกถาม  :  “Mother, Mother  What  is  it ?” 

       แมตอบ  :  “It’s  a/an…….” 

       ลูกตอบ  :  “Wow !! I  love……” 

 จากน้ันจึงดําเนินเรื่องตอโดยการเดินทางไปประเทศตอไป  “ Let’s  go…(ชื่อประเทศตอไป)….” 

2. ในแตละฉากของแตละประเทศ  ครูจะนําภาพคําศัพท  2  ภาพจากเนื้อเรื่องในแตละประเทศมาติด

ลงบนฉากของประเทศน้ัน ๆ เชน  ประเทศไทย  ก็จะนําภาพยักษและชางมาแนะนําในเน้ือเรื่องและติดลงบน

ฉากแมเหล็กของประเทศไทย   

3. เมื่อจบการดําเนินเรื่องของประเทศหนึ่ง  ก็จะขึ้นการดําเนินเรื่องของประเทศตอไป  

ขอพึงสังเกต 

1. ครูเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการสนทนาเก่ียวกับเนื้อเรื่องในนิทานโดยใชการเลียนแบบประโยค

จากในเนื้อเรื่องท่ีไดฟง 

2. ครูชวยสงเสริมบทบาทในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษแบบมีสวนรวมโดยการชักชวนเด็กเลน

บทบาทสมมติเปนตุกตาพอ แม  ลูกในเรื่อง  และใหเด็กลองฝกพูดคําศัพทที่ไดยินมาจากคุณครู  



3. ครูลองใชคําถามแบบใหเด็กมีสวนรวมในการคิด  ยกตัวอยางเชน  ประเทศใดที่เด็กสนใจหรือชื่นชอบ 

และเพราะเหตุใด 

4. ครูอาจมีสวนรวมในการทบทวนคําศัพทภาษาอังกฤษของแตละประเทศ  โดยการหยิบรูปภาพ

คําศัพทขึ้นมาและใหเด็กรวมทายดูวาเปนของประเทศอะไร  เปนตน 

5. การดําเนินเรื่องในนิทานนี้  ครูอาจนํามาเลาครั้งละ 2 – 3 ประเทศ  อาจมากกวาหรือนอยกวาตาม

การสังเกตของคุณครูโดยสัมพันธกับวัยและความสนใจของเด็กเปนหลัก  

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทําตุกตานานาชาติ 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประดิษฐตุกตาอาเซียน 

 

 



วัสดุอุปกรณ 

1. เศษผาหรือเศษกระดาษท่ีมีลวดลายใกลเคียงกับชุดประจําชาติที่ตองการ  

2. แกวน้ํากระดาษ 

3. เศษลูกไม เลื่อมเงิน เลื่อมทอง ริบบ้ิน เชือก หรือวัสดุตกแตงตางๆที่มีความใกลเคียง  

4. กาว 

5. กรรไกร 

6. ปากกาเมจิกสีดํา 

ขอพึงสังเกต 

 1. อุปกรณท่ีใชในการประดิษฐชุดประจําชาติ หากหาเศษผาไมได สามารถใชกระดาษหอของขวัญ  

กระดาษสีตางๆ ที่มีความสอดคลองกับประเทศน้ันๆ 

  2. เนื่องจากชุดประจําชาติแตละชาติจะมีรายละเอียดที่แตกตางกัน ควรศึกษาและทําความเขาใจ

เก่ียวกับสวนประกอบตางๆ กอนลงมือประดิษฐ 

  3. ชุดประจําชาติจะมีรายละเอียดมาก การนําวัสดุมาใชจะมีชิ้นท่ีเล็กควรติดใหแน เพราะหากติดไม

เรียบรอยจะชํารุดไดงาย 

 

 

 

 

 

 

 

  
ประเทศไทย 

ชุดประจําชาติไทยชาย 



 
ขั้นที่ 1   ตัดกระดาษสีที่ตองการเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ความกวาง ๓ เซนติเมตร ความยาวใหสามารถพันรอบ

แกวได โดยแบงออกเปนสองสวนคือสวนเสื้อสีขาว และ สวนกางเกงสีน้ําเงิน 

 

ขั้นที่ 2 วาดรูปเสื้อและโจงกระเบนดวยปากกาเมจิกตามภาพ แลวนําไปทากาวติดลงบนแกวตาม

ภาพประกอบ 

 

ขั้นที่ 3 ใชกรรไกรตัดตรงเสนก่ึงกลางเล็กนอยเพื่อทําเปนปกเสื้อแลวพับลงมา จากน้ันวาดหนาตาและผมตาม

ตองการ 

 

ชุดประจําชาติไทยหญิง 



 
ขั้นที่ 1   ตัดกระดาษสีเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ความกวาง ๓ เซนติเมตร ความยาวใหสามารถพันรอบแกวได 

โดยแบงออกเปนสองสวนคือสวนเสื้อสีเหลือง และ สวนกระโปรงสีทอง  แลวทากาวติดลงบนแกวตามภาพ 

               

ขั้นที่ 2  ตัดกระดาษเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 2 เซนติเมตร เพื่อทําเปนสไบ แลวทากาวติดทับลงบนแกว  

 

ขั้นที่ 3 นํากระดาษสีทองมาตัดเปนสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดกวาง ๑เซนติเมตร ยาว ๓  เซนติเมตรแลวพับชายเขา

หากันเพื่อทําเปนจีบหนานาง (หมายเลข 1) ตอจากนั้นนําเชือกสีเงินมาตัดใหความยาวสามารถพันรอบแกว

