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  ไทยเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกอาเซียน ดังนั้นการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนจะส่งผลต่อ

เราทุกคนด้วย  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ  อาชีพ  สังคม  วัฒนธรรม  และความมั่นคง  จึงควร 

ปลูกฝังเรื่องอาเซียนให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจ  ซึ่งการน�าเรื่องอาเซียนให้เข้าสู่การรับรู้

ของภาคประชาชนน้ัน ต้องท�าเน้ือหาที่มีความยากและซับซ้อนให้เข้าใจง่าย  เข้าถึงง่าย มีจุดเน้น 

ทีเ่ด่นชดั  โดยเฉพาะเมือ่กลุ่มเป้าหมายคอืเยาวชน ยิง่ต้องปลกูฝังให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั

อาเซียนให้ถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้น  เนื้อหาของหนังสือจึงต้องมีรูปประกอบที่สื่อสารได้ชัดเจน 

ไม่น่าเบื่อ  เพื่อให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

  แม้ก่อนหน้าน้ีจะมีหนังสือชุดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนออกมาบ้างแล้ว  แต่กลับเป็นการดี 

เพราะหนังสอืชดุน้ีสามารถสร้างอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น และอาจจะเกบ็ตกประเดน็ทีข่าดตกบกพร่อง

ไป  เป็นการเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับอาเซียนซึ่งมีรายละเอียดมากมายและสนุกสนานน่าติดตาม 

เช่น  วิถีชีวิตในประเทศนั้น การไปโรงเรียน ความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์  ฯลฯ 

  หนังสือชุด  The  ASEAN Way  เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และส�านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิง

ส�าหรับผู้อ่านที่เป็นเยาวชนเพื่อใช้ประกอบการศึกษา  และจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงหากเยาวชน

ได้อ่านหนังสอืชดุน้ีก่อน  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 

เกีย่วกบัอาเซยีนและประเทศสมาชกิอย่างครบถ้วน และยงัอ่านสนกุสนาน  เข้าใจง่าย  อ่านจบแล้ว

รู้สึกว่าได้รู้จักสนิทสนมกับประเทศสมาชิกอาเซียน

  นานมบีุค๊ส์พบัลเิคชัน่ส์จงึจบัมือกับสถาบนัเอเชยีศึกษา 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

สมาชกิอาเซียนทีอ่ยูใ่กล้ชดิประเทศไทย 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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รู้หรือไม่
ธงชาติฟิลิปปินส์สลับสีได้

ปกติแถบบนเป็นสีน�้าเงิน และแถบล่างเป็นสีแดง 
แต่ในภาวะสงครามจะสลับสีให้แถบบนเป็นสีแดง 

และแถบล่างเป็นสีน�้าเงิน

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  ฟิลิปปินส์มีพื้นที่ราว 300,000 ตารางกิโลเมตร มีขนาดเป็นอันดับ 6 ของ
เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ ตัง้อยูใ่นมหาสมทุรแปซิฟิกด้านทิศตะวันตกเฉยีงเหนอื 
ไม่มีอาณาเขตทางบกติดต่อกับประเทศใดเลย เมืองหลวงคือมะนิลา

ตราแผ่นดิน
  ตราแผ่นดินฟิลิปปินส์มีดวงอาทิตย์สีเหลืองรัศมี  8  แฉก  และมีดาวสีทอง  5  แฉก  3  ดวงบนพื้น 

สีขาวเหมือนธงชาติ    พื้นสีน�้าเงินด้านซ้ายมีรูปนกอินทรี  และพื้นสีแดงด้านขวามีรูปสิงโต  หมายถึงอดีตเคย

เป็นอาณานิคมของอเมริกาและสเปน    ภายหลังรูปนกอินทรีและสิงโตถูกน�าออกไป  แต่ตราที่ถูกปรับ

เปลี่ยนใหม่ก็ไม่ได้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

ธงชาติ
  ธงชาติฟิลิปปินส์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  กว้าง  1  ส่วน 

ยาว  2  ส่วน  ด้านบนเป็นแถบสีน�้าเงิน  ด้านล่างเป็นแถบสีแดง 

ด้านคันธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว  กลางพื้นขาวมีดวงอาทิตย์ 

