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เราคืออาเซียน
เมียนมาร์

อาก ิ อคิราภ ์ เขียน
ปิยะนุช  เศรษฐวงศ์  วาดภาพประกอบ
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เจ้าของ  ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง  จำกัด  (มหาชน) 
กรรมการผู้จัดการใหญ่  ระริน  อุทกะพันธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์  •  บรรณาธิการที่ปรึกษา  สุภาวดี  โกมารทัต
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รองบรรณาธิการอำนวยการ  จตุพล  บุญพรัด  •  ผู้ช่วยรองบรรณาธิการอำนวยการ  นภาพร  พิทยวราภรณ์

บรรณาธิการบริหาร  นฤมล  อิทธิวิวัฒน์

บรรณาธิการ  นฤมล  อิทธิวิวัฒน์  •  บรรณาธิการต้นฉบับ  “วราพรรณ”
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  ปัญชิกา  แสนยะมูล  •  เลขานุการ  ศศิธร  เอมอิ่ม

ที่ปรึกษาฝ่ายซับเอดิเตอร์  มนทิรา  วงศ์ชะอุ่ม  •  ซับเอดิเตอร์  สุภาวดี  สุขสมัย
ที่ปรึกษาฝ่ายศิลปกรรม  เอกจิตร  โพธิ์ปลั่ง  •  ผู้จัดการฝ่ายศิลปกรรม  พีระพงศ์  โพสินธุ์

ศิลปกรรม  อรณัญช์  สุขเกษม,  ดวงหทัย  มิตตอุทิศชัยกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสำนักพิมพ์  ชัชฎา  พรหมเลิศ  •  พิสูจน์อักษร  สุนทรีย์  ไกรวิจิตร  •  คอมพิวเตอร์  สริสา  ยาวิลาศ

ผู้จัดการฝ่ายประสานงานสำนักพิมพ์  อมราลักษณ์  เชยกลิ่น 
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ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์  มนต์  ขอเจริญ 
เจ้าหน้าที่การตลาดและสื่อสารแบรนด์  รมิตา  บุญพาสุข,  สุภัญญา  จันทศร

เว็บเอดิเตอร์  อาทิตยา  สาระภิรมย์

แยกสีและพิมพ์ที่ 
สายธุรกิจโรงพิมพ์    บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง  จำกัด  (มหาชน) 
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คำนิยม

ความร่วมมือร่วมใจ  คือพลังสำคัญที่จะนำพาไปสู่ความสุขความสำเร็จ 
ทั้งในแง่ส่วนตัวและส่วนรวม
	 ประชาคมอาเซียนคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือของ 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่วันนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นที่ยอมรับ 
ของประชาคมโลก
	 แต่ละประเทศต่างก็มีวัฒนธรรม  ความเชื่อ  ประวัติศาสตร์  และ 
วิถีชีวิตที่แตกต่างกัน  ความเป็นอาเซียนไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี ้
แต่มุ่งเน้นให้รักษาเอกลักษณ์ของตนท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 
และร่วมมือสร้างสรรค์พัฒนาด้วยใจอันเป็นหนึ่งเดียว
	 เหตุนี้  การรู้จักประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน 
จึงเป็นส่ิงสำคัญในการเรียนรู้เพ่ือจะก้าวเดินไปในสังคมโลกด้วยกัน  โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาอย่างมีพื้นฐาน  มีความพร้อมที่จะ 
เดินเคียงคู่ไปกับเพื่อนร่วมประชาคมอย่างเท่าทันและเท่าเทียม
	 หนังสือชุด  “เราคืออาเซียน”  คือหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อ 
ทำความรู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง  10  ประเทศ  และเรียนรู้เร่ืองประชาคม 
อาเซียนในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเข้าใจ  น่ีจึงเป็นเสมือนหน้าต่างบานแรกท่ีเด็ก ๆ 
จะได้เปิดเพื่อทำความรู้จักกับเพื่อน ๆ ในประชาคมอาเซียนแห่งนี้
	 และนี่คือก้าวแรกแห่งการเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนไทย 
ท่ีจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างม่ันใจ  เพราะมีความเข้าใจในเพ่ือนบ้าน 
ร่วมประชาคมเดียวกัน

ดร.สุรินทร ์ พิศสุวรรณ

เลขาธิการอาเซียน
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สารบัญ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
•  ภาพแผนที่ภูมิภาคอาเซียน

มิงกะลาบา...สวัสดีพม่า
•  ข้อมูลพ้ืนฐาน  พ้ืนท่ี  จำนวนประชากร  ธงชาติ  ตราแผ่นดิน

และดอกไม้ประจำชาติ

ทำเลที่ตั้ง
•  พิกัดที่ตั้ง  อาณาเขต  ภูมิอากาศ  เทือกเขา  แม่น้ำ

และทรัพยากรธรรมชาติ

ปกบ้านครองเมือง
•  ประวัติความเป็นมาและรูปแบบการปกครอง

ทำมาค้าขาย
•  เศรษฐกิจการค้า  สินค้านำเข้า  - ส่งออก  และระบบเงินตรา

7

8

14

21

27
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เป็น  อยู ่ คือ  วิถีชาวพม่า
•  วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คน  ภาษา  อาหาร

การแต่งกาย  และเทศกาลประเพณีต่าง ๆ

ปักหมุดจุดหมาย
•  สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

และสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นของประเทศ

นามนี้สำคัญไฉน
•  บุคคลสำคัญที่ทรงอิทธิพลในอดีตถึงปัจจุบัน

30

48

56
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เมียนมาร์

ไทย

ลาว

กัมพูชา

เวียดนาม

สิงคโปร์

บรูไน
ดารุสซาลาม

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

�
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อินโดนีเซีย

  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์

	 หรือที่เราคุ้นเคยในชื่อประเทศพม่า  เป็นประเทศ 

ในกลุ่มอาเซียนที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยมากที่สุด 

อย่างไรก็ตาม  เรารู้จักพม่าเพียงว่าเป็นประเทศคู่สงคราม 

มาแต่โบราณ  และปัจจุบันก็มักคุ้นกับชาวพม่าในฐานะ 

แรงงานข้ามชาติเสียเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงนับเป็นการรู้จักเพียง 

ผิวเผิน  และทำให้มองข้ามแง่มุมน่าสนใจอีกหลายแง่มุม 

ไป  แท้จริงแล้วพม่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ 

อุดมสมบูรณ์  รุ่มรวยศิลปวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา  และ 

วัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชนหลากหลาย  ส่วนประชาชน 

ชาวพม่าก็ยึดมั่นและศรัทธาในพระพุทธศาสนามากที่สุด 

ประเทศหนึ่งในโลก

	 ปัจจุบันท่ัวโลกกำลังจับตามองพม่าในด้านการเมือง 

โดยเฉพาะการพยายามเปลี่ยนแปลงประเทศสู่ระบอบ 

ประชาธิปไตย  เราในฐานะประเทศร่วมกลุ่มอาเซียน  และ 

หน่ึงในประเทศท่ีอยู่ใกล้ชิดประเทศพม่าท่ีสุด  มาทำความ 

รู้จักเพื่อนบ้านผู้นี้ให้รอบด้านขึ้นดีกว่า

ฟิลิปปินส์

�
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

	 สมัยก่อนชาวตะวันตกเรียกประเทศน้ีว่า “เบอร์มา”  (Burma)  จนเม่ือ 

ปี พ.ศ.  2532  รัฐบาลทหารได้เปล่ียนช่ือประเทศเป็น “เมียนมาร์”  (Myanmar) 

และเป็นสหภาพพม่า  (Union  of  Myanmar)  ในเวลาต่อมา

	 ปัจจุบันพม่ามีช่ือทางการว่า  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	
(Republic	 of	 the	 Union	 of	 Myanmar)
	 ประเทศพม่าเป็นเพื่อนบ้านทางฝั่งตะวันตกของไทย  มีประชากร 