ไดเพื่อทําเปนเข็มขัด (หมายเลข2) สุดทายนําลูกไมมาตัดทําเปนขอบสไบใหความยาวเทากับสไบ (หมายเลข 

3)  แลวนําทั้งสามสวนมาติดลงบนแกวดังภาพประกอบ 

 

ขั้นที่ 4  วาดหนาตาและผมตามตองการ 

 



ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับชุดประจําชาติไทย 

 

          สําหรับชุดประจําชาติอยางเปนทางการของไทย รูจักกันในนามวา "ชุดไทยพระราชนิยม"โดยชุด

ประจําชาติสําหรับสุภาพบุรุษ จะเรียกวา "เสื้อพระราชทาน" 

          สําหรับสุภาพสตรีจะเปนชุดไทยที่ประกอบดวยสไบเฉียง ใชผายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว ซิ่นมีจีบยก

ขางหนา มีชายพกใชเข็มขัดไทยคาด สวนทอนบนเปนสไบ จะเย็บใหติดกับซิ่นเปนทอนเดียวกันหรือ จะมีผา

สไบหมตางหากก็ได เปดบาขางหนึ่ง ชายสไบคลุมไหล ทิ้งชายดานหลังยาวตามท่ีเห็นสมควร ความสวยงาม

อยูท่ีเนื้อผาการเย็บและรูปทรงของผูที่สวม ใชเครื่องประดับไดงดงามสมโอกาสในเวลาคํ่าคืน  

 

ชุดไทยในแตรัชกาล 

1. ชวงรัชกาล 1-3 ชาวบานยังนิยมนุงโจงกระเบน สําหรับชาววังนุงผาซิ่น คาดสไบจับจีบสีสันสวยงาม ไว

ผมสั้นหรือยาวไวผมปก 

 

 

 

 

 

 

 2. ชวงรัชกาล 4 ยังคงนุงโจงกระเบน แตเปลี่ยนเปนเสื้อแขนกระบอกคอปด แลวคาดสไบทับอีกชั้น 
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3. ชวงรัชกาล 5 ยังคงนุงโจงกระเบน แตเปลี่ยนเปนแบบสากลมากขึ้น สวมเสื้อแบบฝรั่ง มีลูกไมและใสถุง

เทา รองเทา 

 

 4. ชวงรัชกาล 6 ยังคงนุงโจงกระเบน เสื้อลูกไมคอลึก มีผาแพรบาง ๆ สะพายทับ 

 

 5. ชวงรัชกาล 7-8 เลิกนุงโจงกระเบน เปนผาซิ่นยาวแคเขา เสื้อตามแบบตะวันตก 

 

  

ชวงรัชกาลท่ี 9 ชุดไทยพระราชทานท้ัง 8 แบบ 

1. ชุดไทยเรือนตน : แขนสามสวน คอกลมไมมีปก กระดุมหาเม็ด ผาซิ่นตัดเย็บสลับลายขวาง 
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 2. ชุดไทยบรมพิมาน : เสื้อแขนกระบอก คอมีปกต้ัง ผาซิ่นลวดลายสวยงามมีจีบขางหนา เวลาสวมตองใส

เข็มขัด สวมใสเครื่องประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ เหมาะสําหรับงานพิธีการตาง ๆ 

 

 3. ชุดไทยจิตรลดา : ลักษณะโดยท่ัวไปคลายกับชุดไทยเรือนตน เพียงแตแขนเสื้อจะยาวจรดขอมือและคอ

กลมมีปกต้ัง 

 

  

 

 

 

4. ชุดไทยจักรพรรดิ : คลายกับชุดไทยจักรี แตใชสําหรับงานท่ีเปนพิธี หรูหรามากกวา ตางกับชุดไทยจักรี

ดวยการหมผาแพรกอนแลวจึงหมดวยผาสไบปกฉลุ ผาสไบจับจีบอยางสวยงามอีกชั้น ผาซิ่นมีจีบดานหนา

และคาดเข็มขัด 
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5. ชุดไทยศิวาลัย : มีลักษณะเหมือนกับชุดไทยบรมพิมาน ตางกันตรงที่จะหมสไบปกลายสวยงามทับอีกชั้น 

เปนชุดสําหรับพิธีสําคัญตาง ๆ 

 
6. ชุดไทยจักรี : ชุดไทยยอดนิยม นุงผาซิ่น หมสไบเปดไหลขวา ลวดลายวิจิตรตามแตออกแบบมา 

 

 

 

 

 

 

 

 7. ชุดไทยอมรินทร : เหมือนกับชุดไทยจิตรลดา แตตัดเย็บหรูหรากวาและนิยมใสเครื่องประดับมีคาเขาคู

กัน 

 

  

8. ชุดไทยดุสิต : เปนเสื้อคอกวาง แขนกุด ปกเลื่อมงดงาม เขารูป เหมาะสําหรับรวมงานแบบตะวันตก 
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ประเทศฟลิปปนส 

ชุดประจําชาติฟลิปปนสชาย 
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ขั้นที่ 1   ตัดกระดาษสีเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ความกวาง 3 เซนติเมตร ความยาวใหสามารถพันรอบแกวได 

โดยแบงออกเปนสองสวนคือสวนเสื้อสีขาว และ สวนกางเกงสีดํา   

               

ขั้นที่ 2 ตัดตรงกลางกระดาษสีขาวใหเปนรูปตัววี แลวพับลงเล็กนอยใหเปนปกเสื้อ (หมายเลข1) แลววาดรูป

ตกแตงเสื้อดวยปากกาเมจิกสีดํา  จากนั้นนํากระดาษสีดํามาตัดสวนกลางกระดาษใหเปนรูปกางเกง 

