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คÓนÓสÓนักพิมพ ์

หากพูดถงึอาเซยีน หลายคนต้องนกึถงึเอกลกัษณ์ของแต่ละประเทศ เช่น นครวดัใน

กมัพูชา พระธาตอุนิทร์แขวนของเมยีนมาร์ ภูเขาชอ็กโกแลตในอนิโดนเีซยี ผ้าใยสบัปะรด

ของฟิลปิปินส์ สงิโตทะเลพ่นน�้าที่เกาะสงิคโปร์ หุน่กระบอกน�้าของเวยีดนาม หมูบ้่านกลางน�้า 

ที่บรูไน อุทยานหิ่งห้อยที่มาเลเซีย ประเพณีลอยกระทงของไทย หรือแม้กระทั่งจ�าปาลาว  

ซึ่งน่าทึ่งและประทบัใจ แต่รู้หรอืไม่ว่าวทิยาศาสตร์อยู่เบื้องหลงัความมหศัจรรย์เหล่านี้

หนงัสอื วิทย์ในอาเซียน เล่มนี้จะช่วยไขความลบัของอาเซยีนให้เดก็ ๆ ผ่านความรู้

ทางวทิยาศาสตร์ ได้แก่ ทรพัยากรชวนคดิ ที่สดุจากอาเซยีน และสญัลกัษณ์ที่ไม่เหมอืนใคร 

มีตั้งแต่ความรู้น�าเรื่องทั้งสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์ วิธีทดลองที่ไม่ซับซ้อน อธิบาย 

ผลที่เกดิขึ้นด้วยหลกัการวทิยาศาสตร์อย่างง่าย เหตกุารณ์ในชวีติประจ�าวนัที่พบเจอ เรื่อง

น่าตื่นเต้น รู้หรอืไม่ ตามรอยนกัวทิยาศาสตร์ และการทดลองส�าหรบันกัวทิยาศาสตร์น้อย 

เพื่อเปิดโลกใหม่ให้เข้าใจวทิยาศาสตร์มากขึ้น แล้วจะรูว่้าอาเซยีนมอีะไรให้น่าค้นหาอกีเยอะ

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์



คÓนÓผู้เขียน

ในระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมา ผู้เขียนเดินทางท่องเที่ยวตามดินแดนต่าง  ๆ  ในเพื่อนบ้าน

อาเซยีน เช่น สกัการะพระธาตอุนิทร์แขวนที่เมยีนมาร์ ล่องเรอืล�าน�้าโขงรมิฝั่งลาว ปีนป่าย 

ปล่องภเูขาไฟในอนิโดนเีซยี และเดนิเล่นดสูงิโตทะเลพ่นน�้าของสงิคโปร์  ทกุครั้งที่ไปจะรูส้กึ

ตื่นเต้นและภูมิใจในความเป็นอาเซียน และตระหนักว่าเรื่องราวในอาเซียนเชื่อมโยงเป็น

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุก ๆ  ส�าหรับเยาวชนได้ จึงได้เรียบเรียงหนังสือ วิทย์ในอาเซียน 

ขึ้นมา

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ การดึงความโดดเด่นด้านธรรมชาติวิทยา ภูมิศาสตร์ 

สังคมประเพณี วัฒนธรรม การท�ามาหากิน เศรษฐกิจ และการเงินของคนในอาเซียน 

มาเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และออกแบบการทดลองให้เด็ก  ๆ  มาสนุกกับ

การท�าความรู้จกัความเป็นอตัลกัษณ์อาเซยีน 

ผู้เขียนหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยท�าให้เด็กไทยได้ร่วมเดินทางไปรู้จักกับประเทศ

เพื่อนบ้านของเรา พร้อมกบัเกบ็เกี่ยวประสบการณ์การทดลองวทิยาศาสตร์สนกุสนาน
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ข้ าวเป็นอาหารหลักของชาวเอเชีย แต่ละประเทศต่างมีเมนูขึ้นชื่อที่มีข้าวเป็นส่วน

 ประกอบ เช่น ข้าวมนัไก่สงิคโปร์ เฝอหรอืกวยเตี๋ยวเวยีดนาม ซึ่งใช้เส้นกวยเตี๋ยวที่ท�า

จากแป้งข้าวเจ้า เช่นเดียวกับเส้นขนมจีนของไทย อาหารประจ�าชาติของมาเลเซียอย่าง

นาซีเลอมัก ใช้ข้าวผัดกับกะทิและสมุนไพร ส่วนอาม็อก อาหารแสนอร่อยของกัมพูชา

หน้าตาคล้ายห่อหมก นยิมรบัประทานกบัข้าวสวยร้อน ๆ  

ข้าวยังเป็นสัญลักษณ์ในดวงตราอาเซียนด้วย รูปรวงข้าวสีเหลืองทอง 10 รวงมัด

รวมกันตรงกลาง หมายถึง สมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ

รวมกนั เพื่อมติรภาพและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดยีวกนั 

ข้ÒÇ 
สัÞÅักÉ³์ÍÒเ«ียน01สัÞÅักÉ³์ÍÒเ«ียน01
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