ประมาณ  53  ล้านคน  (พ.ศ.   2554)  อยู่ในพื้นที่ประเทศขนาดประมาณ 

678,034  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งเทียบเป็นขนาดราว  1.3  เท่าของประเทศไทย 

เมืองหลวงของพม่าคือ  เนปิดอว์  (Nay  Pyi  Taw)  ย้ายมาจากเมืองหลวง 

เดิมคือ  ย่างกุ้ง  (Yangon)  เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ

มิงกะลาบา...
สวัสดีพม่า

	 ย่างกุ ้ง   เป็นหมู ่บ ้านชาว 
ประมงมาก่อน  เด ิมม ีช ื ่อว ่าเม ือง 

“ดากอง”  (Dagon)  แปลว่า  อวสาน 

แห่งสงคราม  คนละความหมายกับ 

“ย่างกุ้ง” ในภาษาไทยนะจ๊ะ

�
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	 ธงชาติพม่า ประกอบด้วยแถบสี  3  แถบ  ขนาดเท่ากัน  สีเหลืองอยู่บน 

สุด  ตรงกลางคือสีเขียว  ข้างล่างสุดคือแถบสีแดง  กลางผืนเป็นรูปดาวสีขาว 

ดวงใหญ ่ แต่ละส่วนของธงมีความหมายดังต่อไปนี้

รู้จักพม่าจากธงชาติ

สีเขียว  หมายถึง  สันติภาพ  ความสงบ 

และความเขียวชอุ่มของดินแดนพม่า
สีเหลือง  หมายถึง 

ความสามัคคี

สีแดง  หมายถึง

ความกล้าหาญ  เด็ดเด่ียว

ดาวห้าแฉก  หมายถึง 

สหภาพอันมั่นคง

�
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	 ก่อนเปล่ียนเป็นธงแบบปัจจุบัน  ธงชาติพม่ามีลักษณะคล้ายธงของไต้หวัน 

จนสมัยที่นำมาใช้แรก  ๆ  หลายคนจำผิดจำถูก  เรามาเปรียบเทียบกันดีกว่าว่า 

เหมือนหรือต่างกันตรงไหนบ้าง

ธงชาติพม่า พ.ศ.  2517 -  2553

ธงไต้หวัน

10
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น่ารู้

	 ธงชาติพม่าแบบปัจจุบันขึ้นสู่ยอดเสาครั้งแรกเมื่อวันที่  21 

ตุลาคม  พ.ศ.  2553  ก่อนการเลือกตั้งแห่งชาติครั้งแรกในรอบ  20  ปี 

ซึ่งจัดขึ้นในวันที ่ 7  พฤศจิกายน  2553

11
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ตราแผ่นดิน

	 ตราแผ่นดินของพม่าประกอบด้วยรูปสิงห์แบบศิลปะพม่าสองตัวนั่ง 

รักษาการณ์โดยหันหลังเข้าหากัน  ตรงกลางเป็นภาพแผนที่ประเทศพม่า 

ล้อมด้วยใบมะกอก  โดยรอบประดับลวดลายดอกไม ้ บนสุดเป็นดาว  5  แฉก 

ส่วนฐานเป็นแถบผ้าแพรเขียนชื่อเต็มของประเทศพม่า

	 การเปล่ียนแปลงสำคัญของพม่าตามบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

ฉบับใหม่ พ.ศ.  2551  (ค.ศ.  2008)  มาตราท่ี  13  มี  5  ประการ 

ได้แก่  ธงชาติ  เพลงชาติ  เมืองหลวง  ตราแผ่นดิน  และชื่อ 

ประเทศ

12
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	 ดอกประดู่   เป็นดอกไม้ประจำ 

ชาติพม่า  และเป็นดอกไม้แห่งเทศกาล 

สงกรานต์ของพม่าเช่นกัน  ดอกประดู่ม ี

สีทอง  ส่งกล่ินหอมตลอดเดือนเมษายน 

และเมื่อออกดอกครั้งหนึ่งแล้วจะบาน 

สะพรั่งทั ้งต้น  ชาวพม่าจึงถือว่าดอก 

ประดู่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง 

ทนทาน

ดอกไม้ประจำชาติ

13
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ทำเลที่ตั้ง

อ่าวเบงกอล

ทะเลอันดามัน

อ่าวเมาะตะมะ

อ่าวไทย

จีน
อินเดีย

ภูฏาน

บังกลาเทศ

ลาว

ไทย

กะฉิ่น

สะกาย

ชานมัณฑะเลย์ชิน

ยะไข่ มาเกว

กะยา

หงสาวดี

กะเหรี่ยง

ตะนาวศรี

มอญ

ย่างกุ้งอิรวดี

เนปาล
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	 พม่า ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด  9  องศา  32  ลิปดาเหนือ  กับ  28  องศา  31 

ลิปดาเหนือ  และระหว่างลองจิจูด  92  องศา  10  ลิปดาตะวันออก  กับ  101  องศา 

11  ลิปดาตะวันออก

	 ถ้าแบ่งพื้นที่ประเทศพม่าเป็นภาคแบบประเทศไทย  จะเห็นว่าพม่าม ี

ภูมิประเทศดังนี้

	 ภาคเหนือและภาคตะวันตก  เป็นเทือกเขา

	 ภาคกลางของประเทศ  เป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ำอันกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์

	 ภาคตะวันออก  เป็นเทือกเขาและที่ราบสูง

	 ภาคใต้  เป็นเทือกเขาและชายฝั่งทะเล

บ้านใกล้เรือนเคียง

	 พม่ามีพื้นที่กว้างใหญ ่ ชายแดนติดกับประเทศอื่น ๆ ถึง  5  ประเทศ 

  ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ มีพรมแดนติดประเทศจีน  2,185  กิโล- 

เมตร

  ทิศตะวันออกเฉียงใต้  มีพรมแดนติดประเทศลาว  235  กิโลเมตร  และ 

ประเทศไทย  2,401  กิโลเมตร

  ทิศตะวันตก  มีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศอินเดีย  1,463  กิโลเมตร 

และประเทศบังกลาเทศ  193  กิโลเมตร

	 ส่วนทาง ทิศใต้  เป็นชายฝ่ังทะเล 

เชื่อมต่อกับทะเลอันดามันและอ่าว 

เบงกอล

15
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เทือกเขาและแม่น้ำ

	 พม่าเป็นเมืองสีเขียว  พื้นที่ครึ่งหนึ่งเป็นภูเขา  มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์  มี 

เทือกเขาโอบล้อมทางทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  และทิศตะวันออก  ลักษณะคล้าย 

รูปเกือกม้า

  แนวเทือกเขาสำคัญ  3  แนวของประเทศ  คือ  อาระกันโยมาทางตะวันตก 

พะโคโยมาทางตอนกลาง  และที่ราบสูงชานทางตะวันออก

	 ส่วนที่ราบลุ่มแม่น้ำของพม่านั้นอยู่ตอนกลางของประเทศ  มีแม่น้ำไหล 

ในแนวเหนือใต้ขนานไปกับแนวเทือกเขา

  พม่า   เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทย 

มากท่ีสุด  คือมากถึง  10  จังหวัดทีเดียว  ไล่ลงมาจากเหนือถึงใต้ 

ได้แก่  เชียงราย  เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  ตาก  กาญจนบุรี 

ราชบุร ี เพชรบุร ี ประจวบคีรีขันธ ์ ชุมพร  และระนอง

1�
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  แม่น้ำสำคัญ ของพม่า  ได้แก่  แม่น้ำอิรวดี  ไหลผ่านใจกลางของประเทศ 

เป็นท้ังท่ีต้ังเมืองสำคัญหลายเมือง  เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีสำคัญท่ีสุด  ท้ังยังเป็น 

