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ค�ำน�ำ
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทยเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกอาเซียน ดังนั้นการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนจะส่งผลต่อ
เราทุกคนด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง จึงควร
ปลูกฝังเรื่องอาเซียนให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจ ซึ่งการน�ำเรื่องอาเซียนให้เข้าสู่การรับรู้
ของภาคประชาชนนั้น ต้องท�ำเนื้อหาที่มีความยากและซับซ้อนให้เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย มีจุดเน้น
ทีเ่ ด่นชัด โดยเฉพาะเมือ่ กลุม่ เป้าหมายคือเยาวชน ยิง่ ต้องปลูกฝังให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
อาเซียนให้ถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้น เนื้อหาของหนังสือจึงต้องมีรูปประกอบที่สื่อสารได้ชัดเจน
ไม่น่าเบื่อ เพื่อให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล
แม้ก่อนหน้านี้จะมีหนังสือชุดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนออกมาบ้างแล้ว แต่กลับเป็นการดี
เพราะหนังสือชุดนีส้ ามารถสร้างอัตลักษณ์ทโี่ ดดเด่น และอาจจะเก็บตกประเด็นทีข่ าดตกบกพร่อง
ไป เป็นการเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับอาเซียนซึ่งมีรายละเอียดมากมายและสนุกสนานน่าติดตาม
เช่น วิถีชีวิตในประเทศนั้น การไปโรงเรียน ความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์ ฯลฯ
หนั ง สื อ ชุ ด The ASEAN Way เป็ น การร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งสถาบั น เอเชี ย ศึ ก ษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส�ำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
ส�ำหรับผู้อ่านที่เป็นเยาวชนเพื่อใช้ประกอบการศึกษา และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากเยาวชน
ได้อา่ นหนังสือชุดนีก้ อ่ น แล้วจึงไปศึกษาอาเซียนในรายละเอียดเชิงลึกต่อไป ซึง่ จะท�ำให้ผศู้ กึ ษา
เห็นว่าอาเซียนนั้นไม่ไกลตัวและจับต้องได้ นับเป็นสื่อส�ำคัญอีกสื่อหนึ่งในการให้ความเข้าใจแก่
เยาวชนอันเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
ท่ามกลางกระแสประชาคมอาเซียนทีต่ นื่ ตัวกันเป็นวงกว้าง ท�ำให้มขี อ้ มูลมากมายหลัง่ ไหล
ออกมาให้ผทู้ สี่ นใจได้ศกึ ษา จนอาจท�ำให้ลงั เลว่าควรจะเลือกเรียนรูจ้ ากแหล่งใด จึงจะได้ความรู้
เกีย่ วกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอย่างครบถ้วน และยังอ่านสนุกสนาน เข้าใจง่าย อ่านจบแล้ว
รู้สึกว่าได้รู้จักสนิทสนมกับประเทศสมาชิกอาเซียน
นานมีบคุ๊ ส์พบั ลิเคชัน่ ส์จงึ จับมือกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกัน
ท�ำหนังสือชุด The ASEAN Way ขึ้น เพื่อให้เป็นหนังสืออาเซียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนครบถ้วนทุกด้าน เช่น ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การท�ำมาหากิน การใช้ชีวิต ศิลปะ
วัฒนธรรม ภาษา ประวัติศาสตร์ หรือนิทานพื้นบ้าน และยังมีกิจกรรมที่จะช่วยให้รู้จักประเทศ
สมาชิกอาเซียนมากขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาอ่านง่าย มีภาพประกอบทั้งภาพจริงเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหา
ชัดเจน และภาพวาดการ์ตูนสีสันสวยงามที่ช่วยให้อ่านได้อย่างเพลิดเพลิน
ส�ำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้เรื่องอาเซียน หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนหนังสือแนะน�ำตัวประเทศ
สมาชิกอาเซียนทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ ประเทศไทย แต่เราไม่คอ่ ยรูจ้ กั เขามากนัก และส�ำหรับผูท้ รี่ จู้ กั อาเซียน
บ้างแล้ว หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น และรู้จักอย่างรอบด้าน
เหมือนกับรู้จักเพื่อนสนิทคนหนึ่ง
เหตุผลส�ำคัญที่เราต้องรู้จักอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนให้เหมือนรู้จักเพื่อนสนิท
ก็เพราะประชาคมอาเซียนคือการรวมกันให้เป็นหนึ่ง ผนึกก�ำลัง จับมือกันก้าวสู่การแข่งขันบน
เวทีโลก ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียน เพื่อก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่าง
รู้เท่าทัน
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
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สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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มิงกลาบาเมียนมาร์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