(หมายเลข2) แลวทากาวติดลงบนแกว 

         

ขั้นที่ 3  วาดหนาตาและผมตามตองการ 

 

ชุดประจําชาติฟลิปปนสหญิง 

 

ขั้นที่ 1 ตัดผาเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ความกวาง 3 เซนติเมตร ความยาวใหสามารถพันรอบแกวได โดยแบง

ออกเปนสองสวนคือสวนเสื้อสีขาว และ สวนกระโปรงสีเทาออน  

               



ขั้นที่ 2   ทากาวลงบนผาโดยติดผาสีเทาลงบนแกวในสวนของกระโปรง  และสีขาวลงบนแกวในสวนของเสื้อ 

หลังจากนั้นตัดผาที่มีลายคลายผาขาวมาที่มีขนาดยาว 2 เซนติเมตรและกวาง 1 เซนติเมตรแลวทากาวติดลง

บนดานขวาของเสื้อดังภาพ 

                                 

ขั้นที่3 นําผาสีขาวชนิดเดียวกับท่ีใชทําเสื้อมาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดกวาง 2 เซนติเมตร ยาว 3   

เชนติเมตร จํานวน  2 ชิ้น แลวพับชายสองขางเขาหากันดังภาพ แลวนําไปติดลงบนเสื้อเพื่อทําเปนแขนเสื้อ

โดยใหสวนบนมีลักษณะเหมือนขยุมเล็กนอยเพื่อใหแขนเสื้อดูพอง  

 

ขั้นที่ 4 ตกแตงหนาตาตามชอบใจ 

 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับชุดประจําชาติฟลิปปนส 

 

ชนเผาเดิมของฟลิปปนส คือ นิโกรโตส (Negritos) อพยพมาจากตอนกลางของทวีปเอเชีย ตอมาชน

เผาอินโดนีเซียไดเขามาอยูในประเทศนี้ เปนพวกเชื้อชาติมองโมลอยด ผสมคอเคเซียน ที่มีเหลืออยูใน



ฟลิปปนส ไดแก พวกอีลองโกทส ตอมาชนเผามาเลย (Melags) เขามาอาศัยอยู พวกมาเลยไดมีการติดตอ

ทางวัฒนธรรมกับพวกอินเดีย จีน อาหรับมาแลว จึงมีการปกครอง กฎหมาย ศาสนา วรรณคดี ศิลป 

วิทยาศาสตรเปนของตนเอง พวกมาเลยอพยพเขามาฟลิปปนส หลายครั้ง ครั้งท่ี 2 ถือวาเปนบรรพบุรุษของ

พวกตากาล็อค วิสายัน อีโกกาโน ปอมปงโก และพวก ฟลิปปนสที่นับถือศาสนาคริสต สวนพวกท่ีเขามาครั้งท่ี 

3 จะนับถือศาสนาพระมะหะหมัด เปน บรรพบุรุษของพวกฟลิปปนโน – มุสลิม อยูในเกาะมินดาเนา และซูลู 

ฟลิปปนสเปนศูนยกลางการคาแหงเอเซีย มีประเทศในเอเซียและตะวันออกไกลเขามาทํา การคาขายดวย จน

ในคริสตศตวรรษที่ 15 พวกแขกมะหะหมัดแผอิทธิพลเขามา การคาขายกับ ประเทศเพื่อนบานในเอเซียลด

นอยลง จนกระทั่งชาวสเปนเขามา แลวไดทราบวาวัฒนธรรมและ ความเปนอยูของชาวฟลิปปนสสวนใหญ

ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย จีน และชาวอาหรับ  

  การแตงกาย ของชาวฟลิปปนสในยุคน้ัน นิยมใชเครื่องประดับกาย ชาวเกาะ วิสายัน ชอบสักตาม

ใบหนา รางกาย และแขนขา ชายหญิงสวมเครื่องประดับท่ีทําดวยทองคําและเพชร พลอย ชาวพื้น เมืองนิยม

ใสปลอกแขน กําไล และสรอยคอ กอนสเปนเขาครอบครอง สังคมแบง ออกเปน 3 ชนชิ้น คือ ขุนนาง เสรีชน 

และทาส  

  ในราวคริสตศตวรรษที่ 14 สเปนก็พบฟลิปปนสเปนชาติแรก ตอมาเกาะทุกเกาะก็ตกอยู ในการ

ปกครองของสเปน และไดรับอารยธรรมตาง ๆ ตลอดจนประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมการ แตงกาย และการ

ดําเนินชีวิต สวนการแตงกายก็ไมมีการสวมเสื้อ แตงกายแบบชาวเกาะ นิยม ตกแตงดวยเครื่องประดับ และ

สักตามรางกายดังกลาวแลว  

  หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ฟลิปปนสไดเอกราชตามสนธิสัญญา เหตุการณบานเมือง 

ศิลปวัฒนธรรม เครื่องแตงกาย ก็มีการผสมผสานกันระหวางชาวยุโรป เอเชีย และตะวันตก   

  เครื่องแตงกายประจําชาติเปนเสื้อคอกวางแบบตะวันตก แขนยกต้ังเปนปกกวาง ทําดวยผา บางและ

แข็งอยางไหมสับปะรด นุงกระโปรงติดกับเสื้อเปนชุดเดียวกัน สวนตามเกาะตาง ๆ มีการ แตงกายแบบคลาย

ชาวมลายู และอินโดนีเซีย คือ นุงโสรงปาเตะ สวมเสื้อผาไหมสับปะรดหรือแพร แขนกระบอกยาวจดขอมือ มี