ที่ราบลุ่มอันอุดม  เหมาะแก่การเพาะปลูก

	 อีกสายหนึ่งคือ  แม่น้ำสาละวิน  ไหลผ่านที่ราบสูงชาน  และเป็นแม่น้ำ 

ก้ันพรมแดนไทยพม่า  นอกจากอุดมสมบูรณ์แล้ว  สาละวินยังเป็นแม่น้ำสายยาว 

ที่สุด  มีความยาวถึง  2,415  กิโลเมตรทีเดียว

	 ภูมิอากาศของพม่าเป็นแบบมรสุมเขตร้อน  (Tropical  Monsoon)  แบ่ง 

ฤดูกาลเป็น  3  ฤด ู คือ  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว

ฝนฟ้าอากาศ

•	 ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

มีอากาศร้อนจัด  อุณหภูมิอาจสูงกว่า  40  องศา 

เซลเซียส

น่ารู	้
	 ยอดเขาที่สูงที่สุดของพม่าคือ  ยอดเขาข่ากาโบราซี  ตั้งอยู่ในรัฐ 

กะฉิ่น  มีความสูงถึง  5,881  เมตรเหนือระดับทะเล  นอกจากนั้นยังเป็น 

ยอดเขาสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

1�
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	 นอกจากนี้  สภาพอากาศของพม่ายังขึ ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ 

อีกด้วย  เช่น  ในพ้ืนท่ีสูงอย่างตอนบนของประเทศจะมีหิมะตก  ส่วนช่วงฤดูฝน 

ภาคกลางตอนบนจะแห้งแล้งกว่าส่วนอื่นของประเทศเพราะมีภูเขากั้นบังลมไว้

•	 ฤดูหนาว อยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคม -  กุมภาพันธ์ 

โดยช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม  อากาศจะเย็นถึง 

ขนาดมีหิมะบนยอดเขาเลยทีเดียว

•	 ฤดูฝน  อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน  -  ตุลาคม  ลม 

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านประเทศพม่า  ทำให้มี 

ฝนตกชุก  โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเล 

1�
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น่ารู	้

	 ถึงอยู่ใกล้กันแค่น้ี  แต่เวลาท่ีประเทศพม่าช้ากว่าบ้านเรา 

30  นาทีเชียวนะ 

ทรัพย์ในดินสินในน้ำ

	 พื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศพม่ายังคงเป็นผืนป่า  พม่าจึงอุดมด้วยทรัพยากร 

ธรรมชาติมากมาย  ทั้งบนดิน  ใต้ดิน  และในน้ำ  ได้แก่

	 ป่าไม ้ โดยเฉพาะไม้สักและไม้เนื้อแข็ง  เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด

	 อัญมณีและแร่ธาต	ุ พม่าเป็นแหล่งอัญมณีที่สำคัญของโลก  ไม่ว่าจะเป็น 

ทับทิม  ไพลิน  ไข่มุก  และหยก  ส่วนแร่ธาตุมีท้ังถ่านหิน  นิกเกิล  เหล็ก  สังกะสี 

ยิปซัม  และตะกั่ว

1�
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	 น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ  มีการขุดพบแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติใน 

พม่าทั้งบนฝั่งและนอกชายฝั่ง  ซึ่งประเทศไทยก็ซื้อก๊าซธรรมชาติจากพม่าเช่นกัน

	 สัตว์น้ำ  พม่ามีแนวชายฝ่ังยาว  และน่านน้ำยังมีปริมาณสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์

20
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	 พม่ามีประวัติศาสตร์ทางการเมืองโดดเด่นจนนานาประเทศจับตามอง 

ลักษณะการปกครองแบ่งได้เป็น  3  สมัย  คือ  สมัยราชวงศ์  สมัยอาณานิคม  และ 

สมัยเอกราช

	 สมัยราชวงศ์	 เป็นช่วงเวลาท่ีดินแดนพม่ายังแบ่งการปกครองเป็นอาณาจักร 
แต่ละอาณาจักรปกครองด้วยระบอบกษัตริย์  มี  3  ราชวงศ์  คือ  ราชวงศ์พุกาม 

ราชวงศ์ตองอ ู และราชวงศ์คองบอง

	 สมัยอาณานิคม  ชาติอังกฤษเร่ิมล่าอาณานิคมเพ่ือครอบครองดินแดนและ 

ขยายอำนาจ  พม่าสู้รบกับอังกฤษหลายครั้ง  จากที่แค่สูญเสียดินแดนบางส่วน 

สุดท้ายตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ  (พ.ศ.  2429 -  2491)  การปกครองด้วย 

ระบอบกษัตริย์จึงยุติลงนับแต่นั้น

	 สมัยเอกราช  พม่าได้รับเอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่  2  โดยมีนายพล 

อองซานเป็นผู้นำต่อสู้เรียกร้องอิสรภาพ  ทว่าจากนั้นบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อย 

เนื่องจากรัฐบาลไม่ทำตามข้อตกลงว่าจะให้ชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่าง  ๆ  แยกตัวเป็น 

อิสระได้หลังรวมกับพม่าครบ  10  ปี  ชนกลุ่มน้อยเหล่านั้นจึงก่อกบฏ  ทำให้ทหาร 

ปฏิวัติ  ปกครองประเทศและยึดอำนาจปกครองยาวนาน  โดยมีประชาชนออกมา 

เรียกร้องประชาธิปไตยเป็นระยะ

ประวัติศาสตร์

ปกบ้านครองเมือง
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	 ในปี พ.ศ.  2531  นางอองซาน  ซูจี  เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเป็นคร้ังแรก 

โดยเรียกร้องให้มีรัฐบาลท่ีเป็นประชาธิปไตย  และร่วมก่อต้ังพรรคสันนิบาตแห่งชาติ 

เพื่อประชาธิปไตยขึ้น

	 ในปี พ.ศ.  2533  มีการจัดการเลือกต้ังท่ัวไปข้ึน  โดยผู้ชนะการเลือกต้ังคือพรรค 

ของนางอองซาน  ซูจี  แต่รัฐบาลทหารไม่ยอมโอนอำนาจบริหารให้  และย่ืนข้อเสนอ 

ให้นางอองซาน  ซูจี  ยุติบทบาททางการเมือง  เม่ือเธอปฏิเสธจึงถูกคณะทหารจำกัด 

เสรีภาพต่อ  หลังจากกักบริเวณให้อยู่แต่ในบ้านพักมาแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านั้น

	 จากนั้นนางอองซาน  ซูจี  ต่อสู้โดยสันติวิธี  ขณะเดียวกันนานาประเทศก ็

คว่ำบาตร พม่าเพื่อกดดันให้เปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตย  จนนาง 

อองซาน  ซูจี  ได้รับการปล่อยตัวในที่สุด

	 ปัจจุบันพม่ากำลังค่อย  ๆ  ปรับนโยบายทางการเมืองเพื่อปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยเต็มขั้นในอนาคต

คำนี้น่ารู้

วันเอกราช

	 คว่ำบาตร  หรือ  boycott  ในภาษาอังกฤษ  หมายถึง  การยุติการ 

ติดต่อในทางใดทางหนึ่งเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง  ส่วนใหญ่ใช้กับการค้าและ 

การเมือง  เช่น  การไม่ยอมขายสินค้าให้ประเทศใดประเทศหนึ่ง

	 วันชาติของพม่าคือ  วันที่  4  มกราคม  หรือ 

เรียกว่า  วันเอกราช  เป็นวันที่พม่าได้รับเอกราชจาก 

อังกฤษโดยสมบูรณ์

22
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	 เด็ก ๆ  เห็นไหมว่า  กว่าแต่ละประเทศจะเปล่ียนระบอบการปกครองมาเป็น 

ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องง่ายเลย  เมื่อมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้ว  เราต้องเลือกคนดีเพื่อ 

