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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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กัมพูชา 7

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Association of South East Asian Nations: ASEAN



ธงชาติ
	 กมัพชูาเปลีย่นธงชาตมิาแล้ว	 8	ครัง้เพราะการเมอืงผนัผวน	 ธงชาตทิี่

ใช้ในปัจจบุนัเริม่ใช้เม่ือปี	พ.ศ.	 2536	 	พืน้สแีดงตรงกลางหมายถงึชาต	ิแถบ

สีน�้าเงินด้านบนและล่างหมายถึงพระมหากษัตริย์	 ตรงกลางธงมีรูปปราสาท

นครวัดสีขาวหมายถึงศาสนาและสันติภาพ

สัญลักษณ์ประจ�ำชำติ
 ปราสาทนครวัดถอืเป็นสญัลกัษณ์ประจ�าชาตแิละปรากฏอยูบ่นธงชาติ 

ตั้งอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบ	 ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญที่สุดของ

ประเทศ	

จุมเรียบซัวกัมพูชา

ตรำแผ่นดิน
	 ตราแผ่นดินของกัมพูชามีรูปฉัตร	 5	 ชั้น 

2	คนั	หมายถงึ	พระมหากษตัริย์และพระราชนิี	 	 รูป

รัศมีที่เปล่งออกมาจากพระมหามงกุฎ	 หมายถึง

ความเจริญรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมเขมร	 พระแสง

ขรรค์	 (ดาบ)	หมายถงึอ�านาจและความยตุธิรรมของ

กษัตริย์	 	 ราชสีห์และคชสีห์	 หมายถึงประชาชน

กัมพูชา	 และด้านล่างสุดเป็นแถบผ้าแพรแสดง

ข้อความภาษาเขมร	 ព្រះចៅព្រុង្ម្ពុជា	 (พระเจ้า 

กรุงกัมพูชา)

รำชอำณำจักรกัมพูชำ
 กมัพชูาอยูท่างตอนใต้ของคาบสมทุรอนิโดจนี เป็นประเทศทีม่เีรือ่งราว
ทางประวตัศิาสตร์ยาวนานนบัพนัปี มศีาสนสถานทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก
คือปราสาทนครวัด  เมืองหลวงและศูนย์กลางเศรษฐกิจคือพนมเปญ

กัมพูชา 8



เพลงชำติ
	 เพลงชาติกัมพูชามีชื่อว่า	นครราช  (ภาษาเขมรเรียกว่า	 โนโกร์เรียช) 

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสุรามฤตทรงร่วมกับ	แอฟ.	 แปร์รูโช	 (F.	 Perruchot) 

และ	ชี.	 เชอกีย์	 (J.	 Jekyll)	 ดัดแปลงท�านองเพลงพื้นบ้านให้เป็นดนตรีสากล 

เมื่อปี	พ.ศ.	 2482	 	พระพุทธโฆษาจารย์เป็นผู้นิพนธ์เนื้อเพลง	 	 เริ่มใช้ครั้งแรกใน

ปี	พ.ศ.	 2484	 ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ

ภาษา
	 ภาษาราชการของกัมพูชาคือ	ภาษาเขมร ซึ่งปรากฎ 

ค�ายมืจากภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤตผ่านทางศาสนาพทุธและ

ฮนิด	ู 	นอกจากนีค้นกมัพชูาทีม่อีาย	ุ 40-50	 ปีขึน้ไปมกัพดูภาษา

ฝรั่งเศสได้	 เพราะกัมพูชาเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

	 ปัจจุบันคนกัมพูชารุ่นใหม่พูดได้หลายภาษา	 เช่น	ภาษา

อังกฤษ	ฝรั่งเศส	 ไทย	 จีน	 เวียดนาม	 เพราะคนที่พูดได้หลาย 

ภาษามักประกอบอาชีพได้หลากหลายและได้เงินเดือนสูง

ดอกไม้ประจ�ำชำติ
 ดอกล�าดวนเป็นดอกไม้ประจ�าชาติของกัมพูชา	 มีสีขาว

เหลือง	 กลิ่นหอมเย็นในเวลาค�่า	พบได้ทั่วไปในกัมพูชา	 และ

นิยมปลูกในสวนสาธารณะ	 	 ในอดีตมักเปรียบดอกล�าดวนกับ

หญิงกัมพูชา	

เงินตรำ
 สกุลเงินกัมพชูาเรยีกว่า เรยีล (Riel) รหสัสกลุเงนิคือ	KHR	 	 เงนิ	 1	 เรยีลมีค่า 

เท่ากับ	 100	 เซน	 (sen)	 มีธนบัตรใบละ	 50,	 100,	 200,	 500,	 1,000,	 2,000,	 5,000, 

10,000,	50,000	 และ	 100,000	 เรียล	 และมีเหรียญ	 50,	 100,	 200	 และ	500	 เรียล 

	 1,000	 เรียล	มีค่าประมาณ	8	บาท	 (พฤศจิกายน	พ.ศ.	2556)
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รู้หรือไม่ 
ภำษำเขมรต่ำงจำกภำษำประเทศเพื่อนบ้ำน 

ตรงที่ไม่มีเสียงวรรณยุกต์ ถ้ำเรำหัดพูดภำษำเขมร
แล้วออกเสยีงสงูต�ำ่เพีย้นไปบ้ำง ควำมหมำยของค�ำ

ก็ไม่ได้เพี้ยนตำมกำรออกเสียงของเรำ

រាជធាន ី เรียจ-จะ-เทีย-น ี =		 เมืองหลวง

ប       ងជាត ិ บ็อต-พฺเลง-เจี้ยต =		 เพลงชาติ

រូបិយវត្ពុ รู-เป็ย-ยะ-ว็วต-โทะ =		 สกุลเงิน

ផ្កា พฺกา =		 ดอกไม้

ទង់ជាត ិ ต็วง-เจี้ยต =		 	ธงชาติ

ពប ទស្ម្ពុជា ปฺร็อ-เต๊ฮ-กัม-ปุ-เจีย =		 	ประเทศกัมพูชา

ค�ำศัพท์น่ำรู้