ผาพาดบา สวนผูชายจะสวมเสื้อแขนยาวทําจากใบสับปะรด นุงกางเกง แบบสากล   

  การทอผาใยสับปะรดทองฟลิปปนส ทอกันมากกวา 400 ป หรือมากกวา การทอใย สับปะรดเปนงาน

ที่ละเอียดออนใชเวลามาก ใยสับปะรดเปนเสนใยที่มีความเหนียวดีมาก โดยเฉพาะ เสนใยของสับปะรดที่ได

จากเมืองอะคลัน 

ผูชายจะนุงกางเกงขายาวและสวมเสื้อท่ีเรียกวา บารอง ตากาล็อก (barong Tagalog) ซึ่งตัดเย็บ

ดวยผาใยสัปปะรด มีบา คอต้ัง แขนยาว ท่ีปลายแขนเสื้อท่ีขอมือจะปกลวดลาย สวนผูหญิงนุงกระโปรงยาว 

ใสเสื้อสีครีมแขนสั้นจับจีบยกต้ังขึ้นเหนือไหลคลายปกผีเสื้อ เรียกวา  บาลินตาวัก (balintawak) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ประเทศสิงคโปร 

ชุดประจําชาติสิงคโปรชาย 

 

 

ขั้นที่ 1  ตัดผาเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ความกวาง 3 เซนติเมตร ความยาวใหสามารถพันรอบแกวได โดยแบง

ออกเปนสองสวนคือสวนเสื้อสีแดง และ สวนกางเกงสีดํา    



               

ขั้นที่ 2  นําผาสีดําติดลงบนสวนกางเกง สวนผาสีแดงตัดตรงกลางเปนรูปตัววีเล็กนอย แลวพับลงตามรอยปะ

ในภาพดานลาง ทาดวยกาวจากน้ันนําไปติดลงบนแกวเพื่อทําเปนเสื้อ  

 

 

 

ขั้นที่ 3 นําเชือกเสนเล็กสีเงินมาตัดใหความยาวรอบปกเสื้อ 1 เสนเพื่อติดลงบนแกวในสวนขอบปกเสื้อ  และ

ความยาวขนาด 1 เซนติเมตรอีก 3 เสนเพื่อทําเปนกระดุม เมื่อไดขนาดที่ตองการแลวทากาวติดลงบนเสื้อ

ตามภาพประกอบ 

                        

ขั้นที่ 4 ตกแตงหนาตาตามชอบใจ 

 

ชุดประจําชาติสิงคโปรหญิง 



 

ขั้นที่ 1   ตัดกระดาษที่มีลวดลายดอกไมขนาดความกวาง 6 เซนติเมตร และความยาวที่สามารถพันรอบแกว

ได แลวทากาวติดลงที่แกวตามภาพ 

 

ขั้นที่ 2 นําลูกไมมาติดลงบนกระดาษโดยติดในสวนของคอเสื้อ(หมายเลข1)  ชายเสื้อ(หมายเลข 2)   

ชายกระโปรง (หมายเลข3) และสวนกลางของเสื้อและกระโปรง (หมายเลข 4)  ดังภาพ 

 

ขั้นที่ 3  ตกแตงหนาตาตามชอบใจ 

 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับชุดประจําชาติสิงคโปร 

 



สิงคโปรเปนสาธารณรัฐต้ังอยูบนเกาะเล็กปลายแหลมมาลายู มีพื้น ที่ราว 616 ตาราง กิโลเมตร 

พลเมืองจะมีหลายชนชาติ เชน จีน มลายู อินเดีย และยุโรป เพราะเปนเมืองทาท่ีสําคัญ การแตงกายจึง

แตกตางกับชนชาติท่ีตนเขาไปอยู  

  การแตงกายของชาวมลายูในสิงคโปร เสื้อใชลวดลายและดอกคลายโสรงของอินโดนีเซีย แบบ

อาจจะเพี้ยนไปบาง ใชผาพื้น เขมทําตัวเสื้อ มีลวดลายตามรอบคอ สาบ และปลายแขน สวน ชายแตงชุด

สากล สําหรับชาวจีน อินเดีย ยุโรป ก็แตงตามการแตงกายของแตละชาติ เอกลักษณของ ชาวสิงคโปรไมมี

ศิลปะเปนของตนเอง แตสิ่งท่ีประทับใจที่สําคัญคือ ความเรียบรอย มีระเบียบ และสะอาดท่ีสุดในโลกใน

สายตาของชาวโลก 

  สิงคโปรไมมีชุดประจําชาติเปนของตนเอง เนื่องจากประเทศสิงคโปรแบงออกเปน 4 เชื้อชาติหลัก ๆ 

ไดแก จีน มาเลย อินเดีย และชาวยุโรป ซึ่งแตละเชื้อชาติก็มีชุดประจําชาติเปนของตนเอง เชน ผูหญิงมลายู

ในสิงคโปร จะใสชุดเกบายา (Kebaya) ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปกฉลุเปนลายลูกไม หากเปนชาวจีน ก็จะสวม

เสื้อแขนยาว คอจีน เสื้อผาหนาซอนกระดุม สวมกางเกงขายาว โดยเสื้อจะใชผาสีเรียบหรือผาแพรจีนก็ได 

 

 

 

 

 

      

ประเทศเวียดนาม 

ชุดประจําชาติเวียดนามชาย 

 



ขั้นที่ 1  ตัดผาสีฟาใหเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง 5 เซนติเมตร ความยามที่สามารถพันรอบแกวได แลวตัด

ตรงกลางใหเปนรูปตัววีเล็กนอย ดังภาพ แลวทากาวติดลงบนแกว 

  