บ้านเมืองของเรา

เหตุการณ์สำคัญ

	 เมื่อวันที ่ 8  สิงหาคม  พ.ศ.  2531  เกิดกรณ ี 8.8.88  (วันที ่ 8  เดือน  8 

ค.ศ.  1988)  เป็นเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง  คือ  ประชาชนออกมาเรียกร้อง 

ประชาธิปไตย  แล้วถูกทหารเข้าปราบปรามขั้นรุนแรง  มีผู้คนบาดเจ็บล้มตาย 

และถูกกักขังเป็นนักโทษการเมือง
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	 ปัจจุบันพม่าปกครองแบบ สาธารณรัฐ  มีรัฐสภาประกอบด้วยสามสภา  

คือ  สภาประชาชน  สภาชาติพันธ์ุ  และสภาท้องถ่ิน  โดยสมาชิกสภามาจากการ 

เลือกตั้ง

•  พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา  หรือ  USDP  (Union  Solidarity 

and  Development  Party)  หัวหน้าพรรคคือ  พลเอก  เต็ง  เส่ง

•  พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย  หรือ  NLD  (National 

League  for  Democracy)  หัวหน้าพรรคคือ  นางอองซาน  ซูจี 

	 พลเอก  เต็ง  เส่ง  คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของพม่า  เป็นท้ังประมุข 

ของประเทศและหัวหน้ารัฐบาล

ระบอบการปกครองในปัจจุบัน

พรรคการเมืองสำคัญ

ประมุข
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	 พม่าแบ่งการปกครองเป็น  7  ภาค 

กับ   7  รัฐ  ภาค  คือเขตที ่ม ีประชากร 

ส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า  ส่วน รัฐ  คือเขต 

ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย

เขตการปกครองกะฉิ่น

สะกาย

ชาน
มัณฑะเลย์

ชิน

ยะไข่ มาเกว

กะยา

หงสาวดี

กะเหรี่ยง

ตะนาวศรี

มอญ

ย่างกุ้งอิรวดี
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ภาค  (Regions)
1.  อิรวดี  (Irrawaddy  หรือ  Ayeyarwaddy)	 เมืองเอก  พะสิม  (Bassein  หรือ  Pathein)
2.  มาเกว  (Magwe)	 เมืองเอก  มาเกว  (Magwe)
3.  มัณฑะเลย ์ (Mandalay)	 เมืองเอก  มัณฑะเลย ์ (Mandalay)
4.  พะโค  หรือหงสาวด ี (Bago  หรือ  Pegu)	 เมืองเอก  พะโค  (Bago  หรือ  Pegu)
5.  สะกาย  (Sagaing)	 เมืองเอก  สะกาย  (Sagaing)
6.  ตะนาวศรี  (Tenasserim  หรือ  Tanintharyi)	 เมืองเอก  ทวาย  (Tavoy)
7.  ย่างกุ้ง  (Yangon)	 เมืองเอก  ย่างกุ้ง  (Yangon)

รัฐ  (States)
1.  ยะไข ่ (Arakan  หรือ  Rakhine)	 เมืองเอก  ซิตตเว  (Sittwe)
2.  ชิน  (Chin)	 เมืองเอก  ฮะคา  (Hakha)
3.  กะฉิ่น  (Kachin)	 เมืองเอก  มิตจีนา  (Myitkyina)
4.  กะเหรี่ยง  (Karen  หรือ  Kayin)	 เมืองเอก  ปะอาน  (Pa-an)
5.  กะยา  (Kayah)	 เมืองเอก  หลอยก่อ  (Loikaw)
6.  มอญ  (Mon)	 เมืองเอก  มะละแหม่ง  (Moulmein  หรือ  Mawlamyine)
7.  ชาน  (Shan)	 เมืองเอก  ตองย ี (Taunggyi)
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ทำมาค้าขาย

	 พม่าได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจตรงที่เป็นประเทศขนาดใหญ่  อุดมด้วย 

ทรัพยากรธรรมชาติ  มีพรมแดนติดแหล่งค้าขายสำคัญคืออินเดียและจีน  และ 

ยังมีท่าเรือทั้งทางฝั่งมหาสมุทรอินเดีย  (อ่าวเบงกอล)  และฝั่งทะเลอันดามัน

 
        Ayeyarwaddy)	 เมืองเอก       
    (Magwe)	    
    (Mandalay)	    
          Pegu)	 เมืองเอก       
    (Sagaing)	    
        Tanintharyi)	 เมืองเอก   
    (Yangon)	    

 
        Rakhine)	 เมืองเอก   
    (Chin)	    
    (Kachin)	    
        Kayin)	 เมืองเอก   
    (Kayah)	    
    (Mon)	        
    (Shan)	    

27

Myanmar P.22-41.indd   27 6/28/12   12:07:36 PM



อาชีพ

	 อาชีพท่ีสร้างรายได้ให้ชาวพม่ามากท่ีสุดคือ  อาชีพภาคเกษตรกรรม  พม่า 

มีพื้นที่ทำการเกษตรมากมาย  นอกจากนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 

และสภาพภูมิอากาศเหมาะแก่การเพาะปลูก  พม่าปลูกพืชเมืองร้อนที่มีความ 

สำคัญทางเศรษฐกิจได้กว่า  60  ชนิด  อาทิ  ข้าว  ข้าวสาลี  ข้าวโพด  พืชตระกูล 

ถั่ว  พืชน้ำมัน  ฝ้าย  ปอกระเจา  ยางพารา  อ้อย  ปาล์ม  ยาสูบ

	 ส่วนในภาคอุตสาหกรรมนั้น  รายได้สำคัญมาจากสองแหล่ง  หนึ่งคือ 

ทรัพยากรด้านพลังงาน  โดยเฉพาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ  สองคือป่าไม ้

มีการทำอุตสาหกรรมป่าไม ้ เช่น  การส่งออกไม้สัก  ผลิตภัณฑ์จากไม ้ เป็นต้น

	 สินค้าส่งออกสำคัญ  (ปี  พ.ศ.   2554)  ได้แก่  ก๊าซธรรมชาติ  ไม้ 
เมล็ดพืช  และถั่ว

	 สินค้านำเข้าสำคัญ  (ปี  พ.ศ.   2554)  ได้แก่  เครื ่องจักรกล  ใย 

สังเคราะห ์ น้ำมันสำเร็จรูป

	 ประเทศคู่ค้าสำคัญ  คือ  จีน  สิงคโปร์  ไทย  อินเดีย

	 นอกจากค้าขายทางน้ำและทางอากาศ  พม่ายังเปิดการค้าบริเวณชายแดน 

อีกด้วย  พม่าทำการค้าชายแดนกับไทยหลายจุด  เช่น  ด่านท่าข้ีเหล็ก  ด่านเมียวดี 

ด่านเกาะสอง  โดยมีรูปแบบการค้าชายแดนระหว่างกันหลัก ๆ  เช่น

	 การค้าในระบบ  เป็นการค้าที่ผู้นำเข้า   - ส่งออกจะนำเข้าและส่งออก 

สินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านศุลกากร

	 การค้าผ่านแดน  เป็นการค้าของไทยกับประเทศที่สาม  คือ  จีน 

อินเดีย  และบังกลาเทศ  โดยอาศัยพม่าเป็นทางผ่านสินค้า
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น่ารู ้

	 ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี  2 

พม่าเคยเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าว 

รายใหญ่สุดของโลก  และปัจจุบัน 

ได้ต้ังเป้าส่งออกเพ่ิม  ซ่ึงอาจทำให้ 

พม่ากลับมาครองตำแหน่งเดิม 

อีกครั้ง!