สีเหลืองรัศมี  8  แฉก และมีดาวสีทอง  5  แฉก ทั้ง  3 มุม 

  สีขาวหมายถึงความเสมอภาคและภราดรภาพ  สีน�้าเงิน

หมายถึงสันติภาพและความยุติธรรม  สีแดงหมายถึงความรัก

บ้านเกิดเมืองนอนและความกล้าหาญ  ดวงอาทิตย์หมายถึง

เสรีภาพ  รัศมี  8  แฉกรอบดวงอาทิตย์หมายถึง  8  จังหวัดแรก 

ที่พยายามเรียกร้องเอกราชจากสเปน  และดาวสีเหลือง  3  ดวง 

หมายถึงเกาะใหญ่  3  เกาะ  ได้แก่  เกาะลูซอน  เกาะมินดาเนา 

และหมู่เกาะวีซายัน

กูมุสตำฟิลิปปินส์
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สกุลเงิน 
  สกุลเงินของฟิลิปปินส์เรียกว่า  เปโซฟิลิปปินส์  (Philippine  Peso) 

ใช้อักษรย่อ PHP  (₱)  มีธนบัตรใบละ  5,  10,  20,  50,  100,  200,  500 และ  1,000 

เปโซฟิลปิปินส์ และมเีหรยีญมลูค่า 1,  5,  10,  25 เซนตาโว (centavo) และ 1,  5,  10 

เปโซฟิลิปปินส์

  10  เปโซฟิลิปปินส์ มีประมาณ 7 บาท (ตุลาคม พ.ศ. 2556)

 

ดอกไม้ประจ�าชาติ
 มะลิ (Sampaguita Jasmine) 

เป็นดอกไม้ประจ�าชาติของฟิลิปปินส์ 

มาตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2477 คนฟิลิปปินส์ถือ

เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์  ความ

เรียบง่าย  ความอ่อนน้อมถ่อมตน  และ

ความเข้มแข็ง

  ต่อมาในปี พ.ศ.  2556 ฟิลิปปินส์

ก�าหนดให้ กล้วยไม้วาลิงวาลิง (Euanthe 

sanderiana)  เป็นดอกไม้ประจ�าชาต ิ

คู ่กับดอกมะลิเน่ืองจากเป็นพรรณไม้ 

พื้นเมืองของฟิลิปปินส์  และเสี่ยงที่จะ

สูญพันธุ์จากปัญหาระบบนิเวศ

เพลงชาติฟิลิปปินส์
  เพลงชาติฟิลิปปินส์คือ ลูปังฮีนีรัง เป็นภาษาฟิลิปิโน หมายถึง 

”แผ่นดินที่ถูกเลือก„  คูเลียน  เฟลีเป  (Juliàn  Felipe)  เป็นผู้แต่ง

ท�านอง  ค�าร้องปรับมาจากบทกวีสเปนชื่อ  ฟีลีปีนัส  (Filipinas) 

บรรเลงครั้งแรกเมื่อฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชจากสเปน

สัญลักษณ์ประจ�าชาติ
  ฟิลิปปินส์มีสัญลักษณ์ประจ�าชาติที่ส�าคัญหลายอย่าง  ได้แก่
• ดอกมะลิ ดอกไม้ประจ�าชาติ 

• ต้นประดู ่ไม้ยนืต้นขนาดใหญ่ ใช้แสดงถงึความแขง็แรงของประเทศฟิลปิปินส์

• อินทรีฟิลิปปินส์ หรืออินทรีกินลิง  พบเฉพาะในประเทศฟิลิปปินส์  เป็น 

หนึ่งในนกอินทรีพันธุ์ใหญ่ที่สุดในโลก 

• อาร์นิส  เป็นศิลปะการต่อสู้พื้นเมืองของฟิลิปปินส์ท่ีใช้ไม้ไผ่เป็นอาวุธ  มี 

ต้นก�าเนิดในเซบู
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kabisera  กา-บี-เซ-รา  =  เมืองหลวง

bulaklak  บู-ลัก-ลัก  =  ดอกไม้

watawat  วา-ตา-วัต  =  ธงชาติ

wika  วี-กา  =  ภาษา

Republikang Pilipinas เร-ปู-บลิ-กา-นัง-ปี-ลี-ปี-นัส  =  ประเทศฟิลิปปินส์

ค�าศัพท์น่า
รู้

ภาษาถิ่น
  ภาษาที่ใช้ในฟิลิปปินส์มีมากกว่า  170  ภาษา  ในปี  พ.ศ.  2530 

รัฐธรรมนูญระบุให้ ภาษาฟิลิปิโนและภาษาอังกฤษ  เป็นภาษาราชการ

  ภาษาฟิลิปิโนคือส�าเนียงมาตรฐานของภาษาตากาล็อก  (เทียบได้กับ

ภาษาไทยกรุงเทพฯ)  ใช้ค้าขายและติดต่อราชการควบคู่กับภาษาอังกฤษ 

แต่ในโรงเรียนและตามสื่อต่าง ๆ  นิยมใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า