ขั้นที่ 2 นําลูกไมที่มีลวดลายลักษณะคลายชุดประจําชาติเวียดนามมาติดในแนวเฉียงลงบนเสื้อ ดังภาพ 

หลังจากนั้นทําหมวกโดยใชกระดาษตัดเปนรูปวงกลม แลวใชกรรไกรตัดดานใดดานหนึ่งใหมาถึงจุด

ศูนยกลาง ตอจากนั้นทากาวเล็กนอยในดานที่เราตัดดานใดดานหนึ่งแลวติดทับลงไปใหเปนหมวกทรงแหลม 

ไดหมวกแลวนําไปติดที่แกวสวนหัว 

 

ขั้นที่ 3  ตกแตงหนาตาตามชอบใจ 

 

ชุดประจําชาติเวียดนามหญิง 

 

ขั้นที่ 1  ตัดผาสีชมพูใหเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง 5 เซนติเมตร ความยามที่สามารถพันรอบแกวได แลวตัด

ตรงกลางใหเปนรูปตัววีเล็กนอย ดังภาพ แลวทากาวติดลงบนแกว 



 

ขั้นที่ 2  นําลูกไมท่ีมีลวดลายลักษณะคลายชุดประจําชาติเวียดนามมาติดในแนวเฉียงลงบนเสื้อ ดังภาพ 

หลังจากนั้นทําหมวกโดยใชกระดาษตัดเปนรูปวงกลม แลวใชกรรไกรตัดดานใดดานหนึ่งใหมาถึงจุด

ศูนยกลาง ตอจากนั้นทากาวเล็กนอยในดานที่เราตัดดานใดดานหนึ่งแลวติดทับลงไปใหเปนหมวกทรงแหลม 

ไดหมวกแลวนําไปติดที่แกวสวนหัว 

 

ขั้นที่ 3  ตกแตงหนาตาตามชอบใจ 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับชุดประจําชาติเวียดนาม 

ชุด "อาว หญาย" 

 

  ความประทับใจหนึ่งที่ผูมาเยือนประเทศเวียดนามไมเคยลืมเลย นั่นก็คือ ความสวยงามของหญิงสาว

ในชุด ประจําชาติของเวียดนาม หรือ ที่เรียกวาชุด อาว หญาย  

  หญิงสาวชาวเวียดนามจะสวมชุด อาว หญาย สีสันตาง ๆ เดินไปเที่ยวนอกบานบาง ไปตามถนน

สาธารณะ หรือ อาจจะเปนท่ีสํานักงาน ซึ่งถือวาเปนชุดที่ดูสุภาพ และสวยงาม บางครั้ง อาจจะเห็น สาว



เวียดนามสวมชุดนี้ ไปโรงเรียน ซึ่งก็ถือวาเปนชุดนักเรียนของพวกเธอดวย เด็กสาวชาวเวียดนามในชั้นมัธยม 

ทางรัฐบาลจะใหสวมชุด อาวหญาย สีขาว หรือ สีอ่ืน ๆ บาง เปนเครื่องแบบประจําของพวกเธอ  

  สวนคนที่ดูมีอายุหนอยก็มักจะใสชุดอาว หญายน้ี โดยเลือกที่จะใสชุดสีเขม ๆ มีเนื้อผาท่ีมีราคา เชน 

ผาสีดํา หรือ สีน้ําเงินเขมบาง ซึ่งบางบริษัทก็เลือกท่ีจะสวมชุดอาวหญายนี้เปนชุดประจําบริษัทเลยทีเดียว  

 

  "อาว หญาย" แปลวา "ชุด ยาว" ซึ่งสําเนียงนี้เปนสําเนียงของภาคเหนือ สวนภาคใตจะออกเสียงสั้นๆ 

วา "อาว ซาย" ซึ่งสวนมากแลวในอดีตคนในภาคเหนือของประเทศเวียดนามจะนิยมใสมากกวาภาคใต  

  แตหลังจากสิ้นสุดสงครามเวียดนามในป 1975 แลว ชุดน้ีก็เปนที่นิยม สามารถพบเห็นไดแทบจะทุก

ภาคของประเทศ และไดรับความนิยมมาก 

  ชุดประจําชาติเวียดนาม หรือ ชุด Ao dai นี้ (อานวา อาว หญาย) นอกจากจะนิยมใชกันในเมือง

ใหญๆ แลว ตามชนบทก็เปนที่นิยมดวย เนื่องจากเปนชุดท่ีใสแลวสบาย เพราะเน้ือผา คอนขางละเอียด  

   ชุด Ao Dai ในปจจุบันท่ีเห็นกันอยูนั้น มักมีการดัดแปลงไปตามสมัยนิยม ซึ่งตางจากอดีตมากทีละ

เล็กทีละนอยท่ีชาวเวียดนามประยุกตเอาแฟชั่นตามสมัยนิยมใหเขากับวัฒนธรรมการแตงกายของตน ไดมี

ชาวเวียดนามคนหนึ่ง ชือ Tram Kim ไดนําชุดนี้เขาไปตัดเย็บในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของ 

การนําแฟชั่นเขามาสูชุด Ao Dai นี้ 

  เขาไดยาย ไปที่ แคลิฟอเนีย ประมาณ ป 1982 และเปดรานตัดเย็บเสื้อผาท่ีนั่น จนมีชื่อเสียง และคน

ทั่วไปรูจักเขาในนามวา Mr.Ao Dai เมื่อชุด Ao Dai เปนที่นิยมแลวก็ไดมีการจัดการประกวดมิส Ao Dai ดวย 