สกุลเงิน

	 สกุลเงินของพม่าคือ  จัต  อัตรา 

แลกเปล่ียนโดยประมาณ  840  จัต  เท่ากับ 

1  ดอลลาร์สหรัฐ  หรือ  26  จัต  เท่ากับ  1 

บาท  (มิถุนายน  2555)

	 ธนบัตรพม่ามีหลายอัตรา  ตั้งแต ่

1,  5,  10,  20,  50,  100,  200,  500, 

1,000,  5,000  จนถึง  10,000  จัต  ซ่ึงเร่ิมใช้ 

ในเดือนมิถุนายน  2555

หน้าตาธนบัตรเป็นแบบนี้
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เป็น  อยู ่ คือ
วิถีชาวพม่า

	 พม่าเป็นประเทศท่ีรวมกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง  ๆ ไว้มากถึง  135  กลุ่ม  ประกอบ 

ด้วยเช้ือชาติหลักซ่ึงมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากและมีความเป็นมาทางชาติพันธ์ุ 

เด่นชัด  8  กลุ่ม  ได้แก่  พม่า  ไทใหญ่  กะเหรีย่ง  ยะไข่  จีน  มอญ  อินเดีย  กะฉ่ิน 

แต่ละกลุ่มมีเอกลักษณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมแตกต่างกันไป

ประชากร
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เรามาทำความรู้จักเพื่อนบ้านชาวพม่ากลุ่มต่าง ๆ กันเถอะ

มอญ

กะเหรี่ยง  หรือกะยิ่น

	 เป็นชนกลุ่มแรกท่ีเข้ามาต้ังถ่ินฐาน 

บริเวณประเทศพม่า  และมีประวัติศาสตร์ 

ร่วมกับพม่ามายาวนานจนยากจะแยก 

ออก  ชาวมอญพัฒนาศิลปวัฒนธรรมข้ึน 

จนเจริญรุ่งเรืองและมีระเบียบแบบแผน 

เป็นของตัวเอง  แม้เม่ือพม่าเข้ายึดครอง 

สำเร็จ  ก็ได้รับเอาภาษาและศิลปวัฒน- 

ธรรมมอญไปจนกลายเป็นของตัวเอง 

ปัจจุบันชาวมอญในพม่ามีจำนวนไม่มาก 

นัก  คนรุ่นหลังจำนวนมากหันมาใช้ภาษา 

พม่า  และคิดว่าตนเป็นชาวพม่าแล้ว

	 เป็นกลุ ่มเชื ้อชาติที ่มีมากเป็น 

อันดับ   3  ในพม่า  แยกย่อยออกเป็น 

หลายกลุ่มซ่ึงมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป 

ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐกะเหร่ียง  นับถือ 

ผีและศาสนาพุทธเป็นหลัก  อีกบางส่วน 

นับถือศาสนาคริสต์

มอญ

กะเหรี่ยง
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ยะไข่

ไทใหญ ่ หรือชาน

	 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐยะไข่ 

สืบเช้ือสายเดียวกับชาวพม่า  ใช้ภาษา 

เดียวกัน  ต่างเพียงสำเนียง  แต่อาจ 

เพราะอยู่ติดบังกลาเทศและอินเดีย 

ชาวพม่าจึงมองว่ามีนิสัยออกไปทาง 

แขกมากกว่า  ชาวยะไข่ส่วนใหญ  ่

นับถือศาสนาพุทธ  แต่ก็มีบางส่วน 

เป็นมุสลิม  เรียกว่า  โรฮิงยา

	 เป็นกลุ่มเช้ือชาติท่ีมีประชากร 

มากเป็นอันดับ  2  รองจากชาวพม่า 

ชาวไทใหญ่มีภาษาและวัฒนธรรม 

เป็นของตัวเอง  มีศรัทธาลึกซึ้งต่อ 

พระพุทธศาสนา  และใจบุญสุนทาน 

ชาวไทใหญ่ในพม่าส่วนใหญ่อาศัย 

อยู่ในรัฐชานซึ่งเดิมทีเป็นรัฐอิสระ 

แต่ถูกผนวกรวมเข้ากับพม่าในสมัย 

อาณานิคม  ปัจจุบันชาวไทใหญ่ม ี

พรรคการเมืองเป็นของตัวเอง  เพื่อ 

รักษาผลประโยชน์และพัฒนารัฐ 

ชานให้รุ่งเรือง

ยะไข่

ไทใหญ ่ หรือชาน
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น่ารู้

  วัดพม่าในไทย มีอยู ่ 31  แห่ง  วัดที่ใหญ่สุด

คือ  วัดศรีชุม  อยู่ในจังหวัดลำปาง

ได้รับการจดทะเบียน

เป็นโบราณสถาน

เมื่อป ีพ.ศ.  2524

	 ประเทศพม่าได้รับอิทธิพลด้านศาสนาจากอินเดีย  โดยมีศาสนาพุทธเป็น 

ศาสนาประจำชาติ  มีประชากรนับถือราวร้อยละ  90  ประเพณีของพม่าจำนวนมาก 

เชื่อมโยงกับพุทธศาสนา  และผู้คนยังปฏิบัติตามธรรมเนียมอย่างเคร่งครัดเมื่อ 

เข้าวัด  เช่น  ไม่สวมกางเกงหรือกระโปรงสั้น  และไม่สวมรองเท้า 

	 นอกจากศาสนาพุทธแล้ว  ชาวพม่าบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์  อิสลาม 

และฮินดู

ศาสนา
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การศึกษา

	 กระทรวงศึกษาธิการของพม่ามีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านบริหารการศึกษา 

ส่วนรัฐเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณของทุกโรงเรียน  ในการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน  (ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา)  นักเรียนจะ 

เสียค่าเล่าเรียนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น

	 พม่าใช้ระบบการศึกษาแบบ  5  :  4  :  2  จึงแบ่งระดับช้ันเรียนไม่เหมือน 

ประเทศไทย  คือ

  •  ประถมศึกษา  5  ปี  (อนุบาล  1  ปี  และประถม  4  ปี)

  •  มัธยมศึกษาตอนต้น  4  ปี

  •  มัธยมศึกษาตอนปลาย  2  ปี

  •  อาชีวศึกษา  1  -  3  ปี 

  •  อุดมศึกษา  4  -  6  ปี
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ภาษา

	 พม่ามี  ภาษาพม่า   เป็นภาษาราชการ  นอกจากนั้น  เนื่องจากม ี

กลุ่มชาติพันธ์ุหลากหลาย  จึงยังมีภาษาหลัก   ๆ ท่ีใช้งานในประเทศอีกถึง  18 

ภาษา  เช่น  ภาษามอญ  ภาษาอาข่า  ภาษาไทใหญ่  ภาษาม้ง  เป็นต้น

	 อักษรพม่าประกอบด้วยพยัญชนะ  33  ตัว  สระลอย  11  ตัว  สระจม 

12  รูป  และวรรณยุกต์  4  ตัว  โดยเขียนเรียงจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกับ 

อักษรไทย

คำนี้น่ารู้

	 สระลอย  คือ  สระที่ไม่ต้องมีพยัญชนะต้นก็สามารถประสมเป็นคำได ้

สระลอยในภาษาไทย  ได้แก ่ ฤ  ฤา  ฦ  ฦา

	 สระจม  คือ  สระท่ีต้องมีพยัญชนะต้นจึงสามารถประสมเป็นคำได้  สระจม 

ในภาษาไทย  เช่น  - ะ  - า  - ิ -ี
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

	 ตัวอักษรพม่ามีลักษณะเป็นตัวกลม ๆ  เพ่ือให้ง่ายต่อการจารลงบนใบลาน 

ในสมัยโบราณนั่นเอง
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

พูดจาภาษาพม่า

นับเลขแบบพม่า

•  คำทักทายว่า   "สวัสดี"  ในภาษาพม่า 

ไม่แบ่งช่วงเวลา  เจอใครตอนไหนก็ใช ้

คำเดียวเลยว่า  “มิงกะลาบา”