”เมียนมาร์„ มีความหมายว่า ความช�ำนาญปราดเปรียว หรือม้าที่องอาจ
แต่คนไทยเรียกเมียนมาร์ว่า พม่า มาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งสันนิษฐานว่าเรียก
ตามชาวมอญ หรือไม่ก็เรียกตามที่ชาวพม่าเรียกตัวเองว่า บะหม่า เมืองหลวง
ของเมียนมาร์คือ เนปีดอว์

ตราแผ่นดิน

ตราแผ่นดินของเมียนมาร์ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี
พ.ศ. 2551 ในตราแผ่นดินประกอบด้วยสิงห์คู่ ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์
ส�ำคัญขนาบอยู่ทั้ง 2 ข้าง ตรงกลางเป็นรูปแผนที่เมียนมาร์ ล้อมรอบ
ด้วยช่อมะกอกคู่ ด้านบนเป็นดาว 5 แฉก และด้ า นล่ า งเป็ น แถบ
ผ้าแพรจารึกชื่อประเทศ

เพลงชาติ

เพลงชาติเมียนมาร์มีชื่อว่า กาบามาจี แปลว่า ”ตราบ
สิ้นโลก„ หมายถึงประเทศจะด�ำรงอยู่ตราบจนวันสิ้นโลก เนื้อ
เพลงกล่าวถึงเอกราชและเอกภาพของประเทศ สะหย่าติ่น
(Saya Tin) เป็นผู้ประพันธ์ค�ำร้องและท�ำนอง ประกาศ
ใช้เป็นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2490
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ธงชาติ

ธงชาติเมียนมาร์มีแถบสีเรียงกันตามแนวนอน 3 แถบ คือ สีเหลือง
เขียว และแดง   สีเหลืองหมายถึงสันติภาพ สีเขียวหมายถึงความอุดม
สมบูรณ์ของประเทศ และสีแดงหมายถึงความกล้าหาญของประชาชนใน
ชาติ   มีดาวสีขาว 5 แฉกอยู่กลางผืนธง หมายถึงความเป็นเอกภาพของ
ประเทศ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ดอกไม้ประจ�ำชาติ

ดอกไม้ประจำ�ชาติเมียนมาร์ คือ ดอกประดู่ ซึ่งเป็น
ไม้ ยื น ต้ น ขนาดใหญ่ ดอกสี เ หลื อ งทอง มี ก ลิ่ น หอม ผลิ
ดอกในฤดูร้อน ต้นประดู่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง
ทนทาน และยังหมายถึงวัยหนุ่มสาวและความรักอีกด้วย
คนเมียนมาร์มักใช้ดอกประดู่ในงานประเพณีและพิธีทาง
ศาสนาต่าง ๆ

สัญลักษณ์ประจ�ำชาติ

มหาเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง เป็นศูนย์รวม
จิตใจของคนเมียนมาร์ มีมหาเจดีย์ชเวดากองจ�ำลองในเมือง
ส�ำคัญต่าง ๆ ทั่วประเทศด้วย นอกจากนี้ มหาเจดีย์ชเวดากอง
ยังถือเป็นศาสนสถานที่ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับชาวพุทธทั่วโลก

ภาษาถิ่น

ภาษาราชการของเมียนมาร์คือ ภาษาพม่ า
แต่ ป ระเทศเมี ย นมาร์ มี ภ าษาและวั ฒ นธรรมที่
หลากหลายมาก แต่ละท้องถิ่นมีภาษาของตนเอง
รวมแล้วมากกว่า 100 ภาษา ภาษาที่มีคนใช้มาก
รองจากภาษาพม่า คือ ภาษาไทยใหญ่ ใช้มากใน
รัฐชาน และภาษามอญ ใช้มากในรัฐมอญ

เงินตรา

สกุลเงินของเมียนมาร์เรียกว่า จัต (kyat) ใช้อักษร
ย่อว่า MMK หน่วยย่อยของเงินจัต คือ ปยา (pya)
เมียนมาร์ใช้เงินธนบัตรเป็นหลัก โดยธนบัตรมีราคา
ตั้งแต่ 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1,000, 5,000
และ 10,000 จัต  คนเมียนมาร์มักใช้ธนบัตร 100 จัตขึ้นไป
เพราะเงินจัตมีค่าน้อย จึงไม่นิยมธนบัตรมูลค่าน้อย

�คำศัพท์น่าร
ၿမိဳ့ေတာ္
ေငြ
ပန္း
ႏုိင္ငံေတာ္အလံ
ဘာသာ
ၿမန္မာႏုိင္ငံ

เมี ย นมาร์
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ู้
มะ-โยะ-ด่อ
หง่วย
ปัน
ไหน่-หงั่น-ด่อ-อะ-หลั่น
บ่า-ต่า
เมียน-หม่า-ไหน่-หงั่น
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เมืองหลวง
เงินตรา
ดอกไม้
ธงชาติ
ภาษา
ประเทศเมียนมาร์