ในหาดที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งท่ีเมืองแคลิฟอเนีย เปนเสนหที่ดึงดูดผูคนมาจากท่ัวทุกสารทิศใหมารวมงานน้ี 

เพื่อท่ีจะไดยลโฉม สาวในชุด Ao Dai 

  ชุด Ao Dai นี้ยังเปนแรงบันดาลใจใหกับนักออกแบบเสื่อผามืออาชีพหลายคน หันมาสนใจอยาง

จริงจัง และหลายครั้งก็ไดนําแนวความคิดของชุดนี้ มาตัดเย็บในเสื่อผาของชาวยุโรป และนําไปโชวในงาน

แฟชั่นตามที่ตางๆ โดย เฉพาะที่ ปารีส ฯลฯ 

  ปจจุบันไดมีชางตัดเย็บเสื้อผามากมาย ที่ไดรับงานตัดชุดจากลูกคาตางประเทศ ซึ่งชุดหน่ึงก็

ประมาณ 2 พัน บาท ของไทย แตชุดนี้ จะตองวัดตัวลูกคาอยางละเอียด เพื่อท่ีจะไดชุดที่ออกมาพอดี 

สวยงาม การที่ผูคนนิยมก็อาจเปนเพราะวาชุดนี้ใสสบาย และดูสวยงาม สาวเวียดนามบางคนเลือกมาเปน

แฟชั่นประจําตัวเลยทีเดียว 



หมวกเวียดนาม 

            อาจจะเคยเห็นสาว ๆ ใสเสื้อผาสวยๆ ตามแฟชั่นสมัยนิยม ใสหมวกท่ีมีราคาแพงๆ สีสันสวยงาม นา

มอง เชนเดียวกับสาวเวียดนาม ท่ีมีเสนหจากหมวกเชนเดียวกัน แตหมวกของเธอเหลานั้นมีเอกลักษณ ไม

เหมือนชนชาติอ่ืนๆ แถมยังใชประโยชนไดมากมายอีกดวย เปนหมวกใบจาก ที่มีไมเหมือนใคร เรียกวา  Non 

la ( นอน ลา) แตทางภาคอีสานบางพื้นที่จะเรียกวา กุบ ท่ีอ่ืน ๆ อาจจะเรียกแตกตางกันก็ไดผมไมรู แตเปน

หมวกนี้เองท่ีทําใหสาว ๆ เวียดนาม มีเสนหไมแพประเทศอ่ืนใดในโลก  

              หมวกนี้ทําจากใบจาก ที่สามารถหาไดทั่วไป เวลาจะทําตองนําใบจากน้ันมาตากแดดใหแหง แลว

นํามารีดใหเรียบ เปนแผน ๆ ซึ่งปกติแลว หมวกใบหน่ึงจะประกอบดวย ใบจากประมาณ 16-18 ใบ และใชมือ

เย็บอยางปราณีต ซึ่งจะทําใหหมวกนี้ละเอียด ทนแดด ทนฝน  

             เมื่อสาวเวียดนามใสหมวกใบน้ีแลว จะมีเสนหก็ตรงที่จะเผยใหเห็นใบหนาบางสวนเทานั้น ตรงนี้เอง

ที่ทําใหมีเสนหนาคนหา หมวกน้ีไมเพียงแตจะชวยเสริมสรางเสนหใหสาวเวียดนามเทานั้น แตยังเปน

สัญลักษณของชนชาติเวียดนามอีกดวย 

 

 

ประเทศพมา 

ชุดประจําชาติพมาชาย 

 

ขั้นที่ 1   ตัดผาเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ความกวาง 3 เซนติเมตร ความยาวใหสามารถพันรอบแกวได โดยแบง

ออกเปนสองสวนคือสวนเสื้อ และ สวนโสรงลายทาง   



               

ขั้นที่ 2 ทากาวแลวติดลงบนแกว ตามภาพ 

   

ขั้นที่ 3  ตัดผาเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง 1 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร นํามาทากาวติดลงสวนบนของ

แกว  เพื่อทําเปนผาโพกหัว จากนั้นมัดสวนปลายเปนเงื่อนและใหเหลือชายผาเล็กนอยดังภาพ  

 

ขั้นที่ 4  ตกแตงหนาตาตามชอบใจ 

 

ชุดประจําชาติพมาหญิง 

 

ขั้นที่ 1   ตัดผาเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ความกวาง 3 เซนติเมตร ความยาวใหสามารถพันรอบแกวได โดยแบง

ออกเปนสองสวนคือสวนเสื้อและสวนผาถุง 



               

ขั้นที่ 2  นําผามาทากาวแลวติดลงไปในสวนเสื้อและกระโปรงดังภาพ 

 

ขั้นที่ 3  ตัดผาสีเหลืองใหเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดกวาง 1 เซนติเมตร(หมายเลข 1) แลวนํามาทากาวติดลง

บนเสื้อเพื่อเปนสวนของผาคลุมไหล  จากน้ันตัดกระดาษสีดําเปนรูปวงกลม 1วงใหขนาดใหญกวาสวนแกวที่

ทําเปนสวนหัวตุกตาเล็กนอยและใชคัตเตอรกรีดตรงกลางยาว 1 เซนติเมตร และตัดกระดาสีดําเปนรูปครึ่ง

วงรี 1 วงเสนผานศูนยกลาง 1 เซนติเมตร (หมายเลข 2)  แลวนําครึ่งวงรีเสียบเขาไปในวงกลม เพื่อทําเปนผม 

แลวนําไปติดที่สวนหัวตุกตา  สุดทายวาดตาและปาก 

   