•  ชาวพม่าเรียกเด็กผู้ชายและคนหนุ่มโสด 

ว่า  หม่อง  เรียกเด็กผู้หญิงและสาวโสดว่า 

ม่ะ  เรียกคนไทยว่า  โยเดีย

สวัสดี

ราตรีสวัสดิ์	

ลาก่อน	

ขอบคุณ	 	

สบายดีไหม	

สบายดี

มิงกะลาบา

มิงกะลาบา

ตุ้ย  บ่า  โอง  แหม

เจ  ชู  ติน  บา  แด

เน  เก๊า  บ่า  ตะลา

เน  เก๊า  บ่า  แด

  1  -  ติ๊

  2  -  นิ

  3  -  โตง

  4  -  เล

  5  -  งา

  6  -  ชัก

  7  -  คูนิ

  8  -  ชิท

  9  -  โก

  10  -  ตะแส่

  100  -  ติทยาร์

  1,000  -  ติทถ่อง
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วัฒนธรรมและประเพณี

	 พม่าปิดประเทศมายาวนาน  คนพม่าจึงดำรงชีวิตด้วยการพึ ่งพา 

ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น  นอกจากนั้น  ชาวพม่าส่วนใหญ่ 

ยังมีค่านิยมเร่ืองความเป็นมงคล  และมีศรัทธาม่ันในพุทธศาสนา  งานประเพณี 

ของพม่าจึงเก่ียวโยงกับพุทธศาสนาและธรรมชาติอย่างไม่อาจเล่ียง  โดยประเพณี 

สำคัญ ๆ ของพม่าส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งใน ประเพณีสิบสองเดือน

	 ประเพณีสิบสองเดือนคือ  งานประเพณีที่เกิดขึ้นแต่ละเดือนในรอบ 

หนึ่งปี  ในสมัยราชวงศ์  พม่าถือเอาประเพณีเหล่านี้เป็นพระราชพิธี  ปัจจุบัน 

บางประเพณีได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ายุคสมัย  เปลี่ยนเดือนจัดงาน  หรือ 

ยกเลิกไป  แต่พม่ายังพยายามสืบทอดประเพณีเหล่านี้อยู่

ประเพณีสิบสองเดือนคืออะไร
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เดือนสากล	 เดือนพม่า	 	 งานประจำเดือน

มี.ค.  -  เม.ย.

พ.ค.  - มิ.ย.

ก.ค.  - ส.ค.

เม.ย.  - พ.ค.

มิ.ย.  - ก.ค.

ส.ค.  - ก.ย.

เดือนหนึ่ง

เดือนสาม

เดือนห้า

เดือนสอง

เดือนสี่

เดือนหก

“งานฉลองสงกรานต์”  พม่าถือว่าเดือนนี้เป็น 

เดือนเร่ิมต้นปีใหม่เช่นเดียวกับไทย  และมีการ 

เล่นน้ำสาดน้ำเหมือนกันด้วย

“งานมงคลไถนา”  เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการ 

เร่ิมต้นเพาะปลูก  ในอดีตเคยมีพิธีแรกนาขวัญ

“งานบูชาผีนัต”  เป็นงานเซ่นไหว้บวงสรวง 

บูชานัต  ซึ ่งคือ  เทวดา  เทพารักษ์  หรือผี 

ตามความเชื่อของชาวพม่านั่นเอง

“งานรดน้ำต้นโพธิ์”  จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันที ่

พระพุทธเจ้าประสูต ิ ตรัสรู ้ และปรินิพพาน

“วันธรรมจักร”  จัดข้ึนเพ่ือระลึกถึงวันท่ีพระพุทธ- 

เจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

“งานแข่งเรือ”  เดือนนี ้เป็นเดือนน้ำหลาก 

หลายแห่งจึงจัดงานแข่งเรือกันอย่างสนุกสนาน 

ปัจจุบันยกเลิกไปแล้ว
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เดือนสากล	 เดือนพม่า	 	 งานประจำเดือน   

ก.ย.  - ต.ค.

พ.ย.  - ธ.ค.

ม.ค.  - ก.พ.

ต.ค.  - พ.ย.

ธ.ค.  - ม.ค.

ก.พ.  - มี.ค.

เดือนเจ็ด

เดือนเก้า

เดือนสิบเอ็ด

เดือนแปด

เดือนสิบ

เดือนสิบสอง

“วันอภิธรรม”  พระสงฆ์ทำปวารณา  และ 

ชาวพุทธจุดประทีปเพื ่อสักการบูชาพระ- 

พุทธเจ้าซึ่งจะเสด็จลงมาจากสวรรค์หลังจาก 

เสด็จไปจำพรรษา

“งานเทิดเกียรติกวี”  เป็นงานเทิดเกียรติกวีและ 

นักปราชญ์พม่า  จะมีการอ่านบทประพันธ์กัน 

ตามสถานศึกษาและชุมชน

“งานหลัวไฟพระเจ้า”  ช่วงเดือนนี้อากาศหนาว 

เย็น  ชาวพม่าจะผิงไฟให้ร่างกายอบอุ่น  และ 

จัดงานบุญบูชาไฟตามพระเจดีย ์ เพื่อถวายแด ่

พระพุทธเจ้าด้วยเช่นกัน

“งานตามประทีป”  หรือวันลอยกระทงของไทย 

จัดขึ้นช่วงย่างเข้าฤดูหนาวเช่นเดียวกัน

“งานอัศวยุทธ์”  สมัยโบราณเคยเป็นงาน 

ประลองยุทธ์  ทั้งช้างศึก  ม้าศึก  และอาวุธ 

ต่าง ๆ  ปัจจุบันยกเลิกไปแล้ว

“งานก่อเจดีย์ทราย”  เป็นการก่อเจดีย์ทราย 

จำลองรูปเขาพระสุเมรุ  ปัจจุบันไม่นิยมจัดแล้ว
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จับคู่ถูกไหมเอ่ย

	 ลองมาดูซิว่า  วันหยุดราชการของพม่าเหล่านี้ตรงกับวันสำคัญอะไรของ 

ไทยบ้าง 

งานรดน้ำต้นโพธิ์	= วันวิสาขบูชา
วันธรรมจักร	= วันอาสาฬหบูชา
วันอภิธรรม	= เทศกาลออกพรรษา
งานตามประทีป	= วันลอยกระทง

พม่า	 งานรดน้ำต้นโพธิ์	 วันธรรมจักร	 วันอภิธรรม	 งานตามประทีป

ไทย	 เทศกาลออกพรรษา	 วันวิสาขบูชา	 วันลอยกระทง	 วันอาสาฬหบูชา
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	 เป็นการรำเซ่นสรวงบูชาผีประจำ 

ตระกูล  พร้อมตระเตรียมเครื่องเซ่นเพื่อ 

บูชา  เช ่น  อาหารคาว  อาหารหวาน 

ดอกไม้  ธูป  เทียน  มักจัดปีละครั้งช่วง 

งานฉลองสงกรานต์  ในอีกแง่หนึ่งเชื่อว่า 

พิธีกรรมนี้ช่วยบำบัดโรคด้วย

	 สมัยก่อนทำเพ่ือจุดไฟถวาย 

เพลิงศพพระภิกษุตามธรรมเนียม 

โบราณ  คือไม่จุดด้วยมือโดยตรง 

แต่ปัจจุบันจัดเป็นการแข่งขันอย่าง 

สนุกสนาน

ประเพณีอื่น ๆ 

รำผี

การเล่นลูกหนู
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	 นอกจากประเพณีหลัก ๆ ดังกล่าว  ดินแดนพม่ายังเต็มไปด้วยวัฒนธรรม 

ประเพณีของแต่ละเช้ือชาติและเผ่าพันธุ์  เน่ืองจากมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ 

