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  ไทยเป็นหน่ึงในชาติสมาชิกอาเซียน ดังนั้นการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนจะส่งผลต่อ

เราทุกคนด้วย  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ  อาชีพ  สังคม  วัฒนธรรม  และความมั่นคง  จึงควร 

ปลูกฝังเรื่องอาเซียนให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจ  ซึ่งการน�าเรื่องอาเซียนให้เข้าสู่การรับรู้

ของภาคประชาชนน้ัน ต้องท�าเนื้อหาที่มีความยากและซับซ้อนให้เข้าใจง่าย  เข้าถึงง่าย มีจุดเน้น 

ทีเ่ด่นชดั  โดยเฉพาะเมือ่กลุ่มเป้าหมายคอืเยาวชน ยิง่ต้องปลกูฝังให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั

อาเซียนให้ถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้น  เน้ือหาของหนังสือจึงต้องมีรูปประกอบที่สื่อสารได้ชัดเจน 

ไม่น่าเบื่อ  เพื่อให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

  แม้ก่อนหน้านี้จะมีหนังสือชุดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนออกมาบ้างแล้ว  แต่กลับเป็นการดี 

เพราะหนังสอืชดุน้ีสามารถสร้างอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น และอาจจะเกบ็ตกประเดน็ทีข่าดตกบกพร่อง

ไป  เป็นการเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับอาเซียนซึ่งมีรายละเอียดมากมายและสนุกสนานน่าติดตาม 

เช่น  วิถีชีวิตในประเทศนั้น การไปโรงเรียน ความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์  ฯลฯ 

  หนังสือชุด  The  ASEAN Way  เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และส�านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
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ได้อ่านหนงัสือชดุนีก่้อน  แล้วจงึไปศกึษาอาเซยีนในรายละเอยีดเชงิลกึต่อไป  ซึง่จะท�าให้ผูศ้กึษา

เห็นว่าอาเซียนนั้นไม่ไกลตัวและจับต้องได้ นับเป็นสื่อส�าคัญอีกสื่อหนึ่งในการให้ความเข้าใจแก่

เยาวชนอันเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

ผู้อำานวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค�ำน�ำ
สถำบนัเอเชยีศกึษำ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย



  ท่ามกลางกระแสประชาคมอาเซยีนทีต่ืน่ตวักนัเป็นวงกว้าง ท�าให้มข้ีอมลูมากมายหลัง่ไหล

ออกมาให้ผูท้ีส่นใจได้ศกึษา จนอาจท�าให้ลงัเลว่าควรจะเลอืกเรยีนรูจ้ากแหล่งใด จงึจะได้ความรู้ 

เก่ียวกบัอาเซยีนและประเทศสมาชกิอย่างครบถ้วน และยงัอ่านสนกุสนาน  เข้าใจง่าย  อ่านจบแล้ว

รู้สึกว่าได้รู้จักสนิทสนมกับประเทศสมาชิกอาเซียน

  นานมบีุค๊ส์พบัลเิคชัน่ส์จงึจบัมอืกับสถาบนัเอเชยีศึกษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ร่วมกัน

ท�าหนังสือชุด  The ASEAN Way  ขึ้น  เพื่อให้เป็นหนังสืออาเซียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศ 

สมาชิกอาเซียนครบถ้วนทุกด้าน  เช่น  ข้อมูลทางภูมิศาสตร์  การท�ามาหากิน  การใช้ชีวิต  ศิลปะ

วัฒนธรรม ภาษา ประวัติศาสตร์  หรือนิทานพื้นบ้าน  และยังมีกิจกรรมที่จะช่วยให้รู้จักประเทศ

สมาชิกอาเซียนมากขึ้น  ซึ่งมีเนื้อหาอ่านง่าย มีภาพประกอบทั้งภาพจริงเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหา

ชัดเจน และภาพวาดการ์ตูนสีสันสวยงามที่ช่วยให้อ่านได้อย่างเพลิดเพลิน

  ส�าหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้เรื่องอาเซียน หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนหนังสือแนะน�าตัวประเทศ

สมาชิกอาเซียนทีอ่ยูใ่กล้ชดิประเทศไทย แต่เราไม่ค่อยรูจ้กัเขามากนกั และส�าหรบัผูท้ีรู่จ้กัอาเซยีน

บ้างแล้ว  หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น  และรู้จักอย่างรอบด้าน

เหมือนกับรู้จักเพื่อนสนิทคนหนึ่ง

  เหตุผลส�าคัญที่เราต้องรู้จักอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนให้เหมือนรู้จักเพื่อนสนิท 

ก็เพราะประชาคมอาเซียนคือการรวมกันให้เป็นหนึ่ง  ผนึกก�าลัง  จับมือกันก้าวสู่การแข่งขันบน 

เวทีโลก  ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียน  เพื่อก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่าง 

รู้เท่าทัน

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
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สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Association of South East Asian Nations: ASEAN
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µÃÒá¼‹¹´Ô¹
 ตราแผ่นดินลาวเป็นรูปวงกลม  ด้านล่างมีรูปครึ่ง