ขั้นที่ 4  นําลูกไมมาตกแตงสวนผมเพื่อความสวยงาม 

 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับชุดประจําชาติพมา 

 

วัฒนธรรมของพมาไดรับอิทธิพลทั้งจากจีน อินเดีย และไทยมาชานาน ดังสะทอนใหเห็นในดาน

ภาษา, ดนตรี และอาหาร สําหรับศิลปะของพมานั้นไดรับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนานิกายเถร

วาทมาต้ังแตครั้งโบราณ ในปจจุบันนี้วัฒนธรรมพมายังไดรับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น ซึ่งเห็นไดชัดจาก

เขตชนบทของประเทศ 



ชุดประจําชาติของชาวพมาเรียกวา ลองยี (Longyi) เปนผาโสรงที่นุงท้ังผูชายและผูหญิง ในวาระ

พิเศษตาง ๆ ผูชายจะใสเสื้อเชิ้ตคอปกจีนแมนดารินและเสื้อคลุมไมมีปก บางครั้งจะใสผาโพกศีรษะที่

เรียกวา กอง บอง (Guang Baung) ดวย สวนผูหญิงพมาจะใสเสื้อติดกระดุมหนาเรียกวา ยินซี (Yinzi) หรือ

เสื้อติดกระดุมขางเรียกวา ยินบอน (Yinbon) และใสผาคลุมไหลทับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

ประเทศลาว 

ชุดประจําชาติลาวชาย 

 

ขั้นที่ 1   ตัดกระดาษสีท่ีตองการเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ความกวาง 3 เซนติเมตร ความยาวใหสามารถพันรอบ

แกวได โดยแบงออกเปนสองสวนคือสวนเสื้อสีขาว และ สวนกางเกงสีน้ําตาล 

 

 

ขั้นที่ 2 วาดรูปเสื้อและโจงกระเบนดวยปากกาเมจิกตามภาพ แลวนําไปทากาวติดลงบนแกว และทําสาย

ลูกปดสีทองมาคาดเปนสังวาลตามภาพประกอบ 



 

 

 

 

 

ขั้นที่ 3 วาดหนาตาและผมตามตองการ 

 

ชุดประจําชาติลาวหญิง 

 

ขั้นที่ 1  ตัดกระดาษสีเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ความกวาง 3 เซนติเมตร ความยาวใหสามารถพันรอบแกวได 

โดยแบงออกเปนสองสวนคือสวนเสื้อสีมวงเขม และ สวนกระโปรงสีน้ําตาล แลวทากาวติดลงบนแกวตาม

ภาพ 

 

 

 

ขั้นที่ 2  ตัดกระดาษเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 1 เซนติเมตร เพื่อทําเปนสไบ  

 



 

ขั้นที่ 3  นําสายลูกปดสีทองมาคาดเปนสังวาลตามภาพประกอบ  

 

 

ขั้นที่ 4  วาดหนาตาและผมตามตองการ 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับชุดประจําชาตลิาว 

 

  วัฒนธรรม มีความคลายคลึงกับคนภาคอีสานของไทยเปนอยางมาก ยังมีคํากลาวที่วา “ มีลาวอยู

แหงใด มีมัดหมี่ แลลายจกอยูท่ีนั้น ” ในดานดนตรี ลาวมีแคนเปนเครื่องดนตรีประจําชาติ มีหมอขับ หมอลํา 

ลาวมีประเพณีทางพระพุทธศาสนาและอ่ืนๆ เชน วันมาฆบูชา วันสงกรานต วันออกพรรษา บุญเขาประดับ

ดิน บุญเขาฉลาก บุญสวงเฮือ (แขงเรือ) บุญธาตุหลวงเวียงจันทน ในเดือน 12 เปนตน 

พุทธศาสนาแบบเถรวาท นับเปนแบบแผนหลักของวัฒนธรรมลาว ซึ่งปรากฏใหเห็นทั่วประเทศ ท้ังใน

ดานภาษา และศิลปะ วรรณคดี ศิลปะการแสดง ฯลฯ สําหรับดนตรีลาวนั้นมี แคน ซึ่งเปนเครื่องดนตรีประจํา

ชาติ วงดนตรีของลาวก็คือวงหมอลํา มีหมอลํา และหมอแคน ทวงทํานองของการขับลําจะแตกตางกันไปตาม

ทองถ่ิน ทางภาคเหนือเรียกวาขับ ภาคใตจากบอลิคําไซลงไปเรียกวาลํา เชน ขับงึมเวียงจันทน ขับพวนเซีย

งขวง ลําสาละวันของแขวงสาละวัน ลําภูไท ลําตังหวาย ลําคอนสะหวัน ลําบานซอกของแขวงสะหวันนะ

เขต ขับโสม ลําสีพันดอนของแขวงจําปาสัก ลํามะหาไซของแขวงคํามวน ขับทุมของแขวงหลวงพระบาง ขับ

ลื้อของชาวลื้อ เปนตน 

การแตงกายผูหญิงลาวจะนุงผาซิ่น และเสื้อแขนยาวทรงกระบอก สําหรับผูชายมักแตงกายแบบสากล

หรือนุงโจงกระเบน สวมเสื้อชั้นนอกกระดุกเจ็ดเม็ดคลายเสื้อพระราชทานของไทย  

อาหารของคนลาว ลาวจะทานขาวเหนียวเปนหลัก อาหารท่ีเปนเอกลักษณคือ แจว  สมตํา ไกยาง ลาบ 

เปนตน 

อารยธรรมเกาแกของลาวนั้น มีปรากฏจากหลักฐานดานโบราณคดียุคหินที่ทุงไหหินในแขวงเชียงขวาง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ประเทศกัมพูชา 