ซึ่งนับเป็นเสน่ห์ไม่แพ้ใคร

	 เป็นนาฏศิลป์ชั ้นสูงของชาวมอญ  มัก 

แสดงในงานสำคัญ  เช่น  งานต้อนรับแขกบ้าน 

แขกเมือง  การแสดงนี้อาศัยตะโพนเป็นเครื่อง 

ดนตรีหลัก  ผู้แสดงจะต้องท้ิงมือลงให้ตรงจังหวะ 

ตะโพน

	 เป็นการฟ้อนซึ่งประยุกต์ขึ้นจากศิลปะ 

การต่อสู้ด้วยมือเปล่า  ชาวไทใหญ่นำมาพัฒนา 

เป็นการแสดงที่สวยงาม  รำเข้าจังหวะกับกลอง 

มองเซิงและกลองก้นยาว

	 (ลิเกไทใหญ่)  เป็นการแสดงลิเก 

คณะใหญ่  ใช้คน  20  -  50  คน  ส่วนใหญ่ 

เริ ่มด้วยการบูชาครู  ร้องขอบคุณผู้ชม 

ชื่นชมผู้จัด  แล้วจึงร้องและแสดงตาม 

เนื ้อเรื ่องซึ ่งหยิบมาจากชาดกในพุทธ- 

ศาสนา  วรรณคดี  หรือเรื่องแต่งใหม่ที ่

ให้คติสอนใจคนดู

ร่ายรำระบำแบบพื้นเมือง

มอญรำ

ก้าลาย

การแสดงจ๊าดไตมอญรำ

ก้าลาย
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	 เป็นการละเล่นของกะเหรี่ยง  มักใช้หญิงที่ยังไม่แต่งงานยืน 

เข้าแถวตอนลึก  ร้องเพลงประกอบการร่ายรำและดนตรี  เน้ือร้องเก่ียวกับ 

ความเป็นมาของชนชาติกะเหรี่ยง  การอบรมให้เป็นคนดี  และพุทธ- 

ศาสนา

รำตง

รู้หรือไม่

ชบา  เป็นดอกไม้ต้องห้ามสำหรับทัดหูของชาวพม่า  เพราะใช้ทัดห ู

คนตายเท่านั้น
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

การแต่งกาย

	 แม้พม่าเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ  แต่ก็ยังคงรักษาวิถีไว้ได้ใน 

หลายด้าน  รวมถึงเรื่องเครื่องแต่งกาย  โดยเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่า 

คือ  โลงย ี เป็นโสร่งทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม  นิยมสวมใส่ทั้งชายและหญิง

	 การแต่งกายของชายชาวพม่า  นุ่งโลงยีสีไม่ฉูดฉาด  คู่กับเสื้อขาว 

และรองเท้าแตะคีบ  เม่ือมีพิธีจะสวมเส้ือคล้ายเส้ือจีนแขนยาวถึงข้อมือ  ท้ังแบบ 

ชายสั้นและยาวถึงสะโพก  สีสุภาพ  คู่กับรองเท้าหุ้มส้น

	 การแต่งกายของหญิงชาวพม่า  นุ่งโลงยี 

มีลวดลายเล็ก ๆ  คู่กับเส้ือตัวส้ันมีแขน  ตัดจากผ้าสีสด 

เนื้อบาง  เช่น  ผ้ามัสลิน  ผ้าป่าน  หรือผ้าไนลอน 

สวมรองเท้าแตะคีบเหมือนผู้ชาย  แต่มีสีสัน  ลวดลาย 

หรือประดับด้วยลูกปัด  ดิ้นเงินดิ้นทอง  นอกจากนี้ 

ยังสะพายย่ามผ้าไหม  ประแป้ง ทะนะคา  และเอก- 

ลักษณ์อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของผู้หญิงพม่าคือการ 

ทัดดอกไม้  ทั้งที่มีกลิ่นหอมและสีสันสวยงาม

	 ทะนะคา  เป็นแป้งทำจากเน้ือไม้ทะนะคา  มีสีออกเหลืองนวล  กล่ิน 

หอมเย็น  ชาวพม่าใช้กันมายาวนานตั้งแต่โบราณ

	 “ผิวพม่า  นัยน์ตาแขก”  เป็นคำกล่าวของไทยที่มีมานาน  คือ 

การชมหญิงงามว่ามีผิวสวยละเอียดอย่างคนพม่า  หลายคนเชื่อว่าที่ชาวพม่า 

มีผิวสวยเพราะทาแป้งทะนะคาเป็นประจำนั่นเอง
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อาหาร

	 คนพม่ากินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักแบบเดียวกับชาวไทยภาคกลาง  กับข้าว 

มีทั้งแกง  ต้ม  ผัด  และน้ำพริก  แต่ส่วนผสมและรสชาติต่างออกไป  โดยได้รับ 

อิทธิพลจากอินเดียมากกว่า  จึงอาจหนักเครื่องเทศและมีกลิ่นฉุนกว่า 

ตัวอย่างอาหารพม่า 

	 เป็นอาหารท่ีขาดไม่ได้ 

ในเทศกาลต่าง  ๆ  ลักษณะ 

คล้ายเม่ียง  กินกับเคร่ืองเคียง 

เช่น  ใบชาหมัก  กระเทียม- 

เจียว  ถั่วต่าง  ๆ  งาคั่ว  ขิง	 

กุ้งแห้ง  มะพร้าวคั่ว 

	 เรียกได้ว่าเป็นอาหาร 

ประจำชาติ ของชาวพม่า 

เนื่องจากนิยมทั่วทั้งประเทศ 

พบได้ทุกภูมิภาค  หน้าตา 

คล้ายขนมจีนน้ำยาของไทย 

แต่ส่วนผสมต่างกันเล็กน้อย 

ใส่ขมิ ้น   หยวกกล ้วย   ขิง 

และมักกินกับของทอด

หล่าเพ็ด

โมฮิงกา
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ดนตรี

	 พม่ามีวงดนตรีประจำชาติเรียกว่า  ซายวาย  เป็นวงป่ีพาทย์พม่า  มีเฉพาะ 

เครื่องตีและเครื่องเป่า  ใช้เล่นทั้งในงานพิธีและงานบันเทิงตั้งแต่อดีตมาจนถึง 

ปัจจุบัน  เสียงดนตรีท่ีบรรเลงโดยวงซายวายให้อารมณ์หลากหลาย  ต้ังแต่นุ่มนวล 

ครื้นเครงไปจนโศกเศร้า

	 เครื่องดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ 

ของพม่าคือ  ส้วง  หรือพิณพม่า  เป็น 

เครื่องดนตรีพื้นเมืองที่ยังคงอยู่มาจน 

ทุกวันนี้
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ปักหมุดจุดหมาย

	 ชาวพม่านับเป็นชนชาติที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแรงกล้าชาติหนึ่งของ 

โลก  เป็นผลให้มีศาสนสถานอันเป็นท่ีเคารพสักการะของท้ังชาวพม่าและชาวพุทธ 

จากชาติอ่ืนต้ังอยู่ท่ัวท้ังประเทศ  นอกจากน้ันดินแดนพม่ายังมีประวัติศาสตร์ยาวนาน 

และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  แหล่งท่องเที่ยวสำคัญซึ่งมีอยู่มากมาย 

จึงหนีไม่พ้นสถานที่สำคัญทางศาสนา  แหล่งโบราณคดี  และสถานที่ท่องเที่ยว 

ทางธรรมชาติ

	 ชาวพม่ายึดมั่นศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง  ตามวัดวาอารามและ 

เจดีย์ต่าง ๆ  จึงมีชาวพม่าไปเคารพสักการะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ  สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ 

5  แห่งที่สำคัญยิ่งต่อชาวพม่ามีดังนี้

สถานที่สำคัญทางศาสนา
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	 “ชเวดากอง”  แปลว่า  “เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง”  (เมืองดากองคือ 

ช่ือเก่าของเมืองย่างกุ้ง)  เช่ือว่าเป็นมหาเจดีย์ท่ีบรรจุพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า 

