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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



สาธารณรัฐสิงคโปร์
  ประเทศสิงคโปร์เป็น 1 ใน 20 ประเทศที่เล็ก
ที่สุดในโลก แต่ทันสมัยที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน 
เศรษฐกิจทีเ่จริญเตบิโตรวดเรว็ทำาให้สงิคโปร์ได้รบัการ
ยกย่องให้เป็น 1 ใน 4 เสอืแห่งเอเชยี นอกเหนอืจาก
ฮ่องกง ไต้หวัน และเกาหลีใต้

  ชื่อ สิงคโปร์ มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตค�าว่า 

สิงหปุระ  มีความหมายว่า  ”เมืองสิงโต„  เนื่องจากผู้ค้นพบ 

ดินแดนนี้เชื่อว่าได้เห็นสิงโตบนเกาะ    เมืองหลวงของสิงคโปร์

ใช้ชื่อเดียวกันกับชื่อประเทศ

หนีห่ำวสิงคโปร์

ตราแผ่นดิน
  เปน็รปูสิงโตและเสือเกาะโล่ 

ด้านล่างเป็นแถบผ้าแพรสฟ้ีา แสดง 

ค�าขวญั MAJULAH SINGAPURA

(มาจูละห์ ซีงาปูรา) มีความหมาย

ว่า  ”สิงคโปร์จงเจริญ„  เสือเป็น 

สัญลักษณ์แสดงความผูกพันทาง

ธงชาติ
  ธงชาติสิงคโปร์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

มีแถบสี  2  แถบตามแนวนอน  แถบบนสีแดง 

แถบล่างสีขาว  มีรูปจันทร์เสี้ยวและดาว  5 ดวง

อยูด้่านซ้ายบน  สแีดงหมายถงึภราดรภาพและ

ความเสมอภาค  สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ ์

ความดงีาม และคณุธรรม  จนัทร์เสีย้วหมายถงึ

ประวัติศาสตร์กับมาเลเซีย  สิงโตเป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์

ตรงกลางมีรูปจันทร์เสี้ยวสีขาวและดาวสีขาว  5  แฉก  5 ดวง

บนพื้นโล่สีแดง

ประเทศเกิดใหม่ที่ก�าลังเจริญรุ่งเรือง  ดาว  5 ดวงแทนอุดมการณ์ที่ส�าคัญ  5 ประการ  ได้แก่ 

ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเสมอภาค

  ธงชาตินี้น�ามาใช้แทนธงยูเนียนแจ็กของอังกฤษ ซึ่งโบกสะบัดเหนือยอดเสาในดินแดน

สิงคโปร์มานานถึง  140 ปี

สิงคโปร ์ 8

ค�าศัพท์น่ารู้

狮子 ซือ-จื่อ  =   สิงโต

国旗  กั๋ว-ฉี  =   ธงชาติ

花  ฮวา	 =   ดอกไม้

货币  ฮั่ว-ปี้	 =   เงินตรา

语言 อี่ว์-เหยียน  =   ภาษา



ดอกไม้ประจ�าชาติ
 แวนดามสิโจอาคมิ (Vanda Miss Joaquim) 

ตั้งตามชื่อผู ้ค ้นพบ  คือ  แอกเนส  โจอาคิม  ชาว 

อาร์เมเนียที่เกิดในสิงคโปร์  ได้รับเลือกเป็นดอกไม้

ประจ�าชาติเมื่อปี  พ.ศ.  2524  เป็นดอกไม้ที่ทนทาน

และบานสะพรั่งได้ตลอดปี  จึงเป็นตัวแทนที่สะท้อน 

ให้เห็นการแสวงหาความก้าวหน้าและความเป็นเลิศ 

ในทุกด้านของสิงคโปร์

รู้หร ือไม่ 
ภาษาสิงกลิชไม่ใช่ภาษาราชการ 

แต่คนสิงคโปร์ต่างคุ้นเคยและเข้าใจภาษานี้ 
เป็นอย่างดี แม้รปูประโยค 

จะผิดโครงสร้างไวยากรณ์ก็ตาม

สัญลักษณ์หัวสิงโต
  หัวสิงโตสีแดงบนพื้นขาว

เป็นสัญลักษณ์ประจ�าชาติที่สร้าง 

ขึ้นเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของ 

ชาติ  จดจ�าง่าย  พบเห็นได้ทั่วไป 

ในสิงคโปร์    หัวสิงโตหมายถึง 

ความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง  และความเป็นเลิศ  แผงคอ 

5  ส่วนหมายถงึอดุมการณ์ทัง้ห้า    ส่วนท่าทางของสงิโตหมายถงึ 

พร้อมเผชิญหน้าและเอาชนะความท้าทาย

ภาษาราชการและภาษาถิ่น
  แม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศเล็ก ๆ   แต่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ  ภาษา

ราชการของสิงคโปร์จึงมีถึง  4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษา

มลายู  และภาษาทมิฬ 

  แต่ปัจจุบันภาษาอังกฤษที่คนสิงคโปร์ใช้สื่อสารได้เพี้ยนไปจากภาษา

อังกฤษเดิม  กลายเป็น ภาษาสิงกลิช  (Singlish)  ที่ใช้ภาษาอังกฤษปนกับค�า 

จากภาษาอื่น  เช่น  ภาษามลายูหรือจีนกลาง  และลงท้ายประโยคด้วย  ละห์ 

(Lah)  โลร์  (Lor)  เมะห์  (Meh) หรือ  อาลามะก์  (Alamak)

เงินตรา
  สกุลเงินของสิงคโปร์เรียกว่า ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar) 

ใช้ตัวอักษรย่อว่า  SGD  มีธนบัตรใบละ  2,  5,  10,  20,  50,  100  และ  1,000 

ดอลลาร์สงิคโปร์ และมเีหรยีญ 1,  5,  10,  20,  50  เซนต์ และ 1 ดอลลาร์สงิคโปร์

  เงนิ  1 ดอลลาร์สงิคโปร์  มีค่าประมาณ 24 บาท  (พฤษภาคม พ.ศ.  2556)
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