ชุดประจําชาติกัมพูชาชาย 

 

ขั้นที่ 1  ตัดกระดาษสีที่ตองการเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ความกวาง 3 เซนติเมตร ความยาวใหสามารถพันรอบ

แกวได โดยแบงออกเปนสองสวนคือสวนเสื้อสีขาว และ สวนกางเกงสีมวงเขม  

 

 

 

ขั้นที่ 2 วาดรูปเสื้อและโจงกระเบนดวยปากกาเมจิกตามภาพ แลวนําไปทากาวติดลงบนแกว และนําผาสีทอง

มาจับเปนจีบแลวคาดดวยเข็มขัดสีทองมาคาดตามภาพประกอบ  

 

 

 

ขั้นที่ 3 วาดหนาตาและผมตามตองการ 

 

ชุดประจําชาติกัมพูชาหญิง 



 

ขั้นที่ 1   ตัดกระดาษสีเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ความกวาง 3 เซนติเมตร ความยาวใหสามารถพันรอบแกวได 

โดยแบงออกเปนสองสวนคือสวนเสื้อขาว และ สวนกระโปรงมวงเขมแลวทากาวติดลงบนแกวตามภาพ 

               

 

 

ขั้นที่ 2  ตัดกระดาษเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 1 เซนติเมตร เพื่อทําเปนสไบ  

 

 

ขั้นที่ 3 นํากระดาษสีมวงเขมมาจับเปนจีบทากาวติดบริเวณดานหนาของกระโปรง แลวนําเข็มขัดสีทองมา

คาดบนเสื้อตามภาพประกอบ 

 

 

ขั้นที่ 4  วาดหนาตาและผมตามตองการ 

 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับชุดประจําชาตกิัมพูชา 

 



ชุดประจําชาติของกัมพูชาคือ ซัมปอต (Sampot) หรือผานุงกัมพูชา ทอดวยมือ มีทั้งแบบหลวมและ

แบบพอดี คาดทับเสื้อบริเวณเอว ผาที่ใชมักทําจากไหมหรือฝาย หรือท้ังสองอยางรวมกัน  ซัมปอตสําหรับ

ผูหญิงมีความคลายคลึงกับผานุงของประเทศลาวและไทย ทั้งนี้ ซัมปอดมีหลายแบบซึ่งจะแตกตางกันไปตาม

ชนชั้นทางสังคมของชาวกัมพูชา ถาใชในชีวิตประจําวันจะใชวัสดุราคาไมสูง ซึ่งจะสงมาจากประเทศญี่ปุน  

นิยมทําลวดลายตามขวาง ถาเปนชนิดหรูหราจะทอดายเงินและดายทอง  

 

 

 

 

 

ประเทศบรูไน 

ชุดประจําชาติบรูไนชาย 

 

 







ชุดประจําชาติของบรูไนคลายกับชุดประจําชาติของผูชายประเทศมาเลเซีย  เรียกวา บาจู มลายู 

(Baju Melayu) สวนชุดของผูหญิงเรียกวา บาจูกุรุง (Baju Kurung) แตผูหญิงบรูไนจะแตงกายดวยเสื้อผาที่มี

สีสันสดใส โดยมากมักจะเปนเสื้อผาที่คลุมรางกายต้ังแตศีรษะจรดเทา สวนผูชายจะแตงกายดวยเสื้อแขน

ยาว ตัวเสื้อยาวถึงเขา นุงกางเกงขายาวแลวนุงโสรง เปนการสะทอนวัฒนธรรมสังคมแบบอนุรักษนิยม เพราะ

บรูไนเปนประเทศมุสสิม จึงตองแตงกายมิดชิดและสุภาพเรียบรอย 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 







สําหรับชุดประจําชาติมาเลเซียของผูชาย เรียกวา บาจู มลายู (Baju Melayu) ประกอบดวยเสื้อแขน

ยาวและกางเกงขายาวที่ทําจากผาไหม ผาฝาย หรือโพลีเอสเตอรท่ีมีสวนผสมของผาฝาย สวนชุดของผูหญิง

เรียกวา บาจูกุรุง (Baju Kurung) ประกอบดวยเสื้อคลุมแขนยาว และกระโปรงยาว 

 

 
 บาจู มลายู  - ประเทศมาเลเซีย  

 

 
บาจูกุรุง - ประเทศมาเลเซีย 

 

 

  

ประเทศอินโดนีเซีย 







ภาพเสร็จแลวตกแตงหรือวาดหนาตาตามตองการ 

 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับชุดประจําชาตอิินโดนีเซีย 

 

เกบายา (Kebaya) เปนชุดประจําชาติของประเทศอินโดนีเซียสําหรับผูหญิง มีลักษณะเปนเสื้อแขน

ยาว ผาหนา กลัดกระดุม ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปกฉลุเปนลายลูกไม  สวนผาถุงที่ใชจะเปนผาถุงแบบบาติก  

สวนการแตงกายของผูชายมักจะสวมใสเสื้อแบบบาติกและนุงกางเกงขายาวหรือ เตลุก เบสคาพ ( Teluk 

Beskap) ซึ่งเปนการแตงกายแบบผสมผสานระหวางเสื้อคลุมสั้นแบบชวาและโสรง  และนุงโสรงเมื่ออยูบาน

หรือประกอบพิธีละหมาดที่มัสยิด 

 
เกบายา - ประเทศอินโดนิเซีย 



 

 
เตลุก เบสคาพ – ประเทศอินโดนิเซีย 
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