8  เส้น  ในสมัยโบราณมีธรรมเนียมว่า  เมื่อขึ้นครองราชย์  กษัตริย์ต้องบริจาค 

ทองคำน้ำหนักเท่าตนเองบูรณะห่อหุ้มพระเจดีย์

•  มหาเจดีย์ชเวดากอง  เมืองย่างกุ้ง
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	 เป็นเจดีย์ท่ีบรรจุพระธาตุเข้ียวแก้วของพระพุทธเจ้าไว้  ลักษณะเจดีย์เป็น 

ทรงระฆังคว่ำ  มีหอนัตประดิษฐานรูปปั้นนัตหรือเทพยดาของพม่าให้ประชาชน 

ไปกราบไหว้

•  มหาเจดีย์ชเวสิกอง  เมืองพุกาม
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	 คนไทยเรียกกันว่า  “พระธาตุมุเตา”  เชื่อว่าบรรจุพระเกศธาตุของพระ- 

พุทธเจ้าไว้  2  เส้น  สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีเคารพของบุรพกษัตริย์ท้ังพม่า  ไทย  และ 

มอญ

	 เจดีย์ชเวมอว์ดอว์นี้เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่า  เคยเสียหายจาก 

แผ่นดินไหว  แต่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจนสวยงาม

•  เจดีย์ชเวมอว์ดอว์  เมืองหงสาวดี
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	 มีอีกชื่อหนึ่งว่า  พระเนื้อนิ่ม  เนื่องจากคนปิดทองซ้อนทับกันหลายชั้น 

พระมหามัยมุนีเป็นพระพุทธรูปสำริด  ทรงเครื่องแบบกษัตริย์  หล่อขึ้นโดยชาว 

ยะไข่  ชาวพม่าเช่ือว่าพระมหามัยมุนีเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต  จึงล้างพระพักตร์ให้ 

ทุกเช้า  ประพรมน้ำอบผสมทะนะคาแบบเดียวกับกิจวัตรเวลาตื่นนอนของคน 

ทั่วไป

•  พระมหามัยมุน ี เมืองมัณฑะเลย์
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	 เป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่  ต้ังหม่ินเหม่อยู่ริมผาสูงบนเขาพวงลวง  แต่ 

ไม่หล่นลงมา  เช่ือกันว่าหินก้อนน้ีพระอินทร์เป็นผู้นำมาแขวน  (วาง)  ไว้เพ่ือบรรจุ 

พระเกศาพระพุทธเจ้า

•  พระธาตุอินทร์แขวน  รัฐมอญ
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	 ได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์  หรือเมืองแห่งเจดีย์ส่ีพันองค์  ด้วยในอดีต 

มีเจดีย์มากมายกว่าส่ีพันองค์  แม้ปัจจุบันลดเหลือสองพันกว่าองค์ก็ยังนับว่ามากอยู่ 

เมืองพุกามต้ังอยู่ในภาคมัณฑะเลย์  มีประวัติศาสตร์ยาวนาน  อดีตเป็นท่ีต้ังอาณาจักร 

พุกามอันเป็นอาณาจักรแรกในประวัติศาสตร์พม่า  ปัจจุบันพุกามเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

ขึ้นชื่อ  โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม  มีนักท่องเที่ยวมาเยือนตลอดปี

แหล่งโบราณคดี

•  พุกาม
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	 เป็นทะเลสาบกลางหุบเขาในรัฐชาน  นอกจากมีผืนน้ำกว้างใหญ่และทิวเขา 

สวยงาม  ทะเลสาบอินเลยังเป็นท่ีอยู่อาศัยของ ชาวอินทา  ชนกลุ่มน้ีมีวิถีการประมง 

อันเป็นเอกลักษณ์  และใช้ภูมิปัญญาทำการเกษตรบนผิวน้ำ  ทะเลสาบอินเล 

จึงไม่เพียงเป็นแหล่งช่ืนชมธรรมชาติ  แต่ยังเป็นสถานท่ีศึกษาวิถีชีวิตอันมีเสน่ห์ของ 

ชนกลุ่มหนึ่งในพม่าอีกด้วย

ท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ

•  ทะเลสาบอินเล
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นามนี้สำคัญไฉน

	 ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา  เคยดำรงตำแหน่ง 

นายกรัฐมนตรีคนที่  11  ของพม่า  ตั้งแต่วันที่  24  ตุลาคม  2550  -  30  มีนาคม 

2554

	 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศพม่า  โดยลาออกจาก 

ราชการทหารก่อนเข้ารับตำแหน่ง  จึงนับเป็นประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกในการ 

ปกครองโดยรัฐบาลทหาร

พลเอก  เต็ง  เส่ง  (Thein  Sein)
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	 ลูกสาวของนายพลอองซาน  ผู้ท่ีชาวพม่ายกย่องให้เป็นวีรบุรุษเพ่ืออิสรภาพ 

ของประเทศพม่า

	 เธอเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย  และ 

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าและเลขาธิการพรรคตั้งแต่ปี  พ.ศ.   2531  จนถึงปัจจุบัน 

โดยมีอุดมการณ์คือ  เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศพม่าให้เป็นระบอบ 

ประชาธิปไตย

	 นางอองซาน  ซูจี  ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อป ีพ.ศ.  2534

นางอองซาน  ซูจี  (Aung  San  Suu  Kyi)
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	 พระสงฆ์สมัยอาณานิคม  หนึ่งในวีรชนฝ่ายสงฆ์ที่ชาวพม่ายกย่องนับถือ 

ท่านเป็นผู้นำประชาชนชาวพม่าเรียกร้องเอกราชจากประเทศอังกฤษซึ่งเป็นเจ้า 

อาณานิคม

	 อู  วิสารา  ต่อสู้โดยยึดหลักอหิงสา  ใช้วิธีเทศนาต่อต้านอาณานิคมจนถูก 

จับกุม  แต่ยังเดินหน้าเรียกร้องโดยสันติ  สุดท้ายท่านอดอาหารประท้วงเป็นเวลา 

166  วันจนมรณภาพ

	 เพ่ือเป็นเกียรติแด่อู  วิสารา  พม่าได้สร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้บริเวณทิศ 

ตะวันตกเฉียงใต้ของเจดีย์ชเวดากอง

อู  วิสารา  (U  Wisara)

คำนี้น่ารู้

	 อหิงสา  เป็นหลักทางศาสนา  คือการไม่เบียดเบียน  เมื่อนำมาใช้เป็น 

หลักในการต่อสู้เรียกร้อง  หมายถึง  การใช้วิธีใดก็ตามที่ไม่รุนแรงทั้งทางกาย 

วาจา  ใจ  หลีกเลี่ยงการปะทะ  ไม่ทำให้อีกฝ่ายเจ็บปวด

58

Myanmar P.42-60.indd   58 6/28/12   12:09:42 PM



	 ประเทศพม่าเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ 
อาเซียนเป็นลำดับท่ี  9  เม่ือวันท่ี  23  กรกฎาคม  2540 
การเข้าร่วมครั้งนี้อาจทำให้จุดแข็งของประเทศพม่า 
เป็นประโยชน์ต่อประเทศพม่าเอง  รวมถึงประเทศ 
สมาชิกมากขึ้น  ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่ 
น้ำมัน  และก๊าซธรรมชาต ิ การเป็นประเทศท่ีมีพรมแดน 
เช่ือมต่อกับประตูวัฒนธรรมอย่างประเทศจีนและอินเดีย 
และการมีอัตราค่าจ้างแรงงานต่ำ
	 นอกจากจุดแข็งเหล่านี้แล้ว  พม่ายังมีแผนจะ 
พัฒนาการคมนาคมในประเทศทุกเส้นทาง  ทั้งการ 
สร้างถนน  รถไฟความเร็วสูง  และท่าเรือ
	 ในอนาคตเราคงได้เห็นประเทศพม่าเป็นหนึ่งใน 
แรงขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศแถบเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้อย่างแน่นอน
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กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ

เลขที ่ 443  กระทรวงการต่างประเทศ  ถนนศรีอยุธยา

แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ  10400

www.mfa.go.th/asean
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