กงจักรเป็นฟันเฟืองและแถบผ้าแพรสีแดงเขียนชื่อเต็ม 

ของประเทศลาว  ล้อมด้วยรวงข้าวสุก และแถบผ้าแพร 

สีแดงเขียนข้อความ  ”สันติภาพ  เอกราช ประชาธิปไตย 

เอกภาพ  วัฒนาถาวร„  ตรงกลางมีรูปพระธาตุหลวง 

ถนน  ทุ่งนา  ป่าไม้ และเขื่อนผลิตไฟฟ้า  ตราแผ่นดินนี้ 

เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.  2534

ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂ»ÃÐªÒª¹ÅÒÇ
	 ลาวมีพื้นที่	236,880	ตารางกิโลเมตร	มีขนาดเป็นอันดับ	7	ในเอเชีย 
ตะวันออกเฉยีงใต้		ลาวไม่มทีางออกสูท่ะเลเพราะถกูล้อมด้วยประเทศเพือ่นบ้าน 
ถึง	5	ประเทศ	คือ	จีน	เวียดนาม	กัมพูชา	ไทย	และเมียนมาร์	 เมืองหลวง 
ของลาว	คือ	เวียงจันทน์

à¾Å§ªÒµÔ
 เพลงชาติลาวแต่งขึ้นครั้งแรกในปี  พ.ศ.  2484 

แต่งค�าร้องโดยมหาพูมี  และดอกเตอร์ทองดี  สุนทอนวิจิต 

เป็นผู ้เรียบเรียงท�านอง  ภายหลัง  เมื่อพรรคประชาชน

ปฏิวัติลาวกุมอ�านาจรัฐได้ส�าเร็จ  ก็ยกเลิกค�าร้องเดิมและ 

ใช้ค�าร้องที่แต่งโดยสีซะนะ  สีสาน  แทน ประกาศใช้อย่าง 

เป็นทางการเมื่อวันที่  2  ธันวาคม พ.ศ.  2518

ÊÐºÒÂ´ÕÅÒÇ
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¸§ªÒµÔ
 ธงชาติลาวมีพื้นสีน�้าเงิน  มีแถบสีแดงที่ด้านบน

และด้านล่าง  มีวงเดือนสีขาวอยู ่ ก่ึงกลางของธงชาต ิ

เรียกว่า  ธงดวงเดือน  เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  2  ธันวาคม 

พ.ศ.  2518  ซึ่งเป็นวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

สัญลักษณ์ประจ�ำชำติ
 พระธาตุหลวงเป็นศาสนสถานที่ส�าคัญที่สุดของลาว 

และเป็นศนูย์รวมใจของคนลาว ตามต�านานเล่าว่าพระธาตหุลวง 

สร้างขึน้พร้อม ๆ  กบัการสร้างเมืองเวียงจนัทน์  ต่อมาเมือ่พระเจ้า 

ไชยเชษฐาธริาชย้ายเมอืงหลวงจากหลวงพระบางมายงัเวยีงจนัทน์

ทรงโปรดให้สร้างพระธาตุองค์ใหม่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว ้

แล้วตั้งชื่อว่า พระเจดีย์โลกะจุฬามณี

ÀÒÉÒ¶Ôè¹
 ภาษาลาวเป็นภาษาราชการและมีหลายส�าเนียงถิ่น 

รัฐบาลไม่ได้ก�าหนดให้ส�าเนียงถิ่นใดเป็นส�าเนียงหลัก  เด็ก ๆ 

ลาวจึงได้เรียนภาษาลาวด้วยส�าเนียงถิ่นของตนเอง  แต่การใช้

ภาษาลาวที่เป็นทางการ  เช่น  สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุ  จะ

ใช้ส�าเนียงเวยีงจนัทน์   คนลาวจงึพดูส�าเนียงถ่ินของตนเอง แต่

ฟังเข้าใจทั้งส�าเนียงถิ่นและส�าเนียงเวียงจันทน์

ดอกไม้ประจ�ำชำติ
 ดอกจ�าปาลาว  (คนไทยเรียก ดอกลีลาวดี)  มีกลิ่นหอม 

และมีหลายสี  เป็นตัวแทนของความจริงใจและความสุข  จึง

ใช้ประดับในพิธีต่าง ๆ   หรือท�าเป็นพวงมาลัยเพื่อต้อนรับแขก 

ดอกจ�าปาลาวบานทุกวันและอยู่ได้นาน จึงมักปลูกกันอย่าง 

แพร่หลายโดยเฉพาะในบริเวณวัด

à§Ô¹µÃÒ
 สกุลเงินของลาวเรียกว่า กีบ (kip)  ใช้อักษรย่อว่า 

LAK  ธนบตัรลาวมหีลายราคา ทีใ่ช้บ่อยคอืใบละ 1,000, 

10,000, 20,000  และ  50,000 กีบ  เงิน  1,000 กีบ มีค่า

ประมาณ 3.80 บาท  (มีนาคม พ.ศ.  2556)

  ใช้อักษรย่อว่า  ใช้อักษรย่อว